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کسانی که توان "از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم را در 

 پهناور جهان منتشر نمود."
 )ره(امام خمینی

 

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. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از دینداری است، مظهر آرمان

مقاومت  خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

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

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 سه



  4631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 256، صفحه24، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم.ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

  ایم.را در جنگ ثابت نمودهما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان 

 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.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

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

 مان را محکم کردیم.ربار انقالب اسالمیهای پما در جنگ ریشه 

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

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

 توان مبارزه کرد.ها سالیان سال میابرقدرت

 مام شدنی نیست.جنگ ما جنگ حق و باطل بود و ت 

 .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 جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

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

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

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

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

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

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

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

  خود عمل کرد.

 چهار



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

ها و برکت خون شهدای واالمقام، ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری
ل جوان نس  های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.می انقالب اسالمی منتقل
شهید »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  3131از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های با تصویب کریمانه و حمایت 3131شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی
)مدظله(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به  ایمادی و معنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با متعالی بسیجی بر صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه

نا َو ِانَّ اللَه »بر  الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی
َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاَهدوا ِفینا ل

 
َوالـذ

َمَع الُمْحِسنی
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این ، با صداقت و تالش دسته«نل

رفته شکل گ« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را که با گـرایش رسـالت افتخـار
 است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  

 3131تا سال  3131های نبرد از سال بههکار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب ج شیوه
بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
ای از حقایق و ـری، صوتی و تصویری، مجموعههای تحـریخـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

، همچنان با 3131هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال واقعیت
یر و سا)ع( االئمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتاجرای آموزش

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  391ها اقدام نمود. چاپ عملیات
 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 3199تا پایان شهریور ماه  3139

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 
 1نیز برای دانشجویان سال 3111نزاجا و از سال )ع( لیدانشگاه افسری امام ع 1سال

دانشگاه  1برای دانشجویان سال 3191های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه
نفر از  11311تعداد  ،3199تا پایان سال به اجرا درآمده و )ص( االنبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 ند.اور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتههای مزبالتحصیالن دانشگاهفارغ
آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

زان ریزی نمود و این عزیدیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیفوق

 پنج



های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت عزیمت به یگاندر زمان آموزش مقدماتی و قبل از 
 هزار 139، بیش از 3199پایان سال  تا آموزش معارف جنگ را برابر برنامه آموزشی طی نموده که

باشند، آموزش ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهاز کارکنان وظیفه که فارغ
 اند. نظری معارف جنگ را فرا گرفته

در آموزشگاه نظامی  3113آموزان پایور اجا از سال زش معارف جنگ برای کلیه دانشآمو
مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 3191گردید و از سال جواداالئمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم)ع( )جواداالئمه
 نفر 31191، تعداد 3199تا پایان سال ریزی شد، که بر این اساس نپاجا( برنامه)ع( اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 31آموز پایور به مدت دانش
ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

 31ها در ، آموزش3199تا پایان سال  3191اعت برگزار شد که از سال س 1دفاع مقدس به مدت 
 دانشجو برگزار گردیده است.  نفر 9193مرکز برای تعداد 

از سربازان دیپلم و زیر دیپلم  هزار نفر 519، بیش از 3199تا پایان سال  3191از بهمن سال 
 اند. گرفتهنیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار 

 3191جلسه در سال  1ساعت در  1آجا به مدت  آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس
 نفر برگزار شد.  111برای تعداد 

نفر  111ساعت برای تعداد  1آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 
 برگزار شد. 3191دانشجو در سال 

 0۲88نفر در سال  71برای مدیران ارشد عقیدتی سیاسی ارتش برای تعداد آموزش معارف جنگ 
 برگزار شد.

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  
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 فهرست مطالب
 هن                                           معرفی نویسندگان                                                                                                              

 سیزده شگفتاریپ

 4 مقدمه

 6 هیمانیسلمنطقه چوارتااستان 38نیفرورد 43تا  31اسفند 9والفجر اتیگذار عمل ریروز شمار تاث

 1 (اتیکل) کمیقسمت 

 3 منطقه( 251111/0 )نقشه الف وستیپ :اتیعمل منطقه یهایژگیو

 3 اتیعمل منطقه یبررس

 1 موجود تیوضع

 9 منطقه یاقتصاد و یاجتماع و یاسیس اوضاع

 44 9عملیات والفجر یشفاه خیتار) قسمت دوم

 33 هاشمی حسام سید سرتیپ /خاتمه تا شروع از 8والفجر عملیات

 19 کامیاب محمد سرتیپ /8 والفجر و قادر بدر، اتیعمل در 27 لشکر

 13 سرآبادانی 2سرتیپ /دهند انجام یاتیعمل خواهندیم که گفتندینم ما به اما میبود صحنه در ما

 13 اوج اکبر علی سرهنگ /8والفجر اتیعمل از بعد تا قبل از 27 لشکر ۲ پیت 002 گردان

 51 امیری غالمعلی 1سرتیپ /9والفجر عملیات در سنندج 11 لشکر 1 پیت ادهیپ 331 گردان

 11 کیا ابوالقاسم 2سرتیپ /8والفجر عملیات در 27 لشکر م.م 015 توپخانه۲01 گردان

 13 پریازانی سروان /رانیا یروهاین با آنان ارتباط و کردستانعراق دریطالبان و دموکرات عمده گروه دو

 15 ملکیان مسعود 1سرتیپ /9والفجر عملیات در 11 لشکر 1 پیت 331 گردان 1 گروهان

 91 اسماعیلی سید محمد 2سرتیپ /8والفجر عملیات در 27 لشکر ۲ پیت 007 گردان سوم گروهان

 311 موسوی عبدالرحیم سید سرلشکر /8والفجر عملیات در 27 لشکر م.م 055 توپخانه ۲57 گردان دوم آتشبار

 311 دمیرچی وظیفه گروهبان /شد ریاس دشمن تک در که توپخانه ۲57 گردان 2 آتشبار باندهید سخنان

 311 محمدی مرتضی 2سرتیپ /8والفجر عملیات در هوابرد ادهیپ 55 پیت

 319 مرادی العابدین زین 1سرتیپ /9والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت 315 گردان

 331 دبیری حسین آزاده سرهنگ /8والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت 007 گردان

 339 رادمهر ایرج 2سرتیپ /8والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت 057 گردان

 319 آرین محمدرضا سرهنگ /9والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت 351 گردان کمی گروهان

 391 شهیدی هاشم 2سرتیپ /8والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت 027 گردان دوم گروهان

 113 حیدری هوشنگ 2سرتیپ /8والفجر عملیات در هوابرد 55 پیت057 گردان دوم گروهان

 هفت



 111 نسب نادری پرویز سرهنگ /8والفجر عملیات خاطرات

 131 ساالرکیا محمد علی 2سرتیپ /8والفجر عملیات در 88 لشکر

 111 جعفری مجتبی سرهنگ /8والفجر عملیات در88 لشکر 2 پیت 05۲ گردان کمی گروهان

 111 همتی میثم سرهنگ /8والفجر عملیات در 70 لشکر تکاور گردان دوم گروهان

 111 خوش شناس علیرضا 2سرتیپ /8والفجر عملیات در م.م 0۲1 توپخانه  ۲۲0 گردان کمی آتشبار

 151 حیدری اسدالله سرتیپ /8والفجر عملیات در نزاجا یبازرس

 151 فردپور حسنعلی سرهنگ /8والفجر عملیات در نزاجا یبازرس عوامل

 238 منابع

 231 هینما
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 نویسندگانمعرفی 
 کتابسنده قسمت یکم نوی ؛ستاد محمد کامیاب 2سرتیپ 

 التیمند استان فارس متولد شد. تحصیدر شهر م 0۲28در سال 

وارد  0۲07و متوسطه خود را در زادگاهش ادامه داد. در سال  ییابتدا

د. ل شیالتحصبا رسته توپخانه فارغ 0۲08و در سال  یدانشکده افسر

مشغول انجام  یده افسرتوپخانه در دانشک یدوره مقدمات یپس از ط

 فه شد. یوظ

، دوره دافوس و دوره دانشگاه یب دوره عالیبه ترت 0۲80و  0۲7۲، 0۲55 یهادر سال

 را گذراند.  یدفاع مل

س رکن ی، رئ۲۲8چون: فرمانده گردان  یمشاغل یب دارایسال خدمت به ترت ۲2در مدت 

قرارگاه شمالغرب و باالخره  ین فرماندهی، جانش27لشکر  ی، معاونت و فرمانده27سوم لشکر 

 ات و اطالعات نزاجا بوده استیمعاونت عمل

 د.ینائل گرد یبه افتخار بازنشستگ 0۲87شان در سال یا
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  کتاب دوم نویسنده قسمتستاد حسن قربانی 2سرتیپ

تنگک زنگنه شهرستان بوشهر  یدر روستا 0۲۲8در اول آبان سال 

 پلمیراز با دیرستان ابوذر)شاهپور( شیاز دب 0۲57در سال . ا آمدیبدن

دوران خدمت مقدس  یط. در همان سال دیل گردیفارغ التحص یاضیر

 0۲57بهمن سال  22شرکت و در  یدر کنکور دانشکده افسر ،یسرباز

 یافت درجه ستواندومیبا در 0۲70در سال  .شد یوارد دانشکده افسر

 راز منتقلیاده، به شیپ یدوره مقدمات یجهت ط یاز دانشکده افسر

راز اختصاص یهوابرد ش 55پ یبه ت0۲72ور سال  یروز اول شهر ،یدوره مقدمات ی. پس از طشد

. پ منصوب شدیآن ت 027کم گردان یافته و به عنوان فرمانده دسته و سپس فرمانده گروهان ی

به  ،ینیزم یرویفرمانده وقت ن ،یرازیاد شیص ید سپهبد علیر  شهیبنا به تدب 0۲7۲در سال 

منتقل و به مدت نه سال در آن دانشکده  یبه دانشکده افسر ییعنوان فرمانده گروهان دانشجو

دوره، در  یاده اعزام و پس از طیبه مرکز پ یدوره عال یجهت ط 0۲80سال  .فه نمودیانجام وظ

 یعرض یهادوره یعالوه بر ط ،پیخدمت در آن ت ینوهد منتقل و در ط 75پ یبه ت 0۲82سال 

نامنظم و پس از  یهاته جنگ افزار، معاون و فرمانده آموزشگاه جنگیس کمیپ، مشاغل رئیآن ت

. در  سال پ  منصوب شدین و فرمانده آن تیبه عنوان جانش 0۲88دوره دافوس در  سال  یط

کم آن لشکر ادامه خدمت یپ یت یماه به فرمانده 22تکاور منتقل و به مدت  2۲به لشکر  0۲72

ات یس اداره عملیبه عنوان رئ  یبه ستاد ارتش منتقل و تا زمان بازنشستگ 0۲75در سال  .داد

دوره  یزموفق به طین خدمت در ستاد ارتش نی. در حات ارتش به خدمت ادامه دادیمعاونت عمل

. پس از دیگرد یموفق به اخذ دکتر 0۲77در سال  .دیک گردیکساله دانشگاه علوم استراتژی

ئت معارف یههمکاری )ع( و  یامام عل یس در دانشگاه افسریبه تدر 0۲77سال از  ،یبازنشستگ

 .دباشیمشغول م ی، به خدمتگزاریرازیاد شیص ید سپهبد علیجنگ شه

 

 

 

 

 ده



 ابو امور شکل دهی کت نویسنده روزشمار، انتخاب کلمات نمایه ؛گویاستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ 

در همدان متولد گردید. تحصیالت ابتدایی و  0۲28در سال 

وارد دبیرستان نظام و سال  0۲00را در تهران گذراند. سال متوسطه 

التحصیلی به رسته وارد دانشکده افسری شد. پس از فارغ 0۲07

دوره مقدماتی و  0۲58و  0۲51های توپخانه اختصاص یافت و سال

 عالی این رسته را طی نمود.

دوره دانشکده فرماندهی ستاد را در دو  0۲85و سال  0۲72سال 

 مرحله اولیه و تکمیلی با اخذ گواهینامه کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی گذراند.

هایی چون: معاون و سال خدمت نظامی به ترتیب دارای مشاغل و مسئولیت ۲2در مدت 

ن عقیدتی سیاسی لشکر، فرمانده در گردان توپخانه، معاو 0و  0فرمانده آتشبار، رئیس رکن 

آباد، مدیر پرسنلی نزاجا، فرمانده خرم 70داری، فرمانده لشکر عملیاتی مرکز آموزش درجه

 پژوهش و تحقیقات رئیسو باالخره آموزشگاه نظامی، فرمانده دانشگاه افسری امام علی )ع( 

 نزاجا بوده است.

 شهید» جنگ معارف هیئت در –0۲88 –تا کنون  0۲87در سال  از زمان بازنشستگی

سازی، ویرایش و نشر کتاب وقت، در امور تدوین، آمادهطور پاره، به«صیادشیرازی علی سپهبد

 همکاری دارد.جا، مراکز آموزشی وظیفه های افسری آو آموزش در دانشگاه

هیئت معارف جنگ  هعنوان کتاب منتشر  071بازبینی، ویرایش و امور شکل دهی بیش از 

 ))شهید سپهبد علی صیاد شیرازی((. 

 سلح و ارائه به قسمت های مربوطه.ها مقاله و طرح های کاربردی در امور نیروهای متهیه ده

 .به قلم نامبرده 0۲88تا  0۲71عنوان کتاب، از سال  0۲تدوین و انتشار 

 

 

 

 

 یازده

 





 پیشگفتار
در  0۲75فروردین سال و در ادامه، تا  0۲70سال  ماه  در اسفند 8عملیات والفجر

وفقیت به ممنطقه عملیاتی شمال غرب در محور دره شیلر تا سلیمانیه عراق انجام گرفت که 

 رسید.نمورد نظر 

در دستور کار هیئت معارف جنگ  8در سال های اخیر،تدوین کتابی درباره عملیات والفجر

پهبد علی صیاد شیرازی(( قرار گرفت. به این منظور در زمانهای مختلف، با تعدادی از ))شهید س

دو کتاب به مشروح آن مصاحبه ها، در  فرماندهان وقت در صحنه نبرد، مصاحبه به عمل آمد که

از سایر  درج گردیده است . (( تاریخ شفاهی – 8 عملیات والفجر(( و ))8های ))عملیات والفجرنام

 . بهره برداری شده است 8عملیات والفجر موجود نیز در قسمت های دیگر کتابمنابع 

کتاب هائی که درباره هشت سال جنگ تحمیلی تاکنون منتشر شده است، کمتر به 

های ناموفق پرداخته اند و یا با بیانی کلی و مختصر و بدون ورود به جزئیات، از آن عبور کرده عملیات

ت، عملیات های ناموفق، بیشتر ازبقیه، تشریح و مورد توجه اهالی فنون اند. در حالی که نیاز اس

امی قرار گیرند، علت ها را به صورت علمی نظامی و عالمانه کشف و ارائه دهند تا از تکرار آن ها ظن

 در حال و آینده پرهیز گردد.

ه می شود ک کتاب را مطالعه نماید، متوجهدو خواننده اهل تحقیق که بطور کامل و دقیق این 

کتاب، شامل نکات مفید فراوان چند موضوعی  این دو مطالب جمع آوری شده در تمام صفحات

تجربی و کاربردی است که برای هر خواننده، به نسبت برداشت خود، قابل درک و استخراج است. 

به خوانندگان عالقمند سپرده ج و ارائه آن نکات خودداری و این کار مهم  کتاب، از استخرادو این در 

 است.شده 

اشد تقریبا شکل مستقلی داشته بدو کتاب، ترتیبی داده شده است که هر کتاب در شکل دهی 

دیگر، بیان مطلب ناقص نبوده و قابل  واننده به کتابو در آینده، در صورت عدم دسترسی خ

 استفاده باشد.

شابه کتاب و م دومسلح کشورمان، نکات کاربردی این شایسته است مدیران ومعماران نیروهای 

مورد  را برای بهینه سازی وپیاده سازی در آموزش و ساختار نیروهای مسلح و جنگ های آینده

 استفاده قرار دهند.

 سیزده

 



 کتاب توانسته باشد، بخشی از تاریخ نظامی دفاع مقدس را به شکل قابلدو جلد این امید است 

هرچند که اعتقاد داریم، درباره  و حق مطلب را تا حدود زیادی ادا نموده باشد. ه.قبولی ارائه داد

هشت سال جنگ تحمیلی هرچه گفته و نوشته شود، بازهم با ادای حق مطلب بطور کامل، فاصله 

 زیادی خواهد داشت.

 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 

 چهارده
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 مقدمه
( به قلم :سرهنگ زرهی ستاد سید 0۲70تا پایان  0۲72)نبردهای سال این مقدمه، از کتاب  :توضیح

(، (هیئت معارف جنگ ))شهید سپهبد علی صیاد شیرازیحمایت ، انتشارات ایران سبز، با یعقوب حسینی

 برداشت شده است. 570تا صفحه  558، صفحه 0۲81چاپ 
 

 نیروهای ایران نسبت به، در طرز تفکر فرماندهیپیروزی نیروهای ایران در شبه جزیره فاو

توانائی های ارتش عراق، نتایج این نبرد در کل سرنوشت جنگ، خوش بینی بیش از حد واقعی 

ایجاد کرد. به نحوی که چنین تصور شد که نیروهای عراق، قدرت پدافندی خود را از دست 

ارتش عراق، این ارتش دیگر تاب داده اند و در صورت وارد کردن چند ضربت دیگر بر پیکر 

مقاومت در مقابل پیشروی نیروهای ایران نخواهد داشت و شکست نظامی حکومت عراق فرا 

 خواهد رسید. 

توجه  معطوف داشتن ،براساس این طرز تفکر، همچنین به منظور پشتیبانی از این عملیات

 وسیع نیروهای ایران  غرب،شمال عراق به منطقه
ً
در  روز بعد از نبرد فاو 00دومین حمله نسبتا

 به مرحله اجرا گذاشته شد. 8به نام عملیات والفجر منطقه عملیاتی غرب مریوان

 وسیعدهد که طرح اولیه این عملیات چندان بررسی اسناد در دسترس چنین نشان می

پیاده برای  27لشکر پاسداران با عناصر تقویتی از  سید الشهداء سپاه نبود. قرارگاه حمزه

 اجرای این نبرد در نظر گرفته شده بود.

را اجرا کرد. در مراحل اولیه  8عملیات والفجر 70در پنجم اسفند  قرارگاه حمزه

کیلومتر مربع از قلمرو سرزمین عراق  ۲11های قابل مالحظه ای به دست آورد. حدود موفقیت 

نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت. اما طبق روال  051تصرف کرد و حدود  را در غرب مریوان

عقب رانده که نیروهای خط مقدم پدافندی عراق به همیشگی نبردهای اجرا شده، بعد از آن

 از دورنیروهای تقویتی عراق موفق شدند، حمله نیروهای ایران را  د،شد و یا منهدم گردیدن

 پاتک نیروهای عراق آغاز گردید. انداخته و متوقف سازند. 

غرب، نیروی احتیاط قابل مالحظه ای در اختیار نداشت تا نظر به این که فرماندهی شمال

تقویت کند، فرماندهی  ]بنابه دستور قرارگاه خاتم االنبیا[را  ور در غرب مریوانهای حملهیگان

 پیاده هوابرد و دو تیپ لشکر 55تیپ  داد، فورا اه عملیاتی جنوب دستورنیروی زمینی به قرارگ

 پیاده را از درگیری عملیاتی رها سازد و به صحنه عملیات شمال غرب و مریوان اعزام کند. 88
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 (-) پیاده 88به لشکر  28در ششم اسفند ماه طی دستور شماره  فرماندهی قرارگاه جنوب

 در هشتم اسفند ماه گردند. هوابرد دستور داد، آماده حرکت به منطقه مریوان 55و تیپ 

 و سپس از ، مراغه، تهران، اندیمشکاهواز ،فاصله بین این دو صحنه عملیات از طریق راه آهن

کیلومتر و باتوجه به محدودیت ظرفیت راه اهن  0511، بیش از طریق جاده از مراغه تا مریوان

 اسفند ماه انجام گرفت. 0۲و نیز محدودیت فوق العاده امکانات ترابری جاده ای، این تغییر تا 

یت وضع ،ودی موفق شدندتا حدهای حمله ور یگان  ،وجه به تقویت هائی که انجام گرفتبا ت

پدافندی خود را درمناطق تصرف شده تثبیت نمایند. ولی پاتک شدید نیروهای عراقی با 

 اسفند آغاز شد. 07آمادگی کامل از 

به منظور پی بردن میزان آمادگی نیروهای عراق جهت این پاتک، یادآوری می شود که طبق 

ماده آ دنان خیرالله وزیر دفاع عراق برایگزارش عوامل اطالعاتی، ژنرال شنسل رئیس ستاد و ع

 هاق حضور یافتند و عالوه بر آمادعر  ا در شهر سلیمانیهشخص ،کردن نیروها جهت این پاتک

محلی را نیز برای پشتیبانی از  هزار نفر از افراد بومی ردن نیروهای منظم عراق، چندینک

 عملیات آماده ساختند.

ر هدر صورت صحت این خبر، استنباط می گردد که ارتش عراق ماموریت یافته بود که به 

، در اجرای این ماموریت .جلوگیری نماید قیمت که شده از تکرار نتیجه نبرد شبه جزیره فاو

موفق هم شد و نیروهای ایران نتوانستند در مقابل تهاجم بسیار وسیع نیروهای عراق که معموال 

توام با پشتیبانی آتش بسیار سنگین بود، مقاومت کنند ومجبور به عقب نشینی به مواضع قبلی 

 ایبدون نتیجه مریوان نیروهای ایران در غرب 8خود گردیدند. در نتیجه عملیات آفندی والفجر

 به پایان رسید. 

متحمل تلفات و خسارات طبق مدارک موجود در نیروی زمینی، نیروهای ایران در این نبرد 

تن اسیر یا  270مجروح و  757شهید،  007قابل مالحظه ای شدند که تلفات انسانی شامل: 

 مفقود بود.

در همان نقاطی که در روز های اول نبرد به تصرف  فاونیز در شبه جزیره  7عملیات والفجر 

عملیات،  لیدر پایان اسفند ماه، طبق روش کنیروهای ایران درآمده بود، متوقف گردید. 

و تیپ ( -پیاده ) ۲1لشکر  به ،ره فاوماموریت پدافند از قسمتی از مواضع متصرفی در شبه جزی

 واگذار شد. ،پیاده از عناصر نیروی زمینی ارتش 20لشکر  ۲
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 38فروردین 43تا  31اسفند 9مار تاثیر گذار عملیات والفجرروز ش

 1سلیمانیه، استانمنطقه چوارتا

 

حسام سرهنگ ستاد سید ،غرب نزاجاقرارگاه شمال:مالقات حضوری فرمانده2/02/70

 جلسه، آقای هاشمی در آن درمجلس شورای اسالمی، رفسنجانی با آقای هاشمی هاشمی

غرب عملیاتی انجام شود که دشمن بخشی از نیرو های رفسنجانی خواستند که در شمال

و  هاهوایی و زمینی خود را متوجه آن منطقه کند و به این ترتیب تا حدودی از شدت پاتک

 کاسته شود. 7، بعداز عملیات والفجرحمالت هوایی دشمن در جبهه فاو

  00،استان سلیمانیه ،درمنطقه چوارتا ،8عملیات والفجر آغاز 2۲:05:ساعت 70/ 5/02

 001ویژه شهدا، 055های تیپ های عبور کننده از خط،یگان .7روز پس از عملیات والفجر 

درخط  27لشکر  ۲تیپها:د تشکیل قدس گیالن.سایر یگانجدی 015شهیدبروجردی،

+   توپخانه در پشتیبانی آتش 00گروه گردانی از و  27لشکر های توپخانه + گردان پدافندی

تکاور اندر + گ غرب+ گپارشمال هوایی پایگاه شکاری تبریزپشتیبانی +  پشتیبانی هوانیروز

 در احتیاط. 70لشکر

کیلومتر مربع از اراضی منطقه آزاد،  ۲11: مرحله اول عملیات پایان پذیرفت.8/02/70

 کشته و مجروح از دشمن.2511اسیر از دشمن و حدود 201

لشکر هوابرد+  55سازی تیپ رها ،یطی دستورالعمل،نزاجا جنوب قرارگاه :8/02/70

 را صادر نمود. مراغه 00( گروه -توپخانه) ۲77+ گردان  20لشکر  ۲+ تیپ (-)88

رف به تص های سپاهدشمن بود،  توسط یگان نیروی خالی ازکه  کاتوارتفاعات : 7/02/70

 درآمد و توپخانه کمک مستقیم  به جلو برده شد.

وردند. این آرا به تصرف در  ، ارتفاعات کژالآباد: نیروهایی از بسیجییان خرم8/02/70

ت سمقای بلند بود و در سمت شمالی، سمت خودی، غیر قابل عبور و با دیوارهقارتفاعات در 

                                                           
 گویا صادقی 2تدوین: سرتیپ-1
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تیبانی بود. پش جنوبی، سمت دشمن، با شیبی  مالیم و قابل عبور با خودرو به طرف سلیمانیه

د شد. روز دوم یک بالگر با بالگرد انجام می پاسداران سپاهارکات این نیروها به درخواست و تد

 خودی در این منطقه سقوط کرد.

 پاسداران درآمد. سپاه کوهان به تصرف تیپ نبی اکرم)ص(: ارتفاعات شاخ01/02/70

احزاب و سران مردم ، سران عشایر، ارتش عراق با احساس تهدید جدی شهر سلیمانیه

سلیمانیه را  جمع  و تهدید کرد اگر خودتان دفاع نکنید و ایران شهر سلیمانیه را به تصرف 

با خاک یکسان خواهیم کرد. به این سبب نیروهای کرد بومی  درآورد، آن را همانند شهر پنجوین

 به نفع ارتش عراق وارد عمل شدند.

 را از نیروهای سپاه و ناصر ای بومی منطقه، ارتفاعات کژال: دشمن و نیروه02/02/70

 دستور داده شد، سریعا وارد منطقه شوند. های نزاجاپس گرفتند.در این منطقه به یگان

،بدون لباس مناسب  55تیپ  +  88لشکر هایی از انشامل یگ ،های نزاجانیرو های پیاده یگان

و سپس با کامیون  و کمپرسی به منظور تقویت  با اتوبوس وارد مریوان ،و سالح های پشتیبانی

به عقب برگشتند.  های نزاجا، نیرو های سپاهوارد خط شدند. با ورود نیرو یمناطق متصرف

 های نزاجا توانستند با ایجاد یکرا پس بگیرد. یگان یدشمن توانست تمامی مناطق متصرف

 
َ
 مانع پیشروی دشمن گردند. ریخط پدافندی روی ارتفاعات ل

یط در شرا نزاجا قرارگاه شمالغرب، گاه خاتم االنبیاء)ص(: در اجرای تدابیر قرار 00/02/70

های توپخانه+ نداشتن حداقل استعدادمورد نیاز، تاکتیکی نامناسب، نداشتن حداقل یگان

 70اسفند  00روز  2۲:۲1را درساعت 8عملیات والفجرخط جدید پدافندی تثبیت نشده 

 تحویل گرفت.

منطقه را ترک  به دست دشمن افتاد و نیروهای سپاه و ناصر کژال: ارتفاعات 00/02/70

 نمودند.

 002ر را تحویل گرفت. گردان خط  دین چناره پلنگه سو  88لشکر  ۲: تیپ 00/02/70

 مواضع سد کننده میشالن را در اختیار داشت.  27 لشکر

به قرارگاه  20و لشکر  70م م از لشکر  021دسته خمپاره انداز  7: تعداد 05/02/70

 مامور گردید. شمالغرب



 5/  8روزشمار تأثیرگذار عملیات والفجر

 

هوایی را نیز تشدید های : دشمن با تانک به مواضع خودی حمله و بمباران07/02/70

 نمود.

 د، گ028 د)گ 88 لشکر ۲م کرد که اولین سریال تیپ اعال : قرارگاه جنوب08/02/70

 .داعزام شدن تیپ( به مریوان، ق05۲

توسط هواپیماهای دشمن  به طور متوالی بمباران  8: منطقه والفجر 20/02/70

( تک نمود. و دین چناره 0201)پلنگه سور، ارتفاع  88لشکر  ۲گردید.دشمن به مواضع تیپ 

موفق به دفع پاتک دشمن و ترمیم خط پدافندی  ،و عناصری از سپاه دآن تیپ به کمک هوا بر 

 گرفته شد. یاسیرعراق 7 .گردید

ها، نفوذنمود. ارتفاع انجام و در مواضع یگانمحور  ۲: پاتک ارتش عراق در 22/02/70

 نمود.را اشغال  موبرا پلنگه سور، دین چناره و یال شمالی

اعالم شد، خط دوم پدافندی را در امتداد یال غربی موبرا، ارتفاع  د: به هوا بر 20/02/70

ه خالن را تقویت و مانع ادامه پیشروی دشمن گردد. یک فروند بالگرد عراق در منطقممی

 سرنگون شد. پنجوین

های خالن به تصرف دشمن درآمد.یگانارتفاع موبرا و ممی 0۲:۲1: ساعت  20/02/70

 روی هم رفته از یگان ، منطقه را ترک وبه عقب برگشتند.های نزاجابه محض ورود یگان سپاه

 جندالو عناصری از یگان های  های سپاه و بسیج، به جز اندکی از تیپ ویژه شهدا
 
 001 ه تیپل

ک( مستقر مپاله )چمشالن در باالی قرارگاه چکه آن هم روی ارتفاعات می شهید بروجردی

 بود.نده نیرویی نما ،بودند

های کی نرسیدن سالحدو مشکل اساسی داشتند، ی ،های تازه وارد از جنوبیگان

ه جه ونداشتن امکانات گرمایشی با توها و دیگری هوای سرد منطقه رزمی یگانبنپشتیبانی و 

 غرب.تغییر آب و هوای جنوب و شمال به

از شب گذشته، مبادرت به تک  ،: ارتش عراق پس از ساعت ها اجرای آتش شدید0/0/75

 های مستقر بر روی آنهارا متالشی نمود.نمود و تعدادی از مواضع خودی را متصرف و یگان

ک( مستقر گردید و با حضور در م)چ در قرارگاه چاله خزینه ،ی ارتشفرمانده نیروی زمین

 د.موجب تقویت روحیه گردی ،خط مقدم و جلسه با فرماندهان
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: پس از چند روز نبرد و جنگ تن به تن، دشمن با برتری نیروی پی در پی، ارتفاع ۲/0/75

 شیخ گزنشین را به تصرف درآورد.

( قرار گرفت که روی ارتفاع -)  88در کنترل  عملیاتی  لشکر  20لشکر  2: تیپ 00/0/75

 
َ
 قرارگرفت.  20لشکر  2نیز در احتیاط تیپ  70 ری مستقر شود. گردان تکاور لشکرل

مستقر و  در شمال شیلر گاه شمالغرب( به عنوان احتیاط قرار -) 88: لشکر 02/0/75

 ضمن حفظ ماموریت  به بازسازی پرداخت.

یک گردان را در منطقه شیخ شلخان و سورکوه مستقر نمود. و بقیه تیپ در  ،هوابرد 55تیپ 

 ، ضمن بازسازی،  احتیاط منطقه شمالغرب را تشکیل داد.منطقه شیلر

به  08/0/75را در  88لشکر  0ابالغ نمود  که تیپ  به قرارگاه جنوب : نزاجا07/0/75

 2نسبت به رهایی تیپ  88لشکر  0نیز پس از حضور تیپ  شمالغرب اعزام و قرارگاه شمالغرب

 اقدام نماید. 20لشکر 

را   8، عملیات والفجرشنوک+ 215+ 217وند بالگرد کبری+ فر  08با  پشتیبانی هوانیروز

 برن+ تخلیه مجروح+ حمل تدارکات و تجهیزات.پشتیبانی آتش+ هلیشامل:  پشتیبانی نمود.

 تلفات دشمن و خودی به داخل کتاب مراجعه شود.

را باز پس گرفت  8مناطق از دست داده در عملیات والفجر 20/02/70ارتش عراق تا تاریخ 

 75گزنشین ، دره میانه و میشالن در فروردین ماه لیات با از دست دادن ارتفاع شیخو این عم

 به پایان رسید.
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 1قسمت یکم

 کلیات

 

 منطقه( 282222/4)نقشه پیوست الف  عملیات:های منطقه ویژگی

در شمال  در نظر گرفته شد در منطقه عمومی چوارتا 8عملیات والفجرای که برای منطقه

است  ایو چوارتا واقع شده که منطقه محدود بین سلیمانیه، پنجوین شرقی شهر سلیمانیه

 های سرد و سخت و دامنهگیر دارای زمستانکوهستانی، صعب العبور با ارتفاعات بلند و برف

ارتفاعات از سمت ایران به طرف عراق مانند دیوار بوده و عبور نیروها را کانالیزه و دسترسی را 

 باشد.با شیب مالیم مینماید ولی از طرف عراق به ایران با مشکل مواجهه می

 بررسی منطقه عملیات

های کم متر و در سالمیلی 851های پر باران تا میزان بارندگی در این منطقه در سال جّو:

متر متغیر است. به جز تابستان و اوایل پاییز اکثر اوقات هوا ابری است. میلی 281باران تا 

 در فصل زمستان مه وجود دارد. جهت بادها
ً
 شمال ی موسمی کردستانمعموال

ً
ه غربی بتقریبا

 نات در ساعت(  21جنوب خاوری است. )حداکثر 

گراد و از آبان ماه به بعد رو به کاهش درجه سانتی ۲8تا  22درجه حرارت در تابستان بین 

درجه زیر صفر متغیر است. به طور کلی منطقه دارای  ۲1تا  01گذاشته و در زمستان بین 

ها دارای آب و العاده سرد بوده لکن دامنهگیر فوقهای سرد و سخت و هوا در قلل برفزمستان

 باشد.هوای معتدل می

گذرد که دارای به طور کلی خطوط مرزی از خط الرأس ارتفاعات صعب العبور می زمین:

 باشد. ها و معابر سخت کوهستانی میدره

                                                           
 کامیاب 2تدوین: سرتیپ-1
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 وضعیت موجود:

توجه به کوهستانی بودن و وجود ارتفاعات پی در پی و پوشیده از با  اختفاء و پوشش: -4

 ی در مناسب ها و شیارهای فراوان منطقه اختفاء و پوششدرختان بلوط، وجود پستی و بلندی

 نماید.مقابل جنگ افزارهای تیر مستقیم فراهم می

 محدود  دید و تیر: -2
ً
نموده و در اطراف وجود ارتفاعات پی در پی و جنگلی دید را نسبتا

 های باز دید متوسط است.ها و زمینرودخانه

ها در فصل زمستان و اوایل بهار به علت بارندگی عبور را با مشکل مواجه رودخانه موانع:-6

، قزلچه، گوله سور)گوگسور(، قال چوالن در منطقه بوده که پس از های شیلرکنند. رودخانهمی

 به به هم پیوستن در 
ً
طول مسیر به رودخانه زاب صغیر متصل و وارد سد دوکان شده و نهایتا

 وجود ارتفاعات پی در پی حرکات را محدود میرودخانه دجله می
ً
 نماید.پیوندد. ضمنا

کیلومتری شمال  05در دامنه جنوبی ارتفاع سارسیر در  شهر چوارتا عوارض حساس:-1

توان از آنجا به سمت از موقعیت ممتازی برخوردار بوده به طوری که می شرق سلیمانیه

و قلعه دیزه مانور نمود. به طور کلی مهمترین ارتفاعات جنوب منطقه عبارتند سلیمانیه، ماووت 

سورکوه، گامو و ، کاتو و ارتفاعات شمالی عبارتند از حلوان )هزارقله(، از کژال پیر، ناصر

 .و سارسیر دین چناره خالن، موبرا، پلنگه سور،ارتفاعات میانی عبارتند از میشالن، ممی

     کاتو.پیر و  گه کاتو بین ارتفاعات کژالتن -0در منطقه سه تنگه وجود دارد.  معابر وصولی:-8

 تنگه واقع در کنار رودخانه گوگسور. -۲و پلنگه سور.  تنگه مابین ارتفاعات موبرا -2

:ازمعابر منطقه عبارتند

معابر عراق به طرف ایران
نهمعبر چوارتا به آلوت و با

معبر چوارتا، پنجوین به مریوان

معابر از خطوط پدافندی منطقه به
طرف عراق

نمعبر شمالی در دامنه ارتفاعات سورکوه به سمت آلوت و بوالحس

رامعبر مرکزی از میشالن به سمت ممی خالن و موب

معبر جنوبی در کنار رودخانه گوگسور



 8/  قسمت یکم: کلیات

 

به علت شرایط مناسب دامپروری   اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منطقه:

باشند و به علت رسی بودن اراضی کشت رونق داشته و اکثر اهالی به دامداری مشغول می

 غالت و حبوبات در منطقه رواج دارد.

های نقشبندی و قادری در اهالی اهل سنت و شافعی مذهب بوده و طریقت مذهب:

منطقه طرفدارانی دارند. با توجه به بافت جمعیتی و ساختار قومی انجام هرگونه عملیات 

ی اهالی عامل تأثیرگزار قرابتهای انسانی است زیرا نظامی مستلزم در نظر گرفتن جنبه

 های نامنظم فراهمط مناسبی را برای اجرای جنگباشد. کوهستانی بودن منطقه شرایمی

 نماید.می
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 *قسمت دوم

 9عملیات والفجرتاریخ شفاهی 

  از شروع تا خاتمه 9عملیات والفجر

 1 شلیاتی شمال غرب نیروی زمینی ارتفرمانده قرارگاه عم ستاد سید حسام هاشمیسرتیپ 

 بدون اطالع نیروی زمینی ارتش ریزی عملیات سپاه طرح

بنا به روشی که در قرارگاه مشترک شمال  0۲70ماه سال  اوایل دی

و  ()قرارگاه حمزه قرارگاه سپاهانده اتفاق فرمگاه به ،غرب داشتیم

سپاه و  –های ارتش از پایگاه منطقه کردستان فرمانده ژاندارمری

این کار در منطقه  .دادیماتفاق دیداری انجام میبه ژاندارمری

و در کردستان با جناب  با جناب سرهنگ قرقی آذربایجان غربی

رمانده ف اتفاق برادر مصطفی ایزدیاینجانب به ،ماهگرفت. در بازدید دیپور انجام میسرهنگ بهرام

های هیگاان که از پاپور فرمانده ناحیه ژاندارمری کردستقرارگاه حمزه سپاه و جناب سرهنگ بهرام

 انجام گرفت، در مریوان از هم جدا شدیم. و سرانجام مریوان سنندج ،دیواندره ،شهرستان سقز

و به قولی  1یا همان منطقه شیلر1 من خواستم یک بازدید از نیروهای در خط منطقه پنجوین

 27 اتفاق فرمانده لشکرداشته باشم. فردای آن روز که از هم جدا شدیم، به1 0منطقه عملیاتی والفجر 

                                                           
 قربانی 2تدوین :سرتیپ *

 11/1/3191مصاحبه تاریخ  -3

قرار گرفته که بلندیهای مشرف بر آن، پنجوین یا زله نامیده میشود. دشت شیلر با فرورفتگی خاص خود،  در دشت شیلر شهر پنجوین -1

 ،قرار دارد. از جمله مهمترین ارتفاعات این منطقه، زله، کانی مانگا و بانه واقع در مرز دو کشور ایران و عراق و در حد فاصل دو شهر مریوان

 دهندلری و سورکوه است که دهانه دشت شیلر را تشکیل می

با فرورفتگی خاصی از خاک عراق به داخل ایران قرار دارد. در دوران دفاع  و مریوان میان شهرهای مرزی بانه دشت وسیع و دره شیلر-1

 و لری در دهانه این دشت قرار دارند های زله، کانی مانگارفت . بلندیمقدس منطقه مهمی به شمار می

 گسترده ایران در ،عملیاتدر منطقه شمال غرب  در منطقه عمومی و پیشرفتگی شیلر13/3/3111در مورخه  1عملیات آفندی والفجر-1

که ازنظر اجرا در منطقه کوهستانی منحصر به فرد و منطقه نبرد نیز بسیار وسیع  1رود. عملیات والفجریک منطقه کوهستانی به شمار می

 قدرت نظامی ایران را در مناطق کوهستانی به نمایش بگذارد. ،ک عراقتوانست با به دست آوردن اهدافی در عمق خا  ،ه بودتعیین شد
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درست روی  به خط مقدم رفتیم. منطقه جلوی ارتفاعات لری جناب سرهنگ محمد جوادی

مسعود  2، به فرماندهی ستوان 27لشکر  ۲تیپ 002گروهان سوم گردان ، ارتفاعات میشوالن

شناختم و دوستی خاصی هم بین ما را از دانشجویی می مستقر بود. ) ستوان ملکیان ملکیان

 شهدا ه) جانشین تیپ ویژ  ادر منصوریمرتبه متوجه بر کردم، یکبود ( وقتی از خط بازدید می

کاوه ( با چند نفر دیگر از برادران با لباس کردی شدم، پس از روبوسی به فرماندهی برادر محمود 

 کنی؟ گفت آمدیم و یککار میبا این شکل و قیافه اینجا چه منصوری :گفتم ،پرسیو احوال

علوم کار کردند، مایم تا ببینیم چهاعزام کرده ها را برای تماس با ُکردهای بارزانیتیمی از بچه

ؤال س از ستوان ملکیان .و خیلی سریع خداحافظی کرد و رفت خواهد چیزی را نگویدبود که می

اظهار داشت که مدتی است با هماهنگی، یک چادر در  ؟کننداینها اینجا چه می ،کردم

داخل )خاک عراق ( اعزام  ای از خط ما زده و روزانه افرادشان برای ارتباط با کردها بهگوشه

 ب ای باشد و متعجب از اینکه چرا قرارگاه حمزهفهمیدم که باید مسئله .شوندمی
ً
رادر مخصوصا

با برادر  یم رابرگشتم و موضوع این ت در این مدت مطلبی را اشاره نکرده است. به سنندج ایزدی

کار هستید چرا به ما اطالع حتی گفتم اگر به دنبال عملیات و راه ،مطرح کردم ایزدی

 تیپ ویژه شهدا، دهید، ایشان هم موضوع را سمبل نموده و گفت چیز مهمی نیست، حتمنمی
ً
ا

 ،اندبرای اینکه مسئله افشا نگردد، مطرح نکردهدهد و انجام می منطقهشناسایی را در

 کنیم.ای برسیم، با شما هماهنگی میشاءالله  هر موقع به نتیجهان

ریزی و یک ماه از قضیه گذشت، آقایان مشغول شناسایی و بررسی و طرحازبیش

ترین اطالعی را به قرارگاه شمال غرب برداری از خط پدافندی ما بودند. بدون اینکه کوچکبهره

و دوستان عملیاتی  ، برادر ایزدی7شروع عملیات والفجر  بهمن، بعد از 22روز  ،تا آن که .بدهند

ای داشتند که در آن حضور یافته و اظهار داشتند، که ما جلسه شمال غرب،در قرارگاه 

 ، یک عملیاتی در شمال غرب در منطقه چوارتا7خواهیم برای پشتیبانی از عملیات والفجر می

( داریم، اگر موافق هستید یک  غرب شمالداشته باشیم. لذا نیاز به پشتیبانی شما ) قرارگاه 

آقای  و داشته باشیم، به ایشان گفتم، پس حضور برادران تیپ ویژه شهدا سفری به مریوان

اید که از ما پنهان دهدر منطقه میشوالن به این منظور بوده است، کار خوبی نکر  منصوری

کوپتر قرارگاه به منطقه رفتیم،  و هرحال عصر همان روز و یا فردای آن روز با هلیبه .ایدداشته



 0۲/ قسمت دوم: تاریخ شفاهی، سرتیپ سید حسام هاشمی

 

تازه متوجه شدم که آقایان حتی قرارگاه تاکتیکی خودشان را  .جلسه مشترکی را تشکیل دادیم

اند و  از ما درخواست پشتیبانی آتش  توپخانه، اجازه عبور برقرار کرده ه عمومی شیلردر منطق

 ریزی ستادی راافسر در طرحهای ترابری و شکاری و چند و تیم از خط،  پشتیبانی هوانیروز

و تبلیغاتی که  ، تصرف فاو7گر چه ابتدا برایم مشکل بود، ولی موفقیت عملیات والفجر  .دارند

 ماند.ایی برای مقاومت باقی نمیشد، جدر این زمینه می

ت کارگیری گردان ضربو حتی پیشنهاد به با تمام وجود به فکر همکاری و هماهنگی افتاده

ریزی را داده، و افسرانی را برای کمک به طرح 27کارگیری توپخانه لشکری لشکر و به 70لشکر 

، 27افسر رکن سوم لشکر  ازجمله سرگرد محمد کامیاب ،و تشکیل ستاد قرارگاه تاکتیکی

یکی افسر توپخانه و. .  .  را به قرارگاه تاکت افسر عملیات قرارگاه، سرگرد خدایی سرگرد علیخانی

و ستادش داشتیم این افسران در  27اعزام کردیم. با بحثی که با فرماندهی لشکر  سپاه

  ،ریزی، نوشتن دستورات عملیاتی و تهیه کالکطرح
ً
کمک شایانی را داشتند. قرار شد موقتا

 طور کامل تحویل تیپ ویژه شهدا( به ) ستوان ملکیان لشکر سنندج 002گردان  ۲خط گروهان 

کمک الزم  27لشکر  ،قرار داده شود، و پس از عملیات و تثبیت منطقه در خط پدافندی جدید

 را بنماید.

 ،هابرای ایجاد هماهنگی 27قرارگاه تاکتیکی لشکر در  چند روزی در منطقه مریوان      

های پشتیبانی بودیم. حتی محل موقت استقرار موقت های در خط، و یگانجابجایی یگان

را مشخص کردیم، که در ادامه کار متوجه شدیم، درخواست پشتیبانی هوایی  پایگاه هوانیروز

ز او هوانیروز موردنیاز بیش از توان موجود قرارگاه شمال غرب است، و نیاز به درخواست 

رهنگ جناب س ،باالتر ) نیروی زمینی ارتش ( هست. لذا در تماس تلفنی که با فرمانده نیرورده

و  کاری بکنند خواهند در منطقه جوادیداشتم، با اشاره گفتم که برادران می صیاد شیرازی

 () فرمانده هوانیروز وسایل شالچی ام، منتهی ازمن هم آنچه در توان داشتم در اختیار قرار داده

کنند. وقتی عرض کردم برادر اطالعی میدرخواست بیشتری را دارند، دیدم ایشان اظهار بی

بر تعجب ایشان  ،در جریان این کار هستید ،گوید که شما از طریق برادر محسنمی ایزدی

ر اسرع شاءالله داندازه اختیارتان کارها را پیگیری کنید، من انشما فعاًل به ،گفت .افزوده شد

 اهمببیایید، تا  فرستم شما به تهرانای میوقت خودم را به شما خواهم رساند و یا وسیله
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 صحبتی داشته باشیم.

 رفسنجانی و مالقات با آقای هاشمی حضور در تهران

 باید یکم یا دوم اسفندماه بوده باشد، فرمانده نزاجافکر می      
ً
 ،کنم فردای آن روز که احتماال

 خودت را به سنندجپیامی فرستاد که 
ً
ما را به یک وسیله شبا  برسان تا سرهنگ شالچی سریعا

 بعالوه یک ،شده بوداینجانب با اطالعات کامل و یادداشت کارهایی که انجام .بیاورد تهران

بالگرد خودم را به سنندج  اب ،منطقه و همراه با کالک عملیاتی 251111/0نقشه عملیاتی 

 یک مأموریت هم در آن را هدایت می ، و با جت فالکنی که سرهنگ شالچیهرساند
ً
کرد و  اتفاقا

شب به تهران آمده و بالفاصله  8یا  7ابتدا به تبریز و سپس حدود حوالی ساعت  ،تبریز داشت

کرد از نگاهش و سواالتی که می .صیاد مطرح کردمجرا را برای شهید به ستاد نیرو رفته و ما

ملیات ع چیزی از این ،تا آن لحظه که من به ایشان تلفن زده بودم ،معلوم بود برادران سپاهی ما

 .د و سواالتی را که داشت مطرح کردداهایم با دقت گوش میبه حرف .را به ایشان نگفته بودند

ای با آقهمان شب تلفنی  .فته بود خوشحال شداتی که صورت گر از پیشرفت کارها و اقدام

معلوم شد که ایشان در جریان کار هستند، و در جواب گفتند  .صحبت کرد رفسنجانی هاشمی

 شیک گزار ،)اینجانب ( فردا بیایید در مجلس اتفاق جناب سرهنگ هاشمیکه خوب است به

جناب سرهنگ صیاد گفتند که من فردا صبح عازم منطقه  .از پیشرفت کارها را به من بدهید

صبح را برای وقت  5/00ساعت  .رسندخدمت شما می ار سرهنگ هاشمیهستم، ولی سرک

 مالقات مشخص کردند.

 ورفته  رفسنجانی اینجانب رأس ساعت مقرر در دبیرخانه مجلس در دفتر آقای هاشمی       

از روی نقشه و کالک بود، گرفته هایی که انجامو همکاریتوضیح کاملی از آنچه گذشته 

) شهید  برادر مهدی صالحی ،لعملیاتی توضیح دادم. ایشان اظهار داشت چند روز قب

ولی توضیحات شما خیلی  ،ایشان را توجیه کردند ( مسئول عملیات قرارگاه حمزهصالحی

 .دمر تر است. از من خواستند که نقشه و کالک را به ایشان بدهم، این کار را کتر و روشنکامل

 درگی ما در منطقه عملیاتی فاو ،جناب سرهنگ هاشمی)) :این جمله را فرمودندسپس 
ً
ر شدیدا

های شدید هوایی هستیم و شما اگر در شمال غرب بتوانید های عراق و بخصوص بمبارانپاتک

می کار عظی ،چند تا از هواپیماهای عراق را متوجه آن منطقه بکنید رِ کاری بکنید که حتی َس 
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 اید، بروید و هر چه زودتر این عملیات را آغاز کنید((.  این جمله آقای هاشمیرا انجام داده

ا جرفسنجانی برایم خیلی مهم بود.  پس از صرف ناهار که در اتاق ایشان انجام شد، از همان

و  حرکت کرده و شبانگاه خودم را به مریوان طرف سنندجبه 8بالفاصله با هواپیمای توربو 

 رساندم. قرارگاه مقدم سپاه

روزه احساس کردم که مسئولیت سنگینی بر دوشم قرار گرفته، بعالوه با با این سفر یک      

رهنگ حتی س ها برگشتم.دیگر قول ر، و گرفتن قول تقویت بالگردی وپُ گرفتن مجوز و دست

از نظر نیروی هوایی هم اگر الزم بود از جنوب کمک خواهیم کرد.همچنین از  :صیاد فرمودند

عمل کرده و آزاد  7عنوان تک پشتیبانی والفجر های ارتش که در منطقه شلمچه بهیگان

 .دادخواهیم  نیرو ،اندشده

ا ر  چند روزی بود که هوای منطقه ابری بود و ابر و مه غلیظی روی ارتفاعات زله و کانی مانگا      

ها یدور از دید عراقراحتی و به ها بهها، توپخانه، پدافندجابجایی نیروها، تانک .پوشانیده بود

انجام  ،ودهب گزنشین و پنجوینعات شیخبین ارتفا ،مانگاکه روی قسمتی از ارتفاعات زله و کانی

 هر بار که در این مسیر حرکت می .گرفت
ً
ه روز س ،یک معجزه بود .کردیم خدا را شاکر بودمواقعا

ی د و دشمن هیچ دیدآسمان را منطقه ابری و تا دامنه ارتفاعات ابر غلیظی فرا گرفته بو ،تمام

 روی ما نداشت.

  8/42/4631قرارگاه مشترک در دامنه میشوالن و شروع عملیات در 

اتفاق به .قرارگاه تاکتیکی مشترکی زیر دامنه میشوالن برای هدایت عملیات تشکیل شده بود     

ی های عملیاتیگان .رفتخوبی پیش میچیز بههمه .، در این محل مستقر شدیمبرادر ایزدی

 .در دو محور عملیات شروع شد 5/02/0۲70موقع در مورخه  پای کار آمده بودند و عملیات به

خالن از جانب تیپ ویژه شهداء و تصرف ارتفاعات ممی ،مرحله اول عملیات هدف اولیه

ارومیه در احتیاط  70ور لشکر و گردان تکا شهید بروجردی 001از جانب تیپ  ارتفاعات موبرا

در قسمتی از عملیات گیر  ولی تیپ ویژه شهدا ،ارتفاعات موبرا تصرف شد ،سمت چپ .بود

کم تماس گرفت و گفت هوا دارد کم شب بود که برادر کاوهنیمه 0کرده بود، حوالی ساعت 

ن از معجزات دیگر ای .درخواست برگشت را نمود .شود و ما نتوانستیم به هدف برسیمروشن می

مسئول  حسینیعملیات، در همین هنگامی که ایشان این درخواست را داشت، برادر شاه
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را در کنار سنگر فرماندهی ایجاد کرده  سیدالشهداء که یک پایگاه شنود مخابرات قرارگاه حمزه

بود، پیامی را از طرف فرمانده گردان عراقی دریافت داشت، به این منظور که این فرمانده 

 21چندین بار درخواست نیروی کمکی کرده و آخرین پیامش در این لحظه این بود که اگر تا 

. با قرارگرفته سقوط خواهد کرددقیقه دیگر نیروی کمکی نرسد، پایگاه ما که در محاصره کامل 

 با  دریافت این خبر، با برادر کاوه
ً
تماس گرفته و موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم، دقیقا

نشینی و بقیه به اسارت در آمدند و عملیات به روشنایی روز قسمتی از نیروهای عراقی عقب

 موفقیت رسید.

ها به تحکیم مواضع پرداخته و از  همان صبح روز بعد که دیگر بچه ،اتپس از موفقیت عملی      

هوا هم صاف شده بود، بمباران هوایی عراق شروع شد. آن روز بمباران شدیدی انجام گرفت. 

به هر حال خطوط پدافندی تا شب مستحکم گردید. از فردا عراق شروع به پاتک نمود، 

هم با  7بمباران هوایی شدت پیدا کرد. جبهه والفجر های محدود که نتیجه نگرفت، ولی پاتک

سرنگون کردن تعدادی از هواپیماهای عراقی کارش کمی سبک شد. روزهای بعد هم با بمباران 

که با تیربارهایش تلفات زیادی از   8دار پی سی خصوص حمالت هواپیماهای ملخهوایی به

 یگان ،های مایگان
ً
 رفت، سپری شد.ها گهای عقب و توپخانهخصوصا

برای ما خیلی شیرین و برای نیروهای عراقی  ،پیروزی در این عملیات، بعد از عملیات فاو

خیلی گران بود. خط پدافندی جدید ما  ،دو شکست متوالی در فاصله چند روز و در دو جبهه

 زیر دید مستقیم ارتفاعات چوارتا یعنی ارتفاعات موبرا ،خصوص در سمت چپبه
ً
 و که مستقیما

 مورد تهدید به
ً
هایی ما البته هدف ن ،خصوص تیر مستقیم تانک بودارتفاع سارسیر بود شدیدا

 3به شهرک چوارتا )سارسیر( بود که در آن شب انجام نشد. تصرف ارتفاعات مشرف

 در عملیات انجام شده آغاز تبلیغات سپاه

و یکی دو نفر دیگر از اطالعات و  ، سنجقیبرادران شمخانی ،یکی دو روز بعد از عملیات

 ای که نهبه گو، تبلیغات سپاه برای این عملیات شروع شد در منطقه حاضر شدند، سپاه عملیات

 قسمتی از سورکوه و ارتفاعات حلوان را که حتی از یک سال قبل در در تبلیغات آزادسازیحتی

                                                           
آن  پاهشاید نیروهای س ،های عمل کنندهبا توجه به استقرار نیروهای عراقی روی ارتفاع سارسیر و با توجه به توان یگان-3

 ارتفاع را جزء اهداف اولیه منظور ننموده بودند.
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در آن مستقر بودند و پایگاه داشتند، جزء مناطق آزادشده  های ارتش و سپاهتصرف ما بود و بچه

ساخته شد.  ای روی ارتفاعات میشوالنسوله جداگانه ،اعالم داشتند.  با ورود این آقایان

 گرفت. ها دور از چشم ما صورت میها و صحبتبحث

هم به منطقه آمد. پس  سرهنگ صیاد شیرازی ،فرمانده نیروی زمینی ،در یکی از این روزها

 ،ه بدهندادام طرف شهر سلیمانیهاز توجیه شدن و بیان اینکه، دوستان قصد دارند عملیات را به

خوب است برویم با آنها جلسه بگذاریم، جلسه مشترکی در سوله  ،ایشان فرمودند.مطرح شد

برقرار شد، تصورم بر این است که دو روز متوالی بحث شد.  ، روی ارتفاعات میشوالنجدید سپاه

لیمانیه سوی س، شهرک چوارتا و پیشروی به، ارتفاعات کاتوتصرف ارتفاعات چوارتا ،طرح آقایان

 بود که از ارتش پشتیبانی موردنیاز و تحویل خطوط پدافندی جدید را داشتند.

 عملیات  سرهنگ صیاد شیرازی      
ً
با اینگونه روش و کار مخالف بود و اظهار داشت که اوال

هوابرد و یک تیپ  55، تیپ 88های ) لشکر مشترک انجام بدهیم. چون ما در حال حاضر یگان

چرا در عملیات شرکت نکنند؟  بحث در قرارگاه  ،( را در جنوب آماده برای کار داریم 20از لشکر 

ا به ی ، باهم به قرارگاه جنوبو صیاد شیرازی جلو به نتیجه نرسید و قرار گذاشتند که شمخانی

 ند.کردسنگر داشتند باهم بحث میولی آنها در داخل  ،بروند. ما از سنگر بیرون آمدیم تهران

آمد و اظهار  حدود نیم ساعتی در بیرون سنگر منتظر ماندیم، دیدیم که برادر سنجقی

  داشت، منتظر برادر شمخانی
ً
و همراهان ایشان نباشید، آنها فعاًل اینجا کمی کار دارند و بعدا

واهند آمد. آقای سنجقی به همراه ما سوار بالگرد شد و حوالی ظهر بود که به قرارگاه خودشان خ

قای به دنبال آ از سپاه یک خودرو ،رسیدیم. وقتی پیاده شدیم  در کنار دریاچه زریوار 27لشکر 

 رفتند. طرف شهر مریواناز ما به سنجقی آمد و ایشان با خداحافظی

  با سرهنگ صیاد شیرازی تماس از تهران

فرمانده لشکر، سرهنگ  ، سرهنگ محمد جوادیاتفاق سرهنگ صیاد شیرازیاینجانب به      

در اتاق کار  و سرهنگ بهرامپور فرمانده ناحیه ژاندارمری 27بیرانوند جانشین فرمانده لشکر 

مشغول آماده شدن برای نماز ظهر بودیم که تلفن فرمانده لشکر به صدا در  27فرمانده لشکر 

، نماینده مجلس و رئیس ستاد قرارگاه طرف آقای حسن روحانیآمد و گفتند که از آن

االنبیاء پشت خط هستند. شهید صیاد با ایشان به گفتگو پرداخت. در حین مکالمه خاتم
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ا که آقا بگذارید ما کارمان ر شد. کلماتی نظیر اینتر و فریادش بیشتر میهرلحظه عصبانی

چند ساعت قبل در خط مقدم باهم مذاکره خودمان انجام بدهیم. ما در اینجا هستیم، همین 

کنید، یا الاقل صبر کنید، حضوری مذاکره داشته باشیم، و گفتگو داشتیم، شما چرا دخالت می

 تلفن قطع شد.

تعقیبات نماز بودیم که ( خواندیم در حال همگی به امامت ایشان )شهید صیاد نماز ظهر را       

را برداشتم، پشت خط یک نفر گفت از دفتر آقای  این بار من گوشی .دوباره تلفن زنگ زد

کنند، از بصحبت  خواهند  با آقای صیاد شیرازیهستم، ایشان می رفسنجانی هاشمی

سؤال کردم این تلفن به اتاق مجاور هم وصل است، گفت بلی. از صیاد  سرهنگ جوادی

کردم شاید صحیح نباشد  فکراور برود و در آنجا صبحت بکند ))خواهش کردم که به اتاق مج

( دوباره مذاکره تلفنی شین لشکر و جناب سرهنگ بهرام پورفرمانده لشکر و جانجلوی ما )

 حدسم درست بود، آمدن صیاد به طول کشید  .((با ایشان تکرار شود ن روحانیی حسآقا
ً
اتفاقا

ای حرف بزند. و نماز دوم را من خواندم و ایشان هم جداگانه نمازش را خواند، بدون اینکه کلمه

آماده باشد. پس از صرف ناهار،  در کرمانشاه دستور داد که یک فروند هواپیمای فالکن

ظی شد. فقط موقع خداحاف تنهایی با هلی کوپتر به کرمانشاه و از آنجا عازم تهرانبالفاصله به

گذارند ما کارمان را انجام بدهیم. من شما به کارهایتان ادامه بدهید، این آقایان نمی ،گفت

 به قرارگاه شما بازخواهم گشت. در  قای هاشمیامشب پس از مذاکره با آ
ً
رفسنجانی مجددا

قدر ایشان را عصبانی و ناراحت ندیده بودم و هایی که با شهید صیاد بودم، اینتمام طول سال

شد، میرسیدم و یاد آن روز می حتی تا به امروز هم که گاهی خدمت مرحوم سرتیپ بهرام پور

 در عصبانی و ناراحت ندیده بودم. قوقت صیاد را اینمن هم هیچ ،ندفتگایشان هم می

 برای مذاکره عزیمت شهید صیاد به تهران

 رفته بود که یک سری بزند که به شهر مریوان حوالی غروب و نماز مغرب بود، برادر سنجقی     

برگشت. وقتی داخل قرارگاه لشکر شد،  27برود، به قرارگاه لشکر  و برگردد و با صیاد به تهران 

وایی تقبدون مقدمه و با صدای بلند رو به ایشان کرده و گفتم کار خودت را کردی، این چه بی

ود گر قرار نبانتقال دادی؟ م و روحانی است؟! شما رفتی به شهر چه مطالبی را به آقای هاشمی

 نباز رنگ و رویش پرید و به لکنت کنید ؟ آقای سنجقی، چرا این کارها را میدباهم به تهران بروی
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هایی طور بیان داشت، من چیز خاصی را نگفتم، ولی شاید آقایان یک ذهنیتافتاد و سپس این

انم، ولی دخواستی چه بگویند، من که نمیمی را از پیش داشتند، مگر آنها چی گفتند؟ گفتم

رسد. شماها که باید برای ما نمونه و الگو قدر به شما بگویم که این کارها به نتیجه نمیهمین

خواهید با ما کار کنید، رو راست بگویید. این نمی اگرزنید باشید، چرا پشت سر حرف می

معطل کردید و این هم رفتار امروز شما،  همه صبح امروز ایشان را حرکات چه معنی دارد، آن

را قبول داریم و پشت سر  گفت، ما شمادانست چه بگوید، مرتب میآقای سنجقی دیگر نمی

قای آ ارم و چیز خاصی نگفتم، فقط گفتیمخوانیم. من تقصیری در این رابطه ندمیزشما نما

 صیاد یک مقدار بیشتر همکاری کند. 

دانم چیزی نمی و حسن روحانی رفسنجانی جلسات آقای صیاد با هاشمی و از رفتن به تهران     

ای داشته وقت حرفی از آن جلسات نزد.  هر بار هم که خواستم اشارهو شهید صیاد هم هیچ

 کشاند. میجای دیگری کرد و یا بحث را بهمیباشم، ایشان سکوت 

 به منطقه و صیاد شیرازی ، شمخانیآمدن آقایان: حسن روحانی

به منطقه آمدند و  و صیاد شیرازی و شمخانی بار دیگر آقای حسن روحانیپس از چند روز،      

    تصمیمات جدیدی برای شروع  عملیات گرفته شد. بحث بر سر این بود که از نیروهای ارتش 

 . قرارگاه شمال غرب( استفاده شود20و یک تیپ لشکر  88دو تیپ لشکر  +هوابرد  55تیپ )

 قرارگاه سپاه ،مستقر شد و در مجاور آن، با فاصله های زیر ارتفاعات میشوالندر همان سوله

 و مناطق دیگر وارد منطقه شدند.   آبادهم فعال شد. نیروهایی از بسیج خرم

 نیروهای عراقی توسط سپاهتصرف ارتفاعات غیرقابل عبور کژال و خالی از 

اصرار بر جدایی عملیات داشتند.  ،صیاد نظرش بر عملیات مشترک بود، ولی آقایان       

نوب ج منطقه سرانجام قرار بر این شد که در دو محور عملیات انجام شود و ارتش نیروهایش را از

ش هنوز نیروهای ارت جنوب حرکت کرد.ی مقدمات کار به تدریج وارد منطقه بنماید. صیاد برابه

پاسداران بدون هماهنگی با ما، یک عملیات محدود  های سپاهوارد منطقه نشده بودند که بچه

ارتفاعات خیلی بلندی بود و از طرف ما ) شروع کردند و ارتفاعات کژال ورا روی ارتفاعات کات

صورت هموار و عبور و از طرف جنوب، بهصورت عمودی و غیرقابلیعنی شمال، ارتفاعات به

ها درروی این ارتفاعات مستقر عبور جهت خودرو بود و هیچ نیرویی از عراقیراحتی قابلبه
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یکی  یری به تصرف درآمد.ترین درگاستان لرستان، بدون کوچک ، توسط نیروهای بسیج(نبود

 درخواست میاز مشکالت عمده ما، تدارک بچه
ً
د شهای مستقر روی این ارتفاع بود که مرتبا

سر رابط و اف وسیله هلی کوپتر آذوقه رسانی انجام شود، حتی یک روز بین  آقای سنجقیکه به

انی موقع آماد رس ،بود. چون یک فروند هلی کوپتر مابحث و درگیری لفظی پیش آمده  هوانیروز

به علت سنگینی بار و ارتفاع نتوانست خودش را باال بکشاند و سقوط کرد. هر چه به این آقایان 

دهید؟ این ارتفاعات جزء طرح عملیاتی نبوده و کار است که شما انجام میاین چه ،گفتیممی

ا ر  متأسفانه در این مواقع، برادر ایزدی .رسیدجایی نمیتدارک آن مشکل است، حرف ما به

 توانستیم ببینیم.کمتر می

 ش عراق به اکراد و مردم سلیمانیهتهدید حزب بعث و ارت

موجب حساسیت و تحریک  طرف سلیمانیهپیشروی بدون برنامه و طرح عملیاتی به

نیروهای اکراد گردید. از طرفی، حزب بعث به احزاب و مردم سلیمانیه فشار آورد که باید از 

خودتان دفاع کنید، در غیر این صورت اگر ایران سلیمانیه را تصرف نماید، ارتش عراق شهر 

کلی نشینی آن را بهموقع عقبکه  کند، همانند شهر پنجوینسلیمانیه را با خاک یکسان می

 تخریب نمود.

ا ر  طرف تهدید و از طرف دیگر تشویق و رساندن امکانات و پول، مردم ُکرد سلیمانیهاز یک       

کردیم. از طرفی، نیروهای ها را به نیرو گزارش میعازم منطقه نمود. ما مشکالت و ناهماهنگی

( در حال تدارک آمدن از منطقه عملیاتی جنوب هوابرد 55و تیپ  88های لشکر گانیارتش )

 طرف منطقه عملیاتی شمال غرب بودند. به

 شرایط علیه نیروهای خودیتغییر 

االنبیاء در منطقه جنوب که فکر به قرارگاه خاتم اتفاق برادر ایزدیدریکی از این روزها، به      

بود رفتیم و داشتیم وضعیت منطقه را گزارش  به ماهشهر کنم در حوالی جاده آبادانمی

. . . ( به منطقه عملیاتی  و دادیم که خبر رسید که عراق ) یعنی نیروهای اکراد طالبانیمی

توان به آن خطوط پدافندی گفت، یکی پس بند جدید، که نمیتک کرده و خطوط نیم 8والفجر 

از دیگری در حال سقوط است. در اینجا باید متذکر شوم، برادران مواضع جدیدی را که در 

تهیه  ( عمق بدون استحکام ) تعجیلیآوردند، یک سنگر پدافندی کمکوهستان به دست می
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نموده و به فکر حمله و پیشروی به مواضع جدید جلویی بودند. آن شب با یک فروند هواپیمای 

رساندیم.  از آنجا فرمانده پایگاه، یک خودرو در  بالفاصله خودمان را به فرودگاه همدان فالکن

رسیدیم. از سنندج  شب به سنندجنیمهبعد از  ۲الی  2کنم حوالی اختیار ما قرار داد.  فکر می

، بدون توجه به خطرات و حوادث کمین  قبل 27نیز بدون توقف با یک دستگاه خودروی لشکر 

 (و قرارگاه چاله خزینه و سپس به خط مقدم ) ارتفاعات میشوالن از طلوع صبح، به مریوان

ف طرنشینی آنها بهگسیختگی نیروهای بسیجی و عقبرساندیم. در بین راه شاهد از هم

 ،بودند خطه لرستان کنم مربوط بهمریوان بودیم. در مسیر  تعدادی از این بسیجیان که فکر می

روید؟ در پاسخ گفتند ما را برای عملیات آوردند، عملیاتمان را انجام سؤال کردم به کجا می

 05دادیم، ارتش نیامد خط  را از ما تحویل بگیرد و مدت از یک ماه هم گذشته، اآلن بیش از 

 گردیم. روز است که در خط بودیم و فرمانده ما هم شهید شده و داریم برمی

های ارتش هر چه زودتر به منطقه بیایند.  در چنین اوضاع و احوالی درخواست شد که یگان     

یدند و رس به سنندج ،های پیاده ارتش که با اتوبوس از منطقه جنوب حرکت کرده بودندیگان

ا در راه های پشتیبانی آنهنهای اجتماعی و یگاهنوز خودروها و تجهیزات سازمانی و سالح

 ،با کمک و پشتیبانی استانداری کردستان ،. برای جلوگیری از فروپاشی خطوط مقدمبود

راه  های وزارت، استاندار کردستان، سربازان سریع سوار کمپرسیبخصوص شخص آقای تابش

به خط مقدم اعزام و جایگزین برادران و امکانات استانداری شدند و با همان تجهیزات انفرادی 

 گر بسیجی شدند. تصور بفرمایید، شرایط جسمی نیروهای پیاده
ً
م ای که در منطقه نسبتا

.  اعزام گردیدند ساعت به منطقه سرد و کوهستانی شمال سلیمانیه ۲7الی  20ظرف خوزستان

ترین مسئله برای این نیروها، مسئله سرما و نداشتن سنگر در همان یکی دو شب اول، مهم

ای کاماًل ناآشنا شدند، برادران سپاهی هم بدون مناسب بود. بعالوه این نیروها وارد منطقه

منطقه  ،هندهای  پیاده نیروی زمینی بدرا تحویل یگان 8اینکه مواضع منطقه عملیاتی والفجر 

 را ترک کرده بودند. 

هم در مناطق کوهستانی و یا جنگلی، روش خاص خودش را های چریکی، آنشیوه جنگ     

های مستقر در منطقه عملیاتی جنوب با آن آشنا نبودند. در این عملیات، دارد که یگان

 نیروهای دشمن با توجه به شناختی که از منطقه داشتند، الی شیارها، تخته
ً
ها سنگمخصوصا
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منظور تخریب روحیه، گاهی اوقات هماهنگ و گاهی ر گرفته  و فقط بهصورت نفوذی سنگبه

کردند. بدون اینکه از جایشان حرکت کنند.  در ظاهر چنین به اوقات انفرادی تیراندازی می

های ما های ما کاماًل در محاصره هستند فرماندهان دسته و گروهانرسید که یگاننظر می

، طور نیستگفتیم که اینکامل هستیم.  هر چه به آنها می دادند که ما در محاصرهگزارش می

و  شدشد و بر وحشتشان افزوده میاین روش جنگیدن نیروهای چریکی است باورشان نمی

تقاضای پشتیبانی آتش و نیروهای کمکی را داشتند. برادران سپاهی و بسیجی که منتظر 

 باورشان بر این رسیدن بچه
ً
ستیم را شکنیروهای عراقی بود که ما خط های ارتش بودند و اصوال

و مواضع را تصرف کردیم حاال نوبت و وظیفه ارتش است که بیاید مواضع را نگهداری نماید، 

هم به خاطر وسایل و امکانات خودشان را جمع کرده و بجز قسمتی از تیپ ویژه شهداء آن

 بود، همگی از خط خارج شدند. خصلت مردانگی و دلسوزی که در شخص برادر محمود کاوه

خالن و ...  یکی پس از دیگری ، کژال، موبرا، ممیبا تشدید فشار دشمن ارتفاعات کاتو       

سقوط کرد و دشمن هم که موفقیت را احساس کرده بود به تقویت نیروهایش پرداخت و 

الت های زرهی مشککارگیری یگانبمباران مواضع و با بهبخصوص با تقویت نیروهای هوایی و 

 ای را برای ما به وجود آورد.عدیده

 هوابرد 88تحمیل خط دفاعی نامناسب به تیپ 

 ، سرهنگسپاه مسئول عملیات قرارگاه حمزه اتفاق برادر صالحیبه خاطر دارم وقتی به

جای هوابرد را برای توجیه و جایگزین کردن نیروهایش به 55، فرمانده تیپ مرتضی محمدی

بردیم، این ارتفاعات نسبت به ارتفاعات جلویی خودش که در  برادران بسیجی به ارتفاعات موبرا

تر و به عبارتی دشمن بر این مواضع سرکوب بود. سرهنگ مرتضی دست دشمن بود خیلی پست

هید تر برگردیم. شداشتن این ارتفاعات چه ارزشی دارد ما به ارتفاعات عقبگفت، نگه محمدی

 سرهنگ .وجه حاضر نشدند، پیشنهاد ایشان را بپذیرندهیچو برادران سپاهی به صالحی

کرد و گفت دعا کنید که من شهید بشوم و اگر اسیر بشوم و از من  رو به من و صالحی محمدی

خط پدافندی بود که تو سرهنگ آن را گرفتی، به آنها ، این چه بپرسند، سرهنگ محمدی

ارزش را فقط جهت اجرای دستور انجام دادم.  سرهنگ خواهم گفت، نگهداری این ارتفاع بی

 به هر شکلی بود، نیروهایش را در خط مستقر و یکی دو روز بعد، در اثر ترکش خمپاره محمدی
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 ها در بیمارستان بستری بود.مجروح و از خط خارج گردید و مدتدشمن از ناحیه سر و بدن 

به عهده گرفت،   ، فرماندهی تیپ را سرهنگ کشاورزبعد از مجروحیت سرهنگ محمدی     

و  88لشکر حوادث و اتفاقات آن روزها بسیار زیاد است که باید جزئیات آن را از زبان افسران 

روز زیاد تک افراد قرارگاه شنید. فشار دشمن روزبهو تک 27های لشکر هوابرد و یگان 55تیپ 

یپ های جند الله و تو یا یگان و بسیج بجز اندکی از تیپ ویژه شهدا های سپاهشد و از یگانمی

ا ر  که همه اینها فقط ارتفاع میشوالن، باالی قرارگاه ما در چاله خزینه شهید بروجردی 001

 کردند، نیرویی نمانده بود. نگهداری می

 در بین آنان هوابرد و حضور فرمانده نزاجا 88و تیپ  11شرایط نامناسب لشکر 

هوابرد که با  55و تیپ  88های ارتش بخصوص لشکر فشار زیادی به یگان ،در این عملیات      

نها های آآن وضع نامناسب وارد منطقه شدند، وارد شد.  هنوز امکانات و تجهیزات و پشتیبانی

نایی آنان با عدم آشو در شرایط نامساعدی قرار گرفت. گسیخته نرسیده بود که خطوط آنها ازهم

ا غذای ناکافی مواجه شده با تاکتیک دشمن و  بدون داشتن امکانات در روزهای اول، حتی ب

های ارتش، خودش را به در همان روزهای اول با وارد شدن یگان شهید صیاد شیرازیبودند. 

مستقر گردید.  ل غرب در چاله خزینهاین جبهه رساند و در خط مقدم و در قرارگاه مقدم شما

کوپترش کوپتر خودش را به منطقه رساند، هلیای بود که وقتی ایشان با هلیوضعیت به گونه

، بالگرد از چندین بار مورد تهدید هواپیماهای عراقی قرار گرفت و با مهارت خلبان هوانیروز

 چنگ هواپیمای عراقی گریخت. 

هم در خط مقدم، در روحیه افسران عملیات  قرارگاه، حضور فرمانده نیرو در قرارگاه، آن

ها خیلی مؤثر بود. چون هرروز با تشکیل جلسه با ها و لشکرها و حتی گردانفرماندهان تیپ

ه نکت روحیه همگان گردید. ب تقویتفرماندهان و همچنین با حضور در خطوط پدافندی موج

ی و دیگران هیچ خبر ، سنجقیذکر، اینکه در این زمان از برادران سپاهی آقایان شمخانیقابل

مسئول عملیات  دیدم، بیشتر همان برادر مهدی صالحیرا می نبود. گاهی اوقات برادر ایزدی

 کرد.  وآمد میبه قرارگاه ما رفت

های در خط ما زیاد بود. شهید صیاد تصمیم گرفت که خطوط روی یگانفشار دشمن 

مستحکم نماید، ارتفاعات لری حدود  یک کیلومتری در عقب  پدافندی را روی ارتفاعات لری
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ضر یعنی حا ،برادران سپاهی با این کار موافق نبودند .بود و چاله خزینه تفاعات میشوالنار 

نشینی کنند. استدالل قرارگاه عقب 8عملیات والفجرنبودند از خطوط پدافندی قبل از شروع 

دشمن هر چه  ،هم بر این بود که اگر ما ارتفاعات لری را در تصرف داشته باشیم نزاجا

تواند از اینجا پیشروی داشته باشد و اگر ما نمی ،گذاری در این قسمت داشته باشدسرمایه

درخطر است و حتی در حوالی گردنه نهنی  ارتفاعات لری را از دست بدهیم، جبهه ما تا مریوان

شویم، ولی در دست داشتن ارتفاعات لری هر دو محور بین لری م با مشکل پدافند مواجه میه

 و شیخ گز نشین و محور لری و ارتفاعات شیخ شلخان  را حفظ خواهد کرد.

 برای ایجاد خط پدافندی در ارتفاعات لری تصمیم فرمانده نزاجا

 88ستور داد، یک تیپ از لشکر باالخره فرمانده نیرو تصمیم خودش را گرفت و به من د      

عنوان خط به ( را در دامنه جنوبی ارتفاعات لریبه فرماندهی سرهنگ سوداگر ۲تیپ )

اتفاق فرمانده تیپ، عناصر ارکان تیپ شب بود که به 8پدافندی مستقر نمائید. حوالی ساعت 

و عناصر ارکان قرارگاه از دامنه شمال ارتفاعات لری برای شناسایی خطوط پدافندی جدید 

ز احرکت کردیم، هنوز هوا سرد و دامنه شمالی ارتفاعات لری پوشیده از برف بود، یک مقدار 

 2کنم قبل از ساعت راه را با خودرو و بقیه راه را پیاده طی کردیم. شب مهتابی بود، فکر می

 شب شناسایی منطقه و پیدا کردن مسیر و محل استقرار تیپ به پایان رسید.نیمه

فرمانده تیپ، از همان ابتدا دستور آماده شدن و سپس دستور حرکت تیپ را صادر کرد.       

های تیپ در خطوط پدافندی قرار گرفتند و به تحکیم مواضع خود صبح، یگانقبل از طلوع 

پرداختند. با کمک عناصر پشتیبانی لشکر، روزهای بعد خطوط پدافندی مستحکمی ایجاد 

، یعنی در سمت چپ ارتفاعات میشوالن 88و لشکر  55گردید. بدین ترتیب، دیگر حضور تیپ 

 معنی بود. دستور داده شد که در منطقهبی گز نشین و اطراف چاله خزینهبین میشوالن و شیخ

 55و تیپ  88های لشکر مستقر شوند. یگان یعنی حوالی پادگان گرمک عقب ارتفاعات لری

گز نشین به هوابرد را در تقویت ارتفاعات شیخ 55قسمتی از تیپ هوابرد به عقب رفتند. البته 

 کار گرفتیم.  

انده ، فرمیک مطلب خاصی که در اینجا اتفاق افتاد، این بود که سرهنگ عطاالله صالحی     

 در حوالی ارتفاعات میشوالن 88لشکر 
ً
یک قرارگاه تاکتیکی برای لشکر دایر کرده بود  تقریبا
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 در این قرارگاه حضور داشت. خاطرم هست ایشان تا عقب
ً
نشینی آخرین نفر از که عمدتا

ودش خلشکرش در همین قرارگاه حضور داشت. با اینکه تمام یگانش به عقب رفته بود، هنوز 

ی آید، هنوز ارتباط تلفندر این قرارگاه حضور داشت. به من اطالع دادند که ایشان به عقب نمی

کار بین قرارگاه ما و قرارگاه ایشان برقرار بود. با تلفن جویای احوالش شدم.  وقتی گفتم آنجا چه

ت دوسنشینی سخت است، کنید، در جوابم گفت، حسام دست از سرم بردار ، برایم عقبمی

(. مونالبته کلماتی به این مض)تنهایی بجنگم با دشمنان حتی به دارم در این مکان بایستم و

عنوان کارهای احساسی بردار، من اینجا فرمانده تو هستم و بهدر پاسخ گفتم، عطا، دست از این

ت هدایدهم، همین لحظه قرارگاه را ترک و به مواضع جدید بروی و یگانت را فرمانده دستور می

عنوان لغو دستور بوده و اگر کشته شوی، شهید هم کنی، هر کاری غیر از این دستور، به

کردند که فالنی شما چه نخواهی بود. با این جمالت، اطرافیان ایشان، همان روز تعریف می

 کردیم کهطور عوض شد. ماقبل از آن، هر چه اصرار میچیزی به جناب سرهنگ گفتی که این

تلفن  رفت. بافایده است و ممکن است هرلحظه اسیر بشویم، به خرجش نمیاینجا بیماندن ما 

کردن چادرها و وسایل را صادر و آماده حرکت شد. گفتم چیز شما، بالفاصله دستور جمع

 خاصی نگفتم، فقط خواستار اجرای دستور نظامی شدم.

 اعزامی تیم بازجوئی

 و بسیج اسفند، تقریبا عمده یگانهای سپاه 28الی  27ماه، حدود روزهای در اواخر اسفند 

مانده  ، بجز اندک نیروئی که در خطوط میشوالن و هزار قله8شرکت کننده در عملیات والفجر

 بودند از منطقه خارج شدند و ما از حضور فرماندهان رده باال و فرماندهان قرارگاه حمزه

سیدالشهدا )ع( بی اطالع بودیم. از طرفی پاتکهای پیاپی نیروهای عراقی، امان یگانهای تازه 

سنگین و حتی لباس  و تیپ هوابرد ( که بدون پشتیبانی سالحهای 88وارد ارتشی ) لشکر 

جل بدون شناسائی و آشنائی به خطوط دفاعی، وارد منطقه شده بودند، مناسب، ضرب اال 

 بریده بود. 

( و فرماندهی و ستاد قرار گاه  همه تالش فرمانده نیروی زمینی ) شهید صیاد شیرازی

و فرماندهان یگانهای ارتش در منطقه، در نگهداری و حفظ خطوط پدافندی و یا در  شمالغرب

 عقب نشینی، تعیین مواضع مناسب پدافندی و حفظ روحیه و توان رزمی یگانهای درگیر بود. 
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ما مجبور شدیم در اثر فشار دشمن و تیراندازی مستقیم تانکهای دشمن روی قرارگاه 

، قرارگاه را بطور موقت به شیار زنگنه در دامنه عات چاله خزینهفرماندهی، در چمک زیر ارتفا

ری
َ
تغییر مکان دهیم، آن هم با بر پائی یک سوله و چندین چادر  جنوب شرقی ارتفاعات ل

 گروهی در پناه شیارهای ارتفاعات. 

نظر شهید صیاد، بر این بود که تا تحکیم مواضع پدافندی، محل قرارگاه در جلوی خطوط 

 مائیم.توانیم عقب نشینی یگانها را کنترل نپدافندی باشد. چون اگر قرارگاه به عقب برود، دیگر نمی

 ش مواضعو دیگر شهرستانها، شایعه شده بود که ارت در چنین اوضاع و احوالی در تهران 

متصرفی را پس داده و یا به عبارتی ما گرفتیم ولی ارتش آن را پس داد. جو بسیار بد و شدیدی 

 علیه ارتش ایجاد شده بود، مسئولین قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(، از جمله آقای هاشمی

بازرسی و یا بازجوئی، از سازمان قضائی نیروهای مسلح را ، تصمیم گرفتند یک تیم رفسنجانی

رفسنجانی به این موضوع اشاره  به منطقه اعزام نمایند )) در روزشمار خاطرات آقای هاشمی

 شده است ((

شدند و در قرارگاه  وارد منطقه مریوان به سرپرستی حجت االسالم رازینی تیم بازجوئی

مستقر و از آنجا تلفنی خواستار این شدند که فرمانده  در کنار دریاچه مریوان 28عملیاتی لشکر 

برای پاره ای از توضیحات به مریوان بیایند. شهید  نیروی زمینی و فرمانده قرارگاه شمالغرب

صیاد، با برخورد تند ولحن بسیار جدی گفت، ما در منطقه مشغول جنگ با دشمن هستیم و 

به هیچ وجه منطقه را ترک نخواهیم کرد. اگر دستور از رده باالتر است، یا شما بیائید در همین 

دهید و یا اینکه دستور عزل مرا از فرماندهی نیروی منطقه که ما درگیر هستیم، کارتان را انجام ب

زمینی بگیرید تا من به عقب برگردم. آقایان وقتی با چنین موضع گیری شدید ایشان مواجه 

 تماس گرفتند و در خواست داشتند که با یک فروند هلی کوپتر 
ً
شدند، پس از چند لحظه مجددا

 به خاطر د 200
ً
خواست، آقایان  200ارم، لحظه ای که هلی کوپتر به قرارگاه مقدم بیایند. دقیقا

را در کنار قرارگاه ) شیار زنگنه ( پیاده کند، هم تیراندازی توپخانه دشمن آغاز گردید و هم یکی 

دو فروند هواپیمای دشمن منطقه را بمباران کردند. خلبان، توانست چند لحظه ای متوقف کند 

 بالی شیار ها پرواز و به عقب برگردد.و بمحض اینکه سرنشینان پیاده شدند، از ال 

 ، در همان لحظات اولیه، عماًل با شرایط سخت منطقه روبرو شدند و این خواست تیم بازجوئی

خدا بود. ورود تیم به قراگاه مقدم، هنگام غروب آفتاب بود. بالفاصله بعد از نماز مغرب، 

قبل از بازجوئی، یک گزارش مفصل از طرف رکن دوم و بازپرسی و بازجوئی شروع شد. البته 
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سوم قرارگاه از وضعیت منطقه خودی و دشمن و بخصوص نیروهای موجود در منطقه بیان شد. 

 آقایان کارشان را آغاز کردند و از تک تک ما بدون 
ً
سپس شهید صیاد گزارش را دادند و بعدا

، بطور صادقانه از ابتدای ماجرا، یعنی از حضور دیگران سواالتی را داشتند. من به نوبه خودم

بی خبریمان از عملیات تا همه پشتیبانی و امکاناتی را که داشتیم و همچنین مالقاتی را که با 

در مورخه سوم و یا چهارم اسفند داشتم بیان کردم، همچنین از  رفسنجانی آقای هاشمی

جل و با اتوبوس به منطقه که چگونه ضرب اال  55و تیپ  88شکر حضور نیروهای اعزامی از ل

اه و جانشنین قرارگ آمدند بیان داشتم. تا انجا که به خاطر دارم، تیم از سرهنگ علی سنجابی

یکی دو نفر دیگر و به طور مفصل بافرماندهان و نیز فرمانده نیروی زمینی ) شهید صیاد 

( جلسه داشتند. فردا صبح که منطقه را ترک می کردند، با دیدن صحنه و واقعیت ها، شیرازی

دانم آنها در گزارششان چه نوشتند و نمیگردیروزی نبودند. من دیگر آن افراد بازجو و مطالبه

چه نتیجه ای گرفتند، ولی هرگز در این رابطه، نه از ما سوالی شد و نه کسی از ما گزارشی 

یس اداره ، رئخواست. قابل ذکر اینکه، تنها ارتشی همراه این تیم، سرهنگ مصطفی ترابی پور

دت ایشان هم موثر بود. البته شرح مفصل این داستان را باید از زبان و حضور و مساعدوم ارتش بود 

 ایشان شنید.

 نزاجا غربجابجایی قرارگاه شمال

حاال دیگر نوبت قرارگاه شمال غرب بود که باید به  ،با تحکیم خط پدافندی ارتفاعات لری      

 شد. قرارگاه در جایی قرار داشت که در دید ارتفاعات ممیعقب جابجا می
ً
خالن بود و مرتبا

های دشمن با تیر مستقیم حوالی قرارگاه ما را زیر آتش گرفته بودند. به خاطر دارم در یکی تانک

و  یک توالت صحراییوضو به دستشویی که در کنار آناز این روزها، شهید صیاد برای تجدید 

ننده دیگر مراجعه کبه یک تانکر آب قرار داشت رفته بود. موقع برگشت آفتابه را  برای استفاده 

به نزدیکی توالت صحرایی که با پلیت تهیه شده بود رسید، گلوله تانک  وقتی آن فردداد. 

 به کمرش خورد و او را به پلیت چس
ً
در این  3تکه و به شهادت رسید.باند و در دم تکهمستقیما

 متر بود. 21دار، کمتر از هنگام فاصله شهید صیاد با آن درجه

 نظر شهید صیاد بر این بود قرارگاه تا تثبیت کامل خط، باید در جلو باشد.  اگر ما به عقب      

                                                           
)سرهنگ محمد  27)سرهنگ رشیدخانی( و رکن سوم لشکر  27لشکر  0آن روز جانشین تیپ قابل ذکر است که در -3

های الزم در قرارگاه بودند و در اثر تیراندازی ( برای انجام هماهنگی( و مسئول گپار منطقه )سرهنگ قره محمدلوکامیاب

رارگاه( )جانشین ق آسیب دیده و قادر به حرکت نبودند. روی این اصل سرهنگ علی سنجابیتانک، خودرو و موتور تریل آنها 

 در آن شرایط حساس خودرو تویوتا مربوط به جانشین قرارگاه  را در اختیار آنها گذاشت که به یگان مربوطه مراجعه کنند. 
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ا هم بدون ضابطه عقب نشینی کنترل نمود. آنهها را در عقبشود کارکنان یگانبرویم، نمی

و  ۲0/10/0۲78عنوان نمونه من در عملیات خواهند رفت که البته تصمیم درستی بود. به

نشینی کرد،  این وضع را دیدم. وقتی قرارگاه غرب در چهل زرعی عقب 10/15/0۲78

ها بدون هدف و افسار گسیخته، به ها به وجود آمد و یگاننشینی یگاننظمی در عقببی

 آمدند و کنترل کار از دست قرارگاه غرب خارج شد. ی مختلف به عقبهاسمت

گرفت،  خالن قرارر آتش تانک مستقر روی ارتفاع ممیزی «چمک»پس از اینکه قرارگاه       

 به شیار زنگنه بین ارتفاع لری و شیخ گزنشین جابجا شد. در محل  قرارگاه شمالغرب
ً
موقتا

ها را هدایت می نمود تا اینکه در شب نوروز، عراق به ارتفاع شیخ گزنشین تک نمود جدید، یگان

روی این اصل، قرارگاه شمال غرب  .و محل جدید قرارگاه زیر دید و تیر نیروهای عراق قرار گرفت

ه ب راهی مریوانرارگاه رده جلویی خودش را در منطقه ممندآوا )نزدیکی سهتصمیم گرفت که ق

رارگاه اتفاق عناصری از ستاد ق، به( برپا نماید. بنابراین، سرهنگ سنجابیو پادگان گرمک بانه

نظر رفته و نسبت به تأسیس سنگرهای مورد نیاز اقدام و پس و گردان پشتیبانی به منطقه مورد 

و شیخ گز نشین قرارگاه رده جلویی در  از تثبیت کامل خط پدافندی، روی ارتفاعات لری

 ممندآوا مستقر شد. 

واگذار گردید و  20و یک تیپ از لشکر  27الزم به ذکر است که منطقه پدافندی به لشکر       

هم  اههای سپهایی که از منطقه عملیاتی جنوب آمده بودند، به جنوب برگشتند و یگانیگان

 طورکلی منطقه را ترک کردند. به

 برادران بسیجی که از شهرهای مختلف آمده بودند، پس از پایان مهلت انجام وظیفه به اوطان     

 طوری عنوان و بحث داده شد که ما عملیات را انجام دادیم فل، اینخود برگشتند. در تمام محا 

 هایی را که گرفتیم، ارتش نتوانست نگهداری کند و آن را پس داد.  و سرزمین
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 9، قادر و والفجر عملیات بدردر  25لشکر 

 1سنندج 82سخنان رئیس رکن سوم وقت لشکر 

 غرب به منطقه جنوب و بالعکساز شمال 25جابجایی لشکر 

 0۲7۲که به منطقه عملیاتی جنوب آمده بود، در سال  27لشکر 

شرکت نمود. در آن زمان من مسئولیت عملیات لشکر  در عملیات بدر

را به عهده داشتم. پس از عدم موفقیت عملیات بدر، نیروی زمینی 

به عنوان یکی از  27ارتش قرارگاه عملیاتی کمیل را تشکیل و لشکر 

کننده آن قرارگاه تعیین نمود. بعد از منحل شدن واحدهای عمل

منتقل  منطقه عملیات قادربه  27قرارگاه کمیل، نیروهای لشکر 

منطقه  کنار اروندرود و شدند.  البته قبل از اینکه به منطقه عملیات قادر برویم، در منطقه آبادان

را در  27ریزی کردیم که چگونه لشکر بینی و طرحهایی را انجام و پیشبهمنشیر شناسایی

لشکر  2یم، حتی واحدها را پای کار بردیم که به ما ابالغ کردند که تیپ منطقه اروند رود بکار گیر

 به سمت منطقه شمال غرب برای  اجرای عملیات قادر حرکت کند. 27

به شمال غرب  2که تیپ بود. بعد از آن 2فرمانده تیپ  اکبر طالب حق 2روانشاد سرتیپ       

طقه در من ابالغ شد که به سمت میمک رفت، به تیپ یک به فرماندهی شهید ابراهیم ثابت

 عملیاتی غرب حرکت کند.

 27شروع شد. ابالغ شد قرارگاه لشکر  بود که عملیات قادر در اهواز ۲قرارگاه لشکر و تیپ       

منطقه عملیات قادر  وارد هم به سمت منطقه عملیات قادر حرکت کند ، ما حرکت کردیم و

 پس از انجام عملیات در میمک
ً
ابالغ شد که به سمت منطقه عملیات  0به تیپ  شدیم. ضمنا

 قادر حرکت کند.

شرکت نمود.  را تشکیل و در ادامه عملیات قادر 5 قرارگاه حمزه 2و تیپ  0لشکر با تیپ       

آن  تیپ در  0۲1و گردان  به عنوان احتیاط قرارگاه جنوب 07/15/0۲70در تاریخ  ۲تیپ 

توپخانه  ۲01و گردان  57اعزام و تحت کنترل عملیاتی لشکر  خوشبه عین 10/17/0۲70

 قرار گرفته بود. 82شکر ل زیر امر
                                                           

 33/33/3193تاریخ مصاحبه -3
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دار خط منطقه گالزرده عهده( را به منطقه قادر اعزام که در -) ۲تیپ  قرارگاه جنوب

پدافندی گردید. الزم به ذکر است که لشکر در محور جنوبی منطقه عملیاتی قادر در ارتفاعات 

هزار متر که همیشه پوشیده از برف است مستقر و شرایط مساعد نبود. پس از مرحله  ۲باالی 

 واگذار نموده و به سمت منطقه خوزستان ۲، به ما گفتند خط را به تیپ سوم عملیات قادر

 حرکت کنید، ما به منطقه جنوب و خوزستان آمدیم که دوباره به ما ابالغ شد که به منطقه مریوان

 را تعویض کنید.  ۲1ه لشکر مستقر بود و دستور آن بود ک ۲1بروید، که در آنجا لشکر 

     
ً
محض اینکه به جنوب رسیدیم و روز بیشتر در منطقه جنوب نبودیم، یعنی به 01-51تقریبا

را  ۲1واحدها از راه رسیدند، به ما گفتند به سمت منطقه سرزمینی خودتان حرکت و لشکر 

دیم.  مستقر ش غرب، در منطقه مریوانتعویض کنید. پس از وارد شدن به منطقه عملیاتی شمال

را در  0را روی ارتفاعات سورن و تیپ به فرماندهی سرهنگ قاجار دادجو 2که در آنجا تیپ 

این محدوده مستقر کردیم و گردان منطقه بایوه، باشماق، هرگنه و منطقه زیر سنگ معدن در 

آخرین واحدی بود که از منطقه  ۲بودند. تیپ  تانک و گردان سوار زرهی هم در دشت پنجوین

 از منطقه 
ً
قادر رها شد و روی این اصل با واحد های دیگر به منطقه جنوب نیامد. یعنی مستقیما

 57( در جنوب را به لشکر 0۲1هایش )گردان قادر به منطقه مریوان آمد. البته یکی از گردان

کند.  شرکت ور کرده بودند. این گردان تا رها شود و از جنوب بیاید نتوانست در عملیات قادرمام

هم نتوانست در عملیات قادر شرکت کند، زیرا به  ۲توپخانه کمک مستقیم تیپ  ۲01گردان 

 در گیر بود و نمیمامور و در جنوب در 82لشکر 
ً
توانست رها شود. سرانجام این دو گردان بعدا

 مریوان به یگان سازمانی خود ملحق شدند. 

 9در منطقه والفجر  25استقرار یگانهای لشکر 

در این وضعیت، واحدهای لشکر زاهدان را که در منطقه دره میانه، شیخ لطیف، شیخ      

را هم مستقر کردیم. از سه گردان تیپ، گردان  ۲گزنشین بودند، تعویض کردیم.  بنابراین تیپ 

ر این محدوده، گردان روی تپه میشوالن در شمال شیخ لطیف و د به فرماندهی سروان اوج 002

به فرماندهی سروان  0۲1فرمانده آن بود، در دره میانه و گردان  که سروان غالمعلی امیری 007

 را در شیخ گزنشین مستقر کردیم.  اکبر پسندی

  بود که با سروان اکبر پسندی در شروع عملیات پدافندی، فرمانده گردان سروان حمزه تقوی     
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 تا منتهی الیه راست تپه میشوالن مستقر بود، تپه از منطقه کانی مانگا ۲تعویض شد. تیپ 

ای لوان قرار داشت که در آنجا نیروی زیادی نبود، منطقههیا  میشوالن سمت راستش هزار قله

های بلوط بود. برای همین هم اسم آن را هزار قله گذاشته بودند، کوهستانی و پوشیده از جنگل

کارهای کهآنجا بودند اصری از نیروهای سپاههای متعدد و پوشیده از درخت بود، عنقله

دادند. پشتیبانی غذایی و تدارکات آنها با ما بود. البته دقیق بانی انجام میاطالعاتی و دیده

 کردند، و به احتمال زیاد با قرارگاه حمزهدانم برای کدام واحد اطالعاتی سپاه کار مینمی

 سیدالشهداء سپاه پاسداران در ارتباط بودند. 

ها را که از های کمک مستقیم تیپدر منطقه سرزمینی خودش بود، گردان 27چون لشکر       

های مربوطه واگذار کردیم. در آمده بودند، دوباره به منطقه عملیاتی تیپ منطقه عملیات قادر

های توپخانه کمک مستقیم نیز ها هر کجا که بروند، گردانگونه است که تیپارتش روش  این

 ۲57، گردان در منطقه مریوان ۲1رود، قباًل هم در زمان مسئولیت لشکر همراهشان می

م م لشکر در مریوان مانده بودند. همانطور که  0۲1توپخانه   ۲08م م و گردان  055توپخانه  

مامور بود. وقتی آن گردان را رها کردند و به منطقه  82توپخانه به لشکر  ۲01گفته شد گردان 

 ۲و غرب شیخ گزنشین مستقر شد، زیرا که کمک مستقیم تیپ  آمد، در مواضع چاله خزینه

را آنجا مستقر کردیم که کمک  ۲بود. بعد از اینکه نیروهای لشکر زاهدان را تعویض نمودیم، تیپ 

تر که درون منطقه بود، دقیق ۲01توپخانه بود. فرمانده گردان   ۲01مستقیم آن، این گردان 

واستند خزیاد بود، مجبور بودند و می شار دشمن در منطقه فاوکار کرد، فتواند بگوید که چهمی

 های دیگر درنیروهای عراق را تقسیم کرده و فشار نیروهای  عراق را از منطقه جنوب، به جبهه

 شمال غرب و غرب منتقل نمایند.

 احداث جاده توسط جهاد سازندگی

ده در حال احداث جا های ما در خط مستقر شدند، واحدهای جهاد سازندگیکه یگانوقتی      

در شمال ارتفاع لری زیر شیخ شلخان احداث کنند،  ایجادهکه در منطقه بودند، ازجمله آمدند

ساخته بودند، جاده  0عملیات والفجر برای  بیمارستان الله حمره که قباًل داخل شیلر از منطقه

را به طرف غرب ادامه دادند. یعنی جاده در دره بین ارتفاعات شیخ شلخان و شمال لری احداث 

برقرار گردید تا جهاد بتواند جاده را احداث کند. اکثر  27کردند که تأمین آن توسط لشکر می
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خواستند احداث کنند. تأمین و اقدامات و هماهنگی می 8عملیات والفجرهایی که برای جاده

اآلن جاده عبور همیشگی ها نیاز منطقه بوده، و دادند. این جادهانجام می 27آن را با لشکر 

 اث این جاده تأمین گذاشته بودیم.ما در اینجا برای احد اند.شده

 های نزاجاتیبانیو پش 9عملیات والفجرآگاهی از 

بود،  سپاه که آن موقع فرمانده قرارگاه حمزه کم متوجه شدیم که به سردار ایزدیکم       

، فرمانده قرارگاه اند. جناب سرهنگ حسام هاشمیرا داده 8عملیات والفجرمأموریت اجرای 

های یگان، توپخانه، زهوانیروتوسط ه بود که نیروهای ارتش آمد شمال غرب هم به مریوان

قبل از  کند.های عمل کننده کمک به یگان های در خطهماهنگی یگانهمچنین  زمینی و

بینی کردیم که ممکن است از ارتش واحدهایی به اینکه عملیات بخواهد شروع شود، پیش

هوابرد که دستور دادند از منطقه 55،  تیپ 88سمت منطقه مریوان اعزام کنند. ازجمله،  لشکر 

هم که از قبل  27 هوابرد هم آمدند و لشکر 55و تیپ  88جنوب به این منطقه  بیایند. لشکر 

 00هم وارد منطقه شده بود. از گروه  70در منطقه حضور داشت. در ابتدا گردان تکاور لشکر 

های توپخانه را طوری مستقر کردیم که منطقه هم واحدهای توپخانه آوردند، یگان توپخانه

 را پوشش آتش دهند.   8والفجر 

بینی کرده بودیم و واحدهای توپخانه را مستقر کردیم، قرارگاه قبل از شروع عملیات پیش     

برقرار کرد که از نزدیک  شمال غرب هم، یک قرارگاه در دامنه میشوالن در منطقه چاله خزینه

جانشین قرارگاه و سایر عناصر ستادی در  بتواند کمک کند. آن موقع سرهنگ علی سنجابی

در منطقه حضور  منطقه بودند. فرماندهی قرارگاه شمال غرب، سرهنگ سید حسام هاشمی

 دادند.  های الزم را انجام میداشته و پشتیبانی

عنوان که چند روزی بهدستور دادند من به فرمانده قرارگاه شمالغرب جناب سرهنگ هاشمی     

های آنها را نسبت به ارتش همکاری نمایم و بتوانیم نیازمندی کننده با سردار ایزدیهماهنگ

تا حدودی برطرف کنیم، یا حداقل در جریان روند عملیات باشیم. چون مسئولیت نگهداری 

 بود که بتوانیم آن خط را نگهداری کنیم. 27خط پدافند در آن محدوده با لشکر 

  اجرای عملیات و نیروهای سپاه

 هم واحدهای تازه تشکیل را آورده بود. ازجمله، واحدهایی از  انجام گرفت. سپاه عملیات
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بگویم  که سابقه طوالنی  در خصوص  واحدهای سپاهلرستان.  مشهد و بسیج هایبچه

زمان  اند و در آنتشکیل و تأسیس نداشتند، واحدهایی هستند که در زمان جنگ تشکیل شده

 
ً
 گذشت. واحدهایی هم که تجربه پیداکرده بودند، در منطقه فاوسال از عمر آنها می 0-۲تقریبا

های جدیدی که سپاه سازماندهی کرده بود، واحدهایی بودند ها و تیپبکارگرفته بودند. گردان

ته بلی گرفهای قکه سابقه زیادی نداشتند. ممکن است فرمانده گردان و گروهان را از یگان

 دار سپاه را در هماندهی کنند و نیروهای تجربهباشند، ولی مجبور بودند از این نیروها سازمان

م دار هبه کار بگیرند.  البته ممکن بود در لحظات سخت از واحدهای استخوان 7منطقه والفجر 

 سرعت به اینجا بیاورند تا عملیات انجام دهد و برگردند. واحدهایی را به

ت گذشکارش این بود که عملیات را انجام داده و در خاتمه عملیات، چند روزی که می سپاه       

  یگانداده و از آن منطقه میمنطقه را تحویل ارتش 
ً
های نیروی زمینی ارتش رفتند. معموال

 خط پدافندی را بر عهده داشتند.  مسئولیت

مله از ج، ی عمل کننده، چند هدف را گرفتندها، در ابتدا یگان8عملیات والفجردر آغاز 

 یکی دو روز هم در آنجا مستقر بودند. به آن صورت نیرویی که  خالنو ممی ارتفاعات موبرا
ً
تقریبا

ه شد، تکه بتواند تحکیم و سازماندهی پدافند کند، نداشتند. در اینجا از ارتش کمک خواس

هوابرد، یک تیپ از لشکر  55، تیپ  88خدا بیامرز شهید صیاد دستور شرکت دو تیپ از لشکر 

یک تیپ دیگر هم وارد کردند. خود جناب  88را صادر فرمودند. روی این اصل از لشکر  20

 70هم حضور داشت. هوابرد هم آمد. گردان تکاور لشکر  88فرمانده لشکر  سرهنگ صالحی

 هم حضور داشتند.  توپخانه 00ارومیه و واحد گروه 

در خصوص  هوابرد در حین عملیات، به سرعت به منطقه وارد شدند. 55و تیپ  88لشکر        

هایش را داشت.  در ای نداشت،  نهایت خمپاره انداز گردانها، هوابرد توپخانهآتش پشتیبانی

در منطقه شلمچه و  نقش داشت و در عملیات فاو 88هم چون، در جنوب لشکر  88مورد لشکر 

منطقه ای که باید عمل می کردند به آن مسئولیت داده بودند، چون لحظه حساس بود شهید 

صیاد دستور داد حرکت کنید و این دو تا تیپ را به باال کشید، این بود که برای پشتیبانی آتش 

د و از گروه پشتیبانی کردن 27کمک گرفت. یعنی واحدهای توپخانه لشکر  27از لشکر   88لشکر 

و توپخانه  توپخانه 00اینچ، اینها هم به ما کمک کردند. با کمک گروه  7مثل کاتیوشا یا  مراغه 00
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له و هم رفتند روی ق آتش پشتیبانی این منطقه را فراهم کردیم. نیروهای سپاه 27لشکری لشکر 

های ارتفاع، ولی چون نیرو نداشتند، عمل تحکیم هدف را نتوانستند انجام دهند. منطقه تپه

خواست داشت و نیروهای زیادی میها ادامه زیادی داشت و هرچه جلوترمی رفتی این تپه

 باید منطقه نیرو خور بود (. یعنی اگر می)
ً
لشکر در آنجا به  7-5خواستند نیرو به کار گیرند تقریبا

کار گیرند تا بتوانند آن خط را پدافند نمایند. به این صورت نبود که با یک گردان یا دو گردان بشود 

خط پدافندی تشکیل داد. در این منطقه عراق پاتک کرد و با پاتک به تدریج به جلو آمد، یعنی 

، لهای سپاه و نیروهای بسیجی که به جلو رفته بودند، به تدریبچه
ً
شکر ج به عقب  آمدند. تقریبا

که در خط بودند، سعی کرد در مواضع شان بمانند و جلوی  ۲با همان واحدهای قبلی تیپ  27

 دشمن را بگیرد.  

و بسیج، تعویض شدند. اما خط جدیدی که گرفته و تثبیت کرده باشند  در عمل نیروهای سپاه

ما که روی تپه  002ما در مواضع قبلی بودیم. چون گردان و سپس به ما تحویل دهند نبود. فقط 

وارتا به چ به سمت میشوالن آمده بود و قباًل هم جاده پنجوین میشوالن بود و عراق از سمت چوارتا

میانه را بسته بود، منطقه دره  27کرد،چون ما در این محور بودیم  لشکر از همین مسیر عبور می

میشوالن که ساقط شد، یعنی عراق از باال از چوارتا که جاده را گرفت و نیروی جدیدی که آورده 

لطیف بود پاتک کند، تانک هم وارد کرده بود بعد آمد به جلو و باز ما توانستیم جلوی آنها را در شیخ

خ گزنشین هم سقوط نکرد ما در خط بگیریم، ارتفاع لری در دست ما بود و سقوط نکرده و شی

پدافندی تپه میشوالن آمدیم یک فاز عقب تر و در شیخ لطیف و دره میانه ماندیم و شیخ گزنشین 

هم بودیم و سازماندهی رزمی جدید کردیم ولی عراق چون نیروهای جدیدی از سایر مناطق به 

که لشکر  سلیمانیه 8لشکر  منطقه آورده بود ، می خواست کمال استفاده را هم بکند به خصوص

پیاده کوهستان و بومی منطقه بود، دنبال این بودند که از قبل شیخ گزنشین را بگیرند چون 

ه یعنی آن دیواره ک ،خواستند شیخ گزنشین را هم بگیرندمانگا هم دست عراق بود، و میکانی

 یرند و خط را جلوی ما ببندند.  عراقبین دشت پنجوین به سمت سلیمانیه است، آمدند پس بگ

 همیشه در فکر این بود که این دیواره جلوی ما باشد. 

 4638ادامه حمله عراق در آغاز سال 

 نگزنشی، سر تحویل سال بود که نیروهای عراق به شیخ0۲75شب عید نوروز سال       
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بود و نیروهای تازه منتقل نکرده ز همه نیروهایش را به جنوب حمله کردند. چون عراق هنو 

گزنشین حمله کرد. در آن زمان قرارگاه شمال غرب در شیار زنگنه نفسی هم داشت، به شیخ

رس عراق قرار گرفته، آمد در بود، یعنی قرارگاه شمال غرب بعد از اینکه دید چمک در تیر

ی ه گلوله عراقروز در چمک خود شهید صیاد هم حضور داشت رفت وضو بگیرد کزنگنه. یک

ثانیه  5به سرویس بهداشتی خورد، ایشان وضو گرفته بود و  بیرون آمده بود. یعنی اگر 

کرد گلوله به او خورده بود.  بعد از آن، قرارگاه چمک مرتب زیر گلوله بود یا عراق تاخیر می

رب غبان نفوذی داشت، یا باالخره نیروهایش نزدیک بودند. قرارگاه رده جلویی شمالدیده

از آنجا به سمت شیار زنگنه که زیر شیخ گزنشین است حرکت کرد و  در آنجا مستقر شد. در 

، 88اینجا باز قرارگاه شمال غرب واحدها را اداره و کمک می کرد. واحدهای مختلف لشکر 

 را به کار گرفته بود.  27هوابرد و لشکر  55تیپ 

ما نیروها را آوردیم و بر روی لری مستقر کردیم و  ،وقتی که شیخ گزنشین از دست رفت      

شود یا به جلو بیاید، ولی عراق مایل بود که  اجازه ندادیم که عراق حتی وارد دشت پنجوین

ان خمانگا، شیخ گزنشین، شیخ شلکانی به سمت لری حرکت کند. یعنی خط پدافندی از

بود که عراق دنبال این خط بود.  در اینجا لری وسط خطش بود و دست ما بود و ما آنجا را 

حفظ کردیم. به علت اشراف شیخ گزنشین به شیار زنگنه، قرارگاه شمال غرب به ارتفاع 

ای که از ساوجی به سیران بند وصل کرده بودیم، انتقال ممندآوا واقع در سمت شرق جاده

دها را اداره می کرد و خط پدافندی را سازمان داد. واحدهای پدافندی یافت. در آنجا واح

مستقر شدند. پس از مدتی آن قرارگاه به منطقه سربراله کنار کوه مارو منتقل شد. یعنی از 

آییم نزدیک کوخالن در آنجا مستقر شد.  این وضعیت قرارگاه شمال غرب ساوجی که می

بود. قابل ذکر است، پس از  کنار دریاچه مریوان هم قرارگاه اصلیش در 27بود.  لشکر 

)شرق  مدتی، مسئولیت منطقه به قرارگاه رده جلویی مریوان واگذار شد که در کوالن

 ( مستقر بود.دریاچه زریوار

 چگونگی شناسایی منطقه

 در خصوص شناسایی منطقه عملیات توسط یگان های جدید الورود: تیپ هوابرد وقتی      

 تمام شد، در لحظات آخر عملیات بود که دستور داده شد که مواضع خود را  عملیات قادر

 هوابرد مواضع را تحویل نداده بودند که به  55بدهد. هنوز تیپ  70لشکر  0تحویل  تیپ
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 آنها گفتند به جنوب بروند.  

هوابرد به منطقه جنوب، با دستور تلفنی شهید صیاد و بنا بر نیاز  55بعد از ورود تیپ      

بیایند. این نبود که واحدهای تیپ  8منطقه مجبور شدند که مجددا به منطقه والفجر 

لبته تعارف را ند. ابیایند. منطقه را از قبل شناسایی و بررسی کنند که بتوانند دقیق کار کن

 توجیه کلی بودند. یعنی 
ً
کنار بگذاریم، چون نیروهای ارتش از بس باال و پایین شدند، اکثرا

هوابرد در تمام مناطق مرزی و عملیاتی به کار گرفته شده بود، ولی اینکه بتوانند دقیق 

نیرو  چون  ما باید ای هم نداشتند،شناسایی کنند، وقت نبود. اینها در کار نیرو اثر دارد. چاره

    .افزایش دادلشکر  52آن را به  لشکر داشت و 02-01اضافه می کردیم.  همانطور که عراق 

 چگونگی پشتیبانی آمادی

 کمک می 0از نظر پشتیبانی آمادی، پشتیبانی منطقه      
ً
کرد. در مناطق تأثیرگذار، واقعا

نقاط آمادی دایر شده بود. از نظر مهمات مشکل نداشتیم، یا اگر مشکلی بود در سطح 

کلی مملکت بود. مثاًل ما در مورد گلوله کاتیوشا مشکل داشتیم یا کم داشتیم این یک چیز 

ک بینیم که روز آماد گذاشتند که یگر روز آماد پیش بینی کردیم در مدارک میکلی بود.  یا ا

 ای نداشتیم و کاًل این مسائل بود.  مقدار محدود کنند، چاره

 غرب، سه دشمن در شمالهمکاری و عدم همکاری کردهای عراقی

ها تا یک حدودی این بارزانی دولت عراق، یکسری ازدر مورد همکاری کردهای مخالف      

کردند. از آن طرف هم اکرادی  با ما همکاری داشتند و با نیروهای اطالعاتی ما همکاری می

کردند که از طایفه زیباری بودند. البته کاًل شرایط مناطق هم با عراقی ها همکاری می

چند وقت با آن  کند این حالت را که چند وقت با این طرف وخود ایجاب میهب مرزی، خود

طرف باشند. این چیزی طبیعی است و در همه جا هم هست. و بطور کلی ما در شمال 

دشمن داشتیم، یکی عراق، یکی ضد  ۲غرب مسئله ضد انقالب داشتیم. در شمال غرب ما 

انقالب، یکی شرایط جوی، فقط هوای سرد نیست، بهمن، سیل، حرکت زمین یا ریزش 

د و کر بود. در اثر بارندگی زیاد با حرکت خودرو جاده حرکت می غربسنگر، اینها در شمال

ها طبق اصول مهندسی نبود، رفت. شن هم می ریختیم و جادهمی خودرو در زمین فرو

جاده نظامی بود. جو و طبیعت منطقه خودش برای ما مسئله ساز بود. کمک هایی هم 

 داشت ولی مسائلی این چنینی هم وجود داشت. 
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 خواهند عملیاتی انجام دهندگفتند که میمینما در صحنه بودیم اما به ما 

آبادانی رئیس رکن دوم تیپ  سرتیپ دوم محمد رضا سر سخنان 

 1سنندج 82سوم لشکر 

 و جنوب غربی بانه در پنجوین در منطقه مریوان 9عملیات والفجر        

ا مانگکانی -انجام شد. محور عملیاتی مناسب در آنجا محور پنجوین

های است که قابلیت گسترش یگان به طرف سیدصادق و سلیمانیه

 بزرگ و مانور را دارد.

از دامنه حلوان که معروف است به هزار  9اما از نظر مشخصات جغرافیایی، عملیات و الفجر       

انجام شد. به علت ذوعارضه بودن زمین و عدم وجود جاده در  و غرب لری به طرف چوارتا قله

دسترس، منطقه مناسبی برای انجام عملیات بزرگ نبود.  ولی در حد عملیات متوسط یعنی 

 بهدر حد یک گردان و یا دو گردان و یا برای عملیات پارتیزانی مناسب بود. 
ً
ک عنوان ی اصوال

 گذار باشد.  توانست تاثیر بر روی کل جنگ نمی گذارعملیات تاثیر 

.  گردان 311و  331، 331دارای سه گردان پیاده بود. گردان  سنندج 11لشکر  1تیپ         

در ارتفاعات شیخ گزنشین و  311گردان ، در دره میانه 331گردان ، در کنار شیخ لطیف 331

مستقر بود. تیپ های  هم درپشت خاک ریزهای دشت پنجوین 11گردان سوارزرهی لشکر  

 دیگر لشکر  در پنجوین  تا سورن مستقر بودند. 

زار ههم در سمت راست ما به صورت پایگاهی، در سمت راست شیخ لطیف )ارتفاعات  سپاه      

 در آن جا استقرار داشت.  های کوچک( به صورت یگانقله

دادم، هیچ اطالعی از این ( را هم انجام می1،کار عملیات )رکن تیپ 1من که به عنوان رکن       

کنند، نداشتم و یا تبادل اطالعاتی با تیپ انجام نشده بود. ما تردد خواهند بکه اینها چه کار می

اما  زدیم که  عملیاتی در حال انجام است.دیدیم، حدس مینیروهای مردمی را در منطقه می

های احتمالی وسعت عملیات، اهداف عملیات و کمکاین که بیایند و هماهنگ کنند و 

 پشتیبانی را از ما بخواهند انجام نشد. 

                                                           
 9/31/3193تاریخ مصاحبه -3
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با ما تیپ بودم هیچ هماهنگی در خصوص کار شناسایی  1و  1با  من که به عنوان رکن        

ر دادند.  فقط یگانی که در آنجا مستقر بود بیشتشناسایی را انجام می انجام ندادند. یگان سپاه

های داد. این نوع یگانها که از سپاه در منطقه مستقر بودند، یگانمیکار شناسایی را انجام 

 ای نبودند.عمده

 به جلوی ارتفاعات میشوالن 112جابجایی گردان 

به منطقه آوردند، من زمان دقیقش یادم نیست.  9ها را برای عملیات والفجرزمانی که  یگان      

روز قبل از عید بود که  31، در اسفند ماه، حدود یک هفته یا 9عملیات والفجرچند روز بعد از 

 331فرمانده تیپ به قرارگاه رده جلو آمده بود.  آنجا به فرمانده تیپ ماموریت دادند که گردان 

ای که ببرند، به منطقه اش حرکت دهد  و به جلوی ارتفاعات میشوالنلیرا از محل استقرار فع

دهی مجدد، عملیات انجام داده بود و آنها را تعویض کنند، تا با سازمان به اصطالح سپاه

 ادامه دهند. عملیات را  به سمت چوارتا

را به منطقه بردم. شناسایی انجام دادند. موضوع را هم به فرمانده  331من فرمانده گردان       

 تیپ اطالع دادم.

روزی به مرخصی رفتم. بعد از مراجعه  1، 1در همان زمان  دست همسرم شکسته شده بود       

ه  ری تغییر و تحوالتی در منطقاز مرخصی، رفتم ببینم وضعیت چگونه است. دیدم که یک س

 33مجدد به مواضع قبلیش برگشته و با واحدی از لشکر  331میشوالن انجام شده و گردان 

 تعویض شده است. 

 استقرار در منطقه عملیات انجام شدهو  55تیپ و  77ورود لشکر 

هوابرد از جنوب، بدون سالح های پشتیبانی و فقط با  55و تیپ  33در این وضعیت لشکر      

عنوان نیروهای استقراری در منطقه، سالح سبک به منطقه شمال غرب آورده شده بودند. به

اشغال شد. منطقه عملیات هنوز تثبیت نشده   33، توسط لشکر مواضع تثبیت نشده سپاه

ای که سپاه تعویض شد، یعنی در حقیقت در منطقه 55هم با تیپ  33بود،  تازه آن واحد لشکر 

هوابرد مستقر شد.  چند روز بعد از خط پدافندی جدید،  55داد، تیپ عملیات انجام می

بود که عملیات آفندی  انجام دهند، و به همین  نیروهای سپاه هم که به اصطالح هدفشان این

دلیل  عملیات تعویض انجام شد، به عقب آمدند و از آن منطقه عملیات خارج شدند، در منطقه 
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دیگر هم عملیات انجام ندادند.  حاال جنوب بود یا هر چیز دیگر، باالخره از آن منطقه عملیاتی 

 نجام نشد. به عقب آمدند و دیگر عملیاتی در آن منطقه ا

آن چه که من به خاطرم هست، اینها به طور کامل تا قبل از عید بود. هیچ تغییری ایجاد       

نشد، ما هیچ عملیاتی را انجام ندادیم. هیچ کار مهندسی انجام نشده بود. امکانات مهندسی 

 بود که در 11نیرو بیشتر در جنوب  مستقر بود. در شمالغرب، فقط یگان مهندسی لشکر 

ای که در آنجا بودند واحدهای توپخانه لشکر نگهداری محورها توان داشت. واحدهای توپخانه

بود که به عنوان تقویت پشتیبانی  توپخانه مراغه33گردان از گروه  1بود، یک یا  کردستان 11

 آتش در منطقه حضور داشتند. 

شان را، اعم از توپخانه کدام نیروهای پشتیبانیآمدند، هیچهایی که از جنوب اما واحد     

هم نیاورده بودند. به  را م م  سازمانی 311اندازهایهای پیاده، خمپارهلشکری یا حتی گردان

بودند، در جنوب ماموریت داشتند، در نتیجه با  1عنوان اینکه آنها درگیر عملیات والفجر 

 یلی متری با خودشان آورده بودند.م 13ازهای اندهای سبک و حداکثر خمپارهسالح

 تصرف ارتفاع شیخ گزنشین توسط عراق

قبل از عید نیروهای خودی عملیاتی را انجام دادند که اول کار، یک مقدار   در منطقه چوارتا     

ید ع چوارتا مستقر شدند. درست شبشرقی نیروهای عراقی را به عقب راندند و در ارتفاعات 

 نیروهای عراقی عملیات آفندی را با حجم عظیمی از آتش در 3115یعنی در روز اول سال

مانگا به دره میانه و شیخ گزنشین انجام دادند، همچنین از واقع در منطقه کانی 1منطقه تیپ

که در آنجا نیز آتششان هم بسیار سنگین بود.  درمرحله  اول 55محور چوارتا به منطقه تیپ 

 مقداری پیشروی کند و در منطقه شیخ گزنشین تا قسمتی از دره میانه را بگیرد. توانست

 عراق یک عملیات آفندی دیگر انجام داد       
ً
یک هفته بعد از آن، یا دو، سه روز بعدش، مجددا

وی خودی ر کرد که نیروهای و روی ارتفاع شیخ گزنشین مستقر شد. روی این اصل ایجاب می

 شوند. ارتفاع لری مستقر

 فعالیت اکراد

در آن موقع فعالیت زیادی از اکراد مخالف ما در آن منطقه قابل مالحظه نبود که       

 بودند که در آنجا رفت و آمد می کردند ی دیگرهاو گرو و طالبانی بارزانیبگویم ولی افراد بخواهم
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کردیم هایی در منطقه داشتند. مثاًل همان موقع هم باز سعی میفعالیت و  زیر نظر برادران سپاه

 3115هایی در شب بود. اما در سال ها، در محورها کمتر حرکت کنیم، چون محدودیتکه شب

هدید یک تای نداشتند که به عنوان حظهها فعالیت قابل مال، ایندر منطقه پنچوین و مریوان

آن سال  غرب تهدید بودند. اما درها همیشه در منطقه شمالحساب بیاید. گروهکمهم به 

 تهدیدشان چندان قابل مالحظه نبود. 

 حضور میدانی شهید صیاددر منطقه

آمده بود و گفت که می خواهم از  3115یک مرحله قبل از عید سال  شهید صیاد شیرازی      

 ایشان را همراهی کردم  تا مواضع گردان  331مواضع گردان 
ً
بازدید کنم. من خودم شخصا

را بازدید کنند. بعد برگشتند. مرحله دیگری که من با ایشان مالقات کردم، روز دوم یا سوم  331

بود.  دو روز یا سه روز بعد از عید، همان مرحله اول که عراق به منطقه  3115 فروردین سال

ها در تماس بودم  برای توجیه وضعیت با رئیس گزنشین حمله کرده بود. چون من با یگانشیخ

وقع و آنچه در منطقه رفتیم حضورشان که شرح ما جناب سرهنگ کامیاب 11رکن سوم لشکر 

ای شاید نیم ساعتی در و وضعیت کلی موجود را تشریح کنیم. یک جلسه اتفاق افتاده

خدمتشان بودیم. در مورد اینکه دشمن وضعیتش روی شیخ گزنشین چگونه است؟چون 

دوباره شیخ گزنشین را پس گرفته، که من خدمتشون عرض  55هایی بود که مثاًل تیپ گزارش

شیخ گزنشین باز پس گرفته نشده، ما روی ارتفاعات شیخ گزنشین هستیم اما خود کردم که 

شیخ گزنشین و ارتفاعات باال در دست دشمن است. ایشان البته نظرات بنده را قبول نکردند و 

ه گویم، من توضیح دادم کدلیل اینکه فکر کردند من به حساب عدم آشنایی به منطقه می هب

. ندوددر آنجا بما قباًل های ینش را، زیرا واحداسم، نقطه به نقطه و حتی زمشنمنطقه را کامل می

ا شیخ گزینش ر ا همه حقایق آنطور نبود که هوابرد قسمتی از حقایق را گفته بود. ام 55تیپ 

عیت به شهید  صیاد این وض شناختند. منکامل گرفته باشند، زیرا اطالع کامل نداشتند و نمی

رهنگ سسپس ایشان و ما از جلسه بیرون آمدیم.  ن گفته  من را قبول نکردند،. ایشاشرح دادمرا 

و  گرددمیفرستند که ایشان بربه منطقه می را جهت  صحت و سقم اظهارات من ولی یزدانی

 کند. های من را تایید میصحبت
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 پس از عقب نشینی یگانها ،محل استقرار

در  11ها جابه جا شد. مثاًل لشکر ، محل استقرار یگانآمدندبعد از اینکه واحدها به عقب       

مستقر شدیم.  مرزی مریوانم روی ارتفاعات مسعود و مستقر شد و ما رفتی ارتفاعات لری

ها مستقر شدند.  بعد از این جریان، ادامه تعویض هایی هم در قسمتی از دشت پنجوینواحد

اش تمام فروردین دیگر قضیه 35، 31کنمکشید. اما این عملیات فکر میتا اردیبهشت ماه طول

های دشمن هم جلویش گرفته شد و وضعیت در آنجا تثبیت شد.  بعد از آن، شده بود و تک

عراق تک کرد و قسمتی از  15ین ها آغاز شد چون عرض کردم شب اول فروردتعویض یگان

 از همان منطقه تک کرد و 
ً
 یک هفته شاید کمتر مجددا

ً
شیخ گزنشین باز پس گرفت و حدودا

 و دشت پنجوین مستقر شویم.  ادامه داد و منجر شد که ما روی ارتفاعات لری، در دهانه شیلر

عراق را در آن منطقه ندارم. یعنی چون های زرهی توسط من اطالعاتی درباره کاربرد یگان     

های زرهی در آن مقطع اطالعات چندانی ندارم، البته در کارم اطالعاتی بود، در مورد یگان

مراحل بعدی عملیات، تانک هم آوردند و اجرای تیر مستقیم کردند. اما در آن مقطع تانکی 

ستند با توانفرض کنید مینبود. چون اینجا در منطقه که جلوی شیخ گزنشین مسلط بودند. 

داشتند از آنجا مستقیم سنگرهای ما را بزنند و وقتی  311سالح های پشتیبانی اگر تفنگ 

مستقر شدند، به منطقه شیخ لطیف و دره میانه کاماًل  آمدند روی ارتفاعات شیخ گز نشین

 شد. نه تنها از مسیر پلمشرف و مسلط بودند. درنتیجه جاده تدارکاتی ما در عقب تهدید می

به اصطالح نیروهای ما تهدید شد و از پشت نیز برسنگرهای ما کاماًلدید داشتند و به سنگرهای 

 از آن باال دید داشتند. در نتیجه حفظ نیروها در آنجا و مواضع ما را در شیخ لطیف و دره میانه

روی این اصل با استقرار خط پدافندی روی ارتفاع لری ثبات  ،نه منطقی و نه قابل نگهداری بود

 منطقه تثبیت شد.

 شرایط نیروهای وارد شده به منطقه

 خس      
ً
د.  ته و فرسوده شده بودننیروهایی که ما از جنوب آورده بودیم،  نیروهایی بودند که واقعا

 311های پشتیبانی هم را کاًل در جنوب جا گذاشته بودند. یعنی حتی خمپاره انداز سالح

بودند من نمی دانم. و  1گردان همراه نیاورده بودند. حاال در گیر عملیات والفجر میلی متری

در نتیجه ما  آتش پشتیبانی نداشتیم. نیروهایی خسته و نا آشنا به منطقه آمده بودند. وقتی 



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 11

 

دشمن شیخ گز نشین را گرفته بود، دو منطقه دره میانه و شیخ لطیف حتی اگر نفر حرکت 

ورند و جا دوام بیاتوانستند ببینند و بزنند. این هست که قادر نبودند در آنکرد از باال میمی

بمانند. از نظر نظامی ناچار بودند عقب نشینی کنند و دشمن هم توان خودش را در آنجا تقویت 

 توانست هر کاری انجام بدهد.کرده بود و می

لیفش ها تکو به هم ریختن وضعیت کاربرد یگاناین عملیات به علت عدم هماهنگی در ابتدا       

عملیات آفندی را بدون هماهنگی با ارتش آغاز کرد و همچنین نیرو هم کم  مشخص نبود. سپاه

های پشتیبانی هم به منطقه نیامده و خود همه اینها یک آورده بودند، منطقه هم ناآشنا و سالح

ل از های ما، تا قبسردرگمی را برای مسئولین اصلی تصمیم گیرنده به وجود آورده بود. یگان

سال بود که به خوبی اقدامات پدافندی و مقاومت 1یات انجام شود، بیش از آن در منطقه عمل

انجام داده بودند و هر گونه حرکت آنها را به اصطالح سرکوب کرده بودندو مواضع کاماًل تثبیت 

ها کاماًل آماده بودند، اما وقتی که وضعیت منطقه در یک قسمتی به هم خورد شده بود. یگان

رفتند، منطقه  آسیب پذیر شد و  رد منطقه شدند و  به سمت چوارتاو نیروهای جدیدی وا

نیروهای ما یکی دو هفته در همان مواضعشان مقاومت کردند، اما خوب پشتیبانی آتش نبود، 

های دشمن را از آن طرف هم دشمن با تمام امکانات وارد نبرد شده بود و موفق نشدند که تک

ها همه در یک وضعیت مناسب روحی نبودند، مثاًل من خودم وقتی گردان دفع کنند. سربازان

های خیلی شجاعی هستند خوب هم به دیدم بچه ،آوردمباال  55که یک واحدی را از تیپ 

اصطالح با دشمن درگیر شدند.  و لیکن دشمن باال مسلط شده بود و وقتی که یکی دو نفر از 

یا  1ژتن به سمت دشمن نبود. اینها بایستی با تفنگ اینها را مجروح شدند دیگر امکان رف

باال  رفتند باال، اما دشمن ازکردند و میکالشینکف یا حداکثر تیربار ،حمالت دشمن را دفع می

کسری ی ای کهتوانستند بکنند. مجبورشدیم در یک نقطهبر ما مسلط بود و هیچ کاری نمی

 مقاومت کردند شوند و از آمدن مواضع از قبل بود  مستقر 
ً
دشمن جلوگیری کنند. اینها حقیقتا

 311مقاومت خوبی انجام داد اما نوک اصلی تک دشمن در منطقه گردان  331یا همین گردان 

 حس   331و 
ً
 فشار زیاد بود، من خودم دقیقا

ً
بود و اینها فشارهای زیادی را تحمل کردند.  واقعا

زد، همین طور قدم به قدم در مواضع خودی فرود انداز که میکردم. دشمن آتش خمپاره

 مجبور هستید برای حفظ نیروها،آمد. وقتی که فشار دشمن خیلی زیاد میمی
ً
 شود اجبارا
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 تغییر موضع بدهید. نیروها را

 ناخواسته وارد یک کار انجام شده دیگران شدیم

در حقیقت ما در یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. یعنی ناخواسته و به اصطالح، یک کاری       

 ارتش را وارد آن مرحله را سپاه
ً
ای کردند که نه پیش بینی  کرده بود و نه شروع کرد و بعد اجبارا

کنید با هماهنگیش را انجام داده بود. چون وقتی شما پیش بینی اجرای عملیات را نمی

گویم که باز حتی در تعویض هم ارتش را فریب شوید و میمشکالت بسیار زیادی مواجه می

اینکه ابراز داشتند که ما می خواهیم نیروهای ارتش اینجا مستقر بشود و  ما  دادند. به دلیل

ها را جمع کردند و از منطقه خارج عملیات آفندی انجام دهیم. اما چنین چیزی نشد. نیرو

م، که در ارتباط با آنها بودم بیان کرد یاین مسئله با مسئولینخصوص کردند. من خودم بارها در 

 برند.خواهند عملیات انجام دهند، چرا نیروها را عقب میمیگفتم اگر اینها 

 و نزاجا کمکهای مردمی و تدارکات یگانها در سپاه

دیدیم ظر تغذیه، در آنجا میها برای ارتش مشکل شده بود. از ندر آن زمان، تدارک یگان      

های مردمی آوردند. آن جا آنقدر کمکمیهای مردمی های سپاهی همین طور کمکواحد

ا ماند.  اوایل در روحیه سربازهریختند که دیگر قابل استفاده هم نبود. اما سرباز ما گرسنه می

تاثیر بسیار منفی داشت. ما در طول جنگ از این مشکالت بسیار داشتیم. حاال به هر دلیلی، 

بعد از سال سوم و چهارم جنگ های مردمی بخصوص دلیل خاصی شاید نباشد. شاید کمک

 15 لرفت. سارفت تا به سوی ارتش. خیلی کم به سوی ارتش میمی بیشتر به سوی سپاه

ها این وضعیت را حس و این مسئله را بیان می کردند. نیروهای وضعیت خیلی بدتر شد.  سرباز 

ا در ماه یک جیره دسر هم کردند. در حالی مسپاه در برگشت  کمپوت برای سربازان پرت می

 نداشتیم که به سربازها بدهیم. 

 فعالیت های هوایی خودی و دشمن

. اه، هوانیروز کرمانشخیلی فعالیت داشت. هوانیروز مستقر در سقز در این عملیات هوانیروز     

نیروی هوایی هم گرچه عملیات رزمی پررنگی نداشت ولی در تامین هوایی و حمل مجروح 

کمک موثری داشت. هواپیماهای سبک عراق به اصطالح هواپیماهای تک نفره یا ملخ دار آنها 

خیلی موثر بودند. آنجا عملیات انجام می دادند به طوری که حتی نزدیک بود خودروی فرمانده 



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 11

 

که خوشبختانه به کنارش زدند. یکی از افسران رکن سوم آن زمان، سرگرد  لشکر را بزنند

آمد، به وسیله همان هواپیمای قهرمانی در آنجا مجروح شد. در همان مسیر که به جاده لری می

کردند، در خوب عملیات اجرا میدار عراقی خیلیدار عراقی مجروح شد. هواپیماهای ملخملخ

نطقه با توجه به گستردگی م ،زدند، بخصوص جاده تدارکاتی رامیو رگبار آمدند ارتفاع پایین می

 نمود، ولی جوابگوی کلی نبود.میعملیات، سیستم پدافند هوایی در حد وسیع اقدام 

 تشخیص و جدی گرفتن دشمن در موقعیت منطقه عملیات

هیچ هدفی دست به دست  9عملیات والفجرهای ارتش تا قبل از ، در یگاندر منطقه مریوان     

هایی را ابتدا باز پس گرفتیم ولی نتوانستیم به اصطالح قسمت 9عملیات والفجرنشد. ولی در 

کرد و از عوارض حساس را پس بگیریم. قسمت هایی را پس گرفتیم مجدد عراق تک می

کردند که .  چون آنها هم احساس تهدید میگرفت. دشمن برنامه ریزی کرده بوددستمان می

بروند، از نظر تبلیغاتی  خیلی مٌوثر می شد، این بود  به سلیمانیه اگر نیروهای ایرانی از چوارتا

که امکانات زیادی را پای کار آورده بودند تا بتوانند این تهدید را دفع کنند.  یکی از تهدیدهای 

توانست همیشگی آن منطقه  ارتفاع شیخ گز نشین و دره میانه بود، چون مسیر اصلی محور  می

تصرف  1ر گرفت تا آنجا را باز پس بگیرد که در عملیات والفجر آنجا باشد. لذا توان زیادی به کا

و غیره  55و تیپ  33لشکر کرده بودیم. در منطقه چوارتا و میشوالن چند دفعه ارتفاعات  بین 

 دست به دست شد. 

 77لشکر وضعیت استقرار 

عمل کرده  ای که سپاهبرای استقرار در همان منطقه 33وارد منطقه شد، لشکر  33لشکر      

بود آمد، ما تا شب عید درست در مواضع خودمان مستقر بودیم. بدون اینکه حتی یک هدفی 

ها یک مقدار ها آمدند، عراق یک مقدار  عقب رفت و توجهجابجا شود. و بعد از اینکه این واحد

سمت رفت. عراق از این طرف نیروهایش را متمرکز کرد و تک را انجام داد. یعنی عراق به آن 

را بگیرد، خود به خود آن منطقه در اختیارش  متوجه شد که اگر بتواند ارتفاعات شیخ گز نشین

 گیرد.  قرار می

مسلط بود.  از همه نظر؛ از  چه تا چوارتاارتفاع شیخ گزنشین در جنوب لری، و به رود قزل      

اش را از اینجا قطع توانست در آنجا هر واحدی که آن طرف مستقر بود عقبهنظر دید و تیر  می
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کند. این است که تمرکز اصلی تک آنها این سمت بود. حاال از چوارتا هم آمد ولی تمرکز اصلی 

نشین و  دره میانه، به شیخ بود.  بخصوص ارتفاعات شیخ گز 11لشکر  1آنها روی منطقه تیپ 

لطیف هم زیاد کاری نداشت. چون جلوی آن ارتفاعات بلندی بود. اصاًل چیزی نبود که برای 

حفظ منطقه دره میانه روی شیخ لطیف مستقر شده باشد. از نظر نظامی موقعیت استراتژیکی 

لی یخ گز نشین و دره میانه بود. عراق تک اصو تاکتیکی نداشت. موقعیت تاکتیکی، موقعیت ش

ستوان  311گردان  1خود را گذاشت روی آنها  و همان شب اول  تک عراق، فرمانده گروهان 

شهید شد و گروهان او تحت فشار به عقب آمد.  در ارتفاعات شیخ گز نشین سادات شریفی

هایی که ما با واحد های دیگر انجام دادیم موفق نشدیم شیخ گز نشین را باز پس بگیریم. پاتک

شود. با گروهان تکاور که پاتک کنیم،که دیدیم نمی 11خواستیم  با گردان سوار زرهی لشکر 

یک   ،ون عملیاتی نیروی زمینی هم شد(که بعدها معابود ) ده گروهانش ستوان نبی زادهفرمان

یک بار پاتک کرد ولی موفق  311مرحله هم او روی ارتفاعات شیخ گز نشین و از منطقه گردان 

 نشد باز پس بگیرد.

در منطقه  33سخت تر از همه، همان لحظه ای بود که وقتی من وضعیت را به قرارگاه لشکر       

عملیاتی میشوالن گزارش دادم و گفتم که ماندن در این وضعیت  به سود ما نیست و به ضرر 

 متمرکز کنید، ارتفاعات را باز پس بگیریم و 
ً
ماست و شما باید تصمیم بگیرید. یا نیروها را سریعا

ن لحظه دنیا آ ها به سر ما آمد. دریا عقب نشینی کنیم. آنها نپذیرفتند تا اینکه آن پیش بینی

کردم که قبول نکردند انجام روی سر من خراب شد. دیدم درست آن چیزی که پیش بینی می

شد.  باز تحت فشار بسیار شدید دشمن قرار گرفتیم که دیگر نگهداری سرباز در مواضع امکان 

ه فاع برفتیم از این ارتساعت  و یا بیشتر، غذا نخوردیم. می11پذیر نبود. ما در طول این مدت 

بردیم، جنگ و درگیری است. این وضعیت  بیشترین آن ارتفاع، این یگان و آن یگان را باالمی

 من گذاشت و هنوز در خاطرم هست.  اثر را روی روان 

 ها ناخوش استتمام خاطره

 آمدیم که ماشین ما چپ کرد آید. پس از فشار دشمن به عقب میای که به ذهنم میخاطره     

ادیم افتتانه به سمت باالی جاده چپ کرد چون اگر به سمت پایین چپ می کرد، میو  خوشبخ

ردیم. از در جیپ  بیرون آمدیم. دو نفری سعی کردیم ماشین را برگردانیم و مُ در رودخانه و می
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پ را گوییم بیایند وجیشود. گفتم صرف نظر کن برویم، بعد میراه را ادامه بدهیم. دیدیم نمی

ی ادامه لری، به نام شاخ نانشکنه، بود. آنجا ون پاسگاه ما آن طرف قزلچه روی تپهبیاورند. چ

ته کردند و آوردند. از این خاطرات زیاد است ولی هیچ کدام ورفتیم و شب فرستادیم جیپ را سر

 بیند ناخوشخوش نیست، و تمام آنها ناخوش است. از ابتدا تا انتهایش را انسان وقتی می

اخوشی آن، بیشتر آنجاست که شما در صحنه هستید و منطقه مشخص است، و شود، و نمی

که می خواهد آنجا عمل کند، نمی آید تا با شما هماهنگی کند و شما را در  یگانی از سپاه

 جریان قرار دهد که چه اتفاقی قرار است بیفتد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 08دوم: تاریخ شفاهی، سرهنگ علی اکبر اوج/ قسمت

 

 9عملیات والفجراز قبل تا بعد از  25لشکر  6تیپ  442گردان 

 1سنندج 12 لشکر 3تیپ  111فرمانده گردان  سرهنگ علی اکبر اوجسخنان 

در کنترل عملیاتی  در مرحله آخر عملیات قادر ،پیاده 331گردان  13/13/11از مورخه 

، غرب )محور عمومی کالشین، لوالنحمزه سیدالشهداء)ع( به منطقه شمال 13لشکر  1تیپ 

 حتیاط تیپ عملیاتی فوق قرار گرفت. بعددر آنجا در ا ور سیدکان( اعزام گردید.محو سرسول 

ضمن تلفات و ضایعات سنگین به و در منطقه سرسول آفند نموده  ،با اجرای تک محدود

صعب العبور بودن منطقه به حالت پدافند و نیروهای بعثی به علت شرایط جوی نامناسب 

 استقرار یافت. 

اجرای عملیات و تحرکات پی در پی باعث شد که فرماندهان بعثی مجبور به جابجایی نیرو 

بدین  غرب شوند.لجهت گسترش در منطقه کوهستانی شما ،های جنوب و میانیاز جبهه

اق ایران بر رژیم بعثی عر  ترتیب ابتکار عملیات و حفظ دور تک و تحمیل اراده جمهوری اسالمی

 فرماندهان عالی جنگمسلم ش
ً
طرح ریزی  ر بندر فاورا د 1مقدمات عملیات والفجر  ،د و نهایتا

 د.و اجرا نمودن

د وخود به خ،بارش برف و باران در منطقه کالشین  با آغاز فصل سرما در اواخر آبان و شروع     

پیاده  331گردان  ،با صدور دستور قرارگاه عملیاتی رده باالشد. متوقف اجرای هرگونه عملیاتی 

به یگان  سپس با تحویل خط پدافندی لوالن نوهد قرار گرفت. 11عملیاتی لشکر  در کنترل

مهاباد در منطقه جدید  – به عنوان کنترل و مراقبت محور پیرانشهر 11سرزمینی گردان لشکر 

مستقر گردید. این استقرار با اجرای گشت جوله خودرویی و گماردن کمین و اجرای گشتی 

 .ها تا اوایل دی ماه ادامه یافتشبانه در پایگاه

به منطقه سرزمینی  ،نوهد 11لشکر  هایگردان یکی از سپس گردان با تحویل محور به      

 11پیاده لشکر  353با تعویض گردان  مریوان 1در جناح راست خط پدافندی تیپ  11لشکر 

 را اشغال نمود. با استقرار پاسگاه 11در عملیات سال  1عماًل خطوط پدافندی والفجر  ،زاهدان

                                                           
 11/31/3193تاریخ مصاحبه -3
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عوامل ستادی کنترل و نظارت بر واحد پیاده در  ،در منطقه شیخ لطیف 331تاکتیکی گردان  

رور، ها، ارتباط مواضع، ذخیره مهمات، کنترل عبور و مها و مواضع سالحخط اعم از دیدگاه

های پشتیبانی رزمی گردان و اطمینان دقت در آمارگیری نفرات و ترمیم و احداث مواضع سالح

 ها و جلوگیری از تماس پرسنل با افراداز ارتباط با قرارگاه رده باالتر و آمادرسانی به موقع یگان

 ریزیرحط ،گردان 1در همین راستا توسط رکن  وردند.آمحلی و غیره نظارت مستمر به عمل می

جهت اجرای گشتی و کمین شبانه و مراقبت و شناسایی از منطقه مقابل به طور مکرر انجام 

تردد در محورهای  ، هرچند که با توجه به فصل زمستان و نزول برف و ریزش باران شد.می

ن های خودی بر دشمدید و تیر یگانبرتری ولی  بود، مواصالتی مشکل و حرکات را کند نموده

 داشت.  وجود

 افزایش تردد نیروهای خودی

به طور نمونه دانشجویان دافوس  .تردد نیروهای خودی بیشتر شد 3111سال در بهمن ماه      

 تند.حضور یافته و فعالیت داشهای گردان ها به اتفاق اساتید در پاسگاهبا تعطیل کردن کالس

 لری به سمت دهانه شیلر در حال احداث محور دومی در شمالنیز وسایل راهسازی سنگین 

)سه راهی ساوجی، سیرابند به شیخ المعارین به چمک( جهت تسهیل حرکت قرارگاه عملیاتی 

ها و پدافند هوایی و توپخانه ،موضع یابیدرطور همین شد.، به جلو دیده میدر سقز نزاجا

 ،متعاقب گشوده شدن معابر وصولی .جنب و جوش داشتند ،دیگر ادوات های کاتیوشا ویگان

با هماهنگی  1در خطوط پدافندی تیپ  سپاه غربعناصر اطالعات و عملیات قرارگاه شمال

 اقدام نمودند. به طور کلی جمع آوری اطالعات رزمی و شناسایی معابر نسبت به رده باالتر، 

برتری نسبی به استقرار نیروهای  11در جناح راست لشکر  1های خطوط پدافندی تیپ یگان

به علت سرکوب  ،پیاده در ارتفاعات شیخ گزنشین 311زیرا که با استقرار گردان  ،بعثی داشتند

)محل استقرار عناصر دشمن( از دیده  بودن موقعیت آن یگان نسبت به ارتفاعات کانی مانگا

نه در منطقه دره میانی و بادا ها مناسب بودند.بانی و مراقبت بیشتر برای اجرای آتش توپخانه

( با اتکا به عوارض طبیعی رودخانه گوگسور به چوآرته برتری یادهپ 331)محل استقرار گردان 

در خط گسترش پشتیبانی یگان فوق فراهم بود. ت دید و تیر و اجرای هرگونه آتش جه

به سمت راست با  1پیاده )از منطقه شیخ لطیف تا انتهای خط حد تیپ  331های گردان یگان
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تیپ قدس در حاشیه رودخانه شیلر به طرف چومان( نقطه هماهنگی برقرار نموده و خط 

ر شیب به سمت حوالی چوآرته به صورت ولی نیروهای دشمن د .پدافندی پیوسته داشتیم

 پایگاهی موضع پدافندی اتخاذ کرده بودند.

به علت نداشتن اهداف حیاتی و  ،با بررسی از عوارض طبیعی منطقه و معابر وصولی      

از پایان اجرای  .امکان هرگونه تک از طرف نیروهای موجود دشمن قابل تصور نبود ،حساس

برای  11در نیمه دوم زمستان  9عملیات والفجر( تا وقوع 11)نیمه دوم سال  1عملیات والفجر 

حوادث خطرساز و  ،و سورن و روبروی پنجوین مستقر در شرق سلیمانیه 11واحدهای لشکر 

 ایجاد نشده بود.  دشمن بعثیل شدید از ناحیه عکس العم

  9اجرای عملیات والفجر

تحرکات عوامل ستادی و عناصر  ،شدیمنزدیک می 11هرچه به اواخر بهمن ماه سال       

ر از هر دو قرارگاه عملیاتی وهای تکاطالعاتی و لجستیکی جهت استقرار یگان

بیشتر به چشم  ،پیاده 331پاسداران و ارتش( به ویژه در خط پدافندی گردان  غرب)سپاهشمال

ا ب صورت یگانینیروهای سپاهی و بسیجی به  5/31/3111به طوری که در مورخه  ،خوردمی

پس از اجرای آتش سنگین توسط  شدند.های ما به جلو اعزام تجهیزات الزم از خط یگان

سپاه و بسیج به مواضع دشمن واقع در  هایها، یگانیبانی گردان و توپخانههای پشتسالح

 ورش برده و آنجا را تصرف کردند.ممی خالن و میشوالن ی

های نیروهای خودی و دشمن، من به اتفاق ساعت از فروکش نمودن تبادل آتش 11بعد از        

های در خط و فرماندهان گروهان( و دو نفر از 1و  1افسر عملیات و اطالعات )رکن 

مهمات به جا مانده و ها بازدید کردیم. از مواضع شکست خورده عراقی ،های دستهانگروهب

تجهیزات نظامی و جیره خشک غذایی و مجهز بودن سنگرها برای ما جالب توجه بود. در خالل 

رها ابی تعدادی از سنگولی ضایعات برای نفرات و خر  ،های ما تلفات وارد نشدبه یگان ،عملیات

 ایجاد شد. 

در حوالی دیدگاه گردان، اخباری  مراغه توپخانه 33به علت استقرار مرکز تطبیق آتش گروه      

د چن .بود هم  ج از جناح بانهو بسی حاکی از نفوذ نیروهای سپاه ،رسیدها میبانکه از دیده

یر تردد از آنجا را ز وارتادستگاه تانک دشمن مستقر در ارتفاع شمالی محور وصولی از خط به چ
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تیپ به گردان  1از طرف رکن  ،تا اینکه دو یا سه روز بعد از عملیات ،آتش مستقیم داشتند

بایست تغییر موضع دهیم تا مواضع فروریخته دشمن را اشغال و تحکیم دستور داده شد که می

 مواضع جدید کنیم. 

عصر آن روز یکی از برادران سپاهی با موتور  ی نقشه و شناسایی در دیدگاه،با توجیه بر رو     

ا ب ر موتور ایشان به سمت محور چوارتاتریل به پاسگاه تاکتیکی گردان آمد و اینجانب سوار ب

لت غروب به ع . چند تیر گلوله مستقیم تانک به محور وصولی شلیک شد. سرعت حرکت کردیم

رادر سپاهی ب ،با توقف کوتاه در حوالی پل مستقر بر روی رودخانه. برتری دید با آنان بود، ،آفتاب

 عدم توانایی ولی به علت اند،نیروهای عمل کننده اهداف مورد نظر را از دشمن آزاد کرده ،گفت

 ر حال تخلیه از خط بهدر مواضع پدافندی متصرفی مستقر نشده و د ،در گسترش خط دفاعی

 ید. بایست مسئولیت خط جدید را عهده دار شوشما می عقب هستند.

 جابجایی گردان به مواضع جدید

گردان و همراه کردن  1و  1با دستور به رکن  ،با بازگشت به پاسگاه و خداحافظی ایشان       

ها اشغال و جهت پیشگیری از خط پدافند عراقی ،از اوایل شب ،یکی از فرماندهان گروهان

ی آن از فردا مراقبت مناسبی تا صبح به عمل آمد.نفوذ عناصر گشتی دشمن بعثی تأمین و 

 رایش جدید داده شد. آ با ها و مهمات و خطوط ارتباطیسنگرها و مواضع سالح ،روز

تا اینکه اینجانب به مرخصی ده روزه اعزام شدم. در  ،این وضعیت تا چند مدت ادامه داشت     

دو تیپ از لشکر  نموده و با وضعیت جدید مواجه شدم.به یگان مراجعت  11/31/3111مورخه 

برای احتیاط و تقویت خطوط پدافندی  پیروز خراسان به فرماندهی جناب سرهنگ صالحی 33

به موضع سد کننده خود بازگشت و با یکی  331گردان  به منطقه آمده بودند. 11غرب لشکر 

ضمن  هوابرد شیراز هم به عنوان احتیاط نزاجا 55تیپ  تعویض شد. 33های لشکر از گردان

در منطقه دره میانه و بادانه  331( به کمک گردان های سورکو )بانهدی یگانتقویت خط پدافن

 تا خللی در خط پدافندی گردان مذکور ایجاد نشود.  ،هم رفته بودند

تب های تیپ توسط سلسه مراتأکید و تحکیم مواضع و مراقبت از منطقه و هوشیاری به یگان      

های در خط خبر دادند به گردان 1تا اینکه از قرارگاه تیپ  ،شدباالتر پیگیری و نظارت میرده 

ها حضور خواهند ( شبانه در دیدگاه گردانصیاد شیرازی )شهید فرماندهی محترم نزاجاکه 
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اینجانب ضمن خیر مقدم . بود 331لذا اولین واحد مورد بازدید ایشان دیدگاه گردان  .یافت

ها را دشمن نیرو پیاده کرده و موقعیت گویی توضیحات الزم را ارائه و گفتم که دور تا دور یگان

ر ای دیگههای گردانمناسبی نداریم و امکان محاصره شدید است. خالصه ایشان به دیدگاه

 عزیمت نمودند و دستورات مقتضی را صادر کرده بودند.

 غرب و متمرکزالزم به توضیح است که با جابجایی نیروهای مورد بحث از جنوب به شمال      

ادی را در منطقه تردد و تجمع زی، 11لشکر  1اتی تیپ شدن آنها در حواشی محورهای عملی

جاب تری را اییی مناسب و تدابیر عملیاتی سریعپوشش هوا فراهم ساخته بود. این وضعیت 

 ادامه داشت. 11تا اواخر اسفند  کرد ومی

 رخنه دشمن در خطوط نیروهای خودی

سال تحویل  های در خط آماده باش داد.تیپ به یگان 1رکن  ،که فرا رسید 15شب عید سال      

پیاده رخنه ایجاد شده و تعدادی  311شده بود یک دفعه خبر رسید که در خط پدافندی گردان 

ند. ااز سربازان دسته جلویی مستقر در کمین را دشمن اسیر گرفته و به مواضع آنان مسلط شده

پرواز  ،روز اول فروردینخورشید در با باال آمدن  .ولی در سایر خطوط تغییراتی حاصل نشده بود

به بعد  33به طوری که از ساعت  .بیشتر شد 1تیپ  کوپترهای شناسایی در خط پدافندیهلی

ه این وضعیت از ظهر ب دادند.انجام  وی ارتفاعات شیخ گز نشینبرن بر ر ها عملیات هلیعراقی

تا اینکه دستور تخلیه منطقه را به واحدهای پیاده صادر کردند. واحدهای  ،بعد شدت یافت

 ششپو ها را به سمت دهانه شیلرانتوپخانه خودی با اجرای آتش سنگین عقب نشینی یگ

کشش  ،های طبیعی خودهرچند جاده احداثی با پوشش درختان بلوط و پیچ و خم دادند

)منطقه الله حمره( منطقه  به مریوان پیاه در سه راهی محور بانه 331نیروها را داشت و گردان  

پراکندگی را که از قبل برای واحدهای عملیاتی پیش بینی کرده بودند اشغال نمودیم. البته 

ولی  .ا اختیار عقب نشینی نمودسد کننده )خط پدافندی دوم( بود، بچون گردان ما در موضع 

( با اجرای 311و  331هوابرد و گردان  55و تیپ  33های لشکر ها )شامل گرداندیگر گردان

های غربی رکوه و دامنهعملیات پدافند متحرک به مواضع سد کننده در حاشیه سو

بدین ترتیب قسمتی از مواضع متصرفی  ی( خط پدافندی جدید گسترش دادند.لر)ارتفاعات

 توسط نیروهای دشمن ترمیم شد. 1در عملیات والفجر 
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  112دستور جابجایی مجدد گردان 

 دستور جابجایی گردان  11این وضعیت تا 
ً
پیاده را به  331ساعت ادامه داشت تا اینکه مجددا

دیگری بعد از لری در خاک عراق صادر خط پدافندی سد کننده  رد منطقه ارتفاعات مسعود که

گروهان در ارتفاعات پست آنجا )لوبیایی، کلو( مشرف بر  1ما هم به ترتیب با استقرار  کردند.

و دره روکان و یک یگان در یال شرقی مسعود و  روبروی ارتفاعات کانی مانگا دشت پنجوین

پاسگاه گردان و یگان ادوات در مدخل مسعود مشغول احداث مواضع پدافندی و خطوط 

 ت از منطقه را عهده دار شدیم.ارتباطی و اجرای عملیات گشتی و ایجاد کمین و مراقب

یک حالت پر پیچ و خم،  ،کردستان 11در جناح راست لشکر  1خط پدافندی جدید تیپ       

سازمان ملل در  591این وضعیت تا پذیرش قطعنامه  .صعب العبور، نیروخور به خود گرفته بود

و اجرای آتش بس توسط نیروهای دو طرف تا پایان جنگ استمرار داشت. بدین  3113تابستان 

را به عنوان یک عملیات ضربت و انهدام نیروهای  9عملیات والفجردستآورد توان ترتیب می

 1غرب و اخالل در جابجایی و تمرکز نیروهای عراقی در منطقه والفجر دشمن در جبهه شمال

 .برشمرد ( در بندر فاو11/33/11)
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 9عملیات والفجردر  سنندج 21لشکر  3پیاده تیپ  111گردان 

گردان سنندج 12 لشکر 3تیپ  112 گردان وقت  فرمانده  ،غالمعلی امیریستاد  1سرتیپ 

 1 4پیاده در عملیات والفجر  112

 ،شوم 8عملیات والفجرالزم می دانم قبل از اینکه وارد بحث         

کنم.  من در زمان  را بیان 0و والفجر  8عملیات والفجرارتباط بین 

بودم.  در عملیات  کردستان 27 لشکر 007فرمانده گردان  8والفجر 

 بودم. 007افسر عملیات گردان انجام شد،  72که در سال  0والفجر 

ی هاهایی بود که به همراه یکی از گرداناین گردان جزء اولین گردان

را از دشمن و در این حمله توانست ارتفاعات مرزی در منطقه کوخالن و مارو  .، حمله کردسپاه

در  در مرحله چهارم که سپاه این یگان به عنوان احتیاط بود.  ۲و2در مراحل  متجاوز بازستاند.

ها یا جزء گردان 007گردان ا تحت عنوان ترمیم خط انجام داد، عملیاتی ر  ،0عملیات والفجر 

 8تا والفجر  متصرفی مواضع ت مواضعی را به دست بیاورد.ود که توانسهایی بجزء یگان

در دامنه یک  0811و  0810. یعنی درست در پایین رشته ارتفاعات دراختیار و کنترل ما بود

شیخ گزنشین در  تا آخرین روزهایی که ارتفاعمد. دست آه در مرحله چهارم بکه  08۲۲اع ارتف

 ودی بود.این ارتفاع هم همچنان در دست نیروهای خ ،ددست نیروهای خودی بو 8والفجر 

غرب مالش بهدشمن نیروهای  کهدادند  تغییر به این ترتیباز ردهای باال، استراتژی جنگ را 

یک مقدار کار  ،منطقه فاو درای و تا اندازه ندنیروهای جنوب بردار و فشار را از روی  آورده شوند

در آن زمان . نمودند شمال عراق باز درعملیاتی را  8در منطقه والفجر بنابراین  .شودتر سبک

 یعنی درست .که اینجانب مسئول آن بودم، در منطقه دره میانه عراق مستقر بود 007گردان 

راهی عبور می  ،. پایین آن دره میانهه بودگردان تصرف کرد 0که در والفجر  08۲۲در ارتفاع 

کرد و یک مقدار حالت دشت دری و خرمال ادامه پیدا میصادق، شانهشهرهای سید به کرد که 

 داشت و گردان ما درست در سمت چپ از دامنه ارتفاعات شیخ گزنشین تا ارتفاعات مکل و به

 واگذار شده بود. تر از حد واگذاری به گردان مابیش خطی ت راست آرایش پیدا کرده بود.سم

                                                           
 5/31/3193تاریخ مصاحبه -3
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یه حساب چند روز جلوتر تسوبروم.  قرار بود من برای طی دوره عالی 20/01/70  در مورخه       

شروع شود.  منتهی روز هفدهم  مرکز پیاده شیرازدر  20/01/70مورخه د دوره در قرار بو .مکرد

 بازگشتیم و انگار هیچ اتفاقی نیفتا دردگنمی تشکیلدوره بود که با خبر شدیم که 
ً
ده و مجددا

 .است و من به شغل قبلی یعنی فرماندهی گردان بازگشتم

 اهی گ  .در حال اجرا بودای به نام تپه میشوالن تپهروی سمت راست ما  تحرکاتی در منطقه        

محالتی االسالم شهید هواپیمای حجتروزی که . تا شدمی در آن سمت شناسایی انجام

های عراقی سرنگون شد. دو روز بعد یادم می توسط جنگندهو همراهان،  نماینده امام در سپاه

دافند پ ،لشکرماموریت خاصی نداشت.  ماموریت  لشکرآید که قرار بود بیایم مرخصی و عماًل 

ا در آنجا گسترش پیدا کرده بود. همانند تمامی گردان 007در منطقه سرزمینی بود که گردان 

که م کردیرا طی می باید مسیر دشت پنجوین ،ی از پاسگاه فرماندهی گردان حرکت کردموقت

العاده جاده خطرناکی هم بود. در مواضع شاید امنیت بیشتری بود. وقتی داخل دشت فوق

 زیر دید دشمن بود. دشمن از ارتفاعات  گرفتیم کهجایی قرار میدر  ،شدیم
ً
 ،0810دقیقا

با   .دادا را هم آنجا مورد اصابت قرار می، دید داشت و خیلی از خودروهتنگه روکان به0811

ران کر کردم برادبا خودم ف .آوردندهایی برخورد کردیم، که داشتند نیرو مییک سری اتوبوس

 پیش است. اما عملیاتی در ،ذهنم آمد به .هستنددر حال ورود به منطقه بسیجی و سپاهی 

خ این به ما ابالغ نشده بود.  تاریکه ما عملیاتی داشته باشیم اینمبنی بر طرحی  هیچ اطالعی و

 بود.   ]0۲70در اول اسفند سال  [ روز بعد از سقوط هواپیمای شهید محالتی ۲و یا 2واقعه 

 را در مرخصی شنیدم 9عملیات والفجراجرای 

 8عملیات والفجرعملیاتی تحت عنوان  .من در حین گذراندن مرخصی بودم که مطلع شدم     

 در  ای باز شده است.جبهه به سمت شهرک چوارتاو در منطقه شروع شده 
ً
این مسئله را شخصا

  .مسئولی ما را در جریان نگذاشته بودکردم. هیچ دوران مرخصی دنبال می
ً
 لشکرچون ظاهرا

، از رادیو شنیدم نیروهای روز اول و دوم هیچ ماموریتی نداشت.جز مأموریت عملیات پدافندی 

ود شجه شدم ارتفاعاتی که نام برده میمتو در حال پیشروی هستند. چوارتابه سمت   سپاه

البته من خودم روی میشوالن نبودم. سمت چپ میشوالن اطراف مواضع گردان من است. 

 شیخ لطیف بیعنی حد س ،منطقه شیخ لطیف می گفتندرا نآ بودیم که
ً
ود مت راست ما تقریبا
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یعنی در دامنه   شد.ای بود که منتهی به سید صادق و شانه دری میجاده حد سمت چپم، و

یک گروهان هم در سمت راست  .انه بودگروهان در دره مییک  ،پایین ارتفاعات شیخ گزنشین 

در آن منطقه و مستقر شده بود. روحیه خیلی باالیی هم داشت مکل )منطقه شیخ لطیف( 

 کرد.وسیع پدافند می

بودیم. در دامنه ارتفاعات ما در ارتفاعات شیخ لطیف سمت چپ میشوالن مستقر        

گردانمان با استحکامات کامل و قوی در این منطقه مستقر شده بود و روحیه  ،نشینگز شیخ

ردیم کما هر آن فکر می منطقه وسیع مشغول پدافند بودند. خیلی باالیی هم داشتند و در آن

 ههر سباید انجام دهیم، با توجه به اینکه  یکه اگر دشمن بخواهد در اینجا عمل کند چه کار

 قداماتی که انجام داده بودیم بودند ما نیاز به یک احتیاط داشتیم.  با اگروهان  گردان در خط 

 ان احتیاط به گردان ما مامور شد.های قدس، تحت عنواز یگان ،هایی که ارسال کردمو با نامه

تعداد از اس ین سه گروهان در خط تقسیم کردم ویادم می آید که یک گروهان تحویل گرفتم و ب

متحرک را سازماندهی  ( یمنها) تویوتای واگذاری یک گروهان  گردان خودم و خودروهای

یعنی درست رو  .بود 007؛ به هر حال رادیو در حال نام بردن از ارتفاعات حوالی گردان کردم

 به روی ارتفاعات مکل.  

جلو  ض بسیار باریک بهدیدم که نیروها در یک عر به منطقه برگشتم ،بعد از خاتمه مرخصی      

 باید پهلوها حفظ شود. کاز دید نظامی وقتی که نیروها به جلو حرکت میاند. رفته
ً
ز انند حتما

 یک عرض باریک رفته بودند و هنوز برای نیروهای ارتشی اتفاقی نیفتاده بود.

 و حمله دشمن 4638روز آغاز سال 

گفت می خواهم اولین نفری  ن تماس گرفت وبا م معاون فرمانده تیپ 0۲75شب عید سال       

ره دو 0۲75/ 07/0ای آمده است که در و همچنین نامه گویمباشم که عید را به شما تبریک می

 اگر من می .جهت طی دوره عالی به شیراز برویدشود و شما بایدتشکیل می عالی
ً
خواستم یقینا

شب هنگام شدم. رها میاز یگان خودم را به دوره معرفی کنم باید دهم یا یازدهم  07/0/0۲75

 بودم. نشسته ،بود در پشت ارتفاعات مکلعقبه نیروهای در خط  که در در سنگر فرمانده گردان

اجرا  د علیه ماآتش شدی، های عراقی هر سال در روز عیدنیرو ودیم.منتظر تحویل سال ب

در سمت چپ گردان که در همین حال و هوا بودیم که به من خبر دادند که یگان  .کردندمی
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ورشید  متاسفانه تا قبل از طلوع خ . اندمستقر بود با دشمن درگیر شده شینارتفاعات شیخ گز ن

این ارتفاع به کل سقوط کرد و سمت چپ ما به کل خالی شد.  یعنی یگانی که باید در حد 

 در اشغال داشت. متر خط راکیلو 811/0۲حاال  ومتری مستقر بشود،یلک ۲در خط  متعارف

طقه در من ،بودیم کردهسازماندهی آن احتیاطی که  های گردان دو شکاف بود و ما بابین یگان

من بالفاصله آمدم و سمت . ها در حالت آماده باش بودندبچهگردان حاکمیت خوبی داشتیم.  

  ،چپمان را با دسته شناسایی گردان پوشاندم، چون دیدم وقتی شیخ گزنشین سقوط کرده
ً
طبعا

صبح  8ساعت  ،در منطقه شیخ لطیف د.وارتفاعات به ما مسلط می شاین در  استقرار عراق با

ها مقاومت خیلی خوبی را فرمانده گروهان یکم اعالم کرد که عراق به سمت ما تک کرده و بچه

که  حسام هاشمیسرهنگ دوباره  ،آنها را پس زدند.  دو روز بعد و نداهدر مقابلشان انجام داد

فرمانده قرارگاه  مصطفی ایزدیو برادر   نزاجا قرارگاه شمال غرب در آن زمان به عنوان فرمانده

طوری شده بود که پاسگاهمان در خط قرار عماًل آمدند.  به پاسگاه فرماندهی گردان ،سپاه

  گرفته بود. یگانهای سمت چپ ما خالی شده بود.

هوابرد عملیاتی روی شیخ گزنشین انجام شود.  55در همان روز سعی شده بود توسط تیپ        

 نتوانستند ولی ،هوابرد آمد روی شیخ گزنشین عملیاتی را انجام داد 55یکی از یگانهای تیپ 

ر ب ر روی ارتفاعات شیخ گزنشین بود، دید مستقیمبگیرند. دشمنی که دباز پس  الرأس را خط

 2فرمانده گروهان  .گرفته بودروی یگان ما داشت بطوریکه پاسگاه گردان درست در خط قرار 

 ،ام. همانطور که در حال هدایتشان بودممکل اعالم کرد که من با دشمن درگیر شدهروی در 

 من هم که یم.اهو ما تلفات زیادی را به آنها وارد کرد هاعالم کرد که دشمن عقب نشینی کرد

و اعالم  افتاد به عرض ایشان می رساندم،هر اتفاقی که می ،کنارم بودانده قرارگاه در فرم

ارسال شده  کردم این اخباری است که در خط توسط فرمانده گروهانم ستوان بزرگانیمی

 بودیم که دیدم یک ماشین تویوتایی که و برادر ایزدی هاشمی سرهنگ است. در همین حال با

و یک  0یک ستوان شامل عراقی که  2جنازه  غذا برای یگان می برد،  فرمانده یگان بود و برای

 است.  را به عقب ماشین انداخته و برای ما فرستاده ۲ستوان 

 حضور شهید صیاد در پاسگاه فرماندهی گردان

 آن روز هم گذشت و شهید صیاد در منطقه حضور داشتند. بد نیست یادی هم از این شهید      
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 ردفهمانند یک  ،بزرگوار و سلحشور بکنم. در این عملیات شهید صیاد خودشان در منطقه 

، که امشب عراق خبر دادند  کردند. یادم می آید که در یک شب بسیار بدیگشتی عمل می

عقب  ا بههایی که در آن قسمت هستند ر سنگینی را انجام دهد و یگان حملهد بیاید و قصد دار 

 منطقه تا نیروهای تازه نفس وارد در پی این بودیم که بتوانیم آن شب را به صبح برسانیم براند.

با شهید صیاد در چندین  آن روز منسمت چپ ما خالی بود.  ،چون نیرویی هم نداشتیم ،شوند

 007گردان محل مورد  از رو به رو صحبت کردیم و درگیر عملیات بودیم، چون خط مقدم عماًل 

  شده بود.

به من زنگ  رامتینسرهنگ  ،بعد از نیمه شب 2ساعت  بودم،  در پاسگاه فرمانده گردان

در  ، جناب سرهنگ صیاد شیرازیاین طور عنوان فرمودند که جناب سروان امیریو زدند 

ردان شدم گمن بالفاصله سوار ماشین تویوتا لندکروز  شما هستند.  توان بزرگانیس 2گروهان 

 من در کنار راننده نشسته حرکت کردم.  به سمت مواضع گروهان بزرگانیدو نفر اسکورت  و با

شین من ماشینی در حال آمدن دیدم شبیه ما 2هنگام ورود به مدخل ورودی گروهان  و بودم

ره پنجاز ش را شهید سر ماشین در حال آمدن است.بر سوار صیاد که شهید  متوجه شدماست 

های که هستید؟ من بالفاصله از ماشین به بیرون ون آوردند و اینگونه گفتند : بچهماشین بیر 

شما  :ایشان فرمودند کنم(که من امانت داری شهید را می )داشتند ابراز پریدم. ایشان محبتی 

مرد بزرگی هستید و فرمانده گروهانتان هم مرد بزرگی است. من االن در قرارگاه نشسته بودم. 

این قسمت آسیب  ،جناح چپش خالی شده و عراق هر موقع بخواهد بیاید فکر کردم که امیری

 فتی یگان احتیاط را به کار گرفتید. ( با چه ظراپذیر است. دیدم که شما )امیری

 ما در منطقه از سه جهت با دشمن بحثی است به نام پدافند دورادور. دق ،در بحث دفاع     
ً
یقا

شمن د . از دره میانه با دشمن پدافند روبرو داشتیم، از ارتفاعات میشوالندر حال پدافند بودیم

دور را در دستور کار داشتیم.  شاید پدافند دراین منطقه یک پدافند دورا د. ماپهلوی ما را می ز 

ایشان در جمله بعدی که من  در خاطر دارم و فراموش ای در می آمد. یک پدافند دایره به صورت

 ازهمن در جواب گفتم: اگر اجخواهی بروی دوره آموزشی؟ می نمی کنم این را گفتند: امیری

رض شوی؟ من عچقدر ناراحت مید اگر کسی بگوید به این دوره نرو، بفرمایید. ایشان گفتن

فرمانده نیروی زمینی. من در جواب ، کردم تا آن یک نفر چه کسی باشد؟ ایشان فرمودند مثاًل 
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هید شکه دوست دارم به این دوره بروم. در همانجا به رغم این ،را می پذیرمگفتم: من با منت این 

می آیند  ید که ایشان دیرترکه به سرهنگ شرف الزیاد بگوبگویند  فرمودند: به سرهنگ رامتین

 به هر حال ،و عذرشان موجه است. در ادامه گفتند در حال حاضر شغلتان مهم است؟ گفتم بله

ن ، میاد باعث شدگردان در خط است و عراق حمله کرده است. همین گفتگوی من با شهید ص

 .تشکیل نشدهدوباره  دوره عالی  یی هم که به این دوره رفتند، چونآنها نروم. به دوره عالی

 برگشتند.  

  ؟شده بودانتخاب  درست یم مهم است که آیا با دید نظامیهنوز هم برا 8عملیات والفجردر       

نظر این بود که کاری کنیم که دشمن نیروها را از جبهه جنوب برداشته و بیاورند در جبهه منطقه 

غرب که دشمن این کار را انجام نداد. عراق در این عملیات از نیروهای بومی غرب و شمال

یعنی عراق ضمن استفاده از شعبی بود استفاده کرد. الهمان منطقه که تحت عنوان جیش 

 غربمنطقه برداشت نکرد، تا در منطقه غرب یا شمال در جنوب، نیرویی را از آنروهایش نی

بلکه از نیروهای بومی موجود در همان منطقه استفاده کرد. در همین فاصله  ،استفاده کند

 نیبعضی اماکدولت عراق رابطه خود را با نیروهای بومی این مناطق بهتر کرده بود. متأسفانه 

 واگذار کنیم. 8عملیات والفجردر آورده بودیم  مجبور شدیم  بدست 0فجر که در عملیات وال را

 .نام ببرم های آن زمان از ستوان حسن سیفیوهانتوانم از فرماندهان گر می 007از گردان 

این  ]صالحیسرهنگ [ن یکی از بزرگابودند که مورد تقدیر قرار بگیرند، زمانی ایشان آمده 

نماد مقاومت بود و تا لحظه آخر ایستاد.  007گفتند که گردان 007جمله را در رابطه با گردان 

 گذاشتند. من با گردان در همان خط 88 لشکرتحت کنترل را  27 لشکر ۲تیپ زمان  در آن

از طریق همین جاده در دره میانه در حال ها روزی آمدند و گفتند که عراقی مستقر بودیم.

فر این ن ش شهری بود.اتقویت کردن و آمدن هستند. یک بیسیم چی داشتیم که فامیلی

 دابالغ کن نشینی را به منمدام اصرار داشت که عقب بود.  مریوان ۲مسئول مخابرات در تیپ 

م و ایستیگفتم ما تا آخر میمن هم به هیچ عنوان حاضر به برگشت نبودم. می من برگردم. و

کردند که نیروهای دشمن در حال آمدن هستند. اعالم می تقویت کنید.ا شما ما ر 

ن م ی جان!! )که مثاًل من تو را شناختم(خرچنگهایشان دارند می آیند و من به او گفتم دهات

در را  اهها را دادند. همه یگانکه دستور عقب نشینی یگان کار به جایی کشید این جا هستم.
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عملیات ای که تعیین کرده بودند، مستقر کردند. دشمن آمد و منطقه مواضع سد کننده

  را نیز دشمن تصرف کرد. 0قسمتی از منطقه والفجر  ،به دنبال آن را بازستاند. 8والفجر

 نیروهای محلیاستفاده دشمن از 

بیشتر کرده بهتر و ارتباط خودش را با نیروهای معارض داخلی  عراق، 8عملیات والفجردر       

بود چون نیروهایی که در آنجا به کار گرفته شده بودند بیشتر با لباس های محلی بودند، این 

به نحو احسن استفاده کرد. گردان ما آخرین گردانی  عراق از نیروهای محلی خودش بود که 

 بیند اینهر وقت من را می صالحی امیرآمد؛به عقب  صالحی سرهنگبود که بنا به دستور 

 کند. مطلب را بازگو می

 ها در زیر آتش  مستقیم دشمنبردن شام گروهان

ا م شده بود و با تیر مستقیم تانک که حمله کرده بود جناح چپ ما خالیعراق همان روزی      

و به غذا ببریم ها برای بچه خواهیمآمد و گفت می زد. فرمانده گروهان ارکان پیش منرا می

اند، من در یک آن گفتم که برویم. هیچ طریقی امکان ندارد چون نیروهای عراقی جاده را بسته

ولی شاید هر کس دیگری که جای من بود همین کار  ،انجام دادم یا نه دانم که کار درستینمی

های غذا را در قسمت بار وانت کرد ؛ آمدیم و جلوی خودروی تویوتا نشستیم و دیگرا می

ماشین این طرف و آن طرف  ریخت کهخانه عراق بعضی از جاها آنقدر آتش میتوپ .گذاشتیم

داشت و چند  ها قرارجادهمسیر هایی که در زیر پل پریدیم بهما سریع میشد. میمنحرف 

 آن شب غذا را و راهمان را ادامه می دادیم. باالخره آمدیممیبیرون نشستیم و دوباره دقیقه می

 ساندیم. ر 

هر چه اعالم  .کردمقاومت میگردان من  و شد تکروز پشت سر هم  0یا  ۲به گردان من      

ید. من را تقویت کن کنم،نشینی نمیگفتم عقبمی در جواب  کردند عقب نشینی کنید،می

ارتفاعی  باالی زیر امر گردان قرار گرفت. 002گردان از  ،یکم مسعود ملکیانستوانگروهان 

ه گذاشتسری از بچه ها را هم یک . ایستاده بودم و جاده را زیر نظر داشتم بنام شیخ لطیف

ن ها اگر از ایبزنند. چون تانک یندآکه می را هاییآر. پی. جی تانک موشک انداز بودیم که با

سمت چپ ما بودند به همین خاطر دستور عقب نشینی آنها  .آمدند ما را دور می زدندجاده می



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 11

 

 .استهایشان در حال نزدیک شدن گفتند تانکهر لحظه می ،دادند، و ما ایستاده بودیممی

 ار  او دستور دادم که یگان ملکیانخدا رحمت کند یک رکن سوم داشتم به نام سروان ترابی به 

روم، که از کدام مسیر بپرسید بردار و ببر در فالن جا مستقرش کن.  برگشت از من یک سوالی 

 که این را تو باید به منچون که تمام مسیرها زیر آتش بود.  بعد خیلی خونسرد به او گفتم 

الن فهرحال گفتم ببر در پیشنهاد بدهی. به سر عملیات من هستی باید راهکاربگویی. تو اف

ه االن کردم کفکر می گفت در راهمی این گذشت، ملکیان را مستقر کن.  ملکیانگروهان مسیر 

که حوصله بینم میروز حمله کرده و یک فرمانده گردانی  0رسم به گردانی که می روم و می

وها همه سرجای خودشان هستند و ولی دیدم که چه متانتی دارد، نیر  دارد و آشفته است.ن

ب جناب سروان وگفت که خخیلی با خونسردی می ،سوال را کرد وقتی این ۲رکن  .جنگندمی

 از خط تعویض 002شما باید به من بگویید و رفتند آنجا که گردان  این را،
ً
 شده بود.  یقینا

 حضور فرمانده لشکر و همراهان در پاسگاه گردان

ت من گفبه  معاون گردان  سروان غندالیها، آن شب در برگشت از رسانیدن شام به گروهان      

با معاونش و  ایشانمشهد. 88 لشکرگفتم چه کسی هست؟ گفت فرمانده  مهمان داریم.

د ما مسجمسجد.  گفتم خوب  درجا دادی؟ گفت مدند. گفتم کجا به آنها آ فرمانده تیپ هایش

و جانشین  88 لشکراز فرمانده  من آمدم و .شوندهمه اینها شهید می دوتا گلوله رویش بخورد،

کیا ساالر  سرهنگ و سرهنگ صالحی. هدایتشان کردم سنگر خودمان کردم و به خواهش ایشان 

 .بعد از نیمه شب بود که خود ایشان به مسجد آمدند 2. ساعت ندبود

بودند.  منتهی بعد از خاتمه دوره  27 لشکر 2فرمانده تیپ  یک زمانی اسماعیلیسرهنگ       

قرار بود آن شب یک عملیاتی را  88 لشکر ن منتقل شده بودند.خراسا 88 لشکربه  ،دافوس

یک فرمانده گردانی داشت به نام حسین پردل و  لشکرروی ارتفاع شیخ گز نشین انجام دهد. 

خودش این عملیات را انجام دهد و شهید صیاد با  ،لشکرفرمانده  صالحی سرهنگ قرار بود که

در تماس بودند و  صالحی سرهنگبا  شتاقرار دسنگر ما  که در (ه)رمز کنند  cvxیک دستگاه 

ی زصبح فردای آن رو بودیم.  88 لشکرفرمانده ما از شب تا صبح فردای آن روز در خدمت 

 به قرارگاه خودشا صالحی سرهنگ
ً
 ماندهیرپاسگاه ف ن برگشتند. نیروهای عراقی شدیدا

 گردان را زیر آتش گرفتند.
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 مجروحیت شدید سرهنگ اسماعیلی

 بعد از معرفی خود اسماعیلی سرهنگدر پاسگاه بودیم ) قرار بود  اسماعیلی سرهنگ من و      

 ؛انتصاب به این عملیات خورده بود به عنوان فرمانده تیپ منصوب شود ( و حاال این لشکربه 

 2 عیلیاسما سرهنگ .تانک به شدت زیر آتش بودمستقیم پاسگاه در خط بود و توسط گلوله 

 88 شکرلگزارش کرد. )قباًل که گفتم تیپ ما را زیر امر  صالحی نگسرهبار وضعیت را به  ۲الی 

عقب که گردان را  انددستور داده صالحی سرهنگگذاشته بودند( و بعد اعالم کردند که 

با من  به عقب بیایم، بودند که بیاورید. با توجه به اینکه دو سه روز قبل از آن هم به من گفته

تاکید کردند که  اسماعیلی سرهنگسماجت اعالم کرده بودم یک متر هم عقب نمی آیم. 

 و االن مواضع شما به خطر افتاده د، شما شجاعانه در این محل جنگیدیدگویند ترسیدینمی

 گفتند به عقب بروید راف، مواضع شما را زیر آتش گرفتهنیروهای عراقی از اط .است
ً
اند و مجددا

منتقل کردند.  صالحی سرهنگهای من را به روم. ایشان صحبتکه من در جواب گفتم نمی

ا که بیا ب به من فرمودند: اسماعیلی سرهنگسوار بود.فرماندهی جیپ  می بر روی بیسی

 رهنگسبین من ویک گلوله  ،من آمدم بیسیم را بگیرمصحبت کن، همین که  صالحی سرهنگ 

ل . من او را بغافتاد زمین بر رویفقط یک دفعه شنیدم که گفت: آخ پایم و  خورد اسماعیلی

نه به پایم دست نزن، نمی توانم.  یک آمبوالنس  ،دادم که گفتند: نه کردم و در همان جیپ قرار

 پایش خونریزی دارد، گفتم تا محل آمبوالنس برویم، به راننده جیپ 
ً
در آنجا بود. دیدم که شدیدا

روشن کن و ایشان را از خط خارج کن. ما همچنان در خط ماندیم تا وقتی که خودرو را گفتم 

قرار  به مواضع سد کننده که به عنوان خط دوم در روی ارتفاعات لریها اعالم کردند، یگان

 عقب نشینی کنند.داشت 

 صیادشهید اقدامات مختل کننده تک شبانه دشمن توسط 

اینکه بین ما چیزی هماهنگ شده باشد اصاًل به این ترتیب نبود، حتی یک شب گفتند که        

ای کردم. شهید صیاد هم در پی این بودند، که آن ند و من یک اشارهکعراق امشب حمله می

شب تا صبح بگذرد تا نیروها برسند و تک عراق را به تأخیر بیندازید. آن شب من فرمانده گردان 

ان من های گرداندازبان توپخانه عمل کردم.  به این ترتیب که خمپارهبه عنوان یک افسر دیده

مشهد بود. در این اطراف بر پا کردند. یک آتش  لشکربرای  اندازیکسری خمپارهرا برپا کردند.  
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ت خواسبار کاتیوشا بود. این هم آوردیم که شهید صیاد فرمودند: خوب رمز ما علی است. می

دستگاه سی. وی. اسم من را بگوید. اسم من هم غالمعلی و اسم خود ایشان هم علی بود یک 

لو به ج من روی همان تپه ایستاده بودم و ایشان فرمودند: که من )رمز کننده( بود کهایکس

خواهم کاری کنم که تک عراق مختل شود. ما خواهد تک بکند و میروم، عراق امشب میمی

گوییم که تک مختل تک مختل کننده داریم که حاال باز تعریف خاص خودش را دارد. ما می

ر آن د شهید صیادکار به جایی کشیده بود که  کننده از رده تیپ مستقل به باالست. حاال

دانستم و گویم مثاًل من تعدادش را مینفر که می 21، شاید با کمتر از رفتند جلوارتفاعات به 

خودم، گردان انداز من هر دفعه گفتم شما باید اجرای آتش کنید. من دسته خمپاره

که عین جمله شهید این بود که  ،دمشهد و یک آتشبار کاتیوشا هم بو لشکرهای اندازخمپاره

فرمودند: معرف من علی و شما هم علی و دید که نمی شود بعد من شدم امیر و ایشان شدند 

کردیم و  ها اجراقیاک حجم آتش بسیار زیادی را روی مواضع عر مثال علی. آن شب ما ی

  .شدن یعنی آن شب تک عراق انجام ها رفتند و تک نکردندعراقی

نهایت تک عراق باالخره اجرا شد و ما آنجا ماندیم و خیلی این وضعیت سخت بود، پاسگاه در      

و  به خط ما آمده بودند  و برادر ایزدی حسام هاشمی سرهنگ در خط بود و فرمانده گردان

در گروهان دوم پیش فرمانده  من .ریختمیما روی شدید آتش  توپخانه نیروهای عراقی

 سرهنگتر برود،حتی از آن ارتفاع پایین خواستمی ایزدی که برادر زمانیوهان بودم. گر 

ن بعد من آستی ایشان از آن مسیر برود.نگذارید فرمودند: به شما دستور می دهم که  هاشمی

ای  از حالت حماسه .ین ترتیب بوداوضاع به ا را طوری گرفتم که کنده شد. سردار ایزدی

  داشت.وجود شجاعت، صداقت و غیرت 

 ها به این ترتیب جنگیدندبچه

 ۲معاون گروهان در آن زمان بپرسید ایشان  حسن سیفی 2سرتیپ توانید االن از شما می

 مرتب لحظه به لحظه گزارش می .من بود که در دره میانه وقتی به یگانش تک شد
ً
داد و دقیقا

ام گفت نه. مواضع سد کنندهگفتم برایت احتیاط بفرستم، میکرد؛ مییگانش را هم اداره می

  بینیم خیلی جوان بودیم. دوره عالیمیکنیم وقتی یاد آوری می ام.را اینطوری اشغال کرده

 ها به این ترتیب جنگیدند. هم ندیده بودم، بچه
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خواهد تکی را انجام دهد ابتکار عمل را در وقتی یک واحد می تش در خصوص پشتیبانی آ      

 8عملیات والفجراین اگر  شاید .بردهایش را بر مبنای آن پیش میدست دارد و از ابتدا طرح

 وقتی که رفتند به سمت چوارت .دیدهیچ آسیبی نمی لشکراین  ،شداصاًل انجام نمی
ً
، اولی تبعا

 .ارتفاعات شیخ گزنشین حمله کردند به عراقی نیروهاییک فضایی باز شد، 

 021یک دسته خمپاره انداز ، 007انداز گردان عالوه بر دسته خمپاره ،در منطقه دره میانه     

جرای آتش ازرهی هم به ما مامور کرده بودند، که ما با اینها  70 لشکرآن روز از  یهم از فردا

در ا م زیاد بود. هم عرض منطقه   ،تن شده بودبهولی جنگ در آنجا بیشتر جنگ تن ،یمکردمی

یابد و شکاف هم قابل قبول گسترش می کیلومتر ۲گوییم یک گردان در پدافند میآموزش 

گردان من دو شکاف به وجود آمده بود که اینها را یا با اعزام گشتی پر  . ولی در خطنیست

 مشکلی نداشتیم ،در گردان من. های توپخانهکردیم یا با آتشمی
ً
امور شدن مبا توجه به  ،تقریبا

آر پی جی هم سازمان  ،اندازبین دسته خمپاره ،ما، زرهی 70 لشکرخمپاره انداز اعزامی دسته 

 آمدند درهم بود.  یعنی نیروهای منافقین می در آن زمان بحث سازمان منافقین داده بودیم،

انداز سازماندهی  به این دلیل آر پی جی را در دسته های خمپاره کردند.ها نفوذ میعقبه واحد

 .کردیمود آتش پشتیبانی را حس نمیما کمبکرده بودیم. 
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 9عملیات والفجردر  25لشکر م.م  428توپخانه  642گردان 

توپخانه  م. م  131توپخانه 313فرمانده گردان  ،ابوالقاسم کیا دکتر ستاد 1سرتیپ سخنان 

 نندجس 12 لشکری لشکر

 1حرکت از جنوب به منطقه مریوان

 ،دادند ما دستورگردان  به   1بعد از عملیات والفجر سیزده روز

 گردان
ً
 قه عمومی مریوانمنط شمالغرباز جنوب به طرف  را سریعا

  .تغییر مکان دهید

 131)گردان  یمحرکت کرد ما از منطقه جنوب به سمت مریوان

. ( دستانپیاده کر  11 لشکر  1تیپ  پخانه مریوان کمک مستقیم تو

  بود.  تیپ سرهنگ دوم هوشنگ صفریبا تیپ  یفرماندهدر آن زمان 

مسافت بودیم.  1گردان کمک مستقیم تیپ و ما هم  ه بودمستقر شد شیلر عمومی ر منطقهد

 
ً
تا منطقه شیلر  کیلومتری جنوب اهواز 31از ایستگاه حسینیه واقع در  کیلومتری 3111 تقریبا

روی چرخ با  را گردانمریوان در داخل خاک عراق  غربیکیلومتری شمال 11واقع در 

 طی نمود. خودروهای یگان

محل استقرار قرارگاه که ال ژ هنگ  و ، پشت ارتفاعات لریپس از ورود به داخل دره شیلر       

ما آتشبار ارکان را نزدیک  اشغال و آماده اجرای مأموریت شدیم. ه تجمعی راقتیپ بود، منط

دامنه ، زلچهقدر دره رودخانه آتشبار سوم  ،به ترتیب ی تیرهاآتشبار  قر کردیم.قرارگاه تیپ مست

منطقه  بجنو نالمعاریشیخ در محدوده روستایی ،آتشبار دوم ،نشینگز ارتفاع شیخزیر  شمالی

 نموده و اشغالمواضعی را انتخاب طیف لشیخ حوالی روستای در آتشبار یکم ، تیپ  پدافندی

 بعد  .دیت گردیدنمورو آماده اجرای مأ
ً
ر درا جابجا و  نشیخ المعاریدوم مستقر در  آتشبار مجددا

سه  .تا بتواند روی مواضع دشمن با برد بیشتری اجرای آتش کند نمودیمدره میانه مستقر 

باز کیلومتر 11تا  15گردان در عرضی حدود  .ندمستقر شد در مواضع خود ترتیباینبه بارآتش

  هایگردان ند.کیلومتر گسترش یافته بود 11تیپ که  تأمین آتش پشتیبانی یگان خودیشده بود. 
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 .در ارتفاعات شیخ گزنشین و دره میانه بودند، 1تیپ مانوری 

عراق  هیسلیمان استانعملیاتی را در ، واحدهای سپاه ،کاماًل مستقر شویمقبل از اینکه ما 

 .تا تهدیدی برای شهر سلیمانیه عراق باشد ،انجام داده بودند ارتفاعات میشوالنشمال در 

ور مجبعراق  تا ،باز کنندعلیه نیروهای عراق جدید  جبههدفشان این بود که در این منطقه ه

ار تا بدین ترتیب فش .بخشی از نیروهای خود را از جنوب به این منطقه تغییر مکان دهد ،شود

  .گرددکم  1والفجر عملیاتنیروهای خودی در منطقه  بر روینیروهای عراقی 

م میانه هرهدر د .شیخ گزنشین درگیری نداشتیمه ارتفاعات قدر خطوط پدافندی منط      

باز ا ر سلیمانه جبهه جدید  طرفبه میشوالنارتفاعات روی  نیروهای سپاهاما  .درگیری نبود

لمهدی میشوالن که  ا ،ارتفاعات شاخ ناصر .گیردمورد تهدید قرار  سلیمانیه تا شهرکرده بودند 

 ود.ب (هلوان) هزار قله طرفبه سپسو  ارتفاعات چاله خزینهبه  ادامه آنها ،گفتندمیهم به آن 

 .کیلومتری آن قرارداشت 31تا  1و در فاصله عراق  چوراتا بهمشرف  هلوان

 پاسداران به مواضع مورد نظر سپاه 55جابجایی تیپ 

وهای نیر  های سنگینپاتک بادر اینجا  .ادامه دهند برای تصرف چوارتاتک را  قرار بود بعد       

 نیروهای سپاهبه عراق  1سپاه  شوند.عراق مواجه می 1 کماندویی ارتش عراق مربوط به سپاه

 1-5 نیروهای سپاه در شرایطی که هوا نامساعد بود مدت البتهکند. تلفات سنگینی وارد می

 شود.هوابرد وارد عمل می 55در همین ایام تیپ  خوب مقاومت کردند. روز روی مواضع

 در داخل هانیروایم و حفظ کردهرا پدافندی ما مواضع  گفته بودند که و سپاههای بسیج نیروی

متوجه  ،دخواست در مواضع مستقر شو هوابرد 55اما وقتی تیپ  ،ندهستمستقر واضع م

شود و می سنگین تیپ هوابرد در آنجا روی زمین باز دچار تلفات .هیچ نیرویی نیست شودمی

ودند برزمندگان سپاه مستقر . اما روی ارتفاع هلوان نشینی کند عقبمقداری  شودمیمجبور 

احداث کرده  هلوانبرای رفتن روی ارتفاعات و خمی  پرپیچجاده بسیار . کردندو مقاومت 

ی منطقه بسیار نامساعدرایط بودند. ش یرو نزمین مناسب استقرار  .و بارندگی شدیدی بود جو 

ه آنها را بهای مسافربری که های شرکتاتوبوسدر شدند رزمندگان سپاه مجبور حتی  نبود.

 .ه بودنددچار مشکل شدهم  هااتوبوس .کنند آورده بودند استراحتمنطقه 

 غالاقدام به اشتر عقب یمقدار گیردتلفات تصمیم می تیپ هوابرد پس از دادن تعدادی      
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ا روی آنه اقدام ودیگر دو تپه از آن  ترو پایین روی همان ارتفاعات میشوالن پدافندی ضعامو

 . گرددمنطقه آرام می شود ومستقر می

ستقل تیر به طور م آتشبار، هر آتش گردان را دایر نموده بودیم تطبیق ،ارتفاع لریدر دامنه ما      

 1خطوط پدافندی تیپ بان در رسد دیده 9دایر کرده بود.  آتشبار مربوطه را هدایت آتش 

ه صورت رل وسیلهبهبا آتشبارها به دلیل بعد مسافت  ارتباطمان مستقر کرده بودیم. مریوان

رار ق چون پشت ارتفاع .در ارتفاعات بین راه توسط گردان دایر شده بود ست رلهگرفت، پُ می

وب کردند و خکار می ها خوبرله .مشکل بود ام-اف هایسیمبیارتباط به وسیله  ،گرفتیممی

 .نداشت وجود مشکلی از نظر ارتباطی توپخانه .کردیماجرای مأموریت می

به فرماندهی  ،توپخانه 151کششی مربوط به گردان  متریمیلی 355بار آتشدر ضمن یک       

آن در اختیار ما بود و ما از وجود  ،در تقویت آتش گردان عبدالرحیم موسویسید  دومستوان

 بود ستقرخوبی کرده و مموضع انتخاب ایشان  نالشکینه پایین شاخکردیم. استفاده می آتشبار

 کرد. و پشتیبانی آتش می

 .مشکلی در منطقه نداشتیم گونههیچماه اسفند  19روی شیخ گزنشین تا شب پایان روز      

در مواضع واحدهای هوابرد هم  .کردنداندازی میتیرو مستقر بودند  های مانورییعنی یگان

 .مستقر شده بودندخود 

 ،عراق به هلوان اصاًل کاری نداشت بودند.مستقر  سپاهرزمندگان هلوان هم  ارتفاع روی      

ان هلو رفتن روی ارتفاعچون از طرف عراق  ،بگیردپس هدفش هم این نبود که برود و هلوان را 

عش هلوان ارتفا . رزمندگان سپاه هم برای رفتن روی آن ارتفاع جاده زده بودند.نبود پذیرامکان

هم کاری  هاعراقی .اصاًل ضرورتی نداشتروی آن ارتفاع رفتن  ،متر بود 1111تا  1511حدود 

ند. بروچوراتا عراق به سمت هم نتوانستند آن ارتفاع رزمندگان اسالم از  نداشتند. به هلوان

 یکی از آنها را گذاشتند متری داشتند، میلی 311قبضه  چهارسپاه  دو تا 
ً
که غنیمتی بود اتفاقا

یمانیه با سل طرفبه شددیده می چون دکل تلویزیون سلیمانیهآنجا از و پشت ارتفاع میشوالن 

د آورد و مسائلی را به وجوشد شهر سلیمانیه توپ وارد گلوله تیراندازی کردند. کیلومتر  13ُبرد 

همان  منطقه به حرکت در آمدند و باعث تحریک مردم شد و تا عصربومی که یک مقدار مردم 

  سپاه منطقه را ترک کرد. توپخانهواحد  روز
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ه آن چیزی ک های سپاهبا یگان ی ارتشهای مانوری نیروی زمینیگانتعویض  در خصوص       

استقرار برای هوابرد  55و تیپ پیاده   11 لشکراز  هایییگان، این بود که از نظر عملی ما دیدیم

ها ند این یگاندر خط هست نیروهای ما ،گفتند سپاهبرادران . حضور پیدا کردندارتفاعات در 

های جدید در یگاندر نتیجه  ،ولی نیرویی در خط نبود .خط را عوض کنندیروی در ن ،بروند

را پس گرفته و در نهایت  ارتفاع شاخ ناصرو  پاتک کردند هاعراقی زمین باز قرار گرفتند.

و آمدند روی مواضعی که بتوانند پدافند  ردندک نشینی عقبهوابرد مقداری  55های تیپ یگان

 کنند.

  1331اسفند  29شب  11ها در ساعت تک سنگین عراقی

 پدافندوط خط .ند و تلفات هم دادنده بوددچار مشکل شد کردند. مقاومترزمندگان خوب 

ند قر شوند و بتواندر مواضع بهتری مستلذا تالش کردند تا  بود.نشده  ریزیطرحآنها درست 

 پدافند کنند. این وضع همچنان ادامه داشت.

شان را در منطقه دره میانه و ها تک سنگین خودشب عراقی 33اسفند ساعت  19 پایان روز     

ای که برخی از به گونه. باال آمدنداز ارتفاعات خوب خیلی ند و آغاز کردگزنشین شیخ

دیدگاه را زیر آتش قرار  ،تیراندازی کنید روی سر ماگفتند جناب سرگرد ما می هایباندیده

، آیندیمباال دارند  هاه عراقیکبزنید  ندگفت، گفتم چرا روی سر شما تیراندازی کنیم؟ دهید

: ندعد گفتب .ولی تارومار شدند ،چرا بودند ندگفتمینیستند،  در خطهای پیاده مگر یگانگفتم 

 هاانبدیدهیکی از ،  زنندمی واروپشتکاز خوشحالی و  آیندمیباال  ارتفاعات را  دارند هاعراقی

داد مینشان این ، و سپس صدایش قطع شد ،دیدگاهسنگر  داخل مدآ ناالبه من گفت بزن، 

 .های ما را شهید و یا اسیر کردندباندیدههمه  نیروهای عراقیه ک

 11حدود  11 لشکر 1، تیپ بود 11 لشکر 1تیپ روی مواضع ه عراق انجام داد، کی کت      

خط  اصطالحبه، شودمی پذیرآسیبیلومتر باز شود ک 11 که هم یتیپ. یلومتر باز شده بودک

 ،در ه کک تالشیبا همه حمله عراق این تیپ همان دو روز اول . خواهد بود پیازیپوستپدافندی 

جه در نتی، و نددچار زحمت شد های تیپبه هر حال واحد .ندک را حفظ پدافندمواضع نتوانست 

ی تیپ عقب نشینی اسیر شدند. واحدها ی مستقر در مواضع تیپ شهید و یاهابانهدیدهمه 

 دیدما  ،کردند
ً
ارتفاعات دشمن بر روی  ی را برای اجرای آتش توپخانه رویجدید هایبانهسریعا
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رزمی های گردان مستقر شدند.های مناسب در محلفرستادیم و  مشرف به منطقه درگیری

ی برای اعقب نشینی کردند و شرایط بسیار نگران کننده گزنشین شیخمستقر روی ارتفاعات 

آتشبار سوم گردان در ساحل جنوبی رودخانه قزلچه ایجاد شد که باالجبار آتشبار سوم گردان 

اخ نالشکینه شد و در نتیجه مجبور به تغییر موضع در شمال رودخانه قزلچه روی ارتفاعات ش

های دشمن از دست داد. فقط نیروها تعدادی زیادی از خودروهایش را به دلیل اصابت گلوله

به  ه عراقکنتا ایرا نتوانستند به عقب بیاورند.  هامهمات لیبیاورند وبه عقب ها را توانستند توپ

در حدفاصل ، ار عراق زیاد بوده فشکدر همان زمان  های رزمی تیپپاتک خود ادامه داد، یگان

 رودخانهمواضع پدافندی اتخاذ و اقدام به پدافند نمودند،  دره میانه رودخانه قزلچه و شیلر

دهند یمیل کتش پرآبیرودخانه  کو ی شوندمیمخلوط در دره شیلر  باهمو رودخانه قزلچه  شیلر

به هم متصل دو رودخانه  ه اینک ییجادر ،باشدجاری می سلیمانیهدشت  ه به سمتک

تند گفمیاین پل فلزی را  .پل فلزی بسیار خوب و محکمی احداث و نصب شده بود، شدندمی

ه کیت و سطح پل از قطعاترده بود. پل بسیار خوبی بود، کآلومینیوم عراق نصب  کارخانجات

 و دشنده میکقطعه از آن  کیکرد می اصابت روی پل توپ دشمنه اگر گلوله ک ه بود،کتی

 پل خوبی بود. ،نصب کنندجایش قطعه دیگر  کتوانستند یمی

 در ارتفاعات میشوالن 77دو تیپ از لشکر 

این پل تا میشوالن مواضع پل مستقر شدند و بین یلومتری ک 5نیروهای ما آمدند، در فاصله      

، فشار ارتش عراق زیاد شد. در همان دست ما بوددر هنوز میشوالن  ردند،کپدافندی اتخاذ 

 از مسیر دره شیلر صالحی ا..سرهنگ عطا یخراسان به فرمانده 33 لشکرزمان دو تیپ از 

قر شیخ لطیف مستروستای باالی  در پای ارتفاعات میشوالن قزلچه آمد ودره رودخانه  طرفبه

 ،هاتیپ هت و باروبنهای مهماهمراه با کانکس های اعزامی دارای تجهیزات زیادتیپ .گردید

 شکرلهای ها هم روی شیخ گزنشین مواضع یگانستون عظیمی را تشکیل داده بودند. عراقی

 مریوان 1های مانوری تیپ دیدند و روی ما به راحتی دید و تیر داشتند. یگانرا بخوبی می 33

رودخانه قزلچه نمودند که ارتش عراق تک بسیار فندی در دره هم اقدام به احداث سنگرهای پدا

ردم، اینجا در دید نیروهای کعرض  من خودم آن زمان به سرهنگ صالحیسنگینی آغاز نمود و 

 شیدکنطول دو روز  .ه صلوات بفرستید ما هم صلوات فرستادیمکعراقی است، ایشان فرمودند 
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کمک مستقیم یکی از  ،گردان توپخانه متصرف شد. رانیروهای خودی عراق مواضع  که

 خودمدوره سرهنگ دوم جاللی هم م به فرماندهیم315گردان توپخانه  33 لشکرهای تیپ

 دو تیالبته  .دانم کجا مستقر شده بودگردان کمک مستقیم تیپ دیگر نمی .بود
ً
ولی  ،پظاهرا

 کتپاق ه عراکبه هر حال گفتند دو تیپ آمده  .کامل به منطقه آمده باشددو تیپ کنم فکر نمی

 ماهنفروردی 3و1خود شهید صیاد هم در همان ایام  .ردک اجرا را در منطقه میشوالنسنگینی 

ه این گردان همانجا بماند، این کد نددابه من یادداشت می. ه در منطقه حضور داشتندکبود 

را  ایشهچیسیمها و بیباندیدهه تمام ک م.م 315ند، گردان کگردان از فالن یگان پشتیبانی 

 باندیدهچون از دست داده بود. 
ً
ا بچی هم سیمو بی بودند و نگهبان  وظیفه ان، افسر ها عموما

 هایشبکهوارد  و آنها بود  افتادهدست دشمن ها بانهدیددستور کار مخابراتی   داشتند،خود 

ها عراقیبالفاصله  ردیم،کمخابراتی را عوض می موجطول. ما هر چه ندشدمخابراتی ما می

ر ما ب این شرایط سخت ند.ردکمیایجاد الل تو اخ ندآمدمیارتباطی گردان ه کروی خط و شب

 مهمات خودرو حملاز دست داده بودیم،  خودروها آسیب دیده بودند و آنها را سنگین شده بود.

 . رساندیمبه آن صورت نداشتیم، ولی مهمات را به هر طریقی می

یک )نزددر همان زمان که عراق در میشوالن  شاره کنم.دانم به این نکته بسیار مهم االزم می     

سرهنگ سید  بعدازظهرش 1ساعت  ،سنگین خود را آغاز کرد کت (اسفندماه 19پایان شب 

واقع  1قرارگاه تاکتیکی تیپ  را در ایجلسه نزاجا شمال غربقرارگاه فرمانده   حسام هاشمی

سرگرد آخوندی بود، فرمانده تیپ مرخصی بود. رئیس  . معاون تیپبرگزار کرددر دره قزلچه 

م ه یا طالبانی هاعناصر و افرادی از بارزانی .، هم حضور داشتسروان سرآبادانی تیپ، 1 نکر 

به  عدساعت ب کنیم ساعت یا ی حدود یل شد، اما متاسفانه اینهاکاین جلسه تش آمده بودند.

 زیر آتشمحل قرارگاه را همان  ،با شدت طولی نکشید که ارتش عراق .خاک عراق بازگشتند

ی من شهید شد. خیلچی سیمسرباز بی سنگین قرار گرفتیم.ما زیر آتش داد. قرار توپخانه 

گزنشین خن شیچولی کبه طور  .تا محل قرارگاه تیپ عوض شود امر باعث شداین  ناراحت شدم.

ا برای سازماندهی و مجوز گرفت که مواضعش ر  11 لشکر 1تیپ  ،ردکسقوط هر دو دره میانه  و

 کند.  بازسازی تخلیه
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 ماندباقی گردان ما به دستور شهید صیاد در منطقه 

و مأموریت  دادو یادداشت میکرد من را احضار می چون شهید صیاد ما در منطقه ماندیم،      

 آید.می نیروی جدیدآید، می اآلن چند آتشبار توپخانه از سپاهفرمود می.دادمی پشتیبانی آتش

ار کور ما دست نبود.همراهش بیشتر آمد دو الی سه عدد توپ توپخانه سپاه می آتشبار اما وقتی

 ند.رفتو می فردا صبح نبودندگرفتند دستور کار را میآمدند دادیم. امشب میمخابرات را می

ماندند و روز بعد اما نمی ،شدبه آنها داده می ار مخابراتکی دیگر، باز دستور کدوباره ی

کردند، باید تقویت می ردیم.کدریافت ن نوع پشتیبانی آتش توپخانهها هیچ رفتند. ما از آنمی

 شد.رفتند و شرایط بسیار سخت میولی می

در راه  لشکر 1ن کرئیس ر  امیابکسرهنگ محمد که دهم یا یازدهم بود،  کتاریخ نزدی      

تبی کتور به من دس گفتم  ش،کبه من گفتند: گردان را به عقب بین ک روستای شیخ المعارنزدی

اگهان اما نردم، کتبی دریافت نکدهیم، من دیگر دستور تبی نمیکبدهید، گفت: ما دستور 

یلو متر به عقب کدو  م حدوددستوری داده باش ه منکبدون اینتحت فشار دشمن آتشبارها 

 جلوی روستای چاله خزینه  .در امان باشند نند و همکپشتیبانی آتش ه هم ک، آمدند
ً
 ،تقریبا

 چون بود.ه ردکخراب  دولت بعثی عراق آن روستا را .بود خراب و خالی از سکنهه کروستایی 

قباًل  را شیلرموجود در دره  کوچکی هاآبادی ،برای کنترل بیشتر روی اکراد عراقبعثی دولت 

رده بو حلبچه   ، برزین جاسید صادق ،آبادی بزرگتر مثل خرمال کی آنها را درو  رده بودکخراب 

های زراعی زمیندر و آمدند میاهالی انات در اختیار آنها گذاشته بود. کو ام ردهکمستقر و 

  پرداختند.به کار کشاورزی می خودشان

تا در آن  نمودم یکم و دوم را مشخصمواضع دو آتشبار  چاله خزینه من در محدوده روستای     

ه داخل ینکشاخ نالشارتفاع  آتش بار را هم روی کی .منطقه اقدام به اشغال مواضع تیر نمایند

ه دیگر ک، مستقر نمودیم ،نیمکه بتوانیم باز هم روی شیخ گزنشین اجراء آتش کهنگ زال دره 

کرد، اما از عراق تجهیزات و نفراتش را اسلینک می رده بود.کشیخ گزنشین سقوط  .فایده نداشت

ره ارتش عراق فشار روی د .آمدند. همان روی ارتفاعات مستقر شده بودندمیپایین نارتفاعات باالی 

 داد که به طرف شیلر بیایند.گذاشته بود و به شدت به تک خود ادامه می میانه به طرف شیلر

 از منطقه خارج ندهم که دچار مشکل شده و تلفات سنگینی داده بود 33 لشکرهای اکیپ     
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، 33 لشکرهای های تیپهوابرد و یگان 55تیپ تعداد زیادی از سربازهای پیاده  ند.شد

 د. آمده بودنبه آتشبارهای تیر گردان  ،ش خوردهکتر  و هایمجروح
ً
ها جا به جا آتشبار نهایتا

ودرو و خمنتهی ما  .دیگر آسیب نبینند تا ه مستقر شدندلچضلع شمالی رودخانه قزو در  شدند

 نداشتیم.  مهمات

 دستگاه کامیون بزرگ مهمات، از صنایع دفاعآمدن چند 

ضمن واگذاری  ،فرمانده نیروی زمینی من را صدا زد سرهنگ صیاد شیرازی در همان زمان     

 31تا  1،ردندکهماهنگی  نظامیبا صنایع  ،مأموریت و استماع مشکالت و کمبود مهمات

 از  بسیار بزرگ از صنایع نظامی امیونکدستگاه 
ً
 ما سازی برای مهمات ارخانجاتکمستقیما

نیم، ولی چون ما ک تخلیهرا  مهماتما ه کخواستند می ی آن خودروهاهاراننده. آوردندمهمات 

ها ه نیاز داریم از ماشینکای به اندازه نیم،کنمیرا تخلیه  هاگفتیم مهمات نداشتیم، خودرو

آنها اظهار  شما باشد.های کامیوننیم و گفتیم مهمات باید داخل کاجراء آتش می پیاده و

شوند برادران و کردند، من به آنها گفتم که این سربازان که شهید و مجروح میناراحتی می

ادت شویم، بهتر از شهاگر شما شهید شوید، ما هم شهید می های ما هستند، نگران نباشیدبچه

 در آنشوهم هیچ چیزی وجود ندارد، همه ما در راه خدا داریم شهید می
ً
ساعت  11 یم. اتفاقا

دشمن زیاد  فروردین باشد، فوق العاده فشار 31یا  31ه روز کشب نهایی  ،پیش ما بودندکه 

های مهمات جعبهچوب خورده که ردیم، کجابجا  315آن قدر جعبه مهمات توپخانه  بود.شده 

 شده بود.  یزخمدستهایشان و  رفته الی دستان سربازان

 خواب سربازان در زیر باران

عدادی ت هاآتشبار  دیدم در ،از نزد شهید صیاد آمدم به طرف آتشبارها شب بود،نیمه 1ساعت      

: اینها شهید سوال کردمه شدم، کمن  شو د، انهسربازها زیر باران شدید روی زمین خوابیداز 

ط گفت: اینها از فر  ،چه خبر گفتم رفیع .بود عالالدین یعقوبی رفیع ما سروان 1ن کشدند، ر 

آن  .ندشکبزیر و رویشان مهمات  3بارپوش کخستگی خوابشان برده است. گفتم بابا ی

، دیمر کحتی اگر سربازها را بلند می .مهمات آوردند بارپوش، بودند ه سر حال ترک سربازهایی

روز بی امان شب و روز درگیری با دشمن،  11 .شدندمتوجه نمی که نقدر خسته بودندآ

                                                           
 .باشدمیمتر  31در متر  1متر یا  31در متر 31 اندازه آن که است،بارپوش مهمات یک برزنت بزرگی -3
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. دنکخسته میرا بالطبع سرباز  ،های سخت و دلخراشخوابی، عدم استراحت، دیدن صحنهبی

ساعتی 1به هر حال  ه خیس نشوند.کانداختیم، هم بار پوش مهمات  کی سپس روی اینها

جالب  .و فشار آوردند روی کردندپیش متری ما 111ا تا فاصله هو عراقی یمبیشتر دوام نیاورد

ری اکویژه عراق همهای کماندویی یگانمنطقه با ی مستقر در اینجاست نیروهای بومی عراق

ه کند حزب زیباری بود اززیباری بودند. ما اینطور شنیدیم، اینها  ایل از حزب وبیشتر  .داشتند

زمین هم  م تازه نفس بودند وخیلی ه جنگیدند.همراه با نیروهای عراقی آمده و با ما می

 الی 1به هر حال ساعت  بودیم،، و ماهم خسته شده دندجنگیمیخوب هم  .برایشان آشنا بود

 وارس و ردیمکها را بیدار . بچهندشده بودما  های پیادهانیگعراق وارد مواضع نیروهای صبح  5

و مهمات آورده بودند  هایی کهما با همان کامیون همان خودروهای حامل مهمات نمودیم.

ین هایمان از بخودرو توپکش نداشتیم خودروها را هم بستیم. چون توپقالب بکسل داشتند، 

جات نهم  راسربازان  آنهابا ورده بودند و توانستیم آ مهمات ماها برای کامیونرفته بودند. این 

 ردیم.کرا سوار این خودروها ها مجروحین سایر یگانها و هم دهیم. هم توپ

ل مهمات از ک ،رفتندو می کردندتخلیه میمهمات را تمام ها آن کامیون دادیماجازه می اگر      

سربازها هم  .دادیمهم از دست میرا  نهایماتوپ ش هم نداشتیم،کتوپچون  رفت.دست می

 شدند. آمدند، که شهید یا اسیر میباید پیاده می به ناچار

 هاها با همان کامیوننجات سربازان، مهمات و توپ

قباًل هم ها از جادهبخشی  ،احداث شده بودتوسط جهاد ها قباًل جاده ی بود،کخا هاجاده      

د و یو از د دهیمنجات را ها و نفرات توپتوانستیم  این ترتیب. به توسط عراق احداث شده بود

 گردید.مستقر  پای ارتفاعات لریگردان  تیر دشمن خارج شویم.

ازی و برای بازس تیپ هم رفته بود. کوخالن ارتفاع به ی نیروی زمینی همکتیکقرارگاه تا      

نده در منطقه ما، بنا به دستور شهید صیاد ما بود. جابجا شدهتجدید سازمان به منطقه عقب 

که گردان  مریوان 1چون تیپ  اری نداشت.کهم به ما  سرهنگ جوادی ،لشکرفرمانده  .بودیم

 .نها جدا شده بودیمآ از از منطقه خارج شده بود و ما ،ما کمک مستقیم آن بود

 . مستقر بود منطقه مریواندر هم  لشکر      
ً
 آتشبارها ،فروردین 33، 31، 35 یدر روزها تقریبا

 اها ر مهمات ،در محدوده پشت ارتفاعات لری .مستقر کردیم را در دامنه شمالی ارتفاعات لری 
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 منطقه امنی بود. ،آوردیم و در محل مناسبی به عنوان زاغه مهمات قرار دادیم

از ان کگروهان ار در  ،مهمات آورده بودنده از صنایع مهمات سازی کیی هاهای خودروراننده      

ی و ن ماهتا تُ  چند ،یک دست لباس گرمکن نهاو به آردند، کحمام هاراننده. یمنها تشکر کردآ

اط با من در ارتب تهران تعدادی از معتمدین الزم به یادآوری استدادیم. هدیه یک جفت کتانی 

 آتشبار را در انبار مقدار از این  وسایل ک، ما یشدهایی از طرف آنان به ما میو کمک بودند

 .دادیمها میبانهبیشتر به دید این اقالم را ما  کردیم.برای مواقع اضطراری نگهداری میارکان 

 .دادیمگیر نو، اینجور چیزها می، شورت و عرقجوراب، به آنها رفتیممی هابه دیدگاههر وقت 

ند ه بخواهکانات شستشو نداشتند کام ارتفاعات به آن بلندی روی ،اینها به علت اینکه

شان های نو تحویلریختند و ما لباسکهنه را دور می. باید البسه ندهای زیرشان را بشویلباس

 اینکهاز  ردند،کمیر کرا ششدند و خدا هم خیلی خوشحال  مهماتحمل های رانندهدادیم. می

 االو ، و نجات  دهندزا جابجا درگیریسربازان را از منطقه توپ و های قبضه ،توانسته بودند

 شدند. سربازها همه شهید می

 تلفات زیاد گردان ما

 این حجم از تلفات نیروی  مجروح و شهید شدند.پرسنل گردان ما نفر از  11چیزی حدود      

رای زم باقدامات ال  همه ،مدیم روی لریآ. وقتی باشدمیسنگین انسانی برای یگان توپخانه 

آماده بودیم که از نیروهای مستقر در خطوط درگیر با دشمن که در  اجرای مأموریت انجام شد.

 نیروهای ضمن مستقر شده بودند پشتیبانی آتش نماییم. خط الرأس نظامی روی ارتفاعات لری
ً
ا

از  وچه قزلتردد از  مستقر در دره قزلچه تخلیه شده بود و نیرویی در آن منطقه نبود.

نیروها در خط الرأس نظامی ارتفاع لری به طرف دشمن مستقر و همه نالشکینه قطع شد،شاخ

ی مستقر پیاده روی خط الرأس نظامی ارتفاعات لر 33 لشکرشده بودند. برخی از واحدهای 

به و پیچد میچه به طرف شمال رودخانه قزل کهجایی همان شده بودند. در غرب منطقه

دگان در کنترل رزمن شیخ لطیف روستای .شد  جبهه جدید ایجاد ک، یپیونددمی رودخانه شیلر

رادر ببه فرماندهی  شهداء سپاهویژه تیپ  .ردندکرا حفظ های اطراف آن تپه اسالم قرار گرفت و

آمد در منطقه و  ه بسیار پاسدار خوب، خوش اخالق و دوست داشتنی بود،ک اوهکمحمود 

واست تیپ شهدا از ما درخ .قرارگیردمستقیم این تیپ  کمکه در کرد کتوپخانه ما ماموریت پیدا 
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ک خط تا نزدیردیم گردان را کولی ما قبول نمی داشت که مواضع گردان را تا نزدیک خط ببریم.

استید خو خواهیم انجام دهیم، هر وقتیه نمکنیم. آفند کخواهیم پدافند م. گفتیم ما میببری

خواهید پدافند ه شما میکحاال  آوریم.ا توپخانه ها را به جلو می، معملیات آفندی اجرا کنید

ر، در دره شیلاگر دشمن محل مناسبی است که  .توپخانه ها در این جا مستقر هستندد، نیک

ه کصی بود شخ ک. به هر حال ید بتوانیم پشتیبانی آتش موثر برای نیروها فراهم کنیمفشار آور 

 او آقای احمدی
ً
ار کن شید، ما گفتیم ایکایین بگفت: باید توپخانه را به پو آمد داشت  نام ظاهرا

هم  خواهیم، اآلن پشتیبانی آتشتبی میکدستور  کنیم و شما فرمانده ما نیستید، یکرا نمی

سی فرمانده ما کدهیم. ار را انجام میکنیم و خودجوش این کنیم داریم ایثار میکه میک

ته و اصاًل تیپ هم به مریوان رف مستقر هستند و  فرمانده تیپ در مریوان لشکرنیست، فرمانده 

ه کایی آییم جبنابراین ما نمی .نیمکو در منطقه نیست و خودجوش از شما پشتیبانی آتش می

خواهید ما برایتان نهایت شما ماموریت پشتیبانی آتش می. مستقر شویم گردان آسیب ببیند

 دهیم.را به نحو مطلوب انجام می ارک

 ا به محل نامناسبجابجایی آتشباره

ادداشت ی کشهید صیاد یرد. کخالصه به هر حال ایشان نپذیرفت و با شهید صیاد صحبت      

عالءالدین یعقوبی  جناب سروان 1ن کبه همین شخص داد. و این شخص یادداشت را به رئیس ر 

 اوهنظر برادر که که این دستور شهید صیاد است و شما باید بروید جایی کداد و گفت  رفیع

 آن که آن دره نزدیکدره  کت دهند ببرند در یکها هم مجبور شدند گردان را حر این .باشدمی

یار ار بسکآن دره پشت روستای شیخ المعارین بود و آنجا مستقر شدند.  بود. رودخانه قزلچه

نند کراندازی شیده تیکتوانستند تیر ه پشت این دره رفتند نمیکه آتش بارها کعبثی بود، زیرا 

تیر ا ب، برای همین مجبور بودند مدام کردها به خط الرأس ارتفاع اصابت میگلولهه کبرای این

 موضع براین، بناافتادروی دشمن نمی ردند،کنند. وقتی تیرقائم اجرای میکقائم اجرای آتش 

ه کردند کتعداد نیروی بسیجی در مدخل دره مستقر  کبسیار نامناسب بود و خودشان هم ی

 .نندکنترل کما را  نیروهایرفت و آمد 

 تدارک غذای گردان توسط تیپ ویژه شهداء

 ز ماشما ا ،داریمه ما این شرایط را کو گفتیم: برادر حاال  ردیم کمراجعه  اوهک برادربه       
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شهید  د.نان خود را تأمین کننغذا و  توانندنمی آشپزخانه ندارند و هااین یگاننید. کپشتیبانی  

 گفت:  کاوه
ً
ی در روستای ایآشپزخانه تیپ شهدادهیم. ه شما بخواهید میکما هر چیزی  حتما

 لشکر م م  311گردان توپخانه  کیروستا آن  حوالی رده بودند. درکبه نام الله همرین مستقر 

هم  گردانولی آن  .مستقر بودهای توپخانه مأموریت کلی تقویت یگان برای 119به نام گردان 

باقی  محلدر  آتشباریک . رده و منطقه را ترک نمودکرا جابه جا دو آتشبارش  ،لشکربه دستور 

ر د نیروهای سپاه آشپزخانه هرآنچه کهبه هر حال  چندانی نداشتیم.ماند. ما با آن آتشبار کار 

، پرسنل از این وضع راضی بودنددادند. می آتشبارهای تیر ما هم به پرسنلکردند طبخ میآنجا 

خم ت ،. آنها به سربازها سوسیسکرداز گوشت گرم در طبخ غذا استفاده می چون شهید کاوه

از غذای قرمه  .خوردندمینبات  وتخم مرغ را مثل نقل  ،دادند، سربازها سوسیسمیهم مرغ 

هم  سنلرد و پر کمیک تدار  تیپ ویژه شهدا .زیاد راضی نبودندگردان سبزی یا قیمه پخته شده 

با آنها هماهنگ  داشتیم. رضایت دیدیم شرایط مناسب است،ما هم که  .از آنها راضی بودند

  .ماندیم ما در منطقه شیلر و شدیم

 لشکر از تیپیک پشت ارتفاعات شیخ شلخان مستقر شد،  ،تغییر موضع دادهم تیپ هوابرد      

 هاعالوه بر این .گردیدهداء مستقر هم تیپ ویژه ش و در بخش میانی روی ارتفاعات لریمشهد 

هم در تقویت آتش این مجموعه قرار گرفت. هلوان همچنان  3سقز 119آتش بار از گردان  کی

 ،لوانهرفتیم روی ارتفاعات ، میکردیمعبور می از رودخانه شیلر .بود رزمندگان سپاهدر دست 

 مایل بودند که نیروهای ا روی ارتفاعات هلوان هیچ حساسیتی نداشتند،هیعنی عراقی
ً
ظاهرا

رد کبعد مسافت و خطوط ارتباطی را باز می ،تر شدنگستردهبا زیرا  .ما روی هلوان مستقر باشند

یر م درگهای توپخانه هآتشبار و بکار ببریم برای حفظ قله ی نیرو را بخش اعظم ما مجبور بودیم و

 ارتابه طرف چوه بتوانیم از قله ک خاصی نداشت ه آن قله ارزش تاکتیکیکدر حالی .باشند

تر اگر عقب یم،داررت نیرو من همان موقع گفتم در آنجا پِ  .امکان نداشتاصاًل  یم،سرازیر شو

 فه جوییصر  ،در خطنیم و کیم مواضع پدافندی خودمان را مستقر ستتوانبهتر می ،کشیدیممی

                                                           
بود، لشکر از گردان  27 چون مسئولیت پشتیبانی آتش به عهده توپخانه لشکری لشکر 8هنگام اجرای عملیات والفجر -3

آورد که در دامنه  8)مسئول پدافند منطقه سورن از توتمان و دزلی یک آتشبار را به منطقه والفجر  2کمک مستقیم تیپ 

 میشوالن اتخاذ موضع نمود.
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  .داشته باشیم در داخل شیلر ی همنیم و نیروی احتیاطکپرسنل را خسته ن رده وک قوا

 بود.ن روی ارتفاعات لری دیگر نیروییمستقر شد.  آمد در دره شیلرکه هم  گرگان 11 لشکر     

هم روی همان ارتفاعات  سپاههم از منطقه خارج شده بودند، رزمندگان  33 لشکرهای یگان

وب و خرده کاحداث  های محکمیشیخ المعارین و شیخ لطیف بود سنگر  روستایه در امتداد ک

فاصله ما با  .بود کبان گذاشتیم، ولی بسیار خطرناهدید ما در اختیار آنهاکردند و پدافند می

با دیدند سریع ها تا ما را میمتر و آن 351تا 311حدود  .م بودکنیروهای عراقی خیلی 

صدای ال عمده دارد، شما کاش کهم ی 11خمپاره  ردند.کمی آتشاجرای م.م  11 اندازخمپاره

 صدای چندانی. خوردمیشما به زمین  نار پایکناگهان در  .شدیدمتوجه نمیشلیک آنرا 

 آید. فرود مینار پایتان ک  کم است و به محض شلیکچون برد آن  ،فیر گلوله نداردصندارد، 

 ها باندیدرفتیم به ما هر روز می بود.و آسیب پذیر سخت رفت و آمد ها و بانهشی به دیدکسر      

 م تا آن لحظه برایمان پیش نیامد.و خوشبختانه هیچ اتفاقی ه ،ردیمکشی میکسر 

 9عملیات والفجرسرانجام 

و اشغال شده در  دست دادن بخشی از اراضی گرفتهبا از  9عملیات والفجربه این ترتیب        

یک  چنینهمو ارتفاعات دره میانه ،شیخ گزنشین ارتفاع یعنی خاتمه یافت. 1عملیات والفجر 

روی لری، شیخ شلخان به  نیروهای خودیاز دست دادیم. را  (تپه المهدی) میشوالن ر از مقدا

ها ما شنیده همان زمان .جدید ایجاد کردند محور و مواضع وخط پدافندی کطرف هلوان ی

ت صحبه صدا و سیمای سلیمانی یعنی در رق عزیز آمد در جمع مردم سلیمانیهطاکه  بودیم

نید، ما از جنوب نیرو برداریم و بیاوریم جلوی هجوم کر که شما  فکاین  :رده بود و گفته بودک

ه باید کنیم.  اینجا خود شما هستید کرا نمی راکنیروهای ایرانی را بگیریم اشتباه است، ما این 

 موجب شد ،طارق عزیزهای نید. همین صحبتکپیشروی نیروهای ایران را در این منطقه سد 

حت عنوان نیروهای بومی طقه سلیمانیه عراق تمناز نیروهای مردمی  یه تعدادک

 ( الشعبیجیش)
ً
 در منطقه زیاد بود نفوذشکه  آقای زیباری ایل بگذارند، مخصوصا

ً
ر ب ظاهرا

 .  ندعمل شد وارد  نیروهای ما علیه

  1331اسفند  29عراق در  ارتش عملیات

 در حال پیادهعراق  گزارش دادندهای ما بانهدید ،اسفند ماه 11، 13، 11 هایدر تاریخ       
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 به رده های گردانباناطالعات واصله از سوی دیده .باشدمیدر منطقه دره میانه  کردن نیرو

 نیروهای ،این اطالعات را داده بودندگان ما یهای باندیده ه تنهاکنه این  .س شدکمنعباال 

 نیرو بیاورد وعراق قبل از آنکه اما  .را می زدند هم این حرفمستقر در مواضع پدافندی دیگر 

هم بوده  اگر .د که نیرویی در آن منطقه داشته باشدیرسبه نظر نمی ،کنددر دره میانه مستقر 

 نقاط اتکائی )نیروی تأمینی اندک( بود.به صورت پرده پوشش و 

زیر آتش گرفتند.  روهای مانی نیروهای عراقی را که در حال پیاده شدن در دره میانه بودند       

 ندیعملیات آفه برای کداد تلفاتی هم به آنها وارد شد، ولی آنها مستقر شده بودند و نشان می

 شمال غرب منطقه مدیریت فرماندهان عالی جنگ در هرگونه تصمیم منوط به .ندشدآماده می

 روزهای .شهید صیاد هم در اوایل درگیری در منطقه حضور نداشتندبود. 
ً
 یریدرگ بعد تقریبا

ش به نیروی زمینی ارت ،منطقه را ترک کردند و مسئولیت پدافند از منطقه که نیروهای سپاه

 به منطقه تشریف آوردند. واگذار شد 

 شدیددرگیری به آن صورت  ،شدمنطقه های ارتش وارد ه یگانکاسفند به بعد هم  35از      

فند درگیری شدید شد. چون پرسنل در شب آخر اسفند ماه به دلیل اینکه اس 19از روز  .نبود

دور هم  د.الت و میوه در اختیار داشتنکهمه ش ،خواهد تحویل شودشب عید است و سال می

ر آن د بگیرند.کردند که  جشن آماده می سال تحویلرا برای خود و  ها نشسته بودنددر سنگر 

وجود  زمان پرسنل در آندر  رد و به عقیده من هیچ آمادگی برای دفاع ک کشرایط عراق  ت

 یگان نداشت.
ً
 تلفاتی متوجه ما شد، و واحدها خیلی د.عراق غافلگیر شدن کها در این تتقریبا

 .آسیب دیدند

یم و ند. و ما هم  ماندککه گردان بماند و پشتیبانی آتش  دادبه من شهید صیاد  یادداشتی      

ه بود، و ه تیپ ما رفتکحالی در ردیم،کن کردیم. به دستور ایشان منطقه را تر کانی میپشتیب

 55تیپ  های مستقیم، باید با تیپ خود برود. ولی ما در خط ماندیم و از یگان کمکگردان 

 یم.ردکهم پشتیبانی آتش  بودند وارد منطقه شدهه کمشهد 33 لشکرو   های سپاهواحد ،هوابرد

دادیم چون نپیاده هایمان را که به تیپ داده بودیم، به گردان بانهدید به دستور شهید صیاد       

ما را بگیرد نداشت. حاال شاید با  بانهدیدهنوز آمادگی اینکه  ،تیپ تازه وارد به منطقه گردان

 ه درکنیروهای پیاده خودمان  برایهای ما باندیدهولی  .دانممن نمی ،داشتند باندیدهخود 



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 31

 

ی ه  هواپیماهاکچیز جالب این بود  . ردندکنیروهای عراقی درخواست آتش می علیهخط بودند 

 د.ردنکباران میآمدند و واحدهای ما را بمتی میبه راحکردند و پرواز می پایین  عراق درارتفاع

ه در منطقه ک مراغه 33اتیوشای گروه کگردان د.ردنکبمباران شدیدی  د ودره هنگ زال آمدن در

. یمبود ما ،توپخانهکمک مستقیم بود تمام مهماتش آتش گرفت، و آسیب دید. تنها گردان 

در نیز  مراغه 33گروه اتیوشا از ک مانند واحدهایی ور را داده بود،شهید صیاد به ما این دست

آتشبار  کدادند. یغرب را پوشش میشمالل منطقه کمراغه  33بودند، چون گروه  منطقه

 و فرمانده یگان آن شهید شد.  ه در هنگ زال آتش گرفت،کاتیوشا را من در منطقه دیدم ک

 نیروهای مسلمان ُکرد در این عملیات ندیدیم

آن  حتی در .ندیدیم ردکُ  مسلمان نیرویی تحت عنوان رزمندگان 9عملیات والفجردر      

هزار نیروی بسیج  وارد منطقه شود، البته 31ه کهای سخت قرار شده بود ای شبهدرگیری

امیون حامل کتعدادی  کبود، اما ی شاید برای روحیه لمه اغراق آمیزی بود،که کهزار تا 31

باران بسیار  مریواندر منطقه آورده بودند. به منطقه  و سنندج بسیجی از تهران نیروهای

 مه باران شدید ه بر اثر ایستاده بودند،به حالت امیون کدر  رزمندگاناین  ،باریدمیشدیدی 

ز ها اده بود، ما متوجه نشدیم این واحدمستقر نش ءهنوز تیپ ویژه شهدا .شده بودند خیس

ه آمدند و مواضع پدافندی گرفتند. من ک، یا اینهزار قله ،جا وارد عمل شدند، یا رفتن روی هلوانک

 م.نشدمسلمان کرد دم، چون ما درگیر یگان خودمان بودیم، متوجه نیروهای ار نشکمتوجه این 

 اصابت ترکش گلوله توپ دشمن به قلب سرباز همراهم

انم بهدید و چیسیمهای سرباز بیدیدم لبمیه، کزمانی بود لحظه برای من  ترینسخت        

ه ما کگفتم تو چرا اینقدر ناراحتی، گفتم لرزید، نامش را یادم رفته، هی میصبح می 1ت ساع

یم ه تیر مستقکشویم، به ما نار دست هم هستیم، اگر گلوله بخوریم هر دو با هم شهید میک

 دشویم، در آخر هم شهیمی شهیدهر دو در این صورت توپخانه بخورد  مگر ترکشخورد، نمی

 ه االن بخواهم این حرف راکحاال نه این .س شهید شدن استکشویم، بزرگترین افتخار هر می

بزنم همون موقع هم این حرف را می زدم، خیلی متعصب بودیم، خیلی عقاید مذهبی داشتیم، 

ن نده شد، مکخانه به قلب این سرباز خورد، و قلبش از جا ش توپکتر  کصبح ی 9بعد ساعت 

سینه این  قفسه داخله خون نیاید، دیدم دستم تا انتهاکم روی سینه این سرباز دستم را گذاشت
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خلیه و جنازه را ت گذاشتیمرفت و در جا شهید شد. ما جنازه سرباز را درون تویوتا وانت فرو سرباز 

 خواهده میکوی الهام شده بود  خیلی شهادت این سرباز سخت بود، چون از صبح به کردیم

گردان   .ندشیدکخیلی سختی  9عملیات والفجردر  گردان ما و کل این سرباز   شود.شهید 
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 صرف شام شهید صیاد در گردان و بازدید غذای سربازان

 کردیم، ما داخل سنگر یکپذیرایی از ایشان شهید صیاد یک شب به سنگر ما آمد ، آنجا         

رد، و شام کدوش هم گرفت و استحمام  کبنده خدا ی ،گرم بود حمام هم داشتیم و آب حمام 

تان هم در خدمتش بودیم. این خاطره خوبی است، شب شام مرغ داشتیم، گفتند که برنامه

 های ما رابار آتشغذای  ءژه  شهداتیپ وی ز برنامه خارج شدیم.ما ا ه کمگر مرغ است، گفتیم 

ما را  شکرله اگر نگیریم، دیگر کخاطر اینگیریم. بهبارمان را میخوار لشکرد.  ما از نکمی طبخ

فت: گایشان کنیم. پر از مرغ و گوشت میرا گیریم و یخچالمان خواروبار را می .ندکمیرها  اصالً 

بله و شهید صیاد بلند شد،  من گفتم ؟حاال شما اینجا مرغ دارید، سربازهایتان هم مرغ دارند

 کبا دقت ببیند 
ً
باب هم دارند کعالوه بر مرغ  ه سربازها غذایشان مرغ است، دید اتفاقا

جا کباب از کباب نداریم، گفت: کخورند، گفتم ما دیگر باب هم دارند میکخورند، گفت: می

یگر دهند دگرم میمی گیریم چون آنجا به آنها غذای  لشکره از کهایی گفتم: گوشت آورند،می

ت گرفگوسفند می داد وگوشت یخی نمی ءخواهند، تیپ شهدانمیرا  لشکر ی هاگوشت هاآن

های یخی مانده است، ما گوشت های یخی را این گوشترد کگرم طبخ میگوشت و غذاش را 

 ها بهو شبنند کها خودشان ُخرد میدهیم و بچهنصفه الشه می کنیم، به هر سنگر یکخرد می

نند. خیلی خوشحال کو نوش جان می نندکباب درست میکزنند و تسمه جعبه مهمات می

مقدار شرایط خوب بود، و هوای فروردین ماه هم  کشد، شام خورد و چون در سنگر من هم ی

شام  .بارد(می ای است و خیلی بارانهوایش مدیترانه و شیلر قه مریوانمنطبود ) بارانی  وخوب 

ه چرا من را از کرد ک، به ما اعتراض شب بیدار شد 31 – 33ساعت  .ردکاستراحتی و را خورد 

وم خواهم بر شدید، گفت: من میردیم بیدار نمیکاری میکردید، گفتیم هر کخواب بیدار ن

 . گفتیم خودمان شما را می بریم.خالن رفته بودکخالن، چون قرارگاه عملیاتی به ک

 



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 11

 

 شهید صیاد را به قرارگاه رساندم

  و بغل دست من نشستندشهید صیاد و  م دار شدعهده گی را خودماده شد و رانند تویوتا آم       

در  یم،رفتاماًل چراغ خاموش میک مسیرحاال در  .ورت بودندکپشت تویوتا  اس چهار سرباز هم

چقدر هاو آن هم در این جاده  یباران ردن در هوایکدانید رانندگی ی هوا، میکآن شرایط تاری

 ، ولی چنینکگفتند پادگان گرمها میاین به هکدوتا ساختمان بود  کدر گرم. سخت است

رده کو نگهداری عمیر تمحل هم را آن دوتا ساختمان  .بود کوچکپادگانی نبود، دوتا ساختمان 

 ه، جادو در ادامه ی آمدیم،کمقدار خا کی .و نگهداری گردان، در آنجا مستقر بود عمیرت. بودیم

خی شوبه  شهید صیاد، .رده بودندکها را تا لب مرز آسفالت ا جادههعراقی بود.آسفالت شده 

من هم همراهتان هستم. جناب  ی، گفتمومله ندهکمن را تحویل  یاکمن گفت: آقای به 

 ردیم.کو خداحافظی  ردهکوی را پیاده  م نگران نباش.  بعد در آنجارویسرهنگ همه با هم می

گفتند: حاال بر می گردید مراقب خودتان باشید، گفتم چشم، ما در مسیر برگشت با ایشان 

ست ن اکمم ،بدهیمچراغ روشن در جاده مثل برق آمدیم. گفتیم باداباد، اگر بخواهیم لفتش 

 انکر اآتشبار به سرعت به  ند.کاری بخواهد کسی خودش را رسانده باشد و کوقتی  کاالن ی

 .برگشتیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70قسمت دوم: تاریخ شفاهی، سروان پریازانی/

 

 عراق و ارتباط آنان با نیروهای ایران در کردستان دو گروه عمده دموکرات و طالبانی

 سنندج 82لشکر ، افسر اطالعات نوشته سروان پریازانی

عراق دو گروه عمده ُکرد فعال بودند یکی گروه پارت دموکرات کردستان عراق  در کردستان

میالدی قدرت برتر  0885ها که مرکز آنها در استان اربیل عراق بود و تا سال  به رهبری بارزانی

حزب و دموکراسی نبود و عشیره بودند.  ،گروههای ُکرد مخالف عراق بودند. سبک این گروه

 سران بارزانی که از شیوخ فرقه نقشبندیه بودند بر این گروه ریاست شیخوخیت داشتند. 

و  کردآن را رهبری می عراق بود که جالل طالبانی دیگری به نام اتحاد میهنی کردستان

ا قلمرو ر  های دیالی و کرکوک و سلیمانیهبع کرکوک بود، استانچون خود از اهالی طالبان از توا

به مبارزه برخاسته بود و این مبارزه تا زمانی که حزب  با بارزانی 0۲0۲خود می دانست. از سال 

 بعث در قدرت بود بین این دو گروه بر سر قلمرو ادامه داشت. 

شکست خورده، خود به امریکا رفت و  بارزانی ،بین ایران و عراق 0885پس از معاهده 

وریه پناه به س ،جایی نداشت گراکه سوسیالیست بود و چپ نفراتش به ایران آمدند، اما طالبانی

ود نگه دای خزیرا سوریه از نظر مرام بعثی با عراق اختالف نظر داشت و طالبانی را برای مبا ،برد

 داشت. 

 یطالبان ،پس از استقرار جمهوری اسالمی ایران در ایران و آغاز تنش های بین ایران و عراق

عراق رفت و مقادیری سالح نیز از ایران به او  از سوریه به ایران آمد و از سردشت به کردستان

 ها مبارزه کند. داده شد که در کردستان عراق با بعثی

ها نیز پس از تنش بین ایران و عراق به مرزهای ایران نزدیک شدند و با پاره کردن  بارزانی

عراق وارد درگیری  سالح گرفته و باتوسط صدام،  0۲58الجزایر در شهریور  0885معاهده 

آنها حق فعالیت علیه عراق در خاک ایران را نداشتند اما خود  ،زیرا برابر این معاهده .شدند

الجزایر عماًل  0885عراق از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی قبل از پاره کردن معاهده 

پادگان مهاباد  0۲58آن را زیر پا نهاده و  با تحریک عراق بود که  در بیست و هفتم بهمن سال 

 های سیاسی کرد  غارت شد.به وسیله گروه

 با ایران بود اما با توجه به فشارهای ایران بر عراق در سال دوم جنگ  0۲70تا سال طالبانی
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شاری ها ف المقدس و سپس عملیات رمضان( از آنجا که بارزانیالمبین و بیتهای فتحعملیات)

و  ، پیرانشهربر عراق در شمال وارد کرده و در مرزهای تحت نظر ارتش در جوانرود، مریوان

 ،که سابقه دیرینه داشت عراق متوجه شد از اختالف بین بارزانی و طالبانی ،اشنویه بودند

ایران  انکردست لذا به وسیله قاسملو رهبر حزب دموکرات .استفاده کرده و طالبانی را جذب کند

و نوشیروان امین با واسطه گری سرهنگ عقره افسر اطالعات ارتش عراق در شهر قلعه دیزه با 

 هایی بین آنان صورت گرفت و به یک خودمختاری توافقی رسیدند. مالقات ،دولت عراق

و با  عراق تحویل  داده شد تا در کردستان بضه اسلحه و مقادیری پول به طالبانیده هزار ق

در  ،شعبیالکمک طاها یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس سازمان جیش 

 01د حقوق کافی سبب ش .کردستان عراق نیز یگانهای جیش الشعبی الکردی تاسیس کنند

گردان برسد، خودمختاری طالبانی در  011به حدود  0۲70گردان تامین شود که تا سال 

ب اند و جذبه خواست تاریخی خود رسیده ،کردستان عراق سبب شد که کردها احساس کنند

نیز انشعاب ایجاد شد و جذب خودمختاری عراق به  حتی در نیروهای بارزانی .طالبانی شدند

  .طالبانی شدند رهبری

ها را به مرزهای غرب و کشور ما تصمیم گرفت که جنگ ،رمضانعملیات ناموفق بعد از 

و نیروهای ما در غرب و شمال غرب جنب و جوشی را آغاز کردند. در  .شمال غرب بکشاند

ی هاعراق شایع گردید که ایران می خواهد شهرهای کردستان عراق را اشغال و جبهه کردستان

طبیعی بود که سازمان اطالعات ارتش عراق و سازمان امن العام  .جنگ را به این منطقه بکشاند

این تبلیغات سبب جذب بیشتر  .) سازمان امنیت ملی عراق( عواملی در بین کردها داشت

طالبانی گروه های مسلح  ،گردید، حتی سبب شد و خودمختاری طالبانی ُکردها به دولت عراق

تحت حمایت خود بگیرند و توسط مال بختیار مسئول آموزش  ُکرد و غیر ُکرد مخالف ایران را 

های سبک نظامی اتحاد میهنی کردستان عراق تحت حمایت قرار گیرند و به صورت گردان

نیروی پوشش عراق در مرزها مستقر و به خمپاره انداز و مسلسل مجهز تجهیز شده به عنوان 

د رفتنشوند و حتی مبادرت به دستگیری سوداگران ایرانی که برای معامالت به عراق می

به  دستگیر و ،و اشخاصی را که از عراق قصد فرار و پناهندگی به ایران را داشتند ند.بپردازد

 حزب بعث تحویل نمایند. 
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مجاهدین خلق و فداییان خلق فراری شده به عراق را سازماندهی کرد و یک گردان  طالبانی

دیزه به فرماندهی ابراهیم و قلعه از مجاهدین خلق را در حوالی مرزهای پیرانشهر هنفر  ۲11

عالوه بر ارتش عراق  0۲72تیر ماه سال  20در  1والفجر پس از عملیات  .ذاکری سازمان داد

های کومله و دموکرات را سازماندهی کرد و حتی هزار نفر از افراد تحت امر و گروه 05طالبانی 

پس  .نفره مجاهدین با نیروهای ما درگیر شدند ۲11در حاج عمران نیروهای  077۲در ارتفاع 

اما از نظر اقلیم  ،ها هنوز نیروی قابل مالحظه ای داشتند گرچه بارزانی ،از این عملیات

بیل، دهوک و قسمتی از استان نینوا یا همان های ارحرکاتشان محدود به استان کردستان

 موصل شد.

 ،داشت 1والفجر که وسعت بیشتری از   0۲72مهرماه سال  28در  0در عملیات والفجر              

قبه در ع منطقه را تحت نظر داشتند که عوامل بارزانی ،در عقبه ارتش عراق نیروهای طالبانی

با  ،علیرغم این فعالیت ارتش عراق و طالبانی 27گرچه ما در لشکر  .ارتش عراق فعالیتی نکند

افسر چترباز و ستوان راهدار سرپرست عملیاتی بارزانی ها و با  راهنمایی سرگرد محمد صفایی

بانی نفوذی ستوان همتی عقبه با دیده، موفق شدیم 27اعزام ستوان همتی افسر توپخانه لشکر

ارتش عراق را در غرب کوه لری زیر آتش توپخانه دوربرد قرار داده و همزمان نیروهای بارزانی با 

 ون های خودرویی ارتش عراق حمله و صدماتی به آنان وارد آوردند. به ست 8آرپی جی 

به ظاهر با  0۲70ادامه داشت، اما در سال  0۲70و عراق تا اواخر سال  همکاری طالبانی

دولت عراق دچار اختالف شد و با درخواست از آقای منتظری حاضر به همکاری با ایران شد 

 ،چون قرائن و شواهد نشان دادند که تا آخرین روزهای جنگ ،که البته مسئله پر ابهامی است

ز دو طالبانی هم با عراق بود و هم با ایران، هدف از آن این بود که در صورت پیروزی هر یک ا

سرلشکر وفیق  ،در حلبچه 01کشور منطقه نفوذش را از دست ندهد، حتی در عملیات والفجر 

خواهیم ا میم .بود که بگویید مردم شهر را تخلیه کنند هالسامرایی برای طالبانی پیام فرستاد

 مولف سرلشکر وفیق السامرایی( ،بمباران کنیم.)ویرانی در دروازه های شرقی

خرازی از آقای توصیه  به تدریج و با ،تاسیس شده بود 0۲72در سال  سپاه مضانقرارگاه ر       

در  ،و پس از پیوستن ظاهری طالبانی .متمایل شده بود فرماندهان سپاه در غرب به طالبانی

 تحت نظر قرارگاه رمضان قرار گرفت.  0۲70اواخر سال 
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 در نظر داشت که در کردستان 0والفجرو سپس  1والفجر پاسداران پس از عملیات  سپاه

را در نظر داشت که حرکتی به سوی  0عملیات های خود را وسعت دهد و منطقه والفجر

یک  ،به ایران موجب شد و گرایش طالبانی در فاو 7انجام دهد، اما عملیات والفجر سلیمانیه

منتها به جای توجه به دشت سید صادق از طریق  .انجام دهد 0عملیاتی در منطقه والفجر

شود نیروهای عراقی سبب  8همزمان با عملیات والفجرمتوجه شمال سلیمانیه گردد که  چوارتا

 یم کهگیر شده و به سوی منطقه فاو فراخوانده نشوند که البته دیددر شمال غرب زمین

 تصمیمی سراسر اشتباه بود.

این عملیات یک حرکت حساب نشده بود به یک تصمیم پر اشتباه و احساسی، زیرا این 

طقه وارد من به رهبری جالل طالبانی اتحاد میهنی کردستانهای نیروها به امید وارد شدن گروه

 ،میلیون دینار از عراق 81شده بودند، در حالی که به ما خبر رسیده بود که طالبانی با گرفتن 

ه خبر را ب هزار نفر به منطقه حمله کند. 05به کمک ارتش عراق نیرو بسیج کرده و قرار است با 

 آنان دادیم، قبول نکردند.
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 9عملیات والفجردر  21لشکر  3تیپ  112گردان  2گروهان 

 82 لشکر 118گروهان دوم گردان  وقت فرمانده مسعود ملکیان دکترستاد سرتیپ دوم 

 1سنندج

از جنوب به شمالغرب برگشتیم و شواهد  4631دی ماه سال 

 عملیات جدید

، ما بعد از پایان ماموریت در جزیره مجنون0۲70در دی ماه سال 

شمال غرب برگشتیم. یگان ما مجددا در خط عملیات قبلی  منطقهبه 

 روی نوار خطوط شیخ گزنشین و میشوالن،آمد و  مستقر گردید. سپاه

. گردان مستقر شد تا سمت راست آن که ارتفاعی جلوی لری بود،

ود.  بلند ب ارتفاعی که ما روی آن مستقر بودیم .آمد ما هم به سمت راست شیخ گزنشین 002

 
ً
 آنجا آمد. آقایانی به چند بار حسام هاشمی سرهنگجناب از جمله  ،فرماندهان قرارگاه معموال

 به دیدگاه  ،بازدید کنندو خواستند خط را کنترل که می
ً
ل آمدند. حد فاصما میگروهان معموال

رفت بود؛ ولی به چپ که می یتپه ماهور و کیلومتر بود، دشت 5 به ما با عراق چیزی نزدیک

 شد.ار به خطوط ما نزدیک مییک مقد

ان آقای پاسداران زیاد شده است. سپاههای بچهمدتی احساس کردیم که رفت و آمد  بعد از      

رتفاعی ا تصرف کنند. طرحشان این بود که این منطقه تپه ماهور را  سپاه آمدند که حمله کنند.

خواستند مینجا را هم تصرف کنند. خواستند آکه مییک ارتفاع بزرگی بود  ،که رو به روی ما بود

 .گیرندب های عراقی روی آن مستقر بودندو کوچک و ارتفاع بلندی را که نیروی بزرگ کانی ناصر

 . قرار داشت شدسمت چپ ما که سمت راست دشمن می ،این منطقه

. کنندا دارند فرار میهگفتیم که عراقیعقب نشینی تاکتیکی کردند. ما می نیروهای عراقی     

ی برو، که روشاه بیت ما این دو ارتفاع بود. اع را بگیرندبود که این دو ارتف هدف سپاه

 قرار داشت؛ولی عراق فکر نمیگز شیخ
ً
کرد که در این عمق، ایران بخواهد نشین هم تقریبا

کیلومتر فاصله بود. ارتش  7 تا 5حد فاصل ما تا آن ارتفاع بزرگ حدود  .عملیاتی انجام دهد

                                                           
 31/33/3193تاریخ مصاحبه -3
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رفت روی آن ارتفاع بلند مستقر و  عقب نشینی کرد ،عراق وقتی متوجه شد، ایران حمله کرده

ند که و خبر نداشت سپاه پاسداران، با اتوبوس نیرو آورده بودند ،شد. به علت دشت بودن منطقه

نجمله م ند.نیروهای سپاه از ما عبور کردند و رفتند خودشان را تثبیت کرد کند.کار میه عراق چ

 شت.قرار داکه سمت چپ و راست ما  کوچک رفتند اصرناصر بزرگ و کانی نروی ارتفاعات کانی

 طخ عراق در این .نیروهای عراقی . ما رفتیم داخلبه اصطالح ما خط پدافندی نعلی شکل شد

 محکم نشست.  ،شدنعلی شکل که در سمت چپ و راست ما می

خط پدافندی جدید ما جلوتر از محل  که قابل قبول نبود از دید تاکتیکی اصالً      

عراق روی تمام خط  ما دید داشته باشد. روی عراق از پشتو استقرارنیروهای عراقی باشد 

ه توپخانه البت عملیاتش ناکام مانده بود.  . بعد ما متوجه شدیم که سپاهتدارکاتی ما دید داشت

 ات شرکت داشتند.مینی در این عملیارتش و دیگر نیروهای نیروی ز

 تحویل خط جدید توسط نزاجا

خط پدافند را  ،نیروی زمینی غربساعت بعد قرارگاه شمال 07الی  20 ظرف بنا بوده      

ت در ابتدا زیر بار تحویل این وضعیفرمانده قرارگاه سرهنگ سید حسام  هاشمی .تحویل بگیرد

که  را ساعت خط جدید پدافندی  07 ظرف ما پذیرد.بنا به دستور میبه وجود آمده نرفت، و لی 

و  5الی  0یگان من شاید  .به سمت جلو حرکت کردیمگرفتیم.  تحویل فاقد ارزش تاکتیکی بود

 زاهدان را تعویض کردیم.  77 لشکرا از سمت جنوب واحدهای بار جابجا شد. م 7

 کردند عبور از خط تعویضی انجام نشد، آنها از ماعملیات  در این عملیات با نیروهای بسیج و سپاه     

 .آنها بودیمشد، ما به عنوان پشتیبان و عقبه میبعد که عملیات انجام  .و ما خط نگه دار بودیم

ک ی ها شروع شد،بینی شده برسد، از آنجا جابجایی به اهداف پیش وقتی نتوانست سپاه      

می در خط ایجاد شده بود
ُ
 . سر درگ

      حضور شید صیاد در خط مقدم

توضیح داد و  .شب بود. با ما صحبت کرد آمد، خدا بیامرزدش شهید صیاد وقتی  در خط

شهید صیاد  زد.زن میآید که عراق توپ های دورمن یادم می .شاالله درست می شودگفت: ان

ازدید های دیگر خط باز قسمتایشان  داد،توضیح می ،بود اش توپخانهرستهبا توجه به اینکه 

 .ندکرده بودند، به قسمت ما هم آمد
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 های نیروهای عراقی درروز ما آنقدر جابجایی و پاتک 21 الی 01حداقل  به هر تقدیر ،      

آید، خاطرم میبه .به هم ریختگی تاکتیکی به وجود آمده بودکه مسیرهای مختلف داشتیم،  

و باسوادی در کار خودش  آدم بسیار پخته  که  جناب سروان سرآبادانی مریوان ۲رکن دوم تیپ 

مالحظه هم  ،اللهجه و ُرکی بودآدم بسیار صریح  دانست.می وضعیت رابود، هم اطالعات و هم 

 مطالب را به رده باال منتقل می کرد. و کردنمی

  4638عراق در آغاز سال هحمل

همزمان با قطع  سنگینی روی نیروهای سمت راست ریخت. شب عید یک آتش تهیه عراق       

که هنوز  ندآمد از  سمت راست و چپ ما روی شیخ گز نشین یعراقنیروهای شدن آتش، 

به نام  ،ودمن هم بدوره همکه ها  یکی از فرمانده گروهان .نیروهای ما روی آن مستقر بودند

 نبودیم، روی آن ارتفاعات آتش تهیهما روی آن ارتفاعات  .آنجا شهید شددر  سادات شریفی

  .سنگین ریخت، آن ارتفاعات را متصرف شد

بزرگ، قبل از عملیات مستقر بود، روی ما دید داشت، جلوی آن کانی  عراق روی کانی ناصر      

د، آنجا را گرفته بودنها سپاهیکوچک بود، یعنی جلوی خط ما که  بزرگ یک کانی ناصر ناصر

ا به ما بنعقب نشینی کردند.  های سپاهبا اولین تک عراق بالفاصله نیرویمن خودم دیدم 

 .یامیرغالمعلی  سروانبود، به فرماندهی  007ردیم، سمت چپ ما گردان کدستور عمل می

  این گردان
ً
ین یکی از ا .اش مردانه ایستادخودش با بیسیم چی تار و مار شد.نیروهایش واقعا

را تحریک کرد، گردانت به عقب آمده است، ایشان در جواب گفته بود،  یامیرآقایان غالمعلی 

ود در ب مردانه ایستاده .اش را گرفته بوداما یک بچه یقه .من خودم فرمانده گردان اینجا هستم

من فرمانده گروهان بودم، گروهان من روی ارتفاع بود، ارتباطمان هم قطع شده بود،  .یگانش

 . آنجا من خودم  آخرین یگانمن مدعی آن فرد شدم و گفتم برو پی کارت، خدا خیرت دهد

رار برق مانباالخره این ارتباط با فرمانده گردان کردیم.بودم، مدام بی سیم را باال و پایین می

ک با تان هاعراقی .ایدهمان جایی که شما گفته گفتند: تو کجایی ؟ در جواب گفتم:، شد

ما در وسط  قرار داشتیم، عراق از گوشه ها  .ایستاده اند جلوی اینهایی که سمت چپ ما بودند

سکوت مرگباری روی منطقه حاکم شده . دیدمآمد، من آرایش تانک و پیاده عراق را آنجا میمی

بیایید  و ؟ گفتم همان جایی که گفته اید! گفت آقا آنجا نایستیدبود، گفتند: تو کجایی ملکیان
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شناختم، ارتباط گرفتم و نیروهایم )گروهان( را فرستادم پایین روی نمیاو را من   ،روی لری

ب نشینی ، بحث عقشنیدماولین چیزی که می .مفته بودند مستقر شدکه گ ئیارتفاع لری، آنجا

 بردند بود. قع  برای تحقیر همدیگر به کار میو اصطالحاتی که آن مو

بودند  ئینیروها اینها ریختند، کوچک پایین را از کانی ناصر نیروهای عراق، نیروهای سپاه     

، به عقب برگشتند. یک فضای ملتهبی ایجاد از ما عبور کرده بودندهایشان که همه با ماشین

 گریه که قد بلندی داشت، سرهنگ بهزاد مقدم باقری 88 لشکر 2شده بود. فرمانده تیپ 

 ،ندو دار که عراق دارد تک می کگیر  اند. ما در اینگفت: چه به روزگار ما آوردهکرد، میمی

 .پای کار نیامدندها سپاهیولی آمدیم، 

 با دو تیپ به منطقه 11لشکر ورود 

 عقبه ما به کمک برای دو تیپبا  صالحی نگسرهبه فرماندهی را  88 لشکر، نیروی زمینی      

 قبما که ع بیایید. عقببه من گفتند،  خط به هم ریخت، بود. بدون توپخانه لشکر آوردند.

 آمدیم.

پشت سر ما بود، ما حاال بیشتر از چند نفر نبودیم، رفتیم و مشاهده کردیم  88 لشکرقرارگاه       

و عراق هم خط را پس گرفته، نشسته  لشکردر قرارگاه  سرهنگ  صالحی 88 لشکرفرمانده 

د و آیند، شما را می گیرندارند می هاعراقی ،به وی گفتند آقای صالحی .ایشان هم نشسته بود

کسی رفت  . خالصهآیمکار کند، گفت: شما بروید و من هم میه می برند، مانده بود که چ

بعد خطوط ما  ،مهم شیخ گز نشین بود قرار گرفت. عراق هم در خط ما ند.آورد دنبالش و  او را

کردیم ولی تالش اصلی عراق آتش رد و بدل می ،در خط در این حین ما درگیری داشتیم، .بود

ها گذشت و ما خیلی غصه خوردیم؛ چون ما آنجا بودیم این داستان. ارتفاعات سمت چپ ما بود

ین همه ا دانستیم، گفتیم چرا این کار را می کنند،و خیلی فشار را تحمل کردیم، مطلب را می

 .توانستیم حفظ کردیمایم، خط را تا آنجا که میما داده زخمی و شهید

 به منطقه ورود تیم بازرسی از نزاجا

 مدند.آ برای تحقیق و بررسی در یک چنین فضای بدبینی، هیئتی از بازرسی نیروی زمینی     

من از ب بسم الله تا پایان عملیات از شروع تا پایان یعنی عقب نشینی همه را شاهد بودم، چرا؟ 

برایش خیلی جالب  ،مگفتحسن فردپور سرهنگ جناب  همه را به چون من یگان در خط بودم،
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 رد،نکشروع این مهم بود که عقب نشینی را نیروی زمینی ارتش  .بود، همه را یادداشت کرد

کوچک چه کسی روی آن  عقب نشینی کردند.  کانی ناصر ی مستقر در خط سپاههانیروی

بزرگ بودند، نیروهای سپاه نتوانستند، آنها را عقب  که روی کانی ناصر هاعراقیمستقر بود؟ 

ده آمدند، تصمیم گیرن نیروهای اجرایی بودندد اینکه آنها به امی برانند، اینها همین طور مدام 

 کانی ناصرخوب عراق آنجا ) خواهیم ادامه عملیات دهیم.نبودند به اینها گفته بودند، می

اصاًل این آرایش و استقرار نیرو با هیچ عقل و منطقی جور  (کوچک کانی ناصر( و ما اینجا )گبزر 

ه ب نید یا االن این وضعیتی را کهآمد. ارتش هم حرفش این بود یا اینکه خط را ترمیم کر نمید

 ما خط را ترمیم کنیم.  ،ایدوجود آورده

 طالعاتاعدم تبادل 

شان نفرات با ما هیچ ارتباط و تبادل اطالعاتی نداشتند، سپاه ،در خصوص تبادل اطالعات     

گونه اطالعاتی از هیچ قبل از عملیات رفتند.کردند و میها نگاهی میآمدند و در دیدگاهمی

  .های در خط هستندیگان ،دشمن رد و بدل نشد. بهترین منبع اطالعات

در جنوب ماموریت داشتند، آنها از منطقه عملیاتی جنوب به  88 لشکرهوابرد و  55تیپ      

عنوان احتیاط به منطقه شمال غرب آمدند. ما خط خودمان را داشتیم، وقتی خط پدافندی 

ه زادد.  یادی کنم از سروان محمد مهدیاحتیاط رخنه را پر کردنبعنوان باز شد،  تیپ هوابرد 

هوابرد و افسری عملیاتی بود. یک کار پیش بینی  55های تیپ که فرمانده یکی از گروهان

نشده بود، در یک عمل انجام شده قرار گرفته بودند، ضمن اینکه اگر تصمیمات  متمرکز بود، 

 . کردیمرا حفظ می حداقل خط خودمان

 نیروهای ما به نفع نیروهای عراقی جلو رفتند

به نفع عراق شکم داد، عقبه ما فندی پداو خط  جلو رفتندعراق وقتی آمد، که نیروهای ما       

بزرگ زیر نظر داشت، بالفاصله تصمیم گرفت، ضمن اجرای یک پاتک  را عراق از روی کانی ناصر

  کردستان 27 لشکر. نیروهای ایرانی را به عقب رانده، شیخ گزنشین را هم باز پس بگیرد
ً
تقریبا

جنوب به صورت ناگهانی منطقه به شرایط آب و هوایی منطقه عادت داشت، ولی نیرویی که از 

تا روی ارتفاعات  بیاید، آن هم از منطقه جغرافیایی بدون ذوعارضه و دشت باز خوزستان

هان دکردستان، اصاًل نفس کشیدن برایش سخت است، جابجایی ناگهانی بود و حتی فرمان
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کنید ور که نگاه میاز د .گردان فرصت شناسایی نداشتند، منطقه کوهستانی یک ویژگی دارد

م می شوید، میبند انگشت است، ولی وقتی داخل می بینید یک 
ُ
وهستان در کعملیات شوید گ

  نیرو خور است، مگر اینکه یک ارتفاع سرکوب شده را اشغال کنید.

انجام شد، عراق آن ارتفاع سرکوب منطقه را نگه داشته  توسط سپاهعملیاتی که در آن منطقه      

روی  رفت ما قرار گرفت،کیلومتری  7الی  5در فاصله  بود. بعد از آنکه عراق به عقب رفت،

این نیرویی که آمد در  ؟میشوالن مستقر شد، اصاًل تکان نخورد، خم به ابرو هم نیاورد، چرا

خالن، میشوالن ( فکر کرد چهار تا تپه را بگیرد دیگر کار تمام ) لری، ممی منطقه کردستان

داد. ما پوشش می و آمدروی میشوالن عراق با اعزام گشتی میاست. آن قسمت دشت روبه

 ها را اسیر کردیم. از این عملیات یک نفر از آن گشتیخودمان قبل 

 روش عراق در پدافند قوی در عمق

 .داشتپشت خط نگه میرا قوی و متمرکز دانید، نیروهای اصلیش عراق همان طور که می     

در ذهن فرماندهان ما نتوانستیم این تفکر را  .چرا؟ چون خط در هر صورت شکسته می شود

 کردیم و عراق به عمق خط پدافندی ور به خط پدافندی توجه میما بیشت باال دست بنشانیم.

 .جنگیدیمعراق آنجا نیرویی نداشت، لذا ما با دو نگرش متفاوت میاحتیاط قوی، 

ند، آب و ش را پیدا کهایی از منطقه جنوب در حین درگیری آمدند، تا یگان خودیگان      

دیک یک که نز  ما خود کشد.د، طول میشونند که از کجا پشتیبانی میغذایش را بگیرند و بدان

 .مشکالت داشتیماین همه و  زمین ذوعارضه بود ودیم.ل زودتر به این منطقه آمده بسا

ایی یک مبنباید باالخره  باشد؟شود باید عقالنی، علمی یا شهودی هر کاری که انجام می       

 88 لشکرهوابرد و  55های تیپ ی نداشت.  یگانهیچ مبنا و توجیهاین عملیات داشته باشد،

  .به این منطقه آمدند. پیش بینی نکرده بودند و طرح قبلی هم نداشتند

زمینی  به نیروی ،این عملیات  که ضربه شدیدی هم از لحاظ لجستیکی و هم نیروی انسانی

 ارتش وارد کرد. 

 زمین نامناسب را به ما دیکته کردند

که مستقر بودیم، عین همین ای در منطقه سرهنگ  فردپور آمدند، با ما مصاحبه کردند،        

عنوان کردیم، گفتیم عقب نشینی را اول برادران  بازرسی نیروی زمینی وقایع را کم یا زیاد برای
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ا کند، زمین باریم که زمین تاکتیک را دیکته میانجام دادند، بعد ما یک اصطالح د سپاه

 .دیکته کرد که چه تصمیمی بگیردشرایطی که آقایان به وجود آوردند، به نیروی زمینی 

 روی اقدامات سپاه را بکند.توانست دنباله نمی

 گزارش حضور به شهید صیاد در تهران

برایم پیش آمد، دیگر با  پزشکی یک مقدار عارضه ،در منطقهحضور روز  51الی   01بعد از        

 یودبیرخانه نیر  که ازود اکراه ما را به مرخصی فرستادند.  چند روزی از مرخصی من نگذشته ب

فتند گ تیم دبیرخانه نیروی زمینی چیست.دانسحاال ما نمی .به منزل ما مراجعه کردندزمینی 

مان خبردار شد که آن خواهد؟ ما شستد، گفتم: برای چه دبیرخانه ما را مینخواهشما را می

فتیم، ر  در تهراننیروی زمینی به دبیرخانه  اب سرهنگ فردپور کار دستمان داده؛مصاحبه با جن

نداده بودند، به او اجازه ورود به منطقه را  ه بود وآن زمانی بود که شهید صیاد در تهران ماند

 دعوایشان شده است. این تبعاتی رضاییشایعاتی هم درست کرده بودند که ایشان با محسن 

 .به وجود آمده بود 8عملیات والفجربود که بعد از 

 نیز حضوریالقات در م و منبا فردپور را خوانده بود من آن گزارش مصاحبه شهید صیاد        

چنین ، خط اینانجام داد عقب نشینی را سپاهاولین . بیان کردم را برای ایشان هم همین قضیه

شد. خود ایشان هم در صحنه حاضر بود، منتها وسط کار آمده بود، یعنی شهید صیاد زمانی 

داشت خودش را که ما خط را نگه داشته بودیم، عراق  8آمد در خط منطقه عملیاتی والفجر 

 .ببیند، بعد از آن دستور داد که نیروها از جنوب بیایندکرد، آمده بود خط را برای پاتک آماده می

دهیم. در خصوص دید وضعیت بحرانی است، ممکن است این ارتفاعات منطقه را از دست ب

 .ها خبر ندارمهای قرارگاهدر رده های ما مشورتی صورت نگرفت، ولیاین عملیات در رده

 سپاه در رده
ً
عملیات، فقط در سطح بخصوص در زمان  دادهایی که عملیات انجام میمعموال

در  .خاطر لو نرفتن عملیات و عدم اعتماد بودکرد، شاید حاال یک دلیلش بهکالن مطرح می

اید بهای باال سطح کالن جهت پشتیبانی ولی در رده .های پایین اصاًل چنین چیزی نبودرده

 آمد.دست می شاید نتایج بهتری به اگر این طور بود داشت.میهماهنگی وجود 

به  ت و وقتی که عراق خیز گرفپیش بینی آتش پشتیبانی برای پدافند بود نه برای آفند،       

هایی که در اختیار داشتیم ما به همان داشته اصطالح خط تاکتیکی ما و عراق به هم خورد،
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ندازهای اآتش کمک مستقیم توپخانه و خمپارهگویم، حداقل تیپ خودمان را می بسنده کردیم.

گیری و عملیات مثل یک خودروی در حال حرکت آن موقع تصمیم .م. م در گردان داشتیم 021

 یعنی خط به هم بود که در حین حرکت باید پنچرگیری هم بکنیم این خیلی سخت است،

ما  ش ()آن چیزی که ما، استنباط کردیمهم  به قولش عمل نکرد، گفت: آقا ارتش  سپاه ریخته،

پاه س ییم برای ادامه عملیات.آایم، ما میوجه به عملیاتی که ما انجام دادهخط را نگه دارید با ت

ن عدم ای عملیات برای آنها میسر نگردید. نتوانست نیروی الزم را جذب کند، و در نتیجه ادامه

گیری مفرماندهی نیروی زمینی ارتش تصمیاینجا دیگر  .موفقیت سپاه، به گردن ارتش افتاد

، از نشینددشمن هم که بیکار نمی .کرد و مجبور بود این وضعیت را یک سر و سامانی دهدمی

نیروهای ایرانی روز خبری از عملیات  05الی  01بیند بعد از وقتی می .این فرصت استفاده کرد

 ختگیرینیست، این احساس را دارد که کم کم جبران کند، باالخره یک خیز جلوتر از این به هم 

رفت، اش دامن نیروی زمینی را گبینی نشده بود، یک چیز تحمیلی بود، تبعاتلذا پیش بیاید،

 و کار تا آنجا پیش رفت که در رده های باال مانده بودند که چه کسی مقصر است. 

پاه ببینید سهای تدارکاتی و امکانات ما استفاده کردند، از جاده، نیروهای سپاهبه هر حال      

با اتوبوس نیروها را از خط عبور دادند، و بردند. گفتیم: ما در روی خط پدافندی نسبت به 

سرکوب بودیم. ما به دشت مسلط بودیم، به تپه ماهورها مسلط بودیم، لذا وقتی اینها  هاعراقی

کوچکی  عاتروی ارتفا شد،. ارتفاعاتی که باید تصرف میاز ما عبور کردند، راه سختی نداشتند

که  تکوچک بود، عراق روی آن مسلط بود. روی ارتفاعات سورکوه سمت راس به نام کانی ناصر

 را درگیردشمن  ،رسیدیماگر در آن مقطع به اهداف عملیات میروی آن مستقربود.  ژاندارمری

سرکوب خود مستقر بود، ما عملیاتمان  خاطر اینکه دشمن روی مواضعکردیم، ولی بهمی

یعنی دو شب انجام شد، ولی رها شد و عراق با همان امکانات خودش چه کار کرد،  .تحلیل رفت

 برعکس شد.  ما می
ً
نکه عالوه بر ای .او ما را مشغول کرداما خواستیم او را مشغول کنیم، تقریبا

دهان عالی رتبه ما که باید تصمیم گیری به شمال غرب آوردیم و تمرکز فرمان ما نیرو از جنوب

ود که دلیلش این ب .یعنی کار به رییس جمهور و دفتر امام کشیده شد .می کردند، به هم ریخت

ما در  (،اینجا بدون برنامه بود، بدون یک وفاق و همفکری بین نیروهای مسلح ) سپاه و ارتش
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یم شاید کسی باورش نشود، چرا؟ شب نخوابیدیم، اگر بگوییم نخوابید 01این عملیات شاید 

 ما هر شب در حال جابجایی بودیم، دشمن هر آن ابتکار عمل را به دست گرفته بود، فرماندهان

 .این سختی ها را  کشیدیمما  ما هم تالش می کردند که مواضع خود را حفظ کنند،

این بود که سربازان هم چنان وفادار مانده  ،نکته مهم برای ما به عنوان فرمانده گروهان      

ها و شهدا، زیرا  فرماندهان پا به پای آنها در نبرد حضور ها، زخمیبا توجه به سختی بودند،

 رحمت کند و یادشان به خیر باشد. داشتند، خدا همه آنها را 
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 9عملیات والفجردر  25لشکر  6تیپ  445ردان سوم گگروهان 

 82 لشکر  3تیپ  112گردان   سومفرمانده گروهان  ،محمد سید اسماعیلی ستاد 8سرتیپ 

 1سنندج

 بودیم ما در ارتفاعات شیخ گز نشین

، منطقه عمومی فاومنطقه جنوب، در  70سال بهمن            

آنجا حساسیت خاص  .شده بود انجام  7عملیات والفجر 

 7های عمل کننده در عملیات والفجر یگان .خودش را داشت

 به فاصله کوتاهی عملیات .و شرایط سختی بودند تحت فشار

ما  اجرا گردید. غربدر منطقه شمال اسفنددر اوایل  8والفجر

وارد ده و نیروهای جدید ها زیاد شدیدیم ترددمیقبل از آن، 

ا در تقریب و م وارد بودی که ما مستقرای ن منطقهشوند، این نیروها به آرامی به همامیمنطقه 

 0۲70اسفند  اینکه در . تاندشدها مستقر میعراق، یگان غرب شهر پنجوینمنطقه شمال

  شد.رسانه ها اعالم  از طریق 8عملیات والفجر

نشین در قسمت گز تفاعات شیخدر مواضع پدافندی در ار  ما ،در زمان انجام عملیات     

 72مهر ماه سال  در  0مناطق در عملیات والفجر مستقر بودیم،  این  غربی شهر پنجوینشمال

 آزاد شده بود. 

 از هزار قله 8عملیات والفجر     
ً
شد، منطقه عملیات کوخالن و کوه مارو شروع میهلوان  تقریبا

سمت چپ منطقه رو، های سمت راست، به همین ترتیب به سمت هزار قله و کانی سو قسمت

  بود. شیخ گز نشینارتفاعات منطقه  پایه ،همعملیات

 ساعت 21توانایی جابجایی لشکر عراق در مدت 

نفر اسیر داشت، یکی از آنها وقتی مصاحبه کرده بود، هویت یگانش  251این عملیات حدود     

طقه ن باید در منیگااین  در ترتیب نیرو داشتند،که نها را آرا وقتی مطرح کرد، دوستان ما آمار 

ای که صادر شده بنا بر امریه کرده بود،آن اسیر مطرح   7مثال در مناطق والفجر  بود.میجنوب 
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 85محمد سید اسماعیلی/ 2قسمت دوم: تاریخ شفاهی، سرتیپ

 

عد ارتش بعثی ب ،جالب اینجا بود، این قدرت تحرک را .یماشدهمنطقه  واردساعت قبل  20 ،بود

از  ،ساعت 20در عرض  را لشکر .کردباز هم به خوبی استفاده می ،از چند سال جنگ

ن یکی ای .کردجابجا میترین منطقه عملیاتی به شمالیترین منطقه عملیات خودش جنوبی

 .توانیم ذکر کنیممیبود که  های عراقاز توانائی

ه کی یهام یگانیدیدما می .اجرا شداسفند ماه در  با اهدافی که ذکر شد، 8عملیات والفجر      

 یگان شوند،ارج میخاز منطقه رامیبه آ شده بودند، وارد منطقه
ً
د بای ،کنندههای عملقاعدتا

دادند، ولی آنچه را که ما در منطقه شاهد بودیم، های پدافندی میجای خوشان را به یگان

هایی یگانبرای  .شودمی فرماخلوتی و سکوت عجیبی در منطقه حکمدیدیم که یک مقدار می

 .کرده بودند، این خودش نگران کننده بود داکه در منطقه حضور پی

از  یتعداددشمن  با توجه به این عملیات که در وسعت خودش قابل بررسی و اجرا بود،      

 به ،و چندین تیپ پیاده کوهستانی ۲0 لشکراز جمله واحد هایی از   را ارتش خود هاییگان

ز ا ی خودیسریع نیروهاتخلیه  .ندددر همان حد پشتیبانی بو ی مانیروها .آورده بود منطقه

  .بود ق نیروهایش را به منطقه آوردهمحدوده زمانی انجام شد که ارتش عرااین در  ،منطقه

  4638حمله عراق در ساعت تحویل سال 

در منطقه و غرب یک عملیات آفندی را در همان شمال ،روز 25فاصله زمانی  به  عراق      

برابر رسم و  د. ما همبامداد بو0ساعت  0۲75یل سال لحظه تحو .شروع کرد 8عملیاتی والفجر 

سنت و فرهنگی که داشتیم، قصد داشتیم، موقع سال تحویل با دوستان و فرماندهان گردان و 

 افسران گردان که با  هم در پاسگاه گردان بودیم بمانیم.

جناب سروان غندالی به بودند، معاون گردان  یامیرفرمانده گردان جناب سروان غالمعلی       

علی هم بابامرتضی مشهدیو فرمانده ارکان گردان،  ۲من به عنوان رکن  مرخصی رفته بودند.

ال بعد از تحویل سقرار بود  .به عنوان فرمانده گروهان ارکان، در پاسگاه گردان حضور داشتیم

 سری هم به سربازها بزنیم. ،در خط برویم و هایمانبه سمت یگان

توپخانه عراق با  ،را اعالم کرد، در همانجا و در همان زمان 75ل آغاز سا ای که رادیولحظه     

تش آ های درخط اعالم هوشیاری داده شد،به یگان. وضعیت مشکوکی شروع به تیراندازی کرد

، در متوجه شدیمیم وضعیت غیر عادی است، سپس های دشمن ادامه داشت، دیدبار آتش
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مناطق دیگر هم آتش باری وجود دارد، تنها در منطقه پدافندی گردان ما نیست، شاید در 

 در سمت 
ً
منطقه پدافندی گردان ما کمتر بود. در مناطق سمت چپ ما شدیدتر بود، خصوصا

 پایین 
ً
ارتفاعات شاخ تاجر و شاخ حران آتش بیشتر بود، ما هم در منطقه شیخ گزنشین و حدودا

  بودیم.مستقر ه سمت دره میانه رود بتر که می
ً
ولی باز  .آتش کمتری را داشتیم در اینجا تقریبا

 
ً
 ان آتش بیشتر بود. ر و کانی میر سکانی در حوالی حدودا

      
ً
و  ساعت متوجه شدیم که در سمت چپ ما دشمن اقدام به تک کرده ۲الی  2 بعد از تقریبا

م در سمت راست، در شیخ گزنشین و پایین نجا موفق شده وارد خطوط پدافندی شود، ما هدر آ

 در ارتفاعات پایینبه سمت دره میانه 
ً
اعات . ارتفکردیماحساس نگرانی می ،تری بودیمحدودا

حتی گروهان احتیاطی که ما در  .در صدد تقویت بودیم بود.اشغال کرده  ر ما را دشمنباالی س

 گردان پیش بینی کرده بودیم، آن را آماده باش داده بودیم، که سمت چپ یگان ما را تقویت

 کند.

دهد در حدی ای که میتوسعه شد، مشاهده کردیم، پیشروی دشمن وهوا کم کم روشن می      

ن آ فرمانده  .دادیمارائه میتیپ  وضعیت را به ما کند.هم درگیر می های ما رااست که یگان

و معاون تیپ جناب سرگرد آخوندی بودند. به این  جناب سرهنگ هوشنگ صفری ،تیپموقع 

 .آرام تر و تثبیت شد ترتیب بود که مقاومت شد، خط هم

 ، ستوان سادات شریفی462شهادت فرمانده گروهان گردان

ا آنج .در ارتفاعات  باالتری بودند، توسط دشمن اشغال شده بودکه مواضع سمت چپ ما       

گرفته بودیم، یکی از فرمانده  های اولیهن لحظهدر هما که بود، خبری هممستقر  0۲1گردان 

 که شهید شده بود. های رشید آن گردانگروهان
ً
و تحلیل شد، متوجه شدیم، در آن  تجزیه بعدا

های کمین حضور پیدا کرده در سنگر نفاق عناصر، یگان عناصری از نفاق حضور داشتند

 این نقطه ضعف ،بودند، هماهنگ شده بود از این نقطه ضعف استفاده شود. فرمانده گروهان

انده بود و در خودش را به سنگرهای کمین رس  ن لحظه های اولیهرا احساس کرده بود، در هما

 از همانجا هم رخنه ایجاد شده و . رسدبه شهادت می سادات شریف ستوانیکمهمانجا جناب 

 هم از دست رفت.آنجا مواضع دیگری  توسعه پیدا کرده بود.
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  11ورود یگانهای لشکر 

کوخالن و مارو  در سمت کهما در سمت راست . این عملیات ادامه داشت هم در شب دوم      

دیدیم دشمن در سمت راست ما و هم در چون ما میهای موثری داشت. پیشروی بود. دشمن

کردیم، تا بتوانیم اطالعات سمت چپ ما یک مقدار پیشروی داشته، احتیاط  بیشتری می

 گیری کنیم. درست تصمیم تکمیلی را داشته باشیم و

ارتباط  مداوم و مستمر بودیم، به همین ترتیب قرارگاه  های سلسله مراتب درما با تیپ و رده      

لشکر  هایتا اینکه یکی از یگان .در منطقه، یگان احتیاط را وارد عمل کرد، ولی موثر واقع نشد

از  عناصریو  لشکرن ، جانشیلشکرفرمانده  ،لشکرخراسان را وارد منطقه کردند.  ستاد  88

در حوالی شیخ گزنشین و در دره و در پاسگاه گردان ما  آمدند لشکر 2از جمله رکن  لشکرستاد 

 .میانه پایین تر از اینجا مستقر شدند

 کرلشجانشین  و جناب سرهنگ ساالر کیا لشکرفرمانده  جناب سرهنگ صالحی ،آن زمان      

رکن  ئیسهم ر  جناب سرهنگ کامیاب ند.بود 27 لشکر ۲تیپ2رکن  سرآبادانیو جناب سروان 

آمدند، هماهنگی کردند، منطقه را شناسایی کنند، تا بتوانند یگانها را  .بودند 27 لشکر ۲

ی هم شد، از نظر زمانبه علت اینکه زمان بسیار زود سپری می .بیاروند در منطقه مستقر کنند

آوردند، شناسایی زمینی دیگر های در خط میدر تنگنا بودیم، دشمن فشار عجیبی روی یگان

  د.هایش را به صورت موثر نتوانست وارد عمل کنیگان 88 لشکرانجام نشد، و 

 در پاسگاه گردان  د بارزانیاکر ا نفر  222حضور مشکوک 

های ُکرد در منطقه را بیاورند و از آنها استفاده کنند، تصمیم گرفتند، تعدادی از یگان

  کردهای بارزانی
ً
نفر را در پاسگاه گردان در خط بیاورند  211در حد   که در منطقه بودند، حدودا

های عادی آمدند نه با لباسهای رزم، در حوالی و مستقر کنند. همه مسلح بودند و با لباس

 وجیهت پاسگاه مستقر شدند، افسرشان در رابطه با وضعیت دشمن و موقعیت یگانهای خودی

قرار گرفت. از آن تعداد نیروهای بارزانی در همین اثنا پاسگاه گردان به شدت زیر آتش  شدند.

 واالتس. مجروح شدند، تعداد کثیرشان هم به طرف دشمن رفتند ایعدهده بودند، که آم

 اهپاسگ .پاسگاه ما را زیر آتش گرفتند ،هم زمان با ورود آنها در ذهن ما ایجاد کرد. اینها زیادی

ها و فعالیت های پدافندی را کنترل ای و هم عملیات یگانهم هدایت عملیات منطقه ،کهما 
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 .این صحنه بسیار جالب بود، به محض ورود آنها پاسگاه به شدت زیر آتش گرفته شد .کردمی

عدادی ت .هیچ اثری از بمب و موشک نبود سه ربع، دیگرتا بعد از مدت کوتاهی مثاًل نیم ساعت 

ها گام به گام دست به به همین ترتیب خط د.وجود نداشتن ،برای کمک به ما آمده بودند که

  شد.دست می

 و قرارگاه در پاسگاه گردان حضور فرمانده نیرو 

      
ً
از  . در همین حین اطالع دادند که چند تنشب بود 2الی  0بود، ساعت  چهارم روز  تقریبا

فرمانده قرارگاه منطقه  ،از سنگر بیرون آمدیم اند.هآمد فرماندهان رده باال به پاسگاه گردان

مده آ، برای بررسی منطقه شهید صیادو فرمانده نیروی زمینی  جناب سرهنگ حسام هاشمی

کسب تکلیف کردیم، در چنین شرایطی وضعیت ما چگونه است؟ ما چگونه باید مقابله  بودند.

یقا باید کجا داشته باشیم؟ این کنیم، در کدام خط باید عملیات کنیم؟ خط پدافندی را دق

پرسیدند، جوابی که فرمانده قرارگاه سواالتی بود که فرمانده گردان از فرمانده قرارگاه می

و از کرده شما امشب خط را در اینجا نگه دارید، مقاومت  دادند، فعالً جناب سرهنگ هاشمی

دیگری  هایبریم، یگانمیای نزدیک شما را به عقب در آیندهپیشروی دشمن جلوگیری کنید، 

ها در حدی که وضعیت زمین اجازه مقاومت دهند، به همین ترتیبخط پدافندی را تشکیل می

عراق به اندازه بهار کردستان ایران  شد. فصل بهار بود و البته بهار کردستانداد، انجام میمی

ل آسا و همراه با رعد برق که همین باعث های سیسرد نیست، ولیکن بارندگی زیاد دارد، باران

 ،ا، بادهبارندگیشان تحلیل رود، به علت همان  شد، خیلی از سربازها نیروی جسمی

ولی چیزی از ماموریتشان و مقاومتشان کم  ،ها و به علت همان استحکامات و سنگرهاخستگی

 کرد، تا اینکه روزها سپری شد. نمی

 ر کاهش تلفات فایده سنگرهای حفره روباه  د

زیر گلوله توپ قرار  گردانفرمانده صبح پاسگاه  01از ساعت که فروردین  7و  8روزهای       

برای پدافند غیر عامل و پدافند نیروهای داخلی ضد چریک، در پاسگاه گردان برای هر . گرفت

فرمانده گردان و پاسگاه  ،آنچه توانست .سنگر حفره روباه ایجاد کرده بودیم ۲الی 2نفری 

 د،کنن اطراف پاسگاه گردان جمع شده بودند حفظشا ،ها را که بر اثر عقب نشینیگروهان

متری من بخورد  5کردم، اگر گلوله توپ در بود. من احساس می های حفره روباههمین سنگر 
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 احتمال این سالم هستم، فقط نگرانی من از اصابت گلوله در داخل این حفره 
ً
روباه بود. واقعا

دشمن روی آن  ساعت 0الی  ۲شاید حدود  هم بود، به علت اینکه حجم آتش بسیار زیادی

خدا  ،متری آن حفره روباه 5خورد یا متری ما می 5در  توپگلوله کرد. اگر پاسگاه گردان اجرا

 یم.دهتوانیم ماموریت را ادامه بمی و فعال سالم هستیم که کردیمرا شکر می

در ای که پیش بینی کرده بودند، صادر منطقه تا اینکه دستور تشکیل خط پدافندی جدید     

های تیپ منطقه آمدند، یگان به هم 27 لشکرهای دیگری را آوردند، تیپ های دیگر شد. یگان

 .هم آمدند، خطوط پدافندی را تشکیل دادند 88  لشکر 2

  4638فروردین  46خاطره روز 

د، در بوه بسیزده خاطر دارم، ظهر به، فروردین که یگان را به عقب کشیده بودیم 0۲روز 

به  یامیرسروان جناب بودند، فرمانده گردان  از مرخصی برگشته معاون گردان سروان غندالی 

با یک کمپوت گیالس و یک کاسه ماست و  ناب سروان غندالی مرخصی رفته بود، من و ج

ا ر ناهار سیزده بدر ، کنگر که دوستان سربازمان از محیط اطراف گردان چیده بودند مقداری

 .صرف کردیم

 تشبار ستوان سید عبدالرحیم موسویمشاهده موضع آ

ای که ما در اختیار داشتیم، پایین ارتفاع شیخ گزنشین و در سمت دره میانه بود، حد منطقه

افندی قرار داشت که اینجا هم خط حد منطقه پدافندی ارتش بود، بعد از آن هم منطقه پدکه 

آتش پشتیبانی معمول خودمان را  8عملیات والفجرمستقر بودند. ما در  سپاه هاییگان

پیش بینی کرده بودند، پشتیبانی آتش  8عملیات والفجربرای توپخانه چهار گردان  داشتیم، کالً 

را تش آای ارتش، پشتیبانی گردان هم از گروه توپخانهاز آتشبارهای گردان سپاه و دو  گردان 2

که  هاییدرخواست در آن زمان در اختیار خود ارتش بود،عهده داشتند. لذا پشتیبانی آتش  به

بار آتش های آنتوپ اضع مو برگشتیم د. زمانی که ما به عقبدادنکردیم به موقع جواب میمی

 لولهگفتم این توپ  ،دیدم را
ً
 د.ناز بس که آتش باری کرده بود اند،منهدم شده انشیاهها حتما

 یدبه س انآن زم بود موسویسید عبدالرحیم ستوان  این موضع آتشباربعد ما متوجه شدیم 

های پیاده همزمان با هم انجام یگان وبار عقب نشینی آن آتشرحیم در منطقه معروف بود. 

 شد. 
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 گرگ میش بود متوجه شدم، سومروز 
ً
 و در ارتفاعات سمت چپ ما سر فروردین و هوا تقریبا

ه )منطق است، یدانستم جلو درگیرک شدم، میبه آن ارتفاعات نزدی آمد،صدای عجیبی می

( وقتی جلوتر رفتم تا ببینم، موضوع از چه قرار میانه بود سمت راست شیخ گزنشینه در عمومی

 در مواضع  سربازهای ما را که است، دیدیم یک پایگاه خودی اشغال شده است، تعدادی از

های نیرو .به اسارت گرفته شده بودندتوسط نیروهای عراقی استقامت کرده بودند،  ومانده 

و هلهله و شادی  قص و پایکوبی ر  سربازهای ما حلقه زده بودند و  عراقی ناجوانمردانه دور

آمد مشخص بود، توسط سربازان عراقی مورد ضرب های سربازان که میصدای ناله کردند.می

 ایمهیکی از فرمانده گروهان ،مراهم بوده چیسیماند. من فقط یک نفر بیو شتم قرار گرفته

سیم با من تماس گرفت، گفت: سید من مجروح شدم، گفتم: با بی به نام ستوان بهزاد بزرگانی

ر توانی من را جابجا کن و نگذااگر می ،گفت وید.سیم به من بگچه شده؟ نتوانست پشت بی

 چییمسمن به سرباز بی .ها و سربازهای خودمم هیچ کدام اینجا نیستنداینجا بمانم؛ چون بچه

کنیم، ما  توانیم کمکگفتم: برویم یک برانکارد از پاسگاه بیاوریم تا ببینیم چطور میمراهم  ه

، در همان زمان استحرکت در کا ام به سمت عقب رفتیم دیدیم یک آمبوالنس ور میهمین ط

م، باال دیدی ها را درآن صحنه بودم، سیمی با ستوان بزرگانیمن دنبال برقراری ارتباط  بی

 متوجه شدم که با  هرچقدر هم که جستجو کردم نتوانستم ستوان بزرگانی
ً
را پیدا کنم، بعدا

ایشان قد بلندی داشت و گلوله آر پی جی  از ند. اهکرد تخلیه همان آمبوالنس  کا ام ایشان را

 مسیر هم طوالنی بود، .قادر به حرکت کردن نبود وسط  پاهایش رد شده و سوزانده بود، و اصالً 

ن درچنیای بود، بود. وضعیت بسیارپیچیده او را تخلیه کردهکه  بحمدا. . .  آن آمبوالنس 

 گیری مشکل بود. شرایطی تصمیم

 گردان  های سوم و یکمگروهان

و  سیفیفرمانده گروهانش آن زمان ستوان حسن سوم  ناگروه های در خط ما،گروهان     

ادی ، تلفات زیو مقاومت کردند اینها به علت اینکه ماندند د.بو گروهان یکم ما ستوان کاظم 

های ارتفاعات مشرف را درآنجا داشتند، یعنی هم با تیرهای مستقیم و هم با ترکش داشتند،

طوری هب بود، . آمار تلفات ما بسیار باالگرفته بودندخمپاره و توپ نیروهای ما مورداصابت قرار 

با  نده بود.ما اش استعداد پرسنلی درصد ۲1حدود  ،که گروهان سوم ما بر اثر تلفات پرسنلی



 010/ محمد سید اسماعیلی 2قسمت دوم : تاریخ شفاهی، سرتیپ

 

 که هانفرات این گروهان بقیه ،تا بعد شده بود. درصد، 81مجروحین کسورات پرسنلی  تخلیه

 توانستندمین ،گشتندمیبر بودند برای عید نوروز رفتهاز قبل  هاییمرخصی یا و هااز بیمارستان

ان ن پادگدر هما یا به کجا خود را معرفی کنند.یگان خود را پیدا کنند، یگانشان کجا هست 

 شود.ها سرگردان بودند، تا اینکه در جایی یگان مستقر و در بنه مریوان

 وضعیت ارتباط

باط بود. البته ارتکار مشکلی نداشتیم، عناصر مخابراتی ما همزمان پایما از نظر ارتباطی       

ی از دست رفته بود، ول ن لحظات اولیهسیم در هماارتباط با سیمی بود، زیرافقط ارتباط بی

سیم ما علیرغم اینکه منطقه کوهستانی بود،  مشکالتی را برای ارتباط  دارد، ولیکن ارتباط بی

  .نداشتیم سیمی(بی) سیستم ارتباطی اف امچنانی برای ما مشکل آن

 پشتیبانی آمادی و هوایی 

و غذا  داشتیم. چرا  5به شدت مشکل تدارک آماد طبقه  ما مشکل سوخت را نداشتیم، ولی     

 هایی که دربودند، یگانشده ها هم دستخوش تغییرات و جابجایی هایگان مناطق بنه  که

 ها تغییر. مناطق عقبهدست خوش تغییرات و جابجایی بودندمنطقه آمادی بودند، آنها هم 

هایشان عالوه بر هواپیماهای شکاری در همان پاسگاه با به طوری که با بمباران کرده بود،

 .نداختندادار بمب ها را میواپیماهای ملخا همین هیهواپیماهای سسنا 

جا فعال بود. ما پشتیبانی هوایی پدافند در منطقه فعال بود. نیروی هوایی دشمن در آن      

وجود نداشت، البته در پاسگاه که در منطقه گردان ما  خودی را در آن منطقه شاهد نبودیم،

 یاجرا ادههای پیآمدند، پا به پای یگانگردان داشتیم، افسرانی که برای پشتیبانی آتش می

 کردند. ماموریت می

های کبری هم حاضر بود، پشتیبانی هوایی کوپتر هلی هم در منطقه حضور داشتند، نیروزهوا     

  هم به صورت محدود داشتند.

 خاطره دیگر

یک  من ،آن وضعیتدر رفته بودیم  وقتی به دنبال ستوان برزگانی.بیان کنمای راخاطره

گفتم اگر این سرباز عراقی است اگر هم بخواهد آید.ما می لحظه دیدم، یک سیاهی به سمت

 فتم:نیم،گکار کما دو نفر هستیم، ولی یک اسلحه داشتیم، من و  بی سیم چی گفتیم: چه بیاید،



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 311

 

م کرده، جلو رفتیم، متوجه شدیم، طرف به جلو برویم شاید از سرباز 
ُ
های خودمان باشد و راه گ

ت. اس یریدیدم یکی از دوستان خودمان آقای محمود ضم ،یک افسر است، باز هم جلوتر رفتم

  یریستوان ضم
ً
مسیر  .های منفجر شده دچار موج گرفتگی و گیج شده بودبر اثر گلوله ظاهرا

داد، گاهی به سمت عقب و گاهی به سمت دشمن خودی و غیر خودی را تشخیص نمی

 ،خوردگرفتگی زمین میبه همین حالت موج  .رفت، قدرت تشخیص را از دست داده بودمی

که مجروح  دیگر ما به جای آقای بزرگانی .بود 88 لشکرجمعی  ،یک حالت بسیار عجیبی داشت

 . ایشان را به سمت عقب برگرداندیم شده بود،

  11خاطره از فرمانده لشکر 

ماندهی ما در پاسگاه فرو وضعیت منطقه را بیان کنم؛   88 لشکرای در مورد فرمانده خاطره     

عناصر و  لشکر ، جانشین فرمانده88 لشکرفرمانده  سرهنگ صالحیگردان مستقر بودیم که 

وارد  88 لشکرساعت آنجا مستقر شدند، وقتی فرمانده  07تا 20 آمدند. پاسگاه ما ستادش به

ساعته نخوابیده، سپس ما او را  07 ویما احساس کردیم که  پاسگاه فرماندهی گردان شد،

 خودش را دستش گرفته ۲سازبرگ و اسلحه ژ به درون سنگر بردیم،همینطور لباس پوشیده 

ای دقیقه 01 گفتیم که یک داد.میانتقال  شهای خودرا به یگان به هر حال این روحیه بود.

 با خواهدشب از مخابرات زنگ زدند، گفتند فرمانده نیرو می 2ساعت  ،همان زمان .دراز بکشد

دقیقه را  01 سرهنگ صالحیمعطل کند تا ما در جواب گفتیم صحبت کند،  لشکرفرمانده 

 شکرلباز گفتند باالخره فرمانده یگان است،  .به هر حال باز مقررات اجازه نداد د.استراحت کن

همان زمان ، باید پاسخگو باشد، بیدارش کردند، خواب، استراحت، غذا و ... مفهومی نداشت

 .ندرفت ایشان از پاسگاه فرمانده گردان
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 9عملیات والفجردر  25م.م لشکر  488توپخانه  685آتشبار دوم گردان 

 یلشکرتوپخانه  352بار دوم  گردان آتش وقت فرمانده سید عبدالرحیم موسوی سرلشکر دکتر

 1سنندج 82 لشکر

 9عملیات والفجر روزهای قبل از

سمت راست  قدس گیالن تیپهای یگان 8عملیات والفجرقبل از 

 محلی هزار قلهگویش به  .آمده بودند ما روی ارتفاعات هلوان

آمدند و رفتند روی این ارتفاعات  ءجز بهء جز هایگان نای گفتند.می

ه بیعنی  عملیات رزمی هم صورت نگرفت؛ گونههیچمستقر شدند. 

 د.شدنمیروی آن ارتفاعات مستقر  و آمدندمی ماشین ی دو یکصورت 

د خالی بود صورت یرسمی نظردر ارتفاعاتی که به هم  زدوخوردیهیچ 

عجب ما خیلی ت .نگرفت، اصاًل یعنی نیرویی از نیروهای عراقی روی آن ارتفاعات مستقر نبود

 .در منطقه ما بود کردیم؛ چون درست

گفتیم چه شده؟ کجا عملیات شده؟ دیدم  زند،م رادیو مارش میییک روز صبح دید      

یک  ! ؟نیفتادهاصاًل اتفاقی  .لوان که جلوی ما استهارتفاعات  .لوانهگویند: در ارتفاعات می

 شمال غرب مواضع ما می بود. ظاهر عملیاتی و پوشش تبلیغاتی
ً
د، در شسمت راست تقریبا

 آنجا مستقر بودند.  واقع درمنطقه و جلوی ما،  شمال غرب

 من چون فرمانده آتش     
ً
طبیعی است، از خیلی چیزها اصاًل مطلع نبودم و  ،بار بودماوال

ه ب یک پلی ،اما درست یک روز که ما در چم قزلچه بودیم .نیستم، اآلن هم هنوز مطلع نیستم

نار در ک  .زا بیگی آنجا بود. در سمت راست، جلوی ما روستای شیخ لطیف بودیر نام شهید م

 چون با این .راه داشت به روستای چاله خزینه آنجا ازرودخانه قزلچه هم روستایی نبود؛ ولی 

رودخانه، خیلی کار  طرفآنوگرنه  .را بلد بودم مسیرهاداشتیم، آن  وآمدرفتا گاهی هبارزانی

 .ای از ما آنجا مستقر نبودنیروی پیاده نداشتیم.

دست ای در چون آنجا یک منطقه.خبری هم نبود.یمبود27 لشکردر جناح راست  ما

 قهبود. اصاًل منط هاآنها آنجا مستقر بودند، و منطقه جوالن آن کاک درویش .بارزانی بودکردهای
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جناب  ،لشکر 002گردان به سمت چپ  ،جلوتردرگیر یگان پیاده نبود، اما چرا از شیخ لطیف به 

جلو آنجا قرار  27 لشکر ۲تیپ  .جلو بودند هاآنمن یادم است  .بود شافرمانده سروان اوج

گفتند، پشت آن زمان تپه مادر می قرار داشت. ارتفاعات میشوالن داشت. روبروی ما هم 

ارتفاع  بلندترینرفتیم. بیشتر به سمت چپ میو بود خاالن میشوالن هم ارتفاعات مبرا و ممی

 رسکانا هامحلی، خود است شده نوشتهسر . روی نقشه کانیسر بودآن منطقه ارتفاع کانی

 قرار دارد. که در پیشرفتگی شیلر بود، پشت سر ماهم ارتفاعات لری .گفتندمی

 مرهحو سپس به دشت الله  اشتر آبادو  احمدآباد، آبادعباس،  به سمت بانه شیلر شما از      

گر این ا دارد.قرار  تانجلوییک ارتفاع بلندی  ،از این پل. بعد رسید، که پل شیلر آنجاستمی

از سمت راست ارتفاعات لری مستقیم  ،دقرار دار  ارتفاعات را به سمت باال بروید ارتفاعات لری

 ید.رسمی و هزار قله لوانهبه سمت جلو بروید، به ارتفاعات 

 هواپیماهای عراقیاستقرارنیروهای بسیجی در محل تخلیه بمب 

 فطرآن یک روز دیدم واحدهای خیلی سنگین با تعداد خیلی زیادی از نیروهای بسیجی       

واپیماهای عراقی بود. های هآنجا منطقه تخلیه بمب ند.اهرودخانه قزلچه روبروی ما مستقر شد

ر اگر به ه که وجود دارد افکنهای جنگنده بمبمناطقی برای خلبان، های هواییتاکتیکدر 

 ،با پدافند مواجه شوند، یا هواپیمایی دنبالشان کند مثالً دلیل نتوانند جایی را بمباران کنند، 

 .یننددوباره روی باند بنش کندمیتوانند با هواپیمایی که بمب حمل یا هدفی پیدا نکنند، نمی

 کنند. هایشان را در آن منطقه رها میکنند، بمببرای خودشان مشخص می مناطقی را

همیشه که ما از آن نوع مناطق بود. ،که نیروهای بسیجی مستقر شدند ایاین منطقه

 و شدندخاک ایران میوارد  های عراقیم هواپیمایدید،میرودخانه مستقر بودیم طرفاین

د مرز خواستند وار میکه خلبانان عراقی ، رسیدندمی به آن منطقهوقتی ، گشتندبرمی سپس

 محلدر  هابسیجیکردند. ما دیدیم همه را رها می هابمبرسیدند آنجا که می، خودشان شوند

رودخانه رفتیم و گفتیم برای چه اینجا  طرفآنها  به ند، من با یکی از بچهه اچادر زدرها کردن 

ست که ای انجا منطقهایآمدیم، گفتیم:اینجا مستقر نشوید،  اید؟ گفتند برای عملیاتآمده

یا  دارندهدفکنند، اصاًل کاری نداریم رها می ،اندهایی را که نزدههواپیماهای عراقی  بمب

زند، آید، اینجا را میندارند، ولی اولین هواپیمایی که به داخل خاک ایران بیاید و برگردد می
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ن ا اال، به خدا مآقا:گفتیم انبه این بزرگوار  هرچقدرما  بروید. طرفآنبه  اینجا مستقر نشوید،

در این محل هواپیماهای عراقی بار،  21تا حاال رودخانه هستیم،  طرفاینیک سال است که 

روند، حرف ما را گوش زنند و میهای خالی میها و تپهدر این کوه .ه اندرفتو  ه اندبمب ریخت

ز و ما برای شهادت آمدیم، و ا ترسید و فالنمی مثالً کمی متلک هم به ما گفتند: شما  .نکردند

ها را رها کردند، در همه بمب ، دو سه فروند هواپیمای عراقی آمدند واین چیزها. دو سه روز بعد

ه نظرم ب چه شده؟و رفتیم ببینیم  آنجا آتش، دود و انفجار رخ داد، ما دوباره سریع بلند شدیم

های خدا تعداد ، دیدم بنده بود، ۲01گردان جمعی نی آن روز با من بود، آن موقع حسن محس

 ده بودند و جان پناهی هم نداشتند.چون چادر هم ز  ه بودند.شدو زخمی زیادی شهید 

آن یگان، همان موقع شروع شد، فرمانده  ،چون عملیاتبود 70اسفند این حادثه در            

تیم و آنجا رف ، ما بهکردندمی روی برانکارد او را به عقب تخلیه بود، شده قطعبنده خدا پایش 

 کارچهاست که شده، دیگر کاری  اینجا آمدید، گفت چرا به مثالً گفت: محسنی به او می

، چون جای آتشبارمان خوب بود .عملیاتی در پیش استمتوجه شدیم آن روز  توان کرد.می

ما  ،خواستند پوشش آتش بدهندمی زمانی که .جایی نداشتیمبرای عملیات نیاز به جابه

 آن مناطق را بپوشانیم.  توانستیم

 تکلیف ما را در اجرای آتش مشخص کردند

 چهدر آتش تهیه  که دادند. تکالیف ما را مشخص کردندرا  هاآماجبه ما  ،زمان عملیات شد     

شروع که شب عملیات  (.۲57م. م کششی آتشبار دوم گردان  055 هایقبضه) نقشی داریم

یا معاون گردان ما بود. مسئول رکن سوم  ، ما اجرا شد. شهید دهقان فاز طر آتش تهیهشد، 

نجا بودند، آن زمان آن بازنشسته شدند، ایشان هم به نظرم اال این جناب سرهنگ موحدی

آن موقع، و داوودیان فعلی که آخرین شغلش در معاونت لجستیک  داوودی جناب سرهنگ مال

م ، ایشان ههیمیابرا هلالغیب امیرنیروی زمینی بود، ایشان هم آنجا بود و  دایعنی معاون آم

فرمانده توپخانه  ند.حضور داشتند، فرمانده گردان ما به نظرم جناب سرگرد ملک زاده بود

سر آن موقع اف دارم.اینها کسانی هستند که اآلن به یادم  .نددبو پرویز صادقی امیری لشکر

در ند، دشمالی بوکه  چیجناب سرهنگی به نام بندر 27 لشکرآمد، از میسراغ ما  تطبیق زیاد

 .شدمی محسوببود، سنندجی  27 لشکردر ازدواج کرده و  سنندج
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 انتخاب موضع آتشبار

آمد و  سراغ ما خالصه همان شب اول پیشروی خوبی انجام شده بود، صبح شهید دهقان     

 و زمین  گفت بیا برویم شناسایی، ما هم بلند شدیم و رفتیم، باران هم آمده بود 
ُ

ل شده ِگل وش

خواستیم برویم، خیلی سخت رفتیم. خالصه جلوتر یک شیاری بود که معروف میبود، با تویوتا 

بود.   اوج وانجناب سر 002گردان ک نزدی ۲بود؛ چون زمانی اورژانس تیپ ۲به اورژانس تیپ 

 می
ً
داند، آنجا کجا است. من اآلن اسم دقیقش را در ذهنم ندارم، خالصه آنجا را اوج دقیقا

دانید که بر جا شدیم، البته میسریع جابه .جلو بکشیمبه  بار راانتخاب کردیم، خواستیم، آتش

شان ا با خودروند همه چیز ر ُبنه ندارند، اصاًل یعنی هرجا می خانهتوپیگان  ،پیاده یگان  خالف

 جاییدانستم که این جابهخواستم با سرعت این کار را انجام دهم، میمن آن روز می .برندمی

م، تعیین کرد این یک ابداعی بود، چم قزلچه را به عنوان ُبنه مرتب ادامه خواهد داشت، مثالً 

خواهد عملیات انجام بدهد، قرار دادم. آتش و عناصر که فقط می جائییک سری وسایل 

بار و مهمات را به آشپز خانه بردم، وسایل پشتیبانی و پارک موتوری و همه اینها را در آتش

 اندازی کردیم. روز تیر به نظرم یک شب یا یک  ۲بار جا گذاشتم، در اورژانس تیپ آتش

 هاو در دید عراقی داخل ارتفاعاتپیشروی نیروهای ما به 

را رد شده بودند، ارتفاعات  جلو تر رفته بودند، ارتفاعات میشوالن یک خیز دوباره همه

 رفتند، سر، نیروها روی کانیگفتند: آن طرف طرف گرفته بودند.خاالن را هم  در اینممی

ه ک م. چون درگیری و وضعیت طوری بودرفتیسر رفتند، ما باید شبانه جلو میوقتی روی کانی

رود، ها میدر چاله ای وجود نداشت. چطور وقتی آب رها شودیک خط پدافندی حساب شده

زرنگی کردند، هرچه  هاعراقیرسد استنباط آن موقع است، احساسم این بود که به نظرم می

کنند، ولی ارتفاعات کوچک و شیار ها را همه نشستند، رها نمی بود روی آنها ارتفاع سرکوب 

تیر  ما دید و رفته بودیم که روی هاییبه مکانما ما در واقع در دل اینها رفته بودیم،  .رها کردند

 داشتند. 

 نیروهای بسیج بودند، من اگر اشتباه نکنم پشتیبان آتش تیپ 
ً
 58نیروهای پیاده ما عموما

بودم، آنها آنجا مستقر بودند، آنجا را هم جزء عملیات گرفتند، حساب کردند  حضرت ابوالفضل

از ما آتش ، که من پشتیبان آتشش بودم رت ابوالفضلحض 58تیپ  .و همانجا ماندند
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 هی را کهرجای هاعراقیخالصه انگار  .هم برای آنها فرستاده بودیم باندیدهخواستند که می

ه کرده بودند ک رها کرده بودند. استنباط آن موقع من اینگونه بود که، رها  خواستدلشان می

به همین دلیل یک خطی وجود  .خواهد جارو کنندبروند و هر موقع که دلشان می نیروهای ما

یک ارتفاع  .نداشت که بروم پشت یگان پیاده مستقر شوم. به عنوان آتش توپخانه

 هنوز روی آن مستقر بودند.  اهعراقیتر طرفاین

 صبح مشخص شد که کانی گرفتیم، را رفتیم و آن سرکانی گفتند ما بهاینها می
ً
سر را بعدا

د با مستقر بودند، بای هاعراقیارتفاع  ین دو رشته ارتفاع که روی هر دونگرفتند، من باید از ب

مین آتشبار توپخانه می
ً
رفتم آنجا مستقر شوم، و اجرای آتش کنم. در حالی که سمت راستم تا

 .رفتمخاطر همین من شبانه آتشبار را حرکت دادم و ه بنداشت. 

 خاطر دارم، میبه
ً
م،اآلن اسمش یکیلومتر است، عبور کن 8خواستیم از این شیار که حدودا

آمدیم تا شناسایی کنیم؛ چون این جاده را  دارها اینجاخودم با چند تا از درجه .یادم نیست

ها آمده بود، بیلش را زمین گذاشته همان روز زده بودند، همان روز یکی از این بولدزر کوچک

 بیایید و ما آمدیم ابوالفضل  به ما گفتند: به اینجا 58کیلومتر بعد از تیپ   8بود و رفته بود، تا 

 ی خودیکنند، از چپ و راست و اصاًل معلوم نیست کِ یم از همه طرف دارند تیر اندازی میدید

کنند؛ ولی به هر حال به ما گفتند شما باید اندازی میهمین جور همه تیر   ی دشمن،است و کِ 

ا ما با هفراهم کردیم و باالخره از زیر همین آتش را رفتیم. آتش پشتیبانیبروید و ما باید می

 توپخانه از اینجا رد شدیم، البته کار درستی هم نیست. 

ولی پشت سرمان را  ،دیدمکیلومتری قشنگ می 5-0-۲سر را در فاصله ارتفاعات کانی

وی ر  شدیم و شروع کردیم  مستقرو دیدم، و در شیاری قرار گرفته بودیم، رفتیم دیگر نمی

نجا مشخص شد که کانی سر تصرف نشده است؛ اندازی کردن، و آارتفاعات کانی سر به تیر 

از دست نداده بودند، یک را هم موبرا  طرفاز دست نداده بودند، و این  هاعراقیکانی سر را 

الن خااما ممیآن هم از دست نرفته بود،  ،تری هم وجود داشت، به نام سرسیرارتفاعات سرکوب

به  .پشته بام نشسته بودند، ما را زیر نظر داشتندا را همه را از دست داده بودند، باالی ههو کوچ

یادم است من یک زیلو انداخته بودم، ولی زمین   .ساعت نخوابیدیم، ولی آنجا بودیم 07نظرم تا 

که اهل مشهد بود، خیلی شوخ  بهشتیداری داشتیم به نام درجه  خواندم.لی بود، نماز میگِ 
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گذاشتیم و روی گفت: حاال چه موقع نماز جماعت خواندن است. سربه سر هم میو می بود

 کردیم. کانی سر تیراندازی می

اع روی این ارتف اینیروی پیاده .فردای آن روز دیدم که آتش توپخانه آنجا خیلی زیاد است

 58پ نیروهای تی رسید، پشت ارتفاع بایددیدم که اینجا باشند، به نظرمان میاز خودمان نمی

دیدمشان؛ چون ما پشت ارتفاع بودیم و از آنجا به ابوالفضل حضور داشته باشند، ولی ما نمی

 کردیم. اندازی میتیر  سرطرف کانی

 مهمات دشمن توسط بالگردهای عراقیسازی نفرات و پیاده

مهمات ، آمدندسر میروی کانی دارم، آن باال نیروهای عراقی با بالگرد مرتبیاد به

ر پیاده ، از آن نفداشتندپایین بالگرد را نگه می ارتفاعکردند. در رساندند و نفر پیاده میمی

 خداوند رحمتش ،نژادداری داشتیم به نام پارساک درجهی ریخت.می پایینتجهیزات شد و می

خیلی  د.بو همان سنندجاهالی دار قدیمی و از خیلی درجه .چند سال پیش فوت کرد ،کند

اگر ماسوره زمانی بزنیم، این  او به من گفت که ما .ای قرص بودهاز آن توپچی قوی بود،

تا گلوله زمانی آماده کرده بودیم، زمانی که این  5-0زنیم، ما گفتیم خب بزنید! هلیکوپتر را می

که  یرا با هم زدیم و یک مرتبه دیدیم هلیکوپتر های زمانیگلولهآمد، ما سر روی کانی بالگرد 

 و همه اینهاو سقوط کرد به پشت ارتفاع رفت  و  رها شد کرد،داشت وسیله و نفر پیاده می

خوشحالی کردند، گفتند: ما هلیکوپتر را زدیم، من خودم متوجه نشده بودم چه شده بود. فردا 

ها د بچهایم. بعسر یک بالگرد را با توپ زدهفته روی کانیگ یا پس فردای آن روز شنیدم، سپاه

اسوره ما با م ولی توان زد،گفتند که این همان است که ما زدیم، اصاًل با توپ بالگرد  را نمیمی

 ،چی ما برویم بگویم . گفتم،شما برو و بگو که ما زدیمبچه ها گفتند،  .زدیمآن بالگرد را زمانی 

 سر.انیکاینهم از داستان ارتفاع  افتاد که افتاد.خوب باالخره بالگرد باید می ،مثال، بگویم ما زدیم

  تغییر موضع به عقب بنابه دستور

مان با که ما مستقر شده بودیم، همینجور ما برای خود آن روزیبرای فردا یا پس فردای 

آمده  که در تطبیق آتش بود،داوودی یک مرتبه به من گفتند که مالکردیم، شدت تیراندازی می

را داری، منظورش دستور کار با شما کار دارد، صدا زد، آن روزنامه  قدیمی و سیمبیل چانروی 

زاده فرمانده گردان ما بود، گفت آن را داوودی قبل از ملکچون مال خودمان بود،مخابراتی 
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 همذار جلوی خودت، من گفتم: بله، گفتند:  بیار و من آوردم، گفت: بگدر جواب داری؟ من 

حاال عدد ها را یادم نیست، بعد از آن نگاه  مثالً کن  ۲05را  ۲20 . گفتندهمین کار را کردم

عقب نشینی   ۲کردم، دیدم مفهومش این است که این موضع آتشبار را ترک و به اورژانس تیپ 

ملیات ع پنجمیا  چهارم به نظرم روز کنید. در حالی که ما در حال پیشروی بودیم، من گفتم نه،

ها کد را متوجه شدی؟ گفتم بله. ۲20کنید، گفت: نه درست است، بود، گفتم: شما اشتباه می

را متوجه شدی؟ گفتم بله. گفت  ۲02را یادم نیست، ولی یادم است که سه تا کد بود، گفت: 

الی 01 شتر ازبی ۲گوید موضع فعلی را ترک و به اورژانس تیپ بعد من دیدم می 005مثال  002

سر شیار برسیم، گفتم:  مدیم، تا بهآکیلومتر می 5چون ما باید  کیلومتر عقب نشینی کنید؛ 02

 روزنامه فالن اینا. . . گفت بابا عقب نشینی شده برگردنه شما اشتباه می
ً
 ،کنید، احتماال

گاه کند، ور را ناند؟ یکی را فرستادم آناند!! گفتم یعنی چه همه رفتههمه رفته هیچکس نیست،

ابوالفضل که ما پشتیبان آتشش بودیم، از پشت این شیار همه عقب  58این تیپ  گفتند،آمدند 

نداده  اش بودم، هیچ اطالعیاند، به من که آتشبار توپخانهآتشبار رفته بدوناند و نشینی کرده

اندازی خودمان برای خودمان تیر  ،ه بودیمخط نگه دار شد بودند، جلوی ما هیچکس نبود، ما

داد که بان ما گزارش میدیده کار نکنیم،کار کنیم و چهکردیم. بالتکلیف بودیم، چهمی

ی شنوم، آمدند. روآیند تا تپه جلویی را بگیرند. من صدایشان را میمینیروهای عراقی دارند 

شود، آتش را قطع کنیم بدتر می آیند، اگریمدارند ارتفاع کانی سر نشستند، از پایین به باال 

 8و با چهار قبضه توپ شروع به تیر اندازی کردیم. توپ که از ، یک توپ را بستیم، گفتیم برو 

ه دادیم، کردیم، تا تیر آخر ادامکیلومتر رد شد، توپ بعدی را بستیم و با این سه تا تیر اندازی می

دازی انو تیر  آمده بود کاًل عقب اشدافعه و عاید ،اندازی زیادعلت تیر  البته یک توپ ما هم به

نها یکی یکی ای .توپ داشتیم در واقع آن لحظه ما چهار قبضه .طورخوابیده بودکرد، همیننمی

 .آوردیم هم ها راکم  وسایلکم رفتیم.۲شبانه به اورژانس تیپ  و را خارج کردیم

 جایی توپ معیوب با قبول خطرات آنجاب

 دعقب بیاوریم؛ چون وقتی عای توانستیم بهنمیرا  آمده بوددر اش دافعهاین توپی که عاید 

 این آید میآید، در واقع پنج تن وزنش روی سهم عقب می دافعه توپ 
ً
اید را جرثقیل بتوپ  حتما

  آتشبار را در موضع جدید مستقر کردیم، . خالصه ماببرد
ً
یاد  م.کردیاندازی شروع به تیر مجددا
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اش را جا گذاشته باشد،باور کنید درست همین درست مثل کسی که بچه افتادیم،این توپ 

کار کنم و مدام راه هدانستم باید چگذاشتم، نمیجا ام را آنجا ر بچهاحساس را داشتم، انگا

 و دیودار درجه دارهایمان را صدا کردم، ، بهشتیآرام باشم توانمدر آخر دیدم نمی رفتم.می

گوشه با شما کار دارم، آن عقب جای تاریکی بود، آن  برویم. گفتم: را هم صدا کردم پارسانژاد

 خواهم. یکی از شما با منام این توپ را بیاورم، فقط یک راننده میگفتم: من تصمیم گرفته

موریت جنگناراحت نمی میآینمی اگر بگویید رد،بیاورا بیاید تا دستگاه اورال 
ً
ی شوم؛ چون ما

ین ما هم نیایید، خودم پشت ماشنیست، یک کار ریسکی، حیثیتی و ناموسی است. ولی اگر ش

، اندیدید که آن ارتفاع را گرفتهروم، ولی بدانید احتمال اسیر شدن وجود دارد، دنشینم و میمی

ضع امو هاعراقیند و اه، همه آمدبرگشتهبان هم است. دیده %81احتمال اسیر شدن بیشتر از 

د، آن دو تا قبضه توپمان که رفته بود، دار باشتواند خط نگهخانه نمیچون توپ.  اندرا گرفته

ها میشوالن و آن طرفبان هم اصاًل به عقب رفته بود، فکر کنم جای دیگری رفت، سمت دیده

، کردکه همیشه شوخی می دارمان بهشتیاین درجهمستقر شد، که حاال آنهم ماجرایی دارد. 

 ز کی تا حاال افسرها از گفت: جنابه سروان (،  جنابه سروان ا)به جای کلمه جناب سروان می

ری؟ یک اصطالحی ویاخواهی تنها بروی و توپ را بند که تو میاهها شجاع تر شددرجه دار 

آوریم، بعد من گفتم میو داریم مییم توپ را برروخودم و خودت، با هم میگفت، داشت، می

و محمد رضا  علی حیدریمثال یکی کمال تا سرباز باید با خودمان ببریم، یادم هست، 5-7

 ،دیگرشان تبریزی بودند نفر ۲-2نظرم یکیشان اصفهانی بود و  و ابراهیم پور بودند، به محمدی

موریتی  و به آنها د و اینها آمدندیصدا کردم، گفتم بیایهم اینها را 
ً
گفتم بله یک همچنین ما

 ناراضیاگر ، شهید شویم و حتیاسیر خواهیم برویم توپ را بیاوریم، احتمال دارد می است،

شناختم، سربازهای خیلی شجاع و برای همه چیز همیشه را میهستید اعالم کنید، البته اینها 

 سریع بروید اسلحه و پس آییم، گفتمنه هر جا شما بروید ما هم می ،داوطلب بودند، گفتند

تدین، آیم، پارسا نژاد مردی مگفت: من می سوار ماشین شوید. بهشتی خشاب بردارید و

های دیگر گردان هم در آتشبار ، در آتشبار معروف به ماموستا بودود و مذهبی و اهل تسنن ب

است. ایشان گفت: دو تا پسر دارد یک گفتند ماموستا، خدارحمتش کند فوت کرده همه می

، یک بود قهرمان کاراته استان در سنندج که آن موقع یادم است پارسانژاد امیرپسرش به نام  
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پسر به نام علی داشت، کر و الل و فلج بود، روی صندلی چرخ دار بود، خیلی هم به این  علی 

 خواستم، دیگر کسیآیم، گفتم: نه من یک راننده میعالقه داشت. ماموستا گفت: من هم می

شما جوان هستید. او  ،رویدباید با شما بیاییم، برای چی شما نیاز نیست. گفت نه من ب

یک سال قبل از اینکه من به دنیا   ۲8هستم.  ایشان سال  ۲7بود، من متولد  ۲8استخدامی 

اگر اتفاقی برایتان بیفتد، خودم را تا قیامت سرزنش  داد ادامهو بیایم استخدام ارتش شده بود، 

 جوانکه  کنم،می
ً
 هم آدم کار بلدی بود،ها رفتند و شما که با تجربه بودی چرا نرفتی، واقعا

 دار واستوار دیودار هم که انبار  آیم.!گفت علی بزرگ است، من میگفتم آهان پس علی چی

دانستیم که توانایی رانندگی دارد، دست در ، ما هم نمیآییمما هم میگفت  بود داراسلحه

من هم  گفت:یکش را نشان داد، تا آن روز به کسی نگفته بود،  کرد و گواهینامه پایه جیبش

ش بار ما آتجمعی دار گردان پدافند استوار عباسی درجهتوانم بیام، گفتم: شما هم بیایید. می

مور به یگان ما شده بود، هرجا ما می
ً
 از شهر ۲28آمد، جمعی گردان رفتیم دنبال ما مینبود، ما

من هم  ویدگرا هم گرفته و می ۲ -آمد، دیدم خشاب بسته و تفنگ ژ بود، عباسی هم اصفهان

ت گفت: نه اگر قرار اس ،گفتم شما برای پدافند هستید، بروید پشت توپم؛ خواهم بیایمی

دهیم، اگر شما بروید و اتفاقی بیافتد، من دیگر کاری را انجام دهیم، همه با هم انجام می

خت  بودیم.نمی
ُ
ین رفتیم سوار ماشمی داشتیم توانم زندگی کنم. خیلی با هم در آن آتشبار ا

برود، گفتیم: تو کی  خواهد باالدیدیم یک سربازی به بغل اورال چسبیده و می که شویم

روستاهای  اهل ،ست، ایرج ابراهیمی یک سرباز قد کوتاهادیدیم ایرج ابراهیمی هستی؟

مد آگاهی به سنگر ما می ، مثالً صحبت کنداطراف سلماس بود و فارسی را هم خوب بلد نبود

فتند گها میگفتیم چه شد، بچهرفت، میکرد و میتا یک مطلبی را بگوید، کمی صحبت می

آورد، در این حد رفت و کسی را با خودش میاین فارسی کم آورده و رفت تا دیلماج بیاورد، می

شود، صدایش هم بم بود، دیدم خشاب و تفنگ و ما احساسمان این بود که اصاًل متوجه نمی

، و گفتم مینی تو گفتیممیمینی خواهد باال برود، ما به او اشته و بغل اورال را گرفته و میرا برد

ی شو، در بین آن سنگ ها گم مینجوری گفتم چی چیآیم، همیآیی؟ گفت من هم میکجا می

ی گفت ابرگشت یک جملهم. گفتم: بیا برو ما هم عجله داشتیم، آیمیهم من نه و دوباره گفت 

 گردی،برنمیروی دیگر کنید انگار همین دیشب بود که گفت، جناب سروان می که باور
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یی، من آروی نمیگوش کرده بود، سرگروهبان می ،دارها زده بودمهایی که من با درجهحرف

حلقه زده بود، در چشمانم   اشک باور کنید ،خواهم با شما بیاییمیعنی من هم می .آیممی

ازی را جور تیراندهمین خالصه ،کردم و گفتم برو باالهایم را نبیند پشت خاطر اینکه اشکبه

کیلومتر را رفتیم پایین، ماموستا  8خط اول شده بود باالخره این موضع ما انجام دادیم، دیگر 

-شود بست، توپی که عاید دافعهگفت: من با شما آمدم ولی این توپ را به این ماشین نمیمی

ا گفتم ماموستا تو با خدا باش خدبلند شدنی نیست. من به یاد دارم که میاش آمده عقب اصاًل 

آخر که ما در آتشبار بودیم، هرکس که به کار سختی  کالم شده بود، و در کیهبا تو است. ت

 گفتند: تو با خدا باش خدا با توست، یک مضمون شده بود. خورد، همه به هم میمی

  ؟ورد اشتباه کرده بودمدر برآ من دانم،من نمی رفتیم آنجا، نفر 02-01این  خالصه
ً
 واقعا

 خدا کمک کرد من هیچ توپ نفر این  02-01شد با می
ً
را بلند کرد یا یک چیز دیگری بود واقعا

گوید که وقتی شما اهرم را در نظر بگیرید، عاید دافعه توپ ادعایی ندارم؛ ولی منطق این را می

-01آمده، وزن توپ هم پنج تن است، یعنی روی سهمی آمده عقب روی سهمی یعنی وزن توپ

توپ را  ،دانم چه اتفاقی افتادهنفر باید پنج تن بلند کنند، ما پنج تن را بلند کردیم. نمی 02

 بلند کردیم و به اورال بستیم، راه افتادیم. 

 
ً
مشکل داشتیم، حاال اینها را در دوران دفاع مقدس  ما برای پلیت و نبشی و گونی واقعا

زنند روی این سنگرهای موقتی که درست کردیم رفته و خاک هایش را  کنار می بستیم و هر کس

از  همعقب ماشین بستیم و قسمت بار را به کنند. خالصه توپ را ایش را خالی میهگونیو 

ین را پیاده کردیم. اتوپ  آتشبار و همه سوار شدیم و در محل پر کردیم نبشی و گونی و پلیت 

 خوبی است که من از آنجا دارم.  یکی از خاطرات خیلی

 خاطره تلخ

خاطره خیلی تلخی هم دارم و آن این است که همان روزی که ما هنوز پشت کانی سر بودیم، 

ا ب ،با ادب ،سرباز خوببود، خیلی  که اهل تهران حیدری الحمیدبه نام عبد یک سربازمان

 05-01آن  ی که جلو رفته بودمدار ما بود، من زمانایشان انبار ده و شجاعی بود،فهمی سواد،

من صبح روز اول از  زدند.مد و مهمات بار میآنفری که در ُبنه مانده بودند، تند تند ماشین می

واند ترا نمی ریختیممیه داخلش چای ها کدیدم شیشه مربا یک سری بزنم، آمدم به اینها خط
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ه بست، گفتم چه شدساعتش را همیشه به دست راستش می حیدری  عبدالحمیدبلند کند، 

های خدا هایمان دیگر جان ندارد.  دیدم بندهایم دستحیدری؟ گفت: اینقدر مهمات بار زده

 راستشعتش جلب شد که این را روی دست به سا همه سربازها همینطور هستند، بعد توجهم

بیام؟ گفتم نه شما همینجا بمانید، گفت: جناب سروان اینجا بد تر  ، گفت من به آتشباربسته

به آنجا بیایم، گفتم: نه اینجا  خواهم، میاز آنجاست، اینقدر مهمات بار زدیم دیگر جان نداریم

 رفتیم. بعداز ظهر 2-0ما ساعت  .بریماست شما را می ،وقت زیاد ،انبار است، شما اینجا بمانید

 ودروخآورده که گلوله به دانم چه میآمده، نمیمی باال به اینجا، از ز آ -به من گفتند خودروی او

گرفتم و پاهایم را ، داشتم وضو میآن بودمخورده. من سریع خود را رساندم، یادم است نزدیک 

-او یپج ها باال، پا برهنه دویدم و دیدم که رانندهآستین م،روی دمپایی گذاشتم که مسح بکش

رت آز پ -از داخل او پایین و یک نفر هم آز افتاده-از اواش نیم تنه و استجیپ آز پاهایش داخل 

 متوجه شدم که این شده ن طور بستهبه ساعتش افتاد که آشده و سرش قطع شده تا نگاهم 

قب سیم عروی بی است. درست عقب ماشین نشسته بود، گلوله خمپاره حیدری  یدالحمعبد

سر بود، من به این سرباز گفته بودم  آز خورده بود و پشت سر اینها را پودر کرده بود. اصاًل بی -او

ین گوید این ماشو میگیرد نیاید، ولی از قضا این سرباز  بعد از ظهر از معاون آتشبار اجازه می

سیم بیاورند، منتها دیگر به خواستند باتری بیدانم میرود به موضع، من هم بروم. نمیمی

ران بود، خاکانی ، به نظرم اسم آنجابه شهادت برسدآنجا  ش این بود کهرسد که تقدیرنظرم می

ار خیلی کتعمیر  که بچه مشهد بود، اآلن یادم نیست و آن راننده یک سربازی بود به نام پاشایی

 ریز تا ترکش خورده بود. ترکش 011خوبی هم بود، او پشتش شاید 
ً
باعث شده بود های دقیقا

و  ساندیمر به بهداری را  البته او کردید گونی پوشیده،فکر میو ،شودچتایی  مثل گونی لباسش

 و بهص و سپس ترخی از یک مدتی بهبود یافتو خوشبختانه بعد از آنجا به بیمارستان اعزام شد 

ود، زمانش آنجا ر  ۲سالم ماند و توانست برای مرحله عقب نشینی اورژانس تیپ  اومشهد رفت.

 خاطر ندارم.را درست به

 های ما را گرفته بودندجلوی توپ بحث با نیروهای عقب نشینی کرده و

تیپ بدون  هک، بعد از اینما نزدیک یک پلی مستقر شده بودیم ،آمده بود زمانی که تیپ سپاه

دیم ن روز آمی آ، شب هم گذشت و صبح شد، فردااز آنجا رفته بودند ندبده  به ما خبر هم اینکه
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را فنگ تاند، تا خواستیم برویم با توپها موضع بگیریم، گلنگدن دیدم اینها سر پل ایستاده

رمانده ف کنید، من پایین آمدم، معلوم نبودب نشینی میکشیدند، نشستند و گفتند: شما عق

به نظرم فالنی من پشتیبان آتش یگان تو بودم، دیروز رو به  آنها کردم و گفتم چه کسی است، 

من را رها کردی و آمدی، تو که خط نگه دار هستی به من هم خبر ندادی حاال که من دارم 

خواهید با گلنگدن کشیدن و تیراندازی ما را بزنید، و م در این موضع مستقر بشوم، میور می

کردید نشینی ناگر شماها عقبچه اینجا هستید؟ نکنید؟! شما برای گویید عقب نشینی می

برای چه اینجا هستید، من توپخانه اینجا هستم و تو پیاده هم اینجایی؟! تو چرا اینجا هستی؟ 

ی سر نفراتش هم دچه به اینها گفتم و یک داد و بیدادم منطقی بود باالخره هر آن یک آ حاال

  ،کرد، ما رفتیم سر موضع تیر خودمان
ً
رایط ش تنباطی که من داشتم برابرآن اس منتها دیگر اوال

 این ا عراقیآن موقع نیروهای 
ً
ها پایین را رها کردند و رفتند روی آن ارتفاع سرکوب رتفاععمدا

به طرف جلو آمدند،  0سر شروع کردند به هل دادن ما و از خط والفجراز همان کانی ،نشستند

از بهایی را که قباًل از دست داده بودند دوباره گرفتند و آمدند جلو یعنی آن چیز  آن خط را هم

 .گرفتندپس 

آمدیم، در این محور سمت چپ ما آمدند،  به جای اولمان در چم قزلچه ۲ما از اورژانس تیپ 

ها و سلیمانه و آن طرف از طرف سرسیر که به طرف چوارتااینجا را گرفتند و متوقف شدند، 

را آن موقع آوردند تا  88 لشکر ۲یا  2شود، از آنجا شروع کردند به فشار آوردن که این تیپ می

 آوردند تا جلو بیایند.فشار می هاعراقیخط پدافندی را ترمیم کنند. 

 با فشار عراق خواستند ارتش بیاید

د مستقر بود، بع هاعراقیبود جلوی  آن نیرویی که روی آن ارتفاعی که دست نیروی سپاه

 گفتند ارتششکنند و رد می شوند، میرا میآورند خط فشار می هاعراقیاینها دیدند هر کجا 

گویم ، اینجور بکندچون که ارتش در پدافند بهتر عمل می ،افندی تشکیل بدهدبیاید خط پد

ارتش اصول پدافند را بلد بود و سپاه اصاًل پدافند بلد نبود. در خط شکنی نیروهای بسیجی 

 در خط شکنی آنها از ما قویتر بودند؛ اما اصاًل پدافند بلد نبودند و می
ً
آمدند، انصافا

سته آمدند بعد که خیک ماه میالی روز  21-01دانستند پدافند چی هست. ضمن اینکه نمی

 .خواهیم برویمگفتند تمام شد ما دیگه میمی ،شدندمی
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 د غذایی به جا مانده لشکر سپاهاستفاده از سالح و موا

در   های سپاهلشکر یکی از همین ش را نگویم، لشکرحاال اسم  0یادم است بعد از والفجر 

 قبضه 71-81آنجا  .رفتندو گذاشتند  انبار  و اسلحه خانه در ها رامستقر بود. اینها تفنگ بانه

ضه تیر چند قب .رفته بودندو همه را با مهمات گذاشته  .کالشینکوف، آتشبار ما از آنجا سود برد

ها پر از تن ماهی و کمپوت و حلوا و خرما و از اینجور بار هم گذاشته بودند و از این چادر بزرگ

آید تا یک سال که من هنوز در آن آتشبار بودم از این کمپوت و تن ماهی چیزها که من یادم می

کردیم بین همه سربازهای آتشبار و هنوز هم از آنها و حلوا همینجوری هر هفته تقسیم می

م مد با این اقالآبودند، گاهی مهمانی پیش ما می ها هم باخبر شدهیگانسایر داشتیم. دیگر 

 .کردیماز آنها پذیرایی می

 خوب بلد بودم به من خیلی کمک کردچون آنجا را 

اینها دیگر تحویل ندادند همینجوری  ،بعد از مرحله سوم وقتی گفتند پدافند 0در والفجر 

بودند  دهافتا متوقف شده، ا دیگرهم اینها دیده بودند مثاًل پیشرویانداختند و رفتند. اینجا ه

به عقب نشینی و فشار آورده بودند که نیروی زمینی ارتش بیاید و مستقر شود. شهید صیاد 

اول آنجا مستقر شدند  آمدند پشت ارتفاعات لری 88 لشکریادم است  .خودش در منطقه بود

شهید علیرضا ترابی را رحمت کند، به همراه مجتبی جعفری، جلو  بعد به خط رفتند. خدا

خاالن گرفته خاالن، منتها دیگر ممیسمت خط رفتند. جلو خط در امتداد میشوالن و ممی

طرف هم ارتفاعات آن بود، اهعراقیسرکوب و در دست  طرفش ارتفاعات موبراشده بود، این

ای هم وجود داشت مثال اینجا بود. یک جاده افتاده هاعراقیخاالن دست سرسیر و ممی

رفت پشت مبرا و از زد و مینجا دور میآخاالن از رفت سمت ممیباشد می ارتفاعات میشوالن

میانه  رفتند، رفته بودم. درهکه می هابارزانیگذشت. البته من اینها را قباًل با جلوی سرسیر می

چون اینها آن طرف  ،کیلومتر که رفتیم 8گویم، فکر کنم حوالی همانجایی است که من می

 بودند. فکر کنم در دره میانه سمت چپ بودند، اینجا را خوب بلد بودم؛ چون این چاله خزینه

ها بارها رفته بودم، آنجا همه این روستاها، سوراخ و بچه با این کاک درویش بارزانی چوارتارا تا 

 به من در همین عملیات کمک کرد.  ها، جاده ها و همه را بلد بودم، این آشنایی کلیسمبه

 از جایی آمده بود که از سه 88 لشکرخالصه از این طرف هم فشار آورده بودند. این تیپ 
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گفتند ما رفتیم با نبود، یعنی نمی آن روزَجو طرف محاصره شده بود، آنهم در جایی که اگر 

خواهید رها کنید، عاقالنه این بود که اصاًل به آنجا نروند و شهید اینجا را گرفتیم، حاال شما می

ند که شدمدند دوباره در میشوالن مستقر میآباید می ،نبودمستقر نشوند؛ چون جای پدافند 

این کار را نگذاشتند انجام دهند، وقتی نگذاشتند همین میشوالن هم از دست رفت، تا لری 

گرفته بودیم همه از دست  0والفجر عملیات  که در  مواضعیعقب آمدند، یعنی کلی از  همه

 رفت.

قله که مکان بازی بود مستقر طرف هزاره ب پشت این ارتفاعات لری جایی صالحی سرهنگ

رفت در اینجا مستقر شد، آنها فشار  88 لشکراینجا بود. در هر حال این  88لشکر بود، قرارگاه 

ششی کآتشبارخود همین محسنی را برده بود و یک  ،بعد مسئول سالح سنگین سپاه آوردند،

 بود، این آقای د، به نظرم فرمانده آتشبارش هم سروانی به نام حسینیبو آنجا مراغه 00گروه 

آن  و ها را در اینجا مستقر کرد. اینها رفتند و آمدنداحمد سلمانی باید یادش بیاید که این

، چون من رلشکنه قرارگاه  قرارگاه تیپ اینجا بود، گفت: شما هم باید به آنجا بروید، نه سپاهی

خاالن واقع کشم عقب تر از اینجا بود قرارگاه تیپ اینجا بود یا پشت ارتفاعات ممیشماتیک می

عد من نجا و بآنجا برد. به من هم گفت: شما هم باید بروی به آتا آتشبار را  دو بعد این بود، شده 

اینجا از روی موبرا و سرسیر قشنگ دید دارد، احتیاج ندارد  .گفتم نه اینجا جای مناسبی نیست

ین کند. ااینها را نابود می زنند، همهبرق دهانه لوله توپ بگیرد دید دارد و صاف از آن باال می

باید بروید و فشار که من تو را دادگاهی  !ر مسئول سپاه که نهمحل جای درستی نیست، اصرا

تمام این مناطق را مثل کف دستم  ی عزیز منآقا گفتم ای من کنم،کار میکنم و فالن و چهمی

خواهی بکنی، شناسم، گفت: نه جای شما تعیین شده است، من گفتم برو هرکاری میمی

ه آتشبار است با شما نیست، شما فقط باید به من بکن؟!  اصاًل انتخاب محل موضع با فرماند

تا واهی خخواهید، شما روی این نقشه دایره بکش و بگو کجا آتش میبگویید که کجا آتش می

فرمانده قرارگاه شمال  کنم خالصه در آخر یک جناب سرهنگی هم از طرفمن برایت آتش 

با من  کرد و هر دو نفرشانآنجا بود، اول از ایشان حمایت میحسام هاشمی غرب سرهنگ

گویم آقا این اینجا و کمی هم از لحاظ توپخانه سوادم بد کردند و بعد که دید من میصحبت می

نبود، شروع کردم تمام این اصطالحات و قوانین را گفتن، گفت باشد و روی نقشه گفت شما 
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ش در این منطقه آت گفتم شما هرجا .اجرای آتش کنید، گفتم بسیار خوب روی این اهدافباید 

 .خواستید و من آتش نکردم من را تحویل دادگاه بدهید

دیم، رسیبه میشوالن  از آنجا وآن طرف قزلچه رفتیم  و به ز قزلچه راه افتادیمادوباره شب 

 این جاده جلوی هیچکس آ حاال بغیر از من هیچکس آنجا را بلد نیست،
ً
نجا نرفته و ضمنا

ارتفاعات روی این جاده دید دارند؛ یعنی در اینجا فقط کافی است میشوالن است و از روی این 

ر نکینم. کاکار کنیم چهزنند، خالصه گفتیم چهچراغ روشن کنید، با تانک  دونه دونه همه را می

ها را به ستون کردم، یک توپ همه ،عقب خودروهای توپ کشدر  پشت ارتفاعات میشوالن

ا هرکسی هعقبی این چراغ ها را روشن کنید، همهکوچک دارد )چراغ دید در شب ( گفتم چراغ 

ی تنظیم کند، من هم یک چراغ قوه در جلو دستم گرفتم، به جلوی یخودش را با چراغ جلو

ل ها هم دنبادویدم توپستون آمدم، از میشوالن وسط جاده را گرفته بودم، من جلوی ستون می

های دیگر هم اینجا بودند و در پشت این اینجا که دور زدیم ارتفاعی بود، توپآمدند، از من می

فردا  م.کردی شروع به اجرای آتش شبانه و ارتفاع مستقر شدم، همان شبانه اعالم آمادگی کردیم

 خاالن را هم گرفتند. گرفتند، ممیزیر آتش  هاعراقیها را صبح این آتشبار

ز همین جاده شروع به عقب نشینی کردند، کلی آدم، زخمی ا قرارگاه تیپ سقوط کرد، همه

ها خط، پناه و هیچ چیز دیگری نداشتند، کل آتشبارها را گذاشتند و توپخانهو شهید شدند. 

ای که اینجا بودند هم عقب آمدند. به نظرم های پیادههایشان عقب آمدند و تمام این یگانآدم

طوری که فردای آن روز  ،ینی اینها را دیدمهوابرد همینجا بود؛ چون من در عقب نش

 های هوابرد از همین جاده )چون این جاده را با تانک میزد(همینجوری نیروهای بسیجی و بچه

زده حالت وحشت بیند، بابار ما رد شدند، مثل کسی که هیچکس را نمیو از آتش آمدند عقب

آمد خرما و هرچیزی که گیرشان می رفتند، مثال نان وچادرهای ما میداخل آمدند. فقط می

 کردند. رفتند و فرار میبه طرف عقب می دیدند،خوردند و انگار اصاًل ما را نمیمی

 گفتم بله،، موسویآمد و گفت:به سمت من دارها یکی از درجه در همین وضعیت بندرچی

م تشبار توپخانه هاین دوتا آموضع آیند، پایین آمدند، به جاده می خاالناز ممی هاعراقیگفت 

، رفتیه ک،نیم ساعت تا یک ساعت وقت داری تا از اینجا بیایی برویم، اگر رفتی ،هسقوط کرد

م اینجا روآیند. گفتم نمیبندند. یک ساعت دیگر میآیند اینجا را میمی هاعراقینرفتی  اگر
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دارد. الاقل آتشبار و پرسنل را نجات بده، ما گفت: بابا این دیگر دیوانه بازی  برنمیمانم، می

زنم از اینجا هم راه را بلدم، گفت: از کجا راه را برویم، گفتم از همینجا اینها را می باید عقب

یچ است یک پ یادم بود که قبل از چاله خزینه روم، منتهابلدی؟ گفتم: بلدم از اینجا به عقب می

االخره از روم برا یادم بود، فقط تو فکر این بودم که تا آن پیچ می پیچد، اینهای ما نمیکه توپ

 کار کنم من پشت این تپه بودم.م، چهبر آنجا همه را عقب می

  هاکمک جهادی

، پشت کرد نشینیبه عقب  هم شروع ک دستگاه بولدزر از جهاد دامغانیک مرتبه دیدم که ی

داشت، خیلی مرد خوبی  سرش هم یک گریدر آمد، جهاد دامغان نفری به نام حاج آقا رضایی

ر روی؟ گفت: از همین مسیبود، با این گریدر بود که رفتم صدایش کردم، گفتم کجا داری می

گیرم؛ چون نه آتش را می هاعراقیاش به این شکل است، من جلوی اینجا جاده ، گفتم:مرومی

اآلن هم بولدزر را بفرست برود آنجا را  ،بود نه یگان پیاده و شما هم بیا من را از این پیچ رد کن

 .نا بودیمآشبا هم ی اریک مقدار گشاد کند تا توپ من بتواند بپیچد، گفت: باشه از قبل هم مقد

تم یک )ساها(سیس ،کار کنیم، گفت: باشهچهببینم برویم این باال  خواهیگفتم اآلن می

باالی این تپه  به برداشتم و با رضایی ،سیم و یک نقشهالکتریکی هدایت آتش، یک دستگاه بی

ا از کجا هدانستم این خودروها و تانکرفتم که جلوی آتشبارم بود، باالی این نشستم؛ چون می

ه این سیم و نقشه رفتیم باال من همایند، یک عدد سیستم هدایت آتش دستی با یک بیباال می

تم دانسد. در واقع میآیندانستم اینها از کجا باال میسوراخ و سمبه ها را بلد بودم، یعنی می

وردم و روی سیستم هدایت آتش با آگلوگاه کجاست، از روی نقشه این گلوگاه ها را در می

و هم محاسب بودم. همانجا پای توپ  باندیدههم  ،دادم، پای توپسیم عناصر تیر میبی

آتش  یک ،کردیم. با این چهار تا توپگفتم: بزنید و تصحیحات را اعمال میدادم و میمی

رسیر  و اینها شروع به ریختن کردیم، خودروها به اخاالن موبرا و به طرف سانبوهی پشت ممی

آن  اییعقب بروند، رض یعنی آنها به این نتیجه رسیدند باید فعالً  .عقب  رفتند، جاده خلوت شد

ه همیش رفته بود؛ چون تعریف کرده بود که صادقی موقع به نظرم پیش تیمسار صادقی

، تا زمانی که ما آنجا بودیم و کنندمیازش تعریف  خیلی هارا جهادی این موسوی گفت:می

خواستند های دامغان آنهایی که مثاًل مییاز جهاد یکی شده بودیم.ما  ،جهاد دامغان آنجا بود
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ولی  ،یکردکلی التماس می ،رفتییک سنگر بزنند، سخت بود؛ چون یگان زیاد بود باید می

 هرچیو  دسر ،جیره ،زدندکردند، حمام میمدند زمین والیبال و فوتبال درست میآمی برای ما

 .آنها شده بودیم جمعی جزء ابواب دیگر ما دادند،می به ما هم سهمیه تا آن آخر مدآبرایشان می

باال که نشسته بودم گفتم که قبضه توپ ببندد، دنبال این گریدر برود و با آن سه تا توپ 

شروع کردیم به تیر اندازی کردن، یکسری از وسایل را بردیم، در واقع کل آتشبار را به چهار 

 رفت عقب و یک قبضه توپیم، میزدقسمت تقسیم کردیم. هر قسمتش را با یک توپ بار می

 ،دندرد ش ین سه تا قبضه توپ از خطرآخر را نگه داشتیم و تداوم  آتش را حفظ کردیم، وقتی ا

م. م عقب کم  0۲1رسد که توپ های این یک توپ را هم بستیم و آتش قطع شد. به نظرم می

 ولی ما کارمان را انجام دادیم، کا ر خیلی مفیدی هم بود. ا اجرا کنند، کم توانسته بودند آتشی ر 

 طره از روحیه و جوانمردی سربازهاخا

آنجا رسیدیم، که به  سربازها است، شب به روحیه از آن شب دو خاطره دارم، یکی مربوط

که  ها مرادیانکه اهل آذربایجان بود و مسئول هدایت آتش ما بود، از دیگر بچه آقای صمدی

های ما بودند. صمدی آدم هم بچه شهر کرد بود، اینها هدایت آتش یزدانی و اهل شهر کرد بود

ه من چای برسانید؛ چون چیزی ندهید ولی ب گفت به من آب و نان ندهید یا کالً قوی بود، می

جا نآب و چیزهای دیگر در آ ،توانم کار کنم. وقتی ما رسیدیمبه من چای نرسانید، من نمی اگر

داشتند ممکن است هنوز شد. در آنجایی که ما بودیم کردهای عراق یک سیستمیپیدا نمی

گویند، در آخر هایی را زق میشود، چنین محلهایی که مثل جوی آب باز میآبراه هم باشد،

ها جمع ها در بشکهکنند، این زقد و در زمین فرو میمی کنن ها بشکه تعبیهبرای این زق

رسد که نیمه دوم آمد و به نظرم میدارند من اینها را آنجا دیده بودم. باران میمیبرشود و می

 نجا به ایماه قمری بود، در تاریکی مطلق من کتری را برداشتم گفتم: من بلد هستم، قبالً 

آورم خالصه کتری را برداشتم و رفتم. چیزی م، در پایین یک زق وجود دارد، اآلن آب میاهمدآ

دیدم بر اساس ذهن قبلی همینطور رفتم، اینقدر دقیق رفتم که صاف به بشکه خیس نمی

. تمو برگشآب کردم بارندگی و فالن از این حرفها کتری را  رسیدم، حاال آخر اسفند کردستان

ی آذربایجان ،ام، یک سربازی داشتیم به نام روح الله رهبراین سربازها دیدند من خیس شده

بود، این بدو بدو رفت یک شلوار گرمکن و  پیراهن گرمکن از اینهایی که به خودمان هم 
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برای من آورد. من به عقب اورال رفتم، یکی هم شلوار و شخص دیگری هم  دستدهند یک می

باالخره این لباس ها را عوض  پیراهن آورد؛ چون ما با خودمان در جنگ چیزی نبرده بودیم.

اله باالخره ک توانستیم روشن کنیم.سرد هم بود و آتش هم نمی وشیدم،م، در عقب اورال پکرد

دند و خوردند و تا نماز صبح من تیراندازی را هدایت کردم.   بعد م آنها هم چای درست کر کشید

روم گفتم: من می از  نماز صبح که چند شب هم نخوابیده بودم هوا هم سرد بود به آقای بهشتی

خوابم و شما آتشبار را داشته باش، قبول کرد و من رفتم و همانجا  یک پتو در پشت اورال می

آمد دیدم یواش اورکتش را درآورد  انداختم، تازه دراز کشیده بودم، در ابتدا محمد رضا محمدی

پایین رفت، دوباره پرده اورال را کنار زدند، خسته بودم در همین شرایط  و روی من انداخت و به

 روی من کلی اورکت است.شده بود و بیدار شدم، دیدم اوه!  روز ساعت بعد ۲-2خوابم برد، 

افتد، خدا شاهده در هوای سرد کردستان این پرده اورال را کنار زدم، اصاًل آدم وقتی یادش می

د تند هی تن دآب ریختن اشین سربازها مثل این گنجشکی که رویهمه مثاًل کار کردند، تمام ا

سرد بود باور کنید من فکر ند، هوا هم ر آوروند و گلوله میخودشان را جمع کردند و بدو بدو می

 و ای از آقای محمدیبار ما هیچ سربازی اورکت تنش نبود. اینهم یک خاطرهکنم در آتشمی

 صمدی برای آنجا بود.

گفتند اآلن موضع بعدی کجا باشد، آنها می مستقر شدیم،  این دفعه رفتیم در چاله خزینه ما

من گفتم: بروید فالن جا و بایستید تا من بیایم؛ چون آنجا را بلد بودم، رفتیم در چاله خزینه 

 جلو  و بود هم زیاد شدهدشمن مستقر شدیم، ولی توقف چاله خزینه طوالنی نبود؛ چون فشار 

ی لری خواستیم به باال تقر شوید، ما دیگر میآمدند. گفتم  به باالی لری بروید و در آنجا مسمی

ها حتی ماموستا هم دیگر رانندههمه سرباالیی بود،  بیاییم، که جاده فوق العاده بدی بود

اهل  کاظم ساعیانیک درجه دار داشتیم بنام  خودروها را به جلو ببرند. ،توانستند با توپنمی

رد، کخیلی درجه دار کار درست و کار بلدی بود، به صورت پیاپی از پیچ ها رفت و آمد می ،ارومیه

کردی تا رودخانه از پایین که نگاه می ،یک طرف دره یعنی سمت شمال غرب ارتفاعات لری

اند، اگر مزی ازش باقی نمینجا پایین بیافتد دیگر چیدم از آاگر آشد، به قزلچه وصل می شیلر

 شود و عقبباد پمپش خالی می ،یک دقیقه پایتان را روی ترمز فشار بدهید خودرو اورالدر 

 یچرد کنید، آن هم با سرباالیی و پر از پها را پیچاین ید، حاال شما باید با پنج یا شش فرمان آمی
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ا هگذاشتند، ساعیان یک به یک این توپمیآنجا پایین در  ها راها، آن توپو از این حرف و خم 

کرد، شد و از آنجا رد میآمد و سوار میکرد، دوباره دوان دوان پایین میبرد و رد میباال می را

 .خودش هم آدم شجاعی بود

 استقرار در ارتفاعات لری

و آنجا مستقر شدیم. دیگر شهید صیاد دستور داده بود  یمرسید باالخره به ارتفاعات لری      

س جغرافیای یا این  آن طرف بروند. آن موقع نیروهای پیاده باید به
ً
همیشه یا باالی خط الرا

س نظامی بودند. همه نیروهای پیاده به آن طرف شیب طرف
ً
رفته بودند و  دیگر در خط الرا

 همین 
ً
طرف  از هاعراقیاین دفعه  شیخ گزنشین بوده،مستقر شده بودند، از طرف چپ احتماال

مستقیم  بود زیر دید تیر ستوان قربانی در آناین آتشبار سوم ما که  .شیخ گزنشین فشار آوردند

های خدا مجبور شدند نفراتشان را نجات دهند و باال بیاورند و پس از افتاد. این بنده هاعراقی

. گرفتند هاعراقیها را مواضع توپها را آوردند. آن دو آتشباری که آنجا مستقر بودند، آن توپ

خاالن جلوتر نیامدند اما را آوردند؛ چون بعد از اجرای آتش دیگر از ممی شب رفتند توپ ها

 آمدند دوباره 
ً
میشوالن را هم گرفتند. دیگر خط پدافندی ما ارتفاعات  با خیز فردای آن روزبعدا

 ری شده بود. ل

 خاطره از سرهنگ صالحی

 فرماندهی دم در چادر ،شب شد و سرباز ما آمد گفت: یک جناب سرهنگی با یک نفر

 شکرلفرمانده  من رفتم دیدم سرهنگ صالحی. خواهیم شما را ببینیمگویند میمیو  دانرفته

بود و  لشکرکه حفاظت  در دست با نخعی زاده ۲خشاب بسته و تفنگ ژدر حالی که  88

ند، من یادم است که سرهنگ اهدوتایی آمدد، بچه مشهد بو وسرگروهبان دانشجویی خودمان 

 ا نمازیگفت: من در اینجا نماز بخوانم و کمی بخوابم یا یک چیزی بخورم، در چادر م صالحی

 میل کردند.کردیم، به نظرم یک قوطی لوبیا هم دادیم اندازی میخواند و ما در بیرون تیر 

 خاطره از شهید صیاد

 وسطچرخد و همینجایی که ما بودیم در روز دیدم یک بالگرد خودی همین طور میفردای آن

دم و گر بان مینبال دو نفر دیدهو گفت: دارم دآتشبار نشست، شهید صیاد از آن پیاده شد 

خواهم کمی بخوابم، به داخل چادر رفت پوتین به پا داشت، دراز کشید خیلی خسته هستم  می
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هایش را بست و بلند شد.  دقیقه چشم 01بیرون و روی زمین گذاشت، و  از چادر و پاهایش را

توپخانه  ۲05کنند، گردان یباندیدهجلو رفتند تا  نفر از این افسرها را سوار بالگرد کرد و بهیک 

توانستند یک خط و نمی .ها شکست خورده بودندهم بودند، چون پیاده مشهد و مراغه

ا را ینها در نهایت کرد و همین آتش تشکیل دهند، فقط آتش توپخانه بود که کار میمنسجمی

 .این یک سری از مسائلی بود که یادم بود .متوقف کرد

 بان مااسارت دو نفر دیده

 موضع خودمان در قزلچه، آن شب، شببه فروردین رسیدیم آن زمانی که ما دوباره رفتیم در 

سفره  های ما در سنگر چیزهایی درست کردند،سال تحویل بود که من یادم است بچه

کردیم، آنها هم تیر اندازی ما مرتب تیر اندازی می منتها ،حرف هاسین و فالن از این هفت

دارها این درجهشد، اگر وقتی در این میان پیدا می هم گلوله آنجا، ،کردند. هم انفجار اینجامی

فت ه . به اندازه چهار انگشت خاک و دود باروت روی آنرفتند ببینند آنجا چه اتفاقی افتادهمی

ب سال قزلچه آمدیم، ش بههم ریخته بود، شبی که ما سنگر سقف  بخشی از سین نشسته بود،

به طرف  75سال  ،، تا آنجایی که یادم استتحویل بود که دوباره برگشتیم سرجای اول خودمان

زلچه ق اول رفتیم پشت میشوالن بعد به ،میشوالن رفتیم. زمانی که ما به قزلچه آمدیم، به نظرم

 گروهبان آمدیم که رفتیم آن طرف میشوالن، بعد به قزلچه ۲به نظرم از اورژانس تیپ  ،دیمآم

ن بودند. باالی ارتفاعات هایماباندیدهاز یاری هر دو الله با اصغر چییرمهرداد دموظیفه 

گفتند: مدام می .آمدندجلو می هم به هاعراقیکردیم و در قزلچه اجرای آتش می میشوالن

ان ای است که خودشروی دامنه تپه گویندیک وقت من دیدم جایی که اینها می ،بزنید بزنید

تم گفدیدبان  چییردم رفتم به ها گفتم دست نگه دارید،هستند، به بچهمستقر روی آن 

 ها برایاین ترکش گفتم ،ی جلوی خودتان است، گفت آرههداینجایی که تو داری آدرس می

د اگر الزم ش دیگر ما شروع کردیم به زدن ،خودتان ضرر دارد، گفت اینها پایین تپه هستند

دند، شهای خودمان زخمیاینها با آتشفکر کنم  ها بود.این گفته دیدبان خودمان را هم بزنید،

متر هیچ  05جلوی خودشان بود، در توپخانه متر  05 دادند چون آنجایی که اینها آدرس می

بزنید، ما داریم هم گفت اگر الزم شد جای خودمان را  چییرچیز نیست. یادم است دم

 نفر اسیر شدند، اصغر آمدند و این دو هاعراقیکنیم و خداحافظی کردند و خداحافظی می
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 با سایر آزادگان از اسارت برگشتند چییاری و مهرداد دمیرالله
ً
 .بعدا

 .ببینید من هنوز با دید امروزی اعتقاد آن موقع را دارم ،در خصوص تحلیل این عملیات      

شدند درست انتخاب ها و خطوطی که باید به ترتیب اشغال میاعتقادم این است که هدف

ت دانم اینها درسهایشان را داشته باشند و نشان دهند، نمیدانم اگر نقشهنشدند، حاال نمی

 
ً

 من یادم است که انتخاب نشده بودند و در عمل هم دوباره مزید بر علت شد، یعنی مثال

اینهایکی دو سه جا رفته بودند شناسایی که متوجه شده بودند؛ ولی به روی خودشان نیاورده 

 بودند.

 تلفات نیروهای بسیجی

و  گذاشته بودند و راه افتادهم م  را  5/00 توپ های ضد هوایی تا از اینشب عملیات چند 

س آنها رسیده بودند، تعداد زیادی را  و وقتی .رفته بودند
ً
ن و از آ ؛درو کرده بوددشمن به تیر را

حاال الحمد الله رب  ،ببینید ما همه شهادت طلب هستیم مدل آنجوری هم که گفتم بمباران.

العالمین من که مدرک کتبی شهادت طلبی دارم، از همان زمان ستوانی که اعالن آمادگی 

دن طلبی با بی حساب کتاب بویعنی شهادت کردند؛کردم ولی کاًل خیلی از اینها ما را اذیت می

 ،له هستحالی که پم پایین در افتکند؛ یعنی اینکه من مثاًل با علم اینکه بروم باال میفرق می

 ،ترسم بروم و خودم را بیاندازم پایینهای دیگر است و بگویم من که نمیچیز  ،بان هستنرده

ب اصاًل این حرف درستی نیست و این نیروی الیزال بسیجی به نظرم هم نقطه قوت ما بود وخ

رفتند، اگر شهید می ،گرفتیماین همه نیرو به کار می ،و هم ما را مغرور کرده بود، زمان جنگ

فرستادیم، اگر برای هر نفرشان برنامه داشتیم که هر جایی عده دیگری را می شدند دوبارهمی

ا در گفتند ما را همینجایشان آن موقع میهبعضی دادیم.نفرستیم، به این اندازه تلفات نمی

 ،هسالح را یاد گرفتروز کار برد  الی دههمین منطقه آموزش دادند، باالخره کسی که یک هفته 

 تواند مهارت داشته باشد. مگر چقدر می

برد دارد همه امتیاز دارد  شهادت طلبی، نترسی و قدرت ریسک پذیری اینها همه روحیه

  رتو مها من تصورم این است که آن تسلط طراحی و تسلط .هم امتیاز داردحساب و کتاب ولی 

مثاًل آدم باید متوجه بشود اگر هدفش  .به نظرم رعایت نشده بود 8عملیات والفجرفرماندهی در 

ی سرکن هم هاال خاالن بماند،نباید روی ممی ،رسیر است و نتوانسته آنجا را بگیرداارتفاعات س
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، فهمیدممیاندازه فرمانده آتشبار من به بیندکه وضعیت چگونه بوده،برود آنجا را نگاه کند می

 گفتند که در بعضی جاها نیروهای ارتش عراق نبودند، کردهایهای ما میبچهبعضی از 

 حاال اینکه واقعیت داشت، .گفتند اینها بودندمی بودند، بعضی از کردهای عراقی هابارزانی

یک موضوع این بود و  .گفتندهای پیاده میمن که خودم ندیده بودم؛ ولی بچه ،دانمنمی

 هاراقیعخط نگه داری بلد نبودند، این را  های سپاهدیگری اینکه کاًل نیروهای بسیجی و یگان

ه اینها روند کمی  عقببه کنند و رسید که یک مقاومت نیم بندی میه بودند، به نظر میفهمید

ه اینها ی ککنند، مکاننها را فرسوده کنند تا ایهمینجوری نیم بند مقاومت می و بعد بیایند

آن وقت واحدهای خارج از منطقه که  .زدنددند و در وقتش میفهمیمی ،خواستند بایستندمی

دانستند هیچ آشنایی به منطقه نداشتند را با فشار و زور برداشتند و بردند در خطی که نه می

ی شار در آنجا مستقر کردند، یعنشمال وجنوبش کجاست و نه آشنایی به منطقه داشتند، زیر ف

ین تیپ گویم که امی .گویند اصاًل اینها خط را از کسی تحویل نگرفتندتعویض در خطی که می

، مدام برای ما اجرای آتش ای هم داشتیمابوالفضل یادش رفته بود که ما یک توپخانه 58

باز هم همان رسد یبه نظرم مها داشتم نسبت به بعضی عملیاتدیدی که آن موقع  .کردمی

جایی را بگیرد فقط جلو رفتن  به صورت  خواهد یکباالخره وقتی آدم می نظر را داشته باشم.

خط یک پیوستگی داشته باشد آن هم ، دهد، باالخره باید جناح را حفظ کردپیکان جواب نمی

ن من آ .گیرد نه اینکه برود هرجایی که شدرا باید ب کوبدر منطقه کوهستانی، نقاط سر 

اصطالحی را که گفتم شما آب را ول کنید هر چی چاله چوله است برود پر کند و آن 

نطقه مبه به یک یگان نا آشنا  منطقه را د،آور فشار میدشمن ایش بماند، تا دیدید هندیبل

  کنم.، تکرار میبدهید

 بر تغییر موضع به محل نامناسب  هاصرار مسئول سالح سنگین سپا

گفتند باید بروی، من کلی ها برده بودند، به من هم به زور میهمه را به همراه این توپخانه

بود، که  یامیرشان یک آقایی به نام در حدی که آن مسئول سالح سنگین ،مقاومت کردم

اختیارات من هم شروع کردم  ،کنماینجوری می ،دهمگفت: من تو را تحویل دادگاه میمی

ا شما برای کج ،کار داریکه تو چه را توضیح دادنهای توپخانه و یگان ذاتی فرمانده آتشبار

خواهید من آتش نکردم، من را من برایت بریزم، اگر جایی که شما آتش می خواهی تاآتش می
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ختی ساین خیلی آدم سر  دار ما گفته بودبعد هم رفته بود به این درجه .یدتحویل دادگاه بده

ما گفته بود که مگر تو  داربعد این درجه .زندجا می ،گویمشان میاست من به سرهنگ

 هم البته با ما رفیق شد دانی این موسوینمی
ً
 .فامیل امام است آن هم باورش شده بود بعدا

 ،م. م را فشار آورده بودند که برود در دو کیلومتری خط مستقر شود0۲1این توپخانه  یا مثالً 

 7-8د دارد حدود م. م  یک حداقل بر 0۲1گفتند که آقا توپخانه های خدا میهرچی این بنده

 تا چهار کیلومتر این طرف استکیلومتر 
ً
اًل تر را اصیعنی شما اگر این را ببرید اینجا اوال

ن گفتند: آقاجان اگر ایکشیدند و میرا برایش می هااعبرای شما بزند، بعد این قطتواند نمی

پوشاند ولی اگر ببریدش اینجا م. م هفت کیلومتری باشد اینقدر را برای شما می0۲1توپخانه 

نجا دعوا ن ایاالتواند اینجا را بزند، بعد شما است و دیگر نمی ءبچسبانید به خط اینها همه خال

 انتفاع ساقط کردند، سپس حیزسنگین را برداشتند بردند آنجا و از  0۲1توپخانه  ،فشار با .دارید

 دوباره به عقب آوردند.

 نین چیزها را در جنگ تجربه کردیمچ

مان ه .حاال اگر آنها هم باشند بهتر بود ،چنین چیزهایی را باالخره در جنگ تجربه کردیم

ها بودند بهتر وانستم با وی بحث کنم یا آن طراحتمن راحت تر می .اینجا بودن اال یامیر

ه یک بینم کم ولی مییآید که بگون بعضی چیزها در ذهنم میحاال اال توانستیم بگویم،می

طرفه به قاضی رفتن هست و شاید تضعیف طرف مقابل باشد، بدون اینکه خودش حضور 

فات نیروی تل .اینها را که گفتم شواهد و مستند بود .ی نیستداشته باشد و این هم خیلی اخالق

یک  دادیم،زخمی نفرم و چند یرا شهید داد حیدری  آتشبار خودم یک نفر عبدالحمید انسانی 

 گلوله اثربر ایشان هم  ،بود تایباد پدافند که اهل ۲28جمعی گردان  سرباز پدافندمان هم که

 در آتشبار ما به شهادت رسید.دشمن توپخانه 
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 توپخانه که در تک دشمن اسیر شد 685گردان  2بان آتشبار خنان دیدهس

 82 لشکر توپخانه 352آتشبار دوم گردان  باندیده چییرمهرداد دم آزاده وظیفهگروهبان 

  1 سنندج

 بانی مراحل طی شده تا دیده

 .سال سن دارم 51هستم، در حال حاضر  چیمیربنده مهرداد د

من قبل از اینکه  .دیپلمم را در شهر کرج گرفتم که جنگ شروع شد

ه ماه به منطقه رفت 08 الی07بروم به همراه بسیج سربازی خدمت 

.  در آمدم به سربازی ،سربازی شدمخدمت بعد که مشمول  .بودم

 اعزام  پادگان حشمتیه به از تهران 07/00/0۲7۲ تاریخ
ً
 و مستقیما

 که در آن زمان در اهواز سنندج 27 لشکره  و ب ههمانجا هم تقسیم شد

تیپ  ،توپخانه ۲57به گردان  لشکراز  مستقر بود اختصاص یافتم.

  تقسیم شدم و در همان جا آموزش دیدم.سنندج  27 لشکرسوم همان 

ودی، سپس وداسرگرد مالبود و معاونی هم داشتند به نام  فرمانده گردانمان سرگرد عرب

دوباره به آتشبار تقسیم شدیم، فکر کنم  آمد. در سنندج به سمت کردستان از اهواز 27 لشکر

تقسیم  ۲بار آتش و یک عده هم به 2بار آتشبه ، یک عده 0آتشبار  نفر بودیم.  تعدادی به 02، 01

سنندج بودیم و  بعد از آن پادگان در اختصاص پیدا کردم. یکی دو شب  2بار آتششدند. من به 

 آنجا مستقر بود رفتیم.  مجددا یک شب آنجا بودیم، و در نهایت در که گردان به پادگان گرمک

مستقر بود معرفی کردیم. فرمانده آتشبار ستوان  رودخانه قزل چه بار که کنارآتشخود را به 

ه بکه یک مدتی  آموزش دیدم. بارآن روزهای اول من در خود آتشبود.  عبدالرحیم موسویسید

عنوان خدمه بودم آموزش توپ دیدیم. خالصه اینکه آموزش خدمه دیدیم و ده بیست روز بعد 

را  اسم کوچکشان ،پناهبه نام سرگروهبان حقیقتسرگروهبان واحدمان . گفتند برو مخابرات

خالصه رفتیم مخابرات و آن دستور  .گفت برو مخابرات، و مخابرات هم یاد بگیر فراموش کردم

 ،ینبادیدهبعد یک ماه چهل روزی هم گفتند برو آموزش  .کار و کدهای مخابراتی را یاد گرفتم

اندازی یر به ت تم که وقتی توپخانه شروع دانسولی می ،ی نداشتمباندیدههیچ تصوری از  اصالً 

 و سپسکند، بار در خط هست که او درخواست گلوله میهمین  آتش یک نفر جمعی ،کندمی

 .کندهای توپ کار میقبضه
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 بسیجی هم که بودم کردستان. به عنوان بسیجی هم به جبهه رفته بودم ،من قبل از آن

ه اسم یعنی یک دهی بود ب ،بودم. پایگاه بوکان یک گردانی داشت به نام گردان ضربت یک شوه

 پاهس اعزامی از ،یک گردانی تشکیل داده بودند به نام یک شوه ،بعد داخل آن ده ،ده یک شوه

 طور است.هی چباندیدهدانستم جنگ و کار می ،چون من قبلش هم منطقه رفته بودم .کرج بود

به  هییک دیدگا .مبشو ی به نام مسعود مطاعیباندیده چیسیمبیبرو ، سرگروهبان گفت

خصی مربه  مسعود مطاعی چیسیمبی بود. دیدگاه هلمیکی نام کانی خیاران. دیدگاه دیگر،

 بود. رفته

ور اطاعت دست .برایم عادی بود ،ترس از خط و غیره نداشتم ،جبهه رفته بودم چون من قبالً 

هم با خط جنوب خیلی فرق  کردم و وسایلم را جمع کردم و به خط رفتم.  خط کردستان

جا بود و آن اش کنید. به دیدگاه رفتم و یک بنده خداییشود مقایسهنمی یعنی اصالً  ،کندمی

بار او را ندیده بودم، فکر کنم من یک آتشبود و من در  باندیدهچون  ،شناختمشمن هم نمی

ی، دوربین باندیدهبعد در همان مدت، کار  .بودم آنها چهل الی چهل و پنج روزی پیش

خواهند من را آموزش دیدم و متوجه شدم می را قطب نما کار با ی، نقشه خوانی وباندیده

 بگذارند و حاال رویشان نمی باندیده
ً
من را  خواهندبگویند و یواش یواش می شود که مستقیما

ه حقیقتش را بخواهی بگفتم که آقا مسعود خودت بگو داستان چیست؟ گفت:  .راه بیندازند

ی یادش بده همان که بداند نقشه جغرافیایی باندیدهرا از مقدمات  من گفتند دمیرچی

کند؟ اگر  توجیهآن گرای جغرافیایی  چیست؟ نقشه نظامی چیست؟ چطور  نقشه را  با

یواش یواش در مدت چهل الی  ،خواستید نقشه خوانی کنید چند هزارم دوربین چه هست

نما و اینها را بلد کار با قطب ،هم آموزش دیده بودم چون من قبالً  .گویممی چهل و پنج روز 

اش را هم من حاال آن تخصصی .کرداش کار با دوربین فرق میبودم، منتها در کار تخصصی

 .یاد گرفتم پیش مسعود مطاعی

واهد ختند نمیوقتی برگشتم به من گفرفتم، مرخصی  بعد به ،منطقه بودمروزی در  05

ی بانیدهدگفتم اهواز برای چی؟ گفتند باید بروی آموزش  ،باید بروی اهواز وسایلت را باز کنی،

باید  گفتند نه از این به بعد .ام مخابرات استدانم رستهگفتم: من تا آنجایی که می .بببینی

شود و شما باید بروی به جای او مان دارد ترخیص میباندیده ،ی ببینیباندیدهآموزش 
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 ی کنید. اصال برایم مهم نبود، رفتیم پادگان و ما را فرستادند به منطقه دریاچه مریوانباندیده

 ۲1 رلشکخواهد به اهواز بروید در همین آنجا مستقر بود، گفتند دیگر نمی گرگان ۲1 لشکرکه 

 د. بینیگرگان شما آموزش می

 
ً
گذشت، که یک واحدی می گرگان ۲1 لشکری در باندیدهچهار پنج روزی از آموزش  تقریبا

ها انبتعدادی از دیده آمده بود و ابالغ کردند که شما باید به آنجا بروید، من و مراغه 00از گروه 

ر شما بینید، یعنی اگی آموزش میلشکرتوپخانه  باندیدهرفتیم و گفتند که شما به عنوان 

د. رویخواستند بتوانید بنفوذی بان واحدتان هستید که هیچ، اگر برای عملیات  دیده باندیده

 ایدب ،ندکم آورد)در جنوب عملیات بود( و شما را خواست باندیدهی لشکربعد هم اگر توپخانه 

 بروید. استمستقر  در اهواز رحمانیهای به نام ی که در منطقهلشکرتوپخانه به 

فرستادند. خود را به فرمانده توپخانه  اهواز رحمانیهما را به  ،بعد از اینکه آموزش دیدیم

لیاتی عم باندیدهایشان گفتند شما به عنوان  معرفی کردیم. جناب سرهنگ صادقی 27 لشکر

 باندیدههایش اگر بود، هر کدام از تیپدر عملیات  27 لشکرانتخاب شدید، حاال هر جا 

شما باید به آنجا مامور شوید، هیچ راهی هم برای برگشت ندارد  ،خواستند یا اسم شما را بردند

 رویم.روم و این حرفها، ما گفتیم تا اینجا که آمدیم بعدش هم میکه بگویی من نمی

 د آموزش ها را فرا گرفته بودیم؛ چون اهوازدرص 71بود و ما حدود  0۲70اواسط بهار سال 

اهواز بودیم، همانجا یک  در یلشکرای هم در توپخانه هنوز خیلی گرم نشده بود، یک هفته

بعد گفتند هر  .اندازی هم کردیمتیر  دیدیم و رحمانیه 015مقدار آموزش در گردان توپخانه 

م. م بودم  055 گردان تا ما هر موقع اعالم نیاز کردیم بیایید.  من ازبرود  کس به واحد خودش

 خالصه از ند.م. م بود 21۲م. م  و 015م. م،  0۲1های توپخانه باندیدهاز  ،چند نفر دیگر

 م.ردکمعرفی بار آتش م و خود را به آمد م. م فقط من بودم که به پادگان گرمک 055توپخانه  گردان

ه به بعد از اینک ،شدیم. البته ما را یک مرخصی فرستادند باندیدهیک سرباز عادی برای واحد 

 .کردند آنجا مستقر بودی میباندیدههمان واحدمان که کار  همان منطقه قزلچه آمدیم،

دادند، میروز رفت و آمد  ۲مان بود، روز مرخصی 07م، ویروز در منطقه بودیم و دقیق بگ ۲5      

 نسبت به سربازهای دیگر باندیدهآمدند، گفتند چون کار  یک بار به منطقه سرهنگ جوادی

ها روی همیشه آماده است خیلی ،ئولیت داردمس ،سخت است، باالخره یک تخصصی دارد
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فه ی اضامرخصی بروند، مرخصبه  کنند، گفتند: هر وقت خواستندزوم و حساب می باندیده

 27آمدم مرخصی حدود روز هم آنجا اضافه شد، یعنی طوری بود که هر موقع می 5بدهید، 

حاال تبادل آتش و یا نفوذی  .بعدش هم دیگر کار عادی ما همین بود .شدیک ماه میالی روز 

 شد. می
ً
آمد. یم تا ارتفاعات گاتو زیر پوشش داشت،را  بار ما از جنوب ارتفاعات هلوانآتش دقیقا

اق عر  باندیدهاز سمت ما بود از سمت خودشان نه؛ چون  یک ارتفاعات تقریبا صعب العبوری

شد، ما دیدگاه داشتیم پوشش هم همانجا مستقر بود، چپ آنجا که ارتفاعات کانی خیاران می

ب با توپخانه خو قبضه توپ داشت، ولی 7پدافندی ما در آن منطقه بود. آتش بار توپخانه ما 

 ،کردیم، با همه تفاسیرم.  م  و کاتیوشا کار می 0۲1م. م. ، توپخانه  021انداز م.م ، خمپاره 055

 شد تا بخواهد منطقه زنی کند.   نقطه زنی توپخانه خیلی بیشتر می

 بازدید مقامات لشکر

شاید بگویم قبل از شد، بخواهد انجام شود، بازدیدهایی انجام می 8قبل از اینکه والفجر 

حضور هم  سرهنگ جوادی 27 لشکرآمد، فرمانده  سرهنگ صادقی ،در جنوب 7والفجر 

عد ما ب ند.با یکی دو تا از همراهانشان از منطقه بازدید کردند. منطقه را شناسایی کرد .شتاد

ی در چه سمت عراق و سلیمانیه رتاهست و شهر چواالن و یم اینجا ارتفاعات خودمان میشگفت

یک دیواری بود که جلوی  ،العبور بودمانگا صعبتا کانی .عراق کجاست باندیده ،است

 ممن ه ند.و رفت ندبازدید کرد ندبعد هم آمد ،نیروهای ما کشیده شده بود، خیلی ناجور بود

است  باالخره منطقه آنچنان خبری که بخواهی فکر کنی،نه  ند، خبرگفتم خبری هست؟ گفت

منتها من از یکی از همراهانشان شنیدم که چون خیلی وقت  .ایم منطقه را بازدید کنیمآمده

نه به عنوان یک  ،امکان دارد یک تحرکی شود ،اندها خط نگه دار بودهاست که اینجا بچه

بعد که جابجایی زاهدان آنجا مستقر بود.  77 لشکر یادم هست خیلی وقت بود .بزرگ عملیات

گردان   زیاد حساب باز نکرده بودند.زاهدان  77 لشکرکردم که روی احساس می؛ انجام شد

 55ابجایی خورد و تیپ هم یک ج 002مستقر شد، به گردان  آمد در ارتفاعات میشوالن 002

 یک جابجایی عادی بود. ،این جابجابی قبل از عملیات هوابرد آمد.

خط نگه دار  ،آمدهوابرد آمد مستقر شد، من هم مامور بودم چون هر یگانی که می 55 تیپ

به همان واحد شود، چون ما  یعنی مامور .بماند بان وظیفه اش این بود که ثابتشد، دیدهمی
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باالخره هر  .مستقر شد 55تیپ  .گرفتیمجیره غذایمان و همه چیز را از همان واحدها می

یک خودی نشان دهد و منطقه را زیر  خواست، میشدنیرویی که تازه وارد یک منطقه می

منطقه  هوابرد یکی دو نفوذ انجام داد، بعد دیدند که منطقه، 55تیپ  .دستش داشته باشد

زمان  ری، آنارتفاعاتی هست به نام ل دانید روی ارتفاعات کانی خیاران یکای است. میبسته

ای تا آنجا یک دیواره 0۲1و  007های جلوترش مستقر بود، گردان همان ارتفاعات کانی مانگا

الن بود و پشت آن خجلوی نیروهای ایران کشیده شده بود فقط همان روبروی ما که   مامی

چنین حالتی داشت، سمت راستمان هم آن  یهد به سمت شهر سلیمانری بووریدمانند یک ک

 .توانستیم کاری کنیملوان بود قرار داشت که نمیهکه معروف به  ارتفاعات هزار قله

 حضور شهید صیاد در دیدگاه

 من خودم از ایشان .آمدند بازدید کردند سرهنگ صیاد شیرازی آن هم خدا بیامرزبعد از 

است  های پیاده بدانند، ممکنبدانیم بهتر است تا اینکه بچه ،هستیم باندیدهپرسیدم که ما 

هی بگویند امشب عملیات است فردا شب  ،دنیک دلشوره یا ترسی باالخره در وجودشان بیفت

حاال کوچک یا بزرگش مشخص  .امکان دارد اینجا یک تحرکی بشود ،گفتند .عملیات است

های یکنیست، نه اینکه با یک عملیات بزرگ بخواهیم یک منطقه را بگیریم، شاید برویم تا نزدی

چون یک شهر مسکونی است، برویم تا آنجا و برگردیم. بعد من پیش خودم گفتم  ،ارتاشهر چو

گفتم شاید ایران پیش خودم می. در جنوب بود 7والفجر عملیات چرا برویم و برگردیم چون 

خواهد یک عملیات در اینجا انجام دهد، آن بار سنگین نیروهای عراقی در جنوب را به می

  ، عملیات شد.مکار ندار  .سمت شمال بکشاند

 سنگر مادر کنار  بانی سپاهایجاد سنگر دیده

 یم کهو واقعیت را هم بگو ه شدزد توسط سپاهی باندیدهی ما یک سنگر باندیدهکنار سنگر 

ما  یعنی .ی ما یک سنگر واقعا مستحکمی بودباندیدهبرای ما بد شد؛ چون آن موقع سنگر 

 .در همان منطقه عراق با آن همه آتش سنگر ما تکان نخورد، لو نرفت ،زمانی که اسیر شدیم

یک  .ینجا سنگر استا آمدی تا بفهمیتا جلوی سنگر می ی طوری بود که بایدباندیدهسنگر 

 قیقتح ،که آمد سپاه .یعنی هر طور شما حساب کنید یک سنگر خوب بود .استتار کامل
ً
کار  ا

ای ا پنجرهی بغل سنگر ما زد حاال مباندیدهما یک مقدار خراب شد، چرا خراب شد؟ یک سنگر 
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دم، بو باندیدهکه  من ی یک سنگر خیلی کوچک بود، پسباندیدهکه داشتیم در سنگر 

م هخیلی خوبی  زاویه خیلی خوب منطقه را ببینم، ،توانستم از آن پنجره با یک دوربینمی

یک پنجره یک متر و نیم در دو یا سه متر به چه  ،حاال سپاه آمد یک سنگر کنار ما زد ،داشتم

من چند بار خودم اعتراض کردم، گفتم نگاه کنید این سنگر  .خودش تعبیه کردبزرگی جلوی 

ا ده اینجعراق نفهمی ،این بوده است ست از زمانی که آمده خط را گرفته،ا هاسال ،یباندیده

بین سه دوراین  ،این صندلی که گذاشتید ،که شما زدیداین سنگری  .هستی انبدیدهسنگر 

توان متوجه شد که نفراتی اینجا با چشم عادی هم می ،ای که گذاشتید دوربین که سهلپایه

خط ما  ،خاطر همین سنگرهتوانم بگویم بباور کنید می .کننددوربین نگاه می اند و بانشسته

 شلوغ شد.

ن خاطر اینکه اییعنی به .زدعراق خیلی این خط را می ،این سنگر ساخته شد از زمانی که

 اهپاهیسخواست به سنگر گرفت یعنی هر گلوله ای که میرس قرار میزیر تیر ،سنگر را بزند

دادند، منتها گوش نمی ،کردیماعتراض میخورد به سنگر ما خیلی هم میخورد، بخورد نمی

 .ای خودشان داشتندیک سیستم خاصی بر  آنها

 ای ههایی وارد کرده بود که اگر اشتباه نکنم توپدانستم ارتش یک توپآنجایی که میمن تا 

ای ما هبان مستقر کرده بود. یک سری ثبت داشتیم، ثبتخاطر آن دیدهبه. گفتنداتریشی می

خیلی دنبال آن  ،را یادم آمد که آقای موسوی تر بودند، همین االن اسمیخیلی دقیق

داشتیم که بچه قوچان بود. خیلی بچه خوبی  الله بیاتنعمتبانی به نام گشت، یک دیدهمی

ته بودند هایی که رفیعنی نفوذ های دقیق را ایشان ثبت کرده است.بود. فکر کنم خیلی از ثبت

 
ً
خواستند. باالخره ما با اینها برای ایشان ثبت کرده بود. بعد ثبت از ما مختصات می دقیقا

گفتم شما ثبت و مختصات کردیم، میخودمان که کمتر خط را شلوغ کنند همکاری می

دهم. شما همینطوری الکی منطقه را شلوغ کردید. بنابراین، اگر یک نقطه را خواهید؟ میمی

ختصاتش را با گلوله، توپ و با تیراندازی در بیاورید. یعنی گلوله را روی بخواهید در بیاورید، م

 شآتاز توپخانه درخواست وقتی  .آخرین هدفتان بیاورید. در صورتی که کار ما برعکس بود

باید به توپخانه بدهد. آن را بزند و نقطه دقیقش را ثبت کند،  بانمختصات را دیده ، اولکنید

 ود. منتها کارشان برعکس ب
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ر شان مستقر بودند. باالخره فکدر محل ما نیرو نداشتند، ولی در نزدیکی ما نیروهای زمینی

اینجا قرار است عملیاتی شود و آمده بودند در صورت انجام  دانستند.کنم، آنها هم میمی

های بسیج در چند ماهی بچه شاید بگویم  عملیات یک طرف آن را هم اینها دست بگیرند.

برای ما بهتر شد؛ چون ترددمان و یک سری  ها از یک لحاظمنطقه بودند، البته آمدن بسیجی

داشت که ارتش نداشت. اینکه شلوغ شد  یک سری امکانات سپاهاز امکاناتمان بیشتر شد، 

 .درست، ولی از یک لحاظ هم برای ما خوب شد

 باالخره عملیات انجام شد

منطقه را بازدید کردند، دو ماهی گذشت تا این تحرکات  اینکه شهید صیاد شیرازی بعد از

ا هآنهایی که از قدیم در خط بودند جابجا شدند. بسیجی ،انجام شد، جابجایی نیرو زیاد شد

خالصه گفتند امشب عملیات است. البته ما از قبل  .آمدند، نیروهای جدید از ارتش آمدند

 هایمان را دوباره ثبت کردیم. خط آتشیدانستیم؛ چون جابجایی نیرو داشتیم خیلی از ثبتمی

که از قدیم بود را دوباره یک بازبینی کردیم و با توپخانه خودمان تیراندازی کردیم که بدانیم سد 

عملیات یک خودمان است. همه اینها که مقدمات  آتشمان کجاست، یعنی چند متر جلوتر از

 . ه بودیمدانجام دا بود

 درست است که بسیج به عنوان خط شکن به جلو رفت؛ ولی پشتیبانش ارتش بود. سپاه

که هم در آنجا  عملیات کرد. این خط باید تثبیت شود که ایران این نقطه را گرفته و تا زمانی

یعنی به عنوان یک  ،و فروکش نکرده است آنجا هنوز خط مقدم استهنوز خط شلوغ است 

خواستم بگویم، سپاه آمد آن ارتفاعات هرمله را به خط عملیاتی باید حساب شود. این را می

خالن رد شوید و گازش را راحتی در اختیار گرفت، یعنی شما سوار ماشین شوید و از مامی

یک  ،بروید. ارتفاعات قوی که در اینجا بود مثل هزار قلهبگیرید و تا پشت این ارتفاعات هرمله 

امید. اسم دقیق ارتفاعش یادم رفته، روبروی خودمان  210گفتیم سدی داشتیم که به آن می

ک ی یک کریدور بود که کنار شهر چوارتا ارتفاعات هرمله واقع شده بود. تا شهر چوارتا بود.

  ارتفاع
ً
ر اگ شد.اش خاکی بود از دامنه به باال دیگر صخره میکه دامنه العبوریصعبواقعا

ست توانباال بروید واقعا سخت بود، یعنی سرباز و هیچ نیروی دیگری نمی خواستید بهمی

ه ها باالی قله و ما پایین این قلدیدیم عراقیداری بود. مثال یک شب میشیب بجنگد. ارتفاع
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وجود داشت که نیروهای ما همیشه زیر این صخره بودند.  ایصخره پایین این قله هم بودیم،

 بود، آنقدر پهن نبود نهایتا یشما حساب کنید این ارتفاع دارای یک چنین صخره و جان پناه

خط  متر. مالحظه کنید جنگ در این محدوده بود، یعنی 211متر عرض داشت بطول 011

 ،توانست آن ارتفاع هرمله را نگه دارداین محدوده یعنی ایران اگر میشده بود. در نیروها مقدم 

 
ً
سخت بود. ارتفاع جوری بود که  دیگر احتیاجی نبود که برگردد به خط قدیم خود؛ چون واقعا

ای شد هیچ فایدهتوانست آنجا مستقر شود. اگر پایین ارتفاع نیرو  مستقر مینیروی زیادی نمی

 ن ارتفاع بود. کل جنگ باالی آ ،نداشت

 دار و هلیکوپترهای عراقعملیات هواپیماهای ملخ

کرد، یعنی داشت که با تیربار خیلی اذیت می عراق روزها یک سری هواپیمای ملخ دار

زدند. حساب کنید منطقه به آن کوچکی را هلیکوپترها آمدند با راکت خط را میهلیکوپترها می

نگه داشتن آن خط با نیروی زنند. زنند، نیروهایشان هم از روبرو میو هواپیماها با کالیبر می

 کم خیلی سخت بود.  

ر رفتیم دیعنی ما شب می .گشتندگرفتیم و روز دوباره برمییارتفاعات را مشب ما آن 

ه ها کصاف بود. خود عراقی ای کالً که یک ارتفاع صخره گشتیم به عقبروز برمی ،ارتفاع

 جان طرف قله بودندآن
ً
انی پشتیب پناه داشتند، چون توسط هواپیماها و هلیکوپترها شدیدا

د شد. یک مدت یعنی در آن فاصله چنشدند. باور کنید که آتش هلیکوپترهایشان قطع نمیمی

تا  ۲ور طشد. یعنی همینروزی که ایران ارتفاع را نگه داشته بود آتش هلیکوپتر عراق قطع نمی

یبل س اند شما یکآمدند، انگار به هلیکوپترها گفتهپشت سر هم هلیکوپترها می سورتی تا۲

 هر چقدر که مهمات و راکت دارید خالی کنید و برگردید. و دارید در ارتفاعات 

 

 جنگ روی آن ارتفاع خیلی سخت بود

 
ً
سخت بود؛ چون جان پناه درست حسابی نبود، البته جای ما  جنگ روی آن ارتفاع واقعا

طور پایین این ها را هل بدهیمروی بکنیم و عراقیخیلی امن بود، ولی اینکه بخواهیم پیش

شدیم در روز ارتفاع را ترک بکنیم و دوباره شب برگردیم باالی ارتفاع. شاید بگویم نبود، مجبور می

 جنگ چند روزی به همین منوال پیش رفت چون نمی
ً
پایین  شد خط را نگه داشت. حقیقتا
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تفاع را ای نداشت؛ چون در روبرو یک ارتفاعی واقع بود که باید آن ار ارتفاع جنگ فایده

شدند خط را رها کنند و به خط قبلی برگردند. مجبور می ،شد بگیریمگرفتیم؛ چون نمیمی

خواست دوباره آن آمد خط نگه داری کند. می نشینی کردیم، دوباره سپاهزمانی که ما عقب

دمان در خوشیرازه جنگ را دستش بگیرد. گفتند ارتش نتوانسته خط را نگه دارد و عملیات را 

نشینی کنیم، سپاه آمد تا عملیاتی کند که آن ارتفاع را از دست بگیریم که ما خواستیم عقب

که خواستیم عملیات کنیم نشد، یعنی نیرو به جلو رفت، همه  دست ندهیم. از جلو هزار قله

 
ً
شد آدم دستش ود و نمیالعبور بصعب کارها را هم خواستند انجام دهند؛ چون ارتفاعات واقعا

مدم جلوی بان آرفتند و صبح برگشتند، خود من به عنوان دیده را به جایی بند کند. شب به جلو

های هزار قله که یک یال خیلی خطرناکی بود، آنقدر هم خطرناک بود که اگر گلوله و ترکش

ای خیلی ج ،شدیدمیتوانستی نگه داری و به پایین پرت گرفت، خودت را نمیها نمیعراقی

 سختی بود.

ساعت  07بودیم. همان اواخر اسفند بود که بعد  ساعت هم ما روی یال جلوی هزار قله 07      

رای چیزی که دیدم آنچنان دستاوردی ب ،نشینی کنید. به نظر منبه خط قبلی عقب گفتند کالً 

 . یمتی بگیردیا غن برای اینکه بخواهد اسیری  ،ایران نداشت

 مامور شدم  هوابرد و بعد به سپاه 88 به تیپ

ن به فال ندگفت . به من سپاهبه مامور بودم و بعد  هوابرد 55به تیپ  اول  ،من در این عملیات

م. من کردیسپاه شو، ما با توپخانه آتشبار خودمان کار میبه جا برو، و به صورت مستقل مامور 

گفتم: سرگروهبان داستان از این قرار است، گفت شما بیسیم زدم و به سرگروهبان واحدمان 

تور بان عملیاتی هستید تابع دسدیدها باش؛ چون ما پشتیبانیم، شما چون تابع دستور پیاده

ن نزدیکش باشد؛ چون بدانند که توپخانه در چه بادید ،فرمانده دوست داشت ید.آنها باش

ها کند. به هرحال ما یک تماسی با سپاهیوضعیتی است و چطور و در کدام قسمت کار می

 07 بود. من مامور به سپاه بودم. یک یالی جلوی هزار قلهکه ای بود داشتیم که آخرین مرحله

 خودتان.ساعت هم گفتند برگردید روی خط قبلی  07ساعت هم روی قله بودیم که بعد از 

 بود، هرمله را به یاد دارم. گفتند شما رها کنید، آخرین یگانی که من به آن مامور بودم سپاه

هاست از آن زمان چون سال .یدنداشته باشکاری به این منطقه شما  به من گفتند اصالً 
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  ،گذردمی
ً
هست به  فقط یادم .توانم بگویم سپاهی چه کسی بود و چه اتفاقاتی افتادنمی دقیقا

عد ب ها و فرماندهانشان را پیدا کن.بسیجی، من گفتند فالن خط را رها کن بیا و به فالن جا برو 

آمدم ، از هر که عقب می یادم هست که داشتم کند که کجا بروی. خوبمیاو شما را راهنمایی 

کردیم، فرمانده سپاه را پیدا نمی ،شان نیستگفت فرماندهسیجی هستی؟ میپرسیدم بمی

آمدم. دو سه تا جیپ به سمت خط شاید بگویم من چند ساعتی داشتم پیاده به عقب می

دنبال شما  نگردیم. گفتم بابا کجایید ما تو آسموبان توپخانه میگفتند آقا دنبال دید، رفتندمی

هزار  از قبل هم من به برویم. گفتم کجا؟ گفت به جلوی هزار قله ،بیا برویم ،گفت. گردیممی

  ،مسیر خیلی بدی داشت .وذی رفته بودمیک نف ،قله رفته بودم
ً
 سخت بود، یعنی واقعا

ها یک جیپ با یک راننده به ما دادند، یکی دو تا سپاهی هم با خودشان بود سوار شدیم سپاهی

انبر گفتند می ،یموشد بر نمی ،تا زیر هزار قله، چون تجمع نیرو بسیجی آنجا زیاد بود و آمدیم

زیر  .ساعت آنجا بودیم 07رفتیم روی یک یالی، حدود  ،زنیم. به صورت  پیاده میانبر زدیممی

 
ً
 ندجاده زده بودنیروهای خودی العبور چون یک ارتفاع صعب جای بدی بود؛ آن هزار قله واقعا

باال واسه  آمدیگشتی میرفتی پایین دوباره برمییعنی مسیر راه تا آن آخر ارتفاع چون باید می

 
ً
  نیروها واقعا

ً
توانست نیروهایش را به آن سمت روانه می جای خطرناکی بود، یعنی اگر عراق واقعا

 رو ین داد. تجمعبریزد شاید ایران خیلی کشته میهای خودی روی یگانکند و آتش سنگین 

 زیاد بود.

نشینی است و روی خط قبلی خودتان عقب ساعت هم به ما گفتند آقا کالً  07 از بعد

 ،برگردید. هر نیرویی که در هر خطی بوده برگردد به خط قبلیش برود، بعد من پیش خودم گفتم

تا  5111تا  2111تا  0111آخر چه عملیاتی بود و ما چیزی از عملیات ندیدیم. مثال بخواهد 

ات اش را بگیرد، تجهیزات بخواهد بگیرد، یک عملیبیاید چند قبضه توپخانه سیر بگیرد، مثالً ا

 آنچنان چیزی نبود.  ،عراق بخواهد پاتک سنگینی بزند ،آنچنانی بخواهد بشود

دیگر اواخر  ،دوباره چند روز بعد از عملیات برگشتیم سر خط خودمان، همان میشوالن

 همان اسفند است. عراق یک عملیاتی در منطقه انجام داد، و ایران تا ارتفاعات لری

 مستقر شدیم. در این خودمان در ارتفاعات میشوالننشینی کرد و آمدیم روی خط قدیمی عقب

 آمد دوباره برگشت عقب؟ آتشبار چطور به جلو رفتیم، اینمدت عملیات که به جلو و عقب می



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 311

 

 05، 055دانم، شما حساب کنید گلوله توپ می و مچی بودن خودم توپخوب خیلی سخته، م

چقدر مهمات باید ببرد حمل  ؟خوب این در آتشبار چند تا توپ باید ببرد ،کیلو وزنش است

 بیاندازد دیگر نفسی برایشپشت ماشین  تا گلوله 21کیلویی سخت است سرباز  05کردن گلوله 

 .داستان تا اینجا طول کشید ،ماند. خالصهنمی

 چگونه عراق موفق شد

ی برگشت.   ارتفاع لر 0خواهم بگویم که ایران چگونه به روی خط زمان والفجر حاال این را می

آنجاها مستقر بود، االن مانگا و یعنی کانی روی ارتفاعات همان پنجوین 007و  0۲1های گردان

من  ،ودیمما پایین بو بودند ولی چون آنها باالی ارتفاع  توانم بگویم،نقطه دقیق ارتفاعش را نمی

شد، عین دوشکا بزرگ خیلی بزرگی داشتم این روی سه پایه وصل می 021در  21یک دوربین 

 75تمام شد، اول سال  70و سنگین وزن بود. داستان به آنجا رسید که شب عید یعنی اسفند 

نشینی هم کرده و روی مواضع حقیقتش را بخواهید ما چون از عملیات برگشته بودیم و عقب

شب در خط  هوابرد در آن بود، مستقر شده بودیم ، جیره خشک نداشتیم. 55قبلی که تیپ 

هاو هم به عنوان دید ،غرالله یاریداشتم به نام اصکمکی من  ،کار کنیمهخدایا چگفتیم  بودیم.

همه  آدم، شود تحمل کردان بودیم. گفتم اصغر ببین دیگر نمیبهیعنی جفتمان دید بان ما بود،

شود تحمل کرد. گرسنه باشی در خط چکار تحمل کند ولی گرسنگی را نمیتواند چیز را می

جیره غذایی  ،من بروم آتشبارتا ساعت مراقب خط باش  7، 5شما  گفتم خواهی کنی؟!می

یاری گفت باشد، گفتم حواست باشد، عملیات کرده ها بودیم که اللهدر همین صحبت .بیاورم

بروم  من .یک آتش سنگینی ریخت، حواست باشد ناگهان، شاید عراق کاری کرد ،ایمو برگشته

 .جیره خشک بیاورم

ها درست پشت میشوالن در جاده، منطقه قبلی رفتم پشت خط، دیدم سپاهیداشتم می

؟ گفتم حقیقتش را روی آقای دمیرچیاند، به من گفتند کجا میخودشان مستقر شده

اگر به من جیره بدهید  ،روم آتشبار جیره غذایی بیاورمدارم می ،خواهی از گرسنگیمی

ست بان ااین دید گفتند، میترسیدند ،اممنطقهبان هدانستند من دیدآنها چون می روم.نمی

پیش  ماند. البته مشکلبان میدید منطقه بدونو آید یک اتفاقی برایش پیش می ،رود عقبمی

بخواهد دست و پا بسته بماند نبود. گفت بیا تا جیره غذایی را به ولی اینکه توپخانه  ،آمدمی
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من هم از خدا خواسته رفتم در یک سنگری و ید. گفتم چه بهتر، شما بدهم، شما به عقب نرو

 یعنی آنقدر به من من دادند.ه بیک مقدار نان و برنج  ،در یخدان را باز کردم سه تا مرغ درسته

ی را یک سرباز پیاده بود، گفتم بیا این گون ،منتوانستم باال ببر  من به تنهایی که ندجیره داد

 ؟یدهمیجیره آورم گونی را هم شما بیار، گفت آقا مهرداد به ما هم ها را من میمرغ ،ببریم باال

من مرغها را جایتان خالی بردم  0/0/75صبح   چه وقت است؟ حاال این اتفاق برای ،بردیم باال

آمد در صدا از کسی در می ،شما بگو ،تر و تمیز کردم. خط کامال آرام شده بود ،داخل سنگر

د، یامشب نگهبان و روی ارتفاع باش ها گفتم، به بچهآمد. گفتم سه تا مرغ است ما سه نفریمنمی

 شام مهمان من هستید، گفتند باشد. 

، یکدفعه دو سه تا کردیمکرد و ما داشتیم بساط شام را آماده میخورشید داشت غروب می

آمد پشت سرش صدای شلیک که می ،هایمان تیز شده بودگوش ، آنقدرصدای گلوله آمد

گلوله  چند ثانیه بعد یک یک گلوله آمد پشت ارتفاع زمین خورد. .آیددانستیم دارد گلوله میمی

درست  .روی همان ارتفاع ریختآتش تهیه  ، بعد عراقکه آمددیگر خورد زمین، دومی و سومی

ها گفتم امشب عراق برای ما سال تحویل گرفته است. همان شب سال تحویل بود که به بچه

شلوار کردی و  یک زیر پیراهن تنم بود و که مواظب خودتان باشید جوری آتش تهیه ریخت من 

ستم، نتوان م،بروو به خط خواستم بردارم سیم و تشکیالتم را که میبود بی .هوا هم واقعا سرد

یخت، ری جلوی همان سنگر استراحت نشستم. آنقدر آتش تهیه سنگینی روی زمین مییعن

فتم عراق ها را بزنید. گو گفتم آقا فالن ثبت پیام دادم سیم را برداشتم، به آتشبارکه همانجا بی

 بروید.  انهایتزند، امان ندهید و نایستید، لباستان را تنتان کنید و پای قبضبدجوری دارد می

که جنگیده بودم آنطور آتش تهیه  زمان . تا آنرا زدمنطقه دقیقه عراق  51، 05شاید بگویم 

، 01بعد از  .خوردمی زمین گلولهشاید بگویم وجب به وجب  ،یعنی خدا شاهده .ندیده بودم

دقیقه آتش تهیه عراق خیلی سبک شد، ما از در سنگر  ۲، 2دقیقه در یک مقطع زمانی  05

خواستیم وارد خط شویم، کانال زده بودیم و پریدم در کانال و سریع به و می آمدیمبیرون می

زد، ولی آتشش سبکتر شده بود، جوری کرد و مدام میرفتم؛ ولی عراق تمام نمی خط مقدم

ا کرد که ما چند تا ثبت داشتیم با کاتیوشنبود که بخواهی ساکت بمانی. توپخانه ما هم کار می

حساس بود، من یک لحظه از سنگر  داشت کههایی ثبت مواضع ما هم رویکردیم. عراق کار می
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 .دنزنرا دیدم که دارد آنجا را می 007و  0۲1های بانی آمدم بیرون و ارتفاعات همین گرداندیده

سه پایه دوربین را آوردم در کانال یک دوربین خیلی قوی بود، آن سمت را نگاه کردم دیدم بدتر 

چی سیمرا زد، ما با بی 0۲1سمت ما آتش عراق خیلی کمتر شد، گردان  د. درنزناز ما می

پیاده  0۲1و مامور به همین گردان م.م  0۲1بان توپخانه دیده محسن جاللی  تماس داشتیم،

شان، دیدیمبینی ما میمحسن جاللی آنجا چه خبر است؟ گفت مگر نمی ،بود. زنگ زدم گفتم

ش روی بعد آت زدند.داشتند ما را می ،یعنی قبل از اینکه آنها را بزنند ،دیدیمگفت ما شما را می

 ا زیاد شد.و روی آنه ما کم شد

را بگیرند قبل از اینکه  0۲1و  007های نیروهای عراق قبل از اینکه بخواهند مواضع گردان

روهای خودی رفتند و پشت نیروها مستقر شدند، عراق آمده آتش تهیه روی ما بریزند از بین نی

آتش تهیه را روی ارتفاعات ریخته که وقتی آتش ریخته شد، از پشت آمدند و خط را گرفتند. 

ت نکردیم ما فرص ،گفتندمی ،از ما اسیر شده بودند کردیم قبلسربازهایی که با آنها صحبت می

اال ب یخت ولی زمانی که نیروهای عراقی از پشتحتی لباس تنمان کنیم. عراق آتش تهیه ر

خواستم این را داشته باشید که تا اینجا می  ،گفت من با لباس گرمکن اسیر شدمآمدند، می

در شب عید عراق آتش  رفت روی لری. نشینی کرد وچطوری خطمان از خط میشوالن عقب

 را گرفت. 0۲1و  007 های گردانریخت، مواضع 

 هم بسته شدراه تدارک عقب 

 شدیم و پادگان گرمکرد می وینآمدیم از دشت پنجمسیر ورود ما مثال از شهر به منطقه می

ه رسیدیم کخواستیم وارد منطقه شویم به یک سه راهی میکردیم و در باال که میهم رد می را

عمال  ،رفت. زمانی که عراق آمد این دو تا گردان را گرفتمی 002و  0۲1سمت چپ به گردان 

چ بسته شد؛ یعنی ما هی عمالً  یعنی ما راه تدارکاتیمان به عقب منطقه ما از پشت بسته شد؛

راهی نداشتیم به جز پشت خودمان که پشت سر ما هم کجا بود؟ دو توپخانه مستقر بود که آنها 

 ت لریبه ارتفاعا توانستند بروند، از سمت شیلرکجا میاز  ند.نشینی نداشتهم هیچ راه عقب

نشینی هم بعد از اسارت ما داستانش را چنین شنیدیم، زمانی که منطقه بروند، که این عقب

عراق به راحتی از راه  عراق خیالش راحت شد. راه تدارکاتی هم گرفته شد. بسته شد، ما کالً 

 را مسدود کرد. 002و  0۲1تدارکاتی پشت گردان 
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 شب و روزی که اسیر شدم

روی  عراق ،شدم ،که من اسیر 7/0/75یعنی شب  ،آمدپشت خط ما دشمن زمانی که 

، چیزی نیستنمایم را برداشتم، یادم سیم و قطبمنطقه ما آتش تهیه ریخت. من یک لحظه بی

خانه کار های توپگفتم اصغر با بچه در سنگر استراحتمان جا گذاشته بودم. به اصغر الله یاری

نقشه  خواستمکن تا من یک لحظه در سنگر استراحت کنم و برگردم. یادم نیست زمانی که می

را بیاورم، برگشتم سنگر استراحت کنم، دیدم از پشت صدای تیراندازی سالح سبک انفرادی 

 ه باشد و از پشت صدایشود عراق از اینور آتش تهیه ریختآید. تعجب کردم گفتم مگر میمی

ای جلوی سنگر استراحتمان نشستم تا ببینم این دقیقه 05، 01شاید بگویم من  ؟سالح بیاید

چیزی که شنیدم حقیقت دارد یا خیر، نشستم دیدم که بله نیروهای عراقی بودند و تعدادشان 

 پخانه عراق ادامهد. با توجه به اینکه آتش تهیه توآمدنمیند و به باال زدولی می ،هم کم بود

توانستند باال بیایند؛ چون خیلی از گلوله ها از ارتفاع خود نیروهایش هم به راحتی نمی ،داشت

من  اصالً  ،خوردها میخورد. مجدد روی خود عراقیشد و به پشت ارتفاع به زمین میرد می

 مانده بودم که اشتباه می
ً
از  بودم که یکی هاهمین صحبتفکر حقیقت دارد، در  کنم یا واقعا

گفت: خیلی وقت است که در  ،های پیاده را دیدم و گفتم فکر کنیم افتادیم در محاصرهبچه

ایم ولی در ارتفاع خودمان دانم خیلی وقت است از این سمت در محاصرهگفتم می ،ایممحاصره

ین گفتم شاید پای ،هم نیروهای عراقی پایین ارتفاع هستند. یک چشمه هم پایین داشتیم

گفت من کار ندارم، من رفتم، گفتم کجا؟ گفت جای ماندن نیست.  ،چشمه باشند

 ما با بچه ،شناختمنمی
ً
د ها روزها نگهبان بودنپیاده های پیاده زیاد دم خور نبودیم؛ چون معموال

 و ما شب
ً
ت گفسرباز  ات و اینها کار داشتیم،ادو  ما با فرمانده دسته ها در خط بودیم. معموال

 .بودند دقیقه پیش هم اند؟ من االن در خط بودم دهیعنی چه همه رفته ،فتند، گفتمهمه ر 

هایی که ریخت پیادهسنگر ما چون سنگر خیلی محکمی بود عراق آتش تهیه سنگینی که می

گفت: تنها خودتان هستید و  .بانیآمدند در سنگر دیدهتوانستند در خط بمانند مینمی

ما به آن  ،سمت راست ما یک ارتفاعی بود ،هیچکس دیگری نیست. من باز قبول نکردم

آنها  به تپه دو قلو بود؛ یعنی گفتیم تپه دو قلو، دو تا تپه بغل هم بود عین هم بودند معروفمی

گفتم  ،بانیم سنگر دیدهرفت ،دیگر آخر خط بودند و ما در باالترین ارتفاع منطقه بودیم. برگشتم



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 311

 

 من بروم تپه دو قلو و برگردم. گفت ،توانی اینجا بمانگفتم اگر می ،گفت آره ،اصغر اینجایی

دیدم، یرفتم کسی را نمچرا؟ گفتم بروم ببینم کسی هست یا نیست؟ من در این کانالی که می

 ا هم سه چهار نفر آدمدیدم آنج ،تپه دو قلوبه سمت دیدم، تا اینکه رفتم تک و توک نیرو می

هبان دانیم ما هم نگهایتان کجا هستند؟ گفتند نمیمانده و هیچکس نیست، گفتم پس بچه

گفتم  ،دوباره برگشتم عقب .ما کسی را ندیدیم .بودیم. عراق آتش ریخته و نیروهایش درگیرند

بانی ما، یدهد سه چهار نفر شما هستید پس اینجا نمانید بیایید برویم باال جای سنگر ،بوکه خ

یک ده نفری همه با هم باشیم. ما اگر میشوالن را نگه داریم  ،الاقل چند نفر شمایید چند نفر ما

ماند. خالصه سه چهار نفر را هم با خودم بردم میشوالن و جنگیدیم و آن هم خود به خود می

 گشتیم دریما م ،دیگر مهمات نبود اصالً  ،هم نداشتیم، شاید باورتان نشودکافی مهمات 

 بدر خشاو کردند ها تمیز میآنها را بچه ،هایی که سالها مانده بودسنگرهای قدیمی فشنگ

 آر پی چی و اسلحه سنگین اصال نبود. یک تعدادی بودیم که اسیر شدیم.  گذاشتند.می

وی نیر  هوا روشن شد و معلوم شد جلو چه خبر است، جلوی ارتفاع ما خداییش بگویم اصالً 

ا هبود تا زمانی که هوا تاریک بود تانک ،شد فقط تانکدیدیم، هر چه دیده مینمیعراقی 

من جلوی ارتفاع خودمان بودم  .ع کردند به زدنها شرو زدند، زمانی که هوا روشن شد تانکنمی

یعنی یک تانک  بودتانک  دیدم میتا تانک بود؛ چون من هر چه  211تا  051که الاقل 

عین همان داستانی که روی  ،که هوا روشن شد موقعی. بوددیدید یک نفر هم پشت دوشکا می

همان شد. قشنگ با خیال راحت دیگر  ،آمدندمی کوپترهای عراقیهلیکه ارتفاعات هرمله 

ای اپیماههو ،سه فروند ،دقیقا سه فروند نیروهای ایران اسلحه سنگین ندارد، کهفهمیده بودند 

دیگر هوا روشن شد و ما . رفتندزدند و میآمدند این کانال را میشش ملخه عراقی راحت می

 .بودند ها شهید و در کانال افتادهطرف را نگاه کردیم، یک تعداد از بچهآن ،طرفهر چه این

 
ً
ه یکی دو تا زخمی زمانی دادیم ک .زخمی نداشتیم یا سالم بودند یا شهید شده بودند حقیقتا

ر شاید د شدند. خواستیم اسیر شویم زخمیای که مییعنی همان لحظه اسیر شده بودیم؛

 .همان نیم ساعت اول که اسیر شده بودیم

وف شده معر  گفتیم. اصالً ما به آن تپه قاطر می که ای بودیک تپه ،پشت ارتفاع میشوالن

، حتی رسانیدن آب به تدارکات سخت بودرساندن  چرا؟ چون در کردستان ،بود به تپه قاطر
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این قاطرها هر موقع  . ازآوردندبا قاطر تدارکات می ،همین لحاظ هب ،گرفتی انجام  میسخت

رفتند. بود به آنجا میکه پشت سرمان ای یک تپهکردند به فرار می منطقه یهادست قاطرچیاز 

معروف  ه قاطربه تپاین تپه، دیگر به آن تپه رفته بودند  که این قاطرها برای گرفتن ها آنقدر بچه

یدم دمن از فاصله دور داشتم می ،. در همان فاصله نیم ساعتی که اسیر شده بودیمشده بود

نشینی نجا بودند که فرار یا عقبهایی آروند، بچهیک سری نیرو در دامنه تپه قاطر دارند باال می

خواهی میتا لری  کرده بودند و آمده بودند، یعنی عقلشان نرسیده بود که وقتی از میشوالن 

؛ گفتیم سه راه پدافندیک جایی بود ما می ید.از جاده برو ئیدعقب بروی در دید هستی، بیا

جاده نزدیکتر در قزلچه حرکت کنید و از  و ازیک پدافند دو لول مستقر بود در آن محل چون 

کردند.  نشینیهر جا توانستید بروید. مشخص بود یک سری نیروهای ایرانی در تپه قاطر عقب

  باالی سرمان آمد، کوپترآن نیم ساعت اولی که اسیر شده بودیم هلی
ً
، زدرا همانجا  دقیقا

ولی کسانی که فرار کردند در آن ارتفاع ایم گفتم که حاال ما در آنجا فعال اسیر شده و زندهمی

 باشند. مانده کنم یک درصدشان هم زنده چیزی که من دیدم فکر نمی

میشوالن اسیر شدیم، حاال یک عده شهید شدند. ارتفاع روی همان  یا بیشترنفر  7، 5ما 

 0۲5ان ردگونه تعریف کردند که  از گ های هوابرد چگونگی اسارتشان را ایندر اردوگاه اسرا بچه

 زاده فرمانده گروهانشسیر شدند، ستوان مهدیدر ارتفاعات شیخ گزنشین ا چند نفرهوابرد 

کنند، بعد ستوان نفری را اسیر می 01، ۲1ها عراقی. د توانسته بود فرار کنهم جز اسرا بود که 

 صلهفاشدند بالمی اسیرها عراقی داشتند توسطزند و آنهایی که زاده یک آرپی چی میمهدی

 ندازند روی شیباکنند و خودشان را میسربازها هم از موقعیت استفاده می .شوندپراکنده می

  7/0/75ما در  .نفر اسیر شدند 5، 0 نیروهای خودی و تنها
ً
های ظهر اسیر شدیم، نزدیک دقیقا

 ،نشینی کردیمایران گرفته بود، در آن تاریخ ما عقب ،0یعنی کل آن منطقه را که در والفجر 

ای تر رفته بود، یک جنشینی کرده بود و عقبعقبهم توپخانه  .دیگری نداشتیم یعنی چاره

با سایر  0۲77من به مدت دو سال و اندی اسیر بودم که در سال  تر تعیین کرده بودند.مناسب

 را به وطنم برگشتم.اس
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 9عملیات والفجردر  پیاده هوابرد 88تیپ 

 1هوابرد شیراز 55فرمانده تیپ  ،مرتضی محمدیستاد 8سرتیپ 

  1هوابرد در عملیات والفجر  55حضور و شرکت تیپ 

های دفاع مقدس بود. ترین عملیاتاز پیچیده که 1عملیات والفجر 

واحد احتیاط ، 55تیپ  .بصره و بندر فاوشهر ای شد برای ورود به مقدمه

باید در صورت نیاز در آنجا وارد جنوب بود و میمنطقه در  ارتش و سپاه

 عمل شویم.

  توپخانه گردان ،که از افتخارات نیروی زمینی است 1عملیات والفجر      

پشتیبانی آتش  ،های نزدیک اروند روداز نخلستان ، تیپم م  315

هوابرد را م.م  315شدند، گردان توپخانه  عملیات را انجام داد، بعد از اینکه واحدهای رزمی وارد فاو

نظر پشتیبانی  در عملیات فاو از 55یعنی گردان توپخانه تیپ  .به داخل شهر فاو منتقل کرد سپاه

دند و شهدای ش شیمیایی اکثر پرسنلش در آنجادیگر  شرکت داشت. آتش و سایر اقدامات تاکتیکی 

های آنها بیشتر به علت استفاده دشمن ازمواد شیمیایی بود. فرمانده گردان شجاعی داشت. گردان

 ند.نیروی احتیاط بود هوابرد 55 مانوری تیپ

او با تصرف ف شده بودند. هایش متوجه فاویگان تمام ارتش عراق اکثر ، 1والفجر بعد از عملیات 

ایی نیروی دری یم.خلیج فارس را در دست گرفته بود عماًل ما کنترل شمال ،توسط نیروهای ایران

م دستور داده بود که صدا تباط عراق با دریا قطع شده بود.عراق کاماًل حبس شده بود و در واقع ار 

به هر صورت باید فاو باز پس گرفته شود، به علت فشار بیش از حد عراق در منطقه فاو باید عملیاتی 

 گرفت که این فشار کم شود.نجام میا

 به صورت سبک به منطقه مریوان 55جابجایی هوایی تیپ 

با وسایل ترابری هوایی و نه با مهمات  ،هوابرد 55اول تیپ  ماموریت داده شد که در مرحله

 ارومیه هم 11 لشکربه همین دلیل به  .غرب برودوتجهیزات کاملش به منطقه عملیاتی شمال

  یی آن با هواپیماهای نیروی هوایی،  پشتیبانی الزمبا توجه به جابجاتیپ هوابرد، دستور دادند که از 

 .نمایدرا 
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 نگین را در آنجا دریافتهای سگفتند که سالح های سبکمان را برداشتیم. به ماما سالح

 عفرستیم و شما باید سریسایر جنگ افزارهایتان را از طریق راه زمینی برایتان می کنید.یم
ً
ا

غرب ملیاتی شمالکارکنان تیپ با تجهیزات انفرادی به سمت منطقه عتیپ را جابجا کنید.

  حرکت کردند.

توسط یک فروند هواپیمای  ،فرمانده نیرو و سرهنگ رنجبر ،تیپ 1من به همراه رئیس رکن 

سپس  و به مریوانتوسط بالگرد از آنجا  .پرواز کردیم شهر سنندجصوب به  فرند شیپ از دزفول

 ،د صیادشهی ،رفتیم. از طریق شناسایی هوایی به منظور شناسایی هوایی به بریدگی شیلر

 دیگر توسط ایشان به من داده شد.توضیحات الزم  به ما نشان دادند. محور حرکت و عمل را

الزم نبود که فرماندهان گردان،  قبل از حرکت یگان به آنجا بیایند، مسیر را شناسایی کردیم، 

 آمدند.اما در دره شیلر درگیری شده بود و هواپیماهای دشمن هم می

 کردارتش عراق رصد میهوابرد را  55جابجایی تیپ 

ه ممکن له این بود کغرب در اولین مرحمالهوابرد به منطقه ش 55یکی از دالیل بردن تیپ       

یر و چه ام که همیشه فرماندهان نیرو چه شهید صیاد شیرازی است تا حاال نشنیده باشید

توانید عملیاتی پیدا کنید که نمی ،گفتندحسنی سعدی در طی دوران دفاع مقدس به ما می

گر هدفی را ا د و موفق به گرفتن آن نشده باشد.کرده باشناین تیپ در آن هدفی برایش تعیین 

ا نهنیامده بودند و تیپ ت هم پا به جلو ،های همجوارشخاطر این بوده که یگانبه ،رها کرده

هوابرد داده باشند و نگرفته  55توانید هدفی را پیدا کنید که به تیپ گرنه شما نمیمانده بود. و 

 باشد.

باید بازسازی  ،آیدکند سپس به عقب میشرکت می که یک یگان در عملیاتهنگامی

همیشه فرماندهان عراقی رصد  .پرسنلی و تجهیزاتی کند و دوباره آماده اجرای عملیات شود

خواهد شدند که در کجا میهوابرد کجاست و به واسطه آن متوجه می 55کردند ببینند تیپ می

ه ما را این بود ک ،بردندمیایران ها پی به حمله عراقییعنی یکی از دالیلی که  .عملیاتی شود

رده بود ک ها ثابتکردند که آیا تیپ هوابرد آنجا هست یا نیست؟ چون تجربه به عراقیکشف می

 خواهد بود.  یا تک که حضور تیپ هوابرد در هر منطقه از قراین حمله

 کنند، تیپ هوابرد را به عنوان ستند عراق را فریب دهند و غافگیرخوااین مبنا چون میبر 
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 55نیروهای عراقی فوری خبردار شدند که تیپ  غرب حرکت دادند.ین یگان به شمالاول  

شود. عراق می غرب حرکت کرده است و وارد بریدگی شیلرهوابرد  به  سمت منطقه شمال

غرب کرد و بدین صورت و متوجه منطقه عملیاتی شمال را از منطقه جنوب کاستههایش یگان

 کم کردیم. فاوروی نیروهای عراقی را ما فشار 

 استقرار قرارگاه در دره شیلر

، بالفاصله حرکت کردیم و پس از اشغال و استقرار در منطقه  تجمعی در نزدیکی مریوان

قرارگاه فرمانده  سرهنگ سید حسام هاشمی .مستقر کردیم قرارگاه تیپ را در دره شیلر

نیز در منطقه حضور پیدا  33 لشکر نیرو در همان قرارگاه مستقر شد. فرمانده .بود غربشمال

 بود. سرهنگ محمد جوادی 33 لشکرهم در قرارگاه تاکتیکی  کرده بود، سرهنگ صالحی

یکی سمت راست و دیگری در سمت چپ من قرار گرفته  ،هم آمد کردستان 11 لشکرفرمانده 

بعد از  و بودند. سپس ما با حرکت تاکتیکی به سمت مریوان حرکت کردیم و در پادگان گرمک

آن به قلندرآوا و در ادامه به ارتفاعات سارسیر رفتیم که آنجا موضع تکمان بود و در آنجا مستقر 

 شدیم.

ها وقتی متوجه جابجایی ما شدند، نیروهای زیادی را به منطقه اعزام عراقی ،در همان زمان

ده بودیم ی انجام نداآنجا  عملیات .ولی فرصت کافی برای اشغال ارتفاعات نداشتند ،کرده بودند

 با هلیو آزاد ب
ً
 یی ما یعنی کچل کوهبرن نیروهایش را روی ارتفاع جلوود و نیروهای عراقی فورا

 . مستقر بود 33 لشکر،در ارتفاعات پلنگ سرو  پیاده کردند.

 در موضع تک و حمله تیپ 55ارتیپ استقر 

 کردیم وحمله  به ارتفاعاتی نزدیک شهر سلیمانیه ،در موضع تک 55بعد از استقرار تیپ 

برای اینکه صدمه نبیند و مورد  55اما یک تدبیری بود که تیپ  ارتفاعاتی را تصرف کردیم.

یپ ت بالفاصله یک ،کردهدفی را تصرف می کرد وای میبه محض اینکه حمله ،احتیاج هم بود

 برای اینکه اقالً  ،کردیم که در موضع پدافندی  بمانیممیخدا خدا  شد.پیاده جایگزین می

از خود شاید  عملیات انجام دادیم، 33سال  1ما در طول  توانستیم یک استراحتی کنیم.می

د و بعد دیمانماه باید روی موضع پدافندی می 1یا  1بپرسید اگر عملیاتی انجام داده باشید 

تا عملیات! علت این بود که ما تا هدفی را  33ت؟ این چه جوری اس ،عملیات بعدی یدرفتمی
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روز بازسازی و دوباره برای عملیات بعدی به  31شدیم و ظرف بالفاصله تعویض می ،گرفتیممی

 دادیم. کردیم  و تک را انجام میمنطقه دیگری حرکت می

  77لشکر تعویض تیپ با تیپ 

فرمانده   آمدند و ما را تعویض کردند. 33 لشکردیگر تیپ های   ،رسید که به ارتفاعی 55تیپ 

انش هم ، و یکی از فرماندهان گردسرهنگ سوداگر ،که ما را تعویض کرد 33 لشکرتیپ  

 ،نبا تصرف آ ا بگیریم.ر  هدف ما این بود که شهر سلیمانیه بود. سرهنگ یا سرگرد محمدی

شهر سلیمانیه مرکز استان  .به این سمت منتقل کند از جنوب ارتش عراق نیروهایش را

 عراق بود.سلیمانیه  و از مهمترین شهرهای کردنشین 

 در هر صورت ما به پایه کوه رسیدیم و یک ارتفاع دیگر هم داشتیم که این ارتفاع کامل تامین

ی ها را خنثهای عراقیپدافند کنیم، پاتک دو یا سه روز روی آن ارتفاع  ما مثالً  یعنی شد.می

آن قرار  روی کنیم،  سپس طرح ریزی کنیم برای ارتفاعی که آنتن تلویزیون شهر سلیمانیه

امین یم شهر تکرداگر آن را تصرف می مسلط بود.داشت، ارتفاعی که به تمام شهر سلیمانیه 

 شد.می

یپ را ت در احتیاط قرار گرفتیم. دوباره برگشتیم وو به هر حال ما آن ارتفاع را تحویل دادیم 

ه نیروی رندتیغ بُ  به نحوی دادند،وشش رخنه برای اجرای پاتک قرار در احتیاط به منظور سد و پ

 هدارد ک ه این را در دستش نگهکرد که همیشفرمانده نیرو سعی می زمینی واحد هوابرد بود.

 کار بسیار خوبی بود. 

در  ؟دهیدها شرکت مییک بار به شهید صیاد گفتم که چرا شما اینقدر ما را در عملیات

 دهم. اگر این تیپ همراه من نباشد اعتماد به نفسم را از دست می ،جواب گفت

 فشار زیاد دشمن و ترمیم خط 

روی  را بگیریم، به شهر سلیمانیهمشرف  خواهیم ارتفاعاتدشمن متوجه شده بود که ما می

ارتش عراق بیشترین فشارش را روی آن  خواستیم بگیریم.پاشنه همان ارتفاعاتی بود که می

گردانی از این تیپ که خط را پدافند  ،گذاشت. فشار دشمن بسیار زیاد بود، در اثر این فشار

 ،قرارگاه فرمانده بالفاصله .در احتیاط بود 55نشینی کرد. تیپ کرد از وسط این خط عقبمی

 به قرارگاه بیا ک سرهنگ حسام هاشمی
ً
 رد.ه فرمانده نیرو با شما کار داتماس گرفت و گفت فورا
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یکی از  ،هم آنجاست، فرمانده نیرو گفت 33 لشکرمن به قرارگاه رفتم و دیدم که فرمانده 

 ،را تصرف کردندخط اند ارتفاع وسط ها آمدهنشینی کرده و عراقیعقب 33 لشکرهای گردان

نشینی، ما که در احتیاط بودیم به محض عقب بود. عصر ،نشینی آن گردانزمان عقب

 .کنندنشینی میدارند  با اسلحه و بی اسلحه  عقب 33 لشکردیدیم که سربازانی از می

هم چبرو ببین کند.سقوط می لشکرگرنه  معطل نکن و گفت محمدی به من، شهید صیاد

 33 رلشکگفتم فقط یک خواهش از فرمانده ، ما خداحافظی کردیم و برگشتیم. کنیمیکار 

رمانده ف ،ایهکه شما روی آن رفتام، آن ارتفاعی دارم و اینکه من این منطقه را شناسایی نکرده

نفر از افسران  1فرمانده گردان را به همراه  ،گفتم ،گردانش شهید شده یا نشده؟ گفت خیر

خاطر اینکه برای جوان گردان که پاهای قوی داشته باشند به عنوان راهنما به من بدهید. به

را  این افسران ،فرمانده گردان قبول کرد و گفت باشد های حمله ور یک راهنما بگذارم.گروهان

 3ارتفاعی که در ، یعنی قرارگاهش سقوط نکرده رسیدکه، به نظر میگذارددر اختیار می

بعد  .در یک کیلومتری خط اولش بود پاسگاه فرمانده گردان ،کیلومتری تصرف کرده بودند

شهید صیاد گفت  دند.، تعجب کر شپاسگاه گردان خواهم بروم بهمن فقط میگفتم که 

خواهم بروم در پاسگاه فرماندهیش؛ کار کنی؟ گفتم با این فرمانده گردان میهخواهی چمی

به فرمانده گردان گفتم مهماتت همانجاست؟ گفت بله و دور و بر پاسگاه گردان، مهمات هست؛ 

فرمانده  نشینم به عنوانروم در پاسگاه گردان میخواهم و میگفتم مهمات اضافه هم نمی

کنم های تک کننده مامور میگردان و مهمات هم آنجا هست و سه ستوان جوان را به گروهان

باید  .جایی نداشته باشم و سریع عمل کنمکنم که جابهو  همانجا از همین مهمات استفاده می

 دکه هر آن دستور دهن ما آمادگی داشتیم ،در احتیاط بود ، هوابردکردممن همان شب عمل می

 عمل کنیم. 

هایش و ستوان م و آمدم به همراه سرگرد محمدیهایم را آورداز فرمانده گردان من دو  تن

همان ساعت در حالی  .که هنوز سقوط نکرده بود رفتم در پاسگاه فرماندهی گردان محمدی

 33 لشکرنیروهای عراقی آتش هم روی ارتفاعات جلوی  . که به شب هنوز زمانی مانده بود

در منطقه گردانی که نها نشان دادم؛ به آمنطقه را هم روی نقشه و هم روی زمین  .ریختندمی

 ند. همانرفته بود بود و فقط نفراتش اش هنوز مستقرهای پشتیبانیسقوط کرده بود سالح
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 گرفتیم.  ها را در اختیارسالح

 برای ترمیم خط 55موریت مجدد تیپ ما

 معاونش سروان احمد کریمیا انتخاب کردیم که سرگرد عابدی ر به فرماندهی  311گردان 

از  بود که وهان ایرج رادمهررئیس رکن سوم گردان و یکی از فرماندهان گر  بود و سروان حیاتلو

 .نوک حمله بودند ،یکم آرینو ستوان سرگرد عاقبتی 351گردان  بودند.  افسران توانمند ارتش

همان شب عملیات را انجام دادند و نتیجه را به من اطالع دادند. پلنگ سرو  11رفتند و ساعت 

 ر عراقی را اسیر کردیم و خیلی همنفر سرباز، درجه دار و افس 31شکافش پوشش داده شد و ما 

 خاطر این شجاعتی که این گردان انجام داد.دادیم بهکم تلفات اعم از شهید و زخمی

قرارگاه و نیرو اعالم  انتثبیت عملیات را به فرمانده 1111ساعت  ،دای آن روزمن صبح فر 

دیم کر ملیات میکردم و گردان ما فردا شب تعویض شد؛ چون با حساب و کتاب و شناسایی ع

 و تلفات کم بود. 

 نشینی کرد و شهید صیاد دوبارهنیز عقب گرادتیپ سرهنگ سو چپگردان مستقر در جناح 

حت در حال استرا ،من یک ساعتی بود که به علت خستگی عملیات شب قبل ارکرد.من را احض

شهید صیاد گفت که گردان سمت چپ از  سیم احضار شدم.بودم که توسط پیام ارسالی از بی

توانم من در جواب گفتم من در روز نمی .خط را ترمیم کنید نشینی کرده،عقبهم  33 لشکر

 ،با من هماهنگی کند لشکرفقط فرمانده  ،کنمروم شناسایی میاالن می اما آن را انجام دهم،

مثل شب قبل و طبق دستور قبلی که فرمانده نیرو داده شما یک فرمانده گردان و سه تا ستوان 

 جوان را در اختیار من قرار دهید.

 ر خط و مجروح شدن من و همراهان د فرمانده گردانحضور در پاسگاه 

هنوز پاسگاه فرماندهی آن گردان سقوط نکرده بود و گفتند که فرمانده گردان در ارتفاعات 

ار رسیدن به  پس .مانده است، گفتم پس بیایید برویم پاسگاهش و با آنها حرکت کردیم و رفتیم

پهن کردیم و هر چه خواستم نقشه را  ، در سنگر فرمانده گردان  نقشه را گردان پاسگاه فرمانده

شد و ما از سنگر بیرون آمدیم و در بیرون سنگر نقشه را باز کردیم توجیه کنم به علت تاریکی نمی

ا بی ارتفاعات مستقر بود و بان عراقی رواما غافل از اینکه یک دید دادم،و توضیحات الزم را می

کردیم، یک دفعه دیدم که یک باید تک را اجرا میدوربین حرکات ما را دیده بود. همان شب 
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ها گفتم مثل اینکه متری ما به زمین اصابت کرد، من به بچه 511گلوله توپ آمد و در 

متری ما  11ر خواهند ما را بزنند و در حال تشریح وضعیت بودم، یکباره متوجه شدم که دمی

یک گلوله دیگر خورد و یک ترکش به سرم اصابت کرد و موج انفجارش هم من را از زمین بلند 

اش خورد و تا حلقومش پیش رفت و نیز یک ترکش به لثه سروان رادمهرکرد و بر زمین زد، 

ربازی رد و پای او قلم شد، ساش را داشتم نیز ترکش به پایش خوفرمانده گردانی که قصد توجیه

 ی هم مورد اصابتکه اسکورت من بود نیز درجا شهید شد و نقش بر زمین شد و جیپ فرمانده

من بعد از مجروحیت بیهوش  .باک آن منفجر شده بود و در حال سوختن بود ترکش قرار گرفت.

و تمام آنها یک مهمات آر پی جی که در آنجا بود خورده بود محل شدم و گلوله توپ دشمن به 

بعد از ظهر که وقت اذان  5رفت، من در ساعت شد و هر کدام به سمتی میبه یک منفجر می

 های تیپ به عقب تخلیه شدم.هوش شدم که بالفاصله توسط بچهزخمی و سپس بی ،بود
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 9عملیات والفجرهوابرد در  55تیپ  135گردان 

 1هوابرد 55تیپ  135فرمانده وقت گردان  زین العابدین مرادی ستاد 8سرتیپ

 9عملیات والفجرهوابرد قبل از  88تیپ 

 خیلی در  8هوابرد قبل از عملیات والفجر 55تیپ 
ً
اصوال

هایی که کرد مگر در زمانهای پدافندی شرکت نمیعملیات

در خطوط پدافندی به کار برده خواستند این تیپ استراحت کند، می

به تیپ در منطقه سومار به مدت شش ماه و  ،به عنوان مثال .شدمی

 کردند.غرب، خط پدافندی واگذار در منطقه شمال در سورکوه شیلر

 اگر شدیم تامستقر  منطقه شوشخات های ابوصلیبی سپس در تپه

پس از تثبیت و  .ندکنجا جهت عملیات آفندی جابه را 55تیپ  ،عملیات آفندی انجام شود

دادیم و دوباره به مواضع ها تحویل میپدافند در مواضع جدید، خط پدافندی را به سایر یگان

که  یسال 0که در طی به طوری .کردیمشدیم و شروع به بازسازی گردان میجا میقبل جابه

دوباره بازسازی شد. یکی در  صفر صفر شد و0۲5ان بار گرددو  ،من فرمانده گردان بودم

 خیلی خسارت دیدیم. و دیگری در عملیات قادر بدرعملیات 

به جنوب استان  از منطقه شوش، 7و قبل از عملیات والفجر در هر صورت بنا به دستور تیپ 

هموار  7در شلمچه یک تک فریبنده را اجرا کردیم و راه را  برای عملیات والفجر ،  خوزستان

وتاهی مدت ک ه منطقه شوش برگشتیم و در آنجاب ،کردیم؛ بعد از اجرای عملیات تک فریبنده

 گذراندیم.میرا به  بازسازی و آموزش 

 غرببه سمت شمال 88حرکت تیپ 

 غرب حرکتیات به سمت منطقه شمالعمل راجهت 55بعد ازمدت کوتاهی به سرعت تیپ 

دیم منتقل کر  مریوان و سپس به کنار دریاچه زریوار را با اتوبوس به سنندج 0۲5دادند. گردان 

 8ما را به منطقه عملیاتی والفجر  ،از مسیر پادگان گرمک، 27 لشکرو از آنجا با خودروهای 

 .منتقل کردند

 با زحمت لشکربا استفاده از امکانات  .بودند 27 لشکرفرمانده  جوادی سرهنگ ،آن زمان

 زیادی از یک ده نزدیک مرز به نام میرآباد به کوخالن عراق وارد شدیم و در سمت راست پادگان
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آن ناحیه بود مستقر شدیم. با توجه به جابجایی سریع تیپ، وسایل  گرمک و روی ارتفاعی که در

 دادیم، ولی هنوزنیاورده بودیم، ما باید عملیاتی را انجام میهمراه به  سنگری خود را از شوش

ملیات فقط گفتند بفرمائید ععملیاتی هم نشده بودیم.  از ماهیت عملیات خبر نداشته و توجیه

، فکر کنم یک یا دو روز در آنجا بودیم و فرصت داشتیم به آنجا رسیدیمهم انجام دهید، تازه وقتی 

 نکهو با توجه به ای خیلی نزدیک بود به پنجوین هم که شناسایی را انجام دهیم. محل استقرار

بور عاز بانه به طرف این ارتفاعات  بردند، به بانه ما را از یک مسیر دیگر بود زیر دید دشمن 

به  خانو از پل اسماعیل خانپل اسماعیلاز آنجا به طرف دیم و رفتیم رسیدیم به قزلچه و کر 

میانه یک شناسایی ماخالن آمده، در شاخ تارجر و درهرفتیم ، منتها در نقشه م خالنممی

 خیلی جزیی انجام دادیم.

، به علت اینکه تیپ خیلی در فرمانده تیپ جناب سرهنگ مرتضی محمدی ،شب همان روز

نوبت بندی کرده بود، مثاًل در یک عملیات  ،ها را در تکگردان ،شدعملیات شرکت داده می

رسید که تک کند. می 0۲5تک اصلی بود و در  عملیاتی دیگر  نوبت به گردان  027گردان 

فرمانده تیپ، شب من را احضار کردند و به من گفتند که فردا صبح آماده  سرهنگ محمدی

خواهیم رویم؟ گفتند به جایی که میگفتم کجا می برویم، خواهیم به جاییشوم که می

را انجام دهیم. من صبح به همراه رکن سوم گردان آمدیم و رفتیم برای شناسایی و از شناسایی 

 .بود النیشمیانه، فکر کنم ارتفاعات مگذشتیم و رفتیم سمت راست دره  انخپل اسماعیل

رادران ب به باالی ارتفاعی بردند.، من را بود و استقرار نیروهای سپاه ارتفاعی بود که محل قرارگاه 

ود، سنگر هستانی بچون منطقه کورا بگیریم.  رتاگفتند که باید ارتفاعی در حوالی چواسپاهی 

ایی بود. های نبود و به علت وجود موانع طبیعی بین خطوط پدافندی شکافپدافندی پیوسته

آنجاها را بگیرید؛ تا ما آمدیم که برویم و با به ما نشان داد و گفت  امشب باید  دی سنگراتعد

برادران سپاهی به ما اعالم  ،ی کنیمها دوباره برگردیم و منطقه را شناسایفرماندهان گروهان

 عملیات لغو شد و من به محل  کردند
ً
که دیگر الزم نیست این عملیات را اجرا کنیم و تقریبا

  .استقرار گردان برگشتم

مانده فر سرهنگ محمدی ،با برادران سپاهی برای شناسایی رفته بودیمهمان حین که ما در

 خالن در آنجا از ناحیه سر زخمی و تخلیه شدند و رئیس رکن سوم و ممی منطقه موبراتیپ در 
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 ساعت سرپرست تیپ شدند، خدا ایشان را بیامرزد. 07به مدت   مرحوم سرهنگ حسن رنجبر

بین دره میانه و شاخ  027کردند، گردان میطرف هلوان پدافند  057و گردان  010گردان 

لشکر  ۲یعنی قبل از ما تیپ  .هم در موضع پدافندی بودند 27 لشکرتارجر و گردان سوار زرهی 

 ما قرار بود که .گوی آن نبودمنطقه بود. منطقه دارای عرض زیادی بود و یک تیپ جوابدر  27

 ،ها رفتند و تعویض را انجام دادندخط را تعویض کنیم که گردانگردان در  0و گردان برویم  5با 

 تعیین شد. غربشمالهم به عنوان احتیاط قرارگاه  0۲5گردان 

 در احتیاط 468گردان 

ه بدین صورت نبود ک نشده بود و خط پدافندی مسیر و حد آن معلوم نبود.منطقه تثبیت 

هایی که من برای ولی مکان .در احتیاط بود0۲5گردن یگانی با یگان دیگر تعویض شود؛ البته 

 .گفتند که به جلو آمدیم و اسیر گرفتیممیشناسایی رفتم، به آن صورت نیرویی ندیدم ولی 

عملیات تعویض هم یک شرایط دارد، تعویض شونده یک شرایط دارد و تعویض کننده هم 

 توان یگانها در حال حرکت هستند، نمیبه همین صورت، عملیاتی که هنوز ادامه دارد و یگان

با عجله تعویض شد؛  27 لشکر ۲ساعت طول نکشید که تیپ  20را تعویض کرد؛ در هر صورت 

 ۲هوابرد هم به کمک تیپ  55های تیپ توانست این منطقه را پوشش دهد، گردانچون نمی

در همان نزدیکی گرمک دستور دادند که احتیاط باشیم.  0۲5رفتند؛ از جمله گردان   27 لشکر

عمل  از تیپ دستور آمد که حرکت کنم و بیایم و وارد 20:11شب همان روز  در حدود ساعت 

شوم، با آن شرایط و سختی و مکافات و ارتفاعات و زمستان )اواخر اسفند بود ولی هوا خیلی 

نطقه م یشان گفتند بروید و ا  سرد و برفی بود( رفتیم خدمت مرحوم جناب سرهنگ حسن رنجبر

نار ل من شبانه رفتم کردید، به هر حاکید که گفتم صبح این را ابالغ میاحتیاط را اشغال کن

قزلچه روبروی لری یک رودخانه پر آبی است، روبروی لری من یک ارتفاعی را انتخاب کردم، 

به آن صورت نبود که بتوان یک احتیاط را در آن مستقر کرد ولی به علت کوهستانی بودن البته 

 م.چادر مستقر کردی ا زدنمنطقه، محلی را انتخاب و گردان را شبانه به عنوان احتیاط در آنجا ب

  4638شب عید سال 

بود و من در چادر فرماندهی گردان نشسته بودم و رادیو گوش  0۲75شب عید سال 

حویل نزدیک ت .خواست شب عید را تبریک بگویددادم و گوینده رادیو به زبان گیلکی میمی
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هایم به من زنگ زد و گفت جناب سرگرد فرمانده یکی از گروهان سال بود که شهید اصالن بیگ

من هم گفتم سمنو کجاست، سنجد کجاست که گفت نه من یک  ؟!خواهیدسین نمی مرادی

هایی درست کرده بود و با من شوخی سین ،ام سرنیزه، سرباز، سروان، سرگردسین درست کرده

به  ای بود و به عنوان سرپرست تیپافسر ورزیدهکه  ورزه سرهنگ مظفرکشابودم ککرد، نشسته 

ده باش آما با تلفن صحرایی به من زنگ زد و گفت مرادی تعیین شده بود،  جای سرهنگ رنجبر

 درجه یک که نیست.  ،است 5ها  بگیرید بخوابید  آماده باش درجه ، گفتم بچه5درجه 

 نیم ساعت نگذشته بود که سرهنگ مظفر کشاورز
ً
 مجددا تلفن زد و گفت مرادی تقریبا

 سروانو  27 لشکر ۲رئیس رکن  سرهنگ کامیابکجا حرکت کنم، گفت  به سمت حرکت، گفتم 

 7کنند، یادم است که با آیند شما را هدایت میمی 27 لشکر ۲رئیس رکن دوم تیپ   سرآبادانی

انداز و چند تویوتا خودرو نبرده و خمپاره 017و  018، چون ما به جز جیپ 27 لشکراز  800بنز 

و در همین حین  رفتیم.می 27 لشکرخواستیم جایی برویم باید با وسایل نقلیه بودیم، اگر می

ش بودند، لشکرفرمانده  صالحی سرهنگکه آن زمان  88 لشکر ۲بودم که تیپ هم من شنیده 

 به من دستور دادند حرکت کنید و ارتفاع شیخ گزنشین .اند و پشت ارتفاع لری هستندآمده

روی شیخ گزنشین  27 لشکرگردان سوار زرهی سقوط کرده و شما باید بروید و وارد عمل شوید. 

ارخ وان کاظم تهایم ستفرمانده گروهان پل قزلچه عبور کردیم.حرکت کردیم و از  مستقر بود.

 ان اصالن بیگزاده گروهان دوم، گروهان سوم ستوفرمانده گروهان یکم، ستوان محمد مهدی

ا هگروهان ارکان را به یاد ندارم. زمانی  به ما دستور حرکت دادند که مرخصی نام فرمانده بودند.

 تثبیت شده بود، ما بعضی از فرمانده 
ً
آزاد شده بود و بعد از یکی دو هفته که منطقه تقریبا

 به مرخصی فرستاده بودیم. روز مرخصی نرفته بودند، 81بعد از هایمان و آنهایی که گروهان

 هاوارد عمل شدن گروهان

به  .زاده بودحرکت دادم، گروهان ستوان مهدی 27 لشکررا با خودروهای  گروهان دوم

روید، قبل از آن یک زاده گفتم به آن طرف پل قزلچه پای ارتفاعات شیخ گزنشین میمهدی

ا تمام کنید تارتفاعی مشرف به رودخانه قزلچه به صورت کله قندی وجود دارد در آنجا توقف می

 من هنوز گروهان دوم را حرکت نداده بودم که س
ً
توان گردان برسد و من هم بیایم؛ تقریبا

گویند وارد عمل شویم، من گفتم گردان می سیم به من گفت که جناب کامیابزاده با بیمهدی
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 بهکه هنوز نرسیده است و فقط یک گروهان است. در هر صورت من 
ً
 موسگروهان  خود را سریعا

اند، در هر صورت در عمل دستور را داده رساندم و دیدم، نخیر آقایان که گروهان اصالن بیگ

ان خواستند پشت سر گروهرا که میانجام شده قرار گرفته بودیم و خیلی عجوالنه گروهان یکم 

زاده به طرف شیخ گزنشین و ستوان وم بیاید، نیامده ما وارد عمل شدیم. ستوان مهدیس

 
ً
ت در عقب گروهان سوم حرکاصالن بیگ بین شیخ گزنشین و شاخ تارجر رفتند و من تقریبا

 کردم. می

 شهادت فرمانده گروهان سوم 

نطقه مفرمانده گروهان سوم شهید شده است. سیم به من اطالع دادند که اصالن بیگبا بی

 می آن
ً
 در دامنه ارتفاعات ،توانستیم تا نزدیکی دشمن برویمقدر پیچیده بود که واقعا

ً
منطقه  اوال

 دره 
ً
یگ خودم را سریع باالی سر اصالن ب عمیقی بود و ارتفاعات پیچ در پیچ،جنگلی بود و ثانیا

 او را به کناری منتقل کرده بودند.سربازان  بارید.هوا خیلی سرد و برف شدیدی هم می ،رساندم

وقتی بدن ولی زخمی نشده،  اینکه شهید نشده و هیچ جای بدنش هم ،به سربازها گفتم

یروهای نوی توسط گلوله تیربار دوشکا  ندم خون از دهانش به بیرون زد.اصالن بیگ را برگردا

شد ولی از داخل از ناحیه خارجی بدنش خونی دیده نمی .قرار گرفته بود عراقی مورد اصابت 

و ستوان سوم   دستور تخلیه او را دادم کند، در هر صورت خدا رحمتش .متالشی شده بود

 به جز او کس دیگری را نداشتیم. درالبته و  .مه عنوان سرپرست گروهان تعیین کردرا ب جمالی

دادیم و گروهان یکم  زاده و گروهان شهید اصالن بیگ به حرکتمان ادامههر صورت ما با مهدی

 رسید.
ً
فاعی روی ارت این طرف قزلچه مستقر شدند.در  گروهان ادوات همه رسیدند و  بعدا

 مستقر شدیم. پنجوین و و گردنه قزلچه  مشرف به رودخانه

ک یت کردیم.؛ حرکو شیخ گزنشین را تصرف کنیم کرده قرار شد ما شب هنگام حرکت

راه  توانمگفت که من شب کور هستم و در شب نمیسربازی داشتیم می :عنوان کنم ایخاطره

 پشت به مهدی ،گفتم خیلی خوب ،بروم
ً
زاده گفتم دستش را بگیر و با خودت بیاور، من تقریبا

ن او با دید .زاده در حرکت بودم که نصف شب این سرباز برگشت من را پیدا کردگروهان مهدی

طوری توانستی من را پیدا کنی؟ گفت شما هر کجا که باشید ه گفتم تو که شب کوری داشتی چ

 زاده رفت و شیخ گزنشین را گرفت و گروهان شهید اصالنگروهان مهدی م.من هم آنجا هست
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 گرفتبیگ از شیخ گزنشین تا شاخ تارجر که مشرف به دره میانه هست
ً
 .ستادیمو ای ، تقریبا

  424شهادت فرمانده گروهان گردان 

 ،من از تیپ کمک خواستم و تیپ .رفته بودندهمه به جلو هوا خیلی سرد بود و سربازان 

زاده، را به کمک ما فرستادند که برود به کمک مهدی 010از گردان  دوم باروزهگروهان ستوان

حل به سمت م شم ووی گفت َچ  زاده،وان مهدیبه او گفتم برو به کمک ست ،وقتی که باروزه آمد

 سیم زد که باروزهزاده بی؛ یک ساعت بعد از آن مهدیرفت زاده در شیخ گزنشینگروهان مهدی

گفتم که اسرا را به قرارگاه  2من به درجه دار رکن ،ما یکی دو تا اسیر گرفتیم .شهید شده است

 تیپ تخلیه کند.  

 تعویض ما به دستور شهید صیاد

تصرف کرده  ا با تلفات باال شیخ گزنشین ر که  ساعت 07اینکه حدود  به هر حال بعد از

بیاید ما را  88 لشکردستور داد که دو گردان از  ،خدا رحمتش کند شهید صیاد شیرازی ،بودیم

 88 کرلشاند و امشب دو گردان از خسته شده های مرادیتدبیرش این بود که بچه.تعویض کند

قرار بود که با من در تماس باشند. از طرف  به عقب برگردد. عوض کنند و مرادیرا  بروند مرادی

یم شدل قزلچه رد میباید از روی پآمدند، قزلچه طوری بود که میدره میانه، قزلچه و لری نمی

اینها گفتند که از طرف دره میانه اول به شاخ تارجر بروند و بعد  .رسیدیممی تا به شیخ گزنشین

های زدیکیالبته تا نتعویض کنند که نتوانستند بیایند. از آن به شیخ گزنشین و دو گردان را 

برگشتند یا که  88 شکرل هایمواضع ما آمدند و درگیری با نیروهای عراقی شروع شد و گردان

 نتوانستند بیایند. 

 دچار موج  ،های کاتیوشای دشمندر همان شب من به واسطه شلیک موشک
ً
تقریبا

گرفتگی شده بودم و من را  به پست امدادی گردان واقع در دره میانه تخلیه کردند و پزشک 

ساعت نباید برگردی باال و در صورت برگشتن به خط، یک موج دیگر بگیری  07بهداری گفت تا 

 بود.نچون کس دیگری  هایم ماندم و صبح دوباره به خط برگشتم؛خواهی مرد. شب پشت یگان

 نتوانسته بودند ما را تعویض کنند.   88 لشکرهای یگان

دستور داد که ضمن حفظ مواضع خودشان )چون درگیری  010تیپ هوابرد به گردان 

رسیده بود و جناب سرگرد  010نداشتند( به کمک ما هم بیایند، وقتی که من رسیدم گردان 



 055/ زین العابدین مرادی 2قسمت دوم : تاریخ شفاهی، سرتیپ

 

  نیز حضور داشت. 010رمانده گردان ف مجیدی
ً
 نیروهای بود، درگیری شدید بعد از آن تقریبا

 نزدیکی
ً
 27 شکرلگزنشین را اشغال کرده بودند که گردان من را زیر امر یخهای شعراقی تقریبا

 توانم.قرار دادند. من گفتم نمی

  31ر لشکر ورود گردان تکاو

 گردان تکاور دستور رسید که از شهید صیاد شیرازی ،در هر صورت در این کش و قوس

اش جناب سرگردی بود اهل شیراز که تکاور هم بود )سرهنگ را که  فرمانده 70 لشکر

 بین کانی شاهچراغی
ً
ه ما ما به عقب آمدیم و ب. در شیخ گزنشین مستقر شوند مانگا( تقریبا

دره خالن، از ممی 27 لشکر ۲تیپ را تعویض کنیم؛  27 لشکر ۲دستور دادند بعد از آن تیپ 

یک گردان  027را تعویض کنم و گردان  اوج رجر و من قرار بود که گردان سروانتا شاخ تا میانه

 شب شده بود و ایام عیدخالن عوض کنرا در ممی ۲دیگر از تیپ 
ً
 و ماه د بود و فروردین. تقریبا

 هوا خوب بود. 

بودم که تا این  اوج ود و من در پاسگاه فرماندهی سروانهنوز تعویض کامل انجام نشده ب

ت . یادم اسهای دره میانه  مستقر شویمامنهو ما برویم در پاسگاه جدیدمان در د تعویض انجام

شب بود و من پیش سروان اوج نشسته بودم، فرمانده گروهان سوم که شهید شده بود و به جای 

زاده و گروهان یکم که ستوان تارخ بود و گروهان دوم هم مهدی جمالی ۲ستوان  اصالن بیگ

 ها داشتم که هر وقتسنگین بود؛ من یک تجربه در جبههبود، شب بود و وضعیت و جو منطقه 

آن شب هم خیلی ساکت و سوت و کور بود،  دادم.ای را میاحتمال حمله ،شدجبهه ساکت می

شد. من به جناب اوج گفتم که من از این وضعیت تیراندازی نمیهم  ۲اصاًل یک تیر تفنگ ژ

که سروان اوج  ای و. . . بگو خمپارهآقا دستور دهید شلوغش کنند،  ،کنماحساس خطر می

 گفت نه چیزی نیست.

 شروع درگیری توسط ارتش عراق

ه خاتمه نیافت هنوز عملیات تعویض هنوز کامالً که بود که در دره میانه  20:11شب ساعت 

مه عملیات تعویض را انجام صبح ادادر بود و ادامه آن به شب خورده بود که خواسته بودند 

ها بود و افسر خیلی خوبی بود به من اطالع که فرمانده یکی از گروهان یسروانجناب دهیم. 

 ورت در هر ص د و این درگیری به صبح کشیده شد.داد که نیروهای عراقی درگیری را شروع کردن
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 اق خیلی با توپ پر جلو آمده بود.توانستیم بکنیم و عر هیچ کاری نمی

دان به روی ارتفاع لری که با توجه به عقب آمدن گر  به صورت سربسته به ما گفتند که بیایید

ن، شاخ تارجر، شیخ گزنشین تا ای است که از طرف سرکان بین شاخ هرااینجا جاده 027

زاده دور به همین دلیل گروهان مهدی نشینی کرده بود،عقب 027میانه است که گردان دره

 .خورد و پشتش بسته شد

 سوم از محاصره نجات گروهان

زاده دییدم که مهصبح باال رفته بودم و با توجه به دستور عقب نشینی، د به هنگام من که

 ازدر آن هنگام یک ستون عظیمی .است گزنشین گیر افتادهروی شیخبا عده ای سرباز 

، به علت ندآمدمیشدند به سمت ما کوپتر هم پشتیبانی مینیروهای عراقی که با هلی

توانستند گسترش پیدا کنند به همین خاطر با آرایش ستون کوهستانی بودن منطقه نمی

 هو نیروهای عراقی ب .کردندکوپترها شناسایی میآمدند و ستون هم مکانیزه بود و هلیمی

ند دمن دیدم که دو الی سه نفر از سربازانش هم اسیر شده بو زاده رسیده بودند.گروهان مهدی

د گیرنها سربازان را میدیدم که عراقیمی .م در صف ایستاده بود که اسیر شودزاده هو مهدی

ر د دند و رفتار خشونت آمیزی داشتند؛کر زدند و آنها را خلع سالح میو بعد با قنداق تفنگ می

 شجاعت به خرج داد و با گفتن تکبیر و شلیک یک موشک آر پی زادهکه مهدیدیدم آن موقع 

بعد خودش می گفت، آن آر پی جی با گلوله روی آن را بر زمین در  باعث شلوغی شد.  8جی 

من دیدم که سربازان گروهان با هم به سمت کنار خود دیدم، ناگهان برداشتم و شلیک کردم. 

د و نیروهای خودی مستقر بودند سرازیر شدند، تنها حضور نداشانه جایی که عراقیدره می

خود را به یگان معرفی کردند  ،ساعت 82ها بعداز ساعت، بعضی 07ازان بعد از تعدادی از سرب

کرد که چگونه تعریف میساعت خودش را به یگان رسانید.  07زاده هم بعد از و خود مهدی

خود را در میان درختان بلوط مخفی و تا فرا رسیدن شب صبر کرده و دیدند که خبری نیست و 

جنگل و دره میانه و قزلچه را رد کرده بود و از سمت لری آمده بود و محل گردان راپیدا کرده 

 زده نفری از سربازانزاده با شلوغ کردن فرار کرد، البته ده الی پانبود، خالصه ستوان مهدی

 اسیر شدند. 

 ای شدم که خودروی افتضاحی بود و خودمولت کره 20سوار یک جیپ کا ام هم من 
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چی هم همراه داشتم که بچه شمال بود و البته همه کردم و یک سرباز بیسمرانندگی می

دوالبی  شد یکی جادهخالن آنجا دو جاده میسربازان پایین آمده بودند. از همان مسیر ممی

.همینطور آمدای واقع بود که از همین جاده مییک همچنین اسمی بود و کنار یک رودخانه

دید و و من را می آمدجلو میکوپتر عراقی هم  همین جور یک فروند هلی آمدمکه به عقب می

ن مگفت بیایند من را دستگیر کنند که این هم از شانس بد، ما را دید و خواست ها میبه عراقی

 چیکردم و به سرباز بیسمملخ داشت و من با سرعت رانندگی می 7را بزند، هلی کوپتر عراقی 

رید و سیم را رها کرد و به بیرون پتوانم، گفتم هر چی شد بپر و بیگفتم بپر بیرون، گفت نمی

 رمن هم از پشت فرمان به بیرون پریدم و جیپ هم در سرباالیی مالیمی قرار داشت و هلی کوپت

عراقی هم به جیپ شلیک کرد ولی به آن اصابت نکرد و جیپ  یواش یواش ایستاد و ما دوباره 

 دانستمزاده جزء آخرین نفرات بودیم  و البته نمیمن و گروهان مهدی .سوار آن شدیم و آمدیم

آمدیم در همان می خانمنتها ما از طرف پل اسماعیل ایم،که  دره میانه به قزلچه را رد کرده

وضعیت نیروهای ما  پدافند کند. که در ارتفاع لریآمده بود  70 لشکرموقع هم گردان تکاور 

داران که خیلی از درجه اصالن بیگگروهان  خیلی خوب نبود، چون قبل از آن تک کرده بودیم،

زاده شیخ گزنشین را گرفته بود بودند و بعد از آن هم که ستوان مهدیشده ما شهید و زخمی

 هنوز که گذشتیمخان ما از پل اسماعیل هزمانی کهای شدیدی دیده بودیم، خیلی ضربه

خاطر همین بود که گروهان ستوان به نرسیده بود ی نشینی به سمت ارتفاع لردستور عقب

، قبل از اینکه از شیخ گزنشین نی نداده بودیمنشیقبزاده دور زده شد و ما هم دستور عمهدی

ستور دسیمیطی پیام بی ،رئیس رکن سوم تیپ به عقب برگردیم، سرهنگ حسین رنجبر

 مرادی سیم  گفت کهخدا بیامرز از پشت بی شهید صیاد شیرازی نشینی را ابالغ کردند.عقب

مانم و شما، یعنی اینکه شاالله )که ما زنده ماندیم( من میدرود به شرفت اگر زنده ماندیم ان

خود را انجام دادیم. در هر  در جواب گفتم که این حرفها نیست و ما وظیفه .کردتشویق می

 .صورت از خط به عقب آمدیم

 خوابی زیادخستگی و بی

که اهل شیراز بود، با گردانش در  به فرماندهی سرگرد شاهچراغی 70 لشکرگردان تکاور 

رکت ح پشت ارتفاع لری لری مستقر شد و همانجا پدافند کرد و ما دوباره به طرف پادگان گرمک
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ی که به هایای نداشتیم به طوری که از نایلونهیچ وسیله .در آنجا مستقر شدیمرا ، شب کردیم

ن م آن مستقر شدند.زیر سربازان مثل چادر انفرادی از آنها استفاده کردند و در  ما داده بودند،

 زودتر از 
ً
ردان نده تویوتای گسرباز شهرستانی ران ،گذشتیم خاناز پل اسماعیل گردانتقریبا

خان که به شدت توسط آتش . من هم با همان خودرو و جیپ از پل اسماعیلمنتظر بودآنجا 

در آنجا زیاد دادیم. در کنار  کردم و شهید و زخمیتوپخانه نیروهای عراقی زیر آتش بود عبور می

 من آخرین نفر بودم که .ندبود جوان بسیجی آذری زبان ایستاده دو سه نفرخان  پل اسماعیل

من هم عصبانی شدم و  نشینی کرده است.ارتش عقبعنوان کردند که  ،آمدم ب میعقداشتم 

ز نشینی کرده شما که جلوتر اکنید، اگر ارتش عقبای و اینجا چه غلطی میگفتم تو چه کاره

پاسگاهش آنجا بود  بعد از ما به عقب آمدند. 88 لشکرفرمانده   سرهنگ صالحی؟! ما هستید

فقط خاطرم هست که طرف پل که سرباز شهرستانی را دیدم، و من عصبانی شدم و آمدم آن 

هایم را باز کردم دیدم که در چادر سوار تویوتا شدم و دیگر متوجه نشدم تا زمانیکه چشم

 07آنقدر در این  .م و از خواب بیدار شدمهستآشپزخانه گردان که نزدیک پادگان گرمک بود

ن رئیس رک خوابم برده بود. خوابی و فعالیت خسته شده بودم که در همان خودروساعت از  بی

بودم  هنگامی که از ماشین  پشت سرت کرد که من عنوان میافشان  یکم گردان سرگرد گل

 ،و زمانی که شما وارد چادر شدید آمدمبه سمت شما میآن طرف جاده داشتم  پیاده شدی، من

با همان لباس و پوتین و اورکت خوابیدی و ما هر کاری کردیم نتوانستیم شما را بیدار کنیم و 

 آنها رفتند و بقیه سربازان را جمع کردند.

 مذاکره حضوری با شهید صیاد

 شب همان روز یادش به خیر شهید صیاد من را احضار کرد و رو  به من کرد و گفت مرادی     

ها گیر کرده بود و زاده بین عراقیچی شد؟ که قضایا را برایشان شرح دادم که گروهان مهدی

اشت و دسیم من پارازیت نشینی نکردی در جواب گفتم بیبه من گفت چرا به سمت لری عقب

 کرد که من لغو دستور کردهایشان فکر می نتوانستم دستور را بگیرم.
ً
توان گروهان س ام و دوما

 یمراد :شدند، یادش به خیر شهید صیاد گفتزاده هنوز مانده بود و داشتند اسیر میمهدی

غی گفتم و عنوان کردم ور ال برده بودند؟ در اینجا من یک دهایشان را باسربازان دست

 .اسیر شدن ندارندایشان گفتند خوبه، میل  هایشان را باال نکرده بودند.دست



 058/ زین العابدین مرادی 2قسمت دوم : تاریخ شفاهی، سرتیپ

 

 هوابرد شد 88فرمانده تیپ  سرهنگ محمود رستمی

حمزه آمد و روی  20 لشکر 0تیپ  ،به هر صورت به یگان برگشتیم و دو ساعت بعد از آن

یک ،  20لشکر رها شد. فرمانده تیپ یک  70 لشکرارتفاع لری مستقر شد و گردان تکاور 

سرهنگ اهل شمال کشور بود که خیلی مقرراتی و افسر خوبی بودکه االن اسمش یادم 

 مرحوم امیر محمود رستمیاتوبوس و تعدادی کمپرسی دادند.  بعد از آن به ما دو.نیست
ً
 ضمنا

هوابرد معرفی  55رمانده تیپ بود در همانجا به عنوان ف 27 لشکررا که رئیس ستاد 

جانشین فرمانده نیروی زمینی آمد و ایشان را در کوخالن که یک ارتفاع  جمالی کردند.سرهنگ

 به هرحال ما  .معرفی کرد ،بین پاسگاه گرمک یا ساوجی بود
ً
وباره بازگشتیم و د به شوش مجددا

 شدیم. 7آموزش و بازسازی شروع شد و آماده عملیات کربالی 
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 هوابرد 88تیپ  468گروهان دوم گردان 

 1هوابرد 55تیپ  135گردان  8زاده فرمانده گروهان سرهنگ محمد مهدی

 غربحرکت ما از جبهه جنوب به جبهه شمال

نیروهای  خروشان یک عضو کوچک از دریای ،جبههما در 

جمهوری اسالمی بودیم و خدا توفیق داد که در چند عملیات از جمله 

 گروهان ن آن زمان فرماندهم شرکت داشته باشیم، 8عملیات والفجر

هوابرد در واقع احتیاط 55تیپ  هوابرد بودم.55تیپ  0۲5گردان  دوم

در شمال شلمچه  7ابتدا ما را برای عملیات والفجر  .ینی بودنیروی زم

موفقیت چشمگیری  7چون عملیات والفجر  .در نظر گرفته بودند

ه تقویت بشوند، ب 7عملیات والفجر  منطقه رفت که نیروهای عراقی درداشت و احتمال می

خاطر این که حجم نیروهای عراقی را کم کنند و اجازه ندهند که نیرو اضافه کنند،  ما را به 

های رزمی مستقر در منطقه غرب حرکت دادند و در احتیاط یگانسمت منطقه عملیاتی شمال

شرکت  8عملیات والفجرهایی از نیروی زمینی ارتش در رفتیم. یگانگقرار  8عملیات والفجر

 27 لشکرو  گرگان ۲1 لشکر، صالحی سرهنگبه فرماندهی  88 لشکرجمله از  .داشتند

سننندج بودند. هوابرد در آنجا احتیاط بود که اگر الزم  شد ما به کمک آنها برویم. من در دو 

ن ر ایو خدا توفیق داد که ما بتوانیم د صورت مستقیم حضور داشتمه قسمت از عملیات ب

  قسمت مؤثر باشیم.

 گزنشینحمله دشمن به ارتفاع شیخ

 ،اها ر بود، من اسم روی ارتفاعات رسیده بودیم، فکر کنم شیلر در قسمت باالی مریوان

 می .امبخاطر گذشت زمان فراموش کرده
ً
در لری بود، در ارتفاعات  27 لشکرشود گفت تقریبا

بود ما عادت  00:۲1خواندیم ساعت و داشتیم دعای کمیل می م مانگا، شب نشسته بودیکانی

ساعاتی را استراحت کنیم که شب دشمن  ،ها بیدار باشیم و روزهاها که شبیم در جبههتداش

 ،مخواندیبه ما تک نکند، حاال چه احتیاط یا اینکه آماده به رزم. ما داشتیم دعای کمیل می

 057هوابرد در گردان   55تیپ که از فرماندهان رزمی مهمان هم داشتیم، ستوان هوشنگ حیدری
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داشتیم  ،مبود و ما با هم بودی 010هم از گردان  بودم. شهید باروزه 0۲5بود و من گردان 

ارتفاع در حال گزنشین حمله کرده است و شیخ خواندیم که خبر آمد عراق به ارتفاع دعا می

یک ارتفاع بسیار مهم منطقه بود و مدت ها بود دست  ،سقوط است. ارتفاع شیخ گزنشین

. من از یک طرف ارتفاعات شیخ گزنشین، یگان رکت کردیمنیروهای ما بود. ما همان شب ح

تا  ۲تا یگان بودیم و  ۲بعدی ما از طرف روبرو حرکت کرد و یک یگان دیگر هم از طرف دیگر،

وان ست گروهان سوم  بود و فرمانده  بودم، شهید اصالن بیگ گروهان دومده، من فرمانده فرمان

به لی و ،مرخصی بودستوان تارخ  زمانی که عملیات شد،  البته در ،گروهان یکم  تارخ فرمانده

 هوا گرگ و مولی توفیق آن شب را نداشت ،سرعت خود را به منطقه رساند
ً
                 یش و. تقریبا

 امهای صبح بود، ما نماز را هم در راه خواندیم. جلوتر از من یکی از فرماندهان دستهنزدیک

 رادر جانشین وقت نیرویکه خدا رحمتش کند، ایشان پسر ب بود. شهید جمالی جمالی ستوان

 اخواستم یگان ر میمن شجاعی بود، ایشان فرمانده دسته من بود.  انسانخیلی  زمینی بود.

ک ی ،رفتم اول گروهانشدند، میها با مهمات بودند خسته میاما چون بچه ،ببرمبه ارتفاعات 

دویدم به اول یگان که یگان مرتب آخر گروهان برسد دوباره مینفر کردم تا مقدار توقف می

ت از صحبخواهیم برویم مستقر شویم. اصاًل ها چیزی نیست فقط میگفتم بچهبیاید. می

 داشتیم. الزم را اما ما آمادگی  ،درگیری نبود

 در مه غلیظ به سمت دشمن رفتیم

گر را گرفته بود که ما دی منطقه ییک مقدار که حرکت کردیم هوا روشن شد، جلوتر مه غلیظ

 شد حرکت کرددیدیم. باز حرکت کردیم چون مسیری بود که میرا نمی اطراف خودیک متری 

گروهان ستوان تارخ یا شهید که ناگهان به سمت ما تیراندازی شد. من تصور کردم که 

 سیم زدیم که آقا به ما تیراندازی نکنید، جوابکنند. به آنها بیبیگ به ما تیراندازی میاصالن

به  بیشتر بوده و من های گروهانیم. حاال نگو سرعت حرکت بچهکنتیراندازی نمیکه دادند ما 

عراقی هستند، ما یک مقدار  نیروهایمن هم متوجه نبودم که  ،نیروهای عراقی رسیده بودیم

صبح شد. مه  8ها چیزی نیست و رفتیم به جلو.  ساعت دیگر سرعت گرفتیم و گفتیم بچه

دم رفتیم دیکردیم و به جلو میاز مه عبور میم غلیظی اطراف ما را گرفت ما همین طور داشتی

 راقیع ما  بین نیروهایکنند. حاال نگو که ایم که عربی صحبت میر گرفتهادر میان نفراتی قر 
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داخل نیروهای عراقی هم دانستیم وضعیت به چه صورت است، من بودیم و نمی رفتهگقرار 

و بزن.   مستقر کنگفتم تیربار را همین جا  شده بودم و رسیده بودم اول یگان، به ستوان جمالی

 نفر  ۲-2اینکه اینها تصور  حاال ما با. تیراندازی این شهید تیربار را گذاشت و شروع کرد به

ستند که ههای دشمن هستند، تیراندازی کردیم. حاال نگو که آنها یک یگانبان یا گشتیدیده

م ن هستند که بیایند و مستقر شوند. مه هاین ارتفاع شیخ گزنشین را که گرفتند و دنبال ای

دید. ما رفتیم و دیدیم که یکی از آنها کشته شده و یکی از آنها طوری بود که کسی کسی را نمی

خواهند او را ببرند، چند نفر از نیروهای عراقی را هم اسیر کردیم و آنها را نگه شده و میزخمی

ه ها گرفته بودیم و نشستبودیم و از دست عراقیداشتیم تا صبح شد و ما آنجا را اشغال کرده 

 بودیم تا با ما تماس گرفته شود.

 با من غربس فرمانده قرارگاه شمالتما

غرب بود، از فرماندهی قرارگاه فرمانده وقت قرارگاه عملیات شمال سرهنگ حسام هاشمی

فقط  ،سیم با من تماس گرفتند که آقا وضعیت چطور است، گفتیم خوب استبا بی غربشمال

ما غذا حت ،اگر به ما یک مقدار نیروی کمکی بدهید خوب است. اگر نیرو کمکی نفرستادید

ت گذشت و ظهر شد. تقریبا ساعزمان برای ما بفرستید که ما مشکل دیگری نداریم. یک مقدار 

 ها را کشته بودیم. ستوان جمالیبعد از ظهر بود که آمدم نماز بخوانم، ما چندین نفر از عراقی ۲

ما  و تبادل آتش سبک بین، ه بودها را به تیربار بسته بود شهید شدهم در همان حین که عراقی

 گلوله شد. آمد که از اطراف من رد میطوری گلوله می و نیروهای عراقی هنوز ادامه داشت،

تند دانسهای ما مییا نرسیدیم. اگر بچهرسیدیم به هدف  م نبود، مهم این بود که مابرای ما مه

با احتیاط  بود که نیروهای عراقی در آن جبهه و در آن وضعیت تعداد آنها زیاد است ممکن

 دانستیم همینطور به میان آنها رفتیم و این اتفاق افتاد و خداولی چون نمی ،رفتیمبیشتر می

هم به ما توفیق داد که آن مه غلیظ باعث شد نیروهای دشمن را نبینیم و به وسط آنها برویم و 

ده ها آنجا مانهای عراقیکشت و کشتار صورت گرفت و ما تعداد زیادی از آنها را کشتیم. جنازه

 دشمن کردیم حتیبود. یک مقدار به جلوتر رفته بودیم بعد آمدیم سنگرهای پدافندی را پیدا 

لینک را اس چیزی شبیه تانک های کوچک یا شبیه اسکوربیون که ما داشتیمکوپتر با هلی

گ . آنقدر درگیری تنگاتنزدیممی را جی آنهاپیبا آرما گذاشت که کرد روی تپه های بغل میمی
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شده بود و اصاًل ما توجیه نبودیم، فقط به ما  گفته بودند به سمت ارتفاعات بروید، ما با شیب 

رسیدیم تا ما باید به روی ارتفاع می .گزنشین برسیمخواستیم  به قله شیخرفتیم و می مالیم

خط  ،بتوانیم پشت ارتفاع را ببینیم. من به همین واسطه  باال رفته بودم وچون از کنار رفته بودیم

ن مدر واقع رفته بودیم به جایی که در دید مستقیم دش اصلی خودمان را ندیده بودیم.تماس 

 بود و ما جلوتر بودیم. 

 دوستم را پیدا کردم 1یات والفجر جنازه به جا مانده از عمل

بود که من یک محل صافی روی ارتفاع پیدا کردم تا نماز  0-۲ساعت همانطور که گفتم 

دیدم یک تکه سنگ سیاهی است که ممکن است به زانویم بخورد، به همین  .بخوانمصبح 

ر رود و انگار بزرگتخواندم پایم را زدم که این به کنار رود، دیدم نمیصورت که داشتم نماز می

بعد دیدم که سنگ سیاه نیست بلکه یک پوتین است، پیش خودم فکر  ، نماز را خواندم.می شود

ر ها گذاشتند آنجا، حاال ما رفته بودیم جلوتاند و بچهباًل  اینجا کشته شدههایی که  قکردم عراقی

که نیروهای خودمان قباًل برای احتیاط آنجا بودند و ما خودمان هم از وضعیت خود از خط مقدمی

ه ت کها اسشناختیم. من فکر کردم آن جنازه از عراقیخاطر اینکه منطقه را نمیخبر نداشتیم به

اند، جنازه را بیرون آوردیم. بعد از بررسی متوجه شدم کرده های ما دفنشاست و بچه کشته شده

 72در سال  0شده بود. ایشان در والفجر  است که اینجا دفن های دوران دبیرستانمیکی از رفیق

و جنازه او هم نیامده بود و آنقدر روی من تأثیر گذاشت که هر چقدر بعد از آن به  ه بود شهید شد

 . من نیامدم ،ن گفتند بیا پایینم

 آمد باال و جای من را دید هاشمی سرهنگ

زاده ، به من گفت: مهدیغربشمالفرمانده قرارگاه  طوری شد که سرهنگ هاشمی

ه یا اصاًل شما بروید. من گفتم اینجا را تخلی اند، بیایید تا تعویض شویدنیروهایت خسته شده

تم خواهد گفته باشد، بعد گف. گفتم هر کسی میاندصیاد  دستور داده کنم، گفت سرهنگنمی

م. سرهنگ من با تندی هم گفت .آیم. این وضعیت را ببینیدشما باید بیایید باال ببینید چرا نمی

ها آنجا ریخته و یکسری غنیمت از بنده خدا خودش آمد روی ارتفاع و دید جنازه عراقی هاشمی

صورت  ارد سنگری آنها به چهکهای آنها کوچک بود، سیمآنها گرفته بودیم و به او گفتم ببین. بی

 هاشمی سرهنگ داشتند، بسیار سبکی فرماندهانشانهای و اسلحه طراتخا دفترچه است،
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ساعت هم پیش ما بود و دوباره  2 .جا را ترک نکردم و حفظ کردممد از اینکه من اینخیلی خوشش آ

 .برگشتشب شد و 

 نان و مهمات فرستاد ((باروزه))شهید 

شب بود و دشمن قصد حمله به ما داشت. هر کاری کرد نتوانست، شب شروع کردند به 

ها بودیم و آتشی روشن نبود که بفهمند ما اینجا تپهتیراندازی به طرف سنگرهای ما، ما در کنار 

کرد. تعدادی متری ما اصابت می ۲-2ها به گلولهنشسته بودیم و  نشستیم و روشنایی نبود و همه

پایین  ،ها گرسنه بودند، خدا رحمت کند شهید باروزهتلفات دادیم ولی آنجا را حفظ کردیم. بچه

اییم را نداریم پایین بی که هم یبه او گفتم آقای باروزه ما اینجا هستیم و خسته شدیم و توان .تپه بود

است، من که به خوبی  مهم و گرسنه هستیم و مهمات هم کم داریم و این ارتفاع را هم می گویند

 ردانم به پایین بروم، اگمنطقه را نمی شناختم، من هم یک جنازه پیدا کردم که حق خودم نمی

بیند، که بیاید باالخره ما را می کههایتان را بفرست روی ارتفاع امکان داشته باشد یکی از بچه

ایشان خودش آمد و چند تا کیسه نان و مهمات و یک مقدار خرما برای ما آورد. روحش شاد. من 

د سال است شهی 27ها از ما جلو هستند، شهید باروزه گویم شهیدان نه یک قدم بلکه قرنمی

شب هنگام آمد پیش ما  ،ها از ما جلوتر است. شهید باروزهکنم قرنشده است ولی من حس می

اد که با هم رفتیم داخل دیدگاه، ایست ،ها کجا هستند، گفتم از این مسیر باید برویمو گفت عراقی

 بگویند تو برو جای من بنشین، خودش آمد داخل  ،یگان را در آنجا ببیند
ً
چون ممکن است بعدا

تعدادی از افراد یگانش را هم آورده بود،  .اش هم با او آمده بود توجیه شودفرمانده دسته ،دیدگاه

ین به پایاو را  ما خیلی تالش کردیم خورد ،  مستقیم دشمن به شکمش همانجا بنده خدا تیر

ا گذاشتیم روی برانکارد ولی شیب ارتفاع خیلی تند بود و ماشین هم نداشتیم او ر ارتفاع برسانیم، 

چطوری با وسیله بروند، ما نیروهای مجروح شده را به وسیله نفر باید  ،نبودیم مسیر را هم بلدو 

یکی از  این .در بیمارستان شهید شد .کردیم. باالخره تا برود و به بیمارستان برسدتخلیه می

خدا توفیق داد و توفیق هم این بود که زمانی که ما  75بود که ما در شب عید سال  هاییعملیات

ترس را از وجود ما دور  ،رفتیم روی ارتفاع دشمن را ندیدیم، یگان دشمن را نمی شناختیم و خدا

جه کردند تازه متوکرده بود و  ما به دل دشمن رفتیم و آنجایی که آنها به زبان عربی صحبت می

چون وارد عمل شده بودیم تیربار را گذاشتیم و به سمت آنها تیراندازی  .ینها عراقی هستندشدیم ا
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ودیم ما چند روزی آنجا برا حفظ کردیم.  مهمبسیار  ارتفاع کردیم و تعدادی از آنها را از بین بردیم و آن

 ودیم. عید بهم تمام شده بود و حاال در ایام هایمان را کردیم و عملیاتآمدیم. صحبت و باالخره پایین

روزی بود مرخصی نرفته بودیم، به ما گفتند تقسیم کنیم و مرخصی برویم و من  71کنم فکر می

 م.عملیات بوددر تا آخر فروردین  7والفجر شروع عملیات بخاطر اینکه فرمانده بودم، از 

 روحیه داد ید صیاد با صحبت به ماشه

 لحظه به لحظه جنگ را با ما بود ،شهیدصیاد روحش شاد
ً
 یعنی من در عملیات قادر .واقعا

 آمد قرآبودم که شخص
ً
آمد و سخنرانی کرد و  7ن را باالی سر ما گرفت و رفت، در عملیات والفجر ا

بعد از عملیات حضور مستقیم داشت، ما در این قبل و  ،هم 8عملیات والفجردر  ما را توجیه کرد،

عملیات یک مقدار ضربه خورده و مشکالتی برایمان پیش آمده بود، آمد و با ما صحبت کرد و از 

آید، اینها شکست نیست، در صورتی که ما مشکالتی به وجود می ن صحبت کرد که اگرت قرآآیا

به وجود  ودند مشکلی برای ماشکست نخورده بودیم، ارتفاع را از دشمن گرفته بودیم و نتوانسته ب

ه بروم کفتن برای من مهم نبود. وقتی من شهید صیاد را با این روحیه دیدم اصاًل مرخصی ر  .ندآور 

هم این بود که من باید جوری کار کنم که یگان ما پیروز باشد، دوم اینکه روز استراحت کنم، م 0و 

 این مدت خسته نشدیم.فرماندهان ما خیالشان راحت باشد که ما در 

 رفتیم 422ه منطقه پدافندی گردان ب

 27 لشکر 021منطقه پدافندی گردان  . ما بهبرویم یپدافند مواضع که بهبه ما ابالغ شد 

رفتیم. من خط پدافندی آن یگان را قبل از اینکه توجیه شوم تحویل گرفتم. فقط به ما  سنندج

فعال  باندشمن این سنگرش فعال است، این دیدهآن طرف هستند شما اینجا،  هاگفتند عراقی

روز بود که مرخصی نرفته بودم. بعد متوجه شدم  71-75است و به این صورت. من حاال حدود 

وجود  هشناسم، چه کار کنیم و چه مشکلی باینجا خیلی فعال است و من خط را نمی انگار دشمن

مام اطراف خودم را آید، به ما گفتند چیزی نیست این تحرکات همیشه هست، حاال من تمی

دیدم تحرک دشمن زیاد است. ما در سنگرها  نفر به نفر  ساعت می 20در طول  دیدم.دشمن می

  چیدیم.نیروهایمان را 

 یک خاطره عجیب

  .بود اناصفه نام سرباز نصر که اهل خمینی شهره یک پولی دادم به یک نفر از سربازهایم ب
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ون چ .دهیدکنید و این پول را به او میروید آدرس را پیدا میآدرس برادرم را دادم و گفتم شما می

در آن زمان تلفن نداشتیم  و گفتم به مادر و برادرم بگو که من در یگان احتیاط در حال آموزش 

ایشان وقتی به مرخصی  ،حاال نگوهم نیست. دیدن هستم و خیالتان راحت باشد و عملیاتی 

  و ،اسیر می شود و بعد از چند سال آزاد می شودتوسط نیروهای عراقی  ،شود در مسیراعزام می

گوید االن آمدم که بعد از چند سال پیغام شما را در خانه و می آیدمیپس از آزادی از اسارت 

 دانستم ایشان اسیر شده است. برسانم و من نمی

 در حالت اسیر شدن قرار گرفتم

زدند و های دشمن سنگرهای ما را از پشت میها به ما حمله کردند و تانکشب سوم عراقی

دشمن از جای دیگر  ،ر خورده بودیم،  چون من با منطقه آشنا و توجیه نبودمدومشخص شد که 

ت کی دس ،دانستم جبهه کناریحاال نمی ،رخنه کرده بود، به ما گفته بودند این جبهه شماست

شه و شود و از روی نق توجیهاز روی نقشه ابتدا باید  ،شودبود. هر یگانی که یک جایی مستقر می

جاست، جبهه هم از این قسمت است تا اینجا و از این شود موقعیت دشمن کزمین به ما گفته 

ن فرمانده وقت آ در محل تعویض کردیم، ستوان ملکیانکه یگانی را  .طرف دشمن حمله نکند

چون عملیات کرده  ،بود، یگان او خیلی خسته شده بود سنندج 27 لشکر 021از گردان  گروهان

ما یگان را  .هم در آن لحظه مرخصی بود  بود و مشکالت ایجاد شده بود و خود ستوان ملکیان

 یک گروه از یگان آنها مانده بود که مهمات را با انباردار ما تعویض کند. .تعویض کردیم

 فتیم.ر می میها به گشت رزدیم و شبشروز بود که در مواضع  بودیم و داشتیم توجیه می 2ما 

 در جناح راست ما دیدیم ولی حس نمیتحرک دشمن را زیاد می
ً
کردیم دشمن است چون تقریبا

کردیم تا اینجا دشمن آمده باشد و دیدیم دشمن از پشت سنگرها، ما را یکی یکی بود و فکر نمی

سیر کند. حاال من تک تک دیدگاه خواهد ما را ازند، حاال نگو ما محاصره شدیم و دشمن میمی

خواستیم برایمان ها نفر گذاشته بودم و سر می زدم چون در خط مقدم بودیم و نمیها را شب

اتفاقی  ببینم که چه، من نگاه کردم کردیمها بیدار و روزها استراحت میبیاید، شب اتفاقی پیش

یل ها گفتم وساگروهان ستوان تارخ در حال اسیر شدن هستند. به بچه متوجه شدم کهو  افتاده

روم ببینم جلو چه خبر است. روز خود را بردارید و از قسمت جاده حرکت کنید، من با ماشین می

ادم ه یاسم او یکباره ب ،من حرکت کردم یک سرباز داشتم که راننده بود به  نام قاسم نتاج ،هم بود
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 . در حال رفتنی در آن لحظه ترسیده بودسرباز خوبی بود ول .اسمش را فراموش کرده بودم ،آمد

آتش تانک دشمن گردن یک نفر سرباز را برد، این سرباز داشت راه   ،به جلو بودیم که در مسیر

رفت که جمعی یگان ما نبود، این سرباز چند قدم رفت در حالیکه خون گردنش به باال می

ه ، راننده ماشین را نگن به راننده گفتم توقف کنم .خیلی روی من تاثیر گذاشت ،پاشیدمی

ها درخواست کمک داشتند، من که لباس ، مجروحداشت ولی من آن سرباز را پیدا نکردم

تنم بود و یک پیراهن و شلوار معمولی پوشیده بودم چون ایام بعد از عید بود و هوا هم غیرنظامی

 
ً
 ،ها را سوار خودرو کنمخواستم مجروح ،روز از عید گذشته بود، هوا هم سرد 21خوب بود، تقریبا

 ودیدیدم نیروهای خ ،حرکت کردم و رفتم جلوتر ،ماندیدم راننده نیست و خودم نشستم پشت فر

ها اطراف را گرفته اند، خودرو را آنجا گذاشتم در حال اسیر شدن هستند و عراقی از گروهان تارخ، 

ر توانم بکنم.  اینجاست که می گویم تدبیمن باید ببینم چه کار می ،به مجروح ها گفتم شرمنده

ن شدیم، دیدم همه در حال اسیر شدما که داشتیم اسیر می دهد،خدا است که کار را انجام می

اال باال چند تا نیرو ایستاده بودند، ح ایستادم، شدندصفی که داشتند اسیر می هستند من هم در

ها پشت سر ما ها بودند و من هم شناختی از منطقه نداشتم ما حس نکردیم که عراقیعراقی

نفر آنجا بودند.  یک نفر  5شدند، داشتند اسیر می اند ما ایستادیم در صف همگی همآمده

گفتند اینجا بایستید، نیروهای ما به بردند. میمی ها را می گرفت، یک سری ما را باالتراسلحه

ها به تعداد زیادی این طرف و آن طرف بودند که ما را شدند. عراقیاین سبک داشتند اسیر می

 شده بودند.ند، یک تعدادی هم کشته کردکنترل می

متر  51ناخواسته رفتم داخل صف شدم.  ،من وقتی دیدم نیروها در حال اسیر شدن هستند

و گلوله هم روی آن بود و فقط باید ضامن را کشید و زد این  جی آنجا افتادهبود که دیدم یک آرپی

ت. شدن بهتر از اسارت استوفیق برای من خیلی مهم بود، یک لحظه تصمیم گرفتم که کشته 

دهیم یا کردند ما چیزهایی را که داریم تحویل میکردند ولی فکر میها ما را نگاه میعراقی

دانم. من هیچی نداشتم فقط یک اسلحه و کمربند و دیدشان ضعیف بود و ما را ندیدند، نمی

م، ا آن دفاع کنیقطب نما، اسلحه هم که در ماشین گذاشته بودیم و هیچ چیزی نداشتیم که ب

باید برویم ها، گفتم نبود، به من گفت نزنیرفتند، یک نفر پشت سر من سربازها هم که داشتند می

     وسط آنها به 8آر پی جی ای نیست. من رسیدم نزدیک آنها و یک گلوله چارهو اسیر شویم، 
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 کشته شدند ، دو نفرشلیک کردم
ً
گفتم ربازان به سالله اکبر گفتم و  بعد با فریاد  .از آنها احتماال

وی تاد و من انداختم تدا شاهد است این چیزی که اتفاق افهمگی پشت سر من بیایید، یعنی خ

دره و با قطب نما آمدم اصاًل بلد نبودم منطقه کجاست چون ما وقت نداشتیم منطقه را شناسایی 

های وانستم یک کاری کنم که بچهدانستم وضعیت چگونه است.  فقط من آنجا تکنیم، اصاًل نمی

بدانیم ه کتوفیق الهی بود  .آمدند و ما رفتیم روی یک تپه مستقر شدیمما که داشتند پشت سر می

های ما چون نیروهای عراقی آنجا خیلی بودند، دوم اینکه بچه ،چگونه عمل کنیم که اسیر نشویم

، بعد شناختیکی از آنها منطقه را نمی آمدند، نفراتی که اینجا مستقر شده بودنداز میان مه می

هم رفتیم جایی مستقر شدیم که خوشبختانه آنجا توانستیم با حجم آتشی که آنجا پیاده کردیم، 

 .نشینی کردندعقبها آن یگان و آن تپه را از آنها گرفتیم و عراقی

 گرفتار کمین کومله شدم

 نندهرا ، سرباززمان بازگشت از مرخصیدر به مرخصی رفتم.  ،در همین ایام بعد از این قضایا

ت حاال یادم نیس ،ولی راننده دیر رسید .بردکرد و به یگان میسوار می آمد ما را از مریوانباید می

بود و ما به شب خوردیم. ما از مریوان حرکت کردیم به سمت یگان و به یک  که چه اتفاقی افتاده

ما رفتیم،  ،پیش ما بیایید  ،روستا رسیدیم به نام آرم ارده، جلوی ما را گرفتند گفتند پیاده شوید

 یی خودمن فکر کردم کردها .حاال نگو که آنها کومله بودند و کمین زدند به ما و ما را گرفتند

زندانی کردند و گفتند بیرون نیایید و گرنه کشته می و کنند. ما را بردند شوخی میهستند که 

ی جایی که ما را زندانی کرده بودند نگاه از زیر درب چوبشب بود که  02-00شوید، من ساعت 

، من االن شویمگفت کشته می ،به سرباز گفتم بیا برویم ،کردم و دیدم هیچ کسی آنجا نیست

های مردم عادی، خیلی هم از من آیم. من آمدم بیرون و رفتم در یکی از خانهآیم صبح مینمی

البته لباس  دندی بوپیرزن و ها متنفر هستند، یک پیرمرد کومله گفتند که از آنها و استقبال کردند و

ا فرار هنظامی به تن نداشتم و فکر کردند که سرباز هستم من هم عنوان نکردم که از دست کومله

. فردا صبح بیرون را نگاه کردم ماشین بود ولی خبری از سرباز برای من چایی درست کردندو  کردم

 متوجه شدم که کشته شده ولی ماشین همانجا بود. 
ً
 نبود بعدا

 مهربان هستند، ما را پذیرفتند و با من صحبت  خواهم بگویم که مردم کردستاناین را می
ً
واقعا

بلند شدم ولی با استرس از خواب صبح .ماندیمخانه آن زوج پیرکرد و چای هم آورد شب هم 
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م و ماشین رفتبا احتیاط از خانه بیرون بینند، ترسیدم به پایین بروم چون حس کردم من را میمی

ده و رها شکنار یک کوچه ماشین پارک  ،رخ نداده بود را برداشتم و هیچ اتفاقی برای ماشین ما

 . به سرعت محل را ترک و  خود را به یگان خودم رساندمو  ، ماشین را  روشن کردمبود
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 9عملیات والفجرهوابرد در  88تیپ  413گردان 

 1هوابرد شیراز 55تیپ  141ه گردان فرماند حسین دبیریآزاده سرهنگ 

 های ما با نیروهای سپاهتعویض یگان

 8ما پس از استقرار در مواضع جدید در منطقه عملیاتی والفجر 

ا ما ر  ،طی سه مرحله پاتک، جلوی دشمن را سد کردیم. شب عملیات

های در خط را تعویض کنیم. به این ترتیب احضار کردند که باید یگان

هوابرد.  55پیروز خراسان و تیپ  88 لشکرما دو تیپ بودیم. تیپ دو 

این دو تیپ موظف بودند که با درنظر گرفتن احتیاط دور و نزدیک 

را عوض کنند و تأمین منطقه را برقرار کنند. منطقه  نیروهای سپاه

رها کردیم. از 0121دشمن را رو بروی ارتفاعات . بسیار خطرناک بود

 نیروی زمینی بود. دستور ، ما مورد تهدید بودیم. ولیاین طرف هم از گامو روی ارتفاع سورکوه
گیرد. چون خراسان منطقه شیخ کاتو را می 88 لشکربا تیپ دو  ابتداهوابرد  55تیپ 

 که ناصرهای ارتفاعات ها رفته بودند و حتی از رودخانه هم رد شده بودند. در دامنهبسیجی

ستقر ها رها شدند و ما رفتیم آنجا مسنگر گرفته بودند. بعد بسیجی بود،  سرکوب به سلیمانیه

توجه به اینکه باید دو گردان هوابرد به عنوان احتیاط دور در ارتفاعات حضور داشته  شدیم. با

 ،برود سمت چپ مبرا ددستور دادن 057د، سرازیر شدیم به سمت سلیمانیه. به گردان نباش

 و تپه پلنگ سرو مستقر شود. 88 لشکریعنی بین 
  24/42/4631تک دشمن در 

ا هگیرد. تعدادی از بچهکند و پلنگ سرو را میدشمن دو بار حمله می 20/02/70 در تاریخ

اسیر و تعدادی را هم شهید کردند. به من خبر دادند که پلنگ سرو را دشمن گرفته و مواضع را 

سقوط کرده. به ما دستور دادند که حرکت کنید و بروید پلنگ سرو را اشغال کنید.  057گردان 

ما پاتک زدیم و پلنگ سرو را گرفتیم. اینجا جایی بود که نیروهای احتیاط ما در خاک عراق از 

بود،  انش ستوان یکم احمد ملکیاکه فرمانده 007گردان از  2بین رفتند. من با کمک گروهان 

؛ ستوان دوم اسکندری 2و فرمانده دسته  منوچهر قزل بگلو به همراه یکی از فرماندهانش

صورت ستون گروهان سرازیر شدیم. من گردان را کامل وارد خاالن به حرکت کردیم. از مامی

. گفتیم ما با لوسروان حیات ۲بود و رکن  پورنگ 2رکن  نکردم. فقط با یک گروهان رفتم. عمل
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کنیم.  پاتک ما باید در روز رویم پلنگ سرو را اشغال مینفره، می 001همین استعداد که تقریبا 

  شد.انجام می

  24/42/4631پاتک ما در

های پلنگ سرو که ه پلنگ سرو حمله کردیم. در دامنهبود که ب 20/02/70در تاریخ

کاویانی تماس داشتم. درفش خودش استاد دانشگاه نظامی  رفتیم، با سرهنگ ستاد درفشمی

خواهی که اجرای آتش دانست االن ما در چه وضعیتی هستیم. گفت حسین! میبود، می

جواب دادم خیر، من احتیاج به آتش توپخانه را انجام بدهیم و شما پیشروی کنید؟ من توپ

خانه را در ارتفاعات روبروی پلنگ سرو متمرکز کنیم، خانه ندارم. چون اگر االن ما آتش توپ

نداریم،  پناهیگونه جانکش که هیچکند. در نتیجه، در این سینهدشمن هم اجرای آتش می

موقع شما انجام ، آنپس هروقت خودم درخواست آتش کردم د،تلفات زیادی خواهیم دا

 .بدهید

آمد و سربازها باید با تجهیزات انفرادی حرکت زمستان بود و هوا خیلی سرد.  برف و باران می

 شدیم. اگرکرد؛ چون ما باید شب در آنجا مستقر میکار را خیلی دشوار می ،کردند. و اینمی

 توانست یک ساعت آنجا دوام بیاورد. ما روی سر سیریک پتویی همراهمان نبود، سرباز  نمی

 سمت در گزارش دادم، فقط دو رأس قاطر درفش کاویانیرفتیم. نگاهی کردم و به سرهنگ 

پس بینم. سکسی را نمی اندازم، ولی من هر چه دوربین میشودلنگ سرو دیده میشمالی پ

ی یک و دو را مشخص کردیم و قسمت سه را روی پلنگ سرو مستقر شدیم. محل دستهرفتیم 

ی فرمانده، سیمبا بی نید.دادم و گفتم که شما قسمت سمت چپ را بپوشا به منوچهر قزل بگلو

سیم رمز کننده است و بود که یک بیcvx  و دستگاه ایتیکه 8سیمرا توجیه کردم. بیدسته 

 شود. دشمن متوجه نمی

بزنم. همان لحظه یک گلوله خمپاره   من از رأس تپه رفتم در شیار که سری به قزل بگلو

من یک سربازی   کناردشمن بغل دست ما خورد و ما همزمان خودمان را روی زمین پرت کردیم. 

گیر شد. دیدم این سرباز خیلی ترسیده وخودش را باخته و رنگش هم پریده. تقصیری زمین

از کرده بودند. یک پیامیای هم تخلیه نجنازه جا سه تا پاتک شده و هیچهم نداشت؛ چون آن

ه خواهد حملی جیش الشعبی امشب میطرف تیپ به ما ابالغ شد که ارتش عراق به  وسیله
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بر علیه ما شورانده. گفته که  صحبت کرده و کردها را کند. صدام حسین آمده سلیمانیه

خواهد ارتفاعات و االن می هایتان بر شما حرام است. ایران آمده ده کیلومتری سلیمانیه زن

 را بگیرد. به این شکل آنها را تحریک کرده بود.   ناصر

 حمله دشمن از سه محور

خود پلنگ سرو،  2از طریق مبرا، محور  0خواست از سه محور حمله کند. محور دشمن می

. اینها درست ساعت نه شب حمله کردند. از روبروی ارتفاع ناصر 010گردان از طرف  ۲محور

که تقاطع تیر دشمن  نددادی رسام نشان میها خراسان حمله کردند، گلوله 88ابتدأ به تیپ 

ی کرد، در نتیجه نشینبه ناچار عقب  د،تواند مقاومت کننمی 88خیلی نزدیک است و یگان 

. اینها هم ریزندمی و ایوبی ، قزل بگلوروی سر اسکندری آتش شدید. شد راست ما خالی

ردیم، نشینی ککنند. تا ساعت  شش صبح که ما دیدیم کسی نیست. عقبنشینی میعقب

 بالغ بود. خاالن که روستای قرهمامیآمدیم پایین دره 

 پیشروی دشمن به سمت ما

و  لوبود. خیلی هم خسته بودیم. من و سروان حیات 22/02/70بعد از ظهر  5ساعت 

، نشستیم تصمیم استوار حاجی زاده 021انداز دسته خمپاره ستوان یکم صفارزاده و فرمانده

خراسان، تعدادی از نیروهای عراقی  88عمل تیپ  گرفتیم. دیدیم دست راستمان در منطقه

ایستند و مدام شان با ما زیاد بود. در مسیر حرکتشان میولی فاصله ،آیندمیدارند  به سمت ما 

 مان.021 مانیم و دستهکنند. فهمیدیم که دست راستمان کامل سقوط کرده. ما مینگاه می

-با خمپاره ندگفت و فرمانده قرارگاه به مواضع ما آمدند سرهنگ سید حسام هاشمی

شروع به تیراندازی کند، تا ما م.م  055 خانهاندازهایتان تیراندازی کنید. تا وقتی که توپ

باال بیاوریم، چون هیچ گونه  توانیمخانه را االن ما نمیبتوانیم  نیروها را به عقب بِکشیم. توپ

سرگروهبان ما بیست نفری سرباز از عقب آورد و روی  شم. محمدییم َچ امکاناتی نداریم. گفت

 و اینجا به حیاتلو نشینی کردند. فقط من ماندم. منعقب فت. تعدادی از سربازهایال را گر 

م شما پدافند کنید و من بروم پیش فرمانده تیپ ببینم جریان چیست؟ االن تیپ صفارزاده گفت

 هم تارومار شده بود.  057نشینی کرده و گردان هم عقب 010و گردان  88 لشکر 2
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 عقب نشینی نیروهای ما

 خاالن را دیگر بخوان. گفت مگر اینکه بتوانیم شیخمامیفرمانده تیپ به من گفت که فاتحه 

( شده خط مقدم. کردستان 27 لشکر 002کانی را بگیریم. االن قرارگاه ما )محل گردان بهار

داده. به من گفت که برو همانجا را بگیر و  ش کل منطقه را به دم گلولهاخانهدشمن با توپ

های ما خاالن را نگه دارید. آقا دیدیم بچهمستقر شو و دوباره احتیاط را وارد عمل کنید و مامی

گردانند. اینجا من ها را برمیسوار جیپ شده، بچه ۲نشینی کردند. رئیس رکن هم عقب

 021 انداز خمپارهنشینی کردید؟ برگردید و بروید آنجا. که چرا عقب جلویشان را گرفتم و گفتم

زدند. یک توپ به زیر دیفرانسیل جیپ میول خورده بود، این توپ عمل تا آخرین گلوله می.م م

ها داد و فریادشان در آمده بود، ولی خدا خواست ما زنده ماندیم. گردان نکرده بود. دیگر بچه

توانست ی سمت چپ ما را تا وسط دره گرفته بود، خالی کرده بود. حاال عراق میکه تپه 002

را دور بزند. هر لحظه احتمال سقوط قرارگاه مقدم نیروی زمینی متصور بود. رفتم پیش ما 

خواهد، حاال ما باید فرمانده تیپ گفتم برنامه را به من بگو. گفت که دشمن خط ما را می

 آتش داشت احیا می
ٌ
شد. هوا خیلی سرد بود، تقاضای پتو اقدامات الزم را انجام دهیم. تقریبا

د و سنگرهایتان را محکم ببری ها راهای درختدادیم که این چوبدستور ربازها کردیم.به س

و غذا  ها با تویوتا به سختی  آبکنید. سرباز حتی نفت نداشت که یک چایی درست کند. یگان

 آوردند. برای سربازها می

 مدفاع کردی 5/4/4638تا 

فرماندهی را زدند. تویوتا را زدند، کردیم. سنگر ما آنجا دفاع  می 7/0/75تا   22/02/70از 

مرکز مخابرات را زده بودند. گروهبان م.م  021زد. با خمپاره عجیب می ،با دستگاه رادار

بهداریمان هم زده بودند. صبح من  شده بودند. دستهو پیروز و چندتا سرباز هم زخمی رستمی

کاتوشا را از عقب بگیر. رفت و آمد، گفت تویوتایی مینی به راننده گفتم برو مهمات موشک 

 نیست، توپ به موتور خورده ومنهدم شده بود. 

هوابرد بود. از سمت شرق به غرب،  027و گردان  27 لشکرپیاده  002بین گردان  موضع ما 

 مدآ، اگر آن قسمت راست خالی ، دشمن میبودسمت راست  027گردان کرد. اجرای تیر می

خاالن و آید به مامید. کاری که کردیم این بود که در این راهی که از رحمانیان میز و ما را می
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ما  شلیک کند.دشمن آمد،  رگذاشتیم تا اگ 017 فنگآید به شیخ بهارکانی، یک تس میسپ

 خاطر این، خیالمان راحت شده بود. به

 حضور شهید صیاد در گردان

سرهنگ یک بعد از نصف شب، نگهبان ما گفت که  ۲ساعت  ،یک شب قبل از عملیات

خواهم خط را بازدید کنم. حاال شب هشتم بود.  هست. گفت می صیادشهید کارت دارد. دیدم 

دانم که حاال آتش قطع شود یا زد و نمیشود چون تا االن میگفتم جناب سرهنگ االن نمی

رفتیم. شهید صیاد به من  به خط مقدم  صیادو شهید  ۲به همراه رئیس رکن  باالخره نشود.

خاالن را بگیری؟ من یک کمی مکث کردم. گفتم شما توانی از نو حمله کنی و مامیگفت می

بیند. ما اینجا روی ما یک دره هست. االن سایه انداخته، چشم چشم را نمیحاال نگاه کن روبه

بلوط عبور کند، ما  هایدرخت از میانم که عراق ه لشکرره گذاشتیم. یک پست یک نف

افتم جلو، من میای نیست. بینیم. بعد هم با این تعدادی که ما تلفات دادیم، هیچ مسئلهنمی

دهیم. بیایند. ولی آنچه مسلم است این است که ما اگر بریم جلو، تلفات می گویممیبه بقیه هم 

 تبادل آتش خیلی بود. 

 پیشروی نیروهای عراقی

ای که از متوجه شدیم که از سمت راست مورد تهدید قرار گرفتیم. از همان جاده 0ساعت 

زدند. پنج صبح بود آید، از آنجا حمله کردند. بغل دستمان داشتند سنگر میخاالن میمامی

د جلو. آینهای عراق از شیخ بهارکانی هم گذشته، پشت سر هم دارند میکه خبردار شدیم تانک

کردیم. گروهان سه هم که دست استوار روزبهانی بود، جلو نشینی میما باید به ناچار عقب

دستور ها ها قطع شده بود، امربر فرستادم که به همه گروهانسیمبودند؛ چون همه بی

 کنیم.نشینی مینشینی بدهد و خودمان هم عقبعقب

ای که من سوار تویوتا شدم، ستادم هم سوار جیپ ما حدود یک کیلومتر آمدیم عقب، لحظه

ظاهر شد و ما شهادتین خودمان را  یکوپتر عراقشد. دیدیم که باالی سرمان چهار فروند هلی

 خمپاره انداز خواندیم. ولی خوشبختانه اینها به ما تیراندازی نکردند. ما برگشتیم و به دسته

کن. بعد  نشینیفتم عقبگ 021. به رضا بینایی سرپرست دسته رسیدیم. در روستا بودند 021

نشینی کنید. دستگاه زاویهتوانید عقبگفتم می 018 دسته حاجی زاده سرپرستبه استوار
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 را007از من ناراحت شد. گفتم همه رفتند، فقط  نشینی کن. حاجی زادهیاب را بردار و عقب

در حال هایگانرد شدم، دیدم عجیب  از پل شهید کاظمی مه . منبه عنوان طعمه گذاشتند

هست، اصاٌل مثل اتوبان سرباز و  ی شیلرای که وسط رودخانهنشینی هستند. یعنی جادهعقب

همان  88 لشکرستاد و  ن. صیاد هم با یک تعدادی از افسرارفتندمیبه عقب  دبسیجی داشتن

چون  مواضع پدافندش روی منطقه خراسان باید برود روی شیلر؛  88ی شیلر، گفتند دم گردنه

 این مناطق دید دارید. شما روی سرکوب است و

به عنوان  شیلر . هوابرد هم رفت در درهلری خراسان رفت روی مواضع 88 لشکر بعد تیپ

 88لشکر رد شوم، خیلی خوشحال شدم. دیدم احتیاط مستقر شد. وقتی آمدم از پل کاظمی 

 به سمت ارتفاعات لری خراسان را شهید صیاد شیرازی
ٌ
کند. راه تماما هدایت می شخصا

ای آمد.  من هم دیگر چارهمی خاالن و هزارقلهو مامی  یکطرفه بود، از شیلر به استان سلیمانیه

تجمع رفتم. قرارگاه تیپ روی ارتفاعات گلو نزدیک  به سمت منطقه بود اینداشتم، به هر وسیله

المللی ایران. از گلو  به سمت راست، برای رفت به سمت مرز بینسورکوه بود که مستقیم می

. من هم رفتم به کشاند به گلو که احتیاط تیپ بود، را 010گردان  ،ایران بود. سرگرد مجیدی

 م.تیپ دادرا به رئیس رکن سوم  اولین گزارشی تجمع بود. که منطقه آنجا

 زمین نامناسب و عدم هماهنگی

 را یک عدم هماهنگی می8نشینی والفجر من عقب
ً
در یک  نیروهای بسیج و سپاه دانم. اوال

و  ارتفاعات ناصرروی آن ای پیشروی کرده بودند که سمت راستشان هزارقله بود. روبهمنطقه

سرهنگ کوهستانی بود.  و در بدترین شرایط جوی منطقه دره میانهخورد به سمت چپش می

 .  به جایش سرهنگ مظفر کشاورزو تخلیه شد تیپ بود، زخمی که فرمانده مرتضی محمدی

 م زخمیه که یک افسر دلیر بود، از شیراز اعزام شد و سرپرستی تیپ را به عهده گرفت. درفش

 قرارگاه تیپ هوابرد ، محلو به عقب تخلیه شد. دشمن طوری پیشروی کرده بود که خط مقدم

 . شده بود

دیدم درست سه متری سنگر، گلوله توپ خورده. سرهنگ  55یک روز من رفتم قرارگاه تیپ 

داشت  دشمنکشاورز به من گفت این آتش موثر بود، چیزی نمونده بود که ما همه از بین برویم. 

کرد. مثال یرا بمباران م به شیلر بیشتر مسیر بانه ،کرد. با هواپیمابا بمباران هوایی ما را فلج می

بانه به  آمدند و جادهشیلر می به دهانهند و از داخل زدعراق دور می از روی پادگان گرمک

 کردند.سردشت را بمباران می
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. گردان مستقر شدیمشد، آمدیم در دره شیلر انجام نشینیکه عقب 7/0/75 در مورخه

دم، آمدیم پشت پادگان به فرماندهی خو 007و گردان  هوابرد به فرماندهی سرگرد مرادی 0۲5

لشکر  2رفت. از پل کاظمی یک یالی بود که تیپ  به ارتفاعات گلو 010گردان و  عراق گرمک

پدافندی جدید قرار گرفتیم.  تا عصر ما کاٌل در منطقه کشاندند به آنجا را مستقیم خراسان، 88

 نشینی تلفاتی نداده بودیم. بود؛ خوشبختانه در عقب شیلر قرارگاهمان مدخل جاده بانه

ا باید ر  خط پدافندی گرفتیم.  به ما دستور دادند که مواضع شیلر 05/0/75تا  7/0/75  از       

ها روی آن که عراقی 0121موضع از جمله ارتفاع کنید و خودتان را آماده کنید. چند  شناسایی

 .کردیمرا هم باید شناسایی می روی پنجوینبه و رو ارتفاعات کانی مانگا مستقر بودند، به عالوه

 07 در  خاالنمامی بودیم به نوک منطقهرفته رها کرده و  روی پنجوین  راما خط دشمن را روبه

ی . از نظر تاکتیک نظامی، ما ریسک کرده بودیم که کسمستقر شده بودیم کیلومتری سلیمانیه

 مان کرد.  نشینی بوده. خداوند کمکفکر نکند این یک عقب
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 9عملیات والفجردر  یمحور های تک نیروهای ایران
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محورهای پاتک نیروهای عراقی به مواضع نیروهای ایرانی و تشکیل خطوط 

 پدافندی
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 9عملیات والفجرهوابرد در  88تیپ  485گردان 

 1هوابرد 55تیپ  152افسر عملیات گردان  ایرج رادمهردکتر سرهنگ 

 تا سنندج وایی گردان ما از دزفولحرکت ه

به و  رفته  351به گردان 313ان من از گرد، 1در عملیات والفجر 

مارد بودیم و  در منطقه .شدمتعیین  351افسر عملیات گردان عنوان 

 و الرصاصجزایر ام را انجام دهیم. ما قرار بود در یآماده بودیم عملیات

تیپ هوابرد  دهیم. همه کارها انجام شده بود.عملیات  انجام بووارین 

آمد که پیش می هرجایینیروی زمینی بود. در  احتیاط اصلی

 زمانی وقفهبا یک  که این عملیات بعد به ما گفتند .شداستفاده می

  به ما گفتند برگردید. یم ونشد کار گرفتهبه  اصطالحبهشود، ما در آن عملیات انجام می

کت حر به سمت چنانه داشتیم، برای رفتن به شوش  در شوشاستقرار دایمیما یک محل 

استقرار داشت. حرکت کردیم و آنجا  تیپ هوابرد، رفت آنجابه شود می ، از پل شوشکردیم، 

مارد از  .گرفته بود بارانی و مه یروز .راه انداختیم ستون کشییک  ،با حداقل امکاناتخالصه 

این مسیر مشکالت زیادی پیش  د. دربودر مسیر های زیادی ها و دوراهیراهیسهمقصد،  تا

 . رسیدیمبه سنگرمان که  شب بود 01ساعت حدود  ، و صبح راه افتادیم 7 ما  درهرصورت آمد.

ه فتر  به مرخصی ،سرگرد عاقبتی، فرمانده گردانخدا بیامرزم و شهید هوشنگ رستمیمن بود

قیقه بود که وارد د 01الی  5گیرم حدود خدا را شاهد می .بودیم هوشنگ رستمی من وبود. 

 خدا بیامرز،. رستمیای کردیمدقیقه 01روی تخت یک استراحت موقت سنگر شده بودیم، 

ته داشیک خواب راحت  شبیک ،شریفی بود گفت: ایرج راحت شدیمو  احساس باخیلی مرد 

تلفن سنگر زنگ زد، جناب سرهنگ قهرمانی رئیس  ،حرفی زد چنیناینکه  محضبه باشیم،

از قرارگاه  ،یک نیم ساعتی  بعد بیایید قرارگاه، شهید هوشنگ رستمی ،ما گفتبود، به  ۲رکن 

 هگفتم چه شده؟ گفت ک ،گفت ایرج به ما راحتی نیامده ،من را دیدبه محض اینکه   برگشت.

 نطقهمبرویم  که با هواپیما صبح باید برویم اندیمشک 7و فردا  وسایلت را جمع کنبلند شو و 

 .شروع شده بود تازه یک روز قبل که 8والفجر  یعملیات

 . در فرودگاه فرمانده تیپ،حرکت کردیم دزفول به سمت فرودگاهو  جمع کردیم  راما وسایل 
                                                           

 13/1/3191تاریخ مصاحبه -3
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  جسنند به سمتبا هواپیمای فرند شیب بودند.  آمده و افسران عملیاتها گردان انفرمانده

 بود. 27 لشکرفرمانده  سرهنگ جوادیآن موقع هم  ،پرواز کردیم

ت حرک مریوانسمت از طریق زمینی به پیاده شدیم  و سپس از هواپیما  فرودگاه سنندجدر 

واقع شده بود رفتیم. در آنجا به ما ابالغ  که در کنار دریاچه زریوار  27 لشکرکردیم.  به محل قرارگاه 

ه از طرف دیگر هم به تیپ دستور دادند ک .تان را شناسایی کنیدمنطقه پراکندگی بایدکردند که 

  حرکت کنند بیایند. غرببه سمت منطقه شمال جمع و جور کنند و از راه زمینی

 ورود و شناسایی منطقه 

، النخرفتیم، ارتفاعات سارسیر، مبرا و مامی به ارتفاعات و منطقه که روز چهارسه  یا  بعد از

جاهایی  .بودمحل استقرار گردان ما قلندرآوه  .شناسایی کردیم بود را یک منطقه به نام قلندرآوه

ناسایی ندهان شاتوسط فرم ،تعیین کرده بودندها استقرار و منطقه پراکندگی گردانرا که برای 

  .شد

 گردان یک افسری شد. ،محلی که برایش تعیین کرده بودند ما وارد گردان ،بعد از سه روز      

ید آیادم می که فرمانده گروهان ارکان گردان بود. منداشت  سروان کریم پورآزرم به نام خوبی 

بود، در شرایطی که امکانات نداشت و  آورده مت مریوانبه س راستون گردان  ،سروان پورآزرم

ا را هگردان را تحویل داد و ما آمدیم گروهان ایشان دانم سختی کشیده بود، تا آنجا که من می

 برویم منطقه را شناساییهای استقرارشان را مشخص و قرار شد دریافت کردیم و سپس محل

 به سمت شهر سلیمانیه ادامه دهیم.  را در ارتفاعات سلیمانیه 8عملیات والفجر کنیم، و

 ه سازماندهیگروهان 5اواخر جنگ،  ،های تیپبعضی از گردان ،الزم است یادآوری شود

 .گروهان پیاده و یک گروهان اداوت و پشتیبانی بود و یک گروهان ارکان ۲ که شامل  ندشده بود

 گروهان ارکان .ده دسته داشت .هوابرد گروهان پشتیبانی و ارکان یک گروهان بودگردان در 

، یک دسته تفنگ 018هوابرد یک گروهان خیلی قوی و سنگین بود، یک دسته موشک انداز 

های سالحرفتیم این ما هرجا که مییک دسته موشک ضد تانک مالیوتکا داشت. و  017

، دسته 017عالوه بر دسته تفنگ  ،آمدان ارکان که میوهگردان، همراهمان بود. گر  پشتیبانی 

دسته و  دسته پشتیبانی دسته مخابرات،، 018دسته موشک انداز  ،م. م.  021خمپاره انداز 

ینجور ا بردبودند و ماشین داشتند. ببینید تیپ هوا اینها همه محمول .ندآمداش هم میبهداری
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 همه چیز داشت
ً
ه دسته خمپار  .محمول بود، حاال چه به لحاظ هوایی چه به لحاظ زمینی تقریبا

سوار  خدمهگذاشت و بعد خمپاره را میقبضه یک  جیپهر  ،ازش پنج تا جیپ داشتاند

همین جور، این تجهیزات  018دسته موشک انداز  و 017دسته تفنگ  رفتند.شدند میمی

کند، نفراتی را  در حد محدودی به عنوان اش حرکت  میهمه بودند، وقتی گردان از محل تجمع

هایمان را با خودمان می آمدند و همه سالحهمه کارکنان می. داشتها نگه میبنه درباقیمانده 

گروهان رفتیم شناسایی را انجام دادیم و قرار شد  به همراه فرماندهان ،بردیم. بعد از استقرار

ماده آپشت خط ببریم و  بهن را که ما از این منطقه قلندرآوه که مستقر شده بودیم نیروهایما

 .عملیات شویم

ته رف .هیچ نقشی نداشتیم عملیاتانجام شده بود، ما در انجام  8عملیات والفجرمرحله دوم 

گ لنخالن، پیا ممی براودر عملیاتی که چند روز قبل از ورود ما انجام شده بود ارتفاعات م بودند

جایی بود نزدیک یک سه راهی که یک .دادیممی ادامه عملیات را ند. ما بایدبود گرفته را  سرو

که از  ،آنجا مستقر شدیم .سمت چپش بودهم پلنگ سرو  برا بود.جلویش ارتفاعات سارسیر و مُ 

دیم  ها  آمفرمانده گروهان زمانی که با .ببریمبه جلو تر آنجا نیروهایمان  را شب عملیات راحت

  منطقه ساکت بود فقط توپخانه ارتش عراق آتش شدیدی روی  ،شناسایی را انجام دهیم
ً
تقریبا

قه  زمین منط ،ه شده بودیمروز اولی که وارد منطق ریخت.که پوشیده از برف بود میکچل کوه 

 بر اثر آتشباری پراکنده عراق شخم زده شده بود.

های کوپتر هلی  بود.هنوز ثبت تیر نکرده  راهایشان آتشعراق  ،وقتی ما روی ارتفاع آمدیم

 گفته داشتند.چند فروندی به طور مرتب روی آن ارتفاعات پرواز و رفت و آمد در حالت  ،عراق

است. روی آن  هایدیگرش در دست عراق قسمتو ما در دست  قسمتشد که آن ارتفاعات یک 

دند و مشخص بود که آنجا شمی برنهلیتوسط بالگردها ارتفاعات نیروهای عراقی به سرعت 

ارتفاعات کچل کوه را گرفتند و نیروهای ما را عقب راندند.  ،بعد از آن .کنندتقویت میدارند  را

در  ضعیمورفتم از میکه برای شناسایی من هنگامیبود. کنم این ارتفاعات دست بسیج  فکر

یار کوه شبین کردیم، من از بانی میدیده های سلیمانیهانتهای همان ارتفاعات سارسیر زیر کوه

به  .یدمدبودند،  شت سر هم به ستون ایستادهتعداد بسیار زیادی خودروی ایفای عراقی را که پ

آتش کنید. بعد از اجرای ا آنهروی و توپخانه هم آنها را نشان دادم که  اندازهابان خمپارهدیده
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دانم من نمی ،کردند منطقه را ترک به سرعتآتشباری نیروهای خودی، خودروهای عراقی  

 در آن منطقهایفا خودروی دستگاه   011ولی فکر کنم باالی  ،بود آسیب دیدهتا خودرو  چند

 آورند و این عصر آن روز بود.بود.  مشخص بود که دارند نیروهای زیادی را پای کار می آمده

 ام یک گروهان برای کمک به پدافنداعز 

توجه میک مرتبه که شدیم می آماده برای عملیات داشتیمیم و ه بودوارد سنگرهایمان شد

 رستمیهوشنگ با تلفنی  ،فرمانده تیپ سرهنگ محمدیصدایش در آمد، سیم بی  شدم

 برید.بها را به ارتفاعات سارسیر یکی از گروهانآمده و باید صحبت کرد که یک مشکلی پیش 

 ،شدسمت راست جبهه می و دیده بودیماز همان سمتی که آن آیفاها را احتمال حمله عراق 

 057فرمانده گروهان گردان . بردیمو حرکت دادیم ما در تاریکی شب گروهان را  رود.می

با گروهانش بردیم در مواضع مستقر کردیم،  شبانهبود، ما ایشان را  ستوانیکم محمدرضا آرین

 بارندگی بود و هوا  ،در تاریکی مطلق
ً
در  .یک ذره نور نبود ،ابری بودهم حاال آن موقع احتماال

 که اصالً  مستقر کردیم جاییدر ای ما اینها را بردیم العادهیک هوای سرد و یک سرمای فوق

سری سنگر بود، آنجا را تقویت کردیم که به یک ، در آن محلکجا هستآنجا دانستیم نمی

ین کار را ما ا واقع نشوندمورد تک برای اینکه شب  ، مثالً پیش نیایداصطالح مشکلی برایشان 

 انجام دادیم. 

 ارتفاعات پیوسته نبود  واین مواضعی که از عراق گرفته شده بود و چون خط و خطوط 

هر  .سازماندهی کرده بودیمپدافند دور تا دور  .گاهی بودپایبه صورت نقطه اتکایی یا پدافند 

چون سیم خاردار و موانع  ،داشت گرفتیم؛ چون پدافند دور تا دورکدام از اینها را که ما می

 بود.داشت که بیشتر  به سمت ایران بود، خود به خود یک پایگاه 

 هاذایی فراوان در سنگرهای عراقیمواد غ

ختی ما به س .ها خودکفا بودندبود. یگان کوهستانیو العبور صعب رفتیم منطقههر جا می

 در پایگاهایشان ،پختیممیغذا 
ً
نسروهای ک غذای بسته بندی شده شامل ولی ارتش عراق اکثرا

های گوشت و ها خیلی جالب بود که ُتنهای گوشت خارجی داشتند. برای بچهحبوبات و ُتن

وری ط بهکارتن کارتن چیده شده بود،  ،همانند یک انبارمرغ و  کنسرو خیلی زیاد بود، اصاًل 

  کردند.استفاده میعراقی  مواد غذاییاز ما یا شش ماه  سربازان و کارکنان کادر  سه ماه مدت که به
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سنگرهای پدافندی داشتند و به لحاظ تغذیه مشکل نداشتند و ما  ،دشدیاگر وارد پایگاه می

 .به آن پایگاه کمک دادند ها رفتند و آن روزپدافندی نداشتیم که بچهمواضع  تهیه نیازی به

نیروهایش را تقویت  ،همه آماده برای تک بودیم. ارتش عراق هم در مقابلفردای آن روز 

ه گفت کگزارش کار را داد و فرمانده تیپ زنگ زد و  به هوشنگ رستمی ،هنگامشب .دکر می

گروهان به موضع قبلی مشکل، ه و  پس از  رفع وکمک کرد هرفتبرابر دستور این گروهانمان 

 ازعد ب شود.خطوط پدافندی استفاده حفظ جهت  هوابردتیپ قرار نبود از چون  است.ه برگشت

شب دوباره تلفن زنگ زد  8ساعت  .تا عصر استراحت کردندکه یگان را آوردیم  برگشت گروهان،

  و
ً
ری و  یک سسرو حمله کرده که عراق به ارتفاعات پلنگ اعالم شد  هوشنگ رستمیبه مجددا

 بحث مطرح شد.  

 گروهان برای کمک اعزام یک

گروهان را ببر آنجا و مسئله را   رادمهر ،نده تیپ به من گفتفرما سرهنگ مرتضی محمدی

 و آید، که یک راهنما آمدمیراهنما دهند؟ گفت االن تمام کن، گفتم راهنما و چیزی به ما می

فرمانده گردان  ،پیاده( 0۲0) گردان ما را برد ، رفتیم آنجا در یک گردانی که اسمش یادم نیست

بود. ما را  سوداگرحسین فرمانده تیپش سرهنگ  و 88 لشکراز  سرگردی بود به نام محمدی

ها، همان گروهان بردند، گردان را  آنجا بردیم. یکی از گروهان محمدیحسین پیش سرگرد 

وارد دشت مرزی  82آمدیم از میل می مریوانسمت ما با توجه به این که از  بود. ستوانیکم آرین

که جاده از آنجا کشیده شده بود و تا این ارتفاعات  رسیدیم به پادگان گرمکشدیم، میمی شیلر

های عراقی های پایگاهرد جادهآمد و یک جایی بود که پلی اضطراری زده بودند، از آنجا وا

هایش را نیروهای عراقی زده بودند جاده ،دست عراق گرفته بودیم ای را که ازشدیم. منطقهمی

مان متصل به نیروهای عقبهکه  کردیم و به سمت سلیمانیهمیها استفاده و ما از همان جاده

به عنوان  ما نداشتیم.. به لحاظ پشتیبانی و اینها خیلی مشکلی کردیمحرکت می خودی بود

آمده بودیم، نیامدیم به عنوان کمک به پدافند، ما برای آفند آمده بودیم که برویم  نیروی احتیاط

  .جلو، با این هدف آمده بودیم به

خودی،  نیروهایشد. می برای گرفتن آن منطقه که نزدیک به سلیمانیه آمده بود عراقارتش 

ودیم توانسته بهم مرحله بعد بودند. آن ارتفاعات و مرحله بعد که ارتفاعات کچل کوه را گرفته 
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شدیم سلیمانیه میشهر خود به خود مشرف به  .برویم که جلوی ما بود روی ارتفاعات سارسیر

  از آن منطقهما را مهم بود که  برای عراقگرفت، این مسئله و شهر به راحتی زیر آتش قرار می

 .ند یا حداقل دیگر پیشروی نکنیمراعقب ب

بعدازظهر  7الی  5عراق ساعت  ،سرهنگ مرتضی محمدی خدمتشب وقتی من رفتم 

ایین پبه  نیروهای ما بود.گاه را از دسته ما گرفته یه و نزدیک به غروب آمده بود و پاحمله کرد

ایی نکرده سرو را شناسکه ما رفته بودیم ارتفاعات پلنگ ای، حاال آن منطقهعقب نشستندپایگاه 

پهلوی  که در رفتیممی یعنی جزء برنامه کاری ما نبود، ما باید مستقیم به سمت سلیمانیه ،بودیم

کردیم. اگر قرار بود از جلو ارتفاعات سارسیر عبور چپ و راست ما بود، در واقع عبور از خط می

ن کار باید ای برابرطرح سلیمانیه ببریم. کردیم. قرار بود نیروهایمان را بهکنیم، از خط عبور می

شد، منتها این جناح چپ ما بود که به اصطالح ما تک کردیم تا نیروهایمان را به کار انجام می

  بدهیم.تک را ادامه   بگیریم و

 فردا دو روز ، اینبودیم و درست بعد از تک آنها، فردا و پس وارد منطقه شدهزودتر ما اگر 

هوابرد را از جنوب بردارند و بیاورند،  55خیلی طول کشید  تا تیپ  ولیکردیم، میاجرا  را  طرح

به هر حال فرصت دادیم که عراق بتواند خودش را جمع و جور کند و  .روز طول کشید 7الی  8

ون چ .را  پای کار آورده و جلوی ما را بگیرد. یعنی با گرفتن مواضع، هوشیار شود یشنیروها

 د.دار شنیرو کم شد و عراق یک مقداری مشکل ،ر از خط نبودهایی برای تک و عبوبینیپیش

 تلفات شدید یگان ما

 نمی .آمدیم درهاز مسیر ما در تاریکی شب 
ً
آن شرایط  درباید انسان  ،دانم کجاستواقعا

را بردیم پای کار که یک راهنما داشت که گروهان  به هر صورت گروهان ستوان آرین .بگیردقرار

رفتند  وحرکت کردند  گروهان آرینخود ما آمدیم پاسگاه تاکتیکی فرمانده گردان ، . را باال ببرد

عیت وضفرمانده تیپ هم آنجا آمد و گفت  خود سرهنگ مرتضی محمدی .ارتفاعات را بگیرند که

ریم، رویم ارتفاعات را بگیایم و به اصطالح االن داریم میگفتم  ما به پای کار رسیده؟ چه جوریه

 ساعت  ،از آن به بعد خود ایشان
ً
 حدودا

ً
آنجا ماند  های صبح نیمه شب  تا نزدیکی بعد از0انصافا

با  هم گرفت وو تعدادی اسیر را تصرف هدف  ،با هم عملیات را هدایت کردیم، آن گروهان  و

 بگیرند.حداقل تلفات توانستند که آن ارتفاعات را از عراق پس 
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که خواست به پاسگاه فرماندهی هنگامی ،فرمانده تیپ نزدیک صبح بود، سرهنگ محمدی

 گردان یک گروهانش آن طرف رفته و یک گروهان آنور ،من گفتم که جناب سرهنگ ،تیپ برود

 تقسیم شده و کار  برایشان مشکل هست است و
ً
روم امروز می ایشان گفت من .گردان تقریبا

م که این گروهان ما را رها کنند. اگر بخواهند اینجوری از هماهنگ کن غربه با قرارگاه شمالک

. توانیمتک کنیم، نمی دهیم و اگر ما بخوایممان را از دست میما استفاده کنند کارایی عملیاتی

گردان خودمان و آن  بهماندم و بعد برگشتم  در سنگر من ظهرهای این باعث شد که نزدیکی

گروهانمان را یک سرکشی کردیم که ببینیم گروهان چطوره، به خود گردان و تیپ سرکشی 

فکر کنم رفتم در موضع تاکتیکی فرمانده  .بود 02،  00:۲1های ساعت طرفاینها  .کردیم

هم آنجا بود و دیدم که عراق به شدت مواضع و ارتفاع متصرفی ما  گردان که سرهنگ محمدی

 معاون گروهان و. دآورنپایین می زخمی و شهیدنفرات از باال  کند و مرتب همباران میرا  گلوله

دچار شده و هم آنجا زخمی شدند.  آرینازها شهید و زخمیسرب وداران تعدادی از درجه

به نام سید رضا احراری، آمد و در ارتفاع ماند و  ان گردانافسر  یکی از. گرفتگی شده بودموج

 گجناب سرهنگفتم  ،زنگ زدم اش کردند، من به سرهنگ محمدیرا به سمت عقب تخلیه آرین

 دیگر مواضع  توسط این میزان تلفات باال رود،قریب که  عن ،وضعیت این پایگاه اینجوریه

هم گانمن ی .یدیک فکری کنید که الاقل یک کمکی به ما بده نیست،گروهان قابل پدافند 

 اینجاست.ند، گروهان دیگر هم اهها هم  در دو سه جای دیگر درگیر شدگروهانو ندارم 

ها پایین پایگاه بودند، یعنی جایی بودند که  درگیری و رزم نزدیک منجر به زخمی یا عراقی

یروهای ن بود.در اثر بمباران شدید تلفات اکثر بلکه د، شنمیهای بچهتعداد زیادی از  شهادت 

های ما درگیر شدند بود که اولین پاتک را انجام دادند و با بچه 0الی  02 ساعت عراقی نزدیک

 کردند.ها رفتند عقب و باز شروع به بمباران مواضع ما ها را عقب زدند و عراقیو دوباره عراقی

 ،آیندیولی دارند م ،ها را عقب زدیمگفتم که ما پاتک عراقی من آن موقع به سرهنگ محمدی

ق وارد عمل شوند. بمباران نیروهای عراقی به صورت انیروهای تقویتی عر که این خطر وجود دارد 

 ودند.ب هواپیماهایشان هم .کوبیدهایشان به شدت میانداز خمپارهو گلوله باران و توپخانه بود 

 توسط نیرویبمباران هوایی مورد حتی یک ، بودم 8عملیات والفجرتا زمانی که در  من

 ییعن .من در آنجا ندیدم نیزرا  هوانیروزبالگردهای هجومی انجام نگرفت.  خودمان هوایی
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ثاًل م گرفت.توسط هلیکوپتر انجام می البته تخلیه مجروحین ، تا جایی که حضور ذهن دارم

ولی اینکه هواپیماهای جنگی و  .ردندتخلیه ککوپتر شدم با هلیخود من که زخمی

و اگر هم بودند چون در  .مندیدمن  ،هلیکوپترهای کبرا وارد عمل شده و کاری کرده باشند

  .شدمیانجام ها عملیات شبالبته در تاریکی ، وارد عمل نشدند نداشتیمروزها ما مشکل 

 ی شدن فرمانده تیپ، من و همراهانزخم

سروان ،007 همراه  سرگرد عابدی فرمانده گردان بهبود که فرمانده تیپ  0یا  02ساعت 

و یک گروهان   کنندیک شناسایی  به موضع ما آمدند که 007افسر عملیات گردان   حیاتلو

کنیم؟ یک راهنما کار هعملیات گفت که چ افسرسروان حیاتلو  تعویض کنند.را 057 گردان 

اه افتاد نفرات را برداریم بیاوریم، حیاتلو ر  تا مامسیر را شناسایی کنید  یدبروشما گفتیم  ،دادیم

دست ما  کنارهم همانجا  و با یک ماشین رفت که آنجا را شناسایی کنند، سرهنگ محمدی

ا بعد شروع کرد به تماس گرفتن ب .شده بودای بود که گردان در آنجا مستقر در یک دره .ایستاد

که دیدم که یک گلوله روی آن تپه و در  کردند،داشتند صحبت می، غربفرمانده  قرارگاه شمال

دیدند و ما خودمان های عراقی  از یک جایی ما را میباندیدنزدیکی محل استقرار ما فرود آمد.

 روشنهم  ام -یک جیپ کا .سنگر ایستاده بودیم بیرونکرد و سیم کار میبی .اطالع نداشتیم

 511خورد وسط دره و در دومی .تر خوردبعد یک گلوله دیگر هم آمد مثاًل یک خورده کوتاه. بود

 دارداین  ،گفتم که جناب سرهنگ سرهنگ محمدی ،فرمانده تیپمن به  متری ما فرود آمد،

کرد و آمد به سمت سنگر،  ینگاه به ماایشان  ،بزند خواهد روی سر مامیو دهد تصحیحات می

سنگر و ما هم بغل دستش کنار در بیرون های د. تکیه داد به گونینش سنگر داخل خودولی 

 ،محمدیبودیم و آن سرگرد  سنگر ایستاده بودیم، من و سرگرد عابدی و سرهنگ محمدی

آمده مهمات کم   همان موقع بود.هم آنجا ایستاده  88 لشکرهای فرمانده گردان یکی از تیپ

د یایبی که گفتند ایمآمدهمهمات برای بردن نفر سرباز آمده بودند و گفتند  05الی  01 ،بود

سرهنگ   ،فرمانده تیپ هم  آنجا نبود، رانندهببرید، من یک وانت تویوتا داشتم، هیچ ماشینی 

 ابرداریم تهم یک راننده جوانی بود، جناب سرهنگ اجازه دادند این تویوتا را  مرتضی محمدی

مهمات و اینها، گفت باشه بره برداره، این راننده رفت تویوتا را بار زدن سربازها را ببرند پای کار 

 سنگر داخل برویمد یزدند، گفتم جناب سرهنگ بیای ای دیگر خیلی نزدیکشولهبیاورد، یک گل
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به طبع چون ایشان فرمانده  نیامد.ولی باز داخل سنگر   .سنگر بدرجلوی بعد ایشان آمد  و

 نمی ما بود، ما
ً
الی  8با ما  ی کهجیپبه ای آمد خورد گلوله توانستیم برویم داخل سنگر، مجددا

دید ، یک صدای انفجار شندادمحاال تشخیصش  ،خمپاره یا توپ بود گلولهمتر فاصله داشت،  7

یک لحظه یک ترکش به چانه من خورد و من احساس  وسنگر،  شدم به داخلو بعد من پرتاب 

خورد، آدم یک کم شوکه که به نفرمیوقتی  حس و کنده شد ، موج هم کردم که چانه من بی

از ثانیه ،اصاًل حواسم سر جایش نبود، بعد  01،  8پرتاب شدیم داخل سنگر برای  ،شودمی

 حس شده بود، بعد دست زدم دیدم فکم به خودم آمدم دیدم که  فک صورتم کاماًل بی لحظاتی

این پوست باد  ،شده و  زیر زبون من پر خون شده بود پوستش پارههست و فقط سر جایش 

سوزه و نه بو میاد، بعد من فکر کردم زبونم کنده شده بون بود، آخه اول میمثل یک ز ،کرده بود

ولی باالخره یک طوری  ،خالصه نفهمیدم چم شده ،متوجه شدم که زبونم هم سر جایش هست

عابدی هم بلند شد و ترکش خورده  ، سرگردبعد دیدم دست و پایم هم مشکلی نداره .شده بودم

رگرد دم سهمچنین متوجه شهم با ما بوده و  به پایش بعد یکدفعه یادم آمد که سرهنگ محمدی

یک ترکش به هم  شده و سرهنگ  مرتضی محمدیو زخمی افتادهای گوشههم  محمدی

ریزد، صدایش زدم، دیدم با و از پیشونیش خون می افتاده سنگر جلویپیشانیش خورده  و 

فتم گ .یکدفعه به هوش آمد ،زدمبه صورتش یک سیلی  .کندچشم هایش به آسمان نگاه می

جیپ  دیدم ،که رفته بود تویوتا را بیاورد ایدیدم حواسش جمع است، راننده ،گفت خوبم ،چیه

مثل بمب عمل هم  جوار پاسگاه فرمانده گردان ی زاغه مهماتهاگلوله وهم آتش گرفته، 

م از ، بهش گفتسنگر خوره در آن یکییکی می و خورد میاین سنگر  بهد آیمییکی  ،کندمی

سریع  شویم بلند شوو کشته میبه ما خورد ها، میاین گلوله، ایهماندتوپ زنده گلوله ترکش آن 

تم ، گفتسا گفت آنجاکجاست؟ گفتم ماشینت  ،راننده هم آمد ناراحت بود .برویماز اینجا 

لند گرفتم و ب بغلش رارا با همان وضعیت زیر  سریع برویم و من فرمانده تیپ سرهنگ محمدی

 بیا.فت بیراه  مکردم رفتم، عابدی هم بود، گفت

سروان و  احمد کریمی سرگرد ،شده بودزخمی ای که سرهنگ محمدیدر همان صحنه

د که چرا ناراحت بوهم خیلی  حیاتلو  سروان برگشتند. رفته بودندبرای شناسایی که  حیاتلو

خالصه ، ماشین بود(سوار  آمد و حیاتلو همبا موتور می ،)سروان احمد کریمیاینجوری شده



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 311

 

وپتر کمحل استقرار هلی همه را آوردند و ما را  به .هم بیاوریدرا سوار ماشین شدیم و گفتم عابدی 

کردند، دیدم که تمام هیکل و دهانم هلی کوپتر ما را سوار  بود، 200کوپتر ، هلیبردند هوانیروز

آمد باید خون را قورت دهان خون می از ،ام توسط ترکش پاره شده بودپرخون شده؛ چون گونه

 فرمانده تیپ سرهنگ محمدی داشتم.م، سرم را پایین گرفته بودم و خونریزی شدیدی دادمی

که پست بهداری بود، آنجا  و ما را بردند همان نزدیک پادگان گرمک .هم ترکش در سرش بود

 سنندج سریع به ،توانیم درمان کنیمای نگه داشتند و گفتند ما اینها را اینجا نمیچنددقیقه

مارستان به بی کوپتر از مریوانا با هلیمنتقل کنید، باز ما را سوار هلی کوپتر کردند ازآنجا ما ر 

من را در جای دیگری  .را ندیدم و من ازآنجا به بعد سرهنگ محمدیتخلیه کردند  سنندج 

 وسطتخالصه   .هم بردند یک بیمارستان دیگر، نفهمیدم چی شد را بستری کردند و عابدی

ه ما را ب ،های اتوبوسی بوداز آمبوالنسده بودند و  یتشک خوابانرا کف آن  کهیک اتوبوس 

های گردان را در آنجا و دیگر زخمی بردند، من در کرمانشاه ستوان آرین بیمارستان کرمانشاه

زیاد شده بود، تا فردایش ما مدام اخبار  8عملیات والفجرهای زمان زخمی مرور دیدم، آنجا به

 رویعنی همان پلنگ س ،که ما مستقر بودیمرا شنیدیم که عراق حمله کرده آمده ارتفاعاتی می

و  اطالعات دقیق آیند.میبه جلو جور گیرند و بعد همینرا می شیخ گزنشین و بعد ارتفاعات

 . را در روزهای بعد، دیگر ندارمصحیح منطقه 
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 9عملیات والفجرهوابرد در  55تیپ  151گروهان یکم گردان 

 1هوابرد 11تیپ  112گردان  میک فرمانده گروهان آرین سرهنگ محمدرضا

 غرب فرستادندما را به شمال 5جای عملیات والفجر به

حالت پدافندی  ،ای در شرق رود کارونمنطقه، ما در خرمشهر

یک سری  شدیم.آماده می 7برای عملیات والفجر و  داشتیم فعالغیر

ین زم .شناسایی هم انجام داده بودیم  و شب و روز درگیر آموزش بودیم

های هتمام برنام  وآن فضا را برایمان شبیه سازی کرده بودند عملیات و 

 نای برای ،. ما با نیروهای بسیجبودآموزشی و عملیاتی انجام شده 

 م.یه بودعملیات ادغام شد
دفعه ماموریت ابالغ آماده کنید. یک ابالغ شد که خودتان را برای جای دیگر 057به گردان 

 ما نمی .حرکت کنیدغرب د که به سمت شمالش
ً
 وانکجاست تا زمانی که به مری دانستیم دقیقا

بود که  باعث تعجب .برویم  سلیمانیهمنطقه که باید به سمت  متوجه شدیم و آرام، آرامرسیدیم 

دفعه به ما ابالغ شد که این گردان باید آماده بود که یک 7تمام شرایط برای عملیات والفجر 

ا از مسپس  .حرکت کندغرب به سمت شمالهایی که پیش بینی شده بود توسط اتوبوس

 . حرکت کردیم ارتفاعات شیلربه سمت دره و های نظامی با ماشین ،مریوان

 و شرایط منطقهوضعیت زمین 

ما همچنان آماده بودیم، روحیه هم خیلی عالی بود و آن منطقه هم برای ما یک منطقه 

در و  بورالعصعببعضی از جاهایش خیلی  کهمنطقه پوشیده و سرسبز کوهستانی  .جدید بود

کمک گرفتیم و ما را  کردستان 27 لشکراز  منطقه شیلرتا  از مریوان .واقع شده بودخاک عراق 

 ند.ترابری کرد ما را  ترهای کوچکهای ریو و جیپ ترابری کردند و از آنجا هم با ماشینبا ماشین

ها یگان .مستقر شدیم ،ای که معروف به دره میانه بودمنطقه شیخ گزنشین و در درهدر 

و  نگرآثاری از س ،و بعد از مدتی که ما منطقه را شناسایی کردیم .شان را حفظ کردندپراکندگی

های انفرادی در تمام این عراقی یافتیم، سنگرهای گروهی و جمعی و سنگرهای پایگاه

این ارتفاعات داده،طور این ارتفاعات را از دست هبرایمان تعجب بود که عراق چ .ارتفاعات بود

 چند بار د که یرسبه نظر می
ً
  دست به دست شده و احتمال حمله عراق وجود داشت که مجددا

 ود.گفتند که واقعا رعب آور بمی یک ارتفاعاتی بود که به آن هزار قله. قرارگیرد مورد پاتک عراق
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وقتی در ارتفاعات بودیم به خوبی تردد و رفت  ،دیدیمرا می سلیمانیهشهر های ها چراغما شب

 نآاست که صدام همیشه از  مناطقی سلیمانیه هم از آن. دیدیمو آمد در شهر سلیمانیه  را می

اند، یعنی در واقع ما وارد اینکه کردهای عراق همیشه با او جنگیدهخاطر بهوحشت داشته، 

ا که م ازرد و یکی هم بود، یکی نیروهای  کُ  معضلدو صدام رژیم شده بودیم که برای ای منطقه

به  خیلی راحت ،توانستیمیم و در آنجا میه بودو به سلیمانیه مشرف شدآمده بودیم تا آنجا 

 های ایذایی را انجام دهیم.نفوذ کنیم و عملیات عمق خطوط دشمن 

یک توضیح کلی به ما دادند که  ،سرهنگ محمدیفرمانده تیپ  توسط فرمانده گردان و 

 و تادباید خیلی مراقب باشید، ما  ،وضعیت به این نحو است، شما به جای خیلی سختی آمدید

یک دشمن جلوی رو و یک دشمن پنهان که آن هم هر لحظه ممکن بود بیاید  ،دشمن داشتیم

در  ،عناصر ضدانقالب در منطقه باشند ممکن بود .توانستیم ممانعت کنیمو برود و ما هم نمی

نها زی نخرید و با ایچی عناصر ناشناساین زمینه به ما خیلی هشدار دادند که آگاه باشید و از 

ا ممکن است وسایلی ر هر لحظه ممکن است از نیروهای نفوذی دشمن باشند یا  .رفیق نشوید

ا هی ما مراقب بودیم اینها شباسلحه خیلی مهم بود حت .مثل اسلحه و مهمات ،به سرقت ببرند

یعنی   ،الحمدلله ما با آن آرایشی که گرفتیم .مهماتمان را بدزدند، تا این اندازه و هااسلحه ،نیایند

ف پایگاه طوری بود که در همه طر بودیم. منطقهه دمستقر شصورت پایگاهی ه ب دور تاپدافند دور 

  ما نفوذ کند.موضع به  جاییتوانست از چیده  بودیم و دشمن نمی نیروبه حالت ساعتی 

کی از که ییادی کنیم اینجا جا دارد از استوار سلیمی .ها هم شناسائی کردیمتا رده دسته

 های شناسایی مواضعایشان در یکی از همین عملیات .شمال بود اهل وهای شجاع ما بچه

ها این .شناسائی کردیممواضع را هم شهید شد. ما در رده دسته و حتی گروه و گروهان ،دشمن

به هر حال ما  .در مواضع نیروهای خودی نباشدنفوذ  جایی برایرا طوری چیدیم که هیچ 

که  منتظر دستور بودیم کنیم.مقاومت  در مقابل نیروهای ضد نقالب توانستیم آنجا مستقر و

 آمدیم.ببینیم برای چه ماموریتی اینجا 

 حرکت برای تصرف هدف

رل کنتخواهد از طریق سلسله مراتب متوجه ماموریت شدیم که عراق قصد پاتک دارد و می

این منطقه را دوباره به  دست بگیرد. به این دلیل به ما ابالغ کردند که به زودی به منظور تصرف 
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 جیه ها را توبعد از ظهر بود که ما داشتیم بچه .کندمیتک پاعراق این ارتفاعات در این منطقه 

تم گف ،آماده باشی عملیات ابر امشب   آرین ،آمد و گفتند که جناب سروان  رادمهر ،کردیممی

از طریق همین  .آیندولی راهنما هست و راهنماها می ،دانیمکجا؟ گفت ما خودمان هم نمی

 در و تاریکهوا هم که  ،منطقه پوشیده از جنگل راه افتادیم.شب  8راهنماها، ما تقریبا ساعت 

ر د ،ستهیادم  .یادم نیست که چندم ماه بود که یک ذره نور ماه هم نبودبود. ظلمات مطلق 

 88های بچه .با هم صحبت کردیمو را دیدیم  88 لشکرهای همان تاریکی شب تعدادی از بچه

 .ودندب مستقرکه ارتفاعات کچل کوه که درست اسمش یادم نیست،  بودند گردانیدر سر هم 

از رابطین  همنفر  2و  راهنماهانفر از آنها به ما راهنما دادند و ما توانستیم با کمک همان  ۲و2

د و اش آمده بوسارسیر که عراق تا دامنهزیر همان ارتفاعات  بهبا لطف الهی توانستیم  سپاه

ریخت و نیروهایش در حال اجرای پاتک داشت روی این ارتفاعات آتش سنگین توپخانه می

های کردند. البته گروهانعمل می اندازهای عراقو خمپاره  هاتوپخانه ،بیشتر بودند برسیم.

و سالح  72و  70انداز  ، خمپاره71خمپاره انداز  ،دنانداز دار خمپارهخودمان هم پیاده 

 ینبردیم، گفتند آنجا نیازبا خود را اجتماعی های ما آن شب سالح .بود 017سنگینش تفنگ 

از آتش . بود  ۲ژ تفنگ سالح انفرادی و  انداز، خمپارهنیست و سالح ما بیشتر آر.پی.جی

 .دادنداینها جواب می ،ریختندآنها که می .عالی بودتوپخانه هم برخوردار بودیم، خیلی 

آتش روی ما مرتب توپخانه عراق  .، محدودیت را برداشته بودندحالت پدافندیبرعکس 

لله توانستیم به این ارتفاع برسیم و الحمد دادیم و نهایتا ما ریختند و ما هم جواب میمی

 خیلی هم خوشحال بودیم. شدوا روشن هکه های صبح نیروهایمان را مستقر کنیم تا نزدیکی

روان و جناب س جناب سرهنگ محمدی .به ما تبریک گفتند سلسله مراتب .که هدف را گرفتیم

تی بدهند. حدرجه خواستند برای بنده پیشنهاد که می آنجاحتی تا  ،سیماز پشت بی رادمهر

درجه شما اآلن در مشت من  ،شاءالله مقاومت کنیدان آرین ،گفت محمدی جناب سرهنگ 

  88 لشکررا مواضع این   .است
ً
  ظاهرا

ً
باز خواست می از دست داده بوده که بعد عراق مجددا

حضور  معموال هر جا که.سپاه ندیدیم دنباش زده سپاه که سنگری مواضعی از بگیرد. آنجا ماپس 

که معموال خیلی ساده و تعجیلی است و اصال  مقرهاش مشخص است، مقرهای سپاه داشت

متاسفانه هیچ موقع استقرار به آن مفهوم که  .دند و برگردند بیاینخواهزنند، میسنگر نمی
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شناسایی  هبه ما کمک کنند که ما مواضع را مستحکم کنیم و استقرار کامل و برنام مدتی ،بمانند

ما بودیم و خدای خودمان و تا یگان بعدی  .دیدیم اینها را نمی ،انجام شودو توجیه در منطقه 

 .و پوشش خوبی بوداستحکام  دارای های نیروی زمینییگان اضعو. مبیاید به ما کمک کند

 بعد از تصرف هدف مجروح شدم

در سنگرش سالم و علیک کردیم و یک خورده نوشیدنی  ،من یادم است با جناب سرگردی

و آب لیمو  به ما دادند آنجا یک توقف کوتاه داشتیم و آمدیم که منطقه را توجیه شویم. منطقه 

 ،دور کنعببتواند که یک جیپ عرض یک جاده باریک به اندازه بود.  یالعبورواقعا منطقه صعب

 . همان شب  ما مجبور شدیم احداث شده بود
ً
شاید یک  از آنجا به بعد را پیاده برویم. حدودا

تا  طول کشیدهم ساعت حدود دو  .ساعت و نیم ما پیاده روی کردیم تا رسیدیم به دامنه ارتفاع

 هدتقریبا به صبح کشی . عملیاتیمدهجواب دشمن پاتک  به   برسیم تا مواضع پدافندی در

خیلی  یدر سنگر من ،که روی منطقه بودخوشبختانه یا متاسفانه با توجه به شدت آتشی  .شد

  ،مدبودفاع  مستقر و مشغول  معمولی
ً
خورد و من پرت ما  سنگر جلویتوپ گلوله  یک دقیقا

ها دتام کردند. طوری بود که مکجا بردند یا کجا تخلیهمن  را متوجه نشدم که دیگر  ،شدم پایین

بود و من مدتها در بخش روانی به حال خودم نبودم. چون این موج برای من خیلی سنگین 

 و معاونش یعنی به آن شدت بود. فرمانده گردان سرگرد حسن عاقبتی ،بستری شدم 51۲

هم سروان  ارکان فرمانده گروهان بود.گردان  افسر عملیاتهم  سروان رادمهر ،سروان رستمی

در مجموع عملیات خوبی بود ولی من بعدش نفهمیدم که به کجا  .)ده بزرگی( بود پورآزرم

 کشید.
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  9عملیات والفجرهوابرد در  88تیپ  423گروهان دوم گردان 

 هوابرد 11تیپ  111فرمانده وقت گروهان دوم گد  هاشم شهیدی ستاد 1سرتیپ 

 غرببه شمال انتقال از جزیره مجنون

 ما در منطقه فکه نزدیک شهر شوش ،0۲70ماه سال در بهمن

منطقه پل مارد در منطقه به مستقر بودیم که طی یک جابجایی 

یم. ه بودآماده شد 7و برای عملیات والفجر منتقل عمومی خرمشهر 

در منطقه جنوب چند روزی در جلسات توجیهی و شناسایی و این 

پیاده هوابرد ابالغ شد به سمت جزیره  027بودیم که به گردان مسائل 

دو طرف جاده را آب پوشانده . شدیمپد مرکزی  . عازم جزیره مجنون جنوبیکندحرکت  مجنون

کیلومتر طول داشت که سه کیلومتر آن دست  8این جاده حدود  .باتالقی بودهم بود و منطقه 

ها و چهار کیلومتر از آن دست نیروهای خودی بود، ما به خاطر اینکه تلفات کمتری عراقی

بدهیم پذیرفتیم که یک گروهان از گردان در پد مستقر و متمرکز شود و بقیه در احتیاط و با 

ما این  مأموریت .گروهان دوم انتخاب شدکنند.  انیپشتیب های پشتیبانی این گروهان راآتش

را آزاد کنیم و تظاهر به تک کرده  و یک مقدار آنجا را شلوغ کنیم،  82 لشکرهایی از بود که یگان

برادران م تا کنی مستقرافزار مستحکم کنیم ، سنگر بسازیم و جنگنیز دژ آنجا را  ،ضمن  این کار

 کم کنیم.  انتا حدودی بار را از دوش آن و شوند 7درگیر عملیات والفجر  در فاو سپاه

از دید یک فرمانده  .در قالب یک فرمانده گروهان هست ،کنمهایی که من میصحبت

ه بحدود دو هفته مستقر و درگیر بودیم و تلفات و مسائلی هم  ما .گویمحاضر در صحنه می

از کادر و وظیفه چون آموزش خوبی داشتند و  ،های هوابرداما خوشبختانه بچه وجود آمد.

ضمن  .این تلفات را به حداقل رسانیدیم ،ورزیده بودند و سنگرهای خوبی هم تهیه کرده بودند

 .شتیمتبادل آتش و درگیری دا ،از شب تا صبح .اینکه توانستیم حسابی دشمن را مشغول کنیم

  .کشیدطول حدود دو هفته 

تعویض شدیم. اگر من بخواهم وقایع آن منطقه را شرح  88 لشکرکنم ما با یگانی از فکر می

خواهد، در پد خاک نبود، همه منطقه باتالقی بود و ما از ساعتی وقت میخودش یک ،دهم
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 میزدند و ها را نیش میهایی که بچهپشه .آوردیمخاک می ،منطقه بیروِن 
ً
ز گفتند ااصطالحا

ریخت کنار هایی که میخورد و ماهیهایی که در هور می، گلولهزنندنیش می روی کاله آهنی

 شدند. هنگام تردد در روز، در دید دشمن بودیم.سنگرها و با توجه به گرمی هوا گندیده می

 .های ما در شب بودفعالیت. تیربار و رگبار وجود داشت

 تم.هم داش چیسیمو یک بیبود عنوان تأمین نام محمود خادمی که به م بهداشتیک سرباز 

 ،صدایش زدم .روندم که این سربازها در جلوی من راه میدید ،مکردمیها از خط بازدید شب

 چیز در ارتشاند باالخره یکولی ارتش تمام که نزده ،گفتم درست است که زمان جنگ است

 رودشمن از روبه ،جناب سروان ،گفت .حرکت کند ماندهسمت فر کدام هست که زیردست از 

دیگر جای تعارف نیست و تیر تراش روی جاده . این جا زندزند و تیر مستقیم میجاده را می

د به شما نخور  ،آمد ایبه خاطر این است که اگر گلوله ،کنممن که جلو حرکت می .کنداجرا می

  .دنحفظ شوگروهان نفر سرباز  211و به من بخورد و این 
ً
ام گریهمنقلب شدم و من در آنجا واقعا

 .افتدرویم و اتفاقی نمیاو را بوسیدم و گفتم باهم می .گرفت

تا سرباز با یک  8دار مخابرات و خودم و یک درجه گروهان، در آخر ستون پس از تعویض،

چهارراه شهید  کردیم، یک چهارراه بود به نامتویوتا داشتیم به سمت عقب خط حرکت می

 ،زدزیرا دشمن توسط تانک آنجا را ثبت تیر کرده بود و گلوله می ،معروف به چهارراه مرگ ،همت

هول کرد و خودرو از  من راننده .تیراندازی کردند ،عبور کردیم آندر که خودروهای زیادی  با

من دیدم که سربازها  .و چهارچرخ و در کف باتالق نشستزد باالی جاده چپ کرد و چند تا غلت 

به  ،در همان اولین غلت خودرو ،از باالی جاده انبعد متوجه شدم که سرباز  .نیستند برمدور و 

همین شکل خالصه  ما از جزیره تعویض  بود. بهیکی دستش شکسته   اند.بیرون پرت شده

در  ولی چیزی ،و خیلی عملیات سختی بود درست بود که یک تک هماهنگ شده نبود .شدیم

شد که ما دشمن را مشغول کرده ولی کار خوبی انجام می بود. دهان دشمن مثل یک طعمه

 .رودد نیروی زیادی در اینجا است و احتمال حمله از این ناحیه میکر یبودیم و دشمن فکر م

د روزی چنایم که یککردیم آمده تصور ،وقتی آمدیم عقب در منطقه پراکندگی در منطقه جفیر

 نیم.استراحت ک
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 رکت با پنج اتوبوس به سمت مریوانح

م وضعیت را بررسی داشتم و بودکه برای نماز بلند شده  صبح بودساعت چهار و پنج 

دیدم که مثل ترمینال )پایانه( خزانه )جنوب(  .م که چه خبر است و کجا هستیمکردمی

نطقه م ،و دستور دادند که حرکت کنید به سمت منطقه شمال غرب .اندها صف کشیدهاتوبوس

الی  021در آن زمان آمار هر گردان  دادند،ما گروهان دستگاه اتوبوس به  5 ،8عملیاتی والفجر 

اتوبوس را چگونه در این منطقه  5، دغدغه من این بود که این بوددرصد استعداد سازمانی  0۲1

و به مسائل نظامی آگاهی نداشتند و هرکدام  ندشخصی بود هاو مسیر حرکت دهم؛ چون راننده

ها را من نشان کردم که نام وی برای خودشان کدخدائی بودند. در هرصورت یکی از این راننده

 هارانندهدیدم که از بقیه  ،من یک مقداری با وی صحبت کردم .محمود آقا اهل مشهد بود

 ی راننده گفتممحمود آقا ، بهمخوردیهار اجفیر نما در همان منطقه  .اش بیشتر استآگاهی

ه من چندین سال است ک ،که در جواب گفت بله .تر هستیداینکه از بقیه با تجربهشما مثل

گفت تازه این ماشین  .متبحر هستید ،گفتم از دور زدنت مشخص است .راننده هستم

ک ه وی گفتم من از شما یمن ب .چرخاندمگرنه با یک انگشت ماشین را می هیدرولیک نیست و

تا راننده دیگر  0دار و ها را نگهماشین ،زمانی که ما از محل دژبانی خارج شدیم ،خواسته دارم

گویم شما به آنها منتقل کنید و شما رابط من با دیگر را صدا بزن و این مسائل را که من می

گفتم ما از اینجا به سمت  .هایمبه روی چشمگفت، ی مشدحالت داش . باها باشیدراننده

قه منط ،بشویم گفتم هر چه که وارد منطقه کردستان ،رویممنطقه عملیاتی شمال غرب می

ه اگر ب .به کمین بزننددست جایی ما اطالع دارد و ممکن است دشمن از جابهو  تر استآلوده

کت ها باید با هم حر د، اتوبوستوانند کمک کننها میدیگر اتوبوس ،یک اتوبوس کمین بزند

این  .یک نفر هست که باید ما را دریافت کند .شخصی باید به آنجا برسیدمزمان کنید و با یک

م که توانم بگویم که تنها یگانی بودیها منتقل کرد و میفرد صحبت ما را گرفت و به سایر راننده

 .به وجود نیامدها باهم حرکت کردیم و باهم رسیدیم و مشکلی این اتوبوس

 استقرار در دره شیلر

آمده داخل خاک ایران بین که کیلومتر  07یک منطقه حاصل خیز است به عمق  دره شیلر

مستقر شدیم از که  زمانی .وارد آنجا شدیم )منطقه عملیاتی( و چادر زدیم ،و مریوان بانه
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ود کردیم و خشروع را توام با آموزش تر بودیم که شناسایی و سازماندهی را عقب لری ارتفاعات

لله خیلی یگان خوب و منسجمی الحمد . هوابرد کردیمآماده می 8عملیات والفجردر برای رزم را 

طقه منشناسایی  برایدر کل یک یگان خاصی بود، با وجود اینکه ما فرماندهان گروهان  .بود

 .ها مشخص بودجای همه گردان .کار را انجام داده بودند ولی رکن سوم تیپ این ،نرفته بودیم

 ،ایپدافند دایرهبه صورت بودند که  دستور داده  .کردیمها را خود ما مشخص میمحل گروهان

اندازها را برپا و در یک حالت پدافند هر دسته سر جای خودش و خمپاره .ا مستقر کنیدگروهان ر 

 . دورادور قطاع آتش داده بودیم. شناسایی هم یک شناسایی تعجیلی بود

سریع به صورت کلی با توجه به ذوعارضه بودن خیلی منطقه را  ،رکن سوم گردان و تیپ

های خیلی خطرناک و جاده ،های عمیقدره ،کشیدهمنطقه و  وجود ارتفاعات سر به فلک 

 شناسایی کردند.  ،دنزنعناصر نفاق و دشمن که کمین می

چند مجروح و  تعدادی  ،کمین خورد ،های گردان ما هم که در جوار ما بودیکی از گروهان

  .نفری هم شهید شدند

ملیاتی شدیم. ما از ولی روحیه و آموزش یگان ما خیلی خوب بود و با قدرت وارد منطقه ع

ضور ح تمام مناطق را با تیپ هوابرد ،داالمپرداغتا  تا مرز مشترک ایران، عراق و ترکیه  دهانه فاو

چه  ،چه در عملیات آفندی نیروهای خودی شرکت داشتیم. .در عملیات قادرپیدا کرده بودیم

 ،های ویژه در کردستاندر هر صورت حتی جنگ ،چه در مناطق پدافندی ،های دشمندر پاتک

 . های مختلفی را انجام داده بودتیپ هوابرد عملیات ،، سردشت و خیلی جاهای دیگربانه

ن فرمانده گروها در قالب گردان و از دید ستوان یکم شهیدی ،مندار فعاًل کار به طرح ریزی 

 بر روی ارتفاعی ،عملیات به شکلی پیش رفت که ما در مرحله دوم عملیات .کنمدوم عرض می

 ،خالنروبه روی ما دو ارتفاع دیگر به نام گاوندول و ممی .شدیم زاروارد عرصه کار  به نام میشوالن

  .خیلی منطقه وسیعی بود، لری ،کن شوکتخو سمت چپ شا

در این منطقه میشوالن مستقر شوند و عملیات را توسعه  ،مأموریت پیدا کرد 027گردان 

آماده شوند. تغییر و تحوالتی رخ داد و دشمن  دشمنمواضع بدهند و برای پیشروی به سمت 

رد توان گفت که تیپ هوابهای مختلف این تیپ میهای سنگینی اجراء کرد که در گردانپاتک
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ً
 متقریبا

ً
هان دشمن بود و مرتب درگیری و و در د هاای در دهان گرگثل یک طعمهواقعا

 مبادله آتش، و خوردوزد
ً
 بود.  واقعا

 قرار گروهان در مقابل مواضع دشمناست

ما یک  ،رفت روی این ارتفاعاین جاده می چوارتایا   در سمت سلیمانیه در این منطقه

و  ای را جلوتر از گروهان مستقر کردیم، ارتفاع کوچکی بود مثل یک حالت گشتی رزمیدسته

با آن دسته درگیر شود. فرمانده دسته ، که اگر دشمن خواست وارد عمل شود کمینبه حالت 

سرهنگی  ،افسری بود به نام ستوان دوم سهراب فریدونی که اآلن هم مشغول خدمت هست

 استوار دوم شهید ،فرمانده دسته دوم .چندبار مجروح و جانباز شد ،وابرد شیرازاست در تیپ ه

سیار بدار درجه .بود که در همین ارتفاع میشوالن به درجه رفیع شهادت نایل شد رضا کریمی

دسته دیگری داشتیم فکر کنم به نام  .بین پرسنل و همکارانش بودی معتقد و محبوب خوب،

 .ستواندوم فضلی که فرمانده آن دسته بود

عناصر فرماندهی گروهان پشت سر این سه دسته در دامنه ارتفاع مستقر بودیم و یک گروه 

ولی  ،های خیلی شجاع و نترسویژه فرماندهی داشتیم که ده الی دوازده تا سرباز بودند که آدم

 مثاًل خالکوبی روی بدنشان داشتنو .مسئله دار بودند
ً
های ناآرام و سرکش و ند و آدمعا

ها بود( اینها آنقدر شجاع بودند که دور از چشم ما انضباط )البته انضباط از دید ما نظامیبی

ی ببینید هیچ آدم عاقل .آوردندوسیله می ،هارفتند از سنگر عراقیکردند و میشرط بندی می

ای هها و عملیاتیگانسایر بودند که در  وییو ماجراج های ناآرامینها آدما. کنداین کار را نمی

یک آرم  .توانستم با اینها کار کنمولی من خوب می ،توانستند از اینها استفاده کننددیگر نمی

از یک دسته برای من بیشتر  ،همین ده الی دوازده نفر .شدمیداده به اینها  همکوهنوردی 

در پدافند که بودیم احتیاط گروهان را  .کارایی داشتند و همیشه  در عملیات  با من بودند

در ورزیدگی خیلی خوب از اینها  ،در رانندگی.بودند یافرادی زبده و نترس .دادندتشکیل می

نطقه یم به شناسایی مکردیم؛ ما در ار تفاعات میشوالن مستقر بودیم و شروع کرداستفاده می

ها های ما و عراقیشد گشتیها نیز همین کار را کرده بودند که گاهی میعراقی ،و اعزام گشتی

ر د هاشببعضی از  .تا به اهداف اصلی برسیم ،شدنددیدند ولی درگیر نمیمیهمدیگر را 

 .مکردیتک میو ما برای شناخت قدرت آنها تظاهر به  کردمیعراق پاتک ، های شدیددرگیری
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، سرهنگ مرتضی محمدی ،حتی فرمانده تیپ .درگیری وجود داشت 8در تمام منطقه والفجر 

چون از  .را از جای دیگر احضار کردند سرهنگ مظفر کشاورز و از همانجامجروح شدند 

 به عنوان سرپرست تیپ در حین عملیات معرفی شدند. ،بودند یهای قدیمهوابردی

 دشمن و حوادث بعد آن 4638پاتک شب عیدسال 

 در بهترین شرایط .سنگینی را اجرا کردند پاتک عراقی یهانیروی 0۲75در شب عید سال 

  .گرفتندشدید تهیه  آتشو با استعداد زیاد حمله کردند و منطقه را زیر 
ً
گلوله  ،مثل باران واقعا

نه خوشبختا ی بود.یک درگیری تمام عیار و سنگین .شدروی مواضع و سربازان ما ریخته می

ما تیربارهای دوشکا را در  .از دشمن گرفتیمهم پاتک دشمن جواب داده شد و تلفات زیادی 

در همانجا شهید علی  .کردهای مناسب مستقر کرده بودیم و خیلی خوب کمک میمحل

در سمت چپ مستقر بودند به درجه رفیع  که 0۲5های ما در گردان دورههماز  اصالن بیگ

  .شهادت نایل شدند

افسری  ،معرفی شدند که بعد از مجروحیت سرهنگ محمدی جناب سرهنگ کشاورز

ها عراقی ،سریع آمد روی خط ما ایستاد و گفت آقای شهیدی .ورزیده، چتر باز و نترس بودند

اهی من خومی ،شان که زیاد استگفت فاصله ،گفتم روی دامنه آن ارتفاع ،کجا مستقر هستند

شان اصاًل و ایزیر آتش سنگین گرفتند ها آنجا را در همین حین عراقی، یک کیلومتر جلوتر بروم

 آورد. نمی خم به ابرویش

میلی متری به یکی از  021یک گلوله خمپاره  ،در پاتک بعدی که خیلی شدید بود

سرباز داخل آن  0الی  ۲سنگرهای ما اصابت کرده و این سنگر را به سطح زمین آوار کرده بود.

وم د ،کردیماول خط را حفظ می ،هاما در درگیری .شهید شدندهمه کردیم بودند که ما فکر می

کرد آنها را تخلیه آتش دشمن کاهش پیدا می ،خطدر دادیم و سوم وقتی ها را نجات میحمجرو 

دار درجه وآید. یکی دو تا سرباز از کنار این سنگر متوجه شدیم که صدای آه و ناله می. کردیممی

الی  ۲بین آن از  مردهدیدیم  یکی از سربازان به نام رضا ده ،فرستادیم آنجا و آوارهارا برداشتند

را به عقب خط تخلیه کردیم که از سربازان  زنده مانده بود، او نفر با جراحات بسیار شدید  0

این سرباز شاهد زنده  .درصد جانبازی گرفت ۲1بود و حدود  از شهر گرگان مستضعف وبسیار 

در اتاقی  ،م، در منزلبودزی مرخصی رفته دو سه رو ،مدت این دورهدر . من این عملیات بود
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پدر و مادر خواهرها همه  ،تمام اعضای خانواده شدم، دیدمصبح که بلند  .مبودکه خوابیده 

ه مگر تو دیوان ،گفتند ؟به آنها گفتم مگر چه شده است .اندمن نشسته خوابرختدور و بر 

سوخت،  017گویی بعد می، 5 قاسم، قاسم، قاسم ،داری صدا میزنی صبح از شب تا ؟ایشده

من آنها را صدا  ،همان دسته کمین بود که در درگیری 5قاسم  کنید.آتش گرفت خاموش  017

ها 017کردم، نگران این از اینها خوب استفاده می ،داشتم 017تفنگ  دو قبضهمن  .زدممی

لی یک شرایط خی ،آخراین پاتک  .کردماین نگرانی را بدون اراده تکرار می ،در خواب. اکثر بودم

ات عملیهای توپخانه نیروی زمینی ارتش جهت پشتیبانی آتش گردان . اکثرسختی بود

همان آتش همیشگی نبود به ویژه در مقابل آتشی آتش مامور بودند.  پاسداران  به سپاه 8والفجر

   .ریختکه عراق می

آنجا را با آتش  ،هاشناخت دشمن از این راهو با توجه به حضور  ،عبور خیلی محدود بود

مام با ت ،علیه مواضع ما آغاز کرد دشمن ای رادر واقع عملیات تمام عیار و همه جانبه .بستندمی

 و خیلی تلفات دید و آنها متقاباًل نیز به دشمن بودی جلویی ما هم درگیر آن دسته.هابینیپیش

 .تلفات وارد کردند

 دشمن عملیات سنگینی را بنه
ً
 میشوالن و سایر نقاط اجراء کرد و از دو طرِف  رویرایتا

ای عمل کرده بود که ما هم به گونهدشمن  .نیروهای ما توانسته بود عبور کند و ما را دور بزنند

 را رحمت وم شهید رضا کریمیخدا استوار د .درگیر بودیم  شهاییگانبا در عقب  هماز جلو و 

ربازان س کهار داشتند و با آن تیربار دوشکا سربازان گروهان دوم که در وسط آن ارتفاع قر  .دکن

صدها نفر از نیروهای عراقی را کشته و یا مجروح کرده بودند و تا  ،شجاع در اختیار داشتند

 آخرین نفس جنگیده بودند. 

 نفره فقط دو نفر باقی مانده بود 12الی  62از دسته 

نفره فقط دو نفر سرباز باقی مانده بودند و بقیه شهید و مجروح  01الی  ۲1دوم از آن دسته 

دار داشتیم به نام گروهبان یکم علی یک درجه .این دسته تا آخرین نفس جنگیدند .شدند

ایشان با دو سرباز مخابرات و چندین جعبه نارنجک  .که با درجه سرگردی بازنشسته شد زارعی

دستی از داخل سنگری که رو به سنگرهای خودی بود )توالت صحرایی( که با گونی درست 

 در.به سمت نیروی دشمن که ما را دور زده بودند پرتاب کردندزیادی کرده بودند نارنجک 
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 .استقرار گروهان پیشروی کنند محل ،خواستند به سمت باالها میکه نیروی عراقی اینقطه

 .های عراقی را به عقب برانندتلفات گرفتند و توانستند نیرو

 یک سوله ،در اوایل درگیری
ً
اصابت  بود ایگلوله توپی به سنگر فرماندهی گروهان که تقریبا

روح  در این سنگر مجهم از لطف خدا یک نفر  ،پر از ترکش گلوله توپ شد ، سنگر باز شد و کرد

 .قدر ادامه پیدا کرد و عزیزانی مجروح و به شهادت رسیدند این درگیری آن ،در هر صورت .نشد

برای تیپ  پس از آن در منطقه درگیری جمع شدند و جناب سرهنگ کشاورز ،هوابرد 55تیپ 

 های بعدیاتتیپ را تجدید سازمان کردند و برای ادامه عملی .صحبت کردند و دلداری دادند

  آماده شدند.
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 9عملیات والفجرهوابرد در  88تیپ 485گروهان دوم گردان 

 1هوابرد 55تیپ  152گردان  دوم از فرماندهان وقت گروهان هوشنگ حیدریستاد  8سرتیپ 

  تا مریوان جابجایی از پل مارد آبادان

که زمان آغاز طرح ریزی عملیات  70و اسفندماه سال  در بهمن

در 057از جمله گردان  ،هوابرد 55تیپ سه گردان از است.  7والفجر 

طرح  جزء 7عملیات والفجردر  .یمه بودمستقر شد آبادانپل مارد 

تا از  ۲-2در سمت راست عمل کرد و  88 لشکر بودیم.عملیاتی 

ایران های دیگر بودند. محورهایی که ارتش جمهوری اسالمی لشکر 

ی د، تا تک اصلدهعملیات تک فرعی انجام قرار بود  ،مستقر شده بود

 برسد.بود به انجام  که به سمت فاو
بالغ ابه ما شمالغرب  بودیم که دستور حرکت به سمت منطقه عملیاتی پل ماردما در همان 

کلیه جنگ  آمد.پیش  8عملیات والفجرکه بحث حرکت کردیم  شد و از همانجا به سمت مریوان

منطقه  همه بهموشک تاو، های دستهتوپخانه، شامل گردان ، هوابرد 55سنگین تیپ افزارهای 

ما  در عملیات  021و خمپاره اندازهای 017های تفنگ بضهتعداد از ق، حتی یک رفته بودند فاو

رفتیم که برای ما یک عملیات 8عملیات والفجرما برای  ،با این شرایط  .درگیر بودند 7والفجر 

 خواهد تک یا پدافندکردم، چون یک یگان وقتی می. خودم از این نظر تعجب میپدافندی بود

مقدماتی برای آن تهیه شود، به چه صورت و چه  باشد،ار داشته باید تجهیزاتی در اختی ،کند

میزان شناسایی انجام دهد، چطور مستقر شود، نیروهای تأمینی و نیروهای اصلی را به چه 

ارتباط آنها به چه صورت باشد، ارتباط از باال به پایین،  و صورت بچیند، نقاط هماهنگی آنها 

 . بودیمآموزش دیده هایی بود که ما کتیکسمت راست و سمت چپ و اینها همه تا
 .در انتقال نیروها از جنوب به شمال غرب مشکالت زیادی بود  چیزی که من احساس کردم

  ،که وجود داشت یبه هرحال با همه این مشکالت بود.از هر جهت بر روی ما فشار زیاد 
ً
یپ تواقعا

 کردم  با کمترین زمان و با هر مشکلیکه من در آن گردان خدمت می 057هوابرد  و گردان  55

    و هر وضعیتی که بود برای آن عملیات پدافندی آماده شدند.
 ولی به ،بحث استقرار بود .روزی مستقر بودیم 5-0حداقل  .مستقر شدیم دره شیلر ما در

 این یک هفته هم که در شیلر بودیم برای این بود .من خودم شناسایی نرفتم .شناسایی نرسید
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ن که فرماندها بوداینها چیزهایی  .شدندآمدند و سازماندهی میکه نیروهایمان باید کامل می

یک عملیات پدافندی بود که در منطقه  8عملیات والفجردادند، قبل از عملیات انجام می

، 0۲5حضور داشتند، گردان گردان مانوری(  5) کامل با سازمان هوابرد در آنجا  55تیپ  چوارتا

سمت  010و  0۲5گردان . ، سه گردانی بودند که ما کنار هم بودیم010و گردان  057گردان 

استقرار ما به این صورت  .ما در قسمت مرکز و نوک بودیم که مقابل چوارتا بود .چپ ما بودند

  ،بود که وقتی حرکت کردیم که در منطقه مستقر شویم
ً
قه نیروی پدافندی در منط ما حقیقتا

با ما فاصله عمقی داشتند و نیروی تعویض  010و  0۲5بودیم و گردان  057ندیدیم. ما گردان 

خواست مستقر یشاید در آن قسمت که گروهان ما م .شونده هم قباًلمنطقه را ترک کرده بود

، یعنی در حال در آنجا حضور داشتنداز نیروی تعویض شونده نفر  0-۲من فکر کنم  ،شود

 .چون منطقه هم منطقه دشمن بود .نشینی بودند و در حقیقت پدافندی وجود نداشتعقب

ی ااینکه بگویم پدافند موثری بود که ما بتوانیم خطی تحویل بگیرم یا تعویضی کنیم یا فرمانده

. ما وقتی ودبگردان ما به صورت پیکانی به جلو رفته . را ببینیم، من اصاًل همچنین چیزی ندیدم

 ریزد. میآتش تیربارهای دشمن  ،دیدیم از سمت چپ و راست ما هم ،مستقر شدیم

 روز عملیات پدافندی طول کشید 48حدود 

 مشکالت خیلی زیادی برای  .روز  طول کشید 07الی  05 حدوداین عملیات پدافندی 
ً
واقعا

آتش ما در حد  .نداشتیم که بخواهیم جواب دهیمپشتیبانی آتش  .نیروهای خود داشتیم

مواضع پدافندی  اصالً  .م م گروهان را داشتیم 71م م و  70انداز فقط خمپاره .ابتدایی بود

گوییم که ما ب وجود نداشت، نه شرایط پشتیبانی آتش وجود داشت و نه بحث شرایط مهندسی

خود و از ها  ای زده شود. با توجه به این شرایط در آن صحنهجادهخواهیم و این ارتفاعات را می

 روز 08 ،داران و افسران که با شرایط و مشکالتی که وجود داشتگذشتگی سربازان و درجه

 010های گردان فرمانده یکی از گروهان گزنشین که شهید باروزهشیخارتفاعات  دوام آوردیم.

یکی  زاده هم فرماندهبود و آقای مهدی 2شهید جاودانیان فرمانده گروهان   .در آنجا شهید شد

خودشان . زاده همه با هم بودندشهید جاودانیان و شهید باروزه و مهدی .ها بوددیگر از گروهان

گلوله  شهید باروزه یک .هایشان دفاع کردند و جنگیدندان یگاندر نوک پیک ،همانند یک سرباز

کیلو متر شهید  0مستقیم به ناحیه شکمش اصابت کرد که با توجه  به نبود امکانات پزشکی 
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این  رد بود.شهید جاودانیان نیز شهید باروزه را پیاده آورده ، جاده نبود آوردند.باروزه را به عقب 

 ما خط پدافندی در .ایشان به شهادت رسید ،ریزی داخلیبه دلیل خون ،کیلومتری 0مسافت 

زمانی که ما به آنجا رسیدیم چند نفری آنجا بودند و شاید وسایلی در  .منطقه واگذاری ندیدیم

یعنی  ،این نفرات به عنوان خط پدافندی نبودند.خواستند تخلیه کنندآنجا داشتند که می

در اثر فشار دشمن شاید قسمت چپ و راست ما هم که  .ندآمدهمزمان داشتند به عقب می

خواهم گفت آنها هم شاید قباًل به عقب آمده بودند که ما ندیدیم ولی آنها داشتند به عقب 

 ،مه شدیمواجهم زمان و در کوتاه ترین زمان عماًل با تک دشمن  رسیدیم.به آنجا آمدند که ما می

اینکه استقراری داشته باشیم، بدون اینکه سالح  بدون اینکه سنگری داشته باشیم، بدون

شرایط برپا کردن ، را م.م 70یعنی همان خمپاره انداز  .پشتیبانی خود را مستقر کنیم

آتش خمپاره از لجمن به جلو باشد  ۲/0انداز طوری است که در عملیات پدافندی باید خمپاره

را مستقر کنیم،  70انداز خمپاره لجمنی وجود نداشت که ما بتوانیم .آتش عقب باشد ۲/2و 

ای ف به خط بزنیم اما شرایط به گونهخواستیم مستقر کنیم و از این طررا می 71مثاًل ما خمپاره 

تر هستند ولی عقب سمت چپ ما از ما عقب 010های گردان کردیم بچهبود که احساس می

زان به اشتباه ما را نزنند، یک گرفتم که این عزیها من تماس میآمد، بعضی وقتما هم آتش می

 منطقه پدافندی کجاست و شرایط مهیا نبود.  ،توانستیم تشخیص دهیمحالتی بود که ما نمی

داشتیم. در همان منطقه نهر عنبر خطوط پدافندی زیادی   ،در طی دوران دفاع مقدس ما

در منطقه نهرعنبر که دید دشمن خیلی  .گفتندحتی جایگاهی بود که به آن تپه شصت می

مثاًل  .وقتی خط را عوض کردیم دیگر شرایط مشخص بود 57 لشکرما با عزیزان  ،کامل بود

بردند؛ یعنی یک حالتی داشت که در آن خط پدافندی را اگر آنها به عقب می ۲/0توپخانه 

هایی که آن توپخانه قبلی دارد را از ط آماجخواهد مستقر شود توپخانه  آن بیاید نقایگانی می

ها را توپخانه ما برای تیراندازی در شب دارد، این کار را این بگیرد و توجیه شود که آقا این آماج

انداز دارم شما قبضه توپ و آتش بار دارم یا خمپاره 7کنیم. مثاًل من برای تیراندازی در روز می

در بحث خط هم به همین صورت، در بحث  برم.میبه عقب  دو قبضه را مستقر کن من دو قبضه

ماندند و ماندند، یک شب دو شب پیش نفرات ما میعناصر می ۲/0گفتیم تعویض خط می

  .شد، مبادله میها همینطور، اطالعاتی که باید در خط نیاز باشدشدند، تأمینتوجیه می
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 مناسب نبود 9عملیات والفجرشرایط تاکتیکی 
ً
 اصال

. ما نیستبه هیچ عنوان قابل بحث  8برای عملیات پدافندی والفجر تاکتیکی اصاًل شرایط 

ی چون قبل از آن یک حرکت .وقتی به محل تعیین شده در روی ارتفاع رسیدیم، هیچ چیزی نبود

در  ی را افندپدی نیروهازمین بکر بود و استحکاماتی که بتوانیم  ،شده بود و به جلو رفته بودند

رهایی خواستیم مستقر کنیم در سنگحتی ما در بحث پشتیبانی که می .یم نبودکنمستقر آنها 

کرد که میو تالش دشمن سعی  .دید داشتروی ما بود و  مارای دشمن بود و رو به ببود که 

فشار بیشتری روی دشمن آمد و مقاومت  .منطقه را باز پس بگیرد و کارش هم در حال انجام بود

 به هر حال خود را جمع کرد و عقب رفت. .ایجاد شد

ولی در اثر مقاومت  نکرد،روزی که ما درگیر بودیم، دشمن فشارش را قطع  07الی  05 این      

 ،هایی که شددر بحث گروهان،گردان و تالش ،ها داشتندعزیزان ما و همان ایثارگری که بچه

حداقل طوری شد که دشمن .توانستند آنجا را حفظ کنندروز  07الی  05حال این به هر 

و  ها هوانیروزقتوبیشتر  ،کم داشتیمپشتیبانی آتش خمپاره و توپخانه  .نتوانست جلوتر بیاید

اینکه چه میزان   .شدکردند و بمباران توسط آنها انجام میآمدند و کمک مینیروی هوایی می

چون هماهنگی هوایی در مورد هوانیروز و نیروی هوایی با  ،اطالعات دقیقی ندارم ،باشند

تری داشتند ولی ما در حد فرمانده گروهان دانستند و اطالعات دقیققرارگاه بود که آنها می

 دیدیم که پشتیبانی هوایی و هوانیروز در آنجا وجود داشت.می و بودیم

 ربازان در تدارکاتفداکاری س

دار و هم سرباز، بحث آمادی هم درجه ،دیدمیکی از جاهایی که من صحنه فداکاری را می

آمد و غذا و آب رساندن به عزیزان و خود بودیم که ماشین نمیشده بود، ما یک جاهایی مستقر 

ر د ،امکردهتا از این عزیزان سرباز داشتیم که من مشخصات آنها را فراموش  ما سخت بود، دو

 و بحث هم موج انفجار هم شیمیایی ،هایی که خود ما هم در جنگ دیدیم. به هر حالاثر آسیب

نفر از این عزیزان بودند که یکی از  دو .هایی که خوردیم، دیگر حافظه آن موقع را ندارمترکش

 خیلی تالش می
ً
کردند و برای آنها بچه آذربایجان بود و دیگری بچه گیالن بود، آنها واقعا

آمد در آنجا منتظر ماشین می ،رفتندحدود یک کیلومتر پشت خطنفر می 2این  ،آمادرسانی

ند هایی که داشتند و با آن ظرفداشتبعد این دو نفر غذای این گروهان را بر می ،ایستادندمی

یا  .شدهای مکعب شکلی بود و در آن بسته میگذاشتند، ظرفهای انفرادی میداخل کیسه
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 .کردندحمل میکیلویی که من به یاد دارم در آنها ناهار و شام را  08های داخل حلب، حلب

ا توانند وظیفه خود ر خواستیم غذای گرم به عزیزان بدهیم تا انرژی داشته باشند و بچون می

 بایستند.انجام دهند و شب سر پست خود 

هایی که به هم کمک هوای آنجا هم در اسفند ماه هوای بسیار سردی است، صحنه

 ایثارگریطور کمک میهکردند، فرمانده را چمی
ً
هایی بود که از این عزیزان دیده کردند، واقعا

ردند کآوردند و بالفاصله غذا را تقسیم میرفتند و میها میدر بحث آوردن غذا این بچه .شدمی

داشتند، یکی از آنها آر پی جی زن بود و دیگری و سپس سریع تفنگ و آر پی جی خود را بر می

ایستادند و به رفتندو سر پست خود میداشت و تیرانداز ویژه بود. آنها سریع می ۲تفنگ ژ

به همین هم حاال این غذا بود، مهمات  .کردند و یک لحظه آرامش نداشتندکمک میعزیزان 

 .به همین صورتهم صورت، آب آشامیدنی 

 سختی های تخلیه مجروحین

 برای تخلیه آنان خیلی اذیت کسانی که مجروح می
ً
شدیم تا بتوانیم آنها را میشدند ، واقعا

نگی و ولی با هماه ،مبوالنس آنها را تخلیه کنندو به جایی برسانیم که آ منتقل کردهبه عقب 

 خیلی عالی بود و قابل توصیف نیست، یک
ً
وقع مانسجام و حفظ روحیه که عزیزان داشتند واقعا

 امکانات هست و به هر حال شما می بینید ارتش
ً
خواهند در یک های جهان وقتی میواقعا

سانی آخرین نفرات ک .امکانات باید باشدای عملیات کنند ، آفند یا پدافند کنند تمام منطقه

خواهیم عملیات آفندی انجام وقتی می ،در تاکتیک هم ما داریم .هستند که پیاده هستند

 ،ندرسمیبه مواضع دشمن آنقدر باید آتش تهیه ریخته شود که وقتی نفرات پیاده  ،دهیم

ات عملیبینیم که در صحنه ولی ما می .دشمن را بتوانند منهدم کنندباقیمانده از صر اعن

 بر عکس است یعنی  پیاده همه کارها را خود انجام می 8والفجر
ً
دهد، همچنین چیزی واقعا

 ود.بپیاده نفرات برروی دوش همه یعنی مقاومت ها 
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 9عملیات والفجرخاطرات 

 1هوابرد شیراز 55از افسران ستاد تیپ  سرهنگ  دکتر پرویز نادری نسب

 و از آنجا به غرب مریوان رفتم شهر شوش از تهران

  خاتمهبعد از  .مه بوداعزام شد تهران به آموزشی یک دوره برایمن 

، به منطقه عملیاتی خود را 8والفجرعملیات شد با که مقارن میدوره 

قرارگاه تیپ گروهان من در  8معرفی کردم، بنابراین در هنگام والفجر 

 مسئولیت داشتم.در عقیدتی سیاسی تیپ هوابرد  55
 فلسفه و دلیل  8در ارتباط با عملیات والفجر

ً
به طور کلی اساسا

اساسی این عملیات برای این بود که فشار سخت و ممتد و مستمر 

بنابراین مسئوالن   .کم کنند منطقه فاوروی رزمندگان را دشمن  

 تمرکزش را از دست دهد،برای اینکه دشمن قدرت نظامی جنگ در واقع به این نتیجه رسیدند 

ردند ای که انتخاب کبنابراین منطقه .منطقه عملیاتی اجرا کنند ترینالیشمیک عملیات در 

ما  ود.ب و شهر سلیمانیه چوارتاکه مشرف به شهربود واقع در منطقه شمال غرب  منطقه شیلر

دشمن را کاماًل سرگرم و منحرف کرد  ،این کار. دیدیممیهای آنها را به خوبی چراغ ها نورشب

 ثبیتتنیروهایی که در فاو بودند  ،کاسته شدآورد فاو می نیروهای خودی در از فشاری که رویو 

 مستقر در و 
ً
 ند. شدمواضعشان اصطالحا

در اسفند ماه و در فصلی بود که سردترین فصل و زمان سال  ،عملیات زمانی که ابالغ شد

 به از عملیات قادربعد  ،از منطقه شمال غرب ،ماه قبلش شاید کمتر 2هوابرد،  55است. تیپ 

 .برگشته بود منطقه شوش
سرپرست خودم را به . وقتی مطلع شدم .بودم من در تهران ،زمانی که تیپ حرکت کرد

 ،شاید حس جوانی بود ،معرفی کردم. به دالیلی در شوش  زادهسرهنگ فرج  ،تیپ باقیمانده

صبر کن با سریال و کاروان بعدی  ،گفت .برومغرب به منطقه شمالخواستم خیلی زودتر می

نکرده اتفاقی  خدای ای است.غرب منطقه پیچیدهچون منطقه شمال ،خواهد برود بروکه می

ولی  .ها بود، بحث امنیت بود و بحث پیدا کردن محل و موقعیت یگان بودبحث گروهک نیفتد.

  فرمودند.میرا ترینشان بحث مسائل امنیتی عمده

  م که بیش از دو سوم ازدیدم شد باقیمانده تیپ در منطقه شوشاستقرار وقتی وارد محل 
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 غربشمال تیپ به سمت منطقه های پشتیبانی های مانوری و همچنین عمده یگانیگان

 .نداحرکت کرده و رفته

، ۲52 آتش بار توپخانه دارد به نام  ۲ با البته گردان توپخانه نداشتیم و هوابرد یک گردان

 ۲52گردان  .لت توپخانه استمعروف به کُ  015است و توپخانه  015این گردان توپش از نوع 

های پیاده بودند و خط اول یگاندر  .آن هم در خط دوممامور بود،  در فاو های سپاهبه یگان

 .های توپخانه قرار داشتندگردانخط دوم 

آن روزها  800فرمودند که شما صبر کنید که سریال بعدی که بنزهای  زادهسرهنگ فرج

 تازه واگذار شده بود به جای آیفا خواستند حرکت کنند
ً
شما به اتفاق یکی از این  ،تقریبا

 ،شدیم آن روزهایی که ما وارد شوش .خودوروها بروید خودتان را به قرارگاه معرفی کنید

هوای  آیدهایی که باران میشب ،رسدبا اینکه به نظر نمی خوزستان .آمدمی شدیدیهای باران

که  کنندها فکر میزند، بعضیسرمایی که به استخوان می است.سرد بسیار زمستانیش 

 سرد است ،خوزستان همیشه گرم است
ً
یک  آید،یادم می .ولی در همین زمستان هم واقعا

علت ه بگفتند آمدند به سرپرست باقیمانده می ،که باقیمانده بودندیک افسری و دار درجه

  .چراغ و والور کم داریم ،غربه وسایل گرم کننده به منطقه شمالارسال هم

گردان پشتیبانی که چندتایشان مهمات و  800چند روز بعد با کاروان متشکل از بنزهای 

های پشتیبانی، بهداری، چون گرداند؛کردنه و وسایل دیگر را حمل میچندتای دیگر هم آذوق

به سمت منطقه شمالغرب حرکت کردیم. شب ،برعهده دارند ز را آشپزخانه، تدارکات،همه چی

د ای بود و اینها صف شدنشام دادند قیمه .در یک حسینیه صلواتی خوابیدیم را در کرمانشاه

ه سمت بصبحانه نان و پنیر دادند و ساعتی بعد  ،در سالن همه استفاده کردند. صبح روز بعد

هار را صرف ان ،دوستان چون کمپوت و میوه داشتند .. ظهر رسیدیمحرکت کردیم سنندج

 ،خواهد نماز بخواند، بخواند، توقف نداریمسریع هر کس می اعالم کردندفرمانده ستون .کردیم

ار . از کنداشتها ناامن بود و خیلی پیچ و خم چون جاده .برسانیم ما باید خودمان را به مریوان

تحرک، ، نو بود 800کنم چون این بنزهای هم سریع رد شدیم، البته عرض می دریاچه زریوار

 انعطاف و قدرت حمل بارش خیلی خوب بود.
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 رسیدیم به بانه به قرارگاه تیپ در سه راه مریوان

بعد از ساعاتی به هنگام غروب به قرارگاه تیپ  رسیدیم. زمانی که ما به قرارگاه تیپ رسیدیم، 

 ورسیده بودند هم ارومیه اعزامی از های کامیون بود.مستقر  به بانه تیپ در سه راهی مریوان

سمتی دیگر هم تیپ مستقر بود که ما آنجا خودمان را به تیپ معرفی در آنجا مستقر بودند و در 

های تیپ هم چادر داشتند به هر محل قرارگاه تیپ هم جنگل مانند بود. اکثر قسمت .کردیم

 و سرمای عجیبی بود و  سوز و سرما مشخص بود، ولی خوشبختانه از نظر گازوییل حال دیدیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .روشن کرده بودندهم های آتش را ندهک دوستان. نداشت یمشکل قرارگاه،نفت

داخل هم  ،کردریختند، چون  چادر  را گرم میوی کنده بغل چادر میر  مدام نفت و گازوئیل را

ا تریخت میها گازوئیل  روی آن کنده مقداریک  ،رفتمیهرکسی هم برای نماز  شد.گرم می

ر 
ُ
وضو رفتن گ نفرات وقتی برایشد، آنجا گرم می ،رفتند وضو بگیرندها میوقتی بچه بگیرد.گ

محاسنشان  گشتند،برمیچادر به انی که از همان محل وضوتا زم شدنداز چادر خارج می

 است. هزدکه یخ شدندمتوجه میبعد  ،آشغال به موهایشان چسبیده کردندمیزده بود، فکر یخ

عملیات  منطقه .عملیات را شروع کردیم بودند.ها در خط آنجا بودیم و گردانما به هر حال 

رفتیم به عبور کرده بودند و ما وقتی جلو می بود، از پنجوین 0والفجر  شامل منطقه عملیات

بود، بعد از پادگان گرمک  پادگان گرمک ،رسیدیم و در اوایل آن منطقه پنجوینارتفاعات می

کرد، آن عبور می ،که از0ای  والفجر گفتند، خط منطقهرسیدیم به ارتفاعاتی که در واقع میمی

ه ک ندتر جاده زده بودو مهندسی خود ارتش آنجا آمده بود و روی ارتفاعات جلو جهاد سازندگی

وقتی  007و از راستش گردان   010اگر اشتباه نکنم گردان  مشرف بود ، چوارتاکاماًل روی 

مستقر شده بودند، ما هم رفتیم و مستقر  55تیپ  027رفتیم گردان بیشتر به سمت راست می

 شدیم.

 رفتم و درگیری با دشمن 424برای بازدید به گروهان دوم 

م فتر اولین گردانی که  .سر بزنمها به گردانرفتم سپس  من یکی دو روز در قرارگاه بودم 

 های ایشان شهیدیکی از فرمانده گروهان بود.  به فرماندهی سرگرد حسن مجیدی 010گردان 

 در سومار ایشان شهید شد و جنازهجاوبزرگوار جمشید 
ً
هفته  0الی  ۲اش دانیان بودند، بعدا

 صآوردند. یکی از فرماندهان شاخا آن شهید بزرگوار ر پیکر مانده بود و بعد سربازانش رفتند و 
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 بود.  55های تیپ گروهان

ا هم، خطکردآنجا بود که سرکشی  شهید ستوان باروزه ،مرفت 010گردان  2به گروهان  من

تپه  ،دبوامکاناتشان خیلی فراوان  ،مواضع عراقی ند،ه بودگرفتکه ها را م و مواضع عراقیدیدرا 

ردهها هم چارهبعضی .کانال زده بودندهای نظامیالرأستپه خط به
ُ
ها ای نداشتند از روی گ

ولی افرادی که قد متوسط داشتند از سر به باال از داخل کانال مشخص بود،  کاماًل  .رفته بودند

 گونی چیده بودند، جا برای نارنجک، برای ذخیره مهمات در طول و ها سنگاطراف کانال

تصرف و تثبیت کرده  010چنین مواضعی را گردان به هر حال یک هم تهیه کرده بودند. مسیر

همان شب رکن دوم اطالع داد که امشب عراق  ،م برای سرکشیبودمرتبه دوم که رفته   د.بو

روز ما  . دربود 010عبور کند، یک رودخانه پایین همین دست گردان  خواهد از رودخانهمی

ام من با دوربین که انداخته ،لوله 81گفتند پل از آنها می دیدیم که حاال بعضیمی را رودخانه

اف بندان بود ولی آبش صیخ ،ش زیاد نبودآبالبته  زیر آن جاری بود،شمردم، یک پلی داشت آب 

په آمدند، آن شب من در ها تا پای تبه نظر من آن شب عراقی .زدبه سفیدی می یکم ،هم نبود

د محموستوان م و یک معاون داشت به نام بوددر خدمت آقای باروزه  .بودمدرگیری  کانون وخط 

 قانعی و خیلی آدم باروحیه
ً
، ایشان خاطرات خیلی خوبی اسیر شدای بود، محمود قانعی بعدا

 با جی اسیر شد. سرگرد مجیدی 78سال  ،برای اینکه ایشان آخر جنگ .دارد
ً
 km پحضورا

کدام از د، هیچنکندرصد تک می 88احتمال زیاد  بهنیروهای عراقی آمدند، گفتند که امشب 

اتفاق ستوان قانعی و یکی دو به ،مبوددر خدمت شهید باروزه  شام .دنمسئولین امشب نخواب

قانعی به شوخی به ما گفت که کمپوت ماهی  .یادم نیست اسامی آناندار دیگر که نفر درجه

همراه شیر یا آب  ،خوریدیا کمپوت لوبیا می ،خواهم بدهم خدمتتانمنوی غذا می ؟خوریدمی

با  ،زدب، پرده را کنار وخواهیم، بعد گفت: خیلی خما به شوخی گفتیم که ما ماهی می ،میوه

ها را در آن قفسهجی یک قفسه درست کرده و انواع مختلف غذاهای عراقی های آرپیجعبه

م که حاال اینها سالم هست؟ گفت: گفتبه شوخی  ؟ینها را از کجا آوردیم اگفتبعد  .بودچیده 

 بیاید، آمده بود.بالیی سر ما  قرار بود اگر،یماهخوردقباًل از این غذاها سخت هستیم و ما جان

اعالم  هاچند تا از دیدگاه .م در خط که مشخص بودرفت ،شام خوردیم بعد از آن که آن شب

 .چند تا دیدگاه رفتیم، یک دیدگاه بود که با بلوک سیمانی چیده بودند ،کردند که ما سایه دیدیم
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گفت نه من دوتا عراقی دیدم که وقتی ایست دادم فرار  ،آنجا یک سرباز خیلی باهوشی بود

گو دروغ و ی استوی سرباز زرنگ آقای باروزه و قانعی گفتند ،ردند، بعد خود مسئولین گروهانک

 یک ،نیست
ً
یعنی به نظر ما عراق  .اندچیزی هست و آمدند تا اینجا خودشان را رساندهحتما

همانجایی که مستقر   .آمده بود و از مواضع پایین عبور کرده و در ارتفاعات مستقر شده بود

و لفرستادند به جولی هر از چندگاهی گشتی می .بود در واقع آخرین خط هماهنگی ،شده بود

.فرمانده گروهان شدنددرگیر هم نمی  .شان چه خبر استهای جلوییتا ببینند که در سنگر 

فن هم ارتباط با تل .های مختلف ارتفاعات، تیراندازی کند، پایین را بزندتیربارچی به زاویه گفت،

همه دیدگاه و سنگرها باهم ارتباط تلفنی داشتند، گفت: هر کس اگر چیزی دید  ،برقرار بود

مرتب  طور منظم وبینی بهاگر هم نمی .سؤال نکند اجازه ندهید کسی فرار کند ،تیراندازی کند

ین اول .ها واکنش نشان دادنداین کار را کردند که تیراندازی شد و عراقی .تیراندازی کنید

ن این جریا .زدندمیهای توپ و خمپاره بود، که تا صبح  ها تیراندزی با گلولهواکنش عراقی

ها جاهایی عراقیآمد، در دره یکبعضی از جاها مه میبود در دامه داشت و هوا هم خیلی سرد ا

م، کردیما هم کمکشان می .خوب بود نیروهای ما لله روحیهالحمد  .رفتندکردند میحرکت می

 0111خواست برود به آنجا می km راهی زده بودند که یعنی یک جیپیک .کردیمسرکشی می

ولی معبر وصولی  بود،خیلی سخت  ،آوردندباالخره غذا را می ولی. رفتو پایین می باالبار  

ای هم نبود، چون به هر حال گفته بودند اینجا باید حفظ شود و اینجا را نامناسب بود، چاره

ه دید عراقی افراد .به هر حال آتش شدت پیدا کرد .دادندنباید از دست داد و روحیه به هم می

اًل ک .انداختندآمدند و نارنجک میمیباال ها ها شروع شد در حالی که عراقیدرگیری نددشمی

در این رسیده بود،  2ومتر به گروهان کیل ۲الی  2گردان چند تا تپه بود که منطقه واگذاری 

ه ای بود کدسته ،ای که ما بودیم با آن آقای قانعیای شهید شدند و آن دستهعده ،هادرگیری

 ،به آن پله بودکاماًل مشرفو کم مورب به سمت چپ خط گسترش داشت به سمت شمال یک

 باررد تیربُ  .دنآیلوله، می 81پل از ها گفتندبچه ،آیندفرات عراقی پیاده دارند میدیدیم نمیما 

ت ، تا آخرین لحظایگان کاتیوشای مراغه ،رسید بعد درخواست اجرای آتش کردندبه آنها نمی

به نظر من، عدم آشنایی  .ولی مشکل هماهنگی بود ،فشانی کردنداینها خیلی جان .زدندمی

تمام  زده بودندخمپاره و توپ  نیروهای عراقی گلولهکه بس ازکه متوجه شدیم  بود. هم
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منهدم  ها زده بودندهایی که عراقیجالب اینکه تمام کانال نکته .شده بودقطع   ی تلفنهاسیم

تمام  ،حکمهکردی خیلی مُ رفتی احساس میشده بود که مثل دیوار بود وقتی در آن راه می

چند روز طول کشید که اینها تک  ،ندمنطقه را ثبت تیر کرده بود .اینها اکثرشان را زده بود

 در آن منطقههایی میکردند، آنها به هر حال گلوله
ً
 یروینعراق  ،زدند برای ثبت تیر بود، اصوال

  داشت.از ما  بیشتری

 ارک و تخلیه مجروح بسیار سخت بودشرایط تد

گذاشت. همان شبی که ها اثر میاین ،تدارکات آنجا مشکل داشت .منطقه خیلی سرد بود

 سربازهای ما دالورانه جنگیدند ،عراق تک کرد
ً
 و دست به گریبان بودندهم با آن سرما ، واقعا

 گفتند ، مخشد و  در همان موقع که ما قرارگاه بودیم میبیشتر می بر روی سربازان اثرشان
ً
صوصا

اره دوبگرفت صبح عراق می راشد یک تپه دست میبهها دستما بعضی از تپه 007در گردان 

خودشان همراهشان خانه ای تیپ از اینکه گردان توپهبچه .گرفتشب ایران باز پس می

در  توانستراحتی میما بهخانه توپضمن اینکه مثاًل گردان  .نگران و ناراحت بودند ،نیست

 ما در مورد دهد.ها را پوشش خوبی از آن منطقه گردانمستقر بشود و به 0خط سابق والفجر 

 وسیلهبه ،شد و خونریزی داشتمی یک نفر مجروح وقتیبهداری خیلی مشکل داشتیم، 

 سخت  ،باید به عقب بیاوریم و بعد به اورژانس برسانیمو جاده   همین آمبوالنس 
ً
من  ود.بواقعا

 هتا چادر بود، یک چادر استراحت و یک چادر هم چند نفر  دو سه یادم است که اورژانس تیپ ما

ساعت معطل  ۲الی  2بعد ، شدندکسانی که شهید میدیگر و زده بودند و بغل آن چادر 

 .ببردبه معراج شهداءشدند که آمبوالنس بیاید اینها را می

 ،تدارکات ضعیف بود، بارندگی هم زیاد بود ،در آن شرایطی که عراق تک کرد، درمجموع

ل بود
ُ

  .دور بود خود آن منطقه هم از شهر، مثاًل خود سنندج نبود.جاده مناسبی  ،جاده ِگل و ش

 دستور عقب نشینی

 آقای باروزه ،، فرمانده گروهانیمآمدفرمانده گروهان به پاسگاه  دسته از مواضع وقتی

 از گردان با ایشان تماس گرفتند
ً
  زدیکیگانتان را بیاورید ن توانیدگفتند شما اگر می ،مجددا

  .کردآقای باروزه امتناع می ،و بخشی هم با کد آشکارمنتها پیام بخشی  .پاسگاه گردان
ً
انصافا

یر در مس ،نداوقتی ما آمدیم پاسگاه گر  .گذاشتهمیشه هم کاله آهنی سرش می .گفت نهمی



 تاریخ شفاهی – 9/عملیات والفجر 131

 

، چین شدهسنگهای کانال ،قدر خمپاره و توپ زدهها چه بوده، ایندیدیم که علت قطع تلفن

شان که متالشی از بودند، یکینفر سرب 2همه منهدم شده بود، بعد چند تا جنازه دیدم ازجمله 

د دانم به چه ترتیبی گلوله خورده بوهیکلی بود که حاال نمیشان سرباز درشتشده بود ویکی

حله توار سلیمی در مراس را دیدم. استوار سلیمی گردان در پاسگاه .فقط پاهایش مانده بود که

 تالش کرد، خیلی از بچه .بعد شهید شد
ً
 هم شجاع بود، خیلی همهای گیالن بود ایشان واقعا

 .مؤمن بود

 شهادت ستوان باروزه

  ،زهوآقای بار 
ً
به شهادت رسید. روز بعدش در جای دیگری که من نبودم  01،  7،  8تقریبا

ن اصال شهید ،ایشان دیدم .شدچون باورم نمیهایشان را در معراج شهدا دیدم. رفتم جنازه من

 جمالیسرهنگ های گفتند از فامیلمی. بود از شهرستان فساکه  جمالی شهیدو  بیگ

آقای  کاور جنازه که وانت بزرگی بود،بود مثل این یک کانکسی .جانشین نیروی زمینی بود

برادرش هم سپاهی بود و آمد در  .خیلی متأثر شدمدیدم باروزه را گفتم باز کنند، من جنازه را 

  .اش را بردمنطقه و جنازه

ولی دستور این بود که بیایند عقب و گفتند که  ،کردندامتناع میاز عقب آمدن به هر حال 

المقدور سعی کنید ست بردارید حتیاول عناصر حساس را بفرستید، اگر اسلحه و چیزی ه

ل ماند، داخاگر هم چیزی دیدید که به ناچار می ،سیماسلحه، تجهیزات بی .چیزی نماندهیچ

 .فتدبیها سنگر بگذارید و با نارنجک منهدم کنید، نگذارید دست عراقی

 شهادت استوار سلیمی

نیامده اینجا  به عقب  سلیمیاستوار آنجا ما متوجه شدیم  ،عقب در مواضع بعدیآمدیم 

 یادم نیست
ً
ها را جمع هبقیه بچ یک نفر با تحکم و هم با زبان مهربانی گفت: سلیمی ،من دقیقا

 بایشان وقتی  عق بود.مت سرگروهبان هم شده و با حفظ ِس بود کن بیا عقب. ایشان انباردار 

فظ با حاین شهید  .بودم دیدهکمتر را قدر بزرگوار بود اصاًل من همچون کسی این مرد این .آمد

 ،زدهمین آقای سلیمی وقتی داشت با من حرف می .رابط عقیدتی سیاسی هم بود ،متِس 

برند یدارند مخانه  ما را برمیتوپ ،خانه  نداریمخیلی محجوبانه اولین حرفی که زد گفت ما توپ

ها را جمع کرده بود، آرام و قرار آخرین نفری بود که آمده بود عقب و با ماشین وسیله ،فاو
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نکه آمدیم گردان حتی سرش ای بعداز (دساعت بعد شهید ش 82ساعت یا  07 ایشان)نداشت، 

تاب خیلی بی و کرد خیلی ناراحتروی زمین بازی می داشت با یک چیزیانداخت، پایین را هم 

باید مان نخانهگفت ما فقط توپکرد، میهم مقصر نمیرا کس م بزرگوار بود هیچقدر هاین ،بود

 ابردهو توپخانه گردان ،لوله را بزنند، نتوانستند بزنند 81ما چند بار گفتیم پل  ،بودجنوب می

 های پیادهبا گردان
ُ
 سلیمیشد. به هر حال آقای خت  بودند و این خالء احساس میاش خیلی ا

 .البته یک مدتی روحیه سربازان پایین بود ،شهید شدند، یگان ما در مواضع جدید مستقر شد

 حضور شهید صیاد در منطقه

ان  که محافظ ایش . یادم استکردنددر منطقه حضور پیدا می صیاد شیرازی ،شهید بزرگوار

 بچه نی بود.های هوابرد از بچه بود. به نام جلیل عاشوری فردی 
ً
ریز بود، هیکلی داشت و اصالتا

را دیدم و سؤال کردم جناب سرهنگ صیاد  عاشوریعنوان استاد خودش قبول داشت، من را به

 آقای عاشوریمن از قول  .اند؟ در جواب گفت که ایشان در منطقه هستندآمده شیرازی

ک بیش از ی ،اینجاست هم اآلن چند وقت همنطقه جنوب بود در شهید صیاد شیرازی گویم،می

 .ماه است که خانه نرفتند

یک ا بزمین را از نزدیک ببیند،  خواستقرار شد تیپ در جایی مستقر شود، شهید صیاد می

گفت من بودم، یک جناب می شناسائی انجام داد. عاشوری ،جت رنجرکوپتر هلیفروند 

ه کگفت وقتی .عملیاتی تیپ بود و خود مرحوم شهید صیاد و معاون ۲افسر رکن سرهنگی که 

رد اشاره ک گفت شهید صیاد کرد،گویم تعریف میرفتیم من به نقل از جلیل عاشوری می

مانند  نشست حالت باتالقزارها که کوپتر نشست، در این چمنکوپتر یکجا بنشیند. هلیهلی

 باید زمین را دید  ،شود حساب کردببینید، روی نقشه نمی .و منطقه وسیعی بود
ً
شهید  .حتما

م هعراق  .شود مستقر شداینجا نمیگفت  راحتی نقشه را با شمال توجیه کرده و صیاد به

      .ای از ایشان بودتواند ازاینجا عبور کند، این هم خاطرهنمی

 عبدالحمید رنجبرشهادت 

 صمیمی خیلی دوست ،55جمعی عقیدتی سیاسی تیپمید رنجبربود به نام عبدالحافسری 

د. شایشان خیلی ناراحت  رسید، خبرش و که سلیمی شهید شدبود، بعد از این آقای سلیمی

عبدالحمید .دختر داشت و پسر نداشت فرزند تا 7الی  5ایشان ، آدم مؤمنی بود شهید رنجبر
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در  ،انهختوپمدتی هم در  د.افسر شده بو وانه بود، بعد از انقالب دیپلم داشت ختوپافسر  رنجبر

ضعف . کشیده بود، حاال عقیدتی تیپ بودخدمت کرده بود، خیلی هم زحمت کردستان

 انه  خودمان اینجا بودتوپخکرد  ما اگر بیان می دانست.انه میواحد توپخاساسی را همان نبود 

من یادم است برای غذا خدمت ایشان بودیم،  .جوری شودگذاشتم که این پل اینمگر من می

سرباز را  0الی  ۲ ایشان یک روز، برداریم.خوردن ما دست از غذا خورد، تا غذا نمیاصاًل 

ها و گفت من باید بروم آنجا یک دستبردی به این عراقی برداشت رفت گروهان آقای شهیدی

هایی که در خط بودند صدای انفجار شنیدند، بعد بچه .جی هم با خودش بردآرپی .مبزنباید 

روز دوتا سرباز  0اگر اشتباه نکنم بعد از سه روز یا .دیگر صدایی نشنیدند و اینها هم برنگشتند

 بود، آمده تردر اورژانس تیپ بودند، اورژانس عقب .بخش بودیکی از آنها آزادینام  ،برگشتند

ده شسربازها را دیدیم  اسکلت و  پوست و ما رفتیم  بود ای زیر کوهسوله داشت.دیگر سنگر 

هایی از عراق به یگان رسیدیم در ابتداما  شد.شهید   گفتیم چی شد، گفتند آقای رنجبر ند،بود

 یگان
ً
جی ا آرپیگفت که ما ب شهید رنجبر ،بعد از شناسایی ،اش بودههای پشتیبانیکه احتماال

 که این کپه ،زنیمچند تا از کپه مهمات اینها را می
ً
هم  این کار را ،شودها را زدیم شلوغ میبعدا

ر خورد و تی آقای رنجبر .تیراندازی کردندها ، عراقیگشتیمداشتیم برمی هنگامی کهکردیم و 

وح خودمان مجر  .خوردیممیها را بوتهریشه ، غذا نبود .شدیم متفرقو ما فرار کردیم  .شهید شد

 هم با یکی از سربازانش شهید شد.  آقای رنجبر .شده بودیم

 هاتغییر وضعیت جبهه

ر د تا چندین هفته شهید صیاد شیرازی .ها تغییر کردبه هر حال یک مقدار وضعیت جبهه

ا ب  آمد وکل منطقه برف می ،سالتحویل موقع  در کرد،بازدید  و هماهنگی می و ماند  منطقه

ط کردند، خها آتش میعراقی ،درگیری انجام شد، بیشتر هابین نیرو ،تبادل آتش سنگین

تحویل  زمان ،. ما بیدار بودیمیادم نیستبود  2یا  02 ساعت بود،حالت پدافندی پیدا کرده 

یخت و رریختند، ایران هم آتش سنگینی میآتش سنگینی  ، لذادانستندها میعراقیرا سال 

واضع ماینکه  بعداز ، جا را سفیدپوش کرده بودهمه آمد، برف سنگینی کهدر ایران برف هم می

و در  ادد، دستور تک قبل از اینکه عراق بخواهد تک کند سرهنگ مرتضی محمدی ،شدتثبیت 

ایشان را به عقب  رفت.به حالت کما مجروح و سخت  ،ها از ناحیه سر و پیشانیهمان بحبوحه



 205/ ی، سرهنگ دکتر پرویز نادری نسبقسمت دوم : تاریخ شفاه

 

و از  ردندمنتقل ک به سنندجایشان را در بین راه هلی کوپتر فرستادند و با هلی کوپتر  ،آوردند

روند مثبت عملیات بیشتر حس  ،شدنمیاگر ایشان مجروح منتقل شدند.  کرمانشاهآنجا هم  

 .شدنمی عملیات به آن سرنوشت دچارشاید و شد می

 تعددی از مسائل و معایب عملیات

 ،تحلیل ضعف این عملیات بیان کنیم لجستیک و چند مسئله را در اگر بخواهیم مسائل

م همناسب پوشش هوایی  موثر،پشتیبانی آتش نبود جا شدن ، سریع جابه عبارتند از:

 ،بود 200 های پروازی هوانیروز از بالگردهایتیمگسترده نبود.  هوانیروزحضور  ،نداشتیم

زند. بما اصاًل جایی را ندیدیم که بیاید و فالن پل را  .مندیدهمان جت رنجرش بود ولی من کبرا 

به  آورده بودند و با توجه کنیم این یگان را از یک منطقه گرمسیری به سردسیربندی جمعاگر

. بودآمده جنوب  ه( بعملیات قادر)غرب شمالقبلش از منطقه ه اینکه حدود یکی دو ما

 اندازه کافی نبود. انه  ناهماهنگ بود و بهتوپختدارکات ضعیف بود. آتش پشتیبانی 
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 9عملیات والفجردر  11لشکر 

 1خراسان 77 لشکرساالرکیا معاون عملیاتی  علی محمد ستاد 8سرتیپ 

 ل شدیمموارد ع قه فاودر منطقه شلمچه برای پشتیبانی منط 5در عملیات والفجر 

خیلی االئمه.ثامن 88لشکر هستم. معاون عملیاتی  محمد ساالر کیاستاد علی 2سرتیپ

ارم بیان آنچه را که به یاد د 8توانم در مورد عملیات والفجرها میخوشحال هستم که بعد از مدت

 .کنم
 عمل می در منطقه فاورا  7والفجرعملیات  ،زمانی که نیروها

ً
یاد دارم که تک به کردند، دقیقا

ما در منطقه شلمچه وارد عمل شدیم. در  گذاشتند. االئمهثامن 88لشکر ه را به عهده فریبند

برود  توانستاین منطقه، ارتش عراق، منطقه را کاماًل زیر آب برده بود. به طوری که نه قایق می

 حداکثر به
ً
وجود  متر آب بود، بعد یک میدان مینسانتی 21یا01اندازهو نه پیاده. چون جمعا

شکر لفاو حرکت نکنند، تک فریبنده  طرفبهی عراقهای آماده  لشکراینکه  منظور. بهداشت

گیر شدن نیروهای متجاوز عراقی شد. اینها حدس زدند که اگر ما بخواهیم باعث زمین 88

اد توانیم با ایجطرف، خیلی راحت میپل نشوه را بگیریم، از آن بصره حرکت کرده و  طرفبه

 اشغال کنیم.شهر بصره را هایی سرپل
ها دقیق انجام شد و ما گردان اینکه شناسایی ،مختصری از این عملیات را بازگو کنم

 شکرلبودند که  یترین پرسنلترین و ورزیده، آمادهنتخاب کرده بودیم که بهترینشهادتی ا

صره حفاظت پل ب منظورنیروهایش به ، ارتش عراق بیشترینتوانست جمع کند. شب عملیات

تر توانستند عمل کردند راحتعمل می 7جرنیروهایی که برای والف در این صورت، بود.آورده 

های ما کامل بود و حتی بینیپیش .بودند لشکرآن زمان فرمانده  ،کنند.سرهنگ صالحی

گیریم. ب هایی که ما انتخاب کردیم با توپخانه زیر آتشقرارگاه کربال قبول کرده بود که هدف

 گذاریشماره را تمام منطقه حساس موردنظرمان .سرپاسی بود فرمانده توپخانه ما سرهنگ

نظر مد کدام منطقه را  متوجه نشود. که ارتش عراق 00،سواری، کوت05،بوبیان ثالً م. مکردی

موانع  جلو حرکت کنیم، طرفخواستیم بهای که میداریم تا زیر آتش بگیریم. منطقه

توانست برود و ما نتوانستیم عمق آب هم کم بود و قایق نمی بود. های مینخاردار، میدانسیم

رمودند ف صالحی شروع عملیات، سرهنگبا هم در شناسایی دادیم. استفاده کنیم. چند شهید 

نوان عدر تماس باشید، من خودم به لشکرکنترل کنید و با  را که، شما با بیسیم عملیات
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ود در خ لشکرقبول نباشد که فرمانده . شاید برای یک نظامی این قابلرومجلو میشکن خط

بود. من همینجا به  صالحی امیرخط حمله قرار بگیرد. ولی این جسارت و ازخودگذشتگی 

 یک انسان کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم. چون یک نفر خالص،ایشان عرض ادب می

های وت با نیر شب عملیا ،سیاتفاق سرهنگ محمد طبطلب بود. ایشان بهبسیجی و شهادت

ها یک کانالی کنده بودیم که از خط دژ جلو برویم و به مواضع عراقی شکن  جلو رفتند. خط

 منطقه را زیر آتشبرسیم. عراقی
ً
 می بودند، گرفتهها هم شدیدا

ً
ه ما از دانستند کیعنی دقیقا

 حمله کنیم و بصره را ناامن کنیم. خواهیم این طریق می
 7لفجرعملیات وا اینجا سرگرم کنیم تادر این بود که بتوانیم دشمن را  ،هدف نیروی زمینی

ای الزم هبینیهای توپخانه را آورده بودیم، پیششود. تمام یگان انجام راحتی در منطقه فاو به

سی با نیروهای ، با سرهنگ طبصالحی دگی هم داشتیم. سرهنگرا هم کرده بودیم. آما

 ساعت به جلو رفتندشکن خط
ً
 !بیسیم به من فرمودند که ساالر کیا توسطشب  ۲یا  2. حدودا

 00. شمارهدرا با توپخانه زیر آتش بگیری 00، باید شمارهدخواهی من را داشته باشیاگر می

توانیم دسترسی داشته نیروهای عراقی میمشخص شد، فرض کنید همان خطی که ما به 

یفه وظ صبح روز بعد  . تاد ولی موفق نشدندهایش چند مرتبه جلو آمباشیم. عراق هم با قایق

 .اجرا شد. برای اینکه عراق جلو نیامد، واحدهایش هم درگیر بودند به نحو مطلوبی لشکر

 غرببرای حرکت به شمال 4631اسفند  8در  11لشکر دستور به 

 ۲تیپ که  بود، دستور واصل شدای از نیروی زمینی بود که نامه 0۲70پنجم اسفندماه سال 

با این وضعیت،  .حرکت کند طرف منطقه شمال غرببهالفاصله، بدون درنگ ب 88لشکر 

درگیر بوده و نیروی دیگری ما نداشتیم که  ی که، یکی از واحدهایش در جزیره مجنونلشکر

بودنداز:  عبارت ه ترتیببفرماندهان تیپ آسیب نخورده باشد، گفتیم که این واحد آماده باشد. 

 0و تیپ بهزاد باقریبه فرماندهی  2، تیپسرهنگ حسین سوداگران به فرماندهی لشکر ۲تیپ

طرف منطقه آماده شدند برای حرکت به ۲گردان های تیپ .ه فرماندهی علی ایراییب

طرف منطقه حرکت کنیم. توانیم با تجهیزات کامل بهبا این امید که می .غربشمال

ز یک منطقۀ ا که خیلی با عجله بود. ما فقط توانستیم بار همراه سرباز را ببریم. ببینیددرصورتی

بسته خواب  تیر فشنگ، با یک 011، یعنی جابجایی، با درگیری در جزیره مجنون با بار همراه

. ما به حرکت کردیم طرف شمال غرببه واحدها را جمع کردیم و اه سرباز بود، آمدیمکه همر 
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 پشت سر خواهد آمد و سالح
ً
آیند و های سنگین ما میامید اینکه بار مبنای واحد، حتما

ها به مرحله ریزیکدام از این برنامهمتأسفانه هیچ رفتیم. کنند،میواحدهای مانوری را پشتیبانی 

  ردند.واگذار ک رلشکبود که این مأموریت را به  اجرا درنیامد. شاید به خاطر حساسیت منطقه فاو

ترابری  با اتوبوس به سمت مریوان. واحدها را حرکت کردیمغرب شمال طرف منطقهبه ما

 ساعت .کردیم
ً
اید ب دستور دادند که بالفاصله. وارد شدیمشب به منطقه جدید  00یا  01 حدودا

ناسایی شهم ما  لشکردر رده  نبود. فرمانده تیپ و نشده اصاًل شناسایی برویم  درخط. خطی که

همان  .ولین دادند در خط مستقر شدیمهایی که فرمانده قرارگاه و مسئنکرده بودیم. با گزارش

آمد. شدت باران میشب اول، فرمانده گروهانی که در خط رفته بود شهید شد. منطقه به

ی کامل داشتیم، والی بود و سربازها با فرماندهان در خط مستقر شدند. اگر ما شناسایگل

 نشد.که ، کنیم مستقرتوانستیم نیروها را کردیم، جای بهتری میارتفاعات مناسب را تصرف می

خیلی  ،شغال فیزیکی بودآثار خیلی کمی از اِ  ،که ما وارد منطقه عملیات شدیم همچنین شبی

ید یک سنگر تعجیلی که شا گری که مثال فرض کنید تراورس و گونی باشد، تنهامحدود.سن

به این بود که ما اعتراض حتی  .ها بودهمین حدود تا بیل خاک برداشته باشد. 0ض کنید فر

نیروهای دشمن تجهیز  و آماده شدند همه این  دانستندکه می  چطور خود واحدهای سپاه

ب تر جای مناسچرا به ما چیزی نگفتند که حداقل مثال ما یک خیز بیاییم عقب ،برای حمله

لیات توانستیم یک عمما روز روشن به ترتیب می تیمنسدااگر این را می .تری انتخاب بکنیم

  تاخیری مناسبی را انجام بدهیم.

ده مستقر ش نزدیک دره شیلردر  ت با تمام توان، حتی این محلی کهارتش عراق در این مد

 به یاد نداشته باشم ، زیر آتش گرفت.بودیم
ً
در کوخالن  ولی ،شاید اسم بعضی از مناطق را دقیقا

شاید  ،یا آن دکل تلویزیون سلیمانیه در جلو مستقر شدیم. با چوارتا ، وخالن رفته بودیمو ممی

 
ً
عبور بود. فاصله داشتیم. منطقه بسیار کوهستانی و سخت و غیرقابلکیلومتر  05یا  01حدودا

ای که آنجا بود، تعدادی رفتند و تا رودخانه هایی که ما فرستاده بودیم، دوحتی گشتی

 . ادندیک مختصر اطالعاتی به ما د نتوانستند عبور کنند، تعدادی به آب زده بودند، برگشتند و

 چشم بسته وارد عملیات شدیم

 ه را شناسایی کردیم در روز روشنشدیم. آمدیم و منطق بسته وارد آنی بود که ما چشمعملیات
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این منطقه اگر درضد شیب  در ولی .انتخاب کردیممنطقه پراکندگی  0و تیپ 2برای تیپ ،آمدیم

ولی  ،شدگلوله کمتر می پذیری ما ازنظرآسیب کردیم،کنید محلی را انتخاب می هم مثاًل فرض

 محفوظ نبودیم. کما اینکه هرجایی که ما منطقه پراکندگی تیپ را انتخاب از د
ً
ید هواپیما مطلقا

کردیم و سربازها در اسفندماه با آن هوای سرد منطقه چادر زده بودند، بالفاصله با هواپیما مورد 

 اصابت قرار گرفتیم و مجبور شدیم جابجا شویم. مثاًل فرض کنید هر تیپی در این مدت کوتاه

ذیری پتیراندازی هواپیماهای دشمن در این منطقه جابجا شدند. آسیب بر اثرچهار یا پنج بار 

را هم  کردند. اینگزنشین عمل میدر شیخر سمت چپ ما د هم 27 لشکر باال بود. ما بسیار 

تعدادی از عناصر دموکرات، خبات، نیروهای رستگاری و تعدادی از  قه شیلربگویم که در منط

هر کدام آنجا چادری داشتند. هرکدام هم به نحوی کل حرکات ما  و آنجا بودند  گروه منافقین

دو جانبه هم آنجا بودند. یعنی فروش و جاسوس را زیر نظر داشتند. ضمن اینکه تعدادی آدم

کردند. زیاد هم مورد شاید اگر نیازی بود برای ایران هم کار می کردند،میکار برای عراق 

  اعتماد نبودند.

اجرا ا دستور ر گفتیم شما شب گشتی نرفتید، ها میها که به بچهدر یکی از این عملیات

 والله که ما رفتیم، عملیات گشتی را انجام دادیم، گفتند کهخواستیم، میید! توضیح مینکرد

 برای ما بیاورید که رفتید و با با دش
ً
من درگیر شدیم، گفتیم شما یک نشانه، یک مواردی حتما

ای که با رفتند منطقه رفتیم پاسگاه اینها، صالحی من و امیردشمن برخورد داشتید. شب بعد 

  شاید مثاًل فرض کنید،دشمن درگیر شده بودند، 
ً
اشت که این کیلومتر فاصله د 01-7حدودا

ن جنازه را آ ،برگشتندروان عراقی را روی دوش گذاشتند و گشتی جلو رفته. رفتند جنازه یک س

جلوی پاسگاه گذاشتند، گفتند این برای عملیات گشتی دیشب ما بود. یک تعدادی را کشتیم 

 این سروان را برداریم و بیاوریم. جنازه  و فقط توانستیم

داده شد. اگر اختیاری بود، شاید  دستور عقب نشینی اجباریدر هر صورت، طوری بود که 

ق جانبه ارتش عراآمدیم. ولی این یورش همهکردیم. به تناوب میرا انتخاب میمناسبی موضع 

 ،ردندکیراندازی میپاش هم به ما تهواپیماهای سمتوسط خصوص با این هواپیماها که حتی به

 عاجز شده ،آنجا بودند هو همه نیروهایی ک  لشکرطوری شد که 
ً
تی ، حبودند از این جنبه واقعا

 فرمانده مرتضی محمدیسرهنگ هوابرد، که من رفته بودم در خط مقدم بازدید کنم،  55تیپ
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این واحدها به  لیه شدند.بالفاصله تخ همان جا ترکش خوردند و با همراهان،هوابرد  55تیپ 

ب و اسفناک ترین عقبدترین  ، شایداین عقب نشینی .عقب آمدنداز مواضع خود به  ترتیب 

  یبارانوضعیت بود. یک تعدادی از سربازها در آن نشینی 
ُ

آورکت شان را  ،لو در آن ِگل و ش

ر سرمای دجا گذاشته بودند، هم شان را ها تفنگتین بودند، بعضیجاگذاشته بودند، بدون پو

ا آمدند هاین ،با پای برهنه بدون تفنگ و وسایل خواب انسرباز  .کردندعقب نشینی زمستان 

ما آمدیم آن جا پالستیک دادیم خیلی محدود آن  ،دور از دشمن بود جایی کهدر منطقه شیلر

رمانده مسئله را تا ف کردند که تا صبح بنشینند.رخت ها می پیچیدند و آتش روشن میهم دور د

د که کمک آن چنانی ولی موقعیت طوری نبو ،مه کمک می کردنده ،بودندقرارگاه در جریان 

تو، پ ،از مریوانروز بعد فرستاده بودند حتی  .خودش را بازسازی بکندبتواند واحد  باشد که

وباره آماده بشویم برای لباس آوردند و تمامی وسایل را آورده بودند آن جا که ما د پوتین و 

 نیروی هوایی عراق با هواپیما بمب باران می ،عملیات
ً
من یادم است که در همان  .کردندشدیدا

رقرار کرده بها و تدارکات پشتیبانی پزخانهآش ،فاصله خیلی زیادی با دشمن داشتیم  ره شیلرد

مشغول تا سرباز آشپز آن جا ۲یک چادر گروهی بود که  ،در یک منطقه نزدیک آشپزخانه .بودیم

 یک تعدادیتوانستیم نفر سرباز که ما فقط ۲گلوله توپ مستقیم خورد وسط این  .بودندآشپزی 

 کنیم.دست و پا را جمع 

 نطقه پراکندگی بعد از عقب نشینی م

   آسیب های خوبی داشتیم،خود منطقه پراکندگیدر،مده بودیمبه ترتیب که عقب آ

 ،اشیمداشته ب لشکربود و در این جا تنها امکاناتی که ما توانستیم برای شده مان کم پذیری

 رلشکو معاون  لشکریک چادر دو نفره برای فرمانده  ،هم یادشان باشد شاید امیر صالحی

ا سر و سامان داده شب ما موقعی که کارها ر 02ساعت  شان بودم.که من در خدمتداشتیم 

صبح زیر 0شب تا 0آن موقع ما دو نفری از ساعت  ،ها هر لحظه ارتباط داشتیمواحد بودیم و با

واحدها در تماس  کردیم، استراحت که چه عرض کنم با بیسیم بامیچادر دو نفره استراحت  این

  نیاید. اتفاق ناگواری پیش تاشد بالفاصله پراکنده می کردیم صبح که می ،بودیم

بانی یدن قسمت دآدر  مرتب در ارتفاعات لری ،بودیم را گرفته گزنشینانی که شیخما زم

 سد کرده بودیم و سمت چپ را نفوذ دشمن  رداشتیم و از آن جا هم دیگ
ً
هم  88لشکر تقریبا
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بودند آمدند گفتند از این به  لشکرکه فرمانده  جوادیسرهنگ سندج بود که حتی 27 لشکر

داده است و شما واحد سمت چپ ما ندستور گفتیم  نیروی زمینی  .بعد مسئولیت با شماست

 م بکنید که از آن به بعد ایستادند.هستید و این منطقه را باید خودتان اشغال 
ً
خواهم یتقریبا

 .یل شدبگویم جلوی نفوذ دشمن را گرفتیم و یک خط پدافندی به این شکل تشک

 یهایگان
ً
مورد کمین دشمن واقع می شدند، تنها  ،به منطقه غرب می رفتندی که اکثرا

بعد از ظهر به بعد 0ما از ساعت  بود.88 لشکریا کمین نخورد و ی که مطلق اسیر  نداد لشکر

انی چنادگی کردیم و خدا را شکر که مسئله آنو تا آخر هم ایست تردد را ممنوع می کردیمکاًل 

فقط یکی از این مواقع یادم است که فرمانده قرارگاه یا فرمانده نیروی زمینی شهید  .نداشتیم

هلی کوپتر فرستادند در ارتفاعات  ،شان باشیمخواستند ما در خدمت صیاد بودند که

گلوله  بس از ،نتوانست در منطقه فرود بیاید. هلی کوپتر بوددر آن  شهید سنجابیخالن، ممی

که  یک متر با زمین فاصله فقط من یادم است اسکی هلی کوپتر  .بود خمپاره توپ و تانک

رای بکشیدند باال و سوار شدیم و  راگرفتم و من کوپتر را اسکی هلیهایم من با  دستداشت، 

 رفتیم. گرفتن دستور بعدی

 کردندما را مطلع می العاتی سپاهکاش عناصر اط

ت حداقل منطقه مسئولی بودند،سپاهی که آن جا  انشد که برادر کاش این پیش بینی می

ند ما را از وضعیت دشمن که آن جا بود حداقل عناصر اطالعاتی سپاه .ما را مشخص می کردند

دا و خاطالعاتی به ما ندادند  جرأت می توانم قسم بخورم که کوچک ترین .بهندکردمطلع می

 .تندمطلق به ما چیزی نگف ،می توانم قسم یاد بکنم به قرآنی که سینه محمد استشاهد است و 

 واحدی اصالً  ،ما یک دفعه دیدیم که فقط عناصر اطالعاتی سپاه خودشان عقب نشینی کردند

 انادر بر  ها نبودند یک چند نفری ازاین به هیچ عنوان ،هم من ندیدم، هیچ کس نبودرا از سپاه 

  .مدندآو به عقب ا هم خودشان تمام وسایل شان را جمع کردند بودند که نصف شب اینهسپاهی 

 بمب باران کردند و دستور عقب نشینی من یادم است که موقعی که هواپیماها منطقه را

ام حس یک لحظه دیدم که سرهنگ ،، در خط مقدمیعنی عقب نشینی اجباری  کردیم دادند،

آمدند در خط و من در  معیت ایشان جلوی سربازها را می گرفتیم که باز هم به این  هاشمی

 ما توانستیم واحد را از آن درگیری  .شکل حالت فرار نداشته باشیم
ً
با خیزهای متناوب تقریبا
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ی هم که یواحدها ،مورد تهاجم بودیم هواپیماهای عراقی بمب و رگبار توسط .نجات بدهیم 

 
ً
ا با هر بودند یعنی آنآسیب پذیران هوایی و آتش توپخانه اتوسط بمبمتفرق بودند همه واقعا

 مهمات بار همراه بود ی کامل و ما تنها با تیر فشنگ،نیرو
ً
امل تجهیزات ک دیگه اصالً  .تقریبا

 هیچ کدام نداشتند. 

ه با این عجل و  با اتوبوس بالفاصله ،عوض بشودمی خواهد  که واحد از جزیره مجنون وقتی

که در جبهه حضور داشتم در  یشاید من در طول مدت خدمت شود.اش چنین مینتیجه ،باشد

فاعات از ارت موقعی که ما یک بار در عملیات فتح المبین ،سربازها را گرفتمجلوی  ملیات،دو ع

که آن جا برای مرحله دوم عملیات آماده باشیم به طرف  خوشعیندر جاده آمدیم  سپتون

سایت ها که حتی بولدوزرها خاکریز زدند همه خط ها را که برای تداوم پشت خط بایستند 

دادند زها شاید آن موقع به ما دشنام میسربا ،نیکفرد وی سربازها را گرفتیم. من با سرهنگجل

ی االن باید برویم روما  برویم و تراز این خط جلوگذارید و نمی هستید  گفتند شما خائنو می

کردیم  تفهیمرا ما این سربازها  .کنید نمی گذاریدها را بگیریم شماها خیانت میو عراقیسایت 

ه عقب ا کماندازها و وسایل پشتیبانی  ،خمپارههاخانهتوپتا ا اول باید در این خط باشیم که م

ن مورد بود یکی ای ،کنیم و بعد برویم برای عملیاترا شناسائی جلو جلو بیایند و منطقه بودند 

ن خالای هم که جلوی سربازها را گرفتم در ارتفاعات ممیمرحله و که جلوی سربازها را گرفتم 

ایستادیم که عقب نشینی به این شکل حالت فرار نداشته  انبود که با التماس جلوی سرباز 

 ما اطالعات دقیقی از این منطقه  .باشد
ً
 یپشتیبانی نشدیم، هواپیماها نداشتیم.چون واقعا

ود برای ی نبییعنی جا ،کردفقط اطاعت دستور می لشکر. باران می کردندبا شدت بمب دشمن

ی بسیار مطیع لشکرفرمانده  ،ما کار را نمی کنیم. اینما االن  ،رویمچانه زدن که ما االن نمی

که با ایشان خدمت می کردیم روش فرمانده  کسانی همه بودند.بسیار انسان شریف  ،داشتیم

ین عملیات ا لشکرولی در روی  ،یمشاید کمین ضد انقالب نخورد .را در پیش گرفته بودیم لشکر

بدون تجهیزات جنگی وارد عمل شدیم، ما  کورانه وکور  ،لیل این که مابه د  ،بی نهایت مؤثر بود

  م.شناختیعقب نشینی شاید پشت سرمان را نمیبدون شناسائی وارد عمل شدیم، ما موقع 

ای ی که مهم است بر یفاکتورها ،امیدواریم که اصول جنگ و آن قواعد کلی را در نظر بگیرند

 ما در خط مسائلی پیش نیاید.بعد چنین رعایت بشود که من اصول جنگ ،دایت عملیاته
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تدارکات  بعد توانستیم دید مناسب داشتیم.و کردیم  پیدا ترش خیلی خوبی گس لریارتفاعات 

 ط پدافندی بسیار مناسب و خوبی ایجاد کنیم. سرهنگ هاشمیپشتیبانی برسانیم و یک خ و

 در جریان بودند امیر هاشمی مرتب خودشان در خط بودند.
ً
  .این منطقه را دقیقا

 در در اول دره شیلررفتم می به طرف ارتفاعات لری که داشتم یی از این روزهایمن یک

روباهی که در  هحفر پریدم داخل  ، و منآمددشمن بالفاصله هواپیما  م که بازدید مواضع بود

به متر اگر اشتباه نگفته باشم این بمب هواپیما 21متر یا 01،05که شاید نزدیکی من بود 

 ندیم،مالله سالم این سنگر ترکش ها رد شد و الحمد  از روی نزدیکی من به زمین اصابت کرد و

  پوشش هوائی نبود.فقط به دلیل این که اصالً  .یعنی آسیب پذیری بی نهایت بود

گفتند اگر به ما می و رفتند. بیسیم را جمع کردند ها  شببود. سپاهیاطالعات در حد صفر 

ا م  ،آوردیمحداقل ما سربازها را خیز به خیز عقب مید، کنکه ارتش عراق فردا مثاًل حمله می

 ،شدیمما با بار همراه سرباز وارد منطقه نمی ،اگر از قبل پیش بینی شده بود اطالع نداشتیم.

  .حداقل تعداد فشنگ بیشتری می بردیم

فقط   .ها آنجا ماندندتوپخانه، ما یک واحد تو جزیره داشتیم ،جنوب ماند در لشکرتوپخانه 

هرچی  .ی نداشتیملشکرتوپخانه  ،هاگردان یسازمان به جز آتش .تیپ های پیاده حرکت کردند

  را هامتری یکی از گردانمیلی 021خمپاره بود. در آنجا  و پشت ارتفاعات لری 27 لشکربود از 

 داده بودم به اونها این به دیده بانی کردم با گرایی که من خودم رفتم  باال ،مستقر کردیم

که سومین گلوله شما به هدف  است فرمانده دسته خمپاره گفتم که ببینید من حدسم این

  .ای که داشتیم اتفاقا همین جوری هم شدبا توجه به نقشه  کند،میبرخورد 
ً
د ض یک تقریبا

 .یمبود مراغه 00و گروه 27ی لشکربه آتش توپخانه شیب مناسبی انتخاب کرده بود. متکی 

 
ً
ن ارتفاعات لری تو هماها پشتیبانی آند که ما از ها بودنهای آنبانهدید .اثر داشت این حتما

در منطقه 0۲75از سال حداقل  یکی دو ماه  لشکر ،هاخاتمه درگیریعدازب.کردیماستفاده می

  و سپس به منطقه جنوب مراجعت کردیم.غرب بود شمال
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 9عملیات والفجردر  11لشکر  2تیپ  486کم گردان گروهان ی

 77 لشکر دوم تیپ 153یکم گردان گروهان وقت  فرماندهستاد مجتبی جعفری آزاده سرهنگ 

 1خراسان

 عملیات انجام دادیم با تصرف فاو در محور شلمچه همزمان

تیپ  05۲گروهان یکم گردان  یفرمانده   8عملیات والفجردر  من

مأموریت داشت در عملیات والفجر  لشکر. بودمدار را عهده 88 لشکر 2

حمله دشمن  خط  به ۲به نام محور شلمچه  جایی در محور شلمچه، 7

بهمن  22. شب نمایدکرده و خط دشمن را شکسته و سپس پیشروی 

 نفر 0یا  ۲سندش این بود که . ما موفق شدیم خط را بشکنیم ،بود

تا بسیجی داده  25های بسیج دادیم. به یگان من اسیر ما آنجا از بچه

اصاًل قابلیت آمدن نیروهای پشتیبانی و گسترش خط و تحکیم مواضع  .خط را شکستیم. بودند

ما کاری نداشتیم که  ،کردیمنمیما در آن موقع این را درک  .وجه وجود نداشتهیچو اینها به

خط را شکستیم  .دادیمشود، ما اگر خدا قبول کند وظیفه خودمان را انجام میشود یا نمیمی

آن  .شب تکرار شد ۲الی  2آید به ذهنم می .و شب بعد هم به ما گفتند که تظاهر به تک کنیم

روز نتوانستیم رادیو  0عملیاتی در حال اجرا است، ما تا  دانستیم که در فاوموقع ما هنوز نمی

ما  شده،در فاو موفق  7آنجا فهمیدم که عملیات والفجر  خبر است.گوش کنیم که ببینیم چه 

 بودیم.چند شب آنجا 

 ما حدود  عقب.هایی آمدند خط را از ما تحویل گرفتند و از آنجا آمدیم بعد یگان
ً
 21تقریبا

های منطقه به سمت جبهه ،بودیم که به ما دستور دادند 7جبهه والفجر  هبروز بود که در عق

  .کنیمحرکتغرب شمال

در مسیر  .های مختلففاصله ی حرکت کردیم منتهی بالشکرصورت ستون ما به

ینی بآباد غرب و یک جای دیگر، پیشباند فرودگاه اضطراری شهر اسالم مثالً  ،کشیستون

 ، خود ستون درگیر تدارکات خودشبرسد آنجا به لشکر هر ستونی از پخت غذا کرده بودند که

 بودند.نشود، این ستون گردانی یا تیپی، نقطه آماد جهت پخت غذا را آماده کرده 

 رسیدیم به منطقه عملیات

 و دیگر نقاط داخل منطقه را اسمشان را متأسفانه به یاد رسیدیم  به مریوان مابه هر حال 
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موقت و خیلی ندارم، آن موقع هم دنبالش نبودم ببینم، چون هر جا که اسکان پیدا کردیم 

 ،توانم حدودی بگویمبگیریم برویم عقب می 75ها هم اگر معکوس از عید مدت بود. تاریخکوتاه

بهمن عملیات انجام  22مثاًل شما فرض کنید که ما  بگویم. توانممیولی روز را خیلی سخِت 

به منطقه  ااسفند م 21یا  05توانیم بگوییم که می ،اسفند حرکت کرده باشیم 01مثاًل  ،دادیم

 رسیدیم. در مریوان

ادر، چزدن حتی ،گونه اسکانی پیدا نکردیم هیچفرصت  وضعیت آنقدر اضطراری بود که

ها که سربازان در آن هوای سرد روی درختیادم است بود.موقت توقف قدر یعنی این

ند کردها میها و ماشینقدر هوا سرد بود که دستشان را در لوله اگزوز کامیونآن خوابیدند.می

 دیگر، شرایط در ماشین یا  جای   ،حاال ما که فرمانده گروهان بودیم .تا گرم شود
ً
نسبتا

ارد عمل و یگان را  خواهند می بالفاصله ابالغ شد کهما را آوردند و  عجله با  داشتیم.تری مناسب

 که مثاًل برای پیدا کردن نان مشکل ی داشت،ناجورشرایط به خاطر این وضعیت  گان ما.یندکن

 .گرفتیممینان صورت دوستانه از آنها های مجاور بهرفتیم از یگانمی داشتیم،

ماده آتا اینکه به ما گفتند  ،روز کمتر یا بیشتر این وضعیت ادامه داشت 0روز یا  ۲شاید مثاًل 

رفتیم ،  هاما با جانشین تیپ و فرمانده گروهان و گردان ،خواهیم برویم شناساییمیباشید که 

برای م رفتی. ما بودجانشین تیپ سرهنگ باباجانی  ،بود باقری بهزادفرمانده تیپ سرهنگ 

دشمن  ستاز د به تازگیسربازها یک جاهایی مستقر هستند که معلوم بود که  دیدیم ،شناسایی

های نها و آنتآنجا نگاه کردیم دکل از. مقدم بود اصطالحبهکه  یگرفته شده، رسیدیم به خط

 نفراتی که مستقر شده  بودند همه ارتشی بودند، یدیم.دمیرا  شهر سلیمانیهمخابراتی 

عنوان هچیزی بروی هر تپه یکفقط   نبود.استقرارشان خیلی تعجیلی و سنگری به آن صورت 

و اینجا مستقر  برگردیم با یگان و برگشتیم که شناسایی کردیم خط را سنگر آتش کنده بودند، ما 

 تک کنیم، ولی وقتی برگشتیم شویم یا از
ً
، یا تیپ یک آمدند ۲شنیدیم که تیپ  ،اینجا احیانا

  .نگرفتاصاًل عملیات تعویض انجام  ،نجا مستقر شدندآ

دیگر و  ریخت همو اوضاع بسیار به را گرفت 8حمله کرد و تمام مناطق والفجر عراق 

آنجا ما را به یک جای دیگر به  از و آمدیم به محل استقرار گروهانانجام ندادیم، البته ما اقدامی

بیشتر به سمت دشمن بود در یک مرحله دیگر آنجا هم  ،منتقل کردند کیلومتر ۲1یا  21فاصله 
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 تسخیر شده و بولدوزرها تازه داشتند جاده می
ً
زدند معلوم شد که اینجا جایی است که جدیدا

 ،تیدگفتند که شما احتیاط منطقه هس ،که ما را مستقر کردند ییاینجا ،که به سمت ارتفاع برود

ها را فرستادم به آید که بچهمن یادم می.اسفند بود؛ ما مستقر شدیم 27یا  28کنم فکر می

تحویل آید، پول دادم که بروند یکسری تنقالت بگیرند برای سالام شهر و روستا یادم نمیکد

 
ً
 ت تقسیم کردند. ها و گروهانصبح بود که تنقالت را آوردند و  بین دسته ۲عید که تقریبا

ً
قریبا

و عادی بود وضعیت هم ، نخوابیدیم به خاطر وضعیت اضطراری منطقه ما ،گفت ودشمی

 ،های هوایی شروع شدعید شد و تیراندازی بود.به خاطر عید هم  البته .بردنمی خوابمان هم

ولی خیلی  ،ها هستند، حتی در گروهان ما هم زدندحاال قسمتی ما تشخیص دادیم که خودی

زدند، صورت رگبارهای رسام میبه نظر ما حتی به .آمدکم و قسمت اعظم آن از سمت عراق می

شد و همراه ولی تیراندازی قطع نمی دارند.شمال عراق هم جشن عید  ما هم تعبیرمان این بود

صبح نماز خوانده  5کردیم، ساعت ، ولی ما همه را عادی تلقی میبود توپگلوله صدای  آن، با

 کردیم.میور همان وضعیت معمولی روز اول عید را تص .بودیم

 گروهان وارد عملیات شد

را آماده  ما گروهان ،که حرکت کنید بیایید سمت جاده اصلی ندما پیام دادبه سیم بیتوسط 

کرده بودیم و سه چهارتا کمپرسی و کامیون آمد و سوار شدیم و از سمت جاده اصلی به سمت 

امه به حرکتمان اد ما از روی ارتفاعات شیخ گزنشین حرکت کردیم. ارتفاعات شیخ گزنشین

قه دشمن به منطکه متوجه شدم  ،مداشتیان ارتباط لچسرگرد شمخا ،با فرمانده گردان دادیم.

که اسم  27 لشکرهای یکی از گردان تک نموده است. ما برای کمک به 0و والفجر  8والفجر 

کامیون  رباز یال شیخ گزنشین  سوار .کت کردیمحر گروهان را متأسفانه یادم نیست، گردان و نام 

 و گفتیم جناب رهبر  را دیدم در آنجا ستوان زمانی بودیم. نشدهو هنوز پیاده  رفتیم باالمی

قله ارتفاعات شیخ گزنشین را گرفته و ستوان  ،سروان چه خبر؟ گفت که عراق حمله کرده

ما مسیرمان را ادامه دادیم، فکر کنم است. آنجا شهید شده  درفرمانده گروهان  سادات شریفی

سیم هم پیام داد که بی ،ادامه دادیم .اینگونه در ذهن من بود ،که وی جمعی عقیدتی بود

یدیم د ،نقطه و نشانی دادیم خط بی سیم.که شاید دشمن آمده روی فکر کردیم ما  ،برگردید

گوید دیدم نه درست می .رویم پاتک کنیمم بابا ما داریم میگفت ،ماختشنیصدایش را که م ،نه
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ک گردان یمواضع رفتیم در  رسیدیم.راهی از یک مسیر دیگر رفتیم به یک سه و ما برگشتیم،

ی اجایی رسیدیم که یک تپهبه. ما آمد با کردیم،هماهنگ آن گردان  ۲رکن با  27 لشکردیگر از 

، رفتند ترمتر پایین ۲11تا  211پیاده شدند و  سربازان ،با خودرو آمدیمها بود حتی تا این تپه

وان یک قدبلندی بود، ست افسرفرمانده گروهان یک  ، بودمنطقه جنگلی  که یک آمدیم پای تپه

صبح  8که عراق ساعت  دادتوضیح می ۲ رئیس رکن بهبود  55یا  57های بود، از استخدامی

 متری  از  نیروهای عراقی 0111 به فاصله تپهدوتا روی و تا دسته ما حمله کرده و د عیدروز اول 

ستند ها نتوانتپه را عراقیآن مقاومت کرده و  آنجا یک دسته  هاتپه ی ازیکروی  اند.شدهمستقر 

 به هم متصل بگیرند.
ً
ای که روی تپه بله آن دسته ،ما نگاه کردیم دیدیم .اندسه تا تپه هم تقریبا

ها هم روی آن دو تپه عراقی .کنندجنگند و تیراندازی میها میدارند با عراقی ،تصرف نشده

عقب  ،هم که آمده بودندسربازهای این گروهان  کنند.میو تیراندازی  وآمدرفت دیگر دارند

گ کنند. این جنطور تیراندازی میدسته ادواتشان مستقر بوده دارند همینروی آن ای که تپه

من بودم با سه تا افسر و این گروهان . رفت 27 لشکرگردان  ۲رئیس رکن  ،اشتو رزم ادامه د

بحث داشتیم که فرمانده گروهان یگانش  .کار کنیمهبه فرمانده گروهان گفتم که چ ،27 لشکر

و  اش آسیب شدید دیدهتا دسته 2 هم گروهان .تواند بکندگیری نمیضربه خورده و تصمیم

جا م که از کگفتمن به این فرمانده گروهان  نیروهای عراقی درگیر است.با اش هم یک دسته

 کند از سمت این دستهدسته مقاومت میآن که آنجایی گفت از ؟رفتشود روی آن دو تا تپه می

سمت راست واقع که ها آمدیم در یک دره عمیقی تا از فرمانده دسته ۲ما با  .بروید بهتر است

توانیم شود و نمیدیدیم که نمی ،رفتیمحرکت کردیم و طور با دسته شده بود، در جنگل همین

 پشت  .برسیم
ً
دسته  توانستیمحتی اینجا نمی .، برگشتیماستیک پرتگاهی  جنگلظاهرا

ها های خودمان جلسه گذاشتیم، بچهبرگشتیم دوباره با بچه ببینیم.هم  مستقر روی آن تپه را

ر اختیار دای که ما دسته را تقسیم کردیم، یک دسته را خواباندیم روی همان تپه ؟کار کنیمچه

یک دسته را هم  بروند. یک دسته را آماده کردیم که با آتش و مانور جلوو بود نیروهای خودی 

یک آتش خیلی  .اندازها و  همه را هماهنگ کردیمو خمپاره آرایش دادیم، مانبرای پشتیبانی

یان ها از مبچه .ریختندها شروع به ریختن کردند و از نزدیک هم آتش میراقیسنگینی روی ع

ها حرکت کردند. دسته درختان جنگل و با استفاده از پوشش درختان به سمت مواضع عراقی
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 داشتیم.م.م  70اندازهای م.م ما هنوز به منطقه نیامده بود و فقط خمپاره 021انداز خمپاره

 هایحبیشتر همان سال .نبوداش روی ما عراق آتش پشتیبانی ،ستقر بودیممای که ما در منطقه

 دیدم که راننده کاحرکت کردبود. م.م  71انداز مثل تیربار و خمپاره با برد کوتاه
ً
ام یم من دقیقا

 تیراندازی کرد راننده کا ام رساند و او هم قدر مهمات به آن ،د، راننده تویوتاز آر پی چی می ،من

یزید، ها آتش برمن گفتم بچه شنود.هایم دیگر نمیکه جناب سروان گوش گفتبه من  د وآمکه 

حاال اآلن . کردیمشلیک میها ها به سمت عراقیدیگر خودم حرکت کردم از الی این درخت

 برف سنگین هم  ،ظهر است 02ساعت 
ً
فکر  . منرفتیم جلوبه و ما بود  مه شدید آمد.میتقریبا

 ذاشتند.گ به فرار  ها پاها رسیدم و اینبه عراقی م کهبود نفر یا اولین نفراتخودم اولین  کنممی

ها دیدم در کانال .در آنجا مستقر بودند 27های ها بود بچهما رسیدیم به لبه سنگرها که سال

ه بم که باید داشتیها رسیدند به من، حاال ما اینجا یک مشکل در رفتند و بچه هاعراقیکه 

دیم بنابراین ناچار شبود.  ماندهچی عقبسیمهای خودمان بگوییم که شلیک نکنید، بیبچه

اومت ای که مقرسیدیم به دسته .که پیراهنمان را درآوریم و بچرخانیم که آنها شلیک نکنند

م، دوباره روبوسی کردیم و شکر خدا و سجده شکرمان را کردش صحبت ابا فرمانده کرد.می

دیدیم نیم متری برف روی زمین نشسته، یعنی در عرض یکی دو ساعت بیش از  ردیم.آو جابه

 یادم نیست که من پایم روی زمین بوده یا روی برفبود. نیم متر برف نشسته 
ً
ها چهب .واقعا

در  ،کار کنیم؟ گفت: برویم دنبال اینهاهچ ،م کهگفت 27 لشکرفرمانده دسته  افسربه  .رسیدند

ا، هصورت خط دشت بان کردیم و رفتیم به تعقیب عراقیها را بهد، ما بچهحد خودمان هستن

رفتیم شاید یک ساعت به حالت بدو رو هم می ،شاید بیشتر یا کمتر ،کیلومتر ۲یا  2دانم نمی

 داند.میطور فرار کردند خدا هاینها چ نرسیدیم.به آنها ولی  ،سرازیری بود

 ایدرفتهفرمانده تیپ گفت جای دیگر 

 فرمانده ایم.هگرفتسیم زدیم به تیپ که ما هدفمان را ، بیمستحکم کنیممواضع را  برگشتیم تا

 ،اندتهمن آن چیزی که به من گف .میگفتم هدف را گرفت د.کنیتیپ خندید و گفت که اشتباه می

 آنجا. بعدازظهر برای بازرسی آمدند  0الی  ۲و اینها ساعت  ید.بازرسی تیپ را بفرست .امگرفته

دیدیم می برگرداندند.ما را ، فکر کنم فرمانده تیپ منظورش شیخ گزنشین بود

 کوپترها تیراندازیسمت هلیبه ما  .کنندکوپترهای عراقی دارند آنجا بار اسلینک میهلی
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م همانجا بار دیدییک .ولی اثر داشت .رسیدبه هلی کوپترها نمی ها، البته برد گلولهکردیممی

توان س نداشتیم.دسترسی به آنجا  ما هم ،شان را رها کردند و  فرار کردندهایبار  ،هلیکوپترها

دوره ما هم بود آنجا رضا ترابی که همدامن از یگان ما همانجا اسیر شد و ستوان علیپاک

روهای عراقی در شیخ گزنشین مستقر شده و دارند تحکیم یم که نیشنید مفقوداالثر شد.

 کنند. مواضع می

 مستقر شدیم روی ارتفاعات لری

 نشینی اختیاریاید عقببه ما گفتند از این مواضعی که گرفته0۲75 فرودین سال 0روز 

روزه  0الی  ۲ها درگیر هم نشدیم. ها را کم کم عقب آوردیم و خیلی با عراقیکنید. ما هم بچه

ها را آوردیم پای لری و سپس روی لری مستقر شدیم. محل مواضع ما بسیار بد بود چون بچه

یات هیچ تلفاتی ندادیم عمل آنکرد و ما در عراق از پشت به ما دید داشت و مدام روی ما آتش می

 7الی  8کنم فکر می ،روزی که در پای این لری مستقر بودیم ۲اما طی این  ،حتی یک زخمی

استعدادش  ،تا زخمی داشتیم، وقتی گردان ما را جمع کرده بودند ۲1 تا  ،21الی 01شهید و 

طرف ن یک یزیرا خود من که اینجا پایین شیخ گزنشین بودم، شیخ گزنش ،شده بودیک گروهان 

ها خواستند تک را ادامه دهند بیایند بروند طرف دیگر که اگر عراقی طرفیکو لری  است

ا امیر شبی که بکرد. یکبود وسط و کسی جمع نمی ها افتادهجنازه .اینجا مستقر بشویم ،لری

جلسه گذاشته بودند ما هم آنجا بودیم برنامه ریختند، نیروهای کردها گفتند دیگر در  صالحی

عنوان شود رفت باال، آتش پشتیبانی  هم نیست ما فقط بهاین ارتفاعات و در این برف نمی

  خوردم. میفرمانده گروهان مستمع بودیم و نقشی نداشتیم، افسوس هم 

 اصابت گلوله توپ به سرباز من

روی  در مواضع ((عباس افتاده))بعدازظهر من با سرباز  ۲آماده بودند، خیلی های ما بچه

پی پشت ناگهان گلوله تو. کردیمایستاده بودیم و داشتیم بر تحکیم مواضع نظارت می ارتفاعات

، بود چسبیدهبه من قشنگ که  افتادهسرباز ، ی توپ که منفجر شدسر ما منفجر شد، گلوله

مورد  م کهبودهنوز نفهمیده  ،سرم را آوردم پایین که ببینم چرا سرباز افتاد افتاد، روی زمین

کشد، ولی ام، آدم وقتی صدای سوت گلوله را بشنود سریع دراز میاصابت گلوله توپ قرارگرفته

طور سرباز و همینبدن دیدم از  .نداردکند دیگر صدای سوت وقتی گلوله به زمین اصابت می
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آید، احساس کردم پایم قطع شده، نگاه کردم دیدم پایم قطع از پایین پای من دارد خون می

ها آمدند، ما دو نفر بچه ،و از ناحیه کمرم هم احساس سوزش کردم .ریزی داردنشده ولی خون

 ،ستوان ضمیری هم آنجا بود دند.کر روی برانکارد و به پست امدادی گردان منتقل  گذاشتندرا 

یا شنیده بود که من زخمی شدم، آمده بود آنجا باالی سر من، یک ترکش بزرگ خورده بود به 

وانستند تامدادگران نمی. باسن وی را گود کرده بود ،کاسهاندازه یکو به ((افتاده))باسن سرباز 

ار دادند باالخره فش ،توانستند رگ را بگیرندکردند نمیی میهر کار .ریزی را بگیرندجلوی خون

در خصوص من چون  .و او را گذاشتند روی تخت آمبوالنس دو به نحوی سرم را وصل کردن

زخم را بستند و من را به عقب خط اعزام دادند ترکش به بغل نخاع من خورده، احتمال می

 ما را به .هم روی تخت آمبوالنس بود ((افتاده))من کف آمبوالنس خوابیدم و سرباز  کردند.

 اسم داشتای بردندمنطقهسمت بیمارستان 
ً
م گفتبه راننده می .من یادم نیست ،، قطعا

دادم گرفته بودم و مدام فشار میدر دستم را هم  ((افتاده))در ضمن دست سرباز  ،تر بروسریع

دیگر  ،به راننده گفتم ،به بیمارستان برسیم ،دقیقه مانده بود 5داد. دست من را فشار می او هم

وقتی به  .دستش سرد شد و افتاد .شهید شد ((افتاده))گفتم که  ،گفت مگر چه شده ،تند نرو

ستند، لی نتوانو .بیمارستان رسیدیم، خیلی شوک دادند و خیلی سعی کردند او را برگردانند

ولی محل اصابت ترکش خیلی حساس  ،هم معاینه کردند و گفتند که ترکش ریز بوده من را

 کردند.را بستری  مناست و تا اعزام به بیمارستان 

ردند را معاینه ک مناعزام کردند؛ در بیمارستان  را به کرمانشاه آمد منصبح که هلی کوپتر 

تر خواهید مطمئنولی باالخره می ،و عکس گرفتند و پزشکان گفتند از نظر ما چیزی نیست

فتند عید هم بود، گ ،دادند منبرگ اعزام به  شود.سونو گرافی  باید انجام  .بروید شوید به تهران

لیس م پبروم گفت ،شوددا نمیم ماشین پیدیدم بروم آمد خودت به صورت انفرادی باید بروی.

گفت که  دفعه یکیم به پلیس راه که یکرسیدم، برورا سوار کنند و  منراه و به پلیس راه بگویم 

ه ها کم به این پست هالل احمریرفت .زده بودبیرون دوباره خون  ؟آقا، چرا پشتت خونِی است

جوری است کمک پزشک هالل احمر گفتیم که آقا این .زنندبرای مسافران نوروزی چادر می

تیم و تصادفات هس برایزنی گفت که ما زنم گفتم چرا دست نمیگفت که نه نه من دست نمی

م برگشتمن هم پذیرفتم دوباره  ،خیلی برایم جالب بود .زنیمبه مجروح جنگی دست نمی
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ک م تهران و یرساندخره خودمان را ، باال برگشتمدوباره پانسمان کردند و دوباره  ،بیمارستان

 .مبرگشت به منطقه  دوباره روی من انجام شد و مداوایی 

 رزم نزدیک نیروهای ما با دشمن

ها به محل استقرار دوم عراقی که مجروح شده بودم، صبح روز هشتم یا همان شب هشتم

کنید،  نشینیگفتند که عقببه ما :کنمنقل می گروهانماین را از زبان معاون  .کنندما حمله می

ند انداختت نارنجک میگفت من خودم قشنگ یادم اس ،نشینی تحمیلی )اجباری(یک عقب

ن م گفت؛میها آنها را به غنیمت نگیرند و که منفجر شود که عراقی یهایانداز توی خمپاره

یا  8اًل مث، منها جلوی چشم بستم و عراقیها را به رگبار میپشت تیربار نشسته بودم و عراقی

نقل  .آمدندنفر دیگر می 7الی  8شد افتادند روی زمین و این رگبار من که رد مینفر می 7

ای اینها اینطوری حمله رود که به چه انگیزهکرد که من اصاًل به هیچ وجه یادم نمیمی

 عنهایت گفت ما خیلی از اینها را کشتیم ولی اصاًل قابل مقایسه نبود.می .کردندمی
ً
قب ا

 جلوی لری یک رودخانه بود که میلری مستقر میآیند در نشینند و میمی
ً
وانست تشوند، ظاهرا

 .دهندها دیگر ادامه تک نمیها و عراقییک مانع نسبی باشد برای عراقی

 مدتیبعد از . آنجا مستقر شدیم ،شودمی محل استقرار ما تا پایان جنگ ارتفاعات لری

 به منطقه عملیاتی جنوب برگشتیم. در خصوص حضور سایر نیروها در منطقه، من در 
ً
مجددا

روزی که خط پدافندی که گرفته بودیم مستقر  ۲نیروی بسیجی اصاًل ندیدم اما در آن  ،منطقه

 پالستیک و گونی اینها،  جاهایی مثل مثل ،اقالم مهندسیآمدیم برای پشتیبانی و شدیم می

ها همه جدید و معلوم بود جاده ،البته آنها هم همه اضطرای بودند .زیاد بودند زندگیجهاد سا

 ها تازه احداث شده بود. سنگر

 تدارکات مشکلی نداشتیم جهتاز 

 از نظر پشتیبانی در گروهانم هیچ گونه مشکلی برای مهمات و غذا اصاًل نداشتم، گردان به

ثل م ،اقالم غیر مرسوم نظامی ،مثاًل در ذهنم است نداشتیم،رساند، هیچ مشکل آمادی من می

ای از وضعیت پشتیبانی گردان به ذهنمان ما گالیه .آوردندمیوه و کمپوت و اینها را هم می

 .رسندآمد که چرا به ما نمینمی
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 برگشتیم فکه 4638تابستان 

فکه و در  جنوب برگشتیم به 0۲75و تابستان سال  شمال غربرفتیم به  70ما زمستان

های تحویل گرفتیم بعد دیگر جابجایی 07 لشکرمستقر شدیم، در فکه خط پدافندی را از 

بعد از ما آمد و روی لری مستقر  گرگان ۲1 لشکر ،مختلف تا پایان جنگ، در منطقه شمال غرب

 
ً
 در منطقه شمال غرب بودعمد بود،در منطقه  ۲1 لشکر شد، قبلش هم ظاهرا

ً
  .تا

هم سوار کامیون کرده را آنها  ،آمدیم برای پاتکآن روز صبحی که ما می ،هوابرد 55تیپ 

ن رقصیدند، مزدند و میهی میاتک، من اینجا یک صحنه یادم هست رفتند برای پبودند و می

به  55دادند، تیپ ها نیز دست تکان میکردم و بچه در ماشین وانت تویوتا بودم و آنها را نگاه

رویم کشته بشویم. برداشت من این که داریم می ، یعنیکردند که پخ پخهای ما اشاره میبچه

 ،هوابرد 55است که اینها رفتند شیخ گزنشین و برداشت دوم این است که به لحاظ عنوانی تیپ 

آنجا  دادند، حاال اینکه من نرفتم رفتند و به هوابرداینجا مأموریت پاتک شیخ گزنشین را از ما گ

 های من است. از حسرت ،موفق شدند یا نه هوابرد 55و تیپ 

 و گروهان ما هوابرد 88توصیف روحیه خوب سربازان تیپ 

عملیات آفندی  ،های ما یک ماه قبل از آنتازه بچه .های ما روحیه داشتندها و بچهیهوابرد

هایشان اینها رفیق ،داده بودیمزخمی نفر 01، ۲1تا شهید و نزدیک  20یا  2۲آمده بودند و 

هم در  ،بسیجی که نبودند، ولی با این همه، باالخره سرباز بودند ،شهید و زخمی شدند

درم من به یاد ندارم که یک سرباز آمده باشد بگوید که من ما 8شلمچه، هم در منطقه والفجر 

ی ولی کس ،کردیماینجا عقب جبهه باشم، ما خودمان مالحظه مییا پیر است یا من گرفتارم، 

آید. من احساسم این است که این جوانان وقتی به کوران کار بیاید به من بگوید یادم نمی

آیند، بعضی مواقع که همان جوان را در شهر به او بگویی بیا برویم و او به اختیار خودش می

باالخره هیجانات جوانی و در کنارش  ،دنگیر ید، ولی وقتی توی کورانی از حوادث قرار مینیا

عراب ندارد که مثاًل محلی از اِ  ،بعضی با آن خمیرمایه، هست. دیگر اصاًل ترس ،آن اعتقادات

حاال بنشینی و راجع به آن فکر کنی که حاال بترسی یواشکی بروی یکجایی قایم بشوی تا ببینی 

باور کنید هم سربازان ما و هم سربازان  ،آید. شب اول عید وقتی سوار کامیون بودندش میچه پی

ند. روکرد که اینها دارند به عروسی میدید فکر میهوابرد اگر کسی از دور اینها را می 55تیپ 
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ند که ند نشسته بودبود مسلح آمده بود لشکربا جلساتی که در سطح فرمانده  ،کردهای عراقی

 دانم.نمیدادند من دادند یا نمیکمک کنند که حاال یا عملیات انجام می

  9عملیات والفجرامروز در باره  نظر من با فکر

 در لشکرفرمانده  آن موقع فرمانده قرارگاه شمال غرب و امیر صالحی امیر حسام هاشمی

گویم که من با فکر امروز دارم میکنند. توانند موشکافی سطح تاکتیکی باال این دو نفر بهتر می

را  ما سلیمانیه 8تاثیر آنچنانی در سرنوشت جنگ نداشتیم، در والفجر  8عملیات والفجرما در 

غرب این بود که نیروهای یکی از دالیل رفتن به شمال .کردگرفتیم چندان اثری نمیهم می

ا این ر  .ها دست ما را خواندندکنم که عراقیولی من فکر می ،بکشند به شمال غربا عراقی ر 

نیروی  ،آمدیم به سمت حلبچه  77ما در سال  .کنندولی یک روز تحلیل می ،کسی جایی نگفته

یک فشاری به عراق  برسیم.هدف  2بعد جنوب را خالی کردیم که به  ،ر سنگینی آوردیمبسیا

( خودش 7بیاوریم و هم عراق را بکشانیم باال، عراق به هیچ وجه از پایین )منطقه جنوب و والفجر 

 خودمان را به نشنیدن و ندیدنیا  ه است وما یا نفهمیدیم عراق خودش را تکان نداد.را تکان نداد

روز بعد از این که ما حلبچه را گرفتیم، ارتش عراق حلبچه را بمباران  21چرا؟ چون درست  ،زدیم

یعنی معلوم شد نه تنها نیروهایش را نیاورده بود به  .را از ما گرفت کرد، عراق آمد کجا؟ آمد فاو

باید  را د. ما جنگمانریزی کردنبلکه خیلی هم تقویت کردند و برنامه ،سمت منطقه شمالی باال

 .تحلیل کنیم از نظر تاکتیکی در غرب و از نظر سیاسی در جنوب

 ،کارهای متعددی اجرا کردیمراه عراق همه جا را بست ما یک نیم دایره از شمال فکه تا فاو

ه ب به عراق فشاری را وارد کنیم که عراق مجبور شود موفق یا ناموفق نتوانستیم از نظر سیاسی

 ترین مسیر، باید بغداد را تهدیداز نظر نظامی ما باید از نزدیک بپردازد.مذاکره و صلح و اینها 

 که نبودیم. لشکرآن موقع ما فرمانده گروهان بودیم، فرمانده  نبود.در توانمان  ،کردیممی
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 9والفجرعملیات در  31کاور لشکر گروهان دوم گردان ت

 1ارومیه 14 لشکرسرهنگ  میثم همتی فرمانده گروهان دوم گردان تکاور 
 حرکت کنیم دستور دادند به سمت مریوان

نوان عبه که های پیادهلشکر های تکاور در بعد از  تشکیل گردان

در  اورتک گردان  ،شددر نظر گرفته می لشکرمشت قدرتمند فرمانده 

 انفرمانده از بین 70 در سال من .دشتشکیل هم  70 لشکر

 توسط ،تکاورگردان عنوان فرمانده گروهان به ،لشکرهای آن گروهان

 جناب سرهنگ ظهوری انتخاب شدم. لشکرفرمانده 
ما بعد از یک عملیاتی که در منطقه شمال غرب داشتیم، دستور 

 د.حرکت کنی سمت مریوانبه بارگیری کنید و آماده شوید  شد،داده 

خواهیم اصطالح یک عملیات عبور از خط بگیرد که به انجامخواهد آنجا عملیاتی می در

  .یمگردبرمی به پیرانشهرشود و  پس از عملیات ساعت این کار انجام می 07ظرف مدت  داشت.
به سمت  ها آماده حرکت شدند و ما از شهر پیرانشهرگردان و گروهان ،لشکردستور طبق 

 خاطرم نیست بار  0 الی ۲در طی مسیر بیش از  حرکت کردیم. مریوان
ً
توسط که دقیقا

، ساعت 07بعد از حال به هر  .و تلفاتی هم به ما وارد کردند شدیمهواپیماهای عراق بمباران 

 رسیدیم.و نیم شب بود که به منطقه عملیاتی مریوان  00حول و حوش ساعت 
واگذاری ها و حتی گردان مشخص نبود که مأموریت هنوز وضعیت برای فرماندهان گروهان

 چه هستبه گردان  لشکر
ً
هست  فریبیک عملیات  ،متوجه شدیم که عملیات در مریوان . دقیقا

فشار روی دشمن برای اهداف دیگری که فرماندهان نیروهای مسلح در نظر گرفته  و به منظور

برای ما قابل هضم نبود، بیشتر به آن  ،حاال آن موقع موضوع زیاد. طرح ریزی شده است بودند

یی از ارتش در هابا یگان با پشتیبانی ،هایی از سپاهقبل از ما یگان .کردیملفظ عملیات فکر می

بادل شدت ادامه داشت یعنی تهنوز درگیری بین طرفین به .منطقه یک خیز به جلو رفته بودند

 کاماًل، صحنه جنگی و عملیاتیصحنه  ،کالیبر کوچک هایسالح و آتش خمپاره خانه،توپآتش 

 کها ر دهی کردیم و از روی نقشه مناطقی سازمان یگان رانمودند. مستقر  ما را در دره شیلر. بود

 .شدیم، توسط فرمانده گردان و مسئولین مشخص و توجیه کردندرفتیم و مستقر میباید می
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 وضعیت نامناسب منطقه عملیات
ه با توج .بودنخورده ای وجود نداشت و منطقه بسیار بکر و دستجاده ،یاتدر منطقه عمل

 انتقال سالح و تجهیزات بس یی مناسب نبود.و شرایط آب و هوا ،به اینکه اسفند ماه بود
ً
یار واقعا

 . سخت و سنگین بود
  ،غربشمالدر قرارگاه عملیاتی 

ً
ه فرماند .شد بیاندر آنجا مأموریت گردان تکاور صراحتا

و بعد  کردهخط را تثبیت و  هستیمنجا روز در آ 01ما  گفت،و می کردما را توجیه می گردان هم

گفتم که ما یگان  به فرمانده گردان من،به همین راحتی! دهیممیتحویل یگان سرزمینی 

 ،بندنهیک سی ،ما سالح سبک داریم ،پدافندی نیستم و تجهیزات و امکانات پدافندی نداریم

فقط  ،ما یگان تکاوریم، پیاده سبکیم ارتزاق،مختصر و مفید وسایل مقدار خشاب کالش با یک 

 .معقب برگردی آمدیم یک عبور از خطی انجام بدهیم و برویم جلو و هدف را بگیریم و سپس به

جایی هرصورت دستور این است، ما دیدیم اعتراضمان به در ،گفتدر جواب فرمانده گردان 

ح تلفات مطمئن باشید که سط وولی انتظار نداشته باشید  ،باشد ،گفتیم خیلی خوب .رسدنمی

 نگ،کلمثاًل  .ما حتی امکانات سنگر سازی نداریم .رود چون ما تجهیزات الزم را نداریمباال می

 .نداریم هیچی شنیکیسه بیل و 
متأسفانه فقط از روی نقشه ما را در قرارگاه شمال  ،شناسایی عملی هنوز صورت نگرفته بود

قرارگاه توجیه  ۲، همگی توسط رکن ۲و گردان و رئیس رکن  غرب توجیه کردند. فرمانده گروهان

با که بعداز هماهنگی  کنند، ولیمامور  27 لشکرهای خواستند  به یکی از تیپما را می. شدیم

 قرار شد، گردان زیر امر مستقیم قرارگاه باشد. ،انجام گرفت 70 لشکر
 ماموریت ما پدافندی ابالغ شد

عد از و ب کنندمأموریت گردان تکاور این بود، هر جا که فشار کار زیاد بود ما را آنجا مستقر 

پدافندی  ما گفتیم امکانات بکشند.عقب به دوباره را تثبیت وضعیت، نیرو جایگزین کنند و ما 

رفتیم شب در ارتفاع ما عملیاتمان همه پاکسازی بوده و می ،ما یگان سبک هستیم ،نداریم

دافند پ ،کردیماستراحت میراحت کردیم و خوابمان را روی برف پهن میخوابیدیم، ما کیسهمی

خانه ، اینجا اآلن سطح آتش توپولی  ،بدون هیچ سرپناهی ،کردیمدرست می ایدایره

 ،دار دشمن که برای پشتیبانی نزدیک زمینی بوداندازهای دشمن و هواپیماهای ملخخمپاره
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وهله  در .به کار ببریمید خواهطور که میکنیم شما را همانما سعی می ،گفتندبعد  زیاد بود.

، منطقه را شناسایی کردیم، یک نفر از معاونان گروهان هم در گردان ،فرماندهان گروهان ،اول

یکی از پاهایش را قطع  ،در بیمارستان .شناسایی ترکش خورد و از همانجا  تخلیه شدحین 

 ای بود در ضد شیب ارتفاعاتمنطقه ،برای یگان ما در نظر گرفته بودند ای کهکردند. منطقه

رده کوچک آن پایین می ازما باید و بود به صفر مرزی که درست متمایل  لری
ُ
رفتیم و روی دو گ

رویمان بودند و خطوط پدافندی آنها درست باالی سر ما نیروهای عراقی روبه .شدیممستقر می

 بودند. بود و از هر نظر مسلط )دید و تیر( 
 پ و راست زیر دید و تیر دشمن بودگردان از جلو و چ

اینها  بود.های پدافندی عراق تحت محاصره یگانروبرو راست و چپ،از سمت گردان 

 بودند.مستقر کرده  اندازهاو خمپارهخانه  های سنگینشان را اعم از تانک، توپسالح

 از ، ما بعدنداشتیمهم تشی پشتیبانی آهیچ ما متأسفانه  .های کالیبر کوچکشان هم بودسالح

خمپاره قبضه از  02گفتند که  .بدون جاده و امکانات مستقر شدیم ،شناسایی در آن منطقه بکر

عراق یک تیپ بسیار قدرتمند . پشتیبان شما هستنددر این خط   م.م سپاه 021های ایاندازه

با  ،حاال ما در مقابل با آن تیپ .، مستقر کرده بود که غافلگیر نشونددر سمت ورودی پنجوین

روی کردیم تا رسیدیم به  نقاطی که باید ما خودمان پیاده .این وضعیت رفتیم و مستقر شدیم

 نفس .مستقر بشویم
ً
یار بردن تدارکات در آن منطقه بسو  العبور بودگیر و صعباین نقاط واقعا

 شدیم.حال ما رفتیم و مستقر این با .فرسا بودکار سخت و طاقت

رای ب ریزی کردیم که با آرایش ستون و پیاده برنامه شب سوم استقرارمان در دره شیلر

به فرمانده گردانمان گفتیم که غذایمان چه  تغذیه و جیره غذاییدر مورد  .حرکت کنیماستقرار 

یک کانکس یخچال دار و ما آشپزخانه داشتیم ، بعد از سه روز استقرار در دره شیلر ؟شودمی

ل شد، از عقبه انتقااین خوب در عقبه مستقر می ،گردان با ما بود، آشپزخانه صحرایی  هم بود

 .نداشتعنوان جاده تدارکاتی وجود هیچفندی مهم بود، زیرا بهدادن آنها به لجمن و خطوط پدا

 شرایط سخت محل استقرار

کردیم رفتیم ارتفاعی را طی میبا سختی بسیار وسایل را کشاندیم و باال بردیم، باید می

 .دیمرفتیم و در آن ارتفاع مستقر ش .شدیمتر مستقر میشدیم در ارتفاع پایینمیسپس سرازیر 
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کرده ن مشخصوضعیت و چگونگی استقرار دشمن را برای ما  ،ای که ما را توجیه کردندروی نقشه

کردیم و کجا ممکن است درگیر شویم و معبر حتی سنگری که باید در آن پدافند می ،بودند

یک  ،دای به ما دادنیک نقشه .شویدروید و مستقر میخطرناک کجاست. فقط گفتند که شما می

 .ما رفتیم و مستقر شدیم ،کالک کلی هم تهیه کردند و به ما دادند که زیاد هم گویا نبود

م دستتان دو شده یک چاله برای خودتان بکنید هم با سرنیزه  ،همان شبانه به سربازها گفتم

 توانید برای خودتان سرپناه تهیه کنید، هیچیچهار پنج تا نارنجک بگذارید و تا آنجایی که می

زدم که من در منطقه گشت می ،کردندها داشتند این کار را میحالی که بچهدر نداریم، 

مقداری مسئله داشته باشد  ،بودمعبرهای خطرناک را شناسایی کنم، جاهایی که ممکن 

ای که مقدار زیادی وسیله شامل خورد به چاله مچشم ،حین شناسایی. در شناسایی شود

ر به ما گفته بودند قباًل یک مقدا بود.مردمیکمپوت، کنسرو، نان خشک و از این وسائل اهدایی 

نگو قباًل آنجا نفر بوده و به ما نگفتند، آنجا  اند.عقب کشیدهنیروها رفته بودند آنجا و سپس 

دستور دادم همه آن  بوده. اصاًل جهنمی برای خودش ،هفشار آتش دشمن خیلی زیاد بود

وسایل را جمع کردند، من که مطمئن بودم که در آن مقطع به موقع به ما غذا و آب نخواهد 

در  یم وآوردآب می ،و با گالن رفتیممی برای آوردن آب باید به پایین دره، به همین منظور رسید

 و صبح شد، دمش سپیدهتا اینکه یواش یوا ،کردیمبین سربازها تقسیم می شرایط خیلی سخت

  .مستقر کردیم راهای ضد تانک سالح و دوشکاهایمانتیربار 

م که اولین صدای شلیک تانک شنیده کناستراحتی  م یکگفتپیش خود  منروز که شد 

دیدم صدای خمپاره  ،کردیم، من بلند شدماصاًل فکرش را نمی .باالی سر ما رد شداز شد و 

یز نور را نگاه کردم دیدم یک گلوله دیگر ور آنخورده اینیک .استتانک گلوله نیست، صدای 

زند، دارد می آن را دیدم و متوجه شدم که از بغلدهانه  آتش و شعله و و من دود  شلیک شد

وز آنتن سیم هنپناه گرفتم، بیای جانچی را پیدا کردم و یک گوشهسیمسیم  و بیخالصه بی

 که اصالً  .رله بگذارند که صدایمان را رله و تقویت کند داد، قرار بود که یک رادیونمی
ً
  واقعا

خص آنجا مش ولی تماس داشتیمدیگر، رفتیم گوشه حساب کنید، میدهی روی آنتنشود نمی

ا شد. فاصله ما بزاویه کور می ،دیگرگوشه یک یمآمدزدند، میما را با کالیبر کوچک می ،بود

متر  001الی  0۲1حول و حوش  جناحینمتر بود، فاصله ما از  251ها حداکثر لجمن عراقی
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رفت. بعد از استقرار ،من میباال  وهمچنان باال  تلفات ما  بود حاالاصاًل خیلی وحشتناک ، بود

گفت آنها نیروهای پدافندی  ،زنندمیما را که بدجوری دارند رساندم فرمانده گردان  اطالع به

نی و کیسه شبرای ما یک مقدار گونی  ،شودکه نمیگفتم این .حواستان باشد ،عراق هستند

مان بودیم و مجاور ارتفاعیبفرستید که ما حداقل جان پناهی داشته باشیم. ما فقط روی یک 

 صورتی که رویسری ارتفاعات به یک گروهان بود، آن یکی هم یک گروهان دیگر، یعنی یک

 .ا نداشتر  و عملیات یپدافندیت مواضع اصاًل قابل. قله مستقر بودند، ارتفاعات پیوسته نبود

 گونی می ،گفتند چشم
ً
ها خودشان هرچه زودتر بلند ولی بچه ،فرستمبرایتان تا غروب حتما

ما با این  ،مخواهیگفتم  بیل و کلنگ می ،کنند به سنگر کندنتوانند شروع شوند تا آنجا که می

سنگی است، هم ارتفاعات  وهایش شکسته تایش دسته 0بیل و کلنگ انفرادی، 

 .تمفرس، بعد گفت باشد می(شدریز ریز می وزدی ُخرد سنگ سوخته بود ضربه میارتفاعات)

فکر کنم  ،کنید صداسربازان را  ،م و به فرماندهان دسته گفتمکردسیم را قطع دوباره بی من

 . ها استحرف مشکالتمان بیشتر از این ،ما اینجا کارمان خیلی سخت باشد

د ننکشروع می هاساعتی تانکیک ،نداهبندی کردها برای خودشان سهمیهحاال نگو عراقی

به کردند می م.م شروع 71اندازهای خمپاره و کنندروند استراحت میمیتیراندازی و سپس به 

روند بعد می ،کند به زدنانه  از پشت شروع میتوپخ ،کنندروند استراحت میبعد آنها می  ،زدن

طوری پدافند این ،کند به زدنم.م شروع می 021اندازهای خمپاره ،کننداستراحت می

 می
ً
ار بینی برای آفند نکرده بودند و بسیهیچ پیش دادند.این کار را خوب انجام میکردند و واقعا

کردی از نظر مواضع، آتش، گسترش و استتار شما نگاه می .کردندب شده کار میحسا

ند. کنمی تیراندازی فهمیدید از کجاکردند میولی زمانی که آتش می .چیز معلوم نبودهیچ

به سنگر کندن،  یعنی زمانی که نیروهای عراقی  دها را دوباره جمع کردیم و شروع کردنبچه

د آمیمبنشینند که اگر ترکشی  بروند و در آن سنگرتا حدودی توانستند یکردند آنها مآتش می

 .خوردمی شد، خیلی دیگر بدشانس بودند که به آنها یا بر لبه سنگراز باالی سرشان رد می

یم سیم زددوباره بی از گونی خبری نشد.شب شد باز  نیامده بود.گونی  و هنوزغروب شد 

تان گفت برای .ایمنان خشک و کنسرو پیدا کرده .که آقای فرمانده گردان ما اینجا غذا نداریم

و  خالصه ما درگیر این بودیم .مگرفتدوباره شب با او تماس  .شب باز غذا نیامد فرستم.میغذا 
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ت بود.  دیدیم که مان برای مجاب کردن گردان برای ارسال تدارکاای از انرژیبخش عمده

اشتند. گردان گذرابط یک نفر را ، در قرارگاه درگیر بودد، فرمانده گردان هم با قرارگاه نشخبری 

 یوقت جایی است که ما تماس رادیویی درستآن شد.می ارتفاع به ارتفاع باید تقسیم جااین

 بود.استحکامات سنگری صفر  و ازنظر جاده تدارکاتی و نداریم 

 جنگیدندسربازان جوانمردانه میر چه قد

 در 
ً
ه بینم چقدر جوانمردانآید مییادم میکه اآلن  .ضعیفی بودیم وضعیتاز هر نظر ما واقعا

 ،کردند، اصاًل با هیچ، با شکم گرسنه ما نشسته بودیمچقدر ایثار می ،جنگیدندمیاین سربازها 

یب ادامه پیدا کرد. یک دستگاه کردیم که این روال به همین ترتداشتیم مواضع را حفظ می

روز ما سرو صدایش را  7الی  5ز بعد ا ،زدبلدوزر گذاشته بودند از آن دور دورها داشت جاده می

ما با نیرویی  ،ای که ما آنجا مستقر بودیمروزه 01الی  8در دوره ، بوداواسط اسفند . شنیدیم

این  ونه است.یا آنگحداقل کسی بیاید بگوید اینجا اینگونه  و ای تعویض نشدیمفند کنندهاپد

ما خودمان با پای خودمان رفتیم آنجا  ،ارتفاع که ما روی آن مستقر شدیم، اصاًل کسی را ندیدیم

فقط تنها آثاری که از آنها دیدیم یکسری کمپوت و کنسرو بود که در یکی از  .مستقر شدیم

خوب طبق عرفی که ما دیده بودیم در عملیاتی  ،کردیت میشب ما کفاها بود و برای یکچاله

 خانه  بابان توپهدید  ،شدیممیرفتیم و وارد عمل خودمان داشتیم ما هر جا می لشکرکه در 

دانستیم که روی هوا هستیم آمد، خوب ما اینجا دیدیم و آمدیم وارد منطقه شدیم خودمان میما می

به خاطر شکل مأموریتیمان کسی اصاًل  ،ین و هوا نگه داشته بودندقدر روی زمچرا؟ چون ما را این

 در گردان نفری 711الی  511 .اندآمده کرد، که اینها کی هستند، اینها برای چهبه ما توجه نمی

 .کرد به این موضوع که برای ما سهمیه آتش در نظر بگیردکسی توجه نمی ،شدیممی

 دادند ولی رفتندم.م  422رهانداز قبضه خمپا 42قول 

 در قرارگاه بحث
ً
ن و ارتش، سپاه گفته بود م هایی که شده بود،بین فرماندهان سپاهنهایتا

 خاطرم  .کنمم.م. دارم و اینجا را پشتیبانی آتش می 021انداز قبضه خمپاره 02
ً
فقط من دقیقا

انفجار را شنیدیم که اینها صدای  7الی  8فقط در شب اول ما صدای است، شاهد  خدا ،هست

ا هترقه هم از پشت سر ما از محلی که محل استقرار خمپاره یبعداز آن یک  صدا .خمپاره زدند

 باالی سر ما بود ،بود
ً
 ؟ستچیگفتم که جریان گردان ما دیگر ندیدیم من به فرمانده  ،دقیقا
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 که قراررا هماهنگ کنند جایی د با ما نبانشان قرار بود بیایهدیدگفت که اینها گردان فرمانده 

جریان چه شد؟ در جواب گفت که رفتند همتی، من گفتم پس  ،به ما بگویند د نبود آتش کن

 ،آیند که مستقر شوند، ما با گردان تکاورهای خودمان دارند میمنتهی بچه ؟!ای دل غافل

 70 هایانداز خمپارهای که داشتیم اسلحهترین ما سنگین ،اندازهای سنگین نداشتیمخمپاره

م.م را گذاشته بودیم بغل  71انداز خمپاره .م.م بود و آنها هم همراه خودمان بود 71وم.م. 

تر قرار داده بودیم. پشتیبانی سالح متری پایین 011م.م را هم  70اندازهای خودمان و خمپاره

ا چون پیاده و سبک مبود. م. م  70انداز ترین پشتیبانی ما خمپارهسنگین .سنگین نداشتیم

اینها سنگین هست، هر  ،م.م 70م.م و  71اندازهای مشکل بود تدارک مهمات خمپاره ،بودیم

و  ارتفاعترین روی اصلی را ما .جا بشودخواهد که جابهیک نفر را می ،یک عدد گلوله خمپاره

 ،اندپخته ر غذا رااگ گفتمسربازها بحث داشتیم، به فرمانده گردان  ، بانده بودروی پا نگه داشت

ها چههمه باید بروند و غذای ب کنید و تعطیل را پشتیبانی، ستاد گردان، ترابری، فالن و فالن 

کنم و به عقب ها را ستون یک میکردم  من بچه تهدیداین باشد، من  زیر ارا برسانند اگر غ

 گردانم. برمی

 اندازخمپارهقبضه  02سنگینمان که پشتیبانی سنگین و نیمه  متوجه شدیم که متأسفانه ما 

 .رفته بودند و هجمع کرد هآنها هم بود، مستقر سپاهم.م  021

  م م پشتیبانی شدیم 428روز با توپ  22بعد از حدود 

 یکسری کمک مستقیم  بدون پشتیبانی آتش بودیم ،روز 21تا  05ما حول و حوش 
ً
که بعدا

در یک موضعی مستقر کرده  ودانم از کجا برداشتند آوردند نمی م.م انجام شد، 015از این توپ 

کرد، قرار شده بود نوعی با ستاد و قرارگاه هماهنگ می رفت بهفرمانده گردان هم می  .بودند

اینجا که این صحبت را کردند برای  .ما را عوض کنند و سپسفروردین در خط باشیم  05ما تا 

منتها شرایط ما همچنان حاد و خطرناک بود، چرا؟ چون  ،ندآوردما یک آرامشی به وجود می

تیرهایشان  01ودند، ما را زیر ب 8دار پی تی هواپیماهای پشتیبانی مستقیم  عراق که ملخ

م.م برای 021انداز رفتند. ما پشتیبانی آتش هوایی نداشتیم، خمپارهگرفتند و میمی

 .مان نبودپشتیبانی

 اختالف شدیدی که در قرارگاه بین فرماندهان ارتش و سپاهبعدها من متوجه شدم برای 
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  .بوده، این حالت به وجود آمد که یک تعدادی کشته شدند

 مجروح شدم

توسط آمبوالنس به بیمارستان صحرایی  وشدم  بود که من مجروح  02/0/75در تاریخ من 

 
ً
عراق  . منتهاجا کردندجابهبه عقب روز بعد از آن هم گردان تکاور را  21منتقل کردند، تقریبا

 من شنیدم به  .آنجا را تار و مار کرده بود
ً
 .آسیب زده بود 55و تیپ  27 لشکرو  88 لشکربعدا

ند و روی آن مستقر باش نفراتیبرابر قواعد تاکتیکی وقتی مواضع اشغال شد، حداقل باید 

بود چین وضعیتی نخداحافظ شما، ولی اصاًل یک هم .دهیمبیایند بگویند به شما تحویل می

فتیم ر  و نوعی ما عملیات آفندی انجام دادیمشود گفت بهمی رفتیم. ما خودمان با پای خودمان 

 جلوتر از لجمن قبلی، لجمن جدید تشکیل دادیم.متر  511

های ارتش بعد بچه ،کنیمساعت مقاومت می 07مان این بود که عبور از خط کنیم، ما برنامه

 شدت آماده کردیم، اصاًل بافت یگان ما خودمان را به .گیرندآیند تحویل میمی های سپاهیا بچه

ولی به  ،ولی اصاًل ما برای پدافند نرفته بودیم .داشتیم عمل کنیمطوری دوست ما این بود، این

یک نفر به  .حفظ کنیم دو ماهالی   روز 05الی  01برای  راما گفتند پدافند کنیم، وضعیت 

شما اصاًل معلوم نیست کی برگردید، برای ما خیلی سخت بود و چون  ،فرمانده گردان گفته بود

 70 شکرلهراس داشته باشیم، خوشبختانه گردان تکاور ملیات موقعیت نداشتیم نه اینکه از ع

ی ول .رفتند سمت هدفمیها بچه کرد،درد می ان برای عملیاتشسر  که هایی بودمثل یگان

 .داین طور نش متأسفانه 

 به موضع ما آمدند و سرهنگ هاشمی سرهنگ صیاد شیرازی

 .در همان ارتفاعات که ما مستقر بودیم ،ای یادم هست از شهید صیاد شیرازییک خاطره

 شهید شد اهلصبح زود با گروهبان زمانی که  یک روز
ً
از دیگر اتفاق دو سرب به ،گلستان بود بعدا

م کرده باشیم و هسمت رودخانه رفتیم که هم استحمامیبه چهارنفری از باالی ارتفاع  ،مسلح

یم  بخش بود. در این فکر بودگشتی در منطقه زده باشیم، آب بسیار سرد بود ولی برای ما لذت

 ما  رند.ببهای عراق بیایند ما را بردارند گشتیوقت یک درحالی فاقد لباس هستیم که نکند

آنجا یک آبی آماده کردیم صورتمان  شد. 01یم ساعت تا گشتی زدو رفتیم  صبح پایین 7ساعت 

لباس تکاوری تنم بود. یک قبضه کالش، سرنیزه، کلت خیلی مرتب و منظم،  هم من ،را شستیم
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خود من  دادند.میچون به یگانمان خیلی اهمیت  ،طورداران و سربازانمان هم همیندرجه

رفتیم و از یک مسیر دیگری یواش یک مسیری  ،چیز سر جایش باشدخیلی دوست داشتم همه

 گشتیم.برمی یواش داشتیم به طرف باالی رودخانه

شاید   ،گفتم بنشینید زمینآهسته ها به بچه ،آیندنفر دارند به سمت ما می ۲از دور دیدم که 

یواش یواش ، آیندجلو نفر دارند می 0الی  ۲ها های عراقی هستند، گشتیاینها گشتی

شد و دیدیم که دارند ن به ما رسید جهت باد طوری بود که صدا واضح شنیده میصدایشا

 یرازیخورد که صیاد شای نشستیم و دیدیم که یک نفرشان میلحظه. کنندفارسی صحبت می

 ،دیمما که بلند ش .یک مقدار که جلوتر آمدند، ما بلند شدیم دیدیم که خودشان هستند ،باشد

د حدود یک دقیقه توقف کردند و شهی. اندها افتادهآنها ترسیده بودند که نکند در کمین عراقی

بود که آن موقع فرمانده  شان سرهنگ بیات و سرهنگ حسام هاشمیهمراه نفر ۲ باصیاد 

 آمدند به ،که اآلن حضور ذهن ندارمبود سرگردی  قرارگاه شمال غرب بود و یک نفر دیگر هم 

آنها من را برانداز کردند و گفتند شما؟ گفتم من  ،رفتم جلو و ادای احترام کردمهم جلو، من 

 .مهستیمنطقه  درزنی فرمانده گروهان مستقر در خط و مشغول گشت ،ستوان همتی هستم

یک همچنین  ،ما اینها را داریم ،شهید صیاد ما را بغل کرد و خطاب به همراهانش گفت

یک سرگردی همراهشان بود که ایشان  .سپس با من دست داد و روبوسی کرد .افرادی را داریم

یک مقداری وضعیت منطقه را شرح دادم و درد و دل  کردند.هم با من دست دادند و روبوسی 

 .هات جلب شدیعنی توج .هم کردیم و خیلی هم مؤثر واقع شد. بخش زیادی پاسخ داده شد

 در قرارگاه بحث زیاد بود و آمده بود
ً
سر  منتها بی ببیند.وضعیت را که از نزدیک  ندچون ظاهرا

از نزدیک  ما هم .ای پیش بیایدآتش بریزند و مسئله ،و صدا آمده بود که خیلی زیاد تابلو نشود

ط طبیعی هم بود چون شرایدانم. ولی گفت همه اینها را می ،توضیح دادیموضعیت را و  ،دیدیمکه می

 .خطوط عملیاتی حداقل برای ارتش یک شرایط مطلوبی نبود که اینها بخواهند بیایند به آنجا

کرد  یک سکه به بعنوان یادگاری به هنگامی که شهید صیاد داشت با من خداحافظی می

ا را شما م هایج این صحبتگفتم ما منتظر هستیم که نتای ،گفتم دست شما درد نکند .داد من

 نشستم حساب کردم  کنیددر قرارگاه منعکس  اء ا...انش
ً
. زمانی که خودم مجروح شدم، بعدا
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روز که من استراحت  01شده بودند. بعد از درصد یگان  شهید و زخمی 28شاید چیزی حدود 

  .برگشتم ،استراحتم تمام شدو کردم و زخمم خوب شده بود 

 ه شیرینخاطر 

ولی گاهی لحظات  ،اش سختی و مکافات استکند همهفکر می ها آدمدر این عملیات

 دل را میگاهی غذا به ما نمی .افتدشیرین هم اتفاق می
ً
م در رفتیزدیم به دریا میرسید واقعا

 دیم کر ها تقسیم میبچه و بینگرفتیم  دانم اسم رودخانه چه بود آنجا ماهی مینمی ،رودخانه

بازها دادی سرود که در بدترین شرایط یکسری خوراک ماهی میاین برای من خیلی شیرین ب و 

شد. آب مصرفی ما نفر بیشتر انجام نمی ۲الی  2این کار توسط  کردند.میخوردند و کیف می

 یواش  .بود ایهمان آب رودخانه بود و غذایمان هم غذای رودخانه
ً
جاده را یک  یواشبعدا

ازآنجا به بعد یک ساعت تا یک ساعت و  و آمدمیماشین تا یک جایی و خورده درست کردند 

غذا ن نشستند تا ماشیمیمنتظر رفتند آنجا افتادند و مینیم راه بود ما نفراتمان صبح راه می

ادش کس مثل من یبررسی منطقه را هیچ یاورند.آنجا روی گردن و دوششان بگذارند بو از بیاید 

 .روز شد ۲7الی  ۲8دود حداقل تا زمانی که من آنجا بودم  ح ،نیست

 تلخ ترین خاطره

تا از تویوتاهای من را با تانک  ود ،دداترین خاطره من که یک شوک شدیدی هم به من تلخ

یعنی من احساس کردم  .های گروهان و این برای من خیلی تلخ بودتدارکچی زدند با بهترین

 .داینها هر کدامشان به اندازه ده نفر بودن ،که دیگر فلج شدم که چه کسی را جایگزین اینها کنم

درست تانک زده بود وسط ماشین  .جدی بودند که تدارکات را برای ما برسانندو  دلسوز ،مسلط

خیلی  .خیلی سنگین بود .و اینها دوتایشان شهید شده بودند دوتایشان هم مجروح شده بودند

بان زمانی به عنوان سرگروهبان برای من سخت بود. من جا دارد در اینجا از شهید گروه

 ،یادی کرده باشمنیز  ،گروهانم که در عملیات منطقه حاج عمران به درجه شهادت نائل شد

 .کند رحمتقرین ایشان و دیگر شهدای عزیز را الله خداوند ءانشا
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 9عملیات والفجرم.م در  462توپخانه   664آتشبار یکم گردان 

 11گروه پخانه تو 331گردان یکم ر آتشبا فرمانده ،خوش علیرضا شناس سرتیپ دوم ستاد

 1مراغه توپخانه

 بردیم توپها را بردیم به منطقه مریوان از بانه

ر اش بیشتبا توجه به موقعیت سرزمینی مراغه توپخانه 00گروه 

و ستاد گردان  ۲۲0گردان  .غرب بوددر منطقه شمال هایشیتمأمور

عنوان تا آتشبار در منطقه سردشت مستقر بود و آتشبار ما به 2به همراه 

که  آن چیزی .بود منطقه بانهکرد که در مستقل عمل میبار نیمهآتش

در منطقه بانه مستقر  27 لشکریک تیپ  ،به یاد دارممن از آن دوران 

تقر در آن منطقه مس لشکرطورکلی برای تقویت بود و ماهم در منطقه به

 .بودیم
 پرویز صادقی سرهنگ ،آن زمان 27 لشکر یلشکرانه  توپخفرمانده ، 70 در اسفندماه سال

آتشبار م م در واقع  0۲1 کالیبر ایشان یک بازدیدی از آتشبار ما داشتند، آتشبار ما توپ .ندبود

ید کردند تاکیم و اهگفتند که یک مأموریت برای شما در نظر گرفت صادقی سرهنگ .بود دور برد

یر انه  زتوپخبا  لشکرجناح  درخواهیم  مناطقی را خیلی حساس است و ما میاین ماموریت که 

خودتان را آماده کنید که خیلی موقعیت حساسی است، ما به آن کاری که  .دهیدآتش قرار 

 ،با توجه به توضیحاتی که ایشان دادند .خیلی امیدوار هستیم ،خواهید انجام بدهیدشما می

نه  ،ودببه ما گفته نشده  هم چیز خاصیالبته  .احساس کردم که یک عملیاتی در پیش است

 به ما نامه
ً
 .ای رسیده بود و نه دستور عملیاتی ارسال شده بودکتبا

یاتی خواهد عملبرداشتم این بود که میی لشکرفرمانده توپخانه من از همین پیام شفاهی 

ه منطق ، به علت اینکهانجام دهم الزم راهای بینیپیشسعی کردم بنابراین  ، انجام شود

سرما و  ، یخبندان،برف، زمستان باید با ،جنگیدیمبود و ضمن اینکه ما با دشمن می کردستان

 ،کردم که ما دچار کمبود سوختبینی میبنابراین پیش .جنگیدیمها هم میمسدود شدن راه

  .میکردسازی این اقالم حساس به ذخیرهشروع  .مهمات شویم ومواد غذایی 
پروازهایش  .خواهد عملیاتی انجام شودعراق تا یک حدودی متوجه شده بود که آنجا می

که در  0برای گرفتن امریه سوخت و مهمات به تیپ در یکی از روزها  .در آنجا زیاد شده بود

                                                           
 35/1/3191تاریخ مصاحبه -3



 205علیرضا شناس خوش/ 2قسمت دوم: تاریخ شفاهی، سرتیپ

 

ا ر های سنگین از ماشین دستگاهزمان من چندهم ،مبودمراجعه کرده مستقر بود  پادگان بانه

یک تپه بسیار که در انتهای پادگان بانه با خود آورده بودم. زاغه مهمات  حمل مهماتبرای 

ن بنزیرفتیم از پمپداشتیم و میسوخت در داخل شهر هم ما تانکر  قرار داشت. ،بلندی بود

 هاینکبرای  بودم.مستقر کرده برای بارگیری مهمات های مهمات را بچه .گرفتیممیسوخت 

همان موقع هواپیماهای عراق  رفتم.به محل پمپ بنزین میداشتم  ،مبزنبنزین به پمپسری 

ب کنم که در همان ایام از بمفکر میکردند، وارد فضای بانه شدند و شروع به بمباران شهر بانه 

 .را با بمب شیمیایی موردحمله قرار دادندو اطراف آن شهر بانه  وهم استفاده کردند  شیمیایی

گردانمان روی ارتفاع سترش محل گ .که احتمال دارد شما جابجا شوید گفته  بودندبه ما 

آخرین ز بان و خواستم ادیدیک روزی هم رفتم پیش  .برابر پیش بینی که کرده بودمسورکوه بود

 روی نقشه وو ودم دیدبان بش پیساعتی هم  20 .بان مطلع شومو خود دیدتجهیزات وضعیت 

 .اده کنیماستف ثبت شده نقاط از آنکردیم  تا در عملیات تیر اط را ثبت طبیعت کار کردیم و نق

ولی به  ،البته پاسگاه بود .بودهم روی نقشه  کهن یادم است که یک پادگانی بود به نام بس

ما برای  .های زمینی عراق قرار گرفته بود و محل تجمع بودخاطر جنگ مورد استفاده یگان

د که اما گفتن .یادم است که همان روز تلفاتی هم وارد کردیم .تمرین آنجا را زیر آتش قرار دادیم

تان بیشتر استفاده کنید که بتوانید منطقه عملیاتی را به آتش بکشید امکان دارد که شما از برد

 باید آتشبار جابجا شود و
ً
ه رفت باهی هم که میبرف و باران شدیدی هم آمده بود و ر  . احتماال

راحتی بود و به سنگین ها و خودروهای ما همراه کوهستانی بود و توپ ،سمت سورکوه

 ها راکردیم که اگر بخواهیم توپ ما همان موقع احساس .توانست این مسیر را طی کندنمی

 .ودیمب بینی کردهپیشرا برای یگان  و این  استفاده کنیملودر و بولدوزر از باید  ،ببریمجلو 

هم  تلفنی توسط  من  .ها هم لغو شده بودمرخصی ،گذشت و نزدیک ایام عید بودروزها می

محدود  خیلی . در آن زمان ارتباطنباشند نمنتظر مبرای ایام عید  ،گفته بودمام خانواده همسایه به

ا مان پیغام ما ر زدیم و همسایهمان زنگ میما هم خودمان در منزل تلفن نداشتیم و به همسایه .بود

  .یا اینکه مثاًل یک نیم ساعت دیگر بیایند تا بتوانیم صحبت کنیم   .دادمیبه خانوادهایمان 

 ما یک جابجایی کوچکی در ،تا اینکه نزدیک عملیات رسید ،شدروزها داشت سپری می

 خانه  را ببریم در ارتفاع سورکوه یعنی درست در لبه ولی قرار بود که توپ ،منطقه داشتیم
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  .مرزی منطقه مستقر کنیم و بعد عملیات را انجام دهیم

های ملحد و ضدانقالب هم درگیر گروهکما با عالوه بر عراق  ،منطقه یتامنایجاد به خاطر 

در آنجا مستقر بودیم و در همانجا ما که در همان منطقه یک دهی بود به نام گندمان . بودیم

 مستقر کردیم که ُبردش بیشتر محلیها را درهای کوچکی انجام دادیم و توپیکسری جابجایی

 .آوردیم  و در موقعیت بهتری قرار دادیم تا اینکه عملیات شروع شدجلوتر یک مقدار  .شود

 های الزم را کردهیبینچون پیش ،گونه مشکلی ازنظر مهمات نداشتیمخوشبختانه ما هیچ

 .هیمتوانستیم مأموریت خودمان را انجام دراحتی می به ،بودیم

 بمباران پی در پی هواپیماهای دشمن 

پروازهای مکرر هواپیماهای دشمن بود که بیشتر هم روی شهر آید چیزی که به ذهنم می

 تدارکاتی رزمندگان همان شهر بانه یا مریوانهای دانست یکی از راهکرد و یا میپرواز می بانه

ا ای در تدارکات نیروهداد تا بتواند وقفهبیشتر اینجاها را مورد بمباران هوایی قرار می واست 

  .مورد نیاز بوددر آن فصل که بود ترین چیزی تدارکات مهم رساندن کند، چون یجادا

در واقع  ،رسیدتا اگر نمی 2بود و این  و گازوئیل نفت ،وسایل گرمایشی سوخت در آن زمان

های تدارکاتی و شهر راه ،دانست و بیشترشد و عراق هم این را میعملیات با مشکل مواجه می

 .دادرا مورد بمباران قرار می بانه

 د.ندادبه ما  بود دستور عملیاتی که خیلی خالصه .داشتم 27 لشکرمن با فرمانده ای جلسه

و  ودب های ارتشیفقط یگان ،من یادم است در پیوستش کالک عملیات ،در آن دستور عملیاتی

، آمدیمبه سمت سورکوه می از بانه و ای که ما مستقر بودیمدر منطقه .مندیدرا  های سپاهیگان

سمت راست  که ت به منطقه آرمردهرفیک قسمت می ،شدهای راه، راه دو قسمت میدر وسط

از چند تا و رفت به سمت چپ که همان گندمان بود تر بود و یک قسمت هم میشمالی و بود

 .رسیدمیسورکوه  تاگذشت میده 

 در لجمن ندیدیم نیروهایی از سپاه

در زمان عملیات جابجایی نداشتند و تجمع نیرویی  ،ها مستقر بوددر آرمرده و در ده سپاه

 هم برای من .بودندروی لجمن  نیروهای ما  .لجمن نبودندروی اصطالح به نداشتند.هم 

 در پشت لجمن و در داخل .های زمینی خودمان بودمبان یگانهدید .رفته بودم یباندید
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  .آن منطقه مستقر بودنددر  سپاهو نیروهای  فرمانده ، ترینش همان آرمرده بودی که بزرگهایدهات

 .همیشه برف روی زمین بود ،ما از اواسط آبان تا اواخر فروردین همیشه برف داشتیم

بسیار سبک و بدون  ،هوابرد 55و تیپ 88 لشکرعزیزانی که از منطقه جنوب آمده بودند، از 

های خودشان هم تا آنجایی که یادم خانهحتی توپ .تجهیزات سنگری و انفرادی آمده بودند

 ،هاو با همان پشتیبانی ندهایی که در منطقه مستقر بودانهتوپخ همان .است همراهشان نبود

به همراه تجهیزات گرمایی   ،دیدمرا که من می ایهای پیادهیگان .این عملیات انجام شد

رد شده بودند و بعضی از لجمن  نیروها از خط نبود.هم همراهشان چادر حتی  ،نداشتند

کرد بردش داشت افزایش پیدا می، ریختیمچون ما آتشی که می ،ارتفاعات را هم گرفته بودند

و ارتفاعات یکی پس  رفتمیها داشت به عمق منطقه نبرد طور هدفو شروع شده بود و همین

  .درآمده بود مااز دیگری به تصرف رزمندگان 

 هاتوصیفی از وضع جاده

برای آنها هم  ،مستقر بودند 27 لشکر از هایی که در منطقه مریوانیگان،  27 لشکردر مورد 

 تصرفها را اهدافی در نظر گرفته بودند و حرکت کرده بودند به سمت جلو و بعضی از هدف

 آن موقع جاده ،هامنتها در مورد پاتک .کرده بودند
ً
در زمستان )خدا  ،ها به این شکل نبوداوال

 بانه - سقز یهامثاًل فرض کنید در جادهکه بود(  بارها و بارها برای ما اتفاق افتادهاست شاهد 

ده قیچی کند برگردد جامشکل دار شود،یک تریلی حامل بار  ،مریوان امکان داشت - یا سنندج

ه را حل این قضی بیایندتا  ،شودپذیر ند و اصاًل تردد امکانوشدیگر جاده بسته میو  نددرا بب

 مخصوص .ای زیاد بودخیلی هم تلفات جاده بود،ها باریک، لغزنده و خطرناک جاده.کردندمی
ً
ا

گذشتیم به ها میآن جاده بعدازاینکه از .ها خیلی سخت بودآن جاده در زمستان حرکت در

آنجا هم به همین  ،خواستیم و در واقع وارد منطقه عراق بشویمرسیدیم و بعد میلجمن می

 .دیدیدای نمیای نبود، یعنی شما جادهو دیگر جاده بیایدشکل بود کافی بود یک برف و باران 

 ،یک تویوتای جدیدی به ما داده بودند ،سرکشی کنم بانبه دیده بودم که رفته  من یادم است

  رویک مقدار مواد غذایی و نفت در قسمت بار خود ،ما چهارتا چرخ خودرو را زنجیر بستیم

 ،جبور شدیمم ،اصاًل جاده معلوم نبود ،تا نزدیک ارتفاع سورکوه رفتیم ،گذاشته بودیم که ببریم

 راق از اینعببریم.  روی آن ارتفاع بسیار بلند و طوالنی توسط نفرپیاده شویم و آن وسایل را 
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  کرد.وضعیت استفاده 

عراق دستش در  .رساندن تدارکات خیلی مهم است، اینکه یک هدف را گرفتیم بعداز

ای هوایی هبا استفاده از بمباران .بمباران باز بود و استفاده از هواپیما برایش محدودیت نداشت

 ،ای تدارکاتیهروی راههایی که اهداف را گرفته بودند و روی سر یگان ای شدیدتوپخانهآتش 

یروهای ما که ن بود ترین دالیلییکی از مهم .درستی انجام نگیردباعث شده بود که تدارکات به

که مجبور شدند از شدید دشمن بود  همین بمباران ها و آتش ،نگهدارندنتوانستند اهداف را 

موریت مأ ،ای که مستقر بودیمما در همان منطقه نشینی کنند.عقببعضی از اهداف متصرفی 

مرور به، زمانی که ما تیراندازی داشتیممدت، تدریجبهولی  ،دادیمخودمان را انجام می

طور ها را بهمرخصی .دتا اینکه یک ثبات و یک آرامشی در منطقه برقرار ش جور کم شدهمین

به اواخر فروردین  زمانها توانستند به مرخصی بروند و آن محدود آزاد کردند و تعدادی از بچه

 خورده بود.

در 27 رلشکی لشکرتوپخانه تطبیق آتش هم در  .یک تطبیق آتش مستقر بود ،در منطقه

تطبیق هم  .بود قرارگاه شمال غرب در همان پشت دریاچه زریوار بود. منطقه عمومی مریوان

کردیم ها را از آنها دریافت میتطبیق آتش و مأموریت بود.سیم و ارتباط ما از طریق بی بود،آنجا 

  .کردندو اهداف را آنها برای ما تعیین می

 هاروحیه خوب بچه

ما هیچ مشکلی نداشتیم و ارتباطمان دائم با آن عزیزان برقرار با دیده بان، نظر ارتباط  از

دادیم و همه موقع کار را انجام میمن یادم است به ،کردندهم که درخواست می هر وقت .بود

 هاهمه باذوق و شوق  پای توپ ،گفتند مأموریت تیراندازی هستلحظه که می ها هم هربچه

شود و اگر به هدف یا نزدیک ای که آنجا زده میستند که هر یک گلولهدانچون می آمدند،می

حیه رو ها بااین بود که بچه .شوندهای ما میپیادهنیروهای باعث حفظ جان  ،هدف اصابت کند

باور کنید  .دادندهای پایور این کار را انجام میهای وظیفه و چه بچهذوق و شوق چه بچه و با

د و شوتحویل میاصاًل کسی به فکر گذشت این ایام و اینکه اسفند هست و اآلن دارد سال

بان ما محلش دیدشدیم که چه روزی هست. اصاًل روزها را متوجه نمی ، نبود.فروردین هست

ین بمانندی  هشاید روی نقشه هم نگاه کنید در ارتفاعات سورکوه یک دیوار  ،خیلی خوب بود
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ر ددیده بان ما و  ین ارتفاع نسبت به جلوی منطقه دید خیلی خوبی داردا ،هستان و عراق ایر 

و هم  هم در مقابلش ،دید بسیار خوب و وسیعی در منطقه داشتو مستقر بود  بلندترین ارتفاع

 . دید بلند داشتدر سمت راست خودش و هم سمت چپ خودش 
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 9عملیات والفجردر  بازرسی نزاجا

 1بازرسی نیروی زمینی ارتشوقت  رئیس  اسدالله حیدریسرتیپ دکتر 
  2/4/4638به همدان در روز  حرکت هوایی با شهید صیاد از تهران

من به عنوان رئیس  8و  7والفجر  های زمان اجرای عملیاتدر 

های در عملیات مشغول به خدمت بودم.بازرسی در نیروی زمینی  

 یبازرس رئیس تا عملیات به عنوان 2ولی در این حضور داشتم،  زیادی

در یک شرایطی انجام شد که شرایط آب  8عملیات والفجربودم.  نزاجا

در یک مقطع در   .و هوایی شمال غرب در اسفندماه خیلی سرد بود

 بود که شهید بزرگوار صیاد شیرازی 0۲70سالروزهای آخر اسفند ماه 

من با یکی از همکارانم در ،  8گفتند که بیا برویم به منطقه والفجر 

 ، 8عملیات والفجرتیمور گودرزی رفتیم یک تحقیقاتی را در مورد  سرهنگام به ن ،بازرسی

 اسفند 28به همراه شهید بزرگوار صیاد در روز  .یمه باشداشت کردستان لشکر و مسائل پنجوین

به من امر فرمودند که  شهید صیاد شیرازی 7:۲1 ساعت .فردایش عید بود .برگشتیم به تهران

 به من بدهید و بعد  8عملیات والفجرامشب این گزارش بازرسی را در مورد 
ً
به آماده کنید حتما

گزارش این  .شب این گزارش را آماده کردیم 00تیمور گودرزی تا ساعت  سرهنگبا  .برویدخانه 

 رفتیم.خانه  بهبه بعد ودادیم تحویل شب  00گزارش را ساعت ، هست در بازرسی نیروی زمینی

همه درجات هنوز آن زمان  .زدند گبه من زن شهید صیاد شیرازی ،صبح 8:۲1فردا 

منطقه  .ندباش بگویید که در آشیانه هوانیروز سرهنگ بود، گفتند که به جناب سرهنگ آراسته

ش چون من روز قبل ،آراسته ،حاال چرا ایشان گفت بروید. وضعیتش بدتر شده به آنجا 8والفجر 

شب بودم و من احساس کردم که در آن  00با ایشان بودم دیگر اینکه شب گذشته هم تا ساعت 

این مسئولیت را به ایشان  و دارم فرزندکند که من  چند تا مقطع زمانی ایشان احساس می

 ،کردفکر من را هم می ،عین همه مشکالتی که وجود داشت در شهید صیاد .کندواگذار می

د و ما ماشین آم ،من هم اصاًل صالح ندانستم که زنگ بزنم به امیر آراسته، آوردبه زبان نمیولی 

ر قرار مگ ،ایشان برافروخته شد رفتم. مهر آبادفرودگاه آشیانه هوانیروز در  به حرکت کردیم و

هوا  .دیمشسوار فالکون حاضر شد و ما   ؟خودتان آمدیو نگفتی  بیاید،را بگویید  آراسته ،نبود

  ،آمدمیهم در بعضی جاها برف  ،ابری و بارندگی بود
ً
رویم ب فرودگاه سنندج بهقرار بود مستقیما

                                                           
 19/1/3193تاریخ مصاحبه -3
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چاله  و منطقه شمال غرب که در ارتفاعات لریقرارگاه و  ماشین به سمت مریوان توسطاز آنجا و 

بس که  از شدیم، فضای فرودگاه سنندج وقتی وارد  .برویم پنجوین بودو منطقه عمومی  نهخزی

به خلبان گفت که  ،ایشان برگشت نداد وبرج مراقبت اجازه فرود در آنجا را  ،بود آمدهبرف 

دستور داد  قزوین  07 لشکراز آنجا هم به فرمانده  د.پایگاه نوژه همدان بنشیندر د برو د وبرگرد

 .ما را به منطقه عملیات ببردکه که یک چند تا ماشین از تیپ همدان بیاید در پایگاه نوژه 

 راه قروه نه از راه کرمانشاه از ما هواپیما در پایگاه نوژه همدان نشست و چند تا ماشین هم آمد و 

 .حرکت کردیمبه سمت سنندج 
ن زمان آ دیدیم که فرمانده ژاندارمری. دنآیمی نددار  در بین راه دیدیم که چند تا ماشین بنز

 یک افسر شجاع، توانمند و قوی بود که به شهید صیاد شیرازی است. پورجناب سرهنگ بهرام

ها به هر حال ما با ماشین .آنجا منتظر بودند و اطالع پیدا کرده بود .هم خیلی عالقه داشت

منطقه سنندج چون یک منطقه عملیاتی  در منطقه  رفتیم. سمت سنندج بهحرکت کردیم و 

  .شمال غرب بود
ً
 چند ساعتی صیاد شیرازی شهید ،هم بود 27 لشکره سرزمینی قمنطضمنا

 .دکر ادامه پیدا تا شب این جلسات  .ربط، جلساتی را گذاشتبا فرماندهان و افسران ذیرا 

 حرکت شبانه به سمت مریوان

به آن  آن زمان هم منطقه کردستانکردیم. حرکت می شب شد و ما باید به سمت مریوان

 آن ،پور همسرهنگ بهرام .ولی ما با چند دستگاه خودرو حرکت کردیم ،صورت امن نشده بود

رفتیم مریوان و از آنجا به سمت قرارگاه  ،برقرار کرده بودهم زمان خودش هم آمد و تأمین جاده را 

 بودند حسام هاشمیسید  سرهنگفرمانده شمال غرب هم  حرکت را ادامه دادیم.شمال غرب 

سیار ما وضعیت ب شب بعد. بودند سیدالشهداء رمانده قرارگاه حمزهفهم  مصطفی ایزدیبرادر و 

ای هقسمتو از حفاظت و از  تهرانشبی بود که یک اکیپ از دادستانی  آنبدی را داشتیم و 

 های صحرایی به جناب سرهنگ صیاد شیرازیمریوان و از طریق تلفن به مختلف آمده بودند

و  آمده بودند که سؤال و جواب کنندبه منطقه  ها معلوم بود که این بیاید، مریوان بهگفتند که 

اب جنولی  .فهمیدم ،من چون رئیس بازرسی بودم .که چه خبر هست بررسی کنندمسئله را 

به دلیل آن خصوصیتی که در انجام وظیفه برای  .گذاشت که دیگران متوجه شوندصیاد نمی

 ،گوید که اگر آمدید از من سؤال بپرسیدمن دیدم که در تلفن ایشان می ،ایشان وجود داشت

دارند بگیرید من را از فرمانده نیرو بر  من فرمانده نیرو هستم یا اینکه حکمی ،د اینجایشما بیای
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من خاطرم هست یک  .به هر جهت اینها آمدند .توانم اآلن بیایممن نمی ،و بعد از اینجا بیایم

 .مودبمن در داخل یکی از این سنگرها با محافظین  .سنگرهای خیلی مطمئنی هم نداشتند

تا لی و ،ن در جلسه نبودمم .کردندرفتند شیفتشان را عوض میمحافظین هم یکی یکی می

تا آن موقع  ،خواست نماز شب بخواندچون می ،زمانی که شهید صیاد آمد برای تجدید وضو

یعنی ایشان نماز شبش را هم خواند و در ادامه نماز صبح هم خواند و کار ادامه  .ادامه داشت

 موفقیت چندانی نداشت و نیروها آمدند عقب و یکی ا 8والفجر  .داشت
ً
ز مواردی که من ظاهرا

با آن بود که آمدیم مریوان و در آنجا قرار بود که  ،شهید صیاد را خیلی ناراحت دیدم

من  .و از آنجا با فالکون به سمت تهران حرکت کنیم کرمانشاه بهم یحرکت کنیم بیایهلیکوپتر

من گفتم ما از شما صبر و بردباری  ،خاطرم هست .در این زمینه خیلی ایشان را ناراحت دیدم

از اینجا با هلیکوپتر حرکت کردیم و آمدیم به  .خواهددر هر صورت تحملی می .گیریمیاد می

 .بودمنتظر کرمانشاه و فالکون هم در آنجا 

 فالکون برگشت و حمل مجروح

  .فالکون پرواز کرد
ً
نفر سرنشین ظرفیت داشته  8ها باید اگر اشتباه نکنم این فالکون جمعا

نفر هم خلبان  2یا  0و  بودیممحافظین  ومن ، شهید صیاد .بیشتر از این ظرفیت ندارند باشند،

 و همدان بودیم که دیدم پرواز کردیم شاید مثاًل هنوز بین کرمانشاه ،بودندهم و کمک خلبان 

را  اند که چند نفر مجروحه با ما تماس گرفتند و گفتهگوید که از فرودگاه کرمانشاخلبان می

که اینها باید با دستور داد صیاد  . شهیدخواهنداند اینجا و تعدادی از اینها کمک میآورده

و هواپیما هم اینجا دم دست نیست این را کمک خلبان آمد و  اعزام بشوند بروند تهران هواپیما

کرمانشاه  در فرودگاهبرود به ما گفت و یک لحظه شهید صیاد فکر کرد و گفت به خلبان بگو که 

همه  ها و تعدادی هم شهید وبه زمین بنشیند و رفتیم آنجا نشستیم و حاال شما ببینید جنازه

نه در زمیامنیتی هم بود، نظامی نبودند و حاال یک بحث اینها هم بسیجی بودند و ارتشی و 

ئل جور مسااما ایشان اصاًل توجه به این ،هواپیما یا ترور فرمانده نیروی زمینیدر خراب کاری 

در کرمانشاه بمانید و با ماشین حرکت  ،نداشت و به غیر از من و خودشان همه محافظین را گفت

جای اینها مجروحین را ههم و همه اینها را پیاده کرد و بدمن دستورش را می .بیایید و کنید

  .گذاشتند درون هواپیما و از آنجا هواپیما پرواز کرد
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و با وی رفت یم ایشان باالی سر یکی از مجروحین آمدمیین راه که داشتیم بدر 

م خبر داده و بعد ه تا رسیدیم به فرودگاه مهرآباد ،با دیگری نیز به همین ترتیب ،کردندصحبت 

 .ما برگشتیم به تهران بدین ترتیب، .بودند که مجروحین را از آنجا بردند
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 9عملیات والفجردر  عوامل بازرسی نزاجا

 1بازرسی نیروی زمینی ارتش حسنعلی فرد پور افسر عملیاتستاد  سرهنگ

  4631به ماموریت در اواخر اسفند اعزام 

 70اواخر اسفند  بود.انگیزی یک داستان عجیب و غم  8والفجر 

به من مأموریت داد که بنا به دستور فرمانده نیروی  آراسته سرهنگ

ای از مواردی که نیاز به بررسی دارد به منطقه زمینی برای پاره

ه بدر قرارگاه مقدم نیروی زمینی،  عملیاتی شمال غرب بروم و خود را 

فرمانده نیروی زمینی معرفی کنم. فرمانده نیرو دستور داده بودند که 

عواملی از بازرسی در منطقه برای بررسی وضعیت در معیت ایشان 

ن عالیی به قرارگاه عملیاتی منطقه شمال غرب و ازآنجا به حضور داشته باشند، من و ستوا

 حرکت کردیم.  8سمت منطقه عملیاتی والفجر 

ثل کربال و قرارگاه های دیگر ممثل قرارگاه ،تصور من این بود که قرارگاه فرمانده نیرو

غرب بود که به منطقه شمال بارغرب در یک محل خاصی است و من اولین عملیاتی شمال

رسیدیم و  8نزدیک غروب ما به قرارگاه مقدم نیروی زمینی در منطقه عملیاتی والفجر  .رفتممی

باکمال تعجب دیدم فرمانده نیرو در یک چادری که برپاشده است مستقر است و از سنگر خبری 

است  اینجا قرارگاه مقدمبله نبود و سؤال کردم که اینجا قرارگاه مقدم است؟ که در جواب گفتند 

 قبل 
ً
رسیدن ما به قرارگاه یک گلوله توپ هم در از و امکانات برای ساخت  سنگر نداریم و اتفاقا

متری )محل توالت صحرایی( اصابت کرده و آن را از بین برده است. درهرصورت  21حدود 

در آن موقع به ایشان عرض کردم از بازرسی  .خدمت فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش رسیدم

چادر  به قسمت عقببرای توجیه عملیاتی از ما استقبال کرد و به من فرمودند که  .ایمهنیرو آمد

 .ها در آنجا بود برویموضعیت  که نقشه

 هوابرد بود و 55، تیپ 27 لشکر، یک تیپ از 88 لشکرتیپ از  دوشامل  ،منطقههای یگان

به کار   هاسیمبی کهشد.هوا داشت تاریک میشده بودند مستقر همها و عناصر دیگر پشتیبانی

                                                           
 31/9/3193تاریخ مصاحبه -3
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شد. فرماندهان از آرام جبهه داشت شلوغ میشد و آرامافتاد و صدای تیراندازی شنیده می

رفته شدت گ آتش دشمن .کردندمرتب درخواست آتش پشتیبانی و کمک می ،سیمطریق بی

ه شدمبین آن بود کهایی که گرفته میبه نحوی که ارتباطات قطع شد، قبل از آن تماس ،بود

ها در حال نزدیک شدن به خطوط نیروهای خودی هستند. نیروهای دشمن با پشتیبانی تانک

بروم و ببینم وضعیت چگونه است و  88 لشکرفرمانده نیرو به من دستور دادند که به قرارگاه 

ی بود که به منطقه شمال غرب آمده بودم و هنوز برای ایشان آخرین خبرها را ببرم. من اولین بار

که به منطقه آشنایی داشت  برداشتم و را یک سرباز راننده  .را ندیده بودم 88 لشکرقرارگاه 

خانه  دشمن به علت آتش پراکنده توپ .حرکت کردیم 88 لشکرطرف قرارگاه چراغ خاموش به

 لشکرنده فرما ،رسیدیم، محل فرمانده را پیدا کردم و وارد سنگر شدم لشکرسختی به قرارگاه به

ای و مشغول خواندن دع بودند نشستهدر سنگر  فعلی( با چند نفر روحانی صالحی سرلشکر)

م اخودم را معرفی و عرض کردم من از طرف فرمانده نیروی زمینی به اینجا آمده ،بودند توسل

 با ایشان تماس بگیرید ،و به علت قطع خطوط ارتباطی
ً
عیت را وض .ایشان دستور دادند حتما

ها در خط پدافندی درگیر هستند و از ایشان جویا شدم و مشخص شد عراق تک کرده و یگان

قسمتی از خط در  بودند و هرکدام  27 لشکرو  88 لشکرابرد، هو 55ها شامل تیپ یگان

 .مستقر بودندپدافندی 

 هاارتباط و از هم پاشیدگی یگان ناپیوستگی دفاعی و عدم

های مجاور از همدیگر اطالعی نداشتند و ها وجود نداشت و یگانهماهنگی بین یگان

 .روی کمکی و آتش پشتیبانی داشتندشدت با نیروهای عراق درگیر بودند و همه درخواست نیبه

بعد از بررسی وضعیت به قرارگاه مقدم نیروی زمینی برگشتم و وضعیت را به عرض  من

کمی نگران شدند و وضعیت به همین صورت ادامه داشت تا ساعت فرمانده نیرو رساندم، یک

رفت که میوضعیت به نحوی پیش  .شد نماز را خواندندصبح که هوا داشت روشن می 5یا  0

 ،چون هیچ ارتباطی و فرماندهی مشخصی وجود نداشت ،شدها از دست خارج میکنترل یگان

 ها هم در منطقه مانده بودند.نشینی کرده بودند و بعضیها عقببعضی از یگان

صبح بود که من به قسمت جلویی قرارگاه مقدم رفتم که ببینم وضعیت چگونه  8حدود 

ها آویزان به دوششان و با وضعیت صورت انفرادی، تفنگبازان بهمشاهده کردم که سر ،است
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یگانی د افرادیدم این اولین باری بود که می .آیندمیای دارند به سمت عقب جبهه نبرد، آشفته

مع رویم تجدیدیم هر چه جلوتر می ،آرام جلوتر رفتیمد. آرامنکننشینی میصورت عقببدین

شود با نفراتی که همراهمان بود سعی کردیم جلوی آنها را سربازان به سمت عقب بیشتر می

، یریمتوانستیم جلوی آنها را بگمین تعداد سربازان زیاد شده بود و .بگیریم و متوقفشان کنیم

وضعیت به این صورت شده  که چرادر حیرت بودیم قدری این صحنه تأثرآور بود که همه به

است، اطالعات رسیده این بود که نیروهای عراقی حمله کرده و مناطق پدافندی را متصرف 

چون دیگر ماندن در آنجا  ،قرار بود که قرارگاه را جمع کنند، آمدیم به سمت عقب .اندشده

گاه را جلوتر ل قرار آید وقتی وارد قرارگاه شمال غرب شدم )چون محضروری نبود، من یادم می

نشینی، فعالیت با شروع این عقب .نشینی کردندها عقبدرهرصورت یگان آورده بودند(

زمان بمباران هواپیمایی را نیز شروع کردند. هنگام هم .هم خیلی شدیدتر شد نیروهای عراقی

ها زا بر روی خودروها و چادر های آتشهواپیماهای عراقی در عقبه منطقه نبرد بمب ،ورود من

گرفت. ریخت آتش میها همانند قیر بودند که روی هر چیز که میاین بمب .ریختندمی

نیروهای خودی هم در منطقه پراکنده شده بودند و توسط هواپیماهایی عراقی بمباران 

 .وضعیت خیلی آشفته بود ،شدندمی

 نده نیرو برای تشویق نفرات منتخبدستور فرما

نشینی به پایان رسید. با دستور مواضع متصرفی و عقباین عملیات با از دست دادن 

های ای با حضور بازرسیها بازسازی را شروع کردند و دستور جلسهیگان ،فرماندهی نیرو

ای گذاشتند و به آنها تأکید های مستقر در منطقه را صادر کردند و با این آقایان جلسهیگان

ها و کلیه نیروها باید در منطقه مستقر شده و کار آمده و سرباز که اتفاقی ناخواسته پیش ندکرد

بازسازی را شروع کنند. یکی از کارهای خوبی که یادآوری کردند و من یادداشت کردم این بود 

دار و پنج سرباز از هر گروهان انتخاب کنید و پس از تحقیق که دستور دادند یک افسر و دو درجه

، شده ها متالشیقرار گیرد. در آن وضعیت که یگانترین آنها مورد تشویق و بررسی، شایسته

نوعی به ،و پراکنده شده بودند، فرمانده نیرو دستور تنبیه ندادند و با این عمل خوردهشکست

اما چرا این وضعیت به  .ها را تأمین کرد که آنها احساس شکست نداشته باشندروحیه یگان
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یک )گروهان به گروهان( صحبت کردم بهها یکبعد از عملیات با کارکنان یگانوجود آمد؟ من

 ه به طوررسانیدم کنتایج را به مسئولین بازرسی و فرمانده  ،سیپس از برر  تا علت را جویا شوم.

 کنم.خالصه فرازهایی از آن را بیان می

 رف هدف اصلی منطقه را ترک نمودندبدون تص سپاهنیروهای 

فشار بود برای اینکه این فشار را کم کند تصمیم به خیلی تحت 7در عملیات والفجر  سپاه

یک عملیات در منطقه شمال غرب گرفت که نیروهای عراقی را متوجه جبهه شمال غرب کند 

 . ارتش عراقا در منطقه شمال غرب شروع کردند. عملیات ر بردارد 7و فشار را از منطقه والفجر 

ای هطورکلی هدفبسیار کم بود. ولی به ،نیرویی نداشت یا اگر داشت در منطقه شمال غرب

که در آن منطقه بود  0010مانند ارتفاع  ،شدندگرفتند و در آنها مستقر مینهایی را که باید می

منطقه را تحویل ارتش دادند.  ،نگرفتند و بالفاصله بعد از عملیات، شدو باید تصرف می

باش عملیاتی در منطقه جنوب بودند که به آنها گفتند که به دهنیروهای ارتش در حالت آما

گردان را جهت شناسایی  تیپ ومنطقه شمال غرب بروید و خط را تحویل بگیرید. فرماندهان 

بردند و از آنجا هم با خودرو به منطقه آوردند و شناسایی کاملی  منطقه با هواپیما به سنندج

ها به سمت شمال غرب فرماندهان در حال برگشتن بودند که دستور دادند یگان .انجام نشد

ها بدون حضور فرماندهان به شمال غرب رفتند و در بین راه به یکدیگر یعنی یگانحرکت کنند، 

ال های خود انتقبه یگانبطور کامل، ملحق شدند و حتی نتوانستند آنچه را که دیده بودند 

 8عملیات والفجرنیروها به منطقه  ،ی و نامناسب منطقه شمال غربدهند. در هوای باران

ه برسیدند. آنجا نه تجهیزات سنگری وجود داشت و نه تجهیزات پشتیبانی، خیلی باعجله 

 ،ولو تح حویلاه هم بدون هماهنگی در مورد تسپوارد شدند. ه سپاه گرفته بود کارتفاعاتی 

ارد منطقه شد. و  شناساییآشنا و بدون  وارد، نایعنی یک نیروی تازه .ب برگشتندبالفاصله به عق

خانه  که در زمان عملیات در توپو عناصری از  88 لشکر، 27 لشکرهوابرد، یک تیپ از  55تیپ 

در ها ها وجود نداشت و باهم ارتباط نداشتند، یگانهماهنگی بین یگان. جابجایی بودند حال

مهمات را آورده بودند به پایین ارتفاعات ولی نیرویی که آنها را به باال  ،منطقه سنگر نداشتند

 هایشنیروسپاه کشیده بود تا  جهاد سازندگیها در حدی بود که جاده .نداشتند ،منتقل کند

ای منطقه تصرف شده. به پای کار برساند و جاده مناسبی برای تدارک نیروها وجود نداشت را
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ای بود که عراق یا نیرو نداشت یا خیلی کم نیرو داشت. منطقه ،مناطق متصرفیاصاًل  ،نبود

رتش ابرای آن را  عواقب سپاه عقب رفته بود و ،یک تک انجام شده بود و بالفاصله بعد از تک

نابراین نیروهای ارتش با ناهماهنگی و وضعیت بدی وارد منطقه شدند و بالفاصله ؛ بگذاشت

دهان باید فرمان ،نظامی علمدر خصوص عملیات تعویض برابر  گرفتند.قرار دشمن هم مورد تک 

ساعت در منطقه در کنار هم باشند و نقاط مختلف را باهم  82تا  07قدیم و جدید حداقل 

یک عملیات  علمی نظامی. این از کارهای و تحول نمایندررسی کنند و سنگرها را تحویل ب

 ها از جنوب حرکت کردند و در بین راهیگان .باشد. این هماهنگی انجام نشدپدافندی می

ز ا ،در مواضعآنها پس از مستقر شدن  مالقات کردند؛همدیگر را  تحت امرفرماندهان و یگان 

که من با آنها صحبت  یهای فرماندهانر خود خبر نداشتند. در بین صحبتجواهای همیگان

 ای وجود دارد. خواهید دید که چه نکات قابل مالحظه ،و یادداشت کردم کرده

 یم از آن روز و نظرات فرماندهان اه یادداشت

عملیات با ایشان صحبت د از من بالفاصله بع .بود 88 لشکرکیا معاون ساالر  جناب سرهنگ

طور بیان کردند: نداشتن روحیه، آشنا نبودن با منطقه، نشینی را ایندالیل عقب، کردم

العبور بودن منطقه، عدم تدارک غذا و مهمات، شدت آتش دشمن، ترس و وحشت از صعب

د وکمبود نیرو در خط و کمببه شمال غرب،  لشکرکشته یا اسیر شدن، ناراحتی پرسنل از آمدن 

دستور  .دندبو لشکرکیا بود که معاون ساالر  های جناب سرهنگپشتیبانی. اینها خالصه صحبت

باال بود و این یک دستور بود و فرمانده نیروی زمینی باید دستور ستاد جنگ را اجرا از رده

دستور نبود. به همین خاطر بود که فرماندهان در حال برگشت از  یای جز اجراکرد و چارهمی

 های خود را در منطقهیگان ،بعضی از فرماندهان .های خود را تحویل گرفتندیگان ،ساییشنا

، 05۲که شامل گردان  88 لشکر 2( تیپ پیدا کردند. با یکی از پرسنل )ستوانیار عقیل مرادی

کرد که در شلمچه تلفات داشتند صحبت کردم. ایشان عنوان می بود،028و گردان  022گردان 

به کار گرفته شدند.  8و قبل از بازسازی به منطقه شمال غرب حرکت کردند و در منطقه والفجر 

هنوز واگذار نشده بود و جایگزین شهدای تک در شلمچه و ضایعات خودرویی آن عملیات

 شده بودند و از منطقه جنوب به شمال غرب آوردهروز بود که به مرخصی اعزام ن 011سربازان 

 شده بودند. 
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 71شهید،  02را که وضعیت آمار تلفاتشان را بررسی کردم  27 لشکر ۲تیپ  007گردان 

و  057، 0۲5، 007، 027های تیپ هوابرد شامل مفقوداالثر داشتند، گردان 0۲مجروح و 

 لشکر ۲تیپ  007فرمانده گردان  سروان غالمعلی امیریدر منطقه حضور داشتند. با  010

آتش تهیه دشمن اجرا شده بود و ساعت  ،شش تا هشت عصر ساعتاز ، گفت:صحبت کردم 27

 از ساعت ده و نیم الی دوازده شب آتش تهیه سنگین هشت
ً
تا ده و نیم شب قطع آتش و مجددا

علل این وضعیت را سروان  .تک دشمن اجرا شد دوازدهساعت دیگری توسط دشمن اجرا و از 

ترک منطقه توسط -2کمبود آتش پشتیبانی  -0کرد: به این صورت عنوان می امیری

عدم شناسایی روی  -0نبود طرح مشخص در منطقه پدافندی  -۲ خانه  سپاههای توپباندید

نداشتن ارتباطات  -5ها برای تشکیل یک خط پدافندی محکم هان و یگانزمین توسط فرماند

محاصره نیروهای خودی  -7تعداد زیاد نفرات دشمن  -8جوار های هماز یگان عدم اطالع -7

 مهمات.  ،آسیب رسیدن به خطوط آمادی خودی -8توسط دشمن 
ً
 خصوصا

 هشتنیز عنوان کرد شش تا  007های گردان هانگرو فرمانده یکی از ستوان بهزاد بزرگانی

شب شدت داشت و از ساعت دوازده به  و ده ونیم تا دوازدهآتش پراکنده دشمن اجرا شد  ،شب

 بودند و به همین انه در فاوتوپخهای اکثر یگان. بعد هم عملیات تک نیروهای عراقی آغاز شد

کاتیوشا(  )مینی 018انداز تری و موشکممیلی 021اندازهای جهت آتش پشتیبانی با خمپاره

د ها که در اختیارشان بوهای پشتیبانی سازمانی گردانبا آتشنیروهای ما شد؛ یعنی اجرا می

ن بود که ای علت .انه  خیلی کم بود و یا اصاًل نبودتوپخهای آتش یگان. شدندپشتیبانی می

اید به بهای قرارگاه شمال غرب میهای یگانانهتوپخ ها بیشتر در فاو بودند وانهتوپخهای یگان

کردند و به علت جابجایی نتوانستند پشتیبانی آتش ها را مستقر میبانهدیدآمدند و پای کار می

 ند. آور های عمل کننده به عمل الزم از یگان

تحرک خودرویی به علت نداشتن  نداشتن :002 جمعی گردانمقصودی سروان مهدی شاه

الگرد وسیله بالعبور بودن منطقه و تدارک دشمن بهخودرو و تدارک نشدن نفرات به علت صعب

و عدم تدارک مهمات نیروهای خودی به علت آتش سنگین دشمن و همچنین نداشتن خودرو 

 نتیجه آتش باری دشمن باعث تلفات و و درخودی های بار نیروهای ضد آتشو نبود آتش

 نشینی نیروهای خودی شد. عقب
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نیز اظهار داشت که با توجه به  002های ستوان یکم صادق لطفی فرمانده یکی از گروهان

الجیشی باید که هم ازنظر راه تدارکاتی و هم ازنظر موقعیت سوق 0810حساسیت قله ارتفاع 

این ارتفاع  ،هم که در این منطقه اجرا شده 0در عملیات والفجر . انجام نشدشد تصرف می

به علت نبود مهمات و  .نیز اظهار داشت 002جمعی گردان  اکبر اوج. سروان علیتصرف نشد

هنگام  .همان مهمات را که در خط داشتیم نتوانستیم استفاده کنیم ،ترابری وسایل

خودروهای غنیمتی را که با خون و دل گرفته  .نشینی نیز همان مهمات را جا گذاشتیمعقب

 .نتوانستیم به عقب تخلیه کنیم ،بودیم

اشت ها دسایر یگان نسبت به وضعیت بهتری  ،چون در منطقه سرزمینی خود بود 27 لشکر

نشینی به علت نداشتن م عقبولی آنها هم هنگا ،سری امکانات را پای کار برده بودندو یک

خانه در حال تغییر موضع بود و نتوانست توپجا گذاشته بودند. تجهیزات را  ،وسایل ترابری

 اجرای آتش کند و کمبود سرباز نیز داشتیم. 

 عدم هماهنگی در اجرا عملیات بین سپاه :۲ تیپ 2رئیس رکن  سروان محمدرضا سرآبادانی

آتش تهیه انجام شد. ساعت پنج و نیم یک  22/02/70روز در ساعت یک تا سه  .و ارتش

 گروهان از هوابرد در منطقه مستقر شد. 

عدم انتخاب زمین مناسب برای  :جناب سرهنگ هوشنگ صفری 27 لشکر ۲فرمانده تیپ 

، 8پدافند، عدم میل جنگجویی پرسنل به علت بکارگیری مکرر در عملیات قبل از والفجر 

، تحویل خط پدافندی به ارتش قبل از استقرار عملیات به ارتش از طرف سپاه کردنتحمیل 

به علت نبود ماشین ) کارگیری نیروها وسایل جهت به نبودنیروها در خط توسط سپاه، 

، عدم تعادل و توازن بین وسایل و ادوات (را به منطقه بیاوریم 002که نتوانستیم گردان طوریبه

حتی در اقالم خودرویی و تدارکاتی بین نیروهای سپاه و ارتش موجود در منطقه و همچنین 

فور وجود داشت ولی در نیروهای زمینی و تغذیه به نحوی که در نیروهای سپاه کنسرو و تن به

ز منطقه نظر مواد غذایی در مضیقه شدید بودند، ندادن اطالعات الزم ا موجود در منطقه از

ی از منطقه عملیات اتگونه اطالعاین باعث شد که ما هیچ، که عملیات از سپاه به ارتش

 نداشتیم. 

 گردان از ،نیز اظهار داشت هوابرد سرگرد سلیمان آرمین 55تیپ  027فرمانده گردان 
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در حالی که فرماندهان  شد،به اینجا آورده  02/02/70در تاریخ  منطقه مارد در خوزستان

تا  0/00/70روز بود که مرخصی نرفته بودند. از  011روز و سربازان  81گروهان و گردان مدت 

الی  71بعد از  ،نیز تعداد کمی 27/02/70ها لغو شده بود و از تاریخ مرخصی 27/02/70

 ،گفتمینکرده بودند. فرمانده تیپ  مراجعتروز به مرخصی اعزام شده بودند و هنوز  81

مانده های شهدا در کنار باقیجی گرفته و به خط رفته، وجود جنازهپیفرمانده گردان آر

سربازها یکی از عواملی بود که روحیه آنان را پایین آورده بود، اجرای شدید آتش پشتیبانی 

پناه در منطقه نبرد که باعث وارد نمودن تلفات زیادی شده بود، عدم دشمن، نداشتن جان

شدید  آتش ،اندازها به تعداد کافیتیبانی آتش نیروهای خودی، عدم وجود خمپارهپش

کردیم به خاطر خدا دو دقیقه آتش دشمن را می که ما التماسطوریه ب ،ای دشمنخانهتوپ

نیروی احتیاط موجود نیرویی بود که سه بار روی  .نداشتیم احتیاط همنیروی  ،خاموش کنید

صبح  7 در نهایت ساعت ،هاخانه  و خمپارهتوپ( و با کمبود آتش 010آن تک شده بود )گردان 

 ها در منطقه مانده بودند،زخمی ،نشینی را شروع کردیم. به علت عدم وجود آمبوالنسعقب

 در فاوخانهتوپ
ً
این صحبت تعدادی از سربازان بود که دشمن آتش  .بودند ها فعال نبودند و اکثرا

داشتیم آتش  018که مهمات موشک تهیه دو ساعت و نیم و آتش خودی صفر )تا وقتی

کردند، کمبود ها به علت بارندگی و گل و الی منطقه گیر میپشتیبانی داشتیم( تیربارها و تفنگ

شده بود. کمبود مواد غذایی نفرات و اسلحه و مهمات باعث پایین آمدن روحیه سربازان 

العبور منطقه صعب .اندازه کافی نبودنداشتیم ولی به علت وسعت منطقه استعداد ما در خط به

و نیرویی نبود که اینها را  روز قبل منطقه را ترک کرده ها سهشده بود که بارزانیبود و اعالم

 . ی کنندراهنمای

، فرمانده گروهان یکم ستوان تارخ، مرادیالعابدین سرگرد زین 0۲5فرمانده گردان 

 که دربود  فرمانده گروهان دوم ستوان مهدی زاده و فرمانده گروهان سوم ستوان اصالن بیگ

 0۲5زاده فرمانده گروهان دوم گردان این عملیات در شیخ گزنشین شهید شد. ستوان مهدی

شب شروع شد، در این لحظه گروهان سوم در حال تعویض بود  00ش تهیه ساعت آت ،گفتمی

سیم هنوز برقرار نشده بود، و گردان هنوز خبر نداشت که چه خبر است و ارتباط باسیم و بی

 .های دشمن پشت سرمان قرار دارندتانک ،آمدم بیرون دیدم ،صبح زود آمدم بخوابم دلم شور زد
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ن خط دانستم ایگفت وضعیت بحرانی است و برگردید و چون می ،گرفتمبا گروهان سوم تماس 

ها را به همین خاطر خمپاره 027خواستم برگردم و بروم کمک گردان  ،پدافندی خوب نیست

زاده خانه  نیروهای عراقی زده شد. ستوان مهدیتوپراه توسط بین در آمبوالنس ریختم که در 

ره کنید و اگر محاصگروهان را جمع کردم و به آنها گفتم: مردانه ایستادگی می سپس ادامه داد،

 7سه فروند بالگرد عراقی ساعت  رویم.می 027شکنیم و به کمک گردان شدیم محاصره را می

توانستند ارتفاع را بگیرند، بدی آب و هوا باعث شد  نیروهای دشمن ،بسته بودند با آتش راه را

فرمانده گروهان  ،نتواند وارد عمل شود. یکی از پرسنل گروهان اظهار داشت که هوانیروز

ند بقیه نجات پیدا کرد ،به جزء یک نفر که اسیر شد ،زاده باعث نجات گروهان شدستوان مهدی

د و کردند حمله کر جی به سه سرباز عراقی که داشتند گروهان یکم را اسیر میکه وی با آر پی

 . که اسیر شده بودند  نجات داد را هارا کشت و تعدادی زیادی از بچهآنها 

از فرماندهان یادداشت کرده  8عملیات والفجرهایی بود که من در این خالصه یادداشت

لی حا متعادل و نامناسب شروع شد، دردر نهایت این عملیات در یک وضعیت بسیار نا. بودم

همه در منطقه و در خط  ،هاقرارگاه غرب، فرمانده نیروی زمینی و فرماندهان یگان که فرمانده

 )امیر صالحی 88 لشکرفرمانده  ،ای که خوب است بازگو کنممقدم حضور داشتند. خاطره

 شکرلکرد و وسایل او هم مانده بود و نگران این بودیم که فرمانده فعلی( قرارگاه خود را ترک نمی

را از سنگر بیرون آورده و با خود  لشکرفرمانده نیرو دستور داد که بروید فرمانده  .اسیر شود

ماس و تبه  نفراتی رفتند و وی را .رودآبروی ما می ،اسیر شود لشکرچون اگر فرمانده  ،بیاورید

همه . به عقب تخلیه کردند لشکراز قرارگاه با ایشان، باالخره  دستور فرمانده قرارگاه شمالغرب

نیروهای عراقی داشتند قرارگاه را دور  .مانده بود لشکرنشینی کرده بودند و تنها قرارگاه عقب

من در تاریخ خوانده بودم نیروها شکست  .وضعیت بسیار بدی به وجود آمده بود .زدندمی

ن آن روز م .ولی در عمل به چشم ندیده بودم ،کنندمیمدیریت نشده نشینی خورند و عقبمی

ولی  ،کردیم جلوی سربازها را بگیریمسعی می .آن وضعیت را دیدم و خیلی ناراحت شدم

خود را از دست رفته دادند و توان سربازها اصاًل به دستورات گوش نمی. توانستیمنمی

 دانستند. می



 27۲/  سرهنگ ستاد حسنعلی فرد پورقسمت دوم : تاریخ شفاهی، 

 

توانند تشریح کنند و فرماندهانی می ،را فقط کسانی که در معرکه بودند 8عملیات والفجر

با چه  است و توانند توضیح دهند تا بگویند چه اتفاقی افتادهمی ،که در این عملیات بودند

های یگان ،هدفی رفته بودند؛ چون آنها در حال شناسایی بودند و در راه برگشت از شناسایی

ها در خط مستقر شده بودند و چه امکاناتی گرفته بودند. به چه صورت یگانتحویل خود را 

 هداشتند و چه فشاری روی آنها بود و چقدر تلفات دادند و علت این شکست چه بود که من ب

رده ها را یادداشت کبعضی از اینها )نداشتن سرپناه( اشاره کردم. من استعداد بعضی از یگان

نفر سرباز(،  08نفر ) 58نفر، گروهان یکم  211گروهان ارکان که شامل  010بودم گردان 

عملیات بعد از  بودند.نفر  70دار( و گروهان سوم نفر سرباز بقیه درجه 01نفر ) 08گروهان دوم 

ها واحد عملیات بازرسی نیروی زمینی شکل گرفت، از آن به بعد در کلیه عملیات 8والفجر

ا هکار ما بازدید از آمادگی یگان ،یعنی قبل و بعد از هر عملیاتی، قبل از عملیات ،حاضر بودیم

ل تجزیه تحلیل علبررسی و  ،گیری درست فرماندهان و بعد از آنو اطالع رسانی برای تصمیم

 موالسال ها در هر عملیات بود.شکست یا پیروزی
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 منابع

: مرکز اسناد تهران ، تنبیه متجاوز3جنگ ایران وعراق تجزیه و تحلیل(، 3113اردستانی، حسین )

 .و تحقیقات دفاع مقدس

، مرکز پژوهش های دفاع مقدس 1331، اسفند وقایع روز شمار نزاجا ،1پورداراب، سعید، سرتیپ

 نزاجا.

: ، تهران1331تا پایان سال  1332نبردهای سال (، 3191، سید یعقوب، سرهنگ)حسینی

 انتشارات ایران سبز

 انتشارات ایران سبز. :، تهرانفرهنگ واژه های نظامی( 3111) ، محمود،رستمی

 : نشر مرز و بوم.، تهران 2و  1روند جنگ ایران و عراق ج (3193عالیی، حسین، دکتر )

، مرکز پژوهش های دفاع مقدس 1335، فروردین روز شمار نزاجا وقایع، 1، احمد، سرتیپکریمی

 نزاجا.

:  تهران، ، )) امید و دلواپسی ((1331سال  یرفسنجان کارنامه و خاطرات هاشمی(، 3113الهوتی، سارا)

 نشر معارف انقالب.

: بنیاد حفظ آثار تهران، ((، ))شیر بازی درازخاطرات سرهنگ حسین دبیری(، 3195، میثم، )محمدی

 و نشر ارزش های دفاع مقدس.

: انتشارات مرکز ، تهراناصول و قواعد اساسی در رزم(، 3111) 1الله، سرتیپت معین وزیری، نصر

 .آموزش و پژوهش شهید صیاد شیرازی

 ، انتشارات دافوس اجاتحلیلی بر عملیات رمضان(، 3111الله )ت نصر معین وزیری،

، سازمان در سال اول جنگ تحلیل بر وقایع صحنه عملیات خوزستان(، 3115معین وزیری، نصرت الله )

 حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اجا.

: نشر ، تهراندفاع (( ، )) اوج1335سال  رفسنجانی خاطرات هاشمی کارنامه(، 3119، عماد) هاشمی

 معارف انقالب.
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 نمایه

 آ

 113, 19, 11, آبادان

 33, آذربایجان غربی

 151, 151, آراسته، ناصر

 ا

, 15, 11, 13, ارتفاعات شیخ گز نشین

53 ,51 ,91 

 11, 39, 33, 1, ارتفاعات کاتو

 39, 1, 1, 1, ارتفاعات کژال

, 13, 11, 11, 11, 31, 1, ارتفاعات لری

11 ,13 ,13 ,11 ,31 ,31 ,35 ,31 ,

311 ,335 ,331 ,311 ,313 ,315 ,

311 ,335 ,391 ,111 ,111 ,119 ,

113 ,111 ,153 

, 11, 11, 31, 35, 1, ارتفاعات موبرا

335 ,313 

, 13, 39, 33, 31, ارتفاعات میشوالن

11 ,11 ,53 ,15 ,11 ,11 ,311 ,

311 ,335 ,333 ,311 ,319 ,315 

, 11, 15, 13, 15, 1, 1, ارتفاعات ناصر

13 ,11 ,19 ,91 ,331 ,331 ,335 

, 311, 311, 35, 15ارتفاعات هلوان, 

319 

 آ

 111, ، سلیمانآرمین

, 311, 311, 313, ، محمدرضاآرین

311 ,315 ,311 ,319 ,393 

 ا

 331, 331, اسکندری

 13, 11, اسماعیلی، سرهنگ

 315, 333, اصفهان

, 353, 355, 351, 351, اصالن بیگ

313 ,391 ,131 ,113 

, 331, 19, 13, 11, 31, افتاده، عباس

331 ,335 ,311 ,311 ,311 ,351 ,

311 ,313 ,311 ,313 ,119 ,111 ,

113 ,111 

 319, الله یاری، اصغر

, 95, 13, 53, 51, 11, امیری، غالمعلی

99 ,311 ,315 ,159 

 339, 1, اندیمشک
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 311, 313 ,311, 11, 19, 1اهواز, 

, 111, 355, 311, 311, 13, 11, اوج

115 

 133, ایرایی، علی

, 11, 35, 31, 31, 33, ایزدی، مصطفی

11 ,11 ,51 ,11 ,153 

 ب

 335, 93, 11, 11, 13, 19, 31, بارزانی

, 119, 111, 311, 313, 351, باروزه

133 ,131 

 151, 151, بازرسی نزاجا

 115, 133, 11, باقری، بهزاد

, 311, 53, 51, 19, 13, 11, 33بانه, 

335 ,351 ,335 ,331 ,395 ,391 ,

111 ,111 ,115 ,111 ,113 

 313, برزگانی، ستوان

, 311, 311, 53, 51, 2بزرگانی، ستوان

159 

 333, 315, بندرچی، سرهنگ

 31, بهرام پور، سرهنگ

 311, 331, 313, بهشتی، درجه دار

 313, بیات، نعمت الله

 پ

 311, پادگان حشمتیه

, 311, 311, 11, 11, 11, پادگان گرمک

311 ,311 ,319 ,353 ,335 ,331 ,

311 ,311 ,111 

 331, 311, نژادپارسا

, 91, 11, 53, پاسگاه فرمانده گردان

311 ,311 ,313 ,313 

 331, پاشایی، سرباز

 1, پایگاه شکاری تبریز

 31, پایگاه شنود

 13, پریازانی، سروان

 11, پسندی، اکبر

 351, 353, 351, خاناسماعیلپل 

, 11, 11, 11, 35, 33, 3, 5, 1, پنجوین

15 ,13 ,13 ,19 ,51 ,51 ,91 ,311 ,

311 ,351 ,351 ,331 ,111 ,111 ,

151 

 391, 311, پورآزرم

 331, پورنگ

 111, 11, 11, 13پیرانشهر, 

 ت

 13, تابش، استاندار

 315, تایباد

 13, ترابی پور، مصطفی

 11, تقوی، حمزه



 278/  نمایه

 

, 31, 11, 39, 31, 33, 31, 31, 1, هرانت

31 ,93 ,331 ,311 ,111 ,111 ,

151 ,153 ,151 ,151 ,115 

 11, 35, 5, شهید بروجردی 001تیپ 

 311, حضرت ابوالفضل 58تیپ 

 311, تیپ قدس گیالن

 1, تیپ نبی اکرم)ص(

 35, 11, 35, 31, 31, 5, تیپ ویژه شهدا

 11, 15, تیم بازجوئی

 ث

 311, 319, 19, ابراهیمثابت، 

 ج

 111, 133, 391, 15, جزیره مجنون

 131, 359, جمالی، سرهنگ

 331, جهاد دامغان

 153, 113, 111, 13, جهاد سازندگی

, 31, 31, 33, 31, 31, ، محمدجوادی

311 ,319 ,311 ,319 ,311 ,113 

 چ

, 13, 11, 11, 11, 13, 5, چاله خزینه

11 ,15 ,31 ,311 ,335 ,331 ,311 ,

153 

, 13, 11, 33, 31, 31, 1, 3, 1, چوارتا

11 ,19 ,11 ,11 ,19 ,51 ,51 ,11 ,

15 ,35 ,11 ,331 ,335 ,319 ,311 ,

311 ,351 ,393 ,111 ,111 ,131 

 ح

 335, 331, حاجی زاده

 11حزب دموکرات, 

 115, 331, 3, حسینی، سید یعقوب

 311, پناهحقیقت

 313, 311, 331, 331, 313حیاتلو, 

 ; 315, 331, 331, حیدری، عبدالحمید

 113, ، هوشنگحیدری

 خ

 313, 31, خدایی، سرگرد

 39, 1, آبادخرم

 13میلی متری,  311خمپاره انداز 

 315, خمینی شهر

, 113, 319, 19, 11, 13, خوزستان

113 ,115 

 د

 11, دادجو، قاجار

 115, 331, دبیری، حسین

 333, درفش کاویانی
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, 311, 319, 15, 33, دریاچه زریوار

113 ,111 

 11, دریاچه مریوان

 339, 311دزفول, 

, 311, 311, 311, دمیرچی، مهرداد

313 ,311 

 311, 315, دهقان، شهید

 391, دهمرده، رضا

 11, 51, 55, 51, دوره عالی

 ر

, 311, 339, 311, 313, رادمهر، ایرج

393 ,391 

 11, رازینی

 51, 53, سرهنگ ،رامتین

 311, رحمانیه

, 339, 331, 359, رستمی، محمود

311 ,311 ,391 ,115 

 331, 93, رضایی، محسن

 353, ، حسینرنجبر

 351, 353, 311, ، سرهنگرنجبر

 131, 131, ، عبدالحمیدرنجبر

 339, رهبر، روح الله

 155, 39, 31, 33, روحانی، حسن

 ز

 399, زارعی، علی

 ژ

 153, 91, 33, 33, ژاندارمری

 س

, 91, 13, 15, ستوانسادات شریفی، 

111 

, 33, 31, 35, 31, 33, 5, 1, 1, 3سپاه, 

39 ,11 ,11 ,15 ,11 ,13 ,11 ,11 ,

11 ,13 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,11 ,

11 ,19 ,51 ,51 ,51 ,15 ,11 ,13 ,

31 ,31 ,35 ,31 ,33 ,11 ,11 ,15 ,

11 ,13 ,11 ,19 ,91 ,93 ,91 ,99 ,

311 ,331 ,331 ,335 ,331 ,311 ,

313 ,311 ,311 ,311 ,311 ,351 ,

331 ,335 ,393 ,391 ,399 ,113 ,

131 ,113 ,111 ,111 ,119 ,111 ,

113 ,111 ,113 ,153 ,159 ,111 

, 93, 13, 19, سرآبادانی، محمدرضا

351 ,111 

 113, 35, 11, 11, 33سقز, 

, 13, 11, 33, 1, 3, 1, 1, 1, سلیمانیه

11 ,13 ,11 ,19 ,15 ,11 ,11 ,31 ,



 280/  نمایه

 

13 ,11, 319 ,311 ,311 ,315 ,

331 ,331 ,335 ,331 ,311 ,313 ,

311 ,311 ,319 ,391 ,393 ,111 ,

131 ,115 ,111 

 131, 131, 391, سلیمی

 113, 11, 11, 13, سنجابی، علی

 11, 11, 31, 33, 31, سنجقی

, 19, 13, 35, 31, 31, 31, 33, سنندج

13 ,13 ,51 ,11 ,31 ,13 ,15 ,91 ,

311 ,315 ,311 ,331 ,311 ,311 ,

319 ,315 ,311 ,339 ,311 ,311 ,

113 ,133 ,135 ,113 ,151 ,153 ,

153 

 311, 313, 315, 11, سوداگر، سرهنگ

 133, سوداگران، حسین

 91, سید اسماعیلی، محمد

 311, 11, 51, سیفی، حسن

 ش

 31, 31, شالچی، سرهنگ

 353, 355, شاهچراغی

 35, حسینی، مخابراتشاه

 11, 39, 33, 31, علی ،شمخانی

 131, 391, 391, 391, شهیدی، هاشم

, 391, 339, 359, 351, 319, شوش

111 ,113 

, 53, 11, 13, 13, 31, 33, 1, 1, شیلر

11 ,11 ,31 ,31 ,35 ,31 ,39 ,311 ,

311 ,311 ,311 ,311 ,319 ,311 ,

335 ,331 ,311 ,319 ,395 ,113 ,

111 ,131 ,139 ,111 ,111 ,111 ,

111 

 115, 111, 311, شیمیایی

 ص

, 319, 311, 331, 315, صادقی، پرویز

111 

 1, ، نجاتعلیصادقی گویا

, 11, 11, 11, 11, 31, صالحی، شهید

51 ,51 ,59 ,11 ,13 ,11 ,11 ,93 ,

311 ,331 ,313 ,311 ,351 ,351 ,

311 ,131 ,133 ,139 ,111 ,119 ,

 11, ، عطاءالله; 111, 155, 111

 11, ، محمدصفایی

 111, 91, 11, هوشنگصفری، 

 339, صمدی

 33صنایع دفاع, 

, 31, 33, 31, 3, صیاد شیرازی، علی

39 ,11 ,15 ,13 ,11 ,51 ,53 ,33 ,

311 ,311 ,311 ,351 ,355 ,353 ,

335 ,131 ,131 ,113 ,111 ,151 ,

153 ,115 
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 ط

 19, طالب حق، اکبر

 11, 11, 11, 13, 19, 19, 11, طالبانی

 ع

 131, عاشوری

 391, 339, 313عاقبتی, 

 311, عرب، سرگرد

 31, علیخانی، سرگرد

 319, 19, عملیات بدر

 111, عملیات فتح المبین

, 13, 15, 13, 11, 19, عملیات قادر

319 ,315 ,391 ,111 ,135 

 359, 7عملیات کربالی 

 11, 11, 2عملیات والفجر 

 33, 1عملیات والفجر

, 311, 15, 11, 13, 1, 7عملیات والفجر

113 ,131 ,133 

, 11, 33, 3, 1, 1, 3, 9عملیات والفجر

15 ,11 ,11 ,13 ,11 ,11 ,13 ,19 ,

51 ,51 ,51 ,51 ,59 ,11 ,11 ,31 ,

31 ,39 ,11 ,15 ,93 ,91 ,95 ,99 ,

311 ,311 ,311 ,319 ,311 ,315 ,

331 ,333 ,339 ,311 ,313 ,315 ,

311 ,319 ,391 ,391 ,399 ,113 ,

111 ,111 ,115 ,111 ,131 ,111 ,

111 ,111 ,111 ,151 ,151 ,153 ,

111 ,111 

 ف

, 13, 11, 13, 31, 31, 31, 1, 1, 3, فاو

51 ,51 ,11 ,91 ,311 ,311 ,391 ,

391 ,113 ,111 ,113 ,131 ,131 ,

133 ,131 ,111 ,111 ,159 ,113 

 113, 111, زادهفرج

 151, فرودگاه مهرآباد

 13, فرودگاه همدان

 131, فسا

 ق

 11, 19, 33, 1, 5, 1, 1 ,قرارگاه جنوب

, 11, 31, 31, 31, 33, 3, قرارگاه حمزه

15 ,19 ,13 ,11 ,153 

 1, قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(

 11قرارگاه رمضان, 

, 11, 13, 11, 1, 1, غربقرارگاه شمال

11 ,11 ,11 ,311 ,353 ,311 ,311 ,

315 ,311 ,111 

 313, 33, قربانی، حسن

 33, ، سرهنگقرقی

 13, قره محمدلو



 28۲/  نمایه

 

 331, 333, 331, قزل بگلو، منوچهر

 ک

, 31, 11, 13, 31, 3, کامیاب، محمد

93 ,351 

, 311, 51, 11, 13, 35, 33, کانی مانگا

355 ,331 

 35, 31, 31, 11, 31, 35, کاوه، محمود

, 11, 51, 51, 19, 13, 33, 3, کردستان

13 ,11 ,11 ,11 ,19 ,91 ,91 ,339 ,

311 ,313 ,311 ,311 ,311 ,331 ,

319 ,395 ,391 ,131 ,111 ,151 ,

153 

 111, 311, 11, کردهای عراقی

, 135, 113, 311, 11, 31, کرمانشاه

111 ,153 ,151 

 115, 393, 313, 313, کریمی، احمد

, 391, 335, 351, 11, کشاورز، سرهنگ

111 

 351, ، مظفرکشاورز

 133, 131, 93, 11, 11, کیا، ابوالقاسم

 گ

 1, غربگپارشمال

, 331, 313, 351, 353, 010گردان 

335 ,331 ,111 ,111 ,119 ,113 ,

111 

, 13, 11, 11, 31, 31, 1, 002گردان 

11 ,11 ,13 ,11 ,19 ,51 ,53 ,51 ,

59 ,11 ,15 ,311 ,319 ,331 ,159 ,

111 

, 53, 51, 11, 11, 13, 11, 007گردان 

51 ,51 ,55 ,53 ,51 ,11 ,13 ,91 ,

159 

, 351, 355, 353, 351, 027گردان 

331 ,391 ,391 ,111 ,111 ,111 

, 15, 11, 13, 11, 19, پیاده 0۲1گردان 

11 ,53 ,91 ,311 

, 311, 331, 331, 313, 007گردان 

111 ,133 

 151, 111, 05۲گردان 

, 331, 331, 353, 313, 057گردان 

339 ,311 ,319 ,113 ,111 

 315, 11, 13, 11, 19, 131گردان 

 111, ۲۲0گردان 

 35, 13, 119گردان 

 113, ۲52گردان 

 311, 315, 311, 11, 13, ۲57گردان 

 1, ۲77گردان 
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 35, 191گردان 

, 11, 11, 35, 1, 70گردان تکاور لشکر 

355 ,353 ,359 ,111 ,113 

 111, 391, 311, 311, 31, گرگان

 111, 19, 11, 11, توپخانه 00گروه 

 ل

, 11, 11, 39, 33, 1, 1, 1, 1, 20لشکر 

13 ,359 

 13, 2۲لشکر 

, 311, 311, 31, 13, 11, 1, ۲1لشکر 

111 

 111, 11, 19, 57لشکر 

, 11, 39, 33, 1, 5, 1, 1, 1, 3, 88لشکر 

11 ,11 ,15 ,13 ,11 ,11 ,15 ,11 ,

11 ,15 ,51 ,53 ,51 ,11 ,13 ,11 ,

31 ,33 ,31 ,31 ,11 ,19 ,91 ,93 ,

311 ,331 ,335 ,331 ,313 ,311 ,

315 ,311 ,313 ,351 ,351 ,351 ,

311 ,331 ,331 ,335 ,331 ,311 ,

311 ,393 ,391 ,113 ,131 ,133 ,

111 ,111 ,113 ,113 ,151 ,155 ,

153 ,151 ,111 

 11, 1, 70لشکر 

 319, 11, 13, 77لشکر 

 391, 13, 11, 19, 82لشکر 

 13لوالن, 

 م

 311, مازو ساز، کاظم

 11, ماهشهر

 119, 111, 335, 355, مجیدی، حسن

, 311, 331, 11, 11, محمدی، مرتضی

311 ,315 ,311 ,351 ,331 ,331 ,

335 ,311 ,311 ,311 ,315 ,311 ,

313 ,311 ,391 ,393 ,391 ,131 ,

139 ,115 

, 351, 351, 319, مرادی، زین العابدین

353 ,351 ,331 ,151 ,113 

 339, مرادیان

, 331, 31, 19, 19, 11, 1, 1, مراغه

311 ,311 ,131, 111 ,111 

 51, مرکز پیاده شیراز

, 35, 31, 31, 33, 5, 1, 1, 3, مریوان

33 ,31 ,13 ,11 ,11 ,11 ,11 ,13 ,

11 ,15 ,13 ,11 ,13 ,11 ,13 ,53 ,

51 ,11 ,11 ,11 ,31 ,31 ,31 ,39 ,

11 ,13 ,313 ,311 ,311 ,311 ,

311 ,319 ,311 ,311 ,311 ,311 ,

311 ,319 ,395 ,113 ,111 ,113 ,

111 ,131 ,111 ,111 ,115 ,111 ,

111 ,111 ,113 ,111 ,153 
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 313, مسعود ،مطاعی

 315, داوودی مال

, 31, 31, ، مسعود; 331, ملکیان، احمد

59 ,11 ,15 ,13 ,311 

 139, 11, منافقین

 31, منصوری، پاسدار

 315, موحدی، سرهنگ

, 99, 11, موسوی، سید عبد الرحیم

311 ,333 ,331 ,315 ,311 ,313 

 ن

 111, نادری نسب، پرویز

 15نبی زاده, 

 311, ، قاسمنتاج

 313, نخعی زاده

, 13, 11, 11, 31, 1, 5, 1, 1, 1نزاجا, 

11 ,11 ,11 ,51 ,51 ,19 ,11 ,11 ,

115 

 ه

, 35, 31, 33, 1, ، سید حسامهاشمی

31 ,39 ,11 ,13 ,11 ,51 ,11 ,19 ,

15 ,91 ,311 ,315 ,311 ,311 ,

331 ,113 ,111 ,111 ,113 ,111 ,

153 ,115 

, 11, 39, 31, 31, 1, هاشمی رفسنجانی

13 ,115 

15 ,13 ,13 ,15 ,31 ,91 ,311 ,311 ,

311 ,311 ,311 ,315 ,319 

 13, 31, هواپیمای فالکن

 311, هواپیمای ملخ دار

, 11, 11, 11, 11, 31, 1, 1, هوانیروز

313 ,315 ,311 ,111 ,135 ,151 ,

111 

 ی

 339, 11, ، ولییزدانی

 31, 33, ، عالالدینیعقوبی رفیع
 


