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سردار مرتضی صفار فرمانده دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین)ع( که در زمان عملیات فتح المبین فرمانده 
جبهه شوش و تیپ۱7 قم بود، طی دو مرحله اردوی انتقال تجارب در مناطق خوزستان، در دی ماه ۱394 
و اردیبهشت ماه ۱395 سخنرانی کرد و ضمن تشریح فعالیت های خود قبل از عملیات فتح المبین در منطقه 
عمومی غرب کرخه، به سیر شکل گیری تیپ های سپاه و در ادامه به صورت مبسوط به تشریح کلیات عملیات 

فتح المبین پرداخت. نوشتار ذیل گزارشی تجمیعی از این دو سخنرانی است. 
واژگان کلیدی: مرتضی صفار، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تشریح کلیات عملیات فتح المبین
سردار سرتیپ پاسدار مرتضی صفاری
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تشکیل تیپ17 قم در آستانه عملیات فتح المبین
تشریح  با  خود  سخنان  ابتدای  در  صفار  سردار 
باقری  سردار  نقش  و  قم،  تیپ۱7  تشکیل  مراحل 
عملیات  روند  به  هم  گریزی  تیپ،  شکل گیری  در 

فتح المبین زد و دراین باره گفت:
»من توفیق داشتم و قبل از عملیات فتح المبین 
جبهه  خط  مسئولیت  بیشتر،  اندکی  یا  سال  یک 
شوش را بر عهده داشتم. خوب شناسایی های زیادی 
می شناختیم. خط  به خوبی  را  دشمن  و  بودیم  رفته 

پدافندی ما در غرب کرخه بود که در آنجا ارتشی ها 
نبودند؛ خط آنها در شرق کرخه بود. در خط ما تعداد 
نیروهایمان که عمدتاً هم پاسدار بودند، کمتر از ۱50 
نفر بود. به تناوب نیروهای مردمی هم به ما اضافه شدند 
و ما هر 20 روز یک بار نیروها را تعویض می کردیم. 
یک روز برادر بقایی به من گفت که برگردم شوش، 
چراکه برادر حسن باقری دارد می آید و گفته اند که 
از رودخانه  با قایق  باشم. من هم  من هم در جلسه 
حرکت کردم و به شوش رفتم. بعد از لحظاتی آقای 
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باقری با دو نفر همراه وارد جلسه شدند که یکی از 
آنها مهدی بزرگزاده و دیگری صادق حیدرخانی بود. 
سردار باقری گفتند که ما در این منطقه می خواهیم 
عملیات انجام بدهیم و با برادران ارتشی هم به توافق 
منطقه  که جنب  منطقه  این  در  ابتدا  که  رسیده ایم 
عملیات طریق القدس است عملیات انجام دهیم و بعد 

در منطقه خرمشهر عملیات را ادامه دهیم.
ماه   2 حدوداً  که  طریق القدس  عملیات  انجام  با 
چهارم  و  سوم  سپاه  ارتباط  بود،  شده  انجام  قبل 
دشمن با این منطقه قطع شده بود و منطقه عمومی 
با مساحت حدود 2500 کیلومتر آماده  غرب کرخه 

عملیات بود.
سردار باقری ادامه داد که ما برای انجام عملیات 
داریم  تیپ های جدید  به  نیاز  وسیع  منطقۀ  این  در 
ارتش  با  ادغامی  به صورت  باز  که  است  شده  قرار  و 
عمل کنیم، لذا باید نیروهایمان را سازماندهی کنیم 
داشته  را  ارتش  با  گردان  به  گردان  ادغام  توان  تا 
 4 با  که  طریق القدس  عملیات  به  نسبت  و  باشیم. 
داریم،  بیشتری  تیپ های  به  نیاز  دادیم،  انجام  تیپ 
ما  بفرستند.  نیرو  پیام دادیم که  به همه شهرها  لذا 
و  بدهیم  مختصری  آموزش  ابتدا  را  نیروها  این  باید 
بعد سازماندهی کنیم. جمع بندی ما درمورد شما این 
بوده که شما هم استعداد تشکیل یک تیپ را دارید 
و ما کادر و سازماندهی آن را نیز تاحدودی مشخص 

کرده ایم. 
کردیم  بررسی  ما  که  به من گفت  باقری  سردار 
که شما بیشتر از یک سال است که در این منطقه 
شما  لذا  دارید،  آشنایی  کاماًل  منطقه  با  و  هستید 
با سوابقی  و  معرفی می شوید  تیپ  فرمانده  به عنوان 

که داری، جانشینت را از بچه هایی که اآلن در خط 
دارید و خوب هستند یکی را معرفی کن. من هم دوتا 
بودند  همه  موردقبول  که  را  خط  خوب  بچه های  از 
معرفی کردم که یکی بچه شهرکرد بود و دیگری از 
بزرگزاده  مهدی  آقای  هم  ادامه  در  بچه های شوش. 
به عنوان مسئول ستاد  بود،  آورده  را که همراه خود 
آدم  ایشان هم  که  و گفت  معرفی کرد  به من  تیپ 
در  با من  سابقه همکاری  و  قوی ای هستند  ستادی 
سوسنگرد را دارد. آقای صادق حیدرخانی را هم که 
زمینه  در  فردی که هم  به عنوان  بود،  آورده  با خود 
آموزش نیروها خوب بود و هم برای عملیات گزینه 
مناسبی بود، مسئول طرح و عملیات قرار داد. برای 
اطالعات هم برادر حمزه را معرفی کرد و گفت البته 
یک فرد روحانی هم است که به ایشان کمک می کند؛ 
را  شما  و  است  شوش  سپاه  در  که  هم  بقایی  برادر 
برای  نیرو  گردان   3 ابتدا  در  ما  می کند.  پشتیبانی 
شما می فرستیم. آنها را در مدارس شهر که خالی اند 
و  شده اند  سازماندهی  نیروها  این  کنید.  مستقر 
سرپرست دسته تا گردان دارند، لیکن فرمانده اصلی 
ندارند. غذای آنها هم از آشپزخانه متمرکز اندیمشک 

تأمین می شود.
تمام این صحبت ها و برنامه ریزی های سردار باقری 
با ما در زمینه تشکیل تیپ، نیم ساعت بیشتر طول 
نکشید؛ یعنی در عرض نیم ساعت مقدمات تشکیل 
خداحافظی  باقری  سردار  بعد  دادیم.  انجام  را  تیپ 
کرد و رفت به سمت دزفول و گفت که می خواهد با 
بچه های سردار رئوفی هم یک تیپ دیگر در جبهه 

باالیی ما تشکیل دهد.
در سازماندهی نیروها سردار باقری به ما یادداشتی 
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داد که در آن 27 نیرو را در قالب یک دسته قرار داده 
بود که شامل 2 نفر آر.پی .جی زن با کمکشان، 20 نفر 
رزمنده تیرانداز و 2 نفر هم نیروی امدادی بود و به 
ما گفت که تمام نیروهایی که پیش شما می آیند با 
چنین ساختاری می آیند؛ حاال شما خواستید خودتان 
باتجربه خود را فرمانده  اضافه و کم کنید. نیروهای 
گروهان و گردان قرار بدهید و افرادی که سرپرست 

هستند را به عنوان جانشین قرار بدهید.
اضافه  ما  به  قم  از  نیرو  گردان  اولین  بعد  هفته 
شد و قرار شد که ما اسم تیپ را به خاطر اینکه اکثر 
نیروها از قم می آمدند تیپ قم بگذاریم. عدد آن هم 
قرار شد یک عدد دورقمی بگذاریم تا دشمن در تعداد 
و شماره تیپ های ایران گیج بشود، لذا ما عدد ۱7 را 

انتخاب کردیم و اسم تیپ ما شد ۱7 قم.
در ادامه نیروهایی از تهران، اصفهان و مرکزی هم 
به ما افزوده شد و تا آستانه عملیات، ما 6 گردان نیرو 

ما  به  از مشهد  نیرو  ادامه هم 2 گردان  داشتیم. در 
اضافه شد. با این حجم نیرو دیگر کار آموزش مشکل 
شده بود، لذا بررسی کردیم و در اطراف هفت تپه و 
نزدیک قرارگاه کربال منطقه ای را برای آموزش نیروها 

اختصاص دادیم.«

هوشیاری دشمن و اقدامات پیش دستانه عراق
نکاتی  خود  سخنان  از  بخش  این  در  صفار  سردار 
تحرکات  از  دشمن  می داد  نشان  که  شد  یادآور  را 
نیروهای ایرانی باخبر شده و اقداماتی را انجام داده 
بسیار  را  ما  فرماندهان  و  رزمندگان  کار  وی  بود. 
هوشیاری  باوجود  توانستند  که  خواند  ارزشمند 
دشمن، عملیات را به خوبی جلو ببرند و پیروز شوند. 

ایشان دراین باره اظهار کرد:
»دشمن هم کم کم به واسطه تسلطی که بر منطقه 
داشت و درضمن حجم تردد نیروهای ما را می دید و 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی صفار فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(، پادگان لشکر۱0 سیدالشهدا در اندیمشک، 
اردیبهشت ۱395.
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حتی از منافقین گزارش می گرفت، به تجمع نیروهای 
ما و اینکه می خواهیم در این منطقه عملیات انجام 
بدهیم، پی برد و قبل از شروع عملیات ما 2تا حرکت 
انجام داد. یکی در بهمن ماه از چزابه به طرف بستان 
حمله ای کرد و فشاری آورد که مثاًل ازطرف بستان 
آنها  اقدام  همین  برود.  استان  مرکز  به  سوسنگرد  و 
باعث شد که کمی ما را منفعل کند و ما را بکشاند 
به این طرف و سازمان رزم ما را به هم بریزد. همچنین 
برای خود فرصتی خرید تا 
عملیات  به تأخیرافتادن  با 
ما، خودش را بیشتر تقویت 
و  عقبه  نیروهای  و  کند 
منطقه  به  را  خود  احتیاط 
برساند. همین طور هم شد 
و قرار شد 2 گردان از ما که 
داشتیم برای عملیات آماده 
و سازماندهی می شدیم، به 
منطقه درگیری اعزام شوند 
آنجا  قرارگاه  اختیار  در  و 
منطقه  در  و  بگیرند  قرار 
بقیه  از  درکل،  شوند.  مستقر  خط  یک  در  چزابه 
این  تقریباً  و  آمدند  به منطقه  نیروهایی  یگان ها هم 
داستان ۱7 روز طول کشید. بعد از این مدت، آقای 
نیروها دستور  به  و  برد  فریب دشمن پی  به  رضایی 
داد که خود را برای عملیات بازسازی و سازماندهی 

مجدد کنند.
اقدام دوم دشمن هم در تاریخ 28 اسفند یعنی 
آن  در  و  بود  عملیات  به شروع  مانده  یک شبانه روز 
در  و  داد  انجام  روبه روی شوش  به  حمله ای  دشمن 

آن نیروهای ما که قبلش در تپه های روبه رو مستقر 
حتی  و  باشیم  راحت  حمله  موقع  تا  بودند  شده 
تجمع  حمله  آغاز  برای  که  فتح  قرارگاه  نیروهای 
شدند.  واقع  دشمن  موردهجوم  داشتند،  نیرویی 
عراق پیش دستی کرد و ما که قرار بود شب عید به 
مردم عیدی بدهیم، موردهجوم دشمن واقع شدیم. 
به هم  فجر  و  فتح  قرارگاه  دو  رزم  سازمان  درنتیجه، 
ریخت. در این حمله، عراقی ها تعداد زیادی کشته و 
اسیر دادند و ما هم تعدادی شهید و مجروح داشتیم، 
ولی ما چون آماده عملیات و نبرد بودیم و سالح و 
مهمات هم داشتیم توانستیم مقاومت خوبی بکنیم. 
اما درکل، با تک پیش دستانه عراق برنامه عملیات ما 

و مسیرهای شناسایی  ما دچار اختالل شد.«

 اهمیت منطقه شمال خوزستان )غرب کرخه(
عملیات  مباحث  کلیات  وارد  ادامه  در  صفار  سردار 
فتح المبین شد و درباره اهمیت منطقه غرب کرخه 

گفت:
در  که  زیادی  اسرای  و  فرماندهان  گفته  به  »بنا 
این عملیات اسیر شدند، صدام و ارتش عراق با هدف 
جداسازی خوزستان از ایران آمده بودند و اعالم کرده 
بودند که طی بررسی اولیه شان، خوزستان یک جاده 
محوری دارد که از اهواز به طرف اندیمشک و خرم آباد 
می رود و به مرکز ایران می رسد؛ این جاده در ارتفاعات 
دارای گلوگاهی است که اگر ما آن را مسدود کنیم 
دیگر امکان دسترسی به خوزستان وجود ندارد، لذا 
این جاده خیلی حیاتی است. به همین دلیل بود که 
عراق لشکر۱0 زرهی خود را به جای 3 تیپ، با 9 تیپ 
تجهیز و تقویت کرد و به او مأموریت داد که از روی 

سردار صفاری:
 1360 اســفند   28 تاریخ  در 
به شروع  مانده  یک شبانه روز 
عملیات، دشــمن حمله ای به 
روبــه روی شــوش انجام داد 
و درنتیجه، ســازمان رزم دو 
قرارگاه فتح و فجر به هم ریخت. 
با تــک پیش دســتانه عراق 
برنامه عملیات ما و مسیرهای 
شناسایی ما دچار اختالل شد.
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جاده ازسمت دهلران و روی جاده عین خوش حرکت 
و  کند  پیشروی  کنار کرخه  در  نادری  پل  تا  و  کند 
برود به سمت اندیمشک و جاده را ببندد. برای کمک 
به لشکر9 زرهی، لشکر۱ مکانیزه هم در جناح سمت 
قهوه خانه  سه راه  و  چنانه  ازسمت  و  لشکر۱0  راست 
عبور  با  و  کنند  الحاق  باهم  و  شوش  به سمت  برود 
از کرخه، جاده را تصرف و سه شهر دزفول و شوش 
و اندیمشک را تأمین کنند. بدین منظور به لشکر۱ 

مکانیزه 8 تیپ دادند. 
براین اساس، لشکر۱0، 4روزه خود را به پل نادری 
تیپ37  از  بخشی  و  پاسگاه ها  فکه  محور  در  رساند. 
این  که  کردند  جزئی  مقاومت  عراق  درمقابل  ارتش 
باعث شد لشکر۱ مکانیزه عراق 7روزه به پل نادری 
برسد. بعد از رسیدن عراق به اهداف خود در محور 
خوزستان  جنوبی  و  میانی  محورهای  در  شمالی، 
شد  سبب  این  و  آمد  پیش  عراق  برای  مشکالتی 

دشمن موقتاً متوقف شود. 
و  کردند  جمع  را  نفراتی  هم  مناطق  سپاه های 
یک سری خطوط دفاعی را مقابل دشمن در روبه روی 
شوش و پل نادری تشکیل دادند و حتی 3تا نفربری 
در  زدند.  بودند،  داده  عبور  کرخه  از  عراقی ها  که  را 
زدن  به  شروع  و  شدند  متوقف  عراقی ها  مرحله  این 

خاکریز کردند.«

دالیل انتخاب منطقه عملیاتی 
عملیاتی  منطقه  انتخاب  دالیل  درباره  صفار  سردار 

غرب کرخه اظهار کرد:
»بعد از فرار بنی صدر و پس از انتصاب صیادشیرازی 
به عنوان  رضایی  محسن  و  نزاجا  فرمانده  به عنوان 

فرمانده کل سپاه نقطه عطفی در جنگ پیش آمد و 
این دو نفر قرارگاه کربال را در اهواز تشکیل دادند و 
فضای جدیدی شکل گرفت که در آن نقش نیروهای 
مردمی در عملیات ها موردتوجه قرار گرفت. در چنین 
 ۱ کربالی  زنجیره وار  عملیات های  یک سری  فضایی 
تا ۱0 برای بیرون راندن دشمن طراحی شد. عملیات 
طریق القدس معادل کربالی۱ بود که در بستان انجام 
گرفت و با انجام این عملیات، دشمن به دو قسمت باال 

و پایین تقسیم شد. برادران 
که  داشتند  اعتقاد  ارتش 
اول به جنوب و  بهتر است 
برویم؛ درحالی که  خرمشهر 
ما  چون  بود  معتقد  سپاه 
نیروهای پیاده زیادی داریم، 
شمال  در  اول  است  بهتر 
خوزستان عمل کنیم، چون 
شمال  منطقه  وسعت  هم 
کمتر است و هم با توان ما 

تناسب دارد.«

طرح ریزی عملیات 
زمینـه  در  خـود  مباحـث  ادامـه  در  صفـاری  سـردار 
طرح ریـزی عملیات فتح المبین، بـه موضوعات عمده ای 
چـون اهداف عملیاتی، شناسـایی، خطوط حد و معرفی 

زمیـن منطقـه پرداخـت و دراین بـاره گفت:
»از اواسط آبان ۱360 طرح ریزی عملیات آغاز شد. 
قرارگاه مرکزی از اهواز به نزدیکی های هفت تپه منتقل شد 
و طرح عملیاتی کربالی2 )فتح المبین( در دی ماه ۱360 

صادر شد و تکمیلی آن در ۱3 اسفند انتشار یافت. 

بعد از فــرار بنی صدر و پس از 
انتصاب صیاد شیرازی به عنوان 
فرمانده نزاجا و محسن رضایی 
به عنوان فرمانده کل سپاه نقطه 
عطفی در جنگ پیش آمد و این 
دو نفر قرارگاه کربال را در اهواز 
تشکیل دادند. در چنین فضایی 
یکسری عملیات های زنجیره وار 
کربالی 1 تا 10 برای بیرون راندن 

دشمن طراحی شد.
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اهداف این عملیات عبارت بود از: آزادسازی بخش 
شهرهای  خارج کردن  اشغال شده،  مناطق  از  وسیعی 
و  اهواز  به  شوش  جاده  دزفول،  اندیمشک،  شوش، 
پایگاه هوایی از تیررس توپخانه دشمن، دستیابی به 
خطوط پدافندی مناسب و نابودی دو لشکر۱0 زرهی 
از هر عملیات  و ۱ مکانیزه. همچنین مقرر شد بعد 
برای  نیروها  الباقی  و  پدافند کنیم  نیروها  با حداقل 

عملیات بعدی آزاد شوند.
ـ  از میشداغ  ارتفاعاتی  در شناسایی های مختلف 
برغازه و تینه و کمرسرخ وجود داشت که پشت سر 
هم بودند و بین آنها فضایی بود که تنگه نام داشت؛ 
ازقبیل تنگه ابوغریب و ذلیجان که در طراحی ها مطرح 
شده بود که اگر یک نیروی کمی در این تنگه ها مستقر 
شوند، به راحتی می توان پدافند کرد و دیگر نیاز نیست 
تا مرز برویم و با این کار بخشی از توان ما آزاد می شود. 
جزء  زین الدین  مهدی  آقای  فتح المبین  عملیات  در 

افراد شناسایی قرارگاه قدس بود.
بـه  شـرق  از  فتح المبیـن  عملیاتـی  منطقـه 
از  بین المللـی  مـرز  بـه  غـرب  از  کرخـه،  رودخانـه 
موسـیان تـا چزابـه و از پایین به ارتفاعات میشـداغ و 
تپه هـای رملـی، و از بـه شـمال ارتفاعـات دال پریـ  
کمرسـرخ و چـاه نفـت و سـپتون ]محدود می شـود[ 

کـه مجموعـاً 2500 کیلومتـر مربـع وسـعت دارد.
و  راداری  سایت  و  خات  ابوصلیبی  ارتفاعات 
موشکی؛ جاده ها و تنگه ها؛ علی گره زرد یا شاوریه که 
بودند،  کرده  مستقر  آن  در  توپ  قبضه   20 از  بیش 
رقابیه، برغازه، تی شکن، کمرسرخ؛ و جاده دزفول ـ 
دهلرانـ  عین خوش به چم سری عوارض مهم عملیات 

در این منطقه به شمار می رفت.« 

استعداد دشمن
سردار صفار در بیان سازمان رزم دشمن گفت:

»اسـتعداد اصلـی دشـمن در این منطقـه طوری 
بـود کـه در خـط محـور باالیـی منطقـه، لشـکر۱0 
لشـکر۱  پایینـی،  محـور  در  و  داشـتند  را  زرهـی 
مکانیـزه را، ولـی بعدهـا کـه متوجـه تحـرکات مـا 
وارد  را  خـود  احتیـاط  مختلـف  یگان هـای  شـدند 
نمودنـد.  تقویـت  را  قـوای خـود  و  کردنـد  منطقـه 
سـرانجام بـا اطالعاتـی کـه مـا بـه دسـت آوردیـم، 
عـراق در خـاک مـا و در وسـعت منطقه ای بـا حدود 
2500 کیلومتـر و خطـوط متعـدد پدافنـدی خـود، 
70 گـردان نیرو داشـت کـه تقریباً همیـن تعداد هم 
دوبـاره وارد منطقـه کـرد تـا خـود را تقویـت کنـد. 

بخشـی از سـازمان رزم عـراق بـه قـرار زیـر بـود:
زرهی  تیپ   4 پیاده،  تیپ   4 با  زرهی  لشکر۱0 
پیاده،  تیپ   4 با  مکانیزه  لشکر۱  مکانیزه؛  تیپ   ۱ و 
2 تیپ زرهی و 2 تیپ مکانیزه؛ لشکر3 زرهی با 2 
با یک  زرهی  لشکر6  مکانیزه؛  تیپ  و ۱  تیپ زرهی 
 ۱ و  زرهی  تیپ   2 با  زرهی  لشکر9  مکانیزه؛  تیپ 
تیپ مکانیزه؛ لشکر7 پیاده و 2 تیپ پیاده؛ تیپ های 
مستقل توپخانه؛ ۱2 گردان و 9 گروهان کماندو. عراق 
درمجموع، ۱72 گردان نیرو در عملیات فتح المبین 

داشت که درگیر بودند.«

استعداد خودی
سازمان  و  ساختار  به  خود  سخنان  در  صفار  سردار 
رزم نیروهای خودی درگیر در این عملیات، چگونگی 
فرعی  قرارگاه های  وضعیت  و  یگان ها  فرماندهی 
پرداخت و اظهار کرد چون قرار بود در این عملیات 
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که  بود  نیاز  کنیم،  عمل  ادغامی  به صورت  ارتش  با 
سپاه هم تیپ داشته باشد. ایشان دوباره به اقدامات 
شهید باقری در شکل گیری تیپ های سپاه و چگونگی 
که  کرد  خاطرنشان  و  اشاره  آنها  سریع  شکل گیری 
 7 ۱7قم،  تیپ های  تشکیل  مقدمات  روال،  این  با 
این  در  کرد. درکل،  فراهم  نیز  را  و 27  ولی عصر)عج( 
عملیات ۱۱ تیپ تشکیل شد و  4 تا تیپ هم از قبل 

داشتیم. وی گفت:
»چـون وسـعت منطقه زیـاد بود قـرارگاه مرکزی 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه نمی تـوان تنهـا بـا یـک 
قـرارگاه مرکـزی کربـال کل منطقـه را هدایـت کرد، 
لـذا قـرار شـد 4 قـرارگاه فرعـی داشـته باشـیم کـه 
بـه هرکـدام چنـد تیـپ تخصیص یافـت و بعـد قرار 
شـد فرماندهـان آن مشـخص شـوند کـه مهم ترین و 
شناخته شـده ترین افرادمـان را انتخـاب کردیـم کـه 

کنـار برادران ارتشـی باشـند.«

سازمان رزم قرارگاه های فرعی
هر  امر  تحت  یگان های  و  مأموریت ها  صفار  سردار 

قرارگاه را به قرار زیر معرفی کرد:
آقای   سپاه  فرماندهی  برای  قدس:  »قرارگاه 
محمدعلی جعفری و برای فرماندهی ارتش سرهنگ 
کردند  انتخاب  را  تیپ84 خرم آباد  فرمانده  شهبازی 
خرم آباد  لشکر84  تیپ2  شامل  آن  رزم  سازمان  که 
و تیپ2 از لشکر92 زرهی ارتش و تیپ4۱ ثاراهلل)ع( 
امام  تیپ۱4  بودند.  سپاه  از  حسین)ع(  امام   ۱4 و 
خرازی  حسین  فرماندهی  به  گردان   9 با  حسین)ع( 
قاسم  فرماندهی  به  گردان   6 با  ثاراهلل)ع(  تیپ4۱  و 
سلیمانی و عناصری از سپاه ایالم در این قرارگاه از 

سپاه مشارکت داشتند.
قرارگاه نصر: فرماندهی این قرارگاه برعهده حسن 
باقری از سپاه و آقای حسنی سعدی از ارتش بود و 
در سازمان رزم آن تیپ27 با 9 گردان به فرماندهی 

از چپ برادر مرتضی صفار فرمانده جبهه شوش در عملیات فتح المبین، فروردین ۱360.
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احمد متوسلیان و تیپ7 ولی عصر)عج( با 9 گردان به 
فرماندهی رئوفی از سپاه حضور داشتند و ارتش هم 
با 3 تیپ از لشکر2۱ حمزه و تیپ58 ذوالفقار در این 

قرارگاه عمل می کرد.
مجید  آقای  برعهده  آن  فرماندهی  فجر:  قرارگاه 
سپاهی  رزم  سازمان  و  بود  ازگمی  سرهنگ  و  بقایی 
آن شامل تیپ33 المهدی)عج( به فرماندهی آقای علی 
فضلی، تیپ۱7 به فرماندهی من )صفاری(، تیپ46 فجر 
به فرماندهی نبی رودکی و 
بود  سجاد)ع(  امام  تیپ34 
از  تیپ   2 با  هم  ارتش  و 
در  خراسان  پیروز  لشکر77 
این عملیات مشارکت داشت.

قرارگاه فتح: این قرارگاه 
آقای  مشترک  فرماندهی  با 
رحیم صفوی از سپاه و شهید 
نیاکی از ارتش اداره می شد و 
فرماندهی  به  تیپ25 کربال 
مرتضی قربانی و تیپ8 نجف 
به فرماندهی احمد کاظمی و 
جانشینی مهدی باکری از سپاه در آن حضور داشتند و 
ارتش هم با تیپ۱ از لشکر92 زرهی، تیپ55 هوابرد و 

تیپ37 زرهی در این عملیات حضور داشت.
هوانیروز هم با 40 فروند هلیکوپتر و موشک های 
ضدهوایی حضور داشت. در این عملیات، ۱8 هواپیمای 
عراقی ساقط شد. درکل، هرکدام از قرارگاه ها به صورت 
 ۱00 حدود  درمجموع،  و  بود  سپاه  و  ارتش  ادغامی 
گردان از سپاه و 35 گردان از ارتش در این عملیات 

حضور داشتند.

طرح مانور 
این  به  سردار صفار در تشریح طرح مانور قرارگاه ها 
تک  به  معتقد  ارتشی  برادران  که  کرد  اشاره  نکته 
روی  از  قرارگاه   2 باید  می گفتند  و  بودند  جبهه ای 
جاده عمل کنند و 2 قرارگاه بعدی با عبور از آنها، تا 
مرز بروند، ولی سپاه معتقد بود که باید از نقاط ضعف 
دشمن و جاهایی که در شناسایی ها مشخص کرده ایم 
پذیرفته شد.  کنیم که سرانجام طرح سپاه  استفاده 
قرارگاه  هر  مانور  موردی  تشریح  به  ادامه  در  ایشان 

پرداخت و گفت:
»در مورد مانور قرارگاه قدس و فتح، ارتش معتقد 
گروه  دو  نادری  پل  بر  تکیه  با  باید  نیروها  که  بود 
به سمت  دیگری  و  مرز  به سمت  گروه  یک  و  شوند 
معتقد  و  بود  مخالف  سپاه  که  کنند  حرکت  داخل 
بود نمی شود به پل تکیه کرد؛ چراکه اگر پل را بزنند 
دچار مشکل می شویم، لذا باید دشمن را دور بزنیم و 
در شب هم عملیات کنیم. درنهایت هم قرار شد که 
جاده را تصرف کنند و تا مرز پیشروی کنند که بعدها 
در تصاویر هوایی منطقه دیدیم که نیازی به رفتن تا 
مرز هم نیست و اگر بتوانیم به ارتفاعات کمرسرخ تا 
تینه که یک سری ارتفاعات پیوسته ای هستند و تنها 
در مواردی به صورت تنگه قابل عبور هستند، برسیم، 
پدافند  می توانیم  محدود  خیلی  توان  با  و  به راحتی 
آزاد  دیگر  عملیات های  برای  را  نیروها  بقیه  و  کنیم 

کنیم.
که  شد  این  قدس  قرارگاه  اصلی  مأموریت  پس 
تینه  ارتفاعات  در  بیاید  و  کند  پاک سازی  را  جاده 
در  زرهی  لشکر۱0  فرمانده  چون  شود.  مستقر 
ارتفاعات تینه مستقر بود، ما باید اول فرمانده لشکر 

تک  به  معتقد  ارتشی  برادران 
می گفتند  و  بودنــد  جبهه ای 
باید 2 قــرارگاه از روی جاده 
عمل کنند و 2 قرارگاه بعدی با 
عبور از آنها، تا مرز بروند، ولی 
سپاه معتقد بود که باید از نقاط 
ضعف دشمن و جاهایی که در 
کرده ایم  مشخص  شناسایی ها 
استفاده کنیم که سرانجام طرح 

سپاه پذیرفته شد.
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را می گرفتیم. که قرار شد قرارگاه قدس از باال حرکت 
کند و بعد از تصرف عین خوش به تینه برسد و مقر 
فرماندهی لشکر۱0 زرهی را تصرف نماید. از آن طرف 
هم مقرر شد که قرارگاه فتح از جنوب در ذلیجان و 
میشداغ وارد شود و با یک تک احاطه ای تنگه رقابیه 
را تصرف کند و به طرف تپه برغازه و دوسلک که مقر 
سرانجام  و  برود  بود،  عراق  مکانیزه  لشکر۱  فرمانده 
این دو قرارگاه باهم الحاق کنند و دشمن را محاصره 

کنند.
در مورد مانور نصر و فجر، قرار شد تک قرارگاه 
احمد  آقای  آن  طی  و  باشد  جبهه ای  فجر  و  نصر 
گردان   2 با  رسول)ص((  حضرت  )تیپ27  متوسلیان 
بلتا  ارتفاعات شاوریه و  از  با گذشت  بزند و  به عمق 
ارتفاعات  و  کند  خاموش  را  دشمن  توپخانه  و  برود 
علی گره زرد را هم تصرف نماید. آقای رئوفی )تیپ7 
ولی عصر)عج(( هم قرار شد سه راهی قهوه خانه و کوت 
ارتفاعات  قرار شد  فجر هم  قرارگاه  بگیرد.  را  کاپون 
را  منطقه  و  بگیرد  را  رادار  سایت  و  ابوصلیبی خات 
پاک سازی کند و خط پدافندی را در دو گام تشکیل 
بدهد. تصرف سایت رادار به قدری مهم و حائز اهمیت 
بود که صدام گفته بود اگر ایرانی ها آن را بگیرند، من 

کلید بصره را به آنها می دهم.«

حوادث قبل از عملیات 
سردار صفار در توضیح وقایع قبل از عملیات اظهار 

کرد:
و  کنند  شروع  هم زمان  قرارگاه   4 هر  بود  »قرار 
پیش بینی می شد 3 مرحله باید انجام شود تا الحاق 
صورت بگیرد. که آن دو اقدام پیش دستانه عراق در 

چزابه و شوش به وقوع پیوست و طی جلسه ای که 
در قرارگاه کربال تشکیل شد، هر کسی نظری می داد؛ 
چون عراق خط ها را به هم ریخته و شناسایی ها به هم 
خورده بود. بعد در قرارگاه دیگر خبری نبود و دشمن 

هیچ تحرکی نداشت.
همچنیـن ارتـش عـراق پل نـادری را خـراب کرده 
بود و نمی شـد ادوات سـنگین را عبور داد. برای همین 
مـا در ارتفاعـات باالی جاده تصمیـم گرفتیم پل بزنیم 

و ادوات را عبـور بدهیـم که 
دشـمن هیـچ پیـش بینــی 
حملـه نمی کـرد. بچه هـای 
قـرارگاه فتـح و فجـر معتقد 
رفتـه  لـو  عملیـات  بودنـد 
اسـت و بایـد آن را به تعویق 
بیندازیـم؛ درحالی کـه بقیه 
مخالـف بودنـد و می گفتنـد 
عملیـات  انجـام  آمـاده  مـا 
هسـتیم و اگر عملیات عقب 
بیفتـد رزمنـدگان می روند.

شد  قرار  اوضاع  این  در 
امام  با  و  تهران  برود  اف5  ]هواپیمای[  با  محسن  آقا 
مشورت کند و برگردد. وقتی برگشت گفت که پیش 
امام وقایع را شرح دادم و گفتم که عراق تحرکاتی انجام 
اگر عملیات کنیم شهید  می دهد و عده ای می گویند 
زیادی می دهیم. امام سؤاالتی پرسید و گفت پیشنهاد 
اینکه عملیات عقب بیفتد.  شما چیست؟ گفتم یکی 
امام گفت دراین صورت چه رخ می دهد؟ که آقا محسن 
مشکالت آن را که ممکن بود دشمن هوشیارتر بشود یا 

نیروهای ما بروند و برنگردند را توضیح داده بودند.

بچه های قــرارگاه فتح و فجر 
رفته  لو  عملیات  بودند  معتقد 
اســت و باید آن را به تعویق 
بقیه  درحالی که  بیندازیــم؛ 
مخالف بودنــد. در این اوضاع 
قرار شد آقا محسن با اف5 برود 
تهران و با امام مشورت کند و 
برگردد. امام درکل گفته بودند 
بروید کارتان را انجام بدهید و 

نگران نباشید.
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امـام درکل گفتـه بودنـد برویـد کارتـان را انجام 
بدهیـد و نگـران نباشـید. آقـا محسـن بـه حضـرت 
امـام می گوینـد اسـتخاره ای هم بکنند. امـام ناراحت 
فراهـم  اسـتخاره  شـرایط  می گوینـد  و  می شـوند 
نیسـت؛ برویـد کارتـان را بکنیـد. در آخـر هـم امـام 
گفتـه بودنـد حـاال اگـر هـم خواسـتید دلتـان قرص 
شـود، در قـرارگاه کربال یک اسـتخاره ای هـم بکنید. 
آقـا محسـن برگشـتند و وقایـع را گـزارش دادنـد 
)بمانـد کـه به دلیـل فشـار واردشـده در سوارشـدن 
بـه جنگنـده حالشـان اصـاًل خوب نبـود و زیر سـرم 
رفتنـد(. بعـدش هـم آیـت اهلل مشـکینی در قـرارگاه 
اسـتخاره ای کردنـد و اول سـوره فتـح را خواندنـد و 
نویـد فتـح بزرگـی را بـه مـا دادنـد و مـا بعـد از این 
اسـتخاره اسـم عملیـات کربـالی2 را بـه فتح المبین 

دادیم. تغییـر 
تدبیر فرمانده خیلی مهم و در پیروزی گره گشا 
است. در اینجا هم قرارگاه فجر و فتح قرار شد شب 
اول، عملیات نکنند و فقط تظاهر کنند و کار ایذایی 
اول،  قرارگاه نصر و قدس در مرحله  و  بدهند  انجام 
راهشان  که  لشکرهایی  شد  هم  قرار  کنند.  عملیات 
مشکل و دورتر بود، با یک روز تأخیر عملیات کنند.«

شرح عملیات 
سردار صفار عملیات قرارگاه ها و مراحل مختلف نبرد 

را به قرار زیر تشریح کرد و گفت:
»مرحلـه اول در 2 فروردیـن سـال 6۱، 30 دقیقه 
بامـداد بـا دو قـرارگاه قـدس و نصـر کـه دو قـرارگاه 
آمـاده مـا بودنـد، بـا رمز "یـا زهـرا)س(" آغاز شـد. قرار 
شـد در مرحله اول، قرارگاه قـدس جاده عین خوش را 

تصـرف کنـد و خاکریز بزند تـا بتوانیم جـاده را کامل 
در اختیـار داشـته باشـیم. قـرارگاه نصـر هـم باید اول 
آزاد می کـرد و سـپس می رفـت در عمـق  را  جـاده 
بـرای تصـرف توپخانـه دشـمن؛ چراکه اگـر آنها آتش 

می ریختنـد تلفـات مـا زیاد می شـد.
بعـد از نیـم سـاعت از آغـاز عملیـات، تیـپ۱4 
از  قبـل  و  شـد  درگیـر  کـه  بـود  یگانـی  اولیـن 
روشن شـدن هـوا خاکریـز زد و آمـاده پدافنـد شـد. 
سـپس قاسـم سـلیمانی درگیر  شـد و بچه های آقای 
متوسـلیان و شـهید وزوایـی سـاعت 3/5 بامـداد بـه 
مقـر تجمـع توپخانه ای دشـمن زدنـد. در مرحله اول 

2000 اسـیر عراقـی هـم تخلیـه  شـد.
بعد از روشن شدن هوا پاتک دشمن شروع شد و به 
همه لشکرها و قرارگاه ها فشار آمد. محور 27 حضرت 
رسول)ص( آقای متوسلیان هم خیلی روی جاده مقاومت 
 کرد و آن را حفظ کرد. تنها جایی از جاده که از دست 
رفت، محور4۱ ثاراهلل)ع( بود در روی دشت عباس که 
شب شد و دیگر متوقف  شدند. در قرارگاه کربال جلسه 
 گرفتند و  گفتند اگر لشکر زرهی که محور4۱ ثاراهلل)ع( 
را عقب زد، فردا بیشتر پیشروی کند، بچه های ۱4 امام 
حسین)ع( را هم دور می زند و به خطر می اندازد، لذا به 

خرازی گفتند شما هم عقب بیایید تا اسیر نشوید.
آقای محسن رضایی زیر سرم بود و آقای صیاد 
و  بود  مخالف  خرازی  آقای  می کرد.  اداره  را  جلسه 
می گفت من امروز فقط 2 گردان وارد عمل کردم و 
بدهم.  را  7 گردان دیگر دارم؛ می توانم جواب عراق 
خرازی  حسین  که  می دهم  دستور  من  صیاد  گفت 
عقب بیاید. بعد محسن رضایی هم که در جریان قرار 
که چرا شما حرف  تعجب می کنم  من  گرفت گفت 
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امام و آیه قرآن مبنی بر پیروزی را یادتان رفته است؟
سـرانجام آقـا محسـن گفت بـرای نجـات خرازی 
بایـد قـرارگاه فتـح )احمد کاظمی و مرتضـی قربانی( 
زرهـی  لشـکر۱0  و  بیایـد  عمـق  بـه  و  بشـود  وارد 
دشـمن را متزلـزل کنـد و احتیـاط آنهـا را هـم بـه 
پیشـروی سـردار  بـا  کار  ایـن  کـه  بینـدازد.  خطـر 
انجـام شـد و  ارتفاعـات دوسـلک  قربانـی به سـمت 
باکـری  سـردار  همـکاری  بـا  هـم  کاظمـی  سـردار 
کـه جانشـینش بـود بـه اهـداف موردنظر رسـیدند و 

دشـمن دچـار تزلـزل شـد. 
قـرار شـد در مرحلـه دوم، قـرارگاه نصـر و قدس 
فقـط پاتـک جـواب بدهنـد و قـرارگاه فتـح و فجـر 

عمـل کننـد. ]مرحلـه دوم[ در 4 فروردین سـاعت ۱ 
بامـداد شـروع شـد و بایـد قبـل از روشن شـدن هـوا 
قـرارگاه فتح بـه رقابیه می رسـید و قـرارگاه فجر هم 

بـه ارتفاعـات ابوصلیبی خـات. 
قرار شد بچه های جهاد )سمنان( هم یک معبر را 
که در اطراف ذلیجان به صورت مال رو بود، باز کنند تا 
بچه ها بتوانند عبور کنند. و بچه ها رفتند و فشار را از 

روی خرازی برداشتند.
فرمانده لشکرهای ۱0 و ۱ دشمن به این نتیجه 
رسیدند که باید قرارگاه خود را به پشت مرز برسانند. 
عراقی  یگان های  و  شد  عوض  فضا  اوضاع  این  در 

متزلزل و آماده فرار شدند.

نقشه عملیات فتح المبین در غرب شوش، ۱36۱/۱/2.
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قـرارگاه کربـال بـه ایـن نتیجه رسـید کـه مرحله 
سـاعت ۱0 شـب  سـال 6۱  فروردیـن   7 در  سـوم 
شـروع شـود و تـا فـردا صبـح اکثـر جاهـا پیشـروی 
حاصـل شـد، ولـی الحـاق قرارگاه هـای قـدس و فتح 

رخ نـداد و فاصلـه ای ایجـاد شـد.
نصـر کـه  قـرارگاه  قـرار شـد  در مرحلـه سـوم 
توپخانـه دشـمن را گرفتـه بود، بـه قـرارگاه فجر هم 
کمـک کنـد و ارتفاعات ابوصلیبی خات و سـایت رادار 
را بگیرنـد و حتـی مرحلـه آخر 8 فروردین قرار شـد 
2 گـردان از قـرارگاه نصـر بـرود الحـاق قرارگاه هـای 

فتـح و قـدس را کامـل کند.
در ۱0 فروردیـن ابالغیـه ای از قـرارگاه کربـال 
صادر شـد کـه غیر از قـرارگاه فجر بقیـه قرارگاه ها 
آمـاده  بیت المقـدس  عملیـات  بـرای  و  تخلیـه 

 » ند. شو

نتایج عملیات 
سردار صفار نتایج این عملیات را این گونه توضیح داد:

از منطقه تخلیه شد.  »درمجموع، ۱6000 اسیر 
به  کمتر  آمد  دست  به  عملیات  این  از  که  غنایمی 
و  بود  غربی  ارتش  سیستم  چون  رسید؛  ارتشی ها 
شد.  داده  سپاه  تحویل  به کل  که  بود  شرقی  غنایم 
۱60 قبضه توپ و 500 عدد ماشین بود که بیشتر 
به دست آمده  غنایم  این  با  درکل،  برد.  ارتش  را  آن 
تیپ های سپاه استعداد تبدیل به لشکر را دارا شدند.

سایت 4و5؛  و  روستاها  کیلومتر  آزادسازی 2400 
خارج شدن  تانک؛   290 انهدام  کشته؛   25000 حدود 
دزفول از تیررس توپخانه؛ و انهدام بیش از 4 لشکر عراقی، 
از دیگر دستاوردهای این فتح بزرگ بود. ما هم در این 
عملیات حدود 3300 شهید و تعدادی اسیر دادیم، ولی 

آمار کشته ها و اسرای عراقی به مراتب بیشتر از ما بود.«


