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سردار محمد ابوشهاب که در دوران جنگ تحمیلی سابقه جانشینی لشکر۱4 امام حسین)ع( و همچنین معاونت 
عملیات این لشکر را داشته است، به همراه برخی دیگر از همرزمان شهید حسین خرازی، در دوره دوم انتقال 
تجربیات فرماندهان در هشت سال دفاع مقدس که در اردیبهشت ۱395 در خوزستان برگزار شد، درباره عملکرد 
تیپ امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس، به بیان تجربیات خود در جمع دانشجویان دافوس پرداخت. همراهان 
سردار ابوشهاب که در این دوره به بیان تجربیات فرماندهی خود پرداختند، عبارت بودند از: آقایان موسوی )از 
بچه های اطالعات تیپ(، سید حبیب اعتصامی )مسئول توپخانه تیپ( و دکتر کشفی )مسئول بهداری تیپ(. 
مهم ترین محورهایی که تیم فرماندهی تیپ۱4 امام حسین)ع( در این دوره انتقال تجارب فرماندهان مطرح کردند 
شامل این موارد بود؛ طرح مانور عملیات بیت المقدس، شرح مراحل عملیات ، مراحل شناسایی خطوط دشمن در 
قبل و بعد از عملیات ، عملکرد توپخانه لشکر در عملیات ، عملکرد بهداری لشکر در مراحل مختلف عملیات و رمز 

موفقیت آن و همچنین درس هایی از سبک و منش فرماندهی حاج حسین خرازی در صحنه نبرد .
واژگان کلیدی: محمد ابوشهاب،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، بیت المقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: سیدمحمد طباطبایی*

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس
سردار محمد ابوشهاب و تیم همراه

سردار ابوشهاب در موقعیت اردوگاه میثاق با شهدا در 
آبادان ضمن قدردانی از تشکیل قرارگاه انتقال تجارب 
درواقع  اقدام  »این  گفت:  مقدس،  دفاع  فرماندهان 
فرصتی را به وجود آورده است که تجربیات دوران جنگ 
تحمیلی مرور و به فرماندهان آینده سپاه منتقل شود.«

وی در ابتـدای سـخنان خود با طرح سـؤاالتی، ذهن 
مخاطبـان را متوجـه ماهیت ایـن دوره کرد و افزود:

»در اینجـا کـه قـرار اسـت انتقـال تجـارب جنگ به 

نسـل جدیـد صـورت بگیرد، بایـد به چـه موضوعاتی 
امـام حسـین)ع( چگونـه  لشـکر۱4  پرداختـه شـود؛ 
عملیـات  در  اصلـی  تـالش  می کـرد؛  خط شـکنی 
چـه بـود و بـرای تأمیـن آن چـه اقداماتـی توسـط 
عملیـات  مانـور  طـرح  می شـد؛  تدبیـر  فرماندهـان 
پاسـخ  به هرحـال  می شـد؟  ابـالغ  و  تهیـه  چگونـه 
بـه ایـن سـؤاالت اساسـی، کار اصلـی انتقـال تجارب 

اسـت.« فرماندهـان 
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بیت المقدس؛ پیروزی بزرگ
سردار محمد ابوشهاب ، عملیات بیت المقدس را یکی 
تحمیلی  جنگ  دوران  عملیات های  بزرگ ترین  از 

برشمرد و اظهار کرد: 
اردیبهشت   ۱0 تاریخ  در  بیت المقدس  »عملیات 
6۱ با رمز "یاعلی بن ابی طالب)ع(" آغاز شد. این عملیات 
مانور ایمان رزمندگان اسالم بود. درسی که در عملیات 
بیت المقدس فراگرفتیم این بود که نباید مغرور شویم و 
به داشته های نظامی و تسلیحاتی خود ببالیم. در دوران 
جنگ تحمیلی، ما با جهان می جنگیدیم و بلوک شرق و 
غرب پشتیبان صدام بودند، ولی رزمندگان اسالم درمقابل 
همه آنها ایستادند. می توان گفت بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی، هیچ پیروزی بزرگی همچون پیروزی در نبرد 
مسرور  و  این قدر شاد  را  رهبری  و  مردم  بیت المقدس 
نکرده بود. نصرت الهی را در این عملیات دیدیم و بعد از 
اعالم فتح خرمشهر، در همه شهرها و نقاط ایران شادی 
بود. خب پیروزی بزرگی اتفاق افتاد. با همه این زحمات 
و تالش ها و ایثار بی نظیر مردم و رزمندگان، امام فرمودند 
که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خداست که یار و یاور اصلی 
انقالب و رزمندگان بوده و هست و بر این مبناست که 

متذکر می شویم نباید به داشته هایمان مغرور شویم.«

طرح مانور عملیات
سردار ابوشهاب در ادامه با اشاره به چگونگی طراحی 

عملیات و مأموریت قرارگاه ها در این عملیات گفت:
نام های  به  قرارگاه   3 بیت المقدس  عملیات  »در 
کربال  مرکزی  قرارگاه  نظر  زیر  قدس  و  نصر  فتح، 
فعالیت داشتند. تیپ ۱4 امام حسین)ع( در این عملیات 
زیرمجموعه قرارگاه فتح بود. تیپ25 کربال در سمت 

راست و تیپ8 نجف هم در سمت چپ آن قرار داشتند.
مأموریت ما به همراه دو یگان جانبی این بود که 
در مرحله اول عملیات، با عبوردادن نیروها از رودخانه 
کارون در محدوده بین سلمانیه تا دارخوین، در شب 
اول و قبل از روشنایی روز به جاده اهواز ـ خرمشهر 
برسیم. ابتکار عمل و تالش اصلی این بود که بتوانیم 
با عبور از کارون یک سرپل بزرگ را تصرف کنیم که 

این اتفاق بحمداهلل افتاد. 
در این عملیات توپخانه ما خیلی قوی عمل کرد. 
چند قبضه توپ و چند دستگاه تانک از غنایم ما در 
این  توپخانه ما در  بود. زرهی و  عملیات فتح المبین 

عملیات خوش درخشید.«

شرح عملیات
عملیات  مختلف  مراحل  کلیات  ابوشهاب  سردار 
برای  زیر  شرح  به  مرحله   4 در  را  بیت المقدس 

دانشجویان حاضر بیان کرد:
»در مرحله اول عملیات که قرار بود شب اول سرپل 
بزرگ را تا جاده اهواز ـ خرمشهر تثبیت کنیم، 5 روز 
طول کشید تا توانستیم با عبور از کارون خود را به جاده 
آسفالته برسانیم. تثبیت سرپل با آن وسعت، کار آسانی 
نبود. بین 22 تا 27 کیلومتر مسافت را طی کردیم و پس 
از دفع پاتک های سنگین دشمن توانستیم باالخره سرپل 
را بگیریم. معطلی ما در این مرحله به خاطر این بود که 
باید منتظر می ماندیم تا بقیه یگان ها هم برسند. سرانجام 
با الحاق آنها به طرف مرز حرکت کردیم. در مرحله دوم 
دژ  به سمت  قرارگاه  دستور  با  ششم(،  )روز  عملیات 
مرزی راه افتادیم و توانستیم در عمق 500 متری در 
مرز پدافند داشته باشیم. در مرحله سوم عملیات از دژ 
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مرزی به طرف شلمچه و خرمشهر ادامه مسیر دادیم. 
عراقی ها  با  درگیری سختی  روز  مسیر، 5، 6  این  در 
داشتیم. تداوم اشغال خرمشهر برای عراق خیلی اهمیت 
داشت. در مرحله چهارم عملیات هم بنا بود که به سمت 
خرمشهر حرکت کنیم و ازسمت شلمچه به کمک سایر 

یگان ها بتوانیم خرمشهر را محاصره کنیم. 

عبور رزمندگان اسالم از میادین مین و موانع 
پیچیده پدافندی دشمن

در دروازه های خرمشهر متوجه شدیم که دشمن مین 
را  میلگردهایی  است.  داده  قرار  گسترده ای  موانع  و 
امکان  تا  بودند  داده  قرار  زمین  در  عمودی  به صورت 
عملیات  حین  نباشد.  فراهم  ایرانی  نیروهای  هلی برن 
وقتی در قرارگاه، عکس های هوایی را مشاهده کردیم 
متوجه شدیم دشمن به عنوان خط پدافندی در اطراف 
خرمشهر، از مسیر گمرک یک خاکریز دوجداره احداث 

کرده است. حدود 8 گردان را توانستیم از این خاکریز 
عبور دهیم. محاصره خرمشهر واقعاً به صورت یک معجزه 
اتفاق افتاد. با آن همه موانع پدافندی دشمن، توانستیم 
به قدرت الهی عبور کنیم. یک اتفاق جالب در همین 
افتاد؛ هلیکوپتر دشمن که  ساعات محاصره خرمشهر 
برای انتقال مهمات آمده بود، متوجه حضور بچه های 
ما نشد و فکر می کرد ما نیروهای عراقی هستیم که 
بالفاصله بچه های ما با آر.پی.جی آن را سرنگون کردند. 
هـم  شـیرازی  صیـاد  شـهید  موقـع  ایـن  در 
بـاورش نمی شـد که توانسـته باشـیم بـه دروازه های 
خرمشـهر برسـیم. شـهید صیـاد بـا هلیکوپتـر تـا 5 
کیلومتـری خرمشـهر آمد و با چشـمان خـود هجوم 
زمـان،  در همیـن  البتـه  دیـد.  را  اسـالم  نیروهـای 
دشـمن در محور شـلمچه به شـدت مقاومـت می کرد 
و بچه هـای ما نتوانسـته بودند در آن نقطه پیشـروی 

زیـادی بکننـد.«

بیمارستان صحرایی  بیت المقدس،  امام حسین)ع( عملیات  لشکر۱4  در  عملیات  ابوشهاب مسئول  سردار محمد 
امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.
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بازدید میدانی 
بعد از اتمام سخنان سردار ابوشهاب در سالن اجتماعات 
دانشجویی  کاروان  آبادان،  شهدای  با  میثاق  اردوگاه 
مناطق  راهی  فرماندهان  و  استادان  به همراه  دافوس 
عملیاتی دفاع مقدس شدند تا ضمن بازدید میدانی، 
ادامه مباحث مربوط به تشریح عملیات بیت المقدس 
و عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( در این عملیات در 
یابد. موقعیت دارخوین در غرب  ادامه  زمین منطقه 
کارون منــطقه عملیــاتی 
رزمندگان لشکر۱4 در این 
در  که  است  بوده  عملیات 
بازدید میــدانی در معرض 
دانشجــویان و فرمانـدهان 

حاضر قرار گرفت.
ابوشهاب  محمد  سردار 
در موقعیت دارخوین ضمن 
را  مطالبی  منطقه،  معرفی 
کرد  بیان  مقدمه  به عنوان 

و گفت:
دارخــویـن  »منــطقه 
تا  ما  می رود.  شمار  به  کارون  نقطه  کم عرض ترین 
را  رودخانه  از  عبور  تجربه  بیت المقدس  عملیات 
نداشتیم. در قرارگاه فتح، 2 پل برای عبور نیروها از 
کارون در نظر گرفته شده بود. بچه های تیپ۱4 امام 
این  دارخوین سکونت داشتند.  حسین)ع( در شهرک 

شهرک از قبل از انقالب در اختیار فرانسوی ها بود. 
حین عملیات فتح المبین، آقا محسن )رضایی( ، آقای 
احمد غالمپور را به عنوان مسئول قرارگاه قدس تعیین 
ابعاد مختلف عملیات بعدی  قرارگاه  این  تا در  کردند 

)بیت المقدس( بررسی شود و با شناسایی از منطقه و 
تکمیل اطالعات عملیات، بالفاصله پس از فتح المبین 
راهی بیت المقدس شویم. البته در این مأموریت تعدادی 
از بچه های تیپ۱4 امام حسین)ع( هم برای شناسایی 
این قرارگاه حضور  و آماده سازی مقدمات عملیات در 

داشتند. 
به پل های  نیاز  از کارون  برای عبور  اینجا  ما در 
ویژه ای داشتیم که بچه های ارتش و جهاد توانستند 
این موضوع را پیگیری کنند. درمجموع با نصب 5 پل 
تاکتیکی روی کارون، رزمندگان اسالم در محورهای 
مختلف توانستند از رود کارون عبور کنند و به مواضع 

دشمن هجوم ببرند.«

سابقه تیپ امام حسین)ع( در منطقه دارخوین
بعد از پایان سخنان سردار ابوشهاب، برادر سیداحمد 
موسوی که در مقاطعی مسئولیت اطالعات ـ عملیات 
لشکر۱4 را در دوران جنگ تحمیلی بر عهده داشته 
است، در ابتدا با اشاره به سابقه حضور بچه های لشکر 

امام حسین)ع( در منطقه دارخوین گفت: 
حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بچه های  حضور  »سابقه 
ما  برمی گردد.  جنگ  اوائل  به  دارخوین  منطقه  در 
قوا  کل  فرمانده  عملیات های  منطقه،  همین  در 
محورهای  از  یکی  کردیم.  اجرا  را  ثامن االئمه)ع(  و 
در  حسین)ع(  امام  لشکر  بچه های  اصلی  شناسایی 
آستانه عملیات ثامن االئمه)ع( در همین مسیر دارخوین 
این  مقدمه  این  از  منظور  بود.  رودخانه  آن طرف  در 
بود که مشخص کنیم قبل از عملیات بیت المقدس، 
شناسایی  به خوبی  را  منطقه  این  لشکر۱4  بچه های 

کرده بودند و کاماًل به آن اشراف داشتند. 

سردار ابوشهاب:
در دروازه های خرمشهر متوجه 
شدیم که دشمن مین و موانع 
گســترده ای قرار داده است. 
میلگردهایــی را به صــورت 
داده  قــرار  زمین  در  عمودی 
هلی برن  امــکان  تــا  بودند 

نیروهای ایرانی فراهم نباشد.
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شناسایی منطقه
ایـن  در  مـا  بـه  کـه  داشـتیم  عرب زبـان  تعـدادی 
امـر کمـک می کردنـد. حسـین و علـی اسـحاقی از 
بنیان گـذاران واحـد اطالعـات ـ عملیـات لشـکر۱4 
امام حسـین)ع( هسـتند که خودشـان عرب بودند و از 
افـراد عرب زبـان منطقـه به خوبی درجهـت مأموریت 
خطیر شناسـایی بهـره می بردند. نیروهای شناسـایی 
مـا سـابقه ایـن را داشـتند کـه تـا عمق خـاک عراق 
نفـوذ کنند و برگردند. شـهید خرازی فرمانده لشـکر 
از عملیـات طریق القـدس تـا  بـود و خـودش قبـل 
جـاده اهـواز ـ خرمشـهر بـرای شناسـایی رفتـه بود. 
در منطقـه دارخویـن که قـرارگاه فتـح مأموریت 
داشـت:  حضـور  آن  زیرمجموعـه  تیـپ   3 داشـت، 
تیـپ۱4 امـام حسـین)ع( ، تیـپ25 کربـال و تیـپ8 

نجف. 
عمـق کارون 7 تـا 8 متـر و عـرض آن حداکثـر 
200 متـر اسـت. از ایـن نقطه تا اولین خاکریز دشـمن 
حدود 7 کیلومتر مسـافت داشـتیم. دشـمن در حوالی 
خرمشـهر و مـارد به صـورت چسـبیده بـه رودخانـه 
حضـور داشـت، ولی در این نقـاط )دارخوین و...( فاصله 
دشـمن از رودخانه بیشـتر بود و به صورت پاسـگاهی و 

بـا فاصلـه از هم حضور داشـت.
شـهید خـرازی قبـل از عملیـات بیت المقـدس، 
منطقـه  در  رودخانـه  آن طـرف  در  را  گـردان  یـک 
کفیشـه تـا فاصله یـک کیلومتری، در نخلسـتان های 
حـاج  ابتـکار  بـه  کردنـد.  مسـتقر  کارون  آن طـرف 
حسـین خـرازی، سـرپل محـور مـا به خاطـر حضـور 
ایـن گـردان در قبـل از عملیـات توسـط بچه هـای 
همیـن گردان تعیین شـده بـود. به خاطـر وجود این 

آن طـرف  در  راحت تـر  هـم  شناسـایی  کار  گـردان، 
می گرفـت. انجـام  رودخانـه 

اطالعـات  بچه هـای  بیت المقـدس،  عملیـات  در 
تیـپ۱4 امـام حسـین)ع( در 2 محور کار شناسـایی ها را 
انجـام دادند: ۱. منطقه کفیشـه )محور سـمت راسـت(. 
2. منطقـه دارخویـن )محـور سـمت چـپ(. در هـردو 
محـور یادشـده، یـک مرحلـه شناسـایی اولیـه تـا خط 
اول دشـمن صـورت گرفـت. در ایـن مرحله، تـا خاکریز 

رفتیـم  پیـش  دشـمن  اول 
و یـک میـدان میـن وسـیع 
به صــورت بیــضی شـــکل 
به دقــت شناســایی شــد. 
منظـور از میـــدان میـــن 
بیضی شــکل یعنــی اینکه 
دشـمن به صـورت دایـره ای 
در اطراف آن پدافند داشـت. 
در مـــرحلـــه بعـــد 
ایـن  مـا  اصلـی  مأموریـت 
بـود که بـه محـدوده جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر برسـیم 

و آنجـا را به خوبـی شناسـایی کنیـم؛ چراکـه قـرار 
بـود در مرحلـه اول عملیـات تـا این جاده پیشـروی 
کنیـم و آنجا سـرپل بگیریـم. در این مرحلـه با عبور 
تـا  شناسـایی  بـرای  بیضی شـکل،  میـن  میـدان  از 
عمـق منطقـه اشـغالی یعنی محـدوده جـاده اهواز ـ 
خرمشـهر پیـش رفتیـم. فاصلـه مـا از اینجا تـا جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر حـدود 25 کیلومتر اسـت. درواقع 
هـر چقـدر بـه خرمشـهر نزدیک تـر می شـدیم ایـن 

فاصلـه هـم کمتـر می شـد. 

سردار ابوشهاب:
شــهید خرازی فرمانده لشکر 
بود و خــودش قبل از عملیات 
طریق القدس تــا جاده اهوازـ  
برای شناسایی رفته  خرمشهر 

بود. 
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 مهم ترین اقدامات واحد اطالعات قبل 
سـردار موسـوی در تشـریح حساسـیت اقدامـات 
واحـد اطالعـات و تأثیـر آن بـر موفقیت عملیـات، اهم 
فعالیت هـای ایـن واحـد را در مقطـع پیـش از عملیات 

بـه این شـکل بیـان کرد:
»۱. گشت و شناسایی دقیق در خطوط دشمن و 
جمع آوری اطالعات و اخبار از موقعیت دشمن و بررسی 
موانع در مواضع پدافندی دشمن. برای دستیابی به این 

هدف می بایست به خاکریز دشمن نزدیک می شدیم.
مشخص کردن  و  مواصالتی  معابر  شناسایی   .2
مسیر نفوذ و هجوم نیروهای خودی در مواضع دشمن. 
محورهای  و  گردان ها  فرماندهان  توجیه کردن   .3
گردان ها  و  محورها  فرماندهان  عملیات.  از  قبل  تیپ 
در چند نوبت با بچه های اطالعات و شناسایی همراه 
می شدند تا به عنوان فرمانده کاماًل با منطقه آشنا شوند.«

وی در ادامه، فعالیت های این واحد را حین عملیات 
مطرح کرد:

»۱. هدایت نیروهای پیاده در شب عملیات به سمت 
اهداف مشخص شده در مسیرهای شناسایی شده توسط 

بچه های اطالعات.
2. تداوم شناسایی در محورهای تصرف شده حین 

عملیات. 
و  خطوط  وضعیت  از  لحظه به لحظه  گزارش   .3

مواضع دشمن به فرماندهی.«

مراحل عملیات 
سردار موسوی در ادامه مباحث خود ، درباره مأموریت 
تیپ۱4 امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس که در 4 

مرحله انجام شد توضیحاتی بیان کرد.

مرحله نخست؛ عبور از کارون 
»در این مرحله با شناسایی گسترده منطقه، در شب 
اول عملیات 6 گردان از تیپ امام حسین)ع( در دو محور 
کارون  رود  از  به راحتی  توانستند  دارخوین  و  کفیشه 
عبور کنند و خود را به خط اول دشمن برسانند. خط 
اول دشمن حدود 7 کیلومتر از رودخانه فاصله داشت 
که این خطوط به صورت پاسگاهی استقرار داشتند. در 
محور سمت راست، دشمن یک کانال ایجاد کرده بود 
که بنده مأموریت داشتم نیروهای 2تا از گردان ها به 
فرماندهی شهید عباس فنایی و خلیل کاظمی را از این 
کانال عبور دهیم و برسیم به خط اول دشمن. حین 
عبور، دشمن متوجه حضور ما در همان لحظات اول 

شد و درگیری در شب اول شروع شد. 

تثبیت سرپل در جاده اهواز ـ خرمشهر
پیاده روی  درحال  فرار دشمن،  و  درگیری  این  از  بعد 
از  تانک های خودی  بودیم که  آسفالته  به سمت جاده 
تیپ(  زرهی  )فرمانده  عسکری  و شهید  زدند  جلو  ما 
به جاده  ما  اعالم کرد که  با شهید خرازی  تماس  در 
رسیده ایم. شهید خرازی دستور داد تا بچه ها با سرعت 
بیشتر خود را به نیروهای زرهی برسانند و سرپل را روی 

جاده اهوازـ  خرمشهر تثبیت کنند.
باالخره حدود ساعت 4 صبح بود که همه نیروهای 
تیپ به جاده آسفالته رسیدند. وقتی به جاده رسیدیم با 
یک خاکریز نسبتاً بلند مواجه شدیم که عراقی ها ایجاد 
کرده بودند. در همین نقطه متوجه شدیم که گونی های 
سنگر در پشت خاکریز توسط عراقی ها آماده شده است 
که ظاهراً قصد احداث یک خاکریز دیگر داشتند، ولی ما 
با دسترسی به این گونی ها توانستیم به لطف الهی در 
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پشت خاکریز بلند، سنگرهایی ایجاد کنیم.
اهواز  امام حسین)ع( ، 5 روز در پشت جاده  تیپ 
ـ خرمشهر منتظر ماند تا مرحله دوم عملیات اعالم 
الحاق  تکمیل  آماده  روز  پنج  این  در  درواقع  شود. 
بودیم.  یگان ها  همه  سراسری  پیشروی  و  یگان ها 
در این پنج روز برای استحکام خطوط خودی چند 
پاتک های  دفع  یکی  داشتیم:  بر عهده  وظیفه عمده 
پاتک ، کار شناسایی  با دفع  بود که هم زمان  دشمن 
ادامه داشت. چون در مرحله  اطالعات هم  بچه های 
شناخت  و  اطالعاتی  اشراف  نیازمند  عملیات  بعدی 
دقیق تر مواضع دشمن بودیم. البته کار شناسایی در 
این مرحله تا حدی آسان تر بود؛ چراکه دشمن در این 
مواضع، میادین مین و موانع پیچیده ایجاد نکرده بود. 

مرحله سوم عملیات؛ ادامه مسیر به سمت دژ مرزی 
در این مرحله قرار بر این بود که یک گردان از تیپ امام 
حسین)ع( ، یک گردان از تیپ8 نجف و یک گردان هم 
از تیپ25 کربال، مسافت 6 کیلومتر تا دژ مرزی را ادامه 
دهند تا به پاسگاه کوت سواری برسند. به این صورت که 
یک گردان ازسمت راست و یک گردان هم ازسمت چپ 
دژ حرکت کند و گردان سوم دژ را دور بزند و وارد عمق 
شود. البته هرچند در این مرحله الحاق صورت نگرفت، 

به سازمان رزم دشمن آسیب جدی وارد شد. 

مرحله چهارم؛ حرکت به سوی خرمشهر
ممکن است سؤال شود که چرا در این مرحله به سمت 
تنومه در محور بصره نرفتیم. با شناسایی های گسترده 
که به عمل آمده بود متوجه شدیم که هوشیاری دشمن 
ازسمت کانال ماهی در مرز بسیار زیاد است و انواع موانع 

و میدان مین را در این محور تعبیه کرده است. به هرحال 
تصمیم فرماندهان عالی جنگ بر این شد که باتوجه به 
فرصتی که در اختیار داشتیم و تبلیغاتی که در داخل 
کشور برای فتح خرمشهر شده بود ، فلش حمله به سمت 

خرمشهر تعیین شود.
در این مرحله از شناسایی ها متوجه شدیم که دشمن 
و  کارون  رود  تا  ـ خرمشهر  اهواز  راست جاده  ازسمت 
منطقه مارد، جهت پدافند خط مقدم خود، 4 رده میدان 
مین و موانع ایجاد کرده است. به این صورت که یک دژ، بعد 
یک میدان مین، دوباره یک دژ و یک میدان مین تا 4 رده 
به همین صورت موانع را پشت سرهم تعبیه کرده است. 
اما در سمت چپ دشمن )غرب جاده آسفالته( این موانع 
مختصر بود و چنین گسترده نشده بود. بنابراین، باتوجه به 
امام  تیپ۱4  بچه های  شد  قرار  شناسایی ها  گزارش 
حسین)ع( و 8 نجف ازسمت چپ مواضع دشمن به سمت 
نهر عرایض هجوم ببرند. هدف این بود که دشمن در این 
مرحله محاصره شود. مقرر شد عملیات در منطقه ای به 
عرض ۱/5 کیلومتر و عمق 3 کیلومتر ازسمت نهر عرایض 
انجام شود. با این طرح، ارتباط دشمن با عقبه خود یعنی 

شلمچه قطع می شد و در محاصر قرار می گرفت. 

ورود رزمندگان اسالم به خرمشهر
باالخره بچه های تیپ امام حسین)ع( صبح روز سوم خرداد 
حوالی ساعت ۱0 ازسمت پل نو وارد خرمشهر شدند. 
البته ازسمت گمرک خرمشهر درگیری شدت داشت و 
دشمن مشغول پاتک سنگین علیه مواضع ما بود. در 
همین محور یک هلیکوپتر عراقی که قصد امدادرسانی 
به نیروهای محاصره شده را داشت و فکر نمی کرد که 
رزمندگان ایرانی در شهر باشند، به دست بچه های تیپ 
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امام حسین)ع( موردهدف قرار گرفت و سرنگون شد. این 
صحنه باعث تضعیف روحیه دشمن و تسلیم  نیروهای 
عراقی شد و همان جا بود که مشاهده کردیم دسته دسته 
نیروهای بعثی از سنگرها خارج می شوند و خود را تسلیم 

می کنند. و باالخره خرمشهر آزاد شد.« 

سـبک مدیریتـی و منـش فرماندهـی حسـین 
خـرازی در صحنـه نبـرد

 سردار موسوی حین مباحث 
خود، به منظور انتقال تجارب 
را  مطالبی  دانشجویان  به 
درباره شخصیت حاج حسین 
خرازی و ابعاد مدیریتی ایشان 
در عملیات بیت المقـــدس 
مطرح کرد که به برخی از آنها 

اشاره می شود.

و  در صحنه  دائم  1. حضور 

همراهی با نیروها 

خـرازی  »حسـین 
تیـپ  فرمانـده  به عنـوان 
بچه هـای  حسـین)ع( ،  امـام 
رودخانـه همراهـی می کـرد  کنـار  تـا  را  شناسـایی 
اینکـه بچه هـا را بدرقـه می کـرد منتظـر  از  و بعـد 
می مانـد تـا بچه هـا از مأموریـت شناسـایی برگردنـد 
و اخبـار شناسـایی را در اختیـار او قـرار دهنـد. ایـن 
نقطـه قـوت فرماندهـی بود که ضمن حضـور دائم در 
صحنـه، امـور را تا حصـول نتیجه پیگیـری می کرد و 
درنهایـت بـه کمک همکاران به سـرانجام می رسـاند.

2. صالبت، شجاعت و تدبیر در صحنه نبرد

در شب اول هم زمان با عبور نیروهای پیاده از رودخانه 
زرهی  بچه های  داد  دستور  حسین  حاج  کارون، 
حسین)ع(  امام  تیپ  زرهی  مسئول  عسکری  )شهید 
تانک های خودی  بود(،  بنیان گذاران زرهی سپاه  از  و 
روی  از  بود،  فتح المبین  ارزشمند  غنایم  از  که  را 
با  و  روشن  چراغ  با  و  دهند  عبور  ایجادشده  پل های 
کنند  نیروهای خودی حرکت  زیاد پشت سر  سرعت 
و به سوی دشمن هجوم ببرند. دشمن که با مشاهده 
تانک ها  حسابی ترسیده بود، به جای اینکه تیربارها را 
تانک ها  نیروهای پیاده شلیک کند، به سمت  به سمت 
هدف گیری می کرد. وحشت عجیبی در میان عراقی ها 
درواقع  کردند.  فرار  تانک ها  مشاهده  با  و  شد  ایجاد 
این تدبیر فرماندهی در صحنه عملیات که عنایت  با 
الهی بود، توانستیم در مرحله اول با ضربه محکم به 
دشمن، به سهولت به سمت خط اول دشمن ادامه مسیر 
بدهیم و درنهایت سرپل را روی جاده آسفالته اهواز ـ 

خرمشهر بگیریم. 

3. تدبیر فرمانده در مرحله دوم عملیات 

حدود  فاصله  ما  نیروهای  می بایست  مرحله  این  در 
مرز  به سمت  خرمشهر   - اهواز  جاده  کیلومتری   ۱3
)پاسگاه زید( را طی کنند. تدبیر حاج حسین در این 
مرحله این بود که نیروهای پیاده باید در سه محور 
به فاصله یک کیلومتری از هم حرکت کنند. درواقع 
با این روش دشمن نمی توانست به صورت متمرکز هر 
سه محور را تهدید کند و به این وسیله توان دشمن 
تقسیم  محور  سه  بر  خودی  نیروهای  با  مواجهه  در 

می شد. 

سردار ابوشهاب:
در شــب اول همزمان با عبور 
نیروهــای پیــاده از رودخانه 
کارون، حاج حسین دستور داد 
بچه های زرهی تانک های خودی 
را با چراغ روشــن و با سرعت 
زیاد پشت سر نیروهای خودی 
حرکت کنند و به سوی دشمن 
عجیبی  وحشت  ببرند.  هجوم 
در میان عراقی ها ایجاد شد و با 

مشاهده تانک ها فرار کردند. 
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4. تدبیر فرمانده در شب سرنوشت

در مرحلـه پایانـی عملیـات، دشـمن تالش زیـادی کرد 
کـه ازسـمت شـلمچه از محاصـره خـارج شـود، امـا در 
شـب سـوم خـرداد رزمنـدگان اسـالم بـا تدبیـر حـاج 
حسـین خـرازی و حـاج احمـد کاظمی، بـا بانگ تکبیر 
به مـدت چنـد دقیقـه شـلیک هوایـی فشـنگ رسـام 
به سـمت مواضـع دشـمن انجـام دادنـد کـه باعث شـد 
دشـمن یقین کند که دیگر کار تمام اسـت. درواقع این 
حرکـت نشـان دهنده تثبیت خط رزمندگان اسـالم بود. 
این تدبیر فرماندهی تاثیر بسـزایی در روحیه رزمندگان 
اسـالم و بالعکس تأثیـر زیادی در تزلزل روحیه دشـمن 

بعثی داشـت. 

عملکـرد توپخانـه تیـپ14 امام حسـین)ع( در 
بیت المقـدس عملیـات 

در ادامه برنامه بازدید میدانی، کاروان دانشجویان دافوس 
شرکت کننده در دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان 
دفاع مقدس به سمت بیمارستان صحرایی امام حسین)ع( 
عزیمت کرد. در این موقعیت، سید حبیب اعتصامی که 
در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت توپخانه لشکر۱4 
تجارب  بیان  به  داشت،  عهده  بر  را  حسین)ع(  امام 
خود پرداخت و با اشاره به سابقه تشکیل توپخانه در 
لشکر امام حسین)ع( و همچنین نقش آن در عملیات 

بیت المقدس گفت:
اتفاق  غائله کردستان  انقالب که  اوائل  »از همان 
فرمانده دالور سپاه اسالم شهید حاج  به همراه  افتاد، 
و  شدیم  حاضر  کردستان  منطقه  در  خرازی  حسین 
انجام وظیفه می کردیم. در این مقطع در روزهایی که 
لشکر28  در  دوستانمان  داشتیم، خدمت  وقت خالی 

زرهی ارتش می رسیدیم و آموزش های اولیه مربوط به 
ادوات و توپخانه و آشنایی با تانک را فرامی گرفتیم. در 
کردستان یک سری ادوات که از واحدهای ارتش برای 
عملیات پاک سازی علیه دشمن گرفته بودیم، به کار 
می بردیم و لذا در این حوزه تجربه هایی کسب کردیم. 
بعد از شروع جنگ تحمیلی و تهاجم عراق به خاک 

کشورمان، همه یگان ها عازم منطقه جنوب شدند. 
بعد از تشکیل تیپ امام حسین)ع( در سازماندهی 

خواسته  من  از  تیپ  این 
مسئول  به عنــوان  که  شد 
فعــالیــت  زرهی  و  ادوات 
به  شــروع  باشم.  داشته 
هم  رسـمی  به طور  ما  کار 
در  تیپ  استقرار  محل  در 
در  بود.  دارخوین  منطقه 
امکانـــات  ما  جنگ،  آغاز 
آن چنانی نداشتیم. مجموعاً 
 ۱20 خمپاره انداز  قبضه   4
و 80 میلی متری داشتیم. 

پذیــرش  با  به هرحال، 
مسئولیت ادوات، متعهد شدیم که از همه ظرفیت ها 
استفاده  تیپ  ادوات  امکانات  سطح  باالبردن  برای 
دوستان  همکاری  و  الهی  عنایت  با  بحمداهلل  کنیم. 
آستانه  در  توانستیم  بودند،  منطقه  در  که  سپاهی 
عملیات فرمانده کل قوا، تعداد 8 قبضه خمپاره انداز 
۱20 و 80 میلی متری برای عملیات در واحد ادوات 
تیپ امام حسین)ع( گردآوری کنیم. البته از ظرفیت 
هم  اصفهان  در  ارتش  توپخانه  گروه55  بچه های 
درجهت آموزش اولیه بچه های تیپ استفاده کردیم 

خرداد  ســوم  شــب  در  اما 
رزمندگان با تدبیر حاج حسین 
خرازی و حاج احمد کاظمی، با 
بانگ تکبیر به مدت چند دقیقه 
شــلیک هوایی فشنگ رسام 
انجام  دشمن  مواضع  به سمت 
باعث شــد دشمن  که  دادند 
یقین کند کــه دیگر کار تمام 

است.
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که با این وضعیت با کسب آمادگی نسبی توانستیم 
در عملیات فرمانده کل قوا حاضر شویم. در عملیات 
به  نفربرهایی  آبادان،  حصر  شکست  و  ثامن االئمه)ع( 
غنیمت گرفتیم و توانستیم با بازسازی سریع، آنها را 

در عملیات به کار گیریم. 
قبضـه  تعـداد 7  هـم  عملیـات طریق القـدس  در 
خمپاره انداز سـیار زرهی و حـدود ۱0 قبضه خمپاره انداز 
ثابـت ۱20 و 80 میلی متـری را به غنیمت گرفتیم و در 
همان جـا از آنهـا علیـه مواضع دشـمن اسـتفاده کردیم. 
در همین عملیـات ، اولین توپخانه غنیمتی را از توپخانه 
ارتـش عـراق گرفتیـم کـه شـامل یـک گـردان ۱30 
میلی متـری و یـک آتشـبار ۱05 میلی متـری بـود. در 
عملیـات فتح المبیـن نیز یـک گـردان ۱30 میلی متری 
بـه غنیمـت گرفتیـم و بالفاصلـه از ایـن توپخانـه علیه 

مواضع دشـمن بعثـی اسـتفاده کردیم. 
مسئولیت واحد ادوات و توپخانه حساس است و 
معموالً بایستی به صورت احتیاط تا چند مدت بعد از 
هر عملیات در منطقه حضور داشته باشد تا احیاناً اگر 
دشمن قصد پاتک داشت، توپخانه بتواند به موقع علیه 

مواضع دشمن عمل کند. 
توپخانه ای  توان  همه  بیت المقدس،  عملیات  در 
توپخانه ۱30  گردان  آوردیم. 2  میدان  به  را  خودمان 
میلی متری داشتیم که در کفیشه و دارخوین مستقر 
شدند. همچنین یک آتشبار به اضافه ۱05 میلی متری 
پشتیبانی  به عنوان  کیلومتر   ۱۱ برد  با  که  داشتیم 
نیروهای پیاده در عملیات به کارگیری شدند. این آتشبار 
به  ـ خرمشهر  اهواز  اصلی  جاده  به  نیروها  رسیدن  با 
فرماندهی شهید منهاج در فاصله 2 کیلومتری مانده به 
جاده مستقر شد و علیه مواضع دشمن اجرای آتش کرد.

در  تخصصـی  واحـد  یـک  توپخانـه  واحـد 
مجموعه هـای نظامـی می باشـد، لـذا بـرای تشـکیل 
و تجهیـز یـک گـردان توپخانـه حداقـل 2 سـال زمان 
الزم اسـت تـا نیروهـا و افسـران آموزش دیـده بتواننـد 
در ایـن واحـد به صـورت عملـی به کارگیـری شـوند. با 
شـروع جنـگ، افـراد داوطلـب با اخـالص و تعهـد و با 
همـان مختصـر آموزش های بچه های ارتش، توانسـتند 
دهنـد.  انجـام  جنـگ  طـول  در  را  بزرگـی  کارهـای 
به هرحـال غنایـم به دسـت آمده از توپخانه دشـمن نیز 
خیلـی به توسـعه و گسـترش واحـد توپخانـه و ادوات 

لشـکر امـام حسـین)ع( کمـک کـرد.«

بهداری لشکر14 امام حسین)ع(
دکتـر یوسـف کشـفی کـه در دوران جنـگ تحمیلـی 
مسـئولیت بهداری لشـکر۱4 امام حسـین)ع( را بر عهده 
داشـته اسـت، در ادامـه مباحـث مربـوط بـه عملکرد و 
نقـش این لشـکر در عملیـات بیت المقدس و همچنین 
انتقـال تجـارب فرماندهـان در ایـن عملیـات، موضـوع 
مهمی را درباره سـبک فرماندهی حاج حسـین خرازی 
مطـرح کـرد. تربیت نیروهـای مبتـدی در صحنه نبرد 
و اسـتفاده به موقـع و بجـا از ظرفیـت نیروهـای زبـده 
در شـرایط سـخت و همچنیـن زیرکی و هـوش باال، از 
ویژگی هـای شـاخص حـاج حسـین در عملیات ها بود 
کـه دکتـر کشـفی در ابتـدای صحبت های خـود به آن 

اشـاره کرد:
از  هیـچ گاه  عملیـات  شـب  در  خـرازی  »شـهید 
نیروهـای مؤثـر و ویـژه در خـط اسـتفاده نمی کـرد. 
عمدتـاً نیروهـای رتبه دوم را به خط می فرسـتاد و رتبه 
اولی هـا را نـزد خـودش قـرار مـی داد تـا در بزنگاه ها از 
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آنهـا اسـتفاده کند. ایـن کار یـک روش مدیریتی بود و 
چنـد فایـده داشـت: اوالً نیروهـای ضعیف تر در بسـتر 
نیروهـای  طرفـی  از  و  می شـدند  قوی تـر  عملیـات 
قوی تـر در شـرایط سـخت می توانسـتند در دسـترس 
فرماندهـی باشـند تـا از ظرفیـت آنهـا در وقـت و جای 
مناسـب درجهـت بازکـردن گره هـای کـور عملیـات 

کند.  اسـتفاده 
حسـین خرازی زیرکی و هـوش زیادی در مدیریت 
و فرماندهـی و به کارگیـری نیروهـا داشـت. البته احمد 
کاظمـی هـم این گونـه بـود. هر فرمانـده مـا در جنگ 
یـک قابلیـت و نکتـه ویـژه مخصوص خـود را داشـت. 
مثل آقـــا مرتضی قربـــانی فرمانده لشکر25 کربال در 

دوران جنـگ خیلـی متهور و شـجاع و جسـور بود. 
درواقـع مجموعـه ایـن فرماندهـان جنـگ مـا را 
ایـن فرمانـــدهان کـه گـرد  مدیریـت می کردنـــد. 
هـم جمـع می شـدند تبدیـل بـه لشـکر بزرگ اسـالم 

بـه فرماندهـی حضـرت روح اهلل می شـدند و آن همـه 
و حماسـه می آفریدنـد.« پیـروزی  و  رشـادت 

ایشـان در ادامه، به چگونگی آمادگی واحد بهداری 
لشـکر امـام حسـین)ع( بـرای عملیـات بیت المقـدس 

پرداخـت و افزود:
»بالفاصلـه بعـد از عملیـات فتح المبیـن، همگـی 
بـرای عملیـات بیت المقـدس بسـیج شـدیم. فرصـت 
خیلی کمی داشـتیم. کمتر از 30 روز وقت داشـتیم تا 
بتوانیـم همه ظرفیـت و امکانات خـود را برای عملیات 
آمـاده و مسـتقر کنیـم. حـاج حسـین خیلـی سـریع 
ترتیـب یـک جلسـه کلـی را در تیـپ امـام حسـین)ع( 
فراهـم کـرد و طـرح کلـی عملیـات و اهـداف آن را 
برشـمرد و از حاضریـن پیشـنهادهای مرتبـط بـا طرح 
مانـور را خواسـتار شـد. بچه هـا هم یکی یکـی نظرات و 

دغدغه هایشـان را بـا فرماندهـی مطـرح کردنـد. 
واقعـاً یـک نکتـه اساسـی در جنگ ما ایـن بود که 

بیمارستان  مقدس،  دفاع  عملیات های  در  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  اطالعات  مسئول  موسوی  سیداحمد  سردار 
صحرایی امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.
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نیروهـا در یـگان ، گوششـان بـه دهـان فرمانـده بـود و 
دقت داشـتند که فرمانـده دقیقاً از آنهـا چه می خواهد 
و پـس از آن درجهـت بـرآوردن انتظـارات فرماندهی از 

هیـچ تالشـی دریـغ نمی کردند.«
آقـای کشـفی بـا اذعـان بـه نقـش ارتباطـات در 
موفقیـت واحدهـای عملیاتـی ، تأکیـد کرد کـه یکی از 
عوامـل توفیـق مـا در واحـد بهـداری مسـئله توجه به 

ارتباطـات بـود. وی در ایـن زمینـه گفـت:
اسـتان ها  اکثـر  »بـا 
در ارتبـاط بودیـم و سـعی 
و  امکانـات  از  می کردیـم 
ظرفیت هـای مراکـز درمانی 
آنهـا بـرای تجهیـز بهـداری 
کنیـم.  اسـتفاده  لشـکر 
اقـدام  این جـور  واقعـاً  اگـر 
چنیـن  اگـر  و  نمی کردیـم 
کارهـا  نبـود،  ارتباطاتـی 
پیـش نمی رفـت و لـوازم و 
عملیـات  بـرای  تجهیـزات 

نمی شـد.  فراهـم 
همچنیـن روش دیگـر مـا در پشـتیبانی از بهداری 
لشـکر، ارتباط گیـری با شـرکت ها و مؤسسـات مرتبط 
مدیریـت  از  راسـتا،  ایـن  در  بـود.  درمـان  و  دارو  بـا 
ایـن شـرکت ها دعـوت می کردیـم تـا بـا حضـور در 
خـط مقـدم جبهـه، از نزدیـک اقدامـات مـا را ببینند. 
همیـن حضـور مدیـران در منطقـه سـبب می شـد که 
کمک هـای زیـادی جـذب بهـداری شـود و الحمـدهلل 
این جـوری می توانسـتیم خیلـی از کمبودهـا را جبران 

» کنیم.

آقـای کشـفی ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه 
شـرایط سـخت جنـگ و کمبـود امکانـات، یگان هـا را 

افـزود:  می کـرد،  آبدیـده 
»هـر یـگان بـه هـر طریقـی شـده بـود و بـا هـر 
زحمت و سـختی می بایسـت خودش را بـرای عملیات 
آمـاده می کـرد. به هرحـال جمع وجورکـردن امکانات و 
آماده شـدن بـرای عملیات خیلـی مقدمات داشـت که 
همیـن شـرایط سـخت سـبب می شـد کـه نیروهـا در 
مدیریـت مجموعـه خـود صاحـب ابتـکار و خالقیت و 
سـرعت در عمـل و رفتـار شـوند. حاج حسـین خرازی 
نمـاد مدیریـت کامل در فرماندهـی و هدایت نیروها در 
این شـرایط سـخت جنگی بـود. واقعـاً ایشـان فرمانده 

بود. قلب هـا 
بعـد از فتح المبیـن خیلـی سـریع راهـی منطقـه 
دارخوین شـدیم و بعد از اسـتقرار نیروها، حاج حسـین 
دکل  روی  از  و  کـرد  جمـع  را  واحدهـا  فرماندهـان 
شناسـایی در منطقه کفیشـه، منطقه عملیـات را برای 
مـا توجیـه کـرد. حـاج حسـین گفت کـه عملیـات ما 
به سـمت جاده اهوازـ  خرمشـهر و دژ مرزی می باشـد.«

آقـای کشـفی اولین اقدام واحد بهداری لشـکر امام 
حسـین)ع( در عملیـات بیت المقـدس را احـداث فـوری 
بیمارسـتان صحرایـی برشـمرد و در زمینـه چگونگـی 

احـداث این بیمارسـتان گفت: 
»واحـد بهداری بعد از جلسـه توجیهـی فرماندهی، 
بالفاصلـه اقدام به احـداث بیمارسـتان صحرایی موقت 
در منطقـه دارخوین کرد. امکاناتی که داشـتیم همگی 
را آوردیـم در شـهرک دارخویـن کـه عقبـه بچه هـای 
امـام حسـین)ع( بـود و در چادرهایـی زیـر درختـان گز 
مسـتقر کردیـم. در احـداث ایـن بیمارسـتان صحرایی 

دکتر کشفی:
شهید خرازی در شب عملیات 
و  مؤثر  نیروهــای  از  هیچ گاه 
ویژه در خط استفاده نمی کرد. 
عمدتاً نیروهای رتبه دوم را به 
خط می فرستاد و رتبه اولی ها 
را نزد خودش قرار می داد تا در 

بزنگاه ها از آنها استفاده کند.
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از  و  گرفتیـم  کمـک  نجف آبـاد  جهـاد  بچه هـای  از 
حـدود ۱20 متـر مربـع فضایی کـه ایجاد کـرده بودیم 
توانسـتیم 3 تـا اتـاق عمـل و همچنیـن اتـاق اورژانس 

تعبیـه کنیم.
اقدامـات  مجموعـه  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
واحـد بهـداری لشـکر در مراحـل مختلـف عملیـات 

گفـت: بیت المقـدس 
بهـداری  بچه هـای  عملیـات،  دوم  مرحلـه  »در 
باتوجه بـه پیشـروی رزمندگان اسـالم، در پشـت جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر مسـتقر شـدند. بـا کمـک بچه های 
جهـاد یـک اورژانس مختصـر برپا کردیم. البته دسـتور 
شـهید خـرازی این بود کـه در احداث این بیمارسـتان 
طـوری عمـل کنیـم کـه بتوانیـم یگان هـای مجـاور را 
هـم پوشـش بدهیـم. در ایـن مرحلـۀ عملیات واقعـاً با 
همـه تـوان و ظرفیت حاضر شـدیم و خدمـات درمانی 
گسـترده ای بـه مجروحـان و زخمی های عملیـات ارائه 

کردیـم. در مرحلـه سـوم عملیـات کـه به سـمت دژ 
مـرزی حملـه کردیم ، مـا هم همیـن اورژانس مـادر را 

در منطقـه ای نزدیـک دژ مـرزی مسـتقر کردیم. 
در مرحله چهارم که فلش حمله به سـمت خرمشهر 
تعییـن شـد، دوباره برگشـتیم در کنار جاده آسـفالته و 
یک بیمارسـتان وسـیع با پد هلیکوپتر احـداث کردیم. 
احـداث ایـن بیمارسـتان در ایـن مرحله واقعاً کارگشـا 
و الزم بـود؛ هـم بـرای رزمنـدگان یگان هـای خـودی و 
هـم اسـیران زخمـی عراقی کـه نیاز بـه مـداوای فوری 
داشـتند. تعـداد زخمی هـای دشـمن خیلی زیـاد بود و 
الحمـدهلل بـا پیش بینی هـای الزم و به کارگیری امکانات 
گسـترده در ایـن بیمارسـتان نسـبتاً بـزرگ توانسـتیم 
جوابگـوی نیازهـای درمانـی در عملیـات بیت المقدس 
باشـیم. بعد از آزادی خرمشـهر هم که وارد شـهر شدیم 
توانسـتیم با انتقـال امکانات بیمارسـتانی خود، خدمات 

درمانـی را در این شـهر ادامـه بدهیم.«

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، خوزستان، بیمارستان صحرایی امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.


