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اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس با هدف بیان تجارب و  شیوه فرماندهی در جنگ برای دانشجویان دوره 
دافوس دانشگاه جامع امام حسین)ع( و فرماندهان آینده سپاه پاسداران به دستور سرلشکر محسن رضایی در چند دوره 
برگزار شده است؛ ازجمله دو دوره در مناطق عملیاتی جنوب و دو دوره در مناطق غرب و شمال غرب کشور )کردستان و 
آذربایجان غربی(. سردار احمد غالمپور فرمانده قرارگاه کربال در هشت سال دفاع مقدس در اردوی اول )زمستان ۱394( 
و دوم )بهار ۱395( انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب در جمع دانشجویان دافوس دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( سخنرانی کرد. ایشان در سخنان خود ابتدا به موضوع تغییر استراتژی دشمن از آفند به پدافند بعد از 
عملیات بیت المقدس و اقدامات دشمن در راستای استراتژی پدافندی خود و همچنین تأثیر استراتژی پدافندی دشمن 
بر عملکرد ایران در جنگ سخن گفت. سردار غالمپور در ادامه به تشریح عملیات خیبر در منطقه هور پرداخت و در این 
زمینه به مباحثی همچون انتخاب منطقه هور برای عملیات خیبر، تأسیس قرارگاه نصرت به فرماندهی علی هاشمی، 
شناسایی ها در هور و حفاظت گفتار در شناسایی ها، چگونگی توجیه و اقدام فرماندهان و یگان ها برای اجرای عملیات در 

هور، آمادگی و تجهیز برای اجرای عملیات و ارزیابی عملیات خیبر اشاره کرد.
واژگان کلیدی: احمد غالمپور،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، خیبر، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

تغییـر استــراتژی دشمــن بعــد از عملیــات 
بیت المقدس

خدمت  خوشامدگویی  از  پس  غالمپور  احمد  سردار 
بخش  حسین)ع(،  امام  دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
نخست مباحث خود را به مباحث استراتژیک پیش از 
عملیات خیبر اختصاص داد و درباره تغییر استراتژی 

دشمن بعد از فتح خرمشهر اظهار کرد:
از فتح خرمشهر در جنگ  بعد  »دو مسئله مهم 
پیش آمد: یکی بروز وقفه در جنگ بود و اینکه آیا ما 

وارد خاک عراق بشویم یا نه؛ آیا جنگ را ادامه بدهیم 
ادامه  درباره  دفاع  عالی  در شورای  دو جلسه  نه؟  یا 
امام)ره(  حضرت  جلسات  این  در  شد.  برگزار  جنگ 
درباره ورود به خاک عراق متقاعد شدند و این مسائل 
وقفه ای  یک  رمضان  تا  خرمشهر  آزادسازی  از  پس 
دومین  داشت.  دنبال  به  ضررهایی  که  کرد  ایجاد 
مسئله مربوط به جبهه دشمن است. دشمن به دلیل 
دوم،  سال  آزادسازی  دوره  عملیات   4 در  شکست 
استراتژی خود را تغییر داد و آن را از آفند به پدافند 

عملیات خیبر، تحول در زمین و شیوه نبرد
سردار سرتیپ  احمد غالمپور
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تغییر داد و همه تمرکز خود را روی مرز گذاشت و ما 
هم برای تنبیه متجاوز نمی توانستیم روی مرز بمانیم؛ 
به همین دلیل برای ورود به خاک عراق طرح ریزی 
به   بیت المقدس جنگ  از عملیات  بعد  یعنی  کردیم. 
سمتی رفت که تقابل دو اراده بود؛ یکی اراده ما برای 
ورود به خاک عراق و تصرف یک منطقه مهم از عراق 
دشمن  اراده  دیگری  و  ایران،  حقوق  گرفتن  برای 
برای جلوگیری از ورود ما به خاک خود. حدود 20 
شرایط  که  افتاد  اتفاقی  خرمشهر  فتح  از  بعد  روز 
دشمن  که  بود  این  اتفاق  آن  و  داد  تغییر  را  جنگ 
در کشور  اشغالی  مناطق  همه  از  که  گرفت  تصمیم 
عقب نشینی کند و روی نقطه صفر مرزی برود؛ یعنی 
با  بیت المقدس در جنوب  ما در عملیات  درحالی که 
دشمن می جنگیدیم، شرایطی برای دشمن پیش آمد 
از مناطق  بسیاری  و  که قصرشیرین و سرپل ذهاب 
اشغالی را رها و به نقطه صفر مرزی عقب نشینی کرد. 
ما در آن مقطع که سال ۱36۱ بود ابتدا فکر کردیم 
جهت  به  باشد.  دشمن  حربه   و  حیله  این   شاید  که 
اینکه از عملیات ثامن االئمه)ع( تا بیت المقدس حدود 
که  مستمری  آفندی  عملیات های  به واسطه  ماه   ۱0
علیه دشمن انجام داده بودیم تقریباً کمر ارتش عراق 
شکسته شد و دشمن چیزی حدود 60 الی 70 هزار 
همچنین  داد.  زخمی  و  کشته  زیادی  تعداد  و  اسیر 
فکر  ابتدا  ما  داد.  دست  از  نیز  را  بسیاری  تجهیزات 
که  آسیب هایی  و  تلفات  به واسطه  عراق  که  کردیم 
را  دوباره خودش  و  برود  گرفته عقب  تصمیم  دیده، 
بعداً  اما  کند؛  حمله  ما  به  مجدداً  تا  کند  بازسازی 
و  استراتژی  گرفته  تصمیم  دشمن  که  شد  معلوم 
راهبردش را عوض کند. دشمن با نیت تهاجم و آفند 

بود که  این  و هدفش  بود  به خوزستان حمله کرده 
خوزستان را اشغال کند و به واسطه اشغال آن بتواند 
اما  بکشاند،  شکست  به  را  اسالمی  جمهوری  نظام 
را  شکست  طبیعتاً  نشد  محقق  هدف  این  که  وقتی  
پذیرفت. ازنظر استراتژی این را عرض کنم که جنگ 
نیت دشمن  و  با هدف  بیت المقدس  از عملیات  بعد 
تمام شد؛ یعنی دشمنی که با این نیت آمده بود که 
وقتی  برسد  اهدافش  به  و  بکند  اشغال  را  خوزستان 
 که این محقق نشد، به ناچار عقب نشینی کرد. ما ابتدا 
فکر کردیم که این  یک حربه است، ولی بعد معلوم 
و  تهاجمی  از حالت  را  استراتژی اش  شد که دشمن 
آفندی به پدافندی و دفاعی تغییر داده است. به مرور 
زمان ما از مجموع اقدامات دشمن متوجه شدیم که 
مسئله همین است؛ یعنی دشمن کاماًل استراتژی اش 
را تغییر داده و دیگر به فکر این نیست که جایی به 
ما حمله کند، بلکه به فکر این است که سفت وسخت 
که  می دانست  بایستد. چون دشمن  مرزهایش  روی 
یعنی  اول  مرحله  از  بعد  که  است  این  هدفمان  ما 
به عنوان  بعدی  گام  در  سرزمین هایمان،  آزادسازی 
تنبیه متجاوز وارد خاک عراق شویم، لذا همه تمرکز 
گذاشت  مرزی خودش  نقطه صفر  روی  را  توانش  و 
را  اشکاالتی  و  ضعف ها  آن  همه  که  کرد  تالش  و 
آنها  به واسطه  و  داشته  گذشته  عملیات های  در  که 

شکست های بزرگی خورده است، رفع کند.«

اقدامات دشمن در راستای استراتژی پدافندی
تشریح  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  غالمپور  سردار 
جدید  استراتژی  راستای  در  بعثی  دشمن  اقدامات 

خود پرداخت و در این زمینه گفت:
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استراتژی  تغییر  در  دشمن  که  اقدامی  »اولین 
خود انجام داد این بود که شکل خطوط پدافندی اش 
را به صورتی درآورد که دیگر مثل سابق به ما جناح و 
پهلو ندهد؛ یعنی شما همین امروز که فرماندهان در 
فتح المبین توضیحاتی دادند، دیدید که ما از ارتفاعات 
یا در  تیشه کن آمدیم پایین به پهلوی دشمن زدیم 
عموم  در  زدیم.  دور  را  دشمن  رفتیم  طریق القدس 
به نحوی  آرایش دشمن  عملیات ها شرایط جغرافیا و 
بزنیم  دور  را  دشمن  می توانستیم  به راحتی  که  بود 
و  طراحی  را  دورانی  و  احاطه ای  تک های  درواقع  و 
را  موضوع  این  دشمن  چون  می کردیم.  عملیاتی 
فهمیده بود اولین اقدامی که کرد این بود که خطش 
را به خصوص در جنوب مستقیم کرد. حاال در منطقه 
غرب و شمال غرب خیلی شرایط تغییر نکرد؛ به جهت 
را  شرایط  نمی توانست  و  است  ارتفاعات  آنجا  اینکه 
بود  اصلی اش  هدف  که  جنوب  در  اما  بدهد،  تغییر 

و  جنوب  در  اصلی مان  تالش  ما  که  می دانست 
را  پدافندی  شرایط  لذا  است،  بصره  شرق  به سمت 
که  داد  تغییر  طوری  را  وضعیت  یعنی  کرد.  اصالح 
دیگر ما نمی توانستیم جناحی را از دشمن بگیریم و 
انتخاب کنیم و طرح ریزی بکنیم  درواقع نقطه ای را 

که بتوانیم به پهلوی دشمن وارد بشویم.
اسـتراتژی  راسـتای  در  دشـمن  اقـدام  دومیـن 
دفاعـی خود، در حوزه اقدامات مهندسـی و پدافندی 
بـود. دشـمن تقریبـاً زمیـن فی مابیـن خـودش و مـا 
را و حتـی زمیـن پشـت خطـوط دفاعـی خـودش 
را کامـاًل متحـول کـرد و تغییـر داد؛ یعنـی دشـمن 
جلـو خـط پدافنـدی خـودش 2تـا کانـال بـزرگ به 
عـرض ۱0 متـر و عمـق حـدوداً 4 متـر شـبیه دوتـا 
رودخانـه کوچک به صـورت موازی تقریباً از شـلمچه 
تـا نزدیـک فکـه ایـران کشـید و بعـد داخلـش را بـا 
کـرد.  پـر  موانـع  انـواع  و  نبشـی  آب، سـیم خاردار، 

سردار سرتیپ پاسدار احمد غالمپور عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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همچنیـن دشـمن بـه میدان هـای میـن خـود عمق 
داد. میدان هـای مینـی کـه قبـاًل بچه های شناسـایی 
و  بـود  متـر   300 الـی  متـر   200 می رفتنـد،  مـا 
میدان هـای میـن بسـیار سـاده ای بـود کـه به راحتی 
می شـد بـه آنهـا ورود کـرد و مین هایـش را خنثـی 
و معبـر را بـاز و عالمت گـذاری کـرد. دشـمن عمـق 
میدان هـای میـن را 500 الـی 700 متـر تـا آنجایـی 
کـه جـا داشـت، بیـن خـط مقـدم مـا و خـط مقدم 
کار  داد.  توسـعه  خـودش 
دیگـری کـــه دشــمن در 
ارتبـاط بـا میدان های مین 
کـرد ایـن بـود کـه ایـن را 
به صـورت فعـال زنـده نگه 
قبـاًل مـا  یعنـــی  داشـت. 
میـدان  داخـل  می رفتیـم 
مین هـــر کاری دلمـــان 
می کردیــم؛  می خواســت 
میـن خنثـــی می کردیـم، 
بعــــد چــاشـــنی اش را 
درمی آوردیـــم بعـد ســر 
نشـود،  متوجـه  دشـمن  کـه  می گذاشـتیم  جایـش 
متوجـه شـدیم  عقب نشـینی دشـمن  از  بعـد  ولـی 
کـه نیروهایـی تحـت عنوان گشـتی رزمی یـا کمین 
کـه  میـن می چرخنـد  میـدان  دور  مرتـب  دشـمن 
باشـد  تغییر نکـرده  و  دسـت نخورده  میـدان  ایـن 
و مـا داخلـش معبـر بـاز نکـرده باشـیم و کامـاًل از 
میدان هـای میـن خـودش مراقبـت می کـرد و ایـن 
 یـک مقـدار کار را بـرای بچه های شناسـایی سـخت 

. د  کر

استراتژی  راستای  در  دشمن  اقدام  سومین 
خاکریز  دو  یا  یک  سابق  در  که  بود  این  دفاعی اش 
با سقوط خاکریز  به راحتی  می توانستیم  ما  و  داشت 
اول تقریباً به هدفمان برسیم، ولی بعد از عقب نشینی، 
5ـ4  تا  را  خودش  عقبه  و  مقدم  خط  بین  دشمن 
را  خودش  دفاعی  خطوط  یعنی  داد؛  عمق  کیلومتر 
به 2 و 3 و 4 ]خط[ توسعه و گسترش داد و جالب 
اینجاست که در برخی مناطق حساس که حدفاصل 
دفاعی  خطوط  بین  دشمن  بود،  کوشک  تا  شلمچه 
خودش را هم مین گذاری کرد. ما سند و عکس های 
هوایی آن موقع را داریم که دشمن بین خط اول و 
دوم و سومش مین گذاری کرده بود. دشمن از خط 
اول تا خط دوم، معابر و کانال هایی درست کرد که 
سوم  و  دوم  به  اول  خط  از  خودش  نیروهای  تردد 
جالب  و  می شد  انجام  کانال ها  و  معابر  این  ازطریق 
اینجا بود که در همین معابر و کانال ها هم سنگرهایی 
ایجاد  کرد و نیروهایی تحت عنوان نیروهای اعدام از 
نیروهای حزب بعث گذاشت که اگر ما عملیاتی انجام 
دادیم و این نیروها ترسیدند و خواستند عقب نشینی 
کنند، با این تیم اعدام مواجه  شوند. ازاین رو، نیروی 
دفاع  و  بماند  فشنگش  آخرین  تا  بود  مجبور  عراقی 
کند؛ چون اگر هم می خواست برگردد کشته می شد. 
خب عراق با این اقدامات طبیعتاً شرایط پدافندی را 

در زمین کاماًل تغییر می داد.
بود که مواضع دفاعی  این  اقدام عراق  چهارمین 
خودش را ـ حاال ما از تغییر اشکال هندسی استفاده 
داده  او  به  غربی ها  که  مشورتی  به دلیل  ـ  می کنیم 
ازلحاظ  بود،  رسیده  نتیجه  این  به  خودش  یا  بودند 
دایره ای شکل،  مثلثی شکل،  به  کرد  تبدیل  شکلی 

سردار غالمپور:
]پس از فتح خرمشهر[ دشمن 
و  مهندسی  اقدامات  حوزه  در 
پدافندی خطوط دفاعی خودش 
را کامالً متحول کرد و تغییر داد؛ 
2تا کانال بزرگ به صورت موازی 
تقریباً از شلمچه تا نزدیک فکه 
ایران کشــید و به میدان های 

مین خود عمق داد.
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قوسی شکل و اشکالی به این مواضع پدافندی داد که 
وقتی ما به آنها ورود می کردیم دچار مشکل می شدیم. 
از عوامل اصلی که در عملیات رمضان ما را ناچار به 
ایجاد  عراق  بود که  اشکالی  عقب نشینی کرد همین 
بزرگی  مثلث های  و  پیچیده  مواضع  یک  بود.  کرده 
بودند که ۱/5 ـ ۱ کیلومتر طول و عرض هر ضلعش 
بود، بعد داخل این مثلث 3تا مثلث دیگر تعبیه شده و 
داخل آن نیز سکوی تانک تعبیه کرده بود. به هرحال، 
یک وضعیت خیلی جدید و عجیبی را ازنظر شکلی 

به لحاظ پدافندی ایجاد کرده بود.
پنجمین اقدام عراق در راستای تغییر استراتژی 
پدافندی اش این بود که همه میدان های مین خود را 
انفجاری داد. یعنی در گذشته مثاًل  و  تله ای  آرایش 
یا  است  ضدنفر  بود  معلوم  که  بود  مین  میدان  یک 
جدید،  استراتژی  در  اما  ضدخودرو،  یا  ضدتانک 
و  ضدنفر  به صورت  و  شبکه ای  را  مین ها  دشمن 
ضدتانک به کار می گرفت، بعد تله انفجاری می کرد و 
لذا ورود به این میدان های مین و خنثی کردنشان کار 
اینکه در همه  بسیار سخت و پیچیده ای بود. ضمن 
بود  گذاشته  کار  منور  مین های  مینش،  میدان های 
که به محض اینکه پای یک نیروی شناسایی ما به آنها 
اینها روشن می شد و متوجه می شدند که  می خورد 

درواقع نیرویی به میدان مین وارد شده است.
ششـمین اقـدام عـراق درجهـت اصـالح سـاختار 
دفاعـی  خـود، تغییـرات اساسـی در نیـروی انسـانی اش 
بـود. عـراق بعـد از عملیـات بیت المقـدس و تـا حدودی 
بعـد از عملیـات رمضـان، چیزی حـدود 45 تیـپ پیاده 
اعـزام  مـردم  از  اجبـاری  به صـورت  کـه  نیروهایـی  از 
 شـده بودنـد، بـه سـازمانش اضافه کـرد. 4 تیـپ مردمی 

تحـت عنـوان تیپ هـای جیش الشـعبی و با شـماره های 
سـه رقمی ایجـاد کـرد. این 45 تیـپ تقریباً می شـد ۱5 
لشـکر؛ یعنـی عراق با ۱2 لشـکر بـه ما حمله کـرد، ولی 
در ایـن مقطع ۱5 لشـکر به سـازمانش اضافه کـرد. حاال 
ایـن اضافه کـردن نیـرو فی نفسـه خودش بخـش نیروی 
انسـانی عـراق را توسـعه و سـازمان رزمـش را افزایـش 
مـی داد. دشـمن ایـن تیپ هـای سـه رقمی را در خطوط 
اول ، دوم ، سـوم و چهـارم گذاشـت و لشـکرهای اصلی را 

از خـط آزاد کـرد. یعنی یکی 
از مشـکالت عراق در گذشته 
ایـن بـود کـه وقتـی مـا بـه 
بـه  می کردیـم،  حملـه  او 
لشـکرهای اصلـی اش حمله 
احتیـاط  چـون  می کردیـم 
الزم را نداشـت، قدرت پاتک 
و بازپس گیـری هم نداشـت، 
امـا از عملیـات رمضـان بـه 
بعـد مـا شـاهد ایـن بودیـم 
کـه عراقی ها می آینـد پاتک 
می کنند و از ما بازپس گیری 
می کننـد. دلیلـش ایـن بـود 
سـه رقمی  تیپ هـای  کـه 
و  را روی خطـوط گذاشـت 
واحدهـای اصلـی اش را آزاد 

کرده، برای اسـتراحت، بازسـازی و سازماندهی، آموزش و 
تمریـن بـرای پاتـک بـه عقـب می برد.

استراتژی  راستای  در  عراق  اقدام  هفتمین 
تغییرات  اطالعات  بخش  در  که  بود  این  دفاعی اش 
که  حمایتی  با  عراق  یعنی  کرد.  ایجاد  اساسی 

عــراق بعــد از دو عملیات 
بیت المقدس و رمضان، چیزی 
از  حــدود 45 تیپ پیــاده 
نیروهایی که به صورت اجباری 
از مردم اعزام شده بودند، به 
سازمانش اضافه کرد. این 45 
تیپ تقریبًا می شد 15 لشکر. 
دشمن این تیپ های سه رقمی 
سوم  دوم،  اول،  خطوط  در  را 
و چهارم گذاشت و لشکرهای 

اصلی را از خط آزاد کرد.
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فرانسه،  مثل  کشورهایی  به خصوص  ابرقدرت ها 
اطالعاتی و عمق  برد  او کردند،  از  امریکا  و  انگلیس 
عمق  کیلومتری  ۱50ـ۱00  تا  را  خودش  اطالعاتی 
خطوط ما گسـترش داد. یعنـی مثــاًل یک واحد و 
یگان ما که از اهــواز حرکـت می کـرد، بـــه وســیله 
ماهواره هـــای ابـرقدرت هــا رهگیــری و اطالعاتش 
به عراق داده می شد. عالوه براینکه یک سری عوامل 
کمک  عراق  به  نیز  خودفروخته  داخلی  عناصر  از 
اطالعاتی  برد  عراق  درواقع  می کردند.  اطالعاتی 
ما  لذا  داد.  عمق  هم  و  کرد  تقویت  هم  را  خودش 
هر حرکتی در هر عمقی انجام می دادیم عراقی ها تا 

حدود زیادی متوجه می شدند.«

تأثیر استراتژی پدافندی دشمن بر عملیات های 
خودی

در  دشمن  اقدامات  تشریح  از  بعد  غالمپور  سردار 
استراتژی جدید خود، به بررسی تأثیر این اقدامات بر 
عملیات های نظامی جمهوری اسالمی ایران پرداخت 

و در این زمینه گفت:
در  کنید،  »در یک چنین شرایطی شما حساب 
گذشته ما وقتی به عراقی ها یک حمله می کردیم ـ 
حاال خط اول یا دوم با شرایطی که در وضعیت زمین 
صبح  تا  می کردیم،  حمله  که  شب  ـ  داشت  وجود 
را  اهدافی  و  می کردیم  پیشروی  کیلومتر  حدود ۱0 
که در نظر گرفته بودیم تصرف می کردیم و پشتش 
بود،  خاکریز  یک  یا  بود  جاده  یک  حاال  می ماندیم، 
عملیات  در  مثاًل  می ماندیم.  داخلش  بود  هرچه 
 ۱9 حدود  گذشتیم  کارون  از  وقتی  بیت المقدس 
اهواز ـ  کیلومتر پیشروی کردیم و به جاده آسفالت 

که  کردیم  پدافند  جاده  پشت  و  رسیدیم  خرمشهر 
شد،  ایجاد  شرایط  این  وقتی  ولی  شد.  روشن  هوا 
می زدند  به خط  ما شب  رزمی  واحدهای  این  وقتی 
با عبور از آن میدان های سخت و خطوط پی درپی و 
مستمر پدافندی و پشت خطوط پدافندی دوباره یک 
میدان مین جدید، دوباره یک نیروی جدید، اینها اگر 
درواقع  و  بشکنند  هم  را  خطوط  همه  می توانستند 
پیروز هم می شدند، نتیجه این می شد که مثاًل وقتی 
صبح هوا روشن می شد ما حداکثر می توانستیم 3 ـ 
واحدهای  و  گردان ها  و  بکنیم  پیشروی  کیلومتر   2
تلفات  به هدف  با حدود 70 ـ 60 درصد  رزمی ما 
موانع  مقاومت،  حجم  اینکه  به دلیل  می رسیدند؛ 
دشمن  آتش  بود،  زیاد  دشمن  مین  میدان های  و 
تلفات می رسیدیم به  با 70 ـ 60 درصد  زیاد بود و 
پیشروی  بیشتر  کیلومتر   2 ـ   3 حاال  که  هدفی  آن 
نکرده بودیم. تازه صبح که هوا روشن می شد مواجه 
پاتک  دارد  که  دشمن  تانک  ۱00تا  با  می شدیم 
می کند و به سمت ما می آید. حاال این نیروی خسته و 
درب وداغان که با نیروهای جیش الشعبی و سه رقمی 
درگیر بوده، صبح تازه با نیروی اصلی دشمن مواجه 
اینکه  با  ما  لذا می بینید در عملیات رمضان  می شد. 
پس  را  ما  صبح  کردیم،  پیشروی  را  عمقی  یک 
مقدماتی،  والفجر  عملیات  در  مثاًل  ادامه  در   زدند. 
در عملیات والفجر۱، عملیات ها را که بررسی بکنیم 
این مشکل  این عملیات ها دچار  ما در  می بینیم که 
با  می شد  روشن  هوا  به محض اینکه  یعنی  می شدیم؛ 
ناچار  و  می شدیم  مواجه  دشمن  سنگین  پاتک های 
وضعیتی  چنین  یک  می شدیم. خب  عقب نشینی  به 
چیزی حدود ۱7 ـ ۱6 ماه ما را از انجام عملیات  های 
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یعنی  بازداشت؛  جنگ  روند  در  تأثیرگذار  و  بزرگ 
آزاد  را  خرمشهر  ما  که   ۱36۱ سال  خرداد  سوم  از 
 کردیم تا 2۱ اسفند که عملیات خیبر انجام  شد، در 
طول این دوره 2۱ ماهه ما نتوانستیم در جنگ یک 
عملیات بزرگ سرنوشت ساز را در جنوب انجام دهیم 
فتح المبین  از جنس عملیات هایی مثل  که جنسش 
اقدامی  تنها  باشد.  طریق القدس  یا  بیت المقدس  یا 
که ما می توانستیم در این مدت انجام دهیم این بود 
انجام  میانی  تا عملیات در مناطق  ـ 2  برویم 3  که 
و مسلم بن عقیل)ع(. چون  دهیم، مثل عملیات محرم 
آنجا ارتفاعات است و عراق نمی توانست آن اقداماتی 
انجام  آنجا  بود،  داده  انجام  جنوب  دشت  در  که  را 
بدهد. ولی خب آنها هدف هایی برای ما نبودند. مثاًل 
در محرم یا مسلم بن عقیل)ع( یک پیشروی محدودی 
کردیم، ارتفاعات را هم گرفتیم، اینها در روند جنگ 
شد  این  ما  استراتژی  که  هم  بعد  و  نبود  تأثیرگذار 

حدفاصل  که  اآلن  باالتر.  نقطه ای  یک  از  برویم  که 
حدفاصل  باالتر  برویم  قفل  شده،  طالئیه  تا  شلمچه 
بتوانیم  که  بدهیم  انجام  عملیات  آنجا  فکه  تا  چزابه 
موفق شویم از آنجا به سمت العماره برویم و از آنجا 
سرازیر شویم بیاییم به سمت شرق بصره و هدفی که 
به دنبالش هستیم. خب آنجا هم رفتیم 2 بار عمل 
اتفاقی نیفتاد و شرایطی پیش آمد که  کردیم، هیچ 

دچار عدم الفتح شد.«

انتخاب منطقه هور برای اجرای عملیات
 سردار غالمپور بعد از توضیح و تشریح شرایط جنگ 
انتخاب  از فتح خرمشهر، وارد موضوع چگونگی  بعد 

منطقه هور شد و دراین باره اظهار کرد:
در  ما  که  است  این  سؤال  اصلی ترین  و  »اولین 
عملیات خیبر و بدر چطوری عمل کردیم؛ چه جوری 
و چرا آمدیم در این منطقه باتالقی؛ و چرا زمینی را 

سردار سرتیپ پاسدار احمد غالمپور عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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معقول  خیلی  نظامی  منطق  در  که  کردیم  انتخاب 
به نظر نمی رسد؟ توضیحاتی که عرض می کنم شاید 
به نوعی بتواند ما را متقاعد کند که چرا چنین زمینی 

را انتخاب کردیم.
 فکر می کنم بعد از عملیات والفجر مقدماتی بود، 
یعنی هنوز به والفجر۱ نرسیده بودیم که جرقه ای در 
ذهن آقای رضایی زده شد که از قبل یکی دو بار ما آثارش 
را دیده بودیم. در ذهن ایشان منطقه هورالهویزه بود. 
متأسفانه امروز اثری از هور 
نمی بینید؛ یعنی چیزی که 
در نقشه می بینید و چیزی 
که در زمین می بینید بسیار 
تفاوت دارد. تقریبــاً شرایط 
جغرافیــایی ایـــن منطقه 
کاماًل متحول شده و تغییر 
هور  از  و خبری  کرده  پیدا 
یک  رضــایی  آقای  نیست. 
فکری در سرش بود که ما 
بیاییم در منطقه هورالهویزه 
عمل بکنیم. خــب این فـکر 
را با هیــچ کس در میــان 
نگذاشته بود و ظاهراً بنا هم 
نداشت به کســی بگوید. به 
می کنم  فکر  خاطر  همین 
والفجر  عملیات  از  بعد  یعنی  بود،  سال ۱36۱  اواخر 
مقدماتی، ایشان به من گفت که آقای علی هاشمی را 
خبر کنید، کارش دارم. آقای علی هاشمی در عملیات 
بیت المقدس فرمانده تیپ37 ما بود. وی ابتدا فرمانده 
سپاه حمیدیه بود و بعد فرمانده سپاه سوسنگرد شد. 

چون عرب زبان بود بچه های بومی منطقه را دور هم 
جمع کرده و یک سازماندهی خوبی از مردم و بچه های 
بومی منطقه شکل داده و تشکیالتی درست کرده بود. 
بعد از عملیات بیت المقدس مسئولیتی که به ایشان 
حدفاصل  از  هور  منطقه  کل  که  بود  این  شد  داده 
طالئیه تا چزابه را در قالب یک سپاه پدافندی حفظ 
کند. خب، طبیعتاً ازنظر نظامی نه ما روی این منطقه 
کاماًل  منطقه  یک  عراقی ها.  نه  و  داشتیم  حساسیتی 
باتالقی و یک پدیده جغرافیایی که شناخت روی آن 
واقعاً سخت و دشوار بود. از نگاه عراقی ها اینجا معبر 
و مسیری نبود که اصاًل بشود داخلش عملیات کرد و 

توجه آن چنانی به این منطقه نداشتند.
اینجا  درواقع  که  را  هاشمی  علی  آقای  خب 
مسئولیت داشت پیدا کردیم و فرستادیم پیش آقای 
رضایی. یک جلسه حدوداً ۱/5 ساعته بین آقای رضایی 
و علی هاشمی برگزار شد که از محتوای آن جلسه در 
آن مقطع هیچ کس مطلع نشد. جلسه دونفره کاماًل 
طبقه بندی شده و به  قول  معروف کاماًل سری بود. بعد 
از این جلسه، حدوداً 2هفته ای بود که آقای رضایی 
به منطقه  به شکل غیرمتعارف  بعضاً  لباس مبدل  با 
هور می رفت؛ یعنی آقای رضایی به عنوان فرمانده کل 
بر استیشن جابه جا می شد، ولی  سپاه همیشه سوار 
بودیم که  شاهد  بعضاً  علی هاشمی  با  از جلسه  بعد 
مثاًل با لباس مبدل با تویوتا وانت با دو نفر آدم می رود 
یک جاهایی و برمی گردد. یک زمزمه ای بین بچه های 
افتاد.  راه  قرارگاه ها  فرماندهان  و  مرکزی  قرارگاه 
آقای جعفری می گفتند  و  آقا رحیم  آقا رشید،  مثاًل 
کجا  می رود؛  کجا  می کند؛  چه کار  رضایی  آقای  که 
از  دور  فرماندهان  عکس العمل  این  خب  و  می آید؟ 

یک جلسه حدوداً 1/5 ساعته 
بین آقای رضایی و علی هاشمی 
برگزار شــد که از محتوای آن 
هیچ کس مطلع نشد. بعد از این 
جلســه، حدوداً 2هفته ای بود 
که آقای رضایی با لباس مبدل 
به  غیرمتعارف  شکل  به  بعضاً 
منطقه هور می رفــت؛ مثالً با 
لباس مبدل با تویوتا وانت با دو 
نفر آدم می رود یک جاهایی و 
برمی گــردد. این رفت وآمدها 

شک بچه ها را برانگیخت.
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بعد  شدند.  متوجه  ایشان  و  نماند  محسن  آقا  چشم 
من را صدا کرد و گفت من احساس می کنم که این 
آقا  بله  گفتم  برانگیخته.  را  بچه ها  رفت وآمد ها شک 
محسن، بچه ها هی می گویند آقا محسن کجا می رود، 
چه کار می کند. بعد ایشان به من گفت که من یک 
مأموریتی به آقای علی هاشمی دادم که منطقه هور و 
حدفاصل طالئیه تا چزابه را شناسایی کند. شما اولین 
این  دارم  از علی هاشمی هستید که من  بعد  نفری 
مسئله را با او مطرح می کنم و شما موظف هستید که 

پل ارتباطی بین من و علی هاشمی باشید. 
شاید بتوان گفت یکی از دالیلی که آقای رضایی 
بسیجی  بچه های  که  بود  این  کرد  انتخاب  را  هور 
در  عجیبی  قابلیت  یک  ما  لشکرهای  نیروهای  و  ما 
دوستان  یعنی  داشتند.  جغرافیا  با  خودشان  تطبیق 
فرمانده می دانند که بچه های ما را که در گرمای 60 
درجه در این دشت جنوب و در خاک می جنگیدند، 
بردند شمال غرب در ارتفاعات 2000 و 3000 متر و 
پربرف و سرما و مثاًل 20 درجه زیر صفر، این بچه ها 
همان طور که در جنوب می جنگیدند در شمال غرب 
می جنگیدند.  هم  ارتفاعات  در  می جنگیدند،  هم 
در  را  امیدواری  این  بسیجی  بچه های  قابلیت  یعنی 
آقای رضایی ایجاد کرده بود که این بچه ها می توانند 
خودشان را با جغرافیا تطبیق بدهند، به شرط اینکه 

زمین و جغرافیا به ما اجازه بدهد که عمل بکنیم.«

تأسیس قرارگاه نصرت توسط علی هاشمی
انتخاب هور و  ادامه مبحث  سردار احمد غالمپور در 
همچنین مأموریت آقای رضایی به علی هاشمی گفت: 
»برنامه این جوری شد که آقای علی هاشمی موظف 

قرارگاه  عنوان  تحت  را  اطالعاتی  قرارگاه  یک  شد 
نصرت تشکیل دهد. یک تعداد نیروهای اطالعاتی را در 
اختیار ایشان گذاشتیم. مجموعه نیروهای شناسایی و 
اطالعاتی که در اختیار آقای علی هاشمی بودند 3 دسته 
بودند: یک دسته از نیروهای اطالعاتی عمدتاً نیروهای 
شهری و از بچه های اهواز بودند؛ یک بخش نیروهای 
سوسنگرد،  مانند  منطقه  عرب زبان  بومی  اطالعاتی 
نیروهای  هویزه و حمیدیه بودند؛ و یک بخش دیگر 

یعنی  بودند،  عراقی  مجاهد 
آن طرف  از  که  عراقی هایی 
هور  ازسمت  کرده،  فرار 
ملحق  ما  به  و  بودند  آمده 
تسلط  اینها  بودند.  شده 
هور  به  خوبی  خیلی 
به کارمان  داشتند و خیلی 
می آمدند. لذا سازماندهی به 
این صورت بود که بخشی از 
بخشی  و  شهری  نیروهای 
و  منطقه  بومی  نیروهای  از 
عراقی  نیروهای  از  بخشی 

باهم ترکیب شدند و در همه پاسگاه های منطقه مثل 
پاسگاه شط علی، پاسگاه رفیع، چزابه و طالئیه تقسیم 
در  اینها  و  شد  داده  اینها  به  حد  خط  یعنی  شدند؛ 

پاسگاه ها تقسیم شدند.«

شروع شناسایی ها در منطقه هور
سردار غالمپور درباره چگونگی شناسایی منطقه هور 

توسط قرارگاه نصرت گفت:
به  درواقع  دوستان  هم  این  مأموریت  شد  »قرار 

شناسایی  نیروهای  مجموعه 
و اطالعاتی قــرارگاه نصرت 
3 دســته بودند: یک دسته 
از نیروهــای اطالعاتــی از 
بچه های ]عــرب زبان[ اهواز 
بودند؛ یــک بخش نیروهای 
عرب زبان  بومــی  اطالعاتی 
منطقه سوســنگرد، هویزه و 
دیگر  بخش  یک  و  حمیدیه؛ 

هم نیروهای مجاهد عراقی.
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این شکل باشد که در مرحله اول اینها فقط شناسایی 
فقط  بیاییم  ما  یعنی  دهند.  انجام  را  هور  جغرافیای 
هور  پدیده  ببینیم  و  بشناسیم  را  هور  جغرافیای 
چیست و چه دارد و اصاًل می شود داخلش عمل کرد 
کشید  ماهی طول   3،2 که  می کنم  فکر  نه. خب  یا 
می دهیم  انجام  که  شناسایی هایی  با  بتوانیم  ما  که 
بچه های  میانگین سنی  بشناسیم.  را  هور  جغرافیای 
نبود؛  بیشتر  سال   22،2۱ نصرت  قرارگاه  شناسایی 
ساله.   25،24 تا  داشتیم  ساله   ۱5،۱4 از   ما  یعنی 
خب شناسایی انجام شد. شناسایی های بسیار سخت 
شرایط  این  در  رفتن  روز   4  ،3 بود.  پیچیده ای  و 
سخت هور و گرمای شدید را اصاًل نمی توان توضیح 
داد. واقعاً در یک شرایط سخت بعد از حدود 3 ماه 
توانستیم جغرافیای هور را بشناسیم و تقریباً مسلط 
شویم به اینکه هور چه پدیده ای است؛ نخل چیست؛ 
است؛  چقدر  آب  عمق  چیست؛  آبراه  چیست؛  نیزار 
نقطه  کدام  به  می شود  شروع  که  اینجا  از  آبراه  این 
پیدا  تالقی  هم  به  کجا  آبراه ها  این  می شود؛  ختم 
می کنند؟ یک شناخت نسبتاً خوبی از جغرافیای هور 
پیدا کردیم. خب گام اول برداشته شد و خوشبختانه 
امیدهایی را ایجاد کرد که اینجا می توان عملیات کرد.

شناسایی  که  بود  این  شناسایی  در  دوم  مرحله   
به  یعنی  ببریم؛  عملیاتی  شناسایی  به سمت  را 
شناسایی هایمان عمق بدهیم و بچه هایمان را بفرستیم 
به سمت محدوده ای که دشمن حضور فیزیکی دارد. لذا از 
حدفاصل باالی البیضه تا جنوب منطقه القرنه و حتی تا 
حدود نشوه این خط را تأمین کردیم و جاده اصلی آسفالت 
اتوبان العمارهـ  بصره را خط حد شناسایی عملیاتی قرار 
دادیم و قرار شد که بچه ها گام به گام بروند دشمن را 

شناسایی بکنند و برگردند. خب شناسایی های عملیاتی 
که شروع شد، خوشبختانه به دلیل حضورنداشتن دشمن 
و غفلتش در این منطقه، شناسایی های عملیاتی به خوبی 
پیش رفت و تقریباً می توان گفت هر نقطه و هر هدفی 
که به دوستان واگذار می کردیم به راحتی می رفتند و 
با همه مشخصات شناسایی می شد، حتی همه اهداف 
و کروکی آن  هم کشیده می شد.  فیلم برداری می شد 
بعضاً ما به یک عنصر اطالعاتی یا یک تیم اطالعاتی که 
می گفتیم آقا این خاکریز را شما توضیح بدهید توضیح 
می داد. می گفتیم آقا مثاًل اینجایش چطوری است؟ اگر 
توضیح نداشت می گفتیم دوباره برو اطالعاتت را تکمیل 
وضع  از  دقیق  و  جامع  کاماًل  را  اطالعات  یعنی  کن. 
دشمن در اینجا به دست آوردیم و متوجه شدیم که 
کل حضور دشمن در این منطقه از منطقه شمال البیضه 
تا پایین، حداکثر در چند تا پاسگاه با فاصله حدود 3 
کیلومتر و در حد چند تا پاسگاه نیروهای جیش الشعبی 
است و اصالً منطقه، منطقه نظامی نیست. یعنی ازنظر 
ما باتوجه به آن  همه تانک و توپ و خطوط پدافندی که 
جاهای دیگر دیده بودیم، انصافاً یک جای غیرنظامی 
تلقی می شد و اصاًل خبری از دشمن نبود. خب این کار 
شناسایی عملیاتی هم حدود 3، 4 ماه طول کشید و 
تقریباً می توان گفت همه آن چیزی که ما دنبالش بودیم 

شناسایی شد.«

رعایت مسائل حفاظتی در شناسایی ها
در  شناسایی  سخت  شرایط  درباره  غالمپور  سردار 

منطقه هور گفت:
زیادی  خیلی  حوادث  هم  فاصله  این  در  »البته 
اتفاق افتاد. یک حادثه در طالئیه داشتیم که 4،3 تا از 
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بچه هایمان در میدان مین گیر کردند و دشمن به آنها 
تیراندازی کرد؛ یکی شان شهید شد و دوتا هم اسیر 
شدند. خوشبختانه آن دو اسیر خیلی خوب و مسلط 
به صورت واحد حرف  و  توانستند رعایت گفتار کنند 
و  ژاندارمری هستیم  نیروهای  ما جزء  که  بودند  زده 
دشمن متوجه نشده بود. ضمن اینکه حادثه در طالئیه 
اتفاق افتاده بود؛ یعنی اگر اینجا اتفاق افتاده بود باز 
عملیات  اینکه  به جهت  بود  ضایعه ای  شاید  ما  برای 

کاماًل طبقه بندی شده و فوق سری جلو می رفت.
میانگین سنی بچه های قرارگاه نصرت 22،2۱ سال 
بود  این  داشت  وجود  اینجا  که  جالبی  مطلب  و  بود 
که هیچ گونه محدودیتی و مالحظه ای برای این بچه ها 
قائل نشده بودیم یعنی بچه ها اگر می رفتند شناسایی 
می کردند شناسایی های در عمق دشمن، شناسایی های 
حال  همان  در  سری،  کاماًل  و  طبقه بندی شده  کاماًل 
نماز  در  می زدند،  سر  خانواده هایشان  به  جوان ها  آن 

جمعه شهر شرکت می کردند، با رفقایشان در ارتباط 
بودند؛ خدا را شاهد می گیرم ظرف یک سالی که این 
بیرون  بچه ها  این  از دهان  انجام شد، یک کلمه  کار 
نیامد. این خیلی مهم است که یک جوانی برود برسد 
بگیرید  نظر  اتوبان. شما در  به جاده  برسد  القرنه،  به 
یک جوان بیست ساله برود برسد به نقطه ای در عمق 
دشمن و آن را شناسایی کند و برگردد، بعد به رفیقش 
تکلیف  احساس  این  نگوید.  برادرش  و  خواهر  به  یا 
بچه ها خیلی مسئله مهمی بود. ما واقعاً در سازمان های 
امنیتی معتبر دنیا که امروز برای خودشان یال وکوپالی 

دارند این مسائل را به این قشنگی نمی بینیم.

از شناسایی در هور تا زیارت کربال
 یک حادثه جالب دیگر هم که اتفاق افتاد، این بود 
بروند  که  کردیم  مأمور  را  شناسایی  تیم  یک  ما  که 
پیش بینی  برگردند.  و  کنند  شناسایی  القرنه  سمت 

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، خوزستان، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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بروند  اینها ظرف 3 روز  بود که  این  ما  و محاسبات 
ناصر  نام سید  به  نفر  برگردند. دو  و  شناسایی کنند 
بودند.  عرب زبان  هردو  صارمی،  حمید  و  سیدنور 
قیافه  تراشیده، عین  و محاسن  لباس مبدل  با  اینها 
عراقی ها و باتوجه به تسلطی که به زبان عربی داشتند، 
و  رفتند شناسایی  بومی عراقی سه نفری  فرد  با یک 
قرار بود 3 روز بعد بیایند سراغ ما و اطالعاتشان را 
من  نیامدند.  دیدیم  روز گذشت   5  ،4 بدهند.  ما  به 
به شدت نگران شدم. از من 
آن  بود؛  رضایی  آقای  بدتر 
بود. شاید  تهران  مقطع در 
به من زنگ  بار  روزی 6،5 
اینها  می گفت  هی  می زد 
چی شدند؛ آمدند؛ نیامدند؟ 
به  می آوردم  هم  فشار  من 
شد؛  که چی  هاشمی  علی 
یک  نیامدند؟  آمدند؛  اینها 
فرستادیم،  دنبالشان  تیم 
کردیم  جستجو  و  بررسی 
که چه اتفاقی افتاده است. 
هیچ اطالعاتی دست ما را نگرفت. به شدت هم نگران 
فکر  برود.  هدر  ما  یک ساله  زحمت  نکند  که  بودیم 
برگشتند.  اینها  که  بود  هفتم  یا  ششم  روز  می کنم 
علی هاشمی به من زنگ زد که اینها برگشتند. من، 
هم  و  برگشتند  اینها  که  شدم  خوشحال  خیلی  هم 
از دستشان خیلی عصبانی بودم. واقعاً در ذهنم این 
بزنم.  بود که بروم دِر گوش هرکدامشان یک سیلی 
به  زدم  زنگ  کردم  که  کاری  اولین  طبیعتاً  خوب 
باشد  راحت  خیالت  برگشتند،  اینها  که  محسن  آقا 

آمدم  بعد  است.  نیفتاده  برایشان  اتفاقی  الحمدهلل  و 
قرارگاه نصرت و دیدم علی هاشمی جلو در ایستاده 
است. گفت تو را به خدا کاری با اینها نداشته باش؛ 
کاری  هر  بعد  و  بزنند  را  بدهید حرف هایشان  اجازه 
خواستی بکن. ما در سنگر آمدیم؛ تقریباً نیمه تاریک 
گفتند  اینها  دیدیم  شدیم  که  سنگر  وارد  بود.  هم 
اجازه بدهید ما حرفمان را بزنیم، بعد هر کاری که 
خواستید بکنید. بعد یک چیزی شبیه بقچه انداختند 
جلو من. من ناراحت بودم و اصاًل نفهمیدم اینها چیه. 
بعد گفتم خب توضیح بدهید چیه. گفتند ما رفتیم 
القرنه انجام دادیم. شناسایی که  شناسایی مان را در 
عراقی  بومی  این  برگردیم؛  می خواستیم  شد  تمام 
گفتیم  کربال.  بروید  نمی خواهید  گفت  بود  ما  با  که 
از وسط جنگ در شناسایی عملیات طبقه بندی شده 
مگر می شود برویم کربال؟ بعد یک  چند دقیقه ای یک 
وظیفه مان  و  احساسمان  بین  خودمان  با  مبارزه ای 
ایجاد شد که خدایا چه کارکنیم، برویم یا برگردیم؟ 
خالصه احساس به ما غلبه کرد و گفتیم برویم کربال. 
زیارتی  یک  و  بود  برده  را  اینها  بومی  فرد  آن  بعد 
تأخیرشان  این  و  بودند  برگشته  و  بودند  کرده  هم 
بیشتر به خاطر این مسئله بود. هر سه نفرشان هم در 

عملیات خیبر به شهادت رسیدند.«

حساسیت فرماندهی در شناسایی ها
به  سپاه  فرمانده  حساسیت  درباره  غالمپور  سردار   

شناسایی منطقه هور گفت:
»خود آقای رضایی انصافاً 3، 4 بار اصرار داشت 
ببیند.  را  مسیرها  برود  و  بشود  شناسایی  وارد  که 
محدودیت هایی در شناسایی داشتیم؛ یعنی یک بلم 

آقای رضایــی انصافاً 3، 4 بار 
اصرار داشت که وارد شناسایی 
بشود و برود مسیرها را ببیند. 
در یک شناســایی حدود 50 
متــرِی خط دشــمن رفتیم، 
به راحتــی حرف زدنشــان را 
آقا  گفتم  آنجا  من  شــنیدم. 
محسن بس است، اجازه بدهید 
برگردیم. که دیگر ایشــان را 

مجاب کردیم که برگردیم.
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قرار می گرفت که آن  باید داخلش  بومی  بود و یک 
را  با آن چوب های مخصوص حرکت می داد و کس 
دیگری هم بلد نبود آن را حرکت دهد و دو نفر هم 
شناسایی  یک  در  بکند.  حمل  نمی توانست  بیشتر 
رفتیم تا نقطه ای که مثاًل آقا محسن می خواست آنجا 
راه  بود که  بعدازظهر  ـ 2  رفتیم. ساعت 3  ببیند  را 
خط  مترِی   50 حدود  برگشتیم.  شب   ۱2 افتادیم، 
شنیدم.  را  حرف زدنشان  به راحتی  و  رفتیم  دشمن 
من آنجا ـ خدا شاهد است ـ هراس کردم گفتم آقا 
دیگر  که  برگردیم.  بدهید  اجازه  است،  بس  محسن 
ایشان را مجاب کردیم که برگردیم. می خواهم بگویم 
که خود ایشان خیلی حساس بودند روی این مسئله 
پیش  چطور  منطقه  این  شناسایی های  ببینند  که 
رفته است. خب می خواست یک تصمیم بزرگ بگیرد. 
به  و  افتاد  اتفاق  هم  عملیاتی  شناسایی  به هرحال، 
مرحله ای رسیدیم که تقریباً می شد گفت که شرایط 
برای تصمیم فرماندهی آماده  شده است. به نظرم آقا 
که  بود  گرفته  را  تصمیمش  و  شده  مجاب  محسن 

اینجا عمل کند.«

اجرای  برای  فرماندهان  توجیه  چگونگی 
عملیات در هور

سردار احمد غالمپور بعد از تشریح چگونگی شناسایی 
برای  فرمانده کل سپاه  قاطع  تصمیم  و  هور  منطقه 
مشکل  به  اشاره  با  منطقه،  این  در  عملیات  اجرای 

چگونگی اقناع فرماندهان لشکرها و یگان ها گفت:
مشکل  بزرگ ترین  چون  بود؛  راه  اول  تازه  »این 
که  لشکرهایش  که  بود  این  رضایی  آقای  مسئله  و 
اصلی ترین واحدهای عمل کننده اش بودند، باید توجیه 

می شدند، باید انگیزه پیدا می کردند و به این راحتی 
فرماندهی  روال  بگوید. چون  لشکرها  به  نمی شد  که 
در سیستم ما فرماندهی اقناعی بود؛ یعنی فرماندهی 
نبود که به زور حرفش را بگوید. درست است بچه های 
می گفتی  اگر  که  بودند  والیتی  و  تکلیفی  آن قدر  ما 
و  مدیریتی  شیوه  اما  می رفتند،  آتش،  چاه  در  بروید 
مجاب  باید  فرمانده  که  بود  این جوری  ما  فرماندهی 
این  در  که  می کرد  پیدا  انگیزه  باید  می شد.  قانع  و 

عملیات ورود کند. چنان که 
در ادامه جنگ هم ما دیدیم 
از  بعضی  عملیاتی  در  که 
و  بودند  نگران  فرماندهان 
آنها  به  و  داشتند  هراس 
و  نمی شد  واگذار  مأموریت 
جایشان  را  دیگری  لشکر 
این  برای  می گذاشتند. 
یک  عمل  توجیه  و  مسئله 
ایده ای را آقای رضایی طرح 
اینکه  برای  گفت  و  کرد 
آنها  به  نخواهیم  یک دفعه 

و  بشوند  شوکه  و  کنید  عمل  هور  در  بیایید  بگویم 
خالصه یک شورشی برپا کنند ، بیایید اینها را به یک 
سفر دریایی ببریم. لذا هماهنگی صورت گرفت و یک 
شد؛  هماهنگ  بوشهر  در  ارتش  ناوچه های  از  شناور 
ناوچه جنگی  یک  زال،  یا  بود  سام  اسمش  نمی دانم 
یک  با  فرماندهان  همه  شد  هماهنگ  بود.  ارتش  از 
غروب  تقریباً  و  بوشهر  رفتند  اینجا  از  هواپیما  فروند 
بود شبانه سوار شدیم؛ چون روز نمی شد برویم و اگر 
می رفتیم هواپیماهای عراقی ممکن بود به این ناوچه 

بزرگ ترین مشکل آقای رضایی 
توجیه فرمانده لشکرها ]نسبت به 
عملیات خیبر[ بود. لذا هماهنگی 
صورت گرفت و شبانه سوار یک 
شــناور از ناوچه های ارتش در 
بوشهر شدیم و از بوشهر به سمت 
کیش رفتیم. فرمانده لشکرهای 
ما فهمیدند که قرار است مثاًل 
عملیات آینده جایی باشد که با 
آب و اینها سروکار داشته باشیم.
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آقا  از بوشهر به سمت کیش رفتیم.  بعد  حمله کنند. 
گروه بندی  که  بگویید  فرماندهان  به  گفت  محسن 
بشوند و در رأس هر گروه هم یک فرمانده قرار بگیرد 
قربانی یک  مرتضی  و سازماندهی شده حرکت کنیم. 
بقره.  گذاشت  را  گروهش  اسم  کرد  درست  گروه 
وقتی می گویم کیش، کیش فعلی نیست؛ یک جزیره 
بیغوله ای بود که ۱5 خانوار در آن زندگی می کردند. 
من یادم است بخشدارش وقتی آمد ما را دید، انگار 
که  تنها چیزی  است.  داده  او  به  آسمانی  مائده  خدا 
بود که دوستان رفتند و  اکواریوم  بود یک  در کیش 
برگشتیم  هم  فردایش  غروب  به هرحال،  کردند.  نگاه 
فرمانده  اکثر  در  سفر  این  مسیر  در  البته  آمدیم.  و 
لشکرها آن چیزی که آقای رضایی دنبالش بود محقق 
شد؛ یعنی هی می آمدند می گفتند تو را به خدا کجا 
بکنید،  می خواهید  چکار  کنید،  عمل  می خواهید 
اینها  خب  کنید؟  زیرآب  را  ما  سر  می خواهید  کجا 
چون  بودند.  برده  بویی  یک  بچه ها  که  می داد  نشان 
انصافاً فرمانده لشکرهای ما هم خیلی باهوش بودند. 
فهمیدند که قرار است مثاًل عملیات آینده جایی باشد 
که با آب و اینها سروکار داشته باشیم و ایشان ]آقا 

محسن[ می خواست این زمینه را ایجاد کند. 
دوستان  مثاًل  و  گذاشتند  را  جلسه  و  برگشتیم 
هر  آمد  به ناچار  محسن  آقا  نشدند.  متقاعد  بازهم 
شناسایی  تیم  یک  اختیار  در  را  لشکری  فرمانده 
گذاشت و فرمانده لشکرها را با توجه به خط حدی که 
از قبل تعیین  شده بود، بردند به مسیرهای مختلف. 
بردند؛  ]العماره-بصره[  اتوبان  تا  مثاًل  را  مرتضی  آقا 
یعنی بردند که یک مقدار بچه ها احساس کنند که در 
این مسیری که می روند و در این جغرافیایی که وارد 

می شوند درست است سختی دارد و باتالقی است؛ اما 
دیگر نه خبری از میدان های مین است، نه خبری از 
تانک و توپ است، نه خبری از آتش دشمن است. و 
اینها خب یک مالحظاتی بود که می توانست در ذهن 
بچه ها تأثیر مثبت داشته باشد. این اتفاق هم افتاد و 
خوشبختانه فرماندهان  هم در یکی دو جلسه ای که 
گذاشته شد و توصیه عملیاتی و منطقه ای به آنها شد 

تا حدودی توجیه شدند، اما این  همۀ قصه نبود.«

اجرای  برای  آموزشی  و  لجستیکی  آمادگی 
عملیات در هور

سردار غالمپور در ادامه سخنرانی خود به ذکر پاره ای 
دراین باره  و  پرداخت  امکانات  کمبود  و  مشکالت  از 

گفت:
»یکی از مشکالت اساسی فرماندهان ما آموزش 
بود و قبل از آموزش، مسئله اصلی هم برای لشکرها 
و هم برای فرماندهی کل، مسئله لجستیکی و اقالم 
عمده بود. ما به دو قلم عمده و ضروری نیاز داشتیم: 
۱. لباس غواصی. 2. قایق. قایق هم نه این قایق های 
معمولی؛ یک قایق های مخصوصی درست می کردیم 
که بتواند در هور و آبراه ها تردد بکند و درواقع نیروها 
را منتقل کند. یادم است در این مقطع آقای رضایی 
آقای رفیق دوست که وزیر سپاه بود گفت که ما  به 
هم  هیچ کس  به  می خواهیم،  شما  از  را  قلم  دو  این 
نباید بگویید و به سرعت هم باید اینها ظرف مثاًل 3، 
4 هفته تهیه بشود. در جلسه، آقای رفیق دوست بر 
رضایی؟  آقای  می گوید  چه  که  می زند  خودش  سر 
من چطوری  نیست.  این شدنی  اصاًل  می شود؟  مگر 
بروم ۱500 دست لباس غواصی و ۱500 الی 2000 
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تا شناور برایتان تهیه کنم! به هرحال بحث های زیادی 
دو  که  گرفت  هم  مجوز  شد،  متقاعد  ایشان  و  شد 
و  غواصی  لباس  دنبال  یکی  که  کنند  توجیه  را  نفر 
از  بنا شد مثاًل  بعد هم  برود و  دیگری دنبال شناور 
تهیه  برای  هم  شمال  و  جنوب  در  ماهیگیری  بنادر 
برای  هم  کارگاه  یک  ضمن  در  شود.  استفاده  قایق 
اقدامات  این  که  شود؛  زده  تهران  در  قایق سازی 

گرفت.  صورت  عملیات  آماده سازی  برای  هم جهت 
بود  این  عملیات  این  در  فرماندهی  بزرگ  مشکل 
که نباید کسی متوجه می شد. یعنی هم بنا نداشت 
کسی را توجیه کند و هم باید همه پای کار می آمدند. 
اگر شما به کارنامه  این خیلی کار سختی بود. واقعاً 
قرارگاه نصرت در این عملیات مراجعه بکنید می بینید 
که این بچه ها شب می رفتند شناسایی تا صبح. بعد 

نقشه عملیات خیبر در منطقه هورالعظیم، ۱362/۱2/3. 
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صبح می آمدند سوار کامیون ها و تریلی ها می شدند. 
گواهینامه  و  بودند  بلد  رانندگی  که  آنهایی  بعد 
داشتند، می رفتند از ماهشهر و جاهای دیگر قایق ها 
را می آوردند، رویشان را می پوشاندند و می آمدند در 
منطقه استتار می کردند. یعنی تقریباً همه نوع کار از 
مهندسی تا شناسایی و ترابری را این بچه های نصرت 

انجام می دادند.«

آموزش های سخت برای 
اجرای عملیات

سردار احمد غالمپور درباره 
آموزش یگان ها برای اجرای 

عملیات خیبر نیز گفت:
برای  ما  »درمجموع، 
عملیات  که  عملیات  این 
بود  بی نظیری  و  استثنایی 
نبرد  منطقه  به جهت  هم 
دستاوردها،  به جهت  هم  و 
آماده شدیم. فقط یک نکته 
یکی  بکنم؛  عرض  را  کلی 
اینها  که  بود  این  ما  یگان های  اساسی  مشکالت  از 
آمدند در منطقه جدید. تا اآلن یا در دشت عملیات 
یکی  شرایطی  چنین  در  ارتفاعات.  در  یا  می کردند 
اولین  برای  لشکرها  که  آموزش هایی  مهم ترین  از 
هم  فصل  و  بود  غواصی  آموزش  می  دادند،  باید  بار 
فصل زمستان بود. بچه ها می خواهند آموزشی غواصی 
بدهند، یک هماهنگی شد و تقریباً همه استخرهای 
گرفت.  قرار  لشکرها  اختیار  در  استان ها  سرپوشیده 
دیدیم کفاف نمی دهد، گفتند استخرهای روباز هم در 

اختیار لشکرها بگذارید. باز هم کفاف نداد؛ تاحدی که 
آب های  پشت  بروند  شدند  مجبور  لشکرها  بچه های 
سدهایی که بسیار سرد بود تمرین کنند. بعضی در 
سخت ترین شرایط بچه های بسیج را می بردند آموزش 
این  خب  سردشت.  آب های  مثل  می دادند،  غواصی 
هم یکی از معضالت آموزش بود؛ حاال مسائل دیگر 
هم بود. بعضاً حتی فرمانده لشکرهایمان هم شنا بلد 
نبودند؛ یعنی آمدند در منطقه، شنا هم بلد نبودند. 
حتی نحوه سوارشدن در این بلم های مخصوص را که 
مثل این قایق های کانو است که در مسابقات استفاده 
می شود و خیلی تعادلش سخت است بلد نبودند. این 

از سختی شرایط ما و لشکرها بود.«

سازمان رزم در عملیات خیبر
ازلحاظ سـازماندهی ما 4 قرارگاه داشتیم. کل نیروهای 
ارتـش و سـپاه تبدیـل شـدند بـه 2 قـرارگاه کربـال و 
نجـف. قـرارگاه کربـال مخصـوص ارتـش بـود و شـامل 
لشـکرهای92 زرهـی، ۱6 زرهی، 8۱ زرهـی، 28 پیاده، 
2۱ پیـاده و 77 پیـاده بـود کـه در پاییـن در منطقـه 
جنـوب عمـل می کـرد. البته محـدوده عملیـات ارتش 
و قـرارگاه کربـال را تقریبـاً می دانسـتیم کـه عملیـات 
ناموفقـی خواهـد بـود؛ بـه همـان دلیلـی که مـا از این 
منطقـه فـرار کردیـم و رفتیم سـمت هور. خـب معلوم 

بـود با ایـن مواضـع دفاعی ای کـه عـراق دارد،«

ارزیابی عملیات خیبر
 سردار غالمپور در انتهای سخنرانی خود به ارزیابی 

عملیات خیبر پرداخت و در این زمینه گفت:
»عملیـات خیبـر باوجودی کـه بعضی هـا اعتقـاد 

یــک روز یــا دو روز قبل از 
عملیات خیبر، حضرت امام طی 
حکمی آقای هاشمی را به عنوان 
فرمانده جنگ منصوب کردند؛ 
آمدن ایشان مسئله ای بود که 

همه آمدند پای کار.
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نبودیـم  موفـق  خیلـی  مـا  فیزیکـی  ازنظـر  دارنـد 
مجموعـه  از   %30 شـاید  می گوینـد  هـم  راسـت  و 
اهدافمـان محقـق نشـد، ولـی وقتی کـه مـا در خیبر 
بناسـت حـدود البیضـه تـا القرنـه را تصـرف کنیـم 
و در ادامـه اینجـا سـرازیر شـویم بیاییـم بـه شـرق 
خشـکی  فضـای  ایـن  توانسـتیم  درنهایـت  بصـره، 
جزایـر شـمالی ـ جنوبی و درنهایت بخشـی از هور را 

به عنـوان اهـداف بـه دسـت آوریـم.
متأسـفانه بعضی هـا بـا نـگاه ظاهـری و فیزیکـی 
نمی بیننـد؛  موفقـی  عملیـات  را  خیبـر  عملیـات 
درحالی کـه مـا شـواهد و قرائنـی داریـم کـه نشـان 
و  مهـم  بسـیار  عملیـات  خیبـر  عملیـات  می دهـد 
ارزشـمندی بـوده اسـت؛ ولـو در حـد همیـن %30 
اهـداف فیزیکـی کـه گرفته شـد. یکـی از شـواهد و 
قرائن ما ازجانب دشـمن اسـت. دشـمن از اول جنگ 
کـه حملـه را آغاز کـرد و بعدازاینکه مـا عملیات های 

حصـر  در  نـه  دادیـم،  انجـام  علیـه اش  را  بزرگـی 
فتح المبیـن،  در  نـه  طریق القـدس،  در  نـه  آبـادان، 
بعـدی،  عملیات هـای  در  نـه  بیت المقـدس،  در  نـه 
هیچ جـا از شـیمیایی بـه آن شـکل وسـیع اسـتفاده 
نمی کنـد، ولـی در عملیـات خیبـر بـرای اولیـن بـار 
شـیمیایی  از  وحشـیانه ای  بسـیار  حـد  در  می آیـد 
اسـتفاده می کنـد. خـب این نشـان می دهد کـه این 
مسـئله بـرای دشـمن مهم اسـت. نکته بعـدی اینکه 
دشـمن در اینجـا به شـدت بمبـاران می کـرد و آتش 
می ریخـت. خدا شـاهد اسـت کـه من یـک روز یادم 
اسـت آقـا محسـن تماس گرفـت به من گفـت فالنی 
چـه خبـر؟ گفتـم فقـط ایـن را بـه شـما بگویـم که 
دشـمن آن قدر بمباران کرده که دیگر خسـته شـده. 
هواپیمـای بزرگـی را می آورد شـکمش را باز می کند 
روی سـر مـا اشـغال می ریـزد، یعنـی آهـن آالت و 
نبشـی و اینهـا می ریـزد؛ از بـس از بمبـاران خسـته 

از راست: برادر امین شریعتی فرمانده لشکر 3۱ عاشورا و احمد غالمپور فرمانده قرارگاه کربال در دوران دفاع مقدس.
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شـده اسـت. یعنـی بـا وحشـیانه ترین شـکل ممکـن 
سـعی می کـرد ما را از جزیـره بیرون کنـد. در مقابل 
هـم نیروهـای ما قرار دارند. 8،7 لشـکر را فرسـتادیم 
اینجـا جانانـه با همـه وجـود دارند می جنگنـد. همه  
فرماندهـان مـا هـم در خـط مقـدم و به قول معـروف 
دوش بـه دوش بچه هـای رزمنـده دارنـد می جنگنـد. 
دسـت  از  اینجـا  را  همـت  شـهید  به هرحـال  خـب 
دادیـم، شـهید باکـری را از دسـت دادیم و بسـیاری 
از فرماندهـان تیـپ و گـردان و محـور اینجـا شـهید 
شـدند. آن قدر دشـمن بـه مـا فشـار آورد و عرصه را 
بـر مـا تنـگ کـرد که بـه جایـی رسـیدیم کـه دیگر 
نفسـمان بـه شـمارش افتـاد و خـدا شـاهد اسـت، 
اصـاًل مـا امید بـه اینکـه بتوانیـم اینجا را نگـه  داریم 
نداشـتیم. تـا اینکـه پیـام امـام آمـد که گفـت حفظ 
جزایـر، حفـظ نظام جمهوری اسـالمی اسـت. ببینید 
مسـئله چقـدر اهمیـت دارد. امـام هیچ جـا اهمیـت 
یـک عملیـات را و به دسـت آوردن فیزیکـی را ولو در 
حـد جزایـر این طـوری تشـریح نکردنـد کـه حفـظ 
جزایـر، حفـظ جمهـوری اسـالمی اسـت. بچه هـا بـا 
ایـن پیـام قـوت و قـدرت گرفتنـد و بـا همـه وجـود 
ماندنـد و اینجـا را حفـظ کردنـد. حـاال آنچـه بـرای 
عـراق دردآور بـود و می توانـد به عنوان یک دسـتاورد 

بـزرگ بـرای مـا باشـد، به عنـوان پیـروزی بـزرگ ما 
در عملیـات خیبـر باشـد، ایـن اسـت که بعـد از 2۱ 
مـاه مـا موفـق شـدیم اراده دشـمن را بشـکنیم، از 
مـرز بگذریـم و یـک جایـی را از دشـمن بگیریـم و 
بمانیـم. تـا قبـل از آن ایـن اتفـاق نیفتـاده بـود و 
همـه اراده دشـمن در ایـن بـود کـه نگـذارد مـا از 
مـرزی رد شـویم و مـا فشـار می آوردیـم کـه از مـرز 
رد شـویم  و جایـی را بگیریـم و بمانیـم و ایـن اتفاق 
در عملیـات خیبـر افتـاد. اقدامـات مهندسـی که در 
اینجـا اتفـاق افتاد به خصـوص آن پل خیبـر به طول 
۱3،۱4 کیلومتـر و به دنبـال آن جـاده خاکـی که در 
این منطقه زده شـد، جزء شـاهکارهای مهندسـی در 
ایـن منطقـه اسـت. کمتـر در تاریخ جنگ هـای دنیا 
چنیـن چیـزی می بینیـم و اتفاقاتـی دیگر کـه انصافاً 

هرکـدام در نـوع خـودش بی نظیـر بـود.
اعتمادبه نفـس  شـد  باعـث  خیبـر  عملیـات   
بسـیار قـوی در بچه هـای مـا ایجـاد شـود و حتـی 
مـن به جـرأت می توانـم بگویـم، اگـر مـا در عملیات 
بزرگـی مثـل والفجر8 موفق  شـدیم به دلیـل اراده ای 
بـود کـه در عملیات خیبـر و آموزش بچه هـا در آنجا 
بـه دسـت آوردیـم. بنابرایـن عملیات خیبـر عملیات 

بسـیار بزرگی اسـت.«


