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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

الگوی مدیریت و فرماندهی
سردار امین شریعتی فرمانده لشکر3۱ عاشورا ضمن 
دانشجویان،  و  مسئوالن  فرماندهان،  از  قدردانی 
را  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجربیات  انتقال  موضوع 
صرفاً مختص به صحنه نبرد و مباحثی مانند عملیات، 
خط شکنی، اطالعات عملیات و... ندانست. وی تمرکز 
داد  قرار  فرماندهی  و  مدیریت  نوع  بحث  بر  را  خود 
دفاع  دوران  در  فرماندهان  اصلی  مباحث  از  یکی  و 
تحت  نیروهای  با  فرماندهان  برخورد  نوع  را  مقدس 

امر و سلسله مراتب باالتر از خودشان خواند.

سردار شریعتی حضور در مقاطع مختلف از ابتدای 
جنگ را توفیق الهی دانست و به ارزشمندی موضوع 

فرماندهی خود در ابتدای جنگ اشاره کرد و گفت: 
»اگر کسی بخواهد واقعاً در این عرصه فرماندهی 
چه در حوزه گردان، چه در حوزه تیپ، چه در حوزه 
لشکر و حتی قرارگاه وارد این مرحله ها بشود، حتماً 
باید کسی را برای خودش الگو قرار بدهد. ما خیلی 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  داشتیم  را  سردارها  از 
بین ماها بودند و به شهادت رسیدند و هرکدامشان 

خصوصیت های بسیار ارزشمندی داشتند.« 

تنظیم: محمد محمدپور*

لشکر31 عاشورا در عملیات والفجر8
سردار سرتیپ امین شریعتی و تیم همراه

سردار امین شریعتی از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است که از ابتدای جنگ تحمیلی در 
محور سوسنگرد به همراه فرماندهانی همچون سردار محمدعلی جعفری )فرمانده فعلی سپاه( و سردار احمد 
غالمپور و دیگران با دشمن درگیر شدند. این فرمانده در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت های مختلفی بر 
عهده داشته است؛ وی از مؤسسان و فرمانده تیپ3۱ عاشورا بود. زمانی که تیپ3۱ عاشورا تبدیل به لشکر 
و سردار شهید مهدی باکری به فرماندهی این لشکر منصوب شد، امین شریعتی به قرارگاه نجف اشرف 
در جبهه میانی مأمور شد و در کنار سردار محمدعلی )عزیز( جعفری و به عنوان معاون اطالعات عملیات 
قرارگاه ایفای نقش کرد. پس از شهادت مهدی باکری، بار دیگر فرماندهی لشکر3۱ عاشورا به وی واگذار شد. 
دانشجویان  جمع  در  مقدس  دفاع  فرماندهی  تجربیات  و  فرهنگ  انتقال  اول  دوره  در  شریعتی  سردار 
دافوس دانشگاه امام حسین)ع( در دی ماه ۱394 حضور یافت و به تشریح عملکرد مدیریتی و فرماندهی 
خود و چگونگی خط شکنی لشکر3۱ عاشورا در عملیات والفجر8 پرداخت. در این جلسه سرداران اصغر 

عباسقلی زاده، منصور عزتی و آقای محمد حبیب اللهی ایشان را همراهی کردند.
واژگان کلیدی: امین شریعتی، لشکر3۱ عاشورا، والفجر8 ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.
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در ادامه سردار شریعتی در تشریح مدل فرماندهی 
خود در سطوح قرارگاهی و یگانی، به ذکر خاطرات و 
مصادیقی از دوران فرماندهی خود پرداخت و اظهار کرد:

»من در بعضي از مقاطع در قرارگاه بودم. ازجهت 
سلسله مراتب هم ممکن بود که از بعضي از فرماندهان 
در آن قرارگاه ها ـ حاال اسمي ـ باالتر بودیم، اما هر 
فرماندهي که توی جلسه نکته ظریفي را درخصوص 
بدون  مي کرد،  مطرح  یگانش  و  نیروها  با  رفتار  نوع 
استثنا یادداشت مي کردم و در لشکر عاشورا اینها به 

درد من مي خورد.« 
را  فرماندهان  بین  صمیمیت  و  نزدیکی  وی 
و  دانست  جنگ  محاسن  و  افتخارات  مهم ترین 
قرار  که  هم  کنار  در  لشکرها  »فرمانده  کرد:  تأکید 
هرچه  بودند.  نزدیک تر  برادر  به  برادر  از  مي گرفتند 
به دست  پیروزي  و  انجام مي دادیم  عملیات  هم که 
مي آوردیم، این]روحیه برادری[ عامل اصلي پیروزي 

ما بود. ُحسن جنگ ما این چیزها بود.«
وی در ادامه با ذکر یک خاطره و تأکید بر اینکه یک 
فرمانده لشکر نباید در همه موارد به قرارگاه باالدست 
خود متکی باشد، گفت: »بعد از عملیات ثامن االئمه)ع( 
ـ آن موقع که در سوسنگرد بودیم، سردار عزیز جعفري 
فرمانده بود و من جانشینش بودمـ  یک روز که داشتیم 
براي عملیات طریق القدس آماده مي شدیم )من مسئول 
محور دهالویه بودم( دیدیم که آقا عزیز با آقایی با ریش 
خیلی زیاد آمد و به من گفت این را ببر توی دهالویه، 
توجیهش کن. من یک خرده نگاهش کردمـ  خیلي عذر 
مي خواهمـ  و یک شوخي هم کردم و گفتم این چاقوکش 
را از کجا آوردید که می خواهید من بروم توجهیش کنم؟ 
چون خیلي سرووضع عجیب و خاکي داشت. ایشان ترک 

ما نشست و رفتیم آنجا. خالصه توی دهالویه خط را به 
ایشان نشان دادم. ما هم خط دهالویه را در عملیات قبل 
با سختی نگه داشته بودیم، چقدر پاتک شده بود آنجا. 
خطي که مي رفتیم تصرف مي کردیم و نگه مي داشتیم 
واقعاً همه چیز ما بود؛ یعني حیثیت، آبرو و همه چیز ما 
به آن خط وابسته بود و نمي توانستیم آنجا را از دست 
بدهیم. موقعي که آنجا را نگاه کرد، گفت ببین دادا، یک 
دانه فشنگ از اینجا نمي رود؛ فقط نفر را دست خالي از 
اینجا مي بری بیرون. من بهش گفتم بله!؟ اولین آشنایي 
ما با آقا مرتضي دعوایمان شد. گفتم یعني چي؟ یعني 
من خط را خالي باید ببرم؟ گفت کاًل فقط نفرات را 
برمي داري؛ پتو هم کسي حق ندارد بردارد ببرد. آقا عزیز 
گفت که ایشان قرار است اینجا یک تیپ راه اندازي کند. 
ما دیگر کارمان شده بود اینکه همه این جاده ها یعنی 
خیابان ها و کوچه ها را خاکریز مي زدیم و آقا مرتضي 
مي رفت توی سوسنگرد و خانه ها را خراب مي کرد. جاده 
توی خانه مي زد که بتواند امکانات از آنجا خارج کند. 
یعني اینجا یکی از تجربیاتي که به دست آوردم این بود 
که ما نباید منتظر این باشیم که فقط و فقط قرارگاه 
باالتر چه به ما مي دهد؛ قدر امکانات خودمان را بدانیم. 
ایشان این را آنجا به من یاد داد. این یک نکته مهمي 

بود.«
فرمانده  از  تجربه  کسب  درخصوص  فرمانده  این 
یگان های دفاع مقدس در دوران فرماندهی خود افزود:

»موقعي که رفتم لشکر عاشورا، توی زیرزمین گلف 
)پایگاه منتظران شهادت( جلسه داشتیم. فرماندهان 
آنجا جمع بودند. آمدیم بیرون، حاج حسین ]خرازی[ 
من را کنار کشید و گفت: ... چندتا نکته هست که 
اگر به آنها توجه کنی همه اینها قابل حل است: روی 
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نمازخانه، دستشویی، حمام و خواب بچه ها دقت کن، 
بقیه اش  آخرین موضوع هم بحث غذاي بچه هاست؛ 
انجام مي شود. خدا مي داند تمام اینها نکاتي بود که 
بر من اثرگذار بود و توانستم با این چیزهایی که از 
دوستان یاد گرفتم بروم لشکر و لشکري را که اصاًل 

آماده نبود، آماده بکنم.«
سردار شریعتی در ادامه، نحوه مدیریت فرماندهان 
دوران دفاع مقدس را الگویی خواند که حاصل تجارب 
گفت:  و  است  هشت ساله  جنگ  دوران  گران سنگ 
خرازي  شهید  بگویم  الگو  یک  به عنوان  »مي خواهم 
کی بود، شهید باکري کی بود، شهید کاظمي کي بود. 
من مدیریت جهادي را کاًل آمدم خالصه کردم در این 
شهدا، اینکه مثاًل مي گویند مدیریت بر قلب ها، یعني 
چی؟ این همین طوري نیست! این طوري نیست که به 
این سادگي به دست بیاید. من ساعت ها نشستم روي 

این موضوع کار کردم.«

ضرورت انتخاب الگوها و استخراج درس ها
در  عاشورا  لشکر3۱  فرمانده  شریعتی  امین  سردار 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  مقدس،  دفاع  دوران 
را به ضرورت الگوگیری از روش و منش فرماندهان 
دوران دفاع مقدس اختصاص داد و دراین باره گفت: 
که  هرجایی  در  هرکسی  که  است  این  نکته  »اولین 
را  شهدا  از  یکی  بپذیرد،  را  مسئولیتی  می خواهد 
یکی  باکری،  مهدی  یکی  بدهد.  قرار  الگوی خودش 
قرار  الگو  را  شوشتری  شهید  یکی  همدانی،  شهید 
اینها چه کارهایی کردند که خدا آنها  بدهد. ببینید 
به  ببینید  نشدند،  شهید  بی دلیل  اینها  پذیرفت.  را 
این  به  شدند؟  شهید  که  بودند  رسیده  فضایلی  چه 
سادگی نیست. من در لشکر عاشورا آدم داشتم که 
کنارش  بتوانم  بار  یک  بود  این  آرزویم  می داند  خدا 
بایستم و نماز بخوانم، چون اجازه نمی داد. در تخریب 

هم بود. مِن فرمانده لشکر آرزویم این بود. 

سردار سرتیپ امین شریعتی فرمانده لشکر3۱عاشورا در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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در  هم  بود،  عمیق  الگوگیری  این  دوران جنگ  در 
رفتار ظاهری و هم در منش اخالقی و باطنی افراد. همین 
شهید مهدی باکری لباس کار خاکی می پوشیدند، یک 
چفیه سفید می گذاشت که عرق نکند ]لباسش[ کثیف 
نشود؛ همه نیروهای لشکر اینها را پوشیده بودند. هرکاری 
که این فرمانده لشکرها می کردند، بالفاصله بچه ها تقلید 
می کردند. خیلی ها عادت کردند. فرماندهان ما این چیزها 
در  این طوری  و  می کردند  این طوری عمل  داشتند،  را 
کرده  پیدا  جا  بچه ها  قلب 

بودند. 
من اینجا بحث مدیریت 
و فرماندهی را در زمان جنگ 
دوستان  و  می کنم  مطرح 
از  امروز  اگر  توجه کنند که 
این موارد درس نگیریم و اینها 
را ادامه ندهیم، کسی که در 
آینده می خواهد فرمانده تیپ 
یا لشکر باشد، نمی تواند، امکان 
ندارد. ما می خواهیم از انقالب 
دفاع بکنیم، از جهان اسالم 
دفاع بکنیم؛ مأموریت نیروهای مسلح این چیزهاست. 
نه اینکه برویم از صبح تا شب صبحگاه بگذاریم و این 

بحث های تکراری را داشته باشیم. 

۱.  جامعیت و خوش فکربودن فرماندهی
در همه  که  بود  این  ما  فرماندهان  از خوبی های   یکی 
در  چه  سیاسی،  ابعاد  در  چه  بودند؛  خوش فکر  موارد 
ابعاد فرهنگی و چه در ابعاد نظامی. اینها واقعیت هایی 
است که برای شما مثال می زنم. مثاًل شهید باکری یک 

مهندس بود، به همان اندازه ای که مهندس بودـ  فیلمش 
هست و دوستان می توانند بروند و بگیرندـ  ایشان داخل 
لشکر تفسیر قرآن می کرد. در کنار همه اینها بحث های 
فرهنگی اش در حد اعال بود. شهید باکری همه را در 
روز  مثاًل یک  را،  روحانیون  لشکر جمع می کرد، همه 
می دیدی سیصدتا روحانی در سراسر لشکر جمع شده اند. 
می گفت یک، دو، سه، چهار، پنج، اینها حرف هایی است 
که می خواهم در واحدها و گردان ها بزنید. قشنگ این 
موضوع جا می افتاد. در لشکر عاشورا یک زمانی تصادف 
در همه  البته  تصادف می کردند.  ماشین ها  و  بود  زیاد 
یگان ها داشتیم. ایشان می آید می-گوید چه کار کنم؟ 
روحانیون را جمع می کند و می گوید به نیروها بگویید 
شما آمدید اینجا بجنگید، آمدید جان خودتان را تقدیم 
بکنید، چرا مسائل شرعی را رعایت نمی کنید؟ حدود یک 
ماه این روحانیون در لشکر فقط درباره سرعت مجاز و بحث 
تصادفات و اینها صحبت می کردند. همه را هم خودش 
خط می داد، یعنی خوراک بحث ها را به آنها می رساند. 
بعد از اینکه کارها را انجام داد، در کیلومتر ماشین از 
95 به باال را چسب زد. باالیش را هم برچسب زده بود 
که برادر عزیز من، این بیت المال، مال خون شهداست. 
همه اینها را باالی سر راننده اتیکت تبلیغاتی زده بود، به 
همه ماشین های لشکر. خب ببینید کار فرهنگی باالتر 
ما در حوزه  استان های  این! در حوزه سیاسی همه  از 
جنگ مسائل سیاسی داشتند. کدام استان بوده است که 
بحث سیاسی نداشته باشد؟ در منطقه خرم آباد گردنه ای 
داشتیم، از پلدختر که به آن گردنه تنگ فنی می گفتند 
و یک گردنه بسیار بزرگ و معروفی بود. پادگان لشکر 
عاشورا در دزفول بود، البته بعداً من که جانشین نیروی 
زمینی شدم، رفتم آن را گرفتم و پادگان آموزشی برای 

سردار شریعتی: 
فرمانده لشــکرها در کنار هم 
از برادر به  که قرار مي گرفتند 
هرچه  بودند.  نزدیک تر  برادر 
مي آوردیم،  دست  به  پیروزي 
عامل  بــرادری[  این]روحیه 

اصلي پیروزي ما بود. 
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نیروی زمینی شد. آنجا اآلن هست. می گفتند بچه های 
مسائل  می آیند،  شهرهایشان  از  وقتی  عاشورا  لشکر 
سیاسی شان را باید بگذارند و بیایند پایین. ایشان گفته 
بود کسی حق ندارد با خودش ]مسائل را[ بردارد بیاید 
پایین. در لشکر عاشورا واقعاً بعضی از بچه ها اختالف نظر 
شدید داشتند، اما این خوش فکری شهید باکری باعث 
شد که اصاًل این حرف ها ممنوع شود و همه فقط به 

جنگ و دفاع مقدس فکر کنند. 

2.  نظم و انضباط
در پادگان شهید باکری دزفول حدود هزار هکتار زمین 
در اختیار این لشکر بود. یعنی اگر خیابان اصلی اش را 
آسفالت می کردیم، هواپیما می توانست روی آن بنشیند. 
شهید باکری همه اینها را تقسیم کرده بود، چون اگر 
تلفات  آرایش،  این  با  می شد،  بمباران  آنجا  بار  یک 
خیلی سنگینی می دادیم. در همه مباحث کاماًل دقت 
می کرد. در بُعد عملیاتی روی بحث شناسایی ها، خیلی 
حساس بود. بعضی از دوستان ممکن است اشتباه کنند 
و فکر کنند ما که فرمانده بودیم، در سنگر می نشستیم. 
این طوری نبود؛ یعنی اگر جای ما امن تر از نیروهایمان 
والفجر8  عملیات  در  من  داشتیم.  وجدان  عذاب  بود، 
موقعی که با آقای ]شهید احمد[ کاظمی در سنگر روباز 
نشسته بودیم، احساسم این بود که چطوری می-توانم 
در یک سنگر محکم بنشینم و این بچه ها را بفرستم 
جایی که معلوم نیست چطور می خواهند بروند و این 
کار را انجام بدهند. در همین عملیات والفجر8 موقعی 
که غواص ها عبور کردند، بچه های لشکر خیلی نگران 
از  دجله  آن ور  رفت  باکری  مهدی  می گفتند  و  بودند 
دستش دادیم، این هم می خواهد برود آن ور اروند؛ از 

آقای  بروم آن ور.  نمی گذاشتند من  دستش می دهیم. 
سردار کبیری که جانشین من در لشکر بود، آمده بود و 
ایستاده بود به اتفاق دوستان و سفت و محکم می گفت 
شما نباید بروید. اصاًل دعوایمان شد. گفتم این حرف ها 
کنار  در  من  می شود  مگر  می زنید؟  شما  که  چیست 
بچه ها نباشم؟ بالفاصله در یک قایق با یک موتورسیکلت 
ما را به آن ور منتقل کردند. هوا تاریک بود که من آن ور 
و دیدید، یک  رفتید  اسکله ای که  بودم. پشت همین 

قرارگاه فرماندهی گردان بود 
خود  بود؛  نکرده  سقوط  که 
رفتیم  بچه ها  به اتفاق  من 
آنجا را گرفتیم و پاک سازی  
خیبر  عملیات  در  کردیم. 
داخل  ما  فرماندهان  همه 
این جزیره جنوبی، در ضلع 
مرکزی  جاده  در  مرکزی، 
داخل  بودند،  شده  جمع 
وقتی  قسم،  واهلل  که  جایی 
می لرزد.  تنم  می آید،  یادم 
همت،  آقای  باکری،  آقای 

زین الدین،  آقای  کاظمی،  احمد  آقای  ابوشهاب،  آقای 
آقای قاسم سلیمانی، یعنی هفت هشت تا از فرماندهان 
اصلی ما آنجا مستقر بودند و نیروهایشان درگیر. پس 
ببینید این یکی از خصوصیت های بارز فرماندهان بود. 
فرماندهان همیشه همه چیز را خودشان چک می کردند. 
نه اینکه اعتماد نداشتند، اعتماد به نیروهای شناسایی 
بود، اما ما باالخره باید از ته قلب اطمینان پیدا می کردیم 
که این تیم شناسایی درست شناسایی اش را انجام داده 
است و بعد بچه ها را بدهیم دستش که ببرد جلو. همه 

سردار شریعتی: 
الگو  یک  به عنوان  مي خواهم 
بود،  کی  خرازي  شهید  بگویم 
شــهید باکري کی بود شهید 
کاظمي کي بوده. من مدیریت 
جهــادي را کالً آمدم خالصه 
کــردم در این شــهدا، یعني 

مدیریت بر قلب ها.
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فرماندهان همین کار را می کردند. یعنی چی؟ قبل از 
عملیات همه موارد یک دور باید چک شود، از شناسایی 
گرفته تا مانور جزء به جزء تا دسته و رده پایین تر. یعنی 
همه را باید چک کرد. کسی که می خواهد فرمانده شود، 
باید بداند که خیلی سخت است، برایش مسئولیت دارد 

و مسئولیت خون بچه ها به گردنش است.

3.  اطاعت پذیری
درون  در  هم  که  بود  به گونه ای  اطاعت پذیری 
یگان ها و هم از یگان به باال، وجود داشت، اما نه به 
این شکل کورکورانه. فرمانده گردان بود که می آمد 
و می نشست، با من هزارتا بحث و دعوا هم می کرد. 
قشنگ باهاش صحبت می کردم؛ یعنی تحمل داشتیم. 
می نشستیم صحبت ها را می شنیدیدم، چه می گویند، 
نقطه نظراتشان چیه؟ نه اینکه من فکر کنم عقل کل 
هستم. خیلی از اینهایی که زیردست ما بودند، خیلی 
از ماها بهتر بودند. حاال باالخره طوری شده بود و ما 
مسئول شده بودیم یا امثال ما را مسئول کرده بودند، 
خیلی ها بودند. اما همه تالشمان این بود که اگر قرار 
است زیردست هایمان اطاعت پذیری داشته باشند، ما 
هم باید خودمان اطاعت پذیر باشیم. مگر می شود ما 
خودمان یک سری آدم های متمرد باشیم، بعد انتظار 
با  اطاعت کنند.  ما  از  زیردست هایمان  باشیم  داشته 

کمال اخوت و برادری حرف ها زده می شد.
همین آقا محسن که خدا حفظش بکند که واقعاً 
را هم  کار  این  استارت  است،  نظام  افتخار کل  مایه 
ایشان زد. جا دارد واقعاً تشکر کنم و تشکر اصلی ام 
هم باید از مقام معظم رهبری باشد که چنین فردی 
را برای این کار انتخاب کرد. همه ما باید تشکر کنیم. 

اولین بار است که ما این کارها را می کنیم؛ این جلسات 
را  حرف ها  می نشستند،  بچه ها  همه  بحث ها.  این  و 
می زدند، اما همین آقا محسن ـ خدا می داند ـ وقتی 
کار.  پای  بکنید، همه می رفتند  را  کار  این  می گفت 
اطاعت پذیری در حد عالی بود و در لشکرها نهادینه 
شده بود؛ یعنی این طوری نبود که یک جایی باشد، 

یک جایی نباشد، واقعاً نهادینه بود.
 

4 . بازدیدها و نظارت ها
که  هم  را  ماشین هایتان  الستیک  عزیز  دوستان 
که  نگویید  بکنید.  کنترل  باید  است،  امرتان  تحت 
ترابری این کار را می کند، نه باید شما در طول ماه 
برنامه بازدید بگذارید و به یگان تحت امرتان بروید. 
کار  می کند،  زندگی  دفتری  در  که  کسی  آن  حتی 
می کند، فصل بهار و زمستان برود پشت بامش را چک 
نباید  پادگان  کند.  چک  برود  که  بگذارد  آدم  کند. 
این  باشد.  درب وداغان  و  کثیف  و  آشفته  این طوری 
معنی ندارد. خدا می داند آقایان عزیز، من تا خیلی بعد 
از قطعنامه هیچ وقت نبود که در لشکر بدون پوتین 
در  دمپایی  با  نداشت  ما کسی حق  لشکر  در  باشم. 
محوطه بچرخد، امکان نداشت. اگر کسی را می دیدم، 
روی  ماشین ها  همه  می گرفتم.  را  گوشش  بالفاصله 
شده  مشخص  قسمتی  یک  روی  واحدی  هر  فرم، 
بهداری،  بود.  مشخص  فرماندهی  و  ستاد  جاده  بود. 
یک  اگر  بود.  مشخص  جایش  اینها  همه  مخابرات 
ماشین کج وکوله بود، سریع آدم می رفت بهش تذکر 
می داد که چرا این طوری است؟ نظم بسیار مهم است. 
کسی که می-خواهد واقعاً فرمانده موفقی باشد، اول 
باید از خودش شروع بکند، باید منظم باشد، وگرنه 
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شریعتی  امین  والفجر8،  عملیات  در  لشکر3۱عاشورا  اطالعات  مسئول  عباسقلی زاده  اصغر  سرداران  راست:  از 
فرمانده لشکر، منصور عزتی فرمانده گردان حضرت علی اصغر و محمد حبیب اللهی مسئول حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس سپاه عاشورا، اردوگاه میثاق آبادان، دی ماه ۱394.

اگر بخواهد همین طوری برخورد بکند فایده ندارد. لذا 
نظارت دقیق و بازدیدهای مستمر بسیار مهم است. 
بازدید هم نه به عنوان اینکه برویم یک قولی بدهیم 
که آقا، این کار را انجام می دهیم، بعد نتوانیم انجام 
یک سری  شما  امر  تحت  یگان  باالخره  نه.  بدهیم؛ 
باید  آنها  از  هرکدام  فرماندهان  که  دارد  مجموعه ها 
پاسخ گو باشند. من زمانی که جانشین نیروی زمینی 
بودم، سه شنبه آخر هر ماه را روز نگهداری اعالم کردم. 
از تجربه لشکر عاشورا این کار را کردم. سه شنبه آخر 
هر ماه روز نگهداری بود؛ یعنی دستورالعمل تنظیم 
کرده بودیم که آن کسی که پای کامپیوتر بود، آن 
کسی که مکبر بود و یک آمپلی  فایر تحویلش بود، 
روز  آن  در  باید  همه  می کردند.  کنترل  باید  همه 
باید  همه چیز  و  می کردند  و...  تمیزکاری  نگهداری، 
منظم می بود و بازدید می کردیم. همه نیروی زمینی 
یعنی همه یگان ها چک لیست داشتیم. نمی-دانم اآلن 

هم انجام می شود یا نه؟ محل استراحت نیروها باید 
بازدید بشود. خدا می داند در لشکر عاشورا در گرمای 
50 درجه دزفول، 50 درجه باالی صفر یعنی از شدت 
گرما از چشم هایم خون می آمد، یک کانکسی بود که 
محل ]استراحت[ مهمانان بود، معروف بود، مسئوالن 
سطح باالی استان ها که می آمدند بازدید، می رفتند 
آنجا، اما من نمی رفتم در آن استراحت بکنم، چون 
بچه ها زیر چادر بودند. اینها بود که آن ارتباط قلبی 
فرماندهان  با  نبود.  فاصله ای  یعنی  برقرار می کرد.  را 
جلسه داشتیم، آمدند پیش من گفتند امین آقا، برویم 
هوایی  دقیقه  چند  بنشینیم،  کانکس[  ]توی  آنجا 
]عوض کنیم[. گفتم اصاًل و ابداً حق ندارید، من هم 
بگویم، شما نباید بروید. شما بچه هایتان زیر چادرند، 
زمانی می رویم زیر آن می نشینیم که بچه هایتان همه 
زیر آن باشند. بسیجی ها هم می دیدند؛ بسیجی هایی 
کجا؟  بودند،  آمده  کشور  سردسیر  مناطق  از  که 
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تابستان 50 درجه دزفول. گفتم من بچه های مردم 
را دادم دست کسی که این طوری بخواهد بچه ها را 
تربیت بکند؟ بچه های ۱7 ـ ۱6 ساله که زیر دست 
این هستند، خانواده شان اینها را در پر قو نگهداری 
اینها! خدا  زیر دست  بفرستم  را  اینها  بعد  می کنند، 

می داند که من عزلش کردم.
 

5.  سخت کوشی و پشتکار فراوان
شما عکس های این فرماندهان 
شهید را دیده اید؛ آدم وقتی 
نگاهشان می کند، فکر می کند 
نداشته اند.  خواب  اصالً  اینها 
این  نداشتند،  خواب  واقعاً 
پشتکار،  است.  واقعیت  یک 
این  همه  کوشش،  تالش، 
بازدیدها و نظارت های دقیق، 
احساس وظیفه به بچه هایی 
بودند،  امرشان  تحت  که 
مدام  نداشتند.  خواب  اینها 
درحال  و  رسیدگی  درحال 
کار ]بودند[. یادم است، فکر 
کنم قبل از عملیات بدر بود، 
جانشین سردار عزیز جعفری 
بودم، ساعت 2 شب بود که مهدی باکری رفت خانه شان 
در اهواز که  سری به خانمش بزند. ساعت 2 در قرارگاه 
جلسه تمام شد، ساعت 7 صبح داشت می رفت لشکر. 
ببینید احساس وظیفه کردن، تکلیف، سخت کوشی، تالش 

و... اینهاست. 
یکی از نکات بسیار مهم این است که آنجا ما خط 

و مرز برای کسی نداشتیم. این قدر توانمند بودیم که 
هم از آدم های معترض به خودمان استفاده می کردیم 
و هم از آنهایی که موافقمان بودند. انتقادپذیر بودیم. 
بیش از همه، فرماندهان شهیدمان این طور بودند. اگر 
سالیق  همه  از  نمی شدند.  شهید  نبودند،  این طوری 

استفاده می کردند.
 

6. تواضع
کنیم.  پدری  امرمان  تحت  یگان های  در  باید  واقعاً  ما 
اینکه حضرت آقا می گویند جذب حداکثری، باید توجه 
شود. این خیلی مهم است. درباره بحث تواضع، اینکه 
می گویند حکومت بر قلب ها، این طور نبود که مثالً یک 
نسخه ای روی کاغذی، جایی، بیلبوردی ـ این کارهایی 
تابلو  باشد[،  ]بوده  ـ  می دهیم  انجام  داریم  اآلن  که 
تبلیغاتی بزنیم؛ نه. فرماندهان آن موقع هرچه تواضعشان 
بیشتر می شد، خدا عزت بیشتری به آنها می داد و در 
دل بچه ها بیشتر جا می گرفتند. این واقعیتی بود که 
هرچه تواضع فرماندهان بیشتر بود درمقابل نیروهایشان 
و کسانی که تحت امرشان بودند، خدا عزت بیشتری به 
آنها می داد. این رمز موفقیت بچه ها بود. اینکه می گویند 
چطوری بود، این است. تواضع بیش از حد، اما معقول و 
درست، و این باعث می شد که خدا به اینها عزت می داد. 
هرچه که اینها بیشتر درمقابل خداوند سر تعظیم فرود 
می آوردند، خدا به اینها عزت بیشتری می داد. این رمز 
موفقیت فرماندهان بود. من یادم است در جلسه ای ـ 
حاال نمی خواهم جزئیاتش را بگویم، می خواهم تواضع را 
بگویم ببینید چقدر بوده است. اآلن در بعضی از مجالس 
وقتی صدایمان نمی زنند برویم باالی سن از ما تقدیر 
بکنند، ناراحت می شویم. اآلن این طور شده، خیلی هایمان 

سردار شریعتی: 
نزدیــک بــه 800-700 نفر از 
بســیجي هاي زبده را انتخاب 
کردم و در اختیار آموزش نظامي 
نظامي  آموزش  به  گذاشــتم. 
هم گفتم شــما مي روید داخل 
دریاچه سد دز و این بچه ها باید 
یک شناگر ماهر ماهر بشوند. با 
پل هاي خیبري و نبشي در داخل 
سد دز چندین استخر درست 
کردیم که این بچه ها می رفتند 

داخل آنها شنا مي کردند. 
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ناراحت می شویمـ  آقای خرازی و مهدی باکری و احمد 
کاظمی، همه بودیم. آنجا گفتند یک کسی برود باال، 
یکی یکی  می شد.  مطرح  باال  می رفت  هرکسی  یعنی 
پرهیز کردند، یعنی فرار کردند از آنجا، به خاطر چی؟ 
به خاطر اینکه اصاًل دنبال این چیزها نبودند. می گفتند 
ما باید پیش خدا مطرح بشویم، پیش نیروهایمان مطرح 
بشویم. این برایشان اصل مسئله بود. این قضایا عاملی بود 
برای اینکه خیلی  از بچه ها جاهای مختلفی که می رفتند، 
اصالً آنها را نمی شناختند. خیلی از نگهبانی های لشکرها 
و یگان ها آنها را اشتباه می گرفتند. همین آقای مهدی 
باکری ـ در فضای مجازی احتماالً شنیده باشید ـ یک 
بار می رود جایی در تدارکات و به پیرمردی که از ماشین 
جنس برمی داشته و می برده ]است[، کمک می کند. بعد 
مسئولی که آنجا بوده مال آن قسمت تدارکات در اهواز، 
برنج  گونی  می کند،  کار  خوب  بسیجی  این  می گوید 
می گذارد روی دوشش، می برد و می آید. بعد یک کسی 
می آید و می گوید عجب نیرویی امروز برای من آمده، 
ببین چطوری دارد کار می کند. او می گوید این فرمانده 
به سرش و  باکری است. که می زند  لشکرمان مهدی 
می رود پیشش عذرخواهی می کند. باکری می گوید نه، 

چه اشکال دارد کمکتان بکنم.

7. ساده زیستی و حکومت بر قلب ها
 در عملیات بدر من کنار مهدی باکری بودم. این هم خواست 
خدا بود که ما کنار باکری باشیم. قسمت شده بود که ما کنار 
باکری باشیم، بچه ها بیشتر ما را ببینند و باکری که شهید 
بشود، من بروم فرمانده بشوم. در عملیات بدر رسیده بودیم 
پشت این سیل بند هور اطراف روطه و لشکر عاشورا و نجف 
سمت چپ بودند. بچه ها خط را شکسته بودند. پشت، آب 

بود، جلو هم دشمن. 8 کیلومتر باید می رفتیم تا می رسیدیم 
به دجله. پشت خط اول که شکسته شده بود، همه ُکپ 
کرده بودند. گردان ها همه مانده بودند و جلو نمی رفتند. 
تانک و نفربر هم با تیربارها نوک خاکریز را می زدند. اصاًل 
باکری  مهدی  با  آنجا  شود.  بلند  نمی توانست  هیچ کس 
رسیدیم پشت سیل بند، پیش بچه ها نشستیم. گفتیم چرا 
نمی روید؟ گفتند این طوری و فالن است. صحبت شد، گفت 
من بلند می شوم سر سیل بند تکبیر می گویم، پشت سرم 

این بچه ها راه می افتند. گفتم 
مهدی، این کار را نکن، تو بلند 
شوی از اینجا می زنندت. گفت 
من بلند می شوم، ببین اینها 
من  هرچه  می آیند.  چطوری 
گفتم، گفت نه، من این کار را 
می کنم. بلند شد، خدا می داند، 
این  را که گفت، همه  تکبیر 
بچه ها که پشت خاکریز ُکپ 
کرده بودند، مثل مور و ملخ از 
پشت این سیل بند بلند شدند. 
تکبیرگویان پشت سرش رفتند 

و بعدش رسیدیم به دجله. این حکومت بر قلب هاست.

8. توجه به سیر رشد نیروها
در  واقعاً  من  باشد.  مشخص  باید  نیروها  رشد  سیر 
زمان خودم به این دقت می کردم. زمان شهید باکری 
همه فرماندهان این کار را می کردند. من کنار دستم 
یک تیمی را گذاشته بودم، امکان نداشت که فرمانده 
گردانی را من منسوب کرده باشم که فرمانده دسته 
جانشین  نباشد،  نبوده  گروهان  فرمانده  باشد،  نبوده 

سردار شریعتی: 
آنچه در این عملیات ویژگي 
بســیار خاصی داشت یکي 
اطالعات عملیات، دوم بحث 
گردان هاي خط شکن و سوم 
بحث مهندسي بود که بسیار 

اهمیت داشت.
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گردان نبوده باشد. این آقای عزتی که صبح کنار من 
تا فرماندهی لشکر آمد و  او را دیدید،  بود و  نشسته 
دانشکده  فرمانده  شد،  شهدا  ویژه  لشکر3  فرمانده 
ایشان  می شناسند.  را  ایشان  برادرها  شد.  افسری 
فرمانده دسته بود که من به لشکر عاشورا رفتم. بعد 
شد فرمانده گروهان، بعد شد جانشین گردان، بعد شد 
فرمانده گردان، بعد شد فرمانده محور. آقای اصانلو که 
فرمانده قرارگاه حمزه است، مسئول دسته ایشان بوده. 
یعنی سیر رشد نیروها باید درست انجام بشود. اینکه 
مثاًل  یا  فالن  فرمانده  برود  بیاید  از دسته یک کسی 
مدیر فالن ]بشود[ واقعاً اشتباه است. به همین دلیل 
بعضی  در  تصمیم گیری ها  یک سری  مواقع  از  بعضی 
جاها صورت می گیرد که به دلیل بی اطالعی از مسائل 
ریز است. برادرها باید دقت بکنند هرکجا که هستند، 

این سیر رشد نیروهای تحت امر درست انجام بشود. 

۹. همدلی، هم زبانی، اخوت و برادری 
یکی از موارد دیگری که فرماندهان باید بسیار دقت 
برادری  و  اخوت  هم زبانی،  همدلی،  بحث  می کردند، 
درباره  من  پیش  بیاید  کسی  که  نبود  این  ]بود[. 
آقای فالنی در لشکر من صحبت بکند که این فالن 
فالن شده این طوری بود، بهمان بود و من هی داغ 
و ترش کنم. ما شده بودیم محرم اسرار همه بچه ها؛ 
یعنی سی هزار نفر. تحملمان هم خیلی باال بود؛ خدا 
واقعاً خیلی لطف می کرد. این آقای منصور عزتی در 
عملیات کربالی4، در گردانی که بود، تلفات داد. آقا 
بود  ام الرصاص  یا  بوارین  در  خطش  قربانی  مرتضی 
بود.  کشیده  طول  و  بدهد  انجام  بود  نتوانسته  که 
یک  شما  که  بدهند  دستور  من  به  شد  باعث  این 

از غواص ها بفرستید و فرستادیم. یک سری  گروهان 
از بچه ها و دوست و رفیق های قدیمی شهید شدند. 
نامه زد که من تحت هیچ  وقتی برگشت، برای من 
شرایطی دیگر در رده فرماندهی نیستم و من از اآلن 
یک اسلحه برمی دارم و مثل نیروها می روم تحت امر 
یکی از گردان ها می جنگم. ما در همین جاده اهواز 
خرمشهر بودیم. من هرچی دفترم را فرستادم، برای 
آقا  خوب،  خیلی  گفتم  بچه ها  به  نیامد.  کربالی4 
منصور عزتی خسته است، خودمان پیشش می رویم. 
با همه بچه های شورای لشکر که منتظر بودند ایشان 
بیاید، رفتیم دیدیم که بنده خدا در چادری خوابیده. 
ما هم صدایش نکردیم، رفتیم نشستیم و جلسه مان 
را گرفتیم تا بیدار شد و یک مرتبه دید همه نشستیم 
ببینید دوستان عزیز، بحث من  و صحبت می کنیم. 
یگانمان  در  اینکه  برادری، بحث  بحث تحمل، بحث 
آمدیم همه را به هم وصل کردیم، است. باید همه با 
هم برادر باشند، نه اینکه بیاییم خودمان بدتر از بقیه 
اختالف ایجاد بکنیم. در لشکرها واقعاً این طور نبوده 
عوض  فرمانده  یک  که  باشد  نباید  هم  اآلن  و  است 
اآلن  می شوند.  عوض  همه  پایین  تا  باال  از  می شود، 
در وزارتخانه ها هست که یک دولت عوض می شود، 
زمان  در  می شود.  عوض  هم  بخشداری  آبدارچی  تا 
این طوری  قطعاً  هم  اآلن  نبود،  این طوری  جنگ 
را  اینها  من  برادرها.  کرد  دقت  باید  را  این  نیست. 
می گویم که شما برای محدوده خودتان این چیزها را 
رعایت بکنید؛ شما  باالخره فردا می خواهید مدیر این 

تشکیالت بشوید.
امام  لشکر  نمی زنم؛  مثال  را  عاشورا  لشکر  من   
حسین)ع( آقای ابوشهاب هم هست. آقای حسین خرازی 
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آقای  بود،  ابوشهاب جانشینش  آقای  بود،  فرمانده  که 
کنارش  در  قوی  آدم  چندتا  بود،  جانشینش  زاهدی 
بودند. یعنی یک لشکر فقط در کنارش بود، همه هم 
با  هم  همه  خودش،  از  قوی تر  حتی  قوی،  آدم های 
فکرهای مختلف. یعنی یک فرمانده آدم های قوی را در 
کنار دست خودش قرار می داد، نه اینکه آدم های ضعیف 
که بزنند توی سرشان. این بود که امام به این بچه ها 
افتخار می کرد. فرمانده باید آدم های قوی تر از خودش را 
بتواند جذب کند. نترسد که فردا می آید و جایگزینش 

می شود. دوستان نباید از این چیزها بترسند.«

مسئولیت در قرارگاه کربال )عملیات بدر(
از  بدر  عملیات  در  اینکه  به  اشاره  با  شریعتی  سردار 
)فرمانده  کاظمی  احمد  شهید  مدیریت  و  فرماندهی 
)فرمانده  باکری  لشکر8 نجف اشرف( و شهید مهدی 
لشکر3۱ عاشورا( تأثیرات زیادی پذیرفته است، ماجرای 

مجروح شدن خود را در قرارگاه کربال تشریح کرد و گفت: 
»وقتی که شهید مهدی باکری در دجله به شهادت 
عزیز  سردار  جانشین  کربال  قرارگاه  در  من  رسید، 
جعفری بودم. ما در قرارگاه عملیاتی منطقه بدر چند 
بودیم. سردار  قرارگاه کربال  ما  داشتیم که  قرارگاه  تا 
غالمپور و سردار قربانی هم در شمال منطقه به عنوان 
قرارگاه نجف بودند. در عملیات بدر بین سردار جعفری 
و بنده تقسیم کاری که انجام شده بود، این بود که 
در محوری که لشکر8 نجف و محوری که لشکر3۱ 
عاشورا و حتی تیپ44 قمربنی هاشم)ع( )به فرماندهی 
سردار زاهدی( بودند، در آن حوزه مسئولیت داشتیم. 
وقتی مهدی باکری می خواست از رودخانه دجله عبور 
کند، یک پل نفررو توی دجله زده شده بود و ما به اتفاق 
هم داشتیم می رفتیم. احمد کاظمی جای دیگری رفته 
پل  از  که  گذاشتیم  قرار  باهم  من  و  مهدی  آقا  بود. 
نفررو عبور کنیم. در ابتدای پل دجله که می خواستیم 

برادر امین شریعتی فرمانده لشکر3۱عاشورا در دوران دفاع مقدس.
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حرکت کنیم، یک گلوله توپ خورد آنجا و من زخمی 
شدم. دقیقاً یک ترکش خورد کنار نخاع که بالفاصله 
من را آوردند عقب و در بیمارستانی در نزدیکی منطقه 
طالئیه بستری شدم. بعد که به منطقه رفتیم دیدیم 
که همه توی قرارگاه نشسته اند، گریه می کنند که آنجا 
دیگر مشخص شد که مهدی باکری به شهادت رسیده 
است. هنوز عقب نشینی لشکر عاشورا در عملیات بدر 
کامل انجام نشده بود. ما به قرارگاه برگشتیم و دوباره 
کنار دوستان بودیم. آقا رحیم و شهید صیاد آنجا بودند، 
همان جا دوباره بمباران شد. دوباره یک ترکش خورد 

دقیقاً سر همان جایی که ما ترکش خورده بودیم.«

ابالغ مأموریت فرماندهی لشکر3۱ عاشورا
فرمانده سابق لشکر3۱ عاشورا با اشاره به اینکه بعد از 
شهادت مهدی باکری و مجروح شدن وی در عملیات 
بدر، در قرارگاه در کنار سردار عزیز جعفری مشغول به 
کار شد، درخصوص چگونگی ابالغ مأموریت فرماندهی 

لشکر3۱ به وی ازسوی محسن رضایی اظهار کرد: 
»روزی به ما گفتند که آقا محسن با شما کار دارد. ما 
رفتیم پیش آقا محسن. گفت شما که قباًل خودت تیپ 
عاشورا بودید ـ چون می دانید که فرمانده تیپ عاشورا 
بعد از طریق القدس تا عملیات بیت المقدس من بودم، 
پس از آن ما تیپ3۱ عاشورا را تحویل شهید باکری 
بسیار  لشکر  شرایط  و  آمدند  لشکر  بچه های  ـ  دادیم 
بسیار بد است ]با شهادت آقا مهدی باکری[ و درخواست 
کردند که شما به لشکر برگردید. من به آقا محسن گفتم 
که برای من خیلی سخت است که جای مهدی باکری 
بروم. مهدي باکري کجا، ما کجا؟ چون خبر داشتم و 
مي دانستم که وضعیت ایشان توی لشکر و نفوذي که 

توی لشکر داشته، چطور بوده است. خود مهدي باکري 
اصاًل یک شخصیت دیگر بود که اصاًل ما با او قابل مقایسه 
نیستیم.« وی درباره مشکالت لشکر3۱ عاشورا هم زمان 

با پذیرش فرماندهی این یگان گفت: 
با  همراه  جانشینش  که  لشکري  توی  »رفتیم 
تعدادي از فرماندهان گردان ها در عملیات خیبر شهید 
شده بود و توی عملیات بدر هم خود فرمانده لشکر 
و تعداد زیادي از مسئوالن گردان ها و واحدهایش به 
شهادت رسیده بودند. شرایط بسیار سخت و پیچیده اي 
توی این لشکر به وجود آمده بود. در هرکدام از این 
عملیات ها هم تعداد زیادی از این بچه ها به شهادت 

رسیده بودند و اصاًل لشکر متالشي شده بود.« 
و  زنجان  استان های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آذربایجان شرقی و آذربایــجان غربی پشتیبانی کننــده 
افزود که در چنین وضعیتی  بودند،  لشکر3۱ عاشورا 
یعنی  لشکر  هم زمان  آمادگی  اهمیت  حائز  نکته 
سازماندهی و انسجام لشکر و آمادگی آن برای عملیات 
برای  لشکر3۱  آماده کردن  بحِث  بود. وی درخصوص 
انتخاب  و  رزمندگان  شناسایی  والفجر8،  عملیات 
فرمانده گردان ها و مقدمات آن گفت: »رفتم پیش آقا 
محسن گفتم من مي خواهم این بچه ها را بشناسم؛ باید 
یک عملیات انجام بدهم. گفت اآلن عملیاتي نیست. 
را جمع  همه  خیلي خب،  گفتم  کردم،  فکر  نشستم 
مي کنم پشت دریاچه سد دز. جمع شدیم آنجا و یک 
آموزش را به اسم دوره مدیریت شهید باکري تشکیل 
دادیم. خود من آنجا درس مي دادم؛ عکس هایش هم 
هست. یادم هست یک بار شهید میثمي تشریف آورد 
آنجا و به من گفت با این کاري که تو کردي، مطمئن 
آنجا درس  ما  مهیا خواهد شد.  بقیه کارت هم  باش 
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مي دادیم. دوستان دیگر که درس مي دادند، خود من 
سر کالس مي نشستم. من مي خواستم اینها را بشناسم. 
باید  می کردم  فکر  و  مي کردم  نگاه  همین طوری  من 
چه کار بکنم که با اینها قاطي شوم؟ خوب زبان اینها را 
که من کاماًل نمي دانستم، اصاًل بلد نبودم. با این حربه 
وارد کار شدم که وقتی اینها کنار سد دز داشتند شنا 
مي کردند، رفتم کنارشان نشستم و با شوخي همه را 
را نمي شناختند.  ریختم توی آب. بعضي هایشان من 
آن موقع گفتند این کیه؟ این الغراندام کیه؟ این کیه 
که نمی تواند ترکي صحبت کند؟ آنجا بود که فهمیدند 
من فرمانده لشکرشان هستم و بعضي هایشان هنوز هم 
که هنوز است در خاطراتشان مي گویند آن کاري که 
امین آقا توی لشکر با ما کرد، از همان جا مهر ایشان 

توی قلب ما وارد شد.«

شریعتی درباره نتایج و ثمرات برگزاری اردوی آموزشی 
در دریاچه سد دز اظهار کرد: »لشکر را که آماده کردیـم 
و از بچه هـا شـناخت پیـدا کردیـم و مجموعـه اي را هـم 
آنجـا طراحي کرده و مشخص کردیم، به یکي از دوستان 
گفتیم شما از اآلن باید به عنوان سـازماندهـي در کنار من 
باشي. یک نفر را هم گذاشتم که در همه مراحل فقط و 
را شناسایي کند.  فرمانده دسته، گروهان و گردان  فقط 
برویم  می خواهیم  ما  که  لحظه ای  هر  که  طوري  یعني 
عملیات انجام بدهیم، من براي آینده باید فرمانده گروهان 
و فرمانده دسته داشته باشم. هر مرحله اي که ما عملیات 
مي کردیم، شهید و مجروح داشتیم. من براي مرحله بعد 
باید سازماندهي انجام مي دادم. خوب این سازماندهي را 
اینکه عملیات  تا  آماده کردیم  را  انجام دادیم و دوستان 

والفجر8 ابالغ شد.«

نقشه محورهای عملیاتی یگان های سپاه در عملیات والفجر8.
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ابالغ مأموریت عملیات والفجر8
لشکر3۱  مأموریت  ابالغ  درخصوص  شریعتی  سردار 
عاشورا در عملیات والفجر8 و آماده سازی های قبل از 
آن گفت: »حدود 8 ماه قبل از عملیات، هم زمان یک 
که  زمانی  داشتیم.  هورالعظیم  داخل  پدافندی  خط 
خط حد ما ازطرف قرارگاه اعالم شد، چند کار اساسي 
را  آقا محسن جلسه اي  داشتیم.  والفجر8  در منطقه 
موقع  آن  دادند؛  تشکیل  جنوب  پشتیباني  مرکز  در 
لشکر  بودند.  مستقر  آنجا 
احضار  ایشان  را  لشکر  به 
مي کردنــد. آن موقع من و 
آقــاي احــمــد کاظمــي 
را احضار کردنــد و رفتیــم 
آنجا برای بحث درخصوص 
از  ایشان  عملیات والفجر8. 
نظرتان  که  کرد  سؤال  ما 
چیه؟ ما توی هور عملیات 
انجــام بدهیــم یــا تــوی 
خوب  فاو؟  منــطقه  ایــن 
تقریبــاً زمانــي که تــوی 
قرارگــاه بودم مقداری این 
بحث ها مطرح شده بود و به 
منطقه والفجر8 آشنا بودم. 
لشکرهاي  با  محســن  آقا 
چون  بود.  کرده  نظرخواهي  و  مطرح  هم  دیگر 
این طور  جنگ  در  فرماندهي  سیستم  که  مي دانید 
نبود که مثاًل کسي خودرأي تصمیم بگیرد. واقعاً آقا 
محسن کار بسیار ارزشمندي که مي کرد، این بود که 
جلسه مي گذاشت، نظرخواهي مي کرد و بعد براساس 

هم  ما  عملیات هاي  همۀ  در  مي گرفت.  تصمیم  آن 
بگوییم  را  عملیاتي  که  نبود  این طور  و  بود  ریسک 
وقتي  آنجا   ... ندارد.  ریسک  دیگر  این  آقا  صددرصد 
که صحبت شد و آقا محسن مطرح کرد، ما هم خیلي 
استقبال کردیم و گفتیم خیلی خوب است که منطقه 
فریب ما هورالعظیم باشد و منطقه اصلي ما منطقه 
و  لشکر  در  آمدیم  همین  براساس  هم  ما  باشد.  فاو 
اصاًل کار نداشتیم که ]عملیات والفجر8[ اتفاق خواهد 
افتاد یا نه؛ منطقه پدافندي هور را شروع کردیم به 

کارکردن.«
لشکر3۱  حد  خط  درخصوص  شریعتی  سردار 
عاشورا و شناسایی های انجام شده نیز اظهار کرد: »ما 
آماده کردیم. منطقه  براي عملیات  حدود ۱4 گردان 
در محدوده  ما  و  بود  کربال  لشکر25  در محدوده  فاو 
بودیم؛  مستقر  فاو  شهر  شمال  یعني  راست،  سمت 
به سمت  اسکله  از  چهارچراغ.  اسکله  روبه روي  تقریباً 
راست یعني به سمت شمال، لشکر5 نصر بود، یعني از 
جناح سمت راست ما لشکر5 نصر بود و جناح سمت 
چپ ما هم لشکر25 کربال بود. حدود 6تا نهر در اختیار 
ما بود که نهرهاي مهمي هم بود. وقتي که منطقه را 
به ما ابالغ کردند، رفتیم شناسایي را انجام بدهیم. در 
شناسایي اولیه که خود من و بعضي از مسئولین لشکر 
بودیم، دیدیم که این منطقه حساسیت بسیار خاصي 
دارد و با همه عملیات ها فرق مي کند. ما باید درباره 
می کردیم  دقت  حفاظت  رعایت  و  غافلگیري  مسئله 
آمدیم  براساس آن  انجام می دادیم.  زیادی  و کارهای 
وارد  هیچ کس  اطالعات  بچه هاي  از  غیر  که  گفتیم 
منطقه نشود. هیچ کس اطالع نداشت که ما بچه هاي 
که  کنید  دقت  هم  را  این  می بریم.  کجا  را  اطالعات 

سردار عباسقلی زاده: 
براي  ما  محور  ســخت ترین 
گــردان  محور  شناســایي 
سیدالشهدا)ع( بود؛ چون خالي 
بود  بود، فقط موانع  از پوشش 
و بالفاصله بعــد از موانع خط 
دشمن  خط  یعني  بود.  دشمن 
که بــا گل والي و درخت ها و 
نخل هــا کالً دیواره درســت 
کرده بودند، بالفاصله مي خورد 
بعد  و  ســیم خاردار  موانع  به 
از ســیم خاردارها انواع مین و 

خورشیدي و آب بود. 
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عملیات ها  در  همیشه  )چون  عاشورا  لشکر  در  اصوالً 
همه  مي رفتند(  همه  از  زودتر  اطالعات  بچه هاي  باید 
گردان ها و واحدها رصد مي کردند که بچه هاي اطالعات 
را  اطالعات  بچه هاي  ما  دلیل  به همین  کجا می روند. 
از مرکز پادگان شهید باکري در دزفول جدا کردیم و 
کردیم.  مستقر  اهواز  هوایي  پدافند  پادگان  در  را  آنها 
لشکر  گردان هاي  و  واحدها  به  نزدیک  اینکه  به دلیل 
نباشند که مداوم رصد بشوند و کسي مطلع شود که 
بسیار  نکته  هم  این  هستند.  کجا  اطالعات  بچه هاي 
مهمی بود. 2، 3تا گردان را براي خط شکني مشخص 
داشتیم  که  مسئله اي  مهم ترین  قضایا  این  در  کردیم. 
این بود که مي خواستیم برویم یک عملیات آبي و خاکي 
انجام بدهیم. براي همین برنامه ریزي مان را به این ترتیب 
انجام مي دادیم که ـ چون عمده نیروهای لشکر عاشورا 
از آذربایجان و زنجان بودند و اصاًل با آب زیاد ارتباطي 
نداشتند ـ بعضي از بچه هاي لشکر را مثل آقاي عزتي 
شما  که  گفتم  و  خواستم  را  نظمي  و سردار جمشید 
مي خواهید در عملیات آینده خط شکن باشید، به نیرو 
کار نداشته باشید؛ شما سازماندهي بکنید، نیروهایتان 
را من تحویل مي دهم. اولین کاري که باید می کردیم 
این بود که بچه هایمان بفهمند اوالً آب چیست. اینها 
خیلي هایشان اصاًل شنا بلد نیستند، حاال بیایند غواص 
یادم هست  لشکر،  میدان صبحگاه  توی  آمدم  بشوند! 
خیلي اعزام انجام شده بود و تمام آن محدوده خارج 
از میدان صبحگاه پر از جمعیت بود، نیروها را خودم 
دستچین کردم. نیروهاي غواص را تک تک خودم انتخاب 
کردم. یک چارچوبي را مشخص کرده بودم؛ توی جایگاه 
ایستاده بودم و مي گفتم مثاًل این افراد با این مشخصه 
بیایند کنار. بعد سازماندهي مان، بسیج، پرسنلي همه 

ایستاده بودند و کنترل مي کردند. اگر کسي مي گفت 
که من 5بار اعزام مجددي هستم، آنجا تمام مدارکش 
بررسي مي شد که توی کدام عملیات بوده است. دقیقاً 
یک سري آیتم هایی را مشخص کرده بودیم و براساس 
به  نزدیک  چیزی  کردم.  جدا  خودم  را  نفرات  من  آن 
800-700 نفر از بسیجي هاي زبده را انتخاب کردم و 
در اختیار آموزش نظامي گذاشتم. به آموزش نظامي هم 
گفتم شما مي روید داخل دریاچه سد دز و مي خواهم 

بچه ها  این  که  بکنید  کاري 
ماهر  ماهر  شناگر  یک 
بشوند. وقتي رفتند آنجا خدا 
رفتم  خودم  من  ـ  مي داند 
دیدم ـ بعضي هایشان بودند 
نگاه  را  آب  مي ترسیدند  که 
کنند. آب دریاچه که ساکن 
اصاًل  نبود.  چیزي  و  است 
از کارون  اروندرود که هیچ، 
هم مي تـرسیــدند. حــدود 
ما  که  بچه هایی  درصد   90
شنا  بودیم  کرده  انتخاب 

چه کار  گفتیم  مي کردند.  وحشت  آب  از  و  نبودند  بلد 
کنیم؟ آمدیم توی خود دریاچه استخر درست کردیم. 
دز چندین  داخل سد  در  نبشي  و  خیبري  پل هاي  با 
داخل  می رفتند  بچه ها  این  که  کردیم  درست  استخر 
آنها شنا مي کردند. بچه هاي آموزش نظامي، در استخر 
به بچه ها شنا یاد دادند تا ترسشان از آب بریزد. وقتي 
به  استخر  توی  از  را  آنها  مي شدند،  مسلط  کامل  که 
دریاچه می بردند. خودم هم چند باري رفتم و یک بار 

هم نزدیک بود غرق بشوم.«

سردار عباسقلی زاده: 
ما مالحظه اي که براي غواص ها 
داشــتیم، این بود که حداکثر 
باید از بیني به باال بیرون سطح 
آب باشند و بقیه بدنشان زیر 
آب باشد. این کار را ما با لباس 
غواصي با تنظیم وزنه هاي بدن 
فرد  هر  وزن  به  نسبت  غواص 

انجام مي دادیم.
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سـازماندهی واحدهــا و آماده سـازی جهت 
عملیـات

سردار شریعتی در ادامه تشریح عملکرد لشکر3۱ عاشورا 
در عملیات والفجر8 به سازمان رزم این لشکر و اقدامات 
انجام شده قبل از عملیـــات پـــرداخـــت و درایــن باره 
گفــت: »همــه کارهـاي آمـادگي رزم که انجــام شد، 
نیروهــا را در اختیار گــردان ها گذاشتیم. ما کل استعداد 
لشکر را براي عملیات این طوري سازماندهي کردیم؛ 2تا 
تیپ داشتیم که این 2 تیپ یکي فرمانده اش سردار عبداهلل 
عراقي بود که اآلن جانشین نیروي زمیني است و یکي 
دیگر از تیپ هایمان هم به فرماندهي عالءالدین محمدزاده 
سمت راست توی حوزه منطقه اسکله چهارچراغ مستقر 
بود. ما همه گردان ها را بین این 2تا تیپ تقسیم کرده 
بد  نبود که کسي قهر بکند،  این طور  بودیم. آن موقع 
بگوید و ناراحت شود. من با آقاي عراقي و عالءالدین و 
عزتي که آن موقع فرمانده گردان حضرت علي اصغر)ع( 
]رابطه خوبی  اسکله چهارچراغ عمل کرد،  و توی  بود 
داشتیم[. تا موقعي که خط شکسته نشده بود من گفتم 
آقاي عالءالدین، آقاي عراقي، گردان خط شکن را خود من 
اداره مي کنم و از زمانی که خط شکسته شد، گردان ها 
خواستند وارد عمل بشوند و شما پایتان را روی زمین 
آن طرف گذاشتید، مسئولیت شما شروع مي شود. یعني 
ببینید این طوري تقسیم کار مي کردیم. علت هم داشت؛ 
به خاطر اینکه خط شکني، اینجا بسیار حساس بود. من 
باید تک تک این گروهان  را خودم اداره مي کردم. شما 
حساب بکنید یک تعداد زیادي بچه هاي مردم، با این 
همه انگیزه وارد آبی می شدند که معلوم نبود خدای نکرده 
اتفاقي چیزي ]برایشان بیفتد[ و من نمي توانستم اینها را 
به کس دیگری بسپارم، خودم باید اداره مي کردم. به این 

شکل سازماندهي کردیم که 2 تیپ، ۱4تا گردان که ۱2 
گردان در مرحله اول استفاده شد، 2تا از گردان هاي دیگر 
در انتها توی کارخانه نمک استفاده شد، در مجموع ۱4تا 
گردان و یک گروهان ویژه آر.پي.جي که همه آنها آر.پي.

جي داشتند و حتي سواره هم بودند، با موتورسیکلت، که 
ما می خواستیم اگر جایي استفاده بکنیم در آن مناطق، 
استفاده بشود. این کل سازماندهي ما بود. آنچه در این 
عملیات ویژگي بسیار خاصی داشت که ما  باید خیلی به 
آن توجه می کردیم، یکي اطالعات عملیات بود که خیلي 
براي من حائز اهمیت بود؛ دوم بحث گردان هاي خط شکن 
بود؛ سوم بحث مهندسي که بسیار مهم بود. من فکر کنم 
چیزي قریب به ۱00 کیلومتر داخل این منطقه جاده 
ساختیم. ۱00 کیلومتر؛ شما حساب کنید چقدر توی 
اینجا جاده ساخته شده بود. یکي از مسائل عمده ای که 
ما توی مهندسي خیلی رویش تأکید داشتیم این بود که 
یک دانه نخل نباید خراب شود. یعنی آنجا نخل یکي از 
چیزهاي بسیار مهمي بود که من به دوستان مي گفتم 
اینها مال مردم است، هرکدام از اینها دارایی مردم است! 
حواستان باید باشد. به بچه هاي مهندسي مان هم مي گفتم 

که یک دانه از اینها نباید خراب بشود.«

طرح مانور، خط حد و حفاظت اطالعات 
خاص  شرایط  به دلیل  اینکه  بیان  با  شریعتی  سردار 
و بسیار دشوار عملیات های خیبر و بدر، در عملیات 
فرماندهان  و  عالی  فرماندهان  از  برخی  والفجر8 
بر  داشتند،  مخالفی  گاه  و  متفاوت  نظرات  لشکرها 
لزوم بیان واقعیات جنگ به  رغم خواسته های شخصی 
تأکید کرد. به گفته ایشان قبل از عملیات بین آقایان 
هاشمی رفسنجانی، صیاد شیرازی، ظهیرنژاد و حسنی 
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یگان های  فرماندهان  و  شد  برگزار  جلسه ای  سعدی 
دعوت  جلسات  به  جداگانه  به صورت  نیز  خط شکن 
شدند و از هرکدام سؤاالتی مبنی بر میزان آمادگی و 
چگونگی خط شکنی یگان تحت امرشان مطرح شد و 
درنهایت فرماندهان و کسانی که از تهران آمده بودند 
به این نتیجه  رسیدند که می توان عملیات را اجرا کرد. 
تغییر  عاشورا درخصوص  لشکر3۱  فرمانده سابق 
والفجر8  عملیات  مانور  طرح  و  خود  یگان  حد  خط 
عمومی  منطقه  در  ما  پشتیباني  »تک  کرد:  اظهار 
عبور  اروند  از  وقتي  یادم هست  من  و  بود  خرمشهر 
می کردیم، شبش بود که سردار جعفري پشت جاده 
البحار آمد. آن شب ما هم زمان عملیات انجام  فاو - 
دادیم. ما عبور کردیم و آنها متوقف شدند و نتوانستند 
که  بود  عملیات  شب  از  قبل  روز   3  ،2 کنند.  عبور 
احمد  که  گفت  و  گرفت  تماس  من  با  محسن  آقا 
]کاظمی فرمانده لشکر8 نجف[ مي آید، شما یک نهر 
بهش بده! به قالیباف هم زنگ زده بود ـ یعنی جناح 
ایشان هم  به  ـ  بود  سمت راست ما که لشکر5 نصر 
گفته بودند که حسین ]خرازی فرمانده لشکر۱4 امام 
بدهید.  بهش  نهر  یک  شما،  پیش  مي آید  حسین)ع([ 
اگر آقا محسن زنگ نمي زد، من حتي یک سانت از 
آن نهر را به احمد کاظمي نمي دادم. این را بدانید آنجا 
همه چیز ما این نهرها بود. مثاًل آن نهري که من باید 
تحویل مي دادم، آنجا جاده، عقبه و تمام امکانات من 
بود. شما ببینید همه امکانات من توسط قایق و شناور 
باید منتقل مي شد. هر نهري که ما در این محدوده 
بود،  من  دست  که  نهري  6تا  این  حدود  داشتیم، 
تقسیم کرده بودم که مهمات، غذا و آذوقه، آب و نیرو 
بودم.  را من تقسیم بندي کرده  اینها  برود. همه  کجا 

من و آقا مرتضي ]قربانی فرمانده لشکر25 کربال[ که 
بود.  نهرها دعوایمان  بود، همیشه سر  سمت چپ ما 
این طوری نبینید که یک نهر چه ارزشي دارد که اینها 
این قدر با همدیگر بحث داشته باشند. آقاي کاظمي 
که پیش من آمد، دوستان لشکر8 که آمدند، وقتي که 
مطرح شد، قرار شد یک نهر بهش بدهیم و اتفاقاً روي 
کرده  کار  کلي  بودم،  ساخته  اسکله  من  هم  نهر  آن 
با احمد و لشکر  بودیم، ولي چون بچه هاي لشکر ما 
نجف خیلي ]انس گرفته بودند، نهر را دادیم[. چون 
]کاظمی[  احمد  و  باکري  ]مهدی[  شهید  مي دانید 
خیلي باهم هماهنگ بودند، خیلي باهم رفیق بودند و 
اصاًل وقتي احمد کاظمي آمد آنجا، بچه هاي لشکر ما 
واقعاً روحیه گرفتند. در آنجا ما نهر را تحویل دادیم 
و شب عملیات حدود ساعت ۱0 بود، ما خط را کاماًل 
تجهیز کرده بودیم به ادوات، تیر مستقیم که احیاناً 
اگر جایی سقوط نکرد، ما با تیر مستقیم بتوانیم بزنیم 
یک  در  ما  بکنند.  تصرف  را  آنجا  بروند  غواص ها  و 

سنگرهای روباز در خود خط مستقر شده بودیم.« 
لشکر  حد  خط  درخصوص  ادامه  در  شریعتی 
عاشورا و رعایت اصول حفاظتی در عملیات والفجر8 
افزود: »عملیات اصلي در منطقه عمومي فاو مشخص 
که  بود  منطقه شلمچه  در  پشتیباني مان  تک  و  شد 
در  پشتیباني  تک  پس  بودند.  توجیه  قباًل  دوستان 
بوارین  جزیره  در  خرمشهر  آبادان  عمومي  محدوده 
و ام الرصاص مشخص شد. یعنی اینجا جایی بود که 
قرارگاه قدس به فرماندهی سردار عزیز جعفری تعیین 
و مستقر شد. تک اصلي فاو بود، تک پشتیباني تک 
فرعي  ما در منطقه هورالعظیم بود، حتي در منطقه 
زید هم به ارتش یک تک پشتیباني واگذار شده بود. 
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یک تک هم در منطقه غرب واگذار شده بود که انجام 
بشود. ما در محدوده تک فریب حضور داشتیم؛ یعني 
لشکر عاشورا خط داشت. در منطقه فاو که داشتیم 
بچه هاي  از  بعضي  و  خودم  معاون  مي شدیم،  آماده 
اینجا  خداوکیلي  امین آقا  مي گفتند:  مي آمدند  لشکر 
بهترین  من  هور؟  در  یا  شود  عملیات  است  قرار 
امکانات را داخل هور مي فرستادم، امکانات مهندسي 
خیلي خوبی که به ما واگذار مي شد براي اینکه بچه ها 
را فریب بدهم ]داخل هور می فرستادم[ و این موضوع 
ما  عقبه  استان  چهار  استان ها،  همه  به  خودبه خود 
مي رسید. خیلي ها باورشان شده بود که اصاًل عملیات 
در هور است. مسئول لجستیک ما که خیلي سخت 
را  داري من  تو  اینجا  فارسی صحبت مي کرد، گفت 
گفت  بدهم؟  فریب  براي چي  گفتم  مي دهي.  فریب 
تمام این کارهایی که شما دارید مي کنید، ما را دارید 
فریب مي دهید؛ اصل کار در هور است، بگذار من بروم 
آنجا کارم را انجام بدهم. یعني ببینید، مسئولین خود 
لشکر هم بعضي هاشان آمدند از من سؤال کردند که 
یا  بدهید  انجام  عملیات  است  قرار  اینجا  شما  واقعاً 
هور؟ ما چیزي که اطالع داریم هور است! چون خیلي 

از امکاناتمان را فرستادیم هور.«

در  عاشورا  لشکر3۱  عملیات  اطالعات  واحد 
عملیات والفجر8

چگونگی  درباره  شریعتی  سردار  سخنان  از  پس 
مسائل  و  منطقه  در  عاشورا  لشکر  نیروهای  استقرار 
عباسقلی  زاده*  اصغر  سردار  آماده سازی،  مشکالت  و 

* مسئول اطالعات عملیات لشکر3۱ عاشورا. 

تشریح  را  عملیات  اطالعات  واحد  تخصصی  مباحث 
والفجر8  عملیات  رمز  اسم  ذکر  از  پس  وی  کرد. 
کارهای  اساسی ترین  از  یکی  را  اطالعات  موضوع 
به  نظر  را  اطالعاتی  نیروهای  و  برشمرد  عملیاتی 
حساسیت مأموریتشان که عمدتاً با فرمانده لشکر در 

ارتباط بودند، از زبده ترین و بهترین نیروها دانست.
تحویل گرفتن  درخصوص  عباسقلی زاده  سردار 
خط و امور مربوط به آن در عملیات والفجر8 اظهار 

کرد:
از  را  مأموریت  امین آقا  خود  »به محض اینکه 
قرارگاه دریافت فرمودند، به ما ابالغ کردند و یک تیم 
۱3نفره اطالعات را هماهنگ فرمودند. ما با این تیم 
۱3نفره رفتیم و به عنوان نیروهاي اطالعاتي، خط حد 
لشکر را از ژاندارمري تحویل گرفتیم. یعني ما زماني 
نیروهاي  را دیدیم.  رفتیم منطقه  که معرفي شدیم، 
همان ها  مثل  ما  و  بودند  مستقر  در خط  ژاندارمري 
توجیه شده و پدافند مي کردیم. کارهایی نمي کردیم 
بشود.  خودي  نیروي  تعویض  متوجه  دشمن  که 
فیزیکي  حضور  گشت ها،  نگهباني ها،  مانند  مسائلی 
اینها را من خودم  تیراندازي، همه  ما، تردد و بحث 
با مسئوالن و فرمانده گردان ژاندارمري که آنجا بود 
مي کردیم  رفتار  همان ها  عین  بودم.  کرده  هماهنگ 
که دشمن متوجه حضور و فعالیت هاي ما نشود. همه 
کارمان را خودمان انجام مي دادیم. حق تردد به اهواز، 
خرمشهر و آبادان را نداشتیم، باید در همان منطقه 
مي ماندیم و براي کل کارهاي خودمان یک برگ تردد 
آشپزي،  و  آشپزخانه  احداث سنگر،  مسائل  داشتیم. 
نگهباني و قرق منطقه، دیدباني و شناسایي و کلیه 

امورات را، همه چیز را خود ما انجام مي دادیم.«
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شناسایی، مشکالت آن و آموزش نیروهای غواص
 مسئول واحد اطالعات عملیات لشکر عاشورا عمده 
اقدامات تخصصی انجام شده در حیطه واحد اطالعات 

عملیات را چنین تشریح کرد:
اجراي  از  قبل  ماه   8 )حدوداً  که  زمانی  »از 
بودیم، آموزش هاي  عملیات( در منطقه مستقر شده 
مختلفي را مثل نحوه عبور از رودخانه آنجا آزمایش 
داشتیم:  اساسي  مأموریت  تا  چند  ما  یعني  کردیم. 
بود؛  خودمان  شناخت  بحث  ما  مأموریت  اصلي ترین 
و  و شدت  جزرومد  تردد،  نحوه  آب،  زمین،  شناخت 
و  آب  حرکت  زمان  ماه،  غروب  و  طلوع  آن،  حدت 
همه اینها را باید محاسبه مي کردیم. عالوه براین، کار 
مي دادیم.  انجام  هم زمان  هم  را  شناسایي  و  دیدباني 
دکل  یک  ما  دیدباني  و  شناسایي  کارهاي  بحث  در 
60 متري داشتیم که قرارگاه خاتم االنبیا)ص( زده بود 
کرده  مستقر  ما  عقبه خط  کیلومتر  در حدود ۱0  و 
همین  از  مي آمدند  خط  در  یگان های  اکثر  که  بود 
عملیاتي  منطقه  مي زدند.  دید  نوبتي  به صورت  دکل 
مواضع  و  دشمن  به  نسبت  را  خودشان  اطالعات  و 
آنجا  را  اطالعاتي  نیازمندي هاي  سایر  و  استقراري 
تکمیل مي کردند. براي اینکه برادران اطالعات بتوانند 
هم خودشان خوب کارهایشان را انجام بدهند و هم 
امین آقا  خود  شوند،  توجیه  شناسایي  امورات  براي 
به  رود  از  عبور  براي  را  گردان ها  آموزش  مسئولیت 
بچه هاي اطالعات سپرده بودند. ما رودخانه بهمنشیر 
را انتخاب کرده بودیم و اینجا یک مقر گرفته بودیم؛ 
روستایی که چند تا خانه خرابه داشت و خالي از سکنه 
بود. خودمان روزها مي رفتیم آنجا تمرین مي کردیم و 
شب ها مي آمدیم به صورت شیفت بندي براي شناسایي 

اروندرود. هر 24 ساعت 4 بار جزرومد مي شد، یعني 
از  متفاوت  روز هم  هر  و  کامل  مد  2بار  و  2بار جزر 
روز قبل بود. هر روز 40 تا 50 دقیقه، با روز قبلش 
متفاوت بود. اول و آخر و وسط ماه هم متفاوت بود. 
ارتفاع آب حداقل 2/5ـ2 متر مي شد،  وسط هاي ماه 
اواخر ماه و اوایل ماه تا 3 متر هم می رسید. بحث مد و 
جزر آب کاًل نوسان داشت. ما اگر دقت نمي کردیم در 
بحث زمان عملیات، هماهنگي هاي شناسایي کل کار 
به مشکل برمی خورد. اولین مشکل ما نحوه  ما واقعاً 
عبور از خود رود بود؛ دومین بحث زمان بود که کدام 
زمان را ما مشخص بکنیم، کي از نقطه  رهایي حرکت 
شناسایي  را  دشمن  و خط  هدف  به  برسیم  و  کنیم 
آماده کنیم، مواضع  را پاک سازي کنیم،  کنیم، معبر 
دشمن را دید بزنیم، نقاط ضعف دشمن را پیدا کنیم 
تا بتوانیم نیرو را در شب عملیات به نحواحسن به بحث 
خط شکني هدایت کنیم؟ اینها کارهاي اساسي ما بود؛ 
شناسایي مان  کارهاي  اینکه  از  قبل  حتي  ما  یعني 
رصد  روز  هر  دقیقاً  را  جزرومد  بحث  شود،  انجام 
مي کردیم. تمرینات عبور از رود را در خود بهمنشیر 
انجام مي دادیم. بحث رصد فعالیت هاي شبانه دشمن 
هر  بودیم.  بهمنشیر  روزها  عالوه براینکه  داشتیم.  را 
شب بدون استثنا ما داخل آب مي زدیم و مي رفتیم 
خط  نزدیک  اصاًل  ماه   2 به  نزدیک  دشمن.  سمت 
دشمن نشدیم؛ فقط مي رفتیم نزدیکی ساحل دشمن، 
چهارچراغ  اسکله  جلو  که  کشتي ای  چیني،  کشتي 
وضعیت،  به  تا  مي زدیم  کلي  دید  یک  همان جا  بود. 
حساسیت، استقرار دشمن، نوع فعالیت هاي شبانه آنها 
آشنا شویم، بعد برویم و مواضعش را شناسایي کنیم. 
امر  به  شروع  کم کم  مقدماتي  کارهاي  ماه   2 از  بعد 
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گروه هاي  با  اوایل  را  راه  بهترین  و  کردیم  شناسایي 
4 و 5 نفره مي رفتیم. بعد دیدیم هم ازنظر شفافیت 
کنترل  و  مدیریت  ازنظر  هم  و  آب  نور  انعکاس  و 
انجام 3، 4  از  بعد  است.  این روش سخت  شناسایي 
هر  کردیم.  انتخاب  را  2نفره  مرحله شناسایي، روش 
اکیپ را به 2 قسمت تقسیم کردیم و هر قسمت به 
ما  2نفره  تیم هاي  این شیوه  با  و  تیم شناسایي؛  2تا 
مي شدند.  اروند  وارد  دشمن  مواضع  شناسایي  برای 
زمان  بار  یک  حتي  ما  بودیم.  کرده  حساب  را  زمان 
جزر را براي عبور از مواضع دشمن پیش بیني کردیم و 
رفتیم. خودمان احتمال مي دادیم نمي شود! چرا؟ چون 
بودیم، ولي در  را آزمایش کرده  این  در بهمنشیر ما 
اروندرود یک بار ما زمان جزر را انتخاب کردیم براي 
شده  جزر  کاًل  که  دشمن  ساحل  نزدیک  شناسایي، 
بود، کاماًل گل والي بود و اصاًل نمي شد حتی رویش 
افتادیم.  به زحمت  آنجا خیلي  آن شب  واقعاً  بخزي. 
انتخاب  خودمان  شناسایي  براي  را  جزر  اینکه  دلیل 
به  بالفاصله  سیدالشهدا)ع(  گردان  محور  بودیم،  کرده 
مي دیدیم  مي رفتیم،  طور  هر  یعني  مي خورد؛  آب 
دشمن ما را مي بیند. در این عملیات 2 گردان لشکر 
راست  سمت  علي اصغر)ع(  گردان  بودند؛  خط شکن 
محور ما بود و گردان سیدالشهدا)ع( سمت چپ خط 
حد ما. سمت راست محور عملیاتي ما عمدتاً عالوه بر 
انواع  و  منور  مین هاي  و  خورشیدي  سه ردیفه  موانع 
تله ها و سیم خاردارهاي توپي دو، سه الیه، یک پوشش 
نیزار  مناسبي هم براي ما ایجاد کرده بود که عمدتاً 
و بردي اینها بود، به راحتی براي نیروهاي عملیاتي و 
این  ولي  مي کرد.  ایجاد  پوشش  و  اختفا  عمل کننده 
قسمت که گردان سیدالشهدا)ع( بود، خالي از پوشش 

بود، فقط موانع بود و بالفاصله بعد از موانع خط دشمن 
درخت ها  و  گل والي  با  که  دشمن  خط  یعني  بود. 
بالفاصله  بودند،  کرده  درست  دیواره  کاًل  نخل ها  و 
مي خورد به موانع سیم خاردار و بعد از سیم خاردارها 
انواع مین و خورشیدي و آب بود. سخت ترین محور 
ما براي شناسایي محور گردان سیدالشهدا)ع( بود؛ به 
همین دلیل گفتیم کمی از سطح دید دشمن فاصله 
هــر  دیدیم  کردیم.  انتخاب  را  جزر  زمان  و  بگیریم 
موقــع مــا در زمان جزر بخواهیم برویم شناسایي، 
قطعاً باید 2 بار بجنگیم؛ اولین جنگ ما باید مبــارزه 
بـا گل والي خود رودخــانه بــاشد کـه خیلی شل، 
نرم و چسبناک بود و دومین بحث ما خود دشمــن 
بـود کـه باید بــه یک طریقي می رفتیــم که دشمن 
متــوجه شنــاسایي و فعالیت هاي اطالعاتي ما نشود. 
به هرحال، ما بهترین شیوه را تیم هاي شناسایي 2نفره 
انتخاب کردیم و بهترین زمان براي شناسایي خودمان 
 5 حدود  مد  هر  بود.  مد  اتمام  به  نزدیک  زمان هاي 
الي 6 ساعت طول مي کشید. حدود 30 یا 40 دقیقه 
مانده به اتمام مد را برای خروج از خط خودي انتخاب 
کامل  مد  تا  مي زدیم.  دشمن  به سمت  و  مي کردیم 
نشده بود، ما مواضع و کارهایمان را انجام مي دادیم، 
شناسایي را انجام مي دادیم، سنگرهاي دشمن را دید 
نیم  مي زدیم و بعد جزر که مي خواست شروع شود، 
شروع  از  بعد  دقیقه   20 حداکثر  ربع،  یک  ساعت، 
جزر، به منطقه خودمان برمي گشتیم. بعد از یکي از 
شناسایي ها طوفاني شدن هوا و طول کشیدن مأموریت 
مقدار  یک  2نفره مان  تیم هاي  از  یکي  شد  باعث  ما 
اواخر  از  و  جزر  وسط هاي  و  کنند  گیر  آب  جزر  به 
بودیم.  اینها  نگران  ما  که  درآیند  لشکر25  حد  خط 
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بود که دیدیم یک جیپ  فردا صبح ساعت ۱0ـ9/5 
اگر  آوردند.  را  ما  نیروی  دو  آن  لشکر25  برادران  از 
بحث  این  در  اساسي  مشکالت  نمي کردیم،  دقت  ما 
کارهایی  بحث  در  ما  مأموریت  دومین  حاال  داشتیم. 
که امین آقا به نیروهایي اطالعاتي سپرده بودند، بحث 
غواص  گردان  2تا  بود.  غواصي  گردان هاي  آموزش 
به  مانده  ماه   2 تا   ۱/5 و حدود  بودند  کرده  انتخاب 

عملیات ـ فکر کنم آذرماه ـ شروع کردیم.« 
سردار شریعتی درخصوص علل و عوامل واگذاری 
عملیات  اطالعات  واحد  به  غواص  نیروهای  آموزش 
گفت: »من اگر مي خواستم این کاري را که دوستان 
داشتند انجام مي دادند که خودشان اول کلي تمرین 
کرده بودند که یاد بگیرند چطوري از اروند عبور کنند 
و بعد بیایند بچه هاي آموزش نظامي لشکر را دوباره 
آموزش بدهند، انجام بدهم، نزدیک به 6، 7 ماه وقت 
این بچه هاي  بود که  این کاري  از دست مي دادم.  را 
اطالعات، واقعاً ]خالصانه[ تقبل کردند. با آنها نشستم 
بگذارم شما  بخواهم  اگر  من  گفتم  کردم،  و صحبت 
شما  می رود(،  بین  از  )وقت  ببینید  آموزش  بروید 
آموزش بدهید بعد آن آموزش دوباره بیاید به نیروها 
آموزش بدهد، خود این کلي وقت ما را تلف مي کند. 
خودشان  چون  دوستان  بنابراین  نداشتیم،  زمان  ما 
شناسایی  کار  جزئیات  تمام  بودند،  دیده  آموزش 
برایشان به دست آمده بود. آموزش را محول کردیم 
عملیات  اطالعات  بچه هاي  را  غواص  نیروهاي  که 

آموزش بدهند.« 
آموزش  چگونگی  ادامه  در  عباسقلی زاده  سردار 
نیروهای غواص را چنین تشریح کرد: »حدود اواسط 
آذرماه ما کار آموزش گردان ها با نیروهاي اطالعاتي را 

تا نزدیکي هاي عملیات شروع کردیم که تا آن زمان 
اکثر بچه ها ازنظر غواصي واقعاً خبره شده بودند. اینها 
بحث آموزش شنا را در رودخانه دز و خود سد دز یاد 
برایشان  غواصي  آموزش  بحث  دیگر  و  بودند  گرفته 
و  داشتیم  که  مالحظه اي  ما  بود.  شده  آسان  خیلي 
اصراري که براي غواص ها داشتیم، این بود که تأکید 
مي کردیم حداکثر باید از بیني به باال بیرون سطح آب 
باشند؛ یعني باید دهانشان داخل آب بود. حتي بعضي 
از نیروها این قدر مهارت پیدا کرده بودند که اشنوگر 
و چشم هایشان دیده مي شد و از چشم به باال، باالي 
کار  این  بود.  آب  زیر  بدنشان  بقیه  و  بود  آب  سطح 
را ما با لباس غواصي با تنظیم وزنه هاي بدن غواص 
نسبت به وزن هر فرد انجام مي دادیم و کلي کارهاي 
بودیم،  کرده  تنظیم  طناب  ستوني  حرکت  که  دیگر 
هر ۱/5 متر، 2 متر فاصله گره زده بودیم که بچه ها 
بازویشان را مي انداختند داخل همان گره که به صورت 
ستوني بتوانند راحت حرکت کنند. این پیش بیني را 
کرده بودیم که اگر طوفان، باد یا رودخانه مواج شد، 
بچه ها همدیگر را گم نکنند. در یک ستون و همان 
شب عملیات هم با همان طناب هایی که درست کرده 
بودند، هر نفر با دیگری 2، 3 متر فاصله داشت و با 
پشت  گردان هاي خط شکن  نیروهاي  طناب ها  همان 
سر هم حرکت کردند و رفتند. مهم ترین کارهاي ما 
بحث دیدباني و تنظیم گزارش های روزانه بود. ما هر 
شناسایي  را  ماه  غروب  و  طلوع  و  جزرومد  باید  روز 
داشتیم؛  را  خط  نگه داشتن  فعال  بحث  مي کردیم. 
یا  مي زد  خمپاره  ژاندارمري  که  شیوه ای  یعنی 
مي کردیم.  مراعات  را  همان ها  ما  مي کرد،  تیراندازي 
نمي کردیـم،  مراعــات  اگر  دقیقاً  را  موضوعات  این 
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مـا  فعالیــت هاي  متوجــه  قطــعــاً  دشمــن 
مي شــد. یک بحثی هــم که داشتیم بحث دیدباني 
کاًل  ما  و  بود  نخلستــان  منــطقه  بود.  نـزدیک 
ایجاد  دپو  یا  بزنیــم  دیدگاه  جلو  نمي توانستــیم 
انتخــاب  را  منطقه  نخل هاي  بلندتــرین  کنیم. 
کردیــم و درست وســط آنها یــک دکل 6، 7 متري 
زدیم و الي همان نخل ها مخفي کردیم. حتي گا هاً 
خود ما هم اوایل در پیداکردن دکل مشکل داشتیم. 
ازنظر استتار و اختفا اینها را کاماًل لحاظ کرده بودیم و 
دید نزدیک هم به فعالیت هاي دشمن داشتیم. از همه 
پشت  خط،  فعالیت هاي  از  اعم  دشمن  فعالیت هاي 
اینها  همه  و  ترابري  و  راه  مهندسي ،  اقدامات  خط، 
لشکر  محترم  فرمانده  به  و  مي کردیم  آماده  گزارش 
سردار  که  کربال  قرارگاه  به اضافه  مي کردیم؛  ارسال 
سوداگر آقاي احد عالفي را به عنوان رابط مي فرستادند 
از  را  اطالعاتي  گزارش های  این  ساعت   24 هر  و 
از  و  خودمان  برنامه هاي  و  آمادگي  دشمن،  وضعیت 
سایر جمع آوري هاي اطالعاتي در زمینه هاي متفاوت 
و نیازمندي هاي اطالعاتي تهیه مي کردیم و به قرارگاه 

هم این گزارش ها را ارسال مي کردیم.«
 مسئول واحد اطالعات عملیات لشکر3۱ عاشورا 
شبانه روزی  تالش های  و  فداکاری ها  از  قدردانی  با 
این مجاهدت ها  از  نمونه ای  به  واحد،  این  رزمندگان 
اشاره کرد و گفت: »مي خواهم به مظلومیت، شجاعت، 
قدرت و معنویت بچه ها اشاره کنم. ما از صبح تا عصر 
بغل همین بهمنشیر کار مي کردیم هر شب که ما کنار 
برویم،  فردایش  مي ماندیم  استراحت  براي  بهمنشیر 
یکي، دو نفر از بچه ها بودند که کنار رود مي خوابیدند. 
داخل  اتاقک،  داخل  بیایید  آقا  مي گفتیم  اینها  به  ما 

چادر استراحت بکنید خسته نشوید، تا فردا ما هم کار 
شناسایي و هم کار آموزشي داریم. 2، 3 نفر از اینها 
اینجا  باید  بودند که قبول نمي کردند و مي گفتند ما 
بخوابیم و داخل چادر و اتاقک نمی آییم. ما بعداً متوجه 
این بچه ها شدیم. دیدیم اینها از صبح تا عصري که 
کار آموزش و آمادگي جسماني داشتند. صبح ما با این 
بچه ها حداقل ۱5 ـ ۱0 کیلومتر دو داشتیم، یعني با 
مي گذاشتیم.  منطقه اي  در  مي بردیم  را  اینها  ماشین 
خودمان  مقر  مي گذاشتیم  را  ماشین  برمي گشتیم 
روبه روي همین ها مي دویدیم و با آنها بر مي گشتیم. 
وقتي اینها گرمکنشان را باز مي کردند، آب مي ریخت؛ 
]به  اینها  فعالیت هاي جسماني  ازنظر  قدر  این  یعني 
خودشان فشار می آوردند.[ اروندرود به عرض 800 متر 
تا یک کیلومتر محور ما بود. 7 دقیقه شنا مي کردند، 
7 دقیقه طول نمي کشید راحت مي رفتند این طرف 
آن طرف، حتي بعد عملیات بدون لباس غواصي وقتي 
اینها افتادند رفتند مسابقه دادند برگشتند. من از اینها 
در  نمي دانید  شما  مگر  گفتم  و  شدم  عصباني  واقعاً 
ما  اره ماهي هست؟  هست،  کوسه ماهي  رودخانه  این 
در همان نهرها بچه اره ماهي گرفته بودیم، منتها به 
نیروها  احتمال دادیم شاید  بودیم.  نگفته  نیروها  کل 
از  غافل  ولي  بشود،  ایجاد  مشکلي  یا  کنند  احتیاط 
اینکه بچه ها فقط به فکر عملیات و اجراي مأموریت و 
دفاع از نظام مقدس بودند. دلیلش را ما بعداً فهمیدیم؛ 
اینها از بس روز کار مي کردند خسته مي شدند و کنار 
را  اینها  می شود،  مد  آب  وقتي  که  مي خوابیدند  آب 
بخوانند.  را  نماز شبشان  و  بلند شوند  که  کند  بیدار 
واقعاً این بچه ها بودند که این افتخارات را براي ماها 

آفریدند.«


