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تنظیم: حجت اهلل کریمی*

نقش توپخانه سپاه در دو عملیات بزرگ والفجر8 و کربالی5
سردار سرتیپ یعقوب زهدی

انتقال  دفاع مقدس در دومین دوره  توپخانه سپاه در دوران  واحد  فرماندهان  از  یعقوب زهدی  سردار 
را  سپاه  توپخانه  عملکرد  شلمچه  یادمان  و  آبادان  میثاق  اردوگاه  در  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارت 
توپخانه سپاه،  از واحد  بیان  کلیاتی  ابتدا ضمن  والفجر8 و کربالی5 تشریح کرد. وی  در دو عملیات 
مأموریت های توپخانه را در قالب دو مبحث مأموریت های کلی و تاکتیکی توضیح داد و سپس شرحی 
از سازمان توپخانه بیان کرد. سردار زهدی در ادامه به نقش و عملکرد توپخانه در عملیات والفجر 8 
پرداخت و در پایان نیز با تأکید بر نقش آتش در عملیات کربالی5، تالش ها، اقدامات و ابتکارات واحد 
توپخانه سپاه را در این عملیات ـ که یکی از سهمگین ترین نبردهای ایران و عراق در طول جنگ بود ـ 

تشریح کرد.
واژگان کلیدی: یعقوب زهدی، توپخانه، والفجر8، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

کلیات توپخانه
واحد  درباره  کلیاتی  بیان  با  ابتدا  یعقوب زهدی  سردار 
توپخانه و مأموریت های آن گفت: »اساساً در یک نبرد 
آتش  و  مانور  اصلِی  عنصر  دو  از  رزمی  قدرت  نظامی، 
تشکیل می شود. مانور به حرکت و جابه جایی در میدان 
آتش  می شود.  اطالق  برتر  موقعیت  کسب  برای  نبرد 
تشکیل  غیرمستقیم  و  مستقیم  آتش های  بخش  دو  از 
شده است. بخش عمده آتش غیرمستقیم یا "منحنی" 
"مرکز  عنوان  با  مرکزی  رزم،  میدان  در  است.  توپخانه 
هماهنگی پشتیبانی آتش"، آتش های غیرمستقیم مثل 

توپخانه، موشکی، هوانیروز و هوایی را هماهنگ می کند. 
مثاًل وقتی نیروی هوایی می خواست عملیات کند، شهید 
بابایی یا شهید اردستانی که در قرارگاه بودند، با بنده که 
توپخانه بودم هماهنگ می کردند تا کانال یا داالنی برای 
چون  شود؛  متوقف  منحنی  آتش های  و  شود  باز  عبور 
هواپیماهای ما از ارتفاع پایین پرواز می کردند و نتیجۀ 
عملیات هوایی را هم دیدبانان توپخانه گزارش می کردند 

و ما به ایشان منتقل می کردیم. 
و  دارد  مانور  طرح  پیاده  نیروی  مانند  نیز  آتش   
که  مانوری  یگان  همانند  درست  می شود.  طرح ریزی 
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برای  می شود،  هدایت  تاکتیکی  قرارگاه  یک  توسط 
اسم  که  دارد  وجود  تاکتیکی  قرارگاه  نیز  آتش  هدایت 

آن مرکز تطبیق آتش است.

مأموریت های توپخانه
الف( مأموریت های کلی

عاملی  هر  مانوری:  یگان های  از  نزدیک  پشتیبانی   .۱
که حرکت یگان مانوری خودی را مختل کند، توپخانه 
و  دارد  را  مختل کننده  عامل  آن  از  جلوگیری  وظیفه 
به اصطالح با پشتیبانی آتش نزدیک از یگان های خودی 

عملیات آنها را تسهیل می کند.
باید  را  دشمن  توپخانه  ضدآتشبار:  آتش های  انجام   .2
توپخانه خودی بزند. در اصطالح، زرهی را باید ضدزره 
با  هم  توپخانه  و  بزند  هواپیما  باید  را  هواپیما  یا  بزند 
دشمن  توپخانه  فعالیت  از  ضدآتشبار  عملیات  اجرای 

جلوگیری می کند.
3. عمق دادن به میدان نبرد: توپخانه قرارگاه ها و عقبه ها 
می گیرد  آتش  زیر  را  دشمن  آمادی  نقاط  و  جاده ها  و 
و  می بیند  آسیب  دشمن  احتیاط  و  پشتیبانی  وقتی  و 
مختل می شود، به موفقیت و پیشروی نیروی خودی در 

عمق می انجامد.

ب( مأموریت های تاکتیکی

۱. کمک مستقیم: هر گردان توپخانه به یک تیپ وصل 
شده، پشتیبانی نزدیک آن را انجام می دهد.

فراهم  مستقیم  کمک  برای  بیشتری  آتش  تقویت:   .2
می کند. 

3. عمل کلی: در اختیار فرمانده رده باال قرار دارد و بیشتر 
عملیات ضدآتشبار و آتش های در عمق را انجام می دهد.

4. عمل کلی تقویت: که هم به عمل کلی و هم به کمک 
مستقیم کمک می کند.

- برای اجرای تیراندازی توپخانه 3 رکن الزم است: 
دیدبان هدف را گزارش می کند و هدایت آتش آن هدف 
و  را محاسبه  تیر  عناصر  و  پیاده می کند  روی طرح  را 
به توپ ها می دهد و افراد قبضه با گلوله گذاری و بستن 
آن عناصر، به سوی هدف تیراندازی می کنند که این را 

سطح تکنیکی توپخانه می گویند.
در  و  است  توپخانه  چشم  به اصطالح  دید بان   -
در  کوهستانی  مناطق  )در  مرتفع  نقطۀ  در  مقدم  خط 
خط الرأس نظامی و در مناطق هموار باالی دکل( مستقر 

می شود و به طور مستمر دشمن را تحت نظر دارد. 
    موقعی که بمباران و آتش توپخانه دشمن زیاد 
می شود و همه به سنگر می روند، فقط دیدبان است که 
سرش باال است؛ زیرا دید بان چشم توپخانه است و نباید 

سرش را در خاکریز فروببرد. 
و  بیدارند  صبح  تا  نوبتی  به طور  دیدبان ها  شب ها 
ازطریق گرفتن برق دهانه محل توپخانه دشمن را کشف 
می کنند. دیدبانی کاری پرخطر و طاقت فرسا و تخصصی 

و درعین حال جذاب و پرماجرا است.
- سطح تاکتیکی توپخانه طرح ریزی آتش است که 
در رده یگان مانوری و قرارگاه در مرکزی به نام تطبیق 

آتش انجام می گیرد.
- طرح ریزی آتش یعنی تعیین آماج )هدف( و یگان 

تیرانداز و زمان تیراندازی و تعداد گلوله الزم.

سازمان توپخانه
۱.  آتشبار: آتشبار در سازمان توپخانه معادل گروهان در 
سازمان پیاده است. هر آتشبار 4 الی 6 قبضه توپ دارد.
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 ۱2-۱8( تیر  آتشبار   3 توپخانه  گردان  هر  گردان:   .2
تیم  چند  و  آتش  طرح ریزی  مرکز  یک  توپ(،  قبضه 

دید بانی دارد.
الی 6 گردان   4 از  توپخانه متشکل  3. گروه: هر گروه 

توپخانه است.
4. توپخانه لشکری: 4 الی 6 گردان توپخانه، یک توپخانه 

لشکری را تشکیل می دهد.
ارتش جمهوری اسالمی ایران 5 گروه توپخانه ای داشت 

که عبارت بودند از: گروه های ۱۱، 22، 33، 44، 55. 
که  داشت  توپخانه ای  گروه   6 نیز  پاسداران  سپاه 
 63 محرم،   6۱ رسالت،   60 گروه های  از  بودند  عبارت 

خاتم، 64 الحدید، ۱5 خرداد و 56 یونس.

انواع توپ
دو سازمان نظامی ایران یعنی ارتش جمهوری اسالمی 
مختلف  انواع  از  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  و 

در  مورداستفاده  توپ های  می کردند.  استفاده  توپ ها 
توپ  از:  بودند  عبارت  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
)کششی  میلی متری  توپ۱55  میلی متری،   ۱05
 203 توپ  میلی متری،   ۱75 توپ  خودکششی(،  و 
میلی متری که امریکایی بود و توپ ۱30 میلی متری و 

کاتیوشا که روسی بود.
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز انواع مختلفی 
از توپ ها به کار گرفته می شد که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: توپ ۱05 میلی متری، توپ ۱22 میلی متری، توپ 
 ۱55 توپ  میلی متری،   ۱52 توپ  میلی متری،   ۱30
میلی متری، توپ ۱80 میلی متری و موشک انداز کاتیوشا 

و 240 میلی متری.
گفتنی است که توپخانه سپاه از توپ های غنیمتی 
از  در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس که بیش 
اکثراً  دلیل  همین  به  و  شد  تشکیل  بود،  قبضه   200

روسی بود.

سردار یعقوب زهدی از فرماندهان واحد توپخانه سپاه در دروان دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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توپخانه در عملیات والفجر8
اساسی  رکن  سه  والفجر8  تأثیرگذار  و  بزرگ  عملیات 
از  عبور  عملیات،  این  در  اساسی  رکن  اولین  داشت: 
اروندرود بود که امری بسیار سخت و پیچیده بود. دومین 
رکن اصلی این عملیات غافلگیرکردن دشمن بود؛ زیرا 
دشمن هرگز تصور نمی کرد ایران بتواند از اروندرود عبور 
مسئله  والفجر8  عملیات  اساسی  رکن  سومین  و  کند. 
آتش پشتیبانی بود. هرچند موارد اول و دوم از اهمیت 
بسیار باالیی در این عملیات 
اهمیت  در  بودند،  برخوردار 
باید  پشتیبانی  آتش  مسئله 
و  قوی  آتش  "اگر  که  گفت 
مؤثری در والفجر8 نداشتیم 
برادر  می خوردیم."  شکست 
محسن رضــایی فرمانـدهی 
کل سپاه، به خوبی به این امر 
واقف بود. ازاین رو، 6 ماه قبل 
از شـروع عملیـات والفجـر8 
یعنـی در تـابستـان ۱364، 
پیدا  مأموریت  توپخانه  واحد 
کرد که در منطقه فاو آماده سازی را انجام بدهد. آقای 
به  متعلق  عملیات  اوِل  روز  "سه  گفت:  رضایی  محسن 

توپخانه است."

اقدامات توپخانه در عملیات والفجر8
۱. دریافت مأموریت

2. بررسی وضعیت عوارض و مواضع روی نقشه
باید  بخش  این  توضیح  در  زمین:  وضعیت  بررسی   .3
تأکید کرد که زمین منطقه عمومی والفجر8 که متشکل 

از نخلستان ها، نهرها، ساحل، عوارض و موانع پدافندی 
بود،  دشمن  سرزمین  در  هم  و  خودی  زمین  در  هم 

به دقت بررسی و مطالعه شد.
و  مقدورات  بررسی  و  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه   .4

محدودیت ها:
جمع آوری شده  اطالعات  براساس  توپخانه  واحد 
براساس  پرداخت.  محدودیت ها  و  مقدورات  بررسی  به 
دشمن  یگا ن های  که  بود  محرز  به دست آمده  اطالعات 
برای دفاع از فاو از جاده استراتژیک که در برد توپخانه 
از  استعدادی  بنابراین،  کرد.  خواهند  استفاده  بود،  ما 
توپخانه را در فاصلۀ بین آبادان و خسروآباد قرار دادیم 
هدف  استراتژیک  جاده  روی  را  دشمن  ستون های  تا 
قرار دهیم. باتوجه به اینکه یگان ها می بایست به صورت 
تجهیزات  از  استفاده  به  قادر  می کردند،  ستون حرکت 
خود نبودند؛ لذا با انهدام آن روی جاده از پاتک آنها در 

فاو جلوگیری می شد.
با  مأموریت محول شده  اجرای  در  توپخانه  واحد  اما 
اصلی ترین  از  یکی  که  بود  مواجه  هم  محدودیت هایی 
منطقه  زمین  می شد.  زمین  وضعیت  به  مربوط  آنها 
بود.  و شل  گل  و  شوره زار  و  باتالقی  زمستان  فصل  در 
زیرسازی  برای  مهندسی  اقدامات  می بایست  بنابراین، 
انجام می گرفت. اما انجام اقدامات مهندسی نیز دشمن را 
هوشیار می کرد و اصل غافلگیری را تحت تأثیر قرار می داد.

استفاده  راهکار  دو  از  توپخانه  واحد  به هرحال، 
و  اروندرود  نخلستان حاشیه  بود که  این  راه  کرد؛ یک 
بهمنشیر را با اقدامات مهندسی زیرسازی کنیم و دوم 
اینکه مواضع توپخانه را به شکل چند جاده بسازیم که 

دشمن متوجه نشود.
عرض این جاده ها 3 متر و طولشان درمجموع حدود 

واالفجر8 ســه رکن  عملیات 
اساسی داشــت: یکی عبور از 
اروندرود، دومی غافلگیرکردن 
دشمن و سومی آتش پشتیبانی.
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45 کیلومتر بود که به همت برادران جهاد احداث شد. 
۱500 سنگر نفرات را در طول جاده ها در زیر خاکریز 
به نحوی که در عکس هوایی مشخص نبود، ایجاد کردیم. 
برای احداث این سنگرها حدود یک ماه مانده به عملیات 
50 نفر بسیجی آوردیم که شب ها کار می کردند و اجازه 

خروج از منطقه را نداشتند. 

شرح عملیات توپخانه
قبـل از اینکـه عملکـرد واحـد توپخانـه در زمـان اجـرای 
عملیات والفجر8 تشـریح شـود، اشـاره به چند نکته الزم 
اسـت. نکتـه اول اینکـه سـپاه پاسـداران در زمـان اجرای 
عملیـات والفجـر8 مجموعاً ۱7 گـردان توپخانه داشـت و 
از ارتش نیز خواسـته شـد 30 گـردان توپخانـه در اختیار 
سـپاه قـرار دهـد. امـا پـس از بحث هـا و جلسـات متعدد 
قـرارگاه خاتم االنبیـا)ص( ۱5 گـردان  ابـالغ  بـا  درنهایـت 
توپخانـه از ارتـش بـه سـپاه مأمور شـد. نکته دیگـر اینکه 
در ایـن عملیـات بـرای اولین بـار در دفـاع مقـدس به یک 
گـروه توپخانـه مأموریـت دادیـم کـه در خـارج از منطقه 
عملیـات بـرای عملیـات کار کنـد و 8 گـردان توپخانـه را 
بـرای جنـوب بصـره و جـاده اسـتراتژیک بصره بـه فاو که 

عقبـه دشـمن بـود، اختصـاص دادیم.
یک بحث هم انتقال توپخانه بود. یگان های ارتش را 
فرستادیم به جفیر و با این کار یک گرای اشتباه به دشمن 
دادیم که تصور می کرد عملیات ما در هورالهویزه خواهد 
بود. حتی فرمانده لشکرهای خودمان هم تا شب عملیات 

تردید داشتند و هنوز محور اصلی را نفهمیده بودند.
زده  نخلستان  کنار  در  را  سپاه  توپخانه  مواضع  ما 
بودیم و قبل از عملیات گفته بودیم بروند داخل نخلستان 
و شب عملیات پس از غروب آفتاب در مواضع مستقر 

توپخانه  یگان های  عملیات،  شروع  محض  به   شوند. 
صبح  تا  و  دادیم  حرکت  فاو  به سمت  هور  از  را  ارتش 
در مواضعشان که از قبل آماده شده بود مستقر کردیم. 
وقتی یگان های عمل کننده از اروند عبور کردند و در فاو 
عراق رسید،  به سپاه سوم  آن  و گزارش  مستقر شدند 
فاو  به  را  خود  ویژه  یگان های  و  ریاست جمهوری  گارد 
اعزام کرد و به محض اینکه به جاده استراتژیک رسیدند، 
ریخته  دشمن  تجهیزات  و  ادوات  روی  سنگینی  آتش 

شد و تلفات سنگینی دادند. 
به  موفق  اسالم  رزمندگان 
شدند  فاو  تأمین  و  تصرف 
پاتک  روز   75 با  دشمن  و 
مستمری که انجام داد، هیچ 
موفقیتی کسب نکرد و یکی 
دشمن،  ناکامی  دالیل  از 
آتش سنگین و دقیق و مؤثر 
توپخانه بود. در این عملیات 
گلوله   600/000 به  قریب 

توپ شلیک شد.

توپخانه در عملیات کربالی5
عملیات  اجرای  کربالی4،  عملیات  توقف  از  پس 
ازجمله واحدهایی بود که  نیز  کربالی5، واحد توپخانه 
تا  کربالی4  توقف  بین  که  اندکی  زمان  در  می بایست 
کسب  را  الزم  آمادگی  داشت،  وجود  کربالی5  اجرای 
می کرد. بنابراین، پس از ابالغ مأموریت، واحد توپخانه 
مطالعات و بررسی های خود را شروع کرد. در کربالی5 
برخالف عملیات والفجر8، جغرافیای زمین علیه جبهه 
خودی بود. اگر بخواهیم هندسه زمین عملیات را ترسیم 

عملیات  اجرای  زمان  در  سپاه 
والفجر8 مجموعــاً 17 گردان 
نیز  ارتش  از  و  داشت  توپخانه 
خواسته شد 30 گردان توپخانه 
در اختیار سپاه قرار دهد. اما با 
جلسات متعدد و ابالغ قرارگاه 
گــردان   15 خاتم االنبیــا)ص( 
توپخانه از ارتش به سپاه مأمور 

شد.
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باید بگوییم 90 درجه در اختیار ما بود و 270  کنیم، 
درجه در دست دشمن. بنابراین دشمن سه برابر خودی 

زمین در اختیار داشت. 
در عملیات کربالی5 در شلمچه جنگ آتش با آتش 
و  شدیدتر  آتش  از  که  طرفی  هر  نبرد  این  در  و  بود 
این  در  بنابراین  می شد.  پیروز  بود،  برخوردار  بیشتری 

عملیات سرنوشت جنگ را آتش رقم می زد.
عملیات  اجرای  قطعی شدن  از  پس  به هرحال، 
و  مطالعه  را  منطقه  زمین  توپخانه  واحد  کربالی5، 
که  روزه ای  ده  حدود اً  فرصت  به  باتوجه  کرد.  بررسی 
داشتیم، باید با ترمیم و تکمیل عوارضی که روی زمین 

وجود داشت مواضع توپخانه را آماده می کردیم.
توپخانه  شد،  اشاره  که  همان گونه  عملیات  این  در 
منطقه محدودی را در اختیار داشت و با استقرار در این 
منطقه محدود، هم باید در پنج ضلعی و آن سوی کانال 
پرورش ماهی یگان های خودی را پشتیبانی می کردیم و 
هم توپخانه دشمن را خاموش می کردیم و هم جاده ها و 
عقبه دشمن را موردهدف قرار می دادیم. همان طور که 
می دانید، در این عملیات ما با 3 قرارگاه عمل می کردیم 
و عبور قرارگاه از قرارگاه برای اولین بار در این عملیات 
اجرایی شد. یعنی قرارگاه کربال پنج ضعلی را می گرفت و 
قرارگاه نجف با عبور از قرارگاه کربال بوارین را می گرفت 
و قرارگاه قدس نوک کانال ماهی را به طرف کانال زوجی 

تأمین می کرد.
در شلمچه جنگ متری بود. رزمندگان وجب به وجب 
بصره  به سمت  که  متری  هر  می جنگیدند.  دشمن  با 

می رفتیم ازحیث استراتژیک حائز اهمیت بود.
برای هر قرارگاه یک گروه توپخانه در نظر گرفتیم 
ایجاد  برای هر دو لشکر یک تطبیق آتش  و همچنین 

کردیم و یک گردان توپخانه نیز از ارتش برای آن مأمور 
کردیم.

ارتقا  را  استعداد خودمان  والفجر8  عملیات  از  پس 
عملیات  برای  یعنی  بودیم.  رسانده  دوبرابر  به  داده، 
یک سری  داشت.  توپخانه  گردان   30 سپاه  کربالی5 
روی  هم  تعمیرات  و  کردیم  خریداری  جدید  توپخانه 

توپخانه انجام دادیم.

استعداد توپخانه در عملیات کربالی5
سازمان رزم واحد توپخانه در عملیات کربالی5 مجموعاً 
از 40 گردان تشکیل می شد که 30 گردان توپخانه از 
 600 درمجموع،  بود.  ارتش  از  آن  گردان   ۱0 و  سپاه 
قبضه توپ نیز برای این عملیات در نظر گرفته شده بود.

شرح عملیات توپخانه
جنگ در غرب کانال ماهی نبرد اصلی ما بود و از نهر 
ماهی  کانال  نوک  به سمت  دشمن  یگان های  کتیبان 
چند  در  ما  می زدند.  پاتک  ما  نیروهای  به  و  می آمدند 
نقطه آتش خود را ثبت کرده بودیم و یگان های عراقی 
که می آمدند، چون از مناطق دیگری مأموریت یافته و به 
این منطقه آمده بودند، وضعیت منطقه را توجیه نبودند. 
باالی کتیبان قرارگاه لشکری بود که مأموریت بازسازی 

یگان های عراق را داشتند.
عراق  ارتش  درصد   90 از  بیش  عملیات  این  در 
با  ما  بود.  مؤثر  بسیار  آتش  پاتک کردند.  و  وارد شدند 
منهدم  مسیر  در  را  دشمن  یگان های  پشتیبانی،  آتش 
نقطه  به  توان  از 50 درصد  با کمتر  و شاید  می کردیم 
درگیری می رسیدند. عراق از چند نقطه، تمرکز آتش در 
پنج ضعلی برقرار کرده بود. آن آتش را ما نمی توانستیم 
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با  و  بود  کشیده  عقب  را  توپخانه  زیرا  کنیم؛  خاموش 
آخرین برد خط مقدم ما را می زد. از طرف دیگر، نیروی 
هوایی عراق مأموریت داشت عقبه و توپخانه ما را بزند 
و فشار هوایی و شیمیایی شدیدی روی توپخانه ما بود.

آن  براساس  که  بودیم  کرده  تدبیری  والفجر8  در 
نیروی سازمانی آتشبار تقسیم بر 3 شده بود. بنابراین، 
در  نفر  سه  و  اردوگاه  در  نفر  سه  قبضه،  پای  نفر  سه 
نفر  این سه  بمباران شیمیایی  بودند. موقع  عقبه یگان 
را جایگزین می کردیم و همین امر سبب شد که تداوم 
آتش حفظ شود. در کربالی5 هم همین طور بود و تداوم 
مهمات  و  شد  برقرار  آتش  تدبیر  این  با  داشتیم.  آتش 
بسیار زیادی مصرف شد؛ به طوری که حدود ۱/5 میلیون 

گلوله توپ شلیک کردیم. 
در  آمد؛  پیش  مشکل  یک  کربالی5  عملیات  در 
قرار  شکل  "ن"  موضع  چند  ماهی  کانال  نوک  قسمت 
داشت. هرچند رزمندگان اکثر این مواضع را پاک سازی 

بود.  نشده  پاک سازی  آنها  از  تعدادی  کردند،  تصرف  و 
پل روی کانال ماهی هم به شدت زیر آتش دشمن بود. 
قربانی  مرتضی  فرماندهی  به  کربال  لشکر25  نیروهای 
بودند  کرده  ایجاد  دوجداره  خاکریز  یک  پل  روبه روی 
آتش  باالی  بسیار  و حجم  براثر شدت  این خاکریز  که 
دشمن حین احداث پیچ وخم پیدا کرده و به شکل یک 

مار درآمده بود.
در این طرف، نیروهای خودی به کانال زوجی رسیده 
بودند و ارتش عراق می کوشید ما را از کانال زوجی و نوک 
کانال ماهی عقب بزند. این عملیات به قدری حساسیت 
منطقه  در  عراق،  دفاع  وزیر  خیراهلل  عدنان  که  داشت 
عملیات حاضر شده بود و شخصاً عملیات را فرماندهی 
و  کانال زوجی  از  را  ایرانی ها  بلکه  تا  و هدایت می کرد 
نوک کانال ماهی عقب بزنند. آنها فشار را تشدید کردند 
بین  رخنه ای  گرفته،  سرپل  یک  شدند  موفق  حتی  و 
به اتفاق  زهدی(  )یعقوب  بنده  کنند.  ایجاد  ما  نیروهای 

از چپ: برادر یعقوب زهدی معاون واحد توپخانه، علی شمخانی قائم مقام فرماندهی کل سپاه، ناشناس، ناشناس، 
شفیع زاده فرمانده توپخانه در دوران دفاع مقدس و ناشناس. 



نقش توپخانه سپاه در دو عملیات بزرگ 
والفجر8 و کربالی5

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

174

شفیع زاده )که بعداً شهید شد( در قرارگاه مرکزی حاضر 
شدیم و دیدیم که فرماندهان ارشد )رضایی، صفوی و 
رشید( از وضعیت به وجودآمده در این منطقه ناراحت اند. 
باید  گفتیم  کردیم؛  تدبیری  مشکل  این  حل  برای  ما 
بریزیم  رخنه  منطقه  روی  سریع  و  متمرکز  آتش  یک 
و هم زمان با شلیک بیست قبضه 600 موشک کاتیوشا 
را روی دشمن اجرا کنیم. طرح را به آقا محسن دادیم 
یگان ها  نیروهای  از  ربع  یک  این  در  شد.  خوشحال  و 
خواست داخل سنگر بروند و ظرف 20 دقیقه یگان های 

آتش روی مواضعی که ما دادیم رفتند و 20 موشک انداز 
غرب  در  دشمن  نیروهای  رخنۀ  منقطه  روی  کاتیوشا 
شلیک  دستور  وقتی  کردند.  هدف گیری  ماهی  کانال 
صادر شد 600 موشک کاتیوشا به سرعت شلیک شد و 
هر چقدر نیرو از دشمن آمده بود را در آن نقطه منهدم 
موشک انداز  قبضه   20 دستور،  به  بنا  همچنین  کردند. 
و  کردند  شلیک  و  موشک گذاری  مجدداً  به سرعت 
به این ترتیب، مسئله فشار دشمن در غرب کانال حل شد 

و یگان ها خط خود را حفظ کردند.«


