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*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

نگاهی به زندگینامه شهید سیدمحمد اسحاقی 
راوی و تاریخ نگار دفاع مقدس

در  شهریور ۱34۱  سوم  در  اسحاقی  سیدمحمد  شهید 
روستای چهارِده از توابع شهرستان آستانه اشرفیه گیالن، 
پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  روحانی،  خانواده ای  در 
در حوزه  تدریس  به  اسحاقی  حجت االسالم سیدعبداهلل 
علمیه شهر رشت اشتغال داشت. سیدمحمد دوره ابتدایی را 
در دبستان شهریار رشت، راهنمایی تحصیلی را در مدرسه 
آصف و متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی سپری کرد 
و دیپلم ریاضی گرفت. وی در اواخر دورۀ دبیرستان که 
مصادف با شکل گیری انقالب بود، در تظاهرات دبیرستان 
شهید بهشتی گرفتار مأموران رژیم شاهنشاهی شد و در 
بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در سال ۱358 
به عضویت سپاه پاسداران انقالب اسالمی رشت درآمد و 

مسئولیت بسیج سپاه را پذیرفت. سپس به دفتر سیاسی 
سپاه منطقه 3 منتقل و مشغول به کار شد. کمی بعد در 
یکی از مأموریت های درون شهری در رشت به همراه شهید 
پایش دچار  و  قرارگرفت  منافقین  دانا هدف حمله  رضا 
شکستگی شد. بر اثر این حادثه سیدمحمد ناگزیر چند 
ماهی خانه نشین شد، اما بیکار ننشست و شروع به درس 
خواندن کرد و با شرکت در امتحانات آزاد، دیپلم فرهنگ 
و ادب را نیز دریافت کرد. پس ازآن در آزمون سراسری 
شرکت کرد و با رتبه 206، به عنوان دانشجوی رشته تاریخ، 
وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد. هم زمان با تحصیل 
در دانشگاه، مطالعات گسترده ای را درباره ادبیات غرب، 
آموختن زبان های خارجی و پژوهش در مسائل سیاسی 
شروع کرد و نوشتن مقاالتی برای روزنامه اطالعات، کیهان 

هوایی و پاسدار اسالم را پی گرفت.

تنظيم: احمد نصرتی*
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حضور در جبهه های نبرد علیه دشمن بعثی متجاوز، از 
دغدغه های دائمی او بود و به محض آشکارشدن نشانه های 
آغاز یک عملیات، خود را به مناطق جنگی می رساند و در 
خط مقدم حضور می یافت. پس از هر عملیات، به تهران 
بر  عالوه  او  می داد.  ادامه  را  فعالیت هایش  و  برمی گشت 
حضور در یگان های عملیاتی در عملیات های رمضان، والفجر 
مقدماتی، والفجر۱، والفجر2، والفجر4، کربالی3 و کربالی5 
نیز راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه در یگان های 
زبده عملیاتی ازجمله قرارگاه نصر، قرارگاه نوح، لشکر 33 
المهدی و لشکر۱4 امام حسین)ع( بود. اسحاقی عالوه بر تدوین  
گزارش عملیات های گوناگون ازسوی محسن رضایی، فرمانده 
به عنوان مشاور سیاسی و  انقالب اسالمی،  پاسداران  سپاه 

نظامی لشکر ۱4 امام حسین)ع( نیز برگزیده شد.

گذری بر آثار شهید اسحاقی
از این شهید بزرگوار تعداد 380 نوار کاست، ۱7 دفترچه 
یادداشت راوی و 7 فقره گزارش عملیات به یادگار مانده 
است و اکنون در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس مورد 
استفاده پژوهشگران قرار می گیرد. همچنین کتاب »نبرد 
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در  سال ۱37۱  در  که  العمیه« 
تحقیقات جنگ( منتشر  و  )مرکز مطالعات  دفاع مقدس 
شد و در سال ۱386 نیز به چاپ سوم رسید، برگرفته از 
تحقیقات میدانی شهید سیدمحمد اسحاقی از این عملیات 
منحصربه فرد و کم نظیر دریایی است. نبرد العمیه )عملیات 
کربالی3( نبرد دریایی بین ایران و عراق بود که در شهریور 
۱365 به همت قرارگاه نوح، لشکر ۱4 امام حسین)ع(، ناوتیپ 
کوثر و ناوتیپ امیرالمومنین)ع( اجرا شد. در کتاب نبرد العمیه، 
چگونگی تصمیم گیری، طراحی، آماده سازی و اجرای عملیات 

کربالی3 و نتایج و بازتاب های آن تشریح شده است. 

 ۱365 دی   29 در  سرانجام  اسحاقی  سیدمحمد 
رزمندگان  نبرد  و  حماسه  لحظه های  روایت  درحالی که 
لشکر۱4 امام حسین)ع( به فرماندهی شهید حسین خرازی 
را به عهده داشت، در دشت شلمچه، براثر بمباران هوایی 
دشمن، در خط مقدم مجروح و پس از انتقال به اورژانس، 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
در فرازی از وصیتنامه شهید سیدمحمد اسحاقی آمده 
است: دوستان عزیز و هموطنان شریف، اگر می خواهید که در 
لوای اسالم و آزادی زندگی کنید، قرآن و والیت را سرلوحه 
امورات دنیوی و اخروی خود قرار داده و از وجود علما و 
استادان اهل دین بهره های فراوانی بگیرید و هیچ گاه سنگر 
علم و عدالت خواهی را خالی نگذاشته تا موجب سوءاستفاده 

بیگانگان شود.
 روحش شاد و یادش گرامی باد.

***
شهید سیدمحمد اسحاقی در عملیات والفجر2 راوی 
خاتم االنبیا)ص(،  قرارگاه  در  سپاه  جنگ  تحقیقات  دفتر 
قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( )قرارگاه مالک اشتر( و تیپ33 
ثبت و ضبط  به  فرماندهان  بود که در کنار  المهدی)عج( 
جلسات طرح ریزی و هدایت عملیات پرداخت و مشاهدات 
خود را در 62 نوار کاست ضبط و در 3 دفترچه یادداشت 
کرد. پس از عملیات نیز با استفاده از نوارها و دفاتر مذکور 
و دیگر اسناد و منابع، گزارش عملیات والفجر2 در قرارگاه 
مالک اشتر و تیپ33 المهدی)عج( را به قلم خود نگاشت که 

در ادامه بخشی از این گزارش ارائه می شود.
و حفظ  امانت داری  رعایت  به منظور  اینکه  توضیح 
دستنویس  اصل  با  تایپی  متن  نوشتار،  شیوه  و  سبک 
گزارش مطابقت داده شده و با کمترین دخل و تصرف 

ارائه می شود.
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الف( گزارش کار راوي
ـ  نام و نام خانوادگی: سیدمحمد اسحاقي؛ 

ـ نام یگان: قرارگاه مالک اشتر و تیپ المهدي؛ 
ـ نام عملیات: والفجر2.

ـ تاریخ عملیات: 62/4/28
ـ تاریخ اعزام به منطقه: 62/4/23

ـ تاریخ بازگشت از منطقه: 62/5/۱9
ـ تاریخ شروع به کار: 62/4/24

ـ تاریخ پایان کار: 62/5/۱8
ـ تعداد نوارهاي ضبط شده: 62 عدد

اسناد و کالک هاي گرفته شده
ـ کالک عوارض زمین

ـ کالک گسترش دشمن و خط تماس
ـ کالک خط حد عملیات و خط حد گردان ها

آخرین  کالک  و  معابر  و  شناسایي  کالک هاي  ـ 
شناسایي از دشمن

ـ کالک وضعیت و پراکندگي پایگاه هاي دشمن در 
منطقه

ـ کلیه صورت جلسات ستاد، نامه هاي صادره و وارده 
به تیپ33 المهدي از قرارگاه خاتم و قرارگاه مالک اشتر

مصاحبهبا فرماندهیبی سیمجلسهیگانردیف
۱۱ نوار۱3 نوار۱2 نوار2 جلسه 5 نوارتیپ33 المهدي۱
ـ8 نوارـ4 جلسه 6 نوارقرارگاه خاتم2
ـــ2 جلسه 7 نوارقرارگاه مالک اشتر3

شهید سیدمحمد اسحاقي، راوی مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ سپاه در دوران دفاع مقدس.
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ـ آمار نیروهاي خودي قبل از عملیات با مقیاس گردان
ـ آمار شهدا، مجروحین، مفقودین، اسراي تیپ و 

هرکدام از گردان ها
ـ طرح مانور عملیات و کالک هاي عملیات.

ب( گزارش عملیات
منطقه عملیاتي در نظر گرفته شده براي یگان همان 
مقدم  )قرارگاه  مالک اشتر  قرارگاه  عملیاتي  منطقه 
حد  پیرانشهر  غرب  سمت  در  سیدالشهدا(  حمزه 
فاصل بین ارتفاعات قمطره و تمرچین یعني فاصله اي 
حدود 7 کیلومتر بود که تیپ المهدي و تیپ2 ارتش 
در این عملیات با هماهنگي هم وارد عملیات شدند.

تشریح وضعیت منطقه عملیاتي
عوارض طبیعي

منطقه اي که نیروهاي ما در آن مستقر بودند و منطقه اي 
هم که قرار بود در آن عمل کنند، منطقه اي کوهستاني 
پر از ارتفاعات سربه فلک کشیده و صعب العبور ازجمله 
کدو، قمطره، کینگ، کانی خدا، 25۱9، بردزرد، دربند 
و ... است و به علت همین بلندبودن، برف روي بعضي از 
ارتفاعات هنوز وجود داشت. در منطقه خودي، بلندترین 
پیرانشهر  باالي  از  و  مرزي  ارتفاعات  پشت  در  ارتفاع 
به طرف جنوب امتداد دارد. ارتفاعات قمطره با 3000 متر 
و تمرچین و ... در آن قرار داشته که این رشته ارتفاعات 
مشرف به شهر پیرانشهر و جاده پیرانشهرـ نقده و پادگان 
پیرانشهر و همچنین جاده پیرانشهرـ سردشت است. 
ارتفاعات بلند منطقه همه صخره اي است و ارتفاعات 
بلندی مثل قمطره به علت برفي بودن، تخته سنگ های 
آن همه دچار فرسایش شده است. رودخانه جاري در 

منطقه تقریباً در شمال و جنوب شهر پیرانشهر می باشد 
و منطقه عملیاتي فاقد رودخانه  است.

جاده هاي منطقه
به علت  شد،  گفته  که  همان طور  هم  جاده  لحاظ  از 
صعب العبوربودن، منطقه داراي جاده اي نبوده و فقط یک 
جاده مرزي با عراق وجود داشت که از مرز گذشته و 
به حاج عمران و از آنجا تا به اربیل مي رفت. جاده فوق 
بنا به گفته مردم منطقه قباًل بسیار خراب بوده که بعداً 
توسط ارتش بازسازي شد و در این عملیات مورداستفاده 
قرار گرفت. همچنین قبل از عملیات دو جاده به قمطره 
عملیات  این  در  که  شد  آماده  و  کشیده  تمرچین  و 
بهره برداري شد. سواي اینها، جاده هاي دیگری برادران 
در منطقه در حین عملیات ایجاد کردند. یک جاده از 
باالي قمطره به طرف تپه آزادي )کینگ( که حدود 3 
کیلومتر بود و یک جاده هم از کینگ به دهات زینو به 
طول 6 کیلومتر کشیده شد. از قمطره پایین تقریباً زیر 
ارتفاعات قمطره به تمرچین که ۱۱ کیلومتر، بود یک 
جاده کمربندي زده شد. از زینو تا خالن حدود 5 کیلومتر 
جاده زده شد و همچنین از خالن به ارتفاعات بردزرد که 
2 کیلومتر بود و همچنین یک جاده از شیورش به باالي 
ارتفاعات کدو زده شد و یک جاده هم از زینو تا باالي 

ارتفاعات یال سمت راست دربند زده شد.

تشریح منطقه دشمن
دشمن به علت کوهستاني بودن، در منطقه کانالي به 
کانال جلوي گمرک  نداشت، ولي یک  شکل جنوب 
به  و  شروع  چپ  سمت  پایگاه های  از  که  داشت 
پایگاه های سمت راست ختم مي شد؛ یعني دو طرف 
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جاده، عمق آن ۱/5 متر و عرضش هم همین حدود 
داخل  که  می شد  متري  پنجاه  چهل،  کانال  طول  و 
آن هم خشک بوده است. روبه روي پاسگاه تمرچین 
دید باني  برج  یک  و  مرزي  پاسگاه  یک  دشمن  ما، 
حدوداً  ارتفاع  به  مي نمود،  قدیمي  خیلي  تقریباً  که 
گمرک  پشت  مرزي  پاسگاه  یک  و  متر  ده  از  بیش 
داشت. حدوداً حد فاصل بین این برج که کنار جاده و 
گمرک بود، دشمن میدان مینی داشت به عمق ۱50 
متر و به عرض 750 متر حدوداً به اندازه دهانه تنگه 
شیورش. در میدان مین دو ردیف سیم خاردار و یک 

ردیف سیم خاردار حلقوي هم کشیده بود.
منطقه ازلحاظ نظامي فقط اهمیتش به ارتفاعات 
و  رواندوز  پیرانشهرـ  جاده  و  به شهر  و مشرف  مهم 
پادگان حاج عمران بود که این پادگان ازلحاظ سیاسي 
براي عراق داراي اهمیت بود. همچنین دشمن روي 
آلماني  هوایي  رادار  دستگاه  یک  بردزرد  ارتفاعات 

داشت که شني دار و متحرک بود و داراي یک بشقاب 
۱80 درجه با برد 60 کیلومتر که کاربرد آن ردیابي 

هواپیماهاي خودي است.
پادگان حاج عمران  مناطق مسکوني یکي همین 
در  و  داشت  مسکوني  ساختمان   30 حدود  که  بود 
داخل حیاط پادگان یک محل تفریحگاه براي بعثي ها 
قرار گرفته بود. به گفته کردهاي عراقي این منطقه 
مناطق  همچنین  مي باشد.  خاصي  معروفیت  داراي 
شیورش حدود ۱00 خانوار، خارو 30 الي 40 خانوار، 
میوتان 20 خانوار، زینو ۱00 خانوار، خالن 30 خانوار 
و رایات 40 الي 50 خانوار بودند که مردم ساکن این 
دهات همگي کرد بودند و یک پیوند خانوادگي هم 
رفت و آمد  و  داشته اند  پیرانشهر  و  ایران  کردهاي  با 
اربیل  و  پیرانشهر  بین  قاچاق  کارشان  و  مي کردند 
بوده است. قرار شد اینها به علت جنگي بودن منطقه 

به پیرانشهر منتقل شوند.

از راست نفر چهارم ایستاده مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( در جمع تعدادی از رزمندگان این قرارگاه.
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خاکریز
و  در جلوي گمرک  منطقه، 3 خاکریز  در  دشمن 
بود.  طولي  تقریباً  که  داشت  )آزادي(  کینگ  یال 
خاکریزهاي گمرک و شیورش موازي بود به طول 
لودر  بیل  و عرض یک  متر  ارتفاع ۱/5  متر،   ۱50
که 40 تا سنگر نگهباني داشت و به استعداد یک 
بودند. در جلوي  پایگاه مستقر  دو  در  نیرو  گردان 

خاکریز هم میدان مین بود.
منطقه عملیات ازلحاظ 
مهمي  منابع  داراي  اقتصادي 
نبود ولي از لحـاظ نظامــي 
داراي ارتفاعات و تنـگه هـاي 
آنها  تصرف  که  بود  مهمي 
عملیــات  در سـرنــوشت 
تأثیـر داشــت و همچنین 
جـاده پیرانشـهر - رواندوز 
جاده  نبودن  به علت  که 
تــدارکاتي دیــگر، تنــها 
جــاده موجود در بین این 
ارتفـاعات بسیــار حساس 
همچنین  بــود.  مهــم  و 
بود که مشهورترین  مهم  داراي شیارهاي  منطقه 
آنها شیار سمت راست جاده و شیار انه در سمت 
عبارت اند  منطقه  مهم  ارتفاعات  بود.  جاده  چپ 
که   2506 و   2500 )کدو(،   2999  ،25۱9 از: 
ارتفاعات سرسول  بود،  در سمت چپ  مزبور  یال 
ارتفاع 3000 متري  یا کینگ،  ارتفاعات آزادي  و 
برزین و ارتفاع 2400 متري شیوه کارتا و قردوقه 

و کاني خدا.

اهداف عملیات
بود  مورد نظر  بیشتر  اهداف سیاسي  به لحاظ  عملیات 
تا نظامي. از زمان آغاز جنگ تحمیلي تاکنون سه بار 
تصمیم به انجام عملیات در این منطقه گرفته شد که 
هر بار با مخالفت روبه رو شد، ولي چون این بار انجام 
عملیات محدود با تضمین موفقیت باال مورد نظر بود 
ارتفاعات  به علت داشتن  ما  نیروهاي  ازطرفي دیگر  و 
بلند روي دشمن مسلط بودند و دشمن هم تاکنون 
در این منطقه نجنگیده بود، تصمیم گرفته شد که در 
این منطقه عملیات انجام بدهیم. اولین هدف در این 
عملیات، انهدام نیروي دشمن و بازکردن جبهه غرب و 
وسعت دادن به جبهه و متوجه نمودن دشمن از جنوب 
به غرب بوده است. هدف دوم عملیات تصرف مواضع 
بسیار  ازلحاظ سیاسي  که  بود  استحکامات دشمن  و 
جنگ  به بن بست نرسیدن  اثبات  جهت  بود؛  موردنیاز 
عملیات  تداوم  براي  اسالمي  توان داشتن جمهوري  و 
نیروهاي  عمل دست  ابتکار  که  موضوع  این  اثبات  و 
ادامه  عملیات  به  باشد  الزم  که  هرجا  و  مي باشد  ما 
خواهیم داد. از مسائل مهم موردنظر در این عملیات 
گرفتن اسیر از دشمن بود که ازنظر تبلیغات برای ما 
بسیار مؤثر بود. هدف نهایي عملیات والفجر2، پدافند 
و تأمین اهداف از پیش مشخص شده در عملیات بوده 
که این در برگیرنده ارتفاعات بلند و سرکوب به شهر 
چومان مصطفي عراق و دستیابي به جاده استراتژیک 
پیرانشهر- رواندوز بود. دشمن با ازدست دادن ارتفاعات 
مهم، ناگزیر باید به دشت عقب نشیني مي کرد و این 
مستلزم استفاده از نیروهاي زیاد جهت پدافند بود که 
سبب مي شد دشمن از تیپ هاي احتیاط خود و یا از 
جاهاي دیگر نیرو به این منطقه منتقل و مستقر کند.

هدف نهايي عمليات والفجر2، 
پدافند و تأمين اهداف از پيش 
مشخص شده در عمليات بوده 
که اين در برگيرنده ارتفاعات 
بلند و سرکوب به شهر چومان 
به  دستيابي  و  عراق  مصطفي 
جاده اســتراتژکي پيرانشهر 

رواندوز بود.
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شناسایي هاي انجام شده در منطقه
الف( وضعیت خط خودي

همچنین  و  کوهستاني بودن  به علت  عملیاتي  منطقه 
صعب العبوربودن بعضي از ارتفاعات داراي خط نبود و ما 
هم در این منطقه خط نداشتیم؛ فقط یک گردان از تیپ ۱ 
پیرانشهر در منطقه به شکل پاسگاهي مستقر بود که یک 
عده روي ارتفاعات قمطره بودند و یک عده روي ارتفاعات 
تمرچین و فاصله این دو منطقه مقدار زیادي خالي بود. 
وضعیت دشمن هم تقریباً به این شکل بوده است. الزم 
به تذکر است که ارتفاعات مهم مثل تمرچین در ابتدا در 
دست ضد انقالب بود که در سال ۱359 از آنان پس گرفته 
شد. روي ارتفاعات تمرچین و جلوي خط مرزي، یک سري 
سنگرهاي بتوني به هم مرتبط بود و تعدادی سنگرهاي 
بتوني جهت انبار مهمات و... که خط دفاعي اول ما را 

درمقابل دشمن تشکیل مي داد.
منطقه به علت اینکه ازنظر استراتژیکي بسیار مهم بود به 
دلیل وجود ارتفاعات قمطره و تمرچین، داراي جاده بود که 
قبل از عملیات بازسازي نشد. تنها مسئله عمده، تدارکات 
نیرو بعد از شروع عملیات بود که یکي از مشکالت عمده 
به حساب مي آمد و تنها راه آن هم گرفتن جاده پیرانشهر- 
منطقه  در  تدارکاتي موجود  تنها جاده  زیرا  بود،  رواندوز 
است. دیدگاه های منطقه به علت وجود ارتفاعات قمطره و 
تمرچین به منطقه دشمن اشراف داشتند و بر کلیه حرکات 

و رفت وآمدهاي دشمن تسلط و دید کامل داشتند.

ب( شناسایي از دشمن
1 . شناسايي از خطوط اول دشمن

مدت دو ماه پیش از عملیات بعد از ابالغ عملیات به تیپ، 
شناسایي در منطقه شروع شد. شناسایي هاي اولیه در حد 

دید باني بود که یک ماه به طول انجامید. بعد از یک ماه 
دید باني در منطقه، شناسایي هاي در خط شروع شد که این 
شناسایي ها به علت رفت وآمد زیاد و عقب افتادن عملیات، به 
مدت نزدیک به یک ماه به عقب افتاد و فقط قرار شد روي 
3 محور کار و عمل شود. یک محور سمت چپ جاده از 
تمرچین بود که شیاري از تمرچین باال به طرف جاده سرازیر 
مي شد و بعدها با استفاده از این شیار نیروهاي ما توانستند 
دشمن را دور بزنند. محور دوم هم سمت چپ جاده بود که از 

ارتفاعات چپ جاده شناسایي 
صورت گرفت و سمت راست 
هــم راهکــار مناســب پیدا 
شناسایي هاي  مجموعاً  شد. 
در خــط حدود یــک مــاه 
به طــول انجامید. محورهاي 
طرح  براســاس  شناســایي 
راســت  سمــت  بود.  مانور 
به علت حضور راهنماهای بومي  
شناسایي بیشتر بود، البته این 
راهکار  شناسایي ها هــدفش 
عملیاتي بود، نه توجیه منطقه، 
توجیه  شناسایي هاي  ولي 

منطقه سمت چپ بیشتر از سمت راست بود.
شناسایي ما هم در منطقه به دو صورت انجام مي شد: 
در خط و رودررو به شکل گروه هاي هفت نفره با دوربین 
دید در شب انجام مي گرفت که همان طوری که قبالً گفته 

شد به علت تردد زیاد این شناسایي ها لو رفت.
پنجاه  چهل،  اکیپ هاي  با  هم  عمق  در  شناسایي 
چند  طي  روز  چهار  سه  محلي   افراد  همکاري  با  نفره 
مرحله شناسایي شد که به علت عدم هماهنگي با قرارگاه 

منطقه  در  هم  ما  شناســايي 
عمليات والفجر2 به دو صورت 
انجام مي شد در خط و رودررو 
به شــکل گروه هاي 7 نفره با 
انجام  شــب  در  ديد  دوربين 
مي گرفت. شناسايي در عمق هم 
با اکيپ هاي چهل پنجاه نفره با 
همکاري افراد محل ي سه چهار 
روز طي چند مرحله شناسايي 

شد.
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مالک اشتر زیاد نتوانستیم از این بومي ها استفاده کنیم. ما 
در این عملیات تا عمق دشمن شناسایي انجام دادیم؛ فقط 
روي رشته ارتفاعات دربند موفق به انجام شناسایي نشدیم.

دشمن در قسمت پشت خاکریز تعدادي سگ داشت 
همچنین  مي کردند.  پارس  بچه ها  دیدن  به محض  که 
دشمن پایگاه هاي مهم خود را به نورافکن مجهز کرده بود و 
با استفاده از یک ماده آتش زا علف های دور پایگاه را به آتش 
مي کشید که در نتیجه تا ساعت ها منطقه اطراف پایگاه ها 
روشن مي شد. بچه ها در چند شناسایي درگیر شدند و یک 
بار هم در سمت راست جاده روي ارتفاعات، کمین خوردند 
ولي توانستند فرار کنند و یک نفر از بچه ها که جا مانده بود 
صبح آمد و ما تلفاتي ندادیم، ولي دشمن 3 نفر کشته داد. 
در شناسایي دیگري که در خط انجام شد، به طرف بچه ها 
تیراندازي کردند، ولي بچه ها فرار کردند و در شناسایي دیگر 
که نیروها داشتند میدان مین باز مي کردند، آنها را دیدند و 
آتش ریختند که باز بچه ها توانستند فرار کنند. ولي دیگر 
از آن راهکار نتوانستیم استفاده کنیم. براي شناسایي هاي 
در خط و تا حدي پشت خط اول دشمن مشکل چنداني 
نبود، چون منطقه کوهستاني بود و دشمن هم در منطقه 
خط نداشت. فاصله بین کوه ها شیارهایي بود که بچه ها 
مي توانستند از آن رفت وآمد کنند، ولي شناسایي هاي در 
عمق به علت کوهستاني بودن منطقه وقت زیادي مي گرفت 
و ازطرفي هم در روز نمي توانست انجام بگیرد، لذا بدان 

صورت انجام نشد.
شناسایي در عمق بیشتر در حوالي دربند، رایات، و 
در راست ازطرف دربند، بردزرد و زینو بود که کاًل از هر 
طرف سه محور و سه محور هم از روبه رو بود که مجموعاً 
مي شد 9 محور. دشمن در جلوي تنگه آزادي داراي یک 
میدان مین بود به عمق ۱50 متر و دو رده سیم خاردار 

دو الیۀ حلقوي و جلوي میدان مین یک ردیف دوتایي 
مین های والمری کاشته بود. طول میدان مین 750 متر 
که به اندازه طول تنگه بود. پشت میدان مین و جلوي 
خاکریز، دشمن یک کانال ایجاد کرده بود که جلوي 
پایگاه های سمت چپ و راست جاده کشیده شده بود. در 
منطقه، 5 تا خاکریز براي مسدودکردن تنگه ایجاد کرده 
بود که در تنگه اولي به صورت زیگزالي کشیده بود و 
رویش هم حدود 3 گردان نیرو مستقر کرده بود. خاکریز 
بود به طول ۱50 متر،  گمرک و شیورش هم موازي 
ارتفاع ۱/5 متر و عرض آن به اندازه یک بیل لودر که 40 
تا سنگر نگهباني داشت و به استعداد یک گردان نیرو در 
دو پایگاه اینجا داشت. این خاکریزها به مثابه خطوط دوم 
و سوم دشمن به شمار مي رفت. اکثر پایگاه های دشمن 
دور تا دورش یک میدان مین دو، سه متري داشت که 
برای تأمین پایگاه ها ایجاد  کرده بود. دشمن روي بردزرد 
و یکي هم جلوي کینگ و در سمت چپ روي ارتفاعات 

25۱9 نورافکن داشت. 
در این عملیات عکس هوایي وجود نداشت و قبل از 
عملیات هم اسیري از دشمن گرفته نشد؛ فقط تعدادی از 
بارزاني ها که بومي بودند در منطقه به بچه ها کمک کردند.

2. استعداد دشمن
استعداد دشمن در حد 2 تیپ پیاده و یک گردان زرهي 
بود که از دو تیپ پیاده یک گردان تقویت شده در رده 
اول خط مقدمش بود و دو گردان دیگر در کلیه پایگاه های 
دشمن بود تا عمق دربند و یک تیپ پیاده هم در احتیاط 
قرارگاه تیپ در  بود در شهر رواندوز عراق.  نیروها  این 
چومان مصطفي و رواندوز و قرارگاه های گردان در رایات 

و حاج عمران بود.
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3. نقاط مهم منطقه
شد،  گفته  قباًل  که  همان طور  منطقه  مهم  نقاط 
ارتفاع  آن  مهم ترین  که  بود  منطقه  مهم  ارتفاعات 
از  یکي  قمطره  ارتفاعات  از  بعد  که  بود  کینگ 
بود،  جلو  در  اینکه  به علت  بود.  ارتفاعات  بلندترین 
میادین مین  و  و خاکریزهاي دشمن  به خط مقدم 
به عنوان اولین مانع بزرگ به  تسلط داشت و تقریباً 
کله  و   25۱9 و  کدو  ارتفاعات  دوم  مي رفت.  شمار 
زیاد  اهمیت  به علت  ارتفاعات  این  که  بودند  قندي 
به خصوص کدو تا چومان مصطفي و حتي تا نزدیک 
منطقه،  دیگر  مهم  ارتفاع  داشتند.  دید  پیرانشهر 
عملیات  منطقه  وسط  در  که  بود  بردزرد  ارتفاع 
ارتفاع مهم دیگر  قرار داشت و به جاده مسلط بود. 
منطقه ارتفاعات دربند از چپ و راست بود که جهت 
باید تصرف مي شدند و این مسئله  بسته شدن تنگه 

خود اهمیت فوق العاده اي به دربند مي بخشید.

4. پايگاه هاي دشمن در منطقه
دشمن در منطقه داراي خط نبود بلکه پایگاه هایی ایجاد 
کرده بود و به این وسیله منطقه را پوشانده بود. خطوط 
دوم و سوم روي جاده، دشمن یک خاکریز زده بود و پشت 

سرش هم دو تا خاکریز موازي داشت.
دشمن چند تا تانک در اطراف حاج عمران داشت که 4 
تا تانک آنها به غنیمت گرفته شد و تانک دیگري مشاهده 
نشد و یک تانک دشمن هم در اطراف پارک موتوري زده 
شد. مواضع توپخانه دشمن در جلوي حاج عمران بود، 2 
در  توپخانه  مواضع  یک سري  میلي متري،  آتشبار ۱00 
بردزرد شامل یک قبضه ۱75 و 2 قبضه ۱22 که قبل از 
عملیات کشید عقب و به بایکداد برد و همین استعداد را 
هم در بایکداد داشت که بعد از شروع عملیات عقب کشید. 
آتشبار ۱30 هم در چومان مصطفي داشت. عالوه  یک 
بر آنها دشمن ازلحاظ ادوات خیلي قوي بود. در پایگاه ها 
خمپاره هاي 60 به اندازه استعداد نیروها و خمپاره هاي ۱20 

عزیمت تعدادی از رزمندگان به منطقه عملیاتی والفجر2، خردادماه ۱362.
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در بعضي از پایگاه های مهم حتي حدود چندین قبضه بود 
و حدود شش هفت توپ ۱06 هم در منطقه داشت. طبق 
برآوردها و شناسایي هاي اولیه، دشمن بیش از 30 پایگاه در 
منطقه داشت که پایگاه های مهمش حدود 20 تا بود و از 
این تعداد ۱5 پایگاه در منطقه شناسایي شد. کمترین نیرو 
25 تا 30 نفر و بیشترین نیرو در حد دو گروهان یا یک 

گردان منها بود که بر روي یال کینگ مستقر بودند.

طرح مانور
نیروهاي در نظر گرفته شده براي این عملیات، دو تیپ 
33 المهدي و تیپ2 لشکر77 خراسان بود که استعداد 
المهدي 6 گردان و تیپ 2 هم 3 گردان قرار شد که وارد 
عمل شوند. طرح مانور این عملیات هم براساس این 9 
گردان بوده است. از آنجایي که این منطقه کوهستاني و 
نیروخور بوده و تیپ ها هیچکدام هم احتیاط نداشته اند، 
براثر اعتراض مکرر فرماندهان تیپ ها قرار شد که تیپ 
شهدا که 2 گردان داشت و متعلق به منطقه کردستان 
بود، احتیاط قرارگاه مالک اشتر )2( یعني تیپ هاي فوق 
روي  و  بشود  عمل  وارد  جاده  از  که  مقرر شد  و  شود 
خاکریزها عمل کند. همچنین بنا بود یک گردان هم از 
المهدي که تازه آمده بودند، در اختیار تیپ شهدا قرار 
بگیرد و با 2 گردان تیپ شهدا بشود 3 گردان که دوباره 
یک روز مانده به عملیات، طرح فوق عوض شد و قرار شد 
که تیپ شهدا احتیاط قرارگاه مالک اشتر باشد و از احتیاط 
مالک اشتر)2( خارج کردند. بعد از آن گردان تیپ المهدي 
به تیپ بازگشت و قرار شد المهدي هم از جلو وارد عمل 
شود. به طورکلي در طرح در نظر گرفته شد که دشمن با 
دورزدن از چپ و راست محاصره شود و نیروها در انتهاي 
کار از دو طرف بیایند روي یال دربند و با هم الحاق کنند 

و منطقه را پاکسازي و تثبیت موضع بنمایند که در سمت 
چپ باالي دربند یک یال 7مانند مي شد.

قرار شد که چهار گردان سمت راست جاده عمل کند 
و سه گردان سمت چپ جاده. همچنین قرار بود که سمت 
دربند  ارتفاعات  روي  ارتش  تلفیقي  گردان۱53  راست 
عمل کند و به دنبال آن گردان تلفیقي وارد عمل شود 
که بعد به علت اینکه شناسایي کافي از منطقه نداشتند 
و بچه ها که حداقل بیشتر شناسایي انجام داده بودند قرار 
شد گردان کمیل ابتدا وارد عمل شود و به دنبال آن گردان 

ارتش عمل کند.
تلفیق دو گردان ارتش با سپاه حدود ۱5 روز پیش 
از عملیات انجام گرفته بود و یک گردان دیگر ارتش هم 
به علت اینکه تأمین جاده بود، حدود سه یا چهار روز به 
عملیات تلفیقش انجام گرفت. نحوه تلفیق هم به این 
شکل بود که یک گروهان از سپاه به ارتش و یک گروهان 
از ارتش به سپاه داده مي شد که فرمانده گروهان از یگان 
خودشان بود، ولي فرماندهي گردان آنجایي که ارتش 
سنگین بود با ارتش و آنجایي که سپاه سنگین بود با 
سپاه بود. به این ترتیب، 3 گردان از سپاه و 3 گردان ارتش 
با هم تلفیق شدند که مجموعاً 6 گردان تلفیقي داشتیم. 
گردان های ۱53 و ۱22 و ۱29 از ارتش و گردان کمیل 

و گردان ابوذر و گردان مالک اشتر از سپاه تلفیقي بودند.
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مأموریت محول شده به گردان های عمل کننده
الف( محور سمت چپ

گردان های ۱29 تلفیقي )ارتش سنگین(، گردان ابوذر 
تلفیقي )سپاه سنگین( و مالک اشتر تلفیقي )سپاه سنگین(

تنگه  مالک اشتر روي  مالک اشتر: گردان  ۱. گردان 
دربند عمل مي کند، تأمین تنگه و بستن جاده به عهده 

این گردان است.
2. گروهان مستقل مقداد: به همراه یک گروهان از 

مالک اشتر پاسگاه رایات را مي زند.
3. گردان ۱29)ارتش(: این گردان 3 مأموریت دارد:

ـ  دنبال پشتیبان گردان مالک اشتر است؛
ـ  پوشش جناح چپ مالک اشتر؛

ـ اگر نیاز شد از باالي ارتفاعات به طرف جاده بنا به 
دستور حرکت و پاک سازي مي کند و همچنین احتیاط 

گردان مالک اشتر و مقداد بود که وارد عمل هم شد.
پخش  سنگي(  )قله  کدو  کوه های  تا  گروهان  دو 

نقشه عملیات والفجر2، منطقه حاج عمران، تیرماه ۱362.
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مي شوند و یک گروهان هم از پایین قله کدو به طرف جلو 
تا ارتفاع گردان مالک اشتر باز می شود تا عمل الحاق را 
انجام بدهد. گروهان دو مقدار زمینش کم است. حدود دو 
دسته یا یک دسته و نیم مي تواند به مالک اشتر کمک کند.

4. گردان ابوذر تلفیقي )سپاه سنگین(: هدف گردان 
از تمرچین تا جاده است که از پشت قرار شد پاک سازي 
کنند. دشمن چهار پایگاه در منطقه دارد که یکي خیلي 
حساس است و گفته شده هفتاد هشتاد نفر در آنجا نیرو 
هستند که یک گروهان مأمور 
گرفتن پایگاه است. قرار شد 
این گروهان از روبه رو بزند تا 
پایگاه را بگیرد و یک گروهان 
هم از پشت عبور مي کند تا به 
میدان مین خورده و بیاید تا 
و  دشمن  پایگاه های  نزدیک 
یک گروهان هم احتیاط است.

ب( محور سمت راست
۱. گردان کمیل: قرار شد روي 
این  قبالً  کند،  عمل  دربند 
بود.  به عهده گردان۱53  کار 
مأموریت این گردان ]عبارت است از:[ انهدام پایگاه های 
دشمن با یک گروهان و رساندن خود به تنگه و الحاق 
با گردانی که از روبه رو عمل مي کند و بستن جاده با یک 

گردان و یک گردان هم در احتیاط دارد.
2. گردان فجر: هدف گردان فجر پایگاه های جلوي 
خالن، قسمت رایات، خالن و بردزرد است. یک گروهان 
مي رود روي بردزرد، یک گروهان هم مي رود روي خالن، 

یک گروهان هم مي رود روبه رو و احتیاط ندارد.

عمل  خالن  ارتفاعات  روي  )ارتش(:   ۱53 گردان   .3
مي کند و پاسگاه های دشمن را که سه تا است با دو گروهان 
تصرف مي کند و یک گروهان هم در احتیاط است. ضمناً 
دنبال پشتیبان گردان کمیل هم هست و تأمین جناح سمت 
راست کمیل براي جلوگیري از دور زدن کمیل توسط دشمن.

4. گردان ۱22 )ارتش(: شروع کار گردان، خط تماس 
و جلوی پادگان حاج عمران است، هدف گردان آزادي 
کینگ است. هدف سمت راست چهار تا پنج ارتفاع است 
که پشت آنها نیرو زیاد است. هدف سمت چپ پایین 

گمرک است.
را  ارتفاع  بلندترین  ابتدا  راست  سمت  گروهان 
مي گیرد. بین گروهان سمت راست و وسط یک شیار 
است که حد را مشخص مي کند. گروهان وسط روي 
کینگ عمل مي کند که اگر روز عمل بشود باید با آتش 
تهیه عمل شود و اگر در شب عمل کنیم با استفاده از 
اصل غافلگیري برویم سیم خاردار و میادین مین را جمع 
بکنیم. سمت چپ هم ان شاءاهلل دشمن را دور مي زنند. 
بعضي از برادران اعتراض داشتند که براي هدف آزادي 
یک گروهان کم است. حد نهایی این گردان حد نهایي 

سمت راست تیپ است.

ج( محور وسط
از روبه رو هم قرار شد دو گردان از چپ و راست جاده 
عمل کند که گردان حمزه سمت راست جاده و گردان 
امیرالمؤمنین سمت چپ جاده عمل مي کنند. ابتدا قرار 
بود این دو گردان هر دو احتیاط باشند و بعد قرار شد 
که گردان حمزه احتیاط امیرالمؤمنین باشد و سرانجام 
تصمیم گرفتند که گردان حمزه با دو گروهان وارد عمل 

شود.

مهندسي در عمليات والفجر2 
بود  فوق العاده اي  نقش  داراي 
چه پيش از عمليات در ترميم 
جاده که بايد جاده ها را ترميم
مي کرد و چه در حين عمليات 
براي جاده سازي خيلي کمک 
کردنــد و چندين جاده مهم 

احداث کردند.
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گردان امیرالمؤمنین یک گروهان براي انهدام نیرو 
و ناامني جاده ازطرف چومان به گالله و از مامی خالن 
به طرف چپ و 2 گروهان باقیمانده یک گروهان هدفش 
گرفتن خاکریز و پایگاه های اول و یک گروهان عبور از 
جاده و گرفتن خاکریز دوم و سوم و الحاق با حمزه در 

خاکریز سوم.
دو  و  بود  احتیاط  در  گروهانش  گردان حمزه یک 
گروهانش عین دو گروهان امیرالمؤمنین عمل مي کردند 

که در خاکریز سوم با امیرالمؤمنین الحاق مي کردند.
که  بود  نیرو  کمبود  اینجا  در  عمده  ضعف  نقطه 
علی رغم این کمبود نیرو، طرح مانور فوق چیده شد. از اول 
هم کمبود نیرو مشخص بود باتوجه به خط حدي که هر 

گردان دارد و باتوجه به کوهستاني بودن منطقه.

دیدگاه ارتش درمورد طرح مانور
برادران ارتش با این طرح مانور موافق بودند ولي نظرشان 
این بود )البته رده هاي فرماندهي تیپ2 لشکر77( که 
مقدار نیروی در نظر گرفته شده در این عملیات کم است 
و همچنین احتیاط ندارند. سرهنگ ناصري فرمانده تیپ2 
معتقد بود که اگر دو تیپ از ارتش و سپاه به منطقه آورده 
مي شد مسئله حل مي شد و نیروهاي ما مي توانستند 

دربند را ببندند و دو تا سه هزار اسیر بگیرند.

نقش زرهی در عملیات
نیروي زرهي در این عملیات باتوجه به کوهستاني بودن، 
منطقه  این  در  نمي توانست  و  نشد  واقع  مورد استفاده 
کاري انجام بدهد، فقط چند تانک )حدود پنج شش 
تا( بودند از تیپ پیرانشهر که قبل از عملیات هم در 
منطقه بودند و اینها حین عملیات چندین بار مي آمدند و 

مجروح تخلیه مي کردند. چند تا نفربر بی ام پی هم بودند 
که براي تخلیه مجروح از آنها استفاده مي شد؛ البته بعد 

از روز چهارم و بازشدن جاده.

نقش مهندسي در عملیات
مهندسي در عملیات داراي نقش فوق العاده اي بود چه 
پیش از عملیات در ترمیم جاده که باید جاده ها را ترمیم 
مي کرد و چه در حین عملیات براي جاده سازي خیلي 

چندین  و  کردند  کمک 
جاده مهم احداث کردند که 
ازجمله جاده زینو تا ارتفاعات 
میان دربند در سمت راست 
باالي  تا  از شیورش  و جاده 
ارتفاعات 25۱9 و یک مقدار 
جلوتــر که داراي اهمیــت 
جاده  این  بــود.  خاصــي 
به علت اینــکه این گردان ها 
داراي هیــچ گونه جــاده اي 
این  کشیدن  لهذا  و  نبودند 
نیرو،  بردن  ازلحــاظ  جـاده 
تخلیــه مجــروح و رساندن 

مهمات داراي نقش تعیین کننده بود. کل دستگاه های 
بوده است. تیپ2  لودر  تا  بلدوزر و 5  المهدي 4  تیپ 
هیچ گونه امکانات مهندسي در این عملیات نداشت. جهاد 

فارس هم در جاده سازي ها نقش فعالي داشت.
در این عملیات برخالف جنوب احداث خاکریز نیاز نبود 
و بیشتر کارهایي مثل پل سازي، جاده سازي و زدن قرارگاه ها 
انجام مي دادند که قرارگاه های المهدي و تیپ2 و همچنین 

۱۱ تا پل در منطقه از قمطره تا تمرچین زده شد.

پيش از عمليــات به علت بُعد 
مسافت و پياده روي زياد نيروها 
در حدود 16 يا 17 ساعت قرار 
شد که چند تا از گردان ها 24 
ساعت قبل از عمليات حرکت 
کنند و تمام شب را راهپيمايی 
کنند و صبح استراحت کنند تا 
ادامه  بعد دوباره  تاريکي هوا و 

بدهند.
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استعداد توپخانه در عملیات
کل عملیات ۱۱ آتشبار توپخانه داشت که هشت آتشبار در 
اختیار تیپ بود، سه تا ۱05، دو تا ۱22، یک آتشبار ۱5۱، 
دو تا 203. قرارگاه سه آتشبار داشت دو تا ۱30، کاتیوشا 4 
عدد که دو آتشبار ۱22 از سپاه و مابقي همه از ارتش بودند.

نقش هوانیروز در عملیات
نظر  در  هلیکوپترهای  تعداد  عملیات  شروع  از  قبل 
برای عملیات ۱7 هلیکوپتر 2۱4 و کبرا  گرفته شده 
یک  بعداً  بود.  کبرا  هم  تا   5 و   2۱4 تا   ۱2 که  بود 
فروند دیگر هم به این تعداد هلیکوپترها اضافه شد. 
مجموعاً هوانیروز یکي از نیروهاي بسیار فعال در این 

عملیات بود.
از نیروي هوایي هم در این عملیات بودند ولي به علت 

کوهستانی بودن منطقه حضوري فعال نداشتند.

مقدمات عملیات
قبل از عملیات یک گردان از تیپ پیرانشهر لشکر64 
ارومیه در خط بود که حدود چند سال در منطقه بوده اند و 
وضعیت منطقه هم به شکل پاسگاهي بوده است و خطي 
در منطقه وجود نداشته، یک تعداد نیروهایشان در قمطره 
و یک تعداد در تمرچین و یک مقدار هم در حد فاصل بین 

این دو منطقه وجود داشتند.

نقش توپخانه در عملیات
ولي  شود،  انجام   ۱362 تیر   25 در  عملیات  بود  بنا 
به علت اینکه توپخانه به منطقه نرسیده بود، عملیات 
آوردن  مشکل  عملیات  روز  تا  خالصه  و  افتاد  عقب 

توپخانه یک مشکل عمده بود که همان روز حل شد.

در رابطه با استفاده از مهمات هم برادر صیادشیرازي 
در جلسه گفته بودند که چون ما عملیات های محدود 
استفاده  مهمات  از  همین طور  نمي توانیم  داریم  زیاد 

کنیم، مهمات محدود است.
ثبت تیر به علت اینکه امکان لورفتن عملیات بود 
)البته ازنظر ما( انجام نشد تا روز عملیات که با گراي 

دیدبان ها شروع به انجام عملیات کردند.
آماده  عملیات  از  قبل  روز  یک  همه  ما  مواضع 
بودند و توپخانه همان روز عملیات آماده شد، ولي دو 
یا سه روز بعد از عملیات خمپاره هاي ارتش و سپاه 
و ۱06ها و میني کاتیوشاها فعال شدند جهت کمک 
از  اینها مقدار زیادي  به گردان ها که این فعال شدن 

کمبود توپخانه را حل کرد.
توپخانه سپاه که مأمور شده بودند، اکثر یا خراب 
بود و یا یکی دو آتشبار ۱22 میلي متری غنیمتی که 
از اهواز آورده بودند مهماتش زیاد نبود و زیاد شلیک 

نمي کرد.
ازطرف دیگر چون در این منطقه عملیات نشده 
فرکانس  یک  روي  همگي  بي تجربگي  به علت  بود 
بودند اعم از دیدبان ها و توپخانه و این سبب مي شد 
که به محض شروع شدن عملیات همه تقاضاي آتش 
کنند که در نتیجه توپخانه به هیچ کدام از آنها جواب 

نمي داد.

نحوه تدارك رساني در عملیات
کلیه کارهاي تدارکاتي تیپ در قبل از عملیات همه 
انجام شده بود. باتوجه به اینکه به تیپ گفته شده بود 
منطقه  در  همه چی  نیاورند،  خود  با  زیادي  امکانات 
هست و قرارگاه حمزه تأمین می کند و به تیپ ها و 
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لشکرهاي دیگر هم که به منطقه آمده بودند همین 
قول را داده بودند و ازطرفي هم قرارگاه حمزه توان 
تأمین این همه تدارکات را نداشت، یکسري مشکالتي 
در  بار  اولین  براي  اینکه  باتوجه به  بود.  شده  ایجاد 
عملیات برون مرزي بودند از لحاظ تقسیم مهمات در 
عملیات تیپ ها در مضیقه بودند حتي به عنوان نمونه 
در یک جا تعداد گلوله هاي خمپاره 60 داده شده به 

یک تیپ کمتر از تعداد قبضه هاي خمپاره بود.

نقش بهداري در عملیات
کم  عملیات  روز  تا  که  پزشکیار  و  بهیار  تعدادي 
منطقه  به  ویژه  هواپیمای  یک  با  شیراز  از  داشتند، 
منطقه  هلیکوپتر چون  با  هماهنگي  ازلحاظ  آوردند. 
قاطر  با  جز  که  بود  به گونه اي  و  بود  کوهستاني 
به هیچ وجه امکان تخلیه مجروح و .... نبود و با قاطر 
هم حمل مجروح بسیار مشکل بود تنها با استفاده از 

هلیکوپتر امکان تخلیه مجروح بود که آن هم تا چند 
روز اول عملیات امکان تخلیه مجروح وجود نداشت. 
روي این حساب، به کلیه مسئولین گردان ها دستور 
داده شد که بالفاصله در محدوده گردان خود حین 
از  بعد  انتخاب کنند که  باند هلیکوپتر  عملیات یک 
این  کنند.  استفاده  آنجا  از  بتوانند  عملیات  شروع 
تخلیه مجروح تا چند روز شروع عملیات که کار زیاد 
بازشدن جاده  از  بعد  نداشت، ولي  امکان  گره خورد 
در روز چهارم عملیات هلیکوپترها هم توانستند در 

منطقه پرواز کنند.

میزان آمادگي نیروها
میزان آمادگي نیروها باتوجه به توضیحاتي که درمورد منطقه 
داده شد، چون تعداد نیروها را براي عملیات کم مي دانستند 
لذا معترض بودند و حتي برادر اسدي مي گفتند که استعداد 
نیروی ما براي عملیات 30 درصد است و ما براي عملیات 

یک فروند هلیکوپتر منهدم شده دشمن در منطقه عملیاتی والفجر2، خرداد ۱362
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آماده نیستیم و این عدم آمادگي جهت عملیات به علت 
عقب افتادن عملیات مي باشد و ازطرف دیگر کمبود نیرو و 

نبودن امکانات هم از عوامل تعیین کننده بوده است.

نحوه حرکت گردان ها به خط
زیاد  پیاده روي  و  بُعد مسافت  به علت  عملیات  از  پیش 
نیروها در حدود ۱6 یا ۱7 ساعت، قرار شد چند تا از 
گردان ها 24 ساعت قبل از عملیات حرکت کنند و تمام 
شب را راهپیمایی کنند و صبح استراحت کنند تا تاریکي 
هوا و بعد دوباره ادامه بدهند. به سه گردان فجر، ۱53 و 
ابوذر گفتند که 24 ساعت زودتر حرکت کنند. گردان های 
از  کمیل و فجر و مالک اشتر و ۱53 و گروهان مقداد 
قمطره حرکت کردند و رفتند تا باالي ارتفاعات کاني خدا 
و در آنجا استراحت کردند و به محض تاریک شدن هوا راه 
افتادند و رفتند، حدود سه چهار ساعت قبل از عملیات 
حرکت کردند. گردان۱22 تلفیقي هم چند ساعت قبل از 
عملیات )حدود سه ساعت( در قمطره طبق برنامه قبلي 
قرار شد حرکت  کند تا به موقع به اهداف خود برسد که 
البته این گردان با همین فاصله زماني حرکت کرد، ولي 

به علت مسافت زیاد نتوانست برسد.
و   ۱29 و  مالک اشتر  گردان های  هم  چپ  سمت 
عملیات  از  قبل  ساعت   24 مقداد  مستقل  گروهان 
حرکت کردند و حدود هفده هجده ساعت پیاده روي 
باید مي کردند که از دهات به طرف جلو رفتند و یک 
چشمه در پاي کوه کدو که مسلط بر منطقه بود درآنجا 
استراحت کردند. روز را در منطقه ماندند و شب حرکت 
کردند که از نیروها، گروهان مستقل مقداد ساعت یک 
درگیر شد و گردان های دیگر حدود ساعت سه شب 

درگیر شدند.

گزارش لحظه به لحظه عملیات
از ساعت 0۱:00 بامداد تا ساعت 05:45 مورخ 62/4/29

0۱:00 ازطرف فرماندهي کل اعالم رمز عملیات اعالم شد.
گردان ها  کلیه  به  مالک اشتر)2(  فرمانده   0۱:07

رمز عملیات را ابالغ کرد.
فرمانده  ناصري  سرهنگ  به  اسدي  برادر   0۱:۱2

تیپ2۱ گفتند که توپخانه203 اجراي آتش کند.
0۱:۱5 محور سمت چپ گفتند که هنوز به پاي کار 

نرسیده اند.
0۱:۱5 فرمانده گردان مالک اشتر گفتند که دشمن 
نیروي زیادي جلوي مالک اشتر آورده و در دهانه تنگه 

مستقر کرده است.
0۱:۱6 فرمانده گردان: گردان ابوذر به مین برخوردند.

0۱:22 گفتند که سمت چپ، پایگاه های دشمن را 
گرفته اند.

0۱:24 سمت چپ سؤال کردند که بزنند که برادر 
اسدي گفتند بزنید.

0۱:27 مسئول محور چپ از گردان۱53 تلفیقي 
هیچ خبري ندارد مي گویند به همراه برادران به جلو 

نرفته است.
0۱:33 بچه ها هنوز درگیر نشدند.

0۱:36 فرمانده گردان کمیل: اآلن دو ماشین از رایات 
و دربند آمده به طرف موقعیت گردان کمیل و یک منور 

هم سمت چپ زده است.
0۱:42 محور راست، گردان کمیل درگیر شدند.

0۱:42 محور وسط، بچه ها در گمرک تقاضاي آتش 
توپخانه کردند.

0۱:45 فرمانده گردان کمیل: تقاضاي آتش کردند 
براي گردان.
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0۱:46 به توپخانه گفته شد که سمت چپ حاج عمران 
را بزند.

0۱:47 فرمانده گردان۱22: گردان۱22 سمت چپ 
کینگ درگیر شدند.

0۱:49 فرمانده گردان وسط: بچه ها در دهانه جاده به 
خاکریز دوم رسیدند و دشمن درحال فرار است.

که  شد  گفته  بچه ها  به  تیپ:  فرمانده   0۱:52
حتی المقدور اسیر بگیرند.

0۱:54 گردان حمزه: تمام اهدافش را تصرف کرده است.
0۱:58 گردان حمزه: تقاضاي مهمات کردند که گفته 

شد نمي توانیم برسانیم.
02:00 گردان مالک اشتر گفتند که تنگه را بسته اند، 

ولي هنوز دشمن به طرفشان نیامده است.
02:02 بچه ها در اکثر جبهه ها درگیر شده اند.

02:05 مالک اشتر هم درگیر شدند.
02:06 بي سیم: آتش دشمن بسیار سنگین است.

02:09 بچه ها براي پشت دربند تقاضاي آتش کردند.
و  رسیدیم  خود  اهداف  به  کمیل:  فرمانده   02:۱0

گردان۱53 هم تماس دارد و پشت سر ماست.
02:۱2 گردان۱22: هدف سمت راست کینگ تصرف شد.

02:۱4 مقصودي )فرمانده گردان حمزه( براي پشت 
گمرک تقاضاي آتش کرد. ازطرف فرماندهي به گردان 

کمیل هم گفته شد ارتفاعات را بگیرد.
سقوط  اول  خاکریز  امیرالمؤمنین:  گردان   02:20
کرده و بچه هاي امیرالمؤمنین به طرف خاکریز دوم و سوم 

حرکت مي کنند.
02:25 فرمانده تیپ: به گردان امیرالمؤمنین گفته شد 

از خاکریز دوم هم عبور کند.
02:26 شنود قرارگاه خاتم گفتند که کانال ارتباطي 

توپخانه و دیدبان عراق حدود نیم ساعت در کنترل شنود 
است و ارتباط بین آنها مختل مي باشد.

02:32 فرمانده تیپ: به بچه هاي مالک اشتر گفته شد 
که به کف جاده نروند و باالي ارتفاعات بمانند.

02:34 گردان ابوذر، اولین ارتفاع و پایگاه را گرفته است.
02:46 شنود قرارگاه خاتم خبر داد که ارتباط عراقی ها 
از تنگه با خارج قطع شده، کلیه سیم های تلفنشان سوخته 
و دو تا بي سیم ارتباط دارند که آن هم اشغال شده است.

02:49 فرمانده تیپ: بچه ها گفتند که مالک یک 
مقدار اشتباه رفته است که به او گفتند برو به چپ.

02:52 مهندسي گفتند که لودر و بلدوزرها حرکت 
کردند و رفتند به طرف جلو.

03:07 براي شیورش تقاضاي آتش کردند.
یک  که  داد  خبر  خاتم  قرارگاه  شنود   03:۱9
احتیاط  و  است  شده  نابود  پنجم  گردان  از  گروهان 
گردان پنجم هم نابود شده است، سربازهاي افسري 

به نام لطیف فرار کرده اند.
اهداف  روي  و  شده  گم  مالک  گردان   03:22

خودش نرفته است.
آتش  تقاضاي  خاکریز  جلوي  مهندسي   03:26
کرده و مي گوید آتش دشمن سنگین است و پیشروي 

امکان ندارد.
03:36 شنود قرارگاه خاتم خبر داد که 4 گروهان 

دشمن گم شدند.
03:58 فرمانده گردان۱22: هنوز گردان نتوانسته 

کینگ را بگیرد.
04:2۱ جاویدي خبر داد که روي بردزرد است، 
هنوز  را  بقیه  و  گرفته  را  پایگاه هایش  از  تعداد  یک 

نگرفته است.
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04:27 فرمانده تیپ: کینگ هنوز سقوط نکرده است.
04:30 فرمانده تیپ: به کلیه بچه ها دستور داده 

شد که حین حرکت نماز بخوانند.
تخلیه  جهت  ماشین  تقاضاي  گردان ها   04:35

مجروح کردند.
مین  روي  بلدوزر  که  داد  مهندسي خبر   04:35

رفته، ولي جاده باز است.
05:20 کمیل خبر داد که همه اهدافش را گرفته است.

05:24 گردان۱22 خبر 
داد که روي کینــگ درگیــر 

شده اند.
05:45 گــــردان ۱22: 
روي کینگ درگیري شدیدي 

است.

شرح عملیات
رمــز  با  والفجر2  عملیات 
اهلل"  یــا  اهلل،  یـا  اهلل،  "یــا 
ساعت ۱ بـامــداد 62/4/29 
شد  ابالغ  فرماندهي  ازطرف 
نیروها  اینکه  باتوجه به  و 
24 ساعت قبل از عملیات حرکت کرده و تمام روز را 
استراحت کرده بودند، دوباره بعد از نماز حرکت کردند 
و بعد از اعالم رمز در ساعت ۱ بامداد به تناوب هرکدام 
درگیر شدند. گردان مالک اشتر که راهش دورتر از همه 
جاده  در  یعني  روبه رو  در  و  شد  درگیر   3 ساعت  بود، 
هم که دشمن داراي 3 خاکریز بود، مقاومت زیادي کرد 
که سبب شد بچه ها دو خاکریز را بیشتر نتوانند بگیرند 
بود  جاده  طرف  دو  از  الحاق  محل  که  سوم  خاکریز  و 

تصرف نشد و بچه ها هم حدود سي نفري ماندند پشت 
خاکریز اول؛ بقیه که تعدادي زخمي بودند کشیدند عقب 
که بازسازي بشوند تا دوباره بتوانند عمل کنند. میزان 
مقاومت دشمن مجموعاً زیاد بود. دشمن روي ارتفاعات 
کینگ و 25۱9 و همچنین روي بردزرد و ارتفاعات دربند 
مقاومت بسیار زیادي داشت و ازطرفي گردان ۱29 روي 
ارتفاع 25۱9 نتوانستند عمل کنند و آن را بگیرند در 
نتیجه نیروهای دشمن از ارتفاعات 25۱9 و از رایات و 
2506 آمده بودند که بچه هاي ما را )یک گروهان مالک 
تعدادي  مالک  گردان  که  بزنند  دور  مقداد(  گروهان  و 
شهید و مجروح داد. ساعت 04:30 بعدازظهر همین روز 
چون محاصره درحال کامل شدن بود، دستور عقب نشیني 
دادند که مالک اشتر و مقداد عقب بیایند؛ در نتیجه شهدا 

و زخمي ها در منطقه ماندند.
موفقیت بچه هاي ابوذر خوب بود و خیلي زود توانستند 
هدف های خودشان را بگیرند. در سمت راست به علت 
مقاومت دشمن ارتفاع کینگ تصرف نشد و خالن و زینو 
را نتوانستیم بگیریم و بردزرد هم فقط یک ارتفاع دست 
ما بود که فشار دشمن بسیار زیاد بود و گردان کمیل هم 

نتوانست عمل کند.
مجموعاً بعد از عملیات وضعیت نیروهاي ما خوب 
نبود. قرار شد که روز عملیات صبر کنند و دوباره شب 

ادامه تک بدهند.
حدود ساعت ۱0 صبح 64/4/29 که کینگ )آزادي( 
هنوز سقوط نکرده بود، قرار شد 70ـ60 نفر آماده شوند، 
یک تعداد از سپاه و بقیه از ارتش، ابتدا با موشک ماوریک 
که داراي قدرت انفجار زیادي است، آزادي را هدف قرار 
بدهند و بعد با آتش سنگین روي این منطقه با این نیروها 
بروند ارتفاع را بگیرند. فرمانده گروهان ارتش آمد و گفت 

يا  رمز  با  والفجــر2  عمليات 
اهلل ســاعت 1 بامداد شــب 
1362/4/29 آغــاز شــد و 
 24 نيروها  اينکــه  باتوجه به 
ساعت قبل از عمليات حرکت 
اســتراحت  را  روز  و همــه 
از  بعد  دوبــاره  بودند،  کرده 
نماز حرکــت کردند و بعد از 
بامداد   1 اعالم رمز در ساعت 
درگير  هرکــدام  به تنــاوب 

شدند.
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70 نفر کم است و قرار شد 300 نفر هم از سپاه باشند و 
از دو طرف عمل کنند و تپه را دور بزنند و از یال سمت 
راست بکشند باال و یک عده هم از جلو بروند و تپه را 
بگیرند که بعد به علت کمبود نیرو و نبودن احتیاط این 

طرح خودبه خود منتفي شد.
فشار نیروهاي دشمن روي ما زیاد بود. بچه هاي ما 
هم مهماتشان رو به اتمام بود. دشمن سعي مي کرد از هر 
طرف نیروهاي ما را دور بزند. گردان مالک اشتر به طرف 
چپ به انحراف رفته بود به همین علت نتوانسته بود الحاق 
ایجاد بکند. گردان فجر اشتباهاً فکر مي کرد که روي تپه 
آزادي است که با دادن عالمت، به او فهمانده شد که روي 

بردزرد است.
ارتفاعات  روي  برود  مي خواست  که  کمیل  گردان 
دربند، رفته بود سمت راست و در 700 متري جاده مانده 
بودند، روي این حساب تنگه باز بود و اینها هم نتوانسته 
بودند الحاق کنند و ورود و خروج عراقی ها ادامه داشت 
و فشار دشمن خیلي زیاد بود. کم کم بچه ها به رایات 
رسیدند و ازطرف بردزرد جاده را بستند و چند تا ایفا 
و یک نفربر و یک هلیکوپتر دشمن را زدند و رفت وآمد 
دشمن را مختل کردند. هلیکوپتر دشمن مي خواست 
امروز هلی برن کند روي مامي خالن که اشتباهاً آمد روي 
رایات که بچه ها هم آن هلیکوپتر را انداختند و دشمن 
در خالن هم توسط جاویدي دور خورده، ولي خود شهر 
زینو دست دشمن است. در حاج عمران هم دشمن یک 
گردان نیروي مخصوص دارد و شدت درگیري بین بایکداد 

و رایات است.
قرار شد که امشب یک گردان از لشکر8نجف بیاید 
و روي کینگ عمل کند و یک گردان از تیپ شهدا هم 
در سمت  به طور کل  رفت.  و سمت چپ  هلي برن شد 

چپ نیروهای گردان مالک اشتر تعدادی شهید یا زخمي 
شده اند و بقیه نیروهایش هم به عقب کشیدند و دشمن 

هم آمد ارتفاعات سمت چپ را گرفت.
شب دوم دو گردان از لشکر8 نجف وارد عمل شدند 
که هر گردان آن ۱50 نفر بودند، روي کینگ عمل کردند 

و کینگ را گرفتند.
فشار دشمن روي پایگاه های ما خیلي زیاد بود. دشمن 
پایگاه های نوري را که نزدیک جاده و شیورش بود گرفت 

و پایگاه پالیک که مهم هم 
است، در دست او مي باشد.

ساعت 9 صبح 62/4/30 
خبر دادند که حاج علی نوری 
شهید  ابوذر  گردان  فرمانده 

شده است. 
شنود خبر داد که دشمن 
آمده روي ارتفاع ۱7۱7 خالن 
مي توانیم  اآلن  ما  مي گوید  و 
ارتفاعي را که روي آن چهارلول 
و موشک است )منظور بردزرد( 
را بگیریم. فشار دشمن روي 

بردزرد خیلي زیاد است.
شب دوم عملیات که دو گردان نجف روي ارتفاعات 
فرمانده اش  که  عمار  گردان  مي کردند،  عمل  کینگ 
عباس کاظمي بود، احتیاط نجف بود و وارد عمل شد و 

فرمانده اش هم در این عملیات شهید شد.
بردزرد  براي  کمکي  نیروي  یک  امشب  شد  قرار 
کم  بردزرد  روي  را  دشمن  فشار  بتوانند  که  بفرستند 
باقیمانده گردان های حمزه و  نیروهای  کنند. قرار شد 
امیرالمؤمنین و مالک اشتر و تعدادي نیروي جدید به نام 

ســاعت 9 صبح 1362/4/30 
شــنود خبر داد که دشــمن 
آمــده روي ارتفاع 1717خالن 
و مي گويد مــا اآلن مي توانيم 
ارتفاعي را که روي آن چهارلول 
و موشک است )ارتفاع بردزرد( 
را بگيريم. فشــار دشمن روي 
ارتفاع بردزرد خيلي زياد است.
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گردان شهادت را ببرند به کمک گردان فجر و گردان ابوذر 
روي بردزرد و پایگاه شهید نوري، دو گروهان آن به کمک 
فجر و یک گروهان هم به کمک ابوذر بروند که نیروها 

حدود ساعت ۱0 شب حرکت کردند و رفتند جلو.
ضمناً قرار شد یک گروهان از لشکر نجف که تازه  
و سمت چپ  عمل شده  وارد  بود  رسیده  امروز  صبح 
آزادي را که به طرف گمرک است و دشمن خیلي روي 
آن مقاومت مي کند بگیرد. البته این به کمک نیروهاي 
دیگر این لشکر که روي کینگ عمل کرده اند است، زیرا 
گردان۱22 مي آید و کینگ را تحویل مي گیرد تا تمام 

نیروهاي نجف آزاد شوند و بتوانند در تک باشند.

شرح وقایع شب سوم عملیات 1362/4/31
تیپ شهدا در سمت چپ وارد عمل شد و روي ارتفاعات 
25۱9 تمام اهداف خودش را گرفت. گردان لشکر نجف 
روي یال چپ کینگ عمل کرد و این گردان هم موفق شد 
پایگاه های مسلط بر گمرک را بگیرد که بعد به این نیروها 
دستور داده شده بود به طرف شیورش حرکت کنند. یک 
گردان از تیپ المهدي هم احتیاط این گردان ها بود که 
فرمانده آن شهید شد و گردان هم در این عملیات وارد عمل 
شد و بچه هاي المهدي هم جلوي روي بردزرد وارد عمل 
شدند. جاویدي به طرف رایات حرکت کرد و گردان ابوذر هم 
با این یک گروهان کمکي توانست پایگاه های ازدست رفته 

مشرف به میوتان و شیورش را پس بگیرد.
شنود گفت که دراثر فشار نیروهاي ما تیپ9۱ به 
لشکر گفته بود که این حمله ایران همه جانبه است، اگر به 

ما کمک نرسد ما نمي توانیم مقاومت بکنیم.
ضمناً از این طرف به بچه هاي کاظمي گفته شد که 

بروند با جاویدي در بردزرد الحاق حاصل کنند.

گردان کمیل هم گزارش داد که بر پایگاه های دشمن 
تسلط داریم و اآلن بهترین موقعیت است که برویم و 

پایگاه ها را بگیریم.
ساعت 7 صبح 62/4/3۱ رایات در دست نیروهاي 
ما افتاد و زینو هم در محاصره بود، طبق گزارش شنود. 
نیروهای لشکر نجف رفته اند روي یال آزادي و اهداف 
خودشان را گرفته اند و گمرک زیر پاي اینها است و معتقد 
بروند مي توانند پشت  مقدار جلوتر  اگر یک  که  بودند 
دشمن را ببندند. ازطرف دیگر برادر کالهدوزان با برادر 
محسن صحبت کردند که امروز یک گردان جدید براي 
ما مي رسد که نظر برادر محسن این بود که این گردان 
برود به کمک شهید نوري تا از پایین بیاید باال و الحاق 
را برقرار بکند و جاده را هم آزاد بکند. ضمناً برادر محسن 
گفتند خرازي هم یک گردانش فردا به ارومیه می رسد 
که آن هم وارد عمل مي شود. باید یک مقدار نیرو به تیپ 

شهدا بدهیم.

شرح وقایع شب چهارم عملیات
قرار شد امشب گردان ۱5 مکانیزه لشکر92 زرهي که 
تازه به منطقه آمده، در سمت راست به همراه برادران 
سپاه عمل کند و همچنین گردان کمیل با گردان۱53 
تلفیق مي شود که یک گروهان از ۱53 و دو گروهان از 
کمیل با هم وارد عمل مي شوند و ادامه تک مي دهد 
ابتدا  مي کند.  عمل  گردان۱29  هم  در سمت چپ  و 
فرماندهان تصمیم داشتند گردان کمیل و گردان۱53 
با سمت چپ که  بتوانند  با هم در روز عمل کنند و 
تیپ شهدا عمل کرده الحاق کنند، ولي چون فرمانده 
گردان۱53 اظهار داشت که اگر دستور است، روز عمل 
کنیم و ااّل ما شب عمل مي کنیم، قرار شد که اینها شب 
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عمل کنند، یعنی به اینها گفته شد دست خودتان است 
اگر مي خواهید شب عمل کنید.

امروز بمباران دشمن روي منطقه خیلي زیاد بود و 
دشمن فشار زیاد مي آورد. ضمناً امروز یک هواپیما و یک 

هلیکوپتر دشمن سقوط کرد.
دشمن چون تقریباً پشتش درحال بسته شدن بود، 
مشغول عقب نشیني بود و بچه ها دائم فریاد مي زدند که 
دشمن درحال عقب نشیني است، نیرو بدهید، با توپخانه 
بزنید و برادر محسن گفتند با خمپاره تا حاج عمران را 
بزنند و با توپخانه تا دربند که سرهنگ ناصري گفت به 
ما ۱00 گلوله براي خمپاره دادند، ولي ما از دیروز تا حاال 

۱200 گلوله زده ایم.
ضمناً قرار شد که از 400 نفر نیروهاي شیراز که در 
پادگان جلدیان بودند 200 نفرشان بیایند بروند پیش 
کاوه و همچنین یک گروهان بازسازي شده کمیل و 70 
نفر نیروي احمد کاظمی را هرچه سریع تر ببرند جلو 
که بعد، از 200 نفر، 30 نفر به کاوه داده شد. بعد برادر 
محسن گفتند هرکدام از پایگاه ها که گفتند یک تعداد 
نیروها را در پایگاه ها بگذارند و بقیه نیروها بیایند پایین.

شب بچه ها عمل کردند. گردان کمیل با سه گروهان 
وارد عمل شد و دو گروهان هم از حسین خرازي قرار 
کمیل  گردان  نکردند.  عمل  که  شوند  عمل  وارد  بود 
نتوانست باز تمام ارتفاعات دربند را بگیرد. گردان فجر 
و شهادت آمدند سمت راست زینو در تپه سمت راست 
ایستادند و گردان ابوذر هم از پایگاه هاي باالي شیورش 
آمد پایین و پایگاه ها را گرفت و نیروهاي احمد کاظمي 
هم از گمرک به طرف جلو رفتند و این گردان ها با هم 
در حدود شیورش الحاق کردند و با استفاده از نیروهای 
گردان ابوذر و گردان مالک اشتر که باقي مانده بودند، 

حرکت کردند به طرف بردزرد، تا بردزرد و پارک موتوري 
رایات تصرف  را در روبه روي  و مقر فرماندهي دشمن 
کنند که جاده تا پارک موتوري دشمن باز شد. بین تیپ 
شهدا و گردان های عمل کننده هنوز الحاق پیش نیامده 
بود که برادر محسن چند نفر را فرستادند تا این الحاق 

را ایجاد کنند.
دشمن روي رایات و بایکداد مقاومت مي کند. باالي 
رایات و بایکداد هرکدام دو تیربار مستقر بود که به شدت 
بچه ها را زیر آتش گرفته بودند و فشار روي بچه هاي ما 

زیاد بود.
برادر محسن گفتند که خرازي در سمت راست رایات 
بیاید ازسمت راست جاده تا پشت دربند را ببندد با دو 
گردان خودش و قرار شد که امشب عمل کند و قرار شد که 

گردان ها هلی برن شوند براي ارتفاعات سمت راست جاده.
بعد از تصرف بردزرد و پارک موتوري توسط گردان 
شد  قرار  گردان ها  این  دادن  تلفات  و  شهادت  و  فجر 
از المهدي برود و پدافند در منطقه  که گردان قدس 
بردزرد و پارک موتوري را انجام بدهد که استعداد آن 
چیزي حدود دو گروهان بود که یکي روي بردزرد و 
یکي هم روي پارک موتوري و با نیروهاي عمل کننده 
عوض شوند. با رفتن یکی دو گروهان جدید روي بردزرد، 
جاویدي با تعدادی از نیروهایش آزاد شدند و بقیه بچه ها 
شهید یا زخمي شده بودند. بنا شد کلیه نیروهاي حسین 
خرازي هم با هلي برن به منطقه عملیاتي گردان کمیل 
وارد عمل شوند. قرار شد پدافند منطقه سمت چپ را که 
دست شهدا بود گردان۱29 به عهده بگیرد تا گردان های 
تیپ شهدا آزاد شود جهت عملیات. قرار شد تا غروب 
نیروهاي گردان ۱29 بروند و مستقر شوند تا گردان های 

تیپ شهدا اول شب عمل کند.
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خرازي  یکشنبه 62/5/2 حسین  ساعت ۱2 شب 
ازسمت راست وارد عمل شد ولي از سمت چپ تیپ 
شهدا عراقی ها از دو طرف به بچه هاي ما حمله کردند 
به طرف  نتواند  این حمله سبب شد که تیپ شهدا  و 
دربند حرکت کند و حسین خرازي هم ابتدا سه پایگاه 
دشمن را گرفت، ولی تا ظهر دشمن دو پایگاه را پس 
گرفت. قرار شد که یک جاده از زینو تا ارتفاعات سمت 
راست دربند که بسیار حیاتي بود بزنند، چون سمت 
راست به هیچ وجه جاده تدارکاتي نداشت و تنها به وسیله 
هلیکوپتر نقل وانتقال و ارتباطات میسر بود که قرار شد 
این جاده را هم مهندسي المهدي سریع تر بزند. قباًل 
یک جاده از شیورش به طرف کدو زده شده بود که تا 
جایي که دشمن دید نداشت باال رفته بود و این تا حد 
بسیار زیادی به ما کمک کرده بود. برادر خرازي هم بعد 
از کسب تکلیف از برادر محسن درمورد وضعیت نیرو 
پیشنهاد کرد که یک پایگاه که در دست ایشان بود و 
تقویت نشده بود و بقیه نیروها را به عقب بکشد که برادر 
محسن هم موافقت کردند، زیرا شهید و زخمي زیادي 
خرازي  نیروهاي  عدم موفقیت  این  علت  و  بودند  داده 
با هلیکوپتر  نیروها  بود، چون  به منطقه  توجیه نبودن 

همان روز در منطقه پیاده شده بودند.
گردان۱32 از لشکر64 هم قرار شد که بیاید در 
خط مستقر شود که تا تاریخ 62/5/3 آمدند در منطقه 
مستقر شدند. قرار شد ارتفاعات باالي پارک موتوري 
را به اینها بدهند که پدافند کنند. ابتدا اسدي مخالف 
بود و می گفت هنوز منطقه تحکیم نشده است و ما 
بدهیم. سرانجام  اینها  به دست  را  منطقه  نمي توانیم 
با صحبت صیادشیرازي قرار شد این گردان منطقه را 

تحویل بگیرد.

پاتک هاي دشمن
سمت چپ دیشب دشمن پاتک کرد و مي خواستند 
با مقاومت شدید بچه ها  را بگیرند که  ارتفاع 25۱9 

روبه رو شدند و کاری نتوانستند بکنند.
کرده  حمله  شهدا  تیپ  به  دشمن  دوباره  دیروز 
بود. در حین دفع پاتک دشمن که از دیواره 25۱9 
ما تمام شد  باال مي آمدند، مهمات بچه هاي  به طرف 
و  می رسد  مهمات  هلیکوپتر  به وسیله   2 ساعت  که 

بچه ها توانسته بودند با تیربار همه را پایین بریزند.
نیروهایی که به عنوان کمکي از المهدي به تیپ 
نیروهایي  بچه ها  این  اغلب  چون  بودند،  داده  شهدا 
بودند،  بازسازي شده  و  بودند  عملیات  در  که  بودند 
همه اینها بعد از یک روز کشیده بودند عقب و این 
بیشتر به خاطر خستگي نیرو و کم سن و سال بودن آنها 

بود.
غروب 62/5/3 یعني شب ششم عملیات، دشمن 
یک پاتک سنگین روي ارتفاعات باالي پارک موتوري 

انجام داد.
امشب قرار شد که حسین خرازي با یک گردان 
دو گروهان  با حدود  کاظمي  احمد  و  دو گروهان  و 
با  شد  قرار  هم  شهدا  تیپ  همچنین  و  کوهستاني 
بازسازي گردان هاي فجر و امیرالمؤمنین که تازه آزاد 
به صورت  و  شده  بازسازي  درعین حال  و  بودند  شده 
یک گردان احتیاط هم بودند وارد عمل شوند و در 
تأمین  ضمناً  و  کنند  عمل  ُحر  گردان  راست  سمت 
گردان۱29 در سمت چپ باشند و در وسط هم لشکر 
نوهد که قرار شد بیاید به همراه شهدا عمل کند که 
و  شهدا  تیپ هاي  نیامدن  و  عدم هماهنگي  به علت 
نوهد به منطقه به علت کمبود وقت، عملیات لغو شد.
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صبح برادر صیاد گفت: نیروهاي المهدي که قرار 
بود سمت چپ عمل کنند، خودشان تک تک آمده اند 
و ۱50 نفر بیشتر نیستند. ایشان نظرشان این بود که 

دیشب بهتر بود.
با استعداد تیپ شهدا در باال عمل مي کردیم که 
بعد برادر رشید گفتند باید گردان۱29 را تقویت کرد، 

پتو و وسایل براي بچه ها ببرید.
به علت  را  خودشان  توان  همه  المهدي  نیروهاي 
بودند  داده  دست  از  عملیات  در  بودن  روز   8-9
عقب  به  خودشان  آنها  از  تعدادی  علت  همین  به 

مي کشیدند.
ابالغ کردند که  المهدي  تیپ  به  غروب 62/5/5 
قرارگاه خودش را پاي چشمه کدو بزند و با یک گردان 
فرداشب سمت چپ عمل کند. جاده از شیورش هم 
تا ۱/5 کیلومتر باالي کدو رفته است که ازنظر انتقال 
نیرو کار ما بسیار راحت شده است. صبح خبر رسید 

در حالی که احمد کاظمي مواضع خودش را از دست 
داده است و نیروهایش را عقب کشیده است.

ساعت ۱۱:07 خبر دادند که دشمن بین ارتفاع 
با  کرده،  پیاده  نیرو  هلیکوپتر  با  گردان۱29  و  کدو 
۱6ـ۱5 هلی کوپتر هلی برن کرده است. قرار شد که 
بگیرد و دو  آرایش  آنجا  برود  احتیاط ۱22  گروهان 
که  کنند  جور  اسدي  و  خرازي  حسین  هم  گردان 
برادر محسن گفتند اگر بچه هاي خرازي شناسایي به 
منطقه ندارند عقب تر بمانند و بچه هاي اسدي بروند 
جلو، که خرازي گفت من پنج دسته آماده دارم، ۱20 
نفر آماده داریم. بچه ها خبر دادند تا ساعت ۱2:45، 
شش هلیکوپتر را زده اند و یک هلیکوپتر عراقي دست 

راست جاده با نیرو منهدم شد.
صیاد:  »عراقي ها سمت چپ دو گردانشان با هم 
که  تپه  باالي  رسید  گردان هم  و یک  درگیر شدند 
فشار  ناصري  سرهنگ  ازطرف  شد.  تمام  مهماتشان 

از راست: برادر محمدرضا ابوشهاب، سیدعلی بنی لوحی و مصطفی ردانی پور از مسئوالن لشکر۱4 امام حسین)ع(. 



گزارش عمليات قرارگاه حمزه سيدالشهدا در عمليات والفجر2

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

160

آوردند به گردان۱29 که دنبالشان کنند که عراقي ها 
هم تلفاتي داده اند و عقب نشیني کرده اند.«

المهدی(  )تیپ  اسدي  بچه هاي  ظهر  نزدیک 
رسیدند باال و حسین خرازی هم گفت این نیروها را 

آماده کرده است.
شنود خبر داد که صدام در اربیل است و فرمانده 
سپاه 4 و فرمانده تیپ در خط مستقیم و روي هوا 
و  مي کنند  هدایت  را  عملیات  و  )هلیکوپتر( هستند 
دارند.  ارتباط  هم  صدام  با 
یک  و  گردان  دو  صدام 
آماده  ورزیده  گروهان 
هلیکوپتر   32 با  و  کرده 
توپ دار  هلیکوپتر   8 و 
تا  که  است  کرده  هلی برد 
فروند   8 عملیات  این  ظهر 
 4 و  سقوط  هلیکوپترها  از 
پیدا  فني  نقص  آن  فروند 
هواپیماي  یک  کرده اند. 
این  اسکورت  هم  میگ 
است.  بوده  هلیکوپترها 
عملیات  این  در  که  یگاني 
و یک  یعني همین دو گردان  دارد  هلی برن شرکت 

گروهان از تیپ98 بوده اند.
که   25۱9 ارتفاعات  روي  کردند  هلي برن  اینها 
توانستند ارتفاع را بگیرند و تعداد زیادي از نیروهاي 
ما محاصره شدند. ساعت 3 بعدازظهر خبر رسید که 
فرمانده  دو  و  رفته  بین  از  به طورکامل  گردان  یک 
گردان به نام های احمد و غني زخمي شده اند و چند 
دسته هم با هم ارتباط ندارند. نیروهاي گردان فجر 

باال رفته بودند بسیار مقاومت کردند.  به  از قبل  که 
ارتفاع کدو اصاًل سنگر نداشتند. بچه هاي  بچه ها در 
میلي متري داشتند  ما روي کدو یک ضدهوایی 23 
شده  برده  منطقه  به  هلیکوپتر  به وسیله  هم  آن  که 
بود. تنها سالح سنگین ما در منطقه و در مقابله با 

هلیکوپترها همین توپ 23 میلي متري بوده است.
نیروهاي  از مجموع  طبق گزارش شنود، دشمن 
زیر، دو تیپ براي هلی برن به 25۱9 جور کرده است:

ـ تیپ66، گردان ۱47، تیپ 5، تیپ ۱۱3، تیپ 
نیرو مخصوص، گردان237، تیپ9۱، تیپ433

که از این نیروها یک تیپ را آورده است. فرماندهی 
نیروها هم با سرهنگ نوزاد فرمانده تیپ5 است. 

هلیکوپتر   25 دشمن  هلیکوپترهاي  پرواز  اولین 
نیروها  بودند.  آن  محافظ  هم  توپ  دار  تا   8 که  بود 
براي  کردند  پیاده  گردان۱29  بچه هاي  پشت  را 
عقب  نیروها  دشمن  فشار  براثر   .25۱9 ارتفاعات 
متوقف  دشمن  نیروهاي  توپخانه،  آتش  با  کشیدند. 
شدند و بچه هاي گردان فجر هم که آنجا بودند آمدند 
عقب و چند هلیکوپتر از دشمن زده شد. درمجموع 

دشمن کار موفقي نتوانست بکند.
کل نیروهاي ما اآلن روي ارتفاع کدو که از لشکر 
۱4 امام حسین)ع( هستند یعني روبه روی 25۱9 یک 
مي کنند.  مقاومت  خیلي  بچه ها  که  است  گروهان 
قرار شد که اسدي یک تعداد نیرو روي ارتفاع کدو 
بگذارد تا نیروهاي حسین خرازی آزاد شود تا شب، 
تقاضاي  دشمن  کند.  اسدي کمک  به  بتواند  فردا  و 
۱0 هلیکوپتر نیرو کرده است تا نوک قله 25۱9 را 
نه  و  ماست  دست  نه  درحال حاضر  و  بگیرد  بتواند 

دست دشمن.

اولين پــرواز هلي کوپترهاي 
بود  هلي کوپتر   25 دشــمن 
تا توپــدار هم محافظ  که 8 
پشــت  را  نيروها  بودند.  آن 
پياده   129 گــردان  بچه هاي 
 . ارتفاعات2519  براي  کردند 
نيروهاي  دشمن  فشار  اثر  بر 
يک  که  کشيدند  عقب  ارتش 
يا  ماندند و اســير  تعداد جا 

شهيد شدند.
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یک دیدبان ما هم که جلو بوده، به دست نیروهاي 
عراق اسیر شده است. قرار شد یک خط دوم حدود 
یک کیلومتر بین ارتفاعات سرسول و کدو ایجاد شود. 
فرماندهان سریع دستور دادند که باید این خط تحکیم 
شود. برادر محسن دستور دادند که یک قرارگاهي هم 
نزدیک به ارتفاع کدو و یا پشت کدو بزنند. گرداني که 
بود  یاسر  )منهای(  گردان  بود  منطقه  در  المهدي  از 
 2 که  شود  عمل  وارد  کدو  راست  سمت  بود  قرار  و 
گروهان هم استعداد داشت. شب ساعت ۱ بچه ها عمل 
کردند و ساعت حدود ۱:45 بود که بچه ها باالي تپه با 
دشمن درگیر شده بودند این عملیات هم موفق نبود و 
ما نتوانستیم کل ارتفاعات 25۱9 را از دشمن بگیریم.

آمدند  گروهانشان  یک  خرازي  حسین  بچه هاي 
عقب و رفتند به گمرک و نیروي آنچناني هم روي 
ارتفاع کدو نبود و برادر صیاد مي گفتند سربازها هم 
به علت خستگي کشیدند عقب، فرمانده گروهان های 
چند  و  شده اند  شهید  نفر  سه  هر  هم  گردان۱29 
نفر روي 25۱9 هستند، که صیاد به فرمانده تیپ2 
گفتند شما تا شب منطقه را نگه دارید، نیرو مي رسد.

بعد قرار شد که خط حد تعیین کنند براي تیپ، که از 
کدو تا سرسول را براي المهدي و گردان۱22 و از سرسول 

تا بردزرد هم به عهده گردان۱32 و المهدي گذاشتند.
قرار شد خط دوم ما از کدو باشد تا سرسول که 
2505 متر است و ارتفاع آن ۱4 متر کمتر از ارتفاعي 

است که در دست دشمن است.
دشمن ارتفاع اِنه را مرکز فرماندهي خود قرار داده 
و در آنجا نیرو پیاده کرده است. نظر مسئول محور چپ 
المهدي برادر اعتماد، این بود که بعد از کهنه الهیجان 
یک پایگاهی از بارزاني ها به نام بردونا است که ارتفاع 
بلندي است که تا انه مسلط است و خیلي مهم است 
که اگر بتوانیم یک پدافند قوي ایجاد کنیم، مي توانیم 
به علت  بعداً  مسئله  این  که  باشیم  مسلط  دشمن  بر 

کمبود نیرو منتفي شد. بعد 
از آمدن تیپ هاي سیدالشهدا 
و انصارالحسین قرار شد که 
تیپ المهدي برود مرخصي 
بکند  بازسازي  بیاید  بعد  و 
فقط  و  را  خودش  نیروهاي 
قرار شد مهندسي و اطالعات 
عملیات و ادوات بمانند کمک 
این گردان های جدید تا اینها 
شناسایي  خوب  را  منطقه 
که  نیروهایي  کلیه  کنند. 
داشت  منطقه  در  المهدي 
از  بعد  و   ... و  از پدافند  اعم 

چند روز اطالعات عملیات و ادوات همه عقب آمدند 
در 62/5/7 کلیه نیروهاي تیپ المهدي عقب کشیدند.

وضعیت روحي فرماندهان دشمن
کلیه  از  اینکه  باتوجه به  عملیات  این  در  دشمن 
و  استحکامات  باتوجه به  و  داشتند  خبر  ما  تحرکات 
قدرت زرهي خود در این منطقه غرور زیادي نسبت 
خود  به  زیاد  و  داشت  عملیات  در  خود  قدرت  به 

دشمن در اين عمليات برخالف 
خيلي  گذشــته  عمليات های 
مقاومت مي کرد. اين مسئله يک 
مقدار زيادش در رابطه با فشار 
صدام بود زيــرا خود صدام به 
رواندوز  کيلومتري  ديانا در 70 
را هدايت  عمليات  و  بود  آمده 

مي کرد.
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حساب ها  کلیه  عملیات  شروع  با  اما  بود،  مطمئن 
عملیات  این  در  دشمن  مقاومت  ولي  خورد.  به هم 
بسیار زیاد بود و برخالف عملیات های گذشته خیلي 
مقدار  یک  مسئله  این  شاید  مي کردند.  مقاومت 
زیادش در رابطه با فشار صدام بود، چه خود صدام به 
دیانا در 70 کیلومتري رواندوز آمده بود و عملیات را 
هدایت مي کرد و عالوه بر صدام رئیس ستاد مشترک 
فعال  خیلي  تیپ4  فرمانده  و  سپاه4  فرمانده  عراق، 
بودند؛ به طوری که در هلی برن عراق فرمانده تیپ5 و 
فرمانده سپاه4 از درون هلیکوپتر در آسمان عملیات 
ازدست دادن  از،  پس  صدام  و  مي کردند  هدایت  را 
حاج عمران فرمانده خود را تهدید به مرگ کرده بود 
تیپ9۱  فرمانده  و  حاج عمران  بازپس گرفتن  جهت 
کرد.  اعدام  دیانا  در  بود  ُکرد  یک  که  را  عراق  پیاده 
ولي مجموعاً فرماندهان عراقي شاید باتوجه به اینکه 
زیاد  مي کردند  عمل  منطقه  این  در  بار  اولین  براي 

داراي پیچیدگي الزم نبودند.

چگونگي پشتیباني آتش توپخانه
وجود  آتش  پشتیباني  در  زیادي  ناهماهنگي  ابتدا 
داشت و آن هم به این علت بود که توپخانه لشکر64 
اولین  براي  و  نبوده  برون مرزي  عملیات  در  تاکنون 
که  است  مي کرده  شرکت  عملیات  این جور  در  بار 
محدودبودن  دیگر  ازطرف  و  بود  ناهماهنگي هایی 
بود،  ناهماهنگي  این  در  عامل  یک  توپخانه  مهمات 
ولي مجموعاً کار توپخانه بعد از روزهاي اول به تدریج 
خوب شد و آن موقعي بود که از ادوات و خمپاره براي 

هدف های نزدیک استفاده شد. 
هوانیروز در این عملیات نقش بسیار فعالي داشت 

و بیشتر در ترابري و هلی برن نیروها و اسلینگ کردن 
اینکه  باتوجه به  بود.  مجروح  تخلیۀ  و  غذا  و  مهمات 
جاده  به هیچ وجه  راست  و  چپ  سمت  ارتفاعات 
خارج کردن  و  نیرو  آوردن  براي  راه  تنها  نداشتند، 
تا  اول  روزهاي  البته  بود.  هلیکوپتر  از  استفاده  آنها 
سوم به علت اینکه هنوز نتوانستیم به خوبی منطقه را 
تصرف کنیم، استفاده از هلیکوپتر هم غیرممکن بود، 
ولي بعد از روز چهارم که جاده تا پارک موتوري باز 

شد استفاده از هلیکوپتر هم ممکن شد.
و  داشت  فعالي  نقش  عملیات  این  در  مهندسي 
فعالیت آن بیشتر در ارتباط با جاده سازي در عملیات 
بود که نقش بسیار مهمي داشت و قباًل توضیح دادیم. 
بود آن هم وصل کردن  فقط یک خاکریز در منطقه 
میدان  یک  منطقه  در  دشمن  بود.  سرسول  به  کدو 
مین داشت که آن هم قبل از کانال بود و در حین 
و یک  تا خودرو  فقط چند  پاک سازي شد،  عملیات 

تانک و یک کمپرسي روي مین رفتند.

دستاوردهای عملیات
کلیه اهداف عملیات گرفته شد. عملیات ۱8  تقریباً 
 200 حدوداً  و  بود  عراق  خاک  داخل  در  کیلومتر 
کیلومتر از خاک آن آزاد شد. محل های مهم آزادشده 
مرزي  پادگان  و  حاج عمران  پادگان  از:  عبارت اند 
ارتفاع  سلسله  آزادسازي  گمرک،  و  عراق  تمرچین 
کدو و قله استراتژیک آن با ارتفاع 3000 متر و ارتفاع 
25۱9 و ارتفاعات سرسول و ارتفاعات آزادي )کینگ( 
متري   300 ارتفاع  سلمان،  متري   3700 ارتفاع  و 
برزین و ارتفاع 2400 متري شیوه کارتا و قردوقه و 
بردزرد و همچنین آزادسازي روستاهاي زینو، خالن، 
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رایات، شیورش، خارو، میوتان باال و میوتان پایین.
فجر  گردان  شدید  مقاومت  و  غیبي  امدادهاي 
روي ارتفاعات بردزرد که همچون گلوگاهي براي این 

عملیات به شمار مي رفت.

امکانات در عملیات
عملیات  کردستان  در  بار  اولین  براي  اینکه  به علت 
]وسیع[ انجام مي گرفت امکانات ضعیف بود چه ازنظر 
تدارکات غذایی و چه ازنظر مهمات و باتوجه به اینکه 
لشکرها و تیپ هایي که اول وارد منطقه شدند هیچ 
به همراه خود نیاورده بودند و به آنها گفته شده بود 
که امکانات در منطقه هست، روي این حساب برای 

این لشکرها خیلي مشکل بود.
از نقاط قوت نیروهاي ما مقاومت بسیار زیاد و ایثار 
و فداکاري آنها در این عملیات بود که باتوجه به مسافت 
زیاد و پیاده روي بیش از ۱5 ساعت و نبودن هیچ گونه 

جاده و تدارکات غذایی و مهمات، مقاومت زیادي در 
مقابل دشمن کردند تا سرانجام به موفقیت رسیدند. 
مسئله اینکه نیروها هر شب عمل مي کردند و باتوجه به 
اینکه پیاده روي زیاد بود و شب ها عملیات داشتند و 
روز هم مقاومت بود درمقابل دشمن، مقاومت اینها در 

یک هفته واقعاً چیزي شبیه معجزه بوده است.
داخل  در  و  ارتفاعات  باالي  بااینکه  دشمن 
سنگرهاي خودکفا بوده اند و مي دانستند که ما شروع 
چه  حتي  و  روزي  چه  و  نمود  خواهیم  عملیات  به 
ما  بچه هاي  بااین همه  ولي  داریم،  عملیات  ساعتي 
توانستند با فداکاري سنگرهاي دشمن را فتح کنند 
و این از موفقیت هاي بزرگ ما بود در این عملیات. 
ازطرف دیگر مقاومت دشمن در این عملیات خیلي 
زیاد بود، به خصوص دشمن هلی برن را به خوبي انجام 
زخمي  و  شهید  تعدادي  ما  شد  سبب  این  که  داد 
بدهیم و شاید این مقاومت دشمن فشار بیش از حد 

تعدادی از رزمندگان خودی پس از پیروزی عملیات والفجر2، ۱362.
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صدام بوده باشد که به هرصورت اعدام و ... نیروها را 
وادار به مقاومت کرده بود.

وسایل انهدامي ما در این عملیات در خور توجه 
نبود فقط یک تانک و 2 تا بلدوزر و 2 تا هم لودر و 
یک کمپرسي روي مین رفتند و چند ایفا و چند تا 

خودرو هم بر اثر انفجار خمپاره منهدم شدند.

ضایعات تجهیزات دشمن
آمار انهدامي دشمن خیلي زیاد بود. تیپ المهدي 6 
قبضه توپ ۱00 میلي متري، چهار تا تانک، بیش از 

6 قبضه ۱06 و تعداد زیادي خودرو و ادوات ازجمله 
به  عملیات  این  در  خمپاره هاي ۱20، 8۱، 60، 50 
غنیمت گرفت. همچنین تعدادي چهارلول ضدهوایی 
به همراه مهمات مربوطه به غنیمت ما درآمد. مهمات 
کلیه سالح های به غنیمت گرفته شده به مقدار زیاد 
به دست ما افتاد. ضمناً یک انبار بزرگ مهمات و یک 
انبار تدارکات لباس و برنج و غیره توسط نیروهاي ما 
تخلیه شد. دشمن یک انبار مهمات در خالن داشت 
که به محض عقب نشیني به وسیله هواپیماي خود آن 

را منهدم کرد.


