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بررسي تحوالت استراتژیک جنگ تحمیلی
از آغاز تا پايان سال 1361

تهیه و تدوین:
گروه پژوهش فصلنامه

اشاره

جنگ تحمیلی در هشت سالی که به طول انجامید ،آمیزهای از لحظات شیرین و تلخ ،موفقیت و ناکامی
و پیروزی و شکست بود .دفاع هشت ساله دلیران این مرز و بوم ،درسهای فراوانی به همراه داشت.
جنگ در شرایطی بر کشور ما تحمیل شد که ارتش از آمادگی مطلوب به دور بود و آشفتگیهایی که
معموالً پیامد هر انقالبی است نیروهای مسلح کشور را نیز دربرگرفته بود .در چنین شرایطی ،متوقف
ساختن روند پیشروی قوای متجاوز سرمست از باده پیروزی ،کاری بس دشوار و بزرگ بود ،که قوای
مسلح کشورمان به همراه نیروهای مردمی توانستند از عهده این مهم برآیند .عملیاتهای ایران در مرحله
آزادسازی ،کارشناسان نظامی جهان را به تأیید قدرت نظامی آن وادار کرد .در این عملیاتها ،نوآوری،
غافلگیری ،استفاده از نقاط ضعف دشمن ،شناسایی دقیق موقعیت نیروهای دشمن و استفاده از عوارض
طبیعی مناطق عملیاتی ،در ترکیب با عواملی چون ایمان ،روحیه انقالبی و شهادتطلبی توانست پیروزی
نیروهای خودی را تضمین کند .در سایه این پیروزیها ،بخش وسیعی از مناطق اشغالی آزاد شد و
ارتش عراق به پشت مرزهای بینالمللی رانده شد .مرحله بعدی جنگ که «تنبیه متجاوز» نام گرفت
جنگ در خاک عراق تداوم پیدا کرد .در این مرحله نیز عملیاتهای بزرگی انجام شد .عملیاتهایی که
در این مرحله انجام شد به مراتب پیچیدهتر از عملیاتهای مرحله آزادسازی بود .در این رابطه میتوان
به دالیل ذیل اشاره کرد:
اوالً با آگاهی ارتش عراق از تاکتیکها و ابتکارات نیروهای نظامی ایران ،آنها توانستند میزان
غافلگیریشان را به حداقل برسانند،
ثانی ًا ارتش عراق با ایجاد موانع و استحکامات پیچیده و مستحکم در جلو مواضع نیروهایش توانست
ضمن روحیه بخشیدن به نیروهایش ،اجرای عملیاتهای جدید را برای ایران دشوار و پر هزینه کند،
ثالث ًا در این مرحله روحیه عراقیها با مرحله قبل متفاوت بود چرا که در خاک خودشان میجنگیدند،
رابع ًا عملیاتهای پیروزمند ایران در مرحله آزادسازی ،باعث شد حامیان منطقهای و فرامنطقهای عراق
برای جلوگیری از شکست عراق ،به حمایت همهجانبه از این کشور بپردازند .به همین خاطر ماشین
جنگی عراق در مدت کوتاهی به شدت تقویت شد ،این در حالی بود که ایران با مشکالت عدیدهای
برای تأمین سالح و تجهیزات مواجه بود.
دالیل فوق و بسیاری دالیل دیگر ،باعث شد که در این مرحله تعدادی از عملیاتهای انجام شده ،کام ً
ال
موفق نباشد یا بعض ًا با عدمالفتح همراه باشد .به دنبال این مسائل ،فرماندهان یگانهای سپاه با حضور
آقای محسن رضایی برای بررسی دالیل و عوامل موثر در این زمینه ،جلسات متعددی را برگزار کردند.
در این جلسات هریک از فرماندهان نقطهنظرات خود را درباره عوامل موثر در شرایط به وجود آمده
ابراز نمودند .سند حاضر  ،بخش دوم متن پیاده شده این جلسات است .با توجه به اینکه متن سند
به صورت گفتاری است لذا تالش کردهایم حداقل ویراستاری برای گویاسازی این سند انجام شود.
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 )1تشريح مقاومت و
فشار شديد دشمن
بر روي نيروهاي
خودي
غالمعلي رشيد :يك تكه
از جاده بين قرارگاه فتح
و نصر در دست دشمن
باقی مانده بود و از آنجا
به يازده كيلومتر پایين
هم فشار ميآورد و خط
دشمن اینجا بود .برادر
عزيز! ببينيد خط دشمن
درست اينجا بود اما اينجا
باتالق و ميدا ِن مين بود ،يعني ما اين جناح را
به دشمن داده بوديم و از صدام هم احساس
خطر ميكرديم كه نيايد پُلِ ما را بگيرد ،ما پل
را براي [قرارگاه] نصر زديم و ديديم كه دشمن
نميتواند بيايد و اص ً
ال هم جايش نيست اما او
آمده بود و ميدانيد چه كرده بود؟ از اين جاده
آسفالته حدود پانصد متر اين طرفتر آمده بود
و دو سنگر تانك در اينجا اینجا كرده بود و با
تيربار بچهها را ميزد .و به تیپ رسولاهلل(ص)
از اين طرف فشار میآورد . ...با اين يازده
كيلومتري كه در دست دشمن بود ،دشمن اص ً
ال
ميتوانست يك جناح بگیرد چراکه در مقابلش
هيچ چيز نبود و اين تيپ رئوفي هم نُه كيلومتر
ِ
اينطرف جاده مستقر شده بود يعني شب كه
من و حسن [باقری] رفتيم آنها را در اينجا پيدا
كرديم .اما علت اینکه دشمن به داخل نيامد
تا يك جناح از فتح و يك جناح هم از نصر
بگيرد و قضيه را تمام كند به خاطر این بود که
دشمن تمام قدرتش را مقابل ما گذاشته بود
و ميجنگيد ،يك پاتك ،دو پاتك .... ،يعني
يك هفته بچهها پاتكها را جواب ميدادند...
 ،و عراق هيچوقت از اينجا نميتوانست فشار
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بياورد ،باتالق هم بود و هنوز هم زمينش
هست ،ميدا ِن مين بود بچههای (تيپ  46فجر)
سريع آمدند در اينجا يك خاكريز زدند و تا
آن روزهاي آخر آن را تمام كردند(يك هفته
شد) يعني از اينجا كه حركت كرديم در منطقه
کانال ،يك فشارِ سنگين به ما آمد و يك جناح
به دشمن داديم كه واقع ًا از آن ضربه خورديم
تيپ  24مكانيزه آمد و فشار سنگينی را به
و ِ
نیروهای ما وارد کرد در آنجا همه احساس
كرديم که شكست خورديم و عدهاي از بچههای
ِ
فرداي آن
ما در اينجا شهيد شدند و درست
روز ،يا نصف شب ،اين نيروها عقبنشيني
كردند و دشمن در تزلز ِل عجيبي به سر ميبرد
(عقبنشيني) يعني حتي اگر ما را پنج الي شش
كيلومتر عقب ميراند كاري را نميتوانست از
پيش ببرد ،يعني ببينيد دشمن چقدر تزتزل
داشت كه دو تا لشکرش را خارج کرد .گوش
كردي؟ يا در عمليات محرم ،دشمن رخنه کرد
و در دو طرف بچههاي لشکر امام حسين(ع)
دشمن حضور داشت و بچهها عقبنشینی
کردند .درعملیات رمضان ما عاليترين كيفيت
را داشتيم ،اما چرا عقب ميآمديم؟ در مرحله
پنجم عملیات ،نیروهای محمد رسولاهلل ،امام
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حسين ،وليعصر 17 ،قم و نجف بودند و رفتند
تو اين محدود ولي نتوانستيم حفظ كنيم ،چرا؟
وضعيت ك ً
ال يك طوري بود كه نميتوانستيم
بمانيم ،اما اينجا را كه شما (شهید ابراهیم
همت) مثال ميزنيد بايد بگويم كه بهترين
مواض ِع پدافندي در عينخوش قرار داشت و
برادرها هم به راحتي در اينجا دفاع ميكردند،
منتها در اينجا مجبور شده بودند يك قوسي به
خودشان بدهند.
عزيز جعفري ...:اص ً
ال خاكريزِی كنار جاده
عقبهلشکر امام حسین(ع) نبود.
غالمعلي رشيد :ببين برادر عزيز! همه چيز
را بايد مقايسه كرد .دشمن به مراتب نيرويش
ضعيف بود يعني دشمنی كه اينجا با ما ميجنگيد
با دشمني كه اينجا با ما ميجنگيد فرق داشت.
...از اينجا با سه لشکر به شما حمله كرد و
اينجا هم دو لشکر! درحالی که آنجا دو يا سه
تيپ بود و اينجا چهار لشکر بود و اص ً
ال نيروي
دشمن از اينجا تمام نميشد .لشکرهای ، 5 ،3
 9 ، 7 ، 6و  12حضور داشتند و همه ميآمدند
به ما ميزدند ،چقدر تانك!!! مدام ميديديد كه
باز تانك ميآيد(احتمال قوي در رمضان) اما
دشمنِی كه در اينجا بود دشمن ضعيفي بود و
تيپ  10و تيپ  24مكانيزه بود كه به ما
تنها ِ
فشار میآورد ،اما بچهها مواضع را داشتند ...
 .به قول برادر محسن اص ً
ال از كجا معلوم بود
اگر ما در رقابيه عمل نميكرديم ،و اگر شما
در دشت عباس با تيپ  37ادغام نميشديد یا
اگر ما در رادار عمل نميكرديم ،دشمن اجازه
میداد اينها سرجايشان باقی بمانند و ممكن
بود فشار میآورد و آنها را وادار به عقبنشینی
میکرد و در اينجا تسلط پيدا ميكرد و ما با
وجود این فشار سنگین آمديم و دشمن فرار
کرد و ديگر دشمني نماند و در طول چهار روز،

فشار سنگينی بر روی نیروها وجود داشت و
واقع ًا ما بايد تصميم به عقبنشيني ميگرفتيم.
عزيز جعفري :برادر رشيد ،من ميخواهم
بگويم االن مسئله عقبنشيني براي ما باب شده،
يعني اگر در فتحالمبين يا بيتالمقدس الزم بود
مقاومت كوتاه و موقت بكنيم تا پيروزي نصيب
ما بشود اآلن آن مقاومت را نميكنيم...
 )2مقاومت و ايثار رزمندگان در والفجر
[شهيد] حسين خرازي ... :ما در عمليات
فرمانده كل قوا با برادر رحيم بوديم و جدا ً هم
مقاومت و ايثار بچهها عجيب بود و خود برادر
رحيم هم آر.پي.جي
ميزد و بچهها
ايستادند جنگيدند
و صبر كردند .در
رحیم صفوی :اولین عامل
طريقالقدس بچهها
ِ
خالقيت فرماندهي ،توجيه
به اضطراب و بودن فرمانده نسبت به منطقه و
اضطرار خودشان پي ورزيدگي فرمانده در روحيه دادن
بردند .در عمليات به نيروها و منسجمكردن نيروها
است
در
طريقالقدس
چزابه هم همينطور
يعني این فشار
وجود داشت .در
عمليات فتحالمبين،
دومرتبه در عينخوش از سه طرف [تحت
فشار بودیم] ،طوري كه ما نشسته بوديم و
خدا شاهد است ميگفتيم كه خدايا ما در اينجا
چكار بكنيم؟ به بچهها ميگفت :ان تنصراهلل
ينصركم ،ميگفتيم عم یجيب بخوانند و بچهها
را هر روز اينگونه نگه ميداشتیم و اين دو آيه
به شرح زیر است:
ين آ َمنُوا ْ إ ِ َذا لَقِيتُ ْم فِئَ ًة َفاثْبُتُوا ْ
« يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
يرا لَّ َع َّل ُك ْم تُ ْف َل ُحونَ (َ )۴۵وأَ ِطي ُعوا ْ
َوا ْذ ُك ُروا ْ اللَهّ َكث ِ ً
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يح ُك ْم
ب رِ ُ
اللَهّ َو َر ُسول َ ُه َو َال تَنَا َز ُعوا ْ َفتَ ْف َش ُلوا ْ َوت َْذ َه َ
ِين (» )۴۶
اصب ِ ُروا ْ إ ِ َّن اللَهّ َم َع َّ
الصابِر َ
َو ْ
خداوند شش شرط را براي پيروزي
نشان داد .ايمان ،ثبوت قدم ،ذكر كثير ،مسئله
فرماندهي و اطاعت فرماندهي ،عدم تفرقه
و اتفاق داشتن و نهايت ًا صبر(دو مرتبه) .اينها
عواملي كيفي هستند كه خداوند از عوامل
پيروزي ميداند و در قرآن ذكر ميكند.
مطلب بعدي و ايرادي كه به برادرمان احمد
در ارتباط با عمليات والفجر گرفته ميشود
این مطلب است که ما به يك نتيجه رسيديم
كه در خط ،كم
عمل بكنيم و از
همين كم عمل
كردن هم نتيجه
[شهید] ابراهیم همت :يكي اصل گرفته بودیم .اين
فرماندهي بود؛ فرماندهي قاطع ،موضوع خوب
عليگونه ،محكم و نترس ،شجاع و عمل نشد ،يعني
تابع واليت ،نيروها را هم به همين ما خطمان را
ترتيب دنبال خودش ميكشاند
خوب پاكسازي
نكرديم و ليكن
عمليات
در
رمضان خط به
خوبي پاكسازي
شد يعني ما خطمان خوب پاكسازي شد و
بعد هم درست است كه همان موقع هم عبور
كرديم ،اما به پاكسازي خط اطمينان داشتيم .در
عملیات والفجر ،اين خط پاكسازي نشده بود و
اص ً
ال عقبهمان هم نامطمئن بود يعني در عقبهمان
تير ميآمد ...و همان طوري كه پاكسازي ميشد
ميتوانستيم يك سرپل بگيريم .اين عقبهمان
پاكسازي نشد و به عبارتی ،خط او ِل شكسته
نشد( این مشکل در عملیات والفجر بود).
امين شريعتي ... :مسئله فقط فشار دشمن
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ِ
اهميت منطقه
نيست ،ما هر كجا عمل ميكنيم
را نميدانيم يعني اگر هم کسانی بدانند در رده
باال ميدانند و فرمانده گردانها كه باید پدافند
و مقاومت بكنند اهميت منطقه را نميدانند.
نکته دوم هم مسئله زمين است .اگر بخواهيم
مثال بزنيم مسئله همين دو پلي است كه داخل
والفجر داشتيم و فرمانده گردان نميدانست كه
اگر اين دو پلي سقوط كرد چه برسر ما ميآید.
من دقيق ًا يادم هست يك فرمانده گردان بود به
او گفتيم اگر اين سقوط بكند همه خطها عقب
ميآيد و به اين شكل توجيه شد و ايستاد.
زمانیكه برادرمان متوسليان يا برادرمان
حسين [خرازی] داخل عينخوش پدافند
ميكردند ،اهميت منطقه را ميدانستند و حتي
تاكتيك هم داشتند ،اما االن تاكتيكي را كه قب ً
ال
داشتيم ديگر نداريم و حتي اهميت منطقه را
نميدانيم كه تا چه حد است.
 )3تشريح موقعيت و استعداد نيروها در
عمليات
محسن رضايي( :اين حرف درست است) در
رابطه با اين موضوع ،اين مطلب هم قابل توجه
است كه فرماندهيِ ما ضعيف شده ،البته نه اينكه
مث ً
ال مقاومت كم شده و آنگونه كه نيروها در
دست يك مسئول بودند اکنون ديگر نيستند و
فرمانده گردانها توجيه نيستند و هدفهايشان
را نميشناسند[ .بلکه] اهميت مأموريتشان را
نميدانند ،و لذا طرف آنجا ميرود و كمی به
آنها فشار ميآيد دنبال توجيه ميگردند...
رحيم صفوي :اينها مطالب گفته شد و ما اينها
را اینگونه جمعبندي ميكنيم كه به غير از
عوامل ايمانی ،فرماندهي مهمترين عامل است.
يعني اگر يك فرمانده ،مبتكر و خالق باشد
و بتواند نيروهايش را بعد از يك عمليات
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بالفاصله منسجم و جمع و جور بكند و به آنها
كار بدهد و با اينكه از هم پاشيده شدهاند بين
آنها تقسيم كار بكند و خودش هم به منطقه
مسلط باشد و بداند كجا را بايد محكم بچسبد
و به نيروها روحيه بدهد و نيروها را تشويق
بكند و مانع عقبنشيني آنها بشود .اولین عامل
ِ
خالقيت فرماندهي ،توجيه بودن فرمانده نسبت
به منطقه و ورزيدگي فرمانده در روحيه دادن
به نيروها و منسجمكردن نيروها است و اينكه
در نيروها هم نيروهاي با تجربه زياد باشد،
نيروهايي كه اگر گفته شد اين كار را انجام
بدهید خودشان بفهمند باید چه كار بكنند در
ِ
نيروي با تجربه  ....در
هر صورت بايد يك
بین نيروها حضور داشته باشد .من يادم هست
در عمليات دارخوين ،در خط يك برادر بود
که ما ميديديم پشت خمپاره  60داد ميزند،
ميرفتيم آن طرفتر ميديديم همان آمده پشت
خمپاره  120داد ميزند ،خيلي هم خوشحال
بود و خط را طي ميكرد ،خمپاره  60و كاليبر
 50و  120را با هم شليك ميكرد .مسئله دوم
متناسب بودن زمين بود چون در منطقهاي كه
بچهها ميخواهند مقاومت يا پدافند كنند ،زمين
خيلي موثر است .اگر دو جناح محفوظ باشد
كه دشمن به پشت آنها نفوذ نکند مقاومت
ميكنند .اگر دشمن پشت سر نيروي ما را بگيرد
ديگرنيرو پشت تيربار هم نميماند .عامل بعدي
اين است كه اگر ما به نيروهايمان مهمات ،آب،
غذا و  ...برسانيم و مجروح و شهيدشان را هم
تخليه بكنيم نيرو ميماند.
[شهيد] احمد كاظمي :برادر رحيم من در
تكميلِ اين مسائل كه شما فرموديد ميخواهم
بگويم كه ما فرماندهي را اصلِ عمليات
ميدانيم و نيرو را اصل نميدانيم .برادر رحيم،
من اين را اثبات ميكنم .نيرويما تا عمليات

رمضان از منطقه  2نميآمد (يا مث ً
ال ميگويند
كيفيت نيروي منطقه  2اينجور است) يعني از
شمال داشتيم ،از مشهد داشتم ،نميدانم از همه
شهرستانهاي ايران داشتم و مسئلهاي نداشتيم
و عملياتمان را با توكل به خدا انجام ميداديم
اما االن همان نيروها رفته است ...خدا شاهد
است بهترين نيرو در اين منطقه آذربايجان و
قزوين و همين نيروهايي كه مال منطقه  1است
ميباشد ،دست علي بن ابيطالب(ع) آمده... ،
اص ً
ال نميداند بسيجشان را چكار كند ،فرمانده
گردانش را چكار كند ،رفتم و ديدم مث ً
ال فرمانده
گردانهايي كه
االن در لشکر
نجف است برادر
رحيم ما اينها را
[شهید] حسين خرازي:
سه روز يك بار شيوه جنگيدن ما لو رفته؛ دشمن
چهار روز يك بار
تاكتيك ضد پياده دارد ،از
ميآييم جمعشان توپخانهاش و از زمين به درستی
ميكنيم و مسائل استفاده می کند و براي جنگيدن
را براي آنها
انگیزه دارد
توضیح میدهیم.
به آنها ميگوييم
آقا اين مسئله االن
اينگونه است و
چنين وضعيتي داریم تا مسئله منافقين و غيره و
ذالك را بدانند ،مسائل را توجيه ميكنيم .اما االن
چند روز است برادر ربيعي رفته در لشکر فجر
با فرمانده گردانهايش جلسه گذاشته ،فرمانده
گرداني كه مث ً
ال سه شب ديگر ميخواسته
عمليات بكند ،برادر ربيعي ميگويد اص ً
ال اینها
در حال و هوای جنگ و عمليات و اينها نبودند
ال دور از اين مسائل بودند كه مث ً
و اص ً
ال بخواهند
در رابطه با عمليات حرکتی بکنند و اص ً
ال
جزئيترين مسائلشان حل نشده بود...
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 )4اصل موفقيت
محسن رضايي :من چند سؤال ميپرسم و
برادرها سعي كنند جمعبندي شده جواب
بدهند تا ببينيم كه چطور است ،اول برادرمان
همت بگويد ،اصول كلي را كه از آن استفاده
ميكرديد چه بود؟
[شهيد] ابراهيم همت  :عقبه ،غافلگيري و
مسئله جناح و ...
محسن رضايي ... :شما جواب ما را به صورت
خالصه بدهيد .بفرماييد اصول موفقيت ما چه
بوده است؟
[شهيد] ابراهيم همت  :يكي اصل فرماندهي
بود؛ فرماندهي قاطع،
عليگونه ،محكم
و نترس ،شجاع و
تابع واليت ،نيروها
[شهید] احمد کاظمی :دشمن
را هم به همين
قبل از اين كه ما حمله كنيم،
خودش مسائل را پياده ميكرده ترتيب دنبال خودش
و از اینروست كه نيروهايش به ميكشاند .يعني اگر
جنگي كه ما ميخواهيم با آنها به شهيد قوجهاي
شروع بكنيم آشنا هستند
نیروهای کم سن و
سال دادند ...به حاج
احمد آقا گفت :اين
نيروهاي من همه
کم سن هستند ،حاج
احمد گفت برو ،همين كه هست .رفت و چهل
و هشت ساعت ،كاري كرد كه از گوشهايش
جناح چپش
چرك ميريخت و جاده آسفالتة
ِ
هم خالي بود تا اينكه همانجا شهيد شد و
نيرويش هم آخرين نفري بود كه در عملیات
بيتالمقدس (به انرژي اتمي) آمد كه من
گريهام گرفت  ...بسيجيای كه حتی يك مو،
در صورتش درنيامده ،سرتاپايش خاكي بود.
محسن رضايي :توضيح بده.
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[شهيد] ابراهيم همت  .1 :اصل فرماندهي،
 .2اصل غافلگيري (مهم هست) .3 ،اصل
سرعت عمل( .فاصله عملیاتهای فتحالمبين
و بيتالمقدس صد روز هم نشد)
در فرماندهي من به تمركز نمودن قوا معتقد
نيستم و اگر هم عمل خوب بشود دشمن كيسه
بُكسي ميشد كه از هر طرف بهش خورده
ميشود و ميشود از چند جا به آن ضربه
زد و اگر ما قوایمان را متمركز كنيم دشمن
هم متمرکز عمل میکند و اگر ما جدا بشويم
دشمن هم جدا ميشود ،لذا بايد ديد سود و
زیانش کدامشان بیشتر است .یک مسئله هم
بحث كيفيت است ،ما کیفیت را باید بهعنوان
یکی از اصول در نظر بگیریم .يكي مسئله دیگر
هم موضوع جناح است كه يکي از اصلهاي
مهم در جنگ هست حفظ جناحين خيلي مهم
است و عقبه هم شرط است و اينها اصول
جنگ هستند.
 )5امتيازات دشمن
محسن رضايي :يك سؤال هم از برادرمان
حسين ميكنم ،عواملي كه االن به عنوان امتياز،
در دست دشمن است چيست؟
[شهید] حسين خرازي( :يعني مسائلی به غير
از) اين صحبتهايي كه برادرمان رشيد كردند؟
محسن رضايي :ك ً
ال ميخواهيم يك جمعبندي
از شرایط موجود به دست آوریم...
[شهید] حسين خرازي :نميتوانم جمعبندي
بكنم.
محسن رضايي :چرا؟
[شهید] حسين خرازي :آمادگياش را ندارم
اينها را ننوشتهام.
غالمعلي رشيد :االن در اين وضعيت ،دشمن
چه امتيازهايي در دست خود دارد؟
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رحيم صفوي :دشمن
اطالعات دارد.
محسن رضايي :اصولي
كه دشمن االن از آنها
استفاده ميكند و حاال
ال بوده يا نبوده و ك ً
قب ً
ال
امتيازاتي كه االن دشمن
دارد چيست كه از آنها بر
عليه ما استفاده ميكند؟
[شهید] حسين خرازي:
امتيازات تسليحاتياش.
[شهيد] احمد كاظمي:
شيوه جنگيدنمان لو
رفته.
[شهید] حسين خرازي :شيوه جنگيدن ما لو
رفته؛ دشمن تاكتيك ضد پياده دارد ،استفاده
صحيح از توپخانهاش ،استفاده صحيح از زمين،
آموزش مداوم(دشمن) كه مرتب تمرين ميكند،
انگيزهاي كه براي جنگيدن دارد و ما هم نهايت ًا
ميخواهيم به سرزمينش تجاوز كنيم ،متمركز
کردن قوایش؛ استفاده از نيروي احتياطش،
ترابريش و . ...
[شهيد] احمد كاظمي :يكي لو رفتن تاكتيكمان
است ،يكي ديگر اطالعات قوي دشمن است،
ِ
صداقت ما در جنگ است كه
يكي استفاده از
دشمن از آن خيلي استفاده كرده و يكي هم
تمركز قواست ،يكي نکته ديگر استفادة صحيح
از زمين و سالح ميباشد و يكي نیز انگيزه
داشتن نيروها و سربازهاي دشمن است؛ ما
االن داريم در خاك دشمن ميجنگيم ،مسئله
هدايت فرماندهي و هدايت صحيح فرماندهي و
حضور فرماندهان دشمن در خط و توجيه بودن
فرماندهانشان نسبت به جنگ و هدفهايي كه
ما در رابطه با جنگ داريم .فرماندهي كه در

خط است ،متوجه ميشود االن اينجا چه نيرويي
هست و چه شكلي ميخواهد ،با آن بجنگد،
توجيه است كه با چه شكلي ميتواند در مقابل
ما دفاع بكند .اين اصل اساسي است كه قبل از
عمليات والفجر نیز كه ما با برادر علي اسحاقي
صحبت ميكرديم ،ایشان ميگويد دشمن چند
بار دو سه تا تيپ را حركت داده و تا دم خط
اول ميآورده و دوباره به عقب بر ميگرداند،
يعني مانور ضد حمله خودش را اجرا ميكرد.
به عبارت دیگر ،قبل از اين كه ما حمله كنيم،
خودش مسائل را پياده ميكرده و از اینروست
كه نيروهايش به جنگي كه ما ميخواهيم با آنها
شروع بكنيم آشنا هستند ...
 )6مهمترين عوامل بر عليه دشمن
محسن رضايي :حاال يك سئوال از برادرمان
همت ميكنم :مهمترين عاملي كه ما قب ً
ال از آن
بر عليه دشمن استفاده ميكرديم چه بود؟
[شهيد] ابراهيم همت  :به نظر من بيشتر اصل
غافلگيري بود و دشمن هم نميفهميد يعني
آگاه نبود كه ما چه ميكنيم.
مرتضي صفاري :البته شب عمليات را
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ميدانست.
محسن رضايي :خود دشمن همه چیز را
فهميده بود.
غالمعلي رشيد :در فتحالمبين كه ميخواستيم
به دشمن حمله كنيم ،چزابه را براي ما به وجود
آورد چون ميدانست كه ما ميخواهيم به او
حمله كنيم .ما چزابه را دفع كرديم و رفتيم
جمع شديم ،براي چه دشمن دو شب قبل از
عملیات فتحالمبين با ده تيپ به اينجا حمله
كرد؟ وقتي اسير گرفتيم ميگفت ما پانزده روز
است كه ميدانيم شما ميخواهيد حمله كنيد
ولي هرچه نشستيم
چارهاي
ديديم
نداريم و ميبينيم كه
شما را بايد از اين
[شهید] احمد كاظمي :دشمن به باالي سرخودمان
اين نتيجه رسيده در خط او ِل
اينجا بكشانيم ،و
خودش است ما را از چيزي
اين نقطه ضعف
كه در جنگ هميشه به ما كمك ماست و اين هم
ميكند؛ مثل خاكريز و كانال و نطقه قوت ماست و
اينها دور نگه دارد
ما ميخواهيم شما را
اينجا بكشانيم .اين
فرمانده ميگفت :از
بيست روز قبل شما
بيرقهايتان و همه چيزتان معلوم است...
[شهيد] ابراهيم همت  :منظور من از غافلگيري
اين نيست كه اطالعات دشمن ضعيف است
اطالعات يك مسئله است ،شناخت ما ،جناح
گرفتن از دشمن و به عقبه دشمن زدن یک
موضوع دیگر است ...
محسن رضايي :اينها كه جزء اصول غافلگيري
نيست ،اص ً
ال جناح را متوجهاي؟ جناح خودش
يك موضوع است و غافلگيري هم يك موضوع
ديگر است ،شما يك چيز كلي ميگوييد ،جناح
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گرفتيم ،عقبهاش را بستيم در غافلگيري هم
پدرش را درآورديم و تمام شد .اين خوب
است اما ما میگوییم مهمترين عامل موفقيت
ما را بر دشمن توضيح بدهيد...
[شهيد] ابراهيم همت  :برادر محسن ،من،
چهار نکته را مطرح ميكنم.
محسن رضايي :در ارتباط با دشمن ،نه در
ارتباط با خودمان .من اول سؤال برادر احمد
و حسين را تكميل كنم و آن اينكه دشمن االن
نسبت به ما اطالعات دارد ،استحكامات دارد،
موانع دارد و آتش و دشمن االن به طور كامل
بر ما ميچربد.
غالمعلي رشيد :چه چیزی ندارد؟
[شهيد] ابراهيم همت  :االن خدمتتان
ميگويم .استفاده خوب از سالح و سرعت
عمل در جابجايي ،آموزش و ديسيپلين نظامي
و فرماندهيش هم نسبت به ما بهتر است.
محسن رضايي :اينها را همين دو سال اخير
ياد گرفته ،يعني قبل از آن ،از سالحش استفاده
نميكرد؟
[شهيد] ابراهيم همت  :چرا برادر محسن،
همان چيزي كه او دارد در دست ما هم هست.
االن در پدافندش هم اينقدر خوب از كانال و
تونل در پدافند استفاده ميكند كه ما يك درس
بزرگمان را در جنگ در پدافند عراق ديديم.
محسن رضايي :يعني قب ً
ال كانال و تونل نداشت
و اگر هم داشت استفاده نميكرد.
[شهيد] همت :االن آموخته و خوب هم دارد از
آن استفاده ميكند...
محسن رضايي :آموخته كه استحكاماتش زياد
شده ،بله ما هم ميپذيريم كه اضافه شدن
استحكامات براي دشمن يك عاملي هست اما
با این حال در عملیات والفجر تمام برادرها
عبور كردند.
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غالمعلي رشيد :همين جا هم ميدان مين داشته
است ...
[شهيد] همت :سخت است.
محسن رضايي :ميگويد سخت است! به هر
حال شما عبور ميكنيد.
[شهيد] همت :برادر محسن ،اين صبح رسيد
كه من ساعت يازده از جاده آسفالته به شما
گفتم كه ديگر به جاده آسفالته رسیدیم ...
غالمعلي رشيد :نه ،ساعت ده و نيم خط را
شكستيد ...
محسن رضايي :اين را قبول ميكنم كه
استحكامات يك عامل در دست دشمن است،
اما اگر بتوانيد براي ما مهمترين عامل را بگوييد
بهتر است.
[شهيد] احمد كاظمي :استفاده از دو تا ضعف
دشمن ،يكي عمليات در شب و يكي هم پياده
در مقابل زرهي دشمن و اين دو تا ضعفي كه
دشمن داشت ما دو تا ضد در مقابلش گذاشتيم،
يعني در مقابل زرهيش پياده را گذاشتيم ،به
خصوص در منطقه فتحالمبين كه زرهي دشمن
به هيچ صورت  ...نميتوانست در شب مانور
كند و پياده ما به راحتي عمل میکرد ...
محسن رضايي :خُ ب در عملیاتهای والفجر
و رمضان هم همان جور بود پس چه شد؟
[شهيد] احمد كاظمي :در عمليات والفجر و
رمضان نه ،در رمضان ما شب جنگيديم و در روز
با زرهي به ما پاتك كرد يعني پياده دشمن نبود كه
به ما پشت کرد و ما شب موفق شديم و ...
محسن رضايي :ما در رمضان و والفجر هم
پياده بوديم.
[شهيد] احمد كاظمي :اين را ثابت ميكنم،
استفاده از دو تا ضعف اساسي دشمن يكي
عمليات در شب و يكي هم پياده در مقابل
زرهي منتها با اين شرط اساس كه ما صبح

كه ميشد هدفهايمان را گرفته بوديم و يا
نزديك به هدفهایمان داشتيم تحكيم مواضع
ميكرديم يعني جنگي ديگر در روز با دشمن
نداشتيم...
محسن رضايي :خب ،حاال چرا در روز جنگ
داريم؟
[شهيد] احمد كاظمي :دليلش موانع دشمن
است ،دشمن به اين نتيجه رسيده در خط
او ِل خودش است ما را از چيزي كه در جنگ
هميشه به ما كمك ميكند؛ مثل خاكريز و كانال
و اينها ما را از آنها دور نگه دارد ...
ربيعي
مصطفي
 :يك نکته اينكه
االن دشمن نقاط
قوتش را تا صبح
مصطفي ربيعي :االن دشمن نقاط
از دسترس ما دور
قوتش را تا صبح از دسترس
نگه میدارد و سعي
ما دور نگه میدارد و سعي هم
هم ميكند استفاده ميكند استفاده صحيحی از شب
صحيحی از شب
بكند ،لذا صبح كه شد هنوز
بكند ،صبح كه شد
ما نقاط قوت دشمن را از بين
هنوز ما نقاط قوت
نبردهايم
دشمن را از بين
نبردهايم .يك نکته
هم اين است كه
عقبههاي دشمن از دسترس ما دور است يعني
عمق زيادي را بايد طي كنيم و اگر عقبههاي
دشمن را نزنیم سازمان دشمن از هم نميپاشد.
يك مسئلهاي كه من خودم بر آن اصرار داشتم
(چون در عمليات والفجر وقت آزاد داشتيم)
اين بود كه شبكه مخابراتي باسيم دشمن به هم
نريخت و از بيسيم استفاده صحيح ميكرد و
اص ً
ال از بيسيم استفاده نميكرد ،حتي يكي از
پستهايش را كه من ميگرفتم به او ميگفتم
ال درود بر تو كه داري مث ً
كه مث ً
ال شبكه دشمن
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را كنترل ميكني كه حتي
پست استراقش هنوز
عقب نرفته بود ،حمالت
قبل طوري بود كه تا
بچهها يك تك ميكردند
و دو ساعت از عمليات
كه ميگذشت حداقل
به مقر تيپ رسيده
بودند و پست استراق
هم كه در مقر تيپ بود
عقب ميرفت و اين
خيلي مسئله مهمي بود
كه اص ً
ال دشمن شبكه
باسيماش به هم نريخته بود.
محسن رضايي :شما مهمترين عامل موفقيت
را چه ميدانيد؟
[شهيد] احمد كاظمي :برادر محسن من براي
آن سؤال يك جواب ديگر دارم.
محسن رضايي :اگر جواب داري ميخواستي
همان اول بگويي.
[شهيد] احمد كاظمي :نه يادم نبود ،اما اگر
بگويم بد نيست.
[شهيد] همت :مهمترين عامل ،استفاده از يك
تعداد عوامل مصنوعي ،در طول جنگ بود
كه دشمن ايجاد ميكرد و ما هم به به خوبي
از آن بهرهرداري ميكرديم به عنوان مثال در
مورد خاكريز ،تا زمان عملیات بيتالمقدس،
خاكريزهايي كه عراقيها ميزدند اين بسيجي
به آن ميچسبيد و ول نميكرد و نقطه قوت ما
ميشد ،و از زماني كه دشمن به تاكتيك ما پي
برد خودش را از ما دور كرد .،يعني در عملیات
رمضان ديگر خاكريز نزد و از زماني كه به او
ميرسيديم ،درگيري را تا صبح ادامه میداد
تا صبح وقتي هوا روشن شد ،بر ما با آتش
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تيربارش و اينها تفوق داشته باشد و همچنين به
آن جزئيات تاكتيك ما هم پي ببرد .شوخي هم
نيست االن او هم تيربار زميني گذاشته و هم
اينكه بر سر ارتفاعات تيربار روي سر ارتفاع
گذاشته و از باال و از زمين ميزند يعني مرتب
بسيجيها به آن اشاره ميكردند كه براي ما
عذابي شده ،مينشستيم تير ميخورديم و بلند
ميشديم باز هم تير ميخورديم.
مرتضي صفاري :به اين نتيجه رسيديم كه
هفتاد درصد موفقيت ما شناسايي بوده و به
وسيله همين شناسايي ،همين االن هم كه مث ً
ال
ميگويند تيربارهاي دشمن هست ،واقع ًا برای
شناسايي سنگرهاي تيربار دقيق ًا براي هر كدام
تاكتيك به كار میبردیم .در حین عمليات هم
نقاط ضعف دشمن را در خطش پيدا ميكرديم
و از آن نقطه ،نيروها را طوري ميبرديم كه
اص ً
ال متوجه نميشدند و در نقاط و جاهاي
حساس ميرفتيم ،آنجاها را هم باز بوسيله
همان شناسايي كار كرديم .هر مسئله ديگري
هم كه بود ما به اين نتيجه رسيديم كه هفتاد
درصد موفقيت در شناسايي خوب بچهها بود
كه در عمق ميرفتند و همه هم كار ميكردند.
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[شهيد] همت :البته خط داشتن و حضور در
خط در کنار نیروها نیز اهمیت داشت.
[شهید]احمد كاظمي :يك جواب براي سئوال
اول اين است كه دشمن از يك روش كالسيك
برخوردار است و كليه ضعفهايي كه از ما
ميبيند ،سريع در دانشگاههايش انتقال پيدا
ميكند و پيگيري ميشود و سريع ضعف را
برطرف ميكند و اين يك عامل اساسي است...
خيلي از مسائل را دشمن استفاده كرده ،مسئله
بعد هم كه عامل پيروزي است ،يكي هم تدبير
و زياد كار كردن روي مسائل جنگ بوده،
يكي ديگر شناسايي دقيق در رابطه با كسب
اطالعات از زمين و وضعيت دشمن است و
يكي ديگر هم اخالص در عمل بوده است ،كه
يك واقعيت اساسي است.
 )7بررسي نقاط قوت دشمن
غالمعلي رشيد ... :چند شب قبل از عمليات
والفجر بود كه در اهواز بوديم ،برادر محسن و
برادر حسين خرازي و برادر مجيد و  ...قرار
شد ما بياييم بعد از عملیات محرم و مسلمبن
عقيل ،دشمن را بشناسيم .سؤال برادر محسن
هم اين بود كه خصوصيات نيروي خودي
چيست؟ و خصوصيات نيروي پياده چيست،
اينها را تعريف كنيد؟ گفتيم از ابتداي جنگ تا
االن ،يعني در دو سال و نيم جنگ ،دشمن چه
نقاط قوتي داشته كه از آنها استفاده ميكرد:
 .1یکی حجم آتش بود .حجم آتش دشمن
از ابتداي جنگ يعني از روزي كه به ما حمله
كردند تا االن ادامه داشت و هنوز هم ادامه
دارد ،و اين چيزي نيست كه االن شما آن را
بشماريد و بگوييد االن آتش او قويتر شده ،نه،
آتشش قوي بوده است.
ً
 .2تحرك :تحرك نيروي دشمن اكثرا به

علت برخورداری خوب از واحدهای زرهي
و مكانيزهاش است ،به همین خاطر به سرعت
نقل مكان ميكند ،يك ساعته یک تيپ را از
العماره تا بصره را جابجا ميكند ،آيفا هم به
اندازه كافي دارد.
 .3لجستيك :خط لجستيكي دشمن قوي
است ،چرا كه غني است ،سرمايه دارد و همه
چيز هم به او ميرسانند ،ماشين ،مهمات و
آتش به اندازه كافي دارد و ضعفی از اين لحاظ
ندارد.
 .4فرماندهي :فرماندهي دشمن قوي
است ،چرا كه اين
فرماندهي قومي،
بعثي و تشكيالتي
است و فرماندههاي
يا
تشكيالتي
مصطفي ربيعي :عقبههاي دشمن
حزبيها قوي هستند
از دسترس ما دور است يعني
و ارتش را هدايت
عمق زيادي را بايد طي كنيم
ميكنند.
و اگر عقبههاي دشمن را نزنیم
.5انجام عمليات سازمان دشمن ازهم نميپاشد
در روز :دشمن از
این نظر قوی است.
د ر عملیا تها ي
گذشته ،به هنگام
روز با ما خوب
ميجنگد چرا كه سوار بر زرهي و مكانيزهاش
ميشود و تا دو كيلومتري خودش را پاكسازی
ميكند و ميجنگد و جلو ميآيد.
 .6اطالعات و ضداطالعات دشمن هم قوي
است.
حاضرين :آموزش و استحکامات.
غالمعلي رشيد :ما ميگوييم نقاط قوت دشمن
از ابتداي جنگ تا االن ،استحكاماتش كه
ضعيف بود.
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[شهيد] همت :يعني دشمن از اول جنگ تا
حاال كم سنگر و كانال كنده ،كجا ضعيف بوده
است؟!
غالمعلي رشيد :نه استحكاماتش ضعيف بود.
 )8بررسي نقاط قوت نيروهاي خودي
غالمعلي رشيد :االن میگویم خودمان چه
نقاط قوتي داشتيم:
 .1قدرت ایمان :واقع ًا ايمان دشمن ضعيف
بود و انگيزه نداشت و از تمام سربازهاي
دنيا يك گام عقبتر بود .به عبارتی ،ميل به
اسيرشدنش بيش از ميل به فرار بود ،يعني ميل
به جنگ كه هيچي نداشت اين حالت هم در
او ايجاد شده بود
كه ميخواست اسير
هم بشوند چون
ميديدند كه زنده
[شهید]احمد كاظمي :دشمن از
ميما نند ( بر عكس
يك روش كالسيك برخوردار
است و كليه ضعفهايي كه از ما سربازهاي ما و
ميبيند ،سريع به دانشگاههايش بسيجيها).
شناسايي
.2
انتقال پيدا ميكند و پيگيري
ميشود و سريع ضعف را برطرف قوي :دشمن مثل
نميتوانست
ما
ميكند
شناسايي بكند و ما
به دليل اينكه تكيه
روي
اصليمان
نيروي پياده است و از ابتداي جنگ هم اين
نيروهاي پياده ما داخل شيارها كار كردهاند.
 .3استفاده از نيروي پياده :تكيه ما بر
نيروي پياد ه است و در مجموع بيآموزش
است و با آموزش سي روزهاي كه ميدهيم
الحق و االنصاف خوب ميجنگد .درست
است آموزش نيروي پياده ضعيفتر از نيروي
سازمان يافته ارتش عراق است اما با اين حال،
خوب ميجنگد.
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 .4اجرای عملیاتهای شبانه :ما از این
تاکتیک به عنوان يكي از نقطه قوتمان استفاده
كرديم ،دشمن نسبت به اين مسئله ضعف
داشت .دشمن ايمان قوی نداشت ،شناسايي ما
قوي بود و در مقابل ،شناسايي دشمن ضعيف
بود ،نيروي پياده ما قوي بود نيروي پياده دشمن
خيلي تو سري خور بود ،در عمليات شبان ه از
عمليات ما وحشت داشت و ك ً
ال تكيهاش روي
تانك بود و تانك هم به هنگام شب كور است.
 .5قدرت فرماندهي :هرچند فرماندهان
ما دارای اخالص و شجاعت هستند و
خوب دنبال نيرويشان ميروند ،اما تا حدی
سادهانديش هستند ،تجزيه و تحليل نميكنند
و روي تدابير نظامي فكر نمیكنند و مطالب را
جزئي ميگيرند و خداي ناكرده با كوچكترين
ناكامي داد و بيداد و ميکنند ...اما دشمن این
گونه نیست .برادرمان احمد كاظمي پشت اين
جاده آسفالته به من ميگفت عراقي كه اينجا
ميجنگد با عراق فتحالمبين فرق ميكند ،و
وقتي هم كه اينجا رسيد ميگفتند عراقي كه
مقابل ما ميجنگد ،با عراق پشت جاده آسفالته
فرق ميكند و اينجا كه رسيديم ميگويد اين
عراقي كه دارد با ما ميجنگد با آن عراقي كه
در بيتالمقدس ميجنگيد فرق دارد و مدام
در اين فكر است .فرمانده گردانهاي ما هم
ميگويند ما كه اين همه به دشمن ضربه زديم
پس چرا اینگونه با ما ميجنگد؟ اما دشمن
با وجود اینکه اين همه ضربه خورده باز هم
ميجنگند .چرا که فكر ميكند ،تحليل ميكند،
و تا آخرين رده از اين اصل استفاده ميكنند،
اینها نقاط قوت ما و دشمن بود ...
 .6داشتن جناح از دشمن و عقبههاي
نزديك در دسترس ما .
 .7اصل غافلگيري :عراق با استفاده از اصل
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غافلگيري و تمركز قوا و سرعت عمل حمله
كرد و همه لشکرهايش را به صورت متمرکز
چيد .در حالي كه ما در مقابلش هيچ تمركز
نيرويي نداشتيم ،ما را باورمان هم نميشد لذا
آمديم تو تپههاي علي گرهزد (هنوز باورمان
نميشد كه دشمن دارد ميآيد) و ميگفتيم يعني
چه! چون اص ً
ال ديده بوديم و تاريخ صدساله
گذشته خودمان هم كه نگاه ميكني ،اينجوري
شكست نخورده بوديم ،هي ميآمديم عقب ،نه
يك كيلومتر ،ده كيلومتر ،چهل كيلومتر ،شصت
كيلومتر ميآمديم عقب و دشمن از اين اصل
هم استفاده كرد و با سرعت عمل از شرهاني تا
جسر نادري حمله كرد ،و در عرض يك هفته
هفتاد كيلومتر گرفت .همه قدرتش هم در يك
هفته بود ،بعد افت كرد ،افت كرد و سرعت
عمل و غافلگيريش تمام شد .در عملیات
بيتالمقدس ،ما از غافلگيري و سرعت عمل
استفاده كرديم ،يعني ما سريع جنبيديم (و با
غافلگيري) حاال يك مقدار هم ميشود گفت
غافلگيريهاي محدود ،يعني اين فلشي كه
ما از پشت دليجان تعیین کردیم دشمن اص ً
ال
حواسش نبود و ميشود گفت كه اين يك نوع
غافلگيري بود .پشت رملی ما دوازده گردان را
حرکت دایم و اين يك اصل غافلگيري است.
میتوان گفت در بعضي از عملیاتها دشمن
را غافلگير كرديم .در عملیاتهای ثامناالئمه
و طريقالقدس هم دشمن را غافلگير كرديم،
كه تا آمد به خودش بجنبد در فتحالمبين و
بيتالمقدس هم شکست خورد .اما االن ديگر
غافلگير نيست ،اآلن هوشيار شده و نقاط
ضعف خودش را پوشانده است .ما سرعت
عمل هم داشتيم و حتي در بعضي از عملیاتها
راز حفظ موفقيت ما در عمليات شبانه بود و
از آنها استفاده كرديم .همچنين داشتن خط و

شناخت قوي از دشمن و نقاط ضعف خطوط
پدافندي هم بسیار مهم بود .ما دور تا دورش كه
ميمانديم ،به طور مرتب شناسایی میرفتیم...
در اثر گذشت زمان ما پي برديم نقاط ضعيف
خطوط پدافندی دشمن كجاست ،اما االن ديگر
نقطه ضعفي ندارد ،از شملچهاش تا طالئيه،
هيچ کجا ضعيف نيست .در حالی قب ً
ال اینگونه
نبود .ما شايد نُه عمليات چريكي با بچههاي
دزفول در اينجا انجام داديم ،يعني همه جاي
خط دشمن سوراخ بود .از روز اول هم فهميديم
از  35تا اين رودخانه چيخواب ضعيف است و
خط ندارد و فهميديم كه تنگه دليجان ضعيف
است و خط ندارد.
هر نوع خطي از
دشمن که ضعيف
بود تا روز آخر هم
غالمعلی رشید :تحرك نيروي
به آن پي نميبرد و
دشمن اكثراً به علت برخورداری
حتي در اينجا يك
خوب از واحدهای زرهي و
افسر عراقي آمد مكانيزهاش است ،به همین خاطر
دوربيني را كه ما
به سرعت نقل مكان ميكند و
اينجا روي رملها يك ساعته یک تيپ را از العماره
داشتيم و ديدگاه ما
تا بصره جابجا ميكند
بود آنرا برد ولي باز
حواسش جمع نبود،
 ...چون دوربين هم
مال خودشان بود و دوربيني بود كه در عملیات
فرمانده كل قوا از عراقيها به غنیمت گرفته
بوديم ،در آنجا به اشتباه ديدهبان توپخانه ما
بود كه از ارتش آمده بود و ديدهباني میكرد و
چندين گلوله توپ تو سر عراقيها زد ،افسر
عراقي هم که از سنگرش بیرون آمده بود  ...با
هفت نفر از كماندوها ديدگاه ما را پيدا كرد و
دوربين را برداشت برد و با اينكه اين حادثه رخ
داد و دوربين را برد و جاپاي ما را ديد ،سه روز
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بعد دوباره ما رفتيم همانجا دوربين گذاشتيم و
دوباره شناسايي كرديم ،يعني خطوط پدافندي
دشمن تا این حد ضعيف بود.
 )10بررسي عوامل ناكامي و يا عدمالفتح
نیروهای خودی
غالمعلي رشيد:
 .1نداشتن جناح از دشمن :ما ديگر جناحي
از دشمن در اختیار نداشتيم.
 .2فقدان نقاط ضعيف در خطوط پدافندي
دشمن :از شلمچه تا چنگوله ،ما نقطه ضعفي
پيدا نميكنيم و هر کجا ميرويم دشمن محكم
گرفته و بهم پيوسته است.
 .3استحكامات
عمق
عمقدار:
استحكامات در ابتدا
غالمعلی رشید :فرماندهي دشمن كمتر بود ،در حالی
قوي است ،چرا كه اين فرماندهي که اينجا استحكاماتش
قومي ،بعثي و تشكيالتي است و عمق بيشتري داشت...
پوشاندن
.4
فرماندههاي تشكيالتي يا حزبيها،
قوي هستند و ارتش را هدايت نقطه ضعفها :االن
ميكنند
دشمن بهتر از گذشته
به هنگام شب با ما
ميجنگد،تانكهايش
را عقب برده و نيروي
پيادهاش را آموزش
داده كه در شب با ما بجنگد .واقع ًا نيروي پيادهاش
نميتوانست در شب با ما بجنگد ،و فرار ميكردند.
 .5از بين بردن خاكريز و احداث كانال :قب ً
ال
این برعکس بود ،چون ديد ما اين خاكريز را
پشتش ميرويم ،ميچسبيم و اين خاکریزها به
درد ما ميخورد آنها را حذف کرد.
ضعفهایما هم عبارت از این استکه:
روز ،ضعف ماست؛ لجستيك ضعف
ماست ،تحرك ضعف ماست ،آتش ضعف
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ماست ،اطالعات (ضعيف است) و ضعف
ماست ،در دشت هم ما نميتوانيم بجنگيم و
اين هم ضعف ماست.
محسن رضايي :اگر اين عوامل باعث ناكامي
شده ،پس تا پايان هم ما ناكام خواهيم بود.
ما به نيرويمان چه ميداديم؟ به نيرويمان در
عوامل قوت دشمن يك بار سنگين ،يك عمق
زياد و يك هدفهاي طوالني ميداديم...
به عبارتی عوامل ناکامی را میتوانیم ناشی
از عوامل ذیل بدانیم:
 .1عدم پاكسازي
 .2عدم الحاق
 .3عدم ايجاد استحكامات پدافندي
غالمعلي رشيد :اين را من توضيح بدهم که با
توجه به خصوصيت نيروي خودي كه در دشت
بيش از ده كيلومتر توان پيشروي نداشت و اين
مسئله ما را به اشتباه انداخت (بيتالمقدس)
محسن رضايي :ببينيد  3 ،2 ،1اينها نقاط قوت
دشمن هستند ،ما به هرحال بايد بتوانيم نقاط
قوت دشمن را از بين ببريم.
عوامل ناكامي دو مورد است يكي نقاط
قوت دشمن است ،و يكي هم نقاط ضعفهاي
ماست كه آن نقاط قوت را نتوانستيم حل
بكنيم .نقاط ضعف نیروهای خودي را میتوان
در قالب موارد ذیل بیان کرد:
 .1كمتوجهي به استحكامات،
 .2عدم پاكسازي،
.3عدم الحاق،
.4عدم ايجاد مواضع پدافندي.
غالمعلي رشيد :از بين رفتن خاكريزها ،يعني
ديگر در دشت ،عارضهای پيدا نميكنيم .لذا
باید بتوانيم خاكريز بزنيم.
محسن رضايي :خُ ب بايد خاكريز ميزديم.
ِ
جنگ دشت
غالمعلي رشيد :فقدان آموزش در
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...
عزيز جعفري :ضعف تاكتيك... ،
رحيم صفوي :در نقاط قوت دشمن ،ما عوامل
خارجي را كه به صدام در ابعاد مختلف نظامي،
سياسي و اقتصادي كمك کردند ،ذکر نکردیم.
غالمعلي رشيد :همه این موارد در لجستيك،
تحرك و آتش خالصه ميشوند .ضمن اینکه ما
آموزش را قید نکردیم.
رحيم صفوي :يكي هم سازمان دشمن ،ما
سازمانمان را بايد با سازمان دشمن مقايسه
بكنيم و نمیتوانیم به آن بدون توجه باشيم.
غالمعلي رشيد :قبول است ،ولي ما عكس آنها
هستيم و سازمانمان ضعيف است.
[شهيد] همت :عدم استفاده صحيح از سالح
نيمهسنگين ،آتش نفوذي... ،
غالمعلي رشيد :ميدانيد مطلب اين است كه ما
چرا نميتوانيم در دشت بجنگيم؟
[شهيد] همت :ضعف تاكتيك .خب در پدافند
نميتوانيم بايستيم ...
محسن رضايي :اما ما تا نهر كتيبان جنگيديم.
[شهيد] همت :ضعف آموزش است كه
نميتوانيم در روی زمین پدافند بكنيم.
رحيم صفوي :عدم استفاده صحيح از زمين و
جنگ افزار.
[شهيد] همت :در هنگام حمله از زمين خوب
استفاده ميكنيم ،اما در پدافند استفاده نميكنيم.
رحيم صفوي :بلد نيستيم از زمين استفاده كنيم
و در روی زمین سنگر بكنيم.
محسن رضايي :ضعف پدافند از آموزش گرفته
تا ،امكانات و زمان همه را شامل میشود .ضمن ًا
به نداشتن خط در عملیات هم اشاره بکنید.
عزيز جعفري :دوري از خط.
احمد غالمپور :نداشتن خط نزديك به دشمن.
غالمعلي رشيد :برادر محسن! االن ما خط

نداريم ،دليلش چي هست؟
محسن رضايي :اگر خط باشد به دشمن
نزديك ميشوند.
[شهيد] احمد كاظمي ... :عراقيها را هم به
حساب بياوريد.
محسن رضايي :نداشتن خط شامل همه موارد
است .چه نزديكي به دشمن ،چه شناسايي او.
عزيز جعفري :ضعف فرماندهي گردان و ...
محسن رضايي :ماشاءاهلل فرمانده گردانها
خيلي خوب عمل كردند ...بابا شما حساب
نكرديد اينها پانزده كيلومتر از جنگل امقر
رفتهاند ،حاال بعضيها روز رفتند ،بعضيها
شب رفتند ،بعد از
معابر كوتاه ،به داخل
رفتند در حالي كه
دشمن ميدانست
كه صد در صد غالمعلی رشید :قب ً
ال ايمان دشمن
عمليات میشود ،ضعيف بود و انگيزه نداشت و به
يعني غافلگيري نبود عبارتی ،ميل به اسيرشدنش بيش
از ميل به فرار بود
و فاصله دور بود،
طرح لو رفته بود و
آتش روي بچهها
زیاد بود ميادين مين
را با اين استحكامات
رد كردند رفتند،
و رفتند پاسگاه حلفائيه و اص ً
ال اين بيسابقه
است ،پاسگاه حلفائيه نزديك هور است ،با
تانك به داخل آن رفتند  ...اص ً
ال بيسابقه است
و به طور كلي اين عمليات خيلي عجيب بود.
اما پاكسازي نشد و اص ً
ال قاطي شدند يعني
عراقيها آمدند سوار ماشينهاي اينها شدند،
اينها رفتند سوار ماشين عراقيها شدند ،زماني
هم كه آنها در ميرفتند اينها ميرفتند جلو ،يك
اوضاعی درست شده بود ،آقاي كاظمي ،اينطور
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نبود؟
[شهيد] احمد كاظمي :چرا برادر محسن.
من امروز از برادرمان حسين خرازي سئوال
كردم ،گفتم :در عمليات والفجر مواقعي كه
نميدانستيم چكار كنيم ،ميتوانستي تصميم
بگيري؟ گفت :همه چيز از من گرفته شده بود
و هيچ كار نميتوانستم بكنم.
محسن رضايي :دليلش اين است .خيلي راحت
است .آ ن قدر راحت كه حد ندارد ،شما ميدانيد
مسئله مثل چي هست ،مثل اينكه اول يك نفر
ميآيد بار سنگيني را نگاه ميكند ميگويد
اين مسئلهاي نيست
و بلندش ميكند،
در حالی که وزن
اين بار ده براب ِر اين
است .حاال شما يك
غالمعلی رشید :در بعضي از
نفر ميآوردي زير
عملیاتها دشمن را غافلگير
بار هم ميآيد پايين،
كرديم ،اما االن ديگر غافلگير
نيست ،اآلن هوشيار شده و نقاط دو نفر ميآوردي،
ضعف خودش را پوشانده است .سه نفر ميآوردي،
اما اين سنگ از بس
كه سنگين است
سنگينيِ
ميافتد.
اينكه شما زمان
نداشتيد ،زماني كه به
خط دشمن برسيد ،استحكامات را عبور بكنيد،
به هدفتان برسيد ،و الحاق بكنيد و نيروي
شما بدون اينكه پاكسازي کند پیش میرفت،...
شما ميگفتيد صبح همه را پاكسازي ميكنیم،
اما آیا صبح وقتي داشتيد؟ نه .ما بار سنگيني را
برداشتيم ،فكر كرديم ميتوانيم و همه بدبختي
ما از همين جا شروع شد .فكر كرديم ميتوانيم،
پاكسازي كنيم و به هدف برسيم .ميگفتيم از
جنگل امقر به آنجا ميرسيم و از آنجا آن طرف
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ميرويم و صبح همه را پاكسازي ميكنيم .شما
فقط ميگفتيد ميرويم پل غزيله از آن طرف
پاكسازي ميكنيم به اين طرف ميآييم ،يعني
همهما ميگفتيم ،من شماها را نميگويم ،شايد
خود ما هم اگر آدم درستي بوديم هيچ وقت
به شما اجازه نميداديم اين كار را بكنيد ،اين
غرور بود كه همه ما را گرفت و بار زيادي به
نيرو داديم.
[شهيد] همت :نکته ديگر اينكه ارتباطات
خيلي ناصحيح بود و همه گزارشها هم غلط
بود ،گزارشهايي كه همه از رده پاييني به باال
ميرسيد ،خيلي مبهم بود و همگی غلط بود.
يك مسئله هم دور بودن خط از دشمن بود،
يعني خط لجمنِ خودي از دشمن خیلی دور
بود .اگر روي رملها رفته بوديم يك خي ِز ديگر
به دشمن نزديك بوديم و راحتتر عمليات
ميكرديم ،و اطمينان داشتیم به عقبه دشمن
ميزنيم .اين هم از نقاط ضعفمان بود.
[شهيد] احمد كاظمي :گفتند صد تا یا دويست
تا ايفا آمده است .برادر رحيم که آنجا آمدند،
ما گفتيم برويم روي جاده شني خاكريزی بزنيم
و پشت ،جاده شني بايستيم ،حاال كه طرح لو
رفته ،ادامه عمليات [ را متوقف کنیم].
محسن رضايي :ميبايستي همين كار را
ميكرديم ،اص ً
ال وقتي فهميديم طرح لو رفته،
ميگفتيم نبايد بيشتر از دو كيلومتر پیش برويد،
...
عزيز جعفري :ما ميخواهيم نقاط ضعف و
عوامل ناكامي را در اين عمليات و يا در اين
مقطع جنگ بنويسيم ،اين دو با هم فرق ميكند.
چون عمليات والفجرِخيلي ضعف دارد.
محسن رضايي :ما جنگمان به جنگ جبههای
و رو در رو ،تبديل شده ،يعني از اين به بعد
ما بايد با دشمن رو در رو بجنگيم و ميتوانيم
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هم بجنگيم ،چرا؟ چون
اين را هم در عملیات
رمضان و هم در عملیات
والفجر ثابت كرديم.
چرا توانستيم بجنگيم؟
فقط به خاطر ايما ِن
اين رزمندگان ميتوانيم
بجنگيم ،اما بايد
اشتباهاتي را كه داشتیم
جبران کنیم .اگر اين
اشتباهاتي كه مرتكب
شديم را دوباره نکنیم
(با همين حال) ميتوانيم
در جبهه بجنگيم .خيلي هم مشكل و سخت
است اما ميتوانيم .صرف ًا به فكر استحكامات
دشمن نباشيم و به پاكسازي فكر کنیم و به فكر
الحاق باشيم ،میتوانیم جبههاي بجنگيم .با این
حال هنوز هم نبايد نااميد بشويم و از دشمن
جناح بگيريم؛ ما بايد به هر قيمتی دوباره از
دشمن جناح بگيريم .نکته دیگر اینکه ،تكهاي
جبهه ِ
اي موفق انجام بدهيم .وقتي ميگوييم
تك جبههاي موفق يعني نيروی با كيفيت و
خوب ،که دیگر اين ضعفها را نداشته باشد و
اين ضعفها جبران شود.
ایجاد «وحدت رويه» در تمام ابعاد (سعي
در بوجود آمدن زبان مشترك)
ِ
ضعف ارتباطات
[شهيد] همت :برادر محسن،
و ضعف مهندسي و كشف اطالعات را هم به
آنها اضافه كنيد.
محسن رضايي :يكي از ضعفهايي كه در
سپاه داريم اين است كه غير از مسائل عقيدتي،
آموزش ما واحد نيست ،لذا حتي حرفهايي
كه با هم ميزنيم هر كداممان از اين جمالت

معناي خاصی را استنباط ميكنيم ،شايد مسئله
غافلگيري براي هر كدام از ما تعبير دیگری
داشته باشد ،مسائل ديگر هم همينطور.
از طرف ديگر هم (ما) جمعبندي تجارب
جنگهاي گذشته ،حتي جنگهاي صدر اسالم
و اينها را نداريم كه به صورت اصول آموزشی
مدوني از آنها استفاده کنیم .از سوی دیگر،
چون آموزش ما واحد نبوده لذا حرف زَدن ما
هم با همديگر يك مقدار مشكل است .يعني
خيلي دير منظور همديگر را میفهمیم چرکه
زبانمان ،زبان واحدي نيست.
از طرف ديگر ،آموزشهاي ضمن عملیات
را ،نیز به صورت واحد در نیاوردهایم .در حالکه
ما عملياتهای زيادي را تاکنون انجام دادهايم.
به عنوان نمونه ،آتش داشتهايم ،عمليات در
روز داشتهايم ،عمليات عبور از موانع داشتهايم،
عبور از رودخانه داشتهايم ،جنگ در كوهستان
را داشتهايم ،يعني تقريب ًا هر نوع عملياتي را
انجام دادهايم.
ما ميتوانيم با زبان واحدي در این زمینهها
صحبت كنيم .االن هم يكي از مشكالت ما
اين است ،اگر شما توجه كنيد ،در عمليات
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طريقالقدس ،كسي از ما نپرسید چرا ما در
مگاسيس موفق نشديم .خودمان هم زياد به
اين مطلب توجه نكرديم ،چرا كه يك پيروزي
به دست آورده بوديم و آن پيروزي همة مسائل
ديگر را تحت الشعاع قرار داد .اما االن كه
نشستهایم دوباره بر ميگرديم ببينيم اوالً در
طريقالقدس چه اتفاقی افتاد؟ و ضرورتي كه
ما را وادار كرده این مسائل را مورد بازبینی قرار
دهیم ،اين است كه در آن زمان يكسري مسائلي
بود كه در آن مقطع ما به آن نياز نداشتيم ،اما االن
به آن نياز داريم ،و هميشه هم همينطور است.
بعضي وقتها در
زندگي به يكسري
اصول و يكسري
مباني احتياج داريم
غالمعلی رشید :با گذشت زمان كه ممكن است در
پي برديم نقاط ضعيف خطوط هر زماني يكي از
پدافندی دشمن كجاست ،اما
اين مبناها به درد ما
االن ديگر نقطه ضعفي ندارد ،از بخورد .به عنوات
شملچهاش تا طالئيه ،هيچ کجا مثال در يك شرايطي
ضعيف نيست
از عمليات ،مسئله
براي
غافلگيري
ما مسئله اساسي
است ،لذا هميشه
غافلگيري را تنها اصل ميدانیم .اگر همه ذهن
ما فقط به غافلگيري معطوف شود ،ديگر در
ما انحراف به وجود ميآيد .به عبارتی ،اگر ما
هميشه قسمتي از يك كل را بگيريم و روي آن
صحبت كنيم در زمان ديگري به يك مشكل
جديدي ميرسيم و در آنجا بايد جواب خاصي
به آن مشكل بدهيم؛ منتها ما چون قب ً
ال و جواب
خاصي از يك موضوع گرفتهايم دیگر جور در
نميآيد و مدام ميگوييم كه چرا اينطور شد؟
جمعبنديهای ما ضعيف است .ما بايد در
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كارمان به يكسري اصول برسيم ،همانطوري كه
خداوند در دنيا اصولي قرار داده و اص ً
ال خلقت
جهان ماده و ستارگان يك نظم مشخص و
معيني دارند و هيچكسي هم از اين نظم تخطي
نميكند .اینگونه نيست كه فكر كنيمحاال اين
دفعه اينطور شد ممكن است بار ديگر يك طور
ديگر بشود يا حاال اين اشكال ندارد اين را
بگذاريم كنار و برويم .اگر چنین روحيههايی
در ما باشد اين نشاندهنده اين است كه ما
واقع ًا فكر ميكنيم برنامه و اصولی وجود ندارد،
درحالی که ،هم برنامه و هم اصل هست و ما
بايد در زندگي به اين اصول برسيم .ما بايد
از اين جنگمان به يك اصولي برسيم كه اين
اصول مبناي صحبت ما با همديگر باشد .االن
ممكن است ما با همديگر بنشينيم و صحبت
بكنيم اما چون تعاريف همديگر و اصولي كه
بكار ميبريم دقيق ًا با هم يكي نیست ،فكر
ميكنيم نظر همديگر را فهميدهايم ،اما وقتي از
هم جدا ميشويم بعد از يك مدت ميفهميم!
مثل همين مسئله تيپها ،که يكي گفت :تيپها
منحل شدند ،يكي گفت :اص ً
ال تيپها از بين
رفتند ،يكي گفت :تيپها جمع شدند ،يكي
گفت :نه تيپها هستند .پس چي شد؟ درحالی
که مفهومي كه در ذهن همه ما بود يكي بود.
اما چرا اينطوري شد؟ هر كسي يك اصطالح
بكار برد ،به اين بخاطر بود كه ما از اول ياد
نگرفته بوديم كه تشكيالتي كه ميخواهد كار
بكند بايد ستاد داشته باشد و عالوه بر اين
ستادها يكسري كارهاي تاكتيكي و يكسري
كارهاي مخصوص (حاال اسمش را بگذاريم
مخصوص) و تشكلهاي مخصوصي هم
براي ويژگيهاي خاص ميخواهد ،مث ً
ال چون
عمليات از حساسيت مخصوصي برخوردار
است ،نميتوانيم مث ً
ال ده نفر ،يا ده گردان يا
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ده تيپ را در ارتباط يك نفر بگذاريم ،بلکه
بايد سه الي چهار اصول تاكتيكي مخصوص
عمليات داشته باشیم ،براي عمليات و طراحي
و اطالعات فرصت نيست ،لذا هميشه باید
يك قرارگاه تاكتيكي داشته باشيم .االن اين
مشكل در ما هست منتها چون از اين به بعد
ميخواهيم در كارهایمان دقت بكنيم و ديگر
هم اينكه ما از برادران نميخواهيم ُگترهاي
بپذيريم و شما هم نبايد از پايينترها بپذيريد
يعني اگر يك نفر بيايد و بگويد كه ما شناسايي
كرديم اين شناسايي كردن مفاهيم كلي دارد،
يك وقت يك شناسايي هست كه رفتيم دشمن
را ديديم ،يك شناسايي هم هست كه تا روي
هدف رفتيم .وقتی به طرف ميگوييم آقا راهنما
داري؟ ميگويد بله اما تو شب ميفهميم كه
راهنما نداشته ،آيا طرف دروغ گفته؟ نه دروغ
نگفته اما راهنمايي كه او در ذهنش بوده با آن
راهنمايي كه در ذهن ماست با همديگر فرق
دارد و به اين بخاطر است كه ما راهنما را
تعريف نكرديم...
ما با یمديگر زبان واحدی نداریم ،با وجود
اينكه اينقدر با هم بوديم نميفهميم چه
ميگوييم و چون تعاريف و الفباي ما مشخص
نيست به این مشکل دچار هستیم .انشاءاهلل
اين جلسه ،آغازي كه ما به تعاريف مشخصي
برسيم ، ...يكي از ضعفهاي ما اين مسئله
است.
البته موارد ،خيلي زياد است من دلم
ميخواهد برادرها درباره مسائل زيادي كه
ديدهاند اظهارنظر کنند .ما كه زبانمان واحد
نيست چقدر اشتباه ميكنيم و با همديگر هم
كه صحبت ميكنيم فكر ميكنيم كه همديگر را
ميفهميم اما وقتي ار هم جدا ميشويم بعد از
يك هفته تازه متوجه میشویم مسئله دیگری

مطرح بوده است.
اين قسمت دوم بحث است و همه بحثها
هم مطرح شد شد و تقريب ٌا همه برادرها
صحبتهايي كردند اما فكر ميكنم شايد پنجاه
درصد مسائل عملیات رمضان گفته شد .ما تا
زبانمان را خوب مشخص نكنيم ،نه مسائل
براي خودمان خوب جا ميافتد ،نه اينكه
ميتوانيم در انتقالش به يكديگر موثر باشيم،
مخصوص ًا كه شماها االن بايد به لشکرها و به
تيپها خط بدهيد و برايشان صحبت كنيد .هر
آن ممكن است برادرها در شواري عالي دفاع
جلساتي بگذارند كه
برادرها هم بيشتر
شركت بكنند و
اين نوع جلسات
هم عامل موثري
غالمعلی رشید :االن دشمن بهتر
است كه برادرها با
از گذشته به هنگام شب با ما
پختگي بيشتري در
ميجنگد ،تانكهايش را عقب
آنجا برخورد كنند.
برده و نيروي پيادهاش را آموزش
حاال در ارتباط
داده كه در شب با ما بجنگد
با اين مطالب اگر
برادرها نمونههايي
ديدند (بخاطر اينكه
مسئله
ضرورت
خوب جا بيفتد) بگويند.
غالمعلي رشيد :اين مطلبي را كه برادر محسن
اشاره ميكنند و ميگويند كه زبان همديگر را
نميفهميم در اين رابطه نمونههاي زيادي از
ابتداي جنگ تا االن داريم ،به عنوان مثال ،بعض ًا
برادرها از تعريف اصطالح سرپل برداشتهاي
متفاوتي كردند ،يعني ميخواستم ببينم كه معني
اين سرپل چيست؟ من ديدم كه بعضي از
برادرها ميآيند روي نقشه و حاال روي خشكي
هست و اص ً
ال رودخانهاي هم نيست ،جلوي
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برادرا ِن ارتشي نوك آنتن را ميگيرد ميگويد
اينجا يك سرپل ميگيريم ،آن هم ميگويد:
خب اين كجايش سرپل است ،سرپل تعريف
مشخصی در ارتش دارد.
ما آن موقعي كه در كالس بوديم يعني
فيزيك و شيمي ميخوانديم يادتان هست كه،
همه فرمولها هم تعريف داشت ،يعني استاد يا
آن معلم كه سركالس ميآمد حرف از فيزيك
كه ميزد ما ميفهميديم كه اين اصطالحات
يعني چي ،حساب و كتاب يعني چي ،تقسيم
يعني چي ،جذر يعني چي ،يا اينكه مثلثات
يعني چي ،سينوس
و كسینوس و همه
اينها را ميفهميديم.
حاال در نظام،
محسن رضایی :نقاط ضعف
در ارتش يا در
نیروهای خودي را میتوان
جنگ ،هر كدام از
در قالب موارد ذیل بیان کرد:
اصطالحات معاني و
كمتوجهي به استحكامات ،عدم مفهوم خاصي دارد.
پاكسازي ،عدم الحاق و عدم
سرپل به جايي گفته
ايجاد مواضع پدافندي
ميشود ،که از يك
رودخانهای عبور
كنيم و آن طرف
سرپل
رودخانه
بگيريم ،در حالي كه برادرمان مث ً
ال ميخواهد
بگويد آنطرف جاده ،ميگويد آن طرف جاده
آسفالته سرپل ميگيريم.
يا اصطالح تأمين ،كه برادران ارتشي
تعريف مشخصی از آن دارند ،شما هم يك
تعريفي داريد ،مث ً
ال ميگويند آن خط ظفر
را تامين كنيد ،ما هم وقتي حمله ميكنيم
ميگوييم گرفتيم ،فالن كرديم .هي ميگويد
آن خط را تأمين كردي؟ بعضي از برادرهاي
ارتشي ما ميگويند نه آن خط را هنوز تأمين
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نكرديم ،دعوا ،مرافعه که ما رفتيم آن خط را
گرفتيم كه بصره را بگيريم .درحالی که وقتي ما
ميخواستيم برويمحاشيه رودخانه دجله فقط
بصره را تهديد ميكرديم ،يعني تأمين فيزيكي
بصره را به هم ميزديم ،و كار ديگري هم
نميكرديم .ما مدام دم از سرعت ،غافلگيري،
تمركز قوا ،و  ....میزنیم درحالی که اینها
مفهوم مشخصی دارند .به عناون مثال ،نبايد
گرفتن جناح را آنقدر كوچك بگیرید كه به
يك كيلومتر هم جناح اطالق کنیم .يك كيلومتر
جناح نميشود و يك كيلومتر هم هيچ موقع
باعث شكست ما نشده ،دو كيلومتر هم نشده،
منظور از جناح در رده لشکر و سپاه است،
وقتي هم كه در رده سپاه حرف ميزنيم جناح
يعني سي كيلومتر ،بيست كيلومتر ،و اگر در
رده گروهان بحث ميكنيم ،جناح يعني هزار
تا هزار و پانصد متر باید باشد ،كه براي يك
گروهان معني ميدهد ،اما براي يك سپاه كه شما
فرماندهان سپاه يا فرماندهان لشکرها هستيد،
نميشود يك كيلومتر بياييد و بگوييد كه در
اينجا ما جناح داريم جناحمان به خطر افتاد .در
رده لشکر ،يك كيلومتر جناح معني نميدهد.
تا ما زبان اين اصطالحات را نفهميم و تعاريف
اين اصطالحات را ندانيم ،نميتوانيم اين مسائل
را به همديگر منتقل كنيم .یا به عناون مثال،
فرمانده گردان ما ميگويد وقتي از خط دشمن
عبور كرديم ميرويم عقبهاش را ميبنديم .عقبة
چه كسي را ميخواهي ببندي؟ ممکن است
عقبة نفر یا کی گروهان را بسته باشید بستي،
اما عقبه نيروي دشمن را نبستهايد ،عقبه دشمن
غزيله است ،وقتي به غزيله دست یافتید عقبه
دشمن را بستهاید .حاال ممكن است این برای
یک فرمانده گردان اشكال نداشته باشد اما براي
يك فرمانده لشکر زشت است كه بگويد وقتي
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پشت دشمن ميرويم ،عقبه دشمن را بستهايم.
برادراني كهبه دانشكده افسري رفتهاند چه
بسا زبان همديگر را بهتر بفهمند .مث ً
ال برادر
دانايي زبان صادق حيدرخاني را خوب بفهمد،
چون بارها نشستهاند روي اين اصطالحات
و تعريفها را مشخص كردند .ما چندين
بار اين بحثها را كرديم ،اما هنوز برادرهاي
ما مطلب را درست نميگيرند و جمعبندي
درستی نميكنند .تمام مسائل را رها ميكنند و
ميگويند نه اص ً
ال علتش خط بود ما چون خط
نداشتيم شكست خورديم ،یا درست پاكسازي
نكرديم ،از تانك خوب استفاده نكرديم و ...
 .اول بايد كليات مطالب را بگیریم ،و بعد به
جزئيات بپردازیم .من يادم هست ،در تعليمات
اجتماعي كالس دوم دبيرستان يعني كالس
هشتم ،بحثي از يك فيلسوف فرانسوي بود كه،
ميگفت هر چيزی را ميخواستي بگويي ،اول
تجزيه كن ،بعد تحلیل کن و بعد ترکیب کن.
مث ً
ال وقتی ميگوييم علت شكست ما چه بود؟
تجزيه كکنید و بگویید بگو  ،4 ،3 ،2 ،1يك
زمين بود ،دو جناح بود ،سه ميدان مين بود و
چهار هم استحكامات بود .بعد تكتك اینها را
تحليل كنید که استحكامات چیست؟ بعد هم
مسائل مختلف را تركيب كنید و در مجموع
بگویید اينها ضعفهاي ما هستند.
اما وقتی همين طور صحبت ميکنیم يك
مورد جزئي را به عنوان علت عقبنشيني
مطرح میکنیم .حاال ممکن است ده عامل دیگر
هم بوده ،اما به ي كوچكترين و جزئيترين
عامل ميچسبیم و ميگويیم چون خط نداشتيم
شكست خورديم ،در حالي كه اينگونه نيست...
محسن رضايي ... :ضرورت اين مطلب براي
دقت بيشتر و برای تقویت قدرت مديريت
است و اگر ما بتوانيم مسائلمان را خيلي سريع

به همديگر انتقال بدهيم ،بهتر است .فرماندهي
كه نتواند خيلي ساده و روان دستور بدهد و
خيلي پيچيده دستور بدهد شبيه به آن كسي
است كه دستش را روي نقشهيك صد هزارم
یا يك ميليونیم ميگذارد ،و ده الي بيست شهر
زير دستش ميرود ،در حال که او اين قدر
توجيه نيست كه اين دستی كه االن گذاشته
فرق ميكند وباید آن را بر روي یک نقشه يك
پنجاه هزارم بگذارد ،تا همه چيز را شاملشود.
فرمانده موظف است دستوراتش را ساده و روان
صادر كند و الزمه سادگي و روان بودن هم
يك زمينه ميخواهد
كه زبان مشتركي
داشته
وجود
باشد ...البته منظور
محسن رضايي :يكي از
ما صرف ًا استفاده از
ضعفهايي كه در سپاه داريم اين
اصطالحات برادران است كه غير از مسائل عقيدتي،
ارتشي نيست ،شايد آموزش ما واحد نيست ،لذا حتي
خيلي از اصطالحات حرفهايي كه با هم ميزنيم هر
را ما خودمان به كداممان از اين جمالت معناي
وجود بياوريم و
خاصی را استنباط ميكنيم
آنها را موظف كنيم
اصطالحات ما را
بكار بگيرند ،البته
يكسري اصطالحات خوب را هم آنهادارند
که بايد از آنها هم استفاده بكنيم ،شايد ما هم
يكسري اصطالحات به دست بياوريم ...ما
بايد اصطالحاتي را كه ممكن است خودمان
به نتيجه برسيم مشخص بكنيم و ببينيم چگونه
میتوانیم مديريتمان ،سرعت عملمان،
دقتمان و دستوراتمان را صادر بكنيم .من از
برادران میخواهم در این زمینه اگر نمونههايي
را دیدهاند مطرح كنند ... ،مخصوص ًا اگر
عملیاتهايي انجام شده و دستوراتي براين
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اساس صادر شده ،و مخاطب چیز دیگری
فهمیده ،مطرح کنند...
ً
مصطفي ربيعي :مطلبي را من بعضا در نوع
برخوردها مشاهده كردهام ،که میتوان به آن
فرهنگ هم اطالق کرد .به عنوان مثال ،برادر
احمد [کاظمی] به يكي از برادرهاي اطالعات
سپاه ميگويد :برو فالن كار را بكن ،او هم از
بس كه رابطه و فرهنگشان به هم آميخته بوده
اين مطلب را ميفهمد كه بايستي برود و اين
شناسايي را بكند و فردا صبح نتیجه شناسايي
را بياورد ،اما در بعضي جاها هم حتم ًا بايد
بروي دست آن
برادر را بگيري و دم
معبر بگذاري و او را
توجیه بكني كه فردا
محسن رضایی :بخش زیادی از حتم ًا اين شناسايي
تلفاتي كه ما ميدهيم ،به خاطر را ميخواهم و
این است که دقت در كارها
بايد از آن نتيجه
نيست و علت عدم دقت در
هم بگيري .اين دو
كارها این است که زبان همديگر مطلب ،نشان ميدهد
را نميفهميم
كه از اول ،نوع
برخورد طوري بوده
كه اگر سستيای در
درخواست باشد،
طرف مقابل ممکن
است اینگونه بیندیشد كه شاید فوریتی برای
انجام آن وجود ندارد.
محسن رضايي :این نکته درستی است؛ عالوه
بر آن باید زبانمان به گونهاي باشد كه ديگر
مدام نیاز به نباشد كه مث ً
ال فرمانده سپاه بگويد
كه منظور من اين بود و اين اينطور عمل
كنید .اين هم به خاطر اين است كه ما واقع ًا
زبان مشتركي پيدا نكرديم ،و به عبارتي هر
كداممان منظوری داريم .به عنوان مثال ،يك
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از فرماندهان ما در خط رفته به برادرهايي كه
آنجا بودند گفته كه اين دكلها ،دكلهاي خيلي
خوبي هستند ،شما دو دكل ديگر اضافه كنيد،
آنها هم جواب دادهاند نه نميخواهد .انگار که
اینها با هم برابرند و مث ً
ال در خانهشان صحبت
ميكنند ،به عبارتی ،فرهنگ جبهه یک فرهنگ
مردمي است و اص ً
ال به فرهنگ نظامي تبدیل
نشده ،و هنوز معنی دستور را نمیدانند.
[شهيد] همت :برادر محسن ،اول باید ببينيم
چقدر سرمايه براي آموزش گذاشتهايم ،االن
يك فرمانده گردان ما با يك فرمانده تيپ ما ،یا
يك فرمانده لشکر يا سپاه ما چقدر آموزش ديده
است؟ شما خاطرتان هست كه در سال ،1353
تمام همافرهاي ما در آمريكا دوره میدیدند
و تمام افسراني كه رده مهندسي و خصوص ًا
مخابراتي را ميخواستند ببينند در اسرائيل دوره
ميديدند .به علت پيچيدگي جنگ ،بچههایی
که از ابتدا در جنگ بودند ،اصول را آموزش
ديدند و تعاريفي هم شنيدند ،كه وقتی دریافتند
اين تعاريف به برنامههايشان نميخورد آنها را
زير پا گذاشتند .در هر صورت به نظر میرسد
برای اینها اهمیت مطلب درست جا نیفتاده
است .لذا به نظر میرسد بهتر است چارچوبي
از يك تعداد اصطالحات روزمره مشخص که
کاربرد زیادی دارند مثل «تاكتيك»« ،استراتژي»،
«سرپل» و از این قبیل اصطالحات ،در قالب
يك مجموعه چند صفحهای توسط قرارگاه
خاتم برای فرماندهان تهیه شود که محرمانه
هم باشد تا زبان مشتركي از آن شکل بگیرد.
به احتمال زیاد ،برادران حوصله خواندن آن
را دارند .اما بارها جزواتي در سپاه منتشر شده
كه عین ًا از كتاب ارتش برداشته شده و حتي
كلمه افسر و سرباز هم از آن حذف نشده كه
جزوههايش هم موجود است .زبان واحد از
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اينجا بدست نميآيد .اگر به منطقه  10سپاه
تهران برويم طاقچههاي آنجا پر از كتابها و
جزوات برادرهاي ارتش است .ما بعضی نیروها
را فرستاديم كه براي اطالعات عمليات آموزش
ببینند ،آنها وقتی به منطقه برگشتند ،برخوردشان
طوری بود که اص ً
ال با جبهه جور در نميآمد،
هرچي هم ما ميخواهيم زبان جبهه را حالي
كنيم ميگويندشما تشكيالت نداريد و  ...االن
درد ما اين است .باید در این زمینه یک فکر
اساسی کرد.اگر االن شما به سپاه تهران تشريف
ببريد آنجا پر از كتابهای ارتش است آن هم
كتابهايي كه اص ً
ال با فكر ما جور نميآيد.
از اين سه سال جنگ و اين همه خونی که
داده شده حتی يك صفحه جزوه نیز تهیه نشده
است .اين يكي از مشكالت جدي ماست...اگر
ما جزوة واحدي بنويسيم ،يك زبان واحدي
هم پيدا ميكنيم...
محسن رضايي :آموزش را اهميت بدهيد و
برادر رونده را هم تحويل بگيريد.
[شهيد] همت :تهیه اين جزوه باید توسط برادر
رشيد با برادر رحيم صورت بگیرد.
[شهید] حسين خرازي :من فكر كنم منظور
برادر محسن از مطلبي كه گفتند این است که
ما شايد همديگر را درك نكرده باشيم و مفهوم
فرماندهي و فرمانبري مشخص نيست...
محسن رضايي :رئوس مسئله همين است كه
شما گفتید ،ما براي پيشرفت كارمان (مخصوص ًا
هرچي كار ما گستردهتر ميشود) بايد براي
اموراتمان به تعاریف مشخصي برسيم و اين
تعاريف را در دستورات ،در صحبتها ،در
توجيه كردنها و در مسائل ديگر بكار ببريم،
به طوري كه وقتي شما آن تعريف را به کار
بردید طرف مقابل ،مسئله را بگيرد و حل بكند.
پدافندي ما كام ً
ِ
ال به
االن این مسئله در خطوط

چشم ميخورد ،وقتی میگوییم :تك كن و اين
ارتفاع را بگير .چون خط پدافندي براي او معنا
ندارد ،هميشه تلفات ميدهيم ،يعني نميرود
ارتفاع جلو را بگيرد؛ اما اگر تعريف مشخصی
از خط پدافندي وجود داشته باشد ،اين تعريف
هدايتش ميكند كه در خط پدافندي ،نقاط
سركوب را بايد در دست داشته باشید .اگر
بداند تعريف پدافند يعني اين و همه فرمانده
گردانها و تيپها توجيه بشوند ،وقتي به خط
میروند بررسی میکنند آيا اينجا ،بهترين جا
است؟ آيا نقاط سركوب در اختیار نیروهای
است؟
خودی
اگر اینگونه نبود
ميگويد پدافندت
ضعيف است ،همان
صبح هم ميفهمد
محسن رضایی :ما بايد از اين
قبل از اينكه دشمن
جنگمان به يك اصولي برسيم
بيايد ،يعني يك
فرصت كه اين اصول مبناي صحبت ما با
ساعت
همديگر باشد
خوب دارد .اما
اگر اين تعريف را
نداشته باشيم ،وقتي
كه به طرف مقابل
ميگوييد برو پدافند
بكن ،بايد خودتان
هم هميشه با او به خط برويد و بگوييد آن
ارتفاع جلوتر را بگیرید .به عبارتی ،خود
آن فرمانده باید به دستورالعملي كه ميدهد
سنجاق شود.
البته نمونههای زيادي هست كه وقتی به
طرف دستور ميدهيد و ميگوييد برو فالن
كار را انجام بده ،اما چون آن كار را خوب
نميداند ،ميرود يك طوري انجام ميدهد
كه منظور نظر شما نيست .مث ً
ال اگر در بحث
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آفند و عقبه اين مطلب را بگنجانيم كه عقبه
ما وقتي از جايي ميخواهيم حمله بكنيم ،باید
دو الي سه كيلومتر (عقبه نيروي ما) پاكسازي
شده باشد ،ديگر الزم نيست مدام بگوييد .اين
موضوع را فرمانده ميداند ،فرمانده گروهان
ميداند ،فرمانده دسته ميداند ،و همة آنها
توجيه شدهاند ...بخش زیادی از تلفاتي كه
ما ميدهيم ،به خاطر این است که دقت در
كارها نيست و علت عدم دقت در كارها این
است که زبان همديگر را نميفهميم .وقتي به
طرف مقابل ميگوييم برو این کا ررا انجام بده،
دلمان ميخواهد بهترين كار را انجام دهد ،اما
چون اين بهترين كار ،تعريف نشده و حدود و
ثغورش معلوم نيست كاري را انجام میدهد
که مورد نظر ما نیست .وقتي ميگوييم اعالم
آمادگي بكن ،ميگويد من آمادهام بعد ميرويم
ببينيم كه منظورش چيست ،ميبينيم نيروهايش
خيلي خوب است ،تداركات هم دار و رفته
دشمن را هم ديده است؛ اما وقتی به فرمانده
گردانها ميگوييم شما را كجا بردند ،ميگويند
ما را نبردند دشمن را ببينيم( .همه فرمانده
گردانها) ميگفتند :ما را به (ديدگاه) بردند و
از فاصله چهار الي پنج كيلومتری گفتند دشمن
آنجاست .اكثر فرمانده گردانهاي نجف اين را
ميگفتند ،تازه در ديدگاه ميگفتند سرتان را
پايين بگیرید تا دشمن شما را نبيند و مدت
كمي شناسايي كرديم .وقتي از فرماندهان
ميپرسيم شناسايي صورت گرفته؟ ميگويند
بله ،چرا؟ چون عنصر شناسايي ميگويد اينها
شناسايي كردند ،اما معلوم نيست شناسايي
بايد داراي چه خصوصياتي باشد و بايد برای
اين شناسايي تعريفي ارائه کنیم .چون تعريف
مشخصی وجود ندارد ،هر كسي يك زباني دارد
و ما زبان همديگر را نميفهميم .از نظر كلي
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ميفهميم كه شناسايي شده؟ اما بعد كه اين همه
تلفات داديم ميفهميم كه ما زبان همديگر را
نفهميديم و اگر شما نفهميد كه چه دستوراتي
ميدهيد و آيا اين دستورات انجام شده يا نه؟
ديگر نميتوانيد عمليات را فرماندهی كنيد.
يكي از مسائل اساسي فرماندهي ،دستور
دادن و پيگيري دستور است .اين مسئله بايد
بر مباني مشخصی استوار باشد .در دنيا عالوه
بر اين چه كار ميكنند؟ در دنيا با اينكه تعريف
واحدی وجود دارد و با اينكه فرمانده باالي
سرشان هست و با اينكه امكانات به آنها
ميدهند؛ ضداطالعات هست ،دادستاني هست،
اعدام هست ،و اگر کسی خطا كرد ،يقهاش را
ميچسبند .االن وقتی به طرف ميگويي چرا
اين كار را كردي؟ ميگويد من فكر ميكردم
منظور شما این بود ،اين جمله خيلي تكرار
ميشود ،يعني همیشه اجتهادهاي نامعين،
نامشخص و غيرتجربي و غيرعلمي صورت
میگیرد .ما واقع ًا بايد به این مسئله پايان بدهيم
و براي همديگر مشخص بكنيم كه معابرمان
بايد هميشه اين خصوصيات را داشته باشند ..
 )2استراتژي فعال نمودن جبههاي غرب
رحيم صفوي[... :ائمه] كه احكام اسالم را
جاري و اينقدر بر نفسهايشان مسلط بودند
اگر به آنها فحش هم ميدادند ميرفتند در
مسجد سجده ميكردند كه خدايا از گناهان
اين بندهاي كه ميشناختم و اهانت کرد بگذر،
ما كه خيلي از فرهنگ اسالمي دوريم ،يعني
نه فرهنگ اسالمي را شناختيم نهائمه خودمان
را شناختيم و اولياء خودمان را نشناختيم و ...
(گير بوديم) اما از خدا ميخواهيم كه خداوند
قلوب ما را روشن بكند و اين پردههايي كه
جلوي چشمهاي ما را گرفته ،یا اين پردههايي
كه جلوي قلبهاي ما را گرفته ،خداوند با
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الطاف و انوار الهيش برطرف كند .اگر اين
ديدهها و اين قلبها روشن شد ما ديگر از
اين دنيا و از اين چيزي كه در آن هستيم معاف
میشويم و فراترش را نگاه ميكنيم.
برادرها راجع به چند مسئله باید به صورت
جدي فكر بكنند .اولين مسئله ،مسئله غرب
است .قرارگاه خاتماالنبياء به عنوان مركز
عمليات كل سپاه است ،تمام افكار ما از
فرماندهي كل سپاه تا برادرهاي ديگري كه به
عنوان فرماندهان عملياتي ما هستند را در محلي
متمرکز شده كه ميتوان به آن قرارگاه مقدم
جنوب اطالق کرد .متأسفانه در این قرارگاه
کسی به فکر جبهه غرب و اینکه در آنجا هم
جبهه بزرگی داریم نیست .اکنون ميخواهيم
برادرها در رابطه با غرب و اينكه چگونه آن
جبهه را زنده بكنيم و چگونه در آنجا عمليات
انجام بدهيم (عملياتي كه در رابطه با استراتژي
جنگمان باشد) نظر بدهند ،اينكه كه آيا در
غرب قرارگاه بزنيم يا نزنيم؟ قرارگاهش چگونه
باشد و جبهههايي كه در غرب باز ميكنيم و
هدف از بازكردن جبههها در غرب چه باشد.
اول برادرهاي فرمانده سپاهها و بعد هم برادران
قرارگاه خاتم االنبياء نظراتشان را بدهند.
[شهید] حسين خرازي :آیا نظرتان اين است كه
جبهه غرب را فعال كنيم؟
رحيم صفوي :در رابطه با غرب باید چه كار
كنيم؟ مث ً
ال بايد در آنجا قرارگاه بزنيم و جبهه
باز بكنيم؟
[شهید]احمد كاظمي :برادر رحيم از مهران تا
مريوان يا كل كردستان و غرب و ...
رحيم صفوي :نه كردستان را اص ً
ال ما جزء این
جبهه نميآوريم ،جبهههاي در رابطه با عراق،
از مهران تا ارتفاعات نوسود ... ،كاري هم به
كردستان نداريم.

[شهيد] احمد كاظمي :يعني نوسود نرسيده به
مريوان؟
رحيم صفوي :بله زير مريوان.
[شهيد] همت :نكتهاي كه در جبهه غرب حائز
اهميت است و اثر بسيار بدي روي بچههايي
كه از اول در غرب بودند گذاشته اين است كه
از آغاز جنگ و حمله عراق ،هميشه سخت
پذيرفته ميشد كه در غرب عمليات انجام
شود و هر بار هم به شكلي كه خودتان در
جريان هستيد كه مطلع الفجر و رسولاهلل يا
عملیاتهايي كه انجام شدند ،عملیاتهاي
بزرگي نبودند .نبود .لذا اكثر كادرهاي آنجا
خسته و فرسوده و نااميد شدهاند در حالي كه
ميتوانيم يك جبهه وسيع در غرب داشته باشيم،
غرب را اگر در قسمت جوانرود بخواهيم در
نظر بگیریم ،سد دربنديخان هدف جالبي است
كه خيلي راحت ميشود هم میشود به آن
رسيد ،و بعد هم در قسمت قصر شيرين و
ارتفاعات آغداغ [میتوانیم عملیاتهایی را
داشته باشیم] ...
آخرين جايي هم كه نيرو داريم االن به نام
خيرناصرخان ميباشد كه فاصلهمان به دشمن
خيلي نزديك است يعني به دشمن چسبيديم
و براي عمليات بسيار مناسب است خصوص ًا
روي ارتفاعات آقداغ .آقداغ آفندش سخت
است ،اما پدافند بسيار سادهاي دارد كه با يك
تيپ ميشود آنجا را پوشش داد ،و در آنجا به
يك جناح از خانقين مسلط ميشويم ،جناح
ديگر خانقين را نیز با عمل روي چهارباغ يعني
در جبهه گيالنغرب ميشود ایجاد کرد .پ
چهارباغ را در حد لزوم شناسايي كردهايم و
برادر احمد و برادر حسين آنجا را ديدهاند ،و
در عرض دو روز در آنجا (از منطقه) شناسايي
كامل کردند .اگر در ارتفاعات آقداغ و چهارباغ
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به صورت همزمان عملیات بشود ،بسيار نتیجه
میدهد و به احتمال شصت الي هفتاد درصد،
خانقين سقوط ميکند و این موضوع بسیار مهم
است .در استان سليمانيه عراق كه ك ً
ال شمال
عراق را در برميگيرد اولين شهر خود سليمانيه و
دومين شهر از نظر جمعيت و اهميت اقتصادي،
خانقين ،سوم حلبچه و چهارم پنجومين است.
اين چهار شهر از شهرهای بسيار مهم عراق
هستند  ...از جوانرود به باال را که در نظر
بگيريد ،اين دو عمليات ،يكي آقداغ و يكي
هم چهارباغ ،سد دربنديخان هم مورد .يك
عمليات مهم ديگر ،عمليات در خود نفتشهر
است .عيب اين
عمليات اين است
كه خط لجمن
رحیم صفوی :اکنون ميخواهيم خودي و دشمن
برادرها در رابطه با غرب و اينكه دور است و چند
چگونه آن جبهه را زنده بكنيم عمليات ايذايي بايد
و چگونه در آنجا عمليات انجام انجام شود تا يك
بدهيم نظر بدهند ،اينكه كه آيا در مقدار خودمان را
غرب قرارگاه بزنيم يا نزنيم؟
به دشمن مخصوص ًا
به گرمكيش نزديك
کنیم .در آنجا ما
 90درصد شناسايي
كرديم ،سه تا
برادرها پايشان روي مين قطع شد و آمادگی
برای عمليات بود كه اجازه صادر نشد .در هر
صورت آنجا براي عمليات مناسب است و تنها
مشكلش برای پدافند ،تنگه نفتشهر است،
يعني جلوي حوزه نفتشهر كه از نفتخانه
عراق امکان پاتك به آنجا وجود دارد .ادامه
عمليات مسلم بن عقیل در ارتفاعات مندلي
نيز امكانپذير است و در سمت چپ ،ادامه
ارتفاعات ميمك و اتصال ارتفاعات ميمك كه
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به پاسگاه قاللم يا قاللن مسلط هست و اتصال
آن به ارتفاعات كانيشيخ و مندلي امکانپذیر
است .اين وسط نیز بيست كيلومتر بين ايالم
و سومار باز است كه هماکنون قاچاقچيها به
راحتي از آنجا براي جاسوسي به داخل ميآيند.
رحيم صفوي :كاني شيخ به كجا ميخورد،
ارتفاعات كاني شيخ؟
[شهيد] همت :از شمال به ارتفاعات مندلي
ميخورد ،از جنوب به ارتفاعات ايالم به نام
قاللم يا قاللزرد يا همان قاللم يا قاللن ،در
خود ارتفاعات ايالم به چپ كه بياييم ،روي
مهران يك چند تا عمليات كوچك عمل
كردند...
يك زائدهاي به صورت يك  Uدر مهران
هست ،که عمل كردن در آنجا ،زرباطيه و بدره
را در معرض تهدید قرار میدهد .شهر بدره نیز
نقطة جالبي براي عملكردن است و در سمت
چپ ،چنگوله است که گرفتنش كاري ندارد.
[شهيد] احمد كاظمي :نميشود گرفت.
[شهيد] همت :باالی سرش ارتفاعات 150
هست .من خودم به آن ارتفاعات نرفتم ،اما
اين هم عملياتي است كه ميشود انجام داد.
من يك بار ديگر عملیاتها را تقسيم میكنم؛
يكي عمليات مهران ،كه با اهميت است يعني
هم ارتفاعات مهران باعث آزادي شهر مهران از
نظر رفت و آمد میشود ،مهران دو تا عمليات
دارد ،يكي ارتفاعاتي كه مقابل خود شهر مهران
است و يكي هم ارتفاعات كلهقندي و 343
که اين دو تا مجزا از هم هستند ،و عمليات
آن هم نيروی زيادی نیاز دارد .عملیاتهای
دیگر ،ادامه عمليات مندلي ،عمليات نفتشهر،
عمليات چهارباغ ،عمليات آقداغ و عمليات
سد دربنديخان است .اينها عملیاتهاي غرب
است كه حائز اهميت است و اگر بخواهيم
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در نوسود هم برويم همان را ما با دو گردان
ميتوانيم برويم باال و در آنجا باز حركتهايي
به طرف شهرهاي بياره يا خرمال عراق ميشود
انجام داد.شناسايي آن منطقه را ما تسلط داريم
و يك الي دو سال در منطقه بوديم.
رحيم صفوي :درباره شكل قرارگاه و مقدار
نيرويي كه بايد آنجا برود چه نظری دارید؟
[شهيد] همت :بحث مقدار نیرو ،بستگي به
هدفي دارد كه ما از عمليات در آن منطقه
داریم .اگر ميخواهيم همزمان با جنوب ،در
آنجا عمليات بشود ،رفتن يك يا دو لشکر
كاري را از پيش نميبرد و اگر ميخواهيم يك
جا پايي در آنجا باشد و حركتهاي كوچكي
آنجا داشته باشيم ،مث ً
ال به يك لشکر بگوييم به
تدریج در نفتشهر عمل كند و تكه تكه پيش
برود .اما اگر هدف اين است كه واقع ًا عملياتی
انجام بشود ،يك سپاه بايد جابجا بشود و به
آنجا برود .قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب هم
كه االن هست ،لشکري كه با آنها هست لشکر
 81به طور كامل با چهار تيپ است که عبارتند
از يك تيپ با پنجگردان ،دو تيپ با چهار گردان
و يك تيپ با سه گردان .استقرار اين چهار
تيپ به اين ترتيب است كه يك تیپ در ايالم،
يك تيپ در سومار ،يك تيپ در گيالنغرب
و يك تيپ در سرپلذهاب است كه آنجاها
نقاط اضطراري تاكتيك ارتش است .میتوان با
قرارگاه مقدم در نزاجا (جنوب) كه اين لشکر را
زير امرش گرفته با تيپ  30گرگان ،به اصطالح
بشود يك قرارگاه تشكيل داد .در هرحال ،هر
نيرويي از جنوب که بخواهد به آنجا برود ،بايد
با لشکر  81و تيپ  30گرگان تشكيل یک
قرارگاه را بدهد .اگر لشکر برود امكان دارد
قرارگاه نزاجا قبول نكند با دو لشکر ،قرارگاه
مشترك بزند .در آن صورت سپاه بايد با عناصر

مورد نیاز به آنجا بروند كه در سطح قرارگاه هم
اشراف داشته باشند .در هر حال ،به علت بافت
فكري كه برادرها در آنجا دارند يك كادر قوي
الزم است ،كه یک یا دو لشکر را در بر بگيرد.
اگر بخواهيم در آنجا عمل بكنيم ،به يك لشکر
باكيفيت متوسط است و يك لشکري با کیفیت
خوب مورد نیاز است.
رحيم صفوي :يعني دو لشکر برود؟
[شهيد] همت :دو لشکر برود كه بتواند كار
بكند و با لشکر  81سه لشکر بشود و در
آن صورت هر سه لشكر میتوانند حتي در
چهارباغ و آقداغ در
يك زمان عمل كنند،
قرارگاه به يك اسم
باشد ،يعني همان
قرارگاه مقدم نزاجا [شهید] همت :اگر در ارتفاعات
باشد با عناصري
آقداغ و چهارباغ به صورت
همزمان عملیات بشود ،بسيار
كه از اينجا به آن
نتیجه میدهد و به احتمال شصت
قرارگاه ميروند...
رحيم صفوي :از الي هفتاد درصد ،خانقين سقوط
ميکند
قرارگاه خاتم كسي
براي آن قرارگاه
برود؟
[شهيد] همت :به
نظر من بهتر است از
خاتم قرارگاه باشد ،افرادی چون برادر عزيز
[جعفری] که به منطقه تسلط دارند گزینه
مناسبی هستند ،تا تسلط و اشراف قوي بر
امور وجود داشته باشد .به عبارتی بهتر است
عناصري از قرارگاه خاتم رها شوند ،و در
آنجا با قرارگاه مقدم نزاجا از ارتش ،قرارگاهي
را تشكيل بدهند و نيروهايي زير امر آنها به
عمليات اقدام كنند و نیروهای تيپي كه در غرب
شکل گرفته و نیروهای انصار الرسولاهلل ،لشکر
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 81و همچنين لشکری که در صورت نیاز از
اینجا عازم میشود را تحت امر بگیرند .اگر شما
هدفتان از عمليات را مشخص کنید میتوانیم
بگوییم چه ميزان نيرو براي عمليات مورد نیاز
است .به نظر من ،بهتر است در یکی از مناطق
نفتشهر ،چهارباغ و آقداغ عمل شود .اگر
قبل از عمل کردن هم شناسايي صورت بگيرد
بهتر است ،چون در غرب جاسوس زیاد هست
و جابجايي هم نشده ،لذا اگر همه كارها يك
دفعه انجام بشود ميشود بهترین بهرهبرداري
را داشت.
احمد كاظمي :ما ميتوانيم به جبهه غرب برای
انجام عمليات تكيه كنيم .االن من شناسايي در
این حد از منطقه غرب ندارم كه بتوانم نظر
بدهم؛ اما براي اينكه بخواهيم جبهه غرب را
فعال كنيم و به شكل جنوب دربياوريم و واقع ًا
بتوانيم از جبههاي كه آنجا داريم استفاده كنيم
که يك جبهه بيخاصيتي نباشد ،و الاقل در
عملیاتهاي عمدهاي كه ميخواهيم در جنوب
انجام بدهيم ،يك جبهه كمكي براي محور
باشد ،بايد حتم ًا يك قرارگاه در انجا داشته
باشیم .این قرارگاه ،لزوم ًا باید يك قرارگاه
مشترك با ارتش و در حد يك لشکر باشد.
لشکری كه سه تا تيپ سازماني داشته باشد كه
بتواند يك قرارگاه لشکري بزند و سه تيپ هم
داشته باشد كه در سه نقطه مختلف شروع به
كار بكنند .كيفيت آن هم همانطور كه برادر
همت گفت متوسط باشد نه اينكه كيفيتش به
حدی پايين باشد كه نتواند مسائل عملياتي را
خوب تجزيه و تحليل كند .اگر كيفيتش زياد
هم باال نباشد ،مسئلهاي نیست و كيفيت متوسط،
خوب است .اگر خود مسئولين هم بخواهند آن
قرارگاه را تشكيل بدهند ،بايد افرادي باشند كه
كشش و گنجايش اين مسئولیت را داشته باشند
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كه بتوانند در رابطه با ارتش هم برای عمليات
تصميمگيري كنند .يعني بتوانند جبهه را فعال و
به آن شكلي كه منظورمان است دربياورند .حال
اگر لشکري باشد كه فرماندهش از مسئولين
قرارگاه خاتماالنبياء باشد ،يا يك لشکر به آنجا
برود و از مسئولين خاتماالنبياء هم به آنجا
بروند و و زير نظر خاتماالنبياء ،قرارگاه بزنند.
در این حالت ،شكل فرماندهي باید به نحوی
باشد كه ،بتواند مسائل مشترک با ارتش را برای
عمليات در منطقه مدیریت کند و كسي باشد
كه بينش عملياتي داشته باشد و بتواند مسائل
آنجا را زودتر حل كند.
[شهيد] همت ... :هدف كلي بغداد است ،ما
روي اين طرح كار كردهيم قب ً
ال هم گفتيم
سختي دارد ،جناح دارد اما ميشود روي آن
كار كرد . ....بهتر است پشتياني قرارگاه غرب
زير نظر قرارگاه خاتم باشد واز خود ستاد مركز
تدارك بشود ،يا مسئول آنجا از قرارگاه خاتم
باشد ،افرادی نظیر برادر اسدي که به غرب و
به منطقه آشنا هستند میتواند مناسب باشد....
مصطفي ربيعي :من در تكميل صحبت برادرها
ميگويم كه يك قرارگاهي در حد سطح
سپاههاي فعلي که در جنوب داريم باید چنين
قرارگاهي هم در غرب وجود داشته باشد و با
ارتش هم هماهنگ باشند .میتوان لشکر نصر
را با همين استعداد به آنجا فرستاد تا با يكی
از لشکرهاي ارتش در آنجا ادغام شوند و به
آنها هدف هم بدهند .هدفهايي كه اولويت و
ارزش دارد ...به عنوان مثال ،ارتفاعات آقداغ
را تصرف كنند كه هم قصر شيرين از ديد و
تير خارج میشود و هم اينكه يك جناح مثل
خانقين ایجاد میشود.
محسن رضايي :براي قرارگاه چه كسي برود؟
مصطفي ربيعي :البته بستگي به اين دارد كه
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آيا با غرب ميخواهيد فعال برخورد كنيد یا
نه؟ دقيق ًا هم چون اول عيد و فصل بهار هم
هست ميشود در آنجا كارهايي كرد و نتيجه
هم گرفت .افرادی چون برادر مرتضي كه در
لشکر نصر هستند يا برادر عزيز به خاطر اينكه
بتوانند با جريان قوي برخورد بكنند میتوانند
گزینههای مناسبی باشند . ....هدف هم به آنها
داده شود تا همين االن شروع بكنند و همزمان
با عملیاتهايي كه در جنوب داريم ،در غرب
هم عمليات داشته باشيم.
امين شريعتي :نظر من همان نظر برادرهاست
يعني دو لشکر نصر و فجر به غرب بروند و
هدف اصلي هم اين باشد كه يكسري از نيروها
بروند در آنجا كه واقع ًا ساخته بشوند .حتي
آنجا خط هم گرفته شود كه اگر لشکر فجر
به آنجا رفت ،بخش از خط را به آن بدهند .از
بزرگترين مسائلي كه االن ما داريم ،اين است
كه نيروها خط ندارند ...،يا اينكه لشکر به آنجا
برود و يكي از برادرها هم مسئول قرارگاه و
هم فرمانده لشکر شود.
رحيم صفوي :ارتش قبول نميكند.
[شهيد] حسين خرازي :فرمانده لشکر ،فرمانده
قرارگاه نميشود؟
رحيم صفوي :آنجا دو تا قرارگاه دارد ،يك
قرارگاه لشکري و يكی هم قرارگاه مقدم نزاجا
در غرب ...
امين شريعتي :يك نقطه آمادي هم طبق طرحي
كه بود اين است كه قرارگاه خاتم ميتواند
مسائل ستادي را در همين جا حل بكند ،كه
هر قرارگاهي آنجا خواست تشكيل شود .البته
نيروي ستادي هم الزم است ،تا مسائل لشکرها
و مسائل عملياتي را حل بكنند و هدايت آن
هم زير نظر قرارگاه خاتم باشد .در رابطه با
منطقه  7هم هر كجا كه خواست برود و عمل

بكند ،نيرويي كه از منطقه  7هست زير نظر
همان باشد ،يعني هر تيپ و گرداني از منطقه
كه داخل آنجا هست ،تحت امر قرارگاه باشد...
[شهيد] همت :برادر رحيم ،لشکر فجر
نميتواند ...نصر خوب است ،لشکر متوسط
است و اگر موافق باشيد از لشکر وليعصر(عج)
يا تيپ امام حسن(ع) هم تعدادي به آن منطقه
بروند ... ،چون تنها تيپ و لشکري هستند كه
جابجا نشدهاند و خيلي تأثير خوبي هم دارد.
(مثل منطقه  )8در تابستان هوا بسيار مناسب
است.
مصطفي ربيعي :در رابطه با صحبت برادر همت
که گفتند قرارگاهي با قرارگاه نزاجا در غرب
تركيب ميشود و ستادي هم باشد ،درحقیقت
اين دوباره همان قرارگاه نجف ميشود ،يعني
يك مقدار سنگيني بار قرارگاه نجف هم روي
دوشش ميافتد و اين به خاطر اين است که
بتواند مسئله عمليات را برسد ...،اگر قرارگاه
ستادي هم باشد ،درگير مسائل ستادی ميشود
و بايد كمبودهای لشکر را هم رسیدگی كند و
اص ً
ال مسئله عمليات هم وا ميماند.
البته قرارگاه به تدریج ،درگير مسائل پرسنلي،
تداركاتي ،تعاون و  ...ميشود و عين لشکرهاي
ارتش بطور خودكفا با مركز عمل ميكند.
محمد باقري :بهتر است يك پشتيباني در غرب
ایجاد شود تا امور پشتيباني لشکرهای آنجا را
هماهنگ كند.
محسن رضايي :چه کسی بايد نظارت داشته
باشد؟
مصطفي ربيعي :بيشتر مسئله عمليات است كه
قرارگاه میبایست به مسائل عملياتي برسد و ...
امين شريعتي :اگر كادر خوب داشته باشد
ميتوان به مسائل عملياتي هم رسیدگی کند...
مصطفي ربيعي :قرارگاه نجف سابق بايد خيلي

سال نهم

شماره سي و پنجم

زمستان 1389

159

بررسي تحوالت استراتژیک جنگ تحمیلی
از آغاز تا پايان سال 1361

آن منطقهای هم كه عملياتي صورت میگیرد
قويتر باشد كه بتواند آنجا ادغام بكند...
[شهيد] همت :برادر رحيم ،افرادی چون برادر زير نظر قرارگاه باشد...
داوودي ميتواند در آنجا فرمانده خوبي باشد،
یا اگر فردی از اطالعات و عمليات باشد ،آنها
به وجب به وجب زمين آنجا آشنا هستند .يا
برادر همداني را داريم  ...در هر صورت بايد از
افرادی كه طی اين دو سه سال روي آنجا كار
كردند استفاده شود ...حتي ما افرادی همچون
برادر صادقي را داريم كه مسئول ستاد سرپل
بود...
غالمحسين بشردوست :فعال كردن جبهة
غرب فواید زیادی دارد ،به اين معنا كه حداقل
يك مقدار از نیروهای دشمن به آن منطقه
منتقل میشود؛ بهخصوص اگر همزمان با
عملیاتهايي كه در جنوب صورت ميگيرد
در غرب هم عملیات انجام شود .با توجه به
اهدافی مهمی که در منطقه غرب وجود دارد،
يك لشکر كم است يعني لشکر نصر به تنهايي
نميتواند كاری از پیش ببرد و حتم ًا بايد دو
ي هم پيشنهاد
لشکر باشد .راجع به پشتيبان 
ميكنم تداركات قرارگاه نجف ،چون به تمام
امور آشناست به آنجا منتقل شوند ،چراکه بهتر
ميتواند نيروهايي را كه آنجا هستند تدارك
كند.
در رابطه با منطقه هم چون يك عناصري
از خاتماالنبياء ميروند پس حاال كسي هست
و تعيين ميفرماييد ،آنجا ميروند و قرارگاه را
تشكيل ميدهند تا كل منطقه عملياتي را زير
نظر بگيرند .اما در رابطه با منطقه  7كه هرجا
عمليات هست ،آن منطقه عملياتي زير نظر اين
قرارگاه باشد ... ،اگر رشته كار را از منطقه 7
نگيريم ،مناطق پدافندي میتواند زير نظر خود
منطقه  7باشد كه آنجاها را تدارك بكند ،يعني
به طور مستقيم منطقه پدافندي داشته باشد ،در
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