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از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة کسانی که توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم از
ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینة
تمامنشدنی را براي آیندگان به ودیعه بگذارند.
امام خمینی (ره)




من مشتاقم که جوانهاي ما قصه جنگ را بدانند که
چه بود  ....یک نگاه کالن به این هشت سال با اطالع از
جزئیاتی که وجود داشته است ،خیلی براي برنامهریزي
آینده جوان روزگار ما مهم است.
مقام معظم رهبري حضرت آیتاهلل خامنهاي
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معرفی نویسنده:



سرتیپ  2ستاد نجاتعلی صادقیگویا
در سال  ۷۲2۱در همدان متولد گردید .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را
در تهران گذراند .سال  ۷۲۸۸وارد دبیرستان نظام و سال  ۷۲۸۴وارد دانشکده
افسری شد .پس از فارغالتحصیلی به رسته توپخانه اختصاص یافت و سالهای  ۷۲۳0و ۷۲۳۱
دوره مقدماتی و عالی این رسته را طی نمود.
سال  ۷۲۴2و سال  ۷۲۱۳دوره دانشکده فرماندهی ستاد را در دو مرحله اولیه و تکمیلی
با اخذ گواهینامه کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی گذراند.
در مدت  ۲2سال خدمت نظامی به ترتیب دارای مشاغل و مسئولیتهایی چون :معاون و
فرمانده آتشبار ،رئیس رکن  ۷و  ۸در گردان توپخانه ،معاون عقیدتی سیاسی لشکر ،فرمانده
مرکز آموزش درجهداری ،فرمانده لشکر عملیاتی  ۴۸خرمآباد ،مدیر پرسنلی نزاجا ،فرمانده
آموزشگاه نظامی ،فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) و باالخره معاون پژوهش و تحقیقات
نزاجا بوده است.
از زمان بازنشستگی تا کنون –  –۷۲۳۲در هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی
صیادشیرازی» ،بهطور پارهوقت ،در امور تدوین ،آمادهسازی ،ویرایش و نشر کتاب و آموزش در
دانشگاههای افسری آجا ،مراکز آموزشی وظیفه و هماهنگی فعالیتها همکاری دارد.

۳

آثار قلمی وي عبارتند از :
بررسی چگونگی اعتیاد به سیگار در بین سربازان (پژوهش – )۷۲۱۱
رهیافته عشق ( )0841درباره شهید سرتیپ محمد جعفر نصر اصفهانی.
ایران سبز ( )0841چگونه آبادانی و سرسبزی ایران.
عملیات آزادسازي سنندج و گردنه صلواتآباد ( )0841خاطرات «شهید سپهبد علی
صیادشیرازی» و همرزمان در اردیبهشت .۷۲۳۳
جانم فداي اسالم ( )0841خاطرات همرزمان و یاران شهید سرتیپ محمد جعفر
نصر اصفهانی.
عملیات شیندارا ( )0841اولین عملیات رزمی «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» به
همراه شهید چمران در مهر  ۷۲۳۴و در منطقه سردشت
دفاع زمینی در ایران  )0841( 0811چگونگی سالحها ،ارتشها ،جنگهای آینده و ...
گردنه خان تا قله آربابا ( )0840شرح آزادسازی محور سقز ،بانه و ...
براي سرباز تا ارتشبد (...... )0841
در کمینگاه دشمن ()0841خاطرات «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» و همرزمان
ایشان درباره چگونگی آزادسازی محور بانه  -سردشت.
دفاع از آبادان ( )0810دفاع از آبادان در سال اول جنگ تحمیلی
بازبینی ،ویرایش و امور فنی بیش از  021عنوان کتاب منتشره هیئت معارف جنگ
«شهید سپهبد علی صیادشیرازي»
تهیه دهها مقاله و طرحهاي کاربردي در امور نیروهاي مسلح و ارائه به قسمتهاي مربوطه.

۴

معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل
اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری ها ،ایثـارگریهـا و برکـت خـون شـهدای واالمقـام ،نصـیب
رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـههای جوشان آنها به سینههای پاك و تشنة نسـل جـوان انقـالب
اسالمی منتقل میگردد.
سازمان افتخـاری «هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال ،۷۲۱۲با تصویب حضرت امـام خامنـهای و
بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سـپهبد علـی صـیادشـیرازی» و حمایـتهـای مـادی و
معنوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برعهـده گرفتـه
و مفتخر است که با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی بر «وَالـذّینَ جـاهـَدوا فِینا لَنَهـدِینههمم سمـبملَنا وَ
اِنه اهللَ لَمَعَ الممحْسِنیِن» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در ایـن وادی مقـدس گـام نهـاده و ایـن رســالت
افتخـارآمیـز را کـه با گـرایش «پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی» شکل گرفته است ادامـه دهـد و
در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد بدین ترتیب بـوده اســت کـه
براساس زمان و مکان هر عملیات ،جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش مهمی را برعهده
داشتـه اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نمـوده و بـا یـادآوری خاطــرات خــود در صحنــه نبــرد و
بـرداشـت های تحـریـری ،صوتی و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیتهــای تلــو و شـیرین را
گردآوری نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارك و اسناد جبهههای نبرد در مسیر تدوین قرار
دادهاند.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  ۷۲۱۸به صورت نظری و میـدانی بـرای هـر دوره از دانشـجویان
سال ۲دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی و از سال  ۷۲۴2برای کلیـه دانشـگاههـای افسـری
ارتش جمهوری اسالمی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش ایـن کتـاب بـیش از  20هـزار نفـر از
فارغالتحصیالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار داده است .هیئت
معارف جنگ همچنین از سال  ۷۲۴۴آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوقدیپلم ،لیسانس،
فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفـه را پـی ریـزی نمـود و ایـن عزیـزان در زمـان آمـوزش
مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانهای سازمانی خود به مدت  ۷۴ساعت آموزش معـارف جنـگ را در
ساعات فوق برنامه طی نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از  200هزار نفر از کارکنان وظیفه کـه
فارغ التحصیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور میباشند ،آمـوزش نظـری معـارف جنـگ را فـرا
گرفته اند .از بهمن سال  ۷۲۳۲تا کنون ،تعداد  ۳0هزار نفر سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره
به مدت  ۴ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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توضیح :به منظور طوالنی نشدن فهرست به صورت روزشمار ،عناوین چند روز در میان ارائه شده است.
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چهارشنبه 41/0/21؛ قرارگاه غرب و حضور معاونتهاي وزارت دفاع

22۴

شنبه 41/2/4؛ گردشکار درباره ،تنظیف افراد و...

2۲۳

یکشنبه 41/2/1؛ کمیسیون فرماندهان

2۲۱

یکشنبه 41/2/08؛ جاده جلوي گردان ژاندارمري
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دوشنبه 41/2/01؛ امور جاري ،تولد چهارمین فرزند
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چهارشنبه 41/2/01؛ بخشنامه قرارگاه غرب
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پنجشنبه 41/2/21؛ امور جاري ،سخنان پیش از دستور نماینده مجلس

2۴۳

شنبه 41/2/21؛ تک دشمن

2۱۴

تجزیه و تحلیل عملیات مورخ  41/2/21در محور عملیاتی مهران و نمکالنبو

2۱۳

سهشنبه 41/2/81؛ ادامه درگیري عملیات و نامه دادستان

۲۷0

دوشنبه  41/8/1بخشنامه تأمین و پدافند مواضع خودي

۲۷۸

سهشنبه 41/8/4؛ نامه درباره؛ مشکالت منطقه عملیاتی لشکر

۲۷۱

آمار تلفات و ضایعات لشکر تا 41/8/4
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چهارشنبه 41/8/1؛ نامه درباره؛ مشکالت سازمانی ،پرسنلی ،لجستیکی و عملیاتی

۲2۷

پنجشنبه 41/8/4؛ نامه درباره؛ اطالعات نیروهاي دشمن

۲2۳

جمعه 41/8/1؛ نامه درباره؛ آخرین وضعیت دشمن

۲۲0

سازمان رزم دشمن در منطقه لشکر عملیاتی 48
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شنبه 41/8/01؛ نامه درباره؛ مسائل لشکر و تقاضاي اعزام هیئت رسیدگی

۲۲۳

۷۷

آمار سازمانی و موجودي یگانهاي لشکر در تاریخ 41/8/04

۲۸۷

دوشنبه 41/8/01؛ نامه درباره؛ تجدیدنظر در گسترش یگان

۲۸2

چهارشنبه 41/8/20؛ نامه محبتآمیز خبرنگار
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پنجشنبه 41/8/22؛ بخشنامه درباره؛ کارنامه ارتش جمهوري اسالمی ایران
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خدمت در مدیریت پرسنل در سال  44و 41
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تقدیم نامه جزوه مانند به امام خمینی (ره) به تاریخ  41/4/04با عنوان؛

۲۴۳

مهمترین مسائل جنگ و چارههاي اساسی هرکدام.
سخن پایانی

۲۳2

تصاویر و جداول الحاقی

۲۳۲

نمایه

۸0۳

۷2

پیشگفتار ۷۲/

پیشگفتار
در مدت  ۴سال جنگ تحمیلی ،فرماندهان بسیاری در صحنه عملیات حضور داشتند .در
البالی کتاب ها ،کم و بیش ،درباره هر کدام نوشته شده است .اما آنچه که میتوان درباره
مطالب نوشته شده قضاوت نمود ،آن است که بیشتر به کلمه «چه کرد» پرداخته شده ،آن هم
در مقطعی از زمان و مکان و شرایط مورد بحث .در جایی که از زبان فرمانده ،شرح «چه بود؟»
روایت شده باشد ،کمتر وجود دارد ،تا وقتی هم «چه بود؟» و یا اندازهها معلوم نباشد نمیتوان
درباره «چه کرد؟» و «چه شد؟»به درستی قضاوت نمود.
«چه بود؟» شامل مفاهیمی از موضوع است که در آن ،ظرف زمان و مکان و محدوده مورد بحث،
اوضاع و احوال ،اندازه ،مشکالت ،محدودیتها ،تواناییها و ناتواناییهای موضوع بیان میشود .با این
نگرش ،در این مجموعه« ،چه کرد؟» و «چه شد؟» کمتر بحث شده ،اما از البالی مطالب ،به طور
غیر مستقیم ،خواننده محترم ،متوجه مقداری از مفاهیم آنها نیز خواهد شد .در این نوشتار ،فرمانده
لشکر نمیخواهد بگوید «چه کردم؟» بلکه میخواهد بگوید «چه بود؟».
در این تعریف ،خواننده اهل فن متوجه می شود ،یک فرمانده ،در آن شرایط با چه ابزار و
امکانات و مشکالت و باالخره با چه مسئولیتی سروکار داشته است .آن عوامل چه بودند؟
جزئیات آنها چه بودند؟ مخاطب این مجموعه ،عموم مردم نیستند .اصالً بسیاری از اصالحات
آمده در مستندات این مجموعه ،تخصصی است و فقط کسانی آن را میفهمند که اهل فن در
این امور باشند .مخاطب این کتاب ،کارشناسان و دانشمندان اهل فن تاریو نظامی هستند.
آنان با مراجعه به این مستند و مشابه آنها ،شرایط زمان و مکان و مقدورات و محدودیت را در
مییابند و میتوانند تحلیل دقیقتری را در پژوهشهای تخصصی تاریخی نظامی در هر کدام از
مقاطع جنگ تحمیلی گذشته و عوامل اثرگذار آن بیابند و ارائه دهند.
تالش نمودهام تا آنجا که ممکن است ،چیدمان مطالب ،بر اساس روزشمار حوادث ،اقدامات،
مکاتبات و اسناد باشد .هر چند که ممکن بود به شکل موضوعی مطالب را ارائه دهم ،اما من
شکل روز شمار را انتخاب نمودم و فکر میکنم ،خواننده بهتر بتواند از آن بهرهبرداری نماید.
از آنجا که در زمان جنگ ،از نوشتن دفتر خاطرات بهدلیل رعایت قواعد حفاظتی،
اجتناب میکردم ،بنابراین مجموعه کنونی ،فقط شامل مطالب و اقداماتی است که در سوابق
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شخصی و یا دفتر پیگیری و یادداشت خود و یا اسنادی که در اختیار داشتهام میباشد .به
این ترتیب ،در بعضی از روزها ،سوابقی در اختیار نداشتم که شرح دهم .این روزها را حداقل
میتوان گفت که شامل فعالیتهای جاری با توجه به روزهای قبل و بعد بوده است .ضمناً
مخاطبان این نوشته ،توجه داشته باشند که نویسنده ،این مجموعه را بعد از گذشت  ۲0سال
از آن حوادث ،نگارش نموده است و آن اسامی که از یاد برده در این نوشته نیامده است .اما
دقت شده آنچه که امروز نگارش گردیده ،حتماً درست و به یقین باشد.
زحمت تهیه و نوشتن این مطالب را بر خود تحمیل نمودهام ،تا خوانندگان نیز با قبول
زحمت در خواندن این نوشته ،متوجه شوند که در آن زمان چگونه مظلومانه میجنگیدیم ،در
آن گردوخاك و سروصدا ،انفجارات ،تلفات و خسارات  ۴سال جنگ هم صدای ما فرماندهان و
بسیاری از افسران و درجهداران پایور به جایی نمیرسید و شاید هنوز هم برای تمام کسانی
که آن شرایط و مسئولیت را با گوشت و پوست و خون و احساسات و عواطف خود لمس و
درك نکردهاند ،ملموس نباشد .اما اعتقاد دارم که اگر ذرهای هم برای نسلهای حال و آینده
این کشور مفید بوده و درسی از گذشته باشد ،باید آموزش داد و باید تجربههای جنگ را که
در حقیقت بخشی عظیم و تاریخی از سرمایه ملی هستند به هموطنان و همکاران اهل فن،
بهویژه نظامیان منتقل نمود.
خدا کند که تمام این تجارب برای ملت بزرگ ایران مورد استفاده قرار گیرند.
الزم میدانم از کسانی که در مسیر تدوین و انتشار ،با قبول زحمت مطالعه دقیق نسبت به
اصالحات کتاب ،اینجانب را راهنمائی فرموده و بر غنای کتاب افزودند سپاسگزاری ویژه نمایم.
امیر سرتیپ ناصر آراسته به واسطه دقت در تمام متن کتاب و راهنمائی در اصالحات آن،
امیر سرتیپ سیدحسام هاشمی به واسطه تشویق اولیه اینجانب در تدوین کتاب و راهنمائیهای
مفید پس از مطالعه نسخه اولیه ،امیر سرتیپ علی عبدیبسطامی به واسطه راهنمائیهای
ارزنده و یادآوری اسامی که به خاطر نداشتم.
با سالم و احترام
2

سرتیپ ستاد نجاتعلی صادقیگویا

شنبه ۴۸/۴/۷۷؛ ورود به قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۳/

جمعه  48/4/01؛ ورود به خرمآباد
امروز بعدازظهر همراه جناب سرهنگ صیادشیرازی -فرمانده نزاجا -با هواپیمای جتفالکن
هوانیروز وارد فرودگاه خرمآباد شدیم.
در فرودگاه ،استاندار لرستان -آقای جهرمی -و تعدادی از مقامات روحانی ،کشوری و
لشکری محلی برای استقبال آمده بودند.
من از آن روز فقط یک عکس دارم و جزئیات آن را به خاطر ندارم .ورود ما به خرمآباد
برای معرفی اینجانب بهعنوان فرمانده لشکر جدید و تودیع جناب سرهنگ سید نورالدین مکی
فرمانده وقت لشکر بود.
آن روز یادم می آید ،عالوه بر استاندار ،مقا مات روحانی خرم آبا د ،مقامات کشوری
استان و نیز فرماندهان یگان های نزاجا شامل فرمانده آمادگاه بابا عباس ،فرمانده مرکز
آموزش جدید  0۱خرم آبا د و  ...و باالخره فرمانده لشکر ،جناب سرهنگ مکی حض ور
داشتند.
جناب سرهنگ صیادشیرازی از ما ،در همانجا جدا شد و برای دیدار و جلسات پیشبینی
شده به داخل شهر رفت.
من و جناب سرهنگ مکی به طرف پادگان و دفتر فرمانده لشکر رفتیم .ایشان در آنجا
مقداری بنده را توجیه نمود و به سؤاالتم پاسو میداد .آن شب در دفتر فرمانده استراحت
کردم و جناب مکی در باشگاه افسران خرمآباد استراحت نمود .اما به خاطر ندارم جناب
صیادشیرازی کجا استراحت نمود.
شنبه  48/4/00؛ ورود به قرارگاه عملیاتی لشکر
روز بعد من به همراه جناب صیادشیرازی و جناب سرهنگ مکی با بالگرد از خرمآباد به
طرف قرارگاه عملیاتی لشکر  ۴۸واقع در محلی به نام صالحآباد که داخل ارتفاعات با مسافتی
در جنوب امامزاده علی صالح (خاص علی) بود و به شکل تاکتیکی با سنگرهای اجتماعی دایر
شده بود ،رفتیم.
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در این محل کلیه فرماندهان یگانهای عمده مستقر در منطقه عملیاتی غرب نزاجا شامل:
قرارگاه عملیاتی غرب ،لشکر  ،۴۷لشکر  ،۴۴گروه  ۸۸توپخانه ،گروه مهندسی بروجرد ،تیپ
 ۲۱زرهی شیراز ،تیپ  ۸0پیاده سراب و حجتاالسالم حیدری از ایالم و نیز معاون استاندار
ایالم و  ...حضور داشتند.
جانشین لشکر  -۴۸جناب سرهنگ سید علی اکبر هاشمی -مسئولیت برگزاری مراسم را
در این قرارگاه بر عهده داشت .مراسم معارفه در حسینیه قرارگاه لشکر که سنگر بزرگی بود
برگزار شد.
در این مراسم ،فرمانده نیروی زمینی ،ضمن قدردانی از زحمات جناب مکی در مدت
مسئولیت فرماندهی ،سرهنگ صادقیگویا را به عنوان فرمانده جدید لشکر معرفی نمودند .بعد
از پایان مراسم ،فرماندهان مهمان به یگان های خودی برگشتند ،فرمانده نیروی زمینی نیز با
همان بالگرد ،همراه جناب مکی به خرمآباد برای رفتن به تهران مراجعت نمودند.
یادم میآید ،آن روز ،جناب صیادشیرازی خواستند که جناب مکی آن شب در لشکر
بماند و بنده را توجیه کند .اما جناب مکی به من گفتند ،جناب سرهنگ هاشمی ،جانشین
لشکر مانند من تمام اطالعات لشکر را دارند و اینجا هستند و شما نیازی به من ندارید و به
فرمانده نیرو بگوئید که من مشکلی از این جهت ندارم ،تا بتوانم با جناب صیادشیرازی به
خرمآباد و بعد تهران بروم .من نیز همین مطلب را جهت رفتن ایشان به عرض رساندم و


جناب مکی با فرمانده نیرو رفتند.


سرهنگ مکی حدود دو سال بود که فرماندهی این لشکر را بر عهده داشت ،در زمان ایشان نام یگان تیپ مستقل پیاده
 ۴۸به لشکر عملیاتی  ۴۸تغییر یافت.
جناب مکی قبل از انقالب در گارد جاویدان خدمت می نمود و از افسران خوب و متدین بود .بعد از پیروزی انقالب
در لشکر  2۷در زمان جنگ ،مدتی فرمانده گردان و باالخره فرمانده تیپ  ۲لشکر  2۷و بعد از آنجا به سمت فرمانده تیپ
 ۴۸منصوب شد .بعد از لشکر  ۴۸مدتی فرمانده مرکز آموزش  0۷و بعد فرمانده دانشکده افسری و باالخره فرمانده مرکز
آموزش پیاده شیراز شد .در همین شغل در برگشت از تهران به شیراز در نیمه مهرماه  ۴۳در سانحه رانندگی با سابقه
جانبازی به دیار باقی شتافت .ارتش اسالم در آن زمان یکی از افسران الیق ،متعهد و با اخالص خود را از دست داد .او با
وجود بیماری فرزندش همچنان سال ها در جبهه خدمت نمود و همسر وی بار سنگین تربیت فرزندان را در غیاب ایشان
عهدهدار بود.

شنبه ۴۸/۴/۷۷؛ ورود به قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۱/

الزم است در اینجا به چند هفته قبل برگردم .من فرمانده مرکز آموزش درجهداری نزاجا
بودم که فرمانده نیرو از سال  ۴2بعد از طی دوره دانشکده فرماندهی و ستاد بنده را به این
سمت انتصاب و معرفی نموده بود .در یکی از روزهای اوایل آبان و یا اواخر مهرماه ،بنده را
احضار کرده و فرمودند که شما را بعد از مشاوره با مقامات ستادی نزاجا ،برای فرماندهی لشکر
عملیاتی  ۴۸خرمآباد انتخاب نمودهایم .البته شکل جلسه با جناب صیادشیرازی روشی خاص
داشت که در تمام سالهای خدمت ایشان بعد از پیروزی انقالب اسالمی پایدار بود.
ایشان ابتدا با قرائت آیاتی از قرآن و دعا برای امام زمان (عج) فضای معنوی خاصی ایجاد
میکرد .شرایط جنگ و دفاع هم این حالت معنوی را برای قبول مسئولیتهای سنگین
مضاعف مینمود .از طرفی در آن زمان ،اینگونه مسئولیتها معموالً داوطلب نداشت و کسی
از آن استقبال نمی کرد ،مگر وجود تعهد قوی در شخص پذیرنده مسئولیت و نفوذ معنوی
فرمانده واگذار کننده مسئولیت .جناب صیاد نیز با چنین شناختی ،شخص را برای قبول
مسئولیت دعوت مینمود.
معموالً از کسانی که چنین شناختی از آنان دیده نشده بود ،دعوت به عمل نمیآورد و اگر
گاهی هم پیش میآمد ،معموالً آن فرد به شکلی طفره میرفت و از قبول مسئولیتهای
نظامی این چنین سنگین که خارج از توان و قوارههای نظامی در برابر دشمن با چند برابر
توان بود ،خودداری میکرد.
از طرفی واگذاری مسئولیت به فرد مورد نظر ،رابطه مستقیم با آبروی خدمتی فرماندهان نزاجا
داشت ،زیرا اگر فرمانده منصوب در انجام وظایف موفق نمیشد و یا مرتکب خطا و احیاناً خالف
میشد ،ضمن آنکه به فرمانده مورد بحث ،آسیب خدمتی وارد میشد ،باالتر از آن جایگاه و
عملکرد نزاجا و فرمانده آن نیز در آن شرایط جنگ با دشمن نامتعارف زیر سؤال میرفت.
با این نوع محاسبات و توجهات بود که فرماندهان تعیین میشدند .بنده نیز وقتی در همان لحظات
مصاحبه متوجه شدم ،فرمانده با شناختی که از عملکرد ،اخالق و رفتار مدیریتی و فرماندهی من دارد و
محاسباتی که در نظر گرفته است ،به اینجانب اعتماد نموده ،دیگر دور از مردانگی دانستم که به این
فرمانده مخلص ،مدبر که لیاقت خود را بعد از پیروزی انقالب اسالمی در صحنه برقراری امنیت
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کردستان و صحنه جنگ تحمیلی ،در نقش فرمانده نیروی زمینی نشان داده ،جواب رد بدهم .یادم
میآید پاسو دادم که اگر شما صالح دانسته و به توانم اعتماد دارید ،بنده نیز با توکل به خدا
اطاعت میکنم ،ادعائی ندارم ،در جمهوری اسالمی هر شغلی را محول نمایند ،از جان و دل
پذیرا هستم هر چند که سختیهای خود را داشته باشد و خوشایندم نباشد.
بعد از مصاحبه ،مقدمات کار را برای پایان مسئولیت مرکز آموزش درجهداری و تحویل
آن در چند روز آینده به سرهنگ عزتاهلل شاد منور که فرمانده مرکز آموزش  02شاهرود و
دوست و همدورهام بود ،فراهم نمودم.
در روز مصاحبه ،جناب صیادشیرازی فرمودند که شما را ابتدا برای لشکر عملیاتی  ۴۸که
سبکتر از لشکرهای سازمانی است تعیین نمودم تا در گامهای بعدی برای مسئولیتهای
سنگینتر.
اما ای کاش ،ایشان آن روز ،این لشکر را سبک نمیدانست و بنده را برای یک لشکر
سازمانی و یا تیپ مستقل انتخاب میکرد که به مراتب برای من ،فرماندهی و مدیریت آن
آسانتر بود تا این لشکر که فقط نام لشکر به آن داده بودند ،اما از لحاظ سازمانی ،همان ساختار
و استعداد تیپ مستقل را داشت .به واسطه همین نام گمراه کننده ،در حد یک لشکر سازمانی و
حتی بیشتر از استانداردهای یک لشکر ،به آن مسئولیت خط پدافندی و یگانهای رزمی زیر امر
سپرده شده بود که در صفحات بعدی این کتاب ،چگونگی آن ارائه خواهد شد.
این مثل را در آن زمان بعد از وقایع ناگوار بر لشکر به کسانی میگفتم که مانند آن است که
شما بر روی یک وانت بزرگ بنویسید ،تریلی و بعد هم بخواهید به اندازه تریلی از این وانت
بارکشی بکنید .البته باید بگویم که آن روز دیگران هم عقلشان به این حرفها میرسید و نزاجا هم
این را میدانست .اما چه باید میکرد ،نیروی زمینی ارتش در آغاز جنگ با حدود  ۷۷0گردان
رزمی و  ۷۴0۴کیلومتر مرز خشکی و آبی با کشور عراق ،از داالمپرداغ در شمال تا دهانه اروند در
جنوب ،در خط پدافندی در مقابل دشمن متجاوز که حداقل  ۲برابر این گردانهای خودی ،گردان
رزمی داشت ،باید اجرای مأموریت مورد انتظار قانون مینمود .ضمن آنکه بیش از  20گردان نزاجا
نیز ،درگیر حفظ امنیت مناطق داخل استان کردستان و آذربایجانغربی در پادگانها ،جادهها و
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ارتفاعات بود .نیروی سپاه هم ،که  ۳۳درصد نفرات گردانهایش را افراد بسیجی تشکیل
میدادند ،در اختیار نزاجا نبود و امکان استفاده از آنان برای حفظ خطوط پدافندی و استقرار
در مناطق داخلی برای حفظ امنیت میسر نبود .بنابراین نیروی زمینی آن روز ،بسیار بیش از
توان خود مسئولیت داشت و با انواع روشها و تدابیر تالش مینمود که آبرومندانه از عهده
این کار برآید و در پیشگاه الهی و تاریو پر افتخار کشور سرافکنده نگردد .هر چند در آن
هیاهوی جنگ کسی به این نکته توجه نکرد و بعد از جنگ هم هیاهوها وارد جریانات روز
شده و هنوز هم این نکات مغفول مانده است ،اما اهل علم و کارشناسان نظامی ایران و جهان،
مسلماً این نکات را حتی از البالی همین نوع روایتهای غیرنظامیگونه که کاربرد تبلیغاتی
دارند ،استخراج و مفهومسازی مینمایند.
از خواننده محترم این سطور ،از همین ابتدا عذرخواهی مینمایم که گاهی از موضوع
خارج شده و وارد بحثهای تحلیلی و کلی میشوم؛ اما به من اجازه بدهید که مطالب خود را
گزارشگونه و خالصه و مفید ارائه ندهم ،بلکه هر حرف مناسب که عمق در تجربه بیش از ۴0
سال نویسنده دارد ارائه دهم ،تا شاید مورد بهرهبرداری خوانندگانی که کارشان با موضوع
مورد بحث ارتباط دارد ،قرار گیرد .زحمت نوشتن با من ،زحمت خواندن با سرعت و یا با دقت
هم با شما .انشاءاهلل.
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امروز ساعاتی را با جناب سرهنگ سید علیاکبر هاشمی  ،معاون عملیاتی لشکر ،مشغول
توجیه و آشنائی با موضوعات لشکر شدم.


سید علی اکبر هاشمی ،سال  ۷۲۸۳وارد دانشکده افسری شد .تحصیالت ابتدائی و متوسطه خود را در خیابان شاهپور سابق

(وحدت اسالمی) که از محلههای قدیمی و مذهبی تهران بود ،گذراند .رسته وی پیاده و در سال  ۳۱در گارد جاویدان خدمت
مینمود .هاشمی از همان زمان دانشجوئی و بعد زمان خدمت به عنوان افسری بسیار متدین و نیز افسر انضباطی مشهور بود .در زمان
حکومت نظامی نیز ،یگان خود را بسیار هوشمندانه مدیریت نمود ،به شکلی که هم با بزرگان انقالبی منطقه تحت مسئولیت
ارتباط داشت و هم با فرماندهان خود رابطه خدمتی سالم حفظ کرده بود .او با شهید آیتاهلل شاهآبادی و نیز آیتاهلل هاشمی ریاست
حوزه علمیه چیذر و دیگران ارتباط برقرار کرده بود .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،همراه دیگر یاران خود ،در حفظ
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ساعاتی را هم به گشت و دیدار از موضع قرارگاه که در آن مستقر بودیم و نیز گروهان
قرارگاه و همچنین مجموعه ستاد لشکر و آشنائی با نیروی انسانی فعال در این قسمتها گذراندم.
بقیه ساعات باقیمانده کاری را تا آخر شب مشغول مطالعه پروندهها ،نامهها و
گزارشهای روی میز بودم که معموالً بیش از  ۷00نامه ،گزارش و پرونده بود.
پس از مطالعه هر کدام و توجه به سوابق موضوع و مواردی که از طرف یکی از رؤسای
ارکان ۸گانه و نیز آجودانی و باالخره رئیس ستاد و معاون اداری و عملیاتی لشکر با توجه به
موضوع ،پیشنهاد شده بود ،دستور الزم را بر روی هر کدام از مدارك درج مینمودم .این
پادگانهای لویزان مربوط به گارد شاهنشاهی و نیز سازماندهی مجموعه نظامی یگانهای نظامی آن بسیار مؤثر بود .من
بعد از پیروزی انقالب ،با ایشان مانند دیگر افسران انقالبی شاخص ،ارتباط دوستی صمیمانهای پیدا کردم.
وی تا روز شهادت ،مشاغل کلیدی متعددی را بر عهده داشت .بعد از پیروزی انقالب در مقابله با ضدانقالب در
کردستان ،داوطلبانه در مسئولیت فرماندهی یک یگان رزمی وارد میدان نبرد شد و در همان زمان شدیداً مجروح گردید.
بعد از مجروح شدن ،مصاحبه وی در اخبار سیمای جمهوری اسالمی بر روی تخت بیمارستان که بسیار کوبنده
برای دشمنان و امیدوارکننده برای دوستان بود پخش شد.
مدتی بعد از آن ،مسئولیت یگان حفاظت مجلس شورای اسالمی را بر عهده داشت.
با آغاز جنگ ،ابتدا در لشکر  2۷حمزه و خط مقدم مسئولیت یک یگان رزمی را بر عهده داشت و سپس به
قرارگاه اروند در خرمشهر و آبادان مأمور گردید و در آن قسمت فعالیت رزمی داشت.
با روی کار آمدن سرهنگ صیادشیرازی به سمت فرمانده نزاجا ،سرهنگ هاشمی ،فرمانده تیپ دانشجویان
دانشکده افسری شد .مدتی بعد بهعنوان فرمانده مرکز آموزش درجهداری منصوب گردید .پس از مدتی به سمت معاون
عملیاتی لشکر  ۴۸و همکاری با سرهنگ مکی منصوب گردید.
با توجه به آنکه ایشان از جهت ورود به دانشکده افسری یک سال ارشدتر از من بود و نیز سوابق خدمتی
درخشانی داشتند ،برای من سخت بود که فرمانده ایشان باشم .بلکه وی را از هر جهت شایستهتر میدانستم .موضوع را
در همان زمان مصاحبه با جناب صیادشیرازی مطرح کردم .ایشان فرمودند ،با جناب هاشمی صحبت کردیم و ایشان
حاضر است با شما کار کند و فرماندهی شما را میپذیرد ،ضمن آن که پس از مدت کوتاهی ،وی را به دافوس برای طی
دوره اعزام خواهیم کرد و باید در فکر معاون برای این لشکر در آن زمان باشیم.
همانطور که انتظار میرفت ،ایشان بزرگوارانه ،تا مدتی که با هم خدمت میکردیم رفتار و همکاری بسیار خوبی
بهعنوان معاون عملیاتی با اینجانب داشتند.
پس از مدت کوتاهی ،برای طی دوره دافوس اعزام شدند و بعد از طی دوره نیز به سمت فرمانده تیپ پیرانشهر
لشکر  ۴۸منصوب شدند و در یکی از مأموریتهای سرکشی به یگان های تحت امر ،در حادثه رانندگی در تاریو  ۳خرداد
 ۴۴به جمع شهدای عزیز پیوستند که مراسم تشییع جنازه ایشان بعد از نماز جمعه تهران برگزار شد و امام جمعه تهران-
آیتاهلل خامنهای -در خطبه های نماز ،مطالبی از سوابق خوب و عملکرد انقالبی نظامی ایشان ،بیان نمودند.
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روشی بود که هر روز بدون وقفه تکرار میشد .پس از این مرحله اطالع میدادم که این
پروندهها ،نامهها ،گزارشها و  ...را که در انتظار دستور فرمانده بود ،ببرند .بعد از دریافت
دستور فرمانده ،قسمت ستادی مربوطه ،اقدامات بعدی را بر اساس آن به اجرا در میآورد.
توضیحاتی که برای یک روز کاری ،به خصوص در مورد نامهها و پروندهها دادم ،شاید برای
خوانندگان نظامی نیاز نباشد ،اما از آنجا که مخاطبان این نوشتهها ،حتماً غیرنظامیان هم
هستند ،بنابراین ،چنین نوشتم تا بدانند یک فرمانده ارتشی در میدان جنگ ،وقتش چگونه
سپری میشد و متوجه تفاوت این نوع فرماندهی با دیگر انواع آن که در دفاع مقدس معمول
بود ،گردند.
امروز از رکن  ، ۷یک آمار سازمانی موجودی نیروی انسانی خواستم که به شرح صفحه
بعد ارائه دادند.
با مالحظه این آمار ،خواننده متوجه میشود که چه تعداد یگان و چه نوع و با چه
جمعیتی ،تحت مسئولیت مرد شماره  ۷آن ،به نام فرمانده لشکر ،قرار داشت .الزم به توضیح
است که اضافه بر این یگانهای سازمانی ،تعدادی یگانهای غیرسازمانی بودند که در
مسئولیت عملیاتی این لشکر قرار داشتند که در صفحات بعدی متوجه آن خواهید شد.
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دوشنبه ۴۸/۴/۷۲؛ گردان 2۲/ ۷۳۳

دوشنبه  48//4/08؛ گردان 011
امروز بعد از صرف صبحانه ،همراه با یک افسر عملیات از رکن سوم برای دیدن گردان
 ،۷۳۳از خط مقدم آن و گروهانها تا ستاد گردان ،حرکت کردم .افسر همراه من ،بعضی از
دستورات را که در موقع بازدید می دادم و نیاز به ابالغ به ارکان ستاد بود ،یادداشت و همان
روز بعدازظهر ابالغ مینمود.
روش کار به این شکل بود که معموالً خیلی زود و قبل از ساعت  ۱صبح حرکت میکردیم
تا بتوانیم پس از بازدید ،وقت ظهر به قرارگاه برگردیم و برای کارهای بعدازظهر تا شب که
کارهای ستادی و مالقات ها بود ،وقت داشته باشیم .گاهی هم به ناچار ،ناهار در همان گردان
صرف می شد و باالخره برگشت به قرارگاه .از قرارگاه تا گردان و گروهان معموالً از جهت
مسافت و زمان یک ساعت طول میکشید .این زمان نشان از عمق منطقه لشکر و طول و
عرض خط پدافندی لشکر میباشد.
خط مقدم این گردان پیاده در محور کنجانچم در محدوده و جلوتر از ارتفاعات زالوآب،
نمهکالن و کلهقندی قرار داشت .خط دفاعی این گردان از جنوب پاسگاه فرخآباد یا رودخانه
گاوی آغاز میشد و در امتداد ساحل شرقی کنجانچم تا رضاآباد ادامه داشت و سپس در
غرب رودخانه ،پاسگاه دوراجی عراق را در تصرف داشت .به عبارتی از جنوب ،دسته ژاندارمری
زیر امر او بود ،سپس گروهان سوم پیاده در فرخآباد ،گروهان دوم تا رضاآباد ،و گروهان یکم
پیاده و یک گروهان تانک در دوراجی مستقر بودند.
تقریباً مسئولیت قسمتی از حساسترین مناطق پدافندی لشکر را بر عهده داشت ،هرچند
نمیتوان گفت مناطق دیگر چنین حساسیتی نداشتند ،زیرا در صورت تصرف هرکدام ،توسط
دشمن ،بخش های دیگر مناطق پدافندی لشکر به خطر میافتاد و امکان تصرف مناطق دیگر
را نیز برای او آسان مینمود.
ارتفاعاتی که اسم بردم ،هدفهای اصلی بود که در عملیات والفجر  ۲در تاریو ۴2/۳/۱
آغاز شد و پس از  ۷۱روز نبرد به تصرف قوای خودی درآمده بود.
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بر روی این ارتفاعات ،هنوز آثار جنازهها و وسایل از کار افتاده دشمن دیده میشد .فرمانده
این گردان سرگرد علی عبدی بسطامی بود که از ابتدای جنگ در منطقه عملیاتی خدمت
نموده و افسر باتجربهای بود .ایشان قرار بود که به دوره عالی اعزام شود .در این مدت هم
نزاجا نتوانسته بود که وی را از خدمت منفک و به دوره عالی اعزام کند .در حالیکه مدتها
قبل باید به دوره عالی اعزام میشد .ضمن آنکه ارشدیت گرفته و زودتر از همدورهها ،به
درجه سرگردی رسیده بود.
در این روز ،خط مقدم این گردان را دیدم و بقیه قسمتها را گذاشتم برای دفعه بعد ،در
خط مقدم هر نکتهای که به نظرم میرسید به فرمانده گردان ،گروهان و دسته و نفرات
میگفتم ،هر سؤالی هم به نظرم میرسید ،برای آشنایی بیشتر با منطقه و نفرات ،میپرسیدم.
این رویه را در تمام بازدیدها معمول مینمودم .سایر فرماندهان نیز چنین میکردند.
البته همان طور که در صفحات قبل نوشتم ،اگر در آن زمان یادداشت روزانه میداشتم،
اکنون جزئیات و اسامی بیشتری را میتوانستم بیان کنم ،که متأسفانه چنین نبود و در حال
حاضر امکان بیان جزئیات آن روز فقط با استفاده از حافظه برایم وجود دارد.
موقع ظهر و یا قبل از آن که می رسیدم به قرارگاه ،پس از انجام چند کار کوتاه و فوری،
همراه با بقیه می رفتیم نمازخانه و آنجا نماز جماعت که معموالً یک روحانی برای این کار
وجود داشت و اکثر آنان ،روحانیون جوان و اعزامی از قم بودند که از طرف عقیدتی سیاسی به
تعداد در دسترس ،به یگانها اعزام و بعد از چند روز و خاتمه مأموریت ،روحانی اعزامی جدید
دیگری جایگزین میشد.
در آن زمان جناب صیادشیرازی ـ فرمانده نیرو ـ به فرماندهان ابالغ کرده بودند که در
قرارگاهها صرف ناهار و شام ،بهطور دست جمعی و بعد از نماز جماعت ،در همان نمازخانه
صرف گردد .فرماندهان از صرف غذا در داخل سنگرهای خدمتی و زیستی خودداری کنند.
ایشان می گفتند ،وقتی غذا در یک جا و تمرکزی صرف گردد ،برکات اخالقی و معنوی زیادی
خواهد داشت ،ضمن آنکه از سوءتفاهم زیردستان نسبت به چگونگی غذای باالدستان نیز
جلوگیری میگردد.
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بنده نیز در مدتی که در لشکر  ۴۸بودم ،این قاعده را رعایت کرده و همیشه ناهار و شام را و
حتی زمانی که مهمان داشتیم در همان نمازخانه و همراه با نفرات ستاد و گروهان قرارگاه صرف
مینمودم و از این کار هم راضی بودم .هرچند که شاید در بعضی یگانها ،چنین دستوری در
تمایل افراد نبود و صددرصد اجرا نمیشد ،اما در این یگان اجرا میشد و قبل از بنده نیز ،فرمانده
لشکر قبل رعایت مینمود.
بعد از صرف ناهار ،به سنگر محل کار برمیگشتم و پروندهها ،نامهها و سایر مدارکی را که روی
میز کار چیده شده بود و در انتظار دستور بودند ،مالحظه میکردم.
این وضع تا عصر ادامه داشت .در فاصله عصر تا غروب هم مراجعات ستادی کاری و یا مالقات
افراد مختلف از یگانها بود که درخواست رفع مشکل داشتند و از طرف فرماندهان خود برای این
مالقات اجازه گرفته بودند.
موقع مغرب ،مجدداً نماز جماعت و بعد صرف شام .بعد از صرف شام در ساعت خاصی که ابالغ
شده بود ،هیئت رئیسه لشکر به عالوه رؤسای ارکان و فرماندهان یگانهای پشتیبانی و تخصصی
مهندسی و مخابرات در شور ستادی جمع میشدند و فرمانده لشکر حضور مییافت و هر کدام از
مسئوالن گزارش کار روزانه و مشاهدات خود را ارائه و درباره هر موضوع نیز ،فرمانده دستورات
تکمیلی را برای اقدامات و روزهای بعد صادر مینمود .فرمانده نیز آنچه در روز دیده و نیاز بود که
اعضاء جلسه را مطلع و توجیه و یا تدابیر خود را ابالغ نماید ،به حاضران و مسئوالن بیان مینمود.
گاهی این جلسات از  2تا  ۲ساعت تجاوز میکرد .ضمناً در هر جلسه ،دستورات و تصمیمات
جلسه قبل نیز پیگیری میشد و هر کدام از اعضاء ،پیشرفت ،موانع و یا نتیجه دستورات قبل را به
فرمانده گزارش میداد.
فرمانده نیز با استفاده از دفتر یادداشتهای شخصی خود دستورات را ثبت و پیگیری مینمود
تا کار به پایان برسد و فراموش نگردد.
بعد از چند روز که من نسبت به کل مسائل لشکر توجیه و از روند جاری کار برابر تدابیر
ابالغی مطمئن شدم ،از جهت آنکه وقت کاری ستاد عمومی و تخصصی در شور ستادی کمتر
گرفته شود و برای کار خود ،وقت بیشتری داشته باشند ،این شور ستادی را ،به هفتهای  ۲روز ـ
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جمعه ،دوشنبه ،چهارشنبه ـ تقلیل دادم .اما شور ستادی مختصر با هیئت رئیسه لشکر شامل:
معاونین ،رئیس ستاد و معاون رئیس ستاد و همچنین رؤسای رکن  2و  ۲را هر شب بعد از شام
برگزار میکردم.
در سال  ۴0و  ۴۷که جناب سرهنگ حسنیسعدی فرمانده لشکر  2۷بود ،میدیدم که ایشان
هر شب شور ستادی را با ظرفیت کامل برگزار میکرد و هر موضوع توسط اعضاء بحث و باالخره
تصمیمگیری میشد .نتیجه این کار را هم در آن لشکر بسیار خوب دیدم که سبب پیشرفت بیش
از پیش لشکر گردید.
منتها ،آن لشکر ،یک لشکر سازمانی با درصد مو جودی باال بود و اگر فرمانده قوی
می داشت ،نتایج خوبی را هم آشکار می نمود .اما لشکر عملیاتی  ،۴۸درحقیقت از نظر
سازمانی تیپ مستقل بود  ،اما نام لشکر را داشت .در چنین یگانی ،فرمانده قوی نمیتواند
آن نتیجه مورد انتظار را کسب کند ،زیرا نواقص زیادی دارد و امکانات سازمانی الزم را در
اختیار ندارد .البته نمی خواهم از فرمانده لشکر  ۴۸تعریفی کرده باشم ،حاال هرکس باشد.
می خواهم بگویم که در مجموعه های منظم و حساب شده علمی ،می توان مدیر موفقی بود،
اما در مجموعه های نامنظم ،ناقص و بدون حساب علمی ،امکان موفق شدن مدیران ،یا
محال است و یا با احتمال ضعیف.
بعد از شور ستادی شبانه سنگین که تعریف نمودم ،باز به سنگر محل کار برمیگشتم و
به ادامه کار پروندهها و امضاءها میپرداختم تا باالخره کار روی میز را به صفر برسانم و در
نهایت آخر شب ،رفتن برای خواب تا سحرگاه و ادامه کار برای روز بعد.
در فاصله زمان خواب هم گاهی پیامهای خیلی فوری واصل میشد که به ناچار مرا بیدار و
کسب دستور میکردند .در مدت شب تا صبح و به اصطالح ما نظامیها ،زمان خاموشی ،تمام
مجموعه ستاد و مرکز پیام دارای مداومت کار بودند و چرخه اقدامات ستادی از گروهان تا لشکر
تعطیل نمیشد .ضمن اینکه چرخه حفاظت ،پاسداری ،نگهبانی ،دیدهبانی از خط مقدم تا
لشکر ،در اوقات شب ،گاهی از زمان روز و روشنایی ،سنگینتر و فعالتر بود.
این روش در زمان صلح هم در تمام یگانهای نظامی برقرار است.
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یکی از روش هایی که بنده در طول خدمت در مشاغل عمده بعد از انقالب داشتم ،آن بود
که کار ستادی هر روز را با هر جان کندنی در همان روز و شب به صفر میرساندم .اینکه
مجموعهای سنگین از پروندهها و نامهها تا روز بعد و حتی روزهای بعد روی میز کارم برای
اخذ دستور باقی بماند ،به شدت آزارم میداد و تا  ۴0درصد تالش کردم که چنین اتفاقی
پیش نیاید.
در سال های خدمتی خود ،مسئوالنی را دیدم که گاهی پرونده ،گردشکار ،نامه ،گزارش،
بیش از یک هفته روی میزشان معطل میماند و وقت خود را بیشتر صرف جلسات ،مالقاتها
و بعضاً مالقاتهای خارج از موضوع خدمتی صرف مینمودند .این نوع اشخاص چندان
حساسیتی به سرعت بخشیدن به امور نداشتند .البد شما خواننده محترم نیز از این اشخاص
سراغ دارید .خدا کند که خودتان از این اشخاص نباشید.
سهشنبه  48/4/08؛ گردان 000
امروز هم مانند دیروز ،فقط از خط پدافندی گردان  ۷۷۷که در محور میمک شمالی بود،
بازدید نمودم .فرمانده این گردان سرگرد پیاده داریوش سیاح بود که از ابتدای جنگ در
میدان نبرد حضور داشت و از افسران و فرماندهان خوب این لشکر بود.
نزدیک ظهر به قرارگاه برگشتم و مانند روز قبل تا آخر شب به ادامه کار مشغول شدم.
مدت رفت و برگشت این محور هم ،هر کدام یک ساعت طول میکشید .مدت زمان حرکت با
خودرو از حد سمت راست تا حد سمت چپ لشکر فقط روی جادههای موجود  2ساعت طول
میکشید .یک ساعت از قرارگاه به محور میمک حد سمت راست و یک ساعت از قرارگاه به
محور کانیسخت و کنجانچم در سمت چپ لشکر .وسعت منطقه پدافندی را با این توضیح تا
حدودی میتوان تصور نمود.
برای رفتن به محور کنجانچم باید در مسیر جاده بهطرف جنوب تا کنجانچم میرفتم و
بعد میپیچیدم به راست و خطوط پدافندی شرقی -غربی .برای رفتن به محور میمک ،باید در
مسیر جاده بهطرف شمال میرفتم و در سهراه جنداهلل به سمت مشرق و بعد از چند کیلومتر
به طرف جنوب و سمت خطوط پدافندی غربی ـ شرقی میمک ادامه مسیر دادم.
شکل خدمتی و مدیریتی امروز تا شب هم مانند دیروز بود که شرح دادم.
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چهارشنبه 48/4/01؛ تیپ  8لشکر  40زرهی
امروز حرکت کردم و ابتدا به قرارگاه تیپ  ۲لشکر  ۴۷زرهی که خط پدافندی آن سمت
راست ما به طرف غرب و شمال بود ،رفتم .مسیر آن همان مسیر به طرف مواضع میمک بود.
در قرارگاه ،مذاکره خدمتی با همکاران و چگونگی پوشش پدافندی مرز بین دو یگان که
تنگبینا یا تنگبیجار بود ،توجیه و هماهنگی الزم را به عمل آوردیم.
پس از خداحافظی با همکاران تیپ  ۲لشکر  ۴۷به گردان  ۷۷۷و تکمیل بازدید مواضع
پدافندی و نفرات این گردان رفتم .بازدید به وقت نماز و ناهار رسید و ناهار را در گردان صرف
نمودم.
پس از صرف ناهار رفتم به طرف گردان  ۷۲۳که سمت چپ گردان  ۷۷۷در میمک
جنوبی مستقر بود و قسمتی از مواضع و نفرات گردان را بازدید نمودم و باالخره به سمت
قرارگاه حرکت کرده و به ادامه کارهای جاری تا آخر شب پرداختم.
پنجشنبه  48/4/04؛ کمیسیون فرماندهان
امروز جلسهای داشتیم که به نام کمیسیون فرماندهان گفته میشد .این جلسه برابر روش
جاری که از فرمانده لشکر قبلی باقی مانده بود ،هر دو هفته یکبار برگزار میشد.
شرکتکنندگان شامل :فرماندهان گردان ،رؤسای ارکان ،جناب سرهنگ سید علیاکبر
هاشمی معاون عملیاتی لشکر ،جناب سرهنگ حبیبی معاون اداری لشکر و جناب سرهنگ
مظفری رئیس ستاد لشکر (آنروز کدامشان حضور داشتند ،یادداشت نکردهام) ،فرماندهان
گروهانهای مهندس و مخابرات ،رؤسا یا نمایندگان عقیدتی سیاسی و حفاظت بودند .روش
کار به این صورت بود که تمام مسئوالن اشاره شده در نمازخانه قرارگاه که گنجایش این عده
را داشت ،جمع میشدند و جلسه ساعت  ۴صبح با حضور فرمانده لشکر آغاز میشد.
پس از تالوت آیاتی از کالماهلل مجید ،فرمانده لشکر – اینجانب – سخنانی کوتاه همراه با
بیان خیرمقدم ایراد مینمودم و سپس به ترتیب نشستن در جلسه ،از گردانها خواسته
می شد ،فرمانده آن ،مشکالت و نظرات خود را در جمع مسئوالن لشکر بیان کند .مذاکرات
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جلسه هم توسط بازرسی یادداشت میشد .اینجانب نیز نکات اصلی اظهارات هر کدام را که
الزم به پیگیری خودم هم بود ،یادداشت میکردم .در پایان اظهارات هر کدام از اعضاء ،نسبت
به هر کدام پاسو و یا دستورات الزم را صادر میکردم .ضمن آنکه برای پیگیری دستورات
نیز در پاکت مربوط به هر رکن و یا یگان اجراکننده یادداشتی میگذاشتم تا در هر جلسه که با
هرکدام داشتم و یا با مراجعه منظم که به آن نوشتهها داشتم ،آن یادداشتها را خوانده و نتیجه
را جویا شوم .این یادداشتها تا زمانی که اقدامات کاری آن به پایان نمیرسید ،حفظ و حتی
تاریوهای پیگیری و مطالب تکمیلی نیز به آنها اضافه میشد ،تا باالخره پس از اتمام کار پاره
میشدند و از حجم یادداشتهای پیگیری هر قسمت کسر میشد.
از این جلسه  ۴/۷۴که اولی ن جلسه اینجانب با فرماندهان و مسئوالن لشکر به این شکل
بود ،در دفتر یادداشت خود مطالبی نوشتهام ،که دانستن آن برای خواننده این کتاب بهویژه
اگر اهل فن و تحقیق باشد ،بسیار قابل استفاده است.
خواننده با مالحظه این مطالب پی میبرد که در آن روزگار ما چگونه مسئولیتها و
تواناییهای خود را مدیریت میکردیم و گرفتار چه مشکالتی بودیم و ...
روش نوبتی برای اظهارات نیز چنین بود که ابتدا یگانهای رزمی و سپس به ترتیب
پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی و باالخره ارکان ستاد صحبت میکردند و جلسه
هم تا ظهر و قبل از نماز و ناهار پایان مییافت و فرماندهان و مسئوالن برای نماز و ناهار به
یگان خود مراجعت مینمودند.

نمونه و اهم مطالب اظهار شده:
گردان  000پیاده :سرگرد داریوش سیاح
توضیح :این گردان در ارتفاعات میمک مستقر بود و حد سمت راست لشکر را پدافند مینمود.

 -جاده تدارکاتی گردان در بارندگیها ،نامناسب میگردد.

توضیح :خواستهاش این بود که با وسایل سنگین مهندسی این جاده برای مواقع بارندگی مرمت گردد.

 /۲0چگونه میجنگیدیم
 سالحهاي سنگین نظیر 014مم نیاز به تعمیر دارندتوضیح :قاعده آن است که باید برای ت عمیر به پشتیبانی تخلیه و از آنجا نیز به مراکز تعمیراتی رده  ۲و ۸
تخلیه رفته و بعد از تعمیر آن را دریافت کنند ،اما به جهت کمبود و نبودن اسلحه دیگر برای جایگزین ،گردان
میخواست که تعمیرکار بیاید و در صورت امکان در محل تعمیر یا تعویض قطعه نماید و اسلحه مورد بحث با همین
وضع تعمیری به شکل موجود در صورت نیاز علیه دشمن بهکار گرفته شود و خاموش نباشد.

 خودروهاي سالحهاي ضدتانک خراب است.توضیح :منظورش این بود که خودروهای تفنگ  ۷0۴مم و موشک تاو حاضر به کار نیستند و برای تعمیرات آن
به نتیجه نرسیدهاند و یا از تعمیر برنگشته اند .این خودروهای سبک که به خودروی جیپ مشهور بودند ،بعضی
نیاز به تعمیر اساسی نداشتند ،بلکه نیاز به قطعه نظیر :الستیک ،باطری ،صفحه کالج ،گیربکس و  ....داشتند که
اگر قطعات تأمین میشد ،خود گردان از عهده راهاندازی آن برمیآمد.

 تانکر آب دو دستگاه خراب 8 ،دستگاه دیگر داریم.توضیح :این گردان شامل  ۲گروهان پیاده و یک گروهان ارکان بود .این  ۸گروهان حداقل  ۸تانکر آب نیاز
داشت .هر گروهان یک تانکر ،زیرا از نظر جمعیت هر کدام و فاصله مواضع گروهان و دستهها امکان آن که یک
تانکر بتواند به دو گروهان سرویس دهد ،میسر نبود.
ضمن آنکه باید یک تانکر هم اضافه بر  ۸گروهان میداشت .این گردان  ۳تانکر داشت اما  2دستگاه آن به
اصطالح خوابیده بود .این که خرابی هر کدام چیست؟ آن روز فرماندهان توضیح میدادند ،اما من در یادداشت
خود ،فقط کلمه خراب است را نوشتهام و برای همان جلسه همین مقدار مختصرنویسی کافی بود .زیرا توضیحات
آن در خاطرم باقی میماند که بخواهم پاسو یا دستور بدهم و نیز یادداشت و پیگیری کنم .اما معموالً این
خرابیها چیزهایی بود که اگر قطعات مورد نیاز آن تأمین میشد ،از عهده خودمان برمیآمد .آن نیز از عهده ما
خارج بود و در نهایت به کمبودهای کشوری و بعضی نیز به تحریمها مربوط میشد و باالخره سهمیهبندی و
اختالف عرضه کم با تقاضای زیاد.

 حقوق افراد منقضی خدمت داده نشده ،افسر عامل هنوز نیامده.توضیح :در ارتش سلسله مراتب فرماندهی از گذشته دور حساسیت داشتند که افراد وظیفه ،حقوق ماهانه خود
را به موقع بگیرند و عقب افتاده نداشته باشند هرچند که حقوق هر کدام ناچیز است ،اما در مجموع رقم قابل
توجهی میشود و بهویژه اگر عقب افتاده هم داشته باشند .حتماً موقع ترخیص باید تمام مطالبات و استحقاقی
خود را دریافت مینمودند.
این مطالب را که فرمانده گردان مطرح نموده ،معلوم است که افسر عامل نتوانسته از رده باالتر حقوق اینها را
بگیرد و به منطقه بیاورد .متأسفانه این مشکل روزبهروز هم بیشتر میشد و در سالهای بعد شدت یافت ،طوری

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۲۷/
که سرباز با چند ماه طلبکاری ترخیص میشد و بعد مشکالت آن افسر عامل که به حساب تعیین شده هر کدام
واریز و در اسناد خود پیوست نموده و ارائه دهد .در ادامه این امور ،بازرسیها و برخورد با تخلفها  ...ما در نیمه
دوم  ۴سال جنگ ،آن فوقالعاده عملیاتی ناچیز افسران ،درجهداران و سربازان را نیز نمیتوانستیم به موقع
پرداخت نماییم و هر کدام چندین ماه و باالخ ره با گذشت بیش از یک سال طلبکار بودند و با همین طلبها و
بدهیها تعدا دی شهید و مجروح و اسیر و مفقود و  ...شدند .علت عدم پرداخت به موقع هم برمیگشت به عدم
پرداخت باالدستی و کمبود بودجه و مقداری هم به پیچوخمهای چرخه اداری و اسناد مالی.

 سرویس خرمآباد  01صبح حرکت کند.توضیح :لشکر یک اتوبوس پیشبینی نموده بود که هر روز آن تعداد از افسران و درجهداران کادر که منزلشان
در خرمآبا د و یا اطراف آن بود و در نوبت مرخصی ماهانه قرار گرفته بودند  -معموالً  ۲0روز میماندند و ۷0-۷2
روز میرفتند مرخصی ،در مواقع عملیاتهای آفندی و پدافندی و آمادهباشها و لغو مرخصیها نیز این نظم
برهم میخورد -از مواضع خود به ایستگاه اتوبوس که معموالً در سهراه جنداهلل که جای مناسب در وسط منطقه
بود میآمدند و سوار میشدند.
به نظر می آید پیشنهاد این بود که دیرتر حرکت کند تا همه بتوانند به موقع برسند .ضمناً مشابه همین سرویس
از خرمآباد به منطقه حرکت میکرد و این  2اتوبوس در بین راه همدیگر را میدیدند.

گردان  :081سروان کاظمیراد
توضیح :فرمانده این گردان ،از تاریو  ۴۸/۳/۷۴سرگرد علیرضا فتحاللهی بود که چند ماه بعد در  ۴۳/۷/2۴در
همان منطقه در اثر انفجار مین هنگام عبور خودرو از روی آن ،که از گذشته داخل خاك و ناپیدا بود ،شهید شد.
در این جلسه فرمانده گردان ـ سرهنگ 2رازقی ـ که یک ماه بعد از لشکر منتقل شد ،در مرخصی بود و به
جایش افسر یاد شده که ارشدترین افسر موجود گردان بود ،در جلسه شرکت کرده بود .این گردان سمت چپ
گردان  ۷۷۷در ادامه ارتفاعات میمک مستقر بود.

 مشکل ما اقالم سنگري است.توضیح :منظور از اقالم سنگری در آن زمان ،شامل :نایلون برای روی سنگرها و مواقع بارندگی ،کیسه شن یا
همان کیسه گونیهای معمولی متوسط ،تراورس برای سقف سنگرها ،پلیتهای فلزی برای سقف سنگرها،
تیرآهنهای مناسب برای سنگرهای بزرگتر بود  .این سنگرها برای محل استراحت افراد در خطوط مقدم و یا
برای محل کار عناصر فرماندهی و ستادی بود.

 جاده ما در زمستان در مسیر رودخانه آب شور است که آن را آب میگیرد.توضیح :قرار است یک دستگاه تراکتور از پشتیبانی منطقه  ۷که تدارك کننده باالدستی لشکر است بگیرند و به
این گردان بدهند تا در مواقع الزم از آن استفاده کند .از طرفی مشکل فقر وسایل و امکانات وسایل سنگین
مهندسی لشکر در اینگونه مطالب آشکار میگردد .در قسمتهای بعدی نیز بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

 /۲2چگونه میجنگیدیم
 ماشینهاي تفنگ  014مم خراب هستند.توضیح :همان مشکل گردان  ۷۷۷که بیان شد.

 سرآشپز نداریم.توضیح :معلوم است که آشپزخانه این گردان با تعدادی وظیفه کمتجربه فعالیت مینماید و غذای آن هم مسلماً
کیفیت خوبی نمیتواند داشته باشد.

 حقوق و فوقالعاده پرسنل وظیفه طلب داریم.توضیح :همان مشکل گردان  ۷۷۷که بیان شد.

 مصالح جهت بنههاتوضیح :منظور از بنه قسمت عقب گردان که شامل وسایل انبار سررشتهداری ،مخابرات و اسلحهخانه بود که در
تحویل افراد نبود و باید هم در منطقه نگهداری و در مواقع الزم تقسیم و یا استفاده میشد .نگهداری این وسایل
به ناچار به جایی شبیه ساختمان کوچک نیاز دارد .وسایل مورد نیاز این فرمانده شامل :سیمان ،ماسه ،بلوك
سیمانی ،تیرآهن برای سقف و چیزهایی مانند اینها بود که البته بیشتر تأکید وی بر تحویل سیمان بود.

 بار مبنا نیامده.توضیح :بار مبنا یک اصطالح مهماتی است که برای هر اسلحه تعداد فشنگ آن تعریف شده و باید همیشه
همراه یگان باشد و به مصرف نرسد مگر در شرایط حاد و دستور ردههای مجاز و بالفاصله هم باید جایگزین
گردد .معلوم است این یگان برای کسری آن اقدام کرده و میگوید هنوز نیامده است.

 معاون گردان نداریم.توضیح :افسر یاد شده خود رئیس رکن  ۲گردان بوده و این گردان با کسری سازمانی معاون گردان نداشت.
همین افسر هم مدت کوتاهی بعد در نقل و انتقاالت عمومی به پایگاه هوانیروز اصفهان منتقل گردید.

گردان  811شهید طاهري از ژاندارمري ایالم :سروان فالحی رحیمآبادي
توضیح :این گردان از ژاندارمری به این لشکر مأمور بود ،تا مهرماه به استعداد گروهان بود .منطقه مسئولیت آن
سمت چپ گردان  ۷۲۳یا سمت چپ ارتفاعات میمک در منطقه کوهستانی شورشیرین و تنگ تاریکه بود.
نفرات و تجهیزات و سالح آنان ،صد در صد از ژاندارمری بو د و نفرات و فرماندهان آن نیز به صورت نوبتی
تعویض می شدند.
چون این گردان از جهت آن که در مسیر (چانل) آمادی این لشکر وجود نداشت ،آن روز هم گفت من
مطلبی ندارم .فرمانده هم از این پاسو در درون خود راضی بود.

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۲۲/

گردان  0108پیاده قدس :سروان محمدي
توضیح :این گردانها که شماره آنان با  ۷۳شروع میشود ،به نام گردانهای قدس گفته میشدند .افراد وظیفه
این گردانها کسانی بودند که  2۸ماه خدمت کرده بودند و  ۴ماه بعدی را به عنوان احتیاط به این گردانها
منتقل میشدند و نیروی انسانی وظیفه آن را تشکیل میدادند.
نیروی انسانی پایور (کادر) آن را نیز با حداقل نفرات سازمانی از یگانهای عمده گرفته بودند و با حداقل سالح و
تجهیزات باالخره آن را به نام گردان پیاده سبک تعریف نموده بودند .این گردانها را هر کدام ،سازمانیِ یک
یگان عمده محسوب نموده بودند ۷۳۷۲ .را هم سازمانی این لشکر محسوب نموده بودند .نفرات کادر آن از
نفرات یگانهای این لشکر تأمین شده بود.
عمر این یگانها نیز در هر دوره حداکثر  ۴ماه بود و بعد ترخیص و پذیرش برای دوره بعدی .علت انتخاب چنین
روش نیز به جهت کمبود گردانهای رزمی نزاجا بود که در آن روز باید بیش از  ۷۳00-۷۴00کیلومتر خطوط
پدافندی خود را با حدود  ۷00-۷20گردان رزمی ،در مقابل دشمن تأمین مینمود و از عهده آفندهای سنگین
دشمن که بیش از  ۲00گردان رزمی داشت و معموالً با چند برابر نیروی خودی وارد عمل میشدند برمیآمد .با
یک حساب سرانگشتی منطقه پدافندی هر گردان  ۷0کیلومتر ،تازه اگر برابر قاعده نظامی پدافند مینمود و از
جلو به عقب به  ۲قسمت خط تأمین ،خط عمده قوا ،خط احتیاط تقسیم میشدند .در حالیکه در تمام  ۴سال
جنگ ،هیچ وقت ما چنین قاعده را بر عکس دشمن نتوانستیم اجرا کنیم و تمام نیروهای ما در همان خط تأمین
خالصه می شد و بس .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .ضمناً اگر نزاجا میتوانست ،برای اجرای
عملیاتهای عمده در رده بیش از یک لشکر ،از بعضی خطوط پدافندی یگانهائی برداشت کند .در چنین
حالتی ،یگانها ی دیگر خطوط پدافندی باید خارج از استانداردهای دفاعی تا چند برابر بازتر میشدند که بتوانند
خأل آن یگانهای برداشت شده را پر نمایند.
این روش هر چند بهصورت مسکن بهطور موقت جواب میداد ،اما در شرایط جدی و بحران ما تجربه کردیم که
جواب نداد و ما بسیار آسیبپذیر شدیم .سپاه پاسداران نیز در حفظ خطوط پدافندی تا سال ششم جنگ زیر بار
مسئولیت آن نمیرفت و همکاری نمینمود .بهطوری که این روش تعریف سنتی پیدا کرده بود.
با این گردانهای قدس ،بر خالف نظر دستاندرکاران آن زمان در نزاجا ،من از کسانی بودم که موافق نبودم ،زیرا
دردسرهای خود را برای فرماندهان داشت .از طرفی فرمانده نیروی زمینی در آن روز واقعاً از جان و دل هر کاری
میتوانست ،میخواست برای مقابله با دشمن انجام دهد که این گردانهای قدس نمونهای از آنها بود .در این
مورد بحثهای زیادی را می توان ارائه داد که از قاعده این کتاب خارج است .فقط اشارهای نمودم و رد شدم.
محل استقرار این گردان در کانیسخت در محور کنجانچم بین ارتفاعات میمک و زالوآب بود.

 /۲۸چگونه میجنگیدیم
 پرسنل کادر کم داریم ،عناصر ستادي نداریم ،ستوان 8میرود مرخصی ،مثالً گروهبان 2میشود معاونفرمانده گروهان.
توضیح :از همین نمونه ،اهل فن متوجه میشود که وزن این گردان چقدر بود .این مشکل از مشکالت ذاتی این
نوع یگانها بود .فقر ،محرومیت شدید پرسنلی و لجستیکی ،بیش از دیگر گردانهای مشابه سازمانی ،از خصایص
این گردانها شده بود.

 -وسایل سنگري کم داریم.

توضیح :همان مشکل گردان  ۷۲۳که بیان شد.
 کمبود خودرو داریم.توضیح :مشکل ذاتی تمام این نوع گردانها که وجود داشت.

 کمبود الستیک مانند خودروهاي تویوتا ،آیفاتوضیح :از مشکالت تمام یگانها در آن روز بود .منتها این گردان که کمبود خودرو دارد و آن چند تا هم
الستیک مناسب ندارند ،معلوم است چه گرفتاری دارند و چگونه فرماندهی بر این یگان پر از کمبود ،مشکل است.

 سیم مخابرات نیاز داریم.توضیح:اظهار داشت که برای دریافت آن اقدام کردهایم و تحت اقدام است.

 جیره عملیاتی  1درصد به ما بدهند.توضیح :تمام یگانها در آن زمان جیره عملیاتی داشتند تا در صورت بروز مشکالت برای آشپزخانه و غذای گرم
به هر دلیل جنگی و یا تدارکاتی و یا نیروی انسانی ،نفرات گرسنه نمانند و افراد از جیره عملیاتی در اختیار
استفاده نمایند .حاال چطور این فرمانده گفته به ما  ۳درصد بدهند ،چون در یادداشت خود توضیح آن را
ننوشتهام ،االن یادم نمیآید که بگویم این خواسته چه دلیل داشته است شاید به مقدار  ۳درصد کمبود داشته است.

گردان  0121پیاده قدس :سروان محمدي
توضیح :این گردان ،از گردانهای سازمانی لشکر  ۳2به حساب می آمد و به این لشکر در این دوره مأمور شده
بود .چون گردان از لشکر دیگر بود ،فرمانده آن نیز مشکلی را که مربوط به لشکر ما باشد مطرح نکرد و گفت
مطلبی ندارم .محل استقرار این گردان نیز همجوار با گردان ژاندارمری و گردان  ۷۲۳بود.

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۲۳/

گردان  042پیاده :سرگرد عبداللهی
توضیح :فرمانده گردان سرگرد شرفیانی بود که در این روز در مرخصی نوبهای بود و سرگرد عبداللهی ارشدترین
افسر به جلسه آمده بود .این گردان درمحورکنجانچم بین کانیسخت و زالوآب استقرار داشت .سمت چپ آن
گردان  ۷۳۳بود و سمت راست آن گردان ژاندارمری و قدس در کانیسخت.

 ماشینهاي باقی مانده را محدود کردهاند.توضیح :در آن زمان برای عناصر باقی مانده هر گردان در پادگان که معموالً یک تا دو نفر کادر و  ۲-۸نفر
وظیفه بود ،یک یا دو خودرو در اختیار گذارده بودند که کارهای مربوط به گردان را که الزم بود در عقب و
پادگان و یا شهر اقدام شود ،انجام دهند .مثالً  ،یکی از کارهای این نفرات چنین بود که به خانواده رزمندگان
کادر که در منازل سازمانی و یا شهر اقامت دارند سرکشی نموده و نفت برابر سهمیه به منازلشان تحویل دهند و
یا اگر نیاز به کمکی داشتند که از عهده این نفرات برمی آمد ،یاری نمایند ،نظیر شرایط اورژانس بیماری برای
اعضای خانواده و ...
از این جمله که نوشتهام ،چنین برداشت میشود که بعضی از گردانها یک یا دو خودرو بیشتر در آنجا بهکار
گرفتهاند که این فرمانده اظهار میداشت که محدودیت تعیین شده ،کارهای جاری ما را کند و مشکل نموده است.

گردان  0121قدس :سروان رفیعزاده
توضیح :این گردان نیز از گردانهای قدس سازمانی لشکر بود .در آن روز ،فرمانده گردان مطلب خاصی که نیاز
به نوشتن و پیگیری من باشد ،بیان ننمود و من چیزی ننوشتهام .به نظر میرسد در آن زمان این گردان در
مرحله آموزش بعد از پذیرش بود و در خط نبود و در منطقه تجمع بود و در انتظار ابالغ مأموریت و استقرار در
خط پدافندی ،ضمن این که ممکن بود این گردان را به لشکر دیگری مأمور کنند و از کنترل عملیاتی لشکر
خارج گردد و بهطور کلی این نوع یگانها در مرحله پذیرش و آموزش ،اختیار عملیاتیشان در دست رده باالتر
بود و لشکر حق تصرف عملیاتی آن را تا ابالغ رده باالتر نداشت.

گردان  081پیاده :سروان پیاده فضائلی
توضیح :این گردان از لشکر  ۱۱مأمور بود و گردان سازمانی لشکر  ۴۸نبود.

 خاکریز ما کوتاه است.توضیح :خط پدافندی این گردان خاکریز دارد .می گوید ،خاکریز ما کوتاه است و آسیبپذیر هستیم ،تقاضا
داشت ،لودری در اختیار گذارده شود تا خاکریز خود را بلندتر کنند و آسیب کمتر ببیند.

 /۲۴چگونه میجنگیدیم

گردان  288تانک :سرهنگ  2زرهی عنبري
توضیح :فرمانده این گردان با من همدوره بود .این گردان دارای تانک سازمانی ام ۸۱-بود ،اما اینکه چه تعداد
داشت ،االن حضور ذهن ندارم و در یادداشتهای شخصی نیز نوشتهای نداشتم ،ولی مطمئنم که تعداد موجودی آن
کمتر از  ۳0درصد سازمانی بود .گروهان  ۷این گردان در رضاآباد حالت احتیاط داشت .گروهان  2آن در کنترل
عملیاتی گردان  ۷۲۳و گروه رزمی تشکیل داده بود و گروهان  ۲آن نیز در کنترل عملیاتی گردان  ۷۳۳بود.

 سیلبند ما ترمیم شود .جاده ما در جایی نیاز به لولهگذاري دارد.توضیح :معلوم است خواسته اظهار شده ،بحث امکانات و اقدامات مهندسی رزمی و پیشبینی برای مواقع
بارندگی شدید و شسته شدن جاده و عدم امکان عبور و مرور خودرو در آن شرایط نامساعد است.

 دو دستگاه جرثقیل داریم یکی تعمیري و یکی هم در تمام لشکر کار میکند.توضیح :این جرثقیل ها سازمانی گردان و از نوع سنگین بود و لشکر به این شکل از آن در منطقه و باقی مانده
استفاده مینمود .حرف فرمانده گردان این بود که کمک نمایند آن جرثقیل تعمیری که از مسیر رده باالتر
تعمیراتی باید عبور میکرد ،راهاندازی شود و یا آن دستگاه دیگر را به گردان برگردانند.

 اکیپ تعمیراتی از بابک و مسجد سلیمان نیامده.توضیح :در آن زمان از کارخانجات بابک در تهران که مربوط به تعمیرات وسایل سنگین و کارخانه مسجد
سلیمان که به نام کارخانه تانکسازی مشهور بود و این دو از یگانهای تعمیراتی نزاجا بود ،اکیپ تعمیراتی با
وسایل و قطعات الزم به منطقه میفرستادند؛ به عبارتی تعمیر در یگان به عوض تخلیه به تعمیرگاه انجام
میگرفت .معلوم است بهطور نوبهای که باید می آمدند ،نیامده بودند و فرمانده گردان خواستار پیگیری بود.
توجه فرمائید که گردان باید این امور را از مسیر سلسله مراتب پیگیری مینمود ،برای گردان امکان نبود که
رأ ساً با مراکز تعمیراتی ارتباط خدمتی برقرار کند ،بلکه این کار از وظایف پشتیبانی لشکر بود که با این مراکز در
ارتباط بود و نماینده داشت .علت اینکه فرماندهان ،این اشکاالت را در این جلسه مطرح میکنند ،همین است
که رده باالتر از خودشان پیگیری نمایند.

 دستگاه گازگیري نداریم ،بخرند و به ما بدهند ،مدت  4ماه است درخواست کردهایم.توضیح :دستگاهی که اظهار شده برای تنظیم فشار گاز عاید و دافع لولههای توپ تانک است ،این یگان برابر
روش آمادی  ۴ماه است درخواست و پی گیری نموده و نتیجه نگرفته است .در این جلسه میگوید الاقل بخرید و
به ما بدهید .معلوم است از وسایل صنعتی است که در بازار تجاری یافت میشود.

 نایلون میخواهیم.توضیح :نایلون برای سنگرها ،وسایل برای موانع بارندگیها که در آن منطقه از نوع شدید آن میبارید.

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۲۱/
 قطعات زیادي در فضاي باز در پادگان موجود است و انبار میخواهیم.توضیح :به دلیل کمبود جا ،نتوانسته این قطعات سنگین و حجیم را در انبار مسقف جای دهد.

گردان  818توپخانه :سرگرد توپخانه مصطفی سالمی
توضیح :این گردان توپخانه شامل هویتزر  ۷0۳م م بود که لشکر را پشتیبانی آتش توپخانه مینمود .اضافه بر آن
یک آتشبار  ۷۲0مم هم به این لشکر برای تقویت داده بودند.
در این جلسه ،فرمانده گردان مطلبی که نیاز به یادداشت برای پیگیری بنده باشد اظهار ننموده است و چیزی ننوشتهام.

گردان  011پیاده :سرگرد پیاه علی عبدي بسطامی
توضیح :این گردان در محدوده محور کنجانچم استقرار داشت .فرمانده این گردان نامش برای اعزام به دوره
عالی پیاده آمده بود و بعد از مدت کوتاهی از لشکر منتقل شد و جای خود را به افسر دیگری سپرد که در
صفحات بعد نام وی خواهد آمد .شبیه ایشان چند افسر دیگر هم بودند که همان روزها به دوره عالی منتقل
شدند و یا در نقل و انتقاالت برای انتقال به یگانهای غیر عملیاتی قرار گرفته بودند .این هم یکی دیگر از
مشکالت روز افزون فرمانده لشکر شده بود .هرچند که این افسران هم  ۴سال بود که در جنگ بودند و نیاز بود با
دیگران جابجا شوند.

 جاده گردان ما نیاز به شنریزي دارد.توضیح :شبیه مشکالت قبلی که بیان شد.

 خمپارهاندازهاي  021مم و  40مم وسایل هدایت آتش دارند.توضیح :از این جمله چنین برداشت میشود که بعضی خمپارهاندازها از وسایل هدایت آتش استفاده نمیکنند و
به شکل تجربی تیراندازی میکنند ،فرمانده میگوید وسایل هدایت آتش آنها در اختیار گذارده شود.

 خودروهاي تفنگ  014مم ما خراب است.توضیح :شبیه مشکالت قبلی که اشاره شد.

 یک دستگاه کاربیت الزم داریم.توضیح :این دستگاه را برای کارهای جوشکاری در گردان نیاز داشت.

 خودرو تانکر گازوئیل نداریم.توضیح :گردان برای خودروهای گازوئیلی خود نیاز به تانکر داشت.

 /۲۴چگونه میجنگیدیم

گروهان سوار زرهی :ستوان  8امیري
توضیح :معلوم است فرمانده این گروهان که حداکثر سروان میتواند باشد ،در مرخصی نوبهای بوده و ارشدترین
افسر به ستوان  ۲رسیده .این افسر مدتی بعد به دفتر اینجانب مأمور شد و در سمت آجودان فرمانده لشکر با
اینجانب تا روز آخر همکاری صمیمانه و صادقانه داشت.

 مشکل جاده داریم.توضیح :مشابه مشکالت قبلی.

گردان پدافند :ستوانیکم رضائی
توضیح :این لشکر یک گردان پدافند  2۲مم و  ۷۸/۳مم داشت که تعدادی کم از آنها در منطقه و بقیه در
استان لرستان از تنگ فنی تا صنایع دفاعی درود ،بروجرد ،الیگودرز و سایر تأسیسات و ذخایر نفتی و بهویژه خرمآباد در
مناطق حساس حیاتی و اقتصادی پراکنده بودند و مأموریت مقابله با حمالت هوایی دشمن را داشتند .افسر یادشده
به جای فرمانده گردان در جلسه آمده بود و مطلب الزم برای یادداشت ،از آن ثبت نکردهام.

گروهان مهندسی :سروان موالئی
توضیح :این افسر هم از افسران خوب لشکر بود که بعد از مدت کوتاهی در نقل و انتقاالت ،از لشکر منتقل و
افسر دیگری جایگزین وی گردید که افسر بعدی سابقه خدمتی وی در پست مهندسی پادگان بود و در سمت
این گروهان تجارب اول رزمی را کسب مینمود .مطلبی که قابل یادداشت من باشد در دفترچهام ننوشتهام.
ضمن آنکه اکثر یگانها کارشان با این گروهان بود و به وسایل سنگین مهندسی رزمی وی نیاز داشتند.

گردان  0124پیاده قدس :سرگرد احمد باتمانقلیچ
توضیح :این گردان هم از یگانهای قدس سازمانی بود که در مسئولیت تأمین پرسنلی و لجستیکی لشکر قرار
داشت ،اما از جهت عملیاتی در اختیار قرارگاه غرب و ستاد نزاجا ،آن هم از دو قسمت معاونت احتیاط و معاونت
عملیات و اطالعات ،بود .آن زمان این گردان مشغول پذیرش و آموزش بود.

 افسر عامل نداریمتوضیح :به دلیل همان جنس فقر و محرومیت همهجانبه این نوع گردانها ،در اینجا افسر عامل میخواهد.
معلوم است از آن چند نفر انگشتشمار موجود نمیتواند تأمین کند .افسران عامل گردانها در آن زمان کارشان
این بود که به دنبال حقوق و فوق العاده پرسنل کادر و وظیفه باشند و آن را از کنترولر و دارایی لشکر تحویل
گرفته و بیاورند دستی به هر یک تحویل داده و رسید و لیست و امضاء در چند نسخه بگیرند و باالخره تسویه
حساب کنند .در مجموع ،رقم دریافت تمرکزی و پرداخت انفرادی عدد بزرگی میشد که معموالً افسران یا
درجهدارانی که برای این کار تمایل نداشتند و به شکلی که مشکلساز نشود سعی میکردند از آن اجتناب کنند.

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۲۳/
افسر یادشده در سالهای بعدی جنگ تحمیلی ،که آن زمان دیگر فرمانده آنجا نبودم ،در یکی از عملیاتهای
موفق دشمن اسیر گردید و همزمان با ورود آزادگان به میهن اسالمی برگشت .من دیگر در مسیر خدمتی با وی
قرار نداشتم و اطالعات بعدی خدمتی وی را نمیدانم.

گردان پشتیبانی :سرگرد اردنانس دوستعلی سیاهوش
توضیح :فرمانده این گردان سرهنگ حسینیان بود که در آن روز در مرخصی نوبهای بود .حداکثر درجه سازمانی
این گردان سرهنگ  2بود ،ا ما فرمانده فعلی آن سرهنگ بود و سن خدمتی وی نیز از من بیشتر بود .این هم از
اشکاالتی بود که در زمان جنگ کموبیش در یگانها معمول شده بود .یا چند درجه پایینتر از درجه سازمانی و یا
بیشتر در فرماندهان دیده میشدند .در یگانهای رزمی معموالً درجات موجود کمتر از درجات سازمانی ،اما در
ستادها و یگانهای غیررزمی درجات موجود بیشتر از درجات سازمانی بود .اینها تجارب جنگ بود که باید بعد از
جنگ برای آن چارهسازی و طرحهای مناسب تهیه میشد ،اما فکر میکنم هنوز هم که هنوز است به این حرفها
توجهی برنامهای و سازمانی نشده است ،مسلماً در روزگار بعدی و مشابه نیز به مراتب گرفتاری بیش از این خواهیم
داشت .این گردان با  ۲گروهان آماد و ترابری ،تعمیر و نگهداری و بهداری باید این لشکر را با بیش از  ۷0گردان
در منطقهای از میمک و کنجانچم در استان ایالم تا پادگان خرمآباد در استان لرستان پشتیبانی مینمود .در حالی که
پشتیبانی لشکرهای سازمانی ،همطراز و یا سنگینتر از تیپ است و این گروهانها هم هر کدام گردان هستند با
۲گروهان اجرایی و  ۷گروهان ارکان .با این توضیح حدیث مفصل را بخوانید و ببینید چگونه میجنگیدیم؟
افسر این گردان مطلبی را که من یادداشت کرده باشم نگفته بود ،ضمن اینکه در صفحات قبل متوجه شدید
تمرکز بیشتر خواستهها و مشکالت ،مربوط به این یگان بود و حجم سنگینی از کارها را یادداشت کرده و با خود میبرد
که دستورات را به زیر مجموعه خود صادر و پیگیری نماید.

گروهان قرارگاه :سروان غیاثی
توضیح :فرمانده این گروهان سروان غیاثی بود که سن خدمتی وی بیش از درجه سروانی بود .معاون ایشان
ستوانیکم علینژاد که سرپرستی دژبان لشکر در منطقه را نیز برعهده داشت ،چند ماه بعد در  ۴۳/2/2۱در اثر
بمباران هوایی دشمن بر موضع گروهان قرارگاه ،همراه تعداد دیگری شهید شد.

 کمبود قطعات خودرو کاام تخلیه خودروهاي رده  . 1تعداد  841خودرو رده  1در باقیمانده داریم.توضیح :این نوع خودروها که به نام رده  ۳گفته میشدند ،خودروهایی بودند که غیرقابل تعمیر بوده و باید به
مراکز تعمیراتی رده  ۳تخلیه و از دارائی برابر صورتجلسههای مربوط کسر می شدند .اقدامات اداری ،ستادی و
باالخره اجرایی آن برای قبول پذیرش از رده باال و تخلیه آن و بعد اقدامات مربوط برای کسر از دارائی از کارهای
سنگین و نفسگیر بود که اقدامات این کار از صفر تا صد گاهی سالها طول می کشید و در نهایت به نتیجه هم
نمیرسید .در آن روزها ،هم در منطقه و هم در پادگانها ،گورستانی وسیع از این خودروهای سبک و سنگین
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دیده میشد که بیشتر آن ها فقط برای بازیافت مناسب بودند ،حتی قطعات قابل استفاده آنها نیز باز و برای
خودروهای دیگر استفاده شده بود .ضمن وجود این مشکل ،مسئله دیگر هم آن بود که این خودروها در آمار
موجودی یگانها محسوب میشدند و هنگام تقسیم خودروهای جدید ،چنین آمار به شکل غلط ،مالك
محاسبات قرار میگرفت و کامالً به زیان یگانهای صاحب این خودروها تمام میشد .میتوان از عدد ۲۴0
خودرو ،عمق مسئله و پیچیدگی آن را فهمید .معلوم است بعد از پیروزی انقالب اسالمی از سال  ۳۱تا سال ۴۸
این تعداد جمع شده و نتوانستهاند تخلیه و از آمار کسر نمایند .این هم نمونهای از غول دیوانساالری بود که یگانها
گرفتار آن بودند.

 قطعات نو داریم که اینها را نیاز نداریم.توضیح :می گوید در انبار خود در پادگان ها تعداد زیادی قطعات نو که جای انبار و قفسه ها را هم اشغال
نموده اند داریم که برای خودروهای خارج از استفاده قرارگاه است و ما نیاز نداریم .اگر این قطعات فهرست
میشد ،به صدها اسم می رسید که از هر کدام  ۷تا ده ها تعداد و برای ه ر کدام نیز کارت انبارداری ،حساب و
کتاب و شمارش های نوبهای داشتند  .حتی بعضی از این قطعات برای خودروهایی بودند که اصالً دیگر در
ارتش وجود خارجی نداشتند و بیرون از آن وجود داشتند .در هر حال یک سامانه آسان و مطمئن در
سامانه های آمادی ،برای این وضع تعریف نشده بود و همچنان در پیچ و خم های اداری و آمادی ،یگانها
سال ها گرفتار آن بودند.
شبیه این موضوع در دیگر یگانهای نزاجا و بلکه سایر نیروها هم وجود داشت .برای پیشگیری از سوءاستفاده
راهی هم برای فروش آنها باز نشده بود .در حالی که در آن شرایط تحریمها و کمبودها ،اگر راه برای استفاده از
آنها و خواب نماندن قطعات باز می شد ،در نهایت به نفع کشور بود و با نگاه ملی و خارج از نگاه سازمانی،
همسوی منافع ملی هدایت میشد.

 الستیکهاي روکشی زود از بین میروند.توضیح :باز هم به جهت تحریم ها و نیز کمبود ارزی در زمان جنگ و همچنین فعالیت محدود کارخانههای
الستیکسازی داخل کشور ،مشکل الستیک خودروها از مشکالت بازدارنده یگانها شده بود .حوادث و تلفات
زیادی به همین علت که الستیکها صاف بودند در سوابق  ۴سال جنگ نزاجا وجود دارد .کمبود الستیک را از
یک راه هم با روکش انداختن به الستیکهای مستعمل و فرسوده ،تأمین میکردند .در اینجا این فرمانده
میگوید عمر این نوع الستیکها بسیار کم است و زود از بین میروند.

رکن  : 2سرگرد شقاقی
توضیح :این افسر رئیس رکن  2بود ،اما دیگر در آن زمان که  ۴سال از جنگ میگذشت ،خسته شده بود و اصرار
بر انتقال داشت و باالخره هم بعد از مدتی کوتاه منتقل شد و همطراز وی جایگزین نشد و به ناچار ستوانیکمی در
یکی از گردانها که رکن  2آن یگان بود ،به جای وی قرار گرفت .با توجه به شرایط زمان ،مکان ،یگان ،هم آن
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سرگرد و هم این ستوان  ۷برای این لشکر مناسب نبود و باید بیش از اینها تقویت میشد که متأسفانه ما از چنین
امکانی محروم بودیم ،هم به دالیل سازمانی و هم کمبود در سطح نزاجا و هم طوالنی شدن جنگ.
وظایف رکن  2در جو ،زمین و دشمن خالصه میشد.

 مناطق ممنوعه – محدود – آزادتوضیح :رکن  2توضیح داد که یگانها به این مناطق که مشخص نمود ،در محدوده مسئولیت خود توجه و
اجازه ورود عشایر با احشام مربوط و نیز رفتو آمد غیرنظامیان و افراد بومی و ناشناخته به مناطق ممنوعه و
محدود را ندهند و شرایط ضروری را نیز مشخص نمود.

رکن  :8سرهنگ 2توپخانه ستاد رحیم مقدم
توضیح :این افسر همدوره من بود و اخیراً بعد از طی دوره فرماندهی و ستاد – دافوس – به این لشکر منتقل
شده بود .افسر باسواد ،دلسوز و زحمتکشی بود و همکاری صمیمانهای با اینجانب و سایر همکاران بهویژه در
شرایط سخت عملیاتی داشت .ایشان چند سال است که مرحوم شدهاند .وظایف رکن  ۲در چهار کلمه سازمان،
آموزش ،طرحریزی و عملیات خالصه میشد.

 اشاره به تیراندازي و نمراتتوضیح :در همان منطقه عملیاتی و درگیر ،رکن  ۲برنامه آموزشی و تیراندازی برای کلیه افراد یگانها و کلیه
سالح ها منظور و نظارت و بازرسی مینمود و نتیجه نمرات و چکلیستها را نیز به فرمانده ارائه و پس از اخذ
دستور به یگانها ابالغ مینمود .در اینجا توضیح میدهد که تالش و دقت بیشتری بهعمل آورند که نمرات
تیراندازی به بهترین نمره نزدیک شوند.

رکن  : 0سروان مؤمنی
توضیح :این افسر با سن خدمتی باالتر از درجه سروانی ،مسئولیت سرپرستی رکن  ۷را داشت و با جان و دل و
کار زیاد ،رکن  ۷لشکر را مدیریت میکرد .وظایف رکن  ۷در حفظ استعداد یگان ،مدیریت نیروی انسانی ،حفظ
روحیه ،خدمات بهداشتی ،حفظ انضباط و قوانین ،مدیریت قرارگاهها و متفرقه خالصه میشد.

 بعضی یگانها ،عین گزارش نفر را میفرستد.توضیح :منظورش این بود که یگانها به آنچه که در توان خود دارند در مورد گزارش افراد اقدام کنند و نتیجه
اقدام و نظر خود را نیز مکتوب نمایند.

آجودانی :سروان آجودانی حاجبابائی ،ستوانیکم آجودانی طیبینیا
توضیح :سروان حاجبابائی اخیراً به این یگان به عنوان رئیس آجودانی منتقل شده بود .ستوانیکم طیبینیا
متصدی شعبه افسران و کارکنان پایور با سن خدمتی بیش از درجه خود از افسران قدیمی آجودانی این لشکر
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بود .در این جلسه این دو نفر از خرمآباد برای پاسو به سؤاالت و نیز ثبت خواستههای یگانها در رابطه با وظایف
آجودانی آمده بودند.
در دفتر مطلبی از این دو نفر ننوشتهام ،معلوم است مطلبی که الزم باشد من یادداشت کنم ،از طرف ایشان
اظهار نشده است.

شعبه وظیفه آجودانی :ستوان  8رازي
توضیح :تمام مجموعه آجودانی لشکر در پادگان مستقر بودند .پروندهها و نامهها را هر روز با همان اتوبوس
مرخصیها برای مالحظه و امضای هیئت رئیسه لشکر تا فرمانده لشکر به منطقه میفرستادند و سوابق روز قبل
را برمیگرداندند.
نامههای آجودانی بیشترین حجم نامه از جهت تعداد بود .برای امضای نهایی هم تقسیم کار شده بود .امضای
نهایی بعضی موضوعات که روش جاری بود و به دستور نیاز نداشت ،از طرف فرمانده لشکر توسط سرپرست
باقیماندهها که آن زمان سرهنگ 2روحاهلل طوسانی بود ،زده میشد .بقیه به منطقه میآمد و تعدادی به امضای
نهایی رئیس ستاد و تعدادی هم به امضای نهایی معاون لشکر و باالخره بقیه به امضای نهایی فرمانده لشکر
میرسید که قبل از آن به رؤیت و پی نوشت و یا امضای مقامات ماقبل رسیده بود ،برای مرحله صدور پایان
مییافت .تنها کسی که از آجودانی لشکر در منطقه بود همین ستوان رازی بود که هم رابط آجودانی منطقه و
باقیمانده بود برای مدیریت این پروندهها و نامهها در رفتوبرگشت و هم افسر اقدام کننده امور نفرات وظیفه بود
که با توجه به جمعیت زیاد آنان ،برای پاسخگویی به امور اداری و انفرادی آنان ایشان تمام وقت در منطقه بود،
از طرفی امور وظیفه به این یک نفر خالصه نمیشد و بقیه همکاران وی در آجودانی لشکر نیز مشغول این نوع
اقدامات بودند.
آن روز مطلبی که نیاز به نوشتن من باشد از طرف ایشان اظهار نشد .بعد از چند ماه به سبب مشکالت و
شکایاتی که بهطور فزاینده از طر ف فرماندهان و پرسنل به واسطه امور آجودانی به من میرسید و نیز کندی
اقدامات اداری انفرادی پرسنل رزمنده که در پروندهها با آن مواجه می شدم ،دستور دادم که تمام آجودانی هم
به منطقه بیایند و همچنین ترتیب ساخت سنگرهای کار و زیست آنان را با آن کمبودها دادم .باالخره آنان
آمدند و در نظارت مستقیم و پیگیریهای نزدیک اینجانب و دیگر قسمتها و نفرات لشکر قرار گرفتند .این کار
هرچند خوشایند تعدادی از نفرات آجودانی نبود ،اما رضایت رزمندگان منطقه در تقدم قرار داشت .بعد از تعویض بنده،
با دستور فرمانده بعدی و اصرار این آقایان ،آجودانی به پادگان برگشت .اما در همین مدت ،شناخت بیشتر و نزدیکتری
با مشکالت پرسنل بهویژه نفرات کادر پیدا نمودند که در سرعت کاری آنان بعد از این تحوالت تأثیر مثبت باقی گذارد.
خالصه وظایف آجودانی عبارت است از :اقدامات انفرادی ،نفرات یگان درباره :ترفیعات ،انتصابات ،مشاغل،
انتقاالت ،درگذشتگان ،شهدا ،تغییرات پرسنلی ،پذیرش ،ترخیص و ...
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آجودانی ،شعبه شهدا
توضیح :این شعبه در خرمآبا د بود و اقدامات مربوط به شهدا و ثبت در سوابق و مطالبات مربوط به خارج از
لشکر از وظایف این شعبه بود .نام مسئول آن را در دفتر ننوشتهام ،معلوم است حضور داشته و مطلبی که من
الزم به یادداشت داشته باشم ،نوشته نشده است.

آجودانی شعبه قضایی :استوار اطمینان
توضیح :این شعبه در حقیقت نامه های مربوط که باید با سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر در خرمآباد و یا
مشابه آنها مکاتبه کند ،اقدام مینمود .بیشتر این نامهها نیز شامل فرار از خدمت و مراجعت و احاله به دادگاه و
دریافت حکم قضایی برای فرد مورد بحث بود .مطلبی یادداشت نشده است.

بازرسی :سروان بهرامی
توضیح :این افسر هم پس از مدت کوتاهی منتقل شد و افسر دیگری جایگزین وی شد.
مطلبی یادداشت نکردهام.

حفاظت اطالعات :ستواندوم فرخزادي
توضیح :افسر جوان و بسیار خوشبرخورد و مؤدبی بود ،چند ماه بعد در اثر تک دشمن در  ۴۳/2/2۱و رزم
نزدیک با دشمن در آن شرایط که با چند برابر خودی با دشمن میجنگیدیم ،این افسر همراه با چند نفر از
همکاران خود فراتر از وظایف سازمانی ،به سب ب کمبود نیروی پدافند کننده در مقابل نیروی دشمن میجنگید و
در همین حادثه مجروح و گرفتار موج انفجار شد و بخشی از سالمتی کامل خود را برای همیشه از دست داد.
در این روز مطلبی از ایشان یادداشت نکردهام.

کنترولر :سرهنگ مام خاتم
توضیح :این افسر با سن خدمتی باال و رسته دارائی ،دارای دین کلیمی بود که با ما همکاری مینمود و به سن
بازنشستگی نزدیک شده بود .کنترولر امور مربوط به دریافت بودجه و نظارت بر هزینه آن را برابر مقررات مالی
بر عهده داشت  .ضمناً بر قسمت دیگری به نام دارائی یگان نیز نظارت تخصصی داشت .مطلبی از ایشان در آن
روز ننوشتهام .ضمن این که به آخر وقت رسیده بودیم و نفرات آخر با توجه به مطالب مهم بیان شده ،مدیریت
زمان را نیز رعایت مینمودند .این افسر نیز برای این جلسه از خرمآباد آمده بود.

دارائی :سرگرد زاده رفیع
توضیح :دارائی ،اعتبارات واگذاری را در حساب بانکی مربوط دریافت و برابر تقسیمات مصوبه به افسران خرید و
عامل پرداخت و باالخره اسناد هزینه شده اخذ و برابر روشهای مالی تسویه حساب میگردید .ایشان نیز مطلبی
برای یادداشت بنده اظهار ننمود.
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افسر آماد :سرگرد رضائی
توضیح :مطلبی ننوشتهام.

پزشک  :دکتر شبدینی
توضیح :مطلبی ننوشتهام.

مواد غذایی :دکتر معصومی
توضیح :مطلبی ننوشتهام.

دژبان :ستوانیار عظیمی
توضیح :مطلبی ننوشتهام .به جای ستوان علینژاد ،فرمانده دژبان منطقه حضور پیدا کرده بود.

دفتر نگهداري :سرگرد نصیري
توضیح :مطلبی ننوشتهام

گروهان مخابرات :سروان شریفی
 آامها ماشین ندارند و با شارژ قابل حل است.توضیح :منظورش این بود که از بیسیمهای آام که روی خودرو سوار میشوند و با باطری ماشین کار میکنند،
بدون خودرو و با کمک باطری و شارژر مربوطه ،میتوان استفاده و بهرهبرداری نمود.

عقیدتی سیاسی :حاجآقا علیمحمدي
توضیح :مطلبی از ایشان ننوشتهام ،مسلماً صحبت کردهاند ،اما چیزی که الزم باشد یادداشت نمایم ننوشتهام.
حجتاالسالم علیمحمدی ،همکاری خوبی با اینجانب داشت ،در تک دشمن در  ۴۳/2/2۱نیز با تعدادی از
همکاران خود فراتر از وظایف سازمانی به نیروهای پدافندی ،با رزم نزدیک کمک نمود .در همین زمان یکی از بهترین
سربازانش هم شهید شد.

فرمانده لشکر :سرهنگ صادقیگویا
توضیح :در پایان جلسه ،من ضمن آن که دستورات مربوط به هر موضوع را در همان موقع اظهارات به قسمت
مربوطه دادم .ضمناً مطالب دیگری در خاتمه اظهار داشتم.
نکاتی که در دفترم یادداشت کردهام شامل موارد زیر است.

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۸۳/
 تلفات در مواقع غیر درگیري مستقیم و رویارویی با دشمن نباید داشته باشیم.توضیح :ما هنوز کار علمی با اعداد و ارقام معتبر درباره  ۴سال جنگ نکردهایم .ما آماری نداریم که بگوییم چه
تعداد از نفرات خودی در شرایط پدافندی ساکن در اثر توپخانه و خمپاره و یا تیر مستقیم دشمن شهید و
مجروح شدهاند .مسلماً اگر آموزشها و انضباطها و حساسیتها قوی بود ،ما این تلفات را میتوانستیم با عبور و
مرور از کانالها و کاله آهنی بر سر و اقدامات الزم برای کندن کانال ها به صفر نزدیک کنیم .آن روز حرفم این
بود که در خطوط مقدم رفت و آمدها را به داخل کانالها ببرید و این کانالها را هم باید زحمت بکشید و ایجاد
کنید .ضمناً از تجمع افراد بهویژه مواقع دریافت غذا و آب بهشدت جلوگیری و به شکل خوب این امور مدیریت
شود و تمام قواعد پدافند غیرعامل رعایت گردد.

 تعدادي نماز نمیدانستند.توضیح :به هر یگانی میرفتم ،ضمن پرسش درباره موضوعات مختلف از قبیل :آموزشها ،نوبت مرخصیها،
نگهبانیها ،سالحها ،مهمات ،مواضع ،سنگرها ،حقوق ،فوقالعاده ،جیره غذایی ،کیفیت غذا ،آب ،یو ،قند ،چای،
استحقاقیها شامل :ملبوس ،پوتین و  ...بازدید از سنگرها و وسایل زیست و خواب ،توالت ،حمام صحرایی،
آشپزخانهها ،ستادها ،پرونده ها ،نظافت محیطی و شخصی و دهها موضوع دیگر ،یک سؤال هم راجعبه نماز و
احکام مربوط به طهارت از بعضی سربازها میپرسیدم .متأسفانه گاهی میدیدیم این سرباز جوان که فقط  ۸-۳سال
از آغاز بلوغ فاصله گرفته است ،نماز نمیداند ،وضو ،غسل و  ...نمیداند ،در حالی که معلوم بود که یک جوان پاك و
ساده و بیغلوغش آمده و در میدان رزم در جبهه اسالم خدمت میکند و هر لحظه هم در خطر از دست دادن
جان و یا سالمتی خود است و ...این نکتهای اساسی بود که من میخواستم ،همه بسیج شوند و همکاری کنند تا به
صفر برسانیم .حتی برای آن طرح نمازآموزی هم تهیه و با همکاری عقیدتی سیاسی اجرائی نمودم که تأثیر قابل
قبولی را داشت .هر چند که فرصت برای مطلوبرسانی آن حاصل نشد و عمر خدمتی من در آن لشکر چندان
طوالنی نشد.

 افراد بیسواد در یگانهاتوضیح :در آن زمان متوجه شدم که تعدادی از سربازان ما بیسواد هستند .آن روز دستور دادم ،آموزش سواد
این عده حتماً باید جدی گرفته شود و برابر برنامه ابالغی رکن  ۲پیشرفت کار را در هر یگان کنترل خواهم کرد.
به هر قیمتی شده باید در ساعت آموزش ،سرباز بیسواد را از سایر کارها منفک و به کالس هدایت نمایند.
ارتش قبل از انقالب نیز به این امر حساس بود و تمام سربازان بیسواد در یگانهایی که درست فرماندهی و
مدیریت میشد ،در پایان خدمت ،باسواد ترخیص میشدند.

 کندن کانال و استحکاماتتوضیح :تأکید مجدد ،اضافه بر توضیحات قبل.

 /۸۴چگونه میجنگیدیم
 سیگارتوضیح :به شدت با سیگار مخالف بودم و در این جا خواستم که به شکلی مدیریت کنند که سرباز سیگاری نشود
و اگر هم سیگاری است آن را ترك کند .پرسنل کادر هم با روش مناسب نسبت به آنان ،سیگار را کنار بگذارند.
من این روش را ،هم به شکل آمرانه و هم آگاهسازی و اطالعرسانی درباره مضرات سیگار از طریق دعوت از
پزشکان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در مرکز آموزش درجهداری در مسئولیت قبل ،اعمال و نتایج خوبی
هم کسب نمودم .در جبهه نیز میگفتم رزمنده ما باید با سالمت کامل باشد ،ورزیده باشد و نفس برای دویدن و
تعقیب دشمن و یا گریز از دشمن و پنهان شدن و ضربه زدن را داشته باشد .این انتظارات هم با سیگارکشی
امکانپذیر نیست .در هر یگانی که میرفتم و هر بازدیدی که انجام میدادم به این امور توجه داشتم و اگر از
جیب سربازی سیگار درمی آوردم اقدامات آمرانه ،مشوقانه و ناصحانه و  ...آغاز و پیگیری میشد.
ایکاش آن زمان که در سال  ۴2این کار را از مرکز آموزش درجهداری شروع کردم ،دیگر یگانها و حتی
مجموعه های کشوری نیز این چنین فعال و حساس میشدند و مسلماً مشکالت امروز را در جامعه به نام اعتیاد
نداشتیم و یا بسیار ناچیز بود .حیف که چنین نشد و صد حیف برای آینده اگر حساسیتها و جدیتهای کنونی
افزایش نیابد.
توضیح :هنگام نگارش این یادداشتها و توضیحات جلسه متوجه شدم که رکن  ۸یا حضور نداشتند و یا نامی
یادداشت نکردهام .البته با توجه به حجم کاری زیاد رکن  ۸میتوان احتمال داد که آن روز هم قرار بوده دنبال
کاری در رده باالتر باشد و عدم حضور وی موجه بوده و با توجه به آن که نزدیک فرمانده در ستاد حضور دارد،
دیگر نماینده از آن جا برای حضور در جلسه خواسته نشده ،موارد الزم نیز در صورت نیاز از طریق رئیس ستاد
حضوری به وی ابالغ شد .خالصه وظایف رکن  ۸در امور آماد ،نگهداری ،ترابری و خدمات متفرقه است.
توضیح دیگر :یادداشتهای دفتر اینجانب در  ۲0سال قبل مربوط به این جلسه  ۴۸/۴/۷۴جمعاً در  ۸صفحه با
عبارات کلیدی و خالصه که برای خودم قابل فهم و برداشت بود ،نگاشته شده است .در حالیکه همین عبارت
کلیدی با توضیح مفاهیمی برای عموم ،در این نگارش به این تعداد صفحه رسیده است .با وجودی که قاعده
«خالصه و مفید» مورد توجه بوده است اما همان کلمه مفید در کنار کلمه خالصه ،حجم کار را چنین افزایش
داد .اجازه بدهید این حرف را هم در همین جا ارائه دهم.
اگر دقت کنیم خداوند به همه انسانها استعداد مدیریت داده است .حتی کودکان هم ،اگر دقت کنید ،با
چیزهایی که سروکار دارند شامل :محیط ،اشخاص و اشیاء ،رفتار مدیریتی میکنند .بزرگترها نیز به مراتب با
موضوعات بیشتر  ،از ساده تا پیچیده ،از منفرد تا متعدد سر و کار دارند و چگونگی مدیریت این موضوعات و
مسائل ،قدرت مدیریتی آنان را معلوم میکند.
شما فقط با خواندن مذاکرات همین کمیسیون و اینکه چه کسانی بودند ،چه یگانهائی ،چه مسائلی ،چه
موقعیت زمانی و مکانی ،تعدد مسائل ،امکانات ،انتظارات ،مسئولیتها ،اختیارات و  ...متوجه میشوید که مدیریت
این امور ،باالخره علم و تجربه میخواهد و از عهده کسانی که علم یا تجربه این کار را نداشته باشند بر نمیآید،
هر قدر هم ضریب هوشی باالئی داشته و یا حتی پرفسور در موضوعات دیگر باشند .با همین توضیح ،بنده اعتقاد

پنجشنبه ۴۸/۴/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۸۱/
دارم که هیچ معاون وزیر ،مدیر کل یا همطراز آن ،توان مدیریت قابل قبول یک گردان ارتش با این شکل و
ترکیب سازمانی و خدمتی و با معیارهای علمی نظامی را ندارند .البته ممکن است کسی با مقامات بلندپایه در
ارتباط باشد و با پشتگرمی به آنان ،گردان را شارژ کند و در ظاهر هم همه اظهار رضایت کنند ،اما این گردان
بهطور مستمر نمی تواند این وضع را ادامه دهد و پاسخگوی مأموریت تعریف شده در شرایط سخت نمیباشد.
فقط با شارژ کردن و خارج از رعایت قاعده سلسله مراتب عمودی ،از مشکالت عبور کردن ،گردان ساخته
نمیشود .گردان با مدیریت صحیح علم و تجربه نظامی ساخته میشود.
اما بر عکس باید بگویم که یک فرمانده گردان خوب ارتش ،قادر به قرار گرفتن در جایگاه وزارت تا مدیریت
کل و اعمال مدیریت خوب وزارتخانه میباشد ،زیرا هر قدر جایگاهها بزرگتر می شوند ،امکانات و ابزار مدیریتی و
همکاران کافی برای ریاست ،بیشتر ،بهتر و آسانتر میشود .این اعتقاد شخصی من است ،شاید کسانی قبول
داشته و عدهای هم قبول نداشته باشند .اما بنده حاض ر به دفاع جدی از استدالل و آزمون عملی این نظریه
هستم .مصادیق این نظر را شما میتوانید در انتصابات مشاغل مدیر کلی به باال در دهههای اخیر در یادهای خود
پیدا کنید .کسانی را به خاطر میآورید که در این جایگاههای شغلی قرار گرفتند که اصالً یک روز سابقه خدمتی
در آن دستگاه نداشتند .بعضی از این اشخاص حتی سابقه مدیریتی بر یک مجموعه صد نفری نداشتند چه رسد
به مجموعههای بزرگتر از آن ،با این حال به واسطه شناخت و ارتباطی که با مقامات باالتر داشتند تا چند سال در
این جایگاه خدمتی قرار گرفتند و باالخره آن مجموعه را از خوب تا بد اداره کردند .اما در این چند دهه گذشته
یک نفر از این گونه اشخاص را ندیدم که در این مشاغل گردان تا لشکر قرار بگیرند .مسلماً اگر میتوانستند ،سر و کله
آنان در این مشاغل هم پیدا میشد.
از بیان این مطلب نمی خواهم استنباط شود که نظامیان بروند در آن مشاغل قرار بگیرند ،بلکه میخواهم
بگویم ،می توانند .اما بهترین حالت آن است که مسئولیت مشاغل کشوری و لشکری بر اساس شایستهساالری و
ضوابط صحیح و علم و تجربه مربوط و به صورت پلکانی سپرده شود ،تا روشهای دیگر.

پنجشنبه  48/4/04؛ بعدازظهر تا شب
پیش از ظهر به شرح فوق گذشت ،بعدازظهر تا شب نیز برابر روال معمول ،مطالعه نامهها و
پروندهها و پینوشت دستورات درنظر گرفته شده ،همراه این امور نیز مراجعات ستادی و
خدمتی مسئوالن ستادی و نیز فرماندهان قسمتها ،بهویژه قسمتهای پشتیبانی رزمی و
خدمات رزمی و عالوه بر آن مراجعات خارج از برنامههای جاری ،نظیر مهمانان و مقامات
خارج از لشکر و ادامه امور شبیه اینها تا پایان شب و شروع خواب بعد از نیمه شب.
کار شخصی هم در این فاصله شامل ادای نماز و صرف غذا و امور بهداشتی میشدکه در
مجموع از  ۷-2ساعت تجاوز نمیکرد.

 /۸۴چگونه میجنگیدیم

غرض از بیان این مطالب آن است که خواننده این نوشته با دانستن این نمونه بداند ،وقت
یک فرمانده آن زمان چگونه مدیریت وسپری میشده است.
جمعه  48/4/01؛ گردان ژاندارمري
امروز ابتدا رفتم مواضع گردان ژاندارمری را که به ما مأمور و در جوار شرق ارتفاعات
میمک و غرب ارتفاعات کانیسخت ،در ارتفاعات شورشیرین و تنگ تاریکه مستقر بود ،بازدید
نمودم .پس از شناخت مواضع و نفرات گردان ،رفتم به گردان  ۷۳2۴قدس که در منطقه تجمع
و عقب خط دفاعی در محور کنجانچم مستقر و مشغول سازماندهی و آموزش بود تا بعد از
این مرحله بنا به دستور بعدی رده باال وارد خط دفاعی و مسئولیت تعیین شده قرار گیرد.
دیشب باران باریده بود و با توجه به این که نفرات در چادر انفرادی  2نفره مستقر بودند و
امکاناتشان نیز از جهت نایلون و بیل و کلنگ و  ...ضعیف بود ،شب سختی را گذرانده بودند و
وسایل داخل چادر از تفنگ گرفته تا ملبوس خیس و گلی شده بودند .گردان و نفرات شرایط
ارائه مناسب بازدید را نداشتند .فرمانده گردان ،سرگرد باتماقلیچ نیز آن روز اوقات خوشی
نداشت .من نیز با توجه به این وضع ،سعی کردم دستوراتی برای کمک به گردان بدهم و دیگر
از سختگیری خودداری کردم .در این بازدید سرهنگ سید علی اکبر هاشمی ،معاون عملیاتی
لشکر نیز همراهم بود.
ناهار به قرارگاه برگشتم و در ادامه تا پایان وقت آن روز مشغول امور جاری شدم که در
صفحات قبل چگونگی آن را شرح دادهام.

سهشنبه ۴۸/۴/2۷؛ گردان پشتیبانی ۸۳/

شنبه  48/4/04؛ گردان 288
در این روز از گردان  2۸۸تانک و گردان  ۷۸۳پیاده از لشکر  ۱۱پیاده که به لشکر ما
مأمور بود شامل :مواضع گردانها در خطوط مقدمکه در محور کنجانچم روی ارتفاعات زالو
آب و سمت چپ آن مستقر بودند ،پاسگاه فرماندهی گردان و آشنایی با نفرات گردان،
گروهانها و ستاد و عقبه گردان ،بازدید نمودم.
ناهار را در پاسگاه فرماندهی گردان  ۷۴2صرف نمودم و در ادامه بخشی از مواضع این
گردان را بازدید کرده و ساعتی بعد به قرارگاه برگشتم و ادامه امور جاری.
یکشنبه  48/4/01؛ گردان 042
امروز بازدید مواضع و نفرات گردان  ۷۴2را در ادامه بازدید دیروز از خط مقدم تا عقبه
گردان انجام دادم .ظهر در قرارگاه بودم و ادامه امور جاری در سنگر ستاد فرماندهی لشکر.
امروز بعد از ظهر یک سرباز عراقی در محور کانیسخت به طرف مواضع گردان  ۷۳۷۲آمد
و پناهنده شد .ما نیز ابتدا از وی بازجویی کردیم و پس از کسب اطالعات اولیه به قرارگاه
غرب برای اقدامات بعدی از آن طریق اعزام نمودیم.
دوشنبه  48/4/21؛ گردان 0108
بازدید پیش از ظهر اینجانب ،شامل مواضع گردان  ۷۳۷۲قدس از خط مقدم تا عقبه
گردان در محور کانیسخت بود .بعد از ظهر ادامه امور جاری در قرارگاه.
سهشنبه 48/4/20؛ گردان پشتیبانی
امروز رفتم و از مجموعه گردان پشتیبانی بازدید کردم .شامل :گروهان آماد ،گروهان
ترابری ،گروهان تعمیر و نگهداری و ستاد گردان .در این بازدید هم با نفرات و مشاغل آنها
آشنا شدم و هم از سوابق و مدارك و نیز وسایل و تجهیزات آنها .در هر مورد هم که
اشکالیمیدیدم ،تذکر میدادم و راهنمایی میکردم و یا حداقل تشویق شفاهی ،از تنبیه هم تا
جای ممکن خودداری میکردم ،مگر مواردی که خطای فردی از نظر قانونی جرم و یا

 /۳0چگونه میجنگیدیم

بدآموزی داشت .بعضی موارد را برای پیگیری یادداشت میکردم که در زمان تعیین شده
نتیجه را جویا شوم .این کارها را در تعاریف نظامی میگوییم «نظارت فرماندهی» که ترکیبی
است از نظارت میدانی و نظارت ستادی .این روش را بنده در مشاغل فرماندهی خیلی جدی
میگرفتم و از این نوع رفتار نیز نتایج بسیار خوبی به دست میآوردم .با این روش ،فرمانده
کامالً به جزئیات امور نیز واقف میشد و در نتیجه دستوراتی که میداد ،حساب شدهتر بود ،تا
دستوراتی که ناشی از عدم مشاهدات و یا مطالعات مستقیم شخص فرمانده باشد.
بعد از یگان پشتیبانی ،از گروهان مهندسی نیز بهطور کامل بازدید فرماندهی را انجام
دادم .بعدازظهر تا آخر شب در محل کار خود در قرارگاه بودم و امور جاری.
چهارشنبه  48/4/22؛ گردان  818توپخانه
بازدید امروز از گردان  ۲0۲توپخانه بود .این گردان از یگانهای خوب لشکر بود و مسائل و
مشکالت آن نیز کمتر از سایر یگانها بود .فرمانده این گردان سرگرد مصطفی سالمی بود و
معاون وی سرگرد سعید علی مددی بود که وی را از روزهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی
میشناختم .زیرا او افسر انقالبی گروه  ۲۲توپخانه و من نیز به همین شکل از لشکر  2۷حمزه
بودم و در جلسات نمایندگان یگانها در سماجا همدیگر را میدیدیم.
در این بازدید فقط آتشبارهای  ۷0۳مم را بازدید کردم و بازدید آتشبار  ۷۲0مم را به
نوبت بعد موکول کردم.
پنجشنبه  48/4/28؛ امور جاري
در دفتر یادداشت خود در این تاریو چیزی ننوشتهام که نشان دهد بازدید یگانی داشتهام.
به نظر میآید در این روز تا آخر شب فقط در قرارگاه و سنگر محل کار بودم و مشغول کار
پروندههای در انتظار دستور روی میز و یا امضای نامهها و بخشنامهها و در بین آنها نیز
جواب مراجعان خدمتی که بیشتر رؤسای ارکان ،سرویسها و فرماندهان بودند.
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جمعه  48/4/28؛ گردان 011
در این روز از خط و منطقه گردان  ۷۳۳بازدید تکمیلی در ادامه بازدید  ۴/۷۲داشتم و بعد
از آن از گروهان سوار زرهی از جلو تا عقب یگان را بازدید نمودم و بعد مراجعت به قرارگاه و
ادامه امور فرماندهی.
امروز بعدازظهر ،حجتاالسالم موحدی ساوجی با همراهان در قرارگاه حضور یافتند و پس
از دیدار دو ساعته و توجیه خداحافظی نموده و رفتند .ایشان چند دوره نماینده مردم ساوه در
مجلس شورای اسالمی بودند و آن زمان نیز نماینده مجلس بودند.
شنبه  48/4/21؛ آتشبار  081مم
در تکمیل بازدید از گردان توپخانه ،امروز از آتشبار  ۷۲0مم این گردان بازدید نمودم.
یکشنبه  48/4/24؛ امور جاري
امروز در یادداشت های خود بازدیدی را ننوشتم .در این صورت در محل کار خود بودم و
مشغول امور جاری تا پایان شب.
دوشنبه  48/4/21؛ گردان 000
امروز در ادامه و تکمیل بازدید گردان  ۷۷۷از منطقه عقب گردان شامل :آشپزخانه،
موتوری ،بنه ها بازدید نمودم .با این ترتیب این گردان را به طور کامل تا این تاریو ،به
استثنای قسمت باقیمانده شامل  ۸-۳نفر و ساختمان های مربوط به گردان در پادگان
خرمآباد ،بازدید نمودهام.
سهشنبه  48/4/24؛ قرارگاه عملیاتی غرب
امروز رفتم به قرارگاه عملیاتی غرب و در حضور فرمانده قرارگاه ،جناب سرهنگ علیاری و
همراهان ،درباره طرح عملیاتی گردان  ۷۷۷در ار تفاعات میمک جلسه برگزار کردیم.
همراهان من چه کسانی بودند ،یادداشت ندارم و حافظهام هم خاطره دقیقی از موضوع به یاد
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ندارد .احتماالً جناب سرهنگ هاشمی– معاون عملیاتی لشکر ،جناب سرهنگ مقدم -رئیس
رکن سوم لشکر ،جناب سرگرد سیاح -فرمانده گردان  ۷۷۷همراه بودند .زیرا برای ارائه طرح و
دفاع از آن و پاسو به ابهامات ،وجود این نفرات مسئول الزم بود.
الزم است توضیح دهم که عملیات مورد بحث ،یک عملیات محدود در رده یک دسته تقویت
شده بود که در تعاریف نظامی به آن گشتی رزمی میگوییم .هدف آن ورود به موضع خط مقدم
دشمن در محدوده تعریف شده و کشتن دشمن و در صورت امکان گرفتن غنائم و اسیر از
دشمن و برگشت به عقب بود .نکته مربوط به این مطلب ،آن است که ببینید برای یک گشتی
رزمی چقدر در ردههای باالدستی باید بررسی و همآهنگی برای اطمینان خاطر به وجود میآمد.
این به دلیل آن بود که ما باید پیشبینی میکردیم که اگر با دشمن درگیر شدیم و عملیات
ناموفق میشد و از طرف دشمن حمله متقابل با گرفتن اسیر و اطالعات از نیروهای خودی انجام
میگرفت ،آیا در آن صورت ما قادر به کنترل وضعیت و توسعه نیافتن آن میتوانیم باشیم؟ در
آن روزگار ما باید فقط به توان خود متکی بودیم ،یعنی این گردان میدانست که اگر گرفتار حمله
همزمان چند گردان دشمن گردد ،باید خودش در برابر این چند گردان مقاومت کند و اجازه
پیشروی دشمن را ندهد .این گردان و دیگر یگانهای مشابه وی میدانستند که در صورت
حمله دشمن ،هیچ نیروی کمکی در منطقه وجود ندارد که به کمک آنها بیاید .آنها
میدانستند که این لشکر عملیاتی با این خط طوالنی و  ۷0گردان در خط ،هیچ گردانی در
عقب بعنوان احتیاط که برابر قواعد ساده نظامی باید به نسبت  2به  ۷داشته باشد ،ندارد.
یعنی دو گردان در خط و یک گردان در احتیاط و ردههای بعدی شامل تیپ و لشکر نیز به
همین ترتیب باید چیده شوند .متأسفانه دشمن به همین شکل آرایش نیرو داشت ،اما نیروی
خودی در مدت  ۴سال جنگ ،هیچ وقت چنین وضعی نداشت .این نکتهای است که در
تحلیل جنگ باید به آن توجه و نتیجهگیری نماییم .ضمناً همان گردانها میدانستند که از
رده لشکر به باال نیز چنین امکانی برای رساندن نیروهای کمکی در اسرع وقت و قبل از آن
که مواضع خودی سقوط کند وجود ندارد .در مدت  ۴سال جنگ ،بهویژه سالهای آخر ،این
تجربه را کسب و درك نموده بودند .باید توجه داشته باشیم همچنان که فرماندهان و مدیران
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نظامی شمّ عملیاتی دارند ،افراد نظامی نیز هر کدام به قدر خود شم عملیاتی دارند .یعنی یک
سرباز هم می فهمد که توان خودی و دشمن در شرایط سخت چگونه خواهد بود و چطور
زورآزمایی خواهند کرد .او با توجه به برداشتهای خود ،نتیجهگیریهای شخصی هم میکند.
بهگونهای رفتار می نماید که اسیر دشمن و کشته و مجروح نشود ،ضمناً با توجه به شرایط
یگان و حادثه ،عالقه دارد که به همرزمان خود کمک نموده و سبب نجات جان آنان گردد و
دشمن را نیز از پای درآورد .این شرایط را که متضاد هم هستند ،هر رزمنده آن روز باید برای
خود مدیریت میکرد .حصول نتیجه خوب یا بد ،بستگی به نوع مدیریت خوب یا بد این
عوامل را در هر فرد داشت و همین تعریف را نیز برای فرماندهی یگان میتوان داشت.
در آن روزگار با آن که سپاه در صحنه بود ،اما در اختیار و دسترس فرماندهان نیروی زمینی
ارتش نبودند .در صورت نیاز به کمک ،تضمینی برای رساندن نیروی کمکی در سرعت مورد نیاز
وجود نداشت .هیچ وقت هم چنین تضمینی در مدت  ۴سال حاصل نشد .این هم از نکاتی است
که کارشناسان مطالعاتی تاریخی نظامی جنگ تحمیلی الزم است به آن توجه داشته باشند.
با توضیحات فوق ،پس باید حق بدهید که چنین حساسیتی برای یک گشتی رزمی دستهای
منطقی بوده است .هرچند که اگر با قواعد نظامی نیروها آرایش دفاعی داشتند این کار در رده
گردان و تصویب فرمانده تیپ باید میشد نه بیشتر.این نشان از فقر شدید نیرویی ما در نیروی
زمینی و نوع مدیریت نیروهای مسلح خودی در آن روزگار دارد.
در هر حال ،آن روز تا وقت ناهار ،وقت ما اینگونه گذشت .بعد از صرف ناهار برگشتیم .فاصله
بین قرارگاه لشکر تا قرارگاه غرب با خودرو بیش از  2ساعت بود .همین مدت نیز در برگشت طول
میکشید .توجه کنید که این مسیر طوالنی که هر روز پیک نامهها باید رفتوآمد میکردند و نیز
عناصر ستادی و پشتیبانی باید میرفتند ،چقدر در سرعت اجرای امور تأثیر منفی داشت.
در مسیر برگشت از قرارگاه غرب به ایالم و به دیدار با آیتاهلل محمدی ،امام جمعه ایالم و
همچنین دیدار با آقای عطایی استاندار ایالم رفتم.
بعد از رسیدن به قرارگاه ،مثل همیشه ،پاسخگوی مراجعان و مشغول پرونده و نامهها تا
آخر شب بودم.
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چهارشنبه  48/4/21؛ امور جاري
در یادداشتهای خود ،در این روز بازدیدی یادداشت نکردهام .به این ترتیب در محل کار
خودم و مشغول انجام امور جاری تا پایان شب بودم.
پنجشنبه  48/4/81؛ حضور فرمانده و جانشین قرارگاه غرب
امروز فرمانده قرارگاه غرب ،جناب سرهنگ علیاری همراه با جانشین قرارگاه ،جناب
سرهنگ کهتری ۷و جناب سرهنگ موسوی زادگان که از مدیریت عملیات نزاجا آمده بودند،
به منطقه گردان  ۷۷۷آمدند .من نیز با رئیس رکن سوم لشکر حضور داشتم .آقایان آمده
بودند برای آشنایی و توجیه میدانی نزدیک با منطقه عملیات مورد بحث که در خاطرات روز
سهشنبه  ۴/2۴توضیح دادم .آقایان پس از این بازدید ،به قرارگاه لشکر نیامدند و به محل
یگان خود برگشتند .من نیز پس از بدرقه آنان به قرارگاه لشکر و محل کار خود برگشتم.
با توجه به توضیحاتی که برای مورخه  ۴/2۴دادم ،این نیز تأیید آن مطالب است که
خواننده این سطور ،حساسیت موضوع را بیشتر متوجه شود که برای این عملیات بسیار
کوچک در مقایسه با عملیاتهای عمده  ۴سال جنگ ،چه نگرانی و دلشورههایی برای
فرماندهان رده باالتر از گردان تا قرارگاه غرب وجود داشته است .تو خود حدیث مفصل بخوان
از این مجمل.
یادداشتهاي خارج از روزشمار

در دفتر یادداشت خود جمالت کوتاه درباره موضوعاتی دیدم که مربوط به روز خاصی
نبودند ،لذا آنها را در این بخش در انتهای روزشمار آبانماه  ۴۸و قبل از آذر  ۴۸گنجاندم تا
نکات مربوط به آنها را عالقمندان و اهل فن دریافت و بهرهبرداری نمایند.

 . ۷ایشان در روزهای آغاز جنگ و دفاع از آبادان ،فرمانده گردان  ۷۳۲تیپ  2از لشکر  ۱۱بود و با ورود و درگیری این
گردان همراه با سایر نیروهای موجود در تاریو  ۳آبان  ۷۲۳۳با دشمن سبب نجات آبادان در آن روزها گردید و شهرت
تاریخی دارد.
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یکی از عادتهای من در ابتدای فرماندهی و یا مدیریت هر قسمتی ،آن بود که به سرعت
در همان چند روز اول ،کلیه اطالعات کلیدی را از قسمتهای مربوطه میخواستم و مطالعه
مینمودم و بعضی از این مدارك را یک نسخه رونوشت و یا کپی در سوابق اختصاصی خود
دستهبندی نموده و در مواقع الزم به آنها مراجعه و بهرهبرداری و یا پیگیری میکردم .این
اطالعات کلیدی شامل :آمارهای سازمانی ،موجودی نفرات به تفکیک درجه و تجهیزات عمده،
آمارهای تعمیراتی و حاضر به کاری تجهیزات عمده بهویژه خودروهای زرهی ،چرخدار،
سالحهای سنگین و متوسط و سبک بود؛ ضمناً کلیه پروندههای ارکان ستاد در سال جاری و
سپس پروندههای سال قبل را مطالعه مینمودم .در مطالعه پروندهها متوجه سوابق
فعالیتهای گذشته و مدارك باالدستی و پایین دستی میشدم .نکات کلیدی این سوابق و نیز
شماره و تاریو بعضی از مدارك و شماره پرونده آن را یادداشت میکردم و در تصمیمگیری با
توجه به آن سوابق ،دستورات مناسب را در ادامه آن فعالیتها صادر میکردم .با این بررسیها
و صرف وقت ،اقدامات ناتمام را هم شناسایی و پیگیری مینمودم .هرچند که ممکن است
بعضی از عناصر ستادی ،از این که فرمانده یا مدیر نسبت به سوابق مطلع است خوششان نیاید
و تمایل داشته باشند به باالدست ،اطالعاتی بدهند که مورد عالقه خودشان است و باالدست
اطالعاتی که مورد عالقه آنان نیست و زحمت و دردسر برایشان دارد را نداند و تا وقتی که به
آن موضوع از مسیرهای دیگر واقف شود ،از اطالعات آن محروم باشد .از طرفی عناصر ستادی
و پایین دستی دیگر هم هستند که وقتی میبینند باالدست وی ،فردی مطلع از گذشته
موضوع تاکنون است ،خوشحال و دلگرم میشوند که موضوع برای باالدست مفهوم است و
امکانتوسعه فعالیتها و تسریع امور وجود دارد ،حتی اگر زحمت خودشان هم بیشتر شود ،اما
چون به انجام وظیفه و نتیجهگیری مطلوب خود عالقهمند و عاشق کار خود هستند ،از باالد
ستی که هرچه بیشتر مطلع ،باتجربه ،با دانش ،سختکوش ،دلسوز ،وظیفهشناس ،منطقی و
باالخره معلم خوب ،مهربان و سختگیر باشد ،بیشتر لذت خدمتی میبرند ،تا باالدستی که
هیچ کدام و یا بعضی از این صفات را نداشته باشد.
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بازدید سیستماتیک

با توجه به شرح فوق ،با مطالعه پروندهها ،سوابق بازدید سیستماتیک از لشکر را که از
تاریو  ۴۸/۸/2۴تا  ۴۸/۳/۱و قبل از فرماندهی اینجانب انجام گرفته بود ،چند جمله کلیدی از
آنها استخراج کرده و برای اطالع و پیگیری خود یادداشت نوشته بودم که به شرح زیر ارائه
میگردد .اضافه نمایم سوابق این بازدید معموالً در حدود  ۷00صفحه میگردد که من فقط
چند جمله برای کار خودم از آن برداشت نمودهام.
بازرسی سیستماتیک معموالً یک بازرسی برنامهای سالیانه و یا هر دو سال یک بار است
که توسط باالترین رده نیرو ،یعنی بازرسی نزاجا از تمام فعالیتها ،اماکن و یگانهای لشکر یا
تیپ مستقل انجام میگیرد .این بازرسیها توسط بازرسان منتخب از ستاد نزاجا و یا سایر
یگانها به صورت هیئت بازرسی به سرپرستی ارشدترین افسر منتخب به استناد چک
لیستهایی ـ فرمهای ارزیابی ـ که در اختیار دارند انجام میگیرد .این چک لیستها باید
همواره مورد بررسی قرار بگیرند و از حالت ثابت چند ساله خارج شوند و بعضی مواد آن
تجدیدنظر گردند ،هرچه چکلیستها حساب شدهتر و عملیتر و بهروزتر باشند ،نمرات و
نتیجه محاسبات و توضیحات آنها نیز معتبرتر و قابل قبولتر خواهد بود .نتیجه بازرسیها در
هر موضوعی تبدیل به نمره صفر تا صد میگردد.
در نهایت نتیجه بازرسی کامل ،مدتی بعد به صورت دفترچهای در اندازه کاغذ آ ،۸-همراه
با نمرات هر موضوع و محاسن ،معایب ،نواقص مشاهده شده به یگان ابالغ و خواسته میشود
که اقدامات الزم را در رفع معایب و نواقص انجام و در مدت تعیین شده گزارش نماید .حتی
اگر گاهی بازرسی رده باال فعالیت فوقالعاده داشته باشد ،برای پیگیری ابالغ اول ،تیم بازرسی
میفرستد و باالخره آنقدر این چرخه فعالیتها ادامه مییابد تا اشکاالت به صفر نزدیک شود.
مسلماً برای رسیدن به حداقل اشکاالت ،باید کاری دوطرفه انجام گیرد .یعنی رده باال برای
کاهش نواقص یگان با گزارش و پیگیری و اقدامات میدانی و ستادی آن یگان همکاری کند و
یگان مورد بحث نیز برای رفع معایب اقدامات الزم ستادی وصفی و یا میدانی را انجام دهد.
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معایب رکن  0در باقیمانده پادگان

 .۷هیچ طرحی جهت استفاده پرسنل از سینما و سایر تفریحات سالم وجود نداشت.
 .2هیچ طرح یا برنامهای برای استفاده از وسایل و میادین ورزشی وجود نداشت.
 .۲از روش سرکشی به خانواده افسران و درجهداران که در حال مأموریت منطقه عملیات میباشند
بیاطالع هستند.
 .۸هیچ طرحی جهت کمک به خانواده پرسنل ،هنگام سوانح وجود نداشت.
 .۳برنامه ورزش دسته جمعی افراد اجرا نمیشد.
 .۴برنامه «س» بازدید و اجرا نمیگردید.
 .7وسایل زیست ،وضع داخلی بازداشتگاهها ،وضع بازداشتشدگان از لحاظ بهداشتی و
پرونده مربوطه بازدید نمیگردید.
توضیح :رکن  ۷باقیمانده فکر کنم از  2-۲نفر تجاوز نمیکرد ،آنها هم کسانی بودند که به علل بیماری یا
گرفتاری ،امکان حضور در منطقه را نداشتند .از طرفی امکان تعطیل شدن رکن  ۷در باقیمانده نبود .زیرا باالخره
جمعیتی در پادگان باقی بودند و ضمناً به طور غیرسازمانی یک گردان آموزشی فعال هم داشتیم.
این معایبی که نوشتهاند ،برای یک رکن  ۷کامل و استاندارد است که رکن ۷باقیمانده چنین شرایطی
نداشت و انتظار هم نباید میداشتیم .در مورد ردیف ۸و ۲معایب ،بحث خانوادهها ،موضوع کلیدی است که
ارتشها در مواقع جنگ ،سامانهای برای این کار باید تعریف کنند.
از فرد اهل مطالعهای شنیدم که در جنگ جهانی دوم ،ارتشها بهویژه ارتش نازی آلمان ،برای چنین
موضوعی ،سامانهای تعریف و اجرا می نمودند .ما نیز این کار را توسط عناصر باقیمانده هر گردان که از  ۸-۳نفر
کادر و وظیفه تجاوز نمیکردند انجام میدادیم و فرماندهان گردانها به طور خودجوش خودجوش کارهایی در
حد امکان اجرا و مدیریت می کردند .مسلماً با آن امکانات ضعیف ،کارها را هم از ضعیف تا متوسط میتوان
ارزیابی نمود .آن روزها که منازل گاز نداشتند ،تهیه کپسول گاز و نیز نفت برای بخاریها و همچنین اجناس
کوپنی شامل ارزاق از کارهایی بود که خانوادهها درگیر آن بودند .اگر خانوادهای کس و کار در محل سکونت
نداشت و غریب بود با نبودن شوهر یا پدر خانواده ،همسر و بچهها گرفتار مشکالت زیادی میشدند .باید تا
حدودی هم از پادگان به این خانوادهها کمک میشد.
البته در مرخصیها که سرپرست خانواده به منزل میآمدند ،بخشی از اینها را وقت میگذاشتند و تهیه
میکردند .اما بعضی را نمی شد در انتظار بود و باید در همان زمان نبودن سرپرست که در جبهه است رسیدگی
میشد .بهویژه موضوعاتی نظیر بیماریهای اورژانس و سوانح .حتی در این  ۴سال مواردی داشتیم که سرپرست

 /۳۴چگونه میجنگیدیم
در جبهه بود ،اما محل سکونت و خانواده وی گرفتار بمباران و موشکباران شد و حتی تعدادی از اعضای خانواده
وی شهید شدند و...

معایب رکن  2باقیمانده:

رمز صندوقهای نسوز برابر روش جاری تعویض نشده بود.
سایر مطالب:

بجاست از تالش و نحوه اعمال فرماندهی و مدیریت سرگرد سالمی ،فرمانده گردان ۲0۲
توپخانه و سرگرد عنبری،فرمانده گردان  2۸۸تانک ،قدردانی و تشکر به عمل آید.
سرگرد سیاح– فرمانده گردان  ۷۷۷پیاده – در دستور لشکر تشویق گردد.
تأسیس ایستگاه رفع آلودگی :لباس حفاظتی ،دستکش ،روکش پوتین... ،
توضیح :این موضوع از نیازمندیهایی بود که باید از رده باال در اختیار گذارده میشد .اما رده باال هم آن زمان
چنین امکاناتی نداشت و یا آن قدر محدود بود که به ما نمیرسید.

گردان  288تانک
 پرسنل از مشکل مسکن شکایت داشتند.توضیح :آمار پرسنل کادر (پایور) گردانهای تانک از بقیه یگانها ی رزمی خیلی بیشتر است .مثالً سازمانی
نفرات افسر و درجهدار کادر گردان پیاده جمعاً  ۷۸۴نفر بود ،اما در گردان زرهی  ۲۲۴نفر بود .این آقایان حق
داشتند که نگرانی داشته باشند .بنده هم که فرمانده آنان بودم ،از اینکه کاری سریع و قابل قبول که رضایت این
عزیزان را فراهم کند ،نمیتوانستم انجام دهم ،غصه میخوردم.
در آن روزگار ،زمین هایی از طریق سازمان شهری و دیگر نهادها به مردم و تعاونیها و همچنین مصالح
ساختمانی با قیمت دولتی و ارزان به واجدان شرایط واگذار میشد .در هر حال هر طور حساب میکردیم ،این
عزیزان رزمنده واجد شرایط بودند .اما فرصت مراجعه و نیز امکان برقراری روابط با ادارات مربوطه را نداشتند .از
طرفی در هر نوبت مرخصی میشنیدند و یا میدیدند که دیگران زمین گرفتهاند و یا با وام و غیره زمین ارزان
گرفته و مشغول خانهسازی هستند ،اما وی مشغول گلولههای دشمن و خودی در جبهه است .و باز میدید که
چگونه بعضی از همرزمان وی در مدت جنگ شهید ،مجروح ،جانباز ،اسیر یا مفقود شدهاند و خانواده وی
دستشان به جایی بند نیست و هر لحظه و یا در زمان نزدیک ،ممکن است بخواهند خانه سازمانی را تخلیه کند
و اگر هم مستأجر است ،دیگر بدتر .این مشاهدات ذهن وی را خواه ناخواه مشغول و درگیر میکرد .تعاونی هم
که یگان تشکیل داده بود ،به دالیل مختلف آن کارایی مورد انتظار را نمیتوانست ارائه و تأمین خاطر کند.
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میدیدند چگونه این تعاونی ،سالها گرفتار کلما ت گفتیم ،گفتند شده و در پاسو هر سؤال ،توپ را مانند همه
جای کشور می اندازند به زمین سوم شخص غائب .وقتی پیش آن سوم شخص غائب هم میروی ،او هم میشود
اول شخص در برابر دوم شخص من و تو– و توپ را میاندازد در زمین سوم شخص غائب دیگر .خالصه آخر همه
این حرفها میشود ،از بین رفتن فرصتها و جا ماندنها .نتیجه آن میشود آن که در جبهه بوده و ارتشی بوده
جا مانده و آن که در جبهه نبوده و حواسش دنبال منافع شخصی بوده میشود ثروتمند و ...
در ذکر روز شمار وقایع ،در این باره ،نامه ها و اقدامات خود را به عنوان فرمانده لشکر در صفحات بعد ارائه
خواهم نمود.

 تعدادي از پرسنل در مشاغل سازمانی خدمت نمینمایند.توضیح :این به دلیل کسری موجودی تانک به نسبت سازمانی و نیز کارهایی بود که در مشاغل سازمانی
تعریف نشده بود ،اما عمالً یگان ،درگیر آن کار بود و امکان حذف آن وجود نداشت .نظیر  :سرپرست
باقیمانده ،و یا کسانی که درگیر کار تعاونی مسکن بودند ،یا سرپرست آشپزخانه ،افسر عامل حقوقی ،افسر و
درجه دار مأمور به لشکر مثل افسر خرید و  ...این مشکل از گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد و فرماندهانی
که این موضوع را جدی می گیرند ،فقط توانسته اند آن را کاهش دهند .اما با ت غیر فرماندهان این کاهش
حاصل شده رو به افزایش میرود.

 سلسله مراتب فرماندهی فاقد اختیارات الزم در تشویق پرسنل جمعی بودندتوضیح :برای یکنواختی در رفتار با پرسنل در تمام یگانهای لشکر ،محدودیتهایی باید تعریف میشد .بعضی
از تشویقات نیز در اختیارات و امکانات فرمانده گردان و بلکه فرمانده لشکر هم نیست .مثل :پاداش نقدی
مناسب ،درجه تشویقی ،ارشدیت ،سفرهای زیارتی ،اعزام به دورههای مورد عالقه ،اعزام به باقیمانده ،واگذاری
خانهسازمانی و ...

 جانشین فرمانده گروهان  ،8ستوانسوم علی دریکوند ،کامالً از لحاظ آموزش تانک غنی وپاسخگو بود.

گردان 042
 ستوانیکم فتحاهلل رشیدزاده ،فرمانده گروهان پیاده از امتیاز محبوبیت ،قدرت ،ایمان،پشتکار ،قاطع ،متین ،مؤمن ،باثبات است .با کمی تجربه و سن ،شخصیت این رزمنده قابل تحسین است.
توضیح :نظر بازرس بوده و من نیز در همان روزهای اول که گروهان وی را بازدید کردم ،کار او را بسیار خوب و
تحسینبرانگیز دیدم .در مورد ایشان در همان روزها  ۴۸/۷/20نامهای آمده بود که به مرکز آموزش درجهداری
برای تربیت دانش آموزان منتقل شود .اقدام اولیه آن نامه نیز از طرف من بود که فرمانده مرکز آموزش
درجهداری بودم و با معرفی به نزاجا تالش داشتم که افسران مناسب برای فرماندهی یگانهای دانشآموزی

 /۴0چگونه میجنگیدیم
وجود داشته باشند .بعضی از افسران موجود نیز باید در نقل و انتقاالت عمومی به یگانهای عملیاتی منتقل
میشدند .با این حال برخالف تمایل قلبی خودم در لشکر  ،۴۸نسبت به انتقال وی اقدام شد .بعد از مدتی جذب
حفاظت و اطالعات ارتش شد و در آن جا نیز در مشاغل فرماندهی قرارگاه و دانشکده از وی بهره بردند و باالخره
به دانشگاه افسری منتقل شد و سالها فرمانده خوب این دانشگاه بود .من نیز فرماندهی این دانشگاه را در سال-
های خدمتی خود در سال  ۱0تجربه کردهام.
یادداشتهای بنده راجع به بازرسی سیستماتیک فقط شامل چند عنوان فوق بود که با توضیحات آن در
اینجا پایان یافت .از آن جا که رویه این کتاب به روش توضیح المسائل انتخاب شده ،لذا خواننده کتاب به این
نگرش توجه داشته و بر نویسنده خرده نگیرند .از ورود به جزئیات میتوان نکات و درسها را استخراج نمود .از
مطالعه کلیات چنین مقصودی حاصل نمیگردد .ای کاش که دیگر هموطنان نیز که توان نوشتن از گذشته قابل
استفاده خود برای حال و آینده را دارند ،چنین کنند و این روش افزایش یابد.

درباره سربازان جدید
توضیح :یکی از روشهای اینجانب در فرماندهی مرکز آموزش درجهداری آن بود که سربازان و افراد وظیفه
جدید را که در هر ماه به این یگان برای ادامه خدمت اختصاص داده میشدند ،در دفتر خود مالقات نموده و
به طور فردی ،بدون حضور دیگران با وی مصاحبه و چند سؤال کلیدی مینمودم ،راجع به :سواد ،شغل قبلی،
شغل پدر ،بیماری ،تأهل ،محل زندگی ،تعداد برادر و خواهر و سؤاالت دیگر که تواناییها و ناتوانیهای وی را
معلوم نماید .با توجه به این اطالعات و گفتوگو ،به یکی از یگانهای تابعه اختصاص میدادم .این روش را از روز
اول خدمت افسری خود داشتم و در آنجا نیز ادامه دادم .اما در لشکر  ۴۸چون تعداد سهمیه ماهانه زیاد بود و
من نیز فرصتم کم بود ،این کار را سپردم به رکن  ۷لشکر .اما موارد زیر را توجه دادم که حتماً آنها را در نظر
داشته و شناسایی نموده و با توجه به شناخت حاصل شده ،تقسیم مناسب به یگانها انجام دهد .تقسیم هم بر
اساس عدد سازمانی و موجودی و نیز تعداد ترخیصی ماه جاری و همچنین درخواستهای خاص فرماندهان در
مورد بعضی از مهارتها بود .این روشها نمونه ای از مدیریت منابع انسانی بود که عمالً در این یگان و سایر
یگانها که چنین روشی داشتند انجام میگرفت.

نکات اعالم شده:
 بی سوادان مشخص شوندتوضیح :در آن زمان هنوز هم سربازان بی سواد وجود داشتند .در یگانها برابر ادامه روشهای گذشته ،این
سربازان مشخص شده و به هر یگان که اختصاص مییافتند ،باید ضمن خدمت در امور جاری ،در مسیر
سوادآموزی هم قرار میگرفتند .پیشرفت آموزش این عده ،توسط رکن سوم گردان تا رده لشکر به طور مستمر
نظارت میشد.
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 دانستن نماز آنان مشخص شودتوضیح :تعداد قابل توجهی از افراد وظیفه دیده میشدند ،با آن که از خانوادههای مذهبی روستایی و شهری
بودند ،نماز را نمیدانستند.
ما خود را موظف می دانستیم که این جوانان پاك نهاد را با رفتاری مناسب در مسیر نماز آموزی قرار دهیم.
امیدوار بودیم که اگر یاد بگیرند اکثر آنها نمازخوان هم میشوند .اما ما با نماز خواندن یا نخواندن آنان کاری
نداشتیم ،آن چیزی بود اعتقادی و باید خود تصمیم میگرفتند.
اما در مورد نمازآموزی خود را موظف به آموزش و فراهمسازی برپایی نماز میدانستیم .به واسطه همین اعتقاد،
اینجانب در ادامه کاری که در مرکز آموزش درجه داری انجام داده و نسبتاً هم موفق شده بودیم ،در این لشکر
هم ،نمازآموزی با روش فرد به فرد و جزء به جزء را به اجرا درآوردیم .مدارك این روش شامل بود از:بخشنامه،
راهنمای کار ،جداول و فرمهای ثبت ،آزمایشها و پیشرفت آموزشی هر کدام از افراد ،تا مرحله  ۷00درصد.
ما در ابتدا با توجه به آمارگیری نسبی اولیه از نماز دانستن افراد ،برای اقدامات بعدی در یگانها برنامههای خود
را تدوین و یا بهبود میبخشیدیم .زحمت اقدامات اجرایی این کار را عقیدتی سیاسی لشکر با راهنمایی ،همکاری
و نظارت ستادی و میدانی اینجانب بر عهده داشت.
برای من در آن روزگار پذیرفتنی نبود که این جوان معصوم و یا نزدیک به معصوم ،در جبهه اسالم با دشمن
متجاوز بجنگد و هر لحظه در مسیر شهادت ،مجروحیت و  ...قرار داشته باشد ،اما از نماز که واجب و دستور الهی
است ،محروم باشد .بنابراین چنین حساسیتی را داشتم و با حداکثر امکانات و انتخاب بهترین روشها ،تالش
مینمودم که از این جوان با ایجاد تمایل و عقیده رفع محرومیت شود.

 ورزشکاران مشخص شوندتوضیح :الزم بود ،ورزشکاران قهرمان شناسایی شوند و بانک اطالعاتی آنان در رکن  ۷و  ۲موجود باشد ،تا در
صورت نیاز و شرکت در مسابقات نزاجا ،بدانیم در کدام یگان لشکر هستند و در صورت نیاز احضار شده و
استفاده خدمتی در مسیر مسابقات به عمل آوریم.

 خطاط ،نقاش و سایر هنرها مشخص شوندتوضیح :اطالعات این عده را نیز باید میداشتیم تا آنان را به قسمتهای مربوطه و یا درخواست شده ،واگذار کنیم.

 ماشیننویستوضیح :شناخت و تقسیم به قسمتهای درخواست شده و یا مورد نیاز

 رانندگان ،راننده بلدوزر ،راننده لودر ،راننده گریدر ،مکانیک و باطريساز خودروهاي سنگین ،اتوبوس و ...توضیح :شناسایی و تقسیم مناسب به یگانها ی مربوطه و یا درخواست شده و نیازمند.

 /۴2چگونه میجنگیدیم

ادامه یادداشتهاي خارج از روزشمار

در دفتر یادداشت خود مطالبی را در یک صفحه درج و ابالغ نموده بودم که نامههای وارده
را مرکز پیام لشکر در منطقه چگونه توزیع کند و ارکان  ۷و 2و ۲و  ۸درباره موضوعات خاص
چگونه اقدام کنند.
 رکن  8و رکن  :8تقسیم نایلون ،کیسه گونی ،تراورس ،در نهایت با تصویب و امضاي معاونتها.توضیح :در آن زمان نایلون ،کیسه گونی ،تراورس از مسیر آمادی ،هم از طریق رکن  ۲از سلسله مراتب عملیاتی
نزاجا دریافت میشد ،و هم از طریق رکن  ۸که از سلسله مراتب لجستیکی نزاجا دریافت میشد ،و گاهی از طریق
کمکهای مردمی ،که برابر روشهای آمادی به لشکر وارد میشد.
این یادداشت نشان میدهد که طرح تقسیم این وسایل توسط رکن  ۲و  ۸تهیه میگردید و در نهایت پس
از تصویب و امضای معاون عملیاتی لشکر درباره اقالم عملیاتی رکن  ۲و تصویب و امضای معاون اداری لشکر
درباره اقالم اداری ،رکن  ۸نامه آنها را از طرف فرمانده لشکر به یگانها صادر مینمود تا به منابع آمادی مراجعه
کرده و دریافت و استفاده نمایند.

 رکن :0معرفی وام حقوقی و ثابت واجدین شرایط تا معاونت یا ریاست ستاد.توضیح :مشخص نموده بودم که این گونه نامهها را در نامههای مربوط به امضای فرمانده لشکر قرار ندهند.
معاون اداری یا عملیاتی و یا رئیس ستاد از طرف فرمانده لشکر نامه را امضاء کنند .در آن زمان رقم ناچیزی وام
حقوقی و ثابت به پرسنل کادر میدادند و اقساط آن از حقوقشان کسر میشد .واجدین شرایط کسانی بودند که
وام نگرفته و در حال پرداخت اقساط نبودند .در نتیجه عده این اشخاص چندان زیاد نمیشد .معموالً دیگران وام
گرفته و در حال کسر اقساط ماهیانه بودند .اعداد حقوق آن روز و مقدار این وامها و اینکه وام حقوقی چه بوده؟
وام ثابت چه بوده؟ مقایسه با قیمتهای آن زمان ،متأسفانه در یادداشت خود نوشتهای ندارم تا خواننده امروز
بفهمد آن زمان از جهت مادی نفرات رزمنده ما چه وضعی داشتند؟ هرچند که اهل مطالعه عمیق و دقیق
میتوانند این اعداد را یافته و ارائه دهد .اما امروز این کار از عهده من خارج است.
در سوابق مدارك شخصی ،فیش حقوقی مربوط به اردیبهشت  ۴۸را پیدا کردم که اعداد آن چنین بودند:
حقوق ثابت  ۱۳000ریال ،مزایای شغل  ۸۷2۳0ریال ،حق مسکن  ۱000ریال مقداری هم شامل کسورات و
باالخره دریافتی  ۳۳۴۱۳ریال .بهطور متوسط روزی  ۲000ریال.
آن موقع با این حقوق ،درجهام سرهنگی بود ،شغلم فرماندهی لشکر ،تحصیالتم کارشناسی ارشد و سنوات خدمتیام
 ۷۴سال بود .حاال شما بقیه حقوقها در درجات پایینتر را به همین نسبت میتوانید تقریبی محاسبه کنید.
در باقیمانده فیشهای حقوقی خود که نمونههایی از آنها را نگه داشته بودم ،تا اسفند  ۴۱عدد حقوق ثابت
همان  ۱۳000ریال بوده و ماقبل آن نیز از اردیبهشت  ۴۲این عدد را در فیش حقوقی داشتم .در این مدت
مزایای شغل و مسکن افزایش بسیار کمی داشتهاند.
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مرکز پیام :موارد زیر دستوراتی بود که به مرکز پیام داده بودم .روش فرماندهی اینجانب
آن بود که میگفتم ،مرکز پیام تمام نامههای وارده را ابتدا بیاورد روی میز بنده قرار دهد ،تا
در اولین فرصت و همان روز ،با سرعت آنها را مالحظه کرده و بعد و به ارکان ستاد توزیع
کنند .فقط زیر هرکدام تاریو مالحظه را مینوشتم که معلوم باشد این نامه را در این تاریو
دیدم و در انتظار اقدامات ارکان میبودم تا پاسو نامه را بیاورند و با مقایسه تاریو مالحظه و
تاریو اقدام ،سرعت کار ارکان ستاد نیز معلوم میشد .ضمناً با حضور ذهن قبلی بهتر میتوانستم
دستور بدهم و یا دقت در شکل اقدام داشته باشم .بعضی از موضوعات مهم را نیز شامل :عناوین
و اطالعات کلیدی و شماره و تاریو آن را در یادداشتهای خود ثبت و نگهداری میکردم تا نتیجه
کار دریافت شود و یا برای سرعت کار پیگیری مینمودم .تعداد محدودی هم در همان ابتدا با
پینوشت زیر نامه ،دستور اولیه را درج مینمودم .از آنجا که تعداد نامههای وارده بسیار زیاد
بود و بعضی نیز نامه هایی برابر روش جاری بودند و اقدامات فرماندهی نیاز نداشت ،آنها را
مشخص نموده و گفته بودم که مرکز پیام آن نامهها را در ابتدا پیش من نیاورد .نظیر نامههای
آجودانی و عناوین دیگر.
با این ترتیب ،اطالعات ورودی لشکر را از طریق نامهها ،زودتر از دیگران مطلع میشدم.
یادداشتها:
 نامههاي مربوط به فرمهاي تعهدنامه فوقالعاده و تعهدنامه زمین مستقیماً به رکن داده شود.توضیح :آن زمان معمول بود که از سازمان زمین شهری با شرایط و قیمت ارزان ،زمین واگذار میکردند.
تعدادی از این طریق صاحب مسکن شدند و بعضی زمینها نیز بسیار ترقی قیمت پیدا کردند .هرچند که در این
سامانه کسانی هم سوءاستفاده کردند ،اما باالخره کاری بود که جمهوری اسالمی برای کاهش مشکل مسکن در
آن زمان انجام میداد.
بعضی پرسنل لشکر هم برای تکمیل مدارك و تشکیل پرونده برای اخذ زمین نیاز به نامه رسمی داشتند که
دارای مسکن نیستند و امتیاز مسکن هم تاکنون نگرفتهاند .این نامهها را دستور دادم مستقیماً به رکن ببرند و
پیش من نیاورند .اما فرم تعهدنامه فوقالعاده چه بوده ،یادم نمیآید.

 نسخه هاي گیرنده را مستقیماً به رکن بدهید و فقط گیرنده باالي نامه که فرمانده لشکرمیباشد ارائه گردد.
توضیح :نامههای زیادی بودند که گیرنده آن رئیس رکن  ...بود .این نامهها را گفتم مستقیماً به رکن تحویل دهند.

 /۴۸چگونه میجنگیدیم
 نامههاي رؤساي ارکان به یکدیگر مستقیماً به رکن داده شود. گزارش حضور پرسنلی که به موقع از مرخصی مراجعت نمودهاند ،مستقیماً به رکن داده شود. تقاضاي وام حقوقی و پسانداز ثابت و یک در هزار مستقیماً به رکن داده شود.توضیح :اینها هم از نوع وامهایی بود که آن روزگار با آن حقوق کم میدادند ،چه مقدار و چگونه بوده االن چیز
دقیقی یادم نمیآید.

 مدارک مربوط به ازدواج و تولد فرزند پرسنل کادر مستقیماً به رکن داده شود.توضیح :اینها مدارکی بودند که برای ثبت در سوابق و دفترچه درمانی و نظایر آن از طریق گردانها با لشکر
مکاتبه میشد.

 نامههاي پرسنل وظیفه مستقیماً به قسمت مربوطه تحویل شود.توضیح :این نوع مکاتبات نیز حجم زیادی از نامهها را اختصاص میداد .از اداره وظیفه به لشکر ،از گردان به
لشکر و ...

مدارک داخل دفتر و میز کار:
توضیح :روش کار بنده این بود که از بعضی از مدارك کلیدی که شامل اطالعات مهم و مورد نیاز میباشند،
یک نسخه رونوشت یا کپی در میز کار و یا کمد مدارك که قفل و کلید داشته باشند نگهداری میکردم و در
مواقع الزم به آنها مراجعه مینمودم .این مدارك در مکاتبات و تهیه نامهها به رده باال و نیز شرکت در جلسات
رده باال خیلی به من کمک میکردند و با دسترسی سریع ،نیازهای اطالعاتی را خود تأمین مینمودم .هرچند که
ممکن بود از رکن مربوط هم بگیرم ،اما مدارکی که تاریو آن به چند ماه و یا سالهای آخر برمیگشت ،معلوم
نبود که بتوانند سریع پیدا نموده و ارائه دهند .ضمن آن که با سؤال خود ،وقت آنها را برای جستجوی نامه
میگرفتم و از امور جاری خود بازمیماندند ،ضمناً بعضی پاسوها را در همان لحظه سؤال میخواستم و این برای
آنان امکان پذیر نبود .اما من در همان لحظه با مراجعه به پوشه مربوطه جواب را میگرفتم .بعضی از این مدارك
از فرمانده قبلی باقی مانده بود.
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فهرست مدارک داخل پوشهها و یا پروندههاي موجود در دفتر فرماندهی
پوشه شماره  0شامل:

 آمار تصادفات از  ۴۸/۳/20تا ۴۸/۱/۷ صورت وسایل اهدائی ستاد ساری صورتجلسه مربوط به ستوانسوم  ...و توهین به سروان ... صورت وسایل اهدائی از  ۴۲/۷/۷تا ۴۸/۸/۷۱ صورت وسایل اهدائی که از سازمانهای مختلف واگذار شده. بررسی نظرات فرماندهان گروهان و دسته در مورد امور پرسنلی ،لجستیکی ،عملیاتی و ... نظرات فرماندهان گردان ،گروهان ،دسته در مورد مسائل مختلف جبهه و یگانها خصوصیات تعدادی از افسران خوب صورت حساب جاری ۷۱۳۷ فعالیتهای لشکر از  ۴۲/۳/20تا ۴۸/۸/۷ اعتبار سری  :صورت اسامی یگانها با تعیین دریافت اعتبار تا ۴۲/۸/۷ گردشکار  ۴۲/۷۷/۲0در مورد تقسیم جوایز وضعیت پرسنل دسته مخابرات گردشکار مورخه  ۴۸/۳/۷درباره  ۷0روز مرخصی اضافی روش جاری اداری و مرخصی رکن ۴۸/۸/2۴ – ۷ خط مشی ستاد – ۴۸/۸/2۱ صورت اسامی افسران و درجهداران شهید تا ۴۸/۷0/۷۸پوشه شماره  :2مکاتبات با قرارگاه عملیاتی غرب
توضیح :شامل بعضی مکاتبات حاشیهدار و چالشی

پوشه شماره : 8

 تعدیل و جابجائی افسران به تاریو ۴۸/2/۷۳ -تعدیل درجهداران به تاریو ۴۸/2/۷۳

 /۴۴چگونه میجنگیدیم
پوشه شماره :8

 گزارش و استعفای  ...از بازرسی لشکر گزارش  ۴۸/۱/22سرهنگ  ...به فرمانده لشکر در مورد سرباز  ...نسبت با وی گزارش سرگرد رضائی در مورد چگونگی امضای نامههای آمادی گردشکار و نامهها در مورد رئیس دادگاه نظامی خرمآباد با سرپرست باقیمانده وشکایت درباره عدم همکاری با دادگاه به تاریو ۴۸/۴/۷2
پوشه شماره :1

 صورت اسامی پرسنلی که ارشدیت گرفتهاند. صورت اسامی پرسنلی که ارشدیت نگرفتهاند.پوشه شماره :00
توضیح :از شماره  ۴تا  ۷0شمارهگذاری و یادداشت ندارم .به نظر میرسد آن پوشهها مورد نیاز نبوده و
نگهداری نکرده ام و یا آن که تا این شماره مربوط به مدارك موجود از فرمانده قبلی بوده و من در ادامه آن از
شماره  ۷۷به بعد شمارهگذاری کردهام.

گردشکار و تعویض اختیارات و روش جاري آجودانی کادر ،آجودانی وظیفه به تاریخ 48/1/01
 بخشنامه پدافند غیرعاملتوضیح :متن این بخشنامه را خود تهیه نمودم و در آن خواسته شده بود که به قواعد پدافند غیرعامل کامالً
توجه شود و آموزش و نظارت جدی انجام گیرد و با این ترتیب تلفات نیروهای ما تا حداکثر ممکن کاهش یابد.
باید بگویم که این قواعد در نیروهای خودی در دفاع مقدس جدی گرفته نمیشد .مسلماً اگر دشمن ما از جهت
نیروی هوایی برتری مطلق داشت ،میتوانست تلفات شدیدی در هر روز و در هر مکان به ما وارد کند .این
بدآموزی نباید سبب گردد که نیروهای ما در جنگ با دشمن بعدی به همین روش غلط عمل کنند.

 بخشنامه ترمیم و مرمت جادههاتوضیح :در این بخشنامه خواسته بودم که یگانها منتظر تجهیزات سنگین مهندسی نباشند ،لشکر از این
وسایل به اندازه کافی در اختیار ندارد و تا آنجا که ممکن است ترمیم جادهها بهوسیله نفرات یگانها و وسایل
انفرادی انجام گیرد و نگذارند ،چالهها در جادههای خاکی داخل یگانها خسارات زیادی به خودروها وارد کنند.
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 بخشنامه مسائل و مشکالت ساکنین خانههاي سازمانی گردشکار  48/1/21درباره فروشگاه رفاهی لشکر -پوشه شماره :02

چک لیست بازرسی از رکن  ۲گردانهای رزمی
 پوشه شماره  :08نامهها (شامل بعضی نامههاي مهم و چالشدار) پوشه شماره  :08جدول سازمان (نمودار)توضیح :جدول سازمان از کلیدی ترین مدارك یک یگان است .فرمانده بر اساس آن جدول دارای نفر و تجهیزات
است .باید دقیقاً آن را بشناسد و از موجودی و کسری یگان مطلع باشد .موجودی را بر اساس آن مدیریت و
نظارت نماید و تالش نماید کسری را هم از طریق سلسله مراتب پرسنلی و لجستیکی تأمین نماید .فرماندهای
که از جدول سازمان مربوطه اطالعات کافی نداشته باشد ،باید در مدیریت مورد انتظار از وی شک کرد .این
روش را بنده از ستوانی عادت داشتم .آن هم باید گفت که بیشتر به واسطه حساسیتهای فرمانده لشکر ما بود
که از افسران و فرماندهان میخواست و سؤال مینمود .آن فرمانده لشکر نیز نسبت به پاسو سؤاالتی که میکرد،
کامالً مسلط بود و نمیشد به وی پاسو غلط داد.

نکته مهم

خواننده عزیزی که این کتاب را تا اینجا بهطور کامل و دقیق خوانده متوجه شده که این
فرمانده لشکر در هر لحظه دهها موضوع را که هر کدام نیز با هم تفاوت و فاصله زیادی دارند
باید مدیریت میکرد .این هم استعداد خدادادی است که به همه انسانها داده شده ،انسانها،
حتی کودکان هم امور خود را با این استعداد خدادادی مدیریت میکنند .اما در مسئولیتهای
بزرگتر و سنگینتر ،عوامل اثرگذار مثبت و منفی در اداره امور خیلی زیاد و متفاوت میشوند.
این وضع بستگی به هنر ،تجربه ،دانش و میزان استعداد ،دقت ،پشتکار و تالش شبانهروزی
شخص دارد که چگونه این عوامل را در کنار هم مدیریت کند .مدیریت خوب ،قابل قبول ،بد.
علت این که در مشاغل نظامی کسی بیرون از محیط نظامی ،در این ردهها قرار نمیگیرد و یا
وارد نمیشوند ،همین پیچیدگی و تعدد موضوعات است که با آن سروکار باید داشته باشند .اما
در بقیه سازمانها به استثنای دستگاههای کامالً تخصصی ما چنین وضعی نمیبینیم و اشخاص

 /۴۴چگونه میجنگیدیم

خارج از سازمان میآیند و در ردههای مختلف آن قرار میگیرند و ریاست و مدیریت میکنند .ما
حتی در سپاه هم چنین وضعی را شاهد بودیم که افراد خارج از موضوع نظامی وارد آن شدند و
مشاغل گروهان تا باالتر از نیرو را در اختیار داشتند .البته باید گفته شود که یگانهای آنها
سبک و صرفاً مسئولیت عملیات با فرماندهان بود ،نه سایر امور .بنابراین زیاد با مشکل مواجه
نمیشدند .اما چنین اقدامی در ارتش از رده نیرو به پایین تاکنون مشاهده نشده است ،زیرا
پیش نیاز هر شغل و مسئولیتی ،شغلها و تجربهها و دانشهای خاص قبل از آن است که آن
هم در ابتدای امر ممکن نیست.
جمعه  48/1/0؛ امور جاري
امور جاری ،یادداشت خاص در دفتر ندارم.
شنبه  48/1/2؛ کمیسیون فرماندهان
در این روز مانند  ۴۸/۴/۷۴کمیسیون فرماندهان داشتیم .جلسهای که هر دو هفته یک بار با
شرکت فرماندهان تا رده گردان و ارکان ستاد در نمازخانه قرارگاه این لشکر از ساعت  ۱یا ۴
صبح برگزار میشد و هر کدام مشکالت و پیشنهادهای خود را در جمع مسئوالن مطرح
میکردند و باالخره توسط فرمانده لشکر مدیریت ،هماهنگی و تصمیمسازی میشد.
گردان  0112قدس :سروان معظمیان
 ما هفته اخیر شهید داشتیم ،به علت اینکه سنگرها سرپوشیده نیستند.توضیح :خواسته یگان ،تراورس ،نایلون و غیره میباشد.

 تا نزدیک بنهها از این عشایر هستند.توضیح :منظور آن است ،عشایر که گله دارند تا نزدیک بنه گردان گوسفندان را برای چرا میآورند ،این نگرانی در آن
زمان به این جهت بود که دشمن ممکن است در پوشش گله گوسفند و چوپان اطالعات خودی را دریافت نماید.

 ارکان و دوائر و بازرسی که به گردان میآیند ،با اشخاص غیرمسئول تماس نگیرند.توضیح :منظور آن بود که ابتدا مراجعه به فرمانده گردان داشته باشند .بدون اطالع فرمانده ،مسئوالن ستاد به
افراد گردان مراجعه ننمایند ،تضعیف فرمانده را دربر خواهد داشت.

شنبه ۴۸/۳/2؛ کمیسیون فرماندهان ۴۳/

گردان  :081ستوان نعلی
توضیح :معلوم است که ارشدترین افسر از ستاد گردان ،ستوان نامبرده بود .فرمانده گردان در مرخصی بود،
شغل معاون گردان هم کسر سازمان داشته است.

 از لحاظ پلیت و نبشی در مضیقه هستیم. از لحاظ مهمات در مضیقه هستیم.توضیح :به نظر میآید مهمات آرپیجی و خمپاره بوده ،در مورد مهمات تفنگ و تیربار در آن زمان محدودیتی وجود
نداشت .مگر آن که به علت کسر پرسنلی ،نماینده مناسب برای دریافت مهمات از منابع آمادی وجود نداشت.

گردان  :0108سروان محمدي
 در مورد عشایر به اطراف میآیند. مشکل الستیک ماشین فنر ماشین آبتوضیح :فنر ماشین تانکر آب این یگان ،شکسته و نیاز به تعویض داشت .معلوم است نتوانسته با استفاده از
منابع آمادی و تعمیر و نگهداری جاری مشکل را حل کند.

 پنچرگیري نداریمتوضیح :هر کدام از گردانها ،با توجه به تعداد خودرویی که داشتند ،وسایل پنچرگیری داشتند .اما این گردان
قدس که گردانهای ناقص و جدید بودند ،چنین امکانی نداشت .در این جلسه دستور داده شد که به یگان
همجوار خود ،گردان  2۸۸تانک مراجعه و این گردان همکاری نماید.

 دو دستگاه خودرو رده  1داریمتوضیح :برای تخلیه این  2خودرو و کسر از آمار نیاز به کمک و دستور داشت .دستور داده شد که پشتیبانی
لشکر در تخلیه این خودرو تقدم در نظر بگیرد.

 تانکر آبتوضیح :با توجه به مشکل این یگان ،دستور داده شد گردان  ۲0۲توپخانه ،روزی یک بار به این گردان
آبرسانی و کمک نماید.

گردان  :042سرگرد شرفیان
 -روحیه سه چهارم قوا است .فعالً مشکل اصلی پرسنل مرخصی است.

 /۱0چگونه میجنگیدیم
توضیح :آن زمان  ۴سال از جنگ گذشته بود و افراد پایور مورد نظر وی کسانی بودند که این مدت طوالنی را
بدون وقفه در جبهه بودند و انتظار داشت الاقل مدت مرخصی آنان افزایش یابد ،تا بتوانند هم جبهه را و هم
خانواده را به شکل مناسب مدیریت کنند .اما چنین امکانی برای فرماندهان وجود نداشت ،زیرا یگانها هم
کسری سازمانی پرسنل داشتند و هم با افزایش مرخصی ،این کسری افزایش مییافت و پذیرش چنین کمبود و
خطری در برابر دشمن منطقی نبود.

 درجهداري که در جبهه مجروح شده بود ،بعد از مدتی فراري شد و حاال در زندان است .گروهباندوم...توضیح :این هم نمونهای از مشکالت آن روزگار.

 معاف رزمیها را به ما میدهند.توضیح :معاف رزمی را قاعدتاً نباید به جبهه میفرستادند .با این حال آن قدر زیاد شده بودند که به ناچار آن
قاعده صددرصد رعایت نمی شد .ضمناً بعضی نیز در ابتدای خدمت سالم بودند و بعدها به علت مجروحیت و یا
بیماریهای حاصله ،معاف از رزم شده بودند و بعد از درمان به همان یگان سازمانی برگشته بودند.

تأمین قطعات خودرو
توضیح :مشکلی که در سایر یگانها نیز به شدت وجود داشت.

گردان  :0121سروان رفیعزاده
 در پادگان جا نداریم.توضیح :این گردان قدس ،غیرسازمانی بود و در زمان جنگ تشکیل شد که در صفحات قبل چگونگی آن را
توضیح دادم .برای وسایل و نفرات باقیمانده در پادگان ،جا نداشتند و داخل چادر بودند .آن روز برای کاهش
مشکل این یگان ،چه دستوری دادم ،یادداشتی ندارم.

 خودرو کا ام اصالً نداریمتوضیح :این خودرو سبک برای فرماندهان و مأموریتهای سبک مورد نیاز بود و درخواست واگذاری داشت.

 جاده ما در زمستان ناجور است.توضیح :این گردان در کانیسخت مستقر بود و در زمستان به علت بارندگی و گلآلود شدن جاده تردد
خودروها را به مواضع گردان بسیار سخت و طاقتفرسا میکرد.

شنبه ۴۸/۳/2؛ کمیسیون فرماندهان ۱۷/

گردان 288تانک :سرهنگ 2عنبري
 آن اختیارات فرمانده گردان را به وي بدهید.توضیح :منظورش این بود که مرخصی در اختیار فرمانده گردان باشد .در حالی که به جهت حفظ استعداد الزم
نیروی انسانی در جبهه ،اختیارات فرماندهان محدود شده بود.

 مرخصی عراقیها  01روز 1 ،روز است.توضیح :معلوم نبود این حرف چقدر درست بود .در هر حال برای ما چنین امکانی وجود نداشت.

گردان  :011سروان مرادي
 مواضع سدکننده پیشبینی شده ،اما هنوز آماده نشده.توضیح:به جهت کمبود امکانات مهندسی بود.

 دو فرمانده گروهان ما منفک هستند.توضیح 2:نفر از فرماندهان گروهان این گردان به جهت سایر مأموریت ها مانند افسر خرید یا  ...از گردان
منفک بودند و این کاری بود که قبل از ورود من به لشکر انجام شده بود .ستوان بابازاریان و ستوان
میرسمیعی که هر دو در مسئولیت افسر خرید بودند .این مطلب برای آن ارائه می گردد که خواننده در جریان
مشکالت جاری یک یگان درگیر با دشمن قرار گیرد و بداند که در آن روزگار فرماندهان باید تمام اینها را
مدیریت می کردند و در نهایت هم از آنان فقط موفقیت انتظار میرفت و کسی ه م حاضر نبود که گوشهای از
انتظارات ،سائیده و یا کسر شود.

گردان  :0124سرگرد باتمانقلیچ
 کسري سازمان دارم از جهت تجهیزات و نفرات.توضیح :مشکل تمام گردانهای قدس

 تلفن صحرائی  21عدد کسري دارم. ماشین تحریر براي گردان نیاز دارم. موضوع تبخیر سوخت چه شد؟توضیح :یگانها برای مصارف بنزین و گازوئیل خود باید برابر روش معمول صورت مصرفی میدادند .برای هر
خودرو مصرف آن تعریف شده بود .اما تانکرهای بنزین مقداری هم تبخیر داشتند که باید در مصرف محاسبه
میشد و رده باال قبول مینمود .معلوم بود ،در این مورد مشکل محاسباتی داشتند.

 /۱2چگونه میجنگیدیم

آماد :سرگرد رضائی
توضیح :یادداشت ندارم .معلوم بود چیزی برای پی گیری و نیاز به یادداشت نداشتم .ضمناً آماد در نوبت خود به
بخشی از خواسته یگانها که برایش امکانپذیر بود پاسو داد.

دفتر نگهداري :ستوان فوالدوند
توضیح :یادداشتی ندارم.

رکن:2
 -دیدهبان مراقبت پیوسته را ترک نکند.

رکن  : 8سرهنگ 2مقدم
 رخنه را به هیچ وجه نمیپذیریم.توضیح :این حرف نیاز به گفتن نداشت .با این حال جنبه تذکر و تأکید داشت.

رکن  :0ستوانیار علیزاده
توضیح :یادداشت ندارم.

رکن  :8ستوان نیکپور
توضیح :یادداشت ندارم.

حفاظت :استوار سحرخیز
توضیح :یادداشت ندارم.

عقیدتی سیاسی :سروان اسدي
 -براي نماز جمعه خرمآباد خوب است اتوبوس داشته باشد

افسر مخابرات :سروان شریفی
توضیح :یادداشتی ندارم.

 -یخچال نفتی همه گردانها دارند ،گردان  288ندارد .یکی هست.

یکشنبه ۴۸/۳/۲؛ گشتی رزمی گردان ۱۲/ ۷۷۷

یکشنبه  48/1/8؛ گشتی رزمی گردان 000
امروز گشتی رزمی گردان  ۷۷۷به نام نصر  ۷۸که در صفحات قبل به آن اشاره شد ،اجرا
گردید .این گشتی شامل یک دسته تقویت شده به فرماندهی یک درجهدار وظیفه بود که
داوطلب این کار شده بود و جوانی شجاع و پرانگیزه بود .محل عملیات نیز در بخشی از
ارتفاعات میمک بود .نماینده نزاجا ،سرهنگ موسوی زادگان برای نظارت میدانی این عملیات
حضور یافته بود .حدود ساعت  ۴صبح ـ دقیقاً یادم نیست ـ نیروهای ما وارد موضع دشمن در
خط مقدم شدند و پس از درگیری رزمی به سالمتی همگی برگشتند .همراه خود نیز یک
اسلحه ،کاله آهنی و یکی دو قلم وسیله دیگر از دشمن آورده بودند .از آنجا که اصرار بر این
بود که از ما نفری اسیر نشود و نیز شهید و مجروحی در موضع دشمن جا نماند ،بنابراین به
سرعت و تعجیلی به دشمن ضربهای وارد کرده و برگشتند .در این شرایط ،امکان گرفتن اسیر
و همراه آوردن آن میسر نشد .فرمانده گردان ،همراه معاون عملیاتی لشکر ـ جناب سرهنگ
سید علی اکبر هاشمی ـ و جناب سرهنگ مقدم ـ رئیس رکن  ۲لشکر ـ جلو رفته بودند تا
صحنه درگیری را دیدهبانی نمایند .من و جناب موسویزادگان نیز در پاسگاه فرمانده گردان
بودیم و از طریق صدای مکالمات بیسیم و ارتباط بیسیم ،جریان حادثه را تعقیب میکردیم.
دشمن نیز پس از درگیری ،آتش شدیدی بر مواضع ما فرود آورد و ما نیز متقابالً پاسو دادیم.
در زمان برگشت نیروهای ما ،از دیدگاه ،نفرات ما شاهد بودند که نیروی کمکی دشمن از
عقب خط مقدم ،وارد صحنه درگیری میشود.
باالخره این گشتی رزمی با موفقیت به پایان رسید و نفرات شرکتکننده نیز در حد
مقدورات یگان مورد تشویق قرار گرفتند که بیشتر این نوع تشویقات شامل مرخصی تشویقی
بود .ما نیز گزارش گشتی را به رده باال ارسال نمودیم.
نکته حساس آن است که ببینید در آن زمان چقدر از جهت کمیت نیرو فقیر بودیم که در
مجموع توانسته بودیم ،این تعداد نیرو از خط خارج کرده تا یک عملیات گشتی رزمی محدود
انجام دهیم و همچنین اقدامات قبل و حین آن عملیات از رده گردان تا نزاجا معمول گردید .در
حالی که در همین زمان تمام نیروهای داوطلب که جمعیت زیادی هم بودند ،در اختیار سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بودند و به سپاه ،مسئولیتی در تأمین کمبود نیروی انسانی و یا یگانیِ
نزاجا ،واگذار نشده بود.

 /۱۸چگونه میجنگیدیم

در دفتر یادداشت خود نکاتی را یادداشت کرده بودم که برای این عملیات در روزهای
قبل به گردان ابالغ نموده بودم:
 پیشبینی عکاس روز قبل عملیات و در حین عملیات
 پیشبینی ضبط صوت با دو نوار و اطمینان از حاضر بکاری آن
 ارتباط با سیم دیدهبانها
 پیشبینی ثبت جدول حوادث به طور کامل
 پیشبینی بلندگو
 آموزش تعدادی کلمات عربی مورد نیاز
بعد از اجرای عملیات و تشکر از نیروهای گشتی و فرمانده گردان و گروهان ،جناب
سرهنگ موسویزادگان به قرارگاه غرب مراجعت نمودند ،من نیز همراه جناب هاشمی و
جناب مقدم به قرارگاه لشکر برگشتم و ادامه کار تا پایان شب.
دوشنبه  48/1/8تا پنجشنبه 48/1/1؛ حرکت به سمت خرمآباد و بازدید قسمتهاي
مختلف باقیمانده در خرمآباد
امروز صبح اول وقت با راننده حرکت کردم به سمت خرمآباد ،برای رفتن به خرمآباد،
مسیر جدیدی را که با مسیر اتوبوسهای رفتوبرگشت پرسنل به خرمآباد تفاوت داشت
انتخاب کردم .اتوبوسها از صالحآباد میرفتند به ایالم ،اسالمآباد غرب ،پلدختر ،خرمآباد .در
جلسات لشکر آقایان همکار گفتند که جادهای در شرف تکمیل و آسفالت است که از ایالم
میتوانیم برویم درهشهر ،پل دختر ،خرمآباد ،اگر از این جاده اتوبوسها رفتوبرگشت نمایند،
مسافت کوتاهتر میشود ،منتها در بعضی جاها هنوز جاده شوسه است و یا مشغول پلسازی
هستند .البته این مسیرها را تعدادی با خودروهای سبک رفته بودند ،اما برای اتوبوس نیاز به
بررسی بیشتری بود ،بنابراین ،مسیر جدید را انتخاب کردم که در ضمن مسافرت شناسایی
جاده را هم انجام داده باشم .باالخره پیش از ظهر به خرمآباد رسیدم .در شناسایی جاده هم
متوجه شدم که برای رفتوبرگشت اتوبوسها هنوز جاده مناسب نمیباشد و ضمن آسیب به
اتوبوسها ،وقت بیشتری را هم این مسافرت خواهد گرفت.

دوشنبه  ۴۸/۳/۸تا پنجشنبه ۴۸/۳/۱؛ حرکت به سمت خرمآباد و بازدید ۱۳/ ...

من در این زمان نوبت مرخصی داشتم ،میخواستم قبل از عزیمت به مرخصی یکی دو
روز ،پادگان و قسمتهای مختلف آن را هم ببینم و نسبت به تمام قسمتها و مکانهای تحت
مسئولیت خود آشنا گردم .این آشنایی و دیدار برای تصمیمگیریهای فرماندهی و صدور
دستورات الزم بود.
در این سه روز از تمام قسمتهای پادگان و باقیمانده یگانها و نیز مرکز آموزش جدید
 0۱خرمآباد که در محل پادگان قدیمی به نام سربازخانه شماره  ۲و معروف به هنگسوار و
در مجاور قلعه فلکاالفالك بود ،دیدار نمودم.
دیدار مرکز آموزش  0۱نیز برای آن بود که نیروی زمینی به لشکر دستور داده بود که
پشتیبانیهای لجستیکی ،اداری این یگان ،تا زمانی که از جهت سازمانی تکمیل و خودکفا
گردد ،توسط لشکر انجام و مساعدت شود.
از این روزها یادداشتی در سوابق باقیمانده شخصی ندارم.
نکاتی که از آن زمان به خاطر دارم آن است که ،سرپرست باقیماندهها ،جناب سرهنگ2
دژبان طوسانی بود .با توجه به آن که محل خدمتی ایشان خارج از منطقه عملیاتی و در
باقیمانده بود ،تمام پرسنل پایور لشکر از فرمانده گرفته تا آخرین افسر و درجهدار انتظارات
فوقالعاده و خارج از توان معمولی از وی داشتند .ایشان نیز با تمام این صحبتها و توقعات
منطقی و غیرمنطقی ،شبانهروز فعال بود و همکاران وی نیز به همین ترتیب فعالیت
میکردند .در این دیدارها و بازرسیهای فرماندهی ،متوجه کوهی از مشکالت و کارهای دیگر
شدم که به نام فرمانده باید اقدامات الزم را انجام میدادم و تا حصول نتیجه پیگیری
میکردم .مسائلی که هر فرمانده با احساس مسئولیت نمیتوانست از آنها عبور کرده و به
فراموشی سپارد .مسائلی مانند :تعمیر و نگهداری ساختمانها و جلوگیری از فرسایش و
تخریب وسایل و تجهیزات باقیمانده ،وسایل و تجهیزات و خودروهای اسقاطی و غیرقابل
استفاده و موجود در دفاتر دارائی ،نداشتن و یا وجود اعتبارات ناچیز برای تعمیر و نگهداری
ساختمانها و تأسیسات .عالوه بر تمام اینها و با این امکانات و نفرات کم که از عهده وظایف
یگانی خود برنمیآمدیم ،باید مرکز آموزش  0۱را هم در پوشش و سرویس آمادی و اداری

 /۱۴چگونه میجنگیدیم

خود قرار میدادیم .به ناچار مسئولیت آموزش حدود  2تا  ۸هزار نفر هم به فرمانده آن مرکز
سپرده شده بود و این ضعفها ،درخواستها ،گله و شکایت و التماسها را هم باید متحمل
میشد .خالصه در آن روزگار هرچه میدیدیم و احساس میکردیم ،کمبودها و فقر بود ،اما
شرایط حساس کشور و جنگ با دشمن متجاوز به گونهای بود که جای شانه خالی کردن از
مسئولیت ،وجود نداشت و هر کس این شرایط را تحمل میکرد و با این وضع هر کاری برای
پیشبرد امور و غلبه بر ضعفها ،نقصها ،مشکالت که میتوانست ،از جان و دل انجام میداد.
در روز  ،۴۸/۳/۱در خرمآباد به من اطالع دادند که  ۸0نفر مهمان از پست و تلگراف تهران
به سرپرستی آقای سید هاشمی به همراه حجتاالسالم چاوشی به قرارگاه لشکر برای دیدار
جبهه آمدهاند .شب در نمازخانه قرارگاه استراحت کرده بودند و روز بعد نیز برای دیدار
رزمندگان خط مقدم تقسیم شدند و باالخره بعد از ظهر همان روز نیز از لشکر خداحافظی و
به مقصد بعدی عزیمت نمودند .شبیه این کارها را معموالً داشتیم و از جاهای مختلف
میآمدند و عکسی هم یادگاری میگرفتند و میرفتند و ما نیز آشنایی و قول و قرار برای
تأمین بخشی از نیازمندیهای یگانهای عملیاتی در حد امکان داشتیم .بعد هم با پیگیری
در تهران باالخره یا به نتیجه کامل یا ناقص میرسیدیم و یا نمیرسیدیم .روی هم رفته اگر
امکانات اقامت ،پذیرش حمل و نقل آنان را به یگانهای خط مقدم داشتیم ،برای هر دو طرف
مفید بود .اما از چنین امکاناتی نیز در آن لشکر فقیر و محروم بودیم.
پنجشنبه  48/1/1تا پنجشنبه  48/1/08؛ عزیمت به تهران و مرخصی
امروز پنجشنبه پیش از ظهر برای استفاده از مرخصی یک هفتهای از خرمآباد به مقصد
تهران ،با راننده وظیفه و خودرو و تویوتا لندکروز با پالك نظامی که در اختیار فرمانده بود،
حرکت کردم.

پنجشنبه ۴۸/۳/۷۸؛ پایان مرخصی و برگشت به منطقه ۱۱/

مسیر  :خرمآباد ،بروجرد ،اراك ،قم ،تهران.
این اولین مرخصی بود که پس از ورود به لشکر و مسئولیت فرماندهی آن استفاده نمودم.
معموالً در مرخصیها ،من نیز مانند بقیه پرسنل متأهل و پایور ضمن دیدار خانواده و
نزدیکان به کارهای منزل که به ناچار باید شخصاً انجام میدادم ،مشغول میشدم .نظیر :خرید
اجناس کوپنی ،فروشگاه اتکا ،نیازمندیهای خرید لباس و مایحتاج همسر و فرزندان ،تعمیرات
جزئی ساختمان مسکونی ،مراجعه به دکتر و بیمارستانها در صورت نیاز خود و خانواده ،دید
و بازدیدها و مناسبتهای خانوادگی و فامیلی ،مراجعه به مدرسه و یا ثبتنام فرزندان در
صورت نیاز ،مراجعات اداری و بانکی مورد نیاز و ...
در این فاصله به مناسبت آن که از فرمانده یگانهای عمده نزاجا بودم ،در صورت لزوم
برای پیگیری بعضی از مشکالت و نیازمندیهای لشکر ممکن بود یکی دو روز به ستاد نزاجا
مراجعه و نیازمندیها را پیگیری کنم و از مسئوالن و معاونان و مدیران مختلف ستاد نزاجا و
حتی هیئت رئیسه نزاجا دستورات مثبت را دریافت کرده و در چرخه ستادی قرار دهم .حتی
گاهی ستاد نزاجا که متوجه میشدند در تهران هستم ،در صورت نیاز به جلسات ستاد نزاجا
که مرتبط با لشکر و منطقه عملیاتی و باقیمانده و موضوعات مربوط به آنها بود ،دعوت و شرکت
مینمودم .شبیه این کار را نیز دیگر فرماندهان همطراز بنده نیز که در تهران سکونت داشتند ،در
مرخصیهای خود انجام میدادند .یادداشت خاصی از این روزها در سوابق شخصی باقیمانده ندارم.
پنجشنبه  48/1/08؛ پایان مرخصی و برگشت به منطقه
امروز اول صبح با همان خودرو و راننده ،در پایان مرخصی از تهران به مقصد منطقه
عملیاتی لشکر حرکت کردم .مسیر :تهران ،همدان ،کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،ایالم ،صالحآباد،
قرارگاه تاکتیکی لشکر .این مسیر معموالً تا  ۷2ساعت طول میکشید و باالخره شب به
قرارگاه لشکر رسیدیم.

 /۱۴چگونه میجنگیدیم

جمعه  48/1/01؛ امور جاري در محل کار
در سنگر محل کار بودم  ،بازدیدی نداشتم و به امور پس از بازگشت از مرخصی پرداختم.
دیدار با همکاران در سلسله مراتب ستادی لشکر از معاونان و رئیس ستاد تا رؤسای ارکان و
توجیه و دریافت اطالعات نسبت به حوادث و اقدامات چند روزه که در مرخصی بودم و نیز
انتقال اطالعات و دستورات خود به مسئوالن ستادی و سرویسهای لشکر که در دیدار از
باقیمانده لشکر داشتم و نیز تماسی که با مسؤالن ستاد نزاجا داشتم .ضمن این دیدارها و
مذاکرات ،کلیه پروندهها و نامههایی که در انتظار دستور و یا امضای فرمانده بود و شامل
تفویض اختیارات نبودند ،مطالعه و پینوشت و یا امضاء نمودم .بخشی از این پروندهها و سوابق
هم که فوری نبودند ،برای روز بعد روی میز کار بنده باقی ماند و هر کدام از کالسور پروندهها
که کارشان تمام میشد ،با اطالع دفتر بنده ،مسئوالن میآمدند و میبردند .خالصه حجم کار
در این روز به شدت زیاد بود .معموالً این وضع همیشه بعد از مراجعت از مرخصیها و یا
مأموریتها که چند روز از لشکر دور بودم وجود داشت و یکی دو روز بیوقفه آن قدر کار می-
کردم که کار روزهای گذشته در روی میز بنده در پایان شب به صفر برسد و به کارهای روز
برسم تا بتوان آنها را در همان روز ورود به دفتر ،ضمن انجام سایر امور فرماندهی و میدانی
مدیریت نمود و کاری برای روز بعد در سنگر یا دفتر فرمانده باقی نماند.
شنبه  48/1/04؛ امور جاري
امروز نیز مانند روز گذشته در سنگر خدمتی مشغول امورات جاری و گذشته بودم.
یکشنبه  48/1/01؛ کمیسیون فرماندهان
امروز مانند جلسات قبل کمیسون فرماندهان داشتیم که نمونههای قبلی آن در صفحات
گذشته شرح داده شد.
در این جلسه ابتدا ،اینجانب نکاتی را که برای این جلسه یادداشت کردم ،بیان کردم .مانند
نکات و موضوعاتی که در بازدید از یگانها داشتم و جنبه عمومی داشت و نیاز بود برای
آگاهی و هم اندیشهسازی در این جلسه مطرح کنم .نکاتی که در نامههای وارده و صادره دیده

یکشنبه ۴۸/۳/۷۱؛ کمیسیون فرماندهان ۱۳/

بودم و نیاز به توجیه و تذکر عمومی داشت .نکاتی که در دیدار از مجموعه و قسمتهای
باقی مانده در خرمآباد داشتم و جنبه عمومی داشت و نکات الزم دیگر.
اهم مطالب اظهار شده که در دفتر خود یادداشت نمودهام.
گردان  :000سرگرد سیاح
 در مورد اعتبار واگذاري به گردانهاتوضیح :مبلغ ناچیزی در حدود  ۳و حداکثر تا  ۳0هزار تومان هر دو سه ماه یکبار از طرف فرمانده لشکر به
آنان داده می شد که برای خرده مخارج مصرف نمایند .این پول را در آن روزها میگفتند از اعتبارات سری و یا
خارج از ردیفهای اعتباراتی است که در اختیار فرمانده لشکر میگذاشتند و او هم به این شکل تقسیم مینمود
و مبلغ کمی را هم برای هزینههای ناچیز و دور شدن از اسناد و مدارك دست و پاگیر مالی در اختیار خود نگه
میداشت.
معموالً اسناد این نوع اعتبارات با همان مدرك رسید پرداختی قبول میشد .در اینجا معلوم است فرمانده
گردان درخواست افزایش این مبلغ را دارد.

 در مورد عشایر که در منطقه گردان تردد دارند.توضیح :شرح آن در صفحات قبل بیان شد.

گردان  :081سرهنگ 2رزاقی
توضیح :این افسر از ابتدای جنگ در منطقه عملیاتی بود و در این زمان در شرف انتقال به یگانهای
غیرعملیاتی نزاجا بود.

 ماشین افسر خرید و ستوان مدرستوضیح :یک خودرو و یک افسر وی درگیر امور خرید لشکر بود و درخواست برگشت این وسیله و این افسر را داشت.

گردان  :042سرگرد شرفیان
 در مورد قاطر که از منطقه  0108بگیریم.توضیح :درخواست داشت که برای یکی از مواضع خط مقدم خود نیاز به قاطر دارد و از گردان  ۷۳۷۲که قاطر
دارند ،به این گردان قاطر واگذار شود.

 /۴0چگونه میجنگیدیم

گردان  :011سرگرد عبدي بسطامی
توضیح :در شرف انتقال به یگانها ی غیرعملیاتی نزاجا بود .از ابتدای جنگ در جبهه و قبل از آن در کردستان
خدمت عملیاتی داشت .تاکنون چند کتاب از خاطرات این مدت را نوشته و منتشر نموده است.

 راجع به جاده ،خاکریزها و درخواست وسیله سنگین مهندسی کمبود الستیک خودروها -کسري سازمان تجهیزات انفرادي و سالح داریم.

گردان  :081سرگرد ریاحی
توضیح :این گردان از لشکر  ۱۱به ما مأمور بود .افسر یادشده نیز همدوره من بود.

 کار مهندسی نیاز داریم ،لوله در مسیر بنههاتوضیح :در مسیر خودروهای گردان جادههای خاکی بود و در مسیر جویهای آب و مسیل ،نیاز به وسیله
سنگین مهندسی و لوله برای پر کردن این درهها و چالهها داشتند.

گردان  :288سرگرد آهنگري
توضیح :افسر یاد شده یکی از افسران ارشد این گردان بود که در جلسه حضور داشت .فرمانده گردان حتماً در
مرخصی عملیاتی بود .برادر این افسر در یکی از عملیاتهای گذشته اسیر دشمن شده بود .این افسر ضمن آن
که خود در منطقه عملیاتی بود و گرفتاری مشکالت خانوادگی را به این جهت داشت ،بخشی از این گرفتاریها و
غصهها ی روحی خانواده و فرزندان آن برادر را نیز تحمل و مدیریت میکرد .این گرفتاریها تا حدودی بر اعصاب
و روحیه وی نیز اثر گذاشته بود.

 کارهاي رده  8ما از زمانی که به این لشکر منتقل شدیم تا به حال اقدامی انجام نشده.توضیح :این گردان از کدام یگان به این لشکر منتقل شده بود ،االن حضور ذهن ندارم .معلوم است که کارهای
رده  ۲تعمیراتی تانکهای آنها معطل مانده و تعمیرکار ماهر و یا قطعات مورد نیاز را در اختیار نداشتند و
باالخره مشکالت مربوط از گردان تا تعمیرگاههای تانک در مسجد سلیمان و تهران باقی مانده بود .یادآوری
نمایم که کار تعمیراتی رده  ۲از مسئولیت و اختیارات سازمانی گردان خارج و در مسئولیت گروهان نگهداری
لشکر بود .این گروهان نیز چنین تعمیرکاری نداشت و شاید شغل سازمانی هم نداشت ،زیرا این گروهان برای
تیپ پیاده سازماندهی شده بود.

یکشنبه ۴۸/۳/۷۱؛ کمیسیون فرماندهان ۴۷/
 سرویسهایی که از پادگان به اینجا میآیند ،بعضی بخاري ندارند.توضیح :منظور اتوبوسهایی است که پرسنل کادر را در رفتو برگشت مرخصی سرویسدهی مینمودند .این
اتوبوسها  ۲-۸دستگاه بیشتر نبودند .احتماالً یکی دوتای آنها بخاری ندارند و یا نیاز به تعمیر و راهاندازی و
هزینه دارد .د ر آن زمستان مسلماً مسافرت با اتوبوس سرد برای مسافران سخت بود .حتی یادم میآید که می-
گفتند بخاری عالءالدین برای گرمای ماشین روشن میکنند که این کار از هر جهت غلط بود و گرمای مورد نیاز
را هم تأمین نمینمود .ما هم به جهت کمبود اعتبارات قادر به تأمین اعتبار هزینههای سنگین این وسایل نبودیم.

 یگانهاي قدس مأمور به ما بیل و کلنگ ندارندتوضیح :این نوع یگانها که جدید بودند ،به آن شکلی که در صفحات قبل گفته شد ،در سازمان و انبار وسایل
مهندسی خود باید تعدادی هم بیل و کلنگ بزرگ ،اضافه بر بیل و کلنگ انفرادی که در اختیار سربازان بود میداشتند
که از این جهت هم فقیر بودند .در مورد آن دستوری هم که بنده میدادم تا جادههای خاکی داخل یگان خود را
با بیل و کلنگ ترمیم کنند ،نیز فقیر بودند.

 رکن  8در مورد مشاغل سازمانی رده  8شنیدار در گروهان نگهداريتوضیح :این یادداشت ،دستوری بود که به رکن  ۲دادم و خواستم در مورد ایجاد شغل سازمانی تعمیرکار رده
 ۲شنی دار در جدول سازمان گروهان نگهداری اقدام و پیگیری کند .اگر هم قبالً اقدام نموده باز هم به طور
جدی تا حصول نتیجه پیگیری کند.

گردان  :818سرگرد سالمی
 در مورد ساعت امضاي برگ مأموریتهاتوضیح :منظور ایشان چه بوده ،یادم نمیآید.

 جاده ما احتیاج به مرمت داردتوضیح :منظور ایشان ،ترمیم جاده اعزام با بلدوزر و لودر است.

 ستوانیار خدري و محل سازمانی ويتوضیح :شغل سازمانی ایشان در گردان توپخانه بود ،اما در جای دیگر بنا به دستور لشکر خدمت مینمود .جای
مأموریت وی کجا بود اکنون یادم نمیآید ،یا در بازرسی بود و یا در جهاد خودکفائی لشکر.

گردان  :800سرگرد منیعی
توضیح :این گردان از گروه  ۸۸توپخانه ،به این لشکر مأمور و در شرق میمک مستقر بود و پشتیبانی آتش
یگانها ی مستقر در میمک و شورشیرین را فراهم مینمود .یادداشتی از این گردان در این جلسه ندارم.

 /۴2چگونه میجنگیدیم

گردان پدافند :ستوانسوم سیفیزاده
توضیح :یادداشتی ندارم.

گروهان سوار زرهی :ستوانسوم امیري
توضیح :یادداشتی ندارم.

گروهان مهندسی :سروان موالئی
 رکن  8برود بررسی کند و کار انجام شده در گردان  011را ببیند.توضیح :قبالً دستور داده شده بود که این گروهان مهندسی یک جاده فرعی و تاکتیکی برای استفاده در شرایط
آفند دشمن درست کند .اکنون میگفت که بروند این کار را ببینند .البته خودم هم در جریان بودم و پیشرفت
کار را حتی به صورت میدانی پیگیری میکردم .این جاده در روزهای تک دشمن به آن منطقه در روزهای
 ۴۳/2/2۱و بعد از آن بسیار مفید و مورد استفاده واقع شد.

گروهان قرارگاه :سروان غیاثی
توضیح :یادداشتی ندارم.

گردان  :0108سرگرد سلطانپناه
 کسري وسایل سنگري نیازمندي کارهاي مهندسی -نیاز به الستیک

گردان  :0121سروان اسفندي
 پرسنل ما هنوز مطالبات خود را نگرفتهاندتوضیح :قصه مطالبات فوقالعاده خدمتی عملیاتی پرسنل با آن رقم ناچیز از قصههای پرغصه بود که تا پایان
جنگ و حتی سالها بعد از جنگ ادامه داشت .آن هم به جهت کمبود اعتبارات واگذاری در سطح ملی.

یکشنبه ۴۸/۳/۷۱؛ کمیسیون فرماندهان ۴۲/

گردان  :0124سروان صحراگرد
 تانکر آب ما در گردان  0108است.توضیح :تانکر آب این گردان در فاصله ترخیص نفرات و پایان دوره و جذب دوره بعدی به گردان  ۷۳۷۲داده
شده بود و حاال نیاز داشت.

 مرمت جاده تدارکاتی و نیاز به گریدرتوضیح :ببینید تمام یگانها ی لشکر درخواست وسایل سنگین مهندسی برای مناطق میخواهند ،کاری که از
دست خودشان برنمی آمد .ما هم در این منطقه وسیع لشکر فقط همان یک گروهان مستقل مهندسی داشتیم و
بس .جهاد سازندگی رزمی هم در آن منطقه با ما فعالیت و همکاری نداشت .به طور کلی نیروها و امکانات آنان
که بسیار هم سنگین و قابل توجه بود ،در اختیار سپاه پاسداران بود .یگانهایی مثل ما فقط باید همان امکانات
ناچیز را مدیریت و استفاده میکرد.

گردان  :0112سروان محمدي
توضیح :گردان قدس و مأمور به لشکر بود ،جمعی سازمان لشکر  ۳2بود.

 یک دسته از  0112به  081مأمور شده است.توضیح :میخواست که به گردان برگردند.

 مصالح سنگري ما با خودمان آوردیم.توضیح :منظورش این بود که در پایان مأموریت و برگشت به لشکر مربوطه این وسایل را اجازه بدهیم ببرند و
یا در عوض به آنان مصالح سنگری بدهیم .مصالح سنگری از چیزهای قیمتی و باارزش برای یگانها در آن
روزگار بود .زیرا همین وسایل که در زمان صلح فقط مصرف بازیافتی دارند ،در آن زمان رزمندگان ما با آنها در
آن شرایط زندگی میکردند و امنیت نسبی از پدیدههای طبیعی و پدیدههای جنگ برای خود فراهم میکردند.
این مصالح مورد نظر چیزهایی بودند از قبیل :تراورس ،تیرآهن ،کیسه گونی برای کیسه شنی ،نایلون ضخیم با
ابعاد بزرگ ،بلوك سیمانی و ...

قرارگاه گردان  811شهید طاهري :سروان فالحی رحیمآبادي
توضیح :از ژاندارمری ایالم به لشکر ما مأمور و در خط دفاعی منطقه چپ میمک مستقر بود.

 گردان  800مِنبعد تا حد امکان به ما کمک کند.توضیح :منظورش آن بود که این گردان در صورت لزوم با آتش توپخانه خود به ما کمک کند .گردان توپخانه در
تقدم  ۷مسئولیت پشتیبانی آتش و دیدهبانی بر منطقه گردان  ۷۷۷و  ۷۲۳بر روی ارتفاعات میمک را عهدهدار بود.
این گردان ژاندارمری خود نیز دارای خمپاره انداز بود و تقریباً منطقه مسئولیت وی نیز از طرف دشمن آرام بود؛

 /۴۸چگونه میجنگیدیم
اما نه آن قدر آرام که احساس امنیت کامل داشته باشیم .در همین مناطق از طرف منافقین و ارتش عراق در
سالهای بعد آسیبهایی به نیروی خودی وارد آمد.

 سرگرد پیراسته احضار شود.توضیح :این یادداشت را برای پی گیری خود نوشته بودم که فرمانده این گردان که به یگان باالتر خود برگشته،
بیاید و این گردان را فرماندهی کند .این نوع یگانها عادت داشتند که بدون اطالع لشکر ،افسران و درجهداران
خود را به طور نوبهای تعویض مینمودند .البته تعویض عناصر حساس اثرگذار بود که صدای ما را درمیآورد.

دفتر نگهداري :سرگرد نصیري
توضیح :یادداشتی ندارم.

پزشک :دکتر پنجی
توضیح :یادداشتی ندارم.

آماد لشکر :ستوانیکم آزادیان
توضیح :یادداشتی ندارم.

دژبان :ستوانسوم امیر سرداري
توضیح :یادداشتی ندارم.

مخابرات لشکر :سروان شریفی
توضیح :یادداشتی ندارم.

آجودانی :سروان حاجبابائی
 تنظیم صورتجلسه شهدا و مجروحانتوضیح :منظورشان آن بود که برای شهدا و مجروحان صورتجلسه اولیه را برابر نمونههای مورد تأئید ابالغ شده
تهیه کرده و ارسال دارند ،تا حق و حقوق و اقدامات اداری مربوط به هر کدام ضایع نشود و یا به مشکالت بعدی
برخورد ننمایند .البته این کار از ابتدای جنگ معمول بود ،اما الزم بود هر بار تذکر و راهنمائیهای مناسب برای کاهش
اشکاالت داده شود.

حفاظت اطالعات  :ستواندوم فرخزادي
توضیح :یادداشتی ندارم.

یکشنبه ۴۸/۳/۷۱؛ کمیسیون فرماندهان ۴۳/
 یگانها و حفاظت و عقیدتی سیاسی و بازرسی مستقیماً با یکدیگر مکاتبه نداشته باشند.توضیح :این یادداشت را فکر کنم برای این نوشته بودم که در آنجا تذکر دادم که یگانها به این شکل مکاتبه
نکنند و بر اساس سلسله مراتب مکاتبه داشته باشند .بویژه آن که عقیدتی سیاسی و حفاظت در سلسله مراتب
مستقیم فرمانده لشکر نبودند و در سلسله مراتب مربوط به مجموعه خودشان قرار داشتند.

عقیدتی سیاسی :ستوانیار اکبرپور
توضیح :یادداشتی ندارم .درجه ستوانیاری در آن زمان ،بعد از درجه استوار یکمی بود .معموالً کسانی که به این
درجات میرسیدند ،در سنین آخر خدمتی قرار داشتند و در واقع از ریشسفیدان و صاحبان تجربه زیاد محسوب
میشدند .با قانون جدید ارتش که در سال  ۴۱تصویب شد ،این درجات حذف و بعد از درجه استوار یکمی،
ستوانسومی و درجات بعدی تعریف شدند.

بازرسی :سروان بهرامی
توضیح :یادداشتی ندارم .افسر یاد شده نیز در شرف انتقال بود و مدتی بعد به یک یگان غیرعملیاتی نزاجا
منتقل شد.

رکن :2سرگرد شقاقی
 گردان  800دیدگاههایش را توسعه دهد و ارتباط باسیم برقرار کند.توضیح :رکن  2می خواست که این گردان که به ما مأمور بود و در محور میمک مستقر بود ،دیدگاهها و
دیده بانان خود را افزایش دهد .یکی از منابع اطالعاتی رکن دوم یگانها همین دیدهبانها بودند که گزارش آنان
از طریق گردان توپخانه به رکن  2لشکر ارسال میشد .رکن  2نیز با استفاده از این اطالعات و دیگر منابع،
تفسیرهای اطالعاتی خود را تهیه و به فرمانده ارائه و به صورت گزارش نوبهای نیز با امضای فرمانده به رده باالتر
ارسال مینمود .این روش جاری در تمام  ۴سال جنگ معمول بود.

رکن  :8سرگرد فالحی
توضیح :یادداشتی ندارم .یادم میآید که میگفتند با شهید سرلشکر فالحی نیز نسبت فامیلی دارد .افسر خوبی
بود و چگونگی نسبت ایشان را با شهید فالحی به یاد ندارم.

رکن  :0سروان مؤمنی
توضیح  :یادداشتی ندارم .افسری بود با خدمت اولیه درجهداری و سنوات خدمتی باال ،افسر وظیفهشناس و
خوبی بود .دلسوزانه و صمیمانه خدمت میکرد.

رکن  :8سرگرد گودرزي
توضیح :یادداشتی ندارم.

 /۴۴چگونه میجنگیدیم

توضیحات تکمیلی:

در یادداشتهای باقیمانده ،از معاون و رئیس ستاد لشکر یادداشت ندارم .این آقایان
همیشه در جلسات حضور داشتند و نکات مورد نظر خود را به حاضران اظهار مینمودند .اما
چیزی که الزم به یادداشت بنده برای پیگیری باشد ،ننوشتهام .همین طور سایر کسانی که
در جلسه حضور داشتند و من یادداشتی از آنان ننوشتهام.
یکشنبه  48/1/01بعدازظهر ؛ جلسه در قرارگاه غرب
پیش از ظهر جلسه با فرماندهان بود که به شرح فوق بیان شد .بعد از صرف ناهار نیز به
سمت قرارگاه عملیاتی غرب حرکت کردم که در آنجا جلسه بود ،و فرماندهان یگانهای
ع مده مستقر در منطقه عملیاتی غرب دعوت شده بودند تا با حضور فرمانده قرارگاه غرب،
سرهنگ علیاری و ستاد قرارگاه با جانشین فرمانده نزاجا ،جناب سرهنگ اصغر جمالی ،دیدار
نموده و ایشان نیز در این جلسه از آخرین وضعیت یگانهای منطقه با گزارش هر فرمانده
مطلع گردد و خود نیز آخرین تدابیر فرمانده نزاجا و نقطه نظرات خود را بیان کرده و به اطالع
فرماندهان منطقه برساند.
فکر کنم جلسه ساعت  ۷۳بود و من نیز به موقع رسیدم و جلسه تا نماز مغرب و عشاء
ادامه داشت و پس از صرف شام به یگان خود برگشتیم.
نکات یادداشت شده از جلسه:
رکن  2قرارگاه  ،سرهنگ میالنی:
ـ منطقه هالله به وسیله یک گردان تقویت شده.
ـ منطقه کانیسخت به وسیله یک گروهان تانک تقویت شده.
ـ پیشبینی میشود گرگنی و ارتفاعات میمک را دشمن تک محدود بنماید.
توضیح :ببینید همین خبر و پیشبینی ،چه دلهرهای برای فرمانده لشکر  ۴۸که اینجانب باشم ایجاد میکند،
زیرا توان یگانها ی مستقر خود را در خط پدافندی ارتفاعات میمک میشناسد ،وسعت منطقه را میداند ،قسمت
خالی خط پدافندی را به جهت کمبود یگان نتوانسته پر کند و نیز قسمتهایی را هم که پر کرده خارج از قواعد
نظامی ،خیلی باز و آسیبپذیر نموده ،از طرفی نگران است در مرحله اول یگانهای در خط باید پدافند کنند و

یکشنبه ۴۸/۳/۷۱؛ کمیسیون فرماندهان ۴۱/
اجازه پیشروی به دشمن را ندهند و از طرف دیگر در مرحله دوم ،همراه با افزایش تلفات رزمی این یگانها و
کاهش شدید توان آنها ،لشکر باید نیروی احتیاط و تازهنفس وارد صحنه درگیری کند تا گردش عملیاتی
همچنان با قدرت حفظ گردد ،یگان احتیاط مرحله دوم را از کجا بیاورد؟ خودش که یگان آزاد اصالً ندارد ،پس
باید رده باال در اختیار بگذارد .اما دارد؟ می داند که آن هم ندارد .اگر قرارگاه غرب از سپاه بخواهد ،معلوم نیست
آن ها دارند؟ و اگر هم دارند چند ساعت بعد وارد صحنه میکنند؟ اگر به سرعت و زمان مورد نیاز نیروی کمکی
وارد صحنه نشود و گردانهای موجود کامالً متالشی گردند ،چه خواهد شد؟ آن وقت چه کسی این حرفها را
میفهمید؟ فقط نتیجه این حرفها می شود دشمن شادکن و آبروریزی خودی ،آن هم ارتش،نزاجا تا لشکر و تا
فرماندهان گردان و گروهان آن .بدخواهان ارتش هم از این قضیه خوشحال و خندان میشدند و به شایعات و
تخریب روحیه رزمی رزمندگان نزاجا و جوسازی رسانهای و دادگاهی برای این حادثه و مشابه آن دامن میزدند.
خوشبختانه چنین پیشبینی در آن منطقه وقوع نیافت ،اما  ۳ماه بعد در محور کنجانچم شبیه همین حادثه
پیش آمد و همان شد که نباید میشد .مشروح آن در صفحات روزشمار بعد ارائه شده و مطالعه خواهید نمود.
ضمناً توجه داشته باشید که دشمن در تمام عملیاتهای  ۴سال جنگ تحمیلی در چند مرحله نیروی تازه نفس
و باقدرتی چند برابر وارد صحنه درگیری میکرد و بهره میبرد ،اما ما همچنان در  ۴سال دفاع مقدس ،از این
امتیاز به واسطه فقر یگانی محروم ماندیم .حداقل در نزاجا میتوان گفت همیشه این طور بوده است.

ـ سرهنگ قویدل ،معاون عملیات و اطالعات نزاجا:

 این تکهای محدود همان گشتی شده است .مِنبعد همان یگان در خط انجام دهد و هیچ
لزومی به گرفتن مجوز از نزاجا نیست و تعویض هم نخواهد شد.
 تکهای محدود مِنبعد واقعاً باید تک گردانی انجام شود.
 سازمان گردان را میتوانیم بریزیم به هم .دو یگان پیشتاز و یگان پشتیبان سازمان بدهید.
 روی این مسئله که چگونه از مواضع جلوی دشمن عبور کنیم فکر بکنید و در سمینار چند
روز بعد مطرح نمایید.
ـ سرهنگ علیاري ،فرمانده قرارگاه غرب:

 لشکر  ۴۸میخواست گردانی انجام دهد ،ولی قرارگاه دخالت کرد.
توضیح :اشاره به گشتی رزمی گردان  ۷۷۷در تاریو  ۴۸/۳/۲که در صفحات قبل بیان شد.

 در غرب هدف وجود دارد ،اما به نظر من گردانی نیست .ممکن است تیپی باشد ،اما با
پذیرش تلفات بیشتر.
ـ رکن  2قرارگاه غرب:

 جلوی تیپ  ۸لشکر  ۴۷یک دوربین با سه پایه پیدا شده که کنترل دور میشده و
دوار بوده و شعاع دید تا  ۸00متر داشت.

 /۴۴چگونه میجنگیدیم

 منطقه رودخانه الوند ،مشکل عشایرها ،عوامل دشمن سیمهای مخابراتی را میبریدند.
تیراندازی شده .دست و پای عوامل خودی را با سیم میبندند و کنار رودخانهای میاندازند.
ساعت  ۱شب بوده و سنگ میگذارند روی آنها و تلفن قورباغهای باقی مانده.
توضیح :داستان چه بوده ،چیزی یادم نمیآید که شرح بیشتری بدهم.

ـ سرهنگ جمالی ،جانشین ف نزاجا:

 فکر کنیم که چگونه ارتش پیشرو جنگ باشد و از این حالت خارج شود.
توضیح :با عده و عمده الزم می توان پیشرو شد ،با معجزه و توصیه و حرفهای شعاری و توان موجود نمیتوان
پیشرو شد .به نظر میآید خودشان هم این را میدانستند ،اما مشکل این است که فکر میکردند مخاطب این
چیزها را نمیداند.

 در جنوب ،در جلسهای از سرباز ،درجهدار و افسر نظرخواهی نمودیم .گروهانی را
آوردم عقب و سازماندهی آن را بررسی و پرسش و بازدید نمودم.
ـ رکن  2قرارگاه غرب

 به نظر من یک تیپ مردمی بدهند به قرارگاه و آن را در خط بگذارند و یگان آزاد
شده را آموزش داده و سازماندهی و بعد تک نمایند.
ـ سرهنگ قویدل:

 ما دو تیپ میدهیم.
 ۲ نیرو داشته باشیم :یکی تک نماید ،یکی دنبال و پشتیبان باشد ،یکی هم برای
حفظ موقعیت.
سرهنگ جمالی:

ما در جزیره مجنون در فروردین و اردیبهشت جاری تعداد  ۷۸00نفر تلفات دادیم ،یعنی
بیشتر از تککننده .منظورم این است که تککننده اولیه ما باشیم.
دوشنبه  48/1/04؛ تودیع و معارفه فرمانده گردان 081
در این روز همراه جناب سرهنگ هاشمی ـ معاون عملیاتی لشکر ـ به گردان  ۷۲۳رفتیم و
ضمن تودیع و قدردانی از سرهنگ 2رزاقی که در نقلو انتقاالت از لشکر منتقل شده بود ،سرگرد
فتحالهی را به عنوان فرمانده گردان جدید معرفی نمودیم .این افسر نیز چند ماه بعد در فروردین
ماه  ،۴۳زمانی که درمرخصی بودم ،خبر دادند که هنگام سرکشی به مواضع یگانهای مربوطه در

سهشنبه  ۴۸/۳/۷۳تا پنجشنبه ۴۸/۳/2۷؛ امور جاری در محل کار ۴۳/

اثر وجود مین ناپیدا که از گذشته در منطقه باقی مانده بود و در مسیر خودرو قرار گرفته بود،
شهید شد .از ابتدای جنگ با درجه ستوانی خدمت در جبهه را آغاز نمود و مانند دیگر یاران
خود از جان و دل فداکاری نمود و به جمع شهدای در راه خدا پیوست.
پس از برگشت به قرارگاه ،ادامه کارهای جاری تا نیمه شب.
سهشنبه  48/1/01تا پنجشنبه  48/1/20؛ امور جاري در محل کار
در این سه روز در محل کار خود مشغول بودم و بازدیدی نداشتم ،یادداشتی هم ندارم.
در دفتر یادداشت خود به تاریو  ۴۸/۳/2۷اسامی کسانی را نوشتهام که دوره شمر طی
نمودهاند .برای این کتاب مناسب میدانم که آن اسامی را درج نمایم .معلوم است آن موقع به
دنبال نگرانی از سالحهای شیمیایی دشمن ،در فکر آموزش و پدافند شیمیایی و تجهیزات
مربوط به آن بودیم.
 -۷سرگرد سیاح گردان ۷۷۷
 -2سرگرد سالمی گردان ۲0۲
 -۲سروان یثربی گردان ۲۳۸
 -۸ستوان  ۷پیاده میربیک رشنو گروهان قرارگاه
 -۳ستوانسوم علیا گروهان مهندسی
 -۴ستوانسوم محمد بهرامی گردان ۷۴2
 -۱ستوانیارسومتوپخانه پرویز تاریخی یگان خدمات ( معلول )
 -۴استوار غالمحسین شاه کرمی گردان ۷۷۷
 -۳گروهبانیکم نبیاهلل ایزدپرست گردان ۷۳۳
 -۷0استوار رستمینژاد گردان۷۴2
 -۷۷گروهباندوم عمران رزمجو گردان ۷۴2
 -۷2گروهبانیکم زرهی نظر حمزهپور گردان ۷۳۷۲

 /۳0چگونه میجنگیدیم

سمینار فرماندهان نزاجا
توجه:
این قسمت از این کتاب را میتوان گفت که مهمترین قسمت کتاب است .زیرا شامل اعداد
و ارقامی است که توان زمینی نیروی خودی را در جنگ تحمیلی در آن زمان معلوم مینماید.
جمعه  48/1/22؛ حرکت به تهران و حضور در دافوس براي سمینار فرماندهان
امروز قبل از اذان صبح برای شرکت در سمینار فرماندهان نزاجا با خودرو و راننده مربوطه
به سمت تهران حرکت کردم.
در اینجا الزم است این نکته را توضیح دهم که راننده از بین رانندههای وظیفه انتخاب میشد و من
با یک نفر راننده و بدون محافظ و یا همراه دیگر ،در این مسیر رفت و برگشت مسافرت میکردم.
در مدت جنگ تحمیلی ،ما بعضی از فرماندهان خود را در همین مسافرتها از دست
دادیم .خستگی و یا کمتجربگی راننده و نیز موارد ایمنی مربوط به جادهها و رانندههای داخل
جاده ها و یا معایب فنی خودرو ،سبب تصادف و تلفات و خسارت میگردید .در این حوادث
رانندهها نیز گوناگون بودند ،سرباز ،درجهدار ،افسر ،فرمانده ،با توجه به چنین شرایط ،من نیز
قادر به استراحت در مسیر مسافرت نبودم و بلکه مانند راننده ،تمام لحظات مسافرت را باید
در هوشیاری و مراقبت میماندم .نکته دیگر این است که در مسیر مسافرت آن قدر احساس
امنیت میکردیم که بدون محافظ و اسلحه ،این مسیر طوالنی را از جنوب استان ایالم تا
تهران تک و تنها و فقط با یک راننده سرباز طی میکردیم.
ما یک همدوره عزیزی به نام کمانگری داشتیم که در سال  ۴۲در حالی که فرماندهی
لشکر عملیاتی  ۲0گرگان را با درجه سرهنگی بر عهده داشت ،در مأموریتی از منطقه
عملیاتی به تهران و از تهران به گ رگان ،در مسیر رفت به گرگان ،خودروی وی که رانندگی آن
را سربازی بر عهده داشت ،به دره سقوط کرد .این مرد که یکی از بهترین فرماندهان نزاجا بود
و در آینده می توانست در مقامات باالتری مسئولیت داشته باشد ،قطع نخاع شد و تا مدت ۲0
سال بر روی ویلچر زندگی کرد و خانواده وی ،به خصوص همسر مهربان ایشان در این مدت

سمینار فرماندهان نزاجا ۳۷/

طوالنی از این جانباز مراقبت نمود .سرتیپ2کمانگری در تاریو دهم آبان سال  ۳۲پس از
عمری پرافتخار و پرمشقت و پربهره به دیار ابدی و یاران شهیدش پیوست .او در همین مدت
جانبازی مسئولیت تعاونی مسکن گرگان را بر عهده گرفت و صدها خانواده رزمنده را با
ارزانترین قیمت صاحب مسکن نمود.
اهالی محترم گرگان ،او را برای عضویت در شورای شهر انتخاب نمودند و در آن شغل نیز
اثرات نیکی از اقدامات خود باقی گذارد .دارای  ۲فرزند پسر و هر  ۲فرزند با زحمات این پدر و
مادر به درجات تحصیلی عالی رسیدند.
من خواستم فقط نمونهای از حوادث اشاره شده را بیان کنم ،قصد شرح زندگینامه شهید
کمانگری را ندارم ،درباره او و همسرش و افرادی مشابه ایشان باید کتابها نوشت تا فرزندان
این کشور در انتخاب اسوهها از این نمونهها بهره گیرند.
مرحوم سرتیپ2نورالدین مکی نیز که من مسئولیت فرماندهی لشکر را از وی تحویل
گرفتم ،در مهرماه سال  ۷۲۴۴در حالی که فرمانده مرکز پیاده شیراز بود ،در مأموریتی در
مسافرت تهران به شیراز و در مسیر اصفهان به شیراز که خود رانندگی میکرد در اثر حادثه
خودرو جان به جانآفرین تسلیم کرد و به شهدای همرزم خود پیوست.
شهید سرتیپ 2سید علی اکبر هاشمی نیز در خرداد  ۷۲۴۴در حالی که معاون لشکر ۴۸
ارومیه بود ،در مسیر مأموریت در داخل منطقه عملیاتی لشکر ،در اثر حادثه خودرو که خود
رانندگی میکرد ،همراه دیگر همرزم خود به دیار ابدی و شهدای همرزم خود پیوست .از این
نمونهها بخواهم نام ببرم ،صفحات زیادی را دربر خواهد گرفت و از موضوع کتاب نیز خارج خواهم
شد ،این نمونهها را خواستم اشاره کنم که مسئوالن نیروهای مسلح با چارهاندیشیها ،اقدامات و
برنامههایی را به اجرا درآورند که این حوادث نزدیک به صفر شود.
برگردیم به ادامه مطلب مسافرت در روز جمعه  ۴۸/۳/22قرار بود ساعت  ۷۴00در دافوس
حضور یابیم و برای سمینار فرماندهان که از روز بعد آغاز میشد ،توجیه گردیم .روز اول هم
قرار بود با حضور مقام محترم ریاست جمهوری ،سمینار فرماندهان نزاجا افتتاح گردد.این
برنامه ریزی در روز قبل از افتتاح با توجه به آن که اکثریت فرماندهان از مناطق مختلف کشور

 /۳2چگونه میجنگیدیم

باید می آمدند ،برای حضور و غیاب و توجیه و آمادگی روز بعد بسیار خوب بود .من نیز به
خواست خداوند به موقع در ساعت اعالم شده در جلسه حضور یافتم .محل سمینار سالن
سخنرانی دانشکده فرماندهی و ستاد -دافوس -بود .در این جلسه کوتاه مدت ،فرمانده نیروی
زمینی ،جناب سرهنگ صیادشیرازی مطالبی را بیان نمود که من در دفتر یادداشت خود چند
جمله کلیدی آن را به شرح زیر یادداشت نمودم.
ـ االن جو خوبی از نظر جذب نیروهای مردمی ایجاد شده.
ـ تلخی آن است که نیروها دو قسمت هستند علیه دشمن واحد.
ـ تلخی دیگر آن است که ارتش از این اذهان خارج میشود و به انزوا کشانده میشود و
در نهایت انحطاط آن است و این به نفع اسالم نیست.
ـ سخنان اخیر حضرت امام را در شورای انقالب فرهنگی بخوانید و قسمتهای الزم آن
را زیرش خط بکشید.
ـ نقش خود را در تقویت آن مسائلی که میتواند روح بدهد ،در جلسات ایفا نمائید.
توضیح :خواننده باهوش متوجه میشود که فرمانده آن روزگار چه نگرانیهایی داشته و چه چیزهایی او را رنج
میداده است .رنجهایی مانند این که ید واحد و همدل نیستیم ،علیه دشمنی که تمام قوای بالقوه و بالفعل خود
را متمرکز کرده و در مشت واحد فرماندهی جنگ قرار داده است.
رنجهایی مانند این که زحمات و فداکاریهای نیروی زمینی ارتش که مسئولیت  ۷۴0۴کیلومتر خط مرزی
پداف ندی را در مقابل ارتش عراق و پراکندگی برای امنیت داخلی کردستان و آذربایجان غربی در برابر ضدانقالب
دارد ،در هیاهوی تبلیغاتی عملیات آفندی که هرچند ماه یک بار ایجاد میشود ،گم و بلکه محو میشود.
نیروی زمینی که  2۳0هزار نیروی انسانی و هزاران توپ و تانک و موشک و بالگرد و سایر سالحهای سبک و
متوسط را در گستره پهناوری در مساحت سرزمین بزرگ ایران باید مدیریت کند ،تمام یگانهای رزمی خود را
از گروهانها تا لشکرها را باید در مقابل دشمن بعثی در بیش از  ۷000کیلومتر در طول و در همین حدود در
عمق بچیند .تمام این مجموعه را باید در تهیه ،آماد ،ترابری ،نگهداری ،کاربری و آموزشهای مربوط به آنها و ...
مدیریت کند و چقدر دردناك است که فرمانده نیروی زمینی حس میکند ،این نیروی زمینی و این همه
تالشها و مسئولیتها دارد تحتالشعاع سروصدا و هیاهوی عملیاتی آفندی و تبلیغات به واسطه آن ،که برای
جذب نیروی داوطلب انجام می گیرد و جنس تبلیغاتی خاص خود را دارد ،قرار میگیرد .احساس میشود که
اذهان عمومی مشغول آن سروصداها هستند و دیگر این نیروی زمینی با چنین عظمت کاری در اذهان جایی
ندارد و یا جای بسیار کمی دارد.
و باز میبینیم که فرمانده چقدر خداپسندانه از این اوضاع نتیجه میگیرد و میگوید ،این به نفع اسالم نیست.

شنبه ۴۸/۳/2۲؛ افتتاح سمینار و حضور ریاست جمهوری اسالمی ۳۲/
ضمناً با توجه به تاریو این سخنان متوجه میشویم که نیروهای مردمی جذب شده که فرمانده به آن اشاره
کردند ،همان نیروهایی بودند که مدتی بعد در بهمن ماه  ۴۸در عملیات والفجر ۴شرکت نمودند و منجر به
تصرف « فاو» شد.
پس از سخنرانی فرمانده نزاجا ،سایر نکات الزم برای برگزاری خوب سمینار توسط دیگر دستاندرکاران بیان شد
و ما پس از دریافت کارت ورود به جلسه و صرف شام به منازل خود رفتیم .فرماندهانی که در تهران مسکن
نداشتند به مهمانسرای تعیین شده نزاجا رفتند .قرار شد روز بعد ساعت  ۱صبح در این محل حاضر باشیم.
ساعت حضور دقیقاً یادم نیست ،در هر حال در همین محدوده بود.

شنبه  48/1/28؛افتتاح سمینار و حضور ریاست جمهوري اسالمی
ساعت  0۴۲0ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران ،حضرت آیتاهلل خامنهای و همراهان
وارد سالن اجتماعات دافوس شدند .آقای محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران ـ و مقامات
بلند پایه ارتش از جمله :ریاست سماجا ـ سرهنگ سهرابی ،سرتیپ ظهیرنژاد -نماینده امام در
شورای عالی دفاع ،وزیر دفاع -سرهنگ خلبان جاللی -و دیگران نیز از همراهان بودند.
پس از پخش سرود جمهوری اسالمی و تالوت آیاتی از کالماهلل مجید ،فرمانده نزاجا با
حضور در پشت تریبون ،پس از خیر مقدم ،هیئت رئیسه سمینار را معرفی نمود و در سخنان
خود اظهار داشت که معاونین نزاجا هر کدام گزارش وضع موجود را ارائه خواهند داد.
فعالیتهای عملیاتی انجام شده نیز در کنار سایر همرزمان رزمندگان اسالمی بوده است.
ساعت  0۴۸۳سرهنگ ستاد منظوری ،معاون طرح و برنامه نزاجا گزارش خود را با اسالید
(شفاف) به شرح زیر ارائه داد.
ابتدا نموداری به شرح زیر ارائه و توضیح داد:

پرسنل
آموزش

سازماندهی

تجهیز

مأموریت ( عملیات )

 /۳۸چگونه میجنگیدیم

اصل  ۷۸۸قانون اساسی درباره تدابیر دفاعی ارتش جمهوری اسالمی ایران قرائت شد .بر
اساس تدبیر قانون اساسی ،در سال  ۴۷ساختار نزاجا به شرح زیر تدوین و پیشنهاد گردید.
پیشنهادی ۷۱ :لشکر شامل ۱ :لشکر پیاده ۸ ،لشکر زرهی ۳ ،لشکر مکانیزه ،یک لشکر نیرو
مخصوص.
 ۳فرماندهی مناطق شامل :فرماندهی منطقه شمال شرق ،فرماندهی منطقه جنوب شرقی،
فرماندهی منطقه شمال غرب ،فرماندهی منطقه غرب ،فرماندهی منطقه جنوب.
گروههای مستقل شامل ۴ :گروه توپخانه ۳ ،گروه مهندسی ۳ ،گروه مخابرات ۳ ،گروه
پشتیبانی لجستیکی ۴ ،گروه هوانیروز.
هر لشکر برابر استاندارد پدافندی باید  ۲0کیلومتر باز شود ،ولی اکنون با ایثار و فداکاری
بیشتر عمل مینماید.
توضیح :در طول  ۴سال جنگ دیدیم که هر جا بیشتر باز شده بودیم ،در شرایط آفندی دشمن برابر قواعد
علمی نظامی ،با تمام ایثار و فداکاری آسیب پذیر شدیم و پدافند موفقی نداشتیم ،زیرا قواعد علمی نظامی را
نادیده گرفته بودیم.

سرهنگ منظوری برای هر کدام از اعداد ارائه شده توضیحات کارشناسی را ارائه داد .من
در آن شرایط فقط میتوانستم اعداد و جمالت کلیدی را بنویسم که در این کتاب به آنها
استناد کرده و توضیح دادهام .مسلماً اگر تمام مطالب را میتوانستم مکتوب نمایم ،مطالب
کاملتری در این کتاب ارائه میشد.
ساعت  0۳00سرهنگ بهرام طاهری معاون پرسنلی نزاجا ،گزارش خود را ارائه داد .این افسر
همدوره من بود و آذرماه سال  ۱2پس از تحمل چند سال بیماری سرطان و خدمت همزمان با
بیماری در نزاجا ،ژاندارمری ،نیروی انسانی وزارت دفاع به دیار ابدی پیوست .تمام عزیزانی که در
این کتاب از آنان نام برده شده و به دیار ابدی شتافتند روانشان شاد باشد .انشاءاهلل.
مطالب یادداشت شده از گزارش معاون پرسنلی نزاجا:
نزاجا در طول جنگ ( تا آذرماه  ) ۴۸تعداد  2۷۷۱۱شهید 2۲۳۷ ،نفر اسیر و  ۲0۳0نفر
مفقوداالثر تقدیم نموده است.

شنبه ۴۸/۳/2۲؛ افتتاح سمینار و حضور ریاست جمهوری اسالمی ۳۳/

در این مدت  ۷۷۸0۱نفر بازنشسته ۷۴0۱ ،نفر بازخرید 20۷۴ ،نفر اخراج۷۳۴۴ ،نفر
استعفا داشته است.
استعداد موجودی نزاجا  :افسر  ، ٪۱۳درجهدار  ، ٪۴2سربازان غیرعملیاتی  ٪۴۴و در
یگانهای عملیاتی بر مبنای  ٪۷۲0برابر است با . ٪۱۲
توضیح :سازمان هر یگانی در ارتش به ترتیبی طراحی شده است که قادر به اجرای مأموریت مورد انتظار در
شرایط جنگ و بحران را داشته باشد .مسلماً در زمان مورد انتظار اگر یگان درگیر ،کسر سازمان انسانی و
تجهیزات داشته باشد ،به همان نسبت نیز توان اجرای مأموریت وی نیز کاهش خواهد یافت.
آن زمان برای یگانها ی عملیاتی ،نیروی وظیفه  ٪۷۲0به جای  ٪۷00تعریف شده بود ،زیرا در هر زمان حداقل
تعدادی در مرخصی ،بیماری ،تلفات رزمی و اداری در آمارهای روزانه وجود داشتند که با محاسبه خوشبینانه تعداد
موجودی از  ٪۷۲0به  ٪۷00میرسید .هرچند که بنده با محاسباتی که داشتم عدد  ٪۷۸۴را قبول داشتم.
در شغل مدیریت پرسنلی نزاجا که در سال  ۴۴تا  ۴۴داشتم از این عدد به شدت دفاع و استدالل مینمودم.
خواننده نکتهسنج از اعداد باال متوجه میشود که نیروی زمینی ارتش که در آن روزگار مسئولیت خط پدافندی
را در بیش از  ۷000کیلومتر در برابر نیروهای دشمن داشت ،از جهت استعداد نیروی انسانی چقدر فقیر بوده
است.

آمار دانشجویان دانشکده افسري

سال  ۴۷تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۴00نفر ،تعداد جذب شده  ۸۷2نفر
سال ۴2تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷۳00نفر ،تعداد جذب شده  ۴۴0نفر
سال  ۴۲تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷۳00نفر ،تعداد جذب شده  22۷نفر
سال  ۴۸تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷000نفر ،تعداد جذب شده  ۸0۳نفر
آمار درجهداري

سال  ۴۷تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷2۳00نفر ،تعداد جذب شده  ۷0۴۷0نفر
سال  ۴2تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷۳000نفر ،تعداد جذب شده  ۳۳۳2نفر
سال  ۴۲تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷۳000نفر ،تعداد جذب شده  2۴02نفر
سال  ۴۸تعداد سهمیه مصوبه برای استخدام  ۷0000نفر ،تعداد جذب شده  ۷۳00نفر
در عرض یک سال  20۴هزار نفر سرباز سهمیه داشتیم ،تعداد  ۷۸۲هزار نفر در اختیار قرار
داده شد ،تعداد  ۷۷۴هزار نفر از مراکز به یگانها تقسیم شدند.
توضیح :کاهش اعداد در هر کدام از مرحله ،نشان از ریزش به شکل غایب شدن نفرات دارد.
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بعد از گزارش پرسنلی ،ساعت  0۳۷۳سرهنگ روزه جاللی ،معاون لجستیکی نزاجا گزارش
خود را آغاز نمود .آن زمان که دانشجوی سال  ۲دانشکده افسری بودم ،نامبرده مدتی فرمانده
گروهان دانشجویی ما بود .ایشان مدتی هم فرمانده لشکر  ۱۱بودهاند .چند سال پیش پس از
مدتی بیماری به دیار ابدی پیوستند .روحشان شاد.
سرهنگ جاللی در گزارش خود ،ابتدا نمودار سازمانی معاونت و فرماندهی لجستیکی نزاجا
را ارائه دادند .فعالیتهای انجام شده را نیز بیان نمودند .وی در گزارش خود بیان نمود که
محدوده مسئولیت جغرافیایی فرماندهی پشتیبانی مناطق نزاجا به این شرح است:
فرماندهی پشتیبانی منطقه  ۷از شمالغرب ایران تا مهران
فرماندهی پشتیبانی منطقه  2از مهران تا جنوب ایران
فرماندهی پشتیبانی منطقه  ۲شامل :تهران ،خراسان و  ۱( ...استان)
درباره اقالم عمده نزاجا ،آمار زیر را ارائه داد:
درصد موجودی
2۴
ادوات زرهی
۱۳
جنگافزار سنگین
۳۳
مهمات
۴0
خودرو چرخدار
۴۷
خودرو مهندسی
۴0
اقالم عمده مخابرات
0
اقالم پدافند شیمیایی
۱
هلیکوپتر کبری
۷۸
هلیکوپتر نفربر

درصد کسری
۱2
2۳
۸۳
۸0
۲۳
20
۷00
۳۲
۴۴

توضیح :خواننده اهل فن با مالحظه آمار فوق متوجه میشود که نزاجا در آن روزگار جنگ با دشمن نابرابر
چقدر فقیر بود.

شنبه ۴۸/۳/2۲؛ افتتاح سمینار و حضور ریاست جمهوری اسالمی ۳۱/

ساعت  0۳۲0سرهنگ شالباف ،رئیس کنترولر نزاجا گزارشی از چگونگی اعتبارات نزاجا را
ارائه داد .در این گزارش اعداد اعتبارات را به شکل نمودار نمایش و توضیح داد که اعتبارات
درخواست شده ،تصویب شده ،واگذار شده چگونه بوده است و مشکالت اعتبار و بودجه که نزاجا
با آن درگیر است .از گزارش ایشان اعداد و ارقامی ننوشته بودم که در اینجا به اطالع برسانم.
ساعت  0۳۸۳سرهنگ حسین حسنیسعدی ،معاون آموزشی نزاجا گزارش خود را ارائه
داد .در گزارش خود اشاره نمود که نزاجا با  ۴مرکز فرهنگی و  ۴مرکز آموزش  0۷تا  0۴و
همچنین مراکز آموزشی درجهداری ،بهداری ،هوانیروز فعالیت آموزشی خود را انجام میدهد و
سپس به ارائه اطالعات و اعداد و آمار این مراکز پرداخت.
ساعت  0۳۳۳سرهنگ سید علیاکبر موسوی قویدل ،معاون عملیات و اطالعات نزاجا
گزارش خود را به شرح زیر ارائه نمود.
در ابتدا فرمان امام (ره) درباره حوادث پاوه به تاریو  2۱مرداد  ۳۴قرائت شد .بعد درباره
نقش مثبت نزاجا پس از فرمان امام (ره) توضیح داده شد .آغاز عملیات  ۳۴/۳/2۳و پایان آن
 .۳۴/۳/2۴به عملیات گنبد که در  ۳۴/۷/۴آغاز و  ۳۴/۷/۷۳پایان عملیات و خاتمه غائله بود،
اشاره شد و نقش نزاجا در آن تشریح شد.
به عملیات در خوزستان که جهت مقابله با غائله حزب منحله خلق عرب برای تفرقهاندازی
بین عرب و عجم راه انداخته بود اشاره شد ،که در  ۳۴/۲/۷۳آغاز و در  ۳۴/۲/2۳خاتمه یافت
و نقش مثبت نزاجا در آن عملیات تشریح شد.
نتیجه اقدامات فوق در آغاز پیروزی انقالب اسالمی ،حاکمیت جمهوری اسالمی ایران بر
تمامیت ارضی کشور بود.
سرهنگ قویدل به عملیاتهای کردستان اشاره نمود که عملیات آن بالفاصله بعد از
پیروزی انقالب آغاز گردید .در عملیاتهای مختلف یگانهای نزاجا شرکت نمودند .همراه با
نزاجا ،یگانهای ژاندارمری جمهوری اسالمی ،یگانهای سپاه پاسداران تازه تأسیس نیز شرکت
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و همکاری داشتند .در نتیجه این عملیاتها ،کلیه شهرها و راهها از قدرت و تسلط ضدانقالب
آزاد گردید.
درباره عملیاتهای آفندی در برابر دشمن بعثی عراق ،ضمن گستردگی گردانها ،نزاجا در
خط پدافندی بیش از  ۷000کیلومتر و حفظ خط پدافندی ،در عملیاتهای آفندی عمده زیر
نیز شرکت داشته است .نیروهای سپاه پاسداران و بسیج نیز در هر کدام کموبیش شرکت و
همکاری داشتهاند.
عملیات تنگ حاجیان در  ،۳۳/۷0/۷۲عملیات نصر در جنوبغرب اهواز به تاریو ،۳۳/۷0/۷۳
عملیات میمک در  ،۳۳/۷0/۷۳عملیات اروند (توکل) در شمال آبادان به تاریو ،۳۳/۷0/20
عملیات چغالوند در  ،۳۳/۷2/2۴عملیات اهلل اکبر (ارتفاعات اهلل اکبر) در ،۴0/2/20
عملیات بازی دراز... ،
توضیح :به نظر میرسد ،یادداشتهای اینجانب ناقص است ،و یا آن که معاون عملیات این گزارش را به طور
تعجیلی تهیه نموده و به صورت نمونه اسامی تعدادی را بیان نموده ،در حالی که مدارك و کتابهای موجود،
تعداد عملیاتهای موفق و ناموفق نزاجا را بیش از این ثبت نمودهاند .ضمن آنکه نزاجا در آغاز جنگ ،به عنوان
نیروی اصلی توانست با پدافند پرافتخار و با همکاری و توان موجود تمام نیروهای مسلح آن زمان و نیز پشتوانه
ملی و رهبری انقالب و هدایت و مدیریت نظامی با استفاده از علم و مهارت نظامی ،مانع سقوط آبادان ،اهواز،
شوش ،دزفول ،اندیمشک و به طور کلی غرب استان خوزستان گردد .چنین دستاورد بزرگ و سرنوشتساز
عملیاتی تاکنون تحتالشعاع گزارشهای عملیات های آفندی موفق سال دوم جنگ قرار گرفته و کمتر به آن
توجه رسانهای شده است .حتی بعضی از حماسهها نیز در البالی گزارشها و حرفهای سیاسی آن روزها که در
رسانهها یادآوری میشود ،گم و یا وارونه تفهیم میشود.

سرهنگ قویدل ،در ادامه گزارش ،به تعدادی دیگر از عملیاتهای انجام شده بعد از عزل بنیصدر
اشاره نمود:
عملیات ثامناالئمه (ع) در  ،۴0/۱/۳عملیات طریقالقدس در  ،۴0/۳/۴عملیات شیاکوه
(مطلعالفجر) در  ،۴0/۳/20عملیات طویله (محمد رسول اهلل (ص) در  ،۴0/۷0/۷2عملیات
چزابه در  ۴0/۷۷/۷۱و  ،۴0/۷2/۷عملیات فتحالمبین در  ،۴۷/۷/2عملیات بیتالمقدس در
 ،۴۷/2/۷0عملیات رمضان در  ،۴۷/۸/22عملیات مسلمابن عقیل در  ،۴۷/۱/۳عملیات محرم
در  ۴۷/۴/۷0عملیات والفجر  ۷در منطقه عین خوش به تاریو  ،۴۷/۷/2۷عملیات والفجر  2در

شنبه ۴۸/۳/2۲؛ افتتاح سمینار و حضور ریاست جمهوری اسالمی ۳۳/

منطقه حاج عمران به تاریو  ، ۴2/۸/2۳عملیات والفجر  ۲در منطقه مهران به تاریو،۴2/۳/۱
عملیات والفجر  ۸در منطقه شیلر به تاریو  ،۴۸/۱/2۱عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه
(جزایر مجنون) به تاریو  ،۴2/۷2/۲عملیات عاشورا در میمک به تاریو  ،۴۲/۱/2۳عملیات بدر
در هورالهویزه به تاریو  ،۴۲/۷2/20عملیات قادر در شمالغرب به تاریو  ،۴۸/۸/2۲تاکنون
(آذرماه)  2۴00کیلومتر مربع از مناطق عراق نیز توسط رزمندگان آزاد گشته است.
توضیح :در مطالعه کتابهای موجود ،تعداد عملیاتهای آفندی و پدافندی موفق و ناموفق بیش از اسامی ارائه
شده میباشد.

سرهنگ قویدل پس از ارائه شفافهاي مذکور اطالعات زیر را نیز ارائه داد:

در ابتدای جنگ:
تعداد گردانهای مانوری دشمن  ،۲0۷خودی ۷22
تعداد گردانهای توپخانه دشمن  ،۷00خودی ۱۳
تاکنون دشمن و خودی به تعداد زیر افزایش دادهاند:
دشمن  ۲۱۲گردان مانوری و  ۳۴گردان توپخانه
خودی  ۴۲گردان مانوری و  2۲گردان توپخانه
دشمن گردانهای مانوری خود را به شرح زیر گسترش داده است:
 2۴۸گردان درگیر 2۴۳ ،گردان آزاد ۷۳۳ ،گردان در عقب ،جمعاً  ۴۴۳گردان مانوری دارد.
توضیح :عدد  ۴۴۳با عدد چند سطر باالتر که میشود  ۴۱۸مغایرت دارد .علت اختالف را نمیدانم .ضمن
این که تمام این اعداد را نمیتوان دقیق و ثابت تعریف نمود .در مدارك باقی مانده و موجود از جنگ تحمیلی
تمام این اعداد یکسان تعریف نشدهاند .این هم یکی از ضعفهای کشورهای جهان سوم است .در حالی که یکی
از شاخصهای کشورهای پیشرفته آن است که اعداد و آمار را خیلی جدی میگیرند و بر اساس آن دقت برنامه-
ریزیهای خود را افزایش میدهند.
نکتهای که در مطالعه این ارقام معلوم میشود آن است که نیروی مانوری دشمن بیش از  ۲برابر ()۲/۱
نیروی زمینی ارتش ایران است .اما چطور در آن شرایط با برتری که داشت ،جرئت حمله سراسری و کسب
پیروزی مطلق را نداشت ،جای سؤال است .البته باید توجه نمود که اضافه بر این یگانهای نیروی زمینی ارتش،
سپاه پاسداران نیز دارای یگانهای بسیج بود .تعداد این یگانها هیچ وقت ثابت نبودند و به نسبت فصول سال و
حجم فعالیتهای رسانهای و مناسبتهای مذهبی متغیر میشدند.

 /۷00چگونه میجنگیدیم
از طرفی نزاجا که مسئولیت پدافند  ۷200کیلومتر را در برابر دشمن داشت ،یگانهای سپاه را در دسترس
نداشت .در صورت حمله دشمن باید در انتظار قوای کمکی از سپاه میشد ،زیرا نزاجا اصالً نیروی آزاد و قابل
برداشت برای مأموریت کمکی به سایر خطوط درگیر خود را نداشت .در این شرایط اگر سوابق  ۴سال جنگ
تحمیلی مورد مطالعه کارش ناسی قرار گیرد ،خواهیم دید ،همیشه نیروهای کمکی سپاه در اسرع وقت مورد
انتظار وارد صحنه نشدهاند و در شرایطی به تدریج وارد صحنه شدهاند که یگانهای درگیر نزاجا متالشی شده و
یا به شدت توان آن ها کاهش یافته و دشمن نیز تا حدودی موفقیت کسب نموده است .علت این ضعف در
سرعت و قدرت کوبنده را می توان در همین نکات اشاره شده و دیگر عوامل که از موضوع کتاب خارج است،
جستجو نمود .اما باید این تجربه جنگ ،دستاندرکاران نیروهای مسلح را وادار سازد که در شرایط جنگ فرضی
بعدی که غرض وجودی نیروهای مسلح نیز همان است ،چارهسازی نمایند و دشمن بعدی را مانند دشمن بعثی
عراق نپندارند و روشهای خودی را نباید به همان ر وش غلط گذشته تکرار کنند و یا به گونهای طراحی نمایند
که تکرار نشود.

در ادامه گزارش:

نزاجا مسئولیت خط پدافندی  ۷200کیلومتر از  ۷۳00کیلومتر را در مقابل دشمن
عهدهدار است.
نزاجا در منطقه کردستان و آذربایجان غربی دارای  ۳۱پایگاه برای حفظ امنیت داخلی
منطقه است.
نزاجا حداکثر یگانها را به طور مستمر به کار گرفته است.
بعد از عملیات بدر ،نزاجا  2۱تک محدود نصر و ظفر انجام داده است.
تلفات نیروی انسانی نزاجا تاکنون (آذرماه :)۴۸
اسیر و گمشده
مجروح
شهید
۷۳0۱
۲۴۴۸۳
۳۱۳۲
عملیات آفندی
۲۸2۴
عملیات پدافندی ۴۲220 ۷۳۸2۸
۳۲۲۲
۷0۷۴۴۳ 2۷۷۱۱
جمع

جمع
۸۴۲0۳
۴20۱0
۷2۴۲۱۳
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 میانگین تلفات در هر ماه ( 48ماه گذشته) تعداد  2181نفرتوضیح :در مطالعه آمار باال معلوم میشود که تلفات عملیات پدافندی تقریباً دو برابر عملیات آفندی است .این نیز به
دلیل آن است که عملیات پدافندی در نزاجا ،در تمام زمان به طور شبانهروزی و در تمام مکان عملیاتی جنگ به طور
پیوسته و بدون خالء و وقفه فعال بوده است و تمام یگانهای عملیاتی نزاجا را درگیر نموده بود .اما عملیات آفندی فقط
بخشی از زمانهای خاص و قسمت مکانی خاصی و نیز یگانهای خاصی را به طور محدود درگیر مینموده است .به
همین علت تفاوت در تعداد تلفات وجود دارد .ضمن آنکه عملیات پدافندی اثرات فرسایشی هم دارد که در عملیات
آفندی اثرات فرسایشی آن نامحسوس است .در عملیات آفندی تمام امکانات و پشتیبانیها و تبلیغات پای کار میآیند و
بزرگان جبهه و کشور دور آن جمع میشوند ،اما در عملیات پدافندی ،یگان پدافندکننده تنها و غریب است .خودش
باید مشکالت خود را به طریقی حل کند .اگر هم شرایط خیلی سخت شود ،نیروهای کمکی و بزرگان زمانی به سراغ
آن میآیند که دیگر کار از کار گذشته است .تلخی ناکامی ،برای یگان خودی که چند برابر ضعیفتر از دشمن است ،با
تمام فداکاریها و جانفشانیها باقی میماند و شیرینی کامیابی برای دشمن .اگر دقت کنید با عملیات آفندی همه
بزرگان عکس یادگاری گرفتهاند و امروز نیز در یادآوریها ،رسانهها آنها را نشان میدهند .اما کسی عکس یادگاری از
عملیات پدافندی و ناکام ندارد ،زیرا در آن صحنهها حضور نداشتند ،یگان پدافندکننده بود و بس .سپاه پاسداران نیز تا
سالهای آخر جنگ مسئولیت پدافند و حفظ خطوط نداشت ،زیرا میدانست آفند آبروساز و جذب کننده نیروهای
داوطلب است و همه مسئوالن به آن التفات دارند ،اما پدافند بیهیاهو است و احتمال آبروریزی هم دارد .ضمن آن که
سختیهای فرسایش روحی و تجهیزات و سالح و کاهش مهمات و نیز تدارکات طاقتفرسای بدون وقفه و پیوسته را
نیز دارد .این هم از مشکالتی است که در معماری و طراحی نیروهای مسلح برای روز جنگ در جهت منافع ملی و نه
منافع سازمانی و مغایر با منافع ملی ،باید مورد توجه قرار گیرد و چارهسازی اساسی گردد.

ساعت  ،۷020بعد از ارائه گزارش معاون عملیات و اطالعات که آخرین گزارش بود،
فرمانده نزاجا ،سرهنگ صیادشیرازی پشت تریبون رفت و از ریاست محترم جمهور درخواست
نمود که با سخنان و رهنمودهای خود ،فرماندهان و حاضران در جلسه را خوشحال نمایند.
ریاست محترم جمهور ،بعد از درخواست فرمانده نزاجا ،در همان حالت که در ردیف جلو
نشسته بودند ،خطاب به جناب صیادشیرازی جمالتی با این مضمون فرمودند که جمالت
اصلی آن را یادداشت نمودم« .سخنرانی من طلب آقایان باشد ،این را بگویم که شما آقایان
فرماندهان ،گرفتار و اسیر این کمبودها که این آقایان ستادی ارائه میدهند ،نشوید ،اینها مرد
جنگند .اینها را به اذهان این آقایان منتقل نکنید».
بعد از مطالب دو سه سطری فوق بلند شدند و سالن را ترك کردند و همراهان نیز خارج
شدند.

 /۷02چگونه میجنگیدیم

تمام حاضران جلسه متوجه شدند که ریاست محترم جمهور از این گزارش که بیشتر لحن
منفی داشت و آن هم در حضور جمع خوششان نیامد و جلسه را بدون سخنرانی ترك کردند.
در همان زمان در مذاکرات خصوصی که با بعضی از دوستان فرمانده داشتیم ،میگفتیم
بهتر بود ،این مسائل به طور خصوصی و خارج از جمع فرماندهان برای ریاست محترم
جمهوری ارائه میگردید .دوستان شهید صیادشیرازی هم میگفتند که ایشان به این نتیجه
رسیده بود ،اما مشاوران وی ،ارائه را در حضور جمع ترغیب کرده بودند.
بعد از رفتن ایشان ،راحت باش داده شد و پذیرایی مختصر .تا ساعت ظهر و نماز ،جلسه
چگونه گذشت ،یادداشتی ندارم و چیزی هم به یاد نمیآورم که برای خوانندگان بنویسم.
احتماالً ساعات قبل از نماز ظهر و ناهار به جلسات کمیتههای تخصصی رفتیم و در آن
جلسات مشغول بودیم.
جلسات کمیته های تخصصی به صورت موضوعی تعریف شده بود و آن چه که یادم میآید
شامل کمیته های :پرسنلی ،آموزشی ،اطالعات و عملیات ،لجستیکی ،طرح و برنامه ،بودجه و
کنترولر ،مسکن و  ...بودند.
برابر تقسیمبندی که مدیران سمینار نموده بودند ،صورت اسامی فرماندهان جلوی درب هر
کدام از کمیتهها که محل کالس دانشجویان دافوس بود ،نصب شده بود و هر فرمانده برابر آن
اسامی در جلسه کمیته شرکت میکرد و ضمن آنکه به سخنان جزئی و تخصصیتر معاون و مدیر
مربوطه که مدیریت جلسه را نیز بر عهده داشت گوش میکرد ،اگر هم سؤالی یا خواستهای داشت
که مناسب جلسه بود ،مطرح و پاسو را دریافت میکرد و یا موضوعی به بحث گذارده میشد و
فرماندهان دیگر نیز در صورتی که با موضوع ذینفع بودند در بحث شرکت میکردند.
جلسات کمیتهها در تمام مدت سمینار در مواقعی که اجتماع عمومی برابر برنامه ،در سالن
اجتماعات نداشتیم برگزار میشد و فرماندهان نیز به صورت چرخشی در تمام این کمیتهها با توجه
به طرح مدیریت سمینار شرکت نمودند.
ساعات کار سمینار نیز در بعدازظهرها معموالً تا قبل از اذان مغرب ادامه داشت و معموالً با
نزدیک شدن به اذان مغرب ،جلسه خاتمه مییافت .مگر در موارد استثنائی.
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یادداشتهای من نشان میدهد که ساعت  ۷۸00در سالن اجتماعات برای استماع
سخنرانی فرمانده نزاجا جمع شدیم .فقط چند جمله از سخنان ایشان را به شرح زیر یادداشت
نمودهام.
ـ ارتش بعد از انزوا به انحطاط کشیده میشود.
توضیح :معلوم است جو آن زمان به گونهای بود که چنین احساسی وجود داشت (منزوی شدن ارتش) و
فرمانده نیز نگران آن بود ،آن هم با توجه به روحیات و رفتار وی میشود دریافت که این وضع به نفع منافع ملی
نیست و در نهایت به نفع دشمنان اسالم تمام خواهد شد .با شناختی که از وی داشتیم ،او اسالم ،ایران و نظام
جمهوری اسالمی را باالتر از بقیه امور دنیوی میدانست و جان خود را در راه همین عقیده فدا نمود.
اگر از ارتش هم دفاع میکرد و یا دلشوره تضعیف آن را داشت ،آن نیز برابر آن نگاه و عقاید به حق واالی وی
بود .اگر سپاه را هم دوست داشت ،آن نیز برابر عقاید واالی وی بود.

ـ سخنرانی اخیر امام را بگیرند و بخوانید به خصوص قسمت انگیزه آن.
توضیح :چه بوده؟ یادم نمیآید .در صورت لزوم میتوان آن سخنان را در صحیفه امام (ره) پیدا نمود.

ـ همبستگی ارگانهاي عمده ارتش
توضیح :احتماالً منظور ایشان آن بود که عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات نیز با روحیه همبستگی ،یگانها و
فرماندهان را تقویت کنند.

ـ طرح عملی جهت اجرا ،طرح خودکفا
توضیح :به نظر میآید ،منظور آن بود که یگانها به دنبال طرحهایی باشند که با همان امکانات یگانی و نیروی
موجود عملیاتهایی را انجام دهند .هرچند که اگر چنین منظوری بوده ،حرف خوبی بوده ولی آیا با نیروی کم
علیه دشمن که امکان تقویت چند برابر یگانهای درگیر خود را در زمان نبرد دارد میتوان درگیر شد و موفق
بود؟ این حرفها زمانی گفته میشد که بخش عظیمی از نیرو و امکانات کشور که صرف جبهه میشد ،در اختیار
سپاه بود و ارتش به آن دسترسی نداشت و نمیتوانست روی آن حساب باز کند.

بعد از سخنرانی فرمانده نیرو ،سالن را ترك کرده و به طرف کمیتههای تخصصی رفتیم .من
در آن ساعت باید در کمیته پرسنلی شرکت میکردم و در آن حضور یافتم.

 /۷0۸چگونه میجنگیدیم

ساعت  ۷۳۲۳سرهنگ طاهری ،معاون پرسنلی نزاجا مطالبی را برای حاضران بیان نمود که
نکات الزم را به شرح زیر یادداشت نمودهام.
ـ چگونگی نقلوانتقال عمومی
توضیح :یکی از مشکالت آن زمان در امور نیروی انسانی ،همین بحث نقلوانتقاالت بود ،نفرات پایور در یگانهای
عملیاتی به شدت اصرار داشتند که به یگانهای غیرعملیاتی منتقل و با نفرات آن یگانها جابجا شوند .اما از طرفی
این تعداد درخواستی چند برابر تعداد موجود یگانهای غیرعملیاتی بود ،نفرات یگانهای غیرعملیاتی نیز بعضی
گرفتاریهای شدید خانوادگی داشتند و یا به دالیل بیماری معاف از رزم بودند و یا تخصص و رسته غیررزمی آنان
ربطی به تخصصهای موجود در یگانهای عملیاتی نداشت .تعداد کمتری هم بودند که تمایلی به پذیرش این نوع
خدمت عملیاتی نداشتند و به بهانههای مختلف از پذیرش انتقال خودداری مینمودند.
در این جلسه معاون پرسنلی میخواست که فرماندهان کمک کنند پس از ابالغ نقل و انتقاالت برابر طرح
معاونت پرسنلی ،بخشنامه به بهترین شکل ممکن به اجرا درآید .فرماندهان یگانهای غیرعملیاتی نیز از پرسنل
راحتطلب در پوشش نیاز شدید خدمتی با مکاتبات متعدد حمایت نکنند.
این وضع هم دردی بود که باالخره تا پایان جنگ کموبیش باقی ماند و به سرانجام قابل قبول نرسید.
بنده نیز یکی از منتقدان وضع موجود هستم که هر نظامی فقط یک رسته تخصصی داشته باشد و در تمام مدت
 ۲0سال خدمت و در تمام شرایط صلح و جنگ فقط با توجه به آن یک رسته با وی رفتار خدمتی دوطرفه شود.
این وضع جفای آشکاری است به یگانها و رسته های رزمی و در پی آن ،جفا به جنگ و منافع ملی .به نظر بنده
هر نظامی باید دو رسته رزمی و غیررزمی داشته باشد و در شرایط الزم ،هم سازمان بتواند از این دو رسته وی
استفاده کند و هم فرد نظامی بتواند در هر دو رسته مورد نیاز سازمان بهره خدمتی دهد .این روش را چگونه
میتوان پیادهسازی نمود ،نیاز به تعاریف و مصوباتی است که بنده در همان زمان جنگ ،زمانی که مدیر پرسنلی
نزاجا بودم تهیه کرده و ارائه دادم ،اما به جایی نرسید .این نیز تا حدودی طبیعی است ،زیرا بشر همیشه در برابر
تغییر مقاومت میکند .اگر روزی در نیروهای مسلح چنین ارادهای آشکار شد ،بنده آن طرح را با جان و دل در
اختیار خواهم گذاشت و اعتقاد دارم ،اگر اراده جدی دستاندرکاران باشد ،مسلماً با تکمیل این طرح نتایج
بهتری حاصل خواهند شد .صحبت برای نقل و انتقاالت نظامیان در  ۴سال جنگ خیلی زیاد است ،اما از حوصله
این مقال خارج است.

ـ بررسی نحوه حداکثر استفاده از نیروي موجود
توضیح :به ترین نمونه حداکثر استفاده از نیروی انسانی موجود را میتوان در مؤسسات خصوصی مشاهده نمود.
در آن مجموعهها هر کس که حقوق بگیر است ،چند منظوره از تمام توان وی بهره برده میشود و فرد هم بهره
میدهد .اما در مجموعههای دولتی ،فرد حقوق بگیر ،یک منظوره تعریف میشود و از طرفی در شرایط حقوقی
یکسان نیز دیده میشود که فردی از فشار کار کمرش خم شده و دیگری با عنوان شغلی دیگر ،اما در همان رتبه
حقوقی فرد پرمشغله ،از بیکاری شکایت و مزاحمت دارد.

یکشنبه ۴۸/۳/2۸؛ سخنران مدعو ،گزارش و نظرات معاونتها ۷0۳/
ـ مسئله بازنشستگی پرسنل
توضیح :احتماالً درباره چگونگی بازنشستگی و تقاضای نفرات ،راهنماییها و آخرین دستورات را به اطالع
رسانده که چیزی یادم نمانده.

ـ بررسی علل نهست (غیبت) و فرار
توضیح :این مشکل در شرایط سخت خدمتی زیاد وجود دارد ،آن زمان چنین شرایطی وجود داشت و تجربهها
و راهنماییهای معاون پرسنلی ،به فرماندهان ارائه میشد.

ـ بررسی تبدیل کمی و کیفی پرسنل نزاجا
توضیح :بیشترین تالش مدیریتی آن بود که تعادل نسبی کمی و کیفی به نفع یگانهای عملیاتی ،به ویژه
یگانهای رزمی فراهم گردد ،هرچند که کاری بود سخت و دردسرساز .با این حال ،ناخواسته ،کمیت و کیفیت
بیشتر به سمت یگانهای غیرعملیاتی تمایل پیدا مینمود.

ـ نقلوانتقال از  18ماه بیشتر انجام شده است.
توضیح :معاون پرسنلی ،اظهار میداشت که تمام کسانی که بیشتر از  ۳۸ماه ( ۸/۳سال) خدمت جبهه نمودهاند
و خود تمایل به انتقال داشتند ،منتقل گردیدهاند .این کاری بوده مردافکن که در آن روزگار ،معاون پرسنلی
توانسته بود انجام دهد.

یکشنبه 48/1/28؛ سخنران مدعو  ،گزارش و نظرات معاونتها
اولین برنامه امروز ،سخنرانی حجتاالسالم آقای محمدتقی فلسفی بود .سخنرانی ساعت
0۱2۳آغاز شد .من نکات اصلی سخنرانی ایشان را تا آنجا که میتوانستم تندنویسی کنم ،در
دفتر یادداشت خود به شرح زیر نوشتهام:

امام صادق (ع) میفرماید ،هر کس به مسائل زمان خود واقف باشد دچار اشتباه نمیشود.
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن
از نسیمی دفتر ایام بر هم می خورد
[ غزلیات صائب تبریزی ،ش ]651

در برومندی ،ز قحط ،برگ و یار اندیشه کن
از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن

حضرت علی (ع) :هر کس زمان را بشناسد ،همیشه آماده است .

 /۷0۴چگونه میجنگیدیم

حضرت صادق (ع) :زمان خودت را بشناس ،زمان ما االن با زمان بیست سال قبل خیلی
«العالم بزمانه»

فرق دارد.

 ارتشی که عالم به زمان خود باشد ،مورد هجوم اشتباهات خود واقع نمیشودـ بمعد اول اینکه زمان خود را بشناسید آن است که االن زمان انقالب اسالمی است.
ـ تصور نمی کردند در دنیا که این اسالم در این کشور اینقدر رمق داشته است .رضاخان و
پسرش آن همه تالش کردند که اسالمزدایی نمایند.

بر سر مژگان یار من مزن انگشت

کآدم عاقل نزند به نیشتر مشت

ـ آن النه جاسوسی و گروگانها ،این امریکا مژگان یار من بود .مشت به نیشتر زدند ،اما
نیشتر را شکستند.
ـ آن وقت که همه خواب بودند ،فقط خدا بیدار بود در جریان طبس.
ـ گلد واتر یکی از سناتورهای امریکا ،وقتی که نمایندگان به رئیس جمهور امریکا ،زیاد
حمله کردند ،گفت ،همکارها اینقدر به رئیس جمهور حمله نکنید ،او اشتباه نکرد و نقشه عالی
بود .اگر پیاده میشد ،انقالب تمام بود .تمام شرایط درست بود .فقط خدا با ما نبود.
ـ اینها االن همه جمع شدند و ایران سرپا است.
ـ یک سنگ بزرگی را میآیند بلند کنند با یک اهرم ،دو اهرم  ...و باالخره جرثقیل ده
تن ۸0 ،تن و  ...اینها تا به حال نتوانستند سنگ انقالب را بلند کنند.
ـ االن ما عمامه به سرها و شما ارتش و سپاه در صف اول هستید .دشمن اگر مسلط شود،
ما را ذلیل خواهد کرد .آن چنان که هزاران مرگ از آن بهتر خواهد بود.
ـ شما نظامیان آن چه که به دست آوردید ،گوشت و پوست و استخوان شما از بیتالمال است.
ـ حاال که این همه مردم آمدند ،آقایان فرماندهان مسئولیت شما بیشتر است.
آبروی شما باید بوسیله خودتان حفظ شود .االن اینها آمدند پشت شما ،این شما هستید
باید جلو باشید و فرمان بدهید.

یکشنبه ۴۸/۳/2۸؛ سخنران مدعو ،گزارش و نظرات معاونتها ۷0۱/

ـ سوال ،آیا در جنگی که بین مملکتی با مملکتی واقع میشود تا به حال سراغ دارید ،این
همه جمعیت ،از مملکت به عنوان رزمنده و این همه خوراك و کمکهای مردمی از خود
مردم به جبهه سرازیر شود.
ـ من در زمستان اول یا دوم ،به تبریز از طرف شهید مدنی دعوت شدم.
سفارش فرستادند که رزمندگان پتو و لحاف کم دارند .من یک لحاف اضافه در خانه
داشتم ،آوردم به جایگاه نماز و گفتم رزمندگان لحاف و پتو میخواهند .انباری هم پیشبینی
شده ،بعد از نماز ببرید آنجا .ساعت  ۴شب انباردار آمد و مثل ابر بهار گریه میکرد .انبار پر
شده بود .لحافی از مخمل آوردند که جهیزیه دختری بود و میگفت من نمیخواهم.
ـ من یک بار رفتم اصفهان  ۲20جنازه را تشییع نمودند.
ـ این مردم که این قدر مثل پروانه دور شما میچرخند ،اینها مسئولیت شما را زیاد
کردند.
ـ پیغمبر در جنگها از همه جلوتر بود .وقتی مردم این چنین بودند که حتی بعضی درمیرفتند.

ـ االن میگویند صلح کنید و به این آیه استناد میکنند.
سوره حجرات ( )۸۳آیه  . ۳اگر دو گروه مسلمان با هم جنگ کردند ،شما بقیه
مسلمانها بروید ،اینها را اصالح کنید .صلحتان بر اساس عدالت و قسط باشد.
ـ صدام تجاوز کرد ،شهرها را نابود کرد ،انسانها را کشت .عدل این است که محاکمه و
قصاص شود.
توضیح :متن سخنرانیهای آن زمان نشان می دهد که افکار عمومی چگونه بوده و سخنرانان با توجه به شرایط
آن افکار ،سخنان مناسب ارائه می دادند .بنابراین هر حرف و عملی را باید با شرایط حاکم بر زمان آن سنجید.
من نیز به همین سبب ،جمالت سخنرانیها را در این نگارش آوردهام.

ساعت  0۴۸0جناب سرهنگ محمددوست ،مدیریت شهدای نزاجا ،سخنرانی نمود .نکاتی
که یادداشت کردهام:
 از  ۴۲/۳/۷۳به دستور فرماندهی نزاجا این مدیریت شروع به کار کرده است.ـ سازمان آن شامل :شعبه اداری ،دایره شهدا ،دایره مجروحان ،اقدامات مربوط به اسراء و
مفقوداالثرها ،شعبه آمار ،دایره مراسم و اقدامات کفن و دفن و مراسم ،دایره مددیاری و اقدامات
سرکشی به مجروحان در بیمارستانها و نیز دیدار خانواده شهداء.

 /۷0۴چگونه میجنگیدیم

ـ همیار خانواده شهدا ،نظر این است که از لیست وظایف این مدیریت حذف گردد.
ـ فرمان همگانی ارتش به شماره  515را مطالعه نمائید ،نوع مرگها را مشخص کرده است.
توضیح :در مدت جنگ تحمیلی ،نزاجا بیشترین آمار تلفات رزمی و غیررزمی را در ارتش داشت ،برای اقدامات
مربوط به این جمعیت ،چنین مدیریتی که قبالً در سازمان پیشبینی نشده بود ،راهاندازی و فعال گردید .در آن
زمان ،این مدیریت با همان تعداد نیر وی انسانی اندك و امکانات محدود ،حجم کار و مراجعان زیاد داشت و تمام
مخاطبان آن نیز صاحبان حق و داغدار بودند .در آن شرایط ،امکانات محدود و حتی قوانین نیز قادر به تأمین
خواسته آنان نبود .چنین شرایطی را این مدیریت باید اداره میکرد و ردههای باالی نزاجا نیز باید جوابگو
میبودند که کاری بود بسیار سخت و طاقتفرسا و دردناك.

ساعت  0۳۷۳سرهنگ محتشم رئیس اداره بیمه و بازنشستگی ارتش که در مجموعه وزارت
دفاع بود سخنرانی نمود و اطالعاتی را درباره اقدامات این اداره ارائه داد که نیاز بود فرماندهان
بدانند و به مجموعه خود انتقال دهند .البته در این زمان سخنرانی ،به سؤاالت بعضی از فرماندهان که به
وظایف مجموعه تحت امر سخنران مربوط میشد مطرح میگردید و پاسو داده میشد.
ساعت  ۷0.00سرهنگ منظوری ،معاون طرح و برنامه نزاجا ،بیانات خود را همراه با
اسالید شفاف بر روی پرده ارائه نمود.
نکات اصلی که یادداشت نمودهام:

ـ بررسی نمودیم و قرار بود وظایف حفاظت فیزیکی جزو خدمات پادگانی باشد و در رکن
 2نباشد.
ـ شما در ستاد لشکر یک جدول سازمان مادر نگهداری نمائید و تصحیحات را روی آن
اعمال نمائید.
ـ فرماندهان از جدول سازمان بیگانه نباشند و باید آشناترین فرد نسبت به جدول سازمان
خود باشند.
توضیح :جدول سازمان در هر یگانی مبنای شکلگیری ،وظایف و ظرفیت آن یگان است .یگانها فقط بر مبنای
آن میتوانند سازمانی و موجودی نیروی انسانی و تجهیزات داشته باشند .هر فرمانده باید کامالً از این دفتر و
جدول سازمان تحت امر خود مطلع باشد و بر اساس آن کسریها را درخواست کرده و موجودیها را بکار گیرد.
معموالً این جداول به تدریج نیاز به اصالح پیدا می کنند که باید تغییرات مصوب را بر آن اعمال نمود .اینجانب

یکشنبه ۴۸/۳/2۸؛ سخنران مدعو ،گزارش و نظرات معاونتها ۷0۳/
در تمام مدت خدمت این توجه را به جدول سازمان داشتم و از زیردست هم میخواستم .در درجه ستوانی ،فرمانده
لشکری داشتیم که به این موضوع خیلی حساسیت داشت و کامالً هم مطلع بود ،من نیز تحت تأثیر قرار گرفتم.

ـ در یادداشتهای خود در این صفحه نوشتهام که نشریه آموزشی مربوط به پست
مهندسی را از یکی از دوستان همکار که در مرکز آموزش مهندسی خدمت مینماید ،بگیرم و
یک نسخه در دفترم باشد و مطالعه نمایم و یک نسخه هم به سرپرست باقیمانده بدهم که بر
اساس آن ،پست مهندسی پادگان فعالیتهای خود را مطابقت نماید .در ارتش از گذشته
تاکنون تمام فعالیتها دارای آییننامه بوده و کلیه فعالیتها ،نباید با آن آییننامهها مغایرت
داشته باشند.
ـ آن جدول های کامپیوتری که آمده ،اشتباهات و اصالحات را بنویسید که اصالح شده آن
را به کامپیوتر بدهیم.
توضیح :آن زمان ،جداول سازمان در کامپیوترها وارد شده و تقریباً در آغاز کار بود.

ـ فرم چاپی جدول سازمان تهیه و از روی جدول کامپیوتری نوشته و تکثیر شود.
ساعت  ۷۷ ،۷0سرهنگ الفتی از اداره پنجم سماجا سخنرانی درباره اداره پنجم نمود.
توضیح :اداره پنجم ،باالدست معاونت طرح و برنامه نزاجا در سماجا بود.

بعد از ادای نماز ظهر و عصر و صرف ناهار ،ساعت  ۷۸20در کمیته پرسنلی شرکت داشتم.
در این جلسه مطالب یادداشت شده عبارتند از:
ـ پرسنل معلول و مجروح چگونه در یگانها بکار گرفته شوند.
توضیح :کلیه یگانها ی نزاجا ،چه عملیاتی و چه غیرعملیاتی دارای تعدادی از این نفرات بودند که برابر مقررات
پزشکی ،امکان بکارگیری آنان برابر تعاریف شغلی در جداول سازمان میسر نبود .در این جلسه راهنمایی می-
کردند که از این نفرات چگونه استفاده خدمتی به عمل آید .این هم از مشکالت فرماندهی در آن زمان بود.
ضمناً توجه داشته باشید آن موقع هنوز اصطالح جانباز معمول نشده بود و به این نفرات معلول میگفتند.

ـ درصد یگانها چقدر باید باشد؟ مسئله تعدیل یگانها.
ـ علت نهست و فرار پرسنل؟
بعد از این جلسه ،برنامه سمینار در این روز نیز به پایان رسید.

 /۷۷0چگونه میجنگیدیم

دوشنبه 48/1/21؛ سخنرانی آیتاهلل موسوي اردبیلی؛ گزارش معاونتها
جلسه با قرائت قرآن آغاز شد ،بعد از آن فیلمی توسط حفاظت اطالعات نمایش داده شد.
ساعت  0۴۲0آیتاهلل موسوی اردبیلی ،که آن زمان رئیس دیوانعالی کشور و مرد شماره ۷قوه
قضاییه بود به سالن وارد و سخنرانی خود را آغاز نمود .ایشان ساعتی قبل آمده بودند ،در ابتدا
با ورود به اتاق توجیه دافوس ،توسط معاونتها به همان شکل روز افتتاح ،آمار و ارقام نزاجا،
خودی ،دشمن به طور خصوصی ارائه شد و بعد وارد سالن عمومی شدند .سخنان ایشان تا
آنجا که برایم امکان تندنویسی داشت یادداشت نمودهام .توجه داشته باشید که سخنان ایشان
ترکیبی از سخنانی است که قبالً برای این برنامه پیشبینی نموده بودند و نیز تحت تأثیر
اطالعات ارائه شده است که در جلسه ماقبل این سخنرانی به حضورشان ارائه گردیده بود.
جمالت یادداشت شده:
ـ اشاره به چگونگی حفظ قرآن در صدر اسالم
ـ ارتش دو بار خدمت کرده ،یکی اوایل پیروزی انقالب که هرجومرجها را جمع کرد .یکی
هم بعد از آن  ...همان طوری که مردم خسته نشدند ،ارتش هم خسته نشده.
ـ مشکالت برای انسانها است .مشکالت را باید برطرف نمود .سال  ۴۷ما بهتر از  ۴0بود.
سال  ۴2بهتر از  ،۴۷سال  ۴۲بهتر از  ۴۸ ،۴2بهتر از  ،۴۲انشاءاهلل  ۴۳بهتر از  ۴۸خواهد بود.
ـ اشاره به زمان کندن خندق و آن زمان که دیگر بنیه مالی نبود که حقوقی به مسلمانان و
سربازان داده شود و حضرت پیامبر هم گرسنه بودند و هم خسته شده بودند ... ،رسیدند به سنگی
و حضرت کلنگی زدند و جرقهای جهید .حضرت فرمود ،قصرهای روم را دیدم که زیر پای
مسلمانان است .در کلنگ دوم فرمودند ،قصرهای ایران را دیدم زیر پای مسلمانان .عبداهللابن عمر
که آنجا بود ،دلش باور نمیکرد ،درگوشی به بغلدستی گفت ،از حال و روزمان پیدا است.
ـ سخنرانی ایشان ساعت  0۳۲0به پایان رسید و سالن را ترك کردند.
ساعت  ۷0 ،00معاون پرسنلی نزاجا ،سرهنگ طاهری ،سخنران جلسه بود .ایشان با شفاف
در این جلسه ،سازمان معاونت پرسنلی را به فرماندهان ارائه داد .آمار و ارقامی هم از نیروی
انسانی نزاجا ارائه داد:

دوشنبه  ۴۸/۳/2۳سخنرانی آیتاهلل موسویاردبیلی؛ گزارش معاونتها ۷۷۷/

جمالت کلیدی که یادداشت کرده بودم ،عبارت بودند از:
ـ از بین  ۷2000نفر استخدامیان دانشآموز و دانشجو ،آمار گرفتیم و شغل پدرشان،
آماری به این شرح حاصل شد:
 ۳/2درصد کاسب ۳ ،درصد نظامی ۴/۱۴ ،درصد کارمند ۷ ،درصد نیروی انتظامی ۲۷/۳۱ ،درصد
کارگر 2۳/2۲ ،درصد کشاورز 2 ،درصد راننده و کمکراننده ۴ ،درصد فوت ۴/2 ،درصد بیکار.
ـ لشکر  ۴۸برای استخدام دانشآموز  ۴00نفر سهمیه داشته و  ۴2نفر جذب شده است.
توضیح :آن موقع نزاجا در تمام مراکز لشکرها و استانها دفاتر استخدام راهاندازی نموده بود و برابر آگهیهای
استخدام ،نامنویسی مینمودند و اقدامات بعدی درباره گزینش ،مدارك ،معاینات پزشکی و ...
من در یادداشت خود فقط عدد مربوط به لشکر  ۴۸را نوشتم ،بقیه لشکرها هم ارائه شد.

ـ توصیههایی تهیه کردیم در  ۴۳مورد ،آقایان فرماندهان مطالعه کنند و برابر آن اجرا نمایند.
توضیح :در این سمینارها ،هر کدام از معاونت ها ،یک جزوه نیز شامل نکات الزم برای اطالع و هماهنگ شدن
امور بین یگانها و ستاد نزاجا در میان سمینار تحویل میدادند که فرماندهان برابر آن عمل نموده و به نکات
مورد نظر توجه نمایند.

ـ جانشین فرمانده نیرو ،از رئیس آجودانی یا رئیس رکن  ۷شرح وظایف او را سؤال کردند
و نتوانست جواب بدهد ،پرسنل شرح وظایف خود را بدانند.
ـ پرسنل ر ا به ستاد نزاجا نفرستید و اگر کسی در نهایت الزم بود فرستاده شود ،نامه به
دست او داده شود.
توضیح :پرسنل کادر معموالً مشکالتی داشتند که از توان فرماندهان خارج بود و باید از طریق نزاجا تصمیم
گرفته میشد .مثل ،انتقالیهای فردی و یا موارد دیگر.

ـ درجهداران وظیفه از یگانهای غیرعملیاتی میبایستی به یگانهای عملیاتی منتقل
شوند و دیگر آنجا نباشند.
ـ دیدار مجروحان در بیمارستانها مداوم باشد.
توضیح :تذکر داده میشد که یگانها احوالپرس نفرات مجروح خود در بیمارستانها باشند و به امور مورد نیاز
آنان که به یگان مربوط میشود ،رسیدگی نمایند .برای این کار برنامهریزی الزم را انجام و سروسامان پایدار

 /۷۷2چگونه میجنگیدیم
دهند .البته این کار زمانی میسر بود که مجروح در دسترس یگان باشد .مجروحانی که به شهرهای دور از یگان
اعزام میشدند ،دسترسی نبود و باید تعریف دیگری برای دیدار این مجروحان تدوین میشد.

ـ سربازی دو سال بود معلول شده بود و گواهی حقوق وی را هنوز نفرستاده بودند به بیمه
و بازنشستگی.
توضیح :این هم از مشکالت اداری آن زمان بود که فکر کنم شبیه این مشکالت هنوز هم در سامانه
دیوانساالری کشور حاکم است.

ـ ماده  ۷۷۲و  ۷۷۴مطالعه شود .ماده  ،۲۴2ماده  ،۴۱ماده  ،۴۳ماده .۱۷
توضیح :این مواد شامل قوانین پرسنلی ،قبل از قانون مصوبه ارتش در مهرماه سال  ۴۴بود.

ـ قواعد نگارش های نظامی رعایت شود .یگان نوشته بود ،هماهنگی حاصل نیست .این
حرف یعنی چه؟
ـ پرسنل معتاد ،آنها که بیش از  20سال خدمت دارند و خدمتشان خوب بوده ،بازنشست
شوند .اگر خوب نبوده با یک یا دو درجه تنزیل درجه بازنشست شوند .آنها که کمتر از 20
سال خدمت دارند اخراج شوند.
توضیح :مشکل اعتیاد نیز در آن دوره یکی از مشکالت یگانها بود .در هر لشکری اگر دو سه نفر از اینها بود،
کافی بود که برای یگان و فرمانده ،کلی گرفتاری ایجاد کند.

یادداشتها نشان میدهد که تا وقت نماز سخنران جلسه ،معاون پرسنلی بود ،در این
فاصله سؤالهای فرماندهان که مناسب جلسه بود مطرح و پاسو داده میشد که من آنها را
یادداشت نکردم .همان طوری هم که مالحظه میگردد ،در این سمینار بیشترین وقت صرف
امور پرسنلی گردیده است.
ساعت ۷۲۲0؛ در ادامه جلسه قبل از ظهر ،سرهنگ طاهری ،معاون پرسنلی ،بیانات خود
را ایراد نمود.
نکات یادداشت شده:

ـ مرخصی پرسنل وظیفه برابر پرسنل کادر میباشد و مصوبه مجلس است.

دوشنبه  ۴۸/۳/2۳سخنرانی آیتاهلل موسویاردبیلی؛ گزارش معاونتها ۷۷۲/

ـ ترفیع یک حق قانونی نیست ،بلکه یک امتیاز است .آن کسانی که در تعرفه خدمتی
سالیانه نمره نمیآورند ،ترفیع نمیگیرند .همچنین باز هم اگر نزاجا ترفیع را ابالغ کرد و شما
اشکال داشتید ،ابالغ ننمائید و علت را بنویسید.
توضیح  :در هر یگانی تا رده گردان ،گاهی یکی دو نفر وجود داشتند که به بیانضباطی ،کمکاری ،غیبت و فرار،
شرارت ،تخلف مالی ،اعتیاد و اعمال خالف دیگر مشهور بودند .حتی سوابق آنها به دادگاهها احاله میشد ،ترفیع
به موقع این نوع افراد ،سبب تخریب روحیه سایر همکاران میگردید.

ساعت  ۷۸۸۳نوبت حفاظت و اطالعات شد ،در این زمان ،سرهنگ خوشنویسان رئیس
سازمان حفاظت و اطالعات ،سخنان خود را بیان نمود.
نکات یادداشت شده:

ـ سازمان حفاظت و اطالعات از  ۴۲/۸/۷۸به تصویب رسیده است.
ـ سرپرست حفاظت وابسته به یگان ،مشاور امنیتی فرمانده است و در مورد حفاظت
فیزیکی ،اسناد ،شخصیتها با فرمانده هماهنگی مینماید.
نمونهاي از خطاهاي حفاظتی:

ـ در نزاجا ،آمار اسرا دقیق گفته نشود .باالخره ممکن است ،بخشنامهای که شامل
اطالعات آماری باشد به دست دشمن بیفتد.
ـ طرح عملیاتی یکی از لشکرها در منطقه عملیاتی مفقود گردید و مراتب تحت بررسی است.
ـ تردد افراد محلی به خصوص افاغنه تحت نظر گرفته شود.
ـ پیامبر (ص) فرمود :بدترین مردم کسی است که مردم از بیم شرش به او احترام بگذارند.
ـ اخیراً موارد نیازمندی تسلیحاتی ارتش را یکی از روزنامههای ضدانقالب چاپ کرده است.
ـ دفتر خرید در خارج از کشور ،چیزی را تلکس نموده و سفارتی دیگر آن را گرفته است.
ساعت  ،۷۴0۳سرهنگ همایونی نسب ،مرد شماره  2عقیدتی سیاسی نزاجا مطالب مربوط
به عقیدتی سیاسی را مطرح نمود.
ـ تاریخچه تشکیل سیاسی ایدئولوژی و عقیدتی سیاسی
ـ اصل  ۷۸۸قانون اساسی با شفاف بر روی پرده نشان داده شد.

 /۷۷۸چگونه میجنگیدیم

شیوه مکتبی کردن ارتش:
 -۷حضور روحانیت مبارز در ارتش
 -2کنترل دروازههای ورودی ارتش
عده کل ثبتنام شده اخیر برای دانشکده افسری  ۷۱00نفر
شرکت در کنکور  ۷۸00نفر
قبولی در کنکور  ۷۷00نفر
حاضر شده برای مصاحبه  ۱2۸نفر
قبولی  ۳۳0نفر
 -۲برخورد صحیح رئیس با مرئوس و برعکس
 -۸تحول فکری و شناخت ارزشهای انقالب اسالمی (آموزش)
 -۳اجرای احکام و فروع دین اسالم
 -۴تأمین عدالت اجتماعی (اجرای عدل و قسط)
ـ یکی از کانالهای ارتباط ارتش با مردم ،نیروی وظیفه است .اگر خوب با وی رفتار شود،
بهترین جذب و تبلیغ خواهند بود.
ـ کلیه پرسنل عقیدتی سیاسی باید در نگهبانی شرکت کنند .بخشنامه نمودیم.
ـ وسایل سمعی و بصری تمرکزی داده میشود.
بعد از عقیدتی سیاسی ،نوبت به کنترولر نزاجا رسید و سرهنگ شالباف ،رئیس کنترولر،
مطالب تهیه شده را ارائه داد.
ـ ارتباط کنت نزاجا با مقامات و قسمتها
ـ برابر آمار حقیقی برآورد اعتبار شود
ـ چک سفید امضاء ننمائید .برای عامل پرداخت به مقدار پول نیازمندی روز برداشت شود.
ـ فرماندهان هر سه ماه سرویسها و کنت خود را جمع کنند و تجزیه و تحلیل مالی
نمایند .اگر جایی هزینه نشده ،میتوانید به نزاجا بنویسید که در جای مورد نیاز مصرف
نمائید .اگر تداوم عملیات تعریف شده است ،برابر تبصره  2ماده  ۴۴خرج نمائید.

سهشنبه ۴۸/۳/2۴؛ سخنران مدعو ،وزیر دفاع ،معاونتها ۷۷۳/

ـ حق برداشت عواید داخلی را فرماندهان ندارند .خوشبختانه توانستیم  ٪2۳آن را در تبصره
بگذاریم و در مجلس به تصویب خواهد رسید .آن وقت شما مینویسید و ما با کسب اجازه از
فرماندهی نیرو خواهیم داد.
ـ مأمورین ،فوقالعاده را باید از یگان اصلی خود بگیرند.
ـ درآمد جهاد خودکفایی به حساب جهاد خودکفایی واریز شود و آخر سال بیالن بدهید.
بعد از سخنان رئیس کنت نزاجا ،برنامه سمینار در این روز نیز پایان یافت.
سه شنبه 48/1/24؛ سخنران مدعو ،وزیر دفاع ،معاونتها
ساعت  0۱۷۳آیتاهلل امامی کاشانی ،وارد سالن شد و سخنرانی خود را آغاز نمود.
نکات یادداشت شده:

سخنران کالم خود را با آیه  ۲۷سوره محمد ( )۸۱آغاز نمود .ولنبلونکم حتی ...
و البته شما را میآزمائیم تا مجاهدان و صابران شما را بشناسیم و گزارشهای ]مربوط به[ شما
را رسیدگی میکنیم.
ـ یکی از مسائل مهم آفرینش ،همین بحث امتحان و آزمایش است.
ـ یک بذر را شما در نظر بگیرید ،آن زیبایی گل و آن شکل گل و درخت بالقوه در این بذر
است .یعنی استعداد دارد .اما باید شرایطی برقرار شود که تا این قوه به حالت بالفعل درآید.
ـ انسان پشت این ظاهر دو مرحله دیگر دارد .خیال و عقل .یعنی انسان سه مرحله دارد.
مرحله حس ،مرحله خیال ،مرحله عقل.
ـ عالم عقل ،عالم تشخیص تمام حقیقتها است ...در اثر امتحان ،انسان تمام این مراحل را
با تمام باطن خود بروز میدهد .ممکن است در خیر امتحان بدهد ،ممکن است در شر امتحان بدهد.
شعر گفتگوی مس و برنج ،و اینکه مس جواب میدهد قدمی در تیزاب بنه تا بدانی طال از
کجا است.
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ساعت  0۴0۳معاونت لجستیکی نزاجا ،سرهنگ روزه جاللی گزارش و برنامه توجیهی خود
را ارائه نمود .در این جلسه نمایندگان سایر سازمانها نیز به عنوان مهمان حضور داشتند.
نمایندگان :معاونت لجستیکی وزارت دفاع ،وزارت بازرگانی (پشتیبانی جنگ) ،وزارت راه و
ترابری ،سازمان صنایع دفاعی ،سازمان اتکا ،شهر و روستا ،وزارت بهداری.
وجود این مهمانان بیانگر آن بود که معاونت لجستیکی نزاجا آن زمان با این دستگاهها
ارتباط و تعامل خدمتی و اداری دارد.
نکات یادداشت شده:

اهداف پیشنهادی معاونت لجستیکی نزاجا
هدف  ۷ـ صرفهجویی در تمام زمینههای آمادی
هدف  2ـ توجه به اصول نگهداری با رعایت:
الف ـ تشویق و ترغیب پرسنل در امر نگهداری
ب ـ هدایت و کنترل آموزش پرسنل یگانها
پ ـ فعال نمودن ستادها و اعزام تیمهای بازرسی تعمیر و نگهداری و
انعکاس نتیجه آنها
سخنران ،درباره هرکدام از عناوین مذکور شرح کافی ارائه داد .در این صفحه یادداشتی
نوشتهام که برداشتم از جلسه بود .منظورم به طور کلی از این یادداشتها این بود که در جلسهای
با حضور فرماندهان و رؤسای ارکان در لشکر ،این نکات و مطالب کلیدی را انتقال دهم.
هدف اصلی از سمینار نیز همین بود .انتقال مطالب و برداشتها و اطالعات از مجموعه
فرماندهی و ستاد نزاجا به فرماندهان و از فرماندهان به مجموعه فرماندهی و ستادی تحت امر.
ـ فرماندهان می بایستی سعی نمایند ،هم فرمانده خوبی برای زیردست باشند و هم معلم
خوبی برای آنان باشند .برای این کار تکلیف خود را بشناسند و برنامه داشته باشند.
ـ با اجرای برنامه پرسش و پاسو از سخنران و مهمانان توسط فرماندهان ،این جلسه تا
ظهر ادامه داشت.

سهشنبه ۴۸/۳/2۴؛ سخنران مدعو ،وزیر دفاع ،معاونتها ۷۷۱/

ساعت  ،۷۲۸۳وزیر دفاع ،سرهنگ خلبان جاللی ،سخنرانی خود را پس از بیان خیرمقدم
توسط فرمانده نزاجا ،سرهنگ صیادشیرازی ،آغاز نمود .ایشان قبل از این سمت ،فرمانده
هوانیروز بود و یکی از فرماندهان تحت امر سرهنگ صیادشیرازی بود.
نکات یادداشت شده:

ـ اگر ما با هم باشیم ،میتوانیم حقمان را بگیریم ،اگر نباشیم یا تفاوت داشته باشیم ،یا
نمیتوانیم بگیریم و یا کم میگیریم.
ـ شما افتخار تاریو هستید .شما دقیقاً نقطه مقابل آنهایی هستید که حضرت علی (ع) به
نفراتشان که به دشمن پشت نموده بودند فرمود.
ـ تجربه گذشته ما نشان داد که ما خودمان بودیم که گرفتاری ایجاد کردیم .باید با هم
باشیم حتماً از مظاهر با هم بودن آن است که وزیر دفاع شما کسی است که افتخار میکند با
شما بوده و در حد نهایت تالش میکند که حقتان را در هیئت دولت و پیش مسئولین مطرح
نماید .باید تشکر کنم که به حرفهایمان گوش میدهند و شما را خیلی دوست دارند.
من نماینده شما در آنجا هستم و شما هم در جبهه نماینده ما باشید با عملتان .تنها
عمل شما در جبهه است که میتواند ما را قادر نماید که آنجا با قاطعیت صحبت نمائیم.
ـ این الزام ،تالش و ایثار بیشتر شما را مشخص مینماید .شما بازوان توانای من و امثال
من در آنجاها هستید .من کسی نیستم ،اگر شما آنجا نباشید ،من خاصیت وجودیام چه
خواهد بود.
ـ قرارگاه وزارت دفاع را در قرارگاه عملیاتی گفتهام تشکیل بدهند.
ـ گفتهام صندوقی باشد در وزارت جهت دریافت نظرات و پیشنهادات.
ساعت  ،۷۸۲0در کمیته آموزش شرکت کردم .سرهنگ حسین حسنیسعدی ،معاون
آموزشی نزاجا سخنران و مدیر جلسه بود .همان طور که در صفحات قبل گفتم ،جمعیت
شرکت کننده در این کمیتهها شامل بخشی از فرماندهان تعیین شده برابر برنامه سمینار
بودند و بقیه به نوبت در کمیتههای دیگر حضور داشتند.
نکات یادداشت شده:

ـ میوه آموزش ،عملیات است.
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ـ حاال میخواهیم بحث کنیم که آموزش را چگونه اجرا کنیم.
ـ ما به این نتیجه رسیدیم که سرباز به یگان میآید۷۳ ،ـ ۷0روز او را در محیط آموزشی
نگهداریم و آموزش دهیم و مشخص شود چند نفر از آنها خدمه  ۷0۴باشند ،چند نفر
خمپارهانداز  ۷20 ،۴۷مم و  ...این آمارها از گروهان و گردان میآید .دو هفته بیسیم ،دو
هفته تانک ،دو هفته  ۷0۴بدهیم و بعد از دو هفته بدهیم به واحد.
این سربازها در یگان آموزشی اولیه ،آموزش  ۷0۴و خمپارهانداز را نمیبینند .او را
میگذاریم در شغل مربوطه و سینه به سینه یاد میگیرد و در نهایت یاد نخواهد گرفت و یا
ناقص یاد میگیرد.
ـ برای گروهان ،آتش پشتیبانی گروهان از آتش پشتیبانی لشکر بیشتر است.
ـ اینکه اینها بروند جلو و بگویند دشمن تیربارهایش کار میکند ،توپخانه بزند ،صحیح نیست.
ـ اینها با خود تفنگ و تیربار و آرپیجی میبرند و تفنگ  ۳۱مم و خمپاره و  ۷0۴را با
خود نمیبرند .در حالی که در آفند اینها نقش مهمی دارند.
ـ شما بعد از آموزش ،او را بفرستید به یگان جهت تداوم آموزش وی.
ـ رفتم گروه توپخانه ،گفتم آخرین آتشهای حفاظتی را کجا تیراندازی میکنید؟ دیدم
 ۷۳00متری لجمن است .در حالی که باید در  200متری باشد .این را گروهان هم باید
تیراندازی کند .این ضعف آموزش است .سرباز تقصیر ندارد ،سرباز تخصص ندارد ،فقط رزم
انفرادی یاد گرفته.
ـ من میگویم دو نفر سرباز آموزشدیده ،بهتر از ده نفر سرباز بدون آموزش است.
ـ تیرتراش را ما فقط حرفش را میزنیم ،در حالی که دشمن دقیقاً سنگرش را دارد و
تیراندازی میکند.
ـ دوره عالی رستهای را هر سال دوبار تشکیل میدهیم .همه باید دوره عالی ببینند.
سرهنگهای  20تا  2۳سال خدمت دوره عالی مکاتبهای ببینند.
ـ کالس روش رهبری عدهها برای فرماندهان رده پایین ،حداقل در قرارگاهها بگذارند.

سهشنبه ۴۸/۳/2۴؛ سخنران مدعو ،وزیر دفاع ،معاونتها ۷۷۳/

ـ در هر رده یگان و رکن ،باید هر مقدار و تعداد و نوع آئیننامههایی که باید داشته باشند
مشخص و استخراج شود .اینها مانند بار مبنا همیشه همراه هر قسمت برای بهرهبرداری موجود
باشد.
ـ هر فرمانده باید برای  2۸ساعت هم که یگان عقب آمد ،برنامه آموزش برای یگان داشته
باشد و بدون برنامه نباشد.
ـ سرهنگ همتی (فرمانده مرکز آموزش زرهی) :این آزمایش پایه مهارتها در یگانها
برای ترفیع درجهداران ،خوب است مجدداً برقرار شود.
ساعت  ۷۴00سرهنگ ریاحی ،معاون احتیاط قدس سخنان خود را آغاز نمود.
نکات یادداشت شده:

ـ بحث در مورد اینکه قرارگاه تیپی قدس داشته باشیم.
توضیح :در مورد گردان ،لشکرها آن همه مشکل داشتند ،حاال این معاونت در فکر تشکیل قرارگاههای تیپی
بود .از کدام منابع؟ منابعی خارج از توان موجود و ناقص لشکرها که نزاجا نداشت و در نتیجه باید از نفرات و
وسایل یگانهای موجود برداشت دیگری بنا به دستور انجام میگرفت و بعد تشکیالت ضعیف و ناقص و باالخره
تحمل آسیب های مدیریتی و عملیاتی و آمادی .خوشبختانه این کار به جز یک تیپ در بانه ،به مرحله اجرا
نرسید .یک تیپ در بانه تشکیل شد و به مدت یک سال ادامه اشت و بعد منحل شد و گردانها در کنترل لشکر
قرار گرفتند.

ـ گردانهای سازمانی قدس  ۳۲گردان میباشد.
توضیح :این تعداد را در سازمان نزاجا تعریف و تصویب و افزایش داده بودند و به همین مقدار نیز انتظارات
رزمی از نزاجا نیز افزایش داده بود ،در حالی که واقعیتها از چنین انتظاری بسیار فاصله داشت.

ـ ایجاب میکند که پرسنل گردان قدس از بهترینها باشند.
توضیح :آیا اجرای چنین توصیهای با واقعیتهای موجود اصالً میتوانست امکانپذیر باشد؟ فاصله حرفها تا
واقعیتها بسیار زیاد بود!

ـ یگانهای قدس در اختیار یگان مادر باشد.
توضیح :توصیه داشت که یگانها ی قدس پس از عملیاتی شدن ،تا آنجا که ممکن است در زیر امر یگان مادر
باشند و به یگان دیگری مأمور نشوند .عمالً این کار نیز صد در صد اجرایی نبود .مثل گردانهای قدس گروههای
توپخانه که حتماً به یگانهای رزمی باید مأمور میشدند ،نزاجا برای رهایی تیپهای مستقر در کردستان از این
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گردانها بیشتر استفاده میکرد ،به طوریکه در اواخر سال  ۴۸و نیمه اول سال  ۴۳تعداد  ۷۳گردان قدس
به صورت پایگاهی در کردستان بکار گرفته شده بودند و در نتیجه تیپ  ۸0سراب ،یکی از تیپهای ل  2۲و یکی
از لشکر  2۴آزاد شد و در مجموع سه تیپ به جنوب اعزام شدند.

بعد از سخنان معاون احتیاط ،برنامه روز جاری نیز پایان یافت و فرماندهان و مدیران،
محل سمینار را ترك نمودند.
چهارشنبه 48/1/21؛ سخنرانی حجتاالسالم هاشمیرفسنجانی ،ریاست سماجا ،معاونتها
ساعت  1101برنامه سمینار در روز پنجم آغاز گردید .سرهنگ زرهی رمضانعلی کریمی
معاون جهاد خودکفایی نزاجا ،گزارش خود را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ در نظر داریم کتابخانه بزرگی از آئیننامههای فنی و علمی تهیه کنیم.
توضیح :این مطلب از کارهایی است که باید از گذشته در ارتش انجام میگرفت .ارتش امروز اگر فقط مجموعه
کتاب های علمی و نظامی منتشره خود را در یک قرن گذشته در جایی گرد آورد ،کتابخانه بزرگی حاصل خواهد
شد .این مدارك شامل آئیننامه های فنی ،تاکتیکی ،آموزشی مقدماتی ،عالی ،دافوس ،دفاع ملی ،دانشکده افسری
و  ...در طول دورههای مختلف همراه با تغییرات هر ساله آنها خواهد بود .کتابها محصول علم هستند ،علم هم
شاخه های مختلف دارد که علوم نظامی که ارتش با آن سروکار داشته و دارد یکی از آن شاخهها است .متأسفانه
هنوز هم ارتش از چنین مجموعهای محروم است .مسئوالن آن هم در هیچ زمانی به طور جدی در صدد
راهاندازی آنها برنیامدهاند .زیرا آنان آن قدر مشغول امور جاری میگردند که این حرفها از مسیر اقدامات جدی
و به روز آنان خارج میگردد.
اینجانب در سالهای آخر خدمتی ـ سال  ۷۲۱۴ـ که مسئول پژوهش و تحقیقات نزاجا بودم ،در این مورد
خیلی حساسیت نشان میدادم و گزارشهایی هم به مقامات ارائه دادم ،اما به جایی نرسید .با استفاده از
همکاران خود کلیه آئیننامه های موجود در فرماندهی لجستیکی نزاجا و نیز مرکز پشتیبانی آموزش معاونت
آموزشی نزاجا و چند جای دیگر را در مجموعهای به نام کتابشناسی علوم نظامی که شامل اطالعات شناسنامهای
 ۷۲۴۲عنوان کتاب و آئیننامه بود ،به ترتیب موضوعی و الفبا درآوردم و باالخره در  ۷00نسخه چاپ و به
یگانها توزیع شد .اما این کاری بود بسیار کوچک و کارهای بزرگتری باید انجام میگرفت که تاکنون نشده
است .از آن آئیننامهها هم در آن کتاب اسم برده شد ،شاید اگر کسی امروز بخواهد در مجموعه ارتش فقط یک
نسخه از آن را بیابد ،پیدا نکند.
این مجموعه های کتابخانه مرکزی علوم نظامی باید شامل چند کتابخانه بزرگ باشند .در ارتش ،همه
موضوعات و همه نیروها و در نیروها شامل خاص کتابهای آن نیرو.

چهارشنبه ۴۸/۳/2۱؛ سخنرانی حجتاالسالم هاشمیرفسنجانی ،ریاست سماجا ،معاونتها ۷2۷/

ـ تعدادی اسالید تعاریف و وظایف جهاد خودکفایی نزاجا ارائه و توضیح داده شد.
ـ تعداد زیادی از یگانها فعالیت خود را به ما ارائه ندادهاند.
توضیح :آن موقع یگانها هم با امکانات موجود خود ،اگر کاری که مربوط به امور جهاد خودکفایی بود
میتوانستند انجام دهند ،اجرا مینمودند.

ـ برای تعمیرگاهها و تعمیرکارانی که فعالیت فوقالعاده داشتند ،نامه بنویسید تا پاداش بدهیم.
ساعت  ،0۳۷۳حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی وارد سالن شدند .ایشان قبل از این جلسه،
در برنامه توجیه معاونتها در سالن توجیه شرکت نموده و گزارش معاونتها را با آمار و
ارقامی که در روز اول افتتاحیه به طور عموم ارائه شده بود دیده و شنیده بودند.
ایشان در آن زمان ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام
جمعه موقت تهران بودند.
نکات یادداشت شده از سخنرانی ایشان:

ـ أال إنه اولیاءاهلل الخوف علیهم و ال هم یحزنون

«سوره یونس آیه »۴2

آگاه باشید( ،دوستان و) اولیای خدا ،نه ترسی دارند و نه غمگین میشوند.
ـ هر لحظهای از عمر ما میگذرد ،جسم ما عوض میشود .جسم در حال تبدیل است و روح
در حال تکامل.
ـ ثواب یک رزمنده با یک روزهدار و یا  ...قابل مقایسه نیست.
ـ رزمندگان نوك پیکان مکتب در آفند و سپر مکتب هستند در دفاع.
ـ این مرز ،این خاك ،این ایران ،االن پایگاه اسالم است.
ـ اگر جای دیگر پایگاه اسالم بود ،آنجا مانند وطن ما بود.
ـ ارتش باید خیلی شاکر و مفتخر باشد که در میان این مردم ،که اعالم میکنیم و این
طور میآیند ،قرار گرفته است.
ـ خداوند بنایش این نیست که کار را بر اساس معجزه بگذارد.
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ـ زمان پیامبر و درباره پیامبر نیز چنین بوده.
ـ حقترین میدانها  ،میدانهایی است که پیغمبر بوده و آن زمان هم میبینیم در جایی
پیغمبر شکست میخورند.
ـ یک نوع پیروزی است که مخفی است و آن انجام وظیفه است.
ـ اگر در عملیاتی شرکت کردیم و شکست خوردیم ،ولی آن کسانی که وظیفه خود را
انجام دادند ،آنها در حقیقت پیروزند.
ـ شکست واقعی را متخلفان و عصیانگران میخورند.
ـ شما آن نقطه اصلی نترسیدن را در جنگ دارید و ما دیدهایم و ما میبینیم.
ـ ما منتظر آن طرحی هستیم که شما عمل کنید.
ـ کاری انجام دهید که انشاءاهلل این جنگ پیروزمندانه تمام شود.
ـ امیدوارم شما نتایج خوبی از این سمینار در راه گرم کردن جنگ بگیرید.
توضیح :آقای هاشمیرفسنجانی در کتاب خاطرات خود در جلد مربوط به سال  ۴۸به نام «امید و دلواپسی» در
صفحه  ۲۷۴در تاریو  ۴۸/۳/2۱توضیح مختصری درباره سخنان خود در این سمینار نوشتهاند و سخنان خود را
به طور مفصل به کتاب «هاشمی رفسنجانی » ،سخنرانیهای سال  ، ۷۲۴۸جلد پنجم ،دفتر نشر معارف انقالب
ارجاع دادهاند.

ساعت  ۷0۲0رئیس بازرسی نزاجا ،سرهنگ سید ابراهیم مدنی سخنان و گزارش خود را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ بازرسی در حقیقت ستاد شخصی فرمانده است .بایستی خط مشی آن با خط مشی
فرمانده و نوع نگرش آن تطبیق داشته باشد.
ـ بازرسی در هر قسمت ،در فرمان حضرت علی(ع) اشاره به این دارد که چشم فرمانده است.
ـ تدبیر این شده که فرماندهان شخصاً پرسنل بازرسی را انتخاب نمایند .منتها تأیید نهایی با
بازرسی نزاجا باشد.
ـ پرسش و پاسو.

چهارشنبه ۴۸/۳/2۱؛ سخنرانی حجتاالسالم هاشمیرفسنجانی ،ریاست سماجا ،معاونتها ۷2۲/

ساعت  ۷۲۸۳رئیس ستاد مشترك ارتش ،سرهنگ پیاده ستاد اسماعیل سهرابی وارد
سالن شدند.
نکات یادداشت شده از سخنرانی ایشان:

ـ مهم آن است که انسان با مشکالت موجود با آن ویژگیها و تدابیر خودش پیروز شود.
ـ اشاره به چگونگی پیشنهاد سازمان
توضیح :در این قسمت ایشان توضیح دادند که برای پیشنهاد تغییر و یا تکمیل و یا افزایش سازمان برای
یگانهای نزاجا چه اقداماتی را باید نزاجا انجام دهد.

ـ اشاره به عملیاتهایی که داشتیم و گمنام هستند .آنها را از لیست شهدا میتوان شناخت.
توضیح :در نزاجا عملیاتهای زیادی انجام میگرفت که آن موقع ما اینها را به عنوان یک کار نظامی رزمی
روزانه تعریف میکردیم و در این باره که نام خاصی بر این گشتیهای رزمی و یا شناسایی بگذاریم و در رسانهها
انتشار و در تاریو جنگ ثبت کنیم ،اقدام نمیکردیم و قصد تبلیغاتی نیز با چنین رویکردی نداشتیم .در
کتابهای جنگ امروزه ،عملیات هایی نوشته شده است که اسم و رسم برای آن تعریف شده و نتیجه عملیات هم
گاه بزرگ جلوه میکند که بسیار شباهت با آن عملیاتهای روزانه یگانها ی نزاجا دارند که با چنین بیانی در
کتابها نیامدهاند.

ـ آیا دشمن که در اینجا ایستاد ،همینجا میخواست بایستد؟ چه کسانی جلوی او را گرفتند؟
توضیح :این نکته بسیار مهمی است که معموالً در بیان حوادث جنگ به شکل تبلیغاتی تا کنون به آن توجه
نشده است .در حالی که اگر علمی و عقلی به دور از احساسات و تعصبات سازمانی این موضوع مورد توجه قرار
گیرد ،آن وقت هر کسی که بخواهد فقط از هوش خود استفاده کند ،متوجه میشود ارتش عراق که از سال ۳۲
(قرارداد  )۷۳۱۳تا سال  ۷۲۳۳نیت ت جاوز و تقویت و توسعه داشته است و از زمین و هوا و دریا اقدام به تجاوز
سراسری نمود ،چگونه متوقف شد ،در مقابل هواپیما ،هلیکوپتر ،ناو ،موشک ،توپ ،تانک و  ...دشمن چه سالحی
به کار برده شد و دشمن را ناکام نمود.
دشمنی که سه روزه میخواست خوزستان را بگیرد ،چطور نتوانست؟
اگر نیروهایی از جنس سالح های خودش رو در روی وی قرار نمی گرفتند ،مسلماً ارتش عراق نه تنها سه روزه
بلکه یک روزه می توانست خوزستان را تصرف کند ،ارتش عراق نشان داد که از عنصر بیرحمی نیز برخوردار
است و رحمی هم به غیرنظامیان نمیکند .همچنان که در سال  ۳۲دیدیم ،تشکیالتی به نام «داعش» در
عرض چند ساعت استانی از عراق را تصرف نمود ،در حالی که نیروی هوایی و توپخانه و موشک و نیروی
دریایی هم نداشت.
در  ۷۷مرداد  ۷۲۴۳دیدیم که ارتش عراق در مدت کمتر از  ۷0ساعت ،تمام کویت را اشغال کرد و به تصرف
خود درآورد.
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سخن در این مورد زیاد است .خوانندگان اهل علم برای اطالعات بیشتر بهتر است حداقل به کتابهای معتبر و
مستند در آغاز جنگ که از طرف هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد صیادشیرازی» انتشار یافته ،مراجعه نمایند.

ـ اشاره به روحیه و این که فقط با امتیاز و حقوق نمیتوان روحیه را باال برد.
توضیح :این هم از آن حرفهایی است که کتابها می توان درباره آن گفت و نوشت .در اینجا منظور ،فرماندهی
صحیح و عملیات موفق و مانند آنها میباشد.

ـ قدرت فرماندهی
ـ در ژاپن در قانون نظامیگری ،پنج قانون ذکر کردهاند.
 .۷احترام به سیستم کشور
 .2احترام به مافوق و حفظ شخصیت مادون
 .۲جرئت و شهامت
 .۸وفاداری با وجدان در انجام کار و دستورات نظامی
 .۳ساده زندگی کردن و گریز از تجمل
ـ علل عدم کارآیی ارتشهای جهان سوم را به این ترتیب ذکر میکنند:
ارتشهای جهان سوم وابسته هستند و متکی به قوای بیگانه هستند .چنین ارتشهایی
همیشه در دست سیاستمدارانی بودند که زود به زود تغییر پیدا کردند.
ـ اظهار نظر یکی از محققان آن است که ارتش تفاوتش با سازمانهای دیگر این است که
سازماندهی بهتری دارد .انضباطش بیشتر است ،توان انعطاف و آمادگی دارد ،اسلحه دارد.
ـ یکی از فرماندهان میگوید:
افسران خود را تحت بهترین تحصیالت قرار میدهیم و سبب پیشرفت آنها خواهد شد.
معلومات آنان پس از خروج از ارتش برای دیگر قسمتهای جامعه نیز مفید خواهد بود.

چهارشنبه ۴۸/۳/2۱؛ سخنرانی حجتاالسالم هاشمیرفسنجانی ،ریاست سماجا ،معاونتها ۷2۳/

ـ اصل قدرت فرماندهی ،یکی از اصول دکترین ارتش سرخ است.
دانشکده افسری او به جای  ۲سال ۳ ،سال است .در دوره ستاد آن ،افسران  ۲سال
تحصیل میکنند.
توضیح :منظور از ارتش سرخ ،ارتش شوروی آن زمان است.

ـ هرچه آموزش سختتر باشد ،به همان اندازه در جنگ ،مسائل آسانتر میشود.
ـ افسران مصری ،متکی به طرح های افسران روسی بودند .لذا از خود ابتکاری نداشتند و با
آن برتری کمیت ،از اسرائیل شکست خوردند.
ـ یکی از سیاستمداران گفت که علت شکست مصر بعد از آن پیروزی بود ،زیرا ارتش
راحتطلبی شده بود.
ـ در ابتدای امر وقتی ارتش اسرائیل به اعراب حمله کردند ،فرماندهان سردرگم بودند و
نتوانستند واحد خود را جمع کنند.
ـ یک فرمانده انگلیسی میگوید ،دلیل این که افسران ما فکر نمیکنند ،آن است که طرز
فکر کردن را به آنها یاد ندادهایم.
ـ مهمترین مأموریت یک سرباز در زمان صلح آماده شدن برای جنگ است.
ـ این که میگویند جنگ را در میدان جنگ باید یاد گرفت ،ژنرالی میگوید نباید این
چنین باشد ،بلکه جنگ ،تکمیل کننده آموزش آن باشد.
ـ مشکالت ارتشهای جهان سوم:
 میل به دخالت در سیاست و گرایش به مقامهای سیاسی
 ضعف در ابتکار عمل و خالقیت.
 پایین بودن سطح علمی دانشکده نظامی
 ترفیع بر اساس وابستگی نه در اثر لیاقت
 بی ثباتی سیستم فرماندهی
 ضعف معلومات نظامی افسران در زمینه تئوریک
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ـ ما در ارتش االن کتابخانه نظامی نداریم .در هر سازمانی باید در کنار هر کتابخانهای
کتابخانه نظامی باشد.
توضیح :هنوز هم (سال  )۳۲نداریم.

ـ اشاره به این که حضرت رسول (ص) در جنگ احزاب یا خندق ،چگونه شور ستادی
نمودند و چگونه دستور آموزش تیراندازی و اسبسواری دادند.
ـ االن ما تاریو جنگ خودمان را مکتوب نداریم .اگر حاال ننویسیم ،یا دشمن خواهد نوشت
و یا بیگانه ،آن وقت ،آن نوشت ه به نفع ما نخواهد بود .اگر ما بعداً بنویسیم ،اقتباس شده
خواهند دانست .آقایان سعی کنند در یگان خود ،هرچند کوچک ،این کار را بکنند.
توضیح :در مطالعه ارتشهای جنگ جهانی دوم ،مشاهده میشود که آنها حداقل در رده لشکرها و در ساختار
سازمانی خود ،قسمت تاریو نظامی داشتند ،در چارت سازمانی ستاد لشکر ،چنین قسمت دیده میشود ،در
ردههای پایین تر ،فردی به عنوان خبرنگار جنگی در سازمان خود داشتند .اما در ارتش ایران تاکنون چیزی با
این عنوان هنوز وجود ندارد و تعریف نشده است .کارهایی هم که تاکنون انجام شده ،کاری بوده خودجوش و
غیرسازمانی .اگر هم در جایی چنین اقدام خودجوش وجود نداشته ،تاریو آنجا هم از بین رفته است .باید بدانیم
که ارتش مستقل و خودکفا آن است که از خود تولید اندیشه کند .در ارتش وابسته و غیرمستقل ،دیگران و
بیرون از آن برای او تولید اندیشه میکنند و اگر دیگران چیزی به فکرشان نرسد ،ارتش وابسته هم نسبت به آن
فکر نمیکند و یا اظهار اندیشه و یا اصرار بر اجرای آن نمیکند .تا وقتی هم چنین باشد در این گونه ارتشها،
بعضی از آرمانها و ایدهها ،دهها سال به عنوان حرفهای خوب تکرار میشود ،اما هیچ اتفاقی در عمل نمی-
انجامد .زیرا در این گونه ارتش ها ،همه اشخاص از سوم شخص غایب انتظار دارند و هر کدام هم اگر در زمانی آن
سوم شخص غایب شوند ،باز هم همین فرد ،همان حرفها را از سوم شخص غایب دیگری میخواهد و نسخه
برای آن مینویسد ،تا برای خود و پرداختن به تکلیف اول شخص مفرد که خودش باشد بنویسد.

ـ صدام سربازی را به پنج سال رسانده است.
توضیح :صدام با این روش و دیگر روشهای خشن و بیرحمانه ،توانست هشت سال در مقابل ما که سه برابر
جمعیت او بودیم دوام بیاورد .ما با آن که از نیروی داوطلب و بسیج بسیار خوب استفاده نمودیم ،اما شکل کار به
گونهای شد که در زمان مورد نیاز به اندازه کافی نیرو نداشتیم و حتی در خطوط پدافندی مقابل آن نیز،
جمعیت ما کمتر از آن بود .با این سابقه می توان نتیجه گرفت که مدیریت منابع انسانی ما در جنگ دارای
اشکال بود و متمرکز و فراگیر تمام جمعیت ایران نبود .همین اشکال تجزیه نیروی انسانی و پایدار نبودن آن
زیانهای جبران ناپذیری را بر جبهه ما وارد نمود که الزم است اهل علم و مدیران تصمیمگیر درباره آن اندیشه و
چارهسازی اساسی نمایند .ما می گوییم صدام را تمام دنیا کمک اسلحه و مادی نمود ،اما چرا از نیروی انسانی از
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او کم آوردیم؟ این دیگر برمیگردد به مشکل مدیریتی و شیوههای بکارگیری نیروی انسانی ما .این را دیگر
نمیتوانیم به گردن کشورهای کمککننده به صدام بیندازیم.

ـ بعد از سخنرانی ریاست سماجا ،ساعت  ۷۳00فرماندهان به کمیتههای تعیین شده
رفتند .من نیز برابر برنامه تعیین شده به کمیته عملیات و اطالعات رفتم .دبیر جلسه،
سرهنگ سید حسام هاشمی که آن موقع فرمانده قرارگاه شمالغرب بود بر عهده داشت.
نکات یادداشت شده:
ـ سرهنگ مفید (مدیر اطالعات نزاجا) :فرماندهی بعد از «عملیات قادر» سؤاالتی دادند و
ما تا رده سرباز این سؤاالت را در جلسهای به بحث گذاشتیم و جوابهایی تهیه نمودیم.
سؤال یکم :چرا به هنگام پیشروی به سمت دشمن ،تعدادی از رزمندگان متوقف شده و در
نتیجه نیرو به هدف نمیرسد:
الف .نتایج :با اسالید  ۷۴مورد ارائه شد که من یادداشت نکردهام.
ب .پیشنهادها ۷0 :مورد با اسالید ارائه شد که یادداشت نکردهام.
سرهنگ رامتین (مدیر عملیات نزاجا) :از نظر جسمی نیز میبایست نفرات ساخته شوند.
یعنی کوهنوردی و راهپیماییهای سنگین.
توضیح :این آمادگی جسمانی باید مستمر بوده و در طول زمان ساخته شود و فرد شکل بگیرد .چنانچه این
آمادگی نباشد ،عواقب سوء جبران ناپذیر به بار خواهد آورد.

ـ سرهنگ موسوی قویدل (معاون عملیات و اطالعات نزاجا) :در مهرماه جاری سمیناری
در تهران تشکیل دادیم با حضور  ۳2سرباز ۱2 ،درجهدار ۴۲ ،افسر ،جمعاً  ۷۴۱نفر .محور کار
ما این سؤاالت بود .کمیتههای مختلف تعیین کردیم.
این نتایج را از آن سمینار استخراج کردیم (یادداشت ندارم).
توضیح :معلوم بود آن زمان ،همه گونه درباره مشکالت ،اقدام ممکن به عمل میآمد .در مورد عملیات و آنچه
که در میدان عمل اتفاق می افتاد ،به این شکل کار نظرسنجی و مشاوره حضوری انجام گرفته بود .اما تمام
اندیشهها و چاره ها در محدوده توان بالقوه و بالفعل نزاجا بود .در حالی فراتر از این کار ،باید توان بالقوه و بالفعل
کشور نیز وارد صحنه می شد که در آن مورد ،اشکاالت و نواقص و حرف و حدیث زیاد بود و زیاد هم میتوان
نوشت که قسمتی از آنها را در این کتاب بیان نمودم و قسمتهای دیگر هم از موضوع این کتاب خارج است.
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پس از برنامه کمیتههای تخصصی ،برنامه امروز سمینار نیز پایان یافت و فرماندهان از
محل خارج شدند .اما دستاندرکاران سمینار همراه فرمانده نزاجا در آن محل تا آخر شب
برای شور ستادی و اقدامات الزم درباره دستورات صادره برای روز بعد و روزهای بعد سمینار
باقی میماندند.
پنجشنبه 48/1/24؛ تیمسار ظهیرنژاد ،وزیر مسکن و شهرسازي ،معاونتها
ساعت  1101تیمسار ظهیرنژاد برای سخنرانی وارد سالن شدند .ایشان آن موقع نماینده
امام در شورای عالی دفاع بودند .عنوان خاصی هم داشتند که االن یادم نیست.
نکات یادداشت شده از سخنرانی:

ـ شما در جاهایی هستید که  ۸0درجه باالی صفر است و این طور تالش و فداکاری مینمائید.

ـ من در جلسه افتتاحیه که روز اول انجام شد ،از طرفی خوشحال شدم و از طرفی هم
نگران شدم .ما میدانیم تاریو را تاریو مینویسد .نادرشاه در زمان خود شاید تاریو نوشت ،اما
تاریو او را تاریو نوشت.
ـ تاریو ،سیر تکامل یک جامعه و بشر است.
ـ البته من قصد ندارم بگویم که منحرف شده است ،نه این طور نیست.
ـ من خوشبختانه چند روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی این افتخار را پیدا کردم که به
ارتش بیایم .این غیر از الطاف و لطف امام نبود.
ـ از آن روزها صحبت کردن خیلی چیزها را به یاد میآورد.
ـ روز  ۷۳اسفند من به ستاد مشترك احضار شدم و مرحوم قرنی فرمودند ،تو باید بروی
لشکر  .۴۸اولین ورقه مظلومیت من به دست تیمسار امضاء و داده شد .من خندیدم ،گفتند
چرا میخندی؟ گفتم شما اولین ورقه مظلومیت را به من میدهید.
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ـ رفتم لشکر  ،۴۸آنجا جناب سرهنگ زکیانی فرمانده توپخانه لشکری بود .ایشان با
حاج آقا حسنی [امام جمعه ارومیه] فعالیت انقالبی داشتند.
ـ دیدم در پادگان اصالً سرباز نبود ،سربازان ساعت  ۴میآمدند و بعد از صبحگاه میرفتند.
ـ آیتاهلل مشکینی روز  2۳اسفند آمده بود آنجا .همان زمان خبر دادند که دموکراتها
به جلدیان ،حمله کردهاند.
ـ آن زمان گفته بودند از میاندوآب تا ارومیه حق تیراندازی ندارید و متخلفین جلب
خواهند شد.
ـ یک هفته بعد خبر دادند ،تعدادی اتوبوس و مینیبوس حرکت کردند به طرف جلدیان
که مثل مهاباد اقدام کنند .آن شب با یک دسته و چند تانک غائله خوابید.
ـ مرا به نقده دعوت کردند .آن روز غوغا شد .یک خانواده به نام «بلدی» ،تمام افراد آن و
حتی مهمانشان را در هنگام ناهار کشتند.
ـ بهانهشان این بود که ما میخواهیم مراسم انجام بدهیم و دفتر حزب را در آنجا تأسیس
نماییم .در حالی که قبالً دفتر داشتند.
ـ از خودشان یکی تیراندازی میکند و بعد فریاد میزنند که ما را شیعهها و تركها
میخواهند بکشند (حادثه  ۲۷فروردین . )۳۴
ـ در نقده برای دفاع ،فقط  ۸0نفر برنو داشتند ،آن را هم از لشکر گرفته بودند.
ـ دولت آن موقع پیام میدهد تا  ۸۴ساعت دیگر مهلت میدهم از شهر خارج شوید ،یعنی
تا  ۸۴ساعت دیگر بکشید.
ـ من نامه از نیروی زمینی دارم که چرا تو وارد عمل شدی و وارد شهر شدی؟
ـ آن روزی که میخواستیم برویم نقده ،دیدیم پادگان شلوغ شده و تعدادی سرباز علم و
کتل داشتند که رهبر ما امامه ،خدمت ما تمامه ،ما جنگ نمیرویم.
ـ یک گردان از تیپ خرمآباد و یک گردان از لشکر  ۷۴آمده و اینها میگفتند ،ما
برادرکشی نمیکنیم.

 /۷۲0چگونه میجنگیدیم

ـ  2۴خرداد  ۳۳به من گفتند باید بیایی فرمانده نیروی زمینی بشوی ،آن زمان فرمانده
ژاندارمری بودم.
ـ رفتم خدمت امام و عرض کردم ،امام ،نیروی زمینی پنج فرمانده دارد .ایشان آقای
اشراقی را مأمور کردند جهت رسیدگی .جلسه و سمیناری تشکیل شد.
ـ در لشکر [ ۳2بعد از کودتای نقاب] ،سرهنگ ملکنژاد معاون لشکر و فرمانده نظامی
لشکر بود و برادر شمخانی ،فرمانده سپاهی لشکر بود و همین طور تا رده تیپ.
ـ در  2۷شهریور جلسهای در باختران تشکیل دادیم که چگونه با دشمن بجنگیم؟
ـ آن زمان به لشکر  2۷پیاده پیام دادیم و دو گردان  ۷۲۴و  ۷۸۷را فرستاد.
ـ این دو گردان باالخره عقبنشینی کرد و لتوپار شد و آمده بود به پادگان دزفول و
سرهنگ فروزان اینها را جمع کرد و برد به شوش.
ـ اولین حمله نیروی ایران ،روز  ۷۲مهر بود و این  ۷0تانک حمله کرد و رفت آن طرف پل کرخه.

ـ در طول  ۷000کیلومتر  ۷۷هزار سرباز.
ـ ۴ـ ۳ماه طول کشید تا استعداد یگانهای ما از  ٪۸2به  ٪۷00رسید.
ـ  ۷۳00اسیر در جنگهای محدود تا آخر  ۳۳گرفتیم.
ـ تا  ۳مهر  ۴0نزدیک  ۱000نفر اسیر از عراقیها گرفتیم.
ـ در سال اول جنگ وقتی محاسبه کنیم ،حدود 2۴ـ 2۳عملیات [آفندی] موفق انجام دادیم.
ـ رفتم خدمت امام ،اینها چه میگویند؟ میمک ،میمک؟ در حالی که این میمک سال اول
جنگ گرفته شد .مگر شهدای سال اول جنگ با بقیه سالها فرق دارند؟
ساعت  ،0۴۲0وزیر مسکن و شهرسازی ،آقای کازرونی وارد جلسه شدند .در ابتدا،
سرهنگ اصغر جمالی ،جانشین فرمانده نزاجا خیر مقدم گفتند.
نکات یادداشت شده:

ـ آماری که امروز داریم نسبت به کل نیروهای مسلح
تقاضا ٪۳ ۷/۸00/000 :تقاضا شامل :نیروهای نظامی به غیر از سپاه
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ـ  ٪ ۲/۸۲از این تقاضا در تهران است.
ـ این فکر هست که میگویند به همه زمین بدهند و  ۸00/000تومان وام بدهند .خود
این رقم میشود  200میلیون تومان ،کل بودجه عمرانی کشور  ۴0میلیارد تومان.
ـ مثالً اگر بگویند در عرض پنج سال ،مشکل مسکن را میشود حل کرد ،بله میشود ،اما
نظام کشوری قبول نخواهد کرد.
ـ چیزی در حدود  ٪۱از سرمایهها را میتوان خرج مسکن کرد .یعنی  ۲00هزار واحد مسکونی.

ـ  ۳میلیون متر زمین برای جواب این تقاضاها در تهران میخواهیم .از اینجا تا قزوین،
چنین زمینی سراغ ندارم .البته زمینهای کشاورزی را نمیتوان حساب کرد.
ـ در اصفهان سه شهر جدید پیشبینی کردیم .از مبارکه تا نجفآباد ،شهرهای  ۲00هزار
نفره.
ـ شاهین شهر را فکر کردیم 2۳0 ،هزار نفره بکنیم .شهری که در خودش کار باشد.
ـ سیاست عدم تمرکز را میبایست در تهران به کار بریم.
ـ  ٪۴0کل سرمایه مملکت در تهران است.
ـ تهران درصد باالیی اشتغال دارد.
ـ به نظر من در عرض دو سال ،مسئله زمین ،غیر از تهران در بقیه جاها حل است.
ـ خارج از محدودههای شهری زمینهایی را در اختیار گرفتیم و مشغول آمادهسازی
آنها هستیم.
سرهنگ ناصری ،فرمانده لشکر  2۷حمزه:
ـ اشاره نمود راجع به خانه های سازمانی که در اطراف لویزان است و تا به حال ساخته و
تکمیل نشده است.
ـ راجع به زمینهای اطراف قنات کوثر که از ما گرفتند ،صحبت نمودند.
ـ این لشکر  ۷2000نفر پرسنل دارد و تا به حال  ۴0قواره زمین به آن داده شده است.
ـ درباره خانههای تریلی و مشکالت مربوط به آنها گفته شد.

 /۷۲2چگونه میجنگیدیم

سرهنگ جمالی ،جانشین فرمانده نزاجا:
ـ یکی از توصیههای آقای رئیس جمهور این بود که در گذشته در برخورد با نیروهای
مسلح ،در مورد مسکن ،خوب برخورد نشده است.
ـ آقای رئیس جمهور در دو جلسه پیش نیز خصوصی به من فرمودند که با نیروهای
نظامی بایستی به طور ویژه برخورد نمود.
ادامه صحبتهای وزیر مسکن:
ـ  220/000درخواست از نیروهای مسلح است.
ـ من این را قبول دارم که به نیروی زمینی کمتر رسیدگی شده است .موظف هستیم که
این تعادل را برقرار کنیم.
ـ تناسبات واگذاری زمین ما چنین است.
 ٪۷0به نیروهای نظامی ٪20 ،به کارمندان٪۷۳ ،به کارگران ٪۷0 ،به خانواده شهدا (بقیه
درصدها را در یادداشت خود ندارم).
ـ در  2۴2شهر اعالم کردیم که به نیروهای نظامی ،خارج از هر نوبتی ،زمین واگذار کنند.
ـ گفتیم  ٪۴0از زمینهای خودتان را به خودتان میدهیم ،در صورتی که واگذار نمایید.
ـ فقط در تهران  ۷0میلیارد تومان برای تکمیل خانههای سازمانی نیاز است.
توضیح :آن زمان برابر قانون ،بودجههای مربوط به خانههای سازمانی ارتش در اختیار وزارت مسکن و
شهرسازی بود.

فرمانده لشکر  ۷۴زرهی قزوین:
ـ شرکت تعاونی مسکن لشکر قزوین در سال  ۴2تشکیل شده و تا به حال حتی یک قطعه
زمین واگذار نشده است .از آن چهار نفر مؤسس اصلی ،سه نفر شهید شدند و زمین نگرفتند.
توضیح :خواننده این سطور با توضیحات وزیر مسکن متوجه میشود که آثار منفی مشکل مسکن در آن زمان
چگونه آشکار شده بود و چه نگرانی هایی در مجموعه نزاجا برای رزمندگان آن وجود داشت .اینجانب در صفحات
بعد در این مورد ،مدرك مستندی نیز درباره لشکر  ۴۸ارائه خواهم داد .این مشکل تاکنون نیز به طور اساسی
حل نشده است و امروز یکی از مشکالت سرنوشتساز برای حکومت ،جامعه ،خانوادهها ،افراد ،جوانان ،ازدواجها،
طالقها و ...شده و معلوم نیست که این مشکل خانمانبرانداز چه وقت حل خواهد شد .به نظر میرسد ،کشوری
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مانند ایران که دارای این همه منابع طبیعی خدادادی ،وسعت زیاد ،خودکفا در دانش و مصالح مورد نیاز مسکن
است ،باید این مشکل را از دهههای قبل حل کرده و پشت سر میگذاشت و امروز با مسائل اساسی و زیرساختهای
دیگر که اثر گذار در توسعه هستند ،سروکار میداشت .افسوس!

ـ ساعت  1181نوبت ارائه گزارش معاونت احتیاط قدس شد .سرهنگ محمود ریاحی
مسئولیت ای ن معاونت را داشت .اما در پشت تریبون ،یکی از همکاران ایشان ،سرهنگ منصور
متین رزم ،گزارش را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ تاریخچه احتیاط  ...قبل از انقالب ،در نیروی زمینی ،رکن احتیاط تشکیل شده بود و
بعد معاونت احتیاط و باالخره قبل از انقالب منحل شده بود.
ـ در شهریور  ۳۳ستاد موقت هماهنگی احضار پرسنل تشکیل شد.
ـ از منقضیهای سال  ۳۴تعداد  ۴۳000نفر احضار شدند .داوطلبان منقضی خدمت سال
 ۳۲تا  ۳۱نیز جذب شدند.
ـ در آبان  ۴۷سازمانی به نام ستاد موقت احتیاط قدس تشکیل و فعال گردید.
ـ تیرماه  ۴2به مدیریت موقت احتیاط قدس تبدیل گردید.
ـ  ۴2/۷2/۷0به معاونت احتیاط قدس نزاجا تبدیل و تصویب گردید.
ـ بنا به مصوبه  ۴۲/۲/۷۸سایر نیروها موظف شدند سهمیهای از سربازان خود را به نیروی
زمینی اعزام دارند .از پایه خدمتی بهمن  ۴۷به بعد.
ـ

۷
۸
۷

پرسنل وظیفه سماجا ،نهاجا ،نداجا و شاجا (شهربانی ،)...وزارت دفاع.

ـ پرسنل وظیفه ژاجا.
۴

ـ دریافت اقالمی از کمکهای مردمی برای گردانهای قدس ،وانت نیسان  ۴۳دستگاه ،از
محل اعتبار اهدایی ریاست جمهوری ،وانت سیمرغ  ۴0دستگاه ...
ـ اشاره به تربیت و آموزش کادر رهبری در  0۷و بعد آموزش در کدهای مختلف.

 /۷۲۸چگونه میجنگیدیم

ـ اشاره به کامپیوتریزه کردن یگانها و پرسنل قدس .مناطق پنج گانه قرارگاههای احتیاط
قدس .منطقه  ۷مشهد ،منطقه  2ایرانشهر ،منطقه  ۲اهواز ،منطقه  ۸مراغه ،منطقه  ۳تهران.
توضیح :این قرارگاهها که نام برده شدند ،طرح هایی در آن زمان بوده بر روی کاغذ ،اما در همان کاغذها باقی
ماند و اجرایی نشد.

ـ مرز ما با شوروی  2۳22کیلومتر ،مرز ما با افغانستان  ۴۴۸کیلومتر.
ـ عراق با  ۲0لشکر ،االن جلوی ما ایستاده.
سرهنگ کوچکزاده ،یکی دیگر از همکاران در معاونت قدس:
ـ آیهای از قرآن در مورد صبر و  ...و تفسیر آن.
ـ به یکدیگر بها بدهیم ،به انسانها بها بدهیم ،از آن فرمانده گروه تا فرمانده نیرو.
ـ اعزام سفر زیارتی دو نفر افسر و درجهدار به سوریه
ـ اهداء  ۸۱سکه طال به افسر و درجهدار و سرباز
ـ اهداء تقدیرنامه مطال با قاب خاتم به  ۷۳۲نفر در تاریو . ۴۸/۱/2۳
بعد از برنامه معاونت احتیاط قدس ،یادداشتی ندارم .به نظر میآید ،چون روز پنجشنبه
بوده ،برنامه سمینار ،قبلازظهر این روز پایان و برنامه روز بعدی سمینار از روز شنبه ۴۸/۳/۲0
ادامه یافت.
ـ هدف۷ :ـ وصول به یک نیروی عظیم؛ 2ـ حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح آجا؛
۲ـ تشکیل لشکرهای احتیاط قدس؛ ۸ـ برنامه دراز مدت.
توضیح :ببینید از ناچاری ،نیروی زمینی در آن زمان چه ایدههایی ـ هرچند نامطمئن ـ در سر داشت؟ ایده-
هایی که از همان ابتدای طرح موضوع ،هرکسی میفهمید که با توجه به ساختار نیروهای مسلح که در این
کشور تعریف شده و شرایط روانی و تمایالت و نوع نگاه مسئوالن و دستاندرکاران ،اجرای اینگونه طرحهای
معاونت قدس امکانپذیر نیست .ضمن آن که از نظر نظامی نیز یگانها ی قدس با ترکیب و شکل نیروی انسانی
و تجهیزات تعجیلی و قلیل و غیرکیفی ،قابل اتکا در شرایط رزم نیستند .در صفحات قبل نیز در این باره بحث نمودهام.
حاال با این وضع ،حرف از قرارگاههای منطقه ای و لشکرهای قدس زدن هیچ توجیه علمی و نظامی ندارد و
تعجب است که چطور در آن زمان ،عدهای از همکاران ما این حرفها را مطرح کرده و روی کاغذ میآوردند؟ در
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هر حال ،اینجانب از مخالفان و منتقدان این طرح ها بودم و هستم .ناگفته نماند که درباره نیروی احتیاط و به
کارگیری آن در نیروهای مسلح در شرایط جنگ و بحران به شدت اعتقاد دارم ،اما در مورد شکل کاربردی آن
روشهای دیگری را میپسندم که نظرات خود را به طور مستدل به مسئوالن ارائه دادهام .آخرین نظر خود را نیز
در سال  ۳۲تهیه کرده و ارائه دادهام.

ـ پرسنل سازمانی گردانهای قدس  2۱نفر است ،در مقابل  ۷2۱نفر گردانهای سازمانی
پیاده .الزم است که این پرسنل قلیل ،الاقل از کیفیت باالیی برخوردار باشند.
توضیح :چنین کیفیتی عمالً امکانپذیر نمیشد .زیرا یگانها هیچوقت تمایل به واگذاری و انتقال بهترین نفرات
خود را ندارند .ضمناً وقتی به این مجموعه ضعیف و ناقص میگفتیم گردان ،در شرایط جنگ در آن زمان ،از نظر
روانی ،دیگران همان انتظاری که از گردان سازمانی پیاده داشتند ،از این گردانها داشتند و به ناچار مانند همان
گردانهای اصلی ،آنها در خط پدافندی و یا در رزم به کار میگرفتند و بعد تبعات آسیبپذیر حاصل از آن را
شاهد بودیم.

ـ تالش فرماندهان درباره یگانها ی قدس ،توسط معاونت قدس مورد ارزیابی قرار گرفت و
به شرح زیر تشویق شدند:
سرهنگ نصیری زیبا ،فرمانده لشکر عملیاتی  ۲0گرگان ،تشویق در فرمان همگانی ارتش؛
سرهنگ مکی ،فرمانده لشکر عملیاتی  ۴۸خرمآباد ،در ارزیابی یگانهای قدس لشکر ،در
دستور نزاجا تشویق گردید.
سرهنگ صادقیگویا ،فرمانده مرکز آموزش درجهداری نزاجا؛ در ارزیابی آموزش کادر
رهبری یگانهای قدس؛ تشویق در دستور نزاجا.
توضیح :قبل از انتقال به لشکر  ،۴۸فرمانده مرکز آموزش درجهداری بودم و آن زمان در هر ماه تعدادی از
نیروهای وظیفه دیپلمه منتخب که در یگانها ی رزمی دو سال خدمت نموده بودند ،برای خدمت شش ماهه آخر
احتیاط به این مرکز اعزام شده و آموزش میدیدند و بعد به گردانهای قدس نزاجا اختصاص مییافتند .این
تشویق بنده به واسطه انجام چنین مأموریت بود.

 /۷۲۴چگونه میجنگیدیم

شنبه 48/1/81؛ نخستوزیر ،معاونتها
ساعت  0۱20امروز مدیر مسکن نزاجا ،سرهنگ کوچکینیا گزارش خود را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ اشاره شد به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در خطبهها در مورد تأمین مسکن.
ـ اشاره به سازمان و وظایف مدیریت مسکن نزاجا.
ـ پرسنل لشکر عملیاتی  ۴۸خرمآباد  ۳۲قطعه زمین دریافت نمودهاند ،به ما قول دادهاند
که با زیاد کردن محدوده شهر ،اولین سری زمین را به ما بدهند.
ـ این مدیریت با اسالید و نمایش روی پرده ،آمار و ارقام زمینهای واگذاری و آپارتمانها
و ساختمانها و وامهای داده شده را ارائه داد.
ـ این شرکتهای تعاونی مسکن ،میبایست به وسیله رکن یکم و بازرسی شما نظارت ستادی شوند.
ـ من موردی دارم که مدیر شرکت تعاونی اساسنامه خود را نمیداند.
ـ ما خواستهایم که پیشرفت کار تعاونیها ،ماهیانه داده شود .اما بعضی از یگانها
نمیدهند .الزم است داده شود.
توضیح :این مدیریت در زمان فرماندهی سرهنگ صیادشیرازی سازماندهی گردید و به این ترتیب اعمال
مدیریت و ساماندهی برای حمایتها و استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل نزاجا فراهم گردید .این کار در آن زمان
بسیار مفید و مؤثر بود ،اما به دلیل مشکالت کشوری و باالدستی و حتی پایین دستی و باالخره دیوان ساالری به
سطح مطلوب نرسید.

ساعت  1481نخستوزیر ،آقای میرحسین موسوی ،وارد سالن شدند .ایشان ساعتی قبل
وارد دافوس شده و مانند دیگر مقامات بلندپایه ،در جلسه توجیه و گزارش معاونتهای نزاجا
به شکل جلسه روز افتتاحیه شرکت نموده بودند.
نکات یادداشت شده:

ـ اشاره به منابع نفتی امریکا در خاورمیانه.
ـ اشاره به اینکه ایران نفت را به عنوان یک اسلحه عنوان مینماید.
ـ اشاره به اینکه مس ایران قابلیت رقابت جهانی را دارد.

شنبه ۴۸/۳/۲0؛ نخستوزیر ،معاونتها ۷۲۱/

ـ اگر کشور میخواهد مستقل باقی بماند ،در آن صورت ما به نیروهای دفاعی قوی نیازمند
خواهیم بود .در این کشور به جهت وسعت آن ،توطئهها نیز بیشتر خواهد بود.
ـ من میدانم در رابطه با ارتش کاستیهایی در رابطه با تدارکات و سایر عوامل وجود دارد.
ـ عراق  ۷۲0میلیارد دالر بدهی دارد.
ـ در سفر اخیر مقامات عراق به انگلستان ۳00 ،میلیون دالر در اختیار آن گذاردند.
ـ  ۸0میلیارد دالر در اختیار عراق قرار دادند.
ـ در بودجه امسال ما  ۷۳میلیارد دالر از جهت خریدهای خارجی تعیین شده است.
ـ اگر ما آزاد نباشیم ،اگر ما استقالل نداشته باشیم ،برای چه زندگی بکنیم؟
ـ اگر قرار است نوکر نباشیم ،مجبوریم بایستیم و مبارزه کنیم.
ـ ارتش االن درگیر جنگ است و شاید فرصت آن نیست که مسائل کشور به ارتش توضیح
داده شود .ما هم صحنههای کارزار زیادی داشتیم که به نوعی به جنگ مربوط میشود.
ـ مفید است در سمینارهایی از این قبیل ،وضعیت کشور در ابعاد گوناگون جهت برادران
توضیح داده شود.
ـ آن چیز که من میتوانم قول بدهم ،دولت حساس است به مسئله جنگ و ارتش .اگر
مسائل ،درست به دولت منتقل شود ،دولت موظف به پشتیبانی جنگ و پشتیبانی ارتش است.

ساعت  ،0۳۸۳سرهنگ حسین حسنیسعدی ،معاون آموزشی نزاجا پشت تریبون رفت و
ادامه گزارش روز سهشنبه  ۴۸/۳/2۴خود را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ شفافهایی شامل :سازمان ،وظایف معاونت آموزشی بر روی پرده ارائه شد.
ـ عوامل مؤثر در اجرای آموزش :مربی ،شاگرد ،مدرك ،وسایل آموزشی و کمک آموزشی،
زمان آموزش.
ـ اشاره به برگزاری دوره عالی ،سالی دوبار.

 /۷۲۴چگونه میجنگیدیم

ـ ترتیبی دادیم که متأهلین در دوره عالی مشکل مسکن نداشته باشند و در هتلی اسکان
داده شوند.
ـ رکن سومها باید دائم از یگانها بازدید نمایند ،سوابق داشته باشند و ارائه دهند .در
بعضی یگانها اصالً چیزی ارائه نشد .بعضی یگانها نظیر تیپ  ۳۳خوب بود.
ـ آقایان یک روز را بگذارید بازدید مدارك آموزشی و آییننامهها .اینها در پادگانها دارند
گردوخاك میخورند.
ـ لوله جوفیهای تفنگهای  ۷0۴مم در اسلحهخانهها مانده و یگانها استفاده نمینمایند.
فشنگ  ۱/۴2مم نیاز دارد.
ـ لوله جوفی آرپیجی ۱با فشنگ کالشینکف تیراندازی میکند.
ـ تانک امـ ۸۱گلوله آموزشی دارد .از این گلولهها دارید ،بروید بیاورید و تیراندازی کنید.
ـ بیشتر وسایل کمک آموزشی بایگانی شده است.
ـ آموزش کدهای تخصصی سربازان به مدت دو یا سه هفته ،قبل از ورود به یگان داده شود.
ـ افسر که به شما میدهند ،چند روز بروید سازمان یگانهای عقب را ببینید و توجیه
ستادی ،یگانی و آموزشی بشود.
توضیح :حرف بسیار خوبی است ،اما متأسفانه هیچ وقت جدی گرفته نشده است .اینجانب تا حدودی عمل
میکردم ،حتی جزوه و یا اطالعات کتبی در چند صفحه با عنوان دانستنیها به شکل جداگانه برای دانشآموزان،
سربازان ،درجهداران ،دانشجویان ،افسران جدیدالورود تهیه نموده بودم و در اختیار آنان گذارده میشد .حتی در
ابتدای ورود حتماً باید این افراد را دیده و صحبت مینمودم .با این حال ادعا ندارم که مطلوب بوده ،بلکه فاصله
داشتیم .در دیگر یگانها که میشناختم حتی چنین کار حداقل هم معمول نبود.

ـ رفتم یک یگان توپخانه ،گفتم طرح تیر خود را بیاورد و محل آخرین آتشهای حفاظتی
را نشان دهد .در حالی که هدفها حداکثر باید در  ۸00متری میبود ،در  ۷۳00متری تعیین
شده بود.
ـ مسئله آموزش در جبهه می بایست حتماً بعد از سمینار حل شود[ .این جمله را سرهنگ
جمالی ،جانشین ف نزاجا مطرح نمود].

شنبه ۴۸/۳/۲0؛ نخستوزیر ،معاونتها ۷۲۳/

ـ هنگام آفند ،یگان آفندکننده سالحهای پشتیبانی سازمانی را با خود به جلو ببرد .این قدر که
خمپاره  ۴0مم در آن موقع مهم است ،بمباران هوایی مهم نیست.
ـ هر لشکر باید امروزه یک مجموعه آموزشی داشته باشد .هرجا دید که آموزش ضعیف است،
به آن مجموعه دستور آموزش بدهد .در زمان جنگ باید این آموزشگاهها سازمانی باشند.
ـ چادر گروهی جهت مجموعه آموزشی درخواست و دریافت شود.
توضیح :منظور آن بود که در همان منطقه عملیاتی این مجموعههای آموزشی به نام آموزشگاه غیرسازمانی در
خارج از برد توپخانه دشمن و رعایت نکات ایمنی و پدافند غیرعامل فعال گردند.

ـ منبعد فارغ التحصیالن دوره مقدماتی را به دوره تکاور خواهیم فرستاد .آنان که بتوانند
دوره تکاور ببینند ،به دوره عرضی همان رسته اعزام خواهند شد.
ـ به نظر من بین ستوانیکمی تا سروانی در رسته پیاده چهار سال و در رسته آجودانی هم
چهار سال باشد ،این ظلم است و باید حل شود.
توضیح :این مطلب نیز از آن حرفهایی است که من نیز به طور جدی نسبت به آن طرح و راهحل دارم و در مسیر
خدمتی خود ارائه دادم .اما از آن جا که بشر نسبت به هر تغییری مقاومت میکند و نیز آنانی که در مسیر اقدامات این
طرح قرار میگیرند و میبینند که در صورت تصویب ،سختی خدمتی آنان بیشتر خواهد شد ،اقدامات را به سمت منفی
شدن پیش میبرند ،کار به جایی نمیرسد ،مگر آن که الزام قانونی پیش آید .طرح بنده ،طرح دو رستهای هر افسر و
درجهدار است که یک رسته آن حتماً باید پیاده یا زرهی باشد .تفصیل آن خارج از این کتاب است .در صورت اجرا،
بسیاری از مشکالت زمان جنگ شامل :فرسایش ،انتقال ،تأمین و جایگزینی نیروی انسانی در شرایط رزم و رفتار عادالنه
خدمتی نسبت به نظامیان همدوره حل خواهد شد.

ـ شما افسران خود را بفرستید به مراکز فرهنگی بیایند و امکانات ما را ببینند و بشناسند.
[ این جمله را فرمانده مرکز آموزش مهندسی مستقر در شهر بروجرد مطرح نمود].
از ادامه برنامه های امروز در دفتر یادداشت خود مطلبی نوشته شده ندارم .به نظر میآید
که سخنرانی معاون آموزشی تا ظهر ادامه داشته و بعد از نماز و ناهار ،جلسات کمیتههای
تخصصی ،برگزار شد که احتماالً نکته ای برای یادداشت وجود نداشته که در دفتر بنویسم و به
یگان خود منتقل کنم.

 /۷۸0چگونه میجنگیدیم

یکشنبه 48/01/0؛ مهمان مدعو ،معاونتها ،سفر به قم
امروز ساعت  0۱۲0حجتاالسالم والمسلمین حاج آقا صفایی که آن زمان رئیس عقیدتی
سیاسی ارتش بودند ،در سالن حضور یافته و سخرانی نمودند.
جمالت یادداشت شده از سخنرانی:

ـ اشاره به نهجالبالغه و جنگ صفین
ـ حیات و زندگی در استقالل و شرف است.
ـ دو نوع زندگی :حیات طیبه ،حیات خبیثه.
ـ از دیدگاه قرآن ،آن جامعه اسالمی که این مسئولیتها را انجام بدهد و دیدگاهش وسیع
باشد و چشمانداز مسئولیت را ببیند ،حیات طیبه دارد.
ـ این حکومت مقدمهساز آن حکومت است .آن حکومتی که باید بهترین باشد.
ـ در افریقا انسان هایی را دیدیم که بر روی معادن اورانیوم و طال زندگی میکنند ،اما از
گرسنگی میمردند.
ـ قاره افریقا مسلمان است ۸۳0 .میلیون جمعیت دارد و  ۲۳0میلیون آن مسلمان است.
ـ نیجریه کشور  ۳۳میلیونی و بزرگترین کشور افریقایی است و  ۴۳میلیون آن مسلمان
است.
ـ رفتیم کتابخانهای و آنجا بچههایی بودند و ما را نشان میدادند و میگفتند :خمینی.
دختربچهای را دیدم ،گریه میکرد .از مترجم پرسیدم ،گفت :میگوید ،من امروز عکس امام
گیرم نیامده است.
ـ آیا میدانید در بعضی مدارس کالسها تعطیل شده [دانشآموزان به جبهه رفتهاند]؟
ـ در مقابل این مردم و این خون شهدا که ریخته شده ،مسئولیت من و شما چیست؟
ـ آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نام من بیچاره زدند
[حافظ]

یکشنبه ۴۸/۷0/۷؛ مهمان مدعو ،معاونتها ،سفر به قم ۷۸۷/

ـ آقایان فرماندهان ،شما غیر از آن فرمانده هستید که در ارتش امریکا میجنگد .او برای
زن و شراب و مقام و گاهی احساسات تند ناسیونالیستیاش میجنگد.
ـ اما شما برای خدا ،قرآن ،محرومین و مستضعفان میجنگید.
ـ شما نوك پیکان ملتی هستید که پیرمرد  ۴0سالهاش با تمام موهای سفیدش گریه
میکند که من جبهه بیایم.
ـ اشاره به داستان کربال و آن شب که حضرت فرمود ،آنها که میخواهند بروند.
ـ امروز دنیا با ارتش و سپاه و بسیج درگیر نیست ،بلکه با یک ملت است .این تحلیل
خودشان است ،بعد از روز قدس و بعد از این کاروان راهیان کربال.
ـ آن جلسات هفتگی را به طور مرتب تشکیل دهید.
توضیح :به دستور فرمانده نزاجا مقرر شده بود ،هر فرمانده هفتهای یک بار با رئیس عقیدتی سیاسی یگان
جلسه داشته باشند در مورد موضوعات مربوط به طرفین که نیاز به هماهنگی و هماندیشی دارد مذاکره نمایند.

ساعت  ۷000معاون اطالعات و عملیات ،سرهنگ موسوی قویدل ادامه سخنان جلسه
روزهای قبل خود را آغاز نمود.
نکات یادداشت شده:

ـ شما طرح سد و موانع خود را روی مناطق حساس بررسی کنید و بفرستید .مسلماً پس
از بررسی ،تصویب آن ابالغ خواهد شد.
توضیح :سد و موانع از کارهایی بود که دشمن خیلی قوی و گسترده در برابر هجوم نیروهای ما پیاده نمود.
آسیبهای زیادی هم در عملیات آفندی و شناسایی به نیروهای ما وارد شد .اما نیروی خودی در تمام هشت سال
جنگ در این کار اقدامی انجام نداد و خود را از مزایای آن محروم نمود .به همین علت نیز آسیبهای زیادی به
نفرات یگانها ی ما وارد شد .شاید بتوان گفت که در صحنه میدان جنگ نیروهای خودی ،علم و اندیشه و تدبیر
نظامی ،معموالً تحتالشعاع حرفهای هیجانی ،شعاری و احساسی که قدرت غالب بودند قرار میگرفت.

ـ مشکالت یگانها در سمینار فرعی:
وسیع بودن مواضع پدافندی و نداشتن احتیاط
توضیح :این حرفی بود که در صفحات قبل نیز ،من اشاره نمودم.

 /۷۸2چگونه میجنگیدیم

کاربرد یگانهای احتیاط قدس
توضیح :معلوم است که محترمانه این معاونت نیز به این یگانها انتقاد داشته است.

استقرار مداوم تعدادی از یگانها در خطوط پدافندی
توضیح :نظر این بوده که جابجا شوند ،اما آیا چنین امکانی در آن روز برای نزاجا وجود داشت؟ اگر یگان را از
خط جدا میکرد ،با کدام یگان آن خط را پر میکرد؟ اصالً یگان آزادی داشت؟

کمبود اقالم طبقه  ۸سنگری
توضیح :این مشکل را در صفحات قبل نیز من بارها به آن اشاره نمودم.

توصیههای معاونت عملیات و اطالعات به فرماندهان:
 با توجه به فعالیت های هوایی دشمن ،به پدافند عامل و غیرعامل بهای بیشتری داده
شود.
توضیح :در مورد پدافند عامل معموالً با همان امکانات موجود نیروهای خودی فعال بودند .اما پدافند غیرعامل
از موارد ضعف نیروهای خودی بود .مسلماً اگر دشمن ،یک نیروی هوایی قوی و سنگین داشت ،میتوانست تلفات
خیلی زیادی به نیروهای خودی که پدافند غیرعامل را جدی نمیگرفتند وارد کند .اما از شانس ما دشمن چنین
توان فوقالعادهای نداشت .اما باید متوجه باشیم که این تجربه غلط نباید بدآموزی برای ما در جنگهای بعدی باشد.

 برقراری سیستم اعالم خبر هوایی:
 صرفهجویی در اقالم طبقه [ ۸اقالم سنگری]
 هرگونه تغییر گسترش از رده گردان به باال گزارش شود.
 پرسنل عرب زبان برای پست شنود شناسایی و انتخاب و بکار گرفته شوند.
ساعت  ۷۷00مدیریت شهدا در ادامه گزارش روزهای قبل ،سخنان خود را ارائه داد.
نکات یادداشت شده:

ـ شناسنامه پرسنل باید کامل باشد .یعنی ازدواج ،طالق و فرزندان به طور کامل در آن
ثبت شده باشد.
توضیح :برای برقراری حق و حقوق خانواده شهدا چنین توصیههایی به آگاهی میرسید که فرماندهان ،یگانها
و نفرات خود را توجیه کنند.
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از بقیه سخنان و پرسش و پاسوها یادداشتی ننوشتهام .معلوم بود که نیاز به نوشتن
مطلبی برای انتقال به یگان خود نداشتم.
بعد از صرف ناهار با اتوبوسهای نزاجا ،به تعداد الزم به سمت قم برای زیارت و نیز دیدار
مراجع و علما حرکت کردیم.
بعد از زیارت حضرت معصومه سالماهللعلیها به دیدار آیتاهلل منتظری که آن موقع قائم
مقام رهبری بودند ،رفتیم .نماز مغرب و عشاء را به جماعت کجا خواندیم یادم نمیآید .شاید
در همان حسینیه محل بیت آیتاهلل منتظری .احتماالً قبل از سخنرانی ،هیئت رئیسه نزاجا و
معاونان در جلسه ای خصوصی گزارش خود را مانند روز افتتاح سمینار به ایشان ارائه داده
بودند.
نکات یادداشت شده:

ـ فالجنود باذناهلل حصونالرعیه و زینالوالة و عزالدین و سبل االمن و لیس تقومالرعیه اال
بهم [ ...نامه  ۳۲نهجالبالغه به مالک اشتر ردیف ]۸۸
ـ ضمن تشکر از زحمات شما با این حقوق کم ،یک وقت است که هدف ما وسایل و
امکانات دنیا باشد .آن وقت اگر به شهرهای ما توپ زدند ،بگوییم این چه وضعی است ...
ـ ولی خداوند زندگی و مرگ برای این خلق کرده است که شما را آزمایش کند که کدام
کارتان بهتر است .یعنی کیفیت بر کمیت مقدم است.
ـ اصالً هدف خلقت ،امتحان و آزمایش است.
ـ از همان وقت که حضرت آدم دو پسر داشت ،یکی حق بود ،یکی باطل .همیشه
طرفداران باطل زیاد بوده و طرفداران حق کم بوده است.
ـ در زمان ما دو قدرت علیه شما ساختهاند.
ـ شوروی  ۴0ـ ۳0میلی ون مسلمان دارد .وانگهی تعدادی کشور دیگر تحت استعمار او
میباشد .آمریکا هم بر کشورهای زیادی سلطه دارد .حاال در ایران معادالت جهانی به هم
خورده است.

 /۷۸۸چگونه میجنگیدیم

ـ ایمان مردم ،هماهنگی اتحاد مردم ،رهبری قاطع؛ این سه عامل ،باعث پیروزی ملت
گردید .مثل صدر اسالم که آن موقع امکاناتی هم نداشتند.
ـ داستان جنگ اُحمد و اینکه خانهای نبود که عزادار نباشد .ابوسفیان میخواست برای
ادامه جنگ برگردد ،حضرت فرمود :رزمندگان برگردند و تمام مجروحین هم برگشتند.
ـ صدام ،یعنی :آمریکا ،شوروی ،انگلیس ،فرانسه.
ـ نیکسون این آخر سرها نوشته ،ما با شوروی هدف مشترك داریم و بقای آنها هم این
است که ما نباشیم.
ـ االن در داخل مصر مسلمانها جنبوجوش پیدا کردند.
ـ اگر در لبنان توانستند دشمن را بیرون کنند ،این از برکت کار شما بود و از شما یاد
گرفتند.
ـ بایستی با مشکالت بسازیم و سعی کنیم این قدرت اسالمی را حفظ کنیم .اگر شکست
بخوریم ،نسل آینده ،من و شما را نفرین میکنند.
ـ ارتش است که آبروی ملت را حفظ میکند و زینت حکامند و عزت دین به واسطه
نیروهای مسلح است.
ـ فحشا و مواد مخدر جزو برنامههایی هستند که برای شما تنظیم کردهاند.
ـ یکی از برنامههای اسرائیل این بوده و اخیراً هم تصویب کردند که فحشا و مواد مخدر را
در بین مسلمانان رایج دهند .آن روحیه حماسی که در بین ملتها پیدا شده را از بین ببرند.
ـ با شعار نمی شود با شرق و غرب جنگ کرد .اگر شعار بدهیم از نظر آموزش نظامی و
امکانات جنگی نیز عقب باشیم ،کاری نمیتوانیم بکنیم.
ـ به سرباز ،درجهدار و افسر ،خوب یاد بدهید.
ـ نوعاً مردم خبیث نیستند ،فطرتاً پاك هستند ۲0 .سال تو گوشش ،شاه خواندند ،حاال
میبیند و میخواهد بهره دهد ،از آنها استفاده کنید.
ـ برخوردتان در عین حال اخالق اسالمی باشد .ضمناً درجات هم باید حفظ شود.
ـ خداوند در قرآن میفرماید :ای پیغمبر ،با ملتت مشورت کن ،یعنی به ملت شخصیت بده.
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ـ پس هرچه درجهات باال باشد ،از پیغمبر که باالتر نیستی.
ـ ممکن است یک سرباز به شما طرح بدهد ،گوش کن.
ـ قرآن تصمیم نهایی را به پیغمبر میدهد .فاذا عزمت فتوکل علی اهلل[ .سوره آل عمران،
آیه ]۷۳۳
ـ به پیغمبر اکرم در جنگ احد عدهای میگفتند ،در شهر و عدهای دیگر میگفتند ،در
بیرون .حضرت خودشان نظرشان این بود که در شهر باشد ،ولی اکثریت ،بیرون میگفتند.
باالخره پیغمبر تصمیم نهایی گرفت و آمدند بیرون.
ـ در پادگانها ببینید ،سربازان اگر امکاناتشان کم بود ،نیازشان را برطرف کنید .بیاعتنایی
نکنید ،باالخره شما افسران ،پدران معنوی سربازان هستید و پدر باید محبت کند به فرزندانش.
ـ داستان یکی در دریا بود و با خرسی آبی میجنگید ،یکی گفت :ول کن بیا .گفت ،ول
کردم ،او مرا ول نمیکند .حاال اگر ما صدام را ول کنیم ،او ما را ول نخواهد کرد.
ـ ادفع بالتی هی احسن [ ...سوره فصلت آیه  ]۲۸بدیها را با خوبی جبران کن.
ـ مردم اسیر عواطفند.
ـ ما یک وجب زمین عراق را نمیخواهیم ،اما زوری به ما گفتند و میخواهند اسالم نباشد.
ـ روایت از بحار مجلسی صفحه  2۷۴چاپ بیروت ،بنی اسرائیل دو مرتبه قدرت پیدا
میکنند و باالخره شکست میخورند.
ـ قم مرکز انقالب بود ،قم یعنی تهران و تبریز و ...
ـ خداوند میفرماید اگر صبر کنی و بردبار باشی بی حساب مزد میدهم .در نماز و حج
چنین چیزی نفرموده است[ .سوره زمر ،آیه ]۷0
بعد از جلسه یاد شده ،رفتیم منزل آیتاهلل گلپایگانی که یکی از مراجع تقلید آن وقت بودند.
نکات یادداشت شده:

ـ امیدوارم این جنگ برای دین باشد.
ـ زیردستان خود را رعایت نمائید و آنها را ارشاد نمائید.

 /۷۸۴چگونه میجنگیدیم

ـ الناس علی دین ملوکهم.
بعد از جلسه یاد شده به منزل آیتاهلل مرعشینجفی که یکی از مراجع تقلید آن وقت
بودند رفتیم .ایشان در آن جلسه سخنرانی ننمودند ،فقط دعا کردند و خارج شدیم.
بعد از جلسه یاد شده به محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفتیم .دقیقاً یادم نمیآید ،فکر
کنم شام را هم در این محل صرف کردیم .در این جلسه تعدادی از علماء که امروز ـ سال  ۳۲ـ از
مراجع تقلید هستند نیز شرکت داشتند .در این جلسه آیتاهلل مشکینی سخنرانی نمودند.
نکات یادداشت شده:

ـ شکر آنکه خداوند ما را مؤمن آفرید .امروز که همه دنیا راه را گم کردهاند ،ما را به راه
راست هدایت کرده است.
ـ خداوند عشق خود را در این صحنه به دل ما وارد کرد.
ـ خدایا کسی را که عشق خودت دادهای ،چه ندادهای؟ و آنکه این روح را ندادهای چه دادهای؟
ـ کاش قدرت داشتیم در برابر هر یک از شما شتری نهر میکردم.
ـ شما خدمتگزاران خالص قرآنید.
ـ اگر جمعه آینده ،حجت حق ،پشت به کعبه نماید و بخواهد برای خودش لشکر انتخاب
نماید ،به واهلل قسم ،جز ایران و جز شما کسی را انتخاب نخواهد کرد.
ـ شماها هستید که پرچم دین را به اهتزاز درآوردهاید.
ـ بی جهت نیست که دختران دانشجوی ترکیه راهپیمایی میکنند و میگویند ،ما آن
حجاب را که در ایران است ،میخواهیم.
ـ آن چنان با هم متحد شوید و دلها را نزدیک کنید که همهتان یک انسان باشید.
ـ آری آفتاب میتابد و نفوذ نمیکند ولی ذرهبینی بگیرید ،میسوزاند .این اثر اتحاد است.
توضیح :این نکته بسیار مهمی است که باید توان نیروهای مسلح خود را در برابر دشمن به گونهای طراحی و
تعریف کنیم که توانشان کامالً علیه دشمن متمرکز باشد .باید در تمام شرایط رزم در تمرکز پایدار باشند .اصل
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تمرکز قوا در اصول جنگ ،که خواسته حضرت امام (ره) نیز چنین بود ،به صورت ایدهآل و متمرکز در جنگ
هشت ساله حاصل نشد.

ـ من وقتی قرآن میخوانم و به این آیه [ ۷۸2تا  ۷۳۴سوره اعراف] میرسم که  :موسی
رفت و آمد و دید گوسالهپرست شدند ،آمد و عصبانی شد .سر و ریش هارون پیغمبر ،برادرش
را گرفت  ...هارون گفت ،مرا اذیت نکن ،من حرفی نزدم ،گفتم نکند سبب اختالف شود .اینها
گفتند ،تا موسی نیاید ما دست بر نمیداریم.
 ...اگر ملت بتپرست شود ،آن ضرر را ندارد که اختالف دارد.
توضیح :این نکته خیلی مهم است .لطفاً خواننده این جمله ،بدون تفکر از آن رد نشود.

ـ حال با این کتاب قرآن ،برادران بیائید آشتی کنید.
ـ عباس ها ،اکبرها ،خسته نشوید ،روحتان قوی باشد .هر هدفی که عظیم باشد ،خدا به
زودی به دست ما نمیدهد .هدف عظیم حرکت عظیم به دنبال دارد.
ـ موسی که میخواهد با فرعون بجنگد ،باید برود ،ده سال چوپانی کند و تزکیه نفس کند.
ـ واهلل آن سنگرهای شما ،ثوابش از کربال بیشتر است.
ـ حوصلهتان قوی باشد ،صبرتان قوی باشد ،تاریو ،عظمت شما را ثبت خواهد کرد.
ـ قرآن میگوید ،دو تا نامه عمل برای بندگانم تشکیل میدهم .یکی تا دم مرگ ،و یکی
بعد از مرگ.
ـ واهلل این روحیهها شکست ندارند.
ـ تاریو چه قدر نیکو نشان میدهد :وقتی [عبداهلل] ابن مسعود کوچک روی سینه ابوجهل
مینشیند ،ابوجهل میگوید ،جای بزرگی نشستهای ،گفت ،االسالم یعلوا و الیعلی علیه .خدا
همه اینها را نابود کرد.
ـ با دنیا میجنگیم ،به دنیا بگوئید ،االسالم یعلوا  ...به کوری چشم دشمنان این پیروان
قرآن ،پیروز خواهند شد.
ـ امید است ،به زودی نتیجه کارتان را کران تا کران خواهید دید.

 /۷۸۴چگونه میجنگیدیم

ـ شما این حرکتتان ،انشاءاهلل دارد سرچشمه میگیرد.
ـ یادم نمیرود که آن دانشجوی مصری ،به دیوار زندان خود مینویسد که ای پیر جماران،
کی میآیی به مصر و ما را نجات دهی ...شما را به خدا ،این افتخار است ....این اسالم باید
پیروز شود ،ما همه جان بدهیم ،مگر این دنیا چقدر ارزش دارد.
ـ واهلل من غبطه شما را میخورم.
ـ نکند زنی ،فرزندی ،خانهای ... ،شما با هدفتان مقایسه کنید.
ـ من توصیه میکنم به شما ،همتتان واال است ،واالتر باشد.
ـ شخصی آمد خدمت رسول اهلل و گفت من را یادتان می آید ،آن موقع با هم چوپانی
میکردیم؟ فرمود :هرچه میخواهی بخواه ۴0 .گوسفند خواست .حضرت فرمود :ای کاش به
اندازه آن پیر زن بنی اسرائیل همت داشت...
ـ شما در همان سنگرها از خدا بخواهید .رسولاهلل همان جاها است.
ـ برادران ،امروز ارتش و سپاه این افتخار را دارند که در قلب ملت هستند.
بعد از این دیدار ،از این تاریو یادداشتی ندارم .به نظر میآید که بعد از جلسه ،به سمت
تهران حرکت کردیم و آخر شب به منازل خود رسیدیم.
دوشنبه  ،48/01/2دیدار با امام خمینی
امروز پیش از ظهر چه برنامهای داشتیم ،یادداشتی از آن ندارم .نمیتوانم بگویم برنامه چه
بوده؟ فقط یادداشتی به شرح زیر دارم که ننوشتهام ،سخنران چه کسی بوده ،با این حال آن
جمالت نیز ارائه میگردد:

دوشنبه ۴۸/۷0/2؛ دیدار با امام خمینی ۷۸۳/

ـ با هر امامی در روز تولد یا وفاتش که باشد ،با آن آقا تماس بگیر و شرح حال خود را
بگو .به جایی کسی نرسیده ،مگر از این مسیر باشد.
ـ دو رکعت نماز میخوانی و هدیه میکنی به آن حضرت ،و همانجا ،حاجت بخواه.
ـ طرف گفت،

 ،و بلند شد .فرشتگان گفتند ،بنده خدا ،چرا

اجر خود را نمیگیری؟ خدا خوشش میآید تو بخواهی.
ـ به دنیا بیاموزید که ارتش باید الهی باشد.
این طور که کلمات یادداشت شده در دفترم نشان میدهد ،ساعت  ۷2۲0در اتوبوسهای
 ۷تا  ۸به طرف ژاندارمری حرکت کردیم ،کجا بود ،یادم نمیآید .از آنجا زمانی حرکت کردیم
که ساعت  ۷۳۲0داخل بیت حضرت امام خمینی ،جنب حسینیه جماران نشسته بودیم .در
این برنامه ،به علت محدودیت وسعت اطاق محل سخنرانی ،فقط فرماندهان مناطق عملیاتی
بعالوه تعدادی روحانیون عقیدتی سیاسی مستقر در تهران بودند.
ـ در آن روز سرهنگ مکی ـ فرمانده قبلی لشکر  ۴۸ـ را دیدم که با حالت بغضآلود خیلی
اصرار داشت که در این دیدار حضور یابد ،اما چون در این زمان ،فرمانده مرکز آموزش  0۷بود،
جزو دیدارکنندگان نبود .با من به گونهای صحبت میکرد که یعنی خوش به حالت  ...من
رفتم پیش جناب سرهنگ غفرالهی ،معاون هماهنگکننده نزاجا ،درخواست کردم که ایشان
جای من برود .من قبالً در روز  ۷۳بهمن  ۳۱همراه خانواده و سایر دیدارکنندگان مردمی از
نزدیک ایشان را دیدهام .اما موافقت نشد.
به دلیل آن که به واسطه رعایت قواعد ایمنی با خود دفتر و قلم نبرده بودم ،یادداشتی هم
ننوشتهام .اما از صحیفه امام  ،سخنرانی آن روز را پیدا نموده و نکات آن را به شرح زیر بیان
میکنم .این را بگویم که این اطاق که ما رفتیم یک اطاقی کمتر از  20مترمربع شبیه خانههای
 ۲0سال قبل آن زمان همراه با طاقچه بود و همه ما در آن جای گرفته و شکل هیئتی
نشستیم .امام ،بدون عبا و عمامه تشریف آوردند و بر روی صندلی مربوطه نشستند و ضمن
سالم و تشکر از حاضران ،سخنان خود را ادامه دادند .در پایان نیز ،هر کدام به ایشان نزدیک
شده و دستبوسی نموده و خارج شدیم.

 /۷۳0چگونه میجنگیدیم

نکات برداشت شده از سخنرانی امام خمینی در جمع فرماندهان و روحانیون عقیدتی سیاسی در
بعدازظهر  48/01/2در جماران ،صحیفه امام ،ج  ،01ص 811 :

ـ مطمئن باشید که شما پایدارید ،ارتش مطمئن باشد که پایدار است .ما وظیفه داریم که
از ارتش پشتیبانی کنیم ،وظیفه خدایی داریم و شما مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی
می کنیم .آن روزی که منافقین نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنید و هی انگ اینکه
اینها چه بودند در آن وقت و چه بودند ،من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید
حفظش کنیم ،حاال بیشتر شده این اعتقاد ،برای اینکه آن وقت باز یک نزدیکی به آن زمان
داشت و حاال آن زمان گذشته و تحول پیدا شده .امروز من در چهرههای شما چیزهایی
میبینم که آن روز نمی شد ببینی .امروز وضع شما یک وضعی شده است که با آن روزها فرق
دارد و شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید .هیچ کس نمیتواند که به وضع شما و به
قدرت شما یک تصرفی بکند ،و نمیتواند که یک تضعیفی از شما بکند .ملت با شما هستند،
همه با شما هستند .شما هم باید با ملت باشید و هستید الحمدهلل.
ـ وقتی یک ملت قیام کرد همهشان با هم بودند ،ارتشش بود ،سپاهش بود ،بسیجش بود
با این وسعت ،مردمش بودند ،روحانیاش بود ،عرض میکنم کاسبش بود ،کارگرش بود ،همه
اینها بودند .یک همچون ملتی که همهشان با هم بودند ،هیچ کس نمیتواند باهاشان معارضه
کند ،اینها را نمیشود با آن معارضه کرد .هم امریکا این مطلب را میداند ،هم شوروی میداند
که ملت را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند ،به یک جبههای شکست میدهند که ملت
ه مراهش نباشد .یک جمعیتی که یک هستند ،یک دست هستند ،این جمعیت را نمیشود به
هم زد .کوشش کنید در اینکه همه با هم باشید .کوشش بکنید به اینکه دست واحد باشید،
حتی دو دست نه ،دست واحد باشید؛ یعنی ،شما خیال نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه
هم خیال نکند شما یک وضعی دارید ،هر دو یک وضع دارید ،هر دو یک تکلیف دارید و آن
حفظ اسالم است...

دوشنبه ۴۸/۷0/2؛ دیدار با امام خمینی ۷۳۷/

ـ مسئله ،مسئله معنوی است ،مسئله ،مسئلهای نیست که ما میخواهیم فقط جنگ بکنیم
یا میخواهیم دفاع بکنیم .ما دفاع مقدس میخواهیم بکنیم؛ یعنی ما میخواهیم از آبروی
اسالم ،از آبروی کشور اسالمی دفاع بکنیم؛ این یک دفاعی است که عقل و اسالم هر دو با آن
موافقند ،همه می گویند که باید دفاع کرد .شما کشورتان االن مورد طمع یک جنایتکار واقع
شده است ،و او را بازیش دادهاند برای اینکه ،بیاید یک همچون شلوغکاری بکند .اگر چنانچه
دست اینها پشت سرش نبود ،با یک سیلی از بین رفته بود .اما آنها دارند همه دنبالش میکنند و
حاال هم دارد سست میشود دنبال کردنشان ،مأیوس شدهاند اینها .شما بدانید که دشمن شما
مأیوس است امروز و شما قویاید امروز .لکن عمده تکلیف خود شماست که هر کدامتان به
تکلیف عمل بکنید .قانون برای شما تکلیف معین کرده ،اسالم برای شما تکلیف معین کرده،
به این تکلیف باید عمل کرد .این تکلیف برای شما آبرو پیدا میشود ،برای شما حیثیت پیدا
میشود ،کشور شما حیثیت پیدا میکند.
ـ شما بدون اینکه در نظر بگیرید که من چی هستم و او چیست ،همه در نظر بگیرید خدا
به ما وظیفه داده ،وظیفه معین کرده ،وظیفه خدایی را داریم عمل میکنیم .آدمی که
مسلمان است ،آدمی که عالقه دارد به کشور اسالمی ،میداند که ارتش از ارگانهایی هستند
که اسالم را حفظ میکنند ،همین طوری که سپاه حفظ میکند ،همین طوری که بسیج حفظ
میکند .وقتی همه با هم شد ید ،یک جمعیت عظیم هستید ،و در مقابل دیگران انشاءاهلل
قدرتنمایی میکنید و حفظ میکنید کشور خودتان را ،دفع میکنید دشمنهای خودتان را،
و من هم که وظیفهام دعاگویی است به شما ،و من بیاشکال هر شب به شماها دعا میکنم،
بدون استثنا یک شب نیست که من به شما قوای مسلحه دعا نکنم ،همهتان را و کسانی که
بر ضد شما هستند نفرینشان نکنم و خدا انشاءاهلل به همه شما عزت و سالمت عنایت کند ،و
همهتان در درگاه خدا روسفید باشید ،وقتی وارد میشوید در آنجا ،در جمعیتی که
سیدالشهدا ـ سالماهلل علیه ـ در رأسش هست ،شماها هم باشید...

 /۷۳2چگونه میجنگیدیم

سهشنبه 48/01/8؛ روز پایان سمینار
امروز به عنوان آخرین روز سمینار  ۷0روزه ،آخرین تذکرات به فرماندهان ارائه شد .در
ابتدا سرهنگ اصغر جمالی ،جانشین فرمانده نزاجا درباره چگونگی اجرای برنامه سمینار،
اطالعاتی به حاضران ارائه داد.
ساعت  ۷0۲0فرمانده نزاجا ،سرهنگ صیادشیرازی ،آخرین سخنرانی این سمینار را ارائه
داد.
نکات یادداشت شده:

ـ انگیزه و توضیحاتی درباره تأثیر این عامل
ـ طرح عملی به خودکفایی داشته باشیم.
ـ همبستگی خود را یگانهای ارتش حفظ نمایند.
ـ دورهای از فرازهای سخنرانیهای مقامات در این سمینار تهیه کرده و ارائه داده میشود.
ـ فرازهایی از سخنان آقای خامنهای در نماز ،توسط سروان احمدی قرائت شد .به عالوه
فرازهایی از سخنان سایر مقامات و مهمانان مدعو:
توضیح :سروان اصغر احمدی ،افسر جوان و پاكنهادی بود که یک دستش را در عملیات رزمی از دست داد و
دست مصنوعی داشت .با این افسر ،قبالً در مرکز آموزش درجهداری خدمت کرده و فرمانده وی بودم ،او هم فرمانده
قرارگاه آن مرکز بود .در زمان سمینار ،افسر دفتردار (آجودان) فرمانده نیروی زمینی شده بود .در سالهای بعد از
تغییر شغلی سرهنگ صیادشیرازی ،به تقاضای شخصی و با مقررات جانبازی بازنشست شد .بعدها درگیر مشاغل
مالی و تجاری شد و ورشکسته گردید و نیز به سبب سایر گرفتاریها ،دچار افسردگی شدید شد و باالخره روزی
خبر دادند که با اراده خود و نوشتن وصیتنامه خودکشی نموده است .افسوس از عاقبت بد چنین افسر خوب،
مهربان ،جوانمرد و خوش اخالق که او را بسیار دوست میداشتم .از خدای مهربان طلب آمرزش او را دارم.

ـ نوار سخنرانی امام پخش و شنیده شد.
ـ ف نزاجا :اینها پ الکادر و چاپ شود .دیگر هیچ کس حق توطئه ندارد و برابر فرمایشات
امام منافق خواهد بود.
توضیح :منظور تضعیف نزاجا و ارتش در آن زمان بود.

سهشنبه ۴۸/۷0/۲؛ روز پایان سمینار ۷۳۲/

ـ در رابطه با نقل و انتقاالت دی ماه  ،۴۸کسانی منظور شدند که بیش از  ۳۸ماه در
منطقه بودند .تعداد  ۳0۳0نفر در نقل و انتقاالت قرار گرفتند .تعداد متقاضی از یگانهای
عملیاتی  ۷0۳۳2نفر بوده است.
ـ توصیهها و دستورات معاونتها به صورت مکتوب و شفاهی مختصر ارائه شد:
 معاونت پرسنلی ـ معاونت لجستیکی نزاجا ـ معاونت جهادخودکفایی
 معاونت احتیاط قدس ـ بازرسی ـ مدیریت مسکن ـ مدیریت شهداء
 کنترولر ـ معاونت آموزشی
بعد از نماز و صرف ناهار ساعت  ۷۲00برنامه سمینار ادامه یافت و فرمانده نزاجا ،سرهنگ
صیادشیرازی سخنان خود را ادامه داد.
ـ کاروان راهیان کربال برای چهارمین بار به صورت گسترده وارد جبههها میشوند.
توضیح :منظور فراخوانی و جذب نیروهای داوطلب بسیج به صورت گسترده و رقم باال بود .همان طور که قبالً
نوشتم ،این عده در عملیات والفجر ۴در  20بهمن  ۴۸شرکت نمودند.

ـ احساس کنید نسبت به آن چه که قبالً بودید ،قویتر شدید.
ـ مقالهای خوانده شد ( چه مقالهای بوده یادم نمیآید و چیزی ننوشتهام) .
ـ مرحله دوم دستورات ،در جبهه نبرد صادر میشود:
 -۷افزایش توان رزمی
 -2طراحی عملیات با ویژگی خودکفایی
 -۲ایجاد معبر در موانع دشمن
 -۸نحوه شکافتن خط
 -۳ادامه پیشروی به طرف هدف
ـ تذکرات:
 -۷روابط فرماندهان و مسئوالن عقیدتی سیاسی یگانها
الف ـ تشکیل جلسات هفتگی و ارسال مستقیم صورتجلسه آن به دبیرخانه نزاجا.

 /۷۳۸چگونه میجنگیدیم

ب ـ عقیدتی سیاسی را در یگانهای خود به اندازه وسع خود تقویت نمائید.
پرسنل ،خودرو  ...تلفنی هم میتوانید در این باره با ما سه نفر تماس بگیرید .فرمانده،
جانشین ،معاون هماهنگکننده.
پ ـ هماهنگی و تالش بیشتر در جذب روحانی.
ت ـ خودتان منشاء عملی و معنوی در بعد عقیده باشید.
 -2بازرسی  ...توضیحاتی درباره کار بازرسیها و رابطه آنها با فرماندهان دادند.
 -۲کیفیت سلسله مراتب از باال تا پایین سعی کنید متناسب باشد ،از نظر کیفی
نامتعادل نباشد.
 -۸تاریو معرفی پرسنل نقل و انتقاالت از عقب به جلو حداکثر تا  ۷0/۷۳باشد .پس از
معرفی فرد منتقل شده از عقب به جلو ،عوض وی تا  ۷0/2۳باید خود را به یگان عقب
معرفی نماید .اعتبار هزینه انتقاالت طرفین تصویب شده است ...اگر در یگان عملیاتی
کسی میخواست بماند اشکال ندارد.
 -۳پیگیری دستورات منبعد به طور قاطع انجام خواهد شد .مخصوصاً درباره عملیات و جنگ

 -۴م واظب باشید که رقابت منفی ایجاد نشود ...موفق کسی است که به اندازه وسع
خودش کار کند .هدف اسالم است.
 -۱زمانبندی کارتان:
 همه فرماندهان تا نماز مغرب فردا شب در قرارگاه خود باشند.


تا  ۷0/۷۷اقدامات الزم را با توجه به دستورات صادره در این سمینار،

فرماندهان انجام دهند و تا این تاریو بدون وقفه فعالیت نمایند و فرماندهان عمده
خود را تا رده گردان در این مورد فعال نموده و مرخصی ندهند .از  ۷0/۷۷به بعد
مرخصی این فرماندهان برابر روش جاری آزاد گردد.
معموالً در پایان سمینار ،لوح تقدیر و هدایایی به تعدادی از همکاران که مناسبت برای
تقدیر داشتند اهداء می گردید .در پایان چه کاری انجام شد ،یادداشتی ندارم و چیزی یادم
نمی آید .در پایان جلسه همکاران با یکدیگر خداحافظی و به سمت منازل و یا مقاصد خود
حرکت نمودند .من نیز اول صبح روز بعد به سمت قرارگاه تاکتیکی لشکر با همان راننده و
خودرو که آمده بودم حرکت کردم .در مدت سمینار نیز راننده در مرخصی بود و خودرو تویوتا

چهارشنبه ۴۸/۷0/۸؛ حرکت از تهران به صالحآباد ایالم ۷۳۳/

لندکروز هم در نمایندگی لشکر که در پادگان عباسآباد محل فرماندهی لجستیکی نزاجا
مستقر بودند ،متوقف بود .در مدت سمینار با راننده و خودرو پیکان که در نمایندگی تهران
بود ،رفتوآمد میکردم .اکنون این پادگان عباسآباد به مصالی تهران واگذار شده است.
نکته قابل توجه :همچنان که خواننده این کتاب ،بخش سمینار فرماندهان را مالحظه
فرمودند ،متوجه شدند که آن زمان اعتبار فرمانده نزاجا ـ جناب صیادشیرازی ـ و نیز عملکرد
مجموعه نزاجا چگونه بوده که تمام مقامات بلندپایه کشوری و لشکری در مسیر سمینار قرار
گرفتند و چگونه با بیانات خود قدرشناسی نمودند .همچنین چگونه این سمینار به بهترین
شکل مدیریت شد و چگونه دستاندکاران آن به شکل تحسینبرانگیز و با نظم و انضباط و
ادب فوقالعاده این سمینار را طراحی و مدیریت نمودند .از طرفی توجه شود به حساسیت
زمان سمینار که زمان جنگ بود ،یعنی زمانی که نزاجا بیش از  ۷000کیلومتر مسئولیت
خطوط پدافندی در برابر دشمن متجاوز که با چند برابر توان نیروی خودی بود ،بر عهده داشت.
به نظر میآید مفهوم ارزشهای فوقالعاده این واقعه را نمیتوان در قالب چند جمله و چند
صفحه بیان نمود .بهتر آن است که درك مفاهیم آن را به خواننده این صفحات بسپارم و این
بخش را پایان برم.
چهارشنبه 48/01/8؛ حرکت از تهران به صالحآباد ایالم
امروز صبح زود از تهران حرکت کرده و قبل از غروب به قرارگاه لشکر رسیدم .وسیله و
راننده در مسیر برگشت نیز ،مانند رفت بود.
بعد از ورود ،با همکاران در ستاد لشکر دیدار نمودم و دستورات اولیه را صادر نمودم و
اطالعات اولیه که از سمینار دریافت نموده بودم را انتقال دادم .ضمن این دیدارها ،به مطالعه
پروندهها ،نامهها ،امضاء نامهها که در روی میز کار اینجانب بودند .مشغول بودم بخشی از این
پروندهها و مدارك نیز برای روز بعد باقی ماند.

 /۷۳۴چگونه میجنگیدیم

پنجشنبه 48/01/1؛ امور جاري
یادداشتی ندارم .به نظر میآید در دفتر کار یا سنگر کار خود بودم و مشغول امضاء و
مطالعه نامهها و نیز پاسو مراجعان خدمتی همکاران.
جمعه 48/01/4؛ امور جاري در محل کار
شنبه 48/01/1؛ معارفه استاندار جدید ایالم ،ورود آیتاهلل هاشمی از حوزه علمیه چیذر
امروز صبح بنا به دعوت استانداری ،رفتم ایالم برای مراسم تودیع استاندار قدیم و معارفه
استاندار جدید .استاندار قبلی آقای عطایی بود و استاندار جدید معاون سیاسی ایشان آقای
میرولد که شغل قبلی ایشان معاون سیاسی استاندار بود .آن روز حجتاالسالم محتشمیپور
وزیر کشور برای این مراسم آمده بودند .شهر ایالم خیلی خلوت بود ،زیرا به واسطه جنگ،
مردم شهر به جاهای امن مهاجرت کرده بودند و بعضی از قسمتهای شهر نیز در اثر بمباران
هوایی دشمن تخریب شده بود .بعد از صرف ناهار برگشتیم به قرارگاه.
قبل از غروب آفتاب ،متوجه شدیم ،آیتاهلل هاشمی مؤسس حوزه علمیه چیذر تهران با دو
نفر همراه به قرارگاه لشکر آمدند .ایشان یک بار هم در زمان سرهنگ مکی به این لشکر آمده
بودند .یکی از علل عالقه ایشان نیز ضمن دیدار رزمندگان ،دوستی و آشنایی بود که با
سرهنگ سید علیاکبر هاشمی ،معاون عملیاتی این لشکر داشتند ،این آشنایی نیز از زمان
حکومت نظامی و رفتار انقالبی و خوب جناب سروان هاشمی به عنوان فرمانده یگان نظامی
در روزهای حکومت نظامی از گارد جاویدان بود که در چیذر و شمال تهران مأموریت داشتند.
در این زمان ،جناب سرهنگ هاشمی حضور داشتند و موقع مرخصیشان بود .حاج آقا و
همراهان ،آن شب در قرارگاه استراحت کردند .قبل از دیدار این لشکر ،آن طور که یادم
می آید ،در منطقه و یگان دیگر دیدار نموده بودند و همراه خودرو آن یگان به قرارگاه لشکر ما
آمده بودند .آن یگان قبلی کدام یگان سپاه یا ارتش بوده ،یادم نمیآید.
بنده نیز مانند معمول تا آخر شب مشغول پروندهها و نامهها و مذاکرات خدمتی با
همکاران بودم.

دوشنبه ۴۸/۷0/۳؛ سد کنجانچم و تونل آب ۷۳۱/

یکشنبه 48/01/4؛ تصادف خودرو معاون لشکر
امروز در قرارگاه مشغول امور جاری بودم و مهمانان دیروز هم همراه جناب سرهنگ
هاشمی به دیدار یکی از مناطق خط مقدم لشکر رفته بودند .بعد از صرف ناهار ،بعدازظهر
جناب سرهنگ هاشمی با اخذ مرخصی ماهیانه ،با یک خودرو نیسان پاترول به رانندگی
خودشان ،همراه مهمانان یاد شده به طرف تهران حرکت نمودند .آن زمان مرخصی دورهای
فرمانده و معاون لشکر باید با تصویب قرارگاه عملیاتی غرب ،که رده باالتر از لشکر بود اجرا
میشد .بیشتر یادم میآید که خودرو راننده دیگری نداشت و جناب سرهنگ هاشمی شخصاً
تمایل داشتند خودشان راننده باشند.
حدود نیمه شب به ما خبر رسید که آن خودرو در مسیر کرمانشاه به همدان تقریباً حدود
پایگاه هوانیروز ـ دقیقاً یادم نیست ـ واژگون شده و سرنشینان آن مجروح و به بیمارستان
کرمانشاه اعزام شدهاند .متوجه شدیم که خوشبختانه آسیب جدی به مسافران و راننده وارد
نشده و جناب سرهنگ بایندریان که آن زمان فرمانده پشتیبانی منطقه  ۷مستقر در کرمانشاه
بودند ،به عیادشان رفته بود و ترتیب اعزام آنان به تهران با خودرو دیگر و نیز تخلیه خودرو
واژگون شده را دادند.
بعد با جناب هاشمی مذاکره کردم و ایشان میگفت ،نور چراغ خودرو تنظیم نبود و روی
جاده هم برف میبارید و باالخره کنترل خودرو امکانپذیر نبود و در نهایت سبب واژگون
شدن آن و آسیب سرنشینان گردید.
اقدامات درمانی و مداوا نیز نسبت به حال آقایان در تهران ادامه یافت.
دوشنبه 48/01/1؛ سد کنجانچم و تونل آب
امروز صبح همراه جناب سرهنگ افشار قاسملو که نزاجا دو سه روز قبل ایشان را به لشکر
ما به عنوان مهمان فرستاده بود ،از سد کنجانچم و نیز تونل آب که قبل از انقالب برای
هدایت و یا انحراف مسیر آب ساخته شده بود ،دیدن نمودیم .این سد یک سد کوچک بود که
کار آن خیلی کُند پیش میرفت و کارگاه آن نیز معموالً نیمه تعطیل بود .بعد رفتیم

 /۷۳۴چگونه میجنگیدیم

سنگرهای عقب گردان  ۷۳2۴قدس را دیدار نمودیم و باالخره دیدار محل کار پست شنود
لشکر و همچنین دسته بهداری که سازمان گردان پشتیبانی لشکر بود.
صرف ناهار در قرارگاه و بعد ادامه کار فرماندهی و ستادی تا نیمه شب .سرهنگ افشار
قاسملو آن زمان که در لشکر  2۷بودم فرمانده گردان  ۷۱۷تیپ  ۲و از افسران لشکر  ۷بود
که در ادغام به لشکر  2۷تبدیل شده بودند .از آن زمان تا حدودی شناخت خدمتی داشتم.
ایشان چند روز بعد ،از طرف نزاجا احضار و به شغل تعیین شده اعزام شدند.
سهشنبه 48/01/01؛ تعویض گردان  081با گردان 012
امروز گردان  ۷۸۳محل استقرار و مأموریت خود را با گردان  ۷02از تیپ  ۸لشکر 2۷
تعویض نمود .گردان  ۷۸۳پس از تعویض به لشکر سازمانی خود لشکر  ۱۱ملحق شد .تعویض
این دو گردان برابر دستور قرارگاه غرب و آن نیز به واسطه دستور دریافتی از معاونت عملیات
نزاجا بود .کار بنده نیز نظارت فرماندهی و مدیریت نظارت ستادی همکاران در تعویض صحیح
و خالی از اشکال این دو یگان ،به عالوه امور جاری بود.
در دفتر یادداشت خود به تاریو  ، ۴۸/۷0/۷0مطالبی نوشتهام که به نظرم رسید نوشتن
آن در این کتاب برای خواننده قابل بهرهبرداری باشد .به ویژه نوع و قیمت اجناس و
کمبودهای آن روز که چه وسایلی به عنوان امتیاز به یگانها تقسیم میشد و فقر امکانات
برای تقویت روحیه و معیشت رزمندگان ،از طرف فرماندهان آن روز.

چهارشنبه ۴۸/۷0/۷۷؛ بازدید گردان ۷۳۳/ 2۸۸

ـ وسایل موجود در باقیمانده رکن  6و رکن 5
توضیح :این وسایل را رکن  6و  4در گزارشی ،ارائه دادند که در باقیمانده موجود دارند .حاال چگونه
در آن جا موجود بودند یادم نمیآید.
من در تاریخ  14/9/61این اقالم را یادداشت نمودم و باالخره در تاریخ  14/61/61با دستور و تأیید
اینجانب تقسیم شد.

 -6پتو یک نفره

 65تخته ،هر تخته  0511ریال

 -5پیراهن مردانه

 11توپ ،هر کدام  6051ریال

 -0سرویس مالمین

 51دست ،هر دست  0511ریال

 -4قابلمه سب نمره01

یک دستگاه  6551ریال

 -5قابلمه سب نمره 51

یک دستگاه  471ریال

 -1پلوپز مدل 576

یک دستگاه  5751ریال

 -7قابلمه نمره  51سب

سه دستگاه هر کدام  6051ریال

 -5فرش ماشینی درجه  6راوند یک تخته  01555ریال
 -9فرش ماشینی  9متری

یک تخته  01511ریال

 -61فتیله چراغ

دو عدد  541ریال

چهارشنبه 48/01/00؛ بازدید گردان 288
امروز پیش از ظهر از عقبه گردان  2۸۸شامل گروهان ارکان و آشپزخانه گردان بازدید
کردم .سپس به محل کار مراجعت کرده و به ادامه امورات جاری پرداختم .شب نیز برابر روش
جاری کمیسیون ستادی برگزار شد .این کمیسیون در روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه
بعد از شام با حضور هیئت رئیسه لشکر ،رؤسای ارکان ستاد لشکر و نیز فرماندهان پشتیبانی
و مهندسی برگزار میشد .هر کدام گزارش و اطالعات تازه را ارائه میدادند و همزمان ضمن
هماهنگی ستادی با اعضای جلسه ،دستورات الزم از طرف اینجانب صادر و ضمناً دستورات
قبلی نیز پیگیری میشد.

 /۷۴0چگونه میجنگیدیم

پنجشنبه 48/01/02؛ دیدگاه عقاب ،گردان 0124
امروز از صبح تا ظهر از خط مقدم گردان  ۷۳2۴شامل :دسته یکم گروهان یکم گردان
مستقر در دیدگاه عقاب بازدید کردم .از دیدگاه نیز که به منطقه استقرار دشمن مسلط بود،
شناسایی نمودم .بعد از این بازدید به محل کار مراجعت کرده و تا نیمه شب به ادامه اقدامات
فرماندهی و ستادی پرداختم.
جمعه 48/01/08؛ آتشبار یکم پدافند
امروز در ادامه بازدیدهای یگانی ،آتشبار یکم گردان پدافند را بازدید نمودم .سایر آتشبارهای
این گردان در خرمآباد ،پدافند هوایی مناطق اقتصادی و سیاسی استان را بر عهده داشت.

شنبه 48/01/08؛ گروهان سوم گردان  288در میمک
امروز صبح به طرف ارتفاعات میمک رفتم و از گروهان سوم گردان  2۸۸تانک که از
گردان جدا و برای تقویت پدافند این منطقه به این ارتفاع اعزام شده بود بازدید نمودم .یکی از
بزرگترین مشکالت این لشکر با سازمان تیپی ،آن بود که مسئولیت دو محور میمک و
کانیسخت و کنجانچ م را بر عهده داشت که هرکدام از محورها مستقل بودند و باید به دو
یگان مستقل سپرده میشد که متأسفانه نزاجا به واسطه کمبود یگان قادر به چنین کاری در
آن زمان نبود .هرچند که بعدها با تغییراتی ،مسئولیت این دو محور تفکیک گردید و به دو
یگان مستقل سپرده شد .اما آن روز این مشکل و مسئولیت را اینجانب به عنوان فرمانده این
یگان بر عهده داشتم .ضمناً توجه داشته باشید که دشمن نیز مسئولیت این دو منطقه را به
دو لشکر سازمانی و هر کدام سنگینتر از لشکر عملیاتی  ۴۸سپرده بود .بعد از بازدید به محل
کار مراجعت کرده و تا نیمه شب به ادامه کار پرداختم.
یکشنبه 48/01/01؛ کمیسیون درباره مرکز آموزش 11
امروز صبح در محل کار بودم و برابر مذاکرات قبلی ،با فرمانده مرکز آموزش  0۱خرمآباد
که در پادگان قدیم این لشکر مستقر شده بودند ،در قرارگاه عملیاتی لشکر جلسه داشتیم .در
این جلسه جناب سرهنگ طوسانی فرمانده باقیمانده لشکر نیز حضور داشتند .مدت کوتاهی

یکشنبه ۴۸/۷0/۷۳؛ کمیسیون درباره مرکز آموزش ۷۴۷/ 0۱

بود که نزاجا برای افزایش تأمین نیازهای آموزشی خود این یگان آموزشی را سازمانی و
فعال نموده بود .معموالً یگانهایی که جدید تشکیل میشوند تا مدت زیادی گرفتار مشکالت
کیفی و کمی پرسنل و تجهیزات مورد نیاز خود میباشند .فرماندهی در این یگانها نیز بسیار
مشکل و غمبار است .این دردهای خدمتی بیشتر به سبب آن است که منابع تأمین انسانی و
تجهیزات از طرف رده باال ضعیف و فقیر است .مسلماً اگر چنین ضعفی وجود نداشته باشد،
میتوان به سرعت یگان های جدید را تشکیل و تکمیل نمود .اما چون چنین امکا نی وجود
ندارد ،معموالً رده باال با ابالغ دستوراتی ،از سایر یگانهای مجاور ،برداشت پرسنلی و تجهیزات
مینماید و به این شکل کار را مدیریت میکند که چون کار اساسی نیست ،معموالً اجرای
دستورات نیز به شکلهای غیرقابل قبول کشانده میشود.
در مرکز آموزش  0۱نیز قرار بود از طرف لشکر  ،۴۸تعدادی افسر و درجهدار به آن منتقل
شوند  .این کار با چند نفر انتقالی انجام شده بود ،اما کافی نبود و فرمانده مرکز آموزش 0۱
همچنان با نامهنگاری و شکایت به نزاجا ،موضوع را پیگیری مینمود .من نیز برای حل این
مشکل حاضر شدم تا در جلسهای این مسئله را مورد بررسی قرار داده و چارهاندیشی نمائیم.
جناب سرهنگ نژادعسکری ،فرمانده این مرکز از همدورههای جناب سرهنگ یعقوب
علیاری بود که آن زمان فرمانده قرارگاه غرب بودند .با این حال جلسهای گذاشتیم و تا
حدودی فرمانده  0۱را راضی کردیم ،اما امکان رضایت هر دو طرف با توجه به محدودیتهای
موجود فراهم نبود .ضمناً توجه داشته باشید که لشکر  ۴۸هم کسانی را در اختیار میگذاشت
که معموالً طبقه  ۲و  ۸پزشکی و معاف از رزم بودند .این افراد در جبهه مجروح شده بودند و
دیگر امکان خدمت در جبهه را نداشتند .مرکز آموزش  0۱هم میگفت که برای کادر
فرماندهی گروهان های آموزشی نیاز به افراد سالم دارد که بتواند سربازان را از نظر جسمانی
ورزیده نموده و آموزش دهد .از افراد بیمار و مجروح فقط میتواند در امور ستادی و پشتیبانی
و اداری استفاده نماید.
بعدازظهر ادامه ،امور جاری تا نیمه شب.

 /۷۴2چگونه میجنگیدیم

دوشنبه 48/01/04؛ ورود افسران و درجهداران انتقالی ،دیدار حاجآقا صفایی
امروز افسران و درجهدارانی که از یگانهای غیرعملیاتی برای تعویض افراد تعیین شده به
این لشکر منتقل شده بودند ،در قرارگاه لشکر حضور یافتند و من ضمن دیدار آنان و خوش-
آمدگویی خواستم که به گردانهای تعیین شده بروند و ترتیب رهایی عوض خود و توجیه
الزم را بدهند .همچنان که در صفحات قبل در بخش سمینار فرماندهان مطالعه نمودید ،قرار
بود این تعداد در این تاریو خود را معرفی نمایند که انجام شده بود .این که چند نفر بودند
یادداشتی ندارم و یادم نمیآید .اما در هر حال برای این لشکر با نگاه مسئولیت فرماندهی
ضایعه بود ،زیرا آن افسران و درجهداران را با تجربه عملیاتی در شش سال گذشته باید می-
دادیم و این عده را به عوض آنان که تجربه عملیاتی را ندارند جایگزین کنیم .ضمن آن که
بعضی از این افراد از جهت درجه و سنوات خدمتی همطراز آن فرد قدیمی نبودند و ما نیز در
گردان برای به کارگیری وی با مشکل مواجه بودیم .باالخره این هم از مشکالت دیگری بود
که باید به مشکالت موجود میافزودیم و مدیریت میکردیم .یادم میآید سروانی داده بودند
که میگفت که من مشکل شب کوری دارم ،اما در روز به هر شکل میتوانم خدمت کنم .افسر
خوبی هم به نظر میآمد ،اما آیا من میتوانستم این افسر را در رکن  ۲گردان ،معاون گردان و
یا  ...بگذارم؟ در حالی که بیشتر نیازها و کسریهای کمی و کیفی ما این مشاغل بودند .باز
یادم می آید که افسر مهندسی خوبی به ما در عوض آن افسر خوب فرمانده گروهان مهندسی
داده بودند که میگفت من سابقه فرماندهی و مدیریت پست مهندسی پادگان را دارم و
بهترین افسر در این شغل بودم و تشویقات خدمتی من در پروندهام نیز در تأیید این حرف
است ،اما در مهندسی رزمی اصالً تجربهای ندارم .اکنون این گروهان با آن همه انتظارات
عملیاتی و مهندسی رزمی و نفرات و تجهیزات ،باید به این افسر تحویل میشد.
نکتهای که باید دست اندرکاران نیروهای مسلح کنونی و نیز نزاجا به آن توجه نمایند این
است که باید امروز در زمان صلح ،نوع آموزش ،نوع خدمت افراد در مشاغل مختلف و نیز
تعیین دو رسته رزمی و غیررزمی برای هر کدام از افراد پایور و بکارگیری در هر دو رسته و

دوشنبه ۴۸/۷0/۷۴؛ ورود افسران و درجهداران انتقالی ،دیدار حاجاقا صفایی ۷۴۲/

امکان انعطاف سازی برای انتقال و جایگزین نیروها در جنگهای طوالنی ،طرحها و مصوبهها
را برای چنین قابلیتها تغییر داده و طراحی نمایند و به اجرا گذارند.
عوض این افراد جدید نیز ،یکی دو روز بعد تسویه حساب نموده و از این یگان جدا شدند.
یادم میآید در آن زمان با هر کدام از این نفرات موقع تسویه حساب خداحافظی و
سپاسگزاری نمودم و یک جلد کالماهلل مجید نیز با نوشته و امضای اینجانب در انتهای آن به
هر کدام اهداء نمودم.
در یادداشتهای خود نوشتهام که امروز حجتاالسالم حاج آقا صفایی رئیس عقیدتیسیاسی
ارتش با همراهان خود با یک خودرو وارد قرارگاه این لشکر شدند .این دیدار در ادامه بازدید
ایشان از یگانها ی عملیاتی بود .من نیز استقبال و خوشآمدگویی نمودم .ایشان پس از
احوال پرسی و دریافت گزارش موقعیت لشکر به محل مهمان که جای کوچکی در آن زمان
بود ،رفتند و پس از نماز و سخنرانی و صرف شام استراحت نمودند و در روز بعد از یکی از
نقاط خط مقدم بازدید نموده و بعد لشکر را ترك و به سمت مقصد دیگری عزیمت نمودند.
الزم به ذکر است که حاج آقا صفایی در همان روزهای اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی که
به عنوان مسئول سیاسی ایدئولوژی ارتش انتخاب شده بودند و برای سخنرانی به پادگان
افسریه آمده بودند ،با بنده آشنا شده و من را میشناختند .خاطره آن روز سخنرانی ایشان که
مثالً عده ای اعتصاب کرده و در میدان صبحگاه جمع بودند و حاج آقا با آنان صحبت و به
حضور در سالن سینما و شنیدن سخنرانی ،دعوت کرد .مطلب دیگری است که از موضوع این
کتاب خارج است .آن زمان من با عده ای در تبلیغ دینی و انقالبی آن پادگان فعال بودم .بعد
هم در سیاسی ایدئولوژی لشکر  2و سپس لشکر  2۷با ایشان کم و بیش در ارتباط خدمتی
سلسله مراتبی بودم.

 /۷۴۸چگونه میجنگیدیم

سهشنبه  ،48/01/01جلسه با رئیس عقیدتی سیاسی
امروز بعد از خروج حاج آقا صفایی ،جلسهای با رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ،حاج آقا
علیمحمدی داشتم و مذاکرات مربوط به موضوعات مورد نظر طرفین را داشتیم و گزارش آن
را نیز روز بعد به نزاجا فرستادیم .این مطلب نیز در سمینار فرماندهان نزاجا از دستورات
فرمانده نزاجا بود.
از بقیه ساعات بیداری امروز و امشب خود یادداشتی ندارم و معلوم است که مشغول امور
جاری بودم.
چهارشنبه  48/01/04تا شنبه 48/01/20
امور جاری ،یادداشتی ندارم.
یکشنبه 48/01/22؛ گردان  ،0124جهاد خودکفایی
امروز مجدداً از دیدگاه عقاب بازدید کرده و شناسایی منطقه را انجام دادم .همان طور که
قبالً گفتم این قسمت ،منطقه پدافندی دسته یکم گروهان یکم گردان  ۷۳2۴بود و در
نمکالن سمت راست ارتفاعات زالو آب و کلهقندی بود.
بعد از این بازدید رفتم جهاد خودکفایی لشکر را هم بازدید نمودم .این قسمت زمینهای
کشاورزی بین شرق مهران و دهلران بود که درجهدار فعال و معتمدی با دو سه سرباز مسئول
آن شده بود و آن زمین را زیر کشت گندم برده بود .اسم ایشان یادم نمیآید .این طور که
یادم میآید از زمینهای کشاورزی سازمان اتکا بود که به جهت نزدیکی به خطوط مقدم ،آن
را رها کرده بودند .این مزرعه در چند ماه بعد که وقت برداشت آن بوده ،در مورخه ۴۳/2/2۱
در اثر آتش توپخانه دشمن به طور کلی سوخت و از بین رفت.

دوشنبه ۴۸/۷0/2۲؛ حجتاالسالم شاهرودی ۷۴۳/

دوشنبه 48/01/28؛ حجتاالسالم شاهرودي
امروز حجتاالسالم شاهرودی که فکر کنم امام جمعه شاهرود بودند در مسیر دیدار از
جبهه با همراهان خود به مدت  2ساعت وارد قرارگاه لشکر شدند و پس از دیدار به سمت
مقصد بعدی حرکت نمودند.
من نیز در محل کار خود ،مشغول امور جاری بودم و کارهای ستادی روی میز را به صفر
رساندم که برای فردا که به مرخصی میروم کاری روی میز باقی نمانده باشد.
توضیح :نمیدانم خواننده ای که تا اینجا کتاب را مطالعه نموده و آشنایی هم با آن روزها و شرایط خطوط
پدافندی متقابل خودی و دشمن ندارد ،از آن امور جاری و درگیریهای  2۸ساعته تبادل آتش با انواع سالحهای
مستقیم و غیرمستقیم ،سبک و سنگین ،که در اثر آن تعدادی از نیروهای خودی مجروح و شهید میشدند و نیز
ترمیم و حفظ روحیه رزمی همرزمان و یارا ن آنان چه شناخت و برداشتی پیدا نموده؟ گمان میکنم شناخت
مناسبی کسب ننموده ،این را هم باید از نقص مطالب این کتاب دانست ،چون همان طور که در پیشگفتار کتاب
شرح دادهام ،مطالب بیان شده شامل تفسیر جملههایی است که در دفتر یادداشت خود برای پیگیری و فراموش
نکردن نوشته بودم .درباره امور جاری در خطوط پدافندی که شامل تبادل آتش با شلیک گلوله توپخانه ،خمپاره،
نارنجک ،تیربار ،تفنگ خودی و دشمن و نیز نگهبانی  2۸ساعته سنگرهای خط مقدم ،حفظ و ترمیم خطوط
پدافندی و سنگرها و جاده و امثال آن بود و هر روز تلفات بر خودی و دشمن وارد مینمود ،در دفتر یادداشت
خود چیزی ننوشته بودم ،بنابراین تا اینجا هم به آن امور اشاره نشده است .امیدوارم خواننده محترم اگر به این
مطالب اشاره نشده است ،به طور استنباطی و هوشمندانه این اقدامات و امور جاری نانوشته را برداشت نماید.
اصالً یکی از دالیلی که هر روز به خطوط پدافندی سرکشی میکردم ،بیشتر برای همین نظارت فرماندهی بر
شکل کار مأموریت پدافندی یگانها و رفع اشکاالت و نواقص کار آنان بود .خط مقدم آنقدر حساس بود که اگر
غفلتی در پستهای نگهبانی روزانه و شبانه میشد ،حداقل آسیب ،آن بود که گشتیهای دشمن به خط دفاعی
ما از نقطه غفلت وارد میشدند و تعدادی را اسیر ،کشته و مجروح نموده و برمیگشتند و یا بیش از حداقل ،در
آن نقطه باقی مانده و با تقویت نیروهای درگیر آن را به تصرف خود در میآوردند.
بنابراین تمام اموری که در این کتاب نام برده شدهاند ،در نهایت برای حفظ خطوط پدافندی و عدم غافلگیری
بود که جای شرح جزئیات این امور ،در این کتاب خالی است .آن طور که من اطالع دارم تاکنون نیز کتابی که به
جزئیات این فعالیت بیوقفه و سرنوشتساز در هشت سال جنگ و یا مقطعی از زمان و مکان آن پرداخته باشد،
انتشار نیافته است و همچنان ناگفته مانده است .فهم آن ،دقت ،تیزبینی و هوش خواننده را میطلبد .خوشبختانه در
مدتی که اینجاب در این لشکر فرمانده بودم و تا قبل از تک عمده قوای دشمن در  ۴۳/2/2۱ما به جهت هوشیاری
و مراقبت مناسب نیروهای در خط و مدیریت الزم ،گرفتار نفوذ گشتیهای دشمن و اسارت نیروهای خودی نشدیم.

 /۷۴۴چگونه میجنگیدیم
اما بدانید که ما در هشت سال جنگ ،بسیاری از عزیزان رزمنده و جوانان خود را در همین مأموریت حفظ و مراقبت
پدافندی به شکل شهادت ،اسارت ،مجروحیت و جانبازی از دست دادیم.

سهشنبه48/01/28؛ عزیمت به مرخصی
امروز از صبح زود حرکت نمودم برای مرخصی به سمت تهران .در عوض اینجانب ،معاون
عملیاتی لشکر ـ جناب سرهنگ هاشمی ـ مسئولیت اداره امور را بر عهده داشت .البته برابر
روش جاری جا داشت که چند روز بعد به مرخصی بروم ،اما ترتیب نظم و فاصله مرخصی
معاون عملیاتی لشکر به هم میریخت و الزم بود به این محدودیتها هم توجه داشته باشیم.
با همان ترتیب و مسیر که قبالً گفته شد ،همراه راننده و خودرو مربوط به سمت تهران
حرکت کرده و باالخره شب هنگام به منزل رسیدم.
چهارشنبه  48/01/21تا سهشنبه 48/00/0؛ استفاده از مرخصی
در این مدت کمتر از یک هفته ،در مرخصی بودم و مشغول رسیدگی به امور شخصی و
کارهای خانوادگی بودم .ضمناً در این فاصله نیز گاهی ارتباط تلفنی از منطقه به منزل و از
منزل به منطقه و یا نمایندگی لشکر در تهران درباره امورات لشکر داشتم.
چهارشنبه 48/00/2؛ برگشت از مرخصی به منطقه
امروز صبح زود از تهران به مقصد قرارگاه تاکتیکی لشکر با همان شکل گفته شده قبلی
حرکت کرده و شب هنگام به قرارگاه رسیدم.
پنجشنبه 48/00/8؛ تودیع و معارفه معاون عملیاتی
امروز ،جناب سرهنگ علی نشاطی که دوره دافوس را به پایان رسانده بود ،وارد قرارگاه
لشکر شد و قرار شده بود که به عنوان معاون عملیاتی لشکر معرفی گردد .ایشان قبل از دوره
دافوس در این لشکر خدمت مینمود و از فرمانده گروهانی تا گردانی را در مسئولیت داشت و
در عملیات های گذشته هم شرکت داشته است .من در روزهایی که در سمینار فرماندهان
بودم ،ایشان را از نزدیک دیده و ضمن احوالپرسی و آشنایی نظر وی را در ادامه خدمت در

یکشنبه ۴۸/۷۷/۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۴۱/

لشکر جویا شده و موافقت خود را به مسئوالن نزاجا در آن زمان اعالم نمودم .جناب سرهنگ
هاشمی هم مانند سرهنگ مکی مدت زیادی در جبهه بودند و قرار بود از لشکر منتقل و به
دافوس اعزام شوند .با این وضع ،امروز مراسم تودیع جناب سرهنگ هاشمی و معارفه معاون
عملیاتی لشکر را در همان نمازخانه قرارگاه که بزرگترین سنگر اجتماعی ما بود با حضور
رؤسا و فرماندهان یگانهای لشکر برگزار کردیم.
صبح روز بعد هم جناب هاشمی را که همراه همسر و فرزند دختر خود بودند ،بدرقه
نمودیم و به سمت تهران حرکت کردند ..بقیه ساعات بیداری را مشغول امور جاری بودم.
جمعه 48/00/8؛ امور جاري
امروز مشغول امور جاری و کارهای ستادی روی میز ،و همچنین مذاکرات خدمتی با
همکاران بودم .یادداشتی هم ندارم.
شنبه 48/00/1؛ گروهان  0گردان 000
امروز پیش از ظهر از دسته حد سمت راست گروهان  ۷گردان  ۷۷۷و خط پدافندی آن
بازدید نمودم .این خط پدافندی بر روی ارتفاعات میمک بود و از عوارض حساس این لشکر
بود .بعد از بازدید به قرارگاه برگشته و تا نیمه شب به ادامه کار مشغول بودم.
یکشنبه 48/00/4؛ کمیسیون فرماندهان
امروز از ساعت  ۴صبح ـ یا زودتر ـ کمیسیون فرماندهان که برابر روش جاری که در
صفحات قبل چگونگی آن را شرح دادهام ،برگزار شد.
نکاتی که از آن جلسه در دفتر خود یادداشت نمودهام به شرح زیر است:
گردان  :000سرگرد سیاح
ـ نفرات ما که از قسمتهاي مختلف لشکر احضار میشوند ،خوب است هماهنگ بشود و همه
اینها با هم باشد ،براي صرفهجویی در خودرو که این نفرات را باید به قرارگاه لشکر بیاورد.
ـ آمار خودرویی ما باالست ،اما همه اینها خرابند .به ما خودرو بدهید.

 /۷۴۴چگونه میجنگیدیم
ـ کمبود پرسنل موتوري داریم.
ـ آماد به ما نوشتافزار نمیدهد.
ـ کسر استهالک سیم از دارایی و موجودي گردان.
ـ هزینه تعمیراتی را به ما ندادند.
ـ وسایلی که امریه میدهند از ما بگیرند ،برابر روش آمادي باشد.
ـ در نمایشگاه شهر خرمآباد ،چیزي نداشتیم و ارائه نشده بود.
توضیح :برای مشابه هر کدام از جمالت یادداشت شده در صفحات قبل مربوط به کمیسیونها توضیح دادهام،
دیگر در این بخش توضیحی ندادم .خوانندگانی که این کتاب را به ترتیب مطالعه نمودهاند ،این جمالت برای
آنان مفهوم است .فقط توضیح بدهم درباره نمایشگاه که معلوم بود ،آن وقت نیروهای محلی سپاه پاسداران
نمایشگاهی درباره دفاع مقدس ترتیب داده و بیشتر مطالب مورد نظر خود را ارائه داده بودند ،منتها چون جنبه
عمومی داشت ،الزم بود که عملکرد لشکر  ۴۸هم در آنجا به نمایش گذاشته میشد که چنین کاری نشده بود
و شاید هم از لشکر برای حضور در آن نمایشگاه دعوت نشده بود .این کاری بود که در آن روزگار سپاه پاسداران
در بیشتر شهرهای ایران انجام میداد ،زیرا هم نیروی کافی در خارج از منطقه عملیاتی برای این امور داشت و
نیز دسترسی به امکانات و مقامات محلی داشت و از طرفی نیروهای بسیج مردمی را نیز برای تأمین نیروی
انسانی الزم برای این امور در اختیار داشت و همچنین برای جذب بیشتر نیروهای بسیج ،این اقدامات را معمول
میداشت .اما از آن جا که هر کاری محاسنی و معایبی دارد ،انتقادی که به این اقدامات میشد ،آن بود که چرا
به دفاع مقدس نگاه تیم ملی نشده و نگاه این نمایشگاه بیشتر جنبه تیمی با رنگ خاصی و یا سازمان خاصی
میباشد ،در حالی که دفاع مقدس یک کار عمومی صفر تا صد و یک کار ملی بوده و کوچک نمودن آن در حد
یک تیم یا سازمان ،جفا به صفر تا صد نیروهای ملی است .متأسفانه این نگاه در تمام هشت سال جنگ غالب
رسانهای شد .یکی از آثار منفی این دیدگاهها ،همین نمونه بود که فرمانده گردان خط مقدم بیان داشت .بقیه
نمونهها هم برای خواننده مفهوم میباشد .نکتهای که باید توجه گردد ،آن است که :دانستن ،مرحله اول است،
فهمیدن ،مرحله بعدی است ،اندیشیدن ،بعد از آن و باالخره ایمان آوردن و عمل نمودن که در بهترین حالت
آن ،منجر به عمل صالح میشود .به عنوان مثال :ما نماز را میدانیم و به جا میآوریم ،اما چقدر نماز را میفهمیم
و چقدر تفکر در آن میکنیم؟ غرض از این توضیح آن است که بگویم بعضی مطالب را خواننده میفهمد نیاز به
توضیح نیست ،برعکس آن هم ممکن است که مفهوم موضوع را مخاطب درك نکند و با توضیح هم امکانپذیر
نباشد .مثل آن که شوری ،شیرینی ،و تلخی و یا درد را بخواهیم توضیح دهیم ،آیا مفهوم میگردد؟

گردان  :081سرگرد صارم کوگانی
ـ پیامها نصف شب و ضرباالجل براي ما فرستاده میشود.

یکشنبه ۴۸/۷۷/۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۴۳/
توضیح :منظورش آن بود ،پیامهایی که جنبه فوریت ندارند ،در ساعات مناسبتر ارسال شود.

ـ در مورد فراریان فرم رضایت یا عدم رضایت
توضیح :به نظر میآید آن موقع معمول بود که تنبیه فراریان ،به معنای غیبت از خدمت به مدت بیشتر از ۱
روز ـ احتماالً ـ در صالحیت قانون و دادگاههای نظامی بود .یگانها نامه رضایت یا عدم رضایت خدمتی وی را
به دادگاه میدادند و در رأی صادره اثرگذار بود.

ـ در مورد اضافه خدمت سربازان
توضیح :سربازان معموالً اضافه خدمت تنبیهی میشدند که این افسر در آن مورد توضیح میداد .این اضافه
خدمت انضباطی چیزی قانونی نیست ،اما ع رف غلطی است که رایج شده ،معموالً در پایان خدمت نیز اگر منع
قانونی نداشته باشد بخشوده میشود .آن چه که یادم می آید ،پرسنل وظیفه به ازای روزهای غیبت و روزهای
بازداشت در بازداشتگاه که خدمت در یگان نداشتند ،باید با اضافه خدمت جبران نمایند .اما آن چیزی که
معمول شده و غلط هم هست بیش از این حرفها است .منتها در شرایط جبهه باید کامالً دقت میشد .زیرا اگر
در روزهای اضافه خدمت غیرقانونی ،آن نفر دچار مجروحیت ،شهادت ،اسارت ،مفقوداالثر و  ...میشد ،برای
فرمانده مربوطه در صورت شکایت و رسیدگیهای قانونی ،سبب گرفتاری و دردسرساز میشد .حاال آن روز
جزئیات بحث چه بوده ،یادم نمیآید .ولی بر ابر شناختی که از خود دارم و رویه خدمتی که داشتم ،معموالً
دستور می دادم ،برای اعمال فرماندهی در برقراری انضباط به هیچ وجه از روشهای غیرقانونی که امکان
پاسخگویی قانونی در صورت بروز حادثه وجود ندارد استفاده نکنند.

گردان  :011سروان مرادي
ـ در مورد این گروهانهاي نصر که عقب آمدند وسایل نیاز دارند.
توضیح :گروهان نصر ،یگانی غیرسازمانی بود که از مرکز آموزش  0۷جمع و تجهیز و اعزام شده بودند و به طور
نوبهای تعویض میشدند .حاال این افسر میگوید این یگان که آمده عقب ،نیاز به وسایل برای استقرار و زیست
دارد .حداقل نظیر :چادر انفرادی ،گروهی ،نایلون و امثال آن.

ـ در مورد پدافند ما که در ایالم است تعویض شود.
توضیح :احتماالً یک قبضه توپ  ۸لول پدافند و یا مشابه آن را این گردان داشته که به ایالم برای مأموریت
پدافند هوایی فرستاده بودند و تقاضای برگشت آن و تعویض با یگان دیگری داشت.

ـ در مورد اسلحهداري که صالحیت ندارد.
توضیح :به نظر میآید اسلحه داری داشتند که صالحیت شغلی وی توسط حفاظت اطالعات یا عقیدتی سیاسی
مورد تأیید نبود .معموالً هر شغلی باید به تأیید صالحیت این دو قسمت نیز میرسید و اگر تأیید نمیکردند و
علت آن را هم به کسی نمیگفتند ،شغل وی مورد تصویب قرار نمیگرفت .و اگر هم توسط فرماندهان به کار
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گرفته می شد ،برابر دستورات صادره کاری بود خالف و سبب اختالفات بین فرماندهی با یک یا دو از این
قسمتها میشد .از طرفی فرمانده گردان و گروهان هم میگفت در حال حاضر کسی را ندارم جایگزین فرد
تأیید نشده بکنم .یا کسی به من بدهی د و یا این وضع را تأیید کنید .هر دو حالت هم در آن روزگار به سرعت
ممکن نبود و در نهایت کارها و اوقات به همین شکل ناقص و معیوب پیش میرفت .به قول یکی از همکاران ،در
این حاالت معموالً به روش «یک کاریاش بکن» تجویز میشد ،که در هر صورت کاری اساسی نمیشد و معایب
همچنان باقی میماند.

گردان  :042سرگرد شرفیان

یادداشتی ندارم .معلوم بود نکتهای که نیاز به یادداشت اینجانب برای پیگیری باشد ،بیان
نشده است.
ـ رکن  8و بازرسی در مورد کمبود نان توضیح دادند .چه گفتهاند یادداشتی ندارم.

گردان  :288سرهنگ 2عنبري
ـ لولههاي تانک و موتور تانک داریم ،انبار میخواهیم.
توضیح :معلوم بود که این وسایل به علت کمبود چادر در پادگان ،در محوطه بودند و آنجا نگهداری میشدند.
البته آن زمان با مشورت همکاران ،جایی برای آنها در نظر گرفتم و دستور دادم به آن جا ببرند.

ـ پوشه میخواهیم و کمبود نوشتافزار

گردان  0108پیاده قدس :سرگرد نمازیان
توضیح :این افسر اخیراً به این لشکر منتقل شده بود .در مرکز آموزش درجهداری با وی خدمت نموده بودم و
رئیس بازرسی آن مرکز بود و از افسران خوب و وظیفه شناس بود.

ـ در مورد تانکر آب
توضیح :معلوم بود مشکل تانکر آب هنوز هم کم و بیش وجود دارد.

ـ مکاتبات بین گردانها
توضیح :سؤال چه بوده ،یادداشتی ندارم.

گردان  0121پیاده قدس :سروان محمدي
ـ تانکر آب
ـ الستیک

یکشنبه ۴۸/۷۷/۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۱۷/
ـ تعدیل خودرو
ـ تنبیه راننده آمبوالنس و سلسله مراتب
توضیح :موضوع چه بوده ،امروز یادم نمیآید

ـ فرش به اسم ما افتاده ندارند.
توضیح :فرش ماشینی بوده که با قیمت دولتی در اختیار لشکر گذارده میشد و لشکر نیز طرح تقسیم میداد.

ـ در مورد دبستان و شکایت از مدیر مدرسه
توضیح :منظور دبستانی بوده که در مجموعه خانههای سازمانی بود ،حاال مشکل چه بوده ،یادم نمیآید.

گردان  0124پیاده قدس :سروان صحراگرد
ـ خمپارهانداز  41مم میخواهیم.
ـ تیربار  02/1مم که داریم تعمیري است.
ـ براي آن دسته که مسیر آمادي آن در مواقع باران و برف خراب میشود ،جیره عملیاتی 84
ساعته میخواهیم.
ـ کیفیت پرسنلی گردان ضعیف است.

گردان  0121پیاده قدس :سروان محمدي

یادداشتی ندارم.
گردان  0188پیاده قدس :سروان بهادري

یادداشتی ندارم.
گردان  818توپخانه :سرگرد براتی
ـ در مورد تعمیر توپها

گردان  012پیاده :ستوانیکم فریبرز زارع
ـ به مریضهاي ما در ایالم و باختران خوب رسیدگی نمیشود.
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قرارگاه شهید طاهري ژاندارمري :ستوانیکم اسماعیلی
ـ ارتباط گروهان شهید جلفایی با آتشبار  011مم گردان 818

گردان  800توپخانه :سرگرد حمید ،رکن  8گردان

یادداشتی ندارم.
گردان پشتیبانی :سرهنگ حسینیان

یادداشتی ندارم .احتماالً در نوبت خود ،پاسو مثبت بعضی از یگانها را داده است.
گروهان سوار زرهی :ستوان حاتمی

یادداشتی ندارم.
گردان پدافند :ستوان بابلی

یادداشتی ندارم.
گروهان قرارگاه :سروان غیاثی

یادداشتی ندارم.
گروهان مهندسی :ستوان ارغندي

یادداشتی ندارم .احتماالً به بعضی از پرسشها پاسو مثبت داده است.
دژبان [ :نام یادداشت نکردهام]
ـ اشاره به آمار تصادفات خودرویی

دفتر نگهداري :ستوانیکم فوالدوند

یادداشتی ندارم.
بازرسی :سروان بهرامی
ـ در مورد ترخیص پرسنل وظیفه که در بازرسی پرونده دارند.

یکشنبه ۴۸/۷۷/۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۱۲/
ـ در مورد خودزنی و ضعف آموزش
ـ در مورد کنترل خودروها

حفاظت :گروهبانیکم مرادي
ـ در مورد ترفیع پرسنل که عقب افتاده.
ـ در مورد تردد عشایر

عقیدتی سیاسی :ستوانیار اکبرپور

یادداشتی ندارم.
آماد :ستوان سرابندي

یادداشتی ندارم .احتماالً پاسو مثبت به بعضی از اظهارات داده است.
رکن  :2سرگرد شقاقی
ـ در مورد پست شنود که گردانها همه داشته باشند.

رکن  :8سرگرد فالحی

یادداشتی ندارم.
رکن  :8سروان شیخ احمدي

یادداشتی ندارم.
آجودانی کادر :استوار دالوند

یادداشتی ندارم.
رکن  :0سرهنگ کامیاب ،سروان مؤمنی

یادداشتی ندارم .سرهنگ در شرف انتقال بود و بعد سروان مؤمنی سرپرستی رکن  ۷لشکر
را عهدهدار شد.
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نکته :همان طور که مالحظه میگردد ،در این کمیسیونها ،تقریباً تمام مسئوالن ردههای
مختلف لشکر در جریان مشکالت یگانها و در مجموع مشکالت لشکر قرار میگرفتند و ضمن
هماندیشی که ایجاد میشد ،سطح توقعات و انتظارات خود را نیز متعادل و مدیریت میکردند.
دوشنبه  ،48/00/1امور جاري و شور ستادي
امروز مشغول امور جاری در محل کار خود بودم .شب نیز برابر معمول یک شب درمیان
شور ستادی داشتیم .اسامی شرکت کنندگان را که یادداشت کردهام عبارتند از :رکن :2
سرگرد شقاقی؛ رکن  :۲سرگرد فالحی؛ رکن  :۷سروان مؤمنی؛ رکن  :۸سروان شیو احمد؛
بازرسی :سروان بهرامی
ـ در مورد سازمان شمر ،وسایل شمر
توضیح :این جمله را یادداشت نموده ام .معلوم است که برای این مشکل در این جلسه بحث شده و دستور برای
پیگیری با رده باال درباره سازمان و وسایل آن دادهام.

سهشنبه 48/00/4؛ قرارگاه تیپ 81
امروز پیش از ظهر به قرارگاه فرماندهی تیپ  ۲۱زرهی که یگان همجوار ما در سمت
راست بعد از ارتفاعات میمک استقرار داشت ،رفتم و با فرمانده و ستاد این یگان دیدار کرده و
هماهنگیهای الزم را نیز انجام دادم.
بعد از این دیدار به قرارگاه مراجعت کرده و تا نیمه شب به ادامه امور جاری پرداختم.
چهارشنبه 48/00/1؛ شور ستادي
امروز تا شب در محل کار خود مشغول امور جاری بودم .شب نیز برابر روش معمول ،شور
ستادی داشتم .در این جلسه ضمن دریافت آخرین اطالعات از ارکان ستاد و هماهنگیها،
یادداشت نمودهام که درباره چگونگی تقسیم نان و کیفیت غذا برابر نظرات ارائه شده
دستوراتی مناسب صادر نمودم.

دوشنبه ۴۸/۷۷/۷۸؛ امور جاری ۷۱۳/

پنجشنبه 48/00/01؛ امور جاري
یادداشتی ندارم.
جمعه 48/00/00؛ امور جاري
یادداشتی ندارم.
شنبه 48/00/02؛ امور جاري
یادداشتی ندارم.
یکشنبه 48/00/08؛ ورود بازرسان قرارگاه غرب ،بازدید گردان 012
امروز سرهنگ طباطبایی ،سرهنگ خلفبیگی و سرهنگ احمدیان از قرارگاه عملیاتی
غرب وارد لشکر شدند و پس از دیدار اینجانب به ارکان لشکر مراجعه کرده و بازرسیهای
ستادی و یگانی و بنا به دستور خود را آغاز نمودند .این تیم بازرسی تا روز  ۷۷/۷۱در لشکر
بودند و بعد از مذاکرات پایانی با اینجانب ،لشکر را ترك نمودند تا گزارش تهیه شده بازرسی
خود را به فرمانده قرارگاه غرب ارائه دهند .در این چند روز و شب نیز محلی برای استقرار و
استراحت آنان در یکی از سنگرهای قرارگاه لشکر در نظر گرفته شده بود.
امروز از گروهان سمت چپ گردان  ۷02نیز بازدید نمودم.
در بقیه ساعات بیداری نیز من مشغول امور جاری فرماندهی بودم .ضمناً امروز در
یادداشتهای خود دارم که حاج آقا جاهد و حاج آقا محمدعلی شیشهگر از بازاریان تهران نیز
مهمان ما بودند و بعد از دیدار یکی از نقاط خط مقدم ،روز بعد لشکر را ترك نمودند.
دوشنبه 48/00/08؛ امور جاري
یادداشتی ندارم
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سهشنبه 48/00/01؛ امور جاري
یادداشتی ندارم
چهارشنبه 48/00/04؛ بازدید جادهاي
امروز ساعتی را در جاده ،همراه رکن ،۷بازرسی ،دژبان ،سرعت خودروها را مشاهده و
کنترل کردیم برای آن که بتوانیم دستورات مناسب را صادر کرده و تصمیمات درست بگیریم.
بقیه ساعت را مشغول امور جاری فرماندهی بودم.
پنجشنبه 48/00/01؛ پایان کار تیمبازرسی و بازدید گروهانهاي عقب
امروز با تیم بازرسی یاد شده از قرارگاه غرب جلسهای داشتم و نکاتی را از آن مذاکرات
یادداشت کردهام.
سرهنگ خلفبیگی:
 گردان توپخانه خیلی خوب بود گردان  000خیلی خوب بود گردان  042مقداري ایراد دارد در مورد گروهانهاي نصر قول میدهم که پیگیري کنم گردان  288نواقص بیان شد رکن 8خوب بود رکن 2ضعیف بود .طرح جمعآوري اخبار مربوط به  00ماه قبل بود رکن 0متوسط رکن 8آمار تغییرات از یگانها را نداشت معدنی کشف کردیم که تمام شدنی نیست ،آن هم مغز انسانها.توضیح :این جمله را برای چه گفت ،یادم نمیاید .جملهای که نوشتهام ناقص است و ایراد دارد.

جمعه ۴۸/۷۷/۷۴؛ تپه رحمان ،نامه به استانداری درباره زمین ۷۱۱/

سرهنگ احمدیان:

درباره طرح تقسیم وسایل سنگری مطالبی را بیان نمود.
جمالت یادداشت شده در دفتر اینجانب معلوم مینماید که امروز از مواضع عقب سه یگان
نیز بازدید کردهام :گروهان  ۷گردان  ،۷۴2گروهان  ۲گردان  ،۷۳۳گردان  ۷۳2۳در مواضع.
بقیه ساعات بیداری نیز ادامه کار تا نیمه شب.
جمعه 48/00/04؛ تپه رحمان ،نامه به استانداري درباره زمین
امروز پیش از ظهر از تپه رحمان بر روی ارتفاعات میمک از مناطق پدافندی گردان ۷۷۷
بازدید کردم .شب برابر روش معمول شور ستادی داشتیم .یادداشت کردهام :در مورد چگونگی
تخلیه خودروها و اینکه پشتیبانی به یگانها مدرك نمیدهد.
توضیح :موضوع تخلیه خودروهای از کار افتاده و غیرقابل استفاده از مشکالتی بود که تا سالها بعد از پایان
جنگ تا رده نزاجا ادامه داشت .امروز چه وضعی دارد خبر ندارم.

به تاریو امروز -۴۸/۷۷/۷۴ -نامهای درباره واگذاری زمین که متن آن را خود نوشتهام ،به
استاندار استان لرستان ارسال نمودهام که به طور کامل رونوشت آن در صفحه بعد مالحظه
میگردد .این نامه از نمونه نامههایی بود که یک نسخه از آن را نزد خود نگه داشته بودم که
در این کتاب حضور خواننده محترم ارائه میگردد .به نظر میآید توضیحی نیاز ندارد ،زیرا آن
کامالً روشن است و مفهوم را میرساند.
ای کاش نامه های دیگری هم از آن روزها در سوابق شخصی نگه داشته بودم تا امروز که
این نامهها ارزش تاریخی نظامی پیدا نمودهاند را در این کتاب میآوردم.

 /۷۱۴چگونه میجنگیدیم

بسمه تعالی

محرمانه

از :لشکر عملیاتی  54پیاده خرمآباد (رکن  6منطقه)
به :جناب آقای استاندار محترم استان لرستان

شماره6/57/651/5/51/50 :
تاریخ6014/66/65 :

موضوع :واگذاري زمین

سالم علیکم
همانطوری که استحضار دارید اینجانب از آبان ماه  6014بنا به تصویب فرماندهی کل قوا ،به عنوان
فرماندهی این لشکر منصوب و مفتخر گردیدهام .مسلماً یک فرمانده ،آن هم در شرایط جنگ ،مشکالت زیادی
از جهت پرسنلی و لجستیکی و انضباطی و ستادی خواهد داشت و مقداری از آن نیز اجتناب ناپذیر بوده و طبیعی
میباشد .فرمانده نیز با اتخاذ تدابیر شایسته و اعمال مدیریت صحیح ،میبایست به تقلیل مشکالت و افزایش
شرایط کیفی و کمی یگان متبوعه بکوشد .هیچ انتظاری هم نیست که قبول مسئولیت ،خالی از اشکال باشد ،آن
هم در شرایط فعلی از زمان و مکان در انقالب اسالمی ایران .از طرفی اعتقاد بر این است که اگر داشتن چنین
عناوین و مسئولیتهایی ،بدون اشکال و خالی از زحمت و دردسر بود و امتیازات زیادی داشت ،مسلماً هیچ وقت
به عنوان تکلیف به من و شما سپرده نمیشد ،بلکه آن زمان آنقدر داوطلب زیاد بود که دیگر لزومی به اعمال
تکلیف شرعی نبود .با توجه به موارد فوق ،یک فرمانده پذیرای تمام این مشکالت میباشد و در صدد رفع آن نیز
برمیآید .اما بدترین و تلخ ترین لحظات برای فرمانده آن است که در مقابل خواسته به حق و انسانی و عاطفی و
منصفانه و عادالنه زیردست خود که آن را باور دارد جوابی نداشته باشد و شرمنده گردد .این صحنهها و لحظات،
فرمانده را تضعیف نموده و ناخودآگاه بر روابط صمیمانه و پدرانه باالدست و زیردست خدشه و در نهایت تأثیر
نامطلوب در اجرای مأموریتهای واگذاری خواهد داشت.
این لشکر دارای یک شرکت تعاونی مسکن می باشد که از سال  59تأسیس و پرسنل لشکر و بیمارستان
 555را در پوشش خود قرار داده و شامل  751نفر عضو می گردد .اما از آن جایی که مقامات مسئول لشکر و
اعضای تعاونی مسکن در منطقه عملیات و جبهه های حق علیه باطل به سر می برند ،متأسفانه به همین علت
تعاونی مسکن این لشکر یکی از ناتوان ترین و غیرفعالترین تعاونی های مسکن در سطح کشور میباشد و
این چند دلیل دارد که یکی از آنها همان عد م حضور اعضاء و مسئولین در محل بوده و دیگر ،آنکه در سطح
شهر خرمآبا د مسئولین محل و سازمان زمین شهری خارج از برخورد اداری و تا حدودی عدم همکاری با این
تعاونی روابط دیگری نداشتند .مسلماً با این شیوه که تا به حال بوده ،تا قیامت هم زمین نصیب اعضاء رزمنده
این تعاونی که به حق شایستهترین و واجد شرایط ترین اشخاص جهت گرفتن امتیازهای این چنینی میباشند
نخواهد شد.
جناب آقای استاندار
این درجهدار و یا افسر که زیر گلولههای دشمن و با تمام مشقات خدمتی و خطرات جانی مشغول دفاع از
دستاوردهای انقالب و سرزمین اسالمی ایران میباشد و سالها است که دیگر به جز ایام مرخصی از خانواده دور

جمعه ۴۸/۷۷/۷۴؛ تپه رحمان ،نامه به استانداری درباره زمین ۷۱۳/
میباشد و خانواده وی نیز تمام لحظات دوری عزیز خود را با اضطراب و پریشانی میگذرانند و حتی در این مدت
بارها مجروح گشته و مجدداً به جبهه برگشته و تعداد زیادی از همسنگران خود را در کنار خود از دست داده و شاهد
شهادت و تکهتکه شدن آنها بوده است.
آیا اگر در صورتی که تا پایان جنگ سالمت بماند و طعم پیروزی نهایی را بچشد و به خانواده خود برگردد،
اما مسکن نداشته باشد و همچنان خانه به دوش باشد و گرفتار خانه سازمانی و یا اجارهای باشد ،این طعم شیرین
برای وی باقی خواهد ماند؟ آیا تلخی شرمندگی برای یک سرباز که سالها در جبهه بوده ،در مقابل همسر و
فرزندان که نتوانسته آنها را صاحب خانهای بنماید و اسکان دهد قابل تحمل خواهد بود؟ آیا زمانیکه جنگ به
یاری پروردگار به پیروزی به پایان برسد و این مرد جنگ هم به آغوش خانواده خود برگردد و ببیند زمانیکه او
جلوی دشمن ایستاده بود تا دشمن به شهرها و خانهها نیاید تا هموطنان و همشهریانش زندگی آسودهای داشته
باشند ،همه و یا اکثر آنها چون وقت و امکانات داشتند خانهای ساخته و در آن ساکن هستند ،اما او همچنان
بیخانمان است و از طرفی به دلیل افزایش قیمتها بین او و خانه ،فرسنگها فاصله افتاده است ،در این صورت
چه روحیهای باقی خواهد ماند؟ تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد؟
امروز اگر ما ،این برادر رزمنده را نیز در گرفتن زمین همانند دیگران ،مساوی قرار دهیم ،آیا عادالنه خواهد
بود؟ آیا مگر خدمت و زندگی این رزمنده با دیگران یکسان است که در واگذاری زمین ،او را با بقیه یکسان قرار
دهند؟ اگر خارج از نوبت و قالب های خشک اداری به این رزمنده و خانواده وی زمین و یا خانه و یا وام واگذار
شود چه کسی میتواند اعتراض نماید؟ آن کس که اعتراض نماید پس چرا او به ارتش نمیآید؟ چرا فرزندش را
به ارتش نمیفرستد؟ آیا به همان دلیل مشقت و خطرات خدمتی در ارتش نیست؟ آیا معترض جوابی خواهد
داشت؟ این سوال به آن معنا نیست که دیگران حقی ندارند ،بلکه به این معنا است که ضمن گرفتن حقوق تمامی اقشار ،به
منظور رعایت قسط و عدالت ،این برادر در تقدم باشد .زیرا در مقابله با دشمن نیز در خط مقدم قرار دارند ،نه اینکه جلوی
گلولههای دشمن در خط مقدم باشند و اما جهت گرفتن زمین و خانه و وام ،دیگران در خط مقدم باشند .این ظلم به جنگ
نخواهد بود؟ آیا آنوقت دیگر میتوان گفت که مسئله اصلی جنگ است؟
جناب آقای استاندار ،
اینکه سازمان زمین شهری اظهار نماید به علت محدودیت زمین در شهر ،تعاونی مسکن اگر زمین
میخواهد از زمینهای ارتش میتوانیم به وی بدهیم ،در نهایت به مصلحت کشور نیست .زیرا مگر عمر ارتش
در خرمآباد به پایان رسیده که زمینهای آموزشی مربوطه و یا زمینهای مورد نیاز سازمانی را به ساختمان تبدیل
نماید؟ آیا یک یگان رزمی یا آموزشی ،زمین آموزشی ،میدان تیر و جهاد خودکفایی و  ...نمیخواهد؟ آیا اینگونه حرکات در
نهایت ارتش را تضعیف و منحل نخواهد نمود؟ آیا با این اظهار سازمان زمین شهری ،اعضای تعاونی را رودرروی فرمانده
قرار نمیدهد؟ آیا این به صالح میباشد؟

 /۷۴0چگونه میجنگیدیم
در هر حال این ارتش میبایست روز به روز توسعه و تقویت یابد و دیگر به هیچکس تعلق ندارد جز به
جمهوری اسالمی ایران و همگی ما بایستی در تقویت آن ،برابر رهنمود امام امت و فرمانده کل قوا بدون تضعیف
دیگران بکوشیم و تکلیف داریم.
جناب آقای استاندار،
الزم است به فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر که در مورد معیشت و روحیه سپاهیان فرموده توجه
نماییم .از طرفی در کتب نظامی آمده است روحیه سه چهارم قوا است ،اما این برادران افسر و درجه دار که
رهبری یگانهای نظامی را از رده ،دسته تا گروهان و گردان و تیپ و لشکر و  ...به عهده دارند احساس نگرانی
از آینده و مسکن خانواده خود دارند و این را به فرمانده خود اظهار میدارند ،و فرمانده به آنها چه بگوید؟چقدر
توجیه نماییم؟ چقدر توصیه به صبر نماییم ،در حالیکه دیگران را ببینند که یکی پس از دیگری صاحب خانه
میشوند ،اما اینها همچنان در خط مقدم جنگ توصیه به صبر میشوند؟
برادر مسئول و متعهد :
از بس که از پاسخ به این عزیزان عاجز ماندم ،در نتیجه قلم را برداشته و به شما برادر مسئول و دلسوز که
همانند من دردمند هستید ،نوشتم ،تا بلکه به یاری پروردگار و با مساعدت و نظر مثبت شما برادران متعهد و
دلسوز ،بتوانیم از شرمندگی در حضور این برادران رزمنده و خانواده آنها خارج گردیم .انتظار داریم تا روزی که شما مسئول این
استان هستید مرا یاری فرمایید و در این جهت همسنگر ما باشید و اگر هم دالیل ذکر شده منطقی نیست ،بنده پذیرای دالیل
منطقی دیگر خواهم بود .و اگر از اختیارات و توان آن مقام محترم استانداری ،خواسته این لشکر خارج است ،تقاضا مینمایم
صدای رزمندگان این لشکر را از داخل سنگرهای جبهه حق به مقامات مسئول دیگر تا وصول تقاضای لشکر برسانید .اگر هم
در مسئولیت دیگری قرار گرفتید ،تمنا دارم این خواسته را به عنوان امانت به مقام بعدی تحویل و سفارش نمایید .شاید تا آن روز
دیگر عمری باقی نمانده باشد ،ولی این تقاضا را به رسم امانت از یک سرباز ارتش اسالم به شما برادر مسئول میسپارم .امید
است با برخورد قاطع و مثبت و بدون وقفه و نظر مثبت جنابعالی ،تمامی اعضای تعاونی مسکن این لشکر که شامل  751نفر
میباشند ،صاحب زمین و خانه و کاشانه گردند.
خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد اقدام عاجل انجام و نتیجه را امر به ابالغ فرمایید.
توفیق روزافزون شما را در جهت خدمتگزاری به اسالم و مسلمین و انفالب خونبار اسالمی خواستارم.
(( به امید پیروزی سریع و نهایی رزمندگان اسالم بر کفر جهانی))
فرمانده لشکر عملیاتی  54خرمآباد :سرهنگ ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرنده :
 مد تأمین مسکن نزاجا (دایره مسکن) جهت استحضار. ریاست سازمان زمین شهری شهرستان خرمآباد ،جهت آگهی و همکاریهای الزم با مسئول شرکت تعاونیمسکن این لشکر.
 -سرپرست تعاونی مسکن لشکر جهت اطالع و پیگیری الزم از طریق سازمان زمین شهری شهرستان خرمآباد.

چهارشنبه ۴۸/۷۷/۲0؛ جلسه با عقیدتی سیاسی ،امور جاری ۷۴۷/

شنبه 48/00/01؛ تپه دالور ،گردان 081
امروز پیش از ظهر از تپه دالور نزدیکترین موضع گردان  ۷۲۳به پایگاه کلهقندی دشمن،
حد سمت راست گردادن  ۷۲۳واقع در ارتفاعات میمک جنوبی ،به عالوه سه تانک مأمور از
گردان  2۸۸و مستقر در آن ارتفاع بازدید کردم.
بعد از ظهر تا نیمه شب امور جاری فرماندهی.
یکشنبه 48/00/21؛ امور جاري
یادداشتی ندارم .به نظر میآید در محل کار مشغول امور جاری فرماندهی ،ستادی ،مذاکرات
خدمتی بودم که کار روی میز را به صفر برسانم برای فردا که به مرخصی باید میرفتم.
دوشنبه 48/00/20؛ عزیمت به تهران براي مرخصی
امروز صبح زود مانند دفعات قبل حرکت کردم به سمت تهران و شب به منزل رسیدم.
سهشنبه 48/00/22؛ تا دوشنبه 48/00/24؛ استفاده از مرخصی
در این مدت در مرخصی بودم و رسیدگی به کارهای شخصی و خانوادگی و ارتباط موردی
با محل خدمتی مانند دفعات قبل.
سه شنبه 48/00/21؛ برگشت از مرخصی به منطقه عملیاتی
امروز صبح زود به سمت قرارگاه تاکتیکی لشکر در محدوده منطقه صالحآباد ایالم و مهران
مانند دفعات قبل حرکت کردم و شب به قرارگاه رسیدم و ادامه کار امور فرماندهی تا نیمه شب.
چهارشنبه 48/00/81؛ جلسه با عقیدتی سیاسی ،امور جاري
امروز آن جلسه مورد نظر فرمانده نزاجا را با رئیس عقیدتی سیاسی جهت هماهنگی بیشتر
امور دو طرفه داشتم.

 /۷۴2چگونه میجنگیدیم

در محل کار خود مشغول امور جاری فرماندهی بودم و شب نیز شور ستادی یک شب در
میان برابر روش جاری.
پنجشنبه 48/02/0؛ جمعه 48/02/2؛ جلسات نماز آموزي
دفتر یادداشت من نشان میدهد که امروز و فردا به گردانهای  ،۷۳۳ ،۷۴2پشتیبانی،
 ۲0۲رفتم و جلسه توجیهی درباره نماز آموزی با روش فرد به فرد و جزء به جزء همراه رئیس
عقیدتی سیاسی ،حاجآقا علیمحمدی برگزار نمودم .در این جلسات فرماندهان تا رده دسته و
تعداد سربازان منتخب و متدین و باسواد به عنوان مربی و مدیریت تیمها حضور داشتند .این
طرح چیزی بود ساخته اندیشه خودم که این روش را برای نمازآموزی و آموزش نظامی در
فرماندهی مرکز آموزش درجهداری اجراء نموده بودم و نتیجه موفقی هم کسب نموده بودم.
در آن مرکز نماینده آموزش اداره عقیدتی سیاسی نزاجا نیز حضور یافت و روش ابداعی را
نظارت نمود و بعد این روش را در سایر یگانها نیز اجرا نمودند ،البته شکل ناقص آن را ،که
باز هم به همین شکل بسیار مفید واقع شده بود .آن طرح با فرمهای آن در چندین صفحه
می باشد که از درج آن در این کتاب ،چون خارج از موضوع مورد نظر کتاب است ،خودداری
مینمایم .ولی در آن لشکر نیز کار را شروع کردم و اگر این کار تا شش ماه ادامه پیدا میکرد
نتایج نزدیک به صد در صد در نمازآموزی و آموزش نظامی فرد به فرد کسب میشد ،اما
نزدیک به سه ماه بعد با تک دشمن ،این روش نیز تحتالشعاع حوادث عملیاتی قرار گرفت و
متوقف ماند.
در بقیه ساعات بیداری تا نیمه شب مشغول امور جاری بودم.
شنبه 48/02/8؛ کمیسیون فرماندهان
نکات یادداشت شده:
 گردان  0124خمپاره  41میخواهد .رکن 8به عنوان نیاز عملیاتی بنویسد و بخواهد. در مورد انبار موتور و لوله تانک گردان  ،288جلسهاي با حضور سرهنگ 2طوسانی ،سرپرستباقیمانده؛ فرمانده پشتیبانی و سرگرد حیدري معاون گردان  288گذارده شود و تصمیم مناسب
گرفته شود.

شنبه ۴۸/۷2/۲؛ کمیسیون فرماندهان ۷۴۲/

گردان  :000سرگرد سیاح
 وسایل فرسوده ما در پارک موتوري پادگان است ،کسی از ما تحویل نمیگیرد. درجهدار موتوري ،این گردان نیاز دارد. -ستوان ملکیراد و ستوان شمس ترفیعشان نیامده.

گردان  :081سرگرد شهیري
 رکن ،2گردان  ،081ژاندارمري ،مخابرات جلسهاي در مورد نحوه ارتباط تشکیل دهند.توضیح :جمله باال دستوری بود که با توجه به جمله بیان شده سرگرد شهیری من داده بودم و در دفتر
یادداشت نموده بودم.

گردان  :042سرگرد عبدالهی
 -نیاز به شن ریزي جاده گردان

گردان  :011سرگرد لطفعلیزاده
توضیح :این افسر اخیراً در نقل و انتقاالت به عوض سرگرد بسطامی به این لشکر آمده بود.

 -باطري جهت خودروهاي کا ام نیاز داریم.

گردان  :288سرگرد حیدري
 سرباز که قرار بود جهت آموزش بدهند ،مابقی یکجا داده شودتوضیح :چه آموزشی بود که به این یگان سپرده شده بود یادم نمیآید.

گردان  :012سرگرد رستمپور
توضیح :با این افسر قبالً در مرکز آموزش درجهداری خدمت نموده بودم و او را میشناختم.

 -گونی میخواهیم جهت خط

گردان  :0108سرگرد نمازیان
 -تانکر آب گردان تعمیر شود

 /۷۴۸چگونه میجنگیدیم

گران  :0124سرگرد باتمانقلیچ
 به هر گردان قدس یک ماشین تحریر داده شودتوضیح :این دستور من بود با توجه به نیاز این گردانها

گردان  :800سروان کریمیان

یادداشتی ندارم.
گردان پشتیبانی :سرهنگ حسینیان

یادداشتی

ندارم.

گردان  :0188سروان بهادري

یادداشتی ندارم.
طبق معمول ،نزدیک ظهر جلسه پایان یافت و بقیه ساعات بیداری را تا نیمه شب مشغول
امور جاری فرماندهی بودم.
یکشنبه 48/02/8؛ امور جاري
یادداشتی ندارم.
دوشنبه 48/02/1؛ امور جاري
یادداشتی ندارم.
سهشنبه 48/02/4؛ بازدید محلها ي کار ارکان ستاد
امروز ساعاتی را وقت گذاشتم و از تمام اتاقها یا سنگرهای محل کار ارکان ستاد بازدید
کردم .این بازدید شامل پروندهها و چگونگی فهرست بندیها و بایگانیها بود .در بازدید ،هر
نکتهای به نظرم میرسید و یا مشاهده مینمودم بیان میکردم .اما بیشترین موضوع که یادم
است درباره عدم اسراف و صرفهجوئی در مصرف کاغذ و نوشت افزار بود .در این مورد به آموزههای دینی
و مصادیق ملی و نمونههای خوب از کشورهای پیشرفته استناد مینمودم .در مورد

جمعه ۴۸/۷2/۳؛ امور جاری ۷۴۳/

حفاظت اطالعات ،به ویژه در نوشتههای روی کاغذهای باطله تذکرات الزم را میدادم .به طور
کلی درباره صرفهجویی و عدم اسراف ،من حرفهای زیادی دارم و تاکنون در هر مناسبتی
مطالب آن را انتقال دادهام .کتابی هم با عنوان «ایران سبز» منتشر نمودهام که بخشی از آن
مطالب را در آن نوشتهام .ای کاش این فرهنگ مثبت صرفهجویی و عدم اسراف در مردم این
کشور ،جایگزین فرهنگ منفی مصرف و اسراف میگردید و ما این قدر از جهت اقتصادی و
محیط زیست آسیب نمیدیدیم.
بقیه ساعات بیداری را مانند بقیه روزها مشغول امور جاری بودم.
چهارشنبه 48/02/1؛ امور جاري
یادداشتی ندارم .به امور جاری مشغول بودم.
پنج شنبه 48/02/4؛ تپه شهدا ،گردان 0188
امروز از صبح تا نزدیک ظهر از تپه شهدا سمت راست گردان  ۷۳۸۸روی ارتفاعات میمک
بازدید نمودم .این اسامی روی ارتفاعات که مالحظه میفرمائید به طور خود جوش توسط
رزمندگان بر این تپه ها و نقاط گذارده شده بود و به تدریج تبدیل به اسامی مشهور و رسمی
شد و در خاطرات مکتوب رزمندگان نیز در کتابها درج شد.
ساعات بعدی بیداری را مشغول امور جاری فرماندهی بودم.
جمعه 48/02/1؛ امور جاري
امروز نیز در محل کار خود بودم و از این روز در دفتر یادداشت چند جمله برای پیگیری
کار خودم به شرح زیر نوشته بودم.
 بازدیدها با چک لیست باشدتوضیح :از ارکان ستاد خواسته بودم که بازدیدهای خود را بر اساس چک لیستهای تهیه شده و مورد تائید
انجام دهندکه قابل اندازهگیری و مقایسه برحسب کمی و کیفی باشد .این جمله را برای پیگیری نوشته بودم.

 -عملیات روانی چه شد.

 /۷۴۴چگونه میجنگیدیم
توضیح :یادم نمیآید که موضوع چه بوده؟

 تخلیه خودروهاي باقیمانده؟ جرثقیل براي جابجائی خودروهاي فرسوده؟توضیح  :نیاز بود این خودروها روی تریلی گذارده شده و به منابع آمادی و تعمیر و نگهداری در دزفول تخلیه
شوند .همین الزام برای جابجائی از نقطه مبدأ تحویل دهنده تا مقصد تحویل گیرنده ،ببینید چه انرژی و هزینه
و نیروی انسانی لشکر را مصرف مینمود؟ آن هم لشکری با این همه کمبود؟

شنبه 48/02/01؛ گروهان سوار زرهی و گروهان نصر
امروز از گروهان سوار زرهی و گروهان نصر در محور کنجانچم بازدید کردم .ساعات بعد
نیز مشغول امور جاری بودم.
یکشنبه 48/02/00؛ دسته دوم گروهان  2گردان 042
امروز از صبح تا ظهر از خط پدافندی و نفرات دسته دوم گروهان  2گردان  ۷۴2مستقر در
سمت ارتفاعات زالو آب بازدید کردم .ناهار را هم در همین گردان صرف نمودم و بعد به
قرارگاه مراجعت کرده و تا نیمه شب مشغول ادامه کار بودم.
دوشنبه 48/02/02؛ امور جاري ،طرح تقسیم یخچال
امروز در محل کار خود از صبح تا شب مشغول امور فرماندهی بودم .به تاریو این روز
مطالبی را به شرح زیر برای پیگیری خود نوشتهام.
 دفتر نمودار گروههاي آموزشی نمازتوضیح :این دفتر از اجزاء آن طرح نماز آموزی بود که در صفحات قبل اشاره کردم.

 نایلون جهت سیمانها؟ مجوز صدور گواهینامه رانندگی؟ راننده جهت پشتیبانی سرگرد نصیري پس فردا برود پادگان جهت تخلیه خودروها .زمانی به دزفول ببرد که باگردانش هماهنگی شده باشد .گزارش ماهیانه کار تعیین شده ارائه گردد.

دوشنبه ۴۸/۷2/۷2؛ امور جاری ،طرح تقسیم یخچال ۷۴۱/

به تاریو  ،۴۸/۷2/۷2یک بخشنامه به شرح سطرهای بعد ،شامل طرح تقسیم  ۳۴دستگاه
یخچال و شرایط واگذاری آن به متقاضیان صادر کردم .این یخچالها در باقیمانده لشکر
توسط فروشگاه به نام رزمندگان خریداری شده بود و مبلغ آن را نیز پرداخت نموده بودند.
انتظار داشتند که به همان افراد که در باقیمانده دسترس بودند واگذار شود که من به شدت
مخالفت کردم و به این ترتیب به رزمندگان داخل منطقه تقسیم نمودم .وقتی در کشوری
محدودیت و کمبود پیش آید ،چنین پدیدههایی هم بروز میکند.
بسمه تعالی
از  :فرمانده لشکر عملیاتی  54ر  6منطقه
به  :فرمانده یگانهای تابعه لشکر

شماره 6/17/767/11/50 :
تاریخ 14/65/65 :

موضوع  69 :دستگاه یخچال
تعداد  91دستگاه یخچال اخیراً جهت رزمندگان لشکر خریداری شده است که به شرح زیر بین یگانها
تقسیم میگردد .لذا دستور فرمائید بهمنظور انتخاب پرسنل موارد زیر در نظر گرفته شود .ضمناً خط مشی لشکر
در مورد تقسیم وسایل رفاهی و امتیازات بر مبنای نزدیکی به خط مقدم و درگیری عملیاتی یگانها و پرسنل
میباشد .یعنی آن کس که به خط مقدم در مقابل دشمن نزدیکتر است قاعدتاً به خط مقدم در مقابل وسایل
رفاهی و امتیازات ،نیز نزدیکتر است و یگان یا پرسنلی که از خط مقدم دورتر است از آن که نزدیکتر است در
تقدم بعدی قرار گیرد ،نه اینکه خدای نکرده خالف این باشد .منبعد برابر همین خط مشی وسایل رفاهی و
امتیازات که در اختیار لشکر است تقسیم و واگذار خواهد شد .مگر اینکه ضوابط خاص و محدودی از طریق رده
باال ابالغ شده باشد.
فرماندهان یگانها با توجه به همین خط مشی ،از بین پرسنل مشروحه زیر انتخاب و معرفی نمایند.
 -6پرسنلی که در عملیات و درگیریهای بیشتری شرکت داشته و شجاعت و از خودگذشتگی خود را نشان
داده و همچنان در سنگر مبارزه با دشمن بعثی حضور فعال دارند.
 -5پرسنلی که از سایرین زحمتکشتر و دلسوزتر بوده و گرفتاری برای یگان ایجاد نمینمایند ،بلکه با تالش و
زحمات و ایثار خود مشکالت یگان را به سهم خود برطرف مینمایند.
 -0امتیازات اخذ شده و یا اخذ نشده عمده قبل پرسنل نیز در نظر گرفته شود.

 /۷۴۴چگونه میجنگیدیم
 -4سهمیه یگان و انتخاب نفرات مسئولیت آن به عهده فرمانده یگان گذاشته میشود که پس از دریافت اسامی و
بررسی سوابق نفرات و ضوابط درنظر گرفته شده میزان عدالت و قضاوت منصفانه فرمانده را نشان خواهد داد.
 - 5هرگونه ضوابط دیگری که رعایت آن ،یگان را به خط مشی لشکر و عدالت نزدیکتر مینماید ،یگانها رأساً در
نظر بگیرند.
 -1پرسنلی که سوابق سوءخدمتی در سال گذشته و جاری داشتهاند و کیفیت خدمتی فوقالعادهای ندارند ،از
تعیین آنها خودداری شود.
 -7این سهمیه جدا از سهمیه واگذاری چهار درصد وسایل میباشد .در نتیجه خارج از ضوابط این نوع اجناس و
رعایت ضوابط عادالنه فوق ،یگانها میتوانند نفرات را تعیین و معرفی نمایند.
 -5سعی شود به پرسنلی که نیاز واقعی به یخچال دارند واگذار شود.
 -9پرسنل تعیین شده میبایستی پس از یک هفته بعد از ابالغ و تصویب لشکر قادر به خرید یخچال و خروج آن
از فروشگاه باشند .در غیر این صورت پس از یک هفته باقیمانده یخچالهای دریافت نشده شمارش و مجدداً تقسیم
خواهند شد.
 -61قیمت هر یخچال  095111/ریال و نوع آن فیلکو است .محل دریافت ،فروشگاه تعاونی مصرف پادگان میباشد.
 -66انتخاب پرسنل عضو یا غیرعضو فروشگاه تعاونی مساوی بوده و این سهمیه شامل کلیه پرسنل گردان میباشد.
 -65یگانها ظرف مدت  5روز اسامی نفرات تعیین شده را به رکن یکم لشکر گزارش نمایند تا پس از
تصویب فرد تعیین شده جهت دریافت یخچال به فروشگاه تعاونی و یگان ابالغ گردد و پس از ابالغ ،پرسنل یک
هفته مهلت دارند که یخچال خود را از فروشگاه خارج کنند.
 -60یگانها در صورتی که نفراتی را انتخاب و معرفی نمایند که واجد شرایط ذکر شده نبوده و یا قبالً از
امتیاز فوقالعادهای نیز برخوردار شده باشند پس از بررسی حذف و از سهمیه آن یگان خارج و به یگان دیگری
واگذار خواهد شد .ضمن این که چگونگی قضاوت و عدالت فرمانده را نشان خواهد داد.
 -64پرسنلی که در مرخصی _ مأموریت دور میباشند حق آنها در نظر گرفته شود.
فرمانده لشکر عملیاتی  54سرهنگ ستاد علی صادقیگویا
از طرف سرهنگ حبیبی
 -6گد  61 - 666دستگاه

 -9گد  4 – 6955دستگاه

 -5گد  61 - 655دستگاه

 -61گد  4 – 6955دستگاه

-0گد  61 - 609دستگاه

 -66گد  054پدافند –  5دستگاه

 -4گد  61 - 659دستگاه

 -65یگان سوار زرهی –  0دستگاه

 -5گد  65 - 544دستگاه

 -60یگان مهندسی –  5دستگاه

 -1گد  1 - 010دستگاه

 -64یگان قرارگاه –  5دستگاه

 -7گد پش  5 -دستگاه

 -65یگان خدمات –  5دستگاه

 -5گد  4 -6960دستگاه

جمعه ۴۸/۷2/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۴۳/

سهشنبه 48/02/08؛ جاده گروهان  2گردان 042
امروز از صبح تا ظهر ،وقتم صرف رفت و برگشت و شناسایی جاده فرعی گروهان  2گردان
 ۷۴2واقع در محور کنجانچم ،پشت ارتفاعات زالو آب شد .این جاده را اخیراً شناسایی کرده
و خواسته بودند به عنوان جاده یدکی درست شود ،تا در مواقع عملیات آفندی و پدافندی،
امکان رفت و آمد خودروها از این مسیر باشد که در دید و تیر مستقیم دشمن نمیباشد .این
جاده در روزهای تک دشمن در  ۴۳/2/2۱واقعاً بسیار مفید و کارساز شد.
در این بازدید و شناسایی مستقیم ،با توجه به کارهای تحت اقدام وسایل سنگین گروهان
مهندسی ،از فرمانده آن خواستم که کار جادهسازی این مسیر را از  ۴۸/۷2/2۴آغاز نماید و
مدت مناسبی هم برای پایان کار در نظر گرفتم.
بعد از این بازدید و مراجعت ،تا نیمه شب به ادامه کار پرداختم.
چهارشنبه 48/02/08؛ امور جاري
امروز در محل کار مشغول امور جاری فرماندهی بودم .از این تاریو در دفتر یادداشت چند
جمله برای پیگیری خود نوشتهام.
( FXاف ایکس) باختران؟
توضیح :معلوم است شماره تلفن میخواستم که اف ایکس باختران (کرمانشاه) باشد و با شمارههای کرمانشاه
بدون گرفتن شماره صفر بتوان تماس برقرار نمود .احتماالً از این شماره داشتیم و نیاز بیشتری احساس میشد
و یا آن را اصالً نداشتیم .در ستاد لشکر یک یا دو شماره اف ایکس تهران هم در آن زمان داشتیم که پاسخگوی
نیازمندی های خدمتی و نیروی انسانی نبود .ضمناً بگویم که آن زمان کرمانشاه را باختران میگفتند و جَوسازی
شده بود که کلمه ک رمانشاه طاغوتی است .اما بعد از مدتی مسئوالن به این نتیجه رسیدند که نام این شهر و این
استان همان کرمانشاه باشد و ربطی به کلمات طاغوتی ندارد.

  2411بلوک سیمانی تقسیم شود :گردان  011تعداد  ،411گردان  081تعداد  ،411گروهانقرارگاه تعداد  111عدد.
توضیح :آن زمان با دستور اینجانب یک دستگاه بلوكزنی دستی  ۸یا  ۴خانهای خریداری شد و با استفاده از
سیمان و ماسه موجود و دو یا سه نفر سرباز در همان نزدیکی قرارگاه ،کارگاه بلوكزنی راه انداختیم و گاهی نیز

 /۷۳0چگونه میجنگیدیم
سرکشی مینمودم و دستوراتی برای تسهیل و پیشرفت کار میدادم .این طرح تقسیم حاصل آن فعالیت است.
این بلوكها را برای دیوار سنگرها الزم داشتند .سنگرهای ی که نیاز بود به مدت طوالنی محل کار و یا محل
استراحت باشد .در سنگرهای طوالنی مدت ،معموالً کیسه شنها میپوسید و یا موشها سوراخ و پاره مینمودند
و بعد ریزش خاك داخل کیسه و باالخره فرو ریختن دیواره سنگر و حادثه و خسارت .روی سقف این سنگرها
نیز پس از چیدن تراورس و یا تیرآهن و بعد چیدن کیسه شنی ،خاك ریخته میشد تا در برابر گلولههای
توپخانه و خمپاره و حتی بمباران هوایی دشمن مقاوم باشد .برای ریزش باران و آبچکانی سقف نیز روی سنگر
را نایلون پهن و ضخیم میانداختند و بعد ،آن نایلون با خاك و گِل و بوته در مقابل عکسهای هوایی و نیز
دیدهبان دشمن استتار میشد.

ـ وسایل فرسوده ،042 :سوار زرهی0124 ،000 ،288 ،؟
ـ محل شغل سازمانی درجهداران وظیفه پشتیبانی؟
توضیح :موضوع دقیق دو جمله باال چه بوده ،یادم نمیآید.

پنجشنبه 48/02/01؛ ورود استاندار ایالم براي دیدار لشکر
امروز آقای میرولد ،استاندار جدید ایالم ،با اطالع قبلی به منطقه لشکر آمدند .همراهان
ایشان دو نفر را یادداشت کردهام :آقایان حائری و کریمی .ایشان را بردیم به دیدگاه توپخانه
در محور کنجانچم ،با دوربین بزرگ دیدهبان ،مواضع دشمن را دیدند .به شهر مهران هم که
تخریب شده بود و کسی در آن زندگی نمیکرد نیز رفتند و آن را دیدار نمودند و بعد صرف
ناهار در قرارگاه و بعد مراجعت به ایالم.
بعد از بدرقه مهمانان تا نیمه شب ،به امور جاری فرماندهی مشغول بودم.
جمعه 48/02/04؛ کمیسیون فرماندهان
برابر روش جاری که در صفحات قبل شرح داده شد امروز صبح تا ظهر جلسه فرماندهان
را داشتیم.

نکات یادداشت شده:
گردان  :000سرگرد سیاح

یادداشتی ندارم.

جمعه ۴۸/۷2/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۳۷/

گردان  ،081سرگرد فتحالهی

یادداشتی ندارم.
گردان  : 011سرگرد لطفعلیزاده
ـ ایجاد خاکریز دوم
ـ دسته تاو را فعال کردیم ،موشک تاو واگذار شود.
ـ فعال نمودن دسته موشک  011مم
توضیح :این دسته در زمان فرماندهی سرگرد بسطامی فعال گردیده بود و سیستم هدایت آتش  ۴000میلیم
آن به صورت ابتکاری به  ۴۸00میلیم تبدیل شده بود .حاال منظور این فرمانده گردان در آن روز چه بوده یادم
نمیآید.

ـ درباره مزاحمت دامدارها
توضیح :منظور گله های گوسفند و  ...از عشایر است که وارد محدوده عقب یگانها میشدند .چون ناشناس
بودند ،از نظر اطالعات نظامی ایراد داشت .یگانهای عملیاتی در تمام مناطق عملیاتی ،محدودهای را برای ورود
غیر نظامیان و احشام آنان ،مناطق ممنوع تعیین کرده بودند.

ـ در مورد کسري سیمهاي مخابراتی
ـ موتور گازي جهت ارتباط
ـ نامههاي عادي را به مأمور در مرکز پیام رسید نمیدهند.
ـ کمبود وسایل هدایت آتش خمپارهانداز  021مم
ـ کمبود وسایل و تجهیزات

گردان  :042سرگرد شرفیان

یادداشتی ندارم.
گردان  :288سرهنگ 2عنبري
ـ سربازان باقیمانده را در یک سري آموزش بدهیم.
توضیح :موضوع چه بوده یادم نمی آید ،فکر کنم مأموریت آموزش اولیه سربازان وظیفه واگذاری در اندازه یک تا
دو گروهان به باقیمانده این گردان واگذار شده بود.

 /۷۳2چگونه میجنگیدیم
ـ کابل تلفنهاي ما خراب است و اقدامی نشده.
توضیح :منظور چه بوده ،یادم نمیآید.

ـ سرویس دیرتر برود برگههاي مرخصی ساعت  01صبح داده میشود.
توضیح :منظور خودرو اتوبوس است که هر روز صبح ،نفرات افسر و درجهدار که به مرخصی برای خرمآباد
میرفتند را میبرد .اتوبوس دیگری هم همان روز از خرمآباد حرکت میکرد و نزدیک شب به منطقه میرسید.

ـ ایام تعطیالت از بدهی نفرات کسر نشود.
توضیح :فکر کنم بعضیها بودند که به علل نیازهای شخصی به مرخصی بیش از اندازه تعیین شده با موافقت
فرماندهان رفته بودند ،به شرطی که به ازای آن از مرخصیهای بعدی آنان کسر و تسویه گردد.

گردان  818توپخانه؛ سرگرد سالمی
ـ نامههایی که لشکر ضرباالجل جواب میخواهد.

گرد ان  :0108سرگرد نمازیان
ـ تانکر آب میخواهیم ،قرارگاه به ما آب میدهد.
ـ وسایل اصالح (آرایشگاه) گردان ندارد.
ـ در محلی که گردان وجود دارد سرپناه ندارد.
توضیح :این گردان در این زمان در منطقه عقب مستقر و مشغول آموزش و سازماندهی بود ،تا چند روز بعد به
خط پدافندی اعزام شود.

گردان  :0121سروان ر فیعزاده
ـ از لشکر کسی این چند روزه نیامده به ما سر بزند.
ـ جواب بیسیمهاي ما را ندادهاند.
توضیح :معلوم است این گردان در عقب و مشغول آموزش و سازماندهی بود ،با کوهی از مشکالت مانند سایر
گردانها ی قدس که در صفحات قبل چگونگی آن بیان گردید.

ـ یک تانکر آب داریم و کافی نیست.
ـ تدارک گردان با این دو تویوتا ممکن نیست.
ـ هر هفته یک اکیپ تعمیراتی براي ما بیاید.

جمعه ۴۸/۷2/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۳۲/
ـ درجهدار اضافه بر سازمان را میخواهند از ما بگیرند.
توضیح :منظور آن است که به این درجه دار نیاز خدمتی دارد ،اما به علت کوچک بودن جدول سازمان گردان
قدس ،شغل سازمانی ندارد و اضافه بر سازمان محسوب میشود.

ـ وام بانک ملی  11نفر داده شده و  0نفر به گردان قدس دادهاند.
توضیح :این وام چه مبلغ بوده و چه شرایطی داشته ،یادم نمیآید

ـ فاسد شدنی ما را پشتیبانی بیاورد به آشپزخانه گردان تحویل دهد.
توضیح :این خواسته خارج از روش معمول آمادی بود ،اما این گردان به واسطه کمبود خودرو چنین
پیشنهادی داشت.

ـ در مورد کسر حقوق و تخلیه خانه سازمانی
توضیح :آن زمان دستور بود آنان که خانه شخصی دارند و یا صاحب خانه میشوند ،خانه سازمانی را تخلیه
کنند و مجاز به استفاده از آن نیستند .این دستورات برای کمبود منازل سازمانی و تقاضای زیاد بود که در نوبت
بودند وگرنه اگر کمبود نبود ،نباید این دستورات صادر میشد .بعدها برای مشاغل امیری این محدودیتها را
حذف کردند .حاال چقدر درست است ،من نظری نمیدهم .هرچند که خود در برههای ،این گونه از خانه
سازمانی استفاده نمودم.

ـ تلفن جهت فرماندهان خارج از نوبت باشد و برنامه ما را از  1تا  1شب دادهاند
توضیح :یک تلفن اف ایکس تهران در جایی دایر شده بود که پرسنل پایور از آن برای تماس با خانواده استفاده
کنند .با این وضع صف انتظار به وجود میآمد و معطلی.

گردان  :0124سرگرد باتمانقلیچ

یادداشتی ندارم.
گردان  :0188ستوانیکم اکبري معصومی
ـ  81نفر به گردان  081دادهایم ،به ما برگردانند.

گردان  :012ستوانیکم شکرانیفر
ـ کمبود گونی داریم .تعداد  21هزار خواستیم و  0111عدد دادهاند.
ـ گریدر از مهندسی خواستیم و لشکر هم ابالغ نموده ،پین آن خراب است و هنوز به ما ندادهاند.

 /۷۳۸چگونه میجنگیدیم
ـ در پارک موتوري ما دارند شخم میزنند .گفتیم نامه از لشکر بیاورند.
توضیح :موضوع چه و کجا بوده و فرد مخاطب چه کسی بوده یادم نمیآید .احتماالً کشاورزی از طرف جهاد
خودکفایی لشکر بوده است .زیرا از کار کشاورزی کشاورزان آن منطقه ،چیزی به خاطر ندارم و اصالً غیر از
دامداران ،از اهالی ،کسی در آن مناطق حضور نداشت.

گردان پشتیبانی :سرهنگ حسینیان

یادداشتی

ندارم.

گروهان قرارگاه :سروان غیاثی

یادداشتی ندارم.
سایر یادداشتها:
 کمبود خودرو کا ام در سطح لشکر کمبود درجهدار آجودانی در گروهان قرارگاه. تعمیر و نگهدار ي باقیمانده پشتیبانی فعال نیست. نامه گردان  000درباره آمار سیمها را رکن 8عودت داده است. -از این کابلهاي  8رشتهاي اگر بخرند ،تمام تلفنها درست میشود.

گروهان مهندسی :سروان ولدخانی
 درموقع بار زدن بلوکها دقت کنند که نشکنند. کمر شکن جهت انتقال گریدر از میمک به مهران میخواهیم. روغن سوختهها جمع آوري شود.توضیح :احتماالً برای پاشیدن روی جاده نیاز داشت.

گردان ژاندارمري :ستوانیکم اسماعیلی
 دمپر  2/1تنی میخواهیم. -در مورد دامها

جمعه ۴۸/۷2/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان ۷۳۳/
 گروهان را تقویت کنیم ،در جایی قرار گرفته که عراق میتواند آن را دور بزند .جاهاي خالیبراي عبور دشمن وجود دارد.

گردان پدافند :ستوانسوم سلکی
 -در مورد واگذاري وسایل و نیز امتیازات ،بر مبناي یک آتشبار به ما میدهند.

دفتر نگهداري :ستوانیکم فوالدوند

یادداشتی

ندارم.

آماد :ستوانیکم سرابندي
 عودت چراغهاي والور و  ...که یگانها ندادهاند. در مورد کسر سازمان تجهیزات محدودیتی نیست.توضیح :منظور این که اگر در مورد تجهیزات کسر سازمانی دارید ،محدودیتی وجود ندارد ،بیائید بگیرید.

عقیدتی سیاسی :ستوانیار اکبرپور

یادداشتی

ندارم.

آجودانی کادر :استوار دالوند

یادداشتی

ندارم.

حفاظت :ستوان فرخزادي
 کنترول پست شنودها ،دهنی برداشته شود .بیسیمهاي دیگر کنترل کنند. یک نفر را به نام رحمتاهلل شعبانی از استخبارات عراق را در منطقه گردان  000دستگیر کردیم. نفر بعد هم به نام فتحاهلل رحمتی در منطقه گردان  0121دستگیر شد. -در صورت مشاهده و دستگیري ،بدون بازجوئی تحویل حفاظت شوند.

بازرسی :ستوانیار غالمرضائی
 در مورد تصادف ،سرنشین خودرو هم تنبیه میگردد .راننده اگر افسر باشد لغو دستورخواهد شد.

 /۷۳۴چگونه میجنگیدیم
 -چپ شدن ماشین آب که چراغ نداشت ،مأموریت آن به دستور فرمانده بوده است.

دژبان :ستوانیکم علینژاد

در منطقه بازداشتگاه نداریم.
رکن :0سرهنگ کامیاب
 بازدید از طریق ارکان ستاد گردان انجام بگیرد و در سوابق باشد. -در مورد ترخیص سربازان ،وضع ظاهري آنان بازدید خواهد شد.

رکن :2سرگرد شقاقی
 گشتیهاي شناسایی به نحو مطلوب انجام شده ،بهترین در کمیسیون مطرح شود .اینکهگشتیها از یگان کنده شوند ،ترس آنان ریخته میشود.

رکن :8سرهنگ 2مقدم
 گشتی هاي رزمی آمادگی داشته باشند .گردان  081 ،000 ،042در تقدم یکم و بقیه در تقدم بعد. نتیجه آزمایش آموزش  81روزه این دو گروهانتوضیح :معلوم است دو گروهان به مدت  ۸۳ر وز عقب آورده شده و برابر برنامه آموزشی  ۸۳روزه آموزش
گذرانده و در پایان آزمایش شدهاند.

رکن :8سرگرد گودرزي

یادداشتی ندارم.
نکته :شما متوجه میشوید بعضی از ارکان و سرویسها و یگانهای پشتیبانی معموالً در
کمیسیونها صحبتی نکردهاند و اگر هم حرفی زدهاند درباره خودشان نبوده ،بلکه نکات اطالع
رسانی به یگانها ی لشکر بوده است .علت این موضوع که از مشکل خود حرفی نزدهاند ،آن
است که آنان معموالً در هر روز با مسئوالن لشکر در تماس مستقیم خدمتی هستند و اگر
هم مشکلی داشته باشند ،در این دیدارها بیان میکنند و نیازی به بیان آن در جمع
فرماندهان نیست.

دوشنبه ۴۸/۷2/۷۳؛ جلسه در استانداری درباره زمین ۷۳۱/

شنبه 48/02/01؛ حرکت به سمت خرمآباد
امروز صبح به سمت خرمآباد حرکت کردم و پیش از ظهر به پادگان رسیدم.
یکشنبه 48/02/04؛ بازدید قسمتهاي مختلف پادگان
یادداشتی ندارم
دوشنبه 48/02/01؛ جلسه در استانداري درباره زمین
امروز پیش از ظهر جلسه ای در حضور استاندار درباره واگذاری زمین به تعاونی مسکن
لشکر  ۴۸برگزار شد و بنده نیز بنا به دعوت استاندار ،شرکت نمودم .این جلسه در پاسو به نامه
اینجانب به استاندار بود که در صفحات قبل ارائه گردید.
نکات یاداشت شده از این جلسه:
آقاي جهرمی؛ استاندار:
 جلسه براي کمک به پرسنل لشکر است ارتش به زمینهایی نیاز دارد که مناسب پادگانها و زمینهاي آموزشی باشد. اعضاي جلسه :آقایان :یاراحمدي ،مهندس معتمدي ،مهندس بشیر ،فوالدي ،صابري،سرهنگ 2طوسانی و اینجانب .ضمناً سرگرد رضامند از مدیریت مهندسی معاونت لجستیکی نزاجا و
یا از فرماندهی مهندسی و ساختمان نیز که مدیریت ستادي امالک نزاجا را برعهده دارند ،در این
جلسه حضور داشت.

آقاي یاراحمدي:
  01درصد هر زمین را اخیراً دستور دادهاند که براي پرسنل نظامی نگهداریم. تا حاال  008قطعه تحویل گرفتند ،لشکر  18قطعه گرفته. ماده  01قانون زمین شهري مربوط به سازمان زمین است  ...ما قبول کردیم در صورت واگذاريزمین از لشکر 41 ،درصد را به پرسنل بدهند.
 0811 -نفر ثبت نام کردهاند .از تعاونی هم  111نفر ،جمعاً  2111نفر متقاضی هستند.
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آقاي صابري؛ شهردار خرمآباد:
 ارتش ما را مسخره کرد و سربهسر ما گذاشت.توضیح :شما از همین جمله بفهمید که آن زمان در شهرها دستاندرکاران دستگاههای کشوری چه روحیهای
داشتند و چگونه دنبال منافع سازمانی و شغل خود بودند تا منافع ملی و پیروزی قوای خودی بر دشمن و
تقویت روحیه رزمندگان .ایشان منظورش این بود که چرا زمینهای منوچهرآباد که در مجاورت پادگان قدیم و
نزدیک قلعه فکاالفالك است و در زمان خود زمین آموزش نظامی بوده ،ارتش برابر قانون زمین شهری در
اختیار ما نمیگذارد؟ چند سال است که مکاتبه میکنیم و نتیجه نگرفته ایم .با این دیدگاه آقایان ،لشکری که در
حال جنگ است و پادگان را رها کرده و در اختیار نیروهای باقیمانده گذارده است ،ایدهآل آن است که این
پادگان و زمین های آن را در اختیار مسئوالن شهری بگذاریم تا شهر را توسعه دهند و موقعیت شغل خود را باال
برند .حاال این لشکر و پرسنل حال و آینده آن چه خواهد شد ،و حال چگونه مشغول جنگ است ،آقایان فکر
می کردند به ما ربطی ندارد ،آن مشکل ارتش است ،مشکل ارتش هم مشکل کشور است و ربطی به ما ندارد.
ناگفته نماند در این جلسه ،چون مخاطب اصلی دیگران من بودم و از طرفی متقاضی اصلی برای واگذاری زمین
به پرسنل لشکر نیز بودم ،در پاسو تمام این مطالبی که مطرح میشد ،از منافع لشکر و حقوق رزمندگان لشکر دفاع
کردم .منتها در دفتر یادداشت خود فقط جمالت اصلی آنان را یادداشت کردهام و جمالت خود را یادداشت نکردهام.
الزم به ذکر است که بخش عمده این زمین در سالهای بعد به تعاونی مسکن لشکر واگذار شد و اکنون به نام
کوی ارتش (باقرالعلوم) معروف است.

 -اگر نیاز به زمین دارید ،اعالن کنید براي چیست؟

سرگرد رضامند نماینده مهندسی نزاجا گفت :نیاز آموزشی داریم.
توضیح :زمین آموزشی برای یگان نظامی تعریف خاص خود را دارد .این زمین باید آنقدر وسعت داشته باشد
که یگان نظامی بتواند آموزش های رزم صحرائی خود را در رده دسته تا رده لشکر را و نیز تیراندازی با سالح
سبک و متوسط و سنگین را از تفنگ تا تانک و توپ اجرا نماید .ضمناً عوارض طبیعی مناسب نیز شامل دشت،
ارتفاعات ،رودخانه و  ...در آن وجود داشته باشد.

 ارتش باید موضع خود را در مقابل ماده  01نشان دهد ،این قانون را امام امضاء کردهاند واستفسار شده است.
توضیح :مالحظه میفرمائید نگاه این آقای شهردار نسبت به ارتش به واسطه چند هکتار زمین چقدر تند است.

 من گفته بودم  ٪011زمین را میدهیم به شما و معادل آن نیز به شما زمین میدهیم (زمینهايخارج از شهر) .

چهارشنبه ۴۸/۷2/2۷؛ حرکت به سمت تهران برای مرخصی ۷۳۳/

استاندار:
 ظرف مدت  0تا  0/1ماه زمینهاي ملی که میتوانیم واگذار کنیم ،لشکر شناسایی و معرفی کند.توضیح :آن زمان جناب طوسانی را مأموریت دادم که این کار شناسایی را انجام دهند تا به نزاجا گزارش و بعد
به استانداری اعالم نمائیم .کارهایی هم انجام شد ،اما اطالع دقیقی از آن یادم نمیآید.

آقاي معتمدي:

نامه از وزارت مسکن نوشته شده که در  ۷۷/۲0آنان با نماینده وزارت دفاع بیایند اینجا.
آقاي فوالدي:
 -در خارج از محدوده شهري ،نمایندهشان بیاید بررسی میکنیم.

مهندس بشیر:
 اصالً این زمین آموزشی است ،باید آموزش و پرورش بگیرد.توضیح :تعریف زمین آموزشی نظامی برای لشکری که در حال جنگ است ،به چنین تعریفی به نظر آقایان
آموزش و پرورش انجامیده است .نگاه ،مانند نگاه به ارثی است که صاحب مال آن فوت نموده است.

استاندار:

من عقیده دارم این زمینها برابر ضوابط داده شود .این  ۴0هکتار زمین منوچهرآباد ،تعداد
 ۷۳00واحد در میآید.
بعد از این جلسه به پادگان برگشتیم و تا غروب مشغول ادامه کار و بازدید قسمتهای
مختلف پادگان بودیم.
سهشنبه  ،48/02/21ادامه بازدید قسمتهاي مختلف پادگانی
امروز نیز کار بازدید خود را از قسمتها و امالك در اختیار پادگان ادامه دادم.
چهارشنبه 48/02/20؛ حرکت به سمت تهران براي مرخصی
امروز از صبح به سمت تهران برای استفاده از مرخصی مانند روشهای گذشته که شرح
دادم حرکت کرده و موقع مغرب به منزل رسیدم.
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چهارشنبه48/02/24؛ یادداشت دارم که در این تاریخ گردان  042یک گشتی رزمی
به نام فجر  0انجام داده بود.
چیز دیگری ننوشتهام و یادم نمیآید .به نظر میآید یک کار معمولی بوده و حالت مثبت یا
منفی فوقالعاده به وجود نیامده بود .اما در هر حال در آن موقعیت کاری با ارزش بوده است.
پنجشنبه  48/02/22تا پنجشنبه  48/02/21مرخصی
این یک هفته در مرخصی بودم و مشغول رسیدگی به کارهای شخصی و همزمان ارتباط
تلفنی با لشکر در منطقه و نمایندگی لشکر در تهران بودم.
در یادداشتهای خود نوشتهام که در این فاصله مرخصی ،یک روز امام جمعه بروجرد با دو
سه نفر همراه وارد قرارگاه لشکر ما شده بودند و پس از دیدار و اطالع از آخرین وضعیت
منطقه عملیاتی لشکر و دو سه ساعت توقف به سمت مقصد بعدی حرکت نموده بودند .یادم
میآید یک قرآن جیبی که جلد زیپدار داشت و آن روزها کاری تازه بود با امضاء و یادداشت
بر جلد آن اهدا نموده و برای اینجانب باقی گذارده بودند.
جمعه 41/0/0؛ برگشت از تهران به منطقه عملیاتی
امروز از تهران به سمت منطقه عملیاتی لشکر مانند دفعات قبل حرکت کرده و شب
هنگام به قرارگاه رسیدیم و پس از حضور ،دیدار و مذاکره با معاونین و رؤسای ارکان لشکر و
دریافت آخرین اطالعات و گزارشهای الزم همزمان مطالعه ،پینوشت امضاء نامهها همراه با
پرونده موضوعی هر کدام تا نیمه شب انجام شد.
توضیح :امروز اولین روز عید نوروز بود ،معموالً در زمان های عادی ،مردم ایران در دید و بازدید فامیلی مشغول
می باشند اما در شرایط جنگ ،برای رزمندگان و مناطق عملیاتی چنین رفتاری وجود خارجی نداشت و امکان
پذیر نبود.

امروز سرهنگ کهتری ،جانشین قرارگاه غرب به لشکر آمده بودند و اطالع حضوری و میدانی
از آخرین وضعیت لشکر و بعد به قرارگاه غرب برگشتند.

یکشنبه ۴۳/۷/۲؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان 20۷/

شنبه 41/0/2؛ جلسه در قرارگاه غرب ،جانشین همآهنگ کننده نزاجا
یادداشتهایم معلوم مینماید که در این روز ،بعدازظهر فرماندهان یگانهای عمده منطقه
عملیاتی غرب در قرارگاه حضور یافتیم و با جانشین هماهنگ کننده نزاجا ،جناب سرهنگ ازگمی
دیدار نمودیم .از این جلسه یادداشتی ننوشتهام .یادم میآید در این دیدار هر فرماندهای
آخرین وضعیت و اطالعات لشکر خود را به حضور ایشان ارائه داد .بعد از این جلسه و نماز و
شام برگشتم به قرارگاه و تا فرصت کوتاه باقیمانده تا نیمه شب به ادامه کار در محل استقرار
خود پرداختم.
یکشنبه 41/0/8؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان
امروز پیش از ظهر برابر روش جاری نوبتهای قبل ،کمیسیون فرماندهان داشتیم.
نکات یادداشت شده:
گردان  :000سرگرد سیاح

یادداشتی ندارم.
گردان  :081سرگرد شهیدي
 استعداد سرباز ما روز به روز پائین میآید.توضیح :معلوم می شود که تعداد واگذاری سرباز به لشکر در هر ماه از منابع مراکز آموزشی کاهش یافته بود.
این پدیده به تدریج تا پایان جنگ ،افزایش یافت و آثار منفی خود را نیز آشکار نمود.

 وضع خودرویی ما خراب است ،دستگاه وصله چسب براي پنچري نداریم.توضیح :این یگان از گردانهای سازمانی است و نسبتاً وضع آن بسیار بهتر و بیشتر از گردانهای قدس است .با
این حال چنین مشکلی دارد که بر اجرای امور جاری یگان اثرگذار است.

گردان  :042سرگرد شرفیان
باید  4-1نفر افسر بفرستیم کالس عقیدتی سیاسی ،کارِ گردان میخوابد.
توضیح :آن زمان مدتی بود که برابر بخشنامه مرکز ،کلیه افسران و درجهداران باید دوره  ۷۴0ساعته  -عدد
ممکن است دقیق نباشد و شاید کمتر از آن بوده باشد -کالس عقیدتی سیاسی طی مینمودند .کسانی که این
دوره را ندیده بودند در انتصابات مشاغل بعدی و نیز ترفیع بعدی ،تائید به عقیدتی سیاسی همراه با تائید به
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حفاظت و اطالعات ،که یکی از بایدها در ترفیع و شغل بود برای آنان صادر نمیشد .دروس این دوره شامل
اصول عقاید ،احکام ،اخالق ،روخوانی قرآن بود .این دوره در اصل ،کار خوبی بود و پرسنل نیز از آن استقبال
مینمودند ،زیرا هم معلومات دینی خود را افزایش میدادند و هم چون در پادگان برگزار میشد ،مدتی از جبهه
دور و در ساعات غیردرسی در کنار خانواده خود بودند .اما فرماندهان نیز به جهت نیاز خدمتی و کسری سازمان،
برای اجرای امور شغل آنان مشکل میداشتند .در هر حال ،کارها با روشهای غیراصولی و گذشت به هر شکل
ممکنه و ناقص پیش میرفت .باالخره این وضعی بود که داشتیم .هم باید میجنگیدیم و هم این مشکالت را به
هر شکلی مدیریت میکردیم .ضمناً باید بگویم که فرماندهان بنا به مصالح خدمتی شخصی ،معموالً این حرفها
را در جمع اظهار نمینمودند ،زیرا ممکن بود هم از طرف آن افسران اعزام به دوره و هم از طرف عقیدتی
سیاسی مورد کدورت قرار گیرند و در سرنوشت خدمتی آنان اثر سوء بگذارد .اما این افسر معموالً این
احتیاطهای خدمتی را معمول نمی داشت و کم و بیش هم آسیب خدمتی به وی وارد میشد .این را هم بگویم
که این افسر سابقه سه بار مجروحیت در سه عملیاتهای گذشته را داشت .آن زمان هم دارای مدرك ٪۲۳
جانبازی بود .با این حال جبهه و مسئولیت را رها نکرده بود و همچنان خدمت عملیاتی خود را ادامه میداد.

 گردان ،گشتی رزمی فجر  0را اجرا نمود.توضیح :به نظر میآید گزارشی مختصر از این گشتی رزمی را در جلسه ارائه داده است.

گردان  288تانک :سرهنگ 2عنبري
 کانالها عمیق شده جهت بازدید آماده است.توضیح :این خبر نتیجه دستوری است که مدتی قبل داده بودم که کلیه یگانهای خط مقدم راههای رفت و
آمد نفرات خود را از داخل کانال های روباز ،طراحی و اجرا نمایند .زیرا تلفات نفرات در این مسیرها ،در اثر آتش
گلولههای مستقیم و غیرمستقیم دشمن تقریباً به صفر خواهد رسید .برای این کار الزم بود که از نیروی کار و
بیل و کلنگ افراد خود استفاده و با کندن زمین کانالها را ایجاد کنند .حاال این فرمانده میگفت ،ما این دستور
را کامالً اجرا کردیم و بیائید بازدید کنید .باید گفت که بعضی از این کانالها از قبل وجود داشتند ،اما من
خواسته بودم که عمق کانالها به اندازه قد یک سرباز باشد .اگر کوتاه باشد آسیبپذیر است.

 کارتهاي تردد دادهاند به برادران سپاه و گفتهاند با  01نفر همراه .اما اینها وقتی میآیندبدون کارت و بدون همراه میآیند.
توضیح :این هم مشکلی از مشکالت آن روزگار بود .با استفاده از همین بینظمیها که به شکل عادت درمیآمد،
منافقان در دورههای بعد در تمام جبهه جنگ ،به ظاهر خود را به شکل موجه در میآوردند و بعد به مواضع
خودی وارد میشدند و شناسایی و جاسوسی کرده و باالخره آسیبهای جدی دیگر وارد میکردند .شما ببینید
در همان زمان ،دست اندرکاران ،این خطرات امنیتی را متوجه بودند و باالخره با هماهنگی مسئوالن سپاه محلی
این کارتها را صادر نموده بودند ،اما در اجرا باز هم همکاران آنان این مقررات را نادیده میگرفتند و باالخره

یکشنبه ۴۳/۷/۲؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان 20۲/
درگیریها و حادثههایی ایجاد میشد .در گزارشهای هشت سال جنگ از این نمونهها که حتی منجر به
تیراندازی شده متأسفانه کم و بیش وجود دارد .اجازه بدهید این حرف را هم همین جا بگویم که در مجموعه
منظم امکان مدیریت خوب وجود دارد .در مجموعه نامنظم امکان مدیریت خوب اصالً وجود ندارد ،هرچند مدیر
خوب بر مجموعه گمارده شود .بلکه باید ابتدا مجموعه را منظمسازی نمود و بعد مدیریت خوب را آغاز کرد .شما
اگر دقت کنید ،خداوند متعال نیز عالم آفرینش را بر اساس نظم دقیق خلق نموده و با همین نظم دستگاه آفرینش
مدیریت میشود .شما هر جای کشور و بلکه در کل کشور در هر موضوعی اِشکال دیدید ،قبل از آن که مدیران آن
را متهم کنید ،بینظمی را متهم ردیف  ۷محسوب کنید و ردیفهای بعد سایر متهمان.

 چسب وصله در یگان نیست و نداریم .تعدادي تیوپ براي تعویض نیاز داریم.توضیح :معلوم است چسب وصله تیوپ در آن زمان کمیاب بوده و مشکلی بر مشکالت را افزوده است .احتماالً
در این مورد نماینده پشتیبانی لشکر توضیح الزم را داده و من نیز دستوراتی دادم .اما یادداشتی ندارم که در
اینجا به اطالع خواننده برسانم.

گردان  :011سروان مرادي
 اشاره به فعالیتهاي گذشته این خودروهاي  014ما خیلی مهم است و میخواهیم حاضر بکار شوند.توضیح :تفنگ  ۷0۴مم سالحی است ضد تانک با برد مؤثر حدود  ۲کیلومتر و حداکثر  ۱کیلومتر ،به اندازه یک
لوله تانک میباشد .این سالح روی سه پایه مستقر است و وزن آن نیز سنگین است .استاندارد آن چنین است
که روی یک خودرو جیپ سوار میشود و در روی آن به سمت هدف شلیک میکنند و بالفاصله با همان
خودرو به عقب و پشت سنگر میآورند که از طرف دشمن متقابالًبه آن شلیک مؤثر انجام نگیرد .خوانندهای که
این اسلحه را نمی شناسد ،شاید ذهن وی چیزی شبیه تفنگ را تصور نماید .در حالی که کلمه تفنگ بر نام این
سالح با آن تصور فرق دارد ،در واقع یک نوع توپ است .در این جلسه افسر یاد شده میخواست که این جیبها
که به علل نیاز به قطعه بدون استفاده هستند ،حاضر بکار شوند .اما در آن زمان ما بعضی از قطعات اصلی آنها را
نداشتیم حتی باطری و الستیک.

گردان  :818سرگرد علی مددي

یادداشتی ندارم.
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گردان  :012ستوان پرندوش
 میدان مین و سیم خاردار در مناطق حساس از طریق مهندسی انجام گیرد.توضیح :این چیزی بود که خود نیز به آن حساسیت و عالقه داشتم ،اما با آن گروهان کوچک در سطح لشکر و
سیستمهای بوروکراسی برای درخواست مین و سیمخاردار و تصویب نیازمندی تا رده نزاجا و باالخره دریافت
انجام میشد که باالخره آن شد که شد؛ یعنی در سالهای پایان جنگ ،منافقین و دشمن هرجا اراده کردند،
بدون مانعی به زور آتش و یگانهای خود نفوذ و پیشروی کردند .اما ما میخواستیم به مواضع دشمن نفوذ کنیم،
آنقدر مین و سیمخاردار و مواد منفجره و کانال و خاکریز در مسیر ما قرار داشت که هرچه انرژی داشتیم ،خرج
عبور از آن میکردیم و باالخره گرفتار پاتکها و یگانهای تازه نفس دشمن میشدیم .من با آن که به فرمانده
گروهان مهندسی خیلی فشار آوردم که سر عت این کار را افزایش دهد ،اما گرفتار موانع بوروکراسی و آمادی
ناخواستهای میشدیم که دیگر از رده لشکر خارج بود .من هرقدر بخواهم با کلمات ،آن اوضاع و احوال را برای
خواننده مفهومسازی نمایم ،نمی توانم .زیرا مفهوم بعضی از موضوعات ،کلمات ،فعالیتها با کلمات قابل توصیف و
تفهیم نیستند .حتی این حرفها برای تعداد زیادی از دستاندرکاران نیروهای مسلح و یگانهای نظامی و
نظامیان کنونی نیز مفهوم نیست.

 اشاره به فعالیتها مهماتی که از نقطه آماد به ما واگذار میشود ،کم است.توضیح :این محدودیتها ،در سطح کشور بود که از باالدست تعریف شده بود و نقطه آماد نیز برابر آن دستورات
واگذار میکرد.

 کمبود پرسنل در خط که بارها گزارش کردهایم.توضیح :حرفی بود بسیار درست و منطقی ،اما در آن زمان ،سربازان هر پایه خدمتی در هر ماه در سطح کشور،
در نیروهای مسلح ،آنقدر به جاهای مختلف تقسیم میشدند که باقیمانده سهمیه نزاجا هرچه میشد ،در هر
حال خیلی کم بود .با همین نسبت به آن گردان خط مقدم کم میرسید .داستان آن گلوله برف بود که دست به
دست میشد و به دست نفر آخر ،در چه اندازهای می رسید .در هر حال این نوع مدیریت منابع انسانی در سطح
کشور ،نتیجهاش به طور کلی به نفع دشمن و به زیان خودی تمام میشد.



گردان  :0121سروان حقایقی
 توانستیم منطقه را از جلو و عقب کامالً از ورود احشام و چوپان کنترل کنیم. -کمبود سرباز با توجه به گسترش وسیع یگان.

یکشنبه ۴۳/۷/۲؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان 20۳/
 وسایل فرسوده داریم که اینها را مرتب باید جابجا کنیم ،اینها را از ما تحویل بگیرند.توضیح :روشهای تعریف شده عودت وسایل فرسوده ،پیچیدگیهای خاص خود را داشت ،بر همین اساس این
نوع مشکالت بر یگانهای ما حاکم بود.

 جاده ما خیلی خراب است و نیامدند درست کنند. پست شنود لشکر در گردان ،کنترل گروپ ،ضبط صوت ،بیسیم پیآرسی  11میخواهد. تعدادي سرباز سازمانی به ما براي موتوري و ستاد گردان بدهند.توضیح :منظورش آن بود که تمام وظیفه های ما هم پایه و در پایان شش ماه خدمت هستند .در حالی که
برای موتوری و ستاد گردان نیاز به سربازانی داریم که بیش از شش ماه در اختیار داشته باشیم ،تا تداوم و
تجربه امور ما حفظ شود .این چیزی بود که در گردانهای قدس چنین نفراتی را پیشبینی و سازماندهی نکرده
بودند .اما در عمل احساس نیاز میشد و ما باید به طریقی خودمان ،خارج از تعریفهای سازمانی حل میکردیم.

گردان  :0124سروان صحراگرد
 دو دیدگاه به صورت کندن تونل ایجاد کردیم. ترمیم کانالها در خط پدافندي در مورد برادران سپاه که بعضی روزها  01-02نفر میآیند و صورت اسامی آنان معلوم نیست ونیز مشکل جیره غذایی آنان.
توضیح :این آقایان در سراسر جبهه در تعدادی از نقاط کلیدی مستقر بودند و اطالعات جبهه و مشاهدات خود
را به فرماندهان خود در سپاه ارائه میدادند .معموالً این رفت و آمدها و نفرات نیز پیوسته در تغییر بودند .ضمناً
در این نقاط ،این آقایان هیچ گونه مسئولیت پدافندی نداشتند .مسئولیت به عهده یگان در خط بود که این
آقایان در منطقه آنان رفت و آمد می کردند .گاهی هم این رفت و آمدها و رعایت نکردن نکات ایمنی سبب
هوشیاری دشمن میشد و ناامنی منطقه را افزایش میداد.

 -براي آشپزخانه گردان پلیت و نبشی نیاز داریم.

گردان  :0188سروان بهادري
 حدود  04-01روز است که مشکل آب داریم .ماشین گردان  000که به ما آب میرساند چپکرده.
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 این گردان سه دستگاه تویوتا دارد که تا  8-8روز پیش با آنها تدارک میکردیم ،اما یکی ازخودروها خراب و یک دستگاه دیگر سیمپیچی آن اتصالی کرده و یک نفر برقکار خودرو از
پشتیبانی خواستهایم .حاال فقط یک دستگاه تویوتا داریم .هماکنون به هر سنگر ،روزانه فقط نصف
یک گالن  21لیتري میتوانیم برسانیم.
توضیح :این هم شاهد بر حرفهای قبلی من درباره این گردانها ،چون از ابتدا شکلگیری آن غیراصولی بوده و
با روش برداشت و چسبکاری انجام شده بود ،هر کاری انجام شده بود ،هر کاری میکردیم ،باز هم یک جای آن
لنگ بود .ببینید مدیریت این یگانها چقدر برای سلسله مراتب سخت بود.

 کمبود پرسنل با توجه به حساسیت منطقه که نگهبانی زیاد باید بدهند و مرخصی هم نمیتوانیمبفرستیم .این  81نفر نفرات ما را ،گردان  081رها نماید ،تا الاقل مقداري از مشکل ما کم شود.

گردان ژاندارمري :سروان دادبه
 در مواضع جدید مستقر شدیم ،مصالح خیلی کم دارند. فعالیت سواد آموزي ما زیاد شده.توضیح :قبالً شرح دادهام که سربازان ما آن موقع تعدادی بیسواد بودند.

 دو کیلومتر سیم مخابرات میخواهیم و احتیاج زیاد داریم .از لشکر به ما بدهند.توضیح :این گردان نیازمندی آمادی خود را باید از یگان اصلی خود یعنی ژاندارمری تأمین مینمود .با این حال
این مشکل را از منابع سازمانی خود نتوانسته حل کند و حاال میخواهد لشکر خارج از تعریفهای سازمانی و
آمادی این سیم را در اختیار بگذارد.

گردان  :800سروان گلکار
 -نیاز به وسایل سنگري داریم

گردان پشتیبانی :سرگرد سیاهوش

یادداشتی ندارم.

یکشنبه ۴۳/۷/۲؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان 20۱/

گروهان مهندسی :ستوان ارغند
 جاده گردان  :042از دیشب آغاز شدهتوضیح :این جاده یدکی برای یکی از گروهان ها که نقطه حساسی را در اختیار داشت ،قرار بود درست شود و
قبالً درباره آن صحبت کردهام.

 بیل مکانیکی در قرارگاه غرب استتوضیح :یادم نمیآید بیل ما بوده و یا باید در اختیار ما میگذاشتند؟

آتشبار پدافند :ستوان جهانگیري
 نماز آموزي انجام دادیمتوضیح :این موضوع را قبالً شرح دادم و حاال آثار آن برنامه آشکار میشود.

 سرباز کم داریم خودرو کم داریم ما را مانند آتشبار حساب میکنند در اجناس واگذاري.توضیح :منظورش آن بود که آمار ما از یک آتشبار بیشتر است و پراکندگی آن هم زیادتر.

 تعداد دو یخچال به ما دادند.توضیح :منظورش آن طرح تقسیم  ۳۴دستگاه یخچال است که در صفحات قبل شرح آن ارائه شد.



گروهان سوار زرهی :ستوان امیري
 -منطقه بنه گروهان ما نیاز دارد تیغ زده شود

گروهان قرارگاه :سروان غیاثی
 وسایل از طریق رکن  8به ما میدهند و بعد میرویم بگیریم ،میگویند در باقیمانده است.خوب است قبالً بررسی شود و بعد طرح تقسیم بدهند.
 االن لباس که به سرباز میدهند ،کاله نمیدهند. ماشین ها را در جایی که سنگر تهیه شده پارک کنند.توضیح :چون ماشینهای این گروهان قرارگاه بیشتر در اختیار ارکان ستاد است ،از بابت دلسوزی میخواهد که به
رانندهها بگویند در جای مربوط ببرند که سنگر دارد تا در مواقع بمباران دشمن الاقل این خودروها کمتر آسیب ببینند.
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یگان دژبان :ستوانیار عظیمی

یادداشتی

ندارم.

رکن :0سروان مومنی

یادداشتی ندارم.
رکن :2ستوانیکم باباخانی
 در مورد تردد برادران سپاه و همراهان و کارت با قرارگاه غربتوضیح :معلوم است توضیحاتی درباره این مشکل بیان نموده است.

رکن :8سرگرد داالیی
 در مورد بازدید تفنگ  014که انجام شد و خاطره آن افسر اسرائیلی در آموزش خمپارهانداز 021مم در ایران.
توضیح :موضوع چه بوده؟ یادم نمیآید.

رکن :8سروان شیخاحمد

یادداشتی ندارم.
بازرسی :سروان گودرزي
 در  48/02/21دو انفجار در دو یگان داشتیم و باعث تأسف شدتوضیح :موضوع چه بوده من یادم نمیآید .ضمن آن که در این روز من در تهران و مرخصی بودم که روز بعد به
منطقه برگشتم .احتماالً انفجار گلولههای ما بوده در اثر بیاحتیاطی و یا آتش دشمن به واسطه آن که گلولهها
در سنگر قابل قبول نبودند.

 تا کنون دو جسد گردان  000تخلیه نشده و شرح وقایع میخواهد ،براي معراج شهدا فرستاده شود.توضیح :از این جمله معلوم میشود این انفجار دو شهید داشته و از  ۷2/2۳تا امروز -۷/۲ -مدارك الزم آماده نشده
است .حاال آن دو شهید چه کسانی بودند و آیا در عقب بوده و از غیرنظامیان عشایری بوده ،چیزی یادم نمیآید.

ستوان فرخزادي :حفاظت و اطالعات
 -در بهکارگیري سالح و مهمات و آمارگیري آن ،فرماندهان توجه فرمایند.

یکشنبه ۴۳/۷/۲؛ کمیسیون فرماندهان ،دیدار عقیدتی سیاسی قرارگاه غرب و همراهان 20۳/
 در مکالمات تلفنی رعایت حفاظت گفتار شود. صدوراالحرار ،قبوراألسرار حضرت علی(ع) سینه آزادگان محل حفظ اسرار است.توضیح :جمله فوق را از حضرت علی بیان داشتند ،منبع آن را پیدا نکردم و در نهجالبالغه هم نیافتم تا به
خوانندگان ارائه دهم.

عقیدتی سیاسی :ستوانیار اکبرپور

یادداشتی ندارم.
آجودانی :استوار دالوند

یادداشتی ندارم.
شعبه وظیفه :ستوان رازي
 جهت کادر مربی قدس  8نفر سرباز سهمیه گردان  000نیامد .زیرا سرباز را همان روز فرستادهبودند مرخصی.
توضیح :منظور سربازانی بودند که  ۷۴ماه خدمت کرده و برای کادر مربی یگانهای قدس انتخاب شده بودند
که به مرکز آموزش درجهداری در تهران اعزام شوند که قبالً فرمانده آن بودم ،برای طی دوره  ۸۳روزه برای
مربی و باالخره درجه گروهبانی وظیفه ،برای گردانهای قدس که تقسیم خواهند شد .خالصه این هم در آن روز
از آن کارهائی بود که باید برای چرخه تعریف شده آن انرژی مصرف میکردیم.

 گردان  000و  011به سرباز مطالبات وي را ندادند.توضیح :روش آن بود که کلیه پرسنل وظیفه موقع ترخیص که باید به این شعبه مراجعه میکردند ،برگ تسویه
حساب داشته باشند ،از طرفی یگان هم در مورد مطالبات وی تسویه حساب کرده باشد .این کار قبل از من در
این لشکر معمول شده بود و من نیز بر آن اصرار داشتم .افسر یادشده هم از افسران خوب آجودانی بود که بسیار
وظیفه شناس ،پرکار و متعهد بود ،همچنانکه میبینید بدون مالحظهکاری ،اشکاالت دو گردان را در حضور
فرماندهان مطرح میکند تا مشکل به صفر برسد .چه ،کسی خوشش بیاید یا نیاید .از آنجا که در این کتاب
نظرم آن است که «چه بود» را برای خواننده به تصویر بکشانم ،بنابراین از «چه کردم» کمتر گفته میشود.
مسلماً در مورد هرکدام از این اظهارات فرماندهان و مسئوالن دستورات مناسبی از سوی اینجانب صادر میشد و
پیگیری هم مینمودم.
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شعبه قضایی :ستوانیار اطمینان
 شعبه قضایی از  48/02/04مستقر گردید.توضیح :این شعبه در باقیمانده بود ،من خواستم که بیاید و در منطقه مستقر شود ،زیرا برای پرسنلی که پرونده
داشتند رفت و آمد به شعبه قضایی در باقیمانده مشکل بود و در نتیجه سیر اقدامات اداری فرد ذینفع به درازا
کشیده میشد .از طرفی شاید بعضی از پرسنل بدشان نمیآمد که از فرماندهان خود اجازه رفتن به خرمآباد
برای مراجعه به شعبه قضایی و ضمن آن ،دیدار خانواده را بگیرند .فرماندهان نیز احاله میدادند به زمان مرخصی
فرد .اما پرسنل وظیفه از شهرهای دیگر بودند و به خرمآباد وابستگی نداشتند و باالخره مشکالت آن وضع و
سهولت این وضع جدید .هرچند که اقدام کننده این شعبه شاید چندان تمایلی هم به حضور پیوسته در منطقه
عملیاتی و دوری از خانواده را نداشت .االن یادم نیست که تمایل ایشان چگونه بود؟ در هر حال فرمانده باید به
منافع جمعی و سازمانی توجه کند و منافع فردی را تحت الشعاع آن قرار دهد.

 امریه تعقیبها منبعد کامپیوتري میشودتوضیح :معلوم است کارهای نرمافزاری سوابق در آن زمان در مرحله آغاز بود.

دفتر نگهداري :سرگرد نصیري
 اخیراً 81دستگاه خودرو فرسوده و از کار افتاده تخلیه شده است.توضیح :این کار نتیجه دستوراتی بود که در صفحات قبل به آن اشاره شد.

معاون عملیاتی لشکر :سرهنگ نشاطی
 یگانها گشتی رزمی بفرستند حتی یگانهاي قدس. اداي احترامات نظامی ،سربازان را آموزش دهید. در تپه مهدي کانال کنده شود .گردان 081توضیح :در ارتفاعات میمک بود و این تپه در دید و تیر دشمن قرار داشت و نگهبان روی آن در رفت و آمد به
سنگر در خط تیر دشمن بود .حتی کسانی که در روز می خواستند از این تپه بازدید کنند .منظور این بوده،
مسیر دید و تیر با حفر کانال ایمن گردد .اسم تپه را هم به تدریج رزمندگان بر آن باقی گذارده بودند.

 ژاندارمري مواضعش را جلو بکشد 0121 ،هم همینطور. تمام پرسنل در خط سنگر پدافندي داشته باشند.توضیح :منظور آن بود که تمام پرسنل گروهان در مواقع هجوم دشمن ،سنگر خود را بشناسند و آماده کنند و
از آنجا به دشمن شلیک کنند .مسلماً اگر سنگر به تعداد نفرات نباشد ،معموالً تمرکز در چند سنگر بزرگ پیدا
میکنند که این کار برخالف قواعد رزمی نظامی است.
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تا ظهر مانند دفعات قبل این جلسه ادامه یافت و پس از آن فرماندهان به یگانهای خود برگشتند.

در یادداشتهای دفتر نوشتهام که امروز حجتاالسالم حاج آقا نظری رئیس عقیدتی
سیاسی قرارگاه غرب ،مسئول عقیدتی سیاسی ترابری نزاجا و نیز آقای قلیپور مسئول آموزش
اداره عقیدتی سیاسی نزاجا وارد قرارگاه لشکر شده و مهمان دایره عقیدتی سیاسی لشکر
بودند و با اینجانب نیز دیدار داشتند .روز بعد هم همکاران عقیدتی سیاسی ،آنها را به یکی از
مناطق خط مقدم و دیدگاه و مشاهده مواضع خودی و دشمن برده شدند.
بقیه ساعات کاری امروز را تا نیمه شب مشغول امور جاری فرماندهی بودم.
دوشنبه 41/0/8؛ امور جاري ،دیدار امام جمعه همدان و همراهان
امروز مشغول امور جاری بودم .دفتر یادداشت نشان میدهد که امام جمعه همدان با  2-۲نفر
همراه به قرارگاه لشکر مراجعه و پس از دیدار و آشنایی به سمت مقصد بعدی حرکت کردند.
سهشنبه 41/0/1؛ امور جاري
از امروز یادداشتی ندارم ،معلوم است تا نیمه شب در محل کار خود مشغول امور جاری بودم.
چهارشنبه 41/0/4؛ امور جاري
امروز تا شب مشغول امور جاری بودم .شب برابر روش معمول جلسه شور ستادی برقرار
شد .در پی مذاکرات این جلسه ،در دفتر یادداشت خود جمالتی را برای خود و پیگیری به
شرح زیر نوشتهام:
 کالس رانندگی گذاشته شود یک درجهدار جهت رکن۲ درجهدار اداری مخابرات؟ آن کارمند بی یخچال؟ -کمبود سرباز مخابرات؟
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 مینیبوس از پشتیبانی باشد ستوان ولدخانی برود و بیل را بگیرد ]بیل مکانیکی از قرارگاه غرب[ سربازان پشتیبانی و کسری سربازان استوار اسماعیلی در آلمان دوره دیده و حاال در پشتیبانی منشی استتوضیح :احتماالً دوره تعمیراتی دیده بوده است

 صندوق پیشنهاداتتوضیح :این صندوق را جلوی نمازخانه قرارگاه گذاشته بودم و کلید آن نیز در جیبم بود و هر وقت به نماز
میرفتم ،آن را باز و خالی و بعد قفل میکردم .حاال موضوع این یادداشت چه بوده ،یادم نمیآید .شبیه این کار
را در مرکز آموزش درجهداری در جلوی ورودی مسجد اجرا کرده و نتایج بسیار خوبی از آن در امور فرماندهی و
رسیدگی به پرسنل دریافت نموده بودم.

پنجشنبه 41/0/1؛ امور جاري
از این تاریو یادداشتی ندارم ،معلوم است تا پایان وقت در محل کار مشغول امور جاری
فرماندهی بودم.
جمعه 41/0/4؛ گردان  811ژاندارمري ،شور ستادي
امروز از گردان  ۲0۳شهید طاهری ژاندارمری ،مواضع ،خط مقدم و نفرات آن بازدید
نمودم .بعدازظهر به بعد ادامه امور فرماندهی در محل کار .شب شور ستادی.
نکات یادداشت شده که براي پیگیري خود نوشتهام:

 -ستوان دژبان؟

 -فوقالعاده گردان ۷۳2۴؟

 -آشپزخانه  ۷۳2۴ایراد داشت؟

 -جاده ژاندارمری؟

 -دستگاه بلوكزن

 -ضبط صوت جهت شنود؟

 -قیر پاشی؟

 ۲ -نفر راننده لودر و بیل؟

 -جرثقیل گردان تانک مأمورشود.

 مکاتبات دفتر آمادتوضیح :جزئیات یادشده یادم نیست که شرح بیشتری بدهم.
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شنبه 41/0/1؛ گروهان 042
امروز از گروهان نصر گردان  ۷۴2بازدید نمودم و بعد برگشتم به محل کار و ادامه امور
فرماندهی تا نیمه شب.
به تاریو این روز در سوابق شخصی ،سیر تقویمی پرونده یک سرباز جانباز را از ۴۲/۷2/۷۱
تا  ۴۳/۷/۳نوشته ام که آن را در جلسه فرماندهان و ستاد مطرح نمودم .در دیماه سال  ۴۴آن
را برای دوایر مدیریت پرسنلی که مدیر آن بودم بخشنامه کردم تا همکاران با مطالعه آن ،پیچ
و خم مکاتبات اداری را آسیبشناسی نموده و در مسیر اقدامات اداری به موضوع فقط با نگاه
این طرف میز توجه نکنند ،بلکه با نگاه هر دو طرف میز کار را پیش ببرند .اسامی را مستعار
نوشتهام ،اما بدانید نام سرباز ،بهنام تاجرزاده فرزند قاسم ،جمعی گردان  ۷۲۳لشکر  ۴۸بوده و
فرمانده لشکر نیز اینجانب بودم .لطفاً مالحظه فرمائید.
موضوع :سیر تقویمی پرونده سربازجانباز پرویز حسنزاده فرزند رحمت اعزامی شهریورماه 42

 -۷تاریو  ۴۲/۷2/۷۱سرباز یادشده مورد اصابت تیر مستقیم دشمن از ناحیه سر گشته و
مجروح و تخلیه میگردد.
 -2تاریو  ۴۲/۷2/22آج (وظیفه) صورتجلسه و فرم  ۷۷۸2و فتوکپی شناسنامه را به
نزاجا و اداره بهی و بنیاد شهید باختران ارسال میدارد.
 -۲تاریو  ۴۸/۷/۷۱آج (شعبه قضایی) پرونده فرار مرحله سوم وی را که قبل از مجروحیت
بوده ،به دادسرای نظامی میفرستد و گیرنده به آج وظیفه و گیرنده به گردان  ۳میدهد که
نامبرده را سریعاً به دادسرا اعزام دارد.
 -۸تاریو  ۴۸/2/2۲گردان  ۳به بازرسی و شعبه قضایی و آج وظیفه اعالم نموده است که
سرباز یادشده مجروح شده و به محض مراجعت اعزام خواهد شد.
 -۳تاریو  ۴۸/۳/۷۳آج وظیفه به بیمارستان ایالم نوشته که این یگان از تاریخی که
نامبرده مجروح و به آن بیمارستان تخلیه شده اطالعاتی ندارد و خواستار وضعیت وی شده.
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 -۴تاریو  ۴۸/۳/2۱بیمارستان امام خمینی ایالم پاسو داده که سابقهای از نامبرده به
دست نیامده.
 -۱تاریو  ۴۸/۴/۱لشکر آج وظیفه به حوزه درجه  2باختران نوشته که از نامبرده در
بیمارستان سابقهای بهدست نیامده ،نسبت به دستگیری و تحویل وی برابر آدرس ذیل اقدام شود.
 -۴تاریو  ۴۸/۴/۷2گردان  ۳به آج وظیفه نوشته که این سرباز برابر مدارك موجود دست
و پای راست وی معلول و به لکنت زبان دچار شده و هیچگونه نظری در مورد نهست و فرار
قبل از مجروحیت به علت عدم حضور وی نمیتواند بدهد.
 -۳تاریو  ۴۸/۴/۷۴لشکر آج وظیفه به شهربانی باختران (محل سکونت سرباز) نوشته که
مدارك استراحت و بستری سرباز اعاده میگردد ،سرباز برود تأئیدیه آن را از بیمارستان ۳20
باختران بگیرد.
 -۷0تاریو  ۴۸/۴/۷۳آج شعبه قضایی به آج شعبه وظیفه نوشته که سرباز یاد شده ساعت
 ۴مورخه  ۴۸/۴/2۴خود را به دادگاه معرفی نماید.
 -۷۷تاریو  ۴۸/۴/2۷آج شعبه وظیفه به گد  ،۳همان عبارت فوق را جهت حضور در
دادگاه نوشته.
 -۷2تاریو  ۴۸/۴/۲0بنیاد شهید انقالب اسالمی باختران به ل آج وظیفه نوشته که سرباز
یاد شده بر اثر اصابت گلوله به سمت راست مغز به فلج نسبی اندام سمت چپ و عدم قدرت
تکلم دچار گردیده و قادر به کار نمیباشد.
 -۷۲تاریو  ۴۸/۳/۷2لشکر آج وظیفه به بنیاد شهید باختران نوشته که الزم است سرباز
یاد شده را در اولین فرصت از طریق آن بنیاد یا بیمارستان  ۳20باختران با اداره بهداری
جهت تهیه صورتجلسه شورایعالی پزشکی اعزام دارند و گیرنده به اداره بهی شهربانی
باختران جهت ابالغ نامه به خود سرباز داده است.
 -۷۸تاریو  ۴۸/۳/۷۱شهربانی باختران به ل نوشته نامه فوق تحویل بستگانش گردید.
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 -۷۳تاریو  ۴۸/۳/2۴بیمارستان  ۳20طی نامهای به اداره بهی نزاجا ،این سرباز را جهت
تعیین تکلیف خدمتی معرفی نموده است.
 -۷۴تاریو  ۴۸/۳/2۱اداره بهی به بیمارستان خانواده نوشته وی را مورد معاینه قرار دهند
و میزان ضایعات را تعیین کند.
 -۷۱تاریو  ۴۸/۷0/۳بیمارستان خانواده به ل آج وظیفه طی نامهای ،صورتجلسه
بیمارستان را مبنی بر ترخیص نامبرده ارسال داشته و ذکر نموده به سرباز ابالغ شود که به
اداره بهی نزاجا در شورایعالی مراجعه نماید.
 -۷۴تاریو  ۴۸/۷0/۷۴ل آج وظیفه به گد  ۳بر مبنای نامه بیمارستان خانواده نوشته وی
را پس از تسویهحساب ترخیص نمایند و صورتجلسه سانحه را ارسال دارند.
 -۷۳تاریو  ۴۸/۷0/2۲گد  ۳تعداد شش برگ صورتجلسه سانحه را ارسال نموده.
 ۴۸/۷0/2۳ -20آج وظیفه صورتجلسه سانحه را به مد شهداء و اداره بهی و بنیاد شهید
باختران ارسال نموده.
 -2۷تاریو  ۴۸/۷۷/۷۴آج شعبه قضایی به گد  ۳و گیرنده آج وظیفه و دادگاه نوشته که
نامبرده را سریعاً به دادگاه اعزام دارند.
 -22تاریو  ۴۸/۷۷/22گد  ۳به آج قضایی و گیرنده آج وظیفه و دادگاه نوشته که سرباز
یاد شده تا به حال مراجعت ننموده ،به محض مراجعت اعزام خواهد شد.
 -2۲تاریو  ۴۸/۷2/۱پدر سرباز به ل آج وظیفه نامهای ارسال داشته مبنی برای اینکه
هر چه زودتر وضعیت وی معلوم گردد و اگر بدهی دارد به من اعالم دارید تا واریز نمایم .این
سرباز به علت فلجی سمت راست و عدم تکلم نمیتواند به منطقه بیاید.
 -2۸تاریو  ۴۸/۷2/۷۷آج وظیفه به گد  ۳چگونگی نامه پدر سرباز را به گردان نوشته و
خواسته است که با وی تسویهحساب نمایند و اگر بدهی دارد صورت آن ارسال تا به
خانوادهاش ابالغ گردد و متذکر گردیده تا مادامیکه سرانجام رسیدگی پرونده اتهامیاش از
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طریق مراجع قضایی اعالم نشده از صدورر کارتهای وی خودداری شود و گیرنده آج قضایی
داده که سرانجام پرونده اتهامی فرار وی را استفسار و اعالم دارد.
 -2۳تاریو  ۴۸/۷2/22گد  ۳اعالم داشته که سرباز یاد شده یک قبضه سرنیزه ژ ۲را
مسترد نموده است.
 -2۴تاریو  ۴۸/۷2/2۳آج وظیفه به پدر سرباز نوشته که یک قبضه سرنیزه تحویل فرزند
شما بوده و مسترد ننموده است ،نسبت به استرداد آن اقدام نماید تا نسبت به تسویهحساب و
صدور کارتهای پایان خدمت و ابراز رشادت و گواهی حقوق وی به منظور برقراری مستمری
اقدام گردد.
 -2۱تاریو  ۴۸/۷2/2۳آج شعبه قضایی به دادسرا نوشته که نامبرده به علت  ...میبایست
از خدمت ترخیص شود و با درنظر گرفتن موقعیت جسمانی وی پرونده وی را رسیدگی کرده
و نتیجه را اعالم دارند و گیرنده به آج وظیفه داده که یک نسخه از صورتجلسه بیمارستان را
ارسال دارند تا به دادسرا ارسال شود و گیرنده گد  ۳و حفاوا.
 -2۴تاریو  ۴۳/۷/۳پدر پیر سرباز شخصاً به منطقه عملیاتی ل و بازرسی مراجعه کرده و
خواستار رسیدگی گشته است و بازرسی در همان روز مشروح جریان را به اطالع ف ل رسانده
و ایشان نیز با تأثر و تأسف شدید از این مراحل پیچیده کاغذبازی ،که در نهایت باعث
سرگردانی و بالتکلیفی یک سرباز جانباز و خانوادهاش شده شخصاً دخالت نموده و تا پایان
اقدامات مربوط به لشکر قضیه را پیگیری نموده و به اتمام رسانده است.
یکشنبه 41/0/01؛ گردان پشتیبانی
امروز تا ظهر از قسمتها و فعالیتهای مختلف گردان پشتیبانی بازدید نمودم و بعد
برگشت به محل کار و ادامه اجرای امور جاری.
دوشنبه 41/0/00؛ امور جاري
امروز مشغول امور جاری فرماندهی بودم و یادداشتی هم به این تاریو ندارم.
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سهشنبه 41/0/02؛ گروهان نگهداري گردان پشتیبانی
امروز پیش از ظهر از گروهان نگهداری گردان پشتیبانی بازدید نمودم و بعد از آن برگشت
به محل کار و اجرای امور جاری تا نیمه شب.
ضمناً دفتر یادداشت اینجانب نشان میدهد که امروز حاج آقا عباسیفرد نماینده خرمآباد،
حاج آقا محمدی نماینده سلسله دلفان نور ،آقای پارسا از آموزش و پرورش خرمآباد ،آقای
محسنی رئیس قبلی سپاه خرمآباد و آقای زودآشنا ،ساعتی به قرارگاه وارد شده و پس از
دیدار و احوال پرسی به مقصد بعدی حرکت نمودند.
چهارشنبه 41/0/08؛ امور جاري ،شور ستادي
امروز در محل کار بودم و تا نیمه شب مشغول امور جاری بودم .در دفتر یادداشت خود از
جلسه شور ستادی جمالتی را برای پیگیری با توجه به مذاکرات جلسه یادداشت نمودهام:
 -پارچه تنظیف

 -پارچه دمکنی آشپزخانهها

 نشریات آموزشی جهت گروهانهای نصر  -سوله و غذا برای زندانیهای موقت دژبان ۲ -نفر زندانی بالتکلیف داریم

 -پارچه سفید برای دژبان

 -کپسول  ۳0کیلویی گاز

 -بیسیم نصب شود روی خودرو

 -جاده ژاندارمری؟

 -جاده دوم گردان ۷۴2

 -جمعهها بلوكزنی تعطیل شود

 -از جهت باطری در مضیقه هستیم

 -باطری را خشک به ما تحویل دهند

 -بخش امداد بهداری  2۳نفر بیشتر جا نداشت

 -برای بیمار ماست و کمپوت میخواهند

 -دو دستگاه سوله برای این دو بخش نیاز است

 -دستک سیمخاردار

 -فرم  ۸۴۷ -۳بازدید ماهیانه خودرو

توضیح :جدولی وجود داشت که تاریو بازدید ماهانه خودرو های گروهان یا گردان در آن ثبت و برابر آن جدول،
هر خودرو برابر فرم یاد شده بازدید میشد و عالمتگذاری مناسب جلوی هر ردیف گذاشته میشد و بعد
پیگیری الزم نسبت به رفع اشکاالت خودرو انجام میشد.
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پنجشنبه41/0/08؛ تپه پرچم ،ارتفاعات زالو آب؛ عزیمت به کرمانشاه ،جلسه فرماندهان
امروز رفتم به گردان  ۷۲۳در محور میمک و در تپه پرچم یک سنگر نمونه را که اخیراً
ساخته بودند ،بازدید نمودم .پس از آن رفتم به سمت محور کنجانچم و ارتفاعات زالو آب
را که عقب تر از مواضع مقدم بود بازدید نمودم .روی این ارتفاع هنوز آثاری از جنازه دشمن
و سنگرهای دشمن در عملیات والفجر  ۲دیده میشد .تعجب آور بود که چطور این ارتفاع
کلیدی منطقه را از سال های قبل خالی گذاشته ایم و نیروی خود را کشیدیم جلو .اگر آن
نیروی خط مقدم توان پدافندی خود را که بیشتر به خاکریز متکی است از دست دهد در
آن صورت دشمن خیل ی راحت این ارتفاع را به تصرف درمی آورد .در حالی که اگر نیروی
مناسب روی این ارتفاع باشد امکان دست یابی به آن از سوی دشمن ،بسیار سخت است .با
همین افکار دستوراتی دادم که در روز حمله دشمن این ارتفاع به وسیله  2-۲دسته که از
پشتیبانی و قرارگاه باید در آن زمان شکل بگیرند ،اشغال و دفاع شود ،تظاهر به حضور خود
در این ارتفاع هم بنمایند تا دشمن فکر کند این ارتفاع پر از نیرو است و از هجوم به آن
صرف نظر کند .اتفاقاً همین پیش بینی هم در  ۴۳/2/2۱به وقوع انجامید و دشمن به این
ارتفاع نزدیک نشد.
در بازدید از این ارتفاع ،فرمانده گردان توپخانه نیز همراهم بود و بعد رفتم به ستاد این
گردان و بعد از نماز و صرف ناهار به قرارگاه برگشتم.
بعدازظهر حرکت کردم به سمت کرمانشاه که آن روزها باختران میگفتند .پس از حضور
در مهمانسرای قرارگاه و محل استقرار و استراحت ،در جلسه مقدماتی شبانه شرکت کردیم و
بعد برای صبح روز بعد به استراحت پرداختیم.
جمعه 41/0/01؛ گردهمائی فرماندهان
امروز با حضور فرمانده نزاجا ،جناب سرهنگ صیادشیرازی و شرکت فرماندهان منطقه
عملیاتی غرب کشور جلسه یک روزه برگزار شد و سخنرانی و نکات مورد نظر نزاجا به

یکشنبه ۴۳/۷/۷۱؛ امور جاری ،تعویض یگان همجوار توسط تیپ ۸لشکر 2۷۳/ 2۷

فرماندهان ارائه گردید .از مذاکرات این روز یادداشتی ندارم .هرچه بوده برای جبهه و
جنگ و افزایش سختافزاری و نرمافزاری توان رزمی نزاجا با امکانات موجود بوده است.
پس از پایان این برنامه ،شبانه به سمت قرارگاه خود برگشتم.
یادداشتهای من نشان میدهد که امروز سرهنگ احمدیان همراه یک افسر جزء ،از
قرارگاه غرب به قرارگاه لشکر وارد شدند و مأموریتشان آن بود که خمپارهاندازهای گردانهای
لشکر را از جهت آمادگی و نیز آموزش خدمههای آن بازدید کنند و نتیجه را به فرمانده
قرارگاه ارائه دهند و پس از اخذ دستور مراتب را به لشکر ارسال کرده و نتیجه اقدامات را
پیگیری کنند .این روش در تمام بازرسیهای رده باال معمول بوده و میباشد .این آقایان 2-۲
روز بعد مأموریت خود را خاتمه داده و مراجعت نمودند.
شنبه 41/0/04؛ بازدید رکن 8قرارگاه غرب
امروز سرهنگ2فروغی که همدوره اینجانب هم بود ،از رکن ۲قرارگاه غرب وارد قرارگاه
لشکر شد و همراه رکن ۲لشکر از گردان  ۷۳۴۱قدس و دو گروهان گردان  ۷۳۳و  ۷۴2که
برای آموزش تکمیلی در عقب مستقر بودند ،بازدید و مراجعت نمود.
اینجانب نیز مشغول امور جاری فرماندهی بودم.
یکشنبه41/0/01؛ امور جاري ،تعویض یگان همجوار توسط تیپ 8لشکر20
امروز مشغول امور جاری بودم.
یادداشتهایم نشان میدهد ک ه امروز و فردا ،سمت چپ لشکر ما در محور مهران توسط
تیپ ۸لشکر 2۷تعویض گردید .خط پدافندی که این تیپ تحویل گرفت ،قبالً در اختیار یکی
از یگانها ی سپاه پاسداران بود که یادم نمیآید ،کدام یگان بوده است ،اما این را میدانم در
این مدت با این یگان سپاه هیچ ارتباط خدمتی و آشنائی نداشتیم .این هم از عجایب جنس
نیروهای خودی در خطوط پدافندی در مدت هشت سال جنگ بود که هرچه بود در نهایت
به نفع دشمن تمام میشد.
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دوشنبه 41/0/04؛ کمیسیون فرماندهان
امروز جلسه کمیسیون فرماندهان مانند دفعات قبل برگزار شد.
نکات یادداشت شده:
گردان :000سرگرد افشاري
 -داریم تونل میکنیم که کل گروهان 0ما در یک خط قرار گیرند.

گردان  :081سرگرد فتحاللهی

یادداشتی ندارم.
گردان  :011سرگرد لطفعلیزاده
 خودرو کا ام که از  8سال پیش خوابیده بود حاضر بکار کردیم موشک تاو درخواست کردیم هنوز به نتیجه نرسیدیمتوضیح :این موشک از مهماتی بود که بسیار مفید و مؤثر بود ،اما کمبود شدید در سطح کشور داشتیم.

 وضعیت پرسنل ترفیع بگیر ،کالس عقیدتی سیاسیتوضیح :احتماالً منظورش آن بود که نفراتی از گردان موقع ترفیعشان است ،اما به علت عدم طی دوره ،ترفیع
آنان متوقف مانده ا ست .و یا احتماالً منظورش آن بود که بعضی از این نفرات مشغول طی دوره عقیدتی سیاسی
هستند و تا دورهشان تمام نشود جواب ترفیع آنان نمیآید.

 کمبود الستیک نبودن دستگاه هدایت آتش خمپارهاندازها پیشنهاد میکنم براي آن پرسنلی که در خط هستند ،براي  21روز  01روز مرخصی بروند.توضیح :روش برای  20روز مدت  ۱روز بود و برای تمام پرسنل داخل منطقه عملیاتی یکسان بود.

گردان  :042سرگرد عبداللهی
 خط ما دور است و از نظر تانکر آب شدیداً در مضیقه هستیم .موجودي  8دستگاه ،تعمیري 2دستگاه ،حاضر بکاري  0دستگاه.

دوشنبه ۴۳/۷/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان 22۷/
 تانکرهاي یدک را فعال نمایید.توضیح  :دستور فرمانده لشکر بود ،هرچند که اکثر این تانکرها مدت ها بود که تبدیل به تانکر ثابت شده بود و
چرخهای آن را باز و شاید هم از الستیک آنها که قابل استفاده بود ،به جبران کمبود ،بهره برده بودند.

گردان  :288سرگرد آهنگري
 آموزشگاه گروهبانی تشکیل دادیم.توضیح :منظورش در باقیمانده پادگانی بود.

 اولین سري قطعات شنیدار وارد شد و تانکرهاي خود را حاضر بکار میکنیم.توضیح :در پی اقدامات و دستورات جلسات قبل بود.

 -احتیاج به وسایل سنگري جهت تکمیل مواضع خود داریم .نمازخانه ما نیز خراب شده است.

گردان  :818سرگرد سالمی
 مشق صف جمع ،اداي احترامات نظامی و رزم انفرادي انجام میدهیم.توضیح :در مواضع آتشبارها و در ساعات روز ضمن انجام مأم وریت تیراندازی توپخانه در زمان الزم ،این کار را
نیز انجام میدادند.

 تانکر ریو بعد از دو سال حاضر بکار شد.توضیح  :احتماالً تانکر بنزین یا گازوئیل بوده ،زیرا تانکر آب از نوع خودرو ریو در سازمان نداشتیم.

 کمبود سرباز داریم ،در شرایط فعال و درگیري شدید -دو استارت کا ام فرستادیم اصفهان تا بلکه درست شود

گردان  :0121سروان رفیعزاده
 جاده تا پاسگاه گردان خوب است .جاده از آن به بعد احتیاج به ترمیم دارد. درجهدار اگر تسویه حساب نماید .مزایاي شغل آنان قطع خواهد شد.توضیح :یادم نمیآید موضوع چه بوده؟ فکر کنم چون تسویه حساب کرد .به معنای آن بود که از آن شغل جدا
شده و در نتیجه مزایای شغل وی قطع میشد.
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گردان  :0124سرگرد باتمانقلیچ
 گردان بعدي چند روز قبل بیاید در خط و هماهنگ نماید در حال حاضر کلیه خودروهاي گردان حاضر بکار است یک ماهونیم پیش نوشتم این درجهدار را از ما بگیرید ،خبري نشد .گروهباندوم ...توضیح :این درجه دار از گردان  ۷۷۷به این گردان مأمور شده بود .معلوم می شود از این گردان زمان تشکیل
گردان قدس خواسته بودند ،درجه دار بدهد .گردان  ۷۷۷هم فردی را فرستاده که چندان از وی رضایت
خدمتی نداشته است .یکی از مشکالت گردانها ی قدس وجود این نوع افراد با کیفیت خدمتی پائین بود.
ضمن آن که از جهت کمیت هم کسری داشتند .در صفحات قبل هم راجع به کیفیت و کمیت این نوع
گردانها مطالبی را ارائه دادم.

گردان  :0188ستوان بندخت
 سرباز کم داریم. -سالحهاي پشتیبانی آتش ما کم است .دو خمپارهانداز  021مم به ما مأمور کنند.

گردان پشتیبانی :سرهنگ حسینیان
 در تعمیرات خودروها بلبرینگ شکسته زیاد داشتیم .علت آن است که خودروها به موقعسرویس نمیشوند
توضیح :روشهای تعمیر و نگهداری خودروها برای تمام سرویسهای نوبهای ،در آموزشها و آئیننامههای
ارتش وجود داشته و باید اجرا می شد .اما شرایط جنگ و کمبود خودرو چنین فرصتی را نمیداد .هرچند که اگر
فرماندهای بر این کار جدیت به خرج میداد تا حدود زیادی میتوانست همان روشها را به موقع اجرا کند.

 آموزش امدادگري از یک هفته به  21روز افزایش یابدتوضیح :این آموزش توسط گروهان بهداری این گردان برای نفرات اعزامی از گردانها برابر سهمیه تعیین شده
و برنامه ابالغ شده توسط رکن  ۲لشکر اجرا میشد.

گردان  :800سرگرد منیعیان
 دیدهبان در دیدگاه به طور دائم نبود ،یگانها این نفرات را کنترل نمایند که دیدهبانی دائم برمنطقه داشته باشند.
 -در محور میمک کمبود آتش داریم ،به جهت تعمیري توپهاي  081مم و  011مم

دوشنبه ۴۳/۷/۷۴؛ کمیسیون فرماندهان 22۲/

گردان  811ژاندارمري :سروان دادبه
 -در محل جدید ،توپخانه بیاید دیدگاه درست کند.

آتشبار پدافند :ستوانسوم سلکی
 کمبود گونی داریم جهت توپهاتوضیح :منظورش کیسه گونی برای کیسه شنی بود که دور توپ بچینند تا در صورت آتش گلوله دشمن در
کنار توپ خسارت و تلفات نداشته باشند و یا به حداقل برسد.

گروهان قرارگاه :ستوان شهرکی

یادداشتی ندارم.
گروهان مهندسی :سروان ولدخانی

یادداشتی ندارم.
گروهان سوار زرهی :ستوان حاتمی
 گروهبان یاراحمدي آشپز ما معلول [جانباز] است و نمیتواند کار انجام دهد. -وانت نیسان در تاریخ  42/0/20از آماد دریافت کردیم و هنوز شماره آن را به ما ندادهاند.

رکن :0سرهنگ کامیاب

یادداشتی ندارم
رکن :2ستوانیار کاظمیراد
 هنوز تعدادي از یگانها گشتی شناسایی را اعزام نکردهاند. -یگانها موضع خود را استتار ،پوشش و مخفی سازي در برابر هواپیماهاي دشمن نمایند.

رکن :8سرهنگ 2مقدم
 -گشتی رزمی را باید یگانها اجرا کنند.
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رکن :8سرگرد گودرزي

یادداشتی ندارم.
بازرسی :سروان گودرزي
 -درگردان  ،042فانوسقههایشان خیلی خراب بود

عقیدتی سیاسی :ستوان سپهوند

یادداشتی ندارم.
حفاظت :ستوان محمدي
 -روي پاکت اقدام سریع نمیزنند و مرکز پیام نیز مانند نامههاي عادي اقدام میکند.

دژبان :ستوانیار عظیمی

یادداشتی ندارم.
آجودانی :ستوانیار شربتدار ،ستوان ناصري

یادداشتی ندارم.
آجودانی :ستوان میرزاپور
 در مورد کسانی که فراري میشوند تا  8-8روز اگر گرفتاري شدید داشتند ،نهست را موجهمحسوب نمایند.
توضیح :آن زمان فکر کنم غیبت بیش از هفت روز فراری محسوب می شد و دیگر از محدوده اختیارات تنبیهات
انضباطی فرماندهان خارج میشد و باید برای رسیدگی به خالف نامبرده مراتب به سازمان قضایی ارسال میشد
و بعد احضار فراری  ،رفت و آمد و دور شدن از خدمت برای چند روز و باالخره انتظار حکم دادگاه بعضی از این
حالت ها تا روز پایان خدمت سرباز همچنان تعیین تکلیف نشده بود و سرگردانی سرباز و مشکالت اداری یگان و
همچنین بعضی مواقع گرفتار حادثههای رزمی و غیر رزمی .حاال ایشان میگفت برای کاهش مشکالت دادگاهی
تا  ۲-۸روز را اگر صالح دانستید به این شکل عمل کنید .من هم موافق بودم.

سهشنبه ۴۳/۷/۷۳؛ سرهنگ علیاری ،بخشنامه 22۳/

مخابرات :ستوان شهرکی

یادداشتی ندارم.
آماد :ستوانیکم آزادي

یادداشتی ندارم.
دفتر نگهداري :استوار سپهوند

یادداشتی ندارم.
این جلسه نزدیک ظهر مانند دفعات قبل پایان یافت و فرماندهان به یگانهای خود
مراجعت نمودند .من نیز امور جاری فرماندهی را تا نیمه شب ادامه دادم.
سهشنبه 41/0/01؛ سرهنگ علیاري ،بخشنامه
در این روز سرهنگ علیاری فرمانده قرارگاه غرب در بخشی از خطوط پدافندی لشکر
حضور یافتند و ضمن بازدید از یگان در خط ،منطقه را نیز دیدهبانی و شناسایی نمودند .بقیه
ساعات بیداری را مشغول امور جاری بودم.
به تاریو این روز ،در اسنادی که همراه داشتم ،بخشنامهای دیده میشود که به امضاء
اینجانب به کلیه یگانهای تابعه با موضوع :فعالیتهای اخیر دشمن ،صادر شده است.
به نظر میآید متن بخشنام ه روشن است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد .این بخشنامه در
سطرهای بعد ارائه میگردد.
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بسمهتعالی
از  :لشکر عملیاتی  – 54رکن سوم

شماره 0 / 9 / 516 / 55 / 54 :

به  :گیرندگان مراجعه شود
موضوع  :فعالیتهاي اخیر دشمن

سری

تاریخ 6015 / 6 / 69 :
(( اقدام سریع ))

برابر اطالع واصله ،دشمن در منطقه مهران مبادرت به تقویت یگانهای زرهی و استقرار یگانهای جدید
نموده است ،و با توجه به فعالیتهای اخیر وی در منطقه عملیاتی والفجر  9و  ،4احتمال تک دشمن در منطقه
والفجر  0و یا سایر مناطق نیز کامالً متصور میباشد .لذا به محض دریافت این امریه ،موارد زیر به مورد اجرا
گذاشته شود:
 -6کلیه سنگرها و مواضع و کانالهای پدافند لجمن مجدداً بررسی و بین نفرات و سالحهای هر یگان
به طور مناسب تقسیم و پیشبینی و تمرینهای الزم از جهت اینکه قادر به اجرای پدافند و دید و تیر باشند به
عمل آید.
 -5کلیه سالحهای ضد تانک و حاضر به کاری آنها و مهمات آنها بازدید و دستورات الزم به خدمه آنها
جهت اجرای مأموریت و تکمیل مواضع و چگونگی آن داده شود.
 -0مأموریت و سنگر هر نفر دقیقاً مشخص و چند بار تمرین گردد.
 -4سیستم ارتباطی یگانها باسیم و بیسیم و طرز کار با آنها و دستورات کار مخابرات و چگونگی
انتقال کدها هنگام ایجاد پارازیت و غیره دقیقاً بازرسی و آموزش و پیش بینی های الزم به عمل آید.
 -5وضعیت مهمات کالبیر سبک و سنگین بررسی و از مقدار مناسب و در دسترس بودن و تأمین انبار
مهمات هنگام آتش شدید دشمن اطمینان خاطر به عمل آید.
 -1از تفرقه پرسنل به خصوص پرسنل کادر و نفرات ،جلوگیری به عمل آید و هرکس در منطقه
مسئولیت وشغل مربوطه ،حضور فعال داشته باشد.
 -7کلیه اقدامات ایمنی و حیطه بندی و حفاظت اطالعات و حفاظت گفتار و ارتباط و
جلوگیری از شایعه پراکنی به عمل آید.
 -5روحیه تهاجمی و ایثار و فداکاری و مقاومت پرسنل به خصوص ر ده های پایین افزایش و
تهییج الزم به عمل آید و اجازه تضعیف روحیه و شایعه پراکنی و تضعیف فرماندهان و سلسله مراتب
به وسیله اشخاص فرصت طلب و منافق و نادان و احمق و بی انضباط درصورتی که احیان ا ً مشاهده
گردید داده نشود و این افراد شناسایی و با آنها برخورد قاطع و جدی به عمل آید .در مورد افراد ساده
لوح نیز هدایت و راهنمایی های الزم به عمل آید.
 -9طرحهای پدافندی محل هر یگان دقیقاً بررسی و تمرین و رفع نقیصه و معایب در اجرای آن انجام گیرد.

سهشنبه ۴۳/۷/۷۳؛ سرهنگ علیاری ،بخشنامه 22۱/
 -61مواضع سدکننده نیز مرمت و تقسیم مسئولیت و منطقه و سنگر جهت یگانهای احتیاط محلی گردد.
 -66به گروهانهای گد  659و  655که در عقب در حال آموزش هستند نسبت به اشغال مواضع
سدکننده در روی ارتفاعات زالو آب و ارتفاعات همجوار بنا به دستور پیش بینی و تمرین الزم را در شب و روز
و تقسیم منطقه و سالح های افراد و کندن سنگر های انفرادی در منطقه مسئولیت مواضع سدکننده هر نفر در
شیب ارتفاعات ،برابرراهنمایی حضوری رکن سوم ،در محل ،به عمل آید و رکن سوم نسبت به تقسیم بندی
منطقه مواضع سدکننده ،بین گروهان های عقب که به عنوان احتیاط یگان های در خط ،در آن محل استقرار و
پراکنده خواهند شد  ،حضوری مراجعه و با فرماندهان آنها سریعاً همآهنگ نماید.
 -65گردان تانک نسبت به حاضر به کاری و کاربرد تانک ها و مهمات آنها و آموزش و
آمادگی خدمه آنها و سایر پیش بینی های الزم به شرح اشاره شده در این متن و سایر اقدامات
ضروری و تاکتیکی و عملیاتی به عمل آورد.
 -60گردان توپخانه مجدداً طرح های آتش را بررسی و جهت به موقع به اجرا درآوردن آنها به نحو
شایسته بررسی و اقدامات الزم را انجام دهد.
 -64گردان پشتیبانی  ،آمادگی داشته باشد به محض ابالغ پیام ،خودروهای خود را در
اختیار بگذارد و سایر پیش بینی ها و اقدامات لجستیکی و پشتی بانی دقیق ا ً و مجدد ا ً با مسئولین
مربوطه در آن یگان بررسی و هم آهنگ گردد.
 -65کلیه یگانهای لشکر هرگونه قرائن تک دشمن در منطقه عملیاتی والفجر  0و سایر مناطق را فوراً
گزارش نمایند و ارکان دوم یگانها نسبت به گزارشات اطالعاتی و فعالیتهای منطقه دائماً تجزیه و تحلیل
نموده وکسب اخبار نمایند و چگونگی را به رکن دوم ارسال نمایند.
 -61رکن دوم لشکر ،نیازمندیهای اطالعاتی را به یگانها ابالغ و خواستار گردد.
 -67گردان  659حد سمت چپ سنگر با یگان همجوار و همینطور هر یگان با یگان همجوار خود
هماهنگی الزم را حضوری و دقیقاً به عمل آورند.
 -65کلیه یگان ها آمادگی داشته باشند تا در صورت نیاز ،هر گونه امکانات پرسنلی و تجهیزات خود را که
لشکر خواستار گردید در اختیار بگذارند تا در منطقه درگیر و علیه تک دشمن به کار گرفته شود و برآوردها و
پیشبینیهای الزم را محاسبه و به عمل آورند.
 -69نسبت به افزایش روحیه معنوی و اعتقادی و ایمان و خلوص و نمازگزاری و هدفهای اسالمی آنها
که هر مجاهد مسلمان میبایست داشته باشد ،تدابیر الزم را اتخاذ و از دایره عقیدتی سیاسی و نمایندگان
عقیدتی سیاسی و سایر افراد مکتبی یگان ،مساعدت و بهرهبرداریهای الزم را به عمل آورند.
 -51نسبت به کاهش آسیب پذیری و تلفات و مقابله با حمالت هوایی دشمن و پدافند غیرعامل و استتار
و آرایش مواضع و تجهیزات و پراکندگی اقدامات و پیشبینیهای الزم به عمل آید.
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 -56انتظار است کلیه یگانها و پرسنل در مواقع حساس و با دستورات لشکر و فرماندهان مربوطه ،برخورد
اداری ننموده و در فکر پاسخهای نداریم – نمیشود -امکان ندارد -تقصیر ما نیست و تقصیر  ...است -در مسئولیت ما
نیست و کارشکنیهای دیگر نباشند .بلکه در مواقع حیاتی و حساس ،تمام لشکر یکپارچه مانند اعضای یک تیم فوتبال
قوی و با روحیه مثبت و عالی و فداکاری و ایمان سرشار و دلسوزی زیاد و حمیت قسمتی از حیثیت و شرف و
دستاوردهای انقالب اسالمی و خون شهدا و مجروحین و معلولین و عزت و شرافت و غیرت رزمندگان اسالم و
این لشکر و یگانهای لشکر دفاع نموده و دشمن را بر سرجای خود نابود نمایند و فرماندهان و پرسنل این لشکر
به هیچ وجه اجازه جسارت و جنبیدن را به دشمن نخواهند داد و افتخاری که این لشکر و پرسنل رزمنده و شهدا
و مجروحین و معلولین آن در طول جنگ تحمیلی کسب نمودهاند به هیچ وجه اجازه خدشه دار شدن به آن ،در
پیشگاه الهی و فرماندهی کل قوا و امت قهرمان و شهیدپرور ایران به یاری پروردگار نخواهند داد.
 -55سایر تدابیر و ابتکارات و اقدامات و پیشبینیهای الزم را فرماندهان به نوبه خود از همین لحظه بال
درنگ و بدون وقفه به عمل آورند.
ف ل ع  : 54سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرندگان :
 -6ف گد  655-6955-615-544-659جهت اقدام الزم به شرح متن اشاره شده .
 -5گردانهای  -609 - 6944 - 666قرارگاه شهید طاهری – گردان  6955جهت آگاهی و اقدام الزم به
شرح متن اشاره شده و نیز پیشبینیهای الزم به شرح متن در منطقه مسئولیت پدافندی مربوطه .
 -0ر -0ر – 5ر – 6ر – 4بازرسی -حفاظت -ع س -جهت آگاهی و پیشبینی و اقدامات الزم به شرح متن.

چهارشنبه 41/0/21؛ قرارگاه غرب و حضور معاونتهاي وزارت دفاع

امروز به دعوت قرارگاه غرب ،فرماندهان منطقه غرب در رده لشکر و تیپهای مستقل در
قرارگاه غرب حضور یافتند تا در حضور معاونان وزارت دفاع که به آنجا آمده بودند،
نیازمندیهای عمده یگان خود را که در سطح آن وزارتخانه است ارائه دهند .آقایان نیز از
فعالیت های خود ،فرماندهان را آگاه نموده و نیز نظرات فرماندهان را یادداشت کرده تا در
مسیر اقدامات جاری و آینده خود قرار دهند .این جلسه از بعدازظهر شروع شد و پس از صرف
شام نیز تا نیمه شب ادامه داشت و در پایان به یگان خود مراجعت نمودیم.

چهارشنبه ۴۳/۷/20؛ قرارگاه غرب و حضور معاونتهای وزارت دفاع 22۳/

نکات یادداشت شده از این جلسه:

اسامی حاضران که از مجموعه وزارت دفاع شرکت کرده و در دفتر نوشتهام ،عبارتند از:
سرهنگ ناصری ،سرهنگ یزدانی ،سرهنگ رحمتی ،سرهنگ روشنپژوه ،سرهنگ نخعی،
سرهنگ شیرزاد ،آقای رادکریم ،مهندس گلستانه ،سرهنگ ساالری ،سرهنگ افراخته،
سرهنگ محتشم ،سرهنگ فناخسرو ،آقای رازقی ،سرهنگ نوروزیفر ،سرهنگ سربازی ،آقای
توفیق ،سرهنگ اسماعیللو ،سرهنگ دکتر منصوری ،آقای استکی ،سرهنگ دهستانی،
سرهنگ عباسی و چند نفر دیگر که در آن جلسه با تندنویسی نتوانستم اسامی آنان را
یادداشت کنم.
اسامی که از فرماندهان حاضر یادداشت کردهام عبارت بودند از :سرهنگ زمانفر از لشکر
 ،۴۴سرهنگ معارف از تیپ  ،۸0سرهنگ تقدیسی گروه  ۸0۸مخابرات و...
نکات یادداشت شده:

سرهنگ معارف از تیپ  :۸0اشاره به مهمات و وسایل صنایع نظامی و مواردی که اشکال
داشته است.
سرهنگ نوروزیفر از وزارت دفاع :اشاره نمود به اینکه ارتش از مهندسی جبهه و جنگ
خوب استفاده و استقبال نکرده است.
توضیح :موضوع چه بوده یادم نمیآید.

سرهنگ تقدیسی از گروه  ۸0۸مخابرات :درباره اهمیت رادیو رله :مقاومت آن را نمیخرند،
میروند دستگاه را بخرند.
 یکی از مسئوالن وزارت دفاع درباره فوقالعاده شغلی پرسنل توضیح داد 81 .درصد افسران، 21درصد درجهداران 21 ،درصد کارمندان
توضیح :اکنون چیزی یادم نمیآید که توضیح دهم .شاید این جمالت برای تعدادی از خوانندگان اهل فن
مفهوم باشد.

 -پول لباس تا سال  48مبلغ  8211تومان و سال  48مبلغ  1111تومان دادهایم
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 داراییهاي یگانها باید حتماً از موجودي ریالی خود ،مطالبات پرسنل وظیفه را بپردازند وموقع ترخیص چیزي طلبکار نباشند.
توضیح :این هم از مشکالت آزار دهنده آن روزگار بود.

 رولور بلند و کوتاه مینهاي دریایی هدهد  40که قادر به پخش پارازیت براي رادار است. طپانچه اعالم خبر خمپاره انداز  41مم کماندویی از نوع اسپانیایی با تیم هاي تعمیراتی براي تعمیرات تیربار و تفنگ می آی یم .همراه با قطعات آنها .تعداد 808110111قطعه تفنگ دادیم .تعمیرش صلواتی و قطعهاش نسیه 11 .هزار قطعه تیربار عوض کردیم
و یا به جبههها بردیم.
 تیربار ژ 8دو لوله دارد و باید در هر  211تیر لوله آن عوض گردد .اگر عوض نکنند و  111تیربزنند ،اثر گلوله کم میشود.
 کارخانجات شیمیایی پارچین از  0801مشغول کار شده و تا سال  11خبري و تکنیکینداشتیم.
 گفتیم حداقل دستمزد × ساعت کار شود. چکاننده  011مم از راه دور. دستگاه محاسبات نقشهبرداري. دستگاه محاسبات خمپارهاندازها هم ساختیم. دوربین دید در شب دوربین دیدهبانی در شب دوربین آر پی جی 1 دوربین دید در شب ژ8 -بیسیمهاي کوچک جهت انتظامات

پنجشنبه ۴۳/۷/2۷؛ حضور مهمانان از وزارت دفاع 2۲۷/
 اداره جغرافیائی  8/1میلیون نقشه در طول جنگ تحویل داده است .در طول  81سال خدمت0

بنده ،این تعداد نقشه را نداده است.
01

  001140111نفر زیر پوشش خدمات درمانی داریم  11سهم وام دادیم به قرارگاه غربتوضیح :همانطور که جمالت باال نشان می دهد ،مسئوالن وزارت دفاع در آن زمان آمده بودند که توضیح دهند
که ما نیز در مجموعه خود برای پشتیبانی نیازمندیهای جبهه ،فعال هستیم و کارهای جدیدی هم برای رهایی
از وابستگی به بیگانگان و مقابله با تحریم ها آغاز نموده و مواردی هم نتیجه گرفته و به تولید انبوه و تحویل به
جبهه جنگ رساندهایم .توضیح بیشتر هر کدام از جمالت را چون چیزی یادم نمیآید ،ننوشتم.

در آن جلسه ،یادداشتهایم نشان می دهد که من نیز مطالبی را در نوبت خود به شرح زیر
مطرح نمودم.
 نقشهها تجدید گردند و آخرین تغییرات جغرافیایی در آنها اعمال شوند امتیازات واگذاري در نیروهاي مسلح بر مبناي خاکریز از جلو به عقب باشد جادههاي مناطق عملیاتی رسیدگی بیشتري شود تا سرعت بیشتر شده و استهالک خودروهانیز کمتر گردد.
 درباره نیازمنديها اشاره شد :وسایل ش م ر ،لباس حفاظتی ش م ر ،وسایل سنگري ،کیسه گونی و ... اگر براي هر مسئله برنامهریزي نماییم ،حل آن را نیز قادر خواهیم بود ،و گرنه مسئله رويمسئله افزایش مییابد.
 -سیستم اداري و کاغذ بازي .فاصله بین مبدأ و انتهاي مسئله کوتاه شود.

پنجشنبه 41/0/20؛ حضور مهمانان از وزارت دفاع
امروز مشغول امور جاری بودم .ضمناً در این روز تعدادی از مسئوالن وزارت دفاع که شب
گذشته در جلسه بودند ،با یک یا دو خودرو سبک به لشکر آمدند تا از خطوط مقدم بازدید
نمایند .ما نیز آنان را همراه با افسر راهنما از رکن  ۲به یگانهای در خط فرستادیم .حتی شب
هم در خط مقدم مهمان سربازان شده بودند.
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جمعه 41/0/22؛ امور جاري
امروز مهمانان ،لشکر را ترك نمودند .دفتر یادداشت من نشان میدهد که در جلسه شور
ستادی نکاتی را به شرح زیر یادداشت نمودهام.
معاون عملیاتی لشکر ،سرهنگ نشاطی:
 درباره تشکیل دستههاي رزمی که قبالً دستور داده شده بود گروهان قرارگاه و گردانپشتیبانی از نفرات و امکانات موجود تشکیل دهند ،مذاکره شد و پیشرفت کار پیگیري گردید.
 وضعیت ارتباط بد استتوضیح :منظور آن بود که امکان ارتباط از طریق قرارگاه لشکر با دو محور کنجانچم و میمک وجود ندارد .زیرا
برد بیسیمها به این مسافت طوالنی دو طرف نمیرسد و سایر مشکالت مربوط به این موضوع که آن زمان
گرفتارش بودیم.

فرمانده لشکر :در این جلسه ستوانسوم امیری به حاضران معرفی شد .ایشان را از گروهان
سوار زرهی خواسته بودیم که به دفتر فرماندهی مأمور شود و کار مدیریت امور دفتری و
مراجعان فرماندهی و سربازان آبدارخانه را بر عهده گیرد .افسر جوان و باهوشی بود و در
مدت کوتاه بعدی که در این لشکر بودم ،کار خود را بسیار صمیمانه و با وظیفه شناسی خوب
انجام داد .نامبرده اهل خرمآبا د بود .در آن زمان نیز برادری داشت که دیالیزی بود و داشت
خود را آماده می کرد که به موقع یک کلیه خود را به برادر اهدا کند .بعدها چه شد ،دیگر من
اطالع نیافتم .تا این زمان فرمانده لشکر کسی برای این کار نداشت .فرمانده قبلی هم کسی را
منظور نکرده بود ،ضمن آن که در جدول سازمان هم چنین شغلی پیشبینی نشده بود .این
هم از نشانههای دیگر فقر یگانی و فرماندهی این لشکر.
بازرسی:
 گردان پشتیبانی و گردان  042در مورد آن سرباز راننده منقضی خدمت همینطور مکاتبهمیکنند.
توضیح :موضوع چه بوده ،یادم نمیآید ،ولی معلوم است که یادداشت کردهام برای رفع مشکل ،شخصاً پیگیری
کرده و به فرماندهان دستور دهم.

جمعه ۴۳/۷/22؛ امور جاری 2۲۲/
 شش ماه احتیاط سرباز حقوقش را نگرفته است.توضیح :معلوم است اعتبارش را نداده بودند.

 گروهبان  2تازه عروسی کرده بود و یخچال نداشت.توضیح :نمونهای از فقر رزمنده آن روز

فرمانده لشکر :روز ۴۳/۷/۲۷؛ آجودانی بیاید
توضیح  :این دستوری بود که من برای سرعت در امور اداری ،مشاغل ،ترفیعات و مراجعات پرسنل داده بودم.
هرچند که اکثر نفرات آجودانی به این کار راضی نبودند ،اما رضایت عمده پرسنل که در منطقه عملیاتی بودند،
مقدم بر این رضایت بود .علت آن که به سرعت این انتقال امکان پذیر نشد ،آن بود که باید محل کار و استراحت
آنان به شکل سنگر و سوله با بلوك و تیرآهن برای تأمین از بمباران هوایی دشمن مانند دیگر محیطهای کار و
استراحت ارکان ستاد میساختیم و آماده میکردیم .این کار مدتی وقت گرفت ،با این حال شخصاً نیز موضوع را
مدیریت میدانی و فرماندهی میکردم.

شعبه قضایی:
 این سرباز را چه کنیم؟ دژبان از ما برگ زندان میخواهد.توضیح  :معلوم است سربازی از یگانی به این شعبه فرستاده شده تا پرونده و مدارك وی را برای سازمان قضایی
و دادگاه آماده نموده و او را همراه مدارك به دادگاه بفرستد ،شعبه قضایی میگوید این کار ممکن است یکی دو
روز طول بکشد .از طرفی سرب از هم متهم به جرمی است .این سرباز باید در بازداشتگاه نگهداری شود .دژبان
میگوید باید برگ زندان که امضای فرمانده را برابر آئیننامه دارد داشته باشد.

 -ماشیننویس میخواهیم

مخابرات:
 سرباز کم داریم و سرباز باسواد میخواهیم پیامهاي بیسیمها خالصه شود -در گردان  012بیسیمچی و مرکز تلفن یکی است

فرمانده لشکر:
 تعویض  011و  012و سوار زرهی ،سریع انجام گیرد دژبان نماز آموزي را چه کرد؟ -دژبان آن تابلوهاي عالئم را چه کرد؟

 /2۲۸چگونه میجنگیدیم
 قرارگاه سرباز کم دارد و مشکل نگهبانی رکن  0پالکارد نویس براي قرارگاه یگانها آمار تعمیري خود را زیاد میدهند. -فاسدشدنی که میدهند رسید نمیگیرند

مهندسی:
 دستههاي رزمی براي ما اشکال ایجاد میکندتوضیح  :منظورش این است که دسته رزمی از گروهان خارج کنیم ،در کارهای ما به جهت کمبود نفر ،مشکل
ایجاد میکند .این دستور از ناچاری بود ،زیرا لشکر اگر برابر قواعد نظامی یگان احتیاط داشت ،نیاز به این
دستورات تحمیلی و خارج از قواعد سازمانی نبود .اما چه کنیم که ناچار بودیم به هر چه داریم و میتوانیم
متوسل شویم .همین دستهها در روز تک دشمن در  ۴۳/2/2۱خیلی مفید واقع شدند.

 سولهها را کفی جابجا نماید. کمپرسی براي  8روز چه شد؟ [پیگیري ف ل] استانداري ،ماسه [ماسه بروند از استانداري براي بلوک سازي بگیرند] گریس روي اتصال سیم[ .منظور آن است که روي اتصاالت گریس مالی شود تا در صورتباران ،سیمها اتصالی نکنند]

شنبه 41/0/28؛ حرکت به تهران براي مرخصی
امروز صبح حرکت کردم به سمت تهران برای استفاده از مرخصی مانند روشهای گذشته
که شرح دادم.
یکشنبه  41/0/28تا پنجشنبه  41/2/8مرخصی
در این چند روز مانند روشهای قبلی که شرح دادم در مرخصی بودم.
جمعه 41/2/1؛ مراجعت از مرخصی به منطقه عملیاتی
امروز مانند روشهای گذشته از تهران به مقصد منطقه عملیاتی و قرارگاه لشکر حرکت
نمودم و شب هنگام به مقصد رسیدم.

شنبه ۴۳/2/۴؛ امور جاری 2۲۳/

شنبه 41/2/4؛ امور جاري
امروز با توجه به آن که چند روز قبل در مرخصی بودم ،حجم کارهای ستادی خاص که
در انتظار مطالعه ،دستور و امضای اینجانب بود ،خیلی زیاد بود و از طرفی مراجعانی هم
داشتم که منتظر حضور بنده بودند .بنابراین در محل کار بودم و تا نیمه شب مشغول سبک
نمودن کارهای روی میز بودم.
به تاریو این روز در مدارکی که نزد خود نگه داشته بودم ،گردشکاری درباره
استحقاقی های تعریف شده درباره تنظیف وجود دارد که مطالعه آن برای خواننده این کتاب
میتواند قابل استفاده باشد .این اطالعات را روزهای قبل ،از پشتیبانی خواسته بودم و افسر
آماد به شرح زیر ارائه داد:
بسمه تعالی
گردشکار براي فرماندهی ،مورخه 96/2/9
موضوع  :تنظیف افراد – تنظیف آشپزخانههاي صحرایی – و ثابت و خبازخانهها و افسران
نگهبان بحث:
برابر دستورالعمل های صادره از فرماندهی لجستیکی نزاجا و پشتیبانی منطقه  5جهت تنظیف افراد و
آشپزخانه های صحرائی و ثابت و خشکشویی ها در سال اعتبار به شرح زیر واگذار میگردد.
الف – تنظیف افراد هر نفر هر ماه  011ریال که مبلغ  55ریال آن صابون از طریق ارتش جمهوری
واگذار میشود که به نفر تحویل میگردد.
ب – تنظیف آشپزخانههای صحرائی برای هر دستگاه ماهیانه مبلغ  6511ریال اعتبار واگذار میگردد.
پ – تنظیف آشپزخانه و خبازخانههای ثابت در پادگان  65111ریال که در هر ماه برابر اعتبار
واگذاری ،نیازمندی به شرح زیر خریداری و به مسئول تدارکاتی یگان تحویل میگردد.
 -6تنظیف افراد:
الف  .پودر لباسشوئی در هر سه ماهه  5411گرم
ب  .خمیر دندان در هر سه ماهه  0لوله  51گرمی
پ  .مسواک در هر سه ماهه  0عدد
ت  .حوله دستی در سال

 5تخته

ث  .لنگ حمام در سال

 6تخته

 -5تنظیف آشپزخانههای صحرائی:
الف  .پودر ظرفشوئی ،ماهیانه هر آشپزخانه صحرائی  65کیلو.
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ب  .صابون دستشوئی ،ماهیانه هر آشپزخانه صحرائی  7قالب.
پ  .اسکاچ ماهیانه ،هر آشپزخانه صحرائی  65عدد.
ت  .متقال جهت درب دیگ در هر سه ماهه برای هر آشپزخانه  5متر ،گردانها  51متر ،گروهانها 61
متر ،روپوش آشپزی برای گردان در  1ماه به مقدار  51توپ و برای گروهانهای مستقل  5توپ.
 -0آشپزخانههای پادگانی بدرآباد و مرکز . 7
الف  .پودر ظرفشوئی در هر ماه  45کیلو .
ب  .صابون دستشوئی در هر ماه  65قالب.
پ  .اسکاچ در هر ماه  01عدد.
ت  .متقال جهت درب دیگ در هر سه ماه  51متر.
ث  .کفش الستیکی در هر  1ماه  65جفت.
ج  .روپوش آشپزی در هر  1ماه  65توپ.
 -4تنظیف خبازخانه پادگان بدرآباد و مرآ . 7
الف  .پودر ظرفشوئی در هر ماه  61کیلو.
ب .صابون دستشوئی در هر ماه  61قالب.
پ  .اسکاچ در هر ماه  65عدد.
ت  .کفش الستیکی در هر  1ماه  5جفت .
ث  .روپوش جهت خبازان در هر  1ماه  5توپ.
 -5تنظیف افسران نگهبان .
الف .پودر ظرفشوئی در هر ماه  1کیلو.
ب .صابون در هر ماه  1قالب.
پ .اسکاچ در هر ماه  5عدد.
 -1ستاد لشکر در پادگان.
الف  .پودر ظرفشوئی در هر ماه  4کیلو.
ب  .صابون دستشوئی در هر ماه  5قالب.
پ  .اسکاچ در هر ماه  61عدد.
با توجه به اعتبار واگذاری و اجناسی که بایستی خریداری گردد برای هر یک از سازمانها برابر اعتبار
واگذاری هزینه میگردد غیر از آشپزخانههای صحرائی که از تنظیف افراد برای آشپزخانهها با عطف توجه به
قیمتهای خریداری شده فعالً مبلغ  57111ریل اضافه هزینه میگردد.
افسر آماد ل ع  : 54ستوانیکم سرابندی
نظریه معاون /رئیس ستاد
تصمیم فرماندهی.
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یکشنبه 41/2/1؛ کمیسیون فرماندهان
امروز تا ظهر ،برابر روشهای قبلی ،کمیسیون فرماندهان داشتیم.
نکات یادداشت شده:
گردان  :081سروان سامی
 موضع تپه فیض را بردیم جلو آن دسته که مستقر نمودیم ،احتیاج به جاده و پل دارد.توضیح :به مهندسی دستور داده شد اقدام کند .به نظر میآید این دستور تغییر موضع قبالً از طرف فرمانده
لشکر و یا به تصویب وی صادر شده بود.

 خودروئی جهت این دسته به ما ندادهاند ،اگر تراکتور به ما بدهند ،مقداري از مشکل حلخواهد شد.
توضیح :به قرارگاه دستور داده شد ،از خودروهای آن یگان در اختیار بگذارد.

 براي سنگرها پلیت نداریم.توضیح :به معاون اداری لشکر ،سرهنگ حبیبی دستور داده شد ،در اختیار بگذارد.
مالحظه فرمایید برای یک جابجایی کوچک چقدر کار باید توسط سلسله مراتب انجام میشد .البته در صورت
نداشتن کمبود و فروانی امکانات ،این کارها هیچ مشکلی نبود ،اما در شرایط کمبود و فقر امکانات ،هر کدام
مشکلی میشد ،زیرا باید واجب را حذف میکردیم و به واجبتر میدادیم .تکلیف واجب نیز همچنان برعهده ما
باقی بود .اما در سپاه این نوع امکانات فراوان و خارج از حساب و کتاب بود.

گردان  811ژاندارمري؛ [نام نماینده را ننوشتهام]
 آن تپه که ژاندارمري روي آن مستقر است ،استفادهاي ندارد ،تیراندازي میکنند و از روي سربچهها رد میشود .خوب است بروند به چپ.
توضیح :موضوع چه بوده یادم نمیآید .هرچه بوده یک حرف تاکتیکی مربوط به موضع دفاعی قسمتی از این
یگان بود.
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 نوشتند که نارنجک را عودت دهید ،جایگزین آن چه میشود؟توضیح :موضوع چه بوده یادم نمیآید .احتماالً قبالً از لشکر گرفته بودند و برای تقویت جای دیگر که حساستر
و احتمال حمله دشمن بیشتر بود ،به صورت تعجیلی در نظر گرفته شده بود ،تا پس از دریافت از منابع آمادی،
جایگزین شود.

 اینها که به عنوان سمپاش میآیند ،تمام کروکی منطقه را کشیده بود و داخل کفش گذاشتهبود ،تعداد  021تیر فشنگ داشت .این پمپ و سم را به ما بدهند .خودمان میتوانیم .اینها براي چه
میآیند؟
توضیح :جزئیات موضوع یادم نمیآید .معلوم است این نوع کارها نیز در بعضی از مواضع خودی انجام میگرفت.
احتماالً از اداره بهداشت استان ایالم آمد بودند .حاال اینکه چنین اشکالی گرفته بودند ،چه پاسخی داشت یادم
نمیآید .در هر حال حضور این اشخاص نیز پس از مکاتبات رسمی بوده یا مجاز ،یادم نمیآید .در هر حال آن
روز به این حرف رسیدگی گردید و اقدام الزم انجام شد.

گردان 000؛ سرگرد سیاح
 نیروهاي ما جلو رفتند .فکر کنم االن تپه پرچم و نیروهاي آن اضافی باشند. راجع به این بلوکها و اینکه مصالح آن را به ما بدهند که بسازیم و نشکند. به ما ابالغ شده که فرماندهان گردان چکلیست را پر کنند و بفرستند .اگر ممکن است موردفرمانده گردان حذف شود.
 دسر مدتی است نمیدهند .الزم است. الستیک تویوتا و آیفا مشکالت زیادي براي ما فراهم کرده ،الستیک ریو را به آیفا بستیم.توضیح :دقت کنید ببینید که کمبود در سطح کشور ،چگونه آثار منفی خود را در جنگ و در مقابل دشمن
آشکار مینماید.

 از سربازان جدید نیاز به تعمیرکار و پنچرگیر داریم.توضیح :هر گردان پیاده برابر جدول سازمان در حدود  ۷۴۱خودرو سبک و متوسط و سنگین داشت .معموالً
موجودی خودرو در این گردانها به نسبت عدد سازمانی یا کمتر و یا بیشتر بود .مدیریت این مجموعه خودرویی
نیازها و مشکالت خاص خود را داشت .بخشی از انرژی و وقت فرماندهان و مدیران گردان را مصرف مینمود .من
در گذشته که شاغل بو دم ،نظرم این بود که خودروهای گردان پیاده را از جدول سازمان آن حذف کرده و این
خودروهای گردانها در سطح تیپ به صورت تمرکزی تعریف و سازماندهی شوند .گردانها نیز برحسب نیاز
خدمتی خودرو به صورت مأمور درخواست نمایند .در این صورت بخش زیادی از گرفتاریهای خدمتی فرمانده

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۲۳/
گردان پیاده کاسته خواهد شد و انرژی گردان صرف سایر امور خدمتی از جمله آموزش و انضباط خواهد شد .از
طرفی با تمرکزی شدن در سطح تیپ ،امکانات بیشتری را میتوان صرف خودروها و یا تحرك یگانها نمود.
پیشنهاد دادم مسئوالن کنونی نزاجا در دو یا سه تیپ این کار را به صورت آزمایشی اجرا نموده و پس از مطالعه
نتایج آن ،تصمیمات کاملتر بعدی را انتخاب کرده و به اجرا درآورند.

 کد  144کسر داریم و نیاز شدید داریم.توضیح :کد  ۱۴۴شماره یک کد تخصص درجهداری بود که در مشاغل انبارداری و اسلحهداری و باالخره
مشاغل آمادی گمارده میشدند .معلوم است این گردان چنین کمبود نیروی انسانی داشت.

 این نفراتی که رفتند باقیمانده ،آمار ما را پر کردهاند.توضیح :این نوع افراد کسانی بودند که به علت جانبازی ،دیگر قادر به خدمت رزمی نبودند ،اما امکان خدمت
غیر رزمی داشتند ،و یا تعدادی بودند که در آمار این گردان بودند ،اما برای کارهای مختلف و غیرسازمانی و یا
فوق سازمان لشکر مأمور شده بودند .نظیر :افسران خرید ،افسران عامل پرداخت حقوقی ،افسران و درجهداران
مأمور به گردان آموزشی و ...

گردان  :011سروان ]نام ننوشتهام[
 این محل جدید گردان که رفتیم کانال از قبل نکندهاند. احتیاج به کلنگ چاه کنی داریم. احتیاج به سیم تلفن داریم .احتیاج به مرکز اس بی 118 -داریم. این سولهها جرثقیل میخواهد. کیسه گونی زیاد میخواهیم. کمبود سرباز زیاد داریم .شدیداً در مضیقه هستیم. کد تخصصی انبارداري و آجودانی کسر داریم و اینها با کد تخصصی پیاده آمدهاند کار میکنند.توضیح :در صورتی که افسران و درجهداران نزاجا و بلکه ارتش ،هرکدام با دو رسته رزمی و غیر رزمی تعریف،
آموزش و سازماندهی شوند ،این مشکالت و بسیاری مشکالت دیگر از قبیل تأمین کسری پرسنل یگانهای
رزمی در میدان رزم ،جایگزینی ،نقل و انتقاالت به موقع و عادالدنه در سطح عموم نظامیان حل خواهد شد .در
این مورد در صفحات قبل هم توضیح بیشتر دادهام .اما این کار به یک اراده جدی و پیگیر تا حصول نتیجه در
مدیران کنونی ارتش و نیروهای مسلح نیاز دارد.

 /2۸0چگونه میجنگیدیم

گردان 042؛ سرگرد شرفیان
 این گروهانهاي نصر تعویضش براي ما مشکالت زیاد دارد. شب تا صبح تیراندازي میکنند و دوربین و  ...میخواهند.توضیح :این گروهانهای نصر آن طور که یادم میآید از مرکز آموزش  0۷به صورت غیرسازمانی تشکیل شده و
مأمور بودند .هرچند وقت یک بار هم با گروهان مشابه دیگری از آن مرکز تعویض میشدند .این کارها هرچند
کاری بود غیرسازمانی و غیراستاندارد ،اما در آن روزگار که نزاجا کوهی از مسئولیت پدافند در برابر دشمن در
بیش از  ۷000کیلومتر خط دفاعی داشت و تعداد گردانهای موجود آن قابل گسترش در این وسعت نبود ،به
ناچار این نوع کارهای فراسازمانی هم انجام میشد و مشکالت ناشی از آن را نیز یگانها عمل مینمودند.

 آن جاده که کشیدند ،شنریزي میخواهد و خاکریز میخواهد.توضیح :درباره این جاده قبالً توضیح دادهام .حاال به مرحله اقدامات تکمیلی رسیده بود.

 گردان تلفن میخواهد .از سال  42و  48براي تعمیر دادهایم و برنگشتهاند.توضیح :تعمیرات تلفن از عهده لشکر و بلکه نزاجا خارج بود ،احتماالً به صنایع دفاعی مخابرات برده میشد؛ و
در آن جا هم به علت نداشتن قطعه و یا حجم کار و یا ضعف مدیریت و یا علل دیگر ،تلفنها باقی مانده بود .از
طرفی تلفن جدید و جایگزین هم تحویل لشکر نشده بود .این نمونه ها آثار منفی تحریم ،وابستگی ،بوروکراسی
آمادی و تعمیراتی ،ضعف مدیریت و چیزهایی مشابه را در خط مقدم و در زمان جنگ با دشمن ،تا حدود زیادی
برای خواننده آشکار و مفهوم سازی مینماید.

 خودرو مدتی است به ما ندادهاند و اینها که داریم ،دارند از کار میافتند.توضیح :گردانی که تا این زمان شش سال در جنگ با دشمن است و یک روز هم مانند سایر گردانهای نزاجا
غیر فعال نبوده و از منطقه عملیاتی دور نشده است ،مسلماً وسایل آن تعدادی منهدم شده ،باقیمانده فرسوده
شده و گرفتار کمبود و فرسودگی وسایل و سالحهای الزم شده است.

 در خط سرباز کم داریم ،این همه لشکر بسیج کجا هستند.توضیح :یک حرف کلیدی و مهم بود که در تمام یگانهای خط مقدم نزاجا مطرح بود ،از طرفی در رسانهها هم
هر روز میشنیدند و یا میدیدند که جمعیت زیادی نیروهای بسیج عازم به جبههها هستند ،اما گویا این جبههها
با جبهههای نزاجا فرق داشت ،زیرا در نزاجا این همه کمبود جمعیت و در سپاه آن همه جمعیت پرانگیزه و
داوطلب ،این افسر هم آن قدر دردمند شده بود که در جلسه رسمی با قبول دردسرهای احتمالی بعدی ،این
چنین این اشکالی ملی را مطرح مینمود.

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۸۷/
 شش ماه آخر خدمت سرباز ،آن را از ما میگیرند.توضیح :منظورش انتقادی بود که به طرح یگانهای قدس داشت .زیرا سربازان در مرحله شش ماه آخر خدمت
که در قانون بعد از  2۸ماه خدمت موظف ،به خدمت دوره احتیاط تعریف شده بود ،باید از یگانهای خود جدا
شده و به یگانهای قدس که خارج از این گردان و بلکه لشکر بودند ،منتقل میشدند .در فاصله  2۸ماه تا آغاز ۴
ماه بعدی که جمعاً میشد  ۲0ماه ،مقداری هم اتالف زمان نقل و انتقال و مرخصی میشد .این فرمانده میگفت،
این سربازان در این زمان قدیمی و صاحب تجربه در این یگان و در این مکان دفاعی شدهاند ،حاال منفک
میشوند و میروند به یگانی دیگر و تجربهای دیگر در یگان و مکان دیگر که در هر حال مانند تجربه این یگان
نخواهد شد ،ضمن آن که کمبود سرباز ما نیز بیشتر میشود .درباره این گردانهای قدس در صفحات قبل نیز در
هر نوبت ،شرحی از اشکاالت آن دادهام.

گردان 288؛ سرگرد حیدري
 در ساعت  8بعد از نیمه شب41/0/21 ،؛ به ما بیسیم زدند ،یک درجهدار متخصص مینمیخواهیم.
توضیح :این نوع پیامها از طریق ارکان ستاد به مخابرات داده میشد ،تا به گیرنده پیام تلگراف کنند.
تلگرافچی نیز به ترتیب این اقدامات را انجام میداد .معموالً روی اینها نیز مینوشتند ،آنی ،و او هم به محض
آن که به دستش میرسید  ،تلگراف می کرد .دیگر تشخیص موضوع که آیا این پیام در این ساعت داده شود و یا
در ساعت روز ،ربطی به تلگراف کننده نداشت ،بلکه باید آن رکن ستادی صادر کننده پیشگیری میکرد و روی
آن یادداشت میداد که در محدوده ساعت تعیین شده صادر شود .با این ترتیب ،پیامهای نیمه شب تا صبح
محدود به پیامهای اضطراری و اورژانس میشد .این پیام هم به نظر میآید از طرف رکن  ۲لشکر بوده است .در
هر حال آن روز این تذکرات برای اصالح این نوع اقدامات داده شد.

 تعویض گردان  0124را به ما گیرنده ندادهاند. فرمانده گردان ماشین ندارد. گروهان سوار زرهی نفر کم دارد .از  001نفر تعداد  11نفر در خط دارد.توضیح :معلوم است این گروهان ،زیر امر گردان  2۸۸بوده ،تعداد کمبود سرباز ،نمونهای از کمبودهای آن زمان
را در خطوط مقدم معلوم مینماید.

 ما نامه ها را که نوشتیم پاسخ آمده این بود که از باال به پائین مسئولیت انداخته شده بود.توضیح :جزئیات موضوع یادم نمیآید .به نظر می آید درباره مشکالت تاکتیکی ،پدافندی ،آمادی ،نیروی انسانی
خود و یا یکی از اینها با ستاد لشکر مکاتبه نموده و نه تنها پاسو مثبتی نگرفتهاند ،بلکه مسئولیت را رده باال به

 /2۸2چگونه میجنگیدیم
رده پائین منتقل نموده است .همه این حرفها از هر دو طرف ،ناشی از کمبودها و ناچاریها بود که با آنها
دست به گری بان بودیم و با توجه به آن وضع ،امور جاری را مدیریت میکردیم تا بلکه از مشکالت کاسته شود.

 پرسنل درجهداري از سوپر (فروشگاه) پادگان ناراضی هستند.توضیح :بیشترین آمار درجهداری مربوط به این گردان بود .به طور کلی از نزاجا ،گردانهای زرهی بیشترین
آمار درجهداری را نسبت به سایر گردانها ی رزمی و غیر رزمی دارند .در نتیجه فرماندهی و مدیریت این نوع
گردانها نیز روشها و مدیریتهای خاص خود را نیاز دارد .در اینجا هم از قول آنان گفته شده که خانوادهها از
فروشگاه پادگان راضی نیستند .احتماالً نارضایتی ناشی از نبودن و یا کمبود اجناس مورد نیاز بود.

 آجودانی ،ترفیعات پرسنل را دیر ابالغ میکند. آمار پایه خدمتی از ما خواستند که رکن  0تائید کند تا استحقاقی آنان دریافت شود .رکن 0قبول نکرد.
توضیح  :این نوع اقدامات کنترلی برای آن اعمال می شد ،تا اشکاالت و تخلفات به صفر نزدیک شود و یا امکان
تخلف وجود نداشته باشد.

 کاشتن مین تا به حال انجام نشده و گروهان مهندسی هنوز نیامده.توضیح :این کار از اقداماتی بود که در مدت شش سال گذشته انجام نشده بود ،آن زمان به واسطه نگرانی از
تک دشمن ،به طور جدی در صدد آن بودیم که در جلوی خط دفاعی این گردان ،میدان مین ایجاد شود .اما این
کاری بود سنگین و طاقت فرسا که گروهان مهندسی این لشکر چنین ظرفیت و توانی نداشت ،با این حال از وی
میخواستیم به این کار نیز بپردازد .ضمن آن که از رده لشکر به باال نیز چنین قابلیت ،سرعت و جدیتی در طول
شش سال جنگ شکل نگرفته بود .اما برعکس نیروهای خودی ،نیروهای دشمن در این باره از قابلیت ،سرعت و
جدیت فوقالعاده ای برخوردار بودند که سبب حیرت همه ما شده بود ،او از این قابلیت و مدیریت بسیار خوب در
طول  ۴سال جنگ به ره برد ،اما ما همچنان تا پایان جنگ ،اندر خم یک کوچه باقی ماندیم ،اینها
آسیبشناسیها و درسهای هشت سال جنگ است که باید در سالهای بعد از آن ،در طراحیها ،سازماندهی،
تمرینها و آموزشها آثار آن در نیروهای مسلح آشکار می شد .اما متأسفانه چنین آثاری را شاهد نیستم .شاید
چون بازنشسته هستم ،خبر ندارم .خدا کند که چنین باشد .اما باور ندارم.

 تکلیف ورود و خروج این برادران سپاه را مشخص نمائید و این نفرات معلوم باشند .نفراتی کهمعلوم نیستند ،وارد نشوند.
توضیح  :متأسفانه این مشکلی بود که در تمام جبهه های نزاجا وجود داشت .با همه اقداماتی که در
فرماندهی ها و مدیریت ها در رده های مختلف باال به پائین انجام می شد ،اما باالخره در هشت سال جنگ
حریف این اشکال نشدیم .در حالی که در جبهه های محدودی که سپاه در اختیار داشت ،به هیچ وجه اجازه
ورود به نظامیان نزاجا نمی دادند ،حتی در سطح مدیران و فرماندهان محلی ،مگر در حاالت خیلی استثنایی.

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۸۲/
این را هم برای این گفتم که قسممان دروغ نباشد .باالخره مدیران کنونی نیروهای مسلح باید کاری کنند که
دیگر در هر شرایطی چنین ضعف ها و عیبهایی پیش نیا ید .اگر تصمیمات ،منطقی و عملی و حساب شده
باشد ،مسلماً مشکل حل خواهد شد.

 دسر خریداري شده هندوانه بود و کال بودند.توضیح :با توجه به تاریو خرید به نظر میآید از هندوانههای نوبری بوده و هنوز مانند هندوانههای فصل
تابستان نشده بودند .با این حال خوب بود که چیز دیگری میخریدند .هرچند که در ماه فروردین همیشه
محدودیت میوه وجود دارد.

 مرکز تلفنهاي ما که تعمیر شدهاند ،هنوز درست نشدهاند.توضیح :معلوم است خوب تعمیر نشدهاند.

گردان  818توپخانه؛ سرگرد علی مددي
 جاده دوم باید تکمیل ،ترمیم و تسطیح شود.توضیح :فکر کنم منظورش همان جاده اشاره شده در گردان  ۷۴2بود که دیدهبانان این گردان نیز از این جاده
رفت و آمد خودرویی خود را آغاز کرده بودند.

 باطري فالش  0/1ولتی قلمی  011تا میخواهیم و این باید مداوم باشد.توضیح:موضوع جه بوده یادم نمیآید ،احتماالً برای وسایل جانبی توپها ،زاویهیابها و دوربینهای دیدهبانی
بوده است.

 کالس دیدهبانی نتوانستیم تشکیل بدهیم .دیدهبانها مناسب نبودند .ما ،باید اینها را انتخاب کنیم.توضیح :احتماالً کالسی بوده برای دیدهبانهای خمپارهاندازها از گردانهای پیاده.

گردان پشتیبانی؛ سرگرد سیاهوش
 یک جیپ ایرانی دادهاند تا کارائیاش را مشخص نماییم.توضیح :اقداماتی در صنایع نظامی در آن زمان بوده برای تأمین نیازمندیهای جبهه ،با استفاده از منابع
نرمافزاری و سختافزاری بالقوه داخلی.
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گردان  0108قدس؛ سرگرد نمازیان
 دیفرانسیل تانکر آب ما و شش حلقه الستیک براي آن. داوطلب براي گردان شهادت خواستند و اینکه مرخصی به اختیار خودشان باشد.توضیح :آن موقع ،نزاجا در صدد تشکیل گردانهای جدید غیرسازمانی بود که به نام تیپ شهادت نامگذاری
شده بود .آن زمان بازرسی نزاجا ،از یگانهای مختلف شناسایی میکردند و بعد با ابالغ دستوری میخواستند که
این نفرات از یگان خارج و به یگان و محل مورد نظر منتقل شوند.حمسن این کارها آن بود که یگانی پر از افراد
شهادت طلب و پرانگیزه تشکیل میدادند ،عیب آن نیز این بود که این نوع افراد در یگانها تأثیرگذار بودند و با
انتقال آنان ،یگان از وجود چنین افرادی خالی میشد و یا کاهش مییافت که در نهایت اثر در کیفیت عملیاتی
یگانها باقی میگذاشت .ضمن آن که کمبود پرسنلی یگانها را نیز افزایش میداد .این کارها در مرحله جذب،
پذیرش و سازماندهی چند ماه طول کشید و قبل از آن که ثمره عملیاتی این اقدام معلوم شود ،در مرداد ماه
سال  ،۴۳سرهنگ صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی عوض شد و با انتصاب سرهنگ حسنیسعدی ،فرمانده
بعدی نزاجا ،این گردانها ـ که احتماالً سه گردان شده بودند ـ و نیز تیپ شهادت ـ که منحل شدند ـ و نفرات
نیز به یگان سازمانی خود مراجعت نمودند .طرح یگانهای قدس نیز متوقف شد و آن گردانها نیز با عنوان و با
تغییرات دیگری به نام گردانهای تکاور سازمان یافتند.

 یک نفر درجهدار موتوري میخواهیم ما وسایل سر رشتهداري و پتو داریم و در باقیمانده پادگان یک انبار میخواهیم.توضیح :این گردانها در جبهه تشکیل شده بودند و قبالً در سازمان تیپ  ۴۸نبودند و در پادگان هم ساختمانی
نداشتند.

 ماشین یخچالدار میخواهیم.توضیح :آشپزخانههای گردان چنین خودرویی نیاز داشتند .باید گوشت و سایر مواد فاسدشدنی را در آن
نگهداری و یا از منابع آمادی دریافت نموده و به آشپزخانه میآوردند .حاال این گردان از چنین وسیلهای محروم
است .این هم نمونهای دیگر از کمبودهای گردانهای قدس.

گردان  0121قدس؛ سرگرد رفیعزاده
 جاده در بادام سفید درست شود که دسته را به جاي مناسب ببریم.توضیح :بادام سفید نام آن محل مورد نظر بود که بیان شد.

 در پادگان رانندگی را درست انجام دهند و کنترل شود.توضیح :معلوم است که شکایت شده بود.

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۸۳/
 خارج از سهمیه گردان که نوشتافزار میدهند به ما بیشتر بدهند. عمر قانونی گالنهاي پالستیکیتوضیح :شکایت داشت که اینها در دارایی ما منظور شده اند ،در حالی که بعضی از آنها سوراخ و غیر قابل
استفادهاند .درخواست داشت که از دارائی آنها کسر شود تا از نگهداری این گالنها خالص شوند.

 سبز مراد بیرانوند ،سروان حسینی را در یگان ما شغل دادهاند و نیامدهاند.توضیح :چرا نیامدند و اینکه آیا موجه بوده یا غیر موجه؟ یادم نمیآید

 میدان مین و سیمخاردار میخواهیم.توضیح :از ضعفهای نیروی خودی در  ۴سال جنگ و از کارهایی بود که باید خود را در آن قوی و سریع
میکردیم ،اما کوتاهی کردیم و باالخره ضررهای آن را نیز کشیدیم ،به ویژه در روزهای پایانی جنگ و تکهای
سراسری دشمن در تمام جبههها از جنوب تا شمال غرب خطوط پدافندی .توضیحات دیگری هم در این مورد در
صفحات قبل دادهام.

 درجهدار کد  002خمپارهانداز به ما بدهند.توضیح :کد  ۷۷2شماره تخصص درجهدار خمپارهاندار بود.

 پرسنل فوقالعاده میخواهند.توضیح :معلوم است ،آن مقدار ناچیز فوقالعاده که به خدمت در منطقه عملیا تی دادند و با خدمت در مناطق
غیرعملیاتی تفاوت داشت ،آن را هم به موقع نمیدادند و ماهها ،پرسنل طلبکار میشدند .این مشکل همچنان تا
پایان جنگ نه تنها کاهش نیافت ،بلکه افزون هم شد .باالخره تعدادی هم با چند ماه طلبکاری شهید ،جانباز،
اسیر ،مفقوداأل ثر شدند .ضمناً این را هم بگویم که این مبلغ که االن یادم نیست عدد آن را بنویسم ،آنقدر ناچیز
بود که اگر به اختیار بود ،حتی یک نفر هم حاضر نبود که به خاطر این فوقالعاده ناچیز به جبهه بیاید .بلکه
آمدن و خدمت آنان در جبهه انگیزه و علل دیگری داشت .شما در چند ص فحه قبل خواندید که گروهبان دوم
تازه ازدواج کرده بود ،اما در منزل یخچال نداشت .در حالی که همین درجه دار ،احتماالً به مدت چند ماه
فوقالعاده خدمتی طلب داشته است.

  02روز مرخصی میدهند که  2روز تو راهی است .جاهاي دیگر بیشتر میدهند.توضیح :این هم یکی دیگر از مشکالت جنگ فرسایشی.

گردان  0188قدس؛ ستوان بندخت

یادداشتی ندارم.

 /2۸۴چگونه میجنگیدیم

گردان  0124قدس؛ سروان صحراگرد
 سوله در اختیار ما نگذاشتند .احتیاج به  8دستگاه سوله داریم. دستور دادند پارک موتوري را در اختیار گردان  0141قرار دهیم ،خودمان جا نداریم. گردان  0141خمپارهانداز  021مم ندارد.توضیح :معلوم میشود گردان بعدی باید گردان را در خط عوض میکرد ،اما گردان جدید خمپارهانداز  ۷20مم
ندارد که باید داشته باشد .به ناچار باید از گردان دیگر که عقب است به وی میدادیم.

گردان  0141قدس؛ ستوان باغبان
 تانکر آب فقط یکی داریم.توضیح  :یعنی بیشتر نیاز داریم و نیز اگر یک روز این یک تانکر آب هم خراب شود و یا تصادف نماید ،تکلیف
آب رسانی به نفرات گردان چه میشود؟

 مرکز تلفن اس بی  118میخواهیم.  0211کیسه گونی براي پشت خط میخواهیم.توضیح  :برای سنگرهای خدمتی و زیست نفرات ستاد گردان و گروهان ارکان نیاز داشت .اضافه بر آن برای
سقف این سنگرها نیز نیاز به تیرآهن و نبشی و نایلون داشت .البته چون میرفت به یک موضع قدیمی ،بعضی از
این سنگرها وجود داشت و قابل استفاده بود .و اگر یک موضع جدید بود ،مسلماً نیازمندیها از این حرفها
خیلی بیشتر و از عهده لشکر هم خارج بود.

  2نفر سرباز  8 -8ماه خدمت به ما دادهاند و چگونگی اینها را خبر نداریم.توضیح :تمام سربازان این گردان در یک پایه خدمتی بودند و در پایان شش ماه خدمت  ۲0ماهه خود بودند.
وجود این سربازان بنا به درخواست یکی از این گردانها بود که چند سرباز جدیدتر داشته باشند تا در فاصله
جذب و ترخی ص سربازان قدیمی ،باقیمانده گردان الاقل چند سرباز برای نگهداری وسایل و اداره امور جاری
خود در اختیار داشته باشد.

گردان 800؛ سروان گلکار

یادداشتی ندارم.
گردان پدافند؛ ستوان سلکی
 -جک سوسماري درخواست کردیم ،ندادند

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۸۱/
 پرسنل سربازي کم داریم.توضیح :ببینید در آن زمان سر وصدای یگانها برای کمبود سرباز درآمده است .البته در ماههای بعدی تا پایان
جنگ این کمبودها نه تنها کاهش نیافت ،بلکه به مراتب افزایش یافت.

گردان  811ژاندارمري؛ سروان دادبه
 آن  8دستگاه تانک تا کنون موضع نگرفتهاند.توضیح  :معلوم است در پی دستورات قبلی  ۲دستگاه تانک از گردان  2۸۸به آنجا رفته اند .اما در موضع مورد
نظر قرار نگرفته اند ،حاال یا نیاز به ساخت موضع و وسایل سنگین مهندسی دارد و یا علل دیگر که اکنون
یادم نمی آید .موضع مورد نظر تنگت اریکه بوده و در آنجا امکان پیشروی تانک ها و خودروهای دشمن وجود
داشت .سرگرد فتح الهی هم برای انتخاب محل تانک ،در این نقطه به شهادت رسید.

 سمت چپ ما فاصله خالی در حدود  4کیلومتر وجود دارد.توضیح :منظور به سمت بادام سفید و کانی سخت است که منطقهای کوهستانی بود .اهل فن این حرف را
میفهمند یعنی چه؟ اما نمیدانم غیر اهل فن از این حرف چه درك میکنند؟ در هر حال از این حرف بفهمید
که ما با آن که آن قدر خارج و بیش از اندازه و بلکه چند برابر اندازه استاندارد ،یگانهای خود را برای دفاع باز
نموده بودیم ،اما آن قدر طول منطقه دفاعی زیاد بوده که نتوانسته بودیم این فاصلهها را پر کنیم .شبیه این
فاصله های خالی را فقط در اینجا نداشتیم ،بلکه در همین لشکر در چند جای دیگر هم داشتیم و بیش از حد به
موانع طبیعی امیدوار بودیم .شبیه این فاصلههای خالی در لشکرهای دیگر هم کم و بیش وجود داشت ،منافقین
با استفاده از همین فاصلههای خالی در ماههای بعد ،به ویژه در سالهای هفتم و هشتم جنگ ،نیروهای خود را
وارد و پس از سردر آوردن به پشت یگانهای خط مقدم و عملیات روانی در شب با بلندگوهای دستی ،آن یگان
را محاصره و متالشی مینمودند و تعدادی تلفات و خسارت و باالخره تعدادی اسیر میبردند و تحویل ارتش
عراق که دشمن ما بود ،میدادند .دشمن ما اگر قویتر عمل مینمود ،از این فرصت ها خیلی راحت و زودتر
میتوانست به نفع خود استفاده کند.
این موضوع در حالی بود که جمعیتهای  ۷00هزار نفری بسیج ،جذب سپاه میشدند و نزاجا از آن جمعیت،
مخلص و عاشق ،هیچ نصیبی در کوتاه شدن طول خط دفاعی و مستحکم کردن و پر کردن فاصلههای خالی و
نیز چیدمان یگانها در حالت پدافندی مطمئن نصیبی نمیبرد .آن موقع جمعیت ایران سه برابر جمعیت عراق
بود ،ما از نظر نیروی انسانی چرا باید نسبت به دشمن کمتر میشدیم؟ چگونه قابل قبول است؟ جز اینکه بگوییم
به نظر میآید که مدیریت منابع انسانی ما در زمان جنگ صحیح نبوده است؟

 دو درجهدار ،راننده و دو سرباز براي میدان مین شورشیرین رفته بودند و شب بدون اطالع ماخودسرانه برگشته بودند و نزدیک بود فاجعهاي پیش آید.
 -موضوع چک لیست هفتگی صرفنظر شود

 /2۸۴چگونه میجنگیدیم
توضیح :خواسته بودیم که ارکان گردانها از یگانهای خود بازدید کنند و نتیجه را به لشکر بفرستند .نظر
ایشان این بود که صرفنظر شود .البته شاید این دستور نیاز به تصحیح داشت .یعنی ارکان گردان بازدید کنند و
مدارك فعالیت بازدید خود را به صورت چک لیست در سوابق گردان داشته باشند تا در صورت مراجعه و
خواست رده باال ارائه دهند .باید میگفتیم که دیگر به لشکر نیاز نیست بفرستند .یگان هم تمایل دارد معایب
خود را به رده باال نفرستد و اگر مجبور شود ،معلوم است کاری میکند با ظاهرسازی مصنوعی و غیرواقعی .شاید
آن روز هم دستور لشکر را تعدیل نمودم .منظور از این دستور آن بود که ارکان گردانها همسو با ارکان ستاد
لشکر فعال باشند و سوابق فعالیت خود را نیز مکتوب نمایند .از طرفی گروهان ها هم در حالت رقابتی و رفع
معایب و افزایش کیفیت فعالیتهای خود قرار گیرند.

قرارگاه؛ سروان غیاثی
 یک خودرو اوآز به دژبان تحویل شد مسئولیت این دسته شناسایی با چه کسی است؟توضیح  :این دسته حاصل آن دستوری بود که به یگانهای غیرعملیاتی گفته بودیم که هر کدام ،از نفرات خود،
یک دسته رزمی غیرسازمانی تشکیل دهند تا ضمن اجرای و ظایف جاری ،در صورت نیاز از شغل خود خارج و
در دسته غیرسازمانی وارد شده و برابر آن سازمان به کار گرفته شوند .کار جاری هر فرد نیز بر عهده همکاران
دیگر وی به صورت مضاعف سپرده شود .این پیشبینی هم در روز تک دشمن در  ۴۳/2/2۱به وقوع پیوست و
این دستهها وارد صحنه کارزار شدند و بسیار هم در برآوردهای دشمن در مشاهدات خود توسط دیدهبانها که
این ها روی ارتفاعات کلیدی مستقر هستند به نفع خودی مؤثر واقع شد ،آن روز هم یادم میآید ستواندومی را از
همان قرارگاه یا ستاد لشکر برای سازماندهی و آموزشهای نوبهای تعیین کردیم .در مورد این دستهها در
صفحات قبل نیز مطالبی را ارائه دادهام.

گروهان مهندسی؛ ستوانیکم ارغندي
 الستیک گریدر میخواهیم .دو دستگاه گریدر ما خوابیده.توضیح  :ببینید با آن همه کمبود وسایل سنگین مهندسی در لشکر ،آن دو دستگاه گریدر موجود هم الستیک
ندارند و غیرفعال شدهاند .مسلماً مسئوالن آمادی هرچه توانستند برای دریافت الستیک تالش کردهاند ،اما
آنقدر ،نتیجه نگرفتن طوالنی شده که دو دستگاه به کلی متوقف ماندهاند .بحث کمبودها ،تحریمها ،توزیع
ناعادالنه منابع موجود در جبههها بین نیروهای مسلح و دستگاههای کشوری و سایر دستگاههای لشکری
نتیجهاش این چنین در خط مقدم به صورت منفی آشکار شده است .داستان آن گلوله برف و دست به دست
شدن تا اندازه آن در دست نفر آخر.

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۸۳/
 الستیک تویوتا میخواهیم براي مازوت پاشی.توضیح  :آن خودرو که برای مازوت پاشی روی جاده به کار گرفته میشد ،الستیک تویوتا برای آن قابل استفاده
بود .یک فایده مازوت پاشی آن بود که خاك را سفت میکرد و با عبور خودرو گرد و خاك ایجاد نمیشد .در
بعضی جادها هم این گرد و خاك سبب میشد دشمن به آن نقطه تیراندازی غیرمستقیم کند.

 مهرههاي تیغه گریدر میخواهیم 2 ،هزار تومان به ما بدهند.توضیح :ببینید برای خرید مهره تیغه 2 ،هزار تومان نیاز داشتند .البته خرید و یا درخواست این مهرهها از
طریق افسر خرید یا افسر آماد پشتیبانی ممکن بود ،اما نیاز به سرعت کار ،فرصت این انتظار را نمیداد .در هر
حال معلوم است آن روز دستوری مناسب برای این کار دادم.

گروهان سوار زرهی؛ ستوان حاتمی
 آن گروهان  012خیلی بد برخورد کرد و بد تعویض شدتوضیح :موضوع چه بوده یادم نمی آید .در هرحال این گروهان موقع تعویض عجله داشتند که بروند به یگان
اصلی و بعد مرخصی ،بنابراین اگر کمی بیدقتی در فرماندهی آنان میشد ،مشکالت زیادی برای یگان بعدی به
وجود میآورد.

 وسعت خط ما خیلی زیاد است ،سرباز هم کم داریم.توضیح :وسعت و طول خط به نسبت جمعیت این گروهان معلوم است زیاد بوده .این نوع یگانها در صورت تک
قوی دشمن خیلی سریع با دادن تلفات زیاد و نفوذ دشمن آسیبپذیر و متالشی میگردند .این نگرانی در آن
فرمانده و سلسله مراتب بعدی وجود داشت ،کاری هم بیش از این نمی شد کرد ،صدای استمداد ما هم به جایی
نمیرسید ،زیرا رده باال هم در آن شرایط نمی توانست برای ما کاری انجام دهد .یک مشکل عمومی کم و بیش
در تمام یگانهای نزاجا بود .ماهها و سالهای بعد نیز نتیجه منفی این نقصها و ضعفها را هم متأسفانه دیدیم
که بیشتر به بحثهای سال آخر جنگ مربوط می شود و جای گفتن آن از بحث زمان این مطالب خارج است .اما
آثارش بعدها به زیان نیروهای خودی به شکل جبران ناپذیری ظهور کرد.

 شیاري در بین دسته ما وجود دارد که اگر دستهاي از دشمن از آن بیاید یگان ما را تقسیممیکند.
 -کره براي صبحانه در فصل تابستان به ما میدهند ،آب میشود .ماشین یخچالدار نداریم.

گردان 0121؛ سرگرد رفیعزاد
 براي درخواست نارنجک برویم سلمان فارسی صحیح نیست ،خوب است در بارنروشان به مابدهند.

 /2۳0چگونه میجنگیدیم
توضیح :بارنروشان نام محلی در بین راه ایالم به صالحآباد بود و یکی از آمادگاههای مهمات را در آنجا مستقر
نموده بودند .آمادگاه سلمان فارسی در جنوبغربی اسالم آباد قرار داشت که نام قبلی آن اعظمپناه و بزرگتر و
دورتر از آمادگاه بارنروشان بود  .پیشنهاد فرمانده گردان آن بود که بروند از جای نزدیکتر بگیرند .احتماالً در
بارنروشان نارنجک وجود نداشت و باید میرفتند به جای دورتر.

دفتر نگهداري و نماینده آماد :سرگرد نصیري
  84خودرو عودتی از منطقه و  81خودرو عودتی از باقیمانده تخلیه کرده و عودت دادهایم.توضیح :حاصل اقدامات و دستورات قبلی بود که در صفحات گذشته بیان شد.

 پیشنهاد داریم از نفرات ادارهها و بسیجیها به پارکهاي موتوري بدهند. تلفنهاي تعمیري در آمادگاه هست و در دارائی ما هست و کسر هم نمیشود. رب گوجهفرنگی به ما نمیدهند.توضیح :این نوع اقالم برای آشپزخانه یگانها از منابع آمادی باالتر تحویل میشد که حاال میگوید ،رب به ما
نمیدهند .این حرفها در آن زمان به جهت محدودیتهای موجود به طور عادی درباره بعضی از اقالم شنیده
میشد و چارهای هم نبود.

 مرغ را  01 -21درصد دل و جگر و گردن میدهند که گردن آن بیشتر است.توضیح :احتماالً ارزانتر میخریدند که بتوانند با بودجه در اختیار نیازمندی یگانها را تأمین کنند.

مخابرات :ستوان دیانتی

یادداشتی از گفتههای ایشان ندارم.
دژبان :ستوانیکم علینژاد
 درمورد عالئم جادهاي تماس گرفته شد.توضیح  :قرار بود بروند از منابع محلی و اداره راه استان ایالم ،عالئم جادهای برای نصب در جاده ایالم به مهران
و یا به میمک بگیرند و یا بیایند نصب کنند .این جاده ها در آن زمان چون کامالً نظامی شده بود ،معموالً اداره
راه ،این جادهها را از فعالیتهای جاری خود حذف کرده بودند.

 اسلحههاي خراب به ما تحویل دادند.توضیح :اسلحههای خود را که به تعمیر داده بودند و معموالً تا صنایع نظامی در مسیر طوالنی مدت میرفت و
برمیگشت ،میگوید بعضی از آنها هنوز سالم نیستند.

یکشنبه ۴۳/2/۱؛ کمیسیون فرماندهان 2۳۷/
 وسایل پدافندي شمر را خراب دادهاند.توضیح :میگوید بعضی از این وسایل تحویل داده شده سالم نیستند .در حقیقت درست تعمیر نشدهاند.

 مکاتبات را با دژبان باقیمانده انجام دهند.توضیح  :منظورش آن بود که مکاتبات با دژبان که معموالً درباره پرسنلی است که تخلف داشته و باید پرونده
آنان به دادگاه توسط دژبان برده شود با دژبان باقیمانده مکاتبه کنند و دژبان مستقر در منطقه عملیاتی چنین
فعالیتی ندارد.

بازرسی :ستوانیار غالمرضائی

یادداشتی از گفته ایشان ندارم.
حفاظت :ستوانسوم محمدي

 خبرنگاران بدون حضور نماینده حفاظت اطالعات پذیرفته نشوند.توضیح :اقدامات کنترلی برای حفظ امنیت اطالعاتی جبهه.

 خرج اضافی در دسترس افراد نباشد.توضیح :گلولههای توپ و خمپاره ،دارای خرج پرتاب ۷و 2و ۲و  ...میباشند .با توجه به برد مورد نظر ،خرج
مناسب موقع تیراندازی به کار میبرند .در نتیجه در بعضی تیراندازی  ۷یا  2یا  ۲خرج برداشته میشود و اینها
دیگر هیچ استفادهای ندارند ،مگر آن که با رعایت نکات ایمنی آتشزده شوند .ایشان میگوید کنترل شود که
کسی از این خرجها در وسایل خود نگه ندارد .البته این را هم باید بگویم که آن زمان رزمندگان از این خرجها
برای ایجاد آتش و تهیه آبجوش و چای همراه با مواد قابل اشتعال نظیر چوب و تخته نیز استفاده میکردند.

 سرباز تیپ  8که میخواست پناهنده شود و چگونگی موضوع.توضیح :یگان سمت چپ ما در منطقه مهران که اخیراً به این منطقه آمده بود ،تیپ  ۸لشکر  2۷بود .این افسر
برابر اطالعاتی که داشت در مورد سربازی میگفت که میخواسته برود به طرف دشمن و پناهنده شود و
چگونگی آن را در آن جلسه مطرح کرد که فرماندهان پیشگیری کرده و مراقبتهای الزم را به عمل آورند که در
یگان مربوطه چنین وضعی پیش نیاید .شبیه این اتفاقات گاهی شنیده میشد .اگر هرقدر هم کم بود ،باز هم
برای نیروی خودی دردسرساز و مشکلآفرین و به نفع دشمن بود .آن زمان سازمان منافقان نیز در آغاز فعال
شدن در عراق بودند و جذب نیرو میکردند .در بین سربازان ما نیز در تمام زمانها با هر معیاری بخواهیم
ارزش گذاری کنیم همیشه صفر تا صد وجود دارند ،زیرا هیچ کدام گزینش شده نیستند و بلکه هر جوانی به سن
سربازی میرسد باید به خدمت سربازی بیاید .یکی دیگر از علت ها را باید در آن دید که جلو مواضع نیروهای
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خودی میدان مین و سایر موانع مصنوعی ایجاد نشده بود و در سلسله مراتب باال نیز ارادهای هم برای اجرایی
شدن آن به طور جدی وجود نداشت .حاال موضوع این سرباز چه بوده و چه شده بود چیزی یادم نمیآید.

آجودانی :سروان حاجبابائی

یادداشتی از گفته ایشان ندارم.
عقیدتی سیاسی :ستوانیار سپهوند
 راجع به پیشرفت کار نمازآموزي در میان سربازان گزارشی را ارائه داد. نان کیفیت ندارد و به یگانها خوب نمیرسد و مقداري از آن دوریز میشود.توضیح :در آن زمان ،نان را نیز یگانهای ما از منابع آمادی باالتر میگرفتند .در یگانهای ما نانوایی وجود
نداشت .با این ترتیب نان در حجم زیاد باید پخت؛ جمع آوری ،تحویل از مبدأ تا مقصد و تا دست مصرف کننده
جابجا میشد .مسلماًاز چنین روشی نمیتوانستیم انتظار کیفیت خوب داشته باشیم .با این حال تا آنجا که
مقدور بود تالش مدیریتی را باید به کار میبردیم که چنین هم عمل میشد.

رکن  :2ستوانیکم باباخانی
توضیح :یادداشتی ندارم .ایشان افسر رکن  2گردان  ۷۳۳بود که اخیراً در رکن  2لشکر مشغول شده و این
مسئولیت را بر عهده گرفته بود .رئیس رکن  2قبلی به علت درخواست و اصرار شخصی و مدت خدمت عملیاتی
در شش سال گذشته به یگان غیر عملیاتی منتقل شد .این افسر جدید نیز با آن که دانش و تجربه الزم در این
شغل را نداشت ،به ناچار تا جذب افسر واجد شرایط از وجود ایشان استفاده شد .ضمن آن که تمام تالش خود را
نیز در انجام وظایف مربوط به کار میبرد.

رکن  :8سرهنگ 2مقدم

یادداشتی ندارم.
رکن  :8سرگرد گودرزي

یادداشتی ندارم.
رکن  :0سروان مومنی

یادداشتی ندارم.

چهارشنبه ۴۳/2/۷0؛ امور جاری2۳۲/ ،

این جلسه برابر معمول تا ظهر ادامه داشت و در پایان ،فرماندهان به یگانهای خود برگشتند.
بقیه ساعت کار را تا نیمه شب مشغول امور جاری در محل کار خود بودم.
دوشنبه 41/2/4؛ گردان 800
امروز از آتشبار گردان  ۲۷۷بازدید داشتم و بعد به ادامه امور جاری تا نیمه شب پرداختم.
سهشنبه 41/2/1؛ گردان  811ژاندارمري
امروز از گردان  ۲0۳ژاندارمری در محور میمک منطقه شورشیرین بازدید نمودم و بعد از
آن به ادامه امور جاری در محل کار تا نیمه شب مشغول بودم.
چهارشنبه 41/2/01؛ امور جاري ،حضور فرمانده سپاهی قرارگاه نجف 2
به تاریو این روز چند جمله در دفتر یادداشت خود دارم .به نظر میآید این جمالت در
جلسه شور ستادی شبانه برای پیگیری یادداشت نمودهام.
 تخت جهت مداومت کارتوضیح :در آن زمان در ساعات نیمه شب تا صبح اضافه بر نگهبانان تمام وقت در قسمتهای مختلف یک افسر
مداومت کار ستاد هم به طور نوبهای تعیین میشد .در اینجا یادداشت شده که در آن سنگر یک تختخواب نیز
موجود باشد.

 سیم جوش سوله ،رکن  8به پشتیبانی منطقه  0مراجعه کند.توضیح :معلوم است این سیم جوش ها را برای نصب سوله در منطقه قرارگاه لشکر نیاز داشتیم.

 آموزش دوشکا  04قبضهتوضیح :به نظر میآید این  ۷۴قبضه تیربار دوشکا را اخیراً به لشکر تحویل داده بودند و در این زمان درباره
آموزش استفاده از آنها یادداشت نوشته و دستوراتی هم داده بودم.

 آجودانی جاي کافی ندارد.توضیح :اخیراً این مجموعه از باقیمانده به منطقه آورده شده بود و حاال کمبود جا داشتند و ما هم مشغول
ساخت محل مورد نیاز آن بودیم.

 /2۳۸چگونه میجنگیدیم
 همکاري و فعالیت نمازآموزي فرمانده گروهانهاتوضیح  :در آن طرح نمازآموزی ،همکاری و احساس مسئولیت فرمانده گروهان ها نقش تعیین کننده داشت.
معلوم است ،تعدادی در این زمینه فعالیت خوبی داشتهاند.

 بوق ،یونیت ،آمپلیفایرتوضیح  :این وسایل را برای تهیه یادداشت کرده ام ،از این وسایل زیاد نیاز داشتیم ،هم برای نمازخانه یگانها و
هم آن که به دنبال کارهای عملیات روانی هم بودیم .هرچند کاری بود غیرسازمانی و غیرتخصصی ،اما عالقه
داشتم که از برنامه رادیو عربی صدای ایران ،برای خط مقدم و استماع سربازان دشمن استفاده کنیم .در آن
زمان در این مورد چه کارهایی کردیم یادم نمیآید .اما یادم میآید در یکی دو جا به طور محدود استفاده
کردیم ،اما آن چه که انتظار داشتم ،نشد .زیرا سازماندهی این کار را در وظایف یگانهای خود نداشتیم و از
طرفی با پخش صدای آن ،تیراندازی دشمن زیاد میشد و یگانهای خط مقدم به علت احتمال تلفات ،چندان
به این کار راضی نبودند .از طرفی با تیراندازی این مجموعه وسایل پخش صوت هم آسیب میدید و از کار
میافتاد .در این حاالت باید آن قدر دست پر داشتیم که بالفاصله وسایل را عوض میکردیم .اما چنین دارایی
وجود نداشت .به طور کلی این امور ،از رده باالی جنگ ،باید مدیریت و سازماندهی میشد که متأسفانه در
هشت سال جنگ چنین مدیریت و اقدامات را نداشتیم.

 نصب تابلو ،خطکشی جاده؟توضیح :معلوم است برای کاهش تصادفات پیگیر این حرفها بودیم.

 حفاظت؟توضیح  :معلوم است نماینده حفاظت در این شور ستادی حضور نداشت ،یادداشت کرده ام که سؤال کنم و
تذکر دهم.

 کانتینر جهت فروشگاهتوضیح  :یک فروشگاه کوچک در منطقه و در محل قرارگاه لشکر ،قبل از فرماندهی اینجانب با مسئولیت یکی از
درجهداران مو رد اعتماد و فعال دایر شده بود و پرسنل گاهی خریدهای مختصری از اینجا داشته و موقع
مرخصی با خود میبردند .در اینجا نوشته ام که یک کانتینر برای افزایش محل آن ،از جائی دریافت کرده و به
وسعت آن اضافه کنیم.

 خرید قطعات مخابراتیتوضیح :معلوم است که بعضی قطعات مورد نیاز مخابرات را میتوانستیم از بازار آزاد بخریم .یادداشت کردهام که
در مورد مبلغ آن و دستور خرید پیگیری کنم.

چهارشنبه ۴۳/2/۷0؛ امور جاری2۳۳/ ،

امروز سرهنگ 2اشکانفر از ستاد قرارگاه عملیاتی غرب برای بازدید به لشکر ما آمده بود و
برابر مأموریت محوله از گردان  ۷۳2۳بازدید نمود و به قرارگاه غرب برگشت.

 یادداشتهای اینجانب نشان میدهد که در این تاریو ،شب هنگام آقایان مسئول از سپاهپاسداران منطقه با عنوان قرارگاه نجف  2برای دیدار و آشنایی به محل کار اینجانب آمدند .در
این جلسه که معاون عملیاتی لشکر ،سرهنگ نشاطی و سرهنگ 2مقدم رئیس رکن  ۲لشکر
نیز حضور داشتند ،راجع به منطقه دفاعی این لشکر و یگانهای همجوار و نیز آخرین
اطالعات و پیشبینی های عملیاتی درباره دشمن در این منطقه مذاکره شد .صحبتهای
همگی این بود که دشمن در روزهای آینده در این منطقه تک خواهد نمود .ما نیز اقدامات
خود را شرح دادیم و گفتیم که هیچ یگانی در منطقه این لشکر به عنوان احتیاط نداریم ،اگر
قسمتی از خط دفاعی در اثر فشار چند برابر دشمن شکسته شود ،لشکر هیچ یگانی برای
تقویت خط دفاعی و یا ترمیم خط دفاعی در اختیار ندارد .آقایان نیز ضمن تائید کمبود
یگانها ی دفاعی لشکر ،گفتند ما قادر هستیم تا حداکثر سه ساعت دو گردان وارد منطقه
لشکر کرده و کمک نمای یم .هرچند که آن روز با این حرف نگرانی ما برطرف نشد ،زیرا دو
گردان در شرایط تک دشمن و وسعت منطقه کافی نبود ،ضمناً برابر تجربه سالهای جنگ،
این نیروها هیچ وقت به موقع و به تعداد قول داده شده وارد صحنه عملیات نمیشدند .نیروها
متأسفانه زمانی وارد صحنه می شدند که دیگر دیر شده بود .به همین علت آسیبهای زیادی
را متحمل می شدیم و برای جبران آن نیز باید تلفات بیشتری را میدادیم .آقایانی که
یادداشت کردهام عبارت بودند از :برادر حمیدنیا ،فرمانده قرارگاه نجف 2؛ برادر حسینزاده،
مهندسی قرارگاه؛ برادر بتوئی؛ برادر نیازی از دفتر فرماندهی قرارگاه؛ برادر عزآبادی ،معاون
قرارگاه فتح( .در این جلسه برادر کاهنی که آن موقع فرمانده قرارگاه فتح بود و محل قرارگاه
آنان در منطقه کانیسخت بود و چند بار ایشان را دیده و آشنا بودم ،حضور نداشت).
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قرارگاه نجف  2در سپاه با چه ساختاری تعریف شده بود و نجف  ۷و  ۲و دیگران ،چه و کجا
بودند خبر ندارم و یا به یاد نمیآورم .قرارگاه فتح  ۷و  2و  ۲را نیز یادم نمیآید چه بودند.
توضیح :آن موقع درباره رابطه عملیاتی و فرماندهی قرارگاه نجف  2به ما که از نزاجا بودیم ،چیزی ابالغ نشد
بود ،ولی فکر کنم که یک رابطه فرماندهی و مسئولیت باالدستی نسبت به منطقه عملیاتی غرب داشت که
لشکرهای نزاجا از آن بیخبر بودند .حتی رابطه خدمتی و فرماندهی آن با فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب نزاجا
چگونه بود ،چیزی به ما ابالغ نکرده بودند.
آن شب مذاکرات خیلی دوستانه و صمیمانه برگزار شد .من در رفتار و اخالق برادر حمیدنیا و همراهان
نقطه منفی ندیدم و چیزی هم یادم نمی آید .اما همه نگران حمله دشمن بودیم و نگران از فقر تعداد یگانهای
موجود .به هر حال آن شب آقایان رفتند .اما به جهت اشکالی که بر مدیریت نظامی جبهه خودی حاکم بود و
شکل گرفته بود ،ما نتوانستیم علیه دشمن به شکل متمرکز و یگانه و باقدرت و مسئولیت و فرماندهی واحد
عمل کنیم .همین اشکاالت به ما آسیب زیادی وارد نمود.
ضمناً توجه داشته باشید که دشمن با یک سوم جمعیت ما ،به شکل کامالً قدرتمند و متمرکز در سطح
کشوری و لشکری عمل مینمود .اما متأسفانه ما چنین نبودیم و شکل رفتار ما نسبت به جنگ صرفاً سازمان
محوری و دستگاه محوری بود تا ملّی محوری .به عبارتی رفتارها به رنگ تیم مربوطه بود ،تا به رنگ تیم ملی.

بقیه ساعات کار را مشغول امور جاری بودم.
پنجشنبه 41/2/00؛ گردان  811ژاندارمري ،بازدید قرارگاه غرب
امروز از گردان  ۲0۳ژاندارمری بازدید نمودم .آمار این گردان را به تاریو این روز در دفتر
خود یادداشت نمودهام که در اینجا ارائه مینمایم.
آمار گردان  ۲0۳شهید طاهری ژاندارمری در مورخه ۴۳/2/۷۷
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توضیح :آمار گروهان ارکان را اینجا ننوشتهام ،یادم نمیآید چه وضعی داشته است.

جمعه ۴۳/2/۷2؛ نماز جمعه ایالم ،نیازمندیهای عمده 2۳۱/

دفتر یادداشت نشان میدهد که امروز سرهنگ کهتری ،عمالً جانشین قرارگاه غرب و
سازمانی رئیس ستاد قرارگاه غرب ،همراه سرهنگ میالنی ،رئیس رکن  2قرارگاه غرب برای
بازدید خط مقدم ما در محور میمک وارد لشکر شدند و بعد از دیدار خط مقدم و نیز منطقه
جلویی دشمن به قرارگاه غرب برگشتند .به نظر میآید این بازدید در این رده به واسطه
نگرانی و اطالعاتی بود که از احتمال حمله نزدیک دشمن در این منطقه داشتند .منطقه
میمک نیز برای هر دو طرف جنگ ،حساسیت تاریخی و نظامی داشت .خوشبختانه در
روزهای بعد در این محور حمله نکرد و در محور کنجانچم و مهران حمله کرد که در
صفحات بعد بیان خواهد شد.
بقیه ساعت کار را مشغول امور جاری بودم.
جمعه 41/2/02؛ نماز جمعه ایالم ،نیازمنديهاي عمده
دفتر یادداشت من نشان میدهد که امروز رفتهام نماز جمعه ایالم .آن روزها شهر ایالم
خالی از مردم بود .تعداد کمی که احتماالً از کارمندان ادارات نیمه فعال آنجا بودند ،حضور
داشتند .این افراد هم خانواده خود را به جای دیگر فرستاده بودند .جمعیت نماز جمعه هم
بین  ۷00تا  200نفر بود .علت شرکت یادم نمیآید ،معمول هم نبود که بروم نماز جمعه و یا
کسی را بفرستیم .زیرا ایالم  2 -۲ساعت هم با محل استقرار ما فاصله داشت .جایی هم نبود
که اصرار داشته باشیم آن را شلوغ و پر جمعیت کنیم.
در دفتر یادداشت با این تاریو ،اسامی نیازمندیهایی که از طریق وزارت دفاع قابل تأمین
است ،درج نمودهام .به نظر میآید ،در پی جلسه معاونتهای وزارت دفاع در تاریو ۴۳/۷/20
این فهرست را با مشاورت همکاران تهیه و ارائه دادهام .در دفتر خود نیز نوشته تا در صورت
حضور در جلسات رده باال مطرح و درخواست کنم .این فهرست همان طور که نشان میدهد
نامنظم است و کوچک و بزرگ مخلوط نوشته شدهاند.
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نیازمنديها:

عدم واگذاری اعتبار مورد نیاز ،رادیو ترمینال  ۲دستگاه ،الستیک گریدر ،مرکز اس بی
 ،۳۳۲خودرو یخچالدار جهت گردانهای قدس و گردانهای سوار زرهی و مهندسی ،تانکر
آب و تأخیر تعمیراتی آنها و کمبود قطعات خودرو ،کمبود شدید سرباز ،تلفن تی آ  ۷پی تی،
سیم تلفن ،الستیک خودرو آیفا ،الستیک خودرو تویوتا ،ضعف آتش توپخانه ،نارنجکهای
موجود غیر قابل استفادهاند ،عودت و جایگزین آنها ،سیمجوش جهت سولهها ،کیسه گونی،
پلیت جهت سنگر زیست پرسنل.
درجلسه شور ستادی امشب یادداشتهایی برای پیگیری نوشتهام.
 آموزش شمر با روش فرد به فرد در قرارگاهتوضیح :این روش را در مرکز آموزش درجه داری در شغل قبلی خود طراحی و اجرا نموده بودم و نتیجه بخش
بود .خواسته بودم با همین روش که راهنمایی کردم در قرارگاه آموزش پدافند در برابر حمالت شیمیائی اجرا
نمایند و خود نیز عالوه بر رکن  ،۲پیگیری مینمودم.

 آموزش نماز در گردان  ،0124نامهاي به نیرو نوشته شود که در جریان کار قرار بگیرد.توضیح :آن نمازآموزی با روش فرد به فرد داشت نتیجه مثبت اجرایی خود را نشان میداد .یادداشت کرده بودم
که نامهای هم به نیروی ز مینی بنویسم و نتیجه آن را نیز اعالم کنم تا در صورت تمایل از این نمونه در سایر
یگانهای نیز استفاده شود .البته گرفتاری های عملیاتی روزهای بعد ،اجازه ادامه این کار را نداد.

 خاکریزي جلوي آجودانیتوضیح :نوشتهام که خاکریزی جلوی محل کار آجودانی که اخیراً درست شده است ،زده شود تا در مواقع
بمباران هوایی دشمن و اصابت در کنار این محل ،این قسمت در امان باشد.

بقیه ساعات کاری را در محل کار خود مشغول امور جاری بودم.
شنبه 41/2/08؛ گردان 000
امروز خط دفاعی گروهان  2و  ۲گردان  ۷۷۷و تپه رحمان را در منطقه این گردان بازدید
نمودم .یادم میآید تپه رحمان در ارتفاعات میمک  ،خیلی به دشمن نزدیک بود .به طوری
برای دیدن سرباز سنگر جلویی مجبور میشدیم کامال ً خمیده و به حالت دویدن برویم که

یکشنبه ۴۳/2/۷۸؛ جاده جلوی گردان ژاندارمری 2۳۳/

دشمن در این فاصله به ما شلیک نکند و اگر تیراندازی کرد ،به ما اصابت نکند .آن قدر شرایط
خطرناك بود که من به تنهایی رفتم و بعد هم سروان نصر از رکن  ۲لشکر ،با همان حالت
خمیده و دو به ما ملحق شد .سرباز جوان و معصومی را دیدم که در سنگر مستقر و جلو را
میپائید .پس از احوالپرسی و کمی بگ و و بخند از وی خداحافظی و با همان حالت خمیده و
دویدن برگشتیم .آب و غذای این سرباز هم به همین شکل سخت ،برای وی برده میشد.
حساسیت منطقه لشکر در هر دو محور میمک و کنجانچم به گونهای بود که مجبور بودیم
هر روز به خطوط مقدم سرکشی نموده و از آخرین تغییرات خودی و دشمن به صورت میدانی
مطلع باشیم.
بقیه ساعات کاری را تا نیمه شب مشغول امور جاری فرماندهی و ستادی بودم.
یکشنبه 41/2/08؛ جاده جلوي گردان ژاندارمري
امروز همراه سروان نصر از رکن  ۲لشکر ،از جادهسازی جلو و سمت چپ گردان ژاندارمری
در بین میمک و کانیسخت که توسط جهاد سازندگی و یا اداره راه ایالم ساخته میشد،
بازدید نمودم .این جاده مدتی بود که ساخت آن آغاز شده و اینکه چه قسمتی اجرا میکرد،
یادم نمیآید.
این جاده از داخل ارتفاعات به سمت دشت و به طرف دشمن کشیده میشد .مسیر به
شکلی انتخاب شده بود که در دید و تیر دشمن نبود .در نظر بود از این جاده در صورت عملیات
آفندی خودی در این منطقه استفاده شود .بیشتر پیگیری آن نیز توسط برادران سپاه که در
محلی پشت ارتفاعات کانیسخت به شکل ستادی و باقیمانده مستقر بودند و به آن قرارگاه فتح
میگفتند پیگیری میشد .اما چون این منطقه در مسئولیت لشکر  ۴۸بود ،ما نیز باید موافق و
پیگیر کار میبودیم .من در ابتدا موافق این کار بودم ،اما چند روز بعد مخالفت خود را اعالم
کردم و دستور دادم ادامه کار را متوقف کنند .دلیل آن نیز این بود که به فکرم رسید ،بر فرض
که این جاده تکمیل شده و تا نزدیک محل دشمن برسد ،تکلیف پدافند از آن چه میشود؟ ما با
همین شرایط صعبالعبور ارتفاعات در حفظ خط تماس طوالنی با دشمن کمبود نیرو داریم،
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بعد که این جاده آماده شود تکلیف آن چه میشود؟ این جاده در شرایط تک دشمن اگر به
تصرف وی درآید ،آیا سبب تسهیل عملیات دشمن نخواهد شد؟
گفتم هر وقت نیروی کافی به این منطقه اعزام و مستقر شد ،کار جاده سازی ادامه یابد .به
برادران سپاه هم پیغام دادم و حضوری هم در صورت مراجعه مطرح کردم و آنان را نیز قانع
نمودم .اتفاقاً چه خوب شد که این کار را ادامه ندادیم ،زیرا در ماههای بعد که من نبودم و
باالخره در پایان جنگ ،منافقین و دشمن به این منطقه چند بار حمله نمودند.
بقیه ساعات کاری را در محل کار خود مشغول امور جاری بودم.
دوشنبه 41/2/01؛ امور جاري ،تولد چهارمین فرزند
امروز در محل کار خود مشغول امور جاری فرماندهی و ستادی بودم.
امروز با تماس تلفنی متوجه شدم که همسرم فارغ شده و نوزاد دختر ،فرزند چهارم و
آخرین فرزندم متولد گردیده است .سه فرزند قبلی به ترتیب پسر ،دختر و پسر بودند .اکنون-
سال  -۳۲همه ازدواج کرده و الحمدهلل خوشبخت هستند.
سهشنبه 41/2/04؛ جاده جدید گردان 042
امروز برای مشاهده پیشرفت کار جاده جدید به طرف خط مقدم گردان ،به این محل
رفتم و کار خیلی خوب انجام شده بود .از گروهان مهندسی و گروهان مربوطه از گردان ۷۴2
تشکر نمودم.
بعدازظهر مشغول امور جاری فرماندهی و ستادی تا نیمه شب بودم.
چهارشنبه 41/2/01؛ بازدید جاده جدید گردان ژاندارمري ،بخشنامه قرارگاه غرب
امروز از جاده جدیدی که به سمت دشمن از داخل ارتفاعات کشیده میشد ،همراه برادران
سپاهی :زنگنه ،عزآبادی و از رکن سوم لشکر ،سروان نصر بازدید نمودم .پیشرفت کار خوب و
سرعت کار هم بیشتر شده بود .اما در این بازدید متوجه شدم که اتمام این کار در شرایطی

چهارشنبه ۴۳/2/۷۱؛ بازدید جاده جدید گردان ژاندارمری ،بخشنامه قرارگاه غرب 2۴۷/

به نفع ما خواهد بود که نیروی زیاد و بیش از دشمن وارد این منطقه کنیم و به طور مداوم در
اختیار داشته باشیم .در شرایطی که نیروی ما کمتر از دشمن باشد ،در حالتهای بد به نفع
دشمن تمام خواهد شد .این حرف را به آقایان گفتم و روز بعد هم به طور جدی دستور توقف
کار و برگشت نیروهای راهسازی را با تشکر از آنان نسبت به کار انجام شده به قسمت مربوط
به خودشان دادم .در این مورد در توضیحات مورخه  ۴۳/2/۷۸نیز مطالبی را ارائه دادهام.
بقیه ساعات بیداری را تا نیمه شب مشغول امور جاری بودم.
در مدارکی که در سوابق شخصی نگهداشته بودم ،به تاریو این روز بخشنامهای از قرارگاه
عملیاتی غرب داشتهام که در سطرهای بعد ،این بخشنامه ارائه میگردد.
لشکر  ۴۸نیز به تاریو  ۴۳/2/20رونوشت این بخشنامه را همراه با دستورات تکمیلی دیگر
به تمام یگانهای تابعه و زیر امر صادر نموده است .همانطور که متن بخشنامه قرارگاه غرب
نشان میدهد ،لحن آن منفی است و نشان از شرایط آن روزگار و تکهای نیمه موفق دشمن
در جبههها دارد.
امروز اگر به حوادث آن زمان و ماههای بعد تا پایان جنگ بازنگری علمی نظامی ،با
اطالعاتی که از توان طرفین درگیر این حوادث داریم ،بنمائیم ،متوجه میشویم که تمام این
حوادث که منجر به نتیجه نیمه موفق دشمن شده ،ناشی از ترس و نجنگیدن نیروهای خودی
نبوده ،بلکه نیروهای خودی با توان موجود خود جنگیدهاند ،اما توان دشمن در تمام این حوادث
چند برابر نیروی خودی بوده ،از طرفی مدیریت جبههها به گونهای بود که قادر به اعزام نیروی
کمکی یا تقویتی ،با سرعت مورد نیاز نبود .همین ضعف در مدیریت جبههها سبب میشد که
یگانهای در خط با تمام قدرتی که برای دفاع به کار میبردند ،قادر به دفع تهاجم دشمن
نگردند .در این حالت خط دفاعی شکسته میشد و یگان در خط نیز از هم پاشیده میشد و
باالخره عواقب و آبروریزیهای بعدی نیروی خودی که لحن منفی آن در این بخشنامه احساس
میگردد .اما این بخشنامهها هیچکدام آن واقعیت مؤثر را که ناشی از ضعف مدیریت جبههها در
ردههای عالی جنگ است ،آشکار نمیسازد .اما این ضعف در میدان عمل خیلی جدی و بزرگتر
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از آن چه که تصور میشود نمایان میگشت و همین طور هم شد .هنوز هم در کتابها من
ندیدم که این قضایا را از این زاویه مورد توجه قرار داده و مفهوم سازی نمایند.
در میدان جنگ ،همانطور که ما فکر میکنیم ردههای باالی فرماندهی و ستادی شمّ
عملیاتی دارند ،باید قبول کنیم که آن سرباز رزمنده هم شم عملیاتی خاص خود را دارد ،او
وقتی احساس کند که رده باال قادر به تقویت و اعزام نیروی کمکی سریع در زمان مورد نیاز
نمیباشد و به زودی در محاصره کامل دشمن قرار خواهد گرفت و اسیر خواهد شد ،برخالف
تمایل خود به طور خود جوش ،تصمیم انفرادی برای گریز از مهلکه و اسیر نشدن میگیرد،
سربازان دیگر نیز که هر کدام به طور انفرادی به چنین تصمیمی میرسند ،نتیجه آن غیر
قابل کنترل شدن مدیریت و فرماندهی یگان در خط و از هم پاشیده شدن آن میگردد.
این ن کته را تمام فرماندهان نظامی رده باال باید توجه داشته باشند و بدانند که این
واقعیت تلو در هر زمان در میدان عمل حاکم میگردد .مگر آن که با پیشبینیها و اعمال
قدرت و سرعت در میدان جنگ بر آن غالب گردند و مانع از چنین تصمیمات منفی
خودجوش رزمنده میدان جنگ گردند .رزمنده با اتکا به پشتگرمی و پشتیبانی و کمک و
تقویت الزم و به موقع فرمانده خود می جنگد ،اگر این احساس را از دست بدهد به ناچار خود
تصمیم میگیرد که برای نجات خود چه کند؟ این قاعده را فرماندهان کنونی توجه کنند و
سازماندهی  ،تدابیر و چیدمان نیروها را به ترتیبی طراحی کنند که در هیچ شرایطی چنین
احساس منفی انفرادی برای رزمندگان پیش نیاید .لطفاً با توجه به این توضیحات بخشنامه را
مطالعه نمائید.
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بسمه تعالی
از :قرارگاه عملیاتی غرب ( رکن ) 0

شماره 6116 / 60 / 055 :

به:گیرندگان مراجعه شود.

تاریخ 6015/5/67 :

موضوع  :بخشنامه
 -6پیامد و اثرات ناشی از شکست های پی در پی نیروهای بعثی عراق از یک طرف ،فرمان رهبر
کبیر انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا مبنی بر شرکت کلیه اقشار امت شهیدپرور در جبهه ها و استقبال
همگانی مردم در احقاق حق خود از طرف دیگر ،ارتش عراق را بر آن داشت که به منظور خنثی نمودن
پیروزی های اخیر در عملیات والفجر  5استراتژی خود را مبنی بر نکات و اصولی به شرح زیر قر ار داده و
مبادرت به تک های محدودی در مناطق مختلف عملیاتی از جمله لوالن ،شیلر ،سومار ،شاخ شمیران،
زبیدات ،شرهانی ،پیچ انگیزه ،جزایر خیبر و فکه بنماید.
الف -بازپس گرفتن منطقه فاو.
ب -جلوگیری از تک گسترده رزمندگان اسالم.
پ -رسیدن به نقاط سرکوب و ترمیم مرز و اتکا به نقاطی که بتواند صرفه جویی در قوا نموده
و از نیروهای خود در جای دیگر استفاده نماید.
ت -استفاده های تبلیغاتی به منظور تقویت روحیه ارتش شکست خورده خود.
لذا منظور فعلی دشمن بعثی ،به هر تقدیر جلوگیری از تمرکز نیروهای ما بوده و در این زمینه
الزاما ً مباد رت به اقداماتی به شرح زیر می نماید.
 تک های محدود و ایجاد رخنه در خطوط پدافندی ضعیف. بر هم زدن اوضاع منطقه عملیات و انحراف فکری مسئولین ،در هدایت یک تک گسترده وقاطع علیه دشمن.
 تضعیف روحیه نیروهای خودی با ایجاد بمبارانها و آتش انبوه و تمرکز یافته در روزهای عملیات. -5ضمن بررسی تک های جاری دشمن که اکثراً منتج به پیروزی ها و کسب امتیازاتی جهت ارتش
عراق گردیده است ،چنین استنباط می گردد که یگان ها با جزیی فشار دشمن ،مواضع متصرفی خود را
که هر متر آن با خون ده ها شهید و مجروح و معلول و صرف هزینه هنگفت ی به عنوان امتیازی جهت
احقاق حق جمهوری اسالمی ایران در جنگ تحمیلی به دست آمده بود تخلیه نموده و ضمن تحمل
تلفات و ضایعات سنگین ،لطمه جبران ناپذیری به آبرو و حیثیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی
ایران که در طول  5سال جنگ در آزادسازی خاک اسالمی ایران و حفظ مم لکت سهم بسزایی داشته
است وارد نمایند ،مضافا ً به اینکه بر خالف فرهنگ نظامی ایران که تفنگ ناموس سرباز است گاهی
مبادرت به رها نمودن تجهیزات و جنگ افزار انفرادی و اجتماعی خود نموده نتیجتاً ضمن تحمل بار

 /2۴۸چگونه میجنگیدیم
سنگین مالی به ملت مستضعف ایران کمک قابل توجهی به دشمن بعثی عراق که قصد تجاوز به
ناموس این مملکت را داشته است بنماید.
 -0با توجه به اینکه دفاع از کیان اسالم یک تکلیف شرعی است و سهل انگاری بدون مجازات
نخواهد ماند ،علیهذا نیروی زمینی توجه فرماندهان را به نکات زیر جلب نموده و انتظار دارد که مطالب
مورد بحث را تا پایین ترین رده تفهیم نموده و عواقب وخیم آن را گوشزد نمایند.
الف -هرگونه نفوذ و از دست دادن مواضع ،غیرقابل قبول بوده و تا آخرین نفر بایستی در
مواضع مقاومت نمایند.
ب -هرگونه عقب نشینی بنا به دستور خواهد بود و در غیر این صورت تخلیه مواضع و به
جاگذاشتن تجهیزات و جنگ افزار ،به عنوان فرار از مقابل دشمن محسوب و با کلیه رده های
مسئول برابر مقررات زمان جنگ رفتار خواهد شد.
پ -فرماندهان و ارکان با نظارت مستمر از خطوط پدافندی مربوطه از تحکیم و تثبیت مواضع
اطمینان حاصل نموده و با توصیه های الزم پرسنل را ترغیب به مقاومت و فداکاری نمایند.
ت -فرماندهان از کارایی یگان احتیاط موجود (پس از واگذاری) در مقابله با تک دشمن
اطمینان حاصل نموده و یگان احتیاط را در منطقه ای مستقر نمایند که در کمترین زمان ممکن به
نحو مقتضی وارد عمل گردند.
ث -انجام طرح ریزی صحیح در بهره برداری از آتش های موجود به منظور خنثی نمودن
آتش های دشمن در پشتیبانی ازیگان ها و تمرکز در نقاط بحرانی به طور موقت با برداشت از
مناطق امن دیگر.
ج -با ابتکار و بهره گیری از امکانات موجود ،آموزش های الزم را در سطوح مختلف به نحوی
اجرا نمایند که سرباز قادر باشد از جنگ افزار خود به نحو شایسته ای در مقابله با دشمن استفاده
نماید.
چ -جنگ افزارهای ضدتانک را در خطوط پدافندی در مواضعی مستقر نمایند که بتوانند به نحو
مطلوب ،پیشروی ادوات زرهی را سد نمایند.
ح -استفاده از کمین جهت هوشیاری بیشتر.
خ -هرگونه اقدام فعال جهت جلوگیری از غافلگیری.
د -تمرین مانور یگان احتیاط در پاتک (پس از واگذاری نیرو)
ذ -با رعایت پدافند غیر عامل و همچنین بهره گیری از امکانات پدافند هوایی موجود ،تلفات و
ضایعات را کاهش دهید.
 -4در ضمن نیروی زمینی در جریان کلیه نارسایی ها از قبیل فقدان یگان احتیاط کافی و ک مبود
آتش بوده و تالش بر این است که به خواست خداوند هرچه سریع تر نواقص مرتفع گردد.
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 -5امت شهیدپرور ایران از ارتش جمهوری اسالمی به ویژه نیروی زمینی انتظار دارد که همان گونه
که در طول  1سال جنگ تحمیلی ،دشمن مزدور را که صدها کیلومتر از خاک میهن اسالمی را اشغال
نموده بود و قصد تجاوز به مال و ناموس این ملت را داشت ،قدم به قدم با تحمل تلفات و خسارات
سنگین از خاک مقدس ایران خارج نموده است ،کماکان تا احقاق حق خود در پیشبرد اهداف و پیروزی
نهایی با ایثار و از خودگذشتگی ،در مقابله با خصم تالش و فداکاری نمایند.
جان شین ف  .ق  .ع  .غرب  -سرهنگ ستاد یعقوب علیاری
بسمه تعالی
از  :لشکر عملیاتی  54رکن 0

شماره 0 / 9 / 516 / 55 / 5 :

به  :فرماندهی یگانهای تابعه و زیر امر

تاریخ 6015 / 5 / 51 :

رونوشت شرح فوق ضمن تأیید و تأکید شدید مسائل اشاره شده ،از طریق این لشکر ،موارد زیر نیز در
تکمیل مطالب یاد شده ابالغ میگردد ،این نکات و سایر نکات تکمیلی از طریق فرماندهان آن یگان تفهیم و
تأکید گردد .در هر حال دشمن صد درصد باید نابود شود .خداوند کسانیکه در جبهه او در راه حاکمیت کتاب و
دین او می جنگند تنها نخواهد گذاشت و امدادهای الهی یقیناً با ما است .پیروزی ما نزدیک است .روز نابودی
کامل دشمن نزدیک است .کسانیکه جبهه خدا را یاری نمایند ،خدا هم آنها را یاری خواهد نمود.
ف  .ل  .ع  . 54 .سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
 -6توجه شود چقدر خون ریخته شده ،تا این مناطق آزاد شده و چقدر خون ریخته شده تا حفظ شده و در
صورت از دست دادن ،ضمن هدر رفتن خون گذشتگان چقدر خون باید ریخته شود که مجدداً گرفته شود؟ پس
بایستی خونهای بعدی در همین حال چند برابر کمتر از آن ریخته شود ،اما به هر قیمت که شده حفظ شود.
 -5کلیه نفرات سنگر داشته باشند ،به نحویکه از دور دشمن را ببینند و از نزدیک نیز از برد نهایی اسلحه انفرادی
تا رزم تن به تن هیچ نقطه کوری نداشته باشند و بتوانند در نقطه مناسب به صورت سنگر اجرای مأموریت نمایند.
 -0اولین نفراتی که ایجاد وحشت و یا پس زدن مینمایند ،به شدت سرکوب شوند و اولین کسانیکه قصد
عقبنشینی یا تشویق به فرار را داشته باشند ،به شدت با آنها مقابله شود.
 -4کلیه فرماندهان در صحنه جنگ مستقیماً حضور و نظارت و کنترل و هدایت و اعمال قدرت و فرماندهی
داشته باشند ،پیشبینی ارتباط مطمئن را بنمایند.
 -5استفاده از بلندگو ،چه دستی و چه برقی و باطری توصیه میشود.
 -1تماس وضعیت مداوم با تمام سربازان و درجه داران و افسران ،رده به رده و تهییج آنها و دادن اطمینان
خاطر و روحیه به آنها و اینکه چگونه مقابله نمایند و هر کدام چه وظیفهای دارند.
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 -7کلیه معابر و شیارهای نفوذی حتیالمقدور سد شود و کنترل در سد و آتش را داشته باشند.دشمن شدیداً
تحت مراقبت باشد و هر گونه تغییرات در موانع دشمن و حرکات و کاهش و افزایش دشمن مشاهده و رده به
رده گزارش و بهرهبرداری شود .دشمن شدیداً تحت مراقبت باشد و هر گونه تغییرات در موانع دشمن و حرکات
و کاهش و افزایش دشمن مشاهده و رده به رده گزارش و بهرهبرداری شود.
 -5دشمن شدیداً تحت مراقبت باشد و هر گونه تغییرات در موانع دشمن و حرکات و کاهش و افزایش
دشمن مشاهده و رده به رده گزارش و بهرهبرداری شود.
 -9چند بار در ساعات مختلف شب و روز آماده باش به نفرات در خط داده شود و چگونگی ،تجزیه و تحلیل
گردد و ایرادات برطرف شود.
 -61توجه شود به عملیات اخیر دشمن و اینکه از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم.
 -66توجه به اینکه روحیه سرباز دشمن به علت اینکه  5-1سال است ترخیص نشده بسیار پایین بوده و
مقاومت و ادامه آن ،دشمن را از پای درمیآورد .حرکت اولیه طرفین و چگونگی برخورد با مسئله پس از
مشاهده یکدیگر از نزدیک ،نقش مهمی در سرنوشت طرفین خواهد داشت.
 -65هر ردهای با همین وضع موجود باید با تمام قوا مقاومت نماید و در انتظار ردههای بعدی زمان را از دست
ندهد.
 -60توجه داده شود که اگر دشمن نتواند غافلگیر بنماید ،پدافند جهت خودی بسیار آسان و آفند برای
دشمن بسیار مشگل خواهد بود .بنابراین توجه شود غافلگیری پیش نیاید و مواضع به امید  5-0نفر نگهبان
نباشد که اگر آنها سر پست غفلت نمایند ،موضع در خطر نزدیک قرار گیرد.
 -64مجدداً به بخشنامه  0-9-516-55-54به تاریخ  15/6/69رکن  0لشکر توجه گردد.

جمعه ۴۳/2/۷۳؛ امور جاری 2۴۱/

پنجشنبه 41/2/04؛ امور جاري
به تاریو امروز در دفتر یادداشت خود نوشتهام :جلسه ستاد پشتیبانی جنگ .نام سه نفر را
نوشتهام ،آقایان :حائری ،کریمی (معاون فرمانداری مهران) ،محمدخانی (شهردار صالحآباد).
این جلسه کجا بوده یادم نمی آید ،احتماالً این جلسه در محل کار اینجانب و یا همان اطراف
صالحآباد بوده است .در دفترم ،اسامی تعدادی از اقالم مورد نیاز کوچک و بزرگ را بدون
ترتیب و عدد نوشتهام ،شاید این فهرست را در آن جلسه مطرح کردهام که هرچه از این اقالم
می توانند به ما بدهند واگذار کنند .من آن فهرست را اینجا مینویسم تا خواننده این کتاب
متوجه شود در آن زمان ما به چه چیزهایی احتیاج داشتیم و چطور این اقالم میتوانست
برای ما مفید و مؤثر باشد .آیا از طرف این ستاد کمکی به ما شد یا نشد یادداشتی ندارم و
چیزی هم به یاد ندارم.
نیازمندیهای یگان :تریلی کمرشکن ،تریلی کفی ،دمپر ،جرثقیل ،تانکر آب ،خودرو وانت
تویوتا و نیسان ،پلیت ،نبشی ،کیسه گونی ،تراورس ،موتور جوش ،دستگاه شارژ باطری،
کمکهای نقدی ،وسایل پنچرگیری ،آمپلیفایر ،بوق و یونیت بلندگو.
نیازمندیهای فروشگاه لشکر :تلویزیون ،یخچال ،فریزر ،فرش ماشینی.
مالحظه میفرمایید که بعضی از این اقالم در این زمان خیلی فراوان و ساده هستند ،اما
در زمان جنگ چقدر محدود بودند و کمبود داشتیم.
بقیه ساعات این روز را در محل کار خود مشغول امور جاری بودم و یادداشتی از آن ندارم.
جمعه 41/2/01؛ امور جاري
امروز در محل کار مشغول امور جاری بودم و شب هم شور ستادی طبق روش جاری
داشتیم .در جلسه امشب گفته شد که برابر پیام رسیده از قرارگاه غرب ،احتمال میرود که
دشمن در منطقه عملیاتی لشکر ما تک کند .ما نیز این نوع پیامها را بالفاصله به یگانهای
خط مقدم و ارکان مربوطه همراه با دستورات تکمیلی صادر میکردیم.

 /2۴۴چگونه میجنگیدیم

متأسفانه از این نوع پیامها آنقدر تکرار میشد که به تدریج از نظر روانی حالت نیمه
عادی پیدا کرده بود .یعنی هیچوقت پیگیری نمیشد که شما پیام دادید امشب احتمال تک
دشمن وجود دارد ،پس چرا تک نشد؟ نتیجه این تکرارها با احتماالت ضعیف ،آن میشد که
در صورت احتمال قوی نیز رفتاری شبیه با آن احتماالت ضعیف ،از سوی یگانهای در خط
میشد و بعد آسیبهای ناشی از این رفتار .در هر حال از تهران تا خط مقدم سلسه مراتب
برای انتقال مسئولیت ،این نوع پیامها را تا خط مقدم میرساندند ،اما خبری نمیشد و روزی
هم که جدی خبری میشد ،در میان این خبرها گم میشد ،این هم از اشکاالت ستادی آن
روزگار بود .به عبارتی هر رده توپ را میانداخت به زمین رده پائین و باالخره یگان خط مقدم.
شنبه 41/2/21؛ بازدید گردان  0108و گردان 0121
امروز از گردان  ۷۳۷۲قدس که در عقب مستقر بود و در مرحله اقدامات آموزش و
آمادگی برای اعزام به خط بود بازدید نمودم ،و بعد از آن برای بازدید به منطقه گردان
 ۷۳2۳قدس که در خط دفاعی کانیسخت مستقر بود رفتم و سپس به محل کار مراجعت
نم ودم و ادامه کار تا نیمه شب .ضمناً در یادداشتهایم نوشتهام ص رف شام با آقای همتی.
ایشان یکی از مسئوالن محلی بود که به قرارگاه لشکر رفت و آمد میکرد ،اکنون یادم
نمی آید که چه کاره بود.
یکشنبه 41/2/20؛ امور جاري
امروز در محل کار خود مشغول بودم و شب نیز شور ستادی.
دوشنبه 41/2/22؛ امور جاري
در محل کار مشغول امور جاری بودم.
سهشنبه 41/2/28؛ امور جاري
در محل کار خود مشغول امور جاری بودم.
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چهارشنبه 41/2/28؛ امور جاري
در محل کار خود تا نیمه شب مشغول امور جاری فرماندهی و ستادی بودم.
پنجشنبه 41/2/21؛ امور جاري ،سخنان نماینده مجلس
به تاریو این روز در دفتر خود یادداشتی ندارم .در مدارکی که نزد خود دارم ،به تاریو این
روز از عقیدتی سیاسی ارتش به نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی نامه سرگشادهای
دارم با عنوان :سخنان پیش از دستور.
به نظر میآید نماینده مورد نظر در تاریو  ۴۳/2/۷۴در سخنان پیش از دستور ،مطالبی را
بیان نموده که در آن از وضع نزاجا در خطوط عملیاتی انتقاد ناروا نموده و عقیدتی سیاسی با
توجه به اثرات ناگوار آن بر روحیه رزمندگان و کارکنان ارتش ،به ویژه نزاجا ،یگانهای
عملیاتی و لشکر  ۴۸ارومیه در نامهای به وی پاسو داده است .بسیاری از مشکالت ما انسانها
آن است که درك مفاهیم متفاوت از موضوعات مورد نظر داریم .گاهی میشود آن چه که
طرف مقابل از موضوع درك مینماید ،کامالً متضاد با اصل موضوع است و یا با اصل موضوع
فاصله زیادی دارد .در آن روزگار هم این نماینده مجلس و بسیاری از اشخاص دیگر که گاه در
مشاغل کلیدی قرار داشتند ،برداشتهای میدانی و مفهومی از عملکرد ارتش و نزاجا نداشتند
و بلکه برداشت آنان از شنیدهها و اطالعات منفی بود که بعضاً نیز جهتدار انتخاب شده
بودند .مسلماً این نوع داوری غلط خواهد بود .امروز هم که شخصی مثل بنده دست به قلم
برده ،برای آن است که آن زمان را تا حدودی مفهوم سازی نماید ،برای آن است که
برداشتها و داوریهای نسل کنونی از آن دوران در محدوده نزاجا و باالخره در محدوده یک
لشکر ناقص ،تا حدود زیادی ،به راستی نزدیکتر گردد تا داوری غلط و نادرست .لطفاً این نامه
را در صفحه بعد مالحظه نمائید.

 /2۱0چگونه میجنگیدیم
بسمه تعالی
از  :اداره عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران
به  :برادر علی کامیار ،نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی

شماره 4- 410 – 15 – 41 :
تاریخ 15 / 5 / 55 :

موضوع  :سخنان پیش از دستور
پیرو نطق پیش از دستوری که در مجلس شورای اسالمی بیان گردید و در مورخه  65اردیبهشت در روزنامهها درج
شد ،ضمن اینکه تأثیری منفی در روحیه برادران نظامی ایجاد گردید ،توجهتان را به مسائل ذیل جلب مینماییم.
پرسنل ارتش جمهوری اسالمی بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی و دقیقاً از  57اسفند  6057یعنی
 05روز پس از پیروزی انقالب اسالمی ،درگیر جنگ با دشمنان اسالم و مسلمین و مزدوران ایشان در کردستان،
گنبد و خوزستان بوده و از خرداد  6059یعنی سه ماه قبل از حمله سراسری رژیم بعثی صهیونیستی در جبههها
درگیر جنگ با رژیم بعثی بوده ،و از آن تاریخ با همه کارشکنیهای امپریالیسم و گروهکهای داخلی ،به میثاق
خود با حضرت امام و مردم فداکار خود پایبند بوده و با شرکت در عملیات حماسه آفرین میمک ،ثامناالئمه،
طریقالقدس ،فتحالمبین ،بیتالمقدس ،رمضان ،محرم ،محمدرسولاهلل (ص) ،مسلمابنعقیل ،والفجرها ،خیبر ،بدر
و باالخره والفجر  5و  9شرکت مؤثر داشته و در این مدت با ایثار دهها هزار شهید ،مجروح ،مفقوداالثر و اسیر،
وابستگی خود را به اسالم ،امام امت ،فرمانده کل قوا و امت شهیدپرور به اثبات رسانده است.
برادر عزیز ،پیوستگی ارتش به انقالب اسالمی آنقدر صمیمانه و ایثارگرانه بود که هیچ ارگانی نمیتواند
ادعا کند که بهتر از ارتش در راه اثبات وفاداری خویش به انقالب اسالمی تا این حد ایثار و ازجان گذشتگی از
خود بروز داده است ( .ارتشی که  51سال زیر دست مستشاران نظامی و عوامل خود فروخته بوده است) ،همین
دلباختگی برادران نظامی به اسالم بوده است که امام امت  ،آنها را با عنوان لشکریان امام زمان (عج) مورد
خطاب قرار داده و این همه تأکید بر تقویت آن فرمودهاند.
برادر عزیز ،آیا تصور میفرمایید که رهبری چون امام خمینی مدظلهالعالی که در برابر امپریالیسم غرب و
شرق با این شدت ایستاده است و چیزی جز اعتالی اسالم و مسلمین را در نظر ندارد ،به خاطر مصلحتجویی
این همه تأکید بر حفظ و تقویت ارتش دارند؟ آیا فکر میکنید ریاست شورایعالی دفاع ،نماینده امام در شورایعالی
دفاع و دیگر مسئولین و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی این همه تجلیل و تشویقی که از ارتش و
پرسنل ایثارگر آن به عمل میآورند به خاطر صالح اندیشی بوده است؟
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برادر عزیز ،آیا هیچگاه از مسئولین امر به ویژه اعضای شورایعالی دفاع خواستهاید که کارنامه سراسر حماسه
ارتش را در طول جنگ تحمیلی را در اختیارتان قرار دهند؟ برای اطالع جنابعالی به آگاهی میرسد که ارتش طی
جنگ تحمیلی در حالیکه دچار حصر نظامی شدید بوده و جنابعالی به خوبی از آن آگاه هستید ،موفق شده است که:
  415فروند از هواپیماهای مدرن و فوق مدرن رژیم بعثی را ساقط نماید. عالوه بر حفظ  5111کیلومتر از مرزهای آبی در خلیج فارس و دریای عمان ،توانسته است که نیرویدریایی رژیم بعثی را به طور کلی نابود کرده و بقیه آن را مجبور به محبوس شدن در ام القصر نماید.
  6511کیلومتر مرز مشترک با عراق را در طول جنگ تحمیلی با قدرت حفظ کرده و تمامی پاتکهایدشمن را با وارد کردن تلفات و ضایعات سنگین به دشمن دفع نماید.
 قریب  11111اسیر عراقی را پس از اسارت ،تحت کنترل و حفاظت قرار دهد. دهها هزار قطعه پیچیده از سالحها را به همت پرسنل خود در داخل کشور تأمین نماید. صدها هزار تُن مهمات را با تالش پرسنل خود جهت جبههها تأمین نماید. صدها هزار اسلحه و جنگ افزار جهت رزمندگان اسالم تولید نماید. موشکهای اگزوست دشمن را با آن همه تبلیغاتی که درباره آن شده ،و ناو هواپیمابر شفیلد انگلیسی رادر مالویناس غرق کرده بود ،با ابتکارات عجیب و پیچیدهای خنثی نماید.
 هزاران نفر از برادران جان بر کف سپاهی را آموزش نظامی داده و آنها را برای جنگ با دشمن آماده نماید. بیش از  605111تن از برادران بسیجی را تحت پوشش آموزشی خود گرفته و فنون رزم را به آنها بیاموزد. حمایت و اسکورت کشتی های نفتکش و تجارتی جمهوری اسالمی را به عهده داشته و صادرات وواردات کشور را بیمه نماید.
 صدها کشتی را مورد بازرسی قرار داده و میلیونها دالر از سفارشات رژیم بعثی را به نفع جمهوری اسالمی ضبط نماید. بیش از  6511مأموریت برون مرزی در عمق خاک عراق انجام داده و با شهادت جمعی از خلبانانخود ،دین خویش را به انقالب ادا نماید.
 دهها هزار تانک ،نفربر ،توپ و خودرو دشمن را نابود نماید.آری برادر عزیز :
جنابعالی همه این نکات مثبت و این همه حماسه را نادیده گرفته ،نه تنها این پاکباختگان در راه اسالم را دلسرد
نموده ،بلکه بر خالف مصاحبهها و اخبار منتشر ،توسط مسئولین کشور ،بهانهای به دست دشمنان دادهاید.
آیا بهتر نبود که :
حضرتعالی قبل از ایراد سخنان مذکور ،از مسئولین میخواستید که اطالعات دقیقتری به شما ارائه
میکردند و در نطق پیش از دستور حق را ادا میکردید؟
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برادر عزیز آیا میدانید که :
 پرسنل ارتش اعم از افسر ،همافر ،درجهدار و کارمند تا این حد دچار مظلومیت هستند که به خاطر رعایت مسائلحفاظتی مجبورند آمار دهها هزار تن شهید ،مجروح و مفقوداالثر خود را مکتوم نگاهدارند؟
 آیا می دانید که در سانحه هواپیمای مسافربری که نماینده حضرت امام در سپاه پاسداران انقالب اسالمیو جمعی از وکالی مجلس شورای اسالمی به شهادت رسیدند  1تن از بهترین خلبانان جمهوری اسالمی و دو
تن از روحانیون عقیدتی سیاسی به شهادت رسیدند  ،بدون اینکه حتی نام نظامیان در جایی برده شود؟
 آیا از کمبودها و نارساییهای نیروی انسانی و تجهیزاتی ارتش آگاه هستید؟ آیا میدانید که سربازان وظیفه ارتش که مسیحیان ،کلیمیان و بیتفاوتها را نیز جزء خود دارد ،اغلب ازکسانی هستند که فقط به خاطر گرفتن معافی وارد ارتش میشوند و آموزش نظامی و کنترل آنها در اجرای
دستورات تا چه حد مشکل و طاقتفرسا است؟
 آیا می دانید تشکیل کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد که صدام  511میلیون دالر صرف ساختمان وتبلیغ آن کرده بود به خاطر جانبازی سرهنگ خلبان شهید دوران که خود و هواپیمایش را به برج مراقبت
فرودگاه بغداد کوبید،شکست خورد؟
 آیا میدانید بسیاری از برادران ارتشی شما به علت حضور  1سال در جنگ حتی نمیدانند که فرزندانشاندر چه کالسی مشغول تحصیل هستند؟
 آیا می دانید که همسران  65درصد از پرسنل فقط یک لشکر نیروی زمینی به خاطر دوری مداوم ازشوهرانشان متارکه کرده و فرزندان خود را بدون سرپرست رها کرده ،در حالیکه همان فرد نظامی با کمال
اخالص در جبههها مشغول نبرد با دشمنان اسالم است.
برادر عزیز  ،نماینده محترم مردم ارومیه :
گفتنیها بسیار است و بیش از این مصدع اوقات شریفتان نشده و در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای
خدمتگزاران به اسالم و مسلمین که در سراسر جهان چشم به این انقالب الهی دوختهاند ،در زمان مناسباز این
عزیزان ارتشی که تا این حد برای حفظ اسالم در تالش هستند دلجویی نموده ،خاطر امام زمان(عج) ،امام امت
و امت شهیدپرور را شاد فرموده ،دعای خیر آنها را نصیب خود گردانید که خداوند ذوالجالل فرمود  :اعدلوا هو
اقربللتقوی.

التماس دعا
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برادر حجتاالسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی نماینده حضرت امام مد ظلهالعالی و ریاست مجلس شورای اسالمی .
سرپرست کمیسیون دفاع مجلس شورای اسالمی .
ریاست سماجا .
گروه کار نظامی .
امام جمعه ارومیه .
فرمانده لشکر . 14
عقیدتی سیاسی لشکر . 14

اما خارج از دفتر یادداشت ،یادم میآید که در این روز ،از خط مقدم محور کنجانچم از
خط مهران که در مسئولیت تیپ  ۸لشکر  2۷بود تا سمت راست آن که گردان  22۸و بعد
گردان  ۷۳۳از لشکر ما بود بازدید نمودم .در این بازدید دقت داشتم که در صورت تک
دشمن ،قدرت دفاعی ما چگونه خواهد بود ،هر نکتهای به نظرم میرسید به فرمانده خط
میگفتم .موقعیت تیپ  ۸لشکر  ،2۷در سطح هموار و بدون ارتفاع بود .در نتیجه سراسر خط
این تیپ ،در پشت خاکریز بود .در سمت راست آن تیپ ،گردان  2۸۸تانک از لشکر ما بود که
آن نیز موقعیت زمین پدافندی را مانند تیپ  ۸لشکر  2۷داشت و در پشت خاکریز مستقر
بود .فرق گردان  2۸۸با تیپ  ۸آن بود که در  2-۲کیلومتری پشت سر خود ارتفاعاتی وجود
داشت که بخشی از ارتفاعات زالو آب بود .اما برابر روش آن زمان ،خط دفاعی ما را خط تماس
با دشمن تعیین میکرد .با این روش ،اگر الزم بود ،ارتفاعات را رها میکردیم و چند کیلومتر
جلوتر میرفتیم خاکریز میزدیم و پشت آن مستقر میشدیم ،تا به دشمن نزدیک بوده و در
تماس و درگیری باشیم .این روش که مغایر با اصول نظامی بود ،ما را به شدت در شرایط
تکهای پرفشار دشمن آسیبپذیر نموده بود .چنانکه در تک دو روز بعد دشمن در این
منطقه ،این خاکریزها نتوانستند مانند خطوط دفاعی در روی ارتفاعات مقاومت کنند و خیلی
سریع سقوط کردند و دشمن با شکستن بخشهائی از این خاکریزهای چند کیلومتری و در
امتداد یکدیگر ،در پشت نیروی خودی قرار گرفت و به این ترتیب تمام خط دفاعی خاکریز
سقوط کرد.
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در حالی که اگر روش ما آن بود که در روی ارتفاعات و تنگهها ،نیروی دفاعی را مستقر
کرده و زمین را آرایش میدادیم و در نزدیک دشمن ،فقط نیروی پوشش ،تأمینی و دیدهبانی
مستقر مینمودیم ،در این صورت در شرایط تک دشمن این نیروهای کوچک ،به عقب
میآمدند و به عمده قوای خود وصل میشدند و خودی نیز در زمین قابل دفاع و آرایش شده
نظامی از جلو تا عقب و وجود موانع و میدان مین مناسب در برابر دشمن از مواضع خود دفاع
و ضمناً به دشمن آسیب زیادی وارد مینمود .دشمن وقتی با جلو آمدن چنین آسیبپذیر
میشد ،به ناچار برای نجات از مهلکه مجبور میشد که به عقب برگردد .ما نیز در این حالت با
استفاده از زمین و موانع طبیعی و تلفیق با موانع مصنوعی ،صرفهجوئی در قوا میکردیم و
قادر می شدیم در تمام مناطق عملیاتی ،نیروی احتیاط قوی و در دسترس داشته باشیم و در
مواقع تک خودی و مقابله با آفند و پاتک دشمن از آنها خیلی خوب استفاده کنیم .اما
متأسفانه باید بگویم که در تمام هشت سال جنگ ،روش ما زمین محور بود تا نیرو محور .یعنی
در افکار عمومی شکست یا پیروزی با سقوط و یا تصرف زمین تعریف شده بود .این تجربه به ما
پیام میدهد که برای جنگهای بعدی روش ما نیرو محور باشد تا زمین محور .در زمینهای
مناسب دفاع کنیم و با صرفهجوئی در قوا و تمرکز نیروها در خارج از مسئولیت دفاع مواضع،
عملیات انهدام نیروهای دشمن را انجام دهیم و پس از آن برای عملیات بعدی به عقب برگردیم
و این روش را آن قدر تکرار کنیم که نیروی موجود دشمن به شدت کاهش یابد و قدرت دفاعی
خود را از دست دهد .در این حالت نیروی خودی وارد مرحله تصرف زمین خواهد شد و باز پس
از جلو رفتن ،در زمین مناسب دیگری توقف کرده و ادامه روش نیرو محور .مالحظه میفرمائید
با این روش ،هم میتوانیم حفظ نیرو کنیم و هم پس از انهدام نیروهای دشمن به مقدار الزم،
زمینهای در تصرف دشمن را اشغال نمائیم .این روش در تاریو جنگها در بسیاری از نیروها
معمول بود و نتایج موفقی هم داشتند ،اما در جنگ تحمیلی ما از این روش در هیچ کدام از
عملیاتها استفاده نکردیم و با روش زمین محوری آسیبهای زیادی به خود وارد کرده و
ناخواسته سبب حفظ و موفقیتهای نسبی نیروهای دشمن شدیم.
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ضمناً توجه داشته باشید که دشمن در تمام خطوط مقدم خود ،عمده قوای خود را مستقر
ننموده بود و آنها را در هر منطقه ،متمرکز در اختیار فرمانده رده باال نگه داشته بود تا در زمان
الزم با ورود آنها در میدان عملیات قادر به اعمال قدرت فرماندهی از رده پائین تا رده باال باشد.
سخن در این مورد خیلی زیاد است ،اما نمیدانم بر اساس قاعده درك مفاهیم با این توضیحات
توانستم مفهوم سازی کنم یا نه؟ ما اگر مطالب همدیگر را خوب بفهمیم ،در آن صورت
همفکری و هماندیشی و نتیجهگیری و تصمیمگیری آسان هم به وقوع خواهد پیوست.
در این روز بعد از گردان  2۸۸تانک وارد خط دفاعی گردان  ۷۳۳پیاده شدم .این گردان
سمت چپ آن در اتصال به خاکریز گردان  2۸۸بود و پشت خاکریز بود ،اما بخش بیشتری از
گردان روی ارتفاع بود .دشمن نیز در مقابل آن ،همین شرایط خاکریز یا ارتفاع را داشت .یادم
میآید در بازدید از گروهان سمت چپ گردان  ،۷۳۳فرمانده گروهان -ستواندوم تاجالدین
هاشمینسب  -حضور داشت .او را افسری پر انرژی ،پرنشاط و با اعتماد به نفس دیدم .رفتار و
اخالق خوب این افسر در روحیه من تأثیر بسیار مثبت باقی گذارد .با حالت صمیمانه از وی
پرسیدم ،جناب سروان ،اگر دشمن وارد موضع گروهان شما شود چه میکنی؟ بالفاصله با
حالت خنده بر لب و قاطع پاسو داد ،مگر از جنازه من رد شود .دو روز بعد این افسر به عهد
خود وفا نمود .شاهدان گفتند همراه نفرات خود ،بسیار خوب میجنگید .تا باالخره معلوم نشد
دشمن چه بالئی بر سر جنازه وی آورد ،شاید به جنازه وی نیز رحم نکرد .اثری از جنازه وی،
هنوز هم پیدا نشد است .شبیه این فرزندان و رزمندگان را ما در جبهههای خود زیاد داشتیم
و بعضی از آنان ارزش کارشان تا حدودی معلوم و مشهور شد و بعضی نیز گمنام به وظیفه
خود عمل نمودند و هنوز هم مشهور و معلوم نشده است .وجود این نوع فرزندان کشور در
جنگها و دفاع از کشور و دین ،رمز ماندگاری این کشور و این دین را در طول تاریو بیش از
پیش معلوم کرده است .بعد از این بازدید خطوط مقدم که تا بعدازظهر طول کشید ،به محل
کار خود برگشتم.
شب هنگام ،جناب سرهنگ یعقوب علیاری وارد قرارگاه ما شد .میگفت آمده بودم از منطقه
بازدید کنم ،قرارگاه و تیپ  ۸لشکر  2۷هم رفته بود .در آخرین نقطه ،به قرارگاه ما آمد و
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خواست شب در اینجا استراحت کند و صبح برود به محل کار خود در قرارگاه غرب ،او هم
نگرانی از تک قریبالوقوع دشمن داشت .ما ایشان را فرستادیم استراحت کند ،فکر کنم آخر
شب بود که رفتند برای استراحت .من نیز در پشت میز کار خود تا ساعاتی مشغول مطالعه و
امضاء و پینوشت پروندهها و نامهها بودم .بعد از نیمه شب رفتم به محل استراحت که جای
کوچکی در پشت میز کار بود .شاید یک ساعتی نخوابیده بودم که از مخابرات زنگ زدند و
گفتند کسی پشت خط است و میخواهد با جناب سرهنگ علیاری صحبت کند و میگوید من
پورمحمدی ،دادستان نظامی منطقه هستم .من با ایشان صحبت کردم و متوجه شدم ،میخواهد
فوری با جناب علیاری صحبت کند ،باالخره ترتیب ارتباط ایشان را دادیم و صحبت کرد .اما در
همان چند کلمه که با من صحبت کرد ،حس بدی از طرف وی پیدا کردم .با این حال
صحبتهای معمولی و محترمانه برگزار شد ،اما متوجه شدم که شخص طرف مکالمه لحن و
احساسی متکبرانه و مغرورانه و بلکه باالدستی به مخاطب خود دارد .در حالی که این شکل
صحبت بین مقامات رسمی معمول نبود و معموالً صحبتها به گونهای انجام میشود که طرفین
احساس احترام متقابل به یکدیگر پیدا کنند و حریمها را رعایت میکنند .اما معلوم بود که
جنس گفتار و رفتار شخص مقابل چنین نیست و رفتار خاص خود را دارد .البته برای مفهوم
سازی حرفم توضیح دهم که فکر نکنید با هم برخورد لفظی داشتیم ،بلکه همان چند کلمه
معمولی که صحبت کردم ،چنین احساسی پیدا کردم .حاال طرف مکالمه چه احساسی پیدا کرد
نمیدانم .این نوع احساسها تعریف شدنی نیستند ،بلکه احساس است ،مانند :درد ،شوری،
شیرینی و مشابه آن که نمیشود تعریف کرد .دو روز بعد هم معلوم شد که احساسم درست
بوده و این شخص با توجه به جایگاهی که به وی دادهاند ،از حرمت شکنی ابائی ندارد.
خالصه با این حرفها می خواهم بگویم که متوجه شوید شخصی به نام فرمانده ،باید چند
موضوع را که برای دیگران غیر قابل درك بود ،مدیریت میکرد .تهدید دشمن ،تهدید خودی
در جایگاه دادستان نظامی ،نیازها و ضعفهای چند برابر نیروی خودی ،قوتهای چند برابر
نیروی دشمن ،ضعف مدیریت باال دستی جبههها که انتهای منفی آن در زمین فرمانده خط
مقدم قرار می گرفت ،مشکالت مدیریت نیروی انسانی فرسوده و با گرفتاریهای خانوادگی،
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مشکالت کمبود نیرو و تجهیزات الزم و  ...حاال شما بگوئید آیا کسانی که دستی از دور بر
آتش داشتند و در جایگاههای شغلی که طول و عرض زیادی داشت ،درکی از این مشکالت
داشتند؟ و یا فقط نتیجه را میفهمیدند و قضاوتهای درست و نادرست از نتیجه کار ،بدون
توجه به عوامل اثرگذار که خارج از اراده یگان خط مقدم است و نیز توانائیهای طرفین که
منجر به نتیجه منفی یا مثبت برای یکی از طرفین شده است ،داشتند .ما در این مواقع ،هیچ
وقت مدیریت باالدستی جبهه ها را زیر سؤال نبردیم که چرا خطوط دفاعی را بر خالف قواعد
نظامی با نیروی چند برابر ضعیفتر از دشمن چیدند و چرا تقویت نکردند؟ چرا در تقویت و
کمک نیروی دفاع کننده به موقع وارد عمل نشدند؟ چرا نیروی خودی به دو قسمت تجزیه
شد در حالی که باید در یک قسمت متمرکز میشد؟ فقط در مرحله آن که دیوارش کوتاهتر
است معترض شدیم و نه بیشتر.
جمعه 41/2/24؛ امور جاري
امروز در محل کار خود تا نیمه شب مشغول امور جاری بودم و شب هم شور ستادی
داشتیم .در دو سه روز گذشته اگر بازدیدی هم داشتم ،در دفتر یادداشت خود چیزی
ننوشتهام ،شاید به جهت کثرت کار در این روزها بود و شرایط نامساعد منطقه عملیاتی لشکر
و خبرهای تک قریبالوقوع دشمن که نمیدانستیم در منطقه میمک خواهد بود یا مهران و
کنجانچم؟ و یا هر دو منطقه؟ در هر کدام از حالتها ،لشکر نیروی کافی برای مقابله نداشت
و امیدی هم برای رسیدن به موقع نیروی کمکی از رده باال نداشت .با این حال هر کاری که
توانستیم تا کنون انجام داده بودیم و به حالت مضطر ،امید و توکل به خداوند متعال داشتیم.
همین اعتقاد ما را دلگرم نگه میداشت و تا حدود زیادی بر نگرانیها غالب میشدیم و با
چنین روحیهای ،دست از تالشهای ممکن بر نداشتیم.
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در عمل نیز نتایج خوب چنین تالش و اعتقاد را دیدیم .مسلماً اگر چنین نبود باید در تک
دشمن در تاریو  ۴۳/2/2۱و روزهای بعد ،کل لشکر و یگان همجوار متالشی میشد و تمام
مناطق اشاره شده که در مسئولیت این دو یگان بودند به تصرف دشمن در میآمد که چنین
نشد و در صفحات بعد بیان خواهد شد.
شنبه 41/2/21؛ تک دشمن
حدود ساعت  02:00شب بود و تقریباً تازه خوابیده بودم که متوجه شدم سرهنگ2مقدم،
رئیس رکن  ۲لشکر ،آمده پشتِ در و ضمن در زدن صدا میکند :جناب سرهنگ ،از گردان
 ۷۳۳خبر دادند دشمن حمله کرده است .سریع بلند شدم و آماده حرکت به سمت محور
کنجانچم .همراه سرهنگ 2مقدم با خودرو جیپ حرکت کردیم .برابر پیشبینیهای قبلی
افسر مخابرات با همکاران خود نیز راه افتاده و در محلی که نزدیک موضع فرمانده گردان
توپخانه بود به عنوان پاسگاه فرماندهی جلو مستقر شدیم و با یگانها ارتباط بیسیمی برقرار
شد و هدایت عملیات انجام شد .معاون عملیاتی لشکر در این زمان در مرخصی بود و  ۲روز
بعد با لغو مرخصی به ما ملحق شد .معاون اداری و رئیس ستاد لشکر هم در همان قرارگاه
باقی ماندند برای ادامه امور جاری و اجرای دستورات فرمانده لشکر که از جلو به قرارگاه
می رسید .با این ترتیب در این چند روز تک دشمن برای هدایت عملیات فقط جناب مقدم که
رکن  ۲لشکر بود ،همراه و همکار نزدیکم بود .در این مرحله از یادداشتهایم در این کتاب ،به
ناچار از شرح روزشمار خارج میشوم و برابر مدرکی که از تاریو  ۴۳/2/2۱تا  ۴۳/۲/۳در
سوابق شخصی دارم ،آن را برای آگاهی خواننده از چگونگی تک دشمن و اقدامات خودی ارائه
میدهم .این گزارش را با عنوان تجزیه و تحلیل عملیات در روز یا روزهای بعد از  ۴۳/۲/۳تهیه
نموده و برای قرارگاه غرب و یا نزاجا و یا هر دو فرستاده بودم .حاال آیا آنها خواسته بودند و یا
آن که خود خواسته و تهیه و ارسال نموده بودم ،یادم نمیآید .لطفاً مالحظه فرمائید و بعد از
آن به سوابق موجود دیگر برابر روش روزشمار ادامه خواهم داد .انشاءاهلل
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بسمه تعالی

تجزیه و تحلیل عملیات مورخ  41/2/21در محور عملیاتی مهران و نمکالن بو
شرح وقایع و رویدادها و پیامهاي مهم و مبادله آنها در روز شنبه 41/2/21

 -۷اطالع فرماندهی لشکر از طریق گردان  ،۷۳۳در حدود ساعت  0200از تک دشمن به
گردان  ۷۳۳از طریق یال 2۱0
 -2دستور آماده باش به یگانهای مستقر در محور مهران در ساعت  02۷0توسط
فرماندهی لشکر
 -۲در ساعت  02۷0به وسیله تلفن جریان امر به قرارگاه غرب اطالع داده شد و پیام رمز
این رویداد در ساعت  02۲0به قرارگاه فوق رمز شد.
 -۸در ساعت  02۲۳به گردان  ۷۴2و  ۷۳۷۲به وسیله بیسیم و پیک ابالغ شد گردان ۷۳۳
را تقویت کرده و از گروههایی که در عقب دارند استفاده نمایند.
 -۳در ساعت  0۲00در قرارگاه فتح توسط فرماندهی و رئیس رکن سوم و افسر مخابرات
با برادران مستقر در قرارگاه فتح هماهنگیهای الزم انجام گرفت.
 -۴در ساعت  0۸۸0فرماندهی لشکر ضمن تماس با فرماندهی گردان  ۷۳۳دستور
مقاومت و ترمیم خط را دادند.
 -۱در ساعت  0۳۳2فرماندهی و رئیس رکن سوم پس از مشورت متقاضی دو گردان
کمکی از قرارگاه غرب به وسیله بیسیم شد.
 -۴در ساعت  0۳۳2گردان  ۷۳۳پیام زیر را فرستاد:
در ارتفاع  ۲0۱محل استقرار دسته خمپاره  ۷20مم گردان تصرف شده و خط پدافندی
دو یگان جناح چپ و راست شکسته و گروهان روی یال در حال مقاومت میباشد .دستور
داده شد که هر چه در گروهان ارکان دارید بفرستید برای کمک.

 /2۴0چگونه میجنگیدیم

 -۳در ساعت  0۴۷0رئیس رکن  ۲به فرمانده توپخانه ابالغ کرد که به دیده بان دستور
دهید با هدایت آتش جلوی پیشروی دشمن را سد نمایند.
 -۷0در ساعت  0۴۷۱در مورد جمعآوری پرسنل متفرق دستوراتی صادر شد.
 -۷۷در همین ساعت مقرر شد تقاضای دو گردان کمکی از ق  .ع  .غرب شود و انجام
گرفت.
 -۷2در ساعت  0۴20با فرمانده گردان  2۸۸تماس گرفته شد و دستور داده شد که
پاسگاه دوراجی را زیر آتش قرار دهند.
 -۷۲در ساعت  0۴۲0آجودان فرمانده جهت آوردن نیروی کمکی به قرارگاه فتح اعزام گردید
و توسط فرماندهی لشکر به قرارگاه فوق پیشنهاد شد که هرچه در توان دارید نیرو بفرستید.
 -۷۸در ساعت  0۴۳0با گردان  2۸۸تماس حاصل شد .آنها اظهار داشتند روی تپه ۲0۱
نیروی دشمن مستقر است و جاده خاکی را زیر آتش گرفته است.
 -۷۳در حدود ساعت  0۴۸۱الی  0۴۳0گزارش گردید که منطقه این لشکر در محور
مهران در حال تهدید و سقوط است و نیروهای دشمن در حال پیشروی به سمت زالوآب و
نمکالن وکلهقندی میباشند .نیروی خودی در حال جنگیدن و رزم تن به تن میباشد ،ما
احتیاج به نیروی بیشتری داریم و به فرمانده گردان  ۷۳۳دستور داده شد با هر قیمتی که
هست بسیج و سپاه را به کمک بگیرید و مواظب باشید.
 -۷۴در ساعت  0۱0۳توسط فرماندهی لشکر با فرماندهی قرارگاه غرب تماس حاصل شد
و وضعیت منطقه برای وی تشریح شد و عنوان شد که دشمن  ۲0۱را تصرف کرده و در حال
پیشروی میباشد.
احتیاج به نیرو داریم و گردان  ۷۳۷۲قدس را به کمک  ۷۳۳و  2۸۸فرستادهایم و در
ضمن عنوان شد که در ساعت  0۱۷۳برابر گزارش گردان  ۷۳۴۱قدس تعداد  ۳0دستگاه
تانک در حال پیشروی میباشد .دستور داده شد از کلیه آر پی جی زنهای گردانها استفاده
نموده و تانکها را منهدم نمایید.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۴۷/

 0۱20 -۷۱رئیس رکن سوم گردان  2۸۸اعالم نمود که دشمن که روی تپه ۲0۱
میباشد ،روی جاده اجرای آتش مینماید و از طرف تیپ  ۸لشکر  2۷نیز دشمن اجرای آتش
مینماید حتی روی پاسگاه فرخ آباد و ملکشاهی.
 -۷۴در ساعت  0۱2۳با جانشین فرمانده قرارگاه غرب تماس حاصل شد که برابر اظهار
رئیس رکن سوم گردان  2۸۸از منطقه تیپ  ۸تیراندازی میشود .وضعیت منطقه سؤال شد؛
ایشان فرمودند از وضعیت موجود اطالعی ندارم ،ولی بچهها با تمام توان میجنگند .دشمن در
حال پیشروی میباشد.
توضیح :آن روز جناب علیاری همراه برادر حمیدینیا همتای سپاهی خود به منطقه آمده بودند و در محدوده
منطقه تیپ  ۸لشکر  2۷که خط آن کامالً متالشی شده بود ،حضور فعال داشتند و مشغول ساماندهی نیروهای
باقیمانده و نیروهای پراکنده از سپاه و بسیج بودند .یک بار هم ایشان در آن روز به من سر زد و آخرین وضعیت
را مطلع شد و رفت .من در آن دیدار خواستم نیروی کمکی برابر وعدههای قبلی بفرستند ،اما ایشان جواب داد
من فعالً خودم تنها اینجا هستم و با قرارگاه غرب تماس ندارم ،خودتان به آنجا پیام بفرستید .ضمناً توضیح دهم
که شغل ایشان در آن زمان جانشین قرارگاه غرب بود و با این شغل سرپرست قرارگاه غرب هم بودند ،زیرا در
قرارگاه غرب در شغل فرمانده کسی گمارده نشده بود .بنابراین هر جای این اسناد گفته میشود فرمانده یا
جانشین قرارگاه عملیاتی غرب ،منظور جناب سرهنگ علیاری است.

 -۷۳در ساعت  0۱۲0به گردان پشتیبانی و گروهان مهندسی و گروهان قرارگاه ابالغ شد
که دستههای آماده را که قبالً برای همین منظور از پرسنل موجودشان سازماندهی نموده
بودند حرکت دهند و به منطقه گردان  ۲0۲محل قرارگاه تاکتیکی لشکر آورده شود.
توضیح :درباره این دسته ها در صفحات قبل توضیح داده بودم در این لحظه خواستم آنها فعال گردند و وارد
میدان عملیات شوند.

 -20در ساعت  0۱۸0توسط فرماندهی به رئیس رکن سوم دستور داده شد که از امکانات
نیروی موجود در محور میمک به سرعت استفاده شود و آنها را به کمک بفرستند.
توضیح :مالحظه کنید از هر امکانی که به نظرمان میرسید استفاده میکردیم و میخواستیم به هر نحو که
شده ،مواضع خود را حفظ کنیم .بخشی از نیروهای ما که در محور میمک بودند و احتمال حمله دشمن در آن
منطقه نیز به شدت وجود داشت ،با این حال میخواستیم آنها ضمن توجه به وضع حساس خودشان ،هر چه
میتوانند از مهمات و نفر ،کمک بفرستند.

 /2۴2چگونه میجنگیدیم

 -2۷در ساعت  0۱۸۳فرماندهی قرارگاه غرب وارد قرارگاه تاکتیکی لشکر شدند و در
ضمن به گردان  ۷۴2دستور داده شد که یک نفر اسیر که گرفتهاند سریعتر به عقب تخلیه
نمایند.
 -22در ساعت  0۴00توسط فرماندهی لشکر با مسئول عملیاتی تیپ  ۷۸امیرالمؤمنین
هماهنگی حاصل شد که فوراً دو گردان از تیپ فوق را به منطقه وارد کرده و منطقه درگیر را
بپوشانند .ضمناً جاده فرعی را با لودر باز نمایند که در صورت لزوم استفاده شود.
 -2۲در ساعت  0۴۷۳توسط فرمانده لشکر به رده عقب ابالغ شد که از انواع گلولهها فوراً
به جلو ارسال شود.
 -2۸در ساعت  0۳0۳توسط رئیس رکن  ۲گردان  2۸۸به فرماندهی لشکر اطالع داده
شد که نیروهای دشمن وارد ملکشاهی شدهاند و ارتفاعات پشت ملکشاهی را تصرف نموده و
در حال پیشروی هستند.
 -2۳در ساعت  0۳2۳توسط فرماندهی لشکر دستور داده شد که کلیه تانکهای موجود را
نصف نموده :نصف برای حفاظت ارتفاعات کلهقندی و نصف دیگر جهت حفاظت قسمت
ملکشاهی به کار گرفته شود.
توضیح :از مهمترین قسمتهای منطقه مربوط به ما ،ارتفاع کلهقندی بود .در روی این ارتفاع در عملیات والفجر
 ۲در  ۱مرداد  ،۴2گردان دشمن به مدت  ۷۷روز روی آن مقاومت مینمود و با وجود محاصره کامل تسلیم
نمی شد و به امید اعزام نیروهای کمکی از سوی رده باالی خود بود .دشمن نیز چند بار نیروی کمکی فرستاد،
اما موفق به اتصال این گردان نشد .در گذشته نیز همین ارتفاع در بهمن  ۷۲۳2محل درگیری بین نیروهای
محلی عراق و ایران شد .در فروردین سال  ۸۴نیز در این منطقه بی ن طرفین آتش مبادله شد .من متوجه
حساسیت این منطقه بودم و از تمام فرصتها برای حفظ این ارتفاع استفاده می کردم .این ارتفاع به دلیل آن که
قبالً نیروهای ما جلوتر و پشت خاکریز رفته بودند ،از وجود نیرو خالی بود .همین روش سبب خطر بزرگی برای
ما در این شرایط شده بود .با این حال در آن ساعات ،من از آن دسته های پشتیبانی و قرارگاه و مهندسی هم
روی این ارتفاع در آن ساعات فرستادم که ارتفاع خالی نماند و ضمناً نمایش نیرو هم بدهند که دشمن جسارت
حمله به آن را با وجود نیروهای ما نکند .خوشبختانه همین طور هم شد و دشمن برای تصرف این ارتفاع اقدام
جدی نکرد.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۴۲/

 -2۴در ساعت  0۳۲۴به ستوان امیری توسط فرماندهی لشکر دستور داده شد که به
فرمانده گردان  ۷۳2۴ابالغ نماید امکانات و مهمات خود را به منطقه درگیر بفرستد.
توضیح :این گردان قدس در عقب بود و در انتظار دستور اعزام به خط از طرف قرارگاه غرب بود .اما چون در
سازمان این لشکر بود ،من خواستم در آن شرایط کمک کند .معموالً در مواقع تک دشمن ،مصرف مهمات
نیروهای خودی فوقالعاده میشود و از همان ساعات اول صدای درخواست مهمات خود را بلند میکنند.

 -2۱در ساعت  0۳۲۳توسط فرماندهی لشکر به ستوان اشکبوس دستور داده شد که
فرماندهی نیروهای متفرقه جمعآوری شده درکلهقندی را به عهده گرفته و عملیات آنها را
کنترل نماید.
 -2۴در ساعت  0۳۸0توسط رئیس رکن  ۲گردان  ۷۴2به فرماندهی لشکر اطالع داده
شد که تعداد سه دستگاه نفربر بر روی ارتفاع  ۲۷0آمدهاند که به آنها ابالغ شد توسط
آرپیجی  ۱نسبت به انهدام آنها اقدام نمایند.
 -2۳در ساعت  ۷۷۲0توسط فرماندهی لشکر ابالغ گردید که افسر رابط احضار گردد تا با
هلی کوپتر اجرای آتش نمایند و در ضمن از طریق رکن سوم مجدداً از ق  .ع  .غرب تقاضای
دو گردان پیاده شد که سریعاً وارد عمل شوند و متذکر گردیده است مواضع گردان  2۸۸تانک
و تعداد دیگری از یگانهای این لشکر سقوط نموده است.
 -۲0در ساعت  ۷200یال  2۱0توسط دشمن تصرف شده شده و سقوط مینماید؛ فشار
قوی نیروی دشمن ادامه دارد و احتیاج مبرم به واگذاری نیرو میباشد.
 -۲۷در ساعت  ۷۲0۳طی شماره  ۴سیار –  ،۴۳/2/2۱تا به حال با چندین شماره نامه
نیرو خواستیم ،نیروهای ما از صبح تا به حال در حین مقاومت میباشند.
در قبال فشار زیاد دشمن همچنان از ما نیرو میخواهند .لشکر هر چه داشته ،حتی
مهندسی ،پشتیبانی ،قرارگاه و قدس هم به کار برده است .به هر طریق ممکن عجالتاً دو
گردان فوری اعزام دارید ،ارتفاعات زالو آب،کلهقندی ،نمکالن در خطر است.

 /2۴۸چگونه میجنگیدیم

مهمات میخواهیم به صورت تقسیم به یگان واگذار شود .گیرنده ق  .فتح جهت انعکاس
به ق  .عملیاتی غرب و نجف.
توضیح :آن زمان اگر به طور پراکنده از طرف سپاه ،نیروی بسیج اعزام میشد ،به طرف منطقه مهران و داخل
نیروهای باقیمانده تیپ  ۸لشکر  2۷می رفتند .زیرا آن طرف به شدت از کنترل خارج شده بود و احتمال
پیشروی دشمن تا سمت دهلران بود و از طرفی هم احتمال پیشروی دشمن به سمت کنجانچم و بستن راه
ورود به منطقه مهران و دهلران بود .به این ترتیب ،ما تقریباً از نیروهای کمکی که به منطقه وارد میشدند ،در
روز اول عملیات محروم بودیم.

 -۲2در ساعت  ۷۲۸۳توسط فرماندهی لشکر طی نامه شماره  ۳سیار –  ۴۳/2/2۱به
معاون اداری ابالغ شد که کلیه مرخصیها و کالس عقیدتی سیاسی لغو و ابالغ شود تا فردا
خود را به یگانشان معرفی نمایند.
 -۲۲سروان معاون ـ از گردان  ۷۳۴۱ـ گزارش نموده که دشمن در کنار گردان  ۷۴2در
حال فعالیت و دور زدن از طرف دیدگاه  ۲۷۲است ،در منطقه  ۳00متر به چپ شیار نمکی
هستند که دستور مقاومت و اجرای آتش توپخانه روی آنان شد و ابالغ شد شما مقاومت
نمائید قریباً نیرو میرسد.
 -۲۸در ساعت  ۷۴20رئیس بازرسی به قرارگاه فتح اعزام و جهت تقویت گردان ۷۳۳
تقاضای کمک گردید.
 -۲۳در ساعت  ۷۴۲۳در خصوص چیدن نیرو روی نمکالن و زالوآب و روبروی یال  2۱0با
برادر فردمنش معاون لشکر نصر هماهنگی به عمل آمد.
 -۲۴در ساعت  ۷۱0۳فرماندهی این لشکر طی یادداشتی از معاون اداری لشکر خواستند
که در مورد ارسال غذا و آب و وسایل تردد پرسنل اقدام کنند و همچنین تقاضای اعزام
هلیکوپتر کنند و مهمات بفرستند .در مورد اعزام افسر رابط هوانیروز نیز اقدام شود.
 -۲۱در ساعت  ۷۱20استوار بیرانوند از گردان  ۷۷۷مستقر در میمک با مهمات زیر به
محل قرارگاه آمد.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۴۳/

مالیوتکا  20گلوله ،آر پی جی ۷00 ۱گلوله ،مهمات  ۷00 – ۷0۴گلوله ،مین  20تا ،به
گردان ۷۳۳؛ مهمات  ۷0۴یکصد گلوله به سپاه و  20گلوله مالیوتکا و  ۷00گلوله  ۷0۴به
قرارگاه داده شد که به محلهای مورد نظر راهنمایی شد.
توضیح :این کار از مردانگی و اقدامات برجسته جناب سرگرد داریوش سیاح ،فرمانده گردان  ۷۷۷در آن ساعات
بود.
از ساعت  ۷۱20تا نیمه شب در این گزارش چیزی ثبت نشده ،به نظر میرسد ،وضع جبهه به همان صورت
ساعات قبل ادامه داشته است.

تاریخ  41/2/24یکشنبه
 -۷در ساعت  02۲0روز  ۴۳/2/2۴در مختصات ( )0۸۸0 – ۱۳۳0از ارتفاع  ۲۴۱دشمن
قصد بستن عقبه یگان  ۷۴2را نموده به گردان  ۲0۲توپخانه دستور داده شد که با تمام قوا
منطقه مورد نظر را بکوبند .ضمناً تا آخرین نفر و فشنگ مقاومت نمایید ،بنا به دستور
فرماندهی لشکر.
توضیح :به نظر من این نوع دستورات با آن که ظاهری عامهپسند دارد ،اما شعاری است و هیچ خاصیتی ندارد و
برای رفع مسئولیت بهتر میتوان قبول کرد تا هدایت عملیات توسط فرمانده .این دستورات زمانی قابل توجیه
است که یگان درگیر به رسیدن نیروی کمکی امیدوار باشد و فرمانده نیز با چنین نیتی ،بخواهد مقاومت کنند.
آن روز هم شاید من با چنین نیتی دستور دادم ،وگرنه میدانستم که این نوع دستورات اعتباری ندارند.
در غیر اینصورت باید به شکلی نیرو را نجات داد .اگر نیروی ضعیف با شعار آخرین فشنگ و آخرین نفر
بایستد ،نتیجه آن فقط به نفع دشمن خواهد شد ،زیرا همه نیروی مقابل را از بین میبرد و همه زمین خالی از
نیرو را اشغال مینماید.

 -2در ساعت  ۴۳/2/2۴ – 02۳0به رئیس رکن  ۲گردان  ۷۴2دستور داده شد که مقاومت
نمایند و نگذارند دشمن رخنه کند و یک دسته جهت کمک به ارتفاع  ۲۴۱اعزام نمایند.
توضیح :اینجا که مرتب گفته میشود ،رئیس رکن  ۲گردان  ،۷۴2دلیلش آن بود که در آن روز ایشان -سروان
اسفندی -ارشدترین افسر گردان بود و به جای فرمانده گردان ،عملیات یگان را هدایت میکرد .فرمانده گردان
 سرگرد شرفیان -در نوبت مرخصی بود که روز بعد با لغو مرخصیها وارد منطقه شد و مسئولیت ادامه عملیاترا عهده دار گردید و با کمک نیروهای موجود و نیروهای کمکی که وارد منطقه شده بودند ،اثربخشی حضور خود
را به طور برجسته نمایان ساخت .معاون گردان هم فکر کنم سازمانی نداشت و یا مأمور بود .حاال چه بود یادم
نمیآید.

 /2۴۴چگونه میجنگیدیم

 -۲در ساعت  0۲۷۷به استناد گزارش گردان  ۷۳۴۱به قرارگاه فتح پیام فرستاده شد که
گردان فوق در محاصره میباشد و احتیاج به نیروی کمکی و مهمات میباشد.
 -۸ارتفاع  ۲۴۱بنا به دستور فرماندهی لشکر زیر آتش قرار گرفت ،البته بنا به درخواست
رکن  ۲گردان  ۷۴۲از گردان .۷۴2
 -۳در ساعت  0۱0۳فرماندهی لشکر با استوار رفیعی از گردان  ۷۴2گروهان  2تماس
گرفته و در مورد استقامت و مقاومت پرسنل دستور الزم داده شد .تأکید شد که انشاء اهلل تا
ساعت  ۷200نیروی کمکی می رسد.
 -۴در ساعت 0۴0۳گردان  ،۲0۲محل استقرار یگانهای خود را به مختصات مشروحه زیر
گزارش نمود.
 -۷آتشبار یکم ()۷2۳0-۱۱۱۳
()۷۸۳0-۱۱0۳

 -2آتشبار دوم ()۷۸۴0-۱۱۲0

 -۲آتشبار سوم

 -۸آتشبار ارکان ()۷۸۳0-۱۱0۳

 -۱در ساعت  0۴20از طریق گردان  2۸۸تانک گزارش شد تعداد  ۷۳فروند هلیکوپتر
دشمن در ارتفاعات رضاآباد میباشند .رئیس رکن سوم لشکر با هماهنگی با فرمانده لشکر،
1

دستور اجرای آتش روی آنها را داد و در ضمن دستور داد بارمبناء* روی هلیکوپترهای
3

دشمن در ارتفاعات رضا آباد تیراندازی شود.
 -۴در ساعت  0۴۲0گردان  ۷۴2تقاضای دو گردان کمکی نموده است که با هماهنگی با
رئیس رکن سوم قرار شد فعالً اجرای آتش شود.
 -۳به یگانهای تابعه طی بی سیم آنی ابالغ شد که از هر یگان یک نفر با یک دستگاه
جیپ به جمعآوری پرسنل متفرقه در منطقه به طور مداوم اقدام کند و به هیچ وجه تفرقه

* .بارمبناء :مقدار مهمات مجازی است که به وسیله افراد و وسایل ترابری سازمانی یک یگان حمل میکند و یا یک یگان
در هر زمان مجاز به نگهداری آن میباشد .مقدار آن در مورد مهمات جنگافزارها برحسب تعداد و در سایر موارد برحسب
وزن و مقیاسهای دیگر تعیین می شود .بارمبناء معموالً به شکل یک مقدار ثابت از طرف مقامات عالیه ارتش (فرماندهان
نیروها) تعیین میشود و تغییرات بعدی آن منوط به تغییرات تعداد جنگافزارها در جدول سازمان و سازو برگ میباشد
(فرهنگ واژههای نظامی ،محمود رستمی ،ایران سبز).

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۴۱/

پرسنل در خارج از منطقه یگان مورد قبول نخواهد شد و برابر مقررات با آنان رفتار  ...امضاء:
سرهنگ ستاد صادقیگویا
 -۷0در ساعت  ۷۷۸۲گردان  ۲0۲اعالم نمود که تعداد بیش از  ۱0دستگاه تانک در حال
حرکت از سمت قلعه آویزان به طرف ملکشاهی و محور مهران مشاهده گردیده است.
 -۷۷در ساعت  ۷۴۸۳پیام زیر توسط فرمانده لشکر به ق  .ع  .غرب صادر گردید .موضوع
تقاضای نیرو با توجه به بازدید و مذاکره حضوری در روز جاری .ارتفاعات  )0۸-۱۴( ۲۸۳و
ارتفاعات  )0۳-۱۱( ۲۳0را همچنان گروهان دوم گردان  ۷۴2حفظ کرده است و ارتفاعات
چپ و راست آنان شامل  )0۲-۱۱( ۲۷0و  )0۳-۱۴( ۲۲0از گردان  ۷۳۱۴سقوط کرده است،
ولی پیام فوق صادر نگردید.
 -۷2در ساعت  ۷۳۳۳وضعیت نیروهای دشمن توسط گردان  2۸۸تانک گزارش شد که به
شرح زیر یک آتشبار ۷۲0م م در کانیسخت عراق ،یک گردان تانک در یال  ،2۱0دسته
خمپاره ۷22م م در پشت تپه  ،۲0۱یک گردان تانک از دوراجی تا تپه  2۳0یک گردان تانک و
یک گروهان پیاده در رضا آباد.
 -۷۲در ساعت  2۷۲0استعداد نیروهای دشمن در مقابل مواضع پدافندی لشکر محور
مهران به شرح زیر توسط گردان  ۲0۲توپخانه و به وسیله عوامل دیدهبانی گزارش گردیده
است.
الف -در مو ( )0۳-۱۲الی ( )۷۳-۱۲حدوداً سه گردان پیاده مکانیزه مستقر گردیده
است.
ب -در مو ( )0۸-۱۱حدود یک تیپ تقویت شده.
پ -از مو ( )0۳-۱۳الی ( )0۸-۱۱حدود یک تیپ تقویت شده
ت -یک تیپ در پشت قلعه آویزان در احتیاط است.
( )۷یک گردان توپخانه ۷۳2م م در منطقه عمومی ورمهراز
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( )2یک گردان توپخانه ۷22م م در منطقه زرباطیه
( )۲تعداد  ۸قبضه کاتیوشا در منطقه زرباطیه
( )۸یک گردان توپخانه احتماالً ۷۲0م م در پشت زرباطیه
( )۳یک گردان توپخانه در شمال زرباطیه
( )۴یک گردان توپخانه  ۷0۳در شمال زرباطیه
در ساعت  220۳گزارش نوبهای گردان  ۲0۲توپخانه واصل شده است.
 -۷۸در ساعت  2۲00گزارش نوبهای رکن  2به ق  .ع  .غرب و فتح طی شماره  ۷۲سیار
 ۴۳/2/2۴ارسال شد.
 -۷۳در ساعت  2۲۲0پیام شماره  ۴۳/2/2۴ – 2/۷۴/۳0۸/2۳/۷۴در مورد مشاهده حدود
 ۲00دستگاه خودرو سبک و سنگین دشمن که از حوالی مو ( )۳۸-2۳به حوالی مو (-۷۲
 )۴0در حال حرکت بودند.
 -۷۴در ساعت  2۲۲۴در یال  20۱و  2۴۳و  ۲۲0درگیری شدید و رزم تن به تن بین
گردان  ۷۴2و دشمن میباشد .از گردان  ۲0۲درخواست آتش شد که جواب الزم در مورد
پشتیبانی آتش شد.
تاریخ  41/2/21روز دوشنبه
 -۷در ساعت  00۷0روز  ۴۳/2/2۳برابر اطالع سپاه پاسداران ،فرمانده نیروهای ارتش
مزدور عراق در منطقه درگیر دستور استفاده از سالح شیمیایی را به توپخانه داده که از آن
استفاده نماید .به یگانها دستور استفاده به موقع از ماسک داده شد.
 -2در ساعت  0۳۳0دو فروند هلیکوپتر از قرارگاه پرواز نمود و جهت بمباران به منطقه
رضا آباد رسیده و تیپ  ۸لشکر  2۷را پشتیبانی نمود.
 -۲در ساعت  0۴2۱افسر رابط هوانیروز خواستار شد که هلیکوپترهای خودی اعزام شوند.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۴۳/

 -۸در ساعت  0۱۲۳معاون گردان  2۸۸اطالع داد که قسمتی از رضاآباد در دست
نیروهای خودی است.
 -۳در ساعت  0۴۷0برابر گزارش رئیس رکن  ۲گردان ۷۴2این یگان موفق شده موضع
ادوات گروهان یکم را تصرف کرده و در دامنه ارتفاع  ۲۲0مستقر شود.
 -۴در حدود همین ساعت معاون گردان  2۸۸اطالع داد که دشمن به سمت فرخ آباد و
دوراجی در حال عقب نشینی میباشد.
 -۱در ساعت  0۳۲۳معاون گردان  2۸۸گزارش داد که دو دستگاه از تانکهای دشمن
توسط هلیکوپترهای خودی مورد اصابت قرار گرفتهاند و منهدم شدهاند.
 -۴سرهنگ مظفری از قرارگاه رده عقب اطالع داد که یکی از هلیکوپترهای خودی خراب
شده و قادر به انجام مأموریت نمیباشد.
 -۳رئیس رکن  ۲لشکر با فرمانده گردان  ۷۳۴۱صحبت میکند و او میگوید من نیرو و
آتش میخواهم ،در جواب گفته میشد نیرو به زودی میرسد و با توپخانه هم آتش
پشتیبانیات را تأمین می نمائیم.
 -۷0ساعت  ۷۷00تعداد  ۷۳دستگاه تانک از پشت باغ کشاورزی به طرف جاده آسفالت
ملکشاهی از جنوب به شمال شرقی در حرکت هستند که به قرارگاه فتح گزارش شد.
 -۷۷در ساعت ۷2۸۳دشمن در جلو سمت راستش به وسیله هلیکوپتر بنا به گزارش
گردان  ۷۳۴۱نیرو پیاده کرده است.
 -۷2در ساعت  ۷۲۲۷فرمانده گردان  2۸۸پیام داد که یک اسیر گرفتهاند ،برادران بسیج
سعی در بردن آن را دارند که این اسیر را پس از بحث زیاد میبرند.
 -۷۲در ساعت ۷۸00ستوانیار فروغی از طرف فرمانده گردان  ۷۳۴۱تقاضای نیروی کمکی
کرد.
 -۷۸در ساعت  ۷۸۸0تحویل سه نفر عراقی اسیر به ق  .ع  .فتح بنا به دستور ق  .ع .
غرب.
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 -۷۳در ساعت  ۷۸۸۲گردان  ۷۴2به علت درگیری نزدیک و فشار بیش از حد این یگان
احتیاج به نیروی ورزیده جهت تقویت یگان خود دارد.
 -۷۴در ساعت  ۷۸۸۳از گردان  ۷۴2گزارش رسید که این یگان زیر آتش هلیکوپترهای
دشمن قرار دارد.
 -۷۱در ساعت  ۷۱0۳گردان  ۷۴2پیام داد که هلیکوپترهای دشمن در جلو مواضع ۲۷0
این یگان را تهدید و نیروهای خود را تقویت میکند ،نسبت به سرکوبی آنها اقدام نمائید.
 -۷۴در ساعت  ۷۱۷۳دشمن بین دوراجی و  2۳0و رضاآباد مبادرت به پیاده کردن نیرو
نموده است.
 -۷۳در ساعت  ۷۴۸۲گردان  ۷۴2در مورد اعزام نیروی تقویتی پیگیری مینماید.
 -20در ساعت  ۷۴۸0مورخ  ۴۳/2/۲0گردان  ۷۴2اعالم نمود که به وسیله آر پی جی ۱
موفق شده است دو فروند هلیکوپتر دشمن را سرنگون سازد (به وسیله سرباز عباس سرگزی)
 -2۷در ساعت  ۷۲۲0دستور کار مخابرات عوض شد.
 -22در ساعت  ۷۴2۷افسر عملیات رکن  ۲لشکر گزارش کرد که ما به همراه پرسنل
گردان  2۸۸در حال شناسایی تپه  ۲0۱میباشیم ،روی تپه اجرای آتش نشود.
 -2۲از گد  ۲0۲گزارش شد:
الف -در ساعت  0۱00الی  ۷200روز جاری  2/۲0تعداد  ۸0دستگاه آیفا و  ۷2دستگاه ذیل
دشمن که هر کدام یک توپ ۷۲0م م را یدك می کشند از بدره به طرف میمک در حال حرکت
مشاهده شدند.
توضیح :همین پیام را ببینید در آن زمان برای ما چقدر وحشتناك بود ،اگر دشمن در محور میمک نیز حمله
میکرد ،با وضع موجود چقدر می توانستیم مقاومت کنیم و تکلیف نیروی کمکی برای این جبهه چه میشد؟ و
تکرار پیامها ی مشابه در سطرهای بعد درباره محور میمک.

ب -از ساعت  ۷۸۸۳الی  ۷۳۲0روز جاری تعداد  ۸۸دستگاه آیفا و  ۴دستگاه تریلر
کمرشکن دشمن به صورت ستونی از بدره به طرف میمک در حال حرکت بودند.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۳۷/

پ -در ساعت  ۷۸۸۳الی  ۷۱00روز  2/۲0تعداد  ۲۱دستگاه آیفا و  ۷۳دستگاه جیپ
فرماندهی و  ۳دستگاه آمبوالنس و  ۱دستگاه تریلر و  ۴دستگاه تویوتا دشمن به طور
پراکنده از بدره به طرف میمک در حال حرکت مشاهده شدند.
ت -در ساعت  ۷۴00روز  ۴۳/2/۲0تعداد  ۳0دستگاه آیفا و  ۴دستگاه جیپ
فرماندهی ،خود را از زرباطیه وارد جاده کانیسخت نموده و در مو ( )۳۱00-۴۷00نفرات
خود را پیاده کرده و تعداد دو فروند هلیکوپتر آنها را اسکورت میکرد که طی شماره ۲0
سیار  ۴۳/2/۲0به ق  .ع  .غرب و فتح گزارش شد و تقاضای نیروی تقویتی به استعداد 2
گردان پیاده و یک گردان زرهی گردید.
 0841/2/80روز سهشنبه
 -۷در ساعت  ۷۷۲0مورخ  ۴۳/2/۲۷از گردان  ۷۳۳اطالع داده شد که تعدادی اسیر
گرفتهاند ،دستور تخلیه آنها داده شد ،ولی برادران از تخلیه آنها ممانعت و خودشان آنها را
تخلیه کردند.
توضیح :این هم یکی دیگر از مشکالت آن روزگار در جبهه نیروهای خودی .اینکه آنها ببرند یا ما ببریم شاید به
ظاهر فرقی نداشت .اما آن اطالعاتی که از اسیر میگرفتند ،آیا به همان شکل و با همان سرعت که به فرماندهان
و یگانهای خود منتقل میکردند ،به ما هم منتقل میشد؟ متأسفانه خیر .ما از این اطالعات که در میدان جنگ
برای ما بسیار مفید و مؤثر بود ،محروم بودیم .اما برادران سپاه از آن جا که نیروی آزاد زیاد داشتند و درگیری
مسئولیت حفظ خط را هم نداشتند ،اگر اسیری از طرف ما تخلیه اطالعاتی میشد ،بالفاصله در ستادهای ما
حضور مییافتند و آن را دریافت مینمودند .افسران ما نیز حتی اگر آنان نمیآمدند ،با این حال ،همزمان
اطالعات را که به گیرندگان مربوطه میدادند ،به آنان نیز میدادند.

 -2در ساعت  ۷۲۷0گردان  ۷۳۳ضمن تماس با قرارگاه تاکتیکی لشکر تقاضای اجرای
شدید آتش توپخانه نمود و در ضمن نیاز خود را به اعزام نیروی کمکی اعالم نمود.
 -۲در ساعت  ۷۲20گردان  ۷۳۳اعالم نمود که گردان در ساعت  ۷22۳موفق شد و تپه
جلویی این یگان به تصرف رزمندگان اسالم درآمد و در آن مستقر شدند ،باز هم نیاز شدید
خود را به نیروی کمکی اعالم نمود.
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توضیح :گفتنی است که در این زمان نیروهای کمکی از سپاه و بسیج وارد این یگانها شده بودند ،اما از
اشکاالت آن روزگار این بود که این نیروها با روش خود با دشمن میجنگیدند و کاری به هماهنگی با نیروهای
ما و فرمانده آنان نداشتند .با همین روش هم حضور آنان قابل محاسبه نبود و مرتب کم و زیاد میشدند و رفت
و آمد میکردند .در ساعتی میدیدیم در جایی پر شدهاند و ساعتی بعد میدیدیم که هیچ کدام نیستند و به
جای دیگر رفته اند .تمام این کارها هم بدون اطالع نیروهای محلی و مسئول ارتشی از نیروی زمینی بود که
منطقه در مسئولیت آنان قرار داشت.

 -۸در ساعت  ۷۸22از طریق قرارگاه رده عقب اطالع داده شد ،رئیس ستاد لشکر در
قرارگاه تاکتیکی میمک مستقر گردیده است.
توضیح :به دلیل نگرانی همزمان که درباره محور میمک داشتم ،خواسته بودم حاال که من در این محور
درگیرم ،رئیس ستاد برود در آن محور و تا جایی که میتواند ترتیب یک قرارگاه تاکتیکی لشکر را در آنجا بدهد.
البته با تقدم تأمین نیازمندی های قرارگاه تاکتیکی محور کنجانچم که خود مستقر و در حالت پدافند و درگیر
با تک دشمن بودیم.

 -۳در ساعت  ۷۳00برابر اطالع واصله ارتفاع  ۲۷0به تصرف قوای اسالم درآمد و از لوث
بعثیون پاك گردید.
توضیح :بهنظر می آید با همکاری اصلی نیروهای بسیجی از سپاه بوده ،منتها چون کارها در جبهه خودی
متمرکز و هماهنگ با وحدت فرماندهی نبود ،ما خبر نداشتیم که نیروهای اعزامی چه تعداد ،با چه نام و از چه
یگانی هستند و نام فرماندهان آنان چیست؟ امروز در کتابهای سپاه ،یگانهایی را اسم بردهاند ،اما با نیروهای
موجود در آن زمان که به یاد دارم ،مطابقت ندارد.

 -۴در ساعت  ۷۳۳0ارتفاع  ۲۸۳کامالً از وجود دشمن پاكسازی شد.
 -۱جاده تدارکاتی  ۲۷0که توسط دشمن مینگذاری شده در ساعت  ۷۳۳0دقیقه
پاكسازی شد.
 -۴در ساعت  20۷۴کلیه مواضعی که به دست دشمن افتاده بود کامالً آزاد و تحت کنترل
رزمندگان گردان  ۷۴2قرار گرفت.
 -۳در ساعت  2۷00کلیه تپههای جلویی پدافندی این یگان بوسیله رزمندگان گردان
 ۷۳۳تصرف گردید ،تعدادی از بعثیون به هالکت رسیدند و تعداد  ۷0نفر از آنان نیز به اسارت
درآمدند که توسط برادران به عقب تخلیه گردیدند.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۳۲/

روز پنجشنبه41/8/0
 -۷در ساعت  ۷0۷2مورخه  ۴۳/۲/۷گزارش آخرین وضعیت گردان  2۸۸تانک رسید.
تغییرات تپه  ۲0۱در سمت راست گروه رزمی در قبل از ظهر مورخ  ۴۳/2/۲۷به تصرف
نیروهای خودی درآمد و خاکریز جلویی ارتفاع  ۲۸۲که خالی بود توسط نیروهای بسیج پیاده
اشغال گردید.
روز جمعه41/8/2
 -۷در ساعت  0۳۳۳مورخه  ۴۳/۲/2طی تماس تلفنی با گردان  ،۷۴2خواسته شد که
جهت گرفتن پاداش برای سرباز عباس سرگزی ،زننده دو فروند هلیکوپتر عراقی ،به قرارگاه
تاکتیکی مراجعه نماید.
 -2در ساعت  ۷۷0۳موضوع احداث جادههای فرعی در میمک ،به معاون گروهان
مهندسی دستور داده شد که تا ساعت  0۴00روز  ۴۳/۲/۲طرح با کروکی تهیه و تحویل شود.
 -۲از گردان  ۷۳۴۱گزارش رسید که دشمن روز  ۴۳/۲/۲در مختصات ()۱۳۳00-0۴۷00
 ۴عدد شیار حفر نموده که قابل عبور نفر میباشد و در حال پیاده کردن نیرو میباشد .در
مختصات ( )۱۳۱00-۸۴00حدود  2000نفر نیرو پیاده نموده است.
 -۸در ساعت  ۷۳00در تماس با ق فتح در مورد اعالم اشغال مواضع به وسیله عناصر
اعالم شده در دستور جزء به جزء شماره  ۷توضیحاتی به رئیس رکن  ۲قرارگاه غرب داده شد.
 -۳برابر گزارش دیدهبان تپه شهدا در ساعت  ۷۴00مورخه  ۴۳/۲/2یک ستون خودرویی
دشمن شامل سه دستگاه جیپ کا ام فرماندهی و  ۱0دستگاه آیفا و یک تانکر آب از سلمان
فراج وارد مو ( )۱۴-۷۴و یک آیفا و  ۴جیپ کا ام از سلمان فراج به طرف مو ( )۱۴-۷۳در
حال حرکت مشاهده گردیدند.
یگانهای  -۲0۲-۷۳۴۱-2۸۸-۷۳۳-۷۴2-۷۳2۳سوارزرهی جهت اقدام :با توجه به
فعالیت دشمن دستورات هوشیاری ابالغ میگردد که طی پیام شماره -2/۴/۳0۸/۷۳/۷۸۸
 ۴۳/۲/2نیز به قرارگاه غرب ارسال شد.
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روز شنبه 41/8/8
 -۷در ساعت  ۴۳/۲/۲-0۳۷۳رئیس رکن یکم لشکر اطالع داد که تعداد  ۷20نفر سرباز
وارد منطقه گردیده است.
 -2در ساعت  ۴۳/۲/۲-0۴02با گردان  ۷۳۳تماس گرفته شد که دور و بر شما از برادران
هستند؟ جواب داده شد ،بلی ،تپه  ۲0۳هستند جلو راست تپه هستند.
 -۲در ساعت  ۷۱۷0مورخ  ۴۳/۲/۲تعداد  ۸فروند هواپیمای متجاوز دشمن از سمت
زرباطیه به طرف مهران بر فراز یگانهای لشکر تجاوز نمود که با آتش پدافندی خودی به
سمت صالح آباد متواری شد که به قرارگاه عملیاتی غرب گزارش شد.
روز یکشنبه 41/8/8
 -۷در ساعت  0۲۷۳نامه در مورد شرکت سه کشور در جبهه جنگ وارد شد ،ضمن اینکه قبالً
توسط رکن دوم آمادگی کامل داده شده بود مجدداً به واحدها هوشیاری و مراقبت تأکید شد.
 -2در ساعت  0۲20ف  .ق  .غرب پیرو  ۴۳/۲/۷-۷۸۷۳/۴۳/۴۳/00/۲پیام داد ،در مورد
اقالم مخابراتی به قرارگاه گزارش شود.
 -۲در ساعت  0۴2۴هواپیماهای دشمن بر فراز منطقه عملیاتی به پرواز درآمد که با
تیراندازی رزمندگان اسالم متواری شدند.
 -۸برابر گزارش واصله در ساعت  0۱0۳در منطقه گوالن و بنه گروهان سوار زرهی،
دشمن مبادرت به بمباران شیمیایی نموده است .به یگانها ابالغ شده دستورات هوشیاری را
رعایت و از ماسک به موقع استفاده نمایند و گزارشات تکمیلی ارسال شود.
 -۳در ساعت  0۳۳0از گد  ۷۳۳گزارش دادند که به طرف ارتفاعات جلو منطقه
پدافندیشان در حال پیشروی هستند و تقاضای آتش پشتیبانی نمود که پاسو داده شد.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۳۳/

 -۴در ساعت  ۷۷20در مورد حمله منافقین با لباس افراد بسیجی که در شب حمله به
گردان  ۷۳۴۱از این طریق پوشش استفاده شده بود به قرارگاه غرب و فتح گزارش شد.
توضیح :این موضوع چه بوده یادم نمی آید .آیا در آن زمان اینها از منافقین پناهنده شده به عراق بودند،
نمیدانم .هرچند که در ماههای بعد در همان منطقه نفوذ نیروهای منافقین به مواضع یگانهای ما در حوادث
جنگ تحمیلی ثبت شده است.

 -۱در ساعت  ۷2۷۳چندین انبار مهمات دشمن در مختصات ( )0۲۲00-۱۴۳00پشت
ارتفاع  2۴۳که جهت عملیات گذشته جمعآوری گردیده بود توسط خمپاره انداز ۷20م م
گردان  ۷۴2منهدم شد.
توضیح :توجه داشته باشید که شبیه این گزارشها در هشت سال جنگ زیاد ثبت شده است ،اما نمیتوان دقت
و اعتبار آنها را تأئید نمود .اعتبار این گزارشها را میتوان با معیار صفر تا صد از نمره  ۷0تا  ۱0ارزشگذاری
نمود .حاال نمره این گزارش چند میشود ،چیزی یادم نمی آید .این حرف را برای این گفتم که مسئوالن هنگام
دریافت گزارشهای مشابه ،اندازه واقعی آن را بیشتر جستجو نمایند تا با گزارشهای کم یا بیاعتبار،
تصمیمگیریهای معتبر نکنند.

 -۴در ساعت  ۷۱20احتمال تک دشمن توسط رکن  2لشکر اعالم و به قرارگاه غرب و
فتح گزارش شد.
 -۳در ساعت  ۷۴۲0آماده باش کامل به یگانها در تمام محورها داده شد .به علت اینکه اسیر
عراقی اعالم کرده بود که نیرویی به استعداد یک تیپ آماده حمله در ساعت  2000میباشد.
 -۷0در ساعت  22۷0برابر گزارش دیدهبان دیدگاه عقاب ظرف روز جاری حدود  ۷۳دستگاه
خودرو از سمت زرباطیه به سمت مهران و پشت خاکریزهای دشمن در حال مستقر شدن هستند.
 -۷۷در ساعت  2۲00فرمانده گردان  2۸۸اعالم نمود که با هماهنگی فرمانده قرارگاه عملیاتی
غرب ،یک تانک که در سمت چپ رودخانه کنجانچم بود ،به سمت راست رودخانه آورده شد.
 -۷2گردان  ۷۴2اعالم نمود که انبار مهمات در پشت ارتفاع  2۴۳را منهدم نموده ،به
وسیله خمپارهانداز۷20مم
 -۷۲در ساعت  2۲۷0گردان  ۷۳۴۱در مورد تک مجدد دشمن تقاضای  ۳00نفر نیرو کرد
که جواب داده شد در صورت نیاز اعزام خواهد شد.

 /2۳۴چگونه میجنگیدیم

روز یکشنبه 0841/8/1
 -۷در ساعت  0۴00هواپیماهای متجاوز دشمن بر فراز منطقه عملیاتی لشکر به پرواز
درآمدند که با پدافند هوایی متواری گردیدند.
 -2در ساعت  ۷۳20برابر اطالع دیدهبان تعداد  ۸0دستگاه آیفا از طرف زرباطیه به طرف
ارتفاعات  ۲۷۲-۲0۱-2۴۳-۲۷0در حرکت میباشد و تردد خودرویی بین بدره به زرباطیه به
طور محسوس زیاد شده است .به نظر می رسد که دشمن در آنجا دست به اقداماتی زده است.
 -۲در ساعت  20۲0طی پیام شماره  ۴۳/۲/۳-۲/۷۱۴دستور فرمائید به محض رؤیت این
پیام ،افراد گردانهای  ۷۳۸۸-۷۲۳-۷۷۷را رها به واحدهای خود در میمک اعزام نمائید.
توضیح :این پیام معلوم میکند که نگرانی درباره محور میمک بیشتر شد و خواستهام که نیروهای کوچک
کمکی را که فرستاده بودند ،به یگانشان برگردانند.

 -۸در ساعت  0۴۲0پیام  ۴۳/۲/۳-۴00/۷۲/۴۴۷ف  .ق  .ع  .غرب رکن  ۲در مورد دایر
کردن خاکریز پدافند بین پاسگاه دوراجی و رودخانه توسط ق  .ع  .غرب به معاونت عملیات
نزاجا گزارش گردید.
 -۳در ساعت  0۴۲0پیام  ۴۳/۲/۳-۷۸۷0/۷۸/۲۸2در مورد تأمین نیاز تدارکاتی توسط
پشتیبانی منطقه  ۷هماهنگی شده ،برابر اظهار ایشان نماینده آن یگان برای رفع نارسائی
مراجعه نکرده.
 -۴در ساعت  2000برابر گزارش گردان  ،2۸۸دشمن کاتیوشا در باغ کشاورزی پایینتر از
رضاآباد مستقر نموده است.
 -۱احداث میدان مین با  2۷۳عدد مینهای ضد نفر در منطقه استحفاظی گروهان ۷
گردان ۷۲۳
توضیح :این گروهان و گردان ،مربوط به منطقه میمک است .معلوم است نگرانی همچنان شدید است.

 -۴طبق گزارش گردان  ۷۳۴۱مختصات محل استقرار یک دسته از برادران پاسدار
( )۱۳00-۱۸۴00است.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۳۱/

نتیجه:
الف :نقاط قوت و ضعف

با بررسی قسمتهای مختلف پیامهایی نمونه از جریان و روند هدایت و انجام عملیات
در محور مهران ،به نقاط قوت و ضعف به شرح زیر میرسیم.
 -0نقاط قوت:

(الف) داشتن انگیزه برای جنگیدن در کل رزمندگان لشکر ،مثل :داشتن تکلیف
و تعهد در مقابل خون شهداء ،حفظ حیثیت و شرف ،حمیت قسمتی و عشق به
جمهوری اسالمی و انجام دادن دستورات فرماندهی کل قوا.
(ب) پیشبینیهای ی که قبل از عملیات در منطقه عملیات از نظر ساختن
سنگرهای پدافندی ،ساختن جاده ،عمق دادن به منطقه ،اشغال مواضع و ارتفاعات
زالو آب که قبالً تمریناتی روی آن انجام شده بود.
(پ) با تمام کمبودهایی که وجود داشت فرمانده یگان سعی در رفع اشکاالت
لجستیکی و پرسنلی یگانهای درگیر داشت.
(ت) انجام وظیفه پرسنل رزمنده به خصوص توپخانه  ۲0۲که در همه
شرایط سعی در پوشش کامل منطقه داشت و در این امر تا حدود زیادی به
خوبی عمل کرد.
 -2نقاط ضعف:

(الف) با وجود بودن فرماندهی قرارگاه غرب و بعضی از افسران قرارگاه فوق،
نبودن ستاد در رده جلوئی قرارگاه کامالً محسوس بود.
(ب) توجه نکردن بعضی از مسئولین آمادی که وضعیت اضطراری را عادی
تلقی میکنند و نیازها را مثل زمان عادی برآورد مینمایند .مانند واگذاری روز آماد
مهمات ،با تالش و اصرار زیاد به  ۷/۳بعد به  2برابر رساندند که کافی نبود.

 /2۳۴چگونه میجنگیدیم

(پ) نبودن وحدت فرماندهی بین سپاه و ارتش ،مخصوصاً در ردههای پایین که
هر کسی برای خود عمل می کرد .به عنوان نمونه جابجایی نیروهای بسیج در کل
منطقه بدون اطالع فرمانده مسئول منطقه که لشکر باشد.
(ت) نبودن روش صحیح جایگزینی از باال به پایین.
(ث) ناهمگون بودن یگانهای در خط که تشکیل شده از یگانهای نصر ،قدس
و یگانهای رزمی.
(د) با توجه به گزارشها ،میبینیم که یگانها از نظر کمبود نیرو در فشار بودند
و توان آنها کمتر از  ۴0درصد بود.
ب :نوع یگانها

 -۷وجود یگانهای جایگزینی فعال در سطح تیپها و لشکرها از ضروریات است.
گرچه در بعضی از یگانها وجود اسمی دارد.
 -2تشکیل یگانهای قدس از کیفیت و توان رزمی یگانهای رزمی میکاهد.
ج :اطالعات
 -0امکانات

(الف) گشتیها ،که خود یگانها با اعزام گشتی سعی مینمایند استعداد و ترکیب
یگانهای درگیر خود را مشخص نمایند.
(ب) پناهندگان و اسرا :به وسیله ارسال نتیجه بازجوئی ها تقریباً یگان در جریان
منطقه استحفاظی قرار میگیرد ،ولی کافی نیست ،چون امکانات بازجوئی حتی در
سطح لشکر داده نمیشود.

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن 2۳۳/
 -2کمبودها

(الف) عکسهای هوایی که به طور کامل از اول جنگ فقط دو بار ما توانستیم
عکس هوایی ببینیم و از این نظر یگانها ی لشکر از منبع بسیار عظیم و صحیح خبری
محروم میباشد.
(ب) کمبود نقشهجات و نبودن تصحیحات روی آن در  ۷۳سال اخیر که باعث
میشود در تصمیمگیریها تأثیر بگذارد.
(ج) عدم دسترسی به افراد بومی و محلی ،که عموماً در اختیار یگانهای بسیج و
سپاه قرار دارند و کمبود ادارهای یا شعبهای در رکن دومهای لشکر برای ربط ارتباط
افراد بومی با یگانهای درگیر مستقیم احساس میشود.
 -8نتیجه

(الف) کمبود عکسهای هوایی
(ب) عدم دسترسی به افراد بومی
(پ) غلط بودن و کمبود نقشهجات مناطق در مقیاسهای مختلف.
د :وضعیت خط پدافندي یگانهاي محور مهران:

 -۷وضعیت خط پدافندی یگانهای قبل از عملیات:
(الف) گردان  ۷۴2از مختصات (

) تا مختصات (

)

(ب) گردان  ۷۳۴۱از مختصات (

) تا مختصات (

)

(پ) گردان  ۷۳۳از مختصات (

) تا مختصات (

)

(ت) گردان  2۸۸از مختصات (

) تا مختصات (

)

 -2وضعیت فعلی خطوط پدافندي لشکر:

(الف) گردان  ۷۴2مواضع اصلی خود را در اشغال دارد.
(ب) گردان  ۷۳۴۱مواضع اصلی خود را در اشغال دارد.
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(پ) گردان  ۷۳۳و گردان  2۸۸تانک در جمع نزدیک به  20کیلومتر مربع از
مواضع خود را از دست دادهاند و هم اکنون بر مواضع حساس ارتفاعات زالو آب و
نمکالن و ارتفاع  ۲0۱و ارتفاعات سمت راست که هدف اصلی دشمن بوده و موفق
نگردیده مستقر هستند.
هـ :عملیات (سازمان ،آموزش ،عملیات)

 -۷سازمان:
(الف) لشکر دارای  ۸گردان پیاده  ،۷۳۳-۷۷۷-۷۲۳-۷۴2یک گردان تانک ،2۸۸
یک گردان توپخانه  ۷0۳م م کششی تقویت شده با یک آتشبار و غیرسازمانی  ۷۲0مم
و یک گروهان سوارزرهی و یک گروهان مهندسی ،یک گروهان قرارگاه و گردانهای
قدس ( )۷۳2۴-۷۳۴۱-۷۳۸۸-۷۳2۳-۷۳۷۲که از اینها دو گردان  ۷۳۴۱و ۷۳۸۸
مأمور میباشند و یک گردان پشتیبانی و یک گردان غیرسازمانی آموزشی و خدمات
پادگانی میباشد.
(ب) کمبودها:
( )۷هر قرارگاه در صورت دارا بودن صددرصد سازمان میتواند پنج یگان را
هدایت نماید که با توجه به تعداد یگانهای زیر امر مستقل تقریباً میباید سه
قرارگاه تیپی اینها را هدایت نماید ،در حالیکه در حال حاضر این همه یگان را
ستاد یک تیپ مستقل آن هم در سطح  ۴0الی  ۱0درصد سازمان ،هدایت و اداره
مینماید که این غیرممکن خواهد بود.
( )2مسئولیت ارتباط این همه یگان به وسیله یک دسته مخابرات که سازمانی
تیپ مستقل میباشد.
( )۲مسئولیت کارهای مهندسی و مهندسی رزمی این یگان به وسیله یک
گروهان مهندسی با پرسنل و تجهیزات کم تأمین میشود.
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( )۸مسئولیت تدارکات و تعمیر و تخلیه بیماران و کلیه کارهای لجستیکی به
وسیله یک گردان پشتیبانی اداره می شود.
( )۳به رونوشت شماره  ۲/۷۳/20۴/۷۴/۷0ـ  ۴۳/۲/۱این لشکر که به پیوست
میباشد نیز مراجعه شود.
 -2آموزش:

(الف) امکانات:
یک گردان آموزشی و یک قسمت کوچکی در باقیمانده ،به نام آموزشگاه
گروهبانی در سطح استعداد آموزش دهنده آن یعنی فرمانده و سرگروهبان آن
مسئولیت آموزش یگانهای لشکر را به عهده دارند که از وسایل کمک آموزشی
بسیار ابتدائی که آن هم با مکاتبات و مراجعات حضوری بسیار توانسته بگیرد،
برخوردار میباشد.
(ب) کمبودها:
( )۷کمبود سمیالتور سهند  ۲و موشک تاو و مالیوتکا در سطح لشکر
محسوس است.
( )2کمبود پرسنل الزم ورزیده با بدن سالم که در ردههای فرماندهی یگانهای
آموزشی باید گذاشته شود محسوس میباشد.
( )۲عموماً فرماندهان در ردههای پائین فرماندهی در سطح تیم ،گروه ،دسته و
گروهان آموزشی رهبری و هدایت ندارند و این کمبود با یک نظر ،به نتیجه
عملیات یگانها که اخیراً انجام گرفته مشهود است.
( )۸کم بودن زمان آموزش پرسنل وظیفه که با یک نظر به زمان آموزش پرسنل
وظیفه کشورهای دیگر ،میبینیم زمان آموزش ما در مقابل آنها  ۷به  ۸میباشد.
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 -8عملیات:

(الف) امکانات:
تقریباً فاقد امکانات هستیم ،یا میشود گفت همان یگانهایی که در باال نامبرده
شده است را دارا میباشیم.
(ب) کمبودها:
( ) ۷با توجه به عرض و عمق منطقه واگذاری ،ما از داشتن یک احتیاط ،حتی
محلی در سطح گردان نمیباشیم.
( )2باید لشکر دارای یک یگان قوی و در دسترس داشته باشد که عملیاتی را
انجام بدهد که موجود نمیباشد.
 -8تهیه طرح عملیات :

لشکر در گذشته طرح هایی را در دست داشت و ارائه داده ،برای همین منطقه ۷۴
الی  20کیلومتر مربعی قبالً طرح پاتکی ارائه داده که در صورت موجود بودن نیروی
پیشنهاد شده میشود عمل نمود و انشاءاهلل نتیجه گرفت.
نتیجه:
 -۷کمبود قرارگاهها و ستادهای تیپی هدایت کننده
 -2کمبود گردانهای مهندسی ،پشتیبانی لشکری ،گردان مخابرات لشکر و گردان
سوار زرهی و توپخانه لشکری و قرارگاه لشکری.
و -لجستیک
 -0ترابري

(الف) امکانات
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لشکر دارای یک گروهان آماد و ترابری میباشد که با امکانات محدود ،وظایف
ترابری لشکر عملیاتی را به طریقه تقسیم نقطه از طریق رده باالتر و به طریقه
تقسیم به یگان ،به یگانهای زیر دست انجام می دهد.
(ب) کمبودها
( )۷با توجه به عرض منطقه در مسئولیت یگان و امکانات ترابری ،یک تیپ
مستقل آن هم به طور ناقص قادر به ترابری یگانهای لشکر نمیباشد.
( )2کمبود الاقل سه دستگاه کمرشکن و کفی در سطح لشکر کامالً مشهود
میباشد.
 -2آماد

(الف) آماد لشکر به وسیله سازمانی در حد یک رسد انجام میگیرد.
(ب) آماد طبقه  ۷انجام میگیرد و اغلب بعضی از مواد واگذار نمیشود و دسر هم
نامنظم واگذار میشود.
توضیح :آماد طبقه  ،۷شامل جیره و علیق روزانه است.

آماد طبقه  -2کم و بیش انجام میگیرد ،ولی باز هم مالحظه میشود که افراد،
استحقاقی خود را به طور کامل دریافت نمیدارند.
توضیح :آماد طبقه  2شامل اقالم غیرعمده جداول سازمان و تجهیزات ،مانند :پوشاك ،تجهیزات انفرادی،
وسایل اداری و زیستی و...

آماد طبقه  -۲انجام می شود.
توضیح :آماد طبقه  ۲شامل :مواد نفتی و سوختی

آماد طبقه  -۸به طور ناقص انجام میشود و کمبود آن کامالً مشهود است و لشکر
شدیداً در مضیقه است.
توضیح :آماد طبقه  ۸شامل :مواد ساختمانی و مواد سنگرسازی و استحکامات و سد و موانع.
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آماد طبقه  -۳که نیاز به نوشتن ندارد .کامالً کمبود آن مشهود است که در این
عملیات با اصرار و تالش فراوان با ذخیرهای که از گذشته مانده بود ،توانستیم عملیات
را انجام بدهیم و معلوم نیست که اگر در آینده مجدداً عملیاتی در این منطقه انجام
شود کمبود آن را به چه ترتیبی جبران خواهیم نمود.
توضیح :آماد طبقه  ۳شامل :انواع مهمات ،مواد منفجره ،مینها و مشابه

آماد طبقه  -۴کم و بیش انجام میشود.
توضیح :آماد طبقه  ۴شامل :اقالم فروشگاهی

آماد طبقه  -۱که کالً باید گفت این طبقه روش آماد آنها از سطوح باال بر خالف
روش آمادی با مکاتبات و پیگیری فراوان انجام میگیرد و یا نمیگیرد .الزم است که
در مواقع درگیری وسایل و تجهیزات از منابع آمادی با روش تقسیم به یگان ،فوری
تحویل شود.
توضیح :آماد طبقه  ۱شامل :اقالم عمده سازمانی ،مانند :تانکها ،خودروها ،جنگ افزارها ،وسایل مخابرات و غیره

آماد طبقه  -۴نیز به طور ناقص انجام میگیرد.
توضیح :آماد طبقه  ۴شامل :اقالم پزشکی ،دامپزشکی ،دندانپزشکی و قطعات یدکی آنها.

آماد طبقه  -۳کمبود آن در سطح لشکر از واضحات بوده و همیشه یکی از مسائل
مطرح شده به وسیله فرماندهان رده پایینتر و یگانهای اجرایی ،تدارك ناقص آن
میباشد.
توضیح :آماد طبقه  ۳شامل :قطعات یدکی کلیه اقدام بجز قطعات اقالم بهداری و پزشکی.

آماد طبقه  -۷0تا حدودی انجام میگیرد.
توضیح :آماد طبقه  ۷0شامل :سایر اقالم در برنامههای غیرنظامی مانند :وسایل کشاورزی و غیره.

نتیجه :در قسمت لجستیکی به طور کلی آماد قطعه وسایل مهندسی و اقالم عمده
و مهمات بسیار ناقص انجام میشود.
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نتیجه کلی
پس از بررسی کلیه مطالبی که در باال چه به صورت عملی و چه به صورت نوشته ای
عنوان و گفته شد ،به نتیجه بسیار مهمی می رسیم که در این برهه از زمان ،پرسنل جان بر
کف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ،به خصوص لشکر عملیاتی  ۴۸به آن عمل
مینمای د و بدون توقع و چشم داشت آن را سرلوحه زندگی روزانه خدمتی خود قرار دادهاند و
آن ایثار و فداکاری به معنی واقعی است.
یگانها و پرسنل رزمنده لشکر  ،۴۸در طول عملیات ،در طول دوران جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران با کلیه کمبودها و کسریها چه از نظر پرسنلی ،رفاهی ،اطالعاتی و
لجستیکی ساخته و سعی کرده عملیات را طوری انجام دهند که امام امت و امت شهید پرور
ایران از آنها انتظار دارند .دلیل اینکه این تحلیل نوشته شد ،این است که باید به این ترتیب
نشان داده شود که ایثارگری یعنی چه؟ و سلسله مراتب فرماندهی ،با اینکه تقریباً به این
مشکالت واقفند ،الزم است یک بار دیگر اینها به رشته تحریر درآید ،به امید آنکه به این
مشکالت به طور اساسی رسیدگی شده و اقدام شایستهای به عمل آید و در تاریو ثبت شود
که فرزندان این ملت چگونه و با چه امکانات میجنگیدند .و چه مشکالتی داشتهاند و چه
اقداماتی در رفع مشکالت انجام گردید.
مشکالت
 -۷در مواردی عدم وجود وحدت فرماندهی بین نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری
اسالمی ایران.
 -2نبودن روش صحیح جایگزینی نیروی انسانی از باال به پایین.
 -۲تشکیل یگانهای قدس از نیروهای وظیفه که به عنوان کمک مربی استفاده میشود
کارایی رزمی را از بین برده و همچنین وجود یگانهای نصر که تدارکات و آماده کردن آنها
وقت فرمانده را مدتها به خود صرف مینماید.
 -۸تشکیل یگانهای قدس تقریباً با استفاده از امکانات پرسنلی یگانهای رزمی دیگر.
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 -۳بودن یگانها ی نصر با حداقل تجهیزات و پرسنل که به نام گروهان نامیده شده در
حالی که جمعاً  ۱۱نفر می باشند.
 -۴نبودن یک یگان جایگزینی قوی در سطح یگانها
 -۱عدم وجود عکس های هوایی به مقدار مورد نیاز در زمانهای ضروری
 -۴عدم وجود نقشه تصحیح شده یا حداقل از دو سال پیش به این طرف
 -۳عدم دسترسی به افراد بومی و محلی ،در حقیقت نداشتن سازمان گپار در سطح این یگان
 -۷0عدم وجود قرارگاهها و ستادهای هدایت کننده تیپی
 -۷۷عدم وجود گردان مخابرات
 -۷2عدم وجود گردان مهندسی
 -۷۲عدم وجود گردان سوار زرهی
 -۷۸عدم وجود پشتیبانی لشکری
 -۷۳عدم وجود سمیالتورهای مختلف جهت آموزش
 -۷۴عدم وجود یک احتیاط قوی برای اجرای طرح پاتک و عملیات آینده
 -۷۱واگذاری منطقهای به وسعت مسئولیت دو لشکر سازمانی
 -۷۴عدم وجود جادههای ارتباطی مناسب
 -۷۳عدم وجود حداقل وسایل ترابری و نقلیه
 -20عدم تدارکات صحیح و به موقع مهمات با توجه به حساسیت مکانی و زمانی منطقه
 -2۷وجود انواع و اقسام خودروهای گوناگون در سطح لشکر که با این وصف نیز باز لشکر
از نظر خودرویی و قطعات در مضیقه میباشد و کار آماد و نگهداری هم مشکل میباشد
 -22عدم وجود وسایل مهندسی جاده سازی و رزمی با توجه به نیازهای روز افزون لشکر
 -2۲عدم وجود گردانهای بهداری ،تعمیر و نگهداری ،آماد و ترابری
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پیشنهادات
 -۷این یگان در مورد بند  ۷مشکالت اشاره شده پیشنهاد کاملی نمیتواند بدهد ،فقط
میتوان پیشنهاد نمود که مناطق پدافندی بین یگانهای موجود سپاه و ارتش به صورت
استاندارد تقسیم شود و منطقه مسئولیت روشن شده و هدفهایی هم در منطقه مورد عالقه
یگان برای تصرف تعیین شود و یگان موظف باشد که در زمان معینی برنامه تک خود را انجام
دهد و به این ترتیب در تمام طول سال ،در مناطق عملیاتی ،عملیات آفندی توأم با پدافند
خواهیم داشت .در کشوری که دارای دو نیروی زمینی میباشد ،میبایست مسئولیت زمینی
مرزهای درگیر کشور هم تقسیم شود ،تا یگانهای نیروی زمینی ارتش هم ،آن قدر بر روی
زمین باز نشود و بین سنگرها و دسته و گروهانها خالء زیادی وجود نداشته باشد ،به نحوی
که در صورت عبور دشمن از آن خالء،کسی بر آن دید و تیر نداشته باشد و در نهایت دشمن
از پشت یگانها سر در نیاورد ،که در نهایت تکرار این حوادث ،لطمه به حیثیت و شرف و
آبروی کسب شده نیروی زمینی در طول جنگ تحمیلی و بعد از پیروزی انقالب وارد خواهد
نمود .یعنی برابر اصول کالسیک یک مستطیل پدافندی میبایست به  -۷منطقه تأمینی -2
منطقه پدافندی  -۲منطقه احتیاط تقسیم گردد .اما در حال حاضر تمام نیروها در منطقه
تأمینی آن هم به طور ضعیف خالصه شده است .پس چگونه به این ترتیب میتوان پدافند
مطمئن برقرار نمود؟ آیا هم اکنون نبایستی با توجه به تغییر روش دشمن ،ما هم تغییراتی در
سیستم پدافندی و تقسیم مسئولیت بین نیروهای موجود در کشور از که امکانات و اعتبارات
و بودجه کشور برخوردار هستند ،تقسیم گردد؟ دیگر سکوت جایز نبوده و سریع با این مسئله
که به سرنوشت انقالب و کشور مربوط است میبایست برخورد جدی شود.
 -2در منطقه قرارگاههای بزرگ (مثل قرارگاه غرب) فرماندهی لجستیک و معاونت
لجستیک نماینده ای تام االختیار داشته باشد که بر مبنای نظارت مستقیم و مشاهده عینی و
نیازمندیها ،وسایل را به صورت تقسیم به یگان در زمانهای اضطراری و فوری واگذار نماید.

 /۲0۴چگونه میجنگیدیم

 -۲در طول مدت چند سال گذشته ،برای جایگزینی روش روشنی نبوده که بر مبنای آن
اگر یک نفر بهطور مثال از کد  ۷2۷یا  ۷۲۷یا کدهای دیگر آسیبی دیده بالفاصله جایگزین
شود و یگان همان توان رزمی اولیه را داشته باشد و از طرفی کدهای تخصصی در سطح
یگانهای نزاجا تعدیل شده نمیباشد.
 -۸بهترین طریقه به کارگیری افراد احتیاط این است که در هر ماه همانند سربازان جدید
که به یگان رزمی واگذار میشود ،سربازان  ۷۱ماه خدمت را هم به یگان تحویل دهند .برابر
همین روش فعلی که نفرات قدس را میآورند تحویل میدهند .یگان رزمی هم این افراد را
برابر استعدادهای یگانهای در خط به آنها تقسیم مینماید.
بدین ترتیب این سربازان با بقیه سربازان قدیمی و جدید در خط ادغام شده و آمادگی
رزمی گروهان همچنان حفظ میماند و این که یک دست جدید  ۷۱ماه خدمت باشند،
نخواهد بود و استعداد گردانهای در خط نیز افزایش خواهد یافت .ضمناً پیشنهاد دیگری که
مطرح است اگر گروهان چهارمی را از این عده در گردانها تشکیل دهیم باز هم همان
مشکالت و نقاط ضعف گردانهای قدس را ،منتها در سطح گروهان ،خواهد داشت و از طرفی
این گروهان چهارم توان ستادی و پشتیبانی گردان را نیز کاهش و تضعیف خواهد نمود.
 -۳در یگانها باید یک یگان جایگزینی قوی باشد که بتواند نیاز فوری را سریع برطرف نماید.
 -۴این لشکر را یا به صورت تیپ مستقل دربیاورند و یا به جاست لشکر سازمانی ،که
تصور میشود در صورت امکان ،حالت دوم بهتر خواهد بود ،قرارگاه های تیپی و پشتیبانی
لشکری ،گردان مخابرات ،گردان مهندسی و گردان سوار زرهی آن را واگذار نماید .در صورت
عدم امکان ،سریعاً مسئولیت پدافندی و آفندی همان یگانهای مذکور در جدول سازمانی
تیپ واگذار شود و مسئولیت فعلی که خارج از توان و قواره های نظامی میباشد ،کاهش یابد.
 -۱تشکیل گپار در سطح این یگان
 -۴واگذاری یک یگان قوی و منطقی جهت احتیاط
 -۳واگذاری یک منطقه مسئولیت پدافند در حد توان لشکر

شنبه ۴۳/2/2۱؛ تک دشمن ۲0۳/

 -۷0واگذاری وسائط ترابری به اندازه نیاز
 -۷۷ترمیم و مرمت جاده ها از طریق جهاد یا وزارت راه و ترابری
 -۷2خودروهای یگان را یکنواخت نمایند که در تدارکات و تعمیر آن اشکالی به
وجود نیاید.
 -۷۲واگذاری وسایل و مصالح سنگری به طور فراوان
 -۷۸ضمناً پیشنهاد میگردد از کلمات و اصطالحات نظامی به طور مناسب و صحیح
استفاده گردد .به کارگیری غلط از تعاریف و لغات نظامی باعث زیانهای جبران ناپذیر در این
شرایط حساس و سرنوشت ساز میگردد ،به عنوان مثال تعداد  ۱0نفر سرباز و  ۸نفر درجهدار
و  ۲نفر افسر جمعاً  ۱۱نفر که از نقاط و اتاقهای مختلف یک پادگان به اجبار یا به اختیار
جمعآوری میشوند .مسلح به تفنگ و فشنگ با وسایل محدود و ناچیز به خط مقدم در مقابل
یگانهای صددرصد سازمانی و موجودی دشمن قرار میگیرند .در کدام فرهنگ نظامی به این
عده گروهان میگویند .ما به این  ۱۱نفر گروهان میگوییم .و اینطور یگانهای خود را با
همین برداشت از این کلمه آسیبپذیر نمودیم و یا به عدهای سرباز بعد از  ۷۴ماه خدمت با
چند نفر افسر و درجهدار خارج شده از یگانهای سازمانی در حداقل و با چند خودرو و
مقداری سالحهای مختلف ،نسبت به یک گردان سازمانی چندین برابر کمتر ،چگونه به این
مجموعه گردان گفته می شود .گردان در فرهنگ و عرف نظامی ارتش جمهوری اسالمی ایران
با چه استعدادی و چه تعداد تعریف شده است .این باعث اشتباه در به کارگیری این عده نیز
خواهد شد .همچنان که میبینیم ،مناطق بیش از منطقه یک گردان سازمانی و خارج از اصول
به این مجموعه در تمام طول جبهه واگذار شده است و این همه گرفتاریهای تدارکاتی و
اداری و حتی حقوق استحقاقی و عملیاتی را برای فرماندهان داشته و دارد .در سازمانهای
رزمی یگانها ،این مجموعه را به عنوان یک گردان فرض مینمایند که این غلط بوده و
میباشد و اگر از جهت لغات نظامی کمبود داریم باید برای این مجموعه و ترکیبها لغات
جدیدی ابالغ نماییم.
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 -۷۳در پایان این تعداد که بیان شد جزئی بود از کل نیازهای اساسی و ریشهای که این
لشکر از اول شروع جنگ تحمیلی بلکه جلوتر از آن تا به این زمان با آن دست به گریبان بوده
و این مدت را با فداکاری و ایثار ،گذرانده است و انشاءاهلل با توجه به مسائل فوق ،مسئولین
محترم با تمام مشکالتی که همراه دارند این لشکر را یاری نموده تا به حول و قوه الهی لشکر
در راه وصول به اهداف نهائی جمهوری اسالمی و پیروزی نهائی رزمندگان اسالم همچنان
موفق و پیروز باشد.
ف  .ل  .ع  : ۴۸.سرهنگ توپخانه ستاد صادقیگویا
توضیح :در بخش نتیجه این گزارش حرفهای اصلی درباره وضعیت نیروهای خودی در آن روزگار بسیار خوب
اشاره شده است .متأسفانه آثار منفی این نکات را در ماه های بعد و باالخره تا پایان جنگ شاهد بودیم و در تاریو
نظامی این جنگ ثبت گردید .نیاز است مسئوالن کنونی نیروهای مسلح آنها را بازخوانی و بازاندیشی و باالخره
بازنگری در روشهای موجود نمایند.

یکشنبه 41/2/24؛ و دوشنبه 41/2/21؛ درگیر عملیات پدافندي
حوادث این دو روز را در صفحات قبل ارائه دادم.
سهشنبه 41/2/81؛ ادامه درگیري عملیات و نامه دادستان
درباره حوادث این روز در سوابق شخصی ،نامهای از دادستان نظامی منطقه دارم که در
ادامه این مطالب ارائه میگردد.
دو روز قبل در تاریو  ۴۳/2/2۴این آقای دادستان با من برخورد تهدیدآمیز داشت .داستان
آن چنین بود که بعد از دو روز درگیری که با دشمن داشتیم ،برای ما نیروی کمکی الزم
نفرستاده بودند .آن مقدار نیروی پراکندهای که معلوم نبود از چه سازمانی و چه تعداد هستند
وارد منطقه شده بودند ،در کنترل و اطالعات عملیاتی ما قرار نداشتند .ضمناً در ساعات
مختلف شبانهروز به دلخواه کاهش و افزایش مییافتند و جابهجا میشدند .باالخره معلوم نبود
رابطه این افراد با یگانهای در خط ما چگونه است .به طور کلی پراکندگی آنان داخل منطقه
به ویژه در قسمتهای عقب خط مقدم زیاد بود .در بین آنان تعدادی از سربازان ما نیز دیده
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میشدند و پراکنده بودند .با آنکه ما فرماندهان از لشکر تا گردان تالش میکردیم جلوی این
پراکندگیها گرفته شود ،اما باز هم تعدادی پراکنده دیده میشدند .این وضع در حالی بود که
بقیه نیروهای ما در گردانها  ،همچنان با همان تعداد کم مشغول دفاع بوده و با دشمن درگیر
بودند .این را هم بگویم در این شرایط کسی نمیآمد به ما سر بزند و کمک کند .به طور کلی
این قاعده در تمام هشت سال جنگ وجود داشته است .اگر دقت کنید ،میبینید در مواقع
عملیات آفندی که همه چیز قبالً پیشبینی شده و تمرکز نیرو وجود دارد ،تمام مسئوالن و
شخصیتهای نظامی در قرارگاههای بزرگ حضور یافته و عکس و فیلم از آنان در سوابق
جنگ باقی مانده ،اما من تاکنون هیچ تصویر و فیلمی از همین شخصیتها در سوابق جنگ از
عملیاتهای پدافند در شرایط آفند دشمن ندیدهام .این یکی از نمونههای غربت یگان پدافند
کننده میباشد .البته سوابق جنگ هم در سالهای آخر نشان میدهد که بعد از توقف دور
عملیات و تثبیت دشمن ،تعدادی کیف به دست لشکری و کشوری وارد یگانهای آسیب دیده
میشدند و باالخره پروندهسازیها ،تضعیف و تشدید آسیبهای دیگر این یگانها از جنس
خودی و متفاوت با دشمن بود و باالخره این حرفها یعنی ،پرداختن به معلولها تا علتها.
در آن شرایط سخت که مشغول اداره ،مدیریت و فرماندهی امور بودم و چپ و راست باید
جواب مراجعان ،پیامها و دستورات الزم را مدیریت میکردم و تا این لحظه در مدت حدود
 ۸۴ساعت گذشته غیر از لحظههای کوتاه به حالت چرت خوابی نکرده بودم ،حدود پیش از
ظهر بود که دیدم برادر حمیدنیا ـ فرمانده قرارگاه نجف و همتای جناب علیاری ـ همراه آقای
جوانی با پیراهن یقهگرد سفید و لباس شخصی با من رو برو شدند .این مرد جوان که در آن
لحظات متوجه شدم دادستان نظامی منطقه به نام مصطفیپورمحمدی است ،خیلی بیادبانه و
تهدید آمیز جمالتی با این مضمون گفت که ،درجهات را میگیرم ،دادگاهیات میکنم و چند
جمله دیگر که دقیقاً یادم نیست .من که نقطه ضعفی در خود ،از این عملیات و حتی سوابق
گذشته خود نداشتم و حتی انتظار تشویق و قدردانی داشتم ،به شدت از این برخورد ،آن هم
در حضور آن برادر سپاهی و چند نفر از اطرافیان خودم متحیر شدم .در آن لحظات این
حرفها در ذهنم چرخید ،در زمان قبل از انقالب هم سابقه نداشته است که حتی یکی از آن

 /۲۷2چگونه میجنگیدیم

تیمساره ای چند ستاره بد اخالق هم ،به افسری در حضور دیگران چنین جمالتی بگوید .البته
شبیه این حرفها در زمان رضا شاه سابقه داشته است ،اما در زمان فرزندش سابقه نداشته
است .حاال شما ببینید این فرمانده لشکر وقتی با فردی جوان و غیرنظامی با اختیارات قانونی
آنچنانی و با این نوع رفتار بیسابقه گرفتار میشود ،باید چه کند؟ بعدها متوجه شدم که
ایشان متولد  ۷۲۲۴است و در آن زمان  2۱ساله بود .همسن افسران ما با درجه ستوانیکمی.
منتها افسران ما با این درجه و سن دارای لیسانس دانشکده افسری و بعد طی دوره مقدماتی
رسته مربوطه و هشت سال سنوات خدمتی بودند ،اما ایشان از چنین تحصیالت و سنوات
خدمتی هم برخوردار نبود.
در این لحظات در درون خود بین دو حالت احساسی نفسانی و احساسی عقالنی درگیر
شدم .هر کدام از این احساسها گفتار و رفتاری خاص را به من دیکته میکرد .باالخره بر این
لحظات چند ثانیهای ،با احساس عقالنی غالب شدم .از وی خواستم که بیا با هم برویم تمام
خط را بازدید کنیم و ببینید نیروهای ما چه میکنند .با وی و آقای حمیدنیا راه افتادیم به
طرف یگانها ی درخط .در بین راه این آقا ،چند سرباز متفرق را دید و اسامی آنان را یادداشت
کرد .ایشان و کسانی مانند وی ،البد انتظار داشتند در آن شرایط و بعد از دو روز درگیری
یگانهای ما با چند برابر از یگانهای دشمن ،همه یگانهای خط مقدم ،به شکل میدان
صبحگاه از راست نظام باشند.
با ایشان باالخره دو ،سه جا رفتیم و برگشتیم .او هم با دست دادن و گفتن التماس دعا،
خداحافظی کرد و رفت .حاال این کلمه تکیه کالم غیر ارادی وی بود و یا ارادی بود ،نمیدانم.
اما خاطره بسیار تلخی از این رفتار و حتی کلمه التماس دعا در ذهن من باقی گذارد که هنوز
تلخی آن در کام من از بین نرفته است .از آن زمان به بعد ،اگر به کسی بخواهم بگویم التماس
دعا ،میگویم من را دعا کنید ،از بکار بردن این کلمه خوداری میکنم .ضمناً بگویم همان
موقع که وی با بزرگ این لشکر چنین رفتار حرمت شکنانهای کرد ،میدیدم با هر کدام از
برادران سپاهی که روبرو می شد ،با نام کوچک همدیگر را صدا و با آن ادبیات خاص خود
صحبت دوستانه میکردند و با ما با چنین ادبیات.
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در این روزها ،محل استقرار این آقای دادستان که بعد فهمیدم ،معمم نیز میباشد و بعدها
در مشاغل دیگر در همین مسیر دادستانی و دادگاهی و اطالعاتی و امنیتی به شهرت و مقام
هم رسید ،فکر کنم در همان قرارگاه فتح و پیش برادران سپاهی که از دوستان وی به شمار
میآمدند ،بود .باالخره در طول هشت سال جنگ ما شاهد چنین رفتارهای متفاوت از طرف
بعضی از مقامات و وصل به اختیارات فوقالعاده بودیم .باالخره این رفتارها و اخالقها تأثیر
منفی خود را باقی میگذارد .اگر کسی غیر از این فکر کند خودش را فریب داده است.
انسان ها حتی کودکان نیز استعداد تشخیص خوب و بد و نمره دادن را دارند .خداوند در نهاد
همه انسانها چنین استعدادی را قرار داده است.
بسمه تعالی
شماره  6 – 551/ 6 :ن  /س
فرماندهی لشکر  54خرمآباد

تاریخ 15 / 5 / 01 :

احتراماً شایسته است مدارک درخواستی زیر را جهت بهرهبرداری به دادسرای نظامی و انقالب مناطق عملیاتی
تسلیم کنید:
 -6نحوه استقرار واحدهای آن لشکر در قبل از تک دشمن و بعد از آن به همراه کالک مربوطه .
 -5واحدهای دشمن که در مقابل خطوط پدافندی آن لشکر در قبل از عملیات مستقر بوده اند .
 -0نیروهای دشمن که در تک شرکت داشتهاند .
 -4گزارش عملیات و وقایع شب و روز درگیری .
 -5پرونده گزارشات عملیاتی و نوبهای ( دفاتر رکن دوم و سوم)
 -1آمار نفرات و تجهیزات واحدها قبل از تک دشمن .
 -7آمار نفرات و تجهیزات پس از تک دشمن .
 -5معرفی نیروهای متخلف و فراری .
 -9اعالم اسامی فرماندهان گردانها و گروهانهای درگیر.
 -61ضمناً برادر شریف جهت توجیه و توضیح موارد درخواستی معرفی میگردند و مدارک تحویل ایشان گردد.
دادستان نظامی و انقالب مناطق عملیاتی
پورمحمدی
15 / 5 / 01

 /۲۷۸چگونه میجنگیدیم
توضیح :مالحظه فرمائید در آن شرایط که خودم و ستاد کوچکم درگیر رزم با دشمن بودم و احتمال تک
دشمن را در محور میمک نیز داشتیم ،باید کار و زندگی را رها می کردم و پاسو دادستان و مدارك خواسته شده
را که کار آن چند روز طول میکشید میدادم.
روح متن نامه نشان میدهد که این آقا در ادامه کلمه التماسدعا ،به دنبال پروندهسازی علیه اینجانب و
همکارانم بوده است .و دنبال تقدیر و تشویق نسبت به کار انجام شده و مؤثر ما که دشمن را ناکام گذارده نبوده
است و یا دنبال پروندهسازی علیه کسانی که بهموقع نیروی کمکی نفرستادند نمیباشند .این ما دیوار کوتاهها
بودیم که باید متهم میشدیم نه دیگران و باالخره با این آقایان مشکل درك مفاهیم داشتیم و هنوز هم کم و
بیش داریم.
در آن روز من از بازرسی خواستم که این مدارك را جمعآوری و تحویل نماید .یعنی در آن شرایط ،آن
بازرسی کوچک ما باید کارهای دیگر را رها میکرد و به جمعآوری مدارك از ارکان ستاد برای این آقای
دادستان میکرد .این آقایان و دیگران سوراخ دعا را گم کرده بودند ،عوض آنکه به دنبال علت باشند ،به سراغ
معلول میرفتند ،همین نادیده گرفتن علت و یا بیتوجهی در جستجوی علت ،سبب گردید که تا پایان جنگ ،ما
همچنان در سیر نزولی قرار گیریم و باالخره جام زهر.
خواننده این سطور لطفاً نامههای بعدی را که در این کتاب آوردهام مالحظه نمایند .در آن نامهها کم و بیش
بسیاری از علتها ارائه شده است.

چهارشنبه 41/2/80؛ تا یکشنبه  41/8/8ادامه درگیري با دشمن
گزارش حوادث این روزها را در صفحات قبل ارائه دادم.
دوشنبه 41/8/1؛ بخشنامه تأمین و پدافند مواضع خودي
گزارش حوادث این روز را در صفحات قبل ارائه دادم.
در سوابق شخصی بخشنامهای دارم که در این تاریو صادر نمودهام که در صفحه بعد ارائه
میگردد .معلوم است در آن شرایط همراه رئیس رکن  ۲مشغول کار ستادی صدور بخشنامه
هم بودیم .به گیرندگان وقتی توجه میکنیم ،متوجه میشویم که این بخشنامه از سوی
قرارگاه تاکتیکی لشکر در جلو و محور کنجانچم صادر شده و باز نشان میدهد قرارگاه
تاکتیکی لشکر هرچند به طور ناقص ،در میمک نیز همچنان وجود دارد و در حالت مراقبت
در صورت حمله دشمن میباشد .دو روز بعد از  ۴۳/2/2۱که معاون عملیاتی لشکر -سرهنگ
علی نشاطی -از مرخصی برگشت ،ایشان را برای این قرارگاه فرستادم.

دوشنبه ۴۳/۲/۳؛ بخشنامه تأمین و پدافند مواضع خودی ۲۷۳/
بسمه تعالی
از :لشکر عملیاتی  -54رکن 0

شماره 0 / 650 :

به :یگانهای تابعه

تاریخ 15 / 0 / 5 :

موضوع  :تأمین و پدافند مواضع خودي
دستور فرمایید جهت قابلیت تأمین بیشتر مواضع پدافندی و مواضع عقب خطوط پدافندی ،موارد زیر به مورد
اجرا گذاشته شود .اجرای این امریه میبایست به سرعت انجام گیرد و یک لحظه قصور و توقف جایز نبوده و
خدای نکرده زیانهای جبرانناپذیری به بار خواهد آورد که به هیچ وجه قابل اغماض نخواهد بود.
 -6موضع هر قسمت ( گروه -دسته -گروهان -بنه -پاسگاه -ادوات و  )....میبایست ضمن اتصال
پدافندی به مواضع همجوار ،راستا نیز به طور مستقل قابلیت پدافندی در صورت سقوط مواضع همجوار تا
نهایت توان داشته باشد.
 -5هر موضع میبایست مانند دژ یا قلعهای تسخیرناپذیر آرایش و مستحکم گردد.
 -0هر موضع میبایست دارای سنگر و استحکامات دورادور جهت پدافند دورادور و یا دایرهای در
صورت لزوم باشد و مسئولیت هرکس در آن موقع که در کدام سنگر پدافند نماید باید مشخص گردد.
 -4یک موضع ضمن اینکه خود مانند قلعهای مستحکم آرایش و ساخته میگردد در داخل و اطراف آن
موضع نیز میبایست قلعه و یا سنگرهای مستحکم  5نفره به فاصلههای مناسب تهیه و ساخته شود.
 -5مسلماً استحکامات و سنگرها و قلعههای کوچک در هر موضع به طرف دشمن میبایست از بقیه
قسمتها مستحکمتر باشد.
 -1هر قلعه بزرگ و کوچک میبایست از جهت مهمات و سالح مربوط به خود جهت مقاومت و
ایستادگی مردانه و شجاعانه آمادگی کامل داشته باشد ،نظیر فشنگ و نارنجک.
 -7در هر سنگر هر سالحی که به کار میرود میبایست از لبه سنگر تا برد نهایی آن اسلحه حداقل
چند برابر برد نهایی آن اسلحه ،حداکثر قابلیت دید و تیر داشته باشد .و حتی یک متر هم از فاصله لبه سنگر
تا برد نهایی اسلحه نبایستی در زاویه بیروح قرار گیرد و اگر سنگری این شرایط را ندارد ،سنگر پدافندی
غیر قابل قبول تلقی میگردد و میبایست محل آن تغییر یابد .مثالً سنگر تفنگ ژ 0از لبه سنگر تا -411
 011متر و سنگر آر پی جی تا  511متر و سنگر دیدهبانی خمپاره  651تا  5-61کیلومتر و سنگر دیده بانی
 615م م تا  61-65کیلومتر میبایست دید و تیر داشته باشند .مسلماً سنگری که سرباز تفنگدار استفاده
مینماید دیگر نباید سنگری مانند سنگر دیدهبانی باشد .در حال حاضر اکثر سنگرهای پدافندی در محلی
ساخته شده که فاصلههای بسیار دور را در آن میتوان دید ،اما درست ،در زمانیکه دشمن در برد اسلحه
سرباز قرار میگیرد دیگر دیده نمیشود و آتش اسلحه سرباز هم بیفایده خواهد بود ،زیرا بر نقطهای آتش

 /۲۷۴چگونه میجنگیدیم
می کند که دیگر دشمن از آن نقطه به جلو آمده است .توجه به این نکات و سایر نکات آموزشی و تاکتیکی
میبایست همگان را متوجه اهمیت حیاتی مسئله نموده و لحظهای را جهت رفع ایرادات درنگ ننمایند.
 -5کلیه مواضع پشت خط مقدم نظیر پاسگاههای فرماندهی و ادوات و بنهها و نظایر آنها میبایست
این شرایط پدافندی دورادور و سنگرهای قابل رزم و جنگ در زیر آتش و تیر مستقیم و منحنی دشمن را
داشته باشند ،به خصوص از جهت مقابله با هلیبرن دشمن نیز آمادگی الزم را به وجود بیاورند.
 -9وقتی در منطقهای کلیه مواضع جلو و عقب ،دارای این چنین شرایط و پیشبینیهای پدافندی
مطمئن باشد ،به فرض اینکه دشمن در منطقهای رخنه نماید ،در نقاط دیگر متوقف خواهد شد و به
هالکت خواهد رسید و به سوی گورستان خود خواهد آمد .زیرا استعداد دشمن تک کننده نیز محدود بوده و
از طرفی وحشت و ترس او نیز بسیار زیاد است در صورتیکه این چنین مقاومتهای پایگاهی و نقطهای
انجام شود ،داخل منطقه نبرد دامی خواهد شد جهت هالکت و نابودی وی ،به طوریکه تمام نفرات آن که
به داخل منطقه وارد شوند ،پس از چند ساعت صددرصد آنها نابود و یا اسیر خواهند شد .و حتی یک نفر از
آنها امکان برگشت نخواهد داشت.
 -61در جلوی کلیه مواضع پدافندی در نقاط و مکانهای نفوذپذیر میبایست میادین مین و موانع ،با
انتخاب فرماندهان گردان و هماهنگی رکن سوم لشکر ،ایجاد و روز به روز توسعه و تکمیل گردد .همچنین
در معابر نفوذی و ورودی دشمن وسایل صوتی نظیر قوطی خالی و سایر وسایل صدادار که در صورت عبور
از آن ،ایجاد سروصدا نماید میبایست تعبیه گردد .در بعضی نقاط نیز ضمن اقدامات یاد شده ،سیم خاردار و
میادین مین فریبنده نیز ایجاد گردد .در هر حال ،پیشروی دشمن زبون را میبایست به طریق مختلف کند و
آسیب پذیر نموده و از طرفی با ابتکارات و پیشبینیهای مناسب از غافلگیری نیروی خودی جلوگیری نمود.
 -66نگهبانان شب میبایست به وسیله پاسبخشها و فرماندهان مستقیم وی به طور متناوب ،هم از
جهت روحیه و هم از جهت انضباطی و آموزشی ،سرکشی و کنترل گردند.
در هر یگان ،آخرین آتشهای حفاظتی بررسی ،تمرین و اطمینان خاطر گردد ،تا دشمن زمانیکه در
فاصله کمتر از  511متری قرار گرفته کلیه آتشهای سبک و متوسط و سنگین گروهان و گردان و توپخانه
در این منطقه ریخته شود .نه اینکه کلیه آتشهای حفاظتی در فاصله بیش از  011-511متری لجمن پشت
دشمن ریخته شود و دشمن همچنان با تأمین از آتش خودی پیش آید .الزم است یگانها در طرحهای
آخرین آتش حفاظتی خود به وسیله ارکان سوم و افسران رابط مجدداً تجدیدنظر نمایند.
موارد فوق منبعد در کلیه یگانها بازدید و کنترل خواهد شد .در صورتیکه خالف آن مشاهده شود و یا
یگان اقدام قابل توجهی در این مورد انجام نداده باشد به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و به شدت با
کسانیکه مسامحه و سهلانگاری نمایند رفتار خواهد شد.
وصول این بخشنامه را گزارش نمایید.
فرمانده لشکر عملیاتی - 54سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا

سهشنبه ۴۳/۲/۴؛ مشکالت منطقه عملیاتی لشکر ۲۷۱/
گیرندگان :
فرمانده گردان  ..........جهت اقدام به شرح متن
قرارگاه تاکتیکی لشکر در میمک جهت کنترل و اقدام به شرح فوق
قرارگاه رده عقب لشکرجهت آگاهی و اقدام به شرح فوق در مورد مواضع یگانهای عقب

سهشنبه 41/8/4؛ مشکالت منطقه عملیاتی لشکر
به تاریو این روز در سوابق شخصی نامهای دارم که به قرارگاه غرب و گیرنده نزاجا
نوشتهام .متن نامه گویای موضوع است .این نامه به شرح زیر ارائه میگردد.
بازهم به تاریو این روز آماری از تلفات خودی از  ۴۳/2/2۱تا  ۴۳/۲/۴دارم که بعد از نامه
یاد شده ارائه میگردد.

 /۲۷۴چگونه میجنگیدیم

بسمه تعالی
از :لشکر عملیاتی  54پیاده  -ر0
به :ف ق ع غرب ر0

شماره 0 / 51 / 115 / 5 / 05 :
تاریخ 15 / 0 / 1 :

موضوع  :مشکالت نیروي تقویتی و منطقه عملیاتی لشکر
الف -محور مهران
با توجه به تک دشمن در مورخه  15/5/57و عملیات پدافندی و نبرد شجاعانه یگانهای لشکر و انجام
پاتکهای بعدی همراه یگانهای بسیج و سپاه ،گردانهای  544-659-6917-655متحمل تلفات و ضایعات
قابل مالحظهای گردیدند ،به نحویکه آمادگی رزمی خود را از دست دادهاند ،با اینحال در تاریخ  15/5/06در
قرارگاه فتح در حضور مسئولین سپاه و ارتش ،برادران مسئول از لشکر خواستند که خط پدافندی موجود را با
همین امکانات و پرسنل موجود تحویل بگیرد ،تا یگانهای سپاه نفرات خود را جمعآوری و سازماندهی نموده و
حداکثر تا  45ساعت نسبت به آزادسازی یال  571و ارتفاعات  551و پاسگاه دوراجی اقدام نمایند و در عرض
این  45ساعت هم تا قبل از عملیات در صورت درگیری مجدد لشکر ،از این یگانها به عنوان احتیاط و تقویت
استفاده گردد تا با عملیات سپاه پس از  45ساعت مشکالت پدافندی یگانهای لشکر از جهت عوارض حساس
در دسترس دشمن ،تا حدودی از بین برود و این وضع موجود که دشمن را قادر به تهدید ارتفاعات زالو آب و
نمه کالن و نیز سایر عوارض حساس نموده به نفع خودی تغییر یابد .اما متأسفانه از آن تاریخ تا به حال
هیچگونه اقدامی از طرف یگانهای سپاه با توجه به قولی که داده شد انجام نشده است و حتی برابر اطالع
نیروهای مذکور نیز از منطقه عملیاتی لشکر خارج گشته و یا تعدادی ترخیص گردیدهاند .با توجه به اینکه دشمن
قادر به تک مجدد در منطقه مهران میباشد و به هدفهای اصلی خود در تک  15/5/57که ارتفاعات زالو آب،
نمهکالن و کلهقندی بوده دسترسی پیدا ننموده ،احتمال تک مجدد دشمن تا حد زیادی متصور است .این لشکر
بدین وسیله اعالم میدارد نیروی موجود در خط ،مناسب پدافند از منطقه واگذاری با توجه به حساسیت منطقه و
پیشبینی حوادث بعدی نمیباشد.
گردانهای لشکر آمار ،افسر و درجهداری آنها کاهش و در بعضی گروهانها به صفر رسیده است .وسایل
لجستیکی یگانها تا به حال جایگزین نشده و یگانها شدیداً با کمبود خودرو و سالح و بعضی انواع مهمات و
دیگر وسایل و تجهیزات روبرو هستند .پرسنل در خط به خصوص سربازان ،در این چند روزه که به طور متوالی و
شبانهروزی در زیر آتش شدید دشمن و نبرد شبانهروزی و وضعیت نامناسب زیست و محل استقرار و مسکن و
سنگر به سر میبرند ،فرسوده شده و الزم است سریعاً جهت بازسازی و تجدید قوا به عقب کشانده شوند .کسری
افسر و درجهدار کادر تا به حال جایگزین نشده است .با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مقرر فرمایید :
 -6نیروهای در خط محور مهران با نیروی مناسب دیگری تعویض و این یگانها تجدید سازمان و
تجدید قوا گردند.

سهشنبه ۴۳/۲/۴؛ مشکالت منطقه عملیاتی لشکر ۲۷۳/
 -5تعداد دو گردان پیاده و یک گردان زرهی بهطور کامل بهعنوان تقویت منطقه پدافندی یگانهای
در خط ،در اختیار این لشکر قرار گیرد.
 -0از همین لحظه نیروی احتیاط مناسبی به استعداد دو گردان پیاده ،قبل از اقدامات ردیفهای فوق
که قابل دسترس و به کارگیری توسط لشکر باشد در اختیار قرار گیرند.
ب  :محور میمك :
در منطقه پدافندی محور میمک ،نیروهای موجود ،متناسب با طول خط واگذاری نمیباشند ،و به علت
کمبود نیرو وجود خالء زیاد بین مواضع همجوار ،در تمامی این فواصل شیارهای قابل عبور نیز به وسیله نفرات
پیاده دشمن وجود دارد و در بعضی قسمتها حتی یک گردان دشمن هم قادر به عبور تدریجی میباشد و نفرات
خودی بر آنها دید و تیر نخواهند داشت .با توجه به اینکه این منطقه جزو منطقه لشکر  55دشمن میباشد در
حالیکه منطقه مهران جزو لشکر  67بوده است ،احتمال تک دشمن در این منطقه نیز قطعی به نظر میرسد و
لشکر هم طی شماره  46سیار  15/5/01و شمارههای بعدی تقاضای  5گردان پیاده ( 0گردان در خط و  5گردان
احتیاط) و  5گردان توپخانه جهت پوشاندن خالءهای موجود و تقویت یگانهای محور میمک نموده است .اما
متاسفانه در این مورد تا به حال اقدامی انجام نشده است ،به طوریکه دوشنبه شب مورخه  15/0/5که برابر
اطالع واصله از رده باال و بنا به اظهار پناهنده ،تک دشمن در این شب قطعی به نظر میرسید ،لشکر در تماس
با مسئولین سپاه در منطقه جهت دریافت نیروی کمکی پاسخ منفی دریافت نموده و هماکنون کار به جایی
رسیده است که اگر یگانهای در خط در حین درگیری از لشکر تقاضای یک دسته کمکی بنمایند ،لشکر پاسخی
و نیرویی ندارد و نخواهد داشت و معلوم نیست به این مسئله حیاتی چه کسی باید رسیدگی نموده و این لشکر را
مساعدت نماید؟ ضمن اینکه یگانهای درگیر در این محور از حداکثر توان ،اقدامات و پیشبینیهای الزم را
انجام دادهاند و از روحیه رزمی نسبتاً خوبی برخوردار هستند ،اما در هر حال میبایست این یگانها را قبل از
هرگونه پیش آمد سوئی مساعدت نموده و عالج واقعه را از قبل از وقوع انجام داد.
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به واگذاری  5گردان پیاده و  5گردان توپخانه
جهت تقویت و احتیاط و آتش این محور از همین لحظه اقدام عاجل انجام گیرد .بدین وسیله عرایض فوق جهت
استحضار و صدور اوامر سریع عالی در این برهه از زمان و مکان و شرایط حساس تاریخی تقاضا میگردد .در هر
حال فردا از امروز دیرتر است و شاید هم خیلی دیر ،ما به عنوان یک سرباز تا آخرین نفس و آخرین قطره خون
میجنگیم ،اما به خاطر حفظ ارزشهای به دست آمده از برکت خون شهیدان در این مناطق حساس عملیاتی لشکر
الزم است به این مشکالت و خواستهها توجه تعجیل و حیاتی مبذول گردد و نتیجه را سریعاً امر به ابالغ فرمایید.
ف ل ع  : 54سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرنده :
ف  .نزاجا – معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) جهت استحضار و صدور سریع اوامر عالی

 /۲20چگونه میجنگیدیم
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چهارشنبه ۴۳/۲/۱؛ مشکالت سازمانی و۲2۷/ ...

چهارشنبه 41/8/1؛ مشکالت سازمانی و...
به تاریو این روز در سوابق شخصی نامهای دارم که در آن با معاونتهای ستاد نزاجا
مکاتبه و مشکالت لشکر را بیان نمودهام .متن نامه گویا میباشد و شرحی نیاز ندارد .فقط این
را بگویم که براساس این نامه ها ،مدتی بعد معاونت طرح برنامه نزاجا جلسهای تشکیل داد و
نسبت به اصالح و تکمیل سازمان لشکر اقدام نمود و باز به تاریو این روز در سوابق شخصی
نامهای از سرگرد بسطامی دریافت داشتم که در صفحات بعدی ارائه میگردد .نام ایشان در
صفحات قبلی این کتاب در گردان  ۷۳۳و بعد انتقال از لشکر آمده بود.

بسمه تعالی
از :لشکرعملیاتی(54رکن)0
به :معاونت عملیات و اطالعات (مدعملیات)

شماره 0 / 65 / 515 / 61 / 61 :
تاریخ 15 / 0 / 7 :

موضوع  :مشکالت سازمانی ،پرسنلی ،لجستیکی و عملیاتی
از سال  10تا به حال تیپ  54مستقل پیاده ،به عنوان لشکر عملیاتی  54پیاده تبدیل شده است و این
عنوان جدید مسئولیت لشکر را درحد یک لشکر سازمانی افزایش داده ،اما امکانات ،همان امکانات تیپ مستقل با
کسری سازمان میباشد .و این با هر دیدگاهی که بررسی شود غیرمنطقی به نظر میرسد .زیرا مسئولیت را بدون
اختیار و امکانات اضافه ،نمیتوان افزایش داد و الزم است به دالیل زیر به آن توجه عاجل مبذول گردد و دیگر
دریافت پاسخ های اداری و مکاتباتی چندین ماهه و چند ساله برای این یگان درمان نبوده و میبایست با این
مس ئله حیاتی در این شرایط حساس برخورد اجرایی و فوری گردد و این یگان ،حاضر به تحمل هدر رفتن آبرو و
زحمات و ایثار پرسنل رزمنده یگانش نمیباشد.
 -6عنوان تیپ مستقل به لشکر عملیاتی تبدیل گشته در حالیکه در جدول سازمان تیپ مستقل ،هیچگونه
افزایش ابالغ نشده است.

 /۲22چگونه میجنگیدیم
 -5ستاد این لشکر از همان ستاد تیپ مستقل تشکیل شده ،آنهم با کسری سازمان در حالیکه همین
ستاد تیپ میبایست ،یگانهای لشکر را در سه محور میمک– کانی سخت و مهران به طول  75کیلومتر کنترل
نماید و این هم فوق توان این ستاد است و اینکه تا به حال کنترل شده و امورات ستادی یگانها انجام شده
است ،این به دلیل انجام وظیفه و تالش فوقالعاده مسئولین و نفرات ستادی موجود بوده وگرنه در صورت انجام
وظیفه به صورت معمولی ،امکان کنترل ونظارت ستادی نمیباشد .به خصوص در مواقع درگیری و عملیات در
کلیه منطقه عملیاتی لشکر.
 -0مخابرات لشکر شامل یک دسته مخابرات با امکانات موجود بوده که قادر به تأمین ارتباط کلیه یگانها
و محورها با قرارگاه لشکر به طرق مختلف ،هم از جهت پرسنلی و هم از جهت تجهیزات نمیباشد.
 -4پشتیبانی لشکر فقط شامل یک گردان بوده و هیچ گونه افزایش سازمانی پس از تغییر عنوان تیپ به
لشکر نداشته است.
 -5پشتیبانی آتش توپخانه شامل یک گردان توپخانه  615مم به اضافه یک آتشبار  601مم بوده و بعد از
تغییر عنوان تیپ به لشکر هیچگونه افزایش سازمانی نداشته است و آتش یگان متناسب با منطقه عملیات و
یگانهای درگیر نمیباشد.
 -1پشتیبانی مهندسی شامل یک گروهان بوده و بعد از تغییر عنوان تیپ به لشکر هیچ گونه افزایش
سازمانی نداشته است و امکانات این گروهان متناسب با حجم عظیم امورات جاده سازی و مرمت و حفظ جاده و
سایر امورات مهندسی نمیباشد.
 -7مقداری از نیروی امکانات این تیپ مستقل و یا لشکر عملیاتی صرف پذیرش وآموزش و اعزام سربازان
یگان آموزشی غیر سازمانی در باقیمانده گشته است که خارج از مأموریت و وظایف سازمانی است.
مقداری از نیرو و امکانات پشتیبانی و اداری و ستادی لشکر صرف پشتیبانی از مرکز  17جدیدالتشکیل بوده
و از جهت امورات اداری و لجستیکی زیر امر این یگان قرار دارد.
گردان تانک لشکر دارای  50تانک سازمانی بوده درحالیکه  55تانک فعال داشته و تعداد  5دستگاه در
عملیات پدافندی جاری نیز از بین رفته است و  5دستگاه نیز خسارت عمده تا 15/0/5وارد شده است.
این لشکر از نظر آمار سربازان به نسبت سازمانی تا قبل از عملیات دارای کسری سازمان فوقالعاده بوده و
روز به روز هم این کسری افزایش داشته است.
این یگان از جهت امور تعمیراتی خودرو ،قطعه و اعتبار و کسری خودروهای تدارکاتی و تانکر آب و
خودروهای سبک ،مشکالت عظیمی داشته و دارد.
این یگان از جهت مصالح سنگری شدیداً در مضیقه بوده است.
نیروی مستقر در خط استحفاظی لشکر متناسب با طول خط پدافندی نبوده و به علت کمبود نیرو در بعضی
از نقاط ،دستهها و سنگرهای یگان در خط با یکدیگر دید و تیر ندارند.

چهارشنبه ۴۳/۲/۱؛ مشکالت سازمانی و۲2۲/ ...
لشکر در  5محور میمک و مهران دارای نیروی احتیاط نبوده و نمیباشد.
لشکر  61گردان پیاده و قدس و زرهی و ژاندارمری را در خط پدافندی  5گردان توپخانه و یک گردان
پشتیبانی و گروهان سوار زرهی و مهندسی و قرارگاه وآتشباری از گد  054پدافند هوایی را در منطقه عملیاتی
تحت کنترل سازمانی و یا عملیاتی دارد و مسئولیت پدافند هوایی استان لرستان را نیز با گد  054دارد و در
باقیمانده نیز یگان خدمات و آموزشی غیرسازمانی را در کنترل دارد و مرکز  17را نیز در پشتیبانی لجستیکی و
اداری دارد.
کلیه مطالب ذکر شده در پروندههای مکاتباتی ارکان 4گانه سوابق آن موجود بوده و در صورت لزوم ارائه
خواهد شد.
خواهشمند است مقرر فرمایید سریعاً جهت رفع این نواقص اقدام عاجل با توجه به اهمیت حیاتی مسئله،
انجام و نتیجه را امر به ابالغ فرمایید.
ف ل ع  : 54سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرندگان :
معاونت پرسنلی نزاجا ( مد پرسنل) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت پرسنلی نزاجا ( مد کارگزینی) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت لوج نزاجا (مد آماد) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت لوج نزاجا (مد نگهداری) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت طرح و برنامه (مد سازمان) جهت استحضار و اقدام بایسته.
بلزرسی نزاجا (دایره بازرسی) جهت استحضار و اقدام بایسته.
ف ق ع غرب ر 0جهت استحضار و اقدام بایسته.
ف ق ع غرب ر 4جهت استحضار و اقدام بایسته.

 /۲2۸چگونه میجنگیدیم
بسمه تعالی
جناب سرهنگ صادقیگویا فرماندهی محترم لشکر عملیاتی خرمآباد
درود بر شما ،درود بر مدافعان مقاوم آن لشکر و سالم بر شهدایی که جان خود را در راه سربلندی و عزت
هم میهنان فدا کردند .خبر درهم شکستن حمله مذبوحانه ارتش بعثی عراق و عدم موفقیت آن در منطقه لشکر
که با تمام قدرت به اجرا درآمده بود ،همه را شاد و خرسند نمود .گرچه حمله نابرابر مزدوران بعثی ،جمعی از
عزیزان را به شهادت رساند اما این درسی دیگر است برای آن سیه دالن ،تا بدانند در بیشه شیران ایران،
دالورمردانی چون ستواندوم تاجالدین هاشمی نسب نهفته است که خود یک تنه دهها عفلقی را به خاک
میافکند و تا آخرین نفس از شرف و موجودیت میهن دفاع میکند و دل فرماندهان بعثی را خون میکند .توفیق
آن فرماندهی مؤمن و مدبر و کفرستیزان مدافع مرزها را از خداوند مسئلت دارم .انشاءاهلل از این آزمایش و آزمایشات
دیگر سربلند و پیروز بیرون آیید.
سرگرد علی بسطامی 15/0/7

پنجشنبه ۴۳/۲/۴؛ اطالعات نیروهای دشمن ۲2۳/

پنجشنبه 41/8/4؛ اطالعات نیروهاي دشمن
به تاریو این روز نامهای دارم که اطالعاتی از نیروهای دشمن را ارائه میدهد.
برای مالحظه خوانندگان اهل فن این کتاب ارائه میگردد.
بسمه تعالی
از :قرارگاه تاکتیکی لشکر عملیاتی  - 54رکن  ( 5مهران )

شماره  544 :سیار

به :ف  .یگانهای رزمی تابعه و زیر امر

تاریخ 15 / 0 /5 :

موضوع :اطالعات
بدین وسیله نتیجه بازجویی از  5نفر درجهدار وظیفه پناهنده عراقی که در تاریخ  15/0/5خود را به
یگانهای اسالم تسلیم نمودهاند ،جهت بهرهبرداری اطالعاتی به شرح زیر ابالغ میگردد ،دستور فرمایید با توجه
به اینکه تک دشمن به منطقه زالوآب -نمکالنبو و منطقه میمک وجود دارد ،ضمن آمادهباش کامل تمام
حرکات دشمن را زیر نظر داشته و هرگونه حمله دشمن را به شدت سرکوب نمایند.
ف  .ل  .ع  - 54.سرهنگ توپخانه ستاد صادقیگویا
از طرف سرهنگ پیاده ستاد نشاطی
 -6وضعیت نیروهای دشمن قبل از حمله مورخه 15/5/57
 تیپ پیاده  615از هاشمیه الی کانی سخت. تیپ  94از کانی سخت الی دره نمکالن تا حوالی مقابل پاسگاه دوراجی. تیپ  440پیاده از مقابل دوراجی تا پاسگاه محمد قاسم در شبکه ( )15 -15نقشه مهران و پاسگاهکمرگ در شبکه ( )10-14نقشه مهران.
 تیپ  467پیاده با زیر امر داشتن گردان کماندو الفدا از پاسگاه کمرگ تا ارتفاعات قلعه آویزان. یک قاطع جیشالشعبی (حدود  511نفر) در جنوب تیپ  467تا مقابل آبزیادی استقرار داشتند که درحال حاضر نیز مستقرند.
توضیح بازجو -تیپهای مزبور زیر امر عملیاتی لشکر  67زرهی بودهاند.
 تیپ  514در جنوب افراد جیشالشعبی و جنوب رودخانه چنگوله (مقابل پاسگاه طارق بن زیاد) درشبکه ( )51-49نقشه کوه تونل استقرار داشته و هم اکنون مستقر است.
 -تیپ  664در مقابل پاسگاه شهابی گسترش یافته است و اکنون نیز مستقر است.

 /۲2۴چگونه میجنگیدیم
 -5واحدهایی که قبل از عملیات وارد منطقه مهران شدهاند.
 تیپ  71زرهی از منطقه امام ویس. تیپ  59زرهی از منطقه خانقین. تیپ  111پیاده از منطقه خانقین. -0یگانهایی که حین عملیات به منطقه مهران آمدهاند .
 تیپ  51کماندو . تیپ  455پیاده از منطقه سومار. تیپ  465پیاده بعد از بازسازی و مراجعت از فاو . تیپ  5لشکر  4پیاده کوهستانی. احتماالً تیپ  11نیرو مخصوص و دو گروهان کماندو از لشکر .51 -4نحوه شروع تک در محورهای مختلف به شرح زیر است.
 تیپ  94پیاده با زیر امر داشتن گردان  67مکانیزه تیپ  59به پاسگاه دوراجی و تپههای  017تا 005و  045و حوالی نمکالن ،تک نموده است.
 تیپ  59زرهی در محور شمال مهران با عبور از تیپ  440به شرح زیر تک نموده است.( -)6گردان  50تانک پس از عبور از جاده (جاده مهران -رضاآباد) تک خود را به طرف مقابل
رضاآباد تا حوالی تپه  565در شبکه ( )60-71نقشه مهران ادامه داده است.
( -)5گردان  55تانک در محور دوراجی به طرف رضاآباد پیشروی نموده است.
توضیح بازجو -گردان  07تانک تیپ  59در عملیات شرکت نداشته و همچنان در منطقه شهابی زیر امر
لشکر  07میباشد.
 تیپ  71زرهی در محور میانی دشت مهران پیشروی داشته که پس از تصرف مهران تک را تا حوالیشهرک حسین آباد ادامه داده و مجدداً به محل استقرار فعلی (پشت خاکریزها) مراجعت نموده است.
توضیح بازجو -برابر اظهار پناهندگان تیپ  71زرهی در حال حاضر بین یگانهای پیاده مستقر در منطقه
تقسیم شده و یگانهای پیاده به صورت گروه رزمی عمل مینمایند.
 تیپ  467پیاده با زیر امر داشتن  5گروهان کماندو ( از گردان کماندویی ولی بشیر) در منطقهابراهیم قتال در شبکه ( )15-15و امام زاده حسن ( )66-15نقشه مهران تا حوالی پاسگاه آبزیادی در شبکه
( )64-55پیشروی نموده و مستقر شده.

پنجشنبه ۴۳/۲/۴؛ اطالعات نیروهای دشمن ۲2۱/
 -5یگانهایی که در پاتک تپهها دچار تلفات و ضایعات شدهاند:
 تیپ  94در منطقه تپههای  005 - 017و  045و دره نمکالن دچار تلفات و ضایعات شده که تیپ 111و گردان کماندو الفدا جهت کمک به  94و مقاومت در برابر پاتک نیروهای ایرانی به آن منطقه آمده
در نتیجه در اثر پاتک مورخه  15/5/59تیپ  111نیز متالشی شده است.
 -1نحوه گسترش فعلی یگانهای مستقر در منطقه مهران از شمال به جنوب به شرح زیر است:
 خط حد و منطقه مسئولیت لشکر  67زرهی به ترتیب زیر میباشد ( از هاشمیه تا آبزیادی) تیپ  615از هاشمیه تا کانی سخت. تیپ ( 440منهای یک گردان ) با گردان کماندو و تک الفدا و احتماالً عناصری از تیپ  71از کانیسخت تا دره نمکالن.
 تیپ  455با زیر امر داشتن  5گروهان کماندو از لشکر  51و احتماالً عناصری از تیپ  71از درهنمکالن و پاسگاه دوراجی تا مقابل رضاآباد و حوالی تپه  565در شبکه ( )60-71نقشه مهران گسترش
یافته است.
 تیپ  467با گروهان کماندویی همان تیپ و یگانی از تیپ  71زرهی در محور میانی از تپه  565در( )60-71تا جنوب رودخانه گاوی استقرار یافته است.
 یک گردان از تیپ  440به اضافه گروهانهای کماندو و بشیر لشکر  41در جنوب  467احتماالً ازحوالی شبکه ( )64-65نقشه مهران تا منطقه مقابل پاسگاه آبزیادی در شبکه ( )646-557استقرار دارند.
 یک قاطع جیشالشعبی ( حدوداً  511نفر ) از پاسگاه آبزیادی تا رودخانه آبزیادی مستقرند. -7یگانهایی که احتماالً در حال حاضر در احتیاط لشکر  67هستند عبارتند از:
 تیپ  5لشکر  4پیاده کوهستانی. تیپ  465پیاده. احتماالً تیپ  11نیروی مخصوص. احتماالً تیپ  5کماندو. باقیمانده نیروهای  59 - 111در حال بازسازی در منطقه بدره هستند. -5یگانهایی که در عملیات شرکت داشتند و دچار تلفات و ضایعات شدهاند:
 تیپ  467حدود  11الی  71درصد به طوریکه در حال حاضر استعداد پرسنلی هر گردان حدود 011نفر میباشد.
توضیح بازجو -بنا به اظهار پناهندگان احتماالً ظرف  5روز آینده تیپ  465به جای تیپ  467به منطقه
میآید و  467جهت بازسازی تخلیه میگردد.

 /۲2۴چگونه میجنگیدیم
 تیپ  71زرهی حدود  51الی  01دستگاه تانک منهدم داشته است. تیپ  59زرهی حدود  %71تلفات و خسارات داشته است. تیپ  94پیاده تلفات و ضایعات بسیار سنگین داشته است. گروهانهای کماندویی به ویژه گردان کماندو الفدا نیز تلفات و خسارت زیادی متحمل شدهاند. -9نحوه گسترش تیپ  467به شرح زیر است:
 گردان  5تیپ  467در جنوب تپه  565در شبکه ( )60-71ن مهران میباشد. گردان  6تیپ  467در جنوب گردان  5مستقر است. گروهان کماندویی تیپ  467در جنوب گردان  6در شمال رودخانه گاوی (تقاطع جاده مهران–دهلران) و حوالی شبکه ( )60-14نقشه مهران میباشد .
 گروهان  0تیپ  467در جنوب رودخانه گاوی تا حوالی شبکه ( )60-10نقشه مهران است -61محل استقرار توپخانهها و یگانهای آتش پشتیبانی در منطقه مهران :
 یک آتشبار  601مم و  4دستگاه کاتیوشا در نخلستان مهران در شبکه ( )15 - 14نقشه مهرانهویت نامعلوم مستقر است.
 گردان  50توپخانه که از توپهای  601م م و  655مم تشکیل شده در حوالی پاسگاه خالدبن ولیددر شبکه ( )95 – 50نقشه مهران متفرق شده ،اجرای آتش مینماید.
 یک آتشبار احتماالً  655م م در نخلستان هویزه هریزآباد در شبکه (  ) 61 – 15نقشه مهران است. یک آتشبار احتماالً  655م م در نخلستان قلعه کهنه در شبکه ( ) 19 – 11نقشه مهران میباشد. در حوالی خط پدافندی قبلی نیروهای عراقی حدود یک آتشبار اطریش فسادی  655مم(پشت پاسگاه خالد و ارتفاعات قلعه آویزان) مستقر است.
 تعداد  0دستگاه کاتیوشا در حوالی زرباطیه بوده که جهت اجرای آتش به منطقه تعان محمد قاسممیآیند و سپس مراجعت مینمایند.
 -66نام مستعار و شماره رمز یگانهای منطقه مهران:
 لشکر  67زرهی نیروهای العباس تیپ  59زرهی نیروی عبدر. تیپ  71زرهی نیروی گرگ (احتماالً به علت قوی بودن این تیپ است که به این نام خواندهمیشود).
 -تیپ  440نیروی حسین.

پنجشنبه ۴۳/۲/۴؛ اطالعات نیروهای دشمن ۲2۳/
 تیپ  514نیروی قحطان. -تیپ  467نیروی حسین

شماره رمز

5655

 -گردان  6تیپ  467نیروی حسین

شماره رمز

5654

 -گردان  5تیپ  467نیروی حسین

شماره رمز

5655

 -گردان  0تیپ  467نیروی حسین

شماره رمز

5651

 -65اسامی تعدادی از فرماندهان ارتش عراق (یگانهای در منطقه مهران)
 -ف  .لشکر  67زرهی

سرتیپ ایاد

 -ف  .تیپ 467

سرهنگ – فاضل حسین نسیف

 -معاون تیپ 467

سرهنگ  5ستاد خزعلی سرجان الزم

 -ف  .گد  6تیپ 467

سرهنگ  5ستاد زیدان

 -ف  .گد  5تیپ 467

سرگرد سعد

 -ف  .گد  0تیپ 467

سرهنگ  5رشید رمضان

 -ف  .گروهان کماندو 467

ستوانیکم محمد ماهر امین

 /۲۲0چگونه میجنگیدیم

جمعه 41/8/1؛ آخرین وضعیت دشمن
به تاریو این روز در سوابق شخصی مدرکی دارم که آخرین وضعیت دشمن را مشخص
نموده که به شرح زیر ارائه میگردد.
بسمه تعالی
آخرین وضعیت استقرار یگانهاي دشمن بر مبناي كالك گسترش دشمن كه در تاریخ
 96/3/6از قرارگاه عملیاتی غرب به لشکر ارسال شده به شرح زیر میباشد:
 -6تیپ  510پیاده  +یک گروهان تانک و یک گردان کماندو در منطقه عمومی انجیره قبل از تاریخ
 15/5/57در منطقه بوده است.
 -5گردان  541توپخانه در منطقه انجیره (پلکانه).
 -0تیپ  615در کانی سخت.
 -4تیپ  + 440گردان کماندو الفدا  +یک گردان تانک از تیپ  71زرهی روبروی نمکالن بو.
 -5تیپ  + 455یک گردان تانک از تیپ  71زرهی در حوالی نمکالن کوچک و شیار دوراجی.
 -1تیپ  467در هرمزآباد مهران و حوالی قلعه کهنه  +یک گردان زرهی از تیپ .71
 5 -7گردان کماندو  +یک گردان از تیپ  440در جبل حمرین در حوالی مختصات ( )66-55مهران.
 -5تیپ  515و یک گردان جیشالشعبی در حوالی آبزیادی مهران.
 -9یک گردان توپخانه  601و 655م م در حوالی اداره مرزبانی مهران (پشت نخلستان).
 -61یک گردان کاتیوشا در حوالی فیروزآباد.
 -66یک گردان کاتیوشا ( )-در حوالی پاسگاه حسن عسکری عراق.
 -65یک گردان توپخانه  601و  655در مختصات ( )10-54مهران.
 -60یک گردان توپخانه  655م م در حوالی ( )99-55مهران.
 -64تیپ  5لشکر  67زرهی در منطقه عمومی بدره در حال احتیاط.
 -65تیپ  465در منطقه عمومی بدره در حال احتیاط.
 -61تیپ  5در منطقه بدره در حال احتیاط.
 -67تیپ  11نیرو مخصوص در منطقه بدره در حال احتیاط.
 -65تیپ کماندو لشکر  5در حال بازسازی در منطقه بدره.

شنبه ۴۳/۲/۷0؛ گردان دشمن در مقابل گردانهای خودی ۲۲۷/

شنبه 41/8/01؛ گردان دشمن در مقابل گردانهاي خودي
در سوابق شخصی به تاریو خرداد  ۷۲۴۳مدرکی دارم که تعداد گردانهای دشمن را در
مقابل گردانهای ما مشخص میکند .این مدرك به شرح زیر ارائه میگردد .شما خواننده
محترم ببینید و حساب و کتاب کنید که ما چند چند با دشمن میجنگیدیم.

 /۲۲2چگونه میجنگیدیم
گردانهای مستقر از دشمن در جلو مواضع گردانهای لشکر عملیاتی : 54

خرداد 6015

یک گردان از تیپ  4لشکر  5در منطقه هالل
 -6گردان  666پیاده
یک گردان پیاده مکانیزه نامشخص

یک گردان از تیپ  4لشکر  5منطقه نیخزر
 -5گردان رزمی 609

گردان دشمن در جلو مواضع اسحاق و تپه پیمان
گردان ارتش خلقی (جیشالشعب) در مقابل منطقه عمومی میمک

یک گردان از تیپ  510لشکر  ،67منطقه شینو
 -0ژاندارمری

یک گردان از تیپ  510لشکر  ، 67در منطقه شور شیرین قدیم
یک گردان از تیپ  510لشکر  ،67به عنوان احتیاط در منطقه ارتفاعات شینو

ضمناً  ،تیپ  51زرهی لشکر  55در منطقه عمومی سلمان فرج و تیپ 71زرهی در منطقه عمومی لجمه به عنوان
احتیاطهای متحرک ارتش عراق مستقر گردیدهاند.

یک گردان از تیپ  505لشکر 65
 -4گردان  6960قدس

گردان کماندو  705در منطقه شور شیرین جدید که پناهندهای نیز داشتیم
عناصری از تیپ  505لشکر  65در منطقه پاسگاههای هشیم و گیسکه به عنوان احتیاط
عناصری از گردان کماندو خالد از منطقه مقابل کانی سخت

گردان کماندویی جیل تیپ  6سپاه  5در منطقه نمکالن بو
 -5گردان 655

گردانی از تیپ  467پیاده لشکر  67منطقه عمومی گد 655
گردان کماندو از تیپ  6سپاه  5منطقه نمکالن بو

شنبه ۴۳/۲/۷0؛ گردان دشمن در مقابل گردانهای خودی ۲۲۲/
یک گردان از تیپ  467لشکر 67
 -1گردان  6955قدس

یک گردان تانک نامشخص
عناصری از گردان شناسایی هویت نامشخص

یک گردان از تیپ  451لشکر 67
 -7گردان6944
یک گردان رزمی ( احتماالً از تیپ  51رزمی )

گردان کماندو بالل
 -5گردان 544
یک گردان از تیپ  451لشکر 67
یک گردان از تیپ  451لشکر 67
 -9گردان 659

یک گردان کماندویی به نام المنی زیر امر تیپ  451لشکر 67
یک گردان ارتش خلقی بهرامآباد

ضمناً بقیه عناصر تیپ  467و  505و  451و عناصری از یگانهای کماندویی به عنوان احتیاط یگانهای
محور مهران.

 /۲۲۸چگونه میجنگیدیم

سازمان رزم دشمن در منطقه لشکر عملیاتی 48
قرارگاه تاكتیکی لشکر  22در منطقه بلدروز:
تیپ  ۴0۷پیاده در شیو فزو
تیپ  ۳۲پیاده از لشکر  22در کاسه کاف
تیپ  ۸پیاده کوهستانی از لشکر  2در سلمان فراج
تیپ  ۱0زرهی از لشکر  ۷۱در منطقه لجمه
تیپ  ۳0زرهی از لشکر  22در منطقه سلمان فرج
تیپ  ۸0۲پیاده از لشکر  22یا در حمید شانون
قرارگاه تاكتیکی لشکر  71در منطقه شهرك بدره
تیپ  ۳0۲پیاده از لشکر  22در قلعه رشید عباس
تیپ  2۲۴پیاده از لشکر  ۷2در گیسکه
تیپ  ۸۷۱پیاده از پلیس و گارد مرزی و با عدد  ۸شروع میشوند ،در مقابل کانی سخت
تیپ  ۸20پیاده  ،از پلیس و گارد مرزی و با عدد  ۸شروع میشوند ،در مقابل زرباطیه
تیپ  ۴۳نیرو مخصوص در منطقه عقبه شهرك بدره
تیپ  ۷کماندو عباس از سپاه  2در تقویت لشکر  ۷۱در ده نوك
لشکر :71
تیپ  ۱0در لجمه و احتیاط لشکر 22
تیپ  ۴0محل نامعلوم
تیپ  ۳۳محل نامعلوم

شنبه ۴۳/۲/۷۱؛ مسائل لشکر و تقاضای اعزام هیئت رسیدگی ۲۲۳/

یکشنبه  41/8/00تا جمعه 41/8/04
به تاریو این فاصله مدرکی ندارم که ارائه دهم.
شنبه 41/8/01؛ مسائل لشکر و تقاضاي اعزام هیئت رسیدگی
به تاریو این روز ،مدرکی دارم که نامه مفصل به نزاجا نوشتهام و مشکالت لشکر و شرایط
روز را با استدالل بیان نمودهام .با خواندن آن به شرح زیر ،متوجه بسیاری از حقایق مؤثر در
آن روزگار میشوید.

بسمه تعالی
از :لشکر عملیاتی  54پیاده ( ر) 0
به :ف نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات  -مد عملیات )

شماره 0 / 51 / 115 / 5 / 91 :
تاریخ 6015 / 0 / 67 :

موضوع  :مسائل لشکر و تقاضاي اعزام هیئت رسیدگی
این لشکر در منطقه عملیاتی حساسی گسترش یافته و مأموریت پدافند را انجام میدهد .اما با توجه به تغییر
وضعیت جدید دشمن و درگیری که این لشکر در  5/55-5/57و روزهای بعد آن در محور مهران با دشمن بعثی
داشته و دارد ونیز تجارب به دست آمده از دشمن و خودی اشکاالت و سواالت زیر وجود دارد:
 -6این لشکر چه لشکری است که تیپ و قرارگاههای آنرا ندارد؟
 -5چگونه جدول سازمان این یگان ،تیپ مستقل بوده باشد و امکانات ستادی و ارتباطی و پشتیبانی
آن نیز جهت  5گردان مانوری ،باشد اما عمالً یگانهای در خط سازمانی و تحت کنترل آن  61گردان باشد
که با یگانهای توپخانه و پشتیبانی و آموزشی و خدمات و پدافند  65گردان میگردد؟
 -0مگر نه اینکه به ما آموزش داده شده ،یک قرارگاه تیپ میتواند  0تا  5گردان را کنترل نماید ،پس
این قرارگاه تیپ در حال حاضر چگونه ده گردان را فقط در خط پدافندی کنترل نماید؟
 -4یک تیپ چند کیلومتر خط پدافندی میتواند داشته باشد؟ و یا یک لشکر چند کیلومتر خط پدافندی
باید داشته باشد؟ در حال حاضر که این یگان دارای  75کیلومتر خط پدافندی در روی نقشه میباشد ،مسلماً در
روی زمین عمالً چند برابر میباشد ،برابر کدام اصول و آییننامه است؟ این خط پدافندی خط چند لشکر است؟
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 -5این لشکر (تیپ مستقل) در سه محور عمده مهران،کانی سخت و میمک مشغول پدافند است ،این
چه یگان پدافند کننده ای است که در هر کدام از محورها حتی یک دسته به عنوان احتیاط ندارد؟ احتیاط
چه معنایی دارد؟ آیا در شرایط فعلی ،یگان پدافند کننده نیاز به احتیاط ندارد و آیا آموزشها و اصول نظامی
تغییر یافته است؟ آیا مکاتبه و نامهپراکنی برای این لشکر ،احتیاط میشود؟
 -1این چه لشکری است که نمیتواند با  0محور خود ارتباط باسیم و مطمئن داشته باشد؟ آیا این
لشکر غیر از ارتباط بیسیم و پیک نباید ارتباط دیگری که سریعتر و مطمئنتر باشد با یگانهایش داشته
باشد؟ چقدر مکاتبه؟ چقدر درخواست و تقاضا؟
 -7رکن  0لشکر باید چه استعداد و نفر داشته باشد که قادر به اداره عملیات و آموزش و سازمان این
لشکر باشد؟ آیا با  4تا 0نفر افسر که در هر زمان تعدادی هم در مرخصی هستند ،فرمانده میتواند ادعا نماید
که رکن  0مناسب دارد؟ همینطور برای ر  5و سایر ارکان و دوایر؟ فشار ستادی چقدر؟ کمبود نفرات
ستادی تا چه حد قابل تحمل است؟ در شرایطیکه سیستم تار عنکبوتی کاغذبازی همه ما را مشغول کرده،
با این عناصر قلیل ستادی چگونه میتوان هم نامهنگاری نمود و هم طرحها و دستورات و برآوردها را تهیه
نمود و هم بازدیدها و نظارت ستادی را انجام داد؟ آیا این مقدار که بهطور تمام وقت کلیه پرسنل ستادی
درگیر کار و فعالیت هستند ،جهت این تعداد یگانها و این خط پدافندی طوالنی و حساس کافی است.
 -5مگر نه اینکه دشمن در مقابل ما دقیقاً به صورت کالسیک و با توان کامل میجنگد؟ پس این
چنین گسترش و این امکانات و ارتباط و ستاد این لشکر در مقابل دشمن چگونه قابل توجیه است؟
 -9این چه لشکری است که امکانات و جدول سازمان یک دسته مخابرات را دارد ،اما مسئولیت و
گسترش بیش ازیک لشکر سازمانی را ؟
 -61این چه لشکری است که پشتیبانی آن مجموعاً یک گردان است ،اما مسئولیت دارد لشکری را با
 65گردان در خط و گسترش یافته در  5استان را بیش از استاندارد یک لشکر سازمانی پشتیبانی نماید؟
 -66چگونه این یگان ،منطقه مسئولیتی بیش از یک لشکر را داشته باشد ،اما امکانات مهندسی آن
یک گروهان باشد؟ آنهم با این وضع تدارکاتی و لجستیکی و تأمین قطعه و وضعیت تعمیراتی؟ ایجاد و
مرمت و حفظ جادهها و میادین مین و موانع این منطقه وسیع را چگونه این گروهان پشتیبانی مینماید؟ آیا
سوال شده که این لشکر با این امکانات تا به حال چگونه پدافند کرده و چگونه جنگیده؟ و اصالً آیا کسی
متوجه این مسائل میباشد و یا اینکه کسانی در انتظار باشند ارتفاعی سقوط نماید و آن وقت همین مسئولین را
زیر سوال قرار دهند؟
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 -65آیا مگر نه اینکه هر تیپ ،یک گردان توپخانه کمک مستقیم حداقل باید داشته باشد به استثنای
(یگانهای توپخانه -تقویت -عمل کلی تقویت -عمل کلی) پس چگونه این  61گردان در خط را فقط دو
گردان توپخانه ،پشتیبانی آتش بنماید؟ آنهم به طور اسمی گردان باشند ،اما از جهت تعداد قبضه توپ هم
کسری سازمان داشته باشند و هم تعمیریهای طوالنی مدت و در نتیجه به طور متوسط ،هر کدام فقط
دوسوم آتش سازمانی را بتوانند اجرا نمایند .ضمن اینکه از یگانهای توپخانه تقویت و عملی کلی هم ،در
منطقه خبری نیست؟
 -60این لشکر (تیپ مستقل) مگر چقدر استعداد دارد که باید گردان آموزشی غیرسازمانی هم داشته
باشد و مرا  17را هم پشتیبانی لجستیکی و اداری بنماید؟ فشار و مأموریتهای خارج از توان و وظیفه
سازمانی به طور جانبی چقدر؟
 -64این لشکر (تیپ مستقل) دارای یک گردان تانک است ،اما وقتیکه تعداد موجودی تانک این
گردان از نصف هم کمتر باشد چگونه میتوان این مجموعه را گردان تانک نامید؟
 -65وقتی خط پدافندی لشکر را تعدادی از یگانهای قدس و یا یگان ژاندارمری بپوشاند و نام اینها
گردان باشد ،اما از گردان فقط اسم آنرا داشته باشد و تجهیزات و خودرو و ستاد و نفرات مناسب را از جهت
کمی و کیفی نداشته باشند چگونه میتوان پدافند مطمئن را ایجاد نمود؟
 -61این لشکر (تیپ مستقل) چقدر در مورد کسری سرباز و کسری افسر و درجهدار از جهت برقراری
قرارگاههای تیپی غیرسازمانی و نیز تکمیل یگانهای قدس و نیز جایگزینی پرسنل کادر یگانهای آسیب
دیده در عملیات اخیر مکاتبه و درخواست بنماید؟ آخر مکاتبه چقدر؟
 -67در مورد وسایل سنگری و گونی ،این لشکر چقدر مکاتبه نماید؟سلسله مکاتبات آن ،خود ،پرونده
بزرگی است.
 -65لشکر (تیپ مستقل) که در حال جنگ است ،بر خالف روشهای آمادی که باید با برگ
درخواست  1160نیازمندی را درخواست و دریافت دارد ،اما به علت کسری وسایل و عدم واگذاری
نیازمندیها میبایست ،از پیچ تیغه بلدوزر ،تا وسایل عمده و هر قلم جنس با پیگیریهای مکرر ،مکاتبه
نماید .آخر این مکاتبهها ،دیگر چه وقتی ،برای مسئولین و عناصر ستادی لشکر باقی میگذارد؟سلسله
مکاتبات این یگان در مورد الستیک خودرو -تعمیرات وسایل مخابراتی -تلفن -پالتینگ برد-
خمپارهاندازها -انواع مهمات -باطری -استارت -رب گوجهفرنگی -پیاز -سیبزمینی-قطعات یدکی خودرو
و سالح -خودرو سبک و تانکرآب ،خود مثنوی هفتاد من است ،آخر یگان باید بجنگد ،یا اینکه برای هر
وسیله کوچک و بزرگی مکاتبه کند؟ ای کاش با یک مکاتبه حل میشد ،بلکه سلسله مکاتبات یک موضوع
از ابتدا تا انتها به چند ماه طول میکشد و گاهی سال هم از آن رد میشود .آیا اینگونه پشتیبانی تدارکاتی و
لجستیکی دیگر رمقی برای یگان باقی میگذارد؟
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 -69چرا یگان راضی است که خودروی وی منهدم شود اما رده  5نشود؟ برای اینکه مسئله خودرو و
یا وسایل منهدمی با یک صورتجلسه به پایان میرسد ،اما مسئله خودروهای رده  5سالها است که به
نتیجه نرسیده و نخواهد رسید .یک یگانی که در صحنه نبرد است و باید هر لحظه قادر به جابجایی و کندن
وسایل و نفرات خود به فوریت داشته باشد ،چرا هر گردان باید یک گورستان خودرو داشته باشد و چرا تخلیه
این خودروها و سپس بعد از تخلیه ،تکلیف نهایی اینها این قدر طول بکشد و وقت و نیروی یک یگان
درگیر را بگیرد؟ توان رزمی چیست؟ این اوضاع چه بالیی به سر توان رزمی یگان میآورد؟
 -51ما در این عملیات متوجه شدیم که به عنوان مقام مسئول ،درگیر دو جبهه هستیم ،یکی جبههای
که با دشمن میجنگیم و در تیررس تیرهای او که جان ما را میبرد قرار داریم که این جبهه البته طبیعت
جنگ است و پذیرفتنی است و ما هم سربازیم و جانباز ،اما فهمیدیم جبهه دیگری نیز در داخل وجود دارد و
آن تیرهایی است که بیرحمانه و گاهی عجوالنه و با قضاوت سطحی و برخورد مقطعی به ما وارد میشود
و این تیرها آبروی ما را می برد که از تیر دشمن بدتر است ،یعنی حاضریم بجنگیم و جان فدا نماییم ولی به
هیچ وجه حاضر نیستیم که بجنگیم و آبرو بریزیم ،یعنی بعد از چند سال جنگیدن و عرق ریختن و خانه به
دور ماندن و در کنار خود شاهد از دست رفتن عزیزان و همکاران و همسنگران و زیردستان و باالدستان ،در
نهایت با سقوط ارتفاع و مواضعی ،بعد از جنگ و مقاومت شدید ،خفت و ذلت نجنگیدن و یا شکست خوردن
را به وسیله شایعات بر سر زبانها انداختن و لباس مقدس نظامی را لکه دار نمودن تحمل نماییم .البته با
حماسه آفرینی که پرسنل و یگانهای این لشکر در عملیات اخیر از خود نشان دادند ،الحمدهلل چنین
سوژهای به زبان اشخاص منافق و سیهدل و یا نادان نیفتاد ،ولی در هر حال در هر گوشه این مملکت به
حیثیت لباس مقدس نظامی و یا یک نظامی ،لطمهای وارد شود ،مسلماً اثرات سوء آن در ذهن سایر یگانها
و نظامیان نیز ناخودآگاه جای خواهد گرفت.
.......
این تیرهایی که اگر رها بشود آبروی سربازی ما را میبرد چگونه قابل تحمل است؟ از مسئولین
لشکری سوال میگردد که آیا این آقای دادستان و امثال ایشان ،این سواالتی که در متن این گزارش آمد
به آن آشنایی دارند؟ آیا میدانند یگان بدون ارتباط مطمئن ،بدون احتیاط ،بدون قرارگاههای هدایت کننده
مناسب لشکری و تیپی و ستاد ورزیده و مناسب لشکری از جهت کمی و کیفی که عوامل الزم جهت
کنترل عملیات هستند یعنی چه؟ آیا میدانند پشتیبانی آتش ضعیف یا قوی یعنی چه؟ آیا میدانند درگیری
فرمانده با امور لجستیکی و اداری و پرسنلی یعنی چه؟ آیا میدانند جدول سازمان و اینکه قرارگاه تیپ  0تا
 5گردان را میتواند کنترل نماید یعنی چه؟ آیا میدانند عوامل توان رزمی و کسری پرسنل و درصد استعداد
و کمبود مهمات و وسایل سنگری و عوامل افزایش و کاهش روحیه سرباز و درجهدار و افسر یعنی چه؟ آیا
میدانند که طول خط پدافندی مناسب جهت یک گردان  0کیلومتر است و اگر گردان با آن همه کسری
پرسنلی و وسایل و تجهیزات در چند کیلومتر بیش از آن باز شود در حالیکه یک دسته هم به عنوان احتیاط
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م حلی نداشته باشد یعنی چه؟ حال اگر این گردان مقاومت کنند و نفر به نفر با دشمن بجنگند و یک تیپ
تقویت شده دشمن به این گردان تک نماید و باالخره موضع این گردان سقوط نماید ،اما رخنه دشمن سد
شود ،آیا این گردان شکست خورده یا حماسه آفریده؟ کدامیک؟ ولی به نظر میرسد جو تبلیغات و
ارزشهای تبلیغاتی به جهات دیگر متمرکز شده ،و چون ارزشهای تبلیغاتی ،در این جهت به کار گرفته
نشده است ،مسلماً برابر این جو ،این گردان شکست خورده قلمداد خواهد شد و البد فرمانده و پرسنل
باقیمانده آن هم بایستی ذلت و خواری شکست را تحمل نمایند .و پشت میز محاکمه در حضور این آقایان
که این اطالعات را ندارند قرار بگیرند و دیگران هم خود را کنار بکشند .آیا با این برخوردها در نهایت قبول
مسئولیت ها محکوم نخواهد شد؟ آیا در جبهه بودن و با دشمن درگیر شدن و جنگیدن محکوم نخواهد شد؟
زیرا باالخره در جنگ پیشروی و پسروی خواهد بود و باالخره در یکی از این عملیاتها که پسروی داشته
باشد این رزمنده باید بازجویی و محاکمه شود .آیا آنها که به جبهه به بهانههای مختلف نیامدند و با مدارک
قانونپسند از زیر بار مسئولیت و جنگیدن شانه خالی کردند ،محکوم شدند؟ و آیا در نهایت عناوینی که کلمه
فرمانده را داشته باشد ،محکوم نخواهد شد؟
......
مگر ما عزت و شرف سربازی را خود تا به حال به جهت این درجات و مقام حفظ کردیم که حاال برای
آنها شرف و عزت سربازی خود را به خطر بیندازیم و ذلت تهدید این آقایان را تحمل کنیم؟ هرگز تحمل
نخواهیم کرد .هیهات منّاالذله.
 -56با توجه به دالیل ذکر شده و سایر دالیل که از حوصله خارج است ،این لشکر (تیپ مستقل) قادر
به پدافند مطمئن برابر اصول نظامی در سه محور یاد شده ،با این امکانات ستادی و ارتباطی و لجستیکی و
پشتیبانی نبوده و نمیباشد و تا به حال هم هرچقدر مکاتبه شده نتیجهای حاصل نشده است .و با در نظر
گرفتن اینکه هم اکنون در شرایط حساس و سرنوشت سازی به سر میبریم و لحظهای بیتوجهی و تأخیر
در رفع نواقص ،زیانهای جبران ناپذیری به جان انسانها و کشور وارد خواهد آورد و برای اینکه دیگر
مکاتبه قطع شود و از طرفی هم در این شرایط ،ما نیز وقت مکاتبه را نداریم و باید به کارهای مهمتری
بپردازیم و برای اینکه این مشکالت نیز کامالً در صحنه لمس شود ،پیشنهاد میگردد ،هیئتی صاحب نظر
و تاماالختیار از مقامات نظامی و حداکثر ظرف هفته جاری به این لشکر مراجعه و رسیدگی قطعی به این
مسئله بنمایند و از بار مسئولیت این لشکر متناسب با امکانات ستادی و ارتباطی آن بکاهند ،تا پدافند
مطمئنی در منطقه مسئولیت جدید این یگان ایجاد گردد .ضمناً توضیح داده میشود که غرض از این
گزارش مشروح ،شانه خالی نمودن از زیر بار مسئولیت نمیباشد ،بلکه این لشکر همچنانکه در محور
مهران نشان داد ،به وظیفه سربازی خود در ارتش اسالم تا آخرین نفس و آخرین فشنگ عمل خواهد نمود.
اما این حرفی است جدا و رسیدگی به مشکالت عملیاتی لشکر هم جدا و اصولی ،و از طرفی این گزارشات
باید در تاریخ جنگ ثبت گردد که دیگران بدانند که یک یگان نظامی چگونه و با چه امکانات و با چه ایثار و
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از خودگذشتگی جنگیده ومیجنگد .و اینکه قضاوتها فقط بر مبنای چند کیلومتر زمین باشد و به مسائل و
مشکالت و زوایای دیگر توجه نگردد خطا بوده و به جهات صحیح و اصولی و استفاده از تجربه هدایت
نخواهد نمود .در نهایت نتیجه رزم و نبرد رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی به انحراف کشیده خواهد شد.
 -55خواهشمند است مقرر فرمایید سریعاً حداکثر تا هفته جاری نسبت به اعزام هیئت خواسته شده و
رفع اشکاالت ذکر شده این یگان ،اقدام فوری و شایسته انجام و نتیجه را امر به ابالغ فرمایند.
فرمانده لشکر عملیاتی  54پیاده  :سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرندگان :
ف ق ع غرب  -رکن  0جهت استحضار و اقدام بایسته.
بازرسی نزاجا (دایره تجزیه و تحلیل) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت پرسنلی نزاجا ( مد پرسنل ) جهت استحضار و اقدام بایسته.
معاونت لوج نزاجا ( مد آماد) جهت استحضار و اقدام بایسته.
بازرسی لشکر جهت آگاهی و نگهداری در سوابق.

یکشنبه 41/8/04؛ آمار سازمانی و موجودي
مدرکی از سازمان و موجودی نفرات یگانها ی لشکر به تاریو این روز دارم که به شرح زیر
ارائه میگردد .توجه داشته باشید که یگانهای باقیمانده و نیز یگانهای مأمور در منطقه در
این آمار منظور نشدهاند.

یکشنبه ۴۳/۲/۷۴؛ آمار سازمانی و موجودی ۲۸۷/

خیلی محرمانه
آمار سازمانی – موجودي یگانهاي لشکر عملیاتی  48در تاریخ  41 / 8 / 04توضیح اینکه آمار گد  000برابر با آمار  41 / 2 / 21میباشد
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دوشنبه 41/8/01؛ تقاضاي تجدید نظر در گسترش لشکر
به تاریو این روز ،نامهای به شرح زیر نوشتهام و در آن استدالل نمودهام درباره اشکاالت
دستورات صادره .متن نامه موضوع مورد بحث را روشن میسازد.

بسمه تعالی
از :فرمانده لشکر عملیاتی  – 54رکن 0
به :فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب–رکن 0

شماره65/51/115/5/610 :
تاریخ15/0/69 :

بازگشت به شماره 15/0/67 -6510/10/679
موضوع  :تجدید نظر در گسترش این یگان
این لشکر (تیپ مستقل) قادر به اجرای مأموریت واگذاری برابر امریه بازگشتی باال ،به دالیل مشروحه زیر
نمیباشد.
 -6ستاد این یگان برابر جدول سازمان ،با استعداد ستاد یک تیپ میباشد که موجودی آن نیز کمتر از
استعداد سازمانی می باشد .لذا برابر اصول ،این یگان قادر به کنترل و ارتباط و هدایت بیش از پنج گردان
نمیباشد.
 -5برابر اصول پدافندی ،یک گردان سازمانی با استعداد مناسب 0 ،کیلومتر خط پدافندی را قادر به
کنترل میباشد و هر تیپ میبایست  5تا  0گردان در خط و یک گردان در احتیاط داشته باشد .در حالیکه
برابر بازگشتی باال چنین چیزی اصالً مورد توجه نبوده و امکان پذیر نمیباشد .یعنی در صورتیکه آنطور
که روی کاغذ شرح داده شد ،این یگان ،نفرات و گردانهای خود را بهصورت بسیار باز بچیند ،دیگر نفراتی
و یا یگانی هر چند جزئی جهت احتیاط باقی نمیماند که برابر بند اشاره شده در متن بازگشتی آن را احتیاط
مناسب و یا نامناسب نامید .و این لشکر هم با توجه به تجربه و درگیری اخیری که داشته ،دیگر خارج از
اصول و استانداردهای نظامی نمیتواند مسئولیت بپذیرد .در این درگیری متوجه شدیم بعد از عملیات،
آقایانی که کیف به دست به یگانهای ما جهت بازجویی و پرونده سازی میآیند ،اصالً به این نکات توجه
ندارند و بیشتر به سراغ معلول هستند تا علت و ضمناً متوجه شدیم که هیچ کدام از همکاران و مسئولین
هم که می دانند خارج از استانداردهای نظامی و فوق توان به یگان درگیر شده و آسیب دیده مسئولیت
واگذار شده است ،او را یاری نمینمایند و وی را تنها گرفتار پرونده سازان و محاکمه کنندگان رها مینمایند.
یعنی بازجویی و آبروریزی و محاکمه به نسبت بیش از مسئولیت واگذار شده و امکانات در اختیار قرار داده
شده ،میشود .این تناقض در هر حال باعث نابودی کسانی که مسئولیت پذیرفتهاند خواهد شد.
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منتها دشمن جان او را از بین میبرد ،اما پرونده سازان ،آبروی او را از بین میبرند و ممکن است که
جان او را هم از بین ببرند که در هر حال بدتر از تیر دشمن است .برای اینکه گرفتار آن روزها با قبول
چنین مأموریت که به طور یقین در صورت پذیرفتن آن پیش خواهد آمد ،نشویم دالیل عدم امکان اجرای
مأموریت ،در این گزارش اعالم میگردد.
 -0مسئولین این لشکر در نظر دارند در این کشور و بین مردم آبرومندانه زندگی نمایند .به نظر میرسد
در صورت گسترش یگانهای این لشکر (تیپ مستقل) در این منطقه وسیع و باز و نامناسب و با استعداد و
رسته و سازمان گردانها ،در صورت تک مجدد دشمن ،ضمن اینکه قادر به پدافند از منطقه نخواهد بود،
بلکه قادر به حفظ خود هم نخواهند شد .و آنوقت آن عناصری که باقی میمانند نمیتوانند یک عمر با
ذلت و خواری در بین مردم این کشور زندگی نمایند.ما از دشمن و تیر وآتش او نمیترسیم ،اما از حرف یاوه
گویان و شایعات مخرب که بر سر زبانها میاندازند ،بعد از چند سال جنگیدن و خدمت مقدس سربازی و
حفظ حیثیت و شرف سربازی و همچنین از پرونده سازان و کیف به دستانی که بعد از هر تک دشمن به
سراغ ما میآیند ،نگرانی داریم .لذا پذیرفتن و اجرای بازگشتی عیناً چنین نتیجهای را به دنبال خود خواهد
داشت و به هیچ وجه حاضر نیستیم چنین عاقبتی داشته باشیم.
 -4دشمن در مقابل ما برابر اصول کالسیک میجنگد ،ما هم خارج و کمتر از اصول کالسیک در
صورتی که با وی مقابله نماییم شکست خواهیم داشت و این هم هرگز پذیرفتنی نیست و مأموریت واگذاری
با هیچ کدام از اصول کالسیک و آموزشهای نظامی مطابقت نداشته و مغایرت دارد.
 -5یگانهای این لشکر (تیپ مستقل) که در محور مهران درگیر بودهاند آسیب دیدهاند و از استعداد
کمی برخوردارند و خط واگذاری متناسب با نیرو و استعداد آنها نمیباشد .الزم است از خط رها شده و
تجدید سازمان گردند .از روز درگیری تا به حال هم ،این یگان ،دو گردان پیاده و یک گردان تانک را جهت
تقویت و ایجاد پدافند مطمئن در همین خط فعلی در محور مهران با سلسله مکاتبات متعدد تقاضا نموده و
ق ع غرب هم در تأیید این تقاضا به نزاجا منعکس و درخواست این نیروی تقویتی را نموده ،ولی در حال
حاضر مشاهده گردید نه تنها به این خواسته منطقی توجه نشده و جهت تقویت این محور قدمی برداشته
نشده ،بلکه این یگان را با واگذاری مسئولیت بیشتر تضعیف نموده و مینمایند .گویا دشمن که هدف تک
وی تصرف ارتفاعات زالو آب و نمهکالن بوده فراموش شده است و دیگر از وی نبایستی نگران بود؟ و آیا
مگر ما با دشمن صلح کردهایم؟
 -1از زالوآب تا رودخانه گاوی ،منطقه دو تیپ زرهی و مکانیزه برابر اصول پدافندی میباشد یعنی  5تا
 1گردان و در منطقه کانی سخت هم یک گردان مستقر است که آن منطقه هم در مسئولیت لشکر
باقیمانده ،اما گردان موجود در آن بایستی رها و زیر امر تیپ  41قرار گیرد .با این وصف منطقه  7گردان به
این لشکر (تیپ مستقل) اضافه گشته ،اما فقط  5گردان پیاده در اختیار گذاشته شده است.
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مسلماً یک گردان در منطقه کانی سخت به طول نقشهای  55کیلومتر است به کار گرفته خواهد شد و
حال با چه نبوغ و جادویی بشود که یک گردان پیاده باقیمانده از زالوآب تا رودخانه گاوی به طول 65
کیلومتر پدافند نمود؟ معلوم نیست .در هر حال ما که قادر نیستیم و هرچقدر هم درستی حسابمان ضعیف یا
قوی باشد ،نمیتوانیم عدد  5را با  7مساوی بدانیم .ضمن اینکه همین عدد  7فعلی هم مناسب این منطقه
نبوده و برابر اصول باید افزایش یابد .حال این سوال پیش میآید که این ترکیب و ترتیب طرح و ابتکار آیا
در نهایت به نفع خودی است یا دشمن؟
چه کسی از این وضع که ضعیف است و بعد ضعیفتر هم میشود سود میبرد؟
 -7دشمن در منطقه مهران دارای چند تیپ زرهی میباشد .حال چگونه میتوان تصور نمود که از
زالو آب تا رودخانه گاوی و مطمئناً چپ آن هم بدون اطمینان و خالی است یک یا دو گردان پیاده مستقر
گردد و در مقابل چند تیپ زرهی و پیاده دشمن هم مقاومت نماید؟ آیا در آن صورت دشمن هر چقدر هم
زبون باشد  ،قادر به انهدام این گردان و تصرف مناطق دیگر نخواهد شد؟ آیا حفظ نیرو و حفظ زمین ،دیگر
برای طراحان نظامی ارزش ندارد و بیارزش شده است؟
 -5رکن  0قرارگاه غرب از رکن  5قرارگاه غرب اطالعاتی از نیروی دشمن در این منطقه حتماً اخذ
نموده است .پس چگونه با توجه به نیروی آن ،نیروی خودی را در مقابل آن برآورد نموده است؟ چگونه یک
یا دو گردان خودی بایستی در مقابل چند تیپ دشمن که در حال پدافند است ،پدافند نماید؟ مسلماً در آفند،
دشمن این تیپ های موجود را به چند برابر افزایش خواهد داد و آیا در آن زمان اگر زنده ماندیم چه کسی
باید پشت میز دادگاه جواب دهد؟
 -9بر اساس چه تدبیری دو گردان از میمک خارج شود و به جای آن دو گردان ،یک تیپ مستقل
تقویت شده به اضافه یک گردان قدس جایگزین گردد و در عوض ،این دو گردان منطقه دو تیپ زرهی و
مکانیزه و یک گردان قدس را بپوشاند؟ این اختالف دیدگاهی چگونه قابل توجیه است؟ در آینده چه کسی
باید پشت میز دادگاه جواب دهد؟
 -61پشتیبانی آتش در نظر گرفته شده جوابگوی یگانها و منطقه پدافندی و نیز یگانهای توپخانه
موجود دشمن که  1گردان توپخانه  655و  601و کاتیوشا و  655میباشد نبوده و به هیچ وجه قابل
پشتیبانی نمیباشد .ضمن اینکه آتش یگانهای زرهی موجود دشمن را نیز میبایست اضافه بر آتش
توپخانه وی در نظر گرفت.
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 -66برابر کالک و اطالعات تأیید شده رکن  5قرارگاه غرب ،دشمن از شور شیرین تا قلعه آویزان
دارای یگانهای زیر میباشد:
تیپ  615در کانی سخت .
تیپ  + 440گردان کماندو الفدا  +یک گردان تانک از تی  71زرهی روبروی نمه کالنبو.
تیپ  + 455یک گردان تانک از تی  71زرهی در حوالی نمهکالن کوچک و شیار دوراجی.
تیپ  467در هرمز آباد مهران در حوالی قلعه کهنه  +یک گردان زرهی از تی .71
دو گردان کماندو  +یک گردان از تی  400در جبل حمرین در حوالی مختصات ( )66-55مهران.
تیپ  515و یک گردان جیشالشعبی در حوالی آبزیادی مهران.
تیپ  5لشکر  67زرهی در منطقه عمومی بدره در احتیاط.
تیپ  465در منطقه عمومی بدره در احتیاط.
تیپ  5در منطقه بدره در احتیاط.
تیپ  11نیروی مخصوص در منطقه بدره در احتیاط.
تیپ کماندو لشکر  5در حال بازسازی در منطقه بدره.
و در عوض رکن  0قرارگاه غرب برابر بازگشتی اشاره شده در مقابل این تعداد نیروی دشمن ،یگانهای
مشروحه زیر را برآورد و در نظر دارد مستقر نماید.
گد  :655گردانی که آسیب دیده و از آمادگی رزمی کمی و از جهت پرسنل و تجهیزات ضروری
برخوردار است.
گد  6917قدس :به اصطالح گردان نامیده شده که از ابتدا با کلمه گردان مناسبت نداشته و حال
هم با تلفات پرسنلی که داشته آمادگی رزمی وی به سطح غیر قابل قبول رسیده است متأسفانه از
ناچاری در خط استقرار دارد.
گد  :659گردانی که تلفات و آسیب وی بیش از گد  655بوده و در وضع آمادگی رزمی نامطلوبی
قرار دارد و متأسفانه از ناچاری در خط استقرار دارد.
گد  544تانک  :گردانی که نام تانک را به یدک میکشد ،اما شبیه گروه رزمی پیاده به صورت
ضعیف با ادغام یگانهای باقیمانده از  6960قدس و نفرات باقیمانده گروهان سوار زرهی گشته که
مجموعاً تعداد تانکهای آن از تانکهای یک گروهان زرهی کمتر است.

 /۲۸۴چگونه میجنگیدیم
گد  666پیاده  +گد  609پیاده
حال با مقایسه این دو نیرو ،کدام یک از افراد این ملت هرچند که اطالعات نظامی هم نداشته باشند
این را قبول مینمایند که ما نظامیان قبول نماییم .آیا قرار است این یگانها برای دشمن لقمه شوند؟ آیا
قرار است منطقه واگذاری این یگانها در اختیار دشمن قرار گیرد؟ چگونه با این وضع ،خالف آنرا میتوان
تصور نمود ،در صورتیکه معجزهای پیش نیاید؟
 -65با توجه به مراتب فوق ،فرمانده این لشکر (تیپ مستقل) از نظر عقلی ،شرعی و عرفی و نظامی و
منطقی و بنا به مصالح و اهداف جنگ ،خود را مجاز به پذیرفتن چنین مسئولیتی غیر عقالیی نمیداند.
 -60موارد زیر برابر اصول نظامی با پیشبینی احتیاط مناسب پیشنهاد میگردد.
الف -منطقه مسئولیت این یگان محور میمک از تلخاب تا شورشیرین با یگانهای سازمانی
موجود گد609-666و 659و 655و 544و گروهان سوار زرهی و دو گردان قدس تعیین گردد و سایر
گردانهای قدس وژاجا از زیر امر و کنترل این یگان خارج گردند.
ب -منطقه مسئولیت این یگان خط پدافندی موجود فعلی از شورشیرین تا زالوآب در محور مهران
و کانی سخت با یگانهای سازمانی  655و 659و 544و 666و 609و گردانهای قدس سازمانی و سوار
زرهی تعیین گردند و گردان  6917از زیر امر این لشکر خارج گردد.
پ -در صورتیکه جدول سازمانی تیپ مستقل به لشکر سازمانی تغییر و افزایش یابد و یگانهای
درخواستی جهت محور میمک و کانی سخت و مهران که برابر شماره  15/0/1-0/51/115/5/05به
عرض رسیده واگذار شود .در آنصورت ،لشکر قادر به پدافند مطمئن از تلخاب تا زالوآب خواهد بود.
 -64خواهشمند است مقرر فرمایید در این مورد بررسی و نتیجه را سریعاً امر به ابالغ فرمایید.
فرمانده لشکر عملیاتی  - 54سرهنگ ستاد نجاتعلی صادقیگویا
گیرنده  :معاونت عملیات و اطالعات (مد عملیات) جهت استحضار و صدور اوامر عالی

چهارشنبه ۴۳/۲/2۷؛ نامه محبتآمیز خبرنگار ۲۸۱/

سهشنبه 41/8/21؛ امور جاري
در سوابق خود از این تاریو یادداشتی ندارم و مشغول امور جاری بودم.
چهارشنبه 41/8/20؛ نامه محبتآمیز خبرنگار
در سوابق شخصی ،به تاریو این روز نامهای از جناب براری خبرنگار رادیو دارم که در
سطرهای بعدی ارائه میگردد .تاریو این نامه  ۴۳/۲/2۷میباشد ،اما چندین روز بعد در زمانی
که در بازداشت بودم ،نامه را برای من آوردند که خواندن آن در چنان شرایط تلو برایم بسیار
دلگرم کننده شد .داستان چنین بود که حدود یک هفته بعد از تک دشمن این برادر خبرنگار
آمد به قرارگاه و خواست با من مصاحبه کند و آن را ضبط نماید تا در رادیو پخش شود .یادم
میآید آن روز به ایشان گفتم شما معموالً میروید سراغ پیروزیها ،ما که در این عملیات
گرفتار تک دشمن شدیم ،معموالً شکل حرفهای ما مثل بقیه مصاحبهها نخواهد بود .با این
حال با اصرار ایشان مصاحبه نمودم و از فداکاریهای رزمندههای لشکر  ۴۸آنچه که خود
شاهد بوده و یا با گزارش مورد تائید آن را دریافته بودم ،مطرح نمودم .از آنجا که سخن از
سوز دل برآمده بود ،خیلی خوب هم در آمد و در رادیو در دو روز پیاپی آن را پخش نمودند.
اتفاقاً پخش آن را نیز موقع بازداشت از رادیو شنیدم که برایم در آن شرایط روحیه بخش بود.
حتی خانوادهام که نمیدانستند من در بازداشت هستم ،شنیده و خیلی خوشحال شده بودند.
همان روزها که تلفنی با خانوادهام تماس گرفتم ،همسرم میگفت آن مصاحبه رادیوئی را
شنیدیم و خیلی خوب بود .شما ببینید این برادر خبرنگار این مصاحبه را نقطه عطفی در
زندگی خبرنگاری خود معرفی کرده است .من دیگر ایشان را ندیدم تا آن که به طور تصادفی
در سال  ۴۳یا  ۳0در آموزش میدانی معارف جنگ در خوزستان ایشان را دیدم که با
خبرنگاران عقیدتی سیاسی در این دوره همراه شده بود .بازنشسته بودند و همچنان با همان
صفا و صمیمیت و اخالص گذشته مشغول کار خبرنگاری مورد نظر بودند .لطفاً نامه را
مالحظه فرمائید.

 /۲۸۴چگونه میجنگیدیم

بسمه تعالی
با سالم بر امام امت خمینی کبیر رهبر انقالب اسالمی ایران
و با سالم بر رزمندگان جان برکف اسالم و درود بر شهدای راه حق و فضیلت
خدمت شما سرور گرامی فرمانده لشکر اسالم  ،برادر بزرگوار و ارجمند ( اگر بنده قابل باشم ) جناب سرهنگ
صادقیگویا ،سالم عرض میکنم.
با امید بر اینکه حال شما و تمامی عزیزان رزمنده آن لشکر خوب باشد ،سخن را ادامه میدهم .آن شب که
روز را در پیش روی خود داشتم و خورشید کالمش ،زنگار سُستی و یأس را از ذهنم زدود ،نقطه عطفی بود در
زندگی خبرنگاریم  ،چرا که هم به تمام معنا در برابر علو درجه آن بزرگوار و عزیز اسالم احساس خُردی و
کوچکی کردم و هم از اینکه درکنار آن بحر عشق و ایثار و عاطفه و مهر بودم ،احساس غرور و بزرگی کردم.
باور کنید که شب را در حالی خوش سپری کردم  ،اگرچه چندان هم نخوابیدم .و همین بهانهای بود تا قلم
خویش را به یمن و میمنت نام خدا به دست گیرم و اینسان دست و پا شکسته چند خطی را بر صفحه روشن
سیاه کنم .گرچه نقاط روشن این صفحه نام مقدس خدا و نام شما و رزمندگان میباشد .در اینجا بهتر میدانم
که قبل از آنکه کالمم بر اثر اطاله کالم بوی رنگ ریا به خود بگیرد سخن کوتاه کنم و دم فرو بندم.
پس به امید فتح نهایی برای ظفرمندان ارتش اسالم و التماس دعا از آن سرور گرامی و فرمانده معظم
اسالم کالم را به پایان می برم که نه ...
چون توان بیش از این نیست خاموش میشوم  ...و همه عزیزان رزمنده را به خدای بزرگ میسپارم.
والسالم.
خدایا خدایا تا انقالب مهدی (عج) خمینی را نگهدار.
گزارشی را که آن شب تهیه کردم ( نشانه نهایت لطف جنابعالی به بنده است) در چند قسمت مختلف در
برنامه (ارتش) و یا ( در جبهه چه میگذرد) پخش میشود.
انشاءاهلل جهت تهیه گزارش از فتوحات ارتش اسالم و در مسیر کربال و قدس خدمت برسم.
محمد اسماعیل براری15 / 0 / 56-
تهران -کد پستی  – 66-644میدان  65خرداد -تولید صدای جمهوری اسالمی ایران -برنامه آیندهسازان
تولید رادیو  016675و 01464-40

داخلی " 591براری"

پنجشنبه ۴۳/۲/22؛ کارنامه ارتش جمهوری اسالمی ایران ۲۸۳/

پنجشنبه 41/8/22؛ کارنامه ارتش جمهوري اسالمی ایران
به تاریو این روز در سوابق شخصی ،بخشنامه ای دارم با عنوان «کارنامه ارتش جمهوری
اسالمی ایران» که از طرف عقیدتی سیاسی ارتش صادر شده است .به نظر می آید این نامه
را در پاسو یکی از نمایندگان مجلس که در سخنان خود نزاجا و ارتش را تضعیف نموده
بود ،داده است و متن آن را نیز به آگاهی کلیه یگانها ی ارتش رسانده است .خواننده با
مطالعه این نامه ،تا حدودی به شرایط روانی درست و نادرست حاکم بر آن زمان پی میبرد.
لطفاً مالحظه فرمائید.

بسمه تعالی
از :اداره عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران
( مدیریت روابط عمومی و تبلیغات )

شماره 4 -516 -65 -6 -15 :
تاریخ 15 / 0 / 55 :

موضوع :كارنامه ارتش جمهوري اسالمی ایران
ارتش جمهوری اسالمی ایران تنها ارگانی است که بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی درگیر جنگ
با دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسالمی بوده و با وجود کمبودها و خیانتهای اوان انقالب نسبت به آن ،با
تمام وجود در راه اثبات حقانیت جمهوری اسالمی ایران از هیچگونه ایثار و فداکاری خودداری نورزیده است.
در آن زمان که امپریالیسم شرق و غرب ،مزدوران داخلی ،دشمنان اسالم و مسلمین و اکثر گروهکها،
ندای انحالل ارتش را سر میدادند و آرزوهای خامی در سر داشتند ،با هوشیاری و تأکید حضرت امام
مدظله العالی و حمایت همه جانبه روحانیت به ویژه ائمه جمعه ،روحانیت مبارز و دیگر مسئولین مملکتی همه
توطئهها خنثی شد و خدا میداند که اگر شعار دشمنان اسالم به نتیجه میرسید ،چه بر سر این جمهوری
خداجوی میآمد؟ و به راستی چه تشکیالتی میتوانست پاسخ دهد که:
 آیا ارتش بعثی صهیونیستی عراق اکنون در کجای سرزمین جمهوری اسالمی حضور داشت؟ خوزستان و تمامی استانهای مرزی در جنوب و غرب چه وضعیتی داشت؟ ابرقدرتها از دستنشانده خود صدام تکریتی چه سوءاستفادههای جدیدی به عمل میآوردند؟  466فروند هواپیمای مدرن و فوقمدرن روسی و فرانسوی دشمن چگونه نابود میشد؟  6511کیلومتر مرز مشترک با عراق طی شش سال جنگ مداوم در برابر یک میلیون عراقی به گفتهبرادر محسن رضایی چگونه حفظ میشد؟

 /۲۳0چگونه میجنگیدیم
 نیروی دریایی عراق در خلیج فارس چگونه  71درصد نیروی خود را در دریا از دست داد و بقیه آنهادر "امالقصر" محبوس شدند؟
 عملیات مینگذاری خور عبداهلل و نابودی مرحله به مرحله باقیمانده نیروی دریایی عراق چگونهصورت میگرفت؟
  0111کیلومتر مرز دریایی با شیوخ و مرتجعین منطقه مورد حمایت امریکای جهانخوار چگونهحراست میشد؟
 از کشتی های حامل سالح و تجهیزات و اقالم پشتیبانی به مقصد عراق چگونه جلوگیری بهعمل آمد؟
 هزاران قطعه پیچیده هواپیماهای جنگنده که بر اثر تحریم نظامی فاقد آن بودیم ،چگونه تهیهمیگردید؟
 دهها هواپیمای مافوق صوت که بر اثر موشکهای دشمن صدمات کلی دیده بود ،چگونه تعمیر وآماده کار میشد؟
 آموزش خلبانان جدید و جایگزین نمودن آنها به جای خلبانان شهید ،چگونه انجام میشد؟ در برابر وسایل فوق مدرن جنگهای ضدالکترونیکی رژیم عراق ،چگونه مقابله میشد؟ موشکهای اگزوست فرانسوی که ناو هواپیمابر انگلستان را در جزایر مالویناس توسط آرژانتین بهقعر دریا فرستادند چگونه خنثی میکردند؟
 در مقابل بمباران چند پرواز روزانه بمبافکنهای عراقی علیه نفتکشها و کشتیهای تجارتیجمهوری اسالمی ،چه ارگانی حفاظت و حمایت آنها را به عهده میگرفت؟
 بیش از  6511مأموریت برونمرزی در عمق خاک عراق علیه رژیم بعثی چگونه انجام میشد؟ کنفرانس غیرمتعهدها توسط کدام خلبان از جان گذشتهای با شکست روبرو میشد؟ برادران ایثارگر عزیز سپاهی را چه ارگانی با فنون رزم و جنگاوری آشنا میکرد؟  605111عزیزان جان بر کف بسیجی ،این مایههای افتخار و امید دین و ملت را چه کسی آموزشنظامی میداد؟
 هزاران تانک ،توپ و خودرو دشمن بعثی چگونه نابود میشد؟ صدها هزار تن مهمات سبک و سنگین سالحهای رزمندگان را چه کسی تهیه و تولید میکرد؟جناب آقاي .....
 کارنامه مختصری که به اطالع حضرتعالی رسید در حقیقت گوشهای است از فداکاریهای بیشمارفرزندان و برادران شما در ارتش جمهوری اسالمی ایران.

پنجشنبه ۴۳/۲/22؛ کارنامه ارتش جمهوری اسالمی ایران ۲۳۷/
 ارتشیانی که از حداقل معیشت برخوردار بوده و با گرفتاریهای فراوان خانوادگی ،در برابر دشمناناسالم با قامتی استوار ایستادگی کرده اند.
 ارتشی که از رهبر کبیر انقالب اسالمی ،عنوان لشکر یان امام زمان (عج) را به خود اختصاصداده است.
 ارتشی که بنا به فرمان رهبر و فرمانده کل قوا حضرت امام خمینی "هرکس که تضعیفش کند،منافق است".
 ارتشی که هماکنون رادیوهای مزدور بیگانه ،همچون رادیو بختیار ،رادیوآزاد ،رادیو مونت ،رادیواسرائیل و به طور کلی تمامی جناحهای چپ و راست ،لبه تیز تیغ حمالت خود را متوجه آن کردهاند و
متاسفانه عدهای ناآگاه و جمعی آگاه در داخل کشورنیز به آن دامن میزنند .از همین روست که امام امت در
فرمایشات عید سعید فطر چنین فرمودند ":شیاطین در پی ایجاد اختالف بین جناحها هستند ،به این
شیاطین اعتنا نکنید".
 راستی واقعیت چیست و چرا این ارتش که به دامان اسالم پناه آورده است ،اینگونه باید آماجت بلیغات سوء دشمنان و شیاطین قرار گیرد؟ پاسخش برای حضرتعالی که در طول انقالب اسالمی
زحمات زیادی را برای اعتالی اسالم متحمل شده اید روشن است ،ولی دشمنان باید بدانند که :این
ارتش همان ارتشی است که :
 موشه دایان وزیر دفاع رژیم اشغالگر قدس ،آن را خائنترین ارتش به آرمانهای غرب قلمداد کرد. به خاطر رعایت مسائل حفاظتی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اسالم،حتی آمار دهها هزارشهید،مجروح و مفقوداالثر خود را نمیتواندبیان کند.
 در تجاوز ارتش بعثی صهیونیستی به فکه با وجود قلت امکانات انسانی و تجهیزاتی همراه نیروهایمردمی با عزمی راسخ دشمنان اسالم را نه تنها از سرزمین اسالمیان دور کرد بلکه با نابود کردن چند هزار
بعثی بیش از ده کیلومتر ،آنها را به عقب راند.
 در حاج عمران چنان درسی به دشمنان اسالم داد که بازسازی مجدد واحدهای دشمن از سوی رژیمبعثی ،ماهها به درازا خواهد کشید.
 در عملیات والفجر  5بر اساس یک تاکتیک به کلی سری که نبایستی فاش شود ،سپاه سوم ارتشبعثی صهیونیستی شامل  0لشکر کامالً مجهز را در ام الرصاص  ،شلمچه ،طالییه غافلگیر نمود و از تمامی
موانع ایذایی دشمن عبور کرد تا شبه جزیره فاو را در جنوب بصره برای ورود رزمندگان اسالم آماده سازد.
 هم اکنون در کنار نیروهای بسیج مردمی و برادران سپاهی و جهادگر ،بیش از  4ماه " فاو" را دربرابر دهها پاتک رژیم بعثی صهیونیستی حفظ کرده تا در فرصت مناسب حقوق از دست رفته مردم مسلمان
و ستمدیده خود را بازستاند .

 /۲۳2چگونه میجنگیدیم
  11111عراق ی اسیر را حفظ و نگاهداری کرده و با رفتار اسالمی ،برخی از آنان را چنان ساخته وپرداخته است که هم اکنون حاضر هستند در کنار برادران ایرانی خود با رژیم بعثی صدام بجنگند .
 بر میثاق خود با امام امت استوار است و به روحانیت عشق میورزد و تا آخرین دم حیات ،دست ازحمایت اسالم برنخواهد داشت.
 آری ارتشی که به نوشته ارتشبد قرهباغی آخرین رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی در کتاب " اعترافاتژنرال " دربارهاش میگوید " این ارتش کمر رژیم شاهنشاهی را شکست و بر خالف تمامی مقررات ،به
امام و روحانیت و مردم پیوست".
 ارتشی که اکنون بیش از هر زمان به حمایت همه جانبه جنابعالی احتیاج داشته و انتظار دارد که باآگاهی دادن به مردم حاضر در صحنه ،با روحیهای باالتر برای اسالم پیروزی و برای دشمنان ،شکست و
نابودی را به ارمغان بیاورد که انشاءاهلل آن روز به مدد حمایت و آتش کالم پرنفوذ حضرتعالی و حمایت
مردم ایثارگرمان دور نیست.
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران  :غالمرضا صفایی

شنبه  ۴۳/۲/۲۷تا چهارشنبه ۴۳/۸/۸؛ مرخصی ۲۳۲/

جمعه  41/8/28تا جمعه 41/8/81؛ امور جاري
در این مدت یک هفته آن چه که یادم میآید گرفتار پسلرزههای تک دشمن در محور
کنجانچم و احتمال تک دشمن در محور میمک بودم و به شدت مشغول بوده و روزهای
سختی را سپری میکردم .در این شرایط چندین بحران و مشکل را باید به شکلی مناسب
مدیریت می کردم که شیرازه امور به روال عادی برگردد .البته این هم در صورتی میسر بود که
دشمن این فرصت را از ما سلب ننماید و در بین خودی هم آنان که دستی از دور بر آتش
دارند و خارج از میدان مسئولیت جبهه هستند و قادر به همدردی و همکاری نیستند ،اما
برای دردافزایی و تخریب روانی آمادگی صد در صد دارند ،حداقل با درك شرایط ،مشکلی بر
مشکالت نیفزایند.
شنبه  41/8/80تا چهارشنبه 41/8/8؛ مرخصی
تاریو دقیق این مرخصی را در دفتر خود ننوشتهام ،شاید آن هم به جهت آن بود که نظم
امور عادی ،حتی در یادداشتهای شخصی هم به همریخته بود .ولی با توجه به آن که میدانم
روز  ۴۳/۸/۳از مرخصی به سمت منطقه برگشتم ،پس بنابراین در این روزها در مرخصی بودم.
آنچه که یادم میآید فرزند چهارم بنده در  2/۷۳متولد شد و من در این مرخصی بعد از
 ۸۳روز موفق به دیدار نوزاد دخترم و مادرش شدم.
دفتر یادداشت من نشان می دهد که در فاصله این مرخصی ،در روزهای دوشنبه و
سهشنبه و چهارشنبه  ۴۳/۸ ،۲ ،2در ساعات پیش از ظهر ،در جلساتی در معاونت طرح و
برنامه نزاجا شرکت نمودهام .این جلسات به ریاست سرهنگ منظوری معاون طرح و برنامه
نزاجا و با شرکت سه فرمانده و نیز مدیران مربوطه این معاونت تشکیل شده بود .سه فرمانده
عبارت بودند از :سرهنگ محمود رستمی فرمانده تیپ  ،۳۳سرهنگ رحیم دمرافشان فرمانده
لشکر عملیاتی  ۲0گرگان ،سرهنگ صادقیگویا فرمانده لشکر عملیاتی  ۴۸خرمآباد.

 /۲۳۸چگونه میجنگیدیم

موضوع جلسه درباره بررسی راهکارهای توسعه سازمانی یگانهای شرکت کننده بود.
بیشترین علت تشکیل این جلسات ،بر مبنای گزارش  ۴۳/۲/۱اینجانب بود که در صفحات
قبل آن را ارائه دادهام.
در این جلسه چهار راهکار مورد بحث قرار گرفت:
راهکار  :۷تبدیل تیپ مستقل به لشکر ،منهای یک تیپ با پشتیبانیهای متناسب با دو
تیپ.
راهکار  : 2یک سازمان ویژه به نام لشکر عملیاتی یا لشکر نوع ب با دو قرارگاه تاکتیکی
سبک و مناسب به منظور کنترل  ۴گردان با عناصر پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی
مناسب.
راهکار  :۲راهکار  2تا  ۱گردان منهای دو قرارگاه تاکتیکی بقیه پشتیبانیها باید باشد.
راهکار  :۸تیپهای مستقل با استاندارد سازمانی حفظ گشته و گردانهای اضافی در
سایر یگانهای تیپ تلفیق گردد.
در نتیجه اقدامات بعدی نزاجا ،درباره لشکر عملیاتی  ۴۸و  ۲0و  ۳۴راهکار  ۷تصویب و
به اجراء گذاشته شد .تیپ  ۳۳نیز در همان سازمان تیپ مستقل باقی ماند .اما ای کاش
این کار در سال  ۴۲به اجراء گذاشته میشد و دیگر فرمانده این یگان و سایر فرماندهان
این یگان تا رده گردان ،مانند اینجانب ،گرفتار این همه مشکالت و حوادث نمیشدیم.
پنجشنبه 41/8/1؛ حضور در دادستانی نظامی کرمانشاه
در این روز از تهران به مقصد قرارگاه لشکر حرکت نمودم .یادم میآید که سرهنگ
خوشحال که آن زمان کار نمایندگی لشکر را برعهده داشت ،همراهم آمد و گفت اجازه بدهید
من هم بیایم که در منطقه کارهایی برای پیگیری دارم .یکی دو روز قبل هم در مکالمه
تلفنی ،معاون لشکر ،سرهنگ نشاطی به من گفت که شما در برگشت لطفاً به دادگاه نظامی
کرمانشاه سر بزنید و میخواهند چند سؤال کنند .در حالی که در لشکر از سوی دادستان
نظامی فعالیتهای ی در این چند روز شده بود که من خبر نداشتم و آقایان هم به من

پنجشنبه ۴۳/۸/۳؛ حضور در دادستانی نظامی کرمانشاه ۲۳۳/

نمیگفتند .در این چند روز ،دادستان نظامی خیلی شدید برای جمعآوری مدارك و شهود
علیه اینجانب فعال شده بود و خواسته بودند که من در دادستانی حضور یابم .شکل خواستن
نیز به گونهای بود که معلوم بود قصد بازداشت اینجانب را دارند .با اینحال معاون لشکر برای
رعایت روحیه و احترام ،اینها را به من نگفت و فقط میگفت که در برگشت به آنجا هم یک
سری بزنید .سرهنگ خوشحال را هم برای این همراه من فرستاده بودند که اگر من در
مراجعه به دادستانی بازداشت شدم ،ایشان آن ماشین و راننده را به منطقه ببرد .خالصه من
حدود ظهر وارد دادستانی نظامی شده و خود را به فرد جوانی که میگفتند بازپرس است
معرفی نمودم.
این مرد جوان به نام آقای شمس -اگر اسم مستعار نباشد -یک برگه جلوی من گذاشت
که باید اسم و شهرت و مشخصات خود را مینوشتم .بعد از تکمیل آن ،زیرش نوشت که :به
عنوان تعلل ،عدم استفاده کامل از امکانات و کنترل و هدایت نیرو که منجر به از دست دادن
مواضع خودی در مهران گردیده است بازداشت هستید .در سؤال بعدی هم نوشت که چرا در
 ۸/۷و  ۸/۸حاضر نشدید .معلوم بود که در این دو تاریو خواسته بودند که من در این
دادستانی حاضر شوم ،در حالی که معاون لشکر احترام کرده بود و به من نگفته بود .در مورد
سؤال اول هم گفتم که مهران ربطی به مواضع لشکر  ۴۸نداشت و آن ،مواضع تیپ  ۸لشکر
 2۷بوده است .و در ضمن در ادامه نوشتم که من به سؤاالت شما جواب نمیدهم .موضوع
عملیات یک کار تخصصی است و بازجو و دادستان باید نظامی و اهل فن باشند .قانون هم
برای امور تخصصی چنین تعریفی را نموده است .ضمناً در توضیح شفاهی هم به آن مرد
جوان گفتم که من در نیروی زمینی شخص شناخته شدهای هستم و به انقالبی بودن و
مکتبی بودن و حم سن سابقه شهرت دارم ،شما اگر شخصی مثل من را بازداشت کنید و
فرماندهان جبهه آگاه گردند ،امنیت شغلی خود را در خطر خواهند دید و میل فرار از
مسئولیت را افزایش خواهید داد .این نوع رفتارها به جبهه ما ضربه شدید میزند و در نهایت
به نفع دشمن تمام خواهد شد .نمیدانم آن بازپرس چقدر از حرفم را فهمید و یا چطور به
رئیسش منتقل کرد و رئیس وی چقدر متوجه این حرف شد.

 /۲۳۴چگونه میجنگیدیم

باالخره با توجه به آن که من از پاسو به سؤاالت بعدی خودداری کردم ،توسط دژبان
لشکر  ۴۷من را فرستاد برای بازداشت .من نیز با جناب سرهنگ خوشحال و راننده
خداحافظی کردم و همراه دژبان رفتم .دژبان مرا برد به محلی که معلوم بود اینجا پاسدارخانه
بوده و نزدیک درب غربی پادگان بود .در این زمان این پاسدارخانه خالی بود و من را در این
مکان جای دادند و بعد نگهبانی برای این محل گماردند .لحظاتی بعد هم تخت و تشک و
پتوی سربازی برای اینجانب آوردند و همینطور ناهار .یکی دو روز قبل از من نیز جناب
سرهنگ معارف را که معاون تیپ  ۸0بود ،به اینجا آورده بودند و به این ترتیب ایشان نیز
همراه اینجانب در بازداشت بود .از اینکه یک نفر همصحبت دارم تا حدودی غم درونم را
کاهش داد .ایشان نیز به جهت تک نیمه موفق دشمن در ارتفاعات کهنه ریگ سومار بازداشت
شده بود .در زمان تک دشمن ،فرمانده تیپ  ۸0که جناب سرهنگ نصیری زیبا بود ،در
مرخصی بودند .خالصه در این حالت و در این مکان هر چه فکر میکردم که کجای کارم ایراد
داشته که دلیل بر بازداشت باشد ،چیزی به ذهنم نمیرسید .بلکه میدیدم که تمام کارهای
انجام شده دلیل بر تقدیر و تشویق دارد تا تنبیه .اما چه سود که سرنوشت اشخاصی مثل ما
در مسیر کسانی قرار گرفته بود که کار ما را درك نمیکردند .و اصالً برای آنان مفهومی
نداشت و یا مفاهیم غلط دیگری داشت .اما از آنجا که در زندگی خود حوادث تلو زیادی را
پشت سر گذارده و درتمام این حوادث دست یاری خدا را درك نموده بودم ،در این حادثه نیز،
چنین امیدواری را به یاری پروردگار داشتم و مدیریت درونی و برونی میکردم .بنابراین با
چنین تفکری ،این سختی تحمل را کاهش میدادم.
جمعه 41/8/4
این روز را در همان محل بازداشت سپری کردیم و چیزی بیشتر یادم نمیآید.

سهشنبه ۴۳/۸/۷0؛ غروب سرداران غمانگیز است ۲۳۱/

شنبه  41/8/1تا دوشنبه 41/8/1
در فاصله این چند روز ،روزی یک بار توسط آن بازپرس احضار شدم و ورقه بازجوئی
جلویم میگذارد و من نیز هر بار کتباً مینوشتم که بازپرس باید نظامی باشد و به سؤال شما
نمیتوانم پاسو دهم .ضمناً نوشتم که برابر ماده  ۷۲۴قانون دادرسی ارتش ،بازداشت درجات
سرهنگی به باال باید با تصویب فرمانده کل قوا باشد .در حالی که در مورد اینجانب ،این ماده
قانونی رعایت نشده است .من به ایشان میگفتم که من امالئی نوشتهام و کسی میتواند امالء
بنده را غلطگیری کند که خود حداقل این امالء را بشناسد ،بداند و نوشته باشد.
سهشنبه 41/8/01؛ غروب سرداران غمانگیز است
به تاریو این روز یک نامهای نوشتهام با عنوان «غروب سرداران غمانگیز است» که
سطرهای بعد مالحظه می فرمائید .متن این نامه را در این چند روز که بازداشت بودم تهیه
نمودم و در این روز صادر و برای گیرندگان هم تکثیر نمودم و توسط ستوان امیری که
آجودان اینجانب بود و هر روز به مالقات من میآمد ،ارسال نمودم .کار تکثیر این نامه را که
دستنویس بود ،به تعداد گیرندهها در ستاد لشکر  ۴۷با همکاری و به دستور معاون آن لشکر،
جناب سرهنگ عمرانلو ،کپی و تکثیر نمودم .باالخره در آن روزگار تلو ،جوانمردانی هم بودند
که هر کاری از دستشان برمیآمد برای کاهش تلخیها انجام میدادند و ما نیز به واسطه
همین جوانمردیها ناامید نمیشدیم.
متن نامه فکر کنم گویای خیلی از علتها و ضعفها و حرفهای مدیریت جنگ است که
خواننده به نسبت دانایی خود متوجه آن میشود .هرچند که باز هم هر کدام از عبارات جای
توضیح بیشتری دارد .اما به همین مقدار اکتفا میگردد.
شما ببینید در آن روزگار که خود در چنان شرایط شکننده و آسیبپذیر ناحق بودم،
چطور با نوشتن و انتشار این نامه خود را به دردسر بیشتر میانداختم .اما از آنجا که توکل و
امید شدید به خداوند خالق و عادل و نیز اعتقاد به حقانیت خود و رزمندگان نزاجا در جبهه
جنگ تحمیلی داشتم ،با پذیرش تمام آسیبهای احتمالی آن برای سرنوشت خدمتی خود،

 /۲۳۴چگونه میجنگیدیم

تصمیم گرفتم از این فرصت استفاده کرده و صدای مظلومانه خود را به عنوان یکی از نمونه
قربانی های مدیریتی حاکم بر آن روز به گوش مسئوالن برسانم .از طرفی با نگاه مثبت به این
نامه مشخص میگردد که نویسنده به مثبتاندیشی و حقنگری تمام گیرندگان نامه اعتقاد
دارد .مسلماً اگر چنین اعتقادی نداشت ،آنان را مخاطب نامه قرار نمیداد.
این را هم بگویم که این نامه به تمام جاهایی که گیرنده دارم ،به ویژه در گیرندگان
نیروهای مسلح ،خیلی اثرگذار شده بود .تمام افسرانی که در مسیر مطالعه این نامه قرار گرفته
بودند ،آن را تحسین نموده و در مسیر مالحظه رؤسای خود قرار داده بودند .یادم میآید
مدتی بعد که نمیدانم چند ماه بعد بود ،روزی سرهنگ عبداله نجفی که آن موقع رئیس دفتر
نظامی ریاست جمهوری ،آیتاهلل خامنهای ،بود به من تلفن زد و خواست برای ناهار به دفتر
ایشان که محل آن در کنار ساختمان هیئت رئیسه سماجا و یا در مجموعه دفتر مشاوران بود
بروم .در آنجا ایشان ضمن صرف ناهار پینوشت مقام ریاست جمهوری در روی این نامه را
خواندند و گفتند که حضرت آقا نوشتهاند ،این افسر را بخواهید و از ایشان استمالت شود -این
کلمه «استمالت» یادم مانده .باالخره این دلجوئی هم با همان صرف ناهار به اجرا درآمد .حاال
ایشان چه موقع آن نامه را خوانده و پی نوشت نموده و دفتر نظامی بعد از چه مدت به من
ابالغ نمود ،من اطالع ندارم .احتماالً اکنون در سوابق این دفتر نظامی وجود دارد.
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شماره 6 :سیار

از :سرهنگ توپخانه ستاد صادقیگویا
به :فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب (رکن ) 0

تاریخ15/4/61 :

غروب سرداران غمانگیز است

اینجانب در تاریخ  15/4/5به عنوان اینکه درجهت پارهای توضیحات در دادستانی انقالب نظامی
باختران حضور یابم ،خود را معرفی نمودم .سؤالی به این جانب ارائه شد به عنوان اینکه شما به علت
تعلل و عدم استفاده کامل از امکانات و کنترل و هدایت نیروها که منجر به از دست دادن مواضع
خودی گردید متهم هستید و دفاع خود را بیان نمائید .و در سؤال دیگر ذکر گردید که شما بازداشت
هستید و شخص بازجو کننده توضیح داد که سؤاالت تکمیلی دیگر را آقای پورمحمدی که دادستان
هستند خواهند نمود و از آن تاریخ تا به حال اینجانب همراه سرکار سرهنگ معارف معاونت عملیاتی
تیپ  41که از  15/4/6در اینجا بودند بازداشت هستیم .حاال سؤاالت و موارد زیر وجود دارد:
 -6برابر قوانین دادرسی ارتش ،امریه تعقیب و بازداشت درجات سرهنگی (داخل) به باال
بایستی با تصویب فرماندهی کل قوا باشد .آیا این کار انجام شده است یا خیر؟
 -5سلسله مراتب ارتش به عنوان یک اصل قابل قبول و مورد تأیید امام و رهبری و فرمانده
کل قوا نیز بوده است و میباشد و بارها نیز رعایت آن را تأکید فرمودهاند ،آیا این بازداشت از طریق
سلسله مراتب انجام شده است؟
 -0شما از نظر عملیاتی در زنجیر بالواسطه سلسله مراتب اینجانب قرار دارید ،آیا شما
خواستار تعقیب و بازداشت اینجانب بودهاید؟
 -4برابر نظر کدامیک از فرماندهان و یا نمایندگان آنها و یا اهل فن تاکتیک و عملیات در
رهبری و هدایت عدهها و یگانی،در عملیات پدافندی مورخه  15/5/57و روزهای بعد از آن قصور
یا تعلل نمودهام که حال به این اتهام بازداشت هستم و این تشخیص چه کسی بوده است؟
 -5اگر مقاومت و پایمردی و فداکاری و نبرد مردانه پرسنل و یگانهای لشکر در محور
کنجانچم و نیز رهبری و نحوه هدایت فرمانده آنها نبود ،مگر نه اینکه تمام مواضع و ارتفاعات
حساس ،مخصوصاً زالوآب و نمهکالن و کلهقندی که هدف اصلی دشمن بود و نیز تمام نیروهای
موجود در منطقه از دست میرفت؟
 -1آیا دیگر ارزش جنگیدن و مقاومت کردن مساوی با محکومیت شده است؟

 /۲۴0چگونه میجنگیدیم

 -7چرا مسئولین قرارگاه نجف  5که میدانستند دشمن در این محل تک خواهد نمود و
خودشان برای ما تجزیه و تحلیل مینمودند و ما نیز از آنها خواستیم که نیروی تقویتی جهت
یگانهای در خط و نیز نیروی احتیاط در دسترس اعزام دارند ،چرا قبالً با اینکه نیرو داشتند این
کار انجام نشد؟ البته از قرارگاه غرب انتظاری نبود ،زیرا میدانستیم آنها نیرویی در دست ندارند .آیا
حفظ نیرو و حفظ منطقه دیگر ارزش ندارد و نباید عالج واقعه را قبل از وقوع کرد؟
 -5آیا سلسله مراتب ارتش ،دیگر قطع و بیارزش و بیاعتبار شده است که یک فرد غیر
نظامی به نام آقای مصطفی پورمحمدی به عنوان دادستان در روز  15/5/55یعنی روز دوم درگیری
با دشمن ،بدون دلیل و غیر مجاز در جلوی قرارگاه تاکتیکی لشکر و پرسنل جمعی و در آن شرایط
حساس من را با صدای بلند تهدید به دادگاهی نمودن و درجه گرفتن بنماید و هیچکس هم از
سلسله مراتب در این مورد با اینکه همگان این موضوع را فهمیدند و من نیز طی شماره
 15/0/67 -0/51/115/5/91به قرارگاه عملیاتی غرب و مدیریت عملیات و بازرسی نزاجا گزارش
نمودم ،بدین مسئله رسیدگی ننمایند و اقدام شایستهای انجام ندهند و باالخره همین دادستان اقدام
در جهت اجرای تهدید بنماید ،اما سلسله مراتب اینجانب ،همچنان سکوت نموده و نظارهگر باشند و
یا اگر اقدامی انجام داده باشند بیتأثیر باشد؟
 -9آیا قرار است بعد از چند سال جنگیدن و خدمت نمودن در ارتش جمهوری اسالمی ،آن هم
با آن وضع مشقتبار و طاقتفرسا و شبانه روزی و قبول خطرات بیشمار ،عزت و شرف سربازی
خود را از دست بدهیم؟ آیا فرماندهان جنگ را زیر سؤال بردن و بعد بازداشت نمودن ،به معنی
محکوم نمودن ارتشی که جنگیده و میجنگد و نیز فرماندهان آنها که در این شرایط مسئولیت را
به عنوان یک تکلیف شرعی و میهنی پذیرفتهاند نیست؟
 -61آیا شما فرماندهان به عنوان یک فرمانده آنطور که در کتب نظامی به ما آموزش داده
شده است و در نهجالبالغه بیان شده است ،نبایستی به عنوان یک فرمانده موضع قانونی خود را
نشان د هید؟ و آیا فرماندهان در شرایط فعلی رسالت ندارند که این پیکره ارتش را جهت برقراری
امنیت و دفاع مرزهای کشور ،در حال و آینده نگه دارند؟
آیا با این شیوه برخوردها از طرف خارج از ارتش و با این نوع سکوتها و محافظه کاریها از
طرف ارتش مردان و اینکه وظیفه قانونی و تربیتی خود را انجام ندهند ،در نهایت ارتش را به
نابودی نخواهند کشید؟ و آیا این همان نخواهد شد که کمونیستها و منافقین در اوایل انقالب
میخواستند؟
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آیا کشور دیگر بازوی دفاعی قوی نیاز ندارد؟ آیا شما که احتضار ارتش را میبینید ،نبایستی اقدام
مثبت و شایستهای برابر تکالیف قانونی خود بنمایید؟ مگر نه اینکه ،مسئله اصلی جنگ است؟ مگر نه
اینکه ،بازوی اصلی و مبنایی جنگ ،ارتش است؟ وجدان شرعی ،وجدان انقالبی ،وجدان میهنی و وجدان
انسانی چه میگوید؟
 -66امروز چه کسانی هستند که تخم دلسردی و ناامیدی را در صحنههای درگیر جنگ و در
روحیه مردان جنگ ارتش جمهوری اسالمی ،به خصوص نیروی زمینی آن میپاشند؟ و شما چه
اقدامی در جهت از بین بردن این آثار از طرف مسئولین کشوری نمودهاید؟
 -65اینکه فرماندهان و مردان جنگ آن هم در موقع جنگ و نه در پایان آن ،به وسیله مردان
غیرجنگی و غیر نظامیان به زیر سؤال و محکمه برده شود چه معنایی دارد؟ آیا عملیات و
ارزشهای نظامی آنقدر بیارزش شده است که هر فرد غیر نظامی بتواند آن را تجزیه و تحلیل
نموده و زیر و بمهای آن را بداند و حکم صادر کند؟
 -60این افراد غیر نظامی به عنوان دادستان و غیره ،آیا میدانند اصول جنگ یعنی چه؟ آیا
میدانند اصول آفندی و پدافند یعنی چه؟ آیا میدانند پدافند مطمئن یعنی چه؟ آیا میدانند یک
مستطیل پدافندی یعنی چه؟ آیا میدانند خط پدافندی مناسب گروهان و گردان و تیپ یعنی چه؟
آیا میدانند احتیاط مناسب یا نامناسب و یا یگان بدون احتیاط یعنی چه؟ آیا میدانند لشکری که
در هدایت عملیات با رده باالی خود مستقیماً ارتباط نداشته باشد و با او ارتباط برقرار نشده باشد
یعنی چه؟ آیا میدانند ارتباط سریع و مطمئن یعنی چه؟ و چه امکانات و نیازهایی را دارد؟ آیا
میدانند آتش پشتیبانی قوی و یا ضعیف یعنی چه؟ آیا میدانند پشتیبانی هوایی یعنی چه؟ آیا
میدانند مقدورات و محدودیتهای یگانهای پیاده زرهی و توپخانه خودی و دشمن یعنی چه؟ آیا
میدانند عناصر و عوامل الزم جهت کنترل و هدایت عملیات ،شامل چه کسان و چه چیزهایی
است؟ آیا میدانند جدول سازمان و کسری پرسنل و تجهیزات و سالح و درصد استعداد یعنی چه؟
آیا میدانند موازنه قوا یعنی چه؟ آیا میدانند کمبود مهمات و وسائل سنگری و مشکالت
لجستیکی یگان قبل و در حین و بعد از درگیری یعنی چه؟ آیا میدانند حفظ روحیه افسر و
درجهداری که شش سال به طور مداوم میجنگد یعنی چه؟ آیا میدانند حفظ روحیه و انضباط و
آموزش و تربیت نظامی سرباز یعنی چه؟ آیا میدانند کمبود قطعه خودروها و سالح و وسایل
مخابرات و نیز کمبود خودروهای سبک و متوسط و خودروهای تانکر آب و الستیک از انواع آن و
نیز ...یعنی چه؟ آیا میدانند مشکالت ستادی و درگیری مکاتباتی فرمانده و تا ساعتها بعد از نیمه
شب با این سیستم کاغذ بازی و با نامهها در تماس بودن یعنی چه؟

 /۲۴2چگونه میجنگیدیم

آیا میدانند فرماندهای که هر روز در خط مقدم بازدید نماید و مواجه با مشکالت و کمبودهای
آنها بشود و نتواند مشکالت لجستیکی و یا دیگر مشکالت منطقی آنها را به علت عدم واگذاری و
یا عدم امکانات حل نماید یعنی چه؟ آیا میدانند اصالً رهبری و فرماندهی در ارتش از دسته تا
ردههای باال یعنی چه؟ آیا میدانند خط پدافندی مناسب گردان که  0کیلومتر است و اگر این
گردان با آن کمبودها و کسریها بیش از آن باز شود و یک تیپ تقویت شده با آن آتش شدید
حمله نماید یعنی چه؟ و آیا این گردان بایستی در هر حال موضع خود را حفظ نماید؟ و آیا چندین
ساعت مقاومت و تعدادی شهید و مجروح و مفقوداألثر و اسیر کافی نمیباشد و باید صد در صد
نیرو از بین بروند و یا عناصر باقیمانده ،پیشروی دشمن را سد نمایند قابل ستایش نیست؟
چطور تیپ  94پیاده را دشمن همان روز اول درگیری در اثر تلفات بسیار زیاد با تیپ 111
عوض مینماید؟
آیا اگر گوهری بهدست هر کدام از اینها بدهیم و  4-0نفر دزد به او حمله نمایند ،وقتی او را
شدیداً مجروح و یا قطع عضو نمایند آیا میتوانند در این صورت آن گوهر را نگه دارند که از این
عزیزان انتظار دارند؟
آیا این انسانهای باشرف و باعزت اینطور باید به وسیله دشمن صدمه ببینند و به وسیله اینها
نیز تحقیر شوند؟ آیا این مواضعی که این چنین در اثر فشار و تمرکز دشمن و کمبود نیرو و آتش و
تجهیزات خودی و به موقع نیاوردن نیرو به پای کار ،با جنگ و مقاومت سقوط میکند ،در
صورتیکه روحیه رزمندگان ارتش را تقویت و حفظ نماییم و امکانات آنها را افزایش دهیم قابل
وصول نیست؟ مگر نه اینکه دشمن تا  71کیلومتر پیش آمده بود ،چه کسی پیشروی دشمن را سد
نمود؟ االن دشمن کجاست؟
آیا با این برخوردها در صورتیکه ارتش را از دست بدهیم و یا تضعیف نماییم ،قادر به حفظ
زمین و تصرف زمینهای دیگر در آینده خواهیم شد؟ و همین طور هزاران سؤال دیگر .یعنی اگر
این سؤاالت ادامه یابد باید تمام کتب نظامی مراکز آموزشی و فرهنگی و دانشکده فرماندهی و
ستاد و تجربیات نظامی به صورت سؤال در آید و از این آقایان سؤال شود .چطور تمام اینها
بیارزش و نادیده گرفته شد .و یک باره افراد غیر نظامی ،راجع به این اطالعات و ارزشها و
فرهنگ نظامی به عنوان مدعی میخواهند از امالء نظامی و عملیاتی فرمانده و نظامیانی که مردان
و فرماندهان جنگ هستند ،غلطگیری و ارزش دهی نمایند؟ آخر اینها که غلطگیری مینمایند،
نبایستی خود امالء نظامی و عملیاتی نوشتن را بدانند و یا الاقل نوشته باشند؟
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از طرفی اگر تمام اینها از نظر این آقایان که امروز بر مسند قدرت قانونی نشستهاند ،ارزش
ندارد چرا تا به حال در جهت از بین بردن و سوزانیدن این کتب و نشریات نظامی اقدامی نشده
است؟ و چرا مراکز فرهنگی تعطیل نشده است و مراکز و نشریاتی دیگر جایگزین ،مطابق سلیقه
آقایان نشده است؟ کدام را باور نمائیم؟
 -64آخر چقدر باید خوشبین باشیم که این برخوردها ،جهت تقویت جنگ و تقویت سلسله
مراتب و تقویت ارتش و تقویت ارزشهای نظامی و جنگی است؟ چقدر باید خوشبین باشیم که این
آقایان می خواستند در خط امام حرکت کنند و این ارتش را که همانا بازوی دفاعی جمهوری
اسالمی با سیاست نه شرقی و نه غربی است ،تقویت نمایند و توسعه دهند؟ چقدر باید خوشبین
باشیم که فکر کنیم این آقایان میخواهند روحیه ارتش و مسئولین آن را تقویت نمایند و قصد
تضعیف آن را ندارند؟
 -65آیا کشور جمهوری اسالمی ایران میتواند فقط متکی به بسیج و سپاه باشد؟ آیا مملکت
نباید به نیروی پایدار و قوی و در دسترس که همانا ارتش است متکی باشد؟ آیا مردم کشور در
حال و آینده نباید به طور همیشگی و پایدار در مرزهایشان ،ارتش قوی جهت جلوگیری از تجاوز
قطعی یا احتمالی دشمن داشته باشند؟ آیا دشمن باید وارد شهرها شود؟ آیا دشمن باید وارد
رختخوابها شود؟ وقتی سلسله مراتب ارتش ضعیف باشد ،وقتی که سلسله مراتب ارتش قطع
شود ،وقتی فرماندهان رده باال ،رسالت فرماندهی خود را واقف نباشند و یا توجه ننمایند و یا به
دنبال حفظ موقعیت باشند ،وقتی که فرماندهان میدان جنگ را غیر نظامیان و افراد غیر مطلع از
اصول نظامی و در رابطه با عملیات به محاکمه بکشند ،وقتی که ارتش را زیر دست سپاه قرار
دهند ،دیگر چه انتظاری غیر از این میتوان داشت؟ آخر سکوت چقدر؟ آیا در این شرایط هم
سکوت نمودن خدا پسندانه است؟ آیا به نفع جمهوری اسالمی است؟ آیا سکوت باعث هدر رفتن
خون شهدا نخواهد شد؟ آیا دشمن بر ما غلبه نخواهد کرد؟ آیا خدای نکرده قراردادهایی نظیر
ترکمنچای و گلستان آن هم در عصر جمهوری اسالمی بر ما تحمیل نخواهد شد؟ آیا به حیثیت و
اعتبار اسالم لطمه نخواهد خورد؟ آیا کشوری که بازوی دفاعی ضعیف داشته باشد و بعد هم از بین
برود یعنی چه؟
 -61مگر نه اینکه گفتهاند روحیه سه چهارم قوا است آیا در مورد حفظ و افزایش روحیه
ارتش چه اقدامی انجام شده است؟ آیا این برخوردها که اخیراً به عنوان نمایندگان قانون ،بعد از هر
تک دشمن تعدادی پرونده ساز و کیف به دست به سراغ یگانها و به خصوص فرماندهان میآیند،
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در جهت انهدام روحیه رزمی نظامیان و فرماندهان صحنه درگیری نیست؟ آیا در نهایت باعث
نابودی ارتش نیست؟ آخر چقدر باید خوشبین باشیم؟
 -67امروزه با وجود قانون اساسی و وجود امام و با توجه به اینکه ایشان چه قبل و چه بعد از
انقالب تا به حال این چنین حامی و پشتیبان ارتش بودند و تودهنی به دشمنان ارتش که همانا
دشمنان انقالب بودند زدند ،و حال اینطور فرماندهان لشکر و تیپ و گردان و گروهان صحنه
درگیر جنگ را از پشت خاکریزها به پشت میلههای زندان میآوردند ،چه معنایی دارد؟
امروز وقتی کسانی نظیر صادقیگویا ها و معارف ها را که همگان آنها را و سوابق خدمتی آنها
رامیشناسند به پشت میله زندان میآورند ،دیگر چه کسانی را باقی خواهند گذارد؟ آیا این
فرماندهان را از صحنه جنگ خارج نمودن ،دیگران را به ادامه جنگ و مسئولیت تشویق خواهد
نمود؟ آیا تا به حال اینها کسی را از پشت جبهه به علت نیامدن به جبهه به محاکمه کشیدهاند؟
اگر میبینید صدام در جبهه این کار را میکند ،او در گوشه عراق هم آنهایی را که از جبهه رفتن
امتناع مینمایند به محاکمه میکشد ،ولی در شهرهای ما تعدادی همچنان مشغول چپاول جان و
مال مردم هستند و سیر صعودی سرمایههایشان همچنان با سرعت رو به باال میرود و این
نظامیان در جبهه نیز همچنان سیر صعودی گرفتاری و مشکالت و محرومیتها و بیمهریهایشان
در نهایت محاکمهشان؟ آخر این اختالف چقدر قابل توجیه است؟
 -65ما که یک عمر سرباز بودیم و سربازی زندگی کردیم مگر چه داشتیم و چه داریم؟ ما که
قُپه داران هستیم آهی در بساط نداریم چه رسد به زیر دستان؟ ما در این دنیا فقط آبرو و عزت و
شرف سربازی کسب نموده بودیم و حفظ نمودهایم و بدان نیز افتخار داشتیم و داریم که این را هم
میخواهند از ما بگیرند ،دیگر خوشبینی چقدر؟ ما که آنقدر انسانهای عارف ،مانند امام نیستیم که
اگر دوست و دشمن بر ما بشورند ،هدف خدایی خود را دنبال نماییم و دلسرد نشویم ،ما سربازان
پرعاطفهای هستیم که مهر و محبتها ،ما را دلگرم و بیمهریها ما را دلسرد میکند .ما از ابتدا با
پذیرفتن این حرفه ،سر خود را در مقابل تیر دشمنان بلند گرفتیم ،اما دیگر برای قلم این پرونده
سازان و کیف بهدستان که آبرو ،شرف و عزت سربازی ما میبرند ،آماده نکرده بودیم و آماده
نیستیم.
 -69وقتی تمام امکانات و مسئولین کشور ،متعلق به سپاه و یا در اختیار و کمک او هستند ،اما
امکانات ارتش همان امکانات باقیمانده از سیستم اداری و کاغذ بازی و تأخیری گذشته است و
فقط از طریق بودجه تصویبی ،آن هم با مشکالت زیاد در سر راه هزینه آن در داخل و خارج کشور
باشد ،وقتی که تمام امکانات تبلیغی کشور در اختیار سپاه باشد و ارزش زحمات ارتش و اینکه شش
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سال است زمین را در خطوط مقدم پدافندی نگهداری نموده مطرح نشود ،وقتی که در عملیاتها
چهره نظامیان و تالش آنها به نمایش گذشته نشود ،وقتی که فرماندهان ارتش و درجات باالی
ارتش را تحقیر و بیاحترام نمایند ،وقتی به هر سپاهی و رده پایین و باالی آن احترامهای آنچنانی
گذشته شود ،وقتی پادگانهای ارتش به تصرف سپاه درآید و تعدادی نیز از طریق دستور مقامات
مسئول واگذار شود ،وقتی که این پرونده سازان و کیف بهدستان با آقایان سپاهی زیست و نشست
و برخاست و آشنایی و دوستی داشته باشند و با ارتشیان به صورت ناآشنا و بیگانه جهت پرونده
سازی و بازجوئی بیایند ،وقتی که ارتش در خرید تجهیزات خارجی خود جهت جایگزین وسایل از
بین رفته و یا توسعه یگانها ،آن همه مشکالت الینحل بر سر راه خود داشته باشد ،اما سپاه هیچ
کدام از این مشکالت و محدودیتها را نداشته باشد ،وقتی با سقوط مواضع محدودی از یگانهای
کوچک ارتش ،آن هم با آتش و فشار شدید و تمرکز نیروی دشمن ،بدون اینکه نیروی کمکی بعد
از چندین ساعت مقاومت به او داده نشود سقوط نماید و بالفاصله در شهرها شایع شود «سپاهیان
میگیرند و ارتشیان از دست میدهند» و اینکه چند سرهنگ را تیرباران کردهاند و این شایعات را
بر سر زبانها میاندازند و مردم را به ارتش و فرزندان این ملت بدبین مینمایند و در نهایت باعث
اختالف ارتش و سپاه میگردند ،وقتی که بیاحترامیها از طرف بعضی از سپاهیان به نظامیان در
مناطق عملیاتی میگردد ،وقتی که تجهیزات باقیمانده یگانهای نظامی تک خورده به وسیله
سپاهیان به عنوان غنیمت برده میشود ،وقتی که به وسیله یک فرد غیر نظامی به عنوان دادستان
در روز درگیری با دشمن ،فرمانده لشکر را در جلوی پرسنل خود تهدید به دادگاهی و خلع درجه
میکند و کسی پیگیری نمینماید ،آخر با این روند چگونه فکر نکنیم که ارتش جبراً و با این
چنین برخوردها و جو سازیها متوقف و سیر نزولی را تا به سقوط و نابودی و یا کمرنگی و محو
شدن طی نمینماید؟ سپاه به اصرار و فشار و به طور غیر طبیعی و غیر عادی در حال رشد و
توسعه نامناسب نیست؟ آخر ارتش مگر مانع پیشرفت او میباشد که او مانع ارتش شده؟ در حالی
که ارتش بوده او را آموزش داده و خود را جهت ایجاد و توسعه او در اختیار او گذاشت .پس این چه
شیوهای است که آنها و یا بعضی از مسئولین ،با ارتش انجام میدهند .چرا توسعه و تقویت یکی به
قیمت تضعیف و نابودی دیگری باشد؟ آیا مگر رسم پهلوانی نبوده که شاگرد هیچ وقت استاد خود
را به زمین نمیزد؟ آیا دیگر آن رسم جوانمردی را فقط در قصهها باید ببینیم؟ آیا نمیتوان هر دو
را عادالنه ،یکی را به عنوان بازوی دفاعی کشور جمهوری ایران و دیگری را هم به عنوان بازوی
پاسدار انقالب اسالمی ایران تقویت نمود؟ آخر این چه روندی است؟ چرا کسی به این حرکتهایی
که در نهایت به نابودی جمهوری اسالمی میانجامد توجه نمینماید؟ وقتی که پدری دو فرزند
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داشته باشد به اولی کمتوجهی و به دومی پُرتوجهی نماید و بیشتر ،از او تعریف و تمجید و تبلیغ
نماید و امکانات در اختیار او بگذارد ،آیا اولی متوقف و عقب افتاده و دومی رشد و پیشرفت یافته
نخواهد شد؟
 -51مگر نه اینکه جبهه جنگ ما ،جبهه حق است ،جبهه اسالم است ،پس باید در این جبهه
زشتیها و باطلها و ناجوانمردیها و بی صفتیها و نفس پرستیها و شهرت طلبیها و سردار
شدنها و حق پوشیدنها نباشد .باید در این جبهه ،صفات مردانگی ،جوانمردی ،پهلوانی ،پوریایی،
سلحشوری ،سربازی ،فداکاری ،از خودگذشتگی ،علی واری ،رشد و توسعه یابد .یعنی برسیم به آن
روزی که اگر دو نفر در کنار هم کار خوبی را انجام دادیم و سومی آمد پرسید کدامیک انجام دادید،
اولی بگوید او و دومی بگوید این .نه اینکه اولی بگوید همه این کار خوب را من کردم و هر جایش
هم ایراد داشته باشد بگوید او کرده .مسلماً با این وضع این دو هم همرزم ،همدل و همیار نخواهند
شد و از اختالف و طرز فکرشان ،دشمن بهره خواهد برد و هر دوشان را نیز نابود خواهد کرد .ما
باید برسیم به آن روزی که در جبههها اگر به اولی آب دادند ،بگوید بده به دومی و دومی هم
بگوید بده به سومی ،سومی و الی آخر .آیا در جبهه ما این تربیت وجود پیدا نمود؟ و آیا در حال
توسعه این تربیت هستیم؟ و یا اینکه به دنبال تضعیف و تحقیر ارتشیان که در نهایت تضعیف و
نابودی ارتش و بعد نابودی سپاه و سپس خدای ناکرده سقوط رژیم جمهوری اسالمی؟
 -56نمیخواهم بگویم حال که من در زندان هستم ،این حوادث ناشی میگردد .هرگز این
چنین خودپسند و نادان نیستم ،ولی می دانم شخصیت صادقیگویا و سایرین ،نمیتواند به طور
مطلق تنها باشد و تنها با شخصیت فردی او برخورد شود ،بلکه او به عنوان شخصیت
نظامی،شخصیتسرهنگ،شخصیت فرمانده لشکر در روزهای جنگ ،شخصیت یک فرد متعهد که با
علم به اینکه در چنین شرایطی با قبول مسئولیت ،محرومیتها و گرفتاریها و محدودیتها و
مسئولیتهای بیشتر و در عوض ،امتیازات و آسایش و امنیت کمتری را پذیرفته ،به عنوان
شخصیتی که از پایهگذاران عقیدتی سیاسی بوده و سالها در این سنگر خدمت نموده ،به عنوان
کسی که یک عمر با شرف و با آبرو و با ایمان زندگی کرده و برای یگانش به اعتقاد پرسنل وی
فرمانده خوبی بوده و شخصیتی این چنینی به او پیوند داشته و داردمطرح است .لذا محکومیت او به
معنای محکومیت این شخصیتها است و آیا کسان دیگری که نظیر او این شخصیتها را کمتر یا
بیشتر داشته باشند ،زیر سؤال نمیروند؟ یا الاقل برای خودشان تجزیه و تحلیل نمینمایند و آیا
دیگر امیدی برای ادامه خدمت در جبهه جنگ و در ارتش جمهوری اسالمی ایران برای آنها باقی
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میماند؟ آیا دیگر در جبههها فرماندهان احساس امنیت شغلی مینمایند؟ و آیا همان نتیجه گیری را که
من ذکر نمودم حاصل نمیشود؟
 -55این را فقط به عنوان دفاع از خود ننوشتم ،بلکه عمدتاً به عنوان دفاع از ارتش و آرمانها
و دستاوردهای جمهوری اسالمی نوشتم .مدعی هستم شواهد و مدارک در مورد چگونگی و هدایت
عملیات پدافندی 15/5/57و روزهای بعد از آن به قدری مثبت و غرورآمیز است که نیاز به دفاع
اینگونه جهت خود نمیبینم .البته در صورتی که آن مدارک و آن شواهد مورد بررسی اهل فن با
تجربه و منصف قرار گیرد .این را نوشتم جهت جلوگیری از خطرات احتمالی بر اهداف جنگ که خون
شهدا و مجروحین و معلولین و زحمات و مشقات و عرق شرافت ریختنهای رزمندگان اسالم ،چه
ارتشی و چه سپاهی ،چه بسیجی و چه سایر اُرگانها و آحاد ملت است .امید است که مفید واقع شود
و درپیشگاه الهی مسئول نباشیم .من حقایق را به عنوان تکلیف شرعی و انقالبی و میهنی هرچند تلخ
بیان نمودم .عزیزان همکسوت افسر و درجهدار و سرباز از روز پیروزی انقالب تا به حال در جهت
اهداف جمهوری اسالمی جان خود را فدا نمودند و سرباختند ،من نیز حال که اسلحه را از دستم
گرفتهاند ،قلم را به دست گرفته و از خطراتی که بر جمهوری اسالمی انتظار میرود هشدار میدهم،
هر چند برخالف جو و شرایط روز و مصلحتهای شخصی من باشد.هر چند که دادستان این چنینی
را که هماکنون من و همکاران مشابه مرا به پشت میلههای زندان کشاندند ،خوش نیاید .هزچند
که اثر در حکم آنها و اثر سوء بر سرنوشت محاکمه من داشته باشد .تصمیم دارم که درجه و مقام و
سرنوشت خود را فدا کنم و به این طریق جهاد نمایم .اما شما فرماندهان نیز باید جواب این
سؤاالت که ذکر گردید ،بدهید و رسالت تاریخی خود را در این شرایط حساس و سرنوشتساز از
طریق قانونی و سلسله مراتب تا نهایت فرماندهی کلقواانجام دهید و گرنه در پیشگاه تاریخ و
خون شهدا مسئول خواهید بود .والسالم.
به امید پیروزی سریع و نهایی رزمندگان اسالم بر کفر جهانی
به امید پیروزی تمام رزمندگان جهاد اصغر و جهاد اکبر
به امید اعتال و پیروزی و سربلندی و بقای ارتش جمهوری اسالمی ایران
ب ه امید اعتال و تقویت و سربلندی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به دور از هر گونه هوای
نفس و آفتهای ناشی از پیروزیها و خودباوریها
به امید از بین رفتن تمامی باطلها و جلوهگری و درخشندگی تمامی حقها و برقراری
عدالتها در تمام زمینهها ،زمانها ،مکانها ،لباسها ،مقامها و درونها و برونها.
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به امید توفیق همگی ما در جهت اجرای تکالیف و رسالت خود به قصد رضای خدا و شادی
روح شهدای اسالم ،به امید عطای صبر جمیل الهی به ما جهت غلبه بر مصائب و مشکالتها.
به امید سالمتی و طول عمر امام و رهبر کبیر انقالب فرمانده کل قوا و حامی و پشتیبان ارتش
جمهوری اسالمی و سپاه و تمامی ملت ایران و مستضعفین جهان و نیز سالمتی و طول عمر
آیتاهلل العظمی منتظری امید امام و امت.
به امید نابودی دشمنان داخلی و خارجی انقالب اسالمی ایران و ارتش جمهوری اسالمی ایران
و سایر رزمندگان اسالم .آمین
فرمانده لشکر عملیاتی  54پیاده -سرهنگ توپخانه ستاد صادقیگویا
گیرندگان:
 -6ف نزاجا (معاونت عملیات و اطالعات -مد عملیات) جهت استحضار و اقدام بایسته با توجه
به رسالت فرماندهی و تاریخی و تکلیفی که در این شرایط حساس به عهده آن فرماندهی و
ریاست میباشد.
 -5ف نزاجا (بازرسی -دایره بازرسی) جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 -0ریاست سماجا (اداره سوم) جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 - -4ریاست سماجا (بازرسی) جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 -5ریاست اداره حفاظت و اطالعات اجا ا جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 -1ریاست اداره عقیدتی سیاسی اجا ا جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 -7ریاست سازمان عقیدتی سیاسی نزاجا جهت استحضار و اقدام بایسته به شرح ردیف 6
 -5دفتر ریاست جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار ریاست شورایعالی دفاع
 -9وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران (بازرسی) جهت استحضار و اقدام بایسته
 -61کمیسیون اصل  91مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
 -66کمیسیون دفاعی مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
 -65شورایعالی قضایی جهت استحضار و اقدام بایسته
 -60دفتر حضرت امام خمینی فرماندهی کل قوا جهت استحضار
 -64دفتر حضرت آیتاهلل العظمی منتظری جهت استحضار
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ادامه بازداشت مانند روزهای قبل.
آن چه که از این روزها اضافه بر مطلب یادشده یادم میآید ،آن است که در فاصله این
چند روز من یک بار با جناب صیادشیرازی و احتماالً دو بار با منزل و همسرم صحبت تلفنی
کردم .از آنجا که دستاندرکاران آن پادگان محبت و رفتار جوانمردانهای داشتند ،به ویژه
جناب سرهنگ عمرانلو که معاون اداری لشکر  ۴۷و سرپرست باقیماندهها بود ،با همکارای
ریاست دژبان به دفتر معاون لشکر میرفتم و با تلفن آن دفتر ،ارتباط برقرار میکردم.
هرچند که میدانستم این نوع تلفنها در مسیر شنود سیستمهای اطالعاتی و امنیتی و
حتی احتم االً شنود دشمن قرار دارند ،اما من نیز حرف خود را با توجه به این محدودیتها در
این تلفن می زدم .ما به این روش عادت کرده و آموزش داشتیم .در منطقه عملیات نیز در
ارتباطهای بیسیم این محدودیتها را توجه داشته و رعایت میکردیم.
در مکالمه با جناب سرهنگ صیاد شیرازی که آن موقع فرمانده نزاجا بودند ،میخواستم
ایشان را در جریان بگذارم که کار این لشکر و فرماندهی اینجانب در روزهای تک دشمن
بسیار خوب و قابل افتخار بوده است .میدانستم که ایشان در آن روزها گرفتار بیمهریها قرار
گرفته و از وی خواسته شده که دیگر به جبههها نرود و موضوعات فرماندهی نیروی زمینی را
در یگانهای غیر عملیاتی شامل آموزشی ،لجستیکی ،ستادی مدیریت کند و مسئولیت حضور
و مدیریت جبههها را به جانشین خود ،سرهنگ اصغر جمالی بسپارد تا باالخره تکلیف تعیین
فرمانده بعدی نیروی زمینی معلوم گردد .آخرین حرفی که در این مورد گفته میشد ،آن بود
که آقایان سپاه از آقای هاشمیرفسنجانی که آن موقع فرمانده قرارگاه خاتماألنبیاء که
مدیریت مشترك ارتش و سپاه را در جبههها برعهده داشت ،خواسته بودند آقای محسن
رضایی فرمانده سپاه را به عنوان جانشین خود معرفی کند و سرهنگ صیادشیرازی فرمانده
نزاجا را به عنوان معاون آقای رضایی معرفی و حکم آنان را ابالغ کند و در رسانهها نیز منتشر
شود .آنچه که من میدانم این حکم با آن که به ایشان ابالغ شد ،اما به علت مخالفت سرهنگ
صیادشیرازی ،در رسانهها منتشر نشد .جناب صیادشیرازی هم میگفت که من مانند یک
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شخص حقیقی حاضرم مانند یک سرباز یا یک بسیجی در جبهه بجنگم ،اما مانند یک شخص
حقوقی به عنوان فرمانده نزاجا ،اگر در این مسئولیت مورد نظر قرار گیرم تعریف آن میشود،
ارتش زیر دست سپاه .این تعریف از جهت روانی و منطقی و قانونی قابل قبول نیست .در
نهایت به نفع و صالح جبهه جنگ خودی علیه دشمن نیز نمیباشد .از طرفی با پذیرش این
انتصاب ،تمام افراد ارتش از هوایی ،زمینی ،دریایی تحت فرمان شخصی قرار میگیرند که
قابلیت فرماندهی بر آنان را ندارد .در هر حال این حرف را ،جناب صیادشیرازی تا پایان عمر
خود ،در هیچ مجامع عمومی با تمام محبوبیت و مقبولیتها که در افکار عمومی داشت مطرح
ننمود و همچنان این راز را در سینه خود نگهداشت .فقط دوستانی که بسیار صمیمی بودند و
با وی مشورت میکردند ،این موضوع را میدانستند .آنان نیز ملزم شدند که جایی مطرح
نکنند و تاکنون نیز چنین بوده .اما امروز این مطالب کم و بیش در کتابها و خاطرات آمده و
آشکار شده است.
با از خودگذشتگی جناب صیاد در نپذیرفتن این امر ،این روش چیدمان سلسله مراتب
قرارگاه خاتم نیز هرگز به اجراء در نیامد و به فرمانده بعدی نزاجا هم چنین پیشنهادی ارائه
نگردید .اما نظر آقایان طراح این ساختار ،بعدها به شکلهای دیگر در نزاجا اعمال گردید و با
أخذ و ابالغ دستور از مقامات باالتر از ارتش ،نظرات و اختیارات خود را بر مجموعه ارتش
اعمال نمودند .این کار تا پایان جنگ ،همچنان ادامه داشت .مثالً این آقایان تصمیم
می گرفتند کجا عملیات انجام شود ،کجا تمرکز نیرو شود ،کجا نیرو برداشت شود ،کجا
توپخانه نزاجا تمرکز یابد ،کجا بالگردهای نزاجا تمرکز کنند ،کجا هواپیماها عکس بگیرند ،کجا
هواپیماها و پدافند تمرکز کنند و ...
آن روز خوشبختانه ایشان در دفتر خود حضور داشتند و من توانستم با ایشان مکالمه کنم.
من با توجه به آن که خود را یکی از فرماندهان منتخب و منتصب ایشان میدانستم،
نمیخواستم صحبتی که با ایشان میکنم ،وی تضعیف شود و او خیلی محکم از عملکرد
فرماندهان خود در هر جا که الزم بود دفاع کند .زیرا من در مورد آنچه که خود باید با سند و
مدرك و شهود ارائه دهم اقدام خواهم نمود و خود قادر به دفاع از خویش میباشم و نقطه
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ضعفی از من نمیتوانند به دست آورند .ایشان نیز در پاسو من فرمودند ،صادقیگویا من
اطالع دارم که کار شما خوب بوده و با دیگران فرق دارد .آن چه که صالح میدانی انجام ده.
تقوا را در هر حال رعایت کن ،خداوند کمک مینماید .فکر کنم مجموع مکالمه ما بیشتر از
 2-۲دقیقه تجاوز نکرد .در هر حال با این مکالمه تا حدودی خاطرم جمع شد که این بخش
از احساس مسئولیت را که احساس مینمودم ،انجام داده و فرمانده خود را در جریان گذاردم
و او نیز تا حدود زیادی متوجه حقایق و واقعیتهای حوادث اخیر میباشد ،درست انجام
دادهام.
در این مدت چند روز با خانواده و همسرم تماس گرفتم و احوال پرسی نمودم .به شکلی
صحبت نمودم که او فکر کند من از محل کار خود زنگ میزنم و این چند روز نیز به سبب
درگیری با دشمن و اینکه در جلو مستقر بودم و در محل کار معمول نیستم ،نتوانستم زنگ
بزنم .او هم خیلی خوشحال از اوضاع و احوال خوب خانواده و بچهها و نزدیکان خبر داد.
همسرم در سالهای جبهه روش بسیار خوبی داشت و من را در جریان مطالب منفی و
ناراحتیهای خود و بچهها قرار نمیداد .اگر بچهها مریض هم میشدند ،به من چیزی
نمیگفت .حتی در مرخصیها هم نمیگفت که مثالً شبانه ،یکی از بچهها را به صورت
اورژانس بردیم دکتر یا درمانگاه .من بعضی از این مطالب را در سالهای اخیر در البهالی
حرفهای خاطرات گذشته به طور تصادفی در جریان قرار گرفتم .البته باید بگویم که در زمان
جبهه پدر و مادر همسرم و پدر مادر خودم و حتی سایر نزدیکان از نزدیک خانوادهام را
مراقبت و رسیدگی می کردند .این رویه در خانواده تمام رزمندگان معمول بود .اما میدانم که
بعضی از همکارانم از جهت وجود چنین نزدیکانی هم محروم بودند و شرایط بسیار سختی از
سوی همسر و فرزندان خود داشتند.
من تا روزهای اخیر فکر میکردم همسرم از بازداشتی من خبر ندارد ،در حالی که خبر
داشت و به روی من نیاوره بود .در این روزها که این یادداشتها را مینوشتم ،همسرم مقداری از
آنها را خواند و بعد از او پرسیدم که آیا میدانستی من چند روز بازداشت بودم ،گفت :تقریباً
میدانستم .گفتم چطور فهمیدی؟ گفت یکی از افسران که اسمش را گفت و در مرکز آموزش
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درجهداری همکار تو بود ،روزی به درب منزل ما آمد و به شکلی که مثالً میخواست نگرانی من
را برطرف سازد ،گفت جای نگرانی نیست و مشکالت دارد حل میشود .او فکر میکرد من
میدانم و حاال نگرانم .با این حال من جدی نگرفتم و از آنجا که تو را میشناختم خاطرجمع
بودم که مشکلی نخواهد بود و بعد هم که تو یکی دو بار تماس گرفتی ،فهمیدم مشکل حادی
وجود ندارد و دیگر هم این موضوع را وقتی تو مطرح نکردی ،من هم مطرح نکردم.
جمعه 41/8/08
امروز نیز برای بازجوئی مجدد احضار شدم .من در برگه نوشتم که به این بازداشت اعتراض
دارم .ضمناً آقای پورمحمدی چرا بنده را جلو افرادم در میدان جنگ تهدید کرده است؟ او که
اصالً نظامی نیست .ارتش سلسله مراتب دارد .سلسله مراتب من در مسیر این بازداشت من
نمی باشند .نوشتم ایشان با خدای خود و وجدان خود در میان بگذارد که آیا این کارها درست
بوده است؟ من در آن زمان هرچه مینوشتم آن را به من نمیدادند .با این حال کلید واژههای
هر روز را یادداشت دارم و با توجه به آن کلید واژهها و جمالت کلیدی آنچه که یادم میآید و
یقین دارم ،در این کتاب مینویسم .از پاسو به پرسشهای عملیاتی مجدداً خودداری کردم.
بعد که به محل تعیین شده برگشتم ،رئیس دژبان که جناب سرهنگی بود آمد و گفت،
دستور دادها ند شما به انفرادی و بدون مالقات بروید .به این ترتیب یک اطاق مجاور را برای
اینجانب در نظر گرفتند و من از جناب معارف جدا شدم .با اینحال آن اتاق پنجره بزرگ به
بیرون داشت و ما از آن طریق با هم صحبت میکردیم .اما من حق بیرون آمدن از اطاق را
نداشتم .همین وضع برای من خیلی سخت بود .آن وقت متوجه شدم که انفرادی برای آنان
که چنین شرایطی هم ندارند و جای کوچک و بدون نور مستقیم و دیدن کسی است چقدر
میتواند طاقتفرسا باشد.
باالخره این روز و شب نیز پایان یافت.
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شنبه 41/8/08؛ بازجوي جدید
در این روز مجدداً برای بازجوئی احضار شدم .در این روز دیدم که یکی از سرهنگهای
قضایی شاغل در سازمان قضایی در دفتر بازپرس حضور دارد و سن و سال وی هم از من
بیشتر بود .من با آن که خودش را معرفی ننمود ،قبالً همراه یکی دیگر از همکاران وی که او
هم سرهنگ قضایی بود و من او را میشناختم ،دیده بودم و میدانستم ایشان از افسران
قدیمی این سازمان است .ایشان در کنار خود ،مرد جوانی را نیز معرفی نمود :آقای امیری
بازپرس جدید پرونده شما می باشد .به من توصیه نمود که شما همکاری و جواب سؤاالت
ایشان را در بازجوئی بنویسید که باالخره کار بازجوئی پایان یابد و شما هم آزاد شوید تا
باالخره رسیدگی در دادگاه ،ما نمیخواهیم شما را اذیت کنیم بلکه میخواهیم پرونده را
تکمیل کنم و سیر مراحل دادرسی و جمالتی شبیه این حرفها .گله میکرد که چرا شما تا
به حال همکاری نکرده و پرونده بازجوئی را متوقف نگه داشتهاید .حاال آن آقای امیری ،نام
اصل وی بود یا مستعار ،خبر ندارم .شاید آن زمان فکر کرده بودند ،با این روش و تغییر
بازپرس ،این پرونده را تکمیل کنند و به جایی برسانند و تکلیف من را نیز از این حالت که
داشت مسئلهساز می شد به شکل مناسبی معلوم کنند .من نیز با توجه به آن که در این چند
روز با آن نامه «غروب سرداران غمانگیز است» پیام خود را داده و با فرمانده نیرو نیز تماس
گرفته بودم و از طرفی دیدم باالخره یک نظامی فرستادند با من صحبت کند ،صالح دیدم که
دست از اصرار بر حرف خود بردارم و کمی انعطاف به خرج داده و کار پرونده را پیش ببرم،
ضمن آن که نقطه ضعفی هم از خود سراغ نداشتم که بخواهند علیه من استفاده کنند .ضمناً
خبر داشتم که در این چند روز تعدادی از همکاران این آقای دادستان از افراد تیمهای ویژه
منتخب و نیز سازمان قضایی در لشکر حضور یافته و تعدادی را در آن محل و نیز در دادسرای
نظامی بازجوئی کرده و مقدار زیادی هم مدارك از لشکر خارج نمودهاند تا علیه اینجانب و
شاید بعضی از همکارانم به استناد اتهام قرار دهند .با این حال با همان اعتقاد که به
کمکهای بینهایت خدای خود داشتم ،آمادگی خود را اعالم نموده و کار بازجوئی آغاز شد.
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از نوع سؤاالت آقای امیری معلوم بود که اطالعات کافی از سوابق لشکر که میتوانست
علیه اینجانب باشد ،در اختیار وی گذارده بودند و یا آنکه در این چند روز ،ایشان از اعضای
همکار دادستان در فعالیت میدانی در داخل لشکر بود.
با اینحال هر سؤالی میشد ،من پاسو را مینوشتم .یادم میآید این اوراق بازجوئی
شمارهگذاری می شد ،تا روزهای بعدی که به پایان رسید به بیش از  ۳0صفحه رسید .ای
کاش روزی این پرونده آشکار میشد تا نسل کنونی در جریان قطعهای از تاریو نظامی و
شرایط آن روزگار قرار گیرد.
بعد از بازجوئی به همان اتاق انفرادی برگشتم و گذشت زمان تا روز بعد.
دوشنبه  41/8/04؛ ادامه وضع روز گذشته
یادداشت من نشان میدهد ،امروز هم آقای امیری بازجوئی نمود .اما سؤاالت چه بوده
یادداشتی ندارم .بعد برگشت به محل استقرار تا روز بعد.
سهشنبه  8/01؛ چهارشنبه 41/8/04
از این دو روز یادداشتی ندارم .نمیدانم بازجوئی ادامه یافت و یا آنکه آقای بازپرس درصدد
جستجوی مدارك و شهودی دیگر علیه اینجانب با توجه به پاسوها بود.
پنجشنبه 41/8/01
یادداشت من نشان میدهد که امروز دوبار برای بازجوئی رفتم.
ساعت  ۴تا  ۷۲:۲0و ساعت  ۷۴:۲0تا  20:۲0سؤاالتی به شرح زیر را پاسو دادم.
 شرح وقایع؟ اقداماتی که در خطوط پدافندي جهت جلوگیري از رخنه دشمن ،از زمانی که لشکر این خطرا تحویل گرفت ،چه بوده؟
 نیروهاي خودي و ترتیب گسترش لشکر؟ -نیروهاي دشمن در درگیري و قبل؟

جمعه ۴۳/۸/20؛ ادامه بازجوئی ۲۱۳/
 اقدامات راجع به میادین مین؟ با وجود خطر ،چرا اقدام جدي انجام نشده بود؟ طی شماره  ، 41/0/28ق غرب منعکس نموده بود میدان مین ایجاد شود .برآورد ،گزارش ،دریافت؟ نحوه رخنه دشمن و سقوط مواضع و ساعات آن و چگونگی عکس العمل و صدور دستورات وچگونگی دستور عقب نشینی؟
 -آمار تلفات و ضایعات؟

من پاسوهای خود را در یادداشتهایم ننوشتهام ،ولی یادم میآید برای همه این سؤاالت
پاسو مناسب داشتم و آنچه هم که نیاز به مدرك بود ،خواستم یا از ستاد لشکر بگیرند ،من
همراه خود ندارم و یا اعداد و ارقام دقیق را از لشکر بگیرند .در مورد دستور عقبنشینی هم
حرفی بود که میخواستند دهانمان بگذارند که من نیز تکذیب میکردم و استدالل مینمودم.
البته در آن روزگار اگر کسی تمام یگانش از بین میرفت و بعد موضع یگان هم سقوط میکرد
عیب نبود .اما اگر موضع سقوط میکرد ،ولی یگان حفظ میشد و در فرصت بعدی یا شرایط
بهتر و با انهدام دشمن موضع سقوط شده تصرف میشد ،عیب بود .یعنی هدایتکننده یگان
به شکلی که حتی اگر صددرصد آن از بین روند ،بازخواست نمیشد .هرچند که ما در چنین
شرایطی قرار نگرفتیم و نیروها ضمن تالش برای حفظ مواضع ،موجودیت خود را نیز تا آخرین
حد ممکن حفظ کردند ،اما این دادستانی با این حرفها میخواست علیه ما پروندهسازی کند.
البته با نگاه تاکتیکی و نظامی از هر کدام از این حرفها در جای خود میتوان دفاع کرد .اما با
نگاه غیرنظامی و شرایط بیان شده در صفحات قبلی ،حرف حساب هم ،بهعنوان دفاع ،قابل
قبول و قابل درك نبود.
جمعه  41/8/21؛ ادامه بازجوئی
در این روز از ساعت  ۳تا  ۷۲:۲0بازجوئی شدم .سؤاالت عبارت بودند از:
 چگونگی مرخصی فرماندهان؟ چرا بازجوئی پس ندادید؟ میادین تیر که در اردیبهشت ماه ایجاد شد؟ -چه ارتفاعاتی سقوط کرد؟

 /۲۱۴چگونه میجنگیدیم

شنبه 41/8/20
امروز از ساعت  ۳تا  ۷۷بازجوئی شدم .سؤاالت:
 فرماندهان و معاونین چگونه در مرخصی بودند؟ شما فعالً متهم هستید به عدم اطالع کافی از خطوط پدافندي و نیز تعلل در انجام وظیفهنظامی در هدایت عملیات که باعث سقوط روحیه پرسنل و شکستن خطوط پدافندي گردید.

در پاسو این سؤال من چند جمله به شرح زیر در دفتر خود نوشتهام.
 تعجب میکنم چگونه نتیجهگیری...
 پس چگونه هدایت نمودم...
 پس چطور مواضع حفظ شد؟
 مدعی هستم اهل فن بیایند و درخشانترین و افتخارآمیزترین ...
 تعلل یعنیچه؟
 عدم اطالع کافی یعنی چه؟
 چرا توجه نمیکنید به آن همکاریها ،صمیمیتها ،حمیتها ،اطاعتها و احترامها؟
 لطمهای که به روحیه من خورده خداوند التیام بخشد.
یکشنبه  41/8/22؛ دوشنبه 41/8/28
از این دو روز یادداشتی ندارم .نمیدانم چه وضعی داشتم.
سهشنبه 41/8/28
ساعت  ۷۴تا  ۷۴بازجوئی شدم.
 -شما متهم هستید تعلل در انجام وظیفه و عدم اطالع کافی ،آخرین دفاع خود را بیان نمائید.

سهشنبه ۲۱۱/ ۴۳/۸/2۸

در پاسو بخشی از مطالبی که یادم مانده بود ،آن روزها در دفتر یادداشت خود به شرح
زیر نوشتهام:
 تعجب میکنم و هیچ دلیلی تا بهحال دریافت نداشتم.
 ادعا مینمایم یکی از انگشت شمار فرماندهان باشم که بیشترین اطالع را از یگانم
دارم.
 شما  2۸ساعت وقت فرمانده لشکر را در شبانه روز بین کارهای زیر تقسیم نمائید:
 از سربازان درخط سؤال نمائید که چند دفعه من را دیدهاند؟
 در جهت افزایش کیفیت عملیاتی ،نظامی و عقیدتی یگان فعالیت نمودهام.
 از قرارگاه غرب و دیگران و عقیدتی سیاسی بپرسید.
 اگر از اتاق کار شما و حتی خانه شما هم سؤال نمایند میتوان اتهام عدم اطالع
کافی وارد نمود .در حالیکه من به تمام سؤاالت شما پاسو دادم.
 آیا شما حاضرید به این اتهام سوگند بخورید ،من در رد این اتهام سوگند میخورم.
 خدایا مگر ما در این دنیا چه داشتیم ،جز آبرو و شرف سربازی ،یک عمر با آبرو و
ایمان زندگی کردن ،این را میخواهند از ما بگیرند .خدایا آبروی مرا مریز .اللهم و
من ارادنی بسوء فارده...
 من در مشاغل فرماندهی و حتی سایر مشاغل موفق بودم .حتی قبل از انقالب ،شما
هیچ نقطه ضعفی در من نخواهید یافت .الحمدهلل.
 شما کسی را محاکمه می کنید که از یک خانواده روستایی متولد شد و با مشقت و
سختی تحصیل نمود .کسی است که یک رکعت نماز قضا ندارد و اگر داشته بهجا
آورده ،یک روز از کودکی تا به حال ترك نماز ندارد .یک روز به غیر از این ماه
مبارك رمضان که مسافر بوده ،بدهی روزه ندارد .شما مگر نمونه این افسر ،در ارتش،
چند نفر دارید؟ پس اگر دیگر این کس را قبول ندارید ،پس چه کسی را قبول
دارید؟ خدایا اینها را برای تو انجام دادم و از کسی انتظاری ندارم .ولی مگر بعد از

 /۲۱۴چگونه میجنگیدیم

شهادت حضرت علی (ع) ،آن مردم که از او دور بودند ،سؤال نکردند ،آیا علی ،نماز
هم میخواند؟
 من در فرماندهی هرجا تحویل دادم ،آن قدر آثار نیک و سازندگی باقی گذاشتم که
دعای خیر پرسنل و نیز فرمانده بعدی پشت سر من بود.
 شما چرا سؤال نمیکنید که چگونه چهار گردان در مقابل  ۷۸گردان دشمن یعنی
چهار تیپ به اضافه دو گردان پیاده و تانک مقاومت کرد؟ چگونه پیشروی دشمن
سد شد؟ چگونه سایر مواضع حفظ شد؟ چگونه ارتفاعات زالو آب و نمهکالن که
هدف اصلی دشمن بودند و کلید منطقه بود ،حفظ شد؟ شما که میدانید آنجا نیرو
نبود ،پس صبح  2/2۱چه کسی روی آن ارتفاعات نیرو فرستاد؟ چگونه دشمن با ۲۲
گردان در آن منطقه تک نمود و نتوانست آنجا را بگیرد .امام جمعه تهران هم اشاره
کردند .چگونه به جای قدرشناسی و پاداش ،پشت میلهها؟ آیا این نتایج ،جز از
مقاومت و نبرد پرسنل شجاع لشکر میتواند باشد؟ جز از هوش نظامی ،درایت و
کفایت فرمانده این لشکر باشد؟
یا حضرت رسول (ص) ،یا حضرت علی (ع) ،یا حضرت امام حسن (ع) ،شما اگر در
این روزها بودید و میجنگیدید ،این محاکم را چگونه میگذراندید؟ چگونه درباره
رفتار دادستان جوان عمل میکردید؟ چگونه میتوانستید هم خداپسند و هم
محکمهپسند عمل نمائید؟ پس ما منبعد چگونه این کار را بکنیم؟
 خدایا من را ببخش از این همه خودستائی ،ولی چه کنم ،اینها حیثیت من را
میبرند .حضرت علی (ع) هم در نهجالبالغه در جایی خود را میشناساند و از خود
تعریف مینماید .من هم الزم میدانم خود را بشناسانم.
 شما چگونه میگویید تعلل ،به کسی که در چهار شبانه روز حتی نیم ساعت و حتی
یک دقیقه هم به رختخواب نرفت .اگر هرچه بوده به صورت چرتهای لحظهای بر
روی صندلی و یا نیمکت بوده ،در این مدت یا پای بیسیم و یا رفتوآمد به قرارگاه
فتح و یا حضور در مناطق درگیر بوده؟

شنبه ۲۱۳/ ۴۳/۸/2۴

خواننده این سطور توجه نمایند مطالب نوشته شده بخشی از پاسوهای اینجانب بوده که
نکات کلیدی آن را در دفتر خود نوشته بودم .مسلماً متن کامل سؤاالت و پاسوها در پرونده
مربوطه موجود است .اگر امکان دسترسی باشد و معدوم نشده باشد ،باید به سوابق سازمان
قضایی نیروهای مسلح مراجعه نمود.
چهارشنبه 41/8/21
یادداشتی از این روز ندارم.
پنجشنبه 41/8/24
شب دستور ترخیص جناب معارف را اطالع دادند .ایشان در این چند روز در رابطه با موضوع
منطقه و پرونده خود مانند اینجانب در نوبتهای مختلف بازجوئی میشد و به محل برمیگشت.
از این روز درباره خود یادداشتی ندارم.
جمعه 41/8/21
جناب معارف ترخیص شد و خداحافظی نمود .درباره خودم یادداشتی ندارم .هرچند از این
که ایشان ترخیص شدند ،خوشحال شدم ،اما به جهت آن که تنها ماندم و همصحبت نداشتم
دلتنگ بودم.
شنبه 41/8/24
یادداشت دارم که امروز تولد امام رضا (ع) بود و ستوان امیری آمد مالقاتم .البته در این
چند روز به طور متوالی و متناسب این کار را میکرد و با کمال معرفت و جوانمردی از هر
کمکی دریغ نمیکرد .سرزدن های این مرد و یار جوان برای من در آن روزها بسیار
روحیه بخش و دلگرم کننده بود .احتماالً آن روز به مناسبت تولد امام رضا (ع) شیرینی و میوه
هم همراه خود آورده بود.

 /۲۴0چگونه میجنگیدیم

یکشنبه 41/8/21
یادداشت نمودهام ،امروز هم ستوان امیری به مالقات آمد.
دوشنبه 41/8/81
امروز ستوان امیری به مالقات آمد .ضمناً در محل اقامت ،رادیو هم داشتم و در برنامه
صبح رادیو ،قسمت اول مصاحبه رادیویی اینجانب با جناب براری که در صفحات قبل اشاره
نمودم ،پخش شد و من از شنیدن آن لذت بردم.
سهشنبه 41/8/80
امروز صبح قسمت دوم مصاحبه رادیویی اینجانب پخش شد .احتماالاً جناب سرگرد
شرفیان فرمانده گردان  ۷۴2آمد مالقاتم و جناب وفاپور .اسامی این دو نفر را بدون توضیح
یادداشت نمودهام .جناب وفاپور درجهدار متصدی رکن دوم گردان  ۷۴2بود.
چهارشنبه 41/1/0
یادداشتی ندارم .احتماالً در این روز با جناب سید حسام هاشمی ارتباط تلفنی داشتهام.
چون فقط نام ایشان را بدون توضیح نوشتهام.
پنجشنبه 41/1/2؛ ترخیص
امروز دستور ترخیص اینجانب صادر شد .رئیس دژبان لشکر  ،۴۷جناب سرهنگی که نام
ایشان را فراموش کردم و او هم از جوانمردان روزگار بود ،با امضایی به ضمانت پانصد هزار
تومان من را ترخیص نمود و ساك خود را برداشتم و همراه ستوان امیری آمدم به شرکت
مسافربری و خرید بلیت و خداحافظی صمیمانه با ایشان و حرکت اتوبوس از کرمانشاه به
تهران در ساعات شب.
این نکته را هم بگویم در این چند روز که من در بازداشت بودم و نیز موقعیت خطیر
لشکر ،جناب سرهنگ احمدیان را از قرارگاه غرب به عنوان سرپرست موقت لشکر به صورت

جمعه ۴۳/۳/۳؛ نامه گردان ۲۴۷/ ۷۴2

مأمور برای کمک به جناب سرهنگ نشاطی که معاون عملیاتی لشکر بود ،فرستاده بودند و او
امور جاری را با همکاری همکاران در این شرایط مدیریت میکرد.
جمعه 41/1/8؛ ورود به تهران
در ساعات اول صبح رسیدم به تهران و منزل و دیدار خانواده و ادامه زندگی با شکر مجدد
به درگاه الهی برای تمام خوبیه ای پیوسته و بدون انقطاع از طرف او .فقط او .فقط او .وحده
ال اله اال هو.
دردفتر یادداشت من تاریوهای پراکندهای نوشته شده که من نیز در این مرحله از خاطرات،
از بیان مطالب به شکل روزشمار خارج میشوم و فقط تاریوهای یادداشت شده را توضیح
میدهم.
جمعه 41/1/1؛ نامه گردان 042
به تاریو این روز در سوابق خود نامهای دارم که لشکر  ۴۸به قرارگاه غرب نامه مورخه
 ۴۳/۳/2گردان  ۷۴2را به شرح سطرهای بعد ارسال نموده است.
بسمه تعالی
از :لشکر عملیاتی ،54رکن  6منطقه
به :فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب

شماره 6/67/416/16/504 :
تاریخ 15 / 5 / 9 :

موضوع  :سرهنگ ستاد علی صادقیگویا
بدین وسیله یک برگ رونوشت گزارش گردان  655پیاده که پرسنل رزمنده این یگان در عملیات پدافندی
مهران شرکت نموده و با پایمردی و رشادت در برابر تک مذبوحانه دشمن ایستادگی نمودهاند ،به پیوست جهت
استحضار تقدیم میگردد.
ف ل ع  : 54سرهنگ ستاد علی صادقیگویا
از طرف  :سرهنگ حبیبی

 /۲۴2چگونه میجنگیدیم
بسمه تعالی
از :گردان 655
به :فرمانده لشکر عملیاتی54

شماره 6/67/416/16/504 :
تاریخ 15 / 5 /5 :

موضوع :روحیه
مقام عالی را آگاه میسازد
با کمال تأسف اطالع یافتیم که فرماندهی محترم ل ع خرمآباد ( سرهنگ صادقیگویا ) به اتهام واهی
دستور عقبنشینی به یگانها ی مانوری ،در حال حاضر در بازداشت به سر می برند .در این برهه از زمان که
دشمنان قسمخورده خارجی و ضدان قالبیون داخلی و منافقین کوردل ،قصد خرابکاری و برهم زدن اوضاع
جاری مملکت را دارند ،بازداشت کردن یکی از فرماندهان الیق ارتش جمهوری ا سالمی که یکی از با
ایمان ترین افراد نظامی نسبت به کشور و مبادی و دست آوردهای آن انقالب خونبار اسالمی میباشد ،غیر از
آب را به آسیاب دشمنان مرزوبوم و منافع میهن اسالمی ریختن چیز دیگر نمیباشد .آیا مسئولین قضایی
کشوری فکر نمی کنند که با این عمل چه ضربه جبران ناپذیری به روحیه پرسنل متعهد و زحمتکش و
ایثارگر که تحت فرماندهی مدبرانه وی بودهاند وارد میآور ند .آیا مسئولین فکر نمی کنند که اگر فرماندهان
نظامی در این موقعیت خطیر امنیت شغلی نداشته باشند و این گونه با آنان برخورد شود ،در آینده هیچکس
مسئولیت فرماندهی را قبول نخواهد کرد.
با نگرش به تک دشمن در مورخه  15/5/57در منطقه استحفاظی و ایجاد رخنه در خط پدافندی این
یگان و مقاومت پرسنل جمعی ،تحت فرماندهی مدبرانه این افسر شجاع و باایمان که موجب پوشاندن رخنه
گردید ،دلیل بر عدم صدور دستور عقبنشینی می باشد و در ضمن برابر شواهد و قرائن و بهدست آوردن
مدارک از دشمن ،عالوه بر شهر مهران ،ارتفاعات زالو آب که شامل ارتفاع  040و کلهقندی و قطع جاده
ارتباطی یگانهای مستقر در ارتفاعات نمکالنبو ،از هدفهای اصلی دشمن بوده است .این افسر با تشکیل
دستههای رزمی از یگانهای اداری لشکر و استقرار آنها روی ارتفاعات مورد بحث از پیشروی دشمن در این
منطقه جلوگیری نموده که این امر بازپسگیری هدف های اشغال شده توسط دشمن را تسهیل و تسریع
نموده است .علیهذا پرسنل جانبر کف و رزمندگان این یگان انتظار دارند که هرچه سریع تر در مورد آزادی
و بازگشت مشارالیه به محل فرماندهی خود و خدمت به میهن اسالمی و رهبری یگانهای تحت
فرماندهی خود در زمانی که رزمندگان اسالم می روند که بنیاد کفر صدامی را در منطقه ریشهکن نموده و
جنگ تحمیلی را با پیروزی اسالم به پایان برسانند ،اقدام عاجل فرمایند ،تا پیش از این موجب تضعیف
روحیه آفندی رزمندگان این یگان نگردد.
از خداوند بزرگ طول عمر رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و توفیق هرچه سریعتر و
بیشتر سایر خدمت گزاران به اسالم و رزمندگان عزیز را آرزومندیم.

و من اهلل التوفیق
فرمانده گردان  :655سرگرد شرفیان

دوشنبه ۴۳/۴/۲؛ حرکت با هواپیما به سمت کرمانشاه ۲۴۲/

جمعه  41/1/8تا پنجشنبه  ،41/1/04مرخصی و در تهران
جمعه  41/1/01تا جمعه  ،41/1/28مسافرت با خانواده به شمال
در این چند روز همراه خانواده و خانواده نصر و خانواده هاشمی در مسافرت و در شمال در
چند جا مقیم و مهمان بودیم.
شنبه 41/4/0؛ حضور در دفتر فرمانده نزاجا
در این روز با احضار فرمانده نزاجا ،جناب سرهنگ حسنیسعدی در دفترشان حضور یافتم
و ایشان اطالع دادند که برای فردا آماده باشم به منطقه برویم برای تودیع اینجانب و معارفه
فرمانده لشکر جدید .با جناب حسنیسعدی در زمانی که فرمانده لشکر  2۷شده بود از روز
آغاز انتصاب ایشان که چیدمان همکارانشان را نیز در آن زمان جناب صیادشیرازی از من
مشورت خواست و من اسامی را ارائه دادم ،از نزدیک آشنائی ،همکاری و رابطه خدمتی خوبی
داشتم .آن زمان من معاون نظامی عقیدتیسیاسی لشکر  2۷بودم و شناخت خوبی از افسران
لشکر داشتم .ضمن آن که از ستوانی در این لشکر مشغول خدمت بودم .من با توجه به عدم
احساس امنیت شغلی ،اصالً تمایلی به ادامه مسئولیت شغلی فرماندهی لشکر نداشتم .این وضع
در حالی بود که پرسنل مسئول لشکر تا رده گروهان ،به شدت عالقمند به برگشت اینجانب به
لشکر بودند .بنابراین از خبری که جناب حسنیسعدی دادند ،قلباً راضی بودم.
دوشنبه 41/4/8؛ حرکت با هواپیما به سمت کرمانشاه
امروز بعدازظهر همراه فرمانده نزاجا ،از فرودگاه مهرآباد با هواپیمای فرندشیب نزاجا که
در محدوده آشیانه هوانیروز مستقر بود به سمت کرمانشاه حرکت کردیم .پس از فرود در
پایگاه هوانیروز کرمانشاه ،با خودرو به گیالنغرب ،که قرارگاه غرب در محدوده آن مستقر بود،
رفتیم و شب را در آنجا ماندیم.

 /۲۴۸چگونه میجنگیدیم

سهشنبه 41/4/8؛ حرکت با بالگرد به سوي صالحآباد؛ مراسم تودیع و معارفه
صبح با بالگرد همراه فرمانده نزاجا و جناب سرهنگ بهمن شهیدی که برای فرمانده جدید
لشکر  ۴۸تعیین شده بودند ،به سوی صالحآباد ،قرارگاه لشکر حرکت کردیم .حدود ظهر
مراسم تودیع و معارفه به شکلی ساده و سربازی انجام شد و دقیقاً یادم نیست فرمانده نزاجا
بعد از صرف ناهار به قرارگاه غرب یا کرمانشاه مراجعت نمودند .من نیز شب در قرارگاه باقی
ماندم برای توجیه سرهنگ شهیدی و دیدار با همکاران.
جناب سرهنگ بهمن شهیدی را از زمان دانشجویی میشناختم .در سال  ۸۱ایشان
دانشجوی سال  ۷بود و من دانشجوی سال  ،2آن موقع فرمانده دانشکده افسری ،سرلشکر
ناظم دستور داده بود که در هر گروهان سال ۷و 2و  ۲با هم ادغام باشند و در آسایشگاه نیز
با هم باشند .بنابراین من و ایشان به اصطالح دانشجویی هم تخت بودیم .تختهای دو طبقه.
هر کدام روی یکی از این تختها استراحت مینمودیم .ضمناً این را بگویم که ایشان به ظاهر
لباس دانشجویی بر تن داشت .اما قبل از ورود به دانشکده ،افسر جزء با ورودی دیپلم و
آموزشگاه افسری بود که شکل ترفیعاتی آنان با افسران دانشکده افسری تفاوت داشت و در هر
درجه یکسال اختالف بود و نیز سایر اختالفات ترفیعاتی و انتصاباتی که مقرر بود .این افسر
جوان برای راهگشایی در پیشرفتهای آینده خدمتی خود ،مانند سایر دانشجویان ورودی
جدید از مسیر آزمایشات و معاینات عبور نموده و دقیقاً به شکل ما در میآمدند و برابر همان
مقررات با آنان رفتار میشد و آنان نیز اطاعت داشتند .در هر حال در زمان دانشجویی ،او قبالً
دورههای چتربازی و تکاوری و چریکی را طی نموده و افسر ورزیدهای بود و خاطرات ارزندهای
از سالهای خدمتی گذشته خود گاهی برای ما تعریف مینمود .شبیه ایشان تعداد دیگری نیز
در بین دانشجویان سال ۷و 2و  ۲بودند و مشکل خدمتی با همدیگر نداشتیم و رفاقت جوانی
ضمن حفظ حریمهای خدمتی همچنان بین ما برقرار بود .آن زمان با جناب شهیدی
خصوصی صحبت کردم .درد دل داشت و میگفت با شرایط حاکم بر امنیت شغلی فرماندهی
به این کار راضی نبودم ،از طرفی مشکل خانوادگی -احتماالً بیماری همسر ،اگر اشتباه نکنم-
هم دارم .باالخره با اصرار فرماندهی نزاجا ،برای این مسئولیت انتخاب شده بود.

دوشنبه ۴۳/۴/۷۱؛ حضور در دفتر فرمانده نزاجا ۲۴۳/

ضمناً جناب سرهنگ علیاری هم از دوستان خدمتی وی در سالهای جوانی در هوابرد بود و
از این جهت خوشبختانه دلگرمی داشت.
چهارشنبه 41/4/1؛ مراجعت به تهران
امروز صبح همراه جناب سرهنگ نشاطی که مدتها بود به مرخصی نرفته بود ،به سمت
تهران حرکت نمودیم .حدود نیمهشب بعد از پیاده نمودن جناب نشاطی که آن وقت منزلشان
در مهرشهر کرج بود به منزل رسیدم.
دوشنبه 41/4/01؛ حضور در دفتر فرمانده نزاجا
امروز برابر احضار دفتر فرماندهی ،به حضور فرمانده نزاجا ،جناب حسنیسعدی رفتم و
ایشان درباره شغل بعدی من مذاکره و نظرخواهی نمود .حرفها چه بود ،االن چیزی یادم
نمی آید .در هر حال بدانید این روزها من در منزل و مشغول امور شخصی بودم و در مسیر
خدمتی روزانه قرار نداشتم .ضمناً این را هم بگویم که جناب حسنیسعدی تمام انتصابات
جناب صیادشیرازی را در این مدت تغییر داد و هر کدام را به مشاغل دیگری انتصاب داد،
حتی مشاغل نزولی نسبت به شغل قبلی .با این حال تمام آن افسران با تعهدی که داشتند،
دم بر نیاوردند و به هر شغلی منصوب شدند ،همچنان با جان و دل مانند گذشته به خدمت
خود ادامه دادند .به عنوان نمونه بگویم که سرهنگ صالحی که در زمان سرهنگ
صیادشیرازی فرمانده لشکر  ۱۱در جایگاه سرلشکری بود ،در زمان سرهنگ حسنیسعدی در
جایگاه سرهنگ به عنوان معاون اداری لشکر عملیاتی  ۳۴که یک لشکر کوچک مانند  ۴۸بود،
انتصاب یافت ،و یا سرهنگ سید حسام هاشمی که فرمانده قرارگاه شمالغرب نزاجا و همطراز
قرارگاه غرب و جنوب در جایگاه سرلشکری بود ،تغییر شغل داده شد و به عنوان فرمانده گروه ۲۲
توپخانه در جایگاه سرتیپی انتصاب یافت و نمونههای دیگر که شرح آنها از بحث این کتاب
خارج است .خالصه این شکل تغییرات شغلی باید بگویم در سالهای بعد از انقالب به شکل
یک عرف و سنت درآمده بود.

 /۲۴۴چگونه میجنگیدیم

پنجشنبه  41/4/21تا دوشنبه 41/4/28
یادداشتهایم نشان میدهد با خانواده خود ،همراه خانواده هاشمی به روستای خود رفتیم
و در روز  ۴/2۸که عاشورا بود به تهران برگشتیم.
چهارشنبه 41/4/24؛ حضور در سازمان قضایی
امروز با اطالعی که از قبل داده بودند ،رفتم نزاجا ،همراه ساك وسایل شخصی و از آنجا
رفتم سازمان قضایی نیروهای مسلح که آن موقع در دبیرستان نظام سابق واقع در میدان
پاستور مستقر بود ،رفتم .گفتند بروید دفتر رئیس سازمان ،حجتاالسالم رازینی ،من احتمال
دادم که ممکن است من را نگهدارند .بنابراین ساکم را هم برداشته بودم ،اما به خانواده چیزی
نگفتم .پس از ساعاتی ،رفتم داخل اتاق که در همکف بود و دیدم در این اتاق تعداد زیادی
از همکاران روحانی و غیرروحانی آقای رازینی نشستهاند و معلوم بود جلسه دارند .ایشان من
را دید و گفت خواستم شما را ببینم و گله کنم .شما که افسری متدین هستید ،چرا مدتی از
بازجوئی خودداری نمودید .من در همان حالت ایستاده جواب دادم ،دالیل خود را در پرونده
نوشتهام .ایشان هم چیزی نگفت و خداحافظی کرد و من برگشتم منزل .حاال موضوع چه بوده
و آیا فقط همین حرف بوده ،من نفهمیدم .اما ساعاتی ذهن من را گرفتار خود کرده بود .این
را هم بگویم که من از ساختمان دبیرستان نظام که در سال  ۸۸وارد آن شدم و دو سال در
آن به صورت شبانه روزی ادامه تحصیل داده و دیپلم گرفتم ،خاطره و احساس خوبی داشتم و
دارم .اما در این روز ،ورود به این ساختمان ،به این مناسبت برایم بسیار دردناك بود .هنوز هم
غصه می خورم که چرا بعد از انقالب ،این دبیرستان نظام فعال نشد و از مسیر آن فعالیتهای
آموزشی و تربیتی خارج شد.
یکشنبه 41/4/8؛ حضور و شروع خدمت در معاونت آموزشی
امروز باالخره بعد از دستور فرماندهی و نیز مصاحبه با جناب سرهنگ کالرستاقی ،معاون
آموزشی نزاجا به طور موقت در دایره پیاده مدیریت آموزشی این معاونت مشغول خدمت
شدم .رئیس این دایره جناب سرهنگ محمد مهام بود که او را بسیار مردی شرافتمند و

یکشنبه ۴۳/۴/۸؛ حضور و شروع خدمت در معاونت آموزشی ۲۴۱/

جوانمرد دیدم .قبالً در پادگان پیرانشهر -اگر اشتباه نکنم -خدمت کرده و فرمانده تیپ
بود .از ما خیلی قدیمیتر بود .با این حال در کنار همکاران خود که از افسران با تجربه و
باسواد بودند ،خدمت مینمودم.
خدمت در مدیریت پرسنلی در سال  44و 41
بعد از چند ماه خدمت غیرسازمانی در معاونت آموزشی ،به دستور فرمانده نزاجا به معاونت
پرسنلی نزاجا اختصاص یافتم و بعد از مدت کوتاهی مدیر پرسنلی نزاجا شدم .اقدامات و
اطالعات مربوط به این شغل ،خود شامل مطالب بسیار مهمی است که از موضوع این کتاب
خارج است.
در یکی از این روزها ،باز هم نامهای آمد که در روز تعیین شده در سازمان قضایی حضور
یابم .یادم میآید ماه مبارك رمضان و یکی از روزهای بعد از شبهای قدر بود .محل سازمان
در این زمان در همین ساختمان کنونی در چهار راه قصر (شهید قدوسی) بود .آن روز بعد از
ساعاتی انتظار ،حجتاالسالم یونسی که آن موقع فکر کنم معاون آقای رازینی بود ،در دفتر
حضور یافت و فرد دیگری هم در کنار ایشان با قلم و کاغذ حاضر بود .آقای یونسی گفتند ما
میخواهیم این پرونده شما را به پایان برسانیم .چند سؤال کرد و متوجه شدم که ایشان اصالً
پرونده را نخواندهاند و ابتدا به ساکن سؤاالتی میکنند که من باید پاسو میدادم .البته معلوم
بود که نمیخواهند خیلی رفتار جدی و سختی داشته باشند ،صحبتها به طور کلی محترمانه
انجام گرفت و آن آقای همکار ایشان نیز چند جمله را به طور خالصه نوشت و در پایان به
امضای من رساند و من نیز خداحافظی کرده و خارج شدم ،اما با اوقات تلو و زبان روزه که
این مدت ذ هن من را به خود مشغول کرده بود .بعد از چند ماه متوجه شدم که پرونده
مختومه گردیده و برای آن که حکمی هم داده باشند نوشته بودند تا سه سال در مشاغل
فرماندهی قرار نگیرم.
من نیز به هر جهت تسلیم سرنوشت بودم و سعی کردم دیگر ذهن خود را از این موضوع
خارج نمایم و به خدمت معمول خود ادامه دهم .امیدی هم برای اعتراض و اخذ نتیجه
نداشتم ،زیرا بیشتر از این زورم نمیرسید.

 /۲۴۴چگونه میجنگیدیم

یکشنبه ۴۳/۴/۸؛ حضور و شروع خدمت در معاونت آموزشی ۲۴۳/
توضیح :از آن جا که همچنان دلشوره جنگ و جبهه و م صالح کشور را در وجود خود داشتم و قابل جدا شدن
نبود و خدا کند هرگز هم جدا نشود ،این کتاب را پایان برده و از بیان بقیه حوادث خدمتی خوداری مینمایم.
یک نامه (به تاریو  )۴۱/2//۷۴با عنوان زیر نوشتم و آن را توسط جناب صیادشیرازی خدمت امام خمینی (ره)
ارسال نمودم .شهید صیادشیرازی در پاسو من درباره نامه فرمودند ،آن را تحویل حاج احمد آقا خمینی دادم.
احکام امام خمینی در روزهای بعد ،درباره جنگ و مرد شماره  ۷جنگ و ستاد کل جنگ شبیه پیشنهادهای این
نامه بود .حاال نمیخواهم بگویم به خاطر این نامه بوده ،بلکه بدانید که در آن روزگار باز هم فراتر از وظایف
فردی ،این چنین فعال بودم .در این نامه به بسیاری از علتهای ضعف جبهه جنگ خودی اشاره کرده بودم .این
نامه را به شکلی تهیه کرده بودم که به مقامات بلند پایه کشور برسانم ،اما بعد از تحویل به جناب صیاد و انتقال
آن به فرزند امام ،د یگر دلیلی ندیدم که به دیگر مقامات هم بفرستم .به همان گیرنده مقام رهبر انقالب اکتفا
نمودم .چون متن این نامه که به صورت دستنویس در اندازه معروف به کاغذ خطدار امتحانی و در  ۸0صفحه
بود ،هنوز هم قابل انتشار عمومی نمی باشد ،فقط فهرست آن را در صفحه بعد ارائه میدهم تا خوانندگان
ذیصالح در صورتی که تمایل به مطالعه و بهرهبرداری داشتند ،در صورت درخواست ،در اختیارشان گذارم.



مهمترین مسائل جنگ
و
چارههاي اساسی هر کدام

نویسنده :سرهنگ توپخانه ستاد نجاتعلی صادقیگویا
شانزدهم اردیبهشت 0841

۲۴۳

 /۲۳0چگونه میجنگیدیم

فهرست
مقدمه
 -۷سیستم فرماندهی و مدیریت جنگ

۱

وضعیت دشمن

۱

وضعیت خودي

۱

پیشنهاد

۴
۳

 -2ستاد هدایت کننده جنگ
وضعیت دشمن

۳

وضعیت خودي

۳

پیشنهاد

۷۷
۷۲

 -۲نیروي انسانی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۷۲
۷۸

پیشنهاد

۷۴

وضعیت خودي

۷۴

 -8سیستم تدارکاتی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۷۴

وضعیت خودي

۷۱

پیشنهاد

۷۴
۷۴

 -1سیستم فرماندهی ارتش در طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۷۴

وضعیت خودي

۷۳
2۴

پیشنهاد

2۱

 -4نیروي زمینی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

2۱

وضعیت خودي

2۱

پیشنهاد

2۴

۲۳0

یکشنبه ۴۳/۴/۸؛ حضور و شروع خدمت در معاونت آموزشی ۲۳۷/
2۳

 -1نیروي هوایی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

2۳

وضعیت خودي

2۳

پیشنهاد

2۳
۲0

 -4نیروي دریایی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۲0

وضعیت خودي

۲0
۲۷

پیشنهاد

۲۷

 -1سیستم موانع طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۲۷

وضعیت خودي

۲۷

پیشنهاد

۲2
۲2

 -01جنگ روانی طرفین جنگ
وضعیت دشمن

۲2

وضعیت خودي

۲2

پیشنهاد

۲۸

 -00سیستم حفظ و تقویت روحیه طرفین جنگ

۲۳

وضعیت دشمن

۲۳

وضعیت خودي

۲۳

پیشنهاد

۲۴

 -02نتیجهگیري کلی

۲۳

دعا و پایان

۲۳۷

 /۲۳2چگونه میجنگیدیم

سخن پایانی
زحمت نوشتن را به امید مفید شدن گذشته برای حال و آینده متحمل شدم .برای
شهرت یا درجه ،مقام و یا ثروت ننوشتهام .دیگر این حرفها از فردی به سن و سال من
گذشته .اگر شهرت ،ثروت ،مقام ،لذت و یا تلخی داشت ،آنها را چشیده ،یا نچشیده پشت
سرگذاشتهام .برای دفاع از گذشته یا خودستائی خود هم ننوشتهام ،چون نیازی به این کارها
نداشته و ندارم .ما ارتشی ها نزد همکاران خود کامالً آشنا هستیم و هیچ وقت نمیتوانیم
خود را چیزی غیر از آن که بودیم و هستیم جلوه دهیم .خوب و بد همدیگر را میشناسیم و
میدانیم .در طول زمان در مسیر قضاوتهای صحیح و غلط همکاران ،آشنایان و نزدیکان
قرار گرفتهایم و بیشتر هم در مسیر قضاوتهای صحیح قرار گرفتهایم .بنابراین از ریا ،تظاهر
و خودنمایی باید به دور باشیم .اگر غیر از این باشیم ،خود را فریب دادهایم نه دیگران را و
یا کاری جاهالنه کردهایم که در هر صورت آن را خارج از شئونات خود میدانیم.
این را نوشتم تا فرزندان این کشور و دستاندرکاران کنونی نیروهای مسلح بدانند چه
بود ،چه شد ،چه باید میکردیم و چه باید بکنیم برای آینده بهتر .یادی هم از کسانی کرده
باشیم که در آن زمان در قید حیات بودند و نام برده شدند و امروز در سرای دیگر هستند و
نمونهای از زحمات و فداکاری آنان برای این سرزمین در مقابل دشمن را بیان کرده باشیم.
همچنان که خواننده عزیزی که این کتاب را از ابتدا تا انتهای آن به طور کامل خوانده،
متوجه معنای مورد نظر نویسنده شده است .باالخره غرض آن بود که گذشته خود را برای
حال و آینده نسلها مفید کنم .خدا کند که چنین توفیقی را حاصل کرده باشم.
غرض نقشی است کز ما باز ماند که هستی را نمیبینم بقائی
با سالم و احترام :سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

سخن پایانی ۲۳۲/

تصاویر و جداول الحاقی
توضیح :براي بهرهبرداري بیشتر خوانندگان محترم ،نقشهها و جداول صفحات بعدي ،اضافه بر متن
اصلی کتاب ،از سوي نویسنده انتخاب و ارائه گردیده است .الزم به ذکر است که اعداد مذکور در
جداول مورد نظر در منابع مختلف متفاوت میباشند ،این اعداد به استناد منبع اشاره شده میباشد .از
طرفی میتوان گفت که منبع معتبري که  ٪011بتوان به اعداد دقیق آن درباره طرفین جنگ تحمیلی
استناد و اعتماد نمود تا کنون منتشر نشده است.

۲۳۲

 /۲۳۸چگونه میجنگیدیم

طول مرزهاي ج .ا .ایران براساس نقشههاي پوششی 0:11111
نوع مرز

طول مرز (کیلومتر)

نام مرز

آبی

۸2۴/۳

خشکی

۷۷۴۷/۳

مجموع مرز آبی و خشکی

۷۴0۴

آبی

۸۷/۳

خشکی

۳2۸/2

مجموع مرز آبی و خشکی

۳۴۴/۷

آبی

۸۳

خشکی

0

مجموع مرز آبی و خشکی

۸۳

آبی

۳۱۴/۷

خشکی

۷۱۴/۱

مجموع مرز آبی و خشکی

۱۳۴/۴

آبی

۸0۲/۳

خشکی

۱۴۴

مجموع مرز آبی و خشکی

۷۷۴۳/۳

آبی

2۲۱/۱

خشکی

۴۴۷/۸

مجموع مرز آبی و خشکی

۳۷۳/۷

آبی

۲۷۷/۸

خشکی

۴۷۲/۸

مجموع مرز آبی و خشکی

۳2۸/۴

مجموع مرزهاي

مرز خشکی

۲۳۴۳

خشکی و آبی ج .ا.

مرز آبی

20۸۳

ایران با کشورهاي

مجموع مرز آبی و خشکی

عراق

ترکیه

جمهوري ارمنستان

جمهوري آذربایجان

جمهوري ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

همجوار

۴0۷0
 +2۳۴۸مرزدریایی
۴۳۱۸

منبع :جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران ،محمدحسن نامی ،سازمان جغرافیایی نیروهایمسلح،
۷۲۴۳ ،۷۲۴۴
توضیح :اعداد یاد شده در کتاب های دیگر تفاوت دارند ،در حالی که این اعداد باید ثابت و یکسان
باشند .با این حال جدول فوق از منبع فوق برداشت و استناد گردیده است.

تصاویر و جداول الحاقی ۲۳۳/

مرز دریایی ج .ا .ایران با کشورهاي همسایه در خلیجفارس ،دریاي عمان و خزر
ردیف

نام کشور

طول مرز (کیلومتر)

۷

عربستان

2۳۴

2

عراق

2۸

۲

کویت

۷۸۸

۸

بحرین

2۱

۳

قطر

2۴۴

۴

امارات (خلیجفارس)

۲۲0

۱

عمان (تنگه هرمز)

22۱

مجموع مرز در خلیجفارس

8721

۴

امارات (دریای عمان)

۷02

۳

عمان (دریای عمان)

۸۳۴

۷0

پاکستان

20۸

مجموع مرز در دریای عمان

267

۷۷

جمهوری آذربایجان در خزر

22۸

۷2

جمهوری ترکمنستان

۲00

مجموع مرز در دریای خزر

475

مجموع مرزهای دریایی ج .ا .ایران

7465

طول مرزهاي ج .ا .ایران
ردیف

نوع مرز

طول مرز (کیلومتر)

۷

مرزهای خشکی

۲۳۴۳

2

مرزهای آبی

20۸۳

۲

مرزهای دریایی

2۳۴۸

مجموع طول کل مرز

۴۳۱۸

 /۲۳۴چگونه میجنگیدیم

طول مرز کشورهاي همسایه با استانهاي هممرز
طول مرز خشکی

طول مرز آبی

مجموع طول مرز

(کیلومتر)

(کیلومتر)

(کیلومتر)

کشور همسایه

خوزستان

۷۷0/۲

22۲/۷

۲۲۲/۸

ایالم

۲۳0/۴

۲2/۱

۸2۲/۲

کرمانشاه

2۳۳/۸

۷۷۳/۴

۲۱۷/2

کردستان

2۷0/۳

۷۱/۳

22۴/۸

آذربایجانغربی

2۷۸/۲

۲۱/۸

2۳۷/۱

مجموع کل مرز

۷۷۴۷/۳

۸2۴/۳

۷۴0۴

آذربایجانغربی

۳2۸/2

۸۷/۳

۳۴۴/۷

مجموع کل مرز

۳2۸/2

۸۷/۳

۳۴۴/۷

آذربایجانشرقی

.

۸۳

۸۳

مجموع کل مرز

.

۸۳

۸۳

آذربایجانشرقی

.

202/2

202/2

جمهوري

آذربایجانغربی

.

۷۸۱/۸

۷۸۱/۸

آذربایجان

اردبیل

۷۱2/۴

۷۳۴/۳

۲۴۳

گیالن

۸/۳

۲2/۴

۲۴/2

مجموع کل مرز

۷۱۴/۱

۳۱۴/۷

۱۳۴/۴

گلستان

۷۴2

۷۴۴

۲۴۸

خراسان شمالی

2۸۴/

۳2/۲

00۲/۳

خراسان رضوی

۲۱۳/۴

۷۴۱/۱

۳۸۷/۳

مجموع کل مرز

۱۴۴

۸0۸

۷۷۳0

خراسان رضوی

۷۲۸

۷۳۳/۸

2۳۲/۸

خراسان جنوبی

۲۲۷/۷

.

۲۲۷/۷

سیستان و بلوچستان

2۷۴/۲

۱۴/۲

2۳۸/۴

مجموع کل مرز

۴۴۷/۸

2۲۱/۱

۳۷۳/۷

سیستان و بلوچستان

۴۷۲/۸

۲۷۷/۸

۳2۸/۴

مجموع کل مرز

۴۷۲/۸
۲۳۴۳

۲۷۷/۸
20۸۳

۳2۸/۴
۴0۷0

عراق

ترکیه
ارمنستان

ترکمنستان

افغانستان

پاکستان

استان مرزی

مجموع طول مرز کشورهاي همسایه با
استانهاي مرزي

تصاویر و جداول الحاقی ۲۳۱/

وسعت و جمعیت دو کشور ایران و عراق
در آغاز جنگ تحمیلی
وسعت عراق 8840801 :کیلومتر مربع
وسعت ایران 004840011 :کیلومتر مربع
وسعت عراق ،کمی بیش از  0/8وسعت ایران است.
منبع :جغرافیای کشور عراق  ...سازمان جغرافیایی ن .م ،۷۲۴۱ ،نامی ،محمدپور.

جمعیت در سال :0840
ایران 81/0 :میلیون نفر
عراق 08/4 :میلیون نفر
جمعیت عراق کمی بیش از  0/8جمعیت ایران است.
منبع :تاریو نظامی جنگ تحمیلی ،ج  ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ
ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر اجا ،۷۲۴۱ ،فصل چهارم

 /۲۳۴چگونه میجنگیدیم

نقشه جغرافیایی عراق
و نمایی از مرزهاي مشترک با ایران

تصاویر و جداول الحاقی ۲۳۳/

نحوه استقرار سپاه  0و  2و  8عراق
در آغاز جنگ تحمیلی

 /۸00چگونه میجنگیدیم

تهاجم بزرگ هوایی ارتش عراق
به پایگاههاي هوایی ایران در 0811/4/80

تصاویر و جداول الحاقی ۸0۷/

اهداف نظامی و محورهاي تهاجم
ارتش عراق به ایران

 /۸02چگونه میجنگیدیم

محورهاي تهاجم ارتش عراق
به استان خوزستان

تصاویر و جداول الحاقی ۸0۲/
مقایسه نسبی تجهیزات عمده ارتش های ایران و عراق در آغاز جنگ
تجهیزات عمده

ایران

عراق

تانک

2118

2111

نفر بر زرهی

2181

2111

توپ صحرایی

0844

0111

توپ پدافند هوایی در نیروي زمینی و هوایی

0118

2121

تعداد بالگرد در  8نیرو

184

011

جمع هواپیماهاي جنگنده و شناسایی

814

841

ناو سنگین و سبک

1

-

ناوچه گشتی و موشک انداز

04

24

ناو لجستیکی و نیرو بر

02

1

مین جمع کن

8

1

وضعیت نیروي دریایی ایران در مقایسه با عراق نسبتاً خوب بود.
منبع :تاریو نظامی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۷۲۴۱ ،فصل چهارم
توضیح :در اعداد مربوط به ایران ،تعداد قابل توجهی حاضر به کار نبودند و یا کسری نیروی انسانی داشتند که در آغاز جنگ نسبت به راهاندازی و
تکمیل نیروی انسانی هر کدام به سرعت و حداکثر توان ممکن اقدام گردید.

مقایسه تعداد لشکرهای ارتش ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
ارتش عراق:

 ۷2لشکر و  2۳تیپ مستقل با استعداد حدود  ۷00درصد
ارتش ایران:

 ۱لشکر و  ۴تیپ مستقل با استعداد  ۴0درصد
ارتش عراق:

عالوه بر لشکر و تیپ های اشاره شده ،دارای  ۷۲0گروهان کماندو ،اگر هر  ۲0گروهان یک لشکرمنظور شوند،
معادل  ۸لشکر پیاده 2۳ ،تیپ مستقل اشاره شده ،معادل  ۱لشکر پیاده
جمع استعداد رزمی ارتش عراق 2۲=۷2+۸+۱ :لشکر
ارتش ایران:

جمع  ۱لشکر و  ۴تیپ ،معادل  ۷0لشکر به استعداد  ۴0درصد با استعداد  ۷00درصد ،معادل  ۴لشکر محاسبه می گردد.
نتیجه:
ارتش عراق :معادل  28لشکر
ارتش ایران :معادل  4لشکر
منبع :تاریو نظامی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۷۲۴۱ ،فصل چهارم

 /۸0۸چگونه میجنگیدیم
مقایسه گردان های رزمایشی ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
نوع یگان

ایران

عراق

گردان پیاده و مکانیزه

41

081

گردان پیاده کوهستانی

-

88

گردان زرهی

80

48

گردان سوار زرهی

01

گردان نیروي مخصوص

8

01

گردان شناسایی

-

08

 081گروهان کماندو معادل  81گردان

-

81

جمع

000

811

منبع :تاریو نظامی جنگ تحمیلی ،ج ، 2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر
آجا ،۷۲۴۱ ،فصل چهارم
مقایسه گردان های پشتیبانی رزمی نیروی زمینی ایران و عراق در آغاز جنگ تحمیلی
نوع یگان

ایران

عراق

گردان توپخانه صحرایی

11

14

گردان پدافند هوایی

02

84

گردان مهندسی و پل

01

04

گردان مخابرات

1

04

گردان ضد تانک

-

08

گردان موشکی

-

01

آتشبار سبک  021م م

-

28

منبع :تاریو نظامی جنگ تحمیلی ،ج ،2برخوردهای مرزی قبل از جنگ ،سرهنگ ستاد سید یعقوب حسینی ،تهران ،نشر آجا ،۷۲۴۱ ،فصل چهارم

نمایه ۸0۳/
نمایه
آ

امام خمینی :سید روحاهلل.۷۳0 .۷۸۳ .۷۸۴ .۷2 .
۲۴۳ .۲۴۴ .2۷۸

آتشبار  ۷۲0مم۲2۴ .۲22 .۳۷ .۳0 .۲۱ .

امامزاده علی صالح (خاص علی)۷۳ .

آزادی :ستوانیکم22۳ .

امامی کاشانی :آیتاهلل۷۷۳ .

آزادیان :ستوانیکم۴۸ .

امیری :ستوانسوم.2۲2 .20۱ .۷۳۲ .۴2 .۲۴ .

آهنگری :سرگرد22۷ .۴0 .
ا

۲۴0 .۲۱۳ .۲۱۸ .۲۱۲ .۲۳۱ .2۴۲
ایزدپرست :نبیاهلل ،گروهبانیکم۴۳ .
ایالم.۷۳۳ .۳0 .۴۲ .۱۱ .۱۸ .۳۸ .۲۳ .۷0 .

احمدیان :سرهنگ۲۴0 .2۷۳ .۷۱۱ .۷۱۳ .

.2۷۸ .2۷۲ .۷۳0 .۷۴۷ .۷۱۷ .۷۴۳ .۷۳۴

اراك۱۱ .

۲۳۴ .2۳۳ .2۳۱ .2۳0 .2۲۴

ارتفاع کلهقندی2۴2 .
ب

ارتفاعات زالو آب.۷۴۳ .۷۴۴ .۷۴۸ .۸۳ .2۲ .
.۲۷۴ .۲00 .2۳۱ .2۴۲ .2۱۲ .22۱ .2۷۴

باباخانی :ستوانیکم2۳2 .20۴ .

۲۴2 .۲۱۴ .۲۸۲

بابازاریان :ستوان۱۷ .

ارتفاعات نمهکالن۲۱۴ .۲۳۳ .2۲ .

بابلی :ستوان۷۱2 .

ارغندی :ستوان۷۱2 .

باتمانقلیچ :احمد .سرگرد.۷۳۲ .۷۴۸ .۱۷ .۲۴ .

استکی :کارمند22۳ .
اسفندی :سروان2۴۳ .۴2 .
اسالمآباد غرب۱۱ .۱۸ .

222
باختران.2۷۳ .2۷۸ .2۷۲ .۷۴۳ .۷۱۷ .۷۲0 .
۲۳۳ .2۷۴

اسماعیللو :سرهنگ22۳ .

باغبان :ستوان2۸۴ .

اسماعیلی :استوار2۷2 .

بتوئی :پاسدار2۳۳ .

اسماعیلی :ستوانیکم۷۳۸ .۷۱2 .

براتی :سرگرد۷۱۷ .

اشکانفر :سرهنگدوم2۳۳ .

براری :محمداسماعیل۲۴0 .۲۸۱ .

اطمینان :ستوانیار2۷0 .

بروجرد200 .۱۱ .

افراخته :سرهنگ22۳ .

بسطامی :علی ،سرگرد.۲2۷ .۷۴۲ .۴0 .۲۱ .2۸ .

افشاری :سرگرد220 .

۲2۸

اکبرپور :ستوانیار20۳ .۷۳۳ .۷۱۲ .۴۳ .

بشیر :مهندس۷۳۳ .۷۳۱ .

اکبری معصومی :ستوانیکم۷۳۲ .

بندخت :ستوان2۸۳ .222 .

 /۸0۴چگونه میجنگیدیم
بهادری :سروان20۳ .۷۴۸ .۷۱۷ .
بهرامی :سروان۷۱۸ .۷۱2 .۴۳ .۸۲ .
بهرامی :محمد ،ستوانسوم۴۳ .
بیرانوند :سبزمراد2۸۳ .

ج
جاللی :روزه ،سرهنگ ;۷۷۴ .۳۴ .سرهنگ
خلبان۷۷۱ .۳۲ .
جمالی :اصغر ،سرهنگ.۷۲2 .۷۲0 .۴۴ .۴۴ .

پ

۲۴۳ .۷۳2 .۷۲۴
جهانگیری :ستوان20۱ .

پاوه۳۱ .
پدافند هوایی۸0۸ .۸0۲ .

جهرمی :استاندار۷۳۱ .

پورمحمدی :مصطفی.۲۴0 .۲۳۳ .۲۷۷ .2۱۴ .
۲۱2

چ
چاوشی :حجتاالسالم۱۴ .

ت
تاجرزاده :بهنام ،سرباز2۷۲ .
تاریخی :پرویز ،ستوانیارسوم۴۳ .
تپه رحمان2۳۴ .۷۱۱ .۷0 .
تپه شهدا2۳۲ .۷۴۳ .
تقدیسی :سرهنگ22۳ .
توفیق :کارمند22۳ .
تهران.۳0 .۴0 .۱۱ .۱۴ .۲۴ .20 .۷۳ .۷۴ .۳ .۳ .
.۷۲۸ .۷۲2 .۷۲۷ .۷۲0 .۷2۱ .۷2۷ .۳۲ .۳۷
.۷۴۴ .۷۳۱ .۷۳۴ .۷۳۳ .۷۸۳ .۷۸۴ .۷۸۳
.200 .۷۳۳ .۷۳۲ .۷۴۳ .۷۴۷ .۷۱۳ .۷۴۱
.۲۱۴ .۲۳۸ .۲۸۴ .2۴۴ .2۲۸ .20۳ .20۴
۸0۸ .۸0۲ .۲۴۴ .۲۴۳ .۲۴۲ .۲۴۷ .۲۴0
تیپ  ۲۱زرهی شیراز۷۱۸ .
تیپ  ۸0پیاده سراب۲۳۳ .۲۳۴ .22۳ .۷20 .

ح
حاتمی :ستوان2۸۳ .22۲ .۷۱2 .
حاجبابائی :سروان2۳2 .۴۸ .۸2 .
حائری :کارمند2۴۱ .۷۳0 .
حبیبی :سرهنگ۲۴۷ .2۲۱ .۷۴۴ .2۴ .
حسنزاده :پرویز ،سرباز2۷۲ .۷0 .
حسنیسعدی :حسین ،سرهنگ ،سرتیپ.2۴ .
۲۴۳ .۲۴۲ .2۸۸ .۷۲۱ .۷۷۱ .۳۱
حسینزاده :پاسدار2۳۳ .
حسینی :سروان2۸۳ .
حسینی :سید یعقوب ،سرهنگ ستاد۸0۸ .۸0۲ .
حسینیان :سرهنگ222 .۷۳۸ .۷۴۸ .۷۱2 .۲۳ .
حقایقی :سروان20۸ .
حمزهپور :نظر ،گروهبانیکم۴۳ .
حمیدنیا :پاسدار۲۷۷ .2۳۴ .2۳۳ .
حیدری :حجتاالسالم۷۴ .
حیدری :سرگرد2۸۷ .۷۴۲ .۷۴2 .

نمایه ۸0۱/
خ
خامنهای :سید علی ،آیتاهلل.۷۳2 .۳۲ .20 .۱ .
۲۳۴
خرمآباد.۲۴ .۲۷ .22 .۷۱ .۷۴ .۷۳ .۳ .۳ .۷ .
.۱۴ .۱۳ .۱۸ .۱2 .۴۴ .۳۷ .۸۸ .۸۲ .۸2 .۲۳
.۷۱۴ .۷۴۴ .۷۴0 .۷۲۴ .۷۲۳ .۷2۳ .۱۳ .۱۱
.2۷۱ .2۷0 .۷۳۴ .۷۳۱ .۷۳2 .۷۴0 .۷۱۳
۲۴2 .۲۳۲ .۲2۸ .۲۷۲ .2۲2
خلفبیگی :سرهنگ۷۱۴ .۷۱۳ .
خوزستان.۲۸۳ .۲۸۱ .2۱0 .۷2۲ .۳۴ .۳۱ .
۲۳۴

رستمپور :سرگرد۷۴۲ .
رستمینژاد :استوار۴۳ .
رشنو :میربیک ،ستوانیکم۴۳ .
رشیدزاده :فتحاهلل ،ستوانسوم۳۳ .
رضامند :سرگرد۷۳۴ .۷۳۱ .
رضائی :ستوانیکم۲۴ .
رضائی :سرگرد۱2 .۴۴ .۸۸ .
رضائی :محسن ،پاسدار۲۴۳ .۳۲ .
رفیعزاده :سروان22۷ .۱0 .۲۳ .
روشنپژوه :سرهنگ22۳ .
ریاحی :سرگرد۴0 .
ریاحی :محمود ،سرهنگ۷۲۲ .۷۷۳ .

د
دادبه :سروان2۸۱ .22۲ .20۴ .
داالیی :سرگرد20۴ .
دالوند :استوار20۳ .۷۳۳ .۷۱۲ .
دانشکده افسری.۷۷۸ .۳۴ .۳۳ .20 .۷۴ .۳ .

ز
زاده رفیع :سرگرد۸۸ .
زارع :فریبرز ،ستوانیکم۷۱۷ .
زمانفر :سرهنگ22۳ .

۲۴۸ .۷2۳ .۷20

س

دهستانی :سرهنگ22۳ .
دیانتی :ستوان2۳0 .

ساالری :سرهنگ22۳ .
سامی :سروان2۲۱ .

ر
رادکریم :کارمند22۳ .
رازقی :کارمند22۳ .
رازی :ستوان20۳ .۸2 .
رازینی :حجتاالسالم۲۴۱ .۲۴۴ .
رحمتی :سرهنگ22۳ .
رزاقی :سسرهنگ۴۴ .۱۳ .2
رزمجو :عمران ،گروهباندوم۴۳ .

سپهوند :استوار22۳ .
سهوند :ستوان22۸ .
سرابندی :ستوان۷۱۲ .
سرابندی :ستوانیکم2۲۴ .۷۳۳ .
سربازی :سرهنگ22۳ .
سرداری :امیر ،ستوانسوم۴۸ .
سالمی :مصطفی ،سرگرد.۴۳ .۴۷ .۳۴ .۳0 .۲۱ .
۲۴2 .22۷ .۷۳2

 /۸0۴چگونه میجنگیدیم
سلکی :ستوانسوم2۸۴ .22۲ .۷۳۳ .
سهرابی :اسماعیل ،سرهنگ۷2۲ .۳۲ .
سیاح :داریوش ،سرگرد.۱۳ .۳۴ .۳2 .2۳ .2۱ .
2۴۳ .2۲۴ .20۷ .۷۳0 .۷۴۲ .۷۴۱
سید هاشمی :کارمند۱۴ .
سیفیزاده :ستوانسوم۴2 .
ش

صالحآباد.2۴۱ .2۳0 .۷۴۷ .۷۳۳ .۱۱ .۱۸ .۷۳ .
۲۴۸
صالحی :عطاء اهلل ،سرهنگ۲۴۳ .
صحراگرد :سروان2۸۴ .20۳ .۷۱۷ .۴۲ .
صفایی :غالمرضا ،حجتاالسالم.۷۴2 .۷۸0 .
۷۴۸ .۷۴۲
صیادشیرازی :علی ،سرهنگ ،سپهبد شهید.۴ .۳ .
.۷۲۴ .۷2۸ .۷۷۱ .۷0۷ .۳2 .2۸ .20 .۱

شالباف :سرهنگ۷۷۸ .۳۱ .

.۲۱0 .۲۴۳ .2۸۸ .2۷۴ .۷۳۳ .۷۳۲ .۷۳2

شاه کرمی :غالمحسین ،استوار۴۳ .

۲۴۳ .۲۴۳ .۲۴۲

شاهرودی :حجتاالسالم۷۴۳ .

ط

شبدینی :دکتر۸۸ .
شربتدار :ستوانیار22۸ .

طاهری :بهرام ،سرهنگ۷۷2 .۷۷0 .۷0۸ .۳۸ .

شرفیان :سرگرد.20۷ .۷۳۷ .۷۱0 .۱۳ .۴۳ .

طباطبایی :سرهنگ۷۱۳ .

۲۴2 .۲۴0 .2۴۳ .2۸0

طوسانی :روحاهلل۸2 .

شریفی :سروان۴۸ .۱2 .۸۸ .

طیبی :ستوانیکم۸2 .

شقاقی :سرگرد۷۳۴ .۷۱۸ .۷۱۲ .۴۳ .۸۷ .

ظ

شکرانیفر :ستوانیکم۷۳۲ .
شوش :شهر۷۲0 .۳۴ .

ظهیرنژاد :قاسمعلی ،سرتیپ۷2۴ .۳۲ .

شهرکی :ستوان22۳ .22۲ .
ع

شهیدی :سرگرد20۷ .
شیو احمدی :سروان۷۱۲ .

عباسی :سرهنگ22۳ .

شیرزاد :سرهنگ22۳ .

عبداللهی :سرگرد220 .۲۳ .
ص

عزآبادی :پاسدار2۴0 .2۳۳ .
عظیمی :ستوانیار22۸ .20۴ .۸۸ .

صابری :شهردار۷۳۴ .

علی مددی :سرگرد2۸۲ .20۲ .۳0 .

صادقیگویا :نجاتعلی ،سرهنگ.۸۳ .۷۸ .۳ .۷ .

علیا :ستوانسوم۴۳ .

.۲۴۸ .۲۳۳ .۲۳۲ .۲۷0 .2۴۱ .۷۴۴ .۷۲۳

علیاری :یعقوب ،سرهنگ.۴۱ .۴۴ .۳۸ .۳2 .۷0 .

۲۳2 .۲۴۳ .۲۴2 .۲۴۷ .۲۱۷ .۲۴۴ .۲۴۴

۲۴۳ .۲۷۷ .2۴۷ .2۱۴ .2۱۳ .22۳ .۷۴۷

نمایه ۸0۳/
علیمحمدی :حجتاالسالم.۷۴2 .۷۴۸ .۸۳ .
2۷۱

قرارگاه فتح.2۴۸ .2۴0 .2۱۳ .2۳۳ .2۳۴ .2۳۳ .
۲۱۴ .۲۷۴ .۲۷۲ .2۴۳ .2۴۴

علینژاد :سروان2۳0 .۷۳۴ .۸۸ .۲۳ .

قرارگاه نجف ۲۴0 .۲۷۷ .2۳۴ .2۳۳ .2۳۲ .2

عملیات والفجر 2۴2 .2۷۴ .۳۳ .2۲ .۲

قم۷۸۴ .۷۸۳ .۷۸۲ .۷۸0 .۱۱ .2۸ .

عنبری :سرهنگ202 .۷۳۷ .۷۱0 .۱۷ .۲۴ .2
غ

ک
کازرونی :وزیر مسکن۷۲0 .

غالمرضائی :ستوانیار2۳۷ .۷۳۳ .

کاظمیراد :ستوانیار ;22۲ .سروان22۲ .۲۷ .

غیاثی :سروان2۸۴ .20۱ .۷۳۸ .۷۱2 .۴2 .۲۳ .

کامیاب :سرهنگ22۲ .۷۳۴ .۷۱۲ .

ف

کانیسخت :ارتفاعات.۱0 .۸۳ .۸۴ .۲۳ .۲۲ .2۱ .
2۳۷ .2۴۱ .2۴۴ .2۳۳ .2۳۳ .۷۴0 .۴۴

فتحاللهی :سرگرد شهید220 .۲۷ .

کاهنی :پاسدار2۳۳ .

فرخزادی :ستواندوم20۴ .۷۳۳ .۴۸ .۸۲ .

کردستان۷20 .۷00 .۳۱ .۳2 .۴0 .

فروزان :حسن ،سرهنگ۷۲0 .

کرمانشاه.۲۳۸ .2۷۴ .۷۴۳ .۷۳۱ .۱۱ .۷0 .
۲۳۴ .۲۴۸ .۲۴۲ .۲۴0

فضائلی :سروان۲۳ .
فالحی :سرگرد۷۱۸ .۷۱۲ .۴۳ .

کریمی :کارمند2۴۱ .۷۳0 .

فالحی :سرلشکر شهید۴۳ .

کریمیان :سروان۷۴۸ .

فالحی رحیمآبادی :سروان۴۲ .

کمانگری :محمد ،سرتیپ شهید۳۷ .۳0 .

فلسفی :محمدتقی ،حجتاالسالم۷0۳ .

کنجانچم.۴۱ .۸۳ .۸۴ .۲۳ .۲۳ .۲۲ .2۱ .2۲ .

فناخسرو :سرهنگ22۳ .

.2۲2 .2۷۴ .۷۳0 .۷۴۳ .۷۴۴ .۷۴0 .۷۳۱

فوالدوند :ستوان۱2 .

.2۳2 .2۴۸ .2۱۴ .2۱۱ .2۱۲ .2۳۳ .2۳۱

فوالدوند :ستوانیکم۷۳۳ .۷۱2 .

۲۳۳ .۲۳۲ .۲۷۸ .2۳۳

فوالدی :کارمند۷۳۳ .۷۳۱ .

کوچکزاده :سرهنگ۷۲۸ .
کوچکینیا :سرهنگ۷۲۴ .

ق
قرارگاه عملیاتی غرب.۷۱۳ .۷۳۱ .۴۴ .۴۳ .۳2 .
.۲۳۳ .2۳۳ .2۳۸ .2۴۷ .2۴۷ .2۳۴ .2۳۳
۲۴۷ .۲۴0
قرارگاه عملیاتی لشکر ۷۴0 .۷۳ .۴۸

کوگانی :صارم ،سرگرد۷۴۴ .
گ
گردان  ۷۷۷پیاده.۳۷ .۲2 .۲۷ .2۳ .2۴ .2۱ .
.۷۴۱ .۴۳ .۴۱ .۴۲ .۱۳ .۱۲ .۳۴ .۳۸ .۳2

 /۸۷0چگونه میجنگیدیم
.20۷ .۷۳۳ .۷۳۸ .۷۳0 .۷۴۲ .۷۱۱ .۷۱۴

گردان  ۷۳۴۱قدس.2۴۸ .2۴0 .2۸۴ .2۷۳ .

.2۴۸ .2۳۴ .2۲۴ .222 .20۳ .20۴ .20۳

.۲00 .2۳۳ .2۳۴ .2۳۳ .2۳۲ .2۴۳ .2۴۴

۲۲2 .2۴۳

۲۸۴ .۲۸۳ .۲۷۴

گردان  ۷۲۳پیاده.۱۳ .۴۳ .۲۸ .۲2 .۲۷ .2۴ .
.۷۳۲ .۷۳۷ .۷۴۳ .۷۴۲ .۷۴۷ .۷۴۴ .۴۴
.2۲۱ .220 .2۷۴ .2۷۲ .2۷0 .20۴ .20۷
2۳۴
گردان  ۷۳۳پیاده.۴0 .۱۷ .۳۷ .۲۱ .۲۳ .2۲ .
.20۲ .۷۳۷ .۷۴۳ .۷۴۲ .۷۱۱ .۷۴۳ .۴۳ .۴2

گردان  ۲0۲توپخانه.۷۳2 .۴۳ .۳۴ .۳0 .۲۱ .
2۴۴ .2۴۱
گردان  ۲0۳شهید طاهری :ژاندارمری.۴۲ .۲2 .
2۳۴ .2۷2
گردان  ۲۳۸پدافند۴۳ .
گردان پشتیبانی.۷۴۸ .۷۱2 .۷۳۴ .۳0 .۲۳ .

.2۱۴ .2۱۳ .2۱۲ .2۲۳ .22۱ .220 .2۷۳

.2۸۲ .2۲2 .222 .2۷۱ .2۷۴ .20۴ .۷۳۸

.2۳۳ .2۳۸ .2۳2 .2۳۷ .2۴۸ .2۴0 .2۱۳

۲0۷ .۲00 .2۴۷

۲۲۲ .۲2۷ .۲00
گردان  ۷۴2پیاده.۴۳ .۱۳ .۴۳ .۳۳ .۸۳ .۲۳ .

گردان ژاندارمری.2۳۳ .۷۳۸ .۴۲ .۸۴ .۲۳ .۲۸ .
2۴0

.۷۳۷ .۷۴۳ .۷۴۴ .۷۴۲ .۷۱۱ .۷۱۴ .۷۱0

گروه  ۸۸توپخانه۷۴ .

.220 .2۷۱ .2۷۲ .20۱ .20۷ .200 .۷۳۴

گروه مهندسی بروجرد۷۲۳ .۷۴ .

.2۴۲ .2۴2 .2۱۳ .2۴0 .2۸۲ .2۸0 .2۲2

گروهان سوار زرهی.۷۴۴ .۷۱2 .۴2 .۳۷ .۲۴ .

.2۳0 .2۴۳ .2۴۴ .2۴۱ .2۴۴ .2۴۳ .2۴۸
۲۴2 .۲۴۷ .2۳۳ .2۳۳ .2۳۲ .2۳2
گردان  ۷۳۷۲قدس.۴۲ .۴2 .۱۳ .۴۳ .۸۳ .۲۲ .
۲۲2 .2۴0 .2۴۴ .2۸۸ .۷۴۲ .۷۱0 .۴۳
گردان  ۷۳2۳قدس.۷۱0 .۴2 .۱0 .۲۳ .۲۸ .

2۳۸ .2۸۳ .2۸۷ .2۲2 .22۲ .20۱
گروهان مهندسی.۷۱2 .۷۴2 .۴۳ .۴2 .۳0 .۲۴ .
.2۸۴ .2۸2 .22۲ .20۱ .20۸ .۷۳۸ .۷۴۳
۲00 .2۳۲ .2۴۷ .2۴0
گروهان نصر2۷۲ .۷۴۴ .۷۴۳ .

.22۴ .22۷ .20۸ .۷۳۳ .۷۳2 .۷۱۱ .۷۱۷

گلستانه :مهندس22۳ .

2۴۴ .2۳۳ .2۸۳ .2۸۸

گلکار :سروان2۸۴ .20۴ .

گردان  ۷۳2۴قدس.۷۳۴ .۴۲ .۱۷ .۸۴ .۲۴ .

گنبد :شهر2۱0 .

.2۷2 .20۳ .۷۳۲ .۷۴2 .۷۱۷ .۷۴۸ .۷۴0

گودرزی :سرگرد2۳2 .22۸ .۷۳۴ .۴۳ .

۲۲۲ .2۴۲ .2۳۴ .2۸۴ .2۸۷ .222

گودرزی :سروان22۸ .20۴ .

گردان  ۷۳۸۸قدس.۷۳۲ .۷۴۳ .۷۴۸ .۷۱۷ .
۲۸۷ .۲00 .2۳۴ .2۸۳ .22۴ .222 .20۳

نمایه ۸۷۷/
ل
لشکر .۷۳۴ .۷۲۷ .۷۲0 .۳0 .2۴ .20 .۷۴ .2۷
.2۴۴ .2۴۸ .2۴۷ .2۱۳ .2۱۲ .2۳۷ .۷۴۲
۲۴۲ .۲۳۳
لشکر ۲۴0 .۲۴۳ .۲۳۱ .۲۳۴ .۴۱ .2۴ .۴۷
لشکر  ۴۸پیاده خرمآباد.۲۳ .2۴ .2۳ .20 .۷۴ .
.۷۴۷ .۷۸۳ .۷۲۳ .۷۲2 .۷۷۷ .۴۱ .۴۴ .۴0
.۲۸۱ .۲0۳ .2۴۷ .2۳۳ .2۷۲ .۷۳۱ .۷۴۴
۲۴۸ .۲۳۳

معتمدی :کارمند۷۳۳ .۷۳۱ .۷۴۸ .
معصومی :دکتر۸۸ .
مفید :عبدالحسین ،سرهنگ۷2۱ .
مقدم :رحیم ،سرهنگ.۱۲ .۱2 .۳2 .۸۷ .20 .2
2۱۴ .2۳۳ .2۳2 .22۲ .۷۳۴ .۱۸
مکی :سید نوالدین ،سرتیپ.۷۲۳ .۳۷ .20 .۷۴ .2
۸۷2 .۷۴۱ .۷۳۴ .۷۸۳
منتظری :آیتاهلل۲۴۴ .۷۸۲ .
منصوری :سرهنگ دکتر22۳ .
منظوری :سرهنگ۲۳۲ .۷0۴ .۳۸ .۳۲ .

لشکر 22۳ .۴۴
لشکر عملیاتی  ۴۸پیاده خرمآباد.2۴ .۷۴ .۳ .۷ .
.۲۳۲ .۲0۳ .۷۴۴ .۷۴۱ .۷۴0 .۷۲۴ .۷۲۳
۲۴2 .۲۴۴ .۲۳۸
لطفعلیزاده :سرگرد220 .۷۳۷ .۷۴۲ .
م
مام خاتم :سرهنگ۸۲ .
متین رزم :منصور ،سرهنگ۷۲۲ .
محتشم :سرهنگ22۳ .۷0۴ .
محمدخانی :کارمند2۴۱ .
محمدی :ستوانسوم2۳۷ .
محمدی :سروان22۸ .۷۱۷ .۷۱0 .۴۲ .۴۳ .۲۸ .
مدنی :سید ابراهیم ،سرهنگ۷22 .
مرادی :سروان۷۴۳ .۱۷ .
مرادی گروهبانیکم۷۱۲ .
مرعشینجفی :آیتاهلل۷۸۴ .
مرکز آموزش  0۱خرمآباد۷۴۷ .۷۴0 .۱۴ .۱۳ .
مشکینی :آیتاهلل۷۸۴ .۷2۳ .
معارف :سرهنگ۲۳۳ .22۳ .

منیعی :سرگرد۴۷ .
منیعیان :سرگرد222 .
موسوی :میرحسین ،نخستوزیر۷۲۴ .۱۲ .۳۸ .
موسوی اردبیلی :آیتاهلل۷۷0 .
موسوی قویدل :سید علیاکبر ،سرهنگ.۴۴ .۴۱ .
۷۸۷ .۷2۱ .۳۳ .۳۴ .۳۱
موالئی :سروان۴2 .۲۴ .
مومنی :سروان2۳2 .20۴ .
مهران :شهر.۷۳0 .۷۴۷ .۷۴۸ .۳۳ .۳۴ .۷۷ .
.2۴۱ .2۳۱ .2۳۷ .2۳0 .22۴ .2۷۳ .۷۳۸
.2۳۸ .2۴۱ .2۴۸ .2۴0 .2۱۳ .2۱۱ .2۱۲
.۲2۲ .۲22 .۲۷۳ .۲۷۴ .2۳۳ .2۳۱ .2۳۳
.۲۲۲ .۲۲0 .۲2۳ .۲2۴ .۲2۱ .۲2۴ .۲2۳
.۲۸۴ .۲۸۳ .۲۸۸ .۲۸۲ .۲۲۳ .۲۲۴ .۲۲۳
۲۴2 .۲۴۷ .۲۳۳
میرزاپور :ستوان22۸ .
میرسمیعی :ستوان۱۷ .
میرولد :استاندار ایالم۷۳0 .۷۳۴ .

 /۸۷2چگونه میجنگیدیم
میمک :ارتفاعات.۸۴ .۲۳ .۲۲ .۲۷ .2۳ .2۴ .2۱ .

نیازی :پاسدار2۳۳ .

.۷۴0 .۷۲0 .۳۳ .۳۴ .۴۴ .۴۳ .۴۲ .۱۲ .۳2

و

.2۷0 .۷۳۸ .۷۴۳ .۷۴۷ .۷۱۱ .۷۱۸ .۷۴۱
.2۳۴ .2۳۱ .2۳۲ .2۳0 .2۲2 .222 .2۷۴

ولدخانی :سروان22۲ .2۷2 .۷۳۸ .

.2۳2 .2۳۷ .2۳0 .2۴۸ .2۴۷ .2۱۱ .2۳۳
ه

۲۳۲ .۲۷۸ .2۳۴ .2۳۲
ن
ناصری :ستوان22۸ .

هاشمی :آیتاهلل ،حوزه علمیه چیذر۷۳۴ .
هاشمی :سید حسام؛ سرهنگ۲۴۳ .۲۴0 .۷2۱ .
هاشمی :سید علی اکبر ،سرهنگ ،سرتیپ شهید.

ناصری :سرهنگ22۳ .۷۲۷ .

.۷۳۴ .۳۷ .۴۴ .۱۸ .۱۲ .۳2 .۸۴ .2۴ .20

نخعی :سرهنگ22۳ .

۲۴۴ .۲۴۲ .۷۴۱ .۷۴۴ .۷۳۱

نژادعسکری :سرهنگ۷۴۷ .
نشاطی :علی ،سرهنگ.2۳۳ .2۲2 .2۷0 .۷۴۴ .
۲۴۳ .۲۳۸ .۲2۳ .۲۷۸
نصر اصفهانی :محمد جعفر ،سرتیپ شهید۴ .

هاشمی رفسنجانی :حجت االسالم.۷2۷ .۷20 .
۲۴۳ .2۱۲ .۷۲۴ .۷22
همایونی نسب :سرهنگ۷۷۲ .
همدان2۷۷ .۷۳۱ .۱۱ .۳ .

نصیری :سرگرد.2۷0 .۷۴۴ .۷۲۳ .۴۸ .۸۸ .
ي

۲۳۴ .2۳0
نصیری زیبا :سرهنگ۲۳۴ .۷۲۳ .

یاراحمدی :کارمند۷۳۱ .

نمازیان :سرگرد2۸۸ .۷۳2 .۷۴۲ .۷۱0 .

یثربی :سروان۴۳ .

نوروزیفر :سرهنگ22۳ .

یزدانی :سرهنگ22۳ .

عکس ۸۷۲/

بعدازظهر جمعه 48/4/01؛ فرودگاه خرمآباد
ردیف جلو از چپ :سرهنگ صیادشیرازی ،آقای جهرمی استاندار لرستان،
سرهنگ مکی فرمانده لشکر عملیاتی  ،۴۸سرهنگ صادقیگویا فرمانده جدید.
توضیح :در مدتی که فرمانده لشکر بودم ،فقط همین یک عکس را دارم ،آن هم در لحظه ورود .در آن روزگار،
در ارتش ،ما از عکس و فیلم گرفتن پرهیز داشتیم ،زیرا هم وقت این کار را نداشتیم ،هم از جهت اطالعاتی به
نفع دشمن ،این کار را تأیید نمیکردیم .در تمام لشکر هم کسی را به عنوان عکاس یا فیلمبردار اختصاص نداده
بودیم .این هم جفایی بود که در آن زمان ،جبهههای ارتش بر خود روا داشتند.

 /۸۷۸چگونه میجنگیدیم

نقشه ۸۷۳/

Chegooneh mijangidim

Brigadier general. Nejatali sadeghigooya

War Cognizance Committee Of
Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi

۸۷۴

