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

میخواهم بگویم که این جنگ یك گنج است .آیا
ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن
هشت سال جنگ ،بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.
مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای(مد)

0

تقدیم به:
روح پرفتوح مالئک عرشنشین،
که الله زار ایران اسالمی را با حماسه خون خویش
گلگون ساختند؛
و تمام کسانی که عباسوار ،گلبرگهای وجودشان را نثار
اسالم و اعتالی انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری
اسالمی و خاک وطن کردند؛
و نیز کلیه رزمندگان گمنامی که شاهدی بر این مدعا
بودند و رنج اسارت را بر رگبرگهای قامتشان تحمل نمودند؛
و همچنین آن مادرانی که زینبوار داغ جگرگوشههایشان
را به جان خریدند و همانند ستارهای درخشان در آسمان تاریخ
ماندگار شدند،
به ویژه تقدیم به روح بلند و ملكوتی صیاد دلها ،شهید
سپهبد علی صیادشیرازی.
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همکاران:
سرتیپ ستاد ناصر آراسته

بررسی ،اصالحات در تمام مراحل

سرتیپ 2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

آمادهسازی ،نشر

الهه آموزگار

ویرایش

حامد خدمتی

صفحهآرایی نهایی

9

معارف جنگ
مجموعهای از يافتهها ،ذخاير و دستاوردهای

«معارف جنگ» 
جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس

فداکاریها،ايثارگریهاوبرکتخونشهدایواالمقام،نصیبرزمندگان

هابهسینههایپاكوتشنةنسل


هایجوشانآن

اسالمنمـودهوازسینـه
جوانانقالباسالمیمنتقلمیگردد .

«هیئتمعـارفجنـگ»ازپايیـزسال،1070باتصويبحضرتامام
خامنهای و بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد

وحمايتهایمادیومعنویمقاممعظمرهبریو

علیصیادشیرازی»

فرماندهیکلقوا،اينرسالتمهمراباروحیهمتعالیبسیجیبرعهده

گرفتهومفتخراستکهباالهـامازکالمنورانیخداوندمتعالمبنیبر
َ ّ
الله َل َم َع ُ
ين جـاهَـدوا فینا َل َنهد َّين ُهم ُس ُب َلنا َو ا َّن َ
الـذ َ
المح ِسنین» ،با
«و
ِ
ِ
ِ
صداقت و تالش دستهجمعی در اين وادی مقدس گام نهاده و اين
رسـالتافتخـارآمیـزراکـهباگـرايش«پژوهشیـفرهنگیـعملیاتیو

آموزشی»شكلگرفتهاستادامهدهدودراينراهامیدبهلطفوياری
خداوندمتعالدارد. 
شیوهکارهیئتمعارفجنگدرگردآوریتجاربجبهههاینبرد
از سال  70تا سال  78بدين ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و
مكانهرعملیات،جمعیازرزمندگاناسالمکهدرآنعملیاتنقش
مهمی را برعهده داشتـه اند بـه منـطقـه عملیات عزيمت نموده و با
يادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـتهای تحـريـری،
صوتیوتصويری،مجموعهایازحقايقوواقعیتهـایتلـخوشیرينرا
گردآورینمودهاست.هیئتمعارفجنگازسال 78تاسال 99بیش
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از  100 عنوان کتاب مستند درباره وقايع هشت سال دفاع مقدس
منتشرنمودهاست .
آموزشمعارفجنگنیزازسال 1074بهصورتنظریومیدانی
برای هردورهازدانشجويانسال 0دانشگاهافسری امامعلی(ع)نیروی
برایکلیهدانشگاههایافسریزمینی،هوايی،

زمینیوازسال 1082
دريايیوفارابیارتشجمهوریاسالمیايرانبهاجرادرآمدهوتازمان
التحصیالندانشگاههای


هزارنفرازفارغ
نگارشاينکتاببیشاز 22
مزبوررادردومرحلهنظریومیدانیموردآموزشدادهاست.ازسال
،1094آموزشمعارفجنگبرایدانشجويانسال 0دانشگاه قرارگاه
پدافندهوايیخاتماالنبیاء(ص)نیزبهاجرادرآمد. 

هیئتمعارفجنگهمچنینازسال 1088آموزشکارکنانوظیفه
درمقاطعتحصیلیفوقديپلم،لیسانس،فوقلیسانسودکترادرمراکز

آموزشوظیفهراپیريزینمودواينعزيزاندرزمانآموزشمقدماتیو

قبل از عزيمت به يگانهای سازمانی خود به مدت  16ساعت آموزش
معارفجنگرادرساعاتفوقبرنامهطینمودهکهتازمانچاپاين
کتاب بیش از  270هزار نفر از کارکنان وظیفه که فارغالتحصیل
هاومراکزآموزشعالیکشورمیباشند،آموزشنظریمعارف


دانشگاه
جنگرافراگرفتهاند .ازسال 1090افسراندورهعالیرستهای،درهر

دوره به مدت  8ساعت و تا سال  99تعداد  0040نفر آموزش معارف
نمودهاند .از بهمن سال  1090تا کنون نیز ،تعداد 120

جنگ را طی 
هزارنفرسربازانديپلموزيرديپلمنیزدرهردورهبهمدت8ساعتتحت
آموزشمعارفجنگقرارگرفتهاند .

هیئتمعارفجنگ«شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
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مقدمه
بايادونامخداوندبزرگ واستعانتازذاتاقدسالهی،سالم
وصلواتبرمحمدوآلمحمد(ص)،سالمودرودبرارواحپاکو
مطهرشهدا،روحپ رفتوححضرتامام(ره)،سالموتحیتبهمحضر
خامنهای عزيز

مقام معظم فرماندهی کل قوا ،حضرت امام 
(مدظلهالعالی)،جانبازان،آزادگانورزمندگان،کهيادوخاطرهاين

عزيزانپیوستهدرصفحاتتاريخکشوراسالمیايرانثبتوضبط
وباقیخواهدماند .
موضوعاينکتابيادگاریازشهیدبزرگوارصیادشیرازیاست
کهريشهدرتفكروخالقیتودلسوزیآنشهیدبزرگوارداشتواز
زمانیکهتشكیلاينواحدبهذهنوفكرشهیدرسیدوتازمانیکه
مقدماتتشكیلآنفراهمگرديدوسپسمنحلشد،زمانزيادی
بهطولنیانجامید ،امادنیايی از اخالص واراده و رحمتبر جای
ً
گذاشتوازآنجاکهتقريباهیچگونهسندومدرکیازف رآيندتشكیل
و انحالل آن در دست نبود ،باإلجبار با مراجعه به عزيزانی که به
نوعیدرتشكیلاينتیپنقشداشتندوياخودازدستاندرکاران
تیپ بوده و مسئولیتی داشتند ،اطالعات شفاهی آنان دريافت و
ً
ثبت گرديد ،لذا تقريبا استناد اکثر مطالب به فرمايشات عزيزان
مصاحبهشوندهاست .
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تیپ  5حضرت ابوالفضل (ع)

امید دارم اين قدم کوچك ادای احترامی باشد به روح بزرگ
دلها شهید سپهبد علی صیادشیرازی و همه شهدای اين
صیاد  
گانهای مختلف آجا شربت شهادت
تیپ ،که بعد از انحالل در ي 
نوشیدندويابهافتخارجانبازینايلآمدند .
جاداردازهمه کسانی کهدرتهیهوگردآوری اينيادگارنقش
ستوانيكممحمودرستمی وبزرگوارانی کهفرصت

داشتند ،بهويژه
مصاحبه را متقبل شدند ،صمیمانه تشكر کنم و آرزو نمايم که
خداونداجرومزدآنانراشفاعتشهداقراردهد.انشاءالله 

محمدحسن حبیبیان

تیپ 5ابوالفضل

11

تیپ 5ابوالفضل
نزديك غروب بود و صدای ق رآن از بلندگوی مسجد به گوش
میرسید .احساس کردم دلم گرفته ،ولی چون علت آن را

یدانستمبهحسابدلگیربودنغروبگذاشتم .
نم 
یامگذشتهبودوفضایحاکمبرتیپذهنمرا
سهروزازمرخص 
مشغول کرده بود .غرق در افكار خود مشغولقدمزدن بودم ،که
صدای زنگ درب منزلرشتهافكارمراپارهکرد.دربرابازکردم.
جوانی بههمراهساكايستادهبود.سالمکردم.بی هیچمقدمهای
مكالماتزيرردوبدلشد :
جنابسروان ...بفرمائید! نساكجنابعالیاست؟ 

ايبله،بفرمائید! خودتانرابهتهرانمعرفیکنید.تیپ9ابوالفضلمنحلشد. شوکه شدم .طوری که نتوانستم هیچ عكسالعملی داشته
باشم .مكث طوالنی من باعث شد که وی با گفتن کلمه
«خداحافظ»ازآنجادورشودومنناباورانهبهاوخیرهشدهبودم.به
محضفاصلهگرفتنویوبستندرب،بغضمترکیدوباصدایبلند
گريهکردم .
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تیپ  5حضرت ابوالفضل (ع)

تالش کردم بر خود مسلط شوم ،همسرم به حیاط آمد و با
ديدن چشمان اشكآلود من با نگرانی پرسید «چه شده؟ اتفاقی
افتاده؟» گفتم «چیزی نیست ،مسئله کاری است ».گفت «باز از
دوستانتانکسی شهیدشده؟» گفتم«نه! موضوعکاری است» و
بهاتاقرفتموبهيكیازدوستان(حضورذهنندارمچهکسیبود)
تلفنزدمکهچگونگی موضوعراسؤالکنم.اونیزباگريهگفت:
«سلیمانجاه 1آمد و تیپ2رامنحل کرد وقرار شد کارکنان پايور به
دورههای ماخودمانرابرای تعیینتكلیفبه
قبلوهم 

گانهای 
ي 
نیروی انسانی نزاجامعرفی کنیم ».گفتم«چرامنحلشد؟» گفت
ً
یدانم ».
«دقیقانم 
تیپ 5ابوالفضل چرا و چگونه تشكیل شد؟
(به نقل از سروان آذربون ،3از عناصر مؤثر در تشكیل تیپ)

بنی صدر ،(شهید) صیاد را از مسئولیت قرارگاه غرب عزل
کرده بود و دو درجه تشويقی ايشان را گرفته و عطاريان 4را به
فرماندهیقرارگاهغربکشورمنصوبنمودهبود.
یصدررأیداد
بیکفايتیبن 
باگذشتاندکزمانی،مجلسبه 
وامام(ره)وی راازمسئولیتفرماندهی کلقوابرکنارکرد.شهید
.1سرهنگسلیمانجاهفرماندهوقتقرارگاهعملیاتیجنوب 
.2تیپ9ابوالفضل،معروفبهتیپشهادت 
.0سروانآذربونسرپرستتیپ9ابوالفضلکهبادرجهسرهنگیبازنشستهشد .
.4فرمانده(وقت)قرارگاهغرب،کهدرسال1062بهجرمجاسوسیاعدامشد .

تیپ 5ابوالفضل چرا و چگونه تشكیل شد؟

15

ً
رجايیرئیسجمهورشدومجدداصیادشیرازیبهدرجهسرهنگی
شمالغربمنصوبشد .

ارتقاءيافتوبهفرماندهی
با سقوط هواپیمای سی 100سرهنگ فكوری ،سرتیپ فالحی،
جهانآ را به درجه رفیع

سرهنگ نامجو ،پاسدار کالهدوز و پاسدار 
شهادت نائل آمدند که بهدنبال بروز اين حادثه ،سرتیپ ظهیرنژاد به
سمترئیسستادمشتركارتشوسرهنگصیادشیرازی بهفرماندهی
نیرویزمینیارتشجمهوریاسالمیايرانمنصوبشدند .

شهید صیاد با منصوب شدن به فرماندهی نیروی زمینی
ارتش،قرارگاهجنوبراتشكیلوقرارگاهمقدمرابهجنوبانتقال
ً
داد و در اثر اين اقدام ،عمال ارتباط و تعامل بین ارتش و سپاه
یهایهوشمندانهو
افزايشيافتوايندونیرودرسايهتصمیمگیر 
خردمندانهشهیدصیاد،بیشازپیشمنسجمشدند.باآمادهشدن
شرايط ،ايشان ديگر به فكر عملیات کوچك نبود و با همراهی
دوستان همفكرش 1و کمك ساير فرماندهان و عناصر دلسوز و
ینمود و درکنار
اتبزرگخودراطرحريزی واجرام 

مخلصعملی
آن ،تالش داشت با شناسايی تمامی افراد  اليق و شايسته و با
اهدای درجات به آنان ،مسئولیت مهم و کلیدی را به آنها واگذار
کند.باعنايتالهی ،درپناهانسجاموهماهنگی مطلوبی کهبین

.1سروانعطاءاللهصالحی،سروانسیدحسامهاشمی،سرواناکبرغفراللهی،آقايان
حسنکامران،محمودامینی 
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تالمقدس،
ارتشوسپاهايجادشدهبود ،عملیاتزيادی مانند بی 
س،فتحالمبینو...باموفقیتانجامشد،لیكن ،پساز

قالقد
طري 
هایموفقیتآمیزراازدستدادوالزمبود


آنحالت
جبههها
مدتی، 
اقدامجديدیانجامشود .
درراستایحلاينمسئله،باتوجهبهموفقیتعملیاتمشترکارتشو

بیتالمقدس) ،شهیدصیاد درسال64
فتحالمبین و  
طريقالقدس، 
سپاه( 
تصمیمگرفتتعدادیازافسران،درجهدارانوسربازاننمونهارتشرا

به همراه نیروهای بسیجی داوطلب ،در قالب مجموعهای مستقل
سازماندهینمايد و سرپرستی  آنرابرعهدهکسیبگذاردکهبا
ً
داوطلبین بسیجی و ارتشی کامال آشنايی داشته باشد ،چون
هدفاينبودکهعملیاتآتیاينواحدبهصورتمشترکصورت
پذيرد .بنابراين ،مسئولیتاينموضوع رابهسروانآذربون 1 واگذار

.1مقدماتآشنايیشهیدصیادباسروانآذربون:پسازپیروزیانقالباسالمیايران،
پادگانتیپ 0لشكر 81 کرمانشاهموظفبهبرقراریامنیتدرسطحمنطقهگرديد.در
همینزمان،يكیازافسرانپادگانبهنامسروانخادمالحسینی،کهمسئولکمیتهآن

منطقهبود،جهتطیدورهمقدماتیرستهایبهاصفهانمنتقلگرديد.پسازانتقال

بهاصفهان،باشهیدصیادشیرازیآشناشد،کهدرشهراصفهانمشغولبهخدمتبود
و وضعیت منطقه غرب کشور (شهرهای سرپل ذهاب ،قصرشیرين ،گیالنغرب و
پستغرب)رابرایايشانبازگوکرد .

در زمان تشكیل سپاه پاسداران در منطقه قصرشیرين ،تحرکات مرزی به اوج خود
رسیده بود .اهالی و بافت جمعیتی آنجا منطقه قص رشیرين را به سه مذهب و فرقه
(شیعه،سنیواهلحق)تقسیمکردهبودند.باوجودچنینشرايطی،منافقینبهعلت
شراي طحاکمبرفرقهاهلحقازفرصتاستفادهکردهوازوجودآنهابرایرسیدنبه
اهدافخوداستفادهمیکردند .
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نمود،چونايشاننسبتبهروحیهدونیروبهواسطهخدمتدرهردو
جبهه (ارتشوسپاه) آشنايیکاملیداشت .آقای محسنرضايی
نیزباتوجهبهمعیارهایشهیدصیاد،فردیبهناممحمدحسینیرا
برای انجام اين مأموريت مهم انتخاب نمود .سروان آذربون در
ابتدایامرمیبايستجهتتشكیلاينواحدچندتنازافسران

ارتشی را انتخاب میکرد تا به  واسطه اين تیم انتخابی ،ساير

شهیدصیاد کهبهدلیلخدمتدرآنجا،آشنايیکاملیباشرايطاينمناطقداشت،با
شنیدن اوضاع و شرايط کنونی منطقه ،نگران میشود و با مسئول کمیته انقالب
گیردوازویدعوتمیکنددر


تماسمی
اسالمیشهرقصرشیرين،حاجآقاآذربون 
جلسهگردهمايیکهقراربودباحضورجمعیازکارکنانارتشوسپاهتشكیلشود،
حضوريابد.حاجآقاآذربون باقبولدرخواستشهیدصیاد بههمراهسهنفرازکارکنان
سپاه ،کهازاهالیکردزبان آن منطقه بودند بهسمت اصفهانحرکتکردندوحدود
ساعت 12شببهاصفهانرسیدند.شهیدصیاد بهمحضاطالعازحضورايشاندر
اصفهان به استقبال آنها آمد و آنان را تا مرکز توپخانه همراهی نمود .فردای روز بعد
جلسهگردهمايیباحضور 40الی 90 نفر ازنیروهایمخلصارتشوسپاهتشكیل
گرديد،کهفهرستاسامیبرخیازافرادحاضردرجلسهعبارتاستاز :
( )1شهید صیاد شیرازی به عنوان محور جمعکننده افراد ( )2برادر رحیم صفوی
فرماندهعملیاتسپاهپاسداران()0مهندسشیخعطار استانداراصفهان()4جناب
حسامهاشمی()9جنابمدنی()6حاجآقاسالکو...
پس از شروع شدن رسمی جلسه ،شهید صیاد از افراد حاضر خواست تا نظرات و
پیشنهاداتخودرادرموردبهبودوضعیتارتشاعالمنمايند.دراينهنگام،حاجآقا

ازجايشبرخاستوباترسیمنقشهایدرجلوديوارگفت:«وضعیتمرزمابه

آذربون 
همین سبک است که شما می بینید و من اين مسأله را به تمامی افراد و مسئوالن
گفتهامواقدامکارسازیتاکنونازسویمسئولینذیربطصورتنگرفتهاست،چراکه

شواهدامربیانگرحملهقطعیعراقبهايراناستوچونماتصمیمحملهبهعراقرا
نداريم ،پس حداقل به جهت تأمین امنیت مرز ،با مینگذاری گسترده در نواحی
آسیبپذير به عنوان عامل بازدارنده عمل کنیم ».شهید صیاد پس از گوش دادن به

نظراتحاجآقاآذربونازطرحپیشنهادیاوبسیاراستقبالنمود .
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گزينشها (اعم از سرباز و پايور) صورت پذيرد .بنابراين ،افرادی

نظیرسرگردمداحیکوهپايه،ستوانتقیزاده،گروهبانساجدينی
انتخاب شدند .اين تیم مأمور بود سربازان و پايورانی که روحیه
بسیجیدارندراانتخابکنندوبرادرانبسیجینیزهمینمأموريت
رادرموردنیروهایخودبهعهدهداشتند .
یزاده: 
بهنقلازسرهنگتق 
بنا به درخواست داوطلبانه من ،دستور اعزام بنده به قرارگاه
كربال صادر شد ...بنا به هماهنگی قبلی كه با جناب آذربون كرده
بودم ،ابتدا خود را به قرارگاه زرگان در حاشیه اهواز معرفی كردم.
دوستان دیگری هم آمده بودند كه برای انجام مأموریت خاص و
ویژهای آمده بودند و تعدادی از برادران سپاهی كه اغلب از
فرماندهان و دوستان جناب آذربون بودند در آنجا حضور داشتند.
بعد از یك شب استراحت ،در قرارگاه زرگان به قرارگاه كربال رفتیم و
بعد از معارفه برادران ارتشی و سپاهی جناب آذربون و جناب
(سرهنگ) مداحی و دو نفر از برادران سپاهی به خدمت شهید
صیاد رفتند و آخرین نقطه نظرات ایشان را گرفتند كه به صورت
دستورالعمل تنظیم گردید و بین ارتش و سپاه توزیع شد .برابر
دستورالعمل ،قرار شد گردانهایی را از سپاه دریافت كرده و آنها را
جهت انجام عملیات با تیپهای نیروی زمینی ارتش ادغام كنیم.
در این ادغام ،میبایست یك نفر از ارتش و یك نفر از برادران سپاه
در هنگام عملیات مشترك نظارت كامل داشته باشند.
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این گردانها با تیپ 1خراسان و تیپ 3لشكر 82كردستان به
صورتی ادغام شدند كه گردان سپاهی با تیپ و گروهان سپاهی با
گردان و دسته سپاهی با گروهان ارتشی ادغام شدند .در این
ادغام ،در هنگام عملیات فرمانده گردان سپاه به عنوان معاون
فرمانده تیپ ارتش و فرمانده گروهان سپاه به عنوان معاون گردان
ارتش و فرمانده دسته سپاه به عنوان معاون گروهان ارتشی انجام
وظیفه مینمودند.
با اینكه قرار بود بر مبنای سلسله مراتب ،برادران ارتشی
فرمانده و برادران سپاهی به عنوان معاون در عملیات باشند ،اما
نفسانیت در برخی یگانها از باب اینكه شما فرمانده باشی یا من
باشم ،ناسازگاریهایی را ایجاد كرد و آشنا نبودن به فرهنگ حاكم
به قسمتها نیز در برخی موارد ،باعث ایجاد مشكل میشد ،از
جمله فرماندهان و مسئولین ارتشی انتظار داشتند همانطور كه
سربازان و كاركنان ارتشی دستورات آنان را اجرا میكردند ،برادران
ً
سپاهی و بسیجی هم اجرا كنند ،مثال افسر آموزش یكی از
گردانها در هنگام آموزش به منظور اجرای دستورات نظامی عمال
دستور داده بود بدون اینكه پوتین یا لباس را از تن در بیاورند ،از
ً
رودخانه نسبتا بزرگ و كمعمقی عبور كنند كه سربازان این دستور
را اجرا كردند ،اما برادران بسیجی اجرا نكردند و این موضوع باعث
ایجاد ناهماهنگی و مشكل گردید .بنابراین ،مجریان این طرح ،چه
سپاهی و چه ارتشی با این طرح موافق نبودند و به دالیل گوناگون
این طرح با موفقیت همراه نبود و در همان ابتدا شكست خورد و

ً
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چون ارتش و به خصوص نیروی زمینی با كمبود شدید سرباز
وظیفه مواجه بود و در چنین وضعیتی هم مسئولین ارتش با تمام
پیگیریهای به عمل آمده نتوانستند به دستاندركاران نظام
وظیفه این مسئله را بقبوالنند ،لذا با توجه به رابطه نزدیكی كه
شهید صیاد با برادران سپاهی داشتند ،تصمیم گرفته شد به هر
گردان رزمی نیروی زمینی آماده عملیات تعداد  111نفر از عزیزان
بسیجی واگذار شود ،گرچه فرماندهان رده باالی سپاه با این طرح
موافقت كرده بودند ،اما رده میانی سپاه به هیچ وجه موافق نبوده
و از همان ابتدا و در عمل به اشكال گوناگون ،مخالفت خود را با
این طرح نشان دادند كه در مجموع این طرح هم موفق نشد.

*** 
تیممنتخبگزينشافرادراازمراکزآموزشآغازنمود،لیكنبا
اينكه سعی بر آن بود تا افراد مناسب انتخاب شوند ،ولی نتیجه
موردنظرحاصلنشد .
شهیدصیادبهدنبالرفعاينمشكلبهفكرايجاديکگروهان
ضربتدرغربکشورافتاد.بنابراين،سروانآذربونمأموريتيافت
به غرب کشور برود و از بین افراد ارتشی ،بسیجی و مردم عادی
گروهانیبهنامغفار تشكیلدهد.مأموريتاينگروهانشناسايی
برایعملیاتبود ،ولی قادربهانجامعملیاتدر حدوسیعنبودو
بايستکارشناسايیراانجاممیداد .

تنها 
می
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پسازتشكیلگروهانغفار،اينگروهانبرایاولینباروارد
عملشدويکعملیاتمحدودانجامداد ،کهتعدادیازافراددر
دومجروحشدند.باحاصلشدنچنیننتیجهایوبا

اثرآن شهی
میيافت،زيرا ناکامیها
گذشت ايام ،نگرانی شهید صیاد افزايش  
پشت سرهم به وقوع میپیوستند و اين اوضاع در زمان عملیات
بدر به اوج خود رسید .فرماندهان پس از اين عملیات ،به فكر
عملیات قادر افتادند که منطقه اجرای آن در غرب کشور و در
منطقه کردستان و پیرانشهر و اطراف سلیمانیه و به فرماندهی
شهید صیاد بود ، کهدراثرانجاماينعملیات،نیروهایارتشیبه
صورت ضربتی حدود  00الی  40کیلومتر به سمت منطقه تحت
تسلطنیروهایعراقینفوذکردند.درمرحلهدومعملیات ،قراربر
اين بود که تعدادی از لشكرهای نیروی زمینی ارتش نظیر
لشكرهای ،21 20و تیپ  99هوابرد به همراه يک لشكر از سپاه
پاسدارانبهنامنجفاشرفواردعملشوندوفازدومعملیاترابه
مرحله اجرا درآورند .ولی متأسفانه فاز دوم عملیات با شكست
مواجهشدوعملیاتقادرشكستخوردو نیروهایعراقی  00الی
ً
کیلومترتصرفشدهرا مجددا بازپسگرفتند ،کهاينموضوع

 40
تأثیر منفی بر روحیه رزمندگان داشت و راهكار برونرفت از اين
وضعیتدغدغهذهنیشهیدصیادبود. 
یکند در مسیر برگشت از
در همین راستا آقای آذربون نقل م 
میخواهميک
جبههدرشهرستانقمبوديمکهشهیدصیاد گفت:« 
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واحدتشكیلدهمکهبتواندبهخوبیوبهراحتیعملکند».بنابراين،
پس از تبادل نظرات مختلف بین ايشان و بررسی تمام جوانب کار،
تصمیمبرآنشدکهيکتیپضربتوعملیاتی رادرحداقلزمان
ممكن(کمتراز2ماه)تشكیلدهند.مأموريتاينتیپبهاينصورت
طراحی شدهبودکه هنگامطرحريزیعملیاتیازسوی فرماندهان
رده باال برای سايرلشكرها وتیپها ،اينتیپ مأموريتو مسئولیت
خطشكنی را بر عهده بگیرد و مسیر را برای اجرای عملیات توسط

سايرلشكرهاوتیپهاآمادهنمايدويادرصورتضرورت،برایايجاد

روحیهدررزمندگانوتحركدرجبهههامأموريتیدوربرددرقلبخاك
عراقانجامدهد1.بنابراين،شهیدصیادبهنزدحضرتامام(ره)رفتو
اين مسأله را با ايشان در میان گذاشت .پس از مشورت با حضرت
امام(ره) و موافقت ايشان با تشكیل چنین واحدی ،فرمان تشكیل
تیپ9حضرتابوالفضل(ع)صادرشد .

خواجهامیری (فرمانده وقت گروهان 1گردان حضرت عباس تیپ 9)

.1دريادار دوم 
یگفت:درپروندهافراداينتیپنوشته خواهد
ینمايد:فرماندهگردانمام 
عنوانم 
برونمرزی شرکت
اتهای  
شد (بدونبازگشت)،يعنی قراراستکه اينتیپدرعملی 
ً
نمايد،کهاحتماال حتی جنازهآنهاهمبرگشتنی نیستودرواقع،کارکنانتیپخودرا
برایچنینشرايطیمهیاکردهبودند .
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مقدمات تشكیل تیپ
سروانآذربونکهبهعنوانمسئولگزينشتیپماموريتيافته
ً
راکهشخصا

بودانجاموظیفهنمايد،مشغولبهکارگرديدو نفراتی 
میشناخت ،برایانجاممصاحبهوتشريحشرايطخدمتدرتیپ

دعوت میکرد .طی انجاممصاحبه و ابالغمأموريت تیپ به آنها،
شرايطخدمتدرتیپراپذيرفتهوگزينشمیشدند 1.به

تعدادی 
موازات شروع ساخت و ساز در منطقه استقرار تیپ در حوالی

.بیانخاطرهایاززبانسرتیپ2دهگانی(مسئولوقتستادگردانقمربنیهاشمتیپ:)9 

1
«بنده در سال  ،64در گروه پشتیبانی اطالعات رزمی در سمت بازپرس زندانیان
جنگی مشغول به خدمت بودم که پس از انتشار خبر تشكیل تیپ شهادت ،حس
کنجكاویدرمنبرانگیختهشدوباعثگرديدبهدنبالاطالعاتبیشتریازاينتیپ
باشمودرنهايت،نزدفرماندهگروه 64(جنابسرهنگآروين)رفتموتقاضایانتقال
ً
به تیپ را نمودم که ايشان علت اين تقاضا را از من جويا شدند که من مجددا با
قاطعیتخواستهخودرامطرحکردم.گفت:«بايدبهدفترفرماندهنیرویزمینیبروی
ودرآنجاباآجودانايشانحاجآقاآذربونصحبتکنی».منبهدفترفرماندهنیرورفتم

وباشخصیبادرجهسروانی  مواجهشدموزمانیکهازايشانخواستمتامرابهدفتر
حاجآقاآذربون راهنمايیکند،گفت:«خودمهستم».ازايشانسؤالکردم«مسئول

تیپويژهشهداکیستودرکجاايشانرابايدمالقاتکنم؟منآمدهامتادرآنتیپ

ثبتنام کنم؟» ايشان در جواب گفت :«پسر جان! اگر وارد اين تیپ شوی شهادتت

مدهای ،بايد بمانی ».از ايشان
حتمی است و ديگر برگشتی در کار نیست .اگر آ 
خطشكنینیروهایمادر
پرسیدم:«کاروهدفاينتیپچیست؟»درپاسخگفت:« 
جنگضعیفاست،ولیوقتیخطشكستهمیشود،نیروهاعملیاتوتداومعملیات

رابهخوبیانجاممیدهند؛اينضعفباعثتشكیلاينتیپگرديدهوکارتیپفقط

کاریبهبقیهقسمتهایعملیاتندارد ».

خطشكنیاستو

باشنیدينسخنانسروانآذربون،شرايطخدمتدرتیپراپذيرفتموآمادگیخودرا
جهتحضوردرتیپبهايشاناعالمکردموبهيگانخودبازگشتمومنتظرابالغیهای

ازسوینزاجاجهتحضوردرتیپشدم .
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،نیروهایگزينششدهرادر

شوش دانیال (مابین دزفول وشوش)
پشتیبانی نزاجا (لشكر 21حمزه) مستقر کردند ،ولی چون
گزينششده به حد نصاب نرسیده بود ،بنابراين،

استعداد نفرات 
چارهای انديشیده شد و دو تیم مأموريت يافتند تا گزينش ساير

افرادرابهعهدهبگیرند.يکتیممسئولگزينشسربازانوظیفهاز
داخلمراکزآموزشیوتیمديگرمسئولگزينشپايورانرسمیبود.
در همین راستا ،افراد گزينششده نیز به جمعآوری و گزينش
نیروهایمدنظرکمکمیکردندوافرادیکهازنظرآنهاشايستگی

لینتیپمعرفیمیشدندوطی

خدمتدرتیپراداشتند،بهمسئو
ابالغ کتبی به آنها جهت انجام مصاحبه در شهر دزفول حضور
ً
میيافتندوسروانآذربون کهشخصا مسئولیتاينامررابرعهده

گرفته بود ،با نفرات مصاحبه میکرد و اقدام به جذب داوطلبین
مینمود .از بین حدود  190نفر اعزامی ،نزديک به  40نفر پايور

شرايطالزمدرتیپراداشتند(برایتیپجذبشدند)،کهگزينش
ً
اينافرادتقريبايکهفتهبهطولانجامید .
سازمان تیپ
پهاینیرویزمینیتفاوت
سازماناينتیپباسازمانديگرتی 
ً
اساسی داشت .مثال تعدادنفراتيكگردانرزمی حدود 700نفر
است ،ولی تعدادنفراتگرداناينتیپبهتعداديارانامامزمان
(عج)بود .

سازمان تیپ
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پس ازمطرح شدنشرايطتیپ ،قراربراينشدکهافرادتیپ
افسران،درجهدارانوسربازانواحدهاینزاجا

موردنظرازبرخی 
البتهازآنعدهایکهشرايطالزمبرایاين

گزينشیبهعملآورند،
واحد را دارا بودند .تیپ متشكل از سه گردان به نامهای
بنیهاشموحضرتعباس(ع) بودکههمگیاز
بابالحوائج،قمر  

القابحضرتابوالفضل(ع)بودند.هرگردان بهاستعداد  010نفر
ً
ورتیپمیبايستتمامابهصورتداوطلبدرتیپ

بودوکارکنانپاي
ً
سازماندهی شده

خدمت نمايند .مثال گردانهای تیپ طوری 
یاالمكانوابستگی کمی بهتیپداشتهباشندوخود
بودندکه حت 
تیپنیزبهواحدردهبا الیخودکمتروابستگیداشتهباشد.دراين
تیپ برای اولین بار گروهان موتو رسوار دوترکه ايجاد شده بود که
یزن يا سالح ديگری مانند خمپاره يا تیربار
یج 
برای يك نفر آرپ 
شبینی شده بود .واحد خمپاره نیمه سنگین و متحرك
پی 
هاهماززبدهترينو


نگروهان
سازماندهی شدهبودوکارکناناي

شجاعترينافرادبودند .


سرهنگ صیاد شیرازی
(فرمانده تیپ)

سروان آذربون



(سرپرست تیپ)





سرهنگ اخوان

سرهنگ اکبر فشارکی

سروان بانشی

سروان میراحمدی

استوار میرزایی

استوار باایمانی

(فرمانده پشتیبانی)

(معاون تیپ)

(مخابرات)

(رکن)1

(رکن)2

(سرگروهبان قرارگاه)





سروان بهرامی

سروان مسعودی

سروان خورشیدی

(فرمانده گردان باب الحوائج)

(فرمانده گردان قمربنیهاشم)

(فرمانده گردان حضرت عباس)

ستوان 2نوری تقیزاده

ستوان 2عباس دهگانی

ستوان 1صبوری

(ستاد گردان)

(ستاد گردان)

(ستاد گردان)

س 2پرویز شیرازی

س 2محمدحسن حبیبیان

س 2مسلم حبیبی

س 2سید داود حسینی

(ف گر)

(ف گر)

(ف گر)

(ف گر)

س 2منصور کرمی
(ف گر)

س 2سلگی

س 2مهدی

س 2محمود هادقی

س 2مراد اسکینی

(ف گر)

خواجهامیری

(ف گر)

(ف گر)

(ف گر)
س 3یوسف آزموده
(معاون ف گر)

اهداف تیپ

11

اهداف تیپ
عملکننده.
خطشكنیمنطقهنبردبرایلشكرهای 

)1
 )2انجامعملیاتدوربرددرقلبخاكعراق.
ويجروحیاتتیپدربینسايريگانهایارتش

 )0تبلیغوت ر
اتهای
والقای روحیه توانمندی نزاجا در اجرای عملی 
گانهاینیرو.
استشهادیبهسايري 
 )4گسترشواحدهایمشابهدرسطحنیروپسازموفقیت .
شرایط خدمت در تیپ
پسازگزينشافرادبهصورتداوطلبیوطیمراحلمصاحبه
وابالغمأموريتتیپ،بهافراداختیاردادهمیشدآزادانهخدمتدر

تیپ را بپذيرند يا خیر؛ چون سیاست بر اين بود که هیچکس
نبايستیدرتیپبهصورتاجباریخدمت کند 1.بهمنظورتحقق
تمامشرايطخدمتدرتیپبرایآنانتشريحمیشد.تیپ

اينامر،

 .1به نقل از ستوان تقیزاده :به ياد دارم در پادگان لشكر 21حمزه در اولین روز
چنانصحنهای برای مابهوجودآوردهبودکهفكر

برگزاری دعای کمیل،جنابآذربون 
یکنند.
یکرديمآنجاکربالوشبآخری استکهيارانامامحسین(ع)بااو بیعتم 
م 
یخواهدبرود،
یشود،لذاهرکسی کهم 
یگفتهرکسدرتیپبماند،شهیدم 
ايشانم 
آزاداستکهبرود.اخالصويكپارچگیوپاکیويكدلیبرمجموعهحاکمبود،اشكو
گريه همچون باران بهاری از چشمها جاری بود .مداحی خودجوش به عهده خود
یکردند .
کارکنانبودوازتهدلمداحیم 
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متشكله میبايست از تمامی جوانب (ذهنی ،روحی ،جسمی و
ً
بود.تیپمیبايستبهصورتکامال


معنوی)درآمادگیکاملمی
تجربهگردانهایشهادتقبلیکهبا

مستقلومنظمعملمیک رد.

وجودداشتنمحاسنزياد ،بهدلیلحاکمنبودننظمکاملبرآن
گانهاموفقیتچندانیراکسبنكردهنبودند ،موجبگرديد اين
ي 
تیپ زير نظر مستقیم شهید صیاد و در تابعیت قرارگاه نزاجا و با
ادارهمیشد .

مسئولیتاجرايیسروانآذربون
انتخاب نام تیپ ضربت
پسازانجاممشورتهایفراوان،بهنیتپنج تنآلعبا ،عدد

 9و به نیت علمدار شهید کربال حضرت ابوالفضل (ع) نام
ابوالفضل(ع) برای تیپ انتخاب شد و به نام تیپ  5حضرت
نامگذاریگرديد ،کهبهدلیلسابقهذهنی
ابوالفضل (علیهالسالم)  
گردانهایشهادتقبلبهتیپشهادتمعروفشد .

انتخاب محل استقرار تیپ
محلاستقرارتیپدرجنوبکشوردرحوالیشوشدانیالدرآن
طرف رودخانه کرخه ،زمینی که دالوران ارتشی آن منطقه را از
ً
نیروهایبعثیعراقیبازپسگرفتهبودند،انتخابشد؛ چوناوال اين
منطقه ازيکسو بهشهردزفول دسترسیداشتوازطرفی ديگربه
تها
قرارگاهکربالنیزدسترسیداشتوازسویديگرچوناکثرعملیا 

آغاز احداث محل استقرار تیپ
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درجنوببهمنظوردستیابیبهشهربصرهوقطعارتباطاينشهربا
بغدادصورت میپذيرفت،شهر شوشبهعنوانبهترين محلجهت
استقرارتیپدرنظرگرفتهشد.ولیدرابتدایامر ،بهدلیلتكمیل
نبودناستعدادکاملتیپ،محلاستقراراولیهتیپدرلشكر21حمزه
انتخابشدوکارکنانداوطلبدرمسجدشهداويادرستادفرماندهی
میدادند 1.
نیرومصاحبهوگزينشازبینداوطلبینراصورت 
آغاز احداث محل استقرار تیپ
پسازجذبتمامیسربازانواتمامآموزشهایمقدماتیآنان

وسازمانيافتنتیپوپايانيافتناستقرارتیپ ،شروعبهساختن
پادگان نموديم .بنا بر دستور شهید صیاد ،اولین اقدام در جهت
احداث اماکن و بناهای مورد نیاز تیپ احداث حسینیه بود که
همینامردرسرلوحهاقداماتقرارگرفتواولینمكانیکهساخته
شدحسینیهعمومیتیپبود.ساختوسازاماکنبهطوریبودکه
پس از اجرای آموزشهای صبح ،بعدازظهرها کارکنان پايور و
سربازان به عنوان کمک بنا ،کارگر ساده و ...در ساختن الباقی
استحكاماتپادگانهمكاریمیکردند. 


بابالحوائج تیپ9
یشیرازی (فرمانده وقت گروهان 1گردان  
 .1به نقل از سرهنگ لشن 
اندانشآموختگی درمرکزپیادهشیراز،درطرحتقسیمبه

حضرتابوالفضل):بعدازپاي
تیپ(لشكر)20اختصاصيافتهبوديمکهشهیدصیاداينطرحتقسیمراملغیکردوپساز
ً
آنبافراخواندردا.افومتعاقبا حضوروجمعآناندرمقابلساختمانفرماندهی ستاد
نزاجا،قرائتاسامینفراتوانجاممصاحبهگزينشآنانبرایتیپ9بهانجامرسید. 
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امكانات تیپ
ازآنجايیکهقراربودتیپبهصورتمستقلوچابکعملکند
افراد و  نیروهای آن تنها حامل تجهیزات انفرادی بودند و به
استثنای چند خودرو که مأمور جابجايی و انتقال نفرات و لوازم
ضروری و مورد نیاز بودند ،امكانات خاص ديگری در تیپ وجود
نداشت و اين تیپ برعكس تمامی تیپهای نظامی فاقد يگان
توپخانه و ادوات زرهی بود و به دلیل محدود بودن زمان جهت
تكمیل آرايش تیپ و اتمام ساخت و ساز بناهای مورد نیاز،
سنگرهای زيرزمینی ساخته شد که اين سنگرها هم به عنوان
قرارمیگرفت .

آسايشگاهوهمبهعنواننمازخانهمورداستفاده
جنگافزارهای تیپ
اسلحهکالشینكف 
تیربارگیرينف 
سیمینف 
خمپارهانداز60مم


1

پیجی7
آر 

یشیرازی:«قراربودبهعنواناقدامضربتی ياچريكی مورد
.1بهنقلازسرهنگلشن 
گانبهرهبرداریشود .(درآموزشنیزفقطبا

استفادهوباتعدادیعملیاتضربتیدري
داشتن يك لوله خمپاره ،حتی بدون پايه و مهار کردن آن با کمربندی که دور لوله
یکردند ».
یتواندقرارگیرد،آموزشتیراندازیآنرامطرحم 
م 

آموزشهای ارائه شده در تیپ
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آموزشهای ارائه شده در تیپ
رزمشبانه 
گشتیشبانه
جنگافزارشناسی

گشتیشناسايی
زندگیدرشرايطسخت
مینوموانع،بازکردنمعبر....
شده،جنگافزارشناسیوبهخصوص

ازبینآموزشهایياد

پیجی 7بسیار مورد توجه مسئوالن و سلسله
آشنايی با سالح آر 
مراتبقرارداشتوآشنايیوکاربااينسالحرابرایتمامیافراد
(افسران ،درجهدارن و سربازان وظیفه) اجبار کرده بودند و قرار
شده بود در هر مرحله از عملیات ،برای ضربه زدن به دشمن،
تمامی افراد در عملیات شرکت نمايند و برای انجام کارهای
تدارکاتیونگهبانیوحفاظتازاردوگاه ،سربازانیازواحددزفول
بهتیپاعزامشوند.
برنامه عقیدتی روزانه تیپ
به هر گردان يک روحانی اختصاص داده بودند و نمازهای
شد،برخیمراسمهادرنمازخانه


روزانهبهصورتجماعتبرگزارمی
گردانهاوبرخیمراسممذهبینیزبهصورتمشترکدرحسینیه

تیپ برگزار میشد .در کنار برگزاری مراسم مذهبی ،کالسهای
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احكاموجلساتپرسشوپاسخنیزتشكیلمیشدکهافرادباشور
میکردند .مراسم ادعیهخوانی
و شوق فراوان در آنها شرکت  
هایمختلفبرگزارمیشد .


مناسبت
همگانینیزدرتیپبه
بازدیدها
درمدتتشكیلتیپ،دوبارشهیدصیاد بهصورترسمیاز
تیپبازديدنمودند 1:
مرحلهاول:زمانانتخابمحلاستقرارتیپ. 
مرحلهدوم:زمانساختبناها،امكاناتواستحكاماتموجود
درتیپ .

یشیرازی: 
.1بهنقلازسرهنگلشن 
« نخستین باری که فرمانده نیروی زمینی درقرارگاه تیپ حاضر شد ،در مورخه
 69/1/21بود که سرهنگ صیادشیرازی از سنگرها و مواضع ايجادشده و روحیه
کارکنانتیپبازديدنمودندوسپسنمازمغربوعشابرگزارشد.شهیدصیاد پساز
صرفشام،درمنطقهایکارکنانپايورتیپراجمعکردندوافراديکبهيکخودرابه

ايشانمعرفینمودندومسئولیتهایخودرادرتیپبرایايشانعنواننمودند.پساز

آن،ايشانرهنمودهايیرابرایافرادحاضرعنوانداشتندوبیانکردند:«برويدوبر
روی اين رهنمودها کار کنید و خود را آماده سازيد و آمادگی بدست آمده را حفظ
کنید».بنابردستوراتوفرامینصادرهازسویشهیدصیاد،تمامیرهنمودهایايشان
بهمرحلهاجرادرآمدوتمامیروزرابهفراگیریآموزشوتمريناتوحفظآمادگیرزمی
قرارترمیشدند ».


تروجهتانجامعملیاتبی

هاآماده

گذرانديموروزبهروزبچه

می
به نقل از امیر مسعودی :«در هر دو بار بازديد ،شهید صیاد بسیار روحیه دادند و
صحبتهای خوبی کردند و همه همقسم و متحد شدند و با ايشان برای انجام هر

مأموريتوعملیاتیتحتهرشرايطیکهباشد،میثاقبستند». 

بازدیدها
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شهید صیاد يک مرحله ديگر برای بازديد از تیپ در منطقه
حضورپیداکردند ،البتهنهبهصورترسمی ،بلكهبهجهتآگاهی
از اوضاع و احوال نفرات و سطح آمادگی رزمی تیپ به همراه
فرماندهقرارگاهعملیاتجنوب،سرهنگسلیمانجاه،ازتیپبازديد
نمودند.در اينبازديد ،افرادديگرینیزباشهیدصیاد همراهشده
بودندوبهمحلاستقرارتیپدرمنطقهعمومیشوشعزيمتکرده
بودندکهاينافرادرانیروهایمردمیتشكیلمیدادندکهازاستان

لرستانباگروهبازدي دکنندههمراهشدهبودندوتابلوتیپ9حضرت
ابوالفضل(ع)رانیزتهیهکردهبودندتادرمحلدربورودیتیپ
نصب نمايند .پس از حضور نیروهای مردمی و شهید صیاد و
همراهان در منطقه نماز جماعت برگزار گرديد و پس از نماز
جماعتمراسممداحیودعایکمیلانجامشدکهپسازقرائت
دعادرحرکتیخودجوش،تمامیافرادحاضردرمراسمبهدوگروه
تقسیمشدندوباشعار«یا الله ،پیروزی»و«یا حسین،كربال »....به
میکوبیدند و بدين صورت ،آمادگی خود را به افراد
سینه خود  
بازديدکننده و میهمانان اعالم نمودند .اين تیپ با وجود تازه
تشكیل بودنش ،از آمادگی بسیار خوبی برخوردار شده بود و
بازدي دکنندگان راضی بودند .آوازه و شهرت آن نه تنها در نیروی
زمینی،بلكهدرارتشوسپاهپیچیدهشدهبود. 
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اعزام تیپ به محل استقرار پیشبینی شده
نیروهایگزينششدهمستقردرتهرانکمکمآمادهعزيمتبه

جنوبوشرکتدرنبردهایماندگارشدندوقبلازاعزام،بهشهر
مقدس قم و زيارت حضرت معصومه(س) اعزام شدند ،تا ضمن
احرازآمادگیروحیدرآنان،با زيارت آنحضرت ،ازنظرمعنوی
نیز آماده عملیات دشوار آتی شوند .همزمان با اين کار ،دو تیم
هآموزشهایهماهنگ

آموزشیازلشكر 20نوهدنیزبهمنظورارائ
ويكسانبرایاعضایتیپوهمچنینبرگزاریمانورهایگروهانی
و تیپی به منطقه جنوب اعزام شدند ،در حالی که فرماندهان
گروهانوگردانوتیپمشخصشدهبودند .
بهنقلازسرهنگلشنیشیرازی: 

" ما حدود  111نفر ستواندوم رسته پیاده ،دانشآموخته
دوره وحدت بودیم ،كه در سال 46از دانشگاه افسری امام
علی(ع) دانشآموخته شدیم و به منظور طی دوره مقدماتی
رستهای ،عازم مركز پیاده شیراز شدیم .در بهمنماه  ،1346دوره
مقدماتی به اتمام رسید و در  15بهمن در سالن توحید مركز
پیاده شیراز ،این مجموعه  111نفری بین قسمتهای مختلف
ارتش جمهوری اسالمی ایران تقسیم شدند .از این تعداد،
11نفر به ژاندارمری (نیروی انتظامی) منتقل شدند و بقیه افراد
به یگانهای رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران اختصاص
یافتند و پس از اتمام ایام مرخصی ،در اواخر بهمن  ،46همراه
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سایر دوستان خود را به یگان جدید معرفی كردیم .حدود  3الی
 6روز بعد ،از طریق سلسله مراتب اعالم داشتند كه میبایست
ً
خود را مجددا به دانشگاه افسری امام علی(ع) معرفی كنیم؛
سایر دوستان كه به سایر لشكرها منتقل شده بودند نیز به
دانشگاه مراجعت نموده بودند .تمامی دوره وحدت به استثنای
ً
 11نفری كه به ژاندارمری منتقل شده بودند ،مجددا در دانشگاه
افسری حضور یافته و پیرو دستور فرمانده نیروی زمینی وقت
(شهید صیادشیرازی) به ستاد نیروی زمینی رفته و در آنجا
ً
حضورا با شهید صیاد مالقات كردیم .در آمفی تئاتر ستاد نیروی
زمینی ،شهید صیاد برای دانشآموختگان دوره وحدت سخنرانی
نمود و اظهار داشت« :ما شدت عملیات خود را علیه دشمن
تشدید كردهایم و شما میبایست به عنوان افسران جوان،
نقشآفرینی كنید و شما پس از طی یک دوره توجیهی یک ماهه
در بین مناطق عملیاتی تقسیم خواهید شد ».همچنین ایشان
در ادامه عنوان داشتند كه« :طرح تقسیم قبلی لغو شده و
ً
میبایست مجددا بر اساس شرایط جدید طرح تقسیم صورت
پذیرد ».درآن روز ،فرمهایی بین تمامی بچهها تقسیم شد و همه
افراد فرم را بر اساس موارد خواسته شده درآن ،تكمیل نمودند.
یكی از موارد خواستهشده در آن فرم این سوال بود كه« :آیا شما
خواستار حضور در یک یگان آفندی هستید یا یک یگان
پدافندی؟» .پس از تكمیل فرمها و اقامه نماز جماعت ،اسامی
 31نفر را قرائت نمودند و عنوان داشتند كه فردا میبایست این

11

تیپ  5حضرت ابوالفضل (ع)

افراد در ستاد نیروی زمینی حضور یابند .در ستاد نیروی زمینی
ً
مجددا با این افراد مصاحبه شد و  2نفر انتخاب شدند .اعالم
كردند شما برای حفاظت ،عقیدتی سیاسی و تیپ  5ابوالفضل
انتخاب شدهاید ،باید خود تصمیم بگیرید .از این تعداد  1نفر
(اسامی به شرح زیر) تیپ  5ابوالفضل را انتخاب كردند و  1نفر
به نام ستوان نانكلی عقیدتی سیاسی را انتخاب كردند:
( )1محمدحسن حبیبیان ( )8مهدی خواجهامیری ( )3سید
داود حسینی ( )6منصور كرمی ( )5محمود هادقی ( )4پرویز
شیرازی ( )1مسلم حبیبی.
پس از مشخص شدن اسامی افراد ،ما در دفتر شهید صیاد
برای مالقات ایشان تجمع داشتیم .یكی از افسران فوق كه به
نظر مضطرب بود ،در این خصوص استخارهای گرفت و پس از
گرفتن استخاره ،باحالتی شاداب و بسیار سرحال نزد سایر
بچهها آمد و نتیجه استخاره را به همه بیان كرد و گفت آیه 12
سوره حج نتیجه استخاره او بوده است.
ُ ْ ُ
ُ
َّ َّ
باك ْم و ما جعل علیكُمْ
هاد ِه هو اجت
جاهدوا ِفی الل ِه حق ِج ِ
«و ِ
ْ
َّ
ُ
ُ
ِّ
ُ
ین ِم ْن حرج ِملة أبیك ْم ِإ ْبراهیم هو س َّماك ُم ال ُم ْس ِلمین ِم ْن
ِفی الد
ِ
ٍُ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ق ْبل و فی هذا ِلیكون َّالر ُسول شهیدا علیك ْم و تكونُوا شهداء علی
َّ
ُ
ُ
َّ
قیموا َّ
الناس فأ ُ
الصاله و آتوا َّالزكاه و ْاعت ِص ُموا ِبالل ِه ُهو م ْوالك ْم
ِْ
فن ْعم الم ْولی و ن ْعم َّ
الن ُ
صیر» (سوره حج آیه )12
ِ
ِ
«و در راه خدا چنانكه حق جهاد [در راه] اوست جهاد كنید،
اوست كه شما را [برای خود] برگزیده و در دین بر شما سختی
قرار نداده است .آئین پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است] او
ً
بود كه قبال شما را مسلمان نامید ،و در این [قرآن نیز همین

اعزام تیپ به محل استقرار پیشبینی شده

11

مطلب آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم
گواه باشید .پس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پناه خدا
بروید .او موالی شماست؛ چه نیكو موالیی و چه نیكو یاوری».
در نهایت ،به همراه  1نفر منتخب دیگر در ستاد نیروی
زمینی حاضر شدیم و به واسطۀ حضور در آنجا با اشخاصی نظیر
جناب سرهنگ حیدری (رئیس بازرسی وقت نیروی زمینی)،
سروان آذربون و ...گفتگوهایی كنجكاوانه داشتیم و علت انتخاب
 2نفر و علت حضور در آنجا را از آنها جویا میشدیم كه كم كم
متوجه شدیم علت حضور به خاطر تشكیل یک واحد جدید
توسط نیروی زمینی است.
در دفتر شهید صیادشیرازی ،بعد از تالوت دستهجمعی
سوره والعصر ،ایشان سخنان خود را آغاز كردند و اعالم كردند:
«قرار است یک تیپ و واحد جدید در نیروی زمینی تشكیل دهیم
و با الهام از پنج تن آل عبا عدد  5را انتخاب كردیم و تیپ را به نام
«تیپ 5حضرت ابوالفضل علیهالسالم» نامگذاری كردیم و شما
اولین نیروهایی هستید كه برای این تیپ انتخاب و گزینش
شدید و در سازمان رسمی این تیپ سازماندهی شدهاید ».با
تفهیم مأموریت آتی و علت گزینش  2نفره از میان سایر
همدورههای خود توسط شهید صیاد ،یكی از همدورهایها از جا
برخاست و با اشاره به استخارهای كه كرده بود ،بیان كرد« :در
این مدت كه ما در دفتر بودیم من استخاره كردم و نتیجه
استخاره آیاتی در مورد جهاد و بجا آوردن حق مطلب در رابطه با
جهاد بود ».شهید صیاد با شنیدن این سخن بسیار خوشحال
شدند و از این امر استقبال كردند و این مسأله را به فال نیک
گرفتند و گفتند« :بر اساس این آیات ،برای جهاد برگزیده

11

تیپ  5حضرت ابوالفضل (ع)

شدهاید ،میبایستی همه پیشبینیها را انجام دهید .برای جهاد
آمادگی خود را حفظ كنید و در این راه بر شما سختی نخواهد
داشت».
ً
پس از اتمام جلسه ،كامال دالیل گزینش و ماندن در شهر
تهران برای ما تفهیم شد .بعد از جلسه ،شهید صیاد به منطقه
جنوب جهت انجام مأموریت اعزام شدند .من به همراه سایر
دوستان نیز به مدت یک هفته به مركز آموزش مهندسی بروجرد
اعزام شدیم و در آنجا یک دوره فشرده رزمی و مهندسی را طی
نمودیم.
رئیس مركز كه افسری جدی ولی شوخطبع بود در یكی از
روزها به مناسبت خاصی در فاصله استراحت ،شیرینی خامهای
آورده بود و همدورهایها مشغول صرف آن بودند كه ایشان اظهار
داشت« :نمیدانم قرار است چه بالیی سر شما بیاورند ،چون كه
در ارتش شیرینی مفت نمیدهند!» دوستان با خنده گفتند:
«شهادت» و با خنده ایشان و دستور پایان استراحت ،آموزش
شروع شد.
این دوره آشنایی با انواع تخریبات ،انواع مینها ،انواع تلهها
در آموزشهای روزانه و باز كردن معبر و گشت شبانه در
ً
آموزشهای رزم شبانه بود ،مثال در مركز آموزش مهندسی به
منظور خنثیسازی و عبور از میدانها و موانع مینگذاریشده،
طرحهایی ارائه داده بودیم كه در نوع خود جالب توجه بود .پس
ازطی دوره آموزشی ،یک هفته به تهران بازگشتیم و درمحل
استقرار تیپ در محل  81حمزه مستقر شدیم و مابقی نفرات
دعوتشده به تیپ به مرور زمان به تیپ منتقل میشدند و پس از
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سازماندهی تیپ كه در اواخر اسفندماه انجام شده بود ،تا 11
فروردین 45به مرخصی اعزام شدیم و  11فروردین  45مجددا
ً
خود را به پادگان  81حمزه در لویزان معرفی نمودیم و عمال كار
به صورت رسمی در تیپ آغاز شد و مابقی كاركنان هم ،اعم از
وظیفه و كادر تا روز  11فروردین به تیپ ملحق شدند و همگی
آماده اعزام به منطقه جنوب شدیم .روز  18فروردین از لویزان به
سمت ایستگاه راهآهن رفتیم و به سمت دزفول اعزام شدیم .در
روز  13فروردین ،به اندیمشک رسیدیم و با وسایل نقلیه
پیشبینی شده به سمت شوش حركت كردیم و با عبور از روی پل
شهید ناجیان كه بر روی رودخانه كرخه قرار داشت ،به محل
قرارگاه رسیدیم و در محلهای پیشبینی شده ،كه برای هر
گردان محلی خاص را تعبیه نموده بودند ،مستقر شدیم .از
فردای آن روز آموزشهایی به صورت همگانی توسط گروه
اعزامی از نیرو مخصوص شروع شد و شبها نیز به انجام
راهپیمایی و رزم شبانه میگذشت تا آمادگی الزم و كافی جهت
شركت در عملیات آینده برای كاركنان پایور و وظیفه ایجاد شود.
*** 


ً
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جلوههای ویژه تیپ 5حضرت ابوالفضل(ع)
 -1ویژگیهای منحصر به فرد تیپ

 درتیپشرايطزيبايی ازجملهرقابتتوأمبارفاقتحاکمبود.چونافراديكديگررابهخوبیمیشناختندوکسانیهمکه

ديگرانرانمیشناختندبهواسطهالفتوصمیمیتشديدحاکمدر
تیپ،بااطرافیانهمسووموافقمیگشتند.
 افراد همیشه در تالش بودند که مشكالت ديگران را باهمكاریيكديگرمرتفعسازندوبهدورازخودنمايیوريا،تمامی
اقداماتومأموريتهایمحولهراانجامدهند.
 تنها واحدی بود که دفتر عقیدتی ـ سیاسی و حفاظتاطالعات و بازرسی نداشت .با وجود اينكه کارکنان عقیدتی ـ
سیاسیوحفاظتاطالعاتنیزدرجمعتیپحضورداشتند.
 -مسئولین با کارکنان زيرمجموعه مأنوس بودند ،کارکنان

ً
دقیقامطابقمیلودستورفرماندهانخودعملمیکردند.

 تمامیافراد برگههای مرخصیرا به صورتی تحويلمی گرفتندکهدرآنتاريخبازگشتقیدنشدهبودوتاريخبازگشت

آنباعبارتیبهنام«تاپايانرفعگرفتاری»تكمیلشدهبود.
بهگونهایمديريتشدهبودکهتمامیافرادبهموقعدرمحلیيافتندوتأخیریدرکارنبود.
خدمتحضورم 
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جو معنویحاکمدرتیپبهشدتقویبود ،بهطوریکه
  ّزمانی که خبر انحالل تیپ را اعالم کردند تمام افراد تیپ ،چه
ً
افسر ،چه درجهدار و چه سرباز دقیقا مانند کسی که فرزندش
درگذشتهباشد،گريهمیکردند.
تعهدخدمتیبینکارکنان بسیارشديدبودوبهنحواحسناجرامیشد.
 فضای برادری در تیپ حاکم بود و بین تمامی افراد تیپهدفمشترکیوجودداشت.
 اطاعتمحضازرهبری،و اليتمداری،ايمان ،تقوا و ايثارازويژگیهایحاکمبرکارکناناينتیپبود .


 -2شهید صیاد به عنوان اسوه در تیپ

آن چیزی که در ابتدای امر برای هر فردی که به تازگی وارد
تیپ میشد و در اولین برخورد میتوانست برای او جاذبه داشته
باشد،جداازمأموريتوآنچه کهبايدانجاممیشد،خودشخص
شهیدصیادبود.شهیدصیادبرایهرفردیکهاولینباربااوروبه
رو میشد و با شخصیت ايشان آشنامیشد ،نقش الگو و اسوه و
تمامافرادتیپجلوهگر

سمبلرا پیدامیکرد .ايشان همیشه برای
فرماندهایبودکهدارایشخصیتیجذابوگیرااست.همانطور
کهاشارهشد،عالوهبراسوهبودنشهیدصیاد،همهافرادتیپنیز
سعیمینمودندتانوعگفتار،نوعروشومنشفرماندهیايشانرا
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.بهطوریکههمهسعیمیکردندبهنوعیدر

فراگرفتهواجراکنند
رفتار و گفتار نظامی خود کارهايی که ايشان انجام میدهد يا
روحیاتیکهايشانازآنبرخوردارهستندرادرخودشانبهوجود
بیاورند و در اين مسیر حرکت کنند .بنابراين ،با افزايش آگاهی
کارکنان از شخصیت شهید صیاد ،آنها بسیار خوشحال بودند که
ایشوندکهخودايشانفرماندهیاشرا


خواهندواردمجموعه
می
بهعهدهدارد .


 -3شخصیتهای دیگر تیپ

بعدازشهیدصیاد ،شخصیت سروانآذربون برایتمامیافراد
بسیارجذاببودوازنظرروحیدرآنهاتأثیربسزايیداشت.ايشان
دارای شخصیتی معنوی ،مقید به مسائل دينی و ارزشهای
اسالمی بود که با ايجاد حالت روحانی خاصی در درون افسران
جوان آنها را بسیار مجذوب خود نموده بود ،چرا که آنها در
قوارههاینظامیدردانشكدهافسریآموزشديدهوپرورشيافته

بودند .در آن زمان ،برخورد با چنین فردی برای اولین بار باعث
یشد. 
تعجبم 
در اينجا الزم است خاطرهای در اين باب نقلشود :يكی از
محافظینشهیدصیادنقلمیکرد:«مانیزچنینحالتینسبتبه
داشتیم،روزیديديمکهايشانداردنمازمیخواند،

جناب آذربون 
با عجله وضو گرفتیم و آمديم پشت سر ايشان نماز ظهر را اقتدا
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کرديم.پسازاتمامنماز،متوجهشديمکهساعت 11استوهنوز
يکساعتبهاذانظهروقتباقیاستوايشانمشغولبجاآوردن
نمازهایمستحبیبودند». 
نه تنها سروان آذربون ،بلكه تمامی نفرات اين تیپ تالش
یها برخوردار شوند و چنین روحیات معنوی
داشتند از اين ويژگ 
دومهای جوان که تازه از دانشگاه افسری آمده
برای ما ستوان 
بوديم ،به وضوح مشهود بود .پس انسانهايی که با ايمان و
اعتقاداتقلبی،خالصانهوخاضعانهخدمتدراينتیپراپذيرفته
بودند ، به واقع داوطلبانه شهادت را انتخاب کرده و منتظر صدور
فرمانازسویسلسلهمراتببودندکهدرعملیاتآيندهبهچهنحو
ازآنهااستفادهشودوبهچهشكلواردمیداننبردشوند. 


 -4درجههای نظامی

مالك تعیین نفرات اين تی پ (عالوه بر داوطلب بودن آنان)
جنگی بودوتنهاباالوپائی نبودندرجهفرماندهاننبود،هرچند
بهدلیلتجربهگردانهای  شهادت،قراربوداصولنظامیگری به
صورت کامل براينتی پحاکم باشدکه اعتقادکارکنان ،اجرای
دستورات نظامی را کاملتر کرده بود و ضوابط نظامی ،انضباط
معنوی وظاهری بهصورتکاملبرتیپحاکمبود ،ولی يكیاز
ويژگی هایچشمگیرآنبودکه :سروانآذربون بادرجهسروانی
در مسئولیت سرپرستی تیپ بود .هرچند در آن زمان آسیبی
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ايجاد نكرده بود ،لیكن در فرهنگ نظامی به عنوان يك نقطه
ضعفمطرحبود .


 -5حضور داوطلبانه سربازان در تیپ

تمام سربازهايی که وارد تیپ میشدند ،داوطلبانه اين کار را
انجاممیدادند.البتهدرگزينشاولیهسربازاننیزتعدادیاشتباه

همصورتگرفتهبود ،سربازانیوجودداشتندکهباوجوداينكهاز
ً
آنهامصاحبهبهعملآمدهبود ،وکامال باشرايطخدمتدرتیپ
توجیهشدهبودندوداوطلبانهخدمتدرتیپراپذيرفتهبودند،ولی
شدندودرمنطقهحضورپیدامیکردند،با


زمانیکهواردصحنهمی
آشنايیبیشترباتیپومأموريتآن،خودراباختهواعتمادبهنفس
میدادندوتقاضایبازگشتبهيگاناولیهخودرا
خودراازدست  
مینمودند .معاون تیپ (جناب فشارکی) با جابجايیهايی که

افرادراازسازمانتیپخارجمینمودوافراد

صورتمیداد ،اين

جديدی را جايگزين آنها مینمود .با کامل شدن استعداد تیپ،
تمامیافرادجذبشدههدفمند،داوطلبانهوتوجیهشدهنسبتبه
وظايف خويش و بر اساس ايمان قلبی خود خدمت در تیپ را
كدست،همعقیدهو

گانهایتیپي
پذيرفتهبودندونیرویانسانیي 
اتشهادتطلبانهبودند .

آمادههرگونهعملی
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 -6تأثیرپذیری سربازان از فرماندهان خود

کلیهسربازانازمسئولینیکهباآنهابرخوردداشتندبهنوعی
تأثیرپذيری پیدا میکردند .در واقع ،سربازان هم به اعتماد و باور
قلبی نسبت به فرماندهان رده بااليشان ،که به آنها دستور
سربازانراکهمیخواستیمتنبیهکنیمبه

میدادند،رسیدهبودند1.

هامیگفتیم:«برونددور

سبکدانشگاهافسریامامعلی(ع)به 
آن
آنتپهرابزنند ،بیايندودرکناری بايستند . 20عددشناسوئدی
همبروند».سپسمشاهدهمیکرديمکهسربازاناينمسئلهراباور
کرده و پذيرفته بودند که بايد تمامی کارها ،حتی تنبیهات را به
بهترين شكل ممكن و بدون نظارت و (به اصطالح رايج در تیپ)
شرافتیانجامدهند.
گانهابهکرات
پسازانحاللتیپ،باحضوراينسربازاندري 
یهای آنها در گوشه و کنار جبهه خودنمايی
حماسهآفرين 

خبر 
یکرد ،ازجملهاينكهدرچندمرحلهمقاومتتعدادی ازکارکنان
م 
اعمازافسر،درجهداروسرباز ،ازشكستدربرخی از

اينتیپ ،
خطوطی که عراق به آنها حمله کرده بود ،جلوگیری کرده بود.

 .1به نقل از دکتر خورشیدی (يكی از فرماندهان گروهانها) :ما با سربازان مثل
بچههایخودمان رفتارمیکرديم.آنچه که برایفرزندمانمیخواستیم،همان راهم

ّ
نفرماندهوسربازحاکمبود،جو
یخواستیم.روابطانسانیخوبیبی
برایسربازانمانم 
خاطر،سربازانهیچگونهناراحتیونگرانیاز

مثبتونیكووسالمیداشتیم.بههمین
اينبابتنداشتند .
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رشادتهايی که برخی از آنها در حین عملیات از خود نشان

یدادند زبانزد شده بود و يا حداقل خبر آن در بین کسانی که
م 
یشد؛ حتی در
یکردند ،پخش م 
سرانجام کار اين افراد را رصدم 
حوزهخارجازعملیاتنیزرفتارهایتأثیرگذارداشتند .


 -7تأثیر حضور سربازان در یگانهای ارتش

دونفرازسربازاناينتیپکهناميكی ازآنهادرخاطرماست
بهنامرياضیتهرانیپسازانحاللتیپوانتقالبهسايريگانهای
ارتش،بهلشكر98ذوالفقاراختصاصيافتهبودند.مننیزکهبهآن
يگان منتقل شده بودم ،شاهد اين قضیه بودم که آنها نسبت به
ستارهای در بین

ساير سربازان آن يگان برتر هستند و همچون 
سربازانمیدرخشیدند.حرکاتوسكناتآنهابسیارحائزاهمیتو

،ويژگیهایبسیارخاصیرادارابودند 1.

احترامبودودرعینحال
 -8صمیمیت و برادری بسیار باال در بین سربازان

يكی از فرماندهان 2در خصوص ويژگیهای سربازان تیپ
اظهارداشت:«بنابه دستورسروانآذربون ،تمامیافرادگردانرا
یهاشم
.1بهنقلازسرتیپ2سیدداودحسینی(فرماندهوقتگروهان1گردانقمربن 
تیپ9حضرتابوالفضل):ارکانچهارگانهگردان190خواهانواگذاریحداقليكیاز
ً
العادهای که اين دو نفر تنظیم

اين دو نفر به قسمت خود بودند ،مثال لیست فوق
ً
یکردندبسیاردقیقوبیعیببود،بهنحوی کهف.گردانوياجانشیناوبعدا بدون
م 
ديدنلیستآنراامضاءمیکردند،ولی لیستتهیهشدهدرسايرگروهانهاراباچند
باررفتوبرگشتامضاءمینمودند .
یهاشمتیپ9حضرتابوالفضل 
.2سرتیپ2دهگانیمسئولوقتستادگردانقمربن 
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در محلی جمع کردم و آنچه را که فراتر از واقعیت بود برای آنان
تشريح نمودم .همچنین اين مطلب را عنوان کردم که همه افراد
ً
اينتیپ،شهیدخواهندشد،لذاکسیدراينتیپبماندکهواقعا
تمايلقدمبرداشتندراينمسیرراداردواگرکسیخواهانرفتن
هیچ گونهايرادیبراوواردنیستوهیچمشكلیبرایاوبه
است ، 
وجودنخواهدآمد.درپايانسخنانمن،تعدادیازافرادکهتصمیم
ً
خارجشدنازتیپراداشتند،تیپراترککردندوحدودا89نفراز
سربازان باقی ماندند .رابطه صمیمانه و دوستانه اين  89نفر
وصفشدنینیست 1.

 -9ایمان و اعتقاد باالی سربازان

در گردان بابالحوائج ،افراد در مسجد گردان نماز را به
جماعت اقامه می کردند و ناهار را هم در همان مسجد گردان به
همراه سربازان و درجهداران و افسران گردان صرف میکردند و
همه در کنار هم بودند و نه تنها در آن گردان ،بلكه در تمامی
.1بهنقلازسرهنگدکترخورشیدی (يكی ازفرماندهانگردان):روابطبینسربازان
بسیاردوستانهوبرادرانه،صمیمیوحتیبهنحویبودکهاگرمأموريتیداشتندوکسی
درحیناجرایبرنامههایآموزشیزخمیمیشدويامشكلیپیدامیکرد،همهتالش
کردندوظیفهشانرابهنحومطلوبیانجامدهند.

میکردندبهاوکمكکنند،تالشمی
بهاصطالحامروز،يکسازمانيادگیرندهبود.همهسعیمیکردندکهبههميادبدهند
رند.برنامههایفرهنگیخیلیخوبی همداشیتم:دعایکمیل،دعای

وازهميادبگی
ً
هایجنگیروزآنزمانکه
ندبهونمازجماعتسهوعدهبرگزارمیشد،مخصوصافیلم
ِ
نمايشدادهمیشد. 

خیلیعالیبود،برایسربازانتیپ
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گردانها اين برادری و صمیمیت و نزديكی را همه در کنار هم
احساسمیکرديم 1.



 -01عالقه و تمایل بسیار زیاد سربازان در فراگیری آموزشها

افراد تیپ آنقدر عاشقانه به آموزشها گوش فرا میدادند و
آنقدرآمادهبودندکههرنكتهایکهبیانمیشدبهسرعتآنرا

ياد میگرفتند .بنده اين مسأله را با تمام وجود درک کردم و در
مدتخدمتخوددرکمترجايیچنینصحنههايیراشاهدبودم
هایارائهشدهبهآنهابهاين

کهافراديکيگاندرفراگیری آموزش
شدت گیرايی با اليی داشته باشند .اگر بخواهیم وجود چنین
ويژگی را در تیپ بررسی و کشف کنیم که علت اين امر به سبب
گزينشخوبکارکنان بودهيامديريتخوبمجموعه ،بايدبگويیم
ريشه در همان نیت تشكیل تیپ داشت که بسیار خالصانه بود و
اين نیت به عنوان هستهای ،تمامی افراد را به سوی خود جذب
کردوزمانیکهدربینافرادجذبشده،اساسهدفاشخاص

می
پیروزی درنبردوياشهادتقرار میگرفت،افرادیراازاينجنس
دردرونخودقرارمیداد.فرماندهانوسربازانیکهوارداينتیپ

یهاشم تیپ 9حضرت
 .1سرتیپ 2دهگانی (مسئول وقت ستاد گردان قمربن 
ابوالفضل):شب هاشاهدبوديمکهتعدادیسربازيکچراغدستیدربیابانگذاشته-
اند،دعامیخواندندوبهشدتگريهمیکنند.
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شدندوهمهکسانیکهبهنحویدستاندرکاراينماجرابودندبا
يکنیتوعشقبسیارخالصانهایعملمیکردندووظايفخودرا
درجهدارها به عنوان فرمانده دسته يا گروهبان
انجام میدادند 1. 
دستهوسربازهاهمبهعنواننیروهایتحتامرآنهاآموزشهارافرا
ً
مثال بخشی از

میگرفتند .البته آموزشها بسیار سخت بود.
آموزشها به صورتی بود که توسط اساتید اع زامی از لشكر20
نیرویمخصوصاجرا میشدندوآموزشمینوتخريبرااساتید
اعزامیازمرکزآموزشمهندسیبروجردتدريسمیکردند.درشب
یزراهپیمايیمیکرديموسربازاندرروزآموزشعبورازموانعو

ن
میدان مین را با عالقه زيادی فرا میگرفتند و در کنار آمادگی
ً
معنوی و روحی ،معموال با همین برنامههايی که اجرا میشد ،به
واينآمادگیها آثارخودرابه

آمادگیجسمانیهمرسیدهبودند 2
نوعی بعدها بروز داد ،پس از انحالل تیپ ،سربازهای گردان
بابالحوائجبهلشكر 98اختصاصيافتند .ارتشعراقبهلشكر98

.1بهنقلازسرتیپ2مسعودی:دراينتیپ،رفتارهاخیلیصمیمانهبود،بهخصوص
حرفشنوی و اجرای دستورات و مأموريتها در سطح خیلی عالی بود و فرامین و

دستوراتراحكمشرعیتلقیمیکردند .
.2سرهنگبازنشستهماشاءاللهبهرامی:برایاينكهآمادگیجسمانیخودراباالببريم،
بايستی  ازاولشبپسازاقامهنمازمغربوعشاءوصرفشام،باتمامی تجهیزاتو
میکرديم و پس از
مهشب راهپیمايی  
اسلحه و کولهپشتی و غیره تا ساعت  2-0نی 
مراجعتوکمیاستراحت،نمازصبحرااقامهمیکرديموسپسدرآموزشهایمهارتی
خنثیکردنمینوبازکردنمیدانمینو...شرکتمیکرديم .
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ذوالفقاردرمنطقهشرهانیوشهرکشصتوزبیداتدرآنزمان
تککردکهدرزمانحملهارتشعراق،سربازهايیبودندکهدرآنجا
ماندند و با تانکهای ارتش عراق روبرو شدند ،بسیار فداکارانه
جنگیدند و خودشان را جاودانه کردند (اين نفرات اغلب سربازان
تیپ 9حضرت ابوالفضل(ع) بودند) .اين از آثار و جلوههای ويژه
اين تیپ بود که توانست با سرعت تمام ،اثر معنوی و تأثیرگذاری
مؤثرخودرادرصحنهجنگبروزدهد .


 -00نقش ایمان و ارزش های دینی

مقیدبودنبها رزشهایدينیومذهبیوانجامفرائضدينیو
برگزاریمراسمهاواعیادبهمنظورباالبردنروحیهوآمادهکردن
نفرات برای حضور مفید و مؤثر در میدان نبرد جلوه ديگری از
ويژگی هایمنحصربهفرداينتیپبود.پسازانحاللتیپوورود
به يگان های جديد رزمی در نیروی زمینی اين تقید را با فراز و
نشیبشاهدبوديم ،ولیدرتیپ 9حضرتابوالفضل(ع)بهتبلورو
عینیت آن رسیديم .سربازانی که صبح بلند میشدند و نمازهای
يومیهرابهجماعتبجامیآوردندودرکناراينسربازانکسانیهم
کهباآنهازندگیمیکردند(بهعنوانمثالکادرفرماندهی) عالوه
بر اينكه واجبات يومیهرا انجاممیدادند ،اعمال مستحبیرا هم
اينامرموجبمیگرديداندکاندکغبارهايیکه

بجامیآوردندو 
برروی قلب انسانها نشسته است ،پاک شود و به جسم و جان
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انسان نورانیت بدهد .زمانی که روح معنويت در جايی حكمفرما
ً
قطعا
شودونفراتنسبتبهبرگزاریآنهاازخودعالقهنشاندهند، 
سبب نزديک شدن ارتباطات آنها با خدای خود خواهد شد .به
عنوان مثال وقتی تمامی نمازهای يومیه به صورت جماعت و
دعاهایکمیل،توسل،ندبهو...بهصورتدستهجمعیبرگزارشود

حكمفرماشود،همروحیه
ووقتیاينچنینمسائلیدرمحیطی 
نفراتعالقمندراعوضمیکندوهمخیروبرکتولطفخدابر

جلوههای خدايی کار در اين
میگردد و به يقین ، 
اين فضا نازل  
جلوههای معنوی به طور قطع در وجود
میيابد . 
جمع بروز  
انسانهايی مخلص و فداکار و صمیمی ،که در حال خودسازی

نوعانخودبروزخواهدکرد،همانها

معنویهستند،نسبتبه 
هم
کهدرفكرانجاميکحرکتبزرگهستند. 
در اين تیپ ،از باالترين رده (يعنی خود شهید صیاد) تا
پايینترينردهکهسربازتفنگدارعادیبود ،معنويت و روحانیتو

رنگ و بوی خدايی جلوهگر شده بود .به طوری که در تیپ
نمازشبو

هایشببرمیخواستندو

هايیرامیديدمکهنیمه


بچه
نافله میخواندند ، در نتیجه آثار همه اينها به وضوح در آن يگان
مشهود بود .اين حالتی بود که به عنوان مديريت و فرماندهی
میدان نبرد در شخص شهید صیاد و مجموعهای که با او همراه
ً
بودندکامال نمايانبودوبعدهانیزدرصحنهرزمدريکيکنفرات
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به عنوان صفتی بارز جلوهگر شد و هر جايی که اين مسائل بروز
هایمادیکمفروغخواهند


گرددوانگیزه

نمايد،معنويتحاکممی
کهمیخواهدبه اينجا بیايد،

هر
بارهامیگفت:« 

شد.آقای آذربون 
دهندونهکسیراتشويقمیکنندو


دراينجانهدرجهمی
بداندکه
هرکه میخواهد بیايد اينجا برای
نه شغلی برای کسی هست .
شهیدشود».اين

رضایخدابايدبیايدوبداندکهمیآيداينجا که
مطالب همان ايده شهید صیاد ،يعنی يا پیروزی يا شهادت بود.
ً
بنابراين،چیزیکهرنگوبویخدايیگرفتيقینامنشأاثرخواهد
بود.البتهاينامربیانگرايننیستکهدرسايريگانهایرزمیاين
چنینمسائلیوجودنداشت،ولیاينتجمیعنبود؛درسايريگان-
ها ستارههايی بودند که میدرخشیدند ولی اينجا جمع ستارگان
ايجادمیکردند.بهعنوان

بودکهفورانمیکردندونورانیتیعجیب
مثال فرماندهان به سربازان میگفتند اکنون مثل شب عاشورا
هرکه نخواست
چراغ خاموش میشود هرکه خواست بماند و 
تواندبهيگانهایديگربرود ،ولیبااينتفاسیر ،افرادخدمت


می
در تیپ را به جاهای ديگر ترجیح میدادند .بنابراين ،جمعی با
چنینوضعیتی،نورانی بسیارزياد بههمراهداشت.درهمانزمان
هم مسئولینی که به محل استقرار تیپ در منطقه شوش برای
بازديد میآمدند ،به راحتی تحت تأثیر اين فضا قرار میگرفتند و
متوجه میشدند فضای اين تیپفضای معنوی خاصی میباشد.
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امروزکهشهیدصیاددرجمعمانیست،ولیشاهدوناظراعمالما
است ،میتوانیم اين ويژگیها را به عنوان درسهای مديريت و
فرماندهی معنوی در جنگ و ارزشها و باورهای قلبی در جنگ
مطرحکنیمودربینسربازهاینسلجديدآموزشدهیم.درآن
فضایخونوآتشوشهادت،تمامسختیهاومشكالتباعنايت
تحملپذير میشد .شهید صیاد میفرمود :«قلب من

خداوند 
روشن است ».با اينكه در جلسه مطرح میشد که مشكالت و
گرفتاری زياد است ،ايشان در آن موقع و در همان حالت نیز
مندرقلبماحساسروشنیمیکنم»وچهبسادرآن

میگفت:«

ً
زمانمااينمسئلهرادرکنكرديم ،ولیايشانواقعا قلبشروشن
بود و در نهايت هم به آنمقام ارجمند و جايگاه  واال که باالترين
قربنزدخدا،يعنیشهادت،رسید .
 -02شهید صیاد به عنوان یك نظامی

شهیدصیادبهنظامیبودنبهعنوانيکشغلنگاهنمیکردو
ً
هدفاواينبودکهبتوانددرلباسنظامی،حقیقتا يکتكلیفرا
انجامدهدومشكلیرامرتفعنمايد.اودرپیاينامربودکهبتواند
جنگرابهمعنایواقعیبهنتیجهبرساندوازمطالبمطروحهباال
میتوان برداشت نمود که اگر کاری برمبنای ايمان واقعی شكل
گیرد ،اجزای آن نیز به خودی خود شكل معنوی و عرفانی پیدا
ً
خواهندکردوبايكديگرتلفیقوترکیبمیشوند.مثال میتوانبه
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احداث و تشكیل حوزه علمیه قم توسط مرحوم آيتالله حائری
يزدیاشارهنمود ،چونايشانخالصانهودرجهترضایخدااين
مرکز را تأسیس نمود ،اکنون شاهد اين هستیم که اين مرکز در
درحالدرخششاستوخودنمايیمیکند. 

جهاناسالم
 -03فكر خالق و ابتكار افراد تیپ

درتماممدتتشكیلتیپ ،دغدغهتمامیافرادتیپاينبود
کهطرحینو،روشینووابتكارینورابرایتمامیعملیاتهاارائه
ً
دهند و صرفا اين مسئولیت بر عهده ارکان تیپ نبود ،بلكه حتی
سربازانوردههایپايینتیپنیزابتكاروخالقیت رادررونداجرای
امور،وظیفهخودمیدانستند. 
 -04شجاعت

سروان آذربون دريكیازروزهایآنايامبهمن1اطالعدادکه
تصمیم داريم يک يگان غیرسازمانی تشكیل دهیم و اگر تمايل
داشتهباشیدازوجودشماهمدراينتیپاستفادهنمايیم.بااعالم
نظرمثبتبنده ،بههمراهدونفرديگرازدوستانبهنام هایمراد
خرمآبادبهاينتیپ
ومحمدحسینجاللوندازلشكر 84 

اسكینی 
در منطقه دزفول ملحق شديم و من به عنوان معاون فرمانده
جنابخواجهامیری،مشغولبهخدمتشدم .

گروهان،

.1ستوانآزموده 
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در شجاعت افراد میتوانم برای نمونه به بیان خاطرهای از
شهیدمراداسكینی بپردازم.دريكیازروزها ،ازاينشهیدبزرگوار
پرسیدموضعیتچگونهاست؟درپاسخاينچنینبیاننمودکه:
«منحدود60سربازدا رمکهبیترمزولنتسوختههستندوهیچ
چیزجلودارآنهانیست ».


 -05حضور پررنگ روحانیت

درآنزمان،دراکثريگانهاولشكرهایارتشتعدادروحانیون
ً
نهايتا  2يا 0نفربود .ولیدر اينتیپدرهرگرداندستکميك
نفر روحانی (و در  رأس آنها حضور حجتاالسالم و المسلمین
ربانی1هرچندبهصورتمقطعیبود)وجودداشتکهآنهانیزهمانند
ً
سايرافرادتیپخدمتدراينيگانراکامالداوطلبانهپذيرفتهبودندو
ازنظرسنیبسیارجوانبودندوهمینحضورپ ررنگروحانیتفضای
معنویودوستانهبسیارخاصیراحاکمکردهبود .


خواجهامیری:حجتاالسالمربانی باعمامهولباسسربازی و

.1بهنقلازدريادار 2
کفشکتانی درراهپیمايیهاو...همراهکارکنانپايوروسربازانحضورداشتوعالوه
بربیانمسائلمذهبی وفرائضدينی،باگفتنطنز،مايهشادابی کارکنانوافزايش
انگیزهآنان،بهخصوصدرراهپیمايیهای شبانهمیشدواينشیوهرفتارايشانبرای
ماجالبتوجهبود .
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 -06آموزش باالی افراد

آموزشافرادتیپبسیارباالبودواينامرهمنتیجهعالقهوافر
آنها به آموزشهای ارائه شده بود که آنها را به طور کامل فرا
میگرفتند .روح معنويت ،انضباط کامل و توجه کافی به آموزش

باعثارتقاءتیپشدهبودوهرروزشكلبهتریمیيافتومتفاوت
از ساير يگانها بود .سربازان در فراگیری آموزش دقت داشتند و
یگرديد 1.
برایآنانآموزشهایفوقبرنامهبرگزارم 
یشیرازی بیان میکند :«سروان جمشید
سرهنگ لشن 
مسعودی پس از انحالل تیپ از ارتش خارج شد و به صورت
داوطلب بسیجی وارد جبهههای حق علیه باطل شد و سابقه
نظامی بودن خود را به فرماندهان بیان ننمود .پساز مدتی،
هایانجامشده،ازآنجايیکهاينشخصرا

فرماندهاندر مأموريت

.1بهنقلازدکترخورشیدی :بعدازصرفصبحانه،ورزشصبحگاهیداشتیموطبق
برنامه آموزشمان تیراندازی ،پیادهروی ،رزم در کوير ،مقابله با عملیات شیمیايی،
تیراندازیباتیرباروتفنگژ0وخمپارهداشتیم.بعدازکمیاستراحت،بالفاصلهنماز
وسپسناهاردستهجمعیصرفمیشد.زمانشروعبرنامه

جماعتظهروعصراقامه
بعدازظهرادامهداشت.همانطورکهبرایما

آموزشیحدودساعت14:00بودکهتا9
ً
برنامهريزی کرده بودند ،برای تقويت بنیه جسمانی بدنسازی میکرديم .مثال يادم

هست در گرمای منطقه شوش دانیال تمرينی داشتیم که دو ساعت (حتی خود
فرماندهگروهان،گردان،تیپوهمه)بايدماسکضدگازرابهسرمانمیکرديموبا

ً
تجهیزات انفرادی کامل ،حدودا  20کیلومتر پیاده روی میکرديم .تمرينها بسیار
سختبود.بهنحویکهروزهایاولوقتیمیآمديمنفسنداشتیم،ولیبعدبرايمان

عادیشدهبود .
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در آموزشها و مهارتهای نظامی فردی با آموزش باال ارزيابی
نمودهبودند،ویرابهعنوانفرماندهگردانمنصوبنمودند ».


 -07صبر و تحمل و استقامت باالی افراد

يكیازآموزشهايیکهبهافرادارائهمیشدرزمشبانهبود.در
بعضی از شبها ،افراد چند کیلومتر پیادهروی میکردند ،کهاين
نشاندهنده باال بودن صبر و تحمل افراد در آموزشهای
امر  
ائهشدهبود ونهتنهادراثرارائهآموزشهایسنگین،روحیهافراد
ا ر 
کاهش نمیيافت ،بلكه روز به روز به انگیزه آنها برای اجرای
عملیاتافزودهمیشد.

1

 -08پیش قدم بودن فرماندهان تیپ در همه کارها

بهدلیلعالقهایکهبینسامانهفرماندهی وسربازانايجادشده
جومعنویبسیارخوبیدرتیپحاکمبودوواژهایبهنامبیگاری
بود، ّ
یکردند2.
مطرح نبود ،بلكه در انجام امور همه با هم همكاری را م 
.1سرتیپ 2دهگانی:«دريكیازآموزشهایرزمشبانه،زمانیکهدرحالپیادهروی
بوديم ،افرادی را مشاهده میکردم که حتی با صدای پاهايشان و قدمهايشانتكبیر
میگفتندواينامردرحالیصورتمیگرفتکهنهکسیقادربهديدنآنهابودونه
آنهاقادربهديدنکسیبودندورياوخودنمايیدرکارنبود ».
.2بهنقلازسرهنگدکترعباسخورشیدی:«بااينكهتیپشغلفرماندهی وشغل
ستادی داشت،امافرماندهاندوستداشتنددريگانرزمی خدمتکنند.يادمهست
ورخرمآبادبودکهايشانرافرمانده

یتقیزادهازاهالی غی
کهجنابسروانی بهنامنور 
گروهان ارکان گذاشتیم؛ تا يك هفته حالت افسردگی و ناراحتی داشت و میگفت
یخواهمدريگانعملیاتی خدمتکنم .به ايشانگفتیمکهشمادرعملیات قبلی
م 
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مديريتخوبفرماندهان روی سربازان باعثتلطیفوارتقاء روحیه
آنانشدهبودوارتباطصمیمی سربازانبافرماندهانباحفظجايگاه
فرماندهی ورعايتکاملسلسلهمراتببهگونهای ارتقاءيافتهبودکه
بعدازانحاللتیپنیزاينروابطبهنحویادامهداشت .
میگفت:بهعلتگرمایبسیارباالیهوا
يكی ازفرماندهان  
درآناياموهمچنینفعالیتبسیارباالیافراددراثرآموزشهای
ارائهشده،سروصورتآنهابهشدتعرقمیکرد.به همیندلیل،
دستوریصادرشدکهيكیازسربازانکهبهفنونآرايشگریآشنا
است،مسئولیتآرايشگریرابرعهدهبگیردومویتمامسربازانرا
اصالحنمايد.وقتیايندستورراصادرنمودم،بهخودگفتمچقدر
خوب است که در اين اقدام با سربازان همراه شوم .لذا تمامی
گردان را به خط نمودم و اولین نفری که موی سرش را اصالح
نمود،خودمبودم 1.


 -09روحیه فروتنی و افتادگی

درهنگامتشكیلتیپ،درجهآقایآذربونسروانبودوهمگی
ویرابهنامسروانآذربونمیشناختند.درجهبعضیازافرادیکه
برای خدمت در تیپ انتخاب شده بودند از درجه سروان آذربون
ً
باالتر بود .مثال (سرهنگ) فشارکی و (سرهنگ) اخوان از جمله

ترکشخوردیوجانبازهستیوصالحنیستدريگانرزمیباشی؛اماقبولنمیکرد،
تااينكهباخواهشوتمنابهاوتعهدداديمکهدرعملیاتنیزمشارکتکندکهقانعشد .
.1همان .
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افرادی بودند که در زمره اين افراد قرار میگرفتند ،ولی به دلیل
صمیمیت و روحیه معنوی حاکم در تیپ ،اين افراد نیز پذيرفته
بودندکهتحتامرسروانآذربونخدمتکنند 1.
در گردان ما در آن زمان خدمه توپ  20میلیمتری بود که
رستهاشهم توپخانه بود .من از ايشان پرسیدم :«شما برای چی

آمديد؟»ايشانگفتند:«ماآمديمبرایاينكهشهیدبشويم».يعنی
میلیمتریهمهآنشرايطخدمتیوشغلیرا
يکخدمهتوپ 20 
کنار گذاشته بود و به اين يگان خاص فقط به قصد موفقیت
تأثی رگذاروياشهادتآمدهبود.کسیکهبااينشرايطوباايننیت
آمده روحیات معنوی خوب و وااليی در وجودش هست ،يعنی از
نظرمقیدبودنبهمسائلشرعیوفرائضدينیونماز،خالصانهوبا
تضرعوخضوععبادتخدارابهجامیآو ردودربرخورد ،نهايت
احترام و ادب نظامی و رعايتمسائل اخالقی را دارد .همه اينها
میتوانستبررویروحیهنفرات ،يعنیسربازهاوکادرفرماندهی،

تأثیرگذار باشد .احساس میکرديم اينجا از آن فضا فاصله گرفته
است ،فضايی که درجه مبنای سازماندهی و دستورات است.
خالصه اينكه با اعتقادات دينی و باورهای قلبی عمیق افراد،
تمامیمشكالتونواقصمرتفعشدهبود. 

 .1هرچند تالش میشد که اين موضوع تأثیر منفی  در سلسله مراتب نگذارد ،لذا
ً
معموالاينعزيزانکهدرگیراقداماتپشتیبانیبودندازدرجهاستفادهنمیکردند .
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 -21پذیرفته بودن مسئله شهادت در نزد افراد

مسئلهشهادتبرایتمامیکارکنانپايورووظیفهتیپامری
پذيرفتهشده بود و هیچ کسبه اين مسأله فكرنمیکرد که اگر در

انجاممأموريتآتیشهیدشودچهاتفاقیبرایاطرافیانشخواهد
افتاد و تنها به انجام مأموريت و جهاد خود در راه خدا فكر
میکردند 1.



 -20مرخصیها

سروان آذربون ،سرپرست تیپ ،اينطور میگفت :«هر کس
گرفتاری دارد بیايد ما بفرستیم برود مرخصی ،کی برود و برگردد

. 1افراداينتیپ(اعمازکارکنانپايورووظیفه)چونبهانگیزهشهادتوپذيرشجهاد
واردمیدانعملشدهبودندوقبلازورودآنهابهتیپنیزاينمسألهبهآنهاتأکیدشده
بودوبامیلورغبتپا بهعرصهجهاد گذاشته بودند،نمیتوانگفتکهآنهاانگیزه
ایعاشق بهمعنایواقعیگردهم

توانگفتعده
ديگریغیرازاينداشتند،فقطمی
ِ
جمعشدهبودندونتیجهکارآنهانیزماندگارشد.عدهایامنیتوآرامشرادررسیدن
بهپولوثروت،عدهایديگرآنرادررسیدنبهجاهومقاممیدانند.ريشهلغویايمان
و امنیت يكی است و در واقع قضیه هم اين گونه است که هرکسی در هر چیزی
احساسامنیتو آرامشکند به آن ايمانمیآوردوهرکسی بههرچیزی ايمان آورد
یکند.مؤمنیننیزبايادخدااحساسامنیتخواهندکردو
برایرسیدنبهآنتالشم 
ً
نهايتا بهآرامشخواهندرسید.بنابراينبرای رسیدنبهقربالهی تالشخواهندکرد.
افراداينتیپنیزدرراهتوحیدسختتالشمیکردندومیدانستندبهترينراهدست-
يابیبهتوحیدنیزشهادتاست.بنابراين،بهشهادتبسیارعالقهمندبودندودرراه
رسیدنبهآناهتماممیورزيدند.دراينتیپ،ايمانهمهراهماهنگکردهبودوهمه
رابهسمتيکهدفروانهمیساختوهمه مشكالترامرتفعمینمودکهمیتوان
صمیمیتوگیرايیدردريافتآموزشهاتوسطکارکنانتیپرانتیجهايماندانست،
چونايمانبهفكرروحابتكاروبهجسمروحجوشوخروشمیدهد ».
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دستخودشاست.برودگرفتاريشکهتمامشدبرگرددوخودش
رابهتیپويگانشمعرفیکند».اينمسألهبرایافرادروشیبسیار
نووجديدبودکهچطورممكناستبه شخصی برگهسفیدبدهند
وبهخانه اشبرودوهرموقعکهکارهايشراانجامدادوگرفتاريش

راحلکردبرگرددبیايد.اينمواردويژگیهایخاصاينتیپبودو
مفهومجديدیبودکهافرادهمرعايتمیکردند 1.


 -22اسوه و الگو بودن افراد در سایر یگانها پس از انحالل تیپ

شهیدروحاللهکريمی ازگرداناردبیل يکماهبعددرمنطقه

استحفاظی لشكر 16زرهی قزوين در مقابل حمله ارتش عراق با
.1بهنقلازسرهنگلشنی شیرازی:«الزماستدراينموردخاطرهایذکرکنم.اين
خاطرهدرموردواقعیت هاوحقايقیبودکهتوسطمسئولوقتآنصادرشدهبودوبا
توجه به دستوری بود که برای مرخصی رفتن وجود داشت .يادم هست که دوست و
حسینیبهمرخصیرفتند.فكرمیکنمآنموقعايشان

برادرعزيزم،جنابسیدداود 
متأهلبودومنمجرد.منبهمرخصینرفتموگفتم:«منکهمشكلوگرفتاریندارم،
کسانیبايدبروندکهنیازبهمرخصیدارند.مننیازندارمودرمنطقهمیمانم».سید

بهمرخصیرفتوهنگامیکهازمرخصیبرگشتخودشاينقدرمقیدبهاين

داود 
مسالهبودکهماوقتیکهبهاتفاقرفتیمپیشحاجآقاآذربون،ايشانبادقتووسواس
اينچندروزیکهبهمرخصیرفتهبودراتوضیحدادکهروزاولشکجابودهوچهکار
کرده،روزدو مشکجابودهوچهکردهو....يعنیبهطورکاملهمهآنروزهاراکهبه
مناحساستكلیفشرعیمیکنم

مرخصیرفتهبود،تشريحکرد.بااينتوجیهکه:«
کهدراينمدتیکهنبودمبايدبهشمابگويمکجابودهامکهمطمئنشوممرخصیبنده

خارج از حدودی که شما برای اعزام بهمرخصی دادهايد نبوده باشد ».وجود چنین
ويژگی ایدراينتیپ،نتیجهوآثارکارهایوجدانیوشرافتیوبهنوعیمعنویبودکه
نفراتبهآنهامقیدبودندوانجاممیدادند ».
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راهبرد پدافند متحرک عراق که در اوايل سال 69انجام میداد،
جوانمردانه و شرافتمندانه در منطقه فكه به شهادت رسید و
جاودانهشد .اينشهیدعزيزازبچههایباصداقتوپاک ورامین
بودکهداوطلبانهآمدهبودتانامخودرادراينتیپبرایشهادتبه
ثبتبرساند. 
شهید هوشنگ اسداللهپور نیز در آن زمان افسر گروه
پشتیبانی اطالعات رزمی لشكر 16بود و در حمله منافقین
ضدانقالب به منطقه مهران ،هنگام حضور منافقین در قرارگاه
لشكرشجاعانهماندهبودوبهپشتتوپ 20میلیمتریرفتهوبا
منافقین يکتنه جنگیده بود و سرانجام در قرارگاه لشكر 16در
منطقه مهران به شهادت رسید .از خشم و کینهای که منافقین
نسبت به وی پیدا کرده بودند ،جنازه اين شهید را سوزانده و در
حوالی آن منطقه رها کرده بودند .شهید هوشنگ اسداللهپور در
اواخر فروردين ماه  69خود را به قرارگاه تیپ 9در منطقه شوش
رساندهبودکهبهتیپبپیونددوداوطلبانهبهشهادتبرسد،ولی
متأسفانه با انحالل تیپ نتوانست در تیپ خدمت کند .اگرچه به
فیض رفیع شهادت در اين تیپ نائل نگرديد ،ولی چون به واقع
عاشق شهادت بود ،در عملیات  ،67/0/00شجاعتی بینظیر از
خودنشاندادوبهافتخاررفیعشهادتدستيافتوجاودانهشد. 
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هایويژهایکمنداشتیم،حال

دراينتیپ،ازاينچنینجلوه
چهآنها کهدرصحنهنبردبارشادتوشجاعتتمامجنگیدندوبه
شهادترسیدند ،چهآنهاکهمجروحوجانبازشدندوچهآنهاکه
مقدراتالهیرقمخوردکهبمانندوانتظاربكشند.اينامرمصداق
ایازقرآناستکهدرموردتشكیلدهندگاناينتیپازخود

آيه
شهیدصیادشیرازیتاتفنگداروسربازعادیبروزنمود :
َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ
ٌ َ ُ
م َن الموم َ
ص َدقواماعاهدوالله علیه ف ِمنهممنقضی
نین ِرجال
ِ
ِ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ
ً1
بديال  
نحبهو ِمنهممنينت ِظ رومابدلوات 
«برخیازمومنانبزرگمردانیهستندکهبهعهدوپیمانیکه
ً
با خدا بستند کامال وفا کردند .پس برخی بر آن عهد ايستادگی
کردند(تابهآنراهشهیدشدند)وبرخیبهانتظار(فیضشهادت)
مقاومتکردهوهیچعهدخودراتغییرندادند ».
قرارگاه تیپ قرارگاه عاشقان شهادت بود ،کسانی که با خدا
معاملهکردهبودندوعهدوپیمانبستهبودندکهدراينراهبمانندو
جانخودرانثارکنند .فرماندهاينتیپ(شهید) صیادشیرازیبود
کهاگرچهدرزمانجنگبهفیضرفیعشهادتنائلنگرديد ،ولی
پسازجنگودرراهدفاعازآرمانهاوارزشهایانقالباسالمی
بهدستمنافقینکوردلوافرادخودفروختهنظامهایاستكباری
بهشهادترسیدوسربازانوتفنگدارانعادیهمکهدراينتیپ
.1احزاب: 22
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مشغول به خدمت بودند ،گمنام و مظلوم در مناطق ديگر میدان
جنگ مانند شرهانی ،فكه و ...در راه دفاع از اين مرز و بوم به
شهادترسیدند .
انحالل تیپ
ً
سمت فرماندهی
تقريبا در اواخر مسئولیت شهید صیاد در  ِ 
نیروی زمینی در يكی از روزها ،يک دستگاه اتوبوس به همراه
تعدادی اتومبیل سواری حامل افسران رده باالی نیروی زمینی
ارتش به محل استقرار تیپ آمدند و خواستند جلسهای در تیپ
تشكیل گردد .آن روز سرپرست تیپ حضور نداشت و در غیاب
ايشان جلسه فوق تشكیل شد و عنوان شد که بنا به د اليلی اين
تیپمنحلشدهاست ،لذاتااطالعبعدی هیچاقدامی درپیشبرد
اهداف تیپ انجام نشود و چون اين امر برای مسئولین و ساير
ً
کارکنانتیپغیرقابلباوربود،بامخالفتآنانمواجهشدکهنهايتا
از دفتر فرماندهی نیرو تماس گرفتند و عنوان کردند که برابر
خواستهتیماعزامیاقدامشود. 
در نهايت ،روز يكشنبه  1069/2/7سرهنگ سلیمانجاه 1در
تیپ حضور پیدا کردند و پس از تجمع تمامی کارکنان تیپ در
حسینیه ،در يک سخنرانی ضمن تشكر و قدردانی از روحیه

.1فرماندهوقتقرارگاهعملیاتیجنوب 

انحالل تیپ

15

شهادتطلبی تمامی کارکنان حاضر عنوان داشتند :«شما نور

هستید ومامیخواهیمايننورهادرهمه واحدهاینیرویزمینی
بدرخشندوبتابندوشمابايستیبهيگانهایخودبازگرديدودر
يگانهایخودمانندنوربدرخشیدوازهمانمحلهابرایحفظ
اينمرزوبومتالشکنیدوماننديکالگوبرایکارکنان آنجاعمل
کنید».درآنلحظه،بهواسطهاعالماينخبربغضهمگیترکیدو
به شدت گريستند .وضعیت خاصی برای کارکنان و سربازان به
وجودآمدهبود ،چونکهآنانازتعلقاتخاطردنیوی دلکندهو
برایانجامعملیاتوشهادتآمادهشدهبودند. 
ً
بعدا دربینکارکنانتیپاينگونهمطرحشدکهچونبهترين
افسرانودرجهدارانارتشدراينتیپجمعشدهاند،ممكناست
بدنهارتشازوجودعناصرتأثیرگذارخالیبماندوازطرفیيكتیپ
بهتنهايی نمیتوانداقداممؤثری انجامدهد ،بلكهبايدارتشمؤثر
عملکند،اقدامبهانحاللاينتیپشدهاست .
رو زهشتم ارديبهشت (يك روز بعد از انحالل تیپ) سروان
ً
آذربون برای تمامی کارکنان مجددا سخنرانی کرد و اعالم نمود:
«مامكلفبهانجاموظیفههستیمووظیفهماآن استکهازسوی
سلسلهمراتبوولیفقیهبهماابالغمیشود».پسازابالغدستور،
همهکارکنانپايور بهمحلخدمتخودبازگشتندوکارکنان وظیفه
نیز به يگانهای عملیاتی مستقر در خط نبرد ملحق شدند و
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ً
فرمانده منتخب از دوره وحدت و ساير دوستان مجددا به تهران
وپسازيکمرخصیکوتاهمدت ،خودرابهستادنیروی

بازگشتند 
زمینی معرفی نمودند .يكی از فرماندهان گروهان اين تیپ نقل
میکرد درتاريخ ،69/2/16دردانشگاهافسری امامعلی(ع)در
سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضور يافتیم و پس از اتمام کالس
مديريت و فرماندهی که در باشگاه افسران برگزار شده بود ،به
یهابه حضورشهیدصیاد رسیديم .ايشان
دورها 
ازهم 
همراهيكی  
در جلسهای که آقای عباس خورشیدی و ستوانيكم احمدی نیز
حضور داشتند ،فرمودند که :«هیچگونه تزلزلی در شما حاصل
نشود ،شما میبايست آمادگی خود را جهت حضور در شرايط
سختودشوارحفظکنیدوبهتكلیفووظیفهخوددرجنگعمل
کنید».درادامهبیانکردندکه:«بنابرمصلحتوشرايط،تیپوارد
عمل نشد و تمامی افكار و آرزوهای من در جنگ تشكیل چنین
تیپیبودهاستوتماماعتبارمديريتخودرادراينتیپگذاشته
بودم ، کهبهنتیجهمطلوبیبرسدوبهايندلیلدرمنطقهجنوب
ً
حاضرنشدموخبرانحاللتیپراشخصا اعالمنكردمچوندراثر
اعالماينخبرحسمنقلبشدنبهمندستمیدادودرتصمیم-
گیری آينده دچار حالتی میشدم که نمیتوانستم تصمیمات
درستیبگیرم».ودرپاياننیزاعالمداشتندکه:«مناينتیپرابه
عنوان نوک پیكان نیروی زمینی طراحی کرده بودم که به واسطه
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نوکتیزاينپیكانجبههدشمنشكستهشودومابقیپیكانکه
ساير يگانهای نیروی زمینی را شامل میشد ،میتوانستند به
راحتی در قلب دشمن نفوذ کنند و به موفقیتهای چشمگیری
دست پیدا کنند» و تأکید داشتند که :«من خواستار اين مطلب
بودمکهبهواسطهاينتیپ،صدامحسینرابهدامبیاندازيموارتش
عراقرادرهمبكوبیم». 
با نگرش به فرمان انحالل تیپ ،انسان به ياد جنگ صفین
میافتد .زمانی کهحضرتعلی(ع)به مالکاشتر فرمانمیدهند

کهجنگرامتوقفکنید ،درحالیکهبهخیمهمعاويهرسیدهبودو
میتوانست به زودی پیروز جنگ باشد ،ولی روحیه فرمانبرداری
مالک ايجاب میکرد که دستور صادره را اطاعت کند و به فرمان
ً
حضرتعلی(ع)گوشجانبسپارد.آحادکارکنانتیپنیزعینا به
همان صورت عمل کردند ،در حالی که برای ايشان پذيرش اين
دستوربسیارسختبود،ولیبهفرمانصادرهسرطاعتفرودآوردند
وازادامهفعالیتتیپصرفنظرشدودرعیناينكهبسیارناراحت
بودند ،انحالل تیپ را پذيرفتند .چه بسا اين جنبه از و اليتمداری
هموزنسايرمجاهدتهایآنشهیدباشد.
شهیدصیاد 

والسالم

روحش شاد و یادش گرامی
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12, 11, 11, 11, 11, 11,

دهگانی :عباس؛ ستوان ،1سرتیپ1

11, 15, 11, 11, 11, 11,

, 11, 11, 11, 51
ر
ربانی :حجتاالسالم , 55
رجایی :محمدعلی؛ شهید , 15
رستمی :محمود؛ ستوانیكم , 11
رضایی :محسن؛ پاسدار , 11
س
سالک :حجتاالسالم , 11
سلیمانجاه :بهروز؛ سرهنگ , 11,
11, 11
ش
شوش , 11, 11, 11, 11, 51, 51, 11

11, 51, 51, 51, 11, 11, 11
ظ
ظهیرنژاد :قاسمعلی؛ سرتیپ , 15
ع
عطاریان :هوشنگ؛ سرهنگ , 11
عملیات بیتالمقدس , 11
عملیات طریقالقدس , 11
عملیات فتحالمبین , 11
غ
غفراللهی :اکبر؛ سروان , 15

نمایه

ف

گروهان غفار , 12, 11

فشارکی :سرهنگ , 11, 51
فكوری :جواد؛ سرهنگ ،شهید ,
15
فالحی :ولی؛ سرتیپ ،شهید , 15
ق
قرارگاه غرب, 11
ک

ل
لشكر 11زرهی قزوین , 11, 11
لشكر 11حمزه , 11, 11
لشكر 51ذوالفقار , 11, 11
لشكر 11خرمآباد , 51
لشنیشیرازی :پرویز؛ ستوان،1
سرهنگ , 11, 12, 11, 11,
51

کرمی :منصور؛ ستوان11 ,1
کریمی :روحاهلل ،شهید , 11
کالهدوز :یوسف؛ پاسدار ،شهید ,
15

م
مدنی :ابراهیم؛ سروان , 11
مسعودی :جمشید؛ سروان , 11,
11, 51

ک

مهران :شهر , 11

کامران :حسن, 15
گ
گردان اردبیل, 11

ن
نامجو :سید موسی؛ سرهنگ،
شهید, 15

گردان بابالحوائج, 15, 11, 11
گردان حضرت عباس , 11, 15
گردان قمر بنیهاشم , 11, 15, 11,
11

11

هـ
هادقی :محمود؛ ستوان, 11 1
هاشمی :سید حسام؛ سروان , 15,
11

Tip`e 5 Hazrat`e Abolfazl
Mohamad hasan habibian
And
A group of officials and commanders
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