
يادكرد

يادكردي از فرمانده غواصان لشكر7 ولي عصر)عج(  در عمليات والفجر8

فرمانده اي كه مي خواست بدون سر شهيد شود
  احمد محمدتبريزي

عملي�ات كربالي4 بزرگ�ي و عظمت كار 
غواص�ان را پيش چش�م هم�گان آورد. 
حتي براي سال ها بعد بس�ياري از مردم 
فهميدن�د غواص�ان چ�ه كار س�ختي 
را دراي�ن عملي�ات  وعمليات ه�اي آبي 
و خاك�ي ديگ�ري مث�ل ب�در، خيب�ر و 
والفجر8 به س�رانجام رس�اندند. يكي از 
اي�ن غواصان ك�ه در عملي�ات والفجر8 
آس�ماني ش�د ش�هيد محمود دوستاني 
است كه كارهاي بزرگي را در عمليات ها 
انجام داد و تأثير حض�ورش فراتر از يك 
فرمانده بود و همرزمان و نيروهايش از او 
به عنوان يك معل�م زندگي ياد مي كنند.

 
 رزمنده خستگي ناپذير

روحي��ه  ب��ا  را  محم��ود  همرزم��ان 
خستگي ناپذيرش مي شناختند. كسي كه 
از كار خسته نمي ش��د و يك جمله معروف 
داش��ت كه همرزمانش مكرراً آن را شنيده 
و در ياد دارند و آن اين بود:»وقتي خس��ته 
شدي تازه اول كار اس��ت.« عرفان و محبت 
محم��ود و دالوري و رش��ادت هايش پا به 
پاي هم پي��ش مي رف��ت.   در عمليات هاي 
مختلفي مانن��د فتح المبين و بيت المقدس 
ش��ركت داش��ت و معتقد بود هنگام جنگ 
بايد ب��ه جبهه رفت و هنگامي كه در ش��هر 
هس��تيم بايد درس��مان را هم بخوانيم. در 

عمليات والفجر مقدماتي با اصرار فرماندهان 
مسئوليت فرماندهي را برعهده گرفت. شهيد 
محمود  به ط��ور مس��تمر در جبهه حضور 
داشت و در عمليات بدر نقش فعال و مؤثري 
را در جبهه آبي و خاك��ي ايفا كرد. او در اين 
عمليات از ناحيه پا تركش خورد و به عقب 
برگشت. در اين بين تأكيد زيادي به رفتن 
رفقا و آشنايان به جبهه داشت و در جاهاي 
مناسب ضرورت رفتن به جبهه را براي آنها 
تش��ريح مي كرد. وي هميش��ه پاسخش به 
اين نصايح كه»محمود به درست ادامه بده 

و به دانش��گاه برو كه آينده مملكت به شما 
احتياج دارد« مي گفت اين تكليف است. من 
نمي توانم نروم، اگر من نروم، ديگري نرود و 
همين طور افراد از زير بار مسئوليت و تكليف 
ش��انه خالي كنند، فرداي قيام��ت چگونه 

جوابگوي خون اين شهدا باشيم؟
 عبور دادن 300 غواص

قبل از عمليات والفجر ۸ در منطقه اروند كنار 
بود. وقتي فرم ه��اي اعزام به مك��ه را براي 
شهيد دوستاني  آوردند،  قبول نكرد فرم ها را 
پر كند و گفت:»از كجا معلوم بعد از عمليات 
زنده باشم؟!« وقتي از ايش��ان  پرسيدند در 
اين همه حمله  شركت كردي و سالم ماندي، 
ان ش��اءاهلل اين بار هم س��الم بر مي گردي 
محكم و اس��توار بيان كرد ح��رف آخر م را 

بگويم، اين بار فرق مي كند...! 
فرمانده غواصان لشكر 7 ولي عصر)عج( بود و 
در عمليات والفجر۸، 300 غواص را به سالمت 
از ارون��د عب��ور داد و به مدت 40 ش��بانه روز 
پاتك هاي دشمن در آن س��وي اروند را دفع 
كرد. ش��هيد در عمليات والفجر ۸ با س��مت 
فرمانده��ي گروهان غواصي كه مس��ئوليت 
بسيار سنگيني در اين عمليات بود شجاعانه 
به شكستن خط دشمن در آن طرف اروندرود 
مبادرت كرد. هنگام بازگشتن از جبهه به گفته 
خودش كه اينگونه وصفش مي كرد تا ظهر آن 
روز بعد از برگشت نيروها در خط ماند كه شايد 
برنگردد. مي گفت:»بعد از شهادت ياراني چون 

حميد كياني، حسين انجيري زاده، جمال قانع 
و... با چه اميدي مي توانم برگردم؟...«

 دلتنگ دوستان
پس از عمليات والفجر۸ كه از منطقه برگشته 
بود، حال و هواي عجيبي داش��ت. ديگر آن 
محمود پر جنب و جوش سابق نبود. غم دوري 
از ياران شهيدش )به ويژه حميد كياني( خيلي 
برايش سنگين بود. شهيد محمود دوستاني 
پ��س از تثبيت خط لش��كر7 ولي عصر)عج( 
و  پيروزي افتخارآفري��ن والفجر۸ و فتح فاو 
هنگام بازگشت از منطقه عملياتي در حالي 
كه در كنار همرزمانش در اتوبوس نشس��ته 
بود، بر اثر اصابت راكت هواپيماي دش��من 
متجاوز، به شهادت رسيد و به دوستان و برادر 
شهيدش پيوست. ايشان آرزو داشت با پيكري 
بي سر شهيد شود و همين اتفاق افتاد و با پيكر 

بي سر به شهادت رسيد. 
بسيجي ش��هيد محمود دوس��تاني كه در 
عمليات بيت المقدس و در آستانه آزادسازي 
خرمش��هر داغ برادرش »علي« را ديده بود، 
پس از حماسه ها و شجاعت هاي فراوان در 
عمليات    گوناگون در پنجم اسفند ۱3۶4 به 
شهادت رسيد؛ شهادتي همراه با 3۵ نفر از 
رزمندگان لشكر7 ولي عصر )عج( در ساحل 

بهمنشير و در منطقه عملياتي والفجر۸. 
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وقتي فرم هاي اعزام به مكه را براي 
ش�هيد دوس�تاني  آوردن�د،  قبول 
نكرد فرم ه�ا را پر كن�د و گفت:»از 
كج�ا معلوم بع�د از عملي�ات زنده 
باش�م؟!« وقتي از ايشان  پرسيدند 
در اين هم�ه حمله  ش�ركت كردي 
و س�الم ماندي، ان ش�اءاهلل اين بار 
هم س�الم ب�ر مي گ�ردي محكم و 
اس�توار بي�ان ك�رد ح�رف آخر م 
را بگويم، اي�ن بار ف�رق مي كند...!

 عليرضا محمدي
دهه سوم آبان ماه، يادآور انجام بزرگ ترين 
عمليات طول تاريخ دفاع مقدس »كربالي5« 
اس�ت. اين عمليات آنقدر حرف و روايت در 
خ�ود دارد كه تا كن�ون كتاب هاي متعددي 
در خصوصش نوش�ته شده اس�ت. اما يكي 
از كتاب ه�اي ارزش�مند با مح�ور عمليات 
كربالي5 را محمد دروديان با عنوان »نبرد 
شرق بصره« به رشته تحرير درآورده است. 
دروديان كه هنگام عمليات كربالي4و5 به 
عنوان راوي در كنار محسن رضايي فرمانده 
وقت سپاه حضور داشت، مشاهدات جالبي از 
آن ايام دارد كه اين مشاهدات را در نگاشتن 
كتاب »نبرد شرق بصره« با نوارها و مستندات 
موجود در هم آميخته و اثر قابل توجهي ارائه 
داده است. در سالگشت عمليات كربالي5 
مروري به اين عمليات بر اساس داشته هاي 
كت�اب »نب�رد ش�رق بص�ره« مي اندازيم. 

 منطقه حياتي
»ش��رق بصره« منطق��ه اي حيات��ي در جنگ 
تحميلي بود كه براي دو طرف درگيري اهميت 
فوق العاده اي داش��ت. اين منطق��ه را مي توان 
قرينه ش��لمچه در آن س��وي مرز دانست كه 
راه چنداني تا مدينه المدن )ش��هر ش��هرها( 
»بصره« ندارد. آنطور كه در كتاب مي خوانيم، 
ش��لمچه اولين بار در عملي��ات رمضان مورد 
تهديد نيروهاي كشورمان قرار گرفت. سپس 
در عمليات خيبر و بدر به منطقه زيد و طالئيه 
)شمال ش��لمچه( توجه شد. حتي در والفجر۸ 
ارت��ش در اين منطق��ه عمليات فري��ب انجام 
داد. نهايتاً در كربالي4 نيز ش��لمچه به عنوان 
محور پش��تيباني عمليات در نظر گرفته شده 
بود،بنابراين عراقي ها به خوبي حساسيت اين 
منطقه ب��راي ايراني ه��ا را درك مي كردند. اما 
بعد از عمليات رمضان و برخورد با موانع عظيم 
شرق بصره، فرماندهان ايراني توجه خود را به 
مناطق ديگر چون هور و فاو معطوف داشتند و 
به شلمچه به عنوان منطقه فريب يا پشتيباني 
عمليات بزرگ نگاه كردند، چراكه با وجود موانع 
عظيم دشمن در آنجا امكان نفوذ و عمليات در 
اين منطق��ه بعيد به نظر مي رس��يد. در كتاب 
»نبرد ش��رق بصره« نگاه ريزبينانه اي به موانع 
دشمن در منطقه شلمچه شده است. توضيحات 
خوب نويسنده در كنار نقشه هايي كه در كتاب 
گنجانده شده است، چند و چون اين موانع را به 

خواننده توضيح مي دهد. 
 موانع پيچيده

»در سراسر خطوط درگيري با دشمن در منطقه 
شرق بصره، استحكامات محور شلمچه منحصر 
به فرد بود. دشمن ابتدا با رها كردن آب و ايجاد 
موانع، ميدان هاي مين، كمين و... محيط امني 
براي خود ايجاد كرده بود. اولين خط پدافندي 
دشمن كه بعد از آن موانع بزرگ احداث شده 
بود دژي بود به ارتف��اع 4 متر و عرض ۱۵ متر. 
در ميان دژ و در طول آن كانالي حفر شده بود 
كه در يك س��مت آن س��نگرهاي بتوني براي 
اس��تراحت نيرو و در طرف مقابل، سنگرهاي 
ديده باني و تيربار مهمات آماده و س��نگرهاي 
تانك تعبيه شده بود. در پشت خط اول، چند 
موضع هاللي شكل احداث شده بود كه قطر هر 
يك حدود 300 تا 400 مت��ر و ارتفاع آنها ۵ تا 

۶ متر بود...«
روي هم رفت��ه عراقي ها در اي��ن منطقه پنج 
خ��ط و رده دفاع��ي تش��كيل داده بودن��د. از 
آبگرفتگي هاي��ي چون كانال ماه��ي، نهرهاي 
دوعيجي و جاس��م گرفته تا رها كردن آب در 

سطحي وسيع، همه را در خدمت حفظ منطقه 
شرق بصره بسيج كرده بودند. همچنين بعثي ها 
در ش��لمچه منطقه اي را به صورت پنج ضلعي 
درآورده بودند كه استحكامات بسيار پيچيده اي 
داشت. يك ضلع از اين پنج ضلع به كانال ماهي 
تكيه مي داد. اضالع ديگرش هم به كانال مقداد 
و ميادي��ن مين و موانع متعدد وصل مي ش��د، 
لذا عملي��ات در چنين منطق��ه اي با آن حجم 
از سرمايه گذاري دفاعي دشمن غيرممكن به 

نظر مي رسيد. 
 ترديد تا روز آخر

ترديد در انجام عمليات جديد )بعد از كربالي4( 
آن هم در منطقه اي چون شلمچه، بخش قابل 
توجهي از كتاب را به خود اختصاص مي دهد. 
اين ترديدها حتي تا دو روز قبل از آغاز عمليات 
)۱7 دي ماه ۱3۶۵( ادام��ه مي يابد. از آنجا كه 
منطقه عملياتي هنوز كاماًل مش��خص نش��ده 
بود، فرمانده س��پاه به چهار قرارگاه خود چهار 
مأموريت ويژه محول مي كن��د. قرارگاه كربال 
به فرماندهي سردار غالمپور به منطقه شلمچه 
مأمور مي ش��ود. قرارگاه قدس ب��ه فرماندهي 
س��ردار عزيز جعفري به هور، ق��رارگاه نوح به 
فرماندهي س��ردار عالئي به فاو و اس��كله هاي 
البكر ، العميه و قرارگاه نجف هم به فرماندهي 
مصطفي ايزدي به منطقه شمال غرب و محور 
س��ومار مأمور مي ش��ود. اما بعد از اينكه انجام 
عمليات در شلمچه نهايي شد شكل كار تغيير 
كرد. »برخالف تدابير اوليه مبني بر تقس��يم 
قرارگاه ها در مناطق مختل��ف جنوب و غرب، 
همه قرارگاه ها و يگان ه��ا در منطقه عملياتي 
شرق بصره متمركز ش��دند و آماده سازي براي 

اجراي عمليات را آغاز كردند.«
 يا بجنگيد يا... 

يكي از جذابيت هاي كتاب »نبرد شرق بصره« 
نقل قول ها از شخصيت هاي تاريخي اين مقطع 
و بيان نكاتي است كه در كتاب هاي ديگر كمتر 
ديده مي ش��ود. در يك بخ��ش از كتاب بحث 
روي انجام يا عدم انجام عمليات در ش��لمچه و 
ترديدهايي كه در اين خصوص وجود داشت، با 

جزئيات بيان مي شود. 
»فرماندهي عالي جنگ )هاشمي رفسنجاني( 
با توجه به ضرورت تعيين سرنوشت جنگ، بار 
ديگر در برابر اظهارات فرماندهان تأكيد كرد: 
ما ديگر نمي توانيم انج��ام عمليات را به تأخير 
بيندازيم. در واقع چنين تأكيدي به اين مفهوم 

بود كه يا بجنگيد يا بگوييد كه جنگ ادامه پذير 
نيست. در اين هنگام براي برگزاري نماز مغرب 
و عشا، جلسه به طور موقت تعطيل شد. در اين 
فاصله فرمانده كل سپاه در جلسه اي جداگانه 
با فرماندهان س��پاه، با اشاره به وضعيت خاص 
سياسي- نظامي كش��ور و ضرورت انجام دادن 
عمليات، به برخي مسائل تاكتيكي اشاره كرد 
تا ذهنيت فرماندهان قرارگاه ه��ا و يگان هاي 
سپاه را درباره عمليات در شلمچه روشن كند؛ 
از جمله تأكيد كرد:اگر آس��يب پذيري دشمن 
را بشناس��يم، متوجه مي ش��ويم كه مي توان 
تاكتيك مناس��بي را اتخاذ ك��رد. ضمن اينكه 
روحيه دشمن در عمليات كربالي4 به ويژه در 
منطقه شلمچه حاكي از اين بود كه هر ميزاني 
پيشروي كرديم، معلوم شد دشمن در عمقش 

متزلزل است.«
 زمان كم بود

از فرماندهي عالي گرفته ت��ا فرماندهي رده ها 
همگي واقف بودند كه اگ��ر در انجام عمليات 
تأخير ش��ود، دش��من هوشيار مي ش��ود، لذا 
تصميم گرفته ش��د »از ۸ دي م��اه تا ۱2 دي 
۱3۶۵ عمليات شناسايي شروع و تكميل شود. 
از 9 دي تا ۱۵ دي نقل و انتقاالت انجام پذيرد. 
از ۱0 دي تا ۱2 دي ماه هم فرماندهان گردان ها 
توجيه شوند.« همچنين قرارگاه كربال به عنوان 
شروع كننده عمليات تعيين شد،چراكه فرمانده 
آن س��ردار غالمپور نظر مثبت تري نسبت به 
ساير فرماندهان در خصوص عمليات در محور 
ش��لمچه داش��ت. قرارگاه كربال ب��ا يگان هاي 
تحت امرش؛ لش��كرهاي 2۵ كربال، 4۱ ثاراهلل، 
۱9 فج��ر، ۱0 سيدالش��هدا)ع(، 3۱ عاش��ورا، 

33 المهدي و تيپ ه��اي ۱۸ الغدير و 4۸ فتح، 
عمليات عظيم كربالي۵ را در ساعت دو بامداد 
۱9 دي ماه ۱3۶۵ با رمز يازهرا)س( آغاز كرد. 

 اولين هاللي تصرف شد
شروع عملياتي بزرگ در اندازه هاي كربالي۵ 
ب��راي دش��مني ك��ه از پي��روزي اش در دفع 
كربالي4 مطمئن بود، باورپذير نبود،بنابراين 
با غافلگيري صورت گرفت��ه، در همان روز اول 
عمليات حدد ۶۵0 نفر از نيروهاي دش��من به 
اسارت رزمندگان درآمدند. همچنين تا پايان 
روز اول درگيري ها حدود ۱۱ هواپيماي دشمن 

در منطقه عملياتي سرنگون شدند. 
اما در تداوم اوضاع سخت تر شد. اگر در عمليات 
رمضان كه در همين منطقه ش��لمچه صورت 
گرفت، موانع مثلثي باعث تلفات بس��ياري از 
نيروهاي خودي شدند، در كربالي۵ نيز موانع 
هاللي يا نوني شكل قد علم كردند كه شكستن 
آنها نگراني هايي را ب��راي فرماندهان به دنبال 
داشت. شكل اين موانع به صورت يك نون بزرگ 

بود كه محيط داخلي اش با مين و سيم خاردار 
پوشانده شده بود. عراقي ها نيز روي نوار نوني ها 
در ارتفاعي پنج الي شش متري كاماًل به زمين 
زير پايشان اشراف داشتند. به رغم تمامي اين 
برتري ها س��اعت ۱۱:۱۵ اولي��ن روز عمليات، 
علي فضلي فرمانده لشكر ۱0 سيدالشهدا)ع( با 
رحيم صفوي تماس گرفت و گفت:»ما هاللي 
اول را پاك سازي كرديم.« يك ساعت بعد نيز 
با ورود تانك هاي خودي به عرصه نبرد، اعالم 
شد  دشمن از منطقه پنج  ضلعي عقب نشيني 

كرده است. 
 پاتك هاي پي درپي

به رغم غافلگيري اوليه دشمن، از روز دوم كه 
مرحله دوم عمليات نيز بود، دشمن هوشياري 
خود را به دست آورد و پاتك هاي سنگينش را 
به اجرا گذاشت. با روش��نايي هوا دشمن بيش 
از 20 بار به پاتك اقدام كرد. از اين لحظه به بعد 
جنگ براي تصرف مناطق عملياتي به وجب ها 
و مترها منوط شد. چهار روز اول عمليات بسيار 
تعيين كننده و بالطبع شديد بود. چنانچه هزار 
و ۵00 نفر از رزمندگان در همين چهار روز به 

شهادت رسيدند. 
با پاتك ها و فشار مداوم دشمن، عمليات طوالني 
ش��د و جنگ اراده ها رخ داد. نيروهاي دو طرف 
در يكي از شديدترين درگيري ها در طول دفاع 
مقدس اراده و اس��تقامت يكديگر را به چالش 
كشيدند. نهايتاً شدت درگيري ها در روز هفتم 
باعث ش��د باز تعداد ديگري از سربازان دشمن 
تسليم شوند. حتي ورود لشكر زبده گارد رياست 
جمهوري عراق نيز مفيد واقع نشد و رفته رفته 
بعثي ها از بازپس گيري مناطقي كه رزمندگان به 
تصرف درآورده بودند نااميد شدند. اما روز هشتم 
بعثي ها از توان باالي تسليحاتي خود بهره بردند 
و سعي كردند با بمباران شديد هوايي، شكست 

نيروي زميني شان را جبران كنند. 
 نبرد در غرب نهر جاسم

تا پايان روز هشتم عمليات، رزمندگان به شرق 
نهر جاسم رس��يدند. دش��من هم كه در طول 
اين هشت روز از عقب راندن رزمندگان نااميد 
شده بود، به غرب نهر جاسم پناه برد. عمليات 
براي تصرف اين منطقه از روز 29 دي ماه آغاز 
شد، اما عراقي ها براي حفظ اين منطقه اصرار 
عجيبي نش��ان دادند. حتي حدود ۱00 يگان 
خود را از مناطق ديگر آزاد ساختند و به منطقه 
درگيري وارد كردند كه باعث شد درگيري براي 
تصرف سرپل نهر جاسم تا 7 بهمن ماه ادامه يابد 
كه نهايتاً به دليل مشكالتي كه جبهه خودي در 
پدافند هوايي، كمبود آتش خودي و مشكالت 
مهندسي و زرهي داشت، حفظ منطقه سرپل 

غرب نهر جاسم و توسعه آن امكانپذير نشد. 
كربالي۵ تا س��وم اس��فندماه ادام��ه يافت و 
7۵ كيلومتر از منطقه با ارزش ش��رق بصره به 
تصرف رزمندگان درآمد. اي��ن عمليات مملو 
از حماس��ه آفريني رزمندگاني ب��ود كه اراده 
و ايمانش��ان دژهاي عظيم ش��رق بصره را در 
هم كوبيد. در پايان بخش��ي از كتاب را تقديم 
حضورتان مي كنيم:» در غ��رب كانال ماهي، 
فرماندهان ني��ز همپاي رزمندگان حماس��ه 
آفريدند. فرمانده��ان لش��كر هاي 4۱ ثاراهلل، 
2۵ كربال و 27 محمدرس��ول اهلل)ص( در يك 
نوار باريك كه فاصله س��نگر فرماندهي ش��ان 
از خ��ط اول درگيري، ۱00 متر هم نمي ش��د  
زير تير مس��تقيم تانك ها و گلوله باران بسيار 
شديد دش��من، عمليات را هدايت مي كردند. 
همين فرماندهان با اين همه رشادت، در برابر 
حماسه آفريني رزمندگان بسيجي و پاسدار سر 

تعظيم فرود مي آوردند.« 

مروري بر عمليات كربالي5 با نگاهي به داشته هاي كتاب »نبرد شرق بصره«

استحكامات پنج ضلعي در اولين روز نبرد فرو ريخت

با روش�نايي هوا دش�من بي�ش از 20 
بار به پاتك اق�دام ك�رد. از اين لحظه 
ب�ه بعد جن�گ ب�راي تص�رف مناطق 
عمليات�ي ب�ه وجب ها و متره�ا منوط 
ش�د. چه�ار روز اول عمليات بس�يار 
تعيين كنن�ده و بالطب�ع ش�ديد بود. 
چنانچه ه�زار و 500 نف�ر از رزمندگان 
در همين چهار روز به شهادت رسيدند
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