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 گروهانغواص
در كرب��اي5 مأموري��ت غواص��ان گردان 
خط شكن حضرت علي اكبر)ع( ورود به كانال 
ماهي و عبور از آن بود. همان اولين ساعاتي كه 
عمليات شروع شد، به آب زديم. سرما به قدري 
بود كه مغز استخوانم تير كشيد. در آموزشي 
مي گفتند وقتي يك اليه آب زير لباس غواصي 
قرار گرفت، ب��ا گرماي تنت��ان، آب هم گرم 

مي شود. آن شب اما هر چه منتظر ماندم، از 
سرما چيزي كه كم نش��د، بيشتر هم شد! ما 
بايد در سكوت به طرف خط دشمن مي رفتيم. 
ناگهان درگيري از اين طرف و آن طرف شروع 

شد و همه جا را آتش فرا گرفت. 
 مسلسلوآب

عراقي ها مسلس��ل ها را روي آب قفل كرده 
بودن��د و به ردي��ف رگبار مي بس��تند. انگار 
مي خواستند شخم بزنند و بذر مرگ بكارند. 
منورها در آسمان جوالن مي دادند و همه جا 
را مثل روز روشن كرده بودند. وقتي يك گلوله 
انفجاري مثل توپ يا خمپاره روي آب منفجر 
مي ش��د، تركش هايش مثل نق��ل و نبات به 
اطراف پراكنده مي شد. سرمان را داخل آب 
فرو مي برديم، ام��ا داغي گلوله ها و تركش ها 
در آب هم خودش را نشان مي داد. اينجا من 
صحنه هاي عجيبي ديدم. آتش بود و گلوله 
و خون. ش��دت درگيري به حدي بود كه هر 
لحظه يكي از بچه ها كشته يا مجروح مي شد. 
من مردي را ديدم كه وقتي تركشي سرش را 
شكافت آن را بس��ت و باز پيش رفت. جلوتر 

دوباره سرش تركش خورد و باز پيش رفت. 
در لحظاتي دشمن به قدري در شليك افراط 
مي كرد كه به جاي آب، آتش مي ديديم. اينجا 
ديگر س��كوت غواص ها معنا نداشت. گلوله 

مي خورد و دو دس��ت غواصي را قلم مي كرد. 
س��رش زير آب مي رفت و در حال��ت رواني 
پيش آمده، ناخواس��ته فرياد مي زد و كمك 
مي خواست. انفجار پشت انفجار و گلوله پشت 
گلوله آنقدر اين طرف و آن طرفم مي خورد كه 
گيج شده بودم. نمي دانستم چكار بايد كنم. 
پيش بروم يا به كنار دستي ام كه داشت در آب 

فرو مي رفت كمك كنم. 
 گرمايدلنشين

در يك لحظه احس��اس كردم بدنم گرم شد. 
گرمايي دلنشين. داشت از اين وضعيت خوشم 
مي آمد كه ديدم دست چپم سنگين شد. ديگر 
از مغزم دستور نمي گرفت! كتفم هم شروع 
كرد به درد گرفتن و تير كشيدن. زير نور يك 
منور سوراخ كوچكي را ديدم كه روي لباسم 
در ناحيه كتف ايجاد شده بود و قلپ قلپ از 
آن خون بيرون م��ي زد. گرماي تنم از خوني 
بود كه رويم مي ريخت! خواستم توجه نكنم 

ولي امكان نداشت. يك دستم از كار افتاده بود 
و با دست ديگر نمي توانستم خوب شنا كنم. از 
طرفي خونريزي داشت ضعيفم مي كرد. بايد 
برمي گشتم و در راه هر مجروح بدحالي را كه 
می ديدم با خودم به عقب منتقل   می كردم.  
ديدم يك غواص س��رش داخل آب است. به 
طرفش رفتم. شانه اش را گرفتم و از چيزي كه 
ديدم جا خوردم. بنده خدا اصًا سر نداشت. 
تركش بزرگي س��رش را كام��ًا پرانده بود. 
رهايش كردم تا سراغ مجروحان ديگر بروم. 
از هر طرف فرياد كمك مي آمد. در احاديث 
داريم كس��ي كه در آب ش��هيد شود اجرش 
بيشتر است. آن شب حكمت اين حديث را به 

خوبي درك كردم. 
 سرخوزرد

تعداد مجروحان زياد بود. آنقدر كه نمي دانستم 
به چه كس��ي كمك كنم. ديدم يكي از بچه ها 
كه خودش هم از س��رش خون جاري اس��ت، 
يك مجروح بدح��ال را گرفته اس��ت و به زور 
شنا مي كند. به كمكش رفتم و به هر زحمتي 
بود آن بنده خدا را به س��احل رسانديم. ديگر 
رمقي برايم باقي نمانده بود. برگشتم و كانال را 
نگاه نكردم. آب سرخ،  سياه و زرد بود. منورها 
هنوز در آسمان جوالن مي دادند و مسلسل ها 
همچنان كانال را شخم مي زدند، اما سياهپوشان 
غواص مردانه به داخل آتش مي زدند و برخي 
نيز توانستند از آن عبور كنند. آن شب گروهان 
غواص نتوانست در مأموريت محوله موفقيتي 
كس��ب كند، اما بچه هاي آبي خاكي گردان از 
محور ديگري وارد عمل شدند و بسيار هم موفق 
عمل كردند. لش��كر10 توانس��ت منطقه پنج 
ضلعي را كه مملو از استحكامات بود آزاد كند. 
بعدها كه از بيمارستان مرخص شدم، هر كدام 
از نيروهاي لشكر كه من را مي ديد، از شجاعت 

بچه هاي علي اكبر)ع( تمجيد مي كرد. 
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ياعراق؟
شرايط توازن قوا در جبهه چندين بار جابه جا 
شد. وقتي عراق حمله كرد بخشي از مناطق را 
اش��غال كرد كه منجر به آزادسازي آن توسط 
ايران شد. با وجود انجام دو عمليات موفق آميز 
بيت المقدس و فتح المبين در برخي مقاطع مثل 
عمليات  رمضان يا والفجر مقدماتي با مشكاتي 
مواجه شديم. منظور از موفق نشدن در جهت 
تصرف زمين بود وگرنه تلفات و امكانات زيادي 
از دش��من گرفتيم. بع��د از عملي��ات والفجر 
مقدماتي خللي در جريان عمليات ها به وجود 
آمد و باعث شد فرماندهان عمليات ها را بيشتر 
بررسي كنند. شاهد بودم در تمامي عمليات ها 
روزانه 15 ساعت جلسه براي نقاط ضعف و قوت 
عمليات ها انجام مي شد. بعد از والفجر مقدماتي 
گره اي در جنگ ب��ه وجود آم��د و فرماندهان 
متوجه شدند در تمام مس��يرها عمليات انجام 
داده ايم و دش��من روي مناطق حساس شده 
است. شهيد علي هاشمي فرمانده قرارگاه سري 
نصرت در منطق��ه هورالعظيم بود و يك روز به 
آقاي محسن رضايي گفت من مي توانم اينجا 
عملياتي انجام دهم. پس از موافقت فرماندهان 
كارهاي شناسايي انجام شد و بررسي ها صورت 
گرفت و عمليات موفقيت آمي��ز خيبر را انجام 
داديم. دشمن را در اين عمليات كامًا غافلگير 
كرديم. خودم در عمليات خيبر در جاده بصره- 
العماره عمل كردم و اتوباني بين اين دو شهر را 
بس��تيم. نتيجه اش خوب بود و جزيره مجنون 
كه ذخيره نفتي بااليي داش��ت را گرفتيم. بعد 
از آن عمليات بدر بر اساس طرح عمليات خيبر 
صورت گرفت و بعد از آن اسكله البكر و االميه 
را منهدم كرديم و عمليات والفجر8 را هم انجام 
داديم كه تمام اين عمليات ها بر اساس تجربيات 
عمليات خيبر اجرا ش��د. خيبر راه و ذهن را باز 
كرد كه مي توانيم در دريا عمليات انجام دهيم. 
هورالعظيم بي��ش از 100 كيلومتر طول و 40 
كيلومتر عرض دارد. در 40 كيلومتر نمي توانيم 
همه جايش را طي كنيم و مثل جاده آسفالت 
انحراف و جاده فرعي ندارد و هواپيماهاي عراقي 
مي توانستند 40 كيلومتر را با تيربارشان بزنند 

و بروند. اينها تجربيات مهمي بود كه رفته رفته 
كسب كرديم. بعد از عمليات والفجر مقدماتي 
ديگر به صورت ساالنه عمليات انجام مي داديم. 
انجام عمليات كار كوچكي نب��ود و امكانات و 
پشتيباني نياز داشت. در يك سال عمليات هاي 
ايذاي��ي و محدود در سراس��ر جبهه ه��ا انجام 
مي شد و عراق مي دانست ما ساالنه يك عمليات 

بزرگ و اصلي داريم. 
بيشتراينعملياتهايساالنهراهمدر

فصلزمستانانجامميداديد؟
بله، چون از بُعد بسياري مثل زرهي محدوديت 
داشتيم. در يك عمليات 200 تانك را مي زديم 
عراق بافاصله 300 تانك جايگزين مي كرد. ما 
از بعد زرهي ضعيف بوديم و اگر يكي مي زدند 
امكان جايگزيني نداشتيم. در هوايي هم امكان 
جايگزيني هواپيما نداشتيم. ما عمليات هايمان 
شب برگزار مي شد تا بتوانيم دشمن را تا حدود 
زيادي غافلگير كنيم. در زمستان هم شب هاي 
خاصي صورت مي گرفت. در جنوب مثل تهران 
و ش��مال دائم ابر و باران نيس��ت. زمستان در 
خوزستان شبيه تابس��تان است. مي گذاشتيم 
در ش��ب هاي  ابري عمل مي كردي��م. چون در 
هواي ابري استتارمان بيشتر مي شد و عمليات 
كه انجام مي داديم صبح معم��والً به هدفمان 
مي رسيديم. صبح عراق كه براي بمباران مي آمد 
در هواي اب��ري با محدوديت مواجه مي ش��د. 
همين باعث مي ش��د ما نس��بتاً تثبيت موضع 
داشته باش��يم. اگر باران هم مي باريد برايمان 
خوب بود چون تانك و نفربرهاي دشمن در گل 

گير مي كردند. 
باتوجهبهاينمواردكربالي4راهميك

عملياتاصليميدانيد؟
كرب��اي4 عملي��ات اصلي ما ب��ود. هيچ كس 
نمي گوي��د عمليات فرعي بود. آق��اي رضايي، 
مرح��وم هاش��مي رفس��نجاني و ش��هيد 
صيادشيرازي فرماندهان و تصميم گيرندگان 
اصلي جنگ بودند و خودش��ان هم مي گويند 
كرباي4 عمليات اصلي بوده اس��ت. اگر گفته 
مي ش��ود كرباي4 عمليات فريب بوده به اين 
دليل اس��ت كه پ��س از عملي��ات بزرگ ترين 
فرصت را پيدا كرديم تا دشمن را فريب دهيم 
و بزرگ ترين عملياتمان را انجام دهيم. وقتي 
صدام ديد ما در كرباي4 شكست خورديم به 
مكه رفت و نيروهايش را مرخص كرد و نيروهاي 
كمي در خط گذاشت. گفتند اين عمليات اصلي 
ايران بود كه شكست خورد و برويم تا سال ديگر 

كه مي خواهد يك عمليات ديگر انجام دهد. ما 
قرار نبود عمليات ديگري انجام دهيم ولي يك 
تصميم شجاعانه باعث شد عراق در اصلي ترين 
محورش شكس��ت بخورد. وقت��ي عمليات با 
شكست مواجه شد فرماندهان بررسي كردند 
اگر ادام��ه دهند تلفات بيش��تر خواهد ش��د. 
كساني كه به آقاي رضايي خرده مي گيرند بايد 
توجه شان را به خيانت منافقين جلب كنند. آنها 
بودند كه باعث لو رفتن عمليات شدند. بايد اول 
علت لو رفتن عمليات كرباي4 را بررسي كنيم 
و ببينيم چه كس��اني خيانت كرده اند؟! وقتي 
بچه ها عمل كردند عراقي ه��ا صددرصد آماده 
بودند. از هر محوري كه عمل مي كرديم ارتش 
بعث كامًا هوشيار بود. دستور عقب نشيني نيز 
تصميم هوشمندانه اي بود. مي توانست عمليات 
ادامه پيدا كند و لشكرهاي ديگري وارد شوند 
و تلفات هم بيشتر ش��ود ولي فرماندهان اين 
كار را نكردند. فرمان عقب نش��يني تصميمي 
تاريخي بود. معموالً در چنين مواردي نيروها 
را ترخيص مي كنند ولي آق��اي رضايي گفت 
به كس��ي مرخصي ندهيد. فرماندهان را جمع 
كرد و طرح عملي��ات كرب��اي5 را ريختند و 
يكي از بزرگ ترين عمليات ه��اي نظامي را در 

جهان رقم زدند. 
باتوج�هب�هاتفاقاتيك�هدرعمليات
كرب�الي4افت�ادرزمندگانب�هلحاظ
روح�يوروان�يآمادگيانج�اميك

عملياتبزرگديگرراداشتند؟
فرماندهان و روحانيون با بچه ها صحبت كردند 
كه تأثير زيادي روي نيروها داشت. آقاي صادق 

آهنگران كه نقشش در جبهه ها مغفول مانده 
است جزو معدود مداحاني بود كه نقش زيادي 
در باال رفتن روحيه رزمندگان داشت. مجموع 
اينها باعث شد نيروها دوباره انگيزه اوليه شان 
را به دس��ت آورن��د. كرباي5 ش��اخص هايي 
داش��ت كه در هيچ عملياتي نمونه اش در دنيا 
يافت نمي شود. دش��من فاصله بين خودمان و 
نيروهايش را آب انداخته و در آب سيم خاردار 
ثابت و حلقوي گذاش��ته بود. مي��ن ضدنفر و 
ضدتانك هم گذاش��ته و س��طح آب را طوري 
تنظيم كرده بود تا كف قايق به زمين بخورد و به 
وسيله مين منفجر شود. از اين طرف نيروهاي 
پياده پايش روي مين و سيم خاردار گير مي كرد. 
قبل از اين موانع پنج ضلعي با سنگرهاي بتوني 
بود. اگر كسي از بچه ها اين موانع را از پيش رو 
بر مي داشت و سالم مي ماند يك عراقي پشت 
سنگر بتوني پش��ت تيربار مي ايستاد و بچه ها 

را مي زد. اگر آن سنگر سقوط مي كرد آن يك 
سنگر به سه سنگر تبديل مي شد و دوباره كمي 
عقب تر پنج سنگر مي ش��د و همينطور پله پله 
تلفات مي گرفت. از آس��مان هم فقط روي سر 

رزمندگان آتش مي باريد. 
منطقهعملياتيكربالي5چقدربراي
صدامورژيمبعثمهموحياتيبود؟

بصره يك��ي از مناط��ق حس��اس اقتصادي و 
سياس��ي رژيم بعث بود. رس��يدن به شمال و 
ش��رق بصره هدف عمليات كرباي5 بود. اگر 
بصره سقوط مي كرد به يقين حكومت صدام 
هم سقوط مي كرد. مسئوالن سياسي تاش 
 كردند عمليات بزرگي انجام ش��ود تا در بعد 
سياس��ي جنگ خاتمه پيدا كند. هر چند  در 
كرباي5 نتوانس��تيم به اهداف نهايي برسيم 
ولي يك سانتي متر از گرفتن عراق در منطقه 
بصره با مناطق ديگر خيلي فرق مي كند. عراق 
مي دانست گلوگاه اصلي اش اين منطقه است. 
عراق دو ش��خصيت مهم در فرماندهي جنگ 
داش��ت. يكي ماهر عبدالرشيد و ديگري وزير 
دفاعش بود. صدام پ��س از كرباي4 هردوي 
آنها را مورد بازخواس��ت ق��رار داد و خيلي از 
نيروهاي��ش را اعدام ك��رد. بع��د از آن صدام 
خودش روي عمليات به طور مستقيم نظارت 
داشت و امريكا، شوروي و فرانسه جديدترين 
تجهيزاتشان را به عراق دادند. بمب شيميايي 
زدند و بمباران هوايي كردند و تمام قوايش را 
آوردند. واقعاً قيامت��ي در منطقه بود. منطقه 
عملياتي مث��ل فتح المبي��ن و بيت المقدس 
وسيع نبود و منطقه محدودي داشت كه باعث 
مي شد تلفات بيشتر شود. هر گلوله اي كه به 
زمين  مي خورد و منفجر مي ش��د از ما تلفات 
مي گرفت و واقع��اً قيام��ت را در كرباي5 به 

چشم مان ديديم. 
كرب�الي5چق�دردررون�دجن�گ

تأثيرگذاربود؟
نتيجه  عمليات كرب��اي5 قطعنامه اش 598 
ش��وراي امنيت بود. دش��من در طول جنگ 
ضربات سنگيني خورد و دنيا رفته رفته متوجه 
قدرت ايران ش��د. شكس��ت محاصره آبادان، 
آزادي بستان، عمليات فتح المبين و آزادسازي 
خرمشهر هش��دار بزرگي به دشمن بود. وقتي 
در دو عمليات رمضان و والفجرمقدماتي موفق 
نبوديم دشمن دوباره جان گرفت و شيوه انجام 
عملياتش ه��م فرق كرد. گف��ت بهترين دفاع 
حمله اس��ت.  ديگر دفاع نمي كرد تا ما حمله 
كنيم بلكه او حمله كننده بود. در عمليات هايي 
مثل خيبر و والفجر8 ق��درت نظامي مان را به 
دشمن نشان داديم. در والفجر8 كامًا احساس 
خطر كردند. كرباي5 را كه انجام داديم ديدند 
بزرگ ترين خطوط دفاعي دنيا را فتح كرده ايم 
و برايشان باوركردني نبود. يكي از فرماندهان 
كشورهاي خارجي كه بعد از عمليات كرباي5 
منطقه را ديد مي گفت يقين دارم بزرگ ترين 
قدرت نيروي زميني در جه��ان را ايران دارد. 
دنيا ديگر قدرتمان را باور كرد. بعد از كرباي5 
عراق در موضع ضعف قرار گرفت و ايران دست 
برتر را در جنگ گرفت. امريكا و ديگر كشورها 
با تمام امكاناتشان به كمك عراق آمدند. واقعاً 
كرباي5 جزو عجايب بود و همين سبب شد 
ش��وراي امنيت اين قطعنامه مهم را تصويب 
كند. تا پيش از آن شوراي امنيت دهها قطعنامه 
صادر كرده ب��ود ولي س��ودي در روند جنگ 
نداش��ت. دنيا فهمي��د اگر صلح نش��ود صدام 
سقوط خواهد كرد. بس��ياري از مفاد قطعنامه 
598 به س��ود ايران بود و اين نتيجه عمليات 

كرباي5 بود. 

سردارمحمدعليصبوردرگفتوگوبا»جوان«ازكموكيفعملياتكربالي5ميگويد

كربالي5  شجاعانه ترين تصميم جنگ بود
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