
گفتوگو

خاطرهايازعملياتكربالي5
درگفتوگوي»جوان«بايكيازرزمندگانحاضردراينعمليات

ضيافت منورها روي درياچه ماهي!
 عليرضامحمدي

خيليازمادرمرورخاطراتدفاعمقدس،
كمترتوجهيبهشرايطجويمانندسرماو
گرمايهواداريم.بهگفتهرضاكاظميغواص
ورزمن�دهگروهاننصرازگ�ردانحضرت
علياكبر)ع(لش�كر10سيدالش�هدا)ع(
»درعملياتكرب�الي5وقتيواردآبهاي
س�رددرياچهماهيش�ديم،س�رماييرا
تجربهكرديمكهبهعمرمنديدهبودم.«متن
زيرخاط�رهاينغواصعملي�اتكربالي5
اس�تك�هتقدي�محضورت�انميكنيم.

آبي-خاكيها
در عمليات كربالي4 من رزمنده گروهان فتح 
بودم. گروهان فتح ي��ك گروهان آبي- خاكي 
بود. اگر بخواهم براي خوانندگان ش��ما شكل 
و ش��مايل بچه هاي آبي- خاك��ي را در مقابل 
بچه هاي غواص تشريح كنم، ما آبي -خاكي ها 
معموالً ناو ژاك تنم��ان مي كرديم و با قايق به 
خطوط دشمن مي زديم، در حالي كه غواص ها 
لباس هاي يكدست مش��كي معروفشان را به 
تن مي كردند. در عملي��ات كربالي4 به دليل 
لو رفتن آن، فرصت ب��راي ورود گروهان ما به 

معركه درگيري فراهم نشد. 
 روزيكهغواصشدم

بعد از اتم��ام كرب��الي4، فرماندهان تصميم 
گرفتند  عملي��ات كربالي5 را انج��ام دهند. 
حدود دو هفته بين دو عمليات فاصله بود. در 
همين مدت كم چون بعضي از غواص هاي ما 
در كربالي4 لطمه ديده بودند، از ما خواستند 

جاي آنه��ا را بگيريم. من از نوجواني ش��ناگر 
ماهري بودم. داوطلب شدم و به گروهان نصر 
كه گروهان غواصي بود منتقل ش��دم. گردان 
حضرت علي اكبر)ع( سه گروهان داشت؛ نصر، 
فجر و فتح. من 10 روزي رزمنده گروهان نصر 
شدم و به صورت فشرده، آموزش هاي غواصي 
را در يكي از آبگرفتگي هاي اطراف اهواز پشت 

سر گذاشتم. 
 سرماياستخوانشكن

شب عمليات كربالي5، ما وارد درياچه ماهي 
شديم. دش��من اين درياچه مصنوعي را براي 

پرورش ماهي درس��ت كرده بود اما عراقي ها 
براي اينكه نيروهاي ما به آنها حمله نكنند، كل 
منطقه شلمچه را آب انداخته بودند. درياچه 
ماهي عمق زيادي نداش��ت. در بيشتر مسير 
پايمان به كف درياچه مي خورد و سرمان بيرون 
بود. شايد در چند ده متر تنها بخش كوچكي را 
مجبور به شنا شديم. اما چيزي كه مي خواهم 
اينجا به آن اشاره كنم، سرماي وحشتناك آب  
درياچه ماهي بود. در آموزشي به ما گفته بودند 
وقتي وارد آب ش��ديد، يك اليه آب به داخل 
لباس غواصي شما مي آيد. اين آب در تماس با 
بدن شما گرم و باعث مي شود سرماي محيط را 
كمتر احساس كنيد. ما فين غواصي نداشتيم. 
پوتين به پا داشتيم. شلوار غواصي را زير پوتين 
محكم بس��ته بوديم، اما از همان م��چ پا، آب 
كم كم وارد شد. هر جاي بدنم كه آب مي رسيد، 
انگار آن بخش از بدنم را از من مي گرفتند! اول 
مچ پايم كاماًل حالت ِسر شدني پيدا كرد. سرما 
همراه جريان آب، از مچ پا ش��روع كرد و باالتر 
آمد. ساق پا و زانوهايم كاماًل يخ زدند. آب باال 
و باالتر آمد و همه جاي بدنم را گرفت. منتظر 
ماندم تا بلكه طبق گفته هاي قبلي، گرماي تنم 
آب را گرم كند، اما اين اتفاق نيفتاد. صداي قرچ 
قرچ دندان هايم را مي شنيدم كه چطور از زور 

سرما به همديگر مي خوردند. 
 توفانمنورها

درياچه ماهي يك سري ديوارهايي داشت كه 
وس��ط درياچه مثل جزيره اي طويل قد علم 
كرده بودند. م��ا بايد براي ادامه مس��ير روي 
اين ديوارها مي رفتيم و س��ريع ب��ه آن طرف 
ُس��ر مي خورديم. نفرات جلويي با عبور از اين 
ديوارها باعث ش��ده بودند سطحش ليز شود. 
نفر جلويي من چند بار باال رفت و سر خورد و 
دوباره مجدداً رفت و عاقبت توانست باال برود. 
من هم به هر زحمتي بود از ديوار عبور كردم اما 
به محض رسيدن به وسط هاي درياچه، ناگهان 
زمين و زمان به هم ريخت. هواپيماهاي دشمن 
از راه رسيدند و هر كدام 50-40  منور همزمان 

روي آب ريختند. 
تيربارهاي دش��من در يك آن تمام سطح آب 
را ش��خم زدند. عجيب بود كه تيرهاي رسام 
با برخ��ورد به س��طح آب، كمان��ه مي كردند 
و به هوا مي رفتن��د! توپ هاي فرانس��وي هر 
كجا مي خوردند، به ش��عاع 10 متر را پوشش 
مي دادن��د و تركش هايش��ان تلف��ات زيادي 
مي گرفت. اين صحنه ها هنوز بعد از گذش��ت 
34 س��ال، مثل فيلم جلوي چشم هايم است. 
خيلي از همرزمانم در همان لحظات اول شهيد 
شدند. علي آملي فرمانده شجاع گروهان ما در 
همان لحظات اول شهيد شد. دوستانم يك به 
يك مقابل چشم هايم پرپر مي شدند و من هم 
از اين ضيافت گلوله و تركش و آتش بي نصيب 
نماندم و مجروح شدم. هرچند مجروحيت من 

مقابل زخم بچه هاي خودي چيزي نبود. 
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چراعملياتهايبزرگدفاعمقدسدرزمستانانجامميشد؟
غالمحسينبهبودي

عملي�اتكربالي5ب�هعن�وانبزرگترينو
سختترينعملياتدفاعمقدس،درديماه
انجامگرفت.س�القبلازآنوالفجر8نيزدر
فصلزمستانصورتگرفتهبود.گويياغلب
عملياته�ايب�زرگوسرنوشتس�ازدفاع
مقدسشبهايسردزمس�تانرابرايانجام
خودانتخابميكردند.چرايياينمس�ئلهو
همينطورمروريبرانجامعملياتهايبزرگ
دفاعمقدسموضوعگفتوگويمابامحمود
محموديازرزمندگاناصفهانيدفاعمقدس
راشاملميشود.محموديپسازاتمامجنگ
تحميليبهعنوانراويدركاروانهايراهيان
نوروم�دارسودانش�گاههافعاليتميكند.

دركلچهتع�دادازعملياتهايبزرگ
دفاعمقدسدرفصولگرمياسردسال

انجامگرفتند؟
جنگ در آخرين روز از تابس��تان س��ال 59 به 
كشورمان تحميل شد. تا جبهه خودي بخواهد 
خودش را پيدا كند، به فصل زمس��تان رس��يده 
بوديم. اولين عمليات بزرگ كشورمان كه به قصد 
بيرون راندن دشمن از متصرفاتش انجام گرفت، 
عمليات »نصر« بود. در اين عمليات كه از 15 تا 
18 دي ماه 59 شكل گرفت، موفقيت زيادي به 
دس��ت نيامد و نهايتاً منجر به ش��هادت حسين 
علم الهدي و دانشجويان پيرو خط امام و همين 
طور تعدادي از رزمندگان سپاهي و ارتشي شد. 
كمي بعد نيز عمليات »توكل« انجام گرفت كه 
آن هم موفقيت آميز نب��ود. اما نبايد اينها را جزو 
عمليات زمستاني بدانيم. يعني قصد و عمدي در 
برگزاري اين عمليات ها در فصل زمستان نبود، 
بلكه تا جبهه خودي بخواهد خودش را پيدا كند، 
ما به فصل زمستان رسيده بوديم و به اين ترتيب 
هر دوي اين عمليات بزرگ در فصل زمس��تان 

انجام گرفتند. 
منظورشماازعملياتزمستانيچيست؟

عمليات زمس��تاني را بنده مت��رادف با عمليات 
بزرگ س��االنه مي دانم. از عمليات خيبر به بعد 
رزمندگان هر س��ال يك عمليات ب��زرگ و آن 
هم در فصل زمس��تان انج��ام مي دادند؛ خيبر، 
بدر، والفجر8، كرب��الي4 ، 5 و والفجر10، اينها 
عمليات بزرگ ساالنه هستند. نه اينكه در خالل 
س��ال جبهه ها بي تحرك باش��د، اما طي س��ال 
عمليات محدود و متوسط انجام مي گرفت ولي 
آن عمليات بزرگي كه مي توانس��ت سرنوش��ت 
جنگ را تعيين كند، هر س��ال يك ب��ار و آن هم 
در فصل زمس��تان انجام مي ش��د كه اس��م اين 

عمليات ها را ذكر كردم. 
چطورشدفرماندهانتصميمگرفتندهر
ساليكعملياتبزرگانجامدهند؟

بعد از رفتن بني صدر، نيروهاي مردمي و انقالبي 
مثل س��پاه پاس��داران فرصت پيدا كردند تا در 
جبهه ها به ص��ورت فعال تري حضور پيدا كنند. 
بني صدر 31 خرداد سال 60 بركنار شد. با رفتن 
او، رزمندگان عمليات »فرمانده كل قوا خميني 
روح خدا« را انجام دادند. البته اين عمليات چند 
روز قبل از رأي عدم كفايت سياسي نماينده هاي 
مجلس به بني ص��در بود. چن��د روز قبل از آن، 
وقتي امام خمين��ي)ره(، رئيس جمهور وقت را 
از فرماندهي كل قوا عزل كرد، عمليات فرمانده 
كل قوا خمين��ي روح خدا انج��ام گرفت. به هر 
روي با رفتن بني صدر، اتحاد بين س��پاه و ارتش 
منجر به انجام عمليات ثامن االئمه)ع( در مهرماه 
سال 60 ش��د. طي آن آبادان از محاصره دشمن 
رهايي پيدا كرد. در اين زمان استراتژي خودي 
بر اين باور استوار بود كه نبايد به دشمن فرصت 

داده شود بيشتر در خاك كشورمان حضور پيدا 
كند. بنابراين دو ماه پس از شكست حصر آبادان، 
عمليات طريق القدس در آذرم��اه 1360 انجام 
گرفت. بعد كه دشمن فش��ار آورد تا تنگه چزابه 
را از ما پس بگيرد، تداوم اي��ن عمليات به نوعي 
به سال نو جديد يعني سال 1361 كشيده شد. 
در فروردين همين س��ال عمليات فتح المبين و 
سپس الي بيت المقدس در ارديبهشت و خرداد 
61 انجام گرفتند. اين طور ك��ه مي بينيم تا اين 
زمان قصد خاصي براي انج��ام عمليات در يك 
فصل خاص وجود نداش��ت. شرايط جبهه ها هر 
دو طرف درگيري را به اتخاذ تصميم هاي سريع 

و قاطع مي كشاند. 
امادرعملياترمضانن�وارپيروزيها
برايمدتيقطعشدوازسرعتعمليات

خوديكاست،درستاست؟
بله، اينط��ور اس��ت. رمضان ي��ك نقطه عطف 
بود. در 22 تيرم��اه 1361 و اوج گرماي جنوب 
كشور انجام ش��د. با عدم الفتح هم رو به رو بود و 
كارشناس��ان و فرماندهان يك��ي از داليل عدم 
موفقي��ت آن را انجام��ش در بحبوح��ه گرماي 
خوزستان مي دانستند. تجربه رمضان بعدها باعث 
ش��د تا ديگر عمليات بزرگي در فصل تابس��تان 
انجام نگيرد. اگر مي بينيم بعدها عمليات كربالي 
يك يا همان آزادسازي مهران در فصل تابستان 
انجام گرفت، به دليل هجوم دشمن به اين شهر 
و تصرف مجدد آن بود كه باعث شد امام خميني 
فرمان تاريخي مهران بايد آزاد شود را صادر كنند؛ 
اين مس��ئله در كنار كري خواني هايي كه صدام 
مي كرد، باعث شد رزمندگان يك عمليات سريع 
و قاطع را در تابستان س��ال 65 طراحي و اجرا و 
مهران را آزاد كنند. عمليات ديگر بيت المقدس7  
اواخر خرداد سال 67 انجام گرفت كه آن هم به 
دليل تك بزرگ دشمن در منطقه شلمچه بود. 
ما بيت المقدس7 را انجام داديم چون دستاورد 
خون حدود 8 هزار ش��هيد كربالي5 را در خطر 
مي ديديم. وگرنه اين عمليات را در اوج گرماي 
اواخر بهار و اوايل تابستان 67 انجام نمي داديم. 
اتفاقاً يكي از داليل ع��دم الفتح بيت المقدس7 
هم همين گرماي طاقت فرس��ا ب��ود طوري كه 

رزمنده ها به آن عمليات عطش مي گفتند. 
پسانج�امعملي�اترمض�اندرفصل
تابستانهمبراساساقتضايزمانبود؟

بله، بعد از فتح خرمش��هر قرار ش��د استراتژي 

تعقيب و تنبيه متجاوز اتخاذ شود. گفته مي شد 
در فتح خرمشهر دشمن عمده توانش را از دست 
داده و نبايد به او فرصت بازسازي داده شود. بعدها 
هم يك��ي از داليل عدم الفتح رمض��ان را فاصله 
حدوداً ي��ك ماه و 20 روزه آن با فتح خرمش��هر 
مي دانستند. از طرف ديگر قدرت هاي منطقه اي 
و فرامنطقه اي نس��بت به ورود اي��ران به خاك 
عراق مرتب هشدار مي دادند و تعلل در آن زمان 
جايز نب��ود. بنابراين رمضان در فصل تابس��تان 

انجام گرفت. 
بعدازرمض�انتاعملي�اتخيبربيش
ازيكس�الفاصل�هب�ود،چطورش�د
فرمانده�انبع�دازاي�نمدتنس�بتًا
طوالن�يتصميمگرفتندهرس�اليك

عملياتبزرگساالنهانجامدهند؟
بعد از عدم الفتح رمضان، دشمن روحيه شكست 
خورده خ��ودش بعد از خرمش��هر را بازس��ازي 
كرد. تبليغات زيادي هم عليه جبهه خودي راه 
انداخت. روي زمين به نوعي جبهه ها قفل شده 
بود. ما باي��د اين وضعيت را كه ب��ه لحاظ رواني 
ضربات زيادي ب��ه جبهه خ��ودي وارد مي كرد 
تغيير مي دادي��م. بنابراي��ن فرماندهان تصميم 
گرفتند با عمليات متوس��طي مثل مس��لم بن 
عقيل و محرم، خواب راحت را از دش��من سلب 
كنند. عمليات مسلم در مهر61 و محرم در آبان 
همين سال انجام گرفتند. بعد در فصل زمستان 
عمليات بزرگ والفجر مقدماتي انجام گرفت كه 
با عدم الفتح روبه رو ش��د. چند م��اه بعد در بهار 
س��ال 62 عمليات والفجر يك ص��ورت گرفت. 

آن هم موفقيت آميز نبود. با احتس��اب عمليات 
رمضان و دو عمليات والفجر مقدماتي و يك، ما 
سه عمليات بزرگ برون مرزي در فاصله چند ماه 
از هم انجام داده بوديم كه موفقيت آميز نبودند. 
طوالني ش��دن جنگ و ع��دم موفقيت عمليات 
بزرگ، فرماندهان را به اين نتيجه رساند كه بايد 
براي تجميع نيرو و مهمات فاصله انجام عمليات 
بزرگ را بيشتر كنند. از طرفي در فرصت به دست 
آمده مي شد با شناسايي هاي دقيق و گسترده تر 
و اطالعات بيشتر ش��انس موفقيت در عمليات 
را باالتر برد. چنانچه براي عمليات خيبر ش��ش 
ماه زمان صرف شناسايي هاي وسيع در منطقه 
هورالعظيم شد. حتي دو نفر از نيروهاي شناسايي 
قرارگاه سري نصرت توانستند به عتبات عاليات 
بروند و زيارت كنند. به اين ترتيب عمليات خيبر 
در اس��فند س��ال 63 انجام گرفت و سنگ بناي 
عمليات بزرگ ساالنه كش��ورمان تا پايان دفاع 

مقدس را گذاشت. 
بعدازخيبرهرس�الماي�كعمليات
ب�زرگرادرفص�لزمس�تانانج�ام
ميداديم،چرافصلزمستانبراياين
عملياتبزرگساالنهانتخابميشد؟

تجربه جنگيدن در گرماي جنوب را كه قبالً عرض 
كردم. اما يك دليل مشخص براي انجام عمليات 
بزرگ در فصل زمستان، بهره گيري از شب هاي 
طوالني اين فصل بود. شكل جنگيدن ما در برابر 
دش��مني كه از ادوات و نيروي زرهي قوي تري 
بهره مي برد غيركالسيك بود. اگر ما مي خواستيم 
طبق اصول رايج نظامي به دش��من حمله كنيم 

بايد با لش��كرهاي زرهي و نيروهاي��ي به مراتب 
بيشتر از مدافعان به خطوطش حمله مي كرديم، 
اما ما چنين نيروي زرهي در اختيار نداشتيم. لذا 
از تاريكي شب ها براي يورش به خطوط دشمن 
بهره مي برديم. شب هاي زمستان طوالني تر بود 
و در دل اين تاريكي، نيروهاي خودي خط دشمن 
را مي شكس��تند و تا طلوع آفتاب كه واحدهاي 
زرهي دشمن براي بازپس گيري خطوط از دست 
رفته وارد عمل مي ش��دند، جايگاه خودشان را 
مس��تحكم تر مي كردند. اصطالح سنگرسازان 
بي س��نگر كه به نيروهاي جهاد داده مي ش��د، 
همين جا معني پيدا مي كرد. بعد از شكس��تن 
خطوط دش��من در تاريكي، با روشنايي هوا سر 
و كله تانك هايش��ان پيدا مي ش��د، اينجا نقش 
بچه هاي جهاد در س��اخت خاكريزها خودش را 
نشان مي داد. خالصه اينكه زمس��تان ها روزها 
كوتاه بود و دست دش��من از استفاده از ادواتش 
در طول روز كوتاه تر مي شد. ما هم شب ها فرصت 
بيشتري براي تداوم كار داش��تيم. شرايط آب و 
هوايي هم در استان گرم خيز خوزستان در فصل 

زمستان مناسب تر بود. 
ديماهيادآورانجامعملياتكربالي5
اس�ت،ش�ايدبتوانيماي�نعملياترا
موفقترينعملياتدفاعمقدسبدانيم.

نظرشماچيست؟
به نظر من ه��م كرب��الي5 و ه��م والفجر8 دو 
عمليات��ي بودند كه همديگ��ر را تكميل كردند. 
در والفجر8 كه بهمن ماه سال 64 انجام گرفت، 
بع��د از مدت ها ناكامي، جبهه خودي توانس��ت 
قفل ورود به خاك دش��من را بش��كند. البته در 
عمليات خيبر جزاير مجنون تصرف ش��ده بود، 
ولي تصرف شبه جزيره فاو كه دروازه ورود عراق 
به خليج فارس بود، ضربه س��نگيني به دشمن 
وارد كرد. بنابراين 70 شبانه روز تالش كرد تا ما 
را از فاو بيرون بيندازد و نتوانست. سال بعد هم 
كربالي4 مي خواس��ت متصرفات فاو را تكميل 
كند كه نش��د. بع��د بالفاصله كربالي5 ش��روع 
شد. هرچند ما به بصره دسترسي پيدا نكرديم، 
اما دومين شكس��ت بزرگ دش��من را به فاصله 
يك س��ال رقم زديم و تا دروازه هاي بصره پيش 
رفتيم. بعد از والفجر8 ش��وراي امنيت قطعنامه 
582 را ص��ادر كرد كه تا حدي نش��ان از نرمش 
قدرت هاي بزرگ در برابر شروط بحق كشورمان 
مي داد. اما وقتي كربالي5 در زمستان سال 65 
انجام گرفت، ديگر جاي بحثي باقي نگذاش��ت 
و ش��وراي امنيت با صدور قطعنامه 598 نشان 
داد تا چه ميزان از پيروزي هاي پي در پي ايران 
نگران اس��ت و مي خواهد به هر ترتيب، جنگ را 

به اتمام برساند.

مافينغواصينداشتيم.پوتين
بهپاداشتيم.ش�لوارغواصيرا
زيرپوتينمحكمبس�تهبوديم،
ام�اازهمانم�چپ�ا،آبكمكم
واردش�د.ه�رج�ايبدن�مكه
آبميرس�يد،ان�گارآنبخش
ازبدن�مراازم�نميگرفتن�د!

شبهايزمس�تانطوالنيتربود
ودردلاي�نتاريك�ي،نيروهاي
خوديخطدشمنراميشكستند
وتاطل�وعآفتابك�هواحدهاي
زرهيدش�منبرايبازپسگيري
خطوطازدس�ترفتهواردعمل
ميش�دند،جايگاهخودش�انرا
مس�تحكمترميكردند.اصطالح
سنگرس�ازانبيس�نگرك�هب�ه
نيروه�ايجه�اددادهميش�د،
همي�نج�امعن�يپي�داميكرد
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