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88498481ارتباط با ما

  عليرضا محمدي
طالئيه در عمليات خيبر، حكم شلمچه در 
عمليات كربالي5 را داشت. وقتي نيروهاي 
ايراني جزاير مجنون را به تصرف درآوردند، 
طالئيه كليد فتح يا شكست در اين عمليات 
محسوب مي ش�د. به قول حاج محمدعلي 
فالحت از رزمندگان حاضر در اين عمليات: 
»اگر فرض بگيريم كه منطقه هور يك حوض 
آب بود، طالئيه لبه خش�كي اين حوض به 
شمار مي رفت. اگر دشمن مي توانست طالئيه 
را بگيرد، ه�زاران رزمنده حاضر در جزيره 
مجنون به محاصره درمي آمدند.« در نبرد 
طالئيه صدها نفر از رزمندگان كش�ورمان 
از لشكر27 محمد رسول اهلل گرفته تا تيپ 
الغدير يزد و سپس لشكر14 امام حسين)ع( 
به ش�هادت رس�يدند تا نهايتًا پس از پنج 
مرحله عمليات، خط دش�من شكس�ت و 
موقعيت نيروهاي خودي در جزاير مجنون 
تثبيت شد. در سالروز انجام عمليات خيبر 
از سوم تا 23 اس�فندماه 1362 گفت و گوي 
ما با ح�اج محمدعل�ي فالح�ت، فرمانده 
گروهان يوس�ف از گردان امام حس�ن)ع( 
لشكر14 امام حسين)ع( را پيش رو داريد. 

خيبر اولي�ن عمليات آب�ي - خاكي 
كشورمان در دفاع مقدس بود، هدف 
از انج�ام آن در منطق�ه خاصي چون 

هور چه بود؟
از زمان انجام عمليات برون مرزي رمضان كه با 
عدم الفتح روبه رو شد، عراق به الك دفاعي فرو 
رفت و متعاقب آن، عمليات هاي تهاجمي بزرگ 
بعدي مثل والفجر مقدماتي و يك هم نتيجه 
چنداني در برنداش��تند. بنابراين فرماندهان 
تصميم گرفتند در يك منطقه بكر كه دشمن 
فكر انجام عمليات در آنج��ا را نمي كرد، وارد 
عمل شوند. هور چنين وضعيتي داشت. در آنجا 
دو جزيره مجنون شمالي و جنوبي قرار داشت 
كه مي توانستند به عنوان جاي پايي براي نفوذ 

رزمنده ها به عمق خاك عراق و دس��تيابي به 
رودخانه دجله، مورد استفاده قرار گيرند. اگر 
ما مي توانستيم به شرق دجله برسيم و پشت 
جاده العماره- بصره مستقر شويم، ارتباط بصره 
با شمال اين كشور تا حد زيادي قطع مي شد و 
دشمن ضربه سختي مي خورد. به همين منظور 
فرمانده وقت س��پاه قرارگاه س��ري »نصرت« 
را به فرماندهي ش��هيد علي هاشمي تشكيل 
داد تا شناس��ايي هاي وس��يعي در هور انجام 
گيرد. شهيد هاشمي با نيروهاي بومي منطقه، 
شناسايي هاي خوبي انجام داد و نهايتاً عمليات 

خيبر در سوم اسفندماه 1362 آغاز شد. 
تمركز عمده نيروهاي كش�ورمان در 
عمليات خيبر تصرف جزاير مجنون 
و دس�تيابي به جاده العم�اره- بصره 
بود، پس چرا در ادامه عمليات منطقه 

طالئيه اهميت حياتي پيدا كرد؟
در هفت��ه اول عملي��ات خيب��ر طب��ق 
پيش بيني هايي كه انجام گرفته بود، دشمن 
غافلگير شد و جزيره مجنون به تصرف نيروهاي 
كشورمان درآمد. از طرفي تعدادي از يگان ها 
هم توانستند خودشان را به دجله برسانند و با 
آب اين رودخانه وضو بگيرند. حتي براي مدت 
كوتاهي پش��ت جاده العماره- بصره هم قرار 
گرفتند، ولي فشار دش��من در مراحل بعدي 
عمليات باعث بازگش��ت اين نيروها ش��د. در 
تداوم عمليات وقتي دش��من ديد نمي توانند 
نيروهاي حاضر در جزاير مجنون را پس بزنند، 
تصميم گرف��ت منطقه طالئي��ه را به تصرف 
درآورد. اگر ما فرض بگيريم كه منطقه عملياتي 
خيبر يك حوض بود، هور در وسط اين حوض 
قرار داش��ت و لبه آن طالئيه ب��ود. عراقي ها 
سعي كردند طالئيه را بگيرند و ما را محاصره 
كنند. در اين ص��ورت ني��روي داخل جزيره 
مجنون به محاصره درمي آمدند و امكان داشت 
همگي اسير شوند. با فشار دشمن روي طالئيه، 
فرماندهان احساس خطركردند و بنا شد آن 
قسمت از طالئيه را كه دشمن اشغال كرده بود 

از او پس بگيريم و متعاقباً او را پس بزنيم. 
لشكر14 در مراحل اول عمليات خيبر 

از كدام منطقه وارد عمل شد؟
در مرحله اول ما در منطقه پاس��گاه زيد وارد 
عمل شديم. آنجا قرار بود يك عمليات ايذايي يا 
فريب صورت بگيرد و نيروهاي دشمن را به آن 
سمت بكشانيم، اما عراق متوجه شد و دست ما 
را خواند.بنابراين عمده توانش را صرف منطقه 
هور و جزاير و طالئيه كرد. در پاسگاه زيد گردان 
موسي بن جعفر از لش��كر14 وارد عمل شد و 
تعدادي هم شهيد و مجروح داديم. بعد قضيه 

طالئيه پيش آم��د و قرار ش��د مراحل بعدي 
عمليات را آنجا انجام دهيم. 

قب�ل از لش�كر14، ش�هيد هم�ت و 
نيروهاي لش�كر27 تلفات بس�ياري 
در طالئيه دادند، موقعيت اين منطقه 
چطور بود كه اين همه شهيد و مجروح 

آنجا داديم؟
در منطقه طالئيه دژي بود به طول تقريباً 300 
متر و عرض 12 الي 13 متر، س��مت چپ اين 
دژ هور بود و سمت راس��ت هم آبگرفتگي كه 
دشمن براي اختالل در حركت نيروهاي ما آن 
را ايجاد كرده بود. رزمنده اي كه مي خواست در 

اين منطقه به خط دشمن بزند، بي برو برگرد 
بايد روي اين دژ حركت مي ك��رد. با توجه به 
عرض كم دژ، ما در يك منطقه محدود كاماًل 
در ديد و تيررس دشمن بوديم. بعثي ها با علم 
بر اين موضوع، مسلسل هاي 23 ميليمتري را 
در حالي كه نورافكن هايي روي آنها بسته بودند 
مستقر كرده بودند و هر جنبده اي كه روي دژ 
مي رفت را گلوله ب��اران مي كردند. گلوله هاي 
23ميليمتري دو زمانه هستند و اگر به قوزك 
پاي يك ش��خص هم مي خوردند او را شهيد 
مي كردند. بچه هاي لشكر27 سه شب به خط 
دش��من زدند و با وجود تلفات بس��يار، موفق 
به گرفتن خط دش��من نش��دند. شب چهارم 
لش��كر27 با تيپ الغدير يزد الح��اق كرد و با 
هم وارد عمل ش��دند كه متأسفانه اين بار هم 
موفق نشدند. بنابراين فرماندهان از لشكر14 
خواس��تند بالفاصله وارد عمل ش��ود. ما وارد 
شديم و همان شب توانس��تيم خط دشمن را 

بشكنيم. 
گويا اهميت منطقه طالئيه براي بعثي ها 
به حدي ب�ود كه حدود ي�ك ميليون 

گلوله روي سر رزمندها ريختند؟
بله، تعداد قابل توجه شهداي لشكر27، تيپ 
الغدير يزد و سپس لشكر14 در طالئيه به خاطر 
همين حجم آتش فوق العاده سنگين دشمن 
و موقعيت خاص منطقه طالئيه بود. ش��هيد 
ميثمي جمله معروفي در خص��وص نبرد در 
طالئيه دارد. ايشان گفته بود: »كساني كه در 
طالئيه ماندند و مقاومت كردند اگر در عاشورا 
هم بودند پشت سر حسين فاطمه مي ايستادند 

و شهيد مي شدند.«
لش�كر14 با چه تعداد نيرو در منطقه 

طالئيه وارد عمل شد؟
س��ه گردان از لش��كر ما مأمور انجام عمليات 
شد. گردان امام حسن)ع( به فرماندهي شهيد 
ابراهيم خليلي كه ايشان در همان شب عمليات 
به شهادت رس��يد. گردان امام حسين)ع( به 
فرماندهي نادعلي براتي )فرمانده اين گردان 

نگاه

اولين هاي عمليات خيبر 
 اولين فرمانده لشكر

 شهيد سپاه 
  غالمحسين بهبودي

عملي�ات خيب�ر در تاري�خ دف�اع مق�دس 
ويژگي هاي�ي دارد ك�ه آن را خ�اص و ممت�از 
مي كن�د. در اي�ن مج�ال كوت�اه، نگاه�ي گذرا 
ب�ه برخ�ي از اي�ن ويژگي ه�ا مي اندازي�م. 

    اولين عمليات ساالنه
عمليات خيبر اولين عمليات س��االنه كش��ورمان 
اس��ت. پيش از انجام خيبر، عمليات ه��ای بزرگ و 
سرنوشت ساز كشورمان با فاصله چند ماه از هم انجام 
مي گرفتند اما به دليل عدم الفتح در عمليات رمضان، 
والفجر مقدماتي و عملي��ات والفجريك و همچنين 
به دليل طوالني ش��دن جنگ در شرايط تحريم ها، 
فرماندهان تصميم گرفتند با شناسايي هاي گسترده 
و تجميع مهم��ات و نيروها يك عملي��ات بزرگ اما 
تأثيرگذار انجام دهند كه منج��ر به عمليات خيبر 
شد. سپس چون اين عمليات به همه اهداف از پيش 
تعيين شده نرسيد، تصميم گرفته شد تا هر سال يك 
عمليات بزرگ انجام شود. به اين ترتيب خيبر اولين 

عمليات بزرگ ساالنه جنگ لقب گرفت. 
    اولين عمليات آبي- خاكي

عمليات خيبر اولين عمليات آبي - خاكي كشورمان 
هم به شمار مي رود. پيش از خيبر، تمامي عمليات هاي 
قبلي  روي خش��كي انجام گرفته بودن��د. البته در 
عمليات رمضان دش��من منطقه عملياتي را به آب 
بست، ولي اين موضوع در بخشي از منطقه عملياتي 
صورت گرفت و بناي رزمنده ها نيز عمليات در يك 
منطقه خشكي بود. بعد از عمليات خيبر در منطقه 
هور كه پوشيده از نيزار و همين طور نهرهاي فصلي 
است، عمليات بدر، كربالي4 و كربالي5 نيز با عبور 
از آب همراه با آموزش و حضور نيروهاي آبي- خاكي 

انجام گرفتند. 
    اولين بمباران گسترده شيميايي

در جريان عملي��ات خيبر، بعثي ها ب��راي اولين بار 
به طور گس��ترده از بمب هاي ش��يميايي استفاده 
كردند. بهره گيري دشمن از تسليحات شيميايي از 
ماه هاي اول جنگ انجام گرفت��ه بود اما در عمليات 
خيبر، استفاده افراطي و گسترده دشمن از بمب هاي 
شيميايي به حدي بود كه براي اولين بار تعدادي از 
نهادهاي بين المللي به اين موضوع واكنش نش��ان 
دادند. هرچند واكنش هاي بين المللي منجر به صدور 
قطعنامه ش��وراي امنيت نش��د، اما همين واكنش 
منفعالنه مجامع جهاني باعث جري تر شدن بعثي ها و 
تكرار فاجعه خيبر در عمليات بعدي از سوي آنها شد. 

    اولين فرمانده لشكر شهيد
در ميان فرماندهان لش��كر سپاه، شهيد حاج محمد 
ابراهيم همت فرمانده لشكر27 محمدرسول اهلل)ص( 
اولين فرمانده لشكري اس��ت كه در عمليات خيبر 
به شهادت رس��يد. وي كه پس از اسارت حاج احمد 
متوس��ليان به فرماندهي تيپ 27 رس��يده بود، اين 
تيپ را به سطح لشكر ارتقا داد و همراه نيروهايش در 
چند عمليات مهم و تأثيرگذار چون رمضان، والفجر2 
و... شركت كرده بود. پس از شهادت محمد ابراهيم 
همت، در سال هاي بعد نيز س��پاه باز طعم شهادت 
فرماندهان لشكر خود را چشيد. شهيد مهدي باكري 
فرمانده لشكر31 عاشورا در اسفند سال 63، شهيد 
عباس كريمي فرمانده لشكر27 )جانشين همت( در 
اسفند 63 و حاج حسين خرازي فرمانده لشكر 14 امام 
حسين)ع( در اسفند 65 از ديگر فرماندهان لشكر سپاه  

بودند كه در خالل دفاع مقدس به شهادت رسيدند. 

گفت وگوي »جوان« با يكي از رزمندگان حاضر در كربالي طالئيه )عمليات خيبر(

شهيد ميثمي مي گفت كساني كه در طالئيه ايستادند اگر در عاشورا بودند در ركاب امام حسين)ع( مي جنگيدند

تيربارچي دشمن از ترس بسيجي ها سكته كرد!

علي قوچاني بود كه چون زخمي شد، گردان را به 
نادعلي براتي سپردند( و گردان اميرالمؤمنين)ع( 
به فرماندهي عباس قرباني. البته يك گروهان از 
گردان امير وارد عمل شد كه شهيد عباس قرباني 
در ميان نيروهاي شركت كننده بود و خودش هم 

همان شب به شهادت رسيد. 
چه اتفاقي باعث شد بچه هاي لشكر14 
توانس�تند خ�ط دش�من را در طالئي�ه 

بشكنند؟
علت اين موض��وع اتفاقي بود كه قبل از ش��روع 
عمليات رقم خورد. يادم است پيش از آنكه دستور 
حركت صادر شود، حاج حسين خرازي فرماندهان 
گروهان به باال را پيش خودش خواند و صحبت هاي 
عجيبي كرد. ايشان گفت امشب اينجا عاشورا و اين 
منطقه كربالست. همه آنچه در هيئت ها از عاشورا 
و امام حسين)ع( شنيده ايد امشب اينجا برايتان 
رقم مي خورد. هر كسي هست بسم اهلل و هر كس 
نيست من بيعتم را از او برداشتم به سالمت... وقتي 
من به گروهان برگشتم و صحبت هاي حاج حسين 
را با بچه ها در ميان گذاشتم، خيلي از آنها زار زار 
گريه كردند و گفتند مگر ما چه كرده يا گفته ايم كه 
حاجي مي گويد اگر مي خواهيد برويد. ما مي مانيم 
و عاش��ورايي مي جنگيم. حركت كرديم و واقعاً 
همين جهاد عاش��ورا گونه بود كه باعث شد خط 

دشمن در طالئيه بشكند. 
آن شب در عاشوراي طالئيه چه اتفاقي 

افتاد؟
من در آن مقطع فرمانده گروهان يوسف از گردان 
امام حسن)ع( بودم، گردان ما قرار بود از رو به رو 
و گردان امام حس��ين)ع( هم از سمت راست به 
خط دشمن بزند. عرض كردم منطقه آبگرفتگي 
بود. ما ح��دود 250 متر از مس��ير را به صورت 

خميده و از طريق همين آبگرفتگي به س��مت 
دشمن پيشروي كرديم. يكس��ري نردبان هاي 
آلومينيومي در اختيار ما گذاشته بودند كه هنگام 
حركت آنها را داخل آب مي گذاشتيم تا پاهايمان 
در باتالق و گل و الي فرو نرود. همين طور عمده 
مس��ير كانال را طي كرديم، البته از همان اول 
ش��روع حركتمان دشمن آتش ش��ديدي روي 
منطق��ه مي ريخت ولي تا مدتي متوجه نش��ده 
بود كه ما از زيرپاي��ش داريم به طرفش حركت 
مي كنيم. وقتي متوجه ما شد، آب بيشتري روي 
منطقه انداخت، براي اين منظور يك لودر دشمن 
س��عي كرد خط را ببندد تا آب در منطقه جمع 
شود. بچه هاي اطالعات عمليات رفتند سروقت 
اين لودر و او را منحرف كردند، ولي همچنان كار 
مي كرد و سر و صداي آن هم باعث شد تا دشمن 
آنطور كه بايد و ش��ايد متوجه حضور ما نشود. 
وقتي آب باال آمد مجبور شديم روي دژ بياييم. 
اينجا چيزي  حدود 15 الي 20 متر با خط دشمن 
فاصله داشتيم. من ابتدا چند نفر از بچه ها را روي 
خاكريز فرستادم اما همان لحظه اول، همگي  آنها 
به شهادت رسيدند. تيربارهاي دشمن كامالً به دژ 
تسلط داشتند. به بچه ها گفتم اگر بخواهيم چند 
نفر چند نفر برويم فايده ندارد و همه را مي زنند، 
تنها راه اين است كه همگي با هم از خاكريز باال 
برويم و تكبير بگوييم. همزم��ان ما و بچه هاي 
گردان امام حسين از دو جناج به دشمن حمله 

كرديم و اهلل اكبر گفتيم، عراقي ها باور نمي كردند 
اين تعداد نيرو )حدود 200 الي 300 نفر( تا اين 
حد خودشان را به آنها نزديك كرده باشند، وقتي 
توانستيم خط دش��من را بگيريم، من به چشم 
ديدم يك تيربارچي دشمن بدون آنكه گلوله اي 
به او خورده باشد، مرده بود. زبانش بيرون آمده 
و نش��ان مي داد كه از ترس تكبير بچه ها سكته 

كرده است. 
آن شب لشكر14 چه تعداد شهيد داد؟ 

به دلي��ل حجم ب��االي آتش دش��من از ابتداي 
حركتمان تا لحظه اي كه خط را گرفتيم و منطقه 
را پاكس��ازي كرديم، تلفات سنگيني داديم. من 
آمار دقيقي ندارم اما از دو گردان و يك گروهاني 
كه در اين عمليات ش��ركت كردن��د، چيزي در 
حدود 300 نفر شهيد و مجروح شدند. از شهداي 
شاخص اين عمليات مي توانم به شهيد ابراهيم 
خليلي فرمانده گردان امام حسن)ع( كه مسئول 
محور هم بود، اش��اره كنم. شب قبل از عمليات، 
برادر خليلي در مجنون به شهادت رسيده بود و 
در واقع فاصله شهادت دو برادر يك شبانه روز بود. 
شهيد اسدي فرمانده گروهان، شهيد روزگاري 
جانشين گروهان و شهيد عباس قرباني فرمانده 
گردان اميرالمؤمنين)ع( از ديگر شهداي شاخص 
اين عمليات بودند. پيكر عب��اس قرباني طوري 
تكه تكه شده بود كه فقط يك پاشنه پا از او مانده 
بود. آن را داخل يك تويوتا گذاش��تيم تا حداقل 
اثري از عباس به خانواده اش برس��د ولي همان 
تويوتا هم هنگام حركت م��ورد اصابت خمپاره 
دش��من قرار گرفت و هيچ چيزي از پيكر عباس 
باقي نماند. حسين خرازي سمت چپ جناح ما در 
منطقه پيشروي مي كرد كه مجروح شد و دستش 
قطع ش��د. از خصوصيات اخالق��ي و فرماندهي 

شهيد خرازي اين بود كه در عمليات خودش در 
خط مقدم حضور پيدا مي كرد. اين بار هم آمد و 
دستش قطع شد. سه سال بعد هم در كربالي5 

به شهادت رسيد. 
چه خاطره اي از اين عمليات داريد؟

از زماني كه زير پاي دشمن رس��يديم و با آنها 
درگير شديم، فاصله مان آنقدر كم بود كه جنگ 
نارنجك ها ش��روع ش��د. چون فاصله دو طرف 
كم بود، سعي مي كرديم از سالح هاي انفرادي 
كمتر استفاده كنيم تا آتش تفنگمان، دشمن را 
متوجه موقعيت مان نكند. هم ما و هم عراقي ها 
در آن لحظ��ات بيش��تر از نارنجك اس��تفاده 
مي كرديم. وقتي خط دشمن را گرفتيم، سمت 
چپ يك باند هلي كوپتر بود كه براي پاكسازي 
به آنجا رفتيم. آنجا تعدادي از نيروهاي دشمن 
داخل سنگرها پنهان شده بودند. درست بعد از 
اينكه باند هلي كوپتر را رد كرديم، ناگهان يك 
افس��ر بعثي كه گويا از فرماندهان هم بود، يك 
نارنجك به طرفم پرتاب كرد. همزمان من هم 
يك نارنجك به طرفش پرتاب كردم. نارنجك 
بعثي زير پايم افتاد و زانوي پاي راس��ت و پاي 
چپ و لگن و ساير اعضاي بدنم به شدت مجروح 
شد، طوري كه هفت ماه بس��تري شدم. از آن 
طرف نارنجك من هم كه چهل تكه بود به داخل 
سنگر افسر بعثي افتاد و چون محيط بسته بود، 

تن بعثي تكه تكه شد و به هالكت رسيد.

در هفت�ه اول عملي�ات خيب�ر 
طبق پيش بيني هايي ك�ه انجام 
گرفته بود، دشمن غافلگير شد و 
جزيره مجنون به تصرف نيروهاي 
كش�ورمان درآم�د. از طرف�ي 
تعدادي از يگان ها هم توانستند 
خودش�ان را به دجله برسانند و 
با آب اين رودخان�ه وضو بگيرند
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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