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پایگاه
منتظران شهادت

محمدعلی آقامیرزایی





مقدمه
هنگامی که در سـی ویکم شـهریور 1359 شـیپور نبرد حق علیه 
باطـل در جبهه هـای جنـگ بـه صـدا در آمـد، کمتر کسـی گمان 
می برد که اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه 
نبرد، روزی زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. امـا بالفاصله پس از 
خاموشی آتش توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این 
نوید را داد و خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در 
گاهی، در میان  گاهانه یـا از روی ناآ آینـده ممکن اسـت افـرادی آ
مـردم ایـن مسـأله را مطـرح نمایند که ثمـره خون ها و شـهادت ها و 
ایثارهـا چـه شـد. این هـا یقینـًا از عوالـم غیب و از فلسـفه شـهادت 
بی خبرند و نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته 
اسـت و سـر در طبق اخالص و بندگی نهاده اسـت، حوادث زمان 
به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد نمی سـازد. و ما 
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بـرای درک کامـل ارزش و راه شـهیدان مان فاصلـه طوالنـی را باید 
بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و آیندگان آن را جسـتجو 
نماییم. مسـّلم خون شـهیدان، انقالب و اسالم را بیمه کرده است. 
خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا 
می داند که راه و رسـم شـهادت کور شـدنی نیسـت؛ و این ملت ها 
و آینـدگان هسـتند که به راه شـهیدان اقتدا خواهنـد نمود. و همین 
تربـت پاک شـهیدان اسـت که تا قیامـت مزار عاشـقان و عارفان و 

دلسـوختگان و دارالشـفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسـته بود که خیل عاشـقان 
به سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند 
از تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شـهادت سرچشـمه گرفته اسـت، بنوشـند. و به راسـتی 
که این دروازه های بهشـت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و 

زائرانش با بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان است، 



  گلف  7 

معلوم اسـت که نیروهایی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 
باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند 
تا توانسـتند به پیروزی برسـند، پیروزی چطور به دسـت آمد، این جا 
را بایـد آن کسـی کـه می رود، بدانـد. برای هر یـک از مناطق مهم 
شناسـنامه درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«

مجموعـه کتاب هـای قطعه ای از آسـمان، شناسـنامه تمام مناطق 
خاطره انگیـز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسـندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشـند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





 فصل اول
»اول جنـگ، آمـوزش و سـازمان دهی نیروهـا در گلـف بـا مـن 
بـود. نیـرو می آمد، آموزش می دید، سـازمان دهی می شـد و به خط 
می رفـت. حاج داود کریمـی  گفت: »این طوری نمی شـود، نیروها 

خیلی مشـکل دارند.«
دنبال کسـی بود که سـیدمحمد حجازی را معرفی کردند. او به 
سازمان دهی و من به آموزش پرداختم. از میان کاله سبزها، تعدادی 
را بـرای آمـوزش آوردم. جزوه هم گرفتیـم. آن ها تربیت یافتۀ قبل از 
انقـالب بودنـد و موقـع آموزش، به بسـیجی ها بدو بیـراه می گفتند. 
وضع مناسبی نبود. عراق، دوکوهه و پل ها را زده و راه ها بسته شده 
بود. عماًل سالحی در اختیار ما نبود. از ابتدا هم در سپاه تسلیحات 
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نبـود. بـزرگان ارتـش می گفتند اگر قرار باشـد به سـپاه آر.پی. جی 
بدهیم، فردا مشـکل ایجاد می شـود. با این تفکر، گرفتن تجهیزات 

از آن ها سخت بود.
نیروهایی که می آمدند، همه صفر بودند. اولین کسـانی که با دو 
تا اتوبوس به گلف آمدند، همه لباس های سبز پوشیده بودند و ژ3 

و آر.پی. جی داشـتند. پرسیدند: »جبهه از کدام طرف است؟»
گفتم: »حاال بیایید داخل...«

گفتند: »نه، ما داخل کاری نداریم، آمده ایم یک ضرب عراقی ها 
را بیرون کنیم!»

گفتم: »حاال یک آبی به سروصورت تان بزنید...«
گفتند: »نه، همه چیز داخل اتوبوس مان هست.«

گفتم: »شب است، شما یک بلدچی می خواهید.«
علیرضا نادری، یکی از دانشجویان خط امام، قباًل به  گلف آمده 
بود که به جبهه برود. به او گفته بودم ما اسلحه و تجهیزات نداریم، 
این جا باید کار خدماتی مثل آشپزی و تی کشی انجام بدهی، قبول 
کـرده بـود. وقتی جماعت داخـل اتوبوس را دید، یک دفعه آتشـی 
شـد. شـروع به دادوبی داد کرد و گفت: »من باید با این ها به جبهه 

بروم.«
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گفتم: »این ها الاقل اسلحه دارند.«
رفت یک کارد از آشپزخانه برداشت و گفت: »با همین می روم 

و می زنم یک عراقی را می کشم!»
خالصـه آن شـب، هر چه با آن ها صحبت کردیـم که این کار را 
نکنیـد، گفتنـد نه، ما باید همین امشـب برویـم. در این  بین، بچه ها 
خبر دادند که عراق جادۀ آبادان را بسـته و یک گردان پایین جاده 

مسـتقر کرده است. گفتم: »جاده بسـته است، نباید بروید.« 
گفتند: »نه، ما می رویم و جاده را باز می کنیم.«

اتوبوس ها را گل مالی کردند، یک بلدچی از ما گرفتند و رفتند. 
عراقی ها همان شـب سه  چهار تا موشـک مالیوتکا به اتوبوس آن ها 
 زدند. روز بعد که به منطقه  رفتم، صحنه های دلخراشی دیدم. آن ها 
زیر لوله های نفت پناه گرفته بودند. چنان آتش سنگینی روی آن ها 

ریخته بودند که من تا به   حال چنین آتشی ندیده بودم.«1
□

ابنیه هـای  روحنـد،  دارای  مکان  هـای خـاص  تمـام  می گوینـد 

1  . مجیـد بهرامـی اهل کرمان اسـت. او مسـؤول آموزش گلـف در آغاز جنگ بود. 
بهرامی از بنیان گذاران تیپ ثاراهلل  به شمار می رود. خاطره از  کتاب روایت زندگی 

حسن باقری، جلد اول
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تاریخی، مکان هایی که در آن رویداد ویژه ای رخ داده اسـت و نیز 
محوطه هایـی کـه در آن، جنگ ها یـا برخوردهایی صورت گرفته و 
آن محل، تحت تأثیر حضور و کارکرد افرادی خاص و پر از انگیزه 
و اعتقـاد بـه بـاوری ویژه، جلـوه ای در تاریخ یافته اسـت. برخی از 
علمـا هـم اعتقـاد دارند کـه اثر وضعـی و انرژی انسـان ها بر محیط 
پیرامون شـان تا ابد برجاسـت و همواره آدم ها تأثیر خود را از محیط 
خویش ثبت کرده اند . گاه این تأثیرات چنان چشـمگیر و قدرتمند 
بوده که برای همیشه نقش خود را بر محیط خویش ثبت کرده اند و 
حتی بعد از گذشت سالیان هم می توان آن را حس کرد و جلوه ای 

از آن را دریافـت.
حتـی اگر قائل به چنین نظری نباشـیم هم نمی توانیم انکار کنیم 
کـه برخـی مکان ها روح ما را تحت تأثیر قرار می دهند و ما اغلب از 
توضیح حسـی که پیرامون آن محیط داریم، عاجز می مانیم. کافی  
اسـت یـک  بار پـا به مناطقی تاریخی مثل گنبد سـلطانیه و مسـجد 
شیخ  لطف الله و یا مناطق جنگی هشت سال پایداری ملت ایران در 
برابر عراق در جنوب و غرب، مثل فکه، شـرهانی، شلمچه، اروند، 
مسـجد جامع خرمشـهر و پایگاه منتظران شهادت )یا همان گلف( 
بگذاریـم تـا این حس را عمیقًا دریابیم و با تمام وجود لمس کنیم.
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گزافه نیسـت اگر بگوییم در میان تمام مناطق و مکان های دفاع 
هشت  ساله که به واسطۀ حضور و فعالیت بهترین فرزندان این دیار، 
روحی خاص گرفته اند و درخششی عمیق در احساسات ما می یابند، 
هیچ یـک چـون گلف بر جان و روان ما چنگ نمی اندازد؛ چرا که 
گلف تأثیر تاریخی مهمی در جریان جنگ هشـت  سـاله گذاشـته 
و مأمـن و محل آمد و شـد عـده ای از بزرگ تریـن و تأثیرگذارترین 
آدم هـای جنـگ بوده اسـت. آدم هایی کـه هر یک برای کشـور و 

اعتقادشـان، از جان مایه گذاشـتند و جلوه ای اسطوره ای یافته اند.
یـورش  عـراق  ارتـش   ،1359 شـهریور  سـی ویکم  در  وقتـی 
همه جانبه ای را برای سـاقط کردن نظام نوپای جمهوری اسالمی و 
اشـغال خوزستان از زمین و آسـمان آغاز کرد، طوالنی ترین جنگ 
معاصـر در جهان رسـمًا کلید خورد؛ جنگـی مهلک و نابرابر که به 
شـهادت بهترین فرزندان خاک پاک ایران و کشـته شـدن سربازان 

عراقـی انجامید.
بـا پیشـروی لشـکرهای مکانیزۀ  عـراق در طول مرزهـا، تجاوز به 
خـاک ایران آغاز شـد و در مـدت زمان کوتاهـی، نیروهای عراقی 
بـه نزدیکـی اهواز مرکز اسـتان خوزسـتان رسـیدند. از جنـوب و در 
محـور شـلمچه، خرمشـهر را تهدیـد کردنـد و اگر مقاومـت مردم 
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شـهر نبـود، در همان روزهای نخسـت، آن را اشـغال می کردند. از 
شمال خوزستان تا نزدیکی دزفول پیش آمدند، قصرشیرین را ویرانه 
کردند و چون جغد شـومی بر ویرانۀ شهرها و روستاهای ایران سایه 

انداختند.
در ایـن آشـوب کـه مثل گردبـادی خوزسـتان را در نوردیده بود، 
مـردم بـه همراه نیروهـای نظامی موجود، با هر چه داشـتند، به دفاع 
برخاسـتند و جلـوی یـورش مرگبـار لشـکرهای عراقـی را گرفتنـد. 
جوانـان شـهرهای دیگـر هم در قالـب گروه های چند نفرۀ سـپاهی 
و داوطلب، خود را به خوزسـتان رسـاندند تا به سهم خود نقشی در 
دفـاع از ایـران و انقـالب ایفا کننـد. آن ها خود را به سـپاه اهواز که 
آن روزها پایگاهش ساختمانی در فلکۀ چهارشیر بود، می رساندند. 
همه سـر درگم و آشـفته، به دنبال راهی برای متوقف کردن ماشـین 
جنگی عراق بودند. اهواز، زیر بمباران مسـتقیم آتشـبارهای عراقی 

قرار داشـت و آسـمان، جوالنگاه هواپیماهـای عراقی بود. 
در شـرایطی کـه مدافعـان، گـروه گـروه بـه اهـواز می آمدنـد تـا 
برای جنگ به خطوط نخسـت هدایت شـوند، نیروهای مسـتقر در 
سـاختمان سـپاه اهواز، نه تنها جوابگو نبودند که بـا ازدحام نیروها، 
عمـاًل در حالـت فشـار مضاعـف و انفعال قـرار داشـتند. در چنین 
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شرایطی، شدیدًا نیاز به پایگاهی برای سازماندهی نیروهای داوطلب 
و سـپاهیان دیگر شـهرها احساس می شد.

»به محض شروع جنگ، به سپاه اهواز در فلکۀ چهارشیر، محل 
آقـای علی شـمخانی، فرمانده سـپاه خوزسـتان رفتم. آن جـا به درد 
ستاد نمی خورد. چون جای محدودی بود و مرتب بمباران می شد. 
در آن مدت هم سه بار بمباران شد. آن موقع، حتی احتمال سقوط 
شهر هم وجود داشت. گفتیم برویم جایی که خارج از شهر باشد. 
با شمخانی رفتیم گلف را پیدا کردیم. گلف از شهر فاصله داشت. 
یک سـری از دوسـتان، مثل داوود کریمی و حسـن باقری را آن جا 

مستقر کردیم.«1
قبـل از انقـالب، آمریکایی هـای شـاغل در شـرکت نفـت، برای 
پر کردن اوقات فراغت خود در تأسیسـات پشـتیبانی شـرکت نفت، 
مکان هایی را متناسب با فرهنگ خودشان در شهرک های مسکونی 
سـاخته بودند؛ مثل نپوسـاید اهواز. برای همین، محوطۀ وسـیعی را 
در کنار جادۀ اهوازـ  ماهشـهر انتخاب کردند و عالوه بر سـاختمان 
اصلی باالی تپه، به اسـتناد نقشـه های موجود، 9 زمین چمن گلف 

1 . محسن رضایی. به نقل از کتاب: روایت زندگی حسن باقری، جلد اول، به کوشش 
سعید عالمیان، انتشارات مؤسسۀ شهید حسن باقری، چاپ اول، دی 1390
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و فوتبال را آماده کرده بودند که عماًل از یکی از آن ها بهره برداری 
شـد و بقیه، از جمله اسـتخر و سـایر تأسیسات، به علت همزمانی با 
پیـروزی انقـالب، نیمه تمـام به حال خود رها شـد. تنها زمین چمن 
قابـل بهره بـرداری و محوطـۀ دور میـدان کـه بـا خـاک مخصوص 
پوشیده شده بود، در سمت چپ در ورودی گلف قرار داشت. در 
کنار زمین چمن، چندین بشکه خاک قرمزرنگ مخصوص پیست 

دو و میدانـی کـه از آمریکا وارد کرده بودند، وجود داشـت.
سـاختمان و تأسیسات باشـگاه گلف، در دوران اوج انقالب، به 
خاطر وابستگی رژیم به آمریکا، دچار آتش سوزی شد و به خصوص 
تأسیسـات آن آسـیب جدی دید. حتی بعدها هـم در زمان جنگ، 

آب و برق آن همیشـه مشکل داشت. 
پـس از پیـروزی انقالب و فعالیـت خلق عـرب در بمب گذاری 
خطوط لوله و تأسیسات نفتی، در جلسه ای، مهندس تندگویان وزیر 
وقت نفت و فرماندهی سـپاه خوزسـتان، به توافق  رسیدند که سپاه، 
حفاظـت از لوله هـا و تأسیسـات نفتـی را به عهده بگیـرد. به همین 
منظـور، سـاختمان گلف در اختیار سـپاه قرار گرفت و لجسـتیک 
سـپاه خوزسـتان، آماده سـازی و تعمیرات آن را شـروع کرد. هنگام 
بهره بـرداری بـرای حفاظـت از تأسیسـات نفتی، جنـگ در   گرفت 
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و روز هفتم مهر، به پیشـنهاد )شـهید( حسـین علم الهدی، محسـن 
رضایی و علی شمخانی با عده ای از پاسداران، این پایگاه را دیدند 

و بـرای هدایت جنگ مناسـب یافتند.
پایگاه گلف، به دلیل ناشناخته بودن و نزدیکی به فرودگاه اهواز و 
قرار داشتن در پناه کوه و موقعیت جغرافیایی مناسب، به عنوان مرکز 
فرماندهی و هدایت جنگ سپاه پاسداران جنوب در نظر گرفته شد 
و به نام »پایگاه منتظران شهادت« نام گذاری شد. فرماندهان سپاه 

از آن روزها هنوز هم یاد می کنند:
»هفتم مهر 1359 گلف را گرفتیم. فرمانده محورها برای جلسات 
بـه گلف می آمدنـد و گزارشـی از وضعیت نیروهایشـان می دادند. 
حسـن باقری قدرت نوشـتن داشـت و گزارش ها را می نوشت. بعد 
همـۀ این گزارش هـا را جمع بندی می کرد. معینیـان آدم خجالتی و 

کم صحبتی بود. او جانشـین حسن باقری شد.«1
داوود کریمـی بـه عنوان فرمانده سـتاد عملیات جنوب و حسـن 
باقری به عنوان مسـؤول واحد اطالعات عملیات، در گلف مسـتقر 
شـدند و بالفاصلـه کار خـود را آغاز کردنـد. فرماندهـان در زمان 
جنگ، فرصتی برای پرداختن به امور رفاهی پایگاه نداشتند. آن ها 

1 . دریابان علی شمخانی. به نقل از کتاب: روایت زندگی حسن باقری، جلد اول 
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عقیـده داشـتند کـه باید در سـختی ها با رزمندگان شـریک باشـند 
و بـرای همیـن، تنهـا قسـمت مخابرات، بـه خاطر وجـود تجهیزات 

مخابراتـی، یک کولر گازی داشـت. 
نیروهـای پراکنـده ای کـه از گوشـه و کنار برای دفـاع به جنوب 
اعـزام می شـدند، بـه این پایـگاه آمده و عـالوه بر اسـکان موقت و 

توجیـه و تسـلیح، هر یـک به جبهـه ای خاص هدایت می شـدند.
»دانشـجوی دانشـگاه تهـران بـودم و مسـؤول انجمـن اسـالمی. 
بـا رفتـن ما بـه جبهـه موافقـت نمی کردند. بـرای خـودم و علیرضا 

عندلیـب، معرفی نامـه نوشـتم و مهـر و امضـا کـردم.
بعدازظهـر روز بعـد، بـا علیرضا عندلیـب رفتیم ایسـتگاه راه آهن 
تهران و در آن آشفته بازار، بدون بلیت به صورت قاچاقی وارد واگن 
زهوار در رفتۀ قطار درجه سـه شدیم... نزدیک ظهر روز بعد، قطار 
در ایستگاه اهواز متوقف شد و مسافران پیاده شدند. از ایستگاه که 
بیرون زدیم، سراغ مقر سپاه اهواز را گرفتیم. به ما گفتند محل سپاه 
فلکۀ چهارشیر است. جلوی یکی از تاکسی های پیکان را گرفتیم. 
در حاشیۀ فلکۀ چهارشیر از تاکسی پیاده شدیم و یک راست رفتیم 
داخل ساختمان سپاه. گفتند باید بروید به پایگاه منتظران شهادت یا 
همان قرارگاه گلف. پرسیدیم چرا به آن جا می گویند گلف؟ گفتند 
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قبل از انقالب آن جا باشگاه گلف بوده است...
القصه، ماشین دیگری کرایه کردیم و این بار راهی جادۀ ماهشهر 
شدیم. همین که وارد قرارگاه درندشت گلف شدیم، از آن جا که به 
شـدت گرسنه بودیم، داخل ایستگاه صلواتی، با مقداری نان لواش 
و خرما دلی از عزا درآوردیم و بعد هم رفتیم سـمت اتاق اعزام نیرو 

و حکم هامان را تحویل متصدی آن جا دادیم.
مسـؤول اعزام نیرو، آقای سـیدمحمد حجازی پاسـدار اعزامی از 
اصفهـان بـود. عندلیب هـم اصفهانی بود. ایـن دو نفر، ظرف چند 
دقیقه با هم گرم گرفتند. آقای حجازی از ما پرسید می خواهید کجا 
خدمت کنید؟ گفتیم می خواهیم برویم خرمشـهر. پرسـید از کجا 
آمده اید؟ گفتیم انجمن اسالمی دانشگاه تهران. حکم را گرفت و 
گفت بروید گشتی توی حیاط بزنید تا تکلیف شما را روشن کنم. 
دو سـاعت بعـد که مراجعه کردیم، اسـماعیل دقایقـی را دیدیم؛ از 
بچه های انجمن اسالمی دانشگاه تهران. گویا اسم ما را توی لیست 
اسـامی در اعزام نیرو دیده بود و دنبال مان می گشـت. همین که ما 
را دید، خیلی صمیمی نزدمان آمد و پرسـید کی به اهواز آمده اید؟ 
گفتیم چند ساعتی است. گفت حاال کجا می خواهید بروید؟ چرا 
خرمشهر؟ گفتیم دشمن به آن جا حمله کرده و دارد مردم را قتل عام 
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می کنـد. گفـت: »مگر فقط مـردم آن جا دارند قتل عام می شـوند؟ 
جاهای دیگری هم در خوزسـتان اسـت که دشمن حمله کرده.«

اسماعیل از آن جا که با سوابق قبلی ما آشنا بود، دانسته هایش را به 
بچه های اعزام نیرو ارائه کرد. همین امر باعث شد آن ها با اعزام من 
و عندلیب به خرمشهر مخالفت کنند. هر چه اصرار کردیم، کسی 
گوشـش بدهکار نبود. می گفتند به جای رفتن به خرمشـهر، بیایید 
در کالس آمـوزش خمپـاره که قرار اسـت برادران ارتشـی به زودی 

دایر کنند، شرکت کنید... 
بعد از یک هفته، دورۀ اول کالس ها تمام شد. بیشتر اعضا اعزام 
شدند، جز ما دو نفر... اواخر مهر 59 متوجه شدیم اسماعیل دقایقی 
از طرف علی شـمخانی به سـمت فرماندهی سـپاه شـهر سوسنگرد 
منصـوب شـده. قبـل از این کـه به سوسـنگرد برود، آمد سـراغ ما و 
گفت شـما هم بیاییـد برویم آن جا. گفتیم باشـد، حاال که این طور 

اسـت، ما هم با تو می آییم سوسنگرد.«1
گلـف از همـان ابتدا با ترکیـب نیروهایی مؤمـن و معتقد به تغییر 
موازنۀ جنگ، با الهام از فکر جوان و شجاعت، به سرعت تبدیل به 

1  کالک هـای خاکـی؛ خاطـرات محمدعلی عزیز جعفری، بـه اهتمام گلعلی بابایی، 
انتشارات سـورۀ مهر، چاپ اول
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نقطۀ کانونی جنگ در میان نیروهای داوطلب و مردمی شد. تشکیل 
اتـاق جنگ و فعـال شـدن اطالعات عملیات، اعزام نیرو، تشـکیل 
واحدهای جنگ، حضور مسـؤوالن نظام و تصمیم گیری های مهم 
جنگ از جمله تغییر استراتژی جنگ، از مشخصات اصلی پایگاه 

منتظران شهادت بود.
شـهادت  منتظـران  پایـگاه  فرماندهـان،  سـوی  از  کـه  »گلـف 
نام گذاری شـده بود، توسط برادران رحیم صفوی، غالمعلی رشید 
و حسن باقری اداره می شد. برنامه ریزی اصلی هم در همین مکان 
انجـام می شـد. گلـف بـا حضـور فرماندهـان کارآمـد - بـا روحیۀ 
معنـوی و تجربـۀ کافـیـ  کـه از نظـر نظامـی قوی تریـن فرماندهان 
جنگ محسـوب می شدند، می توانسـت نقش خود را در جنگ به 
خوبی ایفا کند. برادر یوسـف کالهدوز قائم مقام سپاه، تا شکست 
حصر آبادان در جنگ حضور فعال داشـت و پس از شـهادت او، 
بـرادر محسـن رضایـی بـه فرماندهـی کل سـپاه منصوب شـد و در 
صحنـۀ جنگ حضـور پیدا کرد. متعاقب آن، برادر علی شـمخانی 
کـه آن زمـان فرمانده سـپاه خوزسـتان بود، به عنوان قائم مقام سـپاه 
و برادر رحیم صفوی فرمانده عملیات جنوب، به مسـؤولیت واحد 

طرح وعملیات سـتاد مرکزی سـپاه منصوب شـد.
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اولیـن فرمانـده عملیات گلف، داوود کریمـی و اولین فرمانده و 
بنیانگذار اطالعات عملیات، برادر حسن باقری بود. داوود کریمی 
پنج ماه اول جنگ، این مسؤولیت را داشت. او فرمانده سپاه تهران 
شـد و رفـت. پـس از آن، آقارحیـم فرمانـده عملیات، برادر رشـید 
جانشین او و برادر حسن مسؤول اطالعات عملیات بودند. آقارحیم 
شـش مـاه در این مسـؤولیت مانـد و از مهر 1360 به عنوان مسـؤول 
طرح وعملیات ستاد مرکزی سپاه معرفی شد. پس از آن، برادر رشید 
بـه عنوان فرمانده عملیات جنگ و برادر حسـن به عنوان جانشـین 
معرفی شدند. گلف با این ساختار و فعالیت، روز به روز باتجربه تر 
و قوی تـر شـد. این سـتاد که از دهلـران تا رأس البیشـه در منتهی الیه 
جزیـرۀ آبادان را مدیریت می کرد، توانسـت در مـدت کوتاهی، در 

جبهه ها انسـجام به وجود آورد.
این سه فرمانده، عالوه بر این که در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، 
با حضور فرماندهان جبهه ها، در جلسـات منظمی شـرکت داشتند، 
در خط مقدم هم حضور پیدا می کردند. ما آن ها را بیشتر در مناطق 
و صحنه هـای مقابلـه بـا دشـمن مالقـات می کردیـم و گاه هـم در 

مواقعـی که به گلف می رفتیم...
اولیـن بـار پاییـز 1359 بود که بـه این پایگاه آمدم. جنگ شـروع 
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شـده بود و متجاوزین در بسـیاری از جبهه ها از مرز گذشـته بودند 
و بـه خـاک جمهـوری اسـالمی وارد شـده بودنـد. خرمشـهر در 
حـال سـقوط و آبـادان در محاصـره بود. دشـمن در مـدت 5 روز، 
از مـرز شـرهانی تـا پل نـادری روی رودخانـۀ کرخه، بـه عمق 100 
کیلومتـر و تـا نزدیکـی اندیمشـک و دزفول جلو آمده بـود. دزفول 
خط مقدم جبهه شده و شوش زیر آتش خمپاره و توپ بود. جادۀ 
اصلی اندیمشـک ـ  اهواز غیرقابل تردد بود. تانک ها تا نخلستان های 
حمیدیـه در 25 کیلومتـری غـرب اهواز پیشـروی کـرده بودند و از 
جنوب اهواز نیز به 10 کیلومتری شهر رسیده بودند. اهواز زیر آتش 
بود و متجاوزین در ُدب حردان، در 10 کیلومتری جنوب غربی شهر 

مسـتقر شده بودند.
اولین بار بود که به اسـتان خوزسـتان می آمدم. از میدان چهارشیر 
در شمال شرقی اهواز گذشتیم. یک کیلومتر بعد از میدان، در جادۀ 
ماهشـهر، از دور تپـه ای در سـمت چـپ جاده دیده شـد. یکی دو 
کیلومتـر جلوتـر، پایگاه گلف پیش روی مان بود که دِر کوچک و 

باریک آن به جادۀ ماهشـهر باز می شد.
بـه همـراه چنـد نفـر دیگـر، از راه رسـیده بودیم. داخل شـدیم. 
سـاختمان اصلی پایگاه، روی تپه قرار داشـت. جلوی تپه، جاده ای 



24   گلف

از راسـت روی تپـه می رفـت و از چـپ برمی گشـت و می خورد به 
جاده ای که به دِر ورودی راه داشت. ماشین یک راست رفت پایین 

تپه که سـاختمان سـنگی روی آن قرار داشـت.
پیاده رفتیم به طرف سـاختمان که سـمت راست مان بود و سمت 
چپ یک سـکوی نیم متری قرار داشـت که سرتاسـر کشیده شده 
بـود و پایین تـر از آن، پـر بـود از درختانی که جنگل ماننـد، در میان 
جاده ای که از یک طرف می آمد و از طرف دیگر سـرازیر می شد، 

محصور بودند.
باید از پله باال می رفتیم. در کنار پله ها، راهروی کوچکی بود که 
جلوی آن پرده کشیده بودند و یک نفر همان جا نگهبانی می داد. 
همان روز فهمیدم که مرکز اصلی هدایت جنگ سـپاه در جنوب، 
در زیر همین راه پله و زیرزمین سـاختمان اصلی قرار دارد. از پله ها 
باال رفتیم. سـمت راسـت، محوطه ای بود که اتاق هایی در کنار آن 

قرار داشـت و سمت چپ، نمازخانۀ پایگاه بود.
تصمیـم گرفتـه بـودم از کردسـتان به جنـوب بیایم کـه مرکز ثقل 
جنـگ بـود و عمـده قـوای دشـمن، تجـاوز خـود را به ایـن منطقۀ 
جغرافیایی که مرکز اصلی اقتصاد بود، شـروع کرده بودند. شـنیده 
بـودم کـه در جنوب، عمده قوای ایران در برابر دشـمن صف آرایی 
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کرده اند. نخبگان نیروهای مسلح، مخصوصًا فرماندهان ارشد سپاه 
را که می شناختم و یا آوازۀ آن ها به گوشم خورده بود، آن جا تمرکز 
پیـدا کـرده بودند و دنبال آن بودم به یکـی از جبهه های فعال اعزام 

شـوم تا رودررویی با دشـمن را تجربه کنم.
از بعضی دوستان که می شناختم، تحقیق کردم که وضع جبهه ها 
چه طور است و کجاها می شود رفت. آن ها جبهه های اهواز، شوش، 
دزفول، سوسـنگرد، حمیدیه، دارخوین و آبادان را پیشـنهاد کردند. 
کیـد بیشـتر آن ها بر ذوالفقاریـۀ آبادان بود که در شـمال رودخانۀ  تأ
بهمن شـیر قرار داشـت و بعدها عملیات ثامن االئمه همان جا انجام 
شد. متوجه شدم تفاوتی نمی کند به کجا بروم، زیرا ساختار مناطق 
جنگـی بـه نحـوی بود کـه با یک سـتاد منظم و فعـال در گلف، با 
فعالیت حسـاب  شده و حضور فرماندهان جنگ و سرکشی مداوم 
آن هـا بـه خطـوط مقـدم و یک بولتن خبـری، جبهه ها بـه هم پیوند 

بود.«1  خورده 
همزمان با گسترش یگان ها و تشکیل اردوگاه های جدید، گلف 
از نخسـتین روزهای جنگ تا پایان دفاع هشت سـاله، همیشه کانون 
مهمی در تصمیم گیری های جبهه ها بود و از فرماندهان دسـته ها و 
1 . چزابه؛ خاطرات سردار فتح اهلل جعفری، انتشارات سورۀ مهر، 1384، صص 14ـ10 
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گروه ها تا مسؤولین عالی رتبۀ نظام، همواره در نشست ها و جلسات 
این پایگاه، سیاسـت های کلی دفاع را ترسـیم می کردند. در ابتدای 
جنـگ، هـم بنی صدر بـه عنـوان رییس جمهـور و مخالف حضور 
سـپاهیان در جبهـه و هـم آیت الله بهشـتی به عنـوان مدافع نیروهای 

انقالبـی و مردمی، به گلف رفت وآمد داشـتند.
»مـا از غـرب به جنـوب آمده بودیم و در جبهـۀ دارخوین و مارد 
بودیم. جادۀ ماهشـهر تنها مسـیر خشکی بود که سـپاه اسالم از آن 
تردد می کرد. در پایگاه منتظران شهادت )گلف(، قرارگاه کربالی 
امروز، قرار بود با دیگر رزمنده ها گردانی را تشکیل دهیم و به آبادان 

برویـم و فرمان امام  را محقق کنیم.
در روز سـی وُنه ام جنـگ، چند اتفـاق رخ داد؛ برد توپخانۀ عراق 
تا پایگاه منتظران شـهادت رسید، منتها به دلیل عدم وجود دیده بان، 
نمی توانستند نقاط مدنظر را هدف قرار دهند؛ در صد متری تجمع 

ما، به طـور دائم گلولۀ توپ های عراقی به زمین می خورد.
شهید حسن باقری سرپرست گروه ها را جمع کرد. در آن روز، از 
چند شهرستان نیرو آمده بود. ما را در جبهه های دیگر توزیع نکردند، 
تا جمع شویم و یک گردان بشویم. گروه ها آن زمان با تعداد اندک 
ده  نفره یا بیست  نفره بودند. گروه ما 84 نفر از گچساران بود که در 
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دارخوین بودیم و بر اساس فرمان امام می خواستیم به آبادان برویم. 
شـهید کلهر 50 نفر از کرج و غرب اسـتان تهران آورده بود، سـردار 
امیرعلـی امیری 50 رزمنده از اسـتان فـارس آورده بود، 46 رزمنده 
را شـهید بزاززاده از دزفول آورده بود و علی قاسـمی 16 رزمنده از 

جزیرۀ خارک به همراه داشت.
حسـن باقری جلسـه ای تشـکیل داد و خبر سـقوط یکـی پس از 
دیگری شهرها داده شد. خرمشهر سقوط کرد، بستان سقوط کرد، 
هویزه در معرض سقوط است، سوسنگرد سقوط کرده بود، حمیدیه 
و... در معـرض سـقوط بودنـد، آبـادان در محاصره قرار داشـت و 
عـراق تـا 10 کیلومتری اهواز پیشـروی کرده بود. سـاعتی بعد خبر 

رسـید آقای بنی صدر قصد صحبت بـا رزمنده ها را دارد.
در نمازخانۀ طبقۀ دوم جمع شـدیم. بخشـی از صحبت های وی 
ایـن بـود که بـرای چه بـه جبهه آمدید؟ شـما دانش نظامـی ندارید 
و آمـوزش نظامـی ندیده ایـد و تجهیـزات نظامـی هـم نداریـد و 
دسـت وپاگیر ارتش هسـتید. تمام این حرف ها، برای طفره رفتن از 
نان، آب، غذا و تدارکات بود. ایشان از دادن اسلحه و مهمات برای 
مجاهدت در راه خدا دریغ می کرد. فضای جلسه، فضایی شکننده 

و سنگین بود.
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درگوشـی با دوستان هماهنگ کردیم که زمان خروج بنی صدر، 
همدیگـر را هـل دهیم تـا از چند پله زمین بخورد و دسـت و پایش 
بشـکند! این چنین شـد، اما ایشـان با کمک محافظین از این مکان 

رفت.
خبر رسید شهید بهشتی قرار است نماز را اقامه کند و در بین دو 
نماز با رزمنده ها صحبت کند. شـهید بهشـتی در بین دو نماز ایراد 
سخن کرد، با این مضمون که ای  کاش می شد من هم همانند شما 
در رکاب امام سـالح به دسـت می گرفتم و در سنگر مقابل دشمن 
می جنگیـدم. چهـرۀ روحانی و نورانی ایشـان، چنـان روح قرآنی به 

جلسـه داد که حال و هوای همۀ حضار تغییر کرد.
گفتند ساعت 2 امام برای مردم پیام دارد. اطالع دادند آماده شدِن 
ماشین تا شب طول خواهد کشید، چرا که به تعداد گردان هایی که 
تشـکیل می شد، ماشین وجود نداشت. سـاعت 2 بعدازظهر رادیو، 
پیـام امـام را پخش کـرد، با این مضمـون که چنان سـیلی به گوش 

صدام خواهیم زد که دیگر از جایش بلند نشـود.
عزیزی به من گفت نکند اخبار جنگ به امام نمی رسد؟! در حالی 
که شـهرها در حال سـقوط است، امام این گونه رجز می خواند. من 
گفتم امام از خودشان چیزی نمی گویند، امام تفسیر قرآن می کند، 
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و چنـان سـاده بیان می کنـد که همه درک کنند. امـام برای فهم ما 
تفسیر سادۀ قرآن را بیان می کنند و از خود چیزی نمی گوید.«1

 

1 . سردار علی فضلی، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری 





فصل دوم
از روزهـای آغازیـن جنـگ، فرماندهـان در گلـف بـه عنـوان 
سـتاد عملیـات جنـوب، شـروع بـه تشـکیل قسـمت های مختلف، 
سـازماندهی و جـذب و هدایـت نیروها کردند. شـورای فرماندهی 
سـپاه خوزسـتان، به فرماندهی علی شمخانی، نقش اساسی خود را 
ایفا کرده و طی جلسه ای، چند کمیته از نیروهای بومی و اعزامی، 
مسـؤولیت های اولیـه را به عهده گرفتند. مسـؤولیت واحد عملیات 
بـر عهـدۀ داوود کریمـی و معاونتش: طاهر طاهری فـر، تدارکات: 
اسـماعیل دقایقی، اعزام نیرو: سـیدمحمد حجازی، رابط توپخانه: 
سـیدعلی علم الهدی، اطالعات عملیات: حسن باقری، مخابرات: 
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سـیدمصطفی قدسـی مآب و آمـوزش را مجیـد بهرامـی بـه عهـده 
گرفتند.

»بعدازظهـر سـوم آبـان به اهواز رسـیدیم. اهواز خلوت شـده بود 
و باقیمانـدۀ مـردم در حـال تـرک شـهر بودند. شـهر کامـاًل حالت 
جنگ زده داشـت. البته از حوالی دزفول، جاده این طور بود. چون 
دشـمن روی ارتفاعات رادار آمده بود و جسـته و گریخته جاده را 
می زد. از اندیمشک به بعد، به خودروهای معمولی اجازه نمی دادند 
از جـادۀ اصلـی تردد کنند. به سـپاه خوزسـتان در میدان چهارشـیر 
اهواز رفتیم. از وسط راه، برای همراهانم زمینه چینی کرده بودم که 
من اهل کار پرسـنلی نیسـتم. از همان جا با لباس سـپاه، فانوسـقه، 
خشـاب و تفنـگ، حالـت رزمنده بـه خودمـان گرفتیم. بـه پایگاه 
منتظران شـهادت رفتیم. گلف بسیار بی سـر و سامان و به هم ریخته 
بود. وقتی وارد آن جا شدیم، اخوی ام از پله ها پایین می آمد که برود. 

کردیم. احوال پرسی 
خودمان را به قسـمت پرسـنلی معرفی کردیم. مسـؤول اعزام نیرو 
آقـای ]سـیدمحمد[ حجازی بود. ایشـان گفت خیلـی کار داریم. 
غروب نماز خواندیم. به رفقا گفتم که کارم با شـما تمام شـد، شما 
برویـد به کارتان برسـید و مـرا رها کنید. هر چه گفتند تو مأموریت 
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داری، گفتم مأموریت دیگر چیست، االن جنگ است، چهار نفر 
با سـه نفر فرقی ندارد. آن شـب، با آن ها خداحافظی کردم. شرایط 
گلف در آن روزها عجیب و غریب بود. فرض کنید یک دفعه 500 
نفر نیرو با هم می رسیدند و هیچ غذایی نبود. مثاًل ظهر نان خشک 
با یک تکه پنیر به آن ها می دادند که بخورند و سیر شوند. از جهت 

لباس، اسـلحه و استراحت هیچ سروسامانی نداشتند.
گلف یک راهرو با دو سـه اتاق بـود که اتاق اطالعات عملیات، 
اتاق وضعیت و بیسیم در راهروی کوچکی بود. در طبقۀ باال، سالن 
نمازخانه، اعزام نیرو، تدارکات و... بود. شب که می شد، رزمنده ها 
گـوش تـا گوش می خوابیدند و جا برای رد شـدن نبود. سـاعت ده 
یـازده شـب می خوابیدند و قبـل از اذان صبح هم بیدار می شـدند. 
بندگان خدا، چهار پنج سـاعت خواب گیرشـان می آمد. هر گوشه 
یـک کالسـی در حال برگزاری بود. مثـاًل از ارتش عده ای آموزش 
می دادند. یا بچه های قدیمی سپاه که آموزش  دیدۀ کردستان بودند، 
در گوشـه ای نحوۀ اسـتفاده از موشـک تـاو، دراگـون ، نارنجک، 
تخریـب، پیـاده، کمیـن، خمپـاره و نقشـه خوانی و همـه چیـز یـاد 
می دادنـد. در ایـن چنـد روزی که آن جـا بودیم، همـۀ آموزش ها را 
می دیـدم. مثاًل 8 سـاعت کالس خمپاره می رفتـم. چیزهایی را هم 
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کـه بلد بودم، نمی رفتم.
مجیـد بهرامـی مسـؤول آمـوزش بود. تعـدادی از بچه هـا را جمع 
کـرده بـود و آمـوزش مـی داد. به اخوی گفتـم: »از پرسـنلی آمدم، 
ولی می خواهم به کارهای عملیاتی بروم.« یکی دو روز سوسـنگرد 
بـودم. بـه اطـراف آشـنا شـدم و بـه اهـواز برگشـتم. در گلـف بـه 
اطالعات عملیـات کمـک می کـردم و یـک هفتـه آمـوزش دیدم. 
تقریبًا در آن دوره، چهار ماه جبهه بودم. در این چهار ماه، مدتی به 
سوسـنگرد و مدتی هم به آبادان رفتم. قبل از محاصرۀ سوسـنگرد، 
یک هفته ای با بچه های اطالعات عملیات و چند نفر از عرب های 
محلی به شناسایی می رفتیم. شهید حسن باقری به در و دیوار گلف 
تابلـو زده بـود کـه هر خبـری در جبهـه اتفـاق می افتد، به مسـؤول 
اطالعات عملیات اطالع بدهید. ایشـان افرادی را به عنوان مسـؤول 
اطالعات عملیات جبهه ها گذاشته بود. آن روزها مسؤول اطالعات 
از بچه هـای محلی همان جـا بودند. مثاًل در حمیدیه علی ناصری، 
در آبـادان احمـد امیری )پناهی(، در خرمشـهر احمد فروزنده و در 
سوسـنگرد یک دوره ای احمد کریمی، بعد از او مهدی زین الدین 

و سیدعلی حسـینی بودند.«1
1 . محمد افشردی )باقری(، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری
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بـا فعـال شـدن گلـف، ارتبـاط مخابراتـی و مکتـوب محورها در 
ابعاد مختلف برقرار شد. فرماندهی بعضی محورها مشخص بود و 
محورهایی، به دلیل شـکل گیری جبهۀ جدید در یکی دو ماه آغاز 
جنـگ، بـه تدریج فرماندهان خود را شـناختند. ارتباط مخابراتی با 
تهـران و محورها برقرار شـد و تأسیسـات عمرانـی از جمله حمام و 
دستشـویی، چنـد کانتینر، بهره بـرداری اتاق های اطراف سـاختمان 
اصلی و اصالح شـبکۀ برق و یک کانتینر خدماتی شـامل دستگاه 
لباسشویی و اطوی بخار پشت حمام که از زمان آمریکایی ها به جا 
مانده بود، توسط مهندس حمید مالمیریان انجام گرفت. راه اندازی 
بهداری، سالن نمازخانه و اجتماعات و استراحت نیروهای اعزامی، 

مدیر داخلی، آشـپزخانه، انتظامـات و... از اقدامات بعدی بود. 
گزارش های منظم تیم های شناسایی و مسؤوالن خطوط درگیری، 
منظم تر از قبل به اتاق نقشـه و وضعیت ارسـال می شـد و دورنمایی 
درست از وضعیت عمومی جبهه ها در اتاق نقشه شکل می گرفت. 
فرماندهـان در اتـاق نقشـۀ گلف، از بسـیاری از مسـؤولین محورها 

نسـبت به جبهه های خودشان توجیه تر بودند.
»جنگ که شروع شد، هر کسی از یك جایی آمد. من به همراه 
نیروهایـی از فـارس وارد اهواز شـدم. قرار بود که افـراد را به دزفول 
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ببرم و آن جا وارد جنگ بشـویم. برای رفتن به دزفول، از اهواز نامه 
می گرفتیـم و هماهنـگ می کردیـم. لذا نـزد داوود کریمـی رفتیم. 
گفت: »دارند خود اهواز را می گیرند، شما دارید می روید دزفول؟»

همزمان، آقای ]رحیم[ صفوی هم از کردستان آمد و تقسیم کار 
شد. قرار شد آقای صفوی از دارخوین به پایین بروند و مانع پل زدن 
عراقی ها بشـوند. اما قبل از رسـیدن آن ها، عراقی ها پل زده و عبور 
کرده بودند، ولی ما توی ُشمریه موفق شدیم جلوی پل زدن دشمن 
را بگیریم. وقتی مرکز فرماندهی جنگ به گلف منتقل شـد، ما به 
گلف رفتیم. دیدیم یك جوان الغراندامی، یک چهارپایه زیر پایش 
گذاشته و روی دیوار نقشه می چسباند. پیش خودم گفتم: »دل شان 
خـوش اسـت آمده اند جنـگ! جنگ، تفنگ و نیـرو می خواهد!« 
تا آن موقع، شـهید حسـن باقری پشـتش به ما بود. وقتی برگشـت، 
دیدیـم یـك جوانی اسـت که حتی محاسـنش هم کامل نشـده. او 
راجع به جبهۀ فارسیات با من صحبت کرد. از تحلیل هایش دربارۀ 
نقـش اطالعات عملیـات، فهمیدم عجب آدم فهمیده ای اسـت. به 
مـن گفت: »شـما هر روز یك گزارش به مـن بدهید تا ما در جریان 

جزئیات فارسیات باشیم.«
او اطالعاتی را که ما از فارسیات می دادیم، روی نقشه آورد. بعد 
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دسـت ما را گذاشت در دسـت بچه های خراسان. آقای بابارستمی 
و مـا را بـا هـم الحـاق داد. آن ها جلوی نـورد اهواز، جبهه تشـکیل 
داده بودنـد و مـا هـم در فارسـیات مسـتقر بودیم. چـون از هم خبر 
نداشـتیم، به  طرف همدیگر تیرانـدازی می کردیم و فکر می کردیم 
که به عراقی ها تیراندازی می کنیم. آن جا فهمیدیم حسن باقری در 
همان اتاق همه چیز را می بیند، در حالی که ما در صحنه نمی دیدیم. 
از آن روز بـه بعـد، هـر روز گـزارش کارمـان را به صـورت منظم به 

حسـن باقری می دادیم.«1
اطالعات مربوط به محورها، به همراه گزارش شناسایی نیروهای 
داوطلب و بومی که تا نزدیکی دشمن نفوذ می کردند و مشاهدات 
عینـی خـود را ثبـت می کردند، وضعیـت عمومی جبهه هـا را برای 
فرماندهـان گلف روشـن کرد. کار اطالعات عملیـات مثل تاباندن 
نـوری در تاریکـی بود تـا مدافعان، میـدان نبرد را به بهترین شـکل 

ببینند. 
»شـروع جنـگ بـود که من بـا برادرمان حسـن باقـری در پایگاه 
منتظـران شـهادت یا همان گلف آشـنا شـدم. اوایـل جنگ، محل 
خاصی برای ایجاد تشـکیالت وجود نداشـت، تا این که این پایگاه 
1 . سردار محمدجعفر اسدی، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری
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برای اسکان و اعزام نیرو انتخاب شد. اسم گلف یا پایگاه منتظران 
شهادت، تقریبًا برای همۀ نیروهای رزمنده، مخصوصًا نیروهایی که 
در ابتدای جنگ بودند، نام آشنایی است. در آن جا تشکیالت اولیه 
به نام سـتاد عملیات جنوب درسـت شـد کـه مسـؤول آن برادرمان 
داوود کریمی بود و عده ای از نیروهای مؤمن در آن کار می کردند.

مـا آن جا با برادرمان حسـن در قسـمتی به نـام اطالعات  عملیات 
شـروع بـه کار کردیـم؛ در حالـی کـه برای من مشـخص نبـود کار 
اطالعات عملیات چیست. بعدها، شنیدم چیزی شبیه رکن2 ارتش 
و کار آن جمـع آوری اطالعـات و اخبـار و رکـن مهمـی در جنگ 

اسـت. ما تا آن موقع حتی نمی دانسـتیم رکن2 چیسـت.
نمی دانستیم جنگ چند روز طول می کشد. حتی بعضی ها فکر 
می کردنـد عـراق فقط درگیری مـرزی راه انداختـه و جنگ خیلی 
سریع تمام می شود، اما از همان ابتدا که با برادر حسن آشنا شدیم، 
احسـاس می کردیم ایشان دست به یک سـری برنامه های درازمدت 
می زنـد و تفکراتـی در ذهـن دارد و آن ها را دنبـال می کند. مطمئنًا 
برای حسـن این طور نبود که فکر کند جنگ امروز تمام می شـود و 
دیگر نیازی به درست کردن تشکیالت نیست. دنبال این بود که با 
یک برنامه ریزی درازمدت، بتواند مشکلی از دوش جنگ بردارد. 
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مـا از همـان ابتـدا این مطلب را در او متوجه شـدیم. ایـن در زمانی 
بـود که سـپاه اصـاًل هیچ اطالعـی از تشـکیالت نظامی نداشـت. 
چـون هنـوز عمری نکرده و فرصت این کار پیدا نشـده بود. شـاید 
آن موقع، به فکر سـپاه نیامده بود که یک تشـکیالت نظامی داشته 

باشـد. کارهای سـپاه مختص به یک سری کارهای پراکنده بود.«1
با تشـکیل اتاق جنگ در گلف و سـرعت گرفتن فعالیت واحد 
اطالعات عملیـات و ثبـت وضعیت عمومی جنـگ و گزارش های 
روزانه بر روی نقشـه ها و کالک های موجود در اتاق جنگ، عماًل 
فرماندهـی سـپاه و دفاع مردمی جبهه های جنـوب، از پایگاه گلف 
انجام می شـد. هر روز که می گذشـت، این پایگاه انسجام بیشتری 
به خطوط درگیری می داد و نیروهای داوطلب بیشـتری را جذب و 

راهـی خطوط نبرد می کرد.
»ارتـش و سـپاه دو قـرارگاه در جنـوب، بـه نـام زرگان و گلـف، 
ایجاد کردند. هر گروهی که داعیۀ جنگ در سـرش بود و بخشـی 
از جنـگ را فرماندهی می کرد یـا کل فرماندهی جنگ را برعهده 
داشت، برای خودش در جنوب ستادی درست کرده بود. هیچ کدام 
جای کسـی نیامدند. مثاًل دکتر مصطفی چمران، کاخ اسـتانداری 

1 . حمید معینیان. به نقل از کتاب: روایت زندگی حسن باقری، جلد اول
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و ابوالحسـن بنی صـدر، ژاندارمـری و سـپاه گلف را بـه عنوان مقر 
بـرای خودشـان در نظر گرفتند. سـپاه برای گلف سـاختار تهران و 
اهواز را تکرار کرد. مثل فرماندهی، اطالعات، عملیات، مهندسی، 
مخابرات، کنترل فرماندهی، آموزش، تخریب، اتاق جنگ و نقشه، 

همه را دوباره کپی و درسـت کرد. 
هیچ کـس از همـان ابتـدا تربیـت نشـده بـود. همه از کردسـتان، 
تهران و از شـهرهای دیگر آمدند. داوود کریمی از سـپاه تهران آمد 
تـا بـرای جنگ فکری بکند. حسـن باقری وقتی آمـد، بالفاصله به 
این نتیجه رسید که اطالعات عملیات را راه بیندازد. داوود کریمی 
هم فرمانده عملیات شـد. چنین وضعیتی در قرارگاه جنوب شـکل 
گرفـت. آن هـا ضمـن این که نگاهی به سـاختار و تشـکیالت خود 
داشـتند، باید خودشـان را داخـل الگوها و چـارت می دیدند. برای 

همین، عماًل نگاه اصلی شـان به خط دشـمن بود.
وقتـی حسـن باقری بـه گلـف آمـد، می دانسـت ادارۀ اطالعات 
سـپاه کسـی را برای شـناخت دشـمن نخواهد فرسـتاد. ما همچنان 
بایـد بـه ارتـش زنگ می زدیم و به در اتاق شـان می رفتیـم تا از آن ها 
اطالعات بگیریم، ولی حسـن باقری ابتدا یک اتاقی درسـت کرد. 
از هنر خبرنگاری اش بهره گرفت و میز اطالعات را ایجاد کرد. در 
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باشگاه متروکۀ آمریکایی ها به نام گلف فعال شد. یکی هم از تهران 
آمد و گفت من فرمانده تان هسـتم. نود درصد آن هایی که آمدند، 
موفق نبودند و بعدها که ساختار تعیین شد، سر جای خودشان قرار 
گرفتنـد. ولی حسـن آمـد و یک تعداد آدم را فرسـتاد تـا اطالعات 

بیاورند.
گزارش ها را مثل پازل روی میز کنار هم چید و از توی آن ها ابتدا 
یک خط مقدم در آورد که: دشمن می خواسته آبادان را بگیرد، اما 
نتوانسـته و تا جادۀ آبادان  ـ  ماهشـهر آمده و آن را قطع کرده اسـت. 
از تعـداد و فاصلـۀ دکل ها، مسـافتی را که دشـمن نفوذ کـرده بود، 
بـه دسـت آورد و موقعیـت آن هـا را از رودخانة کارون تـا روبه روی 
ملیحـان و جلـوی نـورد اهـواز و همۀ جاهایی کـه مقاومت صورت 
گرفتـه بـود، از سوسـنگرد، هویزه، بسـتان، شـوش و دزفول ترسـیم 
کرد. بعد از آن، به دنبال این بود که بداند دشمن چه نیروهایی دارد 
و کجا مسـتقر شـده اند؟ فهمید که لشکرهای 3، 5، 6، 9، 10 و 11 
عراق هسـتند. در پیشـروی و عقب نشـینی ها، از آن ها تعدادی اسیر 
گرفته شـد. او از آن ها اطالعات گرفت و ریز شـد که آن ها چطور 

ایسـتاده اند و چه آرایشی دارند.
از آن به بعد بود که افکار فرماندهان ایرانی، آفندی شد. در مورد 
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ترتیب یگان ها و نیروی دشمن، زمین و مناطق اشغالی و فرماندهان 
ارتـش بعـث عراق، اطالعات ارزشـمندی را کسـب کردند و برای 
ایـن کار، ابـزار و امکانات مورد نیاز نیروها را از طریق حاج محسـن 

رفیقدوست به دست آوردند.«1 

1 . احمد سیاف زاده، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری



فصل سوم
شهید حاج داوود کریمی در پنج ماه اول جنگ، مسؤولیت گلف 
را بر عهده داشـت و پس از آن فرمانده سـپاه تهران شـد. با انتقال 
داوود کریمی به تهران به عنوان فرمانده منطقۀ 10 سـپاه، سیدرحیم 
صفـوی کـه با عـده ای از رزمنـدگان اصفهانی در جبهـۀ دارخوین 
و خـط معـروف »شـیر«، مقاومت جانانه ای کـرده بودند، به عنوان 
مسـؤول و فرمانده عملیات جنوب در گلف مسـتقر شـد. در اوایل 
زمسـتان 1359، با اسـتقرار رحیم صفوی و غالمعلی رشید به عنوان 
جانشـین او و پیوسـتن نیروهای جدید و جذب و به کارگیری آنان، 

گلف جـان تازه ای گرفت. 
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»اواخر بهمن سال 1359، آیت الله شهید محالتی که نمایندۀ امام 
در سپاه بود، در گلف مرا دید و خیلی قرص و محکم گفت: »آقای 
رحیم صفوی، من به عنوان نمایندۀ امام به شما تکلیف می کنم که 

مسؤولیت فرماندهی عملیات جنوب را بپذیرید.«
گفتـم: »حاج آقـا، وقتی شـما که نماینـدۀ حضرت امام هسـتید، 

تکلیف شـرعی می کنید، چشـم.«
ایشـان آمد مرا معرفی کرد و آقای داوود کریمی از خوزسـتان به 
تهـران آمد. ترکیب سـتاد عملیات جنوب را این گونه سـامان دادم: 
بـرادر غالمعلی رشـید را که مسـؤول عملیات سـپاه دزفـول بود، به 
عنوان جانشـین، برادر حسن باقری )غالمحسـین افشردی( مسؤول 
اطالعات عملیات و سـیدمحمد حجازی مسؤول اعزام نیرو بودند. 
از همان زمان، محوربندی کردیم. به این صورت که از شمالی ترین 
جبهه، برادر عبدالمحمد رئوفی نژاد که بعد از برادر غالمعلی رشید 
معـاون سـپاه دزفول بـود، به عنوان فرمانده محـور کرخه کور، دکتر 
مجید بقایی فرمانده محور شوش و جانشینش برادر مرتضی صفاری، 
جبهـۀ سوسـنگرد بـه فرماندهی احمـد غالمپور، محـور حمیدیه به 
فرماندهی برادر علی هاشـمی، جبهۀ فارسـیات به فرماندهی جعفر 
اسـدی و مدتی هم مرتضی صفاری، محور دارخوین به فرماندهی 
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احمـد فروغی، و برادر ]اسـحاق[ عسـاکره را هم مسـؤول عملیات 
سـپاه ماهشـهر تعیین کردیم. در آبادان سه خط داشتیم؛ ایستگاه 12 
و 7 به مسـؤولیت برادر جعفر اسـدی و جانشـینش مرتضی قربانی، 
محور فیاضیه با برادر یدالله کلهر، جانشـینش علی فضلی، مسـؤول 
عملیات سـپاه آبادان حسـن بنادری و فرمانده سـپاه آبـادان مهدی 

بودند.«1 کیانی 
جلسـات هفتگـی مسـؤولین محورهـا، دوشـنبه ها بـه مسـؤولیت 
حسـن باقری و با حضور مسـؤولین عملیات و فرماندهان محورها، 
چهارشـنبه ها بـا مسـؤولیت رحیـم صفوی به شـکل مرتب تشـکیل 
می شـد. تدابیـر سـه فرمانـده جوان، رشـید، صفـوی و باقـری، که 
دائم به محورها سرکشـی می کردند و از نظر اطالعاتی دسـت پری 
داشتند، سبب تحول در جبهه ها و تغییر توازن جنگ به نفع نیروهای 
ایرانی  شد. واحد اطالعات عملیات تبدیل به چشم فرماندهان برای 
رصـد میدان نبرد  شـد و بـه تدریج، نیروهای مدافـع ایرانی با اتکا به 
گزارش های دقیق این واحد و سـازماندهی منظم، خود را باز یافتند.

گلـف، کانون ارتباط تمامی خطوط نبرد با مدافعان مردمی بود و 
سیسـتم دفاعی جبهه ها، از این پایگاه فرماندهی می شـد. همچنین 

1 . سیدرحیم صفوی، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری
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فرهنگ نیروهای داوطلب مردمی همیشـه از فرماندهان گلف تأثیر 
می گرفت.

»پایگاه منتظران شهادت، رابط محورها با دولت و مردم بود. برای 
همین، خط دوم فرماندهان محور محسـوب می شـد. ریز و درشت 
اتفاقـات را بـا گلف در میـان می گذاشـتیم و هماهنگ می کردیم. 
از این حیث، به نظرم گلف، نقش مهمی در فرهنگ سـازی جبهه 
برای روزهای آیندۀ جنگ هم داشت. رفتار فرماندهان گلف روی 
محورها تأثیر مستقیم می گذاشت و می شد فرهنگ حاکم بر جبهه.

حاج داوود کریمی، اوِل جلسات به فرماندهان محورها می گفت 
مواظب باشید که پیژامۀ تقوا بپوشید که اگر روزی ُلنگ مسؤولیت 
را برداشتند، رسوایی به بار نیاورد. در واقع می گفت مثل ارتشی های 
زمان شـاه نباشـید که وقتی درجه را از آن ها می گرفتند یا بازنشسـته 
می شـدند، هیچ کـس نگاه شـان هـم نمی کـرد. می گفـت خودتان 
شـخصیت داشـته باشـید، نه این که عناوین و مسـؤولیت ها به شـما 

اعتبار بدهند.
دیدن این چیزها در گلف، به مسـؤوالن محورها روحیه می داد و 
فرهنگ فرماندهی را شکل می داد. همان وقت ها، رحیم صفوی از 
محور دارخوین برگشته بود و در گلف، مسؤولیت گرفته بود. یک 
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روز دیدم جلوی حمامی که گوشـۀ دیگر حیاط درسـت کرده اند و 
محـل رفت وآمد ماشین هاسـت، لباس هایش را انداخته توی تشـت 
پالسـتیکی و دارد چنگ می زند. ترمز کـردم و گفتم: »خدا قوت 

آقارحیم. کمک کنم؟»
گفت نه، قربانت برادر. کی بهتر از خودم، واسه شستن لباس های 

خودم؟!»1
رویکـردی کـه ابتـدا توسـط فرماندهـان نظامـی ارتـش و نیـز 
بنی صـدر بـه عنوان فرمانده کل قوا اتخـاذ گردید، رویکردی مبتنی 
بـر تجهیزات محـوری )داشـتن نیـرو سـه برابـر نیروی دشـمن برای 
عملیـات( و اسـتفاده از نیروهـای متخصص با آرایـش نظامی بود. 
ایـن رویکـرد در چندین عملیات مـورد اجرا قرار گرفـت؛ از جمله 
در عملیات نصر که به دسـتور بنی صدر، توسـط نیروهای ارتش به 
همراه 300 نفر از نیروهای سـپاه هویزه انجام گرفت و با شکسـت 

مواجـه گردید.
بعـد از شکسـت های پی در پـی، تغییر اسـتراتژی جنگ از سـوی 
فرماندهـان گلـف مطـرح گردیـد و از آن جایی که مسـؤوالن وقت 
ارتـش، ابوالحسـن بنی صـدر و برخـی از مسـؤوالن و فرماندهـان، 
1 . سردار محمدجعفر اسدی، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری
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اجرایـی بودن این اسـتراتژی جدیـد را ناممکن می دانسـتند، بعد از 
رایزنی هـای فراوانـی، مورد قبول قـرار گرفت.

ایـن اسـتراتژی جدیـد، به جـای تجهیزات محوری، ایمـان و اتکا 
بـر فرهنـگ عمیق عاشـورایی را مبنا قـرار داد و به جای تخصص و 
اسـتفاده از نیروهای صرفًا آموزش دیدۀ نظامی، از تدبیر و شناسـایی 
دقیـق و یافتـن روش هـای جدید در جنگیدن بهـره  می برد. در کنار 
تغییر استراتژی جنگ، ادبیات جنگ نیز تغییر یافت. به این ترتیب، 
مرحلـه ای جدیـد آغـاز گردید که طـی آن عمدتًا نیروهـای مردم و 
سـپاه، با اسـتفاده از روش ها و تاکتیك های مبتنی بر روحیۀ انقالبی 
و بـا امکانـات محـدود، عملیات  جدیـدی را سـازماندهی و تدارك 
دیدند. این استراتژی موجب تغییر در وضعیت داخلی کشور، تغییر 
و تحـول روحـی و معنوی در مردم، گسـترش سـازمان رزم سـپاه و 
همـکاری و هماهنگـی بین سـپاه و ارتش گردید. بر اسـاس همین 

اسـتراتژی بود که سلسـله عملیات  های محدود مثل امام مهدی
، فرمانـده کل قـوا خمینـی روح خدا و سـپس عملیات های بزرگ 
طریق القدس، فتح المبین و الی بیت المقدس، برای آزادسازی مناطق 

اشـغالی طرح ریزی شـد و با موفقیت انجام گرفت.
»بعـد از عملیـات نصـر، دو اتفـاق خیلـی مهـم افتـاد. بنی صدر 
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بـه خاطـر عملکردش در جنگ، بن بسـت بـه وجـود آورده بود. او 
اعتمـادی بـه حضـور نیروهـای مردمـی در صحنـۀ نبـرد نداشـت. 
معتقـد بـود که فقـط ارتش باید بجنگـد. در کنـار بنی صدر، حتی 
بعضی افراد تسـویه  شـدۀ ارتش به عنوان مشـاور حضور داشتند. از 
طرفی، سـازمان لشـکرهای ارتش به هم ریخته بود و نمی شـد توقع 
داشـت که با سـازمان کامل بجنگند. از طرف دیگر، آن ها دانش و 
اطالعاتی داشـتند که آمریکایی ها، عراقی ها و حتی افسـران فراری 
از ایـران هم کاماًل آن ها را می دانسـتند. یعنی فراریان ما، در صحنۀ 
آن طـرف خط، دقیقًا می دانسـتند ما بـا چه روش هایی می جنگیم و 
طرح های ما چیسـت. اسناد به دست آمده نشـان داد که این طرح ها 
برای دشـمن کاماًل آشـکار و فاش بود. بنابر این، بن بسـت جنگ 
و بحـران سیاسـی در داخل، صـدام را امیدوار کرد کـه اهدافش را 
تعقیب کند و جاهایی را بگیرد که اوِل جنگ، موفق نشده بود. از 
طرف دیگر، فرماندهان انقالبی جنگ می دانسـتند که بنی صدر به 
بن بسـت رسـیده و دیگر ارتش ما ارتش آفندی نیسـت و در الک 
پدافنـدی رفتـه و روحیۀ تحـرک و عملیات را کاماًل از دسـت داده 

اسـت. دیگـر توان عملیـات و قدرت تهاجم از دسـت رفته بود. 
در جلسـۀ 23 دی  1359 کـه در گلـف و محضـر مقـام معظـم 
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رهبـری بـه عنـوان نمایندۀ امام در شـورای عالی دفـاع و فرماندهان 
کیـد شـد که بایـد اسـتراتژی جنگ عوض شـود.  تشـکیل شـد، تأ
داوود کریمی در آن جلسه گفت که ارتش، دیگر توانایی و قدرت 
عملیـات آفندی در جنگ را ندارد؛ ما باید جنگ را مردمی کنیم. 
این یک حرکت انقالبی بود که در داخل، توسط نیروهای انقالبی 
سـپاه و حتـی بعضـی از افـراد ارتـش قابل پذیـرش بود. سـپاه آن را 
مطـرح کـرد و بعضـی از افراد انقالبی ارتش نیـز هم گام و هم نفس 
شـدند. در این جلسـه گفته شـد که ما باید روش را عوض کنیم و 
دیگـر امیدی به بنی صدر نیسـت. فرماندهان هر کدام نظرات شـان 
را بـا توجـه به تجربۀ چهار ماه جنگ بیان کردند. حضرت آیت الله 
خامنه ای در جمع بندی این جلسـه، سـخنانی ایـراد فرمودند که در 
واقع چشم انداز روشنی برای آیندۀ سپاه گشود. این آغاز یک تحول 

بـزرگ برای سـپاه و جنگ بود.«1
فرماندهـان محورهای عملیاتی سـپاه، روز های چهارشـنبه به این 
پایـگاه می آمدنـد و در جریـان آخرین اطالعات قـرار می گرفتند و 
در خصـوص هدایـت جنگ در جنوب بـه تبادل نظر می پرداختند. 
اولیـن گزارش هـای اطالعات  علمیـات و بولتـن روزانـۀ اطالعـات 

1 . سردار فتح اهلل جعفری، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری 
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در تمام محورهای جنگ توسـط شـهید حسـن باقری که مسـؤول 
اطالعات  عملیـات جنـوب بـود و فرماندهـان جـوان در ایـن پایگاه 
منتشـر شـد کـه در تغییـر اسـتراتژی و تحول جنـگ تأثیر به سـزایی 

داشت.
در این زمان، گلف از سـوی فرماندهان پایگاه منتظران شـهادت 
نامگذاری شـده بود، اما به طور رسـمی به آن ستاد عملیات جنوب 
گفتـه می شـد؛ یعنی همـۀ کارهای عملیاتی جنـگ در آن جا انجام 
می شد و به عنوان قوی ترین مرکز سپاه در هدایت و کنترل عملیات 

دفاع در مقابل دشـمن و جنگ محسوب می شد.
سپاه در آغاز جنگ، شهر اهواز را به عنوان مرکز فرماندهی خود 
انتخاب کرد تا فرماندهی و کنترل عملیات جبهۀ جنوب را به دلیل 
تناسـب موقعیت محوری و مرکزیتی که داشت، انجام دهد. گلف 
بـه عنوان پایگاه اصلی فرماندهی سـپاه و سـتاد عملیات جنوب در 
شهر اهواز، به سبب موقعیت مناسب جغرافیایی، به تمرکز فرماندهی 
سـپاه اسـتحکام بخشـید؛ چـرا که از مهـران تا فاو را می توانسـت به 

راحتی کنترل نماید. 





فصل چهارم
گلـف در ذهـن قدیمی هـای جنـگ، همان سـاختمان 
سنگی باالی تپه را تداعی می کند. همۀ فعالیت ها، طرح ریزی ها و 
جلسـات در این ساختمان انجام می شد. این ساختمان، مغز متفکر 
جنگ محسوب می شد. شخصیت ها و فرماندهان ارتشی و سپاهی، 
با ورود به گلف و صعود به باالی تپه، از راه پله ها یا سواره رو غربی 
و شرقی، راهِی راهروی باریک منتهی به اتاق فرماندهی عملیات و 

همراهانشـان راهی نمازخانۀ طبقۀ دوم می شدند.
مسـؤوالن عالی رتبۀ جنگ و کشـور، مسؤوالن نظامی و سیاسی، 
به محض ورود به اهواز، برای اطالع از وضعیت کلی مناطق جنگی 
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و جبهه هـا و توجیه شـدن، راهـی گلف می شـدند. در اتاق جنگ 
نسـبت به وضعیت عمومی جبهه مطلع شـده و شب را در اتاق های 

این پایگاه می گذراندند.
»آبـان 59، شـهید رجایـی بـه گلف آمد و شـب را هـم در همان  
جا ماند. اتفاقًا اهواز را بمباران کرده بودند و ما داشـتیم از ماهشـهر 
برمی گشـتیم. بـه گلـف کـه رسـیدیم، فهمیدم کـه شـهید رجایی 
آن جاست. یک بار هم شهید باهنر آمد و نماز جماعت را به امامت 
او خواندیـم. دژبـان آبادان او را نگه داشـته بود. نمی دانسـت که او 
نخست وزیر است. غرضی استاندار و فروزنده که معاون سیاسی اش 
بود هم همراه آن ها می آمدند. گلف، اتاق جنگ داشت و مسؤوالن 
می آمدند و وضعیت برای شـان تشـریح می شد. حتی شهید چمران 
هم که مسـؤول سـتاد جنگ های نامنظم بود، می آمد و در جلسات 

شرکت می کرد.
شـهید بهشـتی می آمـد و نمـاز جماعـت می خواند. مقـام معظم 
رهبـری بیش از همه می آمد، آقای هاشـمی رفسـنجانی و موسـوی 
اردبیلـی هـم آمدند، جلسـه گرفتنـد و صحبت کردنـد. فرماندهان 
گلف آن ها را دعوت می کردند تا متقاعدشان کنند که شیوۀ  جنگ 
بایـد عـوض شـود و مردم بایـد وارد جنگ شـوند. فرمانـده نیروی 
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هوایی، شهید نامجو هم می آمد، اصاًل از گلف رفتند برای پروازی 
که به شهادت شـان انجامید.«1

مسـؤوالن طراز اول کشـور برای توجیه و اطالع یافتن از وضعیت 
عمومـی جبهه هـا، بالفاصله بعـد از ورود به اهـواز، راه گلف را در 
پیـش می گرفتنـد. در خاطـرات اکبـر هاشمی رفسـنجانی بارهـا بـه 
حضور در گلف و انجام جلسـات مهم در این پایگاه اشـاره شـده 

است:
»دوشنبه 26 بهمن سال60: بعدازظهر، طبق قرار قبلی به فرودگاه 
رفتیـم. هواپیمـای شـاهین اختصاصـی شـاه حاضـر بود. بـه طرف 
اهـواز پـرواز کردیـم. یـک فانتـوم و یـک اف-14 امنیـت فضـا را 
تأمیـن کردنـد. با اسـکورت به خاطر جنگ به اهواز رسـیدم. آقای 
رضایی فرمانده سپاه و عده ای از سپاهیان در فرودگاه منتظر بودند. 
بالفاصله به قرارگاه گلف سـابق رفتیم. مشغول مذاکره با مسؤوالن 
سـپاه خوزسـتان و فرماندهان عملیات شـدیم. نماز مغرب و عشـاء 
را با سـپاهیان قرارگاه خواندم و برای آن ها سـخنرانی کردم. سـپس 
به بررسـی وضع جبهه ادامه دادیم. آخر شـب آقای صیاد شـیرازی 
هـم آمـد و مذاکراتـی شـد و تصمیماتـی اتخـاذ گردیـد و فیلم ها و 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح اهلل جعفری
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عکس های فراوان دسته جمعی گرفته و فیلم هایی از داخل خرمشهر 
گرفتـه بودنـد، نمایش دادنـد. عراقی ها خانه هـا را خراب می کنند. 
مذاکـرات بـا فرماندهان عملیاتی، اطالعاتـم را خیلی زیاد کرد و با 

واقعیت های میدان جنگ آشـناتر شـدم.«1
به تدریج، ساختمان های دیگر در کنار گلف ساخته شد؛ از جمله 
سـاختمان محل اسـتقرار گردان هـا و زیرزمین سـاختمان معروف. 
نیروهای جدید مشغول به کار  شدند، اما همه عادت کرده  بودند به 
کار شـبانه روزِی بدون وقفه و تعطیل، و برای همین با سـاعت کار 
اداری و شـیفت کاری بیگانه  بودند. به زودی آوازۀ گلف همه جا 
پیچید. آن روزها، بعد از ورود به اهواز، فقط با دانستن کلمۀ گلف، 
می توانسـتی راه مرکـز فرماندهی جنگ را به سـرعت بیابی. پایگاه 
مشـهور دفـاع در برابـر تجـاوز در کیلومتر 4 جادۀ اهوازـ ماهشـهر و 
قبل از پلیس راه قرار داشت. از میدان چهارشیر به طرف پلیس راه 
ماهشـهر، سمت راست، فضای سبز باالی تپه جلب توجه می کرد. 
ساختمان مخفی بود. باید نزدیکتر می شدی تا آنتن های مخابراتی را 

از میان درختان ببینی. 

1 . عبـور از بحـران: کارنامه و خاطرات علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی سـال 1360، به 
اهتمام یاسـر هاشمی، دفتر نشـر معارف انقالب
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پایـگاه منتظـران شـهادت، سـردر و دروازه نداشـت. روبـه روی 
فضای سبز و تپه مانندی،  پوشیده از درخت، یک راه فرعی آسفالته 
بـا عـرض 6 متـر بـه دِر انتظامـات راه داشـت. دِر پایـگاه، بـه یک 
کیوسک متشکل از بلوک های روی هم چیده  شده، ختم می شد. 
سـمت راسـت، تابلوی سیاه و سـفیدی روی دو پایۀ فلزی به چشم 

می خـورد: »بـه پایگاه منتظران شـهادت خوش آمدید«
بعد از در، تا دوراهی باالی تپه، کانتینرهای انتظامات، دستشویی، 
تانکـر هوایـی آب، حمـام و دستشـویی ها قـرار داشـتند. جلـوی 
ساختمان اصلی گلف، سکو و راهرویی به طول 50 و عرض 2 متر 
به چشـم می خورد. راهـرو، اتاق های اطالعات عملیات، فرماندهی 
و محل اسـتراحت مسؤوالن را به هم ربط می داد. بیشتر فرماندهان 
که به گلف می آمدند، بعد از جلسه، برای صحبت های خصوصی 
و جزئی تر، روی سـکوی جلوی سـاختمان می نشستند و گفت وگو 

می کردند.
انتهای راهروی اطالعات و فرماندهی، اتاق نسـبتًا بزرگی بود که 
بـه دلیل وجود دسـتگاه های مخابراتـی، یک دسـتگاه کولر گازی 
داشـت. تمـام تدابیـر جبهه هـای جنوب، در سـه اتاق سـاده و یک 
راهرو رتق و فتق می شد. فرماندهان، نه تنها تمام کارهای شخصی 
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را خودشـان انجـام می دادنـد، بلکـه در کارهـای جمعـی دیگر، از 
جمله مقرراتی که مدیر داخلی وضع کرده بود، شرکت می کردند.

در گلـف، نیروهـا مکان هـای دنج و جالبی را پیـدا کرده  بودند. 
یـک سـکوی مـدور و نیمه مخروبـه به قطـر 5 متر، در سـمت چپ 
گلف، با چشم انداز زیبای غروب خورشید و شعلۀ چاه های نفت، 
محل مناسـبی برای مناجات، نوشـتن وصیت نامـه، خلوت کردن با 

خـدا و تفکر و مشـورت فرماندهان بود.
»گلف محل تردد فرماندهان بود. همه این پایگاه را محل اصلی 
دریافـت اطالعـات و امکانـات می دانسـتند و تقریبـًا تمام کسـانی 
که مسـؤولیتی داشـتند، به این محل رفت وآمد می کردند. ما از هر 
جایی که بودیم، خود را به گلف می رساندیم. حمام داغی داشت. 
یک راست به حمام می رفتیم و از تدارکات لباس تمیز می گرفتیم و 
می پوشیدیم. بعد لباس های کثیف مان را می شستیم. ماشین هایمان 
را بنزیـن می زدیـم و می دادیـم تـا سـرویس شـود و می رفتیم سـالن 
غذاخـوری و غذایمـان را کنار فرماندهـان گلف می خوردیم. یک 
سالن حدود 125 متری داشت که نصف آن آشپزخانه بود و نصف 

آن غذاخوری.
در حقیقت، گلف مرکز ارتباط و پل بین جبهه ها بود و ساختمانی 
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بـه ایـن کوچکی، جنگـی با این بزرگـی و ابعادی به این وسـعت را 
اداره می کـرد. مخابـرات، فاکـس، خطـوط اف.ایکـس و آخرین 
وسـایل ارتباطی برای این پایگاه تهیه می شـد و تا انتهای جنگ این 
مـکان محوریـت خـود را در جنگ ایفـا کرد. گلـف محل تحول 

انقالبی در جنگ با تکیه بر ایمان، فکر و فرهنگ عاشورایی بود.«1
ساختمان های جدیدی از اوایل سال 1361 تکمیل و ساخته شد. 
سـاختمان سـنگرمانند، معروف بـه »زیرزمین« گلـف، در محوطۀ 
محصور شده از سه طرف توسط تپه های ماسه ای، در سمت غرب 
گلـف و سـه سـاختمان دو طبقۀ مجـزا، به نیـت اسـتقرار گردان ها 
سـاخته شـد. اما بنا به ضرورت، واحدهای سـتادی منطقۀ 8 در آن 
مسـتقر شـدند. با شـروع عملیات بیت المقدس، با وجود نیمه سـاز 
بودن سـاختمان، یکی از سـالن های بزرگ به اعزام نیرو اختصاص 
یافت. واحدهای اعزام نیروی تمام ده منطقۀ کشوری سپاه، در این 

سـالن نماینده داشـتند و نیروهای خود را اداره می کردند.
از ورودی سـالن، بعد از طی کردن محوطه ای به مساحت بیست 
مترمربع، به سالن اصلی می رسید. سمت راست، اتاق های مدیریت 
داخلی، بهداری، تدارکات، آموزش و آموزش نظامی قرار داشـت. 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح اهلل جعفری
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سـمت چـپ، اتاق هـای تجهیـزات و انبـار فنـی مخابـرات و اتاقی 
مربـوط بـه مدیر داخلی بود و بنا به ضرورت، مدتی در اختیار واحد 
اعزام نیرو قرار گرفت. در این اتاق، نامه های رسیده تقسیم می شد. 
در میـان نامه هـای شـخصی، یک سـری نامـۀ عمومـی هم بـود که 
دانش آموزان یا دانشجویان سراسر کشور برای رزمنده ها می نوشتند. 
بعضی از نامه های جالب را برای فرماندهان در جلسه می خواندند؛ 
برخـی از ایـن نامه ها منقلب کننده بود و اشـک همه را در می آورد. 

همراه این نامه ها، هدایایی هم بود که به تدارکات می رسـید.
اتـاق دیگـر، اتاق بازجویی از اسـرا بود که مؤیـد رضوانی و علی 
افشـاری در نقش مترجـم، آن را اداره می کردنـد. تخلیۀ اطالعاتی 
اسرا، خاصه افسران عراقی، کمک بسیاری برای کسب اخبار دقیق 

و مفید بود. 
»صبـح یکـی از روزهـای بهـاری سـال 60 بـود کـه وارد پایـگاه 
منتظران شـهادت )گلف( شـدم. حسـن باقری به منطقه رفته بود و 
تـا بعدازظهر منتظر شـدم. از راه که رسـید، حمیـد معینیان مرا به او 
معرفی کرد. خیلی خوشحال شد که یک مترجم برای اسناد عراقی 
پیدا شده است.  بعد از کمی صحبت، متوجه شد که توان این کار 

را نـدارم. پرسـید: »از ترجمه چی بلدی؟«
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گفتم: »من یک محصلم، خیلی چیزها بلد نیستم.«
گفـت: » این جـا بایـد مطالـب نظامـی و اسـناد عراقـی را ترجمه 

کنید.«
وقتی نگاه کردم، دیدم مسـائل نظامی خیلی پیچیده ای اسـت و 

بلد نیسـتم. گفتم: »من این ها را بلد نیسـتم.«
گفت: »این ها مسـائلی اسـت که در جبهه نیاز اسـت و مطمئن 

بـاش یاد می گیـری، ناامید نباش.« 
بعـد یك سـری از اصطالحـات نظامی را یـادم داد. دیدم خودش 
خیلـی وارد اسـت. او به من خیلی کمک کرد. این ویژگی حسـن 
باقری بود که همیشـه سـعی در کادرسازی و تربیت نیرو داشت.«1 
اتـاق چهارم سـمت چـپ، مربوط به اعـزام نیرو بـود. دو اتاق تو 
در تـوی نسـبتًا بزرگ تر، بعد از این اتاق ها تا انتهای سـالن، محوطۀ 
محدودی بود که ماه های  ابتدایی جنگ، مسؤولین اعزام نیرو برای 
توجیه نیروها یا مسـؤولین آن ها برای ورود به آبادان از راه ماهشـهر و 
خلیج فارس )به وسیلۀ لنج یا بعضًا هلی کوپتر(، از این اتاق استفاده 

می کردند. نقشـۀ راه، روی تخته سـیاه کوچکی ترسیم می شد. 

1 . مؤید رضوانی. به نقل از کتاب: روایت زندگی حسن باقری، جلد دوم، به کوشش 
سعید عالمیان، انتشارات مؤسسۀ شهید حسن باقری، چاپ اول، 1392
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روبه روی سـاختمان اصلی که می ایسـتادی، سمت چپ، بعد از 
اتاق اطالعات عملیات و فرماندهی، اتاق انبار تسلیحات آموزش و 
بعد از چند متر، یک راهرو مربع شـکل و غذاخوری و اتاق آشـپزها 
و تقسـیم غذا بود. آشـپزخانه، دیوار به دیوار اتاق اطالعات عملیات 
و فرماندهی قرار داشـت، اما بسـیار پیش می آمد که حسـن باقری، 
رحیـم صفـوی و غالمعلی رشـید کـه از شناسـایی و بازدید خطوط 
برمی گشـتند، وقت ناهار گذشـته بود و به یکی دو کنسـرو لوبیا و 
کمـی نان خشـک رضایـت می دادند و حین خـوردن همین مقدار 
غذا هم از شناسـایی، تقسـیم کار و امضای نامه ها حرف می زدند. 
کسـی پشـت اتاق آن ها معطل نمی ماند و مراجعین هم به کارشـان 

می رسـیدند. در آن فضا، کسـی در بند غذا نبود.
سـاختمان گلـف رو به شـمال بـود. بین گلف تا سلسـله تپه های 
پشـت آن، فاصلـه ای حـدود 500 متـر  بود. در دامنۀ  تپه های پشـت 
گلف، یک روسـتا قرار داشـت. در محوطۀ پشت ساختمان اصلی 
گلف، چند اتاق سـیمانی و سـاده و یک سرویس بهداشتی بود که 
بعد از عملیات بیت المقدس، واحد اعزام نیرو به آن جا منتقل شد تا 

مقدمـات انتقال فرماندهی منطقۀ 8 فراهم شـود.
محوطۀ پایین و پشـت تپه هم چند کانتینر، پارکینگ، تعمیرگاه، 
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آسایشگاه دفتر فنی عمران سابق و مهندسی رزمی جدید بود. یکی 
دو اتـاق بـزرگ بـا بلوک های روی هـم چیده و سرهم بندی شـده، 
آسایشگاه ترابری سبک را تشکیل می داد که هنوز نوشتۀ آن پایدار 

مانده: »موتوری سـبک گلف«
پاییـن تپه هم سـاختمانی باقی مانـده از آمریکایی هـا، چند واحد 
مربـوط به سـتاد عملیات جنوب را در خود جـای داده بود. ترابری 
سـنگین و زنده یـاد حاج علـی کردونـی و راننده هـای پایـه یـک، با 
ماشـین های سـنگین و اتوبوس هایـی کـه از کارخانه هـا و نهادهای 
دولتـی مأمـور می شـدند، در ایـن واحـد مشـغول بودنـد. از جملـه 
فعال تریـن آن سـازمان ها، می تـوان به ایـران ناسـیونال )ایران خودرو 

فعلـی( بـا اتوبوس هـای بنز زردرنگ و شـرکت نفت یـاد کرد.
در عملیات فتح المبین و بیت المقدس، ترابری سنگین در دوکوهه 
و پایگاه پنجم شـکاری امیدیه مسـتقر شد تا رزمندگان سازماندهی  
شـده را سـریعًا تحویل یگان درگیر در عملیات بدهند. اعزام نیرو، 
به لطف کمک و مسـاعدت جعفر اسـدی و جعفـر مدنی زادگان، 
در فتح المبیـن و سـه مرحلـه عملیـات بیت المقـدس، 98 گردان از 
نیروهـای مردمـی را در ظـرف 24 سـاعت، بعـد از پیـاده شـدن از 
هواپیما، با لباس و تجهیزات، توجیه کرده، ناهار و شام به آنان داده 
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می شد و در آخر، با اتوبوس های استتار شده، اعزام می شدند و در 
نزدیک تریـن محـل ممکن در منطقۀ عملیاتی، همـراه نماینده  تیپ 
کـه در پایگاه پنجم شـکاری مسـتقر بـود و نقش راهنمـا و تحویل  
دهنـدۀ  گردان هـا را داشـت، تحویـل فرمانده یگان می شـدند. این 

کارهـا، به برکـت گلف، تا بعد از عملیات به خوبی هدایت شـد.
بعـد از آزادسـازی خرمشـهر نیـز در عملیـات رمضـان، بـاز هـم 
گلف در هر قرارگاه لشکری یک نماینده  اعزام نیرو داشت که در 

محـدودۀ  کار خـود، نیروها را سـامان می داد. 

اتـاق جنگ و اتاق نقشـه و تشـریح وضعیت خطـوط مقدم روی 
کالک هـا، دید روشـنی بـه فرماندهـان در پایگاه منتظران شـهادت 
داد. حسـن باقری عالوه بر تشکیل واحد اطالعات عملیات، نقش 
برجسـته ای در سـازماندهی و تقسـیم نیروها و به وجـود آمدن یک 

تشـکیالت منسجم داشت.
»راه اندازی مرکزی برای تصمیم گیری به نام اتاق جنگ، تحولی 
در فرماندهی گلف ایجاد کرد. اتاق جنگ قباًل در لشکر 92 اهواز 
بود. سـپاه برای آن جا گزارش می فرسـتاد؛ چون مسـؤولیت جنگ 
توسط شورای عالی دفاع برعهدۀ ارتش گذاشته شده بود. ولی سپاه 
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توانسـت خودش را با توجه به پیشـتازی و قوت در اطالعات نشـان 
بدهد. اتاق جنگ ارتش، استانداری خوزستان، شورای عالی دفاع، 
نماینده امام در شـورای عالی دفاع، همه متوجه شـدند که سـپاه از 
نظر اطالعات حرفی برای گفتن دارد و دارای دقیق ترین اطالعات 

است و می تواند راهکار ارائه بدهد.
 با تشـکیل اتاق جنگ در گلف، مشـخص شـد که ما کجا باید 
از دشمن پرهیز کنیم، کجا به دشمن بزنیم و ابتدا، باید کدام نقطۀ 
مهـم را آزاد کنیـم. مثاًل جبهۀ سوسـنگرد نقطۀ مهمی اسـت، نباید 
بگذاریـم دشـمن آن را اشـغال کنـد. حاال که دشـمن خرمشـهر را 
گرفتـه، نگذاریم آبـادان و دارخوین را هم بگیرد. گلوگاه های مهم 
در اتاق جنگ کشف شد که از آن ها دفاع کنیم و به دشمن اجازۀ 

دستیابی به نقاط اسـتراتژیک خود را ندهیم. 
شـناخت دقیـق از دشـمن، بـه ادارۀ جنـگ خیلی کمـک کرد. 
این کـه مـا باید روش جنگ را عوض کنیـم. نام هایی مثل کرکس، 
عقاب، پلنگ، شیر، روباه، شغال، سیمرغ و فالن را کنار بگذاریم 
و اسامی ای را انتخاب کنیم که برای افرادمان تقدس دارد. یعنی آن 
روحیـۀ معنـوی که در تک تـک نیروها و فرماندهان سـپاه و بعضی 
از فرماندهـان ارتـش وجـود داشـت، جایگزین تفکری شـد که در 
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جنگ با شکسـت مواجه شـده بود. بنابر این، یک سـری عملیات  
، و یا  ، امام علی محدود به نام ائمه، مثل عملیات امام مهدی 
به نام شهدا، مثل عملیات شهید شیخ فضل الله نوری، شهید رجایی 
و باهنر، شهید مدنی و... در گلف طراحی و در جبهه ها اجرا شد. 
در صحنۀ نبرد، فضایی به وجود آمد که فرماندهان ما بر اساس این 

روش و متد حرکت بکنند؛ روشـی که پیغمبر اسـالم و امام علی
در صدر اسـالم و امام حسـین در کربال جنگیدند.

کید می شد  وقتی نیروها برای توجیه شـدن به گلف می آمدند، تأ
که به کاری که می کنید، ایمان داشته باشید؛ این که با بینش اسالمی 
و اعتقـادی بجنگیـد. اعتقاد بـه فرماندهی، مضمونـش این بود که 
بروید اعتقادی بجنگید؛ متکی به ابزار و تجهیزات نباشید. در جلسۀ 
23 دی  1359 و بعـد از آن، جلسـات دیگـری که بـرای فرماندهان 
گذاشـته می شـد، گفتند یک سـری عملیات  محدود طراحی کنیم 
و شـروع  کنیم با این غول بزرگ  بجنگیم و به نقاط ضعفش بزنیم. 
وقتـی به نقاط ضعف بزنیـم، چند امتیاز دارد؛ روش جنگیدن را یاد 
می گیریـم و بـه دشـمن فرصت نفس کشـیدن نمی دهیـم. به جای 
اتـکاء بـه تجهیـزات و امکانات نظامی، با اتکاء بـه ایمان و فکر، از 

روحیۀ شـهادت طلبی بهره می گیریم.
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به جرأت می توانم بگویم کسی آن موقع جرأت زدن این حرف ها 
را نداشـت. موضـوع تغییـر اسـتراتژی جنـگ که خدمـت نمایندۀ 
حضـرت امـام در شـورای عالـی دفاع، مقـام معظم رهبـری مطرح 
شد، آقا خیلی استقبال کردند، ولی گفتند: »شما دو تا برنامه، یکی 
کوتاه مـدت، یکـی درازمدت داشـته باشـید، بعد برویـد خودتان را 

برای ایـن کار آماده کنید.«
در آن زمـان، عملیات هـا در شـورای عالـی دفـاع بایـد تصویـب 
می شـد. حتـی طـرح عملیـات حمـزه، کـه سـپاه تهیـه کـرده بود، 
بـه جلسـۀ بنی صـدر رفـت و او مخالفـت کـرد. محمـد منتظری به 
بنی صـدر گفـت: »تو با سـپاه مخالفی، نـه با طرح؛ چون سـپاه این 
طـرح را داده، مخالفـی. چون خودت جرأت ارائۀ طرح و جنگیدن 

نـداری، بـه همیـن خاطر مخالفـت می کنی.«
آن مقطع، ایام عید سال 1360 بود. ایامی بود که مسؤولین کشور 
بـه جبهـۀ جنوب می آمدند. حسـن باقری موقعیت را مناسـب دید. 
آیت اللـه دکتـر بهشـتی، آقـای محمدعلـی رجایـی، آیت اللـه دکتر 
محمدجواد باهنر، آیت الله سـیدعلی خامنه ای و دیگران، هر کسی 
می آمد، فرماندهان گلف با آن ها به عنوان تکلیف مطرح می کردند 
کـه باید روش جنگیدن مـان را عوض کنیم. اولین گام، این بود که 
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آیت اللـه خامنه ای، به عنوان نمایندۀ حضرت امام در شـورای عالی 
دفـاع، موضـوع را بـا امام مطـرح کردند. امـام فرمودنـد: »عملیات 

کنید، ولی محدود.«
این از داخل همین جلسـات آمده بود. فرماندهانی که اعتقاد به 
جنگ انقالبی داشتند، در طراحی عملیات  محدود و ایذایی، نقش 

مؤثری داشتند.«1
با قدرت گرفتن گلف، عالوه بر توقف پیشروی دشمن، طراحی 
عملیات  محدود آغاز شـد. عملیات محدود امام مهدی نشـان 
داد که با سیسـتم جدید هم می توان به پیروزی رسـید. سـال 60 و با 
کناره گیری بنی صدر، سلسـه عملیات  محدود آغاز  شـد. عملیات 
»فرمانـده کل قوا، خمینی روح خدا« نظریات فرماندهان جدید را 
ثابـت می کرد. عملیـات بعدی، ثامن االئمه در مقیاسـی بزرگتر، 
منجر به شکست حصر آبادان شد. این عملیات در شرق رود کارون 
آغاز شـد و به پیروزی شـیرینی انجامید. عملیات طریق القدس نیز 
با فرماندهی گلف، سـبب آزادسـازی بسـتان شد و سلسله عملیات  

پیروز ادامه یافت.

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح اهلل جعفری 



فصل پنجم
در ابتـدای جنـگ، نیروهای مردمی و داوطلـب، با ورود به اهواز 
در گلـف و محوطه هـای آن تجهیز و آماده می شـدند و تا چند روز 
در نمازخانه و حسینیۀ گلف می ماندند تا راهی جبهه ها و محورهای 
مختلـف شـوند، ولی بـا ازدیاد نیرو و ازدحام نیروهـای مردمی برای 
عملیات های مختلف سپاه و مدافعین، نیاز به اردوگاه و محل هایی 
بـرای اسـکان و تجهیـز ایـن نیروهـا بـه شـدت احسـاس می شـد. 
اردوگاه هایـی کـه بعد از گلف و در جبهه های جنوب برپا شـدند، 
جزیـی از گلـف و از اثـرات آن بودنـد. قطـره ای از دریای گلف و 
برکاتـی از بـرکات آن. اردوگاه هایی بودند که به لحاظ سـاختمان و 
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وسـعت و سـرویس های بهداشـتی، آمادگی پذیرایی خیل نیروها را 
داشـتند. اما اگر امکان مناسـبی بود و امکانات جانبی نیاز داشـت، 
بـه خصـوص اگر زمان حسـاس و مجـال تنگ بود، همه دسـت به 
کار می شـدند، از فرماندهـی گلـف تا فرماندهی منطقۀ 8 و بسـیج 
تدارکات و خدمات منطقه. فرماندهان محلی، حساسیت و اهمیت 
کیدات آنان برای پیشبرد  کار را لمس کرده بودند و دستورات و تأ
کارها و همچنین آشنایی شان به اماکنی که می شد به عنوان اردوگاه 
مورد استفاده قرار گیرد، راهگشا بود. اکیپ های بّنا، آهنگر، کارگر 
و نیروهای کار نیز می کوشیدند تا در سریع ترین زمان ممکن، محل 

را برای اسـکان نیروها آماده سازند.
بچه های اعزام نیرو زمستان سال 60 در دوکوهه می گفتند: »برادر 
مرتضایی )فرمانده سـپاه منطقۀ 8 در آن زمان که شـامل خوزسـتان 
می شـد( آمده بود. وقتی موج نیروهای بسـیجی را در سـرما و نبود 
امکانات گرمایی و ساختمان های نیمه کاره دید، هنگامی که تریلی 
پتوها رسـید، خـودش در حمل پتوها کمک می کـرد. اهمیت کار 
را لمـس کـرده و دمی آرامش نداشـت. بدون همکاری منطقۀ 8 با 

گلف، مشـکل اردوگاه ها حل نمی شد.«
اگـر نـام اردوگاه هـا بـه ترتیـب بخواهد ذکر شـود، نـام گلف در 
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ابتـدای لیسـت قـرار دارد. روزها و ماه های سـخت ابتـدای جنگ 
تحمیلـی، سـالن نمازخانـه، سـالن محـل کار، راهروهـا، سـکو و 
پشـت بام، بـا کمترین امکانـات و تا جایی که هوای گرم خوزسـتان 
اجـازه می داد، محل اسـتراحت نیروها بود تا مقدمات اعزام شـان به 
یکی از محورها فراهم شود. نیروهای اعزامی، قانع و بی توقع بودند. 
بالـِش زیر سـر آن ها، جدول سـیمانی و زیرانداز و روانـداز آنان در 
حـد امکانـات اولیه بـود. مظلومانه و با کمترین وسـایل، به خطوط 

نبرد اعزام می شـدند.
در سالن محل کار، تا آخر شب غوغایی بود. گروه های ده بیست  
نفره، از هر شهری با حکم مأموریت آمده بودند تا در برابر متجاوزین 
بایستند. فرماندهان این گروه های کوچک، بعدها گردان ها و تیپ های 
سپاه را هدایت کردند. محمدجعفر اسدی به جبهۀ فارسیات رفته بود، 
مرتضی صفاری به جبهۀ شـوش، حسـین علم الهدی به سوسـنگرد، 
مرتضی قربانی به خرمشـهر، احمد کاظمی بـه آبادان، عزیز جعفری 

به سوسنگرد و...
گلـف، فرماندهـان و نیروهای شـاخصی را به خود دیده اسـت. 
آنـان بـرای شـرکت در بزرگتریـن دفـاع مردمی تاریـخ معاصر آمده 
بودنـد؛ از رزمنـدۀ عـادی گرفتـه تـا روحانـی، فیلم بـردار، عکاس، 
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خبرنگار و... نیروهای مسـن برای اهدای کمک های مردمی آمده 
بودند، مسـؤوالن رده باالی مملکتی، کشوری و لشکری و... همه 
را گلف به خود جذب کرده بود. مثل اسفنجی که آب را به درون 
خود می کشـد. انتظامـات، آن ها را به واحد اعزام نیرو می فرسـتاد. 
بـرگ مأموریـت و حکـم ورود و خـروج بـه جبهه می گرفتنـد یا به 
آموزش و تدارکات و ترابری مأمور می شدند. شهید آوینی و شهید 
رهبر و خبرنگاران، با دستگاه ها و تجهیزات مختلف روی دوش، با 

معرفی نامـه می آمدند و می رفتند. 
حجت االسـالم سـیدجعفر ورامینی، سـختکوش و بااخالص تمام، 
مسـؤولیت جمع آوری احشـام از سطح مناطق ناامن را بر عهده گرفته 
بود. نیروی داوطلب کمکی می خواست و گلف باید عالوه بر مدافعان 
خطوط نبرد، نیرو برای این کارها نیز تأمین می کرد. اما همه می خواستند 

بروند خط مقدم جبهه؛ کسی تمایل به کار پشتیبانی نداشت.
عظمـت و قـدر و منزلـت گلـف را وقتی می تـوان دریافت که به 
وسعت جبهه های جنوب توجه شود. فرماندهی و اطالعات را نباید 
در محدودۀ یک سـاختمان و دو اتاق دید. اعزام نیرو، فقط و فقط 
دو اتاق تو در تو داشـت، اما افتخار خدمتگزاری به تمام بسـیجیان 
راهـی جنـوب را یـدک می کشـید. این واحـد، از بـدو ورود نیروها 
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به خوزسـتان، در قبال آن ها مسـؤولیت داشـت تا اتمـام مأموریت و 
بازگشت به شـهر و دیار خودشان.

با هجوم نیروهای مشتاق در اوایل سال 1360، با تدبیر فرماندهی 
گلف و مسـاعدت استانداری، آموزش وپرورش، جهاد سازندگی و 
همراهی سـپاه خوزسـتان، ابتدا دبیرسـتان پروین اعتصامی به خاطر 
گنجایش مطلوب و جای مناسب، اولین تجربۀ مدیریت اردوگاهی 
را می آزماید تا پذیرای خیل عظیم نیروهای مردمی که بنا به دستور 
، بسیج مستضعفین نام گرفته بود، باشد. بعد از شهادت شهید  امام
رجایـی، این اردوگاه به نام او تغییـر یافت. اردوگاه بعدی، خوابگاه 
دانشجویان در کوی گلستان بود که به نام همسنگرش، شهید باهنر 
نام گرفت. حسـن باقری دائم در تالش بود تا اردوگاه های مناسـبی 

برای بسیجی ها فراهم کند.
قبـل از عملیـات طریق القـدس، سـتاد جنگ هـای نامنظـم در 
اختیار سـپاه گذاشـته  شد. دبیرستان سـعدی و دکتر حسابی پر شد 
از نیروهـای بسـیجی تا بـه عملیات برسـند. دوکوهه بـرای عملیات 
فتح المبین در منطقۀ عملیاتی شـوش و دزفول، با مسـاعدت شـهید 
علی صیادشیرازی فراهم  شد. مرتضایی، فرمانده منطقۀ 8، صمدی 
و عندلیـب را مأمـور پیگیـری کرد. سـپاه دزفول، جاپایـی پیدا کرد 
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و مدتـی بعد، به دسـتور حسـن باقـری، اعزام نیـرو کار را تمام  کرد 
و دوکوهـه متولـد شـد تـا در فتح المبیـن، بشـود اسـطوره ای بـرای 
اردوگاه های جنگ؛ تا میزبان میهمانان عزیزی شـود که از غرب به 
فرماندهی  احمد متوسلیان و محمدابراهیم همت و نیروهای شان، به 

جنوب آمـده  بودند.
بـا حاج احمـد  باقـری  فتح المبیـن، حسـن  »نزدیـک عملیـات 
متوسـلیان، شهید همت، آقارشید، فتح الله جعفری، مرتضی  قربانی 
و رئوفی، در گلف جلسـه داشـتند. ما در این مواقع به اتاق عملیات 
مراجعه نمی کردیم. آن ساعت، گلف برق نداشت. در آن تاریکی، 
یک باره از انتهای راهرو سروصدای جروبحث شنیدیم. برادر احمد 
متوسـلیان به عنـوان فرمانده نیروهـای تهرانی از کردسـتان آمده بود 
و بـه  آسـانی زیـر بـار صحبت  های حسـن باقری و غالمعلی رشـید 
نمی رفـت؛ بحـث می کـرد که چـرا باید ایـن   کار را بکنیـم؟ چرا از 

فالن جـا وارد می شـویم؟ چرا این تعـداد نیرو؟ و...  
وقتی حرف های شـان تمام شـد، حسـن باقری طـوری با منطق و 
اسـتدالل و با شـخصیت قوی خودش با آن ها  برخورد کرد که این 
چند فرمانده بزرگوار که از قوی ترین نیروهای سپاه بودند، مثل موم 
نـرم شـدند. یکـی از جاهایی کـه تسـلط او را بر فرماندهـان دیدم، 
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همیـن صحنه بود.«1
 به رضا دستواره که مسؤول پرسنلی و رابط اعزام نیرو بود، اطالع 
دادنـد تـا این سـاختمان متروکه و بی در و پنجـره را راه اندازی کند. 
او با تکیه بر نیروهای بسیجی، در مدت کوتاهی این مکان را آماده 
کرد. در و پنجره ها را با پالستیک پوشاندند، سرویس های بهداشتی 
را مهیا کردند و اتاق اعزام نیرو با دو جعبه مهمات کالش، به جای 

میز تحریر، تجهیز  شد.
کار، سـنگین بـود و هجـوم نیروهـا قبل از عملیـات فتح المبین و 
در زمسـتان سـال 1360، امـان بـه فرماندهان قسـمت های مختلف 
گلف نمی داد. جعفر اسـدی و جعفر مدنی زادگان، با تدبیر حسـن 
باقـری، بـه داد واحـد اعـزام نیرو  رسـیدند. روزی 18 سـاعت کار، 
از بـار مشـکالت کمی  کاسـت. بعدها مدیریت ایـن اردوگاه ها، به 

تیپ هایی که سـازماندهی شـده  بودند، واگذار  شـد.
بعـد از فتح المبیـن، هـدف فرماندهان، آزادسـازی خرمشـهر در 
جنوب استان خوزستان بود. اردوگاه ها همچنان فعال بودند. اما این 
بار، نقطۀ ثقل فعالیت ها متوجه هتل سـتاره می شـود؛ مهمانسرای 5 
طبقـه و بـزرگ واقع در پایگاه پنجم شـکاری امیدیـه، به فرماندهی 

1 . محمدعلی شیخ االسالم. به نقل از کتاب: روایت زندگی حسن باقری، جلد اول
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سـرهنگ خلبان مصطفی اردستانی. اعزام نیرو دوباره اسباب کشی 
می کند. تدارکات، آشـپزخانه، ترابری سنگین و سبک، همه بسیج 
شـدند. همه دسـت به دسـت هم دادند تا نیروهایی را که بیشـتر با 
هواپیما و لباس شـخصی و گاه عشـایری وارد پایگاه می شـدند، در 
سـریع ترین زمـان سـازماندهی کنند و تحویـل فرماندهـان یگان ها 
بدهنـد. ایـن زمان و در این مـکان، اوج فعالیت  هماهنگی و تجهیز 

امور مربوط به نیروها بوده اسـت. 
اردوگاه های اعزام نیروی گلف، تنها محدود به این مکان ها نبود. 
فرماندهان گلف، با دقت مسائل مربوط به آسایش و رفاه نیروها را 
در اردوگاه ها زیر نظر داشتند. در همین زمان، مجتبی مؤمنیان که از 
اعزام نیرو در گلف فعال بوده، مأمور رسیدگی و پیگیری مشکالت 
اردوگاه ها  شـد. فرماندهان گلف نسـبت به وضعیـت نیروها، آمار، 

غذا، بهداشت و مکان آن ها حساسیت نشان می دادند.
گلـف بـه عنـوان مرکـز فرماندهـی جنـگ در سلسـله عملیـات  
آزادسـازی مناطق اشغالی، نقش محوری داشت. گلف قلب تپندۀ 
عملیات بیت المقدس بود که به آزادی خرمشهر انجامید و ایران را 
غرق در شـادمانی و سـرور کرد. شـاید یکی از دالیل گمنام ماندن 

گلف، سـری بودن آن در زمان جنگ باشـد.



 

فصل ششم 
از مهر 1359 تا اواخر سال 1360، تمامی عملیات  ها تحت نظارت 
و فرماندهـی »سـتاد عملیـات جنـوب« مسـتقر در پایـگاه منتظران 
شـهادت اجـرا و بنا بـه ضـرورت، قرارگاه های تاکتیکـی در مناطق 
عملیاتی و نزدیک به محل درگیری تشـکیل می شـد و فرماندهان، 

عملیـات را راهبری می کردند.
در 23 دی 1359 با حضور آیت الله سـیدعلی خامنه ای ـ  نمایندۀ 
امـام در شـورای عالـی دفاعـ  و 28 نفر از فرماندهان، جلسـۀ بسـیار 
مهمـی در گلـف برگزار شـد و حسـن باقـری شـرحی از مذاکرات 
این جلسـه را به رشـتۀ تحریر درآورد. صورت جلسـه ای که تنها سند 
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موجود از تصمیمات سرنوشت ساز آن روز و یادگار ارزشمند اوست.
در آغاز این جلسه، حسن باقری گزارشی از وضعیت جبهۀ دشمن 
و خـودی ارائـه داده و تأکید کرده اسـت که جنـگ برای خروج از 
بن بست، به تغییر استراتژی، گسترش سپاه و حضور مردم نیاز دارد. 
شهید داوود کریمی، فرمانده وقت عملیات گلف نیز در ادامه اعالم 
می کند که ارتش، دیگر قدرت تهاجمی ندارد و مسؤوالن می بایست 
به سپاه بها بدهند. وی همچنین می افزاید که جنگ باید به صورت 

مردمی درآید و در مرتبۀ اول اهمیت قرار گیرد.
پـس از آن، آیت اللـه خامنه ای ضمن ابراز خرسـندی می گویند: 
»بنده خیلی خوشـحالم که شـما به فکر آیندۀ سـپاه هسـتید. ما دو 
فـرض برای مـان مطـرح اسـت، یکی مسـائل مقطعی اسـت و یکی 
مسائل درازمدت و آیا این جلسه قدرت رسیدگی دارد یا نه؟ پیشنهاد 
مـن به شـورای عالی ]دفـاع[ این بود که سـپاه را تجهیز کنید. برای 
طرح های نیمه مدت، واحدهای پیاده مکانیزه تشـکیل بدهند و این 
خیلی مهم است. قرار شد که طرحش را آماده کنید و بیاورید تا در 
شـورای عالی دفاع تصویب شـود. شـما باید طرح عمیق تری داشته 

باشـید. شما در این جلسـه، این خط را دنبال کنید.«1
1 . به نقل از مقدمه کتاب روایت زندگی حسن باقری، جلد اول     
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سپس چند نفر از فرماندهان به نوبت مسائل و مشاهدات شان را از 
محورها و حوزۀ مسئولیت خود بیان می کنند. صحبت آنان آمیخته 
بـا گالیه هایی اسـت که کارایی ارتـش و عدم ارتباط و هماهنگی با 

سپاه را با صراحت به چالش می کشد.
گزارش حسـن باقری از این جلسـه، با سخنان آیت الله خامنه ای، 
بـا عبـارت محصول سـخنان گفته و ناگفتـۀ جمع پایان یافته اسـت 
که شـاید بتوان آن را نخسـتین سند چشـم انداز سپاه دانست. حسن 
باقری سـخنان ایشـان را در هشـت بند نوشته اسـت که رئوس آن ها 

است: چنین 
1. واحدهـای در خـط، ارتباطی منسـجم و منظم با تهران داشـته 

باشند.
2. سـپاه پاسـداران یک طرح عملیات اسـتراتژیک بنویسد و این 
طـرح طـوری باشـد که نیروهـای غیرسـپاهی و شـبه نظامی را در بر 

بگیرد.
3. سـپاه پاسـداران می بایسـت چشـم انداز وسـیع و طرحی برای 

آیندۀ کشـور داشـته باشد.
4. نباید کورکورانه جنگید. سـپاه در ُبعد سیاسـی جنگ چه کار 

می خواهد بکند؟
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5. سـپاه پاسـداران طـرح درازمدتـی در خصـوص مأموریـت و 
سـازماندهی خود بنویسـد.

6. فکری برای ادغام نیروهای مستقر در سپاه بشود.
7. فکری برای تجهیزات و ابزار سپاه بشود.

8. فلسـفه ای برای سـپاه نوشته شـود که وجود معنوی خویش را 
دریابد.

این جلسـه را می توان یکی از پراهمیت ترین جلسات برگزار شده 
در گلف دانسـت که منجر به گسـترش سازمان رزم سپاه پاسداران 

شد.
فرماندهـی کل سـپاه در ماه هـای اولیـۀ جنگ بر عهـدۀ مرتضی 
رضایی بود که پس از وی به محسـن رضایی محول شـد و جانشین 

فرمانده کل سـپاه نیز شهید یوسـف کالهدوز بود.
این ترکیب نیز بعدها به وجود آمد: شـهید حسـن باقری، مسؤول 
اطالعات عملیـات و جانشـین وی شـهید حمیـد معینیـان. رحیـم 
صفوی مسؤول عملیات به جانشینی غالمعلی رشید و شیخ االسالم 
نیـز مسـؤولیت اعـزام نیرو را بـر عهده داشـت. در فاصلـۀ فروردین 
1360 تـا آبـان 1360 که رحیم صفوی عهده دار فرماندهی بود، این 

پایگاه به نام سـتاد عملیاتی جنوب شـناخته می شـد.
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پـس از آن، از آبـان 1360 تـا شـهریور 1361)بعـد از عملیـات 
رمضـان(، بـا فرماندهـی محسـن رضایـی، ایـن مـکان به »قـرارگاه 
مرکزی مشـترک کربال« تغییر نام داد. از شـهریور 1361 تا شهریور 
1362 به فرماندهی مشـترک شـهید مجید بقایی و احمد غالمپور، 
قـرارگاه تاکتیکـی جنـوب نام گرفـت و بعد از آن تا سـال 1367 به 
نام قرارگاه عملیاتی جنوب )کربال( و از سـال 1367 تا کنون به نام 

قـرارگاه مقدم جنوب )کربال( شـناخته می شـود. 
مقام معظم رهبری در سال های نخست جنگ تا سال 1362، در 
گلف حضور چشمگیری داشت و جلسات بسیاری را با فرماندهان 

سپاه و ارتش و مسؤوالن مرتبط در گلف برگزار کرد.
»نقـش مرکزیت و هماهنگـی قرارگاه عملیاتی جنـوب کربال از 
شـهریور سـال 61 تا سـال 67 بسیار پررنگ شـد و در عملیات های 
بزرگ بیت المقدس و فتح المبین و طریق القدس و والفجر هشت و 

کربـالی چهار و پنج با همین نـام انجام وظیفه کرد.
قرارگاه، حضور بسـیاری از شـخصیت های تراز اول کشـور، اعم 
از نظامـی و معنـوی را نیـز در خـود تجربه کرده اسـت؛ مقام معظم 
رهبری، آیت الله بهشتی، آقایان رجایی و باهنر، آیت الله مشکینی و 

موسـوی اردبیلی، ائمۀ جمعه و جماعات.
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اوایـل جنـگ، یـک اتـاق جنگ متشـکل از مسـؤولین اسـتان و 
نماینده ولی فقیه در مجموعه استان بود که امور جنگ را در استان 
مدیریـت می کردنـد و تـا یـک مقطعی فعال بـود. بعـد از آن، تمام 
جلسات سری و فوق سری با حضور مقام معظم رهبری و آقای اکبر 
هاشمی رفسنجانی و علی شمخانی و محسن رضایی، مجید بقایی، 
حسن باقری، احمد غالمپور، غالمعلی رشید و فرماندهان لشکر ها، 
در اتـاق جنگ قـرارگاه عملیاتی جنوب رقم خورد. چهار عملیات 
بزرگ بیت المقدس، فتح المبین، ثامن االئمه و طریق القدس، پس از 

عزل بنی صدر و در این جا برنامه ریزی و فرماندهی شـد. 
شـهید حسن باقری معتقد بود: »با بسـیجی هایی که ما در اختیار 
داریـم، توانمندیـم و بایـد کارهـای بزرگـی را انجـام بدهیـم؛ سـپاه 
می توانـد جنـگ را اداره کند و سـازماندهی نیروهـای مردمی را بر 
عهـده بگیـرد.« مقـام معظـم رهبری نیز بـر آن صحـه می گذارند و 
می گوینـد: »بایـد از جنگ های کوتاه مدت برای یورش به دشـمن 
استفاده کنیم و در این میان نیز طرح های بزرگ مان را اجرا کنیم.«

همیـن موفقیت  هـا باعـث شـد کـه اسـتراتژی جنـگ تغییـر کند 
و همیـن امـر منتـج به تشـکیل قرارگاه سـری نصرت از سـوی علی  
هاشمی و شناسایی هورالعظیم شد که زمینه ساز انجام چند عملیات 
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بـزرگ مثل خیبر و بدر شـد.
هدایـت عملیـات   توسـط فرماندهان در قـرارگاه اجرا می شـد، با 
نیرو های نخبه ای مثل شـهید حمید معینیان، رحیم صفوی، حسـن 
باقـری، احمـد سـیاف، غالمعلی رشـید، غـالم محرابـی و... مغز 
متفکـر جنگ، قـرارگاه عملیاتی جنوب )کربال( بود؛ چه در بحث 
مهندسی و چه در زمینۀ پشتیبانی. خیاط ویس از نیروهای مهندسی 
بـود کـه بـه جرأت می تـوان گفت خروار خـروار میـن از جبهه های 
مختلـف جمـع آوری می کرد؛ بـه گونه ای کـه آن ها را بـار کامیون 
می کـرد. رحیم صفـوی هر گاه به این جا می آید، بـه یاد آن روز ها، 

سـراغ اتـاق خیاط ویـس را می گیرد و به آن جا سـر می زند. 
ابعاد فعالیت به حدی گسترده بود که صنف مکانیک های کشور 
در گلـف حاضـر بودنـد و بـرای تعمیـر خودرو ها به جبهه  هـا اعزام 
می شدند. صنف نانوایان از اقصی نقاط کشور در این قرارگاه برای 
رزمنـدگان نـان می پختند و اصناف ما در جنگ نقش مهمی را ایفا 
کردند. با پشتیبانی عظیم مردمی، ما مشکلی از این بابت نداشتیم. 
البته همۀ این فعالیت  ها را مرکز پشتیبانی قرارگاه سامان دهی می کرد.

کم کم پرکان دیلم محل آموزش شـد. شـهید علی غیوراصلی، از 
نیرو هـای انقالبـی در ارتـش بـود که قبـل از انقـالب از ارتش فرار 
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کرده بود. بعد از پیروزی انقالب، به سپاه آمد و ابتدا نقش کلیدی 
در آمـوزش نیرو هـا و بـه ویـژه بچه هـای خوزسـتان داشـت. بعد  ها 
فرمانده سـپاه اهواز شـد. آموزش های او زمینۀ شـکل گیری تیپ  ها 
و لشـکر ها و نیرو هـای عملیاتـی بـود. بـرای نمونه وقتی مـا در هور 
می خواستیم عملیات کنیم، عشایر غیور عرب نیروهای آموزشی در 

اختیار یگان  ها قـرار می دادند.
امـا در بخـش فرهنگی، حضور علمـا و روحانیت در گلف مؤثر 
بود و احکام و مسـائل اعتقادی را با تک تک افراد کار می کردند. 
نقـش حاج صـادق آهنگـران هـم خـاص بود. وقتـی ایشـان در بین 
رزمندگان نوا سر می داد »ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده 

باش»، تمام لشـکر نضج و نیرو می گرفت و آمادۀ نبرد می شـد. 
قرارگاه کربال سـال های سـال به نام گلف معروف بود؛ به خاطر 
این که، هم سابق زمین گلف بود و هم یک نام مختصر و کوتاه بود 
که بیان را راحت می کرد. به دلیل تعدد جبهه  ها، نیرو ها از سراسـر 
ایـران به قرارگاه کربال می آمدند و از این جا، بر اسـاس نیاز جبهه  ها 
و به صالحدید فرماندهان، اعزام می شدند. قرارگاه حمامی داشت 
کـه نیرو هـا قبـل از اعزام در آن غسـل شـهادت می کردنـد و راهی 
جبهه می شدند. در واقع خود را برای جنگیدن تا مرز شهادت آماده 
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می کردنـد و از دنیـا ر هـا می شـدند. در واقـع، لحظاتی کـه در این 
قرارگاه در انتظار اعزام بودند، گویا منتظر شهادت بودند. به همین 

خاطر به پایگاه منتظران شـهادت معروف شد.
بعـد از عـزل بنی صـدر، تعـدادی از جوانان مثل عزیـز جعفری، 
و...  رشـید  معینیـان، غالمعلـی  باقـری، حمیـد  سـیاف، حسـن 
طراحی هـای بزرگـی بـرای عملیـات ارائـه دادنـد؛ با ایـن هدف که 
چگونـه دشـمن را از خاک مـان بیـرون و بـه چه نحـوی او را دنبال 
کنیـم و در خاک دشـمن پیشـروی کنیـم. این برنامه ریـزی به طور 
معمول به سـال  ها شناسـایی و برنامه ریزی نیاز دارد، اما بچه های ما 
در زیرزمیـن همیـن قرارگاه، ظـرف مدت محدودی، با اسـتفاده از 
اطالعـات شناسـایی، تئوری های جنـگ و عملیات هـای بزرگ را 
رقم می زدند. از این رو، دشمن بار ها برای شناسایی اقدام کرد، ولی 
خوشـبختانه نتوانسـت هیـچ تعرضی به قرارگاه کنـد و از این جهت 

خـوف عجیبـی در دل دشـمنان ایجاد کـرده بود.
قرارگاه، نقش هدایت و فرماندهی را به نحو احسن ایفا می کرد و 
هماهنگی بین نیروهای بسـیجی، ارتشی، سپاهی و مردمی را شکل 

می داد.
در کربالی پنج، اوج درگیری ما با ارتش عراق بود. پنج کیلومتر 
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در پنـج کیلومتـر ابعـاد منطقـۀ عملیاتـی درگیری بود کـه هر کس 
وارد این منطقه می شـد، یا ترکش می خورد یا شـهید می شد یا دچار 
موج گرفتگی می شـد و یا در نهایت اسـیر می شد. فرماندهانی مثل 
حسـن دانایـی یا علی شـمخانی اوضـاع را از قـرارگاه رصد کرده و 

می کردند.«1 فرماندهی 
بعـد از عملیـات بیت المقـدس و ایجاد قرارگاه کربـال، گلف به 
عنـوان عقبـۀ سـتادی عملیات هـا، محـل رفت وآمـد فرماندهـان و 
مسـؤوالن شـد. بعد از عملیات والفجر مقدماتی، گلف به منطقۀ 8 
سپاه واگذار شد. حمید معینیان سال 1362 مسؤول عملیات منطقۀ 
8 شـد. جلسـات قبل و بعد عملیات ها، همیشه در این پایگاه انجام 
می شـد. بعد از عملیات خیبر، پایین تپه، کنار بهداری و نقاهتگاه، 
یـک سـاختمان یک طبقـه مسـتحکم و بتونی بود که شـد قـرارگاه 
. آیت الله هاشمی رفسـنجانی بیشتر مواقع بالفاصله  خاتم االنبیاء
بعد از رسیدن به جنوب، راهی گلف می شد و روند جنگ را از این 
محـل پیگیری می کرد. تمام جلسـات مهم برای عملیات پیروزمند 
والفجر 8 در گلف برپا شد. وی در خاطرات روز یکشنبه ٢٠ بهمن 

١٣٦٤ خود نوشـته است:
1 . سردار احمد خادم سیدالشهدا)دانش پژوه(، روزنامۀ کیهان، 5 مهر 1393 



  گلف  87 

 »بعد از دو سـه روز کسـالت، امروز احسـاس سـالمت می کنم. 
قرار است بعد از غروب، برای عملیات به جنوب بروم. می تواند این 
حمله سرنوشت ساز باشد؛ هم در جنگ و هم در سیاست و هم در 
اقتصـاد و به خصوص قیمت نفت. امکانات زیادی برای این حمله 
تهیه شده و خرج زیادی شده و نیروهای زیادی پای کار آمده اند.

شـش لشـکر نیروی زمینی ارتش و همۀ امکانات توپخانه و همۀ 
هوانیـروز و تمامـی امکانات سـپاه و نیروهای عظیـم مردمی راهیان 
کربال با آموزش های نسبتًا خوب و تعداد زیادی هواپیما و توپ های 
ضدهوایی و موشـك های هاگ را پیرو بخشـی از نیـروی دریایی و 
مهمـات فـراوان و کارهای زیاد مهندسـی رزمی، تاکنون برای هیچ 
حملـه ای این مقدار نیـرو و امکانات پای کار نیاورده بودیم. عالوه 
بـر کارهای مهندسـی بی سـابقه ای که در منطقـه در مدت چند ماه 

انجام گرفته.
 فرماندهی جنگ هم به عهدۀ من اسـت و سـتاد نیرومندی برای 
قـرارگاه مرکـزی خاتم االنبیاء به کار گرفتـه ام که همۀ امکانات 
جنـگ را در خـود دارد. البته دشـمن هـم آمادگی زیـادی دارد. با 
این همه، نتیجۀ کار در دست خداست و ما هم تسلیم رضای خدا 

هسـتیم و وظیفۀ خودمان را انجام می دهیم. 
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 به فرودگاه رفتم و ساعت شش ونیم به طرف اهواز حرکت کردم. 
بـاران می بارید. با اشـکال در فـرودگاه اهواز نشسـتیم. در هواپیما، 
لبـاس نظامی پوشـیدم. به محل قرارگاه در گلـف اهواز رفتم. مرکز 
سـپاه است. جای امنی تهیه کرده اند. مقدمات حمله انجام شده و 
رأس ساعت ده شب تهاجم به دشمن از سه قرارگاه شروع می شود: 
دو قرارگاه از سپاه و یکی از ارتش. مراسمی داشتیم که فیلم برداری 

شـد و من فرمان حمله را صادر کردم. 
دو سـاعت بیـدار ماندیـم. گزارش های اولیه داللت بر شکسـتن 
خطـوط دفاعی دشـمن در همۀ محورها داشـت و دلیل بر غافلگیر 
شـدن کامـل دشـمن. خوابیدم و گفتم اگـر نیاز پیش آمـد، بیدارم 

کنند.
سـاعت سـه بامداد بیدار شـدم. اطالع گرفتم. معلوم شد نیروی 
دریایی و سپاه، به خاطر ناآرامی دریا نتوانسته اند به اسکله های البکر 

و االمیه که جزو اهداف بود، برسـند.«1
جلسات ویژۀ عملیات  والفجر8، کربالی4 و 5 هم به طور کامل 
در گلف انجام می شـد. در خاطرات آیت الله هاشـمی رفسـنجانی 

1 . امید و دلواپسی: کارنامه و خاطرات علی اکبر هاشمی رفسنجانی سال 1364،
 به اهتمام سارا الهوتی، دفتر نشر معارف انقالب
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بارها و بارها به جلسـات گلف اشـاره شده است. جلساتی که او و 
حسـن روحانی با امرای ارتش، فرماندهان سپاه و مسؤوالن بلندپایۀ 
کشـوری داشـتند. حتـی در خاطـرات سـال 65 ایشـان، فصلی در 

ضمیمـۀ کتاب، به گلف و معرفی آن اختصاص یافته اسـت.
 در سـال 67 و بعـد از سـقوط فـاو، موانع روانـی در ارتش عراق 
برطرف شـد. ابتکار عمل به دسـت دشمن افتاد و رزمندگان قبل از 
این که فرصت یابند خود را با وضعیت جدید وفق دهند، با حوادث 
دیگری مواجه شـدند. ارتش عراق در 4 خرداد با سـپاه های سـوم، 
هفتـم و گارد ویـژه بـه شـلمچه حملـه کـرد و منطقۀ آزاد شـده در 
عملیات کربالی5 را در اختیار گرفت. در این عملیات نیز، دشمن 
از سالح شیمیایی به طور وسیع بهره گرفت. پس از سقوط شلمچه، 
در حالـی که دشـمن بـرای هجوم بـه جزایر مجنون آماده می شـد، 
نیروهـای خودی، عملیات بیت المقدس7 را انجام دادند. هاشـمی 
رفسـنجانی در خاطـرات خـود در مورد علل عقب نشـینی نیروهای 

ایران در شـلمچه چنین نوشته است:
»بـا چنـد ماشـین بـه سـوی اهـواز حرکـت کردیـم و سـاعت دو 
بعدازظهر به گلف رسـیدیم. ناهار خوردیم و آقای محسـن رضایی 
توضیحاتی کوتاه دربارۀ شکست در شلمچه داد و سپس استراحت 
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کردیم. بعد از نماز مغرب، تا ساعت دوونیم بامداد، فرماندهان سپاه 
و فرماندهـان لشـکرهای ثاراللـه و الغدیر و کربال و نجف اشـرف و 
المهـدی و فجـر، دربـارۀ کیفیت عملیات و علل عقب نشـینی 
توضیـح دادنـد؛ بیشـتر به خاطر آتش انبوه و فشـار زرهـی و پیاده و 
شیمیایی بود. ولی ضعف های جدیدی در روحیه ها و انگیزه ها و به 
تعبیری، ضعف توکل در اثر اتکاء بیشتر به امکانات دیده می شود. 
خوابیدم. خبر رسید که عراق می خواهد به حمالت خود در منطقۀ 
زیـدـ  در منطقـۀ دفاعـی ارتـشـ  ادامه دهد. آماده باش داده شـد و 

فرماندهان سـپاه به منطقه رفتند تـا به آن ها کمک کنند.«1
گلـف حتـی تا آخریـن روزهـای دفـاع و پذیرش قطعنامـۀ 598، 
همیشه محل اصلی جلسات مهم و تصمیم گیری های سرنوشت ساز 

بود.
»سمینار فرماندهان در جنوب، از ابتدا تا انتهای جنگ در گلف 
برگـزار می شـد. تمام جلسـات عملیات های خیبر، بـدر، والفجر8، 
کربـالی4 و 5 در گلـف برگـزار می شـد. آقـای هاشـمی مرتب به 
گلف می آمد و با مسـؤوالن جنگ مشـاوره می کرد. دائم به گلف 

1 . پایان دفاع، آغاز بازسـازی: کارنامه و خاطرات علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی سال 
1367، به اهتمام علیرضا هاشـمی، دفتر نشـر معارف انقالب
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رفت وآمد می کردیم. آقای شمخانی که فرمانده نیروی زمینی سپاه 
شد، در گلف جلسـات را برگزار می کرد. قرارگاه خاتم االنبیاء

در گلف بود و تمام جلسـات در این محل تشـکیل می شـد. گلف 
محل توجیه فرماندهان گردان ها بود و با سیسـتم ارتباطی مخابراتی 
قدرتمنـدی کـه با تهـران و کل جبهه ها داشـت، پیام مـی داد و پیام 

می گرفت و به رزمندگان ابالغ می شـد. 
تصمیمـات مهمی در گلف گرفته می شـد. نقشـه های دقیقی از 
مناطـق عملیاتـی تهیه شـده بـود. کوچک ترین تحرک دشـمن در 
گلـف رصـد می شـد و اطالعات نسـبت به دشـمن و خودی ها در 
گلف موجود بود. تفکر تجهیزات محوری، در گلف تبدیل به تفکر 
ایمان محـوری و خودبـاوری شـد. قلب جنگ در گلـف می تپید. 
حتی وقتی قطع نامه پذیرفته شـد، ما آن جا شـنیدیم و جلسه ای برای 

توجیه فرماندهان در این محل تشـکیل شـد.«1 
قطعنامـۀ 598 شـورای امنیـت در 29 تیر 1366، بـرای پایان دادن 
بـه جنـگ ایـران و عـراق صادر شـد. ایـن قطعنامه از نظـر کمی و 
تعـداد واژه هـای بـه کار  گرفتـه  شـده، مفصل ترین و از نظـر محتوا، 
اساسـی ترین و از نظـر ضمانـت اجـرا، قوی تریـن قطعنامۀ شـورای 

1 . مصاحبۀ نویسنده با سردار فتح اهلل جعفری
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امنیـت در مـورد جنگ بود. ایـن قطعنامه بالفاصله از سـوی عراق 
پذیرفتـه شـد، ولـی بعد از گذشـت یک  سـال و هفـت روز، در 27 
تیـر 1367 از سـوی ایـران پذیرفتـه شـد و امام خمینـی در 29 تیر 
1367 در پیامی، پذیرش قطعنامه را اعالم کرد که به »نوشیدن جام 
زهر« معروف شـد. پذیرش این قطعنامه، هر چند به معنای پذیرش 
آتش بس از سوی ایران بود، ولی عراق به حمالت خود ادامه داد و 
مجددًا داخل خاک ایران شـد تا نقاط مهمی از جمله خرمشـهر را 
به دست بیاورد، تا با وضع بهتری در مذاکرات حضور داشته باشد، 
اما موفقیتی به دست نیاورد و نهایتًا جنگ در 29 مرداد 1367 پایان 

یافت.
در فاصلۀ حملۀ مجدد عراق، رهبر معظم انقالب در آخرین سفر 
خـود بـه جبهه های جنـگ که با حمالت هوایی دشـمن بـه مراکز 
حساس صنعتی و اقتصادی کشور همزمان بود، به اهواز سفر کرد، 
در گلـف حضـور یافـت و در تاریـخ 10 مـرداد 67 بـرای اعضـای 
لشکر 27 محمد رسول الله  سخنرانی کرد و نکات مهمی برای 
فرماندهان و نیروهای این لشـکر گفت که برای نخسـتین بار عنوان 

می شـد. برخی از فرازهای این سـخنرانی چنین بود: 
»قضایای جنگ هم که خودتان می دانید. جنگ مسـؤولیتش با 
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من نیست، حاال هم نبوده، دیروز هم نبوده. عرض کنم که از سال 
62 به این طرف، بنده هیچ گونه مسؤولیتی در جنگ ندارم...

)همچنیـن( مسـائل دولتـی، این سـؤالی که آقـای کوثـری اخیرًا 
کردند که چرا سیاست های دولت این نیست؟ خب، این مسؤولش 
دولـت اسـت، نه من. ممکن اسـت بگویید خب، مگـر دولت زیر 
نظر رییس جمهور نیست؟ نه، جوابش نه است... این حرف را، در 
نماز جمعه هم می شـود زد، منتها من مصلحت نمی دانم توی نماز 
جمعه این چیز ها را بگویم، یا در مالء... باید شما این ها را بدانید؛ 

نه، مسـؤولش من نیستم.«1
دو روز بعـد، در 12 مـرداد 1367 نیز جلسـه ای با حضور آیت الله 
خامنه ای ریاست جمهوری وقت و محسن رضایی فرمانده کل سپاه 
در گلف برگزار شـد. مجید مختاری از راویان جنگ سـپاه در این 
جلسـه حضور داشـته و محتـوای آن را به صـورت مکتوب گزارش 
کرده اسـت. در این جلسـه، موضوعات متعددی از جمله وضعیت 
اجرای قطعنامۀ 598، مأموریت نیروهای بسیجی حاضر در جبهه ها 
و آینـدۀ صـدام در میانـۀ رقابت های منطقـه ای و جهانـی آمریکا و 

1 . اسـرار مکتوم)ناگفته هـای جنـگ هشت سـاله(، پژوهـش و نگارش محمدحسـن 
محققـی، تهـران، نشـر 27، 1393، ص 90
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شـوروی مطـرح شـد. این جلسـه 17 روز بعد از 27 تیـر 67 )اعالم 
رسـمی و یکجانبۀ پذیرش قطعنامۀ 598 از سـوی ایران( برگزار شد. 

بخشـی از نکات مطرح  شـده در این جلسه چنین بود:  
»آیت الله خامنه ای: در طرح دبیرکل، یك روز مشخصی را جهت 
مذاکره برای تبادل اسرا معین کرده اند. 21 روز پس از شروع، تبادل 
اسـرا اسـت و تـا 81 روز به طـول می انجامد. پـس از آن، مذاکرات 
آغاز می شـود و کمیتۀ تشـخیص متجاوز به موازات سـایر کارها، از 
همان روز اول تشـکیل می شـود؛ یعنی تشکیل کمیتۀ تعیین متجاوز 

همان روز اسـت و این نکتۀ جالبی است.
را  صـدام  آمریـکا  کـه  اسـت  معلـوم  پـس  رضایـی:  محسـن 
نمی خواهد... یا حداقل می خواهند از او به عنوان یك فشار استفاده 

. کنند
آیت الله خامنه ای: ما دیشب که از شما جدا شدیم، نامۀ استاندار 
را پیش من آوردند. عصری حاج احمدآقا می خواست با من تماس 
بگیـرد، موفـق نشـده بود. یعنی مـن برنامه داشـتم و آمـده بودم در 
مسـجد پادگان گلف و با رؤسـای ادارات اسـتان مالقات داشـتم. 
هنگامی که برگشتم، گفتند حاج احمدآقا تماس گرفته بود. خالصه 
پـس از دو سـه بار تماس، ایشـان پیام امـام را به اسـتاندار داده اند و 
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آقای میردامادی نیز پیام را برای من فرسـتادند. ایشـان نوشـته اسـت 
که متن پیوسـت را جنـاب حاج احمدآقا قصد داشـتند به جنابعالی 
)آیت اللـه خامنـه ای( منعکس کننـد، ولی موفق به پیدا کردن شـما 
نشـدند. با توجه به فوریت مسـأله، مطلب را تلفنی برای بنده قرائت 
کردند که عینًا تقدیم می گردد. البته من نگفتم که به امام بگویند، 
ما با خود احمدآقا در میان گذاشتیم که یك فشاری... ایجاد کند، 
امـا احمدآقـا گفـت که مـن بروم به امـام بگویم و ببینم نظر ایشـان 

چیسـت. متن پیام این است:
»حضرت حجت االسـالم خامنه ای دامت افاضاته. پس از سالم، 
پیغـام شـما را به حضـرت امام رسـاندم که رزمندگان آماده هسـتند 
عملیـات کنند. حضرت امام فرمودند که به هیچ وجه به خاك عراق 
حمله نکنید. حتی گلوله ای به طرف آن ها شلیك نکنید. در صورتی 
کـه بمبـاران کردند، شـما هم اگر صالح دانسـتید، دسـتور بمباران 
را بدهید. شـما نیرو مهیا داشـته باشـید، در صورتی که آن ها حمله 
کردند و زمینی را تصرف کردند، شما هم به آن ها حمله کنید. من 
اعـالم کـرده ام که قبـول قطعنامه تاکتیکی نیسـت، حمله نقض آن 

اسـت. قبل و بعد آتش بس نـدارد. مرید احمد خمینی.«
آیت الله خامنه ای: االن عراقی ها کجا هستند؟
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محسن رضایی: از فکه آمدند، چسبیده اند به روخانۀ دویرج و تا 
عین خوش و موسیان حضور دارند.

آیت الله خامنه ای: میمك هم دست آن هاست؟
محسن رضایی: بله، ان شاءالله باید از این وضعیت در بیاییم، باید 

حداقل یك برنامه ریزی یك ساله یا دوساله داشته باشیم.
آیت الله خامنه ای: برنامه ریزی برای مرزها؟

محسن رضایی: بله، برنامه ریزی دفاعی، اصالح، ترمیم، توسعه، 
بازسـازی و آمادگـی نیروهـا. کار بـدون برنامه، همه چیـز را از بین 

می برد.
آیت الله خامنه ای: حاال این نیروها را چه باید بکنیم، اگر آتش بس 

شود، چه برنامه ای برای آن ها دارید؟
محسن رضایی: اگر آتش بس شود، باید بروند.

آیت اللـه خامنـه ای: به اعتقاد بنده، اگر این هـا برگردند، دو ضرر 
دارد: یکـی این کـه این ها خودشـان احسـاس بدی پیـدا می کنند و 
دیگر این که یك نیروی حاضر و آماده ای از دست خواهد رفت، در 
حالـی که می شـود کاری کرد که این ها از دسـت نروند. نه این که 
این جا بمانند، بلکه از آن ها طبق برنامۀ مشخصی استفاده شود. طرح 
کدبندی نیروهای شـهری، برنامۀ خوبی است. کدگذاری گردانی 
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را روی این هـا انجام دهیم، مثل تیـپ الغدیر؛ یعنی پانزده گردان از 
آن ها را جدا کنیم و در یك مکان معین چند روز با هم زندگی کنند 
و همدیگر را خوب بشناسـند. شـغل، اسم گردان و فرمانده گردان 
را خوب آشـنایی پیدا کند، مأموریت شـان مشـخص شـود و سپس 
بـه شهرشـان برگردند. سـپاه می تواند مانند رابطون بـرای نگهداری 
خطـوط، هـر سـال یك گـردان را به منطقـه بیاورد. اصاًل در اسـالم 
هـم رابطون یعنی مرزداران، فقط مرزداری می کنند، چه امر جالبی 
اسـت؛ چون این نیروها تا جنگ اسـت که بروند دنبال کارشان، در 
حالی که می شود به آن ها گفت ما در طول سال به نیرو نیاز داریم. 
سـپاه از قبـل بگوید برای نگهـداری از مرز، به این تعـداد نیرو نیاز 
است و این گردان ها با مأموریت سرزمینی برگردند. در این حالت، 
دو کار انجام شده است. هم ارتباط آن ها با سپاه نزدیکتر شده است 
و هم شـما برای مرزداری، واحدهای منظمی درسـت کرده اید. در 

حال حاضر، این کار آسـان تر و سـهل تر انجام می گیرد.
محسن رضایی: بحث تداوم ارتباط است. باید مقرراتی باشد که 
سپاه بتواند این ها را در اختیار بگیرد. ما حتی باید به این ها اطالعات 
نظامی بدهیم و با این ها ارتباط داشته باشیم. باید آموزش و تجارب 
مـرزداری به آن ها منتقل شـود. کاًل حفظ ارتبـاط از طریق جزوات 
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آموزشـی، اردوگاه آموزش نظامی و رادیو و تلویزیون میسـر اسـت. 
این یك بخش از حمایت اسـت. یك بخش هم، حمایت مسـؤولین 
اسـت که به طور جدی باید حمایت کنند و شـرکت خودشـان هم 

مهم است.
آیت الله خامنه ای: این کارها مال بعد است.

محسـن رضایـی: ما ایـن کارها را قباًل کردیم، ولی چون پشـتوانه 
نداشت، موفق نبود. این مسأله باید روشن شود و یك حکم حکومتی 
و تشکیالتی این موارد را باید معتبر کند. البته تمایل عمومی هم باید 

ایجاد شود، تمایل عمومی هم با تمایل حکومت ارتباط دارد.
آیت اللـه خامنـه ای: البته شـکی نیسـت کـه این کارهـا بودجه و 
امکانـات می خواهـد و باید جزو مأموریت های سـپاه قرار گیرد، اما 
من در حال حاضر، طرح کلی برای سـپاه نمی دهم، احتمااًل سـپاه 
به این فکر بوده، من فقط این طرح را به عنوان یك عالج برای یك 
مشـکل می گویم؛ چون این نیروها با شـور و شـوق آمده اند و باید 
از موقعیـت اسـتفاده کـرد. آدم حیفـش می آید کـه جمعیتی به این 

عظمت را از دسـت بدهد. نعمت باارزشـی اسـت...
حاال اگر آمدیم سر قضیۀ مرزها و عراق کارشکنی کرد، مشکل 

ایجاد می شود.
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محسن رضایی: یك مشکل اساسی اروند است.
آیت الله خامنه ای: یکی از مشکالت، نکته ای است که در مورد 
اروند در قرارداد 1975 وجود دارد. در این قرارداد، یك نقطه ای در 
اروند است )احتماال در حوالی جزیرۀ مینو( که خط القعر در داخل 
ایران اسـت. این مجموعه اروند از خاك ایران گذر می کند. در این 
قرارداد اسـت که وقتی کشـتی ها به این منطقه رسـیدند، باید پرچم 
ایران را بزنند و عبور کنند. البته باید یك حق و حقوقی هم بپردازند؛ 

یعنی در شط مشترك، یك جایی است که راهدار، ما هستیم.
محسن رضایی: سرگردنه است.

آیت الله خامنه ای: )با خنده( بله، سرگردنه جلویش را می گیریم. 
او می خواسـت ایـن را هـم بزنـد. او می گفت آزادی کشـتیرانی در 
اروند و خلیج فارس نیز چون تنگۀ هرمز زیر نظر ماسـت. دیروز به 
من اطالع دادند که هر دو )نظر صدام( را حذف کردند. به خاطر 
همیـن مسـأله، صـدام یك عده را ریخته در جبهه هـا و های و هوی 

می کند.«1
در ایـن روزهـا، گلـف میزبـان رهبر معظـم انقالب بود و ایشـان 

1 . نشریه تاریخ جنگ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، شماره دهم، 1374، 
تهیه و تنظیم محمد مختاری  
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می کوشـید در برنامه هـای متعـدد فرهنگی و عبادی، بـه رزمندگان 
روحیه ببخشـد. جلسات متعدد عزاداری، سخنرانی و توجیه برگزار 

می شـد و ایشـان در آن جلسات شـرکت می کرد. 
»یـک مرتبـه بعد از پذیرش قطعنامهـ  درسـت خاطرم نیسـت که 
عیـد فطـر بود، یـا عید قربـانـ  عراق مجـددًا حمله ای کـرده بود و 
حضرت آقا برای سرکشی به پادگان ُگلف آمدند. جالب است که 
آقا، حتی در این وضعیت هم نماز عید را حذف نکردند و به همراه 
دیگـر پاسـدارها که حدود 20 نفر بودند، نمـاز جماعت خواندند و 

وقتی بنده رسـیدم، ایشـان در حال خواندن خطبه ها بودند.«1
گلـف پـس از پایـان جنـگ هم مرکـز مهمی بـرای بازسـازی و 
پاکسـازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره و تدارکات پاسـداران 
و بسـیجیان بـرای امور رفاهی و فرهنگی بـود و فرماندهان بزرگی را 

به خود دید.
با شهادت حجت االسالم فضل الله محالتی نماینده حضرت امام

 در سـپاه پاسـداران در سـال 1365، ایـن پایـگاه به نام این شـهید 
نامگذاری شـد، اما باز هم با همان نام اولیه اش یعنی گلف خوانده 
می شـد. گلـف تا انتهای جنگ تحمیلی، همیشـه مرکـز ثقلی برای 
1 . سردار محمدحسین نجات، آرشیو اسناد و گفت وگوهای مؤسسۀ شهید حسن باقری
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دفاع مردم ایران در برابر تجاوز ماند و نقش خود را در جنگ بازی 
کـرد و اکنـون در ردیف آثار ملی دفاع مقـدس قرار دارد.1

1 . اطالعـات ریـز مربـوط به اشـخاص و واحدهـای درگیر در گلـف، در گفت و گو 
با فتح اهلل جعفری و محمدعلی شـیخ االسـالم به دسـت آمده است. همچنین از کتاب 
روایت زندگی شهید حسن باقری به کوشش سعید عالمیان، انتشارات مؤسسۀ شهید 

حسـن باقری به عنوان یک منبع اسـتفاده شده است.
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