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 مقدمه   -1

نوشتار حاضر، مقاله اي كوتاه درباره يكي از برجستته تترين مرمانتد او دوراو دمتاد مقتدد، ستردار       

است و تالش گرديده قسمتي از سوابق و معاليت  تاي اياتاو   شهيد حاج سيد محسن)مهرداد( صفوي 

 قرارگاه صراط المستقيم مستند سازي گردد. مدت مرماند ي در

شتهيد صتفوي در زمتاو     ستوابق نايي با طرز تفكر، ويژگتي  تا و   شمع صراط عنواو مقاله اي براي آش

زنتده نههداشتتن يتاد و رتاطره     صراط المستقيم استت، نته تنهتا بتراي     رزمي -مهندسيمرماند ي قرارگاه 

مستندي از مرماند ي مهندسي جنگ و الهتوي متديريت در بستيه مهندستين      ايااو، ايااو، بلكه شنارت

است كه مي تواند مورد بهره برداري تصميم گيراو عرصه امتروز مهندستي نيرو تاي مستلو كاتور قترار       

گيرد. گو آنكه شهيد صفوي نيز در سخناو رود به نقش بسيه مهندسين قرارگاه صتراط در دولتت وقتت    

 اشاره مي كند.  

صراط المستقيم نامي آشنا در مهندستي دمتاد مقتدد استت. ايتن قرارگتاه بتا حدتور شتهيد           گاهقرار

رزمي جنگ اثر گتاار باشتد، امتا ات  از     -صفوي شكل گرمت و قوام يامت و توانست بسيار در مهندسي

شهادت ايااو، متاسفانه در مدت كوتا ي منحل شد. و ستب  گرديتد بستياري از عملكرد تا و مستتندات      

 رزمي در دوراو دماد مقدد به دست مراموشي سپرده شود.-اين قرارگاه مهندسيحدور موثر 

در اين مقاله تالش شده است بر اساد مستندسازي آررين سخنراني شهيد صتفوي در جمتع متديراو    

و  مچنين ديدگاه  اي  مرزمتاو   1365رماند او جنگ در زمستاو سال كل دماتر مهندسي استاو  ا و م

ملكرد شهيد صفوي در قرارگاه صراط اردارته شود. اميتد آو باشتد كته  مرزمتاو آو     ايااو، به معرمي ع

شهيد در گردآوري، ثبت و ضبط معاليت  اي قرارگاه صراط المستقيم تالش نمايند تا غبتار مراموشتي از   

 بستر آو زدوده شود.
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با توجه به لزوم شركت گسترده تتر دولتت در جنتگ،  يتات دولتت بته من تور         مدتي ا  از جنگ،

 صتراط الستتقيم  وزارت سپاه را مامور تأسي  قرارگتا ي بنتام    ،اي تر از جنگ، طبق مصوبه ااتيباني معال

تري استفاده كند. مسئوليت اين قرارگاه بتا حكتم     ا درامر جنگ به نحو مطلوب كرد تا از تواو وزارتخانه

يتد.  صتفوي محتول گرد  شتهيد  بته    وزير وقت سپاه )سردار سرتيپ ااسدار حتاج محستن رميتق دوستت(،    

 اي مختلت  را زيتر اوشتش رتود قترار داد و        اي مهندسي وزارتخانه قرارگاه صراط الستقيم تمام اروژه

  .كرد  اي موق نيز ن ارت مني مي عالوه بر ااتيباني آنها نسبت به حسن اجراي اروژه

سردار مهدي مبلغ درباره شهيد صتفوي و تاتكيل قرارگتاه صتراط المستتقيم متي گويتد: ))در زمتاو         

تاكيل وزارت دماد، با توجه به تجربه مهندسي ايااو، و با اصترار برادرمتاو حتاج محستن رميتق دوستت       

وزير وقت سپاه، آقا محسن)شهيد صفوي( مسوليت دمتر مهندسي وزارت را در استاو اصفهاو قبول كترد.  

 مدتي نهاشت كه از طريق  مين دمتر، قرارگاه صراط المستقيم را تاكيل داد.

ه  ما نگ كننده تمام وزارت رانه  ا بتود و در حقيقتت  ما نتگ كننتده كستاني كته از       اين قرارگا

وزارتخانه  ا و دستهاه  اي مختل  اجرايي، مي رواستتند در جنتگ شتركت كننتد. در حقيقتت اياتاو       

را در جبهه جنوب، بنياو گااري كرد. سخت ترين اروژه  اي مهندستي رزمتي     قرارگاه مهندسي صراط

  ي، تدبير، شجاعت، ااتكار، ايثار و صميميت به انجام رساند.((را با مداكار

 ر چند قرار گاه صراط با حداقل امكانات آغاز به معاليت كرد، اما با توانايي و مديريت شهيد صفوي 

رزمتي جنتگ از آو رتود كنتد. شتهيد صتفوي       -در مدت كوتا ي توانست جايهاه ويژه اي در مهندستي 

 ه صراط المستقيم مي گويند :درباره آغاز معاليت قرارگا

شتما مالح ته متي      تم اكنتوو  و بته اينجتايي كته     شرود شداتاقه  2))تاكيالت ماو از يک كانك  

مرماييد رسيده، ... . االو الحمداهلل رب العالمين اين تاكيالتي كه با يک بنيه بسيار ضعي  و مقط با توكل 

نفر آمار غتاايي    20000مقط   م اكنووجبهه ،   ود درآغاز به معاليت نمبه ردا و ااتيباني  شما عزيزاو، 

نفتر استت، يتک مقتدارش واحتد اي مختلت         23000تا  22000، االو يک مقدار استجنوب  درما 

  ستند، منتهي مابقي  اين  ا مستقيم و غير مستقيم زير اوشش صراط  ستند((

 عمليات خيبر -2-1

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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د صفوي و شهيد جتواليي بته گونته اي    نقش مهندسي وزارت سپاه در عمليات ريبر با حدور شهي

رزمتي  -تاثير گاار بود كه بعد از آو، شهيد صفوي به عنواو مديري شارص و توانمند در عرصه مهندسي

جنگ براي مرماند او شنارته شد. شهيد صفوي دربتاره نقتش مهندستي وزارت ستپاه در عمليتات ريبتر       

 اينهونه مي گويد:

د با جبهه  اي جنگ، مطلع  ستتند كته بعتد از تاتكيل وزارت     ))برادراني كه ارتباط داشتند و دارن

سپاه، ما يكي از بزرگترين حمله  ايمتاو را بته جنتود شتيطاو، تحتت عنتواو استم مقتدد عمليتات ريبتر           

داشتيم، و در اين عمليات ريبر كه به متو نيمي از حورالع يم و آبراه  اي آو، كه ارتبتاط متا را بتا عتراق     

جزاير مجنتوو شتمالي و جنتوبي منتهتي شتد، وزارت ستپاه يتک كتار مهندستي           بهتر مي كرد و  م چنين

ع يمي كرد. من حاال آو ابعاد سياسي قديه را كه اين كار ع يم مهندسي به اسم ديهتر دوستتانماو تمتام    

كيلومتري، نص  ايتن اتل بتا زحمتات طاقتت مرستاي بترادراو         13شد كاري ندارم، منتهي آو ال شناور 

ردا رحمت كند تمام شهيداو ماو را رصوصا برادرماو مرحوم حتاج آقتا ستيد عبتاد     وزارت سپاه بود و 

جواليي را كه چقدر زحمت كايد و... . اولين نمود تاكيالتي مهندستي وزارت ستپاه در عمليتات ريبتر     

بود، تحت عنواو  ماو ال ريبر، و  مه بچه  ا  م در آو دريل بودند ... . و بعد از عمليات ريبتر توستط   

ند ي محترم قرارگاه رانم االنبياء، يک ابالغ كاري شد به معاونت مهندسي وزارت سپاه، بتراي يتک   مرما

سري كار اي مهندسي در منطقه جنوب، كه البته اكثر اين كار ا ايجاد آمادگي بود بتراي عمليتات بتدر.    

رتفاعات بلند بود، ده، دوازده تا بيمارستاو صحرايي بود، نص  يک تعداد زيادي دكل  اي ديده باني به ا

بستيار   ر بود، باند مرودگاه بود، دژ بود ويک چيزي حدود اانصد كيلومتر جاده سازي بود، اد اي  لكوات

 كار اي ع يمي بود. ((

 ورود دستگاه های دولتی به جبهه -2-2

يكي از ردمات بزرگ شهيد صفوي در عرصه مهندستي جنتگ، ايجتاد و بستتر حدتور نيرو تاي       

ي دولتي و امكانات و تجهيزات آنها در مهندسي، رزمي جنگ بود. ايااو به روبي مهندسي وزارتخانه  ا

توانست، توانمندي  اي وزارتخانه  اي دولتي را وارد عرصه مهندسي جبهه نمايد. تفكر، مديريت و نتود  
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مواجهه شهيد صفوي با ماكالت و موانع ورود دستهاه  اي دولتي به جبهه  ا، سب  سهولت حدور آنها 

 عقبه جبهه  ا گرديد. ايااو در اين باره مي گويند :در 

 )) مسائل متعددي بود تا شد اين  ا را قانع بكنيم كه بيايند و بايستند و متا  تستهيالت الزم را بتراي    

ما در جبهه نيز اايرش اين  تا را   ي شاو ايجاد بكنيم. حاال ماكالت رود ما يک طرف،  برادراو رزمنده

ا ي وقتي يكي مي روا د كه در جبهته كتار بكنتد، بايستتي كته بتا مر نتگ جبهته         نداشتند.  روا ي نخو

غيتر  ... . روب، بعدي از دوستاو  و وارد منطقه شويد،روا يد از دژباني عبور كنيد  عجين باود، شما مي

 ،متفاوت از عترف جبهته  محاسن مرت  و با روز اي اول،  رزمنده، كه ظوا ر اسالميااو  م درست نبود،

تخصص داشتتند، امكانتات    ايااو استفاده كنيم. ما مي رواستيم  در  ر صورت در جبهه ازدند. و وارد ش

 متا ريلتي تتالش كترديم تتا      ولتي  حمداهلل  نيز علي رغم  مه ماكالت،  اين مسائل حتل شتد.  داشتند، وال

آو  ا معتقتد   قانع شوند به حدور آنها در جبهه.رزمي جبهه و برادراو عزيز جهادماو،  -يبرادراو  مهندس

بهيريد و بعدا امكاناتي كه  امكاناتااو رامقط شما  و مي گفتند استفاده از اين نيرو ا نمي شود، بودند كه

اينها داشتند در دست ما و سيستم سپاه و سيستم جبهه نهه داري نمي شد و نمي شود و بعدا كار ايي كته  

 ،...((بودد ند از تواو مني ما ا رارج  اين  ا مي رواستند انجام

شهيد صفوي از زباو برادر محسن رضايي درباره حدور وزارتخانه  اي دولتي در جبهه اينهونه نقل متي  

 كنند :

نمتي   ،جبهته  در))سه ، چهار سالي بود ما داشتيم جنگ مي كرديم، و دولت مي رواستت بيايتد    ))

قرارگاه صراط آمد ولي  .نتوانستيم، ما  م حدور داشته باشد جبهه دولت در، ما  م مي رواستيم توانست

((، اين رودش ريلي معنا و مفهوم دارد ، مي گفتت: ))دولتت متي رواستت     به جبهه ورود داددولت را  و

چه طتوري بيتاوريمش، و    را كار نداشتيمبيايد، اما نمي توانست بيايد،  ما مي رواستيم  بياوريمش، ما  م 

ايتن تعريت  از شتخص     او را به روبي انجام داده ايد((.رودتاگر تنها كار شما مقط  مين بود شما وظيفه 

نيست، تعري  از يک سيستم است،كه اين سيستم حتما بايستي عقبه داشته باشد، بايستتي ااتتيباني داشتته    

 ((باشد كه شما  ا)دماتر مهندسي استاو  ا(  ستيد .
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بتا مهندستي وزارتخانته    شهيد صفوي درباره يكي از اولين  مكاري  اي قرارگاه صراط المستتقيم  

  اي دولتي اينهونه مي گويد:

، بتا ايتن بترادراو شترود كترديم، بيمارستتاو       63))  ما اولين كار عمده اي كته  متاو موقتع، ستال    

صحرايي بود، كه اولينش بيمارستاو صحرايي حدترت امتام رضتا )د( استت در جتاده حدترت صتاح         

و شهرسازي انجتام   بود كه اين كار را وزارت مسكن ينمنطقه حور الع يم، ظا ر امرش ا در(، عهالزماو )

كته دشتمن آمتد بمبتاراو      ناگهاو اد.انجام دقرارگاه صراط داده، ولي باطن امرش  اتاد درصد كارش را 

شتاو،   كرد،  مه رمتند. ما مانديم و ما، منتهي ما  م قهر نكرديم و بهوييم ديهر نياييد، دوباره رمتيم دنبتال 

ما نبوديتد، شتما را اشتتبا ي     آقا بياييتد، چيتزي نبتود، اشتتبا ي بتوده، من تورش شت        نازشاو كرديم، گفتيم

شاو،  نزديک  اي عمليات كه شتد   شاو، دوباره بچه  اي رودماو را گااشتيم كمک ، و آورديمگرمتند

يک روز باز سروصدا شد،  مه را زد، باز بچه  اي اين دمتر مهندسي ا واز و بچته  تاي رودمتاو و بچته     

بيمارستاو، كارشاو را انجام د نتد.   در جمع كرديم ردوگاه سازي كه بچه  اي ماهد بودند،  مه را اي ا

 ( ((عه،  ماو جاده سازي جاده حدرت صاح  الزماو)او جاده سازي  م داشتند مي كردند ماو زم

 شهيد صفوي نقش قرارگاه صراط المستقيم را در جاب و ااتيباني از نيرو تاي وزارتخانته  تا، بته    

 نقش بسيه در دولت جمهوري اسالمي تعبير مي كنند. ايااو مي گويند :

)) اين بچه  اي قرارگاه صراط و اين ارسنلي شما در اين جا، رودش يک بسيه استت. تمتام ايتن     

نيرو اي وزارت رانه  ا كه مي آيند اين جا  يچ كدام از كانال بسيه  تا نمتي آينتد. از اداره شتاو ستوار      

جبهه، مي آيند ايش ما، با آو برگ ماموريت،كارت  دربا برگ ماموريت شاو مي آيند  ماشين مي شوند،

يعنتي متا در حقيقتت بتراي      گيرند و سپ  ماغول متي شتوند.  و االک مي گيرند، تحت اوشش قرار مي 

تاكيالت اين جتا   دولت جمهوري اسالمي نقش بسيه را داريم،  ... ، ا   ببينيد يكي از كار ايي كه اين

بته اضتامه اينكته     ،ستدر جبهه اجاب و ااتيباني نيرو اي ساير وزارتخانه  اي دولتي، جاب  م دادهانجا

مي كنيم، از ن ر لباد، از ن ر روراک، از ن ر وستايل ضتروري استكاو در جبهته،      نيزاين  ا را ااتيباني 

دد، رمت و آمتد، بترگ    ر ترسنهر و كانتينر و امثالهم،  از ن ر اوشش تعاوو، از ن ر اوشش ارسنلي، از ن

 .((قرارگاه صراط مي اردازد،  مه اش را ماموريت،  زينه ماموريت
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ورود نيرو اي وزارتخانه  اي دولتي به جبهته نته تنهتا باعتب جتاب مهندستين و متخصصتين ايتن         

وزارتخانه  ا در جنگ شد،  مچنين سب  ورود امكانات و تجهيتزات آنهتا بته جبهته نيتز گرديتد. شتهيد        

 ه ورود امكانات و تجهيزات مهندسي توسط وزارتخانه  اي دولتي به جبهه مي گويند : صفوي دربار

 تا دستتهاه    100نيرو به   مراه رودشاو يتک استتعداد مهندستي  تم آورده انتد،       20000))اين 

 2000يعنتي االو متي شتود گفتت  بتيش از       .بياتتر حتتي   ا كه  100سنهين لودر، بولدوزر وكمپرسي، 

دستت  بته  مي گفت  دستها ش را نمي داد براي جبهه، وي كه تاريبر يا وزارت رانه دستهاه  ست، كه 

مي كنند، االو دستها ش را مي د تد بته راننتده رتودش بيتاورد جبهته، يعنتي         رراب ومي امتد  نا بلد  ا

آو دستتهاه را متا ايتن جتا      دستهاه  اي مهندسي  تم بتوده، حتال    حدور اين نيرو ا  مرا ش يک سري

 نيم((تغايه مي ك

شهيد صفوي با مديريت و نهاه عميق رود توانست؛ از ظرميت  اي گوناگوو مهندسي ساير بخش 

 اي دولتي و رصوصي در مهندسي جنگ بهره برداري كند. سردار سرلاهر ميروزآبادي در اين باره مي 

رح  تاي  گويند: ))حقيقت اينجاست، آو كار بزرگي كه شهيد صفوي مومق به انجام آو شد؛ ااتيباني طت 

مهندسي، توسط  مه بود. رصوصيت مهمتري كه بايد به آو توجه شود شخصيت و مديريت آقا محستن،  

گرمته تا با سازماو  ا، موسسات و امرادي كه به آنجا مي آمدند، از معاوو جنگ وزارتخانه  تا و ستازماو   

ا بستيار صتميمي بتود. يتک      ا، راننده  اي لودر و بلدوزر و كمپرسي بود. رمتار آقا محسن با اين بچته  ت  

چهره بسيار آرام، متواضع و نوراني و با يک حتال رتوش بتا امتراد متاكور مواجته متي شتد. تتوي  متاو           

 بررورد اوليه ايااو را جاب مي كرد و محبوب آنها مي شد.((

درباره مومقيت قرارگاه صراط در رصوص نزديک كتردو دولتت بته جبهته  تا، متي تتواو نتيجته         

شهيد صفوي به عنواو عدوي از دروو سپاه، كه مسئوليت ورود دستهاه  اي دولتي را به منتاطق   ؛گرمت

جنهي اايرمته بود، به روبي توانستت بتا شتنارت عميتق و گستترده از مهندستي دستتهاه  تاي دولتتي و          

او عمل شنارت و ارتباط با رزمندگاو اسالم، به عنواو مفصل و لوالي ارتباطي مياو بدنه دولت و رزمندگ

 كند. 
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 ساير ارگان ها و صراط قرارگاه -2-3

قرارگاه صراط مقط الي مياو دولت و جبهه نبود، بلكه توانمنتدي آو ستب  ااتتيباني تمتام ارگتاو      

 شهيد صفوي ارتباط قرارگاه صراط با ساير ارگانها را اينهونه مي گويند :  اي حاضر در جبهه شده بود.

يک طرف به نخست وزير مرتبط  ستيم، از يک طرف با ))درست است كه سپا ي  ستيم، ولي از 

  تم اكنتوو در  وزارت رانه  ا، از يک طرف با مرماند ي رتاتم، ولتي وزارت ستپاه  تم  ستتيم ... .، متا       

 ني  متي كنتيم.  عمليات،  م سپاه را ااتيباني مي كنيم،  م جهاد  را ااتيباني مي كنيم،  م ارتش را ااتيبا

را اعتم از ارتتش ،    اين مطل   ست كه ما در مواقع  عمليات تمام مهندسي جبههآمار و ارقام نااو د نده 

ا ااتيباني مي كنيم. آمار ما در ااتيباني نااو مي د د، چقدر سروي  مني به كتدام واحتد    جهاد و سپاه، ر

 .((داده ايم، غير از وزارت رانه  ا.. رزمنده

 نظارت  -2-4

مني اروژه  اي عمراني، كه توسط وزارتخانته  تا    يكي از وظاي  قرارگاه صراط المستقيم ن ارت

، بود. گرچه در  مه موارد اجراي اروژه  ا، قرارگاه صراط باالتر از وظتاي  محولته، در   گرديدانجام مي 

اجراي اروژه  ا نيز نقش ايفا مي كرده است، اما آنچه كه حائز ا ميت است، نهاه شتهيد صتفوي بته بعتد     

آينده نهري ايااو است، كه بعد از جنتگ نيتز ايتن اتروژه  تا مانتدگار و       اايداري اروژه  اي مهندسي و 

 قابل بهره برداري باشند. ايااو مي گويند:  

)) اين كار ايي كه اين برادراو مي كنند ما بايستي ن ارت مني بكنيم،  كه ايتن كار تا بتراي جبهته     

 ريم مي جنهيم، شما بياييتد ببينيتد جتاده   سال است  دا 7بماند، اين جاده  ا بماند، اين بيمارستاو بماند، ما 

اينجتا مانتده    در حال حاضر، كدام  ايااو  ايي كه در متو المبين سارته شد، در بيت المقدد سارته شد

، نه. آو كمپرسي به كار گرمته است، البته تقصيري  م نيست،  ردا نكند كه ما قصد تدعي  داشته باشيم

تهي  چهار تتا نكتته منتي    ، منر، آو گريدر  مه به كار گرمته شدولدوزبه كارگرمته ايم، آو بما نيز كه  شد

گيترد را   نيست. ما وظيفه داريم ايتن كار تايي كته صتورت متي     ديهر ، در نتيجه اين جاده  ا رعايت ناد

بيمارستتاو   يه  تاي ملتي ايتن مملكتت محستوب باتود.      ن ارت مني بكنيم كه اين كار ا بماند، جزء سرما

براي   زار توماو تمام مي شود، ر  اين بايد بماند 10بع  زير بنايش چيزي حدود صحرايي كه  ر مترمر
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ا  غير از جاب و  دايت و ااتيباني  اين وزارت رانه  ا در جبهه،  كه االو در حد بيست  اين مملكت.

 داريم(( نيزرا   اي آنها زار نفر رسيده اند، ما وظاي  ن ارت مني روي اروژه 

 اجراء -2-5

درباره اروژه  اي اجرايي كه قرارگاه صراط مسئول اجتراي آو بتود از جملته جتاده     شهيد صفوي 

 شهيد  مت، جاده شهيد اارياب، احداث سكو اي موشكي ارتابل مي گويند :

)) يكي ديهر از وظايفي كه برادراو شما در صراط دارند، يک سري كار اي اجرايي  ستت، كته   

ثل جاده شهيد  مت، كه مرت  زير آتش توپ رانته بتود،   اين كار اي اجرايي به دشمن نزديک است، م

يعني از روي جاده رندق كه در عمليات بدر به تصرف رزمندگاو درآمتد، دشتمن روي كلته ايتن جتاده      

زديک مي شتديم. مستير جتاده ايتن     و ما داشتيم به آو ن دف قرار مي داد ايستاده بود و با توپ رانه ما را 

كه رسيديم با رمپاره ما را مي زد،  چنتدين دمعته    10مي شديم، كيلومتر بودكه ما به آو  ا نزديک  طور

با  لكواتر ما را زد، بچه  ا شهيد شدند، بچه  ا زرمي شدند، بچه  ا مجروح شدند، ر  البته يک جاده 

كته بتاز    جاده شهيد اارياب جاده بعد بتود .  م از روي  مين جاده انجام گرمت سارته شد و عمليات بدر

كته بته محتت اتمتام،      از رصوصيات منتي ايتن جتاده ايتن بتود     و يكي  شهيد  مت انجام شد جادهبعد از 

آسفالت  آو صورت بهيرد، بر عك  بقيه جاده  ا كه ما چقدر كلنجار رمتيم با مجري  ايش كه آقا ايتن  

، الحمداهلل  با رعايت آو اصتول منتي  بته محتت     ري نيست كه باود آسفالت كرد، وليجاده كيفيتش طو

. جاده ديهتر  كيلومتر تمام شد 24ت كرديم،  جاده شهيد اارياب  بود، به طول اينكه جاده تمام شد آسفال

، ايتن  آو لح ته  درباز در  ماو منطقه دارد سارته مي شود واگر مرصت باود بتوانيد ببينيد روب استت،  

و بعتد   8براي والفجر نخل  ا براي ايجاد آمادگي  دركار ا صورت گرمت، در منطقه آباداو جاده سازي 

از عمليات تمام سايت  اي موشكي كه آو جا مرت  سارته مي شود و مرت  جا به جا متي شتدند و ايتن    

 مين طتور، در   4سايت  ا، توسط بچه  اي شما سارته شده، در رود منطقه ماو  مين طور،  در كربالي 

ط ممكنه االو بچه  ا دارند كتار متي   در بدترين شرايط و در بدترين نقا  م اكنوو مين طور،  5كربالي 

، تا حاال ما چنتدين دستتهاه عتو     5كنند . يعني روي جاده دسترسي  به منطقه عملياتي والفجر كربالي 

متاو بتا   رزمنتدگاو    م اكنتوو كرديم، رمتيم، منهدم شديم،كايديم عق  و دستهاه جديد گااشتيم، ولي 
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كار مي كنند، چوو  مي دانند كه اين تنها جاده عقبي بتوده،  استقامت و با توكل به ردا ايستاده اند، دارند 

، ولي مي روا م عر  كنم احداث گرديدهالحمداهلل با  مكاري ديهر برادراو ، جاده  اي ديهر  م باز 

كه برادراو  رود صراط يعني آو تيپ  اي مهندسي و گرداو  اي مستقل صراط اين  ا رودشتاو  دقيقتا   

 كار مي كنند.((ين شرايط آتش ايستاده اند وترمثل يهاو  اي رزم در بد

اتل بعثتت بته روي رودرانته ارونتد، توستط       سردار مدلي درباره نقش شهيد صفوي مي گويند : ))

رزمندگاو اسالم احداث شد، كه نقش شهيد صفوي در احداث اين ال كامال بارز بود. استكله  تايي كته    

 در عمليات  اي ديهر مورد ن ر بود، يا سكو اي ارتاب موشک را ايااو طراحي و اجرا كردند.  

انجام مي دادنتد،  متراه چنتد صتد مهنتدد      در بعدي از اروژه  ا چندين  زار نيرو بايد ماموريت 

  ما ر و زبردست، كه ايااو بايد  دايت شاو مي كردند.((

احتداث  مبلغ درباره اروژه  اي اجرايي به مرمانتد ي اياتاو متي گوينتد : ))    مهدي  مچنين سردار 

سكو اي موشكي  اگ، كه عراقي  ا و  مچنين آمريكايي  ا و متخصصاو شوروي به كمتک متا واره   

در طول اربار ردمت اياتاو،  ونيز )) جاسوسي شاو،  م نتوانسته بودند بفهمند، بر عهده ايااو بود.((  اي

رزمي كوثر، شهيد  مت و تيپ مهندستي ماطمته   -سه تيپ مهندسي تاكيل شد. ايااو تيپ  اي مهندسي

 ((الز را)سالم اهلل عليها( را تاكيل داد.

اط، اسامي ديهر اروژه  اي احتداث شتده توستط    مهندد اصغر اميني معاونت ن ارت قرارگاه صر

)جتاده ستاحلي(، احتداث اتل رتاكي شتهيد       )د( قرارگاه صراط المستقيم را به شرح : بزرگراه امام صتادق 

سليمي، اجراي ال بيلي تله زنگ)راه آ ن(، طرح و اجراي انواد سنهر اي بتوني ايش ستارته در منتاطق   

ارته، احتداث جتاده  تاي مواصتالتي در غترب كاتور و ...       عملياتي و ايجاد مقر  اي مرماند ي ايش ست 

 معرمي مي كنند.

 بعد روانی عملکرد مهندسی -3

ايتراو استالمي بستيار     رزمندگاوشهيد صفوي به بعد رواني اروژه  اي مهندسي در امزايش روحيه 

در  مانند احداث بيمارستاو  ا و آسفالت جتاده  تا. نمود تاي ايتن موضتود را متي تتواو        ،ا ميت مي داد

 قسمتهايي از سخناو ايااو نيز دنبال كرد. ايااو مي گويند :
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، و كه اولتين كتار مهندستي وستيع بتود     )د( الحمد اهلل ما مي بينيم كه بيمارستاو حدرت امام رضا ))

عمليتات   دربيمارستاو بتوني ايش سارته بوده، در مقايسه با بيمارستاو حدرت راتم در سه را ي متو كه 

 8در منطقه عمليتاتي والفحتر  )د( ه الز راء. بيمارستاو ماطممتفاوت است، زمين تا آسماو ريبر استفاده شد

. ما در بيمارستاو حدرت رتاتم  متفاوت استدر مقايسه با بيمارستاو حدرت راتم زمين تا  فت آسماو 

محوطه بيمارستاو، نزديک سنهر منفجر شد، سه تا دكتر اي متا را شتهيد كترد،     دريک گلوله توپ آمد 

اوندي روي سق  بيمارستاو منفجر شد و  1000، بم  8ولفجر در )د( بيمارستاو ماطمه الز راء درولي 

. سه تا دانه از اين مريم  ا انه ستانت قتود برداشتت، روي اتتاق دارورانته      رساراتي متحمل ناديم يچ 

ن ربر توسط  مين برادر اي دكتر ما وقتي توي مملكت ايچيد كته بيمارستتاو  روي سترش بمت      بود. اي

آو قدر دكتر آمد، كه ديهر بهداري گفت جا نتداريم نهته داري    نفجر شد و رراب ناد، يک  فته بعدم

، ودنددر عمليات ريبر برادراني كه ب، سارته شد، من ردمت شما عر  بكنم يا جاده  ايي كه. ... ، كنيم

بتدر بچته  تا     در عمليتات  .بچه  ازانويااو توي گل بود و سوار قايق  ا شدند وعمليات را شرود كردنتد 

 شده بود، قاتنگ  احداثتماما تا اوو ل  اسكله اي كه ايجاد شده بود و توسط رود بچه  اي صراط  م 

حور بود، چند صد متر  درله اسكله، اسك بربا اينكه بارندگي  م شده بود از ماشين اياده شدند گل و بلبل 

و متا متي بينتيم كته متثال  متراه بتا         كله سوار قايق شدند و حركتت كردنتد.  ايش رمته بود، رمتند روي اس

، كته بته   ضلع جنوبي جزيتره شتمالي مجنتوو    جنوبي جزيره شمالي، يعني بدر در اد درايارمت اين قديه 

، يک انهيزه  اي روحي گرديده، آسفالت ستكيلومتري  دشمن و در ديد وتير مستقيم دشمن ا 3ماصله 

آسفالت را تا اينجا برديم، بيمارستاو صحرايي را كه   م اكنوودر جبهه با اين حركت دميده شد، يعني ما 

 مياه سعي مي شده از آتش و بم  و اين  ا دور باشد، به رتاطر استتحكاماتي كته در آو ايجتاد كترده      

تر به بيمارستاو برسد، دكل  اي ديده باني  كه بترادراو عزيتز   كه مجروح زود احداث نموديم ايم، جلوتر

داده متتر ارتفتاد    60متتر تتا    20از   تم اكنتوو  رزمنده ما رودشاو تهيه مي كردند واستفاده متي كردنتد،   

 .((ايم
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 سخن آخر -4

معرمي و شنارت شهيد صفوي داراي ابعاد انهاو و آشكار گوناگوني است و در اين مقالته تنهتا بته    

ي از سوابق ايااو در قرارگاه صراط المستتقيم بتر استاد ستخناو شتهيد صتفوي و  مرزمتاو اياتاو         قسمت

 اردارته شده است. 

رزمي جنگ است، كه در بعد مرماند ي مهندسي از -و سندي متجسم از مهندسيتفسير شهيد صفوي 

توجته بته اايتداري احتداثات عمرانتي،       ،ي ن ير سرعت عمل، ابتكار و رالقيت، آينده نهتري ييژگي  او

 است.بوده و ...  استفاده از متخصصين توجه و مديريت بر زماو و مكاو، مديريت بر دروو انساو  ا،

امروز بسياري از  مرزماو شهيد صفوي به عنواو چهتره  تايي شتارص و اثتر گتاار در عرصته  تاي        

 تاي قرارگتاه صتراط در مهندستي ستپاه و      گوناگوو به ميهن اسالمي ردمت مي كننتد و بستياري از نيرو  

مهندسي وزارت دماد به معاليت رود ادامه مي د ند و حدور آنها يادآور رشادت  اي شهداي مهندسين 

 جنگ است.

. اين شتهدا  دو م لوم ترين شهداي جنگ  ستن ، اثر گاارترينشهداي مهندسي از جمله با امتخارترين

   .نبرد  مواره در رط اول جنگ بودند در عمليات  اي رزمي قبل، حين و بعد از

يعني مهندسي سپاه، جهاد و وزارت دمتاد   تغييرات گسترده در سارتار سه گانه مهندسي رزمي جنگ

 ا  از ااياو جنگ، يكي از علل اصلي كمرنگ شدو ياد و راطره شهداي مهندسي است. 

چنتدين نوبتت   وزارت سپاه با وزارت دماد ادقام گرديد و قرارگاه صراط منحل شد. در بعد از جنگ 

و  تنهتا نتام     ه استت تغييرات اساسي كترد تا كنوو  نيرو اي مسلوو ااتيباني سارتار مهندسي وزارت دماد 

مهندسي وزارت دماد  را مي تواو از مهندسين با سابقه يا بازناسته قرارگاه مهندسي رزمي صراط المستقيم

 جويا شد.  

سپاه نيز بعد از جنگ سرنوشت ماابهي داشتت و منحتل گرديتد    قرارگاه مهندسي رزمي راتم االنبياء 

اما ا  از چندي قرارگاه سازندگي راتم االنبياء شكل گرمت. گرچه ماموريت ايتن قرارگتاه متفتاوت از    

 ورمرداو مهندسي جنگ است.گاشته تعري  شد اما نام قرارگاه راتم كماكاو يادآور دال
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 11از  12صفحه  

 

مهندسي جنگ جهاد سازندگي نيز ا  از جنگ بستيار تدتعي  گرديتد و بتا ادقتام وزارت جهتاد و       

 اين مجموعه نيز به راطره  ا ايوست. وزارت كااورزي 

آنچه امروز مهم به ن ر مي رسد مستند سازي راطرات و اقدامات مهندسي جنگ است تتا مهندستين    

د و با عقبه نبه رياه  اي گاشته رود ايوند رورمهندساو جواو نيرو اي مسلو  جواو كاور به رصوص 

  د غناي گاشته در آنها تقويت شود.  مهندسي جنگ بياتر آشنا شوند و احسا
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 1375نج  اشرف،  8اسماعيلي، عباد، شمع صراط، لاكر 
 گفتهو با  مسر شهيد صفوي

 بزرگداشت سرداراو شهيد استاو اصفهاومصاحبه با سرلاهر ميروز آبادي، كنهره 
 مصاحبه با سرلاهر يحيي رحيم صفوي، كنهره بزرگداشت سرداراو شهيد استاو اصفهاو

 مصاحبه با سردار محمد مروزنده، كنهره بزرگداشت سرداراو شهيد استاو اصفهاو
 مصاحبه با سردار علي مدلي، كنهره بزرگداشت سرداراو شهيد استاو اصفهاو

 سردار مهدي آقاراني، كنهره بزرگداشت سرداراو شهيد استاو اصفهاو مصاحبه با

 


