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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش

والفجر8 ؛ بازي رسانه اي بعثي ها و دستگاه تبليغاتي غرب
 آرمان شريف

نحوه برخورد رس�انه هاي بين المللي در 
دوران دفاع مقدس روندي ثابت و معمول 
داش�ت. رس�انه هاي خارجي ب�ا نزديک 
شدن فصل زمستان و زمان عمليات هاي 
ساالنه و بزرگ ايران که از وسعت زيادي 
برخوردار بود، اخبار و تحليل هايشان را 
پيرامون منطقه عملي�ات ارائه مي دادند 
و منتظر آغاز عمليات و نتايج آن بودند. 
به گ��زارش »ج��وان«، با اینکه رس��انه هاي 
خارجي در طول عملیات ه��اي بزرگ ایران 
س��عي مي کردند با جهت گیري هاي خاص 
ارزش کار رزمن��دگان را پایی��ن بیاورند و از 
بزرگ��ي کار کم کنند، این ب��ار در مقابل کار 
بزرگ نیروهاي ایراني در عملیات والفجر8 و 
منطقه فاو نتوانستند نتایج بزرگ این عملیات 

را پنهان کنند. 
با این حال پیش از شروع عملیات، روزنامه ها 
و خبرگزاري هاي بین المللي همسو با برخي 
فرماندهان عراقي سعي در ضعیف نشان دادن 
توان نظامي ایران داش��تند و به دنبال القاي 
ضعف نظامي و لجستیکي ایران بودند. روزنامه 
تایمز لندن در همین زمینه مي نویسد: »آنها 
قبالً به پیروزي هاي کوتاه مدتي دست یافته اند 
لیکن تاکنون ثابت شده که توانایي حفظ آن 
و انجام عملیات طوالني با تمام ویژگي هاي 

لجستیکي را که الزمه آن است، ندارند«. 
خبرنگار رادیو امریکا ه��م در همان روزهاي 
شروع عملیات با لحني طعنه آمیز بیان کرد: 
»حمالت تهاجمي ایران خاطرنشان مي سازد 

که ایران در هیچ یک از پیکارهاي گذشته اش 
پیروزي قابل مالحظه اي به دس��ت نیاورده 
است«. سفیر عراق در ژاپن هم در گفت وگو 
با روزنامه یومیوري ژاپن چنین گفت: »این 
بار هم مثل گذش��ته از هم پاشیدن و در هم 
کوبیدن نیروهاي ایران به چند ساعت وقت 

احتیاج دارد و بس«. 
عراقي ها با جوس��ازي هاي رس��انه اي سعي 
در بزرگنمایي قدرت نظام��ي خود و تحقیر 
نیروه��اي ایران��ي داش��تند. آنها ب��ا ایجاد 
جنگ رواني گس��ترده به دنبال مش��خص 
شدن نتیجه عملیات، پیش از شروع بودند. 
ماشین تبلیغاتي آنها با این منظور که مردم 
و نیروهاي ایراني با دنبال ک��ردن این اخبار 
دچار یأس و ناامیدي خواهند شد، کارش را 
شروع کرده بود.  با شروع عملیات و پیشروي 
رزمندگان و غافلگیري و شکست تاکتیکي 
نیروهاي عراقي، رس��انه ها شگفت زده روند 
انجام عملیات را پیگی��ري مي کردند. عراق 
در منطقه فاو به لحاظ غافلگیري در تاکتیک 
و زمان در برابر رزمندگان دچار انفعال ش��د 
و به  رغم تالش هایي که انجام داد نتوانس��ت 
نسبت به عقب راندن نیروهاي ایراني موفقیت 

کسب کند. 

با گذش��ت زمان و تثبیت موقعیت نیروهاي 
خودي، رفته رفته لحن س��ران ارتش بعث و 
رسانه هاي حامي شان تغییر کرد. آنها نخست 
در تالش بودند غافلگیري و ضعف نیروهاي 
عراقي را پررنگ نش��ان دهند و اش��اره اي به 
قدرت نیروهاي ایراني نداش��ته باشند ولي 
هر چه که از عملیات مي گذش��ت و پرده ها 
کنار مي رفت، توان و قدرت رزمندگان بیشتر 

عیان مي شد. 
ماهر عبدالرش��ید از فرماندهان سرش��ناس 
عراقي مجبور به اعتراف و پذیرفتن شکست 
ش��د و گفت: »ایران در عملیات هاي نظامي 
خود روش هاي نویني را به کار برده اس��ت و 
بر خالف توقع در ش��رایط جوي سختي که 
باران هاي شدید مي بارید با استفاده از مردان 
قورباغه اي و پیش��قراوالن رزم��ي خود را به 

مواضع عراقي ها نزدیک کرد.« 
متعاقب شرایط جدید عراقي ها دیگر قادر به 
انکار حضور رزمندگان در فاو نبودند. لطیف 
جاس��م وزیر اطالعات ع��راق در مصاحبه با 
القبس اینگونه گفت: »مسئله تصرف منطقه 
فاو از س��وي ایرانیان به حدي آشکار بود که 
دیگر نمي توانیم آن را منکر شویم و برایمان 
ممکن نبود ک��ه اعالم کنیم ای��ران وارد فاو 

نشده است.« 
یک خبرن��گار خارجي ب��ا توصیف وضعیت 
نامطلوب عراقي ها پس از عملیات والفجر8 
از دست دادن فاو از سوي عراقي ها را چنین 
بیان مي کند: »صدام حس��ین خوب مي داند 
که ایراني ها با عبور از اروند و تصرف شهر فاو 

چنگ در گل��وي او انداخته اند و تنها معجزه 
مي تواند او را از مهلکه نجات دهد.«

با این حس��اب عراق ب��ه ناچ��ار و از موضع 
ضعف و ناتواني اعالم ک��رد به صورت موقت 
از بازپس گیري فاو منصرف شده و این مسئله 
را به موقعیت دیگري موکول کرده است و به 
صورت رسمي اعالم کرد که در شرایط فعلي 
قادر به بازپس گیري فاو نیست. تصرف فاو و 
ناتواني عراق در بازپس گیري آن واکنش هاي 

زیادي در رسانه ها داشت. 
خبرگزاري رویترز پ��س از این صحبت ها در 
گفت وگو ب��ا کارش��ناس هاي نظامي چنین 
نتیجه گرفت: »  حمالت موفقیت آمیز ایران به 
عراق، براي اولین بار به آن کشور امتیاز نظامي 
بخشیده است و مي تواند نقطه عطفي در تاریخ 

جنگ پنج و نیم ساله خلیج فارس باشد.« 
با تمام تالشي که رس��انه هاي غربي و عربي 
براي ضعی��ف نش��ان دادن ای��ران و مخفي 
نگه داشتن اخبار عملیات والفجر8 داشتند، 
بزرگي موفقی��ت رزمندگان در آخ��ر آنها را 
هم مجبور به عقب نشیني کرد. ایران در کنار 
پیروزي در عملیات، جنگ رسانه اي را هم از 
عراقي ها برد تا ابعاد گسترده این پیروزي به 

سراسر جهان مخابره شود. 

 احمد محمدتبريزي
انجام عمليات والفج�ر8 در تاريخ 20 بهمن 
1364 يك�ي از موفقيت تري�ن عمليات هاي 
ايران در دوران دفاع مقدس بود. عبور از اروند 
و گرفتن فاو شاهكار بزرگي از سوي رزمندگان 
بود که ب�ا وارد کردن ه�راس و ترس بر پيكر 
ارتش عراق، حاميان غربي و ناظران بين المللي 
را در بهت فرو برد. محم�ود نجيمي در زمان 
عمليات والفجر8 به عن�وان معاون گروهان 
در منطق�ه حاضر ب�ود و ارتباط مس�تقيمي 
با فرمانده�ان و رزمندگان داش�ت. نجيمي 
که ام�روز به عنوان راوي و پژوهش�گر دفاع 
مقدس فعاليت مي کند در گفت وگو با »جوان« 
ضمن بررسي موش�كافانه و جزئي عمليات، 
موارد و مس�ائل جنبي والفجر8 را هم مورد 
ارزيابي قرار مي دهد که در ادامه مي خوانيد.

 
ب�راي ش�روع توضيح بدهيد ش�رايط 
زماني و تاريخي عملي�ات والفجر8 در 
س�ال 1364 چگونه بود؟ آيا قبل از اين 
تاريخ ما مهياي انج�ام عملياتي به اين 
بزرگي بوديم و در اين سال چه اتفاقي 
افتاد که ما توانستيم عمليات موفقي به 

اين بزرگي انجام دهيم؟
ما یک بار دیگر در سال 1361 به منطقه والفجر8 
رفتیم. بعد از والفجر مقدماتي اتفاقاً لشکر امام 
حس��ین)ع( را مأمور کرده بودند ت��ا اطراف فاو 
عملی��ات انجام ده��د. حتي آقاي ابوش��هاب و 
تع��دادي از بچه ها به منطقه شناس��ایي رفتند 
و مشغول شناس��ایي ش��دند. من یک سندي 
را خواندم که حت��ي س��پاه در آن منطقه براي 

شناسایي چند اسیر داد. 
يعني رفتن به اين منطق�ه از آن زمان 

جزو برنامه هايمان بود؟
جزو برنامه هایمان بود ولي هدفمان ماندن  نبود. 
به اصطالح خودمان فرماندهان گفتند گریزي 
مي زنیم تا ببینیم چه مي ش��ود. آی��ا مي گیرد 
و امکان پذیر اس��ت؟ همان زمان ش��هید صیاد 
شیرازي پیشنهاد مي دهد که روبه روي آبادان و 
ابتداي منطقه عملیاتي کربالي4 ما سه جاده را 
بگیریم و به سمت بصره و فاو حرکت کنیم. این 
ایده را صیاد شیرازي مي دهد و حتي مانورش را 
در گاوخوني اصفهان مي گذارد. یعني با هلیکوپتر 
س��ربازان را در گاوخوني اصفهان پیاده مي کند 
و مان��وري انجام مي دهد. بچه هاي لش��کر امام 
حس��ین)ع( را هم به آبادان و جزیره مینو براي 
شناس��ایي مي برند. ما جزو کس��اني بودیم که 
سمت اروند براي شناس��ایي رفتیم. در جزیره 
مینو براي شناس��ایي رفتیم و بعداً من فهمیدم 
که دلیل شناسایي رفتن مان به این منطقه این 
بود که شهید صیادشیرازي طرحي داده بوده که 

اینجا عملیات کنیم. 
سرانجام اين عمليات به کجا رسيد؟

به هرحال این عملیات ص��ورت نگرفت و بهتر 
عملیاتي نشد چون آن زمان آمادگي انجام این 
عملیات را نداشتیم. بعدها طرحي که سپاه براي 
فاو داد ولو اینکه ایذایي جلو مي رفتیم طوري بود 
که باید در یک طرف با دش��من مي جنگیدیم. 
پشت سرمان اروند بود که از آن عبور مي کردیم، 
س��مت چپمان هم دری��ا و روبه رویم��ان خور 
عبداهلل بود. ما فقط س��مت راس��ت با عراقي ها 
مي جنگیدیم. جالب اینجاس��ت ک��ه آن زمان 
با عملیات ایذایي س��پاه در فاو موافقت نش��د و 
عملیات پیشنهادي ش��هید صیاد شیرازي هم 
که بخواهند م��ا را با هلیکوپتر ب��ه ابوالخصیب 
ببرند، ص��ورت نگرفت. اگر اجرایي مي ش��د در 

سه طرف باید با دشمن مي جنگیدیم. یعني اگر 
از آبادان به آن س��مت اروند مي رفتیم از روبه رو 
باید با عراقي ها مي جنگیدیم، چپ مان س��مت 
فاو بود و از راس��ت مان و از طرف بصره هم باید 
مي جنگیدیم. مشخص بود که موفق نمي شدیم. 
این ایده در ذهن فرماندهان س��پاه بود تا اینکه 
در عملیات والفجر مقدماتي موفق نبودیم و در 
والفجر یک هم بین فرماندهان اختالفاتي وجود 
داشت و درگیري هایي بین فرماندهان رده باالي 
ارتش و سپاه به وجود آمد.  شهید صیاد شیرازي 
مي گفت که فرماندهان ارتش مي گویند چرا فقط 
سپاه باید پیشنهاد عملیات بدهد که آقاي رضایي 
مي گوید ش��ما هم طرح عملیات بدهید. آقاي 
رضایي مي گوید برادران ارتش پیشنهاد عملیات 
دادند و حتي ما هم خط ش��ان را شکستیم. این 
اتفاق براي سال 62 است. بعد از خیبر در والفجر 
مقدماتي عدم الفت��ح داش��تیم. در والفجریک 
تهراني ها ش��مال فکه عملیات کردن��د و ما در 
ش��رحاني عملیات کردیم. طرح عملیات کاري 
به سپاه نداش��ت و ما رفتیم خط را براي ارتش 

بشکنیم که شکستیم ولي پشتیباني نشدیم. 
دليل ناموفق بودن اين طرح به چه عامل 

يا عواملي برمي گشت؟
من در ش��رحاني معاون گروهان ب��ودم و آنجا 
ش��اهد یک نکته بس��یار مهم بودم. وقتي سپاه 
طرح عملی��ات مي ریخت و به خ��ط عراقي ها 
مي زدیم، از اصل غافلگیري استفاده مي کردیم. 
یعني مي رفتیم، معبر باز مي کردیم و روي سر 
عراقي ها مي ریختیم. در بیشتر مواقع هم جواب 
مي داد. باالخره توان نظامي و تسلیحاتي ما در 
حد عراقي ها نبود و عراقي ها امکانات نظامي شان 
خیلي بیشتر از ما بود و باید از غافلگیري استفاده 
مي کردیم. وقتي براي طرح ارتش رفتیم و خط را 
شکستیم ناگهان دیدیم توپخانه ارتش مشغول 
ریختن آتش ش��د. با ای��ن کار عراقي ها را بیدار 
کردند و به جان ما انداختند. با این حال بچه ها 
خط را شکستند و پیشروي کردیم ولي طرح در 

رسیدن به اهداف ناموفق بود. 
پ�س از اي�ن فرمانده�ان س�پاه طرح 

عمليات والفجر8 را ريختند؟
حاال در این بحران فرماندهان سپاه خالقیت به 
خرج دادند. گفتند کجا برویم که این همه توپ 
و تانک عراقي ها نتواند با ما بجنگد که به منطقه 
هور رسیدند. در هور عملیات خیبر و بدر را انجام 
داده و یک تجربه عالي به دس��ت آورده بودیم. 
فرماندهان در این تجرب��ه آبي دیدند مي توانند 
از آب عبور کنند. به نظرم والفجر8 با ایده حسن 

باقري و پشتیباني محسن رضایي انجام شد. 
البته اصل غافلگیري و یکسري اتفاقات دیگر افتاد 
که خیلي مهم بود. مثالً سپاه جاسوس هاي عراقي 
را مي گرفت و به آنها اعالم مي کرد ما اعدامتان 
نمي کنیم ولي چیزهایي را که ما مي گوییم باید 
به دشمن مخابره کنید. آنها هم مخابره مي  کردند 
که ایراني ها در ه��ور مي خواهند عملیات انجام 
دهند. یا وقت��ي مي خواس��تیم ادوات را به فاو 
ببریم مس��تقیم ادوات را به منطقه نمي بردیم 
و مي آمدی��م ادوات را ب��ه س��مت هورالعظیم 
مي بردیم. جاسوس ها و س��تون پنجم هم این 
تحرکات را مي دیدند. بعد ش��ب ها رزمندگان 
امکانات نظامي را به نخلستان ها مي بردند. رعایت 
اصل غافلگیري و پیدا کردن جاس��وس خیلي 
مهم بود. یکي از فرماندهان تیپ هاي عراقي که 
اس��یر ش��ده بود مي گفت من مي دانستم شما 
مي خواهید عملیات کنی��د و به فرماندهان رده 
باال هم گزارش دادم اما آنها مي گفتند ایراني ها به 
این دالیل در هورالعظیم عملیات انجام خواهند 

داد. عراقي ها حتي در هور هنگام شناس��ایي از 
ما اسیر گرفته بودند. سپاه به همه یگان هایش 
ابالغ کرد همه تان باید در هورالعظیم یک جبهه 
داش��ته باش��ید. علناً مي گفتند هورالعظیم که 
مي روید باید پشت بیسیم هایتان صحبت کنید. 
دش��من این موارد را رصد مي کرد و مي فهمید. 
این خیلي فکر است. از آن طرف ما چند عملیات 
قبلي را شکست خورده بودیم و ارتباط معنوي 
رزمندگان با خدا باال رفته بود. در  هر عملیاتي 
که غرور ما را مي گرفت عملیات بعدي مان خراب 
مي ش��د. جنگ ما جنگ نظامي و معنوي بود و 
اگر معنویت را از جنگمان مي گرفتیم، موفقیتي 
حاصل نمي شد. در این عملیات هم خدا کمک 
کرد و این حماسه بزرگ که به نظرم بي نظیرترین 

حماسه دفاع مقدس بود، اتفاق افتاد. 
عراقي ها ات��اق فکر داش��تند و مي گفتند ارونِد 
روبه روي آبادان کمتر از 250 متر است. عراقي ها 
در طول جنگ هیچ گاه نتوانستند از هیچ کجاي 
اروند پل بزنند اگر هم بعض��ي جاها مي گویند 
عراقي ها روي اروند پل زده اند، درس��ت نیست. 
فرمانده��ان عراق��ي در کتاب هایش��ان مث��ل 
»ویرانه هاي دروازه ش��رقي« اشاره کرده اند که 
به فکر عبور از اروند و گرفتن آبادان افتادیم ولي 
وقتي دیدیم نمي ش��ود، 45 کیلومتر راهمان را 
براي گرفتن آبادان دور کردیم. عبور از اروند کار 

خیلي بزرگي بود که رزمندگان انجام دادند. 
شما در لشكر امام حسين)ع( بوديد و 
اينكه مي گويند شهيد حسين خرازي 
مخالف اين عمليات بود، گفته درستي 

است؟
حسین خرازي و احمد کاظمي اول کار مخالف 

عملیات بودند. من این جمله را اولین بار از شهید 
خرازي شنیدم که گفت آماده باشید مي خواهیم 
یک جن��گ تمام عی��ار انجام بدهی��م. من هیچ 
وقت ای��ن جمله را حتي در ش��لمچه از ش��هید 
خرازي نش��نیده بودم. در شلمچه مي گفت باید 
عاش��قانه جنگید ولي در فاو تأکید داشت باید با 
تمام وجودمان بجنگیم. آنقدر که در فاو جنگیدیم 
هیچ کجا آنقدر نجنگیدیم. من از اول درگیري فاو 
که به گارد ریاس��ت جمهوري زدیم و آن طرف 
رفتیم مدت زمان زی��ادي در منطقه بودم و باید 
اذعان کرد فقط دو، س��ه شب توانس��تیم در فاو 
پیشروي کنیم. بقیه روزها و شب ها دیگر پیشروي 
نداشتیم و فقط دفاع کردیم. شب اول پشت جاده 
فاو - البحار رفتیم، شب دوم زدیم به سمت جاده 
فاو - ام القصر رفتیم و شب سوم توانستیم سمت 
جاده فاو به بصره پیش��روي کنیم. ما همین سه 
شب را پیشروي کردیم. شهیددستواره با نیروهاي 
لشکر حضرت رس��ول در جاده ام القصر عملیات 
کرد که بتوانند خاکریز جاده آسفالت بزنند ولي 
نتوانستند موقعیت را نگه دارند و برگشتند. فقط 
توانستیم بعد از والفجر8 دریاچه نمک که معضلي 
براي سپاه ش��ده بود و تلفات زیادي مي داد را با 
طرح ابتکاري شهید خرازي به فرماندهان سپاه 
صاف کنیم تا تلفات کمتر شود. بعد از آن جبهه 

فاو خیلي آرام تر شد. 
اين درست است که قرار بود با گرفتن 
اهداف اصلي عملي�ات والفجر8 بحث 

پايان جنگ مطرح شود؟
این را من از زبان آقاي خ��رازي و بعدها از آقاي 
رضایي ش��نیدم. آقاي رضای��ي تعریف مي کرد 
وقتي نقش��ه فاو را براي آقاي هاش��مي برده تا 
ایشان را براي انجام عملیات توجیه کند درباره 
دالیل ش��ان براي انجام عملی��ات گفته که در 
صورت موفقیت با کویت همس��ایه مي شویم، 
دست عراق از آب خلیج فارس کوتاه مي شود و 
دو اسکله نفتي عراق را هم مي گیریم. وقتي طرح 
مورد قبول واقع مي شود آقاي هاشمي مي گوید 
اگر تمام اهداف مورد نظر عملیات به دست آید، 
جنگ را ادامه نخواهیم داد. آقاي محسن رضایي 
هم این حرف را به فرمانده لش��کرها مي گوید. 
حاال بعدها در ادامه مسائلي پیش آمد که امکان 
انجام این گفته محقق نشد. بعد از والفجر8 امیر 
کویت صدام را مس��خره مي کرد و مي گفت ما 
یک فاصله کوچ��ک آب با هم همس��ایه بودیم 
که آن را هم ایراني ه��ا گرفتند و ما را با ایراني ها 

همسایه کردید. 

عمليات والفجر8 و تبعات موفقيتش چه 
تأثيري در ادامه جنگ داشت؟

تأثیر والفجر8 در دنیا خیلي گسترده بود. شهید 
س��وداگر تعریف مي کرد از یکي از عراقي ها که 
فرمانده لش��کر14 عراق بود پرسیدند به عنوان 
فرمانده چه زماني ترسیدید؟ مي گفت وقتي شما 
به فاو حمله کردید رسانه هاي عراقي مي گفتند 
ایراني ها در محاصره هستند ولي وقتي من را به 
عنوان فرمانده به منطقه فرستادند و از روي دکل 
مي خواستم منطقه را رصد کنم، دیدم ایراني ها 
اینطرف هس��تند و واقعاً استخوان هایم لرزید و 
گفتم اینها که از اروند عبور کرده اند، حکومت ما 
را هم مي توانند سرنگون کنند. عراقي ها غیر از 
اینکه در خودشان خرد شدند در دنیا هم ابرو و 
حیثیت شان رفت. دنیا بعد از والفجر8 کمک هاي 
مالي و نظامي اش را به عراق بیشتر کرد تا ما پیروز 
نشویم. ما بعد از والفجر8 به سالح هاي جدیدي 
در ارتش عراق برمي خوردی��م و معلوم بود این 
پیروزي ولوله اي در دنیا به پا کرده است. دلیل 
اصلي شکس��ت کربالي4، پیروزي در والفجر8 
بود. در والفجر 8 توانس��تیم س��ر ستون پنجم، 
جاسوس��ان و منافقین کاله بگذاری��م و حتي 
خودمان هم وقتي براي شناسایي به فاو رفتیم، 
فکر نمي کردیم در این منطقه بخواهیم عملیات 
کنیم. ببینید چقدر اصول حفاظتي رعایت شده 
بود. چون این کارها را ک��رده بودیم در عملیات 
بعدي همه از جمل��ه اطالعات، اس��تخبارات، 
سیستم هاي شنود، س��تون پنجم، منافقین و 
دستگاه هاي جاسوسي کشورهاي دیگر بسیج 
ش��دند تا به کمک  عراقي ها بیاین��د و عملیات 
بعدي مان را کش��ف کنند. وقتي م��ا یکباره در 
والفج��ر8 از اروند عبور کرده بودی��م، عراقي ها 
نمي دانس��تند باید چه کار کنند تا م��ا از اروند 
عبور نکنیم. در کربالي4 هم اگر عراقي ها همان 
ش��ب اول متوجه حضورمان نمي شدند همان 
بالیي سرشان مي آمد که در والفجر8 آمده بود. 
در والفجر8 بارندگي باعث ش��د ما به اهدافمان 
برس��یم. عملیات ایذایي ک��ه در حول و حوش 
شلمچه و خرمشهر توسط تهراني ها و سمناني ها 
انجام شد و تا آخرین نفر آنجا جنگیدند در به ثمر 
رسیدن عملیات والفجر8 خیلي مهم بود. دشمن 
فکر نمي کرد فاو منطقه عملیاتي اصلي مان باشد. 
ارتش هم گفته بود در شلمچه عملیات مي کند 
و همه امکانات و تجهیزات را در آن منطقه دیده 
بودند و مجموع این عوامل یک موفقیت مهم در 

تاریخ دفاع مقدس برایمان به ارمغان آورد. 

بررسي عمليات والفجر8 در گفت وگوي »جوان« با محمود نجيمي، از رزمندگان حاضر در عمليات 

والفجر8   لرزه بر اندام فرماندهان عراقي  انداخت
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