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88498481ارتباط با ما

 صغري خيل فرهنگ 
عملي�ات والفج�ر 8 ك�ه در 20 بهم�ن م�اه 
س�ال 64 آغ�از ش�د، يك�ي از عمليات هاي 
سرنوشت س�از در طول  هش�ت س�ال دفاع 
مقدس ب�ود و دس�تاوردهاي فراوان�ي براي 
ايران به همراه داش�ت. براي م�رور آنچه در 
اين عمليات گذشت سراغ يكي از فرماندهان 
دفاع مق�دس رفتيم. س�ردار س�رتيپ دوم 
س�يدمحمد كس�ائيان متولد 1337 در سال 
58 وارد سپاه شد و س�پاه پاسداران انقالب 
اس�المي س�وادكوه را تأس�يس كرد. وي كه 
سابقه جهاد در درگيري با نيروهاي هاي ضد 
انقالب در جنگل هاي ش�مال و كردستان را 
دارد در حماسه ششم بهمن ماه سال 60مردم 
آمل هم شركت داشت. كسائيان در عمليات 
والفج�ر 8 فرمان�ده تيپ 2 لش�كر 25 كربال 
بود.گفت وگوي ما با ايش�ان را پيش رو داريد.

به عنوان يك رزمنده پيشكس�وت چه 
س�وابقي در هشت س�ال دفاع مقدس 

داشتيد؟ 
من از ابتداي جنگ تا پايان آن در جبهه حضور 
داشتم. به عنوان رزمنده آرپي جي زن شروع كردم 
تا به فرماندهي تيپ 2 لش��كر ويژه 25 كربالي 
مازندران رس��يدم. بعد هم فرماندهي تيپ هاي 
مختلف زرهي و پياده مثل تيپ كماندويي 75 
ظفر در ق��رارگاه رمضان را بر عهده داش��تم. در 
عمليات  برون مرزي و عمليات مرصاد هم بودم. 
در عمليات والفجر 8 مس��ئول آماده سازي خط 
حد لشكر 25 كربال و فرمانده تيپ 2 در عمليات 
بودم كه مأموريت تيپ ما شكستن خط و محاصره 
شهر بندري فاو بود. در ادامه بايد در كارخانه نمك 

پدافند مي كرديم. 
اشاره كرديد مسئول آماده سازي خط 
لشكر در عمليات والفجر 8 بوديد. دقيقًا 

چه كارهايي انجام مي داديد؟
ما پنج الي ش��ش ماه فرصت داشتيم منطقه را 
براي عمليات آماده كنيم. چون منطقه پر از نخل 
و اكثر زمين هاي آن باتالقي بود،وظيفه ما ايجاد 
سنگرهاي زرهي، توپخانه ، انفرادي و تجمعي، 
احداث جاده ه��اي ارتباطي و ايج��اد يك خط 
مستحكم در كناره رودخانه اروند و آماده سازي 
س��كوهايي در منطقه منتهي به نخلستان براي 
اجراي آتش در ش��ب عمليات بود ني��از به كار 
مهندسي بسيار گسترده اي داشت. براي اينكه 
دش��من هم متوجه اقدامات و تغيير و تحوالت 
منطقه نشود بايد شبانه و با رعايت احتياط همه 
جانبه و استتار سنگرها كار مي كرديم،بنابراين 
كار بس��يار سخت تر مي ش��د. ورود دستگاه ها و 
ماش��ين آالت مهندسي به آس��اني مقدور نبود. 
منطقه از نظر نظامي به هيچ عنوان آماده عمليات 
نبود و پي��ش از اين  آنجا عمليات��ي چه از طرف 
دشمن و چه از طرف خودي انجام نگرفته بود و به 
دليل باال بودن سطح آب حداكثر مي توانستيم 
1/5 مت��ر زمين را حفر كنيم. اگر بيش��تر خاك 
بر مي داشتيم، آب از س��طح زمين مثل چشمه 
بيرون مي زد،به همي��ن دليل در اي��ن مدت با 
احتياط كامل كار  كرديم و دشمن هم متوجه آن 
نشد. توانستيم تا شب عمليات، تمامي جاده هاي 
ارتباطي به خ��ط اول و يك خط مس��تحكم با 
سكوهاي آتش مختلف ادوات نظامي مثل تانك 
را آماده كنيم. سكوهايي در شهرهاي منتهي به 
نخلستان براي سوار و پياده شدن نيرو و تجهيزات 
در زمان جذر و مد آب اروندرود آماده شده بود. 
با بس��تن انتهاي نهرها و جلوگيري از ورود آب 
به داخل نخلستان توانستيم زمين هاي باتالقي 

منطقه را خشك كنيم. 

والفج�ر8 از لح�اظ شناس�ايي خطوط 
دشمن يكي از موفق ترين عمليات جنگ 
بود. خطوطي كه دشمن در آنها مستقر 

بود چگونه شناسايي شدند؟
در همان مدتي كه ما مشغول آماده سازي زمين 
منطقه خودي براي انجام عمليات بوديم نيروهاي 
اطالعات عمليات براي شناسايي خطوط دشمن 
توسط نيروهاي غواص اقدام مي كرد. از روز اول 
هشت معبر براي ورود به خط دشمن و شناسايي 
منطقه ايجاد شد كه اين معبرها تا عمق دشمن 
نفوذ داشت و نيروهاي ما با استفاده از آن از خط 
اول دش��من و از خيابان ه��اي ش��هر فاو عكس 
تهيه مي كردند. ي��ك دكل 60 متري ديده باني 
هم داش��تيم كه روزانه تحركات دشمن را رصد 
مي كرد و گزارش تهيه مي شد. همچنين حركت 
جذر و مد آب در اروندرود و سرعت و عمق آن در 
نقاط مختلف اين رودخانه بررسي مي شد. عمده 
اين كار هم با استفاده از ابزار بسيار ساده و ابداعي 
توسط نيروهاي اطالعات عمليات انجام مي شد. 
با طرحي كه از پيش تهيه شده بود و مهندسي 
و اطالعات براس��اس آن طرح كار ك��رده بودند، 
سه مرحله براي شكس��تن خط دشمن در نظر 
گرفته ش��ده ب��ود. در مرحل��ه اول گردان هاي 
غواص از طريق آن هش��ت معبر به خط دشمن 
مي زدند. در صورت موفقيت در هر معبر با روشن 
كردن چراغ هاي رنگي غواص ها راهنما و هادي 
آغاز مرحله دوم عمليات مي ش��د كه مربوط به 
حركت قايق ها بود. رزمندگان س��وار بر قايق ها 
عمليات را ش��روع  و اقدام به شكس��تن خطوط 

دشمن كرده و يك س��رپل براي نفوذ به داخل 
شهر فاو ايجاد مي كردند. سپس در مرحله سوم 
موج دوم گردان ها براي گس��ترش آن س��رپل 
و پاكس��ازي خطوط و تصرف كام��ل آنها وارد 
مي ش��دند. گردان هاي بعدي هم براي تعقيب 
دش��من اقدام مي كردند.  در مرحله دوم در هر 
نهر دو گردان سوار بر قايق ها آماده بودند. با اعالم 
غواصان و روشن شدن چراغ به معناي باز شدن 
معبر، قايق ها حركت مي كردند. البته جلوي آنها 
قايق هاي بزرگ تر با گوني هاي پر از خاك و مسلح 
به كاليبرهاي مختلف به عنوان نيروهاي اصلي 
خط شكن و درگير شونده اصلي با دشمن حضور 
داش��تند و بقيه قايق ها پشت س��ر آنها حركت 

مي كردند و خودشان را به خط مي رساندند. 
اگ�ر معب�ري ب�از نمي ش�د چ�ه كار 

مي كرديد؟
در چنين وضعيتي طرح ثاراهلل را اجرا مي كرديم. 
يعني چنانچه غواص ها موفق به شكس��تن يك 
خط نمي شدند و سرپلي براي ورود مرحله دوم 
نيروهاي قايق  سوار ايجاد نمي كردند و تانك ها 
و ديگر ادوات نظامي از روي همان س��كوهايي 
كه آماده كرده بوديم ش��روع ب��ه ريختن آتش 
روي خط اول دشمن مي كردند تا زير آتش آنها 
قايق هاي مرحله دوم خودشان را به خط دشمن 
بزنند و خط را تصرف كنند. در ادامه هم گردان ها 
و لشكرهاي ديگر كه در احتياط لشكر 25 بودند 
مي توانستند به مأموريت خود ادامه دهند كه در 

عمل هم اينگونه ش��د و غواصان در چهار معبر 
موفق به ايجاد سرپل شدند و در چهار معبر ديگر 
نيز با ريختن آتش توپخانه مرحله دوم آغاز شد. 

در صحن�ه عمل عملي�ات چطور پيش 
رفت؟

 در همان اولين س��اعات عملي��ات كل خط در 
محدوده تعيين شده براي لشكر 25 كربال تصرف 
شد و بالفاصله لشكرهاي ديگر براي ادامه عمليات 
و تصرف پايگاه هاي موشكي حركت كردند. يعني 
در اين عمليات هر س��ه مرحله پيش بيني شده 
براي شكس��تن خط اجرا ش��د و مراحل بعدي 

تعقيب دشمن و محاصره شهر فاو و بستن عقبه 
دشمن تا آب هاي خورعبداهلل انجام گرفت و در 
روز بعد شاهد پاكسازي شهر و تصرف نقاط مهم 
شهر و نصب پرچم حضرت امام رضا )ع( توسط 
فرمانده لشكر 25 كربال روي مناره مسجد شهر 
فاو بوديم و مقابله با پاتك هاي دش��من و جنگ 
خاكريزها ت��ا كارخانه نم��ك و پدافند معقول و 
منطقي و انهدام قواي دش��من تا حدود 80 روز 
ادامه داشت. تا اينكه صدام از بازپس گيري شهر 
فاو نااميد و مجبور به پدافند در پش��ت كارخانه 

نمك شد. 
س�الگرد عمليات والفجر 8 را به عنوان 
روز حفاظت اطالعات نامگذاري كرده اند. 

وجه تسميه آن چيست؟
از اقدامات مهم ما قبل از عمليات حفاظت گفتار 
، تردد مخفيانه و اقدامات خاموش مهندسي بود. 
تا جايي كه با تمام مش��كالت حتي رزمندگاني 
را كه در اثر گلوله ه��اي خمپاره بعثي ها مجروح 
مي ش��دند در همان منطقه درمان مي  كرديم و 
به عقب انتقال نمي داديم. در اين مدت هيچ يك 
از نيروهاي مس��تقر در خط تماسي با خانواده از 
طريق تلفن يا نامه نداشتند. بعضاً خانواده هاي 
آنها به مراكز س��پاه مراجع��ه مي كردند و اظهار 
مي داش��تند فرزندانشان مفقود ش��ده اند چون 
هيچ خبري از آنها ندارند. در كارهاي مهندسي 
60 الي 70 نيرو از خارج اس��تان مازندران مثل 
خراسان رضوي آورده بوديم كه فرماندهان لشكر 
را نشناس��ند. به آنها گفته بوديم مأموريت شما 
احياي نخلستان است. خودمان را هم نيروهاي 
جهاد سازندگي معرفي كرده بوديم. حتي مرا به 
عنوان مهندس كش��اورزي مي شناختند. شب 
عمليات تازه متوجه شدند ما سپاهي هستيم و 
من هم فرمانده تيپ عمل كننده در اين عمليات 

هستم. 
عامل ديگر موفقي��ت ما انج��ام عمليات فريب 
بود. تمام يگان هاي ما در هور و ش��لمچه اقدام 
به عمليات شناس��ايي كردند. حت��ي يك نفر از 
لشكر ما اسير ش��ده بود اما او هم هيچ اطالعاتي 
از عمليات اصلي ما در خط فاو نداشت. خودش 
هم فكر مي كرد كه قرار است لش��كر ما در هور 
عمليات كند. همچنين دو شب قبل از عمليات 
اقدام به قشون كشي لشكر از اهواز تا هور كرديم 

كه دشمن را منحرف كرد. 
با توجه به اينكه عبور اين همه رزمنده 
از اروندرود با آن ج�ذر و مدهايش كار 
آس�اني نبود، چه دوره هاي آموزشي را 

پشت سر گذاشته بوديد؟ 
 از جمله اقدامات قبل از ش��روع ه��ر عملياتي، 
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه همان عمليات 
بود. بيشتر نيروهاي حاضر در عمليات نيروهاي 
بس��يجي بودند كه الزم ب��ود آموزش هاي ويژه 
همان عمليات را ببينن��د. در عمليات والفجر 8 
اولين و مهم ترين دوره، آموزش غواصي بود كه 
هم نيروه��اي اطالعات عمليات و شناس��ايي و 
هم گردان هاي خط شكن بايد آموزش غواصي 
مي ديدند. دوره ديگر آموزشي به عمليات سوار 
و پياده ش��دن از قايق و عبور از باتالق در زمان 
جذر و پايين آمدن آب اروند مربوط بود. باز دوره 
س��وم آموزش��ي، عمليات جنگ در نخلستان و 
جنگ شهري براي پاكسازي شهر فاو بود. براي 
اين كار گردان ها در شهرهاي آبادان و خرمشهر 
در مكان هايي كه مردم مستقر نبودند و خالي از 
سكنه بود آموزش مي ديدند. اينها دوره هاي ويژه 

آموزشي براي انجام عمليات والفجر8 بود. 
والفجر8 براي شما يادآور چه دوستان 

شهيدي است؟
جا دارد همين جا از برخي ش��هداي لش��كر 25 

گفت وگوي »جوان« با فرمانده تيپ 2 لشكر 25 كربال  در عمليات والفجر8

عبور از اروند مانور قدرت رزمندگان ايراني بود

منطقه از نظ�ر نظامي ب�ه هيچ عنوان 
آماده عملي�ات نب�ود و پي�ش از اين  
آنج�ا عملياتي چ�ه از طرف دش�من 
و چه از طرف خ�ودي انج�ام نگرفته 
بود و ب�ه دليل ب�اال بودن س�طح آب 
حداكثر مي توانس�تيم 1/5 متر زمين 
را حف�ر كني�م. اگر بيش�تر خ�اك بر 
مي داش�تيم، آب از س�طح زمين مثل 
چش�مه بيرون مي زد،ب�ه همين دليل 
در اي�ن مدت ب�ا احتي�اط كام�ل كار 
 كرديم و دش�من هم متوجه آن نش�د
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در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 3 8
2 3 7

7 6 1
4 8

8 9 5
6

9 1 4
7 2 9
3 4

965271348
241583796
837649125
458136972
673892451
192754863
586917234
724368519
319425687

كربال ياد كنم. شهيد علي اصغر خنكدا، فرمانده 
گردان امام محم��د باقر)ع( ب��ود؛ گرداني كه در 
مرحله دوم بايد سوار بر قايق به خط دشمن مي زد. 
خنكدا كنار ساحل آرپي جي به قايقش اصابت كرد 

و به شهادت رسيد. 
همچنين ش��هيد صادق مكتبي، فرمانده گردان 
سيدالش��هدا)ع( بود كه در جريان پاتك دشمن 
در فاو شهيد شد. شهيد عظيمي، جانشين گردان 
امام حسين)ع( در ادامه عمليات تا كارخانه نمك 
پر كشيد. شهيد سيدمحمد گلگون از مهندسي 
لش��كر در حال خاكريز زدن در نزديكي كارخانه 
نمك به شهادت رسيد. شهيد ناصر چرخي زاده 
هم از مهندسي لشكر بود كه در همين عمليات 

آسماني شد. جا دارد ياد همه شهداي بسيجي و 
سپاهي كه از شروع تا پايان اين عمليات به شهادت 

رسيدند را گرامي بداريم. 
اگر مي شود مروري بر روند انجام عمليات 

داشته باشيم. 
با اعالم رمز عمليات، نيروهاي غ��واص براي باز 
كردن هشت معبر انتخاب شده داخل آب حركت 
خود را آغاز كردند. نيروهاي موج دوم نيز س��وار 
قايق ش��دند و در نهرهاي فرعي منتظر دس��تور 
حركت شده و تمامي سالح ها در مكان هاي تعيين 
شده مستقر ش��دند. اما حدود نيم ساعت قبل از 
عمليات، دشمن ش��روع به تيراندازي و انداختن 
پروژكتورهاي قوي در آب و اجراي آتش سنگين 
كرد به طوري كه همه م��ا فكر كرديم عمليات لو 
رفته است. براي همين بالفاصله درخواست شروع 
همزمان مرحله دوم و سوم طرح را از فرماندهي 
لشكر كرديم. فرمانده لشكر هم از قرارگاه كسب 
تكليف كرد. چون در جناحين ما لشكرهاي ديگر 
بودند و بايد همه لشكرها با هم عمليات را شروع 
مي كردند دس��تور ش��روع را بايد قرارگاه صادر 
مي كرد ولي قرارگاه دس��تور س��كوت راديويي 
يعني خاموشي بيسيم ها و واكنش نشان ندادن 
به آتش  دشمن را داد كه دستور درستي هم بود 
چون پس از پيروزي و بازجويي از اسرا معلوم شد 
آن ش��ب بعثي ها براي آزمايش ، مانور و امتحان 
پروژكتورهاي ارسال ش��ده از قرارگاه خودشان 

آن اق��دام را انجام داده بودند ك��ه تحمل،صبر و 
تدبير فرماندهان ما باعث ش��د عمليات لو نرود 
و همه چيز طبق برنامه و طراح��ي از قبل انجام 
گيرد. بارش باران و طوفان در آن شب باعث شد 
دشمن نگهباني خود را ضعيف كند و به سنگرها 
پناه ببرد. عمليات هم به رغم سختي بسيار زياد 
به موفقيت رسيد و تا صبح و روشن شدن هوا خط 
اول دش��من شكسته شد و پاكس��ازي هم انجام 
گرفت. همچنين الحاق با جناحين ايجاد ش��د و 
ش��هر فاو به محاصره رزمندگان درآمد. از صبح 
تا عصر همان روز از يك طرف بايد شهر را از لوث 
وجود دشمن پاكس��ازي و از طرف ديگر پدافند 
مي كرديم تا جلوي پاتك هاي دشمن را بگيريم. 
در واقع اين عمليات تا حدود 80 روز تا رسيدن به 
كارخانه نمك ادامه داشت. تا اينكه خط پدافند در 

كنار كارخانه نمك تثبيت شد. 
مي گويند عمليات والفج�ر8 در تعيين 
سرنوشت جنگ تأثيرگذار بود. اگر اين 
عمليات به موفقيت نمي رس�يد يا اصاًل 
انجام نمي شد جنگ چه سرنوشتي پيدا 

مي كرد؟
دستاوردهاي اين عمليات و نتايج آن در هشت 
س��ال دفاع مقدس بي نظير بود. هم ايران و هم 
عراق در يك سال توان انجام فقط يك عمليات 
بزرگ و چند عمليات متوسط،كوچك و ايذايي 
را داشتند. چون پس از هر عمليات بزرگ وقت 
زيادي را بايد صرف بازس��ازي يگان هاي آسيب 
ديده و تهيه تجهيزات،مهمات و آماده كردن آنها 
براي عمليات بعدي مي كردند و اين حدود يك 
سال طول مي كشيد. ايران هم الزم بود هر سال 
يك عمليات بزرگ انجام ده��د تا آتش افروزي 

صدام فروك��ش كند. اگر اين عملي��ات را انجام 
نمي داديم، دشمن پيشدس��تي مي كرد و مثل 
س��ال 67 يك عمليات بزرگ را انج��ام مي داد. 
آن موقع ما بايد فقط دف��اع مي كرديم،بنابراين 
عمليات والفجر8 براي فرو نشاندن جنگ افروزي 
دشمن بعثي الزم بود تا تلفات سنگين نيرويي و 
لجستيكي از دشمن گرفته شود و اين ضرورت 
نظامي آن سال بود. واقعاً هم در سرنوشت جنگ 
تأثيرگذار شد. اگر بخواهم برخي دستاوردهاي 
اين عمليات را برش��مارم بايد به مواردي چون 
انهدام ارتش ص��دام از نظر تجهي��زات و نيرو، 
انهدام نيروي درياي��ي عراق به طور كامل، قطع 
دس��ت ارتش عراق از آب ه��اي خليج فارس و 
بستن تنها راه ورود آنها به خليج فارس، انهدام و 
تصرف پايگاه هاي موشكي دشمن كه كشتي هاي 
نفتي و تجاري ايران را در خليج فارس با موشك 
هدف قرار مي داد، تخلي��ه جزيره بوييان كويت 
كه در اختيار ع��راق بود ب��راي تهديد آب هاي 
خليج فارس، صدور قطعنامه 582 توسط شوراي 
امنيت، قطع كامل صادرات نفت عراق از طريق 
خليج فارس به آب هاي آزاد جهان، نشان دادن 
قدرت جمهوري اسالمي ايران به جهان با عبور 
از س��خت ترين رودخانه جه��ان و افزايش توان 
نظامي ايران با به دست آوردن سالح ها ، مهمات 
و تجهيزات جديد اشاره كنم. عبور از اروند مانور 

قدرت رزمندگان ايراني بود. 

در عمليات والفجر8  هر س�ه مرحله 
پيش بيني ش�ده براي شكس�تن خط 
اجرا شد و مراحل بعدي تعقيب دشمن 
و محاصره ش�هر ف�او و بس�تن عقبه 
دش�من تا آب هاي خورعبداهلل انجام 
گرفت.  روز بعد شاهد پاكسازي شهر 
و تصرف نقاط مهم شهر و نصب پرچم 
حضرت امام رضا )ع( توس�ط فرمانده 
لشكر 25 كربال روي مناره مسجد شهر 
فاو بوديم  و مقابله با پاتك هاي دشمن 
و جنگ خاكريزها ت�ا كارخانه نمك و 
پدافند معقول و منطقي و انهدام قواي 
دش�من تا حدود 80 روز ادامه داشت
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