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 ازرمضانتاخيبر
متولد سال 44 هستم و اصالتي تبريزي دارم. 
سال 61 كه مي خواستم به جبهه بروم 16، 17 
ساله بودم. وقتي مي ديدم همسن و سال هايم 
به جبهه مي روند، هيچ عذر و بهانه اي نداشتم 
اال اينكه رخت رزم بپوشم و رهسپار شوم. بين 
سال هاي 61 تا 62 بارها به جبهه اعزام شدم. 
در دو عمليات بزرگ رمض��ان و خيبر حضور 
داشتم. در هر دو اين عمليات نيز مجروح شدم. 
در رمضان از ناحيه دست و بيني مجروح شدم 
و موج انفجار مرا گرفت. باز در عمليات خيبر 
دچار موج گرفتگي شدم و پايم تركش خورد. 
مجموع اين مجروحيت ها باعث شد ديگر نتوانم 
به جبهه بروم و از حضور در كنار رزمندگان با 

صفاي آن دوران محروم شوم. 

 دلتنگدوستانشهيد
جبهه عشق مي خواست و شور و شعور. آنجا 
دل ها به هم نزديك بود و برادري و رفاقت حرف 
اول را مي زد. من با اينكه مجروحيت سختي 
داشتم و هر سال دو الي سه بار كارم به بستري 
شدن مي كشيد، اما هميش��ه دلم با بچه هاي 
جنگ بود. بعد از جنگ تنها چيزي كه خيلي 
اذيتم مي كرد، شهادت بهترين دوستانم بود. 
حتي براي مدتي كاماًل افس��رده ش��ده بودم. 
متأسفانه هرچه سنم باالتر مي رفت، عوارض 
جانبازي بيشتر خودش را نشان مي داد. اوايل 
كار آزاد داشتم تا اينكه از كار افتاده شدم. االن 
بيشتر خانه هستم و تنها چيزي كه اميدوارم 

مي كند، ياد بچه هاي جنگ است. 
 خيبروخيبريها

هر لحظه جبهه پر از خاطره بود. در عمليات 
دوستان زيادي را به چشم برهم زدني از دست 
مي داديد. قب��ل از عمليات با هم روبوس��ي و 

خداحافظ��ي مي كردي��م و يك س��اعت بعد 
مي ش��نيديم فالني ش��هيد ش��ده است. آن 
يكي مجروحي��ت يافت��ه و ديگ��ري مفقود 
اس��ت. در عمليات خيبر  دوس��تي داشتم به 
اسم س��يدمهدي كاظمي كه االن كمابيش 
با هم ارتباط داريم. آن زمان ايش��ان 14 سال 
بيشتر نداشت. خيبر را خيبري ها مي شناسند. 
عملياتي سخت و دش��وار در منطقه هور كه 
دش��من براي اولين بار به صورت گس��ترده 
از بمب هاي شيميايي اس��تفاده كرد. در اين 
عمليات تلفات زي��ادي داديم. ه��ر آن خبر 
مجروحيت يا شهادت دوستي را مي شنيديم. 

 لحظاتآخر
در اثناي عمليات يكي از دوستان آمد و گفت 
سيدمهدي بدجوري مجروح شده است بايد 
سريع به پش��ت جبهه منتقلش كنيم. همراه 
دوس��تم باالي س��رش رفتم. امدادگر داشت 
سيد را مداوا مي كرد. رسيدم و ديدم از ناحيه 
سر و پا مجروح شده است. امدادگر رو به من 
گفت:»س��رش رو روي دس��تت بگير اخوي، 
سعي كن آرومش كني!« از روي تجربه متوجه 
منظورش شدم. مي خواست كاري كنيم سيد 
كمتر درد بكشد و اين دم آخري خودش را در 
حلقه دوس��تانش ببيند. ظاهراً از دست هيچ 

دكتري هم كاري ساخته نبود!

 خبرشهادت
سيد داش��ت درد مي كش��يد و من نااميدانه 
نگاهش مي كردم. يك آن ديدم دستش را كه 
از شدت درد مشت كرده بود، باز كرد. حدس 
زدم روح از جسمش خارج شده و تمام كرده 
است. عمليات ادامه داشت و نمي توانستيم آنجا 
معطل شويم. ناراحت و گريان از باالي سر سيد 
عبور كرديم و رفتيم. كمي بعد من هم از ناحيه 
پا مجروح شدم. بايد به عقب برمي گشتم و قبل 
از برگش��ت پيش خودم گفتم بروم و با كمك 
دوستان، پيكر سيد را به عقب منتقل كنيم. 
رفتم به همان جايي كه مجروح ش��ده بود اما 
سيد را پيدا نكردم. به بيمارستان رفتم و حالم 
كه بهتر شد، براي دادن خبر شهادت سيد به 
شيراز رفتم. خانواده سيد از سرنوشت او هيچ 
اطالعي نداشتند. هر طور شده خبر شهادتش 

را داديم و برايش مراسم گرفتند. 
 باورتنميشود!

چند روز بع��د كه به ش��هر خودم برگش��ته 
بودم، يكي از دوستان زنگ زد و گفت خبري 
دارم كه بش��نوي باورت نمي ش��ود. پرسيدم 
چيست؟ گفت سيدمهدي زنده است و فالن در 
بيمارستان به هوش آمده است. از تعجب داشتم 
ش��اخ درمي آوردم. خودم با همين چشم هايم 
ديدم كه سيد شهيد ش��د. حاال مي گفتند او 
زنده است! به عيادتش رفتيم و برايمان تعريف 
كرد كه چطور براي مدتي در آمار شهدا بود و در 
سردخانه به هوش آمده. سيد معادالت پزشكي 

را برهم زده بود. 
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شديد؟
من از گردان ض��دزره كه از مجموع ادوات كل 
بود و س��ردار عزيز جعف��ري فرماندهي اش را 
برعهده داش��ت در اين عمليات شركت كردم. 
ساعت 10 شب 20 بهمن سال 1364 نيروهاي 
غواص عمليات را شروع كردند و پيش رفتند 
و زماني كه مستقر شدند نيروهاي بعدي عمل 
كردند و بعد ما از واحد ضدزره مستقر شديم. 
ما نيروي ضدزره و موشك ماليوتكا بوديم كه 
مخصوص زدن تانك و نفربر ب��ود. فرمانده  ما 
سردار شهيد خسرو امينيان از بچه هاي جنوب 
و از شهداي شاخص دفاع مقدس بود كه سال 

1367 در شلمچه شهيد شد. 
آمادهس�ازيبرايعملي�اتراازچه

زمانيشروعكرديد؟
ما از يك ماه قبل توجيه شده بوديم كه عملياتي 
بزرگ را انجام خواهيم داد منتها به دليل مسائل 
امنيت��ي نمي گفتند در كدام مح��ور عمليات 
انجام مي ش��ود ولي از يك ماه قب��ل آمادگي 
الزم را كس��ب  كرده بوديم. منافقين و ستون 
پنجم در منطقه به دنبال جمع كردن اطالعات 
بودند و بايد سلس��له مراتب اطالعاتي رعايت 
مي ش��د. فرماندهان رده باال كاماًل براي انجام 
عمليات توجيه شده بودند و ما به عنوان نيروي 
عمل كننده كمي بعد در جريان قرار گرفتيم. 
قرارگاه از ماه ها قب��ل برنامه ريزي براي انجام 
عمليات را شروع كرده بود و تا به ما برسد زمان 
مي برد. يك سري از غواصان قرارگاه در مقر ما 
مستقر شدند. چون ما از نيروهاي بومي بوديم 
با بچه هاي اطالعات عمليات براي شناس��ايي 

مي رفتيم كه غواصان هم همراهمان بودند. 
ب�راياي�نعملي�اته�ممنافقينو

جاسوسانفعاليتزياديداشتند؟
اين نيروه��ا جرئت داش��تن مقر و پاي��گاه را 
نداش��تند و به صورت تك نفره در قالب راننده 
يا ساير نيروها به محورها مي آمدند و به دنبال 
جمع كردن اطالعات بودند. نيروهاي اطالعاتي 
هم كاماًل حواسشان جمع بود و چندين بار هم 
ستون پنجم را شناسايي و دس��تگير كردند. 
موارد امنيتي در اين عمليات به خوبي رعايت 
ش��د و اتفاقاتي كه براي كرب��الي4 رخ داد را 
شاهد نبوديم. طرح ريزي و شناسايي عمليات 
خيلي دقيق انجام شد. نيروهاي سپاه و جهاد 
سازندگي عملكرد خيلي خوبي در اين عمليات 

داشتند. 
درفاصلهزمانيعملياتبيتالمقدس
تاعملياتوالفجر8جبه�همادراين

چندس�البافرازونشيبمواجهبود.
درس�ال1364كهعملياتوالفجر8
انجامشدتوازنقوادرجبههووضعيت
روحيوروانيرزمندگانچطوربود؟

از اول جنگ تا س��الي كه عمليات والفجر8 را 
انجام داديم نيروها مدام در حال تجربه اندوزي 
بودن��د. در خيب��ر و ب��در در منطق��ه جفير و 
طالئيه باتالق ه��اي عميقي بود ك��ه به دليل 
كم بودن تجربه مان به مشكل برخورديم ولي 
در عمليات هاي بعدي ديگ��ر راه عبور را پيدا 
كرديم. در عمليات والفجر8 از تمام تجربيات 
قبلي مان استفاده كرديم و مي دانستيم در اين 
عمليات پيروز خواهيم شد. همه توجيه شده 
بوديم. نيروهاي غواص كه عمل كردند و منطقه 
در اختيار رزمندگانمان افتاد پل ها به سرعت 
زده شد تا ساير نيروها وارد منطقه شوند، يعني 
از ساعت حدود 10 شب تا زماني كه هوا هنوز 
گرگ و ميش بود اين پل ها زده شد. نيروها از 
قبل توجيه شده بودند و آمادگي الزم را داشتند 
و پس از نصب پل ها س��ريع وارد عمل شدند. 
تجربيات گذش��ته خيلي به كمكمان آمد. در 
سال 59 عمليات نمي كرديم كه هنوز بي تجربه 
باش��يم بلكه رفته رفته آمادگ��ي و تجربه مان 
بيشتر شده بود و براي انجام عمليات هاي بزرگ 

كاماًل توجيه و آماده بوديم. 
نيروهايغواصراعموممردممعموالًً
باعملياتكربالي4ب�هيادميآورند،
درحاليكهدراينعملياتكاربزرگي
راانجامدادندويكيازش�گفتيهاي
جن�گرارق�مزدن�د.ازنق�شمهم
غواصاندراينعملياتودرش�رايط

سختآنروزهابگوييد.
درست است منطقه عملياتي، جنوب كشور 
بود ولي شب ها هوا سرد و دريا مواج مي شد. 
االن اگر براي يك لحظه آب سرد به صورتمان 
بخورد دچار شوك مي شويم حاال  تصور كنيد 
كاماًل بدن داخل آب س��رد برود. هدف همه 
بچه ها پي��روزي در عمليات ب��ود و واقعاً كار 
سختي پيش رويشان بود. آنها خودشان را براي 
ش��هادت هم آماده كرده بودند و مي دانستند 
راه برگشتي وجود ندارد ولي باز با تمام قدرت 
عمل  كردند. ما غواصي داش��تيم كه 16 ساله 
بود اما كاماًل آماده و توجيه ب��ود و از اهميت 
كارش آگاهي داش��ت. اين نيروها در شمال 
كشور آماده شده بودند و طوري نبود كه بدون 
آمادگي وارد عمليات شوند. از قبل، دوره هاي 

آبي- خاكي را گذرانده بودند و با سختي هاي 
كار آشنايي داش��تند. نيروهاي غواص كاري 
انجام دادند كه ام��روز در دنيا زبانزد اس��ت. 
وقتي جنگ به پايان رسيد كارشناسان نظامي 
كشورهاي همجوار به ايران آمدند و وقتي وارد 
منطقه عملياتي والفجر8 ش��دند از چگونگي 
عبور  نيروهاي غواص از اروند و پل زدن روي 
آن تعجب  كردن��د. اراده و روحيه اي كه خدا 
به نيروها داده ب��ود بي نظير بود. نس��ل االن 
بايد بدانند اين نيروه��ا آن زمان چه زحماتي 
كش��يده اند. ش��ايد خيلي ها فقط بدانند كه 
رزمندگان ش��هر فاو را گرفته اند ولي ديگر از 
جزئيات و سختي هايش خبر نداشته باشند. 
وقتي پل هاي ش��ناور زده شد نيروهاي پياده 
و گردان زرهي را به منطقه بردند. بيش��تر از 
دو س��ال آن منطقه در اختيار ما بود و عبور و 
مرور با اين پل ها انجام مي شد. بدون غواصان 
ما نمي توانستيم عمل كنيم. بايد غواصان وارد 
آب مي شدند و نقش شان بسيار حياتي بود. اگر 
غواص ما نمي رفت و پل زده نمي شد به هيچ 
عنوان عمليات موفق نمي شد و نيروها مجبور 
به عقب نشيني مي ش��دند. شب اول عمليات 
موج انفجار دشمن تعدادي از بچه هاي غواص 
را ش��هيد كرد با اين حال بچه ها پيش��روي 
و از موانع عب��ور كردند و توانس��تند پل ها را 
بزنند. كارشناسان خارجي مي گفتند چطور 
اين لوله ها روي آب سوار ش��ده اند كه وسط 
دريا از هم باز نمي ش��وند و از ق��درت فني- 

مهندسي مان شگفت زده مي شدند. 
نيروهايضدزرهه�مهماناولينروز

عملياتواردشدند؟
وقتي غواصان رفتن��د، نيروهاي پي��اده وارد 

عمل ش��د و بعد ضدزره وارد ش��د. ضدزره به 
موش��ك ماليوتكا و خمپاره مربوط مي شود تا 
تانك هاي دش��من را منهدم كند. تيپ زرهي 
لش��كر 8 نجف اش��رف و گردان پياده لش��كر 
محمد رس��ول اهلل)ص( و نيروهاي لشكر 14 
امام حسين)ع( حضور خيلي تأثيرگذاري در 
اين عمليات داش��تند. نيروهاي لشكر عاشورا 
و غواصان اين لشكر بسيار فعال بودند و خيلي 
خوب عمل كردند. مس��افت زياد ب��ود و براي 
انجام عمليات نمي شد تنها به يك لشكر متكي 

شد و همه بايد پاي كار مي آمدند. 
زمان�يكهعملي�اتانجامش�داصل
غافلگيريرارعايتكرديمودش�من

ازحضورماغافلگيرشدهبود؟
نيروهاي اطالعات- عمليات شناسايي هاي الزم 
را به خوبي انجام دادند و فرماندهان هم غواصان 

را توجيه كردند. دش��من دوربين هاي مادون 
قرمزي داشت كه شب را مثل روز نشان مي داد، 
بايد با احتي��اط عمليات را انج��ام مي داديم. 
افس��ران بعثي كه در اين عمليات اسير شدند 
مي گفتند فكر نمي كرديم ب��ا وجود اين همه 
س��نگر،مانع و امكانات بتواني��د از اروند عبور 
كنيد و  نيروهايت��ان در اين حجم عمل كنند. 
برايشان خيلي عجيب بود. مي گفتند اصاًل فكر 
نمي كرديم در يك شب بتوانيد عمليات را انجام 
دهيد و از اين آب خروشان عبور كنيد. برايشان 
غيرقابل تصور ب��ود. نيت بچه ها اي��ن بود كه 
هرطور شده به آب بزنند و اين منطقه را بگيرند 
و ب��ا اراده اي محكم نيتش��ان را عملي كردند. 
رزمندگان مي گفتند بايد قدرتمان را به صدام و 
حاميانش نشان دهيم. وقتي اين عمليات انجام 
شد صدام و ساير كشورها متوجه قدرت ايران 
شدند. فهميدند ايران همان طور كه خرمشهر 
و سوس��نگرد را آزاد كرد اين ت��وان را دارد كه 
بخش��ي از خاك دش��من را در اختيار بگيرد. 
اهميت فاو براي هر دو كش��ور خيلي زياد بود. 
شهر فاو شهر اسكله و بنادر نفتي است. دو شهر 
مشرف به مناطق نفتي از نظر استراتژيك بصره 
و فاو هستند كه از نظر درآمد نفتي و اسكله هاي 
تجاري بس��يار اهميت دارن��د و در نتيجه اين 
عمليات ايران بر سواحل اروند، ساحل شمالي 
خورعبداهلل و شبه جزيره فاو مسلط و راه ورود 
عراق به خليج فارس از طريق فاو مسدود شد. 
همچنين غنيمت خوبي هم از دشمن گرفتيم؛ 
مهمات، قبضه خمپاره، سالح سبك، جيپ و 
نفربر. در منطقه خودش��ان عمل كرديم و آنها 
همه چيز را رها كردند و رفتند. نيروهايي هم 
كه نتوانس��ته بودند عقب نش��يني كنند اسير 
شدند و در اين عمليات اسير زيادي از دشمن 
زياد گرفتيم. پس از يك سال كه نيروها كاماًل 
تثبيت ش��دند تعدادي از رزمن��دگان در فاو 
مستقر ش��دند و تعدادي به عقب بازگشتند. 
صدام با ساير كشورهاي هم پيمانش اتحادي 
عليه ايران بس��ت و به دنبال راهي براي خارج 

كردن ايران از آن منطقه بود. 
جانبازيشمادركجااتفاقافتاد؟

همان روز اول عمليات دشمن آتشبار سنگيني 
روي س��ر رزمندگان ريخت. غروب اولين روز 
عمليات ما به سمت مس��جد فاو مي رفتيم كه 
خمپاره دشمن نزديكمان اصابت كرد. ما فقط 
شانس آورديم خمپاره120 در منطقه باتالقي 
و گل آلود خورد و اگر روي خش��كي و آسفالت 
مي خورد تلفات زيادي مي گرفت. تركش و موج 
انفجار خمپاره مجروحمان كرد و ما را به عقب 

انتقال دادند و در بيمارستان بستري شديم. 
درپاياناگرخاط�رهايازفرماندهان
بزرگدف�اعمقدسدراي�نعمليات

داريدبرايمانبگوييد.
خاطرم اس��ت حاج حس��ين خرازي با اوركت 
و كالهش در منطقه حضور داش��ت و ايش��ان 
به من برادر اكب��ر مي گفت. من يك س��ال و 
اندي نيروي ايش��ان ب��ودم و وقتي م��ن را در 
منطقه ديد شناخت. با يك ظاهر ساده و بي ريا 
حضور داشت و هميشه به رزمندگان حاضر در 
منطقه سر مي زد و به آنها روحيه مي داد. وجود 
حاج حس��ين خرازي براي هم��ه رزمندگان 
روحيه بخش بود. حاج احمد كاظمي را هم در 
همين عمليات و در محور  ديدم. وجود ايشان 
هم ب��راي جبهه ها وزن��ه اي بود. اگ��ر نيرويي 
مجروح مي شد همين فرماندهان لشكر، نيرو 
را به عقب انتقال مي دادن��د و طوري نبود كه 
بخواهند به ديگران فرم��ان دهند. ما با چنين 

روحيه اي عمل كرديم و موفق شديم. 

گفتوگوي»جوان«بايكيازنيروهايضدزرهوازجانبازانعملياتوالفجر8

عملکرد غواصان در نبرد فاو شگفتي کارشناسان نظامي را برانگيخت
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كشوربودوليش�بهاهواسردودريا
مواجميش�د.اگربراييكلحظهآب
سردبهصورتمانميخورددچارشوك
ميش�ديمحاالتصوركنيدكاماًلبدن
داخلآبس�ردميرف�ت.هدفهمه
بچههاپيروزيدرعملياتبودوواقعًا
كارس�ختيپيشرويش�انبود.آنها
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