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اوايل جنگ يك برادر ارتش��ي بود كه نحوه 
ش��ليك با آرپي جي را به ما آموزش مي داد. 
ايش��ان مي گفت به ش��كل اصولي بايد يك 
نفر موقع شليك، كمر آرپي جي زن را بگيرد، 
اما بعدها در جبهه متوجه شديم روش هاي 
ديگري هم براي شليك آرپي جي وجود دارد 
و اصاًل اگر بخواهيم روش اصولي آن را به كار 
ببريم امكان پذير نيست. كمك آرپي جي زن 
داش��تيم، ولي آنها هم��ان تك تيراندازهايي 
بودند كه با تفنگ هاي انفرادي وارد عمليات 
مي ش��دند و گاهي هم گلوله هاي آرپي جي 
را در كوله شان حمل مي كردند و در صورت 
لزوم به آرپي جي زن مي دادند. اينكه كس��ي 
بخواهد كمر آدم را بگيرد و در شليك كمك 
كند، محدود به همان دوران آموزشي ماند و 

كاربردي در جنگ نداشت. 
به دليل قدرت زرهي دشمن، آرپي جي زن ها 
رفته رفته اهميت بيشتري در صحنه جنگ 
پيدا كردن��د. البته س��الح هاي ديگري مثل 
ماليوتكا و دراگون و غيره هم وجود داشتند 
كه عليه تانك استفاده مي شدند، اما هيچ كدام 
راحتي و فراگي��ري آرپي جي را پيدا نكردند. 
استفاده از اين س��الح راحت بود و بيشتر در 
ميان يگان هاي سپاه جا افتاد. شايد 90 درصد 
يگان ه��ا از آرپي جي ب��راي زدن تانك هاي 
دش��من اس��تفاده مي كردن��د و يگان هاي 
معدودي از برخي موشك اندازهاي متفاوت 
استفاده مي كردند. مثالً لشكر بيست وهفتي ها 
بهتر از ديگر يگان ه��ا از ماليوتكا اس��تفاده 
مي كردند. غير از اين لش��كر، باقي لش��كرها 

راحت تر بودند كه از آرپي جي استفاده كنند. 
هرچند در خود لش��كر27 هم يك گردان به 
نام گردان ش��هادت وجود داش��ت كه عمده 
نيروهاي آن آرپي جي زن بودند و به اين دليل 
نام گردانشان شهادت بود كه آرپي جي زن ها 
در مصاف ب��ا تانك ها احتمال شهادتش��ان 

زياد بود. 
در ط��ول دف��اع مق��دس هي��چ عملي��ات 
زميني را نمي توانيد پي��دا كنيد كه از وجود 
آرپي جي زن ها محروم باش��د. آنه��ا بايد به 
مصاف تانك ها، نفربرهاي زرهي، سنگرها و 
ماشين هاي دش��من مي رفتند و هيچ كسي 
نمي تواند حتي يك عملي��ات را نام ببرد كه 
دشمن در آن از ادوات و ماشين هاي زرهي يا 

سنگرهاي بتني بهره نبرده باشد. 
حفره روباه ها يكي از حربه هاي آرپي جي زن ها 
بود كه معم��والً چندين مت��ر جلوتر از خط 
خ��ودي در زمين حفر مي ش��د. ش��كل اين 
حفره ها به النه روباه ش��باهت داش��ت و به 
همين خاط��ر به آن حفره روب��اه مي گفتند. 
آرپي جي زن ها در داخل اين حفره ها مخفي 
مي شدند تا وقتي كه تانك هاي دشمن به قصد 

شكستن خط خودي وارد عمل شدند، تانك ها 
را شكار كنند. اين كار مي توانست از نزديكي 
ماشين هاي زرهي دشمن به خطوط خودي 
جلوگيري كند. اما خب براي آرپي جي زن ها 
خطرات زيادي داش��ت؛ چراكه از بدنه اصلي 
نيروها جدا مي افتادند و در مصاف با تانك ها با 

مخاطرات بسياري روبه رو مي شدند. 
من خ��ودم در عمليات والفج��ر8 و نزديكي 
كارخانه نمك يكي از س��خت ترين نبردها را 
با تانك هاي دشمن شاهد بودم. آنقدر تانك 
در منطقه بود كه از انفجار تعدادي از آنها، كل 
منطقه روشن شده بود. در يك موقعيت وقتي 
ما به صحنه نبرد رسيديم، ديدم نيروهاي قبل 
از ما تانك هاي دشمن را لت و پار كرده و از آنها 
عبور كرده اند، ولي سرعت كار به قدري زياد 
بود كه هنوز تعدادي از تانك ها سالم بودند. با 
اين وجود بچه ها از آنها عب��ور كرده و جلوتر 
رفته بودند. ما هم زحمت تانك هاي باقي مانده 
را كشيديم! معني گورس��تان تانك را من در 

والفجر8 فهميدم. 
در كربالي5 هم ش��اهد انب��وه ادوات زرهي 
دش��من بوديم. در اي��ن عمليات ب��ه اندازه 
نبردهاي بزرگ عالم مثل جنگ جهاني دوم، 
عراقي ها تانك و نفربر وارد منطقه كرده بودند. 
آدم از ديدن آن همه تانك وحشت مي كرد. 
ولي وقتي روز بعد جنازه تانك هاي دشمن را 
مي ديديم كه كنار جاده روي هم تلنبار شده  
است، ناخودآگاه شعار معروف بسيجي ها را 
زير لب زمزمه مي كرديم؛ ماشاءاهلل حزب اهلل، 

آرپي جي زن حزب اهلل...
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ايدهعملياتآبي-خاكي
سال 1364 به نظر مي رسيد منطقه جنوب و 
غرب براي عمليات كردن به بن بست رسيده 
بودند. رزمندگان به س��ختي مي توانستند به 
اهدافش��ان در مناطق مورد نظر برس��ند و به 
همين خاطر به دنبال پيدا كردن راهكاري براي 
نفوذ به خطوط دل دشمن بودند. ارتش بعث 
نيز به لحاظ امكانات زرهي از ايران پيشرفته تر 
بود و قدرت ابت��كاري بيش��تري روي زمين 
داشت. بهترين ايده فرماندهان عمليات كردن 

از درون آب و غافلگيري دشمن بود. 
دو عمليات بدر و خيبر با همين منظور طراحي 
شدند. در اين دو عمليات به اهداف كامل خود 
نرسيديم ولي يك تجربه گرانبها و باارزش در 
اختيار فرماندهان قرار گرف��ت و آنها متوجه 
شدند كه مي توانند از داخل آب عمل كنند و 

توانايي اين كار را دارند. 
اجتن��اب از جن��گ در زمين مس��طح پس از 
و  مقدمات��ي«  »والفج��ر  عمليات ه��اي 
»والفجريك« و در پ��ي آن ابتكار عمليات در 
هورالهويزه طي دو عمليات بزرگ خيبر و بدر 
به ويژه در عمليات خيبر، موجب انفعال رژيم 
عراق و ايجاد نگراني در ميان حاميان منطقه اي 
و بين المللي او ش��ده بود و متقاباًل جمهوري 
اسالمي ايران كه ابتكار عمل و برتري سياسي 
و نظامي را همچنان در دس��ت داشت، زمينه 
عمليات بعدي را با استفاده از تجربه عمليات 

در هور فراهم كرد. 
طراحيوالفجر8

طراحي عمليات والفجر8 يك��ي از بهترين و 
مهم ترين اتفاقات جنگ بود. عمليات والفجر8 
با ايده شهيد حس��ن باقري و پشتيباني هاي 
محسن رضايي جهت عبور از رودخانه مواج و 
وحشي اروند طراحي شد. آبگرفتگي و سست 
بودن زمين در فصل زمستان موجب مي شد كه 
دشمن امكان مانور زرهي نداشته باشد و قادر 
به استقرار توپخانه روي زمين سست نيز نبود. 
از سوي ديگر ابري بودن، مه گرفتگي و بارش 
باران در بيش��تر اوقات، براي ني��روي هوايي 
دش��من نيز محدوديت ايجاد مي كرد. موارد 

فوق براي انجام عمليات تسهيل كننده و حسن 
محسوب مي ش��د؛ البته باتالقي بودن زمين 
براي اس��تقرار توپخانه خودي نيز محدوديت 
به وجود مي آورد كه نياز به زيرس��ازي داشت 
و اين كار با پدسازي در پوشش نخلستان هاي 
بهمنش��ير و ارون��درود و اح��داث جاده هاي 
مخصوص گسترش توپخانه در جنوب منطقه 
خسروآباد در مدت چند ماه توسط مهندسي 
جهاد سازندگي انجام گرفت. عبور از اروند در 
آن مقطع جنگ ي��ك كار غيرممكن بود. در 
مخيله عراقي ها نمي گنجيد كه كسي بتواند 
از دل رودخانه اروند به سالمت عبور كند و تا 
پيش از عمليات والفجر8 سابقه عبور از اروند 

وجود نداشت. 
عبورازرودخانهناآرام

اروند رام شدني نيست. به هيچ شناگر ماهري 
س��واري نمي دهد. 400 تا 1200 متر عرض 
دارد و با جزر و مد بيش از چهارمتر چش��م ها 
را خيره مي كند. در هنگام جزر، آب با سرعت 
زيادي از شمال به جنوب و رو به خليج فارس 
مي ريزد. در هنگام َمد اين را با خشونت و خشم 

بازمي گرداند. 
عراقي ها در طول جنگ هيچ گاه نتوانس��تند 
از هيچ كجاي اروند پل بزنن��د اگر هم بعضي 
جاه��ا مي گوين��د عراقي ه��ا روي ارون��د پل 
زده اند، درست نيس��ت. فرماندهان عراقي در 
كتاب هايشان مثل »ويرانه هاي دروازه شرقي« 
اشاره كرده اند كه به فكر عبور از اروند و گرفتن 
آبادان افتاديم ولي وقتي ديديم نمي شود، 45 
كيلومتر راه را براي گرفتن آبادان دور كرديم. 

در جبهه خ��ودي ب��راي عب��ور از اروند ايده 
آموزش غواص ها ش��كل گرفت. ع��ده اي از 
غواص ها پيش��تر براي عملي��ات خيبر و بدر 
آموزش دي��ده بودند و حاال باي��د تعداد قابل 
توجهي غواص براي عملي��ات پيش رو مهيا 
مي ش��دند. اين رزمنده ها در ش��مال كشور 
آموزش مي ديدند و بدون آمادگي وارد عمليات 
نمي ش��دند. از قبل، دوره هاي آبي-خاكي را 
گذرانده بودند و با س��ختي هاي كار آشنايي 
داشتند. نيرو هاي غواص كاري انجام دادند كه 
امروز در دنيا زبانزد است. وقتي جنگ به پايان 
رسيد كارشناسان نظامي كشور هاي همجوار 
به ايران آمدند و وقت��ي وارد منطقه عملياتي 
والفجر8 ش��دند از چگونگي عب��ور نيرو هاي 

غ��واص از ارون��د و پ��ل زدن روي آن تعجب 
كردند. اراده و روحيه اي كه خدا به نيرو ها داده 

بود بي نظير بود. 
ابتكاريبينظير

سردار عبدالكريم عليزاده كه در دفاع مقدس 
مسئوليت آموزش غواصان را به عهده داشت، 
درباره ايده عمليات والفجر8 و عبور غواصان از 
رودخانه اروند به »جوان« مي گويد: »استفاده 
از غواصي در چنين عمليات هايي يك پديده 
بي نظير در تاريخ جنگ هاي كالس��يك بود. 
سابقه نداش��ت يك غواص اين گونه عمليات 
عبور از رودخانه را انجام دهد. رودخانه اروند 
يك رودخانه وحشي اس��ت و جزر و مد هاي 
خيلي بلن��د و تن��دي دارد. در هيچ جنگي به 

اين صورت سابقه نداش��ته است اين حجم از 
غواص استفاده ش��ود. اين ابتكار سپاه بود كه 
از عمليات خيبر شروع شد، آن را در عمليات 
بدر ادامه داديم و در عمليات والفجر 8 به اوج 
خودش رسيد. در خيبر از داشتن 20 غواص 
هم نااميد بوديم. اگر آن زم��ان به اين درجه 
مي رسيديم كه 50 غواص داشته باشيم شايد 
سرنوش��ت عمليات خيبر عوض مي ش��د. در 
والفجر مقدماتي هم به همين ش��كل بود. آن 
زمان آنق��در از لحاظ امكان��ات و تداركات در 
فش��ار بوديم كه حتي به فكرمان نمي رس��يد 
كه مي توانيم اين گونه كار كنيم. اين ابتكار و 
خالقيت ها در دنيا بي نظير است. االن نيروي 
دريايي س��پاه در عمق دريا ها ح��رف اول را 

مي زند و اين ميراث خون هاي شهداست.«
براي عبور غواصان بايستي از حدود 40 دقيقه 
ركود و سكون نسبي آب اروند در فاصله جزر 
و مد استفاده مي ش��د؛ البته در زماني كه نور 
ماه نيز در كمترين ميزان باشد تا ديد دشمن 
محدود باشد. روز مناسب و ساعت مورد نظر 
كه اين ويژگي ها را دارا باش��د در طول ماه ها 
با بررس��ي و مطالعه ح��ركات و خصوصيات 

اروندرود، مشخص شد. 
تعجببعثيهاازعملكردغواصان

نيرو هاي اطالعات-عمليات، شناس��ايي هاي 
الزم را به خوبي انج��ام دادند و فرماندهان هم 
غواصان را توجيه كردند. دشمن دوربين هاي 
مادون قرمزي داشت كه شب را مثل روز نشان 
مي داد و به همين خاطر نيروها بايد با احتياط 

وارد عمل مي ش��دند. بارش باران و طوفان در 
شب عمليات 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 دشمن 
شكسته ش��د و پاكس��ازي هم انجام گرفت. 
همچنين الحاق با جناحين ايجاد شد و شهر 

فاو به محاصره رزمندگان درآمد. 
فتح شبه جزيره فاو نقطه اوج قدرت ايران در 
جبهه ها را به نمايش گذاش��ت. افسران بعثي 
كه در اين عمليات اسير شدند مي گفتند فكر 
نمي كرديم ب��ا وجود اين همه س��نگر، مانع و 
امكانات بتوانيد از اروند عبور كنيد و نيروهايتان 
در اين حجم عمل كنند. برايشان خيلي عجيب 
بود. مي گفتند اصاًل فك��ر نمي كرديم در يك 
ش��ب بتوانيد عمليات را انجام دهيد و از اين 
آب خروش��ان عبور كنيد. برايش��ان غيرقابل 
تصور بود. شرح فتح فاو توسط نيرو هاي ايراني 
و كيفيت عب��ور از رودخانه وحش��ي اروند در 
دوره هاي داف��وس ارتش هاي عض��و ناتو هم 
تدريس مي ش��ود و اين اهميت كار را نش��ان 
مي دهد. پس همانطور كه فتح فاو يك پيروزي 
بزرگ براي ما قلمداد مي ش��د، سقوطش هم 
از نظر معادالت نظامي و ه��م از نظر بار رواني 

مشكالت زيادي را در پي داشت. 
سبكجديديازجنگ

عمليات والفجر8 سبك جديدي از جنگ بود 
كه توسط غواصان اتفاق افتاد و آنها توانستند 
از رودخانه اي كه در جزر س��رعت آب به 80 
كيلومتر مي رس��د، عب��ور كنند و به س��احل 
دشمن برس��ند. اين عمليات تمام محاسبات 
دشمن را به هم ريخت. ما در چندين عمليات 
قبل از آن مثل خيبر و بدر تقريب��اً به اهداف 
كلي مان نرس��يده بوديم، ولي در والفجر8 از 
رودخانه عبور كرديم و دسترسي عراق به دريا 
و ارتباط زميني اش با كوي��ت را قطع كرديم. 
وارد خاک دشمن شديم و يك پايانه نفتي مثل 

فاو را گرفتيم. 
والفجر8 عملي��ات خاصي بود و ب��راي اينكه 
در ادامه عمليات از رودخانه دسترس��ي به آن 
س��مت وجود داشته باش��د بايد روي رود پل 
زده مي ش��د. تا آن زمان در هي��چ جاي دنيا 
سابقه نداشت روي چنين رود عظيمي با يك 
فشار آب باال پل زده شود ولي رزمندگان بعد 
از عمليات، پل بعثت و پل هاي شناور را زدند.

تأثير والفج��ر8 در دنيا خيلي گس��ترده بود. 
دستاوردهاي اين عمليات و نتايج آن در هشت 
سال دفاع مقدس بي نظير بود و به نوعي روي 
سرنوشت جنگ تأثيرات زيادي گذاشت. پس 
از والفجر8 ارتش بعث و كشورهاي حامي اش 
به بخش مهم��ي از قدرت ايران پ��ي بردند و 
شروع به حمايت هاي گسترده جهت تقويت 
قدرت آبي و ايج��اد موانع متع��دد در داخل 
آب ها كردند. جهانيان عبور رزمندگان غواص 
از رودخانه اروند را باور نمي كردند. فتح فاو در 
عمليات والفجر8 براي جهاني��ان باوركردني 
نبود. عب��ور از اروند و مقابله با دش��من كه در 
س��نگرهاي مطمئن به انتظار نشس��ته است 
غيرقابل باور بود و پس از فتح فاو رس��انه هاي 
بيگانه به نفع رژيم صدام تبليغات واهي كردند. 
با دعوت از تمام خبرنگاران براي بازديد از فاو و 
حضور اين خبرنگاران در فاو، منطقه عملياتي 
والفجر8 كه مصادف با ددمنشي هاي صدام در 
استفاده از سالح هاي شيميايي عليه رزمندگان 
بود، تمام تبليغات دشمن را نقش بر آب كرد و 
همه خبرنگاران از نزديك شاهد سقوط شهر 

فاو توسط رزمندگان بودند.

فتحش�بهجزيرهفاونقطهاوجقدرت
ايراندرجبهههارابهنمايشگذاشت.
افسرانبعثيكهدراينعملياتاسير
ش�دندميگفتندفك�رنميكرديمبا
وجوداينهمهسنگر،مانعوامكانات
بتوانيدازاروندعبوركنيدونيروهايتان
دراي�نحجمعم�لكنند.برايش�ان
خيليعجيببود.ميگفتنداصاًلفكر
نميكرديمدريكشببتوانيدعمليات
راانج�امدهيدوازاينآبخروش�ان
عبوركنيد.برايشانغيرقابلتصوربود
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