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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

نگاه

پيروزي بزرگ 
در زماني حساس

 غالمحسين بهبودي
عمليات والفجر8 يك�ي از عمليات هاي مهم 
دفاع مقدس است که در زماني حساس منجر 
به خلق يک پيروزي بزرگ در جبهه هاي دفاع 
مقدس شد. والفجر8 سومين عمليات بزرگ 
س�االنه ايران به ش�مار مي رفت. از عمليات 
خيبر که زمستان سال 62 انجام گرفت، ايران 
تا پايان جنگ هر سال در فصل زمستان يک 
عمليات بزرگ و سرنوشت ساز انجام مي داد. 
اين عمليات س�االنه بزرگ به ترتيب: خيبر 
در اسفند س�ال 62، بدر در اسفند سال 63، 
والفج�ر8 در بهمن 64، کرب�الي4و5 در دي 
65 و والفج�ر10 در اس�فند س�ال 64 بودند. 
اما اهمیت والفجر8 از ای��ن رو بود که تقریباً بعد 
از پیروزي ایران در فتح خرمش��هر هیچ کدام از 
عملیات هاي بزرگ کشورمان به موفقیت چنداني 
نائل نیامده بودند و جبهه ها در یک حالت رکودي 
)از حیث جابه جایي مرزها و مناطق( قرار داشتند. 
بعد از فتح خرمش��هر، ایران عملیات رمضان را 
تدارک دید تا از س��مت ش��لمچه و پاسگاه زید 
خودش را به بصره برساند. این عملیات در تیرماه 

1361 با عدم الفتح روبه رو شد. 
در زمستان سال 61 عملیات والفجر مقدماتي 
در منطقه عملیاتي فکه طرح ریزي و اجرا شد. 
در صورت پیروزي، العماره عراق که حد فاصل 
بصره و بغداد بود در اختیار نیروهاي ایراني قرار 
مي گرفت که والفجرمقدماتي ه��م به نوعي لو 
رفت و از طرف دیگر ایران براي اولین بار به شکل 
گسترده با استراتژي موانع عراقي ها روبه رو شد 
و در مواجهه ب��ا یک صد کیلومت��ر طول موانع 

دشمن، رزمندگان کاري از پیش نبردند. 
بهار س��ال 62 ایران دوباره از همان منطقه فکه، 
عملیات والفجری��ک را به اجرا گذاش��ت که آن 
هم موفقیت چنداني دربرنداش��ت. سپس قرار 
شد از عملیات بزرگ با فواصل زماني چندماهه 
صرفنظر شود و درعوض با یک سلسله عملیات 
شناسایي گسترده و باحوصله، یک عملیات بزرگ 
در آخرین ماه از سال 62 انجام بگیرد. این عملیات 
که خیبر نام داشت، در منطقه عملیاتي هور انجام 
شد و هرچند به تصرف جزایر مجنون انجامید، 
اما به هدف اصلي عملیات که رسیدن نیروهاي 
خودي به آن س��وي دجل��ه و در اختیار گرفتن 
جاده العماره به بصره بود نائل نیامد. باالخره در 
زمستان سال 63 ایران بار دیگر از منطقه هور طي 
عملیات بدر وارد عمل شد که دستاوردهاي این 

عملیات کمتر از عملیات خیبر بود. 
بنابراین والفجر8 در حالي صورت مي گرفت که 
بعد از خردادماه 1361 هیچ کدام از عملیات هاي 
بزرگ و سرنوشت ساز ایران به موفقیت چنداني 
نائل نیامده بودند. ای��ن بار اما طي یک عملیات 
حساب ش��ده و غافلگیرکننده، نیروهاي ایراني 
از منطقه اي وارد شدند که دشمن هرگز تصور 
نمي کرد ایران بخواهد از آنجا به خطوط او حمله 
ببرد. فاو در آن س��وي رودخان��ه عریض اروند، 
جایي بود که در بهمن ماه 1364 شنواي غریو 
اهلل اکبر نیروهاي ایراني شد و راهي جز تسلیم و 

تصرف در برابر اراده جنود حق پیدا نکرد.

 عليرضا محمدي
براي انجام عمليات والفجر8 در بهمن ماه 
1364، تدارك گس�ترده اي صورت گرفته 
بود. ماه ها عمليات شناس�ايي، مهندسي 
و رعايت دقي�ق اصول حفاظتي، بخش�ي 
از مقدماتي ب�ود که نهايتًا منج�ر به عبور 
ش�گفت انگيز نيروهاي ايراني از رودخانه 
عريض و وحش�ي اروند ش�د. در اين بين 
لش�كر14 ام�ام حس�ين)ع( تا چن�د روز 
منتهي به شروع عمليات، جزو لشكرهاي 
خط ش�كن بود. آنطور که محس�ن رضايي 
بعدها تعريف کرده اس�ت، ب�ه جهت قانع 
نشدن فرماندهان دو لش�كر 8 نجف و 14 
امام حسين)ع( از طرح عمليات والفجر8، 
ابتدا قرار ش�د اين دو لشكر جزو نيروهاي 
خط شكن نباشند و در ادامه عمليات وارد 
عمل ش�وند، اما يک هفته مانده به شروع 
عمليات، فرماندهان هر دو لشكر با اصرار 
مي خواهند خط�ي به آنها واگذار ش�ود تا 
به عنوان يگان هاي خط ش�كن وارد عمل 
شوند. گفت وگوي ما با س�ردار سيداحمد 
موسوي مسئول اطالعات-عمليات لشكر 
14 امام حسين)ع( بر آن است تا مروري به 
نحوه عملكرد لش�كر14 امام حس�ين)ع( 
در عملي�ات والفج�ر8 داش�ته باش�د. 

نام لش�كر امام حس�ين)ع( در ابتدا 
به عن�وان يگان خط ش�كن عمليات 
والفجر8 مطرح نبود؛ چه اتفاقي افتاد 
که قرار ش�د ش�ما هم در خط شكني 

ورود کنيد؟
لشکر 14 از ابتداي تشکیلش تقریباً در تمامي 
عملیات ها جزو لش��کرهاي خط ش��کن بود. 
وقتي هم که قرار شد خودمان را براي والفجر8 
آماده کنی��م، مثل دیگر لش��کرها یک گردان 
غواصي آموزش دادیم و آماده عملیات شدیم. 
اما چند روز مانده به ش��روع والفجر8، با ابالغ 
نوع مأموریت متوجه ش��دیم قرار نیست این 
بار خط شکن باشیم. ما باید در ادامه لشکر نصر 
وارد عمل مي شدیم و در مراحل بعدي عملیات 
ورود مي کردیم. با طرح این موضوع، بین بچه ها 
ناراحتي پیش آمد. شهید خرازي جلسه اي را 
در شوراي فرماندهي لشکر14 برگزار کرد که 
آنجا همه بچه ها ناراحتي شان را اعالم کردند. 
چون ما همیشه خط ش��کن بودیم، حرفمان 
این بود که حاال چرا نباید خط شکني کنیم. ما 
هم گردان غواص داشتیم و از قبل خودمان را 
آماده عملیات کرده بودیم. شهید خرازي هم با 
ما هم نظر بود. همان ایام جلس��ه اي در آبادان 
با حضور محسن رضایي فرمانده وقت سپاه و 
چند فرمانده لشکر برگزار شد. آنجا اعالم کردیم 
مي خواهیم خط شکن باش��یم و به این ترتیب 

یک محور در اختیار لشکر14 قرار گرفت. 
جلس�ه آب�ادان چن�د وقت قب�ل از 
عملي�ات ب�ود؟ در آنجا چ�ه اتفاقي 

افتاد؟
شاید یک هفته مانده به شروع عملیات بود. از 
لشکر ما غیر از خود حاج حسین، تعدادي از 
اعضاي شوراي فرماندهي لشکر مثل مسئول 
اطالعات-عملیات، مهندس��ي لشکر و چند 
فرمانده گردان دعوت شده بودند. به مقر آبادان 
رفتیم و آنجا دیدیم خود آقاي رضایي و چند 
فرمانده لشکر مثل حاج باقر قالیباف فرمانده 
لشکر نصر و مسئوالن لشکر31 عاشورا و نفرات 
دیگري هستند. این دو لشکر قرار بود در جناح 
چپ و راس��ت لش��کر ما وارد عمل شوند. در 

حین جلسه ابراز ناراحتي کردیم که چرا نباید 
خط شکن باشیم. س��پس دو لشکر دیگر هم 
نظراتش��ان را گفتند و عملکرد و مانور پیش 
از عملیات را اعالم کردند. اینطور احس��اس 
شد که لشکر نصر در یک محور آمادگي کامل 
ندارد. قرار ش��د همین محور را به ما بدهند و 
لشکر ما در همان شب اول عملیات به عنوان 

یگان خط شکن وارد عمل شود. 
کدام محور به ش�ما واگذار ش�د؟ در 
آن يک هفته چطور خودتان را آماده 

کرديد؟
ما باید از سمت راست اسکله چهارچراغ عراق 
وارد عمل مي ش��دیم و خودم��ان را به جاده 
آس��فالته البحار- فاو مي رس��اندیم. محور ما 
همجوار با لشکر عاشورا بود. همانطور که شما 

هم گفتید، زمان کمي به عملیات باقي مانده 
بود و باید سریع خودمان را آماده مي کردیم. 
ابتدا قرار بود براي رس��یدن به اروند از جاده 
بچه هاي لش��کر نصر اس��تفاده کنیم، اما بعد 
لشکر تصمیم گرفت خودش یک جاده احداث 
کند. براي این کار باید شبانه روز کار مي کردیم. 
یک جاده باریک و خاکي بین نخل ها بود که 
بچه هاي مهندسي ما طي چهار شبانه روز این 
جاده را په��ن کردند، ش��ن ریزي کردند و در 
کمترین زمان آن را تبدیل به یک جاده عریض 
دو طرفه کردند. همزمان باید اسکله و قایق ها 
و انتقال ادوات و کارهایي از این دس��ت انجام 
مي گرفت که واقعاً در آن ی��ک هفته منتهي 
به عملیات بچه ها شبانه روز و بدون وقفه کار 
کردند تا توانستند مقدمات ورود لشکر در شب 

اول عملیات را آماده کنند. 
از باب�ت شناس�ايي خطوط دش�من 
مشكلي نداشتيد؟ ش�ما که مسئول 
اطالعات-عمليات لش�كر بوديد در 

اين خصوص چه کاري انجام داديد؟
ما دو نفر از بهتری��ن و باتجربه ترین نیروهاي 
اطالعاتي لش��کر را مأمور کردیم تا به همراه 
دو نفر از نیروهاي اطالعاتي لشکر نصر به آن 
طرف اروند بروند و خطوط دشمن را شناسایي 
کنند. این دو نفر دو ش��ب قب��ل از عملیات 
رفتند و خطي را که باید وارد عمل مي شدیم 
شناس��ایي کردند و س��پس در شب عملیات 

غواص هاي لشکر را راهنمایي کردند. 
يعن�ي فق�ط ب�ا يک ب�ار شناس�ايي 

توانستند غواص هاي لشكر را در شب 
عمليات راهنمايي کنند؟

بله؛ این دو نفر از نیروهاي باتجربه اطالعات-
عملیات لش��کر بودن��د و یک بار شناس��ایي 

برایشان کافي بود. 
اين دو نفر چه کساني بودند؟ 

یکي شان ش��هید جمال اصفهانیان بود و آن 
یکي آقاي علي حجازي. اصفهانیان روز دوم 
عملیات در فاو به ش��هادت رس��ید. ایش��ان 
از رزمنده هاي باس��ابقه و نیروه��اي کاربلد 
لشکر14 بود. از مقطع سوس��نگرد در اوایل 
جنگ وارد جبهه ها ش��ده بود. از سال 62 هم 
نیروي اطالعات-عملیات شد و کارش را خوب 
بلد بود. جمال رزمنده اي متدین، خوش اخالق 
و باصفا بود. به خاطر تبحري که داش��ت، در 
اغلب عملیات هاي شناسایي از ایشان استفاده 
مي کردیم. ب��ا تجربیاتي که داش��ت در حد 
مس��ئول محور بود. در بحث غواصي هم جزو 
اولین نفرات به ش��مال کشور رفت تا آموزش 
ببیند. از عملیات بدر غواص بود و در والفجر8 
هم فرماندهي یکي از گروهان هاي غواصي را 

برعهده داشت. 
لشكر14 در ش�ب عمليات چه تعداد 

نيرو وارد عمل کرد؟
در مرحله اول باید ی��ک گروهان غواص وارد 
عمل مي ش��د و س��پس گروهان دوم غواص 
پشت بند آنها وارد س��احل دشمن مي شدند. 
بعد هم باید یک گردان آبي- خاکي به عنوان 
موج دوم ب��ه عملیات ورود مي ک��رد. درواقع 
ما براي ش��ب عملیات دو گردان را وارد عمل 
کردیم. اینها باید خط دشمن را مي شکستند 

و به جاده البحار مي رسیدند. 
خود شما چه زماني به ساحل دشمن 
رفتيد؟ اوض�اع آنجا چطور ب�ود؟ با 
وجود زمان کمي که داشتيد، نيروهاي 
لشكر14 چه عملكردي در خط شكني 

داشتند؟
من به هم��راه گردان آبي- خاک��ي که بعد از 
غواص ها وارد عمل مي شدند، به آن سوي اروند 
رفتم. بچه هاي غواص و نیروهاي خط شکن ما 
بدون اطالع سربازهاي عراقي خودشان را به 
سنگرهاي آنها رسانده بودند و درگیري اولیه 
رخ داده بود. بعد که باقي مانده نیروهاي دشمن 

یا فرار کرده بودند یا مخفي شده بودند، بچه ها 
در همان ساعات اولیه خودش��ان را به جاده 
البحار رسانده بودند. مي توانم بگویم ما زودتر 
از دو لشکر 31 عاشورا و لشکر نصر خودمان را 
به هدف مورد نظر رسانده بودیم. واقعاً بچه ها 
خوب عمل کرده بودند. البته هوا که روش��ن 
شد، س��ر و کله هواپیماهاي دشمن پیدا شد 
و همزمان توپخانه شان هم کار کرد. در اولین 
حمله هوایي جنگنده ه��اي بعثي، حدود 10 
الي 15 نف��ر از بچه هاي غواص به ش��هادت 
رسیدند، اما درکل درگیري ها به نفع ما بود و 

توانستیم روي جاده تثبیت شویم. 
اهميت حفظ اين جاده چه بود؟

در منطقه عملیاتي دو جاده مه��م بود که به 
موازات هم قرار داش��تند. یک��ي همین جاده 
البحار و دیگ��ري جاده اي که از بص��ره به فاو 
مي رفت. این دو ج��اده هرچه به فاو نزدیک تر 

مي شدند فاصله شان کم مي شد. تا جایي که 
در بندر فاو به همدیگر مي رسیدند. جایي که 
ما مستقر شده بودیم، تا جاده بصره حدود دو 
کیلومتر فاصله داش��ت. همان روز اول دیدیم 
اتوبوس هاي حامل سربازان دشمن که به طرف 
فاو مي رفتند روي جاده بصره- فاو ظاهر شدند. 
به طرف اتوبوس شلیک کردیم و نیروهایش از 
آن پیاده شدند و پا به فرار گذاشتند. بعد سر و 
کله تانک هایشان روي جاده پیدا شد که آنها 
را هم زدیم. اگر اینها مي توانستند به راهشان 
ادامه بدهند و به س��مت فاو برون��د، کار براي 
نیروهایي خودي که آنجا درگیر ش��ده بودند 
سخت تر مي شد. به همین خاطر وقتي ما آنها را 
مي زدیم، تانک هاي عراقي به طرف ما مي آمدند 
و س��عي مي کردند ما را از بین ببرند. درواقع 
حضور ما در حرکت نیروهاي دشمن روي جاده 

بصره به فاو اخالل ایجاد مي کرد. 
ش�دت درگيري هاي والفج�ر8 بين 
رزمنده هاي حاضر در آن زبانزد است. 
شما هم با چنين صحنه هايي روبه رو 

شديد؟

واقعاً ش��دت درگیري ه��ا در ای��ن عملیات 
مثال زدني اس��ت. ما در همان ج��اده البحار 
چندین ش��بانه روز ب��ا پاتک ه��اي پي درپي 
تانک هاي دش��من روبه رو ش��دیم. بعد چهار 
مرحله عملیات کردیم تا به س��مت کارخانه 
نمک بروی��م. بعد هم رفتیم خ��ط ام القصر و 
چندین روز آنج��ا درگیر بودی��م. بعد دوباره 
در کارخانه نمک ت��ا نزدیکي هاي عید درگیر 
بودی��م. اینطور بگویم که ه��ر روز در فاو یک 

عملیات داشتیم. 
پ�س در تعاق�ب عملي�ات ديگ�ر 
گردان هاي لش�كر14 ه�م وارد عمل 

شدند؟
بله؛ آن دو گ��ردان که عرض کردم، ش��ب اول 
عملیات وارد عمل شدند. بعد که خط دشمن 
شکسته شد و به جاده البحار رسیدیم، تازه کار 
شروع شده بود. والفجر8 یکي از طوالني ترین 
عملیات ه��اي دفاع مقدس از حی��ث روزهاي 
انجام بود. ح��دود 70 روز طول کش��ید. دیگر 
گردان ها و یگان هاي لشکر در مراحل بعدي وارد 
عمل شدند و شهدا و جانبازان زیادي هم در این 
عملیات تقدیم کردیم. از فرمانده گروهان گرفته 

تا فرمانده گردان و مسئول محور و... 
کدام مرحل�ه از عمليات براي ش�ما 

خاطره انگيز است؟
همه مراحل��ش خاطرات خاص خ��ودش را 
دارد؛ کال والفج��ر8 ی��ک عملی��ات خاص و 
منحصربه فرد بود؛ ام��ا در یک مقطع که قرار 
شد به س��مت کارخانه نمک برویم و آنجا را 
در اختیار بگیریم، صحنه ه��اي واقعاً خاصي 
رقم خورد. براي این منظ��ور گردان حضرت 
ابوالفضل)ع( از لش��کر14 مأموریت داشت و 
از طرف دیگر هم قرار بود یک گردان از لشکر 
علي بن ابیطالب)ع( از ام القص��ر بیاید و یک 
گردان هم از لش��کر نجف از خ��ود جاده فاو- 
بصره وارد عمل شود. گردان ما رفت به کارخانه 
نمک رسید و با تیپ ساحلي- مرزي دشمن 
درگیر شد. تلفات زیادي هم از دشمن گرفت 
و مردانه جنگید. اما تا صبح راه فاو- بصره باز 
نشد. یک جاده در وسط این سه راهي بود که 
باز نشد. یک تیپ دیگر از نیروهاي ساحلي- 
مرزي دش��من در آن طرف بود که مقاومت 
مي کرد و باعث مي ش��د الحاق بین گردان ما 
و دیگر نیروها ایجاد نش��ود. خالصه سه راهي 
باز نش��د و ما در محاصره قرارگرفتیم. در آن 
شرایط بچه ها ایستادگي کردند و رشادت ها 
نشان دادند. االن فیلم بخشي از آن درگیري ها 
وجود دارد و نشان مي دهد که رزمندگان لشکر 
چطور آرپي جي به دست به مصاف تانک هاي 
دشمن مي روند و آنها را ش��کار مي کنند. در 
سه راه کارخانه نمک تا آنجا که مي شد مقاومت 
کردیم و تا یکي دو ساعت قبل از ظهر هم آنجا 
بودیم، ولي چون راه تدارکات وجود نداشت و 
در محاصره قرار داشتیم، مجبور شدیم به عقب 
برگردیم. فرمانده محور شهید علي قوچاني در 
همان سه راهي کارخانه نمک شهید شد. در 
این ماجرا خود شهید خرازي هم آمده بود و 
یک لحظات و صحنه هاي عجیبي رقم خورد 
که نظیرش را کمتر دیده بودی��م. بچه ها در 
درگیري ب��ا گارد مرزي ع��راق تلفات زیادي 
به آنها وارد کردن��د. هرچند درنهایت مجبور 
شدیم عقب نشیني کنیم، ولي آن روز یک روز 
حساس و ماندگار بود. شب بعد دوباره حمله 
کردیم و این بار جاده فاو- بصره باز شد و نهایتاً 
خط ما به کارخانه نمک رسید و تثبیت شد. ما 

هر شب در فاو یک عملیات داشتیم.

خاطراتي از مقدمات عمليات والفجر8 در گفت وگوي »جوان« با مسئول اطالعات-عمليات لشكر14 امام حسين)ع( در دفاع مقدس

خط دشمن را يک شبه  شناسايی کرديم

ما دو نف�ر از بهتري�ن و باتجربه ترين 
نيروه�اي اطالعاتي لش�كر را مأمور 
کرديم تا به هم�راه دو نفر از نيروهاي 
اطالعاتي لش�كر نص�ر ب�ه آن طرف 
ارون�د برون�د و خط�وط دش�من را 
شناس�ايي کنن�د. اي�ن دو نف�ر دو 
ش�ب قبل از عمليات رفتن�د و خطي 
را ک�ه باي�د وارد عم�ل مي ش�ديم 
شناس�ايي و سپس در ش�ب عمليات 
غواص هاي لشكر را راهنمايي کردند

متدي�ن،  رزمن�ده اي  جم�ال 
خوش اخالق و باصفا ب�ود. به خاطر 
تبح�ري ک�ه داش�ت، در اغل�ب 
عمليات هاي شناس�ايي از ايش�ان 
استفاده مي کرديم. با تجربياتي که 
داشت در حد مسئول محور بود. در 
بحث غواصي هم ج�زو اولين نفرات 
به ش�مال کش�ور رفت ت�ا آموزش 
ببين�د. از عمليات بدر غ�واص بود
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