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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

80 درصد گارد ریاست جمهوري عراق را از بين بردیم
نگاهي به عملكرد لشكر 14 امام حسين)ع( در عمليات والفجر8 در گفت وگوي »جوان « با يكي از نيروهاي لشكر

    احمد محمدتبريزي
عملي�ات والفجر8 در زمس�تان س�ال 1364 
انجام ش�د و حيرت بس�ياري از کارشناس�ان 
نظامي را برانگيخت. پس از اي�ن عمليات بود 
که حاميان صدام به ق�درت رزمندگان ايراني 
پي بردند و متوجه شدند هيچ مانعي نمي تواند 
جلوي ايراني  ه�ا را بگيرد. تصرف ف�او يكي از 
مهم  ترين اتفاقات تاريخ دفاع مقدس است که 
با جانفش�اني رزمندگان حاصل شد. نيروهاي 
لشكر14 امام حسين)ع( به فرماندهي شهيد 
 حس�ين خرازي نقش پررنگ�ي در جريان اين 
عمليات داشتند. با محمود نجيمي از رزمندگان 
اين لشكر درباره عمليات والفجر8 و شكست 
دادن گارد رياس�ت جمه�وري ارت�ش بعث به 
گفت وگ�و پرداختيم که در ادام�ه مي خوانيد. 

    
ش�ما در جري�ان عملي�ات والفج�ر8 
در لش�كر14 ام�ام حس�ين)ع( حضور 

داشتيد؟
بله، م��ن در عملي��ات والفجر8 به عن��وان نيروي 
فرماندهي لشکر بودم. در طول خدمتم در لشکر 
امام حسين)ع( نيروي فرماندهي لشکر بودم و با 
مسئول طرح عمليات لشکر و سردار ابوشهاب قرار 
گذاشته بودیم براي عمليات  ها همراه هر گرداني 
كه مي خواهم بروم. س��ردار ابوشهاب قبول كرد و 
قبل از عمليات من به گ��ردان حضرت ابوالفضل 
رفتم و به عنوان معاون یکي از گروهان  ها مشغول 
خدمت شدم. 10 روز قبل از انجام عمليات من به 

این گردان رفتم. 
نيروهاي لشكر آماده انجام چنين عمليات 

سنگيني بودند؟
والفجر8 تنها عملياتي بود كه ب��راي دو عمليات 
آموزش دیدیم. ما بعد از عمليات خيبر، مدتي را در 
هورالعظيم مستقر شدیم، از خيبر عقب آمدیم، در 
پاسگاه زید استقرار یافتيم و مهياي انجام عمليات 
ش��دیم. آموزش هاي الزم را براي عبور از موانع و 
كانال هاي دشمن در پاسگاه زید دیدیم. چند شب 
مانده به عمليات از پاسگاه زید به طرف نهر كتيبان 
و شرق بصره رفتيم و دیدیم عراقي  ها منطقه را آب 
انداخته اند. عمليات لغو شد. اینجا ما آمادگي هاي 
الزم را داش��تيم. تقریباً این عمليات حدود 9 ماه 
قبل از والفجر8 بود. بعد از این عمليات، نيرو ها را به 
مرخصي فرستادند و وقتي از مرخصي برگشتيم، ما 
را به سد دز بردند. شروع كردیم آموزش كوهستاني 
ببينيم. آن روز در دش��ت آم��وزش  دیدیم و حاال 
در كوهس��تان آموزش مي دیدیم. بعد هم ما را به 
كردستان بردند. مشخص بود سطح عمليات مان 
عوض شده است. روح بلند رزمندگان این تغييرات 
را مي پذیرفت. ما به عن��وان رزمنده آمده بودیم و 
هر چه فرماندهان مي گفتند ب��ا جان و دل قبول 
مي كردیم. در كردستان آموزش دیدیم و آمادگي 
صددرصدي پيدا كردیم كه عمليات »قادر« انجام 
شد. ما را وارد عمليات نکردند و تعداد محدودي از 
یگان هاي سپاه مثل لشکر نجف وارد عمل شدند. 
بعد ما را از كردستان به مرخصي فرستادند و پس 
از دوران مرخص��ي گفتند نيرو ها را به اس��تخر ها 
ببرید تا آموزش شنا ببينند. رزمندگان بچه هاي 
تيزهوشي بودند و از روي آموزش  ها مي فهميدند 
چه نوع عملياتي در پيش اس��ت. آموزش ش��نا، 
غواصي و قایق سواري زیادي دیدیم. یک گروهان 
100 نفره غواصي آموزش مي دید و مشخص بود 
عمليات بعدي مان آبي اس��ت. اس��تارت غواصي 
لشکر امام حسين)ع( از عمليات بدر زده شده بود. 
در بدر از هر گ��ردان 15، 10 نفر آموزش غواصي 
دیدند. این آموزش  ها همينطور ادامه پيدا كرد تا 

به والفجر8 رسيد. اینجا رزمندگان نظرشان این 
بود كه عمليات در هورالعظيم و منطقه عملياتي 
بدر و خيبر انجام خواهد ش��د. فرماندهان مسائل 
حفاظتي را خوب رعایت كرده بودند و همين باعث 

فریب دشمن شد. 
دشمن به چه شكلي فريب خورد؟

ما قب��ل از والفجر8 همراه س��ردار ابوش��هاب به 
هورالعظي��م رفتيم. در هورالعظي��م منطقه براي 
عمليات مهي��ا بود. ق��رارگاه زده بودن��د و تيپ و 
لشکر ها تداركات را جابه جا مي كردند. این تردد ها 
را هم س��تون پنجم و هواپيماهاي دش��من رصد 
مي كرد. اصاًل به فکر هيچ كس عبور از اروند خطور 
نمي كرد. قبل از عمليات یک كاله دیگر هم س��ر 
دشمن گذاش��تيم. ناگهان دیدیم شهيد  خرازي 
دستور داد از هر گردان، یکدسته نيرو جدا شود و 
دو گردان را تشکيل دهد. دو گردان تشکيل شد 
و این دو گردان را به خط پدافن��دي هورالعظيم 
بردند. این اتفاق براي همه لشکر ها افتاده بود. ما 
در هورالعظيم دیدیم براي بچه ها تلفن نگذاشته  و 
عمداً بي سيم گذاش��ته اند. در هورالعظيم تمامي 
قرارگاه ها مشغول كار بودند. باالي 500 كمپرسي 
در ح��ال زدن جاده بودند. وقت��ي این وضعيت را 
مي دیدی��م، مي گفتيم حتماً عملي��ات در همين 
منطقه است. هر لش��کر یک گردان در خط و یک 
گردان براي پشتيباني داش��ت كه كمي عجيب 
بود. هواپيماهاي دش��من هم منطقه را بمباران 
مي كردند. هيچ كدام از بچه ها با تلفن با هم صحبت 
نمي كردند و هر كس��ي با لهجه خودش پش��ت 
بي س��يم با همرزمانش صحبت مي ك��رد. وقتي 
دشمن پش��ت بي س��يم تمام لهجه هاي ایران به 
گوش��ش مي خورد، تصور مي كرد كه سپاه همه 
یگان هایش را براي عمليات به هورالعظيم آورده 
است. تدابير خوبي اندیشيده شده بود. همه مهياي 
عمليات بودند. 15روز قبل از عمليات والفجر8 در 
دي ماه ما را براي شناس��ایي  ها بردند. ما در جاده 
آبادان به طرف س��لمانيه مي رفتي��م. دیدیم پل 
دارخوین و مارد را رد كردند. گفتيم بچه ها عمليات 
كه در هورالعظيم است، ما چرا این سمتي مي رویم. 
هر كسي چيزي گفت تا اینکه از آبادان به سمت 
خس��روآباد رفتيم. منطقه اي بود كه هيچ كدام از 

رزمندگان عملياتي س��پاه به ای��ن منطقه نرفته 
بودند. یکس��ري از بچه هاي لش��کر و اطالعات و 
مهندس��ي را  آنجا دیدیم. ما اروند را سال 1361 

دیده بودیم، اما اروند خسروآباد را ندیده بودیم. 
ديگر آنجا مطمئن شديد منطقه عمليات 

جاي ديگري است؟
به یکي از نيروهاي فرماندهي به نام ش��هيد  رضا 
جوادي گفتم اینجا چه خبر است، مگر قرار نيست 
عمليات در هور انجام شود؟ گفت نه آن عمليات 
فریب است. من باز باور نکردم. وقتي شهيد خرازي 
كالک را پهن و توجيه مان كرد تازه آنجا مطمئن 
ش��دم عمليات در این منطقه است. وقتي شهيد 
خرازي درب��اره عمليات صحبت مي كرد بيش��تر 
رزمندگان مات و مبهوت شدند؛ چرا كه مقابل شان 
یک رودخانه خروشان را مي دیدند كه جزر و مدش 
كوالك مي ك��رد. دوم اینکه وقت��ي رودخانه مد  
مي شد هزار و 200 متر عرض رودخانه را داشتيم. 
عمق رودخانه هم تا 14، 13 متر مي رسيد. سمت 

چپ و راست ما هم كاماًل باتالق بود. 
تا پيش از اين تجربه چني�ن عملياتي را 

نداشتيد؟
ما تجربه عمليات در هور را داش��تيم. در بدر آب 
راكد بود و در آب راكد خيلي راحت مي توان شنا 
كرد. در بدر ما با پنج شهيد خط را شکستيم. اینجا 

تجربه عمليات بدر و خيبر ب��ه كمک فرماندهان 
براي طراحي والفجر8 آمده بود. شهيد خرازي بعد 
از توجيه منطقه عملياتي گفت ما باید خودمان را 
براي جنگ تمام عيار آماده كنيم. مش��خص بود 
اینجا جنگي غي��راز خيبر و ب��در در پيش داریم. 
توجيه نيرو ها توسط ش��هيد خرازي خيلي خوب 
صورت گرفت. وظيفه هر لش��کر را توضيح داد و 
گفت كه لش��کر 14 روبه روي چلچراغ عمليات را 
انجام مي دهد. مرحله اول پشت جاده فاو- البهار 
مستقر مي ش��وید و نيرو ها براي 24 ساعت باید 
مهمات دنبال خودشان ببرند. در مرحله اول گفت 
تا كارخانه نمک مي رویم و بعد به سمت ام القصر 
حركت مي كنيم. در كارخانه نمک همه لشکرهاي 
سپاه استقرار پيدا مي كنند. شهيد خرازي كليات 
عمليات را توضيح داد. هدف عمليات گرفتن فاو بود 
كه به تبع آن دست عراق از آب هاي خليج فارس 
كوتاه  مي شد و همسایه كویت  مي شدیم. بازتاب 
سياس��ي و تبعات رواني این عمليات خيلي مهم 

بود. 
ديگر آماده انجام عمليات شديد؟

بله، دیگر همه مي دانستند كه باید تا آخرین قطره 
خون در ای��ن عمليات بجنگند. وقت��ي به گردان 
برگش��تيم آموزش هاي س��ختي را در زمس��تان 
دیده بودیم. در كنار این سختي ها، رزمندگان بعد 

عرفاني و معنوي شان را هم باال برده بودند. عزاداري 
و س��ينه زني مي كردند و نماز ش��ب مي خواندند. 
این روحيات امي��د را در دل رزمندگان زنده نگه 
مي داشت. براي دش��من عبور از اروند غيرممکن 
بود. ش��ب عمليات ما ب��ه منطق��ه ذوالفقاریه و 
نخلستان رفتيم تا بعد از غواص  ها وارد عمل شویم. 
اینجا معجزه اي رخ داد. تا عصر هوا آفتابي و خوب 
بود. عصر ابري در حاشيه اروند تشکيل شد و تمام 
حاشيه اروند را گرفت و شروع به بارش كرد. وقتي 
باران مي شود، دش��من نيروهایش را به سنگر ها 
مي فرستد. بچه هاي غواص با كم ترین شهيد خط 
را شکستند. گردان هاي بعدي حركت كردند و ما 
پشت جاده فاو- البهار مستقر ش��دیم. عراقي  ها 
جلوي جاده، خاكریز زده بودند. پشت خاكریز خود 
دشمن مستقر شدیم و از مهمات دشمن استفاده 
مي كردیم. وقتي غواص  ها رفتند نورافکن  ها جلوي 
فاو روشن ش��د و صداي تيراندازي آمد. با شروع 
تيراندازي فکر كردیم كه غواص  ها درگير شده اند، 
اما فرمانده تيپ دش��من كه بعداً به اس��ارت مان 
درآمد گف��ت نورافکن هایمان خراب ش��ده بود و 
همان شب درست شان كردیم. تعریف مي كرد به 
ما دستور دادند هر جا را كه نور مي اندازیم و روشن 
مي كنيم، پش��ت بندش تيراندازي كنيم. لشکر 
25 كربال به فرماندهي مرتضي قرباني جلوي فاو 
عمليات كرد. بعد نورافکن و آتش قطع شد. شب 
21 بهمن بچه هاي 21 عاش��ورا به دشمن زدند و 
جنگ سختي رخ داد. ش��ب 22 بهمن ما با لشکر 
25 كربال، لشکر 8 نجف، لشکر علي بن ابيطالب)ع( 
و لشکر27 به دشمن زدیم و طرف دریاچه رفتيم. 
آن شب عراقي  ها با س��ه نورافکن تمام منطقه را 
روش��ن كردند. رزمندگان وجعلن��ا خواندند و تا 
زیر گوش دشمن حركت كردند. به گارد ریاست 
جمهوري دشمن زدیم. ش��هيد  خانعلي مسئول 
شنود لشکر ما و با تک تک فرماندهاني كه بي سيم 
داشتند در ارتباط بود و به آنها گفت كه صدام گفته 
گارد ریاست جمهوري ما را از دست ایراني  ها نجات 
دهيد. وقتي كه با گارد ریاس��ت جمهوري درگير 
ش��دیم، خيلي از نيروهاي دش��من را كشتيم. با 
روشن شدن هوا، نيمي از نيروي هوایي عراق را در 
فاو  دیدیم. شيميایي و موشک  زدند و به هر طریقي 
ما را بمب��اران مي كردند. منطقه ف��او مثل برنج 
آب كشي شده بود، بمب و موشک رویش مي بارید 
تا نيروهاي باقيمانده از گارد ریاس��ت جمهوري 
بتوانند فرار كنند. شهيد  قوچاني و شهيد  بهرامي 

در جریان این عمليات شهيد شدند. 
بمباران لشكر توسط هواپيماهاي دشمن 

چه زماني اتفاق افتاد؟
شهيد خرازي در شهرك دارخوین هنگام استراحت 

بچه ها پيش شان مي آید تا از نيرو ها تقدیر و تشکر 
كند. نزدیک ظهر پشت بلندگو ها اعالم شد كاروان 
شهيد  بهشتي استان اصفهان كمک هاي مردمي 
را به جبه��ه  آورده و آنها جلوي پادگان هس��تند 
و رزمندگان براي استقبال ش��ان بروند. تعدادي 
از نيرو ها به اس��تقبال این كاروان مردمي رفتند. 
من براي گرفتن وضو بيرون زدم كه صداي چند 
هواپيما را شنيدم و پشت آن صداي ضدهوایي  ها 
هم بلند شد. تا آمدم به خودم بجنبم و آسمان را 
نگاه كنم، دیدم بمب اس��ت كه روي ساختمان  ها 
فرود مي آید. این در تالفي اتفاقي بود كه در جریان 
آن 80 درصد گارد ریاست جمهوري صدام از بين 
رفت. پادگان ما خيلي به دش��من نزدیک بود. به 
خاطر همين در بيش��تر عمليات  ه��ا مورد حمله 
هوایي دشمن قرار مي گرفتيم. آن زمان فرماندهان 
تدبير كردند و نيروهاي جدی��دي كه در پادگان 
آمده بودند را به اردوگاه هاي دیگ��ر بردند. ما كه 
به عمليات رفته بودیم به فرماندهان گفتيم چون 
خيلي خسته ایم، اگر مي شود در پادگان استراحت 
كنيم. وقتي بمب  ها ر ها ش��د و ساختمان  ها آتش 
گرفت، خيلي متأثر ش��دیم. س��ه واحد عملياتي 
لشکر و س��ه گرداني كه عمليات كردند، زیر این 
بمباران ماندند و تعدادي از رزمندگان مظلومانه 

شهيد و تعدادي مجروح شدند. همزمان با بمباران 
به خاطر داشتن مهمات، انفجارهاي دیگر هم در 
پادگان اتفاق  افتاد. در همين زمان شهيد  خرازي 
از راه رس��يد. ما انتظار نداشتيم كه شهيد خرازي 
بياید، چون احتمال مي دادیم دوباره هواپيماهاي 
دش��من برگردند. ش��هيد خرازي در ساختمان 
تالش مي كرد نيرو ه��ا را از زی��ر آوار نجات دهد. 
محمود جان نثاري جانشين گردان ما دست شهيد 
خرازي را به زور گرفت، سوار ماشين كرد و گفت 
حاج حسين ش��ما از آنجا دور ش��وید. ما در حال 
كمک به نيروهاي مجروح بودیم كه دیدیم دوباره 
ش��هيد خرازي آمد. ش��هدا را در ميدان صبحگاه 
گذاشتند و من هيچ وقت ش��هيد خرازي را آنقدر 
ناراحت و دلشکس��ته ندیدم. بين 80 شهيد قدم 
مي زد و به چهره هایش��ان نگاه مي كرد. آن موقع 
یک چيزي خيلي دل ما را س��وزاند. شهيد سعيد 
تقوایي بچه كاش��ان بود و 16، 17 س��ال بيشتر 
نداشت. شب عمليات قلنج كرد و دل درد گرفت. 
آن شب عمليات نرفت و در سنگر كنار سایر نيرو ها 
ماند و قرار شد صبح همراهشان به منطقه بياید. 
شهيد تقوایي در آموزش و آتش دشمن با ما بود و 
فقط شبي كه مي خواستيم از خط اول جلو برویم، 
همراهمان نبود. ایشان در بمباران تركش به سرش 
خورد و مثل شهيد همت به ش��هادت رسيد. در 
جيبش دنبال كارت شناسایي هایش مي گشتند 
كه یک نامه پيدا كردند و ای��ن نامه خيلي دل ما 

را س��وزاند. در نامه نوش��ته بود من شب عمليات 
دلم درد گرف��ت و فرمانده  من را ب��راي عمليات 
نبرد. نگران من نباش��يد، من حالم خوب اس��ت. 
كسي كه در منطقه آمده و زیر آتش دشمن بوده 
در نامه  اش و در نهایت س��ادگي از حالش نوشته 
و چنين مظلومانه به ش��هادت مي رسد. تعدادي 
از این ش��هدا نيرو هایي بودند كه در عمليات بدر 
حضور داشتند و خدا نگهش��ان داشت كه تقاص 
ش��هداي عمليات بدر را بگيرند. این حرف را بعداً 

شهيد خرازي به ما گفت. 
والفج�ر8 يك�ي از ش�گفت انگيز  ترين 
عمليات هايتان در تاري�خ دفاع مقدس 

به شمار مي رود.
جنگ به بن بست رسيده بود كه ما تصميم گرفتيم 
عمليات آبي- خاكي انجام دهيم. ما در دو س��ال 
پشت سرهم دو عمليات خيبر و بدر را انجام دادیم. 
این تصميم را به خاطر این گرفتيم كه یک به 10 
مقابل دش��من مي جنگيدیم. بعد تجربيات این 
عمليات  ها خيلي كمک مان كرد. ما اگر خيبر و بدر 
را انجام نمي دادیم، هيچ وقت عمليات والفجر8 را 
در تاریخ دفاع مقدس نداشتيم. وقتي ما والفجر8 
را انجام دادیم، غيراز هورالعظيم نيرو ها عمليات 
فریب دیگري هم انجام  دادند كه كس��ي از آن یاد 

نمي كند. این عمليات فریب در منطقه كربالي4 
بود. گارد ریاس��ت جمهوري كه یک پادگانشان 
اول جاده بصره اس��ت، فکر مي كنند عمليات فاو 
عمليات فریب است. در ام الرصاص غواصان لشکر 
10 سيدالشهدا، نيروهاي تيپ سمنان و 21 امام 
رضا)ع( عمليات سختي انجام دادند. آنها دشمن 
را 24 ساعت آنجا مش��غول كردند. ما در این 24 
س��اعتي كه آنها آنجا جنگيدند و ش��هيد شدند، 
توانستيم به پایگاه موشکي دشمن در فاو برسيم. 
عمليات فاو مثل بقيه عمليات  ها نبود كه مثاًل بعد 
از 20 روز تمام شود، ما در فاو 78 شبانه روز براي 
تثبيت  خط مان با دشمن درگيري داشتيم. عراق 
تمام ارتشش  را آورد تا فاو را از ما پس بگيرد و موفق 
نش��د. ما در عمليات هاي قبلي نداشتيم كه عراق 
با 150 هواپيما منطقه را بمب��اران كند. حتي در 
كربالي5 كه تا دروازه هاي بصره هم پيش رفتيم، 
چنين چيزي را ش��اهد نبودیم. ف��او براي صدام 
حيثيتي شده بود. موشک  هایي را كه براي بمباران 
شهر ها بود، آنجا مي زد. فاو خيلي كار بزرگي بود. 
فاو اولين عملياتي بود كه عراقي  ها روز اول عمليات 
ش��يميایي زدند. در این عمليات حيثيت عراق از 
بين رفت. بازتاب این عمليات خيلي عالي بود و در 
كنار كربالي5 مقدمه نوشتن قطعنامه 598 شد. 
تحليلگران غربي مي گفتند اگر ایران قدرت پيدا 
كند یقيناً بر ارتش عراق پيروز خواهد شد و جنگ 

به نفع ایران رقم خواهد خورد.     

فاو اولين عملياتي بود که عراقي  ها 
روز اول عمليات ش�يميايي زدند. 
در اي�ن عمليات حيثي�ت عراق از 
بين رف�ت. بازت�اب اي�ن عمليات 
خيلي عالي بود و در کنار کربالي5 
مقدمه نوشتن قطعنامه 598 شد. 
تحليلگ�ران غرب�ي مي گفتند اگر 
ايران قدرت پيدا کند يقيناً بر ارتش 
عراق پي�روز خواهد ش�د و جنگ 
به نف�ع اي�ران رقم خواه�د خورد
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