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مصطفی محمدی

اروند





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 



  اروند  7 

باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل اول
»در گرماگـرم عملیـات والفجـر8 بودیـم. لشـکر گارد ریاسـت  
جمهوری صدام، از پهلو به رزمنده های مستقر توی پدهای کارخانۀ 
نمـک یـورش آورد. حاج عبداللـه بـا تـالش فـراوان می خواسـت با 
لجن هـا و گل والی زمیـن منطقه، خاکریز درسـت کنـد. نیروهای 
بعثی هم علی الدوام تیراندازی می کردند؛ سبک و سنگین، شیمیایی 
و خوشـه ای. بچه ها نمی دانسـتند دنبال هم بگردند یا با چشم و سر 
لولۀ تفنگ، دنبال دشـمن! راننده های لودر و بلدوزر، تند و تند تیر 
می خوردنـد. حاجـی گفت: »یکی برود این تیربـار را خفه کند!«

همـه دسـت دسـت کردنـد؛ تـا این کـه خـودش رفـت سـروقت 
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تیربارچـی. چند لحظه بعد، از سـمت سـنگر تیربار صـدای انفجار 
بلند شد. دودش رفت هوا. گفتیم یاابوالفضل، حاجی را زدند. ولی 
بالفاصلـه حاجـی پیدایش شـد: دو تا گلوله خمپـارۀ60 میلی متری 
هم توی دستش بود. گفتیم حاجی، نصف عمر شدیم، این ها دیگر 
بـرای چیسـت؟ جـواب داد: »وقتی رفتم سـراغ سـنگر تیربارچی تا 
منهدمش کنم، توی برگشتن، این ها را هم دیدم و برداشتم. آخه زیر 

دسـت و پا بود، اسـراف می شد.«
توی آن موقعیت هم به فکر صرفه جویی بود و جزییات را فراموش 
نمی کـرد. گفتم: »حاج عبدالله، این کارها را نکن، می زنندت ها. 
همین طوری صاف صاف راه می روی که چی؟ ما همه اش دویست 

سیصدمتر با دشمن بیشتر فاصله نداریم.«
قیافه اش غرق خاک و غبار شـده بود. خندید و گفت: »نترس، 

من می دانم کی شهید می شوم.«
پرسیدم: »خب، کی؟«

در حالـی که داشـت باز هـم می خندید، جـواب داد: »هر وقت 
سیداسـماعیل موسوی شد.«

سـید، کمـی آن طرف تـر ایسـتاده بـود. حاج عبدالله به اش اشـاره 
کرد. سـید متوجه ما نشـد. 
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از آن لحظـه بـه بعـد، ما به جای این که چشـم مان به حاج عبدالله 
باشـد، مراقب سـید بودیم؛ چرا که به حرف حاجی ایمان داشـتیم. 
از طرفـی، بـه سـیدناصر حسـینی هـم سـفارش کـردم که چشـم از 
حاج عبداللـه برنمـی داری و هـر کجا که رفـت، دنبالش می روی و 
ازش مواظبت می کنی. سـیدناصر، بیسیم چی گردان تخریب بود و 

حاج عبداللـه، فرمانده گردان.
چند روز نگذشت که موسوی شهید شد؛ ولی هیچ  کس نتوانست 
بـرود جلـو و جنـازه اش را بیاورد بـه طرف خط خـودی. همان طور 
وسـط مـا و بعثی هـا افتاده بـود. دسـت آخر، خـوِد حاج عبدالله زیر 
زوزۀ خمپاره ها، سـینه خیز رفت و پیکر موسـوی را به دوش گرفت 

و برگشت.
آن روز رفتم روی پشت بام یکی از خانه های لب اروندکنار. دیدم 
کـه حاج عبداللـه نشسـته رو به آفتاب: صورتش مثل غنچه شـکفته 
بـود. پرسـیدم: »چرا لباسـت خونی شـده؟ چـه ناجور هـم. تو که 

زخمی نشـده بودی، شدی نکند؟«
جـواب داد: »جنـازۀ سیدموسـوی مانـده بـود زیـر آتـش. رفتـم 
آوردمـش عقـب و تحویل امدادگرهـا دادم. بعد با همین لباس های 
خونی، مجبور شـدم بایسـتم به نماز. موقع نماز، احساس کردم که 
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از فرق سر تا نوک انگشت های پایم دارد نماز می خواند! توی عمرم 
فقط یک بار توانستم این جور دو رکعت نماز بخوانم. یعنی می شود 

ایـن نمـاز یک بار دیگر تکرار شـود؟ فقط یک بار دیگر.«
حـرف خـودش را بـا خنده قطع کـرد. تا این که دوبـاره به حرف 
آمد: »نه، فکر نمی کنم. شایدم فقط بایستی همان یک بار می شد 

آن را چشید.«
چند روز بعد، خودش هم شهید شد. وقتی خبرش پیچید، داشت 
بـاران می آمـد. یـادم آمد که یـک روز توی هوایی بارانی، دسـتم را 
گرفت و از سنگر آورد بیرون و گفت: »دعا کن، دعا کن. در حق 

من دعا کن. می گویند زیر باران دعا اجابت می شـود.«
پرسـیدم که چه دعایی؟ جواب داد: »دعا کن من شـهید شـوم. 
تنها همین را از خدا می خواهم. همین اواخر هم رفتم سراغ مادرم. 
دیدم تنها از او مانده که حاللیت بطلبم و دلش را به دست بیاورم. 

کف پایش را گرفتم و بوسـیدم.«
من که مانده بودم حاج عبدالله چه اش شده، همین طوری رفاقتی 

برایش دعا کردم. 
و چنـد روز بعـد، در یـک روز بارانـی، چهـارم اسـفند 1364 
بـه شـهادت رسـید. روزی کـه رفـت، حس کـردم فـاو تنهاترین و 
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خالی تریـن شـهر خـدا شـده...«1
□

اروندرود در هشـت سـال جنگ، گاه گویی همۀ کارزار جنگ 
می شد، گاه فراتر از یک رودخانۀ خسته که آِب گذشته و گردآمده 
از سرزمین های سه کشور را به خلیج فارس می رساند. و گاه گویی 
نبرد تنها برای آن باشـد که این رودخانۀ بزرگ راـ  خودی یا دشـمن 
ـ بـه دسـت بگیرد. جنـگ در اروند بـه همان اندازه بزرگ می شـد 
کـه اروند در جنگ. اروند بـرای جنگ و همۀ جنگ برای اروند؛ 

چنان چه هر که اروند را می داشـت، پیروز بر همه جنگ می بود.
و دشـمن ایـران در آن شکسـت خـورد و نیروهایـش را تـا پشـت 
دروازه هـای بصـره پـس کشـید؛ همان گونـه کـه ارونـد خروشـان 

می رفـت و مـی رود...
اروند ]َا َو[ در اوستا ائورونت به معنی تند و تیز و چاالک و توانا و 

دلیر و پهلوان است. »ارمان« رنج باشد و »اروند« تجربه.2 

1.  روز سـوم: برگ هایی از زندگی نامۀ شـهید حاج عبداهلل )محمود( نوریان، فرمانده 
گـردان تخریـب و یـگان مهندسـی رزمی لشـکر 10 سیدالشـهداء تهـران، مصطفی 

محمدی، کنگرۀ سـرداران شـهید اسـتان تهران، 1377، صـص 260ـ257
2 . رجـوع کنیـد بـه: لغت فرس یا فرهنگ اسـدی، ابومنصور علی بن احمد اسـدی 

طوسـی، به تصحیح و اهتمـام عباس اقبال، تهران، اسـاطیر، 1384
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در لغت نامه ها به تقلید اسـدی، این بیت را برای این معنی شـاهد 
آورده اند:

به ارمان و اروند مرد هنر                  فراز آورد گونه گون سیم و زر
)شاه نامۀ فردوسی(

اروند، واژه ای پارسـی  میانه اسـت؛ به معنی بزرگ و شـکوه. در 
دورۀ باستان به همۀ طول رود دجله و اروندرود امروزی، اروند گفته 

می شد. 
اگـر ارونـد را بـا تلفـظ »اورونـد« بخوانیـم، معنـی آب رونـده یا 
رودخانـه معنـی می دهد. نام دجله نیز عربی  شـدۀ »تیگره« پارسـی 
باسـتان اسـت کـه تیگره نیز صـورت کهن همـان واژۀ تیز اسـت.1 

تا سـه هزار سـال پیش از میالد مسـیح، اروندرود وجود نداشت و 
رودخانه هـای دجله، فـرات و کارون جداگانه بـه دریا می ریختند. 
با سـقوط ساسـانیان و به دلیل عدم مراقبت، سـدها شکسـته شـد و 
دو رودخانـۀ دجلـه و فـرات در القرنه به هم پیوسـتند و اروندرود را 

دادند.2 تشکیل 
ارونـدرود از تالقـی رودخانه های دجله و فرات در نقطه ای به نام 

1 . لغت نامۀ دهخدا، مدخل ارنگ
2 . اطلس جغرافیای حماسی، جلد 1: خوزستان در جنگ، پژمان پورجباری، تهران، 

صریر، 1389، صص 79ـ  78



  اروند  15 

القرنه در صدوده کیلومتری شـمال باختری آبادان تشـکیل می شود 
و به سـوی جنوب خاوری، از کنار شـهر بصره می گذرد، سـپس با 
ایران هم مرز می شـود، شهرسـتان خرمشـهر و آبادان را طی می کند 
و دسـت  آخر در هشت کیلومتری جنوب اروندکنار به خلیج فارس 
می ریزد. امروزه آنچه از این رود که در عراق جریان دارد، شط العرب 
می نامنـد و از آن  نقطـه که خین نیز به آن می پیوندد و مرز مشـترک 
دو کشـور می شـود، ارونـد می خواننـد. هشـتادویک کیلومتـر از 
 صدوهفتادوپنج کیلومتر طول این رودـ  از محل پیوستن نهر خین به 
ایـن رودخانـه تا مصـب آن در خلیج فـارس ـ مرز مشـترک ایران و 
عراق محسـوب می شـود. عرض اروندرود بین پانصد تا هزار متر و 
عمـق آن بیـن نـه تا پانزده متر در نوسـان اسـت و هنـگام جزر و مد 
آب، تغییر می یابد و در عین حال برای کشـتی رانی مناسـب اسـت. 
ارونـدرود را بـه علت جزر و مدها و نوع جریان که آرام بر سـطح و 
سـریع و متالطم در عمق می باشـد، رودخانۀ وحشـی نیز می نامند. 

شـصت وهفت درصد آب اروندرود از ایران تأمین می شـود.
اروندرود بهانه ای برای آغاز جنگ از سوی دشمن بود. »رضاشاه 
از مرز دریایی ایران و عراق بسیار بی زار بود؛ چون کاری از دستش 
سـاخته نبود، این وضعیت را به دخالت خارجی )انگلسـتان( نسبت 
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مـی داد کـه به زیان ایـران کار می کند؛ زیرا کمیسـیون مرزی 1914 
ـ 1912 روس و انگلیـس، ایـن مـرز دریایـی را مورد تأییـد قرار داده 

بود.«1
مسـأله کشـتی رانی در ارونـدرود در هیـچ یـک از عهدنامه هـای 
منعقدۀ ایران و عثمانی )معاهدات ارزروم اول و دوم، مورخ ذیقعده 
1328 و جمادی الثانـی 1263 قمری( به صراحت مشـخص نشـده 
بـود. در عمـل، دو دولت در آب های این رودخانه تردد می کردند. 
وقتی دولت عراق در سـال 1932 میالدی مسـتقل شـد، طبعًا وارث 
عثمانـی در شـط العرب )ارونـدرود( گردیـد. دولـت عراق در سـال 
1934 بـرای جلوگیـری از ِاعمال حاکمیت ایران در شـط العرب، به 
جامعۀ ملل شـکایت کرد؛ البته با کمک انگلسـتان. جامعۀ ملل نیز 
طرفیـن را بـه مذاکره دعوت نمود. سـرانجام زیر فشـار انگلسـتان، 
عهدنامـۀ سـرحدی ایران و عـراق در چهارم ژوئیه 1937 )سـیزدهم 
تیر 1316( به امضا رسید. به موجب این قرارداد، حق کشتی رانی در 
سراسـر اروندرود )شط العرب(، به استثنای آب های مقابل شهرهای 

خرمشـهر و آبادان، به دولت عراق واگذار شـد.2
1. تاریخ معاصر ایران، پیتر آوری، ترجمۀ محمد رفیعی  مهرآبادی، تهران، عطایی، 

1368، ص 145
2. تاریخ بیست سالۀ ایران، حسین مکی، جلد 6، تهران، علمی، صص 354ـ350
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سـرانجام، پیمان نامۀ 1975 الجزایر، میان کشورهای ایران و عراق 
با وسـاطت الجزایر، خط مرزی ایران و عراق در آب های اروندرود 
را تعییـن کرد. این قرارداد در اوج اختالفات مرزی میان دو کشـور 
بر سـر مالکیت آب های اروندرود امضا شـد. کمتر از شـش سـال 
بعـد، جنـگ دولـت عـراق علیه ایـران آغاز شـد که بعدهـا یکی از 

طوالنی تریـن جنگ های قرن بیسـتم نام گرفت.
بـر اسـاس این قرارداد، مـرز دریایی ایران و عراق، بر اسـاس خط 
»تالوگ« تعیین گردید. تالوگ یا خط القعر در دانش جغرافیا، خطی 
فرضی اسـت که از به هم پیوسـتن ژرف ترین بسـتر یک رودخانه یا 
دره به دست می آید. از اصل تالوگ در حقوق بین الملل برای تعیین 
مرز دقیق دو کشور، در زمانی که رودخانه ای مرز دو کشور باشد، 

استفاده می شود. 
□

اگر چه دفاع در مقابل اقدامات خصمانۀ صدام، با زمینه سازی هایی 
برای تعرض و اشـغال برخی نقاط مرزی، مدت ها پیش از شـهریور 

1359 آغاز شده بود، ولی وی شانزدهم همان ماه اعالم کرد:
»همۀ کشتی ها باید با افراشتن پرچم عراق از آبراه اروندرود تردد 

کنند!«
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از این رو، درگیری های دریایی ارتش ایران با نیروی دریای عراق 
در اروندرود آغاز شـد. صدام، سـپس روز بیست وششـم شـهریور، 
طی نطقی در جلسـۀ مجمع ملی عراق که نقش پارلمان آن کشـور 
را داشـت، به صورت یک جانبه قرارداد سال 1975 الجزیره را لغو و 

کید کرد:  تأ
»عـراق دیگـر حقی برای ایـران در شـط العرب )ارونـدرود( قائل 
نیسـت و حاکمیت خود را بر شـط العرب )اروندرود( اعمال خواهد 

کرد!«1
نیویورك تایمز در 1359/7/6 برابر با 1980/9/28 اعالم کرد که: 
»صدام حسـین قرارداد تحقیرآمیزی را که ایران قدرتمند در سـال 
1975 )بـه عـراق( تحمیـل کـرده بـود، لغـو نمـود. وی می خواهـد 
ضعـف و در صـورت امـکان، سـرنگونی جمهوری اسـالمی را در 

ایران نشـان دهد.«
همچنیـن فایننشـان تایمـز در 1359/6/28 برابر بـا 1980/9/19 

نوشت: 
»روز سه شـنبه، عـراق اعـالم کرد کـه کنترل تمامی آبـراه حیاتی 

1. اسـناد تجـاوز به روایت مطبوعات خارجی، تهران، بنیاد حفـظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس، 1372
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ارونـدرود را دسـت گرفته اسـت. عراق اعالم کـرده که از این پس 
بایـد تمامی کشـتی ها در اروندرود، پرچم عـراق را حمل کنند و از 

دسـتورات مقامات این کشـور متابعت نمایند.«
کریستین  ساینس مانیتور نیز در 1359/6/31 برابر با 1980/9/22 

آورد: 
»هدف فوری عراق در نزاع با ایران، پس گرفتن امتیازاتی اسـت 

که در سـال 1975 به ایران داده بود.«
بـا وجـودی که دولت عـراق اعالم کرد همۀ کشـتی ها در داخل 
ارونـدرود بایـد بـا پرچم عراق حرکت کنند، کشـتی های ایرانی و یا 
کشتی هایی که به مقاصد و بنادر ایران حرکت می کردند، کماکان 
بـا پرچـم ایـران در ایـن آب راه رفت وآمد داشـتند. روز بیسـت ونهم 
شـهریورماه و دو روز پیـش از آغـاز رسـمی تجـاوز ارتـش عراق به 
خاک و حریم ایران، سـه فروند کشـتی الیروبی و دو فروند کشتی 
بیگانه با پرچم ایران از اروندرود وارد خلیج فارس شـدند. همچنین 

به دو کشـتی بیگانه از سـوی دشـمن تیراندازی  شد.
در ساعت هفده روز بیست و نهم همین ماه، در پی درگیری یک 
فرونـد ناوچـۀ عراقی با نیروهای مرزبانی لشـکر 92 زرهی ارتش در 
محـل تالقـی ارونـدرود و نهر خّین، به وسـیلۀ آتـش نارنجک انداز 
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و آر.پی.جـی هـدف قـرار گرفـت. ناوچه در این درگیـری به کلی 
منهـدم و غـرق شـد. در همیـن روز، درگیری هـای دریایی دیگری 
پیش آمد: یک فروند کشتی، دو فروند ناوچۀ موشک انداز و یک 
فروند ناوچۀ گارد سـاحلی نیروهای دشـمن، به گل نشسـت. بر اثر 
آتش نیروهای دشـمن، بخشی از ساختمان ادارۀ بندر و کشتی رانی 
و ترمینال نظامی خرمشـهر آسـیب دید و پانزده تن زخمی شـدند. 

در گـزارش دیگـری از ایـن روز آمـده کـه یـک کشـتی تجاری 
ایران زیر آتش نیروهای دشـمن قرار گرفت. مأموران پس از خارج 
 سـاختن کشـتی از گل، آن را بـه آبادان مراجعـت دادند. در ضمن 
درگیری هـای ایـن روز، یک فروند قایق هنگ مرزی ژاندارمری در 
اثـر صدمـات وارده غـرق و چند تـن از نیروهای آن زخمی  شـدند. 
دشـمن در این روز دو فروند ناوچۀ موشـک انداز و دو فروند ناوچۀ 

توپ دار در دهانۀ فاو مسـتقر  سـاخت.1 
باالخره نیروی دریایی ایران نیز در یک دستور قاطع ابالغ کرد:

»کشـتی هایی کـه ملیـت عراقی داشـته و با پرچم عـراق حرکت 
کنند، غرق و منهدم گردند و به کشتی هایی که ملیت دیگر و پرچم 

1. سـند شـمارۀ 184 مرکز اسـناد جنگ ارتش، حوادث و رویدادهای 1359/6/30 
ـ 1359/6/1
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عراق داشـته باشـند، تیراندازی نشـود و کسـب دسـتور گردد و هر 
گونه شـناورهای اسـکورت عراق نیز منهدم شود.«1

برخوردهـای دریایـی در ارونـدرود هـر لحظـه شـدت بیشـتری 
می یافـت و ناوچه هـای ایرانی و عراقی با یکدیگر درگیر می شـدند. 
ناوچۀ شـمارۀ 4 دشـمن در یکی از این برخوردها، در روز نخسـت 
جنگ به آتش کشیده شد. دو ناوچۀ دیگر دشمن نیز نزدیک بویه 
14 به گل نشسـت. پایگاه دریایی بوشـهر به نحوی گسـترش یافت 
کـه بتوانـد یگان هـای دریایی دشـمن را در اطراف دهانـۀ اروندرود 

سازد.2 منهدم 
یکـی از اهـداف رژیـم بعثی عراق در هجوم سراسـری بـه ایران، 
حاکمیـت مطلـق بر ارونـدرود و انتقال مرزها به سـاحل شـرقی این 
رودخانـه بـود. همچنـان کـه از خـرداد 1358، با اعـزام ناوچه های 
گشـت زنی، شـروع به تقویـت پاسـگاه های مرزی خود در سـاحل 
اروندرود کرد و هلی کوپترهایش بر فراز اروندرود به پرواز درآمدند. 

1. گزارش های ویژۀ ارتش، 1359/6/31: مرکز اسناد ستاد مشترک ارتش
2 . ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران در هشـت سـال دفـاع مقدس، جلـد 3، محمد 
جوادی پـور، علی اکبـر نیک فـرد و یعقوب حسـینی، تهـران، ادارۀ عقیدتی سیاسـی 
ارتش، ص 69. همچنین: تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد 1: آخرین روزهای صلح، 

تهـران، مرکز اسـناد انقاب اسـامی، 1384، ص 469
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□
تصـرف جزیـرۀ آبـادان، یکـی از اهـداف مهم ارتش دشـمن در 
هجوم گسـترده به جمهوری اسـالمی ایران بود. عراقی ها  با اشـغال 
ایـن جزیـره می توانسـتند بـر اروندرود و شـمال خلیج فارس تسـلط 
یابند. برای تحقق این هدف، سه راه پیش روی صدام قرار داشت:

1. عبور از اروندرود:
عبور از اروندرود، به دلیل عریض بودن آن و نیز مشـکالت ناشی 
از تأثیـر جـزر و مد خلیج فارس بر ایـن رودخانه که هرگونه عملیات 
نظامی را با محدودیت مواجه می سازد، راهی دشوار و پرمخاطره بود.

2. عبور از خرمشهر:
بـرای هـر ارتش منظـم، نبرد در نقاط شـهری همواره دشـوار و با 
تلفـات بسـیار همـراه اسـت. با این حـال، ارتـش عراق مسـتقیمًا به 
خرمشـهر حملـه کرد کـه به دلیـل مقاومـت مدافعـان آن، متحمل 
تلفات و خسـارات فراوان شـد و عبور سریع نیروهایش از پل بزرگ 

خرمشـهر به سـمت آبادان میسـر نشد.
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3. عبور از کارون و بهمن شیر:
پرهیـز از عملیـات عبـور از اروندرود و نیز دشـواری عبور از سـد 
مدافعان خرمشـهر، موجب شد ارتش دشمن عملیات اشغال آبادان 
را از نـوار مرزی شـمال شـلمچه بـه طرف رودخانۀ کارون و سـپس 
پیشـروی بـه سـوی بهمن شـیر طراحـی کند. بـر اسـاس طرح ریزی 
ارتـش دشـمن، قـرار بود تیـپ 6 زرهی از لشـکر 3 زرهـی همزمان 
بـا یگان هایـی که به خرمشـهر هجـوم می آورند، در منطقـۀ مارد، با 
عبور از کارون به طرف جادۀ آبادان ـ اهواز و سپس به سمت جادۀ 
آبادانـ  ماهشهر پیشروی کند، این جاده ها را به کنترل خود در آورد 
و در مرحلـۀ بعـد، از بهمن شـیر بگذرد و با اشـغال جزیرۀ آبادان، بر 

اروندرود تسـلط یابد.
 همچنان که بیان شد، اروندرود، به سبب عریض  بودن و تأثیرات 
ناشـی از جزر و مد خلیج فارس بر این رودخانه، هر گونه عملیات 
نظامـی را با محدودیت مواجه می سـاخت. به همیـن خاطر، با آغاز 
جنـگ مـورد توجـه نیروهای نظامـی دو کشـور ایران و عـراق قرار 
نگرفت. دو کشور با آتش توپخانه به تأسیسات نظامی و غیرنظامی 

مسـتقر در سـاحل دو طرف اروندرود آسیب می زدند. 
ارتش عراق برای اشغال آبادان، در نیمۀ دوم مهر 1359 از کارون 
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گذشـت و از سـمت شـمال، بـه آبـادان نزدیـک شـد. در نیمۀ دوم 
اولیـن  ماه جنگ، ارتـش دشـمن در حالی کـه از سـواحل جنوبی 
ایـن رودخانه آبادان را می کوبیـد، از کارون عبور کرد و ابتدا جادۀ 
اهواز ـ آبادان و سپس جادۀ ماهشهر ـ آبادان را قطع کرد. در مدت 
کوتاهی، از شـمال این شـهر پیشـروی کرد و روز نهم آبان  1359 با 
عبور از بهمن شـیر به نزدیکی اروندرود رسـید. دشمن سعی داشت 
با پیشـروی از جادۀ خسـروآباد تـا اروندکنار، در اراضی شـرقی این 
رودخانـه )از آبـادان تـا ابتـدای سـواحل خلیـج فارس کـه متعلق به 
ایران بود( نیز استقرار یافته و بر آن تسلط کامل یابد؛ لیکن با مقابلۀ 

مدافعان آبادان، عقب رانده شـد.
این عملیات، مهمترین عملیات در نزدیکی اروندرود بود. پس از 
این شکست دشمن، نیروهای دو طرف، در سواحل شرقی و غربی 
سنگر گرفتند و به تبادل آتش پرداختند. به دلیل این که، هم عراق و 
هم ایران اطمینان داشتند عبور از این رود خروشان تقریبًا غیرممکن 
اسـت، نیروی کمی را در سـواحل اروندرود مسـتقر کردند و کمی 
بعـد، نیروهـای ژاندارمـری حفاظـت از مرزهای آبی ایـن منطقه از 

کشورمان را بر عهده گرفتند. 



فصل دوم

با وجود شکسـته  شـدن محاصرۀ آبادان در عملیـات ثامن االئمه 
و ُنـه مـاه پـس از آن، با آزادسـازی خرمشـهر، عبـور از اروندرود به 
عنـوان یکـی از راه هـای شکسـت دشـمن مدنظر قـرار گرفـت. بر 
اسـاس اسـتراتژی تازه، عبور از اروندرود، در حدفاصل خسـروآباد 
تا رأس البیشـه و ورود به شـبه جزیرۀ فاو، در دسـتور کار فرماندهان 

جنگ قـرار گرفت.1
»هر وقت حسـن باقری از اسـرای دشمن می پرسید که چرا برای 

1 . اطلـس راهنمـا 6: آبـادان در جنگ، تهـران، مرکز مطالعـات و تحقیقات جنگ 
سـپاه، 1382، ص 130
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رسـیدن به آبادان از اروندرود نگذشـتید، می گفتند کـه اروند، رود 
خروشـانی اسـت و نمی توان از آن گذشت!«1

گـذر از ارونـدرود در برنامه هـای نظامی ارتش صـدام جایگاهی 
نداشـت، نـه در تهاجـم اولیه و نـه روزهایی که آبـادان در محاصرۀ 
نیروهای دشـمن به سـر می برد. صدام اگر در توان خود می دید، این 
کار را انجام می داد؛ حتی در نبرد بیت المقدس که رزمندگان ایرانی 
خرمشـهر را محاصره کرده بودند، دشـمن نتوانسـت از اروندرود به 

نیروهایش در خرمشـهر کمک برساند!2
تـا پیـش از عملیـات والفجـر8 در بهمـن  1364 و پنجمیـن سـال 
جنـگ، رویارویی چندانـی در اروندرود میان رزمنـدگان خودی و 
نیروهای دشمن در نگرفت که در سرنوشت جنگ تأثیرگذار باشد؛ 

تا این که این نبرد در سـال 1364 آغاز شـد.
»والفجـر8 یکـی از نبردهایی بـود که برای ختـم جنگ طراحی 
کـرده بودیـم. هـدف، گرفتـن فـاو و رفتن از جـادۀ سـاحلی فاو به 
ام القصـر بـود کـه نزدیـک بصـره اسـت و از آن جا می شـد بصره را 

1 .گفت وگوی نویسنده با سرلشکر غامعلی رشید
2 . جنـگ ایـران و عراق: عملیات والفجر 8)مجموعه مقاالت(، تنظیم حسـن دری، 

تهران، مرکز اسـناد دفاع مقدس سـپاه، 1388، ص 28
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تهدیـد کرد.«1
عمـق آب رودخانـۀ اروندرود که از خلیج فـارس تأثیر می پذیرد، 
در عمیق تریـن نقطـه بـه پانـزده متر می رسـد. در سـاحل رودخانه، 
پوششی از چوالن )بوته های بلند( و نی وجود دارد که بلندی شان از 
یک ونیـم متر فراتر می رود. نی ها نیز سـه تـا چهار متر بلندی دارند. 
همچنین نخلسـتان های گسترده ای در ساحل دو سوی اروند وجود 
دارد. عرض این نخلسـتان ها میان دو تا پنج کیلومتر اسـت. خاک 

سـاحلی هم سست است. 
با آغاز طراحی عملیات در شـبه جزیره فاو، مهمترین نکته ای که 
فکر فرماندهان جنگ را به خود مشـغول سـاخت، چگونگی عبور 
از ارونـدرود بـود. پیش از این، الزم بود تـا رفتار و خصوصیات این 
رود به صورت کامل شـناخته شـود. این موضوع وقتی مهمتر جلوه 
می کند که بدانیم به هنگام جزر یا مد در خلیج فارس، حرکت این 

رود در مسـیر خود تغییر می کند.  
»اولش که شده بودم مهندس کشاورزی! یک کیف سامسونت 
دست گرفته بودم و با دو سه نفر سرباز و بسیجی، توی نخلستان های 
خسـروآباد راه می رفتیم و به اهالی می گفتیم که می خواهیم این جا 

1 . بی پرده با هاشمی رفسنجانی، قدرت اهلل رحمانی، تهران، کیهان، 1382، ص 82
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بـرای بهبـود کارشـان و وضعیـت آبیـاری نخل هـا، کار کنیـم! آب 
اروندرود که باال می آمد و نهرها و شـیارهای میان نخلسـتان ها را پر 
می کرد، پشـتش را می بسـتند تا به هنگام جزر بـه رودخانه برنگردد 
و نخل هـا آب بخورنـد. خودم هم باورم شـده بود که یک مهندس 
هسـتم و نه یکی از فرمانده های لشکر 25 کربال! بعد گفتند منطقه 

تخلیه شود. 
طوری منطقه را برای خودمان قرنطینه و از سکنه تخلیه کردیم که 
اگر شخص مرتضی قربانی هم به عنوان فرمانده لشکر می خواست 
وارد بشـود، دژبـان جلویـش را می گرفـت تا از من کسـب تکلیف 
کند! هیچ کسـی حق خروج یا ورود نداشـت. باید تا دو ماه دیگر، 
آن نقطـه را برای اسـتقرار توپخانـه و یگان زرهی آمـاده می کردیم. 
جلوی آب را بستیم. خاک که کمی سفت و خشک شد، کارمان 

را شروع کردیم. 
یـک روز یکـی از نیروهـا را مـوج انفجار گرفت. تـوی وضعیتی 
که حتی نامه های بچه ها را هم بایکوت نگه می داشـتیم تا به دسـت 
خانواده هـا و عقبه نرسـد و مبـادا چیزی لو برود، حـاال مانده بودیم 
بـا ایـن چـه کار کنیـم. می ترسـیدیم مبادا بفرسـتیمش بیمارسـتان و 
حرفـی بزنـد. حالش خوب نبـود. کلی باهـاش کار کردیم که اگر 
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ازت پرسیدند کجا بودی، بگو توی دهلران آسیب دیده ام. فایده ای 
نداشـت. تا این که گفتم چاره ای نیسـت، اعزامش کنید، ان شاءالله 
کـه یـادش رفته این جا خسـرو آباد اسـت! ولی تا ازش می پرسـیدیم، 

می گفت: »این جا خسـروآباد اسـت، سـاحل اروندکنار!«
باالخـره از رو رفـت. بعـد از هفـت هشـت ده روز، پرسـیدم که 

فالنـی، این جا کجاسـت؟ گفـت: »این جـا دهلران اسـت.«
دیدم خوب شد، الاقل به نفع ما گیج می زند؛ هر چند که حالش 
خـوش نبود. فوری گفتم که خوب شـد، آمبوالنس را حاال حاضر 
کنید و این را بفرسـتید برود عقب. دم آمبوالنس گفتم بگذار یک  
بار دیگر امتحانش کنم. رفتم جلو و پرسیدم: »این جا کجا بود؟«

دیدم باز می گوید: »این جا خسـروآباد است، ساحل اروندکنار!« 
آن هـم تـوی وضعیتی که حتی یک  بار شـهید سـیف الله حیدرپور 
بـرای سرکشـی آمـده بود، دژبـان راهش نداد و با هم گالویز شـده 

بودند، ما این مکافات را داشـتیم!
هـر چـه بـود، مأموریـت را بـه خوبـی در آن منطقـه به سـرانجام 
رسـاندیم و زمینـه برای اسـتقرار یگان های توپخانـه و نبرد والفجر8 
آمـاده شـد؛ اما این بنده خـدا موجی ماند و االن بـا همان وضعیت، 
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تـوی شهرسـتان شـیرود دارد زندگـی می کند.«1
اروندکنار، سـاحلی است با نخلسـتان های سرسبز و درهم فشرده 
کـه درسـت برابر شـهر بنـدری فـاو قـرار دارد. تا پیـش از عملیات 
والفجـر8، همـۀ کارهـای تدارکاتـی و مهندسـی در میـان پوشـش 

نخل هـای ایـن نقطه انجام  شـد. 
تا این که در آسـتانۀ یک نبرد و حمله ای بزرگ و سرنوشت سـاز، 
رزمنده های مهندسـی، عرض نهرهایی را که به اروندرود می رسید، 
بیش تـر کردنـد. با انجـام این کار، قایق ها آسـان تر به سـاحل اروند 
می رسـیدند. آتشـبارها هـم کـه پی یـک نقطـۀ امن می گشـتند، به 
اروندرود و خسـروآباد آمدند تا مؤثرتر بتوانند نیروهای خط شـکن و 

درگیـر در صحنۀ نبرد را پشـتیبانی کنند.
»گروه ما از خسـروآباد تا رأس البیشـه، چهار دکل دیده بانی فعال 
داشـت. دکل هـا از بصره تـا ام القصر را زیر نظر داشـتند و با هم در 
ارتبـاط بودند. اگر سـتونی از برابر دکل اول رد می شـد، دیده بان به 
دکل بعـدی گزارش می داد تا بقیۀ مسـیرش را دنبال کند. سـتون را 
همین طـوری پـی می گرفتیم تا مقصدش را بفهمیـم. با دوربین های 

1. سیدمحمدکساییان، از فرماندهان لشکر 25 کربا مازندران در نبرد والفجر8، در 
گفت وگو با نویسنده، اسفندماه سال 1390
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مخصـوص، دقیق از خط دشـمن عکـس و فیلم می گرفتیم.«1
سپاه با تالش های شهید حسن شفیع زاده2  توانست دوازده گردان 
توپخانـه آمـاده کند تا برای نخسـتین  بار نبردی آغاز گردد که سـی 

گردان توپخانۀ سـپاه و ارتش در آن شـرکت می کردند.
»برای انتقال توپخانه، نمی شد مواضع ایجاد کرد. مهندسی سپاه 
جاده هایـی موازی جادۀ خسـروآباد سـاخت تا توپخانـه بر آن جاده 
مسـتقر شـود و بتوانـد جاده های ام القصـر، البحار و اسـتراتژیک را 
هـدف قـرار دهـد. در نتیجه، دشـمن را کـه از بصره به سـوی خط 

مقدم درگیری می آمـد، بزند.«3
همزمان با آماده سـازی اروندرود برای اسـتقرار رزمندگان و انجام 
یـک نبـرد بـزرگ، عملیات هـای فریـب در مناطقـی دیگـر از خط 
جنگ در دستور فرماندهان قرار گرفت تا دشمن دچار گمراهی در 
تشخیص شود. صدام تنها می دانست که ایران در هر زمستان دست 

1. از بوشـهر تـا فـاو: خاطرات رزمندگان اسـام عمل کننده در عملیـات والفجر 8، 
مصاحبـه و تدوین سیدقاسـم یاحسـینی، بوشـهر، برگ طوبـی، 1382، ص 42

2. در سال 1366 در نبردهای جبهۀ غرب به شهادت رسید. از وی به عنوان بنیان گذار 
توپخانۀ سپاه یاد می کنند.

3. سـردار فتـح اهلل جعفـری از فرماندهـان دوران جنـگ، در گفت وگو با نویسـنده، 
زمسـتان 1379
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به یک نبرد بزرگ در جبهه های جنوبی می زند؛ اما نمی دانست که 
ایـن نقطه درسـت در کجاسـت؟ در هـور برای فریب دشـمن، تنها 
کارهای شناسـایی و مهندسـی شـد؛ ولی در شـلمچه و ام الرصاص 

عملیات فریب و پشـتیبانی هم انجام گرفت.
»غواص ها می رفتند شناسـایی. سـه غواص داخل آب می رفتند و 
تا یکی دو روز برنمی گشتند. شب می رفتند. روزها را باید توی آب 
سر می کردند. اگر فرصتی پیش می آمد، از آب بیرون می رفتند برای 
شناسـایی. از این طرف، نیروهای شناسـایی تا نزدیکی ابوالخصیب 

می رفتند و از طرف دیگر، تا نزدیکی بصره.«1
نبـرد در ارونـدرود، پـس از بررسـی های فـراوان و تدابیـر کافـی، 
برنامه ریـزی زمانـی شـد. تدابیر در سـه محور آموزش، شناسـایی و 

تـدارکات متمرکز شـد.2
»از آن جـا که تـوی نبردهای پیش از نبرد فاو، یعنی رمضان، خیبر 
و بـدر بـه همـۀ اهداف مـان نرسـیده بودیم، ایـن  بار می خواسـتیم یک 
نبـرد صـد درصد موفـق را صورت بدهیـم. بـرای طرح ریزی، بیش 
1. بابانظر: خاطرات شـفاهی شـهید محمدحسـن نظرنژاد، مصاحبه حسـین بیضایی، 

تدویـن مصطفـی رحیمی، تهران، سـورۀ مهـر، 1388، ص 232
2. کارنامۀ عملیات سـپاهیان اسـام در هشـت سال دفاع مقدس، مصطفی محمدی، 

تهران، روابط عمومی و انتشـارات سـپاه پاسـداران، 1382، صص 128ـ  125
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از صد پرسـش برای مان ایجاد شـده بود و می خواسـتم به همۀ پاسخ
هایش برسـیم و سـپس دسـت به ـکار شـویم. لذا تک بـه تک این 
پرسش ها را با فرماندهانی مثل آقای شوشتری در میان می گذاشتم تا 
ازشان مشورت و راهکار بگیرم. غیر از آقارحیم و آقارشید که کنارم 
بودند، چهار پنج  نفر در اندازۀ آقای شوشـتری داشـتیم که باهاشان 
مباحـث مربـوط به این حمله )نبرد والفجر8 و فتـح فاو( را تجزیه و 

می کردم.  تحلیل 
کار دّومـی کـه انجام دادیـم، از آن جا که اغلـب اصل غافل گیری 
را از دسـت داده بودیـم و نبـرد لـو می رفـت، ایـن بار تصمیـم گرفتم 
کـه دربـارۀ ایـن موضـوع، به صـورت بسـیار محرمانه پیـش برویم. 
گاهی  در حقیقـت، یکـی دو نفـر بیشـتر نبودند که از عمق نقشـه آ
داشتند و می دانستند که هدف ما گرفتن کدام شهر و زمان و نحوۀ 
حمله مان چگونه خواهد بود. بنابراین، همیشه از فرماندهانی همانند 
آقای شوشـتری می پرسـیدم که فرض یا تصور کنیـد که رودخانه ای 
وجود دارد و ما می خواهیم از آن گذر کنیم تا شهری که لب ساحل 
قرار دارد، به دسـت بگیریم. سـپس می گفتم که شـما چه نظری در 
رابطه با گرفتن و از آن مهم تر، نگه داری این شـهر تازه تصرف  شـده 
داریـد؟ دیگر نمی گفتم که آن شـهر فاو و آن رودخانه اروند اسـت! 
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خب، برای شـان سـخت بود و تا آن روز این طوری مورد مشـورت 
مـن قـرار نگرفتـه بودنـد؛ چرا که طبق سـابقه، روی دیـدگاه یا دکل 
حاضر می شـدم و برای شـان شرح می دادم که از چه حد و تا چه هدفی 
می خواهیم به دشمن حمله کنیم. این فرماندهان هم به طبع تیم های 

شناسایی شـان را می فرسـتادند و مقدمات حمله و نبرد فراهم می شد.
تا یک  ماه پیش از نبرد فاو توی زمسـتان سـال 64، به مدت چند 
مـاه یـک شـهر فرضـی را بـرای فرماندهان طـرح می کردم و ازشـان 
می خواسـتم که دربارۀ تصرف این شـهر نظر بدهند! و این گونه نظر 
دادن، از آن جا که برای نخستین  بار داشت توی تاریخ دوران جنگ 
به انجام می رسـید، کار خیلی سـختی برای شـان بود. پرسش ـهای ما از 
یـک دنیـای واقعی بود، ولی این برادران، می بایسـت از یک محیط 

ذهنی و فرضی، پاسخ شـان را اسـتخراج می کردند!«1
فاو، بندرگاهی است محصور در میان رودخانۀ اروند، خلیج فارس 
و خورعبدالله. از سـمت خشـکی، در فاصله ای نود کیلومتری، به 
بصره منتهی می شـود. در شـمال ایـن منطقه، رودخانـۀ اروندرود و 

جزیرۀ آبادان قرار دارد. 

1. سرلشـکر محسـن رضایـی، فرمانده کل سـپاه در دوران جنـگ، در گفت وگو با 
نویسـنده، آذرماه سال 1391
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»شـریف مطوری بـاالی دکل برق دیده بانـی می کرد. اطالعات 
نابی به ما می فرسـتاد. صبح، غذایش را برمی داشـت و مثل همیشـه 
می رفـت باال. تا شـب همان جـا می ماند؛ ولـی آن روز بعثی ها دکل 
را شناسـایی کردنـد، زدند و شـریف بر فراز دکل، بـا آتش توپخانۀ 

دشمن به شـهادت رسید.«1
سـرانجام نبـرد والفجر8 سـاعت 22 و 10 دقیقه روز بیسـتم بهمن  
1364 آغاز شـد. شـهید محمدحسـن طوسـی، قائم مقام و مسـؤول 
اطالعات عملیات لشـکر 25 کربال، در خاطرات خود دربارۀ وقایع 

قبل از شـروع عملیات گفته اسـت:
»چهار پنج ماه پیش از عملیات والفجر8 وارد منطقۀ خسـروآباد 
شـده بودیـم. به این شـکل بود که ما باید حفاظـت عملیات را صد 
درصد رعایت می کردیم؛ چون دشمن پس از عملیات بدر و از یک 
سال پیش، در پی این بود که حملۀ آیندۀ ایران را متوجه شود. چند 
تن از فرماندهان لشکر به همراه فرمانده لشکر، گه گداری به منطقه 
می رفتیم. بچه هایی که برای شناسایی و دیده بانی می رفتند، اول باید 
آمـوزش غواصـی در آب های گل آلود و باتـالق  را می گذراندند. با 

1. جاده هـای سـربی؛ خاطـرات سـردار احمـد سـوداگر، گردآورنـده محمدمهدی 
بهدارونـد، تهـران، سـورۀ مهـر، 1388، ص 224
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رفت و آمد جزر و مد که آب اروندرود داشـت، آشـنا می شـدند. در 
یک شـبانه روز، آب اروند دو بار باال می آید و دو بار پایین می رود.

در آن مـدت، دشـمن هیـچ یـک از امکانـات منطقـه را ندید؛ یا 
اگـر هـم دیـد، فکر می کـرد منطقـه را داریم بـرای پدافنـدی آماده 
می کنیـم. خداونـد در ایـن عملیـات آن وعده ای را کـه در قرآن به 
مؤمنین و مسـلمین داده، به تحقق رسـاند؛ ابر و بارانی  شـدن هوا در 
شب آغازین نبرد والفجر8 یک امداد غیبی بود. باید کل امکانات 
را می آوردیم به منطقه. ترس داشـتیم دشـمن بفهمد که ما این همه 
امکانـات را وارد منطقه کرده ایم. شـب هوا کامـاًل صاف بود، ولی 
صبح دیدیم هوا کاماًل یک مرتبه ابری شـد و پشـت سرش هم باران 
بارید. حاال به راحتی می توانستیم امکانات را انتقال دهیم. لطف و 
عنایـت خداوند، به خاطر توکل، ایثار، صبر، اسـتقامت و فداکاری 
بچه هـا بـود. شـاید چیـزی بالغ بـر بیسـت دقیقه یا نیم سـاعت خط 

دفاعی دشـمن شکسته شد.«1
قاسـم سـلیمانی فرمانده لشـکر 41 ثارالله   نیز دربارۀ آن شب 

گفته است: 

1. خاطرۀ شـهید محمدحسـن طوسـی، قائم مقام و مسـؤول اطاعات عملیات لشکر 
ویژۀ 25 کربا از نبرد فاو، اسـناد کنگرۀ بزرگداشـت سـرداران شـهید مازندران
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»نزدیـک غـروب شـد. بایـد گریـۀ تـوی جلسـه را می دیـدی و 
می آمدی و سـوار شدن شان را هم نگاه می کردی. آن گریه و وداع 
و دسـت بر گردن یکدیگر انداختن و اشـک ریختن یک طرف و 
لبخندهای موقع سوار شدن شان هم یک طرف. به خدا قسم، انگار 
در شـهر کرمـان بودند؛ لباس های نوشـان را پوشـیده اند و می روند 
عروسـی. شوخی می کردند و می خندیدند. درست مثل آن چیزی 
که دربارۀ اصحاب امام حسین  در شب عاشورا گفته شده است 
که مثاًل حبیب بن مظاهر شوخی می کرد. می گفتند و می خندیدند. 
مـن ایـن را بـا تمـام وجود در جمـع بچه هـای حاج احمـد )فرمانده 

گـردان غواص( دیدم. 
 سـوار ماشـین ها شـدند و رفتنـد نزدیـک سـاحل و لباس هـای 
غواصی شـان را پوشـیدند. جـو عجیبـی بـود. انـگار پیامبـر خـدا 
می خواسـت عـروج کنـد. معنویت در فضای سـاحل موج می زد و 
هر کس این صحنه را می دید، گریه اش می گرفت. امکان نداشت 
کسـی آن جا حضور داشته باشد و اشک نریزد. بچه های زیباقامت 
و بامعنویت و جذاب، لباس ها را تن کردند و آمادۀ حرکت شدند.

از لب آب تا سـنگر خودم سـیم تلفن کشـیده بودند که بچه ها را 
دقیـق کنتـرل کنم. آب مد شـده بـود. در آن جا اتفاقـی افتاد که بر 
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اسـاس آن چیزی که قباًل پیش بینی کرده بودیم، تمام تئوری هایمان 
دربارۀ اروند به هم ریخت. پیش بینی کرده بودیم که شب عملیات، 
شبی است که مد دریا کامل ترین وضعیت را دارد. در این وضعیت، 
مدت سـاکن و راکد بودن آب چیزی در حدود بیسـت دقیقه بود. 
پیش بینی کرده بودیم تا در مدت جزر، که حرکت آب مالیم است، 
بتوانیم خودمان را به سـاحل دشـمن برسانیم یا حداقل این که بخش 
عمدۀ راه را رفته باشیم. پیش بینی مان این بود که هوا خوب است و 
آب، ساکت و رام. در آن لحظات، انگار خدا می خواست بگوید که 
این ها بچه های خود من هستند و شما کاره ای نیستید. تحلیل هایتان 
هـم بـه درد خودتـان می خورد، مـن می خواهم خودم آن هـا را ببرم. 

این ها خدایی هسـتند و مسؤول حرکت شان خودم هستم. 
البتـه در آن موقـع، بـه ایـن نتیجـه نرسـیده بودیم، در آن سـاعات 
حرکتشـان همـه اش نگرانـی و اضطراب داشـتیم. جـان می دادیم و 

جـان می گرفتیم.
وقتـی بچه ها رفتند کنار سـاحل، یزدانـی که خودش هم بعدها به 
شـهادت رسـید، با من تماس گرفت. بعد از او هم حاج احمد با من 
صحبـت کرد. گفـت: »اصاًل نمی شـود بروی. این قـدر موج زیاد 

اسـت که اصاًل اجازه نمی دهد وارد آب بشـویم.«
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رفتـم سـمت بچه ها. دیدم مـوج آن قدر زیاد اسـت کـه نیروها را 
می کوبد به کنارۀ ساحل. برگشتم توی سنگر و دوباره با حاج احمد 
تماس گرفتم و پرسـیدم موضوع چیست. گفت: »موضوع خاصی 
نیست. آقای یزدانی می گوید شدت جزر و مد زیاد است، منتها ما 

مشـکلی نداریم. شما بگویید بروید، ما می رویم.«
گفتم: »پس راه بیفتید. ولی قبل از این که وارد آب بشـوید، اول 
متوسل شوید به حضرت زهرا و دعای توسل بخوانید. حضرت 

زهرا را واسـطه قرار بدهید و بعد وارد آب شوید.«
شـدت امـواج فـورس4 بـود؛ یعنـی بدتریـن شـرایط ممکـن. در 
چنین شـرایطی، قایق ها نمی توانند حرکت کنند و طبیعی اسـت که 
غواص هـا الی امـواج گم می شـوند. اما در بحث حرکت آن شـب 
نیروها، هیچ شکی ندارم که دست های غیبی دور بچه ها را گرفتند 
و آن ها را به سـاحل دشـمن رساندند. بنا به تحلیل مادی، حرکت و 
پیشروی در آن آب امکان نداشت. اصاًل امواج اجازۀ نفس کشیدن 

را بـه بچه ها نمی دادند. 
پیش بینـی کـرده بودیـم تا بچه ها به سـاحل دشـمن برسـند، یک 
ساعت طول می کشد. زمان شروع عملیات را بر همین اساس تنظیم 
کرده بودیم. چون لشکر ثارالله   در عریض ترین نقطۀ اروند عمل 
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می کرد، زمان پیمودن نیز بیشـتر پیش بینی شده بود.
بچه ها وارد آب شدند و حرکت کردند. اضطراب ما وقتی بیشتر 
شـدکه خدا خواسـت ما را امتحان کند و همه چیز به هم ریخت تا 
هیچ نقشـی در روند کار نداشته باشیم. ده دقیقه ای گذشته بود که 
یکی از غواص ها برگشـت و گفت: »شـدت آب به قدری بود که 
همه مـان را سـر و ته کرد. سـتونمان به هم ریخـت و من یک وقت 

دیدم توی سـاحل خودمان هستم.«
بعد از این حرف، کاماًل قطع امید کردیم. با توجه به شوخی های 
قبـل از حرکـت غواص هـا که به هم وعده می دادند مثاًل در کشـور 
کویـت همدیگـر را می بینیـم و یـا توی شـکم نهنگ یا کوسـه ها یا 

وسـط دریـا و فالن جزیره، همۀ این هـا در نظرمان آمد. 
سـی دقیقه ای گذشته بود که یک مرتبه بیسیم حاج احمد به صدا 

در آمد: »هاشـم، هاشم... احمد.«
شـروع کـرد به صدا زدن مـن. خدا می داند که تـوی آن لحظه ها 
چه حالی پیدا کردم. اول باور نمی کردم به سـاحل دشـمن رسـیده 
باشـد. بـه ذهنـم خطور کرد که توی سـاحل خودمان هسـتند. ولی 
وقتی شروع کرد با صدای آهسته و ته حلقی حرف زدن، یقین کردم 
که به سـاحل دشمن رسـیده اند. منتها این که چگونه این راه را طی 
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کردنـد و رسـیدند، مهم اسـت. حاج احمـد گزارش اولـش را داد. 
بـا رمـز گفت که به سـاحل آن طرف رسـیدم و بـا نیروهایم یک جا 
رسـیده ایم. عجیب این که دقیقًا در نقطه ای که آرزویش را داشـتیم 
و در شناسـایی ها هیچ بار به آن جا نرسـیدیم، رسـیده بودند؛ درست 
روبـه روی پـادگان قشـله و همـان نقطـه ای کـه باید به خط دشـمن 

می زدند.
زودتر از زمان پیش بینی شـده رسـیده بودند. خیلی وقت داشتیم. 
گفتـم صبـر کند تا ببینـم چه پیش می آیـد. گفتم: »منتظـر باش تا 

برسند.« همراهانمان 
منظورم یگان هایی بودند که در چپ و راست ما عمل می کردند. 
بـاز هـم سـه چهار بـار دیگـر تمـاس گرفتم. گفـت: »ما تـوی باغ 

هستیم.«
یعنی این که داخل میدان مین هسـتم. یک ربع سـاعت گذشت. 
گفتـم تـوی میدان مین شـروع بـه کار کنند. حاج احمـد در تماس 
آخـرش گفـت که از خط دشـمن گذشـتیم و رفتیم به پشـت خط 

آن هـا: »از بـاغ گذشـتیم؛ از دیوار باغ هم رفتیـم آن طرف.«
وارد خط دشـمن شده و نیروهایش را تقسیم کرده بود؛ هر کدام 
کنـار یـک سـنگر. حتی خـودش رفته بود تـوی بعضی سـنگرها و 
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سرکشـی کرده بود.
زمـان شـروع عملیات رسـید. رمز عملیـات را گفتـم و این اولین 
عملیاتـی بودکـه تقریبـًا بـا خیال آسـوده و بـا اطمینان خاطـر رمز را 
اعالم کردم. پس از آن، نیروها شـروع کردند به پاکسـازی سـاحل 

دشمن.«1 
عبـور غواصـان از ارونـد رود و شکسـتن خـط را بایـد اصلی ترین 
و مهم تریـن ویژگـی نبرد والفجر8 دانسـت. غواص ها سـه سـاعت 
فرصت داشـتند تـا از عرض ارونـدرود بگذرند: یک سـاعت برای 
گذشـتن از هفتصـد متر چـوالن، نی و گل و الی سـاحل خودی؛ 
یک ربع برای آرایش گرفتن در ساحل رودخانه؛ یک ساعت برای 
زدن به آب و گذر از رودخانه و چهل و پنج دقیقه برای گذشـتن از 

سـاحل غربی اروندرود و رسـیدن به سـنگرهای دشمن.2 
»در والفجر8، از آن جا که بعثی ها غافل گیر شدند، اسیر غواص 
نداشـتیم. گویـا واحدهـای شناسایی شـان در شـب که معـروف به 
واحدهای العمیق هستند، به فرمانده تیپ گفته بودند که ما افرادی 
بـا لبـاس غواصـی دیده ایـم که به ایـن سـمت می آیند؛ امـا فرمانده 

1. اسناد بزرگداشت سرداران شهید استان کرمان
2. جنگ ایران و عراق: عملیات والفجر8)مجموعه مقاالت(، ص 243
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تیپ شـان نمی پذیـرد. چـرا که تصـور می  کـرده اصاًل امـکان عبور 
غواص از اروندرود وجود ندارد. ولی همان شب که آن ها را گرفتیم، 
دیدیم فرمانده شـان چه هیبتی برای خودش دارد! به تمام نیروهایش 
گفته بوده که همه باید خودشـان را بکشـند و نباید تسـلیم ایرانی ها 
شوند! آخرین نفر خودش بود که زخمی شد؛ ولی نتوانست خودش 

را از بین ببرد. 
جالب است که این فرد بعدها جزو اعضای سپاه بدر شد و االن 
از فرماندهان رده باالی ارتش عراق اسـت و درجۀ باالی سـپهبدی 

دارد.«1
در روز نخست نیز برای هر گونه واکنش زمینی و هوایی، مهلتی 
نیافـت. طراحـی این نبرد، نخسـت در سـال 1361 از سـوی شـهید 
حسـن باقری، پس از شناسـایی منطقۀ ارونـدرود و فاو انجام گرفته 
بود. سـرانجام، این طرح پس از گذشـت سه سال، تکمیل شد و به 

اجرا درآمد.2
انتخـاب هوشـمندانه و خالقانۀ منطقۀ عملیاتی فـاو به حدی بود 

1.  عباس راشاد، گفت وگو با خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، 1391/6/31
www.yjc.ir

2.  کارنامۀ عملیات سـپاهیان اسـام در هشت سـال دفاع مقدس، مصطفی محمدی، 
ص  128
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که تا دو روز پس از یورش رزمندگان، فرماندهان ارتش بعث عراق 
باورشـان نمی آمـد کـه حملۀ بـزرگ سـال 1364 ایـران از آن منطقه 
باشـد. تاکتیـک جدیـدی برای فریـب هواپیماهای جنگی دشـمن 
به منظور جلوگیری از حمله به سـایت های موشـکی مورد اسـتفاده 
قرار گرفت. از توپ های ضدهوایی نیز به شکل انبوه استفاده شد. 
بـه همیـن دلیل، انهـدام هواپیمـا در نبرد والفجـر8، در طول جنگ 
بی سـابقه بود. طبق منابع معتبر، چهل و پنج تا چهل و هفت فروند از 
هواپیماهای دشمن در طول این نبرد سرنگون شدند. گمان می رود 
تعداد دیگری نیز آسـیب دیدند که توانسـتند خود را به داخل عراق 

برسانند.
»حجت ایروانی مسـؤول دسـتۀ ما بود. قایقش روی آب خاموش 
شـد. با سرعت داشت می رفت سـمت خلیج فارس. بدون کنترل. 
چند بار محکم کوبید به قایق و موتورش. داد زد: »چرا می خواهی 
پیش مسـؤولم شـرمنده بشوم؟« موتور قایق روشن شد و راه افتاد!«1

بـا اسـتقرار توپخانـه در این سـوی اروند، آتش سـنگینی بر روی 
نیروهای عراقی ریخته شـد که تا آن موقع سـابقه نداشت. به طوری 

1.  آبشار ابدیت، محمدرضا یوسفی کوپایی، اصفهان، لشکر 8 زرهی نجف اشرف، 
1375، ص 56
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که سربازان عراقی از فاو به عنوان جهنم یاد می کردند. یکی از آنان 
در خاطرات خود چنین گفته اسـت:

»مـا را بـه فـاو بردند. وقتـی به منطقـۀ عملیاتی رسـیدیم، ناگهان 
صـدای موشـکی را شـنیدم. بـرای این که سـالمتم را تضمین کرده 
باشـم، شـیرجه زدم در گودالـی کـه بـا انفجار یک موشـک ایجاد 
شـده بـود. همیـن کـه روی زمین فـرود آمـدم، بدنم خـورد به بدن 
شخصی. در وهلۀ اول، او را ندیدم و بعد کنجکاو شدم تا صورتش 
را برگردانم. وقتی سرش را به طرف چشم هایم برگرداندم، از تعجب 

وحشـت کردم. چرا که او بـرادرم بود. 
می خواستم فریاد بکشم؛ اما مگر فایده ای داشت؟ تصمیم گرفتم 
به هر قیمتی شـده، جسـدش را به خانواده ام برسـانم. او را به پشـت 
انداختـم و در حالـی کـه پاهایش روی زمین کشـیده می شـد، راه 
افتـادم. در راه، بـه »گروه اعدام« برخـوردم. آن ها راجع به خودم و 
جسدی که به پشت داشتم، سؤال کردند. من کارت شناسایی خود 
و برادرم را نشانشان دادم و گفتم که این برادرم است و او را می برم 
تا مادرم بعد از 70 روز، حداقل جسدش پسرش را ببیند. بدبخت تر 
از ما کسی نبود که اگر جلو می رفتیم، کشته می شدیم و اگر عقب 
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برمی گشتیم، می کشتندمان.«1
در واقع، عبور از اروندرود با عرض و عمق و شتاب بسیار زیاد این 
رودخانه که به گفتۀ برخی از کارشناسان به حدود هفتاد کیلومتر در 
ساعت می رسد، کار پیچیده و خطیری بوده و هست. این کار، آن 
اندازه مخاطره انگیز بود که برخی از فرماندهان نظامی کالسـیک، 
عملیـات عبـور از اروندرود را ناممکن دانسـتند و کمترین موفقیتی 
برای آن قائل نبودند؛ اما دقت نظر فرماندهان سـپاه در دسـتیابی به 
اطالعات الزم، آموزش های خاص برای عبور از اروندرود، انتخاب 
حساب شـدۀ غواص هـا، انتخـاب مناسـب ترین نقطـه بـرای عبور با 
توجه به عرض رودخانه و توجه کافی به حالت های گوناگون جزر 
و مـد آب و عوامـل دیگـر، باعث شـد شـکل جدیـدی از عملیات 
نظامی که در نوع خود در تاریخ نظامی جنگ های معاصر بی سابقه 

بود، انجام شود. 
»ایران در عملیات جاری خود، روش های نظامی نوینی را به کار 
برده اسـت و برخالف توقع، در شـرایط جّوی سختی که باران های 
شدید می بارید، با استفاده از مردان قورباغه ای و پیشقراوالن رزمی، 

1.  زوزۀ مرگ؛ خاطرات اسـرای عراقی، ترجمۀ محمدحسـن مقیسـه، تهران، حوزۀ 
هنری، 1375



  اروند  47 

حملۀ خود را به موانع آغاز کرد.«1
رادیو آمریکا نیز گفت:

»تحلیل گـران نظامـی غـرب معتقدنـد کـه ایـران بـرای عبـور از 
شـط العرب )ارونـدرود(، نیـاز بـه تجهیـزات کافـی داشـته و آن هـا 
متعجب از این موضوع اند که چگونه با تجهیزات اندک، توانسته اند 

از ایـن آبـراه عبـور کـرده و به موانـع عراقی ها دسـت یابند؟!«2
وفیق السامرایی، رییس ادارۀ اطالعات )استخبارات( ارتش بعث 
عـراق، در خاطـرات خـود دربـارۀ نبـرد والفجـر8 و حملۀ ایـران به 

سـاحل غربی اروندرود و شـهر بندری فاو، گفته اسـت:
»خبر رسـید ایرانی ها جزیرۀ ام الرصاص و شـهر فاو را با گذشـتن 
از آبراه شـط العرب به تسـخیر خود درآورده انـد. این اتفاق به خاطر 
کمبـود نیروهـای ما و ضعـف خط دفاعی مـان در ایـن مناطق بود. 
ضربـۀ سـقوط فاو بـرای رهبـران بعثی عـراق و سـرویس اطالعات 
غافلگیرانـه بود. جزیرۀ ام الرصاص را پس از چهل و هشـت سـاعت 

1. ژنرال ماهر عبدالرشید، فرمانده سپاه سوم ارتش بعث عراق: ماهنامۀ پیام  انقاب، 
سال هشتم، فروردین ماه 1365

2. تنبیه متجاوز: بررسی تحوالت سیاسی نظامی از تابستان 1361 تا فروردین 1367، 
حسـین اردسـتانی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، 1379، 

صص 183ـ 169 
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پـس گرفتیـم؛ ولـی در فاو اوضاع سـخت بـود و سـربازان ما عقب 
نشسته بودند. در یکی از حمله هایی که برای پس  گرفتن فاو انجام 
دادیـم، سـپهبد ماهـر تکریتی نتوانسـته بود دو یـگان حمله کننده را 
بـا هـم هماهنگ کنـد و آنان پس از پیشـروی اولیـه، همدیگر را با 
دشـمن اشـتباه می گیرند و جنگ بین دو یگان عراق در می گیرد. 
با یک بررسـی دریافتیم که روزانه هزاروهشتصد نفر تلفات داده ایم 
و پاتک های ما هم هیچ نتیجۀ مهمی نداشـته اسـت. هنگامی که با 
یـک هلی کوپتر باالی منطقه پـرواز می کردم، منظرۀ عجیبی دیدم: 
یکـی دو متـر هم زمین سـالم دیده نمی شـد! وجب بـه وجب جای 

گلولۀ تـوپ و خمپاره بود!«1
ایـن درحالـی بود کـه رزمنـدگان ایـران، در تنهایـی، تحریم های 
تسـلیحاتی و دسـت خالـی و گـر چـه دل هـای ُپرایمـان، بـه نبـرد 

می پرداختنـد.

1. ویرانـی دروازۀ شـرقی، وفیـق السـامرایی، ترجمـۀ عدنـان قارونی، تهـران، مرکز 
فرهنگـی سـپاه پاسـداران، 1377، صـص 103ـ 98



فصل سوم
»دو گردان وارد بوارین شدیم؛ ولی پیش از آن که عمل کنیم، برادر 
شمخانی به ما دستور داد چون نیروهای عمل کننده در فاو خسته اند و 
احتمال حملۀ دشمن و محاصرۀ نیروهای خودی می رود، بنابراین تیپ 
همدان باید وارد فاو شـود. این دسـتور را به مهدی کیانی داد، او هم 
به اطالع من رساند. من و تمیمی به قرارگاه خاتم االنبیاء رفتیم: 
شـمخانی خودش آن جا بود. جلسـه ای تشکیل شد و به من گفت: 
»همیـن امشـب باید وارد فاو شـوید.« گفتم: »اما مـا برای رفتن به 
فاو امکاناتی نداریم.« گفت: »نهر انصار محل اسـتقرار شماست. 
به بچه های لشکر 7 ولی عصر هم گفته ایم که با شما همکاری 



50   اروند

کننـد.« گفتـم: »من دو گـردان باید ببرم فاو. قایق کو؟!« افسـری 
از نیـروی دریایـی ارتـش آن جا بود. شـمخانی رو بـه او گفت: »با 

هاورکرافـت، نیروها را به فاو ببرید.«
وقـت کـم داشـتیم. بالفاصله خـودم را بـه بچه ها رسـاندم. بنا به 
دسـتور فرماندهـی تیپ، به آن هـا گفتم که آمـادۀ حرکت به طرف 
ارونـدرود و فـاو باشـند. دو گـردان رزمی پیـاده را همـراه با گردان 
ادوات، آمـادۀ عبـور از ارونـدرود و رفتـن به فاو کـردم. ظرف چند 
سـاعت، با سـرعت کارها رو به راه شـد؛ طوری  که دور و بر عصر 
دو گردان کنار اروندرود آمادۀ عبور بود. تمیمی هم مسؤول کاروان 
شد. ساعت هفت هشت شب بود که رفتم نهر قاسمیه تا از آخرین 
وضعیت عبور نیروها کسب اطالع کنم. وقتی رسیدم، دشمن آن جا 
را بمبـاران کـرده و هرج و مرج بـود. دو هاورکرافت قرار بود بچه ها 
را به فاو ببرد که بر اثر بمباران، یکی آسیب دید و سوراخ شده بود. 
هاورکرافت دوم هم با فاصله ای کنار سـاحل اروند ایستاده بود. هوا 
تاریک بود و تجهیزات و ادوات به سـختی بار هاورکرافت می شـد. 
یـادم هسـت در ایـن میـان، لندکـروزی را کـه می خواسـتند داخـل 
هاورکرافت شـود، لیز خورد و با بار مهمات در گل افتاد. تمیمی را 

صدا زدم: »بـرادر علی! کجایی؟«
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بـه کنـار لندکروز رسـیدم. دیـدم تمیمی تا کمرش تـوی گل فرو 
رفته و در حال هل  دادن تویوتا وانت است. با صورت غرق عرق و 
گل، شانه اش را به خودرو تکیه داده و با چند تن دیگر داشتند فشار 
می دادنـد تـا خودروی پر از مهمات از گل و الی بیاید بیرون. با هر 
جان  کندنی که بود، وانت را از گل در آوردند و داخل هاورکرافت 
کردند. بعد علی آمد کنارم و گفت: »حسـن، دعا می کنم تا آخر 

عمرت تو باشـی و کار دنبال تو!«
خیلی خسـته شـده بود. هر طور بود، بچه ها آن شـب تا نزدیکی 
صبح از اروندرود عبور کردند و وارد فاو شدند. خودم صبح فردا، 
با قایق رفتم. دشمن با هر وسیله ای که بود و وجود داشت، رودخانه 
و فـاو را زیر آتش گرفته بود. صبح، امکانات و تجهیزات پدافندی 
دشـمن را دیدم: شگفت آور بود! سـری به واحدهای خودمان زدم. 
قرار بود شـب با دشـمن روبه رو شـویم. برای حمل وسایل، کامیون 
الزم داشـتیم. بـرادر کیانـی گفـت: »محمـد نورانی در فاو مسـتقر 
اسـت. چند کمپرسـی عراقی غنیمت گرفته و به تیپ ها و لشـکرها 

می دهد!«1 امانت 

1. سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری، گفت وگو و تدوین سیدقاسم 
یاحسینی، تهران، فاتحان، 1388، صص 331ـ330
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جابه جایی جنگ افزار و نیروهای رزمنده از اروندرود، کارشناسان 
و رسانه های بین المللی را شگفت زده ساخت. ایران تجهیزاتش را با 
هلی کوپتر، هواپیماها و زره پوش های آبی خاکی به فاو می رسـاند؛ 
ولی گذر غواصان از عرض آن، مسألۀ دیگری بود. برخی تجهیزات 

را هم با کمک پل خضر از اروند گذراندند. 
»جـاده در باتالقـی از آب بـاران و لجـن فرو رفتـه و خودروهای 
دومحوره هم گویی تنها به ضرب تازیانه هایی نامریی پیش می رفتند. 
از روی یک پل متحرک در حال گذر بودیم: نگهبانان می دویدند 
تـا طنـاب آن سـوی پـل را پاییـن آورده و مسـیر را برای عبـور ما باز 
کنند. پشـت سـر ما و در طول جاده، وسـائط نقلیۀ سنگین در حال 
حمل امکانات و تجهیزات لجسـتیکی بودند. همه شـتاب داشتند. 
گویی هنگامۀ رعد و برق باشد و همگان بخواهند از اشیاء رسانا و 
هادی برق، دوری گزینند. دشت صرفًا هموار بود. یک دست نبود. 
تجهیزات و عوارضی متمایز از یکدیگر، آن را چشـم گیرتر سـاخته 
و به آبگیر بسـیار گسـترده ای می پیوست که بخشی از خلیج فارس 
بـود. تکه ابرهایی در آسـمان، همانند سـایه های سـرگردان، به دنبال 

یکدیگر افتاده بودند. 
نمی دانسـتم به نیرو و ابزارآالت نظامی بنگرم یا در چشـم اندازی 
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به جهان هسـتی غرق شـوم! تراکم نیروها نیز به اندازه ای بود که از 
فاصلۀ پنجاه متری، تشـخیص یکی از یکی دیگر سخت می شد. به 
دسـت همین افراد، خط دشـمن، بـه همان  گونه ای کـه پایدارترین 

شـکل هندسـی را تداعی می کرد، شکسته شده بود. 
کامـاًل آسـیب پذیر بودیـم. خودروهـای کوچـک و بـزرگ، بـا 
چسـبندگی و کنـدی حرکـت می کردنـد. بـا خیـال راحـت انتهای 
تویوتااستیشـن در کنـار دو سـه تـا کلمـن سـاندیس و نایلون هـای 
نیم  لیتری آب معدنی نشسته بودم و از تماشای آن همه ساز و برگ 
جنگی و هیاهوی پشت خط مقدم نبرد، لذت می بردم. توی سینه ام 
شـوری برپا بود که نمی توانسـتم هـر چند لحظه یک بار با اوّسـا در 

میـان نگذارم. 
همان طور که به قطار اسـرای دشـمن و بسـیجی های نوجوان که 
بـه دنبـال هیبت هـای سـیه چرده و تنومند همراه شـده بودنـد، نگاه 
می کـردم، گفتـم: »این هـا آن قدر راحت اسـیر می شـوند که یکی 

ندانـد، خیـال می کند با دسـت  خالـی آمده اند جنگ!«
از شیشۀ کناری، دست بیرون بردم و آخرین بیسکوییت زنجبیلی 
را که مادرم توشۀ راه ساخته بود، به طرف یکی از اسیران دراز کردم: 
دستی به پیش خزاند و بی   آن که به چهره ام نگاهی بیندازد، گرفت. 
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به مانند کره توی دستش لیز خورد و بلعید. ما هم با حداقل سرعت 
از کنار آن ها و بر روی جاده ای که از گل و آب انباشـته شـده بود، 
حرکـت می کردیـم. به آخرین اسـیر خـوب خیره شـدم: واقعًا چند 
کیلو آب و غذا در روز می توانست آن را سیر کند؟! بسیجی مسلح 
پشت سرش، آن قدر ریزنقش بود که احساس می کردی سایه ای به 

دنبال وجودی باشد! 
نیـم سـاعت بعد، با قایقی یدک کش، سـاحل اروندکنـار را ترک 
کـرده و بـه آرامـی در تالطـم رود پیـش می رفتیم. در گوشـه ای از 
شـناور کـه حامـل یک فرونـد زره پوش بـود، اوّسـا لـم داده و ذکر 
می گفـت. مـن هـم به آسـودگی به شـنی زره پـوش تکیـه داده و با 
جیرجیـر خـواب آور و سـاعیانۀ لوالهـای فلـزی شـناور، چشـم ها را 
بسـته بودم تا لختی بیاسـایم؛ اما گرسـنگی و ضعف بر خواب غلبه 
داشـت. حتی هیجان ام را نیز زایل می کرد. همین موقع ها، یکی زد 

به شـانه ام: »بلند شـو، بلند شو.«
چشـم بـاز کـردم: یک ارتشـی مشـتی آجیل و شـکالت جلوی 
صورتم گرفته و تعارف می زد. لبۀ پیراهنم را گرفتم و گفتم: »آجیل 

شب عید است؟«
گفت: »آره، عیدت مبارک!« گفتم: »سال تحویل شده مگه؟!« 
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گفت: »ده دقیقه ای می شود.«
خم شـد تا روی همدیگر را ببوسـیم. بهار سـال 1365 چه زود و 
بی خبر رسـیده بود! برخاسـتم و با هر که روی شـناور بود، روبوسی 

کردم.«1
پل  زدن روی آب اروندرود، زیر دید و بمباران هواپیماهای دشمن، 
به طرزی بسـیار وحشـتناک، جان فرسـا و پیچیده انجام می گرفت. 
پل هـای شـناور خضـر از ابتکارهـای جهادسـازندگی بـود کـه در 
جابه جاکردن نیروها بسـیار مؤثر واقع شـد. خضر، پل شـناور بزرگی 
بود که دو طرفش را با کابل های فوالدی )سیم بکسل کشتی( به دو 
سـوی اروند محکم کرده بودند. یک موتور تراکتور روی یک پل 
شناور نصب شده بود، سیم به رینگ تراکتور وصل شده و با نیروی 
آن، پل رفت و آمد می کرد؛ به گونه ای که تانک ها و کامیون ها را نیز 

با خود به دو سـر ساحل اروندرود جابه جا می ساخت.
چنـد روزی از نصـب و فعالیـت پـل خضـر نگذشـته بـود کـه 
هواپیماهـای دشـمن آن را بمبـاران کردند. سـوراخ بزرگی روی پل 
پدیدار شـد که اگر بازسـازی نمی شـد، زودی غرق می شـد: اروند 

1. جعفـر شـاطرغام، نوشـتۀ مصطفـی محمـدی، تهـران، فاتحـان، 1390، صـص 
105ـ100
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در حال خروش بود، میگ ها و توپولوف های روسی دشمن ول کن 
نبودند؛ چپ و راست می زدند. ولی پل باید تعمیر می شد. نیروهای 
جهادسـازندگی، در شـب کار می کردنـد تـا از دیـد جنگنده هـای 
دشمن پنهان و در امان بمانند؛ اما برق جوش کاری هم می توانست 
آن ها را بیدار و هوشیار سازد. بنابر این، هواپیماهای دشمن بار دیگر 

بـر فراز اروندرود به پـرواز درمی آمدند:
»مالآقایـی برای حل این مشـکل فکری کـرد و گفت: »چند تا 
پتـو بیاورید.« پتوها که آماده شـد، گفت: »خب، بروید زیر پتوها 

کار کنید.«
عاشق شده بودیم به کار؛ ولی برق کاربیت، پدر چشم های مان را 
درمی آورد. چاره ای نبود. تا خود صبح همین طوری کار کردیم؛ تا 

این که پل شد عین روز اولش.«1
پل  بعثت یکی دیگر از ابتکارهای جنگی رزمنده های مهندسـی 
و جهـاد بـود؛ نه به دور از چشـم دشـمن و نه بی اعتنا به خروشـانِی 
اروندرود که بسیاری از غواصان را با خود برد. فاو تثبیت شد، دشمن 
شکست خورد و عقب نشست، ولی اروندرود همچنان تا نقطۀ پایان 

1.  محمود شهیری پارسـا. خاطـرات رزمندگان جهادسـازندگی: روزنامۀ اطاعات، 
ششـم مردادماه 1366
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و آرامـش، بی نهایـت راه در پیش داشـت. نه کنار می آمـد، نه آرام 
می گرفـت. همانـی بود که بـود. در حالی که همچنان پشـتیبانی و 
تدارک رزمندگان فاو مهم بود. گردان های مهندسـی رزمی جهاد، 

برای حل این مشـکل، پل بعثت را طراحی کردند.
آنـان لوله هایی با قطر صدوچهل سـانتی متر که مخصوص انتقال 
نفـت پاالیشـگاه بـود، از کـف رودخانۀ ارونـد، روی هـم چیدند. 
لوله هـا یکـی یکـی روی هم سـوار شـدند؛ تـا این که به سـطح آب 
رسـیدند. آن هـا را طـوری بـه آب می انداختند که یکدیگـر را مهار 
سازند. جریان آب نیز از میان شان گذر می کرد. بنابر این اروندرود، 
بـه رغـم جزر و مدهای نفس گیر، نمی توانسـت به راحتـی لوله ها را 
با خود جابه جا کند. سـرانجام روی لوله ها را با آسـفالت پوشاندند. 
جـاده ای به این صورت به دو طرف اروندرود سـاخته و سـواحل به 

یکدیگر وصل شـد. 
»عصـر همـراه بـا جمعـی از فرماندهان سـپاه از جملـه ]محمد[ 
فروزنده و رحیم صفوی و ]حسـن[ دانایی و دکتر ]حسـن[ روحانی 
و محافظـان بـه سـوی فـاو حرکـت کردیـم. در راه، آقـای فروزنده 
و  راه  در  تأسیسـات  و  آن هـا  اراضـی  و  دربـارۀ وضـع خوزسـتان 
مخصوصًا نخلسـتان های اطراف بهمن شـیر، اطالعات مفیدی داد. 
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کنار بهمن شـیر پیاده شـدیم و سـدی را که روی آن، برای عبور به 
طرف فاو زده اند، تماشـا کردیم. نخلستان ها نسبتًا سالم مانده، ولی 
صاحبـان آن هـا مهاجرت کرده اند و فقط برای هرس و چیدن خرما 
می آینـد. بـه پل بسـیار مهم روی اروند رسـیدیم. پیاده شـدیم. کار 
بسـیار عظیمی اسـت. با لوله های بزرگ، تمام اروند را در جایی که 
حـدود هفتصـد متر عـرض دارد، پر کرده کـه آب را عبور می دهد 
و روی آن را آسـفالت ضخیمـی کرده انـد. دیـدن وضـع ارونـد از 
نزدیـک، عظمت نبـرد والفجر8 و عبور از اروند را نمایش می دهد؛ 
خیلی مهم اسـت. دو سـه سـاعت در منطقۀ فاو با اتومبیل گردش 
کردیم. شـهر مخروبـۀ فـاو، تانک فارم ها، تلمبه خانه هـای مخروبه، 
اسـکلۀ فاو، نخلسـتان های مخروبه و جاده های روسـتاهای مخروبه 
را دیدیم. از اسـکلۀ در دسـت ایجاد در سـاحل خورعبدالله توسـط 
سـپاه و محل سـایت موشک سـیلک ورمـ  کرم ابریشمـ  دشمن که 
تصرف کرده ایم، بازدید کردیم. از بیمارسـتان صحرایی احداثی در 

فـاو بازدید کردیم؛ مجهز اسـت. هشـت اتاق عمـل دارد.«1
دشـمن کـه اهمیت این پـل را می دانسـت، مرتـب هواپیماهایش 
1. کارنامه و خاطرات سـال 1366: دفاع و سیاسـت، علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی، 
بـه اهتمـام علیرضا هاشـمی، تهـران، دفتر نشـر معارف انقـاب، 1382، خاطـرۀ روز 

 1366/10/28
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را بـرای بمباران آن می فرسـتاد. نیروهای مهندسـی جهادسـازندگی 
هـم کـه بـه این نکته واقـف بودند؛ بنابر ایـن، پیاپی آن را بازسـازی 

می کردند:
»حمید سـلیمی که مسـؤول مهندسـی قرارگاه نوح نبی  بود و 
توی سـاخت پل فعالیت داشـت، با بهروز پورشریف که از طراحان  
پل خیبر در سال 1362 بودند، توی همین نبرد والفجر8 به شهادت 
رسـیدند. ایـن پـل به گونـه ای بود که پـس از پایان جنـگ، یکی از 

مسـایل مهم خوزسـتان، چگونگی جمع آوری پل بعثت شد!«1
ایـن نبرد که هفتاد وچهار روز بـه درازا انجامید، پنجاه و هفت هزار 
کشـته و زخمی از دشـمن گرفت؛ همچنین باعث در هم  شکسـته 
 شـدن ماشـین جنگـی ارتـش بعث عراق، فتح شـهر مهم فـاو، قطع 
ارتبـاط دریایی دشـمن بـا خلیج فارس و تهدید شـهر بصره گردید.

»مسـؤول اسـکلۀ دوبه بودم که تقریبًا تمام امکانات و تجهیزات 
سـنگین ایـن نبـرد بـرای آزادسـازی شـهر بندری فـاو، از ایـن نقطه 
جابه جـا و بـه خـط مقـدم انتقال داده می شـد. با شـهید شوشـتری 
قرار گذاشـته بودیم که اگر مثاًل با بیسـیم می گفت که »احمد! بیا«، 
این احمد نام رمز تشـکیالت و امکانات شناخته شـده ای باشـد که 

1. جنگ ایران و عراق: عملیات والفجر8)مجموعه مقاالت(، ص 316
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می توانسـت امکانـات توپخانـۀ 105 باشـد؛ یا درخواسـت دیگری. 
روی این امکانات که عمدۀ آن ها غنیمتی بود، بیشـتر از داشـته های 
خودمان که این سـوی اروندرود بود و به سـختی می شـد زیر بمباران 
سنگین هواپیماهای دشمن از عرض رود عبور داد، حساب باز کرد. 
حاال بماند که بار زدن لنج ها از مهمات، در زمان خاص جزر و مد، 
چه کار خطرناک و سـختی بود که مثاًل بار مهمات چند دسـتگاه 
کامیون را می بایسـت دانه دانه پیاده و بالفاصله روی یک لنج سـوار 
می کردیم تا در یک زمان خاص که هم جزر و مد آب توی نهرهای 
پهلویـی رود اجـازه مـی داد و هوا هم تاریک می شـد، لنـج را به آن 

سـوی رود و منطقۀ فاو برسانیم. 
در همیـن رابطـه، با شـهید شوشـتری هماهنگی  کـرده بودیم که 
چنـد دسـتگاه قایق تهیـه و روی آن ها ادوات سـنگین و خودروهای 
سـبک سـوار کنیم. شـاید چهار روز طول کشید که طی آن، شهید 
شوشتری مرتبًا از آن سوی اروند بیسیم می زد و می گفت: »جیپ ما 

بفرست.« را 
یـا این کـه صدایـش در می آمـد کـه پـس چـرا ایـن گاری مـا را 
نمی فرستی؟! من هم با رمز پاسخ می دادم که فعاًل چیزهای واجب

تری توی راه است. باالخره این جیپ فرماندهی را توی خط مقدم 
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نیاز داشـت؛ هر چند آمبوالنس ـها برای ما در اولویت بود تا با همان 
قایق ها که در شرایط خاصی از جزر و مد می توانستیم ازشان استفاده 
کنیم، آن ها را به خط بفرستیم. تا این که دست آخر جیپ را هم پس از 
چهار روز فرستادیم. با همان وضعیت سخت و نفس گیر بمباران های 
شـیمیایی و سـرمای آب و هوا، بیش از بیسـت روز توی خط مقدم 
ماند و جنگید! سـرآخر یک روزی بیسـیم زد و گفت: »یک قایق 

بفرسـتید تا من را بیاورد عقب.«
من هم یک قایق به اسکلۀ چلچراغ فاو فرستادم تا بیاید این طرف 
اروند. به محض بازگشت، دیدم شیمیایی شده و وضعیت نامناسبی 
پیـدا کرده اسـت. یک پره گلولۀ خمپاره هم بـه گردنش خورده و 
بدجـوری دردش آمـده بود. تا وضعیتـش را دیدم، به بچه ها گفتم: 
»سـریعًا وسیله فراهم کنید تا حاجی شوشتری را برسانیم اهواز برای 

درمان.«
اما فوری گفت: »نه! آن طرف کار دارم، همین جا یک کم آب 

گرم کنید تا حمام بگیرم.«
جالب این که اگر خودمان نیازی به استحمام پیدا می کردیم، خودرو 
را برمی داشـتیم و تـا اهواز می رفتیم! گفتم که بیـا برویم حمام قرارگاه 
پشتیبانی یا قرارگاه کربال؛ اما مرغش یک پا داشت. به ناچار اجاقی 
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سرپا کردیم و یک قابلمه آب رویش گذاشتم. آمد آب را برداشت 
و رفت توی یک اتاق گلی که آن جا بود و خودش را شسـت. توی 
اتاقک که بود، صدا زدم: »حاجی! لباس هایت را هم بده من عوض 

کنم برایت یا بشویم.«
دوباره فوری گفت: »نه، نه! کار تو نیست، خودم می آیم.«

اما من توجه ای نکردم و آن ها را ریختم توی آب جوش تا به خیال 
خودمان ضدعفونی شـود! لباس ـهایش آماده شـد، دو سه تکه لباس 
دیگر هم برایش آوردم و پس از این که خودش را سـر و سـامان داد، 

گفتم: »بمان برای شام.«
در آمد و گفت که نه! مرا برگردان آن طرف. گفتم که االن آب 
خیلی مد دارد و باالست، بگذار کمی پایین تر برود. علت این بود که 
همان روز هواپیمای دشمن، نهر روبه روی ما را بمباران کرد؛ طوری 
کـه تیر چراغ بـرق، روی عرض نهر افتاده بود و تنها در صورتی که 
آب جزر می شـد، می توانسـتیم به راحتی با قایق از زیر آن عبور کنیم؛ 
وگرنـه مکافـات بود و اگر قایق فرمانی بود، عین مانع خط راه آهن، 
پشتش گیر می افتادیم. از او اصرار و از من انکار؛ تا این که به شوخی 
با کف دست پشت گردنم کوبید و گفت: »به تو می گویم مرا ببر!« 

گفتم: »برویم؛ اما اگر به آن طرف نرسیدیم، خود دانی؟!«
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سـوار شـدیم و راه افتادیـم. اخالقـش ایـن بـود کـه تـوی قایـق 
نمی نشست و سرپا کنار سکاندار یا باالی سرش می ایستاد. گفتم که 
بنشـین حاجـی. گفت که نه این طوری راحت تـرم. فرمان قایق را که 
ریجیندر و سکان بلند بود، دست خودم گرفتم و توی نهر فرعی راه 
افتادیم تا به کنار رود اروند برسـیم. چند بار به همین صورت گفتم 
که بنشین و سرت را هم بگیر زیر فرمان. اما می گفت: »باز تو داری 

بـه من کار یاد می دهی؟! وقتـی به تو می گویم برو، برو!«
گفتم: »حاجی نورعلی! یک تیر چوبی افتاده این جا، گفته باشم.«

دیدم گوشش بدهکار حرف من نیست؛ پس دسته گاز را گرفتم 
و فشار دادم به جلو! قایق هم سرعت گرفت؛ تا این که رسیدیم به تیر 
چوبی. سـریع خودم نشسـتم و انتهای قایق را با فشار سنگین، تکان 
دادم تا کمی پایین تر برود. تیر چوبی مماس سـرم رد شـد ولی شـهید 
شوشـتری خـورد بـه آن و افتـاد کف قایق. کشـیدم کنـار و دوباره 
خـودش را جمع و جـور کـرد. گفتـم که حـاال دیدی چـرا می گویم 
بنشـین؟! این جا دیگر من فرمانده ام، فرمانده قایق. بلند شـد و انگار 

نه انگار، شـوخ و شـنگ، راه مان را ادامه دادیم.
اصاًل دوست نداشت بنشیند. انگاری که بخواهد بایستد و دور و 
بر را برانداز کند. هر طوری بود، به آن سوی اروند رسیدیم و رفتیم 
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توی سنگر فرماندهی.«1
بـا یاری جنگنده های ارتش، نبرد والفجـر8 یکی از ماندگارترین 
نبردهـای دفاعـی تاریـخ نام گرفـت. به رغـم تحریم هـای نظامی و 
تجهیـزات پدافندی هوایی نیروی هوایی ایران که تا پیش از انقالب 
وابسـته بـه صنعت هوایـی آمریکا بود، تیزپـروازان و مهندسـان فنی 
نیـروی هوایی توانسـتند بـا زیرکـی و چاالکی، در کنـار آموزه های 
هنرمندانه، دست به کارهای عاشقانه ای زده و با تالش بی وقفه، این 

خالء را از چشـم بیندازند.
»یـک هفته از آغـاز نبرد والفجر8 می گذشـت. خلبان ها درددل 
رزمندهـا و ملـت سـتم دیدۀ ایـران را بـا نبردهـای هوایـی، بـه فریـاد 

می رساندند. 
در یـک روز ابـری و بارانـی، دشـمن ضدحملۀ سـنگینی را آغاز 
کـرد. در خـط رزمنده های ایرانی رخنه به وجود آمد. لشـکر گارد 
ریاسـت جمهوری کـه قوی تریـن یـگان ارتش بعـث عراق بـود، به 
قلـب خطـوط دفاعی ایران زده بـود. فرماندهان، با اصرار از شـهید 
عباس بابایی که فرمانده عملیات نیروی هوایی ارتش بود، خواستند 

1. شـهیدان همبسـتگی، مصطفی محمدی، تهران، مجتمع فرهنگی عاشورا، 1390، 
بخش گفت وگو با حسـین عطایـی، صص 454ـ450
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فانتوم هـا بـه پرواز در بیایند؛ ولی بابایی می گفت که مدارا کنید، در 
این هوا کسی قادر به پرواز نیست، بسپارید به خدا. اصرار سر جای 
خـودش بـود. تا این که شـهید مصطفی اردسـتانی کـه نزدیک ترین 

همـراه عبـاس بود، درآمد و گفـت: »ولی من می پرم!«
بابایی هم به سختی پذیرفت. پرید. تا مصطفی بلند شود، عباس 
پابرهنه از ساختمان بیرون آمد، زیر باران شدید روی زمین نشست. 
دوشـنبه روزی بـود. نگرانـی، همۀ پایـگاه را فرا گرفته بـود. عباس 
از همه نگران تر. رفتم جلو و گفتم: »سـرهنگ! خیس می شـوی، 

برگرد داخل.«
گفـت: »تـوی قـرارگاه تـاب نمـی آورم. مصطفـی رفـت. اگـر 

برنگشـت چـی؟! از دسـت رفـت.«
بیست دقیقه ای گذشت. بیست دقیقه ای بسیار سخت و نفس گیر. 
عیـن دم مرگ که به مرغـان، آب می دهند؛ تا این که مصطفی توی 
آسمان پدیدار شد. همین که نشست، عباس رفت و توی آغوشش 
گرفـت. مصطفـی کار خـودش را کـرده بـود؛ عین همیشـه. اصاًل 
طوری همیشـه پـرواز می کرد و ویـراژ می داد که بسـیجی ها تا او را 
می دیدند، هواپیمایش را می شناختند و می گفتند که خودش است، 
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باز اردستانی دالور آمده!«1
در نبـرد والفجـر8 یکی از شـگفت ترین رویدادهای جنگ پیش 
آمـد: هلی کوپتـر کبرا بـا یک فروند جنگندۀ میراژ 2000 فرانسـوی 
دشـمن درگیر شد و توانست آن را با شلیک راکت سرنگون سازد!2

همچنیـن پس از آغاز این نبرد، تجهیزات نظامی که خریداری و 
به عراق ارسال می گردید، از خلیج فارس به سواحل و بندرگاه های 
کویت و عربستان آمده و بر تریلرها بارگیری می شد. البته تا پیش از 
این نبرد و وجود ارتباط ارتش عراق با خلیج فارس نیز، کشـورهای 
حاشـیۀ خلیج فارس به پشـتیبانی مالی و لجسـتیکی ارتش دشـمن 
می پرداختند؛ چندان که روزنامۀ ایتالیایی الریبوبلیکا در تاریخ یکم 

مرداد 1361 نوشت:
»سه شنبه شب گذشته، شمار فراوانی از تریلرهای حامل تانک و 
توپ که از سـوی عربسـتان در اختیار رژیم بعث عراق قرار گرفته، 
در بغداد مشاهده شده است. از طرف دیگر، بندر دمان عربستان به 
صورت مهم ترین راه ورود واردات عراق، در خلیج فارس محسوب 
1.  اعجوبـۀ قـرن؛ مجموعـه خاطرات و زندگی نامۀ شـهید سرلشـکر خلبان مصطفی 
اردسـتانی، تحقیق و تألیف علی محمد گودرزی، حمید بوربور و اباصلت رسـولی، 

تهران، انتشـارات عقیدتی سیاسـی نیروی هوایـی ارتش، 1377
2.  همان، ص 128
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می شود. به گزارش خبرگزاری ها، هفتاد دستگاه تریلی حامل چهل 
دستگاه تانک و نفربر زرهی، همچنین صندوق های مهمات از راه 

کویت به عراق حمل می شود.«1
ایـن در حالـی بود که رزمندگان ایرانی، اغلـب ناچار بودند روی 
غنائـم جنگی، بـرای جبران کمبـود تجهیزات و مهمـات مورد نیاز 

خود، حسـاب کنند.
»تنگاتنگ نبرد والفجر8، یکی از بچه های تخریب به نام حسـن 
نسـیمی، به دهانش ترکش خورد؛ طوری که هر وقت می خواسـت 
حـرف بزنـد، خـون از دهانش می زد بیـرون. دندان هایش شکسـته 
بود. گفتم: »حسن! بزن به چاک، برگرد عقب، خودت رو به یک 

جایی برسـان و درمان کن.«
قبول نمی کرد. می خواست با اشارۀ دست و چشم به من بفهماند 
که چیزی اش نیسـت. اصرار کردم، هلش دادم، سرش داد کشیدم 
کـه برود، راضی نمی شـد. یـک مقدار می رفت، امـا ده پانزده قدم 
نرفتـه، دوبـاره برمی گشـت. می رفتـم جلـو و می نشسـتم پـای کار 

کاشـت مین و داد مـی زدم: »مین بدهید!«
برمی گشـتم و می دیـدم حسـن دارد زودتـر از بقیـه مـی دود. بـا 

1. گذری بر دو سال جنگ، تهران، دفتر سیاسی سپاه پاسداران، 1361، ص 189
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عصبانیت چند بار گفتم: »به تو می گویم برگرد عقب، بگو چشم. 
این جا بچه ها هسـتند، پس تو دیگر االن تکلیف ازت سـاقط شـده؛ 

اال این کـه به داد خودت برسـی.«
زیـر بـار نمی رفت. می ترسـیدم کـه ادامۀ خونریزی کار دسـتش 
بدهد و او را از پا دربیارود. سرآخر، الکی اسلحۀ کالش را برداشتم 
و دنبالش کردم تا برود عقب؛ باالخره با چشمانی اشک آلود رفت.

وقتی دور می شـد، یک لحظه دلم برایش سـوخت. آخر، کجای 
دنیـا می شـد چنیـن آدم هایـی را گیـر آورد؟! هنگامی کـه می گفتم 
برگـرد عقـب، انـگاری دارم همۀ توفیقش را سـلب می کنـم! تا این 

انـدازه احسـاس تکلیف و مسـؤولیت می کرد.«1

1. روز سـوم: برگ هایی از زندگی نامۀ شـهید حاج عبـداهلل )محمود( نوریان، صص 
249ـ246



فصل چهارم
ارتـش بعـث عراق، دو اسـکلۀ العمیه )االمیـه( و البکر را پیش از 
آغـاز جنـگ برای پهلو گرفتن نفت کش های بـزرگ و انتقال نفت 
بـه آن هـا، سـاخته بود. ایـن دو اسـکله، با فاصلـۀ یـازده کیلومتر از 
یکدیگر، در محل تالقی آب های اروندرود و خورعبدالله با خلیج 
فـارس قـرار دارند. عمق آب در اطراف این اسـکله ها در حالت مد 
به سی و چهار متر و در حال جزر به سی متر می رسد. فاصلۀ این دو 
اسکله تا مواضع خودی در نهر قاسمیه، به ترتیب بیست وپنج  و سی 

کیلومتر است.
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بر اسـاس طرح مانـور عملیات، قرارگاه نـوح نبی  فرماندهی، 
هدایـت و پشـتیبانی آن را برعهـده گرفت؛ به ویـژه ترابری دریایی. 
دو نـاو تیـپ کوثـر و امیرالمؤمنیـن  نیـز مأموریـت بسـتن دهانۀ 
خورعبدالله را برای جلوگیری از پشـتیبانی نیروهای دشـمن مسـتقر 
در اسـکله ها برعهده داشـتند. لشـکر 14 امام  حسـین  هم در دو 
مرحلـه، عملیـات تصرف و انهدام اسـکلۀ العمیه را عهده دار شـد؛ 
یکی عملیات غواصان برای خط شکنی و دیگری عملیات قایق های 
توپ دار برای انهدام. قرار شـد در صورت امکان، اسـکلۀ البکر هم 

هـدف قرار گیرد.
»حسـینی را کـه دیدیـم، از چهرۀ آفتاب سـوخته اش فهمیدیم که 
همیشـه کنار آب اسـت. خودش را معرفی کرد و گفت که باید به 
طرف سد دز حرکت کنیم، آن جا عبدالله رودکی منتظر ماست. در 
جلسـه ای که ما و عبد الله رودکی داشـتیم، شروع به توجیه عملیات 
کرد. گفت: »مأموریت ما شناسایی کامل اسکلۀ نفتی العمیه عراق 

اسـت. بنا داریم دسـت دشمن را از این اسکله کوتاه کنیم.«
الهی سوال کرد: »محل این اسکله کجاست؟«

رودکی هم نقشـۀ نظامی را روی میز پهن کرد و با نوك خودکار، 
اسـکله را کـه عالمت گـذاری شـده بود، بـه ما نشـان داد و گفت: 
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»این اسـکله بین دهانۀ اروند و خورعبدالله قرار دارد و برای رسیدن 
به آن چند مشـکل وجود دارد. اولین مشـکل، پیمودن بیسـت وپنج 
کیلومتر مسـافت برای رسـیدن به اسـکله اسـت. و دومین مشـکل، 
رادارهای بسیار قوی اسکله که به راحتی قادر به شناسایی قایق های 
معمولی اند. سـومی هم، ناوچه های مسـتقر در پای اسکله است، با 
نـام اوزا. از لحاظ مانوری دارای شـدت بسـیار باالیی اند؛ ولی برای 
شلیك تیر، محدودیت فاصله دارند و برای تیراندازی دقیق حتمًا باید 
ده کیلومتر با هدف فاصله داشته باشند. این ناوچه ها به راحتی قادر 
به تعقیب هدف هسـتند. آخرین مشکل، انفجاراتی است که هر از 
گاهی روی سـطح آب حوالی اسـکله صورت می گیرد. شدت این 
انفجارها به حدی است که اسکله را روشن می کند و هنوز مشخص 
نیسـت که این انفجارات با چه مادۀ منفجره ای صورت می گیرد.«

وقتـی چهـرۀ ما دو نفر را دیـد که کنجکاوانه او را نگاه می کنیم، 
لبخندی زد و ادامه داد: »نگران نباشید. روی این عملیات شناسایی، 
تحقیقات مفصلی شـده و سـعی شده یك سری از این مشکالت از 
میان برداشته بشود. در مورد مشکل اول که طی مسیر برای رسیدن 
بـه اسـکله اسـت، راه هـای مختلفـی عنوان شـده که یکـی از آن ها 
پیمودن پنج کیلومتر اول با قایق و پیمودن چهارده ونیم کیلومتر دوم 
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با شـنا و لباس غواصی است.«
الهـی گفـت: »مگـر رادارهـا قایـق را شناسـایی نمی کنند؟ پس 

چه طـور در ایـن شناسـایی از قایق اسـتفاده می شـود؟!« 
رودکـی جـواب داد: »تـوی این عملیات شناسـایی، شـما از یك 
قایق مخصوص اسـتفاده می کنید. نمی دانم تا حاال اسـم قایق کانو 
را شنیده اید یا نه؟ قایق کانو، قایقی است که از برزنت، هفده قطعه 
چـوب و دو تیـوپ بـرای حفظ تعادل در طرفین آن سـاخته شـده و 
بعـد از سـرهم بندی، هفت متـر طول و هفتاد سـانتی متر عرض پیدا 

می کند.«
الهی دوباره پرسید: »ارتفاعش چقدر است؟«

رودکی هم دوباره جواب داد: »سـؤال خوبی کردی. ارتفاع کم 
و خوابیده  بودن این قایق، باعث شد که آن را برای این کار انتخاب 
کنیم و اگر حین حرکت و شناسایی قایق مرتب با آب خیس شود، 
رادار آن را کوچك تر از حد معمول می گیرد و اعالم خطر نمی کند. 
پس اولین مرحلۀ تمرین شما، تمرین برای پیمودن چهارده کیلومتر 
مسیر در آب شیرین این سد، همراه با لباس و فین غواصی است که 
از لحـاظ زمانـی حـدود ده پانزده روز طول می کشـد. البته می دانم 
که کار ساده ای نیست، ولی انتخاب شما برای این عملیات، بدون 
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دلیل صورت نگرفته.«
از فـردا صبح، پـس از خوردن صبحانه، با الهی به آب می زدیم و 
تا سـاعت سـه یا چهار بعدازظهر شـنا می کردیم. آب سد، شیرین و 
سـنگین بود و عمق آب از دو تا دویسـت متر می رسـید. با گذشت 
زمان، تمرین ها را سنگین تر و نفس گیر تر می کردیم تا شنا  کردن به 
مسـافت پانـزده کیلومتـر در آب دریا و مقابله با موج های سـنگین، 
برای مـان سـاده تر شـود. مرحلـۀ سـختی بـود و تمرین هـا بـه حدی 
خسـته   کننده بود که پس از رسـیدن به خشـکی، دیگر نای حرکت 
نداشـتیم. بعد از تمرین های شـنا، حدود یك هفته پارو زدن، باعث 
شـد تا موفق شدیم مسـافت چهارده کیلومتر را در مدت سی  دقیقه 

کنیم.«1  طی 
سـرانجام، سـاعت بیسـت ویک دهم شـهریور 1365، یگان های 
تک ور غواص با قایق به آب زدند و به سمت هدف حرکت کردند؛ 
امـا بـه علت مغایرت جهت وزش بـاد با جهت حرکت قایق ها، قطع 
تماس آن ها با فرماندهی و نیروهای پشتیبان، با تأخیر به نقطۀ رهایی 
که در سـه کیلومتری اسـکلۀ العمیه تعبیه شده بود، رسیدند. با این 

1.  آسـمان زیـر آب؛ خاطـرات غواصان لشـکر 19 فجر، علی رضا فخرایی، شـیراز، 
83 کنگرۀ سـرداران شـهید سـپاه اسـتان فارس، 1380، صص 85ـ 
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حال، داخل آب رفتند. 
حدود سـاعت چهار بامداد، رزمندگان غواص محور راسـت، به 
سـمت چپ اسـکلۀ العمیه دسـت یافتند و با موفقیت توانستند خود 
را به باالی اسـکله و روی پد هلی کوپتر برسـاندند. با محرز شـدن 
درگیری روی اسـکله، فرماندهی قرارگاه نوح نبی  رمز عملیات 

را اعالم کرد: »حسـبناالله و نعم الوکیل.«
رزمنـدگان نیـز بـه سـرعت عملیات پاکسـازی پد و آمـاده  کردن 
محل برای ورود دیگر همرزمان را انجام دادند.1 در ساعت پنج وسی 
دقیقه صبح، یکی از گروهان های سـوار بر شـناور، به اسکله رسید. 
نیروهای دشمن نیز که سمت راست اسکله را در اختیار داشتند، به 
سوی قایق های این گروهان شلیک کردند. همین درگیری، موجب 
گردید که فشار روی غواص های مستقر در اسکله فروکش کند. با 
روشـن  شدن هوا، نیروهای غواص محورهای دیگر موقعیت خود را 
یافته و به طرف اسکله حرکت کردند. حدود ساعت هشت صبح، 
اسکلۀ العمیه به طور کامل تصرف شد. سپس، اسکلۀ البکر مطابق 

طرح به آتش کشیده شد. 
نخسـتین فشار دشمن به رزمندگان مستقر روی العمیه در ساعت 

1. اطلس راهنما 6: آبادان در جنگ، صص 148ـ143
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ده صبـح بـا پرتـاب یک موشـک آغاز گردیـد. در پـی آن، نیروی 
هوایی دشمن به بمباران منطقه پرداخت. پرتاب موشک های دوربرد 
نیز ادامه یافت. تا صبح روز دوم حمله، چهار موشک دیگر به سوی 
اسکله از سوی دشمن شلیک شد. همچنین دشمن توانست حوالی 

نیمه شـب، هشت شناور خود را به طرف اسکله روانه سازد. 
از صبـح روز دوم حمله، هواپیماهای دشـمن بمباران شـدیدی را 
روی اسکلۀ العمیه و قایق هایی که رزمندگان را پشتیبانی می کردند، 
آغاز نمودند. سپس ناوچه های دشمن آرایش گرفته و با آتش پوششی 
هلی کوپترهای روسـی خود، به سوی اسکله پیشروی کردند. فشار 
روی رزمندگان خودی هر لحظه بیشـتر می شـد. درگیری سخت و 
نابرابری میان قایق های خودی و ناوچه های دشمن در اطراف العمیه 

آغاز شد.
سـرانجام با دسـتور فرماندهی نیروهای خودی، رزمندگان مستقر 
روی العمیه، این اسکله را تخلیه کردند و با قایق ها به عقب و ساحل 
اروندرود بازگشتند. به این ترتیب، عملیات کربالی3 پایان یافت. 

□
»توی نهر، تا رسـیدیم کنار اروند صغیر، نخلسـتان جابه جا پر بود 
از جنازه هـای دشـمن. بچه هـای گردان مسـلم، جدی و باشـهامت 
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می جنگیدند. درگیری اصلی و مهم شان حوضچه بود. اروند صغیر 
یک پهلوی شـیب دار داشـت کـه پایینش باتالق بود. مـا باید پایین 
همیـن شـیب راه می رفتیم. بعضـی جاها پای مان توی گل چسـبان 
و باتالقـی کنـاره می ماند. بعضی جاها هم می رفتیم توی سـیم های 
خـاردار. خوب بود که این کناره جای پهنی نبود و نمی دیدند مان. 
مین هم نداشت. باید از همین مسیر می گذشتیم. هوا داشت روشن 
می شـد. چاره ای نداشـتیم. باید بـه آب می زدیم. آب تـا زانوی مان 
می رسید. بعضی جاها هم تا کمرمان. توی آن آب سرد و گل آلود، 
فشـار و درد و سـوزش زخم های بچه ها از قیافه های  شان پیدا بود. به 

همه گفتم: »اگر رسـیدند، بروید زیر آب.«
دیگـر هـوا کامـاًل روشـن بـود. مـا آرام تـوی کنـارۀ اروندصغیـر 
می رفتیم. نمی دانم تا کجا و چقدر، اما باید می رفتیم تا می رسیدیم 
بـه بچه هـای خودمـان. دیگـری خبـری از بچه هـای گردان مسـلم 
نداشـتیم. بیسـیم را انداخته بودیم که تندتر راه برویم. برخی بچه ها 
پوتین های شان را هم کنده بودند. طاقت نداشتند. وزن آن ها و گلی 
که به تخت شـان می چسـبید را بکشند. سـر و کلۀ چند سرباز بعثی 
پیـدا شـد. خیلی پر سـر و صدا و پیروزمندانـه می آمدند طرف نهر. 
انـگار بخواهنـد دور و برشـان را پاکسـازی کننـد. رّد مـا را تا آن جا 
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گرفته بودند. نباید درگیر می شدیم؛ نه توانش را داشتیم و نه مهمات 
و نیـروی آن را؛ و نه موقعیت مناسـب. 

چنـد قـدم مانـده بود تا برسـند باالی سـرمان. مـن از همۀ بچه ها 
به شـان نزدیک تر بودم. فکرم کار نمی کرد. احسـاس می کردم که 
االن می گیرندمان. نباید اسـیر می شـدیم. صدای پـای آن ها، ذهنم 
را ریخته بود به هم. مردن از اسـارت بهتر بود. حواسـم به کارهایم 
نبود. گفتم که ضامن نارنجکم را بکشم و خود را بیندازم وسط شان 
که دست کم بتوانند فرار کنند؛ اما دست زدم به فانوسقه و دیدم که 
نارنجکم کجا بود؟! خیال می کردم االن اسـیر می شـوم و اطالعاتم 

لو می رود. 
کلتم را کشـیدم و گذاشـتم روی پیشـانی ام؛ اما انگار یکی توی 
گاه برگشـتم  گوشـم داد زد کـه این کار حرام اسـت دیوانه! ناخودآ
طـرف بچه ها. دیـدم که دارند سرهای شـان را می برند زیر آب. من 
هـم نفسـم را حبس کـردم و آرام رفتـم زیر آب. سـردی آب اروند 
صغیـر حالـم را جـا آورد. زیر آب دوباره تمام توجـه ام به خود خدا 
رفـت. ازش کمـک خواسـتم. یاد یونس پیامبر افتـادم که توی کام 
گاه همـان آیه ای را توی دل خواندم  ماهـی، گیر افتاده بود. ناخودآ

کـه مناجات یونـس با پروردگارش توی دهـان ماهی بود. 
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بعثی ها دم نهر ایستاده بودند و بلند بلند حرف می زدند. ماندن شان 
طوالنی شده بود. نفسم داشت باال می آمد. البد فکر می کردند که 
توی این سـرما کسـی به آب بزند، آن هم آبی که پر از سـیم خاردار 
و خورشـیدی های فوالدی اسـت، خودبه خودی خواهد مرد! با این 
حال، چند تا نارنجک انداختند توی آب تا خیال خودشان را راحت 

کنند. و رفتند.
صـدا و مـوج انفجار نارنجک ها توی آب پیچیـد. هنوز هم توی 
گوشـم هسـت. یکی شـان خیلی نزدیکمان ترکید. باالی زانو و زیر 
گوشـم خیلـی ریـز و دردآور سـوخت. آرام سـرم را آوردم بیـرون. 
خبـری ازشـان نبود. روی گونه ام اندازه یـک رّد باریک خون گرم 
شـد. یـک ترکـش کوچـک خـورده بـود روی گونـه ام. یکـی هم 
بـاالی زانـو. مهم نبودند. آن هـم توی آن اوضـاع. دوباره توی آب 
راه افتادیم. جلوی بچه ها سیم خاردارها را با دست می زدم کنار. به 
زحمت پیش می رفتیم؛ کاری شـبیه به خالف چرخش کرۀ زمین، 

چرخیـدن توی فضا!
رسـیدیم بـه یک محوطۀ باتالقـی دیگر. دیگر نمی شـد توی نهر 
راه رفـت. از آب آمدیـم بیـرون و بااحتیـاط در کنـارۀ باتـالق راه 
می رفتیم. سوز صبحگاهی جزیرۀ شلحه، حسابی به بدن خیس مان 
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می چسبید!«1
طرح تنبیه متجاوز همچنان در سال های پایانی جنگ نیز از سوی 
فرماندهان ارتش و سـپاه پیگیری می شـد. این هدف، تنها با نبرد و 
شکسـت دشـمن به انجام می رسـید و به دسـت می آمد؛ چندان که 
سـواحل ارونـدرود بـرای فصـل زمسـتان سـال 1365 و نبردهـای 

کربـالی4 و 5 در نظر گرفته شـد.
در آبان  1365، وضعیت پرفشـار بر جمهوری اسالمی ایران پیش 
آمد. افشـای ماجرای مک فارلین، به عنوان مهم ترین تالش سیاسی 
و پنهـان آمریکا برای برقراری رابطه با ایران و به دسـت گیری ابتکار 
عمـل در جنـگ ایران و عراق، اوضاع سیاسـی نظامی جنگ را در 
موقعیـت جدیـدی قـرار داد. تلقـی رژیـم بعـث عـراق از اهداف و 
نتایـج نهایـی تالش هـای آمریکا و احتمـال قربانی  شـدن صدام، به 
واکنش شـدید رژیم بعث در برابر آمریکا و گرایش صدام به سوی 
شـوروی منجر شـد. بدیـن ترتیب، ایران در آسـتانۀ نبـرد کربالی4 
در شـرایط دشـواری قـرار گرفت؛ ضمـن این که افشـای این ماجرا، 
حمـالت هوایی دشـمن را بر شـهرها و خطوط دفاعـی ایران در پی 

1. سـه روز محاصره: روایت محمدهادی از شلحه، علی رضا اشتری، تهران، روایت 
فتح، 1384، صص 165ـ163
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داشـت و بر تالش های سیاسـی ایران برای کسـب موقعیت برتر نیز 
گذاشت.1 تأثیر 

به هر حال، در سوم دی  1365 نبرد کربالی4 آغاز شد: حمله ای 
پیچیده و سـخت که هدف نهایی آن تصرف شـهر ابوالخصیب در 
جنوب اروندرود و حومۀ بصره بود. موفقیت این نبرد به شگردهای 
جنگـی ویـژه ای بسـتگی داشـت کـه محـور برنامه ریزی یـورش را 
تشکیل می داد. هر گونه خللی در اجرای نقشه، اصل نبرد را با ابهام 
روبه رو می سـاخت؛ چنـدان  که بالفاصله پس از آغاز نبرد، روشـن 
گاهی کامل برخوردار  شد که نقشۀ حمله ایران لو رفته و دشمن از آ
بوده اسـت. برای همین، بی درنگ دستور توقف حمله صادر شد. 
»از گـردان ذخیـرۀ پانصدنفـره ای کـه در جنگ وجود داشـت، 
انشـعابی بـه اسـم گـردان المهدی شـکل گرفت. همـه غواص 
بودنـد. وارد شـدن بـه ایـن آب، بـا توجه به سـرمایی کـه در منطقۀ 
سردسـیر وجود دارد، برای بچه های زنجان و اردبیل یک امر عادی 
بـود؛ ولی افرادی که از مناطق گرمسـیر بـه جبهه آمده بودند، وقتی 

وارد آب می شـدند، شـوکه می شدند. 

1. نبـرد در شـرق بصره، محمـد درودیان، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 
سـپاه، 1376، صص 23ـ22



  اروند  81 

هنگامی که برای شناسایی می رفتیم، می دانستیم که عراقی ها در 
حالـت معمولـی ترانۀ عربی گـوش می کنند. در حالـی که طی آن 
نیروهـای مـا موقـع نگهبانی حتـی رادیو گوش نمی کردنـد! یا حتی 
بـا هـم صحبت هم نمی کردند؛ در حالی کـه عرب ها همه با هم در 
جمع حرف می زدند. چندین بار که توانستیم به خطوط دشمن نفوذ 
کنیم، تمام عالیم نشان می داد که آن ها از حضور ما مطلع شده اند. 
مـا در شناسـایی ها، هیچ یک از عراقی هـا را در خواب ندیدیم. همه 
آماده بودند. وقتی بر گشـتیم، اعالم کردیم عراقی ها مطلع شـده اند 

و خبرهایی هست. 
سـرآخر کـه حملـه آغاز شـد، در این نبرد هشـت نـه کیلومتر در 
آب حرکت کردیم و از نزدیکی های بصره سر درآوردیم. بعثی ها از 
سـالح هایی اسـتفاده می کردند که ما تا آن موقع ندیده بودیم. روی 
آب را می زدنـد و سـطح ارونـد یک باره بـرای صدوپنجاه متر آتش 
می گرفت. بعدها فهمیدیم که این ها سـالح های جدیدی است که 

با کمک مسـتقیم روس ها، آمریکایی ها و فرانسـوی ها تهیه شده.
صبح روز نخسـت نبرد کربالی4، دسـت و پای مان زخمی شده 
و خـون زیـادی ازمان رفته بود. نیاز داشـتیم چیـزی بخوریم تا جان 
دوباره ای بگیریم. عراقی ها به ماسـت می گویند بسـتنی. این کلمه 
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باالی سـنگری نوشـته شـده بود. به میربهاءالدین گفتم: »سـید! بیا 
ببینیم این ها واقعًا توی این سـرما هم بسـتنی می خورند؟!« 

رفتیم کمی از مثاًل بستنی های آن ها را خوردیم. خیلی بدمزه بود. 
تازه فهمیدیم آن چه خورده ایم، ماست است! 

مـا هیچ وقـت نفهمیدیم که کربالی4 از کجا لـو رفت. چون در 
خطـوط مقـدم، کاری از ما سـر نمی زد که دشـمن متوجه عملیات 
شود. حتی تعداد کسانی هم که می دانستند آن روز عملیات خواهد 
بـود، چهـار پنج رزمنده بیش تر نبودند. تا این که در آخر مأموریت، 
یک باره به ما گفتند که از جناحین نتوانسته اند عبور کنند و برگردید. 

ما هم دوباره تمام این مسـیر را بازگشتیم. 
سـاعت هشـت وپنجاه دقیقـه صبح بود کـه به کنـارۀ اروندرود و 
خط خودی رسـیدیم. تمام مدت شب از رودخانه عبور می کردیم. 
حـدود دو سـاعت طول کشـید تـا از خطوط عبور کنیـم که گاهی 
همراه با درگیری بود. تا خط چهارم دشمن نفوذ کرده و پیش رفته 

بودیـم. با این همه بـه ما گفتند که برگردید.
وقـت اذان صبـح بـود که به خـط اول نیروهای خودی رسـیدیم. 
در آن شب، شمار تانک های دشمن بیشتر از رزمنده های دور و بر 
خودمان بود! در یک محدودۀ کوچک، ده ها تانک با سـالح های 
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مختلف آتش گرفت.«1 
عملیات کربالی4 برخالف تمام انتظارها با نتیجۀ دیگری به پایان 
رسید. در شب عملیات، همزمان با حرکت غواص ها در اروندرود، 
آتش سـهمگین عراقی ها بر روی سطح رودخانه آغاز شد. هر چند 
نیروهـای حملـه ور توانسـتند قسـمت هایی از اهداف عملیـات و از 
جمله جزیرۀ ام الرصاص را آزاد کنند، ولی با حمالت سنگین ارتش 

عراق، مجبور شـدند به مواضع اولیه بازگردند.
»رحیم را دیدم که به حاج بصیر نزدیک شـد و گفت: »حاجی! 

مژده بده، من هم فرزند شـهید شدم.«
اما حاجی متوجه نشـد. سـرش به کار دیگری گرم بود؛ یا حرف 
رحیـم را هماننـد دیگر حرکات و حرف هایش، شـوخی تلقی کرد. 
من یک قدم برداشتم، دستی به شانۀ حاج حسین بصیر زدم و گفتم: 

»حاجی! رحیم حرف دارد.«
حاج بصیر هم گفت که باشد بعدًا. معلوم بود اعصاب حاج بصیر 
از لـو رفتـن حملـه و پیامدهـای آن به هـم ریخته. بچه هـای گردان 
غـواص یارسـول الله  از همـه چیـز خبـر داشـتند؛ حاج بصیـر 
هـم گویـا خبر داشـت که رحیـم یتیم شـده؛ ولی بـه روی خودش 

www.yjc.ir :1.  عباس راشاد
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نمـی آورد. نمی خواسـت البد توی چشـم رحیم نـگاه کند. 
رحیـم رفـت و چند لحظه بعد دوباره برگشـت. حرفش را دوباره 
زد. چـه حرفـه ای و جنـون زده سـخن می گفت! جوری کـه با همۀ 
غم بارگـی صدا، به آدمی آرامـش و صالبت می داد. حاج بصیر هم 
بـا همـان سـعه صدر همیشـگی، این بار رو بـه رحیم کـرد و پس از 
رّد و بـدل  شـدن چند کلمۀ مختصر، دسـتور داد که رحیم خودش 
بالفاصله جلو برود و پیش از تنگ تر شدن محاصره، جنازۀ پدرش 

را به خـط خودی بیاورد. 
دور و بری ها می گفتند که حاال چرا حاجی این را به خود رحیم 
سـپرد؟! آدم قلبش از دیدن جسـم بی جان پـدر می ترکد! واضح بود 
که هم رحیم خودش داوطلب شده و هم شهید حاج بصیر از روحیۀ 
باالی او مطمئن است. هر دو همشهری بودند و اهل فریدون کنار. 
ولی رحیم قول نمی داد که حتمًا و فقط برای باز پس  آوردن مشهدی 
نوروزعلـی بـه دل خطـر بـرود. قطعًا بـرای خودش منظـور و هدف 
دیگری هم داشت. شاید قصدش ابتدا به دوش  کشیدن بدن پدر از 
قتل گاه به سـوی ساحل اروندرود و سپس نشان  دادن روحیۀ واالیی 
بود که در خود، برای روبه رو شدن با چنین لحظاتی نگه داشته بود؛ 

چرا که نبرد تنگاتنگ در همان نقطه به شـدت ادامه داشت. 
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این بار، برعکس حماسۀ عاشورا، پسر بر نعش غرقه به خون پدر 
حاضر شد؛ در حالی که خود در واپسین دقایق عمر کوتاهش به سر 

می برد.
برخالف سـفارش و خواسـتۀ همرزمان که می خواسـتند او پیکر 
پـدر را بی درنـگ بر دوش گرفته و به عقب بیاورد، دیدند رحیم در 
آرامـش کامل، شـانه و شیشـۀ عطـر خودش را از جیـب در آورد، با 
یک دست محاسن و موی کم پشت و سپید پدرش را شانه می کند 
و بـا دسـت دیگر عطر بر رخسـار و پیراهن خـاک  و  خون   گرفتۀ او 
می پاشـد و معطرش می سـازد. سـپس با همان شـیوۀ جان سوز و در 
عین حال با شـوری فراموش ناشـدنی و چشمانی  شوق انگیز و لبانی 
لبریـز از عشـق، ثانیه هایـی را گـذران می کرد که تنها خـود، حاکم 
بالمنازع آن ها بود: بابا! قربان آن شـتابی که از من گرفتی! حاال من 

بـدون تـو چه  جوری برگردم و تـوی روی ننه نگاه کنم؟!
دشـمن، هـر وجب از سـطح هـور و معبر و خاک منطقـۀ نبرد را 
بـا خمپاره هـای 60 و 82 میلی  متری شـخم می زد؛ اما بـرای رحیم، 
همان گونـه کـه پـدر آرام خوابیـده بـود، انـگار محیط پیرامـون نیز 
ساکت ترین و برهوت ترین نقطۀ جهان باشد. نیروی خود را با کالم 
بیهـوده و گریـه و زاری به هـدر نداد، تفنگ کالش پـدر را از کنار 
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جنازه اش برداشـت، برخاسـت و دیگر گلوله هـای باقی مانده اش را 
هم به سـوی قلب دشـمن نشـانه رفت و شلیک کرد.

هنوز پنجاه  متر بیشتر از قتل گاه پدر فاصله نگرفته بود که خودش 
هم به شـهادت رسـید و شـد: پنجمین شـهید خانـوادۀ یزدان خواه. 
دو سـال و نیم پیکـر پـدر و پسـر در معرکۀ جنـگ ماند؛ تـا این که به 

بازگشت.«1 زادگاه 
بـرای نبـرد کربـالی4 که در یـک منطقۀ آبی خاکی در سـاحل 
اروندرود انجام گرفـت، نیروهای عمل کننده آموزش های غواصی 
را دیده بودند تا از تقاطع رودخانه های کارون و اروند وارد خطوط 
دشـمن شـوند؛ از کنـار جزیـرۀ ام الرصاص عراق به سـوی سـاحل 

اروند.  رودخانۀ 
در آن حوالـی، جزایـر سـهیل، ماهـی و بوارین قـرار دارد. جزیرۀ 
بواریـن را سـمت راسـت و جزیـرۀ سـهیل را سـمت چـپ  خـود 

می دیدنـد. دشـمن در جزیـرۀ ام الرصـاص مسـتقر بـود.
»شـب حملـه کـه شـد، آیت اللـه موسـوی همدانـی، امام جمعـۀ 
همـدان، بـرای سرکشـی از نیروهـا و حضـور در سـنگر فرماندهی، 

1. از  پنـج  نفـر: نگاهـی بر زندگی شـهیدان یزدان خـواه، مصطفی محمـدی، تهران، 
شـاهد، 1383، صـص 147ـ144



  اروند  87 

بـه منطقـۀ جنگـی آمـده بـود. نیروها قـرار بود بـا قایـق از اروندرود 
گـذر کننـد و خودشـان را به سـاحل عراقی اروند برسـانند. سـپس 
از همـان نقطـه، بـا دشـمن درگیر شـوند. همـان غـروب آفتاب که 
حرکـت کردیم، پیش از این که به بعثی ها برسـیم، نیروها را به رگبار 
بستند. زمین گیرمان کردند؛ هر چند یکی از واحدها توانسته بود از 
اروندرود عبور کند و تا حوالی جادۀ آسفالته فاوـ  بصره پیش برود. 
آن هـا هـم با سرسـختی بعثی ها روبه رو شـدند و خودشـان را عقب 
کشـیدند. فرمانده شـان سـتار ابراهیمی بود که هنگام عقب نشینی، 
پشـت یک شناور غرق  شـده توی اروند، به اتفاق چند تن دیگر پناه 
می گیرند. بچه های المهدی به ما اطالع دادند که ستار پشت فالن 
کشـتی پنـاه گرفته و بعثی هـا دارند به سـوی او تیراندازی می کنند. 
ستار همان شب تیر خورد. تا آخرین لحظه باالی سر برادرش بوده. 

فکر می کرده که او شـهید شـده باشد. 
توی این فکر بودم که به طریقی به ستار خبر برسانم که می دانیم 
در چه وضعیتی هسـتی، به ات کمک خواهیم کرد. به ذهنم رسـید 
که از بلندگو استفاده کنم. نزدیک شدم و نصبش کردم. از بادامی 
که مسـؤول مهندسـی و مداح بود، خواستم که با صدای نوحه بلند 

بگوید: »یا ستار و یا ستار و یا ستار!«
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خوشـبختانه ایـن ترفنـد گرفت. سـتار متوجه شـد. شـب بعد، با 
بچه های غواص خودمان و المهدی هماهنگ کردیم و رفتند سـتار 
را نجات دادند و به عقب آوردند. انگار نه انگار که برادرش شهید 
شـده و خودش بیش از یک شـبانه روز سـرگردان بوده توی خطوط 
دشـمن. برادرش البته همان شـب به شهادت نرسید، بلکه زخمی و 
بی هوش شـد و دسـت نیروهای دشـمن افتاد و دست آخر شهیدش 
کردنـد. سـتار هـم زیاد بـرادرش را معطل نگه نداشـت؛ تـوی نبرد 

کربالی5 و چند روز پشـت سـر او، به شـهادت رسید.«1
دو هفته پس از نبرد کربالی4، در شـب بیسـت و یکم دی  1365 
نبـرد آبـی خاکی دیگری از سـوی ایران در نزدیکـی اروندرود آغاز 

کربالی5. شد؛ 
دشـمن انبوهی از انواع آتش های خود را روی منطقۀ شـلمچه در 
شمال اروندرود تا ساحل آبادان می ریخت. نزدیک  شدن رزمندگان 
به بصره و سـقوط این شـهر، برای صدام بسـیار گران تمام می شـد 
و جنبـۀ حیثیتـی بـرای کل رژیم او داشـت. رزمنـدگان در صورت 
گذر از جزیرۀ صالحیه و شهرک تنومه، می توانستند وارد شهر مهم 
و اسـتراتژیک بصـره شـوند. این یعنـی بزرگ ترین ضربۀ سیاسـی و 

1.  سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری، صص 353ـ352
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نظامی به صدام.
»پسرک داشت می گفت که بچۀ یزد است و سال سوم راهنمایی 
کـه آمدنـد ریختنـد توی اتـاق و با کابـل و میلگرد افتادنـد به جان 
همه مـان. من فکر کـردم که اگر می خواهنـد اعدام مان کنند، پس 
چـرا؟! کـه ناگهـان ضربـه ای خـورد بـه لبـم. در دل گفتـم که ای 
نانجیـب! و ضربـه ای دیگـر به دسـت زخمی ام که حـاال پس از دو 
هفته و خوردن آن پنی سیلین های کم جان، داشت کرم می گذاشت. 

گفتـم: »پس چـرا اعدام مان نمی کنیـد؟! راحت مان کنید!«
همه مـان را زخـم و زار گذاشـتند و رفتنـد. ناله هـا در خـود بود و 
بـا خـود و ما در تعجـب که چرا این طوری ناغافـل آمدند؟! از کجا 
می دانسـتیم کـه ایـن تـازه اول ماجراسـت و باید منتظر نیم  سـاعت 
بعد هم باشـیم که می آیند، دسـت های مان را از پشت می بندند، باز 
می زنند و بعد می برند می اندازند توی خودرویی که آسمان فقط از 

سـوراخ های سـقف بزرنتی اش پیدا باشد!
سـر و صورت مان هنوز آغشـته به گل های اروندرود بود. سـر من 
روی پای محسـن احمدی. از پشـت سـاختمان های ابوالخصیب و 
نزدیکی های بصره که گذشتیم، صدای انفجار توپ ها را تشخیص 
می دادیـم. چـه انفجـاری! رگبـاری و پرصـدا. و ایـن خبـر از حمله 
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می داد؛ آن هم درست پس از دو هفته پس از حملۀ ما؛ تنها با یک 
شـماره اختالف با نبرد ما: کربالی5.

انگار محسن هم به حملۀ بچه های خودمان فکر می کرد که گره 
از ابـرو بـاز کرد، لبش خندید، نشسـت، تندی یک نفس کشـید و 
چشـم دنبال هم فکر گرداند. دید که هیچ کسی از سربازهای بعثی 
متوجه شـادی پنهانش نیسـت، خون از زخم پیشـانی اش جهید و از 
کنار چشـمش چکید روی صورت من. خیلی آنی متوجه من شـد 
و دیـد. حـس کردم که او هم بوی نعنا را شـنیده که لبخندش آرام 

تبدیل به خنده شده!
من هم خندیدم.«1

1. غواص ها بوی نعنا می دهند، حمید حسام، تهران، صریر، 1388، صص 100ـ 99



فصل پنجم
گـذر از ارونـدرود و گرفتـن شـبه جزیرۀ فـاو در نبـرد والفجـر8 
و پیامـد آن نزدیک  شـدن به شـهر بصـره در نبرد کربـالی5، توازن 
سیاسـی نظامـی جنگ را به سـود ایـران افزون سـاخت. در پی آن، 
برای جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ، نظام بین المللی درصدد 

تـالش بـرای پایان جنـگ برآمد؛ البته بدون داشـتن برنـدۀ نظامی!
ایـن هـدف با قطعنامـۀ 598 شـورای امنیت سـازمان ملل متحد، 
تهیـه و تصویب شـده بـود. در چنیـن وضعیتی، ارتش دشـمن روز 
بیست و هشـتم فروردین مـاه سـال 1367 بـا دویسـت گـردان، آتش 
پشتیبانی گسترده، سالح های شیمیایی فراوان به ساحل اروندرود و 
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خطـوط دفاعی ایـران در بندر فاو یـورش آورد.
بـا سـقوط فاو و اسـتفادۀ بی رویـۀ بعثی ها از بمب های شـیمیایی، 
فرماندهـان ایرانـی بی درنـگ نیروهـای خـود را از سـاحل غربـی 
اروندرود به پشـت مرزهای سـرزمینی بازگرداندند تا از تلفات بیشتر 

جلوگیـری کنند.
»بـه مـا مأموریت دادنـد به منطقـۀ عملیاتی کربـالی4 برویم. به 
آبادان برگشـتیم و توی هتل آزادی مسـتقر شـدیم. قرارگاه تاکتیکی 
برپـا کردیـم. وضع جنـگ روز به روز بدتر می شـد. دشـمن مرتب 
بـه مـا حمله می کرد. خبرها حاکی از ایـن بود که آمریکایی ها پس 
از سـقوط فـاو، در خلیـج فارس علیه مـا وارد عمل شـده اند؛ حتی 
هلی کوپترهای شـان بـه بعثی ها کمک می کند. عـالوه بر آن، یک 
ناو جنگی آمریکایی یک فروند هواپیمای مسـافربری ایران ایر را در 
آسـمان خلیج فارس سـرنگون کرده بود. یکی دو روز پیش از قبول 
قطعنامۀ 598، با حضور فرماندهان عالی سپاه جلسه ای برگزار شد: 
تـوی آن جلسـه دربارۀ اجـرای یک عملیات وسـیع در جنوب علیه 
دشمن بحث کردیم. قرار شد برویم و نیروهای مان را تجهیز و آماده 
کنیم. جلسـه در کیلومتر شانزده جادۀ آبادان و در محل بیمارستان 
علی بن ابیطالب   برگزار شـد. همه به جز محسـن رضایی بودند. 
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من در آن جلسـه گزارشـی از آخرین وضعیت خودمان دادم. به ما 
توی آن جلسه دستور داده شد تا نیروهای غواص مان را آماده کنیم و 
در محل قبلی عملیات کربالی4 مهیای نبرد و حمله شویم. جلسه 
تا ساعاتی از شب ادامه یافت. قرار شد فردا ساعت دو بعدازظهر در 
محل قرارگاه جلسۀ دیگری بگیریم و دربارۀ عملیات آتی صحبت 

و برنامه ریزی داشته باشیم.
روز بیسـت وهفتم تیـر 1367 بـود: از صبح توی تـدارک و آماده 
 کردن نیروها برای انجام عملیات بودم. سـاعت دو بعدازظهر شـد. 
رادیـو را روشـن کـردم تا اخبار سـاعت دو را گوش کنیـم. ناگهان 

اعـالم کـرد که ایـران قطعنامـۀ 598 را پذیرفته و آتش بس!
شوکه شدیم. با قرارگاه تماس گرفتم. گفتند که بله، امام شخصًا 
دستور پذیرش را صادر کرده. علی شمخانی از طرف آقای هاشمی 
رفسنجانی که فرمانده کل جنگ بود، برای همه پیامی آورد که به 

مقرهای خودتان بازگردید.
چنـد روز بعـد، نیروهـای سـازمان ملل در مرزها مسـتقر شـدند. 
آن هایـی کـه تـوی خاک ایـران بودند، به شـدت مراقـب بودند که 
آتش بـس نقـض نشـود؛ ولـی بعثی هـا در مـرز سـعی می کردند که 
نیروهـای مرزبـان و رزمندۀ ما را تحریک کنند تا آتش بس را نقض 
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کنند و بتوانند به نیروهای سازمان ملل بقبوالنند که ایرانی ها ناقض 
قوانین بین المللی هسـتند! در اروندرود بارها مفاد آتش بس را زیر پا 
گذاشتند. ما هم به نیروهای ناظر بین المللی گزارش می دادیم؛ حتی 
گاهی شـلیک هوایی هم به سـوی ما داشـتند. این ها هم می آمدند 
و کتبـی یک چیزهایی می نوشـتند و می رفتند، ولـی باز هم بعثی ها 

شـیطنت و کینه توزی شـان را کنار نمی گذاشتند.«1
البتـه جمهـوری اسـالمی ایران کـه آرمان های بلندمـدت خود را 
پیگیـری می کـرد، از این ضربه هـای کوتاه مدت و گـذرا نرنجید و 
حقـوق ملت ایران را محقق سـاخت؛ چندان کـه اروندرود همچنان 
در آغـوش سـاحل جنوبـی ایران ماند، کشـتی ها دوباره سـینۀ آن را 

شـکافتند و زندگی به دوران شـکوفایی خودش بازگشـت.

1. گفت وگوی نویسنده با عبدالحسن بنادری، آبادان، بهمن ماه 1390
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