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تشریح کلیات عملیات والفجر8
سردار سرلشکر سید رحیم صفوی
تنظیم :محمد فردی

چکیده

*

یادمان شهدای اروندکنار آبادان در صبح روز جمعه  10اردیبهشت  1395شاهد حضور سرلشکر سید
یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور مقام معظم رهبری در امور مربوط به نیروهای
مسلح ،در دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع مقدس بهمنظور تشریح کلیات عملیات والفجر8
برای دانشجویان دافوس سپاه بود .سرلشکر صفوی در سخنان خود با تشریح اهمیت عملیات والفجر،8
به نحوه طراحی و اجرای عملیات ،سازمان رزم خودی و دشمن ،نتایج و مهمترین خصوصیات عملیات ،و
برخی وقایع سیاسی و نظامی مرتبط با این عملیات پرداخت .وی همچنین به سؤاالت مطرحشده ازجمله
دالیل و چرایی تصرف دوباره فاو توسط عراق در ماههای پایانی جنگ ،استفاده از تجربیات عملیات خیبر
و بدر در والفجر 8و دالیل تغییر استراتژی از عملیات در جبهه جنوب به عملیات در جبهه غرب در سال
پایانی جنگ پاسخ گفت.
واژگان کلیدی :رحیمصفوی ،فرمانده نیروی زمینی سپاه ، ،انتقال تجارب فرماندهان ،دفاع مقدس ،دانشگاه
امام حسین(ع).

فرمانده سابق سپاه پاسداران و مشاور نظامی مقام

اهمیت عملیات

پیش از سخنرانی سرلشکر صفوی ،سردار مرتضی قربانی معظم رهبری درباره اهمیت عملیات فاو گفت:
به ایشان خوشامد گفت و گزارشی را از برنامههای سفر

« 31سال قبل در این منطقه بزرگترین علمیاتی که

دانشجویان دافوس بیان کرد .سپس سرلشکر صفوی سرنوشت جنگ را تعیین کرد ،اجرا شد .یعنی سرنوشت

نخستین فرمانده نیروی زمینی سپاه در شهریور  1364جنگ بعد از پیروزی [عملیات والفجر 8در] فاو و کربالی5

(چند ماه پیش از آغاز عملیات والفجر ،)8سخنان خود رقم خورد .بعد از کربالی ،5قطعنامه 598به نفع ایران

را با موضوع "خصوصیات عملیات فاو" آغاز و تشریح تصويب شد .عملیات فاو پیچیدهترین ،سختترین و

جزئیات عملیات را به فرماندهان بهویژه فرمانده طوالنیترین عملیات دوران دفاع مقدس بود .ما در هیچ
عملیاتي ،عبور از رودخانه ،جنگ در نخلستان و جنگ

لشکر 25کربال واگذار کرد.
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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در دشت را [بهصورت همزمان] نداشتیم .مدت زمان این  1365ادامه داشت و تا اين تاريخ تقریباً مواضع تصرفشده
عملیات  70شبانهروز جنگ و پاتک بود».

تثبیت شد .هدف عملیات ،تصرف یک منطقۀ حیاتی و
ارزشمند از دشمن و همچنین انهدام دشمن بود .یک

طراحی عملیات

هدف ارزش سیاسی ،اقتصادی یا استراتژیک دارد .یکی از

سرلشکر صفوی فرایند یکسالۀ طراحی عملیات اهدافی که عراقیها برای حمله به ایران بهانه کردند بحث
والفجر 8را از شناسایی تا آمادهسازی منطقه عملیات ،اروندرود بود که دو طرف اروند را براي خود ميدانستند.
عراق سالها از این مسئله ژئوپلیتیکی كه چرا ما نباید یک

به شرح زیر بیان کرد:

«برای آمادهسازی این عملیات حدود یک سال ساحل مناسب در خلیجفارس داشته باشیم ،رنج میبرد.
کار بسیار ارزشمند مهندسی و سایر کارها را داشتیم .ساحل عراق در خلیجفارس تا خورعبداهلل ،ساحلی باتالقی
مث ً
ال کلیات محاسبات جزرومد این رودخانه را حساب است که نمیتوانستند یک بندر بزرگ برای صادرات و
کردیم و برای رصد جزرومد و شناخت آن ،جدول  20واردات ایجاد کنند و میخواستند با تصرف شرق اروند،
ساله جزرومد این رودخانه را از یک کشور خارجی ساحل مناسب به خلیجفارس داشته باشند .عراق براي
گرفتیم و  6ماه هم خودمان کنار این رودخانه عالمتی دستيافتن به يك ساحل مناسب در خليجفارس یا باید به
گذاشتیم تا ساعت جزرومد آن را به دست بیاوریم .کویت حمله میکرد یا ایران .بنابراین بحث اروندرود یکی
شناساییها بسیار طوالنی بود .بعضی از غواصهای ما از مهمترین بحثهایي بود که آنها میخواستند با تصرف
چندین روز میرفتند و آنطرف رود در خاک عراق در ساحل شرقی تسلط کامل بر اروندرود داشته و یک بندر
فاو میماندند؛ بهخاطر شناختنداشتن از زمین منطقه مناسب برای خود بسازند.
که آیا تانک در زمین آنطرف اص ً
هدفهای عملیاتی والفجر ،8تصرف شبهجزیره فاو ،قطع
ال حرکت میکند
یا نه؟ ـ یک تانک حدود  45تن وزن دارد ـ گمانه ارتباط دریایی عراق به خلیجفارس و انهدام سکوهای موشکی
میزدند ،تا یک متری خاک سونداژ میزدند تا مکانیک کرم ابریشم عراق بود که از ساحل فاو کشتیهایی را که
بهسمت بندر امام خمینی(ره) میآمد ،موردهدف قرار ميداد.
طرحریزی ،فرماندهی و یگانهای عملیاتی ک ً
ال با سپاه

خاک آنجا را بشناسيم».
اجرای عملیات

پاسداران بود؛ یعنی سپاه پاسداران در طول یک سال،

سرلشکر صفوی در ادامه بهصورت خالصه سیر اجرای هم طرحریزی کرد و هم تمام یگانهای هجومکننده فقط
عملیات والفجر 8را برای دانشجویان توضیح داد و پاسدار و بسیجی بودند .یگانهای پشتیبانی عملیات،
با بررسی اهمیت اروندرود برای عراقیها و اهداف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ،هوانیروز و قسمتی
از توپخانه ارتش بود .عزیزان جهاد سازندگی نیز در احداث
عملیات والفجر 8گفت:
«این عملیات با رمز "یا فاطمه زهرا(س)" در ساعت پل بعثت انصافاً بزرگترین حماسه را آفریدند .البته پل
 22 :10روز  20بهمن  1364شروع شد و تا  9اردیبهشت بعثت  4ماه طول کشید تا تمام شد».
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سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس ،یادمان شهدای
عملیات والفجر 8در اروندکنار ،اردیبهشت .1395

وی درخصوص سازمان قرارگاهی عملیات والفجر8

سازمان رزم عملیات

سرلشکر صفوی قوای خودی در عملیات والفجر 8را برشمرد یادآور شد:

«ما  4قرارگاه داشتیم:

و سازمان قرارگاهی عملیات را شامل  4قرارگاه دانست:
«سپاه با  140گردان پیاده ،زرهی و مکانیزه [این

قرارگاه خاتماالنبیا(ص) :این قرارگاه ،قرارگاه فرماندهی

عملیات را اجرا کرد که] شامل لشکرهای  5نصر (به کل بود که کنار جاده خسروآباد مستقر بود و سردار

فرماندهی محمدباقر قالیباف) 25 ،کربال (به فرماندهی رضایی و بنده و رشید و فرماندهان باالی سپاه در این
مرتضی قربانی) 8 ،نجف (به فرماندهی احمد کاظمی) ،قرارگاه بودند.

 14امام حسین(ع) (به فرماندهی حسین خرازی)17 ،

قرارگاه کربال :فرماندهی این قرارگاه با برادر

علیبنابیطالب(ع) (به فرماندهی غالمرضا جعفری) ،محتاج بود و جانشین وی احمد غالمپور بود.
 19فجر (به فرماندهی نبیاهلل رودکی) 27 ،محمد
رسولاهلل

(ص)

قرارگاه نوح :فرماندهی این قرارگاه با برادر حسین

(به فرماندهی اسماعیل کوثری) 31 ،عالیی بود.

عاشورا (به فرماندهی امین شریعتی) 41 ،ثاراهلل(ع) (به
فرماندهی حاج قاسم سلیمانی) ،تیپ 33المهدی

(عج)

قرارگاه نجف :فرماندهی این قرارگاه با برادر

محمدعلی(عزیز) جعفری بود .این قرارگاه با یگانهایی

(به فرماندهی جعفر اسدی) 44 ،قمربنیهاشم(ع) (به از ارتش مأمور شده بود».
فرماندهی اصغر صبوری) ،و  10سیدالشهدا

(ع)

فرماندهی برادر علی فضلی) بودند».

سال پانزدهم
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«همزمان با عملیات فاو ،ارتش با چند لشکر کشته یا زخمی شدند 2135 ،نفر از آنها نيز به اسارت
در شلمچه عملیات میکرد و در قسمت جنوبی نیز درآمدند که فقط 60تای آنها افسر و  455نفر آنها
قرارگاه نجف باید امالرصاص را تصرف میکرد .این درجهدار بودند .در این عملیات بیش از  40فروند
نکتۀ مهمی است؛ ارتش باید همزمان با سپاه ازسمت هواپیمای دشمن ساقط شد که در هیچ جای جنگ
شلمچه به بصره پیشروی میکرد و جزایر امالرصاص و هیچ عملیاتی سابقه نداشت .خدا روح شهید بابایی
نیز توسط قرارگاه نجف تصرف میشد .همزمان هم را شاد کند که قرارگاه رعد را در امیدیه در ماهشهر
باید عملیات انجام میدادیم .خود ارتش این پیشنهاد ایجاد کرده بود .این قرارگاه  15هواپیما ،هم برای
پشتیبانی هوایی و هم پدافند هوایی داشت؛ مث ً
ال ما
را داده بود».
استعداد دشمن

موشکهای هاگ را که ضد هواپیماهای دشمن است،

سرلشکر صفوی درخصوص در خود نخلستانها کار گذاشته بودیم و با استفاده از
قوای عراقی حاضر در منطقه سیستم هاگ هواپیمای دشمن را ساقط میکرد .در

سردار صفوی:

جنگها را رهبران سیاســی

شــروع میکننــد و رهبران
سیاســی خاتمــه میدهند.
فرماندهان نظامی در ســطح

باال به رهبران سیاسی مشورت
میدهند.

عملیاتی والفجر 8نيز اظهار اين عمليات بیش از  40هواپیمای دشمن ساقط شد
که در هیچجا سابقه نداشت .بعضی از این خلبانها

کرد:

«دراینمنطقه،مسئولیت که اسیر شدند میگفتند که ما رودخانه بهمنشیر را
ابوالخصیبتاانتهایفاوباسپاه با رودخانه اروند اشتباه ميگرفتيم.
هفتمعراقبود.شمال[منطقه]

همچنین  5فروند هلیکوپتر دشمن ساقط شد .من

سپاه هفتم[بود و] سپاه برای اولینبار دیدم هلیکوپتر کبرای ما در خورعبداهلل
سوم جنوب بصره تا العماره یک هواپیمای دشمن را شکار کرد که سطح پایین
را عهدهدار بود .سازمان رزم پرواز میکرد و این از عجایب جنگ بود .بیش از 300
دشمن تا آخر عملیات شامل دستگاه تانک و بیش از  240نفربر منهدم شد120 .

اینها بود :لشکر 26عراق ،بهاضافۀ  126گردان پیاده 32 ،تانک و نفربر 120 ،توپ پدافند هوایی ،رادار موشکی
گردان زرهی 32 ،گردان مکانیزه 29 ،گردان کماندویی ،و و بیش از  30دستگاه لودر و بولدوزر 180 ،خودرو و
 20گردان گارد ریاستجمهوری».

تعداد زیادی سالح به غنیمت گرفته شد».

نتیجه عملیات

ویژگیهای خاص عملیات

ایشان در ادامه نتایج عملیات والفجر 8را برشمرد و میزان سرلشکر صفوی در قسمتی از سخنرانی خود در قالب

هواپیماهای ساقطشده در این عملیات را در همه جنگ یک بحث نظری ،با بررسی نقش رهبران سیاسی
درخصوص شروع و پایان جنگها ،مقابله با تحمیل

بیسابقهدانست:

«در این عملیات 50 ،هزار نفر از نیروهای دشمن اراده کشور متجاوز را تالش همه دولتها و رهبران
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فریب دشمن ،حفاظت اطالعات ،شناساییهای دقیق،

آنها دانست و دراینباره گفت:

«فرماندهی عالی این عملیات را آقای هاشمی قدرت فکری فرماندهان در طرحریزی عملیات ،حل
عهدهدار بود .آقای هاشمی از زمستان سال  1362مشکل پشتیبانی عملیات ،شجاعت رزمندگان و
تا پایان جنگ فرماندهی جنگ را عهدهدار شدند فرماندهان ،ابتکارات جهاد ،و ...خواند و تصریح کرد:
و تا پایان جنگ هم مسئولیتهای جنگ به عهده

«عملیات فاو محصول تجربیات عملیات خیبر

ایشان بود .جنگها را رهبران سیاسی شروع میکنند و عملیات بدر بود .درحقیقت ،ما همه تجارب دو
و رهبران سیاسی خاتمه میدهند .فرماندهان نظامی عملیات را جمع کرده و در عملیات فاو استفاده
در سطح باال به رهبران سیاسی مشورت میدهند ،کردیم.
اما تصمیمگیری اساسی در رابطه با شروع و پایان

فرمـان امــام خمینـی

جنگ ،رهبران سیاسی هستند .جنگ درحقیقت ،برای تشکیــل سـه نیروی
ادامه سیاست است ،اما به روش سخت .هدف اساسی زمینی ،هوایــی و دریــایی
جنگها تحمیل اراده سیاسی یک کشور بر کشور سپــاه در  26شهــریــور
دیگر است .این تحمیل اراده ممکن است تصرف ( 1364چنــد مــاه قبــل
قسمتی از سرزمین آن کشور باشد ،تصرف یک از عملیات فاو) صــادر شد.
منبع اقتصادی ،بستن یک قرارداد مانند ترکمنچای اولین فرمانده نیروی هوایی
و گلستان یا لغو یک قرارداد مانند لغو قرارداد  ،1975آقای سـردار موســی رفان
یا حتی میتواند اراده سیاسی سرنگونی نظام طرف بـودنــد که اآلن در وزارت

عملیات فاو محصول تجربیات
عملیات خیبر و عملیات بدر

بود .درحقیقت ،ما همه تجارب

دو عملیات را جمع کرده و در
عملیات فاو استفاده کردیم.

مقابل باشد .مهمترین هدف اساسی غیرقابلتغییر نیرو هستند؛ اولین فرمانده
هر دولت ـ ملتی ،حفظ بقای ملی (يعني خودشان ،نیروی دریایی سپــاه آقای
سرزمینشان ،حکومتشان ،ارزشها ،هویت ملی و حسین عــالیی بودنــد که
منافع خود) است .جنگها این هدفهای اساسی را اکنون مدیرعامل هواپیمایی آسمان هستند؛ و اولین
تحتتأثیر قرار میدهند .جنگها ممکن است دولتی فرمانده نیروی زمینی سپاه هم این بنده حقیر و
را سرنگون کنند یا ملتی را مانند ملت فلسطین آواره جامانده از قافله شهدا بودم.
مهمترین ویژگی عملیات فاو ،غافلگیری قدرتهای
کنند .معموالً دولت ـ ملتها بیشترین سرمایه خود
را برای مقابله با جنگ و برای مقابله با اراده دشمن فرامنطقهای (امریکا ،شوروی و ،)...حامیان منطقهای
عراق (مثل کویت ،عربستان و )...و خود رژیم بعث

به کار میگیرند».

وی سپس خصوصیات اصلی عملیات فاو را عراق بود .این غافلگیری هم در استراتژی و هم در
استفاده از تجربیات عملیات خیبر و بدر ،غافلگیری تاکتیک عملیات بود.
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای حامی عراق،

سال پانزدهم
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ما چگونه دشمن را فریب دادیم؟ کارهای جدی

ما تسلط کامل اطالعاتی و عملیاتی بر دشمن،

را انجام دادیم و وانمود کردیم تا عراق فکر کند هم بر زمین دشمن هم بر خود دشمن و هم بر اوضاع
میخواهیم آنجا عملیات کنیم .ما در کنار هورالهویزه جوی داشتیم .ما دکلهای دیدبانی  20متری را کنار
ـ همانجایی که عملیات خیبر و بدر را انجام دادیم دو جاده البحار و امالقصر زده بودیم و بهراحتی از
ـ سکوهای موشکی ،هاگ و هلیکوپتر و  2000قایق روی دکلها آنها را کنترل میکردیم و همه ترددهای
شکسته خود را بردیم ،چادرهای زیادی را آنجا عراقیها را ميديديم .يعني با یک اشراف اطالعاتی بر
گذاشتیم که روزها نیروهایمان در این چادرها بودند دشمن همهچیز را زیر نظر داشتیم.
قدرت فکری فرماندهان سپاه در طرحریزی

و شبها آنها را کنار بهمنشیر میبردیم.

از همـه مهمتـر بـه نیروهـای مسـتقر در جزیـره این عملیات فوقالعاده بود .از چگونگی سوارکردن
شـمالی و جنوبـی گفتیـم عملیـات شناسـایی خـود نیروها به قایقهای واقع در نهرها ،نحوه عبور از
را شـروع کننـد .عملیـات شناسـایی یعنـی اینکـه اروند ،چگونگی شکستن خط ،چگونگی جنگ در
میخواهیـم اینجـا عملیـات انجـام دهیـم .یـک نخلستانها ،و چگونگی جنگ در دشت بعد از عبور از
جاسـوس را هـم در اهـواز گرفتیـم کـه بـرای صدام نخلستانها ،همگي از اين قدرت فكري بود .عبور از
اخبـار میفرسـتاد؛ حکمـش اعـدام بود ،گریـهوزاری رودخانه از سختترین عملیاتهاست .فقط در جنگ
کـرد و مـا گفتیـم اخبـاری را که مـا میگوییـم باید جهانی دوم که به آن "نبرد نرماندی" میگویند و
ً
مثلا مـا  10کامیـون نیرو بهسـمت هویزه متفقین (امریکا ،فرانسه ،انگلیس) نیروهایشان را
بفرسـتی.
میفرسـتادیم و بـه این هـم میگفتیم اخبـار را بده .در سواحل انگلستان سازمان دادند و بعد به ساحل
ایـن یعنـی یـک فریـب بـزرگ بـرای دشـمن .یـک فرانسه آوردند كه حدود  6ماه طول کشید .ساحل
مـورد دیگر دربـاره غافلگیـری مربوط به آبـادان بود .سمت ما ساحل نزدیک میشود و ساحل سمت
جزیـره آبـادان مثـل کیسـه میمانـد که ما سـر این دشمن ساحل دور .دشمن در سنگرهای بتنی و
کیسـه را بسـتیم .همـه مردمـی کـه در ایـن منطقه تیربار هر نیرویی را که بخواهد از رودخانه عبور کند
بودنـد ،دسـتگاههای اداری و ...را از منطقـه بیـرون بهراحتی میتواند غرق کند .عبور از رودخانه بسیار
کردیـم .اینکـه چطـور این مـردم را از منطقـه خارج عملیات سختی است که به آن عملیات آبی ـ خاکی
کردیـم خـود یـک پروژه اسـت کـه چگونـه نفهمند؛ (آفیدی) میگویند.
چـون بهراحتـی با یک قایـق کوچک یا بلم میشـود

بعد از جنگ ،ارتشبد اسلمبیک فرمانده ارتش

آنطـرف رفت .خـود نیروهای ما وقتی میخواسـتند پاکستان که به ایران آمده بود ،از ما خواهش کرد
بیاینـد بـا لباس شـخصی 10 ،تا  15برگـه تردد داده برای وی بگوییم که چطور عملیات فاو انجام شد.
بودنـد ،یعنی حفاظـت اطالعات محکمی برقرار شـد  3سرلشکر و چند سرتیپ همراهش بودند که
و ترددهـا در قالـب جهـاد سـازندگی بود.
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سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس ،یادمان شهدای
عملیات والفجر 8در اروندکنار ،اردیبهشت .1395

این رودخانه آمد ،ما هنوز پل بعثت را جمع نکرده کردیم .بهموازات جاده خسروآباد ،یک جاده دیگر
بودیم .عبور از رود و چگونگی احداث پل توسط جهاد احداث کردیم که عراقیها متوجه دلیل احداث
سازندگی را برايشان شرح دادیم .گفت این عملیات این جاده نشدند .شب عملیات همه توپخانهها
یک افتخار بزرگ است برای شما که در جهان اسالم را ،هم توپخانه سپاه و هم ارتش ،روی این جاده
در هیچکدام از ارتشها سابقه نداشته و از سطح و جلو آن خاکریز مستقر کردیم و طول دو جاده
البحار و جاده استراتژیک ،یعنی جایی که عراقیها

کشورهای منطقه ما باالتر است.

فکر باالتر ،ایمان باالتر ،شجاعت باالتر در عبور از از جلو ابوالخصیب رد شده و به لجمن میآمدند،
آتش دیدبانی شده روی سرشان ریخته میشد که

منطقه را در اینجا ببینيد.

در عملیـات فـاو مـا قویتریـن طرحریـزی آتش باعث انهدام نسبی آنها شد و تازه بعد از این انهدام
و انهـدام ارتـش عـراق را داشـتیم .آتـش پشـتیبانی میخواستند برای جنگ بیایند.
مسـئله خیلـی مهمـی اسـت .یکـی از دالیـل اصلـی

نکته دیگر شجاعت فرماندهان ،بسیجیان،

شکسـت و انهـدام مـا در عملياتهـاي خیبـر و بدر ،سپاهیان ،و جهاد سازندگی بود.
نداشـتن آتش پشـتیبانی بـود .ما در ايـن عملياتها

 3روز اول عملیـات عراقیهـا غافلگیـر شـدند و

 30کیلومتـر در عمـق دشـمن رفتـه بودیـم و فکـر میکردنـد بهدلیـل نزدیکی بـه بصـره ،عملیات
اصلـی در شـلمچه و امالرصـاص اسـت . ...جزیـره

پشـتیبانی آتـش نداشـتیم.

در عملیات فاو مشکل پشتیبانی را حل امالرصـاص را آقـای [عزیـز] جعفـری و یگانهایـش

سال پانزدهم
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شکسـتند و بـه جزیره رفتند و یکـی دو روزی هم در مانور عملیات

جزیـره بودنـد ،امـا زور عراقیها بیشـتر بـود .قرارگاه سرلشکر صفوی در تشریح نحوه اجرای عملیات
نجـف از روز چهـارم بـه کمـک مـا آمـد .عراقیهـا والفجر ،8با بررسی زمان و شیوه عبور از آب اروند،

چـون عقـ 
ب افتـاده بودنـد 3-4 ،روز اول  3برابـر خطشکنی و پیشروی در  3روز نخست اول عملیات
مسـاحتی را کـه مـا [در فـاو] تصـرف کـرده بودیـم ،گفت:

بـا هواپیما بمبـاران شـیمیایی کردنـد 3-4 .روز اول

«ما مانور عملیات فاو را براساس مد راکد (یا

بمباران شـیمیایی شـدیدی کردنـد و  3برابر معمول جزر راکد) طرحریزی کردیم ،یعنی نه آب باال برود

آن از شـیمیایی اسـتفاده کردنـد .مـا  4روز اول 17 ،و نه پایین بیاید؛ چون نیروی اولی که میخواهد از

هـزار مجـروح شـیمیایی از منطقـه تخلیـه کردیـم .آب رد شود غواصها بودند .سرعت جزر و سرعت
بحث بیمارسـتان هم جـدی بود .بیمارسـتان فاطمه مد بسیار زیاد بود و نیروها نمیتوانستند بروند.

زهـرا(س) را در نزدیکـی چوئبـده احداث کـرده بودیم  70هزار نیرو را پایکار آوردیم و به غواصها
کـه هـم بـرای عمـل جراحـی و هـم بـرای کارهـای چراغ داده بودیم که آنطرف بروند .آن شب که

ضـدشیمیـــایی بـــود .روي سـقف آن  3الیه بتون میخواستیم عملیات را شروع کنیم خلیجفارس و
ریختـه بودیـم .عراقیهـا بمـب  500پونـدی روی اروندرود طوفانی شد و نميدانستيم که عملیات را
ایـن بیمارسـتان انداختنـد ،امـا فقـط بتـون اول این انجام دهیم یا نه؟ اگر میخواستیم عملیات انجام

بیمارسـتان خـم شـد و نتوانسـتند بیمارسـتان را دهیم ،با آن وضعیت غواصها نمیتوانستند خط را
منهـدم کنند .همچنين کل بیمارسـتان را شـیمیایی بشکنند و اگر خط شکسته نمیشد امکان عملیات
زدنـد و مـا زود آن را پاکسـازی کردیـم .در جنـگ نبود .اگر هم نمیخواستیم عملیات کنیم ،فردای آن

ویتنـام امریکاییهـا  2/5سـاعت طـول میکشـید روز یک میگ 25عراقی میآمد و با عکسبرداری و
تـا مجروحـان را بـه بیمارسـتان برسـانند .مـا در فیلمبرداری همه تجمع توپخانه و نیروها لو ميرفت.

ایـن عملیـات حداکثـر  1/5تـا  2سـاعت مجروحـان مانده بودیم چکار کنیم و در قرارگاه خاتماالنبیا

(ص)

را بـه بیمارسـتان میبردیـم .تیمهـای پزشـکی هـم به حالت گریهوزاری بودیم .به خدا میگفتیم تو قوم
ً
تیمهـای داوطلـب بودند.
مثلا برای ایـن عملیات ما موسی کلیماهلل را از نیل عبور دادی ،میشود قوم
پزشـکان را بردیـم کرمانشـاه و بعد به اهـواز آوردیم؛ محمد رسولاهلل را [از اینجا عبور دهی؟]

بـدون اینکـه بفهمنـد آنهـا را کجـا آوردیـم .ایـن

باالخـره تصمیـم گرفته شـد وارد عملیات شـویم.

پزشـکان عالیقـدر قبـول میکردنـد که مـا نگذاریم غواصهـا بـا رمـز "یـا فاطمـه زهـرا(س)" داخـل آب

بفهمنـد كجـا و چگونـه عملیـات انجـام میشـود .رفتنـد و بـه خـط زدنـد و یـک سـاعت طول نکشـید

احـداث پـل بعثت هـم شـاهکار مهندسـی جنگ در کـه خـط اول شکسـته شـد .عجیبتـر ایـن بـود
ایـن عملیـات بود».
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پروژکتور سـطح آب را روشـن کردنـد .گفتیم یا علی! پاتک عراقی از روز چهارم عملیات

عملیـات لـو رفـت .بعـد که منطقـه را تصرف کـرده و سرلشکر صفوی در ادامه با اشاره به شروع پاتک عراق
از همـان نیروهـای پروژکتـور اسـیر گرفتیـم و ماجرا از روز چهارم عملیات ،مکالمه جالب یکی از فرماندهان

را جویـا شـدیم گفتنـد کـه آزمایشـی بـود و بهتازگی گارد با فرمانده دیگر و درماندگی آنها را نقل کرد:
برایشـان پروژکتـوری آورده شـده بـود کـه درحـال
تسـت آن بودنـد کـه درسـت کار میکنـد یـا نـه.

«عراقیها از صبح روز چهارم پاتک را شـروع کردند.
از همان صبح روز چهارم که قصد حمله داشـتند شـنود

خط اول خیلی زود شکسته شد .طرح اولیه ما مـا گرفـت .عراقیها در زیر تانکهایشـان خوابیده بودند

این بود که جلو کارخانه نمک را از جایی که اروند کـه لشـکرهای [ 44قمربنيهاشـم(ع)] و [ 25كربلا] و

خمیدگی و نزدیکترین فاصله را با خاک کارخانه [ 17عليبــنابــيطالب(ع)]
نمک دارد ،انتخاب کردیم .انتخاب زمین و زمان دست شـبانه به آنها حملـه کردند.

نیروی آفندی است .بهدليل اينكه قدرت ما نيروي آنهـا هـم خسـته بودنـد و
پیاده و قدرت عراق نيروهاي زرهی و پشتیبانی بود ،نیروهـای مـا بـا نارنجـک و
ما زمینی را انتخاب میکردیم که خودمان بتوانیم در اسلحه کـلاش قتــلعامی

آن بجنگیم و زرهی عراق نتواند .این زمین بهترین از لشـکر گارد عـراق انجـام

زمین براي ما بود .زمین اینجا بسیار پودری و خاکریز داده و عراقیهـا را فـراري

بود .عراقیها با تخریب ساختمانها  3خاکریز درست دادنـد .همـان روز عمليـات،
کرده بودند که با شکستن یک خاکریز در پشت آن ارتـش عـراق نیروهـای خود

یکی پناه بگیرند.

را شـیمیایی کرد که داد این

همان شب اول ،نیروهای ما مثل لشکر 25کربال نیروهـا درآمـد .مـا از شـنود

عراقیهــا از صبح روز چهارم

پاتک را شروع کردند .در مقابل
نیروهای ما با نارنجک و اسلحه
کالش قتلعامی از لشکر گارد

عراق انجام و عراقیها را فراري
دادند .همان روز عمليات ،ارتش
عراق نیروهای خود را شیمیایی
کرد که داد این نیروها درآمد.

و  44قمربنیهاشم(ع) و  8نجف پیشروی کردند (ما بسـیار قوی برخـوردار بودیم
اینگونه تقسیمبندی کرده بودیم :تقریباً جاده البحار کـه تمـام بیسـیمهای عـراق را شـنود میکردیـم .مـا
با  5نصر و  44قمربنیهاشم(ع) ،جاده استراتژیک بیسـیمهای راکال داراي رمـز عراقیهـا را بـه یکـی از

با لشکر 25کربال و لشکر 8نجف ،کارخانه نمک با دانشـگاهها سـپرده بودیم و آنها رمزها را شکسـته بودند.

لشکر 17علیبنابیطالب(ع) ،و امالقصر با لشکر 27زمانـي كـه عراقيهـا از بصره با بغـداد تماس میگرفتند

که مال قرارگاه نوح بود) .هردو قرارگاه در شب اول مـا همـه حرفهایشـان را میشـنیدیم .سـخنان یکـی
توانستند پیشروی کنند و تا روز سوم و چهارم تقریباً از فرماندهـان گارد 4عـراق در روزهـاي اول عمليـات را
جبهه پیوسته شد و توانستیم خاکریز بزنیم .ما از برایتـان میخوانـم:

حداکثر تا حداقل برای عملیات در نظر گرفته بودیم
و به آن حداقل عملیات دست پیدا کردیم».
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دقیقه باالتر میرود .فع ً
ال در موضع خود مقاومت بازتاب سیاسی عملیات والفجر8

میکنیم ،ولی به داد ما برسید.

سرلشکر صفوی ،بازتاب عملیات والفجر 8را

فرمانده دیگر :ما از تمام جهات 4 ،طرف در بهوحشتافتادن حامیان عراق بهخاطر همسایهشدن

محاصره دشمن قرار گرفتیم .احتیاج به یک تیم ایران با کویت عنوان کرد و توافق شوروی و امریکا برای

زرهی داریم که زود راه باز شود .الزم است این تدبیر پایاندادن به جنگ را از نتایج این عملیات دانست:

سریع انجام شود .به فرمانده لشکر 26بگویید زود یک
«جـورج شـولتز وزیرخارجـه امریـکا ،پـس از
گردان مکانیزه و توپخانه بفرستد و ما را پشتیبانی پیـروزی ما در فاو رسـماً اعالم کرد کـه ما با روسها
کند .باید از جاده ساحلی البحار نیروی کمکی برای بـه توافـق میرسـیم کـه یکجـوری ایـن جنـگ را
تیپ  3و  4گارد بفرستید ،هرچند گران تمام شود.

بـه پایان برسـانیم .بـوش پـدر معـاون رئیسجمهور

جنگوگریز عقب بیایید ،ما نمیتوانیم کاری کنیم».

صـدام تماس گرفـت که نگران نباشـید ،ما هسـتیم.

فرمانده گارد به او پاسخ میدهد :شما با امریـکا ،بـه کویـت و عربسـتان مسـافرت کـرد و بـا
نـاوگان امریـکا بـه بنـدر کراچـی آمـد .یعنـی امریکا

انتقام شهدای عملیاتهای خیبر و بدر در و شـوروی و حامیـان عـراق مثل عربسـتان و کویت،
والفجر8

بـا فتـح فـاو بـه وحشـت افتادند کـه ایران بـا کویت

سرلشکر صفوی ،پیروزی عملیات والفجر 8را انتقامی همسـایه شد».
از عراقیها بهخاطر عملیات خیبر و بدر دانست و

خاطرنشان کرد:

شـهادت آیتاهلل محالتی و  40نفر از نمایندگان

«ما در این عملیات انتقام شهداي خیبر و بدر و آن مجلس

آتشی که در خیبر و بدر به جان ما زدند را از عراق گرفتیم .ما سرلشکر صفوی همچنین به حادثه تلخ ساقطکردن

در خیبر و بدر 2بار به دجله رسیدیم ،ولی نتوانستیم بمانیم .هواپیمای آیتاهلل محالتی و بمباران قطار مسافربری در

ما بسیجیهاي بسیاری در این عملیات از دست دادیم.

صدام براي ازدستندادن فاو و بيرونكردن ما،

هفتتپه توسط عراق پس از والفجر 8اشاره کرد و گفت:
«ازجملـه حـوادث مهـم ایـن دوره ایـن بـود که

عدنان خیراهلل وزیر دفاع عراق و پسردایی خودش را در اسـفند  1364آیـتاهلل محالتـی و حـدود  40نفر
به این منطقه فرستاد .او روی هرکدام از این جادهها از نماینـدگان مجلـس و قضـات بـا هواپیمـا بـرای
یک سپاه گذاشت و به هر سپاهی بین  1تا  4سپاه گفتـن خسـته نباشـید بـه رزمنـدگان میآمدنـد که

مأمور کرد ،نیروهای دریایی و هوایی عراق را بسیج یـک ضدانقلاب کافر فاسـد اطالعـات هواپیمـا را به

کرد 3 .نیروی عراق بسیج شدند که ما را از فاو بیرون عراقیهـا داد و بعـد از اینکـه هواپیمـای آیـتاهلل

کنند .آنقدر در طول  70شبانهروز تلفات دادند که محالتـی بـه دزفـول رسـید 2 ،هواپیمـای دشـمن
مجبور شدند شكست خود را بپذیرند».
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از راست :شهید علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش ،ناشناس ،رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی
سپاه و محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس.

هواپیمـای دشـمن گفته کـه این هواپیمـا غیرنظامی عراقیهـا بـه فاو حمله کردند ،ما  15گردان بیشـتر نیرو
اسـت و بـه ایـن خلبـان فحـش دادهانـد کـه فلان در خط نداشـتیم ،آتش توپخانه به آنصورت نداشـتیم،
فلان شـده ،هواپیمـا را بـزن .هواپیمـای غیرنظامـی و عراقیهـا بـا  9-10لشـکر بـه مـا حمله کردنـد؛ یعنی
مـا را سـاقط کردنـد و تمامـی سرنشـینان هواپیمـا درمقابـل هـر گـردان مـا یک لشـکر عـراق قرار داشـت.
شـهید شـدند .همچنیـن قطـار مسـافربری مـا را در البتـه تاحدودی هم مـا را غافلگیر کردند و ما نفهمیدیم
عراقیهـا میخواهند حمله کننـد .وقتی عراقیها حمله

هفتتپـه بمبـاران کردنـد».

سرلشـکر صفوی پـس از پایان سـخنرانی خـود ،به کردنـد آقـای رضایـی ،بنـده و فرمانده لشـکرهایمان در
سـؤاالت دانشـجویان پاسـخ گفت .وی در پاسـخ به این بیمارسـتان امام حسـین(ع) کرمانشـاه بودیم .آقا محسن
سـؤال کـه "تـا چـه زمانـی در فـاو بودیـد و چـرا از فاو گفـت کـه بـه فـاو حملـه کردهانـد ،چـه کسـی بـه فاو
بیـرون آمدیـد؟" اظهـار کـرد« :مـا تـا فروردیـن  67در مـیرود؟ مـن و آقای قربانی ،حـاج احمد کاظمی و حاج
فـاو بودیـم .پس از عملیـات کربالی 5اسـتراتژی جنگ قاسـم سـلیمانی و برخی دیگر از فرماندهان از کرمانشاه
عـوض شـد . ...ببینیـد وضعیـت مـا چگونـه بـود :مث ً
ال بـا هلیکوپتر  214مسـتقیم به فاو رفتیم و فقـط بین راه
لشـکر 25کربلا یک گـردان اینجا داشـت و در چندین در دزفـول سـوختگیری کردیم .عراقیهـا حمله کردند
جـا نیـرو داشـت .یعنی نیروهـای ما تجزیه شـده بودند .و جنگ بسـیار سـختی بود و شـیمیایی از نوع سـیانور
لذا اوالً اسـتراتژی ما از جنوب به شـمالغرب رفت ،دوم زدنـد .همـۀ فرماندهان لشـکر ما مثل قاسـم سـلیمانی
اینکـه عمـده قـوای مـا در شـمالغرب بـود و زمانی که در خـط مقـدم میجنگیدنـد .خـود من در جایـی بودم
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کـه دیگر تیر کالش به ما میرسـید و اوضـاع بهگونهای این حد توان داشتیم ،بهجای اینطرف ،بهسمت بصره
بـود کـه به این نتیجه رسـیدم کـه بهصـورت مرحلهای که در  15کیلومتری آنجا بود میرفتیم ،اما چون در
عقبنشـینی کنیم .به  2تـن از فرماندهان گفتیم عقب توانمان نبود نمیتوانستیم برویم».
بیایید .آقای قربانی نمیآمد و دسـتخطی برايش نوشتم

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص عملیات

که به شـما تکلیف اسـت که عقب بیایید .عقبنشـینی کربالی 4و فتح بغداد گفت:
سـختی بود .دسـتور دادم نخسـت نیروهای انسانی (اول

«علت اصلی [شكست] عملیات کربالی ،4لورفتن

زنـده ،بعـد مجروحـان و سـوم شـهدا) را بیاورنـد و اگـر عملیات توسط یکی از عناصر نفوذی بود که طرح و
تجهیزات بماند مشـکلی نیسـت .بههرحال ،زور دشـمن نقشه عملیات ما را به ارتش عراق داد و بعدا ً هم
(بـا  10لشـکر) از مـا (بـا  15فرار کرد و به امریکا رفت .ما هم نمیدانستیم .هیچ
گـردان) بیشـتر بـود ،آتـش فرمانده عاقلی اگر بداند که عملیات بهصورت کامل لو

علت اصلی [شكست] عملیات
کربالی ،4لورفتــن عملیات

توسط یکی از عناصر نفوذی
بود که طرح و نقشه عملیات ما

را به ارتش عراق داد و بعدا ً هم

فرار کرد و به امریکا رفت .ما هم
نمیدانستیم.

پشـتیبانی داشـتند و مـا رفته است ،عملیات نميکند و جان بچهها را به خطر
نداشـتیم و مجبـور به خروج نمياندازد 2-3 .ساعت اول عمليات كربالي 4دیدیم
عراقیها پشت تیربارها نشستهاند و اجازه عبور به

از فاو شـديم».

سؤال دیگر از سرلشكر بچهها نميدهند؛ بنابراین فرمانده کل دستور توقف
صفوي این بود که "ما عملیات را داد .لذا علت اصلی شکست کربالی،4
در عملیات بدر و خیبر لورفتن عملیات بود».
تجربهای داشتیم که از نقاط

سرلشکر صفوی در پاسخ به این سؤال که "چرا از

استفاده کردیم .ازآنجاکه آقا

«از این منطقه تا بصره باید  70کیلومتر میرفتیم.

قوت خیبر برای عملیات بدر این منطقه به بصره نرفتید؟" اظهار کرد:

عزیز از جزیره امالرصاص این نیروی پیاده ماست ،نیروی زرهی و مکانیزه
زدند و جلو آمدند ،بهتر نبود که ما از جزیره امالرصاص نداریم .هیچگاه [در طول جنگ] توان ما بهاندازه
اینها را دور زده ،در  2جبهه با عراقیها میجنگیدیم؟" عراق نبود و برای گرفتن بغداد به  1500گردان
سرلشکر صفوی با خنده پاسخ گفت« :بله خیلی نیرو نیاز داشتیم .در عملیات کربالی 4و  5توانستیم
خوب بود ،اما زورمان نمیآمد .اوالً ،امالرصاص تا اینجا حداکثر  250گردان را تأمین کنیم که در کربالی4
 70کیلومتر فاصله دارد و ما نتوانستیم از امالرصاص بهدلیل ناموفقبودن ،بقیه نیروهایمان را به کربالی5
به اینطرف بیاییم و روز دوم ما را از امالرصاص بیرون برای گشودن دروازه شرقی بردیم .یعنی جمهوری
زدند .حتی در عمليات کربالی 4هم نتوانستیم اين اسالمی نمیتوانست بیش از این ما را تجهیز کند .در
كار را انجام دهيم .رفتن به آنطرف خیلی سخت عملیات رمضان در تیر  1361تا انتهای نهر کتیبان
است ،بعداً ،چرا ما به این سمت میآمدیم؟ ما اگر در رفتیم و چون لشکر زرهی نداشتیم ،عراق از جناح
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سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس ،یادمان شهدای
عملیات والفجر 8در اروندکنار ،اردیبهشت .1395

راستمان حمله کرد و ما را دور زد .ما چراغهای هم گفته بودند که در بحث فاو با متخلفین برخورد

بصره را میدیدیم و اگر آن موقع  200تانک و نفربر میشود .آیا چنین چیزی صحت دارد؟" یادآور شد:
داشتیم ،به بصره رسیده بودیم .متأسفانه سیاسیون «ما واقعاً نمیدانستیم که عراق میخواهد به فاو حمله
تجهیز نمیکردند .اگر سپاه پاسداران همین وضع کند و اگر میدانستیم حتماً تقویت میکردیم .در
فعلی نه 200 ،تانک و نفربر زرهی 100 ،تا توپخانه ،رده باالی سپاه دالیل و شواهد و اطالعاتی که عراق
 10تا هلیکوپتر و 5تا هواپیما داشت ،کار جنگ را میخواهد به فاو حمله کند ،وجود نداشت .در رابطه
تمام میکردیم .اما ما در اين حد امكانات نداشتیم و با این ،امریکاییها هم عکس هوایی و ماهوارهای به
سیاسیون هم قائل نبودند که سپاه را تجهیز کنند و عراقیها دادند».
وی درباره بحث انتخابات و ازدستدادن فاو در

به سپاه امکانات بدهند».

صفوی در پاسخ به این سؤال که "بر اساس اوایل سال  1367نیز گفت« :ما تا فروردین  67در
برخی منابع ،تعدادی از فرماندهان گفتهاند که ما حلبچه مشغول بودیم و همگی فرماندهان هم آنجا
میدانستیم که قرار است به فاو حمله شود و انتظار بودند و به انتخابات نمیرسیدیم .این قضیه اص ً
ال
یک حمله سنگین را داشتیم ،اما در آن برهه زمانی نمیتواند درست باشد .اص ً
ال فرمانده لشکر ما با
توان ما آنقدر کم شده بود که نتوانستیم .بحث بعدی فرماندهان استانی ما متفاوت بودند».
این است که در آن موقع بحث انتخابات داغ بوده و

وی درخصوص اين ادعا كه امام فرمودند با

فرماندهان برای انتخابات رفته بودند .حضرت امام متخلفان در بحث سقوط فاو برخورد خواهد شد،
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اظهار کرد« :این کذب محض است و چنین چیزی پاتکهای آخر جنگ بود که ما قطعنامه را پذیرفتیم».
نبوده است .امام از سال  61به بعد هیچ حکمی را به

سرلشکر صفوی در پاسخ به سؤال دیگری که "آیا

آقای خلخالی ندادند .امام نه در این عملیات و نه هیچ شما خاطرتان هست که امام بعد از عملیات مرصاد
عملیات دیگری ـ جز عقبنشینیهای آخر جنگ که فرموده باشند من اگر میدانستم که مردم اینگونه
در حد گروهان و گردان چند فرمانده را خواستند ـ پایکارند ،قطعنامه را نمیپذیرفتم" ،گفت:
«من این را مطلع نیستم و نمیدانم ،ولی میدانم

هیچگاه کسی را نخواستند و این دروغ است».

سرلشکر صفوی درباره تدبیر و استراتژی تغییر که پاتکهای آخر جنگ که شد و ما قطعنامه را
صحنه نبرد از جنوب به شمالغرب نیز تصریح کرد:

پذیرفتیم ،عراق مجدد حمله کرد و منافقین حمله

«تدبیر این بود که ما در سراسر مناطق جنوب کردند .مقام معظم رهبری به جبهه جنوب آمد .ما
که میشد عملیات کرد ،عملیات کرده بودیم و جای همه لشکرهای عراق را عقب زدیم و ظرف  3روز به
خوبی برای عملیات نداشتیم و ازآنجاکه جبهه قفل مرز رسیدیم و اسیر و غنیمت گرفتیم .به مرز که
شده بود ،باید در جایی عملیات میکردیم .تا قبل از رسیدیم ،حضرت آقا ازطریق احمدآقا به حضرت امام
آن سیاسیون آمدند گفتند شما یک عملیات پیروز پیام داد که اجازه میدهید آنطرف برویم؟ و امام
بکنید ،ما جنگ را تمام میکنیم؛ پس چرا بعد از گفتند که ما در پذیرفتن قطعنامه صادق هستیم و
پیروزی فاو و کربالی 5جنگ را تمام نکردند؟! در در مرز بمانید».

سال پانزدهم
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