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چکیده

*

مهندس محمدرضا عطارزاده از مسئوالن واحد مهندسی سپاه و فرمانده یگان مهندسی  42قدر در دوران
دفاع مقدس ،در اولین دوره انتقال تجارت فرماندهان در دفاع مقدس در دیماه  1394در یادمان شلمچه ابتدا
تاریخچ ه مختصری از فعالیت واحد مهندسی سپاه در جنگ را از آغاز تا زمان اجرای عملیات والفجر 8بیان و
سپس به تمهیدات و اقدامات مهندسی برای آمادهسازی زمینههای اجرای عملیات والفجر 8اشاره کرد .وی در
ادامه تالشها و اقدامات مهندسی را برای عبور از اروند توضیح داد .عطارزاده همچنین تحت عنوان اصطالح
"انفجار ـ تخریب" اقداماتی را که یگان مهندسی برای تخریب موانع دشمن در ساحل غربی اروندرود انجام داده
بود تشریح و در پایان نیز اقدامات و ابتکارات مختلف مهندسی برای پشتیبانی رزمندگان و برقراری ارتباط بین
ساحل شرقی و غربی اروندرود در حین عملیات و پس از تصرف شهر فاو را بیان کرد.
واژگان کلیدی :محمدرضا عطارزاده ،مهندسی ،والفجر ،۸انتقال تجارب فرماندهان ،دفاع مقدس ،دانشگاه امام
حسین(ع).

هم رسوخ كرد و با بهرهگيري از اين توانمندي تيربارچي

مهندسی قبل از عملیات والفجر8

مهندس محمدرضا عطارزاده فرمانده یگان  42قدر در خاكريز سعي ميكرد بهترين سنگر را براي خودش

قبل از پرداختن به نقش مهندسی در عملیات والفجر 8درست كند كه راحت بتواند تيراندازي كند .بعضي وقتها

تاریخچه و فعالیت مهندسی را بهصورت خالصه به شرح هم چند تا سنگر فريب درست ميكرد ،خودش در يك

سنگر مينشست و از تيربار استفاده ميكرد .فرماندهان

ذیل بیان کرد:

«بخش عمدهای از كاستيهايي كه در توان رزم هم همينطور؛ براي اينكه بتوانند طرح عمليات را انجام

نيروهاي مسلح بود با ابزاري به نام مهندسي برطرف شد .بدهند كه بر دشمن برتر باشند ،از ابزار مهندسي استفاده
بيمارستان صحرایی امام حسین(ع) که با كانكس بود ،به ميكردند ... .آرامآرام مهندسي پادگانسازي شکل گرفت.
بيمارستاني بتوني در نزديكيهاي ایستگاه حسينیه تبديل سپاه وارد كار شد ،ارتش هم يك مهندسي كوچكی داشت،

شد .تفكر مهندسي در فرماندهان رسوخ كرد ،در رزمندگان بعد هم مهندسي بهخصوص پل و غیره وارد شد.
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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زمانی که عملیات رمضان انجام شد ،متوجه شديم ولي واقعيت مسئله اين بود كه ما توانستيم با يك ابتكار
كه دشمن ديگر مثل فتحالمبين و بيتالمقدس يك عمل از یک زمین رملی عبور كنيم .با بهرهگیری از
زمين ساده براي ما نگذاشته كه عمليات انجام بدهيم .ظرفیتهای مهندسی روي رمل رس بريزيم و حركتمان
يك زمين كام ً
ال پيچيده ،فريبدهنده ،سخت و مسلط را انجام بدهيم .در خيبر هم با اقدامات مهندسی از هور
بر ما بود تمام توانمندي ما كه عمليات در شب بود عبور كرديم 13 .كيلومتر پل پشت سر خودمان ساختيم
با نيروي پیاده بسیج و سپاه ،با این اقدامات دشمن و هور را به سرزمين خودمان وصل کردیم .ما با اين
تحتالشعاع قرار گرفت .آنجا ديگر متوجه شديم كه توانمندي و تجربه وارد عملیات والفجر 8شدیم.
بايد كارهاي ديگری انجام بدهيم .همه مسئوالن و

فرماندهان آن دوران اين را با همه وجود لمس كردند .تمهیدات مهندسی قبل از عملیات والفجر8

زماني كه اين اتفاق افتاد ،فرماندهي آن دوره جنگ

والفجر 8در يك مرحله انجام نشد .مهندسي [تا پیش

بهدنبال راهكار افتاد .در اينجا بود كه فرماندهان جنگ از جدی شدن انجام عملیات در شبه جزیره فاو] سه
از سه عامل استفاده كردند .فرماندهي به این نتیجه بار آنجا رفته و كارهايي كرده بود .اين بار سوم بود
رسيد كه ما بايد غافلگيري را با همه حاشيههايي كه كه ميرفت و چون اروندرود بين ما و عراقيها بود
دارد اجرا کنیم .نميشود ما باز عمل كنيم و دشمن عراقيها فكر نميكردند كه اين بار كارهاي مهندسي
بفهمد كه چهكار داريم ميكنيم؛ نميشود بهمنماه كه که انجام ميگيرد براي عمليات انجام ميشود.
شد نيروهايمان را بخواهيم و عملياتي انجام بدهیم؛ و همزمان اقدامات ديگري هم انجام گرفت كه هم
نميشود يك تجمعي انجام بدهيم و شب برويم عمليات در شلمچه بود هم در جزاير مجنون .همه آماده
كنيم .همه كفر در پشتيباني صدام قرار گرفته بود .همه عمليات بودند .از چندماه قبل تحت عناوين مختلفی
دانش دفاعي و نظامي را پاي كار آورده بودند .دشمن اقدامات مهندسی برای آمادهسازی عملیات والفجر8
دانش مهندسي را هم آورد پاي كار .اگر اينجا رزمندهها انجام شد .ازجمله طرحهایی که اجرا شد يكي جاده
بودند ،آنجا شركتهاي فرانسوي ،اسپيواتر و ...بودند سيروند بود ،یکی بازسازي جاده خسروآباد و یکی
كه آمدند در جادهها و اتوبانها طرحهاي مهندسي را هم بازسازي جاده حاشیه بهمنشير .اين بسترسازيها
اجرا كردند .بنابراین فرماندهان نیز شيوه پياده رزميدن برای غافلگیرکردن دشمن ،همه تحت عنوان آباداني
رزمندگان اسالم را عوض كردند و با ابتكارات مهندسي منطقه انجام میشد .از چندماه قبل ،شايد از حدود
طرحهايي را پيشبيني كردند كه بتوانند بر دشمن پيروز يكسال ،يكسالونيم قبل اين طرح انجام گرفت.
شوند .عمليات والفجر مقدماتي يكي از بابهايي بود كه

همينطور كه ما به عمليات نزدیک ميشديم،

ما آن موقع باز كرديم .هرچند این عملیات ،عمليات مرحلهبهمرحله افراد زيادتر ميشدند و به تعداد افرادی که
خیلی سختي بود و معموالً ذكر اين عمليات كه ميشود میبایست از ماجرای تمهید یک عملیات بزرگ مطلع شوند
ياد رزمندگاني كه آنجا شهيد شدند و اينها ميافتيم ،تا هرکسی وظیفه خود را بر عهده گیرد ،افزوده میشد.
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مهندس محمدرضا عطارزاده فرمانده لشکر 42قدر مهندسی سپاه در دوران دفاع مقدس.

در والفجر 8تقريباً سازمان رزم سپاه سازمان مجربي بود .طرحهایمان يك طرح تكميلي داشتیم؛ يعني زماني كه
سازمان مهندسي از یک سازمان صرفاً رزم مهندسي در دشمن بمبهاي دو زمانه را به كار گرفت ،اينجا یک اليه
سپاه تبديل شده بود به يك سازمان رزم در جهاد ،در سپاه بتوني روي بيمارستان اضافه شد و زمانی که بیمارستان
و سازمان رزم مهندسي در دولت؛ پس توان مهندسي بمباران شد و بمبهای دو زمانه به پایین نفوذ كردند ،فقط
كام ً
ال وارد صحنه شد .این توان به سه شاخه تقسيم شد :يك قوس در سقف داروخانه یا آزمایشگاه فروریخت .توان
یک منطقه عقبه بود ،يك منطقه در شمال بهمنشير بود رزم ما از آن بيمارستان كانكسي به بيمارستاني تبدیل
و منطقه دیگر كارون بود .مهندسي باید همه اين مناطق شده بود که دربرابر بمبارانها هم مقاومسازی شده بود.
را مسلح ميكرد .پس يك منطقه جزيره آبادان را داشتيم فاصله بیمارستان تا خط مقدم هم که قب ً
ال حدودا ً 120
كه اين جادههايي كه اآلن كشيده شده يكي همين جاده كيلومتر بود ،در این عملیات به  25ـ  20كيلومتر کاهش
خسروآباد بود كه بهعنوان سيلبند مطرح بود ،آن موقع پیدا کرده بود .این تحولی که در مهندسی ایجاد شده بود،
آب ميآمد و تا مناطق مختلفي از جاده را آب ميگرفت .بر روحیه فرماندهان و رزمندگان نیز اثر مثبت بسزایی
بنابراين طرح كردند كه اين اقدامات براي آباداني منطقه داشت؛ چون « ...زماني كه فرماندهان ما مطمئن ميشدند
است .بيمارستان فاطمه زهرا(س) اينجا (اشاره به نقشه) بود؛ كه بيمارستاني نزديك خط ايجاد ميشود ،بنابراين
تقريباً در پيچ جاده بود .از آن تحولي كه انجام گرفت ما تلفات خودشان را در عمليات كمتر ميديدند ،محكم
توانستيم اينجا بيمارستان بسازيم كه چند بار بمباران شد .بودند يا تأثير اين توانمندي بر رزم رزمندگان هم بود.
باتوجهبه تجربهای که به دست آورده بودیم ،همیشه برای من اشارهاي داشتم در دافوس كه روحيه خيلي مؤثر بود؛
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واقعاً همينطور بود .بعضي وقتها همهچيز رديف است جـادهاي قبـل از عمليـات سـاخته شـد كه سـنگينترين
و هيچ مشكلي نداريد .منتها زماني كه رزمنده ميديد بارهـاي مـا کـه طارقهـا بودنـد ،با بـوژی حمل شـدند و
رفيق خودش زخمي شده و جلوش پرپر ميزند ،خيلي در منطقـه اسـتقرار یافتند .شـهيد صنيعخانـي كاري كه
فرق ميكرد كه ميديد  20كيلومتر عقبتر اين رفيقش ميكـرد ایـن بـود که يك لـودر و بولدوزر گرفته بـود و در
سالمت ميشد .اينها خيلي اثر ميكرد در نيروهاي آبـادان كه بوژی ميخواسـت عبور كند ،همـه ميدانها را
رزمنده .اینها نكتههايي است كه شما بايد توجه بكنيد صـاف كرد که بـوژی بتواند عبـور کند .ایـن اقدامات قبل
كه ما چهكار بكنيم كه اين روحيه را حفظ كنيم و توان از عملیـات ،بـدون سـروصدا و جاروجنجال انجام شـد .ما
رزم در عمليات افت پيدا نكند .شرايط عمليات خيلي فرق در کنـار نهـر دو یـا سـه جرثقیـل  40 ،30تنـی داشـتیم
ميكند با شرايط عادي و بايد کـه طـارق را از بـوژی بلند کنـد و داخل نهرها قـرار دهد.
اين نكتهها را در تمام زمينهها سـاحل ارونـد نهرهایـی داشـت کـه ً
قبلا بـرای آبیـاری

مهندس عطارزاده:

در والفجر 8ما توانستیم اینجا

بیمارســتان فاطمه زهرا

(س)

بســازیم که چندبار بمباران

شد[ .قبل از والفجر ]8فاصله

بیمارستان تا خط مقدم هم که
قب ً
ال حدودا ً  120کیلومتر بود در
این عملیات به  25-20کیلومتر
کاهش پیدا کرد.

فرابگيريد كه انشاءاهلل بتوانيد نخلسـتانها یـا بـرای ماهیگیـری و ...اسـتفاده میشـد.
در زمان عمليات بهخوبي اداره ایـن نهرهـا خاصیتـش ایـن بـود کـه بـا جزرومـد آبیاری
كنيد و كار را جلو ببريد».

منطقـه انجـام میگرفـت .اگـر مهندسـی بـا فرماندهـی

بههرتقدیـر ،يـك مرحله نزدیـک نشـوند نمیتوانند هیـچکاری بکننـد .در عملیات
كار مـا آمادهسـازي منطقـه والفجـر 8نیـز نیازهای منطقه و ریزهکاریهـا را فرماندهی
بـود .اصــل غافلگيــري هـم و مهندسـی بـا هم هماهنـگ میکردند .موفقیتـی که در
طـراحــي شــده بــود كــه والفجر 8داشـتیم اینها بـود .چندین ماه در آنجا کار شـد،
چنــد منطقــه در جنــوب کار مهندسـی سـنگینی شـد ،ولـی در قالبهایـی انجـام
و حتــي يــك منطقــه در گرفـت کـه خیلـی کسـی متوجـه نشـد .اآلن یـک جاده
غـرب بـراي عمليـات آمـاده بخواهنـد آنجا بزنند با مشـکالت زیادی روبهرو میشـوند،

بشـود و آرامآرام مهندسـي يگانهـا آمدنـد .اوليـن بخش ولـی ایـن کار انجـام شـد .منطقـه عقبه آماده شـد.
هـم شناسـايي بـود .شناسـايي انجـام گرفت و مسـئوالن

و فرماندهـان مهندسـي همپـاي نيروهـاي اطالعـات هم مهندسی و عبور از اروند

منطقـه را شناسـايي كردنـد .طراحـي شـده بـود كـه هم بحث مهمی که داشتیم ،بحث عبور از اروند بود .سازمان

گفتن اينكه برود رزم مهندسی به این شکل بود که یک قرارگاه قدس
سـازمان برود در نخلها مسـتقر بشـود.
ِ
در نخلهـا سـاده بـود؛ منتهـا پيـاده نميتوانسـتي بروي ،در خاتماالنبیا

(ص)

بود .فرماندهان به اینجا رسیدند که

ديگـر واي بـه حال اينكه سـواره بـروي و چندتا لشـكر را مهمترین برترساز ،توان رزم مهندسی است و اساساً
آنجـا جا بدهـی .شـبها چراغخاموش بايسـتي ميآمدند خواسته اصلی فرماندهان از دولت و بههرحال از
و همـه تجهيـزات را كنـار نهرهـا میآوردنـد .آنچنـان همه و مابقی که میتوانند پشتیبانی کنند این بود
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که طرحهای مهندسی را اجرایی کنند؛ چون دیدند مهندسی انفجار تخریب

اگر انجام نگیرد ،نه کار رزمندگان به درد میخورد یک بحثی را اینجا درباره مهندسی انفجار تخریب
و نه کار توپخانه اینجا دیگر همه جمع شدند و یک بگویم؛ ما در این منطقه میادین مین عمیق نداشتیم،

قرارگاهی ایجاد شد که آقای فروزنده فرمانده و آقای مهمترین مانع اصلی ما درمقابل دشمن بهلحاظ فیزیکی
مبلغ ،جانشین بود .این قرارگاه مسئولیت داشت که خورشیدیها بود .خورشیدیها آرماتورهای 120

همه توان مهندسی کشور را بسیج کند تا توان سپاه سانتیمتری بود که در هم تنیده شده بود و بهصورت
و جهاد و دولت و حتی شهرداریها وارد کار شد .این یک خورشید در آمده بود .عراقیها سراسر منطقه را
قرارگاه در سه حوزه ،سهتا قرارگاه داشت؛ یک قرارگاه به این شکل پوشش داده بودند و مطمئن بودند هیچ

عقبه داشت که همین کارهای عقب را انجام داد که از نیرویی نمیتواند در این
کار جهاد و سپاه و دولت و وزارت دفاع ـ درحقیقت منطقه مستقر شود .یعنی
مهندسی وزارت دفاع ـ چند جلسه اول را انجام داد .طراحی پدافندی کرده بودند
این کار که انجام شد این منطقه واگذار شد به وزارت و خیالشان راحت بود که

دفاع و درواقع دولت .باتوجه به اینکه مسئله عبور از اینجا دیگر کسی نمیآید.

اروند یکی از مسائل اساسی عملیات والفجر 8بود ،آن پس ما مسئولیت داشتیم

مهندسعطارزاده:

مهمتریندغدغهفرماندهیعبور

ازاروندرودبوداولینوسیلهعبور

صفحههای پی.ام.پی بود ،مرحله

تغییر سازمان پیاده ما در اینجا شکل گرفت .درحقیقت که اول ساحل دشمن را

دوم ما استفاده از طارقها بود و

غواصانی که در آب به خط بزنند؛ خطشکنها و بعد که اشاره شد ازنظر فیزیکی

خضربود.

رزمندگان ما از عملیات زمینی و پیاده تبدیل شدند به پاکسازی کنیم .همانطور

مرحله سوم استفاده از [صفحه]

رزمندگانی که باید با قایق میرفتند .در ادامه کار آن فقط خورشیدیها و یک
موقع کار پیاده شروع میشد و دوباره از آنجا تا مرحله مقدار سیمخاردار بود .ابتکار

انتقال تجهیزات میبایست انجام میشد .مهمترین طرح بچههای تخریب این بود که

ما عبور از اروند بود .بقیه قصه فاو ،شبیه عملیاتهای  c4میبستند به اینها و منفجر میشدند ،اینها را منهدم

دیگر است .باید تغییرات سپاه مسئولیت مستقیم عبور میکردند و میخوابیدند و عبور میکردند.
را بگیرد .البته این به این معنی نبود که همه از هم جدا

مشکل غیرفیزیکی یا مانع غیرفیزیکی غیر از خود

باشند .مسئولیتها تقسیم شد ،ولی هرکسی هر توانی اروند که مانع غیرقابلعبوری تحلیل میشد ،بحث
داشت در پشتیبانی آن سازمان بود .اولین کاری که ما باتالق ساحل بود .ما در ساحل دشمن باتالق کم

باید انجام میدادیم این بود که از مانع اصلی اروند عبور داشتیم ،ولی در ساحل خودی عرضش بهاندازه تقریباً
کنیم .مانعی که در فرمولهای نظامی علیاالصول عبور 4ـ  3متر جاهای کمتر بیشتر و گاهی به  1/5کیلومتر
از آن نباید انجام بگیرد .توانمندیها سر هم گذاشته هم میرسید .این مسیر جزرومد بود که تبدیل به باتالق
شد و غواصها به خط زدند.

میشد .ما باید از این باتالقها عبور میکردیم .ما تجاربی
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در هور داشتیم؛ منتها كام ً
ال موضوع باتالق هور و باتالق هدايتكننده سطح ،قايق را ميبردند .برای این کار
اينجا با هم فرق ميكرد .باتالق هور باتالقي بود كه با جزرومد خيلي مهم بود .بهرهگیري از جزرومد بهشدت
قايق شناور ميتوانستي عبور كني ،ولي باتالق اينجا به حركت مهندسي و عبور از اروند كمك ميكرد و اين
در زمان جزر [که]آب نبود [همه را] گرفتار ميكرد؛ از بحث مهندسي بود .عبور انجام شد و شايد مهمترين
نفرات گرفته تا تجهيزات .طرحهاي مختلفي اينجا اجرا دغدغه فرماندهي كه چگونه ميخواستيم عبور بكنيم،
شد؛ طرحهاي فلزي ،طرحهاي حصيري .از همه وسايل مرتفع شد.
استفاده شد و اين كار انجام گرفت .ولي مهمترين كاري
كه اينجا ميخواهم مطرح كنم نقش فرماندهي است.
عبور از باتالقها

مرحله دوم ما استفاده از طارقها بود و مرحله سوم
استفاده از خضر .خضر یک صفحه ساده ساخته شده بود
كه حدودا ً  16يا  20متری شبيه سه قطعه صفحههای
 PMPبود كه به هم وصل میشد .منتها تهميداتي شد

ما بحثمان اين بود كه چهكار كنيم از باتالقها عبور بهوسیله سیم بوكسل که تردد در اين منطقه را انجام

كنيم .معضل قبل از عمليات اين بود كه ما ساحل را ميدادند .يك يارد در منطقهاي درست كرديم كه از
چه جوري خنثي بكنيم و تازه در ساحل خودي ،چه آنجا وارد نهر كنيم كه لب نهر بود .زمين ساخته شد
مصالحي بياوريم بريزيم .بچههاي لشكر 31عاشورا صبح يارد ما محكم ساخته شد و آنجا بوژي را از زيرش رها
آمدند و همان شب خبر دادند که ما به يك طرح جديد كرديم -با يك پيچش در نزديكش -چون عمق منطقه
رسيديم و موفق شديم ،آن را هم انجام داديم و ساحل زياد نبود ،زمين زمين محكمي بود و خاکش رس بود.
را هم ساختيم .گفتيم چهكار كرديد؟ گفتند مصالح این منطقه يكي از نهرهايي بود كه هم  PMPداشت ،هم
ساختماني را ريختيم روي باتالق .اين بهترين وسيلهاي طارق داشت و هم بعد از آن پل آنجا بود .در اينجا ما با
بود كه توانستند باتالق را خنثي كنند .نخاله ساختماني سه طرح [برای عبور از رود و انتقال نفرات و تجهیزات]
را ريختند آنجا و توانستند يك ساحلي درست كنند كه موفق شديم؛ اولين طرح استفاده از طارقها بود ،دومين
مشكلي نداشته باشد و موفق شدند كه ابزاري درست طرح بهکارگیری با صفحههای  PMPو سومين طرح،
كنند كه اوالً فراوان بود ،ثانياً مشكل اساسي ورود به آب طرح خضر بود كه بهوسیله بچههاي جهاد طراحي و
حل شد .از همين قاعده استفاده كردند و خروج از آب آنجا اجرا شد- .تردد حين عبور منفصل بهش ميگويم-
را هم حل كردند .چون مدتها بحث اين بود كه ما براي عبور اجرا انجام گرفت .شب سوم عمليات ما طرحمان
ساحل دشمن چهكار كنيم .همين كار را هم آنجا انجام آماده شد.
دادند و موفق شدند با اولين وسيله عبور كه صفحه

يكي از بحثهاي مهم در هدایت و فرماندهی این

 PMPبود و با قايق توانستيم تجهيزات سنگين خودمان است که ابزار هر طرحي را از قبل آماده كنيم و بحث
بولدوزر ،لودر و توپ  ،106را آن طرف بفرستيم .اين ديگر هم استفاده از مقدورات است و آنچه در دسترس
اولين وسيله ما براي عبور از اروند بود .با قايقهاي است .در عملیات والفجر 8ما پل  PMPرا داشتيم ،اما
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نفر سوم از راست مهندس محمدرضا عطارزاده از مسئوالن مهندسی و فرمانده لشکر42قدر ،یادمان شهدای
شلمچه ،دیماه .1394

قواعد و فرمولهای کالسیک که ارتش هم به آنها اعتقاد پل ما آماده شد .همه تالش تیمهای مهندسی به کار
داشت ،ميگفت پل  PMPرا در مسافتی بیش از  270گرفته شد تا ضعفهاي موجود برطرف شود و با کوشش
متر نميتوان استفاده کرد .بنابراين پلهاي كالسيك فراوان مشکالت رفع شد و در نتیجه با کمکگرفتن از
به درد نميخوردند .تنها پلي كه در اختيار ما بود پل قایقها و شناندازها و ...باالخره موفق شدیم پلي كه
هور بود؛ پلي كه براي آب راكد ساخته شده بود و هيچ اساساً براي آب راكد ساخته شده بود ،در آب جرياندار
فشار جانبي نداشت .در عملیات خیبر نوع دیگری از و جزرومددار مورداستفاده قرار گیرد .کار ساخت اين پل
این پلها را ساختیم که به آن پل خيبری ميگفتيم .تقريباً از اوایل شب عملیات با تصویربرداری از محل آغاز
قبل از عملیات والفجر 8پل خيبر را آورديم و در منطقه شد .تیمهای مهندسی برای استفاده از شرایط رودخانه
مستقر کردیم .روش انتقال و استقرار هم بدینشکل اروند و جزرومد آن بايد بسیار دقت و مراقبت میکردند

بود که شبها با تريلي منتقل و در نهر منطقه مستقر تا بتوانند از شرایط مد استفاده الزم را بکنند .اساساً
ميكرديم .اما اين پل به داليل مختلف ضعفهاي زيادي استفاده از امکانات و مقدورات منطقه یکی از اصول

داشت .منتها این نكته را بگويم که تالش دشمن اين بود مهم در فرماندهی است .بنابراین ،نیروهای جهاد ابتدا
كه ما نتوانيم ارتباطي از روي اروند برقرار كنيم .به همین به این فکر میکردند که چگونه میتوان قطعات پل را
منظور نیروی هوایی عراق برای اينكه اجازه ندهد روي به ساحل اروند انتقال داد .بنابراین با مطالعه و بررسی
رودخانه اروند پل بزنيم در هر روز  4سورتی پرواز انجام به این نتیجه رسیدند که با استفاده از جریان جزرومد
میداد .باوجوداین ،شب سوم عملیات ( 22بهمن  )136۴این کار را انجام دهند .شیوه انجام کار هم به این شکل
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بود که پس از مد کامل و زمانی که جزر شروع میشد ،آنقدر براي فرماندهي جا افتاده بود و نیز باتوجه به
بدون استفاده از قايق ،قطعات پل را به کنار ساحل اینكه همه توان مهندسي كشور بسيج شده بود ،پس
از اینکه پل مذکور براثر بمباران منهدم شد ،نیروهای

انتقال دادیم و مستقر کردیم.

با تالشهایی که تیمهای مهندسی جهاد انجام دادند ،مهندسی  9پل دیگر را با  9شيوه مختلف روي اروند
حدود ساعت  4صبح سومین شب عملیات (پل پیچیده) احداث کردند .چون بهشدت توانمندي از بين رفته بود،
پلی به طول تقریبی  550متر آماده استفاده شد .پل زمانی که لشكر 43امام علي(ع) وارد منطقه شد ،دوباره
پيچيده اولين پل در اروند بود كه تقريباً سابقه نداشت .دومین پل خيبری احداث شد .پس از آن نیز يك تيم از
ما آن موقع لشكر 42قدر بوديم .مأموريت لشكر 42قدر جهاد با تجربياتي كه داشت پل سوم را زد .اما تا صبح بار
هم احداث این پل بود که دیگر پلها قبل از اینکه مورداستفاده قرار گیرد ،بمباران

در عملیــات والفجر 9 ،8گونه
مختلف از پلهای ثابت ساخته
شد [که بهعلت حمالت هوایی

دشمن عمر کوتاهی داشت] تا
اینکه پل بعثت آن هم در زیر
بمبارانهای شــدید دشمن و

با مقاومت و ایستادگی نیروها
باالخره ساخته شد.

توضیح داده شد .اما علیرغم و منهدم شدند .بنابراین ،علیرغم تالشی که انجام شد
پیشبینیهای پدافندی که و پلهای مختلفی که احداث شد ،همچنان نقلوانتقال
برای مراقبت از پل انجام بهصورت منفصل و با استفاده از صفحه  ،PMPطارق و
شده بود ،حدود ساعت  6خضر انجام ميشد.
صبح بمباران دشمن شروع

درنهايت ما احداث پلهاي ثابت را شروع كرديم.

شد و آنقدر بمباران ادامه زمانی که نمیتوانستيم ،پلهای دوبهای را به كار
داشت تا اين پل را از كار ميگرفتيم .يك طرح دیگر هم بود که در آن انتقال
انداختند .درحقيقت ،اینجا تجهيزات از بندر امام خمینی صورت میگرفت .در
جنگ صدام با مهندسي این طرح از  9عدد از صفحههاي بار جي برای انتقال
شكل علني به خود گرفت .تجهیزات استفاده كرديم .این تجهیزات پس از آنکه به

پس از اینکه پل بمباران شد منطقه فاو انتقال داده شد ،نیروهای جهاد با استفاده از
ما خدمت آقا محسن رفتيم؛ چون ديديم در يك قطعه آنها یک پل ساختند .اما این پل هم تقريباً تا ساعت 9
 2/5متري که در دو طرفش پدافند هم پیشبینی شده صبح بيشتر دوام نياورد؛ چون هواپیماهای عراق آنقدر
بود ،وسط قطعه بمب خورده است .نوع بمب هم بمب پل را بمباران كردند كه اين پل از كار افتاد.
لیزری بود که پل را منهدم کرده بود .با توضیحاتی که

بههرتقدیر 9 ،نوع مختلف از پلهاي ثابت ساخته

به فرمانده سپاه دادیم ،ايشان آقاي باقري و عدهای دیگر شد تا اینکه ساخت پل بعثت در دستور کار قرار گرفت.
از مسئوالن را خواست و در حضور آنها استفاده از بمب ساخت پل بعثت در كارون انجام شده بود و كارون
ليزري مطرح شد .در چنین شرایطی علياالصول ما باید تجربه خودش را پس داده بود .ما توانستیم با استفاده از
ميگفتيم كه نتوانستيم مأموریت محولشده را انجام تجربیات و توسعهای که در بخش مهندسي انجام شده
بدهيم و عم ً
ال مأموریت منتفی میشد ،اما مهندسي بود ،براي عبور از اروند پل بعثت را احداث کنیم .احداث
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این پل روی اروند باتوجه به اینکه باید از لولههای بسیار مهندسي در عملیات والفجر 8انجام داد .نكته بعدي در
زیاد بهعنوان سازه اصلی این کار استفاده میشد ،آن هم عملیات والفجر 8خاكريزهایی است که در فاو احداث
در زیر بمبارانهای شدید ،با مقاومت و ایستادگی نیروها شد .زمین این منطقه شرایط خاصی داشت؛ عالوهبر
باالخره انجام شد .اين پل پلي بود كه تا آخرین روزي زمینهای باتالقی ،نخلستان و جاده ،زمینهای نمکی
که نیروهای خودی در فاو مستقر بودند یعنی تا قبل از از ویژگیهای خاص این عملیات بود .بنابراین یک جاده
سقوط فاو مورداستفاده قرار گرفت .پل بعثت بهگونهای نمكي در عملیات به مأموریتهای مهندسی اضافه شده
طراحی شده بود که علیرغم بمباران شدید و متعددی بود .خصوصاً كارخانه نمك كه اص ً
ال خاكريز كارخانه
که انجام میشد ،در هر بمباران فقط حدود يك متر نمك خودش داستانها دارد و رشادتهايي كه نیروهای
از آسفالتهای روی پل آسیب میدید که آن هم با مهندسی آنجا انجام دادند
سادهترين عمليات بازسازي ترمیم میشد .پس از اینکه بحث بسيار مهمي است.
پل بعثت ساخته شد رزمندگان توانستند همه تجهیزات
و ماشينآالت و ...را عبور دهند.

يكي دیگر از اقدامات
ویژه مهندسی كارهايي است

مقاومت نیروهای رزمی ـ مهندسی و تأکیدات و كه روي خورعبداهلل انجام
خواسته فرماندهي کل سپاه در بهثمررسیدن تالشها شد .خورعبداهلل منطقهاي
برای احداث پل بعثت نقش مهمی داشت .احداث این بود كه عراق از آن عبور
پل و برقراری اتصال بین شرق و غرب اروند برای تثبیت كرد و از امالقصر آمد پشت
منطقه فاو ،یک امر حیاتی بود .به همین دلیل یکی نیروهای خودی قرار گرفت
از خواستههای فرماندهی سپاه برقراری این اتصال بود .و از آنجا رزمندگان را

در عملیات والفجر 8در مواقعی
دشمن همه عقبهها را میبست.
به این شــکل که هم پلهای

کارون و هم پلهای بهمنشیر

را بمباران کرد .یکی از کارهای

مهندســی این بود که شبها

پل را برقرار کند تا تجهیزات

موردنیاز منتقل شود و روزها

بههرحال ،با تالش نیروهای مهندسی اعم از بسيجيان موردهدف قرار میداد .بحثی
مهندسي ،مهندسي جهاد و سپاه ،اين خواسته تحقق که پیشتر مورداشاره قرار
پیدا کرد و تا زمان سقوط فاو برقرار بود.

پل را جمع کند.

گرفت ،یعنی شناخت استعداد و توان و استفاده از همه

يك جنگ عبور از آب داشتیم كه در اینجا اشاره به توان و استعداد موجود ،در اینجا مصداق پیدا میکند .در
آن خالی از لطف نیست .در عملیات والفجر 8زماني كه خورعبداهلل نیروهای مهندسی با طراحیهایی که انجام
رزمندگان در خط درگیر بودند ،دشمن همه عقبهها را دادند 2/5 ،كيلومتر اسكله پل احداث کردند .قبل از
بست .به این شکل که هم پلهاي كارون و هم پلهاي اینکه اسکله احداث شود ،عقبه نیروهای خودی دائماً در
بهمنشير را بمباران کرد .يكي از كارهاي مهندسي تيررس دشمن بود و نیروهای عراقی با قايق میآمدند و
اين بود كه شبها پلها را برقرار كند تا تجهیزات شليك ميكردند و خاكريزهاي نیروهای خودی را کام ً
ال
موردنیاز منتقل شود و روزها پلها را جمع كند .اين ناامن كرده بودند .با احداث اين اسكله ،تيربارهايي را در
اقدام هم بهنوبه خود يك عمليات بسيار مهم بود كه این منطقه مستقر کردیم و تردد قايق را تقريباً به صفر
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رسانديم .این طرح ،طرح بسیار مهمي بود كه انجام پدافنـدي و موانعـي كـه زده بود ،اينجا فراهم بود .اما فشـار
شد .با این طرح مهندسی براي اولينبار طرح پدافندي دشـمن ،بمبهای شـيميايي که عراق اسـتفاده کرد ،آتش
منطقه را اينجا اجرا كرديم كه مسئولش هم برادر شـدیدی کـه اجـرا میکـرد و ...باعـث شـده بود كـه ما به
مرتضي قربانی بود .درنهايت جهاد و نیروهای مهندسی ایـن نكتـه توجـه نکنیـم .فرماندهان آينـده بایـد بهعنوان
سپاه كمك كردند و در اينجا توانستيم منطقهبندي یـک تجربـه از چنیـن توانمنديهایـی اسـتفاده كننـد.
طرحهاي پدافندي اينجا را اجرا كرده بودیم ،همه

پدافندي انجام دهیم.

یـک نكتـه کـه بهعنـوان یـک تجربـه میتوانـد طرحهاي راهبندي مهندسي را انجام داده بوديم كه يكي
مورداسـتفاده قـرار گیـرد ،دربـاره زمـان سـقوط فـاو و از كارهاي بسيار مهمي بود كه آن دوران با همكاري
عقبنشـینی نیروهـای خـودی از ایـن منطقـه اسـت؛ آن و رابطه نزديك فرماندهي و مهندسي انجام گرفت .و
موقـع ما از كرمانشـاه آمديم و رفتيم اينجـا .من رفتم جلو .اين هم يك طرحي بود كه در مناطق ديگر البته در
در آنجـا یکـي از توانمنديهایـي كـه فرماندهـان اسـتفاده جزيره مجنون يك مقدار داشتيم ،ولي اينجا طرح كامل
نكردنـد طرحهـاي عقبنشـيني بـود .همـه طرحهـاي پدافندي انجام گرفت كه با طرحهاي مهندسي انجام
مـا اينجـا اجـرا شـده بـود ،خاكريزهـاي عقبـه و ردههـاي شد».
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