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چکیده

*

به دنبال ابتکار سپاه پاسداران در عملیاتهای خیبر و بدر و طراحی و اجرای عملیات در هور ،یگانهای
سپاه در کنار قابلیتهای رزم در زمین تواناییهایی را کسب کردند که به آنها امکان رزم در آب را میداد.
کسب تجربه در عملیاتهای آبی ـ خاکی و تالش برای توسعه آن زمینههایی فراهم آورد که مبنایی برای
تشکیل نیروی دریایی سپاه شد .به دنبال فرمان امام خمینی در سال  1364مبنی بر تشکیل سه نیروی
زمینی ،هوایی و دریایی سپاه پاسداران این تجربیات به کار گرفته شد و نیروی دریایی سپاه شکل گرفت.
یگانهای آبی خاکی سپاه که تا پیش از این با عناوین قرارگاه نوح و قرارگاه نوح نبی شناخته میشدند
به عنوان یک نیروی مستقل در عملیات والفجر 8سهم به سزایی در پیروزی نیروهای پیاده و پشتیبانی
از آنها ایفا نمودند .متن زیر ماحصل گزارش مسئوالن و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره
نقش این نیرو در پشتیبانی از عملیات والفجر 8در دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس است که
اردیبهشت ماه  1395در اردوگاه شهدای میثاق آبادان ارائه شده است.
واژگان کلیدی :فتحاهلل محمدی ،نیروی دریایی سپاه ،والفجر ،8دفاع مقدس ،دانشگاه امام حسین(ع).

 .2نداشتن محدودیت عملیاتی« :هر كشوري بهخصوص

ویژگیهای نیروی دریایی

آقای فتحاهلل محمدی از فرماندهان قرارگاه نوح نبی كشورهاي بزرگ و توسعهیافته ،با استفاده از آبهاي آزاد و

و فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه ،در ابتدا بدون نياز مجوز از ساير كشورها ميتوانند در هر نقطهاي
مطالبی را درباره ویژگیهای نیروی دریایی بیان کرد .از دنيا حضور پيدا كنند .درصورتیکه اگر بخواهند مث ً
ال از
وی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی در میان نیروهای نيروي هوايي استفاده كنند ،بايد از فضاي هوايي كشورهاي

مختلف نظامی یک نیروی استراتژیک به شمار میرود ،ديگر استفاده كنند كه مجوز ميخواهد و امكانپذير نيست.
بعد هم وقتی به آنجا رسيدند ،این مشکل به وجود میآید

دالیل خود را به شرح زیر بیان کرد:

« .1بهرهگیری از برترین فناوریها« :نيروي دريايي که هواپيما را چكار کنند؟ برای استفاده از نيروي زميني هم
معموالً امکانات و تجهیرات پیشرفتهای دارد و از برترین همين محدوديت هست؛ از چند كشور بايد عبور بكنند و این
امكان ندارد .مجوز ميخواهد ،پايگاه ميخواهد ،تشكيالت

فناوریها بهره میگیرد».
* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
سال پانزدهم
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ميخواهد .اما نيروي دريايي با استفاده از آبهاي آزاد در هر كه در جبهههاي زميني داشت ،در مقطعي از جنگ تمركز
خودش را روي جنگ دريا گذاشت و اهداف خاصي را هم

نقطهاي كه بخواهد حضور پيدا ميكند».

 .3خوداتکایی« :اين نيرو خودكفا است؛ يعني آن يگاني دنبال ميكرد .اما در اينجا هم جوانان برومند و انقالبي ايران
كه به مأموريت اعزام ميشود ،خودكفا است و همه امكانات اسالمي كه عمدتاً هم از خطه جنوب و استان خوزستان،
لجستيكي همراهش است .آب ،غذا ،تسليحات ،مهمات و همه بوشهر و هرمزگان بودند ،با فداكاري ،ايثار و توكل بر خدا
امكانات لجستيكي .ناوهاي نيروبر بهاصطالح انتقالدهنده ورود پيدا كردند و با كمترين امكانات كه واقعاً درحد صفر بود،
تجهيزات ساحلي است و اينها ميتوانند تجهيزاتي مثل نفربر دربرابر دشمن كه هم حمايت شرق را داشت و هم حمايت
و امثالهم را انتقال بدهند و هر زماني كه نياز شد در ساحل غرب را ایستاد .هم شرقيها و هم غربيها هردو از نيروي
حضور پيدا بكنند ،نيروهایشان را در ساحل پياده بكنند ،دريايي سپاه در خليجفارس ضربه خوردند و اين اثباتكننده
پشتيباني هواییشان با ناوهاي هواپيمابرشان كه معموالً يك حضور عمليشان در خليجفارس و حمايتشان از دشمن
پايگاه بزرگ دريايي هستند ،تأمين ميشود و لذا يگان دريايي مستقيم ما یعنی صدام بود .الحمداهلل جوانان ما دربرابر اينها
كه اعزام ميشود كام ً
ال يك يگان خودكفاست .به همين دليل ايستادگي كردند و ضربات مؤثري را بر اينها وارد كردند و
شما میبينيد که امروز در دنيا ،امريكا سيطره خودش را به توانستند نيروي دريايي پراستقامتي را تشكيل بدهند كه آن
اتكای نيروي دريايياش به كشورهاي دنيا اعمال ميكند».

زمان اسم آن و اسم قايقهاي تندروش لرزه بر اندام دشمنان

 .4سرعت عمل« :بهمحضاينكه يك كشور یا یک انداخت و امروز هم بهطور قطع ،نيروي دريايي سپاه يكي از
ابرقدرت خواست در جايي اعمال حضور بكند ،از ناوهاي مؤثرترين نيروهاي بازدارنده دربرابر ابرقدرتها در همه دنيا
نيروي دريايي استفاده ميكند .مث ً
ال اگر يك كشوري بخواهد است .همه دشمنان ما اين موضوع را بهخوبي ميدانند».
حضور خودش را اعالم كند ،اول ناوهاي خودش را اعزام
ميكند .ميگویند ناوهاي مث ً
ال روسيه در فالن نقطه حضور ابالغ مأموریت؛ تدارکات و تمهیدات قبل از عملیات

پيدا كرد يا ناوهاي امريكا در فالن نقطه حضور پيدا كرد و وی در ادامه به تشریح نحوه ابالغ ماموریت نیروی دریایی
بعد از آن است كه ساير نيروهایشان اعزام ميشوند؛ آن هم به سپاه در عملیات والفجر 8پرداخت و در اینباره گفت« :زماني
اين دليل كه خودكفا هستند و براي مدتهاي تعريف شده» .كه معلوم شد عمليات والفجر 8باید انجام شود ،نيروي دريايي
آقای فتحاهلل محمدی پس از بیان ویژگیهای نیروی تصميم گرفت كه پشتيباني سنگينی از اين عمليات داشته
دریایی ،به تشکیل نیروی دریای سپاه اشاره کرد و گفت« :با باشد؛ چون يكي از مشكلترين و مهمترين مسائلي كه براي
استناد به اين داليل و داليل ديگر ،زماني كه يگا ن دريايي اين عمليات وجود داشت ،پشتيباني از آن بود .تدابيري
سپاه تشكيل شد و بهاصطالح استارت ورود سپاه به دريا انديشيده شده بود ،وليكن انتقال تجهيزات سنگين مهندسي
زده شد ،شايد كمتر كسي توفيق چنداني را براي اين نيرو و توپهاي سنگين و تانكها و امثالهم و همينطور حجم
تصور ميكرد .نهتنها خوديها ،دشمن هم همينطور بود و به عمده مهمات و تسليحات با شناورهاي سبك و امكانات و
همين دليل كه ضعف ما را ميديد ،براي جبران ناكاميهايی تدابيری كه تدارك ديده شده بود ،از اروند امكانپذير نبود و
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همه هم قبل از عمليات اين را ميدانستند .يكي از تدابيري بود؛ ثانیاً نزدیک منطقه عملياتي بود و از این نظر در معرض
كه در نظر گرفته شد ،اين بود كه براي انتقال اين تداركات تهدیدات جدی دشمن قرار داشت .لذا قرار شد در بندر امام
و پشتيبانيها از شناورهاي نيمهسنگيني كه نيروي دريايي جايي را انتخاب كنيم .يك نقطه بود به نام شركت گلف
در اختيار داشت ،استفادهشود .لذا يك مجموعه يا سازماني ایجنسي .رفتيم آنجا و قرار بر اين شد آنجا مستقر شویم.
متشكل از سه منطقه دریایی به وجود آمد؛ منطقه یک شناورهایمان هم توي اسكله بندر امام و بخشي هم توي
هرمزگان بود ،منطقه دو بوشهر ،و منطقه سه ماهشهر .البته اسكلهای که خور بود ،نزديك گلف ایجنسي بود و تعدادي
ماهشهر بهدليل اينكه خودشان در منطقه جنگي و عملياتي شناور كوچك و توي آنجا .شناورها كمكم آمدند و مستقر
بودند ،درگيري شديدي در منطقه مرز و اروند داشتند و كمتر شدند ،تجهيزات مهندسي و دستگاههاي مهندسي هم كمكم
امكان حضور پيدا كردند ،ولي باز هم در اين سازمان حضور آمدند و استقرار پيدا كردند».
داشتند.

عالوهبر شناورهاي نيمهسنگين نيروي دريايي ،تعدادي شرحعملیات

شناور هم از سازمانهای دیگر گرفته شد .سازمان بنادر این فرمانده درادامه توضیحاتی در مورد عملیات نیروی
تعدادي يدككش و سازمان منطقهای آب هرمزگان 2تا دریایی سپاه در عملیات والفجر 8را برای دانشجویان دافوس
لندينگراف داشت که اينها را جمع كردند و قرار بر اين دانشگاه جامع امام حسین(ع) ارائه داد و در اینباره گفت« :روز
شد كه نيروي دريايي مديريت بكند .بنده بهعنوان فرمانده دوم عمليات بود كه اولين شناوهاي مجموعهاي كه تشكيل
پشتیبانی دریایی از عملیات والفجر 8انتخاب شدم و سردار شده بود ،توي اروند حضور پيدا كرد كه 2تا شناور لندينگراف

*

هاشم ستوده كه آن زمان فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي كوچك بود به نام چيرو 1و چيرو .2اينها دومين شناورهاي
بود ،بهعنوان جانشين انتخاب شد[ ... .بههرتقدیر] ستادمان نيمهسنگينی بودند كه حضور پيدا كردند .دلیلش هم اين بود
را تشكيل داديم[ .اما در آغاز با چند مشکل اساسی روبهرو كه ما هيچ شناختي از وضعيت اسكلههاي آنور آب یعنی
بودیم؛ اول اینکه] اين شناورها كه شناورهاي بزرگي بودند و ساحل فاو نداشتیم .هنوز موانع ساحلي كه دشمن ايجاد كرده
هر كدامشان [برای دشمن] يك هدف [به شمار میآمدند] بود وجود داشت و لذا اين شناورها چون لندینگراف بودند
را كجا میبایست نگهداری میکردیم و كجا ميشد اينها را و سبك و كوچك بودند ،هرجا يك تكه زمين ميديدند،
مستقر کرد؟ و بعد اینکه اينها احتياج به اسكله و امكانات ميتوانستند خيلي سريع لندینگ** كنند و كارشان را شروع
خاصي داشتند ،اينها را از كجا باید تأمین میکردیم؟ لذا چند كنند و يک مقدار سوخت و آب را به آنجا انتقال دادند.
روز ما توي منطقه گشتيم و دو جا مدنظر بود؛ يكي توي
بهمنشير ،يكي هم توي خور موسي كه انتهايش ميشد.
بنابراین دو جا مد نظر قرار گرفت .1 :بندر امام .2 .بهمنشير.
مشکلی که درباره بهمنشير وجود داشت این بود که اوالً در
آن زمان بهمنشیر فاقد تسهیالت و امکانات ساحلی موردنیاز

سال پانزدهم

دومين گروه شناوري كه توانست بعد از عمليات وارد اروند
* .شناوری که کف مسطح دارد و در ساحلهای کمعمق راه
میپیماید و با استفاده از درب جلو (رمپ) خود ،محمولههایش
را پیاده میکند.
** .سینه خود را به ساحل بچسباند و با استفاده از رمپ خود،
محمولههایش را پیاده کند.
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شود2 ،تا بارج* و يدككش بود كه تعدادي از دستگاههاي و شبها مهمات را انتقال میدادند و بسيار هم مؤثر واقع
مهندسي را حمل ميكردند و شب سوم يا چهارم عمليات شد .حجم بسيار زیادی از مهمات بهوسيله اين لنجها انتقال
وارد فاو شدند و دستگاهها را پياده كردند .اين دستگاهها داده شد .البته بعضي وقتها مث ً
ال وقتي كه جبهه تحت فشار
نقش بسيار تعيينكنندهاي داشتند ،بهدليل اینكه امكان قرار ميگرفت يا مهمات بعضي از لشكرها با كمبود شديد
انتقال تجهيزات سنگين وجود نداشت .گرچه تعدادشان زیاد مواجه ميشد ،اجبارا ً در روز هم بعضي از لنجها را بارگيري
نبود ،درهرصورت ،يكياش هم ميتوانست خيلي مؤثر باشد و ميكرديم و انتقال ميداديم2 .تا از يدككشها را هم به اروند
توانستند حمايتهاي پشتيباني از جبهه را آنجا انجام بدهند .انتقال داديم .مشكلي كه وجود داشت محل تخليه و بارگيري
بهمرور كه عمليات تثبیت ميشد و قسمتهاي عقبه يک بود .سردار فرهاد نظري معاون مهندسی منطقه سوم نیروی
مقدار آرامش پيدا ميكرد ،به اين نتيجه رسيديم كه اينکه يک دریایی سپاه ،مأمور شد كه 2تا اسكله ،يكي این سمت [در
شناور بخواهد از بندر امام بياید اروند ،برود بندر امام بارگيري ساحل خودی] و یکی آن سمت [در ساحل دشمن] براي
بكند و بياید ،زمان خيلي طوالني ميشود و امكانپذير نيست .يدككشها ايجادكند .كه اين كار را به نحو خيلي خوبي
لذا يك قرارگاه تاكتيكي [به نام پل چویبده] ،توي چویبده انجام دادند و 2تا از يدككشها و بارجها را ما انتقال داديم
نزدیک یک پل ایجاد کردیم .يدكکشها وقتي كه از اروند توي اروند .توي اروند چند تا كشتي بود كه صدمه ديده
[بارشان را] تخليه ميكردند ،ميآمدند آنجا و تجهيزاتی را بود ،اينها ميرفتند در كنار آنها پناه ميگرفتند كه در ديد
که ميآمد آنجا سريع بارگيري ميكردند و ميرفتند تخليه هواپيماها نباشند و شبها با بار ج و يدككش ،كاميونها،
ميكردند و برميگشتند .اينجا پيشبيني ما تحقق پيدا كرد تانك ،توپ و لودر و بولدوزر و آنچه نياز جبهه بود را انتقال
يدادند.
و عراقيها متوجه شدند .يك روز خدا كمك كرد و زماني م 
كه شناورها بارگيري كرده و جدا شده بودند و بچهها محل

موضوع مهمي كه وجود داشت ،جريان شديد اروند

را ترك كرده بودند ،عراقیها با هواپیما آمدند و آنجا را واقعاً بود كه كار را براي يدككشها و بارج بسيار سخت
شخم زدند ،يعني آنقدر بمباران كردند كه كانكسهايي میکرد .بهمرور كه زمان پيش ميرفت ،باز اينها هم

كه آنجا بود تكهتكه شدند .بعد باز ديديم مشكالتي وجود پاسخگوي تأمين جبهه نبود؛ چون فشار دشمن خيلي
دارد؛ زمان طوالنی ميشد ،تماس قطع ميشد و ...آمديم زياد و مصرف خيلي باال بود .ديگر تابستان شده بود و
تعدادي لنج** را كه دراختيارمان بود انتقال داديم توي نهرها .آب ،يخ و مواد مصرفي ديگر هم نیاز بود .به اين فكر
یکی از نهرها كه [احتماالً نهر] مجري بود ،محل استقرار افتادند كه حتماً بايست مسير ديگري براي پشتيباني از
موتور لنجها شد که کارشان انتقال مهمات بود .چون روز اين عمليات تهيه شود .بنابراین به فكر پل افتادند .اولين
هواپيماهاي دشمن ميآمدند و آنچه توي اروند بود ،مورد پلي كه قرار شد بزنند ،یک پل متشكل از تعدادي بارج
هدف قرار ميدادند ،اينها در روز توي نهر پناه ميگرفتند بود .تعدادي بارج ساخته بودند كه قرار شد بهصورت
* .شناوری برای حمل و نقل وسایل بزرگ یا حجم زیاد بر روی آب.
** .شناورهای چوبی که برای حمل بار از آنها استفاده میشود.
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از راست :آقای فتحاهلل محمدی از فرماندهان قرارگاه نوح نبی و فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و سردار علی
جمشیدی مدیر گروه دریایی دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه امام حسین(ع) ،اردوگاه میثاق آبادان ،اردیبهشت . 1395

زياد بود كه عرض اروند را بايد ك ً
ال ميپوشاندند .لذا به مقصد برسانيم ،عملیات در روز انجام شود .عمليات
ما برنامهريزي كرديم كه اينها را در دو مرحله از بندر انجام شد .حدود  10صبح بود كه اینها از خور موسي
امام به اروندرود انتقال دهيم .پلها را توي بندر امام وارد خليجفارس شدند و از همان زمان ،عملیات هوايي
به ما تحويل دادند .فرمانده اولين گروهي كه قرار شد عليهشان شروع شد .آنچنان حمالتي صورت گرفت كه
اينها را انتقال بدهند ،آقاي پرویز قوسي فرمانده ناوگروه فرماندهان بزرگ جبهه به من ميگفتند ما حقيقتاً اين
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بود .تعدادي يدككش همه عمليات هوايي را به يك هدف به ياد نداريم و
اينها را انتقال دادند .تعدادي از شناورهاي سبك و نديدهايم .تعدادي از بچههاي هرمزگان شهيد شدند،
طارقهاي آن زمان هم اسكورت بودند .البته روي خود تعدادي مجروح شدند ،ولي با چنگ و دندان بارجها
بارجها و يدككشها يكسري توپهاي  23میلیمتری را به مقصد رساندند .قبل از غروب بود كه عملياتها
و دوشکا و امثالهم نصب كرده بوديم .زماني كه قرار قطع شد و اينها توانستند وارد اروند شوند و بارجها را
شد اين عمليات انجام شود ،اصرار داشتيم كه شب تحويل دهند.
انجام شود؛ چون ميدانستيم كه مورد هدف و حمله

وقتی قرار شد مرحله دوم عمليات اجرا شود ،يعني گروه

هواپيماهاي عراقي قرار ميگيرند .نظر آقاي پرویز قوسي دوم بارجها را ببريم ،با تجربهاي كه كسب كرده بوديم گفتيم
كه فرماندهي اين بخش را بر عهده داشت ،اين بود كه به هر طريق ممكن بايست عملیات شب انجام بشود .يك
چون ما آشنايي كافي به مسير اروند نداريم و ممكن كاروان ديگر تشكيل شد.
است كه اينها به گل بخورند و نتوانيم بهموقع اينها را

سال پانزدهم
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عملیاتی منطقه دوم دریایی سپاه ،و نیروهای همراهشان ما از آن استفاده كنيم و به گل ننشينیم .آنجا در طول
مأمور شدند كه مسير را عالمتگذاري كنند و چون هشت سال جنگ اص ً
ال اليروبي نشده بود .اروند وقتي وارد
زمانبندي مقداری برایمان مشكل بود ،تصميم گرفتند خليج فارس ميشد ،دلتايي ايجاد میكرد كه قب ً
ال اليروبي
پايگاهي بين راه انتخاب كنند .دهانه بهمنشير را انتخاب ميشد ،اما چون زمان جنگ اليروبي نميشد ،روز هم به
گل مينشستيم .حاال اين كاروان با اين عظمت اص ً
ال امكان
كرديم كه يدككشها قبل از غروب بيایند آنجا».
نداشت شب [حرکت کند] .آقاي فتحاهلل محمدی ،فرمانده

منطقه دوم دریایی نیروی دریایی سپاه هم تأكيد داشت که
حمل قطعات پل
آقای پرویز قوسي فرمانده ناوگروه منطقه دوم دریایی شب این کار انجام شود .ما ميگفتيم شب اص ً
ال نميشود
نیروی دریایی سپاه در مورد حمل قطعات پل روی و امكان ندارد .خب طراحي شد كه روي اين بارجها توپ
رودخانهاروندرود مطالبی را به شرح زیر بیان کرد« :ادامه بگذاريم .بهخاطر همين طراحي شد و قرارگاه خاتم يك
دور تك به امكانات بيشتري نياز داشت؛ چون قرار بود توپ روي اين بارجها گذاشت که بهوسیله يدككشها بايد
بهسمت امالقصر برود .بنا شد پلهای شناوری ساختهشود يدك ميشدند .به هر یدکش 3تا بارج داديم .يدككشها،
که در بندر امام طراحي و ساخته شد .آنجا شركتي به ذوالجناح بودند .این یدککشها 2تا موتور 650 MUM
نام "ايران صدارا" بود که آنها را ميساخت .دقيقاً خاطرم داشتند ،ولي قدرت زیادی نداشتند .به لنجهاي مردمي

نيست چند تا قطعه بود ،ولي ما آن روز  30قطعه را كه هم كه قب ً
ال به كار گرفته شده بود2 ،تا داديم .جمع اين
هر قطع ه  30متر در عرض  10بود ،حمل کردیم .خوب بارجها شد 30تا .روی هر شناور یک توپ  23گذاشتیم که
چرا اینها در بندر امام ساخته شده بود؟ چون بايد يك پوشش هوايي را تأمین كنند .مسئولیت پوشش سطحي
جايي ساخته ميشد كه دشمن متوجه نميشد و زير را هم به ناوچههاي طارق کالس* داديم .بههرتقدیر ،روز
تيرش نبود و اين امكان به وجود ميآمد كه اينها بتوانند موردنظر تعیین شد و در موعد مقرر حرکت شروع شد.
توي يك شرايط عادی طراحي كنند و بسازند .خوب اينها حرکت بسیار کند انجام میشد؛ چون اوالً در خور موسي
آنجا ساخته شد ،اما انتقالش از خور موسي به اروند كار شدت جزرومد خیلی باالست ،يعني اگر مد نباشد سرعت
سختي بود .روی اين خيلي بحث و گفتوگو شد و جلسات  5ميآید به سرعت  .1/5باوجود همه پيشبينيها ،ما با
متعددي برگزار شد .این اشكال وجود داشت كه ما در روز جريان مد مواجه شديم و سرعت به  1/5رسید .ما صبح
مورد هدف قرار ميگيريم .اص ً
ال اين متصور بود .چرا؟ چون كه حركت كرديم ،تا ظهر توانستيم خودمان را به اول خور

قب ً
ال براي شناورهايي كه بارج تكي برده بودند و لودر و موسي برسانيم .عصر ديديم نميشود؛ ما اگر ادامه بدهيم

بولدوزر انتقال ميدادند ،اتفاق افتاده بود و هواپيماها حمله شب وارد اروند میشویم و به گل مينشينيم .بهگلنشستن
ميكردند .ما ميدانستیم كه به ما حمله ميشود ،اما راهي يا هر اتفاق دیگری که برای بارج ميافتاد ،کل كار ناقص
هم وجود نداشت .چرا؟ چون اين خور عالمتگذاري نشده
بود؛ يعني هيچ فانوسي براي شب يا هيچ عالمتي نبود كه

سال پانزدهم

180

شماره پنجاه و هشتم

* .ناوچههای تندرو کوچکی که دراختیار نیروی دریایی سپاه
پاسداران است.

زمستان  1395و بهار 1396

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
ميشد .لذا شب آنجا مانديم و صبح بعد از نماز دستور هوا تاريك شد و ديگر هواپيما نميتوانست ما را مورد هدف
حركت را از خور موسي دادیم .شما وقتي از خور موسي قرار بدهد .در اين جريان ،وضعيت خاصي اتفاق افتاد .آنجا
خارج میشوید ،وارد دريا ميشويد .عراقيها روی 2تا سكو 10تا شهيد و 30تا زخمي داديم ،اما مصمم و قوي بودیم؛
بودند؛ البکر و االمیه .عراقيها از این دو سکو همه حركات چون ميدانستيم اين پل بايد ايجاد شود و اگر ايجاد نشود،
ما را در شمال خليجفارس رصد ميكردند .اين دوتا سكو ادامه دور تك امکان ندارد .رزمندگان با توكل به خدا و
خیلی ما را عذاب داد .در طول جنگ برایش برنامههایی شهامت و رشادت و توسلي كه داشتند ،ذرهاي عقبنشيني
داشتند که تصرف هم شد .لذا عراق ما را اينجا شناسايي نكردند .حتي در اين جريان يک شناور شخصي وقتی شدت
كرد و تا ما از خور موسي بیرون آمديم فكر ميكنم  ،14حمالت را دید ،خواست برگردد عقب که بهش تذكر دادیم
 15تا شناور بوديم متوجه شد كه امروز خبری هست .و منصرفش کردیم .باالخره
خيلي طول نكشيد كه يک هواپيما از ارتفاع خيلي باال بچههاي نیروی دريايي اين
ما را شناسايي کرد .ما متوجه شديم و به همه هوشياري كار بزرگ را آنجا انجام دادند
داديم ،باتوجه به اينكه رفتار عراق را هم ميشناختيم و و ما محموله را وارد اروند
ميدانستيم چه شكلي حمله خواهد كرد .ميگفتيم آماده كرديم».

سردار محمدی:

قبل از عملیات والفجر 8همه

میدانستندکهانتقالتجهيزات
سنگين مهندسي و توپها و

باشيد ،شناسايي شدید و ممكن است همين اآلن به ما

تانكها و حجم عمده مهمات

حمله بشود .بالفاصله در ارتفاع بسيار پايين 2تا سوخو ما را شناسایی

بمباران کردند .ما که  3ناو سرعت داشتيم ،مورد هدف قرار این فرمانده در مورد روند
گرفتيم ،ولي آمادگي داشتیم و از يك آتش پرحجم هم شناساییهای نیروی دریایی
برخوردار بوديم .مه ناوچههایمان دوشکا داشتند و توپها سپاه در عملیات والفجر 8گفت:

و تسليحات با شناورهاي سبك
و امكانات و تدابيری كه تدارك

ديده شــده بود ،از اروندرود

همه آماده بودند ،اجراي آتش كردند و يكي از هواپیماها را «بحث دريانوردي در آبهاي
با توپ زدیم افتاد توی آب؛ حتي خلبان هم چون ارتفاع كمعمق ،باتوجهبه شناورهايي

امكانپذير نبود.

پايين بود ،نتوانست بپرد بیرون .اين اتفاق هوشياري كه داشتيم و ناآشنايي با منطقه شمال خليجفارس ،اين
بيشتری براي ما ايجاد كرد و یقین پیدا کردیم كه باز هم موضوع را ميطلبيد كه شناسايي كاملي روي منطقه
حمالت دیگری علیه ما اتفاق خواهد افتاد .برای آنها چيز شمالي خليجفارس مخصوصاً بهمنشير ،گويان* و خور
غريبي بود که يکدفعه اين همه شناور و امكانات وارد موسي داشته باشيم .قبل از اينكه بحث عمليات كاروانها
خليجفارس شدند .ما میدانستیم آنها مصمماند و با یک بار و بحث نقلوانتقال امكانات و تجهيزات صورت بگيرد ،چند
بمباران برنميگردند .بمبارانهاي ديگری هم شروع شد .مسير متصور بود كه کار انجام بگيرد و از آن دو مسير اين
هواپیمای سوخو آمد ،جنگنده ميگ آمد ،هواپیمای ميراژ امكانات را انتقال بدهيم .يكی خور موسي كه میبايست
آمد .اغراق نیست اگر بگوییم آن روز  130سورتي پرواز
انجام شد .از صبح ما موردبمباران قرار گرفتيم تا مغرب كه

سال پانزدهم
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از كانال به خور موسي به خلیجفارس ورود ميكرديم ،از بود را مشخص كرديم .بهوسيله وزنه و طناب و فانوس
خروجي خور موسي ميآمديم و از كنار سكوهاي البكر براي شب كل اين مسير را عالمتگذاري كرديم .خروج
ميگذشتيم و به اروند ميرسيديم؛ كه اين عم ً
ال باتوجهبه از نهر گویان و ورودش به بهمنشير اين دو قسمتي كه

درتيررسبودن تقريباً امكانپذير نبود .اگر روي نقشهها بيشتر تردد ما اينجا بود و از بهمنشير كه خارج ميشديم
دقت كنيم ،میبینیم که ازلحاظ قانوني و بينالمللي ما باتوجهبه ورودی بهمنشير كه تقريباً يك دكلي داشت توي
فقط در آبهای بینالمللی میتوانیم دريانوردي کنیم .آب و شناورها آنجا قرار ميگرفتند و به منطقه اروند وارد
ما میبایست باتوجهبه آبخور شناورهایمان عملیات انجام ميشدند .در زمان مد مخصوصاً در پيچهاي اين نهرها،
میدادیم .یک شناور هم داشتيم به نام قربان* كه تقريباً  4باتوجهبه بستر آبي و بستر زميني كه آنجا بود ،فضاهايي
تا  4/5متر آبخور داشت؛ يعني بزرگترين شناوری كه آنجا ايجاد ميشد كه اص ً
ال قابلمشاهده نبود و اكثر شناورهاي

داشتيم اين نوع شناور بود و باتوجهبه مسيري كه ازلحاظ ما هم در سر این پيچهاي بلند به زمين مينشستند .اتفاق
قانوني میتوانستیم اقدام کنیم ،در تيررس سكوهاي البكر افتاد كه يك شناور حدود  40روز توي همين منطقه خور
و مخصوصاً االميه بوديم و تقريباً غيرقابلگذر بود .جاي گوبان روي خشكي بود .باالخره بهدلیل الزامات و نيازهايي

ديگری كه مشخص شد ،تقريباً توي كانال خور موسي ،كه وجود داشت ،اين منطقه ك ً
ال شناسايي ،بويهگذاري و

بويه  39 40نرسيده به قبر ناخدا يک جزيره هست ،عالمتگذاري و مسير كاروانها و رفتوآمد اين شناورها
بهسمت راست که ميپيچيديم يک پاسگاه نيروي انتظامي تقريباً در طول عمليات والفجر 8مشخص شد و راحتتر از
بود و توي آبراهها به خور گوبان وارد ميشديم ،از گوبان روزهاي اول اين كار را انجام ميدادند».
به خليجفارس راه پيدا ميكرديم .جزرومد خليجفارس

هم توي شمال حداقل  3 4است؛ يعني شناورهايي كه ایثار و شجاعت

توي گلف ایجنسی مستقر بود ميآمد مستقر ميشد و در بخش دیگری از این جلسه آقای مظفري فرمانده یکی
نفر بهراحتی از عرشه روي اسكله پياده ميشد .جزر که از شناورهای یدککش ،با بیان خاطراتی از عملیات ،درباره
ال شناور پيدا نيست و دكل و عرشه ك ً
ميشد ميديدي اص ً
ال نکات مهمی که در موفقیت رزمندگان تأثیر داشت گفت:
رفتهاند پايين؛ اينقدر نشست آب داشتيم و باتوجهبه اين «زماني كه ما حركت كرديم ،با آقاي جعفر حسنزاده آمديم
موضوع خروج از اين آبراهها و نهرها بسيار سخت و مشكل تا جايي كه آقاي محمدي برای سوختگيري و تهیه آب

بود .میبايست قبلش شناسايي صورت ميگرفت و مسير شُ رب موردنیاز مشخص كرده بود .ما به دو تن آب احتیاج
و راه را مشخص ميكرديم .برای اين موضوع تقريباً  48داشتيم؛ چون آنجا نميتوانستيم آبگيري كنيم ،گفت بيايید
ساعت با يك فروند شناور ازطريق خور گوبان كل جزومد به اسكلهاي كه توي بهمنشير گذاشتهاند و آنجا آب بزنيد.
آنجا را بررسي كرديم و مسيرهايي كه قابل دريانوردي زماني كه رسيديم ،آقاي محمدی گفت سريع آماده شويد
كه ساعت  5حركت بكنيد؛ چون زمان باید طوری تنظیم
میشد که اوالً حرکت در اروند در شب انجام شود ،ثانیاً

* .یک نوع یدککش.
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مقاالت
وضعیت آب باید در حالت مد قرار میگرفت .در فاصله زمانی نميتوانستيم  *DeRainبكنيم و تخليه آب بكنيم .بچهها
که درخواست  2تن آب كرديم و منتظر رسیدن آب بودیم ،داخل سطل دربسته وزنه ميگذاشتند ،ميبرديم زير زير ،در
آقاي محمدي گفت كه اآلن ازطريق قرارگاه خاتم با تهران را باز ميكرديم آنجا ،آبها را پر میکردیم ،در را ميبستيم،
تماس گرفتند و گفتند كه وضعيت آب در ساعت  5عصر ميآمديم باال و تخليه ميكرديم .توي يك ساعت  2تن آب
برای حرکت خيلي عالي است .ما که كنار آب بوديم گفتيم را از مخزن سوخت خاليكرديم .حاال شما فكر بكنيد مايي
وضعيت آب كه ما اآلن داريم ميبينيم ،جزر است ،حاال اينها كه دنبال آب بوديم ،با اين وضعيتي كه پيش آمده بود2 ،
ميگویند مد است؟ ما اآلن داريم علناً ميبينيم .گفت شما تن آب توی يك ساعت تخليه شد .موتور ژنراتور هواگيري
حاال پيگير شويد ببينيد ميتوانيد وضعيت جزرومد را توی شد و سريع هم رفتيم طرف حاجي ،گفتيم حاجي ،خيلي
چند ساعت كه فرصت داريم به دست بياوريد يا نه .من و حرف سنگينی بود ،ما هم
یکی از بچهها كنار آب نشستیم و يک تكه چوب برداشتيم پذيرفتيم و اگر اين حرفها
تا بهصورت تجربي جزرومد را اندازهگیری کنیم .كنار اسكله را نزده بوديد اص ً
ال كار انجام
نشسته بوديم و مشغول اندازهگیری جزرومد بودیم که نميشد .خندهاي کرد و سر
همزمان دو تن آب هم براي ما آمد .با اين وضعيت استرس ما را بوسيد؛ گفت برويد سريع،
كار و ...بچهها لوله را بهجاي اينكه توی مخزن آب بگذارند ،كه بايد ساعت  5آماده باشيد.

روز دوم عمليــات والفجر8

اولين شناورهاي مجموعهاي
كه تشكیل شــده بود ،توي

گذاشتند توی مخزن سوخت .ما هم نميدانستيم .بعد از چند ولي به حاجي گفتيم جزرومد

اروند حضور پيدا كرد كه 2تا

حاال ما وضعيت جزرومد دستمان نيامده ،فتحاهلل محمدی در نظر ميگيريد مد است،

نام چيرو  1و چيرو 2بود.

لحظه بچهها داد زدند كه چنین وضعيتی پيش آمده است .اين است .گفت هرچي كه شما
هم كه نيست .خيلي هم تأكيد كردند که چند ساعت بعد ما با آقاي حسنزاده هماهنگ
حركت ميكنيم .خيليها رفتند پيش حاجي گفتند حاجي ،باشيد و برويد .واقعاً شما اآلن

شناور لندينگراف كوچك به

عجله نكن ،همچنين اتفاقي افتاده ،ما چهكار كنيم؟ حاجي فكر بكنيد توي آن وضعيت ،4
توی آن لحظه جملهاي گفت كه واقعاً برای ما سنگین بود 5 .نفر در اين مخزن سوخت چه ميكردند .خدا شاهد است
البته اگر حاجي چنين صحبتي نكرده بود ،اص ً
ال اين كار هم تا اروند هيچكس حمام نكرد ،كل اين بدنها از گازوئيلی که
انجام نميشد .گفت بعضي وقتها آدم به نيروهايش شك رویشان ریخته بود ،قرمز شده بود .بچهها ميسوختند ،ولي
ميكند .اين خيلي حرف بزرگي بود .حاجي با اين حرف با اين وضعيت تا شب ادامه داديم .نزديك دهنه كه رسيديم
ميخواست غيرت بچهها را تكان بدهد كه بتوانند كار انجام متأسفانه يک اتفاق ديگر هم براي ما افتاد .چون كه سکانها،
بدهند .همینطور هم شد .توي يك ساعت هم جزرومد را يدككشها و ذوالجناح بهوسيله سيم يا زنجير به اتاق سكان
چك كرديم ،هم بچهها لخت شدند و علناً با يك پيژامه كوتاه و حمل بود .یکی از سيمهاي سكان از يك طرف سكان
د ِر مخزن سوخت را باز كردند ،رفتند داخل مخزن سوخت
برای تخلیه آب .بعضاً ما بهخاطر اينكه آب پایین رفته بود،

سال پانزدهم
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بريده شد و ما بدون سكان شديم .ولي باز هم اطالعداديم چند تا شناور ازجمله چیرو* آنجا مانده بود .چیرو متعلق
به حاجي وگفتيم اآلن چه اتفاقي افتاده است .حاجي هم به سازمان آب منطقهاي هرمزگان بود و بهوسیله آن
گفت سريعاً انجام بدهيد .ذوالجناح اتاقي داشت باال كه جايي برای جزایر آب میبردند .ما به مسئول اين كار تأكيد
كه سكان ميچرخيد زيرش اين خيلي جاي تنگي بود چون كرديم كه قبل از اتمام ساخت پل ،این شناور را به اینور
سيمش شل شده بود حالت استانداردش از بين رفته بود .یک انتقال بدهيد .گفت حتماً اين كار را ميكنيم .يک روز ما
سرباز داشتیم به اسم آقاي مهدي ،نشسته بود پایش توی رفتيم كنار پل ،ديديم كه اشتباهی صورت گرفته است
شكمش ،دستش را ميگرفت زير سيم گردش سكان كه و چیرو پشت پل مانده و پل هم بسته شده .خوب خيلي
اين شل نشود .بههرحال اين دوتا خطر را گذرانديم و مسير ناراحت شديم .گفتيم خوب حاال که يک كاري كردي،
را ادامه داديم بهطرف اروند .نزديك اروند كه رسيديم ،توی مسئوليت انتقال اين را هم خودت به عهده بگير .پل هم
بيسيم كانال  16بينالمللي شروع كرديم به صلواتفرستادن كه ديگر باز شده بود .لشكرها با سختيهايي كه در اين
كه صحيح و سالمت رسيديم .بعد آنجا از آقاي شريفيان مدت كشيده بودند ولع عجيبي براي انتقال امكاناتشان
فرمانده یدککش آبادان ،كمك گرفتيم كه آمدند آنجا بارج داشتند .رفتوآمد بسيار زياد بود .یعنی اگر زمان كوتاهي
هم پل بسته ميشد ،باتوجهبه پاتكهاي دشمن ممكن

را از ما گرفتند.

بود جبهه به خطر بیفتد .لذا قرار شد كه اين كار را انجام

اشتباهات و ایرادات تاکتیکی

بدهد .با قرارگاه خاتم برنامهريزي كرديم زماني كه ترددها

بهطوركلي برخی از كساني كه وارد عملياتهاي دريایی كمتر باشد ،جاده بسته بشود .آن زمان ايشان رفت و
شده بودند ،آموزشهاي رزم را نديده بودند و با همت و 2تا جرثقيل بزرگ هم آوردند آماده كردند ،اين شناور
ارادهاي كه درونشان وجود داشت و با توكلي كه به خدا را آورديم كنار پل .جاده بسته شد و 2تا جرثقيل اين
داشتند ،ورود ميكردند و كارها را انجام ميدادند .لذا توي را گرفتند و بلند كردند گذاشتند اينور پل؛ كه البته
اين كارها اشتباهات زيادي هم میشد و هرکدام اآلن يك يك ترافيك چند كيلومتري پشت اين پل ايجاد شد و
ل حاضر و نسل آينده كه الحمدهلل اين كار انجام شد.
عبرت و تجربه است براي نس 
امور را به دست ميگيرند .يک مطلبي را در همين باره

يک اشكال تاكتيكي كه توی كار ما وجود داشت این

عرض كنم كه اشتباه و بيتجربگي را ميرساند .مدتي از بود که ما توپ را گذاشته بودیم روی بارج .ما ميتوانستيم
عمليات كه گذشته بود ،قرار بر اين شد که پل زميني توپها را روي شناور ديگري بگذاريم .دشمن كه ميآمد
روي اروند ایجاد شود که بعدا ً معروف شد به پل بعثت .پل را بزند ،هم پل را ميزد و هم توپ را .دوم اينكه عراق
ی که ساخت این پل به نیمه رسيد ،شناورهاي ما بهخصوص در شمال خليجفارس برتري هوايي داشت.
زمان 
پشت پل بودند؛ يعني اگر پل بسته ميشد ،شناورهاي ما هيچ پوشش هوايي نداشتيم ،لذا غريب گير كرديم،
ما ديگر نميتوانستند بيایند توي اروند .خوب بعضي از
شناورها را كه نيازي به آنها نبود كمكم آورديم اينور.

سال پانزدهم
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مقاالت
خيلي غريب توي يك منطقه برهوت .توي آب هيچكس در آن زمان امور خيلي سازمانيافته انجام نميشد.
نبود ،فقط ما بوديم و خدا بود .هر بمبي كه ميخورد اين چيزهايي كه شما ميخوانید با واقعيتهاي آن
روي بارج ،يكي از توپهاي ما از كار ميافتاد و قدرت زمان ،خيلي با هم متفاوتاند .به همين دليل هنوز
ش ما را پايين ميآورد .وقتي قدرت آتشها ميآمد سند مكتوبي از خيلي از چيزهايي كه اتفاق افتاده
آت 
پايين ،ما آسيبپذيرتر ميشديم .اين رویه ادامه داشت .است ،نداريم .اما جريان پشتيباني دريايي ،از قبل از
حتي از سكوهاي االميه ناوچه هم جدا شد و ما مورد عملیات هماهنگ شده بود .نه بهصورت ابالغيههايي
هدف سطحي هم قرار گرفتيم .البته جرأت نميكردند كه اآلن مدنظر شماست ،بهاينصورت نه ،ولي قبل
جلوتر بیایند؛ چون ناوچهها طارق بود و ميدانستند توي از عمليات جلساتي درباره اين موضوع برگزار شد و
درگيريهاي سطحي حريف ما نميشوند .ما اگر 2تا بعد هم سازماني برایش تعريف شد .در همین راستا،
ناوچه طارق هم داشتيم كافي بود .بهلحاظ مادي امكانات هماهنگيهایی با سازمانهاي ديگر صورت گرفته بود
ما اص ً
ال قابلبحث نبود ،ولي از ديد معنوي ميدیدیم و شناورهایشان دراختيار ما قرار گرفت .همه اينها
برادري كه دوتا شهيد داده بود ،خدا شاهد است ،خم به وجود داشت .بنابراين هماهنگي كه بخش اول سؤال
ابرو نياورد و حتي تا لحظ ه آخر هم جنگيد .وقتي كه دوتا جنابعالي بود ،كام ً
ال قبل از عمليات صورت گرفته بود
برادرش شهيد شد ،خودش رفت روی همان توپ».

و اين توي كليت عمليات ديده میشد .درباره نكته
دوم كه اشاره كرديد باید بگویم براي هماهنگيهاي

پرسش و پاسخ

بعدي ازنظر سازمانی ما تحت امر قرارگاه نوح بوديم.

شرکتکنندگان در پایان جلسه ،سؤاالتی را مطرح ولي باز هم توي عمليات ديگر خيلي امكان رعايت
کردند و استادان پاسخهایی را بیان کردند که حاوی ارتباطات نبود .لذا آنجا بيشتر آقاي مهندس عندليب
نکات قابلتوجهی بود .اهم پرسشها و پاسخها به این بود كه گروه مهندسي را پيگيري ميكرد و مث ً
ال ما
بيشتر با او جلساتي داشتیم .يا براي لجستيك ،بيشتر

شرح است:

سؤال .1 :آيا در طرح كلي عمليات والفجر 8موضوع با آقای آبرومند ارتباط برقرار ميکردیم .ازلحاظ
دريايي پيشبيني شده بود؛ يعني از اول طرح مانوري سازمانی تحت امر قرارگاه نوح بوديم ،ولي عم ً
ال همه
كه ريختند به شما هم ابالغ شده بود كه بياييد و اين اين كارها با هماهنگي اين آقايان و قرارگاه خاتم
كار را انجام بدهيد يا نه ،رفتند وسط عمليات و ديدند انجام ميشد .اين نبود كه دقيقاً مثل اآلن امورات
كه نميشود عمليات را پیش برد و آن موقع به شما حتماً از كانال خودش بگذرد؛ اينطوري نبود .لذا من
گفتند؟  .2هماهنگيها را شما به چه نحوي انجام نظرات قرارگاه را ميدانستم و براي اين كار آمده
ميداديد؛ تحت نظر قرارگاه اين كار را انجام ميداديد بوديم و بنابراین مشابه با ايدههايي كه آنها داشتند،
با قرارگاه خاتم(ص) هماهنگ بوديم و كارها را انجام

يا بهعنوان يگان مستقل اين كار را انجام ميداديد؟
پاسخ :اول عرض كنم كه شما حتماً اطالع داريد كه ميداديم.

سال پانزدهم
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آقاي دهقان قائممقام منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در اصل از بوسيف* كه ميآمديد بيرون كه به آبهاي
نیز در این رابطه افزود :در تكميل صحبتهاي آقاي محمدي آزاد برسيد ،باید یک مسيري ميآمديد كه به دهانه اروند
اضافه کنم که اين عمليات بهاصطالح امروزي ،دريا قايق پایه برسید و دوباره بايد ميرفتيد توی بهمنشير.
بود و بهخاطر همين هم فرمانده نيروي دريايي وقت (آقای سؤال .1 :نیروی دریایی با چه استعدادی در اين
عالیی) را گذاشتند فرمانده قرارگاه نوح و چند لشكر مثل عمليات شركت كرد؟  .2نیروی دریای دقیقاً در این
لشكر 41ثاراهلل(ع) به فرماندهي قاسم سليماني تحت امر اين عملیات چه نقشی داشت؛ آیا صرفاً نقش پشتیبانی
قرارگاه قرار دادند و چون ميدانستند مشكالتي كه حين داشت یا نقش رزمي هم بر عهدهاش بود؟
عمليات و قبل و حتي بعد از عمليات پيش ميآید ،عمدتاً به پاسـخ :دربـاره اسـتعداد سـازماني آمـار مطلوبـي
دريا برميگردد ،بنابراین ،قبل نـدارم .اآلن میشـود اسـم شـناورهايي كـه بودنـد را
ي شده بود گفـت ،ولـي بسـياري از ايـن مسـائل مسـتند نشـده
از عمليات پيشبين 

قبل از اینکه نیروی دریای سپاه
تشکیل شــود ،يگان دريايي

شکل گرفت .حدود شهريور 61
در بوشهر قبل از عمليات خيبر

يگان دريايــي به وجود آمد و

اولین فرمانــده يگان دريايي
سردار رسول ياحي بود.

كه اين مأموريت را به نيروي اسـت؛ لـذا اينكـه اسـتعداد دقيقـي خدمـت شـما
دريايي بدهند و لشكرهاي عـرض کنـم ،نـه ايـن را نداريـم .امـا دربـاره حضـور
بزرگي را تحت امر اين قرارگاه نيـروی دريايـي در بخـش رزم عـرض كـردم كـه
قـرارگاه نـوح كـه فرمانـده وقتـش آقاي عاليـي بود،

قرار دهند.

سؤال :چرا پایگاهتان را در چنـد تـا لشـكر تحـت امرشـان بـود كـه در عمليات
حضـور داشـتند ،ولي بخشـي كـه ما امـورات دريايي

بهمنشیر قرار دادید؟

پاسخ :ما چـارهاي نداشتيم؛ را انجـام ميداديـم ،نقـش رزمـی نداشـتيم.
يعني جاي مناسبي براي اين

در تكميل اين سؤال درباره نقش نیروی دریایی،

موضوع نداشتـیم .نقطــهاي اضافه کنم که ناوتيپ اميرالمؤمنين(ع) كه ما در آن
بود توی قفاص ،منطقه سه حضور داشتيم  3 ،2تا نقش توي عمليات ايفا ميكرد.
دریایی نقطهاي در آنجا داشت که مستقيم از توي يك نقش را گردان ادواتمان داشت كه در شب عمليات
قفاص ميرفت توي شورهزارها .يکخوري بود اسمش آتش پشتيباني يگانها را تأمين ميكرد .ناوگروهها هم
را نميدانم مدتها آن پايگاه را داشت .يا بايد ميرفتيم عالوهبر نقش انتقال يگانهاي رزمي ،دراختيار لشكر41
آنجا كه اگر ميرفتيم ،بعد براي رهاشدنمان زمان زيادي ثاراهلل(ع) و تيپ 33المهدي(عج) بود.
الزم بود كه دوباره به آبهاي آزاد برسيم .بررسي سؤال .1 :ماجرای اینکه برخی از مسئوالن و
كه كرديم ،مناسبترين نقطه ،دهانه بهمنشير بود؛ فرماندهان لشکرهای پیاده میگویند ما یک یگان
انتهاييترين نقطهاي كه امكان حضور ازطریق خشكي دریایی داشتیم که در عملیاتها شرکت داشت،
وجود داشت ،بعد از پايگاه قفاص كه پايگاه نيرو دريايي
ارتش آنجا مستقر بودند .بنابراین چارهای نداشتيم؛ يعني
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مقاالت
چیست؟ مگر سال  64نیروی دریای سپاه شکل قرارگاه نوح نبي .اما درباره اینکه چرا نيروي دريايي به
نگرفته بود؟ پس چرا یک یگان دریایی باید تحت وجود آمد و چه ضرورتي داشت ،باید بگویم در يك مقطعي
امر یک لشکر پیاده باشد؟ و اینکه در چنین مواردی از جنگ ،دشمن به دو دلیل روی خلیجفارس تمركز كرده
محوريت با نیروی دریایی بوده است یا لشکر پیاده؟

بود؛ یکی قطع شريان نفت ما که تنها ممر درآمدي كشور

پاسخ :درباره بخش اول سؤالتان عرض كنم كه بود و دیگری قطع شريان اقتصادي ما و ممانعت از ورود
آن يگانهاي دريايي لشكرها كه بحثشان ميشد ،كاالها و مایحتاج کشور .باتوجهبه محدوديتهايي كه
تعدادي قايقهاي سبك آبي خاكي بودند كه دراختيار در جنگ كالسيك با اینها داشتيم و اينها اين موضوع
لشکرها بود و جزئي از سازمان آنها بود و اين موضوع را ميدانستند ،هم شرقيها و هم غربيها شديدا ً اينها را
هم از عمليات خيبر شكل گرفت که يك عمليات حمايت ميكردند و امكانات
آبي خاكي بود .همه لشكرها مجبور بودند نيروها و بسيار پيشرفته آن زمان را
امكاناتشان را با قايق به ساحل دشمن انتقال بدهند .دراختیارشان میگذاشتند.
بعد از خیبر ،لشکرها اين سازمانها را براي خودشان حتي فرانسویها بهصورت
حفظ كردند و مطلقاً تداخلي با نيروي دريايي نداشت .اجارهاي هواپيماي با خلبان

در سال  1361ايده فرماندهان

سؤال :چه نيازي سبب شد كه امام فرمان تشکیل سه به عراقيها اجاره دادند و
نیرو را دادند؟ مشخصاً درباره تشکیل نیروی دریایی يك فشار بسيار زيادي را

بيش از حضور در دريا ،حضور

توضیح بفرمایید و اينكه بچههاي نيروي دريايي قبل اعمال كرده بودند و درواقع
يك بنبست در کار جنگ

از دستور امام كجا فعاليت ميكردند؟

سپاه از تشكیل يگان دریایی،
در عملياتهاي آبي خاكي مثل
نبردهای خيبر و بدر بود.

پاسخ :قبل از اینکه نیروی دریای سپاه تشکیل شود ،يگان ايجاد میكردند و اگر ادامه
دريايي شکل گرفت .حدود شهريور  61در بوشهر قبل از پيدا ميكرد قطعاً جبهههاي
عمليات خيبر يگان دريايي به وجود آمد و اولین فرمانده زميني ما مشكل پيدا ميكرد.
يگان دريايي سردار رسول ياحي بود .ايده فرماندهان سپاه لذا تصميم گرفته شد و اصرار بر اين بود كه نيروهاي
آن زمان از تشكيل يگان ،بيش از حضور در دريا ،حضور انقالبي نامنظم به همان طريقي كه در جبه ه زميني
در عملياتهاي آبي خاكي مثل خيبر و بدر بود .چون قبل ورود پيدا كردند و باعث زمينگيرشدن دشمن و تفوق
از خيبر اين يگان را تشكيل دادند و بعد از خيبر هم شروع بر دشمن شدند ،بايستي توي دريا هم حضور پيدا كنند.
كردند به آموزش و تهيه قايق و لنج و...؛ يعني انگيزه قوي سؤال :توضيحات بيشتري درباره فرماندهي و هدایت
تشكيل يگان براي حضور مفيد و مؤثر توي عملياتهاي خودتان قبل از حركت كه به شما گفته بودند بايد اين
آبي خاكي بهخصوص خيبر بود .خيبر كه انجام شد ،بدر كار را انجام بدهيد و حين حركت ،خصوصاً زماني كه مورد
شروع شد ،بعد وقتي كه نيازهاي آبي را متوجه شدند حمله هوايي قرار گرفتيد و تدبيرهايی كه در بحث توپهاي
شروع کردند به ارتقادادن یگان دریایی و تبديل شد به پدافند داشتید ،بفرمایید .در حين اولين حملهاي كه به شما

سال پانزدهم

شماره پنجاه و هشتم

زمستان  1395و بهار 1396

187

نقش نیروی دریایی سپاه در عملیات والفجر8

شد ،چه واكنشي نشان دادید؛ چه تدبيري كرديد؟ اساساً بعدي باشيد .و مواظب بودم كه كسي از ستون خارج
درباره تدابیر فرماندهی در این عملیاتها توضیح بفرمایید نشود .چون اين احتمال وجود داشت كه شناورهای
تا دانشجویان بهصورت تطبیقی استفاده کنند.

بومی كه به كار گرفته بوديم بترسند؛ چون این حمالت

پاسخ :يك جلسه توجيهي براي همه فرماندهان داشتيم برای آنها خیلی عجیب و وحشتآور بود .تصور کنید
و شيوه كار را گفتيم .گفتيم بچهها ،به ما حمله خواهد جنگندهها با آن هیبت و سرعت میآمدند ،دیوار صوتی
شد .البته تصور نميشد كه حمله در اين حد باشد .را میشکستند و بمباران میکردند .من مواظب بودم و با
بههرحال اين جلسه توجيهي بود .گفتیم توپها ما را كسي هم شوخي نداشتم ،لذا خيلي مسلط ،آرام و قوي
پوشش هوايي خواهند داد و تا اآلن اين توپها از پس کار هدايت را انجام میدادم .البته با ساحل و فرماندهان
حملههايي كه شده برآمدهاند .بعد با همه بچهها ارتباط باالدستیمان ارتباط داشتیم و رهنمودها را میگرفتیم.
بيسيمي داشتيم ،با همه شناورها .من بهعنوان يكي سؤال :باتوجهبه ویژگیها و شرایط نبردهای آينده،
از فرماندهان شناورها در يكي از طارقها مستقر بودم آیا شما آموزش خاصي درباره اين نوع آرايش ديده
و از آنجا همه كاروانها را با بيسيم هدايت و كنترل بوديد كه به نیروهایتان گفتيد پشت سرهم بيايند و
ميكردم .فرماندهی هم كه ازطرف قرارگاه خاتم در آن این يک برنامه تاكتيكي خاص بود؟
عملیات حضور داشت توپها را هدايت ميکرد .وقتی پاسخ :ما توی ناوبری خيلي محدودیت داشتیم و نگران
توجیهها انجام شد و شیوه حرکت توضیح داده شد ،ما بودیم كه بچهها به گل نزنند و خیلی هم داخل دريا نروند.
حركت را آغاز كرديم .حركت ،فرم حركت ،شكل حركت منو به جاي ديگه مشغول نكنن به شناور اينور به شناور
و آرايش حركت را من كنترل ميكردم .وقتي كه مورد آنور .بنابراین با آرایشی غیر از این آرایش ،کنترل سخت
هدف قرار گرفتيم باتوجهبه تجربهای که داشتیم ،خيلي میشد .شرايط جغرافيايي وسط دريا هم اجازه نميداد كه
اتفاق عجيبي نبود ،بنابراین ،اص ً
ال خودم را نباختم .هركسي هرجا دوست داشته باشد برود .ما از چپ و راست
خيلي مسلط بودم و هشياري كامل دادم به بچهها .و بهوسیله انواع ادوات مثل هلیکوپتر ،توپ و جنگندههای
گفتم آقايان ،حملهها شروع شد يعني منتظر حمله دشمن تهدید میشدیم و در وضعيت خاصي قرار داشتيم.
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