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کاجی  حسین  آقای  میزبان   ۱395 اسفندماه   22 در  )اروندکنار(  والفجر8  عملیات  شهدای  یادمان 
لشکر۱7  تخریب  گردان  فرماندهی  که  کاجی  آقای  روایت  بود.  نور  راهیان  برجسته  راویان  از  یکی 
علی بن ابی طالب)ع( در دوران دفاع مقدس را بر عهده داشت و اکنون عالوه بر تحقیق و پژوهش در حوزه 
روبه رو  زیاد کاروان های مختلف  استقبال  با  دارد،  فعال  نیز حضور  مقاومت  دفاع مقدس در جبهه های 
می شد. در اکثر روایت های ایشان در یادمان شهدای عملیات والفجر8، چند کاروان هم زمان به استماع 

روایت می پرداختند. 
عملیات  مختلف  مراحل  به  اشاره  تأثیرگذار ضمن  و  گیرا  بیانی  با  روایت  این  در  کاجی  آقای حسین 
والفجر8 از طراحی تا اجرای آن، روایتی نسبتاً خوب از این عملیات ارائه کرد. وی پس از اشاره ای کوتاه 
به موقعیت جغرافیاي عملیات والفجر8، وضعیت نظامی ایران و عراق را در آستانه این عملیات تشریح 
نبرد  اروند و  از  به بحث عبور  این عملیات،  از شناسایی ها و طراحی های  بیان شرحی  با  کرد و سپس 
در آن سوی این رودخانه پرداخت. از نکات قابل توجه این روایت بیان معارفی از دفاع مقدس در قالب 
خاطراتی از رزمندگان به ویژه شهدای عملیات والفجر8 بود. نوشتار زیر متن پیاده شده روایت نامبرده در 
جمع دانشجویان دانشگاه های تهران، رشت و گروهی از دانش آموزان چند استان مختلف است که پس از 

پیاده سازی، با اندکی دخل و تصرف و ویرایش ادبی موضوع بندی شده است.
واژگان كليدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر 8، حسین کاجی، راهیان نور.

چکيده

رازها و درس های عملیات والفجر8
روایت حسین كاجی در یادمان شهدای عملیات والفجر8

متن روايت
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام خدا و براي خدا و در محضر خدا و به یاد همه 
شهدا؛ شهداي عملیات والفجر8 که میهمان سفرة آنان 
هستیم، شهداي عملیات کربالي3 که کمتر از آنها در 
خلیج فارس یاد مي کنیم و شهدایي که رفتند و برنگشتند 
از  آنها  همه  روح  بودند.  آنها  منتظر  خانواده هایشان  و 
جلسه ما شاد باشد. صلواتي ختم بفرمایید. اجازه بدهید 

عرایضم را با شعري شروع کنم. 
آمدم من سفري سمت دیار شهدا
که طوافي بکنم گرد مزار شهدا

به امیدي که دل خسته هوایي بخورد
و تبرک شود از گرد و غبار شهدا

آخرین خط وصایاي دل من این است
که مرا خاک سپارید کنار شهدا

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

حجت اله كريمی و حسين عسگری*
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موقعيت جغرافيايي
والفجر8 که در  یادمان عملیات  اروندکنار است؛  اینجا 
شهرستان  توابع  از  اروندکنار  شد.  انجام   ۱364 سال 
آبادان است. در کتاب ها مي گویند آبادان به صورت جزیره 
است؛ درست هم مي گویند، چون چهار طرفش را آب 
گرفته است، از شمال به رودخانه بهمنشیر، از جنوب به 
اروندرود، از شرق به خلیج فارس و اروندرود، و از غرب هم 

به قسمتي از خرمشهر و رود کارون متصل است.
روبه روي شما هم شهر فاو عراق است که به صورت 
شبه جزیره و از سه طرف به آب وصل است؛ از شمال به 
اروندرود، از جنوب به خور عبداهلل، از شرق به خلیج فارس 
و خورعبداهلل، و از غرب هم به خشکي و شهرهاي البحار 

و تنومه و بصره متصل مي شود.
شماها  است.  اروندرود  هم  شما  روبه روي  رود 
دانشجویید و مي دانید که در شاهنامه فردوسي از آن یاد 
شده است. رودخانه اروند از به هم پیوستن دو رود دجله و 
فرات در نقطه القرنه و در پایین تر اتصال به رود کارون در 
خرمشهر تشکیل می شود و تا خلیج  همیشه فارس ادامه 

می یابد. این رود قابل کشتیراني است.
این منطقه شاهد یکي از موفق ترین و بزرگ ترین 
نبردهاي دوران دفاع مقدس است. در عملیات والفجر8 
غواصان خط شکن شبانه از اروند گذشتند، خط دشمن 
را شکستند و موفق به آزادسازي منطقه فاو شدند. این 

عملیات ضربه مهلکي بر ارتش بعث عراق وارد کرد.

در  عراق  و  ايران  نظامی  وضعيت  بر  گذری 
آستانه عمليات والفجر8

بعد از عملیات هاي بزرگي که دشمنان را از خاک 
خود بیرون کردیم، در مرحله تنبیه متجاوز اتفاقاتي افتاد. 

بعد از عملیات رمضان تا والفجر مقدماتي واقعاً کار به 
بن بست خورد. در این برهه، چند عملیات طراحي شد، 
اما موانع مصنوعي، کانال ها، میدان های مین  دشمن و... 
مشکل ساز بود. طراحي شد که برویم از موانع طبیعي عبور 
کنیم و دشمن را دور بزنیم که عملیات خیبر طراحي شد. 
فکر مي کنم در عملیات خیبر هم به خاطر شرایطي که 
داشت، نتوانستیم بیش از 20درصد از اهدافش را به  دست 
و سال ۱363  بود  عملیات خیبر سال ۱362  بیاوریم. 
عملیات بدر که باز در هور بود و در این عملیات هم ما 
موفقیتي به دست نیاوردیم. به خاطر شرایطي که حاکم 
بود، سال ۱364 فرماندهان تصمیم گرفتند که عبور از 

اروندرود را در دستور کار عملیاتشان قرار بدهند.
]بنابراین با توجه به شرایط نظامی عراق و ایران در 
سال ۱364 یك بن بست در جبهه ها به وجود آمده بود 
و باید این بن بست شکسته می شد[. آمدیم اینجا ببینیم 
بچه هاي انقالبي چه جور این بن بست را شکستند؛ از آنها 
راهکار یاد بگیریم. در خرداد ]۱364[ تصمیم گرفتند در 
منطقه اروند عملیاتي اجرا شود. فرماندهان نشستند و 

طراحي هایشان را کردند.

 شناسايی ها و طراحی عمليات
را  اینجا  ارتش  از  و  منطقه  آمدیم  خردادماه  در  ما 
ما جزء بچه هاي اطالعات و تخریب  تحویل گرفتیم. 
بودیم. جایي که یك گردان ارتشي بود، ما حدود 30 
نفر آمده بودیم. باید لباس هایمان و شرایطمان طوری 
نکند و دشمن  تغییری  اینجا هیچ  می بود که فضاي 
در  و  آمده  جدیدي  یگان  اصاًل  که  ندهد  تشخیص 
اینجا مستقر شده است. ما زندگي مان را اینجا شروع 
کردیم. آرام آرام شناسایي  ما شروع شد. به خاطر اینکه 
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عقالنیت جنگ را در والفجر8 و دفاع مقدس بگویم، 
]اشاره  دارید  که  الن  مي کنم.  عرض  را  مطالب  این 
آب  این  می بینید،  را  موانع  این  اروند[  رودخانه  به 
اروند یك رودخانه  وحشي  جزر است. چرا مي گویند 
است؟ کمترین عرض رودخانه اروند که در این مسیر 
برخی  در  اما  است،  متر   500 بین  تقریباً  مي بینید، 
نقاط به ۱500 متر هم می رسد. اروندرود چهار مدل 
گردش آب دارد؛ توی ساحل، وسط آب، سطح آب و 
الن  یعني  دارند؛  مختلف  مدل هاي  اینها  آب.  عمق 
اگر وارد آب بشویم، شرایط یك جوري است که آب 
مد مي شود، باال مي آید و از خلیج فارس برمي گردد و 
اروند پس  آب  بار   2 در شبانه روز  پر مي شود.  نهرها 
مي زند و به تعبیري مد مي شود و دو بار جزر مي شود. 
وقتي که جزر مي شود هم سرعت آب 70 کیلومتر در 
ساعت است. همان طور که می دانید، از ابتدای جنگ 
آبادان در محاصره بود، ولي هیچ وقت دشمن نتوانست 

از اروند عبور کند و آبادان را تصرف کند. چون به تعبیر 
نظامي ها، رودخانه قابل عبور نیست و از اینجا نمي شود 
عبور کرد. طراحي ها شروع شد. ما یك خط کشي هایي 
لب آب گذاشته بودیم و فورس )قدرت یا نیروی( آب 
را اندازه مي گرفتیم. ساعت ۱0 شب چقدر است؛ ۱۱ 
جزر  الن  است؛  چقدر  شب   ۱2 است؛  چقدر  شب 
اینها  است؟  چقدر  مي شود  َمد  است؛  چقدر  مي شود 
کارهایی بود که ما انجام مي دادیم. از کارهای دیگری 
منطقه  آب وهوای  وضعیت  به  مربوط  شد،  انجام  که 
بود. برای این کار، اطالعاتی را از سازمان هواشناسی 
هواشناسي،  ایستگاه  سال   20 به  نزدیك  گرفتیم. 
آب وهواي منطقه اي اروند را ثبت کرده بود که اینها 
را بررسي کردند و درنهایت زمان عملیات را انتخاب 
کردند. اینجا آب اروند باال مي آید. ببینید این ]اشاره به 
رودخانه اروند[ موانع هست، آن طرف ]ساحل عراق[ 
هم که نگاه کنیم این موانع ]هست؛ با این تفاوت که 

روایت حسین کاجی، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱395.
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این موانع نسبت به موانعی که عراق در زمان جنگ 
آن طرف  است.  کوچك تر  خیلي  داشت[  ساحلش  در 
دشمن که داشت موانعی را کار مي کرد، حدود 2 تا 
2/5 متر این میله ها را برداشته بود و مدل خورشیدي 
درست کرده بود. پشت سرش جلو ما، دو سه حلقه 
باز  بود،  مین  میدان  بعد  داشت،  سیم خاردار حلقوي 
کمین  سنگرهاي  باز  و  داشت  حلقوي  سیم خاردار 
توي  هم  را  اینها  ما  بود.  دشمن  اصلي  سنگرهاي  و 
از  رو بـه رویمـان  فضــاي 
دشمــن رصــد مي کردیم. 
شرایــط آب وهــوایـي 20 
ساله ارونــد بررسي شد. ما 
اینجا گاهي اوقات ساعت ها 
باالي نخل ها و گاهي باالي 
می ایستــادیــم  خانــه هـا 
و وضعیت دشمن را بررسي 
مي کردیم. این قدر اینجا کار 
کرده بودیم که مي دانستیم 
کدام دسته ، کدام گروهان، 
کــدام گــردان دشــمــن 
چرا؟  بپرسید  شاید  است.  مستقر  اروند  آن طرف  در 
دوربین  با  که  این مسیر  توی  ما  که  بود  این  علتش 
نگاه مي کردیم مي دیدیم که ماشین غذا دارد مي آید 
بعد  و در جایي غذا مي دهد. مي آیند غذا مي گیرند، 
تانك  ماشین  بعد مي دیدیم  این دور مي زند مي رود. 
اینجا  مي فهمیدیم  مي رود.  مي زند  دور  مي آید،  آب 
مقر گردان است. بعد مي دیدیم جیپ بي سیم دارشان 
مي رود.  کیلومتري   5  ،4 طوالني  مسیر  توي  مي آید 
مسیر  است.  تیپ  فرماندهي  این  اینجا  مي فهمیدیم 

را  همه  و...  سنگرها  فاصله  گردان،  گروهان،  دسته، 
بررسی و رصد کرده بودیم. الن اینجا شلوغ است، اما 
اصاًل آن موقع احدي نبود و پرنده  پر نمي زد. این قدر 
راحت بود که ما ساعت نگهبان ها را هم مي دانستیم. 
کدام  شرورشان  نگهبان  که  کردیم  یادداشت  حتي 
است؛ گردش پست هایشان چه جور است؛ چه فضایي 
دارند؛ چه ساعتي از روز کاماًل مي خوابند؛ چه ساعتي 
خیلي سرحال اند؛ ِکی توی نهرها شنا مي کنند و ماهي 
مي گیرند. همه اینها را بررسي کردیم. این اتفاقات افتاد 
و شناسایي ها انجام شد. فرمانده ها هم براي خودشان 
مسئوالن  از  یکي  از  است  یادم  مي کردند.  طراحي 
بچه ها  که  اولي  شب  شنیدم  ارتش  دریایي  نیروی 
اروند  شرایط  که  بود  گفته  ملك زادگان  ناخدا  رفتند 
بیفتید، جزرومدش 5،  آن  توی  اگر  جوري است که 
6 کیلومتر نیرو را جابه جا مي کند؛ لذا شما نمي توانید 
دقیقاً هدف روبه رو را بزنید. شب اول که بچه ها وارد 
با  حدوداً  نبود.  مساعد  برایشان  شرایط  شدند،  اروند 
از  مثاًل  داشتند،  اختالف  متر   ۱500 موردنظر  هدف 
 ۱500 کنند،  شناسایي  مي خواستند  که  روبه رو  این 
متر آن طرفتر درمی آمدند. بعد آن قدر تمرین شد که 
این اختالف ها به حداقل رسید. قرارگاه کربال، قرارگاه 
خط شکن این منطقه بود که لشکرهاي 25کربال، 4۱ 
ثاراهلل)ع(، 3۱ عاشورا، 7 ولي عصر)عج( و... در این منطقه 
نزدیك  می دادند.  انجام  را  شناسایی ها  و  بودند  فعال 
آمدند،  رفتند،  را شناسایي کردند.  اروند  بار  به 800 
متر  به ۱0، 20  ما  اختالف  باالخره  تا  آمدند  رفتند، 
الن  که  گزارش هایی  براساس  وقت ها،  بعضي  رسید. 
هست، بچه های شناسایی با 5 متر اختالف از سنگر 

عراقي ها سر در مي آوردند. همه این اتفاقات افتاد.

از ابتــدای جنگ آبــادان ]تا 
مدتــی[ در محاصره بود، ولي 
نتوانست  دشــمن  هيچ وقت 
آبادان  اروند عبور كنــد و  از 
را تصرف كنــد. چون به تعبير 
قابل عبور  رودخانه  نظامي ها، 

نيست.
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راز عبور از اروند
وقت ها  بعضي  بدهم.  جواب  باید  را  سؤال  یك  اینجا 
بعضي از نظامیان مي آیند اینجا و تصورشان این است 
که چه جور مي شود از اروند عبور کرد. عراق نتوانست 
بگذرد، ما نشنیدیم ارتش هاي دنیا از چنین رودخانه اي 
اینجا  از  سپاه  و  بسیج  بچه های  شد  چه جور  بگذرند. 
عبور کردند. اینجا یك فرمول وجود دارد که شهدا به 
ما مي گویند. اگر مثبت خدا بشوی، هر کار نشدي را 
مي تواني شدنی بکني. با عقالنیت و فکر و تدبیر همه 
شناسایي ها را کردیم. باور کنید ما ساعت به ساعت شش 
ماه فورس* آب را مي نوشتیم. بعضي وقت ها بعضي ها 
مي گفتند ما دیروز را نوشتیم، چه لزومی دارد امروز را 
هم ثبت کنیم؟ وظیفه ما بود که شناسایي کامل بشود. 
بعضي ها باور نمی کنند اینجا این قدر شرایط سخت بوده 
است. بعضی  وقت ها ما 3 ،4 ساعت باالي پشت بام یك 
خانه  توي این مسیر مي خوابیدیم و وضعیت دشمن را 
از  عقل خیلي  و  مادي گراها  عقل  به  رصد مي کردیم. 
ارتش های دنیا اینجا اصاًل عبورکردنی نیست. چرا عبور 
کردیم؟ چون شدیم مثبت خدا. خدا مي گوید اگر توی 
این عالم همة تالشتان را بکنید و همة کارهایتان را به 
من واگذار کنید، من با شما باشم، تمام کائنات را در 
اختیارتان مي گذارم و من فکر مي کنم قصه اروند همین 
باشد. بچه ها همه تالششان را کردند، آخرش هم شدند 
مثبت خدا. چه جور شدند مثبت خدا؟ نگاه معنوي را 
برایتان بگویم. همین جا بود که ما زندگي مي کردیم. 
روز  تا رزمنده  بودیم، 7، 8  نگاه کرده  به هم  این قدر 
و شب باهم توي یك سنگر بودیم و برای هم تکراری 

* میزان تالطم و شدت امواج آب دریا

شده بودیم. ولي یك بار باهم دعوا نکردیم، یك بار باهم 
حفاظت  و  امنیتي  بحث  به خاطر  اصاًل  نکردیم.  بحث 
اطالعاتي خیلی محدودیت ها ایجاد شده بود. مي دانید 
که اینجا باالترین رتبة حفاظتي و امنیتي و اطالعاتي 
و  بودیم  مستقر  اینجا  ماه   3 به  نزدیك  ما  داشت.  را 
ارتشي  ما  نمي دانستند  عراقی ها  می کردیم.  شناسایی 
هستیم یا نیستیم. شرایط و فضا آن قدر آماده بود. توي 
یك فضاي این  چنینی با اینکه همه درخت هاي اینجا 

پر از خرما بود و صاحبانشان 
اینجا  بود  ســالي  هم چند 
اگر ما مي خواستیم  نبودند، 
خرمــا بخوریــم، استفتــاء 
می کردیم. امام گفته بود در 
حد نیاز اشــکالي ندارد، ما 
باز مي آمــدیــم خرماهایي 
که افتاده بودنــد روی زمین 
و خاکي بودند را مي شستیم 
و می خوردیـم که شبهه ناک 
نبــاشد. یــادم است پــاي 
یك درخت  نشستــه بودیـم 

داشتیم خرما مي خوردیم. شهید اسماعیل حیدري هم 
حالل.  خرماي  حالل،  خرمای  مي گفت  بود،  ایستاده 
یك دفعه یکي از بچه ها با سنگ زد توي این نخل ها و 
چندتا خرما ریخت. اسماعیل حیدری سریع بلند شد 
این  گفت  نمي خوري؟  چرا  اسماعیل،  گفتند  رفت.  و 
خرما شبهه ناک است؛ اگر من این خرماي شبهه ناک 
بگذرم،  موانع  از  نمي توانم  عملیات  شب  بخورم،  را 
اروند  آب  از  نمي توانم  بگذرم،  سنگرها  از  نمي توانم 

بگذرم. رزمنده ها این طوري اهل مراعات بودند.

چه جور مي شود از اروند عبور 
بچه های  شــد  چه جور  كرد. 
بسيج و ســپاه از اينجا عبور 
كردند. اينجا يك فرمول وجود 
دارد كه شهدا به ما مي گويند. 
كار  اگر مثبت خدا بشوی، هر 
نشدي را مي تواني شدنی بکني.
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شرح عمليات
 شرایط براي عبور از اروند آماده شد. قرار بود در شرایطي 
به اروند بزنیم که آب به حدي باال باشد که وقتي غواصان 
ما به آب می زنند، بتوانند از روي موانع عبور کنند و به 
سنگرهای دشمن برسند. باید شرایطی فراهم می شد که 
هوا ابری نباشد، باران نیاید و... برای اینکه این شرایط 
فراهم بشود، اطالعات هواشناسی 20 سال بررسي شد 
و درنهایت 20 بهمن ماه برای اجرای عملیات انتخاب 
شد. ازطرف دیگر غواص هایی که قرار بود شب عملیات 
به آب بزنند، آمدند در رودخانه کارون آموزش دیدند؛ در 
رودخانه بهمنشیر که مدلش نزدیك به اینجا بود، این 
آموزش ها انجام شد. آن شب که آمدیم اینجا، با اینکه 
آب  وارد  آمدند  که  بچه ها  بود،  شده  انجام  محاسبات 
بشوند، یك دفعه ابر آمد، یك دفعه باران آمد، یك دفعه باد 
آمد. خدایا قرار نبود باد بیاید، باران بیاید، ابر بیاید، چي 
شد؟! این همه مطالعه، این همه شناسایی و بررسی و.... 
شبی که قرار بود 3 هزار غواص به آب بزنند، این اتفاقات 
پیش بینی نشده رخ داد. بعضي ها اضطراب گرفتند. بعضي 
فرماندهان آن قدر اضطراب گرفته بودند که از سنگر زدند 
خدا  چون  مناجات کردن.  براي  تنهایي  رفتند  بیرون. 
مي گوید به من واگذار کن. آن شب، شام غریباني شد. 
من اینجا بودم. یك دفعه تمام اروند آتش شد. مسلسل 
چهارلول مي زد؛ چهارلولي که با آن هواپیما مي زنند. فکر 
مي کنم آن شب نزدیك به هزار تیر توی چند دقیقه 
آمد و از روی سر ما گذشت. اصاًل یك معضلی شده بود 
این چهارلول. حاال ماجرا چه بود؟ عراقي ها آن طرف آمده 
بودند و داشتند نورافکن جدیدشان را آزمایش می کردند. 
بعداً اسرایی که از عراقی ها گرفتیم گفتند وقتي که باران 
گرفت، ما گفتیم توی این باران ایرانی ها حمله نمی کنند؛ 

به خاطر همین یك برزنت کشیدیم روي چهارلول.
شب عملیات، بچه هایي که این همه آموزش دیده 
بودند و این همه کار کرده بودند، 50 دقیقه با آب اروند 
جنگیدند تا توانستند بروند آنجا. بچه هایي که واقعاً توان 
داشتند، حاال یك فضاي این طوري هم که ایجاد شد، 
معادله به هم خورد. آب جوري بعضي از بچه ها را وسط 
اروند چرخاند که اشتباهي برگشتند به سمت خودمان. از 
یکي از غواص ها شنیدم که مي گفت من وقتي مي رفتم 
مي گفتم خدایا من همه وجودم را به تو واگذار کردم. 
بعد مي گفت وقتي که مي رفتیم یك لحظه دیدم زیر 
پایم سفت شد؛ گفتم خاک بر سرم، من بروم به فرمانده 
چه بگویم. من این همه چرخیدم آب اشتباهي من را 
آورد توی ساحل خودمان. مي گفت یك لحظه که زیر 
پایم سفت شد نگاه کردم زیر پایم، دیدم موانع است. 
دیدم اتفاقاً توی ۱0 متري همان سنگري هستم که ما 
را توجیه کردند عملیات کنیم. چه اتفاقي افتاد؟ اینجا 
ظرفیت وجودي و اعتقادي بچه شیعه است. ... آن شب 
من لب اروند بودم و فقط توسل بود و توکل. ... من تا 
اینجا هرچه برایتان گفتم لب آب بود. اینکه بچه ها رفتند 
وسط آب و چه اتفاقي افتاد. قبال خودشان را آماده کرده 
بودند. آمدند و تمام معادالت بررسی شد و تمام عملیات 
عقالني بود. ما همه سنگرهاي تیربار و دوشکا را شناسایي 
کرده بودیم. از این ور هم برایش برنامه داشتیم که اگر 
غواص ها احیاناً ناموفق بودند، از اینجا با آرپي چي فالن 
سنگر را بزنیم و این اتفاق هم افتاد. این تازه این ور است؛ 
امکانات  بعد  شد.  تازه جنگ شروع  آب  آن طرف  حاال 
بردند، وسایل سنگین بردند، درگیر شدند؛ که خودش 
گارد  با  درگیري  اروند  آن طرف  دارد.  مفصلی  داستان 
ریاست جمهوري خیلي قصه پرغصه ای بود. من توی کل 
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جنگ ندیده بودم عراقي ها آن قدر پافشاري کنند. روزگار 
ما را سیاه کرده بودند. تنها جنگي بود که این قدر فاصله 
نزدیك بود و عراقي ها واقعاً سینه به سینه مي جنگیدند. 
نزدیك  مختلف  درگیري هاي  توی  نارنجك   50 شاید 
من افتاد. گاهي اوقات اصاًل سالح نداشتیم. گاهي اوقات 
که کار تخریب، اطالعات یا شناسایي مي کردیم، وقتي 
مي گذاشتیم  را  دستمان  سریع  مي انداختند،  نارنجك 

پشتمان. من دست هایم پر از ترکش است.
اینکه  از  بگویم؛  بچه ها  مقاومت  از  نیست  فرصت 
ایستادند براي جمهوري اسالمي و آبرو خریدند. داشتیم 
مین گذاري مي کردیم، یك دفعه عراق خمپاره زد و شهید 
حسین خانلو که خیلي دلیر، صبور و شجاع بود، افتاد 
روي یکي از مین ها. رضا ُکرزآبادي را دیدم که دستش 
مي خواستم  وقتي  گفت  چیه؟  رضا،  گفتم  مي لرزد. 
زخم هایش را ببندم، دیدم زخم نیست، تمام دستم رفت 
توی دل و شکم و روده اش. چند لحظه فکر کنید آب 

کارخانه نمك با غلظت بسیار باال، درد دارد. فقط یادم 
است لحظه جان دادن مي گفت دارم مي سوزم؛ نمي گفت 
درد دارم، مي گفت دارم مي سوزم. فرصت نیست بگویم از 
بچه هایي که ذوب شدند؛ مثل رضا قنایي که جلو چشم 
من در درگیري، عراقي ها با تیرتانك زدندش و من هرچه 
گشتم، چیزي پیدا نکردم و شرمنده پدر و مادرش شدم. 

اینها آتش گرفتند و ایستادند.

درس های عمليات والفجر8
حرف از عملیات والفجر8 است. حرف از این است که 
برای بچه شیعه بن بستي وجود ندارد. حرف از این است 
که اگر مثبت خدا بشویم، از همه مشکالت مادي عبور 
خواهیم کرد. اگر مثبت خدا بشویم، کارهاي بزرگي به 
دست من و شما رقم مي خورد. ... این حرف را دارم مدد 
مي گیرم از شهدای اروند، اگر بایستیم پاي دین خدا، 
اگر بایستیم پاي حرف ولي و پاي حرف امام زمانمان، 

روایت حسین کاجی، یادمان شهدای عملیات والفجر8)اروندکنار(، اسفندماه۱395.
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ان شاءاهلل این پرچم به دست شما در مسجداالقصي به 
اهتراز در خواهد آمد. 

بودیم.  ایستاده  جوادي  جعفر  با  اینجا  زمان  یك 
یك لحظه سرمان را بلند کردیم با دوربین نگاه کنیم 
ثانیه   20 به  حتي  زدند.  را  جوادي  جعفر  تیر  با  که 
دوربین  با  و  بلندشدن  اصاًل  زدندش.  تیر  با  نرسید، 
راحت نگاه کردن محال بود. در چنین شرایطی بچه ها 
ایستادند، سختي ها را کشیدند، آموزش های طاقت فرسا 
را دیدند، برنامه ریزي ها شد، 
اتفاقات  این  که  وقتي  بعد 
امام  پرچم  دیدیم  ما  افتاد، 
فاو  گلدسته  باالی  رضا)ع( 
درآمد. همان گلدسته اي که 
نگاه کردن  ثانیـه   30 براي 
به آن یك دفعه مي دیــدي 
از بچه هایمــان تیــر  یکي 
می خورد و مجروح می شد. 
اگر  که  است  این  از  حرف 
بایستیم،  خدا  دین  براي 
همه  و  ببندیم  عهد  با خدا 
کائنـاتش  همه  خـدا  کنیـم،  خدا  را خرج  وجودمان 
را خـرج ما مي کنـد. حـرف از لب ارونـد، حـرف از 
که  است  انقالبي  بچه هاي  از  حرف  آینده،  به  امیـد 
توانستند همه دنیا را متحّیر کنند. حرف از لب اروند 
است که بچه ها براي یك مأموریت بزرگ خود سازي 
کردند. اگر مي خواهید مأموریت بزرگ به دست شما 

اتفاق بیفتد، باید خودسازي کنید.
دارد که خدا شاهد است  اروندرود حرف هایي   ...
مي توانستم  تاآنجایي که   ... است.  والیت پذیري  حرف 

باید  بگوییم  اروند  از  اگر  کردم.  اطاعت  پسرتان  از 
بگویم  نمي توانم  که  بگوییم. من شرمنده ام  ساعت ها 
از اینکه اینجا عملیات شد و اهداف عملیات چي بود. 
بود  قرار  و  کنیم  آزاد  را  فاو  شهر  برویم  بود  قرار  ما 
کنیم.  جلوگیري  آزاد  آب هاي  به  عراق  دسترسي  از 
این روبه رو سایت موشکي بود، تیراندازي مي کردند و 
همه جا را مي زدند و ما سایت موشکي را تصرف کردیم 
و اینها جزء اهداف عملیاتي ما بود. ولي یادتان باشد 
زدند  بچه ها  که  پالکاردي  شدیم،  فاو  وارد  وقتي  ما 
آمدید".  اسالمي عراق خوش  "به جمهوري  بود:  این 
براي کشورگشایي  ما  بودیم،  نرفته  براي سرزمین  ما 

نرفته بودیم؛ این نگاه رزمندگان بود.
حرف هاي اروند زیاد است. الن وقتي من حرف 
و  درگیري ها  یاد  شهدا،  یاد  بچه ها،  یاد  مي زنم، 
است  شاهد  خدا  بگویم،  اگر  که  مي افتم  شهادت ها 
به  را  جمله  همین  فقط  مي شود.  بد  حالتان  که 
عبور  که  ببندیم  عهدي  خدا  با  و  بسپاریم  ذهنمان 
از همه سختي ها و خواستن توانستن در لب اروند در 
از بچه ها  اینکه چقدر  از  گرو مثبت خداشدن است، 
ماهر  شدند.  شیمیایي  چقدر  و  شدند  زخمي  اینجا 
به اشتباه  ایراني ها  که  بود  این  حرفش  عبدالرشید 
ببندم  را  آمدند داخل کیسه اي که مي خواهم درش 
و خفه شان کنم. و واقعاً هم چنین کاري کرد. بروید 
اول، 20  در 24 ساعت  بخوانید.  را  اطالعات  و  آمار 
که  بچه هایي  رفت؛  اینجا  از  شیمیایي  مجروح  هزار 
مثل شمع ذوب شدند. بگذارید حرف آخرم را اینجا 
افتاد؛  یادم  این  و  شیمیایي  بچه هاي  گفتم  بزنم. 
ندیده اید بدن دوستتان جلو چشمانت تاول زده باشد 
و شما هیچ کاري نتوانید برایش بکنید. بگذار بگویم 

حرف از عمليات والفجر8 است. 
حرف از اين است كه برای بچه 
شيعه بن بســتي وجود ندارد. 
حرف از اين است كه اگر مثبت 
همه مشکالت  از  بشويم،  خدا 

مادي عبور خواهيم كرد.
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آتش  پالسکو  یك  باشید؛  شهدا  پیام رسان  شما  و 
گرفت، الحمدهلل مردم، دولت و صداوسیما، مسئوالن، 
آمدند.  کار  پاي  همه  و  رئیس مجلس  رئیس جمهور، 
این  تن  پاره هاي  بهترین  از  تا   30 گفتند  و  آمدند 
آنها  از  باید  بود؛  همین  هم  حق  سوختند.  مملکت 
مسیر  در  و  کرد  روشن  برایشان شمع  و  کرد  تقدیر 
وکیلي  خدا  رفقا،  داشت.  گرامي  را  یادشان  متروها 
دارم مي گویم در این مناطق چقدر از بچه ها سوختند 
براي  است  قرار  کي  رفتند.  و  شدند  شیعه  آبروي  و 
را  آنها  یاد  است  قرار  کي  کند؟  روشن  شمع  اینها 
گرامي بدارد؟ کدام شبکه ها قرار است بیایند و اینها 
را به تصویر بکشند؛ این بچه هایي که رفتند و هنوز 

مادرانشان چشم انتظارند.
زدیم.  باهم حرف  و  آمد  مادري  در شلمچه یك 
نقطه  سه  در  را  آب  بخورد.  که  آوردند  آب  برایش 
انجام  را  کار  این  چرا  مادر  گفتم  کرد.  خالي  زمین 
دادي؟ گفت من مادر 3 تا شهیدم، به من خبر دادند 
اینجا  آمدم  من  شدند؛  شهید  تشنه لب  بچه ام  تا   3
نمي توانم آب بخورم. گفتم شب عملیات اروند وحشي 
شده بود. فردایش به بچه ها گفتم نمي دانم چرا اروند 
کرنش کرده درمقابل بچه رزمنده ها؟ یکي گفت مگر 
فرمانده  قربانی  نه. گفت مرتضي  نداري؟ گفتم  خبر 
لشکر25 کربال پرچم امام رضا)ع( را از آب اروند عبور 
داد و در باالي گلدسته هاي مسجد فاو زد؛ آب اروند 

به بوي پرچم امام رضا)ع( کرنش نشان داد.
در اینجا یك عهد ببندیم و حرفي بزنیم و  براي دل 
خودمان کاري بکنیم. در اینجا حاج حسین ترابیان که 
مسئول عملیات بود مي گفت دلم براي امام رضا و پنجره 
فوالد تنگ شده و امام رضا خیلي برکت است؛ از امام 

رضا)ع( غافل نشوید. رفت بیرون و یك خمپاره آمد کنارش 
اصابت کرد و شهید شد... .

عاشقمان  هم  اهل بیت)ع(  بشویم،  خدا  مثبت  اگر 
با  مي شود.  باز  زندگي مان  گره هاي  همه  و  مي شوند 
شهدا حرف بزنید و بگویید شهدا، شما از این رودخانه 
وحشي عبور کردید، ولي ما پشت رودخانه چه  کنیم؟ 
چه  کنیم زنده ماندیم. شهدا شما چه کردید؟ شهدا یك 
حرف مي زنند و مي گویند ما مثبت خدا شدیم و تالش 

بود و  اینجا توسل  و  کردیم 
بگویم؛  را  آخر  رمز  توکل. 
این قدر اینجا آتش و بمباران 
زیاد بود که 70 تا هواپیما را 
نیست.  کم  زدیم.  از دشمن 
بماند که چقدر ما را بمباران 
زیاد  خیلی  آتش  مي کردند. 
زدم  داد  مي گفت  یکي  بود. 
گفتــم جابــریان، جابریان، 
پــدرمان درآمــد؛ چــه کار 
زیر  آتش؟  چقدر  کنیم؟ 
کردیم.  گیر  ماندیم،  آتش 

و  داد  تکان  را  جابریــان دست هایش  مي گفت شهید 
گفــت بچه ها، مــن که دارم مي روم، ولــي یادتــان 
باشد هرموقــع گره به کارتان افتــاد، به حضرت زهرا)س( 

توســل کنید. و رفت شهید شد. 
شب  در  مي خواستند  یگان ها  از  یکي  که  شبي 
ساعت   3 آنها  توسل  دعاي  بزنند،  آب  به  عملیات 
طول کشید و تمام نشد؛ از بس که گریه مي کردند. تا 
مي گفتند "یا فاطمه الزهرا" یك دفعه گردان پشت  سر 

گریه مي کردند.«

ما قرار بود برويم شــهر فاو را 
آزاد كنيم و از دسترسي عراق 
به آب هاي آزاد جلوگيري كنيم. 
اين روبه رو سايت موشکي بود، 
همه جا  و  مي كردند  تيراندازي 
را مي زدند و ما سايت موشکي 
را تصــرف كرديم و اينها جزء 

اهداف عملياتي ما بود.
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ارزيابی روايت
درمجموع، این روایت را می توان روایتی نسبتاً خوب و 
کم اشکال دانست. آقای حسین کاجی در روایت خود 
مطالب مهمی را از عملیات والفجر8 با کالمی شیوا بیان 
کرد. عالوه بر شیوایی و گیرایی بیان راوی که از نکات 
مهم شکلی روایت است، ازنظر محتوایی نیز نکات مثبت 
زیادی در این روایت وجود دارد که برخی از آنها به شرح 

ذیل است:
1. روايتی نسبتاً كامل از طرح تا اجرای عمليات والفجر8: 

داشت،  اختیار  در  که  محدودی  زمان  باتوجه به  راوی 
بخش های مهمی را از طراحی، شناسایی، آموزش ها، عبور از 
اروند، جنگ در آن سوی اروند، پاتك های عراق و... بیان کرد.

2. تبيين جايگاه تعقل و توكل در دفاع مقدس: راوی 

ابتدا با اشاره به برخی از تالش ها، مطالعات، محاسبات، 
جایگاه  والفجر8،  عملیات  طراحی  در  و...  شناسایی ها 
این شبهه که  به  را تشریح کرد و  عقالنیت در جنگ 
تعقل و تدبیر در جنگ جایگاهی نداشته است، پاسخ 
از مشکالت و پیچیدگی های  ادامه بعضی  داد. وی در 
پیش بینی نشده عملیات را که رزمندگان با توکل و توسل 
بر آنها فائق آمدند، برشمرد و با چنین رویکردی، یعنی 
را  هریك  جایگاه  توکل،  و  تعقل  مفاهیم  توأمان  طرح 

به خوبی تبیین کرد.
3. بيان معارف دفاع مقدس: آقای کاجی در البه الی 

روایت خود، با بیان خاطراتی از رزمندگان به ویژه شهدا، 
این  از  و  کرد  بیان  را  آنها  عملی  سیره  از  گوشه هایی 

رهگذر، بخش هایی از معارف دفاع مقدس را که قابلیت 
به کارگیری در زندگی روزمره جوانان امروز را دارد، به 

مخاطبان انتقال داد.
4. پيام ها و درس های دفاع مقدس: راوی در این روایت 

صرفاً به بیان وقایع و رخدادهای تاریخی عملیات والفجر8 
بسنده نکرد، بلکه در قالب کلمات و جمالتی از شهدا، 
درس هایی از دفاع مقدس به ویژه درس والیت مداری را 

به مستمعان گوشزد کرد.
بی تردید، روایت فوق با درنظرگرفتن محدودیت های 
مختلفی که بر امر روایتگری دفاع مقدس مترتب است، 
در زمره روایت های خوب و کم اشکال قرار می گیرد. 
روایت  این  قوت  بر  کاستی ها  برخی  رفع  باوجوداین، 
به  می توان  روایت  این  کاستی های  ازجمله  می افزاید. 
عملیات   خالقیت های  و  ابتکارات  به  راوی  نپرداختن 
والفجر8 اشاره کرد؛ باتوجه به اینکه این عملیات یکی از 
موفق ترین عملیات های دوران دفاع مقدس است که در 
آن ابتکارات و خالقیت های زیادی بروز و ظهور یافت. 
ساخت  و  طراحی  و خالقیت ها،  ابتکارات  این  سرآمد 
شاهکارهای  یکی  که  است  اروندرود  روی  بعثت  پل 
جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس به شمار می رود. 
بعثت  به پل  اشاره ای  آقای کاجی هیچ  روایت  اما در 
نشد؛ درصورتی که این موضوع ضمن اینکه بخشی از 
نقش نیروهای جهادسازندگی را در این عملیات نشان 
می داد، می توانست به مثابه یك امر خارق العاده مصداقی 

برای تبیین شعار "ما می توانیم" باشد.


