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تنظیم: حجت اهلل کریمی*

نقش مهندسی سپاه در عملیات والفجر8
مهندس محمدرضا عطارزاده

مهندس محمدرضا عطارزاده از مسئوالن واحد مهندسی سپاه و فرمانده یگان مهندسی 42 قدر در دوران 
دفاع مقدس، در اولین دوره انتقال تجارت فرماندهان در دفاع مقدس در دی ماه ۱394 در یادمان شلمچه ابتدا 
تاریخچه  مختصری از فعالیت واحد مهندسی سپاه در  جنگ را از آغاز تا زمان اجرای عملیات والفجر8 بیان و 
سپس به تمهیدات و اقدامات مهندسی برای آماده سازی زمینه های اجرای عملیات والفجر8 اشاره کرد. وی در 
ادامه تالش ها و اقدامات مهندسی را برای عبور از اروند توضیح داد. عطارزاده همچنین تحت عنوان اصطالح 
"انفجارـ  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، والفجر8، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام 

حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مهندسی قبل از عملیات والفجر8
قدر   42 یگان  فرمانده  عطارزاده  محمدرضا  مهندس 
قبل از پرداختن به نقش مهندسی در عملیات والفجر8 
تاریخچه و فعالیت مهندسی را به صورت خالصه به شرح 

ذیل بیان کرد:
رزم  توان  در  که  کاستي هایي  از  عمده ای  »بخش 
نیروهاي مسلح بود با ابزاري به نام مهندسي برطرف شد. 
بیمارستان صحرایی امام حسین)ع( که با کانکس بود، به 
بیمارستاني بتوني در نزدیکي هاي ایستگاه حسینیه تبدیل 
شد. تفکر مهندسي در فرماندهان رسوخ کرد، در رزمندگان 

هم رسوخ کرد و با بهره گیري از این توانمندي تیربارچي 
براي خودش  را  بهترین سنگر  در خاکریز سعي مي کرد 
درست کند که راحت بتواند تیراندازي کند. بعضي وقت ها 
هم چند تا سنگر فریب درست مي کرد، خودش در یک 
سنگر مي نشست و از تیربار استفاده مي کرد. فرماندهان 
هم همین طور؛ براي اینکه بتوانند طرح عملیات را انجام 
بدهند که بر دشمن برتر باشند، از ابزار مهندسي استفاده 
مي کردند. ... آرام آرام مهندسي پادگان سازي شکل گرفت. 
سپاه وارد کار شد، ارتش هم یک مهندسي کوچکی داشت، 

بعد هم مهندسي به خصوص پل و غیره وارد شد. 
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زمانی که عملیات رمضان انجام شد، متوجه شدیم 
یک  بیت المقدس  و  فتح المبین  مثل  دیگر  دشمن  که 
زمین ساده براي ما نگذاشته که عملیات انجام بدهیم. 
یک زمین کاماًل پیچیده، فریب دهنده، سخت و مسلط 
بود  شب  در  عملیات  که  ما  توانمندي  تمام  بود  ما  بر 
دشمن  اقدامات  این  با  سپاه،  و  بسیج  پیاده  نیروي  با 
که  شدیم  متوجه  دیگر  آنجا  گرفت.  قرار  تحت الشعاع 
و  مسئوالن  همه  بدهیم.  انجام  دیگری  کارهاي  باید 
فرماندهان آن دوران این را با همه وجود لمس کردند. 
جنگ  دوره  آن  فرماندهي  افتاد،  اتفاق  این  که  زماني 
به دنبال راهکار افتاد. در اینجا بود که فرماندهان جنگ 
نتیجه  این  به  فرماندهي  کردند.  استفاده  عامل  سه  از 
با همه حاشیه هایي که  را  غافلگیري  باید  ما  رسید که 
دشمن  و  کنیم  عمل  باز  ما  نمي شود  کنیم.  اجرا  دارد 
بفهمد که چه کار داریم مي کنیم؛ نمي شود بهمن ماه که 
شد نیروهایمان را بخواهیم و عملیاتي انجام بدهیم؛ و 
نمي شود یک تجمعي انجام بدهیم و شب برویم عملیات 
کنیم. همه کفر در پشتیباني صدام قرار گرفته بود. همه 
دانش دفاعي و نظامي را پاي کار آورده بودند. دشمن 
دانش مهندسي را هم آورد پاي کار. اگر اینجا رزمنده ها 
بودند  و...  اسپیواتر  فرانسوي،  شرکت هاي  آنجا  بودند، 
را  اتوبان ها طرح هاي مهندسي  و  که آمدند در جاده ها 
اجرا کردند. بنابراین فرماندهان نیز شیوه پیاده رزمیدن 
رزمندگان اسالم را عوض کردند و با ابتکارات مهندسي 
طرح هایي را پیش بیني کردند که بتوانند بر دشمن پیروز 
شوند. عملیات والفجر مقدماتي یکي از باب هایي بود که 
عملیات  عملیات،  این  هرچند  کردیم.  باز  موقع  آن  ما 
خیلی سختي بود و معموالً ذکر این عملیات که مي شود 
اینها مي افتیم،   و  آنجا شهید شدند  رزمندگاني که  یاد 

ولي واقعیت مسئله این بود که ما توانستیم با یک ابتکار 
از  بهره گیری  با  کنیم.  عبور  رملی  زمین  یک  از  عمل 
ظرفیت های مهندسی روي رمل رس بریزیم و حرکتمان 
را انجام بدهیم. در خیبر هم با اقدامات مهندسی از هور 
عبور کردیم. ۱3 کیلومتر پل پشت سر خودمان ساختیم 
این  با  ما  کردیم.  وصل  خودمان  سرزمین  به  را  هور  و 

توانمندي و تجربه وارد عملیات والفجر8 شدیم.

تمهیدات مهندسی قبل از عملیات والفجر8
 والفجر8 در یک مرحله انجام نشد. مهندسي ]تا پیش 
از جدی شدن انجام عملیات در شبه جزیره فاو[ سه 
بار آنجا رفته و کارهایي کرده بود. این بار سوم بود 
بود  بین ما و عراقي ها  اروندرود  که مي رفت و چون 
عراقي ها فکر نمي کردند که این بار کارهاي مهندسي 
مي شود.  انجام  عملیات  براي  مي گیرد  انجام  که 
هم  که  گرفت  انجام  هم  دیگري  اقدامات  همزمان 
آماده  همه  مجنون.  جزایر  در  هم  بود  شلمچه  در 
عملیات بودند. از چندماه قبل تحت عناوین مختلفی 
اقدامات مهندسی برای آماده سازی عملیات والفجر8 
انجام شد. ازجمله طرح هایی که اجرا شد یکي جاده 
یکی  و  خسروآباد  جاده  بازسازي  یکی  بود،  سیروند 
هم بازسازي جاده حاشیه بهمنشیر. این بسترسازي ها 
برای غافلگیرکردن دشمن، همه تحت عنوان آباداني 
منطقه انجام می شد. از چندماه قبل، شاید از حدود 

یک سال، یک سال ونیم قبل این طرح انجام گرفت. 
مي شدیم،  نزدیک  عملیات  به  ما  که  همین طور 
مرحله به مرحله افراد زیادتر مي شدند و به تعداد افرادی که 
می بایست از ماجرای تمهید یک عملیات بزرگ مطلع شوند 
تا هرکسی وظیفه خود را بر عهده گیرد، افزوده می شد. 
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در والفجر8 تقریباً سازمان رزم سپاه سازمان مجربي بود. 
سازمان مهندسي از یک سازمان صرفاً رزم مهندسي در 
سپاه تبدیل شده بود به یک سازمان رزم در جهاد، در سپاه 
توان مهندسي  و سازمان رزم مهندسي در دولت؛ پس 
کاماًل وارد صحنه شد. این توان به سه شاخه تقسیم شد: 
یک منطقه عقبه بود، یک منطقه در شمال بهمنشیر بود 
و منطقه دیگر کارون بود. مهندسي باید همه این مناطق 
را مسلح مي کرد. پس یک منطقه جزیره آبادان را داشتیم 
که این جاده هایي که اآلن کشیده شده یکي همین جاده 
خسروآباد بود که به عنوان سیل بند مطرح بود، آن موقع 
آب مي آمد و تا مناطق مختلفي از جاده را آب مي گرفت. 
بنابراین طرح کردند که این اقدامات براي آباداني منطقه 
است. بیمارستان فاطمه زهرا)س( اینجا )اشاره به نقشه( بود؛ 
تقریباً در پیچ جاده بود. از آن تحولي که انجام گرفت ما 
توانستیم اینجا بیمارستان بسازیم که چند بار بمباران شد. 
باتوجه به تجربه ای که به دست آورده بودیم، همیشه برای 

طرح هایمان یک طرح تکمیلي داشتیم؛ یعني زماني که 
دشمن بمب هاي دو زمانه را به کار گرفت، اینجا یک الیه 
بتوني روي بیمارستان اضافه شد و زمانی که بیمارستان 
بمباران شد و بمب های دو زمانه به پایین نفوذ کردند، فقط 
یک قوس در سقف داروخانه یا آزمایشگاه فروریخت. توان 
رزم ما از آن بیمارستان کانکسي به بیمارستاني تبدیل 
شده بود که دربرابر بمباران ها هم مقاوم سازی شده بود. 
فاصله بیمارستان تا خط مقدم هم که قباًل حدوداً ۱20 
کیلومتر بود، در این عملیات به 25ـ  20 کیلومتر کاهش 
پیدا کرده بود. این تحولی که در مهندسی ایجاد شده بود، 
بر روحیه فرماندهان و رزمندگان نیز اثر مثبت بسزایی 
داشت؛ چون »... زماني که فرماندهان ما مطمئن مي شدند 
بنابراین  مي شود،  ایجاد  خط  نزدیک  بیمارستاني  که 
محکم  مي دیدند،  کمتر  عملیات  در  را  تلفات خودشان 
بودند یا تأثیر این توانمندي بر رزم رزمندگان هم بود. 
من اشاره اي داشتم در دافوس که روحیه خیلي مؤثر بود؛ 

مهندس محمدرضا عطارزاده فرمانده لشکر42 قدر مهندسی سپاه در دوران دفاع مقدس.
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واقعاً همین طور بود. بعضي وقت ها همه چیز ردیف است 
و هیچ مشکلي ندارید. منتها زماني که رزمنده مي دید 
رفیق خودش زخمي شده و جلوش پرپر مي زند، خیلي 
فرق مي کرد که مي دید 20 کیلومتر عقب تر این رفیقش 
نیروهاي  در  مي کرد  اثر  خیلي  اینها  مي شد.  سالمت 
رزمنده. اینها نکته هایي است که شما باید توجه بکنید 
که ما چه کار بکنیم که این روحیه را حفظ کنیم و توان 
رزم در عملیات افت پیدا نکند. شرایط عملیات خیلي فرق 
مي کند با شرایط عادي و باید 
این نکته ها را در تمام زمینه ها 
فرابگیرید که ان شاءاهلل بتوانید 
در زمان عملیات به خوبي اداره 

کنید و کار را جلو ببرید.«
به هرتقدیـر، یـک مرحله 
منطقـه  آماده سـازي  مـا  کار 
بـود. اصــل غافلگیــري هـم 
طـراحــي شــده بــود کــه 
چنــد منطقــه در جنــوب 
و حتــي یــک منطقــه در 
غـرب بـراي عملیـات آمـاده 
بشـود و آرام آرام مهندسـي یگان هـا آمدنـد. اولیـن بخش 
هـم شناسـایي بـود. شناسـایي انجـام گرفت و مسـئوالن 
و فرماندهـان مهندسـي همپـاي نیروهـاي اطالعـات هم 
منطقـه را شناسـایي کردنـد. طراحـي شـده بـود کـه هم 
سـازمان برود در نخل ها مسـتقر بشـود. گفتِن اینکه برود 
در نخل هـا سـاده بـود؛ منتهـا پیـاده نمي توانسـتي بروي، 
دیگـر واي بـه حال اینکه سـواره بـروي و چندتا لشـکر را 
آنجـا جا بدهـی. شـب ها چراغ خاموش بایسـتي مي آمدند 
و همـه تجهیـزات را کنـار نهرهـا می آوردنـد. آن چنـان 

جـاده اي قبـل از عملیـات سـاخته شـد که سـنگین ترین 
بارهـاي مـا کـه طارق هـا بودنـد، با بـوژی حمل شـدند و 
در منطقـه اسـتقرار یافتند. شـهید صنیع خانـي کاري که 
مي کـرد ایـن بـود که یک لـودر و بولدوزر گرفته بـود و در 
آبـادان که بوژی مي خواسـت عبور کند، همـه میدان ها را 
صـاف کرد که بـوژی بتواند عبـور کند. ایـن اقدامات قبل 
از عملیـات، بـدون سـروصدا و جاروجنجال انجام شـد. ما 
در کنـار نهـر دو یـا سـه جرثقیـل 30، 40 تنـی داشـتیم 
کـه طـارق را از بـوژی بلند کنـد و داخل نهرها قـرار دهد. 
سـاحل ارونـد نهرهایـی داشـت کـه قبـاًل بـرای آبیـاری 
نخلسـتان ها یـا بـرای ماهی گیـری و... اسـتفاده می شـد. 
ایـن نهرهـا خاصیتـش ایـن بـود کـه بـا جزرومـد آبیاری 
منطقـه انجـام می گرفـت. اگـر مهندسـی بـا فرماندهـی 
نزدیـک نشـوند نمی توانند هیـچ کاری بکننـد. در عملیات 
والفجـر8 نیـز نیازهای منطقه و ریزه کاری هـا را فرماندهی 
و مهندسـی بـا هم هماهنـگ می کردند. موفقیتـی که در 
والفجر8 داشـتیم اینها بـود. چندین ماه در آنجا کار شـد، 
کار مهندسـی سـنگینی شـد، ولـی در قالب هایـی انجـام 
گرفـت کـه خیلـی کسـی متوجـه نشـد. اآلن یـک جاده 
بخواهنـد آنجا بزنند با مشـکالت زیادی روبه رو می شـوند، 

ولـی ایـن کار انجـام شـد. منطقـه عقبه آماده شـد.

مهندسی و عبور از اروند
بحث مهمی که داشتیم، بحث عبور از اروند بود. سازمان 
بود که یک قرارگاه قدس  این شکل  به  رزم مهندسی 
اینجا رسیدند که  به  در خاتم االنبیا)ص( بود. فرماندهان 
اساساً  و  است  مهندسی  رزم  توان  برترساز،  مهم ترین 
از  به هرحال  و  دولت  از  فرماندهان  اصلی  خواسته 
بود  این  کنند  پشتیبانی  می توانند  که  مابقی  و  همه 

مهندس عطارزاده: 
در والفجر8 ما توانستیم اینجا 
زهرا)س(  فاطمه  بیمارســتان 
بمباران  چندبار  که  بســازیم 
فاصله  والفجر8[  از  ]قبل  شد. 
بیمارستان تا خط مقدم هم که 
قبالً حدوداً 120 کیلومتر بود در 
این عملیات به 20-25 کیلومتر 

کاهش پیدا کرد.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

161

دیدند  چون  کنند؛  اجرایی  را  مهندسی  طرح های  که 
می خورد  درد  به  رزمندگان  کار  نه  نگیرد،  انجام  اگر 
یک  و  همه جمع شدند  دیگر  اینجا  توپخانه  کار  نه  و 
آقای  آقای فروزنده فرمانده و  ایجاد شد که  قرارگاهی 
که  داشت  مسئولیت  قرارگاه  این  بود.  جانشین  مبلغ، 
توان سپاه  تا  را بسیج کند  توان مهندسی کشور  همه 
و جهاد و دولت و حتی شهرداری ها وارد کار شد. این 
قرارگاه در سه حوزه، سه تا قرارگاه داشت؛ یک قرارگاه 
عقبه داشت که همین کارهای عقب را انجام داد که از 
ـ درحقیقت  دفاع  وزارت  و  دولت  و  و سپاه  کار جهاد 
داد.  انجام  را  اول  ـ چند جلسه  وزارت دفاع  مهندسی 
این کار که انجام شد این منطقه واگذار شد به وزارت 
از  عبور  اینکه مسئله  به  باتوجه  دولت.  درواقع  و  دفاع 
اروند یکی از مسائل اساسی عملیات والفجر8 بود، آن 
تغییر سازمان پیاده ما در اینجا شکل گرفت. درحقیقت 
رزمندگان ما از عملیات زمینی و پیاده تبدیل شدند به 
بعد  و  بزنند؛ خط شکن ها  به خط  آب  در  که  غواصانی 
رزمندگانی که باید با قایق می رفتند. در ادامه کار آن 
موقع کار پیاده شروع می شد و دوباره از آنجا تا مرحله 
انتقال تجهیزات می بایست انجام می شد. مهم ترین طرح 
ما عبور از اروند بود. بقیه قصه فاو، شبیه عملیات های 
دیگر است. باید تغییرات سپاه مسئولیت مستقیم عبور 
را بگیرد. البته این به این معنی نبود که همه از هم جدا 
باشند. مسئولیت ها تقسیم شد، ولی هرکسی هر توانی 
داشت در پشتیبانی آن سازمان بود. اولین کاری که ما 
باید انجام می دادیم این بود که از مانع اصلی اروند عبور 
کنیم. مانعی که در فرمول های نظامی علی االصول عبور 
توانمندی ها سر هم گذاشته  بگیرد.  انجام  نباید  آن  از 

شد و غواص ها به خط زدند. 

مهندسی انفجار تخریب
تخریب  انفجار  مهندسی  درباره  اینجا  را  بحثی  یک 
بگویم؛ ما در این منطقه میادین مین عمیق نداشتیم، 
مهم ترین مانع اصلی ما درمقابل دشمن به لحاظ فیزیکی 
 ۱20 آرماتورهای  خورشیدی ها  بود.  خورشیدی ها 
سانتی متری بود که در هم تنیده شده بود و به صورت 
را  منطقه  سراسر  عراقی ها  بود.  آمده  در  خورشید  یک 
بودند هیچ  بودند و مطمئن  این شکل پوشش داده  به 

این  در  نمی تواند  نیرویی 
یعنی  شود.  مستقر  منطقه 
طراحی پدافندی کرده بودند 
که  بود  راحت  خیالشان  و 
نمی آید.  کسی  دیگر  اینجا 
داشتیم  مسئولیت  ما  پس 
را  دشمن  ساحل  اول  که 
همان طور  کنیم.  پاک سازی 
ازنظر فیزیکی  اشاره شد  که 
یک  و  خورشیدی ها  فقط 
مقدار سیم خاردار بود. ابتکار 
بچه های تخریب این بود که 

c4 می بستند به اینها و منفجر می شدند، اینها را منهدم 

می کردند و می خوابیدند و عبور می کردند.
مشکل غیرفیزیکی یا مانع غیرفیزیکی غیر از خود 
بحث  می شد،  تحلیل  غیرقابل عبوری  مانع  که  اروند 
کم  باتالق  دشمن  ساحل  در  ما  بود.  ساحل  باتالق 
به اندازه تقریباً  داشتیم، ولی در ساحل خودی عرضش 
4ـ 3 متر جاهای کمتر بیشتر و گاهی به ۱/5 کیلومتر 
هم می رسید. این مسیر جزرومد بود که تبدیل به باتالق 
می شد. ما باید از این باتالق ها عبور می کردیم. ما تجاربی 

مهندس عطارزاده: 
مهم ترین دغدغه فرماندهی عبور 
از اروندرود بود اولین وسیله عبور 
صفحه های پی.ام.پی  بود، مرحله 
دوم ما استفاده از طارق ها بود و 
مرحله سوم استفاده از ]صفحه[ 

خضر بود.
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در هور داشتیم؛ منتها کاماًل موضوع باتالق هور و باتالق 
اینجا با هم فرق مي کرد. باتالق هور باتالقي بود که با 
اینجا  باتالق  ولي  کني،  عبور  مي توانستي  شناور  قایق 
در زمان جزر ]که[آب نبود ]همه را[ گرفتار مي کرد؛ از 
نفرات گرفته تا تجهیزات. طرح هاي مختلفي اینجا اجرا 
شد؛ طرح هاي فلزي، طرح هاي حصیري. از همه وسایل 
استفاده شد و این کار انجام گرفت. ولي مهم ترین کاري 

که اینجا مي خواهم مطرح کنم نقش فرماندهي است. 

عبور از باتالق ها
عبور  باتالق ها  از  کنیم  چه کار  که  بود  این  بحثمان  ما 
را  بود که ما ساحل  این  از عملیات  کنیم. معضل قبل 
تازه در ساحل خودي، چه  و  بکنیم  چه جوري خنثي 
مصالحي بیاوریم بریزیم. بچه هاي لشکر3۱ عاشورا صبح 
آمدند و همان شب خبر دادند که ما به یک طرح جدید 
رسیدیم و موفق شدیم، آن را هم انجام دادیم و ساحل 
مصالح  گفتند  کردید؟  چه کار  گفتیم  ساختیم.  هم  را 
ساختماني را ریختیم روي باتالق. این بهترین وسیله اي 
بود که توانستند باتالق را خنثي کنند. نخاله ساختماني 
را ریختند آنجا و توانستند یک ساحلي درست کنند که 
ابزاري درست  باشد و موفق شدند که  نداشته  مشکلي 
کنند که اوالً فراوان بود، ثانیاً مشکل اساسي ورود به آب 
حل شد. از همین قاعده استفاده کردند و خروج از آب 
را هم حل کردند. چون مدت ها بحث این بود که ما براي 
ساحل دشمن چه کار کنیم. همین کار را هم آنجا انجام 
صفحه  که  عبور  وسیله  اولین  با  شدند  موفق  و  دادند 
PMP بود و با قایق توانستیم تجهیزات سنگین خودمان 

این  بفرستیم.  آن طرف  را  توپ ۱06،  و  لودر  بولدوزر، 
قایق هاي  با  بود.  اروند  از  عبور  براي  ما  وسیله  اولین 

کار  این  برای  مي بردند.  را  قایق  سطح،  هدایت کننده 
جزرومد خیلي مهم بود. بهره گیري از جزرومد به شدت 
به حرکت مهندسي و عبور از اروند کمک مي کرد و این 
مهم ترین  شاید  و  شد  انجام  عبور  بود.  مهندسي  بحث 
دغدغه فرماندهي که چگونه مي خواستیم عبور بکنیم، 

مرتفع شد.
مرحله دوم ما استفاده از طارق ها بود و مرحله سوم 
استفاده از خضر. خضر یک صفحه ساده ساخته شده بود 
که حدوداً ۱6 یا 20 متری شبیه سه قطعه صفحه های 
PMP بود که به هم وصل می شد. منتها تهمیداتي شد 

به وسیله سیم بوکسل که تردد در این منطقه را انجام 
از  که  کردیم  درست  منطقه اي  در  یارد  یک  مي دادند. 
بود. زمین ساخته شد  نهر  نهر کنیم که لب  آنجا وارد 
یارد ما محکم ساخته شد و آنجا بوژي را از زیرش رها 
کردیم -با یک پیچش در نزدیکش- چون عمق منطقه 
زیاد نبود، زمین زمین محکمي بود و خاکش رس بود. 
این منطقه یکي از نهرهایي بود که هم PMP داشت، هم 
طارق داشت و هم بعد از آن پل آنجا بود. در اینجا ما با 
سه طرح ]برای عبور از رود و انتقال نفرات و تجهیزات[ 
موفق شدیم؛ اولین طرح استفاده از طارق ها بود، دومین 
PMP و سومین طرح،  با صفحه های  به کارگیری  طرح 
و  طراحي  جهاد  بچه هاي  به وسیله  که  بود  خضر  طرح 
آنجا اجرا شد. -تردد حین عبور منفصل بهش مي گویم- 
عبور اجرا انجام گرفت. شب سوم عملیات ما طرحمان 

آماده شد.
یکي از بحث هاي مهم در هدایت و فرماندهی این 
است که ابزار هر طرحي را از قبل آماده کنیم و بحث 
دیگر هم استفاده از مقدورات است و آنچه در دسترس 
است. در عملیات والفجر8 ما پل PMP را داشتیم، اما 
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قواعد و فرمول های کالسیک که ارتش هم به آنها اعتقاد 
داشت، مي گفت پل PMP را در مسافتی بیش از 270 
کالسیک  پل هاي  بنابراین  کرد.  استفاده  نمي توان  متر 
به درد نمي خوردند. تنها پلي که در اختیار ما بود پل 
هور بود؛ پلي که براي آب راکد ساخته شده بود و هیچ 
از  دیگری  نوع  خیبر  عملیات  در  نداشت.  جانبي  فشار 
این پل ها را ساختیم که به آن پل خیبری مي گفتیم. 
قبل از عملیات والفجر8 پل خیبر را آوردیم و در منطقه 
بدین شکل  هم  استقرار  و  انتقال  روش  کردیم.  مستقر 
بود که شب ها با تریلي منتقل و در نهر منطقه مستقر 
مي کردیم. اما این پل به دالیل مختلف ضعف هاي زیادي 
داشت. منتها این نکته  را بگویم که تالش دشمن این بود 
که ما نتوانیم ارتباطي از روي اروند برقرار کنیم. به همین 
منظور نیروی هوایی عراق برای اینکه اجازه ندهد روي 
رودخانه اروند پل بزنیم در هر روز 4 سورتی پرواز انجام 
می داد. باوجوداین، شب سوم عملیات )22 بهمن ۱364( 

پل ما آماده شد. همه تالش تیم های مهندسی به کار 
گرفته شد تا ضعف هاي موجود برطرف شود و با کوشش 
فراوان مشکالت رفع شد و در نتیجه با کمک گرفتن از 
که  پلي  شدیم  موفق  باالخره  و...  شن اندازها  و  قایق ها 
اساساً براي آب راکد ساخته شده بود، در آب جریان دار 
و جزرومددار مورداستفاده قرار گیرد. کار ساخت این پل 
تقریباً از اوایل شب عملیات با تصویربرداری از محل آغاز 
شد. تیم های مهندسی برای استفاده از شرایط رودخانه 
اروند و جزرومد آن باید بسیار دقت و مراقبت می کردند 
اساساً  بکنند.  را  الزم  استفاده  مد  شرایط  از  بتوانند  تا 
اصول  از  یکی  منطقه  مقدورات  و  امکانات  از  استفاده 
ابتدا  نیروهای جهاد  بنابراین،  مهم در فرماندهی است. 
به این فکر می کردند که چگونه می توان قطعات پل را 
به ساحل اروند انتقال داد. بنابراین با مطالعه و بررسی 
به این نتیجه رسیدند که با استفاده از جریان جزرومد 
این کار را انجام دهند. شیوه انجام کار هم به این شکل 

یادمان شهدای  فرمانده لشکر42قدر،  و  از مسئوالن مهندسی  از راست مهندس محمدرضا عطارزاده  نفر سوم 
شلمچه، دی ماه ۱394.
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بود که پس از مد کامل و زمانی که جزر شروع می شد، 
ساحل  کنار  به  را  پل  قطعات  قایق،  از  استفاده  بدون 

انتقال دادیم و مستقر کردیم.
با تالش هایی که تیم های مهندسی جهاد انجام دادند، 
حدود ساعت 4 صبح سومین شب عملیات )پل پیچیده( 
استفاده شد. پل  آماده  تقریبی 550 متر  به طول  پلی 
پیچیده اولین پل در اروند بود که تقریباً سابقه  نداشت. 
ما آن موقع لشکر42 قدر بودیم. مأموریت لشکر42 قدر 
که  بود  پل  این  احداث  هم 
توضیح داده شد. اما علی رغم 
که  پدافندی  پیش بینی های 
انجام  پل  از  مراقبت  برای 
 6 ساعت  حدود  بود،  شده 
شروع  دشمن  بمباران  صبح 
ادامه  بمباران  آن قدر  و  شد 
کار  از  را  پل  این  تا  داشت 
اینجا  درحقیقت،  انداختند. 
مهندسي  با  صدام  جنگ 
گرفت.  خود  به  علني  شکل 
پس از اینکه پل بمباران شد 
ما خدمت آقا محسن رفتیم؛ چون دیدیم در یک قطعه 
2/5 متري که در دو طرفش پدافند هم پیش بینی شده 
بود، وسط قطعه بمب خورده است. نوع بمب هم بمب 
لیزری بود که پل را منهدم کرده بود. با توضیحاتی که 
به فرمانده سپاه دادیم، ایشان آقاي باقري و عده ای دیگر 
از مسئوالن را خواست و در حضور آنها استفاده از بمب 
لیزري مطرح شد. در چنین شرایطی علي االصول ما باید 
انجام  را  محول شده  مأموریت  نتوانستیم  که  مي گفتیم 
مهندسي  اما  می شد،  منتفی  مأموریت  عماًل  و  بدهیم 

به  باتوجه  نیز  و  بود  افتاده  جا  فرماندهي  براي  آن قدر 
بود، پس  بسیج شده  مهندسي کشور  توان  اینکه همه 
نیروهای  بمباران منهدم شد،  براثر  اینکه پل مذکور  از 
اروند  با 9 شیوه مختلف روي  را  مهندسی 9 پل دیگر 
احداث کردند. چون به شدت توانمندي از بین رفته بود، 
زمانی که لشکر43 امام علي)ع( وارد منطقه شد، دوباره 
دومین پل خیبری احداث شد. پس از آن نیز یک تیم از 
جهاد با تجربیاتي که داشت پل سوم را زد. اما تا صبح بار 
دیگر پل ها قبل از اینکه مورداستفاده قرار گیرد، بمباران 
و منهدم شدند. بنابراین، علی رغم تالشی که انجام شد 
و پل های مختلفی که احداث شد، همچنان نقل وانتقال 
به صورت منفصل و با استفاده از صفحه PMP، طارق و 

خضر انجام مي شد. 
کردیم.  شروع  را  ثابت  پل هاي  احداث  ما  درنهایت 
کار  به  را  دوبه ای  پل های  نمی توانستیم،  که  زمانی 
انتقال  آن  در  که  بود  هم  دیگر  طرح  یک  مي گرفتیم. 
در  می گرفت.  صورت  خمینی  امام  بندر  از  تجهیزات 
انتقال  برای  بار جي  از صفحه هاي  از 9 عدد  این طرح 
تجهیزات استفاده کردیم. این تجهیزات پس از آنکه به 
منطقه فاو انتقال داده شد، نیروهای جهاد با استفاده از 
آنها یک پل ساختند. اما این پل هم تقریباً تا ساعت 9 
صبح بیشتر دوام نیاورد؛ چون هواپیماهای عراق آن قدر 

پل را بمباران کردند که این پل از کار افتاد. 
ثابت ساخته  پل هاي  از  مختلف  نوع   9 به هرتقدیر، 
شد تا اینکه ساخت پل بعثت در دستور کار قرار گرفت. 
کارون  و  بود  شده  انجام  کارون  در  بعثت  پل  ساخت 
تجربه خودش را پس داده بود. ما توانستیم با استفاده از 
تجربیات و توسعه ای که در بخش مهندسي انجام شده 
بود، براي عبور از اروند پل بعثت را احداث کنیم. احداث 

در عملیــات والفجر8، 9 گونه 
مختلف از پل های ثابت ساخته 
شد ]که به علت حمالت هوایی 
دشمن عمر کوتاهی داشت[ تا 
اینکه پل بعثت آن هم در زیر 
بمباران های شــدید دشمن و 
با مقاومت و ایستادگی نیروها 

باالخره ساخته شد.
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این پل روی اروند باتوجه به اینکه باید از لوله های بسیار 
زیاد به عنوان سازه اصلی این کار استفاده می شد، آن هم 
در زیر بمباران های شدید، با مقاومت و ایستادگی نیروها 
باالخره انجام شد. این پل پلي بود که تا آخرین روزي 
که نیروهای خودی در فاو مستقر بودند یعنی تا قبل از 
سقوط فاو مورداستفاده قرار گرفت. پل بعثت به گونه ای 
طراحی شده بود که علی رغم بمباران شدید و متعددی 
متر  یک  فقط حدود  بمباران  هر  در  می شد،  انجام  که 
با  هم  آن  که  می دید  آسیب  پل  روی  آسفالت های  از 
ساده ترین عملیات بازسازي ترمیم می شد. پس از اینکه 
پل بعثت ساخته شد رزمندگان توانستند همه تجهیزات 

و ماشین آالت و... را عبور دهند.
و  تأکیدات  و  مهندسی  ـ  رزمی  نیروهای  مقاومت 
به ثمررسیدن تالش ها  در  فرماندهي کل سپاه  خواسته 
برای احداث پل بعثت نقش مهمی داشت. احداث این 
پل و برقراری اتصال بین شرق و غرب اروند برای تثبیت 
یکی  دلیل  همین  به  بود.  حیاتی  امر  یک  فاو،  منطقه 
از خواسته های فرماندهی سپاه برقراری این اتصال بود. 
به هرحال، با تالش نیروهای مهندسی اعم از بسیجیان 
تحقق  این خواسته  سپاه،  و  مهندسي جهاد  مهندسي، 

پیدا کرد و تا زمان سقوط فاو برقرار بود.
یک جنگ عبور از آب داشتیم که در اینجا اشاره به 
آن خالی از لطف نیست. در عملیات والفجر8 زماني که 
رزمندگان در خط درگیر بودند، دشمن همه عقبه ها را 
بست. به این شکل که هم پل هاي کارون و هم پل هاي 
مهندسي  کارهاي  از  یکي  کرد.  بمباران  را  بهمنشیر 
تجهیزات  تا  کند  برقرار  را  پل ها  شب ها  که  بود  این 
این  کند.  را جمع  پل ها  روزها  و  منتقل شود  موردنیاز 
که  بود  مهم  بسیار  عملیات  یک  به نوبه خود  هم  اقدام 

مهندسي در عملیات والفجر8 انجام داد. نکته بعدي در 
احداث  فاو  در  که  است  خاکریزهایی  والفجر8  عملیات 
عالوه بر  داشت؛  خاصی  شرایط  منطقه  این  زمین  شد. 
نمکی  زمین های  و جاده،  نخلستان  باتالقی،  زمین های 
از ویژگی های خاص این عملیات بود. بنابراین یک جاده 
نمکي در عملیات به مأموریت های مهندسی اضافه شده 
کارخانه  خاکریز  اصاًل  که  نمک  کارخانه  خصوصاً  بود. 
نمک خودش داستان ها دارد و رشادت هایي که نیروهای 

دادند  انجام  آنجا  مهندسی 
بحث بسیار مهمي است.

اقدامات  از  دیگر  یکي 
ویژه مهندسی کارهایي است 
انجام  خورعبداهلل  روي  که 
منطقه اي  خورعبداهلل  شد. 
عبور  آن  از  عراق  که  بود 
آمد پشت  ام القصر  از  و  کرد 
گرفت  قرار  خودی  نیروهای 
را  رزمندگان  آنجا  از  و 
موردهدف قرار می داد. بحثی 
قرار  مورداشاره  پیش تر  که 

گرفت، یعنی شناخت استعداد و توان و استفاده از همه 
توان و استعداد موجود، در اینجا مصداق پیدا می کند. در 
خورعبداهلل نیروهای مهندسی با طراحی هایی که انجام 
از  قبل  کردند.  احداث  پل  اسکله  کیلومتر   2/5 دادند، 
اینکه اسکله احداث شود، عقبه نیروهای خودی دائماً در 
تیررس دشمن بود و نیروهای عراقی با قایق می آمدند و 
شلیک مي کردند و خاکریزهاي نیروهای خودی را کاماًل 
ناامن کرده بودند. با احداث این اسکله، تیربارهایي را در 
این منطقه مستقر کردیم و تردد قایق  را تقریباً به صفر 

در عملیات والفجر8 در مواقعی 
دشمن همه عقبه ها را می بست. 
به این شــکل که هم پل های 
بهمنشیر  کارون و هم پل های 
را بمباران کرد. یکی از کارهای 
مهندســی این بود که شب ها 
تجهیزات  تا  کند  برقرار  را  پل 
روزها  و  شود  منتقل  موردنیاز 

پل را جمع کند.
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انجام  که  بود  مهمي  بسیار  طرح  طرح،  این  رساندیم. 
شد. با این طرح مهندسی براي اولین بار طرح پدافندي 
برادر  هم  مسئولش  که  کردیم  اجرا  اینجا  را  منطقه 
مرتضي قربانی بود. درنهایت جهاد و نیروهای مهندسی 
منطقه بندي  توانستیم  اینجا  در  و  کردند  کمک  سپاه 

پدافندي انجام دهیم. 
می توانـد  تجربـه  یـک  به عنـوان  کـه  نکتـه  یـک 
و  فـاو  زمـان سـقوط  دربـاره  گیـرد،  قـرار  مورداسـتفاده 
عقب نشـینی نیروهـای خـودی از ایـن منطقـه اسـت؛ آن 
موقـع ما از کرمانشـاه آمدیم و رفتیم اینجـا. من رفتم جلو. 
در آنجـا یکـي از توانمندي هایـي کـه فرماندهـان اسـتفاده 
طرح هـاي  همـه  بـود.  عقب نشـیني  طرح هـاي  نکردنـد 
مـا اینجـا اجـرا شـده بـود، خاکریزهـاي عقبـه و رده هـاي 

پدافنـدي و موانعـي کـه زده بود، اینجا فراهم بود. اما فشـار 
دشـمن، بمب های شـیمیایي که عراق اسـتفاده کرد، آتش 
شـدیدی کـه اجـرا می کـرد و... باعـث شـده بود کـه ما به 
ایـن نکتـه توجـه نکنیـم. فرماندهان آینـده بایـد به عنوان 

یـک تجربـه از چنیـن توانمندي هایـی اسـتفاده کننـد.
طرح هاي پدافندي اینجا را اجرا کرده بودیم، همه 
طرح هاي راه بندي مهندسي را انجام داده بودیم که یکي 
همکاري  با  دوران  آن  که  بود  مهمي  بسیار  کارهاي  از 
و  گرفت.  انجام  مهندسي  و  فرماندهي  نزدیک  رابطه  و 
در  البته  دیگر  مناطق  در  که  بود  یک طرحي  هم  این 
جزیره مجنون یک مقدار داشتیم، ولي اینجا طرح کامل 
انجام  مهندسي  طرح هاي  با  که  گرفت  انجام  پدافندي 

شد.«


