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تنظیم: حجت اهلل کریمی*

نقش نیروی دریایی سپاه در عملیات والفجر8
سردار فتح اهلل محمدی و تیم همراه

به دنبال ابتکار سپاه پاسداران در عملیات های خیبر و بدر و طراحی و اجرای عملیات در هور، یگان های 
سپاه در کنار قابلیت های رزم در زمین توانایی هایی را کسب کردند که به آنها امکان رزم در آب را می داد. 
کسب تجربه در عملیات های آبیـ  خاکی و تالش برای توسعه آن زمینه  هایی فراهم آورد که مبنایی برای 
تشکیل نیروی دریایی سپاه شد. به دنبال فرمان امام خمینی در سال ۱364 مبنی بر تشکیل سه نیروی 
زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران این تجربیات به کار گرفته شد و نیروی دریایی سپاه شکل گرفت. 
یگان های آبی خاکی سپاه که تا پیش از این با عناوین قرارگاه نوح و قرارگاه نوح نبی شناخته می شدند 
به عنوان یک نیروی مستقل در عملیات والفجر8 سهم به سزایی در پیروزی نیروهای پیاده و پشتیبانی 
از آن ها ایفا نمودند. متن زیر ماحصل گزارش مسئوالن و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران درباره 
انتقال تجارب دفاع مقدس است که   از عملیات والفجر8 در دومین دوره  این نیرو در پشتیبانی  نقش 

اردیبهشت ماه ۱395 در اردوگاه شهدای میثاق آبادان ارائه شده است. 
واژگان کلیدی: فتح اهلل محمدی، نیروی دریایی سپاه، والفجر8، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

ویژگی های نیروی دریایی
نبی  نوح  قرارگاه  فرماندهان  از  محمدی  فتح اهلل  آقای 
ابتدا  در  سپاه،  دریایی  نیروی  دوم  منطقه  فرمانده  و 
بیان کرد.  نیروی دریایی  را درباره ویژگی های  مطالبی 
وی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی در میان نیروهای 
مختلف نظامی یک نیروی استراتژیک به شمار می رود، 

دالیل خود را به شرح زیر بیان کرد: 
دریایي  »نیروي  فناوری ها:  برترین  از  بهره گیری   .۱«
امکانات و تجهیرات پیشرفته ای دارد و از برترین  معموالً 

فناوری ها بهره می گیرد.« 

2. نداشتن محدودیت عملیاتی: »هر کشوري به خصوص 
کشورهاي بزرگ و توسعه یافته، با استفاده از آب هاي آزاد و 
بدون نیاز مجوز از سایر کشورها مي توانند در هر نقطه اي 
از دنیا حضور پیدا کنند. درصورتی که اگر بخواهند مثالً از 
نیروي هوایي استفاده کنند، باید از فضاي هوایي کشورهاي 
دیگر استفاده کنند که مجوز مي خواهد و امکان پذیر نیست. 
بعد هم وقتی به آنجا رسیدند، این مشکل به وجود می آید 
که هواپیما را چکار کنند؟ برای استفاده از نیروي زمیني هم 
همین محدودیت هست؛ از چند کشور باید عبور بکنند و این 
امکان ندارد. مجوز مي خواهد، پایگاه مي خواهد، تشکیالت 
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مي خواهد. اما نیروي دریایي با استفاده از آب هاي آزاد در هر 
نقطه اي که بخواهد حضور پیدا مي کند«. 

3. خوداتکایی: »این نیرو خودکفا است؛ یعني آن یگاني 
که به مأموریت اعزام مي شود، خودکفا است و همه امکانات 
لجستیکي همراهش است. آب، غذا، تسلیحات، مهمات و همه 
امکانات لجستیکي. ناوهاي نیروبر به اصطالح انتقال دهنده 
تجهیزات ساحلي است و اینها مي توانند تجهیزاتي مثل نفربر 
و امثالهم را انتقال بدهند و هر زماني که نیاز شد در ساحل 
حضور پیدا بکنند، نیروهایشان را در ساحل پیاده بکنند، 
پشتیباني هوایی شان با ناوهاي هواپیمابرشان که معموالً یک 
پایگاه بزرگ دریایي هستند، تأمین مي شود و لذا یگان دریایي 
که اعزام مي شود کامالً یک یگان خودکفاست. به همین دلیل 
شما می بینید که امروز در دنیا، امریکا سیطره  خودش را به 

اتکای نیروي دریایي اش به کشورهاي دنیا اعمال مي کند«. 
یک  یا  کشور  یک  »به محض اینکه  عمل:  سرعت   .4
ابرقدرت خواست در جایي اعمال حضور بکند، از ناوهاي 
نیروي دریایي استفاده مي کند. مثالً اگر یک کشوري بخواهد 
حضور خودش را اعالم کند، اول ناوهاي خودش را اعزام 
مي کند. مي گویند ناوهاي مثالً روسیه در فالن نقطه حضور 
پیدا کرد یا ناوهاي امریکا در فالن نقطه حضور پیدا کرد و 
بعد از آن است که سایر نیروهایشان اعزام مي شوند؛ آن هم به 
این دلیل که خودکفا هستند و براي مدت هاي تعریف شده«.

آقای فتح اهلل محمدی پس از بیان ویژگی های نیروی 
دریایی، به تشکیل نیروی دریای سپاه اشاره کرد و گفت: »با 
استناد به این دالیل و دالیل دیگر، زماني که یگان  دریایي 
سپاه تشکیل شد و به اصطالح استارت ورود سپاه به دریا 
زده شد، شاید کمتر کسي توفیق چنداني را براي این نیرو 
تصور مي کرد. نه تنها خودي ها، دشمن هم همین طور بود و به  
همین دلیل که ضعف ما را مي دید، براي جبران ناکامي هایی 

که در جبهه هاي زمیني داشت، در مقطعي از جنگ تمرکز 
خودش را روي جنگ دریا گذاشت و اهداف خاصي را هم 
دنبال مي کرد. اما در اینجا هم جوانان برومند و انقالبي ایران 
اسالمي که عمدتاً هم از خطه جنوب و استان خوزستان، 
بوشهر و هرمزگان بودند، با فداکاري، ایثار و توکل بر خدا 
ورود پیدا کردند و با کمترین امکانات که واقعاً درحد صفر بود، 
دربرابر دشمن که هم حمایت شرق را داشت و هم حمایت 
غرب را ایستاد. هم شرقي ها و هم غربي ها هردو از نیروي 
دریایي سپاه در خلیج فارس ضربه خوردند و این اثبات کننده 
از دشمن  حضور عملي شان در خلیج فارس و حمایتشان 
مستقیم ما یعنی صدام بود. الحمداهلل جوانان ما دربرابر اینها 
ایستادگي کردند و ضربات مؤثري را بر اینها وارد کردند و 
توانستند نیروي دریایي پراستقامتي را تشکیل بدهند که آن 
زمان اسم آن و اسم قایق هاي تندروش لرزه بر اندام دشمنان 
انداخت و امروز هم به طور قطع، نیروي دریایي سپاه یکي از 
مؤثرترین نیروهاي بازدارنده دربرابر ابرقدرت ها در همه دنیا 

است. همه دشمنان ما این موضوع را به خوبي مي دانند«.

ابالغ مأموریت؛ تدارکات و تمهیدات قبل از عملیات
وی در ادامه به تشریح نحوه ابالغ ماموریت نیروی دریایی 
سپاه در عملیات والفجر8 پرداخت و در این باره گفت: »زماني 
که معلوم شد عملیات والفجر8 باید انجام شود، نیروي دریایي 
تصمیم گرفت که پشتیباني سنگینی از این عملیات داشته 
باشد؛ چون یکي از مشکل ترین و مهم ترین مسائلي که براي 
تدابیري  بود.  آن  از  پشتیباني  داشت،  عملیات وجود  این 
اندیشیده شده بود، ولیکن انتقال تجهیزات سنگین مهندسي 
و توپ هاي سنگین و تانک ها و امثالهم و همین طور حجم 
عمده مهمات و تسلیحات با شناورهاي سبک و امکانات و 
تدابیری که تدارک دیده شده بود، از اروند امکان پذیر نبود و 
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همه هم قبل از عملیات این را مي دانستند. یکي از تدابیري 
که در نظر گرفته شد، این بود که براي انتقال این تدارکات 
و پشتیباني ها از شناورهاي نیمه سنگیني که نیروي دریایي 
در اختیار داشت، استفاده  شود. لذا یک مجموعه یا سازماني 
متشکل از سه منطقه دریایی به وجود آمد؛ منطقه یک 
هرمزگان بود، منطقه دو بوشهر، و منطقه سه ماهشهر. البته 
ماهشهر به دلیل اینکه خودشان در منطقه جنگي و عملیاتي 
بودند، درگیري شدیدي در منطقه مرز و اروند داشتند و کمتر 
امکان حضور پیدا کردند، ولي باز هم در این سازمان حضور 

داشتند.
عالوه بر شناورهاي نیمه سنگین نیروي دریایي، تعدادي 
بنادر  از سازمان های دیگر گرفته شد. سازمان  شناور هم 
تعدادي یدک کش و سازمان منطقه ای آب هرمزگان 2تا 
این  بر  قرار  و  را جمع کردند  اینها  لندینگراف داشت که 
شد که نیروي دریایي مدیریت بکند. بنده به عنوان فرمانده 
پشتیبانی دریایی از عملیات والفجر8 انتخاب شدم و سردار 
هاشم ستوده که آن زمان فرمانده منطقه یکم نیروي دریایي 
بود، به عنوان جانشین انتخاب شد. ... ]به هرتقدیر[ ستادمان 
را تشکیل دادیم. ]اما در آغاز با چند مشکل اساسی روبه رو 
بودیم؛ اول اینکه[ این شناورها که شناورهاي بزرگي بودند و 
هر کدامشان ]برای دشمن[ یک هدف ]به شمار می آمدند[ 
را کجا می بایست نگهداری می کردیم و کجا مي شد اینها را 
مستقر کرد؟ و بعد اینکه اینها احتیاج به اسکله و امکانات 
خاصي داشتند، اینها را از کجا باید تأمین می کردیم؟ لذا چند 
روز ما توي منطقه گشتیم و دو جا مدنظر بود؛ یکي توي 
بهمنشیر، یکي هم توي خور موسي که انتهایش مي شد. 
بنابراین دو جا مد نظر قرار گرفت: ۱. بندر امام. 2. بهمنشیر. 
مشکلی که درباره بهمنشیر وجود داشت این بود که اوالً در 
آن زمان بهمنشیر فاقد تسهیالت و امکانات ساحلی موردنیاز 

بود؛ ثانیاً نزدیک منطقه عملیاتي بود و از این نظر در معرض 
تهدیدات جدی دشمن قرار داشت. لذا قرار شد در بندر امام 
جایي را انتخاب کنیم. یک نقطه بود به نام شرکت گلف 
ای جنسي. رفتیم آنجا و قرار بر این شد آنجا مستقر شویم. 
شناورهایمان هم توي اسکله بندر امام و بخشي هم توي 
اسکله ای که خور بود، نزدیک گلف ایجنسي بود و تعدادي 
شناور کوچک و توي آنجا. شناورها کم کم آمدند و مستقر 
شدند، تجهیزات مهندسي و دستگاه هاي مهندسي هم کم کم 

آمدند و استقرار پیدا کردند.« 

شرح عملیات
نیروی  عملیات  مورد  در  توضیحاتی  درادامه  فرمانده  این 
دریایی سپاه در عملیات والفجر8 را برای دانشجویان دافوس 
دانشگاه جامع امام حسین)ع( ارائه داد و در این باره گفت: »روز 
دوم عملیات بود که اولین شناوهاي مجموعه اي که تشکیل 
شده بود، توي اروند حضور پیدا کرد که 2تا شناور لندینگراف* 
کوچک بود به نام چیرو۱ و چیرو2. اینها دومین شناورهاي 
نیمه سنگینی بودند که حضور پیدا کردند. دلیلش هم این بود 
که ما هیچ شناختي از وضعیت اسکله هاي آن ور آب یعنی 
ساحل فاو نداشتیم. هنوز موانع ساحلي که دشمن ایجاد کرده 
بود وجود داشت و لذا این شناورها چون لندینگراف بودند 
و سبک و کوچک بودند، هرجا یک تکه زمین مي دیدند، 
مي توانستند خیلي سریع لندینگ** کنند و کارشان را شروع 

کنند و یک مقدار سوخت و آب را به آنجا انتقال دادند. 
دومین گروه شناوري که توانست بعد از عملیات وارد اروند 

راه  کم عمق  ساحل های  در  و  دارد  مسطح  کف  که  شناوری   .*
)رمپ( خود، محموله هایش  از درب جلو  استفاده  با  و  می پیماید 

را پیاده می کند.
**. سینه خود را به ساحل بچسباند و با استفاده از رمپ خود، 

محموله هایش را پیاده کند.
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شود، 2تا بارج* و یدک کش بود که تعدادي از دستگاه هاي 
مهندسي را حمل مي کردند و شب سوم یا چهارم عملیات 
وارد فاو شدند و دستگاه ها را پیاده کردند. این دستگاه ها 
نقش بسیار تعیین کننده اي داشتند، به دلیل اینکه امکان 
انتقال تجهیزات سنگین وجود نداشت. گرچه تعدادشان زیاد 
نبود، درهرصورت، یکي اش هم مي توانست خیلي مؤثر باشد و 
توانستند حمایت هاي پشتیباني از جبهه را آنجا انجام بدهند. 
به مرور که عملیات تثبیت مي شد و قسمت هاي عقبه یک 
مقدار آرامش پیدا مي کرد، به این نتیجه رسیدیم که اینکه یک 
شناور بخواهد از بندر امام بیاید اروند، برود بندر امام بارگیري 
بکند و بیاید، زمان خیلي طوالني مي شود و امکان پذیر نیست. 
لذا یک قرارگاه تاکتیکي ]به نام پل چویبده[، توي چویبده 
نزدیک یک پل ایجاد کردیم. یدک کش ها وقتي که از اروند 
]بارشان را[ تخلیه مي کردند، مي آمدند آنجا و تجهیزاتی را 
که مي آمد آنجا سریع بارگیري مي کردند و مي رفتند تخلیه 
مي کردند و برمي گشتند. اینجا پیش بیني ما تحقق پیدا کرد 
و عراقي ها متوجه شدند. یک روز خدا کمک کرد و زماني 
که شناورها بارگیري کرده و جدا شده بودند و بچه ها محل 
را ترک کرده بودند، عراقی ها با هواپیما آمدند و آنجا را واقعاً 
شخم زدند، یعني آن قدر بمباران کردند که کانکس هایي 
که آنجا بود تکه تکه شدند. بعد باز دیدیم مشکالتي وجود 
دارد؛ زمان طوالنی مي شد، تماس قطع مي شد و... آمدیم 
تعدادي لنج** را که دراختیارمان بود انتقال دادیم توي نهرها. 
یکی از نهرها که ]احتماالً نهر[ مجري بود، محل استقرار 
موتور لنج ها شد که کارشان انتقال مهمات بود. چون روز 
هواپیماهاي دشمن مي آمدند و آنچه توي اروند بود، مورد 
هدف قرار مي دادند، اینها در روز توي نهر پناه مي گرفتند 

*. شناوری برای حمل و نقل وسایل بزرگ یا حجم زیاد بر روی آب.
**. شناورهای چوبی که برای حمل بار از آنها استفاده می شود.

و شب ها مهمات را انتقال می دادند و بسیار هم مؤثر واقع 
شد. حجم بسیار زیادی از مهمات به وسیله این لنج ها انتقال 
داده شد. البته بعضي وقت ها مثالً وقتي که جبهه تحت فشار 
قرار مي گرفت یا مهمات بعضي از لشکرها با کمبود شدید 
مواجه مي شد، اجباراً در روز هم بعضي از لنج ها را بارگیري 
مي کردیم و انتقال مي دادیم. 2تا از یدک کش ها را هم به اروند 
انتقال دادیم. مشکلي که وجود داشت محل تخلیه و بارگیري 
بود. سردار فرهاد نظري معاون مهندسی منطقه سوم نیروی 
دریایی سپاه، مأمور شد که 2تا اسکله، یکي این سمت ]در 
ساحل خودی[ و یکی آن سمت ]در ساحل دشمن[ براي 
یدک کش ها ایجاد  کند. که این کار را به نحو خیلي خوبي 
انجام دادند و 2تا از یدک کش ها و بارج ها را ما انتقال دادیم 
توي اروند. توي اروند چند تا کشتي بود که صدمه دیده 
بود، اینها مي رفتند در کنار آنها پناه مي گرفتند که در دید 
هواپیماها نباشند و شب ها با بارج  و یدک کش، کامیون ها، 
تانک، توپ و لودر و بولدوزر و آنچه نیاز جبهه بود را انتقال 

مي دادند. 
موضوع مهمي که وجود داشت، جریان شدید اروند 
سخت  بسیار  بارج  و  یدک کش ها  براي  را  کار  که  بود 
هم  اینها  باز  مي رفت،  پیش  زمان  که  به مرور  می کرد. 
پاسخ گوي تأمین جبهه نبود؛ چون فشار دشمن خیلي 
زیاد و مصرف خیلي باال بود. دیگر تابستان شده بود و 
این فکر  به  بود.  نیاز  آب، یخ و مواد مصرفي دیگر هم 
افتادند که حتماً بایست مسیر دیگري براي پشتیباني از 
این عملیات تهیه شود. بنابراین به فکر پل افتادند. اولین 
پلي که قرار شد بزنند، یک پل متشکل از تعدادي بارج 
به صورت  شد  قرار  که  بودند  ساخته  بارج  تعدادي  بود. 
که  کردند  اعالم  ما  به  مستقر شوند.  اروند  روي  شناور 
آن قدر  تعدادشان  دهید.  انتقال  اروند  به  را  پل ها  این 
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لذا  مي پوشاندند.  کاًل  باید  را  اروند  عرض  که  بود  زیاد 
ما برنامه ریزي کردیم که اینها را در دو مرحله از بندر 
امام  بندر  توي  را  پل ها  دهیم.  انتقال  اروندرود  به  امام 
به ما تحویل دادند. فرمانده اولین گروهي که قرار شد 
اینها را انتقال بدهند، آقاي پرویز قوسي فرمانده ناوگروه 
منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بود. تعدادي یدک کش 
و  سبک  شناورهاي  از  تعدادي  دادند.  انتقال  را  اینها 
طارق هاي آن زمان هم اسکورت بودند. البته روي خود 
بارج ها و یدک کش ها یک سري توپ هاي 23 میلی متری 
قرار  که  زماني  بودیم.  کرده  نصب  امثالهم  و  دوشکا  و 
شب  که  داشتیم  اصرار  شود،  انجام  عملیات  این  شد 
حمله  و  هدف  مورد  که  مي دانستیم  چون  شود؛  انجام 
هواپیماهاي عراقي قرار مي گیرند. نظر آقاي پرویز قوسي 
که فرماندهي این بخش را بر عهده داشت، این بود که 
ممکن  و  نداریم  اروند  مسیر  به  کافي  آشنایي  ما  چون 
است که اینها به گل بخورند و نتوانیم به موقع اینها را 

به مقصد برسانیم، عملیات در روز انجام شود. عملیات 
انجام شد. حدود ۱0 صبح بود که اینها از خور موسي 
وارد خلیج فارس شدند و از همان زمان، عملیات هوایي 
علیه شان شروع شد. آن چنان حمالتي صورت گرفت که 
فرماندهان بزرگ جبهه به من مي گفتند ما حقیقتاً این  
و  نداریم  یاد  به  هدف  یک  به  را  هوایي  عملیات  همه 
شدند،  شهید  هرمزگان  بچه هاي  از  تعدادي  ندیده ایم. 
بارج ها  دندان  و  چنگ  با  ولي  شدند،  مجروح  تعدادي 
عملیات ها  بود که  از غروب  قبل  رساندند.  به مقصد  را 
قطع شد و اینها توانستند وارد اروند شوند و بارج ها را 

تحویل دهند.
وقتی قرار شد مرحله دوم عملیات اجرا شود، یعني گروه 
دوم بارج ها را ببریم، با تجربه اي که کسب کرده بودیم گفتیم 
به هر طریق ممکن بایست عملیات شب انجام بشود. یک 

کاروان دیگر تشکیل شد.
ناوتیپ های  از  فرمانده یکی  آقاي جعفر حسین زاده 

از راست: آقای فتح اهلل 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 ۱395 .
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عملیاتی منطقه دوم دریایی سپاه، و نیروهای همراهشان 
چون  و  کنند  عالمت گذاري  را  مسیر  که  شدند  مأمور 
زمان بندي مقداری برایمان مشکل بود، تصمیم گرفتند 
پایگاهي بین راه انتخاب کنند. دهانه بهمنشیر را انتخاب 

کردیم که یدک کش ها قبل از غروب بیایند آنجا.« 

حمل قطعات پل
دریایی  دوم  منطقه  ناوگروه  فرمانده  قوسي  پرویز  آقای 
روی  پل  قطعات  حمل  مورد  در  سپاه  دریایی  نیروی 
رودخانه اروندرود مطالبی را به شرح زیر بیان کرد: »ادامه 
دور تک به امکانات بیشتري نیاز داشت؛ چون قرار بود 
به سمت ام القصر برود. بنا شد پل های شناوری ساخته  شود 
که در بندر امام طراحي و ساخته شد. آنجا شرکتي به 
نام "ایران صدارا" بود که آنها را مي ساخت. دقیقاً خاطرم 
نیست چند تا قطعه بود، ولي ما آن روز 30 قطعه را که 
هر قطعه  30 متر در عرض ۱0 بود، حمل کردیم. خوب 
چرا اینها در بندر امام ساخته شده بود؟ چون باید یک 
زیر  و  نمي شد  متوجه  که دشمن  جایي ساخته مي شد 
تیرش نبود و این امکان به وجود مي آمد که اینها بتوانند 
توي یک شرایط عادی طراحي کنند و بسازند. خوب اینها 
آنجا ساخته شد، اما انتقالش از خور موسي به اروند کار 
سختي بود. روی این خیلي بحث و گفت وگو شد و جلسات 
متعددي برگزار شد. این اشکال وجود داشت که ما در روز 
مورد هدف قرار مي گیریم. اصاًل این متصور بود. چرا؟ چون 
قباًل براي شناورهایي که بارج تکي برده بودند و لودر و 
بولدوزر انتقال مي دادند، اتفاق افتاده بود و هواپیماها حمله 
مي کردند. ما مي دانستیم که به ما حمله مي شود، اما راهي 
هم وجود نداشت. چرا؟ چون این خور عالمت گذاري نشده 
بود؛ یعني هیچ فانوسي براي شب یا هیچ عالمتي نبود که 

ما از آن استفاده کنیم و به گل ننشینیم. آنجا در طول 
هشت سال جنگ اصاًل الیروبي نشده بود. اروند وقتي وارد 
خلیج فارس مي شد، دلتایي ایجاد می کرد که قباًل الیروبي 
مي شد، اما چون زمان جنگ الیروبي نمي شد، روز هم به 
گل مي نشستیم. حاال این کاروان با این عظمت اصاًل امکان 
نداشت شب ]حرکت کند[. آقاي فتح اهلل محمدی، فرمانده 
منطقه دوم دریایی نیروی دریایی سپاه هم تأکید داشت که 
شب این کار انجام شود. ما مي گفتیم شب اصاًل نمي شود 
و امکان ندارد. خب طراحي شد که روي این بارج ها توپ 
بگذاریم. به خاطر همین طراحي شد و قرارگاه خاتم یک 
توپ روي این بارج ها گذاشت که به وسیله یدک کش ها باید 
یدک مي شدند. به هر یدکش 3تا بارج دادیم. یدک کش ها، 
 650 MUM ذوالجناح بودند. این یدک کش ها 2تا موتور
داشتند، ولي قدرت زیادی نداشتند. به لنج هاي مردمي 
هم که قباًل به کار گرفته شده بود، 2تا دادیم. جمع این 
بارج ها شد 30تا. روی هر شناور یک توپ 23 گذاشتیم که 
پوشش هوایي را تأمین کنند. مسئولیت پوشش سطحي 
را هم به ناوچه هاي طارق کالس* دادیم. به هرتقدیر، روز 
موردنظر تعیین شد و در موعد مقرر حرکت شروع شد. 
حرکت بسیار کند انجام می شد؛ چون اوالً در خور موسي 
شدت جزرومد خیلی باالست، یعني اگر مد نباشد سرعت 
5 مي آید به سرعت ۱/5. باوجود همه پیش بیني ها، ما با 
جریان مد مواجه شدیم و سرعت به ۱/5 رسید. ما صبح 
که حرکت کردیم، تا ظهر توانستیم خودمان را به اول خور 
موسي برسانیم. عصر دیدیم نمي شود؛ ما اگر ادامه بدهیم 
شب وارد اروند می شویم و به گل مي نشینیم. به گل نشستن 
یا هر اتفاق دیگری که برای بارج مي افتاد، کل کار ناقص 

سپاه  دریایی  نیروی  دراختیار  که  کوچکی  تندرو  ناوچه های   .*
پاسداران است.
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مي شد. لذا شب آنجا ماندیم و صبح بعد از نماز دستور 
حرکت را از خور موسي دادیم. شما وقتي از خور موسي 
خارج می شوید، وارد دریا مي شوید. عراقي ها روی 2تا سکو 
بودند؛ البکر و االمیه. عراقي ها از این دو سکو همه حرکات 
ما را در شمال خلیج فارس رصد مي کردند. این دوتا سکو 
خیلی ما را عذاب داد. در طول جنگ برایش برنامه هایی 
داشتند که تصرف هم شد. لذا عراق ما را اینجا شناسایي 
کرد و تا ما از خور موسي بیرون آمدیم فکر مي کنم ۱4، 
۱5 تا شناور بودیم متوجه شد که امروز خبری هست. 
خیلي طول نکشید که یک هواپیما از ارتفاع خیلي باال 
ما را شناسایي کرد. ما متوجه شدیم و به همه هوشیاري 
دادیم، باتوجه به اینکه رفتار عراق را هم مي شناختیم و 
مي دانستیم چه شکلي حمله خواهد کرد. مي گفتیم آماده 
باشید، شناسایي شدید و ممکن است همین اآلن به ما 
حمله بشود. بالفاصله در ارتفاع بسیار پایین 2تا سوخو ما را 
بمباران کردند. ما که 3 ناو سرعت داشتیم، مورد هدف قرار 
گرفتیم، ولي آمادگي داشتیم و از یک آتش پرحجم هم 
برخوردار بودیم. مه ناوچه هایمان دوشکا داشتند و توپ ها 
همه آماده بودند، اجراي آتش کردند و یکي از هواپیماها را 
با توپ زدیم افتاد توی آب؛ حتي خلبان هم چون ارتفاع 
هوشیاري  اتفاق  این  بیرون.  بپرد  نتوانست  بود،  پایین 
بیشتری براي ما ایجاد کرد و یقین پیدا کردیم که باز هم 
حمالت دیگری علیه ما اتفاق خواهد افتاد. برای آنها چیز 
غریبي بود که یک دفعه این همه شناور و امکانات وارد 
خلیج فارس شدند. ما می دانستیم آنها مصمم اند و با یک بار 
بمباران برنمي گردند. بمباران هاي دیگری هم شروع شد. 
هواپیمای سوخو آمد، جنگنده میگ آمد، هواپیمای میراژ 
آمد. اغراق نیست اگر بگوییم آن روز ۱30 سورتي پرواز 
انجام شد. از صبح ما موردبمباران قرار گرفتیم تا مغرب که 

هوا تاریک شد و دیگر هواپیما نمي توانست ما را مورد هدف 
قرار بدهد. در این جریان، وضعیت خاصي اتفاق افتاد. آنجا 
۱0تا شهید و 30تا زخمي دادیم، اما مصمم و قوي بودیم؛ 
چون مي دانستیم این پل باید ایجاد شود و اگر ایجاد نشود، 
ادامه دور تک امکان ندارد. رزمندگان با توکل به خدا و 
شهامت و رشادت و توسلي که داشتند، ذره اي عقب نشیني 
نکردند. حتي در این جریان یک شناور شخصي وقتی شدت 
حمالت را دید، خواست برگردد عقب که بهش تذکر دادیم 

باالخره  کردیم.  منصرفش  و 
این  دریایي  نیروی  بچه هاي 
کار بزرگ را آنجا انجام دادند 
اروند  وارد  را  محموله  ما  و 

کردیم.«

شناسایی 
روند  مورد  در  فرمانده  این 
دریایی  نیروی  شناسایی های 
سپاه در عملیات والفجر8 گفت: 
»بحث دریانوردي در آب هاي 
کم عمق، باتوجه به شناورهایي 

که داشتیم و ناآشنایي با منطقه شمال خلیج فارس، این 
منطقه  روي  کاملي  شناسایي  که  مي طلبید  را  موضوع 
خور  و  گویان*  بهمنشیر،  مخصوصاً  خلیج فارس  شمالي 
موسي داشته باشیم. قبل از اینکه بحث عملیات کاروان ها 
و بحث نقل وانتقال امکانات و تجهیزات صورت بگیرد، چند 
مسیر متصور بود که کار انجام بگیرد و از آن دو مسیر این 
امکانات را انتقال بدهیم. یکی خور موسي که می بایست 

*. یکی از خورهای کوچک منشعب شده از خور موسی.

سردار محمدی:
همه  والفجر8  عملیات  از  قبل 
می دانستند که انتقال تجهیزات 
و  توپ ها  و  مهندسي  سنگین 
تانک ها و حجم عمده مهمات 
و تسلیحات با شناورهاي سبک 
و امکانات و تدابیری که تدارک 
اروندرود  از  بود،  دیده شــده 

امکانپذیر نبود.
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از کانال به خور موسي به خلیج فارس ورود مي کردیم، از 
البکر  خروجي خور موسي مي آمدیم و از کنار سکوهاي 
مي گذشتیم و به اروند مي رسیدیم؛ که این عماًل باتوجه به 
نقشه ها  روي  اگر  نبود.  امکان پذیر  تقریباً  درتیررس بودن 
دقت کنیم، می بینیم که ازلحاظ قانوني و بین المللي ما 
کنیم.  دریانوردي  می توانیم  بین المللی  آب های  در  فقط 
ما می بایست باتوجه به آبخور شناورهایمان عملیات انجام 
می دادیم. یک شناور هم داشتیم به نام قربان* که تقریباً 4 
تا 4/5 متر آبخور داشت؛ یعني بزرگ ترین شناوری که آنجا 
داشتیم این نوع شناور بود و باتوجه به مسیري که ازلحاظ 
قانوني می توانستیم اقدام کنیم، در تیررس سکوهاي البکر 
و مخصوصاً االمیه بودیم و تقریباً غیرقابل گذر بود. جاي 
دیگری که مشخص شد، تقریباً توي کانال خور موسي، 
هست،  جزیره  یک  ناخدا  قبر  به  نرسیده   39  40 بویه 
به سمت راست که مي پیچیدیم یک پاسگاه نیروي انتظامي 
بود و توي آبراه ها به خور گوبان وارد مي شدیم، از گوبان 
خلیج فارس  جزرومد  مي کردیم.  پیدا  راه  خلیج فارس  به 
هم توي شمال حداقل 4 3 است؛ یعني شناورهایي که 
توي گلف ای جنسی مستقر بود مي آمد مستقر مي شد و 
نفر به راحتی از عرشه روي اسکله پیاده مي شد. جزر که 
مي شد مي دیدي اصاًل شناور پیدا نیست و دکل و عرشه کاًل 
رفته اند پایین؛ این قدر نشست آب داشتیم و باتوجه به این 
موضوع خروج از این آبراه ها و نهرها بسیار سخت و مشکل 
بود. می بایست قبلش شناسایي صورت مي گرفت و مسیر 
و راه را مشخص مي کردیم. برای این موضوع تقریباً 48 
ساعت با یک فروند شناور ازطریق خور گوبان کل جزومد 
دریانوردي  قابل  که  مسیرهایي  و  کردیم  بررسي  را  آنجا 

*. یک نوع یدک کش.

فانوس  و  و طناب  وزنه  به وسیله  را مشخص کردیم.  بود 
براي شب کل این مسیر را عالمت گذاري کردیم. خروج 
از نهر گویان و ورودش به بهمنشیر این دو قسمتي که 
بیشتر تردد ما اینجا بود و از بهمنشیر که خارج مي شدیم 
باتوجه به ورودی بهمنشیر که تقریباً یک دکلي داشت توي 
آب و شناورها آنجا قرار مي گرفتند و به منطقه اروند وارد 
این نهرها،  در پیچ هاي  مي شدند. در زمان مد مخصوصاً 
باتوجه به بستر آبي و بستر زمیني که آنجا بود، فضاهایي 
ایجاد مي شد که اصاًل قابل مشاهده نبود و اکثر شناورهاي 
ما هم در سر این پیچ هاي بلند به زمین مي نشستند. اتفاق 
افتاد که یک شناور حدود 40 روز توي همین منطقه خور 
گوبان روي خشکي بود. باالخره به دلیل الزامات و نیازهایي 
که وجود داشت، این منطقه کاًل شناسایي، بویه گذاري و 
عالمت گذاري و مسیر کاروان ها و رفت وآمد این شناورها 
تقریباً در طول عملیات والفجر8 مشخص شد و راحت تر از 

روزهاي اول این کار را انجام مي دادند.«

ایثار و شجاعت
در بخش دیگری از این جلسه آقای مظفري فرمانده یکی 
از شناورهای یدک کش، با بیان خاطراتی از عملیات، درباره 
نکات مهمی که در موفقیت رزمندگان تأثیر داشت گفت: 
»زماني که ما حرکت کردیم، با آقاي جعفر حسن زاده آمدیم 
تا جایي که آقاي محمدي برای سوخت گیري و تهیه آب 
ُشرب موردنیاز مشخص کرده بود. ما به دو تن آب احتیاج 
داشتیم؛ چون آنجا نمي توانستیم آبگیري کنیم، گفت بیایید 
به اسکله اي که توي بهمنشیر گذاشته اند و آنجا آب بزنید. 
زماني که رسیدیم، آقاي محمدی گفت سریع آماده شوید 
که ساعت 5 حرکت بکنید؛ چون زمان باید طوری تنظیم 
می شد که اوالً حرکت در اروند در شب انجام  شود، ثانیاً 
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وضعیت آب باید در حالت مد قرار می گرفت. در فاصله زمانی 
که درخواست 2 تن آب کردیم و منتظر رسیدن آب بودیم، 
آقاي محمدي گفت که اآلن ازطریق قرارگاه خاتم با تهران 
تماس گرفتند و گفتند که وضعیت آب در ساعت 5 عصر 
برای حرکت خیلي عالي است. ما که کنار آب بودیم گفتیم 
وضعیت آب که ما اآلن داریم مي بینیم، جزر است، حاال اینها 
مي گویند مد است؟ ما اآلن داریم علناً مي بینیم. گفت شما 
حاال پیگیر شوید ببینید مي توانید وضعیت جزرومد را توی 
چند ساعت که فرصت داریم به دست بیاورید یا نه. من و 
یکی از بچه ها کنار آب نشستیم و یک تکه چوب برداشتیم 
تا به صورت تجربي جزرومد را اندازه گیری کنیم. کنار اسکله 
که  بودیم  جزرومد  اندازه گیری  مشغول  و  بودیم  نشسته 
هم زمان دو تن آب هم براي ما آمد. با این وضعیت استرس 
کار و... بچه ها لوله را به جاي اینکه توی مخزن آب بگذارند، 
گذاشتند توی مخزن سوخت. ما هم نمي دانستیم. بعد از چند 
لحظه بچه ها داد زدند که چنین وضعیتی پیش آمده است. 
حاال ما وضعیت جزرومد دستمان نیامده، فتح اهلل محمدی 
هم که نیست. خیلي هم تأکید کردند که چند ساعت بعد ما 
حرکت مي کنیم. خیلي ها رفتند پیش حاجي گفتند حاجي، 
عجله نکن، همچنین اتفاقي افتاده، ما چه کار کنیم؟ حاجي 
توی آن لحظه جمله اي گفت که واقعاً برای ما سنگین بود. 
البته اگر حاجي چنین صحبتي نکرده بود، اصالً این کار هم 
انجام نمي شد. گفت بعضي وقت ها آدم به نیروهایش شک 
مي کند. این خیلي حرف بزرگي بود. حاجي با این حرف 
مي خواست غیرت بچه ها را تکان بدهد که بتوانند کار انجام 
بدهند. همین طور هم شد. توي یک ساعت هم جزرومد را 
چک کردیم، هم بچه ها لخت شدند و علناً با یک پیژامه کوتاه 
درِ مخزن سوخت را باز کردند، رفتند داخل مخزن سوخت 
برای تخلیه آب. بعضاً ما به خاطر اینکه آب پایین رفته بود، 

نمي توانستیم DeRain * بکنیم و تخلیه آب بکنیم. بچه ها 
داخل سطل دربسته وزنه مي گذاشتند، مي بردیم زیر زیر، در 
را باز مي کردیم آنجا، آب ها را پر می کردیم، در را مي بستیم، 
مي آمدیم باال و تخلیه مي کردیم. توي یک ساعت 2 تن آب 
را از مخزن سوخت خالي  کردیم. حاال شما فکر بکنید مایي 
که دنبال آب بودیم، با این وضعیتي که پیش آمده بود، 2 
تن آب توی یک ساعت تخلیه شد. موتور ژنراتور هواگیري 
شد و سریع هم رفتیم طرف حاجي، گفتیم حاجي، خیلي 

هم  ما  بود،  سنگینی  حرف 
حرف ها  این  اگر  و  پذیرفتیم 
انجام  کار  اصالً  بودید  نزده  را 
سر  و  کرد  خنده اي  نمي شد. 
ما را بوسید؛ گفت بروید سریع، 
که باید ساعت 5 آماده باشید. 
ولي به حاجي گفتیم جزرومد 
این است. گفت هرچي که شما 
است،  مد  مي گیرید  نظر  در 
هماهنگ  حسن زاده  آقاي  با 
باشید و بروید. واقعاً شما اآلن 
فکر بکنید توي آن وضعیت 4، 

5 نفر در این مخزن سوخت چه مي کردند. خدا شاهد است 
تا اروند هیچ کس حمام نکرد، کل این بدن ها از گازوئیلی که 
رویشان ریخته بود، قرمز شده بود. بچه ها مي سوختند، ولي 
با این وضعیت تا شب ادامه دادیم. نزدیک دهنه که رسیدیم 
متأسفانه یک اتفاق دیگر هم براي ما افتاد. چون که سکان ها، 
یدک کش ها و ذوالجناح به وسیله سیم یا زنجیر به اتاق سکان 
و حمل بود. یکی از سیم هاي سکان از یک طرف سکان 

*. تخلیه مایعات از مخزن به وسیله شیرهای مربوط.

والفجر8  عملیــات  دوم  روز 
مجموعه اي  شناورهاي  اولین 
توي  بود،  تشکیل شــده  که 
که 2تا  کرد  پیدا  اروند حضور 
به  کوچک  لندینگراف  شناور 

نام چیرو 1 و چیرو 2بود.
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بریده شد و ما بدون سکان شدیم. ولي باز هم اطالع  دادیم 
به حاجي و  گفتیم اآلن چه اتفاقي افتاده است. حاجي هم 
 گفت سریعاً انجام بدهید. ذوالجناح اتاقي داشت باال که جایي 
که سکان مي چرخید زیرش این خیلي جاي تنگي بود چون 
سیمش شل شده بود حالت استانداردش از بین رفته بود. یک 
سرباز داشتیم به اسم آقاي مهدي، نشسته بود پایش توی 
شکمش، دستش را مي گرفت زیر سیم گردش سکان که 
این شل نشود. به هرحال این دوتا خطر را گذراندیم و مسیر 
را ادامه دادیم به طرف اروند. نزدیک اروند که رسیدیم، توی 
بي سیم کانال ۱6 بین المللي شروع کردیم به صلوات فرستادن 
که صحیح و سالمت رسیدیم. بعد آنجا از آقاي شریفیان 
فرمانده یدک کش آبادان، کمک گرفتیم که آمدند آنجا بارج 

را از ما گرفتند.

اشتباهات و ایرادات تاکتیکی
به طورکلي برخی از کساني که وارد عملیات هاي دریایی 
شده بودند، آموزش هاي رزم را ندیده بودند و با همت و 
اراده اي که درونشان وجود داشت و با توکلي که به خدا 
داشتند، ورود مي کردند و کارها را انجام مي دادند. لذا توي 
این کارها اشتباهات زیادي هم می شد و هرکدام اآلن یک 
عبرت و تجربه است براي نسل  حاضر و نسل آینده که 
امور را به دست مي گیرند. یک مطلبي را در همین باره 
عرض کنم که اشتباه و بي تجربگي را مي رساند. مدتي از 
عملیات که گذشته بود، قرار بر این شد که پل زمیني 
روي اروند ایجاد شود که بعداً معروف شد به پل بعثت. 
نیمه رسید، شناورهاي ما  به  این پل  زمانی  که ساخت 
پشت پل بودند؛ یعني اگر پل بسته مي شد، شناورهاي 
ما دیگر نمي توانستند بیایند توي اروند. خوب بعضي از 
این ور.  آنها نبود کم کم آوردیم  نیازي به  شناورها را که 

چند تا شناور ازجمله چیرو* آنجا مانده بود. چیرو متعلق 
آن  به وسیله  و  بود  هرمزگان  منطقه اي  آب  سازمان  به 
تأکید  کار  این  مسئول  به  ما  می بردند.  آب  جزایر  برای 
کردیم که قبل از اتمام ساخت پل، این شناور را به این ور 
انتقال بدهید. گفت حتماً این کار را مي کنیم. یک روز ما 
رفتیم کنار پل، دیدیم که اشتباهی صورت گرفته است 
و چیرو پشت پل مانده و پل هم بسته شده. خوب خیلي 
ناراحت شدیم. گفتیم خوب حاال که یک کاري کردي، 
مسئولیت انتقال این را هم خودت به عهده بگیر. پل هم 
که دیگر باز شده بود. لشکرها با سختي هایي که در این 
مدت کشیده بودند ولع عجیبي براي انتقال امکاناتشان 
داشتند. رفت وآمد بسیار زیاد بود. یعنی اگر زمان کوتاهي 
هم پل بسته مي شد، باتوجه به پاتک هاي دشمن ممکن 
بود جبهه به خطر بیفتد. لذا قرار شد که این کار را انجام 
بدهد. با قرارگاه خاتم برنامه ریزي کردیم زماني که ترددها 
و  رفت  ایشان  زمان  آن  بشود.  بسته  جاده  باشد،  کمتر 
این شناور  آماده کردند،  آوردند  بزرگ هم  2تا جرثقیل 
این  و 2تا جرثقیل  بسته شد  پل. جاده  آوردیم کنار  را 
البته  که  پل؛  این ور  گذاشتند  کردند  بلند  و  گرفتند  را 
یک ترافیک چند کیلومتري پشت این پل ایجاد شد و 

الحمدهلل این کار انجام شد.
یک اشکال تاکتیکي که توی کار ما وجود داشت این 
بود که ما توپ را گذاشته بودیم روی بارج. ما مي توانستیم 
توپ ها را روي شناور دیگري بگذاریم. دشمن که مي آمد 
پل را بزند، هم پل را مي زد و هم توپ را. دوم اینکه عراق 
داشت.  هوایي  برتري  خلیج فارس  شمال  در  به خصوص 
لذا غریب گیر کردیم،  ما هیچ پوشش هوایي نداشتیم، 

*. اسم یک شناور لندینگرافت.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

185

خیلي غریب توي یک منطقه برهوت. توي آب هیچ کس 
بمبي که مي خورد  بود. هر  و خدا  بودیم  ما  فقط  نبود، 
از کار مي افتاد و قدرت  از توپ هاي ما  بارج، یکي  روي 
مي آمد  آتش ها  قدرت  وقتي  مي آورد.  پایین  را  ما  آتش  
پایین، ما آسیب پذیرتر مي شدیم. این رویه ادامه داشت. 
مورد  ما  و  ناوچه هم جدا شد  االمیه  از سکوهاي  حتي 
البته جرأت نمي کردند  هدف سطحي هم قرار گرفتیم. 
جلوتر بیایند؛ چون ناوچه ها طارق بود و مي دانستند توي 
2تا  اگر  ما  نمي شوند.  ما  حریف  سطحي  درگیري هاي 
ناوچه طارق هم داشتیم کافي بود. به لحاظ مادي امکانات 
مي دیدیم  معنوي  دید  از  ولي  نبود،  قابل بحث  اصاًل  ما 
برادري که دوتا شهید داده بود، خدا شاهد است، خم به 
ابرو نیاورد و حتي تا لحظه  آخر هم جنگید. وقتي که دوتا 

برادرش شهید شد، خودش رفت روی همان توپ.«

پرسش و پاسخ
مطرح  را  سؤاالتی  جلسه،  پایان  در  شرکت کنندگان 
کردند و استادان پاسخ هایی را بیان کردند که حاوی 
نکات قابل توجهی بود. اهم پرسش ها و پاسخ ها به این 

شرح است:
سؤال: ۱. آیا در طرح کلي عملیات والفجر8 موضوع 

دریایي پیش بیني شده بود؛ یعني از اول طرح مانوري 
که ریختند به شما هم ابالغ شده بود که بیایید و این 
کار را انجام بدهید یا نه، رفتند وسط عملیات و دیدند 
که نمي شود عملیات را پیش برد و آن موقع به شما 
انجام  نحوي  چه  به  شما  را  هماهنگي ها   .2 گفتند؟ 
مي دادید؛ تحت نظر قرارگاه این کار را انجام مي دادید 

یا به عنوان یگان مستقل این کار را انجام مي دادید؟
پاسخ: اول عرض کنم که شما حتماً اطالع دارید که 

در آن زمان امور خیلي سازمان یافته انجام نمي شد. 
با واقعیت هاي آن  این چیزهایي که شما مي خوانید 
زمان، خیلي با هم متفاوت اند. به همین دلیل هنوز 
افتاده  اتفاق  که  از چیزهایي  از خیلي  مکتوبي  سند 
است، نداریم. اما جریان پشتیباني دریایي، از قبل از 
عملیات هماهنگ شده بود. نه به صورت ابالغیه هایي 
قبل  ولي  نه،  به این صورت  مدنظر شماست،  اآلن  که 
از عملیات جلساتي درباره این موضوع برگزار شد و 
بعد هم سازماني برایش تعریف شد. در همین راستا، 
هماهنگي هایی با سازمان هاي دیگر صورت گرفته بود 
اینها  همه  گرفت.  قرار  ما  دراختیار  شناورهایشان  و 
وجود داشت. بنابراین هماهنگي که بخش اول سؤال 
جنابعالي بود، کاماًل قبل از عملیات صورت گرفته بود 
و این توي کلیت عملیات دیده می شد. درباره نکته 
دوم که اشاره کردید باید بگویم براي هماهنگي هاي 
بعدي ازنظر سازمانی ما تحت امر قرارگاه نوح بودیم. 
امکان رعایت  باز هم توي عملیات دیگر خیلي  ولي 
ارتباطات نبود. لذا آنجا بیشتر آقاي مهندس عندلیب 
بود که گروه مهندسي را پیگیري مي کرد و مثاًل ما 
بیشتر با او جلساتي داشتیم. یا براي لجستیک، بیشتر 
ازلحاظ  مي کردیم.  برقرار  ارتباط  آبرومند  آقای  با 
سازمانی تحت امر قرارگاه نوح بودیم، ولي عماًل همه 
خاتم  قرارگاه  و  آقایان  این  هماهنگي  با  کارها  این 
امورات  اآلن  مثل  دقیقاً  که  نبود  این  مي شد.  انجام 
حتماً از کانال خودش بگذرد؛ این طوري نبود. لذا من 
آمده  کار  این  براي  و  مي دانستم  را  قرارگاه  نظرات 
بودیم و بنابراین مشابه با ایده هایي که آنها داشتند، 
با قرارگاه خاتم)ص( هماهنگ بودیم و کارها را انجام 

مي دادیم.
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آقاي دهقان قائم مقام منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 
نیز در این رابطه افزود: در تکمیل صحبت هاي آقاي محمدي 
اضافه کنم که این عملیات به اصطالح امروزي، دریا قایق پایه 
بود و به خاطر همین هم فرمانده نیروي دریایي وقت )آقای 
عالیی( را گذاشتند فرمانده قرارگاه نوح و چند لشکر مثل 
لشکر4۱ ثاراهلل)ع( به فرماندهي قاسم سلیماني تحت امر این 
قرارگاه قرار دادند و چون مي دانستند مشکالتي که حین 
عملیات و قبل و حتي بعد از عملیات پیش مي آید، عمدتاً به 
دریا برمي گردد، بنابراین، قبل 
از عملیات پیش بیني  شده بود 
که این مأموریت را به نیروي 
لشکرهاي  و  بدهند  دریایي 
بزرگي را تحت امر این قرارگاه 

قرار دهند. 
سؤال: چرا پایگاهتان را در 

بهمنشیر قرار دادید؟
پاسخ: ما چـاره اي نداشتیم؛ 

یعني جاي مناسبي براي این 
موضوع نداشتـیم. نقطــه اي 
بود توی قفاص، منطقه سه 
توي  از  مستقیم  که  داشت  آنجا  در  نقطه اي  دریایی 
قفاص مي رفت توي شوره زارها. یک  خوري بود اسمش 
را نمي دانم مدت ها آن پایگاه را داشت. یا باید مي رفتیم 
آنجا که اگر مي رفتیم، بعد براي رهاشدنمان زمان زیادي 
بررسي  برسیم.  آزاد  آب هاي  به  دوباره  که  بود  الزم 
بود؛  بهمنشیر  دهانه  نقطه،  مناسب ترین  کردیم،  که 
انتهایي ترین نقطه اي که امکان حضور ازطریق خشکي 
وجود داشت، بعد از پایگاه قفاص که پایگاه نیرو دریایي 
ارتش آنجا مستقر بودند. بنابراین چاره ای نداشتیم؛ یعني 

در اصل از بوسیف* که مي آمدید بیرون که به آب هاي 
آزاد برسید، باید یک مسیري مي آمدید که به دهانه اروند 

برسید و دوباره باید مي رفتید توی بهمنشیر.
این  در  استعدادی  چه  با  دریایی  نیروی   .۱ سؤال: 

عملیات شرکت کرد؟ 2. نیروی دریای دقیقاً در این 
نقش پشتیبانی  آیا صرفاً  عملیات چه نقشی داشت؛ 

داشت یا نقش رزمي هم بر عهده اش بود؟
مطلوبـي  آمـار  سـازماني  اسـتعداد  دربـاره  پاسـخ: 

نـدارم. اآلن می شـود اسـم شـناورهایي کـه بودنـد را 
گفـت، ولـي بسـیاري از ایـن مسـائل مسـتند نشـده 
اینکـه اسـتعداد دقیقـي خدمـت شـما  لـذا  اسـت؛ 
عـرض کنـم، نـه ایـن را نداریـم. امـا دربـاره حضـور 
کـه  کـردم  عـرض  رزم  بخـش  در  دریایـي  نیـروی 
قـرارگاه نـوح کـه فرمانـده وقتـش آقاي عالیـي بود، 
چنـد تـا لشـکر تحـت امرشـان بـود کـه در عملیات 
حضـور داشـتند، ولي بخشـي کـه ما امـورات دریایي 

را انجـام مي دادیـم، نقـش رزمـی نداشـتیم.
نیروی دریایی،  این سؤال درباره نقش  در تکمیل 
آن  در  ما  که  امیرالمؤمنین)ع(  ناوتیپ  که  کنم  اضافه 
حضور داشتیم 2، 3 تا نقش توي عملیات ایفا مي کرد. 
یک نقش را گردان ادواتمان داشت که در شب عملیات 
آتش پشتیباني یگان ها را تأمین مي کرد. ناوگروه ها هم 
عالوه بر نقش انتقال یگان هاي رزمي، دراختیار لشکر4۱ 

ثاراهلل)ع( و تیپ33 المهدي)عج( بود.
و  مسئوالن  از  برخی  اینکه  ماجرای   .۱ سؤال: 

یگان  یک  ما  می گویند  پیاده  لشکرهای  فرماندهان 
داشت،  شرکت  عملیات ها  در  که  داشتیم  دریایی 

*. یکی از خورهای کوچک منشعب از خور موسی.

قبل از اینکه نیروی دریای سپاه 
تشکیل شــود، یگان دریایي 
شکل گرفت. حدود شهریور 61 
در بوشهر قبل از عملیات خیبر 
یگان دریایــي به وجود آمد و 
اولین فرمانــده یگان دریایي 

سردار رسول یاحي بود.
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شکل  سپاه  دریای  نیروی   64 سال  مگر  چیست؟ 
تحت  باید  دریایی  یگان  یک  چرا  پس  بود؟  نگرفته 
امر یک لشکر پیاده باشد؟ و اینکه در چنین مواردی 

محوریت با نیروی دریایی بوده است یا لشکر پیاده؟
که  کنم  عرض  سؤالتان  اول  بخش  درباره  پاسخ: 

مي شد،  بحثشان  که  لشکرها  دریایي  یگان هاي  آن 
تعدادي قایق هاي سبک آبي خاکي بودند که دراختیار 
لشکرها بود و جزئي از سازمان آنها بود و این موضوع 
عملیات  یک  که  گرفت  شکل  خیبر  عملیات  از  هم 
نیروها و  بودند  بود. همه لشکرها مجبور  آبي خاکي 
امکاناتشان را با قایق به ساحل دشمن انتقال بدهند. 
بعد از خیبر، لشکرها این سازمان ها را براي خودشان 
حفظ کردند و مطلقاً تداخلي با نیروي دریایي نداشت. 
سؤال: چه نیازي سبب شد که امام فرمان تشکیل سه 

نیرو را دادند؟ مشخصاً درباره تشکیل نیروی دریایی 
توضیح بفرمایید و اینکه بچه هاي نیروي دریایي قبل 

از دستور امام کجا فعالیت مي کردند؟
پاسخ: قبل از اینکه نیروی دریای سپاه تشکیل شود، یگان 

دریایي شکل گرفت. حدود شهریور 6۱ در بوشهر قبل از 
عملیات خیبر یگان دریایي به وجود آمد و اولین فرمانده 
یگان دریایي سردار رسول یاحي بود. ایده  فرماندهان سپاه 
آن زمان از تشکیل یگان، بیش از حضور در دریا، حضور 
در عملیات هاي آبي خاکي مثل خیبر و بدر بود. چون قبل 
از خیبر این یگان را تشکیل دادند و بعد از خیبر هم شروع 
کردند به آموزش و تهیه قایق و لنج و...؛ یعني انگیزه قوي 
تشکیل یگان براي حضور مفید و مؤثر توي عملیات هاي 
آبي خاکي به خصوص خیبر بود. خیبر که انجام شد، بدر 
شروع شد، بعد وقتي که نیازهاي آبي را متوجه شدند 
شروع کردند به ارتقادادن یگان دریایی و تبدیل شد به 

قرارگاه نوح نبي. اما درباره اینکه چرا نیروي دریایي به 
وجود آمد و چه ضرورتي داشت، باید بگویم در یک مقطعي 
از جنگ، دشمن به دو دلیل روی خلیج فارس تمرکز کرده 
بود؛ یکی قطع شریان نفت ما که تنها ممر درآمدي کشور 
بود و دیگری قطع شریان اقتصادي ما و ممانعت از ورود 
که  باتوجه به محدودیت هایي  مایحتاج کشور.  و  کاالها 
در جنگ کالسیک با اینها داشتیم و اینها این موضوع 
را مي دانستند، هم شرقي ها و هم غربي ها شدیداً اینها را 

حمایت مي کردند و امکانات 
را  زمان  آن  پیشرفته  بسیار 
می گذاشتند.  دراختیارشان 
به صورت  فرانسوی ها  حتي 
با خلبان  اجاره اي هواپیماي 
و  دادند  اجاره  عراقي ها  به 
را  زیادي  بسیار  فشار  یک 
درواقع  و  بودند  کرده  اعمال 
جنگ  کار  در  بن بست  یک 
ادامه  اگر  و  می کردند  ایجاد 
پیدا مي کرد قطعاً جبهه هاي 
زمیني ما مشکل پیدا مي کرد. 

لذا تصمیم گرفته شد و اصرار بر این بود که نیروهاي 
نامنظم به همان طریقي که در جبهه  زمیني  انقالبي 
ورود پیدا کردند و باعث زمین گیرشدن دشمن و تفوق 

بر دشمن شدند، بایستي توي دریا هم حضور پیدا کنند.
هدایت  و  فرماندهي  درباره  بیشتري  توضیحات  سؤال: 

خودتان قبل از حرکت که به شما گفته بودند باید این 
کار را انجام بدهید و حین حرکت، خصوصاً زماني که مورد 
حمله هوایي قرار گرفتید و تدبیرهایی که در بحث توپ هاي 
پدافند داشتید، بفرمایید. در حین اولین حمله اي که به شما 

در سال 1361 ایده فرماندهان 
سپاه از تشکیل یگان دریایی، 
بیش از حضور در دریا، حضور 
در عملیات هاي آبي خاکي مثل 

نبردهای خیبر و بدر بود.



نقش نیروی دریایی سپاه در عملیات والفجر8

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

188

شد، چه واکنشي نشان دادید؛ چه تدبیري کردید؟ اساساً 
درباره تدابیر فرماندهی در این عملیات ها توضیح بفرمایید 

تا دانشجویان به صورت تطبیقی استفاده کنند.
پاسخ: یک جلسه توجیهي براي همه فرماندهان داشتیم 

و شیوه کار را گفتیم. گفتیم بچه ها، به ما حمله خواهد 
باشد.  این حد  البته تصور نمي شد که حمله در  شد. 
به هرحال این جلسه توجیهي بود. گفتیم توپ ها ما را 
پوشش هوایي خواهند داد و تا اآلن این توپ ها از پس 
حمله هایي که شده برآمده اند. بعد با همه بچه ها ارتباط 
بي سیمي داشتیم، با همه شناورها. من به عنوان یکي 
از فرماندهان شناورها در یکي از طارق ها مستقر بودم 
و از آنجا همه کاروان ها را با بي سیم هدایت و کنترل 
مي کردم. فرماندهی هم که ازطرف قرارگاه خاتم در آن 
عملیات حضور داشت توپ ها را هدایت مي کرد. وقتی 
توجیه ها انجام شد و شیوه حرکت توضیح داده شد، ما 
حرکت را آغاز کردیم. حرکت، فرم حرکت، شکل حرکت 
و آرایش حرکت را من کنترل مي کردم. وقتي که مورد 
هدف قرار گرفتیم باتوجه به تجربه ای که داشتیم، خیلي 
نباختم.  را  خودم  اصالً  بنابراین،  نبود،  عجیبي  اتفاق 
بچه ها.  به  دادم  کامل  هشیاري  و  بودم  مسلط  خیلي 
منتظر حمله  یعني  آقایان، حمله ها شروع شد  گفتم 

بعدي باشید. و مواظب بودم که کسي از ستون خارج 
شناورهای  که  داشت  وجود  احتمال  این  چون  نشود. 
بومی که به کار گرفته بودیم بترسند؛ چون این حمالت 
برای آنها خیلی عجیب و وحشت آور بود. تصور کنید 
جنگنده ها با آن هیبت و سرعت می آمدند، دیوار صوتی 
را می شکستند و بمباران می کردند. من مواظب بودم و با 
کسي هم شوخي نداشتم، لذا خیلي مسلط، آرام و قوي 
کار هدایت را انجام می دادم. البته با ساحل و فرماندهان 
باالدستی مان ارتباط داشتیم و رهنمودها را می گرفتیم.

آینده،  نبردهای  شرایط  و  ویژگی ها  باتوجه به  سؤال: 

آیا شما آموزش خاصي درباره این نوع آرایش دیده 
بودید که به نیروهایتان گفتید پشت سرهم بیایند و 

این یک برنامه تاکتیکي خاص بود؟
پاسخ: ما توی ناوبری خیلي محدودیت داشتیم و نگران 

بودیم که بچه ها به گل نزنند و خیلی هم داخل دریا نروند. 
منو به جاي دیگه مشغول نکنن به شناور این ور به شناور 
آن ور. بنابراین با آرایشی غیر از این آرایش، کنترل سخت 
می شد. شرایط جغرافیایي وسط دریا هم اجازه نمي داد که 
هرکسي هرجا دوست داشته باشد برود. ما از چپ و راست 
و به وسیله انواع ادوات مثل هلی کوپتر، توپ و جنگنده های 
دشمن تهدید می شدیم و در وضعیت خاصي قرار داشتیم.


