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یادمان اروند رود

منطقه عملیاتی والفجر8
رودخانه اروند
دو رودخانه دجله و فرات در خاک عراق بهطور
جداگانه جریان دارند و در شهر القرنه به یکدیگر
پیوسته و بهسوی ایران و شهر خرمشهر امتداد
مییابند .این رودخانه از شهر القرنه تا پاسگاه نزدیک
خرمشهر و منطقه جزیره بوارین به نام شطالعرب
معروف است و در این ناحیه بخشی از آب رودخانه
کارون در ایران نیز به آن میریزد .از این قسمت که
رودخانه کارون به شطالعرب وصل میشود تا رسیدن
به خلیجفارس ،اروندرود نام دارد .البته این نام مربوط
به سالهای اخیر نیست ،بلکه سابقه چند صدساله
دارد و در نقشههای جغرافیای جهانی در تمامی
دانشگاههای معتبر دنیا از قدیماالیام بر این موضوع
اتفاقنظر دارند 1732 .سند معتبر در جهان موجود
است که بر نام اروند یا اروندرود تأکید دارد و از این
تعداد  1204سند غیرایرانی است.
طول رودخانه اروند از ابتدای آن در شهر القرنه
تا دهانه خلیجفارس 196 ،کیلومتر است که 100
کیلومتر آن در عراق و  96کیلومتر آن مرز آبی
مشترک ایران و عراق میباشد .در سال  ،1351درپی

تهاجم نظامی عراق با هدف دستیابی به مالکیت
کامل اروند ،بهخصوص در منطقه خسروآباد ،بین دو
کشور عراق (مهاجم) و ایران (مدافع) درگیری نظامی
رخ داد .در این هنگام ،چند کشور بهعنوان واسطه
صلح دست به اقداماتی زدند تا این درگیریهای
نظامی به جنگ تبدیل نشود .سرانجام قرار شد سران
دو کشور در الجزایر به گفتوگو پرداخته و مشکل
را حل کنند .نتیجه این مذاکرات درقالب قراردادی
موسوم به موافقتنامه  1975الجزیره منعقد گردید
و با پایانگرفتن درگیری نظامی ،مرز بین دو کشور
وسط رودخانه اروند (خطالقعر) تعیین شد ،که به
خط تالوگ هم معروف است.
اروند یکی از رودخانههای بزرگ جهان است
که ضمن قابلیتهای متعدد و باارزش خود ،قابل
کشتیرانی برای کشتیهای نظامی و تجاری نیز
میباشد .رودخانه اروند دارای چهار حرکت بعضاً
همزمان است و در هر چند کیلومتر ،یک حرکت
متضاد نسبت به نقاط دیگر آن دارد ،این حرکتها
عبارتاند از .1 :حرکت رودخانه بهسمت دریا.2 .
حرکت ازسمت دریا بهسمت رودخانه .3 .جزر آب

سال سیزدهم

شماره پنجاه و سوم

تابستان 1394

87

یادمان اروند

(پایینرفتن) .4 .مد آب (باالآمدن).
سرعت آب بهطور متغیر بین  25الی  70کیلومتر
در ساعت است .عمق متوسط آب  19متر و با
خروش دائمی و هولناک است .اروند خروشی درونی
و زیرسطحی دارد ،علیرغم آنکه ظاهری آرام را نشان
میدهد .عرض رودخانه در مناطق مختلف بین 500
الی  1500متر متغیر است.
عملیات والفجر8
تا قبل از عملیات والفجر ،8در منطقه فاو هیچ
عملیاتی اجرا نشده بود .عملیات والفجر 8پس از
ماهها آموزش ،تدارک ،شناسایی ،آمادهسازی ،طراحی
و ...در ساعت  22:10روز  20بهمن  1364با رمز "یا
فاطمه الزهرا" در حدفاصل خسروآباد تا رأسالبیشه و
با عبور از رودخانه اروند آغاز شد .این عملیات دارای
اهداف سیاسی و نظامی ویژهای بود؛ ازجمله :تصرف
شهر فاو و تأسیسات بندری آن ،تصرف کامل بخش
انتهایی اروندرود در دهانه خلیجفارس؛ کوتاهکردن
دست نیروهای عراقی از خلیجفارس و قطع صدور
نفت عراق ازطریق دریا و تأمین امنیت دریایی برای
جمهوری اسالمی ایران و بهدستگرفتن شهر مهم
فاو و اخطار عملی جمهوری اسالمی ایران به رژیم
متجاوز عراق.
با گسترش سرپل گرفتهشده در رأسالبیشه،
کارخانه نمک و سایتهای موشکی و شهر فاو تصرف
شد و نیروهای خودی آماده مقابله با پاتکهای
احتمالی دشمن شدند .از سوی دیگر ،دشمن که در
آغاز عملیات ،با یگانهای موجود خود در منطقه به
مقابله با رزمندگان برخاسته بود ،پس از فروریختن
مواضعش ،یگانهای گارد را بهسرعت وارد نبرد کرد
تا با ایجاد وقفه ،فرصت الزم را برای ورود یگانهای
احتیاط خود فراهم آورد؛ اما یگانهای گارد نهتنها
نتوانستند در تثبیت مواضع آزادشده تأخیر ایجاد
کنند ،بلکه سازمانشان نیز متالشی شد و عقبنشینی
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کردند .ورود یگانهای احتیاط ارتش عراق به میدان
نبرد نیز مؤثر نبود و  75روز درگیری فقط بر آمار
تلفات و خسارتهایشان افزود .بدینترتیب ،سواحل
عراق در خلیجفارس و هممرز با کویت ،در تصرف
رزمندگان ایران باقی ماند.
در قسمتی از منطقه عملیاتی والفجر ،8بهطور
مشخص در بخشی از محور عملیاتی لشکر 25کربال
در این عملیات ،مقابل مسجد شهر فاو ،یادمانی
برای پاسداشت حماسهآفرینیها و جانفشانیهای
ث شده است که محل
رزمندگان در این عملیات احدا 
استقرار زائرانی است که درقالب کاروانهای راهیان
نور از مناطق عملیاتی بازدید میکنند.
دالیل اجرای عملیات والفجر 8در منطقه فاو
کشور عراق از طرفین منطقه فاو به آبهای آزاد
راه دارد .درواقع ،عراق از دو مسیر به خلیجفارس
دسترسی دارد :رودخانه اروند و خور عبداهلل که بین
جزیره فاو و جزیره بوبیان کویت قرارگرفته است.
شبهجزیره فاو ازنظر جغرافیایی به شکل یک مثلث
است .یکی از ویژگیهای خاص این منطقه این است
که تنها راه ارتباطی سرزمین عراق به دریای آزاد
است و به همین دلیل ،این مسیر از بعد اقتصادی
برای ورود کاال به عراق و نیز برای صادرات نفت این
کشور اهمیت بسیار دارد.
از بعد نظامی نیز محدودبودن قابلیت استقرار
نیروهــای رزمی و امکانپـذیر نــبودن گسترش
یگانهای زرهی و مکانیزه از ویژگیهای قابلتوجه
منطقه عملیاتی والفجر 8است .این منطقه قابلیت
پذیرش و گسترش حجم زیادی از نیرو را ندارد؛ زیرا
اکثر بخشهای زمین مثلث فاو پوشیده از درختان
نخل و باتالق است و به همین علت ،امکان استفاده
از واحدهای زرهی در آن بسیار محدود است؛ بنابراین
تانکها و نفربرهای دشمن نمیتوانستند بهراحتی در
این منطقه حرکت و مانور کنند .خودروها و یگانهای
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زرهی و مکانیزه نیز نمیتوانستند بهسادگی در آنجا
مستقر شوند.
ویژگی دیگری که موجب انتخاب این منطقه
برای اجرای عملیات شد ،این بود که پس از تصرف
مثلث فاو ،امکان تأمین کامل دو ضلع آن وجود
داشت؛ زیرا ازسمت اروندرود که محل عبور نیروهای
خودی بود ،دشمن حرکتی را نمیتوانست انجام دهد
و ازسمت خور عبداهلل نیز اجرای پاتک با قوای زمینی
امکانپذیر نبود .عالوهبراین ،ضلع سوم این منطقه
بهسمت خلیجفارس هم دراختیار قوای ایرانی قرار
داشت؛ بنابراین ،نیازی به پدافند پیرامانی نبود.
منطقه عملیاتی فاو
منــطقه عملیــاتی فــاو در میان رودخـانـــه اروند،
خلیجفـارس و خـور عبـداهلل محصـور اسـت .در 90
کیلومتـری شـمالغربی ایـن منطقـه ،شـهر صنعتـی
بصـره قـرار دارد کـه مسـیر آن خشـکی اسـت و در
جنوبغربـی آن بنـدر امالقصـر واقـع شـده اسـت.
شـبهجزیره فـاو بهدلیـل اینکـه از سـه طـرف در
میـان آب محصـور اسـت ،تحتتأثیـر جزرومـد آب

خلیجفـارس قـرار دارد و دارای رطوبـت دائمی اسـت.
قسـمت عمـده زمیـن منطقـه باتالقـی ،نـــمکزار
و سسـت اســت و تـردد وسـایل سـنگین بجـز روی
جادههـای منطقـه مثـل فـاو ـ بصـره در بخشهـای
دیگـر کـه فاقد جاده اسـت ،امکانپذیر نیسـت .عرض
مناطـق باتالقی در سـاحل رودخانـه در برخی مناطق
بـه چهار کیلومتر میرسـد .پوشـش سـاحل رودخانه
از چـوالن (بوتههـای بلند) و نی اسـت و بـه هر میزان
کـه رودخانـه بـه خلیجفـارس نزدیک میشـود ،عمق
چـوالن افزایـش مییابد .ارتفـاع چوالنهـا حداکثر 5
متـر و ارتفـاع نیزارهـا  3الـی  4متر اسـت.
سه جاده اصلی منطقه در زمان اجرای عملیات
والفجر 8عبارت بود از :جاده فاو ـ بصره به طول 91
کیلومتر ،جاده استراتژیک فاو ـ بصره معروف به
البحار به طول  82کیلومتر و جاده فاو ـ امالقصر به
طول  50کیلومتر .درواقع ارتباط بصره با فاو و بندر
امالقصر فقط ازطریق جادههای مذکور امکانپذیر
بود ،زیرا سایر قسمتهای زمین برای تردد وسایل
سنگین مناسب نبود.
براین اساس ،شبهجزیره فاو که در شمال

سال سیزدهم

شماره پنجاه و سوم

تابستان 1394

89

یادمان اروند

خلیجفارس و در منتهیالیه شهر بصره قراردارد ،از
موقعیت سیاسی ـ اقتصادی منحصربهفردی برخوردار
میباشد .تمامی ارتباطات اقتصادی عراق به شمال
خلیجفارس متأثر از این شبهجزیره است .همین امر
باتوجهبه عرض جغرافیایی منطقه فاو ،بیانگر یکی
از تنگناهای ژئوپلیتیک عراق است و ازدستدادن
این منطقه ،معضالت بسیاری را برای این کشور
درپیدارد.
مشکالت منطقه عملیاتی فاو (عملیات والفجر)8
طرحریزی و اجرای عملیات در منطقه فاو باوجود
تمام مزایا و ویژگیهای خاص آن ،مشکالتی اساسی
نیز پیش را داشت .مشکل اصلی برای طرحریزی
عملیات و شکستن خط اول دشمن ،وجود مانع
بزرگی به نام رودخانه اروند بود .هیچگاه رودخانه
بهمنزله یک معبر و محور اصلی و مطمئن برای
عبور عمده قوا محسوب نمیشود .عالوهبراین
رودخانه عریض بهعنوان اولین مانع ،ارتش بعثی
برای جلوگیری از نفوذ نیروهای شناسایی و اطالعاتی
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ایران ،سراسر ساحل رودخانه اروند را با انواع موانع و
استحکامات و سیمهای خاردار و شبکههای میلههای
خورشیدی و با ایجاد سنگرهای مناسب پوشانده بود،
طوریکه کسی نمیتوانست به مواضع دشمن نزدیک
شود .بنابراین ،آرایش موانع در کنار ساحل ،متناسب
با طرح پدافندی ارتش بعثی در این جبهه بود.
مانع دوم بر سر طرحریزی و اجرای عملیات،
وجود زمینهای باتالقی در شبهجزیره آبادان و در
عقبه نیروهای خودی بود .یگانهای رزمنده برای
تدارکات و پشتیبانی خود متکی به جادهها و معابر
وصولی محدود منطقه بودند.
سومین مانع ،رودخانه دیگری تقریباً بهموازات
اروندرود به نام بهمنشیر بود .این رودخانه که در
محدوده عقبه یگانهای خودی قرار داشت ،زمین
شبهجزیره آبادان را تقسیم نموده و یکی از موانع
طبیعی مهم در مسیر خطوط مواصالتی نیروهای
خودی تلقی میشد؛ بنابراین ،برای حل این مشکل
باید پلهایی روی آن احداث میگردید.

