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  پنجمگفتار چاپ  پيش

كه هشت سال اين دو كشور،  "جنگ ايران و عراق"بررسي و مطالعه 
كشورهاي منطقه و نزديك به كل جهان را تحت تأثير قرار داده بود و 

مركز . ها و ابعاد گوناگون ضروري است آثار آن هنوز باقي است، از جنبه
با همكاري و تالش محققان خود در اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 

اثر تدوين و منتشر كرده است كه اين  150از  نون بيشاين زمينه تاك
  .تالش همچنان ادامه دارد

از جمله  "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق"مجموعه 
مركز درباره جنگ تحميلي است اين و تحليلي  پژوهشيهاي  مجموعه

هاي تهاجم، جنگ بازيابي ثبات، تنبيه  ريشه(كنون سه جلد آن  كه تا
 وكتاب حاضر جلد سوم اين مجموعه است . منتشر شده است) متجاوز

تا  1361تير ( 10دوران پس از آزادي خرمشهر تا پايان عمليات والفجر
اين . گيرد در بر ميرا يا تعقيب متجاوز تنبيه  هدور) 1367فروردين 

تحليلي و با اولويت دادن به مسائل نظامي در عرصه  كتاب با رويكرد
ـ سياسي دارد و عالوه بر جنبه  و اقدام، نگاهي نظامي گيري متصمي

  .تاريخي، داراي ويژگي آموزشي نيز هست
 هاي كتاب كه در سالو چهارم سوم  ،دوم ،هاي چاپ اول نسخه

و براي  به اتمام رسيدمنتشر گرديد،  1390و  1387، 1384، 1379
. آن ضرورت يافت پنجممندان و محققان، چاپ  پاسخ به نياز عالقه

كه حسن استقبال آنها از اين  ضمن تشكر از اهل نظر و همه كساني
اسناد و تحقيقات دفاع اندركاران مركز  آثار، مشوق محققان و دست

ديم با يادآوري در پيمودن اين راه دشوار است، تقاضامن مقدس
  .ها و راهنمايي براي رفع آنها، دوستان خود را ياري فرماييد كاستي

  
  

  اسناد و تحقيقات دفاع مقدسمركز 
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  گفتار پيش
  

تـرين   بريم، اهميت بازنگري دربارة مهـم  اكنون كه در واپسين روزهاي سدة بيستم به سر مي
هاي  هاي بنيادي در همة عرصه سدة بيستم عصر دگرگوني. شود تحوالت اين قرن بيشتر مي

در ايـن قـرن جهـان شـاهد وقـوع      . زندگي بشري و از آن جمله عرصة امنيتـي بـوده اسـت   
هاي سنگين جاني و مـالي را بـه بـار     ابه آغاز شدند و خسارتهايي بود كه با هدف مش جنگ
ه نه اند ك ترين تحولي بوده ها اصلي در ميان تحوالت بزرگ و كوچك اين قرن، جنگ. آوردند

ها نيز به آنها حساسـيت نشـان داده و در نهايـت هـم در      انسان ازها بلكه بسياري  تنها دولت
  .اند مورد آنها ابراز انزجار كرده

تـوان بـه    هاي پاياني اين قرن چندين جنگ بزرگ روي داد كه از ميان آنها مـي  الدر س
فارس اشاره كرد كه اولين جنـگ   جنگ چچن، جنگ در يوگسالوي سابق و دو جنگ خليج

هدف اصلي از اين جنگ . ترين جنگ قرن بيستم بعد از جنگ ويتنام بود فارس طوالني خليج
شكست انقالب اسالمي ايران قبل از تحكيم  - آغاز شد  كه با هجوم سراسري عراق به ايران - 

عـالوه بـر آن، ادعـاي عـراق     . آن و مقابله با گسترش چنين انقالبي در منطقه خاورميانه بود
  .هايي از كشور ايران، هدف ديگر اين جنگ بود براي مالكيت بر بخش
ي فـراوان آن،  هاي جاني و مال هاي آغازگر جنگ تأمين نشد اما خسارت در اين جنگ هدف

. پوشي نيسـت  جانبه سد كرد نيز قابل چشم يابي به توسعة همه كه مسير ملت ايران را در دست
رو جا دارد، ضمن اظهار تأسف از آنچه كه در قالب يك جنـگ بـر ملـت ايـران تحميـل       از اين

  .گرديد به بررسي موشكافانة آن پرداخته و از زواياي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داد
از آنجا كه تدوين تاريخ جنگ ايران و عراق وظيفـه اصـلي مركـز مطالعـات و تحقيقـات      

اكنـون   هاي مختلفي را تأليف و منتشر كرده است و هم باشد و تا به حال نيز كتاب جنگ مي
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  13گفتار   پيش

تجزيـه و تحليـل جنـگ ايـران و     "كتاب تنبيه متجاوز كه سومين كتاب از دوره پنج جلدي 
گيري دربارة تأليف اين مجموعه پـنج جلـدي، بـه     تصميم. كند ميباشد را منتشر  مي "عراق

تـرين مقطـع آموزشـي در     گردد كه مسئوالن دورة عالي جنگ سپاه يعني عالي زماني باز مي
اين نهاد از آقاي محسن رضايي دعوت كردند تا بحث تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق را 

در همين راسـتا بـه پيشـنهاد    . يس كنندبراي دانشجويان دوره دكتراي مطالعات جنگ تدر
گروهي تحقيقي تشكيل شـد   - كه در آن هنگام فرماندهي سپاه را بر عهده داشتند  - ايشان 

اين گروه كه متشكل از آقايان حسين اردسـتاني،  . تا متون مورد نياز اين درس را تهيه كنند
حي و محسـن  محمد دروديان، فرهاد درويشي، حسين سالمي، مجيـد مختـاري، رسـول يـا    

گـروه  . رشيد بود، پنج موضوع را براي تهيه متون اوليه درسي به پنج محقق اول واگذار كـرد 
هاي درس را مـورد بـازبيني قـرار داده و بـه نگـارش       محققان مباحث مطرح شده در كالس

جنگ؛ بازيابي "؛ "هاي تهاجم ريشه"اكنون با پنج عنوان فرعي  مجدد آن اقدام نمودند كه هم
ها و نتايج جنـگ ايـران و    درس"و  "آوردهاي جنگ تثبيت دست"؛ "تنبيه متجاوز" ؛"ثبات
  .اند گذاري شده كه سه عنوان اول، منتشر شده ، نام"عراق

در پايان الزم است از آقاي محسن رضايي و گروه پژوهشي ايشان و نيز دورة عالي جنگ، 
لي رشيد كه از نظرات ايشان براي اند و از سردار غالمع ساز تأليف اين مجموعه شده كه زمينه

ايم و نيز مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب كه اجـراي   مند شده جلد حاضر بهره
دار بـوده اسـت،    سازي براي چاپ اين كتاب را عهـده  مراحل بازخواني، ويرايش نهايي و آماده

  .تشكر و قدرداني شود
  

  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
  1379زمستان 
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  ديباچه
  

نظـامي آن يكـي از    - از آنجا كه ثبت وقايع جنگ ايران و عراق و تجزيه و تحليـل سياسـي   
رود، تـالش شـد سـندي از ايـن      ترين اسناد مكتوب تاريخ انقالب اسالمي به شمار مـي  مهم

خواهنـد ابعـاد و    اي باشد براي محققان و آنان كه مـي  آيينهدوران پرافتخار گردآوري شود تا 
هاي گوناگون پايداري هشت ساله ملت ايران را در برابر خيل گسترده دشمنان انقالب  ويژگي

  .اسالمي به ديده مشاهده كنند
اي كـه بـدون درك    جنگ ايران و عراق پيوندي تنگاتنگ با انقالب اسالمي دارد به گونه

همچنين اين پديده به . ان به تحليلي فراگير از انقالب اسالمي دست يافتتو درست آن، نمي
آمدهاي فراوانش، دست كم تا چند دهه آينده، بر همه موضوعات مربـوط   دليل تأثيرات و پي

  .اسالمي ايران مؤثر خواهد بود به سياست داخلي و خارجي جمهوري
در طول تاريخ معاصر . نظامي استترين آنها، بعد  جنگ، ابعاد گوناگوني دارد كه برجسته

هايي از اين سرزمين پهناور به دست  ايران همواره در پي بروز هر جنگي، شاهد جدايي بخش
اسناد تاريخي گوياي اين نكته است كه در دويست سـال گذشـته، يعنـي    . ايم بيگانگان بوده

كيلومتر مربع از  تاكنون، نزديك به يك ميليون "فتحعلي شاه قاجار"دقيقاً از زمان سلطنت 
هاي بزرگ از  اما در جنگ ايران و عراق، با وجود پشتيباني قدرت. خاك ايران جدا شده است

متجاوز، نه تنها يك وجب از خاك ايران در دست نيروهاي عراقي باقي نماند، بلكه هنگـامي  
ميالدي الجزيره را بار ديگر پـذيرفت و سـپس دبيركـل وقـت      1975كه عراق قرارداد سال 

  .اسالمي ايران به اثبات رسيد سازمان ملل، آن كشور را متجاوز اعالم كرد، حقانيت جمهوري
هايي تـأليف   گمان براي تجزيه و تحليل جنگي اين چنين بزرگ، ضروري است كتاب بي
اند، در ايفاي نقش خود نارسا   اما تا به حال برخي از متوني كه در اين باره نگاشته شده. شود
deماري از محققان و مؤلفان ايراني و غيرايراني كه درباره جنگ اثري از خود برجاي اند و ش بوده
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  15ديباچه  

. اند و يا حضور آنان مستمر و مؤثر نبوده اسـت  اند، يا در صحنه جنگ حضور نداشته گذاشته
انـدركاران اصـلي جنـگ و تصـميمات آنهـا آشـنا نبودنـد، بنـابراين          اين عده چون با دسـت 

  .جانبه از جنگ را در آثار خود ارائه دهند همه اند دركي درست و نتوانسته
از سوي ديگر، برخي از متون مربوط به جنگ با اهداف سياسي خاص يا اغراض شخصي 

. اند اند؛ مانند اغلب نويسندگان خارجي كه تاريخ جنگ را نگاشته مؤلف يا محقق نگاشته شده
هـاي درونـي جنـگ     قعيـت برخي نويسندگان داخلي هم، گاه پيش از آن كه به حقـايق و وا 

كـردن دانـش و     اند و به اثبات و برجسته بپردازند، نقش خود را در جنگ به نمايش گذاشته
پرداخته و عوامل اساسـي  ) كه در جاي خود غيرقابل انكار هستند(هاي نظامي خود  اندوخته

ين لذا، بعضي از ا. اند رنگ ساخته پيشرفت رزمندگان را در طول هشت سال دفاع مقدس كم
  .هاي جنگ نيستند متون منعكس كننده حقايق و واقعيت

عالوه بر اين، در اين گونه آثار و تحقيقات جنبه استراتژيكي جنگ مـدنظر قـرار نگرفتـه    
هـاي توصـيفي و    است، و بيش از آن كه به تجزيه و تحليل علمي جنگ پرداخته شود، جنبه

  .تبليغي آن پرورانده شده است
د در متون و ادبيات مربوط به جنگ ايران و عراق كه به برخي نواقص و كمبودهاي موجو

از آنها اشاره شد، اينجانب را بر آن داشت تا به خواست مكـرر مراكـز آموزشـي سـپاه پاسـخ      
 "تجزيه و تحليل سياسي ـ نظامي جنگ ايران و عـراق  "مثبت داده و ضمن تدريس موضوع 

نظـران را گـرد هـم آورده و از آنـان      بهاي نظامي سپاه، گروهي از محققان و صـاح  در دوره
بخواهم تا براساس چارچوب مباحث اينجانب در كالس درس، متوني متناسب، براي آگـاهي  

  .عموم مردم عزيز ايران و ملل مسلمان جهان تهيه كنند
هاي قابل تقدير و تشكر اين دوستان، مجموعه مباحث مـدوني را شـامل شـد كـه      تالش

ايـن مجموعـه كـه    . اي نزديك به زيور طبع آراسته خواهندشـد  ندهحول و قوه الهي، در آي به
  :باشد، به شرح ذيل سازماندهي شده است كتاب حاضر، جلد سوم آن مي

هاي تجاوز عراق بـه ايـران پرداختـه     در اين جلد به علل و زمينه :هاي تهاجم جلد اول؛ ريشه
ابط دو كشور، وضعيت نظام شده و موضوعاتي نظير علت آغاز جنگ ايران و عراق، پيشينه رو

فارس، وضعيت داخلي ايران و عراق در آسـتانه جنـگ و تمهيـدات     الملل و منطقه خليج بين
  .عراق براي آغاز تجاوز به ايران بررسي شده است

هـاي هجـوم    موضوع اصلي اين جلد، تشريح ابعـاد و ويژگـي   :جلد دوم؛ جنگ؛ بازيابي ثبـات 
deوقف آن و سرانجام، چگونگي بيـرون رانـدن نيروهـاي    سراسري عراق به خاك ايران و علل ت
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  تنبيه متجاوز  16

 1359هاي  ايران در سالمتجاوز از خاك ايران است. در اين جلد همچنين، تحوالت سياسي 
رود و تأثير بـه   هاي انقالب اسالمي به شمار مي سازترين دوره ، كه يكي از سرنوشت1361تا 

  شود. ها داشته است، بحث و بررسي مي سزايي در ايجاد تحول در جبهه
محور اساسي بحث در اين جلد داليل ورود رزمندگان مدافع اسالم  جلد سوم؛ تنبيه متجاوز:

باشـد. در   هاي مورد استفاده آنها در تنبيه متجاوز مي ها و تاكتيك راق و استراتژيبه خاك ع
 1367تا فروردين  1361اين جلد، ابعاد گوناگون جنگ از آغاز عمليات رمضان در مرداد ماه 

  (شش سال) مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
وره جنـگ را كـه بـه دليـل     تـرين د  اين جلد كوتـاه  آوردهاي جنگ: جلد چهارم؛ تثبيت دست

آيـد، بررسـي    ترين دوره جنگ به شـمار مـي   ترين و مهم پيچيدگي اوضاع و شرايط، حساس
المللي و تالش براي اشغال دوباره خرمشهر، چنـان   كند. عبور مجدد عراق از مرزهاي بين مي

 و "يا سپاه يا خرمشـهر "اهميتي داشت كه حضرت امام(ره) در جمله معروف خود فرمودند: 
آوردهـاي   فشاني نيروهاي سپاه و بسيج در اين دوره كوتـاه، دسـت   در حقيقت، تالش و جان

  بس را پذيرفت. جنگ را تثبيت كرد و دشمن، نوميد از حركت مذبوحانه خود، آتش
هـاي جنـگ    بنـدي درس  گيري و جمـع  اين جلد به نتيجه ها و نتايج جنـگ:  جلد پنجم؛ درس

اي جنگ در سه سطح اسـتراتژي، عمليـات و تاكتيـك    ه ايران و عراق اختصاص دارد. درس
شود تا قاعده  گيرد و سرانجام با استنباط از نتايج كلي جنگ، تالش مي مورد بررسي قرار مي

  هاي ديگر ارائه شود. و الگويي نهايي براي مطالعه و تبيين جنگ
كش مركـز مطالعـات و تحقيقـات جنـگ و نيـز آقايـان        در پايان از عزيزان زحمت

تاش، محمد دروديـان،   ن اردستاني، بهادر امينيان، حسين حسيني، علي حسينيحسي
  فرهاد درويشي، غالمعلـي رشـيد، محسـن رشـيد، حسـين سـالمي، مجيـد مختـاري،         

انـد، تشـكر و    رسول ياحي كه در تهيه و تنظيم اين اثر زحمات فراوانـي متقبـل شـده   
  كنم. گزاري مي سپاس
  

  دئمحسن رضايي ميرقا
  شخيص مصلحت نظامدبير مجمع ت
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  مقدمه
  

رقـم  تاريخ و سرنوشت كشور ايران، همواره تحت تـأثير مسـائل گونـاگون و در بسـتر زمـان      
خورده و فرهنگ، روحيه، روش، برنامه و حتي تمدن آن، سمت و سوي جديدي پيدا كـرده  

در تاريخ ايران، رخدادهاي مهمي به وقوع پيوسته و هر كدام در جهتي و بـه ميزانـي؛   . است
اند؛ ورود اسالم به ايـران، سـيطره و ظلـم     مثبت يا منفي؛ بر جامعه و حكومت تأثيرگذار بوده

مغول، دولت صفويه، سلطنت قاجار، نهضت تنباكو، نهضت مشروطيت، اشغال شاهان، حمله 
به وسيله متفقين، سلطنت پهلوي اول و دوم، نهضت ملي شدن نفت  1320ايران در شهريور 

در اين ميان، پيـدايش نظـام جمهـوري اسـالمي و     . اند و پيروزي انقالب اسالمي از آن جمله
ايي برخوردار است، زيرا براي نخستين بار در ماهيت پايان نظام شاهنشاهي از اهميت به سز

هـاي   هاي نظـام در زمينـه   و ساختار قدرت، تحول اساسي پديد آمد و در پي آن، زير ساخت
  .ها شكل جديدي يافتند فرهنگ، اقتصاد، سياست داخلي، سياست خارجي و ديگر زمينه

رسـد،   اسالمي، به نظر مي هاي تاريخي و نيز در دوران پس از انقالب در ميان اين پديده
اين تأثير به ويژه در خود اتكايي . جنگ عراق عليه ايران تأثير بسيار زيادي بر كشور گذاشت

گرايي در اداره و حل مسائل و همچنين، دميدن روحي تازه در كالبد ملي قابل مشاهده   و بوم
اميت ارضـي بـراي   افزون بر اين، تجربه دوران جنگ، در زمينه امنيت ملي و حفظ تم. است

هاي بزرگ براي  گيرندگان نظام و مردم و همچنين در بازدارندگي همسايگان و قدرت تصميم
  .تعرض به سرزمين ايران، تعيين كننده بود
شود كه شخص يا گروهي، لزوم مطالعه و بررسـي   در ميان نخبگان كشور كمتر يافت مي

سـال كـه از پايـان     12اين حال پس از هاي جنگ تحميلي را نفي كند؛ اما با  ابعاد و ويژگي
از ايـن رو  . گذرد، آثار بسيار اندكي در اين باره منتشر شده اسـت  مي) 1367در سال (جنگ 

deاقدام به نشر كتب و آثار مربوط به جنگ تحميلي، كوششي است كه بسـط موضـوعي آن و   
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  تنبيه متجاوز  18

د ايـن جنـگ   تواند به روشن شـدن ابعـا   استفاده از انديشمندان دانشگاهي و نويسندگان مي
سال از پايان جنگ، پرداختن به برخـي از   12به ويژه آن كه، با گذشت . كمك بيشتري كند

شد و يا طرح آن در سطح جامعه به مصلحت نبـود،   مسائلي كه در گذشته محرمانه تلقي مي
توانند حتي در حد يك مقاله با وارسـي دقيـق، چنـد و     اكنون ميسر است و اصحاب قلم مي

در ايـن ميـان،   . ار بزرگ را به عنوان تحـولي ملـي ـ دينـي بازشناسـي كننـد      چون اين افتخ
شناسـي   هاي دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد و دكترا به دليل نظـارت و روش  نامه پايان

لذا به منظـور كارآمـدي بيشـتر نظـام     . توانند از عهده اين مهم برآيند دقيق بر آنها، بهتر مي
با هدف نماياندن واقعيت تاريخي، ابعاد جنگ به طور علمي  سياسي، بايد بدون غرض و تنها

و كارشناسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا در فرآيند آن، نقاط ضعف، بازنگري و اصالح 
به نظر نگارنده، جنـگ عـراق و ايـران از منظـر     . هاي قوت، بيشتر تقويت شوند شده و كانون

گيـري، مـديريت    نظامي، اسـتراتژي، تصـميم  شناسي  شناسي سياسي، جامعه انديشه، جامعه
بحران، امنيت ملي و همچنين، بررسي نقش اقشار و اصناف در آن، تحول فرهنگ اجتماعي، 

بيني و ايدئولوژي رزمندگان و نيروهاي مسلح، سياست و اقتصاد جنگي و دفاعي، نقش  جهان
بـه عـالوه، از   . سر اسـت هاي علمي درباره آن مي فقه و مانند آن، قابل مطالعه بوده و پژوهش

جنبه نظامي محض نيز به دليل گستردگي موضوع، الزم است مراكز نظامي نيروهاي مسـلح  
اند؛ به آن پرداختـه و در اصـالح و    به عنوان محور موضوعات نظامي؛ كه خود درگير آن بوده

به ويژه آن كـه ميـان قـدرت نظـامي     . بازسازي متون آموزشي خويش در اين راستا بكوشند
شور و توانايي نظامي دشمنان در شرايط كنوني، هنوز به ميزان قابل توجهي همان موازنـه  ك

سابق حاكم است و همچنان استراتژي تقدم نيروي انساني و قدرت شهادت به عنوان هسـته  
اصلي منابع قدرت ملي بر تسليحات، به قوت خويش باقي است و نظـام سياسـي بـه دليـل     

د به ويژه در برابر اياالت متحده امريكا و تسليم نشـدن در برابـر   پيروي از استراتژي عدم تعه
هاي اين قـدرت و بلـوك غـرب، نتوانسـته اسـت، نيروهـاي مسـلح خـود را بـه           زياده طلبي

هـاي آخـر    توانايي نظامي ايران در مقايسه با سال. هاي گوناگون استراتژيك مجهز كند سالح
 1200بـا بـرد    3ت و آزمايش موشك شـهاب  جنگ به ميزان بسيار زيادي افزايش يافته اس

گواه اين ادعا است كه به طور قـاطع بـر تـوان بازدارنـدگي ايـران      ) 1377در سال (كيلومتر 
هـاي ديگـر    هاي جديـد و جنبـه   اما با توجه به سرعت روزافزون در توليد سالح. افزوده است

بيش از پـيش احسـاس    ها در تحديد و تحريم ايران، تكنولوژي نظامي در دنيا و فشار قدرت
deهاي كارآمد  مندي از تجارب و روش شود كه مقامات و مسئوالن كشوري و لشكري با بهره مي
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  19مقدمه  

  .در جنگ تحميلي، بايد در اين باره استراتژي مناسبي اتخاذ كنند
گيـري و اقـدام، نگـاهي     كتاب حاضر با اولويت دادن به مسائل نظامي در عرصه تصـميم 

تفـاوت ايـن نوشـتار بـا سـاير      . بـه جنـگ دارد  ) توصيفي اسـت كه بيشتر (نظامي ـ سياسي  
هاي انتشار يافته درباره جنگ؛ گذشته از جنبـه تـاريخي داراي ويژگـي آموزشـي نيـز       كتاب
همچنين به دليل گستردگي و گوناگوني موضوعات، منابع بسياري مورد مطالعه قـرار  . هست

  .آن مطرح شده است هاي بيشتري درباره جنگ، در گرفته كه در نتيجه ناگفته
هاي منتشره متفاوت است، چنان  بندي موضوعي و زماني اين مجموعه با ساير كتاب دوره

اين كتاب از نظر زماني، تابسـتان  . اي پنج جلدي است كه كتاب حاضر جلد سوم از مجموعه
شود و در مباحث آن، ورود ايران به خاك عراق مـورد   را شامل مي 1367تا فروردين  1361
 10اين دوره با عمليات رمضان آغاز شد و با پيروزي عمليات والفجر . لعه قرار گرفته استمطا

رود، تنـوع اسـتراتژي    ترين دوران جنگ بـه شـمار مـي    در اين دوره كه حساس. پايان يافت
هـاي   شود كه بر اساس آن، شـكل  ها، انتخاب مناطق عملياتي مشاهده مي عملياتي، تاكتيك

موضـوع اصـلي ايـن دوره، كـه بـر تمـام مقـاطع آن        . يافتـه اسـت   گوناگون عمليات تحقـق 
در واقـع، هـدف تمـام    . اسـت  "موازنـه نظـامي  "و  "تنبيه متجـاوز "افكنده است، بحث  سايه

اقدامات نظامي ايران و عراق و تغيير در استراتژي عملياتي دو طرف، كسـب برتـري در ايـن    
و تا پيش از ) 1361(از عمليات رمضان توان گفت، در دوره پس  به طور كلي، مي. زمينه بود

، عراق با تالش مضاعف، كه با پشتيباني همه جانبه متحدان جهاني و )1362(عمليات خيبر 
در پي اين اوضاع، ايران با عمليات خيبر و . اي همراه بود، توانست موازنه را برقرار كند منطقه

ولي نبوغ نظامي و ابتكارعمل بديع . دبدر، تالش كرد موازنه را بار ديگر به نفع خود تغيير ده
بست بيرون آورد اما نتوانست  ريزي عمليات خيبر تنها، جنگ را از بن سپاه پاسداران در طرح

 8با پيروزي رزمندگان اسالم در عمليات والفجر . برتري چشمگيري نصيب جبهه خودي كند
به نفع ايران تغيير كـرد  ، يك بار ديگر موازنه نظامي و سياسي )1365( 5و كربالي ) 1364(

هاي نيروهاي خـودي از نظـر تسـليحات، پشـتيباني و لجسـتيك،       اما به دليل عقب ماندگي
تعـارض نظـام انقالبـي بـا     . يابي به برتري مطلق ميسر نشـد  دست …توسعه سازمان رزم و 

. هاي برتر موجب شده بود كه، تهيه جنگ افزار از منابع گوناگون به سختي انجام شود قدرت
هاي كشور در حمايت از جنگ به قصد انجام يك عمليات موفق  از سوي ديگر، بسيج توانايي

يابي به صلح، مـانع از   براي تحت فشار قرار دادن شوراي امنيت سازمان ملل به منظور دست
deهاي اساسي براي سقوط ارتش عـراق در صـحنه نبـرد     ايجاد آمادگي الزم براي برداشتن گام
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به دست آمد، امكـان   5در اوج برتري نظامي ايران كه در عمليات كربالي به اين دليل، . بود
همچنين، به دليل قدرت بسيار زياد . وارد كردن ضربات نهايي بر پيكر ارتش عراق ميسر نشد

نظامي عراق، استحكامات بسيار پيچيده و دشوار دشمن در جبهه جنوب و نيز عدم تناسـب  
رسيد، ادامه جنـگ بـاز هـم بـا      در اين جبهه، به نظر ميتوان نظامي ايران براي ادامه جنگ 

استراتژي عمليـاتي ايـران از جنـوب بـه      5لذا، پس از عمليات كربالي . رو است مشكل روبه
هاي ديگري نيـز در جبهـه شـمال غـرب بـه دسـت آمـد و         غرب تغيير كرد و پيروزي شمال

از حملـه عـراق بـه فـاو و     اين وضع تا پـيش  . همچنان موازنه نظامي به نفع ايران حفظ شد
  .گيري آن ادامه يافت بازپس

تحول اساسي "فصل اول، : اين كتاب از نظر سازماندهي به چهار فصل تقسيم شده است
؛ )1364دي  - 1362اسـفند  ( "ابتكار نظـامي "؛ فصل دوم، )1362- 1361( "در صحنه نبرد

، فصـل چهـارم،   )1366فـروردين   - 1364بهمـن  ( "تغيير موازنه به نفع ايـران "فصل سوم، 
در پايان ). 1367فروردين  - 1366فروردين ( "تغيير استراتژي عملياتي و عوامل مؤثر بر آن"

  .گيري شده است كتاب نيز از مباحث طرح شده نتيجه
باشد كـه   روش پردازش موضوعات در اين كتاب؛ نمايي كلي؛ شامل سه بخش عمده مي

  :اند توأمان مورد توجه قرار گرفته
گيري درباره آنها با توجه به  اساسي و كالن و چگونگي طرح مسائل و تصميم مباحث - 1

  .ها شرايط كشور و جبهه
  .بيان عمليات نظامي به اختصار - 2
هـاي عمـده    هاي بـزرگ و سـازمان   بازتاب اقدامات نظامي ايران و نيز سياست قدرت - 3

  .المللي بين
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  تحول اساسي در صحنه نبرد

  )وضعيت جنگ تا فتح خرمشهر(مقدمه 
كه موضوع اشغال و آزادسازي مـورد بحـث   ) جنگ؛ بازيابي ثبات(دوم اين مجموعه در جلد 

هـاي   هـاي مهمـي از اسـتان    قرار گرفت، چگونگي ورود عراق به خاك ايران و تصرف بخـش 
گر از  خوزستان، ايالم، كرمانشاه و كردستان و نيز روند آزادسازي و بيرون راندن ارتش اشغال

به منظور آگاهي خوانندگاني كه بدون مراجعه به . تشريح شداسالمي   هاي جمهوري سرزمين
يعنـي   1361تـا   1359هـاي   كنند، در اينجا، مسائل سال جلد دوم، اين كتاب را مطالعه مي

  .شود آنچه تا آزادسازي خرمشهر در جنگ اتفاق افتاد، به اختصار بيان مي
سـاختارهاي قـديم و    آغاز جنگ عليه ايران و حمله به دولتي كه هنوز مسـتقر نشـده و  

جديد آن به طور كامل سمت و سوي خود را باز نيافته و يا تعريف نشده بودند، فشار بسـيار  
ترين مسـئله، درهـم ريختگـي     در اين ميان، مهم. زيادي را به جمهوري اسالمي وارد ساخت

سـپاه و  (گيري و مسلح نشدن نيروهـاي نظـامي انقالبـي     نيروهاي مسلح سنتي و عدم شكل
هاي بزرگـي دسـت    بود كه اين امكان را براي دشمن فراهم كرد تا به آساني، به هدف) جبسي
نخسـت،  : اسالمي شد با اين حال، وجود دو عامل، مانع از سرنگون شدن نظام جمهوري. يابد

اين عوامل عالوه بر غلبـه بـر وضـعيت    . انگيزه انقالبي مردم و دوم، رهبري مقتدر و شايسته
ي مناطق اشغالي، در دوره تنبيه متجاوز و ورود بـه داخـل خـاك عـراق و     انفعالي و آزادساز

چيرگـي بـر بحـران    . ها و حوادث بزرگ كارساز بودند همچنين تا پايان جنگ در مهار بحران
بزرگي همچون بحران امنيت داخلي، تحريم اقتصادي، كاهش شديد درآمدهاي نفتي، حمله 

ين، جانبداري آشكار شوراي امنيت سازمان ملل فارل موشكي و هوايي به شهرها، ماجراي مك
فارس، كه هر يك براي  هاي بزرگ جهاني از عراق و درگيري نظامي امريكا در خيلج و قدرت

de  .نمودند، بدون وجود عوامل ياد شده، ميسر نبود از پا در آوردن يك نظام سياسي بسنده مي
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  23تحول اساسي در صحنه نبرد  

خيـز كـه شـاهرگ     اطق نفتهاي وسيعي از سرزمين ايران، به ويژه من در حالي كه بخش
رفتند در اشغال دشمن قرار داشتند، نظام انقالبي براي حفـظ و   اقتصادي كشور به شمار مي

بايست كارآمدي خود را در اداره و حل جنگ  تثبيت خود و نيز حفظ مشروعيت انقالبي، مي
د، بـو  هـا نمـي   داد، در غير اين صورت و نيز چنانچـه قـادر بـه آزادسـازي سـرزمين      نشان مي

بايست در سازش ديپلماتيك عالوه بر تن دادن به شـروط دشـمن، خـود نيـز قـدرت را       مي
  .كرد هاي انقالبي عدول مي واگذار كرده و از آرمان

در اين راستا، شكاف در رأس قدرت و يكپارچه نبودن حاكميت مـانع بزرگـي بـه شـمار     
عمومي و نيز دوگانگي آن با با افكار ) صدر بني(جمهور  هاي رييس عدم تطابق هدف. رفت مي

دولت، برتري نظامي در صحنه جنگ را با مشكل جدي مواجه ساخته بود، بـه ويـژه آن كـه    
با وجود ايـن وضـعيت روانـه شـدن نيروهـاي      . جمهور قرار داشت ارتش نيز در اختيار رييس

اللهي و پايين دستان جامعـه بـه جبهـه، در ابتـدا توانسـت از پيشـروي بيشـتر عـراق          حزب
روز، از  35اي بود كـه توانسـتند دشـمن را تـا      كارآمدي اين نيروها به اندازه. لوگيري كندج

  .دستيابي به خرمشهر ناكام بگذارند و از تسلط كامل ارتش عراق بر آبادان جلوگيري كنند
، )صـدر  بنـي (جمهـور   پس از مرحله جنگ چريكي و مردمي، ارتش با فرمانـدهي ريـيس  

نخسـتين عمليـات   . هاي اشغالي، آغاز كرد اي آزادسازي سرزمينهاي كالسيك را بر عمليات
انجـام شـد كـه مـوفقيتي در پـي      ) جسر نـادري (در محور دزفول  1359مهر  23ارتش در 

انجام شـد، امـا ايـن عمليـات نيـز بـا        1359دي  15عمليات دوم به نام هويزه، در . نداشت
دليل توان باالي زرهي ارتـش عـراق،   رو نشد و با وجود انهدام اوليه دشمن، به  موفقيت روبه

صحنه نبرد عليه ايران مغلوبه شد و دشمن توانست تعداد زيـادي تانـك و تجهيـزات ارتـش     
در محـور جـاده ماهشـهر ـ آبـادان       1359دي  20عمليات سوم در . ايران را از آن خود كند

شـركت  درصـد از نيروهـاي    30در اين عمليات كه رهبري آن با ارتش بـود،  . صورت گرفت
كننده، رزمندگان سپاه بودند، به دليل پيروي نيروها از روش كالسيك و عدم وجـود تـوازن   

از ايـن پـس، تعـدادي    . ميان ارتش عراق و ارتش ايران، اين عمليات نيز به شكست انجاميد
هـاي نسـبي در پـي داشـت و بـه       عمليات غير كالسيك و محدود نيز انجام شد كه موفقيت

ــاز  ــب كادرس ــدريج موج ــراي     ت ــودي ب ــاي خ ــس در نيروه ــه نف ــاد ب ــزايش اعتم ي و اف
هاي كالسيك به رهبري  در حقيقت، پس از شكست عمليات. تر شد هاي بزرگ گيري تصميم

اتحـاد وي بـا سـازمان    . ها به داخل كشـور كشـاند   جمهور جنگ را از جبهه صدر، رييس بني
deاه افتـادن جنـگ   مجاهدين خلق، موجب تشديد درگيري و چالش در درون حكومت و بـه ر 
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مسلحانه در كشور شد كه شهادت بسياري از مـردم كوچـه و بـازار و همچنـين شـماري از      
االسالم باهنر و آقاي رجايي را  اهللا بهشتي، حجت ترين نيروهاي انقالبي همچون آيت برجسته

رفـت،   هاي جنگ دومين هدف توجه ملي به شمار مـي  در اين وضعيت، جبهه. در پي داشت
ديـد، نخسـت،    كه موجوديت خود را از ناحيـه دشـمن بيرونـي در خطـر مـي      نظام سياسي

بنـابراين، بـا عـزل    . كـرد  بايست خود را از تعرض دشمن داخلي نجات داده و حفـظ مـي   مي
جمهور از قدرت و سركوب سازمان مجاهدين خلـق، بحـران فـروكش كـرد و امكـان       رييس

كه اين بار، با يكپارچگي حاكميـت و  با اين تفاوت . رويكرد مجدد به مسئله جنگ فراهم شد
امكان نيروهاي انقالبي براي ايفاي نقش در صحنه نبرد، زمينه بيرون راندن ارتش عراق بيش 

  .از پيش فراهم شد
گيـري و اقـدام حضـور يافتنـد و بـا       در وضعيت جديد، سپاه و بسيج در كـانون تصـميم  

مي را طراحـي كردنـد و قرارگـاه    هـاي نظـا   مندي از توان ارتش، دور جديدي از عمليات بهره
هنـوز سـه مـاه از    . را به اجرا گذاشـت  "طرح كربال"مشترك ارتش و سپاه، سلسله عمليات 

مهـر   5در ) ع(االئمـه   نگذشته بود كه عمليـات ثـامن  ) بحران داخلي( 1360ماجراي خرداد 
اين . ددر محور آبادان و با هدف شكستن محاصره اين شهر، با موفقيت كامل انجام ش 1360

هاي مردمي و  پيروزي كه بيش از هر چيز، مرهون روش جديد در جنگ بود و با اتكا به روش
غيركالسيك انجام شده بود و همچنين وحدت و همدلي نيروهاي مسلح در آن نقش داشت، 

پس از ايـن عمليـات نيروهـاي خـودي     . رفت زنگ خطر جدي براي ارتش عراق به شمار مي
و بــا جمــع كــردن نيــرو و تجهيــزات، عمليــات دوم را بــا نــام  بــدون از دســت دادن زمــان

تـرين ويژگـي ايـن     مهـم . انجـام دادنـد   1360آذر  8در محور بسـتان و در   "القدس طريق"
هاي رملي بود كه دشمن بـر اسـاس روش كالسـيك،     عمليات، گذاشتن فلش حمله از زمين
بـا آزاد شـدن شـهر بسـتان،     دانست، اما چنين شد و  امكان حمله از اين محور را منتفي مي

اين موفقيت، فرماندهان ارتش و سپاه را بـر آن داشـت   . پيروزي بزرگ ديگري به دست آمد
اي شايسـته   كه به اجراي عمليات ادامه دهنـد و از شـوك وارد شـده بـه دشـمن بـه گونـه       

هاي  ها و لشكر از اين رو، طي سه ماه، سپاه تالش زيادي براي افزايش تيپ. برداري كنند بهره
بـه ويـژه آن   . تر از عمليات گذشته طراحي و اجرا شود خود به كار بست تا نبرد بعدي، بزرگ

بدين سان، فرماندهان . هاي قبلي، موجب افزايش روحيه و تجربه نيروها شده بود كه پيروزي
، عمليات ديگري را آغاز كنند؛ اما پيشدستي عراق و حمله 1360مصمم شدند در اسفند ماه 

deدار  حمله عراق چنان سنگين و ادامـه . موجب به تعويق افتادن زمان عمليات شد "بهچزا"به 
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اما استقامت نيروها و فرماندهان موجب شد، حملـه  . رفت بود كه احتمال لغو عمليات نيز مي
زمان با نخستين  و هم 1361المبين در فروردين  عراق مهار شود و بدين ترتيب، عمليات فتح

از ) القدس طريق(المبين در مقايسه با عمليات قبلي  عمليات فتح. غاز شدروزهاي عيدنوروز، آ
همچنين، براي اين عمليات نيرو و امكانات . تري برخوردار بود هاي مهم وسعت بيشتر و هدف

در مجموع، رزمنـدگان اسـالم پـس از هشـت روز نبـرد، بـا       . بسيار بيشتري فراهم شده بود
شـوق و شـور   . ترين پيروزي جنگ دسـت يافتنـد   بزرگ هاي مورد نظر، به دستيابي به هدف

ايـن حماسـه بـزرگ را    ) ره(ناشي از اين فتح بزرگ نظامي، تمام كشور را فرا گرفت و امـام  
  :ناميدند و متواضعانه فرمودند "الفتوح فتح"

  ».كنم زنم و بر اين بوسه افتخار مي من بر دست و بازوي رزمندگان بوسه مي«
بين، يك گام ديگر تا آزادسازي كامل منـاطق اسـتراتژيك ايـران    الم پس از عمليات فتح

باقي مانده بود و آن، آزادي خرمشهر به عنوان نماد توازن سياسي ـ نظامي بـود، كـه بـدين     
اي آن بـه طـور كامـل بـه شكسـت       المللـي و منطقـه   ترتيب، استراتژي عراق و متحدان بين

كـه در دوران  (تـرين شـرايط تـاريخي     ختانجاميد و اراده ديني و ملي ملت ايران در سـ  مي
المقدس با هدف آزادسـازي   بدين ترتيب، عمليات بيت. يافت تحقق مي) معاصر نظير نداشت

هاي ايران و عـراق   اما حساسيت و اهميت هدف. آغاز شد 1361ارديبهشت  10خرمشهر در 
هايـت  ولـي در ن . روز بـه درازا بكشـد   25در اين منطقه موجب شد كـه عمليـات بـه مـدت     

گرماي سـخت تابسـتان   (رزمندگان اسالم، در حالي كه در شرايط بسيار دشوار آب و هوايي 
المقدس از نظر توان  عمليات بيت. جنگيدند، در اوج اقتدار، خرمشهر را آزاد كردند مي) جنوب

انگيـز بـود كـه     ارتش عراق، وسعت منطقه درگيري و نيز موانع بسيار، چنان بزرگ و شگفت
  : فرمودند 1361هشتم خرداد ) ره( امام خميني
هزار نفر به صف براي اسـارت بياينـد و    20الي  15فتح خرمشهر يك مسئله عادي نبود، اينكه «

  ».تسليم شوند مسئله عادي نيست، بلكه مافوق طبيعت است
ماه تحقق يافت، موازنـه   9هاي دوران آزادسازي كه در چهار عمليات و در مدت  پيروزي

تر از آن چند عمليات اين دوره، يكي پـس از   مهم. نظامي ـ سياسي را به نفع ايران تغيير داد 
هـاي درگيـر و همچنـين گسـتره جغرافيـايي، دامنـه        ديگري از جبنه نيروي انساني و يگان

كرد، به  هاي ديگري را تكميل مي ايج هر كدام از آنها، ضمن آن كه هدفتري يافت و نت وسيع
هاي موسوم بـه   همچنين، تسلسل عمليات. اي برخوردار بود طور مستقل، نيز از اهميت ويژه

تـرين ايـن    عمده. هاي اساسي و كالن را دنبال كند اي طراحي شد كه هدف به گونه "كربال"
طق اشغالي و انهدام ارتش عـراق؛ كـه پـس از پايـان دوره     آزادسازي منا: ها عبارتند از هدف
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تـرين   هاي اشغالي جنوب كشور كه مهم سرزمين. آزادسازي تقريباً به طور كامل تحقق يافت
المقـدس   المبـين و بيـت   در عمليات فـتح . رفت، كامالً آزاد شد برگ برنده عراق به شمار مي

همچنين، تنها در عمليات . الم درآمدندتن از نيروهاي عراق به اسارت رزمندگان اس 34000
دستگاه  511عالوه بر اين، در اين دو عمليات، . تن از آنها كشته شدند 16000المقدس  بيت

قبضه توپ از ارتش عراق منهدم شد و شماري بيش از  80فروند هواپيما و  38تانك و نفربر، 
با ناكامي دشمنان در برابر اراده بدين ترتيب دوره اول . به غنيمت درآمد) به جز هواپيما(اين 

توانسـت پايـان يابـد، امـا تصـميم       خدا و ملت به پايان رسيد و در حالي كه جنگ نيـز مـي  
هاي بزرگ به استمرار حمايت از عراق و خرد كـردن اراده انقالبـي در ايـران، موجـب      قدرت

  .شروع دوره دوم جنگ در خاك عراق شد

  ها تغيير استراتژي
  تنبيه متجاوزاستراتژي ايران، 

پس از فتح خرمشهر و برتري سياسي ـ نظامي ايران، كه يكي از اهداف آن، پايـان درگيـري    
هاي بزرگ پايان جنگ را به  شد كه زمينه اتمام جنگ فراهم آيد و قدرت بيني مي بود، پيش

گونه كه در مورد  گيري كنند، همان طور جدي و با در نظر گرفتن عدالت و تنبيه متجاوز پي
اما، با وجود اين تصور، امريكا و غرب در راستاي . المللي چنين شد هاي بين سياري از جنگب

در واقـع،  . هاي خـود را آغـاز كردنـد    حفظ حكومت عراق و فشار بر جمهوري اسالمي تالش
هـاي قـانوني    امريكا به عنوان عضو برتر شوراي امنيت سازمان ملل، بدون توجه بـه خواسـته  

هاي بزرگ به  افزون بر اين، قدرت. ل مذاكره بدون شرط بر اين كشور بودايران، در پي تحمي
دليل موضع برتر جمهوري اسالمي ايران، مايل بودند، مذاكرات در شرايطي انجام شـود كـه   

  .جمهوري اسالمي فاقد برتري نظامي باشد
از سوي ديگر، به دليل سابقه تاريخي و شخصيت صدام حسين، ايران صلح بدون تضمين 

هـا بـه    روشن بود كـه عراقـي  . پذيرفت، زيرا هيچ اعتمادي به دولت عراق نداشت الزم را نمي
در حالي كه هيچ تغييري . كردند دليل قرار گرفتن در موضع ضعف، مسئله صلح را مطرح مي

پافشـاري عـراق بـر    : شـواهدي چـون  . شـد  در ماهيت رفتار سران اين كشور مشـاهده نمـي  
ـ م الجزاير، حضور در بخشي از خاك ايران و   1975رش قرارداد هاي قبلي، عدم پذي خواسته

بنـابراين، تـالش عـراق و مجـامع     . كرد اين ادعا را اثبات مي) به جز در زمين(ادامه حمالت 
deالمللي و كشورهاي منطقه براي طرح مسئله صلح، نه از روي اعتقاد، بلكه به دليل شرايط  بين
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لـذا، در مـورد   . كرد شان را تهديد مي رار داده و منافعحادي بود كه آنها را در موضع ضعف ق
صلح جدي نبودند و هدف اصلي آنها گرفتن زمان از جمهوري اسالمي و چيرگي بر شـرايط  

گونـه تـوجهي بـه نظـرات       در اين راستا، شوراي امنيت سازمان ملل هيچ. دگرگون شده بود
ايران، اين بار نيـز بـه شـكل ديگـري     ايران نكرد و در ادامه تأييد تجاوز عراق و اشغال خاك 

  .درصدد نجات عراق از اين مهلكه برآمد
گيرنـدگان سياسـي و    از سوي ديگر، با توجه به برتري مطلق ايران در اين زمان، تصـميم 

فرماندهان نظامي حاضر نبودند، بدون دستيابي به كمترين امتياز، كه تنبيه متجاوز و گرفتن 
گ را امضا كنند، زيرا افكار عمومي و آينـدگان ايـن تصـميم را    غرامت بود، قرارداد پايان جن

كردند، حال آن كه مسئوالن در تصميم خود، بايد ماهيت ضد  اقدامي غير عقالني تفسير مي
به طور كلي، مفهوم قدرت . گرفتند سلطه و ضد امپرياليستي انقالب اسالمي را نيز در نظر مي

در موضع قدرت، به شرايط دشمن تن داد، بلكه بايد  دهد، نبايد بيني سياسي نشان مي و واقع
از اين رو، هدف اصلي ايران از ورود به خاك عراق و ادامه . اراده انقالبي را بر آن تحميل كرد

المللي به تنبيه متجـاوز بـود، تـا از ايـن      جنگ پس از فتح خرمشهر، وادار كردن جامعه بين
در اين باره، آقاي محسن رضايي، فرمانده . يايدرهگذر، به قدرت سياسي انقالب، خدشه وارد ن

  :گويد سابق سپاه پاسداران، مي
استراتژي رسمي ايران، پس از آزادي خرمشهر، انجـام يـك عمليـات بـراي پشـتوانه مـذاكرات       «

البته در ذهن فرماندهان و رزمندگان مطرح بود كه اگر فرصت پيش آمد، تا . سياسي، تعيين شد
هـدف و  . ريزي ساختارهاي كشور نبـود  اما اين استراتژي مبناي برنامه. ندبصره و بغداد پيش برو

. و گرفتن غرامت، تعيين شـد ) متجاوز(شرط مذاكرات سياسي نيز از طرف رهبري، تنبيه صدام 
حـداقل حتمـاً رعايـت شـود، امـا خـود را محـدود        ] اين اسـتراتژي [كردند كه  امام مواظبت مي

كردند؛  هاي باالتري را عنوان مي اسي و رابطه با رزمندگان، هدفكردند و از نظر تبليغي و سي نمي
. دانسـتند  گيرندگان سياسي، بيش از حداقل را از لحاظ اقتصادي قابـل تحمـل نمـي    زيرا تصميم

اما ما هر چه جلوتر رفتيم، مالحظه كرديم . ها براي پيروزي سياسي طراحي شد بنابراين، عمليات
آيد،  گيري، حداقل هم به دست نمي داشته باشيم و با اين جهت كه بايد طرح كاملي براي كشور

  ».ولي هر چه براي گرفتن اين امكانات و براي اين هدف تالش شد، مسئولين موافق نبودند
  :افزايد آقاي رضايي مي

بخش بودن استراتژي حداقل، اعتمـاد نداشـتند؛ از ايـن رو در صـحبت خـود بـا        امام به نتيجه«
de  )1(».كردند دام حسين را عنوان ميرزمندگان، سقوط ص
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گمان، تنبيه متجاوز و گرفتن غرامت كه امنيت سياسي و اقتصادي را در پي داشـت،   بي
المللي كه حاكميت زور و عاري  تنها با اقدام در زمين ميسر بود و وضعيت حاكم بر نظام بين

  .بين برده بودهاي عقاليي و انساني بود، بستر حقوقي احقاق حق را از  بودن از جنبه
هدف ديگر از ورود به خاك عراق، رهايي از شرايط نه جنگ نه صلح بـود؛ كـه ادامـه آن    

بـاالخره،  . آورد زمان الزم را بـه دسـت مـي    زشد و دشمن ني براي ايران بسيار گران تمام مي
موضوع مهم ديگري كه در ترغيب جمهوري اسالمي براي ورود به خاك دشمن مؤثر بود، از 

پـس از فـتح خرمشـهر،    . تگي ارتش عراق و اوضاع نابسامان داخلي اين كشور بودهم گسيخ
خـورد و   شكاف و عدم انسجام موجود ميان مردم، ارتش و حكومت بعثي كامالً به چشم مـي 

  .كرد اين مسئله دورنماي روشني را براي اقدام نظامي ايران ترسيم مي
ها نمانده به  رتر، منتظر اقدام واسطهبا در نظر گرفتن عوامل باال، طبيعي است كه طرف ب

هاي ياد شده، طي جلسـاتي   براي دستيابي به هدف. تنهايي به احقاق حقوق خود اقدام كند
، مسئوالن سياسي و فرماندهان نظامي برگزار شد، اسـتقرار در  )ره(كه با حضور حضرت امام 

راي تحقق اين هدف، پشت اروندرود به عنوان هدف، جهت ورود به خاك عراق تعيين شد و ب
  .اقدام نظامي در دستور كار قرار گرفت

  تحول در استراتژي نظامي عراق
هاي  درپي ارتش عراق، اين كشور دريافت، براي جلوگيري از پيشروي هاي پي پس از شكست

اين اقـدام، عـراق را   . المللي است نشيني سراسري به مرزهاي بين ايران، تنها راه ممكن عقب
ضمن برطرف كردن نقاط ضعف خود و گرفتن زمان، به ايجاد استحكامات و  ساخت، قادر مي

تـرين   مهم. و بدين ترتيب، استراتژي نظامي عراق تغيير كرد. هاي دفاعي پرمانع بپردازد خط
اهداف استراتژي جديد عراق، حفظ حكومت از سقوط؛ به عنوان هدف استراتژي ملي؛ و دفاع 

دريا و نيز به دست آوردن فرصت مناسـب بـراي حمـالت    مطلق در زمين، و حمله در هوا و 
  .مجدد زميني به ايران بود

عراق براي رسيدن به اين اهداف، از منابع بيشتري استفاده كرد و بـراي تـأمين نيـروي    
اي از نيروهاي مردمـي را بـه خـدمت گرفـت و بـراي       انساني، عالوه بر ارتش، حجم گسترده

هاي دفـاعي، از كارشناسـان خـارجي     و تكميل خط سامان دادن به وضع موجود و گسترش
هـدف تمـام ايـن اقـدامات،     . سود جست و از منابع بيروني، تجهيزات بيشتري دريافت كـرد 

de  .هاي دفاعي بود كه منجر به انهدام بخش وسيعي از ارتش عراق شده بود جبران ضعف
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تجاوز، از آنهـا وارد  ها به دليل عدم الحاق و ناپيوستگي بين محورهايي كه در آغاز  عراقي
اي بودنـد   هاي برجسته هاي دفاعي دچار ضعف خاك ايران شده بودند، در زمينه آرايش خط

از اين رو، حملـه نيروهـاي   . ها بود كه يكي، دادن جناح و دوم، در دسترس قرار گرفتن عقبه
ايران به جناحين و دور زدن نيروهاي عراقي، موجب سقوط سنگرها و اسـتحكامات و سـلب   

ترين دغدغه فرمانـدهان دشـمن، رفـع     بنابراين، در وضعيت جديد، مهم. شد مقاومت آنها مي
  .اين نقطه ضعف بود

تر گفته شد؛ ارتـش عـراق، اسـتراتژي     در سطح استراتژي عملياتي؛ همان گونه كه پيش
به ويـژه آن كـه،   . هاي ديگر جنگ را در پيش گرفت دفاع مطلق در زمين و هجوم در جبهه

ني عراق به مرزها، چند امتياز را براي دشمن به ارمغـان آورد كـه در موازنـه قـوا و     نشي عقب
ايـن اقـدام عـراق، موجـب كـاهش قابـل       . مقابله با رزمندگان اسالم، بسيار با اهميت بودنـد 

هاي دفاعي شد و اين كاهش، فاصله ميان خـط مقـدم و عقبـه را كـم كـرد و       مالحظه خط
اي از  عـالوه بـر ايـن، بخـش عمـده     . جويي به عمل آمـد  فههمچنين، در به كارگيري قوا صر

  .هاي دفاعي عراق نيز مرتفع شد ضعف
اين اقدام عراق پس . تدبير ديگر ارتش عراق، ايجاد استحكامات و مسلح كردن زمين بود

القدس و درك دشمن از عزم ايران براي آزادسازي مناطق اشغالي با آهنگ  از عمليات طريق
در ( كه پس از فتح خرمشهر ضمن كمك گـرفتن از كارشناسـان خـارجي   ماليمي آغاز شد، 

                                                                 

 گفت هاي نحوه ادامه جنگ چنين مي نشيني و ضرورت اي با فرماندهان ارتش عراق، در مورد داليل عقب صدام حسين در جلسه:  
  :المللي شد عبارتند از داليلي كه باعث بهبود وضع ما پس از بازگشت به مرزهاي بين«

نيروهاي خودي به مسائل دفـاع در   - 2مشكل مانور،  - 1: هاي مواصالتي ما به جبهه در خاك ايران كه موجب اين مسائل شد طوالني بودن راه: الف
اي ه از سوي ديگر، ارتباط مركز فرماندهي با قرارگاه. هاي مواصالتي تداركاتي، طوالني و در خاك دشمن بود راه - 3دادند،  خاك ايران كمتر اهميت مي

گيرند، به خصوص  در اين حالت، نيروهاي جلو در معرض انزوا قرار مي. گرفت مورد تهديد قرار مي] فاصله ميان آنها[ميدان جنگ به علت طوالني بودن 
مـا مجبـور    .كنـد  خيلي تكيه مي) جناح گرفتن و دور زدن(، دشمن بر روي اين تاكتيك )زند دور مي(وقتي كه دشمن به طور مستقيم وارد منطقه شود 

. كنـد  اين وضع، مسدود كردن معابر نفوذي را بسيار سخت و غيرممكن مي. نيروهاي پشتيبان بيشتري گسيل كنيم) ها عقبه(ها  بوديم براي حفظ جاده
ولي هم اكنون كليه . چون بيشتر نيروهاي موظف به اين امر، از نيروهاي ذخيره هستند و آمادگي ندارند، قادر به مسدود كردن همه معابر نفوذي نيستند

  .اند هاي ذخيره، تجربه كافي را به دست آورده امكانات دفاعي براي حفظ خط مقدم فراهم شده و بخش
كنند با حالتي كه در عمق مثالُ هشـتاد كيلـومتري سـرزمين دشـمن      احساس سربازان و ارتشيان ما، هنگامي كه از اراضي و حقوق خود دفاع مي - ب

  .هستند، متفاوت است
مثالً دشمن از رود كرخه و انشعابات آن . جنگيد و بالطبع با محيط آشنايي كامل داشت در سرزمين خود مي] دشمن[از عوامل مهم ديگر اين بود كه  - ج

  ».اشتو به نيروهاي خط مقدم احاطه د) اصل غافلگيري(كرد  اي را براي ما ايجاد مي بيني نشده كرد، و مسائل پيش و يا رود كارون استفاده مي
de  )مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، اسناد به دست آمده در عمليات والفجر مقدماتي(

fam
og

ha
dd

as
.ir



  تنبيه متجاوز  30

هاي جبهه جنوب به  گيري شد و در مدت بسيار كمي خط با شتاب بيشتري پي) بعد طراحي
  .موانع گوناگوني مجهز شد

گسترش . ها و مقابله با حمالت ايران صورت گرفت اقدام بعدي عراق كه براي حفظ خط
عراق كـه خطـر را در بـيخ گـوش خـود      . لشكرهاي جديد بود سازمان رزم و تشكيل تيپ و

كرد، با به خدمت گرفتن ساختارهاي كشور در جنگ، در زمينه نيروي انساني به  احساس مي
با افزايش نيرو، . اي دست زد و نيروهاي جديدي را به خدمت وظيفه فرا خواند بسيج گسترده

در سـطح   - 1: سطح گسـترش يافتنـد  ها در دو  هاي جديدي تشكيل داد كه اين يگان يگان
  .هاي سه رقمي در سطح تيپ - 2هاي سازماني ارتش عراق؛  يگان

گذاري بزرگي را براي رشد و گسـترش سـازمان رزم خـود در     بدين ترتيب، عراق سرمايه
عـراق بـا تشـكيل    . زمينه نيروي انساني آغاز كرد كه در مقاطع بعدي، اين امر افزايش يافت

هاي سه رقمي را نيز در خـط مقـدم    ن فراهم آوردن احتياط الزم، تيپهاي جديد، ضم يگان
هاي سازماني را براي مقابله با پاتك و حفظ آنها از تلفات، به هنگام حمله  مستقر كرد و يگان

عالوه بر اين، عـراق نيروهـاي احتيـاط    . داشت هاي دوم و سوم نگه رزمندگان اسالم، در خط
اي از آنها بـراي مقابلـه بـا حمـالت ايـران       بتواند در هر جبهه اي فراهم كرد، تا قابل مالحظه

در واقـع، هـدف اصـلي اسـتراتژي     . استفاده كند و مانع از تثبيت منطقه تصرف شـده شـود  
ها و مناطقي كه ايران  آنها تنها، در جبهه. عملياتي عراق، دفاع مطلق و پرهيز از درگيري بود

پرداختند و تالش اصـلي آنهـا،    اعي به مقابله ميهاي خاص دف زد، با شيوه دست به حمله مي
براي تحقق اين هدف، انجـام  . هاي ايراني بود جلوگيري از نفوذ، توسعه سر پل و الحاق يگان

هاي در محل قرار داشت و در ايـن زمينـه،    پاتك بالفاصله پس از حمله، در دستور كار يگان
هـاي محلـي    هـدف پاتـك يگـان    .هايي براي مناطق حساس، از قبل طراحي شده بـود  پاتك

. جلوگيري از نفوذ و الحاق نيروي ايراني و گرفتن زمان از آنان و انجام عمليات تأخيري بـود 
در . شد هاي مرحله دوم نيز با سرعت و بدون از دست دادن وقت، انجام مي ضمن آنكه پاتك

ستادن آنها بـه  ديده با حجم نيروي موجود و فر هاي آسيب همين راستا، بازسازي سريع يگان
بدين ترتيب، بسيج انبوه نيـروي انسـاني، عـراق را    . خط، يكي ديگر از تدابير ارتش عراق بود

بتواند در زمان مورد نظر بـراي  ) يك سوم جمعيت ايران(قادر ساخت كه با جمعيتي محدود 
ه و ها را يكي پس از ديگري وارد ميدان كـرد  مقابله با نيروهاي پياده جمهوري اسالمي، يگان

                                                                 

 باشند الشعبي يا ارتش خلقي عراق مي هاي جيش هاي سه رقمي، تيپ مقصود از تيپ.  de
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ديده كند و بدين ترتيب، از شكست خـود جلـوگيري كـرده و يـا      هاي آسيب جايگزين يگان
  .نشيني بسنده نمايد حداقل به عقب

  :هاي عمده ارتش عراق در دوره پس از فتح خرمشهر به اين شرح بود در مجموع، تالش
 - 2 هاي دفـاعي؛  المللي و آرايش جديد در خط نشيني سراسري به مرزهاي بين عقب - 1

تعيين جنـگ بـه عنـوان اولويـت اصـلي       - 3ها؛  دفاع مطلق در زمين و هجوم در ساير جبهه
جـويي   صرفه - 6هاي پدافندي؛  كاهش خط - 5هاي خطوط دفاعي؛  پوشش ضعف - 4كشور؛ 

ها با خط مقـدم و ايجـاد پيوسـتگي     كم كردن فاصله عقبه - 7در قوا و حل مسئله گسترش؛ 
توسعه سازمان رزم با تشـكيل   - 9ج همه جانبه نيروي انساني؛ فراخواني و بسي - 8ميان آنها؛ 

در ) جديد(هاي سه رقمي  استفاده از تيپ - 11هاي پياده؛  تقويت يگان - 10هاي جديد؛  يگان
در ) و متحـرك (ايجاد نيروي احتيـاط متمركـز    - 12هاي سازماني؛  خط و خارج كردن يگان

پاتك بالفاصـله پـس از حملـه رزمنـدگان      انجام - 14پرهيز از درگيري؛  - 13ها؛  سطح سپاه
بازسـازي سـريع؛    - 15هـاي ايرانـي؛    اسالم با هدف جلوگيري از توسعه سر پل و الحاق يگان

  .خريد تسليحات پيشرفته - 18آموزش؛  - 17دار؛  استحكامات و موانع متنوع و عمق - 16
زمي عـراق  اين اقدامات، موجب تكميل و توسعه سازمان، زمين و نيز موجب رشد توان ر

المقدس به نفع جمهوري اسالمي تغيير يافته بود، به  شد و موازنه قوا، كه پس از عمليات بيت
هنگام عمليات والفجر مقدماتي به نفع عراق دگرگون شد و ارتـش ايـن كشـور موفـق شـد      

در مقابـل، تـوان رزمـي ايـران تفـاوت      . برتري نظامي خود را بر صحنه درگيري تحميل كند
استفاده كـرده و   1361و جمهوري اسالمي نتوانست از موقعيت استثنايي بهار  چنداني نكرد

  .اراده مشروع خود را با اقتدار بر عراق تحميل كند

  استراتژي امريكا، فشار بر ايران
هاي چشمگير ايران و از هم گسيختگي غيرقابل وصف عراق، توازن نظـامي و   در پي پيروزي

تغيير كرد و جنگ كه بر اساس مهار و تعديل ايران آغـاز   سياسي به طور كامل به نفع ايران
اياالت متحده امريكا، به عنوان قدرت . اسالمي شد شده بود، بر عكس، موجب اقتدار جمهوري

المللي كه در اين نزاع، نقش اصلي را داشت، بيش از ساير واحدهاي سياسي متضرر  برتر بين
آنجلس تايمز  روزنامه لوس. خطر قرار گرفت اش به شدت در معرض شد و منافع امپرياليستي

  :به نقل از كارشناسان امريكايي نوشت) 12/2/1361(ميالدي  1982در دوم مه 
deكنـد   ترين پيروزي نظامي دست يافته است، سه هدف را دنبال مـي  خميني كه به بزرگ] امام[«
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از آن فـراهم خواهـد    فارس و فراتـر  خيز خليج كه قطعاً موجبات نگراني را در سراسر منطقه نفت
اخذ ميلياردهـا   - 2به قدرت رساندن اكثريت شيعي در عراق؛  - 1: اين سه هدف عبارتند از. كرد

فـارس از جملـه عربسـتان كـه از عـراق       دالر پول به عنوان غرامت از كشورهاي ثروتمند خلـيج 
ني با تركيبي از تر از همه براي غرب، ايجاد تئوكراسي اصالت گرايان ايرا مهم - 3كند؛  حمايت مي

هـاي ايـران    هـدف . فـارس  شور مذهبي و نهضت ناسيوناليستي به عنوان نيروي حاكم در خلـيج 
  )2(».مفاهيم شومي براي امريكاييان داشت

  :همچنين هنري كسينجر، سياستمدار امريكايي گفت
نطقه به فارس نبود و منافع ما در م اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج«

  )3(».شد آن اندازه كه اينك در خطر قرار دارد دچار مخاطره نمي
بنابراين از نظر امريكا وضعيت موجود جنگ، تهديدي براي منافعش بود و به هـيچ روي  

لذا استراتژي خود را در برابر جنـگ بـر   . حاضر به پذيرفتن ايران در موضع پيروز و برتر نبود
هاي ايران جلـوگيري   از پيشروي - 1: كرد و در صدد برآمد گذاري اساس مديريت بحران پايه

مذاكره بدون نتيجه  - 3با فرسايشي كردن جنگ، فشار بيشتري به ايران وارد كند؛  - 2كند؛ 
تري به  به عراق بيشتر نزديك شده و از اين كشور حمايت جدي - 4را بر ايران تحميل كند؛ 

  .يشتر به عراق ترغيب كنداي را براي كمك ب متحدان منطقه - 5عمل آورد؛ 
تـر شـدن    استراتژي امريكا، با حفظ هدف خود، بسته به تحوالت صحنه جنگ و پيچيده

انديشه طراحي عملياتي در فرماندهان ايران، و نيـز وضـعيت ارتـش عـراق در رويـارويي بـا       
ها و منابع جديدي را مورد استفاده قـرار داد و مرحلـه بـه مرحلـه،      حمالت رزمندگان، روش

  .مايت از عراق در ابعاد گوناگون توسعه يافتح
به نظر برخي كارشناسان، حمله اسرائيل به جنوب لبنان، پس از فتح خرمشهر، يكـي از  

در شـرايطي كـه   . فرسا و سخت نظـامي بـود   تدابير امريكا براي خروج عراق از تنگناي طاقت
به شدت تحت تـأثير   المللي اي و بين گيري را در سطح منطقه تحوالت صحنه جنگ، تصميم

بيني نشده كه تا آن زمان سابقه نداشـت،   قرار داده بود، رژيم اشغالگر قدس در اقدامي پيش
بحراني شدن اوضاع جنوب لبنان ـ براي مدتي محدود ـ به عنوان . به جنوب لبنان حمله كرد

اد بـه طـور طبيعـي، رويـد    . هاي جنگ را تحت تأثير قرار داد يك مسئله مهم سياسي، جبهه
اسرائيل با اين اقدام، . هاي رو به گسترش جمهوري اسالمي نبود لبنان بدون ارتباط با پيروزي
هاي الزم را براي فشار آوردن بر ايران در سطح جهـان اسـالم    از يك سو قصد داشت، زمينه

deهـاي نظـامي    هاي بعدي ايران شود و از سوي ديگر، تأثير پيروزي فراهم كند و مانع پيشروي
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  33تحول اساسي در صحنه نبرد  

ها، موجب نگراني ايـن رژيـم شـده بـود و اشـغال       بر شيعيان جنوب لبنان و فلسطينيايران 
همچنين، اين اقـدام، زمينـه   . اي اين نگراني را كاهش دهد توانست تا اندازه جنوب لبنان مي

مناسبي را فراهم كرد تا عراق با طرح كردن لزوم حمله به اسرائيل، ايران را در موضع انفعال 
دست كم در حمله بعدي ايران تأخير ايجاد كرده و تب و تاب جنگ در داخل قرار داده و يا 

كشور را به سوي ديگري منحرف نمايد، تا به اين ترتيب، اين كشور بتواند ارتش خود را بـار  
  .ديگر سازماندهي كرده و آرايش دفاعي خود را مبتني بر شرايط جديد پياده كند

هـاي   ايران در جنگ، دور جديـدي از شكسـت  هاي نظامي  از سوي ديگر در پي پيروزي
فارس و خاورميانه ـ پس از تسخير مـاجراي سـفارت امريكـا      سياسي امريكا در منطقه خليج

از ايـن  . ، شكست امريكا در حمله به طبس و ناكامي كودتاي نوژه ـ آغاز شد )النه جاسوسي(
اين اقدام با . شد مي تلقي ميرو، اقدام نظامي اسرائيل، نوعي قدرت نمايي در برابر انقالب اسال

آنكه موجب شد، براي مدت كوتاهي ذهن فرماندهان نظامي ايران به لبنان معطوف شود اما، 
زمينه گسترش انقالب اسالمي و درگيري نزديك آن با امريكا و اسرائيل در لبنان فراهم شد 

سـالمي بـر امريكـا    اي استراتژيك براي اعمال فشار انقـالب ا  و پس از آن نيز لبنان به صحنه
در . تبديل شد، كه اوج اين درگيري در انفجار مقر تفنگداران امريكا در لبنـان نمايـان اسـت   

راه قـدس از  "از شرايط سياسي و تبيـين اسـتراتژي   ) ره(مجموع، درك عميق امام خميني 
، مانع از آن شد كه تب و تاب جنگ فروكش كنـد و ايـران در دام امريكـا و    "گذرد كربال مي

انجـام  ) س(از اين رو، با آن كه اعزام نيرو به لبنان بنا به تصـميم امـام   . سرائيل گرفتار شودا
اما از فرعي شـدن جنـگ تحميلـي جلـوگيري بـه عمـل آمـد و بـار ديگـر ذهنيـت            )4(شد

گيرندگان سياسي و فرماندهان نظامي كشور متوجه جنگ شده و عمليات رمضان بـا   تصميم
  .دكمي تأخير طراحي و اجرا ش

  توقف پيشروي نظامي ايران

در شـرق  ) 1361مـرداد  (پس از آزادسازي خرمشهر، اقدامات نظامي ايران با عمليات رمضـان  
هدف از اين عمليات آن بود كـه بـا حضـور نيروهـاي نظـامي ايـران در پشـت        . بصره آغاز شد

نظـامي   كارهاي بصره، شـرايط سياسـي و موقعيـت    رودخانه اروند در شرق بصره و تسلط بر راه
مطلوب براي جمهوري اسالمي جهت پذيرش شرايط ايران فراهم آيد و در صورت عدم تحـول  

deاما در ايـن عمليـات   . در مواضع شوراي امنيت سازمان ملل، شرايط براي ادامه نبرد آماده باشد
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هاي موردنظر تحقق نيافت و در واقع، اين عمليات به دليل عدم موفقيت در دستيابي بـه   هدف
فرمانده سـابق سـپاه    )5(.ه يك سلسله عمليات جهت فشار نظامي به دشمن تبديل شدهدف، ب

، علل ناكامي در اين عمليات را ناشي از وجود استحكامات دشمن به ويـژه در  )محسن رضايي(
هـاي جديـد و عـدم وجـود      جناح راست منطقه، افزايش تـوان اطالعـاتي عـراق، ايجـاد يگـان     

هـاي   ز ايـن عمليـات كـه موجـب گسسـت در رونـد پيـروزي       پس ا )6(.گيري عنوان كرد غافل
هاي مهـر و آبـان سـال     در ماه. ها در حالت ركود باقي ماند رزمندگان شد، حدود دو ماه، جبهه

سـه مـاه پـس از آن، عمليـات     . انجام شد "محرم"و عمليات  "عقيل بن مسلم"عمليات  1361
آتش به "به ابتكار ارتش و تحت عنوان  "1والفجر "به ابتكار سپاه و عمليات  "والفجر مقدماتي"

اما هيچ كدام از اين . ـ كه با چالش و تنش در روابط با سپاه همراه بود ـ انجام شد   "جاي خون
موفق نبودن عمليات رمضان نشان داد . ها تحول اساسي در صحنه جنگ ايجاد نكردند عمليات

سابقه قبلي صحنه نبرد در اذهان،  گيري است اما به دليل تأثير كه شرايط نويني در حال شكل
گر چه واقعيت بيروني به لحاظ نظامي و سياسـي شـرايط   . اين تحول چندان جدي گرفته نشد

  .كرد، اما صورت جديد به خود گرفته بود جنيني خود را طي مي
در عمليات رمضان، دشمن هنوز در مسلح كردن زمين و ايجاد انواع موانع مصنوعي، بـه  

تـرين مـانع    مهـم . نكرده بود، زيرا زمان كافي براي اين منظور وجود نداشت طور كامل اقدام
هاي اين سـنگرها   مصنوعي در اين عمليات وجود خاكريزهاي مثلثي شكل بود كه پيچيدگي

در عمليات رمضان، بـيش  . بسياري از رزمندگان را در رسيدن به هدف دچار سردرگمي كرد
رسد، موجـب   نوب كه در مرداد ماه به اوج خود ميفرساي ج از هر عامل ديگر، گرماي طاقت

از نظر نظامي نيز كم توجهي به جناح شمالي، موجب دور . عدم موفقيت كامل رزمندگان شد
خوردن نيروها شد، در حالي كه تا سقوط كامل مواضع عراق تنها يك قـدم بـاقي بـود و در    

هر در صحنه جنگ پديـد  تر از فتح خرمش صورت پيروزي در اين عمليات، تحولي بس بزرگ
ها در جناح راست، وضعيت را دگرگـون كـرد و فرمانـدهان ايـران،      آمد، ولي رخنه عراقي مي

. مجبور شدند به پيشروي خود در جناح ديگر پايان داده و به حفظ مواضع موجـود بپردازنـد  
هـا و نفربرهـاي عـراق بـود كـه در       ويژگي برجسته عمليـات رمضـان، انهـدام وسـيع تانـك     

  .هاي قبلي سابقه نداشت اتعملي
                                                                 

 نوشته محمد دروديان و نيـز  "واز خرمشهر تا فا"مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، كتاب : براي آگاهي بيشتر درباره عمليات رمضان رجوع كنيد به ،
de  .اهللا زادگان نوشته عليرضا لطف روزشمار جنگ ـ جلد بيستمكتاب 
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فرماندهان نظامي، در پايان عمليات رمضان به اين نتيجه رسيدند كه شرايط صحنه نبرد 
در مقايسه با عمليات گذشته به طور اساسي تفاوت كرده است و اين دگرگوني به سرعت در 

جنــگ را در برابــر  در واقــع، عمليــات رمضــان، چهــره جديــدي از. حــال گســترش اســت
آنها به اين درك جديد دست يافتند كـه دشـمن   . گيرندگان نظامي ايران ترسيم كرد تصميم

شـان بـا    براي رويارويي با حمالت رزمندگان اسالم و بـا توجـه بـه تجربـه و آشـنايي قبلـي      
ان اي به تـو  هاي مورد استفاده، تدابير خاصي را به كار بسته و به ميزان قابل مالحظه تاكتيك

رزمي خود افزوده است و بدين ترتيب، برتري توازن قوا را از ايران سلب كرده است، بنابراين، 
رو شد و تاكتيك و ابتكار  توان با ارتش عراق روبه هاي گذشته نمي از اين پس، با اتكاء به شيوه

ايـن  تحقق . عمل جديدي مورد نياز است تا بار ديگر، صحنه جنگ را به نفع ايران تغيير داد
همچنين، تأكيد دشمن . هاي كوتاه مدت و بلند مدت بود مهم، مستلزم زمان و نيازمند برنامه

به كاربرد آتش و ادوات زرهي نشان داد كه انجام عمليات در جنوب، مانند گذشته به آساني 
ميسر نيست و از سوي ديگر، شرايط زمين، نحوه پدافند و عمق استحكامات به هم پيوسـته  

  .طلبد هاي جديد نظامي را مي تاكتيك دشمن، خلق

  )گريز از ركود در جنگ(عمليات محدود 

نخستين اقدام ايران، پس از موفق نبـودن عمليـات رمضـان، جلـوگيري از ايجـاد ركـود در       
از ايـن رو، انجـام   . هـا و آسـودگي خـاطر دشـمن از حمـالت رزمنـدگان اسـالم بـود         جبهه

زيرا پذيرفتن ركود در جنگ تا عمليات بزرگ . فتهاي محدود در دستور كار قرار گر عمليات
شد كه در نتيجه، آثار منفي رواني و  هاي نظامي عراق تلقي مي بعدي، انفعال در برابر توانايي

افزون بر اين به دليل نياز به ترميم روحيـه  . گذاشت ها بر جاي مي سياسي در كشور و جبهه
و ) الفـتح عمليـات رمضـان    از عدم ناشي(جبهه خودي، شكستن ابهت قدرت نظامي دشمن 

آميـز الزم   همچنين، ترميم چهره سياسي ـ نظامي جمهوري اسالمي، انجام عمليات موفقيت 
مشي عمليات محدود مورد توجه قرار داشت، عدم وجود  جنبه ديگري كه در اتخاذ خط. بود

ها و  زي يگاننيروي كافي در جبهه، لزوم داشتن زمان براي آموزش بيشتر، كادرسازي و بازسا
همچنين بـا توجـه بـه وضـعيت دشـمن، ادامـه       . تدبير براي بسيج بيشتر نيروي انساني بود

، موجب خستگي و فرسايش نيروهاي عراقي شده )حتي به صورت محدود(عمليات در جبهه 
de  .كرد و امكان بازسازي را از آنها سلب مي
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ا مورد بررسي قرار دادنـد و در  هاي عملياتي، برخي نقاط مرزي ر بنابر اين داليل، قرارگاه
و  "عقيـل  بـن  مسـلم "هاي محـدود   خوش را براي انجام عمليات نهايت، مناطق سومار و عين

  .انتخاب كردند "محرم"

  عمليات مسلم بن عقيل
در منطقه غرب سومار و در ارتفاعات گسيكه كه مشـرف بـر شـهر     "عقيل بن مسلم"عمليات 

ارتفاعات گسيكه، سيدك و واروالين مانعي براي ورود به خاك . مندلي عراق است، انجام شد
رفتند و به همين دليل، براي دشمن اهميت خاصي داشتند و ارتش عـراق   عراق به شمار مي

  .با آگاهي از تحركات نيروهاي خودي در اين جبهه، به تقويت اين منطقه پرداخت
ليات كه قرارگاه نجـف اشـرف   در اين عم. آغاز شد 1361عقيل در مهر  ابن عمليات مسلم

آن را به انجام رساند، ارتفاعات گسيكه، واروالين و چند ارتفاع ديگر تصرف شـد و نيروهـاي   
خودي ضمن تسلط به دشمن، تشكيل خط دفاعي در پايين ارتفاعـات سـركوب را بـر آنهـا     

  .تحميل كردند

  عمليات محرم
وش، با هدف تصـرف ارتفاعـات   خ عمليات محرم نيز در جنوب شرقي دهلران و در غرب عين

در . ترين ارتفاع اين منطقـه جبـال حمـرين نـام دارد     اصلي. سركوب منطقه طرح ريزي شد
سـري، حـوزه    ، پـل چـم  298، 400مرحله اول اين عمليات رزمندگان موفق شدند ارتفاعات 

 نفتي عنبر و موسيان را آزاد كنند و در مراحل دوم و سوم نيز چند هدف ديگر را به تصـرف 
آغاز ) عقيل بن حدود يك ماه پس از عمليات مسلم( 1361آبان  10اين عمليات در . درآوردند
  .پايان يافت 1361آبان  15شد و در 

الفـتح رمضـان در جبهـه خـودي و      اي جو ناشي از عـدم  با انجام عمليات محرم، تا اندازه
بـا ايـن   . ر شـدند هاي بعدي اميدوارت دشمن، تغيير كرد و نيروهاي خودي نسبت به عمليات

و بـراي ايـن   . كـرد  هاي جنگ، انجام عمليات بزرگ را طلب مي حال، شرايط حاكم بر جبهه
  .منظور، عمليات والفجر مقدماتي در نيمه بهمن ماه در دستور كار قرار گرفت
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  مقدماتيعمليات والفجر 

  جايگاه عمليات در استراتژي نظامي ايران
رفتنـد؛ در ايـن    از ديدگاه فرماندهان نظامي، بغداد و بصره، دو هدف استراتژيك، به شمار مي

ميان بغداد هدف غايي و بلند مدت و بصره، هدف ميـان مـدت و قابـل دسـترس محسـوب      
والفجـر مقـدماتي بـا اولويـت     بر اساس همين نگرش، مناطق موردنظر براي عمليات . شد مي

به طور كلي در انجام عمليات، دستيابي به بصره به طور مستقيم . تصرف بصره انتخاب شدند
امـا  . شد اين هدف، با انجام دو يا سه عمليات تأمين شـود  مورد توجه قرار داشت و سعي مي

رشد سازمان رزم پذير بود و به زمان بيشتر و  تصرف بغداد با انجام چند عمليات واسط امكان
يكي از مناطقي كه امكان انجام عمليات در آن . و اصلي شدن جنگ در تمام ابعاد نياز داشت

در راستاي هدف تصرف بغداد وجود داشت، منطقه كوت تا عماره بود كـه در نگرشـي بلنـد    
در سطح خـرد نيـز، انهـدام دشـمن،     . گيرندگان نظامي بود مدت و كالن، مورد توجه تصميم

هاي مهم، داليل اصلي در انتخاب منطقـه فكـه    يافتن به زمين  جبهه جديد و دستگشودن 
ضمن آن كه، اين منطقه عملياتي، جناح شمالي هور را . براي عمليات والفجر مقدماتي بودند

هاي بزرگ خيبـر و   عمليات) 1363و  1362(هاي بعد  گرفت، جايي كه در سال نيز در بر مي
اليه شمالي بصـره را   ن بر اين، عمليات در اين منطقه، جناح منتهيافزو. بدر در آن انجام شد

هـاي مهـم عمليـات     كرد و در صورت قطع ارتباط عماره با بصره، يكي از هدف نيز تأمين مي
ريزي عمليـات بـود، و اگـر     ترين هدف در طرح اصلي "غزيله"رسيدن به پل . يافت تحقق مي

شد، تصرف شهر عماره، به عنـوان مرحلـه بعـدي     اين مرحله از عمليات با موفقيت انجام مي
همچنين، هدف ديگـر عمليـات آن بـود كـه دشـمن      . گرفت عمليات، در دستور كار قرار مي

پوشـي   نيروهاي خود را در شرق بصره كاهش داده و تصور كند كه ايران از اين منطقه چشم
فنـد نيـاز بـود، و در    ضمن آنكه، با وجود هورالسناف، به نيروي كمتري براي پدا. كرده است

  )7(.شد هاي دفاعي ارتش عراق افزوده مي مقابل، به خط

  داليل انتخاب منطقه عمليات
در جبهه جنوب غربي، منطقه فكه به دليل وجود ارتفاعات حمرين و جاده ارتباطي بصره 

آن كه مركـز فرمانـدهي     به ويژه. اي برخوردار بود ـ عماره به سمت كوت، از اهميت ويژه
deاين منطقه، پس از آن كـه  . هاي تابعه آن در شهر عماره قرار داشتند چهارم و يگان سپاه
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عمليات محرم انجام شد و طي آن رزمندگان توانستند جبال حمـرين را تصـرف كننـد،    
  .بيشتر مورد توجه قرار گرفت

  موقعيت منطقه
و عـراق، از  منطقه داراي دو ارتفاع اصلي است؛ يكي ارتفاعات حمرين كه طـول مـرز ايـران    

شود و ديگري، ارتفـاع جبـل فـوقي كـه در      جنوب شرقي دهلران تا شمال فكه را شامل مي
در شمال زمين عملياتي والفجر مقدماتي نيز ارتفاع ميشداغ . جنوب غربي حمرين واقع است

تنگه صعد، تنگه ذليجان و تنگه : شود قرار دارد كه سه تنگه طبيعي مهم در آن مشاهده مي
رتفاع شمالي ـ جنوبي رقابيه، عارضه ديگري است كه از جنوب به تنگـه رقابيـه و از    ا. رقابيه

هـاي برقـازه اسـت كـه در      ارتفاع ديگر منطقه، بلندي. شود شمال به تنگه برقازه محدود مي
هـاي متعـددي    در ايـن منطقـه، رودخانـه   . امتداد ارتفاعات رقابيه به سمت شمال ادامه دارد

جـاده  (هاي شمال  رود منطقه، رودخانه مرزي دويرج است كه از كوه ترين مهم. جريان دارند
شود و تا منطقه غرب فكـه ادامـه يافتـه و بـه هورالسـناف       شروع مي) خوش به دهلران عين
ريـزد،   عمران مي هاي ايالم سرچشمه گرفته و به هوربن رودخانه ميمه نيز كه از كوه. ريزد مي

 15شـود و تـا    اين رودخانه از چزابه شروع مي. ر دارددر جناح جنوبي منطقه هورالهويزه قرا
) حلفائيـه (نهرهاي عماره، علي غربي، مشـرح  . يابد شرقي حلفائيه ادامه مي كيلومتري جنوب

  .هاي اين منطقه هستند كحالء و قلعه صالح از ديگر رودخانه

  وضعيت دشمن
خست جنـگ، بـه طـور    هاي دوره ن درپي و موفق ايران در عمليات عراق به دليل حمالت پي

هاي سه رقمي، سازمان رزم  الشعبي استفاده كرد و با تشكيل تيپ اي از نيروي جيش گسترده
ها در آرايش نظامي عراق در منطقه عمليـاتي والفجـر    اين تيپ. ارتش را بسيار گسترش داد

اين اقدام از يك سو موجب حفظ نيروهاي اصلي ارتـش  . مقدماتي، در خط اول قرار داشتند
اي  داد، به گونه شد و از سوي ديگر، توان نيروهاي مهاجم را به شدت كاهش مي ن كشور ميآ

هاي اصلي عراق  كه با توجه به درگيري رزمندگان با نيروهاي در خط و موانع گوناگون، يگان
  .توانستند به دفع حمله بپردازند بهتر مي

العظيم را به عهده داشت و سپاه چهارم عراق مسئوليت منطقه عملياتي از چيالت تا هور
de  :داراي چهار لشكر بود

fam
og

ha
dd

as
.ir



  تنبيه متجاوز  42

و يك گردان تانـك بـه نـام سـيف      18و  422، 421پياده شامل سه تيپ  14لشكر  - 1
از سه تيپ اين يگـان، يـك   . سعد كه در محور چزابه و شمال هورالهويزه قرار داشت

 الشعبي و دو تيپ ديگر از نيروهـاي اصـلي ارتـش عـراق     تيپ شامل نيروهاي جيش
  .بودند

مكانيزه كه در  1پياده، تيپ  501گارد مرزي، تيپ  108مكانيزه شامل تيپ  1لشكر  - 2
، 66، و 93، 92هـاي   همچنـين، تيـپ  . محور دويرج تا پاسگاه پيچ انگيزه مستقر بود

 34هاي سازماني  افزون بر اين، تيپ. احتياط كلي منطقه فكه تا پاسگاه دويرج بودند
در احتيـاط منطقـه عمليـاتي والفجـر مقـدماتي قـرار        1شكر مكانيزه از ل 27زرهي، 
  .داشتند

زرهي شامل سه تيپ، كه از محور پيچ انگيـزه تـا جنـوب غربـي چـيالت       10لشكر  - 3
  .آرايش داشت) دهلران(

، 16هـاي   با تيپ) مأمور كرده بود 14هايي كه به لشكر  عالوه بر تيپ(زرهي  3لشكر  - 4
ط، در شـرق هورالسـناف گسـترش داشـت و در     مخـتل  53مكـانيزه و   8زرهي،  12

  .احتياط بود
هاي ديگري كه جزو سازمان رزم منطقه عمليـاتي سـپاه چهـارم عـراق بـوده و در       يگان

، تيـپ  12از لشكر  37، تيپ 6زرهي از لشكر  30تيپ : احتياط قرار داشتند، عبارت بودند از
 49بسته به سـتاد كـل، تيـپ    زرهي وا 10پياده گارد مرزي، تيپ  101، تيپ 6از لشكر  16

، 6مكانيزه از لشـكر   25، تيپ 11پياده از لشكر  48پياده، تيپ  18، تيپ 11زرهي از لشكر 
  )8(.زرهي مختلط و تيپ گارد جمهوري 51تيپ 

  )9(طرح مانور
بـا نيروهـاي قرارگـاه كـربال و     ) ص(االنبيـاء   در طرح ريزي عمليات، مقرر شد، قرارگاه خـاتم 

بايسـت در   در مرحله اول، قواي نجف اشرف مي. ف به سوي عماره تك كندقرارگاه نجف اشر
هاي آخر را تصرف كـرده و در مرحلـه دوم و    محور طاوسيه تا چزابه، حد فاصل خط تا كانال

پشت جاده آسفالت فكه و در غرب جاده (در ادامه تك، جناح راست تا حاشيه جنوبي دويرج 
  .ندو سر پل حلفائيه را تصرف كن) اتوبان

بايست با استفاده از معابر وصولي، جا پاي تصرف شـده بـه    نيروهاي قرارگاه كربال نيز مي
de  .رساندند وسيله قواي قرارگاه نجف را تا چزابه و پدافند پشت كانال را به انجام مي
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سـازي   بايست شرق غزيله و شمال هورالهويزه را پاك در مرحله دوم، نيروهاي خودي مي
بر اساس طرح عملياتي، جناح نيروهاي كربال بايستي با . ه را تأمين كنندكرده و سر پل غزيل

شد تا در صورت بروز مشكل براي مأموريت نيروهاي نجف، جنـاح   احداث خاكريز تأمين مي
بينـي شـده    در طرح مانور اين گونه پيش. قواي كربال از تعرض و آسيب دشمن مصون بماند

هـا و   و دوم عمليات تحقق يافت، با بازسـازي يگـان   بود كه پس از آن كه اهداف مرحله اول
ايجاد شرايط مناسب و نيز با توجه به وضعيت دشمن، در مرحله سوم، تك به سمت عمـاره  

  .ادامه يابد
بيني شده بـود و لشـكر    در اين طرح، عمليات فريب در منطقه چيالت و طيب نيز پيش

. عمليات فريب ديگري را انجام دهد نيز مأموريت داشت، در منطقه فاو،) ع(امام حسين  14
مسئله قابل مالحظه در اين عمليات، استفاده از توان زرهي بود كه بدليل بعد مسافت و عمق 

  .منطقه عملياتي مورد توجه قرار گرفت

  سازمان رزم
به همراه دو قرارگاه نجف ) مشترك سپاه و ارتش) (ص(االنبياء  در اين عمليات، قرارگاه خاتم

  .بال، مراحل طرح ريزي و اجراي عمليات را به عهده داشتنداشرف و كر
  :تركيب قرارگاه كربال به اين ترتيب بود

با توان هشت گردان، ) ع(امام حسين  14، شامل لشكر )عج(الزمان  سپاه سوم صاحب - 1
گردان و  14با توان ) ع(ابيطالب  بن علي 17گردان، لشكر  11كربال با توان  25لشكر 

  .هاشم با توان پنج گردان قمربنيتيپ مستقل 
 12با تـوان  ) عج(عصر  ولي 7سپاه هفتم حديد متشكل از قرارگاه قدس شامل لشكر  - 2

نجف با توان  8گردان؛ همچنين، لشكر  10با توان ) ع(امام حسن  15گردان و تيپ 
  .گردان 24فجر با توان  19گردان و لشكر  11ثاراهللا با توان  41گردان، لشكر  14

بـا تـوان   ) ص(حضرت رسول  27قدر، شامل لشكر  11ارگاه نجف نيز متشكل از سپاه قر
بـا تـوان   ) ع(مستقل سيدالشـهدا   10گردان و تيپ  13عاشورا با توان  31گردان، لشكر  24

از ارتش جمهوري . گردان 23نصر شامل سه تيپ با توان  5هفت گردان، و همچنين، لشكر 
ذوالفقـار در عمليـات شـركت     58خـرم آبـاد و تيـپ     84حمزه، تيپ  21اسالمي نيز لشكر 

و ارتش جمهوري اسـالمي بـا   ) گردان 176(يگان  13در مجموع، سپاه پاسداران با . داشتند
de  )10(.دادند بايستي اين عمليات را انجام مي) گردان 15(سه يگان 
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  شرح عمليات
اين اقـدام  . حركت كردندها از نقطه رهايي به سوي مواضع دشمن  با تاريك شدن هوا، يگان

از ايـن  . به اين دليل بود كه خط خودي با مواضع دشمن چهار تا پنج كيلومتر فاصله داشـت 
روي خود را آغاز كنند تـا بتواننـد در    ، نيروها، پياده)س(رو، الزم بود ساعاتي پيش از ساعت 

ب و جـوش و  با حركت نيروها، در قرارگاه نيز جنـ . ساعت مقرر به مواضع دشمن يورش برند
كردند، و به همين  خورد و همه براي موفقيت رزمندگان دعا مي اضطراب خاصي به چشم مي

از سوي ديگـر، بـه   . ار شدزقرارگاه خاتم برگ) عمومي(منظور مراسم زيارت عاشورا در سنگر 
اهللا موسوي اردبيلي، رييس  وزير؛ آيت دليل اهميت عمليات آقاي ميرحسين موسوي، نخست

االسالم فاكر، نمايندگان حضرت امـام   آبادي و حجت اهللا طاهري خرم ي كشور؛ آيتديوان عال
  .در سپاه در سنگر فرماندهي حضور داشتند

  :رمز عمليات به شرح زير قرائت شد 1361بهمن  17روز  21:30بدين ترتيب، در ساعت 
هـم ايـاك نعبـد و    بسم اهللا الرحمن الرحيم، و ال حول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم، الل«

بـه مظلوميـت   . اياك نستعين، قد تري ما انا فيه ففرج عنـا يـا كـريم، يـا اهللا، يـا اهللا، يـا اهللا      
  »العالمين به پيش اصغر و به ذوالفقار برنده ولي المؤمنين و قهاريت رب علي

ها ساعاتي قبل حركت كرده  گرچه يگان. با اعالم رمز عمليات، حمله رزمندگان آغاز شد
لذا، بعضـي از نيروهـا در   . زمان، عمليات شكستن خط را آغاز كنند د، ولي نتوانستند همبودن

. كمين متوقف شده، برخي هم درگيري را آغاز كردند و گروهي نيز هنوز درگير نشده بودنـد 
و بـاالخره در  . از اين رو فرماندهان سپاه تالش زيادي به عمل آوردند تا اين مشكل رفع شود

در . نيروها توانستند به سختي از برخي موانع عبور كرده و به كانال اول برسندپي اين تالش، 
نشـيني   اين هنگام، دشمن به نيروهاي در خط خود دستور داد، به پشت جاده آسفالت عقب

هـاي   اين اقدام دشمن ناشي از تجربه قبلـي در عمليـات  . كرده و در آنجا خط تشكيل دهند
ريافته بودند كه نبايد در برابر سيل خروشان نيروهاي بسـيج  فرماندهان عراقي د. گذشته بود

  خواستند مانع نفوذ نيروهاي ايراني شوند، زيـرا قصـد   آنها نمي. مقاومت كرده و تلفات بدهند

                                                                 

 درباره داليل انتخاب اسم رمز چند نكته گفتني است:  
  فرمودند؛ قبل از آغاز هر عمليات آن را قرائت مي) ص(مقدمه رمز، حديثي است كه رسول اكرم  - 
  پيشنهاد كرده بود، يكي از اسماء خداوند در رمز گنجانده شود؛) سپاه كه چند روز قبل از عمليات شهيد شدفرمانده ارشد (شهيد مجيد بقايي  - 
de  .الديني در ديداري با فرماندهان سپاه، اظهار داشتند، نام ذوالفقار در رمز عمليات آورده شود اهللا بهاء آيت - 
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 با وجود اين تدبير دشمن، نيروهاي. داشتند با دور زدن آنها از دو جناح، آنان را منهدم كنند
خودي در برخي محورها پيشروي كردند، ولي در محورهاي ديگر موفق نشدند از موانع عبور 

بر اين اساس، فرماندهان در تدبيري . اين وضع موجب شد آنها زمان را از دست بدهند. كنند
هايي كه عمليات شكستن خـط را بـه اتمـام رسـانده بودنـد، بـه        مناسب، اجازه ندادند يگان

ها موظف شدند در مواضع به دست آمده متوقف شده و  اين يگان. دهند پيشروي خود ادامه
  .با احداث خاكريز، به حفظ آن بپردازند

هاي مرحله اول عمليات را به طـور   عواملي كه موجب شد، نيروهاي خودي نتوانند هدف
  :كامل تأمين كنند، عبارتند از

اردار محكم، كانال؛ مسير هاي خ هاي وسيع مين، سيم وجود موانع گوناگون شامل ميدان
طوالني نقطه رهايي تا مواضع دشـمن؛ رمـل بـودن زمـين و كنـدي حركـت نيروهـا؛ عـدم         

  .پاكسازي كامل و عدم الحاق دو جناح؛ تاريكي شب و نبودن نور ماه
اي كه  در اين ميان، موانع دشمن نقش به سزايي در ناكام ماندن عمليات داشتند، به گونه

. هاي قبلي سـابقه نداشـت   ف عبور از آنها شد و اين موضوع در عملياتتمام توان نيروها صر
  .گذاري شود نام "جنگ با موانع"شايد مناسب باشد كه عمليات مرحله اول، 

با وجود اين وضع، به دليل جو خاصي كه انجام اين عمليات در كشور ايجاد كرده بـود و  
 19مرحله دوم عمليات نيـز در   نيز اميدواري مسئوالن سياسي كشور و جنگ رواني دشمن،

كننـده،   آهنگي ميان نيروهـاي عمـل   اما اين بار نيز به دليل عدم هم. انجام شد 1361بهمن 
هوشياري دشمن و تسلط او بر راه كارهاي خودي، و همچنين با توجه به لو رفتن عمليات و 

ارگـاه  وجود استحكامات نيرومند دشمن كه موجب عدم پيشروي نيروهاي خـودي شـده، قر  
در اين عمليات . به منظور كاهش تلفات خودي، پايان عمليات را اعالم كرد) ص(االنبياء  خاتم
  )11(.تن مفقود شدند 3116تن زخمي و  7313تن از نيروهاي خودي شهيد،  501

  آتش به جاي خون: 1والفجر 
  داليل انتخاب منطقه عمليات

اي انتخاب منطقه عملياتي صورت گرفته هايي كه قبل از عمليات والفجر مقدماتي بر در بحث
هـاي   بود، دو ديدگاه مطرح شد؛ بر اساس ديدگاه اول، نيروها بايستي در جنوب فكه و زمين

اين ديدگاه به دليل برتري توان تسـليحاتي و تجهيزاتـي دشـمن،    . شدند رمل وارد عمل مي
deهاي خودي را جبـران  كرد كه كمبود توان نيرو همواره مناطقي را براي عمليات پيشنهاد مي
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شـود   شد كه وجود زمين رمل در جنـوب فكـه موجـب مـي     از اين رو، چنين تصور مي. كند
در واقع، ايـن ديـدگاه، بـه    . اي صورت نخواهد گرفت دشمن گمان كند از اين محورها حمله

ديـدگاه دوم كـه   . نگريسـت  چگونگي درگيري و انتخاب منطقه نبرد به صورت غيرسنتي مي
كالسيك و سنتي بود، زمـين شـمال فكـه را بـراي انجـام عمليـات پيشـنهاد         داراي انديشه

بر اساس ايـن ديـدگاه، تصـرف ارتفاعـات حمـرين و ادامـه حملـه از طريـق جـاده          . كرد مي
پـس از آن كـه عمليـات    . ساز حمله به عماره خواهد بود به سوي پل غزيله، زمينه "بِزِرگان"

ظر دست يابد، ديدگاه كالسيك انجام عمليـات بـر   والفجر مقدماتي نتوانست به اهداف موردن
كـار اصـرار ورزيـد و بـدين ترتيـب،       روي منطقه شمال فكه را مطرح كرد و بر روي ايـن راه 

از ديگر داليل انتخاب اين منطقه براي عمليات، . در دستور كار قرار گرفت 1عمليات والفجر 
يل خط پدافنـدي در دشـت بـه    دار بودن زمين، لزوم تصرف ارتفاعات سركوب و تحم عارضه

دار بودن زمين منطقـه   عارضه. دشمن و همچنين، امكان انهدام دشمن بر روي ارتفاعات بود
در مقابـل،  . شد، نيروهاي پياده خودي بتوانند بر روي آن به راحتـي مـانور كننـد    موجب مي

نيـز   شد و همچنين امكان ادامه جنگ در روز نيروهاي زرهي دشمن با محدوديت مواجه مي
  .ميسر بود

  موقعيت منطقه
، حد فاصل زبيدات تا شيار بجليـه، بـر روي ارتفاعـات حمـرين در     1منطقه عملياتي والفجر 

داخل خاك عراق و محورهاي جنوبي رودخانه دويرج و پاسگاه مرزي پيچ انگيـزه و منطقـه   
ل هـاي طبيعـي، شـام    شرهاني، در شمال فكه قرار گرفته است ايـن منطقـه از نظـر ويژگـي    

است كه بخشي از آنها در داخل خاك عراق و بخـش ديگـر در   ) ماهور(هاي نيمه مرتفع  تپه
  .خاك ايران قرار دارد

بيشتر . 105، 112، 129، 139، 135، 165، 175، 178: ارتفاعات مهم منطقه عبارتند از
اين ارتفاعات در منطقه جنوبي و در امتداد جنوب شرقي جبال حمرين واقـع هسـتند و بـه    

به عبارت ديگـر، بلنـدي ارتفاعـات از غـرب رودخانـه      . شوند اي ديده مي كل دهليز صخرهش
يابد تا اين كه در قسـمت بـاالي آن، دو دهليـز وسـيع را تشـكيل       دويرج به بعد افزايش مي

همچنين پـس  . گيرد دهد؛ به طوري كه ارتفاعات مهم منطقه بر روي اين دو يال قرار مي مي
شود  قسمت ارتفاعات جبل فوقي به موازات جبال حمرين شروع مياز دشت سميده، در اين 

de  .هاي هورالهلغل و هورالسناف قرار گرفته است گرفتگي و باتالق و پس از آن، آب
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همچنـين شـيارهاي   . ويژگي طبيعي ديگر اين منطقه وجود رودخانه فصلي دويرج است
شيار سميده، تپه . باشند مي ترين آنها بجليه و سميده متعددي در منطقه وجود دارد كه مهم

  .روند و پيچ انگيزه از نقاط استراتژيك منطقه به شمار مي 112، ارتفاعات مثلثي، قله 165
تـوان بـه    در اين منطقه، دشمن موانع و استحكامات وسيعي را ايجاد كرده بـود كـه مـي   

 - رسـيد   متر مـي  40كه عمق آنها به بيش از  - كمين، ميدان مين در پشت رودخانه دويرج 
  .هاي خاردار توپي و حلقوي و سپس كانال اشاره كرد سيم

  هاي عمليات هدف
هاي واسط و رسيدن به پل غزيله هـدف   ارتفاعات حمرين، دشت سميده و جبل فوقي هدف

نهايي عمليات بودند كه پس از موفقيت در مرحله اول و نيز وجود تـوان كـافي، نسـبت بـه     
  .شد تأمين آن اقدام مي

  دشمنوضعيت 
گذشـت ـ در منطقـه عمليـاتي      انجام عمليات والفجر مقدماتي ـ كه زمان چنداني از آن نمي 

با توجـه بـه ايـن موضـوع،     . موجب شده بود، حضور دشمن در منطقه افزايش يابد 1والفجر 
جبهه خودي با كنترل و رعايت حفاظت، تالش زيادي به عمل آورد تا منطقه موردنظر براي 

آميز بود،   موفقيت 1361اسفند  28اين تالش تا . ديد دشمن محفوظ بماندانجام عمليات از 
هـا و   جايي آن و همچنين نقل و انتقال برخـي يگـان   اما ورود توپخانه به منطقه و دوبار جابه

ديگر عوامل، موجب شد تا دشمن با حساسيت و توجه بيشتري تحركات جبهه خودي را زير 
. سـاخت  هواپيماي دشمن، آنان را از وضعيت منطقه آگاه ميبه ويژه آن كه پرواز . نظر بگيرد

هاي زيادي را در منطقه مستقر كرد، به طوري كه  ارتش عراق براي مقابله با رزمندگان يگان
گردان مستقل تحت امر سپاه چهارم، قبل و در پايان عمليات  10تيپ و  10لشكر،  9حدود 

  .ايفاي نقش كردند
ليل در اختيار داشتن ارتفاعات سركوب و همچنين فاصـله  موقعيت عراق در منطقه به د

هـاي خـاردار و    ها و به خصوص ميادين مين، سـيم  يك كيلومتري مواضعش با موانع، كمين
در ايـن ميـان، تـأثير    . با مواضع دشمن بـه سـختي نفوذپـذير بـود    ) فوگاز(هاي ناپالم  بشكه
  .زا بود هاي ناپالم بسيار مخرب و وحشت بشكه

deكرد فلش حمله ايران از  ل، با وجود ازدحام و شلوغي منطقه، دشمن تصور ميدر اين حا
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از ايـن رو،  . داد بند خواهد بود و احتمال حمله از منطقه بجليه ـ زبيدات را نمـي   منطقه تلول
راهي اسـت   بند داراي سه منطقه تلول. آرايش نيروهاي عراقي در اين محور متمركز شده بود

شـود و از لحـاظ اسـتراتژيكي     رگان و پل غزيله و عماره منتهي مـي كه به تأسيسات نفتي بز
  .داراي اهميت زيادي است

  طرح مانور و سازمان رزم
به دليل بروز اختالف نظر تخصصي ميان ارتش و سپاه در مـورد انتخـاب منطقـه عمليـاتي     

ارتـش  والفجر مقدماتي و غالب شدن نظر سپاه، بالفاصله پس از اين عمليات، نيروي زميني 
ارتش قبالً هـم ايـن   . طرح انجام عمليات در محور جبل فوقي و جبال حمرين را مطرح كرد

منطقه را در جريان عمليات والفجر مقدماتي به عنوان جايگزين منطقه فكه ـ چزابه پيشنهاد 
لذا، وقتي عمليات والفجر مقدماتي با عدم الفتح مواجه شد، نيروي زمينـي ارتـش   . كرده بود
فرماندهان سپاه هم كه بـه  . ل را در دست گرفت و طرح مورد نظر خود را ارائه كردابتكارعم

لحاظ عدم موفقيت در عمليات قبل دچار انفعال شده بودند، با وجود مخالفت با اين طرح، با 
  .دستور فرماندهي كل سپاه، هيچ واكنشي از خود نشان ندادند

ميـدان داري فرمانـدهان نيـروي     مسئله بسيار مهم هنگام مطرح شدن اين طرح كه بـا 
براي اين مانور بود كه بـا   "آتش به جاي خون"زميني ارتش همراه بود، انتخاب عنوان كلي 

رو شد و برخـي ديگـر    آميز برخي فرماندهان سپاه از جمله شهيد همت روبه واكنش اعتراض
عنـوان، حـاوي   از نظر برخي از اين فرماندهان اين . نيز به دليل شرايط خاص، سكوت كردند

اين پيام بود كه استراتژي مبتني بر نيروي انساني جـاي خـود را بـه اسـتراتژي مبتنـي بـر       
، يعنـي دوران  همان ديدگاهي كه شكسـت آن در مقطـع اول جنـگ   . تجهيزات و ابزار بدهد

هـا   بر اساس طرح آتش به جاي خون، بايستي تمام آتش. انجام عمليات كالسيك تجربه شد
متـري، تيـر مسـتقيم     ميلـي  57متري و  ميلي 23هاي سنگين، توپ  ربارها، سالحاز جمله تي

اي تنظيم و متمركز شوند كـه در   گونه  و در دو سه نقطه از خط دشمن به 106تانك، تفنگ 
هاي دشمن را منهدم كنند و سـپس آتـش روي خـط اجـرا شـود تـا        وهله اول، تمام كمين

در پنـاه ايـن آتـش سـنگين،     . د نشان ندهندنيروهاي درخط دشمن كمترين تحركي از خو
ور به خط اول، آتش پر  كنند و با رسيدن نيروهاي تك نيروهاي تخريب ميادين مين را باز مي

العمـل   هاي بعدي دشـمن نيـز قـدرت عكـس     حجم توپخانه روي آن نقطه اجرا شود تا خط
deاحين و عمـق  پس از آن كه راه كار باز شـد، رخنـه بـه دسـت آمـده بـه جنـ       . نداشته باشند
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گسترش داده شود و نيروها به سوي اهداف پيشروي كنند و اين در شرايطي بود كه همواره 
رو بود و دشمن حداقل ده برابر، به لحـاظ آتـش    جبهه خودي با كمبود مهمات توپخانه روبه

از اين نظر تفوق به آتش دشمن يك امر ناشدني به نظر . پشتيباني داراي برتري بر ايران بود
پشتوانه نظري اين طرح، تجربيات جنگ جهاني اول و دوم بود، ولي چند و چـون  . رسيد مي

  .آن به طور كامل روشن نبود
براي تمرين چنين مانوري كه سابقه قبلي نداشت، زمين مشـابهي انتخـاب شـد و برابـر     
طرح مورد نظر، مانور آزمايشي صورت گرفت و در آن از مهمات جنگي نيز استفاده شد كـه  

  .فاتي نيز به همراه داشتتل
دادند،  اقدام ديگري كه نيروهاي پياده انجام مي "آتش به جاي خون"در چارچوب مانور 

يعني نيروهاي بسيجي كه در عمليات قبلي بـا رعايـت   ! ايجاد سر و صدا به جاي سكوت بود
صـدا،   بايست با ايجاد سـر و  پرداختند، اين بار مي سكوت، درگير شده و به گشودن معابر مي

  .ساختند تا دشمن دچار رعب و وحشت شود بخش تكميلي اجراي آتش را عملي مي
هاي مورد نظر صـورت گرفـت و    هايي درباره نحوه اجراي مانور و دستيابي به هدف بحث

از پاسـگاه  . بندي و تعيين خط حد بين دو قرارگاه كربال و نجف انجـام شـد   سرانجام، تقسيم
بـه قرارگـاه   ) يا دويـرج (ارگاه كربال و از شيار بجليه تا پيچ انگيزه زبيدات تا شيار بجليه به قر

  .در واقع، شيار بجليه خط حد دو قرارگاه بود. نجف واگذار شد
مرحله نخست، تصرف ارتفاعات سركوب و استقرار : شد مي  مانور بايد طي دو مرحله انجام

راحل دشمن بـه طـور كامـل از    با انجام اين م. روي آنها و مرحله دوم، اشغال جبل فوقي بود
  .كرد نشيني مي روي ارتفاعات به دشت عقب

زمان عمليات، شب بيست يكم فروردين انتخاب شد كه در آن شب نور ماه وجود نداشت 
  .و تاريكي كامل حاكم بود

  :سازمان الزم براي انجام عمليات به اين شرح انتخاب شد
  :عيقرارگاه كربال، متشكل از پنج قرارگاه فر - الف

  از ارتش؛) ع(حمزه  21لشكر  1از سپاه و تيپ ) ع(ثاراهللا  41شامل لشكر : 1كربالي 
  از ارتش؛) ع(حمزه  21لشكر  2از سپاه و تيپ ) عج(عصر  ولي 7شامل لشكر : 2كربالي 
  ؛)ع(حمزه  21از لشكر  3المهدي از سپاه و تيپ  33شامل تيپ : 3كربالي 
  خراسان از ارتش؛ 77لشكر  2از سپاه و تيپ ) ع( امام حسين 14شامل لشكر : 4كربالي 
de  )12().قرارگاه مستقل سپاه(فجر از سپاه  19نجف و لشكر  8شامل لشكر : 5كربالي 
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  51تحول اساسي در صحنه نبرد  

  :قرارگاه نجف، متشكل از چهار قرارگاه فرعي - ب
  هوابرد از ارتش؛ 55عاشورا از سپاه و تيپ  31شامل لشكر : 1نجف 
  خرم آباد از ارتش؛ 84از سپاه و تيپ  )ص(حضرت رسول  27شامل لشكر : 2نجف 
  عنوان احتياط قرارگاه؛ ذوالفقار از ارتش، به 58نصر از سپاه و تيپ  5شامل لشكر : 3نجف 
  )13(.زرهي شيراز از ارتش 37از سپاه و تيپ ) ع(سيدالشهدا  10شامل تيپ : 4نجف 

  شرح عمليات
 1362فـروردين   21در  1والفجـر  در ميان جوي آكنده از ترديد و عدم اجماع نظر، عمليات 

شد، موانع انبوه دشمن و حضور وسيع آنها در منطقه،  بيني مي آغاز شد همان گونه كه پيش
اما رزمندگان، اين بار نيز با تمام قدرت به دشـمن  . يابي به اهداف را دشوار ساخته بود دست

و  135راهللا، روي ارتفاع ثا 41، قرار بود لشكر 1در محور قرارگاه فرعي كربالي . حمله كردند
با ايـن  . كه ميدان مين و موانع متعددي ميان اين دو ارتفاع را پوشانده بودند عمل كند 139

هاي خود را بـه طـور كامـل تصـرف      حال، نيروهاي اين يگان با دادن تلفاتي، توانستند هدف
ك كيلومتر فاصله ي) ع(امام حسين  14كنند، اما با آن كه ميان معبر اين يگان با معبر لشكر 

حتي در چند محور، عمليات شكستن خط و رخنـه  . بود، ولي تا صبح، الحاق صورت نگرفت
هـاي متعـدد    هاي به هـم پيوسـته و رده   به داخل مواضع دشمن به دليل وجود موانع، كمين

مأموريت داشت، روي ) عج(عصر  ولي 7، لشكر 2در محور قرارگاه كربالي . دفاعي، انجام نشد
عمل كند، اما در ابتداي ايـن ارتفـاع متوقـف شـد و بـا دادن شـماري شـهيد و         175 ارتفاع

المهدي در  33، تيپ 3در محور قرارگاه كربالي . مجروح، از پيشروي و تصرف هدف بازماند
در . را تصرف كرده است اما اين مسئله اثبات نشد 178هاي خود اعالم كرد كه ارتفاع  گزارش

از منطقه رملي مقابل خود به اشتباه وارد ) ع(امام حسين  14لشكر  4محور قرارگاه كربالي 
سازي منطقه پرداخت و پس از آن، خود را به ارتفاع  محوطه اصلي سمت چپ شد و به پاك

همچنين، نيروهاي اين يگان . سازي كرد اي پس از رمل رساند و نيروهاي دشمن را پاك تيغه
، 5در محـور قرارگـاه كـربالي    . اسـارت درآوردنـد  تن از نيروهاي عراقي را بـه   200بيش از 

يك كيلومتر ازموانع را پشت سر گذاشته و خود را به سه راهي پشت  ،فجرو لشكرهاي نجف 
  .رساندند 178ارتفاع 

، 1در محدوده قرارگاه نجف نيز اوضاع كم و بيش همين گونه بود؛ در محور قرارگاه نجف
deرا تصـرف   145، واقع در كنار شيار بجليه و 165عاشورا مأموريت داشت دو ارتفاع  31لشكر 
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نيروهـاي شناسـايي بـه    ) با آن كه ارتفاعي كوتاه و فاقد قله است( 165در مسير ارتفاع . كند
ع بسيار زياد، نتوانستند معبري را باز كننـد، از ايـن رو، مقـرر شـد قرارگـاه      دليل وجود موان

و شـيار   165عمل كند و سپس، نيروهاي خود را به سـوي ارتفـاع    145روي ارتفاع  1نجف
، در نيروها تواني 145اما پس از استقرار نيروهاي اين قرارگاه روي ارتفاع . بجليه حركت دهد

 27، لشـكر  2در محور قرارگـاه نجـف   . باقي نمانده بود 165اع براي ادامه تك به سمت ارتف
را كه در جناح چپ اين يگان قرار داشت، تصرف و تثبيـت   112ارتفاع ) ص(حضرت رسول 

كه در مقابل اين لشكر واقع بـود، پيشـروي    143كرد و توانست مقداري نيز به سوي ارتفاع 
زرهي شيراز از ارتش، مأموريت  37تيپ و ) ع(سيدالشهدا  10، تيپ 4در قرارگاه نجف . كند

اين محور اهميت چنداني نداشت و حتـي  . داشتند در محور پيچ انگيزه و دويرج عمل كنند
 10بـا ايـن حـال، تيـپ     . هـا لغـو شـود    در صورت پيشنهاد، ممكن بود، مأموريت اين يگـان 

يـزه بـه طـرف    معبر را شناسايي كرد كه موقعيت اين معابر از پشت پـيچ انگ ) ع(سيدالشهدا 
در مأموريـت خـود    4هـاي قرارگـاه نجـف     يگان. دويرج، يعني در پشت نيروهاي دشمن بود

نيروها را در پشت نيروهاي عراق مستقر كرده و با تيرباري كـه در آن سـوي رودخانـه كـار     
اين اقدام كه براي دشمن تازگي داشت، . گذاشته شده بود، به سوي دشمن تيراندازي كردند

يربارهاي عراقي را در آن محور به سوي خود جلب كرد و موجب شد دشمن بـر  تمام توجه ت
در پي اين اقدام، مواضع دشمن شناسايي شـد و نيروهـاي تيـپ    . روي آنها اجراي آتش كند

هـا را   با حمله به دشمن و انداختن نارنجك در سنگرهاي آنان، شـمار زيـادي از عراقـي    10
  .سازي كردند كشتند و منطقه را پاك

ها تصرف نشـده بـود، در برخـي     ه طور كلي، وضعيت محورها متفاوت بود؛ بيشتر هدفب
محورها نيروها نتوانسته بودند عمليات رخنه و توسعه سـر پـل را عملـي كننـد و در بعضـي      

هـا در   در چنين شرايطي ماندن يگـان . هاي محدودي به دست آمده بود محورها نيز موفقيت
هاي قرارگاه كـربال   لذا، صبح روز عمليات، به تمام يگان. بودپذير ن مناطق تصرف شده، امكان

هزار گلولـه بـر سـر دشـمن      60گر چه نيروهاي خودي حدود . نشيني داده شد دستور عقب
امـا در مقابـل،   ) ترين حجم آتـش در جنـگ بـود    سابقه كه در مقايسه با گذشته بي(ريختند 

بدين ترتيب، اين بار . به وجود آورد قبضه توپ، جهمني از آتش در منطقه 400دشمن نيز با 
نيز موفقيت اندكي نصيب نيروهاي خودي شد و شماري از نيروها كه شهيد يا مفقـود شـده   

  .بودند در منطقه تحت اختيار دشمن به جا ماندند
  de
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بـه   اين يگان به دليل تجربه قبلي،. نجف كمترين مفقود را داشت 8در اين ميان، لشكر 
نشيني، با اجـراي مـانور آتـش     ويژه در عمليات والفجر مقدماتي، پس از دريافت دستور عقب

همچنين فرماندهان اين يگـان در شـب   . تانك به خط دشمن، نيروهاي خود را عقب كشيد
عمليات وقتي دريافتند كه اوضاع نامساعد است، دستور حركت به سمت چپ و راست خـود  

قرارگاه نجف نيز با وجود حفظ . رتيب، از تلفات بيشتر جلوگيري شدرا صادر نكردند و بدين ت
وضـعي  ) 2قرارگاه فرعـي نجـف   ) (ص(برخي مواضع از جمله در محور لشكر حضرت رسول 

  .مشابه قرارگاه كربال داشت
پس از مرحله اول عمليات، با يك شب تأخير، مرحله دوم عمليات نيز انجام شد بـا ايـن   

در اين مرحلـه،  . ساز نشد تصرف و تثبيت شود، اما اين اقدام نيز چارهاميد كه بعضي مواضع، 
را تصرف كرد ولي تنها توانست تا ظهر  143و  146ارتفاعات ) ص(حضرت رسول  27لشكر 

آن را حفظ كنـد و بـا فشـار نيروهـاي عـراق، از منـاطق تصـرف شـده          1362فروردين  24
  )14(.نشيني كرد عقب

  ها داليل عدم موفقيت و ضعف
كـم اهميـت بـودن     - 1: تأثير داشتند از جمله 1عوامل گوناگوني در ناكامي عمليات والفجر 

زير ديد و  - 4عدم اجماع نظر ميان فرماندهان عالي نظامي؛  - 3ذهني بودن طرح؛  - 2هدف؛ 
عمليات در تاريكي مطلق شب كه نيروهاي پياده را دچـار   - 5تير بودن عقبه و راه تدراكاتي؛ 

 - 7محدود بـودن صـحنه درگيـري و اجـراي آتـش سـنگين دشـمن؛         - 6د؛ مشكل كرده بو
تلفات كـادر و متالشـي شـدن بعضـي از      - 8دار؛  خستگي نيروها بر اثر پيمودن زمين عارضه

  .ها گردان

  نتايج
تـن از آنهـا بـه     200در اين عمليات شمار زيادي از نيروهاي دشمن كشته شده و بـيش از  

  .هاي ارتش عراق منهدم شد از تانكهمچنين تعدادي . اسارت درآمدند
تـن مجـروح    5000تن شهيد، و شـماري مفقـود و    1000از نيروهاي خودي نيز حدود 

de  )15(.تن نيز به اسارت در آمدند 100شدند و بيش از 
fam

og
ha

dd
as

.ir



  55تحول اساسي در صحنه نبرد  

  انجام عمليات در غرب و شمال

مقدماتي، بار ديگر شرايط پس از رمضان با مسائل خاص خود مطـرح  پس از عمليات والفجر 
هاي نظامي دشمن، بـدون تغييـرات اساسـي در     رسيد كه با افزايش توانايي ، و به نظر ميشد

از اين رو، تا رسيدن به آن نقطـه الزم بـود رونـد    . شيوه نبرد، ادامه جنگ مشكل خواهد بود
ضـمن آنكـه بـا تغييـر     . ها ادامه يافته تا از ركود جبهه به مدت زياد جلوگيري شـود  عمليات

هاي فصل بهار و تابستان به  بنابراين، بايستي عمليات. آمد في به جبهه نميفصل، نيروهاي كا
بـدين ترتيـب، پـس از بحـث و     . شدند كه به نيروي كمتري نياز باشد ريزي مي اي طرح گونه

تـرين   مهـم . انجـام شـود   4و  3، 2هـاي والفجـر    بررسي مناطق مختلف مقرر شد، عمليـات 
ظر بود، به كارگيري نيروي انـدك، دادن تلفـات كـم و    ها موردن اي كه در اين عمليات مسئله

  )16(.ها و تضمين موفقيت عمليات بود جلوگيري از وارد شدن ضربه اساسي به توان يگان
فرسا براي عمليات مساعد نبود بنابراين،  آب و هواي منطقه جنوب به دليل گرماي طاقت

داشـتند، بـراي عمليـات     هاي محدودي كه بيشتر در مناطق غرب و شمال كشور قرار هدف
منطقه پيرانشهر، با هدف تصرف پادگان حاج عمران تا تنگـه دربنـد، منطقـه    : انتخاب شدند

سازي وسيع ضد انقالب، منطقه دهانه شيلر با هدف پيوند ميان خط  سردشت به منظور پاك
دفاعي بر روي ارتفاعات سوركوه و صاف كردن خط مرزي، منطقه شـمال قصـر شـيرين بـا     

صرف ارتفاعات بشكان ـ كركس و چند ارتفاع ديگر و منطقه مهران با هـدف تصـرف    هدف ت
آويزان و خارج كردن شهر مهـران از محاصـره دشـمن و     سخت تا قلعه ارتفاعات جنوب كاني

هـاي تابعـه    هر يك از اين مناطق به وسيله قرارگـاه  )17(.امكان تردد از جاده دهلران ـ مهران 
از . گاه خاتم ارائه شـد  بندي هر كدام به قرار مورد شناسايي و برآورد نيرو قرار گرفتند و جمع

فارس نيز دو هـدف مـورد بررسـي قـرار گرفـت؛ يكـي تصـرف         سوي ديگر، در شمال خليج
انهدام تجهيزات دشمن در دهانه شهر  هاي البكر و العميه و ديگري عبور از اروندرود و اسكله

ترين داليل عـدم   از مهم. بندري فاو بود، كه پس از بحث و بررسي، مورد تصويب قرار نگرفت
فارس  موافقت با اين دو هدف، يكي سياست كشور مبني بر عدم سرايت جنگ به حوزه خليج

زيرا تحرك . ودو ديگري، احتمال هوشياري دشمن نسبت به طراحي عمليات در شرق بصره ب
بـدين ترتيـب،   . شد ايذايي در فاو موجب توجه بيشتر دشمن به جبهه جنوب و آن محور مي

، 2در ميان مناطق مورد بررسي در شمال و غرب، منطقـه پيرانشـهر بـراي عمليـات والفجـر     
de  .انتخاب شدند 4و منطقه پنجوين براي عمليات والفجر 3منطقه مهران براي عمليات والفجر
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  تنبيه متجاوز  56

  2والفجر 
اين عمليات در منطقه غرب پيرانشهر در حد فاصل ارتفاعات قمطره و تمرچين، بـه منظـور   
تصرف ارتفاعات سركوب، تصرف پادگان حاج عمران و تسلط بر شهر چومان مصطفي و نيـز  

هاي مورد نظر،  موفقيت در اين عمليات و دستيابي به هدف. گرفتن اسير از دشمن انجام شد
انقالب، پشتيباني و حمايت از كردها و مبارزان مسـلمان عراقـي،   موجب نظارت بر تردد ضد 

بازداشتن عراق از هر گونه تجاوز به پيرانشهر شـده و همچنـين، امكـان گسـترش عمليـات      
. شـد  نامنظم در خاك عراق و نيز زمينه نزديك شدن به تأسيسات نفتي كركوك، فراهم مـي 

اده و يك گردان مكانيزه از نيروي زميني گردان از سپاه و شش گردان پي 16در اين عمليات، 
العبور بودن ارتفاعات، هوانيروز نيز بخشي از پشـتيباني   به دليل صعب. ارتش شركت داشتند

  .عمليات را بر عهده گرفت
آغاز شد، اوج درگيـري رزمنـدگان بـا نيروهـاي      1362تير  29كه  2در عمليات والفجر 

بار دست به دست شدن اين ارتفاع، نيروهاي  بود، كه پس از يك 2519دشمن در ارتفاعات 
خودي با شجاعت و مقاومت خاص و با پشتيباني هوانيروز توانستند بر تمـام ارتفـاع مسـلط    

عالوه بر اين، ارتفاع مهم كلو، پادگان حاج عمران و تعـداد ديگـري از ارتفاعـات مهـم     . شوند
صطفي نتيجه مهم ديگر ايـن  تسلط بر شهر چومان م. منطقه به دست رزمندگان اسالم افتاد

  .عمليات بود
شد شش تا هفـت گـردان بـراي انجـام آن كـافي باشـد، امـا         در اين عمليات، ابتدا تصور مي

گردان نيرو در اين عمليات به كار  22سماجت دشمن و لزوم غلبه بر آن، باعث شد، بيش از 
  )18(.گرفته شوند

  3والفجر
آويزان واقع در  سخت تا ارتفاع قلعه جنوب كاني در منطقه مهران حد فاصل 3عمليات والفجر 

بو، پاسگاه دراجي تا  منطقه موردنظر شامل ارتفاعات زالو آب، نمكالن. شرق مهران انجام شد
شـود و در   به دو بخش شمال و جنـوب تقسـيم مـي    175آويزان تا قله  آباد و ارتفاع قلعه فرخ

و  2و  1ر قالب دو قرارگـاه فرعـي فـتح    هاي ارتش و سپاه د جريان عمليات، تركيبي از يگان
در اين عمليات، چهـار  . يگان، در اين دو بخش مستقر شدند 9تحت امر قرارگاه نجف شامل 

لشكر و دو تيپ از سپاه پاسداران و يك لشكر، يك تيپ و يك گردان از نيروي زميني ارتش 
de  .شركت داشتند
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  تنبيه متجاوز  58

در . آغاز شد) 2هشت روز پس از عمليات والفجر (، 1362مرداد  7در  3عمليات والفجر 
 21تيـپ  . هـاي اطـراف آن بـه سـرعت تصـرف شـد       بـو و تپـه   ، ارتفاع نمكـالن 1محور فتح 

نيز توانست خيلي سريع نيروهاي دشمن در شرق رودخانه كنجـانچم را منهـدم   ) ع(رضا امام
ي برخوردار بودند، مورد حمله لشكر كه از اهميت بيشتر) كله قندي(ارتفاعات زالو آب . كند

  .هايي از آن تصرف شد، اما قله اصلي در دست دشمن باقي ماند نصر قرار گرفته و بخش
هـايي را بـه دسـت     ، با آن كه نيروها توانستند در ابتداي حمله، موفقيت2در محور فتح 

اجه سـاخت، لـذا   كارها، عمليات الحاق را با مشكل مو آورند، اما نشكستن خط در يكي از راه
  .تر از هدف تعيين شده خط دفاعي تشكيل دادند نيروها كمي عقب

هاي محاصره شده، دشمن را وادار  عدم تصرف قله اصلي ارتفاع زالو آب و مقاومت عراقي
كرد كه تالش زيادي براي الحاق با اين نيروها و شكست كل عمليات به عمل آورد، اما تمام 

اين در حالي بود كه دشمن پس از مواجه شدن با حملـه از سـمت   ها ناكام ماند و  اين تالش
كاهش داد و توان زيادي را براي مقابلـه بـا    2مهران، فشار خود را بر منطقه عمليات والفجر 

به ويژه حمالت نيروي هوايي عراق فشار بيشتري را . جبهه خودي در اين محور به كار گرفت
ها بر روي جـاده   دفاع ضدهوايي مؤثر، حتي خودرو بر منطقه وارد كرد و به لحاظ عدم وجود

جبهـه خـودي بـراي    . گرفتنـد  به وسيله هواپيماهاي مجهز به مسلسل مورد حمله قرار مـي 
از اين . قندي قطع نمايد كاهش فشار تصميم گرفت اميد دشمن را از امكان الحاق با قله كله

هـاي   ن كرد و عراق بـه تـالش  رو تصرف ارتفاع مزبور، تثبيت دستاوردهاي عمليات را تضمي
  )19(.هاي خود دست يافتند خود پايان داد و نيروها به بيشتر هدف

  4والفجر 
در منطقه پنجوين و با هدف متصل كردن ارتفاعـات سـورن بـه سـوركوه      4عمليات والفجر 

) دشت شيلر(در صورت تحقق اين هدف، خط دفاعي جبهه خودي در اين منطقه . انجام شد
همچنين راه ضد انقـالب از محـور    )20(.شد جويي مي در به كارگيري نيرو صرفهكوتاه شده و 

عالوه بر اين، شهر . شد دشت شيلر مسدود شده و شهر مريوان از ديد و تير دشمن خارج مي
شدند و  پنجوين و پادگان آن و پادگان گرمك به تصرف درآمده و نيروهاي دشمن منهدم مي

عمليات، مقدمات انجـام عمليـات در اسـتان سـليمانيه عـراق     سـرانجـام، با پيروزي در اين 
  .آمد فراهم مي
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مانگا كه دهانه شيلر  ترين ارتفاعات منطقه پنجوين عبارتند از؛ سورن، سوركوه و كاني مهم
 )21(.باشـد  ارتفاع ديگر منطقه، زِله است كه به شهر پنجوين مشـرف مـي  . دهند را تشكيل مي

دشـمن بـا   . اي نظامي تبديل شد و خـالي از سـكنه شـد    ين شهر در طول جنگ به منطقها
  .اي از آن را منهدم كرد آگاهي از قصد رزمندگان براي حمله به اين شهر، بخش عمده

اهداف . شد بر اساس طرح مانور، عمليات در دو مرحله، از دو محور بانه و مريوان آغاز مي
مين ارتفاعات لري، گرمك و كنگرك، و از محور مريوان، ارتفاعات مرحله اول از محور بانه، تأ

مانگا تصرف شود  بايست ارتفاعات سورن و كاني در مرحله دوم، نيز مي. زله، مارو و خلوزه بود
هاي واسط عمليات، ارتفاع سورن به سـوركوه وصـل شـده و هـدف اصـلي       و با تكميل هدف

شكر و دو تيپ پياده از سپاه و يك لشـكر پيـاده از   براي انجام اين مانور، هشت ل. تحقق يابد
گردان از سپاه و سه گردان از نيروي زميني ارتـش، و   22در مرحله اول، . ارتش مأمور شدند

در مرحله دوم، هفت گردان از سپاه و يك گردان از نيروي زميني ارتش و در مرحلـه سـوم،   
  )22(.گردان از سپاه وارد عمل شدند 25تنها 

. آغاز شـد ) 3و  2حدود دو ماه و نيم پس از عمليات والفجر ( 1362مهر  27ر عمليات د
العـاده، نيروهـا ارتفاعـات لـري، گرمـك،       در مرحله اول عمليات، به دليل سرعت عمل فـوق 

مرغـي، سـه درختـي، پادگـان      ، بالله، سـربالله، تخـم  1كنگرك در محور بانه و مارو، خلوزه 
  .محور مريوان، آزاد شد گرمك، شهرك هرگنه و تپه شهداء در

، كلو، هفـت  2مرحله دوم، دو روز پس از مرحله اول، آغاز شد و طي آن، ارتفاعات خلوزه 
شرق سنگ معـدن در   1672توانا، ارتفاعات اطراف پنجوين، يال شرقي ارتفاع زله، ارتفاعات 

مـل بـر   محور مريوان و شاخ نالشكينه در محور بانه، تصرف شد و نيروهاي خودي به طور كا
  شهر پنجوين تسلط يافتند، اما به دليل عدم سقوط كامل ارتفـاع زلـه، تصـرف كامـل شـهر     

  .ميسر نشد
شـد ولـي بـراي كامـل كـردن       بايستي در دو مرحله انجام مي 4اگر چه عمليات والفجر 

، مرحله سوم اين عمليات نيز انجـام  1362آبان  12ها، حدود سيزده روز بعد يعني در  هدف
ارتفاعات استراتژيك شـيخ گرنشـين، شـاخ تـاجر از كـاني مانگـا بـه دسـت          شد و طي آن،

مانگـا و چوارتـا نيـز نيروهـا دسـت بـه        رزمندگان اسالم افتاد و در منطقه غرب ارتفاع كـاني 
  )23(.پيشروي زدند
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  بازتاب سياسي

يـابي بـه پيـروزي     ايران در جبهه جنوب و عدم دستهاي نظامي  در پي كُند شدن پيشروي
بزرگ در دوره پس از فتح خرمشهر، روند تحوالت سياسي و نظامي به زيان ايران تغيير كرد؛ 

هاي بزرگ در صدد برآمدند، دولت عراق را بـيش از گذشـته، در    المللي، قدرت در سطح بين
در اين دوره، گر چه ارتـش عـراق   . ابعاد نظامي، سياسي و اقتصادي مورد حمايت قرار دهند

اي تسلط نسبي خود را در صحنه نبرد نشان داده و به دفع حمـالت بـزرگ    توانست تا اندازه
ايران بپردازد، اما نگراني از پيروزي احتمالي ايران و فرو ريختن خطوط دفاعي ارتـش عـراق   

اي  قابل مالحظه هاي كمك) سابق(از اين رو، اياالت متحده و شوروي . همچنان وجود داشت
گرايي روز افزوني با حكومت عراق از  به ويژه امريكا، از اين پس، هم. در اختيار عراق گذاشتند

طرف نشان  در واقع، امريكا كه در برابر ايران و عراق به طور رسمي خود را بي. خود نشان داد
سـتا بـار ديگـر    داد، در سياست خارجي، به طور رسمي از عراق حمايت كرده و در اين را مي

  .روابط سياسي خود را با بغداد از سر گرفت
فارس گسـترش   هاي زميني به خليج همچنين، در پي اين تحوالت دامنه جنگ از جبهه

يافت و عراق، به بمباران منابع نفتي جمهوري اسالمي، به ويژه جزيره خارك، منطقه اصـلي  
هاي خبري جهان و نيـز محافـل    انهاي در رس صدور نفت ايران اقدام كرد كه بازتاب گسترده

المللي نيز در مواضع خود نسبت به جنگ  هاي بين در اين دوره، سازمان. سياسي دنيا داشت
مشي مشترك مبني بر  اين مواضع در اشكال گوناگون، همگي از يك خط. تجديد نظر كردند

رد و حـول ايـن   ك حمايت تلويحي از عراق و اتخاذ مواضع ناعادالنه در برابر جنگ پيروي مي
  .محور، اتحاد يافته بود

  مواضع قدرت هاي بزرگ
همان گونه كه پيشتر گفته شد، در دوره پس از فتح خرمشهر، گر چه دفاع مطلق و پرمـانع  

در برابر هجوم ايران مقاومت كرد، ولي  1عراق در عمليات رمضان، والفجر مقدماتي و والفجر 
يـه و نيـروي انسـاني و نيـز پيـروي از اسـتراتژي       به دليل برتري نظامي ايران از لحـاظ روح 

، معاون "كند دام". كرد هجومي، امريكا همواره از پيروزي غيرمنتظره ايران اظهار نگراني مي
  :گويد وزارت خارجه امريكا در اين باره مي

de  )24(».امريكا در مورد عواقب پيروزي ناگهاني ايران و اثر آن بر ثبات منطقه نگران است«
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. هاي گوناگون، ايران را تحت فشار قرار دهنـد  ها از راه شد، امريكايي مسئله باعث مياين 
كـوپتر   فروند هلـي  11ميليون دالر را به خريد  110براي نمونه، وزارت دفاع اين كشور مبلغ 

زيـرا  . كوپترها دست يابـد  ساخت ايتاليا اختصاص داد تا جمهوري اسالمي نتواند به اين هلي
بود كه در زمان شاه ايـران   "ـ س  47شنووك "كوپترهاي  ه در پي دريافت هليايران، مصران

ميليون دالري از ايتاليا خريداري كرده بود اما پس از سقوط شاه، امريكا،  425طي سفارشي 
شركت آگوست ايتاليا، سازنده اين هليكوپترها را تحت فشـار قـرار داد تـا از پـذيرفتن ايـن      

پيمانـان خـود را تشـويق كـرد كـه فشـارهاي        امريكا همچنين هم )25(.معامله خودداري كند
از اين رو، از ژاپن و نيوزلنـد، يعنـي دو كشـوري كـه     . اي بر ايران وارد آورند ديپلماتيك تازه

پيوندهاي بازرگاني و نفتي عظيمي با ايران داشتند، خواسـت كـه حكومـت ايـران را تحـت      
صادرات محدود خود را به ايران مورد بررسي  امريكا همچنين. فشارهاي اقتصادي قرار دهند

  )26(.مجدد قرار داد تا از عدم صدور تجهيزات نظامي به ايران كامالً مطمئن شود
. اقدام ديگر امريكا در اين دوره، علني كردن نزديكي به عراق و حمايت از آن كشور بـود 

امريكايي چنين وانمـود   هاي جمعي اروپايي و پيش از اين، مقامات رسمي امريكا و نيز رسانه
هاي عـراق   اما پس از شكست. طرف است كردند كه اين كشور، در جنگ ايران و عراق بي مي

هـا، لـزوم    و تالش ايران براي ورود به خاك عـراق، ايـن رسـانه    1361و  1360هاي  در سال
روزنامـه  راديو امريكا به نقـل از  . حمايت از عراق و اقدام عملي در اين زمينه را مطرح كردند

  :پست گفت واشنگتن
فارس اطالع داده اسـت كـه شكسـت     اياالت متحده امريكا به كشورهاي دوست در حوزه خليج«

احتمالي عراق در جنگ با ايران با منافع امريكا سازگار نخواهد بود و بـراي جلـوگيري از چنـين    
  )27(».شكستي، اقداماتي چند معمول گرديده است

  :پست ادامه داد گتناين راديو به نقل از واشن
نمايد كه سرانجام، مالحظـات   بست رسيده است ولي چنين مي جنگ ايران و عراق اينك به بن«

اقتصادي سرنوشت اين جنگ را تعيين خواهد كرد و در اين زمينه است كـه عـراق بـا از دسـت     
  )28(».رو شده است دادن بخش اعظم صادرات نفت خود، با دشواري بسياري روبه

  :استريت ژورنال نيز در اين باره نوشت والروزنامه 
هاي امريكايي را  اما شركت. كند اياالت متحده تقاضاي عراق را در زمينه خريد تسليحات رد مي«

كند كه در راه افزايش صادرات نفت به ياري عراق بشتابند، به اين اميـد كـه افـزايش     تشويق مي
de  )29(».يران كمك كندهاي ا معامالت نفتي، به بغداد در برابر پيشروي
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  :سي نيز در اين باره گفت. بي. راديو بي
شود كه دولت امريكا در نظر دارد بار ديگر با عراق  از قراين و شواهد موجود چنين استنباط مي«

  ».روابط نزديكي برقرار كند تا مانع برتري ايران در جبهه جنگ شود
  :سي افزود بي همچنين بي

فارس، عراق را دچار مشكالت اقتصادي شديدي كرده  ز طريق خليجعدم توانايي در صدور نفت ا«
  )30(».است

راديو امريكا با پخـش اظهـار نظـر يكـي از پژوهشـگران و محققـان مؤسسـه سياسـي ـ          
اقتصادي برولينگز امريكا، درباره روابط امريكا با عراق كه در روزنامه نيويـورك تـايمز چـاپ    

  :شده بود، گفت
در جنگ ايران و عراق، اكنون منافع امريكا، اين كشور را به سـوي  [!] في طر بعد از سه سال بي«

طرفـي امريكـا در    كريستين هامز سياست و روش بي. دهد حمايت و جانبداري از عراق سوق مي
اشتباهي دانست كه به علل گوناگوني دنبال شده است؛ اول ] كار[جنگ سه ساله ايران و عراق را 

هاي امريكـايي   ران و عراق و حتي قبل ازگروگان گرفته شدن ديپلماتآن كه، در ابتداي جنگ اي
اهللا خميني  در تهران، دولت امريكا بر اين گمان بود كه عادي شدن روابط امريكا با حكومت آيت

كـرد تـا    فارس حساب مي دوم آن كه، امريكا روي كشورهاي عربي حوزه خليج. امكان پذير است
كـرد و   د و سوم آن كه، امريكا عراق را شكست ناپذير گمان مـي هزينه جنگ عراق را تأمين كنن

آور خسـارات و تلفـات جنـگ بـه      اكنون بعد از سه سال، طوالني شدن جنگ و افزايش سرسـام 
خصوص براي كشورهاي كوچكي مانند عراق و در نظر گرفتن ساير خصوصـيات جنـگ ايـران و    

طرفي ميان  مداران امريكا در روش بي استعراق و بررسي تحوالت اخير خاورميانه، بسياري از سي
  ».اند ايران و عراق تجديد نظر كرده

  :افزايد گر مؤسسه برولينگز مي تحليل
مداران امريكا در مـورد عـراق    يكي ديگر از عوامل عدم حمايت امريكا از عراق، قضاوت سياست«

دانسـتند، در حـالي    و ميپيمان مسك اي سطحي، عراق را طرفدار و هم بود كه به اشتباه و به گونه
تر شده اسـت و   ميالدي تا كنون سال به سال بدتر و تيره 1975كه روابط عراق و مسكو از سال 

عراق بارها، علناً سياست شوروي را در افغانستان و كشورهاي عربي مورد انتقاد شديد قـرار داده  
وم امنيـت در  تر آن كه، صدام حسين در محافل خصوصي گفتـه اسـت كـه وي لـز     است و مهم

  …دهد  مرزهاي اسرائيل را تشخيص مي
deاز   طرفي ميان ايـران و عـراق ايـن عوامـل تـاكنون از چشـم بعضـي        با وجود آن كه در حفظ بي
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رسد كه دولت امريكا  بين امريكا دور مانده است، ولي اخيراً چنين به نظر مي مداران كوتاه سياست
. دهد طرفداري از عراق را مورد بررسي قرار مي طرفي خود، حمايت و با تجديدنظر در سياست بي

تواند در جهت حمايت و تأييـد   هايي كه امريكا مي در صورت اتخاذ چنين تصميمي، از جمله گام
آوري اطالعات نظامي و امنيتي براي عراق، ترويج و تشويق روابط بازرگـاني   از عراق بردارد، جمع

اي نفتي عراق، فراهم كردن تسهيالت بـراي صـدور   ه ميان عراق و كشورهاي اروپايي، تعمير چاه
  )31(».توان نام برد نفت عراق و جلوگيري از دسترسي دولت ايران به تسليحات جنگي را مي

امريكا در راستاي نزديكي به عراق، دونالد رامسفلد، معاون وزير خارجه خود را در دي ماه 
هـاي غربـي داشـت و يكـي از      رسـانه اي در  اين سفر بازتاب گسترده. به عراق فرستاد 1362
پسـت در ايـن    روزنامه واشـنگتن . شد هاي بارز حمايت آشكار امريكا از عراق قلمداد مي نشانه

  :باره نوشت
سفر رامسفلد، فرستاده ويژه امريكا به بغداد و ديدار او با صدام حسين، اين نظر را تقويـت كـرد   «

مند است و با تالش بـراي جلـوگيري از    ق عالقهكه امريكا به برقراري روابط سياسي كامل با عرا
شكست احتمالي عراق در جنگ، به خاطر پيشگيري از گسترش تمايالت انقالبي در آن منطقـه  

  )32(».كند حساس، كوشش مي
سازد، اجـازه وزارت خارجـه امريكـا     اقدام ديگري كه حمايت امريكا از عراق را آشكار مي

  )33(.باشد به عراق مي "وسهوگ"فروند هليكوپتر  60براي فروش 
طرفي، به جانبداري رسـمي و آشـكار از    در اين دوره، مواضع شوروي نيز از استراتژي بي

شوروي به طور سنتي در مقـاطع مختلـف، ادامـه جنـگ ايـران و عـراق را       . عراق تغيير كرد
چه  رفت، گر شوروي كه يكي از حاميان اصلي رژيم عراق به شمار مي. كرد بيهوده عنوان مي

طرفي اتخاذ كرد، اما هيچ گـاه از ايـران    در ابتداي شروع جنگ براي مدت كوتاهي موضع بي
با آغاز دوره جديد جنگ كه با تالش ايران براي ورود به خاك عـراق همـراه   . جانبداري نكرد

در اين ميان، دستگيري . ها به طور جدي به حمايت و طرفداري از عراق پرداختند بود، روس
انجـام   1362هاي اين حزب كه در نيمه دوم سـال   توده و پايان دادن به فعاليتسران حزب 

تسليح ارتش عراق بـه  . تر از عراق شد شد، سبب مخالفت بيشتر آنها با ايران و حمايت جدي
راديـو مسـكو در اعتـراض بـه     . رود  ها بـه شـمار مـي    هاي اسكاد از جمله اين حمايت موشك

  :و نه غربي است، گفت سياست خارجي ايران كه نه شرقي
وقتي سياست دولت كنوني ايران را نسبت به كشورهاي همسايه مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     «

deاز يك سو، مبارزه با امپرياليسـم بـه   . هاي آن را درك كنيم توانيم انگيزه دهيم، به زحمت مي مي
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ر، زمامـداران  شود و از سوي ديگ هاي اصلي سياست خارجي كشور اعالم مي عنوان يكي از هدف
گاه نظـامي امپرياليسـم    كنوني ايران مناسبات خود را با كشورهايي مانند پاكستان كه نقش تكيه

خواهند،  دهد و اين در حالي است كه زمامداران كنوني ايران نمي كند، توسعه مي امريكا را ايفا مي
پشـتيباني كـرده بودنـد،     اي كه از همان آغاز، از انقالب ايران روابط خود را با كشورهاي همسايه

سازند و براي موجـه   گسترش دهند و گذشته از اين، اغلب، روابط خود را با اين كشورها تيره مي
  )34(».زنند مشي غيردوستانه خود، نسبت به آنها خيلي زياد تهمت مي گر ساختن خطي جلوه

  :روزنامه پراودا نيز در اين باره نوشت
كردند،  اند و آنهايي را كه از اين اصول دفاع مي راموش شدهاصول و اهداف ضد سلطنتي ايران ف«

  )35(».مورد آزار قرار دادند و تصفيه عناصر اصيل ميهن دوست انقالبي و دمكرات در جريان است
شوروي با مشاهده نزديكي عراق به غرب، به ويژه سفر رامسفلد، فرسـتاده ويـژه ريگـان،    

رو،  از اين. خود با عراق حساسيت بيشتري به خرج دادجمهور امريكا به بغداد، به روابط  رييس
اي قرار گرفت  عزيز، وزيرخارجه عراق در سفر خود به مسكو مورد استقبال و توجه ويژه طارق

سـي ايـن ديـدار را نشـانه     .بـي .از جمله، راديو بـي . كه بازتاب خاصي در سطح جهان داشت
  :واندديگري از پشتيباني شوروي از عراق در مقابل ايران خ

دولت ايران به اقداماتي بر ضد حزب توده كه مورد حمايـت شـوروي قـرار داشـت، دسـت زد،      «
اي از عـراق   بعد، هيئت بلندپايه. هاي شوروي را از ايران اخراج كرد همچنين چند نفر از ديپلمات

ه عزيز، وزير خارجه عراق ب سفر طارق. وارد مسكو شد و روابط دو طرف به گرمي بيشتري گراييد
، ]به طـور [شود كه دولت شوروي،  مثالً گفته مي. شود مسكو به عنوان ادامه اين جريان تعبير مي

  )36(».دهد هايي به عراق تحويل مي مرتب سالح
  :راديو كلن نيز در اين مورد گفت

روزنامه پراودا، ارگان رسمي حزب كمونيست شوروي به جمهوري اسالمي ايـران ايـن اتهـام را    «
كوشد تا با جنگ عليه كشـورهاي   آميز مي است كه با روش و متدهاي جنگي مغلطهوارد ساخته 

است كه اقدامات تبليغاتي تهـران بـه    به همين دليل بوده. جوار تا مرزهاي پيروزي ادامه دهد هم
عزيز،  اما ديدار طارق. دليل ايجاد جو احساسات شوونيستي، از طرف مسكو محكوم گرديده است

عراق از اتحاد جماهير شوروي گوياي اين حقيقت است كـه بـه چـه منظـور،     وزير  معاون نخست
فعالً بايـد اعتـراف كـرد كـه     . گيري كرده است مسكو در طول روزهاي گذشته عليه تهران جبهه

اي كه عليه تهـران   پراودا، ارگان رسمي حزب كمونيست شوروي آب و هواي مذاكرات را با مقاله
de  )37(».اخته استانتشار داده، مساعد و مطلوب س
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  :اين راديو در گفتار ديگري گفت
هاي كامالً جديـد بـه    تر شدن عراق به غرب، دولت شوروي بايد سالح براي جلوگيري از نزديك«

  )38(».عراق تحويل دهد يا اين كه به آن كشور امتيازات سياسي اعطا كند
شـوروي در  در مجموع، در اين دوره به طور مشخص، شـاهد حمايـت آشـكار امريكـا و     

ياسين رمضان، معاون اول نخست وزير عراق حمايـت   طه. هاي مختلف از عراق هستيم زمينه
  :كند ها را چنين ارزيابي مي دو جانبه ابرقدرت

داد امـا   ماهه بين عراق و ايران نشـان نمـي   40اي به خاتمه جنگ  اتحاد شوروي در ابتدا، عالقه«
هاي ارتباطي بين ما و آنان مجدداً برقرار  و كاناليك سال پس از آغاز جنگ، بهبودي حاصل شد 

 …توانيم بگوييم كه به ميزان زيادي از جو خوب روابط بين دو كشور راضي هسـتيم   ما مي. شد
دهد و باب گفت و شنود را در اين زمينه بـا بغـداد    امريكا نيز اخيراً به اين جنگ عالقه نشان مي

بگوييم كه روابط ما اكنون بهتر است اما، مواضع آنهـا در  توانيم  به طور كلي، ما مي. گشوده است
  )39(».مورد جنگ الزم است بيشتر روشن شود

ها به اين دليل اسـت كـه آنهـا معتقدنـد،      روشن شدن بيشتر مواضع امريكا از نظر عراقي
توانند جنگ را به سرعت پايان دهنـد و عـدم اقـدام بـه چنـين       ها اگر بخواهند، مي ابرقدرت
روزنامه جمهوريت چاپ تركيه نيز در  )40(.اشي از عدم تمايل آنها به پايان جنگ استكاري، ن

  :باره اشتراك نظر امريكا و شوروي نسبت به ايران و عراق نوشت
دشمني با انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران، تنها موردي است كه امريكا و شـوروي بـر   «

شـود، چيـزي    روزي ايران و شكست عراق منتهي مـي سر آن توافق دارند و ادامه جنگ كه به پي
هـاي تسـليحاتي شـوروي بـه عـراق و       كمـك . است كه نه شرق و نه غرب خواهـان آن هسـتند  

  )41(».هاي مالي و نظامي غرب به اين كشور، دليلي بر اين مدعا هستند كمك

  ها و مسئله تنگه هرمز كش حمله به خارك، نفت
دهاي نفتي، فشار زيادي بر اقتصاد عراق وارد آورده طوالني شدن جنگ و كاهش شديد درآم

و ادامه درگيري را براي اين كشور دشوار ساخته بود، زيرا با مسدود شدن خط لوله نفتي كه 
هـاي البكـر و العميـه در شـمال      گذشت و نيز عدم امكان صدور نفت از اسـكله  از سوريه مي

در مقابـل، ايـران بـه دليـل      .فارس، صادرات نفت اين كشـور بـه شـدت محـدود شـد      خليج
فارس، در مقايسه با عراق از ظرفيـت بيشـتري بـراي صـدور نفـت       گستردگي سواحل خليج

deدولت عـراق بـراي   . كرد برخوردار بود و اين مسئله امكان ادامه جنگ را براي ايران فراهم مي
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ارس فـ  تغيير وضع موجود و محروم كردن ايران از درآمدهاي نفتي، توجه خـود را بـه خلـيج   
هـا،   كـش  هاي تجاري و نفت معطوف كرد و با شدت بخشيدن به حمالت هوايي عليه كشتي

  :خبرگزاري رويتر در اين زمينه گزارش داد. سعي كرد جبهه جديدي در دريا باز كند
هاي مقيم كويت عقيده دارند كه عراق با كمبود نقدينگي بـه دليـل كـاهش صـادرات      ديپلمات«

اي جهـت تسـريع در    ز جنگ، درگيركردن كشورهاي سـوم را وسـيله  نفتي و فشار شديد ناشي ا
  )42(».بيند پايان بخشيدن به اين جنگ از طريق تحت فشار قرار دادن تهران مي

  :روزنامه كدير چاپ وين نيز نوشت
تواند به جنگ ادامه بدهد چون به علت نابودي خـط   عراق در خطر مرگ قرار دارد و ديگر نمي«

ور تقريباً از حمل نفت درآمدي ندارد و اين در حالي است كـه ايـران مخـارج    لوله عراق، اين كش
  )43(».كند جنگ را از محل صدور نفت تأمين مي

  :سي نيز در اين باره گفت.بي.راديو بي
تـري قـرار گرفتـه اسـت، زيـرا بـه دنبـال تعطيـل شـدن           عراق به طور كلي در وضعيت مشكل«

، و همچنين بستن خطوط لوله نفت ديگـرش از  )ارسف(هاي صدور نفتش از طريق خليج  اسكله
هزار بشكه در روز نيست، در حالي كه قبل  600طريق خاك سوريه، قادر به صادر كردن بيش از 

اضافه بر ايـن، ميـزان توليـد    . كرد از جنگ، روزانه دو ميليون و نيم بشكه نفت به خارج صادر مي
بشكه در قبـل از جنـگ، بـه كمـي بـيش از يـك       نفت ايران نيز از روزانه پنج و يا شش ميليون 

ميليون بشكه پس از جنگ رسيد، ولي در حال حاضر توليد نفت ايران افزايش يافتـه و بـه دو و   
ذخيره مالي عـراق بـه شـدت كـاهش يافتـه در      ] از سوي ديگر. [نيم ميليون بشكه رسيده است

  )44(».هاي مالي ايران افزايش يافته است حالي كه ذخيره
گر عراق از باز كردن جبهه جديد در جنگ و حمله به مراكز نفتي ايران، تحميل هدف دي

هاي  عراق با اين اقدام، قصد داشت منافع كشورهاي عربي و قدرت. صلح در شرايط فشار بود
بزرگ را در اين جنگ درگير كند تا بر اثر اعمال فشار اين كشورها جمهوري اسالمي مجبور 

. مده و از اصول مشروع خود در پذيرش پايان جنگ دسـت بـردارد  شود به پاي ميز مذاكره آ
  :راديو امريكا به نقل از نيويورك تايمز گفت

كوشد بـا   رسد كه عراق مي گويند، به نظر مي گران منطقه مي هاي غربي و ديگر تحليل ديپلمات«
نس ناچـار  هاي صدور نفت ايران، تهران را به نشستن در پشـت ميـز كنفـرا    ضربه زدن بر توانائي

هايش و ديگري، جنگنـده   يكي موشك: عراق براي چنين اقدامي، دو اسلحه در دست دارد. سازد
de  )45(».هاي اگزوست هاي سوپراتاندارد، مجهز به موشك افكن بمب
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از اين رو، حمله عراق به جزيره خارك، كه مركز ثقل توليد و صدور نفت ايران بود، مورد 
غرب قرار گرفت، و آنها، اين اقدام را راهـي اساسـي بـراي    هاي جمعي  تشويق گسترده رسانه

روزنامه . تواند ايران را در فشار اقتصادي قرار دهد خواندند كه از آن طريق مي نجات عراق مي
  :نيويورك تايمز در اين باره نوشت

كه ممكن اسـت بـه   ] مبني بر اين[هاي عراق را  گران ديگر، تهديد هاي غربي و تحليل ديپلمات«
  ».گيرند بست جنگ را بشكند، جدي مي ودي به جزيره خارك حمله كند و بنز

  :روزنامه كريستين ساينس مانيتور نيز نوشت
  )46(».الوقوع است نظر عمومي در بغداد بر اين است كه حمله عراق به جزيره خارك قريب«

وجـه  هاي غربي آن را به شدت و در سطح بسيار گسترده مورد ت مسئله ديگري كه رسانه
هاي عراق عليه مراكز نفتـي و   قرار دادند، واكنش جمهوري اسالمي در برابر حمالت و تهديد

اي در  همچنين، هواپيماهاي سوپراتاندارد بود كه به عنوان سالحي جديد، نقش تعيين كننده
  .تغيير موازنه جنگ داشتند

رجسـته فرانسـوي   مجله الحوادث چاپ لندن به نقل از ژنرال پيركالو، يكي از نظاميـان ب 
  :نوشت

  )47(».هواپيماهاي سوپر اتاندارد در تغيير روند جنگ به سود عراق مؤثر خواهند بود«
  :پست نيز نوشت روزنامه واشنگتن

هـا را بـراي وادار    فرانسه معتقد است، هواپيماهاي سوپر اتانـدارد وسـيله مـورد احتيـاج عراقـي     «
  )48(».كند ساختن ايران به مذاكره تأمين مي

روزنامه نيويورك تايمز به جنبه ديگري از مسئله اجاره هواپيماهاي سوپراتاندارد به عراق 
  :اشاره كرده و نوشت

مبني بر دعـوت طـرفين    540نامه  ارسال هواپيماها، جوي را به وجود آورده كه باعث شد، قطع«
ايـن  عـراق همچنـين معتقـد اسـت كـه از      . بس از طرف سازمان ملل به تصويب برسـد  به آتش
هـاي بيشـتر از دو حـامي مـالي خـود       تواند به عنوان اهرمي در جهت جلب كمك ها مي جنگنده

  )49(».استفاده كند
فارس عليه مراكـز نفتـي و    جمهوري اسالمي، در برابر تهديدات و حمالت عراق در خليج

را  ها اعالم كرد، در صورتي كه ايران از صدور نفت محروم شود، تنگه هرمز كش حمله به نفت
فارس فـراهم   مساعدي براي پيشبرد اهداف امريكا در خليج  اين موضوع، زمينه. خواهد بست

deهـا و   كرد و نزديك به يك سال بـه طـور گسـترده تبليغـات جنجـالي راديوهـا، خبرگـزاري       
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  :روزنامه وال استريت ژورنال نوشت. مطبوعات كشورهاي اروپايي و امريكا قرار گرفت
اي از جانـب عـراق بـه     ت كه يك پيروزي عمده براي ايران، يـا حملـه  وحشت امريكا از اين اس«

  )50(».تأسيسات نفتي ايران، منجر به اقدامي از طرف ايران جهت بستن تنگه هرمز شود
  :نشريه فارين ريپورت نوشت

منابع اطالعاتي ما گزارش دادند كه دولت عراق تصميم گرفته است، تأسيسات نفتـي ايـران در   «
در . هاي اگزوست هـدف قـرار دهـد    هاي جديد سوپر اتاندارد و موشك ا با هواپيماجزيره خارك ر

گسـترش  ) فـارس (  رفت، جنـگ خلـيج   هاست انتظار آن مي صورت اجراي اين تصميم كه مدت
بيني به بار خواهد آورد؛ همچنين، به ما اطالع داده شده است  خواهد يافت و نتايج غيرقابل پيش

ه اين اقدام عراق دست به يك حركت تالفي جويانه بزند و تنگه هرمـز  كه ايران تصميم دارد علي
باعث حركات نظامي متعـددي  ] ايران[هاي مربوطه به اين تصميم جديد  گزارش. را مسدود كند

اياالت متحده تـوان نظـامي خـود را در ابـوظبي و پايگـاه نظـامي       . شده است) فارس(در خليج 
هاي جنگي امريكا، انگلـيس و   يك ناوگان مركب از كشتيدر عمان افزايش داده است؛  "مصيره"

كـه   "اسكونزه"ها حضور نظامي خود را در جزيره  فرانسه سرگرم پاسداري از تنگه هستند؛ روس
هـاي   انـد؛ ايرانيـان كشـتي    متعلق به يمن جنوبي است و در درياي عربي قرار دارد، تقويت كرده

منتقـل  ] هرمز[هاي بندرعباس و جزاير مقابل تنگه  اهجنگي، هواپيماها و سربازان خود را به پايگ
  )51(».اند؛ عمان قلمرو خود را در بخش جنوبي تنگه مستحكم كرده است كرده

اي  اخباري از اين دست كه بيشتر آنها دور از حقيقت بودنـد، بـه ميـزان قابـل مالحظـه     
شدن تنگه هرمز، در خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد كه عربستان از بيم بسته . منتشر شدند

تا سه ميليون تن است تا خطر مسـدود   5/1حال ساختن يك مخزن نفتي شناور با ظرفيت 
  )52(.شدن تنگه را به حداقل برساند

هـا، انهـدام منـابع     كـش  در مجموع، هدف اصلي عراق از حمله به جزيره خـارك و نفـت  
عـالوه بـر   . هاي جنگ نباشد اقتصادي ايران بود تا جمهوري اسالمي قادر به تأمين نيازمندي

اين، باز داشتن ايران از حمله جديد در جبهه زميني و اعمال فشار به منظور پذيرش صلح و 
يا دست كم، پذيرفتن اين مسئله كه عراق نيز بتواند بدون مزاحمت ايـران، نفـت خـود را از    

  .رفتند هاي عراق به شمار مي فارس صادر كند، از ديگر هدف خليج
هاي اساسي عراق در حمله هوايي به جزيره خارك، قطع صدور نفـت   ز انگيزهيكي ديگر ا

در پي اقدام دولت سوريه در قطع اين لولـه كـه روزانـه حـدود     . عراق از خط لوله سوريه بود
deشد، ضربه مهلكي به منابع ارزي عراق وارد آمـد و ايـن    هزار بشكه نفت از آن صادر مي 750
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بـروز ايـن مشـكل و    . شـش ميليـون دالر ارز محـروم شـد    كشور روزانه، از حدود بيسـت و  
فارس، فشار اقتصادي بيشتري بـر ماشـين جنگـي     همچنين، قطع صدور نفت عراق از خليج

هاي بيشتر مالي عربسـتان و كويـت و ديگـر كشـورهاي      از اين پس، حمايت. عراق وارد كرد
تا، كشـورهاي دوسـت و   اياالت متحده نيز در اين راس. نمود فارس ضروري مي خيز خليج نفت

در ايـن حـال،   . اي خود را ترغيب كرد تا از لحاظ مالي به ياري عـراق بشـتابند   متحد منطقه
چون قطع لوله نفتي عراق به دست يك كشور عربي صورت گرفته بـود، تبليغـات عـراق در    

  .الشعاع قرار گرفت اي تحت مورد عرب و عجم بودن جنگ تحميلي، به ميزان قابل مالحظه

  ضع سازمان مللموا
المللي است و براي تحقق ايـن   ترين وظيفه سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين مهم

اما، زماني كـه عـراق بـه    . بايست مطابق منشور ملل متحد، عليه متجاوز اقدام كند هدف، مي
خاك ايران تجاوز كرد و بخش بزرگي از مناطق جنـوب و غـرب كشـور را بـه اشـغال خـود       

تنها عليه متجاوز اقدام نكرد، بلكه مواضع و تصميمات آن، در راستاي  اين سازمان، نهدرآورد، 
  .تثبيت و حمايت از متجاوز بود

يعني بـه مـدت   ) 1361تير  21(ميالدي  1982ژوئيه  12شوراي امنيت سازمان ملل تا 
ود در در اين مدت، نيروهاي عراقي به پيشرفت خـ . ماه، در برابر تجاوز عراق سكوت كرد 22

در حـالي كـه جمهـوري اسـالمي نيـز      . خاك ايران ادامه داده و به تحكيم مواضع پرداختند
ظاهراً اعضاي شوراي امنيت به پيروزي . ترين بحران سياسي ـ نظامي داخلي بود درگير شديد

هاي مخالف نظام اميدوار بودند تا به اين ترتيب، در شـرايط جديـد، بـه اتخـاذ موضـع       گروه
المقدس و آزادي خرمشهر، شوراي امنيت سازمان  ما سرانجام، در پي عمليات بيتا. بپردازند

ملل سكوت طوالني خود را شكست و به درخواست اردن و با حمايت امريكا، تشكيل جلسـه  
در مقدمه اين . به تصويب رساند) 1361تير  21( 1982ژوئيه  12را در  514نامه  داد و قطع

ن برخورد دو كشور كه منجر به خسارات سـنگين انسـاني و   طوالني شد"نامه نسبت به  قطع
، اظهـار  "المللي را به خطر انداخته اسـت  زيان مادي قابل مالحظه شده و صلح و امنيت بين

منشور، مبنـي بـر مسـئوليت     24همچنين، در اين مقدمه، به ماده . نگراني عميق شده است
                                                                 

  مقالـه حسـين يكتـا، سـازمان     [، نوشـته محمدحسـين جمشـيدي و ديگـران،     و عراق المللي و جنگ ايران هاي بين سازماندر اين مبحث از كتاب
de  .استفاده شده است 107- 108و صص  90- 94، تهران، دانشكده فرماندهي و ستاد، صص ]متحد ملل
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در بندهاي اجرايـي  . اشاره شده است المللي، اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين
بـس و خاتمـه فـوري همـه عمليـات       شورا خواستار آتش - 1: نامه چنين آمده است اين قطع

 - 3. شـود  المللـي مـي   نشيني به مرزهاي شناخته شده بين خواستار عقب - 2. شود نظامي مي
ارت بـر  گيرد، گروهي از ناظران ملل متحدد را بـه منظـور بررسـي، تأييـد و نظـ      تصميم مي

كند، گزارشي در مورد  بس و عقب كشيدن نيروها اعزام كند، و از دبيركل درخواست مي آتش
خواهـد كـه    مصـرانه مـي   - 4. ترتيبات الزم براي اين منظور را به شوراي امنيت تسليم كنـد 

حلـي   يابي به راه آهنگ، از طريق دبيركل جهت دست گرانه به نحوي هم هاي ميانجي كوشش
ه و شرافتمندانه كه قابل قبول هر دو طرف باشد، در مورد همه مسائل مهم، بـر  جامع، عادالن

اساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاكميت، استقالل و تماميت ارضي و عدم 
كنـد، از   هاي ديگر درخواست مي از همه دولت - 5. ها ادامه يابد مداخله در امور داخلي دولت

نامه  وانند به ادامه اختالف كمك كند، خودداري ورزند و اجراي قطعت تمامي اقداماتي كه مي
كند كه ظرف سه مـاه در مـورد اجـراي     از دبيركل درخواست مي - 6. حاضر را تسهيل كنند

  )53(.نامه حاضر به شورا گزارش دهد قطع
بـس،   بـراي نخسـتين بـار از برقـراري آتـش      514نامـه   اگر چه شوراي امنيـت در قطـع  

استقرار نيروهاي حافظ صلح در مرز ايران و عراق سـخن بـه ميـان آورد، امـا      نشيني و عقب
هاي جنگ از بين رفته و  نامه زماني صورت گرفت كه برتري عراق در جبهه تصويب اين قطع

نيروهاي ايران بسياري از مناطق اشغالي از جمله خرمشهر را باز پـس گرفتـه و در بسـياري    
بنابراين، هدف اصـلي شـوراي امنيـت از تصـويب     . يده بودندالمللي رس نقاط، به مرزهاي بين

به خطر افتادن "، جلوگيري از ورود نيروهاي ايران به خاك عراق تحت عنوان 514نامه  قطع
كـرد كـه بـه جمهـوري      گيري مي ، خود نيز دقيقاً اين هدف را پي"المللي صلح و امنيت بين

، براسـاس فصـل هفـتم منشـور،     اسالمي ايـران تفهـيم كنـد، اگـر وارد خـاك عـراق شـود       
نامـه را نيـز بـه خـاطر      امـا، ايـران ايـن قطـع    . هايي عليه آن كشور وضع خواهد كرد مجازات

تير ماه  23خود، در  "احقاق حقوق"نپذيرفت و به منظور  "هاي جنگ گرفتن واقعيت ناديده"
. عراق شدبا انجام عمليات رمضان، وارد خاك ) 514نامه  دو روز پس از تصويب قطع( 1361

با ورود نيروهاي جمهوري اسالمي به داخل عراق، شوراي امنيت بالفاصله تشكيل جلسه داد 
 514نامـه   را در مـورد اجـراي قطـع   ) 1361تير مـاه   23(ميالدي  1982ژوئيه  15و بيانيه 

بايست دو سال پيش از آن  ابراز نگراني كرد، كاري كه  مي "ها تشديد درگيري"تصويب و از 
de  .گرفت صورت مي
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  گيري بندي و نتيجه جمع

هـاي عـراق ـ از نظـر      در دوره پس از فتح خرمشهر، روند جنگ ـ به خصوص در پي تـالش  
در سـطح كـالن، اسـتراتژي نظـامي دو     . اي بنيادي، تغيير كرد هدف، روش و منابع، به گونه

ن و بر پايه اين تغييرات، تحـوالت داخلـي ايـرا   . طرف درگير، ماهيت جديدي به خود گرفت
عـراق بـا محـور قـرار دادن     . هاي اصلي نيز دستخوش دگرگوني شـد  عراق و تعيين سياست

هاي خـود را   مقابله نظامي و به كارگيري تمام امكانات و ساختارهاي كشور در جنگ، توانايي
اين تصميم و اقدام كه به دليل درك به خطر افتادن و تهديد بقاء . اي باال برد به گونة فزاينده

هـاي   ياسي آن كشور صورت گرفت، در عمل مؤثر واقع شـد و توانسـت، از پيشـروي   نظام س
در مقابل، ايران اقدام نظامي را با هدف تنبيـه متجـاوز در   . جمهوري اسالمي جلوگيري كند

  .پيش گرفت
از لحاظ تجهيزات و (دار و توسعه سازمان رزم  در سطح عملياتي، ايجاد استحكامات عمق

رفت كه به تدريج، كيفيت و  رين اقدام عراق در مقطع جديد به شمار ميت مهم) نيروي انساني
هاي ديگر عراق مانند آتـش، قـدرت    عالوه بر اين، توانايي. كميت اين دو عامل افزايش يافت

جايي و نقل و انتقال و انضباط فرماندهي، كه در دوران  هوايي، تحرك و سرعت عمل در جابه
. اي افزايش يافـت  اشت، در اين دوره به ميزان قابل مالحظهقبل از فتح خرمشهر نيز وجود د

ها، اهميت بيشتري پيدا كرد، و در سطوح مختلـف،   آموزش، به عنوان مركز ثقل اين توانايي
  .مورد توجه قرار گرفت

آهنـگ ميـان    در مقطع جديد، عراق عالوه بر افزايش و برتري نظامي خود در كاربرد هم
هاي احتيـاط و پاتـك كننـده نيـز      يروي هوايي و به كارگيري يگانموانع، آتش، استفاده از ن

  .انسجام الزم را به دست آورد
در صحنه درگيري، به دليل وجود همين عوامل، ارتش عراق توانست عمليـات رمضـان،   

در عمليات رمضان خالء به وجود آمده . را با ناكامي مواجه سازد 1والفجر مقدماتي و والفجر 
شكست در . ترين شكست نظامي نجات داد  نيروهاي ايراني، عراق را از بزرگدر جناح شمالي 

  .عمليات رمضان موجب آغاز دوراني سخت براي ايران شد
از سوي ديگر، در جبهه خودي، درك جديد، از شرايط و تحوالت بنيادي ايجاد شـده در  

بـود تـا در    هاي ايـن دوره، شـناخت از زمـين و دشـمن     ترين مؤلفه مهم. جنگ، ضروري بود
deاين مسـئله يكـي از   . دار مورد توجه قرار گيرند هاي عمق ريزي عملياتي و انتخاب هدف طرح
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دار باعث  هاي عمق انتخاب هدف. رفت عوامل اصلي عدم موفقيت نيروهاي خودي به شمار مي
رو شوند، و بـا توجـه بـه     شد، نيروها، براي پاكسازي و الحاق در شب، با كمبود زمان روبه مي
تـر،   از همـه مهـم  . به هدف مـوردنظر برسـند  ) آن هم به طور ناقص(مين مسلح، به سختي ز

كردند و اين مسئله از لحاظ رواني  ها نيز تمام توجه خود را به آن معطوف مي فرماندهي يگان
ها و هدايت عمليات مورد  گيري شد كه جوانب ديگر صحنه درگيري در تصميم مانع از آن مي

شد و در اين زمـان، ايجـاد    در چنين شرايطي، عمليات به صبح كشيده مي. توجه قرار گيرد
استحكامات پدافندي و تشكيل خط دفاعي ميسر نبود و مواضع به دسـت آمـده در معـرض    

بدين ترتيب، اسـتحكامات دشـمن بـه    . گرفت هاي زرهي و پياده دشمن قرار مي تهديد يگان
ترين برگ برنـده   عنوان عامل جانبي، مهم دار به هاي عمق عنوان عامل اصلي و انتخاب هدف

و ايـن، همـان خواسـت    . كـرد  را از آنها سلب مـي  "عمليات در شب"نيروهاي خودي، يعني 
در تدابير جديد دشمن، سـلب  . دشمن بود كه، امتياز توان الزم را براي جنگ در روز داشت

هاي ضد پياده  يكزمان، دوركردن نيروهايش از دسترس رزمندگان اسالم در شب كه با تاكت
از ايـن رو،  . رفتنـد  ترين عناصر استراتژي عملياتي عـراق بـه شـمار مـي     همراه بود، جزو مهم

مواجهه نيروهاي خودي با دشمن به روش گذشته، به دليل نقاط قوت جديد دشمن و نقاط 
  .ها ناموفق بمانند ضعف جبهه خودي، موجب شد عمليات

گ، فرماندهان عراقي را واداشت كه در اين هاي سال دوم جن در سطح تاكتيكي، شكست
هاي رزمندگان اسالم مانند حمله  گمان، آنها با بسياري از تاكتيك بي. انديشي كنند باره چاره

. ها و توجه به عمق، شناسايي قوي و غيره آشنا بودنـد  از جناح، دور زدن و دسترسي به عقبه
يكـي از  . ت گذشته، دست به اقداماتي زدنداز اين رو، در دوره جديد نبرد، با توجه به تجربيا

ها  عراقي. هاي حساس بود هاي به هم پيوسته و توجه بيشتر به خط اين اقدامات، تشكيل خط
اي تقويت كردند و هر يگـان موظـف بـود بـه      هاي دفاعي خود را به ميزان قابل مالحظه خط

يگري كه بسيار با اهميـت  اقدام د. طور مستمر، وضعيت خود را در ابعاد گوناگون ترميم كند
رفت، حفر كانال به جاي احداث خاكريز  بود و از عوامل عدم موفقيت رزمندگان به شمار مي

اين كار، عالوه بر آن كه به عنوان يك مانع، زمان . در بسياري از مواضع پدافندي حساس بود
واننـد در صـبح   اي كـه بت  گرفت آنها را از عارضـه آمـاده   و توان زيادي از نيروهاي خودي مي

همچنـين، از ديگـر   . سـاخت  عمليات از آن به عنوان موضع دفاعي استفاده كنند، محروم مي
به طور كلي، عوامل ديگري . اقدامات عراق، دفاع پوششي و گذاشتن كمين در جلو موانع بود

deاز اين دست، موجب شدند در شب عمليات، نيروهـاي خـودي زمـان را از دسـت بدهنـد و      
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اي بـود كـه بايـد بـراي آن      هاي قبلي وجود داشـت، مسـئله   تياز كه در عملياتنبودن اين ام
  .شد انديشي مي چاره

هاي ارتش آن بسيار دشوار بود  هاي جديد عراق، نفوذ در خط در هر حال به دليل توانايي
در . و با توجه به نداشتن عكس هوايي، اطالعات تاكتيكي مناسبي از دشمن وجـود نداشـت  

به دليل قدرت هوايي و داشتن ستون پنجم، اطالعات خوبي از جبهه خـودي  حالي كه عراق 
هاي گذشته، نيروها  همچنين، در جبهه خودي، به پيروي از روش عمليات. در اختيار داشت

سازي خط توجه كمتري كرده و تمام تالش خود را بـه پيشـروي در عمـق معطـوف      به پاك
و ارتباط نيروهـاي خـودي در عمـق را بـا      اين مسئله باعث مقاومت دشمن شده. كردند مي

ضعف آموزش تاكتيكي، عدم انضباط سازماني، عدم توجه بـه  . كرد نيروهاي در خط قطع مي
هاي چريكي به عنوان عامل رواني مؤثر بر دشمن و نداشتن خط پدافندي همچـون   عمليات

  .ثر بودندعراق، از ديگر عواملي هستند كه در ناكام ماندن عمليات نيروهاي خودي مؤ
در بررسي عوامل كيفي جنگ، بعد از فتح خرمشهر، چند موضوع بايد مورد توجـه قـرار   

. جايي جغرافيايي در ادامه جنگ و تأثير آن بر نيـروي انسـاني دو طـرف    گيرد؛ نخست، جابه
ورود به خاك عراق، به طور طبيعي باعث شد، انگيزه نيروهاي دشمن، با توجه بـه تعصـبات   

يدن بيشتر شود، كه در اين ميان فعاليت اداره توجيه سياسي ارتش عراق در ملي، براي جنگ
نشـيني و ناكـامي در    دوم، تـأثير عقـب  . زمينه تبليغات و توجيه سـازمان يافتـه، مـؤثر بـود    

با آغـاز دوران سـخت جنـگ و مشـاهده قـدرت      . ها بر روحيه نيروهاي خودي است عمليات
هـاي   سلح در مقايسه بـا شـرايط مشـابه در سـال    دشمن، رزمندگان و فرماندهان نيروهاي م

  .گرفتند نشيني مي ابتداي جنگ، زودتر از گذشته تصميم به عقب
هاي قبلي و  ترين عامل در اين سطح است، غرور ناشي از پيروزي سومين موضوع كه مهم

اين عامـل بـه ويـژه پـس از     . باشد كم رنگ شدن نگرش توحيدي در اداره ميدان جنگ مي
بندي و بررسي نظامي جنگ از آغاز تا سال  اي كه به منظور جمع در جلسه 1لفجر عمليات وا

صورت گرفت، مورد تأكيد تمام فرماندهان سپاه قرار گرفت، و همه آنها اذعان داشتند  1361
فرمانـده وقـت سـپاه    . كه در جنگ نابرابر با عراق، مسئله اول، ايمان، اخالص و توحيد است

  :اره گفتدر اين ب) محسن رضايي(
هاي گوناگون مسئله از جملـه ايـن عامـل     ، وقتي جنبه)ره(در ديدار فرماندهان با حضرت امام «

اي بود كه خدا به شماها زد  سيلي) عدم الفتح والفجر مقدماتي(اين ": فرمود) ره(مطرح شد، امام 
de  »".كه حواستان را جمع كنيد
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  :فرمانده سپاه افزود
فرماندهان و تضعيف روحيه آنها، در مالقات بـا بنـده و چنـد تـن     امام پس از مشاهده ناراحتي «

چرا ناراحت هستيد، حضرت امير در جنگ صـفين شكسـت   ": ديگر از فرماندهان اظهار داشتند
مـا  . تان تضعيف بشـود  نكند روحيه. سخت سياسي خورد اما نيفتاد، حضرت امير دوباره بلند شد

گيريم، همان طور كه  خوانيم و روزه مي ه نماز ميهمان طور ك …جنگيم  براي تكليف داريم مي
مـان   شايد هم خيلي از جزئياتش را هم نفهميم براي چيست، اما تكليف. نماز و روزه واجب است

بينيم كه عبـادت   اين است و احساسي از خدا و معاد و خلقت داريم و تلقي از دنيا داريم، لذا مي
  »".مان را از دست بدهيم دهيم و نبايد روحيه م ميمان را هم داريم انجا بايد بكنيم، تكليف

نظـر   چهارم، واگرايي ارتش و سپاه؛ با ادامه جنگ در داخل خاك عراق، نخستين اختالف
بين دو نيرو پديدار شد كه كه در انتخاب منطقه جبال حمرين و فكه ـ چزابه براي عمليـات   

، 1الفجـر مقـدماتي و والفجـر    در پايـان عمليـات و  . والفجر مقدماتي، وسعت بيشتري گرفت
. ها بـود  ترين اختالف نظر ارتش با سپاه در مورد انجام عمليات مسئله وحدت فرماندهي مهم

به هر حال تيرگي روابط ارتـش و سـپاه   . اين مسئله موجب واگرايي نسبي ارتش و سپاه شد
اين دو نهاد در حالي بود كه به دليل گذشت كمي از دوران آزادسازي، نسبت به توان واقعي 

  .درك روشني وجود نداشت
سـايه دوران تفـوق   . موضوع پنجم، عدم حضور جدي مسئوالن سياسي در جنـگ اسـت  

نظامي بر عراق مانع از آن بود كه تصميم گيرندگان سياسـي، تحـوالت بـه وجـود آمـده در      
 شـد  هنوز، تصور مـي . هاي جديد ارتش عراق را مورد توجه قرار دهند صحنه جنگ و توانايي

احتماالً ايـن مسـئله تـا حـدودي كـاهش تـوان       . توان مانند گذشته به پيروزي رسيد كه مي
  .نظامي و قدرت مقابله با ارتش عراق را در پي داشت

از جنبه سياسي، امريكا با وجود حمايت از عراق در دوره آزادسازي، پس از ورود ايران به 
هـاي ايـران،    كـردن پيشـروي  خاك عراق و احتمال سقوط دولت بعـث، اسـتراتژي متوقـف    

هاي خود در  گيري فرسايشي كردن جنگ و تحميل مذاكره به ايران را به عنوان محور تصميم
از سـوي ديگـر، رفـت و آمـدهاي ديپلماتيـك      . ارتباط با جنگ ايران و عراق در پيش گرفت

م مقامات اياالت متحده به عراق و كشورهاي منطقه گسترش يافت و امريكا بطور علني اعـال 
  .كرد كه سياست اين كشور، جلوگيري از سقوط عراق و پيشگيري از پيروزي ايران است

شوروي نيز در اين مقطع به جانبداري از عراق پرداخت و فروش سالح به اين كشور را از 
deچندي بعـد حـزب تـوده در    . اين مسئله موجب تيرگي روابط ايران و شوروي شد. سرگرفت
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ديپلمات روسـي   18صر اصلي آن دستگير شدند و در پي اخراج ايران منحل اعالم شد و عنا
از جمهوري اسالمي، روابط دو كشور بر اثر تأثير اين عوامـل در مـدت كوتـاهي بـه سـردي      

  .گراييد
گيري كردنـد، بـه    المللي هم به طور كلي، در راستاي منافع عراق موضع هاي بين سازمان

زماني كه عراق خـاك ايـران را در   (اه سكوت م 22ويژه، شوراي امنيت سازمان ملل، پس از 
، 514نامـه   به درخواست اردن و حمايت امريكا، تشكيل جلسه داد و طي قطع) اشغال داشت
  .هاي نظامي شد بس و خاتمه فوري همه عمليات خواستار آتش

گيري فرماندهان نظامي، به ويژه فرماندهي سپاه از شـرايط   ترين نتيجه به طور كلي، مهم
س از فتح خرمشهر آن بود كه بايستي در چگونگي ادامه نبرد، تغييرات اساسي انجـام  نبرد پ
  .پذيرد
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  ابتكار نظامي

  مقدمه
هـاي دشـمن و    ، فرماندهان نظامي بـه درك جديـدي از توانـايي   1در پايان عمليات والفجر 

بايست در شيوه رويارويي بـا   شرايط عمومي صحنه جنگ دست يافتند كه بر اين اساس، مي
همـين درك موجـب شـد    . شـد  دشمن و انتخاب زمين درگيري تغييرات اساسـي داده مـي  

يافت هنگام عمليات والفجـر   اين ره. مليات بعدي انتخاب شودهاي هورالهويزه براي ع مرداب
مقدماتي براي فرمانده سپاه حاصل شده بود، و ايشان در همان زمان نيز از منطقه هور ديدن 

  .در سطح استراتژي عملياتي، تأثير خود را بر جاي گذاشت 1كرد، اما پس از عمليات والفجر 
انجام اقداماتي، توانست موازنه قوا را به نفع خود  در دوره پس از آزادي خرمشهر، عراق با

هاي استراتژيك و مسلح كـردن آنهـا بـه اسـتحكامات      تغييرات اساسي در زمين. تغيير دهد
هـا و همچنـين، اسـتفاده از     هـا و لشـكر   پيچيده، دگرگوني در سازمان رزم و افـزايش تيـپ  

در واقع، تغيير در زمين، نيـرو  . بودهاي بهتر و بيشتر، از جمله اين اقدامات  تجهيزات و سالح
هاي ارتش عراق بـه شـمار    و سالح سه عامل اساسي دگرگون شدن ساختار نظامي و توانايي

  .رفتند كه به همراه اطالعات مناسب، موجب تسلط آنها بر صحنه نبرد شد مي
هاي دوره گذشته نيروهاي خودي در شـرايط جديـد و    افزون بر اين، كارا نبودن تاكتيك

ريـزي و   گذشـته، نشـان داد كـه بايـد ابتكـار جديـدي وارد برنامـه        ها به شيوه دامه عملياتا
گيري، به ويژه در عمليات والفجر مقدماتي به دسـت   اين نتيجه. استراتژي نظامي ايران شود

هاي خاص خود، با  فرماندهان نيروهاي مسلح پي بردند كه مانور در زمين عراق با ويژگي. آمد
هاي اساسي بود، تفاوت ماهوي كرده است  ين ايران عليه دشمن، كه داراي ضعفمانور در زم

بنابراين، بايد مانور تغيير كند و يا  زمين جديدي . و نبايد به شيوه گذشته به جنگ ادامه داد
de  .براي نبرد انتخاب شود
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را زيـ . گيري فرماندهي پس از عمليات والفجر مقدماتي بـود  ترين نتيجه يافت، مهم اين ره
اي تقويت شده و توسـعه يافتـه بـود كـه      توانايي زرهي، آتش و نيروي هوايي دشمن به گونه

از اين رو، منطقـه  . نمود بدون تغيير در دو عامل ياد شده، امكان ادامه نبرد بسيار مشكل مي
هدف از اين كار، آن بود كـه بـا انتخـاب منطقـه     . هورالهويزه براي انجام عمليات انتخاب شد

هاي جبهه خودي  متناسب با توانايي نيروهاي خودي، بر دشمن غلبه كرده و ضعف عملياتي
ضمن آن كه، نيروهاي پياده به عنوان توانايي اصلي جبهه خودي، بتوانند در . نيز جبران شود

به عبارت ديگر، در اين استراتژي، ابتكـار عمـل   . صحنه نبرد نقش خود را به خوبي ايفا كنند
از سوي ديگر، راكد بـودن آب در  . بست جنگ شكسته شود ي شد تا بنجايگزين منابع نظام

هور، گستردگي و عمق منطقه آن، براي نيروهاي عمل كننده مشكالت گونـاگوني از جملـه   
و عدم امكان استفاده از آتش را در پي داشت؛ بـا توجـه بـه ايـن دليـل و        دور بودن از عقبه

 1362و  1361هـاي   ران ـ كه آن را در سـال  هاي نظامي اي همچنين درك دشمن از توانايي
لذا، حضور . كرد ايران در اين منطقه دست به عمليات بزند تجربه كرده بود ـ عراق تصور نمي 

دشمن از لحاظ نيروي انساني و استحكامات بسيار ناچيز بود و ايـن مسـئله، فرصـت بسـيار     
ريـزي عمليـاتي در    تـه، طـرح  الب. گيرندگان نظامي ايران فراهم كـرد  مناسبي را براي تصميم

ها، ساختار نظـامي نيروهـاي    اي كه با پذيرش خطر همراه بود و در اكثر زمينه چنين منطقه
بايست به آن  هاي خاصي برخوردار بود كه مي ايران با زمين منطقه انطباق نداشت، از ظرافت

حاميان آن، ضمن آن كه، براي پيشبرد جنگ و تسليم نشدن در برابر دشمن و . شد توجه مي
اي جزء اتكا به ابتكار عمل براي پر كردن خـالء تجهيـزات و تسـليحات و سـاير منـابع       چاره

بست جنگ شكسـته   بايست به هر نحو ممكن، بن نظامي، وجود نداشت، خصوصاً اين كه مي
  .شد مي

گيري عملياتي، ارتش و سپاه تا حدود زيادي با اسـتقالل   مزيد بر اين، در صحنه تصميم
واگرايي در روابط ارتش و سپاه كه از عمليات رمضان به شكل . ريزي پرداختند به برنامهعمل، 

انجـام عمليـات بـه سـبك     . رنگي آغاز شده بود، در عمليات والفجر مقدماتي تقويت شـد  كم
شدند، به  ديگر و به طور مشترك وارد عمل مي گذشته كه نيروهاي ارتش و سپاه در كنار يك

گيري و خصوصاً در اجرا وجود داشت در اين مرحله، كارساز به  تصميم دليل مشكالتي كه در
سپاه خواستار آن بود كه به طور جداگانه و مسـتقل و در منـاطق مشـخص،    . رسيد نظر نمي
آهنگي بر مبناي هدف  از اين رو، در عمليات خيبر، شكل جديدي از سازمان و هم. عمل كند

de  .اصلي عمليات، به وجود آمد
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لهويزه به عنوان ابتكار عمل جديد در جنگ، با نظر سـپاه پاسـداران انتخـاب    منطقه هورا
ايـن دو  . شد، و بر همين اساس، اين منطقه به سپاه، و منطقه زيد نيز به ارتش واگـذار شـد  

يابي به هدف اصلي عمليات، يعني پل نشوه را  جبهه به عنوان دو منطقه واسط، امكان دست
يدن نيروها به آنجا، عمليات در مراحل بعد به سـمت بصـره   ساختند كه پس از رس فراهم مي
پ ديگر قرار دادند؛ تي هايي نيز در اختيار يك عالوه بر اين، ارتش و سپاه يگان. يافت ادامه مي

از سپاه در كنترل عمليـاتي ارتـش    )عج(عصر ولي 7و  )ع(امام حسين 14محرم، لشكرهاي  72
ز كه در خط دفاعي بود در همان منطقه كوشك ـ  زرهي از ارتش ني 92قرار گرفت، و لشكر 

  .طالئيه در كنترل عملياتي سپاه گذاشته شد
تر  آهنگ كنندة باالتر نياز بود به هيمن دليل و مهم در وضعيت جديد، به يك فرمانده هم

، حجـت االسـالم هاشـمي    1362از آن به دليل سخت و پيچيده شدن جنگ، در زمسـتان  
بـا تشـكيل قرارگـاه     به عنوان فرمانده عالي جنگ انتخاب شـد و  )ره(فسنجاني به فرمان امامر

ستاد قرارگاه خاتم نيـز بـه دسـت عناصـر     . در رأس سپاه و ارتش قرار گرفت )ص(االنبياء خاتم
فرماندهي جديد جنگ و سـتاد قرارگـاه خـاتم بـه     . سپاه و ارتش بطور مشترك تشكيل شد

نگ كننـده سـپاه و ارتـش و تـأمين كننـده      آه دليل نداشتن تجربه كافي نظامي، بيشتر هم
هاي كالن و استراتژي نظـامي   نيازهاي لجستيكي و پشتيباني جنگ بودند و در تعيين هدف

جنگ نقش داشتند، لذا، تدوين استراتژي عمليـاتي و پيشـبرد جنـگ همچنـان بـه دسـت       
  .شد فرماندهان نظامي انجام مي

از چنـد ويژگـي   ) پيش از عمليـات فـاو  عمليات خيبر تا (هاي نظامي در اين دوره  تالش
ترين ويژگي، ابتكار عمل سپاه در طراحي نوع جديدي از درگيري  اساسي برخوردار بود؛ مهم

در آغاز اين مقطع، سپاه و ارتش به طور جداگانـه  . با دشمن و تركيب جديد سازمان رزم بود
دغام جزء به جـزء، در  در عمليات خيبر شركت كردند و پس از آن، دوباره مانند گذشته در ا

در اين عمليات كه سرانجام به دليل وجود ابهاماتي در آن . صدد انجام عمليات كميل برآمدند
چندي بعد، سپاه و ارتش با همين تركيب، عمليات بدر را . دار بود تحقق نيافت، ارتش ميدان

ه از اوايـل سـال   پس از آن، سازمان رزم ارتش و سـپا . رو نشد انجام دادند كه با پيروزي روبه
ديگر جدا شد و مقرر گرديد، هر يك از دو نيرو، با  با تصويب شوراي عالي دفاع از يك 1364

هـاي عمليـاتي كميـل و     نيروي زميني ارتش، طرح. اختيار تام، عمليات مستقل انجام دهند
قرار هاي سپاه تحت امر نيروي زميني ارتش  قادر را پيشنهاد كرد، كه در آنها شماري از يگان

deهـاي انجـام نشـده در محـور جزيـره مينـو و        عمليات كميل مانند ساير عمليات. گرفتند مي
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. خسروآباد، به دليل وجود ابهامات زياد منتفي شد و عمليات قادر نيز سرانجام موفقي نداشت
هاي محدود را دركوتاه مدت و عمليات بزرگ فـاو را بـراي زمسـتان سـال      سپاه نيز عمليات

در واقـع، در پايـان مقطـع دوم، سـپاه و ارتـش پـس از       . ر كار خود قرار داددر دستو 1364
بايست بـه طـور مسـتقل عمليـات انجـام       ديگر، هر كدام مي آزمايش مختلف همكاري با يك

هاي فريب كه  با انجام عمليات) 1364تا نيمه اول  1362(به طور كلي، اين مقطع . دادند مي
هـاي محـدود    خيبر انجام شدند، آغاز شد و با عمليـات هاي پشتيباني عمليات  به عنوان تك
  .پايان يافت

هـاي   زمان با آن، سـه عمليـات فريـب در جبهـه     ده روز پيش از عمليات خيبر و نيز هم
هاي عملياتي و محلي نيز  ها با آن كه داراي هدف اين عمليات. صورت گرفتمياني  و شمالي

نها، انحراف ذهن دشمن از منطقه هورالهويزه بود، زيـرا  ترين هدف مشترك آ بودند، ولي مهم
در صورت آگاهي دشمن از اين منطقه كه منطقه عملياتي خيبر بود انجام عمليات به خطـر  

در منطقـه  ) 1362بهمن  21(عمليات تحريرالقدس : ها عبارت بودند از اين عمليات. افتاد مي
 6ر منطقه چنگوله و عمليات والفجـر  د) 1362بهمن  26( 5سد دربنديخان، عمليات والفجر

  )1(.در منطقه چيالت واقع در نزديكي دهلران) 1362اسفند  3(

  عمليات خيبر

عمليـات خيبـر، ابتكـار    . انتخاب شـد  1362منطقه هورالهويزه براي عملياتي بزرگ در سال 
 توانسـت  اين منطقـه مـي  . رود به شمار مي) 1362سال (نظير در جنگ تا آن زمان  عملي بي

مند ساخته و دشمن را با وجود پيچيـدگي   هاي گذشته بهره جبهه خودي را دوباره از توانايي
زيـرا  . هاي پاتك، از امكان مقابله با رزمندگان اسالم محـروم سـازد   در خطوط دفاعي و طرح

اي از  كرد ايران در هورالهويزه كه داراي وسعت زياد و فاصله قابل مالحظـه  دشمن تصور نمي
گـاه در   ها بود، دست به عمليات بزند، چون ايران در چهار سال گذشته هـيچ  دفساحل تا ه

  .اين منطقه اقدام به انجام عمليات نكرده بود
اي  هاي جمعي عراق و حاميان آن، تبليغات گسترده تا پيش از انجام عمليات خيبر، رسانه

هاي ارتش عراق و جلوگيري از حمالت ايرانيان آغاز كردند و رژيم صـدام   را در مورد توانايي
نيز به صراحت اعالم كرد كه هر گونه عمليات نيروهاي ايراني بـه داخـل خـاك عـراق را بـا      

deراديوهـاي امريكـا،    1362در ايـن حـال، در اواخـر سـال     . خواهد سـاخت  شكست رو به رو
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اي در مورد اسـتقرار صـدها هـزار تـن از      سي، كلن، بغداد و اسرائيل تبليغات گسترده.بي.بي
گـران و   هاي جنوبي به راه انداختند و جالـب اينكـه، تحليـل    نيروهاي ارتش و سپاه در جبهه

بينـي كـرده و در ايـن بـاره      آينده ايران را نيز پيشمفسران اين راديوها حتي محل عمليات 
  .بردند بيشتر، از منطقه بصره و مناطق شرقي آن نام مي

اي و ملي چند مسئله با اهميـت   المللي، منطقه پيش از آغاز عمليات خيبر، در سطح بين
  :به وقوع پيوست

كردن حمايت  اعالم وزارت خارجه امريكا در مورد تصميم اين كشور مبني بر علني - الف
معاون وزارت خارجه امريكا در اين باره اظهار داشت كه امريكا نگران پيروزي  )2(.خود از عراق

، ريچارد مورفي، 1362همچنين، در هفتم بهمن  )3(.جمهوري اسالمي در جنگ با عراق است
  .معاون وزير خارجه اين كشور در بغداد با صدام مالقات كرد

  .اتاندارد فرانسوي به عراق تحويل هواپيماهاي سوپر - ب
  .1362آبان  9شوراي امنيت در مورد جنگ در  540نامه  تصويب قطع - پ

  :نامه مفاد زير به تصويب رسيد در اين قطع
محكوم كردن نقض حقوق انساني و تقاضاي توقف فوري كليه عمليات نظـامي عليـه    - 1

  .هاي غير نظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني هدف
فارس و احترام دو طرف به تماميـت ارضـي    ن دادن به خصومت در منطقه خليجپايا - 2

  )4(.ديگر يك
  )5(.انفجار مقر تفنگداران امريكايي در بيروت - ت
منطقه كشور، كه در پي اعـزام   90مسئله مهم داخلي؛ اجراي مانور آزادي قدس در  - ث

هــا و  ســتانايــن طــرح بــه تــدريج در تمــام ا. لشــكرهاي قــدس بــه جبهــه صــورت گرفــت
هاي جنـگ شـدند، بـه     هاي كشور فراگير شد و سيل نيروهاي بسيجي عازم جبهه شهرستان

هاي سازماني  اي كه سازمان رزم سپاه، لبريز از نيرو شد و برخي لشكرها عالوه بر گردان گونه
  .، گردان ديگر را نيز در خود جاي دادند25خود 

  جايگاه عمليات در استراتژي نظامي ايران
از لحـاظ  . م عمليات خيبـر در شـمال بصـره، از اهميـت اسـتراتژيك برخـوردار بـود       انجا

. استراتژي نظامي و اهداف آتي جنگ، هـدف عمليـات خيبـر، تصـرف شـهر بصـره بـود       
deهاي جنوبي به دليل اهميتي كه در سرنوشت جنگ داشتند، در اسـتراتژي نظـامي    جبهه
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  :از چند نظر مورد توجه بودند
  .واسط براي رسيدن به بصرهبه عنوان مناطق  - 1
  .شد اي اصلي كه با هدف تصرف بصره عمليات در آنها انجام مي به عنوان منطقه - 2

افزون بر اين، مسئوالن سياسي و نظامي كشور معتقد بودند كـه انجـام عمليـات موفـق     
) به عنوان استراتژي جنگ در بعد سياسـي (بزرگ در جبهه جنوب، در تحقق تنبيه متجاوز 

  .مؤثر خواهد بودبسيار 

  داليل انتخاب منطقه عمليات
پيچيدگي و پر مانع بودن خطوط دفـاعي عـراق در جبهـه جنـوب و وجـود اسـتحكامات و       

اي بـراي عمليـات    خاكريزهاي متعدد، موجب شد، تا فرماندهان سپاه در پي يـافتن منطقـه  
. اي پرهيز شود تك جبههپذير بوده و از انجام  باشند كه امكان استفاده از توانايي خودي امكان

در واقـع،  . ها برخوردار بود در اين ميان، منطقه هورالهويزه بيش از ساير مناطق از اين ويژگي
توانستند در اين منطقـه يـك بـار ديگـر حملـه بـه دشـمن را تـوأم بـا           رزمندگان اسالم مي

يـن، دليـل   افـزون بـر ا  . گيري از جناح و بدون برخورد با خطوط پر مانع، انجـام دهنـد   غافل
زيرا عراق . توجهي دشمن به آن بود ديگري كه موجب انتخاب منطقه عملياتي خيبر شد، بي

كرد كه ايران از اين نقطه دست به حمله بزند، لـذا، سـازمان نظـامي مناسـبي در      تصور نمي
منطقه مستقر نكرده بود و ـ كل منطقه عملياتي، از العزير تـا القرنـه و جزايـر مجنـون ـ بـه        

توان گفت، منطقه هور با در نظر گرفتن توان  مي. شد چند گردان پدافند، حفاظت مي وسيله
  )6(.آن، انتخاب شد  نيروهاي خودي و دشمن، و نيز نقش زمين و تأثيرگذاري

  موقعيت منطقه
منطقه عمليات از نظـر جغرافيـايي، در شـمال بصـره قـرار دارد كـه از شـمال بـه العزيـر و          

ره، از جنوب به نشوه و طالئيه، از غرب به جاده عماره ـ بصـره و از   روستاهاي البيضه و الصخ
. شـود  شرق به حاشيه ساحلي هور كه نزديك جاده سوسنگرد ـ طالئيـه اسـت منتهـي مـي     

  .هاي مزبور در خشكي شرق دجله، جنوب جزاير مجنون و داخل هور قرار دارند موقعيت
نور، طيب،  هاي دجله، كرخه ودخانههاي راكد تشكيل شده است و آب ر هورالهويزه از آب

وجود نيزارها و شكل طبيعي آنها موجـب شـد    )7(.شود هاي فصلي وارد آن مي دويرج و باران
deتـرين   مهـم . گفتند مي "راه آب"ها ايجاد شود كه به آنها  هاي مشخصي براي تردد قايق كه راه
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و نظـامي بسـيار بـا     نقاط هور، جزاير شمالي و جنوبي مجنون هستند كه از لحاظ اقتصادي
هاي العزير، القرنه و نشوه كه بر روي جـاده بصـره ـ عمـاره قـرار دارنـد و نيـز         پل. اند اهميت

  .روند رودخانه دجله از جمله نقاط مهم ديگر اين منطقه به شمار مي

  وضعيت دشمن
هاي  گونه كه گفته شد، ارتش عراق در اين منطقه، خط دفاعي مشخصي كه شامل رده همان
در داخـل جزايـر مجنـون نيـز     . لف پدافند، موانع و استحكامات باشد، ايجاد نكرده بـود مخت

همچنين، در محـور شـمالي   . الشعبي حضور داشت نيرويي در حد يك گردان از افراد جيش
نيز نيروهاي مرزي بـه عنـوان افـراد پاسـگاه مسـتقر      ) القرنه(و محور جنوبي ) العزير ـ رطه (

كرد، خط دفاعي مسـتحكم همـراه بـا     الئيه كه قرارگاه فتح عمل ميتنها، در محور ط. بودند
شـد، موانـع و    در محور زيد نيز كه قرارگاه كربال وارد عمل مي )8(.موانع و كانال، وجود داشت

  .خطوط دفاعي دشمن از پيچيدگي خاصي برخوردار بودند
ايـش نظـامي   هـاي زيـر، آر   به طور كلي، در منطقه عمومي خيبر، قبل از عمليات، يگـان 

زرهي شـامل سـه    6پياده شامل پنج تيپ پياده و يك تيپ زرهي، لشكر  19لشكر : داشتند
  )9(.هاي مرزي الشعبي و پاسگاه تيپ و نيروهاي جيش

  طرح مانور
در . دو محور مستقل با هدف تصرف بصره، براي انجام عمليات انتخاب شد؛ هورالهويزه و زيد

بـراي انجـام عمليـات    ) ارتش(در محور زيد، قرارگاه كربال و ) سپاه(محور هور، قرارگاه نجف 
در محـور  . شد مأمور شدند، با اين تفاوت كه عمليات اصلي و تعيين كننده، در هور انجام مي

جزاير مجنون جنوبي و شـمالي   - 3القرنه  - 2العزير  - 1: هور، پنج هـدف اصلي مشخص شد
  .طالئيه - 5نشوه   - 4

واقـع در  (بايستي روي پـل نشـوه    ارتش پس از عبور از خط، ميهاي  در محور زيد، يگان
هاي سپاه ملحق شده و سپس در مرحله سوم، براي حمله به بصره  به يگان) غرب نهر كتيبان

در واقع، پل نشوه مرحله پاياني عمليات خيبر بود، اما بصره بـه  . گرفت ريزي صورت مي طرح
شد، آماده كننده  ها و خيزي كه برداشته مي عنوان هدف عمليات عنوان شد تا آمادگي يگان

هاي عمليات، پنج قرارگاه تشـكيل داد و   سپاه براي تصرف هدف. مرحله بعدي عمليات باشد
de  :ها را به يكي از آنها واگذار كرد مأموريت تصرف هر يك از هدف
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وار مأموريت اين قرارگاه بسيار دش. قرارگاه نصر، با هدف تصرف و تثبيت محور العزير - 1
نيروهاي اين قرارگاه وظيفه داشتند كه با بستن جاده عمـاره ـ بصـره،    . و حساس بود

ضمن تأمين جناح شمال عمليات، از ورود دشمن به جنـوب ايـن محـور جلـوگيري     
بايستي مسيري طـوالني   آنان براي رسيدن به اين هدف و پشتيباني از آن، مي. كنند

  .كردند را طي مي
اين قرارگاه نيز وظيفه سـنگيني  . هدف تصرف و تثبيت محور القرنهقرارگاه حديد، با  - 2

محل تقاطع مسير (به عهده داشت و نفرات آن، مأموريت داشتند كه سه راهي القرنه، 
در اين ميان، فاصله زياد عقبه تا خط، مشكل . را مسدود كنند) بغداد ـ بصره ـ عماره  

  .رفت بزرگي براي آنها به شمار مي
نين، با هدف تصرف جزيره جنوبي و نيمه شرقي و شمال جزيره شـمالي و  قرارگاه ح - 3

  .الحاق با محور طالئيه
قرارگـاه  . قرارگاه فتح، با هدف شكستن خط پر مانع طالئيه و الحاق با قرارگاه حنين - 4

فتح مأموريت داشت، با شكسـتن خـط و بـاز كـردن راه زمينـي، امكـان پشـتيباني        
همچنين، انجام مرحلـه دوم عمليـات   . ديد را فراهم كندهاي حنين، نصر و ح قرارگاه

به سوي نشوه و پل دوعيجي كه قرار بود قرارگاه بـدر انجـام دهـد، بـه ميـزان قابـل       
  .اي بستگي به باز شدن راه زميني داشت مالحظه

قرارگاه بدر، با هدف تصرف نيمه غربي جزيره جنـوبي و پـل نشـوه، پـس از آن كـه       - 5
بـه  . را تصرف كرده و قرارگاه حديد سه راه القرنه را تأمين كـرد  قرارگاه حنين جزاير

  .دليل اهميت مأموريت قرارگاه بدر، دو لشكر مهم سپاه به آن قرارگاه مأمور شدند
هاي عمـل كننـده را در هـور بـه عهـده       قرارگاه نوح نيز ترابري دريايي و پشتيباني يگان

شت در امر انتقـال نيـرو و امكانـات بـه محـور      عالوه بر اين، هوانيروز مأموريت دا )10(.داشت
در اين محورها، نقـش هليكـوپتر بسـيار    . فعاليت كند) كه فاقد راه زميني بود(عملياتي هور 

بنابراين، فرمانده هوانيروز به همراه فرماندهان ارشد آن يگان، براي انجـام عمليـات   . مهم بود
تيباني و پدافنـد هـوايي را بـه عهـده     نيروي هوايي ارتش نيز پشـ . در كنار هور مستقر شدند

نقش اين . در برقراري امنيت هوايي تالش كردند F-14در اين عمليات، هواپيماهاي . داشت
شـدند،   هواپيماها آنچنـان بـا اهميـت بـود كـه اگـر روزي در آسـمان منطقـه حاضـر نمـي          

زمندگان اسالم به تعداد زياد، مواضع ر! هاي هورالهويزه هاي ميگ عراقي مانند پرنده جنگنده
de  )11(.كردند را به راحتي بمباران مي
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  شرح عمليات
راه تـا حـد ممكـن،     يك روز پيش از انجام عمليات، نيروهـا وارد هـور شـده و در داخـل آب    

در . ، عمليات خيبر آغاز شد21:30، ساعت 1362و سرانجام، در سوم اسفند . پيشروي كردند
ي نصر و حديد موفق شـدند در محـور العزيـر و    ها مرحله اول در طرف قرارگاه نجف، قرارگاه

در جزايـر، وضـعيت عمليـات مطـابق برنامـه پـيش       . هاي خود را تصـرف كننـد   القرنه هدف
نيمه شب مانع از آن شد كه بعـد از تصـرف    3:30سازي جزاير تا ساعت  رفت، عدم پاك نمي

ـ . جزاير، نيروهاي بعدي بتوانند براي حمله، به سوي طالئيه حركت كننـد  ذا، در شـب اول  ل
سـازي   بايسـت پـس از پـاك    عمليات الحاق انجام نشد و به همين دليل، قرارگاه فتح كه مي

جزيره، به آن محور ملحق شود، با مشكل مواجه شد و با وجود شكستن خط و رسـيدن بـه   
نزديكي محل الحاق، مجبور شد متوقف شود؛ و سرانجام، به دليل حضور پر شمار دشمن در 

و مقاومت آنها ـ با وجود انجام چند حمله براي الحاق طالئيه با جزيـره ـ ايـن      محور طالئيه
  .مهم ميسر نشد

هـاي   در محور زيد، قرارگاه كربال، مـوفقيتي بـه دسـت نيـاورد و صـبح عمليـات، يگـان       
ايـن وضـعيت مـانع از آن    . كننده به عقب آمده و در خط قبل از عمليات، مستقر شدند عمل

رگاه نجف بتوانند در محورهاي القرنه و العزير باقي بماننـد، زيـرا امكـان    هاي قرا شد كه يگان
پشتيباني آنها وجود نداشت و راه زميني نيز همچنان مسدود بود و از سوي ديگر، دشمن بـا  

هـايش   حضور سريع در منطقه كه با اعالم آماده باش در مركز استان عمـاره و انتقـال يگـان   
هـاي   كرد، لـذا، قرارگـاه   آتش، فشار زيادي بر اين محور وارد ميهمراه بود، با زرهي و اجراي 

از اين پس، جزيـره، محـور   . نشيني كردند نصر و حديد به ناچار به داخل جزيره شمالي عقب
در اين حال، به دليل عدم تثبيت مواضع به دست آمده . كنش و واكنش دو طرف درگير بود

تأمين نيروي انسـاني، نسـبت بـه سرنوشـت     در جزيره، مشكل پشتيباني آتش و تجهيزات و 
شرايط موجـود بسـيار سـخت بـود، و در حـالي كـه       . شد جزيره به شدت احساس خطر مي

برادر . آوردها در حال سقوط بود فرماندهان اميد زيادي به عمليات بسته بودند، اما تمام دست
  :محسن رضايي فرمانده سپاه به يكي از روحانيان حاضر در قرارگاه گفت

  )12(».در طول جنگ، ما اين جور ذوب نشديم«
براي خارج شدن از اين وضع حاد، سپاه تصميم گرفت بار ديگر تمام توان خـود را بـراي   
باز كردن محور طالئيه به كار گيرد، از سوي ديگر، اوضـاع نابسـامان جبهـه موجـب تزلـزل      

de  .يد قرار داشتاي از ابهام و ترد عمومي نيروها شده بود و حفظ جزاير نيز در هاله
fam

og
ha

dd
as

.ir



øõü³û

Hoveizeh

›×ý±

Jofeyr

Þõºà
Kushk

Æç|̂ýú Tala’iyeh

ì¥Çú`  ¤·ýñýú

Istgah-e  Hoseiniye

²ü~

Zeyd

¨±ì»ù±
Khorramshahr

{ñõìú
Tanomah

ð»õû

Nashwa

…è·õü�

Soeib

…èÛ±ðú

Al Qarna

›õüŒ±

Jooyber

…èÏ³ü±

Al -Ozair

…èŒýÃú

Al  Beyzeh

{±…‹ú

Torabeh

¬…°̈õüò

Darkhwin

¶éí†ðýú

Salmaniyeh

ì†°¬

Mared

Al Emareh …èÏ
í†°

û`

ðù
±
 -
 ¬
›
éú

øõ° …èÏËýî

Howr ol-Azim

øõ°…è¥í†°

Howr ol-Hammar Þ
}ýŒ†ó

Ka
tib

an

Úñ
†û

` …æ
|ö¶

í
†áFish Channel

ì†ø»ù±

ðù
± - Þ†°ôó

Karu
n

Þ†°ôó

Karu
n

ºéí¡ú

Shalamche

ìœñõó …è»í†èýú`

Northern
Majnoon

ìœñõó …èœñõ‹ýú`

Southern
Majnoon

…èÏ±…Ý

Iraq
…ü±…ó

Iran

…èŒ¿±û`
Basra

Þ±‹ç|

Karbala

ðœØ

Najaf(+)
¨†{î …æ|ðŒý†Š

Khatam 
ol-Anbia

4

3

Îíéý†– ̈ýŒ±

3 {� 22 �¶×ñ~ ì�û 2631

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



  تنبيه متجاوز  90

، پس از آن كه اخبار اوضاع جبهه به تهران گـزارش شـد، آقـاي    1362در هشتم اسفند 
هاشمي رفسنجاني، فرمانده جنگ، به منطقه آمد و به سرعت خود را بـه سـنگر فرمانـدهي    

  :وي به برادر محسن رضايي گفت. سپاه رساند
  ».هر چه در چنته دارد بياورد ميدان) انهر يگ(اعالم كرديم كه هر كس  …ما «

  :برادر رضايي نيز پاسخ داد
حتي اگر سـازمان رزم سـپاه مختـل    . ايم كه افراد تا حد فرمانده لشكر بايد بجنگند ما هم گفته«

  )13(».شود
پس از نشست فرماندهان با آقاي هاشمي، تشـخيص داده شـد كـه راه خـارج شـدن از      

الئيه است تا شايد، با باز شـدن راه زمينـي، گـره عمليـات     بست، حمله مجدد از محور ط بن
رسيد كه مشـكل   اما به نظر مي. حمله مورد نظر آغاز شد 1362اسفند  10در . گشوده شود

 27بامداد، دو تـن از مسـئوالن و فرمانـدهان لشـكر      1حدود ساعت . آب، مانع بزرگي است
اثر انداختن آب توسـط دشـمن،    به قرارگاه آمده و وضع زمين را كه بر) ص(حضرت رسول 

ايشان در پاسخ بـه  . باتالقي شده وعبور از آن مشكل شده بود به آقاي هاشمي گزارش دادند
  :آنها با ناراحتي گفت

اگـر مـا نتـوانيم ايـن هفـت، هشـت       . اين امر امام است كه شما در هر شرايطي بايد برويد جلو«
االن صدام آن تبليغات را به پا كرده، صـد هـزار    .توانيم بجنگيم كيلومتر را برويم جلو، ديگر نمي

برويد هر . و آبروي جمهوري اسالمي در خطر است] است[نيرو پشت سر شما معطل مانده ) نفر(
  ».توانيد خودتان را به دشمن برسانيد طور كه مي

  :برادر، شهيد دستواره در مقابل اين اظهارات گفت
  )14(».گونه نزد شما بر نگرديم رويم كه يا شهيد شويم و يا اين مي! چشم«

  :آقاي هاشمي در بيان ديگري كه در جمع فرماندهان ايراد كرد، گفت
من خدمت امام هم عرض كردم و ايشان هم تأييد كردند كه طوري برنامه ريزي كنيـد كـه در   «

  )15(».چون اين امر ديگر براي كشور قابل تحمل نيست. همين جا جنگ را تمام كنيم
هـا،   هاي سپاه، به دليل مقاومت و سماجت بسيار زياد عراقـي  تالش فراوان يگانبا وجود 

نيروهاي دشمن كه در آغاز حمله مجبـور  . بازهم حمله نيروهاي خودي به طالئيه ناكام ماند
هـاي پيـاپي    شدند برخي مواضع خود را ترك كنند و به عقب بروند، با فرا رسيدن روز، پاتك

حضـرت   27و لشـكر   )ع(ام حسـين ام 14نجام، مانع پيشروي لشكر خود را آغاز كردند و سرا
de  .شدند )ص(رسول
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به شدت  )ع(مام حسينا 14در جريان حمالت دشمن، برادر حسين خرازي فرمانده لشكر 
مجروح و دست راستش قطع شد و در حالي كه بدنش پر از تركش بود، او را از ميدان خارج 

  )16(.كردند
از اين پس، جبهه خودي . طالئيه، وضعيت جديدي پديد آمدبا توقف پيشروي در محور 

كـاري كـه بسـيار دشـوار     . داد بايست قابليت و توانايي خود را در حفظ جزاير نشـان مـي   مي
باور عمومي نيروها نيز آن بود كه حفظ جزاير يا عملي نيسـت و يـا بسـيار دشـوار     . نمود مي

پس از آن كه توانست رزمندگان اسـالم را  عراق، . است، و بايد بهاي زيادي براي آن پرداخت
نشيني كند، بيرون راندن نيروهـاي مسـتقر    از محورهاي العزير، القرنه و طالئيه وادار به عقب

دانست، به ويژه آن كه، از لحاظ عقبه، آتش، دفـاع ضـد هـوايي،     در جزاير را نيز محتمل مي
  .ي داشتها عامل ديگر، بر نيروهاي خودي برتر زرهي و ضد زره و ده

هـا   پس از توقف درگيري در محور طالئيه تا شروع حمله به جزاير، حدود پنج روز جبهه
در نخستين روزهاي اين مدت . حالت عادي داشت و دشمن تالش خاصي از خود نشان نداد

مسئوالن بيت امام به قرارگاه اطالع دادند كه فرمانده سپاه  1362اسفند  14يعني بعدازظهر 
  :همچنين گفته شد. گردد به تهران باز

  )17(»".جزاير حتماً بايد نگه داشته شوند، هر طور كه شده": اند امام فرموده«
اين دستور، تحولي اساسي در سرنوشت عمليات ايجاد كرده و سپاه اين بار هر آنچه را كه 

از لحاظ  .ها را وارد صحنه كرد در اختيار داشت، از فرماندهان گرفته تا باقيمانده سازمان يگان
روحيه و استقامت نيز توان سپاه دو چندان شد و همه، حفظ هدفي را كه امام تعيين كـرده  

  :فرمانده سپاه در اين باره گفت. بود، به بهاي خون و جان خود در دستور كار قرار دادند
  )18(».رويم حتي اگر سازمان سپاه از بين برود از جزيره بيرون نمي«

حضـرت   27م فرمانده كل سپاه نيـز بـه فرمانـدهان لشـكرهاي     برادر شمخاني، قائم مقا
  :و عاشورا گفت) ص(رسول 

بـه هـر   . زنـم  جي مي آيم آرپي برويد جزاير را حفظ كنيد، اين دستور امام است و من خودم مي«
  )19(».حال احتمال پاتك به جزاير زياد است

ي بـه جزيـره رفتنـد،    عالوه بر اين، برادران محمد باقري، غالمعلي رشيد و حسـن دانـاي  
ها لغو شد و به طور كلي، تمام فرماندهان سپاه به جز آقاي محسن رضـايي   مرخصي بسيجي

هـاي   ديگـر راه  و در برخي مواقع آقاي شمخاني، به داخل جزيره رفتند تا با هم فكـري يـك  
de  .حفظ جزاير را مشخص كنند
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، عراق با اجراي 1362ند اسف 16بيني امام و فرماندهان، پس از چند روز، در  مطابق پيش
آتش سنگين، بمباران وسيع هوايي و استفاده از هليكـوپتر، تانـك و نيروهـاي پيـاده پاتـك      

كرد،  گيري مي بيت امام كه مرتب اوضاع جبهه را پي. سنگيني را عليه جزاير جنوبي آغاز كرد
م حاج احمد آقا االسال با آگاهي از شروع پاتك عراق به جزاير، با قرارگاه تماس گرفته و حجت

  :آقاي رضايي در پاسخ گفت. خميني از فرمانده سپاه وضعيت را جويا شد
الحمداهللا وضع خوب است، ولي عـراق بـا تمـام قـوا     . از لحاظ مهمات خيلي در مضيقه هستيم«

  )20(».كند حمله مي
 1362اسفند  17اما دشمن در صبح روز . حمله عراق در آن روز بدون نتيجه پايان يافت

اين بار، حمله دشمن با استفاده از ابراز و تسليحات، شديدتر . ار ديگر حمله خود را آغاز كردب
تـرين مسـئله، كمبـود نيـرو و      در مقابل، وضع جبهه خودي بسيار حاد و مهم. تر بود و وسيع

در حالي كه به شدت به مهمات نيـاز بـود، سـرهنگ موسـوي قويـدل يكـي از       . مهمات بود
  :عالم كردفرماندهان ارتش ا

  )21(».متري در اختيار داريم ميلي 130عدد گلوله  1300در كلّ، «
هـاي حـاج همـت    همچنين، آقاي غالمعلي رشيد از داخل جزيره پيام داد كـه اگـر نيرو  

هـا نيـز از    عراقي. نرسند، احتمال سقوط خط اين لشكر زياد است) )ص(لشكر حضرت رسول(
يراني اعالم كردند، اگر جزاير را خالي نكنند، آنجا را جنگ رواني استفاده كرده و به نيروهاي ا
در اين روز، دفتر امـام بـه طـور مسـتمر در     ) 22(.كنند به موشك بسته و به شدت بمباران مي

  .كرد تماس با قرارگاه، تحوالت جنگ را پيگيري مي
تـر آغـاز كـرد و     ، عراق بار ديگر حمله خود را با شدت هر چه تمام1362اسفند  18روز 

سپاه و بسيج با آنچه در دست داشتند، پايداري و استقامت كرده و مانع از پيشروي دشـمن  
هـاي   ضـمن آن كـه دشـمن از سـالح    . شرايط و مقدورات بسيار سخت و محدود بود. شدند

برادر غالمعلي رشيد از جزيره به قرارگـاه آمـد و در بـاره منطقـه     . شيميايي نيز استفاده كرد
  :گفت

ت، در محور تيپ سيدالشهدا دشمن رخنـه كـرده و هـر شـب دارد پـيش      وضع خط خراب اس«
در خـط خسـته   ) مـا (نيروهاي . دهد آورد و شدت عمل به خرج مي دائماً نيرو مي) عراق. (آيد مي
پليـت و الـوار بـراي    . جاده، آب، غذا و نيرو كم است. به شدت زياد است) دشمن(آتش . اند شده

جي  نيروها در خط، آرپي. ر براي احداث خاكريز وجود نداردساختن سنگر، نيست و لودر و بلدوز
deها ديگر قادر نيستند  از شدت حمله دشمن، بچه. كنند و كالشينكف دارند و از ادوات استفاده مي
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  )23(».شويم كنيم با مشكل مواجه مي اين جزيره طلسم شده و ما هر كاري مي. فكر كنند
شـهيد  . ر تماس با قرارگاه وضعيت را جويـا شـد  در اين حال، آقاي انصاري از بيت امام د

  :االسالم محالتي، نماينده امام در سپاه به وي گفت حجت
  )24(».به امام بگوييد، شب جمعه است، دعا بفرمايند«

امـا ايـن بـار هـم     . ، عراق باز هـم حمـالت خـود را از سـر گرفـت     1362اسفند  19روز 
د، ماشين جنگي ارتش بعثي را متوقـف  رزمندگان اسالم با گوشت و پوست و دادن خون خو

شهادت فرماندهاني چون حاج همت، ياغچيان، حميد باكري و اكبر زجـاجي، بهـايي   . كردند
  .بود كه براي حفظ جزاير پرداخته شد

طلبي سپاهيان و بسـيجيان بـه نمـايش     روز، اوج حماسه و استقامت و شهادت 3در اين 
آقاي هاشـمي رفسـنجاني در ايـن    . ت شده بودجزيره سمبل پايداري و استقام. گذاشته شد
  :زمينه گفت

مقاومت شما در دنيـا خيلـي معنـا دارد و بايـد     . اين جزيره شده سمبل قدرت ما و ضعف عراق«
  ».ها مهم است، اين عقيده من است نه سياست جزيره. حفظ شود

  :ايشان در مورد نتايج اين عمليات افزود
اينهـا نشـانه   . عربستان و تركيه به ما پيشنهاد اسـلحه كردنـد  در صدام شكست پيدا شده، مثالً «

  )25(».تزلزل عراق است
ساعته عراق ناكام ماند و سرانجام، در پـي فرمـان امـام، جزيـره      72بدين ترتيب، حمله 

  .حفظ شد

  بازتاب عمليات

از نظر . عمليات خيبر از نظر سياسي و نظامي تأثير به سزايي در روند جنگ به جاي گذاشت
نظامي پس از ورود جمهوري اسالمي به خاك عراق، بـه دليـل تحـولي كـه در اسـتراتژي و      

از اين رو، . پذير نبود تاكتيك ارتش عراق به وجود آمد، انجام عمليات به شيوه گذشته امكان
شد تا صحنه نبرد از ركود و توقـف در پشـت ديـوار     بايست ابتكار جديدي وارد جنگ مي مي

گمان، عمليات خيبر مبـداء   بي. ه و بار ديگر، موازنه نظامي برقرار شوددفاعي عراق خارج شد
و نيـز   1365هاي بعـدي تـا سـال     تحولي ديگر در دوره پس از فتح خرمشهر بود و عمليات

de  .از اين انديشه جديد تأثير پذيرفتند) 1366(فارس  عمليات نظامي در خليج
fam

og
ha

dd
as

.ir



  تنبيه متجاوز  94

اق وارد كرد، زيرا در منطقه جنوب، از لحاظ سياسي، تصرف اين منطقه فشار زيادي بر عر
رفتند و به همين دليل،  جزاير مجنون يكي از مناطق استراتژيك براي اين كشور به شمار مي

روزنامه فايننشال تـايمز در مـورد   . گذاري زيادي در اين منطقه كرده بود دولت بعث سرمايه
  :اهميت جزاير مجنون نوشت

ميليارد بشكه تخمين زده شده اسـت، هشـت سـال     ذخاير نفتي جزاير مجنون كه حدود هفت«
ماه قبـل از آغـاز    9ميالدي،  1980در ژانويه . برزيل كشف شد "تيروبراس"قبل توسط شركت 

، يك پروژه عمراني دو ميليارد دالري براي آن تصويب شـد، امـا بـه سـبب     )فارس(جنگ خليج 
ودند كه توليد اوليه از اين منابع، بيني كرده ب ها پيش عراقي. جنگ، كارهاي اين پروژه شروع نشد

  )26(».هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت 700هزار بشكه خواهد بود كه به  350روزانه 
اي در مذاكرات سياسي درباره  طبيعي است تسلط ايران بر اين منابع به عنوان برگ برنده

  .رفت سرنوشت جنگ و مسئله غرامت به شمار مي
عمليات خيبر از دو جنبه سياسي و نظامي مورد تجزيـه و تحليـل   در اين بخش، بازتاب 

هـاي جمعـي غـرب     در بعد سياسي، به واكنش و مواضع امريكا، عراق و رسانه. گيرد قرار مي
شود و در بعد نظامي، اثرات اين عمليات در روند آينـده جنـگ از نگـاه بيرونـي      پرداخته مي

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
  

  امريكا - 1
هاي بزرگ و  ور طبيعي، بازتاب پيروزي عمليات خيبر بيش از همه، تهديد منافع قدرتبه ط

  .در رأس آنها دولت امريكا را در پي داشت
ترين نگراني در محيط بيروني آن بود كه احتمال شكسـت نظـامي عـراق همچنـان      مهم

اعي پـر مـانع   ، ديوار دف1زيرا، پس از عمليات رمضان تا پس از عمليات والفجر . وجود داشت
هاي ايران كه پيروزي در عمليات بزرگ را در پي نداشت، ايـن   عراق و خنثي كردن تاكتيك

اطمينان را به وجود آورده بود كه ارتش عراق قادر است حمالت ايران را دفـع كنـد؛ ابتكـار    
 جديد ايران كه دور از ذهن نظاميان عراقي و كارشناسان نظامي بود، اين بـاور و اطمينـان را  

ها آن بـود كـه احتمـال شكسـت عـراق،       ترين نگراني امريكايي از اين رو، عمده. متزلزل كرد
  .آشكار شده است

  :راديو امريكا در اين باره گفت
deامـا  . دهـد  گو ترجيح مي و امريكا خواستار پيروزي هيچ طرفي نيست و حل جنگ را از راه گفت«
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شود و امريكا دلواپس آن است كـه   يرتر ميپذ برخي كارشناسان معتقدند، عراق روز به روز آسيب
  )27(».عراق، جنگ را ببازد

  :برژينسكي، مشاور امنيتي رييس جمهوري سابق امريكا نيز گفت
فارس از جمله  اندازد و كشورهاي خليج شكست عراق در اين جنگ، منافع امريكا را به خطر مي«

امـروز، اوضـاع   . قـرار خواهـد داد  كويت، قطر، بحرين، و عربستان سـعودي را فـوراً تحـت تـأثير     
تـرين حالـت را دارد و نگـران كننـده      بينـي  فارس غيرقابل پـيش  خاورميانه به ويژه منطقه خليج

  )28(».است
بوش معاون رييس جمهور اياالت متحـده در سـخنان خـود خطـاب بـه       همچنين، جرج

  :ايران ابراز داشت انداز پيروزي كميته روابط امريكا و اسرائيل نگراني عميق خود را از چشم
در صورتي كه ايران در اين نبرد به پيروزي دست يابد، برآيند اين تهديد نسبت بـه كشـورهاي   «

فارس و تمامي منطقه، تا آن حد عظيم خواهد بود كه منطقـه تـا كنـون شـاهد آن      حوزه خليج
  )29(».نبوده است

ر منطقه و در مقابله با هاي كلي امريكا د بر پايه اين تشويش و نگراني كه نتيجه سياست
جمهوري اسالمي بود، خطر ايران آن چنان بزرگ جلوه داده شد تا امريكا بتواند، بـر خـالف   
گذشته، تعهد خود مبني بر حمايت از عراق را علنـي كـرده و كمـك بـه حكومـت عـراق و       

  .فارس را مطرح سازد آمادگي امريكا براي رويارويي با تحوالت احتمالي در منطقه خليج
  :اس امريكا گزارش داد.بي.شبكه تلويزيوني سي

كند، در اختيار عراق قرار  هاي شناسايي خود دريافت مي امريكا اطالعاتي را كه از طريق ماهواره«
سـي، دولـت ريگـان    .بـي .به گفته راديو بي. پذير باشد بيني تهاجمات ايران امكان دهد تا پيش مي

عراق را در اين جنگ بگيرد، زيرا كشورهاي عرب، ظاهراً تصميم گرفته است بيش از پيش، طرف 
آميـزي بـر تعـادل منطقـه خواهـد       اند كـه پيـروزي ايـران عواقـب فاجعـه      وي را متقاعد ساخته

  )30(».داشت
پس از بروز شكست عراق، رامسفلد و . اي است اقدام ديگر امريكا، ديپلماسي فعال منطقه

كه با سفر به كشـورهاي منطقـه، مـذاكره و    ريچارد مورفي، از جمله مقامات امريكايي بودند 
گو در مورد جنگ ايران و عراق و خطر شكسـت عـراق را بـا مقامـات حكـومتي ايـن        و گفت

مورفي، معاون وزير خارجه امريكا در باره سـفر خـود و ديـدار از    . كشورها در ميان گذاشتند
  :فارس گفت كشورهاي عربي منطقه خليج

deأم با خطر و تهديد است و مناسب است كه اقـدام بـه اجـراي    اوضاع كنوني منطقه متشنج و تو«
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مذاكرات دائم و پيوسته جهت باال بردن سطح آمـادگي بـه منظـور مقابلـه بـا هـر گونـه اوضـاع         
  )31(».استثنايي كه احتمال بروز آن هست، را داشته باشيم

  :استريت ژورنال نيز نوشت روزنامه امريكايي وال
عراق در جنگ با ايران دچار هـراس شـده اسـت، دسـتور تهيـه      ريگان كه از تضعيف تدريجي «

بـه  . هاي جديدي را به منظور تقويت عراق در جنگ با ايران به دستيارانش صادركرده است طرح
گفته مقامات امريكايي، در پي اين دستور مخفي ريگان كه اخيراً به امضاء رسيده اسـت، دولـت   

ايـن هيئـت كـه    . فارس اعزام كـرده اسـت   حوزه خليجاي را به كشورهاي  رتبه ريگان هيئت عالي
رياست آن را ريچارد مورفي، معاون وزارت خارجه امريكا به عهـده دارد و از پادشـاهي سـعودي،    

بـه  . هاي سفارش شده ريگان است نشين بحرين و عراق ديدار خواهد كرد، مأمور تهيه طرح شيخ
انديشـي در مـورد    هـاي جديـد، چـاره    توصيه ريگان، نقش وزارت خارجه امريكا در تهيـه طـرح  

و اين احتماالً از طريـق متقاعـد سـاختن اردن و فرانسـه بـراي      . جلوگيري از سقوط صدام است
  )32(».تواند انجام پذيرد ارسال مقادير بيشتري تسليحات نظامي به عراق، مي

ريكا براي يابي ايران به تسليحات، اقدام ديگر ام و باالخره تأكيد مجدد بر ممانعت از دست
تحت فشار قرار دادن جمهوري اسالمي به منظور پذيرش صلح تحميلي و در نتيجه حمايت 

دولت ريگان از كشورهاي اروپايي و ساير كشورها درخواست كرد كـه از فـروش   . از عراق بود
ها به طور غيرمستقيم به عراق يـادآور   يي عالوه بر اين، امريكا. سالح به ايران خودداري ورزند

ند كه بايستي از نيروهاي هوايي خود بيشتر استفاده كرده و دامنـه جنـگ را بـه پشـت     شد
جيمـز  . جبهه و مناطق غيرنظامي گسترش دهد تا از اين طريق، مواضع ايران تعـديل شـود  
  :پالك، معاون وزارت خارجه امريكا نيز در خاورميانه اين موضوع را چنين عنوان كرد

جنگ وجود داشته باشـد دولـت بغـداد احتمـاالً بـا بمبـاران        اگر احتمال شكست عراق در اين«
  )33(».گسترده مواضع غيرنظامي، از بروز اين شكست جلوگيري خواهد كرد

  واكنش عراق - 2
مانـدگي و   اي از عقـب  گيري مطلق ارتش عراق در برابر حمله رزمنـدگان اسـالم، گونـه    غافل
دشمن دريافت كه تدابير تاكتيكي او در  اين بار،. زدگي را براي اين كشور در پي داشت شتاب

كرد، مواضـع   اي كه تصور نمي اش را از دست داده و در منطقه ميادين نبرد نقش تعيين شده
به بيان ديگر، عراق با پديده جديدي مواجه شده بـود كـه   . ارزشمندي را از دست داده است

deنبوغ و ابتكار نظامي نيروهـاي  اين پديده، . نمود غلبه بر آن بسيار دشوار و بلكه غيرممكن مي
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ايراني بود كه هرآن امكان داشت ارتش عراق را در وضعيت نو و خاصي قرار دهد كه كنتـرل  
ترين واكنش رهبران عراق در برابر عمليـات خيبـر،    از اين رو، مهم. بيني نبود آن، قابل پيش

  .دبيني بودن تحركات رزمندگان اسالم بو نگراني از سماجت و غيرقابل پيش
هاي سياسي و نظامي گوناگوني اقدام نمودنـد   آمد عمليات خيبر به تالش ها در پي عراقي

  :توان اين اقدامات را چنين برشمرد كه مي
  فارس مبني بر آن كه عراق خاكريز دفاع از آنهاست؛ هشدار به كشورهاي عربي خليج - 1

  :رب گفتحسين در ديدار با اعضاي دفتر دائمي اتحاديه حقوقدانان ع صدام
هاي مردان در مرزهاي عراق بسته شـده اسـت، سـدي اسـت كـه       ما نگفتيم سدي كه از سينه«

ايـن  ) فـارس (كند مگر اين كه بـرادران مـا در خلـيج     حمايت مي) فارس(برادران ما را در خليج 
فـارس   موضوع را عنوان كردند كه اگر خداي نكرده اين سد فرو ريزد، طوفان در مرزهـاي خلـيج  

  )34(».خواهد شد و از آن فراتر خواهد رفتمتوقف ن
  .المللي براي پايان دادن به جنگ تهديد ايران به مقابله جدي و دعوت از جامعه بين - 2

هاي رهبران بعثي بود  سماجت ايران بر تنبيه متجاوز و احقاق حقوق خود، يكي از نگراني
دن جمهـوري اسـالمي   هاي مختلف و با تهديد، درصدد منصـرف كـر   ها در مناسبت و عراقي

از اين رو، آنها ضمن اعالم آمادگي براي مقابله بـا ايـران، جامعـه    . ايران از ادامه جنگ بودند
روزنامه عراقـي الجمهوريـه خواسـتار تـالش     . جهاني را براي نجات خود به كمك فراخواندند

  :المللي براي تحميل صلح به ايران شد و نوشت مجدانه بين
كند كه در نهايت آمادگي براي درهم شكستن هر گونـه   عوت را مطرح ميعراق در حالي اين د«

  )35(».برد تجاوز جديد ايران كه در آن تلفات ايران بيشتر از گذشته خواهد بود به سر مي
  :فرمانده سپاه سوم عراق نيز گفت

ي، بـار  دانيم كه آنها به محض گردآوردن نيرو و تجهيزات كاف ايم ولي مي ما كمر آنها را شكسته«
  )36(».ديگر دست به حمله خواهند زد

المللي كردن جنگ؛ فشار اقتصادي ناشي از جنگ، بار سنگيني را بـر   تالش براي بين - 3
  .نظام سياسي عراق وارد كرده و بقاء اين رژيم را مورد تهديد جدي قرار داده بود

  :زايد حيدر، سفير رژيم عراق در كنيا در اين باره گفت
امه جنگ با جمهوري اسالمي مجبور است ماهانه يك ميليارد دالر هزينه جنگـي  عراق براي اد«

  )37(».بپردازد
deبراي رهايي از اين وضـع، اسـتفاده از سـالح شـيميايي و حملـه بـه تأسيسـات نفتـي و         
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آنها با توجه به . ها بود كردند، دو اقدام اساسي عراقي هايي كه نفت ايران را حمل مي كش نفت
ش آن در جهان صنعتي، دست به اين اقدام زدند و اميدوار بودند با مقابلـه  اهميت نفت و نق

هـا را وادار كننـد كـه فشـار      به مثل جمهوري اسالمي، كشورهاي ديگر، بـه ويـژه ابرقـدرت   
  .بيشتري بر جمهوري اسالمي وارد آورند

  .حمله به مناطق مسكوني - 4
ترين هدف عـراق بازداشـتن    مسئله تنگه هرمز و تأسيسات نفتي جزيره خارك؛ مهم - 5

براي رسيدن به اين هدف، عراق . ها و ابزار گوناگون بود ايران از ادامه جنگ با توسل به شيوه
اي را آغاز كرد، كه مورد نظر امريكا و كشورهاي اروپايي نيز  پس از عمليات خيبر، تالش تازه

برد جنگ، اين بار، حملـه بـه    عراق با آگاهي از اتكاء ايران به درآمدهاي نفتي براي پيش. بود
. هاي خـود قـرار داد   ترين اقدام نظامي در صدر تالش تأسيسات نفتي خارك را به عنوان مهم

هاي اگزوسـت از فرانسـه    براي اين منظور پنج فروند هواپيماي سوپراتاندارد مجهز به موشك
، ژسـتي  اين عمل، بيش از آن كه در تحقق هدف مـورد نظـر عـراق مـؤثر باشـد     . اجاره كرد

هاي خـود   هاي غرب نيز در اظهارات و تحليل مقامات امريكايي و رسانه. تبليغاتي و رواني بود
در واقع، عراق بـا  . كردند حمله به تأسيسات نفتي ايران را تنها راه پيش روي عراق عنوان مي

دن المللي كر اين حركت، عالوه بر محدود كردن درآمدهاي ارزي ايران، فشار اجتماعي و بين
هاي گونـاگون   اين اقدام عراق قبل از شروع و پس از آن، از جنبه. جنگ را نيز در نظر داشت
  .هاي غربي قرار گرفت مورد توجه مقامات و رسانه

  :آسوشيتدپرس در اين باره گزارش داد
گويند، اگر عراق نتواند حمالت ايران را دفع كند، ممكن است براي حمله  مقامات امريكايي مي«

  )38(».سيسات نفتي ايران وسوسه شودبه تأ
  :سي نيز اعالم كرد.بي.راديو بي
جمهور عراق، صدام حسين خواهد بود كه يـا شكسـت را ريسـك     حركت بعدي به عهده رييس«

  )39(».خارك شليك كند) به طرف(ها را  كند و يا اين كه موشك
  :راديو اسرائيل به نقل از روزنامه آلماني فرانكفورترا لگمانيه گفت

عراق دو راه در پيش دارد؛ يا اينكه از موضع برتر، جنگ را ادامه دهد يا اين كه به كانون نفتـي  «
  )40(».ايران ضربه بزند

. اس.بـي .گـو بـا شـبكه سراسـري اي     و فرد هاليدي، متخصص در امور خاورميانه در گفت
de  :امريكا گفت
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دادن خـود سـعي در كوبيـدن    امكان اين كه عراق براي كشاندن امريكا به اين جنگ و نجـات  «
تـر   شـود و چنـين احتمـالي نزديـك     تأسيسات نفتي ايران در خارك را داشته باشد بيشـتر مـي  

محاسبات امريكا و انگليس، چنانچه يك نمايش قدرت و يـا اسـتفاده از   ] بر اساس[…. شود مي
مـاالً جنـگ را   خميني را متوقف خواهد كرد و احت) امام(قدرت بر عليه ايران داشته باشند، اين، 

  )41(».متوقف كرده و يا آن را تحت كنترل خود در خواهد آورد

  :سي نيز گفت.بي.راديو بي
رود كه اين تصور براي مقامـات عراقـي پـيش آيـد كـه افـزايش ميـزان تشـنج در          احتمال مي«

المللـي بـراي پايـان دادن بـه جنـگ ايـران و عـراق         هاي بين فارس، تنها راه ترغيب تالش خليج
  )42(».است

  :خبرگزاري يونايتدپرس طي تحليلي گزارش داد
فـارس، سـعي دارد    صدام حسين اين روزها با تهديد به بستن شـاهرگ نفتـي ايـران در خلـيج    «

صدام حسين به دليل تهـاجم اخيـر ايـران كـه يكـي از      . آخرين سالح خود را به نمايش بگذارد
و هنوز نيز ادامه دارد و همچنين،  سال جنگ بوده است 5/3ترين تهاجمات ايران در طول  بزرگ

تر و از سوي ديگر، به دليل باختن تدريجي  به دليل درگير جنگ بودن با يك دشمن بسيار قوي
گوينـد كـه عـراق     كارشناسان دفاعي مـي . جنگ اقتصادي، تحت فشار شديدي قرار گرفته است

هـا و   وايي بـر عليـه كشـتي   ظاهراً قادر به فلج ساختن صادرات نفتي ايران از راه انجام حمالت ه
ها از نيروي هوايي بهتري نسـبت بـه ايـران برخـوردار      عراقي. ترمينال نفتي جزيره خارك هست

هاي روسي و همچنين پنج فرونـد جـت فرانسـوي سـوپراتاندارد      هستند و اين نيرو را با موشك
انگليس بسـيار  بين امريكا و  لند  هاي اگزوست ـ كه در جريان جنگ جزاير فالك  مجهز به موشك

  )43(».اند مؤثر بودند ـ تقويت كرده
پست پس از اشاره به اين گزارش كه عراق بـراي   راديو امريكا به نقل از روزنامه واشنگتن

نخستين بار هواپيماهاي سوپراتاندارد را در جنگ با ايران بـه كـار گرفتـه اسـت، گفـت كـه       
دانند كه ادامه جريان نفت از  حراني ميهاي امريكايي اين اقدام را گام ديگري به سوي ب مقام
ترين اقدام عراق را نشاني تازه از ناتواني آن  گيرد و همچنين، آنها تازه فارس را در بر مي خليج

بعضـي نيـز آن را بازتـابي از افـزايش نگرانـي      . كنند كشور در جنگ دير پا با ايران تعبير مي
 27عـراق روز  . بيننـد  ر خاك عراق مـي اي بزرگ د نسبت به تقويت نظامي ايران براي حمله

ها در نزديكي جزيره خارك، اعالم كرد، محاصره اين منطقه را آغاز  فوريه با حمله به نفتكش
de  .كرده است
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هـايي را كـه بـه قصـد بـارگيري بـه        كش جزيره خارك و نفت 1362عراق از نهم اسفند 
ه روز بر دامنـه و شـدت حمـالت    آمدند، مورد حمله قرار داد، روز ب هاي نفتي ايران مي پايانه

در . گيـري كـاهش يافـت    ها به خارك به طور چشم كش اي كه تردد نفت خود افزود، به گونه
. چنين وضعي، ايران دريافت كه بايستي محل صدور نفت خود را به درياي عمان انتقال دهد

فارس ممكـن   اما اين كار، به زودي شدني نبود و تنها، ذخيره سازي در محلي دورتر از خليج
هـا   كـش  در اين حال، يكي از اقدامات كاربردي ايران براي كاهش فشار، حمايت از نفـت . بود
هايي را كه به جزيره خارك آمده و  كش بدين منظور، بانك مركزي اعالم كرد، تمام نفت. بود

بـر ايـن،    عالوه )44(.همراه با كاالهايشان بيمه خواهد كرد. يا در ديگر بنادر ايران پهلو بگيرند
آيند، از بيمه بيشتري برخوردار خواهنـد   فارس مي هايي كه به شمال خليج اعالم شد، كشتي

. در همين راستا، ايران يك ميليـون دالر بـه عنـوان ضـمانت در بانـك لنـدن گذاشـت       . بود
همچنين، وزارت خارجه اعالم كرد، در صـورتي كـه ايـران نتوانـد از منـافع نفتـي خـود در        

اين اظهارات، بهانه مناسبي براي . مند شود، تنگه هرمز را مسدود خواهد كرد هفارس بهر خليج
هـا بـا بـزرگ كـردن مسـئله و حفـظ        به ويژه، ايـن رسـانه  . هاي غربي داد تبليغات به رسانه

هاي خود، سعي كردند ايـران را در انفعـال بيشـتري قـرار      حساسيت آن در خبرها و تحليل
عالوه بر اين، در . شد عراق به اهداف خود بيشتر نزديك ميدهند، ضمن آن كه از اين طريق، 

هـاي امريكـايي    پي طرح موضوع مقابله به مثل ايران، امريكا مرز پنج مـايلي اطـراف كشـتي   
وسـيله    فارس را منطقه ممنوعه براي پرواز هواپيماها اعـالم كـرد، تـا بـدين     مستقر در خليج

اما جمهوري اسـالمي،  . ت عراق را بازتر كندمحدوديت بيشتري براي ايران ايجاد كرده و دس
فـارس رد كـرد و بـه پـرواز در      هر گونه شرطي را براي پرواز هواپيماهاي خود بر فراز خلـيج 

ها به سوي هواپيماي  منطقه ممنوعه مبادرت ورزيد، و حتي در اين پروازها يك بار، امريكايي
سئله خارك و مسدود شـدن تنگـه   در واقع، دامن زدن به م. ايراني تير هشدار شليك كردند

ها ايجاد كردند تا بـه منـافع و مقاصـد خـاص خـود       هرمز، نوعي جو سازي بود كه امريكايي
به نوشته مجله الحوادث چاپ لندن ايـن  . آنها مروج اصلي شايعه در اين زمينه بودند. برسند

نين، به گفته همچ )45(.كرد هاي نفتي امريكايي كمك مي امر به باالرفتن قيمت سهام شركت
سابقه و  منابع خبري، اين مسئله، يعني هشدار ايران به بستن تنگه هرمز، موجب افزايش بي

  .چشمگير دالر امريكا در بازار شده بود
رسـيد و در ايـن زمينـه     در هر حال، مسئله خارك كه ابتدا در ايران، مهم بـه نظـر مـي   

deتـدابير دفـاعي و   . سياري ايجاد كردهايي وجود داشت، در محيط بيروني نيز جنجال ب نگراني
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مقابله به مثل ايران، موجب شد به مرور، عراق حمالت خود را كاهش دهد و اين برگ برنده 
  .ها پيش در مورد آن جنگ رواني به پا كرده بود، از دست بدهد را كه از مدت

ترين تحوالتي كه طي جنـگ تحميلـي بـه وقـوع      استفاده از سالح شيميايي؛ از مهم - 6
تا سال (پيوست، به كارگيري سالح شيميايي در ميادين نبرد به وسيله عراق بود كه اوج آن 

در طول اين عمليات، دشمن چندين بار از ايـن سـالح   . در عمليات خيبر اتفاق افتاد) 1362
در هورالهـويزه انجـام    1362نخستين حمله شيميايي دشمن در هشتم اسفند . استفاده كرد

هاي شيميايي، مناطق  تا پايان عمليات، نيروي هوايي عراق با پرتاب راكت شد و از اين تاريخ
اي كه شماري از رزمندگان اسالم بـر اثـر كـاربرد ايـن سـالح       عملياتي را آلوده كرد، به گونه

  .شهيد و يا دچار جراحات شديد شدند
ب ايران يـك  ابتدا طرح اين مسئله را از جان. موضع امريكا در برابر اين مسئله دوگانه بود

  :گوي وزارت خارجه اين كشور گفت صداي امريكا به نقل از يك سخن. ادعا خواند
هاي شيميايي در  تواند گزارش مربوط به ادعاي ايران را درباره استفاده عراق از سالح امريكا نمي«

  )46(».جنگ عليه ايران را تأييد كند
  :شتپست از قول مقامات امريكايي نو اما روزنامه واشنگتن

حكومت بغداد به خاطر حمله خيبر، در آستانه سقوط قرار گرفته و ناگزير در استفاده از سـالح  «
  )47(».شيميايي بوده است

در واقع، مقامات امريكايي به طور غيررسمي اعالم كردند كـه عـراق بـراي جلـوگيري از     
الشعاع  براي تحتآنها همچنين، . روي ايران ناچار است، از هر نوع سالحي استفاده كند پيش

آويز كهنـه اسـت،    قرار دادن اين موضوع، مسئله حقوق بشر در ايران را كه يك حربه و دست
به عنوان يك موج تبليغاتي مطرح كردند و ضد انقالب وابسـته را تحريـك كردنـد تـا بـراي      

در همـين راسـتا،   . يابي به اهداف خود، مطالبي را عليه جمهوري اسالمي عنـوان كنـد   دست
هاي فدايي خلـق، حـزب دمكـرات و سـازمان مجاهـدين خلـق        توده، سازمان چريكحزب 

اي عليه انقالب اسالمي پرداختند  پايه و اعضاي فرقه بهائيت نيز به بيان مطالب بي) منافقين(
  .هاي كشورهاي غربي به چاپ رسيد كه در روزنامه

ي، امريكـا و  به طور كلي، بـا وجـود عـدم برخـورد منطقـي و انسـاني كشـورهاي اروپـاي        
المللي با اين اقـدام، مـوج وسـيعي از خبـر، تحليـل و روشـنگري در مـورد         هاي بين سازمان

هـاي جمعـي كشـورهاي     هـاي سياسـي و رسـانه    حكومت ضد بشري عراق در اظهارات مقام
de  .مختلف منعكس شد و اين كشور را در موضع انفعالي بيشتري قرار داد
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  هاي جمعي غرب واكنش رسانه - 3
هـاي غربـي در بازتـاب     هاي راديو و تلويزيوني، روزنامه و خبرگـزاري  گذشته، شبكههمچون 

هـا در رونـدي مرحلـه     اين رسانه. اخبار عمليات خيبر موضع منفي و مخربي را اتخاذ كردند
بندي شده، ابتدا درصدد برآمدند، حمله ايران را عادي و بدون تأُثير خاص، جلوه دهند و در 

كنـد، منـاطقي را تصـرف كـرده اسـت امـا عـراق         تند كه ايران ادعا مياين راستا اظهار داش
روي ايران  در واقع، در اين مرحله، پيش. نشيني كرده است ها را وادار به عقب گويد، ايراني مي

در مرحله دوم، آنها مدعي شـدند كـه عـراق از تمـام امكانـات خـود بـراي        . را مهم دانستند
و همچنين، ايران در صدد حمله جديدي است و به اين  زدن ايران استفاده نكرده است عقب

طرح اين مسئله براي القاي اين موضوع بـود  . آوري كرده است منظور، نيروي زيادي را جمع
پس از اين مرحله و اطمينان از اين كه ايران توانسـته  . كه حمله اصلي ايران آغاز نشده است

ها  دهان عراق، موجي از خبر را روي تلكساست بر جزاير مجنون مسلط شود، به نقل از فرمان
عالوه بر اين، نسـبت  . ها در اين عمليات بسيار زياد است بردند، مبني بر اين كه تلفات ايراني

به تركيب سني داوطلبان رزمنده و اين كه ايران از پيرمردها و نوجوانان كـم و سـن و سـال    
در مورد چگونگي برخورد ) ره(يني امام خم. استفاه كرده است، اخبار زيادي را پخش كردند

هاي تبليغي غرب با عمليات خيبر، ضمن با اهميت توصيف كردن اين عمليات، اخبـار   رسانه
ايشان . اين منابع را در مورد تلفات ايران بيش از هر چيز ناشي از اهميت نبرد خيبر دانستند

  :در اين باره اظهار داشتند 1362اسفند  14در 
شود، هر جـا هـر چـه     جنگ ما خوب است يا بد، تبليغاتي است كه در خارج ميميزان در اين كه «

مثالً در آنجايي كه در طـول ايـن   . شود كه اينجا زيادتر است شود، معلوم مي بيشتر تبليغ بر ضد مي
مدت، آنجاهايي كه ما بيشتر، مثل خرمشهر كه بيشتر از جاهاي ديگر، مـا پيـروزي داشـتيم، آنجـا     

بينم از هميشه االن بيشتر تبليغـات   كنم، مي من امروز وقتي مالحظه مي. كردند يبيشتر تبليغات م
هـايي كـه در    از هميشه، مثالً در رأس اخبار هيچ وقت بنابراين نبود، آن وقت، دروغ. شود بر ضد مي

د، ها چطور شدند، اينها از بين رفتند، دور و برشان را گرفتنـ  شود، اين كه اين ايراني آنجاها گفته مي
هزار نفر را كشتيم، يك  30گويد ما  گويند عراق مي يك دفعه مي. شان كردند، از بين بردند محاصره
. هـزار نفـر   200گوينـد   هزار نفر، خوب فردا هم مي 50هزار نفر را، امروز گفتند  18گويند  دفعه مي

شـان   بليغـات آنها هر وقت شكست زيادتر باشد، به عبارت ديگر، حجم شكست آنها موافق با حجم ت
هر جـا ديدنـد كـه    . شان زياد بشود، اين ميزاني است كه بايد ملت توجه كند هر چه تبليغات. است

de. گويند، بدانيد كه آنجا پيروزمند زيـادتر بـوديم   كنند، زيادتر راجع به شكست ما مي زيادتر هياهو مي
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يـك  . گوينـد  حاال آمدند، مـي  و اينها. ـ را گرفتند   چيز را، آن  مثل حاال، حااليي كه موارد حساس ـ 
گويند كه اصالً در عراق هيچ وقت جنگ نبود، اين راديـو عـراق بـود، مـا در ايـران جنـگ        وقت مي

فهمد  رود اين را گفته است، يا اين كه نمي ها در ايران افتاده، فردايش يادش مي كرديم و همه كشته
هايشـان در عـراق    گويـد تمـام الشـه    يك وقت هـم مـي  . گويد كه عراق ما بيرون كرديم اينها را مي

شان به دريا، به آب ريختيم، آنها هـم شـنا    ـ ريختيم   دانم نمي  شان كرديم ـ  اند، چطور محاصره افتاده
ممكن است بعضي اذهان ساده يك وقت بـاور  . بلد نبودند، نتوانستند خارج شوند، رفتند، چه شدند

هـايي اسـت    پيروزي حاال بهتر از همه پيـروزي . ستباور نكنيد مسئله اينطور ني. كنند اين مسائل را
اي است كـه   گفتند، يك مسئله كه ما تا حاال داشتيم و آن طوري كه بعضي آقايان آمده بودند و مي

مسائلي كه اينجا در اين چيز كردند، آن طوري كه به من . هاي دنيا از آن چيز ياد بگيرند بايد جنگ
ها عمل كردند، مسائل بسيار بزرگي بـوده اسـت كـه بايـد دنيـا،      نقل كردند، مسائلي كه در اينجا اين

  )48(».خواهند بكنند، از اينها ياد بگيرند آنهايي كه جنگ مي

  بازتاب نظامي - 4
هاي سياسي كشـورهاي جهـان    بازتاب نظامي عمليات خيبر درمنابع خبري و اظهارات مقام

هـاي   ي و اجتماعي، اخبار و تحليلهاي سياسي، اقتصاد ها در مقايسه با بازتاب خصوصاً غربي
ترين بازتاب نظامي اين عمليات از نظر منـابع غربـي    مهم. محدودي را به خود اختصاص داد

ريزي و ابتكار عمل فرماندهان نظامي سپاه پاسداران اسـت كـه بـه طـور مسـتمر       نبوغ طرح
كود و يك هاي جنگ را از ر سازند و صحنه صورت جنگ را از وضعي به وضع ديگر مبدل مي

مسئله قابـل مالحظـه   . كنند نواختي كه مورد رضايت فرماندهان نظامي عراق بود، خارج مي
ها قرار گرفت، حمله رزمنـدگان اسـالم بـه نقـاط      ديگري كه در اين زمينه مورد توجه رسانه

توان در اين محورها بررسي  به طور كلي، بازتاب نظامي عمليات خيبر را مي. ضعف عراق بود
اسـتفاده   - 3ابتكار عمل توأم با شجاعت و كيفيت رزمـي،   - 2انجام عمليات فريب،  - 1: كرد

مشـكل   - 6مقاومـت،   - 5استفاده از نقاط ضعف عـراق،   - 4وسيع از هوانيروز براي اولين بار، 
اهميـت زمـين هورالهـويزه بـراي هورهـا و       - 8نصب پـل،   - 7پشتيباني و ارسال تجهيزات، 

  .دهاي حدفاصل بصره و بغدا دشت
هاي غرب، مياني و جنوب انجـام گرفـت كـه     قبل از شروع عمليات، چند حمله در جبهه

اطالعي آن نسبت به  گيري دشمن و بي هدف فرماندهان سپاه از اجراي آنها، تنها حفظ غافل
deهاي محدود در محور دربنديخان، چيالت و چزابه قبل از اسفند  حمله. منطقه هورالعظيم بود
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المللـي و   اين هدف از نظر منـابع خبـري بـين   . ر با اين هدف انجام شدبيشت 1362ماه سال 
هاي ناظران آمده است  هاي خبري، در بررسي به گزارش برخي رسانه. اي مخفي نماند منطقه

انـد، نـوعي دسـتپاچگي در     كه مقامات تهران در تهاجم خود به بخش مركـزي سـعي كـرده   
را از هدف واقعي كه فرماندهي تهران بـراي آن  فرماندهي عراق به وجود آوردند و توجه آنها 

اين منابع همچنين، حملـه رزمنـدگان اسـالم در محـور     . كند، منحرف سازند ريزي مي طرح
العزير در جناح شمالي، عمليات در هور و حمله در محور القرنه را كه هر دوي آنهـا نزديـك   

اي  رده و اين تالش را مقدمـه جاده بصره ـ عماره انجام شد، به اشتباه عمليات فريب تصور ك 
ريـزي   در حالي كه، اين دو محور، جزو اركان طرح. براي تصرف جزاير مجنون قلمداد كردند

  .هاي مورد نظر در عمليات خيبر بودند يابي به هدف عملياتي براي دست
  :در اين باره گفت 1363فروردين  30صداي امريكا در 

هاي اخير  هاي جنگي ايرانيان را كه در هفته تهران، تاكتيكهاي غربي، عرب و آسيايي در  ديپلمات«
گويند، حمالت انحرافـي   آنان مي. ستايند منجر به تسخير جزيره مجنون در جنوب عراق گرديد، مي

  )49(».اي براي حمله به جزيره مجنون بوده است بغداد در واقع مقدمه - ايران به شاهراه بصره 
  :ه گزارش دادخبرگزاري رويتر نيز در اين بار

القول بودنـد كـه تصـرف     اي با خبرگزاري رويتر، همگي متفق هاي خارجي در مصاحبه ديپلمات«
جمهوري  جزيره مجنون موفقيت رزمي درخشاني براي ايرانيان و ضربه شديدي به روحيه رييس

ها يك سري حمالت انحرافي كـه   يك ديپلمات ارشد گفت، ايراني. عراق و نيروهايش بوده است
روند، انجام  اليه شمالي مي داد آنها به طرف بصره يا اتوبان اصلي بصره ـ بغداد در منتهي  نشان مي

هـا   وي افزود، در حقيقت، هدف آنها در تمام مدت، جزيره مجنون بوده است و آنها، عراقي. دادند
  )50(»زده كردند را كامالً شگفت

  :زاري فرانسه گزارش دادهمچنين درباره حمله ايران به نقاط ضعف عراق، خبرگ
كنند كه با پـرداختن بـه نقـاط     شوند، نيروهاي ايراني از تاكتيكي استفاده مي ناظران متذكر مي«

  )51(».ضعف دفاع رقيب، اغلب موفق است
موضوع ديگري كه از بعد نظامي مورد توجه محافل خبري قرار گرفت، جسارت عملياتي، 

ه ويژه در محور العزير و نيز انجام عمليـات آبـي ـ    كننده ب دقت نظر، و كيفيت نيروهاي عمل
خبرنگـار روزنامـه ديلـي    . خاكي بود كه حيرت فرماندهان عراقي و منابع غربي را برانگيخـت 

  :نوشت تلگراف 
deكرد، گفـت   يك ستوان دوم عراقي كه در نبرد شركت داشت و من را به مناطق نبرد هدايت مي«
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هاي تحـت تصـرف خـود آغـاز      ستاخانه را از سمت باتالقكه ايرانيان يك حمله بسيار دقيق و گ
هاي  ها و كانال هاي بزرگ و قدرتمند شبانه از ميان نيزار نيروهاي ايراني با استفاده از قايق. كردند

ايرانيـان  . آب عبور كرده و گروه كوچكي در ميـان تعجـب، روسـتاي البيضـه را تصـرف كردنـد      
ان تن نيروي تقويتي و تسليحات و مهمات را بدون وقفه بالفاصله با استحكام مواضع دفاعي هزار

  )52(».هاي بيشتري به داخل منطقه مزبور ريختند كوپتر و قايق و با استفاده از هلي
  :چنين گزارش داد 1363در اين باره، خبرگزاري فرانسه نيز در سوم فروردين 

هاي نظـامي ايـران از    كتيكهر چه باشد، تا …ناظران عقيده دارند، نتيجه نبرد جزاير مجنون «
  )53(».نظر جسارت و شهامت در تاريخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت

هاي اين نبرد بود كـه   مسئله به كارگيري هوانيروز در عمليات خيبر يكي ديگر از ويژگي
از نظر منابع خبري جهان، ايران براي نخستين بار، به طور وسـيع از  . در خبرها منعكس شد

ها عنوان كردند كه ايـران   با اين حال، اين رسانه )54(.اي حمل و نقل استفاده كردكوپتره هلي
و از بعد نظامي، آن را يكي از  )55(.با مشكل مواجه شد) مجنون(در ارسال تجهيزات به جزيره 

  .مشكالت حمله اخير برشمردند
عمليات  مقاومت رزمندگان اسالم در عمليات خيبر به ويژه در حفظ جزاير مجنون، روح

ساعته در جزيره همراه با محـدوديت   72مقاومت . رفت خيبر و هسته اصلي آن به شمار مي
بسيار و در مجموع، عمليات در زميني كه هيچ گونه تجربه قبلي در مورد آن وجود نداشـت،  

خـواهي   بسيار دشوار بود و رسيدن به اهداف، تنها بـا اسـتقامت و روحيـه انقالبـي و آرمـان     
اي كـه بـا     اين مسئله مورد توجه خاص فرماندهان عراقي قرار گرفت به گونه. بود پذير امكان

روزنامـه  . مشاهده اين وضع، نسبت به پايان جنـگ در كوتـاه مـدت اظهـار بـدبيني كردنـد      
  :آيرس نوشت كالرين، چاپ بوئنوس

فت، پـس  يك ژنرال عراقي به نام ماهر عبدالرشيد نسبت به پايان جنگ اظهار بدبيني نمود و گ«
  )56(».تر شده است كرديم، سخت گرفتن جزيره مجنون از آنچه كه ما فكر مي

 13نصب پل به طـول  . اين اظهارنظر در زماني بود كه هنوز پل خيبر نيز نصب نشده بود
رفـت   اي به شمار مي هاي نظامي قابل مالحظه هاي هور، يكي از موفقيت كيلومتر بر روي آب

. اين مسئله نيز مورد توجه منابع غربـي قـرار گرفـت   . سابقه بود بيكه در تاريخ نظامي ايران 
  :در اين باره گزارش داد 1363خبرگزاري فرانسه در سوم فروردين 

به گفته مسئولين دولتي امريكا، دست يازيدن به پل قايقي با چنين طـولي، در تـاريخ نظـامي    «
de  )57(».سابقه است مدرن بي
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ي توجـه نـاظران را بـه خـود جلـب كـرد، موقعيـت        مسئله مهم ديگري كه از بعد نظـام 
خبرگـزاري يونايتـدپرس، اهميـت    . استراتژيك منطقه بود كه براي عمليات انتخاب شده بود

  :هاي اطراف آن چنين عنوان كرد و زمين "هورها"جزيره مجنون و نقش آن را در 
يـران سـقوط كنـد،    مجنون اكنون براي دفاع عراق حياتي است زيرا اگر به طور دائم به دست ا«

هاي بين بغداد و بندر بصره  هاي نرم و دشت ها در خطر تحت سلطه قرار گرفتن در باتالق عراقي
  )58(».گيرند قرار مي

هاي به دست آمده در عمليات خيبر كه به طور مشهود و برجسته  در مجموع، با پيروزي
هـاي   بـرد سياسـت   پـيش  در نبوغ و ابتكار نظامي سپاه خودنمايي كرد، زمينه مساعدي براي

نظام فراهم شد، گرچه به دليل دست نيافتن به يك پيروزي كامل كه با تصرف يك منطقـه  
استراتژيك توأم باشد، فشارهاي امريكا و غرب همچنـان ادامـه يافـت و امريكـا بـا سياسـت       

اي، در پي آن بـود تـا ايـران را بـه پـاي ميـز        در يك استراتژيك مرحله "فشار"و  "ترغيب"
ايجـاد محـدوديت در   . اين فشارها، بيشتر پس از عمليات خيبر اعمـال شـد  . كره بكشاندمذا

هـاي مـورد نيـاز ايـران و      تحصيل درآمدهاي ارزي، اعمال كنترل بر خريد تجهيزات و سالح
ها نسـبت بـه    عالوه بر اين، امريكايي. حمايت و تقويت عراق، الگوهاي فشار عليه ايران بودند

هاي نظامي كمك به عراق  عراق حساسيت نشان دادند، و در مورد راه وضعيت و توان نظامي
به منظور جلوگيري از سـقوط ارتـش ايـن كشـور در مقابـل رزمنـدگان اسـالم، حضـور در         

فارس و انجام سفرهايي به عراق در يك بررسـي، ضـعف عـراق را در دو جهـت اعـالم       خليج
  .ه پايين سربازان عراقيروحي - 2. عدم وجود استراتژي دقيق و روشن - 1: كردند

اياالت متحده همچنين، روند رو به گسترش روابط خود با عراق را كـه پـس از عمليـات    
رمضان آغاز شده بود، توسعه داد و بيسـت روز پـس از انتخـاب دوبـاره ريگـان بـه رياسـت        

  .دو كشور به طور رسمي روابط خود را از سرگرفتند 1363جمهوري امريكا، در ششم آذر 

  )جزيره مينو و خسروآباد(در جنوب بصره  اقدام

به دليل عدم تأثير عمليات خيبر در تعيين سرنوشت جنگ، عمليات ديگري مطرح شد كـه  
براساس اين طرح، منطقـه جزيـره مينـو و خسـروآباد در     . نيروي زميني ارتش طراح آن بود

نديشه كالسـيك بـا   اين انتخاب از نظر ا. غرب رودخانه اروند براي انجام عمليات انتخاب شد
deهـاي   اما هدف. خورد هاي زيادي در آن به چشم مي از اين رو، ابهام. خطر بسياري همراه بود
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اهميت داشت كه هر اقدام نظامي در اين جبهه در سرنوشت جنگ   جبهه جنوب تا آن اندازه
  :فتآقاي هاشمي رفسنجاني در اين باره در دزفول به فرماندهان نظامي گ. تعيين كننده بود

اگر شما بخواهيد عماره را بگيريد، در آنجا خبري نيست، اگر بخواهيد برويد بغداد، متر به متـر  «
در بصـره، مـردم تـا كـربال شـيعه      . بدتر خواهد شد] خطوط دفاعي شرق بصره[جلوي ما از اين 

  )59(».اگر بخواهيم كاري كنيم، همين است كه اينجا بكنيم. هستند
اي بود كه مسئوالن وقت، يك پيروزي در جنوب را مهم  گونهشرايط خاص كشور نيز به 
آقاي هاشمي بـراي توجيـه فرمانـدهان، بخشـي از     . دانستند و براي پيشبرد امور، حياتي مي
  :اوضاع سياسي را چنين بيان كرد

شـود و   تـر مـي   گذرد، مسائل از كانال سياسي ـ نظامي براي مـا مشـكل    هر روز كه از جنگ مي«
اندركارند تا ما را از پيروزي مطلـق   هاي سياسي دنيا دست قدرت. كند تر مي مادهدشمن خود را آ

سـوريه و ليبـي   . بازدارند و كشورهايي مانند تركيه و پاكستان مايل نيستند ما به پيروزي برسيم
اي پيروز شويم كه دستمان در عـراق بـاز    خواهند ما به گونه كه با ما خيلي صميمي هستند، مي

از نظر سياسي . گويند، صلح بكنيد كنيم، به ما مي ر كنگره و كنفرانس كه شركت ميدر ه. نباشد
هـايي در آلمـان و انگلـيس داريـم كـه در       توان براي صلح نكردن مقاومت نمود؟ خريد چقدر مي

دهند تا صلح كنيم و همه كارها براي اين است كه ما از پيروزي  داخل به آن نيازمنديم، ولي نمي
اگر همه دنيا گفتند صلح و ما نكرديم، دشمن بمب اتم هـم بينـدازد،   . ي كنيممطلق چشم پوش

  )60(».باشد براي دنيا توجيه شده مي
. تر بود رفت، اما تضمين پيروزي آن مهم اگر چه انجام عمليات امري ضروري به شمار مي

  :آقاي هاشمي در نشست فرماندهان گفت
در چنين شـرايطي، زمـان   . موفق داشته باشيممصلحت ما نيست در چنين شرايطي، عمليات نا«

مـا االن  . آورد پذيرد لذا به مرور فشـار مـي   براي ما مهم است، چون دنيا پيروزي مطلق ما را نمي
هايمان را بگيريم ولي اگر عمليات نـاموفق   درصد از خواسته 20توانيم با همين اعتبار نظامي  مي

  )61(».توانيم بگيريم داشته باشيم پنج درصد نمي
  :گشا دانسته افزود وي جنبه پيروزي عمليات را نيز راه

گونه كه اگر ناموفق باشيم، زحمات شما به اضافه تلفات و افتخـارات زيـر سـئوال رفتـه و      همان«
توانيم توپ مستقر نموده و رابطه عراق را  مي] ولي در صورت موفقيت. [شايد هم از دستمان برود

در . فـارس نزديـك شـويم    را تهديد كنيم و به كشورهاي خيلجفارس قطع كنيم، صفوان  با خليج
deبمـانيم، فشـار   ) رودخانـه (اگر در آن طـرف آب  . واقع، شكل جغرافيايي جنگ عوض خواهد شد
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. هاي بعدي ما، سياسي ـ نظامي است، نظامي محدود سياسي به دنيا وارد خواهيم ساخت و هدف
القصر برسانيم و در آنجا بايستيم  ودمان را به اماگر خ. ما در آينده عمليات بزرگي نخواهيم داشت

اگر ما بتـوانيم  ] همچنين[هايمان را خواهيم گرفت  درصد خواسته 60عمليات آخر خواهد بود و 
با كشيدن يك خط، دهانه فاو را از بصره جدا كنيم تا از پشـت مـورد حملـه نباشـيم، خـارك و      

در ايـن  . ها نيز در امان خواهـد بـود   كشتي شود و رفت و آمد ماهشهر از خطر جدي در امان مي
گيرد تا از  اي براي هيچ كاري نداريم، عربستان سعودي تحت فشار قرار مي صورت، ما هيچ عجله

  )62(».همه امكاناتش براي پايان گرفتن جنگ استفاده كند
 با آن كه انجام عمليات پيروز در جنوب بسيار مهم بود، اما، وجود ابهامات فراوان نسـبت 

هاي موردنظر براي تصـرف منطقـه عمليـاتي، هوشـياري دشـمن و فقـدان        به مانور و روش
گر چه اميد زيادي به اين تالش وجود داشت . امكانات الزم موجب منتفي شدن عمليات شد

و آقاي هاشمي نسبت به بازتاب سياسي آن اميدوار بود، امـا گـزارش برخـي از فرمانـدهان،     
آقاي هاشمي به عنوان فرمانده جنـگ بـا وجـود    . ورد آشكار كردهاي موجود را در اين م گره

در پـي ايـن اقـدام، وي    . عدم تمايل به لغو اين عمليات، مجبور شد اين تصميم را اتخاذ كند
  :وي گفت. گويي فرماندهان به معضالت كشور شد خواستار پاسخ

ردم بگـوييم و راه ديگـري پيـدا    توانيم بجنگيم، تا ما برويم بـه مـ   اگر اين است، بايد بگوييد ما نمي«
. مان در دنيا خوب است ولي شش ماه ديگر خير اگر ما حاال جنگ را ختم كنيم، وضع نظامي. كنيم

هـاي   فرماندهان راه ما را مشخص كنند، براي ما مشكل است كـه بچـه  . توانيد، حاال بگوييد اگر نمي
نظـامي جنـگ را تمـام كنـيم،  اگـر      بـا اعتبـار    - 1: چند راه حل وجود دارد. شوند مردم شهيد مي

اگر پيشنهاد داريد، به ما بگوييد در كجـا خواهيـد جنگيـد؟ بنشـينيد،      - 2. پسنديد، عمل كنيم مي
مسئله جنگ و مسئله انقالب را حل كنيد، بگوييد چه كنـيم؟ اگـر كسـي نظـرش ايـن اسـت كـه        

م، شـرايط صـلح را فـراهم    در همين موقعي كه آبرو داري. شود بجنگيم، حاال بايد تصميم گرفت نمي
دانم كسي در ميان شماها هست كه بخواهد اين راه را  كنيم و بجنگيم، اين يك راه است و من نمي

  ».گويم اينجا صريح بگويد پيشنهاد كند يا نه؟ اگر هست بايد بعداً بگويد، من نمي
  :گيري براي پايان جنگ گفت وي سپس درباره چگونگي تصميم

گويند بدون جنگ صلحي امكان ندارد و اگر ما  مام مطرح است و ايشان ميدر مورد صلح، نظر ا«
  )63(».گويد برويد بجنگيد هم نتوانيم بجنگيم، به مردم مي

در اين زمينه بحث زيادي صورت گرفت اما نتيجه نداد و سرانجام اين عمليات از دستور 
de  .كار خارج شد
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  عمليات بدر

و  "جزيـره مينـو  "، عالوه بر عمليات منتفـي شـده   1363پس از عمليات خيبر تا اسفند ماه 
مطرح شد، در مهرماه همان سال نيز عمليات عاشـورا   1363كه در شهريورماه  "خسروآباد"

در اين عمليات، نيروهاي عمل كننـده بـه   . در جبهه مياني و بر روي ارتفاع ميمك انجام شد
  .اي دست يافتند هاي محدود و تاكتيكي مورد نظر به ميزان قابل مالحظه هدف

سـاز نيـاز بـود و وضـعيت كلـي       با اين حال، همچنان به يك عمليات بزرگ و سرنوشـت 
زيرا پس از عمليات خيبر، عراق حمالت دامنه داري را بـه  . كرد جنگ، اين نياز را تشديد مي

گفتني . فارس آغاز كرد ها در خليج كش هاي تجاري و نفت مناطق مسكوني و صنعتي، كشتي
تـرين صـحنه درگيـري و     هاي نبرد فعـال  آغاز جنگ، تنها، مناطق مرزي و جبهه است كه از

از اين رو، حمله عراق به مناطق مسكوني، مناطق اقتصادي . كنش و واكنش دو طرف، بودند
. و صنعتي و همچنين حمله به منابع نفتي از وسعت و دامنه بسـيار كمتـري برخـوردار بـود    

توجه نبود و بيشتر به مناطق مسكوني شهرهاي مرزي  فارس نيز چندان قابل جنگ در خليج
  .شد و حمله به مناطق اقتصادي نيز پر شدت نبود به ويژه خوزستان حمله مي

اما، پس از عمليات خيبر و نگراني رو به تزايد امريكا، غرب و حكومت عـراق از اقـدامات   
ه بيشتري يافت و بيني و غيرقابل كنترل جمهوري اسالمي، صحنه جنگ توسع غيرقابل پيش
ترين اقدام در ايـن زمينـه، حملـه بـه      مهم. هاي جديدي را به جنگ تبديل كرد عراق صحنه

اين اقدام با هدف محروم سـاختن كشـور از درآمـد ارزي و    . جزيره خارك و منابع نفتي بود
پشتوانه كردن جنگ از لحاظ اقتصادي در دسـتور كـار دشـمن قـرار گرفـت و در مـدت        بي

هـاي اسـتخراج آن در    هـاي صـدور نفـت و محـل     ام تالش عراق به انهدام اسكلهكوتاهي، تم
كردند، تنها راه عراق بـراي وادار   در اين حال، منابع غربي اعالم مي. فارس معطوف شد خليج

  .كردن ايران به مذاكره، حمله به جزيره خارك و منابع نفتي اين كشور است
هاي جديدي  و افزايش دقت در آن، سالح فارس عراق براي توسعه حمالت خود در خليج

ترين كشور غربي كه تأمين كننده تسليحات پيشرفته هوايي  را از فرانسه ـ به عنوان برجسته 
فرانسه در دوره پس از فتح خرمشهر و ورود ايران به خاك عراق . به بغداد بود ـ دريافت كرد 

اي در  گذاري قابل مالحظه مايهرفت كه سر يكي از متحدان استراتژيك اين رژيم به شمار مي
اي كه سرنوشت رژيم صدام حسين با منافع پاريس بـه سـختي    به گونه. اين زمينه انجام داد

deايـن  . تر شـد  گره خورد و اين پيوند استراتژيك با تحوالت صحنه جنگ، به مرور زمان محكم
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اي هـاي اگزوسـت و اجـاره پـنج فرونـد هواپيمـ       بـا تحويـل موشـك    1362روابط در سـال  
هـا و منـابع    سوپراتاندارد به عراق وارد مرحله جديدي شد و عـراق بـا اتكـاء بـه ايـن سـالح      

  .فارس وارد ساخت تسليحاتي غربي، فشار بسيار زيادي را بر منابع نفتي ايران در خليج
ها بود، يكي ديگر از  كش توسعه جنگ شهرها كه مكمل حمله به منابع نفتي ايران و نفت

ايـن  . رفت از عمليات خيبر و به ويژه هم زمان با عمليات بدر به شمار مياقدامات عراق پس 
دو اقدام به منظور كاهش توان اقتصادي و تخريب روحيه ملّي و در صورت امكان، برانگيختن 

  .مردم براي مقابله با حكومت انجام شد
تحمل سه سال حمله به مناطق مسكوني و استفاده دشمن از آن به عنـوان يـك حربـه    
اصلي در جنگ، به ويژه گسترش آن پس از عمليات خيبر و هم زمان با عمليات بـدر و نيـز   

كرد كـه سياسـت مقابلـه بـه مثـل بـراي        ، اقتضا مي25حمله به شهر تهران به وسيله ميگ 
از اين رو، كاربرد موشك اسكاد عليه بغداد . بازداشتن عراق از اين اقدام ضد انساني اجرا شود

در چنين شرايطي، اتحاد جمـاهير  . ين كشور مورد توجه ايران قرار گرفتو برخي شهرهاي ا
هـاي   شوروي كه منبع اصلي تأمين كننده تسليحات عراق بود، براي حمله به شهرها، سـالح 

جديدي در اختيار اين كشور گذاشت و لذا، شدت يافتن حمالت عراق در ايـن زمينـه قابـل    
رده سالح شيميايي در عمليـات خيبـر بـود كـه در     اقدام ديگر عراق، كاربرد گست. تصور بود

اين اقدام همراه با توسعه جنگ شـهرها، حملـه بـه     .گذشته از وسعت زيادي برخوردار نبود
هاي تسليحاتي فرانسه و غرب به عـراق، حـاكي از نگرانـي     ها و كمك كش منابع نفتي و نفت

نـگ و امكـان سـقوط    زياد  امريكا، غرب، شوروي، و حكومـت عـراق از تحـوالت صـحنه ج    
منـابع  (از اين رو، عراق در سه صـحنه اقتصـاد   . حكومت بعث بر اثر اقدمات نظامي ايران بود

دسـت بـه اقـدامات    ) با كـاربرد سـالح شـيميايي   (و صحنه درگيري ) مردم(، اجتماع )نفتي
  .شد جديدي زد كه بايستي تعديل شده و اثرات آن بر توان ملي كشور مهار و محدود مي

هاي محدود در نوار مرزي بود كه از اين طريق بتواند نيروهاي  ديگر عراق، انجام تكاقدام 
عالوه بر اين، هدف دشمن از اين اقدام، تقويـت روحيـه   . خودي را به موضع پدافندي وا دارد

در ايـن زمينـه، مجلـه اكونوميسـت در     . نيروها و كاستن از انعكاس موضع هجومي ايران بود
  :تنوش 1363ششم اسفند 

                                                                 

 كـرد امـا در هنگـام     مي طبق اسناد موجود در مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ارتش عراق از آغاز جنگ به مقدار جزيي از سالح شيميايي استفاده
de  .عمليات خيبر اين اقدام شدت بيشتري يافت
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، مبادرت به حمله )آغاز جنگ(ميالدي  1980ماه گذشته، عراق براي نخستين بار پس از سال «
اين حمالت باعث افزايش اعتماد عراق و نيز يك استراتژي دفاع و حمله شد . زميني به ايران كرد

ها خاطرنشان شود كه آنها بايد اينك در  تهاجم جديد با اين هدف صورت گرفت كه به ايراني …
ها اميدوارند، ايـن فاجعـه وضـع     مايلي، خود را محافظت كنند و اين كه عراقي 733طول جبهه 

  ».ايران را براي يك تهاجم در هر منطقه مخصوصي مشكل كند
  گاه در موضع حمله قرار نداشت و اين مسئله از آنجايي كه عراق پس از اشغال ايران هيچ

ترين  بي نبود، لذا، هنگامي كه عراق كوچكهاي غر خوشايند كشورهاي عربي منطقه و قدرت
اسـفند   21در . گرفـت  داد، تبليغات وسيعي در مورد آن صورت مي تحركي از خود نشان مي

  :وال استريت ژورنال، اظهارات مدير مناسبات خارجي حزب بعث را چنين نقل كرد 1363
م به يك حالت تهـاجم دفـاعي   اي شده و از يك موضع آرا ها وارد مرحله تازه ما در نبرد با ايراني«

  ».ايم تغيير جهت داده
در اين زمينه، . اقدام ديگر امريكا و غرب آن بود كه از عراق با تنوع بيشتري حمايت كنند

هاي گذشـته ايـران در جنـگ، امريكـا      مطابق اخبار و اطالعات دريافتي و نيز تجربه عمليات
اقدامي نه چندان جـدي اعـالم كـرد كـه دو     لذا، در . دانست حمله جديد ايران را نزديك مي

واحد از ناوگان ششم امريكا از بندر نايوركا و النيتا واقع در اسپانيا به سمت شرق در حركـت  
واقـع  (ها همچنين، اعالم كردند كه حاضرند عليه مواضع ايران در دره بقاع  امريكايي. هستند

منظور دلگرم كردن حكومـت عـراق و   اين اقدامات بيشتر به . دست به حمله بزنند) در لبنان
  .گرفت اي آن صورت مي حاميان منطقه

كرد بـا بمبـاران شـهرها و     از يك سو، عراق با درك نزديكي زمان عمليات بدر، تالش مي
ها، تصميم گيرندگان نظامي و سياسي كشور را در موضع انفعال قـرار دهـد و از سـوي     عقبه

حضور رزمندگان اسالم در جزاير مجنـون، نگـران    ديگر، با توجه به موفقيت عمليات خيبر و
بود، مبادا در حمله جديد شرق دجله را از دست بدهد، در حالي كه بـراي اقـدام نظـامي در    

  .هايي كه داشت، با مشكل مواجه بود اين منطقه، به خاطر محدوديت

  ها و جايگاه عمليات بدر در استراتژي نظامي ايران هدف
لذا، محورهاي مختلـف  . ت خيبر با هدف نزديكي به بصره انجام شدعمليات بدر مانند عمليا

. كارهاي رسيدن به بصره، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت  جبهه جنوب به منظور يافتن راه
deدر اين انتخاب، تجربه عمليات خيبر بسيار مؤثر بود، از اين رو، هورالهويزه براي دومين بار به 
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يـابي بـه    زيرا از نظر فرمانده سپاه، هنوز براي دست. اب شدعنوان منطقه عمليات بزرگ انتخ
العاده اين  به خصوص، اهميت فوق. هاي استراتژيك اين منطقه، اميدواري وجود داشت هدف

از سوي ديگر،  )64(.ساخت منطقه، انجام عمليات را براي دومين بار در منطقه هور ضروري مي
ي وجود داشت آن بود كه سپاه توانسته بـود  نسبت به عمليات قبل 1363مزيتي كه در سال 

اما در مقابل، عـراق  . در عمليات خيبر يك گام بلند براي نزديك شدن به شرق دجله بردارد
در يك سال گذشته به طور نسبي زمين منطقه را مسلح كـرده و آمـادگي بيشـتري كسـب     

شـرق دجلـه بـه    هدف اصلي عمليات بدر، تصرف جاده بصره ـ عماره و حضور در  . كرده بود
  .منظور ادامه عمليات در مراحل بعد، به سمت بصره بود

  دالئل انتخاب منطقه عمليات
تـرين   داليل گوناگوني در انتخاب دوباره منطقه هور براي عمليات بدر مؤثر بودند، كـه مهـم  

محسـن رضـايي فرمانـده    . هاي اساسي دشمن بود آنها، انطباق زمين با توان خودي و ضعف
  :ر اين باره گفتوقت سپاه د
ايم كه داراي يك رشـته نقـاط ضـعف و يـك      اي را پيدا كرده ما در ادامه جنگ با عراق، منطقه«

اگر برويم جاي ديگري كه نقاط ضعف براي ما بيشتر است و نقـاط قـوت   . رشته نقاط قوت است
اگـر نيـروي زرهـي داشـتيم،     . براي دشمن بيشتر، سرنوشت جنگ به صورت ديگري خواهد شد

  )65(».هاي عريض و عميق مانور بكنيم توانستيم در دشت كانات داشتيم و آتش داشتيم، ميام
همچنين، بر اساس تجربه عمليات خيبر، اين بار، از وسعت منطقه نيز كاسته شد و قواي 

  )66(.سپاه در يك محور متمركز شدند
كـم   - 2نيروي كمتر؛ نياز به  - 1: به طور اجمال علل انتخاب منطقه هور عبارت بودند از

اهميت اسـتراتژيكي   - 4مشكل استفاده از امكانات زرهي براي دشمن؛  - 3عمق بودن هدف؛ 
باز شـدن راه كـار در هـور، واقـع در      - 6عقبه نامناسب دشمن براي اجراي تك؛  - 5منطقه؛ 

تسلط اطالعاتي بر منطقه  - 7غرب دجله براي عمليات آتي با توجه به ضعف دشمن در هور؛ 
  )67(.اتي و شناسايي آنعملي

  موقعيت منطقه
منطقه عمليات، زميني بود در غرب هورالهويزه كه از شمال به ترابه و از جنـوب بـه القرنـه،    

deهـور و  : اين منطقه داراي دو نوع طبيعت متفاوت است. شد فرات و كانال صوئيب منتهي مي
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) حـداكثر (آن دو كيلومتر در زجيه و عـرض  ) حداقل(قسمت خشكي كه عرض آن . خشكي
هويزه در شرق و حمار (است، با دو هور بزرگ ) العزير و هاله(كيلومتر در جناح جنوبي  8- 9

همچنين، رودخانه دجله، اين منطقه را به دو قسـمت شـرقي و   . احاطه شده است) در غرب
و باالخره، جاده استراتژيك بصره ـ عماره در غرب رودخانه دجله، از . غربي تقسيم كرده است

  )68(.گذرد ين منطقه ميا

  وضعيت دشمن
و  3، 2، 1هاي  عالوه بر سپاه(پس از عمليات خيبر، دشمن با تشكيل فرماندهي شرق دجله 

و به اين ترتيب، هور كه پيش از آن، . هاي پدافندي در منطقه پرداخت اقدام به ايجاد رده) 4
  .كم شكل خط دفاعي پيدا كرد داراي پدافند بسيار ضعيفي بود، كم

ها و داخل نيزارها، نيرويي را به عنـوان كمـين مسـتقر كـرد كـه       راه دشمن در مسير آب
دشمن همچنين، در محور قرارگاه نجف، شـمال منطقـه، بـه    . شناور و گاهي متحرك بودند

منظور ديد و تير بهتر و بيشتر، نيزارهاي حوالي پل خندق در مقابل پل العزير بر روي جـاده  
اقـدام  . كرده و دور تا دور قسمت غربي پل نيروي كمين مسـتقر كـرد  بصره ـ عماره را قطع  

شمال (ها در محور قرارگاه نجف  بيشتر اين دكل. باني بود هاي ديده ديگر دشمن، نصب، دكل
  .مستقر بودند) منطقه عمليات

در محور قرارگاه كـربال، پيچيـدگي خـط كمتـر بـود ولـي همچنـان، نيـروي كمـين و          
خط دشمن از رطه تا نهر صوئيب از اسـتحكام كمتـري   . وجود داشتخاردار و خط اول  سيم

احـداث بانـدهاي فـرود هواپيمـا در     . برخوردار بود، زيرا دشمن عقبه خاكي بيشتري داشـت 
  )69(.كوپتر از ديگر اقدامات دشمن بود شمال قلعه صالح و جنوب القرنه و احداث پد هلي
 9گردان پياده، دو گـردان مكـانيزه،    29: قبل از آغاز عمليات، توان دشمن عبارت بود از

پس از هوشياري دشمن نسبت به انجام عمليات در ايـن  . گردان توپخانه و پنج گردان تانك
هـاي   هاي ديگـر بـا يگـان    هايي از ارتش عراق به خط اضافه شده و برخي يگان منطقه، يگان

  .تر تعويض شدند قوي

  طرح مانور
محور شمالي . ظر به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شدبراي انجام عمليات، منطقه مورد ن

deقرارگاه نجف، عمليـات از شـمال   . به قرارگاه نجف و محور جنوبي به قرارگاه كربال واگذار شد
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بايست از شمال، مقابـل   و قرارگاه كربال مي )70(.البيضه تا امتداد آبراه جمل را به عهده داشت
) خط هالـه ( )71(و در سمت جنوبي منطقه القرنه آبراه جمل و روستاي نخبره در شرق دجله

قرارگاه نوح نيز مأموريت داشت، پـد الهويـدي را تصـرف كـرده و پـس از      . شد وارد عمل مي
در ادامه، مأموريت قرارگـاه  . گسترش عمليات در آن محور، به طرف پل زردان پيشروي كند

  )72(.نوح شكافتن كانال صوئيب و انداختن آب به سمت بصره بود
به صورت احتياط و انجام عمليات فريـب،   2هاي ظفر و نجف  در اين عمليات، به قرارگاه

شد تا در صورت امكان، به  بايست آماده مي قرارگاه ظفر مي. هاي جداگانه واگذار شد مأموريت
نيـز   2قرارگاه نجـف   )73(.برد، از العزير به طرف شمال در غرب دجله حركت كند وسيله هلي
  )74(.هاي شمال پل العزير اجراي آتش كند ر روي جاده عماره ـ بصره و قسمتمأمور شد، ب

  :ها عبارت بودند از سازمان رزم اين قرارگاه
  )75(.، يك لشكر از نيروي زميني ارتش و سه لشكر و سه تيپ از سپاه1قرارگاه نجف  - 
  )76(.، يك لشكر و يك تيپ از سپاه2قرارگاه نجف  - 
شكر و يك تيپ از نيروي زميني ارتش و چهار لشكر و سه تيـپ از  قرارگاه كربال، سه ل - 

  )77(.سپاه
هـاي   هاي قرارگاه ظفر در صورت فراهم شدن زمينه انجـام مأموريـت، از قرارگـاه    يگان - 

  .شد تأمين مي) و كربال 1بيشتر، نجف (فوق، 
  )78(.قرارگاه نوح، يك لشكر و دو تيپ از سپاه - 

تيـپ از سـپاه در عمليـات     9لشـكر و   9تيپ از ارتـش و  در مجموع، چهار لشكر و يك 
  .شركت داشتند

پس از آن كـه  . يكي از موضوعات مهم و اساسي در طرح مانور، مسئله شكستن خط بود
هاي پدافندي، كمين، اسـتحكامات مبـادرت ورزد، و بـا     دشمن توانست در هور به ايجاد رده

رفـت،   ، مشـكلي اساسـي بـه شـمار مـي     توجه به آن كه عقبه هور براي نيروي حمله كننده
شكستن خط، بيش از هر چيز ديگر، ذهن فرماندهان را به خود مشغول كـرد، و بـه همـين    

  .دليل، كار زيادي روي آن انجام شد و در طرح ريزي مانور بسيار مورد توجه قرار گرفت

  شرح عمليات
زيـرا در  . ه جلو داشـت ها ب تجربه عمليات خيبر نقش به سزايي در طرح ريزي و انتقال عقبه

deبندي به عمل آمده از عمليات خيبر اين مسئله يكـي از موانـع اصـلي موفقيـت كامـل       جمع
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در آن عمليات، عقبه خودي ـ با تفـاوت در محورهـاي عمليـات ـ      . رفت عمليات به شمار مي
پيمـايي بـه هـدف     از اين رو، نيروها بايد با چند سـاعت راه . تر بود سه تا شش كيلومتر عقب

اين دوري مسافت در عمليات خيبر موجب شد، . كردند رسيدند و يا امكانات را منتقل مي مي
  .اي كاهش يابد توان نيروها به ميزان قابل مالحظه

انتقال عقبـه   - 1: ها به جلو در دو مرحله انجام بگيرد در طرح مانور مقرر شد، بردن عقبه
و ايـن كـار   . جلو به صورت اشغال هـور  ها به بردن عقبه - 2به نزديكي منطقه عمومي خيبر؛ 

همچنين مقرر شـد از پـنجم   . شد انجام مي 1363بهمن  23و  1363بهمن  9بايست در  مي
امـا ايـن   . سازي و غيره انجام شود ها، ذخيره عقبه هر يگان شامل تداركات، بنه 1363اسفند 

  .مسئله در عمل با مشكالتي مواجه شد
جنـاح  (در محور قرارگاه كربال . آغاز شد 1363سفند ا 19روز  23عمليات بدر در ساعت 

ترين مسـئله يعنـي شكسـتن خـط كـه       در همان ساعت اول عمليات، مهم) جنوبي عمليات
هاشم كه مسير را گم كرده بودنـد،   فقط نيروهاي تيپ قمربني. موجب نگراني بود، انجام شد

يمه شب خبـر داده شـد،   دقيقه ن 50نتوانستند در ساعت اول خط را بشكنند، كه در ساعت 
هـا خيلـي    با شكسته شدن خط اول، يگـان . نيز خط را شكسته است) ع(هاشم  تيپ قمربني

در اينجا، مشكل اساسي كمبود قايق . سريع به سوي خط دوم پيشروي و آن را تصرف كردند
هاي قرارگـاه كـربال بـراي انتقـال نيروهـاي مـوج دوم پيـاپي از فرمانـدهي كـربال           يگان. بود
با انهدام ايـن پـل، جنـاح    . مشكل دوم، عدم انفجار پل جويبر بود. كردند واست قايق ميدرخ

بايست اين  هاشم كه مي ماند، ولي هنوز تيپ قمربني پذيري مصون مي قرارگاه كربال از آسيب
و بـا توجـه بـه تـأخير ايـن يگـان در       . رساند، موفق به اين كار نشده بود مهم را به انجام مي
نيمه  3با اين حال بر خالف تصور، در ساعت . رسيد ئله پيچيده به نظر ميشكستن خط، مس

هاي قرارگـاه   تا صبح روز عمليات، يگان. شب، خبر رسيد، اين يگان پل را منفجر كرده است
و با ادامه پيشروي، برخي از نيروهـاي ايـن    )79(.كربال همگي خط دوم را پشت سر گذاشتند

  .تا رطه پشت دجله مستقر شوند 3ملقرارگاه توانستند در حدفاصل ج
به دليل برخورد با مين و عدم وجود قايق كافي براي انتقال نيروها، پدافند دجلـه كامـل   

بـه  ) هاشـم  قمربنـي  44ابيطالب و تيـپ   ابن علي 17لشكر (نشد و دشمن بين دو يگان سپاه 
در . ف شـد نجف، خط دوم دشـمن تصـر   8در محور لشكر . كيلومتري باقي ماند 5/1فاصله 
اين كاستي در نهايت دو شب بعد پـر  . اليه جناح جنوبي عمليات نيز هدف كامل نشد منتهي

de  .هاي قرارگاه كربال پشت دجله مستقر شدند شد و تمام يگان
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به دليل هوشياري دشمن، با ) حد شمال عمليات(در محور ترابه ) نصرت( 2قرارگاه نجف 
در محـور پاسـگاه   . ا صبح، پاسگاه ترابه سقوط كردآتش سنگيني رو به رو شد، اما سرانجام ت

متري دشمن قـرار گرفتـه    200تا  50ابوذر، نيروها كه از دو ساعت قبل وارد هور شده و در 
بودند، زماني كه مقرر شد، براي حمله حركت كنند، به دليل سر و صداي زياد و نيـز شـروع   

بور شدند در داخل آب بـا  درگيري در محورهاي ديگر كه موجب هوشياري دشمن شد، مج
نيروهاي غواصي كه جلوتر بودند، توانسـتند روي خشـكي برونـد، امـا     . ها درگير شوند عراقي

بـا  ) نصـرت ( 2پس از ساعاتي، فرمانده قرارگـاه نجـف   . چون تعداد آنها كم بود، شهيد شدند
ور كـرد، دسـت   توجه به كمبود نيرو و حجم نيروي دشمن كه از اهميت آن محور حكايت مي

به همين دليل، عمليات روي پاسگاه . داد، نيروها پيشروي را متوقف كرده و به عقب برگردند
عراق تالش زيادي كرد تا ترابه را پس بگيرد؛ ابتدا سعي كـرد بـا   . نيز لغو شد) بالليه(ابوليله 

ايجاد جنگ رواني به وسيله نيروهاي حزب بعث منطقه، مردم را براي درگيـري وارد كـارزار   
نتيجـه مانـد و    د، اما موفق نشد و به اقدام مستقيم نظامي روي آورد كه اين تالش نيز بيكن

  )80(.سرانجام نيروهاي دشمن عقب زده شدند
شب هم زمان با پياده شـدن غواصـان از قـايق و     10، از ساعت 1در محور قرارگاه نجف 

مشـكل خاصـي پـيش    اما . بند، منورهاي دشمن، منطقه را روشن كردند رفتن به سوي سيل
در اين محور نيز خط به آساني . به خط حمله كنند 23نيامد و نيروها توانستند رأس ساعت 

هم زمان با شكسته شـدن خـط، نيروهـاي    . شب به پايان رسيد 12شكسته شد و تا ساعت 
بند بود كه ميان سه لشكر  ها روي سيل مرحله بعدي، الحاق يگان. موج دوم وارد عمل شدند

هـا بـه سـوي دجلـه      پس از انجام عمليات الحاق، يگان. سپاه شكاف وجود داشتخط شكن 
  .پيشروي كردند

  :چند مشـكل اساسـي بـه وجـود آمـد      1در مجموع در شب اول، در محور قرارگاه نجف 
  اجـراي آتـش و شـليك منـور؛     - 2باقي ماندن قـواي كمـين دشـمن در آبـراه حنـين؛       - 1
  .ندقها در قسمتي از پد خ مقاومت عراقي - 3

قرارگاه نجف در مرحله بعد، تمام تالش خود را به پد خندق معطوف كرد، اما سـرانجام،  
از سوي ديگر، دشمن تمام تالش و توان خود را متوجـه ايـن   . مسئله به طور كامل حل نشد

يابي رزمندگان اسالم به محور العزير و مستقر شدن آنها كنار جـاده   محور كرد، زيرا از دست
از اين رو، فشار زيادي روي پل خندق و محور الصخره وارد . ه به شدت نگران بودبصره ـ عمار

de  .آورد، در همين حال مقاومت فراواني از طرف رزمندگان صورت گرفت
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ها در حالي كه بعضي به شدت مجروح شده بودند، مقاومـت   فرماندهان به همراه بسيجي
به دليل جراحت، شهيد شدند، اما از رفتن به عقـب امتنـاع    كردند تا جايي كه برخي از آنها

  .ورزيدند
هـاي قرارگـاه نجـف در پشـت دجلـه       دشمن در گام دوم، پس از آن كه از استقرار يگان

و اين، در حالي بود . جلوگيري به عمل آورد، محور حمالت خود را متوجه قرارگاه كربال كرد
بود از دجله عبور كـرده و زمـين معـروف بـه      عاشورا موفق شده 31كه در آن محور، لشكر 

در اين هنگام، جاده عمـاره ـ بصـره زيـر ديـد و تيـر       . اي را در غرب دجله تصرف كند كيسه
نيروهاي عراقي با مشاهده اين وضـع، تعـرض و   . جبهه خودي قرار گرفت و مسدود شده بود
  ).اي كيسه(دجله  فرورفتگي - 2خط صفين،  - 1: هجوم خود را روي دو محور متمركز كردند

سرانجام، دشمن نيروهاي . آمد در قسمت فرورفتگي، فشار زيادي به لشكر عاشورا وارد مي
 31در اين ميان، بـرادر مهـدي بـاكري، فرمانـده لشـكر      . خودي را به موضع قبلي عقب راند

وجه حاضر نشـد از فرورفتگـي خـارج     او به هيچ. ها به شهادت رسيد عاشورا در كنار بسيجي
نشـيني و تنهـا    وي با وجود اصرار فرمانده قرارگاه كربال و كادر لشكرش، حاضر به عقب. شود

ها در بدترين شرايط موجود نشد و سرانجام با تيري كه به پيشانيش اصابت  گذاشتن بسيجي
  )81(.كرد، شهيد شد

چندين بـار  . دشمن هم زمان، با توان زرهي و اجراي آتش زياد به خط صفين حمله كرد
دست به دست شد، اما قرارگاه ظفر كه در مرحله دوم و پس از شدت گرفتن فشار عراق خط 

تشكيل شد، نتوانست خط را حفظ كند و در ادامه درگيري، امكان تـأمين   1در محور نجف 
  .مناطق به دست آمده از نيروهاي خودي در اين منطقه سلب شد

  نتايج عمليات
جنگ و مقاومت، با آزادسـازي روسـتا و پاسـگاه     به طور كلي، عمليات بدر پس از هشت روز

كيلومتر مربع از اراضي هور و تصـرف   800ترابه، كوك، نهروان، فجيره و نيز تصرف بيش از 
كيلومتر و تثبيت موقعيت در شش كيلومتري جاده عماره ـ بصـره    13جاده خندق به طول 

  .به پايان رسيد
. درصـد منهـدم شـدند    100تـا   20 در اين عمليات، هفت تيپ و پنج لشكر عراق بـين 

 20همچنين، به لشكر گارد رياست جمهوري و نيروي كماندويي سپاه سوم عراق به ميـزان  
de 15000هاي دشـمن از مـرز    ها و زخمي افزون بر اين، تعداد كشته. درصد خسارت وارد شد
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 50آنها تن از نيروهاي عراق به اسارت درآمدند كه در ميان  3200در اين ميان، . تن گذشت
  .دار وجود داشت درجه 300ستوان يار و  80افسر، 

 60دستگاه خودرو،  200قبضه انواع مختلف توپ،  40دستگاه نفربر،  250از سوي ديگر، 
دو فروند هواپيماي ميگ سـوخو، چهـار    7.سي.انداز، چهار فروند هواپيماي پي قبضه خمپاره

  )82(.هاي سبك منهدم شد و سالحكوپتر و شمار فراواني وسايل مخابراتي  فروند هلي

  بازتاب سياسي عمليات
اي  اي و داخل دو كشور ايران و عراق بازتاب گسترده المللي، منطقه عمليات بدر در سطح بين

. المللي، امريكا و شوروي نسبت به حمايت از عراق توافـق نشـان دادنـد    در سطح بين. داشت
ن، درباره جنگ تحميلي گفت و گو كرده نمايندگان دو قدرت برتر جهاني طي نشستي در وي

دولت امريكا . و توافق نمودند كه براي جلوگيري از شكست عراق، از اين كشور حمايت كنند
. همچنين با گذشت چهار روز از عمليات، از ايران خواست تا مخاصمه را با مذاكره پايان دهد

از طريـق سـازمان ملـل،     انگلستان نيز در واكنش نسبت به اين عمليات، درخواست كرد كه
  .بس برقرار شود ميان ايران و عراق آتش

با توجه به ادامه جنگ شهرها كه پيش از عمليات در جريان بود و نيز تشـديد حمـالت   
عراق پس از آغاز حمله، دبيركل سازمان ملـل از دو كشـور خواسـت، از حملـه بـه منـاطق       

ماده منتشر كـرد كـه در    14را در  اي سازمان ملل همچنين بيانيه. مسكوني خودداري كنند
  :آن، از ايران و عراق خواسته شده است تا موارد زير را رعايت كنند

  خودداري از كاربرد سالح شيميايي، - 1
  هاي تجاري، خودداري از حمله به كشتي - 2
  عدم حمله به مناطق مسكوني، - 3
  .حفظ امنيت خطوط هوايي- 4

اص اگر چه غير مسـتقيم، بـه اقـدامات عـراق     بايد گفت كه بند چهارم و دوم به طور خ
زيرا اين كشور يك هفته پس از شروع عمليات، در موضعي رسمي اعالم كرد كه . اشاره دارد

  .هواپيماهاي مسافربري ايران را مورد حمله قرار خواهد داد
در اين حال، دو كشور ايران و عراق، با تحرك ديپلماسي خارجي، تالش كردند تا ضـمن  

عزيز بـه   در اين ميان، طارق. داري محيط بيروني را به دست آورند واضع خود، جانبتوجيه م
deايـن  . وگو كرد شولتز وزير خارجه امريكا درباره جنگ و ايجاد صلح گفت امريكا رفت و با جرج
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وي همچنين، . ديگر نيز داراي اهميت بود ديدار با توجه به نزديك شدن عراق و امريكا به يك
  .رد و در اين زمينه با مقامات شوروي به مذاكره پرداختبه مسكو سفر ك

از سوي ديگر، وزير خارجه ايران نيز در سفر به الجزاير بـا ريـيس جمهـور آن كشـور، و     
همچنين با مقامات شوروي در مسكو مالقات كرد و مواضـع ايـران در جنـگ را بـراي آنهـا      

  .تشريح نمود
ر حالي كه نيروهاي ايران در شرق دجله اي، يك هفته پس از عمليات د در سطح منطقه

حكومت مصر در نخستين سفر خـود بـه عـراق، عـازم       مستقر بودند، حسني مبارك، رييس
همچنين، شوراي وزيران اتحاديه عرب در . وگو كرد بغداد شد و با صدام حسين ديدار و گفت

هاي ليبي، الجزاير و در ميان اعضا، كشور. خود، از عراق حمايت كرد  نامه يكي از بندهاي قطع
  .نامه مخالفت كردند يمن، با اين بند از قطع

عراق . هاي فوري عمليات بدر بود آمد ها يكي از پي كش تشديد جنگ شهرها و جنگ نفت
فـارس   فروند كشـتي را در خلـيج   127كه تا چندي پيش ـ مطابق آمار بيمه لويدز ـ حدود   

بر شدت حمالت خـود افـزود و عـالوه بـر آن، بـه      مورد حمله قرار داده بود، با آغاز عمليات، 
با باال گرفتن جنگ شهرها، سازمان ملل خواستار . اي ادامه داد جنگ شهرها در ابعاد گسترده

ايران و عراق دو موضع متفاوت در مقابل اين خواست دبيركل اتخـاذ كردنـد؛   . توقف آن شد
هـا، در حـالي كـه ايـران      و كشتيعراق اعالم كرد كه يا پايان جنگ و يا ادامه جنگ شهرها 
  .ها اعالم كرد موافقت خود را با توقف حمله به مناطق مسكوني و كشتي

، برخـي از  "مقابله بـه مثـل  "در جنگ شهرها، براي نخستين بار، ايران با اتخاذ سياست 
 25شهرهاي عراق، از جمله بغداد را هدف قرار داد عراق نيز براي اولين بار با هواپيماي ميگ 

  .هاي دوربرد، به تهران حمله كرد موشك و
بدين ترتيب، دامنه جنگ شهرها گسترش زيادي پيدا كرد و در مـدت يـك مـاه و نـيم     

بار مورد  118شهر و چند روستاي ايران  29) 1364تا هفدهم فروردين  1363سوم اسفند (
تـن   4682تـن شـهيد و    1227اصابت بمب و موشك قرار گرفتند كه بر اثر ايـن حمـالت،   

  )83(.مجروح شدند و خسارات مالي فراواني به بار آمد
پيمـايي   اين روند، پس از آن كه دولت ايران اعالم كرد موافقان جنـگ در روز قـدس راه  

پيمايي روز قدس كه با حمالت موشكي عراق به شهرها همراه بـود، بـا    راه. كنند، پايان يافت
اين اقدام، ضمن پايان دادن . ور نكردني بودچنان استقبالي از جانب مردم رو به رو شد كه با

deبه جنگ شهرها، پاسخي به عناصر مخالف ادامه جنگ بود، كه پس از عـدم الفـتح عمليـات    
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در (در چنين شرايط سختي و در اوج جنگ شـهرها  . بدر، زمينه  اظهارنظر پيدا كرده بودند
  :امام طي پيامي به رزمندگان فرمودند) حين عمليات بدر

با تمام توان بايستيد و به هيچ عنوان سسـتي بـه   . روز واقعاً جنگ بين اسالم و كفر استامروز، «
  )84(».خود راه ندهيد

ليكن در اين . مجدداً  آغاز شد 17/1/1364گفتني است كه جنگ شهرها مدتي بعد، در 
روند نيز ، سعودالفيصل، وزير خارجه عربستان سعودي به منظور حل مسئله جنگ از طريق 

با ورود وي، حمله به شهرهاي ايران متوقف شد امـا پـس از آن كـه    . سياسي، وارد ايران شد
اي از سفر وي به دست نيامد و پس از خروج وي از تهران، بار ديگر جنـگ شـهرها از    نتيجه

خردادماه ادامـه يافـت ـ     24در اين مرحله نيز ـ كه از پنجم تا  . طرف عراق از سر گرفته شد
تـن   570بار با موشك و بمب هدف قـرار گرفتنـد و طـي آن،     105روستا، شهر و چند  27

  )85(.تن مجروح شدند 1332شهيد و 
در دوره پس از عمليات بدر پس از آن كه روابط ايران و شوروي به دليل مسـئله حـزب   

، مقامـات شـوروي اعـالم كردنـد كـه در صـدد       1364بود، در ابتداي سـال    توده مدتي تيره
ا ايران هستند و مسئله حزب توده يك مسئله داخلـي و مربـوط بـه ايـران     گسترش روابط ب

اين موضع در حالي اتخاذ شد كه عراق در اين دوره، به ويژه در جريان جنگ شـهرها  . است
  .اي از حمايت و كمك تسليحاتي شوروي برخوردار بود به طور قابل مالحظه

ده بود كه به روي كار آمـدن  در همين مقطع، دور جديدي از رهبري در شوروي آغاز ش
  .ميالدي انجاميد 1985گورباچف در سال 

  عمليات انجام نشده كميل

پس از عمليات بدر، با توجه به پيام امام به فرماندهان، مبني بر لزوم ادامه عمليات، بالفاصله 
هـا را بـه    هـا و قرارگـاه   نشيني نيروها، فرماندهي، كليه فرماندهان يگـان  در شب پس از عقب

اين تصميم در . اي در قرارگاه فرا خواند و تصميم انجام مجدد عمليات بدر را اعالم كرد جلسه
برگشته و   ها توان خود را از دست داده و بدون سازمان به عقب شرايطي گرفته شد كه يگان

  .هنوز فرصت سازماندهي مجدد نيروهاي باقي مانده را نيافته بودند
امـا نيـروي زمينـي ارتـش، بـه ويـژه       . عللي منتفي شـد  بدين ترتيب، اين حركت بنا به

deكرد كه در منطقه مجاور منطقـه عمليـات    صياد شيرازي اعالم آمادگي مي) شهيد(سرهنگ 
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اين منطقه كه در محور جزيـره جنـوبي قـرار داشـت، بـا هـدف       . بدر، دست به عمليات بزند
در جنـوب هـور و    بندهاي شـرقي و غربـي آن   تصرف نيمه جنوبي اين جزيره و تصرف سيل

  .حركت به طرف نشوه، انتخاب شد
در باره داليلي كه باعث شد، ارتش اين طـرح را پيشـنهاد كنـد، بـرادر حسـين عالئـي،       

  :گويد فرمانده قرارگاه نوح مي
نكته اول اين كه، به دليل هم جوار بودن با منطقه عملياتي بدر، به جا به جايي و نقل و انتقـال  «

ها در جزيره موجود بود، مواضع توپخانه هنوز پابرجا بوده  عقبه بسياري از يگان. اي نياز نبود عمده
. و امكانات بسياري براي عمليات بدر پاي كار آمده بودند، در اين منطقه نيز قابـل اسـتفاده بـود   

دوم، امام بر ادامه عمليات و اين كه در عمليات تأخير صـورت نگيـرد، تأكيـد كـرده بودنـد و در      
سوم، برادران ارتش يكي از علل عدم موفقيت . توانست عمل شود ور خيلي سريع ميمنطقه مذك

دانستند و اعتقاد داشتند كه بايستي ايـن ضـعف را كـه در     بدر، نبودن جاده مي] عمليات[را در 
هر جـا  . خيبر به اين طرف وجود داشته است، بپوشانيم] عمليات[ها، به خصوص از  همه عمليات

يم، جاده به نحوي نبوده است كه نيروهاي سنگين و عمده منظم ارتش بتوانند ا كه ما عمل كرده
ارتش هر كجا كه بخواهد وارد عمل شود، نياز به جاده دارد، به همين علت، اين . وارد عمل شوند

  .باشد، انتخاب شد هاي متعددي مي منطقه كه پس از جزيره جنوبي كامالً خشك و داراي جاده
تر از بدر موردنظر بود و برادران ارتـش قصـد داشـتند از محـور ضـلع       ستردهدر واقع، عملياتي گ

شرقي جزيره جنوبي، عالوه بر رسيدن به نشوه، خود را به طرف شرق گسترش داده و تا طالئيه 
هدف نهايي عمليات نيز رسيدن به نزديكي بصره از طريق غرب كانال . و سپس كوشك باز شوند

دادند كه رسيدن به بصره مشكل باشد، ولـي   احتمال مي] هاي ارتشنيرو[البته . گيري بود ماهي
  )86(».گيري اعتقاد داشتند به رسيدن به نشوه و كانال ماهي

پس از عدم موفقيت عمليات بدر و در حالي كه بحران داخلي، به لحاظ جنگ شـهرها و  
ات مثبت فراواني فشار اقتصادي و مانند آن كشور را فرا گرفته بود، طرح ارتش با توجه به نك

. كه داشت، و همچنين با دليل لزوم انجام عملياتي موفق، مورد قبول مسئوالن قـرار گرفـت  
صياد شيرازي داده شد، و سپاه نيز ) شهيد(پس از قبول اين طرح، فرماندهي آن به سرهنگ 

ام فرمانده سپاه يكي از فرماندهان را با اختيـارات تـ  . موظف گرديد كه با ارتش همكاري كند
  .به همراه يك قرارگاه و تعدادي يگان در اختيار ارتش قرار داد

هاي سپاه براي همكـاري   چگونگي انتخاب فرمانده قرارگاه سپاه و نيز نحوه انتخاب يگان
deابتدا فرمانده سپاه طي حكمي خطاب به بعضي لشـكرهاي  . با ارتش بدون مشكل انجام نشد
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كربال از آنان خواست كـه   25، لشكر )ع(حسين امام  14نجف، لشكر  8سپاه از جمله لشكر 
با تمام توان در اين عمليات شركت كننـد، امـا بـرادران احمـد كـاظمي و حسـين خـرازي        

به صورت كتبي ذيل حكم آقاي رضايي، امتناع خود را از ايـن   8و  14فرماندهان لشكرهاي 
  :فرماندهي قرارگاه نوح در اين مورد گفت. كار   اعالم كردند

نجف اشرف، لشكر  8، لشكر )ع(امام حسين  14لشكر : هاي مأمور از سپاه عبارت بودند از يگان«
ايـن  . رمضـان  20محـرم، تيـپ    72ابيطالـب، تيـپ    بن علي 17ثاراهللا، لشكر  41فجر، لشكر  19

در همان روزهاي اول، لشـكرهاي امـام   . هاي ارتش كار كنند ها مأموريت يافتند كه با يگان يگان
المهدي،  33هاي نجف به دليل ابهام، حاضر به همكاري نشدند و به جاي آنها، تيپ و) ع(حسين 

  )87(».انصارالحسين انتخاب شدند 32الغدير و تيپ  18تيپ 
از همـان ابتـدا،   . نيز به اين جمع اضـافه شـد  ) ص(حضرت رسول  27پس از آن، لشكر 

ر، مسائلي مطرح شـد كـه   در شروع كا. كرد اي غيرقابل حل، خودنمايي مي مشكالت به گونه
داد، نوع جديدي از فرماندهي بر برادران سپاه اعمال خواهد شد كه با رويه معمـول   نشان مي

گيري در سپاه پس از جلسات متعدد بين فرماندهان و طي چندين  تصميم. سپاه متفاوت بود
  :ليكن فرماندهي اين عملياتي معتقد بود. رسيد شور ستادي به نتيجه مي

گيـريم، شـما    روي تدبير فرماندهي صحبت نكنيد، ما تصميم مي. ي خودش تدبير داردفرمانده«
  )88(».بايد اجرا كنيد

لذا اين مسئله باعث شد كه از همان ابتدا، . رسيد گمان اين، تبعيت، مشكل به نظر مي بي
ابه وجود آيد؛ در اين حال تصميم گرفته شد كه به هر صورت طبق نظـر فرمانـدهي پـيش    

  .اي در كار ايجاد نشود تا وقفهبروند 
هـا و   رسيد، عدم حضور برخي يگـان  مسئله ديگري كه سئوال برانگيز و مبهم به نظر مي

و بـه خصـوص عـدم    ) چون برادران رحيم صفوي و غالمعلـي رشـيد  (فرماندهان ارشد سپاه 
  :آقاي رضايي در اين باره گفت. گيري بود حضور فرمانده سپاه در جلسات تصميم

ما با برادر شيرازي توافق كرده بوديم كه هر وقت نياز شد، حضور پيدا كنيم و حتي چند  اساساًَ«
كردنـد، خيـر، فعـالً الزم     بار تلفني به ايشان گفتم كه آيا الزم اسـت بيـايم، ايشـان تأكيـد مـي     

  )89(».نيست
 هـا در قرارگـاه بـوده و    عالوه بر اين، از عناصر ستادي نيروي زميني ارتش نيز كه مـدت 

سـرهنگ قويـدل، سـرهنگ سـروري و     : از جملـه . تجاربي را كسب كرده بودند، خبري نبود
de  .سرهنگ مفيد
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  سازمان رزم، طرح مانور و مشكالت
ها، عبور از جزيره جنـوبي و رسـيدن بـه نشـوه و      به طور كلي، در طرح مانور، مأموريت يگان

هجوم و نفوذ بود، و براي هر گيري و نيز گسترش تا كوشك و طالئيه با دو روش  كانال ماهي
  .هايي به شكل زير تعيين و سازماندهي شد ها قرارگاه يك از اين روش

هاي تابعه نيـز   فرماندهي اين قرارگاه با سپاه و يگان: ، با نام قرارگاه هجوم1قرارگاه كربال 
، هـا  شكستن خط، ايجاد رخنه و باز كردن راه براي عبـور ديگـر قرارگـاه   . همه سپاهي بودند

  .هاي اين قرارگاه بود بندهاي نهر صوئيب جهت آب اندازي از مأموريت شكافتن سيل
) سـپاه (قرارگاه نفوذ، مأموريت در عمق داشته و عمل آن متكي به عمل قرارگـاه هجـوم   

  :هاي نفوذي عبارت بودند از قرارگاه. بود و بستگي به موفقيت يا عدم موفقيت آن داشت
  ؛)ارتش(خراسان  77، لشكر 2قرارگاه كربال  - 
  رمضان از سپاه تحت امر آن بود؛ 20كه تيپ ) ارتش(حمزه  21، لشكر 3قرارگاه كربال  - 
  ؛)سپاه(با تحت امر گرفتن تيپ انصارالحسين ) ارتش( 88، لشكر 4قرارگاه كربال  - 
  محرم از سپاه؛ 72با در اختيار داشتن تيپ ) ارتش(زرهي  92، لشكر 5قرارگاه كربال  - 
  )90(.كردستان 28، لشكر 6گاه كربال قرار - 

انتهـاي  (شب خط را شكسـته و پاشـنه عمليـات     12قرارگاه هجوم موظف بود تا ساعت 
هـاي بيشـتر و بـا     را تأمين كند كه پس از بحث) جزيره جنوبي و جاپايي در بيرون از جزيره

عمليـات،   در ادامـه . بامداد تغييـر كـرد   3موافقت فرماندهي، زمان شروع عمليات به ساعت 
در . كردنـد  بايست با عبور از جاپاي تصرف شده، در عمـق حركـت مـي    هاي نفوذ مي قرارگاه

هاي نفوذ، شرايط و مالحظاتي منظور شده بود كـه از جملـه    حركت در عمق و مانور قرارگاه
كنترل آب و كاربرد آن به  - 2. رعايت اصل تحرك - 1: رفت مباحث اساسي مانور به شمار مي

اين موضوع، به يكي از مسائل مهم ): در جناح سمت راست عمليات(وي جناح دار عنوان نير
بندهاي نهر صوئيب را بشكافد تا به  بايست سيل عمليات بود و بدين منظور، قرارگاه هجوم مي

اين موضوع نيز  بسـيار بـا اهميـت    : كاربرد آتش و اتكا به آن - 3. اين وسيله، آب جاري شود
اي توپخانه، هواپيما، تانـك و ضـد تانـك در آفنـد و پاسـخگويي بـه       ه آهنگي آتش بود و هم

جنگيدن  - 4. رفت كه در طرح عمليات گنجانده شده بود ها از موارد مهمي به شمار مي پاتك
در قرارگـاه معتقـد بودنـد كـه     . شـد  اين مسئله نيز به عنوان يك اصل شـمرده مـي  : در روز

ري در روز علت دارد؛ يك نداشتن آتش توپخانه زيرا عدم درگي. نجنگيدن در روز معني ندارد
deبيني شده است و  ولي در اين عمليات، گفته شد كه اين دو عامل پيش. و دوم نداشتن زرهي
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از . باشـد  گردان توپخانه با بيش از يك ميليون گلوله توپ آمادة حمله مـي  30بدين منظور، 
بايست  ابتدا مي. منطقه استفاده شودسوي ديگر، قرار بود از تانك نيز به طور گسترده در اين 

هـا هسـتند ـ     ترين نوع تانك ـ كه بهترين و آماده  60هاي ام  زرهي كه داراي تانك 81لشكر 
  .بود، از جاده عبور كرده و در منطقه گسترش پيدا كند

شد كه عالوه  در مجموع، عواملي مورد نظر قرار گرفته و به عنوان تدبير عملياتي ارائه مي
به گفته برادر فدوي، مسئول . كفايت كار، تا به حال عملي شدن آنان تجربه نشده بود بر عدم

  ):1قرارگاه كربال (اطالعات قرارگاه هجوم 
كرد و نه با تجارب  درصد برابري مي 100شد كه نه با اصول كالسيك به طور  چيزهايي مطرح مي«

  )91(».اند به آن دست يافتهو اصول غيركالسيكي كه در طول جنگ، فرماندهان و مسئوالن 
  :نيز در اين مورد گفت) 1قرارگاه كربال (برادر آستانه، مسئول عمليات قرارگاه هجوم 

اگر از نظر كالسيك بخواهيم بررسي كنيم، اوالً هور، منطقه آبي و مانع است و در اين اصول، مـانع  «
صول كالسيك معتقدند، به جنگيـدن  اصالً نظامياني كه به ا. بايد دور زده شود و با آن درگير نشوند

بايست متكي به چند جاده باشيم و بـراي هـر    ثانياً، در عمليات مي. در چنين مناطقي اعتقاد ندارند
ه   تيپ يا لشكر زرهي، پياده و مكانيزه، اگر بخواهد عمل كند، جاده اي نيـاز اسـت كـه     هـاي جداگاـن

فوق كه شامل پنج الي شش قرارگاه و حدود اي جدا داشته باشد، در صورتي كه مانور عمليات  عقبه
  )92(».هاشم اتكا داشت هاي سيدالشهدا و قمربني يگان بود، تنها به جاده 15تا  10

نيـز در اظهـاراتي    )ص(حضـرت رسـول   27برادر شهيد رضا دستواره فرماندة وقت لشـكر  
  :گويد مشابه مي

خواهـد   دست آمده اسـت، نمـي  ديديم، تجاربي كه تاكنون در جنگ به  مي] در عمليات كميل[«
  )93(».مورد توجه قرار گيرد

دانسـتند و   به طور كلي، برادران سپاه، حركت و مانور قرارگاه نفوذ را كـامالً نـاموفق مـي   
صرف نظر از اين موضوع، آنها در محدودة . كرد رغبت مي همين مسئله آنان را به انجام كار بي

ياري مواجه بوده و نسبت بـه موقعيـت قرارگـاه    نيز با مشكالت بس) قرارگاه هجوم(كار خود 
هـا بـه دليـل وجـود      نبودن آبراه مناسب براي عبـور و تـردد قـايق   . هجوم نيز مأيوس بودند

. هاي زياد و همچنين كم عمق بودن آب در بعضي منـاطق، از جملـه مشـكالت بـود     چوالن
  :گويد برادر عالئي فرمانده قرارگاه هجوم مي

شش چوالن كه پوشش انبوهي بود، به نحوي كه در بعضي نقاط، از تـراكم  ما مواجه بوديم با پو«
deكردنـد،   ترين وسيلة عبور از آب هست حركت مـي  كه راحت "كانو"اين پوشش برادرهايي كه با 
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مسئله ديگـر، وجـود   . دادند گذاشتند روي چوالن و هول مي توانستند پارو بزنند و پارو را مي نمي
در بعضـي نقـاط ايـن    . آب باال آمده و در سطح وسيعي گسترده بودندهايي بود كه در زير  زمين

متر  سانتي 40در اين نقاط عمق آب . متر وجود داشت 20مانع به عرض يك كيلومتر و به عمق 
  )94(».بوده و حتي تردد كانو نيز مشكل بود

هـا و   مشكل ديگر اين بود كه بر مبناي طرح، هم امور پشتيباني سـپاه و تخليـه زخمـي   
و پـد   )ع(سيدالشـهدا  هاي ارتش بايستي از جـاده  ها، نفربرها و كاميون شهدا و هم تردد تانك

گرفت و اين در حالي بود كه عـالوه بـر    با عرض حداكثر هفت متر، انجام مي )ع(هاشم قمربني
بايسـت حـداقل دو لشـكر از نيروهـاي      استفاده قرارگاه هجوم در شب اول از اين جاده، مـي 

  .كردند نيز از همين راه عبور ميقرارگاه نفوذ 
متر در پد شرقي بود كه بـراي انجـام تـك     30مشكل ديگر وجود يك بريدگي به عرض 

در طرح براي . گرديد موفق قرارگاه هجوم، در همان شب اول عمليات بايستي پر و ترميم مي
ر آن ساعت زمان منظور گرديده بود در حالي كه كمترين زمان براي اين كـا  2چنين كاري 

  .ساعت برآورد شده بود 8هم در شرايطي كه هيچ آتشي روي منطقه نباشد، شش تا 
. رفـت  گيري نيز از مسائل نگران كننده به شمار مـي  هوشياري دشمن و عدم امكان غافل

هاي مهندسي، دو بار  هاي شناسايي، فعاليت نقل و انتقاالت و تحركات ارتش، افزايش فعاليت
هاگ و ساير اقداماتي كه براي انجام عمليات گسترده در   رار سايتگرفتن عكس هوايي، استق

زماني محدود الزم است، قرايني بود كه موجب هوشياري دشمن شد تا جايي كه بسياري از 
اي از سوي  هاي عراقي احتمال وقوع حمله تازه ها از قول منابع خود به نقل از مقام خبرگزاري

طبيعتاً تمركز قـوا و اقـدامات پدافنـدي الزم نيـز از طـرف       .كردند ايران را مطرح و اعالم مي
گيري در اين طرح چندان اهميـت   گرفت و اين در حالي بود كه اصل غافل دشمن انجام مي

شد كه تك را در روز و با ايجاد پرده دود شروع كنند تا  نداشت و حتي اين موضوع مطرح مي
د داشته باشد، بر خالف نظر برادران سازي و رسيدن به هدف وجو فرصت بيشتري براي پاك

  .دانستند گيري و استفاده از شب ممكن مي سپاه كه عمليات موفق را فقط در شرايط غافل
از جملـه ايـن كـه، اكثـر     : عالوه بر اين مسائل، مشكالت ديگري نيز مزيد بـر علـت بـود   

عمليات بـدر   هاي سپاه كه در اين طرح مسئوليت مرحله هجوم را به عهده داشتند، در يگان
از اين رو، نيروهاي تك ور نيز وضعيت . صدمه ديده و هنوز فرصت بازسازي پيدا نكرده بودند

تنها يك گردان نيـرو در  ) ع(ابيطالب  بن علي 17براي مثال، لشكر . چندان مساعدي نداشتند
deدر مقابـل ايـن   . ها نيز به طور متوسط سه گـردان نيـرو داشـتند    اختيار داشت و ديگر يگان
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در اين مـورد، بـرادر   . ابهامات و مسائلي كه در مورد عمليات مطرح بود، جوابي وجود نداشت
  :گفته است) سپاه(عالئي به عنوان مسئول قرارگاه هجوم 

توانستيم جوابي ارائه بـدهيم و فرمانـدهي    كردند، نمي براي سئواالت مختلفي كه برادران ما مي«
گفت، شما بايد به فرماندهي اعتماد كنيد وليكن، طبيعـي   نيز مي) ارتش(قرارگاه تاكتيكي كربال 
  )95(».شدند بود كه برادران قانع نمي

البته، عالوه بر برادران سپاه، برخي از نيروهاي ارتش نيز نظرهاي مخـالفي در ايـن بـاره    
  )96(.داشتند، اما بنا به داليلي از بيان نظرات خود امتناع كردند

  ها و نهايت كار آمادگيزمان انجام عمليات، 
كم مشخص شـد كـه زمـان     ابتدا قرار بود عمليات طي پنج روز براي اجرا آماده شود، اما كم

. كردنـد  بيشتري مورد نياز است و همچنين، دست اندركاران امكانات بيشتري درخواست مي
، زمـان  اما به دليل عدم آمادگي در زمان مقرر. كرد فرمانده عمليات در انجام تك تعجيل مي

از سوي ديگر، تعويق عمليات به اين شكل، بر هوشياري دشـمن  . افتاد عمليات به تعويق مي
  .شد ها پيگيري مي با اين حال، وظايف محوله و اقدامات مربوط به يگان. افزود مي

                                                                 

 شـد، شناسـايي از    هاي سپاه مربوط مي تا آنجا كه به قرارگاه هجوم و نتيجتاً به يگان: توان به مسئله شناسايي اشاره كرد در اين مورد براي نمونه مي
اندركار از  رفت آن گونه كه تقريباً تمام مسئوالن دست ه در اين عمليات به شمار ميدشمن به نحوي انجام گرفت كه از جمله بهترين كارهاي انجام شد

ساعت در آنجا ماندند  24متري كانال صوئيب پيش رفته و  300در اين خصوص، برادران در محور ضلع شرقي جزيره تا حدود . اين امر رضايت داشتند
كردند همچنين در محور ديگر، برادران تا درون مثلثي كه پشت كانال صوئيب بود، نفوذ كرده  و در اين مدت، منطقه و دشمن را به طور كامل شناسايي

باشد،  در امر شناسايي مشكالت زيادي وجود داشت كه اشاره به برخي از آنها نشان دهنده تالش برادران در اين كار مي. و به شناسايي دشمن پرداختند
  :با خطر همراه بود كاري كه به دليل وضعيت خاص منطقه غالباً

هـا   وي پس از آن كه يك شب در داخل آب و ميان چوالن. هاي شناسايي در پشت كانال صوئيب، يكي از برادران در منطقه گم شد در يكي مأموريت
تن مسـير و معبـر جهـت    در مأموريت ديگري كه بـراي يـاف  . توانست خود را به نيروهاي خودي برساند، اما به محض رسيدن، به حال اغماء افتاد. ماند

رسيدن به دشمن انجام شد و در آن يكي از مسئوالن باالي اطالعات عمليات سپاه نيز شركت داشت، برادران در برگشت بـا دشـمن مواجـه شـده و     
رگشت و برادر ديگـري  رمق به عقب ب ساعت با تن بي 48يكي از برادران پس از . شوند شوند، و با از دست دادن شناور خود، در آب گم مي پراكنده مي
باز كردن مسير حركت . ساعت سرگرداني موفق شد كه بازگردد، ولي سه تن ديگر از برادران مفقود شدند و اطالعي از آنها به دست نيامد 72نيز پس از 

هاي كه مانع عبور  ه با چيدن چوالنكردند ك آنها با بدن برهنه و گاهي با لباس غواصي تالش مي. از ميان چوالن داخل هور از كارهاي مهم نيروها بود
ها، بايسـتي   در بيشتر شناسايي. كردند نيروهاي شناسايي در بعضي محورها از ميان چهار كمين دشمن عبور مي. ها بودند، آبراه كوچكي ايجاد كنند قايق
ها  كار و كمبود زمان، مسئوالن اطالعات عمليات يگان به دليل سنگيني. كرد آوري مي شدند، جمع حال مي ها، برادراني را كه از سرما و خستگي بي قايق

  .شدند هاي شناسايي به كار گرفته مي نيز در مأموريت
de  )21- 22هادي نخعي، داود رنجبر، صص : مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، مسائل اساسي جنگ و سپاه پس از بدر، تهيه(
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  :برادر عالئي فرمانده قرارگاه هجوم خطاب به فرماندهان اظهار داشت
شـما  . درصـد شكسـت باشـد    100عمليات انجام خواهد شد، اگر هـم  اي كه باشد، اين  هر مسئله«

من وظيفـه  . اي كه دارم اين است كه آن چه هست، به رده باال منتقل كنم من وظيفه. وظيفه داريد
در نهايـت، هـيچ كـدام از     …كنيم  ما به تكليفي كه داريم عمل مي. كنم ندارم كه بگويم عمل نمي

  )97(».اند، نكنيم و انجام ندهيم ه اند و به ما محول نمود فتهشود، كاري كه گ اينها دليل نمي
فروردين ماه را به عنوان روز  27درپي عمليات، فرماندهي روز   سرانجام، پس از تعويق پي

برادر . عمليات ابالغ كرد، اما در اين روز به دليل عدم آمادگي، بار ديگر اين تاريخ تمديد شد
  :راي چندمين بار چنين بيان كردعالئي علت تعويق عمليات را ب

قرار بود در تاريخ بيست و هفتم فروردين ماه عمليات انجام شود، ولي با چند مسئله مواجه شديم؛  «
دشمن طبق طرح ما آرايش گرفته بـود، نيروهـاي داخـل    ] بود[درصد دشمن  100يكي هوشياري 

ا را با شيميايي مورد حمله قـرار  جزيره را تقويت كرد، دشمن قبل از آن، به مدت يك هفته عقبه م
همچنين، حمالت هوايي بسياري انجـام داد، ارتباطـات   . داد و در نتيجه، تلفات بسياري از ما گرفت
مسئله دوم اين كه، در امر . كرد كه ايران قصد هجوم دارد قطع شده بود و راديو عراق دائماً اعالم مي

، زيرا به دليل فشردگي چوالن منطقـه، ايجـاد   رسيدن به دشمن، مشكالت همچنان باقي مانده بود
در طول يك ماه، با بسيج توان موجود و به كارگيري دستگاه . معبر براي عبور نيرو بسيار مشكل بود

اي موفق بوديم، ولي معبر كشش عبور نيروي مورد نظر را نداشت، و وضع همچنان به  بر تا اندازه ني
با اين . اين مشكل اساسي همچنان باقي مانده بود. كرد ميشكلي بود كه كانو به سختي رفت و آمد 

از طرف ديگر، به اطالع برادر . شرايط به آقاي شيرازي اعالم كرديم كه براي عمليات آمادگي نداريم
محسن رساندم كه با اين وضعيتي كه هست، امشب اگر تك انجام گيرد، به عنـوان تكليـف شـرعي    

ين عمليات نـيم درصـد هـم موفقيـت نـدارد، لـذا بـرادر صـياد         روند و خواهيم رفت، ولي ا همه مي
  )98(».ساعت به تعويق انداختند 72پذيرفتند و عمليات را تا 

كردند قبول داشت، با ايـن حـال،    برادر صياد شيرازي، مشكالتي را كه برادران مطرح مي
فرصت  ساعت 72ولي دادن . معتقد بود كه در مهلت داده شده اين مشكالت قابل رفع است

و تعويق دوباره عمليات براي حل مشكالتي كه دريك ماه گذشته حل نشده بـود، كـافي بـه    
برادران پس از اين مرحله از كار، بيشـتر از قبـل بحـث كردنـد مشـكالت را      . رسيد نظر نمي

شكافتند و برادران بيشتري را در جريان واقعيات قرار دادند، به طوري كه سرهنگ شـيرازي  
اي،  اهللا خامنه انجام داد و ضمن مالقات با حضرت امام و آقاي هاشمي و آيت سفري به تهران

deمسائلي را مطرح كرد، ولي پس از برگشت وي به منطقه، چيزي تغيير نكرد و وي همچنـان  
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از طرف ديگـر، بـرادر عالئـي از طريـق بـرادر سـنجقي       . ها تأكيد داشت بر آماده شدن يگان
وي همچنـين حضـوراً در چهـارم    . اي انتقـال داد  خامنـه  اهللا ها و مشكالت را بـه آيـت   حرف

ولي نتيجه اين تحرك برادران، تأكيد آقـاي  . با آقاي هاشمي صحبت كرد 1364ارديبهشت 
  :گويد برادر عالئي درباره اين جلسه مي. هاشمي بر انجام عمليات بود

ا ما كار كرد كه چه آقاي هاشمي اصرار داشتند كه عمليات انجام شود و يك مقدار بحث مانور ب«
  )99(».كار كنيد و چه كار نكنيد و نهايتاً ايشان گفتند، برويد و هر چه صياد گفت، عمل كنيد

اصرار آقايان مبني بر انجام عمليات داليل زيادي داشت و در اين رابطه شرايط سياسـي  
به مسئولين را هاي اميدوار كننده برادر شيرازي  كشور دور از ذهن نبود، اما برادر عالئي حرف

  .دانست نيز از جمله علل اين اصرار مي
ساعت، برادران به اصـرار فرمانـدهي عمليـات، جهـت كسـب       72به هر حال، طي مدت 

آمادگي و پس از آن كه مجدداً زمان عمليات تمديد شده بود، به تالش خود ادامـه دادنـد و   
به جـز تـالش بـراي كسـب      در اين تنگنا، راهي. قرارگاه هجوم نيز در پي حل مشكالت بود

از سوي ديگر، ضمن تالش جهت رفع مشكالت، اكثر امكانـات مـورد   . آمادگي وجود نداشت
دسـتگاه قـايق،    400گردان توپخانه با بيش از يك ميليون گلوله توپ،  30نياز هم از جمله 

ن، گيري دشـم  براي غافل. هايي كه قرار بود دژها را بشكافد، و مهمات الزم آماده شد موشك
با تمام اين تـدابير، همچنـان مشـكل    . قرار شد، در مناطق ديگر، عمليات فريب انجام بگيرد

و راه رسيدن به دشمن و به ويژه، مشكل كمبود زمان براي رسيدن به اهداف قرارگاه  مسير
دريافت سرهنگ شيرازي از آن چه به وجود آمد اين بود كه . هجوم حل نشده باقي مانده بود

وي دوباره به تهران رفت اما در بازگشـت،  . ارديبهشت آماده نخواهد شد 20وم تا قرارگاه هج
آقاي عاليي، فرمانده قرارگاه سپاه نيز در لغو عمليات . خبر منتفي شدن عمليات را اعالم كرد

  :گويد وي مي. مؤثر بود
تهـران   وقتي ما ديديم كه انجام عمليات جدي شده است، به بهانه كار شخصي بـا هواپيمـا بـه   «

  )100(»در ميان گذاشتيم] اي اهللا خامنه حضرت آيت[آمديم و وضعيت را با آقا 
  :اي با برادران سپاه در مورد اشكاالت يادشده گفت پس از آن، آقاي هاشمي در جلسه

  ».بينم، يعني اشكاالت را قبول دارم هاي شما را االن واقعي مي من يك مقدار زيادي حرف«
  .سوم ارديبهشت، عمليات كميل پس از دو ماه كار منتفي شد به اين ترتيب، در دهه

                                                                 

 اي بتواند از آن عبور كند، باز نشده بود حظهها و موانع، مسيري كه نيروي قابل مال هنوز در بين چوالن.  de
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  عمليات قادر
  مقدمه

ريـزي و اجـراي عمليـات محـدود بـه       در شرايط سخت كشور و پس از عمليات بـدر، طـرح  
در مجموع، سپاه پاسداران بـا  . اي ديگر از جنگ انتخاب شد اي به مرحله گذار از مرحله عنوان

مدت عمليات محدود را به عنوان راه حل مقطعي بـراي جنـگ   توجه با اعتقاد به جنگ دراز 
از جمله مناطقي كه سـپاه از  . پذيرفته و در پي آن، مناطقي را براي اجراي آن، پيشنهاد داد

سازي آن بـه   كرد، منطقه عمومي سيدكان بود كه آماده ها قبل آن را آماده عمليات مي مدت
رارگاه تحت پوشش نيروهاي بارزاني، اقدامات خود اين ق. قرارگاه حمزه سيدالشهدا واگذار شد

هايي كه در اين زمان قرارگاه حمزه تهيه كرده بود بـه   طرح. ها قبل آغاز كرده بود را از مدت
  :شد دو بخش تقسيم مي

رزمندگان اسالم با تصرف ارتفاعـات حسـن بيـك، قلنـدر و سـرپيران، بـر دو شـهر         - 1
  سور تسلط يابند؛ سيدكان و مرگه

ي عملياتي، تنگه حسن علي بيگ كه از نظر نظامي و استراتژيكي بسيار با اهميـت  ط - 2
  .بود، تصرف شود

دانسـت، بـه قرارگـاه حمـزه      هـاي موجـود مـي    سپاه كه محور اول را متناسب با توانـايي 
هدف سپاه از انجام عمليـات در ايـن   . سازي اين منطقه صادر كرد دستورات الزم براي آماده

  :د ازمنطقه عبارت بو
  هاي نامنظم در داخل عراق فراهم شود؛ راه كار براي جنگ: الف
  )101(.هاي جنگ انجام شود عمليات محدود موفقي در راستاي برنامه: ب

آهنگـي و   اين در حالي بود كه پس از عمليات بدر و بـا توجـه بـه تحـوالت جنـگ، هـم      
آقـاي هاشـمي   بـا حضـور   . كاري سپاه و ارتش دستخوش تغييـر و تحـول اساسـي شـد     هم

هـاي كلـي جنـگ از     رفسنجاني در صحنه نبرد تحت عنوان فرماندهي عالي جنگ، سياست
ديگر به شـكل جديـدي طراحـي     كاري ارتش و سپاه و نحوه ارتباط آنها با يك جمله نوع هم

در اين زمينه، فرمانده سپاه، در اظهارات خود به آقاي هاشمي رفسنجاني، كيفيت و نوع . شد
  :و سازمان را به شكل زير عنوان كردهمكاري اين د

آن چيزي كه شما به ما و ارتش ابالغ كرديد، اين است كه هر كس با توان و امكانات خودش، با «
  )102(».ديگر را بكنند، طرح بياورند هايي كه هم توجه به تقويت

deهاي عملياتي خود را بـه فرمانـدهي    با اين تفكيك، مقرر شد، هر يك از دو سازمان طرح
fam

og
ha

dd
as

.ir



  131ابتكار نظامي  

. عالي جنگ ارائه داده و با توجه به نيازهاي خود، ميزان كمك از سازمان ديگر را معين كنند
بدين ترتيب، پس از عمليات بدر، جنگ از لحاظ سازمان عمل كننده، به دو بخـش سـپاه و   

هاي محدود قدس و ظفر كه به ترتيب، سپاه و ارتـش بـه    سلسله عمليات. ارتش تقسيم شد
فرماندهان ارتش پس از آن كه . آمدهاي اين خط مشي جديد بود مله پيانجام رساندند از ج

اي بودنـد   نتايج قابل توجهي از سلسله عمليات ظفر به دست نياوردند، در پي انتخاب منطقه
تر كردن نيروهـاي خـود، طليعـه جديـدي در      گير و فعال هاي چشم تا ضمن كسب موفقيت

اي در منطقه عمومي  هاي عمده ن كه سپاه فعاليتاز اين رو، با اي. جنگ عليه دشمن بگشايند
سيدكان انجام داده و تمهيداتي را براي اجراي عمليات فـراهم آورده بـود، ايـن منطقـه بـه      

  :گويد وي در اين باره چنين مي. دستور آقاي هاشمي به نيروهاي ارتش واگذار شد
با توجه به اين كـه   …زم دارد گردان نيرو ال 60آقاي رضايي آمدند اينجا و گفتند، اين منطقه «

گردان زياد است  60ما عمليات مفيدتري براي سپاه در نظر داريم، ما فكر كرديم يك عمليات با 
شـان هـم    از كـار اصـلي  ) سـپاه (اضافه خواهد شد و اينهـا  ] در عمل به اين تعداد گردان[و بعد 

و گفتند، از سپاه، همان  كنيم ارتش هم آمد و گفت، ما با همين وضع عمل مي …خواهند ماند 
گفتيم، ارتش بيايـد و  . خواست تري هم مي تيپ ويژه شهدا به ما داده شود، كافي است، زمان كم

  )103(».عمل كند

  موقعيت عمومي منطقه
اليه شمال شرقي كشـور عـراق و در مجـاورت دو كشـور      منطقه عمومي سيدكان در منتهي

العبـور داراي   خـاص زمـين، در ارتفاعـات صـعب    ايران و تركيه قرار دارد و به لحاظ وضعيت 
به استثناي مناطق غربي شهر سـيدكان، سـاير نقـاط ايـن     . شرايط آب و هواي خاصي است
روند و بـه همـين دليـل،     گيرترين مناطق عراق به شمار مي منطقه جزء سردسيرترين و برف

سمت شرقي اين  در. پذير است تنها در شهرهاي سيدكان و يا اطراف اين شهر سكونت امكان
. منطقه و در خاك جمهوري اسالمي ايران شـهر اشـنويه و ارتفاعـات كالشـين قـرار دارنـد      

اي از آنها بيش از سه هزار متر ارتفاع دارند، در ايـن منطقـه    بلندترين ارتفاعات عراق كه پاره
سـت،  ارتفاعاتي مانند چوالن، فرگرين، كارزرده، گوشينه، حسن بيـگ، حصارو . اند قرار گرفته

نيروهـاي مخـالف دو   . دهنـد  ترين ارتفاعات منطقه را تشكيل مي مهم …بوك، سربله و  برده
كشور ايران و عراق، به دليل وضعيت خاص اين منطقه، همواره در حال تردد در اين منطقه 

de  .كردند بوده و براي انجام عمليات نامنظم، از محورهاي اين منطقه استفاده مي
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  داليل انتخاب منطقه
منطقه عمومي سيدكان براي نيروهـاي خـودي   ) 1362تير  29( 2قبل از عمليات والفجر  تا

چندان شناخته شده نبود و نسبت به جزئيات منطقـه اطالعـاتي دقيـق و مشخصـي وجـود      
گيري امـور مربـوط بـه ضـد انقـالب و       تنها، قرارگاه حمزه سيدالشهدا به منظور پي. نداشت

پس از عمليات . عات مختصري، از منطقه در اختيار داشتهاي كرد عراق، اطال مبارزات گروه
له، حزب دمكرات كردستان ايران و  هاي كومه گروه(زمان با حضور ضد انقالب  و هم 2والفجر 

در اين منطقه، قرارگاه حمزه سيدالشهدا به تدريج، نسبت به اهميت ) سازمان مجاهدين خلق
حساس شـد و از ايـن زمـان، نيروهـاي      منطقه و اشغال بخش قابل توجهي از خاك دشمن،

. اطالعاتي قرارگاه با تدبير برادر مصطفي ايزدي، فرماندهي قرارگاه، در اين منطقه فعال شدند
نيروهاي اطالعاتي با توجه به عمق منطقه عملياتي و مشكالت پشتيباني، از نيروهاي نفوذي 

نـد و موفـق شـدند بـه     هاي فراوان بـه شناسـايي منطقـه پرداخت    با تحمل مشقات و سختي
سور و ارتباطات مهم  اطالعات دقيق و مستندي از كل منطقه سيدكان، رواندوز، ديانا و مرگه

  .و استراتژيك منطقه دست يابند
ابتكار و اصرار قرارگاه حمزه براي انجام عمليات در مرزهاي كردستان عليه ارتش عراق و 

طقه بـه عنـوان مـأمن و پناهگـاه اسـتفاده      تعقيب و انهدام نيروهاي ضد انقالب كه از اين من
طـرح عمليـاتي پيشـنهادي و     1363كردند، موجب شد تا اين قرارگاه در مرداد ماه سال  مي

تكميل اقدامات مهندسي و شناسايي خود در اين منطقه را به نيروي زمينـي ارتـش واگـذار    
  )104(.كند

  )قبل از عمليات(وضعيت كلي و عمومي دشمن در منطقه 
ورود جدي ارتش جمهوري اسالمي به منطقه، نيروهاي سپاه تحت پوشش نيروهـاي   قبل از

هاي شناسايي مشغول بودند و دشمن  كرد و در شكل و شمايل عادي مردم منطقه به فعاليت
گونه حساسيتي نسبت به تردد اين گونه نيروها پيدا نكرده و تردد نيروهاي مخـالف   نيز هيچ

اما با ورود نيروي زميني ارتش به منطقه و در دست گرفتن . دكر كرد را امري عادي تلقي مي
برادران ارتش در اولين تالش خود، تعـدادي از  . مديريت منطقه، اوضاع عمومي دگرگون شد

افسران واحدهاي مستقر در منطقه را به همراه چند تـن از اعضـاي كميتـه مركـزي حـزب      
با حدود هفت تا هشت دسـتگاه تويوتـا    اين نيروها كه. دمكرات عراق به منطقه اعزام كردند

deاستيشن و نيسان در شـكل و شـمايل نظـامي در منطقـه حضـور يافتنـد، در همـان ابتـدا         
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عالوه بـر ايـن،   . حساسيت دشمن را برانگيخته و باعث جلب توجه عراق به اين منطقه شدند
ه آنها قول داده هاي آتي ارتش آگاه شدند، ب ها و برنامه زماني كه عناصر دمكرات عراق از طرح

شـايعه وقـوع عمليـات در ايـن     . شد تا چند روز آينده در شهر سيدكان مستقر خواهند شـد 
هـاي   تر يگان در پي اين شايعه و با فشار و حضور گسترده. محور، سراسر منطقه را فرا گرفت

زرهي خودي، حوادثي در منطقه اتفاق افتاد كه همگـي، نشـان دهنـده هوشـياري دشـمن      
شـود،   رويدادهايي كه در اينجا به آنهـا اشـاره مـي   . حركات ايران در اين محور بودنسبت به ت

  :باشد عوامل مؤثر بر هوشياري عمومي مردم و دشمن نسبت به عمليات ارتش در منطقه مي
  .دشمن، مقرهاي حزب دمكرات عراق در خيات و بارزان و اردوگاه زيوه را بمباران كرد - 
صبح، چهار فروند هواپيماي دشمن پايگاه نامنظم و  10ت در ساع 1364خرداد  20در  - 

  .پدافند هوايي خودي را در لوالن بمباران كردند
دشمن عالوه بر استقرار بر روي ارتفاع مهم سراسپندار و ارتفاع گروسنگان كه به سمت  - 

خـرداد   20تـا   15تن، در روزهاي  500يابد، با نيرويي به استعداد  كالشين امتداد مي
  .اين ارتفاعات را تقويت كرد 1364

از آنهـا  ) مزدوران كـرد عراقـي  (دشمن مناطق خالي را كه تا آن زمان، نيروهاي جاش  - 
  .كردند، تخليه كرده و به جاي آنها، نيروي منظم وارد منطقه كرد محافظت مي

ما از عمليات با خبر هسـتيم،  ": اي به مسعود بارزاني نوشتند هاي منطقه در نامه جاش - 
  ".ما به فكر مردم باشيدش

هـايي ارسـال كـرد و     دولت عراق براي افراد با نفوذ و متمايل به جمهوري اسالمي نامه - 
  .آنها را از خطر تالش ايران براي انجام عمليات با خبر ساخت

هاي مهندسي را كه پيشتر سپاه انجام داده  ارتش، هم زمان با اقدامات دشمن، فعاليت - 
هـاي جهـاد سـازندگي     در سه محور گالزرده، كارگزين و لوالن گـروه بود،  ادامه داد و 

  .دست به احداث جاده زدند
سازي، نسبت به محورهاي عمليـات   از سوي ديگر، دشمن پس از پيشرفت عمليات جاده

البتـه، وضـعيت خـاص منطقـه،     . هوشيار شده و به بستن راه كارها و ايجاد موانـع پرداخـت  
هـا بـه معـابر عمليـاتي متصـل       چـون جـاد  . بست قرار داده بود نبرادران ارتش را در نوعي ب

هـا بـه معـابر عمليـاتي      در همين حال اگر جاده. شد، امكان انجام عمليات وجود نداشت نمي
شد، يعني  كارهاي عمليات مي شد، باعث هوشياري صددرصد دشمن نسبت به راه متصل مي

deارهاي عملياتي نيز براي دشمن مشخص ك در آن صورت عالوه بر لو رفتن منطقه عمليات، راه
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توانست راه حـل مطلـوبي بـراي نيروهـاي      در هر حال، تنها، سرعت عمل فراوان مي. شد مي
اين راه حل نيز بـه دليـل مشـكالت خـاص منطقـه، چنـدان عملـي بـه نظـر          . خودي باشد

  .رسيد نمي
ان در زمينه ميزان و چگونگي هوشياري دشـمن نسـبت بـه منطقـه عمليـات، فرمانـده      

محمـد صـالحي، از   ) شـهيد (در اين باره، برادر . اند مستقر در منطقه، مطالبي را عنوان داشته
سرهنگ صياد شيرازي، فرمانده نيـروي  ) شهيد(فرماندهان قرارگاه سپاه كه مشاور عملياتي 
  :زميني ارتش در اين منطقه بود، چنين گفت

ي و فرماندهان نيروهايش گذاشت و اي با مسعود بارزان جناب سرهنگ صياد شيرازي يك جلسه«
قرار بود اينها برونـد در عمـق منطقـه و    . خواهيم چه كنيم دقيقاً براي اينها توضيح داد كه ما مي

  .نيروهايشان را توجيه كنند
تعـدادي اسـير از   ] همچنين عـراق . [نوهد نيز پناهنده شده بود 23يكي از سربازهاي لشكر  …

يكي از اينها گفتـه بـود كـه بلـه،     . و با اينها مصاحبه كرده بود ارتش و نيروهاي اطالعاتي گرفته
  .خواهند، بيايند و سيدكان را بگيرند شهدا مي) ويژه(نوهد و تيپ  23لشكر 

  )105(».دانست هاي حركت ما را مي من مطمئنم كه عراق فلش
برادر ايزدي، فرمانده قرارگاه سپاه در منطقه به دليـل حساسـيت نسـبت بـه عمليـات و      

اي به فرماندهي كل سپاه، پس از  طي نامه 1364تير  21سرنوشت نيروهاي عمل كننده، در 
توجه دادن وي به عدم رعايت حفاظت عمليات و هوشياري كامل دشمن و وجـود آمـادگي   

  :الزم براي مقابله با نيروهاي خودي در اين زمينه، نوشت
كند و در  حساس را بمباران ميدشمن حدود هشت تيپ به منطقه آورده است و مرتب مناطق «

  ».كليه مناطق حساس توسط نيروهاي بومي كمين گذاشته است
شـود، دشـمن پـس از حسـاس شـدن نسـبت بـه تحركـات          همان گونه كه مشاهده مي

هاي پدافندي شدت بخشـيد و   رزمندگان اسالم، خود را در منطقه تقويت كرده و به فعاليت
  .منطقه را شكل دادبا كندي حركت رزمندگان، خط پدافندي 

هاي مربوط در صحنه جنگ و با توجه به وضعيت منطقه،  عمليات قادر تحت تأثير رخداد
اگر چه اين مراحـل تـا حـدودي تكميـل كننـده      . به سه مرحله مجزا و مشخص تقسيم شد

توان در نگرشي كلـي آن را   ديگر بودند، اما هر كدام اهداف مجزا و معيني داشتند كه مي يك
  .مليات پي در پي تقسيم كردبه سه ع

deهاي گوناگوني با اهميت بـود و   به دليل ويژگي خاص عمليات قادر، اين عمليات از جنبه
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از جمله خصوصـيات  . توانست مؤثر واقع شود تجربيات حاصله از آن بر مراحل آتي جنگ مي
ضـور  توان به مديريت و طراحي عمليات به وسيله بـرادران ارتـش و نيـز ح    اين عمليات، مي

اي  اين استثنا، اگر چه در هر مرحله. هاي سپاه در حد ضرورت و نياز عمليات، اشاره كرد يگان
از عمليات با توجه به فلش اصلي عمليات، صورت گرفت، اما بنـا بـه اظهـار فرمانـده نيـروي      

. نگري نسبت به نيروهـاي ارتـش داشـت    اي در آينده زميني ارتش، اين عمليات نقش ارزنده
هـايي كـه    اد شيرازي در جلسه پاياني عمليات قـادر، ضـمن پـذيرفتن واقعيـت    سرهنگ صي

  :برادران مطرح كرده بودند، اظهار داشت
من در اين عمليات چيزهايي را فهميدم و تجربه كردم كه در طول پـنج سـال جنـگ متوجـه     «

  )106(».ها و فرماندهانم را تجربه كردم نشده بودم، و توانايي و قدرت يگان

  ورطرح مان
  :مطابق طرح مانور، عمليات به دو مرحله تقسيم شد

و قرارگـاه  ) جناح راست منطقه(در شمال ) نوهد 23لشكر ( 1قرارگاه حمزه : مرحله اول
حركت براي اخذ تمـاس و خـط   ) جناح چپ منطقه(در جنوب ) 77لشكر  1تيپ ( 3حمزه 

هـاي   يابي به شبكه جـاده  آبي را به منظور در احاطه قرار دادن دشمن و تأمين عقبه و دست
موظف بود، در اين مرحله همراه با احتيـاط  ) تيپ شهدا( 2قرارگاه حمزه . مناسب ايجاد كند

  .عمل كند 3و قرارگاه حمزه ) حمزه(قرارگاه عملياتي شمال غرب 
بايست با عبور از قرارگاه  مي) تيپ ويژه شهدا( 2در اين مرحله، قرارگاه حمزه : مرحله دوم

تـك كـرده و خـط    ) نوهد 23لشكر ( 1، به همراه قرارگاه حمزه )77لشكر  1پ تي( 3حمزه 
  .بود 2در احتياط قرارگاه حمزه  3قرارگاه حمزه . سبز را تأمين كند
  :ها نيز به شرح زير ابالغ شد مأموريت يگان

رشـته   1553، 1830، 1491در مرحلـه اول، تسـخير ارتفاعـات    ): 1حمزه ( 23لشكر  - 
و در مرحلـه دوم، تصـرف ارتفاعـات     1936، 1753، 2930دوسـت،   ارتفاعات بريـزين 

  .، و پادگان سيدكان1037، 1309، 1636
، 1503، 1455، 1931در مرحله اول، تصـرف ارتفاعـات   ): 3حمزه ( 77لشكر  1تيپ  - 

  ).تيپ شهدا( 2و در مرحله دوم، احتياط حمزه  2259
و در مرحلـه   3وان احتياط حمزه در مرحله اول، به عن): 2حمزه (مأموريت تيپ شهدا  - 

de  )107(.، خط سبز را در منطقه محوله تأمين كند3دوم با عبور از خط عمليات حمزه 
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برگزار شـد   1364تير  21اي در  هاي عمل كننده، جلسه پس از ابالغ طرح به همه يگان
يـن  در ا. بندي عمليـات بـود   ها و زمان كه موضوع آن بحث روي جزئيات مانور، آمادگي يگان

، فرمانده نيـروي زمينـي ارتـش، سـرهنگ     77لشكر  1جلسه، با توجه به عدم آمادگي تيپ 
را انجـام داده،   1صياد شيرازي اعالم كرد كه تيپ ويژه شهدا با يك گردان، مأموريـت تيـپ   

با اين تغيير در مانور، فرمانده تيـپ شـهدا   . سپس ارتفاع مورد نظر را به اين تيپ واگذار كند
  :د كاوه گفتمحمو) شهيد(

  ».ما در مرحله دوم بايد وارد عمل شويم. قرار نبوده ما ارتفاع را بگيريم. ما آماده نيستيم«
  :سرهنگ صيادشيرازي نيز در پاسخ به برادر كاوه گفت

حاال كاري است كه بايـد بشـود، همـان زمـاني كـه      . دانيد، آنها قادر نيستند همان طور كه مي«
  )108(».مشخص شد، آماده باشيد

بايست عمليات در  بندي تعيين شده، مي هاي فوق در حالي انجام شد كه طبق زمان بحث
سـاعته عمليـات    24اجرا شود، به همين دليـل، در پايـان جلسـه بـا تعويـق       1364تير  22

در مرحلـه اول بـا   ): 2حمزه (تيپ شهدا : موافقت شد و طرح نهايي اين چنين اصالح گرديد
ع گوشينه را اشغال كند و در مرحله دوم نيز جهـت ادامـه تـك    يك گردان تك كرده و ارتفا

  .آماده باشد
در مرحله اول با يك گردان ارتفاعات سربله را تصرف كرده ): 3حمزه ( 77لشكر  1تيپ 

  .تثبيت ارتفاع را به عهده گيرد 2و با گردان ديگر پس از تصرف ارتفاع گوشينه توسط حمزه 
هاي عمل كننده ابالغ  عنوان آخرين تصميم، به يگاناين طرح، در تكميل طرح قبلي به 

  )190(.تعيين شد 1364تير  23و زمان عمليات نيز 

  شرح عمليات
اين مسئله با توجه به فقدان جـاده و  . قبل از آغاز عمليات، كمبود نيرو و امكانات مشهود بود

ده، به سختي هاي پيش بيني ش شد تا نيروهاي عمل كننده و احتياط عقبه مناسب، باعث مي
  .خود را به مناطق درگيري رسانده و به موقع آماده عمل شوند

بينـي شـده    پيش 17:30از سوي ديگر، ساعت تعيين شده براي عمليات كه ابتدا ساعت 
بود، به دليل مشكالت ذكر شده و همچنين، مسلط بودن دشمن بـه عقبـه نيروهـاي عمـل     

، عمليات با توجـه بـه نرسـيدن نيروهـا، بـا      در هر حال. تغيير يافت 22:30كننده، به ساعت 
de  بامداد، در محورهاي چپ و راست كه دشـمن  2تا  22:30تأخير آغاز شد و نيروها از ساعت 
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ويژه شهدا ضـمن   155در محور چپ، تيپ . را پيش روي خود داشتند، حمله را آغاز كردند
گوشينه را تصرف كرده و خود را براي مقابلـه بـا   انهدام دشمن، توانست با طلوع فجر، ارتفاع 

پس از درگيري بـا نيروهـاي    77لشكر  1در محور مياني، تيپ . هاي دشمن آماده كند پاتك
 2نيروهـاي تيـپ   . هاي مستقر در ارتفاع سربله، بر روي اين ارتفاع مستقر شد بومي و جاش

در . را اشغال كردند) قي سيدكانارتفاع شر(نيز با يك گردان، ارتفاع خالي سرهويز  28لشكر 
بايست يك تا دو پايگاه دشمن را در ارتفاعات  كه مي 23لشكر  1محور راست عمليات، تيپ 

هاي كـرد بودنـد،    خالي سراسپندار منهدم كند، با مقاومت نيروهاي آنان كه بيشتر، از جاش
) 1857ارتفـاع  (ن هاي دشم متوقف شد و تنها توانست بر روي ارتفاع خالي نزديك به پايگاه

را به عهده داشـت، بـه    1830كه مسئوليت آزاد سازي ارتفاع  23لشكر  2تيپ . مستقر شود
و نداشتن معبر ورودي، در ) …خاردار و  ميادين مين، سيم(علت عدم شناسايي دقيق موانع 

هـاي دشـمن بـه ارتفـاع باشـكين و       پايين ارتفاع متوقف شد و با آتـش تيربارهـا و خمپـاره   
نيز موفق به  23لشكر  3تيپ . نشيني كرد ان كه در اختيار نيروهاي بارزاني بود، عقبگردشو

آهنـگ   با روشن شدن هوا، دشمن طبق روال معمـول، بـا فشـار هـم    . انجام كار اساسي نشد
به دليل حساس بـودن ارتفـاع   . هوايي و زميني همراه با اجراي آتش، حمله خود را آغاز كرد

استقرار نيروهاي تيپ ويژه شهدا بر روي ايـن  . ه اين ارتفاع شدگوشينه، هجوم دشمن متوج
شد تا عقبه دشمن با خطر جدي مواجه شود، ثانياً اين ارتفـاع گـام اول    ارتفاع، اوالً باعث مي

  .رفت براي تصرف ارتفاع مهم و حساس حسن بيك به شمار مي
آغاز كـرد و در طـول    اي را گيري اين ارتفاع، تالش گسترده بنابراين، دشمن براي بازپس

نيروهـاي تيـپ شـهدا در    . روز، شش پاتك اساسي و گسترده به سمت اين ارتفاع انجـام داد 
هاي دشمن، ايستادگي كردند، اما نرسيدن نيروي كمكـي و همچنـين، مشـكالت     برابر پاتك

عقبه و نبودن آتش، باعث شد تا دشمن ارتفاع گوشينه را به جز قسمت انتهـاي آن، تصـرف   
ر اين فاصله، نيروهاي كمكي تيپ شهدا وارد منطقه شدند و برادر كاوه فرمانده تيـپ  د. كند

بايسـت بـا    گيري ارتفاع، مـي  براي بازپس. گيري ارتفاع را در دستور كار قرار داد شهدا بازپس
لذا، برادر كاوه براي توجيه اين حركت به قرارگـاه  . گرفت آهنگي صورت مي قرارگاه باالتر هم

گيري ارتفاع گوشينه كه با تأخير انجام شد، نيروهاي  بعد از تصميم به بازپس. تحمزه بازگش
تيپ ويژه شهدا نزديك طلوع فجر به منطقه درگيـري رسـيدند و بالفاصـله حملـه را بـراي      

نيروي عمل كننده كه در حدود دو گروهان و داراي . تصرف مجدد ارتفاع گوشينه آغاز كردند
deا پشتيباني چند قبضه خمپاره كه روز قبل بـا قـاطر بـه منطقـه     روحيه بسيار خوبي بودند، ب
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آورده شده بود، درگيري را آغاز كردند و در مدت كوتاهي موفق شـدند ارتفـاع را بـار ديگـر     
دشمن كه از تصرف مجدد ارتفاع گوشينه نااميد شده بود، در روز دوم عمليات . تصرف كنند

گيـري   پـس  كرد و سپس با تمام توان براي بـاز ابتدا تالش اصلي خود را متوجه محور سربله 
. پذير شود گوشينه اقدام نمود و اين حركت باعث شد تا جناح ارتفاع گوشينه به شدت آسيب

سـپس، تمـام   . بگيـرد   موفق شد، ارتفاع سربله را باز پس 77لشكر  1دشمن با فشار به تيپ 
ت حساب شـده دشـمن بـر    با توجه به حرك. توجه خود را به ارتفاع گوشينه معطوف ساخت

روي ارتفاع سربله، تحرك جهادسازندگي براي اتصال جاده گالزرده به گوشينه متوقف شد و 
نيروهاي مستقر در گوشينه را مسدود كند، با وجـود    در نتيجه، دشمن تصميم گرفت، عقبه

فرط آنها از . اين محاصره، نيروهاي خودي با وجود خستگي و تشنگي به مقاومت ادامه دادند
گرسنگي نيـز تـاب و   . دادند هاي خشك ارتفاع قرار مي هاي خود را روي سنگ تشنگي شكم

توپخانـه، خمپـاره،   (در اين ميان، انبوه آتش زميني و هوايي دشمن . توان نيروها را برده بود
نيروها، با فشارهاي دشمن . ارتفاع گوشينه را زير آتش شديد گرفته بود) كوپتر و هواپيما هلي
با افزايش فشار و تلفـات وارده بـه تيـپ شـهدا و     . دادند ريج مواضع خود را از دست ميبه تد

با حـل شـدن معضـل    . نشيني داد همچنين از دست رفتن ارتفاع سربله، قرارگاه دستور عقب
اساسي دشمن، اين بار تالش اصلي عراق متوجه ارتفاع سراسپندار شـد و واحـدهاي ارتـش    

نوهد حمله كردند و آنها را بـه   33لشكر  1به نيروهاي تيپ  عراق در صبح روز سوم عمليات
 2همچنين، دشمن پس از چند روز، با هجوم به ارتفاع سرهويز نيروهاي تيـپ  . عقب راندند

  )110(.نشيني كرده و روي اين ارتفاع مستقر شد را وادار به عقب 28لشكر 
اهـداف و ايجـاد خـط     پس از انجام مرحله اول عمليات كه منجر به تصرف بسيار نـاقص 

هاي مختلفي دربـاره انتخـاب محـل مناسـب      پذير شد، بحث انتظار غيرقابل اطمينان و ضربه
اما به تشخيص فرماندهي قرارگاه، مقـرر شـد، در مرحلـه    . براي تداوم عمليات صورت گرفت

دوم عمليات، ابتدا روي اهدافي كه در مرحله اول تصرف نشده و يا پس از تصرف، نيروهـاي  
هدف از انجام اين مرحلـه، تكميـل خـط    . گرفته بودند، عمل شود  اقي آنها مجدداً بازپسعر

به همين دليل، تصرف ارتفاع سـربله و سـرهويز و   . انتظار و گرفتن ابتكار عمل از دشمن بود
هـاي   نيز انهدام دشمن و گرفتن اسير در سه قله از ارتفاعات سراسپندار در دستور كار يگـان 

در اين مرحله از عمليات، عالوه بر تيپ ويژه شهدا، تيپ قـدس  . اه قرار گرفتتحت امر قرارگ
اما در اين مرحله نيز موفقيت چنـداني  . سپاه نيز تحت امر عملياتي قرارگاه حمزه قرار گرفت

de  .و در نتيجه، باز هم عمليات پيگيري شد )111(به دست نيامد
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ن نيروهاي خودي موفق نشدند به پس از انجام مراحل اول و دوم عمليات قادر كه طي آ
اهداف مورد نظر دست يابند، هر چند ارتفاعاتي را كه دشمن در آنها حضور نداشت، تصـرف  
كردند، نيروهاي عراقي فرصت الزم را جهت تحكيم مواضع پدافندي به دسـت آوردنـد و بـا    

امكـان هـر   اين شرايط، نه تنهـا  . آمادگي كامل، تحركات نيروهاي خودي را زير نظر گرفتند
گونه عمليات ديگري را با مشكل مواجه ساخت، بلكه باعث شد تا نيروهـاي خـودي مجبـور    

هـاي صـورت گرفتـه در منطقـه      گـذاري  شوند، مناطق متفرقه را تخليـه كـرده و از سـرمايه   
توانست اثرات نامطلوبي بر روحيه  از سوي ديگر، نتايج ناموفق عمليات مي. پوشي كنند چشم

هـاي   نجـف يگـان   8رد، به همين دليل، تصميم گرفته شد تا با اعزام لشـكر  فرماندهان بگذا
آقاي هاشمي رفسنجاني، فرماندهي عالي جنگ درباره ادامـه  . موجود در منطقه تقويت شوند

  :عمليات چنين گفت
. فهميم كه برگشتن درست نيست، خود شما هـم قبـول داريـد    در مجموع، مصلحت را اين مي«

گرداني هم كه شما پيشنهاد كرديد، اگر بخواهيم تهيه كنيم كـه   25آن . ديماالن كه نبايد برگر
كار، ) منطقه جنوب(شود و اين هم به صرف ما نيست، چون پايين  مي  خيلي گسترده) عمليات(

آينـد، آن   مـي ) بـه منطقـه  (نجف و چند گردان ديگـر كـه    8بياييد با همين لشكر . بيشتر داريم
شود بگيريد، برويد آن مقـدار را بگيريـد،    جايي كه قبول داريد و ميمقداري كه مقدور است و آن

شود، ما  اگر رفتيد و علناً ديديد، نمي. يعني برويد همكاري كنيد، منتها نظرتان را هم تأمين كنيد
هـاي مـا    آنقدرها به جـان بچـه  . ربطي دوباره پيش بيايد هيچ مايل نيستيم آنجا يك خسارت بي

  )112(».ست خيلي موفق نباشد، ما آنقدر اصرار نداريمارزد و اگر بنا ا نمي
در هر حال، فرماندهي نيروي زميني ارتش، سرهنگ صياد شيرازي، مصمم شد، با كمك 

بـه همـين   . هاي رزمي سپاه به عنوان نيروهاي پياده عمليـات را ادامـه دهـد    گرفتن از يگان
ف تحت امر نيـروي زمينـي   نجف اشر 8هاي الزم مقرر شد، لشكر  آهنگي منظور، پس از هم

با اعزام  )113(.ارتش قرار گيرد و پس از شناسايي منطقه مورد نظر، براي انجام تك آماده شود
شد تا حدود زيادي مشكالت مرتفع شود، اما با حضور فرمانـده ايـن    نجف تصور مي 8لشكر 

. ت ايجاد شدلشكر در منطقه و مشاهده مشكالت، بار ديگر ابهاماتي در ميزان موفقيت عمليا
نجف با وجود مشكالتي از قبيل عـدم تناسـب اهـداف     8برادر احمد كاظمي، فرمانده لشكر 

هاي مناسـب، عمـق منطقـه عمليـات و مسـافت       تعيين شده با توان لشكر، عدم وجود عقبه
كردند، هم سنخ نبودن شيوه رزم سپاه و ارتش و مواردي ديگر  زيادي كه نيروها بايد طي مي

deگونه موفقيتي را در پي ندارد و تنها باعث ضايعات و تلفـات   ه انجام عمليات هيچاعالم كرد ك
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نجـف هـر چـه     8با اين حال، فرمانده منطقه مصمم بود تـا لشـكر   . بيش از حد خواهد شد
هاي عمل كننده، حاصـلي در بـر    رغم تالش يگان اما اين بار نيز علي. تر وارد عمل شود سريع

  .مواضع مورد نظر را تصرف كنند نداشت و نيروها نتوانستند

  گيري فصل دوم بندي و نتيجه جمع

توان مبدأ  ، يعني عمليات خيبر و بدر را مي1اقدامات ايران پس از والفجر مقدماتي و والفجر 
ظهـور نبـوغ نظـامي در    . هاي بعد دانست تحول و دگرگوني در اقدامات نظامي ايران در سال

حمايت منابع و كارشناسان خارجي، در زمين، تسليحات و هاي دشمن كه با  مقابل پيچيدگي
اي يافتـه بـود، موجـب شـد،      شيوه نبرد با رزمندگان اسالم، تغييرات و توسعه قابل مالحظـه 

به عبـارت ديگـر، ابتكـار    . جنگ وارد مرحله جديدي شود كه متفاوت با شرايط قبلي آن بود
ديـدي از جنـگ در برابـر دشـمن،     گيـري شـكل ج   عمل سپاه پاسداران در هورالهويزه و پي

ماندگي جبهه خودي را در برابر پيچيده شدن جنگ پس از ورود به خاك عراق، جبران  عقب
اي در  اي خالقيـت نظـامي را بـه نمـايش گذاشـت كـه تـأثيرات قابـل مالحظـه          كرد و گونه

و عالوه بر اين، در سـطح منطقـه   . ريزي نظامي ـ سياسي عراق داشت  گيري و برنامه تصميم
جهان، نيز امريكا و كشورهاي عربي در پي ابتكار عمل ايران در جنگ كه اشكال مختلف آن 

در واقـع، عمليـات خيبـر ضـمن آن كـه      . بيني نبود، دچار نگراني شـدند  روشن و قابل پيش
انديشي دوباره براي جلـوگيري از موفقيـت ايـران     بست جنگ را گشود و عراق را به چاره بن

هاي پيشين امريكا و توجـه بيشـتر ايـن كشـور بـراي       زنگري در سياستوادار كرد، موجب با
توان گفت، اين دوره، مبدأ ابتكـار عمـل    و سرانجام، مي. تر شدن به صحنه جنگ شد نزديك

هـاي گونـاگون    هاي آينده به شكل براي ادامه نبرد تا پايان جنگ بود كه آثار آن در عمليات
  .ظاهر شد

يــابي بــه عمليــاتي  دســت 1363و  1362هــاي  ســالدر ســطح اســتراتژي نظــامي، در 
اي و جهاني عـراق، شـرايط ايـران را بپذيرنـد، بـه       اي كه حاميان منطقه پيروزمندانه به گونه
هـاي   هاي نظامي جمهوري اسالمي قرار گرفـت و از ايـن پـس، عمليـات     عنوان محور تالش

صـدد مقابلـه بـا     عراق همچون گذشته در. مختلف براي تحقق اين هدف سياسي انجام شد
هـاي جديـد در    حمالت ايران برآمد و از سوي ديگر، بسيار تالش كرد تا بـا گشـودن جبهـه   

deها و نيز شدت بخشيدن به جنگ شهرها، ايران  كش فارس و حمله به منابع نفتي و نفت خليج
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. يابي به حداقل حقوق سياسي ـ اقتصادي، وادار كند را به مذاكره و پذيرش صلح، بدون دست
يد بتوان گفت، تالش عراق براي وارد كردن طرف سوم به صحنه درگيـري و بـه عبـارت    شا

اين سياسـت كـه در ايـن مقطـع از     . المللي كردن جنگ، از همين مقطع آغاز شد ديگر، بين
  .شدت كمتري برخودار بود، به تدريج در مقاطع بعد افزايش يافت

يزه موجب دگرگـوني اساسـي در   هاي خيبر و بدر در هورالهو در سطح عملياتي، عمليات
گيـري   ترين جنبه اين تغيير، شـكل  مهم. هاي بعدي شد ت سازمان رزم سپاه و طراحي عمليا

انجـام عمليـات   . هاي آبي ـ خاكي بـود   سازمان رزم، آموزش، تجهيزات و سالح براي عمليات
هاي  عملياتآبي ـ خاكي كه از عمليات خيبر وارد جنگ شد و با عمليات بدر ادامه يافت، در  

هـاي نوظهـوري    قايق و غواص پديـده . هاي اصلي نبردها را شكل داد بعدي نيز يكي از جنبه
بودند كه با اين شكل جديد و در اين مقطع پا به عرصه جنگ گذاشتند و توانستند، دشـمن  

فارس با مشكالت جدي  گرفتگي يا خليج ها، آب هاي مختلف در داخل رودخانه را در عمليات
بـه لحـاظ ديگـر،    . نمود هايي كه تا پايان نبرد براي عراق حل نشدني مي ازند، پديدهمواجه س

اين دو پديده بار ديگر امكان حمله به جناحين و حمله به عقبه و دور زدن مواضع دشمن را 
ايـن تغييـر بـه    . ميسر ساختند كه در ميان ساير تغييرات از اهميت بيشتري برخـوردار بـود  

جمهوري اسالمي را از برتـري جديـدي نسـبت بـه دشـمن برخـوردار        همراه ساير تغييرات،
در اين سطح عراق بار ديگر پي برد، با تمام تمهيداتي كه به كـار بـرده بـود و تصـور     . كردند

تر و بـيش از گذشـته    نمود حمالت نظامي ايران كنترل شده است، خطر را به طور جدي مي
از . نمايـد  ناپذير مـي  ها پايان ت كه ابتكار ايرانيبه ويژه، دشمن اين بار درياف. كرد احساس مي

اين رو، عراق يك بار ديگر به توسعه توان رزمي، به ويژه توسعه سازمان رزم پرداخت، زيرا با 
هاي پدافندي، سازمان موجود قادر بـه دفـاع از    اضافه شدن منطقه وسيع هورالهويزه به خط

اد كـرد و مسـئوليت هورالهـويزه را بـه آن     هاي حساس نبود، لذا، سپاه جديدي را ايج جبهه
عالوه بر اين، آنها فعاليت بسيار زيادي را براي تشكيل موضع دفاعي و ايجـاد موانـع و   . سپرد

اي  استحكامات در منطقة هور آغاز كردند، كه به لحاظ گستردگي منطقه، توان قابل مالحظه
و باالخره، فرماندهان عراقي يك بار . طلبيد و تسلط كامل بر آن نيز به زودي ميسر نبود را مي

ديگر مواضع دفاعي خود را مورد بازنگري و تجزيه و تحليل قرار دادند تا مبـادا يـك غفلـت    
  .استراتژيك مانند هور، برتري ديگري براي ايران به ارمغان آورد

توان به آغاز فصل جديـدي اشـاره كـرد كـه در آن،      هاي ديگر در اين مقطع، مي از جنبه
deو ارتش به انجام عمليات مستقل پرداختند با آن كه سپاه و ارتش در عمليات بدر يـك  سپاه 
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بار ديگر به طور مشترك وارد عمل شدند، اما انجام عمليات مستقل كه با عمليات خيبر آغاز 
شد، در پايان اين مقطع به عنوان محور اصلي در نقش ارتش و سپاه بر اقـدامات آتـي سـايه    

ديگر گره  توان اظهار داشت كه در پايان اين مقطع، جنگ و سپاه با يك مي و باالخره،. افكند
  .خورده و بار جنگ بيش از گذشته بر دوش سپاه گذاشته شد

االسالم هاشمي رفسنجاني به عنوان فرمانده جنـگ، از آغـاز    افزون بر اين، با ورود حجت
هـاي نظـامي    گيـري  دور جديد تحوالت نظامي، شاهد دخالـت ايشـان در مسـائل و تصـميم    

گرچه فرمانده جديد، نظامي نبود و درك قوي و جامع نظامي نداشـت امـا پيشـبرد    . هستيم
استراتژي جديد كه بر محور ديپلماسي بود، به حضور مسئوالن كشور در چنين سـطحي در  

آهنـگ   همچنين، با توجه به جدايي ارتش و سپاه، آقاي هاشمي نقش هم. جنگ نياز داشت
و باالخره، با وجود تمام اين مسائل، ايشان مايـل بـود،   . ت آتي را بر عهده گرفتكننده اقداما

  .در ادارة ميدان نبرد دخالت مستقيم داشته باشد
مسئله ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش صدمات وارده به نيروهاي اصـلي و  

به دليل شدت عمل  پس از آن كه جنگ وارد خاك عراق شد،. ثابت سازمان رزم سپاه است
هـاي درگيـري، تلفـات كـادر      دشمن، سخت شدن نبرد و لزوم حضور فرماندهان در صـحنه 

، تعداد 4هاي خيبر، بدر و والفجر  در اين مقطع، به ويژه در عمليات. ها نيز افزايش يافت يگان
تنهـا، در  . زيادي از فرماندهان سـپاه بـه شـهادت رسـيده و يـا بـه سـختي مجـروح شـدند         

تن از فرماندهان ارشـد از جملـه؛ ابـراهيم حـاج همـت،       9هاي بدر و خيبر بيش از  عمليات
؛ عباس كريمي كه به جاي حاج همت، هدايت لشـكر  )ص(حضرت رسول  27فرمانده لشكر 

؛ مهدي باكري، فرمانده و حميد 27را به عهده گرفته بود؛ اكبر زجاجي از معاونان لشكر  27
المهدي؛ تجالئي از  33عاشورا، ستوده، جانشين تيپ  31ر باكري و ياغچيان، جانشينان لشك

و برخي ديگـر از  ) ع(امام حسن  15عاشورا، بهروز غالمي، فرمانده تيپ  31فرماندهان لشكر 
حاج : اين فرماندهان همه در خط شهيد شدند. هاي سپاه به شهادت رسيدند فرماندهان يگان

در جزيره مجنون حفـظ كنـد، بـر اثـر      خواست با يك گروهان، خط را همت هنگامي كه مي
هـا را در غـرب    مهدي باكري نيز پس از آن كه حاضر نشـد بسـيجي  . تركش توپ شهيد شد

هنگـامي  . دجله تنها بگذارد، بر اثر برخورد تير تفنگ به شدت از ناحيه پيشاني مجروح شـد 
ـ  ه دليـل تسـلط   كه وي را براي انتقال به اورژانس به داخل قايق در رودخانه دجله آوردند، ب

جي قايق و جسدش سوخت و آب، خاكسـتر  .پي.ها بر صحنه، بر اثر برخورد موشك آر عراقي
deسرداران ديگري نيز تا مرز شهادت پيش رفتند اما سرنوشت آنها . آن را به نقطه نامعلومي برد
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وقتي كه فرمانده . جز اين بود؛ براي نمونه، برادر حسين خرازي در عمليات خيبر زخمي شد
گ و نماينده امام، آقاي هاشمي رفسنجاني حمله از محور طالئيه و باز كردن راه زمينـي  جن

ـ ) ع(به جزيره را مرز بهشت و جهنم خواند، شهيد خرازي با لشكر خود ـ لشكر امام حسين  
اي كه با بدن  وارد عمل شد اما نزديك ظهر و در اوج درگيري، به شدت مجروح شد، به گونه

او باالخره بـه آرزوي خـويش   . دست قطع شده به بيمارستان انتقال يافت پر از تركش و يك
  .به شهادت رسيد و در جوار حضرت حق آرام گرفت 5رسيد و در عمليات كربالي 

گيـري و   توان گفت اين مقطـع موجـب شـد كـه از نظـر روانـي تصـميم        در مجموع، مي
ايـن  . برخـوردار شـود   ريزي در اقدامات نظامي جمهوري اسالمي از پيچيـدگي خاصـي   طرح

با تأكيد (در واقع، اين روند، . ترين تأثير را بر دشمن بر جاي گذاشت مسئله از نظر رواني مهم
در . االئمه، مبدأ تحول جديدي در جنگ بـود  همچون مقطع عمليات ثامن) بر عمليات خيبر

ت، يـك  ، جسارت انتخاب منطقه وسيع كه قبـل از آن سـابقه نداشـ   )ع(االئمه  عمليات ثامن
آن عمليات، زمينـه  . رفت و لذا، مبدأتحوالت بعدي صحنه جنگ شد ابتكار عمل به شمار مي

هـاي ويـژه بـود كـه در عمليـات رمضـان        و خواستگاه استراتژي عملياتي جديدي و تاكتيك
خورد و عمليات خيبـر خواسـتگاه و    در مقطع دوم نيز همين تحول به چشم مي. متوقف شد

گيـري،   غافـل . ي جديدي شد كه در يك روندي تكـاملي رشـد يافـت   مبدأ استراتژي عمليات
هاي بعدي بودنـد كـه از    پيچيدگي مانور، مانور آبي ـ خاكي برجسته ترين نمودهاي عمليات 

  .شوند مقطع ناشي مي
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  تغيير موازنه به نفع ايران

  مقدمه
در شرايطي آغاز شد كه جبهه خودي در دوره پـس  ) 1365تا  1364از سال (مقطع جديد، 

آن كه ابتكـار عمـل و دور تـك را در دسـت داشـت،      از فتح خرمشهر تا عمليات بدر، ضمن 
گيرندگان سياسي  از اين رو، فشار بر تصميم. اي دست يابد نتوانست به پيروزي تعيين كننده
كردند كه جنگ را از وضـعيت   به اين دليل آنها تالش مي. و فرماندهان نظامي افزايش يافت

نظام سياسي، بيشـترين فشـار، بـر     در اين راستا و با توجه به مشكالت. موجود خارج سازند
هـاي جنـگ،    تـر كـردن جبهـه    رفت كه با فعال شد و از اين سازمان انتظار مي سپاه وارد مي
در ايـن شـرايط، انجـام عمليـات موفـق يـك       . كننده بر ارتش عراق وارد آورد ضربات تعيين

راحي مانور، رفت و فرماندهان سپاه در انتخاب مناطق عملياتي و ط ضرورت مبرم به شمار مي
  .به اين عامل به عنوان يك اصل اساسي توجه خاصي داشتند

سپاه ) ماه 22حدود (در اين مدت، . ترين دوره جنگ ناميد توان پر حادثه اين مقطع را مي
هـا   كـش  همچنين، جنگ شهرها و حمله بـه نفـت  . عمليات انجام داد 25به تنهايي، بيش از 

و  8هاي استراتژيك عمليات والفجـر   مقطع، در پي پيروزياي يافت و در پايان اين  ابعاد تازه
  .اي رسيد كننده در فاو و شلمچه، جنگ به نقطه تعيين 5كربالي 

پس از . ويژگي ديگر اين دوره، استقالل كامل سازمان ارتش و سپاه در انجام عمليات بود
هـاي نبـرد    هاي مختلف در زمينه همكاري سپاه و ارتش و تـأثير آن بـر ميـدان    آزمون روش

سرانجام مقرر شد، سپاه و ارتش به طور مستقل در انتخاب منطقه عملياتي، طراحـي مـانور،   
  .فرماندهي و اجراي عمليات، اقدام كنند

افزون بر اين، گشودن جبهه جديد در شمال عراق كه قرارگـاه رمضـان آن را بـه انجـام     
صـحنه درگيـري را در قلمـرو    رساند و فعال كردن معارضان عراقي در آن جبهه كه توسـعه  

de  .باشد تحت تسلط رژيم عراق در پي داشت، ويژگي ديگر اين مقطع از جنگ مي
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  شرايط نظامي، سياسي پس از عمليات بدر

پس از عمليات بدر، جنگ شهرها، كه چند روز مانده به شروع اين عمليات، آغاز شده بود، با 
اي  امنه جنگ در پشت جبهه به انـدازه مقابل به مثل ايران و گستردگي د. شدت ادامه يافت

به ويژه، استفاده جمهوري اسالمي از . الشعاع قرار داد بود كه عمليات بدر و نتايج آن را تحت
رفـت،   هاي زمين به زمين كه عامل جديد و مؤثري در ايجاد موازنه قوا به شـمار مـي   موشك

  .جنگ شهرها را از يك سويه بودن خارج ساخت
ملـل بـه    با سفر دبيركل سازمان 1364شهرها در هفدهم فروردين ماه مرحله اول جنگ 

فارس و حمله مداوم  در اين فاصله، تشديد حمالت عراق در خليج. تهران و بغداد، پايان يافت
ها و همچنـين، تهديـد هواپيماهـاي مسـافربري در آسـمان ايـران و قطـع پـرواز          به كشتي
مرحله دوم جنگ شهرها، اوائـل خـرداد   . داشت المللي همچنان ادامه هاي هوايي بين شركت

خرداد ماه  25ماه و به بهانه وقوع انفجار در كويت و اقدام به ترور امير آن كشور آغاز شد و تا 
تـرين شـرايط را    در اين مدت، كه مسـئوالن نظـام سـخت   . به شدت ادامه يافت) روز قدس(

  .بسيار شكننده باشد توانست رو داشتند، طبعاً عدم الفتح عمليات بدر مي پيش
كردند  هاي غربي با مستمسك قرار دادن نتايج عمليات بدر، سعي مي عالوه بر اين، رسانه

تضعيف و فشار سياسـي، ضـعف قـدرت    . جمهوري اسالمي را تحت فشار سياسي قرار دهند
نظامي ايران در مقابل قدرت نظامي عراق، عقب راندن نيروهاي ايراني و تلفات زياد از جمله 

كردند، عـراق را بـه عنـوان پيـروز در      ها مطرح ساخته و تالش مي مواردي بود كه اين رسانه
در اين حال، صلح طلبي مداوم عراق نيز به عنوان فشار سياسي ديگري . جنگ معرفي كنند

  .ها قرار گرفت عليه جمهوري اسالمي مورد استفاده اين رسانه
از جمله مسائلي بود كه تصميم گيرندگان وخامت اوضاع اقتصادي كشور نيز در اين ايام 

اي با فرماندهان سپاه،  آقاي هاشمي رفسنجاني، در جلسه. سياسي را تحت فشار قرار داده بود
  :نتيجه بازتاب فشارهاي اقتصادي را در داخل كشور چنين بيان كرد

يي را فـراهم  به سختي خودمان را تجهيز و يا كـاال . كشد ما االن وضع امكانات و درآمدمان نمي «
االن، قدرت دالرمان بسيار ضعيف است به طوري كه مدتي است زير خـط قرمـز قـرار    . كنيم مي

ها مجـدداً بخوابنـد، يعنـي برگـرديم بـه سـال        شايد ظرف امسال تعداد زيادي از كارخانه. داريم
ا كارخانه پيكـان سـازي ر  . براي ما تعطيل كردن يك كارخانه، االن بسيار خطرناك است. 1360

deاز نظـر نظـامي و   . تـوانيم برسـانيم   كنيم، به خاطر اين كه موادش را نمـي  االن داريم تعطيل مي
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االن، مـا از  . خرند آورند و نفت ما را نمي االن، فشار اقتصادي مي. امكانات مربوطه مشكالت داريم
رف ظـ . برند رسد و نفت را ارزان مي كنيم و زورمان به شيوخ عرب نمي موضع ضعيفي حركت مي

امكان فروش نفت در آن سطحي كه . اين دو ماه، قدرت خريد ما، مقدار زيادي پايين آمده است
دهنـد،   االن به ما نسيه نمي. اينها در طول زمان براي يك كشور مشكل است. خواهيم نيست مي

  ».خريم و ممكن است يك روزي نتوانيم بخريم جنس را نقد مي
ترين دليل فشارها ذكـر كـرده و در    عنوان مهمآقاي هاشمي، ضعف حركت نظامي را به 

  :آمدهاي آن گفت مورد پي
كنـد،   كه ركود پيدا مـي ] صحنه جنگ[شود، اما  مان بهتر مي زنيم، شرايط البته تا يك ضربه مي«

كشـور نتوانـد   ] اگر. [ممكن است روزي به جايي برسيم كه زانو بزنيم. شود كم بدتر مي وضع كم
اي كه  رود و حماسه مان مي مان از دست زنيم، آن وقت افتخارات جنگ يخودش را برساند، زانو م

  )1(».ماند در دنيا خلق كرديم، نخواهيم داشت و دشمن نيز همانند غول مي
. در اين شرايط، با تهاجم هواپيماهاي عراق به تهران، كشور وضعيت جديدي پيـدا كـرد  

. تـر از قبـل مطـرح شـد     جنگ جـدي براي بسياري از ساكنان تهران و تعدادي از مسئوالن، 
هاي متوالي و خروج شـبانه بخشـي از جمعيـت تهـران، مسـئوالن       اضطراب مردم از بمباران

  .گيرنده را بيش از پيش تحت فشار قرار داد تصميم
اي بود كه به  به طور كلي، فشارهاي نظامي، اقتصادي و سياسي از خارج و داخل به گونه

كننـد بـا تضـعيف جمهـوري      خالف نظام در داخل تالش ميرسيد امريكا و جريان م نظر مي
از سوي ديگر، به دليل افزايش فشار . اسالمي، مسئله صلح ناعادالنه را به ايران تحميل كنند

بـه خصـوص، مسـئوالن    . كردنـد  شرايط به مردم، مسئوالن كشور بيشتر احساس خطر مـي 
و بـيش از همـه،   ) …اي و  هاهللا خامنـ  آقاي هاشمي رفسنجاني و آيت(گيرنده جنگ  تصميم

لذا، از همه سو پرسـيده  . در معرض اين مسائل قرار داشتند) به ويژه سپاه(فرماندهان جنگ 
مقام رهبري در  قائم(خواهيد بكنيد؟ نمايندگان مجلس و حتي آقاي منتظري  چه مي: شد مي

  .كردند نيز اين گونه سئواالت را مطرح مي) آن زمان
ان كه در فصل گذشته اشاره شد ارتش منطقـه هـور را بـراي    پس از عمليات بدر، همچن
) كميـل (بايست در اين عمليات  سپاه نيز تحت امر ارتش مي. عمليات گسترده پيشنهاد كرد

  .كرد، اما به داليل نظامي، به اين اقدام اعتقاد نداشت شركت مي
نگ ميسر نيست از طرف ديگر، فرماندهان سپاه اعتقاد داشتند كه با توان فعلي، ادامه ج

deترين مشكل كشور كـه تمـام امكانـات را     و بايستي مسئوالن با مسئله جنگ به عنوان اصلي
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مصروف خود كند، بنگرند؛ و اين در حالي بود كه دولت مهندس ميرحسين موسوي نيز زير 
فرسا با سختي زياد در صدد حفظ حداقل نيازهاي مـردم و تـأمين نيازهـاي     فشارهاي طاقت

شد تا آن چه  اي پشت سرگذاشتن اين وضعيت، بايستي تصميم جدي اتخاذ ميبر. جنگ بود
) ره(در اين ميان تنها نظـر امـام   . كرد، كنار گذاشته شود كه اساس ادامه جنگ را تهديد مي

اي و آقـاي هاشـمي بـا     اهللا خامنـه  از اين رو، در مالقات آيت. گشاي كار باشد توانست گره مي
  :ايشان، امام فرمودند

  )2(».يد جنگ را تا سقوط صدام ادامه دهيم و با صورت قاطع نيز بايد ادامه يابدبا«
با مشخص شدن خط جنگ توسـط امـام، از ارتـش و سـپاه      1364اواخر ارديبهشت ماه 

. هاي خـود را ارائـه دهنـد    خواسته شد طرح عملياتي تهيه كرده و در فرصت داده شده طرح
ت يافت، ضمن ارائه طرح براي ادامه نبرد، مشـكالت  سپاه از اين مسئله استقبال كرد و فرص

از اين رو . خود و به طور خاص مشكالت جنگ را كه چهار سال با آن درگير بود، مطرح كند
ها به تهران فرا خوانده شدند تا با مشورت  ها و بعضي يگان گانه، قرارگاه فرماندهان مناطق پنج

  .عالي دفاع ارائه شود هاي عملياتي تهيه شده و به شوراي آنان، طرح

  تحول در استراتژي نظامي جمهوري اسالمي
در خواست طرح عملياتي، سپاه را بر آن داشت كه با حضور فرماندهان، اين مسئله را مـورد  

اهللا  براي اين منظور، فرماندهان سپاه قبل از تشكيل نشست، به حضـور آيـت  . بحث قرار دهد
آمـاده  ". ند و مسائلي را با آنها در ميـان گذاشـتند  رفسنجاني رسيد اي و آقاي هاشمي خامنه

كه به ترتيب آقاي هاشمي و  "آماده كردن سازمان سپاه"و لزوم  "كردن طرح براي عمليات
اي  اهللا خامنه آيت. ترين مشكل جنگ بيان شد اي مطرح كردند، از نظر آنها مهم اهللا خامنه آيت

  :گفت) جمهور وقت رييس(
توانيـد كـار    زسازي قـوي و جـدي دارد و شـما بـدون سـازماندهي نمـي      سپاه احتياج به يك با«

  )3(».كنيد
عالوه بر اين، فرمانده . اين دو موضوع در رأس دستور اجالس فرماندهان سپاه قرار گرفت

  .سپاه از فرماندهان خواست، بدون توجه به موانع موجود، شرايط ادامه نبرد را بيان كنند
فرمانـدهي در جنـگ، آمـوزش، شـيوه جنـگ در روز،      : در اين نشست، موضوعاتي مانند

تغييـر شـرايط ادامـه    "اما . هاي عملياتي، نحوه ادغام با ارتش و سازمان رزم مطرح شد طرح
de  .ترين موضوع، بيش از ساير مباحث مورد بررسي قرار گرفت به عنوان مهم "نبرد
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ري اسـالمي، بايـد   نظر فرماندهان سپاه آن بود كه براي تغيير صحنه نبرد به نفع جمهـو 
 - 3فرمانـدهي واحـد؛    - 2دگرگـوني در اسـتراتژي جنـگ؛     - 1: هاي زير انجـام گيـرد   تالش

  .افزايش توان لجستيكي و نيروي انساني - 4گسترش سازمان رزم؛ 
نظر فرماندهان آن بود كه، استراتژي نظامي كشور پـس   در مورد استراتژي جنگ، اجماع
بي بـه يـك پيـروزي بـراي پشـتيباني از ديپلماسـي       يا از عمليات رمضان كه بر اساس دست

 1363تـا   1361طراحي شده بود، فاقد كارايي است و با توجه به تجربه سـه سـال گذشـته    
تواند مسئله جنگ را به  آنها معتقد بودند اين استراتژي نمي. بايستي مورد بازنگري قرار گيرد

نيـاوردن سـاختارهاي كشـور در     گـذاري الزم و  نفع ايران حل كند، و به دليل عدم سـرمايه 
جنگ، توان رزمي جمهوري اسالمي قادر به مقابله و مغلـوب سـاختن تـوان رزمـي دشـمن      

كردنـد،   يكي از ادلّه بنيادي كه فرماندهان درباره لزوم اصلي شدن جنگ عنـوان مـي  . نيست
أمين بودن جنگ و ت "اهم امور"و از  "وجوب كفايي"استناد به سخنان امام خميني مبني بر 

در حالي كه پس از ورود به داخل خاك عراق، اصلي شدن جنـگ، تنهـا در   . نيازهاي آن بود
بـه عبـارت ديگـر، در اسـتراتژي     . شـد  ها مشاهده مي تشويق مردم به حضور بيشتر در جبهه

نگري و تنظـيم برنامـه درازمـدت     اي توان رزم، آينده ريزي براي افزايش مرحله رسمي، برنامه
قواي خودي با تواني كه متناسب با تـوان و موقعيـت دشـمن در سـال دوم     وجود نداشت و 

زدند در حالي كه به تواني بيش از آنچه مورد اسـتفاده قـرار    جنگ بود، دست به عمليات مي
از نظر فرماندهان، اين رونـد،  . ها، پياپي با ناكامي مواجه شد لذا اين تالش. گرفت، نياز بود مي

  .كرد مي توان موجود را نيز تهديد
استراتژي رسمي جنگ كه از طرف فرماندهان عملياتي مورد سؤال واقع شـده بـود، بـه    

  :شد طور واضح در اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني مشاهده مي
ما بعد از فتح خرمشهر يك سياستي را انتخاب كرديم كه يك جايي را از دشمن بگيريم كـه در صـورت   «

در اين صورت اگر جنگ متوقف هم بشـود،  . باشد و نتواند تحمل كند ادامه جنگ، براي دشمن اهميت داشته
  )4(».توانيم امتيازاتي از دشمن بگيريم ما مي

ــود كــه    در مجمــوع، طــي ايــن مباحــث منظــور از تحــول در اســتراتژي جنــگ آن ب
هاي اساسي در امـر   ها كنار گذاشته شود و همچنين، امكان رفع نقايص و ضعف زدگي شتاب

زدگي به عنوان يكي از موانع عمده اقـدام صـحيح و    ها، شتاب در اين بحث. دجنگ فراهم آي
حل مشكالت، و همچنين يكي از آثار منفـي ايـن اسـتراتژي مطـرح شـد و ايـن نكتـه كـه         

de  .شود، مورد تأكيد قرار گرفت زدگي مي  باعث شتاب "استراتژي جنگ محدود"
fam

og
ha

dd
as

.ir



  153تغيير موازنه به نفع ايران  

اد ترديد و ابهام دائمـي در پيشـبرد   فرماندهان سپاه ادامه اين استراتژي را به معناي ايج
نظر خود مبني بـر   جنگ دانسته و نظر امام را درباره لزوم ادامه نبرد دليلي بر درستي صحت

در جمـع  ) محسـن رضـايي  (فرمانـده كـل سـپاه    . لزوم تغيير اين اسـتراتژي عنـوان كردنـد   
  :فرماندهان در اين باره گفت

. ابهـام در اسـتراتژي و ترديـد در اسـتراتژي    . تاولين ترديد، ترديد در مقابـل جنـگ كنـار رفـ    «
ترين عامل و مشكلي كه ما تا كنون در جنگ داشتيم همين بود كه نهايت جنگ كجاست؟  مهم

] بصره ـ عمـاره  [گفتند تا جاده  دانستند، بعضي مي ها نهايت نظامي را بصره و سليمانيه مي بعضي
هر كدام از ما يك فكري . ي ادامه بدهيمهاي سياس برسيم كافي است، آن موقع از طريق فعاليت

كرديم و اين اولين ترديد حل شد و اين ترديد هم مؤثرترين ترديد بود، چرا كه آثار بنيادي و  مي
  ».گذارد اساسي در تمام اركان مي

زدگي و انجام جنـگ درازمـدت بـه      البته، اين مسئله نيز مورد توجه بود كه فرار از شتاب
  :فرمانده سپاه گفت. ي شدن و ايجاد وقفه در عمليات نيستمعناي تعطيل و طوالن

نكته ديگري . امام در سرعت جنگ نظر داشتند و اين كه از طريق نظامي جنگ ادامه پيدا كند«
استمرار . امام بسيار به استمرار عمليات توجه داشتند. كه امام تأكيد داشتند، استمرار عمليات بود

استمرار عمليات يعني ايـن  . كند ر عمليات باشد، خيلي فرق ميزدگي د عمليات با اين كه شتاب
. كه جنگ براي ما يك انقالب است و اين انقالب بايد ادامه پيدا كند، بايد حيـات داشـته باشـد   

  )5(».استمرار عمليات و كوتاه كردن زمان استراتژي، نه كوتاه كردن زمان يك عمليات
كار درازمدت به عنوان محور اساسي خطوط در اين مباحث، لزوم افزايش توان خودي و 

  .ترسيم شده در مسئله تغيير استراتژي مورد اتفاق نظر قرار گرفت
  

  لزوم افزايش توان و گسترش سازمان رزم
در تغيير استراتژي جنگ، كيفيت و كميت توان رزم يكـي از موضـوعات اساسـي بـه شـمار      

توان رزمي دشـمن، در شـرايط سـخت    اين مسئله با توجه به افزايش قابل مالحظه . رود مي
فرماندهان سپاه توان رزم خودي را نه . پس از عمليات بدر و براي ادامه نبرد، بسيار مهم بود

دانستند،  تنها براي پيروزي نظامي بلكه براي ادامه جنگ با محوريت ديپلماسي نيز كافي نمي
de  .تر بود زيرا توان نيروهاي خودي به مراتب از توان دشمن ضعيف
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  :چنين بود )1364(توانايي نظامي عراق بنابر اطالعات موجود 
؛ سه تيپ مستقل زرهـي  )17و  12، 10،  6، 3(پنج لشكر زرهي  :نيروهاي زرهي و مكانيزه

گارد  4و  3(؛ دو تيپ مستقل مكانيزه )5و  1(؛ دو لشكر مكانيزه )گارد جمهوري 2و  1، 10(
گردان تانك و نفربر با استعداد هر كدام بين  120به طور كلي، توان زرهي عراق، ). جمهوري

  .شد زره پوش مي 6000تا  5400دستگاه بود كه در مجموع، شامل  50تا  45
لشكر كه پـس از   15؛ 11و  8، 7، 4، 2پنج لشكر سازماني، شامل لشكرهاي  :نيروي پياده

، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 16، 15، 14شروع جنگ سازماندهي شدند شـامل لشـكرهاي   
تيپ مسـتقل   70تيپ مستقل نيروي مخصوص كماندويي؛  10؛ 35، 31، 28، 27، 26، 24

كه از نيروهاي احتياط ارتش عراق سازماندهي شده و بيشتر، مأموريت پدافنـد از مواضـع را   
  .شدند گردان را شامل مي 550در مجموع، نيروهاي پياده ارتش عراق . دار بودند عهده

                                                                 

 به مقايسه زير توجه كنيد. گسترش توان رزم ارتش عراق بعد از انقالب اسالمي و به خصوص بعد از شروع جنگ انجام گرفت:    
  )گزارش(زمان مورد بحث  در آستانه جنگ قبل از انقالب

  تن960000 هزار تن220تا195 تن175000: نيروي زميني
  تن35000 تن25000 تن22000:نيروي هوايي و پدافند هوايي

  تن10000 تن7000 تن6000: نيروي دريايي
 - - تن53000پليس و گارد مرزي

 - - تن6000: چريك مسلح
  شش تا هفت هزار دستگاه - دستگاه4800: تانك و نفربر
  قبضه2500 - قبضه900: توپ صحرايي
  :انقالب اسالمي، نيروي زميني دشمن در قالب سه سپاه سازماندهي شده بودقبل از پيروزي 

  .پياده كه بيشتر در شمال عراق مستقر بودند 8و  7، 4، 2سپاه يكم، شامل لشكرهاي  - 
  .زرهي كه در جبهه مياني بودند 10و  6، 3سپاه دوم، شامل لشكرهاي  - 
  .وب مستقر بودندمكانيزه كه در جن 5و  1سپاه سوم، شامل لشكرهاي  - 

  .تيپ مستقل نيز وجود داشتند 12عالوه بر اين، 
مكانيزه و سـپس زرهـي    12لشكر : پس از تصميم دشمن براي تجاوز به ايران، در مدت كوتاهي استعداد ارتش اين كشور افزايش يافت

هـاي   مـيالدي، تشـكيل تيـپ    1975و  1949پياده از نيروهاي پليس تشكيل شد؛ و باالخره، با احضار متولدين  11تشكيل شد؛ لشكر 
پس از شروع جنگ و گذشت پنج سـال از آن و بـا وجـود وارد آمـدن تلفـات و      . آغاز شد 800و  700،  600، 500هاي  جديد با سريال

گيـري انجـام شـد كـه صـرف نظـر از        خسارات فراوان به ارتش عراق، باز هم گسترش، افزايش و تقويت سازمان و امكانات به نحو چشم
هـا، از عوامـل    شتيباني و امكانات حاميان خارجي، حضور همه جانبه اين كشور در جنگ و به كارگيري كليه امكانات در خدمت جبهـه پ

  .رود گسترش توان ارتش بعث به شمار مي
  .اقدام كرداي  ها و لشكرهاي تازه طي اين مدت، دشمن نيروي زميني خود را از سه سپاه به هفت سپاه گسترش داد و به تأسيس تيپ

de  )34، ص 1365، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، مسائل اساسي جنگ و سپاه پس از بدر، 0635سند شماره (
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توپخانه به طـور سـازماني در اختيـار ارتـش عـراق بـود كـه داراي        گردان  120 :توپخانه
در مجموع، . متري و كاتيوشا بودند ميلي 180، 155، 152، 150، 130، 122، 120هاي  توپ

اي را  قبضه توپ با مهمات نامحدود امكان اجراي آتش در سطح بسيار گسترده 2500حدود 
  )6(.براي عراق فراهم آورده بود

توان به گزارش زير كه در  ها و قدرت تحرك و جابجايي ارتش عراق، مي اييدر زمينه توان
  :وسيله واحد اطالعات نظامي سپاه تهيه شد، توجه كرد آن هنگام به

  .دشمن در هر زمان توانايي جابجايي سه لشكر پياده را در هر منطقه دارد - 
هار الي پنج روز دشمن در هر زمان داراي پنج لشكر زرهي و مكانيزه هست كه طي چ - 

  .قابليت مانور و جابجايي سريع آنها را دارد
تواند چهار تيپ نيروي مخصوص و بيست تيـپ پيـاده خـود را     دشمن در هر زمان مي - 

  .آزاد كرده و جلوي رزمندگان قرار دهد
سـاعت از منطقـه عمـاره بـه منطقـه       24دشمن توانايي دارد يك تيپ پيـاده را طـي    - 

را از جبهه فكه هنگام غروب آزاد  68، تيپ 4راي مثال در والفجر ب. پنجوين جابجا كند
وارد ) ص(حضـرت رسـول    27در مقابـل لشـكر    1904كرد و شب بعـد در ارتفاعـات   

  .عمليات كرد
ساعت و از عماره به  72دشمن توانايي دارد يك تيپ زرهي را از شمال به جنوب طي  - 

  .ساعت جابجا كند 12بصره طي 
آوري كـرده و در نقطـه ديگـر     گردان توپخانه را از خط جمـع  40دارد دشمن توانايي  - 

  .متمركز كند
  .ماه بمباران و فشار هوايي را به گستردگي عمليات بدر داشته باشد تواند يك دشمن مي - 
  .از محور حمله ايران اطالع پيدا كند% 60تواند به ميزان  دشمن از لحاظ اطالعاتي مي - 
  .اي اداره كرده است افراد خود را با روش تشويق و تنبيه تا اندازهارتش عراق روحيه  - 
در همين حال دشمن توانايي اداره دو عمليات همزمان به وسعت سه تا چهار لشكر را  - 

  )مانند عمليات بدر. ( ندارد
  .تواند محور حمله ايران را اگر در سه يا چهار نقطه مختلف باشد، پيدا كند دشمن نمي - 
  .هاي محدود ولي مستمر را ندارد ز نظر روحي و رواني تحمل عملياتدشمن ا - 
هاي كوچك، از نيروهاي كيفي خـود در آنهـا    دشمن به دليل كم ارزش بودن عمليات - 

de  .كند استفاده نمي
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  :عالوه بر اين، در مورد استفاده از توان ملي طرفين جنگ، مقايسه زير قابل توجه است
  .باشد سه برابر ما مي) يتي كمتر از يك سوم جمعيت ايرانبا جمع(نيروي پياده عراق  - 
  .ميليون جمعيت خود، يك ميليون را مسلح كرده است 13عراق از  - 
گردان آزاد با مـا   300كنيم، ولي عراق قادر است با  گردان آفند مي 100ما با حداكثر  - 

  .مقابله كند
ني شايد سه لشـكر در خـط   لشكر سازما 12االن، در سرتاسر خط پدافندي دشمن، از  - 

قـوي  . اينها، كارشان آموزش و مانور است. لشكر آزاد است 9يعني چيزي حدود . باشد
كنيم، با انبـوه تانـك و زرهـي و آتـش مقابـل مـا حاضـر         شوند و هر جا ما تك مي مي
اين تـوان بـه درد   . گردان در اختيار دارد 80در همين شرايط، سپاه حداكثر . شوند مي

تيـپ و   30الي  20شود، تازه  وقتي توان ما تمام مي. خورد روز جنگ مي حداكثر هفت
  )7(.شود لشكر زرهي و مكانيزه، تازه نفس و سر حال وارد ميدان مي

برادر غالمعلي رشـيد در ايـن   . اين نابرابري، در زمينه آتش توپخانه، به مراتب، بيشتر بود
  :باره اظهار داشت

وله مصرف كنيم، دشمن بـا يـك ميليـون و دو ميليـون گلولـه      هزار گل 100اگر ما در عملياتي «
  ».توان آتش عراق شايد دهها برابر ما باشد. دهد جواب مي

  :وي در مورد جنگ هوايي نيز گفت
به ) جبهه(آسمان . گفتيم برتري هوايي مال دشمن است، االن اين طور نيست ما يك زماني مي«

فروند جنگنده به كـار   50هوايي يعني اين كه مثالً ما برتري . طور مطلق در اختيار دشمن است
بيني آسمان پر از هواپيماهاي دشمن است  فروند، ولي االن در عمليات مي 150بگيريم و دشمن 

  )8(».و ما هيچ نداريم و چيزي كه آنها را بزند، هم نداريم
هاي  حعالوه بر ضعف جبهه خودي در زمينه زرهي، امكانات ضدهوايي، آتش و حتي سال

  .ضدزره، سازمان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي نيز بسيار ضعيف بود
با توجه به اين عوامل به طور طبيعي، به كارگيري اصول جنگ در يك نبـرد بـه شـدت    

در اين شرايط، فرماندهان سپاه به اين نتيجه رسيدند كه ادامه نبرد با اتكا . نابرابر، ميسر نبود
  .نيست پذير به توان موجود امكان

و امكانـات و  ) نيـرو و يگـان  (افزايش توان رزم، مستلزم تغييرات اساسي در سـازمان رزم  
دانستند شرايط اقتصادي كشور و موانع موجود بر  اما فرماندهان سپاه چون مي. تجهيزات بود

deهـاي   به دليل مخالفت قـدرت (ماندگي  سر راه تأمين امكانات و تجهيزات الزم و جبران عقب
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هاي لجستيكي است، به ناچار، گسترش سازمان رزم را  يابي به نيازمندي نع از دستما) بزرگ
از نظـر امكانـات و   (از اين رو، برآوردها، به وضعيت و شـرايط موجـود   . مورد توجه قرار دادند

  .بستگي داشت) تجهيزات
يافت، براي گسترش سازمان رزم جهت ادامه جنگ، با وضع كنوني بـه   در راستاي اين ره

از نظـر  . گردان نيرو نياز بـود  1200لشكر يا  120لشكر و جهت شكست كامل عراق، به  50
بايست به  پذير نبود و مي گردان، پيروزي نظامي امكان 1200فرماندهان سپاه با توان كمتر از 

  .شد تر اكتفا مي هاي محدود هدف
ن در پـرده  لشكر مورد موافقت همه فرماندهان سپاه بود، امـا عملـي شـدن آ    120طرح 

  :ترين موانع براي تحقق اين برآورد عبارت بودند از ابهام قرار داشت مهم
ضـعف آمـوزش و    - 2عدم تناسب شـرايط و سـاختار كشـور بـا اجـراي ايـن طـرح؛         - 1

كادر فرماندهي  1200لشكر، به 120محدوديت زمان براي كادرسازي، زيرا براي سازماندهي 
كـادر   32000كـادر فرمانـدهي گروهـان و     18000كادر فرمانـدهي گـردان،    6000لشكر، 

  )9(.فرماندهي دسته نياز بود
مسئله ديگري كه ذهن فرماندهان را بـه خـود مشـغول كـرده بـود، كمبـود امكانـات و        

از نظر آنها براي ادامه جنگ بايستي امكانـات كشـور بـيش از گذشـته مـورد      . تجهيزات بود
اي از ابهـام قـرار    موجود، نتيجه ادامه نبرد در هالهگرفت و با توان و امكانات  استفاده قرار مي

اين مسئله پس از عمليات بدر مورد توجه بيشتري قرار گرفت، به همين دليل برخي . داشت
برادر رحيم صـفوي، فرمانـده نيـروي    . فرماندهان سپاه حاضر به انجام عمليات در فاو نبودند

  :ظور بررسي عمليات فاو تشكيل شد، گفتاي با فرمانده سپاه كه به من زميني سپاه در جلسه
هاي رمضان، والفجرها، و حتي خيبر و بدر به اين نتيجه قطعي رسيديم كه  ما با تجارب عمليات«

توانيم عمليات گسـترده داشـته باشـيم، ايـن عمليـات       با اين مقدورات و امكاناتي كه داريم نمي
اين تـوان مـا در    …پاسداران نيست  گسترده در توان جمهوري اسالمي است، اما در توان سپاه

خواهيم برويم در فاو بجنگيم، باز  بدر نكشيد و شكست خورديم، االن با همين توان مي] عمليات[
  )10(»…خوريم  شكست مي

  :برادر غالمعلي رشيد، يكي ديگر از فرماندهان ارشد سپاه نيز در اين باره گفت
يك اسبابي بايد فراهم  …له بزرگ انجام دهد اين تواني كه االن هست، ديگر قادر نيست معام«

  )11(».آن اسباب نيست و دوباره بايد برگرديم. گيريم، بتوانيم بمانيم اي كه مي شود كه تكه
deلزوم انجام عمليات موفق، مسئله ديگري بود كه نوعي بـازنگري نسـبت بـه تـوان مـورد      
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هـاي بـزرگ    انجـام عمليـات  زيرا، پس از سه سال نبرد و . كرد استفاده در جنگ را طلب مي
اي بـود كـه    رمضان، والفجـر مقـدماتي، خيبـر و بـدر، شـرايط داخلـي و خـارجي بـه گونـه         

  .ساخت گذاري بيشتر را براي پيشبرد جنگ ضروري مي سرمايه

  وحدت فرماندهي
بـروز  . پس از عمليات بدر، شاهد شكل جديدي از حضور سـپاه و ارتـش در جنـگ هسـتيم    

هاي بدر، كميـل و قـادر، كـه در مقطـع      دست آمده پس از عملياتبرخي مسائل و نتايج به 
صورت گرفت، نشان داد كه ادامه جنـگ بـا وضـعيت     1364تا تابستان  1363زماني اسفند 

ها به داليل گونـاگون قـادر نيسـتند بـه روش ادغـام و يـا        كنوني ميسر نيست و اين سازمان
، براي اولين بار در طول جنـگ بـه طـور    از اين رو. ديگر، عمليات كنند واگذاري يگان به يك

  .ديگر جدا شدند كلي از يك
با فـراز و نشـيب و    1364روند حضور سپاه و ارتش در جنگ از آغاز تجاوز عراق تا سال 

در آغاز جنگ، ابهت ارتش در ميان نخبگان سياسـي و تـوده   . گرايي و واگرايي همراه بود هم
مسلح براي مقابله با ارتش عراق انتظاراتي داشته مردم موجب شد كه از اين سازمان ديرپا و 

صدر در فرماندهي جنگ و  در اين حال، سپاه در وضعيت ديگري بود؛ قرار گرفتن بني. باشند
در ايـن دوره،  . تجربگي سپاه موجب شد كه توان اين سازمان به كلي ناديده گرفته شود و بي

رفت و سـپاه در كردسـتان،    مار ميكننده در سرنوشت جنگ به ش ارتش تنها سازمان تعيين
صدر و ارتـش   در اين حال، شكست بني. دار و در منطقه جنوب، در حاشيه قرار داشت ميدان

و قابليـت سـپاه و نيروهـاي مردمـي در      1359هاي كالسـيك نيمـه اول سـال     در عمليات
رويــارويي بــا دشــمن بــه خصــوص در عمليــات فرمانــدهي كــل قــوا، خمينــي روح خــدا،  

صدر از فرماندهي كل قوا انجـام شـد، اميـد بـه      كه پس از عزل بني) دارخوين 23/3/1360(
در واقـع، پـس از آن كـه    . مندي از نيروهاي انقالبي را براي مقابله با متجاوز افزايش داد بهره
جمهور وقت از فرماندهي كل نيروهاي مسلح و رياست جمهوري بركنار و راه  صدر، رييس بني

اللهي به صحنه نبرد هموار شد، كشـور توانسـت از تـوان     انقالبي و حزببراي ورود نيروهاي 
همچنين، در نيروي زمينـي ارتـش   . مند شود بسيار زياد نيروهاي مردمي در قالب سپاه بهره

 )ع( االئمه اللهي زمام فرماندهي را در دست گرفت و به تدريج از عمليات ثامن نيز جريان حزب
                                                                 

 1378، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، تهران، ها جنگ عراق و ايران، رويارويي استراتژياردستاني حسين، : ك به.ر.  de
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بـه بعـد، ارتـش و سـپاه، در شـكل      ) 1360آذرماه سـال  (قدس ال و به ويژه از عمليات طريق
جديدي از فرماندهي مشترك ميدان نبرد را به دست گرفتند و توانستند با وحـدت كلمـه و   

نقش ارتـش در ايـن   . دلي، مناطق اشغالي را از لوث دشمن متجاوز پاك كنند ياري و هم هم
امي نيروهاي انقالبي كه با ابتكـارات  هاي نظ برهة جنگ، در كمك به سپاه و پذيرفتن توانايي

آنها كـه  . خود، موازنه را به نفع جمهوري اسالمي به هم زدند، در خور تحسين و ستايش بود
صـدر، در ذائقـه داشـتند،     تلخي دوره فترت و ناكامي ميدان نبرد را در زمان فرماندهي بنـي 

پيروزي تبـديل شـود،    وجود برادران سپاهي را در كنار خود كه موجب شد، روند شكست به
  .قدر دانسته و در فتوحات به دست آمده ايفاي نقش كردند

اين روند، تا فتح خرمشهر و سپس عمليات رمضان ادامه يافت اما پس از آن به دليل بروز 
نظر  آمده، اختالف گشايي از موانع پيش حل جهت گره مشكالت در صحنه جنگ براي ارائه راه

ها مانع از بروز  بار، برخالف دوران فتح و پيروزي كه موفقيت اين. ميان ارتش و سپاه ظاهر شد
لحاظ نقش مستقل هر يك از اين نيروها،  ها خود را نشان دادند و به بود، كاستي ها شده ضعف

عالوه، به دليل روشن نبـودن   به. ها براي ديگري ميسر نبود گيري يكي از اين سازمان تصميم
و سپاه در دوران فتح و اداره جنگ در نزد مسئوالن سياسي، نقش هر يك از نيروهاي ارتش 

گيري به نفع ديگري و يـا ترسـيم نـوع     اي نيز وجود نداشت كه با تصميم كننده معيار تعيين
از اين رو، با وجود بروز اختالف . جديد از همكاري براي آنها، مسئله را به نقطه روشني برساند

هـاي رمضـان،    سـبك گذشـته ادامـه يافـت و عمليـات     ميان سپاه و ارتش، همكاري آنها به 
  .با مشاركت ارتش و سپاه انجام شد 1عقيل، محرم، والفجر مقدماتي و والفجر  بن مسلم

سخت و پيچيده شدن جنگ و بروز تفاوت بينش ميان اين دو سازمان و برخـي عوامـل   
د تأكيد كرد كـه  باي. ها، موفقيت موردنظر به دست نيايد ديگر موجب شد كه در اين عمليات

اي كه ادامه همكاري  اختالف اين دو سازمان به اوج خود رسيد به گونه 1در عمليات والفجر 
و عمليات بزرگ  3و  2با اين حال، عمليات محدود و موفق والفجر . رسيد ناممكن به نظر مي

كـه  ) خيبـر ( 1362همچون گذشته انجام شـد، امـا بـراي عمليـات بـزرگ سـال        4والفجر 
يزي آن نيز توسط سپاه صورت گرفته بود به درخواست سپاه، فرماندهي كل در جنگ ر طرح

، آقاي هاشمي رفسنجاني را بـه عنـوان فرمانـده عـالي جنـگ      )ره(ايجاد شد و امام خميني 
  .را تشكيل داد) ص(االنبيا  كرد و به اين منظور آقاي هاشمي قرارگاه مركزي خاتم تعيين

اه تابعه با نام نجف و كربال بود كه نيروهاي ارتـش تحـت امـر    اين قرارگاه داراي دو قرارگ
deبدين ترتيب كه سپاه سـه  . قرارگاه كربال و نيروهاي سپاه تحت امر قرارگاه نجف قرار گرفتند
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زرهي را كه در خط پدافندي مستقر بود  92يگان در اختيار ارتش قرار داد و ارتش نيز لشكر 
ريزي شد و سپاه و ارتش بـه   در چنين شرايطي طرح عمليات خيبر. در اختيار سپاه گذاشت

هـايي را تحـت امـر     طور مستقل در منطقه هورالهويزه و زيد دست به عمليات زدند و يگـان 
هـا دسـت    سپاه در عمليات خيبر با وجود آن كه نتوانست به همه هدف. ديگر قرار دادند يك

ت به عمليـات زد ولـي در همـان    ارتش نيز در زيد دس. يابد، اما جزاير مجنون را تصرف كرد
روز قبـل از   20بدين ترتيب، ستاد فرماندهي جديد كه . شب اول بدون پيشروي متوقف شد

روز بعد از اين عمليات عمالً منتفي شد و باز اوضـاع بـه    10عمليات خيبر تشكيل شده بود، 
بـا عناصـر    )ص(ااالنبيـ  پس قرارگاه تاكتيكي خاتمشكل سابق در آمد؛ با اين تفاوت كه از اين 

  .كرد شد، مسئله را حل مي معدودي در مواردي كه عدم توافق دو طرف موجب توقف كار مي
بر اسـتقالل عمـل از ارتـش اصـرار     ) 1362نيمه سال ( 4سپاه در پايان عمليات والفجر 

  .داشت و بدنبال اين بود كه عمليات خيبر را نيز مستقل به انجام رساند
ديگر جايگزين طرح قبلي شد و بر مبناي آن مقرر شد، اگر  بعد از عمليات خيبر طرحي

ارتش و سپاه هر كدام طرحي را ارائه دادند كه به تصويب رسيد، خـود، فرمانـدهي آن را بـه    
هـاي عمليـاتي زيـد و     در ادامه كار، ارتش طرح. عهده بگيرند و ديگري تحت امر خواهد بود

را ارائه داد و پيگيري كرد، اما سرانجام، ) شدهانجام ن 8والفجر (كوشك و سپس عبور از اروند 
در اين حال، بار ديگر سپاه انجام عمليات در . ها به دليل ابهامات فراوان، متوقف شد اين طرح

هور و تكرار عمليات خيبر را پيشنهاد كرد و با تصويب آن، فرماندهي جنگ به سپاه واگـذار  
صياد شيرازي در اين عمليات بـه عنـوان   ) شهيد(سرهنگ . شد تا عمليات بدر را انجام دهد

پس از آن كه عمليات بدر، به اهداف خود دست نيافـت،  . جانشين فرمانده سپاه فعاليت كرد
فرماندهي جنگ براي انجام عمليات كميل به ارتش واگذار شد تا با تحت امر گـرفتن سـپاه   

  .اگون انجام نشدهاي گون اين عمليات نيز به دليل ضعف. آثار عمل بدر را خنثي كند
پس از منتفي شدن عمليات كميل، فرماندهي جنـگ از سـپاه و ارتـش خواسـت بـراي      

سپاه طرح عمليات محدود، عمليـات در هـور و   . هاي آينده طرح عملياتي ارائه دهند عمليات
انجام عمليات در فاو را پيشنهاد كرد و مقرر شد ارتش نيز در مناطق سومار، سيدكان و يكي 

اما در عمل، فقط در منطقه سـيدكان عمليـات قـادر    . محدود، عمليات انجام دهددو منطقه 
هاي سپاه تحـت امـر فرمانـدهي ارتـش قـرار       در اين عمليات كه تعدادي از يگان. انجام شد

  .داشتند، موفقيتي حاصل نشد
deهايي  هايي بودند كه سپاه و ارتش در آنها، يگان هاي كميل و قادر آخرين عمليات عمليات
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پس از اين دوره، صـورت جديـدي از حضـور    . ديگر را تحت امر عملياتي خود، داشتند يك از
سپاه و ارتش در جنگ شكل گرفت كه بر مبناي آن، سازمان پيشنهاد دهنده در فرماندهي، 

و از همين زمان نيز چالش در روابط . كرد طراحي و اجرا به طور مستقل اقدام به عمليات مي
ل كاهش يافت؛ زيرا ميدان نبرد به طـور مسـتقل بـه وسـيله سـازمان      ارتش و سپاه به حداق

هـاي جـانبي    ديگر تنها كمـك  شد و اين دو سازمان به يك پيشنهاد دهنده عمليات اداره مي
شد  هاي ارتش بيشتر شامل پشتيباني آتش، هوانيروز و نيروي هوايي مي كردند كه كمك مي

هاي مهندسـي و خـدمات بهـداري     ، فعاليتها هاي سپاه شامل واگذاري برخي يگان و كمك
  .بود) خصوصاً در موارد شيميايي(

توان عمليات قادر را آخرين عملياتي دانست كه در آن، ارتش نقش مؤثري در جنگ  مي
به دليل جدا شدن از سپاه و به لحاظ بافت سازماني ) 1364سال (ارتش از اين پس . ايفا كرد

انجام عمليات بزرگ و تعيين كننده نشـد و تعـدادي    تا پايان جنگ موفق به …و روحيه و 
عمليات محدود و كوچك بر روي برخي ارتفاعات در جبهه مياني، غرب و گاهي جنوب انجام 

بـه  . اما در اين دوره، سپاه به سازمان تعيين كننـده و پـيش برنـده جنـگ تبـديل شـد      . داد
يل سه نيـروي زمينـي،   مبني بر تشك 1364شهريور  26در) ره(خصوص، حكم امام خميني 

  .دريايي و هوايي سپاه موجب تقويت بيشتر اين سازمان و توان رزم آن شد
فرماندهي و امكانات و ارتش ) صدر پس از عزل بني(در روندي كه بيان شد، در دوره اول 

گيري شد  و سپاه به طور كامل در خدمت جنگ بود، لذا وحدت كامل، موجب فتوحات چشم
ديگر نبرد را  در دوره دوم، اين دو سازمان با اختالف و چالش در كنار يك. نبودكه قابل تصور 

در دوره سوم، سپاه و ارتش . ترين مسئله، وحدت فرماندهي بود در اين زمان مهم. ادامه دادند
اين شكل از همكاري نيز . ديگر به انجام عمليات دست زدند هايي به يك با مأمور كردن يگان

  .به عالوه، به طور واضح نقش اين دو سازمان در جنگ مشهود نبود. مشكل نبود بي
در دورة چهارم، يعني استقالل كامل اين دو سازمان، مشكل ديگري بـروز كـرد و تـوان    

هاي ارتش از جنگ،  حذف توان و تجهيزات و سالح. قابل مالحظه ارتش از جنگ حذف شد
در اين دوره، تـوان ارتـش بـه    . رد آمدگيري و اقدام وا ضربه ديگري بود كه بر قدرت تصميم

توان گفت، سپاه در شرايطي بار  از اين رو، مي. ها قرار داشت ميزان محدود در خدمت عمليات
كشيد كـه ابزارهـا و امكانـات مـورد نيـاز را در       به دوش مي) به بعد 1364از سال (جنگ را 

  .اختيار نداشت
deد جنگ كوشيد و بـه طـور مسـتقل بـه     در دوره جديد، سپاه با تمام توان خود در پيشبر
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، 4، كـربالي  )فـتح فـاو  ( 8هاي بزرگي همچون؛ والفجـر   طراحي، فرماندهي و انجام عمليات
عـالوه بـر ايـن، در    . ؛ مبادرت ورزيد10و والفجر  2المقدس  ، بيت)جنگ شلمچه( 5كربالي 

راتژي دفـاع  شرايطي كه دفاع از زمين استراتژيك فاو به عهده سپاه بـود، ايـن سـازمان اسـت    
عمليـات محـدود و ايـذايي را     20متحرك عراق را نيز با شكست مواجه سـاخت و بـيش از   

اندازي قرارگاه رمضان، جبهـة   اين سازمان، با راه 1364به عالوه، از سال . طراحي و اجرا كرد
  .شمال عراق را نيز فعال كرده و معارضان عراقي را در آن جبهه با رژيم عراق درگير كرد

به دليل اطالعات بسيار جزيي و دقيق كـه امريكـا    4ين ميان، فقط عمليات كربالي در ا
ولي ايـن ناكـامي   . با ناكامي مواجه شد پس از افشاي ماجراي مك فارلين به عراق داده بود

بالفاصله در اقدامي مبتكرانه از سوي فرمانـدهي كـل سـپاه بـرادر محسـن رضـايي كـه بـا         
  .جبران شد 5بود، در عمليات كربالي گيري ارتش عراق همراه  غافل

گيري و اقدام، در جنگ تحول عظيمي ايجـاد   توان گفت، با شفاف شدن روند تصميم مي
ها، عرصه را به شدت بر  شد و سپاه با جسارت و پايداري در ميادين نبرد و فعال كردن جبهه

را نسبت به آينـدة  المللي اين رژيم  اي و بين دولت و ارتش عراق تنگ كرد و متحدان منطقه
در  598نامـه   جنگ در نگراني و اضطراب فرو برد و آنها را واداشت تا نسبت به تصويب قطـع 

  .و دخالت مستقيم در جنگ اقدام كنند 1366تير 

  نبرد  تسلط مجدد بر ميدان

بـه ميـزان قابـل    ) 1365تـا   1364(هـاي جمهـوري اسـالمي در ايـن دوره      دامنه عمليـات 
از نظر كميت (در دوران جنگ   شايد بتوان گفت، بيشترين عمليات. افتاي افزايش ي مالحظه
هاي ايذايي، محدود، متوسط و  ضمن آن كه انواع عمليات. در اين مقطع انجام شد) و كيفيت

هـاي   هاي نظامي اين مقطع، توسـعه عمليـات   از جمله ويژگي. بزرگ، مورد توجه قرار گرفت
ت چريكـي و بـا كمـك نيروهـاي اتحاديـه ميهنـي       نامنظم بود كه قرارگاه رمضان بـه صـور  

  .هاي شمال عراق، عليه مواضع ارتش عراق اجرا كرد كردستان عراق و برخي ديگر از گروه
را طراحي و اجـرا   5، كربالي 4، كربالي  8در اين دوره، سپاه سه عمليات بزرگ والفجر 

                                                                 

  اي اساسي براي توانايي ارتش عراق در مقابله  هاي نظامي امريكا، پشتوانه اطالعات و شناسايي ساله، به ويژه پس از فتح خرمشهر، 8در طول جنگ
السـامرايي، ترجمـه عـدنان     ، نوشته سرلشكر عراقي، وفيـق هاي شرقي ويراني دروازهكتاب : براي اطالع بيشتر رجوع كنيد به. با جمهوري اسالمي بود

de  .1377ات، تهران، قاروني، مركز فرهنگي سپاه، معاونت انتشار
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هاي قدس و عاشورا در  عمليات به عالوه، براي اولين بار، پنج عمليات محدود را با عنوان. كرد
گيري كرد كه اقدامات نظامي جمهوري اسالمي  توان نتيجه مي. انجام داد) هورالهويزه(جنوب 

اي كه در پايـان   كه سپاه مجري آن بود، در مقطع سوم در جبهه جنوب متمركز بود به گونه
  .ر كرداين مقطع موازنه نظامي به طور كامل به نفع جمهوري اسالمي ايران تغيي

ها  كش فارس عليه نفت عراق نيز در اين مقطع عالوه بر گسترش اقدامات نظامي در خليج
و حمله به تأسيسات نفتي و جنگ شهرها، براي اولين بار پس از مرحله اشـغال در شـهريور   

دفاع (، دست به تحرك نظامي در نوار مرزي زد و تحت عنوان استراتژي دفاع متحرك 1359
  .مليات انجام دادچندين ع) فعال

هـاي محـدود جمهـوري اسـالمي و      در اين بخش، توضيحات مختصري دربارة عمليـات 
  .هاي بزرگ آورده شده است تري در مورد عمليات مطالب مشروح

  1364عمليات محدود، حركت اصلي سپاه در تابستان 

در ) 1364به عنـوان عمليـات بـزرگ سـال     (سازي منطقه فاو  بروز مشكالت فراوان در آماده
داد به زمان بيشـتري بـراي فـراهم     گيري و موضوعات ديگر، نشان مي زمينه مهندسي، غافل

شدن مقدمات عمليات نياز است، و از سوي ديگر بازتاب و تأثير سياسـي ـ نظـامي عمليـات     
مـورد  ) فـاو (موجب شد كه از اوايل تيرماه عمليات محدود به موازات عمليات اصلي  1قدس 

فرمانده سپاه در جمـع كليـه   . و به تدريج، اهميت بيشتري به آن داده شود توجه قرار گرفته
ضمن بيـان ضـرورت و انجـام عمليـات      1364خرداد  30ها در  ها و يگان فرماندهان قرارگاه

  :هاي اين نوع عمليات گفت محدود، در مورد هدف
بايستي سه برنامه اصولي داشته باشيم؛ اول عمليات محـدود بـراي    در رابطه با جنگ ما مي …«

پـس، محـور اول، عمليـات محـدود      …. داشتن جنگ و به صدا درآوردن شيپور جنگ زنده نگه
اش هدف اين است كه ما شيپور جنـگ را مـدام داشـته باشـيم؛ حـرضِ       است كه در بعد بيروني
شود مرتب اين شيپور جنگ، اين رجز خواني  هر عمليات محدودي كه مي. المؤمنين علي القتال

اهللا بايـد مرتـب در تـداوم     شـاء  اين شيپور جنگ ان …مسلمين، اين به ميدان كشيدن امريكا و 
مان  داريم، مقاومت داريم، جنگ را زنده نگه اش اين است كه ما جنگ را گرم نگه بعد بيروني. باشد

اسـير گـرفتن و   . هاي محدود حتماً برادران ما بايد اسير بگيرند در اين عملياتالبته . را نگه داريم
هدف دوم، پيدا كردن روحيه بيشتر براي . نشان دادن و مصاحبه كردن با اينها تأثير مطلوبي دارد

deتجربه ثابـت كـرده اسـت، تيـپ و لشـكري كـه       . مردم، رزمندگان و ساختن تيپ و لشكرهاست
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اش را از دسـت   شـود، وضـع روحـي    رود، توانش فرسوده مي ور از بين ميكند، به مر عمليات نمي
. توانيم سازماندهي را قوي كنيم و توان رزمي خود را باال ببـريم  در نبرد است كه ما مي. دهد مي

  )12(».پس يكي از خطوط كاري ما انجام عمليات محدود است
  :برادر رضايي افزود

دشمن االن خـودش را بـه يـك جنـگ     . رژيم عراق است مسئله بعدي فشار استراتژيك نظامي به«
همه امكانات و ] بنابراين[فهمد كه ما كجا عمل خواهيم كرد،  مخصوصي با ما عادت داده است و مي

خطوط ديگر غير از اين خطـوط غيـر فعـال    . دهد تشكيالتش را آنجا جمع كرده و مقابل ما قرار مي
. خواهيم عمليـات انجـام دهـيم    كند مي اس ميتنها خط فعال دشمن خطي است كه احس. هستند
بـدر نيروهـاي   ] عمليات[قبل از . دشمن تمام نيروهايش را تعويض نمود 4والفجر ] عمليات[قبل از 

گيرد؟ به  ها صورت مي چرا اين تعويض. نيز همچنين 2والفجر ] عمليات[قبل از . در خط تغيير كرد
نيرويي نيسـتند  . فندي دارد، همه غيرفعال هستنداين دليل است كه نيرويي كه االن در خطوط پدا

يگـان   15كه مقاومت كنند، حال اگر ما بياييم تصور كنيم كه مثالً به صورت مـداوم، فـرض كنـيم    
در ايـن صـورت،   . شـود  عمليـات مـي   30داريم، هر يگاني در هر ماه دو عمليات انجام دهد، در ماه 

يـدي را بـه سـازماندهي رزمـي خـودش      گيـري جد  دشمن مجبور است يك فشار و يا يك جهـت 
تكـه نمايـد يـا مجبـور اسـت روي       دشمن يا بايد نيروهاي احتياط خودش را تقسيم و تكه. بقبوالند

آيـد تعـداد    وقتي به هر سپاه عراق حمله بشود، عـراق مـي  . گذاري بيشتري كند لشكرهايش سرمايه
در طيـب و شـرهاني،    10ي لشكر به عنوان مثال مواضع پدافند. گذارد زيادي تيپ در اختيارش مي

هـايش   جنگنـد، تيـپ   هاي اين لشكر نزد خودش نيست، هميشه دارند در بصره مي گاه تيپ اما هيچ
االن وضع دشمن بـه ايـن شـكل    . رود زير امر سپاه سوم كه حمالت ما را به بصره جواب بدهند مي

. كانات در آنها متمركـز اسـت  هستند، ام …هاي عراق كه در بصره و يا عماره و  است كه مثالً سپاه
وقتي امكانات قوي و متمركز دست اينها هست، آمادگي دارند كه . امكانات زيادي دست آنان هست

اما . كنند اگر از يك جا ما نيرويمان را وارد عمل كنيم، آنها نيز به صورت متمركزي با ما برخورد مي
ماند؛ يا بايد صـبر كنـد، منتظـر حملـه      ياگر در هفت جا با اينها برخورد كرديم، آن موقع دشمن م

گيـر نشـود، يـا بايـد بيايـد ايـن نيروهـايش را تجزيـه كنـد، و در مجمـوع            بزرگ ما بماند كه غافل
مجبـور  ] دشـمن . [گيري و يك تغيير اساسي در سازمان رزم دشمن بـه وجـود خواهـد آمـد     جهت
كيلـومتر مـرز،    1000طـول   دشمن مجبور است در. اش را در خط بياورد هاي اصلي شود گردان مي

اگـر بيايـد،   . باشـد  تواند فعال شود، چرا كه منتظر عمليات اصلي ما مي خودش را فعال كند، اما نمي
deجويي در قوا كرده و به عنوان احتيـاط قـوي و متمركـز در     نيروهايي را كه از خط آزاد كرده، صرفه
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اش موفق است و اگر در خـط   همه دستش نگه داشته، اگر نخواهد بيايد در خط، عمليات محدود ما
بياورد، ممكن است فكر كند ما در آينده عملياتي انجام دهيم، آن موقع نيرويي كه رفته در خط تـا  

در . مانـد  جويي در قوا بكند و بياورد با عمليات اصلي مقابلـه كنـد، عقـب مـي     بخواهد مجدداً صرفه
  ) 13(».دشمن است مجموع، يكي از اهداف عمليات محدود فشار استراتژيك بر

  :وي در ادامه از صحبت خود، درباره جنبة ديگري از عمليات محدود گفت
يعنـي دشـمن   . شود، عميات مهم شما نيز با اينها قـاطي اسـت   عمليات محدود وقتي انجام مي«

كنيد، آن موقع عمليات مهـم   منطقه حمله مي 30منطقه تحرك داريد، در  30بيند شما در  مي
گويد شـايد ايـن هـم يـك      كند، مي ق گم خواهد شد، حداكثر تا وقتي فكر ميشما در آن مناط

  )14(».دهد عمليات محدود باشد، لذا دشمن حساسيتش را از دست مي
هاي زيادي صورت گرفت و معيارهاي مختلفي مطرح شد  براي آغاز چنين حركتي بحث
  .ها بازشناسي شود تا عمليات محدود از ساير عمليات

زمان مـورد نيـاز    - 2ها،  تعداد گردان - 1: رهاي عنوان شده عبارت بودند ازترين معيا مهم
 )15(.تلفـات كـم   - 5زمـين محـدود،    - 4امكانات و تجهيزات مورد نياز،  - 3براي آماده شدن، 

هاي سياسي، نظامي يا اقتصادي نيز به عنـوان يـك عامـل مهـم      عالوه بر اين، داشتن هدف
  .مطرح شد

اي عمليات محدود از جمله مواردي بود كه در بارة آن اختالف شاخص نيرو و استعداد بر
 100گردان و برخي ديگـر تـا   40تا  30بعضي فرماندهان انجام عمليات با . نظر وجود داشت

  :از جمله برادر غالمعلي رشيد در اين باره گفت. دانستند گردان را عمليات محدود مي
تلفات كم بود و در فاصله زماني كم انجام شد، گردان هم داشت، ولي  120تا  100اگر عملياتي «

گردان مصرف شد و مدت زمانش زياد گرديد و تلفات هم باال  50محدود است ولي اگر عملياتي 
  )16(».رفت، اين گسترده است

هـاي رزمـي، نفـوذي و محـدود را چنـين       هاي تفكيك عمليات فرمانده سپاه نيز شاخص
  :برشمرد

عمليـاتي  . گذاريم عمليات گشتي رزمي ان باشد، ما اسم اين را ميعملياتي كه كمتر از يك گرد«
و . گـذاريم عمليـات نفـوذي    باشد، اين را اسمش را مي) يك تا سه گردان(كه در حد سه گردان 

عمليـات محـدود   . عملياتي كه در حد يك تا حداكثر سه لشكر باشد، اين عمليات محدود اسـت 
ن، قصد هست كه اگر بتوانيد زمين را نيز حفظ كنيد و اين است كه عالوه بر انهدام نيروي دشم

de  )17(».در عمليات محدود ما به دنبال زمين هم هستيم. نگه داريد
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  چگونگي پيشرفت كار
هـا موظـف    همة قرارگـاه  1364خرداد  30پس از مطرح شدن ضرورت عمليات محدود، در 

قبل از اين . نفوذي تعيين كنندهايي را براي عمليات محدود و يا  شدند در منطقة خود، محل
، تصـرف  1به عنوان مثال، پس از عمليات موفق قـدس  . تاريخ نيز تصميماتي اتخاذ شده بود

ويژه  155و ) ع(هاي امام حسن  هاي منطقه البيضه در شرق دجله به تيپ ها و كمين پاسگاه
اراهللا، تصرف منـاطق  در اين تاريخ، با پيشنهاد مسئوالن اطالعات قرارگاه ث. شهداء واگذار شد

 27متري در محـور فكـه بـه لشـكر      85اي  الرصاص در اروند و تپه ديگري از جمله جزيره ام
تير ماه نيز به عنـوان روزهـاي    20تا  15سيدالشهدا واگذار شد و  10حضرت رسول و تيپ 

ر قرارگاه سلمان نيز پيشنهادهايي ارائه كرد كه مـورد بررسـي قـرا   . انجام عمليات تعيين شد
شيخ آغاز به فعاليت كرد و بـه لشـكر    گرفت و در نتيجه، لشكر فجر در دو تپه در محور كاني

. سازي منطقه عملياتي داده شد در جبهة مياني نيز مأموريت شناسايي و آماده) ع(ثاراهللا  41
قرارگاه كربال نيز چند عمليات را در هور، چزابه و رودخانه ميمه در نظر گرفت كه بـه تيـپ   

هاي  همچنين طي مسافرت. واگذار كرد) ع(ابوالفضل  57و تيپ ) عج(عصر  ولي 7لشكر  بدر،
هـا   فرماندهي سپاه به غرب كشور مناطقي مشخص و به قرارگاه نجـف واگـذار شـد و يگـان    

هـاي تيـر، مـرداد و     در مجموع، در طي ماه. سازي را انجام دهند موظف شدند اقدامات آماده
  :و يا محور براي انجام عمليات به شرح زير در نظر گرفته شدنقطه  20شهريور نزديك به 

الرصاص، قطعه و سهيل در اروندرود، نقاطي در هور مانند البيضه و  در جنوب؛ جزاير ام - 
  .هاي موجود عراق در هور، زيد و نقاط ديگر يا برخي كمين

  .شيخ، چنگوله و قلعه آويزان در جبهة مياني؛ مناطقي از جمله كاني - 
  .در منطقة غرب؛ محورهاي نوسود، چوارتا و غرب سورن و محور قصرشيرين - 

ها موظف به انجام عمليات محـدود شـده    در اين خصوص نيز از آن جهت كه همه يگان
به طور كلـي، بـه پـنج محـور از ايـن      . هايي به آنان واگذار شد بودند، بدون استثناء مأموريت

محور نوسـود و چوارتـا در غـرب و    : رت بودند ازاين محورها عبا .مناطق توجه بيشتري شد
  .در جنوب) الرصاص و سهيل ام(البيضه، زيد و جزاير اروندرود 

                                                                 

 هايي صـورت   قرار گرفته بود عملي نشد و تنها در اين مدت، عمليات) سپاه(هايي كه مورد پيگيري جدي قرارگاه خاتم  با اين وجود هيچ يك از طرح
عمليات، گزارش آن را به ها به طور مستقل روي هدفي كار كرده و پس از انجام  گرفت كه قرارگاه خاتم سهم زيادي در آن نداشت و هر يك از يگان

de  .دادند ارائه مي) سپاه(قرارگاه خاتم 
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  بندي جمع
هاي مورد نظر را تـأمين كـرد و عـالوه بـر تأثيرگـذاري بـر        عمليات محدود بسياري از هدف

نـده نيـز   كن هاي عمـل  دشمن، در روحيه مردم بسيار مؤثر بوده و موجب تقويت روحيه يگان
  :هاي محدود گفت برادر شمخاني در مورد نتايج عمليات. شد

دشمن احساس كرده است كه عمليات ما يك خط سراسري است و لذا اقدام به تقويت خطوط «
در يك عمليـات  . هاست خود در سراسر جبهه كرده است كه يكي از اهداف ملموس اين عمليات

بسيار مؤثر و ) لشكر عمل كننده(مردم آن منطقه  موفق محدود و با تلفات كم، روي رزمي كردن
  )18(».ملموس بوده است و نمونه آن را در شيراز و مازنداران شاهد بوديم

در اين . هاي محدود اتخاذ شد در اين زمينه، سياست تبليغاتي مناسبي در مورد عمليات
ده اعـالم  سياست، پس از انجام عمليات محدود، استان پشتيباني كننـده يگـان عمـل كننـ    

بـه عنـوان مثـال،    . گذاشت اي روي مردم آن منطقه مي شد و اين امر، تأثير قابل مالحظه مي
را لشكر مازندران به انجام رسانده است، هجوم ساكنان  1پس از اعالم اين كه عمليات قدس 

اين استان به مراكز سپاه، براي حضور در جبهه بسيار افزايش يافت، تـا جـايي كـه فرمانـده     
 25ه در استان مازندران اعالم كرد، اداره اين همه نيرو امكـان پـذير نيسـت و از لشـكر     سپا

مسـئوالن  . كربال خواست كه آنها را به جبهه اعزام كند اما اين لشكر نيز به نيرو نياز نداشـت 
  .سپاه مازندران معتقد بودند، استقبال مردم در اين زمان در طول جنگ سابقه نداشته است

  :كند بندي مي هاي محدود را چنين جمع علي رشيد، عملياتبرادر غالم
كشته و زخمـي   3000اسير گرفتيم، حدود  350عمليات محدود داشتيم،  10روز  120ما ظرف «

هـاي   اثـرات عمليـات  . هـا آزاد شـد   كيلومتر از زمين 500الي  400به دشمن وارد كرديم، به اضافه 
شود از نيروهاي احتياطش اسـتفاده كنـد،    بور ميدشمن مج - 1: محدود روي دشمن عبارت بود از

پـائين آوردن   - 3سلب قدرت تفكر و بررسي از دشمن؛  - 2مجبور است همه جا سنگرها را پر كند؛ 
 - 5هـاي دشـمن؛    بر هم زدن سازمان يگـان  - 4روحيه سربازان و فشار روحي به فرماندهان عراقي؛ 

  ».عمليات اصلي خودي فريب دادن دشمن از - 6وارد كردن تلفات بر دشمن؛ 
  :ها بر جبهه خودي گفت فرمانده سپاه در مورد تأثير اين عمليات

باال  - 4ها؛  كادر سازي يگان - 3جلوگيري از تفرقة ناشي از ركود؛  - 2حفظ حالت تهاجمي؛  - 1«
اصـل   - 6ريخته شدن ترس و رعب در ميان بعضي از نيروهاي خودي؛  - 5ها؛  رفتن تجارب يگان

  )19(»كسب اطالعات نظامي دقيق از طريق اسرا - 7شود رعايت كرد؛  بهتر مي گيري را غافل
deبا توجه به اين مسائل، مشكالت سپاه نيز در اين مقطع از جمله عواملي بود كه ضـرورت  
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اين مشكالت بيشتر ناشي از ديـدگاه مسـئوالن   . كرد هايي را تشديد مي انجام چنين عمليات
تا آنجا كه اين مشكالت بر بودجـه داده شـده بـه    . بودسياسي كشور نسبت به جنگ و سپاه 

  .سپاه تأثير نيز گذاشت
، كه در راستاي دسـتور امـام   1364هاي محدود در تابستان  بدين ترتيب، سلسه عمليات

ها و لزوم آسوده نگذاشتن دشمن و نيـز برخـي    مبني بر گرم نگه داشتن جبهه) ره(خميني 
اي مؤثر واقع شـد و ابتكـار    به ميزان قابل مالحظههاي نظامي ـ سياسي صورت گرفت،   هدف

ها عبارت بودند از سلسله  اين عمليات. عمل جبهة خودي و انفعال دشمن همچنان حفظ شد
  .هاي قدس و عاشورا كه به وسيله آتش انجام شدند عمليات

  فاو و پيامدهاي آن

  8عمليات والفجر 

  مقدمه
موجـب  ) بـه خصـوص خيبـر   (خيبر و بدر  هاي در روند جنگ پس از فتح خرمشهر، عمليات
حفظ ابتكارعمل در نزد ايران، هيچ اين با وجود . انفعال عراق و برتري جمهوري اسالمي شد

هاي انجام شده در مقطع پس از فتح خرمشهر تا فاو، داراي نتايجي نبود كـه   يك از عمليات
بـود عامـل جديـدي وارد     از ايـن رو الزم . اي را نصيب ايران كنـد  بتواند برتري تعيين كننده

صحنة جنگ شود كه با آنچه از آغاز جنگ تا آن زمان به وقوع پيوسته بود، متفاوت باشـد و  
هاي كالسيك و مردمي ـ كالسيك ايران آشـنا    ذهن فرماندهان نظامي عراق ـ كه با عمليات 

شـتر  قادر به پيش بيني آن نباشد، تا از اين طريق ضريب احتمال پيـروزي كامـل بي   - بودند
المللي و نيز دفاع مطلـق عـراق    شود، و به واسطة آن، بتوان بر اوضاع سياسي ـ داخلي و بين 

  .هاي تعيين كننده رزمندگان شده بود، فائق آمد روي كه تا اين زمان به طور نسبي مانع پيش

  ها و جايگاه عمليات در استراتژي نظامي ايران هدف
نگ، پيچيدگي بيشتري در تحقق استراتژي ايران در جنگ ايران و عراق، به موازات تداوم ج

از سـوي ديگـر، حفـظ ابتكـار عمـل و انجـام عمليـات بـزرگ كـه نقـش           . آمد به وجود مي
اي در موازنه سياسي ـ نظامي جنگ داشته باشد، يك ضرورت مبرم براي كشور   كننده تعيين

deي به عملياتي داشت كـه  اي بستگ  اين برتري در موازنه، به ميزان قابل مالحظه. و انقالب بود
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در واقع، انهدام دشمن . طي آن تمام توان دشمن به رويارويي فرا خوانده شده و منهدم شود
از ايـن رو،  . رفـت  هاي اساسي جنـگ بـه شـمار مـي     هاي استراتژيك از هدف و تصرف زمين

 ، در راستاي استراتژي تنبيه متجـاوز در بعـد نظـامي و بـه ويـژه در بعـد       8عمليات والفجر 
از لحـاظ هـدف، موقعيـت جغرافيـايي شـمال      . سـزايي برخـوردار بـود    سياسي از اهميت بـه 

ها عبارت  ترين اين هدف مهم. اي داشت فارس و شهر فاو، اهداف سياسي ـ نظامي ويژه  خليج
تـأمين خـور موسـي و     - 3تصرف شهر فـاو؛   - 2انهدام سكوهاي پرتاب موشك؛  - 1: بودند از

هـم   - 6القصـر؛   تهديد بندر ام - 5تسلط بر اروندرود؛  - 4خميني؛  ها به بندر امام تردد كشتي
  .فارس مسدود كردن راه ورود عراق به خليج - 7) 20(مرزي با كويت؛

  دالئل انتخاب منطقه
انتخاب منطقه عملياتي فاو، نتيجه يك رشته ابتكارات و تدابيري بود كه با جـايگزين كـردن   

ساختن قـدرت دشـمن و اسـتفاده صـحيح از      عواملي چون انتخاب نوع زمين جهت محدود
گيري در رعايت حفاظت و انحراف ذهني دشمن، انجام تحركات فريب و عوامـل   اصول غافل

ديگر، بر مشكالت و كمبودها فائق آمده و سرانجام پيروزي بزرگ را بـا حـداقل امكانـات در    
ترين علت انتخاب منطقـه فـاو    مهم )21(.برابر ارتش به مراتب قويتر و مجهزتر به ارمغان آورد

وجود آب در سه جناح عمليات و رويارويي . هاي زمين منطقه بود براي عمليات، نوع و ويژگي
با دشمن تنها در يك پيشاني جنگي و همچنين امكان اجراي آتش سبك و پرحجم توپخانه 

منطقـه بـود كـه     هاي ايـن  هاي دشمن از جمله ويژگي و ادوات از آبادان تا فاو بر روي ستون
به عالوه، محدود بودن زمين كه كميت محدود و كيفيت باال را با هم . موجب انتخاب آن شد

افزون بر اين، عدم تصور دشمن نسبت به توانايي نيروهـاي  . دارا بود، در اين انتخاب مؤثر بود
ز هـاي خيبـر و بـدر و نيـ     مسلح جمهوري اسالمي ايران در عبـور از ارونـد، تجربـة عمليـات    

ارزشمند بودن هدف از نظر سياسي و نظامي، از جمله عوامل ديگري بودند كـه در انتخـاب   
  .شهر فاو براي عمليات مورد توجه قرار گرفتند

  موقعيت منطقه
. فارس واقع شده است ترين قسمت خاك عراق و در شمال خليج منطقه عملياتي، در جنوبي

سـاحل  . فارس در جنوب فـاو قـرار دارد   ليجرودخانه اروند در شرق، خورعبداهللا در غرب و خ
deشرقي و غربي رودخانه را نخلستان پوشانده است و ساحل دو طرف، با نهرهاي متعددي بـه  
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در طـرف ايـران، رودخانـه بهمنشـير بـه مـوازات ارونـدرود، بـه         . شـوند  اروند رود متصل مي
قرار دارند كـه بـا   در شمال اين منطقه، شهرهاي آبادان و بصره . شود فارس منتهي مي خليج

همچنـين، در  . القصر با فاو مرتبط هستند هاي البحار، فاو ـ بصره و ام  جادة خسروآباد و جاده
تـرين   بندهاي متعدد، مهـم  نمك وجود دارد كه با داشتن سيل) كارخانه(اين منطقه درياچه 

لذا، امكان زار بودن، زمين باتالقي است  در اين محل، به دليل نمك. آمد عارضه به حساب مي
زار اسـت   هاي ديگر اين منطقه نيز شـوره  زمين. استفاده از ادوات زرهي به راحتي ميسر نبود
شود كه تردد وسـايل نقليـه را بـا مشـكل مواجـه       كه در اثر بارش باران به شدت لغزنده مي

هايي برخوردار بود كه با وجود ضعف منابع  از ويژگي 8در مجموع، منطقه والفجر . ساخت مي
  .ساخت جهيزاتي و تسليحاتي، انجام عمليات را براي جمهوري اسالمي ايران ميسر ميت

  طرح مانور
تجارب عمليـات بـدر،    - 1دو عامل، بسيار مؤثر بودند؛  8ريزي مانور عملياتي والفجر  در طرح

هـاي   بهـاي عمليـات   اگر سپاه تجربة گران . هاي خاص اين عمليات ها و ويژگي پيچيدگي - 2
توانست طرحي موفق بـراي عمليـات    ر را در هورالهويزه نداشت، به طور قطع نميخيبر و بد

 )22(.شـد  ارائه دهد و پيروزي اين عمليـات نيـز از تضـمين كمتـري برخـوردار مـي       8والفجر 
اي بود كه فرمانـده سـپاه پاسـداران در     هاي خاص اين عمليات به گونه ها و ويژگي پيچيدگي

  :جمع فرماندهان گفت
جنگ شـهري، جنـگ در دشـت،    : عمليات بايستي كل تجارب جنگ به كار گرفته شوددر اين «

  )23(»…جنگ در آب، و 
هـاي نظـامي و ابتكـار عمـل سـپاه و نيـز        در واقع عمليات فاو، صحنه بروز تمام قابليـت 

در مبحث طرح مانور چنـد مسـئله   . خطرپذيري اين سازمان براي پيشبرد اهداف انقالب بود
اهـم ايـن مسـائل    . ها بحث كارشناسي صورت گرفت ه دربارة آنها ساعتمهم وجود داشت ك

هـاي خـاص    هاي خـاص آب ارونـد در نوبـت    آگاهي از چگونگي و حالت - 1: عبارت بودند از
عمليات شكسـتن   - 3ها از رودخانه؛  عمليات عبور غواص - 2؛ …. هفته، ساعت، شب و روز 

  .توسعه در عمق - 5دي عمليات؛ مرحله بن - 4سازي سر پل به دست آمده؛  خط و پاك
  شناسايي آب اروندرود

بنـدي   ها كار انجـام گرفـت و بـا جمـع     هاي مختلف آب اروندرود، ماه دربارة درك حالت
deاطالعات موجود در مورد تاريخچه اين رودخانه و نيز شرايط جوي منطقـه خسـروآباد و فـاو    
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رسيد هيچ گونه مشـكلي   ميسال گذشته كه از اداره هواشناسي گرفته شد، به نظر  20طي 
  .وجود ندارد
  ها از رودخانه عبور غواص

اين اقـدام  . هاي زيادي انجام شد ها از رودخانه آموزش و تمرين در مورد عمليات عبور غواص
اللهي  پذيري انقالبي نيروهاي حزب اين عمليات، اوج خطر. برگرفته از تجربة عمليات بدر بود

هاي اصلي، تأثير جريان آب  در اين باره، يكي از نگراني. گذاشتو پيرو خط امام را به نمايش 
زادگـان،   ناخـدا ملـك  . ها و دور شدن آنها از هدف واگذار شده به آنهـا بـود   بر حركت غواص

فرمانده نيروي دريايي ارتش در آن زمان، پس از شنيدن سخنان مسئوالن امر درباره طـرح  
  :عمليات، گفت
رو حركت كند، بعضي  اگر غواص از يك نقطه بخواهد به نقطه روبه اظهارات نشان داده است كه«

بنـابراين، در  . رود و ايـن بسـتگي بـه جريـان آب دارد     ها پنج شش كيلومتر باال و پايين مي وقت
از شرق بـه  (شكن كه بخواهند در طول  اي كه الزم بود اينجا ارائه بشود، آن نيروهاي خط ارزيابي
ه نظر بنده به طور شناور و غواصي، امكان خيلي كمي است كه موفق رودخانه عبور كنند ب) غرب
  )24(».شوند

گيـري و   اي صحيح بود، اما پي زادگان با توجه به جريان آب تا اندازه اظهارات ناخدا ملك
شـش روز پـس از اظهـارات فرمانـده نيـروي      . تالش نيروها موجب غلبه بر اين نگراني شـد 

، آقـاي  1364دي  23در اهـواز در  ) ص(االنبيـاء   ه خـاتم دريايي، در جلسه مشـترك قرارگـا  
  :غالمپور، جانشين قرارگاه كربال گفت

رفت ولي با تجربه به ايـن   به هنگام شناسايي در حالت جزر و مد آب، نيرو به چپ و راست مي«
  )25(».ايم كه هر كجا خواستيم، برويم نتيجه رسيده

  مرحله بندي عمليات
رودخانه، چگونگي شكسـتن خـط و گـرفتن سـر پـل و چگـونگي        پي بردن به نحوة عبور از

هوشياري دشمن و تدبير مرحله بندي عمليات، به طور قطع نيازمند حضور در غرب اروند و 
اما با توجه بـه عكـس، نقشـه و اطالعـات بـه      . هاي دشمن بود العمل شناخت بيشتر از عكس

  :ظر گرفته شددست آمده از زمين، چهار مرحله براي انجام عمليات در ن
  .سازي سرپل به دست آمده عبور از رودخانه و شكستن خط و پاك - 1
تصرف شهر فاو، رسيدن به خورعبداهللا و استقرار در مثلثي شمال شهر كه از تقـاطع   - 2

deهمچنين، اسـتقرار در  . القصر به وجود آمده بود سه جاده البحار، فاو ـ بصره و جاده ام 
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بايسـتي در همـين مرحلـه تحقـق      بي شهر فاو، مـي پايگاه دوم موشكي در شمال غر
  .شد اين نقطه براي داشتن جناح از دشمن بسيار مهم تلقي مي. پذيرفت مي

پيشروي تا ابتداي كارخانة نمك و تشكيل خط دفاعي به موازات اين نقطه از ساحل  - 3
  .تا خورعبداهللا

واقـع بـر روي جـاده     رسيدن به زمين انتهاي كارخانه نمك و كانال انتهاي كارخانـه  - 4
  .القصر تا ساحل رودخانه ام

 31، )ع(ثـاراهللا  41نصـر،   5، )عـج (عصـر  ولـي  7مأموريت مرحله اول عمليات، به لشكرهاي 
در مرحله دوم، . ، واگذار شد)عج(هديالم 33و  )ع(هاشم قمربني 44هاي  كربال، تيپ 25عاشورا، 

نجف و  8ر مرحله سوم، لشكرهاي ، و د)ع(ابيطالب بن علي 17، )ص(حضرت رسول 27لشكرهاي
در مرحله چهارم نيز تمـام  . شدند بايست وارد عمل مي عاشورا براي تحقق طرح مانور مي 31

  .هاي مورد نظر حضور داشتند يگان
  توسعه در عمق
هاي بزرگي كه پس از فتح خرمشهر انجام شد، همواره ميان عمق بخشـيدن بـه    در عمليات

آهنگـي پيشـروي بـا پشـتيباني عمليـات از لحـاظ        سو، و هـم عمليات و توان موجود از يك 
در اين عمليات نيز توسعه در عمق و اسـتمرار  . مهندسي از سوي ديگر، تعارض وجود داشت

  .عمليات مورد توجه قرار گرفت
  :هاي سپاه گفت اي با حضور فرماندهان يگان فرمانده سپاه در جلسه

) مهندسي ما، زرهي ما، لشكرهاي مـا (بنماييم و همه  ما بايد روز اول و دوم حداكثر استفاده را«
اگر بخواهيم دست دسـت كنـيم و حـاال مطمـئن شـويم كـه خـط        . هنر خود را به خرج بدهيم

شود كه تا صبح فرمانـدهان   عمليات بدر مي) خط اول(بند  شكسته يا نشكسته است، مانند سيل
پـس از  [انـد و   اند و فرار كـرده  ذاشتهها را گ ها كفش صبح ديدند كه عراقي. منتظر وضعيت بودند

تـوانيم   وقتـي كـه دشـمن در دشـت پراكنـده شـد، مـا در روز مـي        ) فاو(اينجا . رفتيم جلو] آن
  )26(».بجنگيم

گيري دشمن داشت، ضمن  فرمانده سپاه در جلسه ديگري با اطميناني كه نسبت به غافل
  :گفتهاي بعدي،  تأكيد بر استمرار عمليات و عدم تأخير در حركت

لودر و بلدوزرمان از آب عبور نكرده بود، ولي ) حتي(اگر در آن طرف، دشمن آماده نبود و ما نيز «
  )27(».تانك در دست داشتيم، بايد برويم تا مرحله چهارم

deهاي عمليات با گام بلند مـورد تأكيـد فـراوان قـرار      بدين ترتيب استمرار در تحقق هدف
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مانند آتش پر حجم ادوات و توپخانه، به كارگيري زرهي، عالوه بر اين، مسائل ديگري . گرفت
رفت، در طرح مـانور   ترين مسائل عمليات به شمار مي مهندسي و مسئله عبور كه جزو بغرنج

  .به آنها پرداخته شده بود

  وضعيت دشمن
به طور كلي فرماندهان ارتش عراق از حمله بزرگ ايران در فصل زمسـتان آگـاه بودنـد و بـا     

هاي استراتژيك در جنوب، محور اين حمله را  هاي قبل و نيز وجود هدف جربة سالتوجه به ت
پنداشتند اين تصور، عمومي بـود امـا منطقـه هورالهـويزه در صـدر       هاي جنوب مي در جبهه

شـد عـراق حملـه آتـي      از داليلي كه موجب مي. مناطق ديگر مورد توجه دشمن قرار داشت
در  1363و  1362هـاي   هاي بدر و خيبر در سال ام عملياتايران را در هور بداند، سابقة انج

از اين گذشته، با توجه به عدم تسلط كامل دشمن بر اين منطقه و در مقابل . اين منطقه بود
. كرد، بار ديگر از منطقه هـور بـه او حملـه شـود     تسلط بيشتر ايران در آنجا، عراق گمان مي

ر منطقة هور كه بيشتر امور مهندسي و نقل و هاي جبهه خودي د عالوه بر اين، حجم فعاليت
  .انتقال بود، دشمن را به اين نتيجه رسانده بود كه ايران از هور حمله خواهد كرد

 1364به خصوص از آذرماه . در منطقه شرق اروندرود، نيز ايران فعاليت مهندسي داشت
اما چنـد عامـل   . داشت به بعد، اين اقدامات افزايش يافت و دشمن نيز از اين اقدامات آگاهي

  :هاي به عمل آمده در شرق اروند توجه چنداني نكند سبب شد كه عراق به تالش
افـزايش و گسـترش    - 2، 1363منصرف شدن ايران از حمله به فاو در تابستان سال  - 1

و بـاالخره، دشـمن    - 3فعاليت ايران در هورالهويزه، به ويژه روي پد خندق و جزاير مجنون، 
  .ايران توانايي و تجهيزات الزم بـراي عبـور از رودخانـه ارونـد در اختيـار نـدارد      پنداشت  مي

ضمن آن كه تحليل كالسيك دشمن از رودخانه اروند، عدم امكان حمله ايران از اروندرود را 
  .كرد تشديد مي

هـاي   بنابراين، دشمن با مشاهدة اقدامات خودي تحليل ديگري از شرايط نظـامي جبهـه  
ايـن رو عـراق بـه تقويـت محـور هورالهـويزه پرداختـه و حجـم بمبـاران           از. جنوب داشـت 

در مجموع، فرمانـدهان عراقـي، تـك احتمـالي     . اي را در آن منطقه به اجرا گذاشت سابقه بي
دانستند و نسبت به حوزة عملياتي سپاه هفتم، بـه   رزمندگان اسالم را از محور فاو، فريب مي

  .ندالرصاص توجه بيشتري داشت منطقه ام
deمنطقه عملياتي فاو، تحت مسؤوليت سپاه هفتم عراق قرار داشت و پدافند اين منطقه به 
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البيشـه را بـه عهـده     اين يگان مسؤوليت جنـوب زياديـه تـا رأس   . پياده بود 26عهدة لشكر 
گردان پياده، يك گردان تانك  22، با نيروهايي كه به آن مأمور بودند، با 26لشكر  )28(.داشت

گـردان پيـاده و دو    13همچنـين،  . كـرد  هفت گردان توپخانه از اين خط دفاع ميو نفربر و 
از  )29(441، 113، 111، 110، 107هـاي   تيـپ . گردان تانك نيز در احتياط اين يگان بودند

در مقابـل، سـپاه پاسـداران بـا     . قرار داشـتند  26هايي بودند كه در اختيار لشكر  جمله يگان
، )ع(ابيطالـب   بـن  علي 17، )ع(امام حسين  14نجف،  8، )عج(عصر  ولي 7نصر،  5لشكرهاي 

 33و تيپهـاي  ) ع(ثـاراهللا   41عاشـورا و   31، )ص(حضـرت رسـول    27كربال،  25فجر،  19
  .در دو قرارگاه كربال و نوح وارد عمليات شد) ع(هاشم  قمربني 44المهدي و 

  شرح عمليات
در  8هي سـپاه، عمليـات والفجـر    آهنگ نمودن محورهاي مختلف توسـط فرمانـد   بعد از هم

  .آغاز شد 8با اعالم رمز، عمليات بزرگ والفجر  1364بهمن  20روز  22:10ساعت 
ها كه از آب بيرون آمده و زير پاي دشـمن بودنـد،    در اين ساعت در اكثر محورها، غواص

زمان، آتش پـرحجم ادوات و توپخانـه روي    سازي آن پرداختند و هم به شكستن خط و پاك
ها، در نهرهاي منتهي  حل دشمن اجرا شد و بالفاصله، نيروهاي مرحله دوم كه داخل قايقسا

به رودخانه اروند، در ساحل خودي منتظر بودند، به ساحل غـرب ارونـد منتقـل شـده و بـه      
سرعت شكستن خط و ورود نيروهاي موج دوم بسيار قابـل توجـه   . توسعه سر پل پرداختند

يكي از فرماندهان عراقـي در گـزارش   . دشمن را در پي داشت بود و از هم گسيختگي بيشتر
  :وضعيت ايجاد شده، به ردة باالي خود چنين گفت

اي نكنيـد، احتمـال    اگـر چـاره  . گردد كند و برمي دشمن مانند سيل توسط قايق نيرو پياده مي«
  »!وضعيت ما بسيار بد است. القصر را هم بگيرند رود ام مي

متعدد در اين زمينه به ردة باالي فرماندهي ارتش عـراق پيـام    هاي بعد از ارسال گزارش
هـاي مسـتقر در    زير از فرمانده نيروهاي مسلح عراق، صدام حسين، خطاب به نيروها و يگان

  :فاو صادر شد
  )30(».ها را شكست خواهيم داد فرستم و ايراني اهللا سه لشكر زرهي مي شاء ان. مقاوم باشيد«

فـارس بـا انـدكي     عمل كننده از محور شمال فاو تا دهانه خلـيج  هاي به هر ترتيب، يگان
تأخير كه توسط يكي دو يگان ايجاد شد، تا آخر روز اول به انتهاي نخلسـتان رسـيدند و در   

de  .كربال شهر را دور زده و در شمال آن مستقر شدند 25محور مقابل شهر فاو، نيروهاي لشكر 
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بـا سـرعت بسـيار مناسـب آن     ) قرارگـاه نـوح  (البيشه نيروي دريايي سپاه  محور رأسدر 
وضع دشمن بسيار ناهنجار بود، هـر  . سازي كرد و خود را به خورعبداهللا رساند منطقه را پاك

تـرين   از ايـن پـس، مهـم   . شد و بقيه نيز به اسارت درآمدند كرد، كشته مي كس مقاومت مي
پناه و تشكيل  نگين و دستگاه مهندسي براي ايجاد سنگر و جانمسئله، يعني عبور وسايل س

در . اندركاران را به خود مشـغول داشـت   خط دفاعي، تمام تالش و ذهنيت مسؤوالن و دست
اما شروع حالت جزر در رودخانه اروند، . اين ميان، انتقال لودر و بلدوزر بيشتر مورد توجه بود

  .كمبود وسايل شناور، اوضاع را دشوار كرده بودعدم وجود اسكله، عدم امكان نصب پل و 
به هر ترتيب، تصميم فرماندهي آن بود كه از وضع موجود نهايت استفاده به عمل آيـد و  

هاي  ضمن تالش براي انتقال وسايل مهندسي، عمليات متوقف نشده و نيروها به سوي هدف
 44بـه همـراه تيـپ     نصـر  5بنـابراين، در جنـاح شـمالي، لشـكر     . مورد نظر پيشروي كنند

اين حضور، موجب امنيـت  . موفق شدند كنار جاده فاو ـ البحار مستقر شوند  )ع(هاشم قمربني
به همين دليـل، در گـام اول، دشـمن    . جبهه خودي و تهديد و مانع جدي براي دشمن شد

سـازترين محـوري كـه     تـرين و سرنوشـت   تعرض خود را از اين محور آغاز كرد، زيرا حساس
كار نيروهاي حمله كننده را يكسره سازد آن بود كه با پيشروي در محور ساحلي  توانست مي

لذا با توجه به ايـن مهـم، جنـاح شـمالي عمليـات از      . عقبه آنها مقابل شهر فاو مسدود شود
اهميت به سزايي برخوردار بود و نيروهاي خودي و دشمن تالش زيادي در اين قسـمت بـه   

متوجه جاده ) در مرحله دوم(با نااميدي، جهت تك خود را  عمل آوردند، اما سرانجام دشمن
  .استراتژيك فاو ـ بصره كرد

. اسـير شـد   111سازي دشمن، در داخل شهر فاو نيز انجام گرفت و فرمانـده تيـپ    پاك
در محـور  ) ع(ابيطالب  بن علي 17و ) ص(حضرت رسول  27زمان با اين اقدام، لشكرهاي  هم

عمليات را آغاز كردند و تا غروب روز اول خود را به پايگاه موشكي القصر مرحله دوم  ام  جاده
 25نجف بـه همـراه لشـكر     8همچنين، لشكر . واقع در شمال غربي شهر فاو رساندند) دوم(

بـه سـمت كارخانـه نمـك      17و  27كربال از روي جاده استراتژيك بـه مـوازات لشـكرهاي    
به انتخاب موضـع دفـاعي پرداختنـد تـا     پيشروي كردند و حدود سه كيلومتر جلوتر از شهر 

بايست پيشروي تا مرحله سـوم   اما براساس برنامه مي. آمادة انجام مرحله سوم عمليات شوند
عمليات يعني ابتداي كارخانه نمك انجام شود و سپس براي مرحله آخر كه تثبيت خـط در  

انده سپاه، با توجه به برادر محسن رضايي، فرم. انتهاي كارخانه نمك بود، عمليات انجام گيرد
de  :وضعيت خاص دشمن به فرماندهان گفت
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آورد با دستپاچگي و شتابزدگي  شده است و نيروهايي كه مي] گير[دشمن الحمدهللا كامالً غافل «
به خودتان فشار بياوريد از اين  …ها بگوييد نخوابند  به بچه. است، لذا شما از زمان استفاده كنيد

چون در منطقـه  ) دشمن(اينها  …دهد  هللا، خدا اجر بزرگي به شما ميا شاء ان. سختي رد بشويم
توانند آنها را منهدم  ها مي گيج هستند و توجيه نيستند تا بيايند آرايش بگيرند و آماده شوند بچه

  )31(».كنند
در محـور  ) ع(ابيطالـب   بـن  علـي  17و ) ص(حضـرت رسـول    27در روز دوم لشكرهاي 

كربال در محور جاده استراتژيك توانستند به ابتداي خـط   25و  نجف 8القصر و لشكرهاي  ام
عاشورا  31و ) ع(امام حسين  14از جناج ساحلي نيز حضور لشكرهاي . كارخانه نمك برسند

موجب پيوستگي خط از ساحل به كارخانه نمك ) ع(هاشم  قمربني 44نصر و تيپ  5و لشكر 
اسب احـداث نشـده بـود و نيروهـا بيشـتر، از      تا خورعبداهللا شد، اما هنوز خاكريز و سنگر من

پنـاه اسـتفاده    ها، بـه عنـوان جـان    هاي محدود و جزئي زمين و نيز پشت بلندي جاده عارضه
  .كردند مي

  شروع اقدامات شديد عراق
گيـري از   تا روز سوم، تحرك ارتش عراق در منطقه فاو چشمگير نبود، زيرا بـه دليـل غافـل   

ران از اين محور و عبور از اروند، نيروي زياد و آرايش دفـاعي  عمليات و عدم احتمال حمله اي
هاي مانوري ماننـد لشـكر گـارد     از سوي ديگر، به دليل توجيه نبودن يگان. مناسبي نداشت

ماننـد محورهـاي ديگـر در جنـوب بـراي      ) دفاع و پاتك(هاي مقابله  رياست جمهوري، طرح
هاي احتياط منطقه  وز سوم، با لشكرها و يگاناز اين رو، دشمن تا ر. زمين فاو تهيه نشده بود

اما پس از آن كه توانست تك مشترك سپاه و ارتش را در محور . متعرض مواضع خودي شد
متوقف كرده و نگراني و تشويش نسبت به بصره را رفع كند، و بـا درك  ) شلمچه(الرصاص  ام

طور جدي به مسـئله فـاو   جدي بودن حمله به فاو و شرايط حاضر، از بعدازظهر روز سوم به 
براي اين منظور لشكر گارد، تحت امر سپاه هفتم قرار گرفت و غروب ايـن روز وارد  . پرداخت

منطقه شد و كنار كارخانه نمك، روي جاده استراتژيك مستقر شد تا صـبح روز بعـد پاتـك    
اهي، فرمانده سپاه پاسداران، با آگاهي از برنامه دشـمن، طـي ابـالغ شـف    . خود را شروع كند
  :وي گفت. ها را نسبت به اهميت مسئله و لزوم آمادگي توجيه كرد فرماندهان يگان

. كنيم فرماندهي دشمن به نيروهاي مخصوص صدام گفته است، شما برويد جلو ما نيرو وارد مي«
deاگر لشكر گارد منهدم شود، بقيه نيروهايي كه . ها بايد اينها را بزنند، چون خط شكن هستند بچه
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انهـدام   …بايد از جلو و عقب، همه بريزند روي سرشان . شوند، كپ خواهند كرد نطقه ميوارد م
بايد قبـل از  . رزمندگان را آماده كنيد، چون ممكن است حواسشان نباشد. اينها خيلي تأثير دارد

  )32(».اين كه بيايند و سازمان بگيرند، خرد خرد اينها را خورد
تصـميم   31و  25و  17و  14و  8فرمانـدهان لشـكرهاي   عالوه بر ايـن، در ايـن شـب،    

براي اين منظور . وارد عمل شوند) كارخانه نمك(گرفتند براي تصرف كامل خط مرحله سوم 
  :و نيز آگاهي از چگونگي استقرار لشكر گارد جمهوري، از سه محور، فلش حمله گذاشته شد

  از جاده البحار به طرف كارخانه نمك؛ - 1
  ه شني به پشت نيروهاي لشكر گارد؛از سمت جاد - 2
  .از مقابل و روي جاده استراتژيك - 3

يكـي از  . تاكتيك عمده حمله به لشكر گارد، حمله از سه جناح و نفوذ در ميان آنها بـود 
  :گويد هاي عمل كننده در اين محور چنين مي فرمانده گردان

تانكهـاي دشـمن، تجمعـات آنهـا را     ما وقتي به دشمن رسيديم با روشن شدن منور و نورافكن «
شناسايي كرديم و بدين ترتيب از نقاط خالي منطقه در ميان آنها نفوذ كرديم و براي هر تجمـع  

ها به استراحت مشـغول بودنـد، يـك دسـته از نيروهـاي       دشمن كه بدون سنگر و در پناه تانك
  )33(».گردان را در اطراف آن مستقر كرديم

يروهاي لشكر گارد مشغول استراحت بودند تا صبح روز بعـد  بدين ترتيب، در حالي كه ن
سر حال و قبراق به مواضع رزمندگان اسالم حمله كنند، ساعت يك شب از سه محور مـورد  

اين حمله آن چنان غير منتظره بود كه امكان كـوچكترين  . حمله جبهه خودي قرار گرفتند
  .ها سلب كرد را از عراقي  العمل عكس

ر گارد پس از يك درگيري تن به تن و بدون نتيجه به دليل تلفات باال نزديك صبح، لشك
نشيني عراق براي مقابله، با رزمندگان از گلولـة   با اين عقب. نشيني كرد و سر درگمي ، عقب

هاي شيميايي ميان دو تيپ از لشـكر گـارد    اما اين بار اشتباهاً، گلوله. شيميايي استفاده كرد
كرد ولـي   قعه لشكر گارد وحشت زده و پياپي درخواست كمك ميپس از اين وا. منفجر شد

تنها كمك سپاه هفتم، فرستادن تيپ . چون محاصره شده بودند، امكان كمك وجود نداشت
در اين ميان اجـراي آتـش پـر حجـم     . بود كه با انهدام يك گردان، آنها نيز فرار كردند 433

گارد جمهوري در مورد آتـش و وضـع    4تيپ فرمانده . ها بسيار مؤثر بود توپخانه روي عراقي
  :يگان خود به ردة باال چنين گزارش كرد

deآتش توپخانه روي ما بسيار مؤثر است و تلفـات نفـرات، بـا    . باشد وضع ما بسيار بد و سخت مي«
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كنـيم ولـي بـه داد مـا      فعـالً در مواضـع خـود مقاومـت مـي     . شـود  تر مي شمارش دقيقه، افزون
  )34(».برسيد

  :ده عراقي اضافه كرداين فرمان
احتياج به يك تيپ زرهـي  . ايم ما از تمام جهات و از چهار طرف در محاصره دشمن قرار گرفته«

بگوييـد يـك    26به فرمانده لشـكر  . الزم است اين تدبير سريع انجام شود. داريم كه راه باز شود
نيـروي  ) البحـار (ه ساحلي بايد از جاد. گردان مكانيزه و توپخانه بفرستد كه ما را پشتيباني كنند

  )35(».بفرستيد، هر چند گران تمام شود 4و  3هاي  كمكي براي تيپ
  :فرمانده لشكر گارد در پاسخ گفت

  )36(».توانيم بكنيم شما با جنگ و گريز بياييد عقب، ما كاري نمي«
پس از ابالغ اين فرمان كه حالت التماس و توصيه داشت، باقيمانده نيروهاي لشكر گـارد  

بعدازظهر و بعـد از   3ا نااميدي به تكاپو افتادند و پس از ساعتي جنگ و گريز حدود ساعت ب
اما شـمار  . فرسا، توانستند خود را از معركه نجات دهند ساعت درگيري و محاصره طاقت 16

هـا و   اندكي موفق به فرار شدند، زيرا بيشتر نيروهـا كشـته و مجـروح شـده بودنـد و جنـازه      
  .اطراف جاده استراتژيك را پوشانده بودهاي سوخته  تانك

هاي گروهي غرب نيز بازتاب چشمگير و  انهدام لشكر گارد جمهوري عراق در ميان رسانه
روزنامه واشنگتن پست چاپ امريكا، طي گزارش مبسـوطي در ايـن   . اي داشت نگران كننده
  :باره، نوشت

ارند، معتقدند ارتش عراق در حملـه  ساله ايران و عراق را زير نظر د 5/5ناظران غربي كه جنگ «
. نفر كشته و زخمي داده است 10000ناگهاني زميني، دريايي و هوايي ايران بر عليه فاو بيش از 

هـاي   تـرين يگـان   همچنين، شكست سختي به نيروهاي ويژه گارد رياست جمهوري كه از قـوي 
  ».باشد، وارد آمده است ارتش عراق مي

ها؛  ها و انهدام پل بمباران عقبه - 1: به چند اقدام اساسي زدعراق پس از اين واقعه، دست 
  .تقويت نيروي منطقه - 4بمباران شيميايي؛  - 3حمله از محور ساحلي؛  - 2

 5هاي خودي در اين محور شـامل لشـكر    حمله دشمن از محور ساحلي با مقاومت يگان
بمبـاران  . واجه شدبا شكست م) ع(امام حسين  14و لشكر ) ع(هاشم  قمربني 44نصر، تيپ 
اي مؤثر واقع شد و ظرف چند روز ارتباط شرق و غـرب   ها به ميزان قابل مالحظه عقبه و پل

رفت مختل گرديد ولـي بـا تـالش فـراوان      رودخانه بهمنشير كه عقبه جبهه فاو به شمار مي
deبمباران گسترده شـيميايي  . هاي شناور و خاكي مسئله حل شد يگان مهندسي و احداث پل
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سازترين اقدام دشمن در اين مرحله از نبـرد بـود، در ايـن بمبـاران منطقـه وسـيعي از       كار 
گير كننده  بيني و غافل نخلستان آلوده به مواد شيميايي شد و در يك وضعيت غيرقابل پيش

در پي اين اقدام، تمـام جبهـه بـراي    . تن از رزمندگان اسالم مجروح شدند 17000بيش از 
جراحت اكثر مجروحان شيميايي (درمان مجروحان سرپايي . يج شدمقابله با اين وضعيت بس

و بازگرداندن آنها به منطقه و نيز رفع آلودگي از محيط، دو اقدام عاجـل بـراي   ) سطحي بود
  .فائق آمدن بر وضع موجود بود كه واحدهاي بهداري و شيميايي به انجام رساندند

هـاي كارخانـه نمـك و     ستند تا نيمههاي خودي توان ، يگان)روز پنجم(در مرحله چهارم 
عراق نيز كه از حمـالت خـود در محورهـاي سـاحلي و جـاده      . القصر پيشروي كنند جاده ام

  .القصر شد اي به دست نياورد، به طور جدي وارد كارخانه نمك و جاده ام استراتژيك نتيجه
  وضعيت خاص زمين كارخانه نمك موجب شد حدود يك مـاه درگيـري ايـران و عـراق    

القصـر،   همچنين، در محور ام. در اين محور ادامه يابد و سرانجام، تثبيت شود) 8در والفجر (
به دليل نرسيدن برد آتش خودي و نيز كمبود دستگاه مهندسي كه مانع از تقويت خـط بـه   

بـود   1364بهمـن   29اوج اين حمالت در . شد، دشمن دست به حمالتي زد طور دلخواه مي
  .اما سرانجام، اين حمله نيز دفع شد. كه خط خودي شكسته شد

روز  70تا قبل از آغاز دفاع متحرك عـراق، حـدود    8در مجموع، منطقه عمليات والفجر 
با شروع حمـالت جديـد   . فعال بود و در اين مدت توان سپاه به طور كامل به كار گرفته شد

دريج سپاه نيروي عراق در محورهاي مختلف مرزي و نيز تثبيت منطقه تصرف شدة فاو، به ت
  .هاي آينده شد ريزي براي عمليات خود را كاهش داد و مشغول برنامه

  نتايج عمليات
، دو هدف تأثيرگذار به موازنه جنگ، يعني تصرف زمين اسـتراتژيك و   8در عمليات والفجر 

  .اي به نفع جمهوري اسالمي ايران تحقق يافت انهدام دشمن به ميزان قابل مالحظه
تن از نيروهاي دشـمن كشـته و زخمـي     50000ن، در اين عمليات، بيش از عالوه بر اي

شدند كه در ميان آنها يك فرمانده لشكر، پنج فرمانده تيپ، شمار زيادي افسر ارشد و جـزء  
به اسارت درآمدنـد كـه در ميـان آنهـا چنـدين       )37(تن 2135همچنين، . شدند مشاهده مي

                                                                 

 القصـر در   حسين اردستاني، سقوط خط ام(هاي نظامي  دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، فصلنامه بررسي: براي اطالع از جزئيات حمله رجوع كنيد به
de  .1372، تابستان 14، سال چهارم، شماره )8عمليات والفجر 
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دار  كـوپتر و درجـه   ء، خلبان هواپيمـا و هلـي  سرهنگ ستاد، سرهنگ دوم، سرگرد، افسر جز
همچنين، مقاديري از تجهيزات دشمن به شرح زير منهدم و بخشي از آنها  )38(وجود داشتند،

    :به غنيمت گرفته شد
  غنيمتي انهدامي نوع وسايل
  دستگاه 100 دستگاه200 تانك و نفربر

  دستگاه 250 دستگاه500 خودرو
  )39(قبضه 35 عراده150 توپخانه
  -  )40(فروند45-47 هواپيما

  -  )41(10 كوپترهلي
    -  )42(3 ناوچه جنگي

هـاي سـبك، رادارهـاي مختلـف و نيـز       در ضمن، مقدار زيادي وسايل مخابراتي، سـالح 
هاي ضدهوايي در ميان وسايل انهدامي دشـمن و غنـايم بـه دسـت آمـده بـه چشـم         سالح
ارتش عراق بيش از هر عمليات ديگر متحمل خسارت و هاي  در اين عمليات، يگان. خورد مي

تيپ پياده، كماندويي و نيروي مخصوص، دو تيپ زرهي، چهار  10در مجموع، . آسيب شدند
 100الشعبي و پنج گردان توپخانه دشمن به طـور   گردان قاطع جيش 10گردان ضدهوايي، 

وي مخصـوص، هشـت تيـپ    تيپ پياده، كماندو و نير 33عالوه بر اين، . درصد منهدم شدند
درصد منهـدم و بـراي بازسـازي و تجديـد سـازمان از       60زرهي و مكانيزة عراق نيز بيش از 

لشـكر و پـنج تيـپ كمانـدو، زرهـي و       10همچنين نزديك به . منطقة عملياتي خارج شدند
درصد آسيب ديدند كه به دليل كمبود نيروهـاي دشـمن، همچنـان در     30مكانيزه دشمن 
باقي ماندند تا پس از تجديد سازمان نيروهاي آسيب ديده و جايگزيني آنها،  منطقة عملياتي

  )43(.اين نيروها نيز به عقب منتقل شوند
موجب شد كه عراق توان بسيار زيادي را در آن بـه كـار    8بدين ترتيب، عمليات والفجر 

بر ارتـش  گيرد و با شكست سنگيني كه به اجبار پذيرفت، ضربه روحي ـ رواني قابل توجهي  
آزادسازي  8ترين نتيجه به دست آمده از عمليات والفجر   آن كشور وارد شد، و سرانجام، مهم

فارس، تأمين  شهر فاو، انهدام سكوهاي پرتاب موشك، قطع امكان تردد عراق به شمال خليج
ها به بندر امام خميني، تسلط بر جنوب اروندرود و هم مرز شدن با  خورموسي و تردد كشتي

de  .ت بودكوي
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  8هاي عمليات والفجر  ترين ويژگي مهم

  گيري و فريب غافل
گيـر   غافـل ) عمليات خيبـر (فرماندهان سپاه كه يك بار توانسته بودند عراق را در هورالهويزه 

گيري از عامل فريب، موفق شدند عراق را متوجه  كنند، اين بار نيز با پيچيدگي بيشتر و بهره
عراق در فاو به حدي بود كه تا دو روز پس از عمليات، ارتش گيري  غافل. منطقه هور نمايند

  )44(.ايران از آن منطقه است 1364كرد حمله بزرگ سال  اين كشور تصور نمي

  موقعيت زمين
هاي گذشته نشان داده بود كه بـه دليـل ضـعف زرهـي و ضـدزره جمهـوري        تجربه عمليات

االمكان بايد مناطقي بـراي   تانك، حتي اسالمي، در مقابل آتش انبوه ارتش عراق و استفاده از
رو شد و  تري با ماشين جنگي عراق روبه هاي محدود ح عمليات انتخاب شود كه بتوان در جنا

انتخاب منطقه فاو بـه طـور اسـتثنا ايـن مسـئله را      . به اصطالح پيشاني جنگي محدود باشد
ب، شرق و جنـوب زمـين   فارس در غر زيرا وجود خورعبداهللا، اروندرود و خليج. شد شامل مي

  )45(.شد دشمن تنها از يك جناح بتواند به خط دفاعي سپاه حمله كند منطقه موجب مي

  آتش
هاي انجام شـده آتـش مناسـب در اختيـار      از ابتداي جنگ تحميلي، در هيچ يك از عمليات

رزمندگان اسالم قرار نداشت و در مقابل، عراق بـه طـور گسـترده و بـه عنـوان يـك عامـل        
در عمليـات  . جسـت  آساي ايران، از آن سود مـي  رنده قوي براي رويارويي با حمالت برقبازدا

با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي منطقه، تمهيدات الزم براي به كارگيري آتش  8والفجر 
به ويژه، موقعيت منطقه باعث شد كـه بـه طـور مـؤثر از آتـش ادوات و توپخانـه       . انجام شد

  )46(.استفاده شود

  ضدهوايي دفاع
توان موشكي و پوشش هوايي مناسب منطقه، فعاليت نيروي هوايي عـراق را بسـيار محـدود    

تر از آن، با به كارگيري تاكتيك جديد براي فريب هواپيماهـاي عـراق بـه منظـور      مهم. كرد
deاي مورد استفاده  هاي موشكي، سايت هاگ با توان قابل مالحظه جلوگيري از حمله به سايت
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هاي ضدهوايي نيز به شكل انبوه استفاده شد بـه همـين دليـل، انهـدام      از توپ قرار گرفت و
 47تـا   45طبق اسـناد معتبـر،   . سابقه بود ، در طول جنگ بي 8هواپيما در عمليات والفجر 

رود تعداد ديگري نيـز   فروند از هواپيماهاي عراقي در اين عمليات سرنگون شدند و گمان مي
  )47(.د را به داخل عراق برسانندآسيب ديدند كه توانستند خو

  عبور غواصان از اروند و شكستن خط
در واقـع، عبـور از   . دانسـت  8ترين ويژگي عمليات والفجر  ترين و مهم اين عامل را بايد اصلي

اروند با عرض و عمق زياد و شتاب بسيار زياد اين رودخانه كه به گفته برخي كارشناسان، به 
بايسـت بـا    رسيد، كار بسيار پيچيده و خطيري بود كه مـي  يكيلومتر در ساعت م 70حدود 

گرفت، در غير اين صورت عالوه بر ايـن كـه    محاسبه دقيق و آگاهي از جوانب امر صورت مي
  .شدند گرفت، تعداد بسيار زيادي غواص نيز شهيد مي موفقيت عمليات در پرده ابهام قرار مي

خي فرماندهان نظـامي كالسـيك، عمليـات    اين مسئله آن اندازه مخاطره انگيز بود كه بر
اما، دقـت  . عبور از اروند رود را غير ممكن دانستند و كمترين موفقيتي براي آن قائل نبودند

هاي خاص براي عبـور از ارونـد،    يابي به اطالعات الزم، آموزش نظر فرماندهان سپاه در دست
ور با توجه به عرض رودخانه ترين نقطه براي عب ها، انتخاب مناسب انتخاب حساب شده غواص

هاي مختلف جزر و مد آب و عوامل ديگر باعث شد، شكل جديـدي از   و توجه كافي به حالت
سابقه بود، انجام شود و  هاي معاصر بي عمليات نظامي كه در نوع خود در تاريخ نظامي جنگ

. ف كننـد نيروهاي خودي با اقتدار كامل، ضمن عبور از اروند و شكستن خط، منطقه را تصر
  :گويد در اين زمينه، ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم عراق چنين مي

هاي نظامي نويني را به كار برده است و بر خـالف توقـع، در    ايران در عمليات جاري خود روش«
قـراوالن   اي و پيش باريد، با استفاده از مردان قورباغه هاي شديد مي شرايط جوي سختي كه باران

  )48(».خود را به مواضع ما آغاز كرد رزمي، حمله
  :راديو امريكا نيز گفت

العرب نيـاز بـه داشـتن تجهيـزات      گران نظامي غرب معتقدند كه ايران براي عبور از شط تحليل«
اند از  اند كه چگونه با تجهيزات اندك توانسته متعجب از اين موضوع] آنها[و ] است[كافي داشته 

de  )49(»ها دست يابند؟ واضع عراقيراه عبور كرده و به م اين آب
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  وحدت فرماندهي
گون  هاي سپاه پاسداران بودند، لذا تركيب هم كننده، يگان در اين عمليات تنها نيروهاي عمل

ريزي و ضمانت اجراي تصميمات را به راحتـي ميسـر    نيروها و فرماندهي واحد، امكان برنامه
افـزون بـر ايـن،    . رفـت  به شمار مـي هاي مهم عمليات  ساخت اين موضوع يكي از ويژگي مي

گير دولت و امكانات كشور نيز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر افزايش تـوان رزمـي    حضور چشم
لزوم عمليات موفق و نياز به امكانات بيشتر در اين زمينه، فتح فاو به منظور پايـان دادن  . بود

سـپاه و دولـت و نيـز     گرايي به جنگ كه در راستاي استراتژي رسمي كشور قرار داشت، هم
احساس خطر مسئوالن كشور نسبت به شرايط جنگ از جملـه عـواملي بودنـد كـه موجـب      

  .حضور بيشتر دولت در جنگ شد
از شـرايط و مسـائل   ) وزيـر  نخسـت (تـر   تر سپاه با هيئت دولت و اطالع دقيـق  ارتباط نزديك

سازندگي و به ميزان جنگ، خريدهاي تسليحاتي از سوريه، حضور وزراي راه و ترابري، جهاد
وزير در جبهه براي حل مشكالت جنگ و رفع  كمتري، صنايع سنگين و معاون جنگ نخست

هاي سراسر كشور بـراي تـأمين نيازهـاي مهندسـي      نيازهاي ميدان نبرد، فعاليت استانداري
تر دولت در صحنه جنـگ   هايي بودند كه دخالت فعال ها از جمله تالش جنگ و ساير فعاليت

  .داد ن ميرا نشا

  بازتاب سياسي
پيروزي نظام جمهوري اسالمي ايران در فتح فاو، موازنه نظامي ـ سياسي جنگ را به ميـزان   

اين اقدام ايران، بازتاب . تر كرد اي به نفع ايران تغيير داد و روند جنگ را پيچيده قابل مالحظه
اكنش تندتري در ابعاد دولت عراق نيز و. اي داشت المللي و منطقه اي در محيط بين گسترده

اياالت متحده امريكا، اين پيـروزي را كـه موجـب اسـتقرار     . مختلف جنگ از خود نشان داد
نيروهاي ايراني در كنار مرزهاي كويت شده بود، تهديدي عمده براي منافع خود قلمداد كرد 

جمهـور ايـن    بـوش، معـاون ريـيس    جرج. و در سطح منطقه دست به تحركات ديپماتيك زد
ر، با سفر به كشورهاي عربستان، بحرين، عمان و يمن شمالي، با مقامات ايـن كشـورها   كشو

ريچارد مورفي، معاون وزير خارجه امريكا نيز با طارق عزيـز، وزيـر امـور خارجـه     . ديدار كرد
  .عراق مالقات كرد

همچنـين،  . ها، گسترش جنـگ ايـران و عـراق بـود     گو در اين مالقات و ترين محور گفت مهم
deفارس، وارد عمل  ها در خليج ها اعالم كردند، در صورت به خطر افتادن تردد كشتي امريكايي
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آويز، چهار فروند قايق خود را به بهانه تضمين امنيت كويـت،   و با همين، دست )50(شوند، مي
  )51(.فارس كردند افظت از سواحل كويت وارد شمال خليجزني و مح گشت

مشي جديدي را در برابر  آهنگي شوروي خط عالوه بر اين، امريكا در صدد بر آمد تا با هم
  :شولتز، وزير خارجه امريكا اعالم كرد. جنگ ايران و عراق اتخاذ كند

  )52(.اي در جريان است تازهميان دو ابرقدرت براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق، ابتكار «
  :وي همچنين گفت

واشنگتن و مسكو به اين توافق رسيدند كه پايان يافتن جنگ به ) در استكهلم(در اين مذاكرات «
  )53(».نفع امريكا و شوروي است

نامه جديدي  اقدام ديگر مقامات امريكايي، تالش آنها در شوراي امنيت براي تصويب قطع
هاي  آنها همچنين به كمك رسانه. الش براي كاهش قيمت نفت، بودعليه ايران و همچنين ت

غربي، با نسبت دادن تروريسم به ايران و جو سـازي در مـورد خريـدهاي تسـليحاتي، مـوج      
  .جديدي را عليه ايران به راه انداختند

موشـك   77راديو امريكا در اين باره، به نقل از نشريه واشنگتن تايمز اعالم كـرد، ايـران   
  و ميـراژ  23موشك زمين به هوا كه قادر هستند هواپيماهـاي ميـگ ـ     60به زمين و  زمين
  )54(.را سرنگون كنند، از سوريه و كره شمالي تحويل گرفته است 1اف ـ 

  :نشريه انگليسي آبزرور نوشت
هزار موشك ضد تانك تاو، ساخت امريكا را به بهاي هـر   10ايران به تازگي از انبارهاي اروپايي «

  )55(».هزار دالر خريداري كرد 16فروند 
  :انستيتو مطالعات استراتژيك لندن نيز اعالم كرد

 14ميليـارد دالر تسـليحات از جملـه     6/1ميالدي با فروش معـادل   1985چين در ماه مارس «
انـداز و   ، سالح ضـد تانـك، موشـك    59- دستگاه تانك تي 200،  60- فروند جت شناسايي جي

  )56(».وا به ايران، موافقت كرده استهاي زمين به ه موشك
گيري در برابر جنگ  به موضع 8نيز پس از عمليات والفجر ] سابق[اتحاد جماهير شوروي 

گيري شوروي در جنگ غيرقابل تغيير است؛ چه وقتي كـه   موضع"از نظر گروميكو . پرداخت
شـوروي،   ".تعـراق شـده اسـ   ] خاك[ايران شد و چه حاال كه ايران وارد ] خاك[عراق وارد 
به عـالوه، شـوارد    )57(.معني و غيرضروري خواند كه بايد هر چه زودتر قطع شود جنگ را بي

نادزه، وزير خارجه شوروي و همچنين معاون وزير خارجه اين كشور با مقامات عراقي ديدار و 
deمقامات رسمي شوروي در واكنشي جانبدارانه از عراق، اظهـار داشـتند كـه    . وگو كردند گفت
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دبيركـل سـازمان    )58(.كند كو از پيشنهادهاي صلح صدام براي پايان جنگ پشتيباني ميمس
متحد از كشورهاي امريكا و شوروي خواست كه از نفوذ خود استفاده كـرده و جنـگ را     ملل

رييس شوراي امنيت نيز با تصريح اين مطلب كه ايران اين جنگ را عليه عـراق  . پايان دهند
  .درخواست را عنوان كرد ادامه داده است، همين

مـيالدي   1986فوريـه   24نامـه جديـدي را در تـاريخ     در اين راستا، شوراي امنيت قطع
نويس ايـن   پيش 3در بند . ، در مورد جنگ، به تصويب رساند 582به شماره ) 5/12/1364(

و هوا درنگ در زمين، دريا  نامه آمده است؛ دبيركل، از ايران و عراق بخواهد، دو كشور بي قطع
المللي شناخته شده  بس را رعايت كرده و بالفاصله تمام نيروهاي خود را تا مرزهاي بين آتش

  )59(.به عقب بكشند
هـاي قبلـي ايـن شـورا، در برابـر       نامه نامه در حالي به تصويب رسيد كه در قطع اين قطع

م عراق، اكتفا حمالت زميني، دريايي و هوايي عراق تنها به اظهار تأسف، آن هم بدون ذكر نا
  .شده بود و اين همگوني در ميان اعضا وجود نداشت

نامه تصويب شده بالدرنـگ مـورد موافقـت عـراق قـرار گرفـت، امـا وزارت خارجـه          قطع
  :اي اعالم كرد طي بيانيه 1364اسفند  17جمهوري اسالمي ايران در پاسخ به اين مصوبه، در 

نشانگر آن است كه شـورا هنـوز   ) عيين متجاوزت(گيري صريح و قاطع در اين زمينه  عدم موضع«
نامه كه به كل موضوع  بر اين اساس، آن قسمت از قطع. اراده سياسي الزم را در اين زمينه ندارد

اولـين قـدم    …. اعتبار و غيرقابل اجرا است شود، ناقص و بي جنگ و خاتمه مناقشات مربوط مي
  )60(».عراق به عنوان متجاوز است براي حركت به سمت حل عادالنه جنگ، محكوميت صريح

. هاي عربي نيز نگراني خود را در مورد پيـروزي ايـران آشـكار كردنـد     كشورها و سازمان
عربستان سعودي در اقدامي جانبدارانه از عراق، به تركيه پيشنهاد داد در صـورتي كـه ايـن    

  .گيرد عهده مي كشور روابط تجاري خود را با ايران قطع كند، ضرر و زيان مالي آن را به
گري ميان عراق و سـوريه و آشـتي دادن دو كشـور     شاه اردن در همين راستا به ميانجي

تشكيل جلسـه داد و عليـه    1364اسفند  13فارس نيز در  پرداخت و شوراي همكاري خليج
  .گيري كرد ايران موضع

ترين بازتاب اين عمليات، كاهش قيمـت نفـت بـود كـه بـا هـدف كاسـتن از تـوان          مهم
اي شـش   اين كاهش تا مـرز بشـكه  . اقتصادي و درآمد ارزي جمهوري اسالمي صورت گرفت

  .دالر ادامه يافت
deعربستان به همراه كشورهاي ديگر توليد كننده نفت با افزايش توليد و اشباع بازار نفـت،  
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اسـتراتژي  "اين عمل عربستان كه با پوشـش  . نقش به سزايي در ايجاد اين وضعيت داشتند
  )61(.داشت شد، يك تا دو سال قيمت نفت را پايين نگه توجيه مي "رسهم بازا

اي و   افزون بر ايـن، از دسـت دادن فـاو، فشـار مضـاعفي را در سـطوح داخلـي، منطقـه        
  از ايـن رو، رژيـم عـراق دسـت بـه اقـدامات وسـيع       . المللي بـر عـراق وارد سـاخته بـود     بين

  .سياسي ـ نظامي زد
زمينه، حمله به هواپيماي مسافربري ايران بود كه حامـل   ترين اقدامات عراق در اين مهم

اهللا شـهيد محالتـي،    هاي سياسـي از جملـه آيـت    چند تن از نمايندگان مجلس و شخصيت
همچنين، حمله به قطـار مسـافربري در ايسـتگاه    . نماينده حضرت امام خميني در سپاه بود

پايانـه خـارك،   (يـد بـر منـابع    هفت تپه خوزستان، حمله به مراكز اقتصادي و صنعتي با تأك
  هـاي محـدود تهـاجمي تحـت عنـوان اسـتراتژي       و نيز انجـام عمليـات  ) …ها و  گاه پااليش

  .روند هاي عراق در اين راستا به شمار مي از ديگر تالش "دفاع متحرك"

  ماجراي مك فارلين و تأثير آن بر روابط امريكا، عراق و كشورهاي منطقه

فـارلين، معـاون    يا سـفر مـك   "ايران گيت"، ماجراي  8الفجر يكي از مسائل مهم عمليات و
از . وزارت خارجه امريكا به همراه مقدار محدودي سالح و قطعات يدكي نظامي به ايران بـود 

موقعيت مناسبي براي آزمون نزديكي و ايجاد رابطه با ايـران بـه    1364ها سال  نظر امريكايي
پس از فتح خرمشهر و به خصوص، گسترش جنـگ   رفت، زيرا فشار فراوان به ايران شمار مي

شهرها و حمله به مناطق اقتصادي و نفتي، از نظر آنها زمينه از سرگيري روابط را ايجاد كرده 
عالوه بر اين، حضور مؤثر جمهوري اسالمي در روند حوادث لبنـان كـه پـس از اشـغال     . بود

خ داد، موجـب چـالش در   ر 1361جنوب لبنان به دست نيروهاي اسـرائيل در اوايـل سـال    
هـا و   گيـري ديپلمـات   بـه ويـژه، مـوج گروگـان    . هاي امريكا در منطقه شد برد سياست پيش

هـا بـراي رهـايي     خبرنگاران امريكايي و اروپايي شرايطي به وجود آورده بـود كـه امريكـايي   
راي ديدند، به خصوص كه تمهيدات و اقدامات آنها ب هايشان خود را نيازمند ايران مي گروگان

، 1364خـرداد   24در ايـن شـرايط، در   . گيري و مهار آن، مؤثر واقـع نشـد   مقابله با گروگان
تيرماه همان سال ادامه يافت  8امريكا نيز ربوده شد و اين ماجرا تا  "اي.دبليو.تي"هواپيماي 

هـا بـه آزادي    ايـن اقـدام، موجـب اميـدواري امريكـايي     . و سرانجام با نفوذ ايـران حـل شـد   
نفـوذ  (جمهوري اسالمي نيز مايل بـود از ايـن امكـان بـالقوه     . غربي در لبنان شداي ه گروگان

deهـايي كـه در جريـان پيـروزي      يابي به سالح در جهت دست) معنوي در جنبش اسالمي لبنان
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انقالب اسالمي در امريكا بلوكه شده بود و همچنين، دريافت طلب يك ميليارد دالري خـود از  
  .خصوص آنكه ايران در شرايط جنگ به سالح و ارز نياز مبرم داشت به. فرانسه، استفاده كند

هاي اصلي رؤسـاي   افزون بر اين، از بدو پيروزي انقالب اسالمي در ايران، يكي از سياست
جمهور امريكا، بهبود روابط با ايران و گشودن باب مذاكره و از سرگيري روابط بـا جمهـوري   

ورود به ايران به منظور حضـور در   - 1: پي چند هدف بودندآنها از اين اقدام در . اسالمي بود
شكستن ابهت  - 2ريزي براي براندازي نظامي جمهوري اسالمي؛  متن حوادث كشور و برنامه

شكستن آرمـان   - 3المللي انقالب اسالمي، با تأكيد بر جهان اسالم؛  اي و بين و اقتدار منطقه
هـاي انقـالب و    استحاله آرمان - 4ن جهان سوم؛ در ميان مسلمانان و انقالبيو "باور به خود"

از اين رو، سياستمداران اياالت متحده امريكا مترصد فرصت . عبرت ساختن آن براي ديگران
  .مناسب براي ايجاد روابط سياسي با جمهوري اسالمي ايران بودند

رد و هاي ميدان نبـ  بدين ترتيب، فشارهاي وارد شده به ايران از جنبه اقتصادي، دشواري
نياز مبرم ايران به سالح و همچنين، تنگ شدن عرصه انقالبي لبنان بر امريكـا و كشـورهاي   

گيـري غربـي در لبنـان، عوامـل و      غربي و نيز توانـايي ايـران در كمـك بـه آزادي گروگـان     
هايي بودند كه از نظر سياستمداران اياالت متحده، شرايط برقراري روابـط بـا ايـران را     زمينه

هاي جسته و گريختـه گذشـته بـراي ايجـاد      ها و تالش ها از روش امريكايي. بودند مهيا كرده
كشورهايي چون تركيه، ژاپن و ) عمدتاً(ارتباط با ايران كه به شكل غيرمستقيم و با وساطت 

نظر كرده و به طور مستقيم مبادرت به برقراري روابط با ايران  گرفت، صرف آلمان صورت مي
  :نشريه فارين ريپورت در اين باره نوشت. ام آن تدريجي و پنهاني بودروندي كه انج. كردند

در ايـن سـال دكتـر هنـري     . سال توجه امريكا به ايران بـود ) 1364(ميالدي  1985سال «
كيسينجر، وزير خارجه پيشين امريكا يك گزارش سرّي در مورد ايران به ريگان تسليم كرد 

در . و غيرمستقيم با ايران را به وي يادآور شـد  هاي ارتباط مستقيم و ضرورت گشودن كانال
رو و قدرتمند مايل به  ضمن اين حقيقت را به او گوشزد كرد كه تا زماني كه يك جناح ميانه

وگو با امريكا در بين رهبران آن كشور وجـود نداشـته باشـد، هـيچ گونـه پيونـد و يـا         گفت
  )62(».اي بين دو كشور صورت نخواهد گرفت مصالحه

هـاي   بر  اين رهيافت كه تقريباً اجمـاع نظـر عمـومي در ميـان مقامـات و جنـاح       مبتني
امريكايي درباره آن وجود داشت، دولت ريگان دست به ارسال سالح به ايران زد و در پي آن، 

هاي ايـن اقـدام    هدف. جمهور امريكا به ايران سفر كرد مك فارلين، مشاور امنيت ملي رييس
de  :جمهور امريكا پس از افشاي ماجرا، اعالم كرد، عبارت بودند از آن گونه كه ريگان، رييس
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  از سرگيري روابط با ايران؛ - 1
  خاتمه دادن به جنگ؛ - 2
  ؛)هاي مردمي و انقالبي عليه امپرياليسم است منظور حركت(هاي تروريسم  از بين بردن ريشه - 3
  )63(.ها در لبنان حل مسئله گروگان - 4

تـرين   ها بـه ترتيـب مهـم    رگيري روابط و حل مسئله گروگانها، از س در ميان اين هدف
گيرندگان  اين در حالي بود كه تصميم. عوامل مؤثر بر ديپلماسي پنهاني امريكا با ايران بودند

ترين عامـل در اجـراي مـاجراي     ها را مهم امريكايي براي مصرف داخلي، حل مسئله گروگان
  .عنوان كردند "گيت ايران"

منابع خبري غرب ايـن عمـل را ايـن    . اين روند، ارسال سالح به ايران بوداولين اقدام در 
ها نااميد شد  گونه توجيه كردند كه وقتي كاخ سفيد از كمك سوريه نسبت به آزادي گروگان

كمـك   1364اي، در تيرماه .دبليو.هاي هواپيماي تي و ايران نيز توانست براي آزادي گروگان
ه رسيدند كه با تأمين برخي از لوازم يـدكي و تجهيـزات مـورد    ها به اين نتيج كند، امريكايي

هايي بـود   اين لوازم يدكي، همان. نظر مسئوالن ايران را فراهم كنند نياز ايران، موجبات جلب
كه شاه از امريكا خريداري كرده بود، اما امريكا به دليل تحريم فروش سالح به ايران، آنهـا را  

هاي استراتژيك  با وجود تن دادن به اين سياست، از دادن سالح ها امريكايي. بلوكه كرده بود
كه موجب پيروزي ايران در جنگ شود، خودداري كردند و تنها به تحويل تعـدادي موشـك   

البتـه  . تاو، تجهيزات سايت ضدهوايي هاگ و يكي دو قلم ديگر از اين دسـت، اقـدام كردنـد   
زمان بـا   به همين دليل، هم. و بيش وجود داشتها از بازار آزاد نيز كم  امكان تهيه اين سالح

هاي تهيه تسليحات ايران از بازار آزاد،  ديپلماسي پنهان، امريكا در جهت مسدود كردن كانال
 21هـا، بازداشـت و زنـداني اعضـاي حـدود       موج دستگيري. گيري به عمل آورد تالش چشم

د بـوده اسـت تـا بـا بسـتن      شبكه قاچاق اسلحه، حكايت از اين امر داشت كه امريكا در صد
يابي ايران به تسليحات مورد نياز و غير پيشـرفته، از آن بـه عنـوان امكـاني      هاي دست كانال

  )64(.برداري كند جهت اهداف خود بهره
بدين ترتيب، نيازمندي امريكا به ايجاد ارتباط با ايران، با ارسال محدود سالح به ايران از 

پس از آن، امريكا كوشيد ارتباط مستقيم بـا  . كل گرفتتا اسفند همان سال ش 1364خرداد 
تالش امريكـا بـراي حـذف هـر گونـه واسـطه و       . ها را حذف كند ايران برقرار كرده و واسطه

 1365سرانجام در چهارم خرداد . فارلين به ايران شد تر، موجب سفر مك برداشتن گام بزرگ
deطـي سـه روز اقامـت    . مـين نشسـت  فارلين و همراهانش در تهران به ز هواپيماي حامل مك
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فارلين و همراهانش در ايران، مذاكراتي با رابطين ايراني صورت گرفت، اما نتيجه روشني  مك
  .در پي نداشت

فارلين با درك عدم موفقيت، تأسف خود را به طـرف ايرانـي مـذاكره كننـده اظهـار       مك
  )65(.به امريكا بازگشت ، ناموفق[!]بهايي از دست رفت داشت و با بيان اين كه فرصت گران

در پي اظهارات آقاي هاشمي رفسـنجاني، ريـيس وقـت مجلـس شـوراي اسـالمي ـ در        
فارلين، كاخ سفيد با بحران سياسـي كـم    سالگرد تصرف سفارت امريكا ـ در افشاي سفر مك 

اي رو به رو شد؛ زيرا هر آنچه را كه ريگان به عنوان انگيزه تماس با جمهوري اسـالمي   سابقه
ساخت، با شكل خاصي كه ايران در اين ديپلماسي انقالبي بـه كـار بسـت، ضـعف      ح ميمطر

هايي كه ريگان با قصد كاهش فشار  امريكا در برخورد با مسايل جهاني تلقي شد و تير هدف
المللـي مطـرح كـرده بـود، موجـب       جو داخلي و سرخوردگي سياست امريكا در صحنه بـين 

  توانست با هر كوششـي وانمـود كنـد كـه از نماينـده      يحتي اگر ريگان م. تشديد بحران شد
كاخ سفيد در ايران استقبال به عمل آمده است، اعزام يك عنصر برجسته بـه ايـران، بيـانگر    

زيـرا  . شـد  ضعف امريكا و انفعال اين كشور در برابر ملت و رهبري انقالب اسالمي تلقـي مـي  
اين سـطح، بـه مراتـب فراتـر از      براي تمام ناظران سياسي مشخص بود كه چنين تالشي در

هاي امريكايي در لبنان بوده است و اين تالش به عنوان قدمي  اقدام در جهت آزادي گروگان
شـد و دقيقـاً بـا همـين برداشـت، مسـئله        جويانه در ارتباط با يك انقالب ارزيابي مـي  آشتي

  .اش، قوت گرفت اي اي امريكا در روابط با متحدان منطقه  هاي منطقه اعتباري سياست بي
الملـل   شديدي به اعتبار امريكا در صحنه سياسـت بـين    فارلين، لطمه وقوع ماجراي مك

ظن بين اين كشور با كشورهاي عرب منطقه  اعتمادي و سوء وارد ساخت و جوي آكنده از بي
مقامـات عـراق بـه طـور رسـمي ايـن       . فارس و به خصوص كشور عراق به وجـود آورد  خليج

طرفي و معارض با نقش اين قدرت بزرگ در  محكوم كرده و آن را نقض بي سياست امريكا را
ها همچنين امريكا را متهم كردند كـه در   عراقي. المللي اعالم كردند حفظ امنيت و صلح بين

اقدام ديگر . اي به آنها داده است و از دست دادن فاو، اطالعات گمراه كننده 8عمليات والفجر 
  . كي هر چه بيشتر به شوروي بودعراق در اين برهه، نزدي

برداري را كرد و با ارسال  در اين حال، اتحاد جماهير شوروي از شرايط موجود نهايت بهره
اين روابط بـه سـطح بسـيار    . اش بهبود بخشيد  سالح به عراق، روابط خود را با متحد ديرينه

ق بر ايران در جنـگ  اي كه در پي حمايت شوروي از فشار عرا مطلوبي افزايش يافت به گونه
de، 5و  4هـاي كـربالي    به ويـژه عمليـات  در اين مقطع، . شهرها، دوره سختي بر ايران گذشت
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منابع تأمين برق كشور، منـاطق مسـكوني و مراكـز صـنعتي و اقتصـادي كشـور بـه شـكل         
اين فشار، به لحاظ اين . هاي عراقي قرار گرفت اي در معرض بمباران و پرتاب موشك گسترده
ن در سياست خارجي امريكا در منطقه، تشتت و سردرگمي ايجاد كـرده بـود، مـورد    كه ايرا

  .استقبال اياالت متحده نيز قرار گرفت
اي به عمل آورد كه چالش داخلـي و خـارجي ناشـي از مـاجراي      العاده امريكا تالش فوق

 جهت دستيابي به اين هدف، در صحنه جنگ بـا دادن . فارلين را به حداقل كاهش دهد مك
اطالعات استراتژيك به عراق سعي كرد روابط خود با عراق را به شكل سابق بازگردانـده و از  

ترين اقدام امريكا در اين زمينه، آگاه كـردن   مهم. گسستگي بيشتر اين روابط جلوگيري كند
  .و جزئيات مانور آن بود 4مقامات عراقي از منطقه مورد نظر ايران براي عمليات كربالي 

ها اطالعات با ارزشي در جريان جنـگ شـهرها و حمـالت هـوايي      اين امريكاييعالوه بر 
ها به ويژه موفقيـت   اين تالش. عراق به منابع برق و صنعتي كشور در اختيار عراق قرار دادند

اي  كه بـه ميـزان قابـل مالحظـه     4راندن رزمندگان اسالم در عمليات كربالي  عراق در عقب
نقش داشت و در صورت شكست عراق، به احتمال زياد، اين رژيم ها در آن  اطالعات امريكايي

شد، موجب نزديكي و بهبود نسبي روابط  اي گرفتار مي سابقه بست سياسي ـ نظامي بي  در بن
يـك بـار ديگـر     5گرچه پيروزي رزمندگان اسـالم در عمليـات كـربالي    . عراق و امريكا شد

د امريكا، يـك بـار ديگـر آنهـا را فريـب داده      ها را برانگيخت و آنها تصور كردن ظن عراقي سوء
  .است، از اين رو بار ديگر در روابط بين دو كشور چالش ايجاد شد

اقدام ديگر امريكا براي كاهش فشار، متهم كردن مسئوالن جمهوري اسالمي به مالقـات  
القات آنها كوشيدند ثابت كنند كه مسئوالن نظام با فرستاده ويژه ريگان م. فارلين بود با مك
اند، اما در اين زمينه موفقيتي به دست نياوردند زيرا حتي نام مسئوالن مالقات كننـده   كرده

مواجه شـدند،  ) ره(گيري قاطع امام خميني  و باالخره آن گاه كه با موضع. نيز قابل ارائه نبود
دالر  ميليون 30هاي امريكايي به ايران  چون اسرائيل از دالالن فروش سالح"با طرح مسائلي 
هـاي فروختـه شـده بـه ايـران را بـه        امريكا پول فروش سالح"و يا اين كه  "سود برده است

سعي كردند تا چهره انقالب اسالمي ايـران را   "حساب ضد انقالبيون نيكارگوئه گذارده است
  .در برابر امريكا مخدوش كنند

رهاي عربـي منطقـه   هاي ديپلماتيك به كشو مزيد بر اين، اقدام ديگر امريكا، اعزام هيئت
فارس بود تا از اين طريق و با توجيه اقدام انجام شده، به آنها دلگرمـي داده و حمايـت    خليج

deزيـرا پـس از افشـاي مـاجرا، شـيوخ عـرب       . كاخ سفيد از اين كشورها را دوباره اعـالم كنـد  
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خـود   آنها مشاهده كردند كه امريكا براي منافع. فارس، دچار ابهام و حيرت شده بودند خليج
  .حاضر است متحدان ديرينه خود را در برابر ايران، قرباني كند

بـه يـك پيـروزي    ) ره(فارلين به دليل هوشياري امام خميني  بدين ترتيب، ماجراي مك
و در مقابـل، امريكـا در بـاتالقي فـرو رفـت كـه       . بزرگ براي جمهوري اسالمي تبـديل شـد  

ر با كشورهاي ديگر به جاي گذاشـت و  آمدهاي منفي بسياري در روابط سياسي اين كشو پي
  .اعتبار اياالت متحده را مخدوش ساخت

اين اقدام به طور خاص در رابطه با جنگ ايران و عراق، موجـب شـكاف سياسـي ميـان     
  .امريكا با عراق و كشورهاي عرب منطقه شد

  9عمليات والفجر 
  مقدمه

نجام شد، اما پيش از اين، تصميم ا 8اندكي بعد از عمليات والفجر  9با آن كه عمليات والفجر 
منطقـه   1364حـدود تابسـتان   . به انجام اين عمليات در منطقه شمال سليمانيه مطرح بـود 

ها دربـاره   گو و بررسي و عمومي چوارتا مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و پس از انجام گفت
با تأكيـد  (بود توان اما كم. در آن منطقه عمليات انجام شود 1364آن، مقرر شد، در شهريور 

ديگر مانع از  و گستردگي زمين منطقه و پيوستگي ارتفاعات مهم آن به يك) بر نيروي انساني
پس از پشت سرگذاردن اين مقطع بار ديگر در تصـميمي  . انجام عمليات در شهريور ماه شد

امـا بـا گذشـت زمـان،     . انجـام شـود   1365نه چندان قطعي مقرر شد اين عمليات در بهـار  
تغيير كرد و در پي اطالعات و اخبـاري كـه قرارگـاه    ) عمدتاً ديدگاه فرمانده سپاه(ها  يدگاهد

به فرمانده سپاه ارائه داد، وي مصمم شد ) به فرماندهي برادر شهيد غالمرضا صالحي( 3نجف 
  :كرد وي عنوان مي. انجام شود 9كه در فصل زمستان عمليات والفجر 

  )66(».هستيم و بايد آن را جبران كنيمدر غرب، دو سال از زمان عقب «
شد؛ زيرا با توجه به كمبـود و   از اين رو، مقدمات عمليات بهار بايد در زمستان فراهم مي

و از طرف . ضعف توان و سازمان رزم خودي، عمليات در زمستان به توان كمتري نياز داشت
كمبود تـوان خـودي   در هر صورت، مسئله . ديگر، دشمن به طور جدي در جنوب درگير بود

  .همچنان مطرح بود
سرانجام، فرمانده سپاه تصميم قطعي خود را مبني بر انجام عمليات زمستاني در شـمال  

deاما گزارش فرمانده قرارگاه نجف در مورد ميزان پيشرفت كار، حاكي از . سليمانيه، اعالم كرد
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تي عنوان شـد كـه   ح. رود آن بود كه به دليل وجود مشكالت جوي كار خيلي كند پيش مي
رغــم آن كــه در نظــر بــود  از ايــن رو، علــي )67(.يكــي از نيروهــاي شناســايي يــخ زده اســت

شـد كـه ايـن دو     بيني مـي  زمان انجام شوند، ولي پيش هم 9و والفجر  8هاي والفجر  عمليات
روز پـس از   14و بـاالخره، بـا فاصـله     )68(.ديگر، انجام بگيرند روز از يك 10عمليات با فاصله 

  .آغاز شد 9، عمليات والفجر  8والفجر 

  در استراتژي نظامي ايران و علل انتخاب منطقه 9ها و جايگاه عمليات والفجر  هدف
هاي  هدف. طراحي شد) يا متوسط(در چارچوب استراتژي عمليات محدود  9عمليات والفجر 

سال (در بهار آينده هاي الزم براي ادامه عمليات  اين عمليات، آماده سازي عقبه، ايجاد زمينه
آورد  آماده سازي عقبه اين امكان را به وجود مـي . و نزديك شدن به هدف اصلي بود) 1365

زيرا عدم آمادگي عقبه همواره يكـي از  . هاي بزرگ در جبهه شمال طراحي شود كه عمليات
تـرين دليـل    آخـرين و مهـم  . رفت موانع اصلي انجام عمليات بزرگ در آن جبهه به شمار مي

. بود 8تجزيه دشمن در جريان عمليات والفجر ) در سطح كالن(نجام عمليات در اين منطقه ا
بينـي   داشت و به دليل پيش 9اين عامل، نقش بسيار مهمي در تسريع انجام عمليات والفجر 

اي كه فاصله مكاني زيادي با جبهـه   فشارهاي دشمن در جنوب، در نظر بود حتماً در منطقه
عمليات ديگري صورت بگيرد تا دشمن با مشـاهده از دسـت دادن مواضـع    فاو داشته باشد، 

اين مسئله . هاي مستقر در جنوب را به آن منطقه منتقل كند مهم در آن محور، برخي يگان
از اين رو، انجـام عمليـات   . با شروع عمليات فاو و آغاز فشارهاي پرحجم دشمن، تشديد شد

اي در غرب كشـور   هاي منطقه عمليات داراي هدفاين . ضرورت بيشتري پيدا كرد 9والفجر 
  .نيز بود

پير، سارسير وكاتو، اهميت  وجود ارتفاعات استراتژيك منطقه، همچون گامو، ناصر، كچل
زيادي داشتند كه تسلط رزمندگان اسالم بر هر يـك از آنهـا، موجـب تسـلط بـر بخشـي از       

نقالب و منـافقين در آن منطقـه   افزون بر اين، محدود كردن عمليات ضدا )69(.شد منطقه مي
  .رفت به شمار مي 9هاي جانبي عمليات والفجر  يكي ديگر از هدف

  موقعيت منطقه
با دو جاده از دهانه دره شيلر و منطقه چومان به شهرهاي مريوان و  9منطقه عمومي والفجر 

deو قلل العبور است؛ داراي زمستاني سخت  اين منطقه، كوهستاني و صعب. شود بانه متصل مي
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اين منطقه كوهسـتاني بـه   . ها باقي هستند باشد كه تا مدتي پس از بهار نيز برف گير مي برف
  .سه قسمت شمالي، مياني و جنوبي تقسيم شده است

كوهان به همـراه   ارتفاعات شاخ. پير، ناصر و گامو هستند بلندترين ارتفاعات منطقه، كچل
گـامو، رت،  . رونـد  وب منطقـه بـه شـمار مـي    ترين ارتفاعات جنـ  دو ارتفاع كجل و ناصر، مهم

ترين ارتفاعات محور شـمال هسـتند و ارتفاعـات مـوبرا و      هزاركانيان، سوركوه و حلوان، مهم
  .ماماخالن، پلنگ سور، و سارسير در محور مياني قرار دارند

 - 2پيـر و كـاتو؛    تنگه كاتو واقع در بين ارتفاعات كچـل  - 1: منطقه داراي سه تنگه است
اي واقـع در كنـار رودخانـه     تنگـه  - 3سـور؛   ي واقع در ميـان ارتفاعـات مـوبرا و پلنـگ    ا تنگه
  .سور گوگ

سور هستند كه بـه ترتيـب از شـيبر و     هاي اصلي اين منطقه زاب صغير و گوگ رودخانه
  .كنند گيرند و منطقه را به سه محور مياني، شمالي و جنوبي تقسيم مي قزلچه، سرچشمه مي
شهر قلعه چـوالن و شـهر   . ترين موقعيت در منطقه است ن و شاخصتري شهر چوارتا مهم

  .كنند ماووت نيز در اين منطقه جلب توجه مي
ترين موقعيت منطقه پس از چوارتا، ارتفاع مارسيه است كه مانند چهـارراهي، از آن   مهم

  )70(.توان مانور كرد نقطه به هر طرف مي

  وضعيت دشمن
وان بسيار زيادي از ارتش عراق را مصروف خود كرد، لذا، انجام عمليات فاو در جبهه جنوب ت

در جبهه غرب، عراق بيشتر نيروهاي ثابت آن منطقه و گاهي، نيروهـايي كـه فاقـد كيفيـت     
كـه جبهـه خـودي نيـز در      همچنان. داشت رزمي در جنوب بودند در خط و احتياط نگه مي

  .كرد هاي فرعي خود را در غرب مستقر مي چنين مواقعي، يگان
ناپذيري كه عراق در فاو متحمل شـد، تـا جـايي كـه      عالوه بر اين، به دليل ضربه جبران

توان  هايش را از منطقه غرب به جنوب منتقل كرد و به طور كلي مي امكان داشت، اكثر يگان
ضمن آن كه عمليات ايران در آن جبهه . گفت، نيروي چنداني در منطقه غرب وجود نداشت

  .دانست به قصد تجزيه خود ميرا نوعي فريب و يا 
سپاه يكـم در ميـان   . در مسئوليت سپاه يكم عراق قرار داشت 9منطقه عملياتي والفجر 

هـاي داخلـي كردسـتان عـراق وارد      هاي عراق دو مأموريتي بود؛ زيرا هم براي درگيري سپاه
de به همـين دليـل  . داشت بايستي آمادگي عمل مي شد و هم براي درگيري مرزي مي عمل مي
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هاي كماندويي مستقلي تشكيل شده بود  سازمان آن از ويژگي خاصي برخوردار بود و از يگان
  )71(.تا براي هر دو نوع مأموريت آمادگي داشته باشد

  در 24لشـكر  . هـاي سـازماني سـپاه يكـم عـراق بودنـد       يگـان  34و  27، 24سه لشـكر  
. مسـتقر بودنـد   9تي والفجر در منطقه عمليا 34در دربنديخان و لشكر  27قلعه ديزه، لشكر 
در منطقـه عمـومي كـاتو و     105تيپ . را در اختيار داشت 504و  105هاي  اين لشكر تيپ

همچنين، يك گـردان كمانـدويي روي   . در منطقه عمومي چوارتا استقرار داشتند 504تيپ 
ارتفاعات كوهان بود كه دو دسته از آن درخط حضور داشتند و دو گردان تقويـت نيـز روي   

 155تيـپ  . پير نيرويـي از دشـمن حضـور نداشـت     رتفاعات ناصر بودند و روي ارتفاع كچلا
در مجموع، استعداد عراق در منطقه عمليـاتي، سـه تيـپ    . دشمن نيز در منطقه مستقر بود

عالوه بـر  . در احتياط بودند 27منها بود كه يك گردان زرهي و يك گردان كماندويي لشكر 
منطقـه را   27، 24، 20يات، با نيروهـاي كمانـدويي لشـكرهاي    اين، عراق پس از شروع عمل

  .تقويت كرد
رغـم عـدم حضـور جـدي دشـمن در منطقـه، خطـوط دفـاعي آن، داراي موانـع و           علي

اي كه برخي فرماندهان از وجود چنين موانعي اظهـار شـگفتي    استحكامات الزم بود، به گونه
  )72(.كردند مي

  طرح مانور
اي كه بر روي يك  عمليات واجد پيوستگي جغرافيايي بود، به گونهمنطقه انتخاب شده براي 
عمليـات  ) با مراحل درگيـري (زمان در يك حمله  بايست به طور هم مجموعه از ارتفاعات مي

گرفت، كه اين مسئله با توان و استعداد سازمان رزم جبهه خودي تعارض داشت؛  صورت مي
ز جنوب نيازمند قابليت الزم و حداقل تهديد از يك طرف انجام عمليات براي تجزيه دشمن ا

. براي دشمن بود و از طرف ديگر، براي دست يافتن به اين مقصود، توان موجود كـافي نبـود  
هاي سازماني  وگوهاي فراوان و ارائه نظرات فرماندهان يگان به هر صورت، پس از بحث و گفت

رر شد، در منطقه عمومي چوارتـا،  سپاه در غرب كه داراي تجربه زياد در آن جبهه بودند، مق
بخـش اول از محـور   : اين منطقه به دو بخش تقسـيم شـد  . بسن و گامو عمليات انجام شود

شيالت با هدف تصرف از ارتفاعات منطقه عمومي چوارتـا و بخـش دوم از محـور هـزار قلـه      
اي با هدف تصرف مواضع دشمن در دامنه شرقي گامو و الحـاق بـا نيروهـ   ) ارتفاعات حلوان(

de  .خودي روي ارتفاع بسن
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هـدف آن بـود   . در سمت راست از محور بانه، فلش حمله، از روستاي چومان تا بسن بود
سازي شود و بعد از احداث پل بر روي رودخانه مرزي،  كه روستاي چومان از ضد انقالب پاك

  )73(.پايگاه دشمن روي ارتفاع بسن تصرف شده و در آنجا خط پدافندي تشكيل شود
هاي زيادي  طرح با توان موجود تناسب نداشت، بدين خاطر بار ديگر، درباره آن بحثاين 

  :شد و سرانجام با تعديلي كه صورت گرفت، طرح مانور عمليات به شرح زير تعيين گرديد
شد كه نهايت پيشـروي   نم تا شاخ كوهان عمل مي در مرحله اول، روي ارتفاعات كوخ نم

فلش اصلي؛ تصرف ارتفاعات موبرا، مامـاخالن و پلنگـه سـور    . نم بود در سمت راست كوخ نم
روي مشـخص   هاي شاخ كوهان نيز به عنوان حداكثر پيش دو جناح چپ قله ناصر و يال. بود

آهنگ با فلـش اصـلي بـه سـمت      بايستي هم در مرحله دوم، جناح راست عمليات مي. شدند
سـازي دشـمن و    پـس از پـاك  ارتفاع سارسير، براي تأمين جناح عمليات پيشـروي كـرده و   

فرض اصلي براي موفقيت جناح راست آن بود كه روستاي . تثبيت منطقه، به پدافند بپردازد
. كننده به طرف ارتفاع بسن پيشروي كند سازي شده و يگان عمل چومان از ضد انقالب پاك

  )74(.فلش اصلي عمليات پس از تصرف پلنگه سور، آزاد ساختن ارتفاع سارسير بود
واگذار شد كه اين قرارگاه با استعداد پنج ) سپاه(وليت انجام عمليات به قرارگاه نجف مسئ

  .را آغاز كرد 9تيپ و يك گردان عمليات والفجر 

  شرح عمليات
با اعـالم رمـز بـه وسـيله فرمانـده       23:47ساعت  1364، در پنجم اسفند 9عمليات والفجر 

چپ و راست به سرعت مأموريت خـود   جناح. قرارگاه نجف، برادر مصطفي ايزدي شروع شد
  .شد، اميدوار كننده بود را انجام دادند و عملكرد محور وسط نيز آن گونه كه گزارش مي

اجراي عمليات در منطقـه چومـان؛    - 1: در جناح راست دو مأموريت اصلي وجود داشت
حضـور  مأموريت اول به دليل وسـعت منطقـه و   . نم پيشروي از هزار قله به سوي كوخ نم - 2

گونه  هاي الزم انجام نشد، اما مأموريت دوم بدون هيچ آهنگي انقالب و نيز عدم اجراي هم ضد
نم، مأموريت ايذايي خـود را   كننده ضمن تصرف كوخ نم اي صورت گرفت و يگان عمل حادثه

  .در شمال ارتفاع موبرا انجام داد
اين جنـاح  . ست يافتنددر جناح چپ، در سمت ارتفاع ناصر، نيروها خيلي زود به هدف د

اي و داراي پرتگاه بود و دشمن نيز دورتادور پايگاه نگهبان گذارده و بر تنها راه  كه صخره با آن
de  ابوالفضل 57ها تيربار قرار داده بود، اما با كار آمدي قابل تحسين تيپ  باال رفتن روي صخره
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آن، اين يگان يال ارتفاع ناصـر را تصـرف كـرد و بـا     پس از . تصرف شد) رزمندگان لرستان(
هاي مشرف بر ماماخالن، دشمن مجبور بـه تخليـه آنجـا     حضور نيروهاي خودي بر روي يال

در محور كوهان، به دليل وسعت كمتر منطقه و عدم حضور جدي دشمن، تا سـاعت  . شدند
  .ها تصرف شد صبح تمام هدف 4:30

مرحله اول، دو ارتفاع مهم موبرا و ماماخالن تصرف  بايست در مي) وسط(در محور اصلي 
و محور موبرا به دو محور تقسيم شد كه يكي از محورها بدون مشكل خاصي آزاد شد، . شود

نيمه شـب   1:30رو شد و تا ساعت  اما آزادسازي بخشي از محور دوم با مقاومت دشمن روبه
در محور . اين ارتفاع نيز به تصرف درآمدبا ادامه حمله در روز بعد، قله اصلي . به درازا كشيد

ماماخالن كار نيروها قدري مشكل شد و تصرف اين ارتفاع تا صبح روز بعـد ادامـه يافـت، و    
اما نيروها نسـبت  . باالخره با تعويض فرمانده آن محور و تقويت نيروها، ماماخالن سقوط كرد

يگر، فرماندهي عمليات نيز با كردند و از طرف د به ايجاد خط پدافند و تثبيت آن سستي مي
هـاي مهـم منطقـه،     يابي به هدف توجه به عدم حضور دشمن و امكان ادامه عمليات و دست

اي كه وقتي اوضاع به برادر محسن رضايي در جنوب  به گونه )75(.مصمم به ادامه پيشروي بود
  :گزارش شد، ايشان گفت

  ».توانستيم تا سليمانيه برويم مياگر دو تيپ يا لشكر در دست داشتيم، االن «
  :برادر ايزدي فرمانده قرارگاه نجف نيز چنين گفت

  )76(».توانيم خودمان را روي ارتفاعات سليمانيه برسانيم اگر به ما نيرو برسانند، مي«
به هر ترتيب، براي ادامه عمليات، به نيروي جديد و بيشتري نياز بود و از سوي ديگر، بـا  

به اين دليـل، پـس از آن كـه فشـارهاي     . منطقه تصرف شده ميسر نبودنيروي جديد حفظ 
دشمن در جبهه فاو كمي فروكش كرد، تصميم گرفته شد يك يا دو يگان از اين منطقه بـه  
غرب منتقل شود اما احساس خطر جدي نسبت به تهديد فاو فرماندهي را وادار كرد كـه بـا   

اين رو، ابتدا قرار شد دو يگان از جنـوب بـه   از . احتياط و دورانديشي بيشتري تصميم بگيرد
در پي اين تصـميم،  . وگوي بيشتر، اين مسئله منتفي شد غرب بروند اما پس از بحث و گفت

ايـن  . برادر ايزدي، فرمانده قرارگاه نجف پيشنهاد كـرد كـه از نيـروي ارتـش اسـتفاده شـود      
رمانده جنگ منتقل شـد و  پيشنهاد از طريق فرمانده كل سپاه به آقاي هاشمي رفسنجاني، ف

سرهنگ صياد شيرازي، فرمانده نيروي زميني ارتش نيز بنا بـه دسـتور فرمانـده جنـگ بـه      
هايي  رفت و پس از صحبت با فرماندهان سپاه تصميم گرفت يگان 9منطقه عملياتي والفجر 

de  .از ارتش را به كمك آن جبهه بفرستد
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كه تالش وافري براي غلبه بر آن فرسا، مسئله ديگري بود  وضعيت جوي و سرماي طاقت
بردند و براي گرم كردن  ها از سرما رنج مي به دليل نبود امكانات كافي، بسيجي. به عمل آمد

  )77(.دست لباس گرم در دسترس بود 1300آنها تنها 
شد اما نيرويـي كـه    سور تصرف مي در ادامه عمليات، مطابق طرح مانور بايد ارتفاع پلنگه

در نظر گرفته شده بود، در جريان تصرف ارتفاعات موبرا و ماماخالن به كـار  براي اين منظور 
بـا تـالش زيـاد و    . به تبع اين وضع، امكان تصرف ارتفاع سارسير نيز وجود نداشت. رفته بود

شهيد بروجردي روي ارتفاع پلنگه سـور وارد   110گردآوري توان موجود، مقرر شد كه تيپ 
  )78(.تصرف كند عمل شود و آن را به طور كامل

در مرحله دوم با توجه به موقعيت مرحلـه اول، فرمانـدهان سـپاه مصـمم بودنـد در هـر       
رغم آن كـه   به هر تقدير علي. اما كمبود نفرات مانع بزرگي بود. صورت عمليات متوقف نشود
ديـد   شد، با صـالح  بايست براي تصرف ارتفاع سارسير عمل مي طبق طرح در مرحله دوم مي

  .قرارگاه نجف تصميم گرفته شد روي ارتفاع كاتو عمليات انجام گيردفرمانده 
قله ارتفاع كاتو با سقوط يكي دو سنگر دشمن به سرعت تصرف شد و پس از آن نيروهـا  

بايست به دامنه آن سرازير شده و با تسلط بر جاده قلعه چوالن ـ كـاتو، امكـان اسـتفاده      مي
  .كردند دشمن از اين جاده را سلب مي

روشن شدن هوا، دشمن به تدريج، نيرو وارد منطقه كرد و با اجراي آتش موجب شـد   با
دشمن در اين حال توانست نيمـي از  . نشيني كنند كم از اين ارتفاع عقب نيروهاي خودي كم
اين وضع موجب شد فرماندهان به فكر تثبيت مواضع به دست آمده افتاده . قله را تصرف كند

هاي پدافندي  اي تشكيل شد و خط به اين دليل، جلسه. اري كنندو از پيشروي بيشتر خودد
  :ها سپرده شد براي تثبيت و حفظ به اين شرح به يگان

؛ خط شاخ كوهان )ع(ابوالفضل  57ويژه شهداء؛ خط ناصر به تيپ  155خط كاتو به تيپ 
ط شهيد بروجـردي؛ خـ   110سور به تيپ  ؛ خط شير ويژه و پلنگه)ص(اكرم  نبي 29به تيپ 

تشـكيل خـط دوم    )79(؛ 64نم به گردان تكاور لشـكر   قدس؛ خط كوخ نم 105موبرا به تيپ 
نيروي زميني ارتش و همچنين تشكيل خـط دوم   28پدافندي بر روي ارتفاع موبرا به لشكر 

  .پدافندي بر ماماخالن
پس از آن كه منطقه حالت تثبيت و آرامش به خود گرفت، قرارگاه نجـف طـرح تصـرف    

اهميت اين ارتفاع از تمام ارتفاعات منطقه بسيار بيشتر بود . گيري كرد كچل پير را پيارتفاع 
de  .رفت و اشغال آن جا پاي مناسبي براي ادامه عمليات به شمار مي
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با موفقيتي كه به دست آمده بود، در واقع، مانعي براي رسيدن به سليمانيه وجود نداشت 
، كه مشرف بـه شـهر سـليمانيه    "ازمر" ا ارتفاعاتتوانستند ت و نيروهاي خودي به سادگي مي

به بيان ديگر، با سقوط خـط پدافنـدي عـراق روي ارتفاعـات مـوبرا و      . است، پيشروي كنند
ماماخالن، خط دفاعي شرق سليمانيه فرو ريخته بـود و در صـورت حضـور قـوي نيروهـاي      

هـاي   يـل هـدف  گرفـت و بـا تكم   عقبه دشمن در دسترس قرار مـي  ،خودي روي ارتفاع كاتو
تصرف شده بر روي ارتفاع كاتو و تصرف ارتفاع سارسير، اين جبهـه بـه طـور كامـل سـقوط      

تصرف ازمر و اشراف به شهر سليمانيه، . كرد و تا سليمانيه هيچ مانع نظامي وجود نداشت مي
در شرايطي كه شهر فاو به دست رزمندگان اسالم سقوط كرده بود، بسيار مهم و استراتژيك 

هاي كلي و تجهيزاتي، تـأمين نيـرو در قالـب     براي اين منظور، عالوه بر توانايي. شد يتلقي م
تـر وارد صـحنه    از اين رو، از ارتش خواسته شد كه جدي. ترين مسئله بود تيپ و لشكر، مهم

المبين به صورت  ها، مانند عمليات فتح شود و آنها نيز پذيرفتند، اما اصرار داشتند كه فعاليت
بنابراين، سـپاه  . سپاه عمل شود، اين مسئله موجب از دست رفتن زمان شده بودمشترك با 

بار ديگر امكان آزاد كردن يكي دو  9براي سرعت در انجام عمليات تكميلي در منطقه والفجر 
را بـراي  ) ع(يگان از جنوب را مطرح كرد و حتي فرماندهان لشكر نصر و تيـپ امـام حسـن    

ه اعزام داشت اما بار ديگر نگراني از تهديد جبهه فاو موجـب  شناسايي و بررسي به آن منطق
بدين ترتيب، چگونگي كمك برادران ارتش دوباره مطرح گرديـد،  . انصراف از اين تصميم شد

گيري، مقرر شد ارتش در تثبيت ارتفاع كـاتو و كمـك بـه     و پس از برگزاري جلسات تصميم
 1364اسـفند   14در . ير مشاركت كندخط پدافندي در محورهاي ديگر، و آزاد سازي سارس

نيز  28سور را تحويل گرفت و يك گردان از لشكر  ارتش، خط موبرا و پلنگه 77لشكر  3تيپ 
نـم در دسـت    همچنين، در اين تاريخ خط كوخ نم. خط سد كننده موبرا را در اختيار گرفت

مسـئوليت  . بود ارتش جمهوري اسالمي و يك گردان جنداهللا از سپاه 64گردان تكاور لشكر 
پيـر ـ    هم خـط كچـل  ) ع(ابوالفضل  57خط كاتو نيز به تيپ ويژه شهداء سپرده شد و تيپ 

  .اكرم نيز در خط كوهان مستقر شد تيپ نبي. ناصر را در اختيار گرفت
كرد، دشمن به  ريزي مي در حالي كه جبهه خودي ضمن تثبيت اوضاع، براي آينده برنامه

. و آن را تصرف كرد، كه بالفاصله در حمله بعدي عقب رانده شد پير حمله ور شد ارتفاع كچل
اما با حمله مجدد دشمن كه با تقويت نيرو و حجم آتش همراه بود، اين ارتفاع سقوط كرد و 

از اين پس، بـه مـدت يـك هفتـه     . در ادامه اين حمله، ارتفاع ناصر نيز به دست دشمن افتاد
de  .دستور كار قرار گرفت تحرك دشمن متوقف شد و برنامه تثبيت در
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گير توان سپاه، منطقه عملياتي به نيروي زميني  در ادامه عمليات، به دليل كاهش چشم
و مقرر شد نيروهاي سپاهي همچنان در خط بمانند تـا سـبب تقويـت    . ارتش تحويل گرديد

اكـرم   اين نيروها عبارت بودند از؛ تيپ قدس، تيپ شهيد بروجردي و تيپ نبـي . خطها شوند
سور و سمت چپ ماماخالن هر يك با يك گروهـان تحـت    به ترتيب در خط موبرا، پلنگه كه

امر نيروي زميني ارتش قرار گرفتند و در مقابل، نيروي زميني ارتش متعهد شد پس از يك 
به اين ترتيب، . منطقه را به طور كامل تثبيت كند) كه دشمن حمله نكند(ساعته  24فرصت 

هـاي سـپاه را آزاد    ارتش با افزايش نيروهاي خـود در خـط، يگـان    هاي در روزهاي بعد يگان
  .كردند مگر در برخي مناطق كه حدود دو دسته در محورها باقي ماندند

پس از هشت روز توقف، عراق بار ديگر حمالت خود را از سرگرفت و در حالي كه منطقه 
توانست مواضع از دست  خورد، به طور كامل تثبيت نشده بود و نابساماني زيادي به چشم مي

  .داده را باز ستاند

  8عمليات تكميلي والفجر 

از نظر سياسي و نظامي بـراي ايـران و عـراق، و     8العاده منطقه عملياتي والفجر  اهميت فوق
رغم گذشت بيش از  همچنين وضعيت نامناسب خطوط پدافندي خودي در اين منطقه، علي

خودي از لحاظ نيرو و مهندسي و ديگر امكانـات،   دو ماه از تصرف فاو به دليل فرسايش توان
كرد، براي حل اين مسائل تصميماتي اتخاذ شود، لذا پس از روزها بحث و بررسي،  ايجاب مي

هـا و انهـدام نيـروي     عمليات تكميلي با هدف ترميم و تثبيت خط پدافندي، آزاد شدن يگان
  .ريزي شد دشمن طرح

  بررسي اهداف عمليات
  ت خط پدافنديترميم و تثبي - 1

هاي مـداوم و   ، پس از فروكش كردن پاتك 8ترين مشكالت موجود در منطقه والفجر  از مهم
اي كـه هـر    به گونه. سنگين دشمن، وضعيت نامناسب، شكننده و پيچيده خط پدافندي بود

از . لحظه امكان شكسته شدن خط وجود داشت، همانطور كه در چند حمله چنين شده بود
دليل نزديكي خط خودي و دشمن، به ويژه در منطقه كارخانه نمـك و عـدم   سوي ديگر، به 

هاي مهندسي، تحكيم خطوط ميسر نبود و شرايط موجود هم بـا   امكان به كارگيري دستگاه
deهاي خاك فراهم شده  فرساي رزمندگان و با بيل و كلنگ و با استفاده از گوني زحمات طاقت
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و بـا اجـراي آتـش دشـمن در دو سـه روز از بـين       بود كه آن هم دوام و استحكامي نداشت 
. رفت، به طوري كه نيروهاي پدافند كننده هميشه در حال تـرميم خطـوط خـود بودنـد     مي

ها و تلفات بسياري را بـر نيروهـاي پدافنـد كننـده وارد      عالوه بر اين، چنين وضعيتي آسيب
يح وضـعيت خـط ايـن    نجف در تشر 8به عنوان نمونه، احمد كاظمي فرمانده لشكر . كرد مي

  :لشكر، به فرمانده نيروي زميني سپاه گفت
، )شود نابود مي(افتد  هر سه روز يك بار ور مي) محل تقاطع خط و جاده استراتژيك(اين گوشه «

رود، دوبـاره   اش از بـين مـي   باني، همه چي و ديده سيم فرمانده و بي) گرفته تا(از خاكريز و سنگر 
  )80(».شود ايستاد ، اصالً اينجا نمي…زند  وشك و خمپاره ميبا م) دشمن. (كنيم درست مي

لذا، ضرورت رفع اين مسائل، رفع مشكالت تردد از عقبه به خطوط پدافنـدي و تـدارك   
يابي به خط پدافندي مستحكم و خدشه ناپذير،  رساني به رزمندگان و همچنين و لزوم دست

  .در سرلوحه طراحي عملياتي در اين منطقه قرار گرفت
  ها آزد شدن يگان - 2

. هاي سپاه درگير عمليات و پدافند منطقه فاو بودند ، همه يگان 8از آغاز عمليات والفجر 
كرد كه دست كم تعدادي از آنها آزاد شده تـا زمينـه آمـاده     ضرورت تداوم جنگ ايجاب مي

ين امر هاي پدافندي فاو، ا حساسيت خط هاما با توجه ب. هاي بعدي فراهم شود سازي عمليات
جـويي در   اي ترميم و تثبيت شوند كه صرفه ميسر نبود مگر آن كه خطوط پدافندي به گونه

ريزي عمليات تكميلي تالش شد، خط پدافندي بـه   لذا، در طرح. نيرو و امكانات، ميسر باشد
هاي پدافندي، نيـرو و   اي انتخاب شود كه با انداختن آب جلوي آن و به كارگيري سالح گونه

  .تري مورد نياز باشديگان كم
  انهدام نيروي دشمن - 3

ها دست به تحـرك زد و بـه برخـي از خطـوط      در سراسر جبهه 1365دشمن از اوايل سال 
شد، چنانچه عملياتي انجام گيـرد، تـوان دشـمن بـر اثـر       بيني مي پيش. پدافندي حمله كرد
يلي مورد توجه قرار ريزي عمليات تكم هايي كه در طرح لذا، يكي از هدف. انهدام كاهش يابد

  .گير كردن نيروهاي دشمن بود گرفت، انهدام و زمين
هـا،   اي بـا فرمانـدهان برخـي يگـان     آقاي شمخاني، فرمانده نيروي زميني سپاه در جلسه

  :اهداف عمليات در اين منطقه را، چنين بيان كرد
كنـيم، چـون اكثـر     گونه ابهام و ترديد بياييم نيروي پياده دشـمن را درگيـر   برادران بدون هيچ«

deنيروي پياده دشمن است و اكثر جاهـايي كـه   ) 8در منطقه والفجر (هايي كه مقابل ماست  يگان
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بتـوانيم ايـن نيـرو را مقـداري     . اش باز هم نيـروي پيـاده اسـت    كند، همه دشمن دارد پاتك مي
. دهـيم گير كنيم، زمان به دست بياوريم، براي اين كه عمليات اساسـي خودمـان را انجـام     زمين

را اينجا بكنيم و همين  اهللا تالفي جزيره شاء محكم پيگيري كنيد تا بتوانيم ان …توكل كنيد و 
تري براي وضعيت آينده خودمان داشته باشيم كـه آب را بتـوانيم رهـا     كه خط پدافندي مناسب
توانند جاهاي ديگـر عمـل كننـد، بـراي عمليـات بعـدي        هايي كه مي كنيم و با آزاد سازي يگان

  )81(».خودمان را آماده كنيم

  ريزي عمليات طرح
يابي نسبي به اهداف اين عمليات و  ، پس از دست 8الفجر بحث عمليات تكميلي در منطقه و

حدود دو مـاه قبـل از   (پس از توقف عمليات در نقاطي كه مشكالت پدافندي در پي داشت، 
قرارگاه خاتم، آقاي  1364اسفند  10در اين باره، در جلسه . آغاز شد) انجام عمليات تكميلي

  :عزيز جعفري گفت
چهـار  (خط ما در كارخانه نمك بايد جلوتر از سه راهي مربعي خط فعلي قابل مقاومت نيست، «

توان ايستاد و بايـد   و غير از اين خط، داخل كارخانه نمك نمي. باشد) ضلعي شرق كارخانه نمك
  ».القصر بايستيم يعني از خط فعلي عقب بياييم روي ضلع جنوبي به ام به خط رو

  :گفت اما برادر رحيم صفوي مي
  ».آورد يم و دشمن از كارخانه نمك بيرون بيايد، فشار مياگر ما عقب بياي«

  :برادر غالمعلي رشيد نيز گفت
شـود روي آن   گويند، زمين داخل كارخانه گـل و الي اسـت كـه نمـي     اين طور كه برادران مي«

كنند، اينجا را از دست خواهند داد، يا بايد برونـد جلـوتر از    با اين توصيفي كه از خط مي. ايستاد
  »…هي مربعي و سه را

  :در همين حال برادر محسن رضايي فرمانده سپاه گفت
از دست بدهد، ] در استمرار عمليات[تيپ ديگر هم  10نكته اين است كه دشمن در اينجا اگر «

اگر ما  …آيد  منهدم كنيم و نااميد شود ديگر نمي] يكجا[دهد ولي اگر دو تيپ او را  باز ادامه مي
  ».شود و ادامه خواهد داد بياييم دشمن اميدوار مياز كارخانه نمك عقب 

  
                                                                 

  به دو ضلع غربي و مياني جزيره جنوبي مجنون حمله كرده و مقداري از خط خودي را تصرف كرد 1365ارديبهشت  6بامداد روز  4عراق در ساعت.  de
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اسـفند   11ريزي شـد كـه در    گوي فراوان، عمليات محدودي طرح و پس از بحث و گفت
عاشورا آن را به اجرا  31و لشكر ) ع(امام حسين 14لشكر ) 8هنگام عمليات والفجر ( 1364

شت كه از سمت چپ مربـع  مأموريت دا) ع(امام حسين 14ر اين عمليات، لشكر د. درآوردند
سازي خط دشمن، خود را از سه جناح به زاويه شمال  كارخانه نمك پيشروي كرده و با پاك

متر روي ضلع شمالي مربـع، خـاكريز    300تا  200غربي اين مربع رسانده و بعد از پيمودن 
ربع را بند جنوبي م سازي كرده و سيل عاشورا نيز مأمور شد جاده شني را پاك 31لشكر . بزند

نجـف،   8بندشرقي ادامه داده و با كمك لشـكر   تصرف كند و پيشروي خود را به طرف سيل
اين عمليات، . بعد از تصرف قرارگاه دشمن در كنار جاده استراتژيك، خط پدافندي ايجاد كند

به دليل هوشياري دشمن و آگاهي او از قصد انجام تـك و همچنـين بـه كـارگيري تـوان و      
  .عاشورا، بدون نتيجه ماند 31ز نيروهاي خودي و تالش ضعيف لشكر استعداد اندك، ا

ريزي عمليات تكميلي، بـا اسـتفاده از    پس از اين عمليات، بحث و بررسي در زمينه طرح
عـالوه بـر آن، بـه منظـور     . ادامه يافت 1364اسفند  11تجربيات به دست آمده در عمليات 

هـاي مهندسـي و همچنـين تـالش      يـت پذيري، فعال ترميم تدريجي خطوط و كاهش آسيب
  .ها ادامه پيدا كرد يگان

كـه مـورد تأكيـد بيشـتر      8به طور كلي، هدف نهايي عمليات تكميلي در منطقه والفجر 
و ضلع شمالي ) القصر در محور جاده ام(فرماندهان قرار داشت، رسيدن به كانال درياچه نمك 

فروردين  27در جلسه . پدافندي بود درياچه نمك و امتدد آن تا حاشيه اروند و تشكيل خط
يابي به اين  ها بر لزوم انجام عمليات براي دست نيروي زميني سپاه، فرماندهان قرارگاه 1365

بندي اين نظرات و تأييد آنها، دربـاره معايـب و    آقاي شمخاني ضمن جمع. خط تأكيد كردند
  :محاسن اين عمليات گفت

 - 1، منافعش اين است كـه  )معايب(خاصيتي  سري بياين عمليات يك سري منافع دارد و يك «
دشـمني كـه اينجاسـت خطـوط محكـم پدافنـدي نـدارد،         - 2اش اينجاست،  ما امكاناتمان همه

دشمن در اينجا موضع مدافع دارد، يعني يـك   - 3اي عمل كردن به صرفه است،  بنابراين مرحله
دشـمن را از ادامـه    - 5شـود عمـل كـرد،     اين كـه سـريع مـي    - 4دشمن شكست خورده است، 

 - 7توان يك خـط پدافنـدي خـوبي درسـت كـرد،       با تكميل خط مي - 6دارد،  تحركاتش باز مي
اما عيبش اين است كه ما آنچه را كه منفعت سياسـي و نظـامي   . شود انهدام خوبي از دشمن مي

ا توجه به ايم، ب درمنطقه فاو بوده، برديم يعني ما اهداف سياسي ـ نظامي خودمان را از فاو گرفته 
de  ».زا نيست اينكه جنگ بايد در درون و بيرون ايجاد تحول بكند، اين اقدام تحول
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افزون بر اين مسائل، لزوم به كارگيري نيروهاي بسـيجي كـه بـه جبهـه آمـده بودنـد و       
همچنين نياز به زمان براي آماده سازي منطقه عملياتي، ضرورت انجام عمليـات تكميلـي را   

فرمانـدهان  . اين جلسه، چگونگي انجام عمليات مورد بررسي قرار گرفـت در ادامه . نشان داد
آقاي . هاي كربال و نجف اعتقاد داشتند چنين عملياتي بايد در سه مرحله انجام گيرد قرارگاه

  :غالمپور، فرمانده قرارگاه كربال در اين مورد گفت
 15تـا   10زم اسـت؛  گردان نيرو ال 150هر مرحله يك عمليات قوي است و در مجموع حدود «

  ».هاي دشمن را بدهيم روز هم بايد جواب پاتك
آقاي غالمعلي رشيد نيز ضمن تأييد انجام عمليات در سه مرحله، بر اولويت محور جـاده  

القصر تأكيد كرد، اما آقاي جعفري، فرمانده قرارگاه نجف معتقد بود قبـل از ايـن، بايـد در     ام
اين نظر بيشتر مورد توجه قـرار  . ، عمليات انجام شودمحور كارخانه نمك و جاده استراتژيك

شد به منظور تجزيه دشمن و آتـش آن بـه مواضـع ب شـكل      گرفت ضمن آن كه گفته مي
  )82(.حاشيه اروند نيز بايد تك شود

هاي مستقر در منطقه بـراي   تأكيد بر ضرورت و سرعت در انجام عمليات و آمادگي يگان
ه نمك و جاده استراتژيك و همچنين، لـزوم تـرميم خـط    انجام تك در جنوب شرقي كارخان

  .نامناسب در اين منطقه، موجب شد، همين منطقه براي عمليات محدود برگزيده شود
با حضور فرمانده سپاه، فرمانده نيروي  1365اي كه در سوم ارديبهشت  باالخره در جلسه

برگزار شـد، انجـام    8ه والفجر هاي مستقر در منطق ها و يگان زميني سپاه، فرماندهان قرارگاه
جنوب و (، جاده شني )جنوب شرقي درياچه نمك(عمليات محدود، در محدوده چهار ضلعي 

و جاده استراتژيك قطعي شد و زمان شروع عمليات، تاريخ هشـتم  ) تر از كارخانه نمك پايين
  .تعيين گرديد 1365ارديبهشت 

  طرح مانور و سازمان رزم
ف براي انجام اين عمليـات و قرارگـاه نـوح بـراي فريـب دشـمن       هاي كربال و نج قرارگاه

  .انتخاب شدند
جاده البحار، جاده استراتژيك و غرب جـاده  (مأموريت جناح راست منطقه  :قرارگاه كربال

لشكر . سپرده شد) ع(ثاراهللا  41كربال و  25نجف،  8به قرارگاه كربال شامل لشكرهاي ) شني
متر پيشروي  600تا  500بايست روي جاده البحار و دژ غرب اين جاده حدود  مي) ع(ثاراهللا 

deكرد و با استفاده از مواد منفجره، روي جاده و دژ  ا منهدم ميكرده و نيروهاي كمين دشمن ر
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سازي و تصـرف   نجف، مأموريت پاك 8به لشكر . شد شكاف ايجاد كرده و در آنجا مستقر مي
  .واگذار شد) در حدود يك كيلومتري خط فعلي(مقر دشمن در كنار جاده استراتژيك 

تر از ضلع  پايين(سازي جاده شني  اكپ - 1دار سه مأموريت بود؛  كربال نيز عهده 25لشكر 
سـازي زاويـه    پـاك  - 2عاشـورا روي ايـن جـاده،     31و الحاق با لشكر ) جنوبي كارخانه نمك

 31متر از دژ جنوبي اين كارخانه و الحاق با لشكر  200جنوب شرقي كارخانه نمك و حدود 
چـپ جـاده    سازي حدود يك كيلومتر از دژ شرقي كارخانـه نمـك و جنـاح    پاك - 3عاشورا، 

  .نجف 8استراتژيك و الحاق با لشكر 
كربال  25قرار بود لشكر  1365قبل از آخرين جلسه مانور و آمادگي در هفتم ارديبهشت 

اما در اين . عاشورا از دو طرف روي جاده شني پيشروي كرده و با هم الحاق كنند 31و لشكر 
سـازي،   ديگر در هنگام پـاك  يكجلسه با توجه به احتمال درگيري نيروهاي اين دو لشكر با 

عاشورا روي جاده شني حذف شد و باقيمانده خط دشمن روي اين جاده  31مأموريت لشكر 
عاشـورا تأكيـد    31كربال واگذار شد و در مقابل، به لشكر  25به لشكر ) حدود يك كيلومتر(

د سازي ضلع جنوبي كارخانه نمك تالش بيشتري بـه كـار بسـته و در حـ     شد كه براي پاك
  .پيشروي كند )5عقده (امكان تا زاويه جنوب شرقي 

امام حسين،  14چپ با استفاده از لشكرهاي  شد در جناح مأمور قرارگاه اين :قرارگاه نجف
سـازي   عاشورا مأموريت پـاك  31لشكر . انصارالحسين وارد عمل شود 32عاشورا و تيپ  31

 32تيـپ  . را بـه عهـده داشـت   قسمتي از ضلع جنوبي و قسمتي از ضلع غربي چهار ضـلعي  
از ضـلع غربـي چهـار ضـلعي عمـل       8و  7هـاي   بايست در حدفاصل گـره  انصارالحسين مي

سازي قسمتي از ضلع غربي  مأموريت يافت ابتدا با پاك) ع(امام حسين  14لشكر ) 83(.كرد مي
انصارالحسين الحاق كند و سپس، روي جاده آسفالت  32چهار ضلعي روي اين ضلع با تيپ 

تقاطع ضلع غربي و شـمالي  (ارخانه نمك پيشروي كرده و پس از يك كيلومتر از سه راهي ك
  .با ايجاد شكاف روي جاده، در آنجا پدافند كند) چهار ضلعي

، قرارگاه نوح مأموريت خاصي  8در عمليات تكميلي و محدود منطقه والفجر  :قرارگاه نوح
زيه توان و آتش آن، مقرر شـد كـه ايـن    بر عهده نداشت و تنها به منظور فريب دشمن و تج

  .خود را فعال كند  سيم هاي بي قرارگاه تظاهر به تك كرده و شبكه

                                                                 

 ناميدند مي"گره"يا  "عقده"سيم  ها بر روي كالك عملياتي را به منظور كاربرد رمز در مكالمات بي گذاري موقعيت نام.  de
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  آخرين وضعيت و اقدامات دشمن
هاي سنگين و طوالني خود، بار ديگر اقـدامات متعـددي را بـراي     دشمن پس از توقف پاتك

از جملـه  . ود آغاز كـرد هاي بعدي خ سازي هجوم جلوگيري از تثبيت خط رزمندگان و زمينه
هـا و   هاي دشمن هم كم و بيش تـداوم داشـت ـ شناسـايي     اين اقدامات ـ كه در زمان پاتك 

هاي سبك و سنگين به ويژه  هاي گسترده، اجراي انواع آتش هاي هوايي وسيع، بمباران گشت
ـ   هاي شيميايي، انواع فعاليت روي خطوط دفاعي، پرتاب گلوله ات هاي مهندسي، انتقـال امكان

القصر و البحار  در دو محور ام 1365فروردين  31نيروهاي دشمن ظهر روز . بود …رزمي و 
هاي شيميايي كرده و در پي آن، حملـه نسـبتاً سـنگيني را در محـور      اقدام به شليك گلوله

القصر به قصد رسيدن به پايگاه موشكي آغاز كردند، كه بـا مقاومـت و تـالش رزمنـدگان،      ام
جاي گذاشتن شمار زيادي كشـته و زخمـي و دادن     به هدف خاصي و با بهيابي  بدون دست

با اجراي تـك  ) 1365اول ارديبهشت (همچنين، دشمن در روز بعد . اسير، متوقف شدند 11
كـرد تـا    در اين حال، عراق تالش مـي . تن از نيروهاي خودي را مصدوم كرد 100شيميايي، 

گرفت و در تدارك آنها  آنها به سختي صورت مي خطوط كامالً نامناسب خود را ـ كه تردد در
با مشكالت زيادي مواجه بود و در بعضي از خطوط نيروهايش به وضع فجيعي گرفتار شـده  

  .نشيني و از دست دادن زمين، ترميم كند بودند ـ بدون عقب

  گيري و هوشياري دشمن غافل
شمن ـ به عنـوان يكـي از    گيري د و در نتيجه غافل 8رعايت حفاظت قبل از عمليات والفجر 

عوامل اساسي موفقيت ـ موجب شد كه به اين اصل توجه بيشتري شود و همه فرماندهان بر 
در مباحث مربوط به عمليات تكميلـي  . آن تأكيد كرده و آن را الزمه موفقيت به شمار آورند

ا به رعايت ديگر ر ها، بر اين امر تأكيد كرده و يك در اين منطقه، به خصوص فرماندهان يگان
  .كردند حفاظت و جلوگيري از هوشياري دشمن دعوت مي

گيـري دشـمن وجـود داشـت      از جمله مسائلي كه در عمليات تكميلي بر سـر راه غافـل  
طور كه پيش از اين ذكر شـد، فاصـله    همان. بود) ع(انصارالحسين  32محورهاي حمله تيپ 

تا  100حدود ) ع(انصارالحسين  32 ها به جز، تيپ نقطه رهايي تا نقطه درگيري بيشتر يگان
متر براي رسيدن به دشمن آن هم در  600متر بود، در صورتي كه اين تيپ بايد حدود  200

شـد، قبـل از    بيني مي لذا، پيش. كرد اي وجود نداشت، طي مي اي كه هيچ نوع عارضه منطقه
de  .شروع درگيري، دشمن متوجه حركت نيروهاي اين تيپ شود
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المقدور از هوشياري دشمن جلوگيري  وجود اين كه سعي شده بود حتي از سوي ديگر، با
شود، ولي با مشاهده حركاتي از دشمن در روزهاي قبل از عمليات، احتمال هوشياري او داده 

هاي خودي و ايجاد  از جمله مواردي كه به عنوان عدم رعايت حفاظت از سوي يگان. شد مي
  .سيمي بود بي شد، ارتباطات حساسيت در دشمن ذكر مي

ها بر اين باور بودند كه دشمن هوشيار شده و به تحرك  همچنين، غالب فرماندهان يگان
نجف  8از جمله، فرمانده لشكر . برد نيروهاي خودي پي برده است، لذا در آمادگي به سر مي

  :شواهد خود را چنين بيان كرد
را هـم  ) اسـتراتژيك (ه آسفالت يكي هم اينجا، و اين جاد. پريشب دشمن يك خاكريز زده است«

كه اينها همه داللت بر اين دارد كه دشمن بلـد  . گذاري كرده و چند سنگر اضافه كرده است مين
  )84(».است كه در اين منطقه قرار است عمليات بشود

ها و تردد خودروهاي دشـمن در دو سـه روز    عالوه بر اينها، افزايش حجم آتش، بمباران
هـر  . داد جمله مواردي بود كه احتمال هوشياري دشمن را نشـان مـي   قبل از عمليات نيز از

شد مبني بر اين كه اين افزايش آتش بـه دليـل سـالروز تولـد      چند احتمال ديگري داده مي
به هر حال، هيچ يك از اين شواهد، دليل قاطعي بر پـي  . باشد مي) هشتم ارديبهشت(صدام 

دراني كه شواهدي را براي هوشياري دشمن بر بردن دشمن به عمليات نبود و هيچ يك از برا
از همين رو، در آخرين جلسه قبـل  . كردند شمردند، آن را به عنوان دليل قطعي ذكر نمي مي

  .كردند ديگر را به رعايت حفاظت سفارش مي يك) 1365هفتم ارديبهشت (از عمليات 

  در آستانه عمليات
هاي مستقر در منطقه  اي به يگان ي نامهدر آستانه عمليات، فرماندهي نيروي زميني سپاه ط

  .را آماده باش صددرصد اعالم كرد 1365ارديبهشت  12، ششم تا  8عملياتي والفجر 
كوپتر دشمن در محـور خورعبـداهللا بـه     يك هلي 1365بعدازظهر روز پنجم ارديبهشت 
همين روز طي تلكسي بـه   15:30همچنين، در ساعت . دست نيروهاي خودي سرنگون شد

) در جبهه غرب(ارگاه مركزي سپاه خبر رسيد كه نيروهاي دشمن در منطقه عملياتي قادر قر
دست به تحركاتي زده و برخي از ارتفاعـات ايـن منطقـه را تصـرف كـرده و يـك گـردان از        

  .اند نيروهاي ارتش را محاصره و اسير كرده
منطقه  نيروهاي دشمن طي هجومي در 1365بامداد روز ششم ارديبهشت  4در ساعت 

deمتر روي پد مياني از خط خود،  400متر روي پد غربي و حدود  150جزيره جنوبي، حدود 
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جلو آمدند كه در شب بعد از آن، نيروهاي خودي موفق شدند نيروهاي دشمن را از پد مياني 
فروند هواپيماي دشـمن منطقـه سـايت موشـكي و      12در همين روز . متر عقب برانند 150

صــبح روز هفــتم  5:30در ســاعت . بمبــاران كردنــد) 8نطقــه والفجــر در م(حــوالي آن را 
القصـر را   چند فروند هواپيماي خودي نقـاط تجمـع دشـمن در محـور ام     1365ارديبهشت 

. اجـرا كـرد   8دشمن در همين روز آتش نسبتاً شديدي را در منطقه والفجر . بمباران كردند
خبر رسيد كه نيروهاي دشمن در  چند ساعت قبل از شروع عمليات تكميلي، از جبهه غرب

  .اند سازي كرده تجمع كرده و ميدان مين را پاك 2مقابل منطقه والفجر 
در جلسه روز پيش از عمليات مقرر شد كه قبل از شروع عمليات آتش تهيه اجرا نشود و 

در همين روز فرمانده نيروي زميني . فقط چنانچه دشمن اجراي آتش كرد، جواب داده شود
هـا   هشـدار داد و از يگـان   8باره احتمال حمله شيميايي دشمن در منطقـه والفجـر   سپاه در

  .خواست، آمادگي الزم را در اين زمينه داشته باشند

  شرح عمليات
هاي مأمور، نيروهاي عمل كننـده   ، تا قبل از روشنايي هوا، يگان1365روز هشتم ارديبهشت 

ستقر كردند و تا بعدازظهر آرامش نسبي هاي خط مقدم م خود را در مواضع، سنگرها و كانال
از بعدازظهر تحركات خودي افزايش يافـت و  . خورد برقرار بود و تحرك كمتري به چشم مي

رسيد دشـمن تـا    در پي اين تحركات، به نظر مي. تعدادي تانك و نفربر به خط منتقل شدند
ز حالـت  آتش دشـمن ا  18حدودي احساس خطر كرده است، به طوري كه از حدود ساعت 

شنود قرارگـاه نجـف اعـالم كـرد،      19عادي خارج شد و به شدت افزايش يافت و در ساعت 
  .هاي خود آماده باش داده است دشمن به يگان

ها وجود داشت،  رهايي و نقطه درگيري يگان  هاي مختلفي كه بين نقطه با توجه به فاصله
درگيـري را   21رأس سـاعت  ها زمان حركت نيروهاي خود را طوري تنظيم كردند كه  يگان

رزمندگان به تدريج به سوي خط دشمن رهـا شـدند و    20لذا، از حدود ساعت . شروع كنند
. بدون برخورد با مشكل و يا مانع خاصي و يا درگيري در بين راه، به نقاط مورد نظر رسيدند

بـا   هـاي ضـروري   سيم به حداقل رسيد و تقريباً همه تمـاس  در اين حال، مكالمات داخل بي
  .هاي با سيم، انجام شد تلفن

به نيروهاي دشمن، چنـد دقيقـه   ) ع(انصارالحسين  32عمليات با حمله رزمندگان تيپ 
deتـك  . آغاز شد و پس از دقايقي، درگيري در سراسر منطقه گسترش يافت 21قبل از ساعت 
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گيري كامل بـه سـر    گرفت كه نيروهاي دشمن در غافل نيروهاي خودي در حالي صورت مي
  .بردند و در سنگرهاي خود مشغول خوردن شام بودند يم

 21:15طي تماسي در ساعت ) جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه(برادر رحيم صفوي 
هاي كربال و نجـف، وضـعيت عمليـات را جويـا شـد و از آنهـا خواسـت، همچنـان          با قرارگاه

هاي عمل  ، فرماندهان قرارگاهدر اين حال. هاي باسيم انجام شود ها با تلفن ارتباطات و تماس
هـاي ارتبـاطي روي زمـين     كننده با مناسب خواندن وضعيت خود، اعالم كردند بيشتر سـيم 

  .بوده و به دليل افزايش آتش دشمن، اكنون ارتباط از اين طريق قطع شده است
هـاي   هـاي يگـان   با گذشت دقايقي از شروع عمليات، آتش دشمن روي خطوط و عقبـه 

، قرارگـاه نجـف از قرارگـاه نيـروي زمينـي      22در سـاعت  . افـزايش يافـت  خودي به شـدت  
در . درخواست اجراي ضد آتشبار كرد كه اين درخواست بـه فرمانـدهي توپخانـه ابـالغ شـد     

بيشتر محورها، رزمندگان اسالم در يكي دو ساعت اول عمليات بدون درگيري چندان مهم، 
شدند،  ا نيز كه با مقاومت دشمن مواجه ميبه اهداف خود دست يافتند و در بعضي از محوره

با ايستادگي و اتخاذ تدابير الزم، نيروهاي دشمن را در هم شكسته و به سمت اهـداف خـود   
يابي سريع به اهداف و عدم الحاق در دو سه محور نيـز ناشـي از    عدم دست. پيشروي كردند

  .رو و عدم به كارگيري توان الزم بود بيني مسائل پيش عدم پيش
ها، به فرمانده قرارگـاه   گير يگان برادر رحيم صفوي در پي دريافت گزارش موفقيت چشم

  .كربال تأكيد كرد كه لشكرهاي كربال و نجف به اهداف تعيين شده اكتفا نكرده و جلوتر بروند
بـه اهـداف   ) ع(انصارالحسين  32و تيپ ) ع(امام حسين  14، لشكر 24تا قبل از ساعت 
عاشورا نيز تا نزديكي اهداف خود جلو رفت  31لشكر . ديگر الحاق كردند خود رسيده و با يك

كربال روي جاده شني و ضلع جنوبي چهار ضلعي تـالش الزم را نداشـت،    25اما چون لشكر 
كربال تالش اصلي خود را  25لشكر . بين اين دو لشكر روي اين مواضع، الحاق صورت نگرفت

گذاشته و روي اين ضـلع حتـي بـيش از ميـزان      روي ضلع شرقي، به عنوان پيشاني جنگي
نجف در رسيدن  8هاي رسيده از موفقيت لشكر  همچنين، گزارش. تعيين شده پيشروي كرد

                                                                 

 رغم اعالم آماده باش، علل مختلفي دارد از جمله اين كه دستور آماده باش تا زمان حمله نيروهاي خودي، به خـط   شمن، عليغفلت نيروهاي خط د
همچنين احتماالً فرماندهي نيروهاي دشـمن اطمينـان صددرصـد بـه      ".به ما آماده باش نداده بودند": دشمن نرسيد، به طوري كه يكي از اسرا گفت

داده  هاي آينده و يا ساعات آينده را مي گير شده است و احتمال حمله در شب اين كه در خصوص روز عمليات و يا ساعت آن غافلعمليات نداشته و يا 
  .است

de  )27، ص 1368،، 8مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، گزارش عمليات تكميلي والفجر (
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نيز كه عمليات خود را با تأخير شـروع  ) ع(ثاراهللا  41لشكر  .كرد به اهداف خود حكايت مي
شمن را منهدم كرده و چند به قرارگاه كربال اعالم كرد، كمين د 22:30كرده بود، در ساعت 

بامـداد بـين    4:30هاي كربال و نجـف بـاالخره در سـاعت     با تالش قرارگاه. اسير گرفته است
لشكرهاي كربال و عاشورا در ضلع جنوبي چهار ضلعي الحاق شد اما همچنـان بـين ايـن دو    

  .يگان روي جاده شني الحاق نشده بود
از توجيه نسبت به عمليات، به پرواز  كوپتر خودي پس صبح، سه فروند هلي 6:20ساعت 

درآمدند تا نيروها، خودروها و ديگر امكانات دشـمن را روي جـاده اسـتراتژيك و اطـراف آن     
فرونـد   27رادارهـاي خـودي خبـر از مـانور حـدود       6:30مورد هدف قرار دهند در سـاعت  

بمبـاران   هواپيماي دشمن در منطقه عملياتي دادند و طولي نكشيد كـه قرارگـاه نـوح خبـر    
هاي موشكي منطقه را به وسيله هواپيماهاي دشمن به اطالع قرارگـاه نيـروي زمينـي     پايگاه

هاي موشكي  در چنين وضعيتي، مسئوالن قرارگاه خواستار به كارگيري سيستم. سپاه رساند
هاگ آماده شـده امـا     ولي گفته شد كه سايت. هاگ براي مقابله با هواپيماهاي دشمن شدند

تم آن چك شود كه اين كار بايد در زماني كه هواپيماي دشمن در منطقه نيسـت،  بايد سيس
  .پيش نيامده بود) 9:45ساعت (صورت گيرد كه اين فرصت هنوز 

اي روي اروند ـ كه تا   با وجود حمالت هوايي دشمن و به ويژه تالش براي انهدام پل دوبه
روي آن غيرممكن شـد ـ دشـمن     دو نقطه اين پل بمباران شده و تردد خودرو از 11ساعت 

تالش اساسي و پاتك مهمي براي عقب زدن نيروهاي خودي صورت نداد و سرانجام، قبل از 
 31كـربال و   25ظهر، مشكل جاده شني پايين كارخانه نمك حل شد و نيروهاي دو لشـكر  

  .ديگر الحاق كردند عاشورا روي اين جاده با يك
ها بـا   ي و دشمن، واحدهاي مهندسيِ اكثر يگانزمان با شروع درگيري نيروهاي خود هم

هـاي   وجود آتش سنگين دشمن، تا حد امكان به احداث و تكميـل خاكريزهـا، مواضـع و راه   
نجف در شـب دوم عمليـات بـراي تصـرف      8تداركاتي پرداختند و با عمليات تكميلي لشكر 

 8در منطقه والفجـر  كامل قرارگاه دشمن كه با پيروزي همراه بود، عمليات تكميلي محدود، 
  .پايان يافت

 91و  48هـاي   كيلومتر مربع آزاد شد و تيـپ  10اي به وسعت  طي اين عمليات، منطقه
 101عراق منهدم شده و عناصري از تيـپ   2پياده از لشكر  2و نيز تيپ  702و  412پياده، 

                                                                 

  مين نمايد و در شب دوم مأموريت خود را به اتمام رساندنجف در اولين شب عمليات نتوانست اهداف خود را بطور كامل تأ 8لشكر.  de
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تـن از نيروهـاي    3000تـا   2500همچنين در ايـن عمليـات حـدود    . كشته و زخمي شدند
دو فرونـد هواپيمـا و   . تن نيز به اسارت درآمدنـد  60شمن كشته و زخمي شدند و بيش از د

  .كوپتر دشمن نيز سرنگون شدند يك فروند هلي
نيروي مخصوص عـراق از منطقـه جنـوب     66، تيپ 1365ارديبهشت  9در پي عمليات 

ده شد، كه پياده از منطقه جنوب سيبه براي تقويت به منطقه آور 501جزيره جنوبي و تيپ 
نيـروي   66از محـور جـاده اسـتراتژيك و تيـپ      501تيـپ   1365ارديبهشـت   10در شب 

بند دوم كارخانه نمك اقدام به پاتك كردنـد كـه بـر اثـر هوشـياري       مخصوص از محور سيل
نيروي مخصوص منهدم و  66و يك گردان از تيپ  501نيروهاي خودي، يك گردان از تيپ 

و سه  66در اين پاتك، همچنين شش تن از تيپ . نشيني شدند نيروهاي آنان مجبور به عقب
  )85(.به اسارت رزمندگان اسالم درآمدند 501تن از تيپ 

ها، نتايج مهمي در پي داشت كـه   يابي به بيشتر هدف موفقيت عمليات تكميلي در دست
ي در هاي خـود  ، يگان 8ترين آن، خروج از حالت انفعالي بود كه پس از عمليات والفجر  مهم

گيـري   كرد با وانمود كردن قصـد بـازپس   اين منطقه دچار آن شده بودند و دشمن تالش مي
  .گير كند هاي آفندي سپاه را در اين منطقه زمين فاو، يگان

عالوه بر اين، ترميم خط پدافندي و اميدواري بيشتر نسبت به حفظ فاو و تثبيت منطقه 
  .رفت شمار ميآوردهاي عمليات به  عملياتي از جمله دست

  دفاع متحرك ارتش عراق

پس از سقوط فاو كه موازنه سياسي ـ نظامي جنگ را به نفع جمهوري اسـالمي تغييـر داد،    
اي جديد، درصـدد برآمـد از الك دفـاعي بيـرون آمـده و شـيوه        ارتش عراق با انتخاب شيوه

اي را  ين شيوهقبل از اين، پس از عميات خيبر، دشمن يك بار ديگر، چن. هجومي اتخاذ كند
اما اين بار دفـاع فعـال عـراق، از    . با وسعت بسيار محدودتري در هورالهويزه، به كار برده بود

ترين داليل رژيم عـراق از اتخـاذ چنـين     مهم. تر و ابعاد جديدتري برخوردار بود دامنه وسيع
  :اي عبارت بودند از شيوه
ز انفعال و به دست گرفتن خارج شدن ا - 2جبران بخشي از شكست سياسي در فاو؛  - 1

تجزيـه   - 4بازسازي روحي ـ رواني نظاميان و حـل مشـكل افكـار عمـومي؛       - 3ابتكار عمل؛ 
de  .بيشتر توان سپاه و ممانعت از انجام عمليات آينده
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بـه   9هايي كه در عقب راندن نيروهاي خودي در منطقـه والفجـر    دفاع متحرك با زمينه
ارديبهشـت   27شروع شـد و در   1364اسفند  16از  اين اقدام. دست آمده بود، شكل گرفت

دفـاع متحـرك در پـي    . و متوقـف شـد   )86(و با اشغال شهر مهران به اوج خود رسيد 1365
تـرين عوامـل    مهـم . رو شـد  آزادسازي شهر مهران به دست نيروهاي سپاه بـا شكسـت روبـه   

  :موفقيت اين اقدام عراق عبارت بودند از
ضـعف   - 2عراق و وجود نيروهاي سپاه در حملـه فـاو ؛   ضعيف بودن احتمال تهاجم  - 1
عـدم آمـادگي    - 3هاي پدافندي خودي به دليل عدم آمـادگي بـراي مقابلـه بـا حملـه؛       خط

گـردان پيـاده بـه     141(سازماندهي و توان دشـمن،   - 4نيروهاي ارتش و كمبود توان سپاه؛ 
داشتن منابع اطالعاتي  - 5) .گردان تانك و نفربر كه در احتياط و بازسازي بودند 142عالوه 

هاي جاسوسي، منافقين و نيروهـاي نفـوذي در    ها، شبكه ها، آواكس ماهواره: مناسب از جمله
نيروهاي مسلح به عنوان منابع داخلي و خارجي، كه اطالعات نسبتاً دقيقي در اختيار ارتـش  

  )87(.هاي پدافندي ارتش ضعف نيروهاي خودي مستقر در خط - 6عراق گذاشتند؛ 
در  4و تصرف آن و حتـي حملـه بـه منطقـه والفجـر       9هجوم دشمن به منطقه والفجر 

هـايي شـد، امـا حـاكي از وضـعيت و       ، هر چند باعث بروز حساسـيت 1365هشتم فروردين 
ولي حمله به ارتفاعات شـاخ شـميران و برددكـان در منطقـه     . مشي جديد دشمن نبود خط

ه عراق استراتژي جديدي را در پيش گرفتـه  نشان داد ك 1365فروردين  16دربنديخان در 
هـاي   از اين رو، فرماندهان نظامي درصدد آگاهي از چند و چون موضـوع و تعيـين راه  . است

  .مقابله با آن برآمدند
وقفه مشغول تثبيـت و   رسيد كه سپاه بي اخبار حمالت دشمن در شرايطي به قرارگاه مي

ل آزاد كردن نيرو از خـط حسـاس آن منطقـه    تحكيم مواضع دفاعي در فاو بود و به اين دلي
. لذا در مراحل اوليه استراتژي دفاع متحرك، سپاه قادر به انجام اقدام خاصي نبود. ميسر نبود

  .هاي مورد تهاجم را بر عهده داشت به خصوص كه نيروي زميني ارتش مسئوليت اكثر خط
، مسـئوالن سـپاه   با تشديد حمالت عراق و تجمع نيروهاي آن در بعضي مناطق حساس

تصميم گرفتند ضمن تسريع در تحكيم مواضع پدافندي جبهه فاو، اقداماتي را نيز به منظور 
حمله به دشمن، اولويت بندي مناطق پدافندي . متوقف ساختن حمالت دشمن انجام دهند

بيشتر فرماندهان، معتقـد بودنـد،   . و تعيين احتياط براي مناطق مهم از اولين پيشنهادها بود
تر از اين، قبول انفعـال،   مهم. هترين پدافند، آفند است زيرا در آفند، تلفات كمتر خواهد بودب

de  )88(.خطرات بسياري را براي جنگ در پي داشت
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  :عالوه بر اين، اقدامات ديگري نيز مورد توجه بود
 - 2اعزام چند تن از فرماندهان براي شناسايي و بررسي چگونگي مواضع اشغال شده؛  - 1
طـرح   - 4استقرار سـپاه در منـاطق حسـاس پدافنـدي؛      - 3ها از فاو؛  سازي برخي يگان آزاد

هـا و   تدبير مناسب براي برطرف كردن ضـعف  - 5هاي مستقل پدافندي قائم؛  تشكيل گردان
انهدام دشمن و متوقـف كـردن    - 7ارزيابي صحيح از توان دشمن؛  - 6هاي اطالعاتي؛  كمبود

  )89(.ل شدهحمله به مناطق مهم اشغا - 8آن؛ 
در ايــن حــال، تصــميمات مختلفــي مطــرح شــد، امــا دســت زدن بــه اقــدام اساســي و 

بـه ويـژه، ايـن مسـئله     . كننده مقدور نبود و بـه تحقـق شـرايط خاصـي نيـاز داشـت       تعيين
داد كه اكنون ظهور كرده بود و  ماندگي توان رزمي خودي را در مقابل دشمن نشان مي عقب

در چند خط پدافنـدي،  ) يك يگان(با حفظ فاو، ضمن حضور فرماندهان سپاه سعي داشتند 
هـاي   در حالي كه توان الزم براي اين مأموريـت . به مقابله با تحرك جديد عراق نيز بپردازند

اما غيرت ديني و انقالبـي رزمنـدگان و فرمانـدهان    . بس مهم و سرنوشت ساز وجود نداشت
گيـري حمـالت دشـمن در     ايـن رو، بـا اوج  از . ها بـود  مانع از تسليم شدن در مقابل واقعيت

ارديبهشت ماه، حداكثر اقدامات خودي، ضرورتاً به مقابله با دشمن و متوقف كردن پيشروي 
  .آن محدود شد

هجوم دشمن به مهران، نقطه اوج استراتژي دفاع متحرك عراق بود و عراق با مـوفقيتي  
دفـاع  "ژي جديـدي موسـوم بـه    كه در اين حمله به دست آورد، جرأت يافت، اتخاذ اسـترات 

نشيني  كرد كه تنها در مقابل عقب را اعالم كند؛ دشمن در تبليغات خود اعالم مي "متحرك
  !جمهوري اسالمي از مناطق عراق، به ويژه فاو، مهران را پس خواهد داد

  پس از اشغال مهران
هـاي   از توانـايي  هاي عـراق  كرد، با وجود ارزيابي رغم آنچه دشمن در تبليغات وانمود مي علي

نقطه پايان ايـن سلسـله    1نظامي خود، مبني بر تداوم اين حركت، پيروزي عمليات كربالي 
  .آوردهايي را كه اين مدت نصيب دشمن شده بود، بر باد داد حركات عراق بود كه دست

در واقع، پس از تهاجم دشمن به مهران، نيروهاي خودي و دشمن، نياز به فرصتي بـراي  
در اين ميان، طرفـي  . هاي خود را به طرف مقابل غالب كنند دد داشتند تا برنامهآمادگي مج

                                                                 

  منتشره مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه 65جنگ در سال براي اطالع بيشتر از حمالت عراق در دفاع متحرك رجوع كنيد به كتاب ،.  de
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در ايـن ميـدان   . گرفت توانست از زمان، بهتر استفاده كند، ابتكار عمل را به دست مي كه مي
ها، مسـئله زمـان را در    سپاه با وجود تمامي مشكالت موجود، برخي كمبودها و عدم آمادگي

اي فوق  در نتيجه، دشمن ـ به گونه . ر بردن نيروها بر حريف پيروز شدنظر گرفت و با پاي كا
تصور ـ در هم پيچيد و بار ديگر در الك دفاعي فرو رفت و مجبـور شـد بـاز هـم در پشـت       

  .خاكريزها و دژهاي خود به انتظار حمالت منتظره و غير منتظره نيروهاي اسالم بنشيند

  ؛ شكست دفاع متحرك1كربالي 

شهر مهران براي بـار دوم بـه    1365ارديبهشت  27ه پيش از اين گفته شد، در گونه ك همان
زمان با هجوم سراسري به ميهن اسالمي، عراق  بار اول، هم )90(.دست ارتش عراق اشغال شد

امـا زمـاني كـه عـراق در پايـان سلسـله       . وارد مهران شد و آن را اشغال كرد 1359در مهر 
مانـده   نشيني سراسري از باقي را از دست داد، در يك عقبهاي كربال، شهر خرمشهر  عمليات

شهر مهران را نيز خالي كرد و بر روي ارتفاعات شـمال و جنـوب   ) نه تمام آن(خاك كشور، 
شهر تخليه شده مهران به دليـل تسـلط دشـمن،    ) 91(.شهر در داخل خاك ايران، مستقر شد

شهر مهران و ارتفـاع   3عمليات والفجر براي نيروهاي خودي قابل استفاده نبود تا اين كه در 
  .مشرف بر آن كامالً آزاد شد
فـروردين   15كـه از  (و در راسـتاي اسـتراتژي دفـاع متحـرك      8پس از عمليات والفجر 

اين اقدام بيشتر بدان منظور بود كه روحيه . بار ديگر شهر مهران اشغال شد) آغاز شد 1365
همچنين، از عمليات بعدي جمهوري اسالمي نيز شكست خورده ارتش عراق بازسازي شود و 

از نظـر  ! عالوه بر ايـن، تبليغـات سياسـي بـراي پيـروزي در مهـران      . جلوگيري به عمل آيد
الشعاع قرار دادن عمليات فاو در محيط خارجي نيـز مـورد توجـه تصـميم گيرنـدگان       تحت

  .حكومت عراق بود
مهران حضـور نداشـت، و تنهـا،    هنگام حمله عراق، نيروي زيادي در خط پدافندي شهر 

حمزه نيروي زميني ارتش به اسـتعداد شـش گـردان     21لشكر  4آباد و تيپ  خرم 84لشكر 
هـاي   رسـيد پـس از تـك     اما به نظر مي )92(.پياده و دو گردان زرهي در خط استقرار داشتند

 10(، فكه )1365فروردين  22(، سومار )1365فروردين  15(عراق به محورهاي دربنديخان 
عمـران، در تمـام    كه به جـز حـاج  ) 1365ارديبهشت  24(و حاج عمران ) 1365ارديبهشت 

deهاي پيش از آن، به طور كامل موفق بود، بايستي آمادگي نسبي بـراي مقابلـه بـا حملـه      تك
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بالفاصـله  . و عراق توانست شهر را تصـرف كنـد   )93(شد، اما چنين نشد عراق تدارك ديده مي
در منطقــه  1365ارديبهشــت  28نصــر، در  5از لشــكر ) ع(ؤمنين نيروهــاي تيــپ اميرالمــ

 41و لشكر ) ع(امام رضا  21بو با دشمن درگير شدند و پس از چند روز نبرد، تيپ  كالن نمه
ــاراهللا  و تپــه رضــاآباد از  330، 345، 310، 307ارتفاعــات  1365ارديبهشــت  31در ) ع(ث

هاي سپاه در اين محور با اين هـدف   حمله يگان .بو را آزاد كردند كالن مجموعه ارتفاعات نمه
چم  انجام گرفت كه از استقرار عراق بر روي ارتفاعات حساس منطقه و تسلط بر تنگه كنجان

  .جلوگيري كنند
تـن مفقـود و    133تن مجـروح،   666تن از نيروهاي سپاه شهيد،  70ها  در اين درگيري

تن شهيد،  9ز از نيروي زميني ارتش، در حمله عراق و تصرف شهر ني. هشت تن اسير شدند
عـالوه بـر ايـن،    . تن به اسارت دشـمن درآمدنـد   40تن مفقود شده و  98تن مجروح،  180

 203هاي  هاي ارتش از جمله توپ هاي سنگين و نيمه سنگين يگان بيشتر تجهيزات و سالح
  )94(.متري و شمار زيادي تانك، نفربر و خودرو به غنيمت دشمن درآمد ميلي

  رورت آزادسازي مهرانض
پس از اشغال مهران، ارتش عراق خود را براي تك در مناطق ديگري آماده كـرد، و احتمـال   

شد سومار و قصرشيرين نيز به دست دشمن سقوط كند كه چنين رويـدادي قابـل    داده مي
افـزون بـر   . اي مقتضي خنثي شـود  پذيرش نبود، و ضرورت داشت اين تالش دشمن به گونه

  )95(.كردند گيري مي حضرت امام نيز به طور مكرر مسئله شهر مهران را پياين، 

  طرح مانور
كارهـاي حملـه بـه مواضـع دشـمن،       وگو روي طرح مانور و راه ها بحث و گفت پس از ساعت

جاده ايالم ـ مهران و باغ كشـاورزي،    - 1: سرانجام، دو محور براي عمليات در نظر گرفته شد
اجـراي  . آويـزان  ن و ارتفاعات قلعه آويزان به طرف شهر و غرب قلعـه جاده دهلران ـ مهرا  - 2

گردان نياز داشت اما اين توان، آماده نبود، از سوي ديگر، به  30اين طرح عمليات به بيش از 
 30لذا، طرح مانور بـر اسـاس   . تعويق انداختن بيشتر عمليات، ضايعات ديگري در پي داشت

مدتي بعد، در سمينار فرماندهان نظامي سپاه . قرار گرفت گردان مورد توجه فرماندهان سپاه
در باختران، مانور عمليات بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت و فرمانده سپاه نسبت به تعجيل 

de  )96(".قضيه مهران به سرعت حل شود. امام تأكيد دارند": در انجام عمليات گفت
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كامات دشمن، محور باغ كشاورزي در نهايت مقرر شد به دليل كمبود نيرو و وجود استح
تـري انجـام    هاي آن تا رودخانه گـاوي تـالش قـوي    حذف شده و از محور قلعه آويزان و يال

مرحلـه اول، تـأمين ارتفاعـات    : سه مرحله براي تحقـق مـانور در نظـر گرفتـه شـد      )97(.شود
د تأكيـد  ترين فلش حمله كـه مـور   آويزان تا روستاي امام زاده سيدحسن به عنوان مهم قلعه

حمرين تا شيار ميگ سوخته و  فرماندهي كل بود و مرحله دوم، تأمين انتهاي ارتفاعات جبل
مرحلـه سـوم، تصـرف خـاكريز     . در امتداد آن، و تأمين روستاهاي بهين بهروزان و هرمزآبـاد 

  )98(.قلعه آويزان امتداد داشت 223كه از روستاي فرخ آباد تا زير ارتفاعات  3والفجر 

  زمسازمان ر
نيروي زميني سپاه به عنوان فرماندهي عمليات در منطقه حضور داشت و قرارگاه نجف نيـز  

  .با شش لشكر، سه تيپ و يك گردان مستقل زرهي مأمور به آزادسازي شهر مهران بود
  :هاي قرارگاه نجف عبارت بودند از يگان

گردان  با هفت گردان پياده، يك گردان زرهي و يك) ص(حضرت رسول  27لشكرهاي 
) 27مأمور از لشكر (با سه گردان پياده، يك گروهان زرهي ) ع(الطالب  ابي بن علي 17ادوات؛ 

كـربال بـا    25با شش گردان پياده و يـك گـردان ادوات؛   ) ع(ثاراهللا  41و يك گردان ادوات؛ 
با سـه گـردان   ) ع(سيدالشهدا  10چهار گردان پياده، يك گردان زرهي و يك گردان ادوات؛ 

نصر با سه گردان پياده و يك گردان ادوات؛  5ه، يك گروهان زرهي و يك گردان ادوات؛ پياد
بـا  ) ع(امام حسن  15با چهار گردان پياده و يك گردان ادوات؛ ) ع(امام رضا  21هاي  و تيپ

  .المقدس با دو گردان پياده و يك گردان ادوات بيت 662دو گردان پياده و يك گردان ادوات؛ 
ذوالفقـار و يـك    38گردان ادوات و تيـپ زرهـي    9گردان پياده،  34اه با در مجموع سپ

  )99(.را آغاز كرد 1گردان زرهي، عمليات كربالي 

  وضعيت دشمن
شهر مهران و اطراف . هاي بيشتري را در منطقه مستقر كرد عراق پس از تصرف مهران، يگان

 425و  705، 443هاي  تيپزرهي از سپاه دوم عراق بود، كه با  17آن تحت مسئوليت لشكر 
پيـاده در   501مخـتلط و   59زرهـي،   70هـاي   عالوه بر اين، تيپ. كرد پياده از آن دفاع مي

در مجمـوع،  . تـر در احتيـاط قـرار داشـتند     احتياط نزديك و تيپ يك كماندويي كمي عقب
de  )100(.گردان پياده و شش گردان زرهي بود 42دشمن داراي 
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  شرح عمليات
در ميـان  . رزمندگان بـه سـوي دشـمن حركـت كردنـد      1365تير  9نبه از غروب روز دوش

كرد و منورها نيز آسمان منطقه را روشـن كـرده    ناباوري، تيربارهاي دشمن به شدت كار مي
اما ساعتي بعد، مشخص شد كه اين اقـدام دشـمن نـه از روي هوشـياري نسـبت بـه       . بودند

پـس از آن، عمليـات در حـدود    . استعمليات، بلكه تنها به دليل يك حساسيت كاذب بوده 
در اين حمله، خط . آغاز شد) نطقه مهرانمدر (گيري دشمن  و در ميان غافل 22:30ساعت 

كـربال   25تنها، در محـور لشـكر   . دشمن در اكثر محورها بدون مشكل خاصي، شكسته شد
ت نيروها كُند شد، با اين واقع در ارتفاعات قلعه آويزان كه استحكامات دشمن زياد بود، حرك

  .حال، يك ساعت بعد، در اين محور نيز خط شكسته شد
حمـزه از نيـروي زمينـي ارتـش بـه همـراه        21لشكر  4زمان با شروع عمليات، تيپ  هم

نصر، در محور باغ كشـاورزي تظـاهر بـه تـك      5از لشكر ) ع(نيروهايي از تيپ اميرالمؤمنين 
  .ر مستقيم، دشمن را به خود مشغول كردندكرده و با اجراي آتش توپخانه و تي

هـاي   ها و پيشروي آنها موجب شد تا صبح عمليـات، عـالوه بـر هـدف     حمله موفق يگان
  .مرحله اول، حدود يك سوم از منطقه مورد نظر نيز در مرحله دوم تصرف شود

اي  اي از دشمن مشاهده نشد، مسـئله  صبح عمليات، تحرك حساب شده و قابل مالحظه
 1رسيد اين بود كه تنها، تيپ  ي فرماندهان عملياتي غيرمنتظره و مشكوك به نظر ميكه برا

كماندويي سپاه چهارم با نيروها درگير شد كه آن هم منهدم گرديـد و همچنـين نيروهـاي    
حضـرت   27احتياط عراقي در محور امام زاده سيدحسن پاتك كردند كـه نيروهـاي لشـكر    

  .آن را دفع كردند) ص(رسول 
ها بـا   وشن شدن هوا، عمليات با سرعت بسيار زيادي ادامه يافت، زيرا فرماندهان يگانبا ر

مشاهده وضعيت دشمن درصدد برآمدند پيش از آن كه دشمن خود را باز يابد، كار را يكسره 
هـاي   اين هوشياري و اقدام به موقع موجب شد تـا پايـان روز اول، بسـياري از هـدف    . كنند

  .مرحله دوم تصرف شود
هاي مرحله دوم، تصرف شد و قبل از پايان يـافتن   مانده هدف در شب دوم عمليات، باقي

در جريـان عمليـات   . شب، رزمندگان بر قسمتي از زمين مرحله سوم نيز تسلط پيدا كردنـد 
هاي غالمي و  نشيني دشمن در محور باغ كشاورزي، تپه شب دوم، خبرهاي مختلفي از عقب

صبح روز دوم مشـاهده شـد   . رماندهان را شگفت زده كرده بودرسيد كه ف پاسگاه دراجي مي
de  .اند نشيني كرده كه بيشتر نيروهاي دشمن در اين محورها عقب
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اي  از صبح زود روز دوم، عمليات در تمام محورهـا ادامـه يافـت و رزمنـدگان بـا روحيـه      
ي خبر رسيد كه دشمن بـا سـازماني از   از محور باغ كشاورز. مضاعف به پيشروي ادامه دادند

لذا رزمندگان، با سرعت معبري از ميان ميدان مـين  . نشيني است گسيخته در حال عقب هم
اي،  باز كرده به كمك تعدادي از نيروهاي ارتش، سوار بر نفربر و بدون درگيري قابل مالحظه

. ا به اسارت درآوردندتن از نيروهاي پراكنده دشمن ر 100وارد باغ كشاورزي شدند و حدود 
نيز با حضور در پشت بـاغ كشـاورزي تعـداد ديگـري از نيروهـاي      ) ع(سيدالشهدا  10لشكر 

  .دشمن را اسير كرد
افزون بر اين، رزمندگان كه در شب گذشته تا پشت ديوارهاي شهر پيش رفته بودنـد، از  

روي كرده و با  اد پيشآب آباد و روستاي رستم دو محور شهر را دور زده و به سوي روستاي فرخ
اين اقدام . سازي و تصرف آنها، در غرب مهران ضمن الحاق، به احداث خاكريز پرداختند پاك

پس از آن، رزمنـدگان اسـالم حـوالي    . موجب شد، بدون درگيري، شهر مهران محاصره شود
كرده ظهر از چند محور وارد شهر شدند، در حالي كه دشمن قبل از آن، شهر را تقريباً خالي 

  .سازي شد سرانجام تا غروب آفتاب شهر به طور كامل پاك. بود
هاي سوم، چهارم، پنجم و ششم نيز به منظور حضور بـر روي ارتفاعـات    عمليات در شب

شد و نيز تشكيل خط مناسب پدافندي ادامه  سركوب و محورهاي ديگري كه بايد تصرف مي
آباد و به ويژه  هاي غالمي، فرخ اورزي، تپهاز اين پس، محورهاي پاسگاه دراجي، باغ كش. يافت

هاي خودي تالش  يگان. آويزان محل درگيري رزمندگان اسالم و دشمن بودند  ارتفاعات قلعه
و سرانجام، در روز ششم . فراواني براي تصرف مواضع برتر ارتفاعات قلعه آويزان به كار بستند

هـا و قلـه    موفق شدند يال) ع(سيدالشهدا  10و ) ص(حضرت رسول  27عمليات، لشكرهاي 
 100بـا تـأمين و تصـرف     1بدين ترتيب، عمليات كـربالي  . اصلي اين ارتفاع را تصرف كنند

آقاي رضايي، فرمانده وقت سپاه، درباره دامنه اين  )101(.هاي موردنظر پايان يافت درصد هدف
عمليـات، بعـدها   هاي موردنظر بود و همچنين، نگراني از سرنوشت  پيروزي كه فراتر از هدف

  :اظهار داشت
در قرارگاه مركزي كه ما فرماندهان را جمع كرديم، خب، تصميم گرفتيم ديگر آقايـان حركـت   «

من . از سنگر بيرون رفتند) فرماندهان(مان را اعالم كرديم، آقايان  كنند و بروند؛ يعني ما تصميم
) 1365مهران سـال  (خيلي هم پيروزي ما در اينجا . هنوز يك شكي ته دلم بود و نگراني داشتم

مـن تحلـيلم ايـن بـود كـه در ايـن       . شد خورديم، خيلي بد مي و اگر اينجا شكست مي. هم بودم
deلذا براي اطمينان بيشتر به قرآن مجيد پناه . صورت، لطمه جدي به سپاه و نظام وارد خواهد شد
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انَّ اهللاَ علي نَصـرِهم   اُذنَ للَّذينَ يقاتلونَ بِاَنَّهم ظُلموا و: بردم، قرآن را باز كردم اين آيه شريف آمد
را بعد از فتح مهران آدم بـا تمـام    "انَّ اهللاَ علي نَصرِهم لَقَدير"كه اين ) 39سوره حج آيه . (لَقَدير

كرديم امـا آيـه شـريفه     كرد، چون ما روي كمبود نيرو و كمبود مهمات بحث مي وجود درك مي
، تواناست كه شما را پيروز كند؛ كنايـه  ]تاس[گفت، خداي متعال كه به شما اذن مقاتله داده  مي

خـداي متعـال كـه گفتـه     . شود را مـثالً ادامـه ندهيـد    ها كه از ناتواني مي از اين كه اين صحبت
اتفاقاً، در عمليات اصالً ترمز پيروزي بريده . بجنگيد، اين توانايي را هم دارد كه شما را موفق كند

رتفاع قالويزان كه خارج از طرح مانور بود نيز، پيشروي هاي مورد نظر، روي ا و عالوه بر هدف! بود
يعني تقريباً پـس از آن،  . اين ضربه، خيلي ضربه مؤثري شد. كرديم و اين بيانگر عنايت الهي بود

كرديم، احتماالً عراق حملـه خـود بـه فـاو را عملـي       عراق متوقف شد و اگر ما مهران را آزاد نمي
پيروزي فاو، يك مفهوم سياسي، رواني و يك مفهوم نظـامي   مهران در شرايط بعد از. ساخت مي

يك . هايي را نداشت فاو، اصالً چنين ويژگي] فتح[كه قبل از   اي پيدا كرده بود، در حالي برجسته
ها در مهران دست به دست هم داده بود كه پيـروزي و يـا شكسـت در آنجـا، بـه       سري موقعيت

  )102(».شد ر ميتبعات و آثار سياسي ـ نظامي بزرگي منج
 4500تن از رزمندگان اسالم شهيد، و  70حدود ) 1365تير  16تا ( 1در عمليات كربال 

 41و ) ص(حضرت رسول  27بيشترين تلفات مربوط به لشكرهاي . تن از آنها مجروح شدند
تـن از   3400مطابق نظر كارشناسان اطالعاتي سپاه، در اين عمليات بيش از . بود) ع(ثاراهللا 
ها و مجروحـان دشـمن آمـاري در دسـت      از كشته. هاي دشمن نيز اسير و مفقود شدندنيرو

  .نيست

  حفظ دور تك تا عمليات بزرگ

حمالت عراق در چارچوب دفاع متحرك و مقابله ايران با اين حمالت، وضعيتي را پديد آورد 
در . هاي خودي به ناچار حدود چهار ماه وقت خود را مصروف آن كردند كه فرماندهي و يگان

برد، اما اقدام عـراق   هاي قبل در اين فصل، جبهه جنگ در حالت ركود به سر مي بيشتر سال
ها و انجام عمليات پياپي و موفـق در   فرماندهان بر جلوگيري از ركود جبهه و همچنين، عزم
بـه   1365هاي نبرد، شرايط جديدي را در بهار و ماه نخسـت تابسـتان سـال     سرتاسر جبهه

                                                                 

  تن بودند 70000تن و دشمن 40000در اين عمليات مجموع نيروهاي خودي.  de
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ها توان  ، نزديك به دو ماه درگيري فروكش كرد و يگان1با پايان عمليات كربالي . وجود آورد
فرمانـدهي  . و پس از آن، دور جديد حمالت خود را آغـاز كردنـد  از دست رفته را باز يافتند 

، چند عمليـات را در دسـتور كـار    1365سپاه تا آماده شدن عمليات بزرگ در زمستان سال 
نظير و يك  فارس بود كه در نوع خود بي در خليج 3ترين آنها، عمليات كربالي  مهم. قرار داد

فارس با تعدادي  ف اسكله العميه در شمال خليجتصر. رفت اقدام منحصر به فرد، به شمار مي
. داد ناپـذير سـپاه و بسـيج را نشـان مـي      غواص و چند قايق معمولي، انگيزه و خالقيت پايان

   .پذيري اين عمليات بسيار زياد بود پيچيدگي، ظرافت و نيز خطر

  )هاي العميه و البكر   اسكله( 3عمليات كربالي 
فـارس بـه    در شمال خليج 1359شهريور  9را در  3بالي نيروي دريايي سپاه عمليات كر

. بـا سـه گـردان شـركت داشـت     ) ع(امام حسين  14در اين عمليات، لشكر . انجام رساند
نيروي دريايي ارتش نيز در تجسس و نجات نيروهاي تكور و شناورها با سه گردان تحت 

ي، دو فرونـد  كـوپتر تجسسـ   همچنـين، دو فرونـد هلـي   . امر عملياتي سـپاه قـرار داشـت   
از هوانيروز و نيروي دريايي ارتش در اين  214كوپتر  كوپتر كبري و چهار فروند هلي هلي

  .عمليات شركت داشتند
 32ها كه  تصرف اين اسكله. هاي البكر و العميه بود هدف از انجام عمليات، تصرف اسكله

كـرد كـه ضـمن تـأمين      كيلومتر تا ساحل فاصله داشتند، اين امكان را براي ايران فراهم مي
  .جناح جنوبي در منطقه فاو، جزيره بوبيان كويت را نيز در معرض تهديد قرار دهد

، حركـت خـود را   21ها از ساعت  ها براي رسيدن به اسكله در شب نخست عمليات، قايق
كيلومتر در جريان آب شـنا كـرده و بـه     16بايست  ها مي در اين عمليات، غواص. آغاز كردند
هاي مورد نظر در سـاعت تعيـين    رفتند، اما به دليل دست نيافتن به هدف ها مي طرف اسكله

  .بامداد همگي به عقب بازگشتند 3شده، به ناچار، در ساعت 
هـا حركـت كردنـد كـه از      نيروها به سمت اسكله 20:20در شب دوم عمليات از ساعت 

هاي البكـر و   اسكله صبح، 8ها آغاز شد و تا ساعت  صبح درگيري در نزديكي اسكله 4ساعت 
اما با روشن شدن هوا، حفظ اين مواضع بدون تـأمين  . العميه به دست نيروهاي خودي افتاد

                                                                 

  تنها به لحاظ حفظ سير تاريخي روند جنگ، به درج كلياتي درباره آن پرداخته شده است و خوانندگان براي آگاهي بيشتر از اين عمليات در اين نوشتار
de  .، منتشره از مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، مراجعه كنندنبرد العميهبه كتاب 
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در اين حال، هواپيماهاي عراقي از صبح روز عمليات تا . نمود آسمان منطقه بسيار مشكل مي
ي ها را بمباران كردند و هفت موشك زمين بـه زمـين بـه سـو     بار اسكله 50غروب، بيش از 

  .هاي عراقي نيز متعرض مواضع خودي شدند افزون بر اين، ناوچه. ها شليك شد اسكله
رسيد كه بـدون پشـتيباني    در روز سوم عمليات، فشار دشمن افزايش يافت و به نظر مي

و باالخره قبل از ظهر روز سوم و پس از . ها ميسر نيست دريايي و تأمين هوايي، حفظ اسكله
ها، نيروهاي خودي به منظور جلوگيري از وارد شدن تلفـات   سكلهساعت حضور بر روي ا 36

اين اقدام در حالي انجام شد كه بر اثـر شـليك موشـك، بمبـاران     . بيشتر، به عقب بازگشتند
ها، اثري  كوپتر و همچنين اجراي آتش به وسيله ناوچه هواپيما و شليك راكت به وسيله هلي

  .نمانده بودها بر جاي  از تأسيسات و تجهيزات اسكله
تن مجـروح و   186تن شهيد،  75) ع(امام حسين  14در اين عمليات از نيروهاي لشكر 

  )103(.تن اسير شدند 90تن كشته و  70شش تن مفقود شده و از نيروهاي دشمن نيز 

  )حاج عمران( 2عمليات كربالي 
 10در منطقـه حـاج عمـران، بـا شـركت لشـكر        1365شـهريور   10در  2عمليات كربالي 

شـهداء و بـه    155قـدس،   105امـام رضـا،    21قائم،  12بدر،  9و پنج تيپ ) ع(سيدالشهدا 
  .گردان از سپاه انجام شد 28استعداد 
ترميم و تصحيح خط پدافندي، خـارج كـردن عقبـه    : هاي عمليات عبارت بودند از هدف

به منطقه  كارهاي مناسب به منظور عمق دادن يابي به راه خودي از ديد و تير دشمن و دست
محـور راسـت، شـامل    : ريزي شـده بـود   مانور عمليات از دو محور طرح. براي عمليات بعدي

محـور   2، تخته سنگي، تپه شـهدا و تپـه سـرخ و    )معروف به شهيد صدر(ارتفاعات گردكوه 
، و دو يـال  "انـه "مرغـي، شـيار    هاي آن، تپه تخم ، واراس و يال2519چپ، شامل ارتفاعات 

  .ارتفاع مسكران
هاي تابعه نيروي زميني  ، يكي از قرارگاه)ع(فرماندهي اين عمليات به قرارگاه سيدالشهدا 

در شب اول عمليات، تپه شهيد صدر، تخته سنگي و مقر فرماندهي دشمن . سپاه، واگذار شد
هـا،   يابي كامل به هدف به تصرف نيروهاي خودي درآمد و در جناح چپ، به علت عدم دست

در شب دوم، بار ديگر نيروها از محور چـپ دسـت بـه حملـه     . ي كردندنشين رزمندگان عقب
  .ها، به پايان رسيد زدند، اما موفقيتي به دست نيامد و عمليات با تصرف نيمي از هدف
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  عمليات انصار
هورالهويزه توسـط تيـپ   ، در جزيره جنوبي واقع در 1365شهريور  20عمليات انصار در 

هدف از انجام اين عمليات، افزايش استحكام و تثبيـت  . انصارالحسين سپاه انجام شد 32
عالوه بر اين، جلوگيري از اقدامات مهندسي دشمن براي نزديـك  . بيشتر خط دفاعي بود

در جريان اين عمليات بر . شدن به خط دفاعي خودي نيز در اين عمليات مورد توجه بود
امـا  . بندهاي دشمن نيز منهدم شد رخي مواضع انفجار صورت گرفت و برخي سيلروي ب

به دليل آتش شديد دشـمن و برخـي مشـكالت ديگـر، نيروهـا بـه مواضـع اوليـه خـود          
در هر حال اين اقدام، موجب توقف عمليات مهندسي عراق و تأخير در حملـه  . بازگشتند

  )104(.آنان به مواضع خودي شد

  رود توان جديد در جنگقرارگاه رمضان؛ و

هاي محدود متوقف شد و عمليات نامنظم در داخل  ، ادامه عمليات2پس از عمليات كربالي 
ها براي عمليـات   سازي يگان يكي از داليل اين تغيير، آماده. خاك عراق مورد نظر قرار گرفت

فرمانـدهان  براي اين منظور، الزم بود از صدمات و تلفات احتمالي بـه سـازمان و   . بزرگ بود
گيـري   به اين دليل، به قرارگاه رمضان اجازه داده شد تا پس از شـكل . ها جلوگيري شود رده

  .سازماني، وارد عمليات نظامي شود
گردد كه تأسـيس و ورود آن   باز مي 1363گيري اين قرارگاه به اواخر سال  پيشينه شكل

كيل ايـن قرارگـاه بـاز    هـدف از تشـ  . به جنگ به شكل جدي و عملي مورد توجه قرار گرفت
هاي معـارض   كردن جبهه جديد در شمال غرب در مقابل دشمن، از طريق فعال كردن گروه

هاي مخالف كه بيشتر آنها در آن منطقه تجمع داشـتند،   استفاده از مردم و گروه. عراقي بود
در اين جهت دنبال شد كه فرماندهي و قواي ارتش عراق تجزيه شده و از تـوان موجـود در   

هدف ديگر از فعاليت قرارگـاه  . داخل آن كشور عليه رژيم بعث، استفاده مناسب به عمل آيد
، احـزاب  )منـافقين (هاي ضد انقالب به ويژه سازمان مجاهـدين   رمضان، محدود كردن گروه

  .دمكرات و كومله بود
كمك هاي معارض و  ها، ايجاد ارتباط با گروه يابي به اين هدف قرارگاه رمضان براي دست
چندي بعد، اقدامات ايذايي و نيز اقدام مشترك . كرد گيري مي مالي و تسليحاتي به آنها را پي

de  .هاي معارض، در دستور كار اين قرارگاه قرار گرفت نظامي با گروه
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گيـري   جبهه شمال غرب تحرك چشم 1365پس از فعال شدن قرارگاه رمضان، از سال 
. ل خاك عراق عليه مواضـع ايـن كشـور انجـام شـد     هاي بسياري در داخ پيدا كرد و عمليات

تـرين   از جمله برجسـته ) انهدام تأسيسات نفتي، اقتصادي و نظامي كركوك( 1  عمليات فتح
  .رود اقدامات نظامي اين قرارگاه به شمار مي

  1عمليات نامنظم فتح 
اخت قرارگاه رمضان پس از آنكه با هدف انجام جنگ نامنظم وارد صحنه جنگ شد، براي شن

هاي سياسي و نظامي كه با دولت عراق درگيـر بودنـد، و    موقعيت شمال عراق، شناخت گروه
حدود . اي را آغاز كرد كارهاي عملياتي فعاليت قابل مالحظه برقراري ارتباط با آنها و يافتن راه

 19به عنوان نخستين اقدام مهم و استراتژيك اين قرارگاه، در  1يك سال بعد، عمليات فتح 
بر روي تأسيسات نفتي شهر كركوك و نيز برخـي مراكـز اقتصـادي و همچنـين      1365ر مه

  .پايگاه هوايي اين شهر انجام شد
ايـن  . آغاز جنگ نامنظم در چارچوبي معـين و بـا هـدفي مشـخص بـود      1عمليات فتح 

گشود و معارضان عراقـي را   استراتژي از لحاظ عملياتي، جبهه جديدي را در برابر دشمن مي
كرد و همچنين اين عمليات، تجزيه نيرو و فرماندهي ارتش عراق را در پي داشت و  مي فعال

خيز كركوك و نزديك شـدن بـه آن بـه شـمار      نخستين گام عملي براي تهديد منطقه نفت
رفت، از اين رو، جايگاه اين اقدام نظامي در جبهه خودي و تأثير آن بر اوضاع داخلي عراق  مي

كيلومتري شمال عراق انجـام   150بايست در عمق  اين عمليات مي. دو منطقه بسيار مهم بو
. شـد  ها قبل از عمليات، امكانات و تجهيزات به داخل برده مـي  شد، بنابراين بايستي مدت مي

هاي سبك و سـنگين، مهمـات و    هاي مناسب انجام پذيرفت و سالح اين مهم، با اتخاذ شيوه
  .مناطق مورد نظر انتقال يافتساير امكانات، پيش از آغاز عمليات به 

داد و  قرارگاه رمضان با كمك اتحاديه ميهني كردسـتان طراحـي عمليـات را انجـام مـي     
. كرد گرفت، مشخص مي هاي مهم نظامي ـ اقتصادي را كه بايستي مورد هجوم قرار مي  هدف

هاي عمل كننده با توجه به شناخت آنهـا از زمـين و داخـل عـراق انتخـاب       همچنين، يگان
پاسداران با دو گردان، تيپ ويژه هوابرد با يك گـردان و تيـپ پدافنـد هـوايي      6تيپ . شدند

هـايي بودنـد كـه     محرم از سپاه و نيروهاي مالبندهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق، يگـان 
تـن از نيروهـاي    300و در مجمـوع،   )105(.هاي عمليات را بـه عهـده داشـتند    حمله به هدف

de  .نيروهاي طالباني در عمليات شركت داشتندتن از  2000خودي و 
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منطقه عملياتي از لحاظ دفاعي، در حوزه سپاه يكم ارتـش عـراق قـرار داشـت و لشـكر      
هشتم با استعداد سه تيپ، آرايش كمربند حفاظتي منطقه را پوشش داده بود اما به دليل آن 

تعرضـي نسـبت بـه تأسيسـات اقتصـادي       كه از شروع جنگ تحميلي تا آن زمان هيچ گونه
  .شد اي مشاهده نمي كركوك صورت نگرفته بود، خط دفاعي قابل مالحظه

استفاده از آتش ادوات بـود و تنهـا در صـورت اسـتفاده      1ترين ويژگي عمليات فتح  مهم
ريزي عمليـات،   لذا هنگام طرح. هاي عمليات ميسر بود مفيد از اين ادوات امكان تحقق هدف

قبضه مينـي كاتيوشـا بـا     9گلوله،  1930متري با  ميلي 120قبضه خمپاره  14د كه مقرر ش
گلوله،  40متري با  ميلي 82گلوله، يك قبضه تفنگ  60با  106گلوله، دو قبضه تفنگ  600

موشـك بـه داخـل     27با  7فروند سيستم ضدهوايي سام  9گلوله و  60دو قبضه ماليوتكا با 
ر آستانه عمليات، آمار ادوات منتقل شده و مهمات آنها به اين اما د. خاك عراق منتقل شوند

گلوله؛ شش قبضه ميني كاتيوشا بـا   700متري با  ميلي 120هشت قبضه خمپاره : شرح بود
  )106(.گلوله 870

ها  ترين تأثير را در تحقق هدف بدين ترتيب، كارآمدترين و سبك ترين نوع آتش كه مهم
  .داشت، به داخل برده شد

محورهـاي  . بـر و جمبـور آغـاز شـد     ات در نيمه شب با اجراي آتش در محور جبلعملي
سقزلي و دارامان نيز ساعتي بعد حمله خود را شروع كردند و فلـش سـوم نيـز از ارتفاعـات     

بامـداد وارد   1:30دومالن با اندكي تأخير و پس از حل برخي مشكالت، حدود سـاعت   كاني
  .عمل شد

لوله و اجراي آتش از هر سو آغاز شد و براي دقايقي، صداي با حمله رزمندگان، شليك گ
هـاي شـديد و دود غلـيظ سراسـر      سـوزي  سپس، آتش. رسيد انفجارهاي پياپي به گوش مي

هـا را   ها قادر نبودند محل اصـابت گلولـه   بان اي كه ديده  منطقه عملياتي را فرا گرفت به گونه
سوزي وسيعي ايجاد كـرد و نيروهـاي    ، آتشدر پايگاه كركوك انفجار هواپيما. مشاهده كنند

! امنيتي و نظامي محلي سراسيمه درصدد برآمدند تا بفهمند حمله از كجاست؟ هوا يا زمـين 
براي دقايقي، فرماندهي منطقه تصور كرد، حمله هوايي صورت گرفته است لذا، پدافند هوايي 

د كه حمله زميني است منطقه شروع به آتش كرد اما كمي بعد، نيروهاي دشمن متوجه شدن
ترين اقدام  ها قادر به كوچك ولي غفلت دشمن و تسلط نيروهاي رزمنده سبب شد كه عراقي

دفاعي نباشـند و سـرانجام، تـا سـاعاتي قبـل از روشـن شـدن هـوا، نيروهـا پـس از انجـام            
de  .هاي محوله، شروع به بازگشت كردند مأموريت
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تأسيسـات  : هدم شدند عبـارت بودنـد از  هايي كه در اين حمله نامنظم من ترين هدف مهم
برداري شماره يك پااليشگاه، نيروگاه حرارتي برق كركوك، سه  پااليشگاه كركوك، واحد بهره

بـر،   پايگاه موشكي زمين به هوا، تأسيسات نفت و گاز جمبور، تأسيسـات نفـت و گـاز جبـل    
) سـاختمان (ارامـان،  تأسيسات نفت و گاز شوارو، قرارگاه لشكر هشتم و سپاه يكم، پادگان د

  .بايگوره آهن بي راديو و تلويزيون و ساختمان سازمان امنيت، ايستگاه راه
تـن از آنـان زخمـي     40تعدادي از نيروهاي دشمن كشـته و حـدود    1در عمليات فتح 

از اتحاديه ميهني كردسـتان نيـز دو تـن    . از نيروهاي خودي نيز دو تن مجروح شدند. شدند
  .دندكشته و دو تن مجروح ش

  2عمليات فتح 
ماننـد  . در محور سـد دوكـان انجـام شـد     1365در چهارم آبان  2عمليات انهدامي فتح 

پاسـداران و   6عمليات قبلي، نيروهايي از اتحاديه ميهني كردستان عراق به همراه تيـپ  
هدف عمليات، انهدام نيروگـاه  . تيپ ويژه هوابرد قرارگاه رمضان در حمله شركت داشتند

 60اين نيروگاه بر اثر اجراي آتش رزمندگان اسالم حدود . اتي شهر دوكان بودمگاو 250
  )107(.درصد آسيب ديد

  3عمليات فتح 
كه طي آن، اتحاديـه ميهنـي كردسـتان عـراق بـا جمهـوري        2و  1هاي فتح  انجام عمليات

ها و نيروهـاي ديگـري از معارضـان بـراي همكـاري       اسالمي همكاري كرد، موجب شد گروه
حزب دمكرات كردستان عـراق بـه رهبـري    . ي با جمهوري اسالمي اعالم آمادگي كنندنظام

مسعود بارزاني كه متمايل به غرب بود، نيز براي انجام عمليات مشترك عليه حكومت عـراق  
و پيشـمرگان  ) كمتر از صد نفر(قرارگاه رمضان با نيروهاي مشترك خود . اعالم آمادگي كرد

تـرين   مهـم . كيلومتري عمق خاك عراق تعيين كردند 300در هايي را  حزب دمكرات، هدف
هدف عمليات در منطقه زاخو ـ دهوك، بستن جاده ترانزيت عراق ـ تركيـه و انهـدام مراكـز      

  .نظامي، سياسي و اقتصادي آن منطقه بود
ها، در اين عمليات تعـدادي از   براساس گزارش. انجام شد 1365آبان  29عمليات در 

 هاي عمليـاتي زيـر   ته و شمار زيادي زخمي شدند و همچنين هدفنيروهاي دشمن كش
deالمللي عراق ـ تركيه و انهـدام هشـت دسـتگاه كـاميون در       بستن جاده بين: تحقق يافت
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سـاعت و   24مـاس ـ زاخـو بـه مـدت       جاده موصل ـ دهوك؛ مسدود كردن جـاده كـاني   
نها شد؛ حمله بـه  تن از آ 67درگيري با نيروهاي مهاجم دشمن كه منجر به كشته شدن 

بنزين شهر زاخـو؛   مقر استخبارات و سازمان امنيت شهر دهوك؛ حمله به گمرك و پمپ
حمله به مواضع دشمن در محور دشت سوميل؛ اجـراي آتـش روي بخشـداري مريبـا از     

  .كوپتر دشمن توابع شيخان؛ سرنگون كردن دو فروند هلي
  و ايـن موضــوع . زم بودنــددر ايـن عمليـات نيروهــاي حـزب دمــوكرات فاقـد كـارايي ال     

داد، ضعف بنيه نظامي اين حزب مانع اقدام نظامي قابل توجه آنهـا عليـه حكومـت     نشان مي
  )108(.عراق است

  4عمليات كربالي 
  مقدمه

تحوالت صحنه نبرد پس از پيروزي فاو و اقدامات نظامي دشمن كه به طور گسترده و همـه  
جنـگ شـهرها در   . وضعيت جديدي مواجـه كـرد  جانبه صورت گرفت، فرماندهان سپاه را با 

اي را بر كشـور وارد   العاده سطح گسترده، حمله به مراكز اقتصادي، صنعتي و نفتي فشار فوق
دالر در هر بشكه موجـب تشـديد    5/5به ويژه، كاهش بسيار زياد قيمت نفت تا مرز . ساخت

زميني كه پس از اشغال همراه با اين فشارها، تحرك جديد دشمن در عرصه . اين فشارها شد
گرفت، جبهه خودي را تحت فشار قرار  اراضي كشور در آغاز جنگ، براي اولين بار صورت مي

هاي پدافنـدي در طـول    در چنين شرايطي عالوه بر مقابله با حمالت عراق به خط. داده بود
ن بايسـت بـه آ   مرز، آماده شدن براي حمله بزرگ بعدي، مسئوليت ديگري بود كه سپاه مـي 

  .جامه عمل بپوشاند
هاي  آوردهاي فتح فاو در اين جبهه و مقابله با دشمن در جبهه به بيان ديگر، حفظ دست

اي برخـوردار   ديگر و نيز آماده سازي عمليات بعدي كه هر كدام از اهميت و حساسيت ويـژه 
  .گرفتند ديگر انجام مي بودند، بايستي در عرض يك

سازي بخش جنوبي سـرزمين عـراق از ايـن كشـور     تصرف منطقه استراتژيك فاو و جدا 
القصر نيز مورد توجه قـرار گيـرد و بـه نظـر      كرد كه مناطق مهمي چون بصره و ام اقتضا مي

زيـرا  . رسيد، توقف در اين منطقه و عدم توسعه وضعيت، به زيان نيروهاي خـودي باشـد   مي
ار بود كه سلسله عمليات منطقه عمليات فاو به لحاظ وسعتي كه داشت از اين قابليت برخورد

de  .بعدي در همين زمان انجام شود
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آخرين تالش جنگي در جنوب  4عالوه بر اين، از لحاظ نظامي، منطقه عملياتي كربالي 
كرد كه  زيرا تجربه سه سال عمليات آبي ـ خاكي سپاه در جنوب اقتضا مي . رفت به شمار مي

ده شود و از تغيير منطقه عملياتي كه به از توانايي جديدي و سازمان رزم مبتني بر آن استفا
  :كه فرماندهي سپاه در اين باره گفت سازمان جديد نياز داشت، پرهيز گردد؛ چنان

اگـر مـا    …ترين فاصله براي اشغال بصره، استفاده از زمين ابوالخصيب است تالش اصلي و نزديك«
خواهند، جنگ در جنـوب   از ما ميبتوانيم اين عمليات را انجام دهيم، با سرعت عملي كه در جنوب 

خواهد در صورت نجنگيدن  و دست برداشتن از يك استراتژي، تعمق زيادي مي …تمام شده است
  )109(».هاي ديگري انتخاب كنيم و سازمان آبي ـ خاكي را تغيير دهيم در جنوب بايد زمين

در نيـروي   4بررسي عمليات كـربالي   1365بنابراين داليل، از نيمه دوم ارديبهشت ماه 
هـاي مـانور،    زميني سپاه آغاز شد و پس از حدود هشت ماه اقـدام فشـرده در زمينـه بحـث    

سـازي   طراحي ابتكارات ويژه عملياتي، برآورد نيروي مورد نياز، تعيـين سـازمان رزم، آمـاده   
زمين، شناسايي دشمن، ترغيب و تهييج افكار عمومي مبني بر انجام عمليات سرنوشت ساز، 

  .آغاز شد

  داليل انتخاب منطقه
پس از پيروزي فاو كه باعث به هم خوردن موازنه ارضي به نفع ايران شد، الزم بود در اقدامي 
ديگر كه از اهميت ويژه و هدف استراتژيك برخوردار باشد، سرنوشت جنگ به نقطـه نهـايي   

كـه   بـود  بايست از شرايطي برخـوردار مـي   براي اين منظور، منطقه جديد مي. رهنمون شود
  .يافت هاي مورد نظر تحقق مي هدف

 1361ترين منـاطقي بودنـد كـه از تابسـتان سـال       منطقه عمومي بصره در جنوب، مهم
هـاي   ساز مورد توجه فرماندهان بودند و عمليـات  هاي بزرگ و سرنوشت همواره براي عمليات

  زه، هورالهـوي )عمليـات رمضـان  (شـرق بصـره   : هـا انجـام شـده بـود     متعددي در اين جبهـه 
تـا   1361هـاي   مناطقي بودند كه طي سـال ) 8عمليات والفجر (و فاو ) عمليات خيبر و بدر(

اي كه در آن، عمليـاتي   تنها منطقه. عرصه نبرد ميان رزمندگان اسالم و دشمن بودند 1364
صورت نگرفت، منطقه ابوالخصيب، جزيره مينو و بخشي از زمين شلمچه بـود كـه در ميـان    

بـه همـين   . تر از بقيه بودنـد  طراف بصره، به دليل نزديكي به شهر، مهمهاي مطرح در ا هدف
) با تأكيد بر شـلمچه (هاي دشمن نيز در اين زمينه  دليل، استحكامات، آرايش سالح و يگان

deو همين موضوع موجب شد كه طي چهار سـال پـس از   . بيشتر از ساير مناطق عملياتي بود
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در ايـن راسـتا، يكـي از    . دي به اين منطقه كنندعمليات رمضان، فرماندهان نظامي توجه ج
داليل اصلي عدم انجام عمليات در اين منطقه لزوم عبور از اروند به عنوان عامل اصلي تك از 

اما پس از فتح . اي بود رفت كه سازمان رزم خودي، فاقد چنين تجربه ابوالخصيب به شمار مي
گ در ذهن فرماندهان ـ حل شد و ثمردهـي   فاو مسئله غلبه بر اسطوره اروند ـ اين مانع بزر 

سه سال انجام عمليات آبي ـ خاكي در جنوب، عامل ديگري بود كه به انتخاب ايـن منطقـه    
  .كمك كرد

افزون بر اين، اهميت شهر بصره كه هدف اصلي استراتژي نظامي جمهوري اسالمي پس 
ين براي عمليات كربالي ترين عامل در انتخاب اين زم رفت، مهم از فتح خرمشهر به شمار مي

هاي قبلي، اين بار، خود هدف مورد توجه قرار داشت و از انجام  زيرا بر خالف عمليات. بود 4
  .شد عمليات در اطراف آن خودداري مي

گيري عملياتي، انتخاب زمين براي دفاع يـا حملـه اهميـت     به طور كلي، از جنبه تصميم
منطقـه هجـوم دو مسـئله مهـم اسـت، يكـي        به نظر آقاي محسن رضايي، در انتخاب. دارد

  :گويد وي مي. چگونگي آفند، دوم انتخاب نقطه پدافند
چگونه آفند بكنيم، يعني از چـه نقـاطي وارد خـاك دشـمن بشـويم؟ چگونـه در دل دشـمن        «

گسترش پيدا بكنيم؟ اما در كجا پدافند كردن بستگي به چند نكته دارد؛ يكي اين كه آن نقطه، 
ثانيـاً، در چنـين   ) صـرفه جـويي در قـوا   . (ه با حداقل نيرو ما بتوانيم دفاع بكنيماي باشد ك نقطه
داري آن نقطـه و   شود و احتمال موفقيت ما در نگه كارهاي دشمن خيلي محدود مي اي، راه نقطه

گاه . ها هميشه اين دو تا مسئله را با هم بررسي كرديم ما در همه عمليات. يابد زمين افزايش مي
كـرديم، از   اي براي پدافند پيدا نمي شد آفند كرد، اما چون هيچ نقطه يلي خوب مييك جايي خ

گاه بالعكس، نقاطي براي دفاع وجود داشت امـا آفنـد در   . شديم هايي منصرف مي چنين عمليات
يكي از نقاط مورد نظـر   4در عمليات كربالي . شد آن منطقه مشكل بود، لذا به اين دليل لغو مي

  )110(».ب بودن منطقه مؤثر بودما مسئله مناس
هايي كه باعث انتخاب اين منطقه براي عمليات شد، عـوارض موجـود در    از ديگر ويژگي

هـاي   هـا و كانـال   زمين غرب اروند در منطقه ابوالخصيب بود، زيـرا وجـود نهرهـا، نخلسـتان    
قابـل  كشاورزي و نيز عدم وجود استحكامات در منطقه پتروشيمي تا بصره، ايـن منطقـه را   

همچنين به دليل آن كه دو جناح منطقه عمليـاتي، از شـمال بـه    . نمود تصرف و پدافند مي
هاي باتالقي اطـراف   گيري و از جنوب به خور زبير و زمين گرفتگي شلمچه و كانال ماهي آب

de  .شد آن محدود شده بود، قدرت تحرك دشمن ضعيف برآورد مي
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هاي سـوم و   حفاظت و اداره آن به سپاه مزيت ديگر منطقه عملياتي، واگذاري مسئوليت
مسئوليت شرق اروند به سپاه سوم و غرب آن، به سپاه هفـتم واگـذار شـده    . هفتم عراق بود

به بيان ديگر، اين مسئله با توجه به مانور عمليات كه نفوذ از ميان خط حد دو سپاه بود، . بود
فرمانـده سـپاه درجمـع     .رفـت  هاي برجسته منطقه عمليـاتي بـه شـمار مـي     يكي از ويژگي

  :فرماندهان در مورد اين ويژگي گفت
خصوصيتي كه اين منطقه دارد، خط حد دو سپاه سوم و هفتم دشمن در اينجاسـت كـه بـين    «

اگر ما از اين معبر عبور كنـيم،  . وجود دارد] رودخانه اروند[متري  700لشكرهاي آنها يك معبر 
ا اصـالً خـط نـدارد، چـون لشـكرهاي دشـمن       كـه در آنجـ   …توانيم به جناح دشمن بزنيم  مي

هاي  ثانياً، يگان …كار ندارند  بنابراين، اوالً انتظار حمله ما را از اين راه. جناحشان مطمئن هستند
 9چون اگر خط ساحل آنها سقوط كند، هـر لشـكر   . روند ديگر نمي احتياط دشمن به كمك يك
شـود كـه    كيلومتر خط شكسته مـي  18شود، يعني در يك منطقه،  كيلومتر خطش شكسته مي

پس اگر ما از خـط حـد دو لشـكر شـروع بـه      . شود باعث شكاف در دشمن و گيج شدن آنها مي
تواننـد بـه    نمـي ] بنـابراين . [لشكرها بايد از سرزمين خودشان دفاع كنند] چون[پيشروي كنيم 

يعني اداره . كند يكمك هم بيايند، حاال اگر اين مسئله بين دو سپاه باشد، كار را خيلي مشكل م
در خط حد بين ] به عبارت ديگر[ …خواهد  كردن لشكر جنوبي با لشكر شمالي يك قرارگاه مي

بـين دو لشـكر، فرمانـده سـپاه     . تواند كنترل كند سريع مي] باالتر دارد[دو گردان، چون فرمانده 
به حدي سازمان دشمن  …شود  اما بين دو سپاه، وضع دشمن خطرناك مي. چنين نقشي دارد

  )111(».شود شود و مشكالت اوليه ما زودتر حل مي پاشد كه متزلزل مي از هم مي
رفت  هاي منطقه عملياتي به شمار مي بنابراين، از نظر تاكتيكي اين مسئله يكي از ويژگي

از اين رو، مبتني بر اين عامل، تاكتيك ويژه عمليات، عبور چنـد  . كه در انتخاب آن مؤثر بود
عبـور  . الرصاص و بوارين تعيين شد رودخانه اروند و عبور از تنگه بين جزاير ام يگان در طول

. پذير باشـد  شد، حمله به چند هدف استراتژيك و مستقل امكان از اين نقطه معبر موجب مي
فرمانده سپاه درباره ابتكارعمل در اين عمليات كه موجب تجزيه دشمن و ابهـام در انتخـاب   

  :با رزمندگان اسالم شد، اظهار داشتسمت اصلي براي مقابله 
بايسـت جنـگ    با توجه به اين كه ما بايد با توان محدود در منطقه بصره پيشـروي كنـيم، مـي   «

باشد با گرفتن زمين در جنـوب  ] ابوالخصيب[پس اگر هدف . جديدي را به دشمن تحميل كنيم
شود  طرب و نگران ميگيرد و مض و جنوب غربي خرمشهر، دشمن از سه جا مورد تهديد قرار مي

deموجب ] لذا. [تواند احتمال بدهد كه تالش اصلي ما از كدام سمت و براي چه هدفي است و نمي
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دهد كه از جناحين با ما بجنگد و يا در جلوي بصره، ما  شود و ترجيح مي تجزيه قواي دشمن مي
  )112(».ماي را سد كند در حالي كه ما محور پيشروي را در قلب منطقه عملياتي گذاشته

يافت، بايد نيروهاي خط شكن و موج اول از تنگه عبـور كـرده و در طـول     بر پايه اين ره
اروند و در داخل آب به سمت كارخانه پتروشيمي پيشروي كرده و سپس در چـپ و راسـت   

اين اقدام كه هسته اصلي مـانور عمليـاتي بـه    . رودخانه اروند، خط را شكسته و به جلو بروند
اي متأثر از اين ويژگي بود، اهميت بسياري داشت، اما  و انتخاب زمين تا اندازهرفت  شمار مي

از اين رو، تا نزديك . تر نيز بود ها، پيچيده ها و برخي فرماندهان قرارگاه از نظر فرماندهان يگان
  .، براي برخي از فرماندهان همچنان به عنوان يك ابهام باقي ماند شروع عمليات، ابتكار ويژه

  مانور طرح
زيـرا تجربـه عبـور در عـرض     . اي داشـت  مانور در اين عمليات، نقش اساسي و تعيين كننده

و ايـن عبـور كـه خـود     . گرفـت  بايست در طول رودخانه انجام مي رودخانه اروند، اين بار مي
هـاي ديگـر آن كـه     رفت در صورت تحقق، جنبـه  تاكتيك ويژه و ابتكار عمليات به شمار مي

) ورودي شـهر بصـره  (سازي، نفوذ در عمق و تسـلط بـر چنـد راه     پاكشامل شكستن خط، 
و  1365از ايـن رو، از ارديبهشـت تـا مهـر     . كـرد  شد، تحول عظيمي در جنگ ايجاد مي مي

اي در اين باره صورت گرفت و جلسات متعـددي   هاي فشرده سپس آذرماه همان سال، بحث
گـو در قرارگـاه مركـزي، مـانور      و هـا گفـت   در مورد بررسي مانور تشكيل شد كه طي ساعت

در جلسات مهرمـاه، آقـاي هاشـمي رفسـنجاني     . عمليات مورد نقادي فرماندهان قرار گرفت
ترين مسئله مـورد بحـث، ابتكـار     در تمام اين جلسات، مهم. فرمانده جنگ نيز حضور داشت

ديگـر در   كو عبور چند يگان از يـ ) الرصاص و بوارين ام(ويژه عمليات مبني بر عبور از تنگه 
پـذيري   ها با اتكا بر غواص و همچنين، آسـيب  اين محور، عبور طولي از اروند و شكستن خط

ها سؤاالت  به دليل اهميت تاكتيك ويژه، فرماندهان يگان. نيروهاي موج اول بر روي آب بود
و ابهامات زيادي مطرح كردند، كه اين ابهامات تا نزديك عمليات نيز در ذهن برخـي از آنهـا   
باقي ماند و حتي پس از آن كه اتفاق نظر نيز حاصل شد، نگراني از سـرانجام كـار همچنـان    

  .هاي مورد نياز نيز يكي ديگر از مسائل اصلي بود عالوه بر اين، تعداد گردان. وجود داشت
در بررسي طرح مانور، به دليل وجود نظرات مختلف و تجربيات فرمانـدهان، بارهـا ايـن    

مجموع شش طرح ارائه شد كه محاسن و معايب، اسـتعداد مـورد نيـاز،     در. طرح تغيير كرد
de  .خط حد، هدف و محورهاي حمله در هر يك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
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هاي ارائه شده، از نظر فرماندهان سپاه، وابستگي ابتكار  يكي از موضوعات اساسي در طرح
ديگر ارتباط  ابتكار ويژه به شدت به يكگيري و  در واقع، غافل. گيري دشمن بود ويژه به غافل

در طرح مانور، انجام عمليات در محور ابوالخصيب، جزيره مينو و شلمچه نيز به طور . داشتند
كننده، دربـاره عمليـات در    اما فرماندهان عمل. زمان مورد توجه فرمانده سپاه قرار گرفت هم

ر زمـين شـلمچه را ضـروري    محور شلمچه وحدت نظر نداشتند و برخي از آنهـا عمليـات د  
اي فرمانده سپاه پس از  در جلسه 1365تير  11هاي مختلف، در  با بررسي طرح. دانستند نمي

ها و نظرات نيروي زميني سپاه، با تأكيد بر تاكتيك ويژه به عنوان ابتكار اصـلي   بررسي طرح
  :وي گفت. مانور، نظراتي را عنوان كرد

كارون تـا شـلمچه   ] رودخانه[يعني از كنار . والخصيب برويمما بايد با يك فلش قوي به سوي اب«
در آن طرف اروند بگيريم؛ بعد، پرقدرت، ابوالخصـيب  ] واقع[حمله كنيم و جاپايي را تا جاده اول 

از [را بگيريم، سپس در فلش خودمان چرخش انجام دهيم و به سوي جـاده دوم و سـوم بـرويم    
سازي بـه سـمت جزيـره     ا سوم دور زده و براي پاكو روي جاده دوم و ي] شمال به طرف جنوب

  ».مينو بياييم
فرمانده سپاه با اشاره به لزوم مناسب بودن زمين براي انجام اين مانور، عنـوان كـرد كـه    

كنند، پس از عبور  ويژگي اين طرح آن است كه نيروهايي كه از سمت جزيره مينو حمله مي
  .زنند عقبه دشمن حمله كرده و دشمن را دور مياز رودخانه اروند، در محور ابوالخصيب به 

انجام اين طرح متكي به درك تاكتيك ويژه و عملي شدن آن بود، موضوعي كـه نيـروي   
از اين رو، برادر عزيـز جعفـري فرمانـده برجسـته و ارشـد      . زميني سپاه به آن اعتقاد نداشت

ده خواند و نسبت به امكـان  نيروي زميني سپاه، مانور پيشنهادي فرمانده سپاه را بسيار پيچي
  .موفقيت آن ابراز ترديد كرد

هاي سوم و هفتم به طور مسـاوي درگيـر و تجزيـه     از محاسن اين طرح آن بود كه سپاه
  سـاعت اول حملـه، تـك از شـلمچه را، منطقـه اصـلي عمليـات        24شدند و دشـمن در   مي

  . كرد تلقي مي
  :معايب اين طرح نيز عبارت بود از

به خودي، در رودخانه كارون و خرمشهر، در برد آتش دشمن به دليـل  واقع شدن عق - 1
عدم وجود عقبـه مناسـب؛    - 3وابستگي مانور به موفقيت در شلمچه؛  - 2عمق كم عمليات؛ 

طول زياد و عمـق كـم خـط پدافنـدي، بـه       - 5امكان ضعيف براي حفظ سر پل كارون؛  - 4
de  )113(.شد يروها مينشيني ن اي كه رخنه دشمن در يك نقطه موجب عقب گونه
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اين طرح به دليل معايب فوق، منتفي اعالم شد و انجـام، طـرح قبلـي بـه عنـوان طـرح       
  .مصوب نيروي زميني به فرمانده سپاه ارائه گرديد

جلسـات مـانور مجـدد در    . انجام گرفـت  1365هاي مانور، در مرداد ماه  دور جديد بحث
ابهـام  . اعتقـادي وجـود داشـت    هام و بـي حالي برگزار شد كه نسبت به دو مسئله در طرح، اب

اعتقادي آنها درباره انجام عمليات  بيشتر فرماندهان نسبت به تاكتيك عمليات و همچنين بي
دانسـت زيـرا اصـل اجـراي      فرمانده سپاه مسئله اول را غير قابل حـذف مـي  . در شلمچه بود

زمـان در محـور    هـم  عمليات به كاربرد تاكتيك ويژه بستگي داشت اما از تأكيد بـر عمليـات  
  .نظر كرد شلمچه صرف

بدين ترتيب پس از يك دور بحث، طرحي تصويب شد كه مورد توافق كليـه فرمانـدهان   
  .در اين طرح نظرات فرمانده سپاه و نيروي زميني لحاظ گرديد. بود

هاي مختلف مانور، يك بار ديگـر تكـرار    هاي بسيار در تصويب و تغيير طرح فراز و نشيب
هـاي   ي بعد، برادر عزيز جعفري، فرمانده سپاه قدس براي توجيه فرماندهان يگانو چند. شد

در اين طـرح بـيش از   . خود نسبت به طرح مانور مصوب، بار ديگر طرح جديدي را ارائه كرد
آن كه به هدف بصره توجه شود، محاصره سپاه هفتم عراق و تصرف شبه جزيـره فـاو و نيـز    

. اتكاي اين طرح به منطقه غرب اروند، مقابل جزيره مينو بود. حذف تاكتيك ويژه مد نظر بود
اين طرح در جلسات شهريورماه در تهران مورد بررسي قرار گرفت، اما فرمانده سـپاه بـا وارد   

 20مشكل احـداث خـاكريز در دو جنـاح و ابهـام نسـبت بـه       (كردن دو اشكال عمده بر آن 
تا براي اشكاالت موجود پاسـخي تهيـه    از نيروي زميني خواست) كيلومتر پيشروي در عمق

  .تري ارائه كند كرده و يا طرح مناسب
هاي بعدي درباره طرح مانور نتوانست طرح قـاطعي را ارائـه    نيروي زميني سپاه، در بحث

دهد؛ از اين رو، در مهرماه، در جريان سفر آقاي هاشمي به منطقه، بار ديگر طرح مانور مورد 
حال، فرمانده سپاه قبل از آمدن آقاي هاشمي به منطقه، وي را در در اين . بررسي قرار گرفت

  .هاي مانور قبلي و ابهامات موجود قرار داده بود جريان طرح
ترين نقطه اتكاي عمليات، يعني تاكتيك  در جلسه بررسي مانور و گزارش به ايشان، مهم

آستانه منتفـي شـدن قـرار    در  4رسيد كه عمليات كربالي  ويژه زير سؤال رفت و به نظر مي
  :آقاي هاشمي با مشاهده وضع موجود گفت. گرفته است

اگـر ايـن   . اين طرحي كه ما خيلي قبول كرده بوديم و به نظر ما عملي بـود، ايـن شـكلي شـد    «
de  )114(».خواهيد عمل بكنيد نباشد كجا مي] منطقه[
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تكا بر تاكتيك ويـژه،  فرمانده سپاه براي دفاع از طرح عمليات در منطقه ابوالخصيب و با ا
وي در جلسه . مطالب مبسوطي را بيان كرد كه سرانجام موجب تغيير نظر آقاي هاشمي شد

دوسـت،   در جمع آقايـان هاشـمي، روحـاني، رفيـق     1365بعدي، يعني بعدازظهر ششم مهر 
شمخاني و فروزنده در مورد نقاط ضعف مانور، مطالب ديگري بيان كرد كه حاضران و آقـاي  

هاي دور دوم، بار ديگر طرح  سرانجام، پس از بحث. ا نسبت به عمليات اميدوار كردهاشمي ر
و . مانـده مـورد توجـه قـرار گرفـت      به عنوان تنهـا راه بـاقي   1365مانور مصوب هفتم مرداد 

هـاي   ها، نيروي زميني و يگـان  با حضور فرماندهان قرارگاه 1365مهر  15باالخره، در جلسه 
دها برطرف شد و در مورد محورهاي عمليات و تاكتيك ويژه اجماع نظر سپاه، ابهامات و تردي

كـربال، بيشـتر فرمانـدهان     25و به جز برادر مرتضي قربـاني، فرمانـده لشـكر    . به دست آمد
ها نسبت به عمليات در شلمچه، بوارين و عبور هم زمان از داخل رودخانـه بـه سـاحل     يگان

بـاز هـم مسـائل     1365مهـر   16اما روز بعـد   )115(.شرق و غرب رودخانه اروند، مجاب شدند
مجدداً جلسه  1365مهر  17لذا، در  )116(.زد ديگري مطرح شد كه به مباحث قبلي دامن مي

شـب قبـل، فرمانـده سـپاه خطـاب بـه       . بررسي مانور با حضور همه فرماندهان تشكيل شـد 
  :فرماندهان گفت

انچه براي خـدا باشـد، بـه ثمـر خواهـد      امشب را دعا كنيد و مطمئن باشيد كه تالش شما چن«
ها نبايد موضع شخصي شما باشد؛ اگر رد شد بايد خوشحال شويد كه خداوند  اين حرف. نشست

  )117(».دهد راهش را به ما نشان مي
ها مـانور   گو، سرانجام فرماندهان يگان و پس از بحث و گفت) 16/7/1365(در اين جلسه، 

آنهـا  . جزيره سهيل در مقابل جزيره مينـو را پذيرفتنـد   عملياتي از پنج ضلعي در شلمچه تا
همچنين، اهميت زمين . پذيرفتند كه زمين شلمچه بر زمين مقابل جزيره مينو ترجيح دارد

 )118(.دو طرف اروند و ابوالخصيب و نيز تاكتيك ويژه براي عبور از تنگه مورد قبول واقع شـد 
  :در پايان اين جلسه، فرمانده سپاه گفت

ايـن سـومين   . ران عزيز، همه توجيه هستند و احتياجي به توضـيح اهميـت عمليـات نيسـت    براد«
] شـرق بصـره  [منطقه رمضـان  . كنيم اي است كه براي رفتن به سمت بصره در آن عمل مي منطقه

مـا  . و اينجا، خداي ناكرده اگر از ما كوتاهي سربزند، مسئوليت ما خيلي سنگين اسـت ] الهويزه[هور 
اينجا يك شجاعت بزرگ . مان را انجام دهيم آن وقت، هر چه خدا خواست قدرت تكليف بايد با تمام

ايـم،   اين تاكتيك و شيوه جنگي كه ما براي اين عمليات مهيا كـرده . طلبد و تدبير و دقت بااليي مي
deبرادرهـا بايـد همـه    . احتياج به توكل و ايثـار بـااليي دارد  ] از طرف ما[اش را ندارد و  دشمن آمادگي
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مسائل را با هم حل كنند و تا آخر عمليات، دست اخوت و برادري به هم بدهند، چون اين عمليـات  
  )119(».لذا، بايد تقسيم كار كنيد و همديگر را كمك كنيد. رود ياري و همكاري پيش مي با هم

در حـين ايـن   . سازي منطقه عمليات با جديت پيگيري شد از نيمه دوم مهرماه كار آماده
و پيشبرد امور، بحث مانور باز هم مطرح شد و سرانجام، در آذرماه فرمانده سپاه بـا  گيري  پي

اي با آقاي هاشمي، خط جديد كاري را به نيروي  دريافت نظرات و مسائل جديد، طي جلسه
  .زميني سپاه ابالغ كرد

، 4بندي وضع موجود، براي انجام عمليـات كـربالي    مطابق آخرين تصميم گيري و جمع
. الرصاص و جزيره مينو انتخاب شـد  مين شلمچه، ابوالخصيب، منطقه مقابل جزيره امچهار ز

از ايـن  . ديگر وابستگي داشتند اين چهار منطقه از نظر مانور آتش، و عقبه و پشتيباني به يك
  .رو، هر كدام به يك قرارگاه سپرده شد

  :ها نيز به شرح زير مشخص گرديد خط حد قرارگاه
  الطويله؛  ز شمال پنج ضلعي در شلمچه تا جزاير بوارين و امقرارگاه نجف، ا - 1
  قرارگاه قدس، عبور از تنگه و پيشروي در پتروشيمي و ابوالخصيب؛ - 2
الرصاص و پيشـروي تـا جـاده     قرارگاه كربال، مقابله با پاتك دشمن از مقابل جزيره ام - 3

  هده داشت؛ اين قرارگاه تأمين كل منطقه عملياتي را نيز به ع. دوم و سوم
  )120(. قرارگاه نوح، تأمين جناح چپ و پيشروي در مقابل جزيره مينو - 4

گردان مهيا شد كه  250گردان برآورد شد، اما تنها  352نيروي مورد نياز براي عمليات، 
  .تيپ مستقل وارد عمليات شدند 12لشكر و  13در سازمان 

  :آمار نيروها عبارت بودند از
 203811در مجمـوع،  . نيروي بسيج 113231سرباز و  66847پاسدار رسمي،  23733

  )121(.تن نيروي انساني براي عمليات در اختيار سپاه پاسداران بود

  وضعيت دشمن
هاي سوم و هفـتم   منطقه عملياتي شلمچه و ابوالخصيب تحت حفاظت و اداره عملياتي سپاه

ر موازنـه و سرنوشـت جنـگ،    و به دليل اهميت استراتژيك اين مناطق د. عراق قرار داشتند
فرمانده سپاه (و ژنرال ماهر عبدالرشيد ) فرمانده سپاه هفتم(ارتش عراق، ژنرال هشام فخري 

ترين و وفادارترين فرماندهان حكومـت عـراق را بـه عنـوان مسـئول       ، دو تن از مجرب)سوم
deهاي  ه يگانحوادث، از منطقه شرق بصره و منطقه ابوالخصيب، به كار گمارده بود اين دو سپا
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اصلي ارتش عراق را در اين منطقه در اختيار داشتند، ضمن آن كه هنگام حمله رزمندگان و 
  .گرفت احساس خطر، سپاه گارد جمهوري نيز تحت امر عملياتي آنان قرار مي

با نزديك شدن زمان عمليات، شواهد و يا تحليلي مبتني بر حساس شدن ارتش عراق به 
اما در آستانه عمليات، شواهد و قراين حاكي از آن بود كـه  . شد ميمنطقه عملياتي مشاهده ن

به ويژه، افزايش بمباران دشمن در . هاي عراق در اين منطقه غيرعادي است شرايط و واكنش
هـا در   منطقه عمومي خرمشهر و آبادان و نيـز اجـراي آتـش توپخانـه بـر روي عقبـه يگـان       

ها از تنگـه نيـز    در مورد عبورغواص. ا تشديد كردهاي كارون و عرايض، اين نگراني ر رودخانه
در داخل تنگـه  ) ع(ثاراهللا  41به ويژه درگيري نيروهاي شناسايي لشكر . شد ابراز نگراني مي

و اين در حالي بود كه تنها چند ساعت . زد با نيروهاي دشمن، به اين موضوع بيشتر دامن مي
خبار گوناگوني از غيـر عـادي بـودن اوضـاع بـه      با اين حال، ا. به آغاز عمليات باقي مانده بود

شد كه شرايط عادي است، اما نگراني  حداقل، در ظاهر چنين عنوان مي. رسيد فرماندهي مي
  .از هوشياري دشمن هنوز وجود داشت

  شرح عمليات
طي چند روزي كه به زمان عمليات باقي مانده بود بمباران و آتش توپخانه عراق روز بـه روز  

صبح روز سوم نيز اطراف پل فجر، نهر عرايض، سواحل كارون، اوايل جـاده  . يافت افزايش مي
خرمشهر، حوالي ايستگاه هفت و برخي نقاط ديگر، بمباران شد و آتش توپخانه دشـمن نيـز   

ها بـه ريخـتن    عراقي) زمان آغاز عمليات(پس از تاريك شدن هوا در روز سوم، . فزوني يافت
  .ك منور دست زدندفلر به وسيله هواپيما و شلي

بيش از پنج مورد گزارش در مورد اقدامات دشمن به قرارگاه مركزي  21تا  19از ساعت 
نمود، اما تحليل كلـي فرمانـدهي آن بـود كـه شـرايط       با آنكه اوضاع نگران كننده مي. رسيد

ها به درون رودخانه رها شدند، اما پس از حدود نيم ساعت،  غواص 21از ساعت . عادي است
برادر عزيز جعفري اطالع داد، دشمن با تيربار نيروها را زير آتـش گرفتـه     21:35ساعت  در

هاي گذشته عادي فرض شد، لـذا دسـتور داده شـد     اين تحرك دشمن نيز مانند شب. است
) ع(امـام حسـين    14دقيقه لشـكر   21:38اما ساعت . پاي كار باشند 22:30همه در ساعت 

ر زيادي انداخته و داخل رودخانه نيز با تيربـار بـه نيروهـا    خبر داد كه دشمن روي خط، منو
همـان جـايي كـه    . تمام اين اقدامات دشمن داخل تنگه متمركز شده بود. حمله كرده است

de  .گرفت بايستي تاكتيك ويژه عمليات انجام مي مي
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عاشورا متوقف شده است و  31، فرمانده قرارگاه قدس اعالم كرد كه لشكر 22در ساعت 
نيز وجـود نـدارد، و تيربـار دشـمن در خـط و روي آب       )ع(ثاراهللا 41استفاده از لشكر  امكان

امـام   21،)ع(امام حسـين  14نيروها را هدف قرار داده است در محور قرارگاه قدس لشكرهاي 
عاشورا در ساعات نخست حمله و قبـل از درگيـري، تلفـات زيـادي متحمـل       31و ) ع(رضا 
عـدم تحـرك خـاص    . داشت، شـرايط حـاد نيسـت    سپاه ابراز ميبا اين همه، فرمانده . شدند

هاي نوح، كربال و نجف و نيز عادي بودن شرايط در آن محورها،  دشمن در محورهاي قرارگاه
موجب تقويت اين برداشت فرماندهي شده بود، اما شرايط در محور قرارگاه قدس به كلي بـا  

  .شرايط محورهاي ديگر متفاوت بود
با خبرهاي گوناگوني كه رسيد، فرماندهي پي برد كه  22:08د ساعت به هر صورت، حدو

اما اوضاع به سختي قابل اداره و بازگشت به شرايط قبـل از  . دشمن تك را كشف كرده است
از ايـن رو، در سـاعت   . اي اميدواري وجـود داشـت   و از سوي ديگر، هنوز تا اندازه. حمله بود

ها در تمام محورها عمليات را آغاز  ائت شد و يگانرمز عمليات قر 1365ماه  سوم دي 22:30
  .و اين در شرايطي بود كه اين بار، دشمن عمليات را آغاز كرده بود. كردند

هاي نجف، قدس، نوح و كربال  با آغاز حمله سراسري در منطقه عملياتي، در محور قرارگاه
موجـب آرايـش در   اين وضـعيت  . هايي نيز تصرف شد نيروها دست به پيشروي زدند و هدف

خبـر داد، ايـن يگـان    ) ع(امـام حسـين    14دقيقه لشـكر   24:10قرارگاه شد، اما در ساعت 
هاي حامل نيرو را پياده كند و دشمن از سمت جزايـر   نتوانسته است در جزيره بلجانيه قايق

قدس قرارگاه . اند ها شده و تعدادي از آنها نيز منهدم شده بوارين و ماهي مانع عبور اين قايق
سـازي نشـده اسـت و دشـمن روي تنگـه بـه شـدت         نيز اطالع داد، نوك جزيره ماهي پاك

  .كند   تيراندازي مي
ثاراهللا وارد  41كربال و  25، )ع(امام حسين  14نجف،  8الرصاص، لشكرهاي  در جزيره ام

  . هاي اول دشمن، پيشروي در عمق را آغاز كردند عمل شده و ضمن شكستن خط
الرصاص شده بود، نتوانست تا صبح سرپل به دسـت آمـده را    وارد جزيره امكه  25لشكر 

  .توسعه دهد
فجر توانست وارد پنج ضلعي شود و در محور ديگر نيز،  19در محور قرارگاه نجف، لشكر 

وضعيت در منطقه شلمچه از شرايط بهتري نسبت . حضرت ابوالفضل پيشروي كرد 57لشكر 
  .به ساير محورها برخوردار بود

  de
fam

og
ha

dd
as

.ir



Îíéý†– Þ±‹ç|ÿ 4

3  {� 5   ¬üí�û 5631

Ah
va

z…ø
õ
…²

Ah
va

z

…ø
õ
…²

¨±ì»ù±
Khorramshahr

„‹†¬…ó
Abadan

›³ü±û ìýñõ

Minoo Island

…‹õ…è©¿ý�

Abolkhasib

{ñõìú
Tanomah

…èŒ¿±û`
Basra

�ñ� ÂéÏþ

Panj Zel’ee

ºéí¡ú

Shalamcheh

Úñ
†û

` …æ
|ö¶

í
†á

Fish Channel

º
È

 …è
Ï±

ŽShatt  ol- Arab
ðù± -Þ†°ôó

Karun

ðù
± 

- 
‹ù

íñ»
ý±

Bahmanshir

…°
ôð

~ 
°ô

¬Arvand  River

Zo
be

yr

²‹ý±

Þ†ð†ë ²ô›þ

Zoji Channel

›³ü±û ¾†è¥ýú

Salehiyeh  Island

ðù± ›†¶î

Nahr-e Jaseim

ðù± ¬Îýœþ

Nahr-e Doiiji

›³ü±û ‹õ…°üò

Bovariyan Island 

›³ü±û …ï|…èÇõüê

Umm-ot-Tawil Island

›³ü±û ‹éœ†ðýú

Baljaniyeh Island

›³ü±û …ï|…èŒ†‹þ

Omm ol-Babi Island

›³ü±û …ï|…è±¾†Á

Omm or-Rasas Island

(+) ðœØ
Najaf

Ú~¹

Qods

Þ±‹ç|

Karbala

ðõ§

Nooh

…èÏ±…Ý

Iraq
…ü±…ó

Iran

Mahshahr

ì†ø»
ù±

3

7

¨†{î …æ|ðŒý†Š

Khatam 
ol-Anbia

Faw

Ö†
ô

ðù
±
 Î

±
…üÄ

Na
hr

e 
Ar

ay
ez

  

de
fam

og
ha

dd
as

.ir



  تنبيه متجاوز  242

المهدي توانسـت خـط را بشـكند امـا بـا       33  در منطقه جزيره مينو، قرارگاه نوح ـ تيپ 
انصارالحسين  32سازي، با تيپ  نيروهاي دشمن مواجه شد كه با سختي توانست پس از پاك

ر ايـن  د. كرد اما وجود آتش در جناح راست، اين محور را تهديد مي. در خط اول الحاق كند
  .نيز توانست وارد جزيره سهيل شود) عج(عصر  ولي 7حال، لشكر 

دشـمن دو اقـدام اساسـي را در    ) سپاه(بر پايه خبرهاي رسيده از اطالعات قرارگاه خاتم 
اول اجـراي آتـش روي دهانـه كـارون و تنگـه، دوم جلـوگيري از       : دستور كار خود قرار داد

  .ضلعي در محور شلمچه ر داخل پنجابوالفضل د 57فجر و تيپ  19پيشروي لشكر 
عالوه بر اين، در ساعت يك بامداد، راديو عراق خبـر حملـه ايـران را همـراه بـا نقطـه و       

به ويژه در اين خبر اعالم شد . محورهاي آن اعالم كرد، موضوعي كه درگذشته سابقه نداشت
درگيـر   15و  11هاي هفتم و سوم  انجام گرفته اسـت و لشـكرهاي    كه اين حمله بين سپاه

اين خبر، احتمال هوشياري و آگاهي دشمن را از حمله، در ذهن فرمانـدهي بيشـتر   . هستند
  .تقويت كرد

الرصـاص   ناممكن شد، عبور از جزاير ام) محور اصلي عمليات(پس از آن كه عبور از تنگه 
ربال بامـداد قرارگـاه كـ    2:10اما در سـاعت  . البابي، محور تالش جبهه خودي قرار گرفت و ام

الرصاص، زيـر آتـش دشـمن قـرار دارد و همـه       اطالع داد كه دهانه كارون از ناحيه پشت ام
فرمانده قرارگاه نـوح نيـز وضـع    . اند هاي حامل نيروهاي تيپ انصارالحسين آسيب ديده قايق
  .المهدي را نامناسب گزارش كرد 33تيپ 

يط يگان خود را در جزيره نجف شرا 8بامداد فرمانده لشكر  2:20عالوه بر اين، در ساعت 
ها به دست دشمن،  و اين در حالي بود كه انهدام وسيع قايق. الرصاص سخت توصيف نمود ام

ضمن آن كه تـردد نيروهـا بـه دليـل     . امكان انتقال نيرو را به جلو با مشكل مواجه كرده بود
  .پذير بود آتش دشمن به سختي امكان

اعالم كرد، قايقي در اختيار ندارد و بخشي ) جع(عصر  ولي 7بامداد لشكر  3:17در ساعت 
 57فجـر و تيـپ    19در شـلمچه نيـز، لشـكر    . سازي نكرده است از جزيره سهيل را نيز پاك

از . ابوالفضل توان حفظ پنج ضلعي را نداشتند و در محور بوارين نيز مشكل به وجود آمده بود
  .نشيني كند د، عقبصبح به قرارگاه نجف اجازه داده ش 6:10اين رو، در ساعت 

هاي ديگر نيز مساعد نبود؛ داخـل جزيـره ام الرصـاص الحـاق صـورت       اوضاع در قرارگاه
 8البابي توسعه دهـد، لشـكر    كربال نتوانست سرپل خود را در جزيره ام 25نگرفته بود، لشكر 

deالرصاص نشد و تيپ انصارالحسين نيز نتيجه  هاي خود در جزيره ام سازي هدف موفق به پاك
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از اين رو، فرمانـدهي بـا   . هاي ديگر نيز شرايط مشابهي داشتند يگان. وشني به دست نياوردر
هـا   الرصاص حفـظ شـود و در محورهـاي ديگـر يگـان      اي دستور داد جزيره ام تشكيل جلسه

بيني چند تن از فرماندهان و دريافت برخي خبرها،  اما در پي اظهار خوش. نشيني كنند عقب
ها نيز صـورت گرفـت، امـا از     ه عمليات اميدواري ايجاد شد و برخي تالشبار ديگر براي ادام

صبح عراق عليه مواضع رزمندگان دست به پاتك زد و سرانجام، در ساعت  11حدود ساعت 
  .توقف عمليات اعالم شد) چهاردهم(دقيقه شب  23:45

. اجتناب شد بدين ترتيب، به منظور حفظ قوا و طراحي دوباره عمليات آتي، از ادامه نبرد
  )122(.تن مجروح شدند 8071تن از نيروهاي خودي شهيد و  985در اين عمليات، 

  علل عدم موفقيت عمليات
دخالت داشتند، اما نقش عوامل  4عوامل تاكتيكي و استراتژيكي مختلفي در ناكامي كربالي 

  :تر بود زير برجسته و تعيين كننده
بيشتر مرهون اطالعاتي بود كـه امريكـا بـه     آگاهي عراق از مكان و زمان عمليات كه - 1

  .فارلين در اختيار اين كشور قرار داده بود تالفي ماجراي مك
تـرين خبرهـا را دربـاره عمليـات      ترين و جزيـي  منابع اطالعاتي و جاسوسي امريكا دقيق

اظهارات مقامات عراقي در مورد اهـداف عمليـات و   . ها قرار دادند در اختيار عراقي 4كربالي 
اي بـوده   نتيجه آن حاكي از آن بود كه اطالعات ارسالي به عراق حاوي نكات قابـل مالحظـه  

  :در اين باره وزير دفاع عراق گفت. است
هاي خـود را تحقـق    شدند هدف ها اگر موفق مي ايراني …هدف ايران شهر بصره بوده و هست «

او و خورعبداهللا و شمال بصـره  كردند و تمام ف بخشند، ارتباط ميان سپاه سوم و هفتم را قطع مي
هاي الزم  علت شكست كنوني اين است كه ما آماده بوديم و نقشه. آوردند را به اشغال خود درمي

  )123(».هاي فاو استفاده كرديم و از درس …را طرح كرديم 
  :وزير دفاع عراق ضمن تشكر از امريكا اظهار داشت

كنيم كه در مقايسه  م، اما به آنان خاطر نشان ميكني ما به خاطر اين اطالعات از آنان تشكر مي«
  )124(».با برخوردشان با ايران، در اين مورد تعادل برقرار نبوده است

ها از اروند و نيـز مسـلح كـردن زمـين در      تجربه دشمن از عمليات فاو و عبور غواص - 2
de  .ساخت يمحورهاي حمله، آن گونه كه امكان مقابله با مهاجمان را براي آنها فراهم م
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  ٥عمليات بزرگ در شلمچه؛ كربالي 
  مقدمه

اي  در دوران دفاع مقدس منطقه عمومي شرق بصره همواره از اهميت سياسي و نظامي ويژه
هاي جنـگ بـه    ترين منطقه عملياتي جبهه برخودار بود و در ذهن فرماندهان جنگ نيز مهم

رف يا نزديكي به شهر بصـره  ترين راه براي تص در اين منطقه، شلمچه نزديك. رفت شمار مي
  .به همين دليل، پس از فتح خرمشهر، عمليات رمضان انجام شد. بود

تدابير دشمن و عدم درك خودي از دگرگوني سريع در تـوان عـراق و افـزايش كمـي و     
نتايج به دست . كيفي آن، موجب شد، عمليات رمضان در ميان ناباوري با ناكامي مواجه شود

به فرماندهان نظامي نشان داد كه ادامه جنگ در گرو تغييـر در شـيوه    آمده از اين عمليات،
بر اين اساس، عبور از آب به . عمل و اتخاذ تدابيري براي مقابله با اقدامات جديد دشمن است

گير كردن دشمن مورد توجه قرار گرفت و مناطقي چون هور و اروند  عنوان ابتكار عمل غافل
تجربه ناموفق عمليات رمضان بـراي مـدتي شـرق بصـره را بـه      با اين حال، . مدنظر واقع شد

عنوان منطقه مناسبي جهت عمليات گسترده از نظرها دور كرد و عمليـات در ايـن منطقـه    
هاي گسترده در ساير مناطق مورد  تنها به عنوان يك اقدام ايذايي و يا فريب در كنار عمليات

  :اره كردهاي زير اش توان به عمليات توجه قرار گرفت، مي
  زمان با عمليات گسترده خيبر؛  در منطقه طالئيه و زيد هم - 1
در منطقه زيد و كوشك پس از عمليات خيبر كه دشمن با رها كردن آب در منطقه  - 2

  اين حركت را عقيم گذاشت؛
  زمان با عمليات بدر؛ در محور زيد و شلمچه هم - 3
  ؛8والفجر زمان با عمليات  در محور شلمچه و بوارين هم - 4
  .4در محور شلمچه به عنوان يك اقدام پشتيباني در عمليات كربالي  - 5

البته در اقدامات ياد شده، عمليات در ايـن منطقـه نقـش مهمـي در حركـت گسـترده       
به طور مثال، در عمليات خيبر محـور طالئيـه، نقطـه اصـلي     . نيروهاي خودي ايفا كرده بود

، عمليات در محور پنج ضلعي در منطقـه شـلمچه   4ي و در كربال. رفت عمليات به شمار مي
  .موجب شد، سپاه سوم ارتش عراق توجه خود را به اين منطقه معطوف كند

از سوي ديگر، اهميت سياسي ـ نظامي منطقه شرق بصره و درك دقيق دشمن از ميزان  
ت اعتبار اين منطقه در استراتژي نظامي جمهوري اسالمي، موجب شد تا عـراق بـراي تقويـ   

de  .گذاري هنگفتي كند بيشتر مواضع و استحكامات پدافندي در شرق بصره، سرمايه
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بار ديگر منطقه شـرق بصـره را    4با اين اوصاف، فرماندهان سپاه پس از عمليات كربالي 
مورد توجه قرار داده و بر اهميت استراتژيك و نقش اين منطقه در تعيين سرنوشـت جنـگ   

الوقـوع   يغات گسترده و چند ماهه مسئوالن درباره آغاز قريباز سوي ديگر، تبل. تأكيد كردند
اي را از نظر نظامي و سياسي ايجاد  ساز و عدم موفقيت آن، شرايط پيچيده عمليات سرنوشت

پـس از  (ماندن نيروهاي رزمنده و توان موجود در جبهه شلمچه  عالوه بر اين، باقي. كرده بود
سياسي و اجتماعي براي انجام يك عمليات موفق، هاي نظامي،  و ضرورت) 4عمليات كربالي 

الفتح عمليات  در واقع، عدم. گيري شود موجب شد درباره عمليات بعدي خيلي سريع تصميم
تـرين نبردهـاي    كـه يكـي از بـزرگ    5، مدخلي بود براي طراحي عمليات كربالي 4كربالي 

  .رود جنگ تحميلي به شمار مي

  4وضعيت دشمن پس از عمليات كربالي 
را با شكست مواجه ساخت، در صدد برآمد تا ابتكار  4دشمن پس از آن كه عمليات كربالي 

شـواهد و قـراين نيـز نشـان     . برداري كند عمل را به دست گرفته از فرصت بدست آمده بهره
شـد، دشـمن برتـري را از آن خـود      داد كه چنانچه در شرايط موجود، تغييري ايجاد نمي مي
سـاز   اي را تحت عنوان شكست عمليات سرنوشـت  ها تبليغات گسترده زيرا عراقي. ساخت مي

آنها با تشديد حمالت هـوايي و ادامـه جنـگ شـهرها و تـالش بـراي       . ايران آغاز كرده بودند
در چنـين  . گيري فاو، سعي كردند، موازنه قوا را به طور كامل به نفع خود تغيير دهند بازپس

كرد، عمليات احتمالي رزمندگان  من گمان ميهاي گذشته، دش شرايطي و مطابق روش سال
خواهـد بـود و    4اسالم در جنوب در حد تك ايذايي در فاو و يـا تكـرار بخشـي از كـربالي     

از اين رو، ارتش عراق اصرار . نيروهاي ايران تحرك جديد و قابل توجهي صورت نخواهند داد
در واقـع،  . دگرگـون كنـد  داشت تا از فرصت به دست آمده استفاده كرده و موازنه جنـگ را  

  .رفت به شمار مي 4گيري فاو اولويت اول ارتش عراق پس از عمليات كربالي  بازپس

  داليل انتخاب منطقه شلمچه
در شرايط حاكم بـر جنـگ، انتخـاب منطقـه عمليـاتي و       :ارزش سياسي ـ نظامي زمين شلمچه  - 1

وجه به اين كـه شـهر بصـره و    با ت. اي برخوردار بود اهميت سياسي نظامي آن از جايگاه ويژه
ترين هدف استراتژي نظامي جمهوري اسـالمي در دسـتور    تأسيسات نفتي آن به عنوان مهم

deيابي به شهر  توانست به عنوان سرپل مناسب جهت دست كار قرار داشت، منطقه شلمچه مي
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، با تصـرف منطقـه شـلمچه   . برداري قرار گيرد بصره و تأسيسات عمده نفتي عراق، مورد بهره
گرفـت   هاي نيروهاي خودي قرار مـي  شهر بصره و تأسيسات اقتصادي آن در تيررس خمپاره

در مجمـوع، ايـن منطقـه در    . ناپذيري بـراي عـراق دربرداشـت    گمان، خسارات جبران كه بي
  .مقايسه با مناطق ديگر از شرايط مناسبي برخوردار بود

از آنجا كه منطقه شلمچه يكـي از   :شمنگيري د ها در منطقه و نقش آن در غافل استقرار يگان - 2
هـاي    رفت و قرارگاه نجف با يگان به شمار مي 4محورهاي پشتيباني كننده عمليات كربالي 

هاي آن به طور نسـبي   كرد، بخش قابل توجهي از منطقه و عقبه تابعه در اين محور عمل مي
كـرد و از   ود زيادي حل مياين مسئله از سويي، مشكل زمان را تا حد. برداري بود آماده بهره

همچنين، به دليل . انگيخت سوي ديگر، به دليل كاهش تحركات، حساسيت دشمن را برنمي
جايي و نقل و انتقال  ها در منطقه عمومي خرمشهر و آبادان، چندان به جابه حضور همه يگان

ار بـودن  كـ  در مجموع، دو عامـل پـاي  . گيري دشمن مؤثر بود نياز نبود و اين مسئله در غافل
ها در منطقه عمومي عمليات و عدم ايجاد حساسيت در دشمن، امتيازات ويژه منطقـه   يگان

  .رفتند شلمچه بر ساير مناطق به شمار مي
تصـرف شـلمچه بـه دليـل      :"سـاز  عمليات سرنوشت"هاي منطقه شلمچه با شعار  انطباق ويژگي - 3

توانسـت تـا حـدودي     اق مـي نزديكي به بصره و اهميت آن به منظور محاصره اقتصـادي عـر  
با توجه بـه ايـن   . باشد "ساز عمليات سرنوشت"گوي انتظارات عمومي ناشي از تبليغات  پاسخ

توانسـت   داليل و نيز به دليل استحكام خطوط پدافندي دشـمن، پيـروزي در شـلمچه مـي    
 زيرا، رژيم عـراق همـواره در طـول   . اي را به ارتش عراق وارد آورد ضربات روحي خرد كننده

جنگ بيشترين تبليغات را بر روي استحكام خطوط پدافندي خود در شلمچه متمركز كرده 
بود و خطوط دفاعي شرق بصره به عنوان نفوذ ناپذيرترين دژ عراق در تبليغات اين كشـور و  

  .هاي جهاني معرفي شده بودند رسانه
گ، همـواره  محدوديت تـوان خـودي در پشـتيباني از جنـ     :تناسب منطقه با توان موجـود  - 4

داد، و فرماندهان نظامي نيز در انتخاب منطقه  الشعاع قرار مي انتخاب منطقه عملياتي را تحت
مانده از عمليات  در اين مقطع، توان باقي. عملياتي به دليل محدوديت توان دچار تنگنا بودند

تـوان   از% 80، 4در پايـان عمليـات كـربالي    . (كافي بود 5، براي عمليات كربالي 4كربالي 
  )كار گرفته شده، باقي مانده بود به

از ويژگي ديگر منطقه شلمچه، وجود  :قابل پدافند بودن منطقه به دليل وجود عوارض مناسب - 5
deعوارض طبيعي و مصنوعي در آن بود كه امكان پدافند در هـر مرحلـه از عمليـات را فـراهم     
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ي در واگذار كردن خـط حـد   لذا به اين ويژگي با توجه به ضعف امكانات مهندس. ساخت مي
  .بندي كردن عمليات و حفظ نيروها در تهاجم و دفاع، توجه شد ها، مرحله يگان
هـاي مواصـالتي بـه دليـل      محدوديت دشمن در اسـتفاده از جـاده   :امكان آتش مناسب - 6

  .داد فشردگي زمين، تأثير آتش توپخانه و ادوات نيروهاي خودي را بسيار افزايش مي
 4در طراحي عمليات كـربالي   :4فقيت نيروهاي عمل كننده در عمليات كـربالي  شلمچه و مو - 7

هـاي اصـلي حملـه و سـپس بـه داليلـي چـون         ابتدا محور شلمچه به عنوان يكـي از فلـش  
محدوديت توان، به عنوان حركت تأمين كننده جناح راست عمليات و با هدف درگير كردن 

ن دشمن، در نظر گرفته شـد، اگرچـه مأموريـت    سپاه سوم و تجزيه فرماندهي، امكانات و توا
اين منطقه در دو محور پنج ضلعي و جزيره بوارين بر عهده قرارگاه نجف قرار گرفت كـه بـه   

در پشت خطوط دفاعي شلمچه، در بوارين موفقيتي به دسـت   57و  19هاي  جز رخنه يگان
  .برداري و توجه بود آوردهاي شلمچه قابل بهره نيامد اما دست

در خـط اول و دوم   57فجر در شكستن خط و رخنه لشـكر   19اقع، موفقيت لشكر در و
اين توجه، . دشمن در امتداد دژ مرزي، فضاي مناسبي را براي اقدام در اين منطقه فراهم كرد

فرماندهي كل سپاه درباره اهميت . اي داشت ه حتي در تعيين محورهاي تهاجم نيز نقش ويژ
  :اين مسئله گفت

  ».را دوباره تكرار كرد) پنج ضلعي(شود شلمچه  ت كرد، ميتجربه ثاب«
همچنين، آشنايي نيروها با خطوط دفاعي دشمن در اين منطقه و عدم تصور دشـمن از  

 4حمله نيروهاي خودي براي بار دوم در شلمچه، از امتيازاتي بود كه پس از عمليات كربالي 
كـرد كـه ايـران دسـت بـه       بيني نمي با توجه به اين شرايط ارتش عراق، پيش. به دست آمد

  .اي بزند عمليات گسترده

  در آستانه عمليات
هـا و كسـب آمـادگي     كار رفـتن يگـان   اي كه براي پاي هاي گسترده و فشرده در ادامه تالش

نسبي براي عمليات انجام گرفت، هنگام آغاز عمليات، قبل از شروع درگيري، فرماندهي سپاه 
  :گيري كرد زايش ميزان آمادگي و درصد احتمال موفقيت، پيمسائل گوناگوني را براي اف

                                                                 

  124تـا   121، صـص  1366محمـد دورديـان،   : ، ، تهيه5انجام عمليات كربالي اين بحث از سند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، طراحي و 
de  .اقتباس شده است
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چنانچه از قبل فرماندهي سپاه تأكيد كرده بود، در مراحل  :ها بررسي و تكميل مانور يگان - 1
يكـي در  : اوليه عمليات تصرف دو سرپل در موفقيت و تداوم عمليات نقـش اساسـي داشـت   

. چه و دژ مرزي معروف به پنج ضـلعي غرب كانال ماهي و ديگري در غرب تقاطع جاده شلم
بيشتر به اين دليل مورد توجه بود كه پيشروي به طرف نهر جاسم در  "كانال ماهي"سر پل 
بعد از اتمام جنگ، فرمانده سـپاه دربـاره   . تضمين بيشتري داشته باشد "پنج ضلعي"منطقه 

  :اين تدبير گفت
كـرديم اگـر پـنج ضـلعي      اين كه فكر مي يكي: كانال ماهي را به دو دليل به طرح اضافه كرديم«

دادم نوك كانال ماهي سـقوط   دوم، احتمال مي. سقوط نكند، از اين جناح وارد پنج ضلعي شويم
كردم، گير اصـلي كجـا    گيري براي مانور عمليات از خودم سؤال مي من هميشه در تصميم. نكند

و، كانال ماهي جناحي بود كه گيرد؟ از اين ر خواهد بود؟ و جنگ اصلي در كدام نقطه صورت مي
ها و نيز گـرفتن زمـان از دشـمن     كرد و هم در تأخير پاتك به تصرف پنج ضلعي كمك مي] هم[

  )125(».براي رسيدن به نهر جاسم بسيار مؤثر بود
سرپل غرب كانال پرورش ماهي بيشتر به تأمين جناح راست عمليات كه تيـپ الغـدير و   

هاي عمل كننده بـر روي   شتند، و نيز سرعت عمل يگانالمهدي در آنجا حضور دا 33لشكر 
از  25عالوه بر اين، پس از عبور لشكر . متكي بود) كربال 25ثاراهللا و  41(كانال پرورش ماهي 

. شد در سمت چپ مي 31بايست عمده تالش اين لشكر معطوف به الحاق با لشكر  كانال، مي
بت به اين مسئله توجـه الزم را نداشـته   اين نگراني وجود داشت كه فرماندهي اين يگان نس

  :لذا، برادر محسن رضايي به فرمانده قرارگاه كربال گفت. باشد
بايد اهميت ايـن مسـئله را بفهمـد و از پشـت كانـال      ] كربال 25قرباني فرمانده لشكر [مرتضي «

كمك  خواهيم؛ يكي را بايد مرتضي ما دو سرپل مي. عاشورا برود و الحاق كند 31ماهي به سمت 
  ».نصر 5كند و يكي را 

بر همين اساس، فرمانده سپاه، توپخانه و زرهي را نسبت به اهميت سرپل پشـت كانـال   
ماهي توجيه كرده و كالكي را از روي عكـس هـوايي تهيـه و همـراه بـا تـذكر كتبـي بـراي         

  :كربال ابالغ كرد 25فرماندهي لشكر 
و آتش ) زرهي(ذوالفقار  38گردان . حاق كنيدال 31سرپل غرب كانال ماهي را بگيريد و با لشكر «

نتواند از پنج ضلعي خارج شود، شما بايـد بـا عبـور از     31اگر . توپخانه به شما كمك خواهد كرد
  ».كانال به سمت چپ رفته و الحاق كنيد

deهنگامي كه بـرادر ابراهيمـي، مسـئول اطالعـات     ) 19تا  18بين ساعت (در همين زمان 
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  .ه آمد، فرمانده سپاه مانور اين يگان را دوباره بازبيني كردتيپ الغدير به قرارگا
الغدير بـر روي جـاده جلـوي پـد      18مبتني بر تصميمات قبلي قرار بر اين بود كه تيپ 

المهدي و حتي فرماندهي قرارگاه  33البته در اين زمينه نظر فرمانده تيپ . بوبيان عمل كند
ن باشد و از آنجا با پيشروي روي سيل بند شرقي كربال اين بود كه تالش اصلي روي پد بوبيا

ولي نسبت به اين مسئله تصميم قاطعي اتخاذ . كانال ماهي، مسئله جاده مورد نظر حل شود
لذا، هنگامي كه برادر ابراهيمي مانور را توضيح داد، برادر محسن نسـبت بـه ايـن    . نشده بود

  .ناح راست عمليات مرتفع شدمسئله تأكيد كرد و بدين ترتيب، بخشي از نقص مانور ج
گيري نسبت به نحوه به كارگيري نيروي زرهـي، در مقايسـه بـا سـاير      تصميم :زرهـي  - 2

اي كـه زرهـي    رسيد در محورهـاي عمـده   مسائل، اندكي با تأخير انجام گرفت لذا به نظر مي
ده تا هاي عمل كنن آهنگي با يگان بايستي مورد استفاده قرار گيرد، در كيفيت و چگونگي هم

از اين رو، برادر محسن رضايي طي تماسي بـا فرمانـده   . اي ابهام و ناپختگي وجود دارد اندازه
  :لشكر زرهي به وي تأكيد كرد

ذوالفقار راه  38رمضان را وارد عمل شده ببينيم، االن  20ذوالفقار و تيپ  38بايد صبح، گردان «
  ».را بگيرند) سرپل(اهي پوزه كانال م 41و  25تواند با لشكر  بيفتد و اگر مي

سپس آقاي رضايي طي تماسي با برادر عزيز جعفـري، فرمانـده قرارگـاه قـدس بـه وي      
رمضان، آنها را با  20ذوالفقار و تيپ  38گيري از گردان   يادآوري كرد كه در نظر دارد با بهره

  .كند آهنگ گيري هم كربال براي سرپل 25و ) ع(ثاراهللا  41لشكر 
هـايي كـه در    به نسبت ترديد در مورد ميزان هوشياري دشمن و ضـعف  :توپخانهآتش  - 3

بر همين اسـاس، فرمانـده   . يافت ها وجود داشت، اتكا بر آتش فزوني مي زمينه آمادگي يگان
خرداد، دربـاره آمـادگي آنهـا     15اي با برادر ميرصفيان، فرمانده گروه توپخانه  سپاه در جلسه

  :ن پاسخ دادبرادر ميرصفيا. سؤال كرد
. ايـم  ، كه دو گردان از خودمان و سه گردان از ارتش است، آماده كرده130پنج گردان توپخانه «

خيلـي بيشـتر اسـت، فقـط      4گردان داريم كه ميزان آمادگي، نسبت به كربالي  18در مجموع 
  ».مقداري مشكل موشك كاتيوشا داريم

اي حساس، به ويـژه پـوزه كانـال    ه سپس آقاي رضايي، برادر ميرصفيان را نسبت به گره
هاي قدس و نجف براي تمركز آتـش، بـا بـرادر     همچنين، جهت آمادگي قرارگاه. توجيه كرد

  :عزيز جعفري نيز تماس گرفت و به وي تأكيد كرد
de  ».ادوات و توپخانه شما حاضر باشد تا در صورت ابالغ دستور، آتش تهيه اجرا كنيد«
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تشـكيل   3و  2، 1هاي پشتيباني عاشـوراي   كه قرارگاه پيش از اين گفته شد :پشتيباني - 4
ها، تالش خود را آغاز كرده بودند، امـا از آنجـايي    گيري شده و مسئوالن آنها براي آخرين پي

رفـت و در چگـونگي انجـام آن     از مسائل مهم عمليات به شـمار مـي   "پشتيباني"كه مسئله 
در . فرمانـدهي را مشـغول كـرده بـود    همواره ابهاماتي وجود داشت، در اين زمان نيـز ذهـن   

جنـاح راسـت   ( 1پيگيري اين مسئله، برادران افشار و محتاج گزارشي را در مورد عاشـوراي  
رسيد كه مشكل خاصي وجود ندارد  به برادر محسن ارائه كردند و چنين به نظر مي) عمليات
ر انتهـاي گـزارش   به همين جهـت، د . برند ها براي آغاز عمليات در آمادگي به سر مي و يگان

  :برادر افشار، خطاب به برادر غالمپور اين مطلب را ابراز كرد
  ».ايم، هر چند كُند اهللا رفته شاء اگر امشب دشمن منور نزند، ان«

شد كه فرماندهي مانند گذشته نسبت بـه انجـام درسـت پشـتيباني      چنين استنباط مي
  .اي اميدوار است دغدغه و ابهام ندارد، بلكه تا اندازه

كرد كه اين بار تحركات دشمن با  ايجاب مي 4تجربه عمليات كربالي  :هوشياري دشمن - 5
دقت بيشتري پيگيري شود و از همين رو، آن گونه كه در مباحث گذشته آمد، مقـرر شـده   

اين . بود كه در صورت لزوم خود فرمانده سپاه براي توقف عمليات تصميم الزم را اتخاذ كند
د كه نسبت به وضعيت و رفتار دشمن غفلت نشود؛ حتي نسبت به تغيير كر مسائل ايجاب مي

  .زند در ميزان منورهايي كه مي
  :هايي كه صورت گرفت، مسائل گوناگوني بدين شرح از دشمن ديده شد طي پيگيري

باني دشمن غيرعـادي بـود و چنـين     وضعيت دكل ديده 1365دي  18بعدازظهر روز  - 
ماندهان رده باالي دشمن در حال توجيه شدن نسبت به شد كه يكي از فر استنباط مي

  .منطقه عملياتي است
فجر اجراي  19، توپخانه دشمن بر روي لشكر 1365دي  18بعدازظهر روز  1از ساعت  - 

  .آتش كرد
اي را از برادر  نامه) معاونت عمليات قرارگاه كربال(زاده  شب، برادر احمد صياف 7ساعت  - 

به برادر محسن رضايي نشـان داد كـه فرمانـدهي    ) ثاراهللا 41لشكر  فرمانده(قاسم سليماني 
هـا در پشـت دژ    محل استقرار قايق(دشمن در داخل حوضچه ": در آن نوشته بود 41لشكر 

اند  كاتيوشا ريخته و تعدادي شهيد و مجروح شده) دشمن واقع در آب گرفتگي درياچه ماهي
  ".و چهار فروند قايق دچار حريق شده است

deنا به گزارش برادر باقري، معاونت اطالعات نيـروي زمينـي سـپاه، منورهـاي دشـمن      ب - 
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منور  60در مجموع، دشمن از عصر تا به حال . نسبت به چند شب گذشته بيشتر شده است
تعداد اين منورها نسبت به پنج شب . شود زده است كه ميانگين آن در هر دقيقه دو عدد مي

  .گذشته چهار برابر شده است
بنـدهاي شـرقي كانـال مـاهي فعاليـت       هاي دشمن كه هر شـب روي سـيل   كمپرسي - 
  .اند كردند، طبق برنامه به منطقه آمده و شروع به كار كرده مي

گيـري   ترددهاي دشمن بر روي دو جاده جنوب و غرب كانـال مـاهي از حجـم چشـم     - 
  .برخوردار است

  .و به سمت فاو انتقال داددستگاه خودر 500تا  400دشمن از صبح تا شب، نزديك به  - 
شـد   تحليل مشخصي ارائه نمي 5از مجموع تحركات دشمن در منطقه عملياتي كربالي 

شد كه دشمن قصد حمله به فاو را دارد، با اين حال، اين  اما همواره بر اين احتمال تأكيد مي
اميدواري وجود داشت كه به محض آغاز درگيري در شلمچه، دشمن در صـورتي كـه قصـد    

گويي به تـك ايـران در    مله به فاو را هم داشته باشد، صرف نظر كرده و خود را براي پاسخح
  .شلمچه، آماده كند

  سازمان رزم
البته اين سازمان در هنگام . به شرح زير تعيين گرديد 5سازمان سپاه براي عمليات كربالي 

  .اي از مسائل تغيير كرد اجراي عمليات به دليل پاره
 41عاشورا و  31كربال،  25فجر،  19، )ع(سيدالشهدا  10نصر،  5لشكرهاي  :قرارگاه كربال

  .الغدير 18قائم و  12هاي  و تيپ) ع(ثاراهللا 
 32نجف اشرف،  8، )ع(امام حسين  14، )ع(ابيطالب  ابن علي 17لشكرهاي  :قرارگاه قدس

  ).ع(هاشم  قمربني 44و ) مجاهدين عراقي(بدر  9هاي  انصارالحسين، تيپ
 57ويـژه شـهدا و    155قـدس،   52، )ص(حضـرت رسـول    27لشـكرهاي   :ارگاه نجفقر

  ).ص(اكرم  نبي 29فتح و  48هاي  و تيپ) ع(حضرت ابوالفضل 

                                                                 

  تا  8، صفحه 1366محمد دروديان، : ، تهيه 5در اين باره از سند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، گزارش طراحي و انجام عمليات كربالي
de  .، استفاده شده است12
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  نشيني عراق وقفه، عقب هشت روز جنگ بي: شرح عمليات
  شب اول

هاي مداومي كه نسبت به وضعيت خـودي و دشـمن صـورت     در شب اول، به دنبال پيگيري
. مشخص شد كه منورهاي شليك شده دشمن بيشتر شده است 24:50ساعت  گرفت، حدود

در مجموع، در . اند داد كه در بعضي از محورها، نيروها درگير شده همچنين، ظواهر نشان مي
مورد ميزان هوشياري دشمن و چگونگي درگيري اطالع دقيقي وجـود نداشـت تـا فرمانـده     

دقايقي بعد خبرهايي به قرارگاه رسيد كه . كند سپاه تصميم قطعي را در مورد عمليات اتخاذ
هنوز فـرا نرسـيده   ) بامداد 2(داد، عمليات فاش شده است در حالي كه ساعت س  نشان مي

بامداد به طور رسـمي آغـاز    1:35ساعت  1365دي  19در  5بنابراين، عمليات كربالي . بود
ي درگيـري بـا دشـمن    با شروع عمليات و بر اساس خبرهاي گونـاگوني كـه از چگـونگ   . شد
رسيد، روشن شد كه دشمن نسبت به هيچ يك از محورهـاي عمليـاتي بـه طـور كامـل       مي

توجـه  ) 4به دليل تجربـه عمليـات كـربالي    (هوشيار نبوده است و تنها به محور پنج ضلعي 
گيـر   بيشتري داشت، در حالي كه نسبت به محور تك از كانال پرورش ماهي صددرصد غافل

كرد كه از  مسئله موجب تزلزل دشمن شده بود و فرمانده سپاه نيز تالش ميهمين . شده بود
ها و آمادگي قرارگاه قـدس و نجـف    اين شرايط حداكثر استفاده را كرده و در پيشروي يگان

  .براي عبور، تسريع كند
مسئله مهمي كه هنوز از ذهن فرمانده سپاه خارج نشده بود، توان دشمن در منطقه فـاو  

زاده مسئول توپخانه نيروي زميني سـپاه خواسـت كـه     شفيع) شهيد(ن رو، از برادر بود، از اي
بامداد، وي  3:30ساعت . وضع دشمن را در آن منطقه از لحاظ استعداد توپخانه گزارش كند

  :در پاسخ به درخواست فرمانده سپاه گفت
ودنـد و امشـب   ها در فاو گفتند، دشمن كـامالً آمـاده حملـه بـود و نيروهـايش در خـط ب       بچه«

خواسته حمله كند چون نيروهايش را در خط به طور گسترده پخش كرده، ابتدا آتش داشته  مي
  ».و بعد آرام شده

پس از رسيدن خبرهاي ديگري از منطقه فاو مبني بر قصد عراق بـراي حملـه بـه فـاو،     
  :فرمانده سپاه اظهار داشت

                                                                 

  هاي  نوشته آقاي محمد دروديان، بيشتر استفاده شده و از گزارش 5، از گزارش طراحي و انجام عمليات كربالي 5در نگارش شرح عمليات كربالي
de  .برداري شده است قرارگاه نجف نوشته حسين اردستاني و قرارگاه كربال نوشته مجيد مختاري نيز در چارچوب گزارش يادشده بهره
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ور شديم عمليات را انجام دهيم، اين بود كه جلوي حمله دشمن را به يكي از داليلي كه ما مجب«
  ».فاو بگيريم

از كانال پرورش ) ع(ثاراهللا  41حدود دو ساعت پس از آغاز عمليات، خبر رسيد كه لشكر 
سپس خبـر  . در نوك بوارين خط را شكسته است) ع(امام رضا  21ماهي عبور كرده و لشكر 

عاشورا با لشكر  31فجر در داخل پنج ضلعي و لشكر  19لشكر  عاشورا با 31رسيد كه لشكر 
نيز توانسته ) ع(ثاراهللا  41اند، و لشكر  در شرق كانال پرورش ماهي الحاق كرده) ع(ثاراهللا  41

با اين اقدامات، در اين منطقه جاپاي . است مسئله نفوذ خود را در غرب كانال ماهي حل كند
س تا روشن شدن هوا، درگيري رزمندگان اسالم بيشـتر در  از اين پ. ادامه تك به دست آمد

لذا، اميدواري زيادي براي ادامه عمليات به وجـود  . محور سرپل كانال ماهي و پنج ضلعي بود
ايـن هـدف و   . به ويژه آن كه در طول روز اول نيز، مثلثي غرب كانال زوجي تصرف شد. آمد

 41فرمانـده لشـكر   . بينـي نبـود   ل پـيش وضعيت خاص جناح قرارگاه كربال، به هيچ وجه قاب
هـاي بعـدي از    وي خواستار آن بود كـه يگـان   "المبين است اينجا فتح": گفت مي) ع(ثاراهللا 

  .محور اين يگان وارد عمل شوند، كه تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شد
حـوالي ظهـر،   . عمليات در محور پنج ضلعي نيز هر چند كُند، اما با موفقيت ادامه يافـت 

، هاللي 10سپس لشكر . پل رسيدند فجر به كانال هفت 19و لشكر ) ع(سيدالشهدا  10لشكر 
. سازي اطراف پل و الحاق با دو جناح مشغول شـد  به پاك 19شلمچه را تصرف كرد و لشكر 

عاشورا نيز با تصرف يك ضلع كانال ماهي، سعي كرد كه از نوك كانال بـه سـمت    31لشكر 
كربال الحاق كرده و سرپل مورد نظر را در پـوزه كانـال    25د با لشكر راست مانوركند تا بتوان

در اين ميان، تنها تالش دشـمن در پـنج ضـلعي، مقاومـت در قرارگـاه      . ماهي تصرف نمايد
ها فشارهايي را از روي  اين تانك. گرفت فرمانده تيپ بود كه به وسيله تعدادي تانك انجام مي

  .كردند اي خودي وارد ميجاده منتهي به پنج ضلعي به نيروه
امام رضا از  21زمان با محورهاي كانال ماهي و پنج ضلعي، لشكر  در جزيره بوارين نيز هم

هاي اصلي اين محور، ايجاد  يكي از هدف. قرارگاه نجف، با هدف فريب دشمن، وارد عمل شد
اضطراب ذهني در دشمن بود، مبني بر آن كه آنها خود را در سراسر خط درگير ببينند تا از 

با وجود موفقيت عمليات . ار بر يكي از محورهاي خودي جلوگيري به عمل آيدوارد آمدن فش
صبح، قبل از ظهر از قرارگاه نجف خبر رسيد كه از  8تا حدود ساعت ) ع(امام رضا  21لشكر 

دشمن با مشاهده اوضاع غرب كانال ماهي، نسـبت بـه   . نشيني شده است جزيره بوارين عقب
deآنها نخستين فشارهاي . تا كانال زوجي احساس خطر كردكل منطقه از حد فاصل نهر جاسم 
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  255تغيير موازنه به نفع ايران  

دشمن . و محور پد بوبيان متمركز كردند) ع(ثاراهللا  41كربال،  25خود را بر روي لشكرهاي 
با درك اين موضوع كه تمام تالش جبهه خودي متوجه باز كردن عقبه خشكي از نوك كانال 

داري مثلثي پشت كانال  اي را براي نگه ماهي و از داخل پنج ضلعي است، تالش قابل مالحظه
  .به عمل آورد و از نيروي فراوان و آتش پر حجمي استفاده كرد

دشمن بر روي محـور كانـال     العاده در اين حال، جبهه خودي درصدد برآمد تا فشار فوق
ماهي را كاهش داده و همچنين، بر سرعت پيشروي در داخل پنج ضلعي بيافزايـد تـا عقبـه    

اين اقدام، ناشي از نياز صحنه نبرد به فضاي مانور و جاده براي وارد كردن . از كندخشكي را ب
  .نيرو و پشتيباني آنها بود

امام حسين از  14نجف و  8، )عج(عصر  ولي 7تا قبل از ظهر، تدبير اين بود كه لشكرهاي 
لشـهدا  سيدا 10كانال ماهي عبور كرده و وارد منطقه شوند، اما وقتي مشخص شد كه لشكر 

حضـرت   27هاي پشت جاده شلمچه را تصرف كرده اسـت، دسـتور داده شـد لشـكر      هاللي
همچنين، دستور داده شد نيروهاي زرهـي  . از محور كانال ماهي وارد عمل شود) ص(رسول 

هاي درگير در پنج ضلعي بـه   از جاده فجر كه به تازگي باز شده بود، وارد صحنه شده و يگان
بعدازظهر، فرمانده سپاه به  1از اين رو، حدود ساعت . عمق بدهندمحدوده تصرف شده خود 

  :جعفري، فرمانده قرارگاه قدس گفت) عزيز(برادر محمدعلي 
ما امروز بعدازظهر و فردا بايد تمـام  . همان مانور سابق را انجام بدهيد 14و  8شما با لشكرهاي «

  )126(».]است[گير شده  غافلدشمن . توانمان را به كار بگذاريم و قضايا را تمام كنيم
از پوزه كانـال مسـتقيم، بـه    ) ع(امام حسين  14نجف و  8بنابراين، مقرر شد، لشكرهاي 

حضـرت   27و ) عـج (عصـر   ولـي  7حركت كنند و لشكرهاي ) پشت دوعيجي(سمت جنوب 
عـالوه بـر   . هاي قرارگاه قدس به سمت كانال ماهي تك نماينـد  زمان با يگان هم) ص(رسول 
نصر از قرارگاه نجف نيـز آمـاده عبـور     5و ) ع(ابيطالب  ابن علي 17رر شد، لشكرهاي اين، مق
بـا تأكيـد بـر    ) ع(امـام حسـين    14نجف و  8و اين دو يگان به همراه لشكرهاي  )127(.شوند

درصدد بودند كه هر طـور  ) ع(امام حسين  14نجف و  8ديدگاه مثبت فرماندهان لشكرهاي 
  )128(.ن بهره را به دست آورندشده، از وضع موجود بيشتري

پـل بـه    از پل سوم كانال هفـت . پل به دو قرارگاه قدس و نجف واگذار شد لذا كانال هفت
به سمت  17و  5سمت دژ تا جاده شلمچه، به قرارگاه نجف واگذار شد كه بايستي لشكرهاي 

د، وارد دژ و قسمت راست آن كه شامل خاكريزهاي مقطعي دشمن در امتداد كانال كوثر بـو 
deبه منظور . شد نجف از قرارگاه قدس وارد عمل مي 8و در جناح راست، لشكر . شدند عمل مي
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  )129(.آهنگي انتخاب شد ها، جاده آسفالت شلمچه به عنوان خط هم آهنگ كردن يگان هم
از قرارگاه نجف به جـاي  ) ع(ابيطالب  ابن علي 17نصر و  5از اين رو، مقرر شد لشكرهاي 

پل، حمله خود را شـروع   تر از كانال هفت ده شلمچه وارد عمل شوند، كمي عقبآن كه از جا
  )130(.كنند

رسيد، از آغاز عمليات تا بعدازظهر روز اول، سه موضـوع روشـن    به طور كلي به، نظر مي
  :شده است

دفع ابهام نسبت به ميزان هوشياري دشمن و آغاز درگيري قبل از فرا رسيدن زمـان   - 1
  تعيين شده؛

  اميد به اين كه تالش قرارگاه كربال براي تصرف جاپاي اوليه با موفقيت توأم باشد؛ - 2
رفع نگراني نسبت به فراهم كردن مقدمات عبور قرارگاه نجف و قرارگاه قـدس و نيـز    - 3

  .باز كردن عقبه خشكي و عبور زرهي
در واقع، شرايط موجود براي آغـاز پيشـروي مناسـب بـود و پـس از پشـت سـرگذاردن        

) پس از پشت سرگذاشتن خطوط اوليه دشـمن در زمـين مسـلح   (مشكالت خاص عمليات، 
اكنون زمان آن فرا رسيده بود كه از گسيختگي دشمن بيشترين استفاده بـه عمـل آمـده و    

  .يشتري از آن تصرف شودبهاي  خيلي سريع، زمين
 تيـپ، پاتـك خـود را در محـور غـرب      10خبر رسيد كه دشمن با  16:30حدود ساعت 

همچنين، پد بوبيـان  . كانال ماهي آغاز كرده است و وضع نيروهاي خودي هم مناسب نيست
عـالوه بـر ايـن، دشـمن بـا      . ها دست به دست شده بـود  چندين بار ميان رزمندگان و عراقي
عاشورا در نوك كانال ماهي شـده و ميـان    31كربال و  25سماجت، مانع از الحاق لشكرهاي 

شرايط موجود، بـا وجـود   . فجر نيز رخنه ايجاد كرده بود 19و ) ع(سيدالشهدا  10لشكرهاي 
بخش نبود، از  اي كه به دست آمده بود، به طور صددرصد اطمينان هاي قابل مالحظه موفقيت

اين رو، فرماندهي سپاه، آقاي هاشمي رفسنجاني را از آخرين وضعيت صحنه درگيري آگـاه  
را در  6يروي زميني ارتش عمليات كـربالي  كرد و براي تجزيه دشمن، درخواست كرد كه ن

افزون بر اين، فرمانده سپاه با برادران رحيم صفوي و غالمعلي رشيد تشكيل . سومار آغاز كند
  )131(.جلسه داد تا تدابير الزم را اتخاذ كنند

  شب دوم
 قرارگاه كربال با. وارد عمل شدند) كربال، قدس و نجف(در شب دوم عمليات، هر سه قرارگاه 

de  عاشــورا و  31، )ص(حضــرت رســول   27كــربال،  25، )ع(سيدالشــهدا   10لشــكرهاي 
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حضـرت   27، )ع(سيدالشـهدا   10اما لشكرهاي . شد انصارالحسين بايستي وارد عمل مي 32
عاشـورا نيـز    31كـربال و   25لشـكرهاي  . كار نرسـيدند  انصارالحسين پاي 32و ) ص(رسول 

دشمن نيز به دليل اهميت تالش . ديگر الحاق كنند رغم انجام عمليات، نتوانستند با يك علي
اما مشـكل اصـلي، ديرآمـدن و    . كرد نيروهاي خودي، مصرانه در برابر اين حمله مقاومت مي

دشمن نيز با درك اهميت اين محور، توان مضـاعفي را  . عاشورا بود 31كندي حركت لشكر 
كـربال   25فشار متوجـه لشـكر   در اين محور، بيشترين . در محور كانال ماهي وارد عمل كرد

در محاصره دشمن قرار داشت و براي ) تا بعدازظهر روز دوم(ساعت  48اين يگان حدود . شد
  .كرد حفظ سرپل به دست آمده، مقاومت مي

هاي آنها با هم، و بـه دليـل عـدم     هاي قدس و نجف به دليل ارتباط نزديك هدف قرارگاه
هـاي خـود را    ديگر، طرح مانور و هدايت يگان استقرار در يك سنگر، به كمك و مشورت يك

از قرارگاه قدس و تيـپ  ) ع(امام حسين  14نجف و  8در پنج ضلعي، لشكرهاي . انجام دادند
هـا   هـر كـدام از ايـن يگـان    . نصر از قرارگاه نجف وارد عمـل شـدند   5و ) ع(امام حسن  35

اي كـه   درگيري، به گونهتوانستند مقدار كمي پيشروي كنند، اما هنگام صبح، شرايط صحنه 
ها و اين دو قرارگاه در مورد امكان باقي ماندن در مواضع به دست آمده دچار  فرماندهان يگان

نشيني و استقرار در مواضـع قبـل از عمليـات     ترديد شدند، اما به سادگي هم حاضر به عقب
ر عمليات نشيني د سرانجام، صبح عمليات، براي حدود يك ساعت حال و هواي عقب. نبودند

بدر در اذهان برخي فرماندهان تداعي شد و در يك اقدامي عجوالنه، فرمانده قرارگـاه قـدس   
فرمانده قرارگاه نجف نيز از قرارگـاه خـاتم خواسـت كـه فرمانـدهي      . نشيني داد دستور عقب

وي خيلـي سـريع بـه قرارگـاه     . نيروي زميني سپاه و فرماندهي سپاه را از اوضاع آگـاه كنـد  
وگو و همچنين، رسيدن اخباري از وضع دشمن، فرماندهان  ما پس از بحث و گفتبازگشت ا

هـاي عمـل كننـده،     و يگـان ) فرمانـده قرارگـاه نجـف   (تر  دو قرارگاه، با تأكيد بر نقش مثبت
نشيني را متوقف كرده و مواضع به دست آمده را به هـر شـكل    تشخيص دادند كه بايد عقب

د و تا پايان روز دوم، مواضع تصرف شده حفـظ شـد و   ممكن حفظ كنند، همين گونه نيز ش
  .ريزي به عمل آمد براي ادامه عمليات تا بوارين نيز طرح

  :هاي خود داشت دشمن در اين روز سه برنامه براي تالش
هاي خودي در پنج ضلعي و جلوگيري از تعميـق عمليـات و بـاز     متوقف كردن يگان - 1

  شدن جاده شلمچه؛
de  رب كانال ماهي به هر نحو ممكن؛پس گرفتن سر پل غ - 2
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  .تهديد عقبه آبي جبهه خودي از طريق جناح راست عمليات - 3
در پي افزايش حمالت دشمن روي جناح راست و سر پل غرب كانال ماهي، و عدم وجود 

  :چنين فشاري، در پنج ضلعي فرمانده سپاه اين تحليل جديد را ارائه داد
، قرارگـاه قـدس و قرارگـاه    25تأخيري در سمت لشكر االن بهترين فرصت است كه با حركت «

مقاومـت مرتضـي   . انجـام دهنـد  ) انتهاي بوارين(نجف مأموريت خودشان را تا رسيدن به پاشنه 
  ».همان حركت تأخيري است) در غرب كانال ماهي 25لشكر (قرباني 

اصـلي  يافت جديد، فلش ادامه تك، از كانال ماهي برداشته شد و پنج ضلعي صحنه  با ره
زمينه تحقق اين تصميم نيز وجود داشت؛ . تعيين گرديد 5هاي عمليات كربالي  تحقق هدف

زيرا از اين پس، فلش اصلي حمله در جايي قرار داده شد كه بر خالف مواضع دفاعي دشمن 
به اين معني كه مواضع دفاعي عراق به صورت شمال ـ جنوب بود، اما . در قبل از عمليات بود

بـه   5ترين ويژگي در عمليات كربالي  اين، مهم. ضلعي از شرق به غرب بود سمت فلش پنج
  .گرفت برداري قرار مي رفت كه اكنون به طور كامل بايستي مورد بهره شمار مي

  :بر اين اساس، ادامه عمليات مستلزم دو اقدام مهم بود
  هاي منتهي به پنج ضلعي و شلمچه؛ باز كردن جاده - 1
  .هاي موجود در پنج ضلعي تالش يگانتعميق عمليات با  - 2

بندها،  عالوه بر اين، تصميم گرفته شد جناح راست عمليات نيز با ايجاد بريدگي در سيل
الغـدير ايـن    18المهـدي و تيـپ    33انصارالحسـين و   32لشكرهاي . تحكيم و تثبيت شود

بيشـتري در  رسـيد و نيـاز بـه شـكاف      اما كافي بـه نظـر نمـي   . مأموريت را به انجام رساندند
  .بندها بود سيل

هاي اميد براي مغلوب كردن دشمن، در ميان ابهامـات و   غروب بعدازظهر روز دوم، بارقه
اول حمـالت  : اما جبهه خودي، تحت فشار دو مسئله اساسي قرار داشت. ها، ديده شد نگراني

جـر،  نيروي هوايي عراق بيشترين حمالت خود را بر روي جـاده ف . هوايي و دوم آتش دشمن
ضـمن آن كـه سـاير    . داخل پنج ضلعي، جاده شلمچه و مواضع توپخانه متمركز كـرده بـود  

بنابر توافقات قبلي، قرار بود نيـروي  . هاي عراق مصون نبودند ها نيز از حمالت جنگنده مكان
دسـتگاه پدافنـد    10هوايي ارتش سيستم موشكي هاگ را به طور كامـل فعـال نگـه دارد و    

  :ولي بنا به اظهار برادر رحيم صفوي. يز كنار جاده شلمچه مستقر كندهوايي اورليكن را ن
تا اورليكن باشد ولي پنج تا بيشتر نيست كـه يكـي هـم خـراب     10قرار بود كنار جاده شلمچه «

deروي جـاده را  ) مسلسـل هواپيمـا  (، با رگبار ]است[دشمن مواضع توپخانه را بمباران كرده . است
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جاي آن حاضـر  . بياورند كنار جاده شلمچه كه منطقه را بپوشاند قرار شد سايت هاگ را. زند مي
. كنـد  دشمن از اين خالء استفاده مـي . اند است، بنا بوده هاگ را به جلو منتقل كنند ولي نياورده

  )132(»در زمينه آتش نيز كاهش توان خودي و افزايش حجم آتش دشمن مطرح بود
  شب سوم

ر پنج ضلعي اهميت بيشتري يافت، ضمن آن كـه  گيري شب سوم عمليات، محو  در تصميم
هاي آن محور و نيز توسـعه سـر پـل در     حفظ سر پل كانال ماهي و الحاق ميان برخي يگان

  :تدبير عمليات شب سوم به شرح زير اعالم شد. ريزي گنجانده شد برنامه
ي انصارالحسين با عبـور از پـل شـمال    32ها بيشتر شود و لشكر  در جناح راست، بريدگي

  .كانال زوجي به داخل مثلثي غرب كانال زوجي وارد شده و آنجا را تصرف كند
عاشـورا و يـك    31و ) عـج (عصر  ولي 7براي تصرف مثلثي نوك كانال ماهي، لشكرهاي 

گردان تانك، وتر جنوبي آن را تصرف كنند و در محور شب قبل، پشـت نهـر دوعيجـي نيـز     
از قرارگـاه قـدس بـه    ) ع(هاشـم   قمربني 44و تيپ ) ع(امام حسين  14نجف،  8لشكرهاي 

در ) ع(طالـب   ابـي  ابـن  علي 17نصر و  5سمت جنوب تك كنند و قرارگاه نجف با لشكرهاي 
سمت چپ قرارگاه قدس وارد عمل شود و از جاده اول آسفالت واقـع در چـپ دوعيجـي تـا     

مت آخرين جاده شني در چپ دوعيجي و همچنين، روي دژ به سمت مثلثي و سپس به سـ 
ها به عمق رفتـه و بـه هـر     و در پنج ضلعي نيز بايستي يگان. جزيره بوارين تك را ادامه دهد

  .نحو ممكن، جاده شني را باز كنند
از ايـن رو، فرمانـده   . اي داشـت  مانور شب سوم در سرنوشت عمليات نقش تعيين كننده

  :زاده گفت سپاه به مسئول دفتر خود، برادر رسول
ييد از قول من به امام بگويند كه امشب شب سرنوشـت سـاز اسـت و دعـا     به آقاي انصاري بگو«

  )133(».ايم ما با تمام قوا و دشمن با تمام قوا درگير شده. كنيد
  :چندي بعد، آقاي انصاري در تماس با قرارگاه گفت

  ».كنم ها بگوييد من آنها را دعا مي ايشان فرمودند به بچه. پيام آقا محسن را به امام گفتم«
با توجه به اهميت اين شب و با توجـه بـه شـدت حمـالت هـوايي دشـمن در روز دوم،       

هـاي   فرمانده سپاه در تماس با آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد لـزوم جلـو آمـدن موشـك    
  :هاگ، گفت

گويند هواپيماهاي دشمن حوالي غروب، هشت تا هشت تا آمده و هاگ دو تا موشك شليك  مي«
de  )134(».ا نرسيده است، الزم است هاگ بيايد جلوكرده است ولي به هواپيم
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جبهـه  . عمليات، دو سه ساعت پس از غروب آفتاب، در محورهـاي مختلـف شـروع شـد    
  .خودي در اين شب درصدد بود، عمليات را به نقطه روشني برساند

. ها وارد عمـل شـد   قرارگاه كربال در دو محور كانال ماهي، و محور راست براي انفجار پل
 31، )ص(حضـرت رسـول    27كـربال،   25، )ع(سيدالشهدا  10، )عج(عصر  ولي 7ي لشكرها
در اين . ها را به عهده داشتند مأموريت تحقق هدف) ع(ثاراهللا  41انصارالحسين،  32عاشورا، 

محور، به دليل اهميت و ارزش زمين، دشمن مقاومت و سرسختي بسيار زيادي از خود نشان 
ي عمل كننده كه طي چند شـب گذشـته توانـايي اصـلي خـود را      ها از اين رو، يگان. داد مي

. صرف كرده بودند، در شب سوم نيز وارد عمل شدند اما موفقيت چنداني به دست نياوردنـد 
نيز توانستند بـه سـمت   ) ص(حضرت رسول  27كربال و  25، )ع(سيدالشهدا  10لشكرهاي 

اصلي، يعني الحـاق بـين آنهـا     بند جنوب كانال ماهي پيشروي كنند اما مسئله جاده و سيل
. ديگر الحاق كردند با يك) ص(حضرت رسول  27كربال و  25فقط لشكرهاي . صورت نگرفت

 10لشـكر  . ديگر الحاق كنند عاشورا نيز نتوانستند با يك 31و ) ع(سيدالشهدا  10لشكرهاي 
ف كرده لذا براي الحاق با اين يگان، تالش خود را بيشتر به اين سمت معطو) ع(سيدالشهدا 

در جناح راست، . الحاق كند) ص(حضرت رسول  27كربال و  25نتوانست با محور لشكرهاي 
پيشروي ) پس از كانال زوجي(هاي كانال ماهي  انصارالحسين توانست به سمت پل 32لشكر 

نيز نتوانست پيشروي كند و مجبـور  ) عج(عصر  ولي 7لشكر  )135(.كرده و موفقيت كسب كند
  .ي شدنشين به عقب

داد كه تالش به كار بسته شده براي حـل معضـل    نشان مي) عج(عصر  ولي 7وضع لشكر 
هاي كربال و قدس بـا   مثلثي پشت كانال ماهي با توجه به رخنه دشمن و عدم الحاق قرارگاه

رسيد وضعيت خاص زمين در اين منطقه بـه طـور    به نظر مي. نتيجه مانده است ديگر بي يك
  .ر نگرفته استدقيق مورد توجه قرا

  :فرمانده سپاه به برادران رحيم صفوي و علي شمخاني گفت
. اين به خاطر اين است كه زمين وضـعيت خاصـي دارد  . اند به عقب برگشته 14و  7لشكرهاي «

دشمن پشت نهر جاسم حضـور دارد و آنهـا را از   ) در حالي كه(روند جلو  شوند مي اينها سيخ مي
  )136(».خواهد اين منطقه پنج، شش گردان نيرو مي. را پاكسازي كنندبايد پشت نهر . زند پهلو مي

نظر فرمانده سپاه در كالكي كه از روي عكس هوايي تهيه شده بود، براي فرمانده قرارگاه 
قدس ارسال شد و در آن تذكر داده شد كه علت عدم باقي ماندن نيروها در مواضـع تصـرف   

deدر جناح چـپ و وجـود كانـال در مقابـل       لستانشده، وجود نهر جاسم در جناح راست و نخ
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  .سنگرهاي دشمن است
عصـر و   ولـي  7صبح، دشمن با استفاده از رخنه موجود ميان لشكرهاي  8:10در ساعت 

رسيد دشمن پس از حضور در مثلثـي   به نظر مي. فشار خود را آغاز كرد) ع(سيدالشهدا  10
در صـورت رخنـه دشـمن،    . رخنه كنـد پشت كانال، قصد دارد با فشار، به داخل پنج ضلعي 

هاي قدس و نجف در پنج ضلعي و بيرون از آن به سمت بوارين و عقبه  عقبه نيروهاي قرارگاه
شد و بدين ترتيب، خطر بزرگي جبهه خـودي را   هاي قرارگاه كربال بسته مي شماري از يگان

ر داد تعدادي تانك رمضان دستو 20با درك اين مسئله، فرمانده سپاه به تيپ . كرد تهديد مي
بـه توپخانـه نيـز    . باالي سكو برده و از آنجا دشمن را در مثلثي پشت كانال زير آتش بگيرند

دستور داده شد حجم آتش سنگيني را روي منطقه تجمع دشمن در پشت كانال ماهي اجرا 
موظف شدند، از پشـت نهـر   ) ع(امام حسين  14نجف و  8همچنين، زرهي لشكرهاي . كند

  .دشمن را در پشت نهر جاسم با تير مستقيم تانك بزننددوعيجي 
صبح به بمباران صحنه درگيري و  9دشمن نيز دست به اقدامات شديدي زد و از ساعت 

به عمل آمده، نسبت به فشارها   بيني با توجه به پيش. ها و تك هوايي شيميايي پرداخت عقبه
آوردهاي عمليات در روز  حفظ دسترسيد،  و رخنه دشمن به پشت مثلثي كانال، به نظر مي

ها  سوم چندان آسان نباشد، به همين دليل، فرمانده سپاه پيامي را خطاب به رزمندگان يگان
  .ارسال كرد

همچنين، فرمانده سپاه، سرهنگ انصاري، فرمانده عمليات هوانيروز را از اهميت و خطـر  
  :شرايط موجود آگاه كرد و به وي گفت

ي هوانيروز تشكر كنيد و سالم برسانيد و بگوييد بايـد هـوانيروز رسـالتش را    ها از قول ما از بچه«
  )137(».انجام دهد

اما هنـوز دقـايقي از   . آغاز شد 20هاي نجف و قدس از ساعت  عمليات در محور قرارگاه
شروع عمليات نگذشته بود كه برادر غالمعلي رشيد از قول فرمانده سپاه، طرح جديـدي را  

طرح جديد ضمن آن كـه بـا مـانور    . هاي قدس و نجف ابالغ كرد ت قرارگاهبه عنوان مأموري
آهنگـي نيـز    هاي عمل كننـده و هـم   بيني شده تعارض داشت، از لحاظ توجيه گردان پيش

طبق اين طرح، قرارگاه قدس بايستي پس از رسيدن به جـاده شـلمچه،   . مشكل آفرين بود
ي جاده شلمچه و جاده آسفالت كه از تالق(درجه چرخش به سمت راست تا چهارراه  90با 

اين موضـوع  . داد ادامه تك مي) شد شمال و جنوب به كانال ماهي و جزيره شلحه وصل مي
deهاي تابعه مورد بحث قرار گرفت و به اين دليـل كـه    در جمع فرماندهان دو قرارگاه و يگان
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خالفـت بـا آن   شد، نتايج بسيار مهمي در پي داشت، استدالل محكمي براي م اگر عملي مي
ها بود كـه مـورد بررسـي     آهنگي يگان ترين مشكل اين طرح، چگونگي هم عمده. يافت نشد
 44و تيـپ   )ع(ابيطالـب  بـن  علـي  17نجف و  8براي آن كه مأموريت لشكرهاي . قرار گرفت

انتخاب شد و با وجود برخي تصورات،  )ع(امام حسين 14تغيير نكند، لشكر  )ع(هاشم قمربني
  .پذيرد برادر خرازي گفت، مأموريت جديد و يا هر مأموريت ديگري كه محول شود، مي

نسبت به تغيير مانور نظر مثبتي نداشت و كم و بيش ) برادر ايزدي(فرمانده قرارگاه نجف 
كردن وي، داليل  جعفري براي متقاعد) عزيز(برادر محمدعلي . كرد مخالفت خود را ابراز مي

  :زير را براي انجام طرح جديد عنوان كرد
  هاي قدس و نجف؛ اتصال محور قرارگاه كربال به محور قرارگاه - 1
  هاي دشمن؛ تهديد عقبه - 2
  محدود كردن دشمن در استفاده از معابر وصولي؛ - 3
  …تهديد جدي عقبه جزيره بوارين و  - 4

تضمين ندارد، و طرح مانور قبلي يـك طـرح   با اين حال، برادر ايزدي گفت، طرح جديد 
  :برادر جعفري در پاسخ گفت. مطمئن است
رويم توي دشمن ولي طرح جديد اوضاع دشـمن را بـه هـم     مي. شويم طرح قبلي دراز مي] در[«

توانند كـاري   هم نمي) از قرارگاه كربال( 7و  31اگر اين طرح هم انجام نشود، لشكرهاي . ريزد مي
  )138(».برگردند عقب بكنند و مجبورند

 17و ) قرارگـاه قـدس  (نجـف   8به هر تقدير، يك ساعت پس از شروع حمله، لشكرهاي 
آوري بـه جـاده آسـفالت رسـيدند، كـه ايـن        با سرعت شگفت) قرارگاه نجف(ابيطالب  بن علي

  .پيشروي بيشتر به دليل عدم حضور چشمگير دشمن بود
و حجم بااليي برخوردار بود  در محور پنج ضلعي، آتش توپخانه دشمن از شدت

در اين ميان، سنگر محل تجمع فرمانـدهان در  . زد و به اصطالح، زمين را شخم مي
بر اثـر شـدت آتـش    ) در يك سنگر(ها  ها و تعداد زيادي از فرماندهان يگان قرارگاه

لرزيد و به دليل مشخص بودن دژ، آتش زيادي روي اين قسمت متمركز بـود و   مي
در اين حال، خبر رسيد، تيپ . د داشت كه فرماندهان آسيب ببيننداين نگراني وجو

. سازي كرده است ، دو هاللي موجود در غرب دوعيجي را پاك)ع(هاشم  قمربني 44
بـه  . نصر همچنان نگرانـي وجـود داشـت    5اما نسبت به جناح چپ و حركت لشكر 

deدر اين شب ويژه، اين يگان شب گذشته نيز دچار مشكل شده بود و در صورتي كه 
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بـا دشـواري    )ع(ابيطالـب  بـن  علي 17توانست پيشروي كند، مأموريت لشكر  نيز نمي
  .شد رو مي روبه

بـه همـين   . در مجموع، تا يكي دو ساعت پس از شروع درگيري، وضع اميدواركننده بود
شد، فرمانده قرارگاه قدس پيشنهاد  دليل، در حالي كه طرح پيشنهادي فرمانده سپاه اجرا مي

مورد توجه قرار گرفتـه و منطقـه   ) از جاده شملچه به طرف جزيره بوارين(كه مانور اول  كرد
، هنگامي كه تا حـد  22اندكي بعد، يعني ساعت . عمليات به سمت جنوب نيز گسترش يابد

تأمين شده بود، فرمانـده قرارگـاه قـدس دسـتور داد،     ) جاده شلمچه(آهنگي  زيادي خط هم
نيز مواضع پشت ) ع(امام حسين  14ه ادامه تك داده و لشكر نجف به سمت چهاررا 8لشكر 

 17بـراي ايـن منظـور بايسـتي، لشـكر      . سازي كند جاده متصل به نوك كانال ماهي را پاك
كـرد، امـا    نجف را به عهده گرفته و اين يگان را آزاد مـي  8مواضع لشكر ) ع(ابيطالب  بن علي

. عتقاد نداشت، با مسئله برخورد مثبتي نكردفرماندهي قرارگاه نجف كه به اين طرح چندان ا
  :لذا، جانشين اين قرارگاه گفت

  ».نيروي ديگري ندارد كه بتواند با آن برود 17لشكر «
، هاللي سوم را نيز تصرف كرد، اما به دليل عدم )ع(هاشم  در ادامه عمليات، تيپ قمربني

عراقـي، مسـتقر در نـوك كانـال     سازي مواضع دشمن در محور قرارگاه كربال، نيروهـاي   پاك
اين مسئله اجراي طرح ادامه تك به . كردند ماهي، عقبه اين يگان را به طور جدي تهديد مي

در اين وضعيت، فرمانـده قرارگـاه قـدس نيـز     . ساخت سمت چهارراه را نيز با ابهام مواجه مي
بق، يعني ادامه تك مانند فرمانده قرارگاه نجف به اين نتيجه رسيد كه بايستي همان مانور سا

اجـراي  . به سوي جنوب جاده شلمچه انجام شود و از حركت به سوي چهارراه اجتناب گردد
تري به خود گرفت ولـي سـرانجام از آن صـرف     مانور سابق از نيمه شب به بعد، حالت جدي

ه اما هنوز زمان زيادي از اين تصميم نگذشته بود كه برادر غالمپور، فرمانده قرارگـا . نظر شد
 32كــربال، لشــكر  25كــربال در تمــاس بــا فرمانــده قرارگــاه قــدس، خبــر داد كــه لشــكر  

. انـد  در محور كانال ماهي پيشروي كرده …و ) ص(حضرت رسول  27انصارالحسين، لشكر 
فرمانده قرارگاه قدس نيز خبر ملغي شدن طرح ادامه تك به سمت چهارراه را به اطـالع وي  

  :كرد، اظهار داشت خيلي با احساس صحبت مي اما برادر غالمپور كه. رساند
اين براي ما . نه عزيز، حتماً همين طرح را عمل كنيد كه با هم در محور نهر جاسم الحاق كنيم«

  ».مهم است، حتماً اين را عمل كنيد
deگيـري   هاي خود دستور داد، طرح چهارراه را پـي  فرمانده قرارگاه قدس بالفاصله به يگان

fam
og

ha
dd

as
.ir



  تنبيه متجاوز  264

  .پس از شنيدن اخبار محور كانال ماهي، با رغبت درصدد انجام آن برآمدندكنند، و آنها نيز 
، چنـد هاللـي را در   44بامداد، وضع اين گونه بود كه در محور راست، تيـپ   2تا ساعت 

نجف كه از سمت  8پل تا جاده شلمچه تصرف كرد و با نيروهاي لشكر  حدفاصل كانال هفت
 17نجــف، لشــكر  8ســمت چــپ لشــكر  در. چــپ بــه راســت آمــده بودنــد الحــاق نمــود 

از جاده شلمچه به سمت جنوب حركت خود را آغاز كرد، و به دليل عدم ) ع(ابيطالب  ابن علي
را به كار گرفت، امـا بـا ورود بـه نخلسـتان و     ) دو گردان(حضور جدي دشمن، نيروي كمي 

مـداد حـدود   با 3:15اين يگان در نهايت، تا ساعت . هاي پراكنده دشمن، متوقف شد مقاومت
دو كيلومتر پس از جاده آسفالت به سمت جنوب پيشروي كرد و به موازات پيچ نهر دوعيجي 

  .خط پدافندي تشكيل داد
در سمت چپ، لشكر نصر ـ كه كند بودنش در شب گذشته، موجب نگراني شـده بـود ـ     

روي دژ  از(بامـداد،   3:20در بدو شروع حمله ناموفق بود اما پس از زمان طوالني، در ساعت 
 17روي خود را آغاز كرد و موفق شد، جناح چپ لشـكر   پيش) واقع در جنوب جاده شلمچه

را نيز بپوشاند، و براي تصرف آخرين هاللي دشمن بـر روي دژ، نيـروي   ) ع(ابيطالب  ابن علي
 17ايــن يگــان نيــز ماننــد لشــكر . وارد عمــل كــرد) يــك گــردان و يــك گروهــان(زيــادي 

 12رو بود، لذا، از نيمه شب تيـپ   براي ادامه عمليات با مشكل توان روبه) ع(ابيطالب  ابن علي
امـام   21بر اين، بـه لشـكر    عالوه. نصر شد 5قائم با ورود به صحنه درگيري، جايگزين لشكر 

تيپ . اين يگان اواسط روز در محور دوعيجي وارد عمل شد. باش داده شد نيز آماده) ع(رضا 
. صبح سه گردان وارد ميدان كرد و توانست روي دژ پيشروي كند قائم نيز در محور دژ تا 12

صـفر   28شب، گردان زرهي  12همچنين، براي تقويت جناح راست قرارگاه نجف، از ساعت 
  .به اين قرارگاه مأمور شد

در محور قرارگاه قدس نيز وضع كلي خوب بود، با اين تفاوت كه طرح حركت بـه سـوي   
ثبـاتي   اي، بـي  واجه شد و به همين دليل، در اوايل صبح تا اندازهچهارراه در عمل با ناكامي م

بـه  ) ع(هاشم  قمربني 44نشيني تيپ  به ويژه، در محور راست، خبر از عقب. شد مشاهده مي
وگو با بـرادر بشردوسـت    برادر ايزدي در گفت. اين خبر موجب ناراحتي شد. رسيد گوش مي

  :گفت
نشـيني   ميم گيري فرمانده قرارگاه قدس در مورد عقباشاره به تص( …دو شب است به خاطر «

هـاي   آيد بچـه  خدا را خوش نمي. شود عمليات لغو مي) صبح روز دوم و تغيير طرح در شب سوم
de  )139(».مردم اين طوري شهيد شوند
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هـا را بـراي    ها رفت تا نظرات فرماندهان قرارگـاه  صبح زود، پيك قرارگاه خاتم به قرارگاه
  :هاي قدس و نجف چنين نظر دادند فرماندهان قرارگاه. جويا شود چگونگي ادامه تك

  )140(».منطقه تصرف شده بايد به سمت جنوب توسعه يابد«
ولي با توجه به اوضاع نامناسب محور كانال ماهي و سماجت و فشار دشمن در آن محور 

ي وجـود داشـت   و جلوگيري از الحاق دو جناح قرارگاه كربال در مثلثي نوك كانال، اين نگران
. هاي قدس و نجف را به هـم بزنـد   كه دشمن از آن محور داخل شود و اوضاع منطقه قرارگاه

  :با توجه به اين نگراني، فرمانده قرارگاه قدس به فرمانده قرارگاه نجف گفت
پـنج  [، دشمن از بـاالي كانـال مـاهي، بيايـد داخـل      )بوارين(گويم ما نرويم به سمت پايين  مي«

  )141(»؟]ضلعي
  :برادر ايزادي نيز گفت

  )142(».ما بايد گسترش بدهيم خودمان را كه مانع تالش او از  باال شويم«
هاي خـود را بـراي ادامـه عمليـات چنـين بيـان        در مجموع، اين فرماندهان، نظر قرارگاه

  :كردند
دامـه  تا قسمت غربي بوارين تا سـاحل ارونـد ا  ) جنوب(ما نظرمان اين است كه به سمت پايين «

در قسمت كانال پرورش ماهي نيز از سمت ما تالش، فايده ندارد و از طرف قرارگاه كـربال  . دهيم
  )143(».به سمت شرق بايد عمل شود

رسيد و بيشتر حاكي از تشتت و گسيختگي  در پي اخبار مثبتي كه از خط به قرارگاه مي
هاي قدس  اندهان قرارگاهدشمن بود و نيز گزارش فرمانده لشكر نصر از صحنه درگيري، فرم

 17در اتخاذ اين تصميم، حضور لشكر . و نجف تصميم گرفتند، عمليات را در روز ادامه دهند
و نيـز پيشـروي در   ) موازي پيچ نهر دوعيجـي (در جنوب جاده آسفالت ) ع(ابيطالب  ابن علي

و براي . نداي داشت جناح راست و الحاق اين دو قرارگاه در محور دوعيجي، نقش تعيين كننده
ها نيـز بـه تشـكيل جلسـه در خـط موكـول        آهنگ كردن يگان سرعت بخشيدن به كار، هم

  )144(.شد
صـالحي، مقـام   ] شـهيد [در حالي كه بحث در مورد چگونگي ادامه درگيري مطرح بود، 

برجسته قرارگاه نجف كه نقش مؤثري در زمينه طراحي عملياتي در قرارگاه نجف و در اكثر 
از آنجـا كـه   . ، ازخط وارد سنگر شد و مشاهدات خود را از منطقه بازگو كـرد ها داشت زمينه

. تصميم گيري نياز به اطالعات صحيح و كارشناسي داشت، اين اطالعات بسيار ارزشمند بود
de  :وي گفت
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دشمن روي . اند تا ابتداي پيچ رفته و يك تعداد اسير هم گرفته 17در محور نهر دوعيجي لشكر «
رسيد و دشمن را عقب زد ) ع(لشكر امام رضا ] هاي[ گردان] يكي از[آورد كه  يفشار م 17لشكر 

، بـه  )ع(پس از رسيدن لشكر امـام رضـا   . شكل دوم جلوي پيچ دوعيجي را تصرف كرد "نون"و 
هم از سر پيچ نهر به سمت چپ بيايد و با  17قاآني گفتيم كه اين محور را تحويل بگيرد و لشكر 

  )145(»].بوارين[الحاق كنند و از جاده وسط بروند  به سمت پايين  لشكر نصر و تيپ قائم

در ) ع(امـام رضـا    21ها و به كارگيري لشكر  جايي يگان با تالش برادر صالحي براي جابه
امـام   21و ) ع(ابيطالـب   ابن علي 17محور دوعيجي، عمالً مانور تغيير كرد و جاي لشكرهاي 

  .ديگر عوض شد با يك) ع(رضا 
صالحي در گزارش خود اوضاع دشمن را متشتت و از هم گسيخته توصيف كـرد و   برادر

هاي برادر صالحي، بـرادر ايـزدي،    پس از صحبت. زمينه را براي ادامه عمليات مناسب خواند
  :فرمانده قرارگاه نجف، در مورد مراحل مانور قرارگاه چنين گفت

رويـم   در مرحلـه دوم، مـي   …يم كنـ  يك مرحله از ابتداي مثلثي به سمت دوعيجي عمل مـي «
  )146(».داخل بوارين تا ساحل اروند

ويژه شـهدا آمـاده بـاش     155قدس و  105به منظور پشتيباني اين مانور، به لشكرهاي 
  .كار باشند تا در صورت نياز وارد عمل شوند داده شد كه پاي

بخش بـود و   ايتاي رض توان گفت، تا قبل از ظهر وضعيت تا اندازه ها، مي با وجود كاستي
ضمن آن كه بسيار تأكيد شد قرارگاه نجف . دشمن هنوز نتوانسته بود كار اساسي انجام دهد

در واقـع، قرارگـاه نجـف در ايـن     . حركت كرده و كار را تمـام كنـد  ) بوارين(به سمت پاشنه 
و پيشروي آنها به سمت غرب منطقه عملياتي . شرايط نقش مهمي در تثبيت عمليات داشت

الطويله و مـاهي،   زمين صحنه درگيري تا نهر خين و سپس تصرف جزاير بوارين، ام و تصرف
  .آورد تحول و پويايي جديدي در صحنه نبرد و ادامه عمليات به وجود مي

گيري و فشار سپاه براي استفاده بيشتر از نيروي هوايي و هوانيروز براي  از سوي ديگر، پي
در اين حال، بر اسـاس وضـعيت موجـود و    . يافت خنثي كردن اقدامات دشمن در هوا ادامه

اي تمـاس   اهللا خامنـه  اميدواري نسبت به آن، فرمانده سپاه با آقايان هاشمي، منتظري و آيت
  :آقاي هاشمي گفت. تلفني گرفت و اوضاع نبرد را به آگاهي آنها رساند

  ».ها برسانيد تأكيد كرد سالم امام را به بچه) فرزند امام(االن احمد آقا «
  :وي همچنين پرسيد

de  »شما در كل راضي هستيد؟«
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  :فرمانده سپاه در پاسخ گفت
  ».ما نسبت به نصرت خدا راضي هستيم«

  :آن گاه آقاي هاشمي گفت
بگوييد مناسب اين اسـت كـه   ) فرماندهان(به آنها . داريم بايد ادامه بدهند، ديگر ما دست برنمي«

  ».ديگر تمام كنيم
  :فرمانده سپاه خواستآقاي منتظري نيز از 

  ».سالم وي را به همه رزمندگان برساند«
  :اي، رييس جمهور، گفت اهللا خامنه برادر محسن در تماس با آيت

ديشـب  . اسـت ) مشـهد (خواستيم به شما خبر بدهيم چون مربوط به شهر شـما  . دعا بفرماييد«
  ».كنند پيشروي مي) ارينانتهاي بو(عمليات داشتند و دارند به سمت پاشنه ) ع(قواي امام رضا 

  :اي اظهار داشت اهللا خامنه آيت
  ».كنيم ما شب و روز شما را دعا مي. اهللا همه برادران را حفظ كند شاء خداوند ان«

. بعدازظهر روز سوم، فرماندهي سپاه تالش كرد كه برنامه شب چهـارم را مشـخص كنـد   
خـودي، آخـرين وضـعيت و    بايست اطالعات صحيحي از ميـزان تـوان    براي اين منظور، مي

هـاي دشـمن، بـرادر     دربـاره تـالش  . آمد هاي دشمن به دست مي ها و از تالش استقرار يگان
  :بهار، معاون اطالعات نيروي زميني سپاه گفت پيش

دشمن خيلي خسته اسـت،   …خواهد امشب خود را حفظ كند تا فردا پاتك نمايد  دشمن مي«
خواهـد مـا را در مقابـل     دشـمن مـي   …ر گارد اسـت  تنها نيرويي كه داراي سازمان است، لشك
  )147(».عقب براند] غرب كانال ماهي[شلمچه نگه دارد تا ما را از منطقه كربال 

ها به منظور حفظ پشتوانه براي ادامه عمليـات آغـاز    همچنين از روز سوم، بازسازي يگان
عالوه بر ايـن،  . برود شد و لشكر فجر نخستين يگاني بود كه قرار شد، براي بازسازي به عقب

  :خواست) برادر افشار(فرمانده سپاه از رييس ستاد سپاه 
هـاي موجـود بـه صـورت ميـان مـدت        نيروهاي بسيجي به طور مرتب فراخواني شوند و يگـان «

هـا تـا    براي درازمدت، بايد بعضي از يگان …آنها بايد با فاصله به بازسازي بروند . بازسازي شوند
  ».ي شوندروز ديگر بازساز 10

ها، تـوان   اين مسئله بسيار مورد توجه بود زيرا پس از سه روز جنگ سخت و تلفات يگان
  )148(.ها در دستور كار قرار گيرد خودي كاهش يافته بود و الزم بود كه بازسازي يگان

deشد كه دشمن قادر به انجام اقدام جدي نيست و امكـان   در صحنه درگيري، احساس مي
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گرفـت   هاي دفاعي تدبيري صورت مي از سوي ديگر، بايد براي خط. اردپيشروي نيز وجود د
امـا  . تا چنانچه دشمن دست به تحرك اساسي زد، حفظ منطقه تصـرف شـده ميسـر باشـد    

هاي خودي فاقد استحكام الزم بودند و از سوي ديگر، به دليل عدم پايان يافتن مرحلـه   خط
جناح راست بايست همچنان در مقابل دشمن از اين رو، . پيشروي، تثبيت آنها امكان نداشت

كرد تا اين كه قرارگاه نجف به سمت پاشـنه پيشـروي كـرده و حـداقل در يـك       مقاومت مي
و اين در حالي بود كه شـرايط نبـرد در غـرب    . يافت محور، خط خودي وضعيت مطلوبي مي

كربال،  25فرسا شده بود و امكان محاصره شدن لشكرهاي  كانال ماهي بسيار سخت و طاقت
اي كه حتي برادر مرتضي قرباني،  به گونه. ثاراهللا همواره وجود داشت 41حضرت رسول و  27

  .كربال لباس غواصي با خود برد كه از طريق كانال عقب بيايد 25فرمانده لشكر 
زيـرا در  . هاي شب سوم بـود  ، تحقق هدف)1365دي  22(هدف از عمليات شب چهارم 

لـذا عمليـات شـب    . هاي مورد نظر به دست نيامـده بـود   برنامهشب گذشته نتيجه مهمي از 
  :برادر غالمعلي رشيد در مورد شب چهارم گفت. چهارم اهميت فراواني داشت

  ».امشب، شب تثبيت است و اگر نشود، فردا وضع بدي خواهد بود«
عالوه بر اين، به دليل حساسيت و تمركز دشمن روي كانال مـاهي و شـرايط نامناسـب    

نيـز وجـود   ) ص(حضـرت رسـول    27نشيني لشـكر   اي خودي در آنجا، احتمال عقبه يگان
حضـرت   27از اين رو، فرمانده سپاه تصميم گرفت نماينده خـود را بـه خـط لشـكر     . داشت
بـدين  . نشيني، در جريان چگونگي كـار قـرار بگيـرد    بفرستد تا در صورت عقب) ص(رسول 

) ص(وثري، فرمانده لشكر حضـرت رسـول   ترتيب، حجت االسالم ميثمي نزد برادر محمد ك
نشيني بود،  فرستاده شد تا عالوه بر تقويت روحيه فرماندهان اين لشكر، چنانچه نياز به عقب

فرمانده سپاه، همچنين برادر شمخاني، فرمانـدهي  . اطالعات دقيق به فرماندهي رسانده شود
هـا   زد فرماندهان قرارگـاه نيروي زميني و برادر سيدرحيم صفوي، جانشين نيروي زميني را ن

در اين حـال،  . فرستاد كه به آنها كمك كنند تا در شب چهارم نتيجه مورد نظر حاصل شود
  .فرمانده سپاه با آقاي هاشمي تماس گرفت و وي را از اوضاع منطقه آگاه كرد

  :آقاي هاشمي پرسيد
يعنـي؛ زمـان   (د؟ به شما ارتش را گفتنـ . شما خيالتان راحت است ديگه؟ خيال ما راحت است«

  »)انجام عمليات ارتش در غرب فرا رسيده است
  :برادر محسن گفت

de  »سر قولشان هستند؟«
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  :آقاي هاشمي پاسخ داد
  )149(»…بله، ما هم شايد برويم آنجا «

در شب اول . هاي گذشته تفاوت داشت در اين شب، نحوه هدايت عمليات نسبت به شب
رمانده سپاه به طور مستقيم هـدايت عمليـات را بـه    عمليات، قرارگاه كربال و در شب دوم، ف

اما در شب سوم، به دليل حضور فرمانده و جانشين نيروي زميني در قرارگـاه  . عهده داشتند
كربال، يك رده اضافه شد و در شب چهارم عمليات، چون ايـن دو فرمانـده بـه داخـل پـنج      

هده داشـت و فرمانـدهي نيـروي    ضلعي رفته بودند، قرارگاه خاتم در عمل، نقش ناظر را بر ع
  )150(.كرد زميني عمليات را هدايت مي

  شب چهارم
هايي كه در محور قرارگاه كربال، جناح راست عمليات  دشمن در شب چهارم، عالوه بر تالش

و مثلثي پشت كانال ماهي به عمل آورد، نزديك غروب روز سوم، بـه منظـور حفـظ جزيـره     
ابيطالـب بـر    بـن  علـي  17مأموريت داد در جنوب منطقه لشكر  67و  66هاي  بوارين، به تيپ

رسـيد،   بـه نظـر مـي   . وارد عمل شوند) محل عبور جاده خاكي(روي چپ و راست پل عنبه 
دشمن پس از نااميدي از عقب راندن رزمندگان از سرپل غرب كانال مـاهي و نيـز مشـاهده    

ش خود را در محور غرب پـنج  پيشروي نيروها به سمت جزيره بوارين، تصميم گرفته بود تال
در مقابل، قرارگاه نجف نيـز بـا   . ضلعي متمركز كند تا از پيشروي رزمندگان جلوگيري نمايد

تالش ) ع(حضرت ابوالفضل  57ويژه شهدا و تيپ  155قدس، لشكر  105بكار گرفتن لشكر 
موفقيت  اين اقدام در صورت. كرد تا خود را به پشت نهر خين به طرف نهر دوعيجي برساند

نصر نيز فلش حمله خود را بـه سـمت    5كرد، ضمن آن كه لشكر  كار دشمن را يك سره مي
  .جزيره بوارين نشانه رفته بود

ديگر در مثلثـي پشـت كانـال     قرارگاه قدس و كربال نيز در اين شب درصدد الحاق با يك
ماننـد  در شب چهارم، اوضاع كمي بهتر شد امـا هنـوز وضـعيت صـحنه درگيـري،      . برآمدند

زيرا قرارگاه كربال و قدس نتوانسته بودند با هم الحاق كنند و تـالش  . استخوان الي زخم بود
خبر داده شد كـه  ) غرب پنج ضلعي(در اين محور . قرارگاه كربال بيشتر جنبه انهدامي داشت

اين خبر مسرت بخش بود، امـا  . نصر جسته و گريخته وارد جزيره بوارين شده است 5لشكر 
از سوي ديگر، لشكرهاي قدس، ويژه شهداء و ـ به  . د چگونگي آن ترديد وجود داشتدر مور

سره كننـد، و در حـالي    نتوانستند آن گونه كه الزم بود، كار را يك 57ميزان كمتري ـ تيپ  
deدر . نشيني به قرارگاه رسيد كه دشمن بسيار متزلزل و از هم گسيخته بود، بار ديگر خبر عقب
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حور، خبرهايي از غلبه بـر دشـمن و اسـارت نيروهـاي عراقـي شـنيده       حالي كه در همين م
اين وضعيت، به ترديد و تزلزل بعد از روز سوم كه در جبهه خودي پيدا شده بود و بر . شد مي

  .زد شد، دامن مي مبناي آن طرح تثبيت منطقه تصرف شده زمزمه مي
مـا بـه هـر صـورت بـا      ا. آوردهاي چند شب گذشته بود اين مسئله به منزله تهديد دست

لذا، . وجود ناكامي قرارگاه كربال و قرارگاه قدس، پيشروي كند قرارگاه نجف اميدواركننده بود
دانسـت، بـه فرمانـده     فرمانده سپاه كه آخرين نقطه اميد را صحنه درگيري قرارگاه نجف مي

  :قرارگاه قدس دستور داد
برويـد  ) زرهـي (رمضـان   20هـاي   بچهشما و برادر رحيم با  …شما برويد كمك قرارگاه نجف «

  ».من منتظر جواب شما هستم! سريع …مسئله را تمام كنيد 
  :ساعتي بعد، فرمانده سپاه، بار ديگر تأكيد كرد

  ».عجله كنيد، مسئله را تمام كنيد«
اين اقدام . برن است در اين حال، شنود خبر داد كه دشمن در جزيره بوارين در حال هلي

دانست كه آيا اين كار براي تقويـت جزيـره    سپاه روشن نبود و وي نمي دشمن براي فرمانده
  :صبح اطالعات قرارگاه به نقل از شنود خبر داد 7:40ساعت . است و يا براي تخليه نيروها

  ».توانند مقاومت كنند اند، بيش از اين نمي نيروهاي دشمن در بوارين گفته«
  :ين نيروي زميني گفتبا اين خبر، فرمانده سپاه بالفاصله به جانش

به قرارگاه نجف بگوييد نيروهاي دشمن در بوارين در حال تسليم شدن هستند، بلندگو بگذارند «
  ».كه تسليم بشوند

نيز ) ع(ابيطالب  ابن علي 17عالوه بر اين، برادر صفوي به فرمانده سپاه خبر داد كه لشكر 
ديد، سـعي كـرد آخـرين     ضرر خود ميدشمن كه اوضاع را به . وارد انتهاي بوارين شده است

هاي خود را به كار بندد، لذا، فشار زيادي بر قرارگاه نجف وارد آورد و حمله سنگيني را  تالش
صـبح   8:55بر اين اساس كـه در سـاعت   . در مثلثي غرب كانال ماهي آغاز كرد 32با لشكر 

  :زاده گفت فرمانده سپاه به برادر رسول
  ».ام در جريان قرار بگيرد كه فشار دشمن خيلي زياد استتماس بگيريد و بگوييد، ام«

دشـمن در غـرب   ": ، فرمانده سپاه از فرمانده نيروي زميني سؤال كـرد 11:40در ساعت 
  :آنگاه گفت. "نه": سپس، پاسخ شنيد "كانال ماهي پاتك نداشت؟

ولي  …اند  را انتخاب كرده) از دست دادن زمين در برخي محورها(سياست دوم ) دشمن(اينها «
de  ».در نظر داشت) اقدامات آنها را(بايد 
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بندي از دشمن ارائه شد كـه حـاكي از شكسـت و     پس از چهار روز درگيري، اولين جمع
گيري  رسيد، از بعدازظهر روز چهارم وضع جديدي در حال شكل به نظر مي. هزيمت آنها بود

ب كانال ماهي، با شكاف فرماندهي در نظر داشت در جناح راست عمليات و سر پل غر. است
  )151(.بندها و انداختن آب، آن محور را تثبيت كند در سيل

بدين ترتيب، فرسايش و تلفات سنگين نيروهاي دشمن، تاب و توان عراق را سلب كرده 
اي را از دست داده بودند، اما هنـوز   هاي خودي نيز توان قابل مالحظه بود، در حالي كه يگان

  .ا ادامه دهندتوانستند عمليات ر مي
  شب پنجم

بر اساس طرح مانور اين قرارگـاه،  . ها بود در شب پنجم عمليات، قرارگاه نجف محور درگيري
قـائم گذاشـته شـد و در صـورت عـدم       12تصرف مثلثي به عهده گروه تانك شريفي و تيپ 

مأموريت اصلي لشكر نصر تصـرف  . گرفت نصر اين مأموريت را به عهده مي 5موفقيت، لشكر 
ها عبـارت   مأموريت ساير يگان. متداد دژ تا دو تا جاده آنتني پشت آن، در جزيره بوارين بودا

، پشتيبان لشكر قـدس؛  )ع(ابوالفضل  57قدس، تصرف غرب بوارين؛ تيپ  105لشكر : بود از
سازي  ، پاك)ع(و غرب آن؛ لشكر امام رضا ) عراق(ويژه شهدا، تصرف قرارگاه قصر  155لشكر 

  )152(.اد نهر دوعيجي تا جاده منتهي به قرارگاه قصرو تصرف امتد
هـا پـس از پيشـروي     با توجه به عملكـرد دو شـب گذشـته قرارگـاه نجـف ـ كـه يگـان        

  :نشيني كردند ـ فرمانده سپاه به برادر صفوي گفت عقب
  )153(».برنگردند] نيروها[يك كاري كنيد، وقتي  عمل شد، حتماً . هدف، بزرگ است«

شكسته شد و لشكر قدس و دو محور ديگر قرارگـاه نجـف وارد جزيـره    سرانجام، طلسم 
لشكر ويژه شهدا پس از دو شب توانست قرارگاه قصر را تصرف كند، اما هنـوز  . بوارين شدند

  :با ارسال اين خبر به قرارگاه خاتم، فرمانده سپاه گفت. با لشكر قدس الحاق نكرده بود
  ».كسي خواست برگردد، نگذارنداگر . به فرماندهان بگوييم بروند جلو«

  :وي صبح زود نيز به فرمانده نيروي زميني تأكيد كرد
هر كس هر كجا هست، همانجا بماند و به بهانه تأمين نبودن چپ و راسـت و الحـاق نبـودن و    «

  ».خاكريز به عقب نيايند
ـ  ال در منطقه كانال ماهي، لشكر گارد براي پس گرفتن سر پل قرارگاه كربال در غرب كان

بعـداً  نشيني نيروهاي خودي بـود ـ چنانچـه     اخبار شنود حاكي از عقب. كرد بسيار تالش مي
deدشمن با تصرف دو هاللي . بر اثر فشار دشمن عقب آمده بود )ع(معلوم شد ـ لشكر سيدالشهدا
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در . كـرد ) ص(حضرت رسول  27، فلش حمله خود را متوجه لشكر )ع(از لشكر سيدالشهدا 
. سپاه با فرمانده اين لشكر تماس گرفت و اوضاع خط لشـكر را جويـا شـد    اين حال، فرمانده
برادر محسن نيز مسئول مهندسي . "ما حتي يك دستگاه بلدوزر نداريم": برادر كوثري گفت

. را تقويت كند) ص(حضرت رسول  27را خواست و به وي دستور داد، توان مهندسي لشكر 
پل قرارگاه كربال، و كاهش قابـل مالحظـه تـوان    از سوي ديگر، به دليل فشار دشمن به سر 

هاي آن محور كه پنج روز تمام، فشارهاي دشمن را تحمل كرده بودند، فرمانده سپاه به  يگان
  :برادر رشيد گفت

اش بـه ايـن    ها تا امشب مقاومت كنند، امشب پاشنه را حل كنيم، دشمن تمـام توجـه   اگر بچه«
  ».سمت است

 - 1: صحنه نبرد، اين اهداف مهم در روز پنجم مـورد نظـر بـود   با توجه به شرايط خاص 
حفظ و تثبيـت منطقـه تصـرف     - 2مقاومت در مقابل فشارهاي دشمن تا تاريك شدن هوا؛ 

  )154(.نجف احداث كرده بود 8تكميل خاكريز قرارگاه قدس كه لشكر  - 3شده قرارگاه نجف؛ 
در . الم در حال دگرگوني اسـت رسيد شرايط صحنه نبرد به نفع رزمندگان اس به نظر مي

ظاهر دشمن به دليل پيچيدگي مانور، آتش پـر حجـم خـودي، پيچيـدگي زمـين منطقـه،       
مشكالت مانور به ويـژه بـراي نيروهـاي زرهـي، جنـگ پيـاده در نخلسـتان و بـه خصـوص          

العاده رزمندگان اسالم، كنترل صـحنه نبـرد را از     ايستادگي و مقاومت بسيار استثنايي و فوق
  .داده و قادر به حفظ زمين نبود دست

اما پيشرفت كار در محور قرارگاه نجف چندان با نياز جبهه مبني بر تسريع در استفاده از 
، )ع(امام رضـا   21قرارگاه نجف كه عالوه بر استفاده از لشكر . شرايط موجود انطباق نداشت

ات توانسـت بـا لشـكر    قائم را نيز به كار گرفته بود، صبح عمليـ  12قدس و تيپ  105لشكر 
. قدس وارد بوارين شده و بدون تأمين جناحين و عقبه، روي آنتني چهارم مستقر شود 105

كرد، اما به خاطر اشتباه گردان  نصر حضور پيدا مي 5در سمت چپ اين يگان، بايستي لشكر 
 اول، اين يگان نتوانست از حضور قبلي خود در بوارين استفاده مؤثر كرده و در سـمت چـپ  

دستور ) ص(نبي اكرم  29به همين دليل، به تيپ . بوارين منطقه تصرف شده را توسعه دهد
هـاي ايـن تيـپ بـه منطقـه       اما هنگامي كـه گـردان  . داده شد در اين محور وارد عمل شود

از ايـن رو،  . رسيدند، زمان براي ورود آنها مناسب نبود لذا، از به كارگيري آن خودداري شـد 
  قـدس صـورت نگرفـت و تصـرف ضـلع جنـوبي مثلثـي        105بـا لشـكر   نصر  5الحاق لشكر 

de  .در داخل بوارين، نيز ميسر نشد) ضلع شرقي ـ غربي(
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امـام   21قائم نيز كه در محور لشكر نصر مأموريت داشت، ناموفق بـود و لشـكر    12تيپ 
 ـ كه به آن اميدوار بودند ـ تنها توانست يك هاللي را در محور دوعيجي تصرف كند) ع(رضا 

عدم پيشروي اين يگان طي دو شب گذشته باعث الحاق نكردن با لشكر . و سپس متوقف شد
. قدس در داخل جزيره بوارين گرديد 105شهداء و پوشش ندادن به جناح پاتك لشكر  155

شهداء خبر رسيد كه اين يگان قرارگاه قصر را تصـرف و آن را   155همچنين صبح، از لشكر 
امام رضا  21آنها مشكل اصلي خود را عدم حضور لشكر . ده استسازي كر به طور كامل پاك

شهداء تنها قسـمت كمـي از قرارگـاه     155اما كمي بعد، خبر رسيد لشكر . كردند عنوان مي
، موقعيـت  )ع(امام رضا  21نحوه استقرار لشكر شهداء و نيز لشكر . قصر را تصرف كرده است

 همانجا": فرماندهي سپاه از اين يگان خواست قدس را در خطر قرار داده بود، اما 105لشكر 
امام حسين  14نجف و  8به خصوص كه لشكرهاي  ".كه مستقر شدي بايست و مقاومت كن

دشمن در منطقه قرارگاه نجـف  ) جاده آسفالته(نيز در حال محاصره كردن دشمن در عقبه 
بـه موقعيـت    گيري بيشـتري نسـبت   بودند و اين مسئله باعث شد كه فرماندهي توجه و پي

  )155(.قرارگاه نجف به عمل آورد
شد و نيز احداث خـاكريز   قرارگاه قدس با اين اقدام كه حركت بسيار مهمي محسوب مي

در آن محور، تا حدودي جناح راست قرارگاه نجف را از تعرض دشمن مصون نگـه داشـت و   
  .دست آنها را باز كرد كه تنها به فلش دشمن از محور بوارين توجه كنند

تحليل فرمانده سپاه از وضعيت دشمن در منطقه قرارگاه نجف اين بـود كـه دشـمن بـه     
ماندگي، دچار نابساماني است و در شرايط فعلي، قادر نيست زمين را حفظ كند، و  دليل عقب

با توجه به فلش حمله قرارگاه قدس در قرارگاه خاتم، اين باور وجود داشـت كـه در صـورت    
بـه همـين دليـل    . توان بر دشمن فائق آمد ت موجود، به راحتي ميتحرك و استفاده از فرص

طي يكي دو ساعت، فرمانده سپاه، چهار، پنج بار با قرارگاه نجف تماس گرفت و اين مسـائل  
  :وي گفت. را به آنها گوشزد كرد

گذاشـته بودنـد   ) دشـمن (ها را آنها  اون چهارلول. شان را با قدرت انجام بدهند بگوييد مأموريت«
  ».ها را بگيرند بروند داخل مواضع آنها سوار شوند بگوييد بروند آنجا اون چهارلول. رار كرده بودندف

  :برادر ايزدي پاسخ داد
  ».اهللا، چشم شاء ان«

  :سپس فرمانده سپاه گفت
de  )156(».زودتر اقدام كن. خواهم صدات را بشنوم من مي. يا علي. يا علي«

fam
og

ha
dd

as
.ir



  تنبيه متجاوز  274

تماس ) ع(حضرت ابوالفضل  57قدس و  105لشكرهاي فرمانده قرارگاه نجف بالفاصله با 
فرمانده سپاه بار ديگـر بـا فرمانـده قرارگـاه     . گرفت و مطالب فرماندهي را به آنها منتقل كرد

  :نجف تماس گرفت و گفت
خمپـاره و هـر   ] اجـراي آتـش  [هر چه دارند راه بياندازند و با ) تانك(و بزرگ ) نفربر(از كوچك «

  ».وند جلو، االن همه چيز دشمن دست شما است، اين را زود تمام كنيدتوانند بر طوري كه مي
دستور فرمانده سپاه، مبتني بر اخبار متعددي بود كه از وخامت اوضاع دشـمن دريافـت   

  :در اين حال، برادر شمخاني فرمانده نيروي زميني به قرارگاه نجف گفت. شده بود
  ».ء را در كمك لشكر قدس وارد عمل كنيداالنبيا خاتم 110و ) ص(اكرم  نبي 29هاي  تيپ«

اما فرمانده قرارگاه نجف نسبت به كيفيت اين دو يگان و توانايي آنها براي بازكردن گـره  
  .دانست موجود، نظر مثبت نداشت و آنها را قادر به انجام اين كار نمي

ه اوضـاع  فرمانده سپاه دوباره تماس گرفت و ساعتي بعد، باز هم تماس گرفت و با اشاره ب
كـرد كـه    وي بسيار تأكيد مـي  )157(.سره كردن كار در محور بوارين شد دشمن، خواستار يك

تر فرض كرده و هنوز از  اما فرمانده قرارگاه نجف دشمن را جدي. دشمن از هم پاشيده است
برد كه چگونـه   هم گسيختگي آنها را به طور كامل باور نكرده بود و در اين انديشه به سر مي

هـاي قرارگـاه    عالوه بر اين، كيفيت پايين اكثر يگان. سد كردتوان  ميحمله دشمن را  جلوي
هاي ضعيف رقم زننده سرنوشت صـحنه درگيـري بودنـد،     نجف كه پس از چند شب با يگان

مانع از آن شد كه قرارگاه نجف بتواند در اقدامي قاطع و محكم، به كشمكش و عقب و جلـو  
  )158(.ها پايان دهد رفتن

با همت و مقاومت نيروهـا موفـق شـد    ) ع(سيدالشهدا  10رارگاه كربال، لشكر در محور ق
نيـروي   3زرهـي، تيـپ    2لشكر گارد را به عقب براند و شـنود نيـز خبـر داد، پاتـك تيـپ      

پياده گارد در پشت كانال ماهي به دليـل وارد آمـدن تلفـاتي بـه آنهـا       16مخصوص و تيپ 
دهنـده   ايـن خبـر نشـان   . نشيني هسـتند  قبمتوقف شده است و نيروهاي دشمن در حال ع

بدين ترتيب، در تمركز نيروهاي دشمن با توجه بـه  . بهبود نسبي در محور قرارگاه كربال بود
العرب پشت دو محور جـاده شـلمچه و    توسعه زمين غرب و جنوب پنج ضلعي به طرف شط

رگـاه نجـف، ايـن    پشت نهر دوعيجي به كار گرفته شد و در اين تغيير، عالوه بر پيشروي قرا
در توسـعه  ) ع(امـام حسـين    14نجـف و   8موفقيت لشكرهاي  - 1:  اقدامات نيز مؤثر بودند

هـاي   درگيري به چهارراه شلمچه و حوالي آن و عبور تانك به صحنه كه موجب تهديد يگان
deو ) وحـدت (تـالش دشـمن بـراي حفـظ جـاده شـلمچه        - 2. پشت مثلثي كانال ماهي بـود 
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اي رودخانـه   توانست مانند كيسه وعيجي؛ در اين صورت، دشمن ميچسبيدن به پشت نهر د
محاصـره   - 3. دجله در عمليات بدر، خط و عقبه نيروهاي خودي را در شلمچه متزلزل كنـد 

از اين رو، دشمن نياز مبرم داشت كـه  . شدن نيروهاي بسياري از دشمن بر اثر تصرف پاشنه
  )159(.هاي خودي را سد كند پيشروي يگان

اي به زيان دشـمن در جريـان    ترتيب، شرايط صحنه درگيري به نحو قابل مالحظهبدين 
دشمن ": بعدازظهر اطالعات نيروي زميني به نقل از شنود خبر داد 12:10حدود ساعت . بود

بازتـاب ايـن خبـر در     ".تشكيل جلسه دهـد  11بعدازظهر در مقر لشكر  1قرار است ساعت 
ها و فشارهاي دشمن بسـيار كـاهش    ورد و درگيريبعدازظهر در صحنه درگيري به چشم خ

برادر باقري، مسـئول اطالعـات   . شد در اين ميان، هنوز اخبار ضد و نقيضي شنيده مي. يافت
  :نيروي زميني گفت

 47دشمن قصد دارد از كنار نهر جاسم به سمت شمال پاتك كند، بوارين را تقويت كرده، تيپ «
  ».و يك تيپ از گارد را وارد جزيره كرده است 19را آنجا ببرد و حاال تيپ  23و تيپ 

لذا تا پايان روز پنجم هنوز اين تحليل وجود داشـت كـه دشـمن حاضـر نيسـت زمـين       
  .در حالي كه در طرف دشمن، تصميمات به گونه ديگري بود. شلمچه را از دست بدهد

  شب ششم
يط موجود براي رسيدن ها متوجه استفاده از شرا در شب ششم عمليات، تمام فكرها و برنامه

در . وگو صورت گرفت در قرارگاه خاتم درباره ادامه عمليات بحث و گفت. به ساحل اروند بود
مورد جناح راست، با وجود كاهش نسبي فشـار دشـمن در بعـدازظهر روز پـنجم، كماكـان      

و با توجـه بـه وضـعيت    . كرد مشكالت فراواني وجود داشت كه ادامه درگيري را ناممكن مي
ثـاراهللا   41عاشـورا،   31، )ص(حضرت رسـول   27كربال،  25، )ع(سيدالشهدا  10كرهاي لش
تدبير اصلي فرمانده سپاه در اين . ، عمليات قرارگاه كربال در شب ششم منتفي اعالم شد)ع(

و اين در حالي بود كه حجم آتش خودي كاهش . شب، ادامه تك به طرف جزيره بوارين بود
ها و ايجاد مواضع مستحكم  هاي مهندسي نيز ترميم خط دستگاه  حظهيافته و انهدام قابل مال

  )160(.را با مشكالت جدي رو به رو ساخته بود
به دليل اهميت و نقش منطقه قرارگاه نجف در سرنوشت عمليات، برادر رحـيم صـفوي   

ريـزي عمليـات شـب ششـم، فرمانـدهان       به سنگر قرارگاه نجف آمد و براي طرح 18ساعت 
از آنجا كه قبل از آمدن برادر رحيم، فرمانـدهي قرارگـاه   . نجف را فرا خواند  قرارگاه هاي يگان

deگيـري ايشـان    نجف موضوع آمدن برادر رحيم را به فرماندهان گفته بود و آنها نيز بـا سـخت  
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پس از بحث . تعديل كردند "…توانم و  ندارم و نمي"آشنايي داشتند، مقداري جو قبلي كه 
هاي قرارگاه نجف، به دليل برخورد  د ادامه عمليات و تعيين مأموريت يگانوگو در مور و گفت

هـا   محكم و جدي برادر رحيم، عمليات شب ششم قرارگاه نجف قطعي شد و مأموريت يگان
قـدس در جزيـره    105لشكر شهداء روي قرارگاه قصر؛ لشـكر  : بدين ترتيب مشخص گرديد

االنبياء روي  خاتم 109ل تا آنتني چهارم؛ تيپ بوارين روي آنتني پنجم و انتهاي آن در ساح
نبـي اكـرم روي ضـلع     29، تيپ 4و در ساحل از آنتني به سمت آنتني  3و  2، 1هاي  آنتني

ابوالفضـل   57و ) ع(امام رضا  21هاي قبل از جزيره و لشكرهاي  شكل "ب"جنوبي مثلثي و 
نيـز بـه منظـور     5و  17شكرهاي ل) 161(.دادند نيز بايستي مانور شب گذشته خود را انجام مي

  .بازسازي و آماده شدن براي ادامه عمليات، از خط آزاد شدند
 24:07آغـاز شـد و تـا سـاعت      22عمليات قرارگاه نجف در شب ششم از حدود ساعت 

در ايـن  . ها با دشمن بـه قرارگـاه نرسـيد    دقيقه هيچ گونه خبري مبني بر درگير شدن يگان
اند و منطقه   ويژه شهداء و معاون وي شيميايي شده 155لشكر ساعت خبر رسيد كه فرمانده 

كمي بعد، فردي كه به عنوان معاون، لشكر را در غياب فرمانـده  . اند پنج ضلعي را ترك كرده
  .كرد، به قرارگاه آمد و در مورد خط پدافندي توضيحاتي ارائه داد آن اداره مي

ره شـيميايي شـدن بـرادر منصـور،     برادر شوشتري جانشين فرمانده قرارگاه نجـف دربـا  
  :فرمانده لشكر گفت

آمديم و ايـن   خوب اين شيميايي شد، چرا به ما نگفتيد كه رفت عقب كه ما الاقل خودمان مي«
  »فرستاديم آنجا؟ سرپرست نمي جوري بي ها را اين گردان

به وگو، معاون لشكر با يگانش تماس گرفت تا از وضع آنها آگاه شود كه  پس از اين گفت
  )162(.اند نشيني كرده اي از نيروها عقب وي خبر دادند، عده

صـبح، بـرادر    5:30ها اطالع كافي نداشت، سـاعت   در حالي كه قرارگاه از درگيري يگان
قدس بـه قرارگـاه آمـد و توضـيحات نسـبتاً مبسـوطي دربـاره         105همداني، فرمانده لشكر 

  .ها در اختيار فرماندهي قرار داد وضعيت خط و يگان
ها  شكل "ب"مانند شب گذشته يكي از ) ص(نبي اكرم  29بر پايه خبرهاي رسيده تيپ 

 3  االنبياء نيز بين آنتني شكل دوم بود تيپ خاتم "ب"سازي كرده و درصدد پاكسازي  را پاك
حضور اين تيپ در داخل جزيره بوارين، براي فرماندهان لشـكر  . و ساحل آن مستقر شد 4و 

از سوي ديگر، خبرهاي موجود حاكي از آن بود كه . اميدوار كننده بود قدس در بوارين 105
deدر نيمه شب پيشروي داشته است، ولي سپس معلوم شـد كـه ايـن    ) ع(امام رضا  21لشكر 
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فرمانده ايـن لشـكر دليـل عـدم انجـام      . يگان بدون هيچ تالشي در همانجا متوقف مانده بود
تنها يگان در مانور شب ششم، كـه   )163(.نوان كردعمليات را دير رسيدن نيروها به پاي كار ع

  .بود) ع(حضرت ابوالفضل  57گزارش عملكرد آن تا صبح به قرارگاه نرسيده بود، تيپ 
به هر تقدير، عدم احداث خاكريز و اوضاع كلي منطقه قرارگاه نجف كـه فاقـد انسـجام و    

نشـيني   اده آنتنـي عقـب  به ابتداي سه ج) ص(االنبياء  پيوستگي بود، موجب شد، تيپ خاتم
در پي آتش دشمن و تالش نيروهاي پياده عراقـي، از مواضـع   ) ص(نبي اكرم  29تيپ . كند

قدس موضـع   105در نهايت، مانند دو روز گذشته، تنها لشكر . نشيني كرد تصرف شده عقب
تصرف شده داخل بوارين را حفظ كرد و با تحمل شرايط بسيار سـخت، درصـدد تحكـيم و    

  .اني و جاپاي به دست آمده برآمدتثبيت پيش
در واقع، شب گذشته سومين شب پياپي بود كه قرارگاه نجف پس از پنج ضلعي، به قصد 

  .شد كرد، اما هدف به طور كامل تصرف نمي تصرف قرارگاه قصر و جزاير بوارين حمله مي
ي حركت و تحركي نسبي آغاز شد و نيروها) ع(امام رضا  21نزديك ظهر، در خط لشكر 

قدس ـ كه با وجود تمام مشكالت، جا پاي به دست آمـده در    105اين يگان به همراه لشكر 
بـا توجـه بـه اوضـاع فروپاشـيده      . بوارين را حفظ كرده بود ـ به مواضع دشمن حمله كردنـد  

دشمن ـ كه طي دو روز گذشته اخبار گوناگوني در مورد آن رسـيده بـود ـ وخامـت اوضـاع       
شد و فرمانده سپاه  سيم منعكس مي اين شرايط كه در بي. ساخت ميدشمن را بيشتر نمايان 

  :نيز از آن آگاه شده بود، باعث شد كه وي با برادر شوشتري تماس بگيرد و بگويد
  ».بگو يا علي ديگه) ع(به قواي حضرت رضا «

  :برادر شوشتري نيز گفت
  ».هنوز اول كار استحاج آقا، ] است[چشم، چشم، هنوز كه نوبت قواي حضرت رضا نشده «

  :برادر محسن رضايي ادامه داد
  )164(».بگوييد يا علي، االن كار به جايي رسيده كه ديگه بايد شمشير ذوالفقار را بكشيد«

بعدازظهر به مواضع دشمن حمله كرد اما به دليل اين كـه  ) ع(همچنين، لشكر امام رضا 
گرفت، لذا مجبور شد بار ديگـر بـه    برآورد دقيقي از توان دشمن نداشت، نيروي كمي به كار

  .مواضع قبلي خود باز گردد
  شب هفتم

هـا صـورت    شب هفتم عمليات، تقريباً جبهه راكد بود و فقط در چند نقطه بايد ايـن تـالش  
de 27كـربال و  25انصارالحسين از پـوزه كانـال مـاهي و از آن سـو لشـكر       32لشكر : گرفت مي
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 7لشـكرهاي  . گيـري بـا دشـمن، الحـاق كننـد     آهنگي، بايد پـس از در  حضرت رسول با هم
عاشورا نيز در سمت راسـت نهـر دوعيجـي بـه طـرف جـاده        31فجر،  19و ) عج(عصر  ولي

لشكر فجر در نيمه شب خبر . آسفالت عمليات انجام دادند و توانستند مقداري پيشروي كنند
در سـمت راسـت   عاشورادر موقعيت نصرت، واقع در انتهاي عقبه بوارين  31داد كه با لشكر 

اما خبرهاي دقيق از وضعيت صحنه درگيري نيازمنـد گذشـت زمـان    . نهر دوعيجي هستند
  )165(.بود

ها و مشكالت شش شب عمليات، در  در منطقه قرارگاه نجف، به دليل كاهش توان يگان
بايست از جلوي خط لشـكر   نصر هم كه مي 5لشكر . شب هفتم اقدام خاصي صورت نگرفت

عنوان كرد كه زمـان   24كرد، پس از ساعت  ل اروند صغير پيشروي ميقدس به سمت ساح
  )166(.مانده براي عمليات كافي نيست، لذا نيروهاي خود را عقب كشيد باقي

هاي ادامه فرورفتگـي   كه طي دو شب گذشته نتوانسته بود هاللي) ع(امام رضا  21لشكر 
سازي كند، بعـدازظهر روز گذشـته    نهر دوعيجي را در امتداد جاده آسفالت تا سه راهي پاك

شـهداء يكـي از    155مقداري خود را جلوتر كشيد و در شب گذشته براي كمك بـه لشـكر   
راهي لشكر شهداء، توانست قسمت كمي از  هاي خود را متوجه قرارگاه قصر كرد و با هم فلش

  .سازي كند كه چندان قابل توجه نبود قرارگاه قصر را در دو محور پاك
با يك خيز حساب شده و با استفاده از فرصت و تشتت ) ع(امام رضا  21لشكر  روز هفتم،

ايـن  . دشمن، خود را به انتهاي مواضع هاللي شكل واقع در نزديكـي جـاده آسـفالت رسـاند    
عاشورا خود را از قرارگاه قدس به نزديـك معبـر ورودي قرارگـاه     31ها به همراه لشكر  يگان

همچنـين، بـا توجـه بـه     . جبهه قرارگاه نجـف رونـق بخشـيد   قصر رساندند كه اين اقدام به 
خبرهاي دو روز گذشته مبني بر فرار يا تسليم شدن نيروهاي در محاصره دشمن ـ كـه روز   

عالوه بر اين، . تري در جبهه خودي مشاهده شد هفتم وسعت بيشتري پيدا كرد ـ افق روشن 
د اما به سـختي قـادر بـود ايـن     كر لشكر قدس با تمام مشكالت، داخل بوارين ايستادگي مي

  .دارد مواضع را نگه
يافت نزديك كرد كه اوضاع دشمن بـه هـم    امروز اوضاع دشمن قرارگاه نجف را به اين ره

در حـالي كـه بـرادر    . ريخته و امكان تصرف منطقه پاشنه به طور كامل فـراهم شـده اسـت   
اي دشمن در حال تخليه قدس روز گذشته خبر داده بود، نيروه 105همداني، فرمانده لشكر 

de  )167(.الطويل، بوارين و ماهي هستند جزاير ام
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  شب هشتم
در ايـن  . در شب و روز هشتم، با حل كامل مسئله پاشنه، عمليات وارد مرحله جديدي شـد 

تا كمي جلوتر از دهكده دوعيجي پـيش رفـت و در آن محـل    ) ع(امام رضا  21شب، لشكر 
) ع(امام رضا  21لشكر . را از قرارگاه قدس الحاق كردعاشو 31با لشكر ) روي جاده آسفالت(

 155سپس به همراه لشـكر  . همچنين دهكده دوعيجي را تصرف كرد و تعدادي اسيرگرفت
پس از پايان يافتن غائله قرارگاه قصـر،  . شهداء توانستند نيروهاي قرارگاه قصر را تسليم كنند

از روي  110جزيره بوارين نيـز تيـپ   در داخل . چند وانت حامل اسرا به عقب منتقل شدند
. الطويله به بوارين، پيشروي كرد سه آنتني تا انتها و سپس در ساحل به سمت راست تا پل ام

شكل دوم به دليل مقاومت دشمن، به موضـع قبلـي    "ب"نصر هم پس از تصاحب  5لشكر 
ردان پشـت  با يك گ) ص(نبي اكرم  29تيپ . در ابتداي ضلع مثلثي بازگشت) پاسگاه(خود 

لشكر نصر همچنين، با يك گردان از . و براي كمك به اين يگان وارد عمل شد 110سر تيپ 
  )168(.قائم را تصرف كند 12وارد شد تا با آغاز صبح بتواند خط حد تيپ  110معبر تيپ 

با اين . در منطقه كانال ماهي، قرارگاه كربال بيشتر به منظور انهدام دشمن وارد عمل شد
با توان ) ص(حضرت رسول  27كربال و  25كر انصار از پوزه كانال ماهي و لشكرهاي حال، لش

اندك خود از غرب كانال ماهي حمله خود را به منظور تصرف مثلثي پشت كانال ماهي آغاز 
هاي مورد نظـر تـأمين نشـد و بـا      انصارالحسين، هدف 32كردند اما با وجود پيشروي لشكر 

  )169(.نشيني كرد رهاي دشمن، لشكر انصار عقبروشن شدن هوا و افزايش فشا
هــاي قــدس و نجــف در منطقــه پاشــنه و دوعيجــي، از صــبح زود  بــا موفقيــت قرارگــاه

. اين حمله بيشتر روي جاده فجر، متمركز بود. هاي دشمن با حجم گسترده آغاز شد بمباران
فقـدان دفـاع   صبح با آقاي هاشمي تماس گرفـت و   8:35در اين حال، فرمانده سپاه ساعت 
دقيقه بعد، بـرادر رحـيم كـه در پـنج ضـلعي       10. زد كرد ضدهوايي هاگ را به ايشان گوش

مستقر بود، حجم حمالت هوايي دشمن را سنگين گزارش كرد كه نـوار آن از پشـت تلفـن    
ولي هنگامي كه تصميم عملي براي انتقال هاگ به جلو اتخاذ . براي آقاي هاشمي پخش شد

  :سپاه با آقاي انصاري در بيت امام تماس گرفت و گفت نشده بود، فرمانده
فشـار نيـاورد،   ] خمينـي [اگر حاج احمد آقـا  . اند شروع كرده] دشمن[وضع خوب نيست، اينها «

من به آقاي هاشـمي  . آورد و فشار زيادي مي] است[دشمن نااميد شده . وضع خوب نخواهد شد
توانند تصميم بگيرند، مگـر حـاج    نمي) وحانيآقاي ر(گفتم، ولي ايشان در مقابل مسئول پدافند 

deما صبح به . ايشان به آقاي هاشمي با يك ظرافتي بگويند كه ناراحت نشود. احمدآقا فشار بياورند
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  )170(».تواند بكند گفتيم، ولي كاري نمي] آقاي هاشمي[ايشان 
نـد،  قرارگاه قصر را تصـرف كرد ) ع(امام رضا  21شهداء و  155پس از آن كه لشكرهاي 

اي كه دشـمن همچنـان بـه     وضع دشمن بيش از پيش رو به وخامت نهاد زيرا آخرين نقطه
نشيني بـه نهـر جاسـم را     حفظ آن اميدوار بود، فرو ريخت، و در پي آن، دشمن دستور عقب

هـا   هـا و قرارگـاه   پس از اين حادثه، بالفاصله، فرمانده سپاه با شتاب زياد با يگـان . صادر كرد
  :يام امام را به شرح زير براي آنها خواندتماس گرفت و پ

عزيزان من بكوشيد، خداوند تعالي . از خداوند متعال پيروزي نهايي رزمندگان عزيز را خواستارم«
 )171(.والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتـه . بوسم با شماست و اينجانب دست و بازوي شما را مي

26/10/65.«)172(  
تخليه كرده بود قرارگاه نجف نيز بالفاصله وارد آن جا شد و  در حالي كه دشمن جزاير را

به تدريج به اشغال آنها پرداخت اما فرمانده سپاه كه تدبيرش تعقيب، انهدام و گرفتن اسير از 
دشمن بود، با شنيدن خبر خروج راحت، دشمن از بـوارين، ـ بـي آن كـه نيروهـاي خـودي       

  :وشتري گفتمتوجه شوند ـ با شدت عصبانيت به برادر ش
گذاشـتيد   خجالت بكشيد، نبايد مـي . چرا گذاشتند اين طور شود …سر اين برادران داد بكش «

  )173(».حاال ديگر زرهي را سرعت بدهيد. اين طور شود
نشيني عراق، دشـمن مرتبـاً تعقيـب     چون تدبير فرمانده سپاه اين بود كه به هنگام عقب

و همچنين، نيروهاي خودي بتوانند با عبـور از   شود تا نتواند در موضع مناسب مستقر گردد
از اين پس، عمليـات پـس از   . نهر جاسم سرپل مناسبي را در غرب نهر تصرف و تأمين كنند

  :آخرين تحليل فرمانده سپاه از دشمن چنين بود. روز وارد مرحله جديدي شد هشت شبانه
  )174(».دهد ح ميترجي] بر حفظ زمين[ما متوجه شديم كه عراق نيروي انساني را «

  تداوم عمليات و تثبيت پيروزي

گرچه بـه  . ها مورد توجه قرار گرفت نشيني عراق، تداوم عمليات و بازسازي يگان پس از عقب
طور طبيعي، ادامه نبرد در اين منطقه با هدف عبور از نهر جاسم به طرف كانال زوجي مورد 

رودخانه نيز مورد بحث قرار گرفـت،   نظر فرماندهي بود و عبور از اروند و جنگ در آن طرف
اما بروز برخي حوادث و وقايع موجب شد كه كانال زوجي و عبور از اروند بـه عنـوان هـدف    

de  .فراموش شود
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نشيني دشمن، يعني شب نهم دو مسئله به عنوان اهداف  از اولين شب قطعي شدن عقب
  : اساسي تداوم عمليات مطرح شد

در نهر جاسم؛ براي اين منظور تـالش شـد كـه بـا      جلوگيري از تسلط دوباره دشمن - 1
تعقيب دشمن و سامان دادن به خط پدافندي به خصوص در مقابل چهارراه شلمچه، 

  .از تسلط دشمن بر منطقه جلوگيري كنند
ها و سپس چرخش  گرفتن سر پل در غرب نهر جاسم و پيشروي در داخل نخلستان - 2

  )175(.به سمت شمال
  شب نهم

سازي كامل جزاير، بخش اعظم تدبير و تـالش فرمانـدهي،    ليات، به جز پاكدر شب نهم عم
متوجه تداوم عمليات و گرفتن سر پل در غرب نهر جاسم بود، و پيشروي در ايـن محـور بـا    

امـا  . رسـيد  توجه به حضور تهديدآميز قرارگاه كربال در غرب كانال ماهي، معقول به نظر مـي 
نگ با زرهي دشمن در دشت و نيز يگان واجد سازماندهي براي اين منظور، به توان زرهي، ج

با ايـن  . خورد اي به چشم مي ها مشكالت عديده كه براي فراهم آمدن اين زمينه )176(نياز بود،
ريزي شد، كه در گام  حال، ورود به مرحله جديد با هدف پيشروي به طرف كانال زوجي طرح

  .شد نخست بايد نهر جاسم تصرف مي
حدود سـاعت  . بار ديگر بحران فاو بر قرارگاه فرماندهي عمليات سايه افكند روز نهم، يك

صبح مسئول اطالعات و عمليـات قرارگـاه قـدس خبـر داد، عـراق نقـل و انتقـاالت         11:45
اين خبر نگراني زيادي را در فرماندهي بـه وجـود   . اي را به سوي فاو آغاز كرده است گسترده

ح كه قبالً دستور داده شده بود براي ادامه عمليات در نهر جاسم از اين رو، به قرارگاه نو. آورد
فرمانده سپاه خبر حمله احتمـالي  . به شلمچه بيايند مجدداً دستور داده شد كه در فاو بماند

سرانجام، پـس از چنـد سـاعت و در پـي دريافـت      . فاو را به بيت حضرت امام نيز اطالع داد
  )177(.له عراق به فاو پايان يافتهايي از دشمن، بحران، بدون حم گزارش
  شب دهم

در حـالي كـه   . ها، عمليات لغو شـد  در شب دهم عمليات نيز به دليل عدم آمادگي يگان
براي ورود به زمين نهر جاسم، به سرعت بيشتري نياز بود تا بـه دشـمن قبـل از آن كـه در     

شكالت بسيار زياد به همين دليل، با توجه به م. پشت موانع مستقر شود، حمله صورت گيرد
  :ها، فرمانده سپاه اعتقاد داشت يگان

de  ».بايد اين يك چيز را برداريم، و اگر بعد از آن بازسازي كنيم و يك نفسي بكشيم، اشكالي ندارد«
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 32سيدالشهدا،  10،  14بدين ترتيب، مقرر شد به طور قطع در شب يازدهم، لشكرهاي 
هاي قدس و نجف در محور نهر جاسم وارد عمـل   از قرارگاه )178(المهدي 33انصارالحسين و 

مجـروح   1365دي  22گفتني است كه فرمانده قرارگاه قدس پس از آن كه در مورخ . شوند
شد و نيز به دليل ركود در منطقه قرارگاه كربال، منطقه عملياتي كربال و قدس عوض شـد و  

  .برادر بشردوست نيز به فرماندهي قرارگاه قدس منصوب گرديد
  يازدهمشب 

هاي نجف و قدس با هدف گرفتن سر پل در غرب نهر جاسم عمليات را  در اين شب، قرارگاه
اي مشهود  قبل از هر چيز، كمبود توان مهندسي و نيروي انساني به طور برجسته. آغاز كردند

 33ثـاراهللا و لشـكر    41لشـكر  (براي عمليات در نهر جاسم دو يگـان از قرارگـاه قـدس    . بود
ــدي ــف    و) المه ــاه نج ــان از قرارگ ــه يگ ــكرهاي (س ــهدا،  10لش ــر و  19سيدالش  32فج

به دليـل كمبـود نيـرو، برخـي      )179(.گردان وارد عمل شدند 9در مجموع با  )انصارالحسين
شـود،   فرماندهان معتقد بودند ورود يك لشكر با يك گردان موجب تلفات به كل لشـكر مـي  

برادر علـي فضـلي،   . بايستي وارد عمل شودهاي مختلف سازمان يك يگان  زيرا ستاد و بخش
  :در اين زمينه گفت) ع(سيدالشهدا  10فرمانده لشكر 
] و از دسـت دادن [ها نيرو ندارند و اين، گربه مالي كردن و خودمان را به زحمت انداختن  يگان«

  )180(».است …كادر و 
ز توان جبهه بر اساس خبر شنود، صدام، رييس حكومت عراق، با توجه به شناخت قبلي ا

  :هاي گذشته، به نيروهاي در خط گفت خودي و تجربه عمليات
  )181(».اين آخرين حمله ايرانيان است، مقاومت كنيد«

خط جاسـم، سـومين رده دفـاعي    . عمليات در نهر جاسم پس از دو شب تأخير آغاز شد
فاقد  نشيني، اما چون دشمن پس از عقب. رفت مستحكم عراق در زمين شلمچه به شمار مي

هاي الزم براي استقرار در اين خط بود و همچنين، به دليل كـافي نبـودن موانـع در     آمادگي
آن، طي اقدامي آني، جلوي خط را مين گذاري كرد و آتش انبـوه و بسـيار سـنگيني عليـه     

تـرين عامـل دفـاعي دشـمن بـراي جلـوگيري از پيشـروي         مهم. نيروهاي خودي به كار برد
توانست  و تنها همين عامل مي. له كاربرد گسترده و متمركز آتش بودرزمندگان، در اين مرح

زيـرا، در صـورتي كـه خـط جاسـم      . ماندگي ارتش عراق را در زمين جديد جبران كند عقب
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افتـاد و احتمـال    كرد، كليه مواضع دشمن تا كانال زوجي به دست رزمندگان مـي  سقوط مي
بـه ايـن دليـل، دشـمن تمـام      . يافت افزايش مي عبور آنها از اروند نيز به ميزان بسيار زيادي

  .توانش را در خط جاسم به كار گرفت تا رزمندگان را متوقف كند
هاي قرارگاه قدس خيلي سريع توانستند خط را شكسته و مواضع دشمن را تصرف  يگان

انصارالحسين و شكسته نشدن خط  32نجف به دليل كندي لشكر   اما در محور قرارگاه. كنند
شد ـ تا سـحرگاه    فجر بايد از اين طريق وارد جزيره شلحه مي 19ت چپ ـ كه لشكر  در سم

انصارالحسين توانست در معبر سمت راست خـط را   32لشكر . نتيجه روشني به دست نيامد
سازي كند، و نزديك صبح نيز معبر سـمت چـپ را    بشكند و تا صبح مقداري از خط را پاك

  .بر وارد عمل شدهم باز كرد و لشكر فجر از اين مع
صبح تنها توانست يك دسته نيرو را وارد جزيره شلحه كنـد   9:20اما اين يگان تا ساعت 

 32در پي ناكامي لشـكر فجـر و مشـكالتي كـه بـراي لشـكر       . كه آنها نيز به عقب برگشتند
دستور داده شد از سمت چپ لشكر ) ع(سيدالشهدا  10انصارالحسين به وجود آمد، به لشكر 

قبل از ايـن، از شـب تـا صـبح بـه دليـل       . ل شده و مأموريت اين يگان را انجام دهدوارد عم
تغييـر كـرد كـه    ) ع(سيدالشـهدا   10شرايط خاص صحنه نبرد، دو سه بار مأموريت لشـكر  

كه در ساعت  10مأموريت جديد لشكر . موجب اعتراض پياپي و نارضايتي فرمانده لشكر شد
اين يگان در انجام مأموريت خود . در جزيره شلحه بوددقيقه صبح اعالم شد، پيشروي  9:20

  .توانست حدود يك كيلومتر پيشروي كند
لشكر انصار نيز توانست در كنار اروند صغير و نهر سمت راست آن، خود را به نهر جلو كه 

اما مشكل اصلي، عدم الحـاق ايـن يگـان بـا     . به عنوان خط دفاعي مشخص شده بود، برساند
سازي نخلستان  و عدم پاك) ع(سيدالشهدا  10و عدم الحاق كامل با لشكر  المهدي 33لشكر 

المهـدي نتوانسـت    33انصارالحسـين، لشـكر    32از سوي ديگر، در سمت راست لشكر . بود
  .پيشروي كند

از ظهر به بعد، به تدريج دشمن به صحنه درگيري مسلط شد و بـر شـدت آتـش خـود     
ي خودي و ضعف پشتيباني آنهـا از لحـاظ مهندسـي،    ها افزود و با توجه به ضعف توان يگان

اي نبودند ـ توانست رزمندگان را به ميزان قابل  العاده ـ كه قادر به انجام كار خارق …آتش و 
متـر و در   200اي كه آنها در محور اروند صغير  نشيني كند به گونه اي وادار به عقب مالحظه

اين محدوده نيز به دليل كمبـود  . شدند متر جلوتر از خط دشمن مستقر 800جزيره شلحه 
deافزون بر اين، شدت بمباران هواپيماهاي دشمن در  )182(.دستگاه مهندسي، تثبيت نشده بود
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هاگ نيز اثري  تر كرده بود، و از واكنش سايت  منطقه عملياتي شرايط جبهه خودي را وخيم
  .خورد به چشم نمي

يكـي دو  . پـذير نيسـت   عمليات امكـان  شرايط صحنه درگيري حاكي از آن بود كه ادامه
ساعت مانده به غروب، فرماندهان براي روشن شدن ادامه مأموريت، به قرارگاه آمدند و بيش 

ترين موضوع مطروحه در اين جلسه،  مهم. وگو پرداختند از يك ساعت و نيم به بحث و گفت
  .مسئله آتش سنگين دشمن بود
  :سين در اين باره گفتانصارالح 32برادر كياني، فرمانده لشكر 

اش خراب  در اين عمليات مبناي گردان به هم خورد، گردان را خيلي خوب اگر بياوري و روحيه«
  ».شود نشود، يك گروهان آن شهيد و مجروح و موجي مي

  :نيز چنين اظهار كرد) ع(سيدالشهدا  10برادر فضلي، فرمانده لشكر 
گردان هم تا ظهـر فرسـتاديم، همـه آنهـا خـدا      سه گردان اوليه ما كه يك گردان ديشب و دو «

  )183(».خيلي سنگين است] دشمن[آتش . وكيلي متالشي شدند، تلفات سنگين هم دادند
  :المهدي گفت 33همچنين برادر اسدي، فرمانده لشكر 

دانم كه جنگ اين طوري من نديده  فقط مي! دانم اينجا چقدر براي عراق اهميت دارد؟ من نمي«
شـود گفـت    اين طوري نمـي  …گير كرد، آتش بود نه نيروي عراقي  كه ما را زمينچيزي . بودم

جيپ خود من شـده  . يك موتور و ماشين براي ما نگذاشتند] دشمن[وضع چطوري است؟ اينها 
از شـدت آتـش   . گلوله خـورد  1000سنگري كه نشسته بوديم، روي سنگر شايد حداقل . آبكش

هاي دشمن روي هم انباشته و جسدهاي مـا   كشته. تدشمن يك قوطي كنسرو سالم نمانده اس
  )184(».هم ريخته روي زمين

  :او همچنين گفت
ماشين اگر بياييد برود، بـاور كـن راه   . ببريم] آنها را[هيچي نداريم . شهدايمان روي زمين است«

  )185(».نيست رد شود
  روز دوازدهم

در ايـن حملـه   . مليـات زدنـد  صبح، بار ديگر نيروها در محور نهر جاسم دست به ع 5ساعت 
 155و ) ع(ثـاراهللا   41، )عـج (المهدي  33انصارالحسين،  32، )ع(سيدالشهدا  10لشكرهاي 

همچنين، به دليل كمبود يگان، از تيپ . هاي قدس و نجف وارد عمل شدند شهداء، از قرارگاه
اي بـود   هدر اين عمليات، شدت آتش دشمن به انـداز . نيز استفاده شد) مجاهدين عراق(بدر 

deكه پيشروي ميسر نشد و به ناچار نيروها بعدازظهر از مواضع روز گذشته نيز بـه سـمت نهـر    
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در اين ميان، تيپ بدر قبل از آن كه حمله خود را آغـاز كنـد، بـا    . نشيني كردند جاسم عقب
فرمانـده ايـن   . پاتك دشمن و آتش شديد دشمن، مواجه شد و سازمان خود را از دسـت داد 

فشـار دشـمن بـه ويـژه از     . اسماعيل دقايقي نيز در اين پاتك به شـهادت رسـيد   تيپ، برادر
اي كه پس از بازديد چند تن از فرماندهان  بعدازظهر به نحو چشمگيري افزايش يافت به گونه

و حتـي يـك   . هاي قدس و نجف از خط، ادامه عمليات به طور جدي زير سؤال رفـت  قرارگاه
بـا  . موافق نبـود ) توان بسيار پايين جبهه خودي(با اين شرايط فرمانده يگان با ادامه عمليات 

مشاهده چنين وضعي، برادر رحيم، برادر ايزدي، فرمانده قرارگاه نجف را به گوشه سنگر برد 
  :و با وي صحبت كرد

االن روحيـه اينهـا   . نجـف پـيش آقـا محسـن    ] قرارگـاه [هـاي   شما برويد با فرمانـدهان يگـان  «
  )186(».است خراب شده] فرماندهان[

  .ايشان سپس به قرارگاه خاتم رفت و فرماندهي را از اوضاع آگاه كرد
اوضاع نبرد چنان بود كه اجماع نظر همه فرماندهان براي توقف عمليات و آغـاز مرحلـه   

كـرد كـه بـا يـك خيـز بـه جلـو، در زمـين          اما فرماندهي تالش مي. نمود تثبيت بديهي مي
به ) عج(عصر  ولي 7از اين رو، در شب سيزدهم، لشكر  .تري خط دفاعي تشكيل شود مناسب

پذيري  عمل كرد، تا خط خودي را از آسيب) زير جاده شلمچه(منظور تكميل شمال سر پل 
  .نسبت به رخنه و نفوذ دشمن مصون سازد

  روز پانزدهم
مقاومت فوق تصـور در  : در محور شمالي: در روز پانزدهم نيز در سه محور عمليات انجام شد

ـ بهبود وضـع خـط پدافنـدي    : رب كانال ماهي و عقب راندن لشكر گارد؛ در محور ميانيغ ا ب
  ).صالحيه(پيشروي در جزيره شلحه : ؛ در محور جنوبي)عنكبوت( 11تصرف قرارگاه لشكر 

بـا ايـن   . هاي دفاعي انجام شد ها براي تثبيت خط در روز پانزدهم عمليات، آخرين تالش
هاي بزرگي را به دست آوردند؛  سختي بود، اما رزمندگان موفقيت كه روز پانزدهم، روز بسيار

كه الحاق جبهه خودي را بهبود بخشد و  11حفظ سر پل كانال ماهي، تصرف قرارگاه لشكر 
هاي بـه   پيشروي در جزيره شلحه كه طي دو شب گذشته ميسر نشده بود، از جمله موفقيت

هـاي   هاشمي و بيت حضرت امـام، موفقيـت  فرمانده سپاه در تماس با آقاي . دست آمده بود
  :حاج احمد آقا خميني گفت. را بازگو كرد 5جديد در عمليات كربالي 

شـما از قـول آقـا بگوييـد كـه آقـا همـه        . كـنم  گويد، من هميشه دعا مي مي] امام خميني[آقا «
de  )187(».حواسش آنجاست، خبري شد به آقاي انصاري بدهيد
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  از نگاه آمار ٥عمليات كربالي 
  آمار نيروي انساني سپاه

در (بسـيجي   120000سـرباز و   65000پاسدار،  30000يگان سپاه شامل  24در مجموع، 
و اين در حالي بود كه سپاه در . شركت داشتند 5در عمليات كربالي ) تن 215000مجموع 

گردان نيرو را به كار گرفت و با توجه به كل اسـتعداد بكـار رفتـه در ايـن      220اين عمليات 
  .نفر داشتند 1000تا  850هاي سپاه استعدادي بين  عمليات، گردان

  آمار شهدا، مجروحان و مفقودان
شـد،   تـن مـي   64479كه مشتمل بر  هاي سپاه در اين عمليات از كل ضايعات انساني يگان

  .تن مفقود شدند 3529تن مجروح و  53299تن شهيد،  7651

  يك نبردآمار فرماندهان شهيد و مجروح در صحنه نزد
فرمانده گـردان و   83معاون گردان شهيد و  33فرمانده گردان و  30،  5در عمليات كربالي 

معـاون بـه شـهادت     81فرمانـده و   57در سطح گروهان، . معاون گردان مجروح شدند 162
 120در سطح فرمانده دسته، . معاون ديگر نيز مجروح شدند 387فرمانده و  249رسيدند و 

تـن شـهيد و    82تن ديگر مجروح شده و همچنين از معاونان دسـته   627 فرمانده شهيد و
تن  403) فرمانده گردان تا فرمانده دسته(در مجموع، در اين سطح . تن مجروح شدند 426

  .تن مجروح شدند 1943شهيد و 
واحـد و  (هـاي سـپاه    عالوه بر اين، در بين مسئوالن واحدهاي پشـتيباني كننـده يگـان   

  )188(.تن هم مجروح شدند 263مسئول و معاون شهيد و تن  92) قسمت

 14همچنين در اين عمليات فرماندهان بزرگي همچون، حسين خرازي فرمانـده لشـكر   
بـه عـالوه   . و شهيد اسماعيل دقايقي فرمانده لشكر بدر به شهادت رسـيدند ) ع(امام حسين 

كه ) در سپاه )ره(يندگي امام از دفتر نما(االسالم عبداهللا ميثمي روحاني مجاهد و عارف  حجت
  .كرد به شهادت رسيدند ترين شرايط، رزمندگان و فرماندهان را ياري مي در سخت

                                                                 

  14/12/1365تا تاريخ.  de
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  آمار ضايعات پشت جبهه در جنگ شهرها
جنگ شهرها به عنوان ابزار فشار قوي و كارساز در طول جنگ تحميلي مورد استفاده عـراق  

عمليـات بـدر در مقطـع دوم ـ طـي سـال        در مقطع سوم، ـ و با در نظر گرفتن . قرار گرفت
هاي جديدي كـه بـه كـار     ، دامنه و شدت جنگ شهرها و سالح1364و ابتداي سال  1363

روز  15به عنوان نمونه، در . سابقه بود گرفته شد، در مقايسه با تمام دوران جنگ تحميلي بي
 41ش عراق به ، نيروي هوايي ارت1365دي تا سوم بهمن  19، از  5نخست عمليات كربالي 

تن از مردم شهيد  1918بر اثر اين حمالت ضدانساني، . بار حمله هوايي كرد 299شهر ايران 
به ) يك بار(به شهر قم و كمترين حمله ) بار 37(بيشترين حمله . تن مجروح شدند 7658و 

در بين شهرهاي مورد حمله قرار گرفته، سنندج ـ  . انديمشك و يازده شهر ديگر انجام گرفت
را متحمـل شـد و   ) تـن  230(با آن كه دو بار مورد حمله هوايي واقع شد ـ بيشترين شهيد  

  )189(.قرار دارند) تن 191(و خرم آباد ) تن 200(پس از آن، شهرهاي بروجرد 
تـن،   804همچنين بر اساس آمارهاي مربوط به تعداد مجروحان، شـهرهاي همـدان بـا    

تن، خرم آباد  626غرب با  تن، گيالن 640ختران با تن، با 705تن، بروجرد با  750همدان با 
  .تن بيشترين مجروح را داشتند 503تن و نهاوند با  530با 

به طور تقريبي، بيشتر حمالت عراق در اين زمان بر روي شهرهاي اسـتان خوزسـتان و   
نكته قابل توجه آن است كه تهران به عنوان پايتخـت كشـور در   . استان مركزي متمركز بود

تـن مجـروح    30ن زمان، دو بار مورد حمله هوايي قرار گرفت كه طي آن، سه تن شهيد و اي
  .شدند

  آمار مهمات مصرف شده
عدد انـواع گلولـه تـوپ     385875) 1365دي تا دوم بهمن  18(روز نخست عمليات  15در 

عدد از آنها مربوط بـه توپخانـه نيـروي زمينـي      65956كه . روي مواضع دشمن شليك شد
  .عدد مربوط به توپخانه نيروي زميني سپاه بود 319919 ارتش و

عدد  112948عدد در پنج روز نخست عمليات،  189314همچنين، از اين تعداد گلوله 
اين آمار . عدد نيز در پنج روز سوم عمليات مصرف شد 83616و در پنج روز دوم عمليات، و 

de  )190(.كاهش يافته استدهد مصرف مهمات در پنج روز دوم و سوم عمليات  نشان مي
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  انهدام توان رزمي عراق
 16در ايـن عمليـات،   . تيپ را وارد عمليات كـرد  94تيپ خود،  192ارتش عراق از مجموع 

ها نيز از  مانده يگان درصد منهدم شدند، و باقي 60تيپ بيش از  22تيپ به طور صددرصد و 
  .درصد آسيب ديدند 60تا  10

دهنده تلفات باالي نيروي انساني دشـمن در عمليـات    نهاي عراق نشا حجم انهدام يگان
هاي ديگر مقايسه كنيم، انهدام  اگر بخواهيم تلفات ارتش عراق را با عمليات. است 5كربالي 

از جنبـه  . قابل مقايسه است 8عراق در اين عمليات تنها با عمليات رمضان و عمليات والفجر 
المبـين و   هـاي فـتح   تـوان بـا عمليـات    مـي  را 5فروپاشي ارتش عراق نيز، عمليات كـربالي  

اي بود كه جالل  به اندازه 5تلفات ارتش عراق در عمليات كربالي . المقدس مقايسه كرد بيت
  :طالباني، رهبر اتحاديه ميهني كردستان گفت

بيش  5ما در عمليات كربالي ": خبري به دست ما رسيد كه فرمانده سپاه يكم عراق گفته است«
  »."ايم تلفات داشته هزار تن 50از 

  .جنبه مهم ديگر اين عمليات، غلبه ابتكار عمل سپاه بر انديشه و قدرت نظامي عراق بود

  8عمليات كربالي 

اي بـود كـه    ، وضعيت جبهه خودي و دشمن بـه گونـه  5پس از پايان يافتن عمليات كربالي 
م و تالش بـراي  پيشروي از نهر دوعيجي به سوي خط جاس. كرد ادامه عمليات را ايجاب مي

شكستن اين خط و ادامه دور تك به سوي كانال زوجـي و تشـكيل خـط دفـاعي در آنجـا،      
برداري الزم در زمينه سياسي و نظامي  و بهره 5ترين هدف براي تكميل عمليات كربالي  مهم

در دوره . از اين رو، طي دو دوره، در اين منطقه، عمليات صـورت گرفـت  . تشخيص داده شد
گـذاري   نـام  5به درازا كشيد، و عمليات تكميلي كربالي  1365اسفند  13سوم تا اول كه از 

هـاي دفـاعي، و نيـز     در اين عمليات به دليل هوشياري و تالش دشمن در تقويت خـط . شد
اي به دست نيامد و تنها، در  پيچيدگي زمين و مقاومت و فشار دشمن، موفقيت قابل مالحظه

فرماندهان . توانستند كمي پيشروي كنند 44و  32، 14 ، 8محور راست عمليات، لشكرهاي 
سپاه قصد داشتند در اين عمليات، خط پدافندي را تكميل كرده و آن را از شرق نهر جاسـم  

سازي مقدمات، تـك را بـه سـمت     به غرب آن منتقل كنند، تا در مرحله بعد و پس از آماده
de  .كانال زوجي ادامه دهند
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 5روز پس از عمليـات تكميلـي كـربالي     36طراحي و  8 در دوره دوم، عمليات كربالي
، فرمانده سـپاه ـ بـا توجـه بـه تحركـات        8با نزديك شدن زمان عمليات كربالي . انجام شد

دشمن و اخبار و اطالعات به دست آمده ـ اعتقاد داشت كه دشمن هوشيار بـوده و احتمـال    
گ بر انجام عمليـات پافشـاري   اما آقاي هاشمي رفسنجاني، فرمانده جن. موفقيت اندك است

اي  از اين رو، فرمانده سپاه پيشنهاد كرد چنانچه در شب اول، موفقيت قابل مالحظه. كرد مي
به دست نيامد و يا مشخص شد كه عمليات با دشواري مواجه شده است، ادامه تك متوقـف  

ي عمليـات  طراح. به شمال غرب اعزام شوند 10ها براي تعميق عمليات كربالي  شده و يگان
وي پـس از  . نيز بر مبناي همين تحليل مورد توجه فرمانـده سـپاه قـرار گرفـت     10كربالي 

و مشاهده مشكالت موجود در منطقه جنوب، قرارگاه نجف را مأمور كرد،  5عمليات كربالي 
فرمانـده سـپاه پـس از    . منطقه ماووت در شمال سليمانيه را براي انجام عمليات آماده كنـد 

به شمال غرب رفت تا همزمان بـا عمليـات    8هام در موفقيت عمليات كربالي درك وجود اب
را هدايت كنـد، عمليـاتي كـه شـش روز پـس از       10در جنوب، عمليات كربالي  8كربالي 

  .، آغاز شد 8عمليات كربالي 
، با آن كه تمام سعي فرماندهي سـپاه آن بـود كـه زمـان را از     5پس از عمليات كربالي 

را ندهـد، امـا بـرخالف     …و به او فرصت مسلح كردن زمين، بازسازي و دشمن سلب كرده 
آنچه تدبير شده بود، دشمن در فرصتي كـه بـه دسـت آورد، در كمتـرين زمـان، بيشـترين       

هـاي   معاونت اطالعات نيروي زميني سپاه درباره تـالش . استحكامات را در منطقه ايجاد كرد
  :دشمن در اين زمينه ، گزارش داد

باشـد، بـه خطـوط     ما بين خط نهر جاسم تا كانال زوجي را كه حدود پنج كيلومتر ميدشمن  - 1«
هر يك از اين خطوط . رده دفاعي متوالي تشكيل داده است 10تا  7متوالي پدافندي مجهز كرده و 

بند يا خاكريز، جاده تداركاتي، سـنگرهاي پدافنـدي و اسـتراحت نيـرو،      به طور مستقل داراي سيل
هاي مواصالتي  هاي خاردار و ميادين مين ضد نفر و ضد تانك و كانال متشكل از سيمموانع مختلط 

هاي پدافندي هستند كـه در صـورت حملـه رزمنـدگان، ايـن       نفرات پياده، سكوهاي تانك و سالح
 - 3احـداث يـك پـل روي كانـال زوجـي؛       - 2دهند؛  خطوط نيروهاي پدافندي را در خود جاي مي

احداث  - 4هاي عقبه جهت تدارك بيشتر نيروهاي خود؛  رميم كليه جادههاي جديد و ت احداث جاده
  )191(».بندهاي جديد در كانال ماهي و آب گرفتگي مابين پاسگاه بوبيان تا زيد سيل

خاكريزهايي كه دشمن در منطقه احداث كرده بود ـ با توجه به تجارب گذشته جنـگ ـ    
deني كه دشمن با عمليات رمضان و پس از آن، رسيد بدين مع در نگاه اول معقوالنه به نظر نمي
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كرد عارضه مشخصي در زمين ايجاد نكند تا نيروهاي خودي پس از تصـرف   بيشتر سعي مي
گيري از آن براي پدافنـد نباشـند، لـذا از آن پـس، احـداث كانـال از        آن مواضع قادر به بهره

ه عمليـاتي، والفجـر   رفت، چنانچه در منطق ترين اقدامات مهندسي دشمن به شمار مي عمده
، و سپس در منطقه عملياتي رمضان با انجام اين تجربه، توانست به طور مؤثري 1مقدماتي و 

اما خاكريزهاي دشمن در منطقه غرب نهر جاسم . از پيشروي نيروهاي خودي جلوگيري كند
 برداري براي نيروهاي مهـاجم خـودي نبـود؛ ايـن     هايي نبود و قابل بهره داراي چنين ويژگي

  .داد، دشمن تجارب گذشته را ناديده نگرفته است نشان مي
دشمن با نزديك كردن خاكريز خط تماس با خاكريز نيروهاي خـودي، عمـالً تحركـات    

هـاي بلنـد در    قواي خودي را زير نظر داشت و با ايجـاد خطـوط متـوالي، از برداشـتن گـام     
هايي كه دشمن  اين، نيم دايرهعالوه بر . كرد پيشروي و نيز مانور زرهي خودي جلوگيري مي

هاي مواصالتي ايجاد كرده بود، امكان اجراي آتش مناسب براي  در پشت خاكريز بر روي گره
همچنين، در صورت تصرف خاكريز، دشـمن از امكـان مناسـبي    . داد حفظ خط را به وي مي

جنـاح  هاي مختلف از نيروهـا   گيري مجدد خط برخوردار بود و از سمت براي پاتك و بازپس
در نتيجه، براي نيروهاي مهاجم كه به دليل حجم گسترده آتش دشمن قـادر بـه   . گرفت مي

هاي آن  گيري كامل از خاكريزهاي دشمن با توجه به ويژگي انجام كار مهندسي نبودند، بهره
  .كرد داري خط پس از تصرف را با مشكل مواجه مي وجود نداشت و اين مسئله، نگه
انهـدام  . ورد توجه دشمن قـرار داشـت، بازسـازي نيروهـا بـود     موضوع مهم ديگري كه م

، و همچنين، احساس خطر نسبت به تهـاجم  5و  4گسترده ارتش عراق در عمليات كربالي 
با توجـه بـه   . نيروهاي ايراني، اهميت تالش دشمن را براي بازسازي نيروهايش، مضاعف كرد

نشيني به غـرب نهـر جاسـم،     قبپس از ع 5اين وضع، دشمن از هفته دوم عمليات كربالي 
  ها و جايگزين امكانـات منهـدم شـده    تالش قابل توجهي را به اين شرح براي بازسازي يگان

  :آغاز كرد
كـردن   هـا و نيـز كوتـاه    هـا و پادگـان   در زمينه نيروي انساني، با انتقال افسران از عقبه - 

داران و سربازان  جهدر سطح در. ها جايگزين كرد ها، افسران جديدي را در يگان آموزش
ميالدي و آمـوزش سـريع    1968ماندگان  ميالدي و باقي 1969نيز، با احضار متولدين 

هاي غير درگير، به جايگزيني  روزه آنها و گرفتن نيرو از شهرباني و همچنين، يگان 45
  .نيروهاي جديد اقدام كرد

deكـردن امكانـات جديـد،    در زمينه امكانات، با بازسازي امكانات قابل تعمير و جايگزين  - 
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در مجموع، در زمـان  . نسبت به جايگزيني تقريباً همه امكانات از دست داده اقدام كرد
 70هاي ضربه ديده تـا حـدود    ، دشمن در بازسازي كمي يگان 8آغاز عمليات كربالي 

  .درصد موفق بود
زه استعداد و آرايش دشمن در منطقه عملياتي با شـش لشـكر پيـاده و دو لشـكر مكـاني     

تيپ پياده گارد و نيروي مخصوص را در احتياط قرار  15تيپ زرهي و  10گسترش داشت و 
هزار تـن در   60با نيرويي نزديك به  5در مجموع، دشمن در عمليات كربالي  )192(.داده بود

  .منطقه اقدام به پدافند كرد

  طرح مانور
آب گرفتگي : محور اول. شود از دو محور طراحي شد تا با دو قرارگاه اجرا 8عمليات كربالي 

غرب كانال (حدفاصل كانال ماهي تا جاده شلمچه : شمال بوبيان با قرارگاه قدس و محور دوم
  .با قرارگاه كربال) ماهي

در تدبير عملياتي، با توجه به حساسيت شمال آب گرفتگي بوبيان براي دشمن و اهميت 
شد كه در صـورت تـالش در    يني ميب عبور از كانال ماهي در غرب كانال زوجي، چنين پيش

. آن محور، عالوه بر فريب دشمن نسبت به سمت اصلي تـك، آتـش آنهـا نيـز تجزيـه شـود      
جناح وسـيعي در شـرق   ) بوبيان(همچنين در صورت موفقيت و تأمين محور شمال عمليات 

. شد كه جا پاي مناسبي براي مراحـل بعـدي عمليـات بـود     كانال ماهي از دشمن گرفته مي
  :هاي اين طرح در محور اصلي مطرح شد ه بر اين، موارد زير به عنوان ويژگيعالو

  ترين محل به كانال زوجي بود؛ منطقه انتخابي، نزديك - 
  به كانال ماهي متكي بودند؛) محور اصلي تك(نيروها در جناح راست خود  - 
در صورت رسيدن به پشت خطوط شمالي ـ جنوبي دشمن، پيشروي به سمت جنوب   - 

  .شد ان ميآس
بر اساس تجربه، تنها از اين محور امكان پيشروي وجود داشت زيرا به دليل نزديك بودن 
به پل كانال ماهي، امكان الحاق با نيروهاي شرق كانال و نيز انتقال عقبه به شرق كانال ماهي 

  )193(.و حفظ آن از آتش دشمن وجود داشت
رسيد اين طرح  يدهاي موجود، به نظر ميالبته، به دليل مشكالت و موانع گوناگون و ترد

  در اجـرا فاقــد چشـم انــداز روشـني باشــد، در ايـن زمينــه يكـي، دو روز قبــل از عمليــات،     
de  :فرمانده سپاه به آقاي هاشمي پيشنهاد كرد
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چنانچه شب اول موفقيتي حاصل نشد، نسبت به ادامه عمليات اصـرار نشـود و حركـت انجـام     «
) 10منطقـه عمليـاتي كـربال    (الفاصله امكانات و نيروها به غرب شده، نوعي فريب تلقي شده و ب

  ».انتقال يابد
  .عنوان زمان انجام عمليات انتخاب شد به 1366فروردين  18به هر صورت، بنا به شرايط، 

  شرح عمليات
گرفتگي بوبيان با منطقه عمليـاتي قرارگـاه كـربال در     از آنجا كه موقعيت زمين در محور آب

ماهي تفاوت داشت و فاصله با دشمن نيز در اين دو محور متفاوت بود، لذا، براي غرب كانال 
تعيين ساعت عمليات و محاسبه زمان الزم جهت رسيدن نيروها به پاي كار و درگير شدن با 

بـه   1365فروردين  18بامداد روز  2:15دشمن، مشكالتي وجود داشت كه سرانجام، ساعت 
  .دو محور انتخاب شد عنوان زمان مشترك حمله در هر

قبل از آغاز تـك، بنـابر شـواهد و قـراين موجـود و اطالعـات رسـيده از شـنود، چنـين          
گيري دشمن در محور شمال بيشـتر از منطقـه قرارگـاه     شد كه احتمال غافل بيني مي پيش

گرفتگي بوبيان در  كربال خواهد بود، به ويژه اينكه شنود اطالع داده بود، دشمن در مقابل آب
هاي گذشته اقدامات عادي خـود از جملـه كـار مهندسـي را ادامـه       عمليات مانند شب شب
گيري  هاي تابعه نسبت به غافل اين امر بر قوت قلب و اطمينان قرارگاه قدس و يگان. دهد مي

دشمن افزود، حال آن كه در عمل مشخص شد كه دشمن بنا به داليلي در آن محور به طور 
  .صددرصد هوشيار بوده است

شد در هر دو محور عملياتي بـه طـور هـم زمـان درگيـري بـا        رغم آن كه سعي مي علي
  .دشمن آغاز شود، اما به دليل مشكالت موجود، چنين امري ميسر نشد

  شب و روز اول
 2:40و در سـاعت  ) ع(امـام رضـا    21لشـكر   2:35در محور شمالي عمليات، در ساعت 

در اين محور بر خالف تصورات قبلي مبني بـر   .الغدير با دشمن درگير شدند 18دقيقه تيپ 
عدم هوشياري دشمن، مقاومت نيروهاي عراقي در همان آغاز درگيري و سپس اقدام آنان در 

هاي انجام شده، همگي از آمادگي قبلي دشمن  پاشيدن مين در محورهاي مواصالتي و پاتك
  .كرد براي مقابله با تهاجم قواي خودي حكايت مي

                                                                 

  باشد مي 10/12/1366اين نقل قول مضمون سخنان آقاي رضايي در مصاحبه با مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، در مورخ.  de
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با آن كه دشمن يك سـاعت پـس از آغـاز درگيـري، اقـدامات يـاد شـده را انجـام داد،         
صبح در منطقه همچنان حضور داشته و درگير بودند، اما پـس از آن،   8رزمندگان تا ساعت 

  .با توجه به حجم سنگين آتش دشمن، عمالً امكان تأمين و تثبيت منطقه فراهم نشد
زمـان بـا محـور شـمال آب گرفتگـي       حور غرب كانال ماهي هممرحله اول عمليات در م

 33بـا حملـه لشـكرهاي     1366فـروردين   18دقيقـه بامـداد روز    12:15بوبيان در سـاعت  
عاشورا كه به ترتيب از  31و ) ع(سيدالشهدا  10فجر،  19، )ع(ثاراهللا  41كربال،  25المهدي، 

اقع در شمال نهر جاسم را بـه  و 1000شمال به جنوب مأموريت تصرف و تأمين هدف خط 
هدف به طور ناقص تصـرف  ) شب و روز اول عمليات(در اين مرحله . عهده داشتند، آغاز شد

  :به شرح زير بود) به ترتيب از شمال(هاي عمل كننده  وضعيت يگان. شد
المهدي كه اندكي دير وارد عمل شده بود، در اثر مقاومـت و آتـش دشـمن     33ـ لشكر 

  .دن معابر نشد و هنگام صبح، عقب كشيدموفق به باز كر
فجر الحاق كرد و از سمت راست خود را تـا   19كربال از سمت چپ با لشكر  25ـ لشكر 

در (المهدي گسترش داد و عمالً حفظ جناح شـمالي خـط را نيـز     33خط حد لشكر 
در اوايل صبح، به دليل آن كـه نيروهـاي در   . به عهده گرفت) المهدي 33غياب لشكر 

تن نبودند، يك گروهان براي تقويت آنها فرستاده شد كـه   50اين لشكر بيشتر از خط 
صـبح،   10:30از سـاعت  . نيمي از آنها قبل از رسيدن به خط، شهيد و زخمـي شـدند  

پاتك دشمن از اين جناح شروع شـد و بعـدازظهر شـدت بيشـتري يافـت و سـرانجام       
نشيني وادار كرد و به اين ترتيب  بمانده اين لشكر را به عق ، نيروهاي باقي14درساعت 

در اين شرايط، آتش سنگين دشمن . تر شد اوضاع در جناح شمالي خط عمليات وخيم
  .داد و از نيروهاي در خط نيز مقاومت بيش از اين متصور نبود اجازه تقويت خط را نمي

صبح موفـق شـد    7صبح با جناحين الحاق كرد و تا ساعت  5فجر تا ساعت  19لشكر  - 
 13پس از تشديد فشار دشمن از ساعت . سازي و تثبيت كند ط را به طور كامل پاكخ

فجر مورد  19نشيني آنها شد، جناح لشكر  كه منجر به عقب 25بر روي نيروهاي لشكر 
تهديد قرار گرفت و از اين پس، فشارهاي دشمن از جناح چپ به طور مستقيم متوجه 

وانست با نفربرهاي خود در مواضع اين لشكر دشمن در فشارهاي اوليه ت. اين لشكر شد
رخنه كند، اما پس از آن كه به دليل حضور نيروها بر روي خـاكريز دو دسـتگاه نفربـر    

به تـدريج از فشـار دشـمن    . سالم به غنيمت گرفته شد و نفرات آن به اسارت درآمدند
de  .كاسته شد و تا غروب، وضعيت به همين صورت باقي ماند
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  295تغيير موازنه به نفع ايران  

ر ابتداي كار، به دليل مشترك بودن معابر، حركتش با كندي آغـاز  د 10ـ حركت لشكر 
شد و با چند ساعت تأخير، كار اصلي را شروع كرد، اما در ادامه كار، سـرعت بيشـتري   

با اين حـال، ايـن يگـان بـه بخشـي از      . اي موفق شد يافت و در مأموريت خود تا اندازه
رو  با پاتك نسبتاً سنگيني نيز روبـه اهداف خود دست نيافت، به ويژه اين كه بعدازظهر 

به عالوه يگان عمل كننده در جناح راست اين . شد و برخي مواضع خود را از دست داد
 10اما در جنـاح چـپ لشـكر    . نيز در مأموريت خود ناكام مانده بود) 31لشكر (لشكر 

  .مسئله خاصي وجود نداشت) ع(سيدالشهدا 
نيروهايش از مرخصي، روز قبل از عمليات نيمـي  عاشورا كه به دليل نيامدن  31ـ لشكر 

واگذار شده بود، نتوانست مأموريت محوله را ) ع(سيدالشهدا  10از مأموريتش به لشكر 
قرار داشت ) ع(سيدالشهدا  10عاشورا، لشكر  31در جناح چپ لشكر . به انجام برساند

نيروهـاي لشـكر   . شـد  و اين لشكر از سمت راست نيز بايستي به كانال ماهي متكي مي
به دليل شلوغي و (اي وارد عمل شدند  عاشورا از دو معبر و به صورت تيمي و دسته 31

هاي دشمن را تصرف كردند ولي  نيروهاي محور راست سه بار كمين). محدوديت زمين
هـاي   نيروهاي محور چپ نيز با كمين. نشيني كردند هر بار با فشار شديد دشمن، عقب

ايـن نيروهـا پـس از    . رو شـده و متوقـف شـدند    بودنـد، روبـه  دشمن كه هوشيار شده 
به ايـن  . هاي شديدي كه تا غروب طول كشيد، بدون نتيجه به عقب برگشتند درگيري

ترتيب شب و روز اول عمليات، در حالي كه خط تصرف شده در جناحين با اشـكاالتي  
  .مواجه بود، سپري شد

  شب و روز دوم
ات، اهداف مورد نظر به طور كامل تصرف و تأمين نشد، در پس از آن كه در مرحله اول عملي

كربال دوباره اهداف قبلـي   25المهدي با عبور از معبر لشكر  33تدبير جديد مقرر شد، لشكر 
 10كربال را كه در مرحله قبـل تعيـين شـده بـود، تصـرف كنـد و لشـكر         25خود و لشكر 
 27به لشكر . ميل اهداف قبلي بپردازدكه به طور نسبي موفق شده بود، به تك) ع(سيدالشهدا 

سيدالشـهدا، از آن عبـور    10نيز ابالغ شد كه در صورت موفقيت لشكر ) ص(حضرت رسول 
كرده و پيشروي كند و در صورت توقف و ايجاد اشـكال در حركـت لشـكر سيدالشـهدا، بـه      

  .تكميل و تأمين اهداف آن بپردازد
المهدي اين بار چـه   33لشكر . آغاز شدبدين ترتيب، مرحله دوم عمليات در همان شب 

deبنـد   زدن خاكريز دو جداره در سـمت راسـت سـيل   (در تصرف هدف و چه در كار مهندسي 
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موفق بود، اما دشمن دو بار از سمت چپ به نيروهاي اين لشكر پاتك كرد كه پاتك ) صوئيب
هواپيما همراه كوپتر و بمباران  با آتش شديد توپخانه و هلي) صبح 11تا  10در ساعت (دوم 
كثرت نيروهاي پياده پاتك كننده و همچنين، كم بودن نفرات خودي و نرسيدن مهمات . بود

نشيني كنند، و بر اثر فشـار شـديد دشـمن، تعـدادي از      كافي باعث شد كه اين نيروها عقب
به اين ترتيب، در اين مرحله هم مسئله جناح چپ عمليات . ها در منطقه باقي ماندند زخمي
  .شدحل ن

وارد عمل شد ولي به دليل درگيري با نيروهاي دشمن ) منها(نيز با يك گردان  10لشكر 
حضرت  27سرانجام، صبح روز عمليات، لشكر . تا صبح موفق به تصرف هدف مورد نظر نشد

 19(صـبح   7در سـاعت  . مأمور ادامه كار و تصرف اين هدف را به عهده گرفـت ) ص(رسول 
ابالغ شد كه طبـق تصـميمات   ) ص(حضرت رسول  27هي لشكر به فرماند) 1366فروردين 

نخستين گروهان  10:45در ساعت . را تكميل كند) ع(سيدالشهدا  10قبلي، كار ناقص لشكر 
اين لشكر به خط رسيد، اما در اين هنگام پاتك دشمن از دو محور آغاز شد و نيروهاي ايـن  

هاي دشمن شدند و  گويي به پاتك اسخلشكر به جاي انجام مأموريت تعيين شده، مجبور به پ
  .تا غروب شش پاتك را خنثي كردند

به طور كلي در اين مرحله، تغييري در وضعيت نبرد داده نشد و پيشروي صورت نگرفت 
هاي دشمن خنثي شد و نيروهاي خودي به حفظ آنچه در  و با اقدامات انجام شده تنها تالش

  .دمرحله اول به دست آمده بود، اكتفا كردن
  شب و روز سوم

فجر وجود داشت و عدم توان اين لشكر  19با توجه به فشاري كه از سمت چپ، روي لشكر 
اي بـراي حـل مسـئله     هاي دشمن، تصميم گرفته شد، تالش عمده گويي به پاتك براي پاسخ

متر از  100نجف مأموريت تصرف  8بر اين اساس، لشكر . جناح چپ و تأمين آن انجام شود
د تا نزديكي جاده آسفالته و زدن خاكريز جناح، را به عهده گرفت و از چهـارراه  چپ سيل بن

المهدي و از تپـه تـا نقـره نيـز بـه       33به لشكر ) يعني همان خط حد اوليه(سيل بند تا تپه 
نيـز همـان   ) ص(حضـرت رسـول    27بـه لشـكر   . واگذار شـد ) ع(ابيطالب  ابن علي 17لشكر 

 15شـكل   "ن"سـازي   و تصـرف و پـاك  ) 15(مال هاللي مأموريت قبلي، يعني تأمين بم ش
در اين مرحله، جناح راست وضع مناسبي يافت، ولـي  . داده شد) هاللي جلويي كانال ماهي(

هاي به دست آمده، به طوركامل بهبود نيافت، زيرا لشـكر   اوضاع جناح چپ با وجود موفقيت
deدليل دير رسيدن نيروها و  وارد عمل شود، به 21كه قرار بود ساعت ) ص(حضرت رسول  27
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 8بامداد درگيري را آغاز كرد و موفق شـد تـا سـاعت     2:30توقف در ميدان مين، در ساعت 
سازي منطقه متصرفه شد  اين لشكر تا غروب موفق به پاك. صبح با نيروهاي خود الحاق كند

تـن از آنـان را بـه اسـارت      100تـن از نيروهـاي دشـمن،     500و ضمن به هالكت رساندن 
  .درآورده و به عقب تخليه كرد

فجر را تحويل گرفت و با يك گردان خـود   19، خط لشكر )ع(ابيطالب  ابن علي 17لشكر 
. نجف را از خود عبور داد 8المهدي و لشكر  33بند رساند و سپس، لشكر  را به چهارراه سيل

) 1366فـروردين   20(روي اين لشكر قابل پاتك نبود بنابراين، تـا عصـر روز بعـد     محور روبه
اي در  نجف تا انـدازه  8المهدي و لشكر  33نيروهاي لشكر . عليه آن تهديدي صورت نگرفت

هاي دشمن را در صبح و عصر روز بعـد تقريبـاً    مأموريت خود موفق بودند و همچنين، پاتك
ولي . ، دفع كردند)آهنگ تانك و تيربار و خمپاره مستقر در خط به دليل استفاده از آتش هم(

تر  المهدي تا شب از چهارراه سيل بند عقب 33سرانجام، با از دست رفتن توان نيروها، لشكر 
  .نجف نيز چيزي باقي نماند 8آمد و از نيروهاي لشكر 

  )1366فروردين  21(شب و روز چهارم 
با زدن خاكريزهاي دو جداره در نقاط مورد نظر ) ص(حضرت رسول  27در اين شب، لشكر 

عدد مين ضد نفر در جلوي خط بم، به تثبيت و استحكام مواضـع متصـرفي    800و ريختن 
در غرب كانال مـاهي را تحويـل   ) ع(سيدالشهدا  10نجف نيز خط لشكر  31لشكر . پرداخت
نجف براي انجام مأموريت سابق خود، با يك گردان تـا نزديـك    8در اين حال، لشكر . گرفت

نيمي از مأموريت مهندسي خود را انجـام داد،   سازي كرد و جاده آسفالته، خط حمزه را پاك
اما بر اثر فشار دشمن و ناقص ماندن كار مهندسي، بار ديگر تا چهـارراه سـيل بنـد صـوئيب     

  .نشيني كرده و در آنجا مستقر شد عقب
حضـرت رسـول،    27در روز چهارم، دشمن در چند نوبت از محورهاي مقابل لشـكرهاي  

بنـد   ترين آنها از محـور سـيل   دام به پاتك كرد كه سنگينالمهدي اق 33عاشورا و لشكر  31
در اين حمالت، دشمن توانست نيروهاي خودي را كمي . غربي كانال ماهي و محور فدك بود

گر چه دشمن در اين . نشيني كرد به عقب براند ولي با هجوم مجدد رزمندگان، دشمن عقب
اما توانست عالوه بـر انهـدام نيروهـاي    دست يابد،   ها موفق نشد به نتايج قابل مالحظه پاتك

خودي و گرفتن توان آنها، مانع از تجديد قواي رزمندگان شده و نقاط ضعف و قـوت جبهـه   
  .ارزيابي كند "توان"و  "خط پدافندي"خودي را از نظر 

deپس از چهار شبانه روز جنگ سنگين به پايان رسيد، در  8بدين ترتيب، عمليات كربالي 
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شدند، و زمين منطقه از قبل متناسـب   وها مجبور به جنگ تن به تن ميحالي كه گاهي نير
ها و تدابير و امكانات آن، به دست دشمن طراحي و تسليح شـده بـود، همچنـين     با تاكتيك

از نظـر  . نوميـد و نـاتوان شـده اسـت     "حمزه"گيري خط  شد، دشمن از بازپس احساس مي
يت و اسـتحكام بخشـيدن بـه مواضـع و انجـام      برادران، عمليات خاتمه يافته بود و تنها، تثب

عالوه بر ايـن،  . كارهاي مهندسي و سر و سامان بخشيدن به پشتيباني خط جديد مطرح بود
) 4از اوايل دي ماه در عمليـات كـربال   (كننده كه بر اثر چند ماه جنگ مداوم  هاي عمل يگان

هاي  د و توان انجام مأموريتدچار اُفت شديد شده و تنها قادر به پدافند از خط حد خود بودن
  .آفندي جديد را نداشتند

در اين اوضاع، كه فرماندهي نيروي زميني سپاه درصـدد تـرك منطقـه و پـرداختن بـه      
بينـي نشـده دشـمن آغـاز شـد و       هاي در دست انجام و آينده بود، حركت پيش ريزي برنامه

  .وضعيت جديدي را به وجود آورد
  )1366فروردين  22(پاتك گسترده دشمن 
شـد كـه دشـمن نسـبت بـه       بيني مـي  هاي ناموفق روز گذشته عراق، پيش با توجه به پاتك

ولي بر . نااميد شده است) 8منطقه تصرف شده در عمليات كربالي (گيري خط حمزه  بازپس
آغاز  1366فروردين  22خالف انتظار، دشمن تالش اصلي خود را از نخستين لحظات بامداد 

بـا توپخانـه،    1366فـروردين   22بامـداد روز   3:30نيمه شب تـا سـاعت   عراق ابتدا از . كرد
كوپتر و هواپيما به طور گسترده در خط و عقبه، به ويژه خرمشهر تا  كاتيوشا و سپس با هلي

راكـت هواپيمــا،   400شـلمچه و پـنج ضـلعي دســت بـه تـك شــيميايي زد و در مجمـوع،       
د كه به دليل تاريكي هوا و عدم آمادگي و هاي توپخانه و خمپاره شليك كر كوپتر، گلوله هلي
دشـمن پـس از تـك    . بيني قبلي، خسارات قابل توجهي به نيروهاي خـودي وارد كـرد   پيش

گردان توپخانه در منطقه اقدام به اجـراي آتـش    45صبح، با  7تا  2:30شيميايي، از ساعت 
از نيروهـاي خـودي   جايي را  اي شديد بود كه تحرك و جابه آتش دشمن به اندازه. تهيه كرد

سلب كرد و عمالً، امكان تردد هر گونه وسيله نقليه و نيروي پياده به خط مقدم غير ممكن و 
  .يا بسيار دشوار شد
 33نجف و  8صبح، پاتك دشمن از دو محور، يكي منطقه مقابل لشكر  7نزديك ساعت 

فشار . ع شدعاشورا شرو 31و ) ص(حضرت رسول  27المهدي و ديگري، منطقه مقابل لشكر 
سنگين دشمن از سمت چپ خط حمزه و همچنين سيل بند صـوئيب باعـث شـد، در حـد     

deعاشـورا نيـز فشـار     31از محور لشـكر  . المهدي رخنه ايجاد شود 33نجف و  8فاصل لشكر 
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دشمن از دو جناح، يكي از مقابل و ديگري از خاكريز جديد االحداث دشمن در سمت چـپ  
  .تقاطع بم، صورت گرفت

بند غربي كانال ماهي به مواضع اين  ، از سيل)ص(حضرت رسول 27در برابر لشكر دشمن 
لشكر حمله كرد و به سختي و با درگيري شديد، آنها را عقب زد و سپس، از تقاطع بم فشار 

عاشـورا را از   31آورد و در نتيجه، توانست پس از رخنه و نفوذ در تقـاطع، نيروهـاي لشـكر    
، فشار بيشتري بر نيروهـاي  27ده و با تهديد عقبه نيروهاي لشكر خاكريز دو جداره عقب ران

كه تا آن لحظه به ) ع(ابيطالب  ابن علي 17افزون بر اين، نيروهاي لشكر . اين لشكر وارد سازد
طور مستقيم در معرض پاتك دشمن قرار نگرفته بودند، بـا احسـاس تهديـد از جنـاحين و     

بدين ترتيب، دشمن تا قبل از . نقل مكان كردند تري احتمال قيچي شدن، به مواضع مناسب
  .را بازپس گرفت 8مواضع تصرف شده در عمليات كربالي  1366فروردين  22ظهر روز 

هدايت كلي پاتك دشمن به عهده سپهبد حسين رشيد محمـد، فرمانـده سـپاه گـارد و     
تاد كامـل  هاي عمل كننده با فرمانده لشكر بغداد از گارد جمهوري، سـرتيپ سـ   هدايت تيپ

المنوره از گارد جمهوري، سرتيپ ستاد احمد ابـراهيم محـاش    ساحت و فرمانده لشكر مدينه
هاي پاتـك   عدنان خيراهللا، وزير دفاع عراق نيز با حضور در منطقه نزديك عمليات، يگان. بود

 10، 7، 4هاي پياده  تيپ: هاي پاتك كننده عراق عبارت بودند از يگان. كرد كننده را اداره مي
پشـتيباني گـارد    6و  5هـاي   زرهي گارد جمهـوري، تيـپ   17و  2هاي  گارد جمهوري، تيپ

  )194( .زرهي 26نيروي مخصوص و يك گردان از تيپ  68جمهوري و تيپ 

در اين . گيري مواضع، مبتني بر اصل پذيرش انهدام وسيع بود تاكتيك دشمن در بازپس
هاي زبده ارتـش خـود همـراه بـا اجـراي تـك       تاكتيك، عراق با استفاده از فرماندهي و نيرو

رغم مقاومت نيروهـاي خـودي، در    شيميايي و آتش تهيه سنگين و تداوم تك، توانست علي
  پوشش آتش شديد، نيروهايش را بـه پشـت خـاكريز خـودي رسـانده و بـه داخـل مواضـع        

  .رخنه كند

  نتيجه گيري
اي  گيـري منطقـه   اال براي بـازپس فشار فزاينده عراق در اين عمليات و به كارگيري توانايي ب

ضـمن آن كـه انهـدام    . تقريباً كم وسعت ـ حدود يك كيلومتر ـ در نوع خود كم سابقه بـود   
اما تصميم گيرنـدگان عراقـي بـا درك مشـي جديـد      . كرد بيني مي وسيع نيروهايش را پيش

deجمهوري اسالمي مبني بر پيشروي در شرق بصره و انهدام متـوالي قـواي دشـمن، درصـدد     
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برآمدند، با مقابله تمام عيار، طراحان نظامي و مسئوالن جمهوري اسالمي را از ادامه پيشروي 
به بياني ديگر، براي دشمن قابل تحمل نبود كه در ايـن  . در منطقه شرق بصره مأيوس كنند

منطقه، رزمندگان اسالم در بلند مدت و به طور تدريجي، هر چند كند و آهسته، به پيشروي 
گيـري بـراي    رغـم آن كـه دشـمن در تصـميم     لـذا، علـي  . ارتش عراق ادامـه دهنـد  و انهدام 

را برگزيده، ولي در اين منطقه بـا پـذيرش    "حفظ قوا"نشيني از شرق نهر جاسم، اصل  عقب
استفاده از نيروي گارد جمهوري عراق، نظـارت  . هاي پر شدت را برگزيد ، پاتك"انهدام نيرو"

دهد كـه مبنـاي  ايـن     ، چگونگي انجام اين پاتك نشان ميمستقيم وزير دفاع و به طور كلي
اقدام عراق، تصميم گيري سياسي بوده و تناسبي با چارچوب حركات كالسيك نظامي ارتش 

  .عراق نداشته است

  بازتاب سياسي
اقدامات  1365با به هم خوردن توازن نظامي ـ سياسي به سود ايران و به زيان عراق در سال 

اين كشور كه بـا از دسـت دادن فـاو، اعتبـار و وجهـه      . راق افزايش يافتو تعرضات نظامي ع
سياسي و نظامي خود را به ميزان زيادي از دست داده بود، و از سوي ديگر، فاقد توانايي الزم 
در جبهه زميني براي مقابله با رزمندگان اسالم بود، تالش زيادي به عمل آورد تا بـا آسـيب   

منابع نفتي و اقتصادي، توان ادامه جنگ را از ايران سلب كنـد و   وارد كردن هر چه بيشتر بر
از اين رهگذر، بتواند فشار مضاعفي را بر روي زندگي مردم ايران وارد آورد، تا آنها در مقابـل  

از اين رو، عالوه بر حمله به تأسيسات نفتي خارك، نـاامن كـردن خطـوط    . نظام قرار بگيرند
ها، حمالت خود را به مناطق مسـكوني طـي    كش له به نفتفارس و حم راني در خليج كشتي

 1365، در آذرمـاه  4اين اقدام به ويژه در آستانه عمليـات كـربالي   . چند مرحله افزايش داد
با شدت بيشتري، اقصي نقاط كشور مورد حمله  5چشمگيرتر بود و پس از عمليات كربالي 

فروند هواپيمـاي   20، 1365آذر  15ر به عنوان مثال، د. هوايي و موشكي عراق قرار گرفتند
در ايـن حـال،   . هاي صنعتي اين شهر حملـه كردنـد   عراقي به مناطق مسكوني اهواز و محل

المللي بدهند تا بتوانند خود را  حكام بعث با تمام توان درصدد برآمدند كه به جنگ جنبه بين
  .از مهلكه نجات بخشند

  فارس كه پيش از اين به وسيله ا در خليجه كش ، حمله به نفت1365در دهه سوم آذرماه 
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هـايي   كـش  ها و نفت ها آغاز شده بود، شدت بيشتري يافت و به تعداد زيادي از كشتي عراقي
  .شدند، حمله شد فارس مي كه به قصد كشورهاي عربي وارد منطقه خليج

زيـرا،  . با شكست عراق در شلمچه، شرايط جديدي در جنگ عراق و ايـران ظهـور كـرد   
هـا و   تش عراق در حالي شكست را پذيرفت كه بر پايه تجربيات قبلي و شناخت از تاكتيكار

. ترين خطوط  دفاعي را در شرق بصره به وجود آورده بود هاي رزمندگان اسالم، پرمانع روش
توان گفت، تبلور و ظهور توانايي عـراق در مسـلح كـردن زمـين، در زمـين       به اين دليل مي

لذا، شكست عراق در شرق بصره بيش از آن كه يـك شكسـت بـه    . بودشلمچه عينيت يافته 
روزنامه آبزرور چاپ پاريس بـه  . شمار آيد، قابليت نظامي اين كشور را در پرده ابهام قرار داد

  :نقل از كارشناسان غربي نوشت
عـراق  براي اولين بار از آغاز جنگ تا كنون، ناظران و كارشناسان غربي در مورد امكانات دفاعي «

  )195(».اند  دچار ترديد شده
به عالوه ارتش عراق پس از عمليات خيبر در يك روند صعودي، پذيراي شكست شـد و  

امـا شكسـت نظـامي در    . در عين ناباوري، فاو را از دسـت داد  8سرانجام، در عمليات والفجر 
در  هاي عراق قابل مقايسه نيست؛ زيرا ايـن شكسـت، آن هـم    شلمچه با هيچ يك از شكست
. ترين منطقه نبرد، آينده حكومت عراق را در تاريكي فرو بـرد  سال هفتم جنگ و در حساس

فارس با خطر  ، امريكا منافع حياتي خود را در خليج5به همين دليل، پس از عمليات كربالي 
آهنگي با شوروي درصدد برآمد  ملل و هم جدي مواجه ديد و از طريق شوراي امنيت سازمان

از . محصول چنين شرايطي بـود  598نامه  تصويب قطع. يران و عراق پايان دهدكه به جنگ ا
  .الملل در جنگ هستيم شاهد ورود رسمي نظام بين 1366اين رو، در سال 

نيروي زميني ارتش دو عمليات محدود و  5و كربالي  4هاي كربالي  زمان با عمليات هم
هدف عمده از انجام . عراق انجام دادندنيروهاي قرارگاه رمضان يك عمليات ايذايي در شمال 

ها كاهش فشار از منطقه شلمچه و معطوف كردن توجه و توان دشمن به منطقه  ت اين عمليا
شد كه اهميت منطقه شلمچه و در خطر قـرار گـرفتن شـهر     بيني مي البته، پيش. شمال بود

جنوب براي كمـك   اي را از منطقه بصره مانع از آن خواهد شد كه دشمن توان قابل مالحظه
ضـمن آن كـه ارتـش    . به منطقه شمال آزاد كند اما كاهش فشار به هر ميزان، مغتـنم بـود  

  .جمهوري اسالمي هم نيازمند ايفاي نقشي در حد توان بود
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  6عمليات كربالي 

، قرار بود نيروي زميني ارتش طي عملياتي در منطقه سومار با 4زمان با عمليات كربالي  هم
خانه عـراق را بـه تصـرف     ي نفت شهر، ارتفاعات استراتژيك منطقه و نيز نفتهدف آزاد ساز

در  4برادران ارتش در نظر داشتند اين عمليات را سه روز پس از عمليـات كـربالي   . درآورد
موجب شد كه ارتـش بـا وجـود آمـادگي كامـل،       4جنوب آغاز كنند اما عدم الفتح كربالي 

، بارديگر مقرر شد، ارتش  5با طراحي عمليات كربالي . دعمليات در سومار را به تعويق انداز
  .در منطقه سومار وارد عمل شود) سه روز پس از شروع عمليات(با همان شرط، 

شد دشمن به محض آگـاهي از جهـت و    بيني مي ، چون پيش 5با آغاز عمليات كربالي 
، لـذا بـراي   وسعت تك، بيشتر قواي خـود را از سـاير منـاطق درگيـري بـه شـلمچه بيـاورد       

  .فرماندهان جنگ روشن بود كه ادامه عمليات به دور از موانع و مشكالت فراوان نخواهد بود
مبتني بر اين شرايط و ضرورت فشار سياسي ـ رواني به دشمن و همچنـين، اسـتفاده از    

هاي آن منطقه، شـتاب بيشـتر ارتـش بـراي انجـام       فرصت به دست آمده براي تصرف هدف
هاي خود را از غرب به  ولي با اين كه دشمن يگان. نمود سومار ضروري مي عمليات در منطقه

، شش روز پس 6جنوب منتقل كرد، بر خالف آنچه از قبل تعيين شده بود، عمليات كربالي 
و آن هم وقتي كه فشارهاي دشمن در شلمچه به اوج خود رسيده بود،  5از عمليات كربالي 

را  5ارتش نتوانست نقش پشـتيباني عمليـات كـربالي    در عين حال نيروي زميني . آغاز شد
ايفا كند و بدين ترتيب عراق، از پيشروي آنها جلوگيري به عمل آورد و با گرفتن چند اسير، 

  )196(.برداري تبليغاتي از اين عمليات مبادرت ورزيد و نمايش آنها در تلويزيون بغداد به بهره
  زمـان بـا عمليـات    هـم (الرصـاص   محـور ام در اين عمليات نيز مانند تـك پشـتيباني در   

عمليات نيروهاي ) زمان با عمليات بزرگ خيبر هم(و تك پشتيباني در منطقه زيد ) 8والفجر 
  .ارتش خيلي سريع متوقف شد

  4عمليات فتح 

در منطقه ديانا، كوروك و خليفان واقع در شمال عـراق بـا    1365بهمن  22اين عمليات در 
سداران از قرارگاه رمضان و دو تيـپ چريكـي از اتحاديـه ميهنـي     پا 6حضور نيروهاي لشكر 

                                                                 

 بودتر از نيروي زميني ارتش در اين باره، ارائه مطالب بيشتر، ميسر ن به دليل نبود اطالعات بيشتر و كامل.  de
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، انهدام مراكـز اسـتراق سـمع و مركـز رادار     4هدف عمليات فتح . كردستان عراق انجام شد
مستقر در ارتفاع كوروك و نيز مقرهاي دشمن در اين مناطق بود كه در هواي برفي و سرد، 

  .د نظر دست يابندهاي مور نيروهاي عمل كننده موفق شدند به هدف

  7عمليات كربالي 

با شـركت نيروهـاي ارتـش جمهـوري اسـالمي در       1365اسفند  12در  7عمليات كربالي 
در ايـن  . ، تپه سرخي و يال كله اسـبي انجـام شـد   2519منطقه حاج عمران بر روي ارتفاع 

ت تن از نيروهاي دشمن به اسار 185عمليات تمام مواضع از پيش تعيين شده تصرف شد و 
  )197(.درآمدند

  گيري جمع بندي و نتيجه

، تنـوع،  1365و  1364هـاي   تحوالت صحنه جنگ در دوره بعد از فتح خرمشهر، طي سـال 
پويايي و شتاب بسياري يافت و در اين روند فرماندهان جبهه اسالم تالش كردند، با هر آنچه 

در اين بخش به . ندهاي ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را محقق ساز در چنته دارند، هدف
گيري فصل، روند تحوالت جنگ و عوامل تأثيرگذار بر آنهـا در ايـن موضـوعات     عنوان نتيجه

استراتژي نظامي، اسـتراتژي عمليـاتي، تاكتيـك، تقويـت ارتـش      : تجزيه و تحليل شده است
  .عراق، منابع و امكانات و استقالل عمل سپاه و ارتش

يابي  جنگ تا پيروزي تعيين كننده جهت دست"ر استراتژي نظامي در اين دوره، مبني ب
گيري مسئوالن براي انجام عمليات، تجهيز منابع و مانند آن سايه افكنده  بر تصميم "به صلح

در اين راستا پس از آن كه عمليات رمضان با ناكامي مواجه شد و در عمليات خيبر نيـز  . بود
اي كـه آقـاي    زيادي ايجاد كرد، بـه گونـه  نتايج دلخواه به دست نيامد احتمال فتح فاو، اميد 

هاشمي رفسنجاني، فرمانده عالي جنگ و رييس مجلـس شـوراي اسـالمي هنگـام بحـث و      
  :بررسي اين منطقه، به فرماندهان سپاه گفت

  ».از آن پس، كار زيادي نخواهيد داشت. چنانچه فاو را بگيريد كار تمام است«
  :اظهار داشت كربال 25وي همچنين خطاب به فرمانده لشكر 

  ».كنيم شما فاو را بگيريد، برويد كنار، ما جنگ را با پيروزي تمام مي«
تـري را در   اما چنين نشد و ناگزير، يك بار ديگر جبهـه خـودي حملـه سـخت و وسـيع     

deهاي ايران، بلكه  اين حمله مؤثر واقع شد اما نه در جهت پذيرش خواسته. شلمچه تدارك ديد
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مشاهده احتمال سرنگون شدن حكومت عراق، و براي جلـوگيري   باعث شد اياالت متحده با
رسيد، در پايان اين دوره بـراي   به نظر مي. از پيروزي ايران، به طور مستقيم وارد صحنه شود

شـد تـا    بايست به عمق بيشتري در صحنه نبرد توجه مي هدف گذاري استراتژي نظامي، مي
البته الزمه چنين اهدافي اين بود كه . ر گرددتري برخوردا دستگاه ديپلماسي از پشتوانه قوي

از سوي ديگـر، در طـول   . گرفت ساختار نظامي و توان ملي در جنگ، بر آن اساس شكل مي
اين دوره ديدگاهي در صحنه فعال بود كه بر جنبه نظامي تأكيد بيشتري داشت، و اين امـر،  

هدف استراتژي جنگ، ميان  كرد زيرا درباره تعيين از اجماع نظر در سطح ملي جلوگيري مي
وحـدت نظـر   ) فرمانـدهان سـپاه  (و نظـامي  ) مسئولين كشـوري (گيرندگان سياسي  تصميم

شد، و همين مسئله تأثيرات منفـي فراوانـي در پـي داشـت؛ بـه ويـژه آن كـه         مشاهده نمي
به نظر ايـن  . دانستند هاي حضرت امام را مؤيد نظريه خود مي فرماندهان سپاه برخي ديدگاه

شـد، بنـابراين، تـوان     اداره مي "سقوط صدام"و  "رفع فتنه"ندهان جنگ بايد بر اساس فرما
گيرندگان سياسي معتقـد   اما تصميم. گرفت ملي بايد به طور كامل در خدمت جنگ قرار مي

بودند كه به كارگيري توان كشور در جنگ بيش از آنچه در اختيار فرماندهان گذاشته شـده  
حداقل نيازهاي زندگي مـردم نيـز بـراي تـداوم حمايـت آنهـا از        بود، عملي نيست و تأمين

گيرندگان سياسي نسـبت بـه ايـن     ضمن آن كه شايد تصميم. هاي نبرد ضروري است جبهه
موضوع كه، آيا سپاه پاسداران از نظر كادر، انسـجام سـازمان، مـديريت و ماننـد آن توانـايي      

  .نه، ابهام داشتند استفاده بهينه از نيرو و منابع بيشتر را دارد يا
هـاي   در پـي ايجـاد دگرگـوني   . در سطح استراتژي عملياتي نيز تحوالت شگرفي رخ داد

ـ    اساسي در ارتش عراق و نيز مسلح شدن زمين به انواع موانع، فرماندهان به عمليـات آبـي  
رشد يافت و در عمليات والفجر  "بدر"شروع شد، در عمليات  "خيبر"كه در عمليات (خاكي 

دست زدند كه اين اوج خالقيت و ابتكارعمل آنها بـراي غلبـه بـر توانـايي     ) ه ثمر نشستب 8
فـارس، هنگـامي كـه حمـالت عـراق در       افزون بر اين، ايفاي نقش در خليج. ارتش عراق بود

عليه مراكز نفتي شدت يافت و همچنين، كسب توان موشكي براي  1364و  1363هاي  سال
در شـمال  ) با تأسيس قرارگاه رمضـان (و آغاز جنگ نامنظم مقابله به مثل در جنگ شهرها 

شـده و   "نـو "عراق ابداعات ديگري بودند كه بر اساس آن استراتژي عملياتي سال به سـال  
اسـتفاده از غـواص در   . هاي عراق را بـراي جلـوگيري از حمـالت ايـران كـاهش داد      توانايي

تحقق يافت و از آن پس بـه   8الفجر مانورهاي آبي، خاكي، پديده نويني بود كه در عمليات و
deبـرداري   فارس مورد بهـره  و نيز خليج 5و  4عنوان ابزاري كارآمد در مناطق عملياتي كربالي 
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هـيچ  . فارس بود اوج كارآمدي اين روش در تصرف اسكله العميه در شمال خليج. قرار گرفت
آميز  عمليات موفقيت فارس پنداشتند كه با غواصان بتوان در خليج كس، حتي فرماندهان نمي

ريزي و آموزش دقيق، جسارت و آمادگي غواصان براي شهادت اين امكان  اما برنامه. انجام داد
  .را فراهم كرد

هـاي جديـد مـورد     در سطح تاكتيك نيز برخي تغييرات به وجود آمد و گـاهي تاكتيـك  
در . جديد بودندهاي  ظرف تحقق تاكتيك 5و كربالي  8عمليات والفجر . استفاده قرار گرفت

نحوه فريب، حفاظت مسائل مربوط به عمليات و به كارگيري غواصان براي  8عمليات والفجر 
افزون بر اين، فرمانـدهي كـل سـپاه    . شكستن خط، در نتيجه عمليات تأثير به سزايي داشت

ا نيز دار بودند، در حاشيه قرار داد و برخي ر اين بار فرماندهاني را كه نسبت به عمليات مسئله
كنار گذاشت، و زماني كه مرحله اول عمليات با موفقيت انجام شد، از آنها براي ادامه عمليات 

ـ و   8تر فرمانده سپاه ـ به ويژه در عمليـات والفجـر     تدبير ديگر، دخالت جزيي. استفاده كرد
او اين روش در عمليات ف. هاي گذشته سابقه نداشت نظارت تا رده گردان بود، كه در عمليات

بيشتر مورد توجه قرار گرفت زيرا حساسيت و ظرافت عمليات بسـيار بـاال بـود، و بـه دليـل      
در عمليات كـربالي  . خورد پذيري و خطر كردن، ابهام و ترديد نيز بيشتر به چشم مي ريسك

گير كردن دشمن در زمان و گذاشتن فلش حمله بر خالف جهـت خـط دفـاعي     نيز غافل 5
. در عمليات را ميسر سـاختند   گشا بودند كه امكان موفقيت و راه  عراق، دو تاكتيك برجسته

در اين ميان، عامل اصلي، تاكتيك حمله از شرق به غرب روي دژ پنج ضلعي بود كه شيرازه 
دفاعي ارتش عراق را از هم گسيخت، و نيروهاي دشمن هيچگاه نتوانستند تسلط بر ميـدان  

عمليات رمضان هـيچ گـاه حاضـر بـه واگـذاري زمـين        درگيري را باز يابند و با اينكه بعد از
نشدند، اما اين بار مجبور شدند براي به دست آوردن زمـان و ابتكـار عمـل، از انتهـاي پـنج      

اما عالوه بر از دست . نشيني كنند الطويله عقب ضلعي، منتهي به اروند و نيز جزاير ماهي و ام
سرانجام نيـز تنهـا، پايـان يـافتن تـوان      اي شدند و  دادن زمين، متحمل تلفات قابل مالحظه

روز  19نيروهاي خودي، عدم وجود تجهيزات زرهي و از هم گسيختگي سازمان سپاه ـ كـه   
فرسا را تحمل كرده بودند ـ موجب شد عراق از يك شكست بسيار سـنگين تـر     جنگ طاقت

  .در كنار شهر بصره نجات يابد
داد كـه در ايـن دوره بـه نحـو      ارتش عراق در حالي به شكسـت در فـاو و شـلمچه تـن    

. اي يافته بـود  گيري مسلح و تجهيز شده و از نظر سازمان رزم نيز توسعه قابل مالحظه چشم
deايـن  . در توسعه سازمان، بيش از همه لشكر گارد جمهوري توسعه كيفي و كمـي پيـدا كـرد   
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پس  - 3پس از عمليات خيبر  - 2پس از فتح خرمشهر  - 1: يگان طي سه مرحله متحول شد
اي منهـدم شـد و سـپس در شـلمچه      سابقه گارد جمهوري ابتدا در فاو به نحو بي. از فتح فاو

  .اي را تحمل كرد اما هر بار بازسازي شد و بيش از گذشته تقويت گرديد تلفات قابل مالحظه
هاي گوناگون اطالعـاتي نيـز تقويـت شـد و عـالوه بـر        در اين دوره، ارتش عراق از جنبه

، شـنود و  )مسـتقر در آسـمان عربسـتان   (از ماهواره، هواپيماهـاي آواكـس    دريافت اطالعات
برداري هوايي، از عوامل نفوذي درون جبهه نيز اطالعات جزيي و با ارزشـي را كسـب    عكس
مؤثر واقـع گرديـد و مـانع از     4ها به طور خاص در جريان عمليات كربالي  اين فعاليت. كرد

هـاي   و برخـي گـروه  ) منافقين(هاي سازمان مجاهدين در اين ميان، نيرو. پيروزي ايران شد
  .ديگر، در تهران و شهرهاي بزرگ به عنوان منابع اطالعاتي مورد استفاده عراق قرار گرفتند

هـاي تسـليحاتي    يكي ديگر از مسايل مهم اين دوره، تشديد فشار اقتصادي و محدوديت
ران از فـروش نفـت و توقـف    كاهش شديد درآمد ارزي اي. براي جمهوري اسالمي ايران است

فعاليت كارخانجات و توليد در كشور، به طور طبيعي تـأمين نيازهـاي جنـگ را بـا مشـكل      
اي امريكا به خودداري از  مواجه ساخت، اما تأكيد كشورهاي اروپايي، ژاپن و وابستگان منطقه

. زايش دادهـا را افـ   شد، فشار بر جبهه تحويل اقالمي كه موجب افزايش توان رزمي ايران مي
شد كـه حتـي تهيـه لبـاس غـواص، ماسـك ضـد         اين مسئله با چنان حساسيتي اعمال مي

در ايـن  . شد شيميايي، خودروي وانت تويوتا و ديگر وسايل و تجهيزات به دشواري انجام مي
ها به يك معضل تبديل شده بود و نبود ماسك مناسب در برابر  ميان، كمبود خودرو در يگان

  .نده شيميايي موجب شهادت تعدادي از رزمندگان شدانواع گازهاي كش
زمين به (خريداري هواپيما، موشك دوربرد . از نظر تأمين تسليحات، وضع بسيار بدتر بود

هـاي   ، موشك سطح به دريا، موشك ضد هوايي و قطعات مربوط به آن، تانـك، قبضـه  )زمين
ك تاو، موشك اسكاد، قطعـات  فقط برخي اقالم مانند موش. توپ، نفربر و ضدزره ناممكن بود

شد و يا در سطح محدود، دول چين،  موشك هاگ و برخي اقالم ديگر، از بازار سياه تهيه مي
  .گذاشتند ليبي، كره شمالي و سوريه، برخي اقالم جزيي را در اختيار ايران مي

ها، عدم به كارگيري بخش وسيعي از امكانـات ارتـش بـه دليـل      عالوه بر اين محدوديت
از ايـن رو، سـپاه   . جداگانه، در دوره پس از عمليات بدر، به محـدوديت منـابع افـزود    اتعملي

در جلسـه  . تالش فراواني به عمل آورد كه با امكانات بيشتر به انجام عمليـات مبـادرت ورزد  
عامـل  ) حداقل، آنچه در كشـور وجـود داشـت   (فرماندهان پس از عمليات بدر، كمبود منابع 

deاي در عدم موفقيت عمليات شناخته شد و مقرر گرديد، بدون در اختيار  مؤثر و تعيين كننده
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ها در زمينه آتش، دفاع ضـدهوايي و بـه كـارگيري نيرويـي هـوايي، از انجـام        داشتن حداقل
از ايـن  . در اين ميان، مسئله آتش از اهميت بيشتري برخوردار بـود . عمليات خودداري شود
. اهد حضور بيشتر امكانات كشور در جنـگ هسـتيم  ش 5و كربالي  8رو، در عمليات والفجر 

اي را از نظر قبضه تـوپ، مهمـات، دفـاع     ارتش نيز در اين دو عمليات، امكانات قابل مالحظه
  .ها شد ضدهوايي و به كارگيري هواپيما وارد صحنه كرد و موجب موفقيت بيشتر عمليات

هـاي مسـتقل، يكـي     اتديگر و انجام عمليـ  جدا شدن كامل سازمان ارتش و سپاه از يك
ها با چالش كمتر، انسـجام بيشـتر    هاي اين دوره است كه موجب شد عمليات ديگر از ويژگي

. گيري به دست آيـد  هاي چشم ها ادامه يافته و پيروزي گيري و شفافيت مسئوليت در تصميم
  :گويد آقاي محسن رضايي در اين باره مي

اگر . ديگر با هم عمل نكنيم و جدا جدا عمل كنيم در فاو روز جدايي ما و برادران ارتش بود كه«
اين كه بيـاييم نيروهـا را روي   . تري با هم باشيم خواهيم با هم باشيم در يك پهنه وسيع همه مي

ها را با هم قاطي بكنيم، لشكرها را با هم قـاطي بكنـيم و اسـمش را بگـذاريم      هم بريزيم، گردان
سپاه يك امكاناتي از ارتـش بگيـرد و بـرود بجنگـد و      عمليات مشترك، اين كار را انجام ندهيم،

فاو به اين نتيجه رسيديم كـه ديگـر دو فرمانـدهي    ] فتح[قبل از . ارتش هم خودش برود بجنگد
آقاي هاشمي هم بيايد باالي سرمان، حتي يك ستادي هم درست ] اگر[حتي . قابل عمل نيست

آن برادران يك جـا  . مديگر وصل بشويماينها قابل عمل نيست، كه ما به ه. بشود كه درست شد
در واقع، براي اولين بار پيروزي را به وحدت ترجيح . عمل بكنند ما هم برويم يك جا عمل كنيم

  ».داديم در حالي كه در قبل به عكس، اصل بر وحدت بود
به دسـتور امـام انجـام     1364شهريور  26از سوي ديگر، تشكيل سه نيروي سپاه كه در 

اي بهتـر از نظـر بودجـه،     ان را فراهم ساخت كه سـپاه پاسـداران بـا پشـتوانه    گرفت اين امك
در  5و عمليات كربالي  1365بدين ترتيب، سال . تجهيزات و سازمان به ايفاي نقش بپردازد

نمـود و فرمانـدهان    هاي جنوب بسيار دشوار مي حالي به پايان رسيد كه ادامه نبرد در جبهه
  .بستند كار مي بايست تدابير جديدتري به مي
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  تغيير استراتژي عملياتي و عوامل مؤثر بر آن

  مقدمه
اي از نظر نظامي و سياسي در جنگ بروز كرد؛ همين  مالحظه، تحوالت قابل 1366در سال 

هـاي جديـدي وارد صـحنه شـده و جنـگ را در آســتانه       تحـوالت موجـب شـد كـه مؤلفـه     
  .هاي اساسي قرار دهند و در نتيجه پايان عمر آن را نزديك كنند دگرگوني

مچه هاي دفاعي عراق در شـل  ترين خط و فرو ريختن مستحكم 5پس از عمليات كربالي 
هاي رزمنـدگان اسـالم مـورد ترديـد قـرار       اعتماد به توانايي عراق در متوقف كردن پيشروي

ها پنداشتند، چنانچه دست روي دست بگذارند و مانند گذشته،  در اين حال، امريكايي. گرفت
از خط مشي تقويت عراق و حمايت از او تبعيت كنند، احتمال فروپاشـي عـراق و از دسـت    

از اين رو، دولت مردان امريكا تصميم گرفتند به طور . در منطقه وجود دارد رفتن منافع آنها
، طـرح تحـريم   598نامـه   تصـويب قطـع  . عملي وارد صحنه شده و بـه جنـگ پايـان دهنـد    

فارس و درگيري نظامي با ايـران و برخـي اقـدامات     تسليحاتي ايران، حضور نظامي در خليج
ران و هموار كردن زمينه، بـا هـدف اتمـام جنـگ     ديگر، همگي در راستاي اعمال فشار به اي

اي كه در سال  المللي داد به گونه اقدامات امريكا، تا حدودي به جنگ جنبه بين. انجام گرفت
غرب و اروپا و به ميزان كمتري شوروي سابق، در كنار عراق قرار گرفتند و در صحنه  1366

  .ردندديپلماسي و به ويژه صحنه نظامي از اين كشور حمايت ك
كرد كه  گيري مي در اين مقطع، جمهوري اسالمي شكل جديدي از اقدامات نظامي را پي

بسـت رسـيد و انجـام     پس از آن كه جبهة جنوب به نوعي بـن . تا پيش از آن، سابقه نداشت
عمليات در آن جبهه به دليل هوشياري و حساسـيت خـاص دشـمن و عـدم تناسـب تـوان       

و ماشين نظامي عراق، غير ممكن شد، استراتژي عملياتي از نظامي ايران با شرايط آن جبهه 
de  بـا تمـام تـوان بـراي     1366در ايـن راسـتا سـپاه در سـال     . جنوب بـه شـمال تغييـر كـرد    
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اي جديد شكست ديگري را بـه ارتـش عـراق     تالش كرد بار ديگر در جبهه "كسب فرصت"
نگ از طريق سياسي وارد كند تا ماشين ديپلماسي كشور قدرت بيشتري براي حل مسئله ج

، سپاه با انجام عمليـات كـربالي    5از اين رو بالفاصله پس از عمليات كربالي . به دست آورد
نيـز در ايـن جبهـه     1366در شمال سليمانيه وارد جبهة شمال غرب شد و تا آخر سال  10

دست به عمليات زد، در حالي كه، در جنوب نيز مترصد فرصت بود تا در صورت فراهم آمدن 
  .شرايط الزم جهت انجام عملياتي موفقيت آميز، اقدام به تك كند

بست جنوب و لـزوم جلـوگيري از توقـف     با وجود درك مشترك فرماندهان نسبت به بن
در اين ميان، اعـالم آمـادگي   . جنگ، تغيير استراتژي عملياتي از جنوب به شمال آسان نبود

گشـاي   ة شمال غرب، تا حد زيـادي راه قرارگاه رمضان مبني بر امكان پيشبرد جنگ در جبه
اما در اين باره، فرماندهان اجماع نظر نداشـتند و نظـر بسـياري از آنهـا     . وضعيت موجود بود

در . خـورد  ها بيشتر به چشـم مـي   اين مخالفت در سطح فرماندهان عالي و يگان. مخالف بود
  .شود اينجا، به برخي عوامل مؤثر بر انتخاب جبهه شمال اشاره مي

ر طول جنگ تحميلي، انجام عمليات در مناطق غرب و شمال غرب به اشكال گوناگون د
گيرندگان نظامي قرار داشت و  و بيشتر به صورت محدود و ايذايي مورد توجه سپاه و تصميم

ها، حفظ دور عمليـات، تصـرف برخـي ارتفاعـات      داشتن جبهه هدف از اين اقدامات گرم نگه
هـا و   داشـتن يگـان   اي عراق از جنوب، بازسازي و آماده نگهسركوب، فريب دشمن، تجزيه قو

رزمندگان، حفظ استقرار قواي دشمن در منطقه و جلوگيري از حركت آنها به سوي جنوب، 
  .كسب زمان براي بازسازي، سركوب ضدانقالب و ستون پنجم عراق بود

و  رويكرد جديدي به منطقه شمال غرب صورت گرفت كه از نظـر هـدف   1366در سال 
استراتژي عملياتي جنگ از جنوب  1366در سال . گذاري، با دوران قبل تفاوت داشت سرمايه

. هـاي خـود را در آن منطقـه انجـام داد     به شمال غرب تغيير يافـت و سـپاه تمـام عمليـات    
هاي جنوب براي  بست جبهه ترين دليل براي خارج شدن از جنوب و آمدن به شمال، بن مهم

  :اظهار داشت 5اندهي سپاه پس از عمليات كربالي فرم. ادامه نبرد بود
  ».ما در جنوب فاقد ابتكار عمل هستيم«

وي . كرد كار قلمداد مي نيز، شلمچه را به عنوان آخرين راه 4وي پس از عمليات كربالي 
  :گفت 4در جمع فرماندهان سپاه، پس از عمليات كربالي 

تجربة جنگ در جنوب، چون ديگـر تاكتيـك    كار و آخرين ماند به عنوان آخرين راه شلمچه مي«
de  )1(».جديدي نداريم
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دليل ديگري كه موجب پرهيز از عمليات در جنوب و روي آوردن به شمال شد، تضمين 
  :فرمانده سپاه در اين باره گفت. موفقيت در عمليات مورد نظر بود

وفـق نباشـد، عمـل    ما ديگر جايي كه م. رويم كه نشود موفق شد ديگر از اين به بعد جايي نمي«
  )3(».گرديم ما دنبال موفقيت مي )2(.كنيم نمي

فرماندهان سپاه به هيج وجه حاضر نبودند برتري در موازنة نظامي و سياسي جنگ را بـا  
ويژه، آنها در چارچوب استراتژي رسمي كشور مبنـي بـر    به. عمليات ناموفق، از دست بدهند
مندانه و تضمين شده، ماموريت داشتند  شرافتيابي به صلح  عمليات نظامي موفق براي دست

هاي ايـن كشـور را بـيش از     هاي پيروز، عدم كفايت ارتش عراق در حفظ سرزمين با عمليات
از ايـن  . پيش به منصة ظهور رسانده و راه را براي ديپلماسي جمهوري اسالمي هموار سازند

 1366آذر  24رمانده سـپاه در  ف. هاي نظامي بود رو، عمليات موفق و تعيين كننده از اولويت
  :اظهار داشت
اش بيشتر باشد ولـي احتمـال مـوفقيتش كمتـر باشـد و       اگر از دو عمليات، يكي ارزش زميني«

ديگري ارزش زمينش كمتر باشد ولي احتمال موفقيتش بيشتر باشد، ما در اين شرايط، دومي را 
  )4(».كنيم انتخاب مي

تغيير استراتژي جنگ از جنوب به شمال، قرارگاه  از ديگر عوامل مؤثر و تعيين كننده در
هـاي كُـرد معـارض در     و ارتباط بـا گـروه   1364فعال شدن اين قرارگاه از سال . رمضان بود

شمال عراق و نيز حضور نيروهاي اين يگان در داخل خاك عراق، شرايطي را به وجود آورده 
كل جديـدي از جنـگ فـراهم    بود كه امكان گشودن جبهة جديد براي ارتش عراق و آغاز ش

هاي فرماندهان قرارگاه رمضان و تبيين آنهـا از   ها و برداشت عالوه بر اين عوامل، گزارش. شد
. اوضاع داخلي عراق و ارائه آن به فرماندهي سپاه نيز در توجه به استراتژي شمال مؤثر بودند

لف در ابهـام و ترديـد   با اين حال، تغيير استراتژي عملياتي از جنوب به شمال از جهات مخت
هاي جنـوب و نقـش تعيـين كننـده آنهـا در سرنوشـت جنـگ و         اهميت هدف: قرار داشت

گيري و انطباق سازمان رزم سپاه با عمليات در منطقة  هاي سياسي، شكل يابي به هدف دست
جنوب، و در مقابل، عدم اهميت و استراتژيك نبودن منـاطق شـمال غـرب، عـدم آمـادگي      

هـا بـه    ها و قرارگـاه  ناطق براي پشتيباني تك، و عدم اعتقاد فرماندهان يگانهاي اين م عقبه
هـاي نظـامي و انجـام     انجام عمليات در منطقه غرب و شمال غرب به عنوان تمركز فعاليـت 

جـايي اولويـت    هاي جوي و عوامل ديگري از ايـن دسـت، جابـه    عمليات گسترده، محدوديت
deاز اين رو، تغيير اين استراتژي نياز . رو ساخته بود ي روبهجغرافيايي در ادامة جنگ را با دشوار
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. به پشتوانه و چارچوب فكري جديدي داشت تا فرماندهان نسبت به اين تغيير متقاعد شوند
در واقع، ايـن مشـكل در هـر مقطـع از جنـگ كـه ابتكـار جديـدي وارد عرصـه طراحـي و           

فرمانده سـپاه  . يشتري برخوردار بودشد، وجود داشت، اما اين بار، از شدت ب گيري مي تصميم
  :براي حل اين مسئله، از دو طريق اقدام كرد

  .هاي جنوب و عدم امكان انجام عمليات در آنها ترسيم وضعيت جبهه - الف 
بندي جديدي از چگونگي غلبه نظامي بر عراق و شكسـت ايـن رژيـم در     ارائه جمع - ب 

  .امنظم در ادامة نبردجنگ و همچنين، جايگاه منطقه شمال غرب و جنگ ن

  ريزي براي شمال غرب برنامه
ابتدا مقرر شـد كـه دور    1366ريزي انجام شده براي ورود به جبهة شمال در سال  در برنامه

از اين رو براي اولين بار در طول . هاي متوالي، ادامه يابد تك متوقف نشده و با انجام عمليات
ليـات در آن جبهـه و در حـالي كـه هنـوز      دوران جنگ، در فروردين اين سال، نخستين عم

از آنجـا كـه انتخـاب شـمال     . برخي از ارتفاعات شمال غرب پوشيده از برف بـود، آغـاز شـد   
هاي بعـدي نيـز در    سليمانيه و محور ماووت در چارچوب استراتژي شمال قرار داشت، تالش

  .همين منطقه صورت گرفت
ه فصل بهار و تابستان بود، اما تصميم ، ابتدا محدود ب1366ادامه نبرد در شمال در سال 

گرفته شد در پائيز نيز حضور سازمان سپاه در شمال غرب ادامه يابد و در زمستان به جنوب 
ولي همان گونه كه از قبل مشخص بود، شرايط منطقة جنوب مانع از انجام عمليات . بازگردد

كـه تـالش اصـلي سـپاه در     در آن جبهه بود، و به اين دليل، در عمل نيز تصميم گرفته شد 
فرمانده سپاه، پيش از اين نيز چنين تصميمي داشت . در شمال غرب انجام شود 1366سال 

، هفـده تـن از   1366بـدين ترتيـب، در ابتـداي مهرمـاه سـال     . اما آن را به تدريج بيان كـرد 
هاي سـپاه وارد شـمال عـراق شـده و محورهـاي       ها و يگان فرماندهان نيروي زميني، قرارگاه

ديزه، سد دوكان، تنگة سـورداش، تنگـة سـه در، تنگـة قيزلـو، و ارتفاعـات پيرمكـرون،         قلعه
آبسنگران، ازمر، چرماوند، موكبه، قيوان، گوجار، االغلو، دولبشـك، آمـدين و همچنـين سـد     

داغ  دربنديخان، حلبچه، محور سليمانيه، خرمال و نيز ارتفاعات بمو، شاخ خشيك تا محور آق
  )5(.اسايي كردندرا بازديد و شن

ريـزي عمليـات گسـترده در     به بعد، طرح 1366ماه سال  پس از چندي و به ويژه از آبان
deگلف و نيز آذرمـاه در قرارگـاه   ) اهواز(شمال غرب مورد توجه واقع شد و فرماندهان سپاه در 
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بروجردي واقع در حومه شهر بانه، درباره ايـن موضـوع بـه بحـث و بررسـي پرداختنـد كـه        
رش، ماووت، دوپازا، قلعه ديزه، ازمر، آمدين، حلبچه و سـد دوكـان    م، محورهاي گردهسرانجا

مورد توجه بيشتر قرار گرفت و در نهايت، مناطق كركوك، سد دوكان، سـليمانيه، حلبچـه و   
همچنين، براساس اين تصميم ابتدا . انتخاب شدند 1366ديزه براي عمليات اصلي سال  قلعه
شـد تـا امكـان     ع در شرق و غرب رودخانة قلعه چـوالن تصـرف مـي   بايست ارتفاعات واق مي

: اين ارتفاعات عبـارت بودنـد از  . عمليات در محور سد دوكان، سليمانيه و كركوك مهيا شود
  .آمدين، قميش، گوجار، االغلو و دولبشك

هاي مناطق عملياتي،  نكردن عقبه  ترين مانع بر سر راه اجراي استراتژي شمال، آماده مهم
اشتن تجربة عمليات بزرگ زمستاني در شمال و عدم اعتقاد و باور فرمانـدهان نسـبت بـه    ند

به عالوه، شرايط نامساعد آب و هوايي در زمستان و . انجام عمليات اصلي در شمال غرب بود
و بـاالخره،  . كـرد  بندي امور را دچار اختالل مي ريزي و زمان عدم آگاهي از كيفيت آن، برنامه

گيـري عمليـات اصـلي از شـمال      به عنوان يك عامل، موجب شـد كـه جهـت   همين مسئله 
  .سليمانيه به حلبچه و سد دربنديخان تغيير كند

هاي انجام شـده، از ميـان منـاطق مـورد نظـر، عمليـات در        ريزي سرانجام، مطابق برنامه
محورهاي غرب و شرق رودخانة قلعه چوالن، شهر ماووت، ارتفاعـات دوپـازا، حلبچـه و سـد     

  .ربنديخان انجام شد كه با پيشروي و تصرف چند شهر عراق از جمله حلبچه همراه بودد
رسيد، اطالعات مربوط به مسائل  مسئله قابل مالحظه در اين زمينه آن بود كه به نظر مي

مجلـه  . عملياتي استراتژي شمال و محور عمليات افشاء شده است و دشمن از آن آگاه است
  :طي خبري اعالم كرد 1366آذر  9در  الدستور، چاپ انگلستان،

هـاي شـمالي جبهـة جنـگ،      در كوه: دو شاخه خواهد بود] ايران[حمالت زمستان سال جاري «
يك ديپلمـات  . خيز كركوك عراق پيشروي كنند بسيجيان سعي خواهند كرد به سوي شهر نفت

عات مشـرف  خواهيم يك سري ارتفا هدف ما تصرف كركوك نيست بلكه مي": ايران در بن گفت
اين ارتفاعات ما را قادر خواهد ساخت كـه تاسيسـات   . بر دره كركوك را به تصرف خود درآوريم

زمان با ايـن حملـه،    هم ".هاي زمين به زمين مورد حمله قرار دهيم نفتي مهم عراق را با موشك
مخالفين كرد عراقي دست به يك سري حمالت چريكـي عميـق پشـت خطـوط دفـاعي عـراق       

بـار ديگـر سـعي    ] فـاو [احتماالً پاسداران انقالب در منتهي اليه سمت جنوبي جبهه  .خواهند زد
هـاي   منابع اطالعاتي غربي بـا دسترسـي بـه عكـس    . خواهند كرد به طرف بصره پيشروي كنند

de  ».دهند اي تمركز قواي نظامي ايران را در اين بخش مورد تأييد قرار مي ماهواره
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  10كربالي 
  مقدمه

 8در جبهه جنوب و نيز انجام عمليات تكميلي كـربالي   5و  4يات كربالي پس از انجام عمل
از سوي ديگر، نسبت بـه موفقيـت   . در شلمچه، سپاه مصمم بود كه مانع توقف دور تك شود

لذا الزم بود منطقه ديگري براي عمليات انتخاب . ابهام وجود داشت 8كامل عمليات كربالي 
بـه  . صله در جبهه جديد، عمليات ديگـري انجـام شـود   شود تا در صورت عدم موفقيت، بالفا

. كـرد  جايي در منطقه عملياتي را طلب مي عالوه، آغاز فصل بهار و پايان فصل زمستان، جابه
اي باز كرده  ، جبهة شمال غرب در ذهن فرمانده سپاه جاي ويژه1366ضمن آن كه در سال 

  .نمود ضروري مي بنابراين، انجام عمليات در جبهه غرب و شمال غرب. بود

  جايگاه عمليات در استراتژي نظامي ايران
هاي پارتيزاني در داخل خاك عراق، فعاليت  درپي فعال شدن قرارگاه رمضان و انجام عمليات

آنها توانستند اقدامات خود را توسعه دهند و با . اي شد هاي شمال عراق وارد مرحله تازه گروه
منطقه، به كمك نيروهاي قرارگاه رمضان، عرصه را بر توجه به عدم تسلط دولت عراق بر آن 
مشـي سـپاه    ريـزي و خـط   اين وضعيت كه در برنامه. حكومت بعث بيش از پيش تنگ كنند

تـر سـپاه بـه     اي داشت، موجب توجه جـدي  هاي مختلف جايگاه ويژه براي فعال كردن جبهه
اسـتراتژي نظـامي    هاي سپاه بيشتر در چارچوب عمليات 1366منطقة شمال شد و در سال 

فرمانده سپاه در پاسخ به اين پرسـش كـه دليـل انجـام     . شمال غرب و غرب به انجام رسيد
  :عمليات در غرب چيست؟ گفت

جنگ االن و آينده در اين منطقه به اين خاطر است كه بخشي از استراتژي ما در غرب كشـور  «
همان نقشي كـه نفـت و   . استيابي به نفت شمال و تهديد جاده شمالي عراق  است و آن، دست

يعنـي از  . جاده شمال امـروز دارد، همـان نقـش را نفـت بصـره و جـاده جنـوب بـراي مـا دارد         
اي، مهـم   نظراستراتژي جنگ هيچ فرقي بـا هـم ندارنـد و هـر دو بـه عنـوان دو هـدف واسـطه        

  )6(».هستند

  داليل انتخاب منطقه
بسـت   طقة شمال براي عمليات، بنهمان گونه كه گفته شد، يكي از داليل اصلي انتخاب من

deدر اين منطقه دشمن پس از آن كه نقاط مهم و اسـتراتژيك را  . جنگ در جبهه جنوب بود
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هاي ساالنه ايران در  از دست داد، با توجه به عمليات 5و كربالي  8هاي والفجر  در عمليات
تـا مـانع ايـن    جنوب و امكان يك پيروزي ديگر از اين دست، تمام سعي خود را به كار برد 

اي غيـر   پيروزي شود، زيرا در صورت وقوع پيروزي ديگري، توازن نظامي ـ سياسي به گونه 
لذا تشديد استحكامات دفاعي در جبهة جنوب در . كرد قابل جبران به زيان عراق تغيير مي
از اين رو، ورود جدي به منطقه شمال غـرب و انتخـاب   . دستور كار ارتش عراق قرار گرفت

عالوه بـر ايـن،   . اووت قبل از هر چيز نتيجة طبيعي مشكالت جنگ در جنوب بودمنطقه م
مسدود كردن راه ضدانقالب كه محور ماووت يكي از معابر اساسي براي آنها بـود، از جملـه   

همچنـين، درگيـر   . رفـت  به شمار مـي  10علل ديگر براي انتخاب منطقه عملياتي كربالي 
ل مالحظة آن در منطقـه شـمال و مسـلح نبـودن     بودن دشمن در جنوب و عدم حضور قاب

  .زمين، در انتخاب منطقه عملياتي مؤثر بودند

  موقعيت منطقه
تمـام ايـن   . در شمال استان سليمانيه كشور عراق قـرار داشـت   10منطقه عملياتي كربالي 

در زمـين شـرق منطقـه،    . منطقه به جز دو سه قسمت، داراي ارتفاعـات بسـيار بلنـد اسـت    
ارتفاع مشهور منطقـه كـه   . هزاركانيان، كله گاوي، هزار قله و يال ارتباطي قرار داردارتفاعات 

شد، ازمـر نـام دارد كـه در جنـوب      در واقع، حافظ و رده دفاعي شهر سليمانيه محسوب مي
در ميان اين ارتفاعات، ارتفاع گامو، ارتفاع ژاژيله و ارتفاع گـالن،  . رودخانه آوسيول واقع است

ارتفاعات گالن و ژاژيله، در واقع، عارضـه اصـلي   . اي برخوردار بودند وقعيت ويژهاز اهميت و م
اهميت اين دو ارتفاع به دليل حفـظ جـاده مـاووت ـ     . رفتند دفاع از شهر ماووت به شمار مي

سليمانيه بود كه در صورت كنترل نيروهاي ايران بر آن، عقبه دشمن به كلـي مـورد تهديـد    
و، ارتفاعات وراز، سورقالت و كاريزه نيز كه بـر دشـت كـاريزه تسـلط     از اين ر. گرفت قرار مي

يابي به آنها و قرارگـرفتن در پشـت رودخانـه     زيرا نيروهاي مهاجم با دست. دارند، مهم بودند
آوسيول و جناح ديگر آن كه رودخانة قلعه چـوالن بـود، عمـالً نيـروي پاتـك كننـده را بـا        

  .كردند مشكالت اساسي مواجه مي
رش  رب منطقه، رودخانة قلعه چوالن و در جنوب رودخانه زاب الصغير، ارتفاع گـرده در غ
 "سفره"متر به همراه ارتفاع قميش، به دليل اشراف به راه  1132اين قله با ارتفاع . قرار دارد

كه مسير اصلي كردهاي طالباني به داخل ايـران و متقـابالً مسـير اصـلي نيروهـاي قرارگـاه       
deهـاي   همچنـين، رودخانـه  . اك عراق بود، از اهميت زيادي برخوردار بـود رمضان به داخل خ
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شيلر، آوسيول، گالس و قلعه چوالن، در شرق، جنوب، شمال و غرب ـ چهار جنـاح منطقـه    
دو رودخانه گالس و قلعه چوالن در ميان ارتفاعات طالش و . عمومي ـ عملياتي جاري بودند 

  )7(.دهند زاب الصغير را تشكيل مي رش در يكديگر ادغام شده و رودخانه گرده
در منطقه عراق، دو جاده مهم در شرق و غرب منطقه وجود داشت؛ جاده چوارتا ـ بسـن   
و جاده سليمانيه ـ ماووت كه از كنار رودخانه قلعه چوالن و زير ارتفاعات شاخ آمدين و شاخ  

  .شد قشن عبور كرده و به شهر ماووت منتهي مي
) خـاكي (بانه ـ بوالحسن ـ سردشت و جاده   ) خاكي ـ آسفالت (اده در منطقه ايران نيز، ج

اي خاص با محورهـاي ديگـر    شرايط جوي منطقه به گونه. سردشت ـ كوه سير وجود داشت 
اين منطقه در زمستان، داراي سرماي بسيار شديدي است . ها متفاوت بود عملياتي در جبهه

. بارد يابد و برف انبوهي مي ر كاهش ميدرجه زير صف 30كه گاهي دماي هوا در اين فصل به 
  )8(.به همين دليل، حتي تا اواخر فصل بهار، برخي از ارتفاعات پوشيده از برف است

  طرح مانور
  :افزود منطقة انتخاب شده داراي چند ويژگي مهم بود كه بر قوت طراحي تهيه شده مي

آرايش دفاعي دشمن  - 3وسعت عرضي زمين؛  - 2نبود استحكامات و موانع در زمين؛  - 1
  .حضور ضعيف دشمن -  4كه در جهت عكس محور اصلي حمله قرار داشت؛

الحاق با قرارگاه رمضان و نيروهاي اتحاديه (ريزي مانور، مبتني بر هدف عمليات  در طرح
  :بيني شد چهار محور براي انجام حمله پيش) ميهني كردستان عراق در داخل خاك عراق

  )9(.بسن - 4گوجار و قميش؛  - 3چنكاوي؛ هاي  تپه - 2ماووت؛  - 1
. اين محورها با عنوان تالش پشـتيباني و فريـب در طـرح مـانور گنجانـده شـده بودنـد       

آهنگي نيروهاي نامنظم قرارگاه رمضان و  ريزي مانور، هم ترين بعد طرح ترين و ظريف اساسي
ي مـنظم از محـور   اتحاديه ميهني از محور گوجار در غرب رودخانة قلعه چـوالن بـا نيروهـا   

مبتني بر اين تدبير ـ كه از جانب فرمانده سپاه، نـوعي ابتكـار جديـد در جنـگ      . ماووت بود
  بايسـت از داخـل خـاك عـراق     عنوان شد ـ نيروهاي قرارگاه رمضان و اتحاديه ميهنـي مـي   

                                                                 

  آرايش داشت در حالي كه فلش اصلي حمله نيروهـاي خـودي از شـمال بـه جنـوب بـود      ) غربي - شرقي (دشمن در اين منطقه به سمت سوركوه .
نيز بر حساسيت دشـمن در اتخـاذ و    1364در اسفند ماه سال  9انجام عمليات والفجر . چگونگي آرايش دفاعي دشمن، به دليل اهميت شهر چوارتا بود

de  .افزود ت اين تدبير ميتقوي
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عمـل كـرده و پـس از الحـاق بـا      ) رو از روبه(هاي منظم نيز از خاك ايران  و يگان) از پشت(
در مباحث مانور، چهار موضوع بـيش از همـه   . كردند گر، منطقة مورد نظر را تصرف مييكدي

 - 2عبور از رودخانة قلعه چوالن و الحاق محـور مـنظم و محـور نـامنظم؛      - 1: مورد نظر بود
هـا؛   پشتيباني و لجستيك يگـان  - 3احداث جاده تا ارتفاع گالن و اتصال آن به جاده ماووت؛ 

در مجموع، چهار قرارگاه نجف، حمزه،  )10(.حله دوم براي ادامه عملياتهاي مر آمدن يگان - 4
  .بدر و رمضان براي عمليات در نظر گرفته شدند

هـاي   قرارگاه نجف در محور ماووت، قرارگاه حمزه در شـمال رودخانـة گـالس روي تپـه    
ن ارتفاع چنكاوي، قرارگاه بدر در محور بسن روي ارتفاعات كله گاوي، نم نم و در صورت امكا

رت و قرارگاه رمضان در غرب رودخانه قلعه چوالن روي ارتفاعـات گوجـار، قمـيش، االغلـو،     
سازمان رزم سپاه براي انجام اين عمليات، شامل هشت تيپ و . شدند دولبشك وارد عمل مي

نيـز در احتيـاط عمليـات قـرار     ) مجاهدين عراقي(بدر متشكل از  9لشكر  .شش لشكر بود
  .شد زون بر اين، عمليات در دو مرحله انجام مياف )11(.داشت

  وضعيت دشمن
عـدم سـابقه انجـام    . بسيار ضعيف بود 10حضور نيروهاي دشمن در زمين عمليات كربالي 

كه در راستاي تكميل مواضـع   8عمليات منظم در شمال و در جريان بودن عمليات كربالي 
شــمن بــراي ايــن منطقــه گرفــت، مــانع از آن بــود كــه د صــورت مــي 5عمليــات كــربالي 

حتي سپاه يكم عراق كه مسئوليت منطقه را به عهـده داشـت، بـه جـز     . گذاري كند سرمايه
نيروي محدودي، نيروهاي سازماني ارتش را در اين محور به كار نگرفت و از نيروهاي جـاش  

از سوي ديگر، دشمن انجام عمليات در اين جبهه را نه يـك حملـه جـدي    . كرد استفاده مي
با توجه به ايـن داليـل، دشـمن در زمـين محـور      . پنداشت تك پشتيباني از جنوب مي بلكه

  .ماووت فاقد كمترين موانع، استحكامات و آرايش نيرو بود
هـا بودنـد، وارد    هاي مستقل را كه تـابع لشـكرها و سـپاه    عراق، با شروع عمليات، گردان

ق چند گردان كماندويي، تيپ همچنين، عرا. منطقه كرد كه در ابتداي درگيري منهدم شدند
و پياده كوهستاني را  41و  36، 4هاي  و تيپ 502، 114، 28هاي  كماندويي سپاه يكم، تيپ

  )12(.نيز وارد منطقه كرد
                                                                 

 حداكثر توان لشكرها چهار گردان بود.  de
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  شرح عمليات
نيمه شب براي  2زمان حمله به دشمن در محورهاي مختلف يكسان نبود و با آن كه ساعت 

بامـداد در   1:30در محـور بسـن، سـاعت     24:30آغاز عمليات معين شده بود، اما از ساعت 
 2محور قرارگاه نجف و با اندكي تفاوت در محورهاي ديگر، عمليات شروع شد و تـا سـاعت   

كه به علت مسدود بودن گردنه سـير  (بامداد نيروها در تمام محورها ـ به جز محور چنكاوي  
ــ بـه مواضـع دشـمن حملـه      ) كار برسد برف سنگين، يگان عمل كننده نتوانست پايبر اثر 
قرارگاه رمضان نيز توانست روي ارتفاعات گوجار و االغلو مستقر شده و موضعي را كه . كردند

در شـب اول بـه جـز محـور چنكـاوي،      . دشمن در آنجا حضور جدي نداشت، تصـرف كنـد  
  .هاي مرحله اول تصرف شد هدف

هر روز اول، نيروهاي عراقي با اجراي آتش، ارتفاع گالن را بازپس گرفتند اما پس بعد از ظ
  .از ساعتي عقب زده شدند

در ادامه عمليات به تدريج در محور بسـن، ژاژيلـه، چنكـاوي و محـور قرارگـاه رمضـان،       
مشكل اصلي، عدم وجود جاده بـراي توسـعه عمليـات، ورود    . اقدامات تكميلي صورت گرفت

در اين ميان، جاده اهميت بسياري . مرحله دوم و پشتيباني از نيروهاي در خط بود هاي يگان
  .از اين رو، تالش زيادي براي احداث جاده به عمل آمد. داشت

به طور كلي، در محورهاي گالن، ژاژيله، چنكاوي و بسـن، مواضـع تصـرف شـده ميـان      
ه، ارتفاع گالن چند بار بـه  به ويژ. شد رزمندگان اسالم و نيروهاي دشمن دست به دست مي

اين محورها هر كدام رويكرد خاصي را براي آينـده در  . دست نيروهاي خودي و دشمن افتاد
  .دادند كه براي دشمن حساسيت برانگيز بود منطقه عملياتي نشان مي

محور چنكاوي و ژاژيله نشان دهندة فلش الحاق با قرارگاه رمضان بود، و از طرف ديگـر،  
محور بسن نيز حركت به سمت . رفتند ن مقدمه تصرف شهر ماووت به شمار ميژازيله و گال

  )13(.داد چوارتا را نشان مي
تكميل ارتفـاع گـالن و   : در مرحله دوم عمليات، دو اقدام اساسي مدنظر قرار گرفت، اول

بـراي ايـن منظـور،    . برقراري الحاق كامل با قرارگاه رمضـان : دوم. پيشروي روي ارتفاع قشن
هاي مرحله دوم وارد عمل شده و موفق شدند ضمن تكميل ارتفاع گالن، بر روي ارتفاع  يگان

قشن نيز پيشروي كنند، اما به دليل كمبود نيرو و ضعف پشتيباني، ادامه عمليات ميسر نشد 
  .روز، با تصرف اهداف مرحله اول، عمليات به پايان رسيد 10و پس از 
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  نتايج عمليات
ها، زمينه انجام عمليات بعدي بـراي   عمليات ضمن تامين بخشي از هدف در مجموع، در اين

. تصرف شهر ماووت و پيشروي به سوي ارتفاعات مشرف به شهر سليمانيه عراق فـراهم شـد  
تر از همه، پس از اين عمليات، امكان تردد قرارگاه رمضان به داخل خـاك عـراق ـ كـه      مهم

  .بسيار مشكل بود ـ بسيار افزايش يافت
همچنين، به دليل . كيلومتر از خاك عراق آزاد شد 250بيش از  10ر عمليات كربالي د

. هاي مرزي كشور نيز آزاد شـدند  استقرار نيروهاي خودي در خطوط دفاعي، بخشي از زمين
دره، گـالن، نيمـي از ارتفـاع قشـن، يـال       عالوه بر اين، ارتفاعات گلو، سرگاو، بالوسـه، اسـپي  

  .ي و كوه نم نم به تصرف رزمندگان درآمدارتباطي، يال كله گاو

  4نصـــر 

  هدف و جايگاه عمليات در استراتژي نظامي ايران
شرح داده شد، گشودن جبهه جديـد در برابـر    10همان طور كه در جريان عمليات كربالي 

. رفـت  دشمن يكي از اجزاء و اركان استراتژي عملياتي در غرب و شمال غرب بـه شـمار مـي   
پـس از انجـام   . استراتژي، پيشروي گام به گام به سمت استان سليمانيه بـود  ركن ديگر اين

هاي بهار و تابستان همچنان در منطقـه   ، تصميم گرفته شد كه در فصل10عمليات كربالي 
ريزي شد كـه   هايي طرح ها بيشتر در زمين اين عمليات. شمال سليمانيه عمليات انجام گيرد

هاي پراكنده در مناطق ديگـر   به طور جدي از انجام عملياتمطابق استراتژي عملياتي بود و 
  .به اين دليل، تصرف ماووت مورد تصويب قرار گرفت. پرهيز شد

تصرف شهر ماووت و گرفتن اسير به عنوان اهداف عمليات، دو عامل عمدتاً سياسي مورد 
به فرماندهان فرمانده سپاه در مورد اهميت اين دو هدف، خطاب . نظر فرماندهان سپاه بودند

  :عمليات اظهار داشت
هدف اين عمليات گرفتن اسـير بيشـتر و تصـرف شـهر     . برادرها را توجيه كنيد به گرفتن اسير«

  )14(».توانيد اسير بگيريد تا مي. است
از بعد نظامي، استقرار كامل روي ارتفاع ژاژيله و ايجاد زمينـة الزم بـراي تصـرف ارتفـاع     

هاي غرب و  چوالن، به منظور تعقيب استراتژي عمليات نه قلعهرش واقع در غرب رودخا گرده
de  .رفت شمال غرب، هدف اصلي عمليات به شمار مي
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  داليل انتخاب منطقه
 10آورد عمليـات كـربالي    تصرف ارتفاعات ژاژيله، اسپيدار، گالن و چند ارتفاع ديگر دسـت 

شـد، نيازمنـد عمليـات    هايي كه در اين عمليات تصرف آنها ميسـر ن  بودند، ولي تأمين هدف
، از نتـايج  10تكميلي ديگري بود كه بتوان همراه بـا تـامين بعـد نظـامي عمليـات كـربالي       

هـاي   از سوي ديگر، تصرف برخي مواضع، امكان برداشـتن گـام  . مند شد سياسي آن نيز بهره
  .كرد بزرگتر را در منطقة شمال سليمانيه فراهم مي

و دست نيافتن به شهر ماووت از جنبه تبليغاتي، دو عدم تصرف ارتفاع گامو از بعد نظامي 
رفتند، اما فرماندهان تالش كردند در عمليـات   به شمار مي 10ضعف عمده عمليات كربالي 

  .ريزي خود لحاظ كنند ، تأمين اين دو هدف را در برنامه4نصر 
هــاي كارشناســي بســيار، بعــد تبليغــاتي عمليــات محــور  بــدين ترتيــب، پــس از بحــث

عالوه بر . گيري واقع شد و تصرف شهر ماووت در اولويت اصلي براي تبليغ قرار گرفت تصميم
گيرنـدگان   اين، كمبود نيرو، عامل مهمي بود كه انتخاب منطقة كوچك ماووت را به تصـميم 

  .نظامي سپاه تحميل كرد

  موقعيت منطقه
تـرين   وسـته، مهـم  ارتفاعات بلند و پي. در شمال سليمانيه قرار داشت 4منطقه عملياتي نصر 

گامو، هزاركانيـان، بالوكـاوه،   : اين ارتفاعات عبارتند از. روند هاي اين زمين به شمار مي عارضه
و ) داراي سه قلو(قشن ) هايي است كه دو تپه آن به دوقلو معروف است اين ارتفاع داراي تپه(

. انـد  چوالن واقع شـده  اين ارتفاعات در شرق رودخانه قلعه )15(.ارتفاعات گالن، ژاژيله، بالوسه
رش،  گـرده : در غرب رودخانه قشن نيز ارتفاعات برجسته و مهمي وجود دارند كه عبارتند از

چوالن نام دارد كـه   رودخانه مهم اين منطقه، قلعه. ويوالن، قميش، دولبشك، االغلو و گوجار
چند جـاده   عالوه بر اين،. كند زمين منطقه ماووت را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي

ارتباطي در منطقه خودي و دشمن، زمـين منطقـه مـاووت را بـه عقبـه شـهرهاي چوارتـا،        
كردنـد و خطـوط مواصـالتي عقبـه و خـط را تشـكيل        سليمانيه، سردشت و بانه متصل مي

هاي منتهي به خط مقدم، از جاده آسفالتة سليمانيه ـ   در زمين دشمن، كليه جاده. دادند مي
هاي منتهي به خط، از جاده بانـه ـ كـاگر     ند و در منطقه خودي، جادهشد چوارتا منشعب مي

  )16(.ترين جاده در عقبه خودي بود جاده بانه ـ بوالحسن ـ زلي، اصلي. شدند جدا مي
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در منطقه عملياتي، شهر و روستاهاي مسكوني متعددي وجـود دارد كـه در ميـان آنهـا     
كه از شهرهاي قديمي و مشهور كردستان اين شهر . ماووت از قدمت بيشتري برخوردار است

قبـل از ايـن،   . به يك شهر نظامي تبـديل شـد   10رود، پس از عمليات كربالي  به شمار مي
هاي خـود در داخـل خـاك     از اين شهر به عنوان يكي از پايگاه) منافقين(سازمان مجاهدين 
  )17(.كرد عراق استفاده مي

  طرح مانور
لياتي، تصرف شهر ماووت بدون تصرف ارتفاعات مشـرف  با توجه به وضعيت زمين منطقه عم

  :از اين رو، منطقه به چهار محور تقسيم شد. پذير نبود بر آن امكان
ادامـه يـال ارتفـاع قشـن تـا آخـر        - 2و ارتفاع ژاژيله؛ ) بزرگ(يال غربي ارتفاع گالن  - 1
محدوده  - 4؛ )ت دوقلوارتفاعا(يال مير آوه، يال بالوكاوه  - 3و شهر ماووت؛  3و  2و  1هاي  قله

  )18().از بالوسه تا يال غربي قشن(دشت 
مأموريت ) تحت امر قرارگاه نجف(هاي سپاه  براي تصرف اين محورها، به هر يك از يگان

نقـش   4اي داده شد كه در مجموع هشت لشكر و يك تيپ از سپاه در عمليات نصر  جداگانه
نيـز بـراي پشـتيباني و اجـراي آتـش تـك       ذوالفقار سپاه  38همچنين، تيپ زرهي . داشتند

  .انتخاب شد
، نكات تـاكتيكي ارزشـمندي را بـراي    10ريزي عملياتي، تجربة عمليات كربالي  در طرح

روي ارتفاع و گذاشتن فلش از شيار و حمله از  پرهيز از حمله از روبه. ها به ارمغان داشت يگان
ي تپه دوقلـو پـس از تصـرف، چگـونگي     دار عالوه بر اين، مسئله نگه. جناح، از آن جمله بود

و نحوه تثبيت خط دفاعي در جلوي ) در دو مرحله يا يك مرحله(عمليات روي ارتفاع ژاژيله 
نسبت به مورد اخير، دو خـط  . شهر ماووت مباحث ديگري بودند كه مورد توجه قرار گرفتند

  .انتخاب شد) بندي تثبيت هدف در مرحله(دفاعي 
ترين سمت يال ارتفاع  كريز از حاشيه غربي يال قشن به جنوبيدر مرحله اول، احداث خا

به  )20(و در مرحلة دوم، احداث خاكريز از يال غربي ارتفاع يال قشن به دشت بالوسه )19(ژاژيله
ريزي نسبت به آن زياد  مسئله ديگري كه در طرح. عنوان خط نهايي جلوي شهر انتخاب شد

، پس از شكستن خط بود؛ كه با توجه بـه كمبـود   سازي نيروهاي دشمن شد، پاك تأكيد مي
  .ها نشود نيرو، موجب كاهش توان يگان
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  وضعيت دشمن
فاقـد كمتـرين موانـع و     4، محورهاي منطقه عمليـاتي نصـر   10تا پيش از عمليات كربالي 
هاي خـودي   ولي دشمن پس از اين عمليات و حضور مستمر يگان. استحكامات دفاعي بودند

توجه سپاه به اين منطقه پي برد، و بـه ايجـاد خـط و گذاشـتن موانـع در       در آن منطقه، به
  .هاي دفاعي دست زد خط

ايجاد كمين، ميادين مين، سيم خاردار و سنگرهاي اجتماعي از جمله اقدامات دشمن در 
تغيير زمين منطقه بود، كه با توجه بـه اهميـت هريـك از ارتفاعـات، از وسـعت كمتـر و يـا        

به عنوان مثال، روي يال غربي ارتفاع گالن و ارتفاع ژاژيله، موانـع و  . بودندبيشتري برخوردار 
  .آرايش دشمن بيشتر از ساير محورها بود

هاي خودي كه در پي كسب آمادگي  با نزديك شدن زمان عمليات و افزايش تحرك يگان
ر خـط و  بودند، اقدامات دفاعي دشمن نيز افزايش يافت و به مرور زمان، نيروهاي بيشتري د

اي بـود كـه چنـد روز قبـل از عمليـات،       اين وضعيت به گونـه . احتياط منطقه مستقر شدند
پـس از ايـن، دشـمن    . فرماندهي دشمن در منطقه از عمليات در محور ماووت آگاه شده بود

در ايـن ميـان،   . هاي دفاعي و رفع نقـاط ضـعف خـود بـه عمـل آورد      توجه بيشتري به خط
  .ع گالن بودبيشترين حساسيت به ارتفا

بندي دقيق از تحركـات جبهـه خـودي     رغم آن كه دشمن به يك جمع در مجموع، علي
اين هوشياري در اقدامات دشمن مشهود . نرسيده بود، اما از محورهاي عمليات آگاهي داشت

بود؛ اجراي آتش بيشتر روي ارتفاع گالن و سپس ارتفاع قشن ـ كـه در طـرح مـانور جبهـه      
داد كـه دشـمن از هوشـياري     ا داراي چنين تقدمي بودند ـ نشان مـي  ه خودي نيز اين هدف
بدين ترتيب، با فرا رسيدن روز عمليات، فرمانـدهي نيروهـاي عـراق در    . الزم برخوردار است

  .باش داد و به افزايش نيروهاي در خط دست زد ها و خط آماده منطقه به يگان

  آرايش و استعداد دشمن
عـالوه بـر   . از سـپاه يكـم دشـمن بـود     39به عهده لشكر  4مسئوليت منطقه عملياتي نصر 

گـارد  (نيـروي مخصـوص    68و  66،  65هـاي   هاي اين لشكر، چهار تيـپ پيـاده، تيـپ    تيپ
نيز  77و  69،  67هاي توپخانة  و گردان) يك گردان(، تيپ كماندويي سپاه ششم )جمهوري

  )21(.تحت امر آن بودند
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  شرح عمليات
آهنگي در شروع  ها براي رسيدن به اهداف و هم يگان 1366خرداد  30شنبه  از غروب روز سه

ها  پيمايي رزمندگان كه حد آن با توجه به هدف درگيري، نيروهاي خود را حركت داده و راه
امـام   14ها، لشكرهاي  در ميان يگان. از مسافت كمتر و يا بيشتري برخوردار بود، شروع شد

آنهـا بـه دليـل آن كـه     . شتري از خود نشان دادندقدس تحرك بي 105و لشكر ) ع(حسين 
ماموريت تصرف ارتفاع ژاژيله را بر عهده داشتند ـ كه دورترين مسير از نقطه رهايي تا هدف  

آهنگ با محورهاي ديگر،  بود ـ كوشش بيشتري به عمل آوردند تا بتوانند در ساعت مقرر، هم
كمترين مسافت تا هدف را بايـد طـي   ) ع(ابوالفضل  57در مقابل، لشكر . حمله را آغاز كنند

كرد اما آنها نيز با عجله در صدد به دست آوردن آمادگي الزم و رسيدن به خـط دشـمن    مي
موجب شد كه در يك اقدام زودرس، در اولين سـاعت بامـداد   ) تعجيل(همين مسئله . بودند

زمـان مقـرر،   دقيقـه زودتـر از    20نيروهاي اين يگان درگير شده و حدود  1366خرداد  31
  .حمله خود را آغاز كنند
هاي ديگر هنوز به خط دشمن نرسيده بودند و فرماندهي در تماس با  در اين حال، يگان

  .كرد كه در رسيدن به خط دشمن، تسريع كنند به آنها تأكيد مي 2و 1محورهاي 
. شـد  آغاز ")ع(يا امام جعفر صادق "با رمز  4بامداد، عمليات نصر  2سرانجام، در ساعت 

ارتفـاع قشـن را تصـرف كـرد و در      2و  1هاي  كربال خيلي سريع قله 25، لشكر 1در محور 
با شنيدن خبر موفقيت لشكر . مأموريت خود را به پايان رساند 57بامداد لشكر  2:33ساعت 

روي يال ارتفـاع   25كربال، برادر شمخاني، فرمانده نيروي زميني سپاه دستور داد، لشكر  25
  .اين يگان نيز در تكميل مأموريت خود به سوي اين نقطه حركت كرد. شودقشن مستقر 
بر روي يال ) ع(امام حسن  35قدس و  105، )ع(امام حسين  14، لشكرهاي 2در محور 

 2:45تـا سـاعت   ) ع(امام حسـين   14لشكر . غربي ژاژيله و يال غربي قشن وارد عمل شدند
 105كمي پـس از آن، لشـكر   . تصرف كرد خط را شكسته و هدف خود را روي ارتفاع گالن

در اين محور تنها . دشمن را در جنوب ارتفاع ژاژيله تصرف كرد 4و  3، 2، 1هاي  قدس پايگاه
به دليل هوشـياري دشـمن، گـم شـدن نيروهـا و مسـائل ديگـر،        ) ع(امام حسن  35لشكر 

الحـاق  و كـل عمليـات،    2مسـئله مهـم در محـور    . هاي خود را تـأمين كنـد   نتوانست هدف
در . بر روي جاده آسفالت ماووت ـ سورقالت بود) ع(امام حسين  14قدس و  105لشكرهاي 

صورت تحقق اين امر، نيروهاي خودي بر جناح ورودي شـهر مـاووت مسـلط شـده و ميـان      
de  .شد نيز الحاق انجام مي) ع(امام حسن  35قدس و  105لشكرهاي 
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و لشكر قدس با يكديگر الحاق ) ع(ن امام حسي 14در اين حال، صبح روز عمليات لشكر 
و وضـعيت   2اين موفقيت براي پشتيباني محـور  . كردند كه موجب باز شدن جاده گالن شد

در پي اين اقدام، برادر شوشتري، فرماندة قرارگاه نجف بـه  . كلي عمليات بسيار با اهميت بود
نات مورد نياز شـامل  تر امكا برادر الياس حضرتي فرمانده لشكر قدس دستور داد هرچه سريع

هاي مهندسي و غيره را به روي ارتفاع ژاژيلـه منتقـل    مايحتاج تداركاتي، تسليحاتي، دستگاه
پـس از  ) ع(امـام حسـن    35اين دستور در حالي صـادر شـد كـه نيروهـاي لشـكر       )22(.كند

 موفق شده بودند دشمن را از قله اصلي 6:45نابساماني زياد از نيمه شب تا صبح، در ساعت 
  .ژاژيله عقب برانند و بالفاصله با لشكر قدس الحاق كنند

براي تضمين بيشتر موقعيت، قبل از شروع تك، آتش تهيه سنگيني اجرا شد  3در محور 
بالوكاوه را تصرف كرد و سپس دشمن  1596انصارالحسين قله  32و در آغاز درگيري، لشكر 

اميرالمـؤمنين روي   11اين محور، تيـپ  در سمت ديگر . را از انتهاي يال اين ارتفاع عقب زد
  )23(.رش با پيشروي خوب، تپه دوقلو را تصرف كرد يال برده

تنها يكي . هاي مورد نظر تأمين شد در مجموع، با روشن شدن هوا بخش بزرگي از هدف
همچنين، شهر ماووت به طور كامل سقوط نكرد و دشـمن  . دو نقطه در قلة ارتفاع باقي ماند

 57و ) ع(امـام حسـين    14آن حضـور داشـت و مـانع الحـاق لشـكرهاي      در قسمت غربـي  
  .بود) ع(ابوالفضل 
سـازي   سازي غرب شهر، پيشروي در دشت از ژاژيله به سمت جنـوب و عـدم پـاك    پاك

در ارتفاع قشن، دشمن با فشار زياد و . شدند كامل ارتفاع قشن مسائلي بودند كه بايد حل مي
برادر مرتضي قرباني، فرمانده لشكر . بازپس گرفتن آن بود وارد كردن نيروي احتياط، درصدد

  :كربال در تماس با قرارگاه نجف گفت 25
. دشمن دست بردار نيست و آتش شديدي روي مواضع ما دارد. به ما پاتك شده، اما دفع كرديم«

  )24(».تمام فشار دشمن اينجاست
مسلم بن عقيل  59ن، تيپ از سوي ديگر، به دليل اهميت تپه دوقلو و احساس خطر از آ

هـاي از دسـت    اميرالمؤمنين فرستاده شد و دشمن با درك اهميت هـدف  11به كمك تيپ 
 25داده، تعرض اصلي خود را روي ارتفاع قشن متمركز كرد و موجب تزلزل موقعيت لشـكر  

ثاراهللا و  41در چنين وضعيتي، با وجود آن كه فرماندهي در نظر داشت لشكرهاي . كربال شد
مانده مواضع دشمن در غرب شهر ماووت وارد عمل كند، اين  المهدي را براي تصرف باقي 33

de  )25(.كربال در محور ارتفاع قشن اعزام كرد 25ها را براي كمك به لشكر  يگان
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كربال به نيروي كمكي آن است كه بـه دليـل    25نكتة قابل مالحظه در زمينة نياز لشكر 
ها حداكثر دو تا سه گردان در اختيار داشتند، لذا، خيلي سريع بـا مشـكل    نيرو، يگانكمبود 

  .كربال تنها سه گروهان در اختيار داشت 25براي نمونه، لشكر . ادامة ماموريت مواجه شدند
شد به ارتفاع قشن حمله كند، دشمن در  آماده مي ثاراهللا 41سرانجام در حالي كه لشكر

اين ارتفاع را  1كه با آتش متمركز همراه بود، موفق شد سمت چپ تپة  ادامه فشارهاي خود
  .كربال عقب زده شد 25تصرف كند، كه با حمله مجدد نيروهاي لشكر 

در شب دوم، در يك درگيري نزديك و تن به تن، يال قشن به طور كامل تصرف شـد؛ و  
ا دو سرهنگ و تعدادي تن از نيروهاي دشمن به اسارت درآمدند كه در ميان آنه 70طي آن 

المهدي بدون درگيري تا يك كيلومتر  33در دشت بالوسه نيز لشكر . خورد افسر به چشم مي
از اين پس، تمام تالش قرارگاه نجف بر روي احداث خـاكريز در  . جلوتر از شهر پيشروي كرد

  )26(.جلوي شهر و تثبيت مواضع به دست آمده متمركز شد
روز، دشمن به منظور عقب راندن رزمندگان اسالم اقـدام   بعد از تصرف هدفها، طي چند

ها و درك اهميت مواضع تصرف شده، تمام  به انجام چندين پاتك كرد، اما با هوشياري يگان
هـايي از   جبهه خودي بـا آوردن يگـان  1366تير15از اين پس، تا . آنها با شكست مواجه شد

هاي ديگر قرارگاه نجـف، چنـدين    يگان قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه و استفاده از برخي
همچنـين، دشـمن   . عمليات انجام داد تا نقايص محورهاي قشن و تپـه دوقلـو را رفـع كنـد    

با تصـرف   4روز، عمليات نصر  15چندين بار به مواضع خودي پاتك كرد و سرانجام پس از 
  .شهر ماووت و ارتفاعات منطقه پايان يافت

  نتايج عمليات
در ايـن عمليـات عـالوه بـر شـهر مـاووت،       : تايج مناسبي بدست آمدن 4در عمليات نصر 

و دشـت بالوسـه نيـز    ) بالوكاوه(ارتفاعات ژاژيله، قشن، يال غربي ارتفاع گالن، تپه دوقلو 
و آماده شـدن منطقـه    10هاي تصرف شده در عمليات كربالي  تكميل هدف. آزاد شدند

ازمر، از ديگر نتايج مهم عمليـات   شمال سليمانيه براي عمليات بعدي به سمت ارتفاعات
  .بودند 4نصر 

                                                                 

 هاي ديگري نيز از سپاه در عمليات مشاركت داشتند، اما به دليل آن كه مبناي كتاب، گزارش اجمـالي از   هايي كه نام برده شد، يگان عالوه بر يگان
de  .ا آورده نشده استه هاست و از بيان حوادث جزيي اجتناب شده، لذا نام آن يگان عمليات
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درصد منهدم شدند و چندين دستگاه  80تا  20هاي ارتش عراق از  همچنين برخي يگان
تن  100انداز و مهمات به غنيمت گرفته شدند و  تانك و تعداد زيادي اسلحه سبك، خمپاره

  .تن از آنان كشته و زخمي شدند 2200از نيروهاي عراقي اسير و 

  )27(7نصـــر 
  مقدمه

در محور ماووت، قرارگاه نجف، به  4زمان با انجام عمليات نصر  ، هم1366در خرداد ماه سال 
قرارگاه قدس ماموريـت داد تـا در منطقـه عمـومي سردشـت و بـر روي ارتفاعـات جنگلـي         

چهـارقلو بـا   و ) گذاري ارتفاع به وسيله سازمان رزم خودي انجام شده نام(گدار، منافقين   باني
بـراي  . را انجام دهـد  5هدف مسدود كردن تنگه و رسيدن به رودخانه گالس، عمليات نصر 

امـا  . در نظر گرفته شدند) عج(ولي عصر  7و ) ص(حضرت رسول  27اين منظور، لشكرهاي 
ها بـراي انجـام عمليـات كـافي      بررسي منطقه از جنبه عملياتي، روشن ساخت كه اين يگان

از اين رو، منطقه عمليـاتي محـدودتر شـد و ارتفاعـات     . ن بيشتري نياز استنيستند و به توا
فرفري و كله قندي در جنوب ارتفاع دوپازا براي انجام يك تـك محـدود انتخـاب شـدند تـا      

  .زمينه براي عمليات بعدي فراهم شود
تـر   ها، احداث جاده به سمت مرز و فعـال  هدف از انجام اين عمليات، نزديك كردن عقبه

نجف با استعداد سـه   8براي اين منظور، لشكر . ن براي تحركات بعدي در نوار مرزي بودشد
  .گردان وارد عمل شد و اين ارتفاعات را آزاد كرد

 5در خط پدافندي عمليات نصـر  ) ص(حضرت رسول  27، لشكر 5پس از عمليات نصر 
، )ص(ت رسـول  حضـر  27لشكر . الغدير از منطقه دفاع كند 18مستقر شد تا به كمك تيپ 

سپس عمليات بر روي ارتفاع دوپازا را به قرارگاه قدس پيشنهاد كرد، كه با آن موافقت شد، و 
  .در دستور كار قرار گرفت 7بدين ترتيب، عمليات نصر 

  هدف عمليات
خـارج كـردن منطقـة     -1: هاي تاكتيكي ايـن عمليـات عبـارت بودنـد از     ترين هدف مهم

ن و در نتيجه، قطع آتش موثر دشـمن روي منطقـه،   عمومي سردشت از ديد و تير دشم
به دست آوردن جاپـاي مناسـب بـراي     -3ايجاد خط مناسب پدافندي در طول مرز،  -2

de  .هاي بعدي انجام عمليات
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  موقعيت منطقه
اند كه داراي  كيلومتري غرب سردشت و در نوار مرز واقع شده 13سلسله ارتفاعات دوپازا در 

ن سلسـله ارتفاعـات، ارتفـاع بردسـيبان و بلفـت؛ در جنـوب آن       در شمال ايـ . قله هستند 9
قنـدي، فرفـري؛ در شـرق، ارتفاعـات رسـتم آليـان،        الدين، كله ارتفاعات لك لك، شهيد زين

 2791(سلسله ارتفاعات دوپازا . اند ديزه واقع شده رش و در غرب آن، دشت و شهر قلعه كاني
رود كـه تـا مسـافت بسـيار زيـادي روي       ر مـي از بلندترين ارتفاعات اين منطقه به شما) متر

هاي جبهه خودي، ديد و تير دارد و به همين دليل، از لحاظ تسلط بر منطقـه عمـومي    عقبه
  .سردشت از اهميت خاصي براي دشمن، برخوردار بود

  وضعيت دشمن
، گردان 24در آن منطقه، لشكر . منطقه عملياتي در قلمرو سپاه يكم ارتش عراق قرار داشت

عالوه بر اين، چهـار گـردان بـه    . تانك و شش گردان توپخانه، مستقر بودند 30زرهي با  49
  .هاي در خط پشتيباني كنند عنوان احتياط منطقه وظيفه داشتند، از يگان

به دليل اهميت ارتفاعات دوپازا و نقش آن در تسـلط بـر منطقـه دور تـا دور ارتفاعـات،      
افزون بـر ايـن، اسـتفاده از    . فاع دو متر حفر شده بودمتر و به ارت  سانتي 50كانالي به عرض 

استحكامات شامل سيم خاردار، مين و برخي مواضع ديگر خط پدافنـدي دشـمن را بيشـتر    
كه حساسيت بيشتر دشمن را در پي داشت،  5به ويژه پس از عمليات نصر . تقويت كرده بود

هاي آن آگاهي يابد، از اين  كرد، از تحركات خودي در اين محور و هدف تالش مي 24لشكر 
رو نسبت به تك خودي حساسيت داشت و به همين دليـل خـط دشـمن بـا دو گروهـان و      

  .و برخي اقدامات ديگر، تقويت شد 114با تيپ  81جايي تيپ  جابه

  طرح مانور
ترين تدبير عمليـاتي كـه در طـرح مـانور لحـاظ شـد،        به دليل وسعت منطقه عملياتي، مهم

تقسيم سلسله ارتفاعات دوپازا به شمال و جنوب و توجه به جناحين عمليـات ـ بـا در نظـر     
همچنين، مقرر شـد در  . اي ـ بود  گرفتن جناح راست ارتفاع شاهين و جناح چپ يال صخره

اي، هر كدام يـك يگـان وارد    آن، و ارتفاع شاهين و ارتفاع صخره جنوب ارتفاع دوپازا، شمال
از اين رو، تصرف قلة اصلي ارتفاع دوپازا، ارتفاع مقابل آن و ارتفاعات جنـوبي بـه   . عمل شود

deو تصرف محور شمال قله اصلي دوپازا و يال ارتفـاع بلفـت در   ) ص(حضرت رسول  27لشكر 
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هـاي خـود    اين دو يگان پس از تصـرف هـدف  . عاشورا واگذار شد 31سمت خودي به لشكر 
مـراد، يـال    الغدير تپه شاه 18همچنين، مقرر شد تيپ . ديگر الحاق كنند موظف بودند با يك

را تصرف كـرده و جنـاح چـپ عمليـات را     ) شد هاي جنگلي متصل مي كه به تپه(اي  صخره
  .الحاق كند 27تأمين كند؛ سپس بر روي يال دوپازا با لشكر 

نيز در ابتدا ماموريت داده شد كه ارتفـاع شـاهين در شـمال    ) ص(نبي اكرم  29به تيپ 
دوپازا را تصرف كرده و سپس جناح راست عمليات را تأمين كند، اما پس از اطالع قرارگاه از 
هوشياري دشمن و تقويت اين محور، انجام عمليات از آن محور منتفي و مقـرر شـد كـه در    

 31در ايـن مرحلـه، چنانچـه لشـكر     . استفاده شـود ) ص(رم نبي اك 29مرحله دوم، از تيپ 
بايستي از اين موفقيت ) ص(نبي اكرم  29شد، تيپ  عاشورا موفق به انجام مأموريت خود مي
  .كرد استفاده كرده و ارتفاع بلفت را تصرف مي

از سالح شـيميايي اسـتفاده    5در طراحي مانور، به دليل آن كه دشمن در عمليات نصر 
الوه بر صحنه درگيري، شهر سردشت را نيز بمباران كرده بود، به پدافند شـيميايي  كرده و ع

هـا بـا    هـا و قرارگـاه   توجه بيشتري به عمل آمد و مقرر شد، واحدهاي دفاع شـيميايي يگـان  
  .تجهيزات مناسب، آمادگي مقابله با تك شيميايي دشمن را داشته باشند

  سازمان رزم
براي اين منظور به قرارگاه قدس . را به عهده داشت 7ت نصر نيروي زميني سپاه انجام عمليا
 31از ايـن رو، لشـكرهاي   . سازي و انجام عمليات اقـدام كنـد   ماموريت داده شد كه به آماده

الغدير به قرارگـاه   18و ) ص(نبي اكرم  29هاي  و نيز تيپ) ص(حضرت رسول  27عاشورا و 
  .قدس واگذار شدند
  :ده در اين عمليات عبارت بود ازهاي عمل كنن استعداد يگان

  با پنج گردان؛) ص(حضرت رسول  27لشكر  - 
  عاشورا با سه گردان؛ 31لشكر  - 
  الغدير با سه گردان؛ 18تيپ  - 
  .با سه گردان) ص(نبي اكرم  29تيپ  - 

ــاع ضــدهوايي، هــوانيروز، بهــداري و برخــي ديگــر از واحــدهاي    مهندســي، آتــش، دف
  .ان عملياتي، لحاظ شده بودندكننده نيز در سازم پشتيباني
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  شرح عمليات
آغـاز شـد و تـا صـبح، سلسـله       7بامداد، عمليات نصـر   2:30، در ساعت1366مرداد  14در 

اي و يال ارتفـاع دوپـازا بـه تصـرف نيروهـاي       ارتفاعات دوپازا، يال ارتفاع بلفت، ارتفاع صخره
نشـيني   ت، اقدام به عقبدشمن با مشاهده عزم رزمندگان، پس از كمي مقاوم. خودي درآمد

: تنها در دو نقطه دشمن مقاومت بيشتري از خود نشان داد كـه در هـم شكسـته شـد    . كرد
و چهارمين ارتفاع واقع در ) ص(حضرت رسول  27ارتفاع پشت قله اصلي در محدودة لشكر 
  .عاشورا 31منتهي اليه شمالي دوپازا در محور لشكر 

فات بسيار اندك نيروهاي خودي در حين حملـه  مسئله قابل مالحظه در اين عمليات تل
تا صبح عمليات، تنها يك شهيد ) ص(حضرت رسول  27اي كه لشكر  به دشمن بود، به گونه

صبح، دشمن،  10از حدود ساعت . گير شدن دشمن بود دهنده غافل اين مسئله نشان. داشت
تعـرض دشـمن بـه    در اين ميان، آتش و . در چند محور اقدام به پاتك كرد كه سركوب شد

المهـدي   33كرد، از اين رو فرمانده قرارگاه قدس به تيـپ   جناح چپ بيشتر جلب توجه مي
  .الغدير قرار گيرد 18دستور داد، وارد منطقه شده و در كنار تيپ 

، در شـب دوم، مرحلـه دوم عمليـات را بـه     )ص(نبي اكرم  29براساس طرح مانور، تيپ 
و در همان ساعات نخست درگيري موفق شد قلة اصلي  منظور تصرف ارتفاع بلفت آغاز كرد

پس از اين، جنگ براي تصرف ساير مواضع دشمن در ارتفـاع، ادامـه   . اين ارتفاع را آزاد كند
هاي بعدي صورت گرفت و تا صبح، ارتفاع بلفت به  يافت و با كمك آتش پشتيباني، پيشروي

  .طور كامل تصرف شد
دشمن ده بار به ارتفاع بلفت حمله كرد ) 1366مرداد23تا (صبح روز اول و روزهاي بعد 

  .اما تمام آنها با مقاومت رزمندگان اسالم، درهم شكسته شد و منطقة تصرف شده تثبيت شد

  نتايج
روز تالش و حمله به  9هاي مورد نظر تصرف شد و دشمن پس از  در اين عمليات تمام هدف

  .مواضع تصرف شده، نتوانست موفقيتي به دست آورد
تن از نيروي دشمن به اسارت درآمدند و براساس اطالعات به دست  250در اين عمليات 

درصـد متحمـل    60تا  50هاي دشمن كه در منطقه حضور داشتند،  آمده از آنها، كليه يگان
از نيروهـاي خـودي،   ) 1366مرداد  16تا  14(در سه روز نخست عمليات . تلفات شده بودند

de  .ه شهادت رسيدندتن ب 175تن مجروح و  733
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  فشار سياسي، نظامي با هدف پايان دادن به جنگ

المللي نسبت به جنگ  هاي برتر بين دو عامل مهم موجب تغيير نگرش قدرت 1366در سال 
نخسـت،  عامـل  . ايران و عراق و تصميم آنها به مداخله مستقيم و پايان دادن به جنـگ شـد  

  .روي كار آمدن گورباچف در شوروي، و عامل دوم فشار نظامي ايران بر عراق بود
الملـل بـه دليـل بيـنش      هاي قدرت در نظام بين حضور گورباچف بر مسند يكي از قطب

غيرسياستمدارانه او و همچنين غلبه جنبه روشنفكري و گرايش وي به الگوي غرب، موجب 
در ايـن رونـد، بـه دليـل تمايـل گوربـاچف بـه        . شوروي شـد گرايي بيشتر ميان امريكا و  هم

هاي بيرونـي كـه شـوروي درگيـر آن بـود، جـزو        جويي براي مسائل داخلي، حل بحران چاره
مسكو از اين پس حاضر نبود در ميدان مسابقة تسليحاتي . هاي اصلي مسكو قرار گرفت برنامه

  :ا گورباچف اعالم كردلذ. بيش از اين اقتصاد بيمار خود را به نابودي بكشاند
اي  المللي ما با تمركز بـر اقـدامات سـازنده    كنم كه سياست بين من با مسئوليت كامل اعالم مي«

  )28(».شود براي بهبود كشورمان، بيش از هر زمان ديگر با سياست داخلي ما مشخص مي
. ير دادگيري شرايط جديد، معادلة قبلي قدرت، امنيت و منازعه را در خاورميانه تغي شكل

از ايـن رو مـديريت   . شـد  وضعيت جديد، پايان دهندة جنگ سرد بين دو ابرقدرت تلقي مي
  گوربـاچف در ديـدار بـا   . بحران به مشاركت دوجانبـه بـراي حـل بحـران تغييـر جهـت داد      

حافظ اسد در مسكو، او را به همكاري بيشتر براي ايجاد شرايط صلح تشويق كرد و با تاكيـد  
وي و نظام جهاني، اعالم كرد كه مسكو از هيچ اقدام نظامي براي حـل  بر وضعيت جديد شور

امريكا نيز تالش خـود را بـراي كـاهش معارضـات     . منازعه خاورميانه پشتيباني نخواهد كرد
بـوش، در نشسـت مشـترك    . خاورميانه، از جمله حل مناقشات اعراب و اسرائيل آغـاز كـرد  

هاي آتي اين كشـور در   ها و فعاليت بيان هدف نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان امريكا در
  :خاورميانه گفت

  )29(».وقت آن فرا رسيده است كه به نزاع و مناقشات اعراب و اسرائيل خاتمه داد«
، بيـان كننـده شـرايط جديـدي در حـل و فصـل       )سابق(تغيير مواضع امريكا و شوروي 

رت در شـرايط جديـد جهـاني    اي بود كه به طور كامل با چگونگي توزيع قد مناقشات منطقه
ميالدي، افـزايش نقـش    1980به اين ترتيب، در نيمه دوم دهه . آهنگي و انطباق داشت هم

المللـي و خـارج شـدن بسـياري از مناقشـات و       هاي جديـد قـدرت در معـادالت بـين     قطب
deرخدادهاي جهاني از حيطة نفوذ دو ابرقدرت، به همراه تشديد مشكالت اقتصـادي امريكـا و   
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رهبران هر دو ابرقدرت اذعان داشتند كـه ديگـر توانـايي    . ، تفكر نويني را پديد آوردشوروي
بروز اين واقعيـت  . المللي را ندارند تاثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم بر همه رويدادهاي بين
اي از تفاهم و همكـاري در سـطح    جديد به تغيير روابط بين دو ابرقدرت و پيدايش دور تازه

المللي منجر گرديد كه در واگذاري بخشي از مسئوليت حفظ ثبات و امنيت  ناي و بي منطقه
  )30(.المللي از سوي امريكا و شوروي به سازمان ملل متحد تجلي يافت بين

از اين پس به لحاظ تنش زدايي در روابط رهبران دو بلوك و نيز منافع ملي آنهـا، پايـان   
فـارس،   در منطقه خاورميانه و خليج. گرفتاي مورد توجه قرار  هاي منطقه دادن به كشمكش

مسئله اعـراب و اسـرائيل، افغانسـتان و جنـگ     : اي عبارت بودند از هاي منطقه ترين نزاع مهم
  .عراق و ايران

المللي نسـبت بـه جنـگ ايـران و عـراق كـه متـأثر از حضـور          عالوه بر تغيير بينش بين
، ايـران را در آسـتانة   5و كـربالي   8هاي والفجر  گورباچف بود شكست عراق نيز در عمليات

اين در حالي بود كه توان نظامي جمهوري اسالمي . پيروزي سياسي و نظامي بزرگي قرار داد
شديداً كاهش يافته و در صورت ادامة جنگ به شكل سابق، به دليل عدم رشد سازمان رزم و 

به ويژه پس از كربالي اما ارتش عراق هم . مسائل ديگر، قادر به انجام عمليات در جنوب نبود
دچار از هم گسيختگي و نوعي بي اعتمادي به توان خود در مقابله با ايران شده بود؛ ضمن  5

اي ديگـر   هاي بزرگ به گونـه  آن كه بازتاب اين وضعيت در محيط بيروني و در نگرش قدرت
واهي را كه خ ديدند و موج فزاينده اسالم امريكا و غرب منافع حياتي خود را در خطر مي. بود

يافـت، بـراي خـود كـابوس      اي مـي  در صورت سقوط احتمالي عراق، گسترش قابل مالحظه
سـالة   از اين رو در صدد برآمدند كه به هر نحو ممكن به كشمكش هشـت . كردند قلمداد مي

رهبري اين اقدام در دست امريكا بود كه براي تحقـق ايـن مهـم    . ايران و عراق خاتمه دهند
  .كشورهاي عرب منطقه نيز او را همراهي كردند شوروي و اروپا و

مقامات امريكايي براي جلوگيري از شكست عراق و پايان دادن به جنگ دست به انجـام  
هـاي خـود را نيـز در اظهاراتشـان      المللي زدند و هـدف  اي و بين يك ديپلماسي فعال منطقه

اه و عنصري تندرو و افراطي خو واينبرگر وزير دفاع امريكا كه از جناح جمهوري. عنوان كردند
در مورد مخالفت امريكا با پيروزي  1366گيري عليه ايران است، در دوم ارديبهشت   در موضع

  :فارس گفت راني در خليج ايران در جنگ و لزوم آمادگي براي تضمين آزادي كشتي
وند با عوامل كوشش در راه برقراري پي. خواهد كه ايران در جنگ با عراق برنده شود امريكا نمي«

deايم براي رفـت و آمـد دريـايي و تضـمين آزادي      ما كامالً آماده. آميز است ميانه رو در ايران توهم
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  )31(».راني در تنگة هرمز آنچه را كه الزم است انجام دهيم كشتي
  :وي يك روز بعد، در اظهار نظر ديگري گفت

ايران قادر نيست . ست تهيه استهاي ايران، توسط امريكا در د هايي براي حمله به موشك طرح«
  )32(».يك پيروزي نظامي عليه عراق به دست آورد

  :واشنگتن پست در مورد هدف امريكا مبني بر ممانعت از پيروزي نظامي ايران نوشت
  )33(».فارس، به ايران حمله كند راني در خليج امريكا آماده است به بهانه حفاظت از كشتي«

  :در مورد سابقة كمك امريكا به عراق گفتهمچنين، يك مقام امريكايي 
  )34(».ايم يابي داده مدت يك سال، ما اطالعات بسيار مشروحي به عراق در مورد هدف«

هـاي   امريكا براي دست يافتن به هدف خود، ديپلماسي فعالي را در پيش گرفت، و مقـام 
بر اين، در سطح  عالوه. اين كشور سفرهاي متعددي به عراق و كشورهاي منطقه انجام دادند

 1366ارديبهشت و اول خرداد  17در . هاي الزم با شوروي نيز صورت گرفت آهنگي كلي، هم
نيـز يـك هيـأت     1366در ششم خـرداد  . فارس سفر كرد ريچارد مورفي به كشورهاي خليج

هاي مورد نظـر را بررسـي    نفره امريكايي وارد بغداد شد تا اوضاع نظامي عراق و راه 9نظامي 
اين سفر پس از ديدار . فارس آمد بار ديگر ريچارد مورفي به خليج 1366خرداد  12در . كنند

  )35(.اي وزارت امورخارجه شوروي در هلسينكي انجام شد وي با مدير كل بخش خاورميانه
ها كه در شوراي امنيت و مجمع عمـومي سـازمان ملـل نيـز جريـان داشـت،        اين تالش

در ) 1366تيـر   29(مـيالدي   1987ژوئيـه   20در  598ه نام سرانجام منجر به تصويب قطع
در پي آن، اياالت متحده به ديپلماسي خود ادامه داد و در ششـم مـرداد   . شوراي امنيت شد

وي همچنـين در  . جرج شولتز، وزير خارجة امريكا با وزير خارجة عراق مالقـات كـرد   1366
با طـارق   1366آذر  18ديگر در  شولتز بار. فارس سفر كرد به منطقه خليج 1366سوم آبان 

ريچارد مورفي با وزير خارجة عـراق   1366آذر  23همچنين در . وگو كرد عزيز ديدار و گفت
وي يك مـاه و نـيم   . فارس آمد به خليج 1366واينبرگر نيز در اول مهر . ديدار و مذاكره كرد

ه اسـتعفا شـد و   فارس، مجبور ب در خليج) در مرحله اول(بعد در پي شكست سياست امريكا 
به منطقـه سـفر    1366دي  12وزير دفاع جديد نيز در . جاي خود را به فرانك كارلوچي داد

هاي گوناگون  هاي خود، طي نشست ها همچنين براي تسريع در پيشبرد طرح امريكايي. كرد
گرايي در سطح كلي ميان دو قدرت برتر جهان نسـبت بـه    با شوروي تالش كردند نوعي هم

  .ايران و عراق به وجود آيد پايان جنگ
deوزراي امور خارجه دو كشـور دربـاره جزئيـات مسـائل      1366از اين رو، در ششم خرداد 
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مقامـات   )36(.وگو كردند ديگر گفت فارس و ارائه طرحي براي پايان دادن به جنگ با يك خليج
نـد و  با هم ديـدار كرد  1366و هشتم اسفند  1366دو كشور براي اين منظور در ششم تير 

  .جنگ ايران و عراق را مورد بحث و بررسي قرار دادند
، كميتـه  1366در نهـم ارديبهشـت   . اقدام ديگر امريكا، طرح تحريم تسليحاتي ايران بود

روابط خارجي سناي امريكا طرح ممنوعيت فروش هرگونه تجهيزات نظامي و تكنولوژي بـه  
اني داشت و به منزلة فشاري به متحدان البته اين اقدام بيشتر جنبة رو. ايران را تصويب كرد
هـاي   رفت، زيرا عدم فروش سالح و تكنولوژي به ايـران يكـي از سياسـت    امريكا به شمار مي

اياالت متحده چندي بعد تالش كرد تا . ناپذير امريكا در طول جنگ ايران و عراق بود خدشه
يس و كشورهاي اروپايي بـه  در اين راستا، انگل. ساير كشورها نيز از اين سياست پيروي كنند

ولي چين و به ويـژه شـوروي بـا تحـريم تسـليحاتي ايـران       . اين پيشنهاد پاسخ مثبت دادند
يكي از داليل مخالفت شوروي، ايـن مسـئله بـود كـه در جريـان اسـكورت       . مخالفت كردند

هاي كويتي، امريكا با تردستي و مهارت، شوروي را از صـحنه خـارج كـرده و خـود      كش نفت
در هر صورت، مخالفت شـوروي مـانع از   . ي جريان را به طور كامل به دست گرفته بودرهبر

آن بود كه اين طرح در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب برسد و اين مسئله بـه همـراه   
فارس، موجب  سو شدن سياست شوروي با ايران در مقابله با انحصارطلبي امريكا در خليج هم

  . گرايي ميان مواضع ايران و شوروي پديد آيد نوعي هم 1366شد تا در نيمه دوم سال 
بار ديگر امريكا و انگليس طرح تحريم تسليحاتي ايران را مطرح كردند  1366در شهريور 

در اين بـاره جـورج شـولتز نيـز در اول مهـر      . نويس آن به شوراي امنيت تسليم شد و پيش
  :گفت 1366

اي جهـت اعمـال تحـريم     نامـه  امنيت در مـورد قطـع  واشنگتن مشورت با ديگر اعضاي شوراي «
  )37(».تسليحاتي جهان عليه ايران را شدت بخشيده است

اما مخالفت شوروي و ساير عوامل باعث شد كه پنج قدرت بزرگ تصويب اين طرح را به 
ضمن آن كه شوروي به طور مطلق با تحـريم تسـليحاتي ايـران مخـالف      )38(.تعويق بيندازند

  :اعالم كرد 1366آذر25وزير خارجه اين كشور در مورخ معاون . نبود
شوروي به طور اصولي با تحريم تسليحاتي ايران موافق است اما نه با آن سرعتي كه امريكـا آن  «

  )39(».خواهد را مي
گيري تحريم تسليحاتي ايران، طرح ايجـاد محـدوديت    اياالت متحده امريكا، عالوه بر پي

deهـاي   مقامات ايـن كشـور از دولـت   . گيري كرد در روابط تجاري و بازرگاني با ايران را نيز پي
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  .اروپايي و ژاپن خواستند كه روابط خود با ايران را تعديل كنند
زدن به موضوعاتي بود كـه در سـطح جهـاني، افكـار     اقدام ديگر امريكا عليه ايران، دامن 

كرد، يكي از اين مسائل، طرح نقض حقوق بشـر در   عمومي را براي تعرض به ايران آماده مي
  )40(.اي ايران را به اين دليل محكوم كرد الملل طي بيانيه ايران بود كه سازمان عفو بين

فشار نظامي عليـه ايـران را عملـي    به عقيده سپاه براساس شرايط فوق، به زودي امريكا، 
هاي  كش مسئله اسكورت نفت 598نامه  به ويژه آن كه، بالفاصله پس از تصويب قطع. كرد مي

كويتي كه مقدمات آن از قبل چيده شده بود، در دست اقدام بود و ناوهاي امريكـايي آمـاده   
 598نامه  صويب قطعافزون بر اين، پس از ت. شدند تا نخستين اسكورت خود را آغاز كنند مي

به طور كلي آن كه صداي طبل . ارتش امريكا از پشتوانه حقوقي الزم نيز، برخوردار شده بود
رسـيد و فرمانـدهان نظـامي را     فارس با حضور مستقيم امريكا به گـوش مـي   جنگ در خليج

 فرماندهان سپاه به تجزيـه و تحليـل   1366از اين رو، در خرداد سال . متوجه خود كرده بود
محسـن  (در ايـن جلسـه كـه فرمانـده كـل      . هاي مقابله با آن پرداختنـد  شرايط جديد و راه

، قائم مقام )محمد فروزنده(، رييس ستاد كل )حسين عاليي(، فرمانده نيروي دريايي )رضايي
شركت داشـتند،  ) غالمعلي رشيد(و معاون عمليات ستاد كل ) حسيني تاش(نيروي دريايي 

ني هدف و نوع اقدام امريكا، چگونگي مقابله با آن و تهيه تجهيزات و ترين موضوع، يع به مهم
ترين مباحث مطرح شده در  به طور خالصه، به برخي از مهم. امكانات مورد نياز پرداخته شد

  :شود جلسه فرماندهان سپاه اشاره مي
  :برادر حسيني تاش، قائم مقام نيروي دريايي در خصوص اين مباحث گفت

هاي  خواهند امنيت كشتي كه مي] است[د تحرك جديدي در منطقه شروع شده رس به نظر مي«
  ».نفتي عربستان و كويت و صدور نفت آنها را تأمين كنند
  :برادر حسين عاليي، فرمانده نيروي دريايي نيز گفت

رغم ناامني، به صدور نفت اين كشـورها اخـتالل وارد    چون تا حاال علي. فقط صدور نفت نيست«
  ».و توليد نفت اينها از سطح تعيين شده توسط اوپك هم باالتر بوده است … نشده است

  :برادر محسن رضايي فرمانده سپاه اين چنين تحليل كرد
منتهي در . به اين نتيجه رسيده اند كه يك فشار سنگين روي ما بگذارند] ها امريكايي[احتماالً «

بعيد نيسـت كـه    …ارتباط با جنگ است  اين حركات در. اين فشار خودشان نبايد از بين بروند
  ».خواهند تامين را برقرار كنند خواهند به ما حمله كنند، منتهي از قبل مي طرحي دارند و مي

de  :برادر حسيني تاش ادامه داد
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فشار اقتصـادي روي ايـران و    - 1: فارس مطرح است به خليج] ها امريكايي[چند هدف از آمدن «
اي است كه پشـتيبانان عـراق متزلـزل     وضع عراق به گونه - 2ثل؛ ممانعت از سياست مقابله به م

يعني . بايد نشان بدهد كه قوياً حامي عراق است) امريكا(شده اند و براي تحكيم پشتيباني از او، 
فارلين مشـاهده   پشتيباني امريكا را به خصوص بعد از جريان مك) كشورهاي عرب منطقه(اينها 

اگر رونـد جنـگ بـه     - 3. اين مسئله، حضور امريكا در منطقه استالزمة . كرده و متزلزل نشوند
جايي رسيد كه عراق در آستانه سقوط قرار گرفت، نيروهاي امريكا پاي كار باشند و با يك عمـل  

  ».انجام شده مواجه نشوند
  :تاش گفت فرمانده سپاه با تأييد نظر برادر حسيني

اگـر مـا بگـذاريم    . زمان به ضرر ما است گوييد و درست هم هست، در هر سه حال كه شما مي«
  )41(».آرام آرام بيايند، مستقر بشوند، به ضرر ماست) ها امريكايي(اينها 

هاي ايران، هزينه و  هاي وارد شده بر پيكر ارتش عراق، پيروزي از نظر فرمانده سپاه، ضربه
عـراق و  هاي جنـگ بـراي    گذاري كشورهاي خارجي روي عراق، سنگين بودن هزينه سرمايه

ها و كشورهاي عربي در تأمين هزينة جنگ بدون اطمينان به سرنوشت آن، و  ترديد ابرقدرت
نيز كنترل صحنه جنگ و خارج كردن سرنوشت عراق از دسـت ايـران، داليلـي بودنـد كـه      

  .فارس كند امريكا براساس آنها در اين مقطع تصميم گرفت ارتش خود را وارد خليج
ديد و پاسخ نظامي به امريكا، موضـوع ديگـري بـود كـه در ايـن      نحوه مقابله با شرايط ج

  :فرمانده سپاه در اين باره گفت. نشست مورد بررسي قرار گرفت
بـه  [فرمودند، شما زمان ندهيد ] و[صحبتي هم كه اخيراً امام كردند  …زمان به نفع ما نيست «

كنـد، مـا    سـي عمـل نمـي   هايي اسـت، حـاال ك   خوب اينها حرف. كنند اينها ما را له مي] دشمن
كنند، چطور بايـد عبـور كنـيم و     ها و سدهايي كه درست مي بست خودمان بايد ببينيم از اين بن

چيـزي از تـوش در    …در اينجا اگر ما جنگ كوچك بكنيم، به ضررمان خواهد بود . برويم جلو
هـا   ارد، بچـه يعني ما بگوييم يكي دو تا زدن فايـده نـد  . پس ما بايد جنگ بزرگ بكنيم. آيد نمي

يعني بدترين شرايط را بـه  . امريكايي ديدند بزنند، روسي ديدند بزنند. بريزند هرچي ديدند بزنند
راه  …بايد اين راه را انتخاب كنيم . توانيم، در بدترين شرايط بجنگيم اگر مي. آنها تحميل كنيم

مـانع از حملـه بـه    و . حل دوم اين است كه با ايجـاد پدافنـد مـؤثر، فشـار عـراق را كـم بكنـيم       
البته ما قادر به آن نيستيم، زيرا نمي توانيم تحت پوشـش هـوايي،   . هاي خودمان شويم كش نفت

ها كار نداشـته   ها و شوروي كار سوم اين است كه با امريكايي راه. هايمان را ببريم به مقصد كاروان
de. هاي عراق بيشتر نخواهد شداگر مثل گذشته باشد، احتماالً فشار. باشيم و كويت و اينها را بزنيم
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  ».فارس شد چون اقدامات قبلي ما موجب كاهش فشار عراق در خليج
هاي طوالني فرماندهان به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه بايـد از ورود       سرانجام پس از بحث
. فارس جلوگيري كرد و در صورت حضور نظامي، به آنها حمله شود امريكا و شوروي به خليج

  :دامه جلسه افزودفرمانده سپاه در ا
ما بايد به منظور بازدارندگي آنها يا در صورتي كه آمدند، براي وارد آوردن ضربه اساسي به آنها، «

برويم . گيريم كه االن بالفاصله را شروع كنيم حداقل اين نتيجه را مي. [طرح اساسي آماده كنيم
زمان اصالً به نفع ما  …يزند دارند بر …ها بگوييم هرچه  همين االن، سريع، يعني امشب به بچه

  ».]نيست
دستي در مقابله با امريكا بـه عنـوان يـك     وي سپس با اشاره به لزوم ابتكار عمل و پيش

  :ضرورت گفت
ما ببينيم بدترين شرايط چيه؟ بدترين شرايط اين است كه ما در دو فـرض، از جزايـر نتـوانيم    «

كه در اين صورت، توانايي مـا  . ناامن بكند] را آنجا[كه دشمن با بمباران  يكي اين. استفاده بكنيم
. ديگر آن كه بيايد جزاير را اشغال كند]. پذير است ادامة مقابله امكان[توانيم  آيد، اما مي پايين مي

مـانع   …اين ترديدهايي كه در سطح بـاال هسـت    …بايد براي هر دو فرض، طرح آماده بكنيد 
بعـد از انقـالب فقـط در يـك حركـت      . ه نباشـيم يعني بحث اين است كه ما شروع كننـد . است

در بقيه وقايعي كه اتفاق افتاد آنها تا نقطـه آخـرش را   . پيشتازي كرديم و آن النة جاسوسي بود
در . دليلش اين است كه روحيات حاكم مانع از درگيري بـوده اسـت  . رفتند، بعد ما شروع كرديم

ما نبايد جنگ را شروع بكنيم، مـا نمـي    روحيه اين بودكه …غائله منافقين، كردستان، جنگ و 
فارس  جنگ خليج …توانيم جنگ بكنيم، ما توانايي كار را نداريم، لذا نبايد شروع كننده باشيم 

  »…ها هستند  شايد بدتر از آنها باشد چون اينجا ابرقدرت
عالوه بر عدم اجماع نظر ميان مسئوالن سياسي كشور و سپاه در مـورد نحـوه مقابلـه و    

هاي امريكـا در   فارس و نيز روشن نبودن كامل هدف دستي در حمله به امريكا در خليج پيش
فـارس   استراتژي جديد، كمبود امكانات و تجهيزات نيروي دريايي سپاه براي جنگ در خليج

تمـام امكانـات نيـروي دريـايي     . شد انديشي مي نيز مشكل ديگري بود كه بايد براي آن چاره
هـاي دريـايي گرفتـه شـده بـود و       اني، تعدادي لنج كه از قاچـاقچي سپاه به چند قايق سازم

برادر عاليي، فرمانده نيروي دريايي سپاه در اين بـاره  . شد هاي شركت نفت خالصه مي كمك
  :اظهار داشت
de. االن سپاه به هيچ وجه قادر نيست از ساحل بـه جزايـر بـرود و در ميـان جزايـر تـردد نمايـد       «
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فارس، وقتي هوا خوب شد و شرايط جوي  دخانه تردد كنند، و در خليجهاي ما بايد داخل رو قايق
ما بايد بتوانيم در شرايط جوي مختلف، و طوفاني بودن دريا، تردد  …عادي بود وارد عمل شوند 

هـا   بچـه . شـود  رود دريا، دو تكه مي سازد يك بار كه مي هايي كه وزارت سپاه مي قايق )42(.بكنيم
نگراني اين را دارند كه وقتي رفتند وسط دريا، خود اين . دشمن نگراني ندارنداصالً از درگيري با 

  )43(».قايق غرق شود
  :برادر محمد فروزنده، رييس ستاد كل سپاه نيز گفت

. اسـت كـه در خوزسـتان داشـتيم     1359فارس درست مثل مرداد سال  وضع ما االن در خليج«
  )44(».خواهيم تيم، االن هم قايق و امكانات ميجي نياز داش همان طور كه در آن زمان به آرپي

 29در حالي كه جبهة خودي فاقد كمترين آمادگي براي مقابله با وضعيت جديد بود، در 
كـش غـول پيكـر     هاي كويتي برافراشته شـد و نفـت   ، پرچم امريكا بر روي كشتي1366تير 

سـپاه نيـز   . س شـد فـار  بريجتون تحت حفاظت و اسكورت ناوهاي جنگي امريكا، عازم خليج
حملـه بـا   . فـارس شـد   جبهه زمين را تعطيل كرد و با تمام قوا وارد ميـدان نبـرد در خلـيج   

كـش   و سرانجام، با اصابت مـين بـه نفـت   . هاي تندرو، اقدام برجسته در اين شرايط بود قايق
فارس صورت گرفت و يك بار ديگر ابتكار  عظيم الجثه بريجتون، تحول بزرگي در جنگ خليج

اين اقدام در حالي بود كه رزمنـدگان بـدون   . فارس از دست دشمن خارج شد در خليج عمل
هاي تندرو كـه   داشتن حداقل امكانات تنها با اتكا به انگيزة الهي و با نيروهاي مردمي و قايق

هـاي   مسلح به ميني كاتيوشا بودند، در پي درگيري با امريكا بودند و در اين راسـتا، ديـدگاه  
  .رفت راهنماي اطمينان بخشي به شمار مي) ره(امام خميني ضدامريكايي 

كش بريجتون توجه تصميم گيرندگان امريكايي را به خود جلب كرد و  حادثه انفجار نفت
اقدامات آنها را براي مدت كوتاهي به تعويـق انـداخت و در پـي آن، امريكـا بـيش از پـيش       

 1366كه در نيمه دوم مـرداد مـاه    اي درصدد تقويت حضور نظامي در منطقه برآمد به گونه
كش  نفت 1366مرداد20در چنين شرايطي، در . رسيد )45(فروند 24ناوگان ضربتي امريكا به 

ديگري كه متعلق به شركت نفتي امريكايي تكزاكو بود، در خليج عمان با مين برخورد كرد و 
ر وادار كـردن  فـارس، بـه منظـو    هـاي ايرانـي در خلـيج    عراق نيز حمالت خود را عليه هدف
هاي تندرو نيز، هـر روز   در مقابل، قايق. ادامه داد 598نامه  جمهوري اسالمي به پذيرش قطع

هاي بيشتري را كه متعلق به امريكا، كويت، عربستان و انگليس بود، مورد حمله قـرار   كشتي
حادثـه  ها پس از انجام عمليات به سرعت از محل  نكته قابل توجه آن بود كه قايق. دادند مي

de  كردنـد، تـا از   دور شده و بيشتر در كنار جزيره فارسـي پهلـو گرفتـه و خـود را اسـتتار مـي      
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هـاي نيـروي دريـايي ارتـش      مقابله به مثل دشمن در امان باشند و بـه جـاي آنهـا، كشـتي    
از جمله، پس . گرفتند جمهوري اسالمي ايران به دليل عدم تحرك كافي مورد حمله قرار مي

كوپترهاي  ، هلي1366شهريور  30تندرو به كشتي جنتيل بريز انگليس در  هاي از حمله قايق
را منهدم كردند كه با حضـور واينبرگـر، وزيـر    ) ارتش( "ايران اجر"امريكايي روز بعد كشتي 

  :دفاع امريكا غرق شد، واينبرگر گفت
  )46(».ريشه ملت ايران بايد خشكيده شود«

پـس از ايـن   . داد از اوضاع به وجود آمده نشان مـي اين اقدام، اوج خشم و كينه امريكا را 
يـك روز  . حمله امريكا، سپاه مصرانه در پي فرصت مناسبي بود تا به اقدام امريكا پاسخ دهد

  :بعد، فرمانده كل سپاه اظهار داشت
  )47(».اي كاري به اياالت متحده وارد خواهد ساخت ايران به زودي ضربه«

درصدد انجام عمليات خفجـي روي   1366مهر  13ر بر اين اساس، رزمندگان بسيجي د
پـس از آن، در  . فارس برآمدند كه بنا به داليلي ميسـر نشـد   هاي نفت عربستان در خليج چاه
كـوپتر   هاي تندرو حمله كردند و يك فروند هلي كوپترهاي امريكايي به قايق مهرماه هلي 17

ي بنـام سـانگاري بـه وسـيله     كـش امريكـاي   يك نفت 1366مهر  23در . آنها نيز سقوط كرد
موشك كرم ابريشم مورد هدف قرار گرفت و فرداي آن روز، با شـليك يـك فرونـد ديگـر از     

كـه تحـت حفاظـت ناوهـاي      "سي ايـل سـيتي  "كش كويتي  هاي كرم ابريشم، نفت موشك
  .كرد، هدف قرار گرفت امريكايي بود و پرچم امريكا را حمل مي

انجـام گرفـت، بنـا بـه درخواسـت آقـاي هاشـمي        پس از اين حمالت كـه طـي دو روز   
كاخ سفيد نيز در پي حمله موشكي ايران بـه  . رفسنجاني، ادامه حمالت موشكي متوقف شد

گـويي بـه تجـاوز ايـران را بررسـي       هـاي پاسـخ   مهرماه اعالم كرد، راه 24اين دو كشتي، در 
هاي نفتـي ايـران بـه    مهرماه چهار ناوشكن امريكـايي بـه سـكو    27از اين رو در  )48(.كند مي
در پاسخ به اين اقدام امريكا، سه روز بعد اسكله بنـدر  . هاي رشادت و رسالت حمله كردند نام

  .االحمدي كويت با موشك مورد حمله قرار گرفت
رفت،  فارس به شمار مي پس از اين مرحله كه در واقع مرحله دوم جنگ دريايي در خليج

هـاي زمينـي    فـارس بـه جبهـه    تمركز و توجه از خليجشرايط روبه آرامي گذاشت و بار ديگر 
de  .در شمال سليمانيه، جنگ در زمين مجدداً رونق گرفت 8معطوف و با انجام عمليات نصر 
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  8نصـــر 
  مقدمه

هـا و مقابلـه بـه     كش فارس كه موجب تشديد حمالت عراق به نفت درگيري نظامي در خليج
باعث توجه كامل فرماندهي سپاه به آن جبهه مثل ايران و نيز حضور نظامي امريكا شده بود، 

  .و ركود در جبهه زميني شد
با دخالت امريكا، جنگ ايران و عراق به طور محدود، جنبـه   1366حدوداً، از تيرماه سال 

  .المللي به خود گرفت بين
هاي كويتي با ناوهاي اياالت متحده و فشار بيشتر بر روي ايران باعـث   كش اسكورت نفت

و اين رونـد كـه بـا حملـه امريكـا بـه       . فارس فعال شود وي دريايي سپاه در خليجشد كه نير
هاي امريكايي همراه  ها و حمله موشكي ايران به كشتي هاي نفتي ايران، تعرض به كشتي چاه

پس از آن، بارديگر فرماندهان سپاه توجه خود را به جبهه . بود، حدود سه ماه به درازا كشيد
را بـه   8در راستاي استراتژي عملياتي شـمال غـرب، عمليـات نصـر     زميني معطوف كرده و 

  .ريزي كردند عنوان سرپل عمليات بزرگ زمستاني طرح

  موقعيت منطقه
. بر روي آن انجام شد، در شمال سليمانيه واقع شده است 8رش كه عمليات نصر  ارتفاع گرده

همان گونه كـه  . م شده بودانجا 4و نصر  10هاي كربالي  قبل از اين، در اين منطقه عمليات
ها موقعيت منطقه تشريح شده است، ارتفاعات بلند گوجار، قميش، دولبشك،  در اين عمليات

هاي چنكاوي اطراف اين منطقه را در  االغلو، ويوالن، گرده شيالن و نيز دشت هرمدان و تپه
بـه دو بخـش   رودخانه قلعه چوالن، اين منطقـه را  . اند غرب، شمال غرب و جنوب فرا گرفته

كند كه در آن، ارتفاعات گامو، آمدين، ژاژيله، اسپيدار، دوقلو، قشـن،   شرق و غرب تقسيم مي
  .اند و گالن واقع شده

بـه ويـژه در ارتفـاع    (در مجموع، كوهسـتاني بـودن، محـدوديت عقبـه، نداشـتن جـاده       
  .تندرف هاي جغرافيايي منطقه عملياتي به شمار مي و سرما از جمله ويژگي) رش گرده

رفت كه براي ورود  ترين ارتفاع اين منطقه به شمار مي رش مهم عالوه بر اين، ارتفاع گرده
هاي بعدي ميسر  شد تا انجام عمليات به زمين غرب رودخانة قلعه چوالن، بايستي تصرف مي
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  طرح مانور 
عـه چـوالن   قل ريزي عمليات، ابتدا قرار بود، عمليات در منطقه شرق و غرب رودخانة در طرح

ولي به دليل كمبود امكانات از محور شرق رودخانـه و برخـي ديگـر از ارتفاعـات     . انجام شود
رش عمليـات   در نهايت مقرر شد، تنها بـر روي ارتفـاع گـرده   . پوشي شد غرب رودخانه چشم

مسئله كمبود امكانات همواره مشكل اساسي جنگ بود كه در اين مقطع نيز بـه  . انجام شود
هاي مـانور و   ها در بحث اين وضع، بسيار حاد بود و فرماندهان يگان. ود داشتطور خاص وج

اين . كردند پذيرفتن ماموريت، همواره اين مشكل را با جانشين نيروي زميني سپاه مطرح مي
وي كـه  . وضعيت در گزارش مسئول مركز پشتيباني سپاه در غرب به طور كامل آشكار است

ي و حل مشكالت پشتيباني و تداركات عمليـات بـه قرارگـاه    به دستور فرماندهي براي بررس
آمده بود، برخي نكات جزيي را در مورد كمبود امكانات عنوان كرد كه دور از انتظـار بـود؛ او   

  :اين چنين گفت
خودرو و السـتيك، هـيچ چيـز نـداريم،     . دنبال الستيك رفتيم هنوز چيزي دستمان را نگرفته«

وضع روغن و پنير در حال عادي شدن . ا داريم كه بدهكار هستيمه تا هم حواله دست يگان 100
بـادگير سـفارش    …وضع لباس زمستاني خوب نيست، لباس عادي هم، همينطور اسـت  . است

مشـكل  . انـد  داديم ولي دست ما را نگرفته، چكمه خيلي كم است، زنجير چرخ خيلي جزيي داده
. "هـا بـدهيم   خواهيم به ناحيـه  ي داريم، ميچون اعزام سراسر": غمخوار گفت] برادر[پوشاك را 

  ».هيچي نداريم …ضديخ، ماشين آالت، قطعات و  …
  :وي سپس به وضع استحكامات و امكانات موجود اشاره كرده و گفت

رفته بودند پليت بخرند، ولـي  . تا هم در حال بارگيري است 24000. تا پليت داريم 3000االن «
عـدد   300000عدد داريم و  700000گوني سنگر . خبري نبود تا پريروز كه من از تهران آمدم،

تيـرآهن  . تا هم در حال بارگيري اسـت  500تا داريم،  500تراورس . هم در حال بارگيري است
وضع نسبت به گذشته خيلي بهتـر شـده و فـرق    ] در مجموع[ …شاخه داريم، و  50، 14نمره 

  )49(».كرده، ولي خب هنوز هم كمبود هست
ئه اين گزارش و همچنين، به دليل كمبود نيرو، كه باعث شـده بـود لشـكرها و    در پي ارا

هاي مستقل سپاه هركدام تنها حدود دو تا سه گردان نيرو داشته باشند، جانشين نيروي  تيپ
زميني سپاه تصميم گرفت، محور شرق رودخانة قلعه چوالن و نيز ارتفـاع قمـيش در غـرب    

برادر رحيم صفوي در . رش اكتفا شود تنها به ارتفاع گرده رودخانه از طرح مانور حذف شده و
de  :محمد، مسئول پشتيباني مركز غرب، گفت برابر گزارش برادر جان
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را ) قرارگاه نجف(شان  و حاال يكي. بنابراين، هر دو قرارگاه قدس و نجف را نمي توان تامين كرد«
  )50(».شود راه بيندازيم تا ببينيم چه مي

در گذشـته، از آمـادگي    4و نصر  10هاي كربالي  ه دليل انجام عملياتمنطقه عملياتي ب
رش، پس از تصرف آن  ترين مشكل، احداث جاده روي ارتفاع گرده عمده. نسبي برخوردار بود

ها  بود كه در مأموريت مهندسي، تمهيدات الزم براي آن انديشيده شد و براي پشتيباني يگان
قاطر داده شد كه به جـاي خـودرو مـورد     20تا  10حدود تا زمان احداث جاده، به هر يگان 

همچنين، عبور از رودخانه قلعه چوالن مانع ديگر عمليات بود كـه مقـرر   . استفاده قرار گيرد
  .شد مهندسي قرارگاه نجف، بر روي رودخانه پلي احداث كند

ارتفاع بايست بر روي  در محور ديگر عمليات، نيروهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق مي
شدند تا ضـمن تجزيـه    ويوالن كه در شمال ارتفاع گرده رش واقع شده است، وارد عمل مي

  .توان دشمن، راه ورودي قرارگاه رمضان به داخل خاك عراق بيشتر تامين شود

  وضعيت دشمن
هـاي سـازماني و    مسئوليت منطقه عملياتي به عهده سپاه يكم ارتش عراق بود؛ كه بـا يگـان  

ميزان حضور دشـمن در  . كرد رش حفاظت و دفاع مي لشعبي از ارتفاع گردهنيروهاي جيش ا
و از آنجا كه در اواخر پائيز و فصل زمستان، مطابق . شد منطقه، در اين زمان عادي قلمداد مي

شد، دشمن به تدريج  هاي گذشته، عمليات بزرگ ايران در جبهه جنوب انجام مي تجربة سال
از ايـن رو،  . شـد  اما اين نقل و انتقال كند انجام مـي . عزام كردنيروهاي خود را به آن جبهه ا

كه در اوايل بهار همين سال صورت گرفت، حضـور دشـمن در    10برخالف عمليات كربالي 
  .تر بود منطقه بيشتر و سازمان يافته

گيـري و اعمـال    عالوه بر اين، علي رغم اهتمام وافر قرارگاه نجف نسبت به رعايت غافـل 
اتي، به دليل حضور دشمن روي ارتفاع گامو و ارتفاع قميش، اقدامات و نقـل و  حفاظت عملي
هاي خودي در معرض ديد نيروهاي عراقي قرار داشت و به همين دليل، دشـمن   انتقال يگان

اين وضع به طور خاص چند روز قبل از شروع عمليـات، تشـديد   . به طور نسبي هوشيار بود
كانال، احداث سنگر، افزايش موانع مصنوعي و فعاليت شد و نيروهاي در خط دشمن به حفر 

رش، را  هـاي مسـتقر در ارتفـاع گـرده     ها، همچنين، نيروهـاي يگـان   عراقي. كمين پرداختند
de  )51(.افزايش دادند
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  شرح عمليات
عبـداهللا ادركنـي،    بـا رمـز يـا محمـدبن     1366آبان29بامداد  1:16در ساعت  8عمليات نصر 

هـا بـا پـنج تـا      به منظور تك هم آهنگ به مواضع دشمن، يگـان  .ادركني، ادركني، آغاز شد
پيمايي، زير مواضع دشمن استقرار يافتند، بدين ترتيـب، بـا فرمـان حملـه،      هشت ساعت راه

هاي عمل كننده به طور هماهنگ و هم زمان حملـه را شـروع كردنـد و پـس از يـك       يگان
و همچنـين،   1391، 1418، 1426هـاي   هاي خود را بر روي قلـه  ساعت، موفق شدند هدف

در اين ميـان، تنهـا مقـر    . اين تيپ را تصرف كنند 1و مقر گردان  39قرارگاه تاكتيكي تيپ 
با آغاز عمليـات، مهندسـي   . سازي نشد رش پاك در ادامه يال شمال گرده 39تيپ  2گردان 

اي  ل لولـه چوالن و احداث پ نيز اقدام به احداث جاده از پاسگاه پليس به سمت رودخانه قلعه
  .روي اين رودخانه كرد

ابوالفضل پاتك كرد  57به لشكر  39مانده از تيپ  صبح، دشمن با عناصر باقي 5از ساعت 
و به دليل احساس خطر از اين . متر عقب بزند 300و با ادامه اين فشار، توانست اين لشكر را 

ويژه شـهداء، در مقابـل   محور، به اين لشكر ماموريت داده شد تا هنگام ورود نيروهاي لشكر 
لشكر ويژه شهداء نيز مأموريت داشت ادامة يال . دشمن مقاومت كرده و منطقه را حفظ كند

از اين رو، براي كمك و تقويت اين يگان به توپخانه و ادوات دستور . رش را تصرف كند گرده
هداء و صبح به لشكر ويژه ش 5بدين ترتيب، ساعت . داده شد در آن محور اجراي آتش كنند

و تقويت خط دفـاعي   57ولي عصر دستور داده شد كه در پي ادامه ماموريت لشكر  7لشكر 
در اين حال، بار ديگر دشمن اوايل صبح پاتك كـرد  . وارد عمل شوند) ع(امام رضا  21لشكر 

  .پس از اين حمله، در روز اول، تحرك خاصي از دشمن مشاهده نشد. اما اين بار سركوب شد
عبور  57رش، با يك گردان از لشكر  لشكر ويژه شهداء روي ادامه يال گردهدر شب دوم، 

  .كرده و آن را تصرف كرد
 83و  77، 31هـاي   رش، از روز سوم عمليات با تيپ نشيني از گرده ها پس از عقب عراقي

حملـه   2و همچنين بـه قلـه    3و  2هاي  از دو محور به مواضع نيروهاي خودي در ميان قله
  .رزمندگان اسالم آنها را عقب زدند كردند، اما

، نيز نيروهاي اتحاديـه ميهنـي كردسـتان عـراق روي ارتفـاع ويـوالن       1366از سوم آذر 
در پي اين اقدام، دشمن توجه خود را به آن محور معطوف كرد و . عمليات خود را آغاز كردند

ر مجموع عمليـات  د. نشيني كند موفق شد پس از چند روز درگيري اتحاديه را وادار به عقب
de  .پس از يك هفته با موفقيت كامل پايان يافت 8نصر 
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  نتايج عمليات
در . ، به طور صددرصد به هدفهاي خـود دسـت يافتنـد    8رزمندگان اسالم در عمليات نصر 

آن سـوي رودخانـه    رش، يك سرپل مناسب و جاپاي مطمئن در واقع، با تصرف ارتفاع گرده
در اين عمليات، دشمن متحمل تلفات نيروي . قلعه چوالن، براي اقدامات بعدي به دست آمد

 .تن از آنها نيز بـه اسـارت نيروهـاي خـودي درآمدنـد      200انساني و تجهيزات زيادي شد و 
عـالوه  . هاي ديگر دشمن آسيب ديدند و برخي يگان 83و  77، 74، 39هاي  همچنين، تيپ

  )52(.، مقداري از سالح، مهمات و تجهيزات دشمن نيز منهدم و يا به غنيمت گرفته شدبر اين

  ناممكن بودن عمليات در جنوب
  مقدمه

براساس رويه سنتي جبهه، عمليات نظامي در جنوب در فصل زمستان و در غـرب در فصـل   
رگ ساالنه هاي دي، بهمن و اسفند هركدام ظرف زماني عمليات بز ماه. شد تابستان انجام مي

امـا در سـال   . ايران بودند كه در محورهاي مختلف منطقة جنوب به منصـة ظهـور رسـيدند   
، با توجه به شرايط نظامي جبهه جنوب، اين سنّت شكسته شد، زيرا به دليـل تمركـز   1366

هـاي بـزرگ دشـمن، در ايـن سـال، راه كـار        جنگ به مدت شش سال در جنوب و شكست
  .شده باشد، براي اقدام نظامي وجود نداشت مناسبي كه موفقيت آن تضمين

در ) ع(االئمـه   از زمان شروع سلسله طرح هاي عملياتي به نام كربال كه با عمليات ثـامن 
المقدس ادامه يافت، و  آغاز شد و با عمليات طريق القدس، فتح المبين و الي بيت 1360سال 

ليات رمضان آغـاز شـد و بـا    همچنين در دورة پس از فتح خرمشهر كه اقدامات جديد با عم
و  4و كربالي  8هاي والفجر  هاي محدود قدس و نيز عمليات هاي خيبر، بدر، عمليات عمليات

عمليات بزرگ و چندين عمليات محدود در اين منطقة صورت  10در جنوب ادامه يافت،  5
را بـه   هايي كه در خاك عراق ادامه يافت، هركـدام، ابتكـار جديـدي    به ويژه، عمليات. گرفت

هاي نويني استفاده شد كه مجموعة آنها، انباشت تجربه نظامي  نمايش گذاشتند و از تاكتيك
و آشنايي بيشتر با روش جنگ رزمندگان اسالم براي ارتش عراق بود و اين كشور نيز كه بـه  

رسيد  هاي فراوان و تلفات سنگيني را پذيرا شده بود، به نظر مي هاي گوناگون، شكست شكل
ـ آن هم به دليل عدم رشد توان رزمي ايـران در مقايسـه بـا      1366ار در زمستان سال اين ب

اي بر اوضاع مسلط شده است كه انجـام عمليـات موفـق بـه      رشد توان رزمي عراق ـ به گونه 
de  .مانند گذشته ميسر نيست
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فرماندهان سپاه، به دليل نداشتن تجهيزات، تسليحات و لجسـتيك مـورد نيـاز، از سـال     
هر سال ابتكـار جديـدي را وارد صـحنه نبـرد كردنـد و عـراق را وادار        1365تا سال  1362

ساختند با وجود داشتن سالح، تجهيزات و لجستيك فراوان، روش جديدتري را بـراي مهـار   
ورود بـه  . انديشة برتر و انقالبي سپاه و نيز جسارت و شهامت رزمندگان بسيجي، به كار بندد

. گيـر كـرد   ور از اروندرود، عراق را در انتخـاب ميـدان نبـرد غافـل    هورالهويزه، و همچنين عب
اين . گير ساخت نيز ارتش عراق را در زمان و مكان عمليات غافل 5چگونگي عمليات كربالي 

اقدامات طي چهار سال، تدابير دفاعي و گسترش توان رزم ارتش عـراق را از كـار انـداخت و    
رسـيد در   اما به نظر مـي . دولت بغداد تحميل كردهاي پي در پي و استراتژيك را به  شكست

، ابتكار جديدي كه در جبهة جنوب يك بار ديگر عـراق را مغلـوب كنـد، وجـود     1366سال 
نداشت، زيرا در تمام محورهاي استراتژيك اين منطقه، عراق يك بار شكسـت را پذيرفتـه و   

نظامي و سياسي به نفع جمهوري  افزون بر اين، به دليل تغيير موازنة. كارها بسته شده بود راه
حاصل شده بود، پذيرش شكست  5و كربالي  8هاي والفجر  اسالمي كه بيشتر بر اثر عمليات

اي در  ديگري در جبهه جنوب براي عراق قابل تحمل نبود و عواقب ابهام آميز و نگران كننده
ه هيچ وجـه  به جبهه جنوب ب 1366از اين رو، توجه و حساسيت دشمن در سال . پي داشت

هـاي شـلمچه، هـور و فـاو      و در اين ميان، به ويژه جبهـه . هاي قبل نبود قابل مقايسه با سال
جـايي   اي كـه كمتـرين تحـرك و جابـه     بيشتر مورد توجه ارتش عراق قرار داشتند، به گونـه 

العمـل دشـمن مواجـه     نيروهاي خودي در اين محورها، به خصـوص در شـلمچه، بـا عكـس    
دربـاره  . پنداشـتند  هـاي قبـل مـي    را مهم تـر از سـال   1366عمليات سال شد؛ زيرا آنها  مي

  :حساسيت عراق به اقدامات جبهة خودي در جنوب، فرماندهي سپاه، چنين نظري داشت
 …آنجا براي دشمن خيلي حساس است . زد 60در شلمچه گوني تكان خورد دشمن خمپاره «

اگر دشمن در جنوب متوجـه بشـود،    .تر است دشمن نسبت به هور و شلمچه از همه جا حساس
  )53(».توانيم مثل روز روشن است كه نمي

از جمله، بـرادر احمـد كـاظمي، فرمانـده     . تقريباً، بيشتر فرماندهان چنين نظري داشتند
  :اي كه آقاي هاشمي رفسنجاني در آن حضور گفت نجف در جلسه 8لشكر 

كـوپتر، كـل    نفربر، هواپيمـا، هلـي   تانك،. دشمن در منطقه عمومي جنوب توجيه و آماده است«
  )54(».منطقه را تحت كنترل درآورده

  :برادر غالمرضا محرابي، مسئول اطالعات قرارگاه كربال در گزارشي به فرمانده سپاه گفت
deعدد است و االن در ايـن   600تا  450زند به طور عادي روزانه  ميزان منوري كه در شلمچه مي«
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  ».عدد رسيده است 1200تا  950روز به روزانه  20
برادر غالمپور، فرمانده قرارگاه كربال نيـز حساسـيت دشـمن را شـامل محورهـاي ديگـر       

  :دانست جنوب نيز مي
  ».شما آمار فاو و جزيره را هم بگيريد همين است، يك نقطه نيست«

  :برادر حسن دانايي، جانشين قرارگاه كربال گفت
زدند، يك دفعه انگار كه حمله شـده، از سـنگر   بعضي شبها يك دفعه تيربارهايش شروع كردند «

  »…بينيم منور، تيربار و  آييم بيرون مي مي
انجـام عمليـات تـوأم بـا     ) بـرادر غالمپـور  (با ترسيم چنين وضعي، فرمانده قرارگاه كربال 

  )55(.گيري را در جنوب به ويژه در شرق بصره غيرممكن عنوان كرد غافل
هـاي پدافنـدي    كوپتر از تمام خط ولت عراق با هليافزون بر اين، صدام حسين، رييس د

هـا، نقـل و انتقـال،     ارتش در جنوب بازديد كرد و فرماندهان عراقي نيز با دقت، اوضاع خـط 
به عالوه، لشكرهاي گـارد و نيـز   . نيروهاي خودي را زير نظر داشتند …تحرك، شناسايي و 

كي كه فاقد كارايي الزم بودند، و در لشكرهاي زرهي و پياده و مكانيزه عراق به جز تعداد اند
هاي پدافندي قرار داشتند، همه به جبهة جنـوب آمـده و در انتظـار حملـه ايـران       ساير خط

  .برد باش كامل به سر مي نيروي هوايي، هوانيروز و توپخانة ارتش بعث نيز در آماده. بودند
بـه بـروز چنـين    بيني فرمانده سـپاه نسـبت    با وجود اوضاع خاص منطقة جنوب، و پيش

را  5صـورت گرفـت و مطـابق آن، عمليـات كـربالي       4شرايطي كه پس از عمليات كربالي 
چندين محور در  1366آخرين اقدام ممكن در منطقة جنوب عنوان كرده بود، از اوايل سال 

سـازي و شناسـايي در    ها كار آمـاده  جبهه جنوب براي انجام عمليات انتخاب شدند و قرارگاه
هاي العميه و البكر  گيري كردند كه سرانجام، مناطق هور، زيد شلمچه، فاو، و اسكله آنها را پي

اما انجام عمليات در اين مناطق يكي پس از ديگري بـه دليـل   . براي عمليات برگزيده شدند
  .هوشياري دشمن لغو شد

كـه   و فاو به ترتيب تا پائيز و زمستان در دستور كار قرار داشت و با آن عمليات شلمچه
ها خالي و فعاليت  فاو، براي كاهش توجه دشمن، به دستور فرماندهي يك بار به كلي از يگان

                                                                 

 و وجود چند ] دشمن[دست نخوردن آتش، فرماندهي و عقبة «: برادر شمخاني، فرماندة نيروي زميني در مورد داليل لغو عمليات شلمچه اظهار داشت
گيـري، از   وجـود غافـل   عـدم ] و نيـز [دشمن و هوشياري آن ] متعدد[هاي  خط] وجود[العاده،  ، موانع و استحكامات فوق]خودي[محور پاتك، توان كم 

de  )5/8/1366ستاد كل،  26747مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، نوار شماره (       ».گردد عواملي است كه موجب منتفي شدن عمليات شلمچه مي
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انجـام   1364دي  20در آن تعطيل شده بود، اما سرانجام بـه دليـل هوشـياري دشـمن، در     
ضمن آن كه هدف عمليات در فـاو كـه تكميـل خـط پدافنـدي،      . عمليات منتفي اعالم شد

نهــدام دشــمن بــود، در نظــر بيشــتر فرمانــدهان، فاقــد قابليــت  تســلط بــر خورعبــداهللا و ا
  .گذاري بود، از اين رو، وحدت نظر در مورد اهميت و ضرورت انجام آن وجود نداشت سرمايه

قفل شدن راهكار عمليات در جنوب و پيشينة ذهني دشمن نسبت بـه آن، و همچنـين   
ن جبهة براي عمليات زمستاني هاي سپاه به جبهه شمال باعث شد كه اي ورود نيمي از يگان

در اين منطقه، شمال سليمانيه و محور سد دربنديخان و حلبچـه  . ، انتخاب شود1366سال 
گيري  عمليات در منطقة جديد با اين فرض پي. به ترتيب اولويت در دستور كار قرار گرفتند

ت بعدي به ارتش شد كه شايد بتوان با تجزيه دشمن، زمينه الزم را براي وارد آوردن ضربا مي
رسيد، جبهه جنوب همچنان تقـدم خـود را    بنابراين، به نظر مي. عراق در جنوب فراهم آورد

  .اين اولويت براي انجام عمليات بزرگ به شمال تغيير يافت 1366داراست، اما در زمستان 

  نگراني از حمله عراق به فاو

ضـور ارتـش عـراق در    مسئله مهم در رويكرد تصـميم گيـران نظـامي بـه جبهـة شـمال، ح      
هاي سپاه در ايـن جبهـه، عـراق را     رسيد عدم حضور يگان به نظر مي. هاي جنوب بود جبهه

، 1364به ويژه، پس از سـقوط فـاو در بهمـن    . براي حمله به فاو و تصرف آن تحريك نمايد
فرماندهان ارتش عراق همواره مسئله فاو را در ذهن خود مرور كرده و درصدد تصرف دوباره 

هاي موردي را نيـز   بودند و اين هدف را بارها به زبان آوردند و اين اظهارات برخي نگراني آن
اما عادي شـدن اظهـارات فرمانـدهان عـراق و تكـرار      . در بين فرماندهان سپاه در پي داشت

شد كه عراق بتواند روزي بـه   حمالت پياپي جمهوري اسالمي، مانع از تصديق اين تصور مي
ظهارات فرماندهان سپاه نيز در اين باره به جز يك مـورد كـه بـه آن اشـاره     ا. فاو حمله كند

  .اي عميق بود خواهد شد، فاقد پشتوانه
شكل گرفت و به نظر  1366ذهنيت موجود درباره  حمله عراق بيشتر، از نيمه دوم آبان 

حمله رسد، تحليل يكي از مجالت نظامي امريكايي در مورد همكاري امريكا و عراق براي  مي
  .تاثير نبوده است گيري چنين ذهنيتي بي به فاو و مطرح كردن سناريوي آن، در شكل

 تحليل روزنامه امريكايي را چنين عنوان كرد)از مسئوالن سپاه(برادر رسول ياحي ،:  
deها در حال ترجمة  صفحه آورده، كه بچه 20يك مجله نظامي امريكايي جريانِ گرفتن فاو را در «
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هـاي   مجله نوشته، مثالً امريكا بيايد داخل خاك عراق و با كمك ناوچـه و تيـپ   اين. آن هستند
اش بيايد فاو را بگيرد و بعد از آن كه از اين طـرف فشـار آورد، عـراق هـم از آن      تفنگدار دريايي

كمـك خواسـته،   ) امريكا(طرف فشار بياورد، مثالً پل اروند را بزند و به عنوان اين كه عراق از ما 
  )56(».ن كه اين كار را انجام داديم، بالفاصله محل را تخليه كنيمپس از آ

در شـمال   1366عامل مؤثر ديگر در اين رابطه، تصميم به انجام عمليات بزرگ زمستان 
به اين دليل، به طور ضمني برخي فرماندهان از عدم حضور سپاه در جنـوب و احتمـال   . بود

معلي رشـيد در مـورد واكـنش دشـمن نسـبت بـه       برادر غال. حمله عراق به فاو نگران بودند
  :عمليات شمال، به فرماندهي سپاه گفت

شـان تـوي    گويد اينها حمله كند، مي چي كار مي] دشمن[برادر محسن، وقتي بررسي كنيم كه «
فروردين هـم شـد،    15، عيد هم شد، ]شمال غرب[خواهند ما را بكشانند اينجا  مي. جنوب است

هـا را   و توان حمله به مواضع فاو و سـاير جبهـه  [ردان توي دستش گ] جنوب[آنجا  …آن وقت 
  »]!دارد

موضع فرمانده سپاه در اين مقطع در برابر تحليل برادر رشيد ـ كه در ميـان فرمانـدهان    
داد ـ متفاوت بود، وي اعتقادي به حملـه    سپاه بيش از همه احتمال حمله عراق را به فاو مي

در صورت شروع حمله در شـمال سـليمانيه و جـدي شـدن      به نظر وي. عراق به فاو نداشت
اين  )57(.تهديد عليه عراق، ارتش اين كشور از جنوب جاكن شده و به شمال غرب خواهد آمد

رفـت و يكـي از    هاي اصلي تحليل رفتار احتمالي دشمن به شـمار مـي   يافت يكي از مؤلفه ره
يـرا در صـورت تحقـق چنـين     ز. رسيد بست جنگ در جنوب به نظر مي هاي شكستن بن راه

درباره ماندن در جنوب يا رفتن به . شد تحليلي، زمينه براي حمله مجدد در جنوب فراهم مي
  :غرب، برادر غالمعلي رشيد براساس تحليل خود از وضعيت دشمن گفت شمال

  ».بترسيم] 67[گويم بايد جدي از بهار  من مي«
  :اما برادر محسن در پاسخ به وي، اظهار داشت

ادامه دهيد دشـمن سراسـيمه   ] شمال[اينجا ]. جنوب[رويم آنجا  ما اينجا ادامه بدهيد ما ميش«
. فهمد كه چه كاله بزرگي سـرش رفتـه اسـت    اسفند و فروردين مي]. شمال غرب[آيد اينجا  مي

  )58(».هركاري كرديد تا قبل از اسفند بكنيد …اسفند خطرناك است 
، مسئول اطالعـات و عمليـات قرارگـاه كـربال، از دو     عالوه بر اين، برادر غالمرضا محرابي

  :وي گفت. سمت فاو بود كشي دشمن به پناهندة عراقي خبري را نقل كرد كه حاكي از ستون
deيـك سـتون    …اينها گفتند وقتي ما از ابوالخصـيب آمـديم   . دو نفر از چيالت پناهنده داشتيم«
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تاي آن را من ديدم، از بغداد  50- 40فقط  كه 72عظيمي از نيرو و تقريباً تعداد زيادي تانك تي 
فـاو  ] مـا [گفتـه بودنـد كـه مقصـد     ] هـا  پناهنده[يعني آنها به اينها . به مقصد فاو حركت كردند

  )59(».است
ثاراهللا در گزارشي  41ها نيز برادر قاسم سليماني، فرمانده لشكر  در ميان فرماندهان يگان

ت فاو در جنوب ارائه كرد، بـه احتمـال حملـه    كه به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد عمليا
  :كند عراق به فاو چنين اشاره مي

در جهـت هجـوم، همـه    ) فـاو (دشـمن اينجـا   . در جهت پدافند ما هم هست) فاو(اين عمليات «
هـيچ بعيـد    …دهـيم   ما احتمال حمله دشمن را به اينجـا مـي  . نيروهايش را توجيه كرده است
  )60(».نيست كه دشمن حمله بكند

تر  ، فرمانده سپاه نيز احتمال حملة عراق به فاو را جدي2المقدس  در آستانه عمليات بيت
وي در مورد واكنش دشمن نسبت به پيشروي رزمندگان اسالم بـه سـمت سـد    . فرض كرد

  :دوكان يا شهر سليمانيه گفت
بخواهـد  . افتـد  برسيم، دشمن در ابهام و ترديد مـي ) ارتفاعات االغلو و دولبشك(اگر ما به اينجا «

نيروهاي جنوب را به اين طرف بياورد، از جنوب ترس دارد و كراهت هم دارد كه جنگ در غرب 
نمي آيـد ولـي   ) شمال غرب(اگر از جنوب خيالش راحت نشود، به اين طرف . به او تحميل شود

وب وقتي آيد غرب، يا او هم در جن يا مي: اينجا دو احتمال دارد. كنيم بيند كه ما پيشروي مي مي
  )61(».كند بيند ما نيستيم، حمله مي مي

  :اظهار داشت 1366اسفند  3ايشان همچنين در 
اما ديديم دشمن از دهـم  ). شمال غرب(خواستيم غالمپور، فرمانده كربال را بياوريم اينجا  ما مي«

  )62(».كند حمله مي] در جنوب[تا بيستم اسفند وقتي بفهمد ما در جنوب كاري نداريم، 
هاي نجف، قدس و نيروي زميني،  همچنين، در جلسه فرمانده سپاه با فرماندهان قرارگاه

  :نصر به برادر محسن رضايي گفت 5برادر قاليباف فرمانده لشكر 
گفتند، بابا مگر اين نيست كه در شلمچه ما وجب  گويند آقا محسن؟ مي دانيد چه مي ها مي بچه«

شويم؟ مـا همـان يـك وجـب، يـك       درب و داغون ميشويد،  دهيم، شهيد مي به وجب خون مي
  ».آييم نمي) شمال غرب(اينجا ] اما[دهيم  وجب شهيد مي

  :فرمانده سپاه نيز در پاسخ وي اظهار داشت
اگـر بخـواهيم    …يك استثناء بـود  ) 5كربالي (خب ديگه، اون يك وجب هم نيست؛ شلمچه «

deبعد هم خطـر   …تان را از دست بدهيم يعني اين كه بايد تمام طول زمس. اينجا عمليات نكنيم
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حمله نكنيم هم براي جنـوب  ] در شمال غرب[يعني از اسفند به بعد اگر ما . براي جنوب هست
كـه دشـمن    براي اين. مان اينجا باشند و هم براي اينجا خطر است خطر است، اگر همه نيروهاي

همه جا را ] در جنوب[من االن دش …داريم ] ي[امسال ما يك وضع اضطرار. آيد فهمد و مي مي
. ، ديگر ابتكار عمل هم نمي توانيم در جنوب داشته باشـيم ]است[داند، فكر حمله ما را كرده  مي

منطقه شمال (يك جايي نيست كه حمله نكرده باشيم، به همه جا در جنوب حمله كرديم، اينجا 
  ».داريداگر عمل نشود، خالصه بدانيد كه تا پايان بهار وضع خوبي ن) سليمانيه

با وجود مطرح شدن مسئله حمله احتمالي عراق به فاو و اظهاراتي كه در اين زمينه بيان 
شد، تحليل مشخصي در اظهارات فرماندهان سپاه كه مبناي اقـدام قـرار گرفتـه و در مـورد     

و بعضـي اظهـارات   . شـد   حمله عراق به فاو، آغازگر يك استراتژي جديد باشد، مشاهده نمـي 
در ايـن ميـان، بـرادر غالمعلـي رشـيد بـيش از       . ط برخي فرماندهان عنوان شدپراكنده توس

  .سايرين نسبت به اين مسئله نگران بود
  

  عمليات بزرگ زمستاني

  2المقدس   بيت

  مقدمه
رش در غـرب رودخانـه قلعـه چـوالن، سـرپل و زمينـه        و تصرف ارتفاع گرده 8عمليات نصر 

توان گفت، بدون انجـام آن   مي. فراهم ساخت 2س المقد مناسبي را براي انجام عمليات بيت
اين عمليات در شـرايط جـوي   . ميسر نبود 2المقدس  ريزي براي عمليات بيت عمليات، طرح

بـه عـالوه، از نظـر وضـعيت زمـين، عقبـه، انطبـاق روحيـه         . شد نامناسب بايستي انجام مي
خـالء و كمبودهـاي   غرب و مسـائلي از ايـن دسـت،     فرماندهان و رزمندگان با محيط شمال

  .اساسي وجود داشت

                                                                 

 اصلي شدن جبهـه  نگرش جديد به جنگ و : 2المقدس  مطالب اين بخش با استفاده از سند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، خالصة گزارش، بيت
de  .شمال غرب نوشته حسين اردستاني، تهيه شده است
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  اهداف و طرح مانور
در شمال سليمانيه قـرار داشـت و شـامل منطقـه عمـومي       2منطقه عملياتي بيت المقدس 

. شـد  دشت هرمدان و ارتفاعات ويوالن، گوجار، قميش، دولبشك، االغلو و ارتفاع آمدين مـي 
ملياتي و بـا هـدف كنتـرل    اين عمليات به منظور پيشروي به سمت جنوب و غرب منطقه ع

اين اهداف . شهر سليمانيه و نزديك شدن به سد دوكان در منطقه قلعه ديزه طرح ريزي شد
هاي  در مرحله اول، بايد ارتفاعات ويوالن، دشت هرمدان، يال. يافت در چند مرحله تحقق مي
و تسـلط داشـت، و   هاي مقابل اين ارتفاع كه بر ارتفاع و تنگه االغل ابتداي ارتفاع گوجار و يال

در . شـد  نيز ارتفاعات االغلو، قميش و دولبشك به همراه تنگه دولبشك ـ االغلو تصـرف مـي   
مرحله دوم، بنا به وضعيت موجود، نيروها بايستي به طرف ارتفاعات موكبه و قيوان پيشروي 

ل البته، مراح. يافت كردند؛ و سپس در مرحله سوم، عمليات به سمت سد دوكان ادامه مي مي
يابي بـه   شد كه وضعيت دشمن و زمان بندي دست دوم و سوم عمليات، در صورتي انجام مي

  .شد رفت و خللي در آن ايجاد نمي اهداف مرحله اول، طبق برنامه تعيين شده پيش مي
  

  سازمان رزم
وضع خاص جغرافيايي منطقه عملياتي و وجود رودخانة قلعه چوالن ميان ارتفـاع آمـدين و   

لبشك، االغلو و قميش، عمالً منطقه عمليـات را بـه دو محـور جداگانـه تقسـيم      ارتفاعات دو
سازي و انجام عمليـات در منطقـه، دو قرارگـاه در نظـر      كرد، به همين دليل، جهت آماده مي

كرد، تا هدايت عمليات به  هاي عمل كننده ايجاب مي عالوه بر اين، كثرت يگان. گرفته شدند
هـاي نجـف و    بنـابراين، قرارگـاه  . مانده و دو قرارگاه گذاشته شودطور جداگانه به عهدة دو فر

قرارگاه نجف در محور . انتخاب شدند 2المقدس  سازي و انجام عمليات بيت قدس براي آماده
  .قميش و قرارگاه قدس در محور آمدين، اقدامات خود را آغاز كردند

هاي زير كـار شناسـايي و    نگردان و با يگا 47در محور آمدين، قرارگاه قدس با استعداد 
  :سازي منطقه را آغاز كرد آماده

 31با هشـت گـردان؛   ) ص(حضرت رسول  27گردان؛  15سيدالشهدا، با  10لشكرهاي 
 57قـدس بـا پـنج گـردان؛      52انصارالحسين با هفـت گـردان؛    32عاشورا با هشت گردان؛ 

  .روهان تانك خشاياررمضان با دو گ 20با چهار گردان و تيپ زرهي ) ع(حضرت ابوالفضل 
deهـاي زيـر    گردان و با تركيبـي از يگـان   57در محور قميش نيز، قرارگاه نجف با استعداد 
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  :سازي منطقه را آغاز كرد اقدامات شناسايي و آماده
گردان؛  10با) ع(امام رضا  21پاسداران با شش گردان؛  6گردان؛  12نصر با  5لشكرهاي 

الغدير با پـنج گـردان؛    18با پنج گردان؛ ) عج(قائم  12هاي  شهدا، با شش گردان و تيپ 55
  .فتح با پنج گردان 48با هشت گردان؛ ) ع(امام حسن  35

گردان رسيد كه با توجـه بـه    104يگان به  15در مجموع، استعداد دو قرارگاه با حضور 
  .ها تعيين شد ها و يگان محورهاي عمليات، مأموريت هر يك از قرارگاه

هـا، كـار    ها و بررسي جزئيات بيشتر طـرح مـانور، يگـان    ين مأموريت يگانزمان با تعي هم
اگـر چـه   . سازي منطقه و نيروها را آغـاز كردنـد   شناسايي وضعيت دشمن در منطقه و آماده

سازي منطقه و حضور نيروها در محورهاي عمليات به دليل شرايط سخت منطقـه بـه    آماده
م نشده بود، اما با وجود مشـكالت فـراوان،   گرفت و شرايط مطلوب فراه آهستگي صورت مي

  .آماده انجام عمليات شدند 1366دي  25ها در  يگان

  شرح عمليات
با رمـز يـازهرا آغـاز     1366دي 25نيمه شب جمعه  1:15در ساعت  2المقدس  عمليات بيت

هاي قرارگاه نجف و سپس قرارگاه قدس در سه محور ويوالن،  در اين عمليات ابتدا يگان. شد
قرارگاه قدس در . دشت عمومي هرمدان و ارتفاع مهم قميش به مواضع دشمن حمله كردند

هاي انتهايي ارتفاع قميش وارد عمل  انصارالحسين، براي تصرف يال 32محور آمدين با لشكر 
هـاي بعـدي روي ارتفـاع     هاي قمـيش، يگـان   در اين محور، قرار بود، پس از تصرف يال. شد

ه دليل پيچيدگي و استحكام مواضع دشمن در ايـن بخـش، نيروهـا    آمدين عمل كنند، اما ب
هاي ارتفاع قميش و ابتداي ارتفاع آمدين ميسر نشدند  موفق به تصرف خطوط دشمن در يال

در اين حال، با شروع درگيري در نقـاط ديگـر عمليـات،    . و انجام آن به شب بعد موكول شد
بودن مسيرهاي تعيين شده و طـوالني   نيروهاي خودي با وجود سرماي شديد، صعب العبور

در ايـن ميـان، مشـكل    . بودن آنها، موفق شدند منطقه و سنگرهاي دشمن را تصـرف كننـد  
عاشورا بود؛ اين يگان به دليل عدم  31عمده بر روي ارتفاع قميش در محور مربوط به لشكر 

كامـل تـأمين    شناسايي كافي و خستگي مفرط نيروها، ابتدا نتوانست اهداف خود را به طـور 
، مواضع دشـمن  )ع(كار لشكر سيدالشهدا  كند، اما پس از چند ساعت تاخير، با استفاده از راه

پاسداران توانست نيمـي از ارتفـاع ويـوالن را     6در محور ديگر عمليات، لشكر . را تصرف كرد
de  مشكل اصلي درعدم تصرف كامل اين ارتفاع و نقاط ديگر، عدم تـوان نيروهـاي  . تصرف كند
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صـبح،   9به هر صـورت، تـا سـاعت    . در ارتفاعات بود  خودي در عبور از پوشش سنگين برف
 18و تيـپ  ) ع(امـام حسـن    35نصر، تيـپ   5دشت عمومي هرمدان با تالش توسط لشكر 

نيز به طور كامل به دسـت   10سازي شد و ارتفاع قميش در محور لشكر  الغدير به كلي پاك
عاشورا، تصرف كامل قله اصلي ارتفاع، و الحاق كامـل   31در محدودة لشكر . مندگان افتادرز

هاي ارتفاع قميش را به طـور   لشكر انصار نيز توانست يال. هاي هم جوار انجام نگرفت با يگان
  .هاي آن مستقر شود كامل تصرف كرده و در پايين يال

انه و مدبرانه قرارگاه نجف براي ورود با روشن شدن هوا، جبهه خودي در پي اقدام شجاع
هـاي   به تنگه قميش و پشت سرگذاردن مواضع دشمن، در يك خيز حساب شده از درگيري

پراكنده و از دست دادن زمان فارغ شده و با حضور نيروهاي خـودي در درون تنگـه، پشـت    
دام از سـوي ديگـر، بـا ايـن اقـ     . ارتفاع قميش، مواضع دشمن از سمت دهكده متزلـزل شـد  

نيروهاي دشمن از ارتفاعات گوجار و گالله فرار كردند، كه به دليل سرماي شديد، تعدادي از 
تن نيز پس از سرازير شدن از گوجار در سمت  250ها يخ زدند؛ و بيش از  آنها در ميان برف

 31در اين حـال، لشـكر   . گورده به اسارت نيروهاي اتحاديه ميهني كردستان عراق درآمدند
نيز قبل از ورود قرارگاه نجف به داخل تنگه، موفق شد قلّـه اصـلي ارتفـاع قمـيش را     عاشورا 

و به اين ترتيب، جبهه خودي در پايـان روز اول عمليـات توانسـت درون تنگـه     . تصرف كند
سيدالشهدا بر روي ارتفاع قميش كه مشـرف   10همچنين حضور لشكر . قميش استقرار يابد

شك و االغلـو بـود، تـأمين مهمـي بـراي جلـوگيري از تعـرض        بر تنگة مابين دو ارتفاع دولب
  .رفت احتمالي دشمن به شمار مي

در مجموع، با استقرار نيروهاي خودي در نقاط ياد شده، دشمن در روز نخست عمليات، 
سيدالشـهدا، مواضـع    10تحرك خاصي از خود نشان نداد و با احساس خطر از حضور لشكر 

در اين جبهه به دليل حساسيت خاصي كه وجود . تقويت كردخود را در پوزة ارتفاع قميش 
سيدالشهدا با وجـود   10داشت، دشمن تا پايان روز چندين بار اقدام به پاتك كرد، اما لشكر 

عـالوه  . رساني به خط، توانست حمالت دشمن را دفع كند كمبود مهمات و مشكالت تدارك
تحركـاتي از خـود نشـان داد كـه بـا       انصارالحسين نيز 32بر اين، دشمن در محدودة لشكر 

  .واكنش از سوي نيروهاي اين لشكر، دفع شد
عاشـورا خـود را از    31نصـر و   5در شب دوم و در ادامه مرحله اول عمليات، لشـكرهاي  

در . درون تنگه جلو كشيده و بر روي تپه يال گوجار، نرسيده به تنگه االغلو، مسـتقر شـدند  
deل دور بودن مسير و مسدود شدن جـاده كـه در اثـر نقـل و     اين مرحله، قرارگاه نجف به دلي
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قرارگـاه  . انتقال نيروها به وجود آمده بود، آمادگي الزم را براي ادامـه عمليـات كسـب نكـرد    
قدس نيز به دليل عدم آمادگي لشكر سيدالشهدا و تأخير در رسيدن نيروهاي اين لشكر بـه  

  .ق به ادامة عمليات در شب دوم نشدصبح به طول انجاميد ـ موف 4منطقه ـ كه تا ساعت 
قرارگاه قدس عالوه بر تصرف ارتفاع قميش، تسلط بر ارتفاع آمدين را نيز بر عهده داشت، 

هـاي   حضرت ابوالفضـل گـردان   57قدس و  52حضرت رسول،  27در اين محور لشكرهاي 
وهـاي  خود را تا جلوي شهر ماووت آورده بودند، تا پس از شكستن خط آمدين به دست نير

قلعـه در انتهـاي سـمت راسـت      انصارالحسين، بر روي اين ارتفاع و نيز ارتفاع باش 32لشكر 
ارتفاع آمدين وارد عمل شوند اما لشكر انصارالحسين موفق به شكستن كامـل خـط نشـد و    

  .حداكثر در دو نقطه موفق شد خط را بشكند
وهاي دشمن در خط اول و انصارالحسين به دليل باقي ماندن نير 32به اين ترتيب، لشكر 

سازي كامل اين خط و نيز تهديد اين يگان از پشت، مجبور شد بـه مواضـع اوليـه     عدم پاك
بنابراين، سه لشكر ياد شده كه منتظر نتيجه كار لشكر انصارالحسين بودند، بر . خود باز گردد

. رداندنداثر آتش دشمن، متحمل چند شهيد و مجروح شدند و نيروهاي خود را به عقب بازگ
اين وضع ادامة عمليات در محور آمدين را منتفي كرد، زيرا با توجه به هدف اصلي عمليـات  

ادامه آن از اين ) تصرف ارتفاعات دولبشك و االغلو و سپس تصرف ارتفاعات موكبه و قيوان(
 6لذا، در ايـن شـب تنهـا لشـكر     . شد سمت باعث تجزيه و كاهش توان نيروهاي خودي مي

  .مانده ارتفاع ويوالن را نيز به تصرف خود درآورد ارد عمل شد و باقيپاسداران و
ها كه در شب دوم عمليات  آهنگي يگان پس از رفع مشكالتي از قبيل عدم آمادگي و ناهم

با آمادگي بيشـتري وارد عمـل    31و  10،  5وجود داشت، در شب سوم عمليات، لشكرهاي 
ات و قبل از صعود بـه ارتفـاع دولبشـك، تعـداد     سيدالشهدا در ابتداي عملي 10لشكر . شدند

روي خود ديـد، ولـي موفـق شـد      زيادي از نيروهاي دشمن را در ابتداي تنگة دولبشك روبه
اما همين مسئله زمان مناسب را از اين يگـان گرفـت و   . اي از آنها را منهدم كند بخش عمده

هدا نتوانسـت از ارتفـاع   سيدالشـ  10باعث تحليل نيروهاي عمل كننده شد، در نتيجه لشكر 
در سمت راست، لشكر عاشورا خيلي سريع توانست به قلـه  . اي را تصرف كند دولبشك نقطه

تأمين جناح . اصلي ارتفاع االغلو رسيده و نيمي از بخش جنوبي اين ارتفاع را نيز تصرف كند
ضـور جـدي   اين يگان توانست با استفاده از عدم ح. لشكر عاشورا نيز به عهده لشكر نصر بود

در ايـن  . دشمن و خالي بودن زمين منطقه از موانع، خود را تا انتهـاي يـال گوجـار برسـاند    
de  هـاي شـركت كننـده در عمليـات،     هنگام، عالوه بر فشارهاي دشمن و سرماي شديد، يگـان 
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هاي قرارگاه نجف كه در عمق منطقه نفوذ كرده بودند، دچار يك مشكل اساسي  به ويژه يگان
عاشـورا نسـبت بـه     31لشـكر  . ن عدم وجود جاده براي پشتيباني نيروها بـود شده بودند و آ

  .هاي ديگر، از اين ناحيه، بيشتر دچار از هم گسيختگي در خط و عقبه شد يگان
تا ظهر روز سوم عمليات، وضع خط ـ همان گونه كه ذكـر شـد ـ در جهـت پيشـروي و       

عاشورا بر قسمت اعظم ارتفاع  31 توسعه مواضع به دست آمده بود و با توجه به حضور لشكر
االغلو، فرماندهي عمليات در اين انديشه بود كه با انجام حركتي دوراني، از ارتفاع االغلـو بـه   

اما ساعتي بعد دشمن بـا تـوان   . سمت تنگه دولبشك، عقبه نيروهاي دشمن را مسدود كند
تاهي تمام ارتفاع االغلو عاشورا حمله كرد و در مدت كو 31اي به مواضع لشكر  قابل مالحظه

تن از نيروهاي لشكر نصر كـه بـر روي انتهـاي يـال      400در پي اين اقدام، . را بازپس گرفت
ايـن وضـعيت باعـث اضـطراب در اردوگـاه      . گوجار مستقر بودند به محاصره دشمن درآمدند

 آهنگي نيروهاي طالباني، نيروهاي محاصـره  متعاقب اين مسئله، سعي شد با هم. خودي شد
اما با تاريك شدن هوا، قائم مقام لشكر، نيروها . اي در داخل عراق منتقل شوند شده به منطقه

كش ارتفاع گوجار به عقب باز گرداند و جبهة خـودي را از يـك حادثـه و تهديـد      را از سينه
  .جدي رهانيد

 از. تر معضل ارتفاعات االغلو و دولبشك ضرورت يافـت  با بروز اين حادثه، پايان سريع
هـاي   رش بـراي پشـتيباني يگـان    سوي ديگر، عقبه نامناسب و جاده بسيار ناهنجار گرده

با گذشت چنـد روز  . عمل كننده، در تحقق اهداف عمليات مشكالتي به وجود آورده بود
هـاي   تر شدن دشمن نسبت به جهت حمله نيروهاي خـودي، يگـان   از عمليات و حساس

قابل، توان نيروهاي خودي به طور محسوسـي  در م. بيشتري از دشمن وارد منطقه شدند
گـوي   هاي موجـود نيـز پاسـخ    كاهش يافته بود؛ و عقبه  بر اثر بارش برف سنگين و سرما

باوجود ايـن شـرايط، تنهـا يـك     . هاي الزم براي ادامة عمليات نبودند تدارك و پشتيباني
زمـان دشـمن دچـار    زيـرا تـا ايـن    . نقطه اميد باقي مانده بود و آن عبور از ارتفاعات بود

. سردرگمي بوده و نتوانسته بود خطوط و استحكامات الزم را بر روي ارتفاعات ايجاد كند
لذا، اين اعتقاد وجود داشت كه تا جبهه موجود بسته نشده است، بايد به سـرعت از ايـن   

نكته ديگر اين كه، هنوز براي توان موجود دشمن حسابي بـاز نشـده   . ارتفاعات عبور كرد
با توجه به شرايط موجود، تصميم گرفته شد در شب چهارم يك بار ديگر از اين رو، بود، 

  .هاي گوجار حمله شود به ارتفاعات االغلو و دولبشك و يال
de  نشيني قبلي لشكر عاشورا از ارتفـاع االغلـو، قرارگـاه نجـف بـه      در اين شب، در پي عقب
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در  .در روي ايـن ارتفـاع حملـه كنـد    فتح دستور داد تا بار ديگر به مواضع دشمن  48تيپ 
فتح اقدام به پيشروي كرد و تا روي قلة اصلي ارتفاع االغلـو پـيش    48عصر همان روز، تيپ 

قائم نيز در اين شب مأموريت داشت از ابتداي دهانة تنگـه االغلـو بـه سـمت      12تيپ . رفت
ودي را عالوه تنگه دولبشك حركت كند و با زدن خاكريزي در دهانه تنگة دولبشك، خط خ

اما با وجود تمام تـدابير بـه كـار گرفتـه     . بر ارتفاع االغلو به سمت جلوي تنگه گسترش دهد
نشـيني خـود را، بـه اطـالع      شده، اين يگان موفق به تثبيت خط نشد و صبح فردا خبر عقب

 فتح كه تا نزديك ظهر ارتفاع االغلو را در دست داشت، بر اثر 48تيپ . قرارگاه مركزي رساند
حمله دشمن و مشكالت خاصي كه وجود داشت، به عقب بازگشت و براي دومين بار، تصرف 

سيدالشهدا نيز در نيمه شب چهارم مورد حمله دشمن قرار  10لشكر . ارتفاع االغلو ناكام ماند
  .گرفت ولي موفق به دفع آن شد

ليـات تـا   در پي بروز اين حوادث كه دور از انتظار بود، خوشبيني نسـبت بـه توسـعه عم   
ارتفاعات موكبه و قيوان كه از بعـدازظهر روز دوم در انديشـه فرمانـدهي عمليـات مشـاهده      

شد، دچار ترديد و ابهام شد و عدم تصرف كامل دو ارتفاع االغلو و دولبشك كه براي ادامة  مي
كارهاي عمليات بزرگ در  كم اين تصور را ايجاد كرد كه راه عمليات نقش كليدي داشتند، كم

ها بـود كـه بـر اثـر بـارش بـرف        نكته ديگر، وضعيت خاص يگان. ن محور بسته شده استاي
به وجـود  ) تنها جادة تداركاتي منطقه(رش  سنگين و سرماي شديد و بسته شدن جادة گرده

هـاي مناسـب بـراي اسـتراحت      وضعيت نامناسب زمين منطقه و عدم وجود عقبـه . آمده بود
. د كه در عدم موفقيـت عمليـات نقـش اساسـي داشـتند     نيروها از جمله عوامل ديگري بودن

درباره شرايط نامناسب عمليات برادر شوشتري، فرماندة قرارگاه نجف به برادر محسن رضايي 
  :گفت

ها خوب  ولي روحيه …ها تو زمين خيس و گلي خوابيده بودند، صورت گلي، لباس گلي و  بچه«
  ».است

  :نيز گفتسيدالشهدا  10برادر فضلي فرماندة لشكر 
اند، ديگه توان برايشان نمانـده و   خيس شده] حسابي[ها  يك جو، كه بچه: جنگ اينجا دوتاست«

  »…يكي ديگر 
                                                                 

  فـتح، ابتـدا ارتفـاع االغلـو را      48نصر انجام شد، نيروهايي از تيپ  5در عمليات قرارگاه نجف كه بيشتر با قصد رهايي نيروهاي محاصره شده لشكر
de  .سازي كردند و سپس با بخش ديگري از نيروها وارد تنگه شدند پاك
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براي نمونـه، نيروهـا، مسـير چهـار كيلـومتري جـادة       . ها نيز بسيار وخيم بود وضع جاده
ه از بـا خودروهـاي تويوتـا كـ     …ها، شيب بسيار تند، عرض كـم و   رش را به دليل پيچ گرده

. پيمودنـد  استحكام، قدرت و سرعت قابل توجهي برخوردار بودند در پنج تا شش ساعت مـي 
عالوه بر اين، كافي نبودن توان نيروها براي حمله دوباره، به دليل نبود عقبه و عدم شناسايي 

  .ساعت به تأخير انداخت 48مواضع دشمن، حمله مجدد به ارتفاعات االغلو و دولبشك را 
كه گفته شد، تصرف اين ارتفاع براي ادامه عمليـات امـري حيـاتي بـود، بـه       همان گونه

همين دليل، براي ادامة عمليات ابتدا قرار شد شب ششم انتخاب شود، امـا بـه دليـل عـدم     
  .ها، عمليات يك شب ديگر به تأخير افتاد آمادگي كامل يگان

د بود، بايـد تـوان الزم   قرارگاه قدس معتق: براي انجام مرحلة سوم دو نظريه وجود داشت
ايجاد شود و حمله بعدي با توان و قدرت بيشتري صورت گيرد تا مسئله ارتفاعات دولبشـك  

در مقابل، قرارگاه نجف اعتقاد داشت، در صورت حملـه نكـردن و   . و االغلو به كلي حل شود
زند،  مي تأخير بيشتر، دشمن خود را باز يافته و به ايجاد موانع و استحكامات پدافندي دست

  .پذير نخواهد بود كه در اين صورت، ادامة عمليات با كسب توان بيشتر نيز امكان
اي را پيشنهاد كرد كـه تـا حـدودي نظريـة دو      در اين حال، فرماندهي كل راه حل ميانه

ايشان معتقد بود كه هم بايد با قدرت بيشتر حمله كرد و هم بـراي  . كرد قرارگاه را تأمين مي
در هر صورت، تمايل فرماندهي كل بيشتر متوجه نظرية . ه فرصت وجود داردحمله، يك هفت

  .قرارگاه نجف بود
با توجه به مباحث مطرح شدة، ادامة عمليات در روز ششم بار ديگر تا آستانة لغو شـدن  

شد، عمليات يك شب ديگر نيز به تعويق خواهد افتاد، در  پيش رفت و در حالي كه تصور مي
 27حمله جديد طرحي ارائه شد كه طي آن قرار شد، قرارگاه قدس با لشكر شب هفتم براي 
 52سـپس لشـكر   . به ارتفاع دولبشك و تنگه متصل به آن حمله كنـد ) ص(حضرت رسول 

بايست يال سـمت   نيز مي 57لشكر . قدس در روز بعد، عمليات را تا انتهاي ارتفاع ادامه دهد
ين مانور، محورهاي پيشروي دو قرارگاه تغيير يافت و با ا. كرد چپ ارتفاع االغلو را تصرف مي

در ايـن مرحلـه از عمليـات،    . سمت چپ ارتفاع االغلو و تنگة آن به قرارگاه قدس واگذار شد
عاشورا، ابتداي ارتفاع االغلـو تـا قلـة اصـلي آن را      31قرارگاه نجف مأموريت داشت، با لشكر 

هاي ارتفاع گوجار را كه تهديدي  نيز يال) ع(امام حسن  35نصر و تيپ  5تامين كند و لشكر 
نيـز بـه عنـوان    ) ع(امـام رضـا    21لشـكر  . شدند، تصرف كنند براي تنگه االغلو محسوب مي

de  .عاشورا را تا انتهاي ارتفاع ادامه دهد 31احتياط قرارگاه، موظف بود، مأموريت لشكر 
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  شرح عمليات شب هفتم
. بامـداد آغـاز شـد    13:15درگيري از سـاعت  . دهاي مورد نظر آماده عمليات شدن كليه يگان

سازي دهانة تنگه االغلو شد و پيشروي خود را  نصر در ابتداي درگيري، موفق به پاك 5لشكر 
نيز با سرعت غيرقابل وصفي، جلوتر از ساير ) ع(ابوالفضل  57لشكر . به داخل تنگه آغاز كرد

ي كرده و به موازات قلـه اصـلي ايـن    هاي سمت چپ ارتفاع االغلو پيشرو ها بر روي يال يگان
لشكر عاشورا پس از چهار تا پنج ساعت تالش مداوم، موفق . ها مستقر شد ارتفاع، بر روي يال

تـر آن   شد، مقاومت دشمن را شكسته با دور زدن آنها، بر روي قله اصلي ارتفاع و قلة پـايين 
و . ع گوجـار اسـتقرار يافـت   نيز بر روي يال پايين ارتفا) ع(امام حسن  35تيپ . مستقر شود

نزديك صبح توانست خط را به دهانـة تنگـه االغلـو    ) ص(حضرت رسول  27باالخره، لشكر 
  .وصل كند

بـر همـين اسـاس،    . ها در شب هفتم تا حدودي مطلـوب بـود   در مجموع، عمليات يگان
كرد، ضمن حفظ مواضع تصـرف شـده تـا پايـان روز، در شـب       فرماندهي عمليات تالش مي

هـا ارتفـاع    سـازي شـود و سـپس يكـي از يگـان      ابتدا ارتفاع االغلو به طور كامل پاكهشتم، 
دقيقة صـبح از قرارگـاه نجـف خبـر      9:55دولبشك را از طرف عقبة آن دور بزند اما ساعت 

در اين شرايط، . نشيني شده است رسيد كه لشكر عاشورا بر اثر حمله دشمن، مجبور به عقب
نيز از يـال  ) ع(ابوالفضل  57نشيني كند و لشكر  داي تنگه عقبنيز مجبور شد به ابت 5لشكر 

اين يگان در شب . بر باالي گوجار باقي ماند) ع(امام حسن  35تنها، تيپ . االغلو عقب كشيد
ماندة مواضع دشمن حمله كردند، اما نتوانست تمام آنها را  قائم به باقي 12بعد به همراه تيپ 

حركت نيز در شب بعد ناكام ماند و دشمن توانسـت ايـن دو   سرانجام، اين . سازي كنند پاك
در اين وضعيت فرماندهي در اصـرار  . هاي مشرف بر تنگة االغلو عقب براند يگان را نيز از يال

هـا و   لذا، عمليات متوقف شد تـا در فرصـت مناسـب، عقبـه    . به ادامه حمله تجديد نظر كرد
هـاي عمـل كننـده را در     جموع، ناكامي يگـان در م. هاي مورد نياز عمليات آماده شوند جاده

  :توان اين چنين برشمرد آخرين مرحله عمليات، مي
هـاي بيشـتر و شناسـايي     ها و پـاي كـار آمـدن گـردان     زمان كم، براي آمادگي يگان - 1
نداشتن جاده براي  - 3زمان كم كه موجب شد، ادوات مورد نياز پاي كار نرسند؛  - 2تر؛  كامل

عدم وجود استحكامات بر روي ارتفاع االغلـو؛   - 4يرو در زمان مورد نظر؛ رسيدن امكانات و ن
حضور دو  - 7هاي حمله خودي؛  پي بردن دشمن به فلش - 6عدم وجود آتش پشتيباني؛  - 5

de  .تيپ از لشكر گارد جمهوري عراق
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ريزي براي ادامه عمليـات در منطقـة شـمال     پس از توقف عمليات در شب هفتم، برنامه
هاي بسيار، سرانجام منطقـة عمـومي    پس از بحث. گيري شد جديت بيشتري پي سليمانيه با

حلبچه و سد دربنديخان براي ادامه عمليات زمستاني در شمال غرب، مناسب تشخيص داده 
در اين منطقه صورت گرفت كه تمام اهـداف   10عمليات والفجر  1366شد و در اسفند ماه 

  .مورد نظر به دست آمد

  ل مؤثر بر نتيجه عملياتبررسي برخي عوام

  آتش
اين مسئله . هاي برجسته در طول عمليات، كمبود آتش توپخانه در منطقه بود از جمله ضعف

پس از . شد كه بر اثر تغيير فلش مانور به وجود آمده بود عمدتاً از وضع خاص زمين ناشي مي
محور آمدين، و  عدم موفقيت عمليات در شب دوم و در پي آن، منتفي شدن ادامه عمليات از

هـاي   محدود شدن مانور به محور قميش و گوجار به سمت دشت كاريزه، جلـو آوردن تـوپ  
هـاي   سبك عملي نشد، زيرا به دليل ناهمواري و گل و الي بودن زمين، امكان استقرار قبضه

توپ در مناطقي كه بتوان پشتيباني آتش بر روي ارتفاعات االغلو و دولبشك را تأمين كـرد،  
ها به دشت هرمدان ميسر بود، كه وضعيت  در اين شرايط، تنها، انتقال توپخانه. نداشت وجود

هـاي توپخانـه سـبك     لـذا، قبضـه  . رش چنين امكاني را، سلب كرده بود نامساعد جاده گرده
كردند كـه بـه طـور     بايست از مواضع اوليه خود، توسعه عمليات در عمق را پشتيباني مي مي

متري، استفاده شد كه  ميلي 130هاي برد بلند همچون  اگزير، از توپن. طبيعي غيرممكن بود
همچنين، اين وضـعيت  . چنين شرايطي، مانع از اجراي ضد آتشبار نيز شد. فاقد دقت بودند

در  .موجب شد توپخانة محدود دشمن فارغ البال بر روي نيروهاي خودي اجراي آتش كند
ة عمليات به انتهاي تنگـه قمـيش و سـپس بـر     كه دامن هنگامي(مراحل دوم و سوم عمليات 

مشكالت ناشي از ضعف آتش بيشتر به چشـم  ) روي ارتفاعات االغلو و دولبشك كشيده شد
محرم، سرماي زياد هوا نيز مؤثر بود، به طوري  61بنا به گفتة فرماندة تيپ توپخانه . خورد مي

به شليك بودند، زيرا بر اثر يخ هاي محور هزار قله تنها در ساعات خاصي از روز قادر  كه توپ
  .ها قادر به شليك نبودند ها تا نيمه روز توپ زدن قبضه

                                                                 

 ي در منطقه دشمن، به دليل پست بودن زمين به مراتب بهتر از منطقه نيروهاي خودي بود، و به همين دليل، امكـان اسـتفاده از آتـش    وضعيت جو
de  .براي آنها بيشتر بود
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  عقبه و جادة تداركاتي
سازي منطقه و انتخاب زمان عمليات اهميت خاصـي در تصـميمات فرمانـدهان سـپاه      آماده
ان سازي جادة تداركاتي بود كه در انتخـاب زمـ   ترين مشكل در اين مرحله، آماده مهم. داشت

با توجه به اين پيش فرض، ابتدا زمان عمليـات، شـب هشـتم دي    . اهميت به سزايي داشت
افزون بـر ايـن، نيـاز بـه     . تعيين شد، اما بارش برف و باران شرايط منطقه را بر هم زد 1366

عاشورا، عدم احـداث   31سيدالشهدا و لشكر  10احداث پل بر روي رودخانه در محور لشكر 
رش، منجر به  ه، عدم امكان استفاده از جادة ماووت و محدوديت جاده گردهجاده ارتفاع ژاژيل

تعيـين شـد كـه بنـا بـه       20/10/1366زمان بعدي شروع عمليات . تغيير زمان عمليات شد
به اين ترتيب، از شرايط اصلي انجام عمليـات تـرميم و   . تغيير يافت 24/10/1366داليلي به 

، تا نيروها بتوانند از مانور دورانـي بـراي تصـرف ارتفـاع     هاي ژاژيله و ماووت بود احداث جاده
. قميش استفاده كرده و محدوده مانور را به انتهاي دو ارتفاع دولبشك و االغلو افزايش دهند

  .اما در عمل، جاده ژاژيله احداث نشد و جادة ماووت نيز گرچه ترميم شد، اما اساسي نبود
ك و قميش، براي اسـتفاده از جـادة مـاووت و    با شروع عمليات و باز نشدن تنگه دولبش

رغم نظر فرماندهان و  چون علي. هاي دشمن، وضع عقبه خودي حادتر شد اتصال آن به جاده
پس . رش، تنها عقبه موجود براي محور قرارگاه نجف، اين جاده بود نامناسب بودن جاده گرده

نتفـي شـدن ايـن محـور،     از عدم موفقيت قرارگاه قدس در شب دوم براي تصرف آمدين و م
لـذا، در روز  . رش استفاده كند قرارگاه قدس نيز براي ادامة عمليات مجبور شد از عقبة گرده

شـد و امكـان    سوم و چهارم، عمالً تردد بر روي اين جـاده بـه سـختي و كنـدي انجـام مـي      
ار هـا بـه ناچـ    لذا، يگـان . هاي پيشرو به ميزان زيادي كاهش يافت پشتيباني از خط و گردان

رش به دشـت هرمـدان منتقـل كـرده و از آنجـا بـه خـط         ها را پياده، از ابتداي گرده گردان
با اين وضعيت، امكان هرگونه استفادة ديگري از جاده غير ممكن شده بود و حتي . بردند مي

همچنين، از سمت جادة ماووت نيـز تخليـة   . امكان تخليه مجروح و شهيد نيز وجود نداشت
گرفت و چند بار بر اثـر بسـته    انصارالحسين بسيار مشكل انجام مي 32مجروحان خط لشكر 

  .شدن جاده، انتقال مجروحان به عقب بسيار سخت شد
هاي دورتر نيز  ها نه تنها در خطوط نزديك به دشمن، بلكه در عقبه شرايط نامناسب جاده

بـه مسـدود   فرماندهي كل نسـبت    خورد، اما به دليل حساسيت با اندكي تفاوت به چشم مي
تنهـا  . هاي وزارت راه، تا حدودي اين مشـكالت برطـرف شـد    هاي عقبه و تالش نشدن جاده

deجادة منتهي به منطقه عمليات، جاده بانه ـ كاگر بود كه اين مسير بـا گذشـت چنـد روز از     
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عمليات كيفيت خود را بـه ميـزان زيـادي از دسـت داده بـود و خودروهـا قـادر نبودنـد در         
. كيلومتر حركت كننـد  20تا  10ويژه از كاگر تا بانه با سرعت بيش از   به هايي از آن قسمت

  .همچنين، تنها جادة اصلي عقبه از بانه به جلو، آسفالت مناسبي نداشت

  وضعيت دشمن
كـرد عمليـاتي    بيني انجام عمليات ساالنه ايران در جنوب، تصـور نمـي   دشمن به دليل پيش

برد در صورت انجـام عمليـات، در    ود، عراق گمان ميبزرگ در غرب و محورهاي آن انجام ش
اي محدود وجود دارد؛ لذا، به تقويت خـط   هاي غرب، تنها از محور آمدين امكان حمله جبهه

به همين دليل دشمن نسبت . آمدين پرداخت و در اين محور، از هوشياري الزم برخوردار بود
گيـر شـد، و هنگـامي كـه      غافـل  و محورهاي آن، به طور نسـبي  2المقدس  به عمليات بيت

. نيروهاي خودي حمله خود را آغاز كردند، در مدت كوتاهي مواضع اصلي دشمن سقوط كرد
تنها، مقاومت مختصري بر روي ارتفاع قمـيش مشـاهده شـد كـه آن هـم بيشـتر ناشـي از        

نيز اولويت اصـلي   2المقدس  با اين حال، پس از عمليات بيت. مشكالت نيروهاي خودي بود
اما به دليل حساسيت منطقه و درك دشـمن از قصـد رزمنـدگان    . من منطقه جنوب بوددش

اسالم براي تصرف ارتفاعات مهم االغلو و دولبشك، ارتش عراق، در مرحلة دوم عمليات چند 
هـاي سـپاه يكـم و دوم و دو     دشمن در اين اقدام، ابتدا از احتيـاط . تيپ به منطقه اعزام كرد
هـاي   آوري تعـدادي از تانـك   عالوه بر اين، دشمن بـا جمـع  . ه كردتيپ مستقل ديگر استفاد

مستقر در منطقه عمومي عمليات، آنها را از سمت چوارتـا بـه منطقـه اعـزام كـرد و تـالش       
البته، علت اصلي ناكامي نيروهـاي خـودي   . نيروهاي خودي را در مرحله دوم، ناكام گذاشت
. قدامات دشمن چندان اثري در آن نداشـت بيشتر به دليل وضعيت زمين و آب و هوا بود و ا

ساعت پس از مرحله دوم صورت گرفت، به دليل مشكالتي كه ذكـر   48حمله بعدي نيز كه 
پـس از ايـن   . تر دشمن و عدم عقبه مناسب، موفقيتي در پي نداشـت  شد و نيز حضور جدي

منطقـه  نيروي مخصوص را به  68و  66مرحله، دشمن به دليل اهميت اين اهداف، دو تيپ 
در اين مرحله . اعزام كرد و با تجمع بر روي ارتفاع االغلو مانع از استقرار نيروهاي خودي شد

  .نشيني كردند نيز نيروهاي خودي براي سومين بار عقب
دشمن هنگام شروع مراحل دوم و سوم عمليات، با جديت بيشتري به مقابله پرداخـت و  

                                                                 

 آسفالت سردي كه تا پل سيدالشهدا ريخته شده بود، عمالً، كارايي الزم را نداشت.  de
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را جبران كرد و از سقوط ارتفاعات دولبشك و گيري خود در مرحله اول  ماندگي و غافل عقب
  .االغلو جلوگيري نمود

  وضعيت آب و هوا و زمين عوامل اصلي كاهش توان نيروها
ها بـه اهـداف عمليـات     يابي يگان كاهش توان نيروهاي خودي مؤثرترين عامل در عدم دست

بـارش  . داشـت اين موضوع به شدت تحت تاثير دو عامل وضعيت آب و هوا و زمين قرار . بود
، تـوان نيروهـا را بسـيار    …هاي مواصـالتي و   برف سنگين، سرماي شديد، عدم وجود جاده
هـا بـراي رسـيدن بـه مواضـع دشـمن        يگان. كاهش داده و باعث عدم كارايي آنان شده بود

) مانند لشـكرهاي سيدالشـهدا و عاشـورا   (بايست مسيرهاي طوالني را طي كرده و گاهي  مي
نيروهـا، بيشـتر   . كردنـد  اي خود را نزديك هدف مورد نظر مسـتقر مـي  شب زودتر نيروه يك
اي از نقـاط   در پـاره . پيمودنـد  بايست مسيرهاي مملو از برف را شش تا هشت ساعت مي مي

ايـن وضـعيت   . رفتنـد  اي زياد بود كه افراد تا زانو و كمر در آن فـرو مـي   تراكم برف به اندازه
در چنين اوضاعي، رزمنـدگان پـس از   . شد ا ميموجب كندي بسيار و خستگي مفرط نيروه

انجاميد،  طي مسيرهاي طوالني كه از غروب آفتاب تا ساعت يك و دو نيمه شب به طول مي
در ايـن  . كردنـد  بايست به دشمن تك كرده و در بدترين شرايط شروع بـه درگيـري مـي    مي

ف در برخي موارد حتي حالت، نيروها پس از يك راهپيمايي طوالني بر روي ارتفاعات پر از بر
ها توان اصلي خـود را   در چنين وضعيتي يگان. ها را نيز نداشتند قدرت چكاندن ماشه اسلحه

براي غلبه بر وضعيت آب و هوا و زمين از دست دادند و در نتيجـه در تعـرض بـه دشـمن و     
  .سرعت بخشيدن به عمليات كندي محسوسي ايجاد شد

  3المقدس  بيت

رسـيد در شـمال سـليمانيه نخواهـد بـود،       سترده آتي كه به نظر ميقبل از شروع عمليات گ
هاي آن  پذيري و ضعف كرد، با يك تك محدود، آسيب وضعيت خط دفاعي موجود اقتضا مي

از اين رو، تصميم گرفته شد كه در ارتفاعات گوجار، االغلو، دولبشـك و دشـت   . برطرف شود
ارتش عراق به مناطق كردنشـين كشـورش،   اما با شروع حمالت . كاريزه، عمليات انجام شود

اين وضع، انجام عمليات در . جوي كرد عراقي به سوي مرزهاي ايران سرازير شدند مردم پناه
محور كاريزه و نيز فلش حمله از داخل خاك عراق به روي ارتفاعات گوجـار و االغلـو را كـه    

de  .داد، دچار ابهام كرد بايستي قرارگاه رمضان انجام مي
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رتيب، عالوه بر مشكل عقبه، كمبود نيرو و هوشياري دشمن، عامل منفي ديگري به اين ت
اين موانـع و مشـكالت كـه هركـدام بخشـي از عمليـات را تهديـد         )63(.نيز به آنها اضافه شد

كرد، موجب شد، منطقة عملياتي محدود شده و در مرحلـة اول فقـط، عمليـات بـر روي      مي
اسـتدالل  . ها با طرح جديد مخالف بودند فرماندهان يگان اما بيشتر. ارتفاع گوجار انجام شود

آنها اين بود كه ارتفاع گوجار به تنهايي قابل دفاع نيست و از سوي ديگر، در محورهاي االغلو 
و دولبشك، چنانچه با فاصله زماني بيشتري عمليات انجـام شـود، دشـمن بـه طـور كامـل       

اما فرمانده نيروي زميني سپاه كـه   )64(.هوشيار شده و كار با مشكل جدي مواجه خواهد شد
دانست، و  درصدد جلوگيري از به تعويق افتادن زمان عمليات بود، طرح جديد را مناسب مي

پس از آن كه فرمانده سپاه نيز نسبت به اين طرح نظر مثبت داد، عمليات با هـدف تصـرف   
  .ارتفاع گوجار مورد تأييد قرار گرفت

اولويت يـافتن منطقـه حلبچـه بـه جـاي منطقـه عمليـاتي        در واقع، اين وضعيت نتيجة 
يكـي از داليـل،   . بـود  1366اسفند  11براي انجام عمليات بزرگ، در جلسه  2المقدس  بيت

بـود كـه    2المقدس  آسا در منطقه عملياتي بيت تقدم يافتن منطقه حلبچه، بارش باران سيل
اي كه عمليات  به گونه. اي تخريب كرد را به ميزان قابل مالحظه …ها، و  ها، جاده ها، عقبه پل

  )65(.بر روي گوجار نيز در ذهن فرمانده سپاه در ابهام قرار داشت
قـائم و   12هـاي   عاشورا، و تيـپ  31نصر،  5براي عمليات روي ارتفاع گوجار، لشكرهاي 

مطابق طرح مانور، مسئوليت . در اختيار قرارگاه نجف گذاشته شدند) ع(امام حسن  35تيپ 
لشكر نصر، تصرف يال اول گوجار از گرده هلكان تا پايين : ها به اين شرح بود يك از يگانهر 

اي با لشكر نصر و احداث خاكريز در تنگه؛ تيپ  صخره اي؛ لشكر عاشورا، الحاق در زير صخره
محـل جـدا   (، تصرف يال اصلي و يال دوم و تصرف سه كيلـومتر جلـوتر   )ع(امام حسن  35

سازي و تأمين آن و تيپ قائم، تصـرف قلـه ارتفـاع گوجـار و      مراه با پاكه) شدن يال گاراده
  )66(.قسمتي از يال اصلي

در شب اول، به جز اهداف لشكر نصر و بخشـي از  . آغاز شد 1366اسفند  23عمليات در 
در اين حال دشمن فعاليت خاصي براي پس . ها به تصرف درآمد جناح راست آن، كليه هدف

  .ت رفته انجام ندادگرفتن مواضع از دس
به منظور تصرف مواضع دشمن در ابتـداي يـال   ) ع(امام حسن  35در مرحله دوم، تيپ 

نصر نيز به كمك اين يگان رفت  5اول، در دو تپه جلوتر از قله هلكان وارد عمل شد و لشكر 
de  زمان با عمليات در اين شب، دشمن بيشتر شيارهاي دشـت  هم. اي به دست نيامد اما نتيجه
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هـا در ايـن    هاي شيميايي گلوله باران كرد كه با توجه به تجمع عقبه يگان هرمدان را با بمب
  .مناطق، بسياري از نيروها مصدوم شدند

اي  با چند روز تأخير، لشكر عاشورا موفق شد صخره 1366اسفند  28در مرحله سوم، در 
بـدين ترتيـب، عمليـات    . گـرده هالكـان مسـتقر شـد     لشكر نصر نيز بر روي. را تصرف كند

  .پس از شش روز درگيري با موفقيت پايان يافت 3المقدس  بيت

  )67(10والفجر 
  مقدمه

، حاكي از آن بود كه امكان تحقق عمليات گسـترده  2چگونگي پايان عمليات بيت المقدس 
در حالي بود كه بخش  اين،. در شمال سليمانيه، به طور جدي در ابهام قرار دارد 1366سال 

ثـاراهللا ،   41هاي سپاه، در اين منطقه به كار گرفته شده بودند و لشـكرهاي   وسيعي از يگان
ها نيز آماده بودند تا در صورت  و تعداد ديگري از يگان) عج(المهدي  33نجف،  8كربال،  25

ني به دست آمده عبور از تنگه االغلو و ورود به دشت كاريزه، وارد عمل شده و به تعميق زمي
با ايـن وصـف، از آنجـا كـه از قبـل، در منطقـة حلبچـه و سـد         . به طرف سليمانيه بپردازند

دربنديخان كار شناسايي و برخي اقدامات توجيهي صورت گرفته بود و فرمانده سپاه نيز اين 
منطقه را به عنوان منطقة يدك در نظر داشـت ـ تـا در صـورت توقـف عمليـات در شـمال        

بتوان عمليات بزرگ را در آنجا انجام داد ـ تمـام تـوان سـپاه معطـوف بـه انجـام         سليمانيه،
  .عمليات در محور حلبچه و سد دربنديخان شد

در اينجا، چگونگي انجام اين عمليات ـ كه در واقع، آخرين عمليات تهـاجمي ايـران بـه     
  .رود ـ مورد بررسي قرار گرفته است شمار مي

  موقعيت منطقه
باشد كه در شمال آن،  مي) ها گل( "دشت زور"شامل قسمتي از  10والفجر  منطقه عملياتي

همچنـين،  . ارتفاعات سورن و در جنوب آن، ارتفاعات باالمبو، گوزيل و شيندروي قرار دارنـد 
در شرق منطقه، ارتفاعات پروينه ـ توانير، كوه شنام، كوه داالني، خورنوازان وجود دارند و در  

  .درياچه دربنديخان قرار داردغربي آن،  غرب و شمال
زمين منطقه عمومي دشت زور از خاك رس تشكيل شده است كه هنگام بارندگي، تردد 

deاي و  زمين منطقه كوهسـتاني، عمومـاً صـخره   . گرفت خودروها و نفرات به كندي صورت مي
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اي و  اين ارتفاعات در نزديكي قله بيشتر بـه صـورت صـخره   . سنگي و به صورت پرتگاه است
همچنين، شيارهايي در منطقـه وجـود دارد   . گي و در نزديكي دامنه، با شيب تند هستندسن

كه هر كدام نقش موثري در اختفا نيروهاي خودي داشتند و گاهي به عنوان معـابر وصـولي   
از جمله، شيارهاي دره گالن، شـيارزلم، شـيار سـورمر، شـيار     . گرفتند مورد استفاده قرار مي
  .، شيار باالي روستاي خوي و شيار شنامسازان، دره خورنوازان

پادگـان حلبچـه كـه داراي پـد     : تأسيسات نظامي دشمن در اين منطقه عبارت بودند از
واقع در كاني بانكا، مقـر فرمانـدهي دفـاع الـوطني      27كوپتر بود، پادگان لشكر  آسفالته هلي

  .7و سام  2هاي موشكي سام  سپاه يكم واقع در منطقه رود ازه، و پايگاه
جاده سيد صادق ـ خرمال ـ حلبچـه؛    : هاي ارتباطي دشمن به منطقه عبارت بودند از راه

  .صادق؛ ـ جاده اربت ـ دربنديخان ـ خرمال جاده حلبچه ـ طويله ـ نوسود؛ جاده اربت ـ سيد
هـاي زلـم،    پـل : هـاي موجـود در منطقـه عبـارت بودنـد از      ها نيز به تناسب رودخانه پل

  .جنامن، حاجي ورفه و خاكي خولمالويسي، سرآوا، اما
حلبچـه،  : ترين شهرهاي عراق در اين منطقه به ترتيب وسعت و اهميت عبارتنـد از  مهم

  .خرمال، دوجيله
هزار تن در استان سـليمانيه و در جنـوب شـرقي     70شهر حلبچه با جمعيتي در حدود 

جنـوب بـه ارتفاعـات    اين شهر از شمال به ارتفاعات سورن، از . درياچه دربنديخان قرار دارد
باالمبو، از شرق به ارتفاعات شيندروي، پروينه، توانير، پنج قله، و از غرب به ارتفاع تيمورژنان 

  .شود و درياچه دربنديخان محدود مي
اين شهر به دو قسمت جديد و قديم . شهر خرمال نيز در شمال شرقي حلبچه واقع است

كومت عراق بخـش قـديمي شـهر را ويـران     تقسيم شده بود كه در پي قيام مردم خرمال، ح
  .كرد

در غـرب  . شهر دوجيله نيز در پنج كيلومتري شمال غربي شهر حلبچه قرار گرفته اسـت 
منطقه دوجيله قبالً بيش از آن كـه مسـكوني باشـد،    . اين شهر درياچه دربنديخان قرار دارد

  .الي آن مستقر بودندهاي دشمن در اين منطقه و حو اي از قرارگاه نظامي بوده و قسمت عمده
روستاهاي اين منطقه، در پي سياست حكومـت بعثـي در منـاطق آزاد شـده مبنـي بـر       

پياره، هـاوارلي  : محدود كردن مبارزه اكراد، ويران شد و تنها چند روستا سالم ماند، از جمله
de  .ياموك، انب، ابابيده و جليله
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  سابقه عملياتي منطقه
هوشياري دشمن نسبت به جهـت تـالش ايـران در ايـن     با توجه به  2المقدس  عمليات بيت

محور و همچنين، وجود مشكالت فراوان در فصـل زمسـتان و شـرايط خـاص آب و هـوايي      
منطقه، نتيجه مطلوبي به همراه نداشت و همين مسئله، مقدمات توجه به سـاير محورهـاي   

قه حلبچـه نيـز تـك    ، در منط2المقدس  زمان با عمليات بيت لذا، هم. عملياتي را فراهم كرد
محدودي طراحي شد كه بنا به داليلـي صـورت نگرفـت امـا بـا توجـه بـه نتيجـه عمليـات          

. ، منطقه عمومي حلبچه بار ديگر مورد توجـه فرمانـدهي سـپاه قـرار گرفـت     2المقدس  بيت
هاي موجود نسبت به كسب موفقيت در منطقه حلبچه، از نظر موقعيـت زمـين و    فرض پيش

در اين محور و فقدان مشكالت اساسي، موجب شد، ايـن منطقـه در   نيز عدم حضور دشمن 
و مشكالت زياد آن از جمله فقدان عقبه مناسـب،   2المقدس  مقايسه با منطقه عملياتي بيت

  .انتخاب شود …هوشياري دشمن و 
اين منطقه بارها مورد توجه طراحان نظامي سپاه قرار گرفته بـود ولـي وجـود شـرايط و     

، 4پس از عمليات والفجـر  . شد انع از انجام تالش جدي در اين منطقه ميمسائل گوناگون م
احداث تونل بر روي ارتفاعات سورن آغاز شد و بدين ترتيـب، جـاده اصـلي تـا روي سـورن      

آگـاهي دشـمن از احـداث    . اي احداث گرديد كشيده شد و از نقطة دزلي به ملخور نيز جاده
ت، از سرعت عمل در احـداث ايـن جـاده و ديگـر     العبور بودن ارتفاعا تونل و همچنين صعب
در نتيجه، با وجود تاكيد فرماندهي سپاه و بررسي جوانب امـر،  . كاست اقدامات مهندسي مي

عوامل گوناگوني در عدم انجام عمليات . هيچ گاه شرايط الزم براي انجام عمليات فراهم نشد
وان به ويژگيهاي زمين منطقه كه ت اساسي و جدي در اين منطقه موثر بودند، كه از جمله مي

شامل ارتفاعات سركوب در شرق، شمال شرقي و جنـوب آن و نيـز درياچـه دربنـديخان در     
بر اين اساس، انجام عمليات در اين منطقه، مستلزم . غرب و شمال غربي آن است، اشاره كرد

  .طراحي مانور گسترده بود
جنوب وجود داشـت، عمليـات در   ، چون امكان انجام عمليات گسترده در 1366تا سال 

ولي در وضعيت جاري و بر اساس تدبير جديد و نيـز بـه   . اين منطقه مورد توجه قرار نگرفت
دليل عدم وجود راه كار در جبهه جنوب كه متناسب با تـوان سـپاه باشـد، منطقـه عمـومي      

 ضـمن ايـن كـه ضـرورت انجـام     . حلبچه براي انجام عمليات گسترده مورد توجه قرار گرفت
، كه از ابعاد سياسي ـ تبليغـاتي مناسـبي برخـوردار     1366عملياتي پيروز، قبل از پايان سال 

de  .تأثير نبود باشد، در اين انتخاب بي
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  سازي منطقه آماده
العبـور و اتصـال آن بـه منطقـه      هاي صعب سازي و احداث جاده مناسب بر روي بلندي عقبه

زيرا، در . ه طور جدي مورد توجه قرار گرفتندترين مسائل عمليات بودند كه ب عملياتي از مهم
هاي مورد نظر  جاده. افتاد سازي جاده، بار ديگر انجام عمليات به تعويق مي صورت عدم آماده

شـدند عبـارت    در منطقه كه بيشتر به دو عقبه اصلي مريوان ـ سنندج و باختران وصل مـي  
  :بودند از

جاده گوزيل با عبور از رودخانـه آب   - 2 اتصال جاده ملخور به دشت يا عقبه مريوان؛ - 1
. جـاده از غـرب بـاالمبو بـه غـرب حلبچـه       - 3سيروان و اتصال آن به حلبچه يا عقبه پـاوه؛  

  .ها به عهده جهاد سازندگي و مهندسي سپاه بود مسئوليت اصلي احداث اين جاده
ي ارتـش هـم   توپخانه نيز در اين منطقه به تدريج پاي كار آمد و قرار بود از نيروي زمين

  .ها تأمين شود كه تحقق اين امر بدون مشكالت و اتالف وقت نبود برخي نيازمندي
رغم آن كه حدود شش روز قبل از عمليات توجيه شـده بـود امـا توانسـت      هوانيروز علي

خوبي در روز نخست عمليات، شهدا و مجروحان را تخليه كنـد و ايـن موضـوع حـاكي از      به
  .ودآمادگي باالي اين نيرو ب

در مجموع، اقداماتي كه براي آمادگي عمليات الزم بود طي دو ماه انجـام گرفـت و ايـن    
  .هاي گسترده در گذشته، زمان بسيار مطلوبي بود سازي عمليات زمان در مقايسه با آماده

  طرح مانور
اي در نحوة طراحي مانور عمليات داشـت،   موقعيت زمين منطقه نقش اصلي و تعيين كننده

دليل وجود ارتفاعات سـركوب سـورن در شـرق منطقـه عمليـاتي و وجـود درياچـه        زيرا به 
دربنديخان در غرب آن، در حد فاصل انتهاي شـمال غربـي ـ شـرقي درياچـه تـا ارتفاعـات        

در مباحـث طـرح مـانور، تضـمين     . كيلومتر به وجود آمده بـود  10اي به عرض  سورن، تنگه
  :الحاق از دو محور ياد شده به ترتيب زير بودموقعيت عمليات مستلزم انسداد اين تنگه با 

در محور شمال از ملخور به طرف خرمال و از محور جنوبي، از غـرب بـاالمبو در امتـداد    
تيمورژنان با تصرف سرپل در كمر درياچه، و سرانجام، الحـاق دو بـازو در تنگـه و محاصـره     

  .دشمن
قرارگاه قدس در . به منظور تحقق اين مانور، سه قرارگاه از سه محور در نظر گرفته شدند

deعقبـه اصـلي دشـمن بـه كـل      (محور شمالي كه مأموريت بستن تنگه و تصرف پـل گردكـو   
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بايست ضمن تصرف باالمبو و  قرارگاه فتح در محور جنوبي كه مي. را به عهده داشت) منطقه
در كمر درياچه، براي مقابله با حركت احتمالي دشمن با احـداث   تيمورژنان، با تأمين سرپل

تا در محور گوزيل ) ع(االئمه  در محور مياني، قرارگاه ثامن. كرد پل، آمادگي الزم را كسب مي
ـ دشت سازان به سوي حلبچه پيشروي كرده و در مرحله دوم، جاده بياره ـ طويله ـ نوسود   

  .كرد را تصرف و آزاد مي
رمضان عالوه بر ماموريت شناسايي، بايد تحركـاتي را در عمـق و عقبـه دشـمن     قرارگاه 
هـاي   همچنين، تصرف شهر حلبچه و انهدام توپخانه بخـش ديگـري از برنامـه   . داد انجام مي

  .شد ظفر و كردهاي معارض بايستي انجام مي 75نامنظم بود كه در مجموع با مشاركت تيپ 
بود كه بخشي از مباحث طـرح مـانور را بـه خـود     بندي عمليات از مسائل مهمي  مرحله

بينـي   هاي موجود گاهي بين يـك تـا سـه مرحلـه پـيش      در پيش فرض. اختصاص داده بود
آل و مطلوب كه از هوشياري دشمن نسبت به سمت اصلي تك نيز ممانعت  طرح ايده. شد مي
اده از ملخـور و  كرد، انجام عمليات در يك مرحله بود، اما مشكالت موجود براي اتصال ج مي

لذا، پس از آن كه مقـرر شـد عمليـات در دو    . شيار زلم به خرمال، مانع از تحقق اين امر بود
مرحله انجام شود، تصميم گرفته شد براي حل اين مشـكل فاصـله بـين مرحلـه اول و دوم     

  .كاهش يابد
  :سازمان رزم سپاه پاسداران در اين عمليات به شرح ذيل بود

بـا  ) ع(ابـن ابيطالـب    علي 17با شش گردان؛ ) عج(ولي عصر  7هاي لشكر :قرارگاه قدس
بـا شـش   ) عـج (المهـدي   33گردان؛  10كربال با  25فجر با شش گردان؛  19شش گردان؛ 

  .المقدس با چهار گردان بيت 39ثاراهللا با هفت گردان و تيپ  41گردان؛ 
با شـش  ) ص(نبي اكرم  29هاي  بدر با هشت گردان؛ تيپ 9لشكر  ):ع(االئمه قرارگاه ثامن

ظفر با دو گردان و ويژه شهدا با شـش گـردان؛    75انصارالمهدي با چهار گردان؛  36گردان؛ 
  .سپاه چهارم با شش گردان

 14با چهـار گـردان؛   ) ع(اميرالمومنين  11نجف با پنج گردان؛  8لشكرهاي  :قرارگاه فتح
 82بـا سـه گـردان؛    ) ع(هاشـم   قمربنـي  44هـاي   بـا پـنج گـردان و تيـپ    ) ع(امام حسـين  

با سه گردان و يـك  ) ص(اهللا با سه گردان و انصارالرسول  بقيه 91االمر با سه گردان؛  صاحب
  .تيپ نامنظم

وارد عمـل   10گـردان، در عمليـات والفجـر     103تيپ شامل  9لشكر و  10در مجموع، 
de  )68(.شدند
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  شرح عمليات
بـراي سـاعت    1366اسـفند   24بامـداد   2هاي الزم، ساعت  پس از انجام بحث و بررسي

بايسـت فاصـله زيـادي را تـا      اما چون در برخي از محورها نيروهـا مـي  . تعيين شد "س"
بامـداد در   4تـا   2كردند، در نتيجه، شـروع عمليـات از سـاعت     رسيدن به هدف طي مي

  .محورهاي مختلف متغير بود
ز اهداف تعيـين شـده   درصد ا 90در اين عمليات، نيروها با سرعت عملي باال، به بيش از 

العمل دشمن در محورهاي شاخ سورمر و شاخ شـميران، تحـرك    به جز عكس. دست يافتند
در محور چناره نيز بـا وجـود يخبنـدان و بـا چهـار      . ديگري از نيروهاي عراقي مشاهده نشد

ساعت تأخير، اهداف مورد نظر تأمين شد و تعداد زيادي از نيروهاي دشمن كه در خواب به 
  .بردند، كشته يا اسير شدند سر مي

در محور قرارگاه قدس، پس از تصرف ملخور و ارتفاعات چناره، خورنوازان، هاني قـول و  
رغم  در محور قرارگاه فتح نيز، علي. تپه حميد، به دليل عدم اتصال جاده، عمليات متوقف شد

لعمل دشـمن  ا تصرف باالمبو و تنگه، به دليل توقف عمليات قرارگاه قدس و همچنين، عكس
در . در جناح چپ، نيروها، از انجام عمليات بر روي شاخ سورمر و شاخ شـميران بـاز ماندنـد   

، ارتفاعات مگر، و نيمي از ارتفاع شيندروي را تصرف كرد )ع(االئمه  محور مياني، قرارگاه ثامن
و براي الحاق روي يال ارتبـاطي، شـامل دشـت سـازان و سـپس نيمـي ديگـر از ارتفاعـات         

  .رغم روشن شدن هوا، تك را ادامه داد روي، عليشيند
هاي به دست آمده، نيروها از روحية خوبي برخوردار بودند، ضمن اين  با توجه به موفقيت

عالوه بر اين، به دليل از هـم گسـيختگي دشـمن و عـدم     . كه تلفات خودي بسيار اندك بود
مشكل . عمليات تاكيد داشتندحضور جدي در منطقه، فرماندهان بر انجام سريع مرحله دوم 

 24روز  14اساسي در اين مرحله، عدم اتصال جاده هاني قول بـود، تـا ايـن كـه در سـاعت      
لذا مقرر شد، مرحله دوم عمليـات در شـب   . خبر اتصال جاده به قرارگاه رسيد 1366اسفند 

  .سوم انجام گيرد
تحركاتي زد كه حاكي در عمليات، دشمن دست به   ساعت وقفه 48در اين حال، با ايجاد 

ايـن نقـل و   . گيري كامل عراق نسبت به اهداف مورد نظر و سـمت اصـلي تـك بـود     از غافل
انتقاالت و تحركات دشمن بيش از همه بر روي شاخ سورمر و شـاخ شـميران، و در اولويـت    

از سـوي ديگـر، تبليغـات    . شد مشاهده مي) ع(االئمه  هاي فتح و ثامن بعدي، در برابر قرارگاه
deدر اين تبليغات، . تأثير نبود گيري اقدامات دشمن بي بهه خودي تا مرحله دوم نيز در شكلج
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بـا مشـاركت نيروهـاي تحـت امـر       7محور قرارگاه قدس به عنوان محور انجام عمليات ظفر 
قرارگاه رمضان و اكراد معارض اعالم شـد، در حـالي كـه، تـالش در محـور قرارگـاه فـتح و        

اين اقدام، بر حساسيت دشمن نسـبت بـه دو محـور ميـاني و     . ماند مسكوت) ع(االئمه  ثامن
  .جنوبي افزود و موجب غفلت عراق از محور قرارگاه قدس شد

هاي  هاي متعدد و طويلي را با عبور از پل دشمن مبتني بر چنين درك و ذهنيتي، ستون
كمانـدويي  اي كـه تيـپ    به گونه. مالويسي و زلم به سوي دوجيله و سپس حلبچه روانه كرد

هاي خود را بر روي شيندروي  نيروي مخصوص پس از ورود به منطقه، در روز اول پاتك 68
رسيد دشمن نسبت به محـور قرارگـاه قـدس از حساسـيت      در مجموع، به نظر مي. آغاز كرد

چنداني برخوردار نيست، ضمن آن كه در همان ابتدا، تحركات محدود دشمن با آتش مـوثر  
در اين مرحله، قرارگاه رمضان تنها توانست پمپ بنزين شهر . و متوقف شد اين قرارگاه ناكام

  .حلبچه را منهدم كند
  مرحله دوم

. آغـاز شـد   1366اسـفند   25ساعت وقفه، در شـب   48سرانجام مرحله دوم عمليات پس از 
در پي آن، به قرارگاه فتح ابالغ . قرارگاه قدس با تصرف پل زلم، تنگه خورمال را مسدود كرد

نيـز از  ) ع(االئمه  شد، به پيشروي خود ادامه دهد تا با قرارگاه قدس الحاق كند؛ قرارگاه ثامن
در اين مرحله نيز سرعت عمل نيروهـا  . روي ارتفاعات شيندروي به سمت دشت سرازير شد

موفق شد ارتفاعـات   1366اسفند  25اي كه قرارگاه فتح تا صبح روز  قابل توجه بود، به گونه
سرپل مورد نظر را تصـرف كـرده و بـه طـرف جـاده آسـفالته حلبچـه و درياچـه         دارزين و 

نيز با سرازير شـدن از روي شـيندروي بـه    ) ع(االئمه  قرارگاه ثامن. دربنديخان پيشروي كند
و ارتفاعات پنج قله، به دليل خالي بـودن منطقـه از دشـمن، بـا مشـكلي        سمت محور جاده

وز سوم عمليات، با تصرف پل زلم و بسته شـدن تنگـه،   بدين ترتيب، در صبح ر. رو نشد روبه
به دليل بسـته بـودن   . نشيني زدند كليه نيروهاي دشمن به محاصره درآمده و دست به عقب

هاي عراقي در منطقه سرگردان شده و در مواجه با نيروهاي خودي، بـه   عقبه دشمن، ستون
  .گريختند هر سمت مي

رحله سوم عمليات را در روز آغاز كرد و در يك قرارگاه فتح با مشاهده وضعيت دشمن م
هـاي تابعـه ايـن قرارگـاه نيـز بـه        در حوالي ظهـر، يگـان  . خيز، به سوي پادگان زمقي رسيد

در اين شرايط، بيشتر نيروهاي دشـمن در حدفاصـل سـه    . هاي شهر دوجيله رسيدند دوارزه
de  سـت تـالش خـود را   دشمن نخ. كيلومتري جنوب پل زلم تا شهر دوجيله تجمع كرده بودند
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متوجه پل زلم كرد تا شايد بتواند حلقه محاصره را بشكند، اما با مقاومت نيروهاي خـودي و  
در ايـن حـال،   . اجراي آتش مناسب، دشمن با دادن تلفات، از تصرف اين پل منصـرف شـد  

اي ضدانقالب در اطراف شـهر  ه توانست پس از درگيري اندك با گروه) ع(االئمه  قرارگاه ثامن
نوسود، جادة مهم نوسود ـ بياره را آزاد كند، كه در نتيجه بيشتر تحركات نيروهاي خودي در 

ها ـ كه از قبل مورد تأكيد قـرار    اين محل متمركز شد و در عمل، ضرورت احداث ساير جاده
  .گرفته بود ـ كاهش يافت

  مرحله سوم
با هدف پيشروي در شـمال رودخانـه زلـم، و نيـز      1365اسفند  26مرحله سوم عمليات در 

در پي پيشروي رزمندگان در شمال . الحاق قرارگاه قدس با قرارگاه فتح در دوجيله آغاز شد
هاي  تپان، جاده ارتباطي و تپه رودخانه زلم، نيروهاي خودي در موقعيت جديد كه شامل سه
در محـور جنـوب پـل    . ر يافتندكوچك مشرف بر پل مالويسي بود، با احداث خاكريز استقرا

زلم، با وجود تجمع انبوه دشمن، پيشروي نيروها، همراه بـا درگيـري شـديد ادامـه يافـت و      
صبح به دروازة شهر دوجيله رسـيدند و بـدين ترتيـب، الحـاق      5سرانجام، رزمندگان ساعت 

 با بسته شدن تنگه، بخشي از نيروهاي دشمن از طرف سد دربنديخان موفـق . صورت گرفت
به فرار شدند و باقي مانده نيروهاي موجود نيز در منطقه به هالكت رسيده و يـا بـه اسـارت    

  در پي وضـعيت جديـد، تثبيـت خـط پدافنـدي مناسـب در تنگـه و نيـز تصـرف         . درآمدند
شاخ سورمر و شاخ شميران ـ كه در طي عمليات به دليل هوشياري دشمن ناموفق بود ـ در   

  .دستور كار قرار گرفت
  چهارم مرحله

در . به منظور تحكيم خط پدافندي در تنگه، مرحله چهارم عمليات در شب هفتم انجام شـد 
اين مرحله، نيروهاي خودي ضمن تصرف يال و تپه ريشن، در محور جاده شمال سـه تپـان   

  .نيز به طور مختصر پيشروي كردند
  مرحله پنجم

در مرحله پـنجم  . ف در آمددر مرحله پنجم عمليات نيز شاخ سورمر و شاخ شميران به تصر
نام گرفت، منطقه وسيعي از خـاك دشـمن آزاد شـد كـه      4المقدس  عمليات كه بعدها بيت

de  .شامل دو ارتفاع و تعداد زيادي روستا بود
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  اقدامات و واكنش دشمن
گيري و يا  هاي متفاوتي از غافل تحركات ضعيف و گاهي عدم واكنش نيروهاي عراقي، تحليل

توان چنين نتيجـه گرفـت كـه     اما در مجموع، مي. زان آن مطرح كردهوشياري دشمن و مي
تـوان زيـادي بـراي متوقـف      2المقدس  دشمن عليرغم مشكالتي كه داشت در عمليات بيت

از ميـزان  . كردن و ـ در صورت امكان ـ بـازپس گيـري منـاطق تصـرف شـده بـه كـار بـرد          
سمت اصلي تك نيروهاي  شد كه نسبت به جهت و گذاري دشمن چنين استنباط مي سرمايه

خودي و تبعات گسترده آن در صورت اتصال به منطقه آزاد شده نيروهاي اتحاديـه ميهنـي   
كرد از هرگونه تصرف جا پا در در فصل زمستان و توسعه آن  كردستان آگاه بوده و تالش مي

تحركـات   10تـا والفجـر    2در فاصله عمليـات بيـت المقـدس    . در فصل بهار جلوگيري كند
اسـفند   5و  4وهاي خودي در آن منطقه مجدداً بر حساسيت دشمن افزود، لذا از تـاريخ  نير

تهاجم سنگين به منطقه آزاد شـده   - 1: به بعد دشمن اقدام به دو تالش اساسي نمود 1366
تالش مهندسي و حمله بر روي ارتفاعـات آسـوس و تهديـد     - 2. گيري آن و اقدام به بازپس

  .2المقدس  بيت جناح شمالي منطقه عملياتي
تيـپ و در برخـي از منـاطق     5الـي   4در منطقه عمومي دشـت زور بـه غيـر از انتقـال     

نظـر بـه اينكـه    . هاي جاش با نيروهاي نظامي، تالش ديگري از دشمن گزارش نشـد  تعويض
كرد و نيروها با اتوبـوس تـا دزلـي     ستون پنجم، افزايش تردد نيروهاي خودي را مشاهده مي

نيز دشمن در برخي از محورها نسبت به احداث جاده و عقبه داراي ديـد   شدند و منتقل مي
  .العمل جدي از طرف دشمن ابهام برانگيز بود بود، عدم عكس

. در آغاز عمليات، نخستين واكنش دشمن در شاخ سورمر و شاخ شميران مشـاهده شـد  
] روهـاي ايرانـي  حملـه ني [روز قبل در انتظـار   10ما از ": كردند اسراي دشمن نيز اظهار مي

گيري چهار تا پنج تيـپ بـود كـه بيشـتر، در ارتفاعـات       كار حركت بعدي دشمن، به ".بوديم
پس از مسدود شدن تنگه در مرحله سوم، نيروهاي دشمن . شيندروي و باالمبو مستقر شدند

پس از آن كه دشمن درك صـحيحي  . تالش كردند از محاصره خارج شوند اما موفق نشدند
ات پيدا كرد نتوانست اقدام جدي براي بازپس گيري انجام دهد، چون از نظـر  نسبت به عملي

از دسـت داده بـود،    …زمان عقب بود، و يك جبهه را به طور كامل با توپخانه، فرماندهي و 
  .لذا، سعي كرد از پيشروي نيروهاي خودي به سمت سيدصادق جلوگيري كند

رآمد، در اظهارات خود، ضمن تمجيد و به اسارت د 43بعدها، هنگامي كه فرمانده لشكر 
de  :وي همچنين گفت. گيري كامل عراق تأكيد كرد ابراز شگفتي از سرعت عمل نيروها، بر غافل
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  ».ديديم، ولي جدي نگرفتيم ما از يك ماه پيش به منطقه حساس شديم و جاده را مي«
  :وي افزود
اصلي است، نپـذيرفت ولـي روز    روز دوم عمليات با فرمانده سپاه تماس گرفتم و گفتم عمليات«

  ».سوم پذيرفت
، با توجه به اظهارات اسراي دشمن و نيـز مجمـوع اقـدامات و    10پس از عمليات والفجر 

رسيد كه دشمن  هاي ارتش عراق در حين انحام عمليات و پس از آن، به نظر مي العمل عكس
نا بر تجـارب گذشـته،   زيرا دشمن ب. گير بوده است نسبت به اين عمليات به طور كامل غافل

نيز از  1366همواره در منطقه جنوب منتظر عمليات زمستاني و گستردة ايران بود، كه سال 
دشمن در برابر اقدامات ايران از فاو تا پاوه ـ به دليل عدم درك صـحيح از   . آن مستثني نبود

كرد كه  ميبيني  بندي صحيحي برسد، لذا، چنين پيش تدابير جديد ايران ـ نتوانست به جمع 
 2المقدس  در منطقه غرب نيز، عراق، منطقه بيت. عمليات ايران در جبهه جنوب خواهد بود

اين پيش فـرض، عنصـر   . دانست را منطقه اصلي عمليات و محور حلبچه را منطقه فريب مي
ماندگي دشمن و عدم درك صحيح نسبت به ابعاد و گستردگي عمليات و نيز  اصلي در عقب

رفت كه سرانجام منجر به از دست دادن منطقه وسيعي از  ران به شمار ميسمت اصلي تك اي
اما حمله به فاو نشان داد كه عراق در استراتژي عملياتي خود، تغيير اساسـي  . دشت زور شد

  .داده است

  4بيت المقدس 

، تصرف ارتفاعات شاخ سورمر و شاخ شميران واقع در محور 10در طرح مانور عمليات والفجر 
زيرا اين ارتفاعات در حفظ جناح مواضع خودي و تسلط . بيني شده بود بنديخان پيشسد در

ديد و تير بر عقبه دشمن، داراي اهميت بودند، اما به دليل كمبود توان و هوشياري دشـمن،  
  .هاي شرق ارتفاع شاخ سورمر، ساير مواضع تصرف نشد به جز تپه

آن محور، به عنوان نقص محور چـپ  ، حضور دشمن در 10پس از پايان عمليات والفجر 
عنوان گرديد و تصميم گرفته شد، با انجام عمليات، بر روي ايـن   10منطقه عملياتي والفجر 

سيدالشهدا،  10بدين منظور، لشكرهاي . ارتفاعات و نيز ارتفاع برددكان اين نقص مرتفع شود
لغدير تحـت امـر   ا 18و تيپ ) ع(ابوالفضل  57ويژه شهداء و  155، )ص(حضرت رسول  27

de  )69(.نيروي زميني سپاه قرار گرفتند 5قرارگاه فتح 
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گردان؛  9، با 10لشكرهاي : هاي عمل كننده در اين عمليات عبارت بود از استعداد يگان
  )70(.، با سه گردان18، با پنج گردان؛ و تيپ  57، با پنج گردان 155، با شش گردان؛ 27

. آغـاز شـد   )72()10ده روز پس از عمليات والفجر (، )71(1367ت در پنجم فروردين عمليا
آن را  27بايسـت لشـكر    در شب اول، هدف اصلي، تصرف ارتفاع شاخ شميران بـود كـه مـي   

ها و شـيارهاي   بعدازظهر روز عمليات، در حالي كه نيروهاي اين يگان در يال. كرد تصرف مي
 70حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفتند كه بر اثر آن بيش از  تيمورژنان مستقر بودند، مورد

  .شهيد و مجروح شدند و سازمان يك گردان از هم گسيخت 27تن از نيروهاي لشكر 
موفق شدند از ساحل تيمورژنـان بـه سـوي سـاحل      10هاي لشكر  ، غواص23در ساعت 

  عـدي كـه بايـد از تنگـه    دشمن رفته در آن سوي سد دربنديخان پياده شوند، اما نيروهاي ب
هاي ديگـر نيـز    يگان. درپي دشمن متوقف شدند كردند، بر اثر آتش پي شاخ سورمر عبور مي

  .تعرض خود را شروع كردند
. هـا افـزايش يافـت    صبح، درگيري شـديدتر شـد و سـرعت پيشـروي يگـان      4از ساعت 

هـدف عمليـات،    تـرين  شميران را به عنوان اصـلي  دور تا دور ارتفاع شاخ 57و  10لشكرهاي 
در دشت تولبي نيز با انهدام سه تانك  27لشكر . محاصره كرده و در صدد تصرف آن برآمدند

هـاي دشـمن را    اي كه تانـك  و غنيمت گرفتن سه تانك ديگر، در حال پيشروي بود به گونه
  .نشيني كرد وادار به عقب

 57لشـكر   صبح، نيروهاي 10درگيري روي شاخ شميران به صبح كشيد؛ حوالي ساعت 
اي داشتند،  هاي كوهستاني جسارت و مهارت ويژه كه در باال رفتن از ارتفاعات و تصرف هدف

بر روي ارتفاع با دشمن به جنگ تن بـه تـن پرداختـه و سـنگرها را يكـي پـس از ديگـري        
در پـي ايـن اقـدام، نيروهـاي     . آنها توانستند بر روي ارتفاع مسـتقر شـوند  . سازي كردند پاك

مقاومـت   10هاي سمت چپ شاخ شميران و شاخ سورمر در مقابل لشـكر   يال دشمن كه در
  .به اين ترتيب، شاخ سورمر نيز سقوط كرد. نشيني كردند كردند، متزلزل شده و عقب مي

در شب دوم، . از اين پس، تمام تالش دشمن متوجه پس گرفتن ارتفاع شاخ شميران شد
تولبي به سوي ارتفاع برددكان، حمله خود را شد تا از دشت  آماده مي 27در حالي كه لشكر 

. دقيقه بامداد به ارتفاع شاخ شميران حملـه كردنـد   30آغاز كند، نيروهاي عراقي در ساعت 
را  57اين اقدام كه با حجم وسيع آتش همراه بـود، راه كمـك رسـاني بـه نيروهـاي لشـكر       

 5ورد امـا حـدود سـاعت    در اين حمله، عراق برخي مواضع را نيز به تصرف درآ. مسدود كرد
de  .بار ديگر دشمن را عقب زد 57صبح، لشكر 
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تصرف ارتفاع برددكان و مواضعي واقع در جلوتر از (پس از عدم تحقق هدف مرحله دوم 
ها تصميم گرفته شد  ، به دليل شرايط موجود و وجود برخي كمبودها در يگان)شاخ شميران

 1367فروردين 19لذا، عمليات در . شود كه ارتفاع شاخ شميران به عنوان هدف اصلي، حفظ
  .با تصرف ارتفاعات شاخ شميران و شاخ سورمر پايان يافت

همچنين، چهار تيپ پياده و . تن از ارتش عراق به اسارت درآمدند 498در اين عمليات، 
درصد و يك گردان زرهي  100تا  70نيروي مخصوص و دو گردان پياده به ميزان  68تيپ 

تن مجـروح   375تن شهيد و  105از نيروهاي خودي نيز . صد منهدم شدنددر 70به ميزان 
  )73(.الغدير ناپديد شدند 18تن از نيروهاي تيپ  50همچنين حدود . شدند

  گيري بندي و نتيجه جمع

 5كه ادامه عمليات كربالي  8ـ به جز عمليات كربالي   1367تا فروردين  1366از فروردين 
هاي جمهوري اسالمي در مناطق كوهسـتاني شـمال غـرب     ياترفت ـ تمام عمل  به شمار مي

. عمليات ايذايي، كوچك، محدود و بزرگ صورت گرفت 55در اين مقطع، بيش از . انجام شد
هـاي   در ميان عمليـات . عمليات در همين سطوح انجام دادند 51كه سپاه پاسداران بيش از 

 10و والفجـر   2المقـدس  ، بيـت  8، نصر 10هاي كربالي   انجام شده در شمال غرب، عمليات
در . شـد  تـر تلقـي مـي    تـر بودنـد و آثـار آنهـا تعيـين كننـده       ها، مهم نسبت به ساير عمليات

، نيروهاي خودي، شهرهاي مـاووت، حلبچـه، خرمـال، سيدصـادق،     1366هاي سال  عمليات
از نظـر   .ها ارتفاع مهم منطقه را به تصرف درآوردند و يا بر آنها مسلط شـدند  چند قريه و ده

كمي، در اين سال، جبهه خودي بيشترين عمليات را انجام داد كه سهم قرارگاه رمضـان در  
  .هاي ايذايي و كمك به عمليات محدود و بزرگ سپاه قابل توجه بود انجام تك
ها نيـز آغـاز    كش هاي نبرد، جنگ شهرها و جنگ نفت زمان با بروز تحوالت در جبهه هم

در  10و در جريان عمليات كـربالي   1366فروردين  18در  8ي با شروع عمليات كربال. شد
در تابسـتان ايـن    5و  4زمان با عمليات نصر  و نيز، هم 1366ارديبهشت  10فروردين تا  25

پس از اين زمان، تا شهريور ماه، اين جنگ به . سال، جنگ شهرها به طور متناوب ادامه يافت
ازه در حمالت عراق، توسعه دامنة جنگ شـهرها بـه   مسئله ت. طور پراكنده استمرار پيدا كرد

مناطق كردنشين اين كشور بود، كه از نظر مقامات عراقي به دليل همكاري با نيروهاي ايراني 
deاوج اين رفتار، بمبـاران گسـترده شـيميايي اكـراد     . و كردهاي معارض، مستحق تنبيه بودند
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زمان با اين فاجعـه، و در   هم. شد المللي عراق در حلبچه بود كه موجب حيرت و واكنش بين
حمالت هـوايي و موشـكي خـود را     1366، عراق از هشتم اسفند 10جريان عمليات والفجر 

عليه تهران و ساير شهرهاي ايران وسعت بخشيد و جنگ شهرها يك بار ديگر ميادين نبرد را 
برخي شـهرهاي  ايران نيز در سطح محدودتر، بغداد و . تا حدودي تحت الشعاع خود قرار داد

مرحلـه آخـر   . ادامـه يافـت   1367اين حمالت تا دوم فروردين . عراق را مورد حمله قرار داد
  )74(.به پايان رسيد 1367همين ماه  31آغاز شد كه در  1367فروردين 21جنگ شهرها، از 

هـاي بـزرگ بـراي مسـلح كـردن       قدرت  ، تشديد تالش1366مسئله مهم ديگر در سال 
ه با توجه به برتري ايران در صحنه نبرد، موازنة تسليحاتي را به نحو قابـل  ارتش عراق بود، ك

هاي استراتژيك كه در اين سال به عراق داده  از سالح. اي به نفع اين كشور تغيير داد مالحظه
نـام بـرد كـه در جنـگ شـهرها       31و ميگ  29توان از هواپيماهاي پيشرفته ميگ  شد، مي

 25بر پايه اخبـار منتشـر شـده، عـراق     . ش از پيش افزايش دادندتوانايي و برتري عراق را بي
عالوه بر اين، ميزان ارسال سالح از اتحاد جماهير  )75(.از شوروي دريافت كرد 29فروند ميگ 

مـيالدي بـه    1988ميالدي آغاز شده بود، تا اوايل سـال   1986شوروي به عراق كه از سال 
اي موشك دوربرد نيز به عراق  تعداد قابل مالحظه همچنين، شوروي،. ميليارد دالر رسيد 3/9

ـ   …كـوپتر و   هاي توپ، هلي ها ـ به غير از انبوه تانك، نفربر، قبضه  اين سالح )76(.تحويل داد
. ارتش عراق را پس از هفت سال جنگ، به مراتب بيش از شروع جنگ توانمند سـاخته بـود  

. يـابي بـه بمـب اتمـي اسـت      ستانه دسـت اخبار غيرآشكار نيز حاكي از آن بود كه عراق در آ
دريغ كشورهاي اروپـايي از عـراق،    هاي شيميايي، حمايت بي همچنين، در زمينه تهيه سالح

هاي خود انبار كرده و از آنهـا   موجب شد كه بغداد مهلك ترين مواد شيميايي را در زرادخانه
  .در ميدان نبرد استفاده كند

بست ادامه جنگ در جبهة جنوب و يـك   راق، بنافزايش قابل مالحظه توان تسليحاتي ع
در نظـر  . نواختي ارتش عراق در نحوة مقابله با حمالت ايران، نگراني فرماندهان را برانگيخت

فرمانده سپاه اين خطر وجود داشت كه عراق به شيوه غلط خود در پاسخ به حمـالت ايـران   
بله بـا دور جديـد حمـالت ايـن     پي خواهد برد و در آن زمان، توان جبهة خودي قادر به مقا

اساساً، . زيرا شكاف ميان توانايي دو طرف در صحنه نبرد قابل ترميم نبود. كشور نخواهد بود
توان نظامي ايران به دليل آن كه بر پاية استراتژي جنگ تا يـك پيـروزي برجسـته نظـامي     

نيـاز تقويـت   به طور موردي و در صورت  …استوار بود، لذا، سازمان، مهندسي، لجستيك و 
de  شد؛ بنابراين جمهوري اسالمي، تنهـا قـادر بـود در شـرايطي كـه عـراق در الك دفـاعي        مي
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گيري، ابتكـار عمـل را بـه     قرار دارد، با شناخت نقاط ضعف دشمن و با استفاده از اصل غافل
را پديد آورده بود، عدم اجمـاع   1366بر اين شرايط كه وضعيت نظامي در سال . دست گيرد

و مسـئوالن سياسـي و همچنـين كنـار مانـدن توانـايي       ) سـپاه (فرماندهان نظامي نظر بين 
جنـگ  "اعتقاد فرماندهان سـپاه بـه اسـتراتژي    . لجستيكي ارتش از صحنه نبرد را بايد افزود

كه براساس درك آنها از نظرات امام  "عمليات براي يك پيروزي"به جاي  "جنگ تا پيروزي
اي كـه فرمانـدهان از    مسئله. گيري شد سطح عالي تصميماستوار بود، موجب عدم تفاهم در 

همچنـين،   )77(.كننـد  اي تلخ و درس اساسي از جنگ تحميلـي يـاد مـي    آن به عنوان تجربه
به طور كامل تحقق يافت، گرچه  1364ديگر كه از تابستان سال  جدايي ارتش و سپاه از يك

ن صـفوف نيروهـاي رزمنـده را    آهنگي ميا گيري را شفاف كرد و شكاف و ناهم صحنه تصميم
هاي ارتش در ميدان نبرد نبودند، بخش قابل توجهي  برطرف ساخت، اما به دليل آن كه يگان

هـاي نبـرد كنـار مانـد ـ گرچـه در        از سالح، مهمات و تجهيـزات ايـن نيـرو نيـز از صـحنه     
  .يافت هاي مختلف، بخشي از اين امكانات به پشتيباني از عمليات سپاه اختصاص مي عمليات

هاي اساسـي در جبهـة خـودي و احتمـال تحـرك       در چنين شرايطي، با تاكيد بر ضعف
فرمانده سپاه را بـر آن داشـت كـه در    ) كه چندان هم جدي گرفته نشد(جديد ارتش عراق، 

  :ايشان در اين باره گفته است. از سمت خود استعفا دهد 1366اوايل سال 
بازنگري در خودمان كرديم و ديديم چند ضعف اساسي در ما ، ما يك  5بعد از عمليات كربالي «

گير شدن بخش قابل توجهي از نيروها در فاو، شلمچه، جزاير  اولين ضعف، زمين. پيدا شده است
دوم، تجربه نشان . ها هر كدام تا دو محور خط پدافندي داشتند لشكرها و تيپ. بود …مجنون و 

راي كشاندن امكانات كشور به جنـگ، شكسـت خـورده    داده بود كه سياست و استراتژي سپاه ب
گيري تقريباً بـه يـك    يعني غافل. سوم، دست ما در جنوب براي دشمن كامالً رو شده بود. است

منجـر بـه   ] مسـائل [و اين . از ارتش هم توان محدودي به سمت ما آمد. داستان تبديل شده بود
بعضي از مسائل از جمله آمدن كشور در  در آن نامه من نوشتم اگر. نوشتن نامه خدمت امام شد

البته قبل از . جنگ به سرعت حل نشود، عراق خيلي سريع حمالتي را عليه ما شروع خواهد كرد
امام من را خواست و گفت، شما چرا اين كار را كرديد؟ گفتم، من كه تا . آن من استعفا داده بودم

مشكالت را تحمل كردم، پس حتمـاً بايـد    دانيد كه من چقدر حاال استعفا نداده بودم و شما مي
مـن يـك   . اينها را بنويسيد، به احمد آقا بدهيـد  …تان چيه؟  فرمود مسئله. اي باشد يك مسئله

اي را عليـه مـا    اي نوشتم و در اين نامه گفتم كه عراق به زودي حمالت گسترده صفحه 20نامة 
de  )78(».كند آغاز مي
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) 5عمليـات كـربالي   (پيروزي ايـران در شـلمچه    ، و پس از1366عالوه بر اين، در سال 
اي  المللي و بـا هـدف پايـان دادن بـه جنگ،بـه گونـه       فشار سياسي عليه ايران در سطح بين

، طـرح تحـريم تسـليحاتي، ورود ارتـش امريكـا بـه        598نامـه   قطع. سابقه افزايش يافت بي
، پايـان دادن بـه مسـئله    فارس و مانند آن، پيامدهاي اين فشار بودند كه هدف از آنهـا  خليج

  :جرج شولتز، وزيرخارجة امريكا در مورد اقدامات امريكا اظهار داشت. جنگ بود
كند، در عـين حـال    به شدت فعاليت مي 598نامه  امريكا در رابطه با جنگ عراق و ايران و قطع«

  )79(».كند و حضور فعال دارد فارس هم به وظايف خود عمل مي در خليج
بـود  ) سوريه و ليبـي (فزايش فشار سياسي، مواضع جديد برخي كشورها مسئله مهم در ا

بر پايه اخبار به دست آمـده، پـس از عمليـات    . كردند كه از آغاز جنگ از ايران پشتيباني مي
، سوريه به طور رسمي اعالم كرد كه اگر ايران بصره را تصرف كند، با همه جهـان   5كربالي 

  :ر اين كشور به آقاي واليتي گفته بودحافظ اسد رييس جمهو. عرب طرف است
  )80(».شما اصالً به سمت بصره نرويد و برگرديد«

  :از سوي ديگر، قذافي، رييس دولت ليبي اعالم كرد
فـارس درآيـد، ليبـي عليـه آن وارد      اگر ايران بخواهد به صورت يك قدرت استعماري در خليج«

  )81(».شود جنگ مي
  .فارس، مواضع شديدتري اتخاذ كردند خليجدر اين حال كشورهاي عرب 

بروز چنين شرايطي حاكي از آن بود كه فرصت جنگ عراق و ايران پايان يافتـه اسـت و   
در فـروردين سـال   . اين نزاع پس از حدود هشت سال، در آستانه تعيين سرنوشت قرار دارد

ايـاالت متحـده    در اين ميان، رفتار خصمانه. شواهد نشان دهنده چنين برداشتي بود 1367
هـاي محـدود    امريكا به شدت افزايش يافته و اقدامات نظامي اين كشـور ـ پـس از درگيـري    

سـاموئل  "اين بار، برخورد رزم نـاو  . ـ بار ديگر از سرگرفته شد  1366نظامي در اواسط سال 
هـاي امريكـايي اعـالم     مقام. ، بهانة اقدامات نظامي شد1367فروردين  25با مين در  "رابرتز

ايـن اقـدام در   . كنند كردند، يك اقدام نظامي احتمالي را در پاسخ به انفجار مين بررسي مي
تحقق يافت و طي آن، ناوهاي امريكا سكوهاي نفتي رشـادت، سـلمان،    1367فروردين  29

همچنـين، در ايـن روز   . مبارك و ناوهاي ايراني سهند و جوشن را مـورد حملـه قـرار دادنـد    
  .امريكا، رزم ناو سبالن را بمباران كردند دريايي - نيروهاي هوا 

در  1367فروردين  29فارس، ارتش عراق نيز در  زمان با حمله نظامي امريكا در خليج هم
deاين حمله در . فارس است ـ به مواضع رزمندگان حمله كرد منطقه فاو ـ كه چسبيده به خليج

fam
og

ha
dd

as
.ir



  391تغيير استراتژي عملياتي و عوامل مؤثر بر آن  

ر بوده و به تازگي عمليـات  شرايطي انجام شد كه بيشتر نيروهاي ايران در شمال غرب مستق
بدين ترتيب، فـاو سـقوط كـرد و در اثـر آن،     . را در حلبچه به پايان رسانده بودند 10والفجر 

  .روند حمالت ارتش عراق ادامه يافت
  
  
  

  منابع و مأخذ فصل چهارم
  

 12مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، نـوار شـماره     - 1
  .11/10/1365ستاد كل، 

، به نقـل از دفترچـة شـماره    726747همان، نوار شماره   - 2
  .85 -  86، صص 5/8/1366ستاد كل،  10
  .6/8/1366، ستاد كل، 15همان، نوار شماره   - 3
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  317, 300, 171: اهواز
  63: ايتاليا

  346): كشتي ايراني(ايران اجر 
  187): فارلين ماجراي مك(ايران گيت 

): فرمانــده قرارگــاه نجــف(ايـزدي، مصــطفي  
132 ,134 ,196, 198 ,262 ,264 ,266 ,
273 ,285  

  239, 187): آبادان(ايستگاه هفت 
  216, 41, 22: ايالم

  ب
  377, 287, 216: باختران
  133: بارزان

، 138, 134, 133, 130: بـــارزاني، مســـعود
229  
  363: قلعه باش

  138: باشكين
ــاورزي  ــاغ كش ــور(ب , 218, 217, 216): مح
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معاون اطالعات نيروي زميني (باقري، محمد 

  275, 250، 91): سپاه
 31شـهيد، جانشـين لشـكر    (باكري، حميد 

  143, 93): عاشورا
 31كر شـهيد، فرمانـده لشـ   (باكري، مهـدي  

  143, 118): عاشورا
  383, 379, 378, 377, 375, 374: باالمبو
  332, 327, 326, 325: بالوسه
  332, 330, 327, 326: بالوكاوه

  369, 326, 321, 318, 196, 193, 60: بانه
  24): وزير، شهيد نخست(باهنر، محمدجواد 

  51, 50, 49, 48, 47: بجليه
  184, 96, 95: بحرين

  389, 388, 386, 215: برددكان
  334: بردسيبان

  131: بوك برده
  41): ارتفاع(برقازه 
  287: بروجرد

  345): نفتكش امريكايي(بريجستون 
  135: بريزين دوست

  24: بستان
  324, 322, 321, 196, 195: بسن

  282, 264): از فرماندهان سپاه(بشردوست 
  55): ارتفاع(بشكان 

ــره , 85, 84, 82, 55, 40, 33, 27, 6: بصــ
86, 87 ,103 ,104 ,106 ,107 ,108 ,

111 ,113 ,114 ,116 ,118 ,122 ,153 ,
155 ,164 ,170 ,171 ,176 ,177 ,230 ,
231 ,232 ,233 ,234 ,236 ,237 ,238 ,
243 ,244 ,245 ,246 ,299 ,301 ,305 ,
311 ,318 ,319 ,354 ,390  

ــداد , 69, 67, 66, 65, 63, 62, 40, 27: بغـ
84 ,87 ,96 ,101 ,103 ,104 ,106 ,107 ,

109 ,110 ,120 ,149 ,299 ,302 ,340 ,
353 ,357 ,388  
  111): دره بقاع در لبنان(بقاع 
  60: بالله
  336, 335, 334: بلفت

  299, 297, 296): خط(بم 
  388, 107: بمب اتم

  317): ارتفاع(بمو 
  181, 169: بندر امام خميني

  70: بندرعباس
 جمهـور مخلـوع   رئـيس (صدر، ابوالحسن  بني
  161, 158, 23): ايران

  101): فرقه(بهائيت 
  24): اهللا، شهيد آيت(بهشتي، محمدحسين 

  179, 170): رودخانه(بهمنشير 
  219): منطقه(بهين بهروزان 

, 242, 240, 238, 237, 234, 233: بوارين
244 ,247 ,254 ,257 ,258 ,259 ,261 ,
262 ,263 ,265 ,266 ,267 ,269 ,270 ,
271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,
278 ,279 ,280  

  329, 323: بوالحسن
, 291, 289, 256, 255, 249, 222: بوبيان

292 ,294  
  95): جمهور امريكا معاون رئيس(بوش، جرج 

  382, 378, 375، 300: بياره
  84: بيروت

  120: بيمه لويدز
  پ ـ ت

  116: پاسگاه ابوذر
  107, 66: پاكستان

  229: پااليشگاه كركوك
  384, 377 :پاوه

  126: هاشم پد قمربني
): كيلـومتر در هـور   13بـه طـول   (پل خيبر 

105  
  239: پل فجر

  96: پالك، جيمز
  199, 196: پلنگه سور

ــلعي   ــنج ض , 242, 240, 238, 237): دژ(پ
244 ,247 ,248 ,252 ,254 ,255 ,257 ,
258 ,259 ,261 ,262 ,265 ,269 ,274 ,
276 ,277 ,279 ,298 ,305  

  341: زرگپنج قدرت ب
  380, 375: پنج قله
  155, 60, 58, 55: پنجوين

  52, 50, 48, 47, 42: پيچ انگيزه
  56, 55: پيرانشهر

  317): ارتفاع(پيرمكرون 
معـاون اطالعـات نيـروي زمينـي     (بهار  پيش
  267): سپاه

  229: بر تأسيسات نفت و گاز جبل
  229: تأسيسات نفت و گاز جمبور
  229: تأسيسات نفت و گاز شوارو

, 99, 98, 97, 70, 56, 49: تأسيسات نفتـي 
163 ,226 ,245 ,300  

  223، 60: مرغي تپه تخم
  379: تپه حميد
  303, 223: تپه سرخ

  303: تپه سرخي
  223, 60: تپه شهدا
ــي  ــكر  (تجالئ ــدهان لش ــهيد، از فرمان  31ش

  143): عاشورا
  223: تخته سنگي

  118، 116, 112: ترابه
, 188, 186, 131, 107, 93, 67: تركيـــــه

229  
  49: بند تلول

  56: تمرچين
  130: تنگه حسن علي بيگ

  55: تنگه دربند
  100, 98, 70, 69, 67, 6: تنگه هرمز
ــران , 91, 90, 77, 71, 68, 66, 64, 4: تهــ

104 ,110 ,120 ,121 ,128 ,129 ,144 ,
146 ,149 ,150 ,151 ,158 ,162 ,189 ,
236 ,287 ,306 ,308 ,309 ,348 ,388  
  375, 374): ارتفاع(ر تواني

  386): دشت(تولبي 
  386, 378, 377, 375): ارتفاع(تيمورژنان 

  ج ـ چ
  208): استراتژيك(جاده آسفالت 

ــتراتژيك ــاده اس , 178, 177, 176, 113: ج
179 ,180 ,202 ,204 ,205 ,206 ,211 ,
212  

  170: جاده البحار
  118: جاده خندق

  179): البحار(جاده ساحلي 
  126: سيدالشهداجاده 

, 210, 206, 205, 204, 178: جــاده شــني
211 ,259  

  118, 114, 87, 85: جاده عماره
  279, 258, 255: جاده فجر

): مسئول پشتيباني مركز غـرب (جان محمد 
348  

  76, 49, 47, 41, 37: جبال حمرين
  228: بر جبل

  50, 49, 48, 47, 41: جبل فوقي
  99: لند جزاير فالك

ــون  ــر مجنـ , 102، 93, 94, 86, 85: جزايـ
104 ,105 ,106 ،111 ,143 ،160 ,173 ,
203 ،389  

  240: جزيره بلجانيه
, 208, 203, 124, 122, 87: جزيره جنـوبي 

212 ,225  
  242, 237: جزيره سهيل
  345: جزيره فارسي

ــو   ــره مينـ , 231, 109, 106, 82, 6: جزيـ
235 ,236 ,237 ,238 ,242  

  23: جسر نادري
ــدعلي   ــري، محم ــز(جعف ، 205, 203): عزي

235 ,236 ,239 ,249 ،255 ,262  
  228: جمبور

  346): كشتي انگليسي(جنتيل بريز 
  50: جنگ جهاني اول و دوم

, 122, 121, 120, 119, 110: جنگ شهرها
141 ,146 ,148 ,149 ,163 ,187 ,190 ,
191 ,230 ,245 ,287 ,304 ,387 ,388 ,
392  

  76: جنگ صفين
  377، 184, 139، 133: جهادسازندگي

  166, 103, 76, 49, 42, 41, 24: چزابه
  37: سري چم

  379): محور(چناره 
  347, 324, 322, 321: چنكاوي
  166, 83: چنگوله

ــا , 321, 195, 194, 192, 166, 60: چوارتـ
324 ,326 ,370  

, 194, 131, 129, 128, 127, 125: چوالن
199 ,318 ,320 ,321 ,322 ,325 ,326 ,
347 ,348 ,349 ,350 ,352 ,358 ,359  

  56: چومان مصطفي
  196, 193, 56: چومان
  356, 103, 83, 43, 42, 41: چيالت
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  395فهرست راهنما  
  341, 306, 185: چين

  

  ح ـ خ
  375: حاجي ورفه
  121, 101, 76, 66, 65: حزب توده

  230، 133, 132: حزب دمكرات عراق
  132: حزب دمكرات كردستان ايران

  66: حزب كمونيست شوروي
  138, 130: حسن بيك
  131: حسن بيگ

ــدام ــين، ص , 83, 65, 64, 29, 27, 26: حس
84 ,90 ,93 ,96 ,97 ,98 ,99 ,109 ,120 ,

151 ,174 ,177 ,186 ,208 ,282 ,304 ,
354  

قـائم مقـام نيـروي دريـايي     (حسيني تـاش  
  342): سپاه

  131): منطقه(حصاروست 
  76)): ع(ابيطالب ابن علي(حضرت امير 

, 374, 372, 368, 355, 318, 317: حلبچه
375 ,376 ,377 ,378 ,380 ,384 ,387 ,
388 ,391  

  42, 41: حلفائيه
  195, 194: حلوان
  113: حمار

, 40، 37): ارتفـاع (حمـرين، جبـال حمـرين    
41 ,47 ,48 ,76 ،217  

, 297, 218, 215, 139, 135): خط(حمزه 
298 ,322  

  120، 110: 25حمله به شهر تهران با ميگ 
  17: حمله مغول

ــارك  ــره(خ , 98, 70, 69, 67, 62, 6): جزي
99 ,100 ,108 ,109 ,187 ,300  

  375: خاكي خول
, 129, 128): اهللا آيــت(اي، ســيدعلي  خامنــه

150 ,151 ,266 ,267  
, 338, 98, 96, 95, 64, 33, 12: خاورميانه

339 ,340  
 14شـهيد، فرمانـده لشـكر    (خرازي، حسين 
، 262, 144, 123, 91)): ع(امـــام حســـين 

286  
  215, 44: آباد خرم

  387, 378, 377, 375, 317: خرمال
, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 16, 5: خرمشهر

29 ,31 ,32 ,33 ,34 ,62 ,71 ,72 ,73 ,
75 ,77 ,80 ,93 ,102 ,109 ,144 ,148 ,

152 ,159 ,162 ,168 ,172 ,187 ,215 ,
232 ,233 ,235 ,239 ,244 ,246 ,298 ,
303 ,306 ,308 ,352  
  170, 109, 106, 83, 6: وآبادخسر

  60): 2و  1خلوزه، خلوزه (خلوزه 
, 63, 62, 55, 33, 32, 15, 12: فارس خليج

64 ,67 ,69 ,70 ,71 ,84 ,93 ,95 ,96 ,

97 ,99 ,100 ,106 ,107 ,109 ,120 ,
141 ,142 ,149 ,163 ,169 ,174 ,181 ,
182 ,184 ,190 ,191 ,222 ,300 ,301 ,
304 ,314 ,339 ,340, 341 ,342 ,343 ,
344 ,345 ,346 ,347 ,390  

  285, 92): حاج احمدآقا(خميني، احمد 
امام، امام خميني، خميني، (اهللا  خميني، روح

ــرت امــام  , 33، 31، 28، 27, 25، 16): حض
44 ،64 ،75 ،76 ،77 ,82 ،91 ،99 ،102 ,

128 ،144 ،145 ,152 ,159 ,161 ,168 ,
187 ،191 ,192 ,216 ،279 ،281 ،285 ,
345  

  173, 118, 116, 113): پد، پل(خندق 
  232: خور زبير

  181، 169: خور موسي
ــداهللا , 177, 176, 172, 171, 169: خورعبـ

182 ,208 ,243 ,355  
  380: خورمال

  379, 375, 374): ارتفاع(خورنوازان 
  345, 287, 187, 109, 22: خوزستان

  375): روستا(خوي 
  133: خيات

  د ـ ذ
  229, 228): پادگان عراقي(دارامان 
  374): ارتفاع(داالني 

, 91): جانشين قرارگـاه كـربال  (دانايي، حسن 
354  

  186، 149, 119: دبيركل سازمان ملل
, 115, 114, 113, 112, 111, 85: دجلــــه

116 ,118 ,120 ,143 ,166 ,275  
  220, 218, 56: دراجي
  380: درازين
  55): تنگه(دربند 

ــديخان , 215, 213, 195, 103, 83: دربنــ
317 ,318 ,355 ,368 ,374 ,375 ,376 ,
377 ,380 ,382 ,384 ,386  

  70: درياي عربي
  100: درياي عمان

  107, 23: دزفول
  383, 376: دزلي

  248, 247: دژ مرزي
حضـرت   27فرمانـده لشـكر   (دستواره، رضـا  

  125، 90): ، شهيد)ص(رسول 
  384, 383, 374): ها گل(دشت زور 

  97: اتحاديه حقوقدانان عربدفتر دائمي 
بــدر،  9فرمانــده لشــكر (دقــايقي، اســماعيل 

  286, 285): شهيد
  216, 83, 55, 42, 41, 37: دهلران
  230, 229: دهوك
  336, 335, 334, 333, 318: دوپازا

  382, 380, 375: دوجيله
, 264, 262, 261, 259, 255, 87: دوعيجي

265 ,266 ,269 ,271 ,273 ,274 ,278 ,
279, 288  

  359, 357, 318, 317, 229: دوكان
, 347, 326, 322, 318, 317: دولبشــــك 

357 ,359 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,
367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372  

  17: دولت صفويه
  85, 52, 50, 48, 47, 42, 41: دويرج
  302, 132: ديانا

  41): تنگه(ذليجان 
  ر ـ ز ـ ژ

  174: البيشه رأس
): معاون وزيرخارجه امريكـا (دونالد رامسفلد، 

65  
  354, 322, 194: رت

  24): جمهور شهيد رئيس(رجايي، محمدعلي 
  346, 311): سكوي نفتي ايران(رسالت 

  334): ارتفاع(رستم آليان 
  220: آباد رستم

  390, 346): سكوي نفتي ايران(رشادت 
  299): سپهبد عراقي(رشيد محمد، حسين 

): ليـات سـتادكل  معـاون عم (رشيد، غالمعلي
13 ,16 ,91 ,92 ,123 ,156 ,157 ,165 ,

167 ,203 ,205 ,256 ,261 ,268 ,308 ,
342 ,356 ,358  

  216: رضاآباد
, 27, 16, 13): فرمانده سپاه(رضايي، محسن 

34 ,75 ,76 ,77 ،80 ,90 ،88 ,91 ,92 ,
97 ,112 ,122 ,123 ,130 ,151 ,153 ,

157 ,160 ,162 ،163 ,165 ,167 ,170, 
172 ,176 ,177 ,192 ,198 ،203 ,205 ,
216 ,232 ،233 ,235 ,236 ,237 ,240 ,
248 ,249 ,250 ,252 ,255 ,256 ,258 ,
259 ,260 ,261 ,263 ,266 ,267 ,268 ,
269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,
277 ,279 ,280 ,281 ,285 ,289 ,291 ,
305 ,307 ،308 ،309 ،310 ،316 ,317 ,
319 ,321 ,325 ,342 ,343 ,344 ,353 ,
354 ,356 ,357 ,365 ،372 ,374 ,384 ,
388 ,389 ،392  
  86: رطه
  237: دوست، محسن رفيق

  41): تنگه(رقابيه 
  132: رواندوز

  237): االسالم حجت(روحاني، حسن 
  149, 120: روز قدس

  70, 65: ها روس
  382: ريشن

, 96, 95, 66): جمهـور امريكـا   رئيس(ريگان 
106 ,188 ,190 ,191  

  320، 194): رودخانه(زاب صغير 
  230, 229: زاخو

  58, 56: زالو آب
  97: زايد حيدر

  50, 49, 47: زبيدات
 27شـهيد، از معاونـان لشـكر    (زجاجي، اكبر 

  143, 93)): ص(حضرت رسول 
  382, 380, 378, 375: زلم
  60: زِله

  174: زياديه
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  تنبيه متجاوز  396
, 166, 160, 88, 86): منطقـه، پاسـگاه  (زيد 
244 ,289 ,354  
  133): اردوگاه(زيوه 
  342, 306, 188, 63: ژاپن 

ــه , 328, 327, 326, 325, 324, 320: ژاژيل
329 ,330 ,332 ,347 ,369  

  س ـ ش
  193: سارسير
  379, 378, 375): شيار، دشت(سازان 

  101: هاي فدايي خلق سازمان چريك
  342: الملل سازمان عفو بين

مجاهـدين،  سازمان (سازمان مجاهدين خلق 
، 213، 193، 132, 101، 24, 23): منــافقين

225 ,306 ,327 ،333 ،344  
, 33, 27, 26, 22, 19, 14, 6: سازمان ملـل 

69 ,71 ,77 ,119 ,120 ,186 ,339 ,340 ,
341  

  390): رزم ناو امريكايي(ساموئل رابرتز 
  364): كشتي امريكايي(سانگاري 

  390): رزم ناو ايراني(سبالن 
): المهـدي  33شهيد، جانشين تيـپ  (ستوده 

143  
  359, 357, 318, 317: سد دوكان

  375: سرآوا
  139, 138, 133: سراسپندار

  60: سربالله
  139, 138, 136, 131: سربله

  130: سرپيران
  335, 334, 333, 326, 321, 55: سردشت
  325: سرگاو

  139, 138: سرهويز
از فرمانــــــدهان ارتــــــش (ســــــروري 

  123): اسالمي جمهوري
وزيـــر خارجـــه عربســـتان (سعودالفيصـــل 

  121): سعودي
  190, 33): النه جاسوسي(سفارت امريكا 

  320): مسير كردهاي طالباني(سفره 
  97: سفير رژيم عراق در كنيا

  228: سقزلي
  17: سلطنت پهلوي اول و دوم

  17: سلطنت قاجار
  390, 166): سكوي نفتي ايران(سلمان 

  357, 250: سليماني، قاسم
, 192, 153, 58): اســتان عــراق(ســليمانيه 

198 ,200 ,289 ,315 ,317 ,318 ,320 ,
321 ,325 ,326 ,332 ,346 ,347 ,355 ,
356 ,357 ,358 ,359 ,368 ,371 ,374 ,
375  

  48, 47: سميده
  129: سنجقي، ابراهيم

  377, 287: سنندج
  382: سه تپان

  317, 60): تنگه(سه در 
  60: سه درختي

  390): ايرانيناو (سهند 
  166): جزيره(سهيل 

  110, 99, 98, 69, 68: سوپراتاندارد
  321, 194, 60, 58, 55: سوركوه

, 376, 375, 374, 166, 60, 58: ســـــورن
377  

, 185, 184, 107, 70, 68, 67: ســــــوريه
186 ,189 ,306 ,390  

ــومار , 256, 218, 216, 215, 160, 37: سـ
302  

  230: سوميل
  346): يتيكشتي كو(سي ايل سيتي 

  218, 217): منطقه(سيدحسن 
  37: سيدك

ــيدكان , 134, 133, 132, 131, 130: ســـ
135 ،138 ,160  

  377: سيروان
  321: شاخ آمدين
  60: شاخ تاجر

, 386, 384, 383, 382, 379: شاخ سـورمر 
387  

, 384, 383, 382, 379, 213: شاخ شميران
386 ,387  

  321: شاخ قشن
  199, 196، 194: شاخ كوهان

  60: اخ نالشكينهش
  335): تپه(شاه مراد 
  335, 334): ارتفاع(شاهين 

  63: شركت آگوست ايتاليا
  164, 47: شرهاني

  274, 183: العرب شط
شهيد، مسـئول توپخانـه نيـروي    (زاده  شفيع

  252): زميني سپاه
  285, 283, 261): جزيره(شلحه 

ــلمچه , 232, 231, 177, 162, 148, 8: شـ
235 ,236 ,237 ,238 ,240 ,242 ,244 ,
245 ,246 ,247 ,248 ,251 ,254 ,255 ,
256 ,257 ,258 ,261 ,263 ,264 ,267 ,
274 ,275 ,281 ,282 ,285 ,291 ,298 ,
301 ,302 ,303 ,305 ,309 ,310 ,311 ,
314 ,315 ,319 ,353 ,354 ,357 ,389 ,
390  

, 91): قائم مقام فرمانده سپاه(شمخاني، علي 
167 ،202 ,204 ,237 ,260 ،268 ,274 ,
329 ,354  

  375, 374): ارتفاع(شنام 
  334): ارتفاع(الدين  شهيد زين

  223): ارتفاع، گردكوه(شهيد صدر 
  185): وزيرخارجه شوروي(شوارد نادزه 

ــت , 71, 33, 27, 26, 22, 19: شــوراي امني
72 ,77 ,84 ,144 ,185 ,186 ,301 ,309 ,

340 ,341  
  186: فارس شوراي همكاري خليج

ــو , 110, 76, 67, 66, 65, 64, 62: رويشــ

119 ,120 ,121 ,185 ,190 ,301 ,314 ,
338 ,339 ,340 ,341 ,343 ,344 ,388 ,
391  

, 276): جانشــين قرارگــاه نجــف(شوشــتري 
277 ,280 ,330 ,365  

  119): وزيرخارجه امريكا(شولتز، جرج 
  194: شيبر

  60): ارتفاع(شيخ گزنشين 
  230: شيخان
  321, 193, 60, 58, 55: شيلر

, 101, 92): سالح، بمباران، حمله(شيميايي 
110 ,128 ,161 ,178 ,179 ,207 ,261 ,
276 ,298 ,299 ,306 ,335 ,374 ,387 ,
388  

, 380, 379, 375, 374): ارتفـاع (شيندروي 
383  

  192، 191, 150: شيوخ عرب

  ص ـ ط
  266, 265، 192): شهيد(صالحي، غالمرضا 

  134): شهيد(صالحي، محمد 
  374, 372, 336, 334, 196, 47: صخره

ــخره , 336, 334, 196, 47): ارتفــاع(اي  ص
372 ,374  
  41): تنگه(صعد 

جانشين فرمانده نيـروي  (صفوي، سيدرحيم 
, 256, 210, 203, 157, 123): زميني سپاه

258 ,260 ,268 ،275 ,348  
  118, 76): خط(صفين 
ــلح , 96, 72, 71, 70, 68, 28, 26, 19: صـ

97, 107 ,108 ,119 ,142 ,149 ,150 ,
186 ,190 ,303 ,316 ,338  

  184: صنايع سنگين
ــوئيب , 127, 124, 114, 113, 112: صــــ

296 ,297 ,298  
ــيرازي  ــياد شـ , 128، 123, 122, 121: صـ

129 ،134 ,135 ,136 ,140  
معـاون عمليـات قرارگـاه    (زاده، احمـد   صياف
  250): كربال
  119, 66: عزيز طارق

ــال  ــاني، ج ــي  (ل طالب ــه ميهن ــر اتحادي رهب
  288): كردستان عراق

  321): ارتفاع(طالش 
  44): اهللا آيت(آبادي  طاهري خرم

  42: طاوسيه
  33: طبس

, 91, 90, 88, 87, 86, 85, 82: طالئيـــــه
122 ,124 ,144 ,244  
وزيـر   معـاون اول نخسـت  (ياسين رمضان  طه

  67): عراق
  378, 375: طويله
de  164, 85, 43: طيب
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  397فهرست راهنما  

  ع ـ غ
  238, 183, 105: شيد، ماهرعبدالر

  299: عدنان خيراهللا
, 184, 108, 95, 93, 71, 70, 32: عربستان

186 ,306 ,342 ,345 ,346  
): فرمانده نيروي دريايي سپاه(عالئي، حسين 

122 ,125 ,127 ,128 ,129  
  41: علي غربي
ــاره , 87, 86, 49, 47, 43, 42, 41, 40: عم

88 ,104 ,107 ,112 ,113 ,116 ,153 ,
155 ,164  
  345, 184, 70: عمان

ــدر  ــات ب , 111, 110, 109, 82, 7, 6: عملي
112 ,115 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,
122 ,126 ,130 ,131 ,142 ,146 ,148 ,
149 ,150 ,153 ,155 ,157 ,158 ,160 ,
170 ,171 ,172 ,244 ,257 ,275 ,287 ,
306  

  383, 374: 2عمليات بيت المقدس 
  144, 83: تحريرالقدس عمليات 

, 210, 201, 7: 8عمليـات تكميلـي والفجــر   
309  

ــامن  ــات ث ــه عملي , 158, 144, 24): ع(االئم
352,  

, 86, 84, 83, 82, 81, 19, 6: عمليات خيبر
88 ,89 ,93 ,94 ,97 ,98 ,101 ,102 ,

103 ,104 ,105 ,106 ,109 ,110 ,111 ,
112 ,113 ,114 ,141 ,142 ,143 ,144 ,
145 ,160 ,182 ,231 ,244 ,301 ,303 ,
306  

, 35, 34, 33, 19, 16, 10: عمليات رمضـان 
36 ,37 ,55 ,62 ,67 ,72 ,73 ,81 ,94 ,

106 ,123 ,144 ,152 ,157 ,158 ,159 ,
231 ,237 ,244 ,270 ,288 ,289 ,303 ,
305 ,316 ,319 ,321 ,352 ,359  

  159, 29, 24: القدس عمليات طريق
  380, 131: عمليات ظفر

, 163, 143, 118، 109, 91: عمليات عاشورا
168 ,172 ,174 ,177 ,204 ,206 ,211 ,
240 ,248 ,251 ,254 ,256 ,259 ,260 ,
275 ,278 ,294 ,295 ,297 ,298 ,335 ,
359 ,362 ,363 ,364 ,366 ,367 ,371 ,
372 ,374  

, 229, 228, 227, 226: 1عمليـــات فـــتح 
310  

  310, 229, 8: 2عمليات فتح 
  352: ات فتح المبينعملي

  288, 254, 25: المبين عمليات فتح
  200, 26, 25: المبين عمليات فتح

: عمليات فرماندهي كل قوا، خميني روح خدا
158  

ــادر  ــات قـ , 137, 134, 130, 83, 6: عمليـ
140 ,146 ,160 ,161  

  167, 163: 1عمليات قدس 
, 220, 219, 217, 214: 1عمليات كـربالي  

222 ,289 ,309 ,315 ,322 ,323 ,325 ,
326 ,327 ,328 ,332 ,349 ,387  

  225, 224, 223, 8: 2عمليات كربالي 
  309, 222, 8: 3عمليات كربالي 

ــربالي  ــات ك , 162, 51, 50, 10, 8: 4عملي
190 ,191 ,230 ,231 ,232 ,236 ,238 ,

241 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,249 ,
250 ,252 ,290 ,300 ,301 ,302 ,304 ,
306, 310 ,315 ,319 ,352 ,354  

, 51, 50، 20, 19, 10, 8: 5عمليات كربالي 
144 ,148 ,162 ,191 ,244 ,245 ,246 ,
247 ,251 ,252 ,253 ,258 ,285 ,286 ,
287 ,288 ,289 ,290 ,291 ,300 ,301 ,
302 ,305 ,307 ,310 ,314 ,315 ,320 ,
322 ,339 ,353 ,354 ,357 ,387 ,389 ,
390  

  302, 256, 8:  6ي عمليات كربال
  303, 8:  7عمليات كربالي 
  160, 129, 125, 82: عمليات كميل

ــدود  ــات محـ , 159, 130, 36, 7, 5: عمليـ
160 ,161 ,162 ,163 ,165 ,166 ,167 ,
193 ,204 ,205 ,301 ,352 ,387  

, 41, 39, 37, 34, 10, 5: عمليــات محــرم 
123 ,159 ,226 ,368  

, 38, 37, 34, 10: عقيـل  بـن  عمليات مسـلم 
159  

, 31, 29, 10, 5: عمليـات والفجــر مقــدماتي 
34 ,37 ,40 ,41 ,42 ,45 ,46 ,48 ,49 ,
54 ,62 ,73 ,75 ,76 ,77 ,80 ,81 ,141 ,

158 ,159 ,290  
ــات والفجــر   , 54, 53, 51, 47, 19: 1عملي

75 ,77 ,80 ,94 ,159 ,368 ,378 ,381 ,
384 ,386 ,388 ,391 ,392  

, 368, 162, 19, 10: 10عمليــات والفجــر  
374 ,378 ,381 ,383 ,384 ,386 ,387 ,
388 ,391 ,392  

  132, 60, 58, 57, 56: 2عمليات والفجر 
  215, 59, 58, 56: 3عمليات والفجر 

ــر   ــات والفجـ , 61, 60, 58, 10, 6: 4عمليـ
143 ,155 ,159 ,160 ,164 ,213 ,376  

  83:  6عمليات والفجر 
, 148 ,145, 19, 10, 7: 8عمليــات والفجــر 

160 ,162 ,168 ,169 ,170 ,174 ,175 ,
180 ,181 ,182 ,183 ,185 ,187 ,190 ,
192 ,193 ,201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,
206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,
215 ,231 ,244 ,288 ,301 ,302 ,304 ,
305 ,307 ,308 ,309 ,320 ,339 ,352 ,
353  

, 194, 193, 192, 10, 7: 9عمليات والفجر 
195 ,196 ,197 ,198 ,200 ,213 ,309 ,
321  

  168, 163: هاي قدس عمليات
  37: عنبر
  269: عنبه
  41, 37: خوش عين
  49, 48, 47, 43, 40: غزيله

, 205, 171): فرمانده قرارگاه كـربال (غالمپور 
250 ,263 ,354 ,357  

  220, 218): ها تپه(غالمي 
امـام   15شهيد، فرمانده تيپ (غالمي، بهروز 

  143)): ع(حسن 

  ف ـ ق
  44): االسالم حجت(فاكر 

ــاو , 144, 108, 82, 55, 43, 34, 20: فــــ

148 ,157 ,160 ,162 ,163 ,168 ,169 ,
170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,
177 ,179 ,180 ,181 ,182 ,184 ,187 ,
190 ,193 ,194 ,198 ,200 ,201 ,202 ,
204 ,212 ,213 ,214 ,215 ,221 ,222 ,
230 ,231 ,236 ,243 ,245 ,251 ,252 ,
254 ,281 ,300 ,301 ,303 ,305 ,307 ,
308 ,309 ,310 ,311 ,318 ,353 ,354 ,
355 ,356 ,357 ,358 ,384 ,389 ,390  
  118: فجيره
  308, 297): محور(فدك 

ــدوي  مســئول اطالعــات نيــروي دريــايي (ف
  125): سپاه
  112: فرات

, 109, 105, 104, 98, 96, 70, 69: فرانسه
110 ,188  
  220، 217, 56: آباد فرخ

  334, 333): ارتفاع(فرفري 
  131): منطقه(فرگرين 

  261: فرمانده عمليات هوانيروز
ــف  ــاه نج ــده قرارگ , 196, 192, 116: فرمان

198 ,199 ,205 ,257 ,262 ,263 ,265 ,
266 ,274 ,276 ,285  

  242, 122: فرمانده قرارگاه نوح
, 202, 157 :فرمانــده نيــروي زمينــي ســپاه

205 ،209 ,210 ,329 ,372  
رئـيس سـتادكل نيروهـاي    (فروزنده، محمد 
  345, 342, 237): اسالمي مسلح جمهوري

)): ع(سيدالشـهدا   10فرمانده لشـكر  (فضلي 
282 ,284 ,365  
, 155, 76, 49, 47, 46, 42, 41, 40: فكــه
166 ,215  

  33: ها فلسطيني
  91: قائم مقام فرمانده كل سپاه

) ): ع(فرمانده لشكرامام رضا (اسماعيل قاآني، 
266  

): نصـر  5فرمانده لشـكر  (قاليباف، محمدباقر 
357  
  346, 345: هاي تندرو قايق

  390): رئيس دولت ليبي(قذافي، معمر 
  26: 1975قرارداد 

): كـربال  25فرمانـده لشـكر   (قرباني، مرتضي 
237 ,258 ,268 ,330  
  194: قزلچه

  218, 216, 166، 55: قصرشيرين
  95: قطر
  77, 72, 71: 514نامه  قطع
  84, 69: 540نامه  قطع

ــع ــه  قطـ , 340, 314, 301, 162: 598نامـ
342 ,345 ,390  

  166): جزيره(قطعه 
, 216, 166، 56، 55): قالويزان(قلعه آويزان 

217 ,218 ,220 ،221  
, 321, 320, 318, 199, 194: قلعه چـوالن 

322 ,326 ,347 ,348 ,349 ,352 ,358 ,
359  

  359، 334, 318، 317, 195: قلعه ديزه
  113, 41: قلعه صالح

  130): ارتفاع(قلندر 
  372: قله هلكان

  287: قم
  56): ارتفاع(قمطره 

, 322, 321, 320, 318): ارتفـــاع(قمـــيش 
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  تنبيه متجاوز  398
326 ,347 ,348 ,349 ,359 ,360 ,362 ,
363 ,368 ,369 ,370  

  317): تنگه(قيزلو 
  365, 363, 359, 317: قيوان

  گ ك ـ
  200, 199, 195, 194: كاتو

  346, 191, 190, 189: كاخ سفيد
  149: كارخانه پيكان سازي

, 172، 170): درياچـه نمـك  (كارخانه نمك 
176 ,177 ,178 ,180 ,201 ,203 ,204 ,
205 ,206 ,211 ,212  

  131: كارزرده
  133: كارگزين
  242, 239, 235, 29): رودخانه(كارون 
  374, 371, 368, 320: كاريزه

, 123): نجف 8فرمانده لشكر (كاظمي، احمد 
140 ,202 ,309 ,353  

  69): ژنرال فرانسوي(كالو، پير 
  399): سرتيپ ستاد عراقي(كامل ساحت 

  265, 254, 252, 248: كانال پرورش ماهي
, 281, 280, 260, 259, 254: كانال زوجـي 

283 ,288 ,289 ,291  
  127, 114, 112: كانال صوئيب

  232, 124, 122: گيري ماهيكانال 
  254: كانال هفت پل

  375: كاني بانكا
  228: دومالن كاني
  56, 55: سخت كاني
  166: شيخ كاني
  230: ماس كاني
  60: مانگا كاني

شـهيد، فرمانـده تيـپ ويـژه     (كاوه، محمـود  
  138, 136): شهدا
  200, 195, 194, 193: پير كچل
  41: كحالء
  107, 33): شهر(كربال 
  85, 29): ه نوركرخ(كرخه 

  303, 229, 194: كردستان عراق
, 162, 158, 132, 124, 22: كردســــــتان

226 ,288 ,321 ,327 ,344 ,349 ,350 ,
362 ,383  

  55): ارتفاع(كركس 
  318, 229, 228, 226, 56: كركوك
  22: كرمانشاه

  306, 185: كره شمالي
شهيد، از فرمانـدهان لشـكر   (كريمي، عباس 

  143 )):ص(حضرت رسول  27
  32: كسينجر، هنري

, 101, 98, 96, 70, 65: كشورهاي اروپـايي 
306 ,341 ,388  

  340, 95: كشورهاي خليج
ــي  ــورهاي عرب , 111, 97, 95, 68, 64: كش

141 ,191 ,301 ,343  
  188, 101: كشورهاي غربي

  133, 131: كالشين
  84, 66: كلن

  303: كله اسبي
  333, 58: كله قندي
  325, 322, 320: كله گاوي

  60, 56: كلو
  95: كميته روابط امريكا و اسرائيل

  132: كميته مركزي حزب دمكرات عراق
  58: كنجانچم
  60: كنگرك

  40: كوت
حضـرت   27فرمانـده لشـكر   (كوثري، محمد 

  268)): ص(رسول 
  200, 199, 196: نم كوخ نم
  302): منطقه(كوروك 
  244, 160, 124, 122, 82: كوشك
  118): منطقه(كوك 
  225, 132): كومله، گروه ضدانقالب(له  كومه

ــت  , 181, 169, 149, 95, 71, 68: كويـــ
184 ,185 ,222 ,342 ,343 ,345 ,346  

): انصارالحســين 32فرمانــده لشــكر (كيــاني 
284  

ــامو , 347, 326, 320, 195, 194, 193: گـ
349  

  217): رودخانه(گاوي 
  138: گردشوان
  223: گردكوه

  349: گرده رش
  347: گرده شيالن
  372: گرده هلكان

, 347, 326, 325, 320, 318: رش گــــرده
348 ,349 ,350 ,352 ,358 ,364 ,365 ,
366 ,368 ,369  

  60, 58: گرمك
  133: گروسنگان

  185: گروميكو، آندره
  37): ارتفاع(گسيكه 
  139, 133: گالزرده
  333, 322, 321): رودخانه(گالس 
  362: گالله

ــالن , 327, 326, 325, 324, 322, 320: گ
328 ,329 ,330 ,332 ,347 ,375  
  325: گلو

, 326, 324, 322, 321, 318, 317: گوجار
347 ,359 ,362 ,363 ,364 ,366 ,367 ,
368 ,371 ,372  

صدر هيئت رئيسه اتحاد جمـاهير  (گورباچف 
  339, 338, 121): شوروي
  378, 377, 374: گوزيل

  138, 136, 131: گوشينه
  287: غرب گيالن

  ل ـ م
ــان , 189, 188, 187, 111, 33, 32: لبنـــ

190  
  60): ارتفاع(لري 

  334): ارتفاع(لك لك 
  185, 100, 69: لندن
  133: لوالن
  390, 306, 120, 107: ليبي

: مؤسسه سياسي ـ اقتصادي برولينگز امريكـا  
64  

  194: مارسيه
  60: مارو

  167: مازندران
ــاخالن , 200, 199, 198, 196, 194: مامــ

201  
  84: منطقه كشور 90آزادي قدس در مانور 

  108, 23: ماهشهر
, 321, 320, 318, 317, 289, 194: ماووت
322 ,324 ,325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,
330 ,332 ,333 ,363 ,369 ,387  

  390, 120): سكوي نفتي ايران(مبارك 
  48): ارتفاع(مثلثي 

): جانشين رئيس ستاد سـپاه (محتاج، عباس 
250  

مسئول اطالعات قرارگـاه  (ا محرابي، غالمرض
  356, 353): كربال

نماينده امام در سپاه (االسالم  محالتي، حجت
  187, 93): شهيد

, 72, 31, 29, 28, 16: المللـي  مرزهاي بـين 
186  
  132, 130: سور مرگه

  377, 193, 60, 58: مريوان
  223: مسكران
  338, 186, 185, 120, 66, 65, 64: مسكو 
  41: مشرح
  267: مشهد

  70): پايگاه نظامي امريكا در عمان(صيره م
  226, 162, 148: معارضان عراقي

, 250: معاونت اطالعات نيروي زميني سـپاه 
289  
  123): اسالمي جمهوري سرهنگ ارتش(مفيد 
, 189، 188, 187، 162, 22، 7: فـارلين  مك
190 ,191 ,192 ,243 ,343  

, 357, 279, 202, 201, 97): ارتفــاع(مگــر 
379  
  382, 380, 375: سيمالوي
  379, 378, 377, 376: ملخور
ناخـدا، فرمانـده وقـت نيـروي     (زادگـان   ملك

  171): دريايي ارتش
  267, 266, 150: منتظري، حسينعلي

  37: مندلي
ــران , 214, 213, 58, 56, 55, 8, 7: مهــــ

215 ,216 ,217 ,220 ,309  
  201, 200, 199, 198, 196, 194: موبرا

, 84): امورخارجه امريكاوزير (مورفي، ريچارد 
95 ,96 ,184 ,340  

اهللا، رئـيس شـورايعالي    آيت(موسوي اردبيلي 
  44): قضايي

از فرمانـــدهان ارتـــش (موســـوي قويـــدل 
  123، 92): اسالمي جمهوري

وزير دوره دفـاع   نخست(موسوي، ميرحسين 
  151, 44): مقدس
  37: موسيان

  306, 110: موشك اسكاد
  110, 99, 98, 70, 68: موشك اگزوست
  18: موشك شهاب

  346: موشك كرم ابريشم
, 258, 211, 189, 182, 126: موشك هاگ
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  399فهرست راهنما  
259 ,279 ,284 ,306  
  365, 363, 359, 317: موكبه

االسـالم، شـهيد، از    حجـت (ميثمي، عبـداهللا  
): در سپاه،) ره(مسئولين دفتر نمايندگي امام 

268  
): خرداد 15فرمانده گروه توپخانه (ميرصفيان 

249  
  41: اغميشد
  120, 110: 25ميگ 
  388: 29ميگ 
  388: 31ميگ 

  217): منطقه(ميگ سوخته 
  109): ارتفاع(ميمك 
  166, 41): رودخانه(ميمه 

  ن ـ و
, 198, 196, 195, 194, 193): ارتفاع(ناصر 
199 ,200  

  111): بندري در اسپانيا(نايوركا 
  114): روستا(نخبره 

  23: نخستين عمليات ارتش
  124, 122, 87, 86 ,85, 82: نشوه

  17: نظام شاهنشاهي
, 67, 6): ها، حمله، جنگ كش نفت(كش  نفت
68 ,69 ,70 ,98 ,100 ,109 ,110 ,120 ,

141 ,148 ,163 ,300 ,301 ,341 ,342 ,
343 ,345 ,346 ,347 ,387  

  325, 322): كوه(نم نم 
  58, 56: بو نمكالن

  216: بو كالن نمه
  287: نهاوند

ــم  ــر جاس , 263, 261, 260, 254, 248: نه
275 ,280 ,281 ,282 ,284 ,288 ,289 ,
290 ,294 ,300  

  269, 266: نهر خين

  239: نهر عرايض
  118): منطقه(نهروان 

  17: نهضت تنباكو
  33: نوژه

  382, 378, 375, 166: نوسود
  72: نيروهاي حافظ صلح
  347, 344, 222, 176: نيروي دريايي سپاه

  63: نيوزلند
  223: واراس

  37): ارتفاع(واروالين 
ــنگتن , 179, 101, 99, 69, 65, 63: واشـــ

185 ,340 ,341  
  320): ارتفاع(وراز 

  96, 84, 65: وزارت خارجه امريكا 
  345: وزارت سپاه

وزراي راه و ترابري، جهادسـازندگي، صـنايع   
  184: سنگين، جمهوري اسالمي

  185: وزير خارجه شوروي
  299, 243: وزير دفاع عراق

): وزيـر خارجـه جمهـوري اسـالمي    ( واليتي
390  
  119, 68: وين

, 360, 359, 350, 349, 347, 326: ويوالن
363  

  هـ ـ ي
االسالم، هاشـمي،   حجت(هاشمي رفسنجاني 

ــده عــالي جنــگ , 107, 93, 90، 82): فرمان
108 ،128 ،129 ،130 ,131 ،140 ,143 ,
144 ,149 ,150 ,151 ،152 ,159 ,190 ,
198 ,234 ,236 ،237، 238 ،256 ,259 ,
266 ،267 ،268 ،269 ،279 ،285 ،289 ,
291 ،303 ,307 ،346 ,353 ,357  
  114, 113): منطقه(هاله 

  98: هاليدي، فرد

  64: هامز، كريستين
  379): ارتفاع(هاني قول 

  60: هرگنه
ــدان  ــت(هرم , 362, 360, 359, 347): دش

368 ,369 ,374  
  217: هرمزآباد

  328, 322, 196: هزاركانيان
  238): ژنرال عراقي(هشام فخري 

  60): ارتفاع(هفت توانا 
  187): در استان خوزستان(تپه  هفت

حضـرت   27شـهيد، فرمانـده لشـكر    (همت 
  274, 143, 93, 92)): ص(رسول 
  287: همدان

, 222, 161, 105, 103, 87, 56: هـــوانيروز
261 ,266 ,335 ,354 ,377  

  41: عمران هور بن
, 104, 88, 87, 86 ,85, 81, 80, 40: هــور
105 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,118 ,
122 ,125 ,127 ,142 ,150 ,160 ,166 ,
173 ,182 ,237 ,244 ,310 ,353 ,354  

  47, 42, 41, 40: هورالسناف
  103, 41: هورالعظيم
  47: هورالهلغل

ــويزه , 83, 82, 81, 80, 43, 42, 41: هوراله
85 ,86 ,87 ,101 ,103 ,111 ,112 ,141 ,

142 ,160 ,163 ,170 ,173 ,182 ,212 ,
225 ,231 ,353  

  65): كوپتر هلي(هوگوس 
  113, 23: هويزه

  184: هيئت دولت جمهوري اسالمي
  355): از مسئوالن سپاه(ياحي، رسول 

): عاشورا 31شهيد، جانشين لشكر (ياغچيان 
93 ,143  

  375): روستاي عراقي(ياموك 
  70: يمن جنوبي
  184: يمن شمالي

 
  

  ها و رويدادها زمان
  

  71: سازمان ملل تيامن يدر شورا 514نامه قطع بي، تصو1361 ريت 21
  72: 514نامه  بر قطع ديتأك يبرا تيامن يشورا هياني، ب1361 ريت 23
  84: سازمان ملل تيامن ي، در شورا540نامه  قطع بي، تصو1362آبان  9

  83: خانيالقدس در منطقه دربند ريتحر اتي، عمل1362بهمن  21
  83: در منطقه چنگوله 5والفجر اتي، عمل1362بهمن  26
  83: التي، در منطقه چ6والفجر اتي، عمل1362اسفند  3
  101: زهيعراق در هورالهو ييايميحمله ش ني، نخست1362اسفند  8
  100: ها كش خارك و نفت رهيحمله عراق به جز، آغاز 1362اسفند  9

  82: جنگ يعال يبه فرمانده يرفسنجان يهاشم ي، انتصاب آقا1362 زمستان
  187: ييكايامر يا.ويدبل.يت يماي، ربوده شدن هواپ1364خرداد  24
  307): ره(سپاه به فرمان امام يرويسه ن لي، تشك1364 وريشهر 26

  186:سازمان ملل نتيام ي، در شورا582نامه  قطع بي، تصو1364اسفند  5
  213: ، آغاز دفاع متحرك عراق1364اسفند  16
و  ينظـام  زاتيـ فروش تجه تيطرح ممنوع يرسم بي، تصو1366 بهشتيارد 9

  341: كايامر يسنا يروابط خارج تهيدر كم رانيبه ا يتكنولوز
  345: يتيكو يها يبر كشت كاي، نصب پرچم كشور امر1366 ريت 29
  340: سازمان ملل تيامن ي، در شورا598نامه  قطع بي، تصو1366 ريت 29
رشـادت، سـلمان و مبـارك     ينفت يبه سكوها كاي، حمله امر1367 نيفرورد 29

  390: ياسالم يمتعلق به جمهور
  390: سهند، جوشن و سبالن يرانيا يبه ناوها كاي، حمله امر1367 نيفرورد 29
  390: فاو يريگ بازپس يش عراق برا، حمله ارت1367 نيفرورد 29
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