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:گردآورنده مقدمه   

و صفحات تاریخ این مرزو بوم را برای همیشه تغییر  است  شک جنگ تحمیلی با فراز و نشیب های زیادی همراه بودهبی 

نظامی  تهای مختلفاگردآرنده بر آن شده است تا عالوه بر دادن آمارهای موثق از جزئیات عملی،در این مختصر کتابچه .داده

که این تالش باشد . هم به شکلی مختصر ارائه دهدمهم و ناگفته های آنها را کات و شکست ها ، ن ها  ا ، پیروزیدستاورده ، 

.ن ،یاد بادایاد باد آن روزگار.مردان بزرگ جاودان باد یاد . د بودندرلی نبکه قهرمان اص به مردمی هدیه ای ناچیز باشد    
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:مقدمه   

کهه دو قهدرت    ،طوالنی ترین و پرهزینه ترین درگیری نظامی در تاریخ معاصر منطقه خاورمیانهساله ایران و عراق که  8جنگ 

ه حهل و فصهل   جهانی و همپیمانانشان در دوران جنگ سرد در حمایت از یک طرفه جنگ اتفاق نظر داشته اند و مهم تر از هم

نهایی شدن این جنگ و امضا نشدن پیمان صلح میان دو کشور و بسیاری مسائل دیگر، سبب شده است، علهت، نحهوه و نتهایج    

 .جنگ تا سال های مدید همچنان بحث و بررسی شود

سیاسهی و  شکل گیری زمینه ها و مجموعه عواملی که امکان وقهوع جنهگ را فهراهم سهاخت، بهه دلیهل ابعهاد و نتهایج نظهامی،          

حقوقی آن، همواره یکی از جدیترین موضوعاتی بوده است که از زمان شهروع جنهگ و پهس از آن بحهث و بررسهی شهده و       

اهمیت این موضوع به این دلیل است که می تواند به این سوال پاسخ دهد کهه آیها شهروع جنهگ اجتنهاب ناپهذیر       . خواهد شد

ت که از وقوع جنگ جلوگیری شود؟ طبیعتها بهدون توصهیف و تشهریح اوضهاع      بود؟ با بیان ساده تر، آیا این امکان وجود داش

حاکم بر ایران انقالبی پس از سقوط رژیم پهلوی و التهاب و نگرانی های موجهود دربهاره نتهایج و تهاثیرات ناشهی از پیهروزی       

درک و پاسهخ درسهتی در ایهن     انقالب اسالمی در منطقه و سپس کالبد شکافی دالئل عراق برای تجاوز به ایران، نمی توان بهه 

 .زمینه دست یافت

 .ثیر را در وقهوع جنهگ داشهته اسهت    محققان غربی عموما بر این باور هستند که انقالب اسالمی و آثار و نتایج آن بیشهترین تها  

ی پهی  ودبدین معنا که با پیروزی انقالب اسالمی و سقوط شاه، بنای استراتژیکی امریکا که بر دو سهتون ایهران و عربسهتان سهع    

بهدین ترتیهب   . و این مساله مناسبات میان دو کشور ایران و عراق را دستخوش تغییر و تحهول کهرد  .ریزی شده بود، فرو ریخت

که بین ایران و عراق حاکم بود، تغییهر کهرد و بها پیهدایء خهالت قهدرت در منطقهه، مهوم اسهالمی مهی            "موازنه نسبی قوا"که 

 .در نتیجه اعاده نظم پیشین، الزمه تامین منافع آمریکا و غرب در منطقه بود. توانست ثبات منطقه را تهدید جدی کند

دریافت موجود در غرب از علل ایجاد جنگ و ماهیت آن، که به اعتباری نشان دهنده نحوه نگرش غربهی هها و مفههوم سهازی     

انقهالب اسهالمی نظهم موجهود و      آن ها درباره جنگ، با هدف توضیح و تشریح وقایع آن می باشد، ناظر بر ایهن معناسهت کهه   

در واقهع، در غهرب   . حاکم بر منطقه و ایران را بر هم زد و نتایج ناشی از این تحول، زمینه های وقوع جنگ را بهه وجهود آورد  

که بیان کننده واقعیات جنگ و مبین دیدگاه و نظریات ایران می باشهد، بررسهی    "تجاوز و دفاع"جنگ ایران و عراق از زاویه 

در این نگرش مفهوم جنگ به عنوان امری نهامطلوب پهس   . د و بیشتر وضعیتی که به جنگ منجر شد، مد نظر می باشدنمی شو

مغهایر بها   "به همین دلیل جنهگ عهاملی بهالقوه    . بررسی می گردد "نظریه توسعه و تکامل"از جنگ جهانی دوم، در چارچوب 

ربی ها انقالب اسالمی و تاثیرات ناشهی از آن را بهرای منهافع غهرب     بر پایه این مفهوم، غ. ارزیابی می شود "نظم مطلوب جهان

، جنایتی علیه نظم جهانی قلمهداد  (نفت، ثبات کشورهای مرتجع منطقه، امنیت اسرائیل و همچنین مقابله با نفوذ شوروی: شامل)

 .می کنند
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ابزار و وسائل الزم، نه تنها ضهروری بلکهه اجتنهاب    چنین باوری درباره انقالب اسالمی، مقابله با آن را با استفاده از زور و کلیه 

زیرا مساله اصلی مفهوم درگیری و جنگ نیست، بلکهه در ایهن جنهگ ههدف اصهلی و ضهروری، واژگهون        . ناپذیر می نمایاند

منهه  حضهرت آیهه اا العظمهی خا   . آن، برای اعاده نظم پیشین بوده است "تعدیل و مهار"ساختن نظام انقالبی حاکم بر ایران یا 

 :رئیس جمهور وقت ایران با درک روشن از هدف جنگ، در این باره گفت( مدظله العالی)رهبر معظم انقالب اسالمی -ای 

این جنگ علیه انقالب اسالمی ایران و به منظور واژگون ساختن نظام انقالبی ایران و از بین بردن انقالب اسالمی سازماندهی "

 ".شد

 :اشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسالمی گفتدر همین زمینه حجت االسالم ه

شروع جنگ تحقیقا برای نابودی انقالب بود و از آن رو که شرقی ها و غربی ها از این انقالب راضی نبودند، غرب که "

آمد که  بیشترین منافع را در ایران داشت، انقالب را مستقیما علیه منافع خود دانست، باید در ایران شرایطی به وجود می

دیگران ناامید شوند و بگویند نمی شود بدون اتکا به شرق و غرب، انقالب باقی بماند و یکی از اهداف جنگ، تحقق این امر 

بود و برای سرکوبی و مهار انقالب، مارکسیسم شرق و امپریالیسم غرب در این هدف به تالقی رسیدند و صدام نقطه تقاطع 

 ".ردند و بر روی ایران فشار آوردندخطوط افق بود و از آنجا شروع ک

 :جیمز بیل یکی از کارشناسان مسائل منطقه خلیج فارس و خاورمیانه درباره دلیل واقعی جنگ در کتاب خود می نویسد

در این روند عراق امیدوار . دلیل واقعی جنگ درگیری سیاسی برای دست یافتن به برتری و سلطه یافتن بر خلیج فارس بود"

ب ایران را در نطفه خفه کند و نابود سازد که این برای کشورهای منطقه نظیر عربستان سعودی و شیخ نشین های بود انقال

 ".خلیج فارس، هدف چندان ناخوشایندی نبود

تاکید می کنند و در اظهارات خود بدون آنکه دالیل   "پیشگیری"نگ بر مفهوم حقوقی عراقی ها در توضیح علل شروع ج

به جز مقاومت و "را ارائه نمایند، می گویند پس از پیروزی انقالب اسالمی در برابر وضعیتی قرار داشتند که روشن و درستی 

که برای نخستین بار مباحث آن  -در نهمین کنگره حزب بعث ".برای حفظ کشور خود نداشتندبرخورد با تجاوزگری راهی 

ر برابر رهبران عراق تنها اختیار یک راه وجود داشت یا مقاومت د"تاکید می شود که  -درباره جنگ ایران و عراق منتشر شد

 "(.ره)و جلوگیری از تجاوزات دشمن و یا اینکه تسلیم شدن به برنامه های امام خمینی

،  یکی از عناصر کودتای نوژه، آمریکایی ها درباره تقدم و تاخر کودتا و جنگ به بحث "رکنی"برابر اعترافات 1319در تیر 

زیرا در صورت موفقیت کودتا دیگر نیازی به تهاجم نظامی عراق . پرداختند و اجرای کودتا را در تقدم قرار دادندو بررسی 

ضمن اینکه شکست کودتا با توجه به نقء محوری ارتء در اجرای آن، می توانست موقعیت روحی و روانی ارتء را . نبود
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رهبران عراق از ناحیه نیروی هوایی ایران بسیار نگران بوده اند،  لذا بنابراین برخی گزارش ها . به طور کامل متزلزل نماید

 .وقوع کودتا می توانست تا اندازه ای نگرانی عراق را که در اندیشه تجاوز به ایران بود، نیز برطرف سازد

ند ماه قبل برای با شکست کودتای نوژه و فرار عناصر کودتاچی به عراق و تشریح وضعیت نظامی ایران، عراقی ها که از چ

نقطه مرزی درگیری ایجاد کرده بودند، بر نقل و  21تجاوز به ایران در آمادگی به سر برده و همزمان با کودتای نوژه نیز در 

 .تهاجم سراسری خود را آغاز کردند 1319شهریور  31انتقاالت خود افزودند و سرانجام در 

  تجاوز و اشغالشروع جنگ ،

یگان سازماندهی شهده در قالهب تیها هها و لشهکرهای زرههی، مکهانیزه و پیهاده، بها           48اق به ایران با استعداد تجاوز ارتء عر

فروند هلهی کهوپتر صهورت     411فروند هواپیما و 366قبضه توپ ضد هوایی،  411دستگاه تانک و نفربر، 1411برخورداری از 

 .گرفت

خی خطوط مرزی سبب گردید نیروهای دشمن به سهولت از خطوط مرزی عبور کننهد و  مقاومت اندک نیروهای نظامی در بر

اهمیت و جایگاه خوزستان در استراتژی تهاجمی عهراق، موجهب شهد تهوان اصهلی      . برخی از شهرهای ایران را محاصره نمایند

در منطقهه غهرب رودخانهه    زرههی ارتهء عهراق بها پیشهروی       11لشکرهای مکهانیزه و  . ارتء عراق در این منطقه متمرکز شود

 1/7/1319عهراق در ایهن محهور از     11لشهکر  ) .پشهت سهر گذاشهتند    روز 4کیلومتری مرز تا رودخانه را طهی  81کرخه، فاصله

 (.شددر کنار پل نادری مستقر 1/7/19صبح  9تجاوز خود را آغاز کرد و در ساعت 

بستان و محاصره سوسنگرد و حمیدیه، به نزدیکی اهواز زرهی در همان خیز اول با اشغال  9در محور بستان سوسنگرد، لشکر  

در محور جنوب . اقدام به عقب نشینی کرد "غیور اصلی"رسید که با شبیخون دالوران سپاه و بسیج اهواز به فرماندهی شهید 

 -اهوازکیلومتری جنوب  11در  -مکانیزه عراق بعد از تصرف جفیر و پادگان حمید تا منطقه نورد 1غربی اهواز لشکر 

زرهی و تیا نیروی مخصوص برای اشغال آبادان و  3پیشروی کرد و سپس از حرکت ایستاد، در محور شلمچه لشکر 

دشمن نتوانست این ( به مدت روز)خرمشهر وارد عمل شدند که بر اثر مقاومت مردم، بسیج و سپاه در خرمشهر تا چهارم آبان 

اه در منطقه ای که هیچ گونه مواضع دفاعی در این منطقه وجود نداشت، با مهرم 19در  3نیروهای لشکر . شهر را تصرف کند

در مجموع ارتء عراق در این مرحله از بیء . عبور از رودخانه کارون عبور کردند و شهر آبادان را به محاصره در آوردند

 . کیلومتر مربع از اراضی ایران را به اشغال خود در آوردند و در آن مستقر شدند 11111از

نواقص و کاستی های دفاعی ایران، هنگامی که فرماندهی کل قوا برعهده بنی صدر بود، نقء زیادی در سهولت پیشروی 

آرایء دفاعی نیروهای ایران به شیوه سنتی . نیروهای ارتء عراقی در عمق سرزمین ایران و محاصره و اشغال شهرها داشت

در آرایء نیروها، پوشء مرز . .(الت گوناگون انجام گرفته بودگرفتن احتمایعنی طبق آئین نامه های رسمی و بدون در نظر )

در نظر گرفته شده بود، حال آن که باید به صورت متحرک عمل می شد و نیروهای ایران با تمرکز در شمال حسینیه از جبهه 
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معابر مسدود نشده بود و . نقص بود بنابراین گسترش عملیاتی و تاکتیکی نظامی ایران دچار. اهواز و خرمشهر دفاع می کردند

 . عراق وجود نداشتاز اهداف اصلی  ندرک روش

مستقر "در مناطقی که جنگ جریان داشت و  "فقدان قرارگاه فرماندهی"دالئل عدم آمادگی جنگی ایران را در  "کردزمن"

 :د، و می نویسدتوپخانه و هلی کوپترهای تهاجمی برای کلیه یگان های ارتء در مرز ذکر می کن "نبودن

نزدیک ترین لشکر ایران به منطقه . ایران هیچگونه آرایء نظامی در مناطق بسیار حساس نزدیک خرمشهر و آبادان نداشت"

وی سهولت پیشروی نیروهای عراقی را  ".کیلومتر تا صحنه جنگ فاصله داشت 11تا  41عملیاتی در اهواز مستقر بود که 

در واقع حتی اعالمیه های نظامی عراق نیز نشان می داد که ارتء عراق ": دانسته و می نویسدنشانه عدم آمادگی دفاعی ایران 

در طول یکی دو روز اول جنگ با مقاومت زیادی روبرو نشده، بنابراین تمامی شواهد حکایت دارند که این عراق بوده است 

ران علیه ایران سازمان داد، در حالیکه ایران حتی از که با آمادگی کامل و به کارگیری نیروهای نظامی، تهاجم همه جانبه ای

 ."آمادگی دفاعی کامل برخوردار نبود

رهبر معظم انقالب اسالمی در تشریح وضعیت دفاعی  -نماینده امام در شورای عالی دفاع، حضرت آیه اا العظمی خامنه ای 

از جمله شهرهایی که به شدت تهدید می شد دزفول . .  .":ایران و ناتوانی در بهره برداری از توان و امکانات موجود گفت

بود، در حالی که ما آنجا نیرو کم داشتیم و وقتی به فرماندهی ارتء می گفتیم؛ می گفتند نیرو کم داریم و یا نیرو و 

یه ندیده درست هم بود؛ به این معنا که آمادگی الزم را برای خودشان در این جنگ ته. تجهیزات هر دو را با هم نداریم

در صورتی که ابزارهای زیادی داشتیم ولی از کار افتاده بود و مهمات زیادی داشتیم که این ها از وجودش خبر . بودند

 ".افراد زیادی هم داشتیم که این ها در پادگانها حضور نداشتند و لذا وضعمان خیلی بد بود. نداشتند

 : جنگ شرایط ایران برای برقراری صلح در روزهای ابتدایی 

جمهوری اسالمی با توجه به تردد هیات های میانجیگری و درخواست هایی که برای برقراری صلح ارائه می شد، شرایط 

 :خود را اعالم کرد

 محکومیت متجاوز - 1

 عقب نشینی نیروهای اشغالگر به مرزهای بین المللی - 2

 پرداخت غرامت - 3

 بازگشت پناهندگان - 4
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اق در مناطق اشغالی مستقر بود، کلیه هیات های صلح ابتدا از ایران درخواست کردند آتء بس را در وضعیتی که ارتء عر

آنچه که بعدها امام . را بر هر اقدام دیگری مقدم می دانست "محکومیت متجاوز"و  "عقب نشینی"حال آنکه ایران ! بپذیرد

ان می گوید که تا از خانه ما بیرون نروید و تا جرم هایی ایر". بیان کردند، مواضع بر حق ایران را نمایان ساخت( ره)خمینی

که کرده اید معلوم نشود که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود و حکم به جبران نشود، صلح 

 ".معنی ندارد

فته اول جنگ؛ بیشترین تالش پس از ه "ناکامی در تحمیل صلح به ایران"و  "نرسیدن به اهداف نظامی"رهبری عراق متعاقب 

لیکن مقاومت نیروهای مردمی و سپاه و . نظامی خود را روی اشغال شهرهای سوسنگرد، خرمشهر و آبادان، متمرکز کرد

تداوم . عناصر ژاندارمری و ارتء در سوسنگرد و فرمان امام برای شکستن محاصره شهر آبادان، طرح دشمن را عقیم گذاشت

در . ن زیادی از دشمن گرفت و اشغال این شهر با تاخیر، خسارات فراوان برای دشمن به همراه داشتمقاومت در خرمشهر توا

صدام امیدوار بود با این اقدام و تصرف ساحلی شمالی . متمرکز شد "اشغال آبادان"این مرحله بیشترین فشار ارتء عراق بر 

با درکی که از ماهیت تالش ( ره)امام خمینی. دست یابد 1971رودخانه اروند، به حداقل اهداف خود مبنی بر لغو قرارداد 

. صادر فرمودند 1319آبان  14را در تاریخ  "شکستن حصر آبادان"فرمان . نظامی عراق در مرحله جدید داشتند -های سیاسی 

ست نیروهای تشدید مقاومت در آبادان و عقب راندن نیروهای مهاجم عراق از نخلستان های کوی ذوالفقاری آبادان و شک

 .عراقی در عبور از رودخانه بهمن شیر، در واقع استراتژی عراق را در نقطه اصلی آن با شکست مواجه کرد

 

 : آغار تحرکات نظامی ایران

 :چهار عملیات طرح ریزی و اجرا شد "آزادسازی مناطق اشغالی"در این مرحله با هدف 

قه غرب رودخانه کرخه با هدف آزادسازی این منطقه انجام گرفت ولی در منط 1319مهر  23عملیات نیروهای ارتء در  - 1

 .تا قبل از ظهر همین روز به دلیل ناکامی، به اتمام رسید و نیروها به مواضع خود عقب نشینی کردند

ولی  این شهر عملیاتی اجرا کردند، ، متعاقب محاصره آبادان، نیروهای ارتء برای شکستن محاصره1319در سوم آبان  - 2

پیدایء این وضعیت، توان . با ناکامی روبه رو شدند "نداشتن اطالعات کافی و حتی اطالعات کاذب"بنا به دالیلی از جمله 

 .اجرای عملیات بعدی را در نیروهای ارتء ضعیف کرد

هدف  که بعدها به عملیات هویزه مشهور شد، در منطقه غرب رودخانه کارون با "نصر"در پانزدهم دی عملیات  - 3

این عملیات، به دلیل شهادت تعداد بسیاری از دانشجویان پیرو خط امام که پس از تحویل . آزادسازی خرمشهر اجرا شد
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گروگان ها، عازم جبهه های نبرد شده بودند، این عملیات انعکاس نسبتا وسیعی در داخل کشور و در صحنه مناقشات سیاسی 

 .داشت

انجام شد که نتیجه ای همانند ره آبادان و آزادسازی خرمشهرا هدف شکستن محاص، ب"توکل"در بیستم دی عملیات  - 4

 .عملیات پیشین داشت

به دشمن کنار  "تهاجم گسترده"نتایج سلسله تالش هایی که در این مرحله انجام گرفت در بعد نظامی سبب گردید تفکر 

 :ن آمده استچنان که در کتاب منتشر شده ارتء جمهوری اسالمی ایرا. گذاشته شود

ماهشهر به حالت قبل از  -دی وضعیت کل منطقه عملیاتی آبادان 21پس از انجام ناموفق عملیات آفندی توکل؛ از روز "

اجرای حمله بازگشت و الزاما نیروهای فرماندهی اروند وضعیت پدافندی را پذیرفتند و نیروهای طرفین مجددا به حالت نبرد 

ء به جریان خود ادامه داد و طرفین به تقویت و تحکیم مواضع پرداختند و مرحله دیگری از توپخانه بازگشتند و مبادله آت

این مرحله از . آبادان آغاز شد که پدافند در مواضع و اجرای تک های محدود و محلی بود -عملیات در جبهه ماهشهر

 ".ماه ادامه داشت 8عملیات حدود 

زیرا آنچه که با هدف آزادسازی مناطق اشغالی انجام گرفت بر اساس بضاعت و پیدایء این وضعیت تا اندازه ای بدیهی بود 

اندیشه "لذا پس از مواجه شدن با ناکامی جز . توان فکری و کلیه امکانات نیروهای ارتء به فرماندهی بنی صدر بود

ز تجاوز دشمن، با گذشت چهار ماه ا. راه حل دیگری تصور نمی شد "تک های محدود و محلی"و اجرای  "پدافندی

نیروهای اشغالگر نیز همچنان در سرزمین های اشغال شده مستقر بودند و از عملیات های انجام شده جز اتالف وقت و نابودی 

 .نتیجه ای حاصل نشد -که جایگزینی آن ها عملی نبود -امکانات موجود

ر مخاطره می دید، با سازمان مجاهدین خلق بنی صدر که با مشاهده پی در پی ناکامی های نظامی، وضعیت سیاسی خود را د

و چا های آمریکایی و سایر عناصر واخورده سیاسی ائتالف کرد تا آنچه را که در صحنه نظامی نتوانست به دست ( منافقین)

در دانشگاه تهران نقطه آغاز مرحله جدید  1319اسفند  14غائله . کسب کند "گسترش دامنه مناقشات داخلی"آورد با 

در داخل کشور، بر صحت  "بحران سیاسی"در جبهه ها و  "بن بست نظامی"عراقی ها با مشاهده . ات سیاسی بودمنازع

ارزیابی و تحلیل خود از ناتوانی نظامی و اوضاع داخلی ایران پافشاری می کردند طوری که اندیشه عملیات آفندی دوباره در 

اجرای عملیاتی در منطقه آبادان برای اشغال این شهر به صورت آن ها قوت گرفت و در همین جهت ارتء عراق به دنبال 

 . کامل بود

ما تصور می کردیم که نیروهای ایرانی از انجام یک عملیات دقیق و برنامه ": یکی از فرماندهان عراق در این زمینه می گوید

ما این ذهنیت را از شکست نیروهای . ..ریزی شده در سطحی گسترده ناتوان هستند، لذا بر موضع خود کامال اصرار داشتیم 

 ".در هویزه به دست آوردیم( 16/11/1319) 1/1/1981ایرانی در تاریخ 
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 عملیاتهای ایران 

  عملیات فرمانده کل قوا در یک نگاه

 ؛ زمینه ساز شکست حصر آبادان"خمینی روح خدا –فرمانده کل قوا "عملیات 

ن قدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود که پس از آ "بنی صدر"مشکل آفرینی ها و کارشکنی های 

در  "دارخوین"برکناری وی از فرماندهی کل قوا، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد عملیاتی که در جبهه 

. نامگذاری شود "روح خداخمینی  –فرمانده کل قوا "، (ره)حال انجام بود، به عالمت رضایت از این کار حضرت امام 

ماه بدون سر و صدا و جلب توجه دشمن و در نزدیکی نیروهای عراق،  4نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مدت 

حفر کردند که انتهای آن وارد میدان مین در جلوی خاکریز و خط آتء  "T"متر و به شکل  1311شبانه یک کانال به طول 

 .متر قرار داشت 111تا  411ین کانال به موازات خط آتء دشمن و به فاصله پیشانی ا. دشمن شده بود

در این حمله، نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی عمل کننده و ارتء جمهوری اسالمی پشتیبانی و پدافند را به عهده  

شب، خبر برکناری بنی صدر  11ساعت . حمله آغاز شود 1361خرداد ماه  21دقیقه بامداد  31و  3قرار بود در ساعت . داشتند

این عملیات، . ، از رادیو پخء شد و وضعیت در بهترین حالت ممکن قرار گرفت(ره)از فرماندهی کل قوا توسط امام خمینی 

 3در این حمله با . بود( ع)خود کلیدی برای باز شدن طلسم محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات بزرگ ثامن االئمه

دستگاه تانک و نفربر منهدم، و  32شروی، مواضع محکم و مهم دشمن در این جناح به تصرف درآمده و دست کم کیلومتر پی

تن از برادران سپاهی به  121در راه بدست آوردن این پیروزی، . تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند 1496تعداد 

محور  3ید حسن باقری طراحی و اجرا گردید که فرماندهی این عملیات توسط سردار رحیم صفوی و شه.شهادت رسیدند

 .پهوان نژاد و رضا رضایی بعهده داشتند –اصلی آن را شهیدان منصور موحدی 

 خمینی روح خدا –فرمانده کل قوا : نام عملیات

 21/3/1361: زمان اجرا

 1496(: کشته، زخمی و اسیر)تلفات دشمن 

 منطقه عمومی دارخوین: مکان اجرا

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی با پشتیبانی و پدافند ارتء جمهوری اسالمی: ن های عمل کنندهارگا
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 پیشروی در مواضع دشمن، نفوذی و انهدامی: اهداف عملیات

 

 عملیات نصر هویزه

ختم  هویزه در جنوب غربی شهر سوسنگرد قرار دارد و از جنوب به پادگان حمید و جفیر و در نهایت، به کوشک و طالئیه

در شرق هویزه، رودخانه کرخه کور قرار دارد که مواضع نیروهای . می شود که نیروهای عراق در آن جا مستقر هستند

 .خودی را از مواضع دشمن جدا می کند

این رود در جنوب غربی حمیدیه از کرخه منشعب می شود و نخست، به سمت جنوب امتداد می یابد و سپس، در شمال بنی 

سوسنگرد پس از عبور از هویزه، به هور الهویزه می  -غرب تغییر مسیر می دهد و به موازات جاده حمیدیه  تمیم به سمت

به دلیل الیروبی ساالنه و ریختن گل و الی این رودخانه در دو طرف آن، عارضه مرتفعی از هویزه تا آبادی اژدک . ریزد

 نظامی دارد؛ عارضه ای که در جریانپدید آمده است که در زمین های هموار و مسطح جنوب ارزش 

کیلومتر و  71در غرب هویزه، باتالق هورالهویزه در امتداد مرز به طول . نبردهای این منطقه، از آن استفاده های موثری شد

به طوری که . کیلومتر گسترده شده است که مانع طبیعی عمده ای برای حرکت نظامی دشمن محسوب می شد 41عرض 

 . ی رغم حضور در شرق هویزه، چند ماه پس از آغاز جنگ توانستند به هویزه وارد شوندنیروی دشمن عل

بر اساس طرح عملیات، قرار بود در مراحل مختلف به ترتیب، شمال و جنوب کرخه کور پاک سازی و پادگان حمید و 

شهر آزاد شود و پس از منطقه جفیر آزاد شود، سپس، طالئیه و کوشک در جنوب منطقه عملیاتی و بعد از آن، خرم

شلمچه در خاک عراق تا اروندرود تعقیب -آزادسازی کل منطقه خوزستان بنا به دستور، دشمن را در حد فاصل کوشک 

عملیات با شرکت سه تیا زرهی ارتء دو گردان و چندین .یابند کنند و با پاک سازی شرق بصره در کنار این رود استقرار

طبق اعالمیه فرماندهی نیروی زمینی ارتء جمهوری اسالمی  .آغاز شد  11/11/1319ه در روز گروهان پیاده از نیروهای سپا

: ایران به منظور تامین اهداف مورد نظر، عملیات در دو دوره و هر دوره در دو مرحله با شرکت نیروهای زیر انجام می گرفت

همراه دو گروهان از نیروهای سپاه، از محور ابوحمیظه زرهی قزوین به  16همدان از لشکر  3در نخستین دوره، قرار بود تیا 

قزوین از همان لشکر نیز به همراه  1سوسنگرد حرکت کرده منطقه شمال رودخانه کرخه کور را پاک سازی کنند و تیا  -

، قرار در محور دیگر. الحاق کند 3دو گردان پیاده از سپاه هویزه حرکت و پس از پاک سازی کرخه کور، با نیروهای تیا 

زرهی اهواز با احداث پل روی رودخانه کارون در منطقه فارسیات به کرانه غربی بیاید و با پیشروی  92بود هم زمان لشکر 

طبق طرح، پنج گروهان از نیروهای سپاه در اختیار لشکر . خرمشهر را برای تردد نیروهای عراقی ناامن کند -خود، جاده اهواز 

 . قرار داشت 92



www.parsbook.org 
 

13 
 

 زه؛ پیروزی اولیه و حماسه بعدی عملیات هوی

، با حمله هماهنگ 1319دی ماه سال  11صبح روز  11پس از پانزده دقیقه اجرای آتء تهیه در ساعت ( هویزه)عملیات نصر 

، که حمله خود را از 3تیا . قزوین از جنوب هویزه آغاز شد 1سوسنگرد و تیا  -همدان از محور جاده حمیدیه  3شده تیا 

قزوین در جنوب هویزه با  1البته تیا  -میظه آغاز کرده بود، به سرعت، به سوی مواضع دشمن پیشروی کرد منطقه ابوح

و طی دو ساعت به کرخه رسید و توانست با استفاده از پل های احداثی دشمن از رودخانه عبور  -چنین سرعتی عمل نکرد 

ساعت، نیروهای عمل کننده توانستند مناطق جنوبی کرخه در این محور، طی شء . کند و به کرانه جنوبی کرخه کور برسد

نیروهای عراقی که شدیدا غافلگیر شده بودند، با به جا . کور را آزاد کنند و ضربات سنگینی را بر نیروهای دشمن وارد آورند

ها به اسارت گذاشتن توپخانه خود به دو کیلومتری جنوب کرخه کور عقب نشینی کردند و حدود هشتصد نفر از افراد آن

درآمدند، اما به دلیل تاخیر نیروهای محور کارون در عبور از این رودخانه و برخورد آنها به میدان مین، پادگان حمید و منطقه 

در  .جفیر، که عقبه دشمن محسوب می شدند و از اهداف مرحله نخست بودند، دست نخورده در اختیار دشمن باقی ماندند

از نیروهای مومن، متعهد، تحصیل کرده و انقالبی سپاه و بسیج، که تعدادی از آنها از دانشجویان  نفر 411این حماسه، حدود 

عده دیگری نیز با تن مجروح و با استفاده از تاریکی شب خود را به نیروهای خودی . پیرو خط امام بودند، به شهادت رسیدند

 . تری را بردوش بگیرند رساندند تا به عنوان پیام آوران حماسه هویزه رسالت سنگین

 ویژگی های عملیات و حماسه هویزه

 ناهماهنگی هدف و وسیله( 1

 ناهمگونی نیروهای عمل کننده( 2

 جدایی نیروها در عمل( 3

 

 

 (گریز از رکود در جنگ)عملیات محدود 

طر دشمن از حمالت نخستین اقدام ایران، پس از موفق نبودن عملیات رمضان، جلوگیری از رکود در جبهه ها و آسودگی خا

زیرا پذیرفتن رکود در جنگ تا . از این رو، انجام عملیات های محدود در دستور کار قرارگرفت. رزمندگان اسالم بود

عملیات بزرگ بعدی، انفعال در برابر توانایی های نظامی عراق تلقی می شد که در نتیجه، آثار منفیص روانی و سیاسی در 

افزون بر این به دلیل نیاز به ترمیم روحیه جبهه خودی، شکستن ابهت قدرت نظامی . گذاشتکشور و جبهه ها بر جای می 
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نظامی جمهوری اسالمی، انجام عملیات  -، و همچنین، ترمیم چهره سیاسی (ناشی از عدم الفتح عملیات رمضان)دشمن 

ه قرار داشت، عدم وجود نیروی کافی جنبه دیگری که در اتخاذ خط مشی عملیات محدود مورد توج. موفقیت آمیز الزم بود

. در جبهه، لزوم داشتن زمان برای آموزش بیشتر، کادرسازی و بازسازی یگان ها و تدبیر برای بسیج بیشتر نیروی انسانی بود

، موجب خستگی و فرسایء نیروهای (حتی به صورت محدود)همچنین با توجه به وضعیت دشمن، ادامه عملیات در جبهه 

 .امکان بازسازی را از آنها سلب می کرد عراقی شده و

بنابراین دالیل، قرارگاه های عملیاتی، برخی نقاط مرزی را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت، مناطق سومار و عین خوش را 

 .انتخاب کردند "محرم"و  "مسلم بن عقیل"برای انجام عملیات های محدود 

 عملیات مسلم بن عقیل

. در منطقه غرب سومار و در ارتفاعات کیسکه که مشرف بر شهر مندلی عراق است، انجام شد "یلمسلم بن عق"عملیات 

ارتفاعات کیسکه، سیدک و واروالین مانعی برای ورود به خاک عراق به شمار می رفتند و به همین دلیل، برای دشمن اهمیت 

 .جبهه، به تقویت این منطقه پرداختخاصی داشتند و ارتء عراق با آگاهی از تحرکات نیروهای خودی در این 

در این عملیات که قرارگاه نجف اشرف آن را به انجام رساند، ارتفاعات . آغاز شد 1361عملیات مسلم بن عقیل در مهر 

کیسکه، واروالین و چند ارتفاع دیگر تصرف شد و نیروهای خودی ضمن تسلط به دشمن، تشکیل خط دفاعی در پایین 

 .بر آنها تحمیل کردندارتفاعات سرکوب را 

 

 عملیات محرم

. عملیات محرم نیز در جنوب شرقی دهلران و در غرب عین خوش، با هدف تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه طرح ریزی شد

، 298، 411در مرحله اول این عملیات رزمندگان موفق شدند ارتفاعات . اصلی ترین ارتفاع این منطقه جبال حمربن نام دارد

. وزه نفتی عنبر و موسیان را آزاد کنند و در مراحل دوم و سوم نیز چند هدف دیگر را به تصرف در آوردندپل چم سری، ح

 .پایان یافت 1361آبان  11آغاز شد و در ( حدود یک ماه پس از عملیات مسلم بن عقیل) 1361آبان  11این عملیات در 

رمضان در جبهه خودی و دشمن، تغییر کرد و نیروهای خودی  با انجام عملیات محرم، تا اندازه ای جو ناشی از عدم الفتح

با این حال، شرایط حاکم بر جبهه های جنگ، انجام عملیات بزرگ را طلب می . نسبت به عملیات های بعدی امیدوارتر شدند

 .و برای این منظور، عملیات والفجر مقدماتی در نیمه بهمن ماه در دستور کار قرارگرفت. کرد
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 :ر عملیات محرم د سیسات آزاد شدهمناطق و تأ

 .کیلومتر از زیر دید و تیر دشمن 111عین خوش به طول  -خارم کردن جاده دهلران  -

 .تامین امنیت شهرهای موسیان، دهلران، و پادگان عین خوش، دشت اژیه و دهکده های اطراف آن -

 .298،291،411،398،391آزاد سازی سلسله جبال حمرین، قله های  -

 .العماره -علی غربی و جاده نظامی بغداد -ه خطر انداختن جاده ارتباطی طیبب -

 .حلقه چاه نفتی 71آزادسازی منابع نفتی موسیان، بیات و حوضچه های نفتی زبیدات، تلمبه خانه و حدود  -

 .کیلومتر 11تامین قسمتی از مرز به طول  -

 :وسعت منطقه آزاد شده

کیلومتر مربع از خاک عراق در نوار مرزی به تصرف  311اک ایران آزاد می شود و بیء از کیلومتر مربع از خ 111بیء از -

 .رزمندگان اسالم درمی آید

 در عملیات محرم تجهیزات منهدم شده و غنایم به دست آمده از دشمن

 .دستگاه تانک و نفربر زرهی 261 -

 .دستگاه خودرو 231 -

 .چندین قبضه توپ سبک و سنگین -

 .ند هواپیماده فرو -

 .چندین انبار مهمات و انواع سالح های سبک -

 :یگان های منهم شده دشمن

 .423، 42، 713،111، 413، 616تیا های  -

 .زرهی 17و  61، 42تیا های  -
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 .مکانیزه 24تیا  -

 .نیروی مخصوص 2گردان  -

 .گردان کماندویی 1 -

 .گردان تانک التحریر و گردان تانک صدام -

 :غنایم

 .دستگاه تانک و نفربر زرهی 111ء از بی -

 میلیمتری 116قبضه تفنگ  11 -

 .انواع توپ های ضدهوایی و خمپاره انداز -

 .دستگاه انواع خودرو 211بیء از  -

 .چندین موشک انداز مالیوتکا -

 :تعداد کشته و زخمی دشمن

 .نفر 7111بیء از  -

 :تعداد اسرا

 .نفر 3411

 رتءنیروهای عمل کننده سپاه و ا
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 (نخستین تجربه سپاه بعد از سازمان دهی)  عملیات والفجر مقدماتي

گرچه یگان ها ساعاتی قبل حرکت کرده بودند، ولی نتوانستند همزمان، . با اعالم رمز عملیات، حمله رزمندگان آغاز شد

را آغاز کردند و گروهی  لذا، بعضی از نیروها در کمین متوقف شده، برخی هم درگیری. عملیات شکستن خط را آغاز کنند

 .نیز هنوز درگیر نشده بودند

و باالخره در پی این تالش، نیروها توانستند به . از این رو فرماندهان سپاه تالش زیادی به عمل آوردند تا این مشکل رفع شود

دستور داد، به پشت در این هنگام، دشمن به نیروهای در خط خود . سختی از برخی موانع عبور کرده و به کانال او برسند

این اقدام دشمن ناشی از تجربه قبلی در عملیات های گذشته . جاده آسفالت عقب نشینی کرده و در آنجا خط تشکیل دهند

آنها نمی . فرماندهان عراقی دریافته بودند که نباید در برابر سیل خروشان نیروهای بسیج مقاومت کرده و تلفات بدهند. بود

با وجود این . یروهای ایرانی شوند، زیرا قصد داشتند با دور زدن آنها از دو جناح، آنان را منهدم کنندخواستند مانع نفوذ ن

. تدبیر دشمن، نیروهای خودی در برخی محورها پیشروی کردند، ولی در محورهای دیگر موفق نشدند از موانع عبور کنند

فرماندهان در تدبیری مناسب، اجازه ندادند یگان هایی که  بر این اساس،. این وضع موجب شد آنها زمان را از دست بدهند

این یگان ها موظف شدند در مواضع به دست . عملیات شکستن خط را به اتمام رسانده بودند، به پیشروی خود ادامه دهند

 .آمده متوقف شده و با احداث خاکریز، به حفظ آن بپردازند

 :ف های مرحله اول عملیات را به طور کامل تامین کنند، عبارتند ازعواملی که موجب شد، نیروهای خودی نتوانند هد

وجود موانع گوناگون شامل میدان های وسیع مین، سیم های خاردار محکم، کانال، مسیر طوالنی نقطه رهایی تا مواضع 

نبودن نور  دشمن؛ رمل بودن زمین و کندی حرکت نیروها؛ عدم پاک سازی کامل و عدم الحاق دو جناح؛ تاریکی شب و

 .ماه

در این میان، موانع دشمن نقء به سزایی در ناکام ماندن عملیات داشتند، به گونه ای که تمام توان نیروها صرف عبور از آنها 

نامگذاری  "جنگ با موانع"شاید مناسب باشد که عملیات مرحله اول، . شد و این موضوع در عملیات های قبلی سابقه نداشت

 .شود

وضع، به دلیل جو خاصی که انجام عملیات در کشور ایجاد کرده بود و نیز امیدواری مسؤوالن سیاسی کشور و با وجود این 

اما این بار نیز به دلیل عدم هماهنگی میان نیروهای . انجام شد 1361بهمن  19جنگ روانی دشمن، مرحله دوم عملیات نیز در 

ودی، و همچنین با توجه به لو رفتن عملیات و وجود استحکامات عمل کننده، هوشیاری دشمن و تسلط او بر راهکارهای خ

به منظور ( صلی اا علیه و آله و سلم)نیرومند دشمن که موجب عدم پیشروی نیروهای خودی شده، قرارگاه خاتم االنبیات 

تن زخمی و  7313تن از نیروهای خودی شهید،  111در این عملیات . کاهء تلفات خودی، پایان عملیات را اعالم کرد

 . تن مفقود شدند 3116
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  موقعیت منطقه عملیاتي والفجر یک

، حد فاصل زبیدات تا شیار بجلیه، بر روی ارتفاعات حمرین در داخل خاک عراق و محورهای 1منطقه عملیاتی والفجر 

این منطقه از نظر ویژگی جنوبی رودخانه دویرم و پاسگاه مرزی پیچ انگیزه و منطقه شرهانی، در شمال فکه قرار گرفته است 

است که بخشی از آنها در داخل خاک عراق و بخء دیگر در خاک ایران ( ماهور)های طبیعی، شامل تپه های نیمه مرتفع 

 .قرار دارد

بیشتر این ارتفاعات در منطقه جنوبی و در . 111، 112، 129، 139، 131، 161، 171، 178: ارتفاعات مهم منطقه عبارتند از

به عبارت دیگر، بلندی ارتفاعات از . نوب شرقی جبال حمرین واقع هستند و به شکل دهلیز صخره ای دیده می شوندامتداد ج

غرب رودخانه دویرم به بعد افزایء می یابد تا این که در قسمت باالی آن، دو دهلیز وسیع را تشکیل می دهد؛ به طوری که 

همچنین پس از دشت سمیده، در این قسمت ارتفاعات جبل فوقی به . گیردارتفاعات مهم منطقه بر روی این دو یال قرار می 

 .موازات جبال حمرین شروع می شود و پس از آن، آب گرفتگی و باتالق های هورالهلغل و هورالسناف قرار گرفته است

د دارد که مهم همچنین شیارهای متعددی در منطقه وجو. ویژگی طبیعی دیگر این منطقه وجود رودخانه فصلی دویرم است

و پیچ انگیزه از نقاط استراتژیک منطقه  112، ارتفاعات مثلثی، قله 161شیار سمیده، تپه . ترین آنها بجلیه و سمیده می باشند

در این منطقه، دشمن موانع و استحکامات وسیعی را ایجاد کرده بود که می توان به کمین، میدان مین در . به شمار می روند

سیم های خاردار توپی و حلقوی و سپس کانال اشاره  -متر می رسید  41که عمق آنها به بیء از  -رم پشت رودخانه دوی

 .کرد

 نتایج عملیات والفجر یک

همچنین تعدادی از . تن از آنها به اسارت درآمدند 111در این عملیات شمار زیادی از نیروهای دشمن کشته شده و بیء از 

 .تانک های ارتء عراق منهدم شد

تن نیز به اسارت در  111تن مجروح شدند و بیء از  1111تن شهید، و شماری مفقود و  1111از نیروهای خودی نیز حدود 

 .آمدند

  "2عملیات والفجر "،حمالت ایران بر ضد کردها ی ضد انقالب 

اعات سرکوب، تصهرف  ین عملیات در منطقه غرب پیرانشهر در حد فاصل ارتفاعات قمطره و تمرچین، به منظور تصرف ارتفا

موفقیت در این عملیهات و دسهتیابی   . پادگان حام عمران و تسلط بر شهر چومان مصطفی و نیز گرفتن اسیر از دشمن انجام شد

به هدف های مورد نظر، موجب نظارت بر تردد ضد انقالب، پشتیبانی و حمایت از کردها و مبارزان مسلمان عراقی، بازداشهتن  

به پیرانشهر شده و همچنین، امکان گسترش عملیات نامنظم در خاک عراق و نیز زمینهه نزدیهک شهدن     عراق از هرگونه تجاوز



www.parsbook.org 
 

19 
 

گردان از سپاه و شء گردان پیهاده و یهک گهردان مکهانیزه از      16در این عملیات، . به تاسیسات نفتی کرکوک، فراهم می شد

، هوانیروز نیز بخشی از پشتیبانی عملیهات را بهر عههده    به دلیل صعب العبور بودن ارتفاعات. نیروی زمینی ارتء شرکت داشتند

 .گرفت

بود، کهه پهس    2119آغاز شد، اوم درگیری رزمندگان با نیروهای دشمن در ارتفاعات  1362تیر  29که  2در عملیات والفجر 

ز توانسهتند بهر   از یک بار دست به دست شدن این ارتفاع، نیروهای خودی با شجاعت و مقاومت خاص و بها پشهتیبانی ههوانیرو   

عالوه بر این، ارتفاع مهم کلو، پادگان حام عمران و تعداد دیگری از ارتفاعات مهم منطقه بهه دسهت   . تمام ارتفاع مسلط شوند

 .تسلط بر شهر چومان مصطفی نتیجه مهم دیگری از این عملیات بود. رزمندگان اسالم افتاد

برای انجام آن کافی باشد، اما سهماجت دشهمن و لهزوم غلبهه بهر آن،      در این عملیات، ابتدا تصور می شد شء تا هفت گردان 

 گردان نیرو در این عملیات به کار گرفته شوند 22بیء از 

 23در . ایران روی نقطه ضعف عراق، یعنی نیروهای انسانی محدود او، فشار می آورد و بغداد را به جنگ فرسایشی می کشاند

کیلهومتر بهین    31له محدودی در پیرانشهر واقهع در جبههه شهمالی در خطهی بهه عهرض       ، ایران حم(1362دوم تیر ) 1983ژوئن 

 .نهاد 2سردشت و پیرانشهر انجام داد که نام آن را والفجر 

علیه نیروهای حزب دموکرات ( 1361اواخر اسفند )ایران سپس در نیمه مارس  .  این عملیات با حمله قبلی ارتباط داشت

نسبت نیروهای نظامی ایران با پشتیبانی . که طرف دار عراق بودند، حمله کرد( بدالرحمان قاسمبه رهبری ع)کردستان ایران 

بود همراه با برتری آتء کامل، لذا ایران موفق شد کردها را از  1به  4سپاه پاسداران به نیروهای حزب دموکرات نسبت 

 .این نبردها را تکمیل کندبوکان  و مهاباد دور کند و موفقیت های قبلی خود در  -نزدیکی سقز 

ایرانیان به . حمله دیگری را با پشتیبانی حزب دمکرات کردستان عراق علیه نیروهای عراقی در پی داشت 2عملیات والفجر 

طبیعت کوهستانی در این منطقه . کمک این حزب در دشت رواندوز نفوذ کردند و نیروهای بسیاری را به این محل آوردند

بعدها مشخص شد که عوامل . روهای ایرانی فراهم آورده بود که به خوبی از آن بهره می گرفتندپوشء خوبی برای نی

 .اطالعاتی نیز اطالعات خوبی از خطوط دفاعی عراق به دست آورده بودند

مق کیلومتر از ع 16پس از پنج روز درگیری مستمر و موفقیت در مقابله با پاتک های عراق، نیروهای ایران موفق شدند به 

ایران . این موفقیت با وجود استفاده عراق از گازهای شیمیایی علیه نیروهای کرد، حاصل آمده بود. خاک عراق دست یابند

مسلط گردد و مهم ترین ارتفاعات منطقه را نیز تصرف کند، همچنین ( در خط حد سپاه اول)موفق شد بر حومه حام عمران 

و مرکز فرماندهی اصلی حزب دموکرات کردستان ایران و بخء اعظم  روستای کردنشین 43مواضع توپخانه عراق و 

 .تجهیزات و نیروهای این حزب تسلط یابند
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 گرچه منطقه تصرفی در این عملیات دارای اهمیت استراتژیک نبود لیکن باید آن را به عنوان یک شروع 

خمینی فرصت آن را یافت تا  همچنین امام .ی مخالف ایران تلقی کردبرای پایان بخشیدن به فعالیت های کردها] موفق[

ایران توانست از توان کردها علیه صدام استفاده . حضور حکومت در تبعید عراق را در داخل سرزمین های عراقی اعالن کند

. تبه رهبری طالبانی را نیز در اختیار داش "اتحادیه میهنی کردستان عراق"ایران تشکیالت معارض کردی دیگری به نام . کند

 .در نتیجه، گروه های کرد مخالف عراق فعالیت و نبرد خود را بر ضد عراق و ترکیه آغاز کردند

در واقع اتحادیه میهنی کردستان در مناطق مرزی ایران و ترکیه موفقیت های بسیاری به دست آورده بود تا جایی که ترکیه 

آن به وسیله نیروهای ارتء دوم خود گردید و در حالی که  مجبور به حراست از خط لوله نفتی عراق به ترکیه و جاده کناری

برخی کردهای موافق حکومت اقدام به حمایت و نگه داری از این خط می کردند، ترکیه به تمرکز قوای خود در این منطقه 

به امضات رسید  در چنین اوضاعی قرارداد مشترک امنیتی بین عراق و ترکیه. و بیرون راندن کردها از برخی روستاها پرداخت

 (.اوایل اردیبهشت -اواخر آوریل )

این امر نیروی انسانی بسیاری را برای حکومت عراق فراهم آورد که با کمک آنها می توانست به پاک سازی و مبارزه با 

( خرداد، شهریور، مهر)ترکیه نیز در ماه های مه، آگوست و سپتامبر . بپردازد( عراق)کردهای معارض در شمال کشور 

تاثیر این حمالت به حدی بود که طالبانی ناگزیر شد مذاکراتی را با بغداد برای نیل به . حمالت مهمی را علیه کردها انجام داد

( آذرماه)طالبانی در دسامبر . راه حل میانه ای، آغاز کند که به جای استقالل طلبی، متضمن خودمختاری مناطق کردنشین

 .ال امضات کردقرارداد آتء بس با بغداد را عم
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  ایران در نزدیکي مهران  "3والفجر "عملیات 

  شهر مهراننگاهي به 

کیلومتر مربع در غرب استان ایالم و نزدیک به مرز ایران با عراق  11شهر مهران، مرکز شهرستان مهران، با مساحتی در حدود 

 . قرار دارد

از طایفه ی قجر به نام پسرش ملک منصور، آن « رضا خان والیغالم ». یعنی نهر کج بود« جو چفت»نام شهر مهران در گذشته 

 . ش به موجب تصویب نامه هیات وزیران، نام منصور آباد به مهران بدل شد.ه 1314در شهریور . نامید« منصور آباد»را 

سیفی و ملختاوی را  فریاک استارک، در سفرنامه ی ایالم نوشته است که این محل در اصل، نام دو طایفه از عشایر ناحیه یعنی

 . در خاک عراق، پیداست« زرباطیه»و « بدره»شب ها از این شهر، چراغ های شهر های . بر خود داشته است

در گذشته های دور، سومریان بارها به این منطقه حمله کرده؛ اما هر . دشت مهران از شرق به کوه های بلند کبیر کوه می رسد

 . ند؛ از این رو، دشت مهران از قدیم االیام شاهد جنگ های فراوانی بوده استبار پای کبیر کوه متوقف شده بود

کنجان چم، گاوی، چنگوله، : مهران دارای رودخانه های فصلی و دائمی متعددی می باشد که مهم ترین آن ها عبارتند از

شروب ساختن دشت مهران به میمه، گدارخوش، سده و تلخاب که از غرب و دامنه ی کبیر کوه سرچشمه گرفته و پس از م

 . رودخانه ی دجله در عراق می ریزند

مهران از شمال به صالح آباد، از شرق به چنگوله و از غرب به نوار مرزی ایران و عراق محدود می شود؛ اما مهران از سمت 

ال های جنگ تحمیلی، این تپه های زیبا دارای ارتفاعات مهمی است که در س. جنوب به تپه های قالویزان منتهی می شود

شاهد صحنه های بسیاری از برخورد رزمندگان ایران در مقابله با دشمن بعثی بوده است؛ از این رو همیشه نام مهران با 

 . ارتفاعات مهم قالویزان، همراه بوده است

رفتن به سمت کربال  و( ع)از قدیم، شیعیانی که در خاک ایران زندگی می کردند، سه راه عمده را برای زیارت امام حسین

این جاده ی خاکی . یکی از این راه ها که نزدیک تر از بقیه به مرز ایران بوده از شهر مهران می گذشته است. برمی گزیدند

معروف بود و زائران بسیاری را به حرم مطهر سید الشهدات « راه کربال»که از سابقه ی تاریخی قابل توجهی برخوردار است، به 

بود؛ از این رو، در زمان جنگ، رزمندگان ما اهتمامی خاص به این قطعه از خاک ایران داشته و جبه های مهران رسانده ( ع)

 . به نزدیک ترین جبهه ها به کربال معروف بوده است

جنگی که هشت سال طول کشید و . پس از پیروزی انقالب اسالمی، شهر مهران شاهد یکی از جنگ های مهم قرن اخیر بود

 . چند بار این شهر مرزی به دست نیروهای دشمن افتاد طی آن
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هم زمان با شروع جنگ، شهر مهران نیز زیر آتء توپخانه ی ارتء عراق قرار گرفت و با پیء روی  1319شهریور ماه  31در 

ن، پاسگاه درست چند هفته پیء از تهاجم گسترده ی ارتء عراق به خاک ایرا. اشغال شد 2/7/1319نیروهای بعثی در تاریخ 

 . مرزی مهران بر روی مسافران بسته شد و مرزبانان عراقی از ورود ایرانیان به خاک عراق ممانعت کردند

با به خطر افتادن امنیت منطقه و آتء پر حجم دشمن و هم چنین اشغال شهر مهران و روستاهای اطراف، مردم منطقه که بیء 

. کردند، به شهرها و مناطق دیگر کوچ کرده و از دست دشمن بعثی گریختندتر از راه دام داری و کشاورزی امرارمعاش می 

عشایر هم توان مقاومت در برابر . سا ختمان ژاندار مری در مرز که چند پرسنل مرزبان داشت نیز بدون درگیری سقوط کرد

بعد از . وع به غارت آن کردندنیروهای عراقی پس از اشغال مهران، به سرعت شر. ارتء تا بن دندان مسلح عراق را نداشتند

 .چند ساعت، کامیون های نظامی که پر از اثاث خانه ها و اموال مردم بود به طرف عراق به راه افتادند

بعد از سقوط مهران، همه ی توان ارتء جمهوری اسالمی که تا آن زمان چند یگان خود را به منطقه فرستاده بود، حفظ 

 . ارتفاعات مشرف به شهر بود

قرار دارد به « کانی سخت»ت مهران از اطراف شمال به وسیله ی تنگه ی استراتژیک کنجان چم که در میان کوه های دش

کوه های زالو آب از سلسله جبال کانی سخت به دلیل تسلط بر شمال دشت . منطقه ی عمومی استان ایالم وصل می شود

ایالم از جنبه نظامی، دارای اهمیت بسیاری  –م و جاده ی مهران مهران و فراهم کردن امکان دید و تیر بر تنگه ی کنجان چ

بود؛ هم چنین ارتفاعات قالویزان به دلیل این که تسلط نظامی نیروهای مستقر در آن را به دشت مهران و چند شهر عراق میسر 

عنوان کلید منطقه یاد می می کرد اهمیت به سزایی داشت؛ طوری که بیء تر فرماندهان در بحث های خود، از قالویزان به 

 .کردند که البته آن زمان، این ارتفاعات به دست دشمن افتاده بود

منطقه . در منطقه مهران، در حد فاصل جنوب کانی سخت تا ارتفاع قالویزان واقع در شرق مهران انجام شد 3عملیات والفجر 

به دو بخء شمال و  171آباد و ارتفاع قالویزان تا قله مزبور شامل ارتفاعات زالوآب، نمه کالن بو، پاسگاه دراجی تا فرخ 

و تحت  2و فتح  1جنوب تقسیم شد و در جریان عملیات، ترکیبی از یگان های ارتء و سپاه در قالب دو قرارگاه فرعی فتح 

لشکر،  1اران و تیا از سپاه پاسد 2لشکر و  4در این عملیات، . یگان، در این دو بخء مستقر شدند 9امر قرارگاه نجف شامل 

تیا  2تیا پیاده،  9استعداد دشمن نیز در این منطقه عبارت بود از . گردان از نیروی زمینی ارتء شرکت داشتند 1تیا، و  1

گردان موشک  1گردان تانک،  1گردان مکانیزه،  1گردان کماندویی،  4پیاده کوهستانی،  4گارد مرزی، تیا  4زرهی، تیا 

 .نهگردان توپخا 3ضدتانک و 

، ارتفاع نمه کالن بو و تپه های 1در محور فتح . آغاز شد( 2روز پس از عملیات والفجر9) 1362مرداد  7در  3عملیات والفجر 

نیز توانست خیلی سریع نیروهای دشمن را در شرق رودخانه کنجانچم ( ع)امام رضا 21تیا . اطراف آن به سرعت تصرف شد

نصر قرار گرفت و بخء  1که از اهمیت بیشتری برخوردار بود، هدف حمله لشکر ( دیکله قن)ارتفاعات زالوآب . منهدم کند

، با آنکه نیروها توانستند در ابتدای حمله 2در محور فتح .هایی از آن تصرف شد، اما قله اصلی آن در دست دشمن باقی ماند
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الحاق را با مشکل مواجه ساخت لذا  موفقیت هایی به دست آورند، اما شکسته نشدن خط در یکی از راه کارها، عملیات

 . نیروها کمی عقب تر از هدف تعیین شده خط دفاعی تشکیل دادند

 

 

 جزئیات 

منطقهه  . در منطقه مهران حد فاصل جنوب کانی سخت تا ارتفاع قلعه آویزان واقع در شرق مهران انجهام شهد   3عملیات والفجر 

به دو بخء شهمال   171ه دراجی تا فرخ آباد و ارتفاع قلعه آویزان تا قله مورد نظر شامل ارتفاعات زالو آب، نمکالن بو، پاسگا

و  2و  1و در جریان عملیات، ترکیبی از یگان های ارتهء و سهپاه در قالهب دو قرارگهاه فرعهی فهتح       . و جنوب تقسیم می شود

ر و دو تیا از سپاه پاسهداران  در این عملیات، چهار لشک. یگان، در این دو بخء مستقر شدند 9تحت امر قرارگاه نجف شامل 

 .و یک لشکر، یک تیا و یک گردان از نیروی زمینی ارتء شرکت داشتند

، ارتفاع نمکالن بو و تپه 1در محور فتح . آغاز شد( 2هشت روز پس از عملیات والفجر )، 1362مرداد  7در  3عملیات والفجر 

توانسهت خیلهی سهریع نیروههای دشهمن در شهرق رودخانهه        نیهز  ( ع)امام رضها   21تیا . های اطراف آن به سرعت تصرف شد

کهه از اهمیهت بیشهتری برخهوردار بودنهد، مهورد حملهه لشهکر نصهر          ( کله قنهدی )ارتفاعات زالو آب . کنجانچم را منهدم کند

 .قرارگرفته و بخء هایی از آن تصرف شد، اما قله اصلی در دست دشمن باقی ماند

ستند در ابتدای حمله، موفقیت های را به دست آورند، اما نشکسهتن خهط در یکهی از راه    ، با آن که نیروها توان2در محور فتح 

 .کارها، عملیات الحاق را با مشکل مواجه ساخت، لذا نیروها کمی عقب تر از هدف تعیین شده خط دفاعی تشکیل دادند

ار کرد که تالش زیادی برای الحاق عدم تصرف قله اصلی ارتفاع زالو آب و مقاومت عراقی های محاصره شده، دشمن را واد

با این نیروها و شکست کل عملیات به عمل آورد، اما تمام این تالش ها ناکهام مانهد و ایهن در حهالی بهود کهه دشهمن پهس از         

کاهء داد و توان زیادی را برای مقابله بها جبههه    2مواجه شدن با حمله از دست مهران، فشار خود را بر منطقه عملیات والفجر 

به ویژه حمالت نیروی هوایی عراق فشار بیشتری را به منطقه وارد کهرد و بهه لحهاد عهدم     . دی در این محور به کار گرفتخو

. وجود دفاع ضد هوایی مؤثر، حتی خودروها بر روی جاده به وسیله هواپیماهای مجهز به مسلسل مورد حمله قرار مهی گرفتنهد  

از ایهن رو تصهرف   . دشمن را از امکان الحاق با قله کلهه قنهدی قطهع نمایهد    جبهه خودی برای کاهء فشار تصمیم گرفت امید 

ارتفاع مزبور، تثبیت دستاوردهای عملیات را تضمین کرد و عراق به تالش های خود پایان داد و نیروها بهه بیشهتر ههدف ههای     

 .خود دست یافتند
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 از منظر دیگر  3والفجر 

را در منطقه ای نزدیک شهر مهران با هدف پاک سازی ارتفاعات  3لفجر عملیات وا( 1362مرداد  8)ژوالی  31ایران در 

عراق در اواخر ژوئن شهر را تخلیه کرده بود اما ارتفاعات اطراف شهر را که بر جاده های . مشرف بر این شهر آغاز کرد

راق در طول جاده دهلران حمله در خط حد سپاه دوم ع. مهران مسلط بود، همچنان در دست داشت -دهلران و ایالم  -مهران 

ایران در این عملیات از طبیعت زمین برای حمایت . عراق انجام شد "دراجی"و  "یررا"مهران به سمت مرز در نزدیکی سد  -

زمین این منطقه صعب العبور در دامنه کوه های ایرانی اختفات مناسب تری نسبت به . و پوشء نیروهای خود بهره گرفت

 .جنوب برای نیروهای ایرانی فراهم آورده بود دشت های بلند گسترده

که آماده حمله شده  -عراق از نزدیکی علمیات مطلع بود و با نیروهای زرهی و هوایی خود کوشید به تجمع نیروهای ایران 

کمی در مواضع پدافندی مستح( هزار تن 11)ضربه مؤثری وارد آورد تا عملیات ملغی گردد، لیکن نیروهای ایرانی  -بودند 

در خطوط جلو مستقر شده بودند و این ضربه نتیجه ای جز بر هم خوردن توازن نیروهای عراقی در آغاز عملیات در 

 .برنداشت

طبق برخی . ادامه یافت( مرداد 19)آگوست  11جنگ به درگیری شدیدی برای تصرف تک تک مواضع تبدیل شد و نبرد تا 

راکت اندازها برای انجام حمالت شیمیایی بر ضد نیروهای ایران استفاده کرده  از گزارش ها، عراق از هلی کوپترهای مسلح و

برخی منابع فرانسوی گفتند که اولین حمله شیمیایی با شکست روبه رو شد چرا که عراقی ها به جهت وزش باد و اوضاع . بود

. دورتر از منطقه حضور ایرانیان پخء شدجوی توجهی نکرده بودند و نتیجه گاز سمی در ارتفاع پایین در دره ها و یال های 

زمین به اندازه ای باز و گسترده نبود که عراق از برتری آتء و قدرت زرهی . لیکن توانست پاتک های موفقی را اجرا کند

 . بود تاثیر آتء توپخانه و حمالت هوایی عراق نیز به دلیل طبیعت زمین بسیار پایین. خود با قابلیت و کارایی باال بهره گیرد

 .هزار کشته و مجروح از نیروهای دو طرف، به پایان رسید 17111این عملیات با تلفاتی بالغ بر 

 3نتایج عملیات والفجر 

 . کیلومتر مربع از خاک دشمن 41کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسالمی و  61آزاد شدن  -

 .دهلران –مهران  –آزاد سازی جاده ایالم  -

 .انآزاد سازی دشت مهر -

 . دهلران –مهران  –برقراری ارتباط جبهه های میانی و جنوبی از طریق دو جاده ایالم  -
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کیلومتر در عمق خطوط  11اگر چه این عملیات را نمی توان یک پیروزی عمده به حساب آورد، با این حال شکافی حدود 

. در ارتفاعات شرقی مشرف به مهران مسلط شدندعراق ایجاد کرد و ایرانی ها بر منطقه ای به مساحت یک صد کیلومتر مربع 

این نبرد ثابت کرد که نیروهای سپاه پاسداران انقالب چنانچه زمین مناسبی را برگزینند، قادر به کسب برخی پیروزی ها 

 .عراق در این نبرد متحمل تلفات انسانی معادل ایران شد. هستند

در به کارگیری اموام انسانی در حمالت، نمی تواند مشکالت عمده این  نشان داد که تغییر تاکتیک ایران 3عملیات والفجر 

کشور را که در گسترش دامنه موفقیت های ابتدایی خود با آن روبه رو بود، حل کند، مگر آن که فرماندهان عراقی دچار 

سانی دوری گزید و به اجرای ایران از حمله به مواضع پدافندی بسیار مستحکم عراق به وسیله اموام ان. اشتباهات مهم شوند

عملیات در تعدادی از مناطق ضعیف تر جبهه ها روی آورد و با گروه های کوچک تر به تعداد بیشتری از شکاف ها در طول 

به همین دلیل نمی توانست بیء از یک عملیات . اما ایران دارای نیرو و توان فرماندهی و کنترل کافی نبود. مرز حمله کرد

معنی این امر آن . محل عملیات نیز به کندی صورت می گرفتاحد انجام دهد، ضمن آن که تغییر را در آن وعمده و اصلی 

به این ترتیب، حتی . است که عراقی ها فرصت کافی برای جابه جایی نیروهای احتیاط و انجام دادن پاتک های قوی داشتند

افتند، باز هم قادر به استفاده از موفقیت و ادامه عملیات علیه اگر ایرانی ها در مراحل اولیه عملیات به پیروزی دست می ی

 .عراق نیز در مناطق حیاتی و استراتژیک، از مواضع پدافندی مجهز بهره می گرفت. مواضع پدافندی مجهز نبودند

هزار  311حدود  ایران. ایران همچنین با مشکالت روزافزونی در تجهیز نیروهای خود به اسلحه و تجهیزات کافی روبه رو بود

این نیروهای در . نیروی نظامی از سرباز و احتیاط در اختیار داشت و به همین میزان نیز نیروهای سپاه پاسداران انقالب بودند

لشکر زرهی و مکانیزه و تعدادی یگان های نیروی مخصوص  12سازماندهی شده بودند؛ ( لشکر 21مجموعا )قالب سه سپاه 

 .لشکر داشت 8؛ ارتء نیز (یک تیا هر یگان در حد)هوابرد 

اطالعات دقیقی از حجم و سالح و تجهیزات ایران در دست نیست، ظاهرا ایران نزدیک به یک هزار دستگاه تانک جنگی 

دستگاه تانک چیفتن و  211؛ حدود 72 -تی  -14 -دستگاه تانک ساخت شوروی و کره شمالی از نوع تی  341حدود )

دستگاه انواع خودرو زرهی مختلف  1111تا  111و در حدود ( 61 -و ام  48 -، ام 47 -نک های ام دستگاه تا 311نزدیک به 

بر طبق استانداردهای . قبضه عمده می رسید 1111بودند در اختیار داشت؛ توپخانه نیز به حدود  ".پی.ام.پی"که بیء تر ا مدل 

گرچه ایران . یروی ششصد هزار نفری ایران کفایت می کردتسلیحاتی، این حجم از تسلیحات فقط برای تجهیز یک سوم از ن

اقدام به خرید نظامی از کره شمالی می کرد و مقادیر قابل توجهی سالح و تجهیزات از عراق به غنیمت گرفته بود، اما میزان 

ل در دستگاه پشتیبانی ایران همچون گذشته گرفتار مشک. خسارات وارده به این تجهیزات نیز همانند خسارات انسانی، باال بود

لجستیکی و تامین نیازمندی های خود بود، مشکالتی مانند ضعف در پشتیبانی هوایی و نقص در توپخانه خود کششی نیز به 

 .خود را نشان می داد] منفی[تاثر  "گسترش عملیات"و  "استفاده از موفقیت"وجود داشت که در هنگام 
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سپاه اصلی  4بود که آنها را در ( یعنی تقریبا معادل نیروی ایران)تن  171111ود برخالف ایران، عراق دارای نیرویی در حد

عراق از اوایل سال (. لشکر پیاده و کوهستانی 6لشکر مکانیزه،  4لشکر زرهی،  6لشکر شامل  11جمعا )سازماندهی کرده بود 

توان جیء شعبی را نیز بهبود . ی آن افزودتیا به نیرو11شروع به تجهیز و افزایء توان گارد ریاست جمهوری کرد و  1981

و  "پی.ام.پی"خودرو زرهی شامل تعداد زیادی  3111تانک اصلی میدان نبرد،  2111عراق حدود . تیا رساند 11بخشید و به 

نیروهای عراقی به سالح . قبضه توپ در اختیار داشت و پیوسته نیز تسلیحات و مهمات جدید تحویل می گرفت 1111حدود 

تعداد بسیاری موشک های ضد زره . ضد هوایی فراوانی مجهز شدند تا آن را علیه نیروهای پیاده ایران به کار گیرندهای 

در بین نیروهای عراقی پخء شد و سکوهای پرتاب موشک ضد هوایی از نوع شرقی و غربی در  "میالن"و  "هوت"غربی 

 .اطراف پایگاه ها احداث می شد

. ت و آن، در اختیار داشتن شمار زیادی مراکز آموزش و تاسیسات مربوط به تعلیم نظامی بودعراق ویژگی دیگری هم داش

عراق خطوط پدافندی ثابت خود را پیشرفته کرد و قادر بود تا در هر نقطه از جبهه، مناطق لجستیکی و پشتیبانی مجهز و 

 .مهندسی ایجاد کند

با وجود شکست ایران در . وازن نشدند و حتی برای کشف آن نکوشیدندخمینی و اطرافیان او متوجه این تغییر تظاهرا امام

با این حال این کشور معموال قادر به تسلط بر برخی اراضی می شد و حتی در بدترین . دست یابی به اهداف عمده عملیاتی

االیی از خود نشان نیروهای عراقی روحیه ب. اوضاع تاکتیکی، در چند قدمی پیروزی و شکستن خطوط اصلی قرار می گرفت

می دادند، شیعیان نیز همراهی خود را با حکومت عراق ادامه می دادند، با این حال رهبران ایران معتقد بودند که قادر به انجام 

دادن حمالت موفق بسیاری به وسیله نیروهای پیاده و پاسداران انقالب هستند و این روش می توانست با تکیه بر بدی اوضاع 

 .راق و تقسیم بندی های داخلی و ناتوانیی این کشور در تحمل خسارت، نهایتا پدافند عراق را متزلزل سازداقتصادی ع

متحمل شد، منجر به آن گردید که امام خمینی، روحانیان و نمایندگان  1983خسارات سنگینی که ایران در شء ماه اول سال 

امام خمینی کوشید تا در سخنرانی ها بسیار به ارتء اطمینان دهد . مذهبی را از دخالت در عملیات نظامی جبهه ها باز دارد

فرماندهان سپاه پاسداران انقالب همچنان به بزرگ نمایی نقاط . که به اندازه سپاه پاسداران انقالب به آن اهتمام خواهد شد

فرماندهان سپاه . غه می کردضعف عراق می پرداختند، درست همانند صدام که در آغاز جنگ درباره نقاط ضعف ایران مبال

آن ها به جای . پاسداران و روحانیان دارای چنین قدرتی بودند که مانع از ایجاد یک فرماندهی کل قوا به صورت قوی شوند

 . استراتژی و تاکتیک، بیشتر روی انگیزه های مذهبی جنگ تاکید داشتند
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  در یک نگاه 1کربالی 

 ؛ آزادی مهران1عملیات کربالی 

شهر فاو به دست قوای ایرانی و پیروزی هایی که رزمندگان در این منطقه حساس به دست آوردنهد، عهراق را بهیء از    تصرف 

کمهک ههای بهی دریهغ کشهورهای عربهی و همچنهین غهرب ههم نتوانسهت شکسهت سهنگین             . پیء در موضع ضعف قرار داد

از ایهن رو عهراق کهه در ههر سهال بها عملیهاتی        . اردسردمداران رژیم بعث را توجیه و افکار عمومی مردم عراق را راضی نگه د

گسترده از سوی رزمندگان ایرانی مواجه می شد، تصمیم گرفت تا استراتژی دفاعی خود را تغییر داده و برای مقابله با عملیات 

اق بهود  این تصمیم که حاصل جلسات مختلف فرماندهان بلند پایهه بها ریهیس حکومهت عهر     . ایران، روشی جدید را اختیار کند

دشهمن در نخسهتین اقهدام خهود     . نام گرفت و صدام خهود فرمانهدهی ایهن طهرح را عههده دار شهد       "استراتژی دفاع متحرک"

تحرکاتی را در مناطق مختلف انجام داد که تصرف و اشغال دوباره شهر مهران و ارتفاعات مشرف بر ایهن منطقهه از آن جملهه    

 . بود

که از دیربهاز و حتهی قبهل از     –زو جبهه میانی به حساب می آمد، نه تنها در آن زمان مهران که در نوار مرزی بین دو کشور ج

با توجه بهه اینکهه بیشهتر نیروههای سهپاه پاسهداران در فهاو        . صحنه مناقشات مرزی و درگیری های پراکنده بود –شروع جنگ 

ب شده دروازه ههای مههران را گشهود و    حساعراق در یک حرکت . درگیر بودند، و حفاظت و دفاع مهران به عهده ارتء بود

. صدام حسین این اقدام عهراق را در ازای از دسهت دادن فهاو، مههم برشهمرد     . روستاهای اطراف آن را به تصرف خود درآورد

انجام شده و پس از بهازپس گیهری مههران در آن عملیهات،      3آخرین عملیات رزمندگان ایرانی در این منطقه در زمان والفجر 

در مقابل وضعیت یاد شده، ضرورت آزادسازی مهران اجتناب ناپذیر بود، چهرا کهه   . ق مهمی در منطقه رخ نداده بوددیگر اتفا

بهر ایهن اسهاس و بهه     . فرمانده کل قوا بر آزادی این شهر مهم تاکید فرموده بودنهد ( رضوان اا تعالی علیه)حضرت امام خمینی 

له شناسایی و جمع آوری اطالعات از دشمن، آغاز و عملیات کربالی یهک  منظور آزادسازی شهر مهران، مقدمات کار از جم

 :مرحله طراحی گردید 3براساس 

 تامین ارتفاعات قالویزان ایران تا روستای امامزاده حسن: مرحله نخست

 .دتامین ارتفاعات جبل همدین تا شیارمیگ سوخته و در امتداد آن روستاهای بهین، بهروزان و هرمزآبا: مرحله دوم

 .قالویزان و تامین شهر مهران 223از روستای فرخ آباد تا زیر ارتفاعات  3تصرف خاکریز والفجر : مرحله سوم

یها ابوالفضهل   "و بها رمهز    "1کهربالی  "عملیات آزاد سهازی مههران بها عنهوان      1361تیرماه  11دقیقه مورخ  31و  22در ساعت 

عملیات، دو گردان از رزمندگان ایرانهی جههت دور زدن و غهافلگیر     ساعت پیء از شروع 24. آغاز شد "ادرکنی( ع)العباس 

همزمان با حرکت این نیروها، طوفان نسبتا شدیدی همراه با گهرد و غبهار   . کردن دشمن از سمت قالویزان حرکت کرده بودند
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آماده مهی شهدند    سطح منطقه عملیات و عقبه های خودی را پوشاند و این وضعیت درست در زمانی بود که یگان های خودی

با توجه به اینکه دشمن در روز اول عملیات با وارد کردن نیروهای احتیهاط خهود، بها لشهکرهای     . تا عملیات خود را آغاز کنند

از  –اعم از پاتک و یا استفاده از نیروی هوایی و توپخانه  –عمل کننده درگیر شده بود، اما هیچ حرکت قوی حساب شده ای 

 .و این وضعیت برای عموم فرماندهان عملیات غیر منتظره بود دشمن مشاهده نمی شد

. پایانی بر استراتژی دفاع متحرک عراق و نیز نقطه شروع امیدوار کننده ای برای نیروهای خودی بهود  1عملیات موفق کربالی 

ت به آن دست یابند و منفعل کردن سیاست تهاجمی عراق ، هدفی عمده بود که نیروهای خودی بخوبی توانستند در این عملیا

کیلهومتر   171ده روز جنگ و مقاومت در مهران منجر به آزادسهازی  . ضمن آن به همه اهداف نظامی پیء بینی شده نیز برسند

عهالوه بهر   . روستا و ارتفاعات قالویزان و دو پاسگاه مرزی به دست رزمندگان اسالم افتهاد  8مربع از خاک خودی عراق شد و 

آزاده نشده بود عبور نمهوده   3سط دشمن رزمندگان از موانع و استحکامات خط دشمن نیز که در والفجر مناطق اشغال شده تو

 .و ارتفاعات قالویزان را آزاد کردند

همچنین عقبه های دشمن از جمله شهرهای بدره و زرباطیه در معرض دید و تیر نیروههای خهودی قهرار گرفهت و در مجمهوع      

 .ی تحت اشغال دشمن آزاد شدکیلومتر مربع از زمین ها 221

دستگاه تانک و نفربر، صداها دستگاه خودرو، چندین انبار بزرگ مهمات و مقدار زیادی سالح سهبک و   111در این عملیات 

 11411در کنار این خسارات، ده ها تیا از یگان های ارتء عراق از میهان رفهت و بهیء از    . نیمه سنگین دشمن منهدم گردید

دسهتگاه   111دستگاه تانک و نفربر،  73کشته و زخمی شده یا به اسارت نیروهای خودی درآمدند همچنین  تن از قوای دشمن

دستگاه خودرو مهندسی و هزاران قبضه سالح سهبک و   11قبضه آتشبار ضدهوایی،  21قبضه خمپاره انداز،  91خودرو نظامی، 

 .نیمه سنگین به غنیمت گرفته شد

 .ستواره به شهادت رسیددر این عملیات شهید سیدرضا د

 1کربالی : نام عملیات

 11/4/1361: زمان اجرا

 روز 11: مدت اجرا

 11411(: کشته، زخمی و اسیر)تلفات دشمن 

 (ع)یا ابوالفضل العباس : رمز عملیات
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 جبهه میانی جنگ –منطقه عملیاتی دشت مهران : مکان اجرا

 اسالمی رزمندگان سپاه پاسداران انقالب: ارگان های عمل کننده

 بازپس گیری دوباره شهر مهران و ارتفاعات مرزی منطقه و سرکوب و منفعل کردن دشمن: اهداف عملیات

  شناسنامه عملیات

 1کربالی : نام عملیات

 "( ع)یا ابوالفضل العباس": رمز عملیات

 مهران –جبهه میانی : منطقه عملیات

  11/4/1361: تاریخ عملیات

 گسترده : نوع عملیات

 آزاد سازی شهر مهران و ارتفاعات مهران: هدف

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی : فرماندهی عملیات

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی : سازمان عمل کننده

 گردان توپخانه  6گردان ادوات و 9گردان رزهی،  4گردان پیاده،  34: استعداد نیروهای درگیر خودی

گردان کارد  24گردان کماندو، 23گردان مکانیزه، 1گردان زرهی، 7پیاده،  گردان 12: استعداد نیروهای درگیر دشمن

 گردان توپخانه  11جمهوری و 

 11411(: کشته، زخمی و اسیر: )تلفات دشمن

 دستگاه تانک و نفربر و تعداد زیادی ادوات و خودرو  111انهدام : خسارات دشمن

 خودرو 64قبضه ادوات و  61مهندسی،  دستگاه ماشین آالت 8دستگاه تانک و نفربر،  69: غنائم

  223روستای منطقه، پاسگاه دراجی و سلسله ارتفاعات قالویزان به ویژه قله  8آزادسازی شهر مهران، : نتایج 
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 . کیلومتر مربع از خاک ایران و عراق آزاد شد 171درمجموع منطقه ای به وسعت 

 

 

  1نتایج عملیات کربال 

 -مهران  -به آزادی بخء وسیعی از خاک خودی و دشمن، آزادسازی جاده دهلران  ده روز جنگ و مقاومت در مهران

روستای آن، ارتفاعات حساس و سرکوب قلعه آویزان و حمرین، به ویژه بلندترین قله منطقه  8ایالم، شهر مهران و بیء از 

زرباطیه در دید و تیر نیروهای اسالم  هم چنین، عقبه های دشمن از جمله شهرهای بدره و. و دو پاسگاه مرزی منجر شد( 223)

در مجموع، حدود . آمار تلفات و ضایعات خودی و دشمن و دیگر آمارها و نتایج مربوطه در ادامه می آید. قرار گرفت

تفکیک  16/4/61مجروح بوده است که تعدادی به شرح جدولی که در صفحه بعد درم شده تا روز  4111هفتصد شهید و 

در گزارش های . )بیعی است که آمار تفکیکی هر یک از یگان ها بیشتر از مندرجات این جدول باشداز این رو، ط. شد

منهدم شده اند از خط % 71الزم است یادآوری شود کلیه یگان هایی که بیء از (. تفصیلی آتی به طور مشروح خواهد آمد

 .مقدم خارم گردیده اند

 جنگ در خلیج فارس ادامه مي یابد

برای اجرای آتء بس در  1981تاثیر استراتژی دیگری بر جنگ گذاشت و اوضاعی را که در اواخر سال  3لفجر عملیات وا

رهبران عراق تصمیم گرفتند که دامنه جنگ را گسترش دهند و به کشتی ها و ( 4.)خلیج فارس به وجود آمده بود، از بین برد

عراقی ها اهداف خاصی از این عمل . مبدأ ایران، حمله کنندنفت کء ها و ناوگان حمل نفت در خلیج فارس به مقصد یا 

موجب افزایء  -آنگونه که بعدها به وسیله کارشناسان نام گذاری شد  - "جنگ نفت کء ها"داشتند؛ به اعتقاد آنان 

تی ایران بنابراین به زدن نفت کء ها و تاسیسات نف. مشکالت ایران در امر واردات سالح و مواد مورد نیاز مردم می شد

به زودی روشن شد که این اقدام ضربه ای شکننده به اقتصاد ایران وارد آورده است، بی آن که احتمال مقابله به . پرداختند

عراق همچنین بر این باور بود که تاسیسات نفتی اش کم تر در معرض . مثل ایران در بمباران شهرهای عراق وجود داشته باشد

پس از گذشت مدت کوتاهی از آغاز جنگ، هر دو کشور به فکر صدور نفت خود از . د داشتحمالت ایرانیان قرار خواه

منتهی به بندر ینبع در )عراق به طور جدی به فکر اتصال خطوط نفتی خود به خط لوله نفتی عربستان . طریق ترکیه افتادند

 .افتاد( ا استفاه از تلمبه خانه امانب)و احداث خط لوله جدیدی از راه خاک اردن به بندر عقبه ( ساحل دریای سرخ

در . بنابراین عراق می توانست که برنامه های خود را بر اساس صادرات نفت معادل ایران در سال های معدود بعد تنظیم کند

نهایت عراق دریافت که بدون گسترش دامنه جنگ نمی تواند حمایت بین المللی الزم را برای تحقق صلح کسب کند، لذا 

اما ظاهرا . از مسؤوالن این کشور، ابرقدرت ها را متهم به ادامه جنگ برای تضعیف هر دو کشور ایران و عراق کردندبرخی 
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گسترش دامنه جنگ به معنای حضور دولت های جنوب خلیج . رهبران هر دو کشور اهداف دیگری در سر می پروراندند

 همچنین روشن بود که واکنء ایران نیز شدید خواهد بود و این. فارس و دولت های اروپایی وارد کنندة نفت، در جنگ بود

 . کشور به تروریسم متوسل خواهد شد

به این ترتیب نظر عراق و محاسبات صدام حسین در مورد ناتوانی ایران در تعامل سیاسی با سایر کشورها درست از آب 

 . درآمد

 

  تهدید ایران علیه کشتي راني نفتي

ی تهدید کرد که اگر ایران دست از حمله به عراق برندارد، عراق به اهداف اقتصادی ایران حمله طارق عزیز در اول ژوال

این تهدید عراق در پی تهدیدات قبلی این کشور مبنی بر استفاده از سالح های جدید در جنگ نفت، اعالم شد، . خواهد کرد

فرانسوی دست یافته بود، لیکن در  "اگزوست"سطح  اما این تهدید عملی و جدی بود، چرا که عراق به موشک های هوا به

آن زمان این موشک ها را فقط از هلی کوپترهای کوتاه برد می توانست شلیک کند و این به معنای آن بود که اهداف 

همچنین عراق وسایل الزم را برای شلیک این موشک ها به . خمینی از برد موشک ها خارم بود] امام[موجود در شرق بند 

فرانسه موافقت کرد که هواپیماهای ( 1362دی ماه ) 1983در ژانویه . دافی دور از سواحل ایران در اختیار نداشتاه

مایل دریایی بود و امکان رسیدن به  381تا  361با آن که برد عملیاتی این هواپیماها حدود . را به عراق بدهد "سوپراتاندارد"

ت، لیکن عراق قدرت تهدید صادرات نفتی ایران را می یافت و می توانست اهداف دریایی در جنوب خلیج فارس را نداش

عراق با اعالم منطقه ( 1362مرداد  21) 1983آگوست  12در . نفت کء های نزدیک به جزیره خارک را هدف قرار دهد

خارک برحذر ممنوعه، کشتی های خارجی را از ورود به آب های سرزمینی ایران در شمال خلیج فارس و اطراف جزیره 

میلیون بشکه نفت از این جزیره صادر می کرد و ناچار شد از کشتی های خارجی حمایت کند و  2ایران روزانه . داشت

 .ناوهای جنگی مسلح به موشک های سطح به سطح برای مراقبت آنها در نزدیک جزیره خارک اختصاص دهد

نجام می داد، سپس دست به حمالت شدید و متمرکز علیه در اوایل امر، عراق فقط حمالت معدودی را علیه کشتی ها ا

با این حال، این اقدام . جزیرة خارک زد تا کشتی های خارجی را از نزدیک شدن به اسکله ها برای بارگیری نفت بترساند

در عوض ایران . همچنین رفت و آمد اکثر ناوگان های بین المللی تحت تاثیر قرارنگرفت. تاثیری بر فرماندهان ایرانی نداشت

 .کوشید تا با اعمال فشار بر فرانسه، از واگذاری هواپیماهای جدید به عراق ممانعت کند
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 اوج گیری تهدیدات

عراق هواپیماهای سوپراتاندارد را از فرانسهه  ( 1362اوایل مهر ) 1983با وجود مخالفت ها و اعتراضات ایران، در اواخر سپتامبر 

چنان که انتظار می رفت، کاربرد این هواپیماهها اوضهاع را بهه نفهع عهراق      . آنها را اعالم کرد اکتبر ورود 9تحویل گرفت و در 

آغاز کرد، ولی نتوانست برای فهماندن جهدیت  ( 1363اسفند ) 1984عراق عمال استفاه از این هواپیماها را در مارس . تغییر داد

واقع از زمانی که عراق هواپیماها را تحویل گرفت تا زمانی که  در. خود به ایرانیان، به میزان الزم نفت کء ها را تخریب کند

کرد، نیروی کافی و تهوان الزم را در عملیهات ههای خهود بهه کهار       ( سمی)شروع به استفاده انبوه از موشک و گازهای جنگی 

کهه صهدام حسهین و     اضافه بر این بایهد گفهت  . نگرفت تا جنگ را از حالت فرسایشی خارم کند و به تاثیر استراتژیک برساند

فرماندهانء در به کارگیری این سالح جدید و تکنولوژی نو دچار خطاها و اشتباه هایی شدند و نتوانسهتند دشهمن خهود را بها     

همچنین عراق تصمیم ایران را در ادامه دادن به جنهگ و  . نیروی مؤثر تازه ای مواجه سازند تا مجبور به پذیرش آتء بس شود

ت یا درک نکرد، در نتیجه، افزایء محدود عملیات و واکنء های تدریجی عراق با شکسهت روبهه رو   تشدید آن نادیده گرف

 .شد

را مشاهده کرد، بنابراین تاثیر سالح جدید بهه سهرعت پهس از پایهان      -و نه قدرت  -حتی ایران در این اقدام عراق آثار ضعف 

 .تایج به دست آمده واقعا اندک بودحمالت هوایی عراق با تعداد محدودی هواپیما، از بین رفت و ن

با این همه، عراق به درستی اعتقاد داشت که جنگ نفت کء ها، دولت های جنوبی خلیج فهارس و ابرقهدرت هها را بهه دایهره      

در . جنگ می کشاند و با وجود مخالفت های ظاهری شوروی و غرب با گسترش دامنه جنگ، جنگ نفت کء ها موفق بهود 

از طرفهی ایهران موجبهات خشهم     . بهود ] ی جههانی [سبتا افزایء یافته بود امها تولیهد نفهت بهیء از تقاضها      حالی که قیمت نفت ن

و دولت های مهم عرب نیز منافع مالی و استراتژیک خاصهی در حمایهت و پشهتیبانی از عهراق     ( 1)شوروی را فراهم کرده بود 

لیج فارس بیء از تاثیر عهراق بهر جریهان نفهت مهی هراسهید و       آمریکا هم از پیروزی ایران و تاثیر آن بر ثبات منطقه خ. داشتند

 .همچنین ایران در بین دولت مردان آمریکایی مورد غضب بود

خریهدهای نظهامی   ( 2. )عراق داشت] الئیک[فرانسه غیر از منافع اقتصادی مهم، منافع استراتژیکی در ادامه حکومت غیر دینی 

 7/4سایر خریدهای غیر نظامی عراق نیهز در حهدود   . میلیارد دالر رسیده بود 6/1ه ب( ش.ه 1319مرداد ) 1981عراق از سپتامبر 

میلیارد دالر می رسید و ایهن موضهوع بهرای فرانسهه غیهر قابهل        7ارزش قراردادهای فرانسه و عراق به حداقل . میلیارد دالر بود

 . چشم پوشی بود، لذا فرانسه نیز در کنار عراق قرارگرفت

ود که جنگ را گسترش دهد و آن را به کشورهای جنوب خلیج فارس بکشاند و تنگهه هرمهز را ببنهدد، لهیکن     در توان ایران نب

میلی متری مستقر در جزایهر ایرانهی و مهین ههای دریهایی را       121رفسنجانی به کارگیری موشک های ضد کشتی و توپ های 

را بهه جزایهر   ( 3)ای کهوچکی از سهپاه پاسهداران و فهداییان    ایهران گهروه هه   . ادامه داد. برای انجام دادن واکنء و مقابله به مثل

 .موجود در تنگه هرمز اعزام کرد و توپخانه و پدافند هوایی جزایر تنب کوچک و بزرگ و غیره را افزایء داد
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را آمریکا نیز در پاسخ، نیروی دریایی خود را در خلیج فارس تقویت کرد و هشدار داد که واشنگتن هرگز اجهازه بسهتن تنگهه    

فرانسه نیز با تسریع در ارسال سالح به عراق موافقت کرد و شوروی هم به میزان پشهتیبانی خهود از عهراق    . به ایران نخواهد داد

 .افزود

طراحان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که قادرند ظرف چند روز تالش های ایران را برای بسهتن تنگهه هرمهز و جلهوگیری از     

 :طرح خود در این زمینه بر اساس چهار محور اصلی بنا کردندجریان نفت خنثی کنند و 

اکثر موشک های ضد هوایی و ضد کشتی آمریکایی کهه در اختیهار ایهران     .2.توان عملیاتی نیروی هوایی ایران اندک است.1

ف تنگهه وجهود   به آسانی و به سرعت امکان خاموش کردن توپخانه ایران در اطهرا  -.قرار دارد، دارای قدرت محدودی هستند

اما واقعیت های پس از آن،  .4.تنگه وسیع و عمیق است و جریان آب در آن قوی است و بستن آن کاری مشکل است .3.دارد

روشن ساخت که در محاسبات آمریکایی ها اعتنایی به موشک ها جدید ایران که از سایر کشورهای تهیه می کرد، نشده بهود  

 ( 4. )ایران علیه کشتی ها در خلیج فارس مورد توجه قرار نگرفته بود و خطر مین گذاری وسیع و ضد حمالت

 :پی نوشت

 (م. )و انحالل این حزب، عامل خشم شوروی بوده است( وابسته به شوروی)احتماال دستگیری سران حزب توده ایران  -1

د کردزمن که جنگ ایران و عراق را جنگ بین دو نویسنده در مقدمه همین کتاب ضمن ابراز تاسف از اظهارات سر -2

چرا که جنگ مزبور بین نظام . او به شدت در این امر در اشتباه است": نوشته است. خوانده بود "نظام اسالمی و الئیک"

ء الئیک و نظام اسالمی نبود، بلکه تنها می توان گفت که این جنگی بود بین فارس و عرب که تاریخ آن به صدها سال پی

فرانسه منافع استراتژیکی در ادامه حکومت الئیک "اما در این فصل، خود به این موضوع اعتراف می کند که  ".بازمی گردد

 (م) ".در عراق داشته است

 (م. )منظور بسیجیان جان بر کف است که با سازماندهی سپاه پاسداران در نبردهای دریایی شرکت می کردند -3

اینجا و اکثر بخء های کتاب، منابع مورد استفاده خود را معرفی نکرده است، به همین دلیل روشن متاسفانه نویسنده در  -4

 (م. )نیست که این اطالعات بر چه پایه و اساسی ذکر شده است
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 4عملیات والفجر 

 28)امبر سهپت  19در . در پاسخ به جنگ نفت کء ها، ایران به سرعت ثابهت کهرد کهه قصهد توقهف حمهالت زمینهی را نهدارد        

. را در نزدیک پنجهوین اجهرا کردنهد   ( 1361 -1362) 1983چهارمین حمله سال ( 2)نیروهای ایران از منطقه مریوان، ( شهریور

. انجام شهد ( 3)کیلومتر بین مریوان و سردشت  131این حمله در بخء ایرانی کردستان، در شرق سلیمانیه در جبهه ای به طول 

بهه اضهافه   ( و گروهی از عناصر سپاه پاسهداران ( 4) 24و  12نیروهای عرقی گفته اند لشکر زرهی برخی )دو یا سه لشکر ایرانی 

 .و سایر گروه های معارض عراق در این حمله شرکت داشتند( تابع حزب دموکرات کردستان عراق)نیروهای کرد 

ه کردههای مخهالف ایهران کمهک مهی      که نیروهای عراقی از طریق آنهها به   -هدف این عملیات، بستن دو معبر کوهستانی بود 

ایهن  . و تصرف برخی مواضع عراق در دره پنجوین و حومه پنجوین و گرمک و تعدادی روستاهای کردسهتان عهراق   -کردند 

ایران مدعی بود که این عملیهات  . کیلومتری سلیمانیه قرار داشت 4کیلومتری چاه های نفت کرکوک و  144مواضع در فاصله 

و علیه کردههای ضهد انقهالب و موافهق عهراق انجهام داده       ( 1)ن توپخانه عراق از شهرهای بانه و مریوان، را به هدف دور ساخت

اما عراق اعالم کرد که حمله به سمت چاه های نفت کرکوک صورت گرفهت و قصهد جداسهازی منهاطق کردنشهین را      . است

( دزفول، مسجد سلیمان، بندر امهام خمینهی  ) عراق در پاسخ، حمالت موشکی جدیدی علیه شهرهای جنوبی ایران. داشته است

از گازههای سهمی اسهتفاده کهرده و آن را بهه وسهیله هلهی        ( آبهان  3)اکتبهر   21و ( مههر  21)اکتبر  12ظاهرا عراق در . انجام داد

 .و جنگنده های روسی به کار برده، اما این اخبار تایید نشده است 8 -کوپترهای می 

در این عملیات ایران بیء از . مواضع اولیه عراقی ها نفوذ کردند و شبانه حمله را انجام دادندنیروهای ایران طبق عادت، داخل 

 . حمله اصلی و فرعی در جبهه ای با وسعت کافی انجام داد تا از سرعت تجمع نیروهای عراق بکاهد 12

پیهروزی  . هداف مورد نظر به کهار گرفهت  ایران از طبیعت کوهستانی زمین استفاده کرد و نیروهای پیاده خود را برای حمله به ا

اولیه ایران روشن ساخت که استفاده صحیح از بسیجیان برای حمله به سنگرهای تیربار یا عبور از میدان های مهین، یهک روش   

. نظامی درست است، البته در صورتی که حمله روی اهداف قابل حصول و برگزیده صورت گیرد و تسلط بر آن ممکن باشهد 

پرواز در روز با جنگنده بمب افکن ها و هلهی کوپترههای مسهلح انجهام دادنهد،       122م به پاتک کرد و هواپیماهایء عراق اقدا

کیلهومتر   11ایران با به کارگیری اموام انسانی موفق شد تا با ثبات و آرامء . لیکن موفق به جلوگیری از پیشروی ایران نشدند

 .ردها مسلط شوداردوگاه ک 1در دره پنجوین پیشروی کند و بر 

آغاز کردند و نیروهای عراقی ناچار تا مواضع خهارم از پنجهوین   ( آبان 3)اکتبر  21نیروهای ایرانی، مرحله دوم عملیات را در 

ایهران مهدعی   . کیلومتر مربع از اراضی خود را بازپس گرفته بودنهد  111، ایرانی ها (آبان 9)اکتبر  31با فرا رسیدن . عقب رفتند

زرهی عراق و سایر عناصر سهپاه اول را از بهین بهرده اسهت و در مجمهوع، کشهته هها را         49د کثیری از عناصر تیا بود که تعدا

 .سرباز ایرانی بود 1111عراق نیز مدعی کشته شدن . تن اعالم کرد 2111
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په های مشرف بر پنجهوین،  ایران از سومین مرحله عملیات خود را آغاز کرد و با نفوذ به کوه ها و ت( آبان 13)در چهارم نوامبر 

عراق نیز اقدام به اعزام نیروهای تقویتی به منطقه کرد و برخی عناصر گهارد ریاسهت جمههوری    . موفق به تسلط بر این شهر شد

( آبهان  18)نهوامبر   9ایرانی ها در تالش برای ورود به شهر متحمل خسارات فراوانی شدند و نبرد در روز . را به پنجوین فرستاد

بهه کوهسهتان ههای عهراق     ( آبان 28)نوامبر  19اما ایران برای حفظ دست آوردهای خود در این عملیات، در روز . دمتوقف ش

 .حمله کرد و سپاه اول عراق نیز موفق به ایجاد مواضع دفاعی مناسب گردید

ای آن کهه عملیهات   می توان گفت که ایران بار دیگر در گسترش و افزایء موفقیت های اولیه خود دچار شکست شد و به جه 

نفوذ و پیشروی را در طول جبهه ای وسیع ادامه دهد و نیروهای عراقی را با زنجیره ای از ضهربات سهنجیده بهه سهتوه آورد، بهه      

( رسهمی )ظاهرا عهراق از گازههای جنگهی    . مواضع پدافندی مستحکم حمله کرد و در نتیجه، خسارات سنگینی متحمل گردید

ایهران  . ایران استفاده کرده است و کاربرد این گازها نسبت به سایر موارد موفق تر بوده است برای جلوگیری از برخی حمالت

 .اعالم کرد که چند هزار تن از نیروهایء بر اثر استفاده عراق از گازهای شیمیایی مجروح شده اند

 21 -21ود که ایران موفهق شهد در عمهق    ، نتیجه نهایی نبردی که بیء از یک ماه به طول انجامید این ب(آذر 9)در پایان نوامبر 

. کیلومتر مربع از اراضی عهراق را بهه تصهرف در آورد    211تا  131کیلومتری کوهستان های عراق نفوذ کند و مساحتی حدود 

بهه ایهن ترتیهب    . را به دست گرفتنهد  "شیلر"کیلومتری پنجوین مستقر شدند و کنترل ارتفاعات  2نیروهای عراقی نیز در فاصله 

ایهران در  . کیلومتری خط لولة نفتی عراق که از کرکوک به ترکیه می رفت، قرار گرفتنهد  131 -121های ایران در فاصله نیرو

قبضه تهوپ ضهد ههوایی و تعهدادی آتشهبار موشهک ههای ضهد          21قبضه توپ صحرایی،  21تانک و زره پوش،  411عملیات 

ههزار مهین نیهز بهه دسهت       33عراقهی اسهیر شهدند و     1811چنهین  هم. هوایی و مقادیر فراوانی مهمات و ذخایر را منهدم ساخت

با همة این احوال، این نبرد شکستی اساسی در نیروهای عراقی به وجهود نیهاورد، حتهی دسهت آوردههای      . نیروهای ایرانی افتاد

ههای ضهد   ایران، نتوانست سکوی پرش برای عملیات بعدی یا نفوذ موفق دیگری باشهد، امها بهه ههر حهال جلهوی فعالیهت کرد       

 . انقالب را گرفت و مانع از اجرای هرگونه عملیات نظامی آنها در کردستان ایران شد

ویژه هنگهامی کهه در   این عملیات نشان داد که ایران در مواجهه با برتری زرهی و خصوصا برتری هوایی عراق ناتوان است، به 

 .ت تجهیزات فراوانی را از دست دادایران نیز در این عملیا. عمق دور از منطقة شروع حمله قرار گیرد

ایران در حمالت خود نیروی انسانی بسیاری به کار گرفت و . سال خوبی برای ایران نبود( 1362 -63) 1983به طور کلی سال 

ر اسهی  1111اسیر در مقابهل   8111ایران . مجروحان نیز چند برابر بودند. هزار سرباز از دست داد 18کشتة عراقی  6111در برابر 

 .همچنین ایران برای اولین بار با به کارگیری انبوه گازهای سمی مواجه شد. عراقی داد

یکی آن که ایران نیروی کافی را برای تحقق برتهری کامهل و موفقیهت حملهه خهود      : حمله ایران به دو دلیل حیاتی ناموفق ماند

 .ود را در مکان مناسب به کار گیرددوم آن که ایران فرصت کافی به عراق داد تا نیروهای خ. فراهم نیاورد
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بله، حمالت ایران در جبهة وسیع، مشکالت بسهیاری بهرای عهراق در اجهرای پاتهک هها ایجهاد کهرد و اگهر هجهوم در منطقهة            

 . کوچک تر و با فشار و تکرار حمالت شدید، امکان جلوگیری از پیشروی وجود داشت

در مقابل، عهراق از ایهن ویژگهی ههای     . ر منفی در سیر عملیات گذاشتهمچنین تدارک و تقویت نامناسب نیروهای ایران، آثا

 : مثبت برخوردار بود

و بهبود روش اجرای پاتک های پراکنده و قوی ( 1362 -63) 1983پیشرفته سازی و مستحکم کردن خطوط پدافندی درسال 

ا ایهن حهال، نیروههای عراقهی اسهتقامت و      به . که تجمع دوبارة نیرو و انتخاب زمان مناسب برای پاتک اصلی را فراهم می کهرد 

پافشاری الزم را به خرم نمی دادند و به ندرت از خطاهای ایران برای اجرای پاتک های اصلی و اساسی بهره می گرفتنهد و از  

 .موفقیت های این پاتک ها نیز استفاده الزم را نمی بردند

بود و نیروهای عراقی از سبک حرکت و آرامهء بیشهتری نسهبت    سازمان دهی و سیستم کنترل و فرماندهی عراق بهتر از ایران 

اما با تمام این توضهیحات، فرمانهدهی عهراق از حمهالت نیهروی ههوایی یها موشهکی خهود          . به نیروهای ایرانی برخوردار بودند

اه اکتبهر آغهاز   هنگامی که ایران سلسله عملیات جدیدی را در مه . استفاده بایسته را نمی گرفت و اهداف خوبی را برنمی گزید

موشهک ههای زمهین بهه زمهین       بها خمینی و حمله به دزفول و مسهجد سهلیمان و    امامکرد، عراق در پاسخ، به مین گذاری بندر 

هنگهامی کهه عهراق نیروههای ویهژه      . اما ایران از حمالت خود نکاست و کوشید تا مقابله به مثل کنهد . پرداخت "بی -اسکاد "

، توپخانهه ایهران در روز بعهد بهه گلولهه بهاران       (1983نهوامبر   1)در جنگ پنجهوین وارد عمهل کهرد     گارد ریاست جمهوری را

 .غیرنظامیان بصره پرداخت

---------------- 

 :پی نوشت

 (م. )آمده است( 4در فجر ) "4فی الفجر "نام این عملیات نیز  -1

 ( م. )آمده است "ماریفا"در متن کتاب  -2

 ( م. )آمده است "سارادا"در متن کتاب  -3

 (م. )در سازمان رزمی نیروهای مسلح ایران وجود ندارد 24یا  12لشکر زرهی با عنوان  -4

 ( م. )آمده است! در متن کتاب ثانیه و ماریثان -1
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 و خیبر 6 -5عملیات های والفجر 

 ( 1362زمستان  -1984حمله سراسری )

انجام داد، کوشید تا یکی از تاکتیک های هجومی خود را ( 1362ن زمستا) 1984ایران در چند عملیات خود که اوایل سال 

اصالح کند؛ به این منظور جای تاکید بر استفاده از طبیعت زمین و حملة وسیع در شمال، روی به حمالت ترکیبی در بخء 

به جای . م دادایران چهار هجوم مرکب علیه عراق انجا( 1362بهمن ) 1984در فوریه . های مرکزی و جنوبی جبهه آورد

انتخاب یک محور برای پیشروی، این بار در چند محور عمل کرد و این حمالت، مشکل مهمی در تمرکز و تجمع قوای 

 .عراقی به وجود آورد

انجام  "نودشه"در منطقه ای نزدیک ( بهمن 23)فوریه  12اولین حمله ایران، حمله محدودی بود که گروهی از کردها در 

موفقیت به دست آمده نسبتا کوچک بود، اما ایران به بهای اندکی توانست نیروی نه چندان کمی از عراق را  با این که. دادند

نشان دهنده تغییر اوضاع کردها بود و این وضعیت نشان می داد که کردهای  این حمله[از طرفی . در این جبهه زمین گیر کند

 (م. )باشد( ش.ه1361)یالدی م 1987باید  1988موافق ایران که پس از آتء بس سال 

نسبتا غیرفعال بودند، به حالت هجومی درآمده اند و کردهای طرف دار عراق نیز تمام قدرت عمل خود را داخل ایران از 

کشته، تنها تعداد کمی از آنها باقی ماندند که همراه نیروهای عراقی در شمال عمل می  27111پس از تحمل . دست داده اند

 .کردند

استعداد به کار . این آمار دقیق نیست*هزار نیرو 311تا  211ایران حدود . حمله اصلی دیگر در جنوب صورت گرفت اما سه

تیا هوابرد از  1لشکر زرهی،  2لشکر پیاده،  2(: فرماندهی محور با ارتء)محور زید : رفته در عملیات خیبر به این شرح است

تیا  3لشکر پیاده،  9(: هور و طالئیه با فرماندهی سپاه)محور اصلی . سپاهتیا زرهی از  1لشکر پیاده و  2ارتء با کمک 

 . لشکر زرهی از ارتء 1زرهی از سپاه با کمک 

سازماندهی کرد و آنان را در جبهه گسترده ای شامل دهلران و مهران و مرداب های هویزه ( تیا و لشکر 33 -21حدود ) 

بصره  -تا حمالت خود را در مناطق و نقاط بسیاری از جبهه در طول جاده بغداد  این وضعیت به او امکان داد. وارد عمل کرد

 .به قصد جداسازی بصره از شمال، انجام دهد

به منظور جلب توجه عراق و دور کردن ذهن او از  "6والفجر "و  "1والفجر "ایران ابتدا دو حمله محدود را با نام عملیات 

به  کیلومتر بین دهلران و شرق القط 11در جبهه ای به طول  1عملیات والفجر . ز کردآغا( یعنی عملیات خیبر)حمله اصلی 

در نزدیکی مهران و در ( 27/11/1362و  26) 11/16این عملیات در شب . صورت گرفت. همین شکل در کتاب آمده است

 -ن حمله، یا قطع جاده بغداد هدف ای. انجام شد( نیرو 111/111لشکر و حدود  9دارای )خط حد عملیاتی سپاه دوم عراق 
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بعقوبه نیز مانند بصره از لحاد پدافندی مجهز بود . بغداد قرار داد -بصره بود، یا هجوم بر بعقوبه که در مسیر جادة مهم مهران 

استحکامات انبوه و یک خاک ریز احاطه ای با سنگرهای استقرار : و در اطراف آن مواضع دفاعی متعددی احداث شده بود

بیء تر نیروهای مهاجم در این عملیات، از سپاه . ، سکوهای توپخانه و شلیک مستقیم تانک و انبارهای تدارکات در عقبهنیرو

به همت سپاه پاسداران انقالب به منظور انجام دادن نبرد اصلی  6و والفجر  1هر دو عملیات محدود والفجر .پاسداران بودند

در نزدیکی دهلران به سمت ارتفاعات ( دوم اسفند)فوریه  21در ( 6والفجر )م اما عملیات دو. صورت گرفت( حمله خیبر)

 .صورت گرفت "علی غربی"بصره، کنار شهر  -عراق در نزدیکی جاده بغداد 

نتایج محدودی به بار آوردند اما هدف اصلی از اجرای این دو عملیات، فریب فرماندهان عراقی  6و  1عملیات های والفجر 

 .تجمع نیروهای ایران در جنوب نشوند بود تا متوجه

نادر نوروزشاد؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مرکز مطالعات و : جنگ ایران و عراق، عبدالحلیم ابوغزاله، مترجم: منبع*

 تحقیقات جنگ

  ، جنگ در سال چهارم1363تا شهریور  1362تشدید فشار به ایران ، شهریور 

این سیاست به منزله تشدید فشار بر ایران، با . به ریگان ارائه کرد "اصل امید"از بین بردن  طرحی را مبنی بر "بنیاد هریتیج"

عناصر اصلی این استراتژی که در صفحات بعد توضیح داده . هدف از میان بردن امیدواری ایران برای دستیابی به پیروزی بود

 :خواهد شد، به شرح ذیل است

 .تقویت وضعیت اقتصادی عراق -1

 .ایجاد محدودیت در منابع ارزی ایران -2

عملیاتی بود که آمریکایی ها طرح ریزی کردند تا ( operation staunch)عملیات استانچ  -اجرای عملیات استانچ -3

به این ترتیب که . شروع شد 1983این عملیات از پاییز . از دسترسی ایران به تجهیزات نظامی و سالح جلوگیری کنند

جمع آوری اطالعات درباره خریدهای سالح و وسایل نظامی ایران، از طریق دولت ها یا واسطه ها و بازار  آمریکایی ها با

سیاه، بالفاصله وارد عمل می شدند و به کشور فروشنده تذکر می دادند و یا بعضا اقدام به دستگیری فروشنده و واسطه و یا 

سالح با  -2. مسیر دستیابی ایران به سالح طوالنی می شد -1: داشتاین اقدام آمریکایی ها چند نتیجه . خریدار می کردند

 . قیمت باالتر خریداری می شد، ضمن اینکه برخی از این وسائل از رده خارم و فاقد کیفیت الزم بودند

 .با هدف جلوگیری از فروش سالح به ایران

 ایجاد محدودیت در استخرام و فروش نفت ایران -4
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که عراقی ها بدون هیچ پیء شرطی حاضر به مذاکره با  1982ه روابط خارجی سنای امریکا از سال بر اساس گزارش کمیت

 :امریکا شدند، امریکا برای تقویت عراق و جلوگیری از پیروزی ایران، اقدامات زیر را به عمل آورد

 ؛تخصیص حدود یک میلیارد دالر به صورت اعتبار غیر نقدی برای خرید محصوالت کشاورزی -1

میلیارد دالر مبلغ مورد لزوم برای ساخت خط  7/1درصد از  81تصمیم بانک صادرات و واردات امریکا برای ضمانت  -2

 لوله نفتی عقبه؛

حمایت امریکا از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که ایران را به خاطر حمالتء به کشتیرانی در خلیج فارس  -3

 تقبیح کرده است؛

 . د امریکا از تحریم فروش تسلیحات به ایرانحمایت شدی -4

و قطع صدور نفت از طریق سوریه،  "العمیه"و  "البکر"عراقی ها امیدوار بودند با توجه به عدم صدور نفت از اسکله های 

عراق هزار بشکه در روز، به بیء از یک میلیون بشکه افزایء دهند، تا به این وسیله، مشکالت  711صادرات نفت خود را از 

ضمن این که عربستان و کویت متعهد شدند روزانه نیم میلیون بشکه نفت به ( 24. )و کمبود نقدینگی این کشور برطرف شود

عراقی ها به موازات تالش برای رفع تنگناهای ،این موضوع را کویت در اجالس اوپک اعالم کرد. حساب عراق بفروشند

ادن به جنگ، در چهارچوب موافقت امریکا، ضربه زدن به توانایی های صدور اقتصادی خود و فشار به ایران برای پایان د

 .نفت ایران با موشک های اگزوست و هواپیماهای سوپراتاندارد را طراحی و اجرا کردند

در واقع، عراق با توجه به تمایل داشتن برای محدود کردن درآمد نفتی ایران و بین المللی کردن مساله جنگ، حمله به نفت 

چنانچه . عراقی ها در نظر داشتند محل صدور نفت ایران در جزیره خارک را مورد حمله قرار دهند. کء ها را آغاز کرد

عراق گفت اگر تهران دست ": خبرگزاری رویتر از بغداد در مورد تهدید عراق برای حمله به خارک، این خبر را مخابره کرد

بزند، این کشور تاسیسات حیاتی نفتی ایران در جزیره خارک را مورد  به حمله زمینی جدیدی در جبهه جنگ خلیج فارس

 ".حمله قرار خواهد داد

 ( وضعیت بعد زا فتح خرمشهر)جمع بندی 

از نظر هدف، روش و منهابع، بهه گونهه ای     -به خصوص در پی تالش های عراق  -در دوره پس از فتح خرمشهر، روند جنگ 

بهر پایهه ایهن تغییهرات،     . ستراتژی نظامی دو طرف درگیر، ماهیت جدیدی بهه خهود گرفهت   درسطح کالن، ا. بنیادی، تغییر کرد

 . تحوالت داخلی ایران و عراق و تعیین سیاست های اصلی نیز دستخوش دگرگونی شد
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عراق با محور قرار دادن مقابله نظامی و به کارگیری تمام امکانات و ساختارهای کشور در جنهگ، توانهایی خهود را بهه گونهة      

این تصمیم و اقدام که به دلیل درک به خطر افتادن و تهدید بقات نظام سیاسی آن کشهور صهورت گرفهت،    . فزاینده ای باال برد

در مقابل، ایران اقدام نظامی را بها ههدف   . در عمل مؤثر واقع شد و توانست، از پیشروی های جمهوری اسالمی جلوگیری کند

 .تنبیه متجاوز در پیء گرفت

مههم تهرین اقهدام    ( از لحهاد تجهیهزات و نیهروی انسهانی    )یاتی، ایجاد استحکاماتی عمق دار و توسعه سازمان رزم در سطح عمل

عالوه بر این، توانایی ههای  . عراق در مقطع جدید به شمار می رفت که به تدریج، کیفیت و کمیت این دو عامل افزایء یافت

در جابهه جهایی و نقهل و انتقهال و انضهباط فرمانهدهی، کهه در         دیگر عراق مانند آتء، قدرت هوایی، تحرک و سرعت عمهل 

آموزش، به عنوان مرکز ثقل ایهن  .دوران قبل از فتح خرمشهر نیز وجود داشت، در این دوره به میزان مالحظه ای افزایء یافت

 .توانایی ها، اهمیت بیشتری پیدا کرد، و در سطوح مختلف، مورد توجه قرارگرفت

 

عالوه بر افزایء و برتری نظامی خود در کاربرد هم آهنگ میان موانع، آتء، استفاده از نیروی ههوایی   در مقطع جدید، عراق

 .و به کارگیری یگان های احتیاط و پاتک کننده نیز انسجام الزم را به دست آورد

را بها   1والفجهر  در صحنه درگیری، به دلیل وجود همین عوامل، ارتء عهراق توانسهت عملیهات رمضهان، والفجهر مقهدماتی و       

در عملیات رمضان خهالت بهه وجهود آمهده در جنهاح شهمالی نیروههای ایرانهی، عهراق را از بهزرگ تهرین            . ناکامی مواجه سازد

 .شکست در عملیات رمضان موجب آغاز دورانی سخت برای ایران شد. شکست نظامی نجات داد

مههم تهرین   . دی ایجاد شهده در جنهگ، ضهروری بهود    از سوی دیگر، در جبهه خودی، درک جدید، از شرایط و تحوالت بنیا

مؤلفه های این دوره، شناخت از زمین و دشمن بود تا در طرح ریزی عملیاتی و انتخاب هدف های عمق دار مورد توجهه قهرار   

. انتخاب ههدف ههای عمهق دار باعهث مهی شهد      . این مسئله یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت خودی به شمار می رفت. گیرند

آن ههم بهه طهور    )ا، برای پاک سازی و الحاق در شب، با کمبود زمان روبه رو شوند، و با توجه به زمین مسلح، به سختی نیروه

از همه مهم تر، فرماندهی یگان های نیز تمام توجه خود را به آن معطوف می کردنهد و ایهن   . به هدف مورد نظر برسند( ناقص

جوانب دیگر صحنه درگیری در تصمیم گیری ها و هدایت عملیهات مهورد توجهه    مسئله از لحاد روانی مانع از آن می شد که 

در چنین شرایطی، عملیات به صبح کشیده می شهد و در ایهن زمهان، ایجهاد اسهتحکامات پدافنهدی و تشهکیل خهط         . قرار گیرد

بهدین ترتیهب،   . دفاعی میسر نبود و مواضع به دست آمده در معرض تهدید یگان های زرههی و پیهاده دشهمن قرارمهی گرفهت     

استحکامات دشمن به عنوان عامل اصلی و انتخاب هدف های عمق دار به عنوان عامل جانبی، مهم ترین برگ برنهده نیروههای   

 و این، همان خواست دشمن بود . را از آنها سلب می کرد "عملیات در شب"خودی، یعنی 



www.parsbook.org 
 

41 
 

یهد دشهمن، سهلب زمهان، دور کهردن نیروههایء از دسهترس        در تهدابیر جد . که، امتیاز توان الزم را برای جنگ در روز داشت

رزمندگان اسالم در شب که با تاکتیک های ضد پیاده همراه بود، جزو مهم ترین عناصر استراتژی عملیاتی عراق به شمار مهی  

ههه  از این رو، مواجهه نیروهای خودی با دشمن به روش گذشته، به دلیل نقهاط قهوت جدیهد دشهمن و نقهاط ضهعف جب      . رفتند

 .خودی، موجب شد عملیات ها ناموفق بمانند

بهی گمهان،   . در سطح تاکتیکی، شکست های سال دوم جنگ، فرماندهان عراقی را واداشت که در این باره چاره اندیشی کنند

آنها با بسیاری از تاکتیک های رزمندگان اسهالم ماننهد حملهه از جنهاح ، دور زدن و دسترسهی بهه عقبهه هها و توجهه بهه عمهق،            

یکهی از  . از این رو، دوره جدید نبرد، با توجه به تجربیات گذشته، دسهت بهه اقهداماتی زدنهد    . شناسایی قوی و غیره آشنا بودند

عراقی ها خط های دفاعی خود را به میزان . این اقدامات، تشکیل خط های به هم پیوسته و توجه بیشتر به خط های حساس بود

اقهدام  . گان موظف بود به طور مستمر، وضعیت خود را در ابعهاد گونهاگون تهرمیم کنهد    قابل مالحظه ای تقویت کردند و هر ی

دیگری که بسیار با اهمیت بود و از عوامل عدم موفقیت رزمندگان به شمار می رفت، حفر کانال به جای احهداث خهاکریز در   

، زمان و توان زیهادی از نیروههای خهودی    این کار، عالوه بر آن که به عنوان یک مانع. بسیاری از مواضع پدافندی حساس بود

می گرفت آنها را از عارضه آماده ای که بتوانند در صبح عملیات از آن به عنوان موضعی دفهاعی اسهتفاده کننهد، محهروم مهی      

به طهور کلهی، عوامهل دیگهری از     . همچنین، از دیگر اقدامات عراق، دفاع پوششی و گذاشتن کمین در جلو موانع بود. ساخت

 ست، موجب شدند در شب عملیات، نیروهای خودی زاین د

مان را از دست بدهند و نبودن این امتیاز که در عملیات های قبلی وجود داشت، مسئله ای بود که باید برای آن چهاره اندیشهی   

 .می شد

نداشتن عکس ههوایی،  در هر حال به دلیل توانایی های جدید عراق، نفوذ در خط های ارتء آن بسیار دشوار بود و با توجه به 

در حالی که عراق به دلیل قدرت هوایی و داشهتن سهتون پهنجم، اطالعهات     . اطالعات تاکتیکی مناسبی از دشمن وجود نداشت

همچنین، در جبهه خودی، به پیروی از روش عملیات ههای گذشهته، نیروهها بهه پهاک      . خوبی از جبهه خودی در اختیار داشت

این مسئله باعث مقاومت دشهمن  . م تالش خود را به پیشروی در عمق معطوف می کردندسازی خط توجه کمتری کرده و تما

ضعف آموزش تاکتیکی، عهدم انضهباط سهازمانی،    . شده و ارتباط نیروهای خودی در عمق را با نیروهای در خط قطع می کرد

نهدی همچهون عهراق، از دیگهر     عدم توجه به عملیات های چریکی به عنوان عامل روانی مهؤثر بهر دشهمن و نداشهتن خهط پداف     

 .عواملی هستند که در ناکام ماندن عملیات نیروهای خودی مؤثر بودند

در بررسی عوامل کیفی جنگ، بعد از فتح خرمشهر، چند موضوع باید مورد توجه قرارگیرد؛ نخست، جابهه جهایی جغرافیهایی    

ورود به خهاک عهراق، بهه طهور طبیعهی باعهث شهد، انگیهزه نیروههای          . در ادامه ی جنگ و تاثیر آن بر نیروی انسانی دو طرف

شود، که در این میان فعالیت اداره توجیه سیاسهی ارتهء عهراق در زمینهه      دشمن، با توجه به تعصبات ملی، برای جنگیدن بیشتر

بها  . دوم، تاثیر عقب نشینی و ناکامی در عملیات ها بر روحیهه نیروههای خهودی اسهت    . تبلیغات و توجیه سازمان یافته، مؤثر بود
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ایسه با شرایط مشهابه در سهال   آغاز دوران سخت جنگ و مشاهده قدرت دشمن، رزمندگان و فرماندهان نیروهای مسلح در مق

 .های ابتدای جنگ، زودتر از گذشته تصمیم به عقب نشینی می گرفتند

سومین موضوع که مهم ترین عامل در این سطح است، غرور ناشی از پیروزی های قبلی و کم رنگ شدن نگرش توحیدی در 

جلسه ای که به منظور جمع بندی و بررسهی نظهامی    در 1این عامل به ویژه پس از عملیات والفجر . اداره میدان جنگ می باشد

صورت گرفت، مورد تاکید تمام فرماندهان سپاه قرارگرفهت، و همهه آنهها اذعهان داشهتند کهه در        1361جنگ از آغاز تا سال 

 :در این باره گفت( محسن رضایی)فرمانده وقت سپاه . جنگ نابرابر با عراق، مسئله اول، ایمان، اخالص و توحید است

: فرمهود ( ره)وقتی جنبه های گوناگون مسئله از جمله ایهن عامهل مطهرح شهد، امهام      (. ره)در دیدار فرماندهان با حضرت امام "

 ".سیلی ای بود که خدا به شماها زد که حواستان را جمع کنید( عدم الفتح والفجر مقدماتی)این "

 عملیات طریق القدس نبرد بستان 

از جمله احداث جاده در  -ح ریزی و تهیه مقدمات علمیات طریق القدس وجود داشت با وجود مشکالتی که در زمان طر

و با تکیه بر تاکتیک  "(ع)یاحسین"با رمز  1361آذر  8دقیقه پس از نیمه شب  31عملیات در ساعت  -منطقه تپه های رملی 

به هنگام شروع عملیات باران به شدت . دویژه یعنی عبور نیروهای سپاه از منطقه رملی به عنوان محور اصلی تهاجم، آغاز ش

تصور کنند، ریزش باران موجب انصراف  -علی رغم هوشیاری نسبی  -می بارید و همین امر سبب شد تا نیروهای دشمن 

در حالی که بارش . رزمندگان از اجرای عملیات خواهد شد، به همین دلیل، با خیال آسوده به درون سنگرهای خود خزیدند

 .نطقه رملی موجب چسبندگی در سطح زمین و در نتیجه، سهولت در حرکت نیروها شدباران در م

در محور اول؛ نیروهای . در محور شمالی رزمندگان برای تصرف و تامین تنگه چزابه، از سه محور عمل کردند

نی را پاکسازی دشمن را به عنوان خاکریز خط مقدم تصرف و منطقه جابرحمدان تا تپه های ش "خاکریز عصا شکل"خودی

، در تپه های شنی وارد عمل شده و موفق به انهدام احتیاط رده اول دشمن 1در محور دوم؛ این نیروها از دیدگاه شماره. کردند

در شماله تپه های شنی آغاز شده بود، نیروهای خودی با دو فلء، نیروهای  3در محور سوم که از دیدگاه شماره . شدند

 .نه دشمن را مورد حمله قرار دادنداحتیاط رده دوم و توپخا

. در این حال، دشمن که به هیچ وجه انتظار حمله در حالت بارانی، آن هم در محور شمالی را نداشت، کامال غافل گیر شد

رده های اول و دوم احتیاط و توپخانه دشمن که در این منطقه مستقر بودند از پشت مورد حمله قرار گرفتند و در کمتر از 

میلیمتری، سالم به دست  112قبضه توپ  19عت پس از شروع درگیری، آتء توپخانه دشمن خاموش شد و تعداد یک سا

دشمن را در این محور کامال گیج  -( ع)در عملیات ثامن االئمه -اجرای مانور با تانک های غنیمتی . نیروهای خودی افتاد

پیاده را از روی تپه های رملی تصور نمی کرد و این امر را تنها  کرده بود، زیرا دشمن در حالی که هرگز حتی عبور نیروهای

با نفوذ نیروهای خودی به عمق مواضع . با هلی برد امکان پذیر می دانست، شاهد حضور تانک های ایران در مقابل خود بود
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جز شمار اندکی از  به -عراق تسخیر شد و کلیه نیروهای این تیا  1زرهی از لشکر  26دشمن از محور شمال، مقر تیا 

 .به هالکت رسیدند -فرماندهان آن 

در محور جنوبی، حمله نیروهای خودی از دو محور و با هدف تصرف بستان و انهدام نیروهای دشمن در شمال منطقه نیسان 

. قف شدآغاز شد، ولی با وجود موفقیت در برخی از محورها، پیشروی نیروها بنا به دالیلی از جمله هوشیاری دشمن، متو

چنان که در محور دهالویه، با آن که نیروهای خودی از موانع و استحکامات دشمن عبور کرده و پل سابله را تصرف کردند، 

در محور سویدانی نیز، نیروهای خودی . ولی در یک تک جبهه ای و با افزایء فشار دشمن، در جاده بستان زمین گیر شدند

رف یکی از پل های دشمن بر روی رودخانه نیسان، با روشن شدن هوا مجبور شدند با وجود پیشروی در مواضع عراق و تص

 .در مواضع مناسب تری استقرار یابند

 9پیروزی کامل عملیات در محور شمالی و لزوم تداوم آن سبب شد تا شهر بستان که از اهداف محور جنوبی بود، در ساعت 

عراقی ها که در نزدیکی پل سابله مستقر بودند، می توانستند . آزاد شد صبح روز اول عملیات به دست نیروهای محور شمالی

به همین دلیل کلیه تالش ها . با پاتک خود تمام دست آوردهای عملیات را تهدید کرده و بستان را دوباره به اشغال درآورند

ی بودن تک و تعجیل در اما هوشیاری دشمن، جبهه ا. در روز اول و شب دوم به تثبیت منطقه تصرف شده معطوف شد

 .اجرای عملیات موجب ناکامی در محور جنوبی شد

  شهر بستان

کیلومتری شمال غربی سوسنگرد و در مسیر  3شهر بستان که مرکز بخء بستان از شهرستان دشت آزادگان می باشد، در 

ه و عبور از تنگه چزابه، در با شروع جنگ، نیروهای عراقی پس از تصرف پاسگاه سوبل. چزابه واقع شده است -سوسنگرد 

و پیشروی نیروهای خودی به سوی مرز، در  "غیور اصلی"اما پس از عملیات . این شهر را اشغال کردند 4/7/1319

 . بستان آزاد شد 11/7/1319

بستان برای بار دوم  21/7/1319یک هفته بعد هجوم مجدد عراق برای تصرف بستان آغاز گردید و پس از چهار روز، در 

در این عملیات رزمندگان با . آزاد شد 9/9/1361شغال شد و در اشغال ماند تا اینکه در دومین روز عملیات طریق القدس ا

قبول شرایط دشوار، دور از چشم دشمن، از مناطق رملی واقع در شمال منطقه دشت آزادگان عبور کردند و غافلگیرانه به 

 .زان شدندعقبه های دشمن هجوم بردند و سبب شکست متجاو

ایهن تنگهه   . تنگه چزابه بین تپه های رملی و هور الهویزه قرار دارد و یکی از پنج معبر اصلی هجوم ارتء عراق به خوزستان بود

 -کیلومتر می رسد، از جنبه نظامی بسیار مهم است، زیهرا نیهروی مههاجم بهرای دسهتیابی بهه جهاده بسهتان          1/1که عرض آن به 

نیروهای ازتء عراق پهس از  . دیک ترین معبر وصولی به اهواز می باشد، باید از این تنگه عبور کندسوسنگرد، که بهترین و نز

از تنگه چزابه عبور کردن و به طهرف تپهه ههای اا اکبهر و بسهتان      ( 3/7/19)سه روز درگیری در نوار مرزی، در چهارمین روز 
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در جریهان عملیهات طریهق القهدس آزاد      8/9/1361ینکهه در روز  از آن زمان تنگه چزابه در اختیار دشمن بود تا ا. پیء آمدند

متر در عمهق مواضهع خهودی     311نیروهای عراقی با حمله به این تنگه حدود  17/11/61درآستانه عملیات فتح المبین، در . شد

گهردان از   18من در برابهر ایهن اقهدام دشه    . هدف دشمن از این جمله به تاخیر انداختن عملیهات فهتح المبهین بهود    . رخنه کردند

. نیروهایی که سپاه پاسداران برای اجرای عملیات فتح المبین آماده کرده بود به تدریج به چزابه اعزام و با دشمن درگیر شهدند 

چههار   1/12/1361در تهاریخ  . تهن از رزمنهدگان بهه شههادت رسهیدند      1111لیکن نه تنها موفقیتی به دست نیامد، بلکهه حهدود   

 پاسداران بگردان دیگر از سپاه 

وارد عمل شده و از پشهت بهه   ( تپه نبعه)از منطقه رملی شمال تنگه ( ع)ه فرماندهی حسن باقری طی عملیاتی با نام امیر المومنین

 .تن از قوای دشمن، آنان را از تنگه دور کردند 411عراقی ها یورش بردند که با کشته شدن حدد 

 

  سدر طریق القد خسارات و تلفات وارده به دشمن

فروند هواپیمهای دشهمن    13فروند هلی کوپتر و  4دستگاه خودرو و همچنین  211دستگاه تانک و نفربر،  181در این عملیات 

تن دیگر به اسارت نیروهای خودی درآمدنهد و   146تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و  3111همچنین، . منهدم شد

قبضهه تهوپ،    19دسهتگاه تانهک و نفربهر،     111. م و از صحنه نبرد خارم شدنددرصد منهد 91تا  11تیا دشمن از  11بیء از 

 .میلی متری نیز به دست نیروهای خودی افتاد 14و  23قبضه ضد هوایی  31خودرو،  211دستگاه ماشین آالت مهندسی،  121

 طریق القدس  ارزیابي عملیات

و کسب تجربیات جدیهد،  ( علیه السالم)ل قوا و ثامن االئمه جمهوری اسالمی ایران در پی موفقیت در دو عملیات فرماندهی ک

درصدد برآمد تا با یک اقدام بزرگ دیگر، ضمن قطع ارتباط بین قهوای دشهمن در شهمال و جنهوب اسهتان خوزسهتان، قهوای        

کهرد و   متجاوز عراقی را تا مرزهای بین المللی عقب براند؛ لهذا تمهامی تهوان بالفعهل خهود در جبههه ههای جنهوب را متمرکهز         

در این پیهروزی، عوامهل مهمهی نقهء داشهتند کهه مههم        . عملیات با موفقیت اجرا شد و هدف های مشخص شده به دست آمد

 :ترین آنها چنین است

 ایمان و انگیزه متعالی و روحیه شهادت طلبی رزمندگان .1

 وحدت فرماندهی .2

 حضور نیروهای مردمی .3

 نبردخالقیت در طراحی مانور و اتخاذ تاکتیک مناسب در  .4

 رعایت اصل صرفه جویی در قوا و تمرکز نیرو .1
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 رعایت اصل غافل گیری .6

 نتایج و نکات آموزشی عملیات طریق القدساما 

 :عملیات طریق القدس حاوی نکات آموزشی و تجربیات مهمی بود؛ از جمله

 امکان جبران برتری هوایی و دیده بانی دشمن با استفاده از تاریکی و عملیات در شب - 1

 امکان جبران برتری آتء توپخانه دشمن با استفاده از غافل گیری و تک به مواضع توپخانه دشمن در ابتدای نبرد - 2

امکان جبران برتری زرهی دشمن با استفاده از پیاده نظام ورزیده و متهور مجهز به جنگ افزار ضد تانک انفرادی و  - 3

 استفاده صحیح از زمین و امکانات پیاده نظام

 ابلیت و اهمیت کاربرد جالب توجه سالح های سبک صد تانکق - 4

 اهمیت پیاده نظام ورزیده در ایجاد شکاف در مواضع و بین نیروهای دشمن - 1

 استفاده از شیوه جنگ الکترونیک، ارزش و اهمیت پست های استراق سمع - 6

 استفاده از قدرت بسیج مردمی برای باال بردن توان رزمی - 7

 توانایی عظیم نیروهای مردمی و نقء سرنوشت ساز و تعیین کننده آنها در عملیاتقدرت و  - 8

 جلب نظر مردم برای پشتیبانی از جنگ - 9

 اهمیت و ارزش شناسایی و اطالع کامل از وضعیت زمین تا پایین ترین رده - 11

 اهمیت سرعت عمل - 11

وده و انگیزه واعتقاد که سبب تهور و شجاعت می شود، اتکای محض به استحکام مواضع برای پدافند آن کافی نب - 12

 .ضرورتی اصلی و اساسی است

 .اهمیت رعایت اصول جنگ که نشان می دهد بی اعتنایی به هر کدام از این اصول ممکن است نتایج شومی به بار آورد - 13

 .به اهداف اساسی و تعیین کننده ضرورت اجرای عملیات استفاده از موفقیت برای بهره گیری کامل از تک و وصول - 14
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 ؛ تدبیری نو در گرفتن امتیاز از دشمن(ع)عملیات مسلم بن عقیل 

این منطقهه بها توجهه بهه     . عراق بود "مندلی"تصرف همه ارتفاعات مشرف بر شهر ( ع)مسلم بن عقیل "هدف از انجام عملیات 

رای حمله از مناطق کوهستانی اتخاذ شهده بهود، انتخهاب    در شرق بصره و شیوه ای که ب "رمضان"توقف و ناکامی در عملیات 

ههدف دوم تهامین مرزههای جبههه     . گردید تا نقاط قوت و ضعف نیروهای هر دو طرف برای جنگ کوهستانی بهه دسهت آیهد   

 .بود "سومار"میانی، آزادسازی بخشی از خاک ایران و پس زدن عراق از غرب شهر 

در مرحلهه  . بهه اجهرا درآمهد    1361مهر ماه  9در تاریخ ( ع)یا ابوالفضل العباس "رمز  این عملیات با همکاری سپاه و ارتء و با

نخست، نیروهای ایرانی بخوبی پیء رفتند و در مراحل بعدی از سرعت پیشرویشان کاسته شد و علی رغم پاتک های سهنگین  

کیلهومتر مربهع    111مرحله انجام شد،  2روز و طی  7در این عملیات که مدت . دشمن، سرانجام مواضع فتح شده تثبیت گردید

نیروهای خهودی ضهمن تهامین دشهت سهومار، روی      . کیلومتر مربع از خاک عراق تصرف شد 31از خاک ایران آزاد و حدود 

شههر منهدلی نیهز در دیهد و تیهررس      . ارتفاعات کیسکه، کهنه ریگ و محور تردد میان تنگ و بر تنگه های مرزی مسلط شدند

نیروهای عراقهی در جریهان عملیهات و پاتهک ههای      . مکان پیشروی به عمق خاک عراق فراهم و آسان شدآنان قرارگرفت و ا

 3همچنین یک دستگاه رادار، یک دستگاه ردیهاب صهوتی توپخانهه،    . تن کشته، زخمی و اسیر بجا گذاشتند 4271خود تعداد 

دسهتگاه   79ه دست نیروهای رزمنهده ایهران افتهاد و    میلیمتری آنان ب 111و چند قبضه توپ  "8 -دی "دستگاه لودر و بولدوزر 

قبضه کاتیوشای دشمن نیز به همراه  3دستگاه لودر و  3دستگاه خودرو،  21تانک و نفربر از جمله چند دستگاه تانک پیشرفته، 

 .فروند هواپیما منهدم و ساقط شد 7

 (ع)مسلم بن عقیل : نام عملیات

 9/7/1361: زمان اجرا

 روز  1: مدت اجرا

 4271(: کشته، زخمی و اسیر)تلفات دشمن 

 (ع)یا ابوالفضل العباس : رمز عملیات

 جبهه میانی جنگ -سومار : مکان اجرا

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتء جمهوری اسالمی : ارگان های عمل کننده
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انی و آزادسازی بخشی از تصرف همه بلندی های مشرف به شهر مندلی عراق و تامین مرزهای جبهه می: اهداف عملیات

 خاک ایران به همراه پس زدن دشمن از غرب شهر سومار

 کارنامه عملیات، ابوالقاسم حبیبی، اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه: منبع

 

 برگ برنده ایران 

 (آزاد سازی حلبچه)  11عملیات والفجر 

  11ضرورت عملیات والفجر 

دشوار هشتمین سال جنگ، مقاومت در برابر فشارها با رویکرد جدید نظامی در جبهه  عناصر اصلی استراتژی ایران در موقعیت

تثبیت شد، ولی همین عملیات نقطه ثقل  1گرچه موقعیت برتر نظامی ایران با پیروزی در عملیات کربالی . های غرب بود

حال . دیگر مجال بازسازی پیدا نکردو ایران پس از آن . آغاز تحول جدید در جنگ و چرخء روند جنگ به زیان ایران بود 

 . آنکه عراق تحت حمایت بین المللی به رشد کمی و کیفی شگفت انگیز و باورنکردنی دست یافت

 : بر روند جنگ و کاهء توانایی می گوید 1محسن رضایی فرمانده کل سپاه دربارة تاثیرات عملیات کربالی 

 . در مناطق فاو، جزایر مجنون و شلمچه زمین گیر شد بخء قابل توجهی از توان سپاه با استقرار - 1 "

 .استراتژی کشور برای بسیج امکانات شکست خورد - 2

 . در منطقه جنوب به بن بست رسیدیم و امکان غافلگیری دشمن از میان رفت - 3

گردید فرمانهده کهل   بر اثر اصرار مسئوالن، و سایر دشواری های موجود سبب  1366در اردیبهشت  8اجرای عملیات کربالی 

سپاه طی نامه ای به امام خمینی با بیان کردن مشکالت جنگ بر این مسئله تاکید نماید که اگر کشور وارد جنگ نشود، عهراق  

 . حمالتء را علیه ایران آغاز خواهد کرد

مینهی انجامیهد و در پهی    نگرانی های ذکر شده در این نامه به مالقات آقای رضایی با امام و سپس مالقات با حام سید احمد خ

 . صفحه ای مسائل به طور مشروح بیان شد 21آن طی نامه ای 

افزایء توان نظامی عراق به صورت روزافزون و متقابال کاهء توان اقتصادی و نظهامی ایهران، شهکاف عمیقهی میهان توانهایی       

در . با آغاز تهاجمات عراق وجود داشهت نظامی ایران و اهداف سیاسی کشور به وجود آورده بود و امکان تغییر موازنه جنگ 
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واقع گرچه استقرار نیروهای ایران در طول مرز و حمالت پی در پی قوای خودی موازنه را همچنان به نفع ایهران حفهظ کهرده    

ضهمن اینکهه خه     . ولی همین وضهعیت موجهب کهاهء تهدریجی تهوان نظهامی و افهزایء آسهیب پهذیری مها شهده بهود            . بود

چنهان کهه از   . اثر درنگ و تردید دو ابر قدرت جهت اقدام علیهه ایهران، در حهال کهم رنهگ شهدن بهود        استراتژیک موجود بر

با حضور نظامی امریکا در منطقه و اسکورت نفتکء ها و تصمیم شوروی برای بازسازی و تقویهت  ( 1366) 1987اواسط سال 

درت ها کاهء یافت و بهدین ترتیهب خه  اسهتراتژیک     ماشین جنگی عراق، به تدریج توانایی ایران بهره برداری از رقابت ابرق

الزمه قائق آمدن بر این وضعیت، تهداوم  . که برای اقدامات و سیاست ایران در خلیج فارس بسیار اهمیت داشت، منتفی گردید

 . حمالت ایران بود که از این پس حداقل برای یک مقطع زمانی تنها در منطقه غرب کشور، قابل پیگیری و اجرا بود

 

درنگ در انتقال از جنوب به غرب هیچ گونه گشایشی را در جنگ حاصل نمی کرد، زیرا به دلیل بهن بسهت   در واقع هر گونه 

ضمن اینکه امکان تههاجم دشهمن همچنهان پابرجها     . نظامی، امکان اجرای عملیات گسترده و پیروزی در جنوب وجود نداشت

کشور با پیشروی به سمت سلیمانیه و کروک امکان تجزیه قوای دشهمن  با این تفاوت که حصول پیروزی در منطقه غرب . بود

 :در عین حال عوامل مؤثر در تغییر رویکرد نظامی ایران از جنوب به غرب به شرح زیر بود. را به دنبال داشت

 .ضرورت تداوم جنگ و ممانعت از ایجاد رکود در جنگ

 .حفظ ابتکار عمل در برابر دشمن - 2

 .دید در مقابل دشمن و تجزیه قوای آنگشودن جبهه ج - 3

 .کسب زمان از دشمن برای دستیابی به راه کار جدید در جنوب - 4

( 7و نصهر   4، نصهر  1، فهتح  11کهربالی  )  1366در این چارچوب عالوه بر سلسله عملیاتی که سپاه پاسداران در نیمه اول سال 

سپاه پس از آن نیز دو عملیهات بیهت المقهدس    . اؤوت به اجرا درآورددر م 29/8/66را نیز در تاریخ  8انجام داد، عملیات نصر 

با توجه به دشواری های موجود برای ادامهه عملیهات در   . در محور ماؤوت اجرا کرد 24/12/1366و  21/11/1366را در  3و 2

 . اجرا شد 23/12/1366را طرح ریزی کرد که در تاریخ  11این محور، سپاه پاسداران در منطقه حلبچه عملیات والفجر 

  ".ایران نمی تواند به چنین حمله ای دست بزند "رادیو لندن با بررسی تحوالت جنگ بر این نظر بود که برابر شواهد موجود

رادیو آمریکا نیز طی گزارش می گوید گمان نمی رود که همانند گذشته ایران برای یک حمله بزرگ آمهاده باشهد و ممکهن    

 .ه چنین اقدامی مبادرت نکندب 1366است که اصال سال 
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  شرح عملیات

برای آغاز عملیات تعیین شد، لیکن به علت اینکه در  23/12/66بامداد 2پس از بحثها و بررسیهایی که صورت گرفت، ساعت 

ا ت 2برخی از محورها نیروها بایستی فاصله زیادی را تا رسیدن به هدف طی می کردند، در نتیجه عملیات در حد فاصل ساعت 

سرعت عمل نیروها و دست یابی به بیء از .و با درگیری در محورهای مختلف آغاز شد"یا رسول اا"بامداد با رمز مبارک  4

به غیر از عکس .از اهداف تعیین شده،مسئله شگفتی تعیین شده، مسئله شگفتی بود که اعجاب همگان را برانگیخت% 91

در محور چناره به علت یخ . دیگری از نیروهای عراقی انجام نگرفت العمل دشمن در شاخ سورمر و شاخ شمیران تحرک

ساعت تاخیر ،اهداف مورد نظر تامین شد و تعداد زیادی از نیروهای دشمن که در خواب به سر می بردند کشته و  4بندان با 

ول و تپه حمید به علت در محور قرار گاه قدس پس از تصرف مله خور و ارتفاعات چناره، خورنوازان، هانی ق.اسیر شدند

در محور قرار گاه فتح به رغم اینکه رزمندگان باالمبو و تنگه را تصرف کردند، لیکن .عدم اتصال جاده، عملیات متوقف شد

به لحاد توقف قرارگاه قدس و نیز عکس العمل دشمن در جناح چا عملیات، روی شاخ سورمر و شاخ شمیران متوقف 

 ، ارتفاعات مگرو و نیمی (ع)ه ثامن االئمه در محور میانی، قرارگا. شدند

از شیندروی را تصرف کردند و به رغم روشنایی هوا، برای الحاق روی یال ارتباطی، شامل دشت سازان و سهپس نیمهی دیگهر    

 .از ارتفاعات شیندروی، پیشروی را ادامه دادند

 .دبا توجه به موفقیت های کسب شده، نیروها از روحیه خوبی برخوردار بودن

عالوه بر این، به لحاد از هم گسیختگی قوای دشمن و عدم حضور جدی آنهها  . ضمن اینکه تلفات خودی نیز بسیار اندک بود

مشکل اساسهی در سهر راه شهروع مرحلهه دوم، عهدم      . در منطقه، بر سرعت بخشیدن در آغاز مرحله دوم عملیات تاکید می شد

خبر اتصال جهاده بهه قرارگهاه رسهید و در پهی آن بها تصهمیم         24/12/66روز  14اتصال جاده هانی قول بود تا اینکه در ساعت 

 .قرارگاه مرکزی، اجرای مرحله دوم عملیات در شب سوم، حتمی شد

ساعته بین دو مرحلة عملیات، تحرکاتی از نیروهای عراقهی مشهاهده شهده کهه دال بهر غفلهت کامهل         48در این میان، طی وقفه 

در این فاصله، تمرکز فعالیت هها و تحرکهات دشهمن در درجهه اول     . ظر و سمت اصلی تک بوددشمن نسبت به اهداف مورد ن

تبلیغات انجام شده تا مرحلهه دوم بهی   . روی شاخ سورمر و شاخ شمیران و در درجه دوم در برابر قرارگاه فتح و ثامن االئمه بود

بها مشهارکت نیروههای تحهت      7ه عنوان عملیات ظفر چنانکه محور قرارگاه قدس، ب. تاثیر در شکل گیری اقدامات دشمن نبود

امر قرارگاه رمضان و اکراد معارض اعالم گردید و در مورد محورهای عملیات دو قرارگاه فتح و ثامن االئمه سهکوت اختیهار   

ن دشهم . شد و این امر بر حساسیت دشمن نسبت به دو محور میانی و جنوبی افزود و موجب غفلت از محور قرارگاه قدس شهد 

بنابر درک و ذهنیتی که در مورد عملیات داشت، ستون های متعدد و طویلی را با عبور از پل های مالویسی و زلم به طرف دو 

نیروی مخصوص ارتء عراق، پس از ورود به منطقهه، در روز اول   68چنانکه تیا کماندویی . جیله و سپس حلبچه روانه کرد

 .پاتکهای خود را روی شیندروی آغاز کرد
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مجموعا به نظر می رسید که دشمن نسبت به محور قرارگاه قدس از حساسیت چندانی برخوردار نیست، ضمن اینکه در همهان  

قابل ذکر است که در این مرحله، قرارگاه رمضهان  . ابتدا تحرکات محدود دشمن با آتء مؤثر این قرارگاه ناکام و متوقف شد

 .بکشدفقط توانست پما بنزین شهر حلبچه را به آتء 

 

  11اول عملیات والفجر  همرحل

یها رسهول اا    "، "( صلی اا علیه و آله و سلم)یا رسول اا  "با رمز مبارک  23/12/66بامداد  2در ساعت  11عملیات والفجر 

 .غاز شدو با اهداف آزاد سازی بخء وسیعی از استان سلیمانیه، انهدام ماشین جنگی دشمن آ "( صلی اا علیه و آله و سلم)

رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران با عبور از کوهها، رودخانه ها و دیگر موانع طبیعی و مصنوعی از دو محور بهه پایگاههها   

و مواضع نیروهای عراق یورش می برند و با درهم کوبیهدن مواضهع آنهها و وارد آوردن تلفهات و خسهارات سهنگینی خطهوط        

 .دة نیروهای شکست خورده آنان را وادار به فرار کردندمقدماتی دشمن را تسخیر و باقیمان

 . نیروهای اسالم پس از منهدم کردن خاکریزهای مقدماتی، در زیر نور منورها به سوی شهر خرمال پیشروی می کنند

،درة  کیلومتری شمال خرمال و پاک سازی منطقه، چند روستا از جمله گچینهه بهاال   12پس از درهم کوبیدن نیروهای بعثی در 

گوالن ،میر سور ،رستم بیگ ،گرلوپ، دکون، گچینه پایین، محمد خوم و شیوه مو را آزاد می کنند و با قطع ارتباط نیروهای 

 . دشمن در دو محور خرمال به سید صادق و خرمال به حلبچه ،به هم ملحق می شوند

ز کار تدارکات و حمایت از رزمندگان را بهه  خلبانان شجاع هوانیروز ارتء به علت شرایط سخت کوهستانی، قسمت عظیمی ا

نیروی هوایی نیز بها هجومههای پهی    . عهده می گیرند و با پروازهای متوالی، این مهم را دوشادوش دیگر نیروها انجام می دهند

 .در پی و منهدم ساختن تجهیزات و امکانات عقبه دشمن، نقء تعیین کننده ای در آزاد سازی منطقه ایفا می کند

های نیروی زمینی سپاه پس از آزاد سازی اهداف از پیء تعیین شده و رسیدن به دروازة شهر خرمال، یگان ههای زرههی    یگان

 . عراق را مورد هجوم سخت قرار می دهند و تلفات سنگینی را بر آنان تحمیل می کنند

از آنها نیز به غنیمهت سهپاه اسهالم در مهی      و تعداد زیادی.در این نبرد بی امان، چندین تانک و نفر بر به آتء کشیده می شوند

در حالیکه رزمندگان اسالم بی صبرانه منتظر ورود به شهر بودند، از خرمال خبر میرسد که بین مردم و مهامورین بعثهی بهه    .آیند

ورین علت آماده شدن مردم برای استقبال از سپاه اسالم درگیری رخ داده و عهده ای از مهردم ههدف حملهه ناجوانمردانهه مهام      

 .امنیتی حزب بعث قرار گرفته است و مردم نیز متقابال از خود عکس العمل نشان داده اند
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به دنبال انهدام امکانات زرهی،یک مقر توپخانه دشمن نیز هدف قرار می گیرند و منهدم می شود و رزمندگان اسهالم دقهایقی   

پهس از یههک نبههرد سهنگین و تههن بههه   ( ص)محمههد اسهفند و در سههالروز بعثههت گرامهی پیههامبر اسههالم حضهرت    26قبهل از ظهههر  

مردم شهر به اسهتقبال مهی آینهد و مقهدم بهرادران سهپاهی و بسهیجی را گرامهی مهی          .تن،پیروزمندانه وارد شهر خرمال می شوند

فرماندهان نیروهای اسالم در مساجد به سخنرانی می پردازند و مردم شهر نیز ابراز احساسات شدیدی از خود نشهان مهی   .دارند

 .هندد

جهاده خرمهال بهه    . کیلومتر مربع از خاک عهراق آزاد مهی شهود    211در جریان این عملیات، عالوه بر آزاد سازی شهر خرمال، 

تهن از نیروههای دشهمن کشهته یها       1111همچنین بهیء از  . شهر کردکوه و جاده خرمال به سید صادق تحت کنترل در می آید

دسهتگاه تانهک و نفربهر منههدم و      هها  بهر اثهر آتهء سهنگین، ده    . در می آینهد  تن نیز به اسارت 111زخمی می شوند و بیء از 

 .تعدادی نیز به عنیمت گرفته می شوند

طهارق  . رادیو بغداد سکوت اختیار می کند، ولی مطبوعات کویت فاش می کنند که صدام از سفر مصهر منصهرف شهده اسهت    

در این عملیات، مدعی می شود کهه فهتح خرمهال فقهط      عزیز وزیر امور خارجه صدام برای سرپوش گذاشتن بر شکست عراق

 .یک شایعه است که توسط دشمنان عراق نقل شده است

 

  11مرحله دوم عملیات والفجر 

در مرحلة دوم این عملیات با حملة گسترده از شمال (  12/66/ 21دقیقه  31/2ساعت )رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران، 

، بهه  2311و  2211از عبهور از موانهع ایهذایی، ارتفاعهات پوشهیده از بهرف سهورنو، ارتفاعهات          به جنوب منطقه درگیری و پس

در این مرحله از عملیهات،  . نیروهای کماندویی و مخصوص عراق یورش می برند و ضربات سنگینی را به آنها وارد می آورند

مله تپه کالری، حاجی رقه را در حاشیه دریاچهه  روستای دیگر از ج 21مالویس به کنترل در می آید و بیء از  -جاده خرمال 

با گسترش عملیهات، شههر   . دربندیخان آزاد می کنند و ارتباط شمال و جنوب استان سلیمانیه عراق به طور کامل قطع می شود

نفری دوجیله در آستانه آزادی قرار می گیهرد و رزمنهدگان آزادیهبخء اسهالم بها درههم شکسهتن تمهامی موانهع، در           111/21

 . اسفند با سربلندی وارد شهر دوجلیه می شوند 26شامگاه روز چهارشنبه 

یگان هایی از تیا یکم کماندویی . در جریان این عملیات جادة اصلی سلیمانیه به شهرهای جنوبی استان سلیمانیه قطع می شود

پیهاده عهراق منههدم و     18ر نیروی مخصوص، گردان یکم دفهاع الهوطنی، گهردان زرههی الطیهب از لشهک       68سپاه چهارم، تیا 

 .حفاظتی حزب اا متحمل خسارات و تلفات سنگینی می شوند 21دفاع الوطنی و  7گردان های 

نفهر دیگهر از نیروههای عهراق      2111بهیء از   -کیلومتر مربع انجام می گیرد  111که در منطقه ای به وسعت  -در این عملیات 

. پیهادة وابسهته بهه سهپاه یکهم بهه اسهارت در مهی آینهد          43سرلشکر سهتاد لشهکر   نفر از جمله  1111کشته و یا زخمی و بیء از 
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هوانیروز ارتء جمهوری اسالمی ایران در میان کثرت هواپیماهای دشمن، عمل تدارکات و پشتیبانی را به بهتهرین نحهو انجهام    

کیلهومتری خهاک عهراق     41ق رزمی نیز با احداث راه، رزمنهدگان اسهالم را در عمه    -نیروهای جان برکف مهندسی . می دهد

 .یاری می کنند

  11مرحله سوم عملیات والفجر 

و با هدف تصرف شهر حلبچه از چندین محور و از طرف شهمال بهه    26/12/66مرحلة سوم این عملیات در اولین ساعات روز 

 .جنوب انجام می شود

ی دریهایی و زمینهی سهپاه پاسهداران انقهالب      متشکل از بسیجیان سلحشور، رزمندگان جهاد سازندگی، نیهرو )رزمندگان اسالم 

برای آزاد سازی حلبچه، با حمایت برتر و موفق هوانیروز و نیروی هوایی ارتء جمهوری اسالمی ایران به سمت ایهن  ( اسالمی

ت نیروی دریایی سپاه تعداد زیادی شناور سبک و سنگین به منطقة عملیاتی انتقال می دهد و قسهم . شهر به حرکت در می آیند

زیادی از کار تدارکاتی و پشتیبانی رزمندگان خط شکن را به عهده می گیرد و آنها را از رودخانهه ههای سهیروان، زیمکهان و     

عبور می دهد و پهس از آن رزمنهدگان را در یهک عملیهات حماسهی و       -که در جنوب شرقی استان سلیمانیه قرار دارند  -لیله 

 .بو می رساندتحسین برانگیز به دامنة ارتفاعات باالم

، 1119، 1413، 1612، 1312، 1398، 1464، 1483، 1463قوای اسالم پس از تهاجمی بی امان به ارتفاعات باالمبو، ارتفاعهات  

 .روستا را از کنترل عراق خارم می سازند و به تصرف خود در می آورند 91را آزاد می کنند و همچنین تعداد  1122، 1178

ی امان، روستاهای حد فاصل شهر دوجیله و دریاچة دربندیخان از وجهود بعثیهان پهاک سهازی مهی      در ادامه عملیات و هجوم ب

 . شون و پادگانهای مهم زمقی و حلبچه تحت کنترل در می آیند

نیروی دریایی سپاه پاسداران موفق می شود خود را به شرق دریاچة دربندیخان برساند و در کمترین مدت، اسکله ههایی را در  

ن دریاچه نصب کند به دنبال آن، نیروی زمینی سپاه موفق می شوند نیروهای مستقر در ارتفاعات شمال شرقی حلبچهه  ساحل ای

 .را تارومار کنند و این شهر را به محاصره خود درآورند

صهره  جهان برکفهان اسهالم بها محا    . در جریان آزاد سازی شهر حلبچه، چند روستای دیگر نیز از چنگال بعثیان خارم مهی شهود  

کامل منطقه عملیاتی و تصرف ارتفاعات پرویند، قادیو، پنج قلعه و سویی هولت، ضربات سنگینی به یگان های دشهمن مسهتقر   

از سپاه یکم، گردان ههای   63در اطراف شهر حلبچه وارد می سازند که در این تهاجم و مرحله آزاد سازی شهر حلبچه، لشکر 

، تیا کمانهدویی سهپاه چههارم تیها      661و  943، گردان های توپخانة 39از لشکر  ، گردان تانک الطیب 36کماندویی لشکر 

پیاده و گردان های  18، گردان زرهی الطیب از لشکر 443از تیا  3و  2نیروی مخصوص گران یکم دفاع الوطنی، گردان  68

نفر و آمار اسهرای تخلیهه شهده بهه      8111احتیاط منهدم می شوند و جمع کشته ها و زخمی های ارتء عراق به بیء از  19و  7
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یگهان زرههی سهپاه بهدر در ایهن      . متر بالغ می شود 811نفر می رسد همچنین مساحت اراضی آزاد شده به  3111پشت جبهه به 

بهه   8کهه در عملیهات والفجهر     T.72زرهی دشمن درگیر می شود که با به کهارگیری انگلیسهی    81مرحله از عملیات، با تیا 

 .، یک تیا کامل دشمن را منهدم می سازدغنیمت گرفته بود

  11مرحله چهارم عملیات ولفجر 

اسفند، از دو محور شمالی و جنوبی و به قصد تصرف شههرهای نوسهود،طویه و بیهاره     29مرحله چهارم این عملیات در مورخه 

رزمهی سهپاه، جههاد سهازندگی،     -رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران با پشتیبانی و حمایت نیروهای مهندسی. آغاز می شود

 .هوانیروز و نیروی هوایی ارتء، هجوم کوبنده خود را متوجه ارتفاعات مشرف بر شهر حلبچه می کند

 .گروه تخریب با جمع آوری و خنثی سازی میادین مین، راههای عبور و رسیدن به قلب دشمن را باز می کند

ان گذشته، نیروهای خط شکن با هجومی دیگر به ارتفاعهات اطهراف   با گشوده شدند راه های عبور توسط تخریبچی های از ج

 .و سوسه کان را پاکسازی می کنند 1747شهر حلبچه ، شهر را از سلطه و دید مستقیم دشمن خارم کرده و ارتفاعات 

صهعب  رزمی سپاه و جهاد سازندگی پس از شکسته شدن خطوط دفاعی دشمن با قدرتی بی نظیهر در نقهاط   -نیروهای مهندسی

جنگنهده ههای تیهز    .العبور جاده احداث می کنند و با تالشی مضاعف، راه را برای عبور نیروهای سپاه پاسهداران بهاز مهی کننهد    

 .پرواز نیروی هوایی ارتء با انهدام جنگ افزارهای دشمن،به حمایت برادران سپاهی و بسیجی بر می خیزند

مشرف بر شهر های بیاره و طویله، ارتفاعات کاوکء،یرویید و همچنین  نیروهای اسالم طی نبردی شدید، ارتفاعات سنام، یال

سهال در اشهغال نیروههای     7که مدت  -یال مشرف بر ارتفاعات سوسه کان را تصرف می کنند و پیرزومندانه وارد شهر نوسود 

 .می شوند -بعثی و ضد انقالب بود 

ه سهمت نیروههای مسهتقر در اطهراف شههرهای بیهاره و طویلهه        رزمندگان پیروز ، در تداوم عملیات، دامنهه حمهالت خهود را به    

هلی کوپترههای کبهری بها ههدف قهرار      . گسترش می دهند و تلفات و خسارات زیادی در این محور بر دشمن تحمیل می کنند

 188دادن ادوات زرهی و مواضع دشمن، رزمندگان سپاه پاسداران را یاری مهی کننهد و تعهداد پروازههای جنگهی خهود را بهه        

نیروهای اسالم پس از درهم شکستن آخرین مقاومتهای دشمن، پیروزمندانه وارد شهر طویله و بیارة عهراق  . سورتی می رسانند

تن از نفرات دشهمن   1111در این مرحله از عملیات بیء از . به اوم خود می رسد 11می شوند که با این فتح، عملیات والفجر 

کیلومتر مربهع   911فر دیگر از آنها به اسارت در می آیند و وسعت مناطق آزاد شده به ن 411کشته یا زخمی می شوند و تعداد 

تن و تعداد اسرای تخلیه  9211به بیء از  11بدین ترتیب تعداد کشته و زخمی عراق از آغاز عملیات والفجر . افزایء می یابد

و و نفر بر در این عملیات بهه غنیمهت گرفتهه مهی     همچنین تعداد زیادی تانک، خودر. نفر می رسد 4111شده به پشت جبهه به 

نیروی هوایی عراق در تداوم بمباران های سنگین و پیاپی تالش می کند ضعف نیروی زمینی بعث را جبران و رزمندگان . شود
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تء می زدنهد  وند از جنگنده های که خلبانان بعثی آن خود را به آب و آاسالم را وادار به توقف نماید که در این میان چند فر

 .هدف قرار می گیرند

نفهر بهه اسهارت در آمهده      4111رادیو بغداد د ر حالی که شهرهای خرمال ،حلبچه، نوسود، بیاره و طویلهه آزاد شهده و قریهب    

 .بودند، همچنان آزاد سازی این شهرها را تکذیب و مورد کشتار حلبچه سکوت اختیار می کند

اسفند، مواضع دشمن بعثی و ضد انقالب خود فروخته را در شمال  29بامداد روز شنبه رزمندگان سپاه اسالم، در اولین ساعات 

نفهر از ضهد    211نفر از بعثهی هها و    211غربی شهر خرمال مورد حمله قرار می دهند و با پیشروی در خطوط دفاعی آنها تعداد 

همچنین سرهنگ ستاد، اسهماعیل احمهد   . ندروستای دیگر را به تصرف خود در می آور 11انقالب ها به هالکت می رسانند و 

را که در  28حامد،فرمانده تیا یکم کماندوئی سپاه چهارم و سرهنگ شتوی صلیبی، فرمانده گردان یکم کماندویی از لشکر 

 .روستای آزاد شده مخفی شده بودند، به اسارت در می آوردند

به پاتک می کنند که با مقابلهه شایسهته مواجهه مهی شهوند و      یگان های زرهی عراق با جمع آوری نیروهای پراکنده خود اقدام 

کیلومتر دیگر از خهاک عهراق آزاد مهی شهود و رزمنهدگان بهه        11بیء از ... پس از تحمیل تلفات و خسارات به عقب رانده و

 . تثبیت موقعیت می پردازند

  11مرحله پنجم عملیات والفجر 

سید صادق آغاز  -در محور خرمال( ع)در خجسته میالد امام سجاد  13/1/67مرحله پنجم این عملیات در شامگاه چهارشنبه 

از  11که تنها راه ارتباطی نیروهای عراق به منطقه والفجر  -می شود و ظفرمندان اسالم با هجوم به قوای دشمن در این محور

عراقی،که با آوردن این نیروها  فرماندهان. ضربات سختی را به نیروهای تازه رسیده، وارد می آورند -شمال محسوب می شد

قصد اجرای پاتک های سنگینی را داشتند، با حمله غافلگیرانه مواجه و با از دست دادن بخء هایی از لشکرها و تیا های 

 .خود، از این محور به عقب رانده می شوند

 

 

تهار و   46و 18چهار گهردان از تیپههای    مکانیزه، 21پیاده کماندویی از سپاه پنجم، تیا  91در این مرحله از عملیات، تیا های 

 411همچنین با به اسهارت درآمهدن   . نفر دیگر، تعداد تلفات عراق افزایء می یابد 1111با کشته و زخمی شدن .مار می شوند

نفر می رسد و طی سرکوب پاتک دشمن، یک هواپیما و یک هلی کهوپتر آنهها سهقوط     4411نفر دیگر، آمار اسرای عراق به 

 .می کند
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دسهتگاه تانهک و ده هها نفربهر را بهه آتهء مهی         31گان های ضد زره سپاه با پشتیبانی نیروی هوایی و هوانیروز ارتء، تعهداد  ی

مشرف بر شهر سید صهادق و چنهد روسهتای     117، 139،121در این نبرد ارتفاعات .کشند و تعدادی را نیز به غنیمت می گیرند

شده سورن، از جنوب بهه شهرق دریاچهه دربنهدیخان، از شهرق بهه شههر حلبچهه و          که از شمال به سلسله ارتفاعات آزاد -منطقه

دشمن برای بازپس گیری منهاطق از دسهت داده بهار دیگهر     . آزاد می شوند -خرمال و از غرب به شهر سید صادق متصل است

 .یر اسالم روبرو می شونداقدام به جمع آوری نیرو و پاتک می کند که بالفاصله با عکس العمل جانانه رزمندگان شکست ناپذ

در پایههان . درصههد خسههارت مههی بیننههد 81بههه میههزان  443درصههد و تیهها  71در ایههن پاتههک چهههار گههردان از عههراق بههه میههزان 

پیهاده  . قدس سپاه گیالن ماموریت می یابند که با نیروهای دشمن مسهتقر در ارتفاعهات سهورن درگیهر شهود      16عملیات،لشکر 

ورن هجوم می برند و پس از به هالکت رساندن نیروهای دشمن، این ارتفاعهات را پهاک سهازی    های این لشکر به ارتفاعات س

پس از اجرای این ماموریت و تحقیق هدف، دستور عقب نشینی زمینی خهود، منطقهه را ههدف بمهب ههای شهیمیایی       . می کنند

بها   11و بدین ترتیب عملیهات والفجهر   . دقدس به شهادت می رس 16قرار می دهد و در این میان شهید امالکی قائم مقام لشکر 

 .نتایج بسیار درخشان خاتمه می یابد

 

 

 11والفجر   نتایج عملیات

 :مناطق و تاسیسات آزاد شده

 .،بیاره،طویله(سیروان)شهرهای حلبچه،خرمال،دوجیله -

 .سلیمانیه و سید صادق -روستای منطقه و تصرف بخشی از جاده خرمال 111بیء از  -

 (.سال در اشغال دشمن بود 7که مدت )شهر نوسود -

 .ریشن و گوزیل 2211،2311،1118ارتفاعات سورن  -

 :تجهیزات منهدم شده هواپیما دشمن

 .فروند هواپیما 11 -

 .یک فروند هلی کوپتر -
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 .دستگاه تانک و نفر بر 411 -

 .صدها دستگاه خودرو -

 .ده ها قبضه انواع توپ و خمپاره انداز -

 .جهیزات و سالح های سبک و نیمه سنگینتعداد زیادی ت -

 :یگان های منهدم شده دشمن

 .از سپاه یکم 41لشکر  -

 .زرهی 7تیا  -

 .کماندویی از سپاه چهارم 1تیا  -

 .نیروی مخصوص 68تیا  -

 .پیاده 91تیا  -

 .کماندویی از سپاه پنجم 2تیا  -

 .درصد 111به میزان  443تیا  -

 .درصد 31مکانیزه به میزان  21تیا  -

 .دفاع الوطنی 8گردان  -

 .پیاده 18گردان زرهی الطیب از لشکر  -

 .احتیاط 19و 7گردان های  -

 .39یک گردان های تانک از لشکر  -

 . 661، 943گردان های توپخانه  -
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 .زرهی 81دو گردان از تیا  -

 . 12زرهی لشکر 46دو گردان از تیا  -

 :غنایم

 .ردستگاه تانک و نفرب 211بیء از  -

 .صدها دستگاه خودرو نظامی -

 .قبضه توپ و کاتیوشا 71 -

 .دهها قبضه خمپاره انداز -

 .مقدار زیادی سالح سبک و نیمه سنگین -

 :تعداد کشته و زخمی دشمن

 .نفر 11111بیء از  -

 :تعداد اسرار

 نفر از جمله یک سر لشکر، دو تیا، هفده سرهنگ، هشت سروان، 4411بیء از  -

 .ده ها درجه دار ستوان و 34 -

 نیروهای عمل کننده سپاه با حمایت ارتء -
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  1361تا  1366هشتمین سال دفاع مقدس شهریور 

هشتمین سال جنگ در حالی آغاز شد که درگیری ایران و امریکا در خلیج فارس، با حمالت امریکا به سکوهای نفتی ایران و 

چنهان کهه   . ماه آبان امریکایی ها به تدریج از مواضع خود عقب نشینی کردندبا فرارسیدن . مقابلة ایران به نقطه اوم خود رسید

آبان مهاه همهان    2و انفجار یک بمب در کویت در  31/7/1366کویت در بامداد « االحمدی»پس از اصابت موشک به اسکلة 

ان بخشیدن بهه اوضهاع بحرانهی    سال، ریگان رئیس جمهور وقت امریکا با توجه به عدم دستیابی امریکا به اهداف خود برای پای

 : در خلیج فارس، اعالم کرد

مها   …برای آغاز جنگ حضور نداریم ( خلیج فارس)ما در آن جا . فکر نمی کنم در محاسبه هیچ چیز دچار اشتباه شده باشیم»

 « .گفته ایم در صورتی که مورد حمله واقع شویم از خود دفاع می کنیم

ه عدم تمایل امریکا به ادامة درگیری هاست؛ چنان که وزارت خارجه امریکها رسهما اعهالم    این اظهارات، به روشنی نشان دهند

 : کرد

 « .به عهده دولت کویت است که تصمیم بگیرد به سومین موشک شلیک شده توسط ایران پاسخ الزم را بدهد» 

سرانجام به دلیل نگرانی از عواقهب تهداوم و   به این ترتیب امریکایی ها به رغم تبلیغات و توافق برای اعمال پشتیبانی از کویت، 

وزیهر دفهاع   . گسترش درگیری ایران و امریکا، تصمیم گیری در مورد پاسخ به حمالت موشکی را به عههده کویهت گذاشهتند   

 : وقت امریکا با پذیرش تلویحی شکست امریکا در درگیری با ایران، اعالم کرد

 « .ان، اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مراودات ایران استبهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایر»

 : با توجه به تغییر موضع امریکا اظهار داشت« الشرق االوسط»سفیر کویت در امریکا نیز طی مصاحبه با روزنامه به 

ایهران آسهان   درگیر شهدن بها    …منافع کشورهای شورای همکاری این است که با آرامء و صلح درکنار ایران زندگی کنند »

 «!..است؛ ولی پایان دادن به چنین نبردهایی دشوار

در بیانیه صهادره چنهین تاکیهد شهده     . ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، با صدور بیانه ای تحریم اقتصادی ایران را اعالم کرد

 :است

 « !های اقتصادی زدیمما فقط پس از تالش های مکرر و ناموفق برای کاهء بحران با ایران، دست به چنین تحریم »

 .از جمله موارد تحریم، مساله خرید نفت از ایران ذکر شده است
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به دلیل بن بست نظامی، امکان اجرای عملیات گسترده و پیروز در جنوب وجود نداشهت و در ضهمن ایهن کهه امکهان تههاجم       

پیشروی به سمت سلیمانیه و کرکوک، دشمن همچنان پا برجا بود؛ با این تفاوت که حصول پیروزی در منطقه غرب کشور، با 

در عین حال، عوامل مؤثر در تغییهر رویکهرد نظهامی ایهران از جنهوب بهه       . می توانست تجزیه قوای دشمن را در پی داشته باشد

 :غرب، به شرح زیر بود

 ضرورت تداوم جنگ و ممانعت از ایجاد رکود در جنگ؛ `1

 حفظ ابتکار عمل در برابر دشمن؛ `2

 هة جدید در مقابل دشمن و تجزیه قوای آن؛گشودن جب `3

 .کسب زمان از دشمن برای دستیابی به راهکار جدید در جنوب `4

عراقهی هها   . در عین حال، غافلگیری در فاو و به کارگیری سالح شیمیایی به نحوی گسترده، نقء مؤثری در سقوط فاو داشت

شور، تهاجم خود را به فاو آغاز کرد و موفق بهه بهاز پهس گیهری آن     با استفاده از زمان تمرکز نیروهای ایران در منطقه غرب ک

البته برتری بارز عراق در تجهیزات و آمادگی قوا نیز به گونه ای بود که بها فهرض عهدم غهافلگیری ایهران، بها توجهه بهه         . شدند

عملیهات والفجهر ده،   موقعیت فصلی و عدم حضور نیروهای مردمی در جبهه های جنگ و تحلیل رفتن ایران بهه علهت اجهرای    

 . ساعت، زمان بیشتری طول می کشید 36احتماال سقوط فاو به جای 

به عبارت دیگر، تفوق استراتژیک عراق، وضعیت را به گونه ای اساسی به نفع عهراق و بهه زیهان ایهران تغییهر داده بهود و مههار        

 .تهاجمات عراق در مرحلة جدید، امری بسیار دشوار بود

در ایهن هجهوم، منطقهه    . حمله به منطقه شلمچه را آغاز کرد 4/3/1367صبح 8تهاجمات خود در ساعت  ارتء عراق در تداوم

ساعت سقوط کرد؛ درحالی که نیروهای ما در این منطقه نسهبت بهه منطقهه فهاو آمهاده تهر بودنهد، عقبهه مناسهبی           8شلمچه طی 

ات عراق و تجمع نیرو، نشان دهندة آمادگی عراق برای ساعت قبل، تحرک 24داشتیم، هوشیار بودیم و غافلگیر نشدیم؛ زیرا از 

این اراده وجود داشت که اگر نیروی احتیاط در اختیار داشتیم و خطوط تقویهت مهی شهد، شهلمچه را حفهظ مهی       . عملیات بود

 . کردیم؛ ولی دشمن قدرتمند و تغییر تاکتیک داده بود

غیر متعهارف همچهون شهیمیایی و گسهترش سهازمان ارتهء عهراق،        امکانات فوق العاده تجهیزات پیشرفته، کاربرد سالح های 

ایهن تغییهرات در ارتهء عهراق و شهیوه ههای رزم و برتهری        . امکان مانور گسترده با استفاده از شیوه های جدید را به عراق داد

ظامی قرار گرفت؛ چشمگیر این کشور از نظر نیرو و سازمان، بعداز سقوط فاو، مورد توجه رسانه های خارجی و تحلیل گران ن

و ظههور نشهانه ههای آشهکار از کهارایی ایهن        "تغییر استراتژی تهازه کهادر رهبهری سیاسهی عهراق     "ولی پس از سقوط شلمچه، 

 : روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات عراقی نوشت. استراتژی، مورد توجه واقع شد
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 « . آنها می گویند استراتژی تازه ای در پیء گرفته اند» 

ر به اهمیت منطقه شلمچه و نگرانی های جمهوری اسالمی از احتمال پیشروی دشمن از محور شلمچه بهه سهمت خرمشههر و    نظ

به نیروی ههای دشهمن هجهوم     "بیت المقدس هفت"طی عملیاتی با نام  22/3/1367آبادان، یگان های سپاه پاسداران در تاریخ 

 .وارد کردندبردند و خسارات بسیاری را بر آنها و امکاناتشان 

این حمله، اوم قدرت عراق بود و پس از آن، با توجه به . تهاجم نیروهای عراق به جزایر مجنون آغاز شد 4/4/1367در تاریخ 

معهاون وزیهر خارجهه عهراق اعهالم      « نزارحمدون». بازپس گیری کلیه مناطق آزاد شده، عراقی ها مواضع جدیدی اتخاذ کردند

طهه یاسهین   « !عراق نمی تواند صرفا یک آتهء بهس را بپهذیرد   . ست و در مرحلة نهایی جنگ هستیمزمان به نفع ایران نی»: کرد

نتیجه جنگ در روزها، هفته ها و ماه های آینده روشهن خواههد   »: رمضان، معاون نخست وزیر عراق نیز طی مصاحبه ای گفت

عی خود را در صهحنه دیپلماتیهک متمرکهز کنهد،     تاکید نزارحمدون بر این مساله که عراق از این پس تصمیم ندارد مسا« . شد

نشان دهنده تصمیم عراق بر تداوم تهاجمات بود؛ چنان که نیروهای عراقی حمالت گسترده ای را به خطهوط ارتهء بها ههدف     

تهه  در این مرحله، تعداد زیادی نیرو و مقدار بسیاری امکانات ارتشی به اسارت و غنیمت گرف. گرفتن اسیر و غنائم آغاز کردند

 . شد و در بغداد به نمایء گذاشته شد

 . بنابه یک ارزیابی شتابزده در مورد علل سقوط این مناطق در مرحله پایانی جنگ، می توان به عوامل زیر اشاره کرد

نیهروی متحهرک و هجهومی     1367ارتء در خواست کرد سپاه نیز در خطوط پدافندی مستقر شود، در سهال   1362از سال  `1

رین موقعیت پدافندی،در مناطقی مانند فاو، شلمچه، مهران، جزایر مجنون، هور، مهاووت و حلبچهه زمهین گیرشهده     سپاه در بدت

 .بود 

عدم توسعه توازن رزم جمهوری اسالمی به تناسب گسترش دامنه جنگ و به تبع آن، رشد کند سازمان رزم سپاه، با  `2

 .ضرورت های جنگ، هیچ گونه تناسبی نداشت

توسعه توان رزم عراق، امکان پاسخ گویی به تهاجمات ایران در یک یا چند منطقه را می داد؛ ضمن این که عراق متقابال  `3

 . قادر به آفند در چند منطقه به صورت همزمان بود

 تبلیغاتی غرب، از –استفاده گستاخانه عراق از سالح های شیمیایی، به دلیل برخورداری از حمایت تکنولوژیک و سیاسی  `4

 . عوامل مؤثر و مهم سقوط خطوط پدافندی خودی در این دوره است
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  عملیات مرصاد در یک نگاه

از سوی ایران، همان گونه که عهراق را در بهن بسهت سیاسهی و نظهامی شهدیدی قهرار داد و توطئهه ههای           198پذیرش قطعنامه 

بود، نقء بر آب کرد، بر گروه ها و عناصهر بهه    وسیعی را که از جانب استکبار جهانی علیه انقالب اسالمی تدارک دیده شده

و هسهتی  )!( در این میان، منافقین به عنوان تنها گروههی کهه همهه حیثیهت    . نیز شوک شدیدی وارد کرد "اپوزیسیون"اصطالح 

این، بنهابر . سازمان خود را در گرو جنگ نهاده بودند، بیشترین صدمه و لطمه را از پذیرش قطعنامه توسط ایران متحمهل شهدند  

برای خارم شدن از این بن بست، توطئه مزبور که ماموریت انجام آن به عهده سازمان محول شده بهود، توسهط ایهن گهروه بهه      

 . مرحله اجرا درآمد

منافقین سابقا در تحلیل های درون گروهی خویء، امکان قبول آتء بس از سوی ایران را غیر ممکهن دانسهته و بهه صهراحت     

ری اسالمی تنها در صورتی که به لحاد سیاسی، نظامی و اقتصادی به بن بسهت کامهل برسهد، بهه صهلح      ادعا کرده بودند جمهو

به این ترتیب، بها  )!( رضایت خواهدداد و در آن شرایط، ضمن تحقق کامل و قطعی سقوط، قدرت به سازمان منتقل خواهدشد

دستیابی به اهداف پلید خود دانسته و به رغهم آن   توجه به شرایط جدید پیء آمده در جنگ، این زمان را بهترین فرصت برای

از سوی جمهوری اسهالمی،   198که طرح حمله به ایران، برای سالگرد جنگ تدارک دیده شده بود، به دنبال پذیرش قطعنامه 

 . ماه جلو انداخته شد 2زمان آن 

در فاز جدیهد جنهگ، بها اسهتفاده از ضهد      پیء از این، اطالعاتی به دست آمده بود حاکی از آن که رژیم عراق در صدد است 

در ایهن میهان، منهافقین طهی دو     . انقالبیون، اقداماتی شبیه آنچه که قرارگاه رمضان در داخل عراق انجام می داد، صورت دههد 

در مهران، تا حدودی آمهادگی خهود را بهرای محوریهت کهار در داخهل        "چلچراغ"در فکه و  "آفتاب"عملیات تحت عناوین 

از آن جا که عراق به دلیل پذیرش قطعنامه، بهانهه ای بهرای تجهاوز جهدی بهه      . حاکمان بعثی به اثبات رسانده بودندکشور، نزد 

ایران نداشت، با حمایت و پشتیبانی تسلیحاتی، لجستیکی و هوایی از منهافقین، نیروههای خهود را از انجهام دخالهت مسهتقیم در       

منظور، ابتدا برای کاستن از حجم نیروهای خودی در غرب، اقدام به تهک   ورود به عمق خاک ایران بر حذر داشت و به همین

وسیعی در خرمشهر کرد و سپس با هجوم و اجرای آتء سنگین در منطقه سرپل ذهاب و صالح آباد، این مناطق را به تصهرف  

چنهدین نوبهت، اقهدام بهه بمبهاران      با این اقدام خود، راه ورود منافقین را به داخل، همهوار نمهود و بهرای پشهتیبانی، در     . درآورد

هوایی خطوط و نیروهای ایران کرد و هلی کوپترهای نیروبر دشمن نیز طهی ایهن مهدت، بهه طهور مرتهب بهه پشهتیبانی منهافقین          

 . مشغول بودند

دارای چرخ ههای السهتیکی و   )هدف عملیاتی منافقین از حرکت سریعی که در عمق خاک ایران و با تانک های برزیلی دجله 

آنهان در نظهر   . انجام می شد، تسخیر چندین شههر و در نهایهت، رسهیدن بهه تههران بهود      ( کیلومتر در ساعت 121عتی معادل سر

. تیا نیروی رزمی به تهران، ضمن تسخیر و اشغال مراکز مهم، به خیال خود قدرت را به دست گیرند 13داشتند با وارد کردن 

اسالم »شب به  8و ساعت « کرند»مرداد ماه به  3بعد از ظهر روز دوشنبه  6ساعت طبق زمانبندی این طرح، نیروهای مناطق باید 
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رسیده و در این شهر، دولت خویء را اعالم می کردند و اگر چه در ساعت های مقرر بهه کرنهد   « باختران»شب به  11و « آباد

 . پیشروی آنها جلوگیری شد باختران در گردنه حسن آباد، از -و اسالم آباد رسیدند، اما در مسیر اسالم آباد

نفهر   211تیا از منافقین که هر تیها بهه طهور متوسهط شهامل       21بود، به اصطالح  "فروغ جاویدان"در این عملیات که نام آن 

 . نیروی عملیاتی وارد خاک ایران شدند 1111تا  4111بود، شرکت داشتند و به این ترتیب، مجموعا بین 

ه از منافقین به دست آمده، فرماندهی کل در راس آن قرار داشته و از طریق مسووالن در چارت مربوط به این عملیات ک

. برای هر محور به تناسب اهمیت ماموریت، دو یا چند تیا در نظر گرفته شده بود. محورها، عملیات را هدایت می کرد

 :فرماندهان محورها و ماموریت آنها عبارت بودند از

 حور اول و مسوول تسخیر اسالم آباد؛ ، فرمانده م«مهدی براتی» `1

 ، فرمانده محور دوم و مسوول تسخیر باختران؛ «ابراهیم ذاکری» `2

 ، فرمانده محور سوم و مسوول تسخیر همدان؛ «محمود مهدوی» `3

 ، فرمانده محور چهارم و مسوول تسخیر قزوین؛ «مهدی افتخاری» `4

 . فرمانده محور پنج و مسوول تسخیر تهران ، با معاونت مهدی ابریشم چی،«محمود عطایی» `1

محمد »مسوول تبلیغات، « محمدعلی جابرزاده انصاری»مسوول کل تدارکات، « ثریا شهری»عالوه بر محورهای فوق، 

 . به عنوان مسوول دفتر انتخاب شده بودند« شهرزاد حام سیدجوادی»مسوول کل سیاسی و « سیدالمحدثین

 

 :عملیات مرصاد 

 3/1/1367مورخهه   14:31وب، ارتء عراق به طور کامل تا خط مهرزی عقهب زده نشهده بهود کهه مقهارن سهاعت        هنوز در جن

آنهها عملیهات   . آغاز کردند "کرند"منافقین همراه با ارتء عراق، هجوم مشترک خود را از طریق سر پل ذهاب به طرف شهر 

المللی کامال بر زیان ایران است و همانند وضعیتی است که خود را با هدف براندازی آغاز کردند؛ با این تصور که اوضاع بین 

 . آلمان در اواخر جنگ دوم جهانی، گرفتار آن شده بود

همچنین وضعیت نظامی ایران را به دلیل تهاجمات پی در پی عراق از هم پاشیده ارزیابی می کردند و اوضاع داخل ایران را بهه  

به همین دلیل، منافقین می پنداشتند که بها یهک ضهربه و    . یب پذیر می دانستندآس 198دلیل تحوالت نظامی و پذیرش قطعنامه 
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رجوی در همهان زمهان، طهی    . شوک، نظام جمهوری اسالمی را فرو خواهد ریخت و این تنها فرصتی است که در اختیار دارند

ایطی کهه رژیهم نیهروی جنگهی     تحلیلی گفته بود که نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم و بایهد حملهه کنهیم و در شهر    

وقتهی از جبههه بهرویم، آن طهرف     »: مریم رجوی نیز در جمع نیروهای حمله کننده اظههار کهرده بهود   ! ندارد، کار را تمام کنیم

 : رجوی در پاسخ به سوال های حاضران در همین نشست می گوید« .کسی نیست که جلوی ما را بگیرد

 « ! جمع بندی نهایی، در میدان آزادی » 

توجیه صهورت گرفهت و نهام عملیهات را      31/4/1367ساعته آماده کردند و در تاریخ  24منافقین طرح خود را در یک نشست 

 .گذاشتند« فروغ جاویدان»

سخنگوی سازمان منافقین، استراتژی سازمان را وارد کردن هر چه بیشتر تلفات و باز کردن راه برای یک انقالب عمومی ضهد  

 . اعالم شد "ایجاد منطقه آزاد شده"در یکی از رسانه های غربی استراتژی منافقین ! رد خمینی ذکر ک( امام)

بهه همهراه یگهان ههای     . به هر صورت، بالفاصله پس از اطالع مردم از هجوم منافقین، هزاران بسیجی راهی غرب کشور شهدند 

جوم آوردند و سازمان نظامی منافقین را در ایهن عملیهات،   سپاه پاسداران، راه را بر منافقین بستند و از روبه رو و پهلو، به آنان ه

منافقین با آشکار شدن ناتوانی و برمال شدن آثهار توهمهات خهود، بها برجهای گذاشهتن کشهتگان و اسهیران         . را متالشی کردند 

 . بسیار، دوباره به داخل خاک عراق فرار کردند

ا و پیام امام به سپاه پاسداران برای مقاومت و رفهع تههاجم عهراق و    به این ترتیب، با حضور گسترده نیروهای مردمی در جبهه ه

منافقین، سرانجام عراقی ها پس از تحمل تلفات و عدم موفقیت در لشکر کشی مجهدد بهه خهاک ایهران و ناامیهدی از کهارایی       

میهان ایهران و عهراق     29/1/1367منافقین به عنوان یک عامل تعیین کننده، با برقراری آتء بهس موافقهت کردنهد و در تهاریخ     

برای ایران، اجرای آتء بس رسهمی، نخسهتین   : متخصص مسائل منطقه، طی تحلیلی نوشت« رابین رایت». آتء بس برقرارشد

هدف از این اسهتراتژی آن اسهت کهه    . گام از اجرای استراتژی گسترده برای آغاز مرحله ای جدید در انقالب آن کشور است

 . یشتری یافته استبقای انقالب اسالمی، اهمیت ب

به این ترتیب، جنگ ایران و عراق پس از هشت سال، در حالی پایان یافت که به رغم حمایت همه جانبه غرب و شرق از 

 .عراق، که قدرت نظامی این کشور را به نحوی چشمگیر افزایء داده بود، آن کشور دستاورد قابل توجهی را به دست نیاورد

 :جزئیات بیشتر

در دشت حسن آباد، و زمین گیر شدن نیروهای دشمن در ( در حد یک گردان)ت نیروهای اندک سپاه و بسیج پس از مقاوم

پشت ارتفاعات چهارزبر، به تدریج فرماندهی و نیروهای خودی برای آزادسازی مناطق تصرف شده و انهدام نیروهای 

 . منافقین، در منطقه متمرکز شدند
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گهردان از   3درایهن عملیهات،   . ، آ غاز شهد ”(علیه السالم)علی بن ابیطالب“با رمز یا ” صادمر“عملیات  6/1/1367روز پنجشنبه، 

منهافقین تصهور مهی    . گردان از ایالم از پشت به اسهالم آبهاد حملهه کردنهد     1، تیا مسلم و (صلی اا علیه و آله)تیا نبی اکرم

دارند؛ حال آن که عراقی ها عقهب نشهینی کهرده و     کردند همانند روزهای قبل، نیروهای عراقی همچنان در این مناطق حضور

. به همین دلیل، نیروهای خودی توانستند بهه راحتهی از ایهن محهور وارد اسهالم آبهاد شهوند       .منطقه در دست نیروهای ایرانی بود

نفوذ به داخل شهر، پیء از این، نیروهای یکی از گردان ها که اهالی اسالم آباد بوده و به تمام راه های شهر آشنایی داشتند، با 

تیها از   2منهافقین بهرای تهرمیم ضهربات وارده،     . با دشمن درگیر شدند و سهازماندهی منهافقین را در داخهل شههر بهرهم زدنهد      

همچین، در این عملیهات نیروههای   . نیروهای خود را از محور حسن آباد فرا خواندند تا با پیشروی نیروهای خودی مقابله کنند

از سه راهی غرب اسهالم آبهاد و از پشهت پمها بنهزین، دشهمن را دور زده و       ( صلی اا علیه و آله)ارسول ا حمد م 27لشکر 

بعهدازظهر، اسهالم آبهاد از اختیهار نیروههای       2در اثر پیشروی نیروههای خهودی، در سهاعت    . تلفات زیادی بر آنها واردساختند

خلبانهان  . تی پهرواز، مواضهع منهافقین را در ههم کوبیدنهد      سهور  123دراین حال، خلبانان نیهروی ههوایی بها    . منافقین خارم شد

 .هوانیروز نیز با اجرای آتء پر حجم بر روی دشمن، زمینه فروپاشی مواضع منافقین را فراهم ساختند

قبهل از رسهیدن نیروههای    . بالفاصله پس از آزاد سازی شهر اسالم آباد ، یگان های سپاه پیشروی را به سمت کرند آغاز کردند

فروند هلی کوپتر ترابری در کرند به زمین نشستند و تعهدادی از کهادر منهافقین و     3نیمه شب،  3ی به این شهر، در ساعت خود

این واقعه، نشانه آشکاری از آغاز شکسهت منهافقین بهود؛ چنهان کهه پهس از مهدتی بها         . رهبری سازمان را از شهر خارم کردند

 48تانک های زره پوش برزیلهی منهافقین، دشهمن ههر آنچهه داشهت پهس از        پیشروی نیروهای خودی به سمت کرند و انهدام 

 .ساعت بر زمین نهاده و متواری شد 

تهن زخمهی شهدند و میهان کشهته       1111تن از نیروهای منافقین بهه هالکهت رسهیدند و حهدود      2111تا  1611در این عملیات، 

یکی از نیروهای منافقین که در این عملیات . یده می شدندشدگان و اسرا ، تعدادی از کادرهای سازمان و فرماندهان تیا ها د

به اسارت در آمده بود، در اعترافات خود، حرکت منافقین را در منطقه اسالم آباد، متناسب با ذهنیت های غلهط قبلهی و باعهث    

آنهها را آسهیب پهذیر    این حرکت منهافقین، آن چنهان   . از دست رفتن توان نظامی و به قول خودشان، اعتبار سیاسی آنها دانست

به این ترتیب، منهافقین پهس از   . کرد که باعث اوم گیری اختالفات شدید درونی میان رهبری و باقی مانده اعضای سازمان شد

رسما اعالم کردند که از شهر های اسالم آبهاد   7/1/1367روز جمعه ” پاطاق “ تحمل یک شکست استراتژیک در پشت تنگه 

 ! ند و کرند عقب نشینی کرده ا
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 مرصاد بازتاب و پیامدها

اقدام مشترک عراق و منافقین در پیشروی به عمق خاک ایران، بازتاب گسترده ای یافت و حساسیت های زیادی را 

برانگیخت؛ زیرا این تحرکات پس از موافقت ایران با قطعنامه شورای امنیت، درحالی انجام گرفت که اراده بین المللی بر 

 .بود؛ ولی اقدام عراق و منافقین عمال به معنای ادامه جنگ بود پایان جنگ مصمم شده

 : طی تحلیلی در مورد اهداف و استراتژی منافقین نوشت "ایندیپندنت"از روزنامه  "هاروی موریس "

استراتژی فعلی مجاهدین و عراق، ظاهرا ایجاد یک منطقهه آزاد شهده در دسهت مجاههدین اسهت تها از ایهن طریهق، سهازمان          » 

 « .لف رژیم ایران، نقشی در توافق نهایی صلح داشته باشدمخا

 .یک نشریه دیگر نیز اقدام منافقین را، به دلیل نگرانی آنها از سرنوشت خود در صورت موافقت عراق با آتء بس دانست

بهری قهرار   پشتیبانی عراق از منافقین و پیوستگی آنها در انجام این عملیات مخهالف جمههوری اسهالمی مهورد بحهث محافهل خ      

 : گرفت؛ آن چنان که خبر گزاری رویتر در این باره به نقل از یک دیپلمات گزارش داد

تحلیل گران معتقدند، این عملیات نمی توانسته بدون پشتیبانی قوی ارتهء عهراق، بهه ویهژه پوشهء آتهء توپخانهه صهورت         » 

 « . گرفته باشد

 : خبر نگار رادیو لندن نیز در این باره گفت

سی معتقد است که مجاهدین به تنهایی دارای تجهیزات زرهی، افراد کهافی یها حتهی نیهروی آتهء بهاری باشهند کهه         کمتر ک» 

 « .بتوانند بدون پشتیبانی یک ارتء منظم، تا این اندازه در داخل خاک ایران مقاومت نشان دهند

” ارتء آزادیبخء ملی ایهران  “رده بود که حدود یک ماه پیء از عملیات مشترک عراق و منافقین، تصریح کلوموندروزنامه 

به عنوان جزیی الینفک از آرایء نظامی ارتء عراق است و هر گونه فعالیت نظامی آن، بدون اجهازه فرمانهدهی عهالی عهراق     

درهمین راستا، خبرگزاری رویتر به نقل از دیپلمات ها اعالم کرد، با توجه به گفتگوههای صهلح کهه در مقهر     . قابل تصور است

ازمان ملل در نیویورک ادامه دارد، دیپلمات ها گمان می کنند که بغداد از ارتء آزادیبخء ملی بهرای حفهظ فشهار نظهامی     س

 .بر تهران استفاده می کند

در این حال، تاثیر و پیامد های استقرار منافقین در داخل عراق و همکاری آنها با ارتء عراق برای حمله به خاک ایران، مهورد  

 : رادیو لندن در تحلیلی گفت. ل گران قرار گرفتتوجه تحلی

 « .حمله مجاهدین به هر منظوری که انجام گرفته باشد، در ظاهر، تاثیر مطلوبی در داخل ایران نداشته است»
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 : در این تفسیر همچنین تاکید شده است

ای مختلفهی وجهود دارد کهه قهدرت     در باره مقاصد عراق برای حمایت از مجاهدین و حمالت آنها به داخل ایران، نظریهه هه  »

نمایی درمقابل مجاهدان عراقی طرفدار ایران و نیز ایجاد پایگاهی برای نیروهای مسعود رجهوی در داخهل ایهران، از آن جملهه     

به عقیده ناظران، اگر رسیدن به اهداف باال در نظر بوده، توفیقی حاصل نشده است؛ زیرا شهمار زیهادی از مجاههدین در    . است

 « .رد کشته شده اند این نب

 : مفسر نشریه گاردین لندن نیز نوشت

طرفداران رجوی قادر نیستند احساس واقعی مردم ایران را درک کنند و نمی دانند که ایرانیهان بها هرگونهه افراطهی گهری از      » 

مهان صهدام انداختهه و اکثهر     بزرگترین اشتباه رجوی، این بوده است که تشکیالتء را کامال به دا. جمله از نوع منافقین، بیزارند

 « .منتقدان رجوی می گویند این کار خودکشی سیاسی است

 : در پایان مقاله خود آورده است” دیوید هرست “

با این اقدام، روحیه ایران دوباره زنده شد و به جای این که باعث از هم پاشیدگی درونی ایهران شهود، بهه تحکهیم آن کمهک      »

 « .کرد 

 : تایمز مالی نیز نوشت

 « .مجاهدین در داخل ایران، از حمایت گسترده ای برخوردار نیستند»

برتری ایران در صحنه نظامی که موجب عقیم ماندن طرح مشترک عراق و منافقین شده بود، موضع سیاسی این کشهور را کهه   

آقهای هاشهمی   )الی جنهگ  بر پایه همهین مالحظهه کلهی، فرمانهده عه     . در حال مذاکره با دبیر کل سازمان ملل بود، تقویت کرد

 : در خطبه های نماز جمعه تهران گفت( رفسنجانی

 « .اگر عراق به تجاوزات خود ادامه دهد، شاهد پاسخ ما در میدان جنگ خواهد بود» 

امریکایی ها که از تحرکات عراق و منافقین علیه ایران ناخشنود بودند، همراه با اعضای داخلی دیگر شورای امنیت و عربسهتان  

ودی، عراق را تحت فشار قرار داده و از کشورهای عربی نیز خواستند به عراق در خصوص پیشروی غیرقابهل اداره منهافقین   سع

 . هشدار دهند
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 : ، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در موضع گیری آشکاری گفت"چارلز ردمن"در این حال، 

 « .مل می کند و در پی سرنگون ساختن از طریق زور استارتء آزادیبخء ملی ایران مستقر در عراق، با پشتیبانی عراق ع» 

 : وی تاکید کرد

 « .امریکا از گروه هایی که در پی سرنگون ساختن دولت ایران از طریق زور هستند، حمایت نمی کند»

 تغییر اوضاع به سود ایران 

ردنهد، از لحهاد نظهری و گهرایء     عراق و منافقین عالوه بر این که در چهارچوب سیاست های منطقه ای شوروی عمل مهی ک 

بها توجهه بهه نگهرش سوسیالیسهتی روس هها نسهبت بهه ریشهه بحهران ههای            . های فکری نیز متاثر از مبانی فکری روس ها بودند

 .اجتماعی که معتقد بودند ناکامی نظامی در ایجاد شورش، قیام و انقالب مؤثر است

ایران، می تواند به بحهران داخلهی، اعهم از بهی انضهباطی اجتمهاعی یها         عراق و منافقین نیز می پنداشتند که ناکامی های نظامی 

تجربه روسیه پس از شکسهت از  . منجر شود و فرصت مناسبی را برای بهره برداری در اختیار آنها قرار دهد” مشروعیت“بحران 

پیهروزی کمونیسهت هها    میالدی که درمیهان جنهگ اول بهه     1917میالدی و طرح تفکرات سوسیالیستی در سال  1911ژاپن در 

در توجیه علت عقب نشهینی نیروههای شهوروی     "پیشه وری"در نامه ای به ” استالین “بعدها،. منجر شد، حاوی همین تجربه بود

 : استالین در این نامه آورده است. یاد کرد” لنین “ از آذربایجان ایران، از آن به عنوان تاکتیک های 

نتیجهه  . ی نیست که یک ناکامی نظامی بتواند محافل انقالبهی ایهران را تضهعیف کنهد    ایران درگیر جنگ با یک دشمن خارج» 

 «. میالدی تطابق داشته باشد 1917و  1911آنکه در ایران وضعیتی وجود ندارد که بتواند با تاکتیک های لنین در 

قه کهانونی آنچهه کهه آنهها بهه سهود       آنچه عراق و منافقین را ناکام گذاشت و محاسبات آنها را در هم ریخت، در واقع، در منط

و ادامه حمالت عراق و منهافقین، رونهد تحهوالت     198خود ارزیابی می کردند، به وقوع پیوست ؛ پاسخ مثبت ایران به قطعنامه 

به تهدریج فشهار بهین المللهی بهر      . داخلی و سپس اوضاع نظامی را به سود ایران و به زیان عراق و منافقین، دستخوش تغییر کرد

 . ق افزایء یافت؛ به گونه ای که تمام ناظران وتحلیل گران به اقدامات عراق و منافقین با دیده تردید می نگریستندعرا

تالش نیروهای عراقی در آستانه اشغال مجدد خرمشهر، پیام امام به سپاه و واکنء مردم نسبت به این رخداد ها کهه حضهور در   

نند روزهای آغاز جنگ به وجود آورد؛ چنهان کهه آقهای هاشهمی در ترسهیم      صحنه های جنگ را در پی داشت، وضعیتی هما

 : وضعیت داخلی کشور و روحیه نیروهای داوطلب گفت

 «.بوی نشاط و جهاد در همه جا به مشام می رسد»



www.parsbook.org 
 

68 
 

 :مهندس موسوی ، نخست وزیر وقت نیز در هیات دولت گفت

است که برای دشمن شکسهت و نهابودی   ] شما[و دفاع و مقاومت حماسه آفرینی . جبهه ها امروز فضای غیر قابل وصفی دارد» 

 « .را در پی خواهد داشت

ههزار بسهیجی عهازم جبههه ههای       131مبنی بر حضور هر چه بیشتر در جبهه هها،  ( س)در این مرحله، در پی فرمان حضرت امام

وطلب برای مسووالن بسیاری از پادگان استقبال مردم به قدری گسترده بود که پذیرایی وسازماندهی نیروهای دا. جنگ شدند 

به گفته یکی از فرماندهان، در یک پادگان نظامی در محورمیهانی کهه حهداکثر گنجهایء     . های نظامی، مشکل آفرین شده بود

کمبهود امکانهات   . تن دیگر به آنان افزود شهوند  4111هزار تن در آن جای گرفته بودند و قرار بود  16هزار نیرو را داشت،  11

به همین دلیل، معاونت نیروی انسانی ستاد فرماندهی کل قهوا  . عث شد، برخی از نیروها در فضای باز، شب را به صبح رسانندبا

با درخواست از نیروهای داوطلب برای خود داری از عزیمت انفرادی و مراجعه به مراکهز رسهمی، تاکیهد کهرد کهه داوطلبهان       

 .یگان ها، در اولویت اعزام نیروهای رزمی ثبت نام کنند باتوجه به ظرفیت نیروهای رزمی و پشتیبانی

 

در این مرحله، بسیاری از نیروهایی که تنها در آغاز جنگ عازم جبهه های نبردشده یا بنا به دالیلی، تاکنون در صهحنه جنهگ    

. نهام مهی کردنهد    نظامی حاکم بر جنگ، برای اعزام و حضور در جبهه ها ثبهت  –حضور نیافته بودند، به علت وضعیت سیاسی 

 دراین حال، حضور رئیس جمهوری وقت و رئیس شورای عالی دفاع آیت ا

 .ا خامنه ای در جبهه های نبرد برای تبیین تحوالت جنگ برای رزمندگان وبررسی مشکالت آنان، نقء مؤثری داشت

یافت غرامت از آن، موجب تهداوم  نادیده انگاشتن خواسته های برحق جمهوری اسالمی ایران مبنی بر محکومیت متجاوز و در

جنگ شده بود و تبلیغات گسترده و هماهنگ مخالفان جمهوری اسالمی، مشهروعیت مقاومهت و پایهداری مهردم ایهران را در      

ولی واکنء اخیر عراق و منافقین، صلح طلبی دروغین صدام و حقانیهت  . معرض شک و تردید برخی از جهانیان قرار داده بود

 : آیت اا خامنه ای طی سخنرانی خود در اهواز، در این باره فرمودند. برای دنیا آشکار کردمقاومت ایران را 

بعضی ها این را قبول می کردند وبعضهی هها نمهی خواسهتند قبهول کننهد؛ امها        . ما روز اول می گفتیم عراق جنگ افروز است» 

 « .امروز حرف ما ثابت شده است

 : نیز در این زمینه گفت( جانی آقای هاشمی رفسن) فرمانده عالی جنگ 
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هیچ کس توجهی نمی کهرد کهه   . تا به حال مظلومانه دفاع می کردیم؛ اما متهم بودیم که جنگ طلبیم و صلح را نمی خواهیم»

ما اآلن مواضهع صهلح   . ملت ما می گوید، تا پیروزی می جنگیم، یعنی تا پیروزی درگرفتن حقمان ونه در گرفتن زمین دیگران

 « .ب حق را داریم و در دنیا صدام، متجاوز، ناحق و انعطاف ناپذیر استطلب و صاح

رسانه های خارجی و تحلیل گران غربی نیز تغییر اوضاع داخلی و افکار عمومی در ایران را مهورد تاکیهد قهرار دادنهد و رادیهو      

 : لندن دراین باره گفت

. ولت اسالمی را در برابر افکار عمومی تقویت کرده استتهاجم تازه عراق پس از پذیرش آتء بس از سوی ایران، موضع د)

موم تازة . ... ، زمان نخستین حمله عراق به خاک ایران، زنده شده است( 1319)  1981در ایران، بار دیگر حالتی شبیه به پاییز 

 « .احیا کرده است هجوم های عراق، ماشین جنگی را توان تازه ای بخشیده است و فعالیت های بسیج، مردم را برای جنگ

تحلیل گر انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک لندن، با تغییر روند تبلیغهات در رسهانه ههای غربهی     ” هانس هایتوکوبیتس“ 

 : تاکید کرد

و مطبوعات غربی بر ضد عهراق چهرخء   ... ایرانیان در مطبوعات غربی، پیروزی تبلیغاتی قابل مالحظه ای به دست آورده اند»

 « .اند کرده

هنگهامی کهه   »: در مهورد نتهایج اسهتراتژیک عهراق نوشهت     ” السهفیر “ بعدها یکی از نظامیان ارتء عراق طی تحلیل در روزنامه 

” اشهتباه اسهتراتژیک   “نیروهای ایرانی با آتء بس موافقت کردند، رهبری عراق ابتکهار عمهل را در دسهت داشهت و در یهک      

به خصوص در منطقه خوزستان، به نزدیکی های اهواز که رسید، ناگههان تغییهری در    بزرگ افتاد و شدیدا به ایران حمله کرد؛

ایران مشاهده شد و ایرانی که از کمبود نیروهای داوطلب رنج می برد، ناگهان حرکت خروشان ملی را که دید شهور و شهوقی   

 « .در محافل مردمی ایران ایجادکرد

، با پرسء ها و دشواری های بسیار پیچیده ای روبهه  198می و پذیرش قطعنامه در حالی که ایران بر اثر وضعیتء در صحنه نظا

رو بود، اقدام مشترک عراق و منافقین در حمله به خاک ایران، پیامدهایی را به همراه داشت که وضعیت داخلی ایران و سپس 

رانه دولت عراق و ضرورت مقاومت ایهران  صحنه نظامی را تحت تاثیر قراد داد، بر انسجام درونی ایران افزود، ماهیت تجاوزکا

را به رژیم عراق که برای پهذیرش آن پهیء    198در برابر این کشور را در دوران جنگ آشکار ساخت ، زمینه تحمیل قطعنامه 

ایهن  . شرط هایی گذاشته بود، فراهم کرد و همچنین مقدمه ای برای برقراری آتء بس به وسهیله سهازمان ملهل در مرزهها شهد     

باعث شد تا ایران بر مواضع سیاسی خود در قبال مذاکرات صلح تاکید کند؛ مبنی بر این که پهیء از برقهراری آتهء    وضعیت 

بس نیز، هیچ شرط یا شروطی را که عراق همچنان بر آنها تاکید می کهرد، نمهی پهذیرد و پهس از برقهراری آتهء بهس، ههیچ         

 .، انجام نخواهد دادمذاکره ای بر سر مرزهای شناخته شده بین المللی با عراق
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 نگاهی به کمکهای سایر کشورها به عراق 

  واگذاری تجهیزات به عراق

 11بنابه نظر آنتونی کردزمن، در طول جنگ جمعها  . واگذاری تجهیزات به عراق، به نحوی چشمگیر و بی سابقه افزایء یافت

س، بررسهی منهافع و راه ههای موجهود آمریکها      کنفرانس خلیج فار)میلیارد دالر تسلیحات ضروری جنگی به عراق تحویل شد 

چههین، . میلیههارد دالر بههه عههراق ارسههال داشههت 6/1سههال، تسههلیحاتی بههه ارزش  2فرانسههه در کمتههر از (. ، واشههنگتن21/6/1369

یی انگلستان، آلمان، برزیل، مصر، کلمبیا، اسپانیا، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، به میزان بسیار زیادی تسهلیحات شهیمیا  

پس از تشدید درگیری میان عراق و کویت، عراقی ها مدعی شدند که جنهگ را  . با فناوری پیشرفته در اختیار عراق قرار دادند

همهه مهی   : ابوغزاله معاون سابق رئیس جمهوری و وزیر دفاع مصر در گفتگو با رادیو کویت اعالم کهرد . به تنهایی انجام دادند

میلیارد دالر به عراق کمک کرده اند و ادعای عراق در مورد این کهه جنهگ را بهه     61یء از دانند که تنها کویت و عربستان ب

روزنامهه  )تنهایی شروع کرد، یک دروغ بزرگ است و دولت های عرب در طول جنگ، کمک های فراوانی به عراق کردند 

 (.7/12/1369کیهان، 

از )تانک  2111میلیارد دالر شامل  2/9تا  8/8زش تقریبی سالح هایی به ار( 1361 -67) 1986 -88شوروی در بین سال های  

موشک زمین به زمین از نوع اسکاد بی و هزاران قطعات توپخانه  311پیمای جنگنده، حدود هوا 311، 72تانک تی  811جمله 

و عهراق از  محی الدین مصهباحی، اتحهاد جمهاهیر شهوروی و جنهگ ایهران       ) سنگین و نفربر های مسلح به عراق تحویل دادند 

طه یاسین رمضهان بهه خبهر گهزاری مصهر      (.  1371برژنف تا گورباچف، مجله سیاسی دفاعی، ویژه نامه جنگ، تابستان و پائیز 

 :گفت

خبرگهزاری جمههوری اسهالمی، گهزارش ههای      )« .شوروی ها در کنار ما هستند و در توسعه نیروهای مسلح ما شرکت دارنهد » 

 ( 66/ 13/4، ، خبر گزاری فرانسه66/ 14/4ویژه، 

محدود بودن جنگ به مرزهای دو کشور ایران و عراق مداخله جویی و جدی امریکا و شهوروی، وضهعیتی را بهرای ایهران بهه      

عراق با گسهترش دامنهه جنهگ بها ههدف بهین المللهی        . وجود آورد که در این جا به عنوان خ  استراتژیک از آن یاد می شود

 .امریکا و شوروی، ایران را عمال تحت فشار قرار دادند 1366یران دشوار کرد و از سال کردن آن، به تدریج اوضاع را برای ا

در . یک گزارش اطالعاتی، همراه با یک جمع بندی برای استخبارات عراق تهیهه کردنهد   1367منافقین در همین روند در بهار 

. یهل، در مواضهع پدافنهدی اسهتقرار یافتهه اسهت      این گزارش تاکید شده بود که ارتء ایران توان آفنهدی نهدارد و بهه همهین دل    

اظهارات یکی از اعضای منهافقین اسهت کهه    . )همچنین ارتء عراق تشویق شده بود که به مواضع دفاعی این نیروها حمله کند

 .(در یکی از عملیات ها به اسارت در آمد



www.parsbook.org 
 

71 
 

وزیهر خارجهه شهوروی    »: گفت(  1371/ 6/11)کیانوری، دبیر کل حزب منحله توده، در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسالمی 

به آقای والیتی گفته است شما به محض این که حمایت از افغان ها را قطع کنید، ما هم حمالت عراق به ایران را متوقهف مهی   

 « .کنیم

 . سالح و تجهیزات دریافت کرد( برابر ایران 71)میلیارد دالر  11این درحالی است که عراق در همین سال، بیء از 

گفته ایم اگر در اسفند ماه در جنوب حمله نکنیم، دشمن بهه   1366در جلسه ای در دی ماه »: چنان که سردار رضایی می گوید

اگهر در شهمال   . دشمن می داند ما در جنهوب ابتکهار عمهل نهداریم    (. ولی راهکارهای جنوب بسته است)جنوب حمله می کند 

فرمانهدهان  . من تاکید داشهتم زمسهتان بایهد در غهرب کهار کهنم      . نخواهیم داشتسلیمانیه عمل نشود، تا پایان بهار وضع خوبی 

« (.صبر کنهیم شهاید راهکهاری بهاز شهود      ) تا فصل بهار ( و باید ) عملیاتی می گفتند در جنوب نمی توانیم علمیات انجام دهیم 

 ] 19/11/74( دوره عالی جنگ ) دانشکده دافوس سپاه پاسداران [

باتهدید ایران مبنی بر این که استراتژی عراق نابود کهردن تمهامی تاسیسهات نفتهی ایهران اسهت، نشهان داد        ، رمضان «طه یاسین»

 . عراقی ها در اندیشه تداوم تهاجم به ایران هستند

در نیویورک تایمز معتقد است، تحلیل گران پنتاگون به وجود تحوالت عمده ای در ارتء عراق پی بردنهد و بهه   « برنارد نیوز»

 .د نظر در تفکر خود پرداختندتجدی

 (9/2/1376نشریة هفتگی ایران تایمز، ) 

 فروند هواپیما بیشتر نداشت 211تا  111ایران 

 .فروند هلی کوپتر در اختیار داشت 411ارتء عراق 

ه بهه مهردم   تالش عراق برای گسترش دامنه جنگ و بین المللی کردن آن، به منزله سازماندهی فشار بیرونی بر ایران بود و حمله 

اما آنچه که عراقی ها به آن نیاز داشتند و الزمهة تغییهر در رونهد جنهگ     . بی دفاع و غیر نظامی در واقع فشار روانی به مردم بود

آغاز  1367ارزیابی شد، ضربات پی در پی بر سازمان نظامی ایران بود که با آغاز حمالت عراق در روزها پایانی فروردین سال

 .ادامه یافت ماه 4شد و به مدت 

 

 : گفت 1367صدام در روزهای آغاز فروردین ماه سال 
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بغداد به این نتیجه رسیده است که جنگ را با استفاده از کلیه سالح های ممکن، تا وادار ساختن ایران به قبول آتء بس » 

 (  6/1/1367س، ، نیکوزیا، آسوشیتدپر7/1/1367، ”گزارشهای ویژه “ خبر گزاری جمهوری اسالمی، )« .ادامه دهد

انجام گرفت  1و  4گردان نیرو جذب شد و عملیات کربالی  311که سال تعیین سرنوشت جنگ نامیده شد  1361در سال 

متوقف شد، ضمن اینکه تمام توجه ایران در درگیری با آمریکا در خلیج فارس متمرکز شده  1366ولی جذب نیرو در سال 

 . بود

امریکایی ها در تعیین استراتژی عراق برای باز پس گیری فاو و ارائه تاکتیک های ” تایمز لوس آنجلس “برابر گزارش نشریه 

 .نظامی، با ماکت سازی شبیه فاو مشارکت داشته اند

 ( 61، ص 1371محمد صفری، ما اعتراف می کنیم، حوزه هنری، زمستان، ) 

 : فرمانده اسبق سپاه گارد عراق می گوید

له ایرانی ها، صدام حسین بارها فرماندهان نظامی را فرا خوانده و در اجالس های متعدد بر پس از تصرف فاو به وسی» -

سرانجام، پس از یک سلسله بحث های متعدد، کلیه طرح های الزم برای حمله به . ضرورت آزاد سازی شهر فاو تاکید کرد

از نحوه آرایء نیروهای ایرانی مستقر در شهر فاو در طول دو سال گذشته، ما به طور مستمر اطالعات الزم را . فاو آماده شد

دریافت می کردیم و در عین حال، نیروهای رزمی و تخصصی خود را برای انجام عملیات بزرگ آزاد سازی شهر فاو انتخاب 

ای وسایل مورد نیاز و امکانات لجستیکی و پشتیبانی، در طول این دو سال فراهم شد و در چند نوبت نیروه. کرده بودیم

 . شرکت کننده، مانور الزم را انجام دادند

 (، به نقل از خبرگزاری جمهوری اسالمی 27/2/1367” گزارش های ویژه، “ خبر گزاری جمهوری اسالمی، ) 

منطقه عملیاتی فاو پس از تصرف به دست جمهوری اسالمی ایران، در حالت پدافند، تحت اداره و نظارت قرارگاه 

 .قرار گرفت( علیه السالم)سیدالشهدا

 .دشمن در حمالت شیمیایی به توپخانه خودی، از گاز سیانور استفاده کرد

 .برابر گزارش های موجود منافقین مشارکت داشتند
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  در ششمین نامه رئیس جمهور عراق 1715پذیرش قرارداد 

نوشته شد، رسما پیشنهاد ( 1991اوت  14) 23/1/1369صدام در ششمین و آخرین نامه خود به رئیس جمهوری ایران که در 

وی علت این اقدام را در مقدمه نامه خود در . الجزایر، پذیرفت 1971آقای هاشمی را مبنی بر لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 

 :چهار بند تنظیم شده است، چنین ذکر می کند

باقی نماند و به جهت بسیج این  به خاطر آن که هیچ یک از توانایی های عراق در خارم از میدان نبرد بزرگ بالاستفاده»

توانایی ها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند بر حقانیت آنها اتفاق نظر دارند و برای جلوگیری از تداخل 

سنگرها و دور ساختن گمان ها و تردیدها، تا آن که خیراندیشان راه خود را برای برقراری روابط طبیعی میان عراق و ایران 

 «.د، تصمیمات زیر را اتخاذ نمودیمبیابن

 :الجزایر پذیرفته شده و در بند سوم آن آمده است 1971در بند یک نامه، لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه

 «.آغاز می کنیم( 26/1/1369) 1991اوت  17ما عقب نشینی خود را از روز جمعه، »

 :در بند چهارم نیز اعالم شده است

 «.اوت اقدام خواهیم کرد 17ی اسرا، روز جمعه ما به عنوان آغازگر آزاد»

 :ضمن پذیرش خواسته های ایران، اظهار کرد( صدام)در آخرین بخء نامه نیز رئیس جمهور عراق 

با این تصمیم ما، دیگر همه چیز روشن شده و به این ترتیب، همه آنچه را که می خواستید و بر آن تکیه می کردید، تحقق »

 «.می جز مبادله اسناد باقی نمی ماندمی یابد و دیگر اقدا

در چند خط آخر نامه، به صورت تلویحی به این موضوع اشاره کرد که عراق انتظار دارد ایران در این بحران، در کنار عراق 

 :قرار گیرد و در ادامه نوشت

م و چهه بسها در جههاتی    به این وسیله، کسانی که سعی می کننهد از آب گهل آلهود مهاهی بگیرنهد، از سهواحل خهود دور کنهی        »

همکاری کنیم که در نتیجه آن، خلیج فارس به دریاچه صلح و امنیت و عاری از ناوگان ها و نیروهای بیگانه کهه در کمهین مها    

 «.مضافا آن که، همکاری مزبور می تواند شامل جنبه های دیگر زندگی شود. نشسته اند، مبدل شود

الجزایر تن داد و از خاک جمهوری اسالمی ایران عقب نشهینی کهرد کهه بهه      1971عراق در شرایطی به پذیرش مجدد قرارداد 

یک اعتبار، به دلیل مقاومت مردم ایران، چاره ای جز این نداشت و به اعتبار دیگر، با اشغال کویهت، موقعیهت ممتهازی کسهب     
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نظر می رسد ایهن اقهدام عهراق، بهر اسهاس      در هر حال، به . الجزایر نداشت 1971کرده بود که نیازی به پافشاری بر لغو قرارداد 

 :چند دلیل صورت گرفته باشد که از آن جمله است

که عمدتا به منظور راهیابی عراق به شمال خلیج فارس بود، با تصرف کویت کاهء یافت و در ضهمن   1971اهمیت قرداد  `1

عراق جنگ را شروع کرده بود، تحت شهعاع  پیروزی به دست آمده نیز پیامدهای ناشی از پذیرش قراردادی را که به علت آن 

 .قرار می گرفت

جلوگیری از بهره مندی احتمالی امریکا از ایران علیه عراق، به خاطر شرایط نه جنگ نه صلح و خصومت های دیرینهه بهین    `2

 .ایران و عراق

لشکر در مهرز ایهران    31ز عدم تجزیه توان عراق در صورت تداوم و شدت درگیری نظامی در کویت؛ چرا که عراق بیء ا `3

 .توانست آنها را به کویت و به مرز عربستان و همچنین ترکیه گسیل کند 1971داشت که با پذیرش قرارداد 

تمایل عراق برای نزدیک شدن به ایران، به لحاد موضع ضد امریکایی این کشور و اشتراک موضع در مساله نفت و کسب  `4

 .ر صورت تداوم محاصره سیاسی و اقتصادی یا درگیری نظامیحمایت این کشور در شرایط بحرانی د

ارتبهاط تنگهاتنگی    -به عنهوان مهمتهرین عامهل    -الجزایر، با موقعیت آینده عراق در کویت  1971در واقع، بین پذیرش قرارداد 

 .وجود داشت که حتی عراقی ها و برخی تحلیل گران و ناظران امور سیاسی بر آن تاکید داشتند

سالمی ایران با توجه به ماهیت تجاوزکارانه حمله عهراق بهه کویهت و پیامهدهای احتمهالی آن بهرای منطقهه و منهافع         جمهوری ا

متحهدین بهه   . ایران، چند راه کلی فرا روی خود داشت که برای دو طرف جنگ و حامیهان و متحهدان آنهها حهائز اهمیهت بهود      

ه بحران، مایل بودند ایران نیز در جبهه آنان قهرار گیهرد، تها در کنهار     رهبری امریکا، در وهله نخست، با هدف اراده و مهار دامن

این اقدام، بدترین وضعیت را برای عهراق بهه وجهود مهی آورد؛     . سوریه، ترکیه و عربستان سعودی، محاصره عراق تکمیل شود

ز وجود داشهت، ههیچ گونهه    زیرا به جز برقراری آتء بس شکننده میان ایران و عراق که امکان از سرگیری مجدد درگیری نی

لذا این وضعیت می توانسهت بها گشهایء جبههه جدیهد      . قراردادی برای برقراری صلح و حل و فصل اختالفات امضا نشده بود

روزنامه نیویورک تایمز که بیشتر موضع وزارت خارجه امریکها را بیهان مهی    . برای عراق، قوای نظامی این کشور را تجزیه کند

 :الت جدید، در مورد موضع گیری ایران و انتخاب های احتمالی این کشور نوشتکند، با توجه به تحو

تهران با یکی از اساسی ترین پرسء هایی که در برابر انقالب اسالمی اش قرار گرفته، روبهه رو شهده اسهت و آن ایهن کهه از      »

در بیرون راندن ایهاالت متحهده، یعنهی    این موضع جدید قدرت، برای تضعیف عراق استفاده کند یا آن که با پیوستن به عراق، 

 «.دشمن مشترک دو کشور از منطقه بکوشد
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متقابال وضعیت مطلوب برای عراق این بود که جمهوری اسالمی در کنار عراق با گشایء جبهه جدید در برابر امریکها، دامنهه   

از ایهران همهین انتظهار را داشهتند و      عراقی هها . بحران را وسعت بخشد و تا آن سوی تنگه هرمز و تا دریای عمان گسترش دهد

طارق عزیز طی اظهارات خود، ابراز تمایل کرد، ایران برای رویارویی با تجاوز امریکها علیهه عهراق، بها ایهن کشهور همکهاری        

وزیر خارجه عراق طی سفر به تهران، در مذاکرات خهود بها مقامهات    . کرده و با حضور بیگانگان در خلیج فارس مخالفت کند

در ایهن  . ، این درخواست را به گونه ای دیگر همراه با تقاضای کمک برای شکستن محاصره اقتصادی عراق عنوان کردایرانی

راستا، سفیر عراق در سازمان ملل، توافق اخیر ایران و عراق را به مراتب مهمتر از تحوالت خلهیج فهارس و تاثیرگهذار بهر کهل      

 :منطقه دانست و گفت

در زمینه امنیت خلیج فارس هستیم و برای آن که آنها بیء از این خود را در انهزوا احسهاس نکننهد،     ما خواستار دخالت ایران»

 «.از نقء سازنده ایران در تامین امنیت و ثبات منطقه استقبال می کنیم

ایهن   وی در یکهی از . این خواسهته هها را اعهالم کهرد     1369در همین چهارچوب، سعدون حمادی در سفر به تهران در دی ماه 

 :مذاکرات، با اشاره به انقالب اسالمی ایران و شعارهای این کشور علیه استعمار، به ویژه امریکا و اسرائیل، گفت

 «.االن این شعارها در منطقه مطرح هستند»

 :مایل بود، گفت« همپایی و تشریک مساعی»وی که به 

بودیم، علیهه ایهاالت   ( ایران)ی گوییم، اگر به جای شما چیست؟ با کمال صراحت م( عراق)اگر از من سوالی کنید که نظر ما »

 «.متحده وارد عمل می شدیم

 :وی در ادامه اظهار کرد

از گذشته، امریکا هم از ما و هم از شما، به خاطر جلوگیری از نفوذ کمونیسم حمایت می کهرد؛ ایهن وضهعیت از بهین رفتهه و      »

کمونیسم، حمایت نخواهد کرد و اگر خدای نهاکرده ایهاالت متحهده در منطقهه     امریکا در آینده، نه از ما و نه از شما برای دفع 

 «.پیروز شود، حتی یک رژیم ملی در منطقه باقی نخواهد ماند

پس از سخنان سعدون حمادی، آقای رجایی خراسانی، نماینده سابق ایران در سهازمان ملهل، بها بیهان مطهالبی کهه پاسهخ نسهبتا         

 :پلماتیک بود، گفتجامع، همراه با ظرافت های دی

اگر به جای ما بودید، کاری را می کردید که االن از ما مهی خواهیهد؟ مهن فکهر مهی کهنم شهعار مبهارزه بها امریکها، یکهی از            »

به هر حال، فرصتی که شما بتوانید با مها همکهاری کنیهد، بهوده اسهت و لهذا آن را نمهی        . شعارهای اساسی انقالب ما بوده است
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اجماال عرض کنم، روزگاری شما در این فرصت بودید که کاری بکنید که االن از مها مهی   . تحلیل کنیمخواهیم زیاد تجزیه و 

 «.خواهید

جمهوری اسالمی ایران نظر به دشواری و نتیجه گیری های موجود، راه حل دیگری را برگزید و با محکومیت اشغال کویت و 

یم عراق، و همچنین اعالم مخالفت با تغییر جغرافیای منطقهه، مواضهع   حمایت از قطعنامه سازمان ملل در این باره و رعایت تحر

برای افکار عمومی جامعه ایران که دلیل روحیه ضد امریکایی، تمایل بهه همسهویی بها عهراق علیهه      « منافع ملی»خود را با عنوان 

 .توضیح داد -امریکا داشتند

الجزایهر و صهلح بها ایهران را بهه عهراق تحمیهل         1971ارداد در چنین شرایطی، همان گونه که منطق تحوالت جدید، پذیرش قر

کرد، همین منطق ایجاب می کرد، جمهوری اسالمی ایران با اغتنام فرصت، به تحکهیم صهلح بها عهراق و قطعهی کهردن آن بها        

امریکها بهر    بدیهی است، به همان میزان که اشغال کویت برای منهافع ایهران زیهان آور بهود، پیهروزی     . مبادله اسناد مبادرت کند

بنابراین، تداوم مناقشه امریکا و عراق، می توانسهت نقهء   . عراق نیز همین نتایج را با ابعاد گسترده تر و عمیق تری در بر داشت

بی بدیل و تعیین کننده ایران را برای ایجاد موازنه و تامین ثبات در منطقه برای کشهورهای منطقهه و خهارم از منطقهه، بهیء از      

 .ثبات کندگذشته روشن و ا

 

 

  الجزایر در رسانه های خبری 1715بازتاب پذیرش قرارداد 

 26/1/1369الجزایر، سه روز بعد در  1971مبنی بر پذیرش عهدنامه ( 1991اوت  14) 23/1/1369در پی ارسال نامه صدام در 

آقای هاشمی یک روز پس . دو همزمان با عقب نشینی نیروهای نظامی از مناطق اشغالی، آزادی اسرا آغاز ش( 1991اوت  17)

 :، در پاسخ به آخرین نامه صدام نوشت(27/1/1369)از آن 

شروع عقب نشینی نیروهای شما از اراضی اشغالی ایران را دلیل صداقت و جدی بودن شما در راه صلح با جمهوری اسالمی »

 «.ایران به حساب می آوریم و خوشبختانه موعد مقرر آزادی اسرا هم آغاز گردید

برقراری صلح میان « والسالم علیکم»ر پایان نامه، ضمن اعالم آمادگی برای پذیرش نمایندگان عراق در تهران و با عبارت د

 .دو کشور اعالم شد

نظر به نگرانی هایی که همچنان نسبت به رفتار عراق وجود داشت، وزیر خارجهه جمههوری اسهالمی ایهران، همزمهان بها آغهاز        

این موضوع را به « ثبت و ضبط تحوالت جدید»ی از مناطق اشغالی، طی نامه ای به دبیر کل با هدف عقب نشینی نیروهای عراق
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نفری اسرای ثبت نام شده ایرانهی از مهرز خسهروی، بهه لحهاد وضهعیت        1111در پی آزادی نخستین گروه . آگاهی وی رساند

ه در پی این هماهنگی و توافق دو طرف، سقف تبهادل  بحرانی منطقه، تالش شد تبادل روزانه اسرا تا حد ممکن افزایء یابد، ک

 .نفر در روز رسید 3111اسرا به 

 1971همزمان، عقب نشینی نیروهای عراقی از مناطق اشغالی به مرزهای زمینی شناخته شده بین المللی کهه بهر اسهاس عهدنامهه     

گرفت و تکمیل شد و این در حالی بود کهه  انجام ( 31/1/1369تا  26) 1991اوت  21تا  17مشخص بود، در مدت پنج روز از 

 .بر این عقب نشینی نظارت می کرد (یونیماگ)گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد میان ایران و عراق 

به تهران آمهد و در   18/6/1369متعاقب این تحوالت، طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه عراق در رأس هیاتی در 

در این میان، سفرهای دیگری نیز انجام شد کهه تمهامی   . عازم عراق شد( علی اکبر والیتی)خارجه ایران نیز، وزیر  23/8/1369

پیدایء این وضعیت، بازتهاب  . آنها، داللت بر بهبود مناسبات ایران و عراق و خارم شدن از وضعیت نه جنگ، نه صلح داشتند

 .نسبتا گسترده ای در رسانه های خبری داشت

 1369و موافقت ایران با آن در تیر ماه  1366در تیر ماه  198ملل که در جریان تمام مراحل تصویب قطعنامه دبیرکل سازمان 

سال مذاکره میان ایران و عراق در وضعیت شکننده، نه جنگ، نه صلح کامال  2قرار داشت و از پیچیدگی و دشواری های 

 :آگاه بود، پس از اقدام عراق گفت

 «.نشدم، عملی ساخت 198سال قادر به دستیابی به آن و اجرای قطعنامه  2که من برای تصمیم عراق، کاری را »

واکنء امریکایی ها که در مساله اشغال کویت با عراق درگیر بودند، با توجه به این که حرکت های جدید عراق در 

 :وقت امریکا طی سخنانی گفت بوش، رئیس جمهور. خصوص ایران، ارتباط عمیقی با اشغال کویت داشت، قابل مالحظه بود

پیء بینی این توافق بر وضعیت منطقه، در شرایط فعلی برایم . موافقت عراق با تمام شرایط ایران، برای من تعجب آور است»

 «.ممکن نیست

ا طی رادیو امریک. سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز اظهار امیدواری کرد، این اقدام عراق، یک بازی تبلیغاتی دیگر نباشد

 :گفت« نظرات رسمی دولت امریکا در مورد انجام این اقدام»گفتاری با عنوان 

 «.صدام حسین این امتیاز شگفت انگیز را در پاسخ به تقبیح شدید و همگانی جهانیان از تجاوز بی دلیل عراق علیه کویت داد»

در وضهعیت جدیهد، بهه صهورت مسهتقیم بها        مواضع کویتی ها و همچنین مقامات و نشریات عربستان سعودی، به دلیل آن کهه 

سفیر عربسهتان در امریکها، در یهک نشسهت مطبوعهاتی بها       « شاهزاده بندر». عراق درگیر بودند، از اهمیت زیادی برخوردار بود
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اشاره به دوران جنگ ایران و عراق و درخواست مکرر عراق از عربستان برای آن که این کشور از امریکا و سایر قدرت ههای  

 :بخواهد که عراق را یاری کنند، شعارهای ضدامریکایی اخیر عراق را به باد تمسخر گرفت و گفت غربی

واقعیت امر این است که ما نبودیم، عراق نمی توانست از نیروهای امریکایی یها امپریالیسهتی در جنهگ علیهه ایهران بههره منهد        »

 «.شود

 :وضیح مواضع پیشین کشور خود، گفتنیز ضمن ت« نایف عبدالعزیز»وزیر کشور عربستان سعودی، 

ما فرصت نداشتیم که به ایران بگوییم، حد و مرز خود را بشناسد؛ ولی عراق این امکان را داشت که از مقاصد ایران »

 «.جلوگیری کند

 :وی سپس افزود

 «.به نظر ما آنچه که ایران خواسته بود، تحقق یافت»

آنها نیز برای نفی بهانه های . سعودی، از ندامت شرمساری بیشتری برخوردار بوداظهارات مقامات کویتی در مقایسه با مقامات 

صدام مبنی بر نقء کویت در توطئه علیه عراق برای کاهء قیمت نفت و فشار بهرای دریافهت بهدهی ههای عهراق، مسهائلی را       

ودی ها و کویهت در فهروش نفهت بهرای     اقدام سع»، «تولید بیء از نیاز به منظور تامین اقتصادی عراق»: مطرح کردند؛ از جمله

میلیهارد   31میلیارد دالر که با احتساب سایر کمک ها ایهن رقهم از مهرز     14کمک های نقدی کویت به عراق بالغ بر »و « عراق

 «.دالر هم می گذرد

قهای هاشهمی   بعدها، در سفر جابراالحمد الصباح، وزیر خارجه کویت به ایران، وی در دیدار با رئیس جمههور وقهت ایهران، آ   

مهیالدی   1971رفسنجانی، دستیابی ایران به حقوق حقه خود و بازپس گرفتن سرزمین هایء بر اساس عهدنامه مشروع و ثابهت  

وزیر کار و امور اجتماعی کویت نیز در مصاحبه با روزنامه . الجزایر، و همچنین آزادی اسرای ایرانی را صمیمانه تبریک گفت

 :جمهوری اسالمی گفت

 «.ز جمهوری اسالمی ایران شکست خورد و برای توجیه مردمء، کویت را اشغال کرد تا شکست خود را جبران کندصدام ا»

الجزایهر را شکسهت    1971، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیهز موافقهت عهراق بها قهرارداد      «عبداا بشاره»در این حال، 

 .بزرگ سیاسی، روحی و فرهنگی برای این کشور خواند

در ایهن میهان، تحلیهل ههای مختلفهی از      . الجزایر، مورد توجه برخی رسانه ها قرار گرفت 1971راق از پذیرش قرارداد هدف ع

خنثی کردن ایران و آرامهء در جبههه   »و در نتیجه « عقیم گذاشتن تالش های تهران برای بهره برداری از بحران جاری»: جمله
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و احتماال در ههم شکسهتن صهفوف اعهراب بها جههان       « ، به ویژه مواد غذاییایجاد خط تامین نیازهای عراق»و همچنین « شرقی

توضهیحات سهفیر عهراق در    . اسالم که علیه عراق متحد شده اند، به عنوان بخشی از اهداف و انگیزه های عراق ذکر شده است

 :وی می گوید. پاریس، علت تصمیم گیری عراق را تا اندازه ای روشن می کند

دولت و یک حزب، به مسائل و موقعیت ها از دیهد اسهتراتژیک و علمهی نگهاه مهی کنهد و ایهن تصهمیم،          عراق به عنوان یک»

 «.سالمت امنیت و آینده عراق را تضمین می کند و این، چیز مهمی است و این تصمیم با آینده عراق هماهنگی دارد

تحلیهل رسهانه ههای خبهری جههان را بهه خهود        نتایج اقدام عراق مبنی بر پیروزی ایران و شکست عهراق، حجهم گسهترده ای از    

سفیر سابق انگلیس در ایران، معتقد بود که صدام در تجاوز به ایران، بهه دلیهل مقاومهت ایهران     « آنتونی پارسونز». اختصاص داد

 «الیهوم »روزنامهه  . شکست خورد و هنگامی که متوجه شد نمی تواند بر ایران سلطه پیدا کند، از شرایط خود صهرف نظهر کهرد   

 :چاپ عربستان نیز پیروزی ایران را آسان خواند و نوشت

 «.ایران بدون آن که حتی یک گلوله شلیک کند، به تمام خواسته های خود دست یافت»

نام برد؛ زیرا عراق با این اقدام، در واقهع  « پیروزی اخالقی»یک کارشناس مسائل منطقه و ایران، از پیروزی ایران به عنوان یک 

 :االتحاد چاپ ابوظبی در این باره نوشت»روزنامه . جنگ را پذیرفت و دنیا این مساله را قبول کرد مسوولیت شروع

با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی عراق، بزرگترین پیروزی در تاریخ جمهوری اسهالمی ایهران تحقهق یافهت و عهراق تسهلیم       »

 «.خواسته های ایران شد

 :رادیو مسکو نیز طی تحلیلی گفت

 .سال چانه زدن با عراق و خودداری از هرگونه عقب نشینی، باالخره توانست به اهداف خود دست یابد 2پس از  ایران»

بدیهی است که تاکید بر پیروزی ایران معنای شکست عراق را در درون خود جای داده است؛ ولی در عین حال، تاکید بر 

 . شکست بزرگ صدام، از جمله عبارتی بود که به چشم می خورد

 

الجزایر، متاثر از اشغال کویت بود، به  1971با توجه به آن که پیروزی ایران و شکست عراق، بر اثر موافقت عراق با قرارداد 

نظر می رسید، عراق شکست در این صحنه را با پیروزی در اشغال کویت معاوضه کرده است و از آن پس، مواضع سرسختانه 

 .ه عراق برای خروم نیروهای نظامی خود از کویت مصالحه کند، وجود نداشتتری اتخاذ خواهد کرد و این احتمال ک
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 :ماحصل صدام 

صدام در پایان این ماجراجویی، چه چیزی بهه دسهت آورد   . سال جنایتکاری دشمن به پایان رسید 8قادسیه شوم صدام، پس از 

 و به کدام یک از اهداف خود نائل شد؟

شده است؛ یکی از این پاسخ ها را، سرلشکر وفیق السهامرایی، مسهوول دایهره اطالعهات      پاسخ های متفاوتی به این پرسء داده

در خاطرات خود بیان کرده است؛ گر چه جمع بندی السامرایی کامهل و دقیهق نیسهت و هنگهامی      -بخء ایران  -ارتء عراق 

 .خالی از فایده نخواهدبود ارائه شده است که صدام هنوز بر اریکه قدرت تکیه زده بود، اما یک بار خواندن آن،

. سهال بهه درازا کشهید    8جنگ عراق و ایران ، اگر زد و خوردها و درگیری های شدید مرزی را نیز بهه آن بیفهزاییم ، بهیء از    

ظههر روز   12براساس تاریخ رسمی که از سوی مراجع بین المللی نیز پذیرفته شده است ، می توان گفت که جنهگ از سهاعت   

 .بدون وقفه ادامه داشت  7/8/1988روز  24تا ساعت  1981سپتامبر  22

با پایان جنگ ، صدام پشت تریبون میدان پیروزی بغداد ایستاد و در حالی که عبای مشکی رنگ تابستانی و لباس سنتی عربهی  

مهی کهه   بر تن داشت ، در جشن های بزرگی که در حوالی کاخ ریاست جمهوری آغاز شده بود و در جمع هزاران نفهر از مرد 

گهویی کهه یهک میلیهون     . به همین مناسبت گرد هم آمده بودند، با فریبکاری تمام شرکت کرد؛ گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است 

میلیهارد   317میلیارد دالر بدهی بر جای نمانهده و گهویی کهه     111بر جای نمانده ، گویی که ( کشته ، زخمی و معلول )قربانی 

میلیارد دالر موادی کهه بهه صهورتهای     11گویی که . در اختیار داشت ، از بین نرفته است  دالر ذخایر ارزی که پیء از جنگ

مختلف وجود داشت و در طول جنگ به هدر رفت ، وجود نداشت و گویی که ده هها میلیهارد دالر، بهه دنبهال متوقهف شهدن       

بهین رفتهه بهود، بهار دیگهر خهود را نمایهان         گویی که کینه ورزی هایی که در اثر مرور زمان از. صادرات نفتی ضرر نکرده ایم 

گویی که نه بیوه ای در کشهور هسهت و   . هزار نفر اسیر نشده اند و مبانی جامعه متزلزل نشده است  61نساخته است و انگار که 

 .هایی است که صدام از آنها به خوبی آگاه است اینها واقعیت . نه یتیمی و نه عقب ماندگی عمومی 

که در این میدان حضور به هم رسانیده و برای این رهبر فریاد سرمی دادند، اطالعهی از آمارههای مربهوط بهه      افراد ساده لوحی

دیوار آهنین دورتادور آنها را فراگرفته و نمی دانند که چگونه از قطار حرکت جههانی عقهب   . فجایعی که به بار آمده، نداشتند

ه های تلویزیونی ممنوع است ، سفر به خارم بسهیار کهم صهورت مهی گیهرد و      مانده اند؛ استفاده از آنتن های ماهواره ای شبک

برای این مهردم ، مقهدر شهده    . ارسال پارازیت بر روی بسیاری از شبکه های رادیویی ، به صورت همیشگی و مستمر ادامه دارد

سهوی صهدام باشهد، خانهة آنههانیز       اتومبیلی که یک عراقی سوار می شود، بایهد هدیهه ای از  . نه چیزی ببینند و نه چیزی بشنوند

 .هدیة صدام باشد و حتی لباس هایشان نیز از سوی صدام اهدا گردد

تمایهل صهمیمانه و   ( در جشهن پایهان جنهگ    )هرچند که مردم ساده لوح اطالعات کمی داشتند، ولی با فریادها و رقصیدنشهان  

 .ر اعالم داشتندانسانی خود را برای توقف خونریزی و نابود شدن تاسیسات حیاتی کشو
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اتی است که بر جبین تاریخ ایهن مهرز و   رنچه که ازمررو این رویدادها نتیجه می گیریم تاریخ است که ثبت شده است و خاطآ

جنبه دارد جنبهه ای ظهاهری   دو بوم نقء بسته است و اینک به نگاهی به گذشته در می یابیم جنگ از هر منظری که نگاه شود 

ولی انچهه  . ،جنگ هر چه بود تمام شد و اینکه اجتناب پذیر بود یا نه بحث جدای است  امطلوب و جنبه ای معنوی و خشن و ن

که در تاریخ ثبت شده رشادت مردان و زنانی است ،ایرانی ، ساده و بی تکلف که صادقانه در جنگی نابرابر بها کلیهه قهدرتهای    

ی از ایهران جهدا مهی شهد ،     شه از سالیان دراز که بعد از هر جنگی قسهمتی و بخ جهانی متخاصم دسته و پنجه نرم کردند ، و بعد 

تظلهم ایرانیهان   شاید این پیام مهم جنگ باشد یعنی پایان . سربلندی عاید ایرانیان شد و وجبی از خاک ایران به کسی داده نشد 

و مهرم داخلهی ایهران صهحه گذاشهته       اوضاع و احوالی که همگی دنیا بر آشوب و هرم رد ،و شروعی تازه در عرصهت جهانی 

بودند و شروع جنگ عراق را پایانی برای ایران می دانستند ورقها برگشت و بار دیگر در تاریخ این ملت بزرگ بها ایسهتادگی   

ایهن اسهت تهاریخ و ایهن اسهت      جاودانهه مانهد ،   و . و فدارکاری همه اقشارش بار دیگر قامت در تاریخ راسهت کهرد و ایسهتاد    

 .بر شمشمیر عریان  و ایمان و این است پیروزی عقیدهایستادگی 
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 مطلبمنابع استفاده شده در تدوین 

 :که خود از نابع ذیل استفاده کرده است از هزاران هزار نرم افزار سازمان بسیج دانء آوزی و فرهنگیان 

 ناگفته های جنگ 

 پایان جنگ 

 67گذر از بحران 

 آغاز تا پایان 

 جنگ  پرسء های اساسی

 ایالم در جنگ 

 کارنامه توصیفی عملیات های دفاع مقدس 

 تنبیه متجاوز 

************ 

 مجالت پیام انقالب 

 مجالت امید انقالب 

 مجالت نگین ایران 

************ 

 مرکز نشر الکترونیک سپاه پاسداران انقالب اسالمی -مجموعه سی دی ها و سایت حماسه 
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