
 

0Fالمبين عمليات فتح

∗ 
 مقدمه

المبين با شركت ريزي و با نام عمليات فتحطرح 2نبردي كه تحت عنوان عمليات كربالي 
نيروهاي زميني و هـوايي ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي،          

روز در منطقـه   8بـه مـدت    1361نيروهاي بسيج مردمي و جهادگران پرتالش در شـروع سـال   
عمومي دزفول شوش (غرب كرخه) انجام شد يكي از كوتاهترين، موفق ترين، كم تلفات ترين و 

را بـر دشـمن متجـاوز وارد سـاخت و او را وادار     سـنگين  ترين عملياتي بود كه ضربات هماهنگ 
 سـرافكندگي تـرك نمـوده، راه   نمود كه قسمت عمده و حساسي از سـرزمين ايـران عزيـز را بـا     

فراهم نمايد و رزمندگان دلير و شجاع ايران را به فشار بي وقفـه و بـي   را شكستهاي بعدي خود 
 .ازي ساير مناطق اشغالي بيش از پيش ترغيب نمايدامان خود جهت آزاد س

 

 مشخصات منطقه عمليات
كيلومتر مربع وسعت داشت كه محدود بود  از  2500المبين حدود  منطقه عمليات فتح

 شرق به رودخانه غير قابل عبور كرخه 
هاي جنوبي ارتفاعات كبير كوه ( تيشه كن، ممله، علي كشت، شاوريه از شمال به دامنه

 و اسكندر خندان) 
 از غرب به ارتفاعات ميشداغ، تينه و عين خوش

 از جنوب به دشت چهيال 
 

1Fعوارض حساس

1 
، تپه شاوريه كه جاده مواصالتي  350ارتفاعات علي گره زد، تپه چشمه، سپتون، تپه  :الف
 انديمشك به عين خوش را كنترل مي نمايند. حساسمهم و 

                                                 
  ستاد محسن شاهان بهبهاني 2. به قلم: سرتيپ∗
اي كه تصرف يا كنترل آن مزاياي قابل مالحظه اي براي طرفين متخاصم فراهم  عارضه حساس عبارتست از محل يا نقطه.  ۱

 .آورد
 



ابوصليبي خات (رادار) كه با تصرف آن جاده حساس و حياتي انديمشك به  ارتفاعات ب:
 گرديد. و تير متجاوز خارج مي ديداهواز از 

عين خوش، تنگ ابو غريب و برقازه كه تصرف آنها تدارك و عقب نشيني  ارتفاعات :پ
 را مشكل و يا به كلي قطع مي نمود. متجاوزنيروهاي 

ارتفاع رقابيه و تنگ رقابيه و ارتفاعات ميشداغ كه تصرف آنها باعث بسته شدن عقبه  :ت
 نتيجه وادار نمودن متجاوز به اسارت و يا انهدام مي گرديد. ودردشمن 

 هاي كرخه و دويرج   رودخانه  روي: پلهاي ث
 

2Fمعابر وصولي

1 
-زد، به دچه ميگرهل كرخه شروع و پس از گذشتن از تپه عليمعبري كه از پاي پ: الف

رود و شاخه ديگر آن  دو شاخه شده يك شاخه به تنگ ابو غريب چاه نفت مي آنجارسد و از 
 پس از گذر از دشت عباس، به طرف دهلران و مهران ادامه مي يابد.

خات، تپه چنانه معبري كه از شوش شروع شده و پس از گذر از ارتفاعات ابوصليبي :ب
 گردد.به برقازه و از آنجا به فكه (مرز مشترك) ختم مي

معبري كه از عبدالخان (واقع در مسير جاده اهواز به انديمشك) شروع و پس از گذر  :پ
 گردد.، بيت شايع، از تنگ رقابيه به معبر قبلي متصل و به فكه ختم ميكرخه رودخانهاز 

 

3Fموانع

2 
 الف: رودخانه كرخه 

 باشد. ارتفاعات ميشداغ كه مانع حركات از شرق به غرب ميب: 
 پ: باتالق واقع در جنوب غربي ارتفاعات ابوصليبي خات

 .سازدارتفاعات شمال منطقه كه در اكثر نقاط حركات خودروها را با مشكل جدي مواجه ميت: 
 شود. ث: تپه هاي رملي لخيضركه مانع حركات خودروهاي چرخدار مي

 باشد. تينه ( از شرق به غرب ) مانع حركات خودروي مي ج: ارتفاعات

                                                 
معبر وصولي عبارت است از مسيري كه يك نيرو با استعداد معين به منظور وصول به يك هدف يا عارضه حساس  .1

 بتواند درآن مانور نمايد.
هاي  . هر نوع عارضه ، حالت خاصي از خاك ، آب و هوا و به طور كلي هر عاملي بجز قدرت آتش كه بتواند حركت يگان2

 وقف نمايد مانع ناميده مي شود كه ممكن است طبيعي و يا مصنوعي باشد.نظامي را كند ، كاناليز، ويا مت



 هاي متجاوز و خودي در غرب رودخانه كرخه چگونگي استقرار يگان
 ) 31/6/59هاي متجاوز و خودي در شروع تهاجم ( الف: استقرار يگان

اقدام به حمله سرتاسري  1/7/59روز  0330در ساعت  3ارتش عراق با سپاه  . متجاوز:1
تيپ در  5لشكر مكانيزه ) و 2لشكر زرهي و 3لشكر (  5متجاوز با بكار بردن  3سپاه  .نمود

 1استان خوزستان (منطقه جنوبي عمليات ) تالش اصلي را به عهده داشت و لشكرهاي 
 6در قسمت شمالي استان خوزستان با عبور از خط مرز پس از  3زرهي سپاه  10مكانيزه و 

اما با  ،هاي كم رودخانه كرخه رسانده و در آنجا با جانفشاني يگان روز تالش بي وقفه خود را به
 اعتقاد به حفظ اين آب و خاك مجبور به توقف شدند به شرح زير :

زرهي در شمال منطقه با چهار تيپ از غرب دهلران تا رودخانه رفائيه  10ـ لشكر 
نطقه تا شمال مستقر كه از غرب دهلران تا شرق دشت عباس به صورت پوشش و ازاين م

 رودخانه رفائيه در مواضع پدافندي قرار گرفت 
تيپ مستقر و  5مكانيزه ازجنوب رودخانه رفائيه تا تپه هاي ميشداغ با  1ـ لشكر 

پدافند از منطقه را سازماندهي نمود كه بيشترين تالش خود را جهت حفظ و نگهداري 
 ارتفاعات ابو صليبي خات صرف نمود.

هم تنها با  هاي زير آن لشكر زرهي و مكانيزه متجاوز يگان 2در مقابل  . خودي:2
 درصد قرار داشتند. 60استعدادي حداكثر در حدود 

 زرهي مستقر در عين خوش و تپه علي گره زد 92زرهي لشكر  2ـ تيپ
 زرهي  92سوار زرهي لشكر  283ـ گردان 

 زرهي شيراز مستقر در چنانه  37ـ گروه رزمي 
 تغيير نام داد) 21مركز (بعداً به لشكر  2اده از لشكر پي 138ـ گروه رزمي 
 تغيير نام داد) 21مركز (بعداً به لشكر  2پياده از لشكر  141ـ گروه رزمي 

 

هاي خودي و متجاوز در مواضع پدافندي (قبل از اجراء عمليات  يگان اسامي ب:
 المبين) فتح

 . خودي:1
 هوابرد 55تيپ      -خرم آباد  84ـ تيپ      پياده 77ـ لشكر     پياده  21ـ لشكر  



 . متجاوز:2
  هاي تقويتي در مواضع مربوطه زرهي و ساير يگان 3مكانيزه تقويت شده با لشكر  1لشكر ـ 

 زرهي. تقويت شده باچندين تيپ زرهي، مكانيزه، پياده و جيش الشعبي 10ـ لشكر 
 

 )1360آبان ماه الي پايان اسفند ماه  19: (از مرحله طرح ريزي
عمليات ثامن االئمه(ع) با هدف شكستن حصر آبادان آغاز و  1360در پنجم مهرماه سال 

با موفقيت به پايان رسيد و نيروهاي عراقي از شرق رودخانه كارون و سر پل اشغالي به غرب 
مهرماه كه فرماندهان ارشد عمليات جهت  7رودخانه كارون رانده شدند. در بعد از ظهر روز 

ش موفقيت آميز عمليات انجام شده قصد شرفيابي به حضور رهبر كبير انقالب و عرض گزار
فرماندهي كل قوا را داشتند، هواپيماي حامل آنان در منطقه كهريزك بعلت نقص فني سقوط 

نمايد و پنج نفر از فرماندهان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي  مي
ر پي اين حادثه ناگوار كادر فرماندهي رده باالي ارتش دچار تغييراتي به شهادت مي رسند. د

شد كه از آن جمله انتصاب سركار سرهنگ توپخانه علي صياد شيرازي كه در آن زمان 
 .فرماندهي عمليات شمال غرب را به عهده داشتند به سمت فرماندهي جديد نيروي زميني بود

به جبهه هاي جنگ اختصاص داده و به اين  ايشان پس از انتصاب، تالش اصلي خود را
جهت در قرارگاه مقدم نزاجا در جنوب حاضر و شخصأ هدايت عمليات در جبهه جنوب را 
بعهده گرفته و دكترين جديد نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران را كه به تصويب 

 شوراي عالي دفاع رسيده بود باين شرح اعالم نمود.
 .اي وسيع بر عمليات آفندي محدود و عمليات پدافنديندي در جبههـ تقدم اجراي عمليات آف

ـ همكاري بسيار نزديك و برادرانه بين رزمندگان ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه 
 پاسداران انقالب اسالمي. (تركيب مقدس)

براي رسيدن به تدبير يكم نياز به طرحريزي هاي دقيق، حساب شده و كارشناسانه 
اي تحقق اين هدف يكي از اقدامات اوليه ايشان دستور اعزام استادان دانشكده بود، كه بر

هاي جنوب و غرب جهت طراحي هاي عمليات آتي بود كه تقدم  فرماندهي و ستاد به قرارگاه
پاكسازي خاك مقدس جمهوري «نوب جهت اجراي مأموريت واگذاري آن در منطقه ج



با انهدام و يا وادار كردن آنان به عقب نشيني و  اسالمي ايران از لوث وجود نيروهاي عراقي
 »تأمين مرز بين المللي است. 

در اجراي دستور فوق استادان دانشكده فرماندهي و ستاد پس ازرهائي از مأموريت هاي 
محوله (عمدتاً در پست هاي فرماندهي نيروهاي زميني و هوائي ارتش مشغول انجام وظيفه 

مهرماه و اواسط آبانماه به منطقه عزيمت و در قرارگاه مقدم نزاجا بودند) در دوسري در اواخر 
 در جنوب خود را به فرماندهي نيروي زميني معرفي نمودند.

اولين جلسه توجيهي با شركت افسران ستاد قرارگاه مقدم  1360آبانماه  18در روز 
ماندهي نزاجا نفر از استادان دانشكده فرماندهي و ستاد در حضور فر 5نزاجا در جنوب و 

كيلومتري خوزستان كه به سه منطقه نيمه مستقل به شرح  300تشكيل و با توجه به جبهه 
 زير تقسيم شده بود:

 ـ منطقه جنوبي (منطقه خرمشهر ـ آبادان)
 ـ منطقه مياني (منطقه اهواز ـ سوسنگرد)

 ـ منطقه شمالي (منطقه غرب دزفول ـ شوش)
 به بعد) 1به نام كربال نامگذاري شود. (ازتصميم گرفته شد سري عمليات آينده 

، تقدم بعدي 1تقدم طرحريزي و اجراي عمليات ابتدا به منطقه مياني با نام كربال 
و باالخره تقدم بعدي به منطقه  2به منطقه شمالي (غرب دزفول ـ شوش) با نام كربال 

 داده شد. 3جنوبي (خرمشهر ـ آبادان) با نام كربال 
هائي در دست بررسي  مناطق عملياتي (شمالغرب و غرب) نيز طرحريزيهمزمان در ساير 

 بود اما تالش اصلي نيروهاي مسلح به جبهه جنوب (سه منطقه ياد شده) داده شده بود.
در ابتدا بنا بود كه سه عمليات بطور همزمان طرحريزي و با تقدم به مرحله اجراء در 

 2و كربال 1صميم گرفته شد تنها عمليات كربال آيد اما بدليل كمبود افسران طراح اجباراً ت
 بطور همزمان طرحريزي و با تقدم داده شده اجراء گردد.

(سرهنگ پياده ستاد محسن شاهان، سرهنگ توپخانه ستاد  2گروه طرح ريزي كربال
نصرت اله معين وزيري، سرهنگ زرهي ستاد علي موسوي زادگان) همزمان با گروه طراح 



شناسايي از روي نقشه و منطقه نموده و با حضور در مواضع پدافندي با اقدام به  1كربال
 منطقه، زمين، دشمن و نيروهاي خودي آشنائي كامل پيدا نمودند.

فرماندهي نيروي زميني راهنماي طرح ريزي خود را به شكل يك  1360آبانماه  25در 
 ح زير است:يادداشت اداري به گروه طراح ابالغ نمودند كه قسمتي از آن به شر

 آماده گردد. 1بايستي همزمان با طرح كربال  2ـ طرح كربال  
 ـ نيروهاي عمل كننده عبارتند از: 
 هاي تحت كنترل عملياتي آن و يگان 21لشكر   
 هوابرد شيراز 55تيپ   پياده خرم آباد 84تيپ   

زمان شود) چون در آن  پياده (نحوه رهائي در مالحظات بعدي اشاره مي 77لشكر 
 لشكر در منطقه آبادان مستقر بود.

 زرهي (تمام يا قسمتي از آن لشكر) 92لشكر  
بدنبال راهنماي طرح ريزي فرماندهي نزاجا افسران طراح و افسران ستاد با تالش فوق 

 28العاده اقدام به تهيه برآوردهاي خود نمودند كه برآورد اطالعاتي ركن  دوم در تاريخ 
 ر شد.آبانماه تهيه و منتش

ماده اي (مأموريت ـ منطقه عمليات ـ وضعيت دشمن ـ توانائيهاي  5در اين برآورد 
 دشمن ـ نتيجه) نقاط ضعف و برجسته دشمن چنين مطرح شده بود:

 

 نقاط ضعف
دشمن به علت طوالني شدن مدت زمان جنگ روحيه خود را از دست داده و توان     

كرده است در نتيجه راه كار احتمالي دشمن پدافند در  رزمي آن كاهش فوق العاده اي پيدا
 باشد. منطقه و حداكثر انجام تكهاي محدود بمنظور بر هم زدن طرحهاي عملياتي آتي مي

 

 نقاط برجسته دشمن
 48ساعت و حداكثر تا  3هاي احتياط خود (زرهي و مكانيزه) از  قدرت جابجائي يگان      

 باشد. ساعت مي



 2) طراحان عمليات كربال1(سه روز قبل از عمليات كربال 1360سال  آذرماه 5در روز 
برآورد وضعيت عملياتي جامعي را تهيه و به فرماندهي نزاجا ارائه نمودند كه در يازدهم 

) فرماندهي نزاجا تصميم خود را به شرح زير اعالم كه  1آذرماه (در بحبوحه عمليات كربال
 گذرد.عيناً از نظر شما مي

 

 نوشت فرماندهي نزاجا :پي 
 بسمه تعالي

 طرح كلي خوبي است از تهيه كنندگان متشكرم .1
در مورد انتخاب راه كار هنوز به اطالعات الزم از منطقه و دشمن و تغييرات  .2

) و باالخره مقدار نيروئي كه پس از 1احتمالي استعداد دشمن (متناسب با موفقيت در كربال 
بكار بريم نرسيده ام، لذا ان شاء ا... در فرصتي  2مي توانيم در عمليات كربال 1 عمليات كربال

هاي  ه خود را اعالم مي كنم (به هر صورت براي پيگيري جدي يگانكه دست دهد نظري
 عمل كننده، راه كار يكم را ابالغ كنيد) 

هاي عمل كننده و پيگيري خود را نسبت به تسريع  يگان 3تماس خود را با ركن  .3
 11/9/60سرهنگ صياد شيرازي        در جابجائي ها افزايش دهيد.

 

4Fده در برآورد وضعيت عملياتياينك دو راه كار پيشنهاد ش

  1شماره 1
 راه كار يكم

هوابرد به منظور انهدام  55پياده و  84هاي زرهي و تيپ 92پياده و  77و21تك با لشكرهاي 
 خات و تپه هاي شمال و غرب چنانه و تنگ رقابيهزد، ابوصليبيگرهدشمن با تأمين ارتفاعات علي

  راه كار دوم
هوابرد به  55پياده و  84زرهي و تيپ هاي  92ياده و پ 77و  21تك با لشكر هاي 

منظور انهدام دشمن با تأمين ارتفاعات عين خوش، علي گره زد، ابوصليبي خات، تپه هاي 
 شمال و غرب چنانه و تنگ رقابيه.

                                                 
تجزيه و تحليل راههاي كار ـ 3ـ وضعيت و راههاي كار 2ـ مأموريت 1 :. يك برآورد وضعيت عملياتي شامل1

 اختصار)ـ پيشنهاد مي باشد را جهت آگاهي شما در زير مي آوريم (بطور 5ـ مقايسه راههاي كار خودي 4طرفين    



خوش همانطور كه مالحظه مي كنيد، اختالف اين دو راه كار در تصرف ارتفاعات عين
 .باشد مي

با موفقيت به پايان رسيد و تمام  1روز عمليات كربال  22آذرماه پس از  30در تاريخ 
5Fداده شد كه بالفاصله طرح عملياتي 2تالش ها به جبهه عمليات كربال 

 2كربال  1شماره  2
كميسيوني در دو  13/11/60از انتشار آن جلوگيري شد. در تاريخ  15/11/60تهيه كه تا 

روه طراح، فرماندهان و عناصر عملياتي و اطالعاتي مرحله صبح و بعد از ظهر با شركت گ
هاي ارتش و سپاه تشكيل كه پس از بحث و بررسي و موافقت كلي با طرح عملياتي  يگان

 نكات زير نيز مورد تأكيد قرار گرفت.  2كربال  1شماره 
 اجتناب از تك هاي جبهه اي و دور زدن دشمن با استفاده از تكهاي جناحي -
 والني شدن عمليات اجتناب از ط -
 استفاده از روحيه تهاجمي نيروهاي رزمي در ساعات اوليه تك  -
ـ سپاه) خود را آغاز نمايند: 14قرارگاه به شرح زير از روز  5 -  بهمن ماه فعاليت مشترك (ارتش 

 مستقر در منطقه عمومي شوش 2كربال  مركزيقرارگاه 
 پياده در دزفول  21قرارگاه تاكتيكي لشكر 
 پياده در هفت تپه 77قرارگاه تاكتيكي لشكر 
 زرهي در دشت آب  92قرارگاه تاكتيكي لشكر 

  زرهي در لزه 92لشكر  2قرارگاه تاكتيكي تيپ
 

 هوابرد در بيت شايع 55قرارگاه تاكتيكي تيپ
را به اجرا  2هاي تابعه آماده مي شدند تا هر چه زودتر عمليات كربال  در زمانيكه يگان

در آورند متجاوز با هدف به تأخير انداختن و جلوگيري از اجراي اين عمليات درگيري 
سختي را درتنگ چزابه بوجود آورد كه تا حدودي هم موفق شد اما هيچگاه نتوانست اراده 

بيرون راندن متجاوز از سرزمين هاي اشغالي متزلزل نمايد تا اينكه در  محكم رزمندگان را در
(سرهنگ علي صياد  2بر مبناي توافق فرماندهي مشترك عمليات كربال  1360اسفند ماه  7

                                                 
 . وضعيت، مأموريت، اجراء، پشتيباني خدمات، فرماندهي و مخابرات2



شيرازي و برادر محسن رضائي) فرماندهي نزاجا طي يادداشتي خواستار تغييراتي در طرح 
 هم آنها عبارت است از:شدند. كه ا 2كربال  1عملياتي شماره 

 كليه عمليات در يك مرحله اجراء شود.  -
 ذوالفقار از غرب احضار و تصرف تپه شاوريه به او واگذار شود 58تيپ  -
زرهي و  92زرهي لشكر  2قرارگاهي بنام قرارگاه قدس تشكيل و با زير امر گرفتن تيپ -
 .عين خوش را بعهده بگيرد تيپ از سپاه مأموريت تصرف و تأمين 2خرم آباد و  84تيپ 

هوابرد را در منطقه رقابيه در كنترل عملياتي گرفته و  55) تيپ -زرهي ( 92لشكر  -
 مأموريت در آن منطقه را به عهده بگيرد.

پنج قرارگاه مشترك به شرح زير تشكيل و هدايت عمليات در مناطق ذكر شده را به 
 عهده خواهند داشت.

اه مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران ـ قرارگ 2. قرارگاه كربال1
 انقالب اسالمي.

 . قرارگاه قدس ـ منطقه دشت عباس و عين خوش 2
 . قرارگاه نصر ـ منطقه غرب پل نادري و شمال غربي رودخانه رفائيه 3
 . قرارگاه فجر ـ منطقه غرب شوش و جنوب غربي رودخانه رفائيه 4
 تنگ رقابيه و غرب چنانه. قرارگاه فتح ـ منطقه 5

 
 

طرح عملياتي  1360با توجه به مطالب صفحات قبل سرانجام در دهه دوم اسفند 
 هايارسال گرديد مستخرجه نفع هاي ذي (تجديد نظر شده) تهيه و به يگان 2كربال  2شماره 

 :شود باشد در زير آورده مي از آن كه مورد نياز اين آموزش مي
 

 سازمان رزمي
 : 2قرارگاه فرماندهي عمليات كربال 

 قرارگاه قدس شامل :



ثاراهللا، تيپ  41امام حسين (ع)، تيپ  14، تيپ 92زرهي لشكر  2پياده، تيپ  84تيپ 
 ايالم، گردان مستقل حضرت علي اكبر 

(توضيح اينكه تيپ ايالم و گردان مستقل حضرت علي اكبر هيچگاه در منطقه قرارگاه 
 د)قدس بكار برده نشدن

 قرارگاه نصر شامل : 
 محمد رسول اهللا 27سپاه دزفول تيپ  7ذوالفقار، تيپ  58پياده، تيپ  21لشكر 

 قرارگاه فجر شامل:
 امام سجاد (ع) 35قم، تيپ  17المهدي، تيپ  33پياده، تيپ  77لشكر 

 

 قرارگاه فتح شامل :
 نجف  8فجر، تيپ  46كربال، تيپ  25هوابرد، تيپ  55زرهي (ـ) تيپ  92لشكر 

 زرهي (احتياط)  37تيپ    2در كنترل قرارگاه كربال 
 يگان هوانيروز   توپخانه  33گروه 

 
 

 مأموريت 
در ساعت (س) روز (ر) به منظور انهدام دشمن در منطقه  2فرماندهي عمليات كربال  

 ،ابوصليبي خات (رادار) ،علي گره زد ،عمومي دزفول ـ شوش تك نموده ارتفاعات عين خوش
شود بنا  نمايد و آماده مي تنگ رقابيه و ارتفاعات غرب چنانه را تأمين و در منطقه پدافند مي

 به دستور تك را به سمت غرب جهت تأمين خط مرز ادامه دهد. 
 

 المبينيادداشت شهيد علي صياد شيرازي به طراحان عمليات در مورد فرماندهي عمليات فتح
 گردد: به ترتيب زير هدايت مي 2 ) اين عمليات از قرارگاه كربال1(

رهبر حقيقي اين عمليات سرنوشت ساز همچنان به عهده حضرت ولي عصر  -الف
باشد كه براي حفظ وحدت فرماندهي مسئوليت فرماندهي و هدايت عمليات  (عج) مي

 گيرم. را با توكل به خدا شخصاً به عهده مي



به نام (اهللا) و رزمندگان چون جنگ و رزم ما در راه اسالم است پيروزي آن  -ب
 رسد. ( انشاء اهللا ) اسالم به ثبت مي

اولين برنامه ما بعد از پيروزي مراسم شكرگزاري همه رزمندگان اسالم است در  -پ
 درگاه خداوند متعال *******************

 فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران سرهنگ توپخانه علي صياد شيرازي
 

 61تا  روز يكم فروردين سال  2دهاي مهم پس از انتشار طرح عملياتي تجديد نظر شده كربالرويدا
 گانه 5هاي  الف ـ خاتمه جابه جايي ها و گشايش قرارگاه

زرهي به منطقه لزه (شمال  92لشكر  2دستور حركت تيپ  15/12/60ب ـ در تاريخ 
قه بسيار نامناسب بود به ) در شرايطي صادر گرديد كه وضعيت جوي منط350غربي تپه 

كه پرسنل آن خسته و توان  نحوي كه تيپ مذكور در آخرين روزهاي اسفند در حالي
 اي تقليل يافته بود در محل مأموريت خود مستقر گرديدند.  رزميشان به ميزان قابل مالحظه

  24/12/60پ ـ در تاريخ 
هاي منطقه لزّه در حوالي چاهنفر افسر و درجه دار در  10قرارگاه قدس تنها با حدود 

 كار خود را آغاز و اعالم  موجوديت نمود. نفت بيات
 قرارگاه نصر در تپه سپتون 

 قرارگاه فجر در جنوب غربي شوش 
 هاي تاكتيكي خود مستقر گرديدند. قرارگاه فتح در شمال بيت شايع در قرارگاه

ار جاده راه آهن ) مسقر و در شمال شرقي شوش ( كن 2و باالخره قرارگاه مركزي كربال 
 آماده براي هدايت عمليات گرديد 

تابي مي  در حالي كه تمام فرماندهان و رزمندگان پرتوان ما براي شروع عمليات بي -ت
كردند و همگان عزم و اراده آهنين خود را در جهت بيرون راندن دشمن ازخاك ميهن 

 اسالمي جزم كرده بودند. 
ين عمليات برده و به منظور برهم زدن سازمان و جلوگيري پي به اجراي اكه متجاوز  

در مناطق عملياتي قرارگاه فجر (شلش و  60اسفند ماه  29از اجراي كامل عمليات در شب 
  .اي زد انگوش) و در قرارگاه فتح (منطقه رقابيه) دست به تك هاي مختل كننده



ردين ماه تصميم به اجراي روز يكم فرو 1930با توجه به نامگذاري، سرانجام در ساعت 
ها اعزام تا ضمن ابالغ زمان اجرا و رمز عمليات به  عمليات گرفته شد و افسران طراح به قرارگاه

 .هاي تابعه كار نظارت بر عمليات و برقراري ارتباط با قرارگاه مركزي را به عهده بگيرند قرارگاه
 

المبين پيام اعالم زمان  فتحبه نام عمليات  2مطالب فوق از اين لحظه عمليات كربال 
 تك و رمز عمليات به شرح زير بود :

 0030از قرارگاه كربالبه قرارگاه هاي قدس، فجر، نصر، فتح ساعت (س) روز (ر) ساعت «
 »بسم اهللا القاصم الجبارين يا زهرا (س) خواهد بود رمزتعيين و شروع عمليات با  2/1/61روز 

 

 )1361فروردين ماه  10تا  2اجراء و هدايت عمليات ( 
 المبين (روزهاي دوم و سوم فروردين) الف ـ مرحله يكم عمليات فتح

هاي قدس و نصر با غافلگيري كامل تك خود را  فروردين ماه قرارگاه 2روز  0030در ساعت 
آغاز، دشمن را مورد هجوم قرار داده و به سمت هدف هاي از پيش تعيين شده حركت نمودند به 

قرارگاه قدس موفق شد پل چيخواب، پادگان عين خوش، ارتفاعات عين خوش قسمتي طوري كه 
از جاده، مواصالتي دچه به عين خوش را تصرف ضمن وارد آوردن تلفات و ضايعات عمده حدود 

 نفر از قواي متجاوز را به اسارت درآورد كه با پاتكهاي موجي و ديوانه وار عراق مواجه گرديد. 1500
نيز موفق شد كوت كاپن ـ سرخه صالح ـ سه راه قهوه خانه ـ تپه چشمه ـ قرارگاه نصر 

نفر از قواي متجاوز  3000ـ و علي گره زد را تصرف و حدود 350تپه بلتا ـ تپه جفينه ـ تپه 
 را به اسارت در آورد.

هاي فجر و فتح نيز به تثبيت دشمن در مناطق محوله ادامه داده و ضمن به  قرارگاه
هاي دشمن  ردن شماري از نيروهاي دشمن توسط قرارگاه فجر تعدادي از تانكاسارت در آو

 توسط قرارگاه فتح مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند.
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 



ذكر اين نكته ضروري است كه قرارگاه قدس به دليل حساسيت منطقـه آن قرارگـاه بـراي    
هـاي  نشـيني نيروهـاي متجـاوز) مـورد پاتـك     دشمن (بسته شدن راه تداركات و احتماالً عقـب  

درپي و بي امان متجاوزين واقع گرديد كه در بعضي از مناطق نيـز مجبـور بـه از دسـت دادن     پي
قسمت هايي از منـاطق متصـرفي گرديـد. ب ـ مرحلـه دوم عمليـات (روزهـاي چهـارم، پـنجم          

 ششم و فروردين ماه)
روردين ماه نيروهاي متجاوز براي همانطور كه گفته شد از شروع روشنايي روز دوم ف

باز پس گيري منطقه حساس و حياتي عين خوش و دشت عباس قرارگاه قدس را زير فشار 
امان خود قرار دادند به طوري كه هر لحظه بيم آن مي رفت كه باز پس گيري پاتكهاي بي

به منظور  المبين را به مخاطره  اندازد لذا مواضع در منطقه قرارگاه قدس كل عمليات فتح
برداشتن فشار از روي قرارگاه قدس، فرماندهي قرارگاه كربال به قرارگاه فتح دستور داد در 

روز چهارم فروردين ماه تك نمايد و هدفهاي واگذاري را تصرف نمايد و به  0100ساعت 
زرهي موجبات الحاق با قرارگاه  37قرارگاه نصر نيز دستور داده شد با زير امر گرفتن تيپ 

 .س را فراهم نمايدقد
هوابرد  55صبح همان روز تيپ  0800تك قرارگاه فتح در ساعت مقرر آغاز و تا ساعت 

نجف موفق شدند ارتفاع ميشداغ، تنگ رقابيه و ارتفاع رقابيه را تصرف، تدارك و  8و تيپ 
عقب نشيني نيروهاي متجاوز را با مشكل روبه رو سازند و اولين ژنرال ارتش عراق را به 

ارت درآورند ولي متأسفانه درمنطقه دشت عباس موفقيت چنداني به دست نيامد و اس
زرهي متحمل تلفات سنگيني شدند ضمن آنكه پاتكهاي دشمن در تمام  2و  37تيپهاي 

مدت در منطقه قرارگاه قدس ادامه داشت اما آثار تزلزل در روحيه نيروهاي دشمن به وضوح 
 نمايان گرديده بود. 

 

 )61سوم عمليات ( هفتم فروردين ماه پ ـ مرحله 
خات و ايجاد مواضع هاي متجاوز در ارتفاعات ابوصليبي با توجه به تقويت يگان

درپي ( پدافند در عمق) قرارگاه فجر با تمام تالشي كه كرد قادر به درهم مستحكم و پي

يه و رسيدن كوبيدن اين مواضع نشد ضمن اينكه موفقيت قرارگاه نصر در شمال رودخانه رفائ



مكانيزه عراق اين موقعيت مناسب را در اختيار قرارگاه  1عناصر آن قرارگاه به جناح باز لشكر

مكانيزه عراق را در  1كربال گذاشت كه با طرحريزي يك عمليات احاطه اي يك طرفه لشكر 
 ارتفاعات ابوصليبي خات درهم بكوبد.

اي نصر و فجر با هم الحاق حاصل ه روز هفتم فروردين قرارگاه0945باالخره در ساعت 

نمودند و ماموريت آنها با موفقيت كامل به پايان رسيد و دشمن با تمام تالش در حال فرار از 
 منطقه بود كه گروه گروه به اسارت رزمندگان در آمدند.

 

 )  61ت ـ مرحله پاياني ( روزهاي هشتم و نهم فروردين ماه 

ابوغريب در شمال و تپه هاي دوسلك و برقازه در در پايان مرحله سوم هنوز تنگ 

 جنوب به تصرف رزمندگان در نيامده بود.
لذا در سحرگاه روز هشتم فروردين ماه كه دشمن در حال فرار از منطقه بود 

هاي نصر ـ قدس و فتح حركت خود را به منظور تصرف هدفهاي ياد شده شروع و  قرارگاه
دفهاي ذكر شده را كه توسط دشمن تخليه شده موفق شدند بدون درگيري عمده اي ه

بود به تصرف درآورند و عملياتي كه براي روز نهم طرحريزي و پيش بيني شده بود در 
روز هشتم بدون هيچگونه مشكلي اجراء و كليه اهداف تعيين شده تصرف و خط سرخ 

ها  ه يگانواگذار و بقي 77المبين به لشكر  تأمين گرديد. بالفاصله مسؤليت منطقه فتح
 راهي منطقه آبادان ـ خرمشهر شدند.  10/1/61جهت عمليات آزاد سازي خرمشهر از روز 

 

 المبين نتايج عمليات بزرگ فتح
 شوش -كيلومتر مربع از سرزمينهاي اشغالي غرب دزفول  2200الف ـ آزادسازي حدود 

مكانيزه عراق و  1زرهي از لشكر  51و  24مكانيزه و تيپهاي  17و  1ب ـ انهدام تيپهاي 

 12زرهي وارد آوردن آسيبهاي كلي به تيپهاي  10زرهي از لشكر  17مكانيزه و  24تيپهاي 
 پياده  11، 13، 93،15، 96، 99، 424، 505،423زرهي و تيپهاي  60و 

 پ ـ باال رفتن ميزان اتكاء به خداوند و خود باوري نيروهاي رزمنده



ـ شوش ـ پايگاه هوايي دزفول و جاده ت ـ خارج شدن شهرهاي دزفول ـ انديمشك 

 هاي متجاوز مواصالتي و استراتژيكي دزفول به اهواز از زير آتش توپخانه
ث ـ ايجاد اعتماد به نفس در تمامي رزمندگان به ويژه فرماندهان براي تداوم بخشيدن به 

 عمليات تهاجمي
شي روياي تغيير سرنوشت جنگ به نفع كشور جمهوري اسالمي ايران و فروپاج ـ 

  قادسيه صدام
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