
 

0Fالمقدس عمليات بيت

∗ 
 )3(طرح عمليات كربال

 قدمه م
) طراحي و به نام عمليات 3مليات آفندي بزرگي كه با رمز عملياتي (طرح كرباليع

خدمات رزمي هاي عمده رزمي، پشتيباني رزمي و پشتيباني  المقدس و با شركت يگان بيت
هاي سپاه پاسداران، جهاد  المي ايران و همچنين يگانسنيروي زميني ارتش جمهوري ا

سازندگي و نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي از تاريخ دهم ارديبهشت ماه تا سوم خرداد 
هاي موفق  در منطقه عمومي جنوب غربي خوزستان انجام گرفت از جمله عمليات 1361ماه 

عالوه بر آزادسازي مناطق  كهباشد. ي اسالمي در هشت سال دفاع مقدس مينيروهاي جمهور
ساز  بر نيروهاي متجاوز عراقي وارد  اي قاطع و سرنوشت مذكور به ويژه شهر خرمشهر، ضربه

ترين عمليات  نموده و عبور سريع و غافلگيرانه نيروهاي ما از رودخانه كارون يكي از برجسته
 مي در جنگ تحميلي ثبت گرديد.رزمي نيروهاي جمهوري اسال

رزمي رزمندگان جمهوري  اسالمي را  ، قدرت و تواناعتبار حيثيت، زادسازي خرمشهرآ
در جهان افزايش داده و نتيجه اين عمليات كارشناسان نظامي و دستگاههاي تبليغاتي جهان 

كنند. در هاي رزمندگان حماسه آفرين ما اعتراف  را وادار ساخت كه به پيروزي و توانايي
منطقه وارد عمل شده بودند در مصاف ن هاي ارتش متجاوز عراق كه در اي حاليكه اكثر يگان

با رزمندگان خستگي ناپذير ما، توان رزمي خود را از دست داده بوده و تعداد كثيري از 
نيروهاي دشمن كشته، زخمي و اسير شده بودند اين بار نيز متجاوز مانند عمليات 

 ين شكست خفت بار خود را عقب نشيني اختياري از منطقه و برمبنايالمبين، ا فتح
رحهاي تاكتيكي خود اعالم نمود كه بطالن اين مدعا بيش از هر كس، براي رژيم بعث و ط

 ارتش عراق روشن است.
 

                                                 
  ستاد مسعود بختياري 2. به قلم: سرتيپ∗



 شنايي با منطقه عملياتآ

توان منطقه عمومي غرب استان خوزستان را  ر بررسي جنگ تحميلي، بطور كلي ميد
ني و جنوبي اهاي عملياتي در اين جنگ به سه جبهه شمالي، مي عنوان يكي از صحنهبه 

كيلومتر عرض (از شمال تا جنوب استان) و  300تقسيم نمود. اين صحنه عملياتي داراي 
 كيلومتر (حد فاصل رودخانه هاي كرخه و كارون تا دجله و اروندرود) بود. 100عمق 

هاي  زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران و يگان ر سال دوم جنگ، با مشاركت نيرويد
نظور آزادسازي مناطق اشغال شده توسط دشمن عمليات مبسيج مردمي و سپاه پاسداران به 

آفندي بزرگي را طرحريزي و يكي پس از ديگري به مرحله اجرا در آوردند كه با موفقيتهاي 
 .اكثر مناطق اشغالي را تخليه نمايدبسيار همراه بود به طوري كه سرانجام متجاوز مجبور گرديد 

) آزاد 1360القدس (آذرماه  طريق ر صحنه عملياتي خوزستان، جبهه مياني با عملياتد
) منطقه غرب 1361المبين (فروردين ماه  گرديد و در جبهه شمالي با عمليات درخشان فتح
 شوش ـ انديمشك از لوث وجود دشمن پاك گرديد.

آزادسازي جبهه جنوبي (منطفه جنوب غربي اهواز تا المبين،  س از عمليات فتحپ
سالمي ايران قرار داشت. كه براي وصول به اين اخرمشهر) هدف نيروهاي رزمنده جمهوري 

 طرحريزي و به مرحله اجرا در آمد.  3هدف، عمليات آفندي كربالي 
به شكل يك چهار ضلعي به طور كلي محدود بود از شمال  3منطقه عملياتي كربالي 

به كرانه جنوبي رودخانه كرخه كور، از سمت خاور (مشرق) به رودخانه كارون، از جنوب به 
نطقه شرق بصره، وسعت اين منطقه حدود م رودخانه اروند رود و از سمت باختر (غرب) به

كيلومترمربع بوده و نيروهاي خودي و دشمن در يك جبهه يكصد و هفتاد كيلومتري  6000
نه كرخه كور (از هورالعظيم تا دب حردان) و كارون (از آب تيمور تا در سراسر كرانه رودخا

تقريباً فاقد  و خرمشهر) با يكديگر در تماس بودند. شكل كلي زمين منطقه به صورت بياباني
پستي و بلندي و عوارض مشخص بوده و عوارض حساس نظامي را به غير از شهرهاي 

مواضع پدافندي مستحكم و خاكريزهاي  كوچك و بزرگ منطقه مانند هويزه و خرمشهر
 دادند. متوالي دشمن تشكيل مي



ا معابر امتمامي منطقه به خاطر شكل بياباني آن، از ديدگاه نظامي قابل عبور و مرور بوده 
 :هاي ساخته شده در منطقه را مي توان به شرح زير دانست عمده وصولي در امتداد جاده

 معبر وصولي شرق بصره، شلمچه ـ خرمشهر ـ آبادان        ـ
 معبر وصولي شرق بصره، پاسگاه زيد، ايستگاه راه آهن حسينيه، اهواز ـ
 معبر وصولي شرق بصره، طالئيه، جفير ـ هويزه ـ سوسنگرد ـ
 ر وصولي شرق بصره، كوشك، جفير ـ پادگان حميد ـ اهوازبمع ـ
 

 قه گونگي تجاوز عراق در اين منطچ
پياده مكانيزه  5لشكر  31/6/59راق در ابتداي حمله عمومي خود به ايران در تاريخ ع

تقويت شده از سپاه سوم را از محور شلمچه و با مأموريت تصرف آبادان و خرمشهر در منطقه 
هاي  بعد با مالحظه پايداري شديد خرمشهر در مقابل تجاوز، يگان يوارد عمل نمود و اندك

ه سوم عراق از ساير معابر  اين منطقه وارد عمل گرديده و به سمت جفير، ديگري از سپا
يشروي نيروهاي متجاوز به طرف پپادگان حميد، اهواز، سوسنگرد وحميديه پيشروي نمودند.

گرديد و محاصره سوسنگرد نيز در هم شكسته  داهواز، توسط نيروهاي خودي با سرعت س
روز مقاومت دليرانه كه حماسه آن  36رمشهر پس از شده و اين شهر آزاد گرديد بخشي از خ

هاي متجاوز با عبور از  در تاريخ ميهن اسالمي ثبت گرديده است به اشغال درآمد و يگان
به تصرف آبادان نشده و ق رودخانه كارون در منطقه مارد آبادان را محاصره كرده بودند موف

مليات درخشان و پيروز ثامن ع ادر پايان سال اول جنگ سر پل دشمن در شرق كارون ب
 ابود گرديد.      ن) 5/7/1360االئمه(ع) (

 

 يروهاي گسترش يافته عمده دشمن درمنطقه عمومي جنوب غربي اهواز عبارت بودند از :ن
 رخه كور كمكانيزه تقويت شده در كرانه جنوبي  5لشكر  ـ
 زرهي تقويت شده در منطقه عمومي جفير  6لشكر  ـ
 زرهي تقويت شده در حوالي منطقه كوشك طالئيه 9لشكر  ـ
 زرهي تقويت شده در منطقه عمومي حسينيه  3لشكر  ـ



 پياده تقويت شده با تيپ هاي زرهـي، 11فرماندهي منطقه خرمشهر متشكل ازلشكر  ـ
لشعبي گسترش يافته در شهر خرمشهر، منطقه خرمشهر، اهاي جيش  مكانيزه و يگان پياده

 پل نو و شلمچه
 هاي احتياط در شرق بصره يگانـ 

 المقدس       طرح ريزي عمليات بيت
منطقه جنوبي خوزستان  اگر چه طرحريزي عمليات آفندي براي آزادسازي خرمشهر و

المبين در دستور كار  فتح تشكيل قرارگاه كربال و طرحريزي عمليات طريق القدس و همزمان با
مطالعات ابتدايي و اوليه هم انجام شده بود اما قرارگاه مزبور قرار گرفته بود و پاره اي 

المبين به  كه عمليات فتح 1361طرحريزي عمليات ياد شده عمالً از روز هشتم فروردين ماه 
تكميل طرح  همزمان و همگام با پيشرفت و پايان غرور آفرين خود رسيده بود آغاز گشت و

و  كيلومتر) 300فاصله حدود ه بي (بانتقال نيرو از جبهه شمالي به جبهه جنو ريزي، نقل و
قايقهاي هجومي براي عبور  ه ودطرا تهيه امكانات مورد نياز از قبيل آماده سازي پلهاي شناور،

شد. نظر به  از كارون و ساير نيازمنديهاي تداركاتي و پشتيباني از عمليات با سرعت فراهم مي
يه و آماده شدن براي اجراي ته اينكه فرمانده نيروي زميني ارتش سرعت در طرحريزي،

شدت آن را بعنوان يك عامل غافلگيري ه ب عنوان تدبير خود اعالم نموده وه عمليات را ب
كه  طوريه شده با تالش همه مسئولين با سرعت انجام ب دشمن پيگيري مي نمود، امور ياد

ماده بود و المبين همه چيز براي آغاز عمليات جديد آ ظرف يكماه پس از پايان عمليات فتح
 .ابالغ گرديد ها به يگان 10/2/61 المقدس  در راي عمليات بيتـبدين ترتيب زمان اج

 

 المقدس     مانور عمليات بيت
اي بود كه  المقدس در طرح تهيه شده شامل يك مانور چهار مرحله مانور عمليات بيت
سوي مرز، ه سر پل باز رودخانه كارون  و تصرف سرپل، ادامه تك از  به طور كلي شامل عبور

در عمل و به علّت وضعيتهاي  در شلمچه بود اما تك در منطقه شرق بصره و احاطه خرمشهر
وجود آمده، در مراحل سوم و چهارم تغييراتي درطرح تهيه شده انجام و كالً ه تاكتيكي ب

 عمليات در پنج مرحله به شرح زير انجام شد:



هاي نصر و فتح از رودخانه كارون و تك  قرارگاهعبور نيروهاي خودي در قالب  :مرحله اول
به دشمن و تصرف سرپل در كرانه باختري رودخانه، همزمان تك قرارگاه قدس در جبهه 

 )                                 10/2/61( رودخانه كرخه كور به منظور تثبيت دشمن در منطقه جفير
 سوي خط مرز وه ز سرپل تصرف شده بهاي نصر و فتح ا ادامه تك قرارگاه :مرحله دوم

 )16/2/61ادامه تالش قرارگاه قدس براي تثبيت دشمن در جبهه كرخه كور (
تالش قرارگاه قدس  هاي دشمن از منطقه عمومي جفير و عقب نشيني يگان :مرحله سوم

 )     18/2/61 و 17ممانعت از عقب نشيني آنها ( با دشمن و براي اخذ تماس مجدد
منظور احاطه ه هاي قرارگاه نصر در منطقه شلمچه و پل نو ب تك يگان :ممرحله چهار
 )20/2/61 و 19( خرمشهر از غرب

 )3/3/61 تا 1( در منطقه شلمچه و پل نو و فتح خرمشهر نهايي تك :مرحله پنجم 
 عمليات پوشش و المبين، قرارگاه فجر در منطقه فتح شايان ذكر است برابر طرح تهيه شده،

 11با موفقيت در روزهاي   182تاكتيكي را در منطقه فكّه با هدف تصرف تپه فريب 
 اجرا نمود. 12/2/61و

المقدس توسط چهار قرارگاه مشترك فجر توان گفت كه عمليات بيتاين ترتيب ميبه
جفير)، قرارگاه فتح  -المبين)، قرارگاه قدس (در منطقه كرخه كور(در منطقه عملياتي فتح

ين) و قرارگاه نصر (جنوب دارخوين) تحت فرماندهي قرارگاه مركزي مشترك (شمال دارخو
 ريزي، تهيه و اجرا گرديد.كربال طرح

 

 المقدس نيروهاي خودي شركت كننده در عمليات بيت
 ـ ارتش جمهوري اسالمي ايران 1

 الف ـ نيروي زميني 

 پياده 21لشكر 
 زرهي 92لشكر 
 زرهي 16لشكر 
 تكاور 58تيپ 
 نوهد 23تيپ 



 زرهي 37تيپ 
 77لشكر  3تيپ 

 كوپتر)فروند انواع هلي 95گروه رزمي (شامل  4در قالب  هوانيروز
  توپخانه  33و  22هاي  گروه
 مخابرات ، مهندس رزمي، گروه412مهندسي و گردان  422 گروه

 ب ـ نيروي هوايي

 عمليات پشتيباني نزديك هوايي ترابري نيرو و بار، تخليه مجروحين
 نيروي دريايي -پ

 -فروند قايق جميني با راننده 300پشتيباني از عمليات عبور از روخانه با واگذاري 
 داران دريايييگ گروهان غواصي و يگان تفنگ

 ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمي2
لشكر و تعدادي تيپهاي مستقل سازمان يافته  3نيروهاي بسيج مردمي كه در قالب  -الف

 قدس) -فتح -نصر( لشكرهاي .بودند
ي نيروي ها از عمليات يگان رزمي سازندگي عمدتاً به صورت پشتيباني مهندسي جهاد -ب

جبهه جهاد سازندگي در قرارگاه عملياتي  3در قالب و ارتشي كه آنها هم سپاه پاسداران زميني 
 .يافته بودند جنگ سازمان

 
 المقدس:                         دست آوردهاي نظامي عمليات بيت

 كيلومتر مربع 700مناطق آزاد شده در مرحله اول عمليات  ـ1
 كيلومتر مربع 400مناطق آزاد شده درمرحله دوم عمليات  ـ2
 كيلومتر مربع 3900مناطق آزاد شده درمرحله سوم عمليات  ـ3
 كيلومتر مربع 380عمليات مناطق آزاد شده درمرحله چهارم ـ4
 هويزه  ـكيلومتر مربع وشهرهاي خرمشهر 5400المقدس  مناطق آزاد شده درعمليات بيتـ 5
 نفر 19414تعداد اسراي دشمن حدود  ـ6
 نفر 16000تلفات دشمن : كشته و زخمي حدود ـ 7
 ضايعات وارده به دشمن (اقالم عمده) خسارات وـ 8

 (تاييد شده) فروند 60  هواپيما
       فروند 2  هلي كوپتر



 دستگاه 418  نفربر تانك و
 غنائم بدست آمده از دشمن (اقالم عمده)ـ 9

 فروند1   هلي كوپتر
  دستگاه 105  نفربر تانك و

 دستگاه 56   خودرو 
 

 سال دفاع مقدس 8هاي انجام شده در  المقدس در مقايسه با ساير عمليات هاي عمليات بيت ويژگي
 عمليات عبور از رودخانه براي اولين بار  ـ1
 زمان كوتاه طرح ريزي وآمادگي براي عمليات (يك ماه)  ـ2
 ارزش مناطق آزاد شده اهميت و ـ3
  سال دفاع مقدس 8رواني بيشتر نسبت به ساير عمليات  نظامي و ،دست آوردهاي ارزشمند سياسيـ 4
 كيلومتر مربع) 5400وسعت منطقه عمليات ( ـ5
 روز) 26مدت مداومت عمليات (ـ 6
ـ تعداد اسراي گرفته شده از دشمن و شدت تلفات و خسارات وارده به دشمن (حدود 7

 نفر) 19500
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