
 

 
 بخش دوم

 عمليات نظامي در منطقه عملياتي شمالغرب
 مقدمه

منطقه  كُرد  1359پس از به ثمر رسيدن انقالب شكوهمند اسالمي در سال  -الف
اسالمي ايران به منظور نشين غرب كشور دچار ناآرامي و عدم امنيت گرديد. نظام جمهوري 

بر قراري ثبات و آرامش در آن منطقه اقدام به تشكيل قرارگاه عملياتي موسوم به قرارگاه 
عملياتي شمالغرب نمود و بخشي از نيروهاي رزمنده مردمي همراه با نيروهاي موجود ارتش 

امنيت جمهوري اسالمي ايران در منطقه با كمك نيروهاي اعزامي نسبت به ايجاد ثبات و 
 داخلي اقدام نمودند.

بر عليه ايران آغاز كرد از ناراضيان كرد  1359كشور عراق كه جنگ تحميلي را در سال 
ايراني، براي عدم آرامش  منطقه كردستان حداكثر استفاده را نمود و ضمن حفظ مرزهاي 

تش ارخود در اين منطقه از عناصر ضدانقالب به انحاء مختلف پشتيباني به عمل آورد. 
پس از آغاز جنگ تحميلي بخشي از نيروهاي خود را به منظور  جمهوري اسالمي ايران

هاي نفوذي منطقه اختصاص داد.  برقراري امنيت و تأمين راههاي مواصالتي و كنترل  راه
 شرح اقدامات و عمليات انجام شده در مبحث مربوط به كردستان تشريح شده است.

گونه درگيري  الهاي اول و دوم جنگ تحميلي هيچدر منطقه عملياتي شمالغرب در س
اي بين ايران و عراق وجود نداشت. عمليات انجام شده در اين منطقه صرفاً  زميني عمده

 عمليات نامنظم داخلي  بر عليه شورشيان كرد بود.
از سال سوم جنگ، نيروهاي مسلّح ايران با توجه به اهداف استراتژي بازدارندگي، 

گيري از معارضين كرد  اخذ غرامت و فرسايش نيروهاي نظامي عراق) با بهره (تنبيه متجاوز،
عمليات گسترده، نيمه گسترده و محدود در طول نوار مرزي و در عمق  44عراقي حدود 

خاك كردستان عراق به اجرا درآوردند، هدف از عمليات آسيب رساندن به تأسيسات حياتي 
ايي از كردستان عراق و سپردن آن به نيروهاي و صنعتي عراق و همچنين آزادسازي بخشه

 كرد محلي بود.



 تغيير راهبرد دفاعي ايران در سال هفتم جنگ -ب
و تسلط عراق بر تمامي محورها و انسداد كليه محورهاي منتهي به  5و 4پس از عمليات كربال

كه با تصرف قرارگاه بصره، سپاه پاسداران تغيير راهبرد دفاعي را از منطقه جنوب به شمال اعالم كرد 
االنبياء اجرا گرديد. هدف از اين راهبرد كشاندن نيروهاي اصلي عراق از منطقه جنوب به شمال خاتم

بود تا شايد گشايش در منطقه جنوب پديد آيد. در اجراي اين راهبرد سپاه پاسداران چندين عمليات 
 :ها عبارتند ازين عملياتبرون مرزي با همكاري معارضين كرد عراقي طراحي و اجرا كرد. ا

 19/7/1365   1عمليات نامنظم فتح -1
 25/1/1366      10عمليات كربال -2
 21/3/1366  4عمليات نصر -3
 12/5/1366  8عمليات نصر  -4
 25/10/1366 2المقدسعمليات بيت -5
 23/12/1366 3المقدسعمليات بيت -6

كه در تاريخ  10ونيم سال قبل از عمليات والفجر هاي فوق به مدت يككليه عمليات
در منطقه حلبچه اجرا شد ادامه داشت و هدف اصلي آنها تصرف ارتفاعات شمال  24/12/65

 بوده است. 10شرق سليمانيه ( منطقه ماووت) به منظور تأمين جناح عمليات والفجر
نيز در منطقه سد دربندي خان ارتفاعات شاخ  5المقدسو بيت 4المقدسعمليات بيت
 سورمر تصرف شد.

نشيني نيروهاي سپاه پاسداران در در حلبچه و عقب 10ز پايان عمليات والفجرپس ا
در منطقه شمال سليمانيه اجرا شد كه موفق به  6المقدسمنطقه فاو عملياتي به نام بيت

 آورد نظامي نداشت.اشغال ارتفاعات سركوب بر منطقه قلعه ديزه و سد دوكان گرديد و دست
 

 اهداف عمليات -1
 اهداف استراتژيكي -الف    

 ) تهديد شهرهاي سليمانيه، موصل، كركوك و خطوط مواصالتي بين آنها1(
 ) آسيب رساندن به تأسيسات حياتي و اقتصادي عراق2(



 ) وارد آوردن تلفات و ضايعات به ارتش عراق3(
 اهداف تاكتيكي -ب    

 ي مرزي.الجيشي و حفاظت، تأمين و كنترل محورهاي نفوذ اشغال ارتفاعات سوق 
رزمندگان اسالم با كمك معارضان كرد عراقي در جهت تحقق اين اهداف تالش 

اي را آغاز نمودند، ولي در اكثر عمليات انجام شده به علت عدم وجود پشتيباني مؤثر  ايثارگرانه
هاي تداركاتي مناسب و  هاي توپخانه و هوانيروز (به علت در عمق بودن اهداف)، نبودن راه يگان

مكاري كامل معارضان كرد نتيجة الزم بدست نيامد و نيروهاي اعزامي فقط موفق به عدم ه
 .وارد كردن ضربه و خسارت به نيروهاي عراقي و تأسيسات حياتي بطور محدود شدند

 

 محدوده جغرافيايي منطقه عمليات
هاي كرمانشاه و  منطقه عملياتي شمالغرب از شهر مرزي نوسود (مرز استان -الف

 گردد. تركيه و عراق) را شامل مي -كردستان) تا منطقه سيدكان عراق (مرز مشترك ايران
 اند. هاي كردستان و آذربايجان غربي در اين منطقه واقع شده استان

 اين منطقه را مي توان از نظر عملياتي به چهار محور عمده تقسيم كرد: -ب
 ) محور عملياتي سردشت2(  ) محور عملياتي مريوان1(
 ) محور عملياتي اشنويه4(  ) محور عملياتي پيرانشهر3(

 

 عمليات ارتش عراق در آغاز تجاوز
سپاه يكم ارتش عراق مسئوليت عملياتي منطقه شمال عراق را به عهده داشت. اين 
سپاه به علت فعال بودن عناصر ضد انقالب داخلي فاقد فعاليت عملياتي در آغاز تجاوز بود. از 

پياده در آغاز تجاوز به ارتفاعات مريوان و شهر نوسود تك نمود و اين  7لشكر اين سپاه فقط 
 .شهر را به تصرف درآورد

در اين منطقه فقط محور عملياتي مريوان مورد تجاوز قرار گرفت و محورهاي سردشت، 
 شد. پيرانشهر و اشنويه توسط ضد انقالب داخلي كنترل مي

 
 



 عمليات نيروهاي خودي
هاي  محورها از سال سوم الي هشتم جنگ عمليات متعددي در ردهدر اين  -الف

 .مختلف اجرا گرديد
براي آگاهي از وضعيت عملياتي در محورها، عمليات اجرا شده در هر محور(آفندي  -ب

ترتيب تاريخ اجرا مختصراً شرح داده شده است. در تشريح هر عمليات اهداف،  و پدافندي) به
موفق) ذكر شده است و جزئيات مربوط به   ه عمليات(موفق يا ناقرارگاه عمل كننده و نتيج

ها و استعداد  اهداف تاكتيكي، محورهاي پيشروي(طرح عمليات)، وضعيت زمين، يگان
 .نيروهاي خودي و دشمن (سازمان رزم) در تصاوير نشان داده شده است

نتيجه عمليات )، 1براي آگاهي از تعداد عمليات اجرا شده در هر محور به جدول  ( -ج
 ) مراجعه شود.3) ويگان عمل كننده به جدول شماره(2به جدول(

 

 ) عمليات در محورهاي منطقه عملياتي شمالغرب1جدول(
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 ) نتيجه عمليات در شمالغرب2(جدول 
 جمع پدافند آفند شرح 

 7 2 5 موفق
 6 1 5 ناموفق
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 عمليات در محور مريوان
 )(سال سوم)27/7/1362( 4عمليات والفجر -1

تأمين در منطقه عمومي پيشرفتگي شيلر در شمال مريوان با هدف  4عمليات والفجر
ارتفاعات شمال و شمالغرب مريوان، پاكسازي بخشي از مناطق اشغالي ضدانقالب، انهدام 
نيروهاي عراقي و قطع ارتباط عناصر ضدانقالب داخلي با عناصر پشتيباني كننده خود در 
عراق و نهايتاً خارج كردن شهرها و آباديهاي منطقه از برد آتش توپخانه دشمن توسط 

 اجرا گرديد. 27/7/1362در تاريخ » يا اهللا يا اهللا يا اهللا«تش و سپاه با رمز  قرارگاه مشترك ار
گردد  ترين عمليات در منطقه كوهستاني شمالغرب محسوب مي اين عمليات گسترده

اين عمليات به علت كمبود تجهيزات و اطالعات و عدم همكاري الزم نيروهاي معارض كرد 
                                                                                                                             بيني شده را تحقق بخشد.   نتوانست كليه اهداف پيش

 نتيجه
كيلومتر مربع از  700كيلومتر مربع از خاك ميهن اسالمي و   300ـ به كنترل درآوردن 1

 خاك عراق.
 ـ تصرف منطقه شيلر و مسدود نمودن راههاي نفوذي.2
 گردان زرهي و توپخانه. 6گردان كماندويي و  11گردان پياده،  20ـ انهدام 3
 نفر. 905نفر و به اسارت درآوردن  500ـ كشته و زخمي شدن 4
 ـ انهدام تعداد زيادي خودرو و تانك و نفربر و جنگ افزارهاي مختلف.5
 بالگرد عراقي. 5فروند هواپيما و  12ـ سرنگوني 6
 ـ به غنيمت گرفتن تعداد زيادي تانك و نفربر و خودرو هاي مختلف.7
 

 )(سال پنجم)5/12/1364( 9مليات آفندي والفجرـ ع 2
به منظور كاهش فشار دشمن در منطقة فاو توسط سپاه پاسداران  9عمليات والفجر

با رمز  ارتش جمهوري اسالمي ايرانكننده  انقالب اسالمي با پشتيباني نيروهاي پشتيباني
 در منطقة عمومي پنجوين و چوارتا آغاز گرديد.» يااهللا«

 خالن به تصرف نيروهاي ايران درآمد.  نم، ناصر، مامي در اين عمليات ارتفاعات كوخه، نم



براي تعويض نيروهاي  ش جمهوري اسالمي ايرانرتاپس از پايان عمليات نيروهايي از 
 سپاه پاسداران به منطقه اعزام گرديد.

روهاي ايران، با به خطر افتادن شهرچوارتا و به منظور جلوگيري از تحكيم مواضع ني
 به منطقه آغاز كرد. 16/12/1364ارتش عراق پاتك سراسري خود را در تاريخ 

نيروهاي ايراني كه در حال تعويض بوده و هنوز نتوانسته بودند مواضع پدافندي خود را 
نشيني شدند و عراق با پيروزي در  روز نبردي سخت مجبور به عقب 17تحكيم نمايند پس از 

نام عمليات  ديد خطر سقوط سليمانيه را برطرف سازد. اين عمليات بهاين نبرد موفق گر
 شود.   مي  شناخته پدافندي چوارتا

 

 )(سال هفتم)24/12/1366( 10ـ عمليات آفندي والفجر3
در منطقه شمالغرب و در منطقه عمومي نوسود و حلبچه با هدف  10عمليات والفجر

التي اطراف آن توسط نيروهاي سپاه تهديد سد دربنديخان و شهرها و محورهاي مواص
يا رسول اهللا «با رمز  24/12/1366پاسداران انقالب اسالمي و معارضين كرد عراقي در تاريخ 

 روز ادامه يافت. 6اجرا گرديد و به مدت » (ص)
گيري از  پس از سقوط شهر حلبچه نيروهاي عراقي به علت كمبود نيرو و عدم نتيجه

تفاده از بمباران شيميايي بر عليه مردم كرد عراق كه در حال حمالت گسترده هوايي با اس
اي را آغاز كردند و بزرگترين فاجعه قرن را بوجود  رحمانه ترك حلبچه بودند كشتار بي

 5000آوردند. با اجراي اين عمل ناجوانمردانه شهر حلبچه به يك شهر مرده تبديل گرديد و 
 . نفر از كردهاي عراقي به شهادت رسيدند

 
 نتيجه

 كيلومتر مربع از خاك عراق. 1200ـ به كنترل درآوردن 1
 نفر از نيروهاي عراقي. 5440ـ اسارت 2
 نفر از نيروهاي عراق. 10000ـ كشته و زخمي شدن 3
 عراده توپ. 115دستگاه تانك،  90ـ به غنيمت گرفتن 4
 فروند هواپيما و يك فروند بالگرد عراق.  10ـ ساقط نمودن 5
 دستگاه تانك و نفربر عراق. 270ـ انهدام 6



 

 )(سال هشتم)20/1/1367( 5المقدس ـ عمليات آفندي بيت4
در منطقه شمالغرب و در منطقه عمومي مريوان با هدف تصرف  5المقدس عمليات بيت

تكاور  25پياده و تيپ  28شوكت توسط لشگر  كن  قندي، سنگ معدن و شاخه ارتفاعات كله
 بيني شده به تصرف درآمد.  رديد و هدفهاي از قبل پيشاجرا گ 20/1/1367در تاريخ 

 

 نتيجه
 نفر از نيروهاي دشمن. 30ـ كشته و زخمي شدن تعداد زيادي از نيروهاي عراقي و اسارت 1
 افزار و ساير تجهيزات نظامي. ـ به غنيمت درآوردن مقادير زيادي جنگ2



 عمليات در محور سردشت
 )(سال هفتم)25/1/66(10عمليات آفندي كربال 

0Fشمالغرب توسط قرارگاه رمضان در منطقه 10عمليات آفندي كربال

و نيروهاي  )1(
اتحاديه ميهني كردستان عراق با هدف تصرف شهر ماووت عراق و تهديد خطوط مواصالتي 

روز  12مدت  آغاز و به» الزمان (عج) ادركني يا صاحب« با رمز  25/1/1366عراق در تاريخ 
 ادامه يافت.

اين عمليات به علت عدم الحاق دو قرارگاه عمل كننده تصرف شهر ماووت (هدف 
 تحقق نيافت. ولي بخشهايي از مناطق كوهستاني عراق تحت كنترل درآمد. اصلي) 
 

 نتيجه

 ارتفاعات نزديك به شهر ماووت.  به ويژهكيلومتر مربع از خاك عراق  250ـ كنترل1
 نفر از نيروهاي عراقي. 210نفر و اسارت  250ـ كشته و زخمي شدن 2
 عراده توپ عراقي. 5بالگرد و دستگاه تانك و نفربر، يك فروند  10ـ انهدام 3

 

 عمليات درمحور پيرانشهر
 ) 29/4/1362( 2عمليات آفندي والفجر-1

با هدف كشاندن نيروهاي عراقي به منطقه شمالغرب و كاهش فشار  2عمليات والفجر
دشمن در منطقه عملياتي جنوب توسط قرارگاه مشترك شمالغرب و قرارگاه حمزه 

1Fسيدالشهداء

اشتر قرارگاه  نشهر طراحي و توسط قرارگاه مشترك مالكدر منطقه پيرا )2(
 در دو محور  اجرا گرديد. انقالب اسالمي ايرانپياده و سپاه پاسداران  64لشكر

 عمليات نامنظم در محور شهيدان(كهنه الهيجان و هوار برخالء). -الف
 عمليات منظم در محور پيرانشهر ـ حاج عمران. -ب

روز اجرا  23آغاز و به مدت » يا اهللا«با رمز  1362تيرماه  29اين عمليات در تاريخ 
 بيني شده به تصرف درآمد.  گرديد و كلية اهداف پيش

والفجر   2ات 

                                                 
هاي تابعه قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) در شمالغرب بود كه همراه با معارضين كرد  قرارگاه رمضان يكي از قرارگاه. 1

  مجري عمليات برون مرزي بود.
 .  قرارگاه حمزه سيدالشهدا توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي تشكيل شده بود.2



 
 :نتيجه

 پايگاه دشمن  80ـ تصرف پادگان حاج عمران و ارتفاعات اطراف آن و 1
 كيلومتر مربع از خاك عراق 200ـ آزاد سازي 2
 نفر از نيروهاي عراقي 1500نفر و به اسارت گرفتن  400كشته و زخمي شدن ـ 3
 فروند بالگرد عراقي و انهدام صدها تانك و نفر 9فروند هواپيما و  6ـسرنگوني 4
 1000دستگاه خودرو و بيش از  150دستگاه تانك و نفربر و  60ـ به غنيمت گرفتن 5

 افزار سبك سنگين  قبضه جنگ
 

 )24/2/1365ندي حاج عمران (ـ عمليات پداف2
گردد.  منطقه حاج عمران عراق كليد محور مواصالتي پيرانشهر و رواندوز محسوب مي

 به تصرف نيروهاي ايراني درآمده بود. 2ارتفاعات مشرف به اين محور در عمليات والفجر
گيري اين ارتفاعات و آزادسازي محور مزبور عمليات آفندي  منظور بازپس ارتش عراق به

به مدت چهار روز اجرا و موفق گرديد، بعضي از نقاط  24/2/1365اي را در تاريخ  گسترده
 (كليد منطقه) را به تصرف درآورد.  2519اتكاء منطقه از جمله ارتفاع 

 

 نتيجه
 ودي به تصرف عراق درآمد.ـ بخشي از مواضع نيروهاي خ1
نفر آنان به  60ـ در اين عمليات نيروهاي عراقي متحمل تلفات زيادي شدند و تعداد 2

 اسارت نيروهاي ايراني درآمدند.
 قبضه توپ عراقي منهدم گرديد. 5دستگاه تانك و نفربر و  25ـ بيش از 3
 فروند بالگرد عراقي. 28ـ سرنگوني 4
 

 

 )(سال ششم)13/12/1365 ( 7عمليات آفندي كربال -3
واقع در منطقه حاج عمران  2519با هدف تصرف مجدد ارتفاع  7عمليات آفندي كربال

پياده در تاريخ  64و ساير ارتفاعات مشرف به محور پيرانشهر ـ رواندوز توسط لشگر 
آغاز گرديد. در اين عمليات گردان » يا موالي متقيان (ع) ادركني« با رمز  13/12/1365



 5با وجود چندين متر برف و سرماي شديد عمليات خود را آغاز و پس از  64لشگر  تكاور
 (كليد منطقه) شد.  2519روز نبرد مداوم موفق به تصرف ارتفاع 

 

 نتيجه
 .2519ـ آزادسازي و تصرف ارتفاع 1
 نفر از نيروهاي عراقي. 272نفر و اسارت  3000ـ كشته و زخمي شدن حدود 2
 دستگاه تانك، نفربر و خودرو.ها  ـ انهدام ده3
افزارهاي  اي جنگ دستگاه تانك و نفربر و تعداد قابل مالحظه 8به غنيمت گرفتن ـ 4

 ي.سبك و سنگين
 

 )(سال هفتم)1/9/1366( 9عمليات آفندي نصر -4
در منطقه حاج عمران با هدف تصرف تپه شهدا (يكي از  9عمليات آفندي نصر 

آغاز  1/9/1366اروميه در تاريخ  64دربند) توسط لشگر ارتفاعات كليدي مشرف به تنگه 
گرديد و اين عمليات پس از سه روز با تصرف هدف تعيين شده به پايان رسيد ولي نيروهاي 
عراقي با كمك نيروهاي منافقين اقدام به پاتك سنگيني بر عليه نيروهاي خودي نمودند و 

 . مجدداً تپه شهدا را به تصرف درآوردند
 

 نتيجه
 نفر از منافقين. 80نفر از نيروهاي عراقي و  1800ـ كشته و زخمي شدن 1
دستگاه  60انداز،  قبضه خمپاره 10عراده توپ،  19ـ انهدام سه دستگاه تانك و نفربر، 2

 قبضه انواع سالحهاي سبك و سنگين. 450خودرو و بيش از 
 ي.افزار و ساير تجهيزات نظام ـ به غنيمت گرفتن مقادير زيادي جنگ3

 

 محور اشنويهعمليات در 
 )23/4/64عمليات آفندي قادر ( 

عمليات آفندي قادر اولين عمليات برون مرزي بود كه مستقالً توسط نيروي زميني 
ارتش طراحي و به طور مشترك با سپاه پاسداران انقالب اسالمي در سه مرحله (دو مرحله 

 گرديد. آفندي و يك مرحله پدافندي) اجرا 
 اين عمليات در منطقه سيدكان عراق توسط قرارگاه عملياتي شمالغرب طراحي گرديد. 

 اهداف عمليات عبارت بود از:



 ـ تصرف شهر سيدكان و تهديد محور مهم ديانا ـ رواندوز.1
 ـ تصرف ارتفاعات مهم و حساس و قطع خطوط ارتباطي و تداركاتي ضدانقالب.2
 آزادسازي بخشي از خاك عراق.ـ 4 ـ انهدام و تضعيف نيروي دشمن.3
 ـ افزايش كارآيي و روحيه نيروهاي خودي.6 ـ تهديد راههاي مواصالتي عراق.5
 

 مرحله يكم عمليات قادر

روز تالش  17اجرا و پس از  23/4/1364مرحله يكم عمليات آفندي قادر در تاريخ 
ههاي پشتيباني در علت عدم اطالعات الزم و عدم همكاري نيروهاي كرد عراقي، نبودن را به

عمليات بدون دست يابي به تمامي اهداف مورد نظر به پايان رسيد.  1364مرداد ماه  8تاريخ 
 قادر

 مرحله دوم عمليات قادر

 18/6/1364مرحله دوم عمليات قادر در راستاي تحقق اهداف مرحله يكم در تاريخ 
رغم  اجراگرديد. ولي علي »الزمان عج يا صاحب«توسط قرارگاه مشترك ارتش و سپاه با رمز 

هاي الزم تحقق اهداف  كيلومتري به علت عدم هماهنگي 35پيشروي نيروها در عمق 
 استراتژيكي شامل تصرف شهر سيدكان و تهديد محور ديانا مقدور نگرديد.              

 
 عمليات پدافندي قادر (محور لوالن)

نيروهاي عراقي به منظور بازپس گرفتن مناطقي كه تحت تصرف نيروهاي ايراني بود  
گيري از عشاير منطقه بر عليه نيروهاي ايراني مستقر در   با تمركز نيروهاي جديد و بهره

اقدام به عمليات آفندي نمودند.  23/2/65امتداد محور لوالن، در داخل خاك عراق  در تاريخ 
س از سه روز پدافند و نبردي سخت به علّت محدوديت نيرو و نامناسب نيروهاي ايراني پ

 نشيني شدند.  بودن وضعيت مواضع و مجبور به عقب
 

 نتيجه
روست، كاركزين، لوالن، گرد  ـ به كنترل درآوردن ارتفاعات حصارروست، بربزين1

 شوان، باشكين و راههاي نفوذي آن.
 نفر از نيروهاي عراقي. 30نفر و اسارت  3000نفر، زخمي شدن  2000ـ كشته شدن 2
 فروند بالگرد. 3فروند هواپيما و  6ـ ساقط شدن 3



 

 ـ انهدام تعداد زيادي ادوات زرهي و مهندسي و خودروهاي مختلف.4
 درصد نيروهاي عراقي موجود در منطقه. 60تا  50ـ انهدام 5

 بخش سوم
 و تهاجم مجدد عراق به ايران 598پذيرش قطعنامه 

 علل قبولي قطعنامه
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در دوران استراتژي تعقيب متجاوز و تحقق 
نسبي اهداف پيش بيني شده، به برتري نظامي الزم دست يافتند. حاميان شرق و غرب كه 
تمايلي به پيروزي هيچ يك از طرفين جنگ نداشتند، در صدد جلوگيري از بهره برداري 

 را پيش گرفتند. مهار دو جانبه سياستاين برتري شدند و   سياسي ايران از
 اساس سياست مهار دو جانبه عبارت بود از:

كمك به كشور عراق در حدي كه موجب پيروزي و يا شكست آن كشور در برابر ايران نشود. 
 .هاي اقتصادي ايران به حدي برسد كه ايران نتواند به پيروزي قاطعي نائل شود در مقابل تحريم

هاي اقتصادي و فشار  مجموعه اقدامات انجام شده در اين راستا از جمله تشديد تحريم
بر مردم غير نظامي مانند، كشتار حجاج ايراني در مكه معظمه، قتل عام مردم حلبچه، حمله 
به برخي از شهرهاي مرزي، حمله موشكي به مناطق مسكوني و غير نظامي و در نهايت اقدام 

در حمله به هواپيماي مسافري جمهوري اسالمي كه به كشته شدن » نسنسوي«وحشيانه ناو 
 مسافر غير نظامي منجر شد، موجب شد.  290

با توجه وضيعت سياسي، نظامي و اقتصادي كشور كارشناسان سياسي ـ نظامي بلندپايه 
كشور به منظور پرهيز از هر گونه وضعيت ناگوار احتمالي وضيعت را طي گزارشي به خدمت 

 مام (ره) عرضه نمودند.ا
اين گزارش موجب گرديد كه امام (ره) با در نظر گرفتن مصالح ج.ا.ا در تاريخ 

را بپذيرند. براي آگاهي بيشتر از علل قبولي قطعنامه بحث  598قطعنامه  27/4/1367
 عملكرد شوراي امنيت مراجعه شود

  

 هجوم مجدد عراق  



حكومت بعثي عراق پس از پذيرش قطعنامه توسط ايران دچار سردرگمي شد. ابتدا اين 
پذيرش را مورد ترديد قرارداد و اقدام به بهانه جويي سياسي و تبليغاتي نمود. سپس با هدف 
وارد كردن ضربه سنگين، اشغال زمين و به اسارت گرفتن شمار بيشتري از نيروهاي مسلح 

شمالي، مياني و جبهه به بعد تهاجم گسترده خود را در سه  31/4/1367ايران، در تاريخ 
 تري برخوردار باشد. آغاز كرد تا در مذاكرات بتواند از موضع قوي جنوبي
 

 تهاجم عراق درجبهه شمالي
در جبهه شمالي در سه محور تهاجم خود را آغاز و تا  31/4/1367ارتش عراق در روز 

 ه وسيله نيروهاي مستقر در مرز متوقف شد :خط مرزي پيشروي كرد و در آنجا ب
 ـ محور ارتفاعات دوپازا ـ سردشت2  ـ محور حاج عمران ـ پيرانشهر. 1
 ـ محور مريوان3
 

 تهاجم عراق در جبهه مياني 
 :در جبهه مياني (غرب) در پنج محور تهاجم خود را آغاز كرد  31/4/1367ارتش عراق در 

. محور قصر شيرين ـ سرپل ذهاب : در اين محور تا گردنه پاتاق پيشروي و با 1
 پشتيباني از عناصر ضد انقالب منافقين آنان را تا تنگه چارزبر به جلو فرستاد. 

. در محور قصر شيرين ـ گيالن غرب : در اين محور تا تصرف شهر گيالن غرب 2
 پيشروي كرد.

اين محور تا شمال بخش ايالم، يعني شهر ايوان شهر ـ سومار : در  . محور نفت3
 پيشروي كرد.

. محور ميمك ـ صالح آباد : در اين محور به سمت مركز استان ايالم پيشروي و 4
 د.كنتوانست شهر صالح آباد را تصرف 

. محور مهران : در اين محور نيروهاي عراقي پس از تصرف شهر مهران به سمت تنگه 5
  ترشابه پيشروي كردند.

 

 تهاجم عراق در جبهه جنوبي



در جبهه جنوبي از سه محور تهاجم خود را آغاز كرد و  31/4/1367ارتش عراق در روز 
 هايي نائل گرديد.به پيشرفت

 ـ محور نشوه ـ كوشك. 2 ـ محور تنومه ـ شلمچه ـ خرمشهر. 1
 خوش.  ـ محور موسيان ـ عين3

 ايراناقدامات متقابل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
المللي و  در هنگام تهاجم مجدد عراق، نيروهاي ارتش جمهوري اسالمي در مرزهاي بين

نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بعضي از بخشهاي داخل خاك عراق از جمله 
بس  شلمچه و كردستان مستقر بودند. اين نيروها با توجه به اطميناني كه از قبولي آتش

غافلگيرانه عراق را نداشتند. لذا، با تهاجم ارتش عراق نيروهاي موجود  داشتند انتظار تهاجم
در مواضع پدافندي غافلگير شده و ابتدا ناگزير به عقب نشيني شدند. ولي پيام امام موجب 

هاي  گرديد نيروهاي مسلح خود را باز يافتند، همچنين صدور اين پيام موجب حركت توده
ها گرديد و آنان به صورت خود جوش عازم  در عقبه جبهه مردم و آماده شدن نيروهاي بسيج

منطقه مورد تهاجم شدند. با تقويت نيروهاي مسلح پاتك نيروهاي ايراني آغاز و نيروهاي 
 نشيني تا مرز شدند. مهاجم مجبور به عقب

 

 ها آخرين وضعيت جبهه
 ـ جبهه جنوب1

كيلومتري شمال خرمشهر پيشروي كرد، بخشي از جاده اهواز ـ خرمشهر  30دشمن تا 
را قطع و پادگان حميد را مجدداً به تصرف درآورد. نيروهاي عظيم مردمي كه به ياري 

روز درگيري نزديك توانستند دشمن را از تمامي  3نيروهاي مسلح شتافته بودند پس از 
 نند.محورهاي پيشروي جنوب مجبور به عقب نشيني ك

 

 ـ جبهه مياني2
دشمن در تمامي محورها تا عمق ده كيلومتري داخل خاك كشور پيشروي نمود. 
نيروهاي مسلح موجود با همكاري نيروهاي مردمي اعزامي از عشاير سلحشور خزل، بربلي و 



گنجوان با پشتيباني هوانيروز توانستند نيروهاي دشمن را در تمامي محورهاي پيشروي 
 نشيني كنند.مجبور به عقب 

تنها محوري كه در عمق پيشروي نمود، محور پاتاق به كرمانشاه بود كه در اين محور  
نيروهاي منافقين پس از تصرف شهر اسالم آباد توانستند ابتدا تا تنگه چارزبر پيشروي و سپس در 

 .عمليات مرصاد متالشي شدند
 ـ جبهه شمالي3

كشور در داخل خاك عراق متوقف و  نيروهاي عراق در امتداد ارتفاعات مرزي دو
 نيروهاي ايراني در ارتفاعات مرزي مستقر شدند.

 

 عمليات مرصاد
پس از رسيدن نيروهاي عراق به سرپل ذهاب، نيروهاي سازمان منافقين خلق تحت عنوان 

عبور با پشتيباني نيروي هوايي عراق سوار بر خودرو از نيروهاي عراقي » فروغ جاويدان«عملياتي با نام 
كرده و خود را به اسالم آباد رساندند و از آنجا راهي شهر كرمانشاه شدند. نيروهاي مردمي منطقه با 
رسيدن بخشي از نيروهاي دفاعي از منطقه جنوب با پشتيباني هوانيروز و نيروي هوايي ارتش جمهوري 

علي صياد شيرازي با  عمليات مرصاد را به فرماندهي شهيد سپهبد 3/5/1367اسالمي ايران در تاريخ 
گير و سپس  آغاز و نيروهاي متجاوز را در تنگه چارزبر زمين» يا صاحب الزمان (عج) ادركني«رمز 

اي از نيروهاي منافقين منهدم و  سركوب و وادار به عقب نشيني نمودند. در اين عمليات بخش عمده
 . مابقي تا مرز عراق به عقب رانده شدند

 

 آتش بس
جم مجدد، تحت فشار نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مجبور عراق پس از تها

 به پذيرش آتش بس تن داد. 15/5/1367به عقب نشيني شد و در 
با شركت نمايندگان  17/5/1367سازمان ملل متحد در جلسه شوراي امنيت كه در تاريخ 

از آن تاريخ اعالم كرد و  1367مرداد  29بس را روز  دو كشور تشكيل شد، زمان رسمي آتش
 بس در مرز مشترك دو كشور، با حضور نيروهاي ناظر سازمان ملل  رسماً به اجرا درآمد. آتش

 



 نتيجه
از جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران نشان داد كه عراق، با داشتن آمادگي  بعدحوادث 

ي از دعاوي خود عليه ايران چشم پوشيد و تمامي ظرفيت نظامي خود را عليه همسايه جنوب
خود به كار گرفت و يك بار ديگر ثابت كرد كه حكومت آن كشور از اقدامات تجاوزكارانه 

 خود دست نخواهد كشيد و نبايد به آن كشور اجازه اظهار وجود در منطقه داده شود.
مصمم بودن ملت ايران در دفاع از ميهن اسالمي و وجود عوامل برتر ساز توان رزمي در 

 وري اسالمي ايران را قدرت برتر منطقه به جهانيان معرفي كرد. نيروهاي مسلح، كشور جمه
رغم دريافت همه گونه پشتيباني اطالعاتي و تداركاتي از كشورهاي جهان و  عراق علي

جمهوري درپي، دچار آن چنان هراسي از  همچنين تحمل ضربات ناشي از شكستهاي پي
را از ذهن  جمهوري اسالمي ايرانشد كه رؤياي تجاوز مجدد به خاك مقدس  اسالمي ايران

 خود خارج ساخت. و بدين ترتيب يكي از اهداف مهم استراتژي بازدارندگي تحقق يافت.
به پايان رسيد و اينك ملت و  جمهوري اسالمي ايرانسرانجام جنگ تحميلي با اقتدار 

باشند كه  ينيروهاي مسلح ايران افتخار دارند كه تنها كشور و حكومتي در طول تاريخ ايران م
بدون استمداد از قدرتهاي برتر در مقابل دشمن متجاوز قد برافراشته و با ايثار خون  و 

نشيني و خاك مقدس  فداكاريهاي ملت و انجام عمليات متعدد نظامي دشمن را مجبور به عقب
 .ميهن را از لوث وجود آنان پاك كرد

ه باشند اين است كه ملت ايران (با اي را كه بايد دشمنان اين آب و خاك در نظر داشت نكته
هر دين و مذهب و قوميت)، سرزمين و اعتقادات خود را از هر چيزي باالتر دانسته و حاضرند با 

و  »حس وطن خواهي«ها متأثر از  تمام وجود در راه آن جان فشاني كنند. اينگونه ايثار و فداكاري
است كه به عنوان عاملي برتر ساز در توان  »عشق به باورها، اعتقادات ديني و فرهنگ عاشورايي«

 .شود رزمي شناخته مي
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