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 عمليات در منطقه عملياتي غرب (جبهه مياني)
 مقدمه:

پس ار تثبيت قطعي دشمن در منطقه غرب، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران در سال 
دوم جنگ با اجراي چندين عمليات محدود و نيمه گسترده تالش نمودند به آزادسازي اول و 

مناطق اشغالي  و وارد آوردن تلفات و خسارات به دشمن، نيروي متجاوز را در اين جبهه ديگر نگاه 
دارند و عمليات اصلي عمدتاً در جبهه جنوب (خوزستان) شد. عمليات نيمه گسترده آفندي خودي 

ل و دوم جنگ عمدتاً نبردهاي موسوم به خوارزم (ارتفاعات ميمك) و عمليات شياكوه در در سال او
 .ارتفاعات مشرف به سرپل ذهاب و چندين عمليات محدود ديگر بود

پس از عمليات آزادسازي خرمشهر در سال دوم جنگ و اتخاذ راهبرد تعقيب متجاوز، 
 پردازيم.اين مبحث به آن ميعمليات آفندي در جبهه مياني نيز انجام شد كه در 

 
 اهداف عمليات -1

در منطقه عملياتي غرب اهداف استراتژيك در عمق خاك عراق  مدنظر نبود، ولي 
اهداف تاكتيكي شامل رسيدن به ارتفاعات سركوب مرزي، آزادسازي پاسگاههاي مرزي و 

شهري بود كه  شهر تنها حفاظت و تأمين محورهاي نفوذي مورد توجه بود. در اين جبهه نفت
 تا پايان جنگ در اشغال باقي ماند، و پس از پايان جنگ تخليه شد.

 

 عمليات منطقه شرح -2

. ديگرد مي شامل را) شمال در( نوسود تا) درجنوب( چنگوله از غرب عملياتي منطقه
        . اند شده واقع منطقه اين در كرمانشاهان و ايالم هاي استان

 
 

 محورهاي عملياتي

                                                 
 ستاد  علي  نيكفرد 2. به قلم: سرتيپ1



 كرد: تقسيم ذيل عمده محور چهار به عملياتي نظر از توان مي را منطقه اين 
 ميمك عملياتي محور) 2(  مهران عملياتي محور) 1(
 شيرين قصر عملياتي محور) 4(  سومار عملياتي محور) 3(
 

 در آغاز تجاوز عراق ارتش عمليات -3
 .كردند آغاز شرح بدين عملياتي محورهاي در را خود تك منطقه در عراق دوم سپاه   
 عملياتي منطقه ارتباط قطع هدف با عراق پياده 2 لشكر مهران عملياتي محور در -الف

 .كردند آغاز فرعي محور سه در را خود تجاوز مهران شهر تصرف و غرب و جنوب
 و ساخته مسدود  چم كنجان منطقه در را آباد لحصا -مهران جاده شمالي محور در) 1(

 .كردند قطع را شمالي شهرهاي با مهران شهر ارتباط
 .آوردند در تصرف به را شهر اين و حركت مهران شهر سمت به مياني محور در) 2(
 استان ارتباط و مسدود را هچنگول منطقه در دهلران -مهران جاده جنوبي محور در) 3(
 .كردند قطع را خوزستان و ايالم

 و تك ميمك ارتفاعات به عراق پياده 2 لشكر از عناصري ميمك عملياتي محور در -ب
 .گرفتند بدست را سومار -آباد صالح محور كنترل ارتفاعات اين تصرف از پس

 شهر به تنگ ميان معبر از استفاده با عراق زرهي 12 لشكر سومار عملياتي محور در -ج
 .درآورد تصرف به را شهر دو اين و آغاز را خود تك شهر نفت به مندلي شهر طريق از و سومار

 تجاوز شرح بدين فرعي محور سه در متجاوز نيروهاي ذهاب سرپل -شيرين قصر محور در -د
 .كردند آغاز را خود

 و كرد آغاز را خود تك ذهاب پل سر شهر تصرف براي زرهي 6 لشكر مياني محور در) 1(
 .كرد قطع ذهاب پل سر با را شهر اين ارتباط و درآورد تصرف به را شيرين قصر روز پنج از پس

 كمك جهت دوم سپاه چپ جناح تأمين ضمن عراق پياده 8 لشكر شمالي محور در) 2(
 .كرد آغاز ذهاب سرپل شهر سمت به شمال از را خود تك زرهي 6 لشكر به

 سمت به جنوبي محور در را خود تك شيرين قصر سقوط از پس پياده 4 لشكر) 3(
 جنوبي ارتفاعات در درآورد تصرف به را شهر نتوانست آنكه از پس و آغاز غرب گيالن شهر
 .گرديد مستقر شهر



 

 خودي نيروهاي عمليات-4
 در پدافندي و آفندي متعدد عمليات جنگ، هشتم الي سوم سال از ها محور اين در

 . گرديد اجرا گسترده و گسترده نيمه محدود، سطح
 جنگ هشتم تا سوم سال از محورها، از يك هر در عمده عمليات  بيشتر، آگاهي براي

 تاكتيكي اهداف به مربوط جزئيات اند وشده داده شرح مختصراً اجرا تاريخ ترتيب بهكه 
 نيروهاي استعداد زمين، وضعيت) عمليات تدبير و طرح( پيشروي محورهاي) مأموريت(

 داده نشانهم  منطقه نقشه روي يمترسي صورت بهكه  يرزم سازمان و دشمن و خودي
 به اطلس نبردهاي ماندگار از انتشارات نيروي زميني ارتش مراجعه فرمايند. .اندشده

 انجام اي عمده عمليات غرب عملياتي منطقه در جنگ چهارم سال در اينكه توضيح
كه در اين مبحث اشاره  .پرداختند منطقه از مراقبت و پدافند به طرفين هاي يگان و نگرفت

هاي كوتاهي به عمليات آفندي نيمه گسترده و گسترده در اين جبهه (مياني شامل استان
 آيد.عمل ميكرمانشاه و ايالم) در هر يك از محورهاي چهارگانه مذكور به

 

 اهداف كليات -5
 آزادسازي مناطق تحت اشغالي -الف
 الجيشي و استقرار نيروتصرف مناطق سوق -ب
 هاي مرزيآزادسازي پاسگاه -ج

 



 ) عمليات در محورهاي منطقه عملياتي غرب1جدول(
 

 
 ) نتيجه عمليات در منطقه عملياتي غرب2جدول (

 
 جمع پدافند آفند شرح   

 11   3    8   عمليات موفق
 4    2    2   عمليات ناموفق
 15   5    10  جمع عمليات
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 عمليات در محور مهران
 )(سال سوم)7/5/1362( 3ـ عمليات آفندي والفجر1

به منظور انتقال هر چه بيشتر نيروهاي دشمن از منطقه جنوب به 3عمليات والفجر  
گيري پاسگاههاي  غرب و با هدف آزادسازي ارتفاعات مرزي، تأمين محورهاي نفوذي و بازپس

مرزي در منطقه عمومي مهران توسط قرارگاه مشترك عملياتي نجف متشكل از نيروهاي 
 روز ادامه يافت. 17اجرا و مدت  7/5/1362مورخه  23در ساعت » يا اهللا«ارتش و سپاه با رمز 

به مدت يازده روز مقاومت » كله قندي«معروف به  343نيروهاي عراقي در ارتفاعات 
 نمودند ولي سرانجام مجبور به تسليم شده و هدفهاي مورد نظر به تصرف درآمد. 

 

 :نتايج عمليات 

كيلومتر مربع از خاك  300آب، آزادسازي  كالن و زالو گيري ارتفاعات نمي بازپسـ 1
 .ميهن اسالمي

 چم ـ مهران به دهلران. ـ تأمين محورهاي ارتباطي كنجان2
آزاد سازي پاسگاههاي مرزي رضا آباد، فرخ آباد ايران و پاسگاههاي زالو آب و ـ 3

 .دوراجي عراقي
 ـ آزادسازي شهر و دشت مهران.4
از نيروهاي عراقي و به اسارت در آوردن حدود  نفر 5000ـ كشته و زخمي شدن بيش از 5

 نفر از آنان. 400
 دستگاه تانك و نفربر و شش فروند بالگرد عراقي. 200ـ انهدام بيش از 6
 ـ وارد آوردن تلفات و ضايعات به هفت تيپ عراقي مستقر در منطقه.7

 

 ) (سال چهارم)25/7/1363ـ عمليات آفندي عاشورا (2
بن عقيل، تحركات دشمن تهديد ارتفاعات ميمك از طريق شمال ا بعد از عمليات مسلم

داد. دشمن قصد داشت با تصرف مجدد ارتفاعات ميمك جاده جديد االحداث  را نشان مي
 را قطع و ارتباط مهران و سومار را قطع نمايد.» پور كاشي«



پور توسط  عمليات عاشورا با هدف رفع تهديد از ارتفاعات ميمك و جاده كاشي
با  25/7/1363هاي مشترك ارتش و سپاه بنامهاي نجف و سلمان طراحي و در تاريخ  رگاهقرا

 به مدت شش روز اجرا گرديد. » الحسين يا ابا عبداهللا«رمز 
 نتيجه عمليات

 ـ آزادسازي حدود يكصد كيلومتر از مناطق اشغالي.1
 ـ تأمين محور سرني ـ ميمك ـ سومار.2
 نفر از نيروهاي عراقي. 180و  اسارت نفر  1500ـ كشته و زخمي شدن 3
 ـ انهدام چهار تيپ و چهار گردان كماندويي عراق.4
 دستگاه تانك و نفربر و دهها دستگاه خودرو و عراده توپ. 95ـ انهدام 5
 ـ انهدام دو فروند هواپيما و دو فروند بالگرد.6
 ـ به غنيمت گرفتن چهار دستگاه تانك و نفربر.7
 

 )(سال ششم)9/4/1365( 1ربال ـ عمليات آفندي ك3
گيري شهر مهران و آزادسازي ارتفاعات اطراف آن در  با هدف بازپس 1عمليات كربال 

توسط » يا ابوالفضل العباس (ع) ادركني«با رمز  9/4/1365منطقه عملياتي غرب در تاريخ 
 قرارگاه مشترك ارتش و سپاه طراحي و اجرا گرديد. 

 نتيجه عمليات :  

 ان به همراه ارتفاعات مرزي از جمله ارتفاعات قالويزان آزاد شد.ـ شهر مهر1
 نفر به اسارت در آمدند. 1210نفر از نيروهاي عراقي كشته و زخمي و  10000حدود ـ 2
 دستگاه خودرو 65ـ به غنيمت گرفتن 4 دستگاه تانك و نفربر 110ـ انهدام 3
  



 عمليات در محور ميمك
 ) (سال چهارم)20/11/1363ـ عمليات پدافندي ميمك (1     

بخشي از ارتفاعات ميمك به نام ارتفاع فسيل به علت دارا بودن ديد و تير مناسب در 
اي برخوردار است. دشمن با هدف تصرف اين عارضه حساس در  تمامي جهات از اهميت ويژه

 .ات به مدت چهار روز ادامه داشتمبادرت به تك نمود و عملي 20/11/1363روز  1415ساعت 
زرهي كرمانشاه  81لشكر 3سراب، تحت امر تيپ40پياده از تيپ 199رزمندگان گردان 

 در مقابل دو گروهان كماندويي عراق ايستادگي كردند. 

 

 نتيجه   

را اشغال ولي سرانجام با پاتك نيروهاي  325و  305ـ نيروهاي عراقي ابتدا يال ارتفاع 1
 به تخليه منطقه شدند.خودي مجبور 

 نفر از نيروهاي عراقي 60ـ كشته و زخمي شدن 2
 .افزارهاي سبك و سنگين انهدام چندين انبار مهمات و سنگرهاي اجتماعي و بخشي از جنگـ 3
 

 ) (سال هفتم)12/3/1366( 2ـ عمليات آفندي نصر2
ست با هدف آزادسازي بخشهايي از ارتفاعات ميمك كه هنوز در د 2عمليات نصر

گيري از  دشمن باقي مانده بود و همچنين برهم زدن تمركز نيروهاي عراقي به منظور پيش
تصرف مجدداً تمامي ارتفاعات ميمك توسط دشمن در منطقه عملياتي غرب توسط نيروهاي 

» يا حسين مظلوم (ع) ادركني«با رمز  13/3/1366مورخه  20ارتش طراحي و در ساعت  
 امه يافت. آغاز و به مدت يك روز اد

 
 نتيجه عمليات :

 بيني شده ـ تصرف كليه اهداف پيش1
 باني دشمن از منطقه  ـ خنثي نمودن ديده2
 نفر اسير 30نفر و تعداد  800ـ كشته و زخمي شدن 3
 درصد نيروهاي عراقي 100تا  40ـ انهدام 4
 افزار سبك و سنگين ـ به غنيمت گرفتن تعدادي جنگ5



 ) (سال هفتم)16/3/1366يرين (ـ عمليات پدافندي شور و ش3
كرد، عراق  در اجراي عمليات پدافند متحرك عراق كه بيشتر ابعاد سياسي را تعقيب مي

زدن به نيروهاي ايراني و گرفتن اسير با كمك نيروهاي منافقين اقدام به تك  با هدف ضربه
 در منطقه شور و شيرين واقع در منطقه جنوب ميمك نمود.

سه روز تداوم داشت و نيروهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران اين عمليات به مدت 
 توانستند از پيشروي دشمن جلوگيري نمايند. 

 

 :نتيجه عمليات

 ـ عقب راندن نيروهاي دشمن كه موفق به نفوذ شده بودند.1
 ـ وارد آوردن تلفات و ضايعات به دشمن.2
 

 ) (سال هفتم)2/5/1366ـ عمليات پدافندي ميمك (4
كرد. دشمن با  استراتژي پدافند متحرك عراق كه اهداف سياسي را دنبال ميدر اجراي 

هدف ضربه زدن به نيروهاي ايران و همچنين جلوگيري از تجمع آنان، عملياتي را در منطقه 
به مدت هشت روز اجرا  2/5/1366ميمك به منظور تصرف ارتفاع مزبور طراحي و در تاريخ 

فروند بالگرد عمليات  40ري هفت تيپ پياده و كماندويي و نمود. نيروهاي عراقي با بكار گي
 خود را آغاز و توانستند بخشي از ارتفاع ميمك را به تصرف در آورند.

سراب توانست با ايثار و فداكاري از مواضع خود پدافند و فقط بخش كوچكي  40تيپ 
 از ارتفاع به تصرف دشمن درآمد.

 

 نتيجه:   

 تفاع ميمك توسط دشمن.ـ اشغال بخش كوچكي از ار1
 نفر اسير از نيروهاي عراقي 102مجروح و  12000كشته و  2500ـ 2
قبضه  26عراده توپ و كاتيوشا و  111دستكاه نفربر،  9دستگاه تانك،  18ـ انهدام 3

 انداز عراق. خمپاره
 ـ سقوط سه فروند هواپيما و سه فروند بالگرد عراقي4

 
 



 ) (سال هفتم)10/5/1366( 6ـ عمليات افندي نصر5
با هدف تصرف كامل ارتفاع ميمك و بخشهاي اشغال شده در تاريخ  6عمليات نصر

 10/5/1366مورخه  0400توسط قرارگاه عملياتي غرب طراحي و در ساعت  2/5/1366
پاتك  42روز اجرا و در اين مدت  13هايي از نيروي زميني ارتش به مدت  توسط يگان

 دشمن دفع گرديد. 
 
 : عملياتنتيجه 

 ، كله چوب و قسمتي از تپه شهدا توسط نيروهاي ايران.642و  670هاي  ـ تصرف تپه1
 تيپ عراقي 11درصد به  60الي  30ـ انهدام 2
 نفر از نيروهاي عراقي. 102نفر كشته و زخمي و اسارت  15000ـ تعداد 3
 120بيش از عراده توپ و  11دستگاه نفربر همراه با  9دستگاه تانك و  18ـ انهدام 4

 دستگاه خودرو
 ـ به غنيمت گرفتن تعدادي جنگ افزارهاي سبك و ساير تجهيزات و مهمات5



 عمليات در محور سومار
 ) (سال سوم)9/7/1361ـ عمليات آفندي مسلم ابن عقيل (1

به دنبال ناكامي عمليات رمضان در منطقه جنوب، به منظور كاستن از مقاومت دشمن 
 يد توجه دشمن به منطقه غرب جلب گردد.در آن منطقه تالش گرد

عمليات مسلم بن عقيل با هدف عقب راندن دشمن از شهر سومار و آزادسازي ارتفاعات 
 »يا ابوالفضل عباس (ع)«با رمز،  9/7/1361مرزي توسط ارتش و سپاه طراحي و در تاريخ 

 توسط قرارگاه مشترك نجف متشكل از نيروهاي ارتش و سپاه اجرا گرديد. 
 نتيجه عمليات:

كيلومتر از  150ـ تصرف ارتفاعات كهنه ريگ و كيسكه در منطقه سومار و آزادسازي 1
 مناطق مرزي تحت اشغال.

 نفر از نيروهاي عراقي. 4000ـ كشته و زخمي شدن بيش از 2
 نفر از نيروهاي دشمن. 325ـ به اسارت درآمدن 3
 ـ تحميل تلفات و ضايعات به پنج تيپ عراقي4
 دستگاه تانك و نفربر و تعداد زيادي عراده توپ 25ام ـ انهد5
 دستگاه خودرو. 30عراده توپ و  20دستگاه تانك و نفربر و بيش از  12ـ به غنيمت گرفتن 6

 

 ) (سال چهارم)11/11/63( 402ـ عمليات پدافندي ارتفاع 2
عنوان هاي خاص به  واقع در منطقه عمومي سومار به علت دارا بودن ويژگي 402ارتفاع 

گردد و به مناطق شرق و غرب منطقه سركوب  يك عارضه حساس و استراتژيك محسوب مي
ها و ارتفاعات  شهر بر كليه دره خانه و نفت باشد. اين ارتفاع عالوه بر كنترل محورهاي نفت مي

مورخه  0500هم جوار مسلط است. نيروهاي عراقي با هدف تصرف اين ارتفاع در ساعت 
رت به تك نموده و با استفاده از اصل غافلگيري موفق شدند ارتفاع مباد 11/11/1363

 را به تصرف در آوردند. » كله قندي«موسوم به 
 
 
 



 نتيجه عمليات :

و » سان واپا«ـ به تصرف درآمدن بخشي از مواضع نيروهاي ايراني در ارتفاعات 1
 مهمترين آن ارتفاع كله قندي.

 نيروهاي طرفين.ـ وارد آمدن تلفات و ضايعات به 2
 

 ) (سال پنجم)9/4/1364( 3ـ عمليات آفندي نصر3
 40در منطقه سومار با هدف انهدام نيروهاي دشمن توسط تيپ 3عمليات محدود نصر

يا «با رمز  9/4/1364سراب نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران طراحي و در تاريخ 
 ا گرديد. ريگ اجر در ارتفاعات كهنه» حسين مظلوم (ع) ادركني

 

 نتايج عمليات :

 نفر و اسارت هشت نفر از نيروهاي عراقي. 300ـ كشته و زخمي شدن 1
 ـ انهدام كامل يك گردان عراق و آسيب رساندن به سه آتشبار توپخانه2
 انداز قبضه خمپاره 10ـ انهدام چهار دستگاه تانك، چهار انبار مهمات و 3
 

 )3/7/1364) (8ـ عمليات آفندي تپه سرخه (نصر 4
عمليات تپه سرخه با هدف افزايش روحيه نيروهاي خودي و وارد آوردن تلفات به 

مورخه  0100زرهي كرمانشاه در ساعت  81لشكر 3دشمن در منطقه سومار توسط تيپ
 آغاز گرديد و به اهداف خود دست يافت. » يا سرور شهيدان ادركني«با رمز  3/7/1364

 

 : نتيجه عمليات

 نفر از نيروهاي عراقي 100شدن  ـ كشته و زخمي1
 سنگر انفرادي و دو انبار مهمات عراق 13ـ انهدام بيش از 2
 وعراده توپ و دو دستگاه خودر 21انداز،  ـ انهدام چهار دستگاه تانك، چهار قبضه خمپاره3

 
 )(سال ششم)23/10/1365( 6ـ عمليات آفندي كربال 5

كه در منطقه عملياتي جنوب  5با هدف پشتيباني از عمليات كربال  6عمليات كربال 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي با پشتيباني نيروي هوائي، هوانيروز و بخشي از توپخانه 



شهر واقع  گرديد توسط نيروي زميني ارتش طراحي و در منطقه سومار و نفت ارتش، اجرا مي
 غرب اجرا گرديد.در منطقه عملياتي 

در جنوب غافلگيري خود را از  5اين عمليات به علت تأخير در اجراي عمليات كربال 
بيني شده را تأمين نمايد. اين عمليات فقط  دست داد و نتوانست هدفهاي تاكتيكي پيش

 در منطقه جنوب به طور نسبي پشتيباني نمايد.  5توانست از عمليات كربال 
 

 : نتيجه عمليات

 كيلومتر مربع از مناطق اشغالي 40زادسازي ـ آ1
 تيپ عراقي 11درصد خسارت به  80الي  20ـ وارد آوردن 2
 

 عمليات در محور قصر شيرين
 )(سال هشتم)1/1/1367عمليات آفندي مهدي (عج) (

قرارگاه عملياتي غرب، عمليات آفندي مهدي (عج) را با هدف تصرف ارتفاعات آهنگران 
زرهي  81عمومي سرپل ذهاب طراحي نمود. اين عمليات توسط لشكر در منطقه  654و تپه 

 به مدت يك روز اجرا گرديد. 1/1/1367مورخه  1000تيپ تكاور در ساعت  2كرمانشاه و 
  

 نتيجه عمليات:

 نشيني شدند.ـ نيروهاي خودي موفق به نگهداري هدفهاي متصرفي نشدند و مجبور به عقب1
 ماندويي و يك گردان پياده عراقي.% از يك گردان ك50ـ انهدام 2
 نفر عراقي. 22ـ وارد آوردن تلفات و به اسارت درآوردن 3
 ـ انهدام قابل توجهي از ادوات دشمن.4
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