
 

 عمليات نظامي در جبهه جنوب 
0Fپس از آزادي خرمشهر تا پايان جنگ
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منظور از منطقه عملياتي جنوب در اين مدرك، مناطق غربي استان خوزستان و مناطق 
 باشد. مقابل آن در خاك عراق مي

عمليات آفندي گسترده در جبهه جنوب كه با هدف كسب در اين مدرك آموزشي، 
ساز و تعيين كننده، از پايان سال دوم جنگ تا پايان جنگ در سال  پيروزيهاي سرنوشت

 اند كه عبارتند از: هشتم اجرا گرديدند مورد بررسي اجمالي قرار گرفته
 پايان سال دوم جنگ             عمليات رمضان *
 ل سوم جنگدر سا   عمليات محرم *
 در سال چهارم جنگ             عمليات خيبر *
 در سال پنجم جنگ             عمليات بدر *
 در سال ششم جنگ             8عمليات والفجر *
 در سال هفتم جنگ  5و  4عمليات كربال  *

الذكر و ساير عمليات انجام شده، نيمه  براي مطالعات پژوهشي و تفصيلي عمليات فوق
ده و محدود كه در اين نشريه فقط به تعداد آنها در هر سال اشاره گرديده است گستر

 توانند به كتاب هاي مربوطه مراجعه فرمايند. دانشجويان عزيز مي
      

 بخش اول ـ عمليات رمضان
 :مقدمه

) رژيم بعثي عراق 4/3/61المقدس و فتح خرمشهر (سال دوم جنگ  پس از عمليات بيت
طرفه، ظاهراً خواهان پايان عمليات نظامي و آغاز مذاكره بين دو كشور يك بس با اعالم آتش

هاي متفاوت و گاهاً متضاد در محافل سياسي و نظامي  گرديد. اين اقدام عراق موجب واكنش
گيرد كه آيا بهتر بود كه  جمهوري اسالمي شد و حتي امروزه نيز مورد بحث و گفتگو قرار مي

                                                 
 ختياريمسعود ب 2. به قلم: سرتيپ1



انه نظامي پايان داده شود و يا جنگ تا شكست كامل رژيم بعثي همان زمان به عمليات خصم
 يافت. عراق ادامه مي

نتيجه گيري از بحث مزبور نيازمند بررسي عميق كارشناسانه از وضعيت و شرايط 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي كشور در آن زمان و به خصوص وضعيت از نظر 

 احساسات رواني و انقالبي در ايران است.
هاي نظامي و اقتصادي قرار داشت كه تداركات  در طول جنگ، ايران تحت تحريم

ساخت و به ويژه  جنگ، به خصوص تأمين اقالم عمده تجهيزاتي مورد نياز را بسيار مشكل مي
بس، به  نمود. موافقين سياسي نظامي آتش انزواي سياسي، وضعيت را براي ايران دشوارتر مي

كنند اما از جانب ديگر به نظر اكثر فرماندهان بلند پايه نظامي و  مي اين موارد استناد كرده و
مقامات سياسي پيروزيهاي پي در پي و درخشان نظامي ايران در عمليات بزرگ 

توانستند پيروزيهاي بزرگتر و  المقدس مي المبين و بيت القدس، فتح االئمه(ع)، طريق ثامن
 ا هر چه بيشتر در موضع ضعف و انفعال قرار دهد.مؤثرتري را هم به دنبال داشته و متجاوز ر

هاي  همچنين موافقين ادامه جنگ با توجه به اينكه هنوز مناطق زيادي در جبهه
غرب و غرب و حتي جنوب در اشغال متجاوز باقي مانده بود و در آن مناطقي هم كه دست  شمال

شترك كه داراي ديد و تير به عقب نشيني اختياري زده بود در مواضع و مناطقي از مرزهاي م
توانست از نظر سياسي / نظامي دست  مناسبي روي مناطق تخليه شده مستقر گرديده بود لذا مي

باال را در سر ميز مذاكرات داشته باشد. عالوه بر آن از ساير مسائل مورد عالقه ايران مانند متجاوز 
نبود و در پردة ابهام قرار  شناختن عراق و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت صحبتي در ميان

بس، در آن شرايط به تحقق استراتژي و سياستهاي  شد كه پذيرش آتش داشتند و استدالل مي
شود و باالخره اينكه به اعتقاد فرماندهان نظامي، ماشين جنگي  جمهوري اسالمي ايران منجر نمي

بر عليه جمهوري اسالمي  توانست تهاجم تازه ديگري را عراق هنوز آماده بكار بود و هر آن مي
ايران سازمان دهد. با توجه به اين مالحظات و به ويژه حالت احساسات رواني ناشي از پيروزيهاي 
بدست آمده بود كه پس از مدتي بحث و بررسي و مذاكره و تبادل نظر در محافل باالي سياسي / 

روزي قطعي و شكست نظامي كشور مانند شوراي عالي دفاع، سرانجام ادامه جنگ تا كسب پي
كامل عراق براي تحقق اهداف نظامي سياسي ايران، مورد تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح 



ريزي عمليات جديدي در شرق بصره به نام  قرار گرفت و بالفاصله طرح») ره«(حضرت امام راحل 
ه مشترك كه با عنوان عمليات رمضان اجرا گرديد در دستور كار قرارگا 4طرح عملياتي كربال

 كربال در جنوب (ارتش ـ سپاه) قرار گرفت.
المقدس بود كه اجراي آن  عمليات رمضان در واقع ادامه يا تكميل كننده عمليات بيت

المقدس به علت وسعت منطقه، طوالني شدن مدت عمليات، مقاومت شديد  در عمليات بيت
المقدس) مقدور  يتدشمن و خستگي و فرسودگي نيروهاي خودي در آن عمليات (عمليات ب

 نگرديده بود.
هدف عمليات رمضان، تصرف مناطق شرق بصره در خاك عراق (از نشوه تا شلمچه) و 

ريزي حساب شده  تهديد بصره (دومين شهر بزرگ و مهمترين بندر عراق) بود كه با يك طرح
زي ري (تقريباً دو ماه پس از فتح خرمشهر) آغاز شد. عليرغم طرح 22/4/1361و دقيق در 

مناسب و رشادت و ايثارگري رزمندگان نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و پيشروي 
چشمگير در شب اول عمليات كه منجر به رسيدن بخشي از نيروهاي خودي به نهر كتيبان 

اي  در شمال شرق بصره گرديد اما به علت عدم هماهنگي كامل بين نيروها و بروز پاره
هاي زميني و هوايي  كهاي بسيار شديد زرهي دشمن كه با آتشمشكالت در حين اجرا و پات

ريزي شده  شد مواجه و به عقب رانده شد و به اين ترتيب وصول به اهداف طرح پشتيباني مي
 پس از پنج روز تالش مداوم، ادامة تك و فشار به دشمن، نهايتاً ممكن نگرديد.

جهيزاتي و چه از نظر نيروي در عمليات رمضان، انهدام وسيعي به دشمن چه از نظر ت
انساني وارد آمد و بخشي از نواحي مرزي عراق در حوالي پاسگاه زيد در تصرف نيروي خودي 

 باقي ماند.
عمليات رمضان در واقع سرآغاز عمليات برون مرزي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي 

و انهدام ميل  ايران و كشاندن جنگ به داخل خاك دشمن به منظور تحميل اراده بر متجاوز
جنگجويي او به منظور تحقق اهداف سياسي استراتژيك ايران بود كه به هر حال 

 آوردهاي سياسي و نظامي براي ايران را در برداشت. دست
پس از عمليات رمضان، جنگ به صورت تبادل آتش بين نيروهاي طرفين ادامه داشت 

 هاي جنوب رخ نداد. در جبهه) عمليات ديگري 1361و تا پايان سال دوم جنگ (مهرماه 
 



اي و  شايان ذكر اينكه از عمليات رمضان به بعد برخورداري عراق از حمايتهاي همه جانبة منطقه
اي و متقابالً مشكالت و تنگناهاي وسيع لجستيكي و تداركاتي كه نيروهاي خودي با آن  فرا منطقه

و روحيه رزمندگي رزمندگان و همچنين  مواجه بودند، با اتكاء كامل به شهادت طلبي نيروهاي بسيجي
اي خريدهاي تسليحاتي مختصري كه از بازارهاي سياه  هاي جهاد خود كفايي نيروها وپاره تالش

شد قابل جبران تلقي شده و تأثير سياستهاي جهاني در سرنوشت جنگ، چندان  المللي انجام مي بين
 . گرديدند مؤثر برآورد نمي

 

 )62ـ مهرماه  61م (مهرماه بخش دوم ـ جنگ در سال سو
توان مشابه عمليات رمضان دانست يعني خروج از  روند كلي جنگ در سال سوم را مي

 بست و توقف. مرز، تعقيب دشمن و بن
هاي  اي از عراق در زمينه اي و فرا منطقه هاي منطقه پس از عمليات رمضان، حمايت

غربي و شرقي و همچنين  نظامي، اقتصادي و سياسي شدت گرفت زيرا نگرش قدرتهاي
اي و به ويژه كشورهاي عربي منطقه عدم رضايت از ظهور يك قدرت  كشورهاي منطقه

نظامي جديد در منطقه (جمهوري اسالمي ايران) بود كه در پيامد پيروزيهاي بزرگ و پي در 
 شد. پي ايران در سال دوم و اجراي عمليات رمضان در خاك عراق ناشي مي

بانيهاي همه جانبه از عراق، در واقع امكان يك پيروزي سريع، اين حمايت و پشتي
ساز در خاك عراق را كه جمهوري اسالمي ايران پس از عمليات  بزرگ و سرنوشت

 المقدس آن را سهل و آسان برآورد كرده بود مشكل ساخت. بيت
 

هاي نظامي  توانائيالمللي از عراق در  هاي بين به عنوان يك واقعيت بايد اذعان كرد كه حمايت
 گذاشت. جمهوري اسالمي ايران اثر منفي به جاي مي

) عمليات آفندي مشروحه زيرين بر عليه 62ـ مهرماه  61در سال سوم جنگ (مهرماه 
 دشمن در منطقه جنوب اجرا گرديد.

كيلومتر از خاك  300در منطقه عمومي موسيان كه حدود  10/8/61ـ عمليات محرم 1
 دشمن تصرف شد.

در مناطقي از شرق استان عماره عراق كه وصول  17/11/61ـ عمليات والفجر مقدماتي 2 
 ريزي شده مقدور نشد. به اهداف طرح



در منطقه جبال فوقي در غرب فكّه كه بخشي از اهداف  12/1/61ـ عمليات والفجر يك 3
 ريزي شده تأمين گرديد. طرح

ا هدف كسب يك پيروزي بدين ترتيب تحقق استراتژي نظامي جمهوري اسالمي ب
 بزرگ براي خاتمه دادن به جنگ در سال سوم هم ميسر نگرديد.

اي از سوي شوراي امنيت  گونه قطعنامه شايان ذكر است كه در سال سوم جنگ هيچ
ها، در مورد اين  المللي و دولت تفاوتي مجامع بين سازمان ملل متحد صادر نشد. سكوت و بي

وكشور، مفهوم معناداري داشت و به انزواي سياسي هرچه رخداد خونين و ويرانگر بين د
توان گفت كه در آن زمان ديپلماسي  انجاميد. در واقع مي بيشتر جمهوري اسالمي مي

 ها همگام نبود. جمهوري اسالمي با عمليات نظامي در جبهه
در سال سوم جنگ براي انجام هماهنگي بيشتر بين نيروهاي ارتش و سپاه ابتدا 

اي (رئيس جمهور وقت) به عنوان فرمانده جنگ انتخاب شدند ولي  اهللا خامنهحضرت آيت
االسالم هاشمي رفسنجاني رسماً از سوي امام (ره) به سمت فرمانده عالي اندكي بعد حجت

جنگ برگزيده شد كه تا پايان جنگ اين مسئوليت را برعهده داشت و در اين رابطه در اواي 
 بياء (ص) تشكيل گرديد كه تا پايان جنگ فعال بود.االنقرارگاه خاتم 1362سال 

در سال سوم شوراي عالي دفاع كشور پيشنهاد سپاه پاسداران را مبني بر اينكه سپاه و 
 ارتش به صورت دو قرارگاه جداگانه در مناطق عملياتي مجزا وارد عمل شوند رد كرد. 

ود با رژيم عراق در سال سوم جنگ، شوروي (سابق) پس از بهبود يافتن روابط خ
و  72تانك پيشرفته تي ـ  200افزار به اين كشور را آغاز كرد و بيش از  مجدداً ارسال جنگ

 و بالگردهاي توپدار در اختيار عراق قرار داد.  25تعدادي هواپيما ميگ 
چنين دولت فرانسه تعدادي هواپيماي پيشرفته سوپر اتاندارد را در اختيار عراق قرار  هم

هاي ايران در  كش ضد كشتي بودند كه نفت »اگزوست«هز به موشكهاي داد كه مج
 ها آغاز شد.  كش فارس را مورد اصابت قرار دادند و جنگ معروف به نفت خليج

ميليون دالري را ظاهراً به عنوان خريد غله  200در همين سال، آمريكا نيز يك اعتبار 
 در اختيار رژيم بعثي عراق قرار داد. 

 



 )63ـ مهرماه  62جنگ در سال چهارم (مهرماه بخش سوم ـ 
 عمليات خيبر

سال سوم جنگ در حالي به پايان رسيد كه تالشهاي جمهوري اسالمي ايران براي 
غرب، بخشي از ارتفاعات  ورود به عمق خاك عراق قرين موفقيت نشد اگرچه در منطقه شمال

مهم مرزي عراق تصرف گرديد ولي تأثير سياسي و نظامي اين اقدام براي تعيين سرنوشت 
نده نبود. تالشهاي نظامي ايران در منطقه عملياتي جنگ و كسب پيروزي بزرگ تعيين كن

جنوب براي عبور از مواضع دفاعي چند اليه عراق و پيشروي به عمق ميسر نگرديد. تداوم 
توقف ايران در پشت ديوارهاي پدافندي مستحكم عراق در شش ماهه اول سال چهارم جنگ 

مراه با كاهش نسبي توان نظامي هايي در مواضع نيروهاي تأميني آن و ه و صرفاً ايجاد رخنه
 بود. »فرسايشي«به  »تهاجمي«ايران به مفهوم تغيير ماهيت جنگ از حالت 

 »غافلگيري دشمن«عمالً عمليات سال سوم و نيمة اول سال چهارم نشان دادند كه بدون 
دستيابي به يك پيروزي بزرگ مانند پيروزيهاي سال دوم جنگ  »ابتكار عمل«و عدم كسب 

ذير نيست، لذا تغيير زمين منطقه عمليات از خشكي به آب (مردابهاي هورالهويزه) پ امكان
مورد توجه قرار گرفت زيرا مناطق هور به علت شكل خاص زمين (مرداب ـ نيزارهاي بلند و 

شود (مانع براي تحرك، گسترش و مانور) و با  انبوه) در ادبيات نظامي يك مانع محسوب مي
مي هورالهويزه (اختفا، پوشش، استتار) اين اميدواري پيدا شد كه هاي نظا توجه به ويژگي

امكان غلبه بر دشمن در ساحل غربي را  »تاكتيك«و  »مكان«غافلگيري بر مبناي دو مؤلفه 
سازد، زيرا عدم درك و انتظار دشمن از عمليات در هور و عبور نيروي خودي از آن  فراهم مي

وانايي مناسب عراقيها در مناطق غرب هور، دور نماي و در نتيجه عدم وجود توان رزمي و ت
 داد. دستيابي به يك پيروزي دلخواه (قطع محور بغداد ـ بصره) را نويد مي

به مرحله  1363در اجراي اين تدبير، عمليات خيبر طراحي شد كه در سوم اسفندماه 
رفته شده بود. اجرا درآمد. در اين عمليات دو جبهه يا دو محور عمده عملياتي در نظر گ

محور اول عبور از هورالعظيم و رسيدن به جاده مواصالتي و بسيار مهم العماره، بصره (جادة 
اصلي شمالي، مركزي و جنوبي) عراق و محور دوم منطقه پاسگاه زيد و حسينيه براي تهديد 

 شرق بصره بود.



هاي توپخانه،  ور موفق شدند با پشتيباني آتش در جبهه اول (هورالعظيم) نيروهاي تك
هوانيروز و نيروي هوايي از هور عبور كرده و پا به ساحل غربي آن بگذارند ولي به علت طوالني 
شدن خطوط مواصالتي و خارج شدن از برد آتشهاي پشتيباني توپخانه و نداشتن پل روي 

ه شده هورالعظيم (كه قبالً توسط تعدادي از افسران عمليات ارتش هشدارهايي در اين موارد داد
بود) و همچنين مقاومت سرسختانه و پاتكهاي بسيار شديد لشكرهاي زرهي عراق سرانجام 
دستيابي به جاده العماره ـ بصره و قطع ارتباط زميني بغداد ـ بصره مقدور نشد ولي رزمندگان 

 .ايران توانستند جزاير مجنون (شمالي ـ جنوبي) را در سواحل شرقي هور، حفظ نمايند
فروند بود در حاليكه  42شكالت تداركاتي به عنوان مثال تعداد قايق موجود در زمينه م

گردان از ساحل شرقي هور به ساحل غربي  3فروند نياز بود. و يا نيرويي به استعداد  200به 
 گردان نياز بود. 18عبور كردند ولي حداقل به 

هاي  يگاندر جبهه دوم عمليات خيبر (محور شرق بصره) عليرغم تالش گسترده 
شكن به علت استحكام مواضع پدافندي عراق كه به صورت عالي در چندين رده در عمق  خط

 سازمان يافته بودند با موفقيت توأم نشد.
ترين آن عمليات خيبر در شرق  عمليات سال چهارم جنگ هم در جنوب كه عمده

اي از  اي و فرا منطقه منطقهبصره بود آن نتايج دلخواه را به بار نياوردند، تشديد حمايتهاي 
عراق و متقابالً فشارهاي سياسي، اقتصادي و تحريم نظامي بر عليه ايران پس از عمليات 

 خيبر هرچه بيشتر افزايش يافت.
در سال چهارم جنگ شوراي امنيت سازمان ملل متحد سه قطعنامه صادر نمود كه 

 عبارت بودند از:
 12/7/62مورخه  522قطعنامه      
 9/8/62مورخه  540قطعنامه      
 11/3/63مورخه  552قطعنامه      

 …هاي ايران مانند معرفي مسبب جنگ، تنبيه متجاوز و  هاي مزبور چون خواسته قطعنامه
 .جمهوري اسالمي قرار نگرفتندرا در بر نداشتند مورد قبول 



يش نيروهاي حمايتهاي گسترده سياسي، نظامي و اقتصادي از عراق و متقابالً افزا
ها و باال بودن روحيه رزمي قواي ايران در حقيقت به برقراري نوعي توازن  مردمي در جبهه

 توان بين دوكشور منجر شده و لذا وضعيت فرسايشي سال سوم جنگ ادامه يافت.
 

 وضيعت كلّي در سال چهارم جنگ:
طح نسبتاً افزار شيميايي از نوع گاز خردل را در س ـ عراق براي اولين بار جنگ1

 وسيعي بكار گرفت (اگرچه قبالً در منطقه حاجي عمران به مقداري استفاده كرده بود)
جنگ » اگزوست«ـ با حمله هواپيماهاي عراقي و پرتاب موشكهاي ضدكشتي 2

كشها با هدف ضربه زدن به صدور نفت ايران شدت يافت و جزيره خارك و پايانه نفتي  نفت
 كه البته ايران نيز واكنش الزم را نشان داد.آن مورد حمله قرار گرفتند 

كشها بر ايران شديد بود و صادرات نفت ايران كاهش  فشار اقتصادي ناشي از جنگ نفت
 دالر تقليل پيدا كرد.  5يافته و بهاي هر بشكه نفت به 

هاي نبرد به عهده نيروي  در سال چهارم جنگ، حفظ مواضع پدافندي سرتاسر جبهه
هاي خود در مواضع پدافندي، عمليات  بود و اين نيرو عليرغم گسترش يگان زميني ارتش

عمليات در منطقه  5كرد، در اين سال مجموعاً  آفندي را با كمك سپاه طراحي و اجرا مي
 ترين آنها همان عمليات خيبر بود. جنوب اجرا شد كه عمده

در سال چهارم جنگ سپاه پاسداران كماكان تفكّر جدايي عمليات ارتش و سپاه را 
 پيگيري كرد كه عملي نگرديد.  

در اين سال بود كه فكر اوليه براي فتح بندر فاو عراق مطرح گرديد كه فقط در مرحله 
 طراحي باقي ماند و به علت كمبود تجهيزات و وسايل مسكوت ماند.

پس از  ها ترين وضعيت جبهه فرسايشي، مشخصگ به صورت به هر حال ادامه جن
 عمليات خيبر بود.
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 عمليات بدر

داد كه عليرغم تالش قواي  هاي سوم و چهارم نشان مي وضعيت كلي جنگ در سال
ت فرسايشي به خود خودي براي انجام يك حملة سرنوشت ساز و تعيين كننده، جنگ حال

 گرفته است.
 وار به شرح زير بيان كرد: توان فهرست هاي رزمي در سال پنجم را مي اهم اقدامات و فعاليت

 ها اي موارد جنگ شهر كشها و در پاره ادامة جنگ نفت
تشديد فشارهاي ابرقدرتهاي شرق و غرب بر ايران و افزايش كمكهاي نظامي شوروي 

ساخت با  (سابق) به عراق به ويژه در بخش نيروهاي هوايي كه اين كشور را قادر مي
هاي پدافند هوائي ايران به سادگي در آسمان تهران  پروازي باالتر از حداكثر برد سامانه سقف

ي به عراق درواقع نوعي واكنش به مخالفتهاي ايران با اشغال حضور يابند. كمكهاي شورو
 افغانستان توسط شوروي و حمايت و پشتيباني از مجاهدين افغان بود. 

ها و ادامه جنگ  كش ايران با توجه به گسترش دامنه مخاصمات، تشديد جنگ نفت
ومت و حمالت افزارهاي شيميائي، متقابالً به مقا مقطعي شهرها و استفاده عراق از جنگ

داد و از سوي ديگر تحركات و فعاليتهاي سياسي از قبيل ديد  تهاجمي خود به عراق ادامه مي
 و بازديدهاي ديپلماتيك در سياست خارجي ايران آغاز شد. 

عمليات محدود آفندي در قالب وضعيت جنگ فرسايشي در نيمه اول سال پنجم هم 
كه در واقع طرح تكامل » بدر«مليات آفندي بزرگ ع 1363ادامه يافت تا اينكه در اسفند سال 

 . يافته عمليات خيبر بود توسط قواي ايران بر عليه عراق در منطقه هورالهويزه انجام شد
هدف عمليات بدر تسلط بر جادة العماره ـ بصره كه محور مواصالتي اصلي و استراتژيك 

و  العزيربا اهميت آن موسوم به  آيد و دستيابي به پلهاي بسيار شمال، جنوب عراق بشمار مي
روي رودخانه دجله بود كه پيامد آن به قطع ارتباط زميني شمال و مركز عراق با  القرنه

 انجاميد. منطقه جنوبي آن كشور به خصوص استان و بندر بصره مي
دشمن با كسب تجارب از عمليات خيبر و اينكه قواي ايران ممكن است بار ديگر از 

هاي  شرق بصره استفاده نمايد با استفاده از يگان اي آفند غافلگيرانه به شمالمنطقة هورها بر



پياده ـ مكانيزه و زرهي به تشكيل قرارگاهي به نام فرماندهي شرق بصره مبادرت ورزيده و 
با استقرار پاسگاههاي كمين در آبهاي هور و البالي نيزارها و همچنين نصب دكلهاي 

ين گذاري در داخل هور و كرانه غربي آن در صدد جلوگيري از ديدباني و ايجاد موانع و م
 غافلگيري خود و درهم شكستن آفند احتمالي قواي ايران بود.

نيروهاي شركت كننده خودي براي اين عمليات عبارت بودند از سه لشكر و يك تيپ 
و نيروي  هاي توپخانه و مهندسي هاي هوانيروز و گروه از نيروي زميني ارتش به اضافه يگان

هوايي ارتش و همچنين بكارگيري هاوركرافت از نيروي دريايي براي حمل نيرو در آبهاي 
هاي پدافند هوايي موشكي بود. بنابر اطالعات مندرج در مدارك منتشره  هور و ايجاد سايت

سپاه، اين نهاد شش لشكر و هفت تيپ از نيروهاي بسيجي را دراين عمليات بكار گرفته و 
 دادند. جهادسازندگي نيز پشتيباني مهندسي رزمي را انجام ميجهادگران 

 خالصه طرح عملياتي عبارت بود از:
ـ تالش اصلي آفندي در سه محور شمالي و مركزي و جنوبي با عبور از هور براي 

 تصرف پلهاي العزير و القرنه روي رودخانه دجله
روز به طول انجاميد.  5د آغاز شد و حدو 20/12/63ـ محور طالئيه ـ نشوه عمليات در 

1Fرزمندگان اردوي ايران با رشادت و مهارت و با نصب پل شناور ابتكاري

از جزيره مجنون  1
برد از هور عبور كرده و به ساحل غربي پا نهادند و خاكريز  شمالي و همچنين ترابري هلي

ند. جادة دفاعي اول عراق را تصرف كرده و تالش نمودند در منطقه شرق دجله پيشروي نماي
هاي پيشرو توانستند در  العماره ـ بصره زيرآتش نيروي اعزامي قرار گرفت و عناصري از يگان

منطقه موسوم به حرمه در خميدگي كيسه مانند رودخانه دجله در شمال پل القرنه، از اين 
رودخانه عبور نموده و در كرانه غربي دجله پياده شوند. ليكن اتكاء به عقبة آبي، نداشتن 

هاي مواصالتي و بروز مشكالت در ترابري و پشتيباني و اجراي پاتكهاي متوالي و  جاده
سنگين زرهي دشمن سبب گرديد كه پس از شش روز نبرد و مقاومت دليرانه نيروهاي 

                                                 
تا نيازمندي به استفاده از قايق  ،شدند ساخته شده بود . اين پل از قطعات مجزا از جنس يونوليت كه به هم وصل مي1  

 را براي حمل نيرو و تجهيزات كاهش داده و عبور از هور را تسريع نمايد.



خودي كليه مناطق متصرفي را تخليه و به مواضع اوليه در جزاير مجنون و كرانه شرقي هور 
 هايي در منطقه هور در تصرف رزمندگان ايران باقي ماند.يگاهنشيني نمايند البته پا عقب

همزمان با اجراي عمليات بدر، نيروي هوايي عراق مناطق مسكوني تهران را هدف قرار 
داد و متقابالً اولين سري از موشكهاي زمين به زمين ايران شهرهاي مهم عراق را نشانه 

از موشكهاي ايران به بانك مركزي عراق گرفتند و دامنة جنگ شهرها گسترش يافت و يكي 
 به نام رافدين اصابت كرده و خسارات فراواني به آن وارد كرد.

گيري مطلوب از زمين، نيروهاي  توان گفت كه در عمليات بدر، دشمن با بهره به طور كلي مي
در سطح افزارهاي شيميايي  زرهي، آتش توپخانه صحرايي و نيروي هوايي همراه با بكار گيري جنگ

 . وسيع، توانست كنترل صحنه را نگه داشته و هجوم سنگين ايران را دفع نمايد
اين عمليات به نيروهاي خودي نشان داد كه با وضعيت موجود پيروزي بزرگي را 

 توانند به سادگي در دسترس خود داشته باشند. نمي
 

دود ديگر در عالوه بر عمليات بزرگ بدر در سال پنجم جنگ، پنج عمليات آفندي مح
هاي عراقي در منطقه هور انجام شد  بر عليه پايگاه 5تا  1هاي  جبهه جنوب به نامهاي قدس

 كه منجر به وارد شدن تلفات و ضايعاتي به ارتش عراق گرديد.
افزارهاي شيميايي در سطح گسترده و تالشهاي ايران براي  استفاده عراق از جنگ

ريج و تا حدودي توانست افكار عمومي جهانيان را جلب انعكاس جهاني اين اقدام عراق، به تد
از سوي عراق را محكوم   افزار را اي كاربرد اين نوع جنگ كرده و شوراي امنيت طي بيانيه

ساخت كه عراق به شدت با آن مخالفت كرد و طارق عزيز وزير امور خارجه عراق اعالم 
 ».خود هستيم ما مجاز به استفاده از هر وسيله براي دفاع از«داشت 

دبير كل وقت سازمان ملل يك طرح  »خاوير پرز دو كوئيار«در پايان اسفندماه اين سال، 
اي را جهت اظهار نظر به دولتهاي ايران و عراق ارائه كرد كه طي آن از طرفين   هشت ماده

بس را پذيرفته و به ويژه از كاربرد  مندي نشان داده، آتش خواسته شده بود به صلح عالقه
هاي كشتار جمعي خودداري نمايند و همچنين حمله عليه هواپيماهاي غيرنظامي و  سالح

 ها را متوقف و آماده مبادله اسراي جنگي باشند.  كش كشتيهاي تجاري و نفت



مندي خود را به صلح  از نظر دولت ايران نكات مثبتي در اين طرح وجود داشت و عالقه
اي دبير  دث و تحوالت سياسي، نظامي، طرح هشت مادهاعالم داشت. اما نهايتاً در سير حوا

 كل سازمان ملل متحد نيز راه به جايي نبرد. 
در اسفند ماه سال پنجم، حضرت امام راحل (ره) طرح سه نيرويي شدن سپاه پاسداران 

 را تصويب نمودند.
 

رت بين توان گفت كه ادامه برقراري توازن قد در نگاه كلي به وضعيت جنگ در سال پنجم مي
 شد كه جنگ به سرنوشت قطعي مورد انتظار ايران منتهي شود. ايران و عراق مانع از آن مي
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 (فتح فاو) 8عمليات والفجر

در قبل گفته شد كه در سالهاي سوم، چهارم و پنجم جنگ، به نوعي توازن قوا بين 
شده بود كه در نتيجه اين توازن، وضعيت عمومي جنگ حالت فرسايشي  ايران و عراق برقرار
 به خود گرفته بود.

ايرانيان از لحاظ روحيه و خستگي ناپذيري و تالش براي كسب پيروزي و سركوب 
رسيدند و نيروي نظامي ايران مصمم به درهم  شديد رژيم بعثي عراق، قدرتمند به نظر مي

اقتصادي، سياسي و مشكالت عظيم تأمين اقالم و قطعات كوبيدن دشمن بود ولي فشارهاي 
مورد نياز نيروهاي زميني، هوايي و دريايي ارتش و تجهيزات مورد نظر سپاه پاسداران سبب 

گرديد كه توان رزمي نيروهاي خودي در سطح مطلوب قرار نگيرد. از سوي ديگر عراق با  مي
ز سوي كشورهاي عربي و هم از سوي دريافت كمكهاي مالي و تجهيزاتي و اطالعاتي هم ا

كرد.  هاي عملياتي خود را جبران مي شد و ضعف اردوگاه شرق و غرب به شدت حمايت مي
كشها و فشار اقتصادي ناشي از آن، جنگ شهرها و تنگناهاي تجهيزاتي ايران براي  جنگ نفت

دشمن،  افزار شيميايي توسط اقدامات تالفي جويانه و انتقامي مؤثر، و كاربرد جنگ
داد و  هاي ايرانيان را براي كسب اهداف سياسي نظامي استراتژيك خود كاهش مي توانايي

بين ارادة رزمي و ميل جنگجويي قواي ايران و توان تجهيزاتي عراق توازن و تعادل را برقرار 
توانست تدارك  الذكر، ايران سالي يك بار يك حمله بزرگ را مي كرد. در سالهاي فوق مي



ريزي  كه آنها هم نهايتاً در نتيجه اين توازن قوا و علل ديگر نتواستند به اهداف طرحببيند 
 شده آنطور كه بايد دست پيدا كنند.

در سال ششم جنگ فكر عبور از رودخانه اروند و تهديد بصره از سمت جنوب كه در 
در ذهن  سال چهارم هم مطرح و به دليل كمبودهاي تجهيزاتي سرانجامي نيافته بود مجدداً

فرماندهان و طراحان عملياتي به ويژه سپاه پاسداران قوت گرفت و اين بار با مالحظه 
اليه جنوبي عراق و تهديد بصره از  وضعيت، عبور از اروند و تصرف شهر بندري فاو در منتهي

ريزي آن به نام  سمت جنوب در دستور كار طراحي قرار گرفت كه باالخره پس از طرح
 به مرحله اجرا درآمد. 20/11/64و تهيه و آمادگي نيروها، در  8والفجر عمليات آفندي

اين عمليات در سه محور انجام شد. نخست در منطقه اروندكنار جهت تصرف شهر 
بندري فاو و حركت از جاده ابوالخصيب به سمت شمال و به طرف بصره به عنوان تك اصلي، 

پاسداران به عنوان نيروي خط شكن و در اين محور نيروهاي غواص و قايق سوار سپاه 
لشكرهاي پياده در دو قرارگاه نوح و كربال به دشمن يورش آورده و نيروهاي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران نيز شامل قرارگاه رعد نيروي هوايي و پوشش فضاي عمليات و پدافند زمين به 

يرو، مهمات، تجهيزات هاي رزمي هوانيروز براي پشتيباني آتش، حمل ن هوا و همچنين گروه
قبضه توپ از انواع كاليبر، عمليات اين  500و تخليه مجروحين و به ويژه اختصاص بيش از 

نمودند. نكته شايان ذكر قدرت چشمگير آتش پشتيباني بود كه اين  محور را پشتيباني مي
 ها هزار گلوله به وجود آوردند. افزار توپخانه با شليك ده تعداد جنگ

، تك پشتيباني محدودي توسط سپاه و باالخره در محور سوم از شلمچه در محور دوم
لشكر از نيروي زميني در يك عمليات  5كيلومتري حدود  50تا كوشك يعني در يك امتداد 

شد در منطقه شرق بصره وارد  آفندي كه در واقع تك پشتيباني كل عمليات محسوب مي
 عمل شدند.

يري انجام شد و بندر فاو تصرف و پرچم پرافتخار عمليات تك اصلي با موفقيت و غافلگ
ايران برفراز آن برافراشته شد اما در محورهاي پشتيباني اگر چه هدفها تأمين نگرديد ولي در 
درگير كردن دشمن در اين منطقه و تسهيل عمليات تك اصلي كامالً مؤثر بود. اگر چه 

رودخانه اروند بود با موفقيت انجام مرحله اول عمليات كه تصرف سرپل در منطقه فاو و غرب 



كيلومتر مربع بود) ولي اهداف بعدي اين عمليات  600شد (مساحت منطقه متصرفي حدود 
كه پيشروي به سوي بصره از سمت جنوب و بندر ام القصر به سمت غرب منطقه بود به علت 

علت هاي مانوري خودي به  مقاومت سرسختانه عراق و محدوديت تحرك و گسترش يگان
روز پاتكهاي مداوم براي  75جنس و شكل زمين مقدور نگرديد. متقابالً تالش عظيم عراق با 

هاي مستقر در جزيره آبادان  گيري فاو نيز با ناكامي روبرو گرديد كه آتش توپخانه بازپس
 همراه با مقاومت رزمندگان نقش اساسي در دفع اين پاتكها داشتند. 

هوري اسالمي ايران چه از نظر پوشش هوايي منطقه، فعاليت نيروي هوايي ارتش جم
پشتيباني آتش، حمل نيرو و تجهيزات، عكسبرداري هوايي و به ويژه عمليات پدافند زمين به 

فروند هواپيماهاي دشمن  60هوا با روش ابتكاري عملياتي كه موجب سرنگوني بيش از 
 باشد. فاو و پدافند از آن مي گرديد از جمله نكات جالب توجه نيروي خودي در عمليات فتح

(فتح فاو) اقدامات مشروحة زيرين از حساسيت خاص در  8در عمليات والفجر
 وار عبارتند از: اند كه فهرست ريزي و اجرا و نگهداري منطقه متصرفي برخوردار بوده طرح

ـ جريان جذر و مد رودخانه اروند در شبانه روز كه باعث تغيير و سرعت جريان آب 1
گردد كه مشكالت زياد و متعددي را در عبور عرضي از آن چه بوسيله غواصان و  رودخانه مي

 ريزي عمليات لحاظ گرديدند. گردد كه در طرح چه با قايق و يا نصب پل سبب مي
ريزي، تجمع  ـ رعايت اصل تأمين و حفاظت اطالعات بسيار شديد از لحظه آغاز طرح2

 آمادگي و باالخره زمان آغاز عمليات.نيروها، تهيه وسايل و تجهيزات، 
ـ آموزش غواصي به گروهي از بسيجيان و سپاهيان براي عبور از اروندرود به عنوان 3
 هاي تازشي اوليه و غافلگير كردن نيروهاي عراق. يگان
ـ نصب يك پل ثابت در رودخانه اروند به طول تقريبي يك كيلومتر از ساحل اروند 4

اي بسيار در  محاسبات مهندسي و فني در ساخت و نصب آن، نكته كنار تا فاو كه از نظر
 خور توجه است.

اين پل كه تقريباً دو ـ سه ماه پس از عمليات براي برقراري ارتباط زميني بين ساحل اروند 
كنار در ايران با ساحل فاو در عراق زده شد توسط جهادگران جهادسازندگي در قرارگاه بعثت به 

هاي بسيار بزرگ فلزي كه در كارخانجات  زاده انجام شد كه لوله ندس هاشمسرپرستي آقاي مه



شد را به هم متصل كرده و در عرض رودخانه تا عمق قرار داده و روي  سازي اهواز ساخته مي لوله
آن را با خاك محكم كردند و به اين ترتيب يك پل ثابت روي رودخانه اروند نصب گرديد زيرا 

 .ناور نظامي به علت عرض زياد رودخانه اروند امكان پذير نبودهاي ش استفاده از پل
گردد  ساخت و نصب پل مزبور از ديدگاه مهندسي و فني يك شاهكار محسوب مي

 اگرچه هزينه بسيار سنگين را نيز در بر داشت.
فارس تقريباً قطع نمايد  ايران توانست فاو را نگهداري نموده و ارتباط عراق را با شمال خليج

ايران با كويت همسايه گرديد كه هر دو مسئله از ديدگاه ژئوپولتيكي هم براي عراق و هم براي  و
 المللي حائز اهميت بسيار بود. ايران و هم در صحنه معادالت سياسي بين

شايان ذكر است كه اگر چه منطقه متصرفي نگهداري و تثبيت شد اما عدم توسعه آن به 
محصور ماندن سرپل از شمال و شرق توسط نيروهاي عراقي و اتكاء القصر و  سمت بصره و بندر ام

هاي تاكتيكي و عملياتي و استراتژيكي  نيروهاي ايران به عقبه آبي خود (رودخانه اروند) از ديدگاه
 گرديد. يك خطر محسوب مي

 

 (حمالت آفندي محدود عراق) استراتژي دفاع متحرك عراق
گيري فاو، به دليل نگراني از مواضع دفاعي خود در  ارتش عراق پس از نااميدي از بازپس

مقابل تهاجمات غافلگيرانه آتي ايران در صدد نوعي تجديد نظر در راهبرد دفاعي خود برآمد 
دفاع «و براي تغيير وضعيت، در بعضي از مناطق شروع به آفند كرد كه اين استراتژي به نام 

 معروف شده است. »متحرك
شروع و با تصرف مجدد مهران توسط  64عراق در اسفندماه  اين راهبرد جديد نظامي

پدافند «خاتمه يافت. عراق در جريان عمليات موسوم به  1365ماه  عراق در ارديبهشت
جمعاً يازده عمليات آفندي محدود انجام داد كه نتيجه درخشان و سرنوشت سازي » متحرك

مهران  1365ا و در مردادماه نداشت. پنج عمليات از عمليات مذكور در جبهه جنوب اجر
 بازپس گرفته شد و عراق بار ديگر در الك دفاعي فرو رفت.

ايران هفت عمليات آفندي محدود ديگر انجام  8در ششمين سال جنگ عالوه بر والفجر
داد كه همه جنبة فرسايشي داشتند و چهار عمليات آن در جبهه جنوب بود كه از ميان آنها 

 توان نام برد. ) براي تصرف اسكله االميه را مي10/6/65( 3عمليات كربال



چند روز پس از عمليات فاو، بنابر درخواست عراق و ساير اعضاي اتحاديه عرب (اردن ـ 
تونس ـ مراكش ـ كويت ـ عربستان ـ يمن) شوراي امنيت تشكيل جلسه داد كه دو هفته 

ايران را متجاوز خواندند. طول كشيد و دبير كل و اعضاي اين اتحاديه در سخنرانيهاي خود 
ايران در جلسات شوراي امنيت شركت نكرد ولي نظرات خود را از طريق دبير كل سازمان 

2Fملل متحد اعالم كرد

1. 
شوراي امنيت صادر شد كه در واقع همان  582قطعنامه شماره  1364پنجم اسفندماه 

بلي از معرفي مسبب هاي ق طرح پيشنهادي اتحاديه عرب بود اين قطعنامه مانند قطعنامه
جنگ خودداري و فقط طوالني شدن آن را موجب نگراني اعالم كرده بود. اين قطعنامه يك 

 صادر شد. 552ماه پس از قطعنامه  9سال و 
را بدون قيد و شرط قبول كند عراق نيز  582عراق اعالم كرد: چنانچه ايران قطعنامه 

اعتبار و غير قابل اجرا است و در  مه ناقص، بيپذيرد ولي ايران اعالم كرد اين قطعنا آن را مي
گردد زيرا شورا عراق را محكوم نكرده و مسئوليت جنگ به  شوراي امنيت اعمال نفوذ مي

3Fعهده شورا است

2. 
در يك ارزيابي كلي و با توجه به فتح فاو و تبعات سياسي ـ جغرافيايي، نظامي ناشي از آن 

 توازن نظامي به سود ايران دانست.توان سال تغيير  سال ششم جنگ را مي
 

 )66ـ مهرماه  65بخش ششم ـ جنگ در سال هفتم (مهرماه 
 تغيير جبهه اصلي از جنوب به شمال

پذيري خطوط  پس از فتح فاو و احساس تغيير توازن در جنگ به نفع ايران و آسيب
بزرگ با ريزي براي اجراي يك عمليات  دفاعي دشمن در مقابل تهاجم قواي خودي، طرح

 هدف يكسره كردن كار جنگ آغاز شد.

                                                 
اي در اي و منطقهتأثيرگذار فرامنطقههاي و سياستهاي مزبور و سياستهاي دولت جمهوري اسالمي ايران  قطعنامه :2و1

 .تشريح شده است 563بخش عملكرد شوراي امنيت در جنگ تحميلي صفحه
 

 



براي اين عمليات جديد، منطقة ابوالخصيب در كرانة غربي اروندرود و منطقة عمومي 
جنوب بصره انتخاب گرديد تا اوالً شبه جزيره فاو به طور كامل تصرف شده و راه دريايي 

 ه درآيد. عراق از خور عبداهللا مسدود گردد و ثانياً بصره از جنوب به محاصر
اي از نيروهاي  كمبود نيروي مورد نياز و كاستي تجهيزات و ضرورت تأمل تا بسيج تازه

مردمي براي تأمين نيروي كافي و علل ديگر از جمله عواملي بودند تا اجراي عمليات به 
شد سرنوشت جنگ را تعيين  بيني مي تأخير افتد. به هر حال عمليات در ابوالخصيب كه پيش

به مرحلة اجرا در آمد، اما  3/10/65نام گرفته بود در  10همين علت از قبل، والفجركند و به 
به علت هوشياري دشمن و احتماالً لو رفتن عمليات با واكنش شديد و حساب شده دشمن 

تغيير نام يافت. بالفاصله پس از آن نيروي خودي  4مواجه گرديد و ناموفق شده و به كربالي
را طراحي و آمادة اجرا  5روز عمليات بزرگ كربالي 13دشمن ظرف با شناسايي نقاط ضعف 

كرد. در اين عمليات نيروي خودي با حمله از شمال به جنوب، توانست پهلوي دشمن را 
و با غافلگيري  19/10/65شكافته و آرايش آن را در هم بريزد. اين عمليات كه در تاريخ 

ات و تلفات سنگيني بر عراق وارد نمود، اما روز به طول انجاميد و خسار 20دشمن آغاز شد، 
قواي خودي به علت ضعف و كمبود نيرو و تجهيزات نتوانست به هدف اصلي خود يعني 
بصره دست يابد. و سپاه پاسداران متحمل تلفات سنگيني شد به نحوي كه از نظر 

م را براي هاي بسيجي تازه نفس مورد نياز دچار مشكل گرديده و توان الز سازماندهي يگان
 عمليات بزرگتر بعدي تقريباً از دست داد.

 

شكستن خطوط دفاعي عراق در شرق بصره و عبور رزمندگان ايراني از مواضع 
 مستحكم پدآفندي دشمن تحسين كارشناسان نظامي جهان را برانگيخت.

سومين مرحله از  21/10/65، يعني، از تاريخ 5تنها دو روز پس از آغاز عمليات كربالي
روز ادامه يافت در اين مرحله كه  42گ شهرها با بمباران سوسنگرد آغاز شد و به مدت جن
 3050شهر كشور، هدف بمباران هوايي و حمالت موشكي دشمن قرار گرفت، مجموعاً  66

 نفر شهيد و حدود يازده هزار نفر مجروح شدند. 
در شروع و به پس از آغاز عمليات ب 13/12/63در اولين دور از جنگ شهرها كه از 

نفر مجروح شدند. دومين دور  4500نفر شهيد و حدود  1227روز ادامه يافت،  34مدت 



تن شهيد و حدود  570روز ادامه يافت و در اين مرحله  19آغاز و  5/3/64جنگ شهرها از 
 نفر مجروح شدند. 1300

گرد، البته عراق قبل از اين به كرات شهرهاي اهواز، دزفول، شوش، آبادان، سوسن
را مورد حمالت موشكي، توپخانه و هواپيما قرار داده بود ليكن حملة هوايي  …كرمانشاه و 

و عمليات مقابله به مثل ايران موجب گرديد كه مجموعه  1363عراق به تهران در اسفندماه 
 الذكر به جنگ شهرها مشهور شود. فوقمرحله سه اقدامات ايران و عراق در 

. جبران 1كرد:  به شهرها و مناطق مسكوني دو هدف را دنبال ميعراق اساساً از حمله 
. فشار روحي و رواني به مردم ايران. بنابراين هرگونه از 2هاي نبرد؛  شكست نظامي در جبهه

سرگيري حمالت هوايي به شهرها و يا تشديد و گسترش آن، نشان دهندة وضعيت نامطلوب 
 شد. بهبود آن تلقي مي هاي نبرد و تالش براي نظامي عراق در جبهه

تداوم جنگ شهرها نتيجه مورد نظر عراق را در پي نداشت زيرا عمليات مقابله به مثل 
 گرديد كه عراق به ناچار جنگ شهرها را متوقف نمايد. ايران، سبب مي

از ديگر موضوعات مهم در سال هفتم جنگ، تغيير جبهه اصلي از جنوب به شمال در 
توانست مورد استفادة قواي  زيرا محورهاي وصولي به سمت بصره كه ميبود،  1367ماه  فروردين

ايران باشد بسته و تقريباً غير قابل نفوذ شده بود، و ديگر آنكه سلطة ضعيف ارتش عراق بر 
كردند سبب تسهيل  كردستان عراق و قدرت نيروهاي كرد معارض عراقي كه با ايران همكاري مي

شد مضافاً بر اينكه شهر كركوك كه بعد از بغداد و بصره  راق ميعمليات نيروي ايران در شمال ع
 .توانست براي نيروهاي ايران قابل وصول باشد باشد مي سومين شهر بزرگ عراق مي

در سال هفتم جنگ، خط مشي راهبردي عراق، براي فشار هرچه بيشتر قطع صدور 
كشهاي حامل  هاي نفتي و نفت نفت ايران بود و به اين لحاظ حمالت هوايي عراق عليه پايانه

نفت صادراتي ايران تشديد گرديد و صدور نفت ايران با اشكال مواجه شد و عالوه بر آن 
دالر كاهش يافت و به اين ترتيب وضعيت اقتصادي  10قيمت هر بشكه نفت به كمتر از 

دچار ايران رو به وخامت بيشتري گذاشت و به دليل كمبود شديد ذخاير ارزي واردات كشور 
 مشكل گرديد و اقشار مستضعف مياني جامعه با سختيهاي روز افزوني مواجه شدند.



 598از ديگر رخدادهاي مهم در بعد سياسي جنگ در سال هفتم صدور قطعنامة 
 شوراي امنيت است.

تالشهاي شوراي امنيت  1365در اسفندماه  6و  5، 4دو ماه پس از عمليات كربالي 
هاي ايران را نيز پوشش دهد آغاز شد كه  اي كه بتواند خواسته نامهبراي تهيه و تنظيم قطع

 منجر گرديد. 598به صدور قطعنامة معروف  1366در پايان تيرماه 
اي تنظيم و تهيه شده بود كه اگرچه تا حدودي حقوق ايران را  به گونه 598قطعنامة 

وم كردن عراق را ميسر كرد اما در عين حال تقدم و تأخر بندهاي آن امكان محك تأمين مي
ساخت، بنابراين جمهوري اسالمي ايران پذيرش قطعنامه را منوط به اصالح تقدم و تأخر  نمي

بندهاي آن كرد. عراق اگرچه قطعنامه را پذيرفته بود اما با اصالح قطعنامه و جابجايي 
ه بندهاي آن مخالفت كرد و همچنان بحث و گفتگو بر سر چگونگي اجراي قطعنامه ادام

كرد و تالشهاي ديپلماتيك ايران در سازمان ملل براي  يافت و ايران آن را نه رد و نه قبول مي
 و ممانعت از صدور قطعنامة مجدد عليه ايران معطوف شد. 598تعديل قطعنامة 

نيروي دريايي آمريكا به بهانه حمايت از امنيت كشتيراني تجارتي  1366در نيمة اول 
فارس وارد شد و تالش آمريكا براي افزايش تحريم  ويت به خليجالمللي، به دعوت ك بين

 اقتصادي/ نظامي ايران نيز شدت گرفت.
برداري برآمد. از يك طرف با نزديك شدن به  شوروي نيز از دو جهت در صدد بهره

تري است و از طرف ديگر با تقويت نيروي  عراق كوشيد ثابت كند شوروي هم پيمان مطمئن
اي  مباران تهران به مسئوالن جمهوري اسالمي تفهيم كند كه براي عدم پارههوايي عراق و ب

 موافقتها با سياستهاي شوروي بايد غرامت سنگيني را پرداخت نمايد.
چهار عمليات آفندي محدود  5و  4در هفتمين سال جنگ قواي خودي عالوه بر كربال 

ن عمليات، بر نيروي انساني و هاي جنوب عليه دشمن انجام دادند كه در مجموع اي در جبهه
 تجهيزات دشمن، ضايعات و خسارات قابل توجهي وارد شد.

رغم تثبيت توازن نظامي به  به اين ترتيب هفتمين سال جنگ در حالي پايان يافت كه علي
ساز مورد نظر ميسر نگرديده و عالوه بر آن، دامنه  سود نسبي ايران كسب پيروزي بزرگ سرنوشت

و اقتصادي عليه ايران گسترش يافت و موانع و دشواريهاي ادامة جنگ و فائق فشارهاي سياسي 



آمدن بر اين مشكالت و برخورداري از وضعيت مساعد براي خاتمه دادن به جنگ بيش از پيش 
كرد. در آغاز سال هفتم آقاي هاشمي رفسنجاني كه فرماندهي جنگ را بر عهده  خودنمايي مي

 الش خواهد شد كه اين سال، سال تعيين سرنوشت جنگ باشد.داشت اعالم كرده بودند كه ت
 

 هشتم)29/5/67ـ  66بخش هفتم ـ جنگ در سال هشتم (مهرماه 
 پذيرش آتش بس

غرب نيمه اول سال هشتم جنگ،  در پي تغيير صحنه اصلي جنگ از جنوب به شمال
اي مناطق مانند  قواي خودي چهار حمله را عليه دشمن سازمان داد كه منجر به تصرف پاره

 گرديد.  23/12/66ماووت و شهر حلبچه در كردستان عراق (منطقه عمومي سليمانيه) در 
شهرها عليه ايران آغاز شد و براي اولين بار  پس از تصرف حلبچه، دور جديد جنگ

موشكهاي عراقي كه برد آنها به كمك تكنسينهاي خارجي به ويژه آلمان، آرژانتين و روس 
افزايش يافته بود به تهران اصابت كرد. آغاز دور جديد جنگ شهرها با بمباران شديد 

 شيميايي حلبچه توسط رژيم بعثي عراق همزمان بود.
وگوهاي سياسي (ديپلماتيك) بر سر چگونگي اجراي  ن حوادث، گفتدر خالل اي

 و تقدم و تأخر بندهاي آن ادامه داشت. 598قطعنامة 
در اين سال، فشارهاي سياسي آمريكا و شوروي بر ايران شدت بيشتري يافت و اعمال 

هرچه تحريمهاي اقتصادي و نظامي بر ايران، ظرفيت و توانايي كشور را در مقابله با عراق 
بيشتر تحليل برد. در عوض عراق با دريافت كمكهاي اطالعاتي از آمريكا و كمكهاي 

اي كشورهاي غربي، نيروهاي مسلح خود را كامالً تقويت نمود  تسليحاتي از شوروي و پاره
 بطوريكه توازن قدرت نظامي به سود عراق تغيير كرد.

فارس حمله  نفت ايران در خليج آمريكاييها به دو سكوي حفاري چاه 67ماه  در فروردين
دو فروند ناو و يك فروند ناوچه نيروي دريايي  29/1/1367كردند و اندكي پس از آن در 

عباس مورد حمله موشكي قرار دادند كه تلفات و ضايعات سنگيني بر  ايران را در آبهاي بندر
 آنها وارد شد.

يميايي به خطوط پدآفندي عراقيها غافلگيرانه و پس از حمله گسترده ش 28/1/67در 
 .لشكر به اين منطقه يورش آوردند و اين شهر سقوط كرد 10ايران در فاو، با نيرويي در حدود 



تغيير راهبرد نظامي عراق از تدافعي به تهاجمي، در اثر ضعف توان اقتصادي و نظامي 
ساسي را در شد و نقش ا ايران بود كه از اعمال تحريمهاي گسترده و انزواي سياسي ناشي مي

 تغيير توازن نظامي به سود عراق دربر داشت.
 مهار تهاجمات عراق در مرحله جديد، امري بسيار دشوار بود.

حمله به منطقة  1367ارتش عراق در تداوم تهاجمات خود در صبح چهارم خردادماه 
 شلمچه در خوزستان را آغاز كرد كه منجر به سقوط شلمچه گرديد.

شاخه نظامي گروهك منافقين (سازمان مجاهدين  1367دادماه در روزهاي پاياني خر
خلق) مستقر در خاك عراق با كمك ارتش عراق كه آنها را تجهيز و سازمان داده بود به 

 مهران و دهلران هجوم آوردند.
تهاجم نيروهاي عراقي به جزاير مجنون در منطقه هورالعظيم آغاز  1367در خردادماه 

 را در پي داشت.شد كه سقوط اين جزاير 
 توان به عوامل زير اشاره كرد:  در مورد علل سقوط اين مناطق مي

 الف) توسعه توان رزمي عراق به نحوي چشمگير؛ 
 ب) عدم توسعه توان رزمي ايران متناسب با گسترش دامنه جنگ؛ 

 پرواي عراق از سالحهاي شيميايي. پ) استفاده بي
فارس و در حالي كه در  ي ايران بر فراز خليجيك فروند هواپيماي مسافربر 12/4/67در 

كرد با دو فروند موشك كه از رزمناو آمريكايي وينسنس شليك  المللي پرواز مي كريدور بين
شده بود سرنگون گرديد كه به شهادت بيش از دويست و نود نفر مسافر و خدمة پروازي آن 

اي معنادار از تشديد  فارس نشانه جمنجر شد. اين اقدام جنايت كارانه با درگيريهاي قبلي خلي
 بسيار خطير تهديدات و تخاصم آمريكا عليه ايران بود.

تداوم حمالت عراق سبب گرديد كه مناطقي در محدودة جبهة مياني نيز به اشغال 
عراق درآيد. در اين مرحله و با احتمال هجوم محدود عراق به خوزستان، قواي خودي، شهر 

 حلبچه را تخليه كردند.
ها براي نيروهاي مسلح و مسؤوالن نظام به  و در مجموع وضعيتي نگران كننده در جبهه

 وجود آمده بود.



المللي عليه جمهوري اسالمي ايران  با توجه به تهديدات جديد و تشديد فشارهاي بين
به خصوص از جانب آمريكا و شوروي و احتمال تداوم هر چه بيشتر تهاجمات عراق، امام 

با يك تصميم ناگهاني اوضاع را دستخوش تغيير كرد و روز دوشنبه خميني (ره) 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد  598جمهوري اسالمي ايران پذيرش قطعنامة  27/4/1367

 (يك سال و يك روز كم بعد از صدور آن)را رسماً اعالم كرد. 

، ارتش 31/4/67از سوي ايران يعني در  598سه روز پس از اعالم پذيرش قطعنامة 
زني در مذاكرات، تهاجم ديگري را  عراق با هدف كسب امتياز در مذاكرات آتش بس و چانه

در منطقه جنوب و در شمال خرمشهر به اجرا درآورد به نحوي كه خرمشهر در آستانه 
 سقوط قرار گرفت.

تر و هرچه بيشتر نيروهاي  با صدور فرمان امام خميني مبني بر حضور هرچه سريع
اي در  ها و مقابله با تهاجمات جديد رژيم بعثي، جنبش تازه مردمي در جبههبسيجي و 

 ها پديد آمد و نيروهاي متجاوز به عقب رانده شدند. جبهه
بس رسمي به وسيلة دبيركل سازمان ملل اعالم شد و اندكي  آتش 29/5/1367در روز 

اق مستقر شده و عمالً بعد نيروهاي ناظر سازمان ملل (يونيماك) در مرز مشترك ايران و عر
آتش بس بين دو كشور برقرار گرديد، و مذاكرات طرفين با نظارت سازمان ملل متحد در 

آغاز گرديد. و حالت نه  598سطح وزراي امور خارجه براي برقراري صلح و اجراي قطعنامة 
 صلح و نه جنگ بين ايران و عراق تا زمان سقوط رژيم صدام حسين ادامه يافت.

كلي در سال هشتم جنگ، جمعاً نُه عمليات آفندي در مقياس متوسط و به طور 
ها به عمل آمد و  در چهار ماه اول سال  كوچك بر عليه نيروهاي دشمن در سراسر جبهه

دشمن نيز هشت اقدام آفندي بزرگ عليه قواي خودي انجام داد كه شرح و نتايج در  1367
 اين بخش (هفتم) بيان گرديد.
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 تجارب راهبردي
ـ اگرچه نيروي انساني ايثارگر و با روحيه و انگيزه نقش محوري و اصلي را در جنگ 1

 ساز است. مهارت امري حياتي و سرنوشتكند اما دارا بودن آموزش، تخصص و  ايفا مي
ـ نيروي انساني ماهر، ورزيده و ايثارگر الزاماً بايستي مجهز به تجهيزات متناسب با 2

هاي دشمن بوده و سامانه پايداري از آماد و پشتيباني، در طول جنگ، عمليات را  توانايي
 پشتيباني نمايند.

المللي و تأثيرات آن  اخت محيط بينـ ديپلماسي و راهبرد سياسي فعال و پويا و شن3
بايستي با راهبرد نظامي همسو و همگام بوده و مديريت عالي جنگ با تعامل اين دو راهبرد 

 جنگ را از آغاز تا پايان اداره نمايد.
 ،ـ كسب اطالعات استراتژيكي، عملياتي و تاكتيكي از دشمن از واجبات جنگ است4

 شود. ارد جنگ ميوسربازي است كه بدون تفنگ مانند  ،فرمانده فاقد اطالعات صحيح
اي در سرنوشت جنگ تعيين  اي و فرا منطقه متحدين و دوستان استراتژيك منطقه داشتنـ  5

 .استكننده 
ـ در جنگ كاربرد اصول جنگ و فراهم كردن توان رزمي برتر نسبت به دشمن  6

 اجتناب ناپذير است.
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