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زمينه هاي شكل گيري، 
 علل و اهداف تهاجم

رژیم بعثی عراق برای افزایش قدرت خود در برابر حکومت وقت ایران و تحقق بخشیدن به 
ادعاي حاکمیت خود بر اروند رود، تقویت توان رزمي و گسترش ساختار ارتش را در دستور 
کار خود قرار داد. با اوج گرفتن انقالب اسالمي ایران و تزلزل حکومت شاه، دولت عراق از یک 
سو مذاکره با ایران براي تعیین محلل قطعي میله هاي مرزي را به تعویق انداخت و از سوي 
دیگر، با مهاجرت امام خمیني از عراق در آبان 1357 و سپس حمایت از بازگشت شاه به ایران 
در بهمن همان سال، تمایل خود را به همکاري با آمریکا براي مقابله با نفوذ وگسترش انقالب 
اسالمي نشان داد و هنوز انقالب اسالمي در ایران پیروزي نرسیده بود که نماینده اي را نیز به 

عربستان فرستاد تا سران این کشور را از آمادگي براي مقابله با انقالب اسالمي آگاه سازد.
نزدیک شدن عراق به حکومت سعودي، تیره شدن روابط عراق با سوریه، تصفیه دروني 
حزب بعث، کودتاي بدون خون ریزي صدام حسین علیه حسن البکر، ایجاد محدودیت براي 
حزب کمونیست در عراق، همگي پیش از آغاز جنگ به وقوع پیوست و روند رو به بهبود روابط 

عراق با آمریکا و غرب را نمایان ساخت.
اخراج ایرانیان مقیم عراق، به شهادت رساندن روحانیان مبارز شیعه از جمله آیت اهلل سید 
محمد باقر صدر، توزیع سالح بین عشایر عرب خوزستان، انفجارهاي پي در پي در تاسیسات 
نفتي و معابر عمومي در استان هاي مرزي، احداث جاده هاي مرزي؛ نیز بیانگر زمینه سازي هاي 

عراق براي آغاز جنگ بودند.
گلوله باران و بمباران پاسگاه ها، شهرها و مناطق مرزي ایران و تصرف مناطقي چون خان 
لیلي ) در جنوب قصر شیرین (، گیسکه ) در جنوب سومار (، میمک ) در غرب ایالم ( و چندین 
پاسگاه در غرب دهلران و جنوب فکه را عراق انجام داد تا واکنش ایران و جهان را بررسي کند 
و نیز به نظامیان خود اعتماد به نفس دهد. عراق همه اقدامات الزم براي زمینه سازي هجوم 
را در سطح داخلي، منطقه اي و جهاني به گونه اي موازي دنبال مي کرد، اما به هماهنگي با 
آمریکا بیش از هر چیز اهمیت مي داد. هنگام قطع رابطه آمریکا  با ایران، تجاوزات مرزي عراق 
افزایش یافت؛ در آستانه کودتاي نوژه منحني این تجاوزات یکنواخت شد و پس از شکست 
کودتا، بسیار شدت گرفت تا آن که در 1359/6/31 هجوم سراسري عراق از زمین، هوا و دریا 

علیه ایران اسالمي آغاز گردید.
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اهداف تهاجم

تعداد تجاوزات مرزی زمینی و هوایی ثبت شده ارتش عراق 
به خاک جمهوري اسالمي ایران:

سه ماهه اول سال 1359         142 مورد
سه ماهه دوم سال 1359 ) قبل جنگ  (        410 مورد

اهداف صدام از تهاجم به ایران:
حاکمیــت مطلــق بــر ارونــد رود ) دسترســي بــه خلیج فــارس ( / 
بازپــس گیــري جزایــر ســه گانــه / تجزیه خوزســتان / ســرنگوني 

نظــام اســالمي / رهبــري جهــان عرب

در ایــن نقشــه، بخــش وســیعی از اراضــی ایران، شــامل شــهرهای مهم 
اهــواز، خرمشــهر، آبــادان و مســجد ســلیمان بــه صراحــت جــزو قلمرو 

خــاک عــراق قلمداد شــده اســت.

تالش دیگــری بــرای 
دامـن زدن به اختالفات 
نـژاد پرسـتانه از طریق 
سـابقه تاریخـی حضور 
مسلمانان )اعراب( پیش 

از اسـالم در ایران

کتاب »مرزهای شرقی میهن عربی«
 چاپ بغداد 1360

کتاب »مرزهای شرقی میهن عربی« چاپ بغداد 1360



تـــجــاوز همــه جــانـبــه ار تــش عـــراق
در تجاوز سراسري ارتش عراق، قبل از حرکت تانك ها و یگان هاي پیاده، توپخانه ها به شدت 
شهرهاي مرزي ایران را گلوله باران کردند و هواپیماهاي نیروهاي ارتش عراق نیز در عمق 
ایران تا تهران به پرواز درآمدند و به بمباران چندین شهر پرداختند. این اقدام عراق بیش از آن 
که اهمیت نظامي داشته باشد، اهمیت رواني داشت  تا زمینه را براي پیشروي نیروهاي پیاده 
تسهیل کند، لذا پس از هجوم گسترده هوایي، عملیات سراسري زمیني او آغاز شد. دشمن 
در این هجوم، استراتژي »جنگ پر شدت و کوتاه مدت« را برگزیده بود. پس از گذشت سه 
روز از آغاز جنگ، تحلیل گران نظامي اهداف عراق از شروع جنگ را دست نیافتني دانسته و 
ارتش این کشور را شكست خورده تلقي کردند. حكومت عراق نیز پس از گذشت شش روز 

از آغاز جنگ، لحن اولیه خود را تغییر داد و از پایان جنگ سخن به میان آورد.
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هجوم سراسری

استعداد 
زمیني ارتش عراق

12 لشگرپیاده
)شامل 5 لشگرپیاده، 5 لشگرزرهي 

و2 لشگر مكانیزه (
15 تیپ مستقل)شامل 10 تیپ پیاده، 

1 تیپ زرهي ، 1تیپ مكانیزه 
و3 تیپ نیروي مخصوص(

تیپ 10 گارد ریاست جمهوري
20 تیپ نیروهاي گارد مرزي

تجهیزات ارتش عراق

توپ 800 قبضه
تانك و نفر بر 5400 دستگاه
توپ ضد هوایي 400 قبضه

هواپیما 366 فروند
هلي کوپتر 400 فروند

جبهه هاي هجوم نظامي عراق
1( جبهه شمالي از مریوان تا قصر شیرین 

2( جبهـه میـاني از قصـر شیـرین تـا دهلران
3( جبهـه جنـوبي از دهلران تا دهـانه فاو

محدوه مناطق اشغالی توسط ارتش رژیم بعث عراق 
در هجوم سراسری زمینی 

نقشه هجوم سراسری نیروی زمینی ارتش عراق به خاک ایران در 59/6/31

نقشه هجوم سراسری نیروی هوایی ارتش عراق
به خاک ایران در 59/6/31
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تـجـربـه  نـــامـوفـق 
عمـلـيــات  كاسـيـک

تجربه اول

نداشتن تحلیل صحیح از اهداف تجاوز ارتش عراق به مرزهاي 
ایران در پیش از آغاز رسمي جنگ، سبب شد تا انتقال نیروها 
به مناطق مورد هجوم با تاخیر انجام شود، چندان که پس از 
آغاز جنگ 15 روز به طول انجامید تا همه یگان ها به جبهه 
وارد شوند. اولین عملیات گسترده در 1359/7/23 در محور 
دزفول، دومین عملیات در 1359/8/3 در محور آبادان، سومین 

عملیات در 1359/10/15 در محور هویزه، چهارمین عملیات 
در 1359/10/20 در محور آبادان اجرا شد، اما هیچ 

کدام به پیروزي منجرنشد. برخي دالیل ناکامي در 
این عملیات ها را مي توان چنین برشمرد: 

ناآگاهي از اسـتعداد دقیق و آرایش دشـمن و 
در نتیجـه طراحي نامناسـب عملیـات ها، هم 
چنیـن نداشـتن اتفاق نظـر در اولویـت گذاري 

مناطـق مـورد تهدیـد، ایـن اختـالف نظر سـبب 
تجزیـه در فرماندهي شـده بود.

بدیـن ترتیب نداشـتن تحلیـل واحد از دشـمن و تعدد 
فرماندهـي، مانـع از انسـجام الزم شـده بـود. هم چنین 
پراکندگـي نیروهـاي خودي کـه بر اثر حضور گسـترده 
و نابرابـر دشـمن پدید آمده بود، اسـتفاده بهینـه از توان 
رزمـی را ناممكن سـاخته بـود. نكته مهم دیگـر این که 
در طـرح ریزي عملیات عوامل مهمي چون توان انقالبي 

نیروهـاي مردمـي و سـپاه نادیده گرفته شـده بود.

نکته 
مهم دیگر این که 

در طرح ریزي عملیات 
عوامل مهمي چون توان انقالبي 
نیروهاي مردمي و سپاه نادیده 

گرفته شده بود.

محدوده عملیات های پل نادری، 59/8/3

عملیات نرص)هویزه(  59/10/15



بسم اللَّ الرحمن الرحیم 
سالم بر ملت مظلوم و شریف عراق که سال های طوالنی در تحت سلطه رژیم 
سفاک بعث متحمل انواع خیانت ها و جنایت های این حزب کافر فاجر بوده و 
هستید، و شاهد ستمگری ها و فشارهای جانفرسا نسبت به بزرگان و مراجع و 

مجاهدین کشورتان بوده  اید.
.... برادران ارتش عراق! تا کْی می  خواهید اسیر کفار باشید و به امر آنان با کشور برادر و 
همسایه و اسالمی خود در جنگ باشید؟ تا کی می خواهید به نفع کفار، به اسالم و قرآن 
مجید و کشور اسالمی هجوم نموده و برادران خود را شهید کنید؟ بپاخیزید و دست این 
جنایتكاران را از کشور اسالمی خود قطع کنید. تا کی می  خواهید خود و عزیزان خود 
را برای خدمت به کفر به هالکت کشید؟ شما می  دانید که این جنگ به کشور ایران 
تحمیل شده و ما از کشور خود دفاع می  کنیم؛ دفاعی که عقاًل و شرعاً واجب است. و با 
کمال تأسف و تأثر مشاهده می  کنیم که کفار و نوکران خبیث آنان دو طایفه از مسلمانان 
را به جان هم ریخته و خودشان در کناری نشسته و می  خواهند از این موضوع استفاده 
کنند. ای افسران و درجه داران و سربازان عراق! آیا می  دانید چه می  کنید و خود را برای 
چه انگیزه  ای به هالکت می  کشید؟ آیا می  دانید که برای استفاده دیگران خود را با چه 
ارتش و با چه نیروی عظیم انسانی، و با چه ملت مشتاق به جهاد در راه خدا طرف نموده و 
به کام مرگ می  کشانید؟ آیا می  دانید خداوند متعال و پیامبر اسالم از کسانی که به روی 
برادران اسالمی خود اسلحه بكشند بیزار است و عاقبت این امر، جهنم و غضب خدای 
جبار می  باشد؟ دست بردارید از این برادرکشی، و به کشور اسالمی ایران با سالح خود 
پناه آورید که ما شما را با آغوش باز پذیرا هستیم. و ای عشایر غیور دجله و فرات و ای 
رزمندگان و سلحشوران! بپاخیزید و از اسالم دفاع کنید و قرآن و احكام آن را حفظ کنید 

که بر تمام مسلمین، چه زن و چه مرد، دفاع از اسالم و قرآن کریم واجب است. 
و ای ملت  عراق! که جنایات این مزدوران را چشیده و می  چشید همچون 

ملت رزمنده ایران بپاخیزید و انقالب کنید و از این حزب کافر هراسی 
نكنید؛ و بدانید اگر به اینان مهلت دهید و فرصت پیدا کنند اسالم 
را محو و آثار آن را از بین می  برند. اینان با اسالم دشمن هستند...... 
و شما ای ملت عزیز و ارتش عراق! بدانید که قوای مسلح ما، 
ارتشیان دالور و پاسداران قدرتمند و شهربانی و ژاندارمری شجاع 
و پیش مرگان فداکار همراه با قشرهای رزمنده ملت و سپاه، بسیج 

سلحشور، قدرت عظیمی است منسجم، و چون سد آهنین در مقابل 
همه قدرتمندان ایستاده است. و چون خدای متعال و اسالم و قرآن 

کریم انگیزه نبردشان و شهادت و وصول به حق آرمانشان است، پیروزی 
با آنان است. و ملت شریف ما در عین حال که بر اساس تعلیمات اسالم، صلح جو 

و عدالت  خواه است با اسرای خود آن چنان مردانه و اسالمی رفتار می کند که با جوانان 
ملت خود؛ ولی با مخالفان اسالم و مهاجمان به کشور اسالمی خود کوبنده و شدید القوا 

و افتخارآفرین می  باشد.
َُّه َعلی نَْصِرهِ لََقدیٌر سالم و درود فراوان بر ملت شریف عراق که قلبشان با ما است.  ......ان
و امیدوارم در بِقاع متبرکه، پیروزی اسالم و قلع و قمع کفار را بخواهند. و السالم علیكم و 

علی عباد اللَّ الصالحین و رحمة اللَّ و برکاته.

روح اهللَّ الموسوی الخمینی  )صحیفه امام، ج 13، ص: 258-254(
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رهبــــری امام امـــــــام در قـــــلب رزمـنـــــدگــــان

با 
آغاز جنگ در روز 

اول، صدام جنگ تبلیغاتی 
به راه انداخت. در این زمینه امام 
پس از آغاز جنگ به ملت عراق 
برای سرنگونی حزب بعث پیام 

هوشمندانه دادند که بخش هایی 
از این پیام به شرح زیر 

است:



در آغاز جنگ عالوه بر ضعف نیروهای کالسیك در مقابله با تهاجم گسترده دشمن، بسیج نیز به دلیل 
عدم انسجام و سازماندهی نامناسب، نتوانست نقش اساسی در بازدارندگی ایفا کند، گرچه نیروهای مردمی 
به صورت پراکنده حضور داشتند. مهم ترین دالیل عدم کارایی اولیه بسیج از »فرماندهی نادرست« - که 
مورد حمایت بنی صدر بود - و »سازماندهی نامناسب« ناشی می شد. با این حال در پی حمله دشمن 
و حضور نسبتاً فراگیر و گسترده مردم در جبهه ها و »شكل گیری مقاومت مردمی«، مرحله جدیدی از 
حیات نظامی بسیج آغاز شد. در این مرحله، مقاومت مردمی اساساً در شهرها شكل گرفت و سبب شد که 
کلیه محاسبات عراق در هم ریخته و موجب تأخیر و ناهمآهنگی در پیشروی نیروهای عراقی و در نتیجه، 
ناکامی آنان شود. در این دوره، گرچه نیروهای انقالبی و مردمی در مقابله با دشمن از استراتژی طرحریزی 
شده و مكتوبی پیروی نمی کردند، لیكن هسته اصلی این استراتژی نانوشته، »ناکام کردن دشمن و متوقف 
ساختن او« بود. عالوه بر مقاومت عمومی مردم، سایر نیروهای انقالبی همچون سپاه که از سازماندهی 
اولیه مناسبی برخوردار بودند، برخالف تفكر بنی صدر مبنی بر »دادن زمین برای به دست آوردن زمان«، 
استراتژی»مقاومت در هر مكان و حفظ زمین برای به دست آوردن زمان« غیر از سپاه و ارتش، بیش از 
20 گروه، سازمان و ستاد در منطقه جنگی نیرو داشتند. بدیهی است این حضور براساس تفكر امام )ره( 
مبنی بر بسیج نیروهای مردمی برای دفاع از انقالب، شكل گرفته بود. ایجاد تأخیر در حرکت دشمن را 
مبنای فعالیت خود قرار دادند. افزون بر تحرک فوق العاده نیروهای مردمی و سپاه در خرمشهر که پیشروی 
نیروهای دشمن به سمت آبادان را به تأخیر انداخت از سقوط حتمی آن جلوگیری کرد، شبیخون نیروهای 
سپاه علیه دشمن در منطقه دشت آزادگان نیز سبب شد، در وضعیتی که نیروهای عراقی پس از عبور از 
شهرهای بستان، سوسنگرد و حمیدیه در آستانه ورود به شهر اهواز بودند، تا پشت شهر سوسنگرد عقب 
نشینی کنند. بنابراین، در نگاهی کلی شاید بتوان گفت که از دست دادن بخشی از مناطق مرزی و شهرها 
با وجود جانفشانی و مقاومتهای مردم و نیروهای ارتش و سپاه اساسا متأثر از بینش سیاسی - نظامی بنی 
صدر بود. ضمن این که ناکامی دشمن نیز در تأمین تمام مقاصد سیاسی و نظامی که منجر به شكست 
استراتژی جنگ برق آسا شد، بیشتر به دلیل مقاومت ها و حرکت های تأخیری ناشی از مقاومت نیروهای 
مردمی و بر پایه یك استراتژی انقالبی بود. در واقع، زمینگیر شدن دشمن و تأخیر در پیشروی نیروهای 
عراقی نمایانگر درست بودن و موفقیت استراتژی نیروهای انقالبی در جنگ بود. بنابراین، به تأخیر انداختن 
پیشروی دشمن - از جمله، تأخیر در سقوط خرمشهر و جلوگیری از سقوط آبادان - و ایجاد شكاف بین 
یگان های ارتش عراق که ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش را رقم زد، اساساً متأثر از نتایج استراتژی 
نیروهای انقالبی و مردمی بود. از نقاط قوت نیروهای خودی، نقش محوری و تعیین کننده امام در مهار 
بحران، سازماندهی، بسیج و تهییج نیروهای انقالبی و مردمی و هم چنین حضور گسترده مردم و نیروهای 
حزب اللهی ارتش بود. چنان که بعدها، امام خمینی فرمودند که عراقی ها در محاسبات خود نقش مردم 
و تحولی را که در ارتش صورت گرفته است، نادیده گرفتند. با این حال، حضور بنی صدر در رأس سیستم 
اجرایی کشور و نیز فرماندهی کل قوا، نبود استراتژی و طرح مناسب دفاعی و عدم آمادگی نیروهای نظامی 
و همچنین، توطئه عناصر ضدانقالب در درون ارتش از جمله معایبی بود که سبب شد، با وجود تالشها 
و جان فشانی های انجام گرفته دشمن تمام مناطق مرزی - از نوسود تا فاو به طول 1000 کیلومتر - و 

برخی از شهرها را محاصره و یا اشغال کند.
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مقاومت مردمی

مرحله جديدى 
از حيات شجره
طيبـه بـسيـج

در 
نگـاهی کلـی شـاید 

بتوان گفت که از دست دادن 
بخشی از مناطق مرزی و شهرها با 
وجود جانفشانی و مقاومتهای مردم و 

نیروهای ارتش و سپاه اساسا متأثر 
از بینش سیاسی - نظامی 

بنی صدر بود.



با آغاز جنگ و حضور نیرو هاي مردمي در جبهه و تشكیل هسته هاي 
مقاومت، به تدریج شیوه اي از جنگ ابداع و رایج گردید که مشخصه 
اصلي آن انگیزه هاي مذهبي- انقالبي  نیروهاي داوطلب ) اعم از نظامي 
و غیر نظامي ( بود که در این شیوه از یگان ها و تجهیزات و سازمان 
ارتش نیز به تناسب و برحسب نیاز استفاده مي شد. به این ترتیب در 
سال اول جنگ عملیات هاي آفندي و پدافندي بسیاري از جمله 113 
عملیات آفندي انجام شد که بیش تر آن ایذایي بود. تعدادي عملیات 
محدود و نیمه گسترده »ضربت ذوالفقار«، »بازي دراز«، »رجایي 
باهنر« در جبهه میاني و سه عملیات »آزادي سوسنگرد«، »امام علي« 

و » فرمانده کل قوا « در جبهه جنوبي از سایر نبردها مهم تر بود.
در این دوره فرماندهان شایسته اي از اردوي خودي به شهادت 
رسیدند که شاخص ترین آنان دکتر مصطفي چمران نماینده امام 
خمیني در شوراي عالي دفاع و فرمانده ستاد جنگ هاي نامنظم بود.

اسـتراتژي موفـق نیروهـاي انقالبي که بر فرصت ندادن به دشـمن 
تاکیـد داشـت و واگـذاري زمیـن و زمان بـه متجـاوزان را در جهت 
تحقـق اهـداف آن ها مي دانسـت، اگر چه فاقد ابزار کافـي بود، ولي 
بـا اسـتفاده بهینه از امكانـات موجود، ضربه هاي موثري به دشـمن 
وارد آورد. اتـكا بـه عوامـل و مبانـي انقالبي مردمي که براي دشـمن 
ناشـناخته بـود، مهمترین عامل موفقیـت در اجراي این اسـتراتژي 
بـود. اقدامـات محدود و پراکنده ولي خودکفا و پـي در پي، امان را از 
دشـمن سـلب کرد و برتري اسـتراتژي »پیروزي خون بر  شمشیر« 
را بـار دیگـر بـه اثبـات رسـاند. نبردهاي محـدودي که هر کـدام به 
تنهایـي اثر مهمي بر دشـمن نداشـتند اما آن گاه کـه پیاپي به اجرا 

درآمدند، تاثیرگذار شـدند.
طوري که صرف نظر از تاثیرات مثبت روحي - رواني آن ها بر نیروهاي 
خودي، به آزادسازي حدود 20 درصد از مناطق اشغالي انجامید. از 
سوي دیگر، نبردهاي محدود یك سال اول جنگ، دوره کسب اعتماد 
به نفس، دوره شناسایي شخصیت هاي ناشناخته نظامي از بین توده 
هاي مردم و دوره پایه ریزي تئوري جنگ انقالبي بر مبناي ویژگي 
هاي انقالب اسالمي ایران بود. در این دوران بر اساس روش »آزمون و 
خطا« تجاربي به دست آمد که پس از بررسي آن ها، چگونگي طرح 
ریزي عملیات ثامن االئمه)ع( نتیجه بهره گیري از تجارب سال اول 

جنگ بود، ضمن آن که مبناي تدوین استراتژي بعدي نیز شد.
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پیروزی خون بر شمشیر
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مهمترین 
عامل موفقیت در 

اجراي این استراتژي بود. 
اقدامات محدود و پراکنده ولي 

خودکفا و پي در پي، امان را از دشمن 
سلب کرد و برتري استراتژي 
»پیروزي خون بر  شمشیر« 

را بار دیگر به
 اثبات رساند.
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عملیات » اچ 3 «

عملیات اچ 3 یكي از بزرگترین عملیات هاي هوایي دنیاست که به نام فانتوم ها ثبت 
شده است. فانتوم هاي ایراني طي یك عملیات پیچیده و تحسین برانگیز در 4 آوریل 
1981 )فروردین 1360( پایگاه هوایي الولید در مجموعه اچ 3 واقع در غرب عراق، در 
نزدیكي مرز این کشور با اردن را به کلي نابود کردند. در مجموع بیش از 48 هواپیماي 
عراقي که بیشتر آنها بمب افكن هاي روسي )میگ 23، سوخو 20، تییو 16، تییو 22( 
بودند در این عملیات از بین رفتند. حمله به اچ 3 از لحاظ فني یكي از پیچیده ترین 
عملیات هاي هوایي جهان بشمار مي رود و از نظر دستاوردهاي نظامي نیز با توجه به 
نابودي کامل 48 هواپیماي دشمن در رده بزرگترین و موفق ترین عملیات هاي نظامي 

جهان قرار مي گیرد. 

طرح	عملیات:		
10 فروند فانتوم )8 فروند اصلی و 2 فروند رزرو( مسلح، 
در شرایط کامل حفاظتی از پایگاه شهید نوژه همدان به 
پرواز درمی آیند و به سوی دریاچه ارومیه پرواز می کنند. 
هواپیماها آن جا در ارتفاع پست با دو فروند تانكر سوخت 
رسان برخورد می کنند، بعد از سوخت گیری، از نوار 
مرزی ترکیه وارد عراق شده و در آن جا با دو تانكر که از 
مسیر بین المللی خارج شده اند، برخورد می کنند و بعد 
از سوخت گیری مجدد به سمت پایگاه های الولید رفته 

آن جا را بمباران کرده و از همین مسیر باز می گردند.
این طرح به صورت کامال سری پی گیری می شد و قرار 
بر این شد که این عملیات در سحرگاه روز 15 فروردین 
ماه انجام شود. نكته مهم در این طراحی این عملیات، 

سبك بودن جنگنده ها و برق آسا بودن حمله بود.

دیدار	با	امام	)ره(:
سـه روز پـس از ایـن عملیات، 
بـدون   1360/1/18 تاریـخ  در 
هیچ تشـریفاتی، کلیـه خلبانان 
شـرکت کننده در ایـن عملیات 
بـه حضور حضـرت امام خمینی 

رفتند. )ره( 
رضایتمنـدی  و  شـادی  نـور 
در چهـره امـام )ره( بـه وضـوح 
مشـاهده می شـد به طـوری که 
یكـی از نزدیـكان امـام گفتنـد: 
تـا بـه حـال ایشـان را بـه ایـن 

خوشـحالی ندیـده بودنـد.

نتایج	عملیات:	
بعد از عملیات مشخص شد که خسارت ها، بیشتر از پیش بینی ها بود:

48 فروند هواپیماهای شكاری - بمب افكن )شامل میگ 21 - میگ 23 - 
سوخو 20 - سوخو 22 - توپولف 16 و میراژ ( منهدم و یا آسیب جدی دیده 

است.
3 آشیانه بزرگ هواپیما، 2 دستگاه رادار و چندین پناهگاه بتونی هواپیما، به طور 

کلی تخریب شده است.
بعـد از این عملیات غرورآفرین، فرمانده پدافند هوایی عراق از سـوی صدام 
برکنـار شـد. نامبرده بعدا اعدام شـد ولـی منابع عراقی خبر خودکشـی او را 

کردند. اعالم 
این عملیات تاثیر بسزایی در روحیه رزمندگان اسالم داشت، به طوری که 
چند ماه بعد عملیات موفق ثامن االئمه انجام شد و در پی آن نیز عملیات 
موفق طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس با موفقیت کامل و بازهم با 

پشتیبانی مناسب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، انجام شد.

بزرگترين عمليات نظامى هوايى جهان



با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری در بهمن 1358، مسأله انتخاب نخست وزیر و تشكیل دولت 
مطرح گردید که در این مورد بین رییس جمهور و مجلس شورای اسالمی اختالف نظر پدید آمد. پس 
از کشمكش هایی سرانجام در شهریور 1359، شهید محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر به مجلس 
معرفی شد و موفق به کسب رأی اعتماد گردید و دولت خود را تشكیل داد. با این که مسأله مورد 
اختالف، ظاهراً حل شده بود، اما کشمكش و اختالف پنهانی و آشكار بین رییس جمهور و مخالفانش 
در مجلس و خارج از آن ادامه پیدا کرد. با آغاز جنگ، با این که این مسأله، تمام توان و فكر مسؤوالن 
را به خود مشغول کرده بود، اما در عین حال، اختالف میان سطح باالی کشور ادامه یافت. در عرصه 
جنگ نیز، بنی صدر در مقام فرماندهی کل قوا، معتقد به جنگیدن به شیوه اشكانیان بود یعنی نیروی 
دشمن به درون مرز کشیده شده، سپس محاصره و نابود گردد. این سیاست نظامی، باعث اشغال نقاط 
وسیعی از اراضی ایران اسالمی توسط ارتش متجاوز بعث شد و بر اثر عدم ارسال مهمات و نیرو به خط 
مقدم، نیروهای اسالم علی رغم جانفشانی ها و حماسه آفرینی های مثال زدنی، مجبور به عقب نشینی 

شدند. در نحوه اداره کشور نیز، کوشش های امام که 
دو طرف را به رفع اختالف و وحدت و تفاهم دعوت 
می کرد بی ثمر ماند. در نتیجه حضرت امام خمینی، 
در بیستم خرداد 1360، پس از مشورت با مسؤوالن 
متعهد کشور، طی حكم کوتاهی، ابوالحسن بنی صدر 
را از فرماندهی کل قوا که به نیابت از ولی فقیه در 
اختیار داشت، عزل کرد و در پی آن، مجلس شورای 
اسالمی، طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر را با 
اکثریت آرا در 31 خرداد آن سال، به تصویب رساند.
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سوگند ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر در مجلس شورای اسالمی 
با حضور آیت الل محمد بهشتی و هاشمی رفسنجانی 

  بازدید ابوالحسن بنی صدر به اتفاق مصطفی چمران و عده ای
 از رزمندگان ارتشی از مناطق جنگی 

  بازدید ابوالحسن بنی صدر و عده ای
 از رزمندگان ارتشی از مناطق جنگی 

  بریده های روزنامه » جمهوری اسالمی« و رأی  بی کفایتی مجلس ابوالحسن بنی صدر ی 

پس 
از کشمکـش هـایـی 

سرانجام در شهریور 1359، 
شهیـد محمـد علـی رجـایی 
بـه عنوان نخست وزیر به مجلس 
معرفی شد و موفق به کسب رأی 

اعتماد گردید و دولت خود 
را تشکیل داد.

عزل بنی صدر

آغــاز تحــول در جنــگ



برکناري ابوالحسن بني صدر از فرماندهی کل قوا موجب تحول در جنگ شد و اندیشه 
کالسیك با روحیه انقالبي آمیخته شد. هم چنین با توانایي هر چه بیش تر جذب نیروهاي 
داوطلب و به کارگیري مناسب تر آنان به تدریج زمینه هاي الزم براي بهبود اوضاع جنگ 
و ایجاد وضعیت جدید فراهم شد. در وضعیت جدید، سپاه انسجام الزم را در سطح 
فرماندهي به دست آورد. با انتخاب فرمانده جدید) محسن رضایي(، سپاه گرایش به سمت 
نظامي گري را آغاز کرد و امكان جذب انبوه نیرو هاي بسیجي را فراهم آورد. از سوي دیگر، 
انتخاب فرمانده جدید نیروي زمیني ارتش) سرهنگ علي صیاد شیرازي( خود تاثیر به سزا 

در روند جنگ و همكاري سازنده سپاه و ارتش بر جاي گذاشت.
در این زمان به تناسب رشد توان نیروي خودي، هر بار بر وسعت مناطق انتخاب شده براي 
اجراي عملیات افزوده مي شد. چندان که در چهار عملیات بزرگ، استعداد به کارگرفته 
شده افزایش عمده اي یافت. ویژگي این چهار عملیات زنجیره اي بودن آن ها بود، به این 
معنا که اجراي هر کدام از عملیات های  بزرگ به موفقیت عملیات قبلي بستگي داشت، 

به همین دلیل ترتیب وتوالي آن ها نیز بسیار مهم بود.
اولین عملیات به نام ثامن االئمه)ع( در شمال آبادان و با توجه به عقبه آسیب پذیر 
دشمن طراحي شد. اتكاي دشمن به دو پل حفار و قصبه روي رود کارون، سبب گردید تا 
رزمندگان خودي که مهم ترین هدف را دست یابي به این پل ها مي دانستند، از این طریق 

دشمن را محاصره و در نتیجه منطقه را فتح کنند.
در عملیات طریق القدس، زمین هاي رملي در شمال منطقه عملیاتي نقطه ضعف دشمن 
شناخته شد و به رغم قابل عبور نبودن آن، محور اصلي عملیات با عبور از این ناحیه 
طراحي شد و در مرحله عمل، ابتدا مواضع دشمن در شمال و سپس در جنوب منطقه 

عملیاتي فرو ریخت.
عملیات گسترده بعدي در جنوب، عملیات فتح المبین بود. عقبه هاي دشمن به دو جاده 
دهلران- پل نادري و فكه پل نادري اتكا داشت. بنابراین مسدود کردن جاده در دو نقطه 
مهم عین خوش و برقازه، اقدام موثري بود که عملیات براساس آن طرح ریزي و اجرا شد 

و به موفقیت نیز انجامید.
چهارمین عملیات گسترده بیت المقدس بود. با یورش رزمندگان خودي به مرکز ثقل 
دشمن که در منطقه ایستگاه حسینیه قرار داشت، فرماندهي جبهه عراق دچار سردرگمي 
شد و زمینه براي اجراي مراحل دیگر عملیات آماده گردید. به این ترتیب مقدمات فتح 

خرمشهر فراهم آمد که در ادامه عملیات به آزادي این شهر انجامید.
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آزادسازی مناطق اشغالی آغــــــــــاز پيــــــــــروزى هــــــا

محدوده عملیات های ثامن االئمه، فتح المبین طریق القدس و بیت المقدس

ویژگي 
این چهار عملیات 

) ثامن االئمه)ع( ، طریق القدس،  
فتح المبین، بیت المقدس( زنجیره اي 
بودن آن ها بود، به این معنا که اجراي 

هر کدام از عملیات ها بزرگ به موفقیت 
عملیات قبلي بستگي داشت، به همین 

دلیل ترتیب وتوالي آن ها نیز 
بسیار مهم بود.
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عملیات ثامن االئمه)ع( نقطه عطفي در تاریخ جنگ بود. این عملیات 
از سویي نتیجه سال اول جنگ و اوج نبردهاي نیمه گسترده محسوب 
مي شد و از سوي دیگر، عامل تحول استراتژیك در جنگ بود و اولین 
گام نبردهاي گسترده آزادسازي به حساب مي آمد. این عملیات را سپاه 
طرح ریزي کرد و با فرماندهي مشترک ارتش و سپاه، از چهار محور به 
اجرا درآمد که دارخوین و فیاضیه محورهاي اصلي عملیات بودند. با اجراي 
کامل عملیات در این دو محور، پل هاي قصبه  و حفار مي بایست بسته مي 
شد و دشمن به محاصره درمي آمد. در آغاز عملیات، نیروهاي خودي در 
محور دارخوین پس از دور زدن دشمن از ناحیه نهر شادگان، با موفقیت به 
پیش رفتند، ولي در محور فیاضیه- که گلوگاه نیروهاي دشمن بودو براي 
آن ها اهمیت حیاتي داشت- با مقاومتي سرسختانه روبه رو شدند. چند 
ساعت بعد نیروهاي محور ایستگاه 7 و ایستگاه 12 که ماموریت خود را به 
خوبي اجرا کرده بودند، به کمك محور فیاضیه رفتند و مقاومت دشمن را 
شكستند. بدین ترتیب در کمتر از 24 ساعت بین دو محور اصلي عملیات 
الحاق حاصل شد و نیروهاي خودي به عقبه دشمن رسیدند و آن دسته 
از قواي عراقي که نتوانسته بودند عقب نشیني کنند، اسیر کردند. در این 
عملیات ، کلیه اهداف پیش بیني شده تامین شد و لشكر 3 زرهي عراق 
آسیب فراواني دید. روز پس از پایان عملیات )1360/7/7( هواپیماي حامل 
چند تن از فرماندهان نظامي که از خوزستان به سوي تهران پرواز مي کرد، 
به طور مشكوکي در جنوب تهران)کهریزک( سقوط کرد و 49 سرنشین 
آن از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش) ولي الل فالحي(، قائم مقام فرمانده 
سپاه) یوسف کالهدوز(، فرمانده نیروي هوایي ارتش)جواد فكوري(، وزیر 
دفاع و نماینده امام خمیني در شوراي عالي )سید موسي نامجو( و فرمانده 

سپاه اهواز )محمد علي جهان آرا( به شهادت رسیدند.
بازتاب	عملیات

در حالی که رادیو امریكا و رادیو لندن هم چنان با تردید به پیروزی نظامی 
ایران می نگریستند، رادیو صوت الجماهیر )بغداد( به نقل از یك سخنگوی 
صالحیت دار، اخبار هزیمت و شكست دشمن در شرق رودخانه کارون را 
تأیید کرد و در توجیه آن گفت: «نیروهای نظامی ما )عراق( طبق برنامه 
عمومی آن وقت )شروع جنگ(، در شرق کارون حضور یافتند و علیرغم 
تالشهای دشمن، در طول یك سال کامل در شرق کارون باقی ماندند. 
واحدهای دلیر ما هر بار چه به طور مستقیم و با ضدحمله، حمالت دشمن 
را دفع میكردند و دشمن در روزهای اخیر آسیب هایی به پل های ما بر 
روی کارون وارد ساخته و همچنین فعالیتهای نظامی علیه ما نموده است 
و این امر باعث شده تا فرماندهی کل تصمیم خود دایر بر انتقال دادن 
واحدهای مذکور از شرق کارون به غرب کارون اتخاذ کند...  پس از اعتراف 
عراقیها به پیروزی ایران، رادیو لندن در بررسی نتیجه این پیروزی گفت: 
پیروزی ایران برای صدام حسین نه تنها یك عقب نشینی نظامی است بلكه 

یك عقب نشینی سیاسی نیز به حساب میآید ...

عملیات ثامن االئمه

نقطه عطفى در تاريخ جنگ
منطقه 

جبهه جنوبي ، شمال 
آبادان /

رمز: نصر من اهلل و فتح قریب
تاریخ: 5و1360/7/6 

هدف:شکستن حصر آبادان؛
 آزاد سازي جاده هاي آبادان ماهشهر 

و منطقه اشغالي در شرق کارون 
وسعت منطقه آزاد شده: 

130 کیلومتر مربع 


