
پس از عمليات ثامن االئمه)ع( سرهنگ علي صياد شيرازي به فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب 
شد. انتخاب وي- كه در زمان بني صدر به جرم همكاري با سپاه مغضوب واقع شده بود- در كنار فرمانده 
جديد سپاه )محسن رضايي(، نزديكی بيشتر دو سازمان ارتش و سپاه را موجب شد و اين امكان به وجود 
آمد كه فرماندهان سپاه و ارتش طرح عملياتي جديد موسوم به كربال را طراحي كنند. عمليات طريق 
القدس اولين مرحله از اين طرح محسوب مي شود. ويژگي اصلي عمليات طريق القدس، گذشتن از زمين 
هاي رملي غير قابل عبور در شمال منطقه عملياتي بود كه سبب غافلگيري دشمن گرديد. با موفقيت در 
محور شمالي، موقعيت نيروهاي عراقي مستقر در محور جنوبي نيز متزلزل شد و عمليات اين محور هم به 

پيروزي رسيد. در اين عمليات كليه اهداف تامين شد؛ شهر بستان و تنگه مهم چزابه آزاد شد.
همچنين تصرف چزابه سبب شد كه اتصال قواي دشمن در غرب كرخه و غرب كارون گسسته شود. 
بدين ترتيب توان ارتش عراق در جنوب تجزيه شد و زمينه مناسب براي پيروزي عمليات فتح المبين 

پديد آمد.

بخشی از پیام امام خمینی)ره( به مناسبت پیروزی رزمندگان 
در عملیات طریق القدس

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ان تنصرواهلل ينصركم و يثبت اقدامكم.

مردم ايران و ارتش و سپاه و بسيج و ساير قواي نظامي و غير نظامي براي حفظ اسالم و كشور اسالمي و 
رسيدن به لقاء اهلل دفاع مي كنند. و فرق است بين اين عزيزان و آن گول خوردگان كه براي مقاصد پليد 
آمريكا و وابستگان آن به جنگ برضد اسالم و قرآن مجيد برخاسته اند. آنچه براي اينجانب غرور انگيز و افتخار 
آفرين است. روحيه بزرگ و قلوب سرشار از ايمان و اخالص و روح شهادت طلبي اين عزيزان كه سربازان 
حقيقي ولي اهلل االعظم ارواحنا فداه هستند.و اين است فتح الفتوح من به ملت ايران و به فرماندهان شجاع 
قبل از اينكه پيروزي شرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبريك بگويم.وجود چنين رزمندگاني را كه در دو 
جبهه معنوي و صوري و ظاهر و باطن از امتحان سرافراز بيرون آمده اند تبريك مي گويم.مبارك باد بر كشور 
عزيز ايران و بر ملت شريف ،رزمندگاني چنين قدرتمند و عاشقاني چنين محو جمال ازلي و سربازاني چنين 
دلباخته كه شهادت را آرزوي نهايي خود و جانبازي در راه محبوب خود را آرمان اصيل خويش مي دانند. 
افتخار بر رزمندگاني كه جبهه هاي نبرد را با مناجات خويش و راز و نياز با محبوب خود عطر آگين نمودند 
فخر و عظمت بر جوانان عزيزي كه در راهي قدم برداشته و پاسداري از مكتبي مي كنند كه شكست ناپذير و 
سرتاپاپيروزي است.وننگ برآنان كه در راهي جان خود را هدر مي دهند و عرض و آبروي خود را مي برند كه 
پيروزي شان شكست و زندگي شان ننگ آفرين است. والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته                                                       
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منطقه: 
جبهه جنوبي: 

بــسـتــان                                              
رمز: يا حسين)ع(          

 هدف: آزادسازي بستان 
و رسيدن به مرز در چزابه            

وسعت منطقه آزاد شده:
0  65كيلومتر مربع

همکــاری سپـاه و ارتش
عملیات طریق القدس



منطقه غرب كرخه به داليلي هم چون دور كردن دشمن 
از شهرهاي انديمشك، دزفول، شوش و منطقه و تناسب 
استعداد يگان هاي خودي با وسعت منطقه و تناسب وضعيت 
طبيعي زمين آن با رزم نيروي پياده، براي اجراي عمليات 
برگزيده شد. سپس يگان ها نقاط حساس زمين را شناسايي 
كردند. عقبه دشمن به دو جاده چنانه - فكه و پل نادري- 
عين خوش اتكا داشت. در مرحله اول، تنگه عين خوش را 
تيپ 14 امام حسين)ع( با فرماندهي حسين خرازي آزاد 
كرد و توپخانه دشمن در منطقه » علي گره زد« با عمليات 
نفوذي يك گردان از تيپ 27 محمد رسول اهلل)ص( به 

فرماندهي محسن وزوايي منهدم شد. 
در مرحله دوم، تنگه رقابيه مسدود شد؛ يگان هاي خودي با 
استفاده از كانالي كه در زمين هاي رملي در انتهاي ميشداغ 
احداث شده بود، تنگه رقابيه را دور زدند و دشمن را از پشت 
محاصره كردند. دشمن كه از همان مرحله اول موقعيت خود 
را در خطر ديده بود، براي خروج از محاصره فشار شديدي 
وارد مي آورد تا معبر عين خوش )در منطقه عملياتی( تيپ 
14 امام حسين)ع( را باز كند، ليكن رشادت نيروهاي اين 

تيپ مانع از موفقيت دشمن شد.
در مرحله سوم، پيشروي به سوي مقر فرماندهي دشمن 
آغاز شد و تيپ 27 محمد رسول اهلل)ص( به فرماندهي 

احمد متوسليان، سايت هاي 4 و 5 را به اشغال درآورد.
در مرحله چهارم با پاكسازي منطقه آزاد شده و تعقيب 
دشمن، شرق رودخانه دويرج به تصرف درآمد و دشمن به 
غرب اين رودخانه عقب رانده شد. بدين ترتيب همه اهداف 
تامين گرديد و لشكرهاي 10 زرهي و 1 مكانيزه نيز آسيب 

جدي ديدند.
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منطــقه 

    عملياتی جبهه جنوبي،
    شوش و دزفول    / رمز: يا زهرا  / زمان: 

فروردين ماه 1361
هدف: آزادسازي منطقه غرب رودخانه كرخه 
و جاده دزفول- دهلران و تامين انديمشك، 
شوش، دزفول و جاده انديمشك- اهواز      

وسعت منطقه آزاد شده: 
 2400 كيلومتر مربع

مناسبت  به  خمینی)ره(  امام  پیام  از  بخشی 
پیروزی     رزمندگان در عملیات فتح المبین

بسم اهلّل  الرحمن الرحيم
اِّن اهلّل َيُِحبُّ الَّذيَن يُقاتُِلوَن فی َسبيِلِه 

َُّهْم بُْنياٌن َمْرُصوْص.  َصّفًا َكَان
پيام آرامش بخش و افتخارآميزتان پيرو پيروزی های 
بزرگ سلحشوران ظفرمند عمليات فتح المبين واصل 
و موجب سرافرازی گرديد. گرچه اين شجاعت ها و 
فداكاری ها و پيروزی های عظيم كم سابقه يا بی سابقه 
در بُعد نظامی و ميدان نبرد از طرف نيروهای مسلح 
عظيم القدر جمهوری اسالمی، آنچنان افتخارآفرين و 
اعجاب آميز است كه با مقياسهای عادی و معيارهای 
نظامی و جنگی نتوان ارزش پرعظمت و غرورآفرين 
آن را با الفاظ محدود و عبارات معدود توصيف نمود و 
شجاعت و حملۀ برق آسای سلحشوران ايران بزرگ 

را به ذهن آورد، و با قلم و بيان اظهار كرد......
...... اينجانب هر وقت با يكی از اين چهره ها روبه رو 
می شوم و عشق او را به شهادت در بيان و چهرۀ 
نورانی اش مشاهده می كنم احساس شرمساری و 
حقارت می كنم. و هر وقت در تلويزيون، مجالس و 
محافل اين عزيزان كه خود را برای حمله به دشمن 
خدا مهيا می كنند، و مناجات و راز و نيازهای اين 
عاشقان خدا و فانيان راه حق را در آستانۀ هجوم به 
دشمن می نگرم كه با مرگ دست به گريبان هستند 
و از شوق و عشق در پوست نمی گنجند، خود را 
مالمت می كنم و بر حال خويش تأسف می خورم. 
اكنون ملت ما دريافته است كه: »ُكلُّ يَوٍم عاُشورا 
َو ُكلُّ اَْرٍض َكْرباِل« . مجالس حال و دعای اينان 
شب عاشوراهای اصحاب سيدالشهدا را در دل زنده 

می كند......
......سالم خدا و بزرگان دين بر شهدا و خاندانشان و 
بر رزمندگان در راه اسالم و ايران. والسالم عليكم و 

رحمۀ اهللّ  و بركاته.
  

    عملیات فتح المبین

فــــــرار   دشمــن



اين عمليات تركيبي از عمليات اصلي و عمليات پشتيباني بود. در مرحله اول، حدود 20 كيلومتر از جاده 
آسفالته اهواز- خرمشهر تصرف و تثبيت گرديد  و كليه رخنه ها ترميم شد. در مرحله دوم، ضمن آزادسازي 
مسافت بيش تري از اين جاده، پيشروي به سمت مرز در محدوده ايستگاه حسينيه آغاز شد. با اين پيشروي 
مركز ثقل قواي دشمن به دست نيروهاي خودي افتاد كه بر اثر آن، عراق از سويي عقبه لشكرهاي خود را در 
معرض تهديد مي ديد و از سوي ديگر، در مورد حفظ بصره احساس نگراني مي كرد. ضمن آن كه با رسيدن 
نيروها به مرز، تامين عقبه نيروهاي دشمن در خرمشهر نيز به خطر افتاد. از اين رو عراق هراسان از تكرار فتح 
المبين از منطقه وسيعي شامل پادگان حميد، هويزه و جفير عقب نشيني كرد؛ دو لشكر خود را عقب كشيد 
تا آن ها را از انهدام برهاند و در عين حال براي پدافند بصره از آن ها استفاده كند. در مرحله سوم، تهاجم براي 
آزادسازي خرمشهر آغاز شد. در مرحله چهارم انسداد جاده خرمشهر- شلمچه و تامين نهر عرايض و پل نو 

موجب گرديد نيروهاي عراقي تسليم شوند و در صبح روز 1361/3/3 خرمشهر آزاد گرديد. 
 

بخشی از پیام امام خمینی)ره( به مناسبت پیروزی رزمندگان در عملیات بیت المقدس
با تشكر از تلگرافاتی كه در فتح خرمشهر به اين جانب رسيده است، سپاس بی حد بر خداوند قادر كه كشور اسالمی و رزمندگان متعهد و فداكار آن را مورد عنايت و حمايت 
خويش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصيب ما فرمود؛ و اين جانب با يقين به آن كه »َما النصُر ااِلّ ِمن عنِد اهلل« از فرزندان اسالم و قوای سلحشور مسلح كه دست قدرت حق از 
آستين آنان بيرون آمد و كشور بقيۀ اهلل االعظم ارواحنا لمقدمه الفدا را از چنگ گرگان آدمخوار كه آلت هايی در دست ابرقدرتان خصوصاً امريكای جهان خوارند، بيرون آورد و 
ندای »اهلل اكبر« را در خرمشهر عزيز طنين انداز كرد و پرچم پرافتخار »ال اله اال اهلل« را بر فراز آن شهر خرم كه با دست پليد جنايتكاران غرب به خون كشيده شده و خونين 

شهر نام گرفت، - به اهتزاز در آورد  تشكر می كنم و آنان فوق تشكر امثال من هستند. 
والسالم علی عباد اهلل الصالحين/ سوم خرداد ماه 1361                       
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منطـــقه عملياتی: 

 جبهه    جنوبي، غرب رودخانه 
كارون /  رمز:يا علي بن ابي طالب)ع( 

تاريخ: 61/2/10 تا 1361/3/3
هدف: آزادسازي شهرهاي خرمشهر و هويزه 
و جاده اهواز- خرمشهر؛ خارج كردن شهرهاي 
اهواز، حميديه و سوسنگرد و نيز جاده اهواز- 

آبادان از برد توپخانه دشمن؛ تامين مرز 
بين ا  لمللي / وسعت منطقه آزاد 

شده: 5380 كيلومتر مربع

فتـــــح خـــرمشــهر
عملیات بیت المقدس



پس از فتح خرمشهر حدود 5000 كيلومتر مربع از خاك ايران اسالمی در 
اشغال دشمن باقی مانده بود كه ارتش عراق به جهت آسيب پذيری نيروهايش، 
نيمی از اين مناطق را تخليه كرد. اما 2500 كيلومتر باقی مانده را هم چنان 
در اشغال نگه داشت كه اين نقاط بيشتر در مناطق كوهستانی مرزهای استان 
كرمانشاه و ايالم بود. برای آزادسازی اين مناطق چندين عمليات انجام شد. 
اين سلسله عمليات های آزاد سازی ويژگی های متفاوتی نسبت به عمليات 
آزادسازی در جبهه جنوبی داشتند. در واقع خصلت آزادسازی و تأمين مرز، 
تنها خصلت و هدف اين دست عمليات ها به شمار نمی رفت بلكه حل و فصل 
برخی مسائل خودی در روند كلی جنگ )پس از فتح خرمشهر( نيز از جمله 
اهداف اين عمليات ها بود. عملياتی در مهران با نام »والفجر3« به اجرا درآمد كه 
اهداف آن نيز مشابه عمليات مسلم بن عقيل بود. به اين معنا كه اين بار عدم 
الفتح در عمليات های والفجر مقدماتی و والفجر1 سبب اجرای سه عمليات با 
نام های والفجر 2 و 3 و 4 گرديد. والفجر 2 و 4  در جبهه شمالی و والفجر 3 
در جبهه ميانی به اجرا در آمد. در عمليات والفجر 3، تأمين مرزهای بين المللی 
در منطقه مهران از جمله اهداف بود. عمليات مهم ديگر اين جبهه در منطقه 
عمومی ميمك و با نام »عاشورا« انجام شد. هدف اين عمليات نيز بی شباهت 
به دو عمليات ديگر نبود. فاصله يك ساله دو عمليات خيبر و بدر ايجاب می 
كرد كه در اين فاصله زمانی عملياتی هر چند محدود انجام شود تا ضمن سلب 

آرامش از دشمن، آمادگی رزمی خودی نيز حفظ گردد.
طی سه عمليات مذكور، مناطقی از ارتفاعات شمالی سومار، ميمك و مهران 
آزاد شد. ليكن ارتفاعات مرزی قصر شيرين و نفت شهر هم چنان در تصرف 
دشمن باقی ماند. در آغاز سال 1365 ارتش عراق پس از شكست در »عمليات 
والفجر 8 « با تحركاتی موسوم به »دفاع متحرك« عالوه بر باز پس گيری 
بخشی از ارتفاعات منطقه سومار بار ديگر شهر مهران را نيز اشغال كرد كه در 
پی آن »عمليات كربالی 1« با هدف بيرون راندن اشغالگران از اين شهر انجام 

گرفت كه چنين نيز شد.
آخرين عمليات مهم اين جبهه عمليات »كربالی 6« بود كه با هدف آزاد كردن 
نفت شهر طرح ريزی شد. اين عمليات بر خالف سه عمليات اول كه در واقع 
متأثر از عمليات های جبهه جنوبی بود، به منظور اثرگذاری روی يكی از عمليات 
های جنوب به اجرا در آمد. در واقع پيش بينی شده بود كه اين عمليات همزمان 
با عمليات »كربالی 5 « اجرا شود تا نيروهای دشمن تجزيه شود و از فشار آنها 
در »كربالی5 « كاسته شود اما اهداف اين عمليات تحقق نيافت. به عبارت ديگر 
نبرد برای سرزمين های اشغال شده در جبهه ميانی تا پايان جنگ ادامه داشت، 

ولی ضمن كسب موفقيت هايی به هدف نهايی نرسيد.
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نبرد در کوهستان

 آزادسازی سرزمین های
شمالی و میانی

در 
واقع هدف آزادسازی 

و تأمين مرز، تنها خصلت و 
هدف اين دست عمليات ها به شمار 

نمی رفت بلكه حل و فصل برخی مسائل 
خودی در روند كلی جنگ )پس از فتح 

خرمشهر(
 نيز از جمله اهداف اين 

عمليات ها بود.



 10 عملیات بزرگ
در جبهه جنوب

از پايان عمليات طريق القدس، دشمن به قدرت برنامه ريزی فرماندهان ايرانی پی برد و از همان زمان در مورد تأمين بصره 
احساس نگرانی می كرد. لذا از آن هنگام برای پدافند از بصره و بغداد اقدام كرد. تدابير دفاعی دشمن در عمليات رمضان مؤثر 
افتاد و مانع نتيجه گيری نيروهای خودی در آن عمليات شد. در نتيجه اولين زمينی كه بعد از رمضان انتخاب شد منطقه 
دشوار رملی فّكه بود. اجرای عمليات والفجر مقدماتی نيز به سبب هوشياری دشمن، با 13 رده پدافندی روبه رو شد و به 
نتيجه مطلوب نرسيد. پس از آن عمليات خيبر در منطقه هور، جايی كه برای رسيدن به مواضع دشمن حداقل می بايست 
13 كيلومتر راه آبی را پيمود به اجرا درآمد. و موفقيت چشمگيری داشت. و بخشی از مواضع آزاد شده تثبيت گرديد. عمليات 
والفجر8 هم با توجه به اصل نبرد در منطقه دشوار طراحی و اجرا شد كه دشواری آن عبور از رودخانه عريض اروند در زمستان 
1364 بود. موفقيت در  فاو تهديدی جدی برای بصره و نيز همسايگان عراق بود. پس از والفجر8 در عمليات كربالی 4 نيز 
عبور از اروند انجام شد. اگر چه اين عمليات موفقيت چندانی نداشت اما آگاهی های ارزشمندی را به نيروهای خودی داد و 
راه های رخنه به استحكامات شرق بصره را نمايان ساخت. بر اين اساس عمليات كربالی5 و عبور موفقيت آميز از خطوط 
مستحكم عراق را محقق شد و دنيا را به اين نتيجه رساند كه ممكن است ايران از ميدان جنگ پيروز بيرون آيد. لذا شمارش 
معكوس پايان جنگ پس از پيروزی در عمليات كربالی5 آغاز شد. به عبارت ديگر می توان گفت عمليات كربالی5 پايان 
جنگ بود، با توجه به اين نكته كه نظام بين الملل با مشاهده قدرت نظامی ايران به جای پذيرش حقوق مردم اين مرز و بوم، 

اِعمال فشارهای همه جانبه را عليه ايران آغاز كرد.
16

تعقیب دشمن در جبهه جنوب

عمليات » محرم، رمضان،والفجر مقدماتی،والفجر1،خيبر،بدر،
والفجر8،كربالی 4، كربالی 5 و كربالی 8«

اگرچه 
عمليات كربالی4 

موفقيت چندانی نداشت 
اما آگاهی های ارزشمندی را به 

نيروهای خودی داد و راه های رخنه 
به استحكامات شرق بصره را نمايان 

ساخت و زمينه ساز موفقيت 
عمليات كربالی 5 شد.
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تعقیب دشمن در جبهه های شمالی

 10 عملیات بزرگ 
رزمندگان اسالم درشمال غرب

استان های خوزستان و بصره در جنگ چندان حائز اهميت بودند كه تا 
مدت ها هيچ يك از دو طرف در ساير جبهه ها سرمايه گذاری استراتژيك 
نمی كردند. اما ضرورت های انكار ناپذير، جمهوری اسالمی را واداشت كه 
به هر نحو و در هر جبهه ممكن، از جمله جبهه شمالی به تعقيب متجاوز 
بپردازد. در جبهه شمالی اهداف متعددی از جمله تأمين مرزها، مسدود كردن 
گذرگاه های نفوذ ضد انقالب و عناصر دشمن، دنبال می شد. بدين ترتيب 
عمليات های نامنظم دشمن، كمين، ترور، گروگان گيری، بمب گذاری و 
مين گذاری به شدت كاهش می يافت. هم چنين وجود منابع و تأسيسات 
اقتصادی عراق در كركوك، اربيل و سليمانيه بر اهميت اين جبهه می افزود. 
عمليات در اربيل، امنيت انتقال نفت عراق را به سواحل تركيه به مخاطره 
می انداخت. نبرد های جبهه شمالی از يك استراتژی واحد تبعيت نمی كرد 
بلكه تا قبل از سرمايه گذاری سپاه روی معارضين ُكرد، بصره هم چنان هدف 

استراتژيك جنگ در آن دوران شناخته می شد. 
از پائيز سال 1364 با اعالم آمادگی جدی كرد های معارض عراق برای 
همكاری با قوای مسلح ايران، سپاه پاسداران به منظور هدايت جنگ های 
نامنظم، قرارگاه رمضان را تشكيل داد و استراتژی تعقيب متجاوز در جبهه 
شمالی اتخاذ گرديد. به اين ترتيب نيروهای مسلح ايران در صدد برآمدند تا در 
زمستان نيز جبهه شمالی را فعال نگه دارند. در دوران دفاع مقدس در محور 
اربيل 4 عمليات منظم و 10 عمليات نامنظم و در محور سليمانيه نيز 12 
عمليات منظم و 16 عمليات نامنظم انجام شده است. در محور كركوك نيز 
2 عمليات نامنظم انجام شده است. اتحاديه ميهنی كردستان عراق )طالبانی 
ها( در محورهای سليمانيه و كركوك تحت فرماندهی قرار گاه رمضان بيش 

ترين مشاركت را در عمليات ها داشته اند.

محدوده عمليات های » والفجر2، قادر، كربالی2، كربالی7، والفجر4، والفجر9، فتح1، كربالی10، نصر4، 
نصر7، بيت المقدس2، بيت المقدس3، بيت المقدس6، والفجر10 و بيت المقدس4«

استان های 
خوزستان و بصره در

جنگ چندان حائز اهميت بودند 
كه تا مدت ها هيچ يك از دو طرف 
در ساير جبهه ها سرمايه گذاری 

استراتژيك نمی كردند



خیبر،  ابتکار در جنگ

پس از عمليات رمضان دو منطقه دشوار؛ منطقه رملی فكه 
و منطقه آب گرفته هور برای نبرد با دشمن مورد مطالعه قرار 
گرفت و به ترتيب عمليات والفجر مقدماتی و خيبر به اجرا 
در آمد. ويژگی برجسته عمليات خيبر، بسيج سراسری حدود 
250 گردان رزمنده و طراحی عمليات در نهايت اختفا بود. 
هم چنين خيبر اولين عمليات آبی  خاكی قوای مسلح ايران 
بود كه اساس طرح ريزی نبردهای گسترده بدر، والفجر8 و 

كربالی 5 را پايه گذاری كرد.
عمليات در دو محور مستقل اجرا شد: محور زيد، نيروی 

زمينی ارتش و محور هورالعظيم را سپاه فرماندهی می كرد. در محور زيد پيشروی ميسر نشد ولی در محور هور كه خود به چهار محور 
فرعی الُعزير، القرنه، جزاير مجنون و طالئيه تقسيم شده بود، اغلب اهداف تصرف شد. هر چند به سبب آن كه در اين عمليات آبی  
خاكی كوتاه ترين فاصله خط اول خودی تا خشكی از 13 كيلومتر تجاوز می كرد، امكان پشتيبانی زمينی وجود نداشت.يگان دريايی 
تازه تأسيس سپاه و تالش هوانيروز ارتش هم پاسخگوی نيازمندی ها نبود. از سوی ديگر دشمن در اين عمليات به طور كم سابقه ای 
از سالح شيميايی استفاده كرد؛ لذا امكان تثبيت كامل منطقه ميسر نشد و تنها به تثبيت جزاير مجنون اكتفا گرديد. عمليات خيبر كه 
به آزاد سازی منطقه ای به وسعت 1000 كيلومتر مربع در هور، 140 كيلومتر مربع در جزاير مجنون و 40 كيلومتر مربع در طالييه 
انجاميد، موجب افزايش عزم بين المللی در جهت كنترل ايران و جلوگيری از شكست عراق گرديد؛ به گونه ای كه از تاريخ 1362/12/3 
)زمان آغاز عمليات خيبر( تا تاريخ 1363/7/30 تعداد 474 طرح صلح از سوی 54 كشور مختلف جهان ارايه شد. شورای امنيت سازمان 
ملل نيز در تاريخ 1363/3/11 قطع نامه 552 خود را در خصوص پايان دادن به جنگ ايران و عراق تصويب نمود. اين در حالی بود كه 

هيچ يك از قطع نامه و طرح های مذكور نظر ايران را تامين نمی كرد. 
 در اين عمليات فرماندهان جنگ به اهميت تاثير تجهيزات دريايی و آبی  خاكی برای كسب نتايج مهم و حياتی پی بردند و نيز سپاه 
پاسداران به يكی از ضرورت های حساس و حياتی در تكميل و توسعه سازمان خود آگاه گرديد و آن لزوم ايجاد تقويت و توسعه يگان 
های دريايی برای انجام عمليات های آبی خاكی بود. اين رهيافت، قابليت سپاه در انجام عمليات عبور از هور و رودخانه های بزرگ را 

توسعه داد و هسته اصلی عمليات های بدر، والفجر8، كربال3، 4 و 5 و نيز زمينه ای برای تشكيل نيروی دريايی سپاه پاسداران گرديد.
در اين عمليات، محمد ابراهيم همت فرمانده دالور لشكر 27 محمد رسول اهلل )ص( و حميد باكری جانشين فرمانده لشكر 31 عاشورا 

به شهادت رسيدند.
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نبرد در هور

در 
اين عمليات 

فرماندهان جنگ به اهميت 
تاثير تجهيزات دريايی و آبی  خاكی 
برای كسب نتايج مهم و حياتی پی 

بردند و نيز سپاه پاسداران به يكی از 
ضرورت های حساس و حياتی در 

تكميل و توسعه سازمان خود 
آگاه گرديد



دوره های استفاده 
از سالح شیمیایي ارتش بعثی عراق 

دوره اول: نيروهاي عراقي به طور پراكنده براي 
درهم شكستن مقاومت هاي پراكنده نيروهاي 
ايران و هموار كردن مسير پيشروي به داخل 

كشور از سالح هاي شيميايي استفاده كردند.
نوع عوامل شيميايي مورد استفاده در اين دوره 
گازهاي ساده اي هم چون گاز اشك آور با نام 
علمي » اورتو كلرو بنز يليد اين مالو نو نيتريل « 
يا » سي اس « و گازهاي موسوم به » باران زرد 

« بودكه نوعي علف كش به حساب مي آيد.
اين دوره از آغاز تهاجم برق آساي ارتش عراق 
به خاك جمهوري اسالمي ايران در 31 شهريور 
1359 تا پايان آزادسازي مناطق اشغالي به ويژه 
آزادي خرمشهر در سوم خرداد 1361 كه بزرگترين 

اشغال گري ارتش عراق بود را شامل مي شود.

دوره دوم: از تيرماه سال 1361 و عمليات رمضان 
كه نخستين عمليات نفوذي رزمندگان به داخل 
خاك عراق بود شروع شد تا پايان سال 1365 و 

عمليات هاي كربالي 4 و 5 ادامه يافت .
در اين دوره عراق از جنگ افزارهاي شيميايي 
به عنوان سالح تدافعي استفاده كرد تا به كمك 
ايران جلوگيري  تهاجمي  از عمليات هاي  آن 
نمايد. در اين دوره ارتش عراق بيش از 230 بار 
مواضع نيروها مراكز پشتيباني و تداركاتي شهرها 
و روستاها را هدف حمالت شيميايي قرار داد . 
اقدامي كه حدود 44 هزار نفر كشته و مجروح در 

پي داشت.
سال 1361  تيرماه   23 رمضان،  عمليات  در 

عراق عليه نيروهاي پياده ايران كه فاقد تجهيزات 
حفاظتي بودند گازهاي اشك آور و تهوع آور 
استفاده كرد. اين تاكتيك كه در كنار بمباران 
گسترده هوايي و آتش همه جانبه توپخانه انجام 
شد شيرازه نيروهاي عمل كننده را از هم پاشيد 

و دسترسي به هدف را غيرممكن ساخت .
در جنگ عراق عليه ايران اين اولين بار بود كه 
سالح شيميايي نقش بازدارنده گي به خود گرفت 
و نيروهاي ايران را از دستيابي به اهداف تعيين 

شده باز داشت .
اين تجربه موفق عراق را واداشت تا به طور رسمي 
به سازمان  را  مديريت رسته جنگ شيميايي 
ارتش اضافه كند و عوامل پيچيده و خطرناك تر 
شيميايي را فراهم نمايد و همچنين براي ساخت 
عوامل پيچيده و تركيبي از كشورهاي غربي به 
ويژه آلمان فدرال آمريكا و انگلستان در خور قابل 
توجهي مواد شيميايي به ويژه گاز اعصاب را خريد. 
بدينوسيله براي مقابله با تهاجم آينده ايران خودرا 

آماده كرد.
انواع گازهاي  از  بار  در سال 1362 عراق 45 
شيميايي در جبهه هاي مختلف استفاده كرد كه 

اين مقدار چهار برابر سال هاي قبل بود. 
عمليات  فاو  عمومي  منطقه  در  سال 1364 
والفجر هشت آغاز شد . عراق كه توان مقابله با 
هجوم رزمندگان اسالم را نداشت به سالح هاي 

شيميايي متوسل شد.
در اين سال شديدترين حمله شيميايي در جاده 
فاو ـ بصره انجام شد. غلظت آلودگي شيميايي 
در منطقه فاو به اندازه اي بود كه تمام جانوران 
پرندگان و آبزيان نابود شدند. درختان خرما و 

نيزارها پژمرده و خشك شدند.
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ش.م.ر

استفاده ارتش بعثی
 از سالح شیمیایی



بعد از عمليات خيبر، دشمن عالوه بر سازماندهی سپاه 
های اول، دوم، سوم و چهارم، اقدام به تشكيل فرماندهی 
شرق دجله و در مسير آب راه ها و در داخل نيزارها 
كمين هايی قرار داد تا در صورت هجوم نيروهای ايرانی، 
نقش هشدار دهنده و تاخيری داشته باشند و از نزديكی 
نيروهای شناسايی به خط دشمن نيز ممانعت به عمل 
آورد و به منظور زير نظر داشتن هرگونه تحرك و داشتن 
ديد كلی بر هور و اطراف آن دكل های متعددی را نصب 
كرد. بعد از اين موانع، سيل بندی هم مشرف بر آب به 
عرض 12 متر و ارتفاع 2 متر احداث كرده و بر روی آن 
سنگرهای متعددی تعبيه، كه از سه جهت، دارای ديد 

كافی بر روی آب بود.
عمليات بدر با هدف دستيابی بر جاده العماره - بصره، 
راهيابی به مركز اصلی هورهای غرب دجله شامل استان 
های ناصريه، بصره و العماره و تسلط بر شرق دجله 

همراه با انهدام نيروهای دشمن صورت پذيرفت. 
اين عمليات در نوزدهم اسفند 1363 با رمز يا فاطمه 

زهرا )س( به فرماندهی سپاه و با همكاری ارتش جمهوری 
اسالمی در غرب هورالهويزه آغاز شد. قرارگاه نجف و 
قرارگاه كربال مستقيما در اين عمليات شركت كردند 
و قرارگاه نوح )ع( نيز ماموريت داشت در كنار تصرف 
پدافندی، روانه پل زردان شود و كانال سوئيب را شكافته و 
آب را به سمت بصره جاری كند. رزمندگان در شروع اين 
عمليات توانستند تمامی خطوط و استحكامات دشمن 
را از ميان بردارند و تلفات و خسارت های سنگينی 
به نيروهای بعثی وارد كنند و بيش از 500 كيلومتر 
از منطقه هور هم چون روستاه های ايترابه، لحوك، 
نهروان، فجره و نيز جاده خندق به طول 13 كيلومتر، 
كه فاصله آن با جاده العماره  بصره 6 كيلومتر است، به 

تصرف نيروهای خودی درآمد. 
پس از اين عمليات، ارتش بعثی عراق با استفاده از 
پشتيبانی هوايی و موشكی خود به حمالت گسترده به 
شهرها و مناطق مسكونی و نيز كشتی های حامل نفت 

ايران مبادرت ورزيد.
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رزمندگان 
در شروع اين 

عمليات توانستند تمامی 
خطوط و استحكامات دشمن 
را از ميان بردارند و تلفات و 
خسارت های سنگينی به 

نيروهای بعثی وارد 
كنند 

عملیات بــدر

نبــــرد شـــرق دجـــله
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جنگ شهر ها يكی از پيامد های فوری عمليات بدر بود و در مدت يك ماه ونيم، 9شهر ايران هجده بار موشك باران شد. با اين حال ناكامی های نظامی،  سياسی و روانی عراق در جبهه های 
جنگ كه از   همان هفتۀ اول با از دست دادن اكثر مناطق تصرف شده آشكار شد، صدام را به اين نتيجه رساند كه با تداوم بخشيدن به جنگ شهر ها و حمله به مناطق مسكونی بتواند شرايط 
خود را به ايران تحميل و امتيازاتی كسب كند. در طول جنگ، 127 شهر از شهرهاي كشور مورد تهاجم هوايي و موشكي قرار گرفته اند.  از ميان شهرهاي مورد تهاجم، آبادان با بيش از 1017 

بار رتبه اول، اهواز با 316 بار رتبه دوم و دزفول با 241 بار رتبه سوم قرار دارد.
گسترش جنگ از جبهه ها به مناطق مسكونی و غيرنظامی، چهره ديگری از اين جنگ نابرابر را پيش روی افكار عمومی جهانيان گشود. ماهيت اين نوع از جنگ  كه عبارت بود از مسلح 
بودن يك طرف و غير مسلح بودن طرف مقابل،  حمله غافل گيرانه از جانب يك طرف و عدم امكان دفاع از طرف مقابل و كشتار و ويرانی توسط يك طرف و ضربه و خسارات فراوان كشور 
مقابل، از اين نوع جنگ يك معادله نامتعادل ساخته بود. در هر حال، حمالت نظامی جنگنده های عراقی ابتدا شهرهای مرزی ايران هم چون كرمانشاه، ايالم، اهواز و از همه شديدتر دزفول را 
در بر می گرفت اما پس از مدتی به همه شهرهای ايران و از جمله تهران نيز سرايت كرد و آثار مخربی را در اين شهرها بر جای گذاشت. در كل، جنگ شهرها كه از سال 1359 توسط رژيم 
بعثی عراق آغاز شده بود تا ماه های پايانی جنگ يعنی ارديبهشت 1367 ادامه داشت و هر بار عراق با حمالت مداوم خود عالوه بر ايجاد ترس و وحشت در دل ساكنان مناطق غيرنظامی، 
تلفات مالی و جانی بسياری را برای ساكنان شهرهای مورد اصابت وارد می كرد. تنها در يك روز به تاريخ  1363/12/29 هـ .ش به شهر هايی هم چون : نهاوند، تويسركان، قزوين، زنجان، 
تبريز، اراك، دزفول، اروميه، اسالم آباد، كرمانشاه، گيالن غرب و همدان حمله هوايی شد و هم چنين شهر های اصفهان، مهران، سنندج، خرم آباد، كاشان، سلماس و ... بارها مورد بمباران 

و موشك باران ارتش بعثی قرار گرفتند.
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ادامه نا کامی های ارتش بعثی عراق

ساعت 10:30 روز 12 بهمن، دبيرستان زينبه، شهرستان ميانه

گسترش جنگ شهر ها
جنگ از جبهه ها 

به مناطق مسكونی و 
غيرنظامی، چهره ديگری از اين 
جنگ نابرابر را پيش روی افكار 

عمومی جهانيان گشود.



درگيري در خليج فارس و گسترش آن با حمالت عراق به پايانه هاي نفتی ايران در 
جزيره ی خارك در سال 63 و سپس حمله به نفت كش ها و كشتي هاي ايران در سال هاي 
بعد، بر پايه اين تحليل انجام گرفت كه ايران، مادامي كه قادر به توليد و فروش نفت و 
سپس تهيه ی سالح باشد، به جنگ ادامه خواهد داد. بنابراين قطع صدور نفت ايران، 
هسته مركزي تالش هاي عراق را تشكيل می داد. جنگ نفتكش ها  با عمليات رمضان و 
حمله عراق به جزيره خارك شروع و در تعيين نتيجه نهايی جنگ ايران و عراق به عاملی 

تحريك كننده تبديل شد. 
جنگ نفتكش ها چشم انداز جديدی را به وجود آورد كه بيانگر تشديد درگيری و 
مقدمه جنگ دريايی بود. بعد از آغاز جنگ در سال 1359 جنگ نفتكش ها با ساختار 
كلی جنگ در خليج فارس چنان در آميخته بود كه تفكيك جنگ دريايی از روند كلی 
جنگ غير ممكن بود. برای نخستين بار عراق به ترمينال نفتی ايران در جزيره خارك 
در 24 سپتامبر 1980 ميالدی )2 مهر 1359( حمله كرد و بيست روز بعد تعدادی از 
مخازن سوخت را در تهران مورد حمله قرار داد و قبل از آن نيز 150 مخزن ذخيره نفت 
را در آبادان به آتش كشيد. حمله به ميدان نفتی نوروز كه يكی از 3 ميدان نفتی مهرگان 
و نزديكترين حوزه نفتی فالت قاره ايران به جبهه جنگ بود؛ نيز مورد اصابت موشك های 
دشمن واقع شد كه بر اثر تخريب لوله اصلی و نابودی كامل سكو، باعث نشت روزانه 2 تا 
2 هزار و پانصد بشكه نفت به آب های خليج فارس شد. تهاجم های عراق به  سكوهای 
نفتی، توليد پااليشگاه های آبادان، تهران، شيراز و كرمانشاه را به كمتر از نصف تقليل 
داد. در عين حال، آنچه »جنگ نفتكش ها« ناميده شد تأثير ويژه ای بر آغاز جنگ در 
خليج فارس  داشت. تمايل عراق به گسترش جنگ با حمله به اهداف استراتژيك ايران 

در جزيره خارك و كشتی های در حال بارگيری يا تردد به اين جزيره، نمايان شد.
عراق برای تحقق اهداف خود در حمله به تأسيسات نفتی و نفتكش های ايران، به سالح 
های جديد و گسترش عمليات هوايی نياز داشت. هواپيمای سوپر اتاندارد كه علی رغم 
اعتراض های ايران، توسط فرانسه  به عراق تحويل داده شد، نيروی هوايی عراق را متحول 
كرد. مرحله جديد حمالت عراق در سال های 1364 و 1365 متعاقب روابط جديد عراق 
با آمريكا آغاز شد و در نتيجه عراق سطح استراتژی حمله به اهداف مهم خود را ارتقا داد. 
در اين مرحله، تجهيزات ارسالی به عراق از نظر حجم و كيفيت تغييرات اساسی كرد. 
حمالت عراق به جزيره الرك و سيری در تابستان سال 1365 بيان كننده تحول اساسی 
در حمالت هوايی عراق و استفاده از روش سوخت گيری در آسمان برای حمله به اهداف 
در عمق خاك ايران بود. عراق با حمله به نفتكش ها و تأسيسات نفتی،  موجب كاهش 

صادرات ايران شد.
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جنگ دریایی

جنگ نفتکش ها، 
چشم انداز جدیدی از جنگ

بمباران و آتش سوزی چاه های نفت نوروز

عراق 
برای تحقق 

اهداف خود در حمله به 
تأسيسات نفتی و نفتكش 
های ايران، به سالح های 
جديد و گسترش عمليات 

هوايی نياز داشت. 



اجتناب از جنگ در زمين مسطح  پس از عمليات های والفجر مقدماتی و والفجر 10و در پی 
آن ابتكار عمليات در هورالهويزه طی دو عمليات بزرگ خيبر و بدر  به خصوص خيبر  موجب 
انفعال رژيم عراق و ايجاد نگرانی در ميان حاميان منطقه ای و بين المللی او گرديد، و متقابال 
جمهوری اسالمی ايران كه ابتكار عمل و برتری سياسی و نظامی را هم چنان در دست داشت، 
زمينه عمليات بعدی را با استفاده از تجربه عمليات در هور فراهم نمود. در سال 1364 الزم بود 
حركت جديدی در صحنه جنگ انجام شود كه با آن چه از اول جنگ تا آن زمان به وقوع پيوسته 
بود، متفاوت باشد و فرماندهان نظامی عراق هم از پيش بينی آن ناتوان باشند. اين حركت، عبور 

از رودخانه عريضی هم چون اروند و تسخير منطقه مهم شبه جزيره فاو بود.
منطقه فاو عالوه بر ارزش سياسی  نظامی، به لحاظ فراهم سازی امكان حضور مقتدرانه ايران 
در خاك عراق و موقعيت جغرافيايی و طبيعی، دارای ارزش استراتژيك نيز بود. ارتفاع آب رود 
اروند، كه از دريا تاثير می پذيرد، در عميق ترين قسمت رودخانه به 25 متر می رسد. در ساحل 
رودخانه پوششی از چوالن )بوته های بلند( و نی وجود دارد. ارتفاع چوالن ها حداكثر 1/5 متر 
و ارتفاع نی ها 3 تا 4 متر می باشد به گونه ای كه انسان به راحتی می تواند در ميان آن مخفی 
شود. هم چنين نخلستان بزرگی در ساحل خودی و دشمن، كه عمق آن بين 2 تا 5 كيلومتر 
متغير است، وجود دارد كه زمين اطراف آن اغلب سست است. نسبت به درك حالت های 
مختلف آب اروند رود، ماه ها كار صورت گرفت و با جمع بندی اطالعات موجود در تاريخچه اين 
رودخانه و نيز شرايط جوی منطقه خسروآباد و فاو طی بيست ساله گذشته كه از اداره هواشناسی 
گرفته شد، هيچ گونه مشكلی به نظر نمی رسيد. در مورد عمليات عبور غواص ها از رودخانه نيز 
آموزش و تمرين های زيادی انجام شد. باالخره در ساعت 22:10 نوزدهم بهمن 1364 عمليات 
آغاز شد و بر اساس مراحل پيش بينی شده، رزمندگان با پشتيبانی نيروی هوايی ارتش ج.ا.ا و 
هوانيروز، سه روزه توانستند ضمن تصرف شهر بندری فاو به مقر استقرار نيرو های لشكر گارد 

رياست جمهوری عراق برسند و موقعيت خود را تثبيت نمايند.
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عملیات والفجر 8

قطع شریان حیاتی عراق

نتايج 
عمليات فاو

الف - تصرف كامل بخشي از اروند رود
ب - تصرف فاو و تأسيسات بندری آن

ج - تصرف سكوهای موشكی و تأمين خور موسی 
و افزايش ضريب امنيتي در جزيره ی خارک

د - كنترل خورعبداهلل و تهديد بندر ام القصر
ه - ايجاد فشار به كشورهاي عربي


