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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

را در  "جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسالم

 پهناور جهان منتشر نمود."
 )ره(امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

ر ایثار و از خواهی، مظهدینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است. 

 (العالی)مدظلهای هالله خامنمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 

 سه



  4631در اسفندماه  )ره(فرازهایی از پیام حضرت امام

 (895)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 256، صفحه24، جلد)ره(صحیفه امام خمینی

 ایم.ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

  ایم.جهان صادر نمودهما انقالبمان را در جنگ به 

 ایم.ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم.ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم.ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  بهت
ُ
 دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم.های پربار انقالب اسالمیما در جنگ ریشه 

   دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم.برادری و وطن ما در جنگ حس 

 مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت 
ً
ها و ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد.سال میها سالیان ابرقدرت

 .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

 .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسالم احساس جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 ذلت کنند.

 یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش  ما در جنگ برای

 ایم و نتیجه، فرع آن بوده است.ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهکرده

  تر، استمرار روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ است، همه اینها از برکت از همه اینها مهم

از تالش مادران، پدران و مردم عزیز در  های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود،خون

 ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت گرفته است.

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن

ساعتی هم که مصلحت بقای انقالب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه 

  عمل کرد.خود 

 چهار



 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت خون شهدای واالمقام، ها، ایثارگریبـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری
ل جوان نس  نههای پاک و تشهای جوشان آنها به سینهنصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه

 گردد.انقالب اسالمی منتقل می
شهید »با همت واالی امیر سرافراز ارتش اسالم  3131از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

های با تصویب کریمانه و حمایت 3131شکل گرفت و در سال « سپهبد علی صیادشیرازی
مدظله(،  مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به ) ایمادی و معنوی حضرت امام خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که با متعالی بسیجی بر صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه

نا َو ِانَّ اللَه »بر  الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی
َ
ُهم ُسُبل َنهِدینَّ

َ
یَن جـاَهدوا ِفینا ل

 
َوالـذ

َمَع الُمْحِسنین
َ
جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این ، با صداقت و تالش دسته«ل

رفته شکل گ« پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»آمیـز را که با گـرایش رسـالت افتخـار
 است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.  

 3131تا سال  3131های نبرد از سال هکار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبه شیوه
بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسالم که در آن 

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه عملیات نقش مهمی را بر
ای از حقایق و ی، صوتی و تصویری، مجموعههای تحـریـرخـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت

، همچنان با 3131هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد از سال واقعیت
یر و سا)ع( االئمههای میدانی عملیات ثامنهای میدانی، نسبت به تکمیل برداشتاجرای آموزش

وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  عنوان کتاب مستند از 391ها اقدام نمود. چاپ عملیات
 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 3199تا پایان شهریور ماه  3139

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان  3131آموزش معارف جنگ، از سال 
 1نیز برای دانشجویان سال 3111نزاجا و از سال )ع( دانشگاه افسری امام علی 1سال

دانشگاه  1برای دانشجویان سال 3191های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال هدانشگا
نفر از  11311تعداد  ،3199تا پایان سال به اجرا درآمده و )ص( االنبیاءقرارگاه پدافند هوایی خاتم

 د.ناهای مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهالتحصیالن دانشگاهفارغ
آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

زان ریزی نمود و این عزیدیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیفوق

 پنج



های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان
 هزار 139، بیش از 3199پایان سال  تا گ را برابر برنامه آموزشی طی نموده کهآموزش معارف جن

باشند، آموزش ها و مراکز آموزش عالی کشور میالتحصیل دانشگاهاز کارکنان وظیفه که فارغ
 اند. نظری معارف جنگ را فرا گرفته

زشگاه نظامی در آمو 3113آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش
مرکز آموزش اجا  5ها در این آموزش 3191گردید و از سال جواداالئمه نزاجا برگزار می

نداجا، شهید خضرایی نهاجا و )ع( نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم)ع( )جواداالئمه
 نفر 19131، تعداد 3199تا پایان سال ریزی شد، که بر این اساس نپاجا( برنامه)ع( اکبرعلی

 اند. ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته 31آموز پایور به مدت دانش
ای با موضوع نقش رسته مربوطه در های عالی رستهآموزش معارف جنگ برای داشجویان دوره

 31ها در ، آموزش3199تا پایان سال  3191ساعت برگزار شد که از سال  1دفاع مقدس به مدت 
 دانشجو برگزار گردیده است.  نفر 9193کز برای تعداد مر 

از سربازان دیپلم و زیر دیپلم  هزار نفر 519، بیش از 3199تا پایان سال  3191از بهمن سال 
 اند. نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 3191جلسه در سال  1ساعت در  1ا به مدت آج آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس
 نفر برگزار شد.  111برای تعداد 

نفر  111ساعت برای تعداد  1آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 
 برگزار شد. 3191دانشجو در سال 

 0۲88نفر در سال  71آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد عقیدتی سیاسی ارتش برای تعداد 
 گزار شد.بر 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  
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 نویسندگانمعرفی 

 نویسنده قسمت یکم کتاب ؛ستاد محمد کامیاب 2سرتیپ 

 التیمند استان فارس متولد شد. تحصیدر شهر م 0۲27در سال 

وارد  0۲07اد. در سال و متوسطه خود را در زادگاهش ادامه د ییابتدا

د. ل شیالتحصبا رسته توپخانه فارغ 0۲08و در سال  یدانشکده افسر

مشغول انجام  یتوپخانه در دانشکده افسر یدوره مقدمات یپس از ط

 فه شد. یوظ

، دوره دافوس و دوره دانشگاه یب دوره عالیبه ترت 0۲70و  0۲7۲، 0۲22 یهادر سال

 را گذراند.  یدفاع مل

س رکن ی، رئ۲۲7چون: فرمانده گردان  یمشاغل یب دارایسال خدمت به ترت ۲2در مدت 

قرارگاه شمالغرب و باالخره  ین فرماندهی، جانش28لشکر  ی، معاونت و فرمانده28سوم لشکر 

 ات و اطالعات نزاجا بوده استیمعاونت عمل

 د.ینائل گرد یبه افتخار بازنشستگ 0۲78شان در سال یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه



  کتاب دوم نویسنده قسمت؛ ستاد حسن قربانی 2سرتیپ

تنگک زنگنه شهرستان بوشهر  یدر روستا 0۲۲8در اول آبان سال 

 پلمیراز با دیرستان ابوذر)شاهپور( شیاز دب 0۲28در سال . ا آمدیبدن

دوران خدمت مقدس  یط. در همان سال دیل گردیفارغ التحص یاضیر

 0۲28بهمن سال  22در  شرکت و یدر کنکور دانشکده افسر ،یسرباز

 یافت درجه ستواندومیبا در 0۲70در سال  .شد یوارد دانشکده افسر

 راز منتقلیاده، به شیپ یدوره مقدمات یجهت ط یاز دانشکده افسر

راز اختصاص یهوابرد ش 22پ یبه ت0۲72ور سال  یروز اول شهر ،یدوره مقدمات ی. پس از طشد

. پ منصوب شدیآن ت 027کم گردان یفرمانده گروهان  افته و به عنوان فرمانده دسته و سپسی

به  ،ینیزم یرویفرمانده وقت ن ،یرازیاد شیص ید سپهبد علیر  شهیبنا به تدب 0۲7۲در سال 

منتقل و به مدت نه سال در آن دانشکده  یبه دانشکده افسر ییعنوان فرمانده گروهان دانشجو

دوره، در  یاده اعزام و پس از طیبه مرکز پ یدوره عال یجهت ط 0۲70سال  .فه نمودیانجام وظ

 یعرض یهادوره یعالوه بر ط ،پیخدمت در آن ت ینوهد منتقل و در ط 72پ یبه ت 0۲72سال 

نامنظم و پس از  یهاته جنگ افزار، معاون و فرمانده آموزشگاه جنگیس کمیپ، مشاغل رئیآن ت

. در  سال پ  منصوب شدیآن ت ن و فرماندهیبه عنوان جانش 0۲78دوره دافوس در  سال  یط

کم آن لشکر ادامه خدمت یپ یت یماه به فرمانده 22تکاور منتقل و به مدت  2۲به لشکر  0۲82

ات یس اداره عملیبه عنوان رئ  یبه ستاد ارتش منتقل و تا زمان بازنشستگ 0۲82در سال  .داد

دوره  یزموفق به طین ن خدمت در ستاد ارتشی. در حات ارتش به خدمت ادامه دادیمعاونت عمل

. پس از دیگرد یموفق به اخذ دکتر 0۲88در سال  .دیک گردیکساله دانشگاه علوم استراتژی

ئت معارف یههمکاری )ع( و  یامام عل یس در دانشگاه افسریبه تدر 0۲88سال از  ،یبازنشستگ

 .دباشیمشغول م ی، به خدمتگزاریرازیاد شیص ید سپهبد علیجنگ شه
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 نویسنده روزشمار، انتخاب کلمات نمایه و امور شکل دهی کتاب؛ گویاتاد نجاتعلی صادقیس 2سرتیپ 

در همدان متولد گردید. تحصیالت ابتدایی و  0۲27در سال 

وارد دبیرستان نظام و سال  0۲00را در تهران گذراند. سال متوسطه 

 انهالتحصیلی به رسته توپخوارد دانشکده افسریشد. پس از فارغ 0۲07

دوره مقدماتی و عالی این  0۲27و  0۲21های اختصاص یافت و سال

 رسته را طی نمود.

دوره دانشکده فرماندهی ستاد را در دو  0۲72و سال  0۲72سال 

 مرحله اولیه و تکمیلی با اخذ گواهینامه کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی گذراند.

هایی چون: معاون و مسئولیت سال خدمت نظامی به ترتیب دارای مشاغل و ۲2در مدت 

در گردان توپخانه، معاون عقیدتی سیاسی لشکر، فرمانده  0و  0فرمانده آتشبار، رئیس رکن 

آباد، مدیر پرسنلی نزاجا، فرمانده خرم 80داری، فرمانده لشکر عملیاتی مرکز آموزش درجه

 پژوهش و تحقیقات سرئیو باالخره آموزشگاه نظامی، فرمانده دانشگاه افسری امام علی )ع( 

 نزاجا بوده است.

 شهید» جنگ معارف هیئت در –0۲88 –تا کنون  0۲78در سال  از زمان بازنشستگی

سازی، ویرایش و نشر کتاب وقت، در امور تدوین، آمادهطور پاره، به«صیادشیرازی علی سپهبد

 همکاری دارد.جا، مراکز آموزشی وظیفه های افسری آو آموزش در دانشگاه

هیئت معارف جنگ  هعنوان کتاب منتشر  081ازبینی، ویرایش و امور شکل دهی بیش از ب

 ))شهید سپهبد علی صیاد شیرازی((. 

 سلح و ارائه به قسمت های مربوطه.ها مقاله و طرح های کاربردی در امور نیروهای متهیه ده

 .به قلم نامبرده 0۲88تا  0۲81عنوان کتاب، از سال  0۲تدوین و انتشار 

 

 

 

 

 یازده





 پیشگفتار
در  0۲72فروردین سال و در ادامه، تا  0۲70سال  ماه  در اسفند 8عملیات والفجر

وفقیت به ممنطقه عملیاتی شمال غرب در محور دره شیلر تا سلیمانیه عراق انجام گرفت که 

 رسید.نمورد نظر 

ارف جنگ در دستور کار هیئت مع 8در سال های اخیر،تدوین کتابی درباره عملیات والفجر

))شهید سپهبد علی صیاد شیرازی(( قرار گرفت. به این منظور در زمانهای مختلف، با تعدادی از 

مشروح آن مصاحبه ها، در دو کتاب به  فرماندهان وقت در صحنه نبرد، مصاحبه به عمل آمد که

از سایر  درج گردیده است . (( تاریخ شفاهی – 8عملیات والفجر(( و ))8ملیات والفجرهای ))عنام

 . بهره برداری شده است 8عملیات والفجر منابع موجود نیز در قسمت های دیگر کتاب

کتاب هائی که درباره هشت سال جنگ تحمیلی تاکنون منتشر شده است، کمتر به 

های ناموفق پرداخته اند و یا با بیانی کلی و مختصر و بدون ورود به جزئیات، از آن عبور کرده عملیات

حالی که نیاز است، عملیات های ناموفق، بیشتر ازبقیه، تشریح و مورد توجه اهالی فنون اند. در 

امی قرار گیرند، علت ها را به صورت علمی نظامی و عالمانه کشف و ارائه دهند تا از تکرار آن ها ظن

 در حال و آینده پرهیز گردد.

عه نماید، متوجه می شود که کتاب را مطالدو خواننده اهل تحقیق که بطور کامل و دقیق این 

کتاب، شامل نکات مفید فراوان چند موضوعی  این دو مطالب جمع آوری شده در تمام صفحات

تجربی و کاربردی است که برای هر خواننده، به نسبت برداشت خود، قابل درک و استخراج است. 

ه خوانندگان عالقمند سپرده بج و ارائه آن نکات خودداری و این کار مهم  کتاب، از استخرادو این در 

 است.شده 

در شکل دهی دو کتاب، ترتیبی داده شده است که هر کتاب تقریبا شکل مستقلی داشته باشد 

و در آینده، در صورت عدم دسترسی خواننده به کتاب دیگر، بیان مطلب ناقص نبوده و قابل 

 استفاده باشد.

شابه کتاب و مدو مان، نکات کاربردی این معماران نیروهای مسلح کشور شایسته است مدیران و

مورد  را برای بهینه سازی وپیاده سازی در آموزش و ساختار نیروهای مسلح و جنگ های آینده

 استفاده قرار دهند.

 سیزده

 



 کتاب توانسته باشد، بخشی از تاریخ نظامی دفاع مقدس را به شکل قابلدو جلد این امید است 

هرچند که اعتقاد داریم، درباره  ا حدود زیادی ادا نموده باشد.و حق مطلب را ت ه.قبولی ارائه داد

هشت سال جنگ تحمیلی هرچه گفته و نوشته شود، بازهم با ادای حق مطلب بطور کامل، فاصله 

 زیادی خواهد داشت.

 

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 چهارده
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 مقدمه
( به قلم :سرهنگ زرهی ستاد سید 0۲70تا پایان  0۲72)نبردهای سال این مقدمه، از کتاب  :توضیح

(، (هیئت معارف جنگ ))شهید سپهبد علی صیاد شیرازیحمایت ، انتشارات ایران سبز، با یعقوب حسینی

 برداشت شده است. 270تا صفحه  228، صفحه 0۲81چاپ 
 

 نیروهای ایران نسبت به، در طرز تفکر فرماندهیشبه جزیره فاوپیروزی نیروهای ایران در 

توانائی های ارتش عراق، نتایج این نبرد در کل سرنوشت جنگ، خوش بینی بیش از حد واقعی 

ایجاد کرد. به نحوی که چنین تصور شد که نیروهای عراق، قدرت پدافندی خود را از دست 

دن چند ضربت دیگر بر پیکر ارتش عراق، این ارتش دیگر تاب داده اند و در صورت وارد کر 

مقاومت در مقابل پیشروی نیروهای ایران نخواهد داشت و شکست نظامی حکومت عراق فرا 

 خواهد رسید. 

توجه  معطوف داشتن ،براساس این طرز تفکر، همچنین به منظور پشتیبانی از این عملیات

 وسیع نیروهای ایران  دومین حمله غرب،شمال عراق به منطقه
ً
در  روز بعد از نبرد فاو 00نسبتا

 به مرحله اجرا گذاشته شد. 8به نام عملیات والفجر منطقه عملیاتی غرب مریوان

دهد که طرح اولیه این عملیات چندان وسیع بررسی اسناد در دسترس چنین نشان می

پیاده برای  28لشکر با عناصر تقویتی از  سید الشهداء سپاه پاسداران نبود. قرارگاه حمزه

 اجرای این نبرد در نظر گرفته شده بود.

را اجرا کرد. در مراحل اولیه  8عملیات والفجر  70در پنجم اسفند  قرارگاه حمزه

کیلومتر مربع از قلمرو سرزمین عراق  ۲11ابل مالحظه ای به دست آورد. حدود های قموفقیت 

نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت. اما طبق روال  021تصرف کرد و حدود  را در غرب مریوان

عقب رانده که نیروهای خط مقدم پدافندی عراق به همیشگی نبردهای اجرا شده، بعد از آن

 از دورنیروهای تقویتی عراق موفق شدند، حمله نیروهای ایران را  د،یا منهدم گردیدنشد و 

 انداخته و متوقف سازند. پاتک نیروهای عراق آغاز گردید. 

غرب، نیروی احتیاط قابل مالحظه ای در اختیار نداشت تا نظر به این که فرماندهی شمال

تقویت کند، فرماندهی  ]بنابه دستور قرارگاه خاتم االنبیا[را  ور در غرب مریوانهای حملهیگان

 پیاده هوابرد و دو تیپ لشکر 22تیپ  اه عملیاتی جنوب دستور داد، فورانیروی زمینی به قرارگ

 د.کن اعزام پیاده را از درگیری عملیاتی رها سازد و به صحنه عملیات شمال غرب و مریوان 77 
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 (-) پیاده 77به لشکر  27در ششم اسفند ماه طی دستور شماره  فرماندهی قرارگاه جنوب

 در هشتم اسفند ماه گردند. هوابرد دستور داد، آماده حرکت به منطقه مریوان 22و تیپ 

اهواز، اندیمشک، تهران، مراغه و سپس از  ،ات از طریق راه آهنفاصله بین این دو صحنه عملی

کیلومتر و باتوجه به محدودیت ظرفیت راه اهن  0211، بیش از طریق جاده از مراغه تا مریوان

 اسفند ماه انجام گرفت. 0۲و نیز محدودیت فوق العاده امکانات ترابری جاده ای، این تغییر تا 

یت وضع ،تا حدودی موفق شدندهای حمله ور یگان  ،قویت هائی که انجام گرفتوجه به تبا ت

پدافندی خود را درمناطق تصرف شده تثبیت نمایند. ولی پاتک شدید نیروهای عراقی با 

 اسفند آغاز شد. 07آمادگی کامل از 

 قبه منظور پی بردن میزان آمادگی نیروهای عراق جهت این پاتک، یادآوری می شود که طب

ماده آ گزارش عوامل اطالعاتی، ژنرال شنسل رئیس ستاد و عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق برای

 هاق حضور یافتند و عالوه بر آمادعر  ا در شهر سلیمانیهشخص ،کردن نیروها جهت این پاتک

شتیبانی از محلی را نیز برای پ هزار نفر از افراد بومی ردن نیروهای منظم عراق، چندینک

 عملیات آماده ساختند.

ر هدر صورت صحت این خبر، استنباط می گردد که ارتش عراق ماموریت یافته بود که به 

، در اجرای این ماموریت .جلوگیری نماید قیمت که شده از تکرار نتیجه نبرد شبه جزیره فاو

بسیار وسیع نیروهای عراق که معموال موفق هم شد و نیروهای ایران نتوانستند در مقابل تهاجم 

توام با پشتیبانی آتش بسیار سنگین بود، مقاومت کنند ومجبور به عقب نشینی به مواضع قبلی 

 ایبدون نتیجه نیروهای ایران در غرب مریوان 8خود گردیدند. در نتیجه عملیات آفندی والفجر

 به پایان رسید. 

متحمل تلفات و خسارات وی زمینی، نیروهای ایران در این نبرد طبق مدارک موجود در نیر 

تن اسیر یا  270مجروح و  727شهید،  007قابل مالحظه ای شدند که تلفات انسانی شامل: 

 مفقود بود.

به تصرف  در همان نقاطی که در روز های اول نبرد نیز در شبه جزیره فاو 8عملیات والفجر 

عملیات،  لیدر پایان اسفند ماه، طبق روش کنیروهای ایران درآمده بود، متوقف گردید. 

و تیپ ( -پیاده ) ۲1لشکر  به ،ره فاوماموریت پدافند از قسمتی از مواضع متصرفی در شبه جزی

 واگذار شد. ،پیاده از عناصر نیروی زمینی ارتش 20لشکر  ۲
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 38فروردین 43تا  31اسفند 9یر گذار عملیات والفجرمار تاثروز ش

 1سلیمانیه، استانمنطقه چوارتا

 

حسام سرهنگ ستاد سید ،غرب نزاجاقرارگاه شمال:مالقات حضوری فرمانده2/02/70

 جلسه، آقای هاشمی در آن درمجلس شورای اسالمی، رفسنجانی با آقای هاشمی هاشمی

غرب عملیاتی انجام شود که دشمن بخشی از نیرو های رفسنجانی خواستند که در شمال

ها و هوایی و زمینی خود را متوجه آن منطقه کند و به این ترتیب تا حدودی از شدت پاتک

 کاسته شود. 8والفجر ، بعداز عملیات ر جبهه فاوحمالت هوایی دشمن د

  00،استان سلیمانیه ،درمنطقه چوارتا ،8عملیات والفجر  آغاز 2۲:02:ساعت 70/ 2/02

 001ویژه شهدا، 022های تیپ کننده از خط،های عبور یگان .8روز پس از عملیات والفجر 

درخط  28لشکر  ۲تیپها:د تشکیل قدس گیالن.سایر یگانجدی 012شهیدبروجردی،

+   توپخانه در پشتیبانی آتش 00گروه گردانی از و  28لشکر های توپخانه + گردان پدافندی

تکاور اندر + گ غرب+ گپارشمال ی پایگاه شکاری تبریزپشتیبانی هوای+  پشتیبانی هوانیروز

 در احتیاط. 70لشکر 

کیلومتر مربع از اراضی منطقه آزاد،  ۲11: مرحله اول عملیات پایان پذیرفت.7/02/70

 کشته و مجروح از دشمن.2211اسیر از دشمن و حدود 201

لشکر هوابرد+  22سازی تیپ رها ،یطی دستورالعملاجا،نز  جنوب قرارگاه :7/02/70

 مراغه را صادر نمود. 00( گروه -توپخانه) ۲87+ گردان  20لشکر  ۲+ تیپ (-)77

رف به تصهای سپاه دشمن بود،  توسط یگان نیروی خالی ازارتفاعات کاتو که : 8/02/70

 درآمد و توپخانه کمک مستقیم  به جلو برده شد.

وردند. این آرا به تصرف در  آباد، ارتفاعات کژال: نیروهایی از بسیجییان خرم8/02/70

ت سمقای بلند بود و در سمت شمالی، سمت خودی، غیر قابل عبور و با دیوارهقارتفاعات در 

                                                           
 صادقی گویا 2تدوین: سرتیپ-1
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تیبانی بود. پش یبی  مالیم و قابل عبور با خودرو به طرف سلیمانیهجنوبی، سمت دشمن، با ش

د شد. روز دوم یک بالگر با بالگرد انجام می سپاه پاسدارانو تدارکات این نیروها به درخواست 

 خودی در این منطقه سقوط کرد.

 .درآمد )ص( سپاه پاسداراننبی اکرم کوهان به تصرف تیپ: ارتفاعات شاخ01/02/70

، سران عشایر، احزاب و سران مردم ارتش عراق با احساس تهدید جدی شهر سلیمانیه

سلیمانیه را  جمع  و تهدید کرد اگر خودتان دفاع نکنید و ایران شهر سلیمانیه را به تصرف 

با خاک یکسان خواهیم کرد. به این سبب نیروهای کرد بومی  د، آن را همانند شهر پنجویندرآور 

 به نفع ارتش عراق وارد عمل شدند.

و ناصر را از نیروهای سپاه  : دشمن و نیروهای بومی منطقه، ارتفاعات کژال02/02/70

 های نزاجا دستور داده شد، سریعا وارد منطقه شوند.پس گرفتند.در این منطقه به یگان

،بدون لباس مناسب  22تیپ  +  77لشکر هایی از انشامل یگ ،های نزاجانیرو های پیاده یگان

قویت ت و سپس با کامیون  و کمپرسی به منظور با اتوبوس وارد مریوان ،و سالح های پشتیبانی

های نزاجا، نیرو های سپاه به عقب برگشتند. وارد خط شدند. با ورود نیرو یمناطق متصرف

 های نزاجا توانستند با ایجاد یکرا پس بگیرد. یگان یدشمن توانست تمامی مناطق متصرف

 
َ
 ری مانع پیشروی دشمن گردند.خط پدافندی روی ارتفاعات ل

ط نزاجا در شرای ، قرارگاه شمالغربتم االنبیاء)ص(گاه خا: در اجرای تدابیر قرار 00/02/70

های توپخانه+ نداشتن حداقل استعدادمورد نیاز، تاکتیکی نامناسب، نداشتن حداقل یگان

 70اسفند  00روز  2۲:۲1را درساعت 8خط جدید پدافندی تثبیت نشده عملیات والفجر 

 تحویل گرفت.

و ناصر به دست دشمن افتاد و نیروهای سپاه منطقه را ترک  : ارتفاعات کژال00/02/70

 نمودند.

 002ر را تحویل گرفت. گردان خط  دین چناره پلنگه سو  77لشکر  ۲: تیپ 00/02/70

 اضع سد کننده میشالن را در اختیار داشت.مو  28 لشکر

به قرارگاه  20و لشکر  80م م از لشکر  021دسته خمپاره انداز  7: تعداد 02/02/70

 مامور گردید. شمالغرب



 9/5روزشمار تاثیرگذار عملیات والفجر 

های هوایی را نیز تشدید : دشمن با تانک به مواضع خودی حمله و بمباران07/02/70

 .نمود

 د، گ028 د)گ 77 لشکر ۲م کرد که اولین سریال تیپ اعال : قرارگاه جنوب07/02/70

 .داعزام شدن تیپ( به مریوان، ق02۲

توسط هواپیماهای دشمن  به طور متوالی بمباران  8: منطقه والفجر 20/02/70

( تک نمود. و دین چناره 0201)پلنگه سور، ارتفاع  77لشکر  ۲گردید.دشمن به مواضع تیپ 

موفق به دفع پاتک دشمن و ترمیم خط پدافندی  ،و عناصری از سپاه دآن تیپ به کمک هوا بر 

 گرفته شد. یاسیرعراق 7 .گردید

اع ها، نفوذنمود. ارتفمحور انجام و در مواضع یگان ۲: پاتک ارتش عراق در 22/02/70

 نمود.را اشغال  موبرا پلنگه سور، دین چناره و یال شمالی

اعالم شد، خط دوم پدافندی را در امتداد یال غربی موبرا، ارتفاع  د: به هوا بر 20/02/70

خالن را تقویت و مانع ادامه پیشروی دشمن گردد. یک فروند بالگرد عراق در منطقه ممی

 سرنگون شد. پنجوین

های خالن به تصرف دشمن درآمد.یگانارتفاع موبرا و ممی 0۲:۲1: ساعت  20/02/70

 روی هم رفته از یگان های نزاجا، منطقه را ترک وبه عقب برگشتند.سپاه به محض ورود یگان

 جندالهای سپاه و بسیج، به جز اندکی از تیپ ویژه شهدا و عناصری از یگان های 
 
 001 ه تیپل

ک( مستقر مپاله )چمشالن در باالی قرارگاه چکه آن هم روی ارتفاعات می شهید بروجردی

 نده بود.نیرویی نما ،بودند

های کی نرسیدن سالحدو مشکل اساسی داشتند، ی ،های تازه وارد از جنوبیگان

جه با تو یه ونداشتن امکانات گرمایشها و دیگری هوای سرد منطقه رزمی یگانبنپشتیبانی و 

 غرب.تغییر آب و هوای جنوب و شمال به

از شب گذشته، مبادرت به تک  ،: ارتش عراق پس از ساعت ها اجرای آتش شدید0/0/72

 های مستقر بر روی آنهارا متالشی نمود.نمود و تعدادی از مواضع خودی را متصرف و یگان

ستقر گردید و با حضور در ک( ممدر قرارگاه چاله خزینه )چ ،ی ارتشفرمانده نیروی زمین

 موجب تقویت روحیه گردید. ،خط مقدم و جلسه با فرماندهان
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: پس از چند روز نبرد و جنگ تن به تن، دشمن با برتری نیروی پی در پی، ارتفاع ۲/0/72

 را به تصرف درآورد. شیخ گزنشین

( قرار گرفت که روی ارتفاع -)  77ملیاتی  لشکر در کنترل  ع 20لشکر  2: تیپ 00/0/72

 
َ
 قرارگرفت. 20لشکر  2نیز در احتیاط تیپ  70ری مستقر شود. گردان تکاور لشکر ل

مستقر و  ردر شمال شیل گاه شمالغرب( به عنوان احتیاط قرار -) 77: لشکر 02/0/72

 ضمن حفظ ماموریت  به بازسازی پرداخت.

یک گردان را در منطقه شیخ شلخان و سورکوه مستقر نمود. و بقیه تیپ در  ،هوابرد 22تیپ 

 ، ضمن بازسازی،  احتیاط منطقه شمالغرب را تشکیل داد.منطقه شیلر

به  07/0/72را در  77لشکر  0ابالغ نمود  که تیپ  نوب: نزاجا به قرارگاه ج07/0/72

 2نسبت به رهایی تیپ  77لشکر  0نیز پس از حضور تیپ  شمالغرب اعزام و قرارگاه شمالغرب

 اقدام نماید. 20لشکر 

را   8، عملیات والفجرشنوک+ 212+ 217وند بالگرد کبری+ فر  07با  پشتیبانی هوانیروز

 برن+ تخلیه مجروح+ حمل تدارکات و تجهیزات.پشتیبانی آتش+ هلیشامل:  پشتیبانی نمود.

 تلفات دشمن و خودی به داخل کتاب مراجعه شود.

را باز پس گرفت  8مناطق از دست داده در عملیات والفجر 20/02/70ارتش عراق تا تاریخ 

 72گزنشین ، دره میانه و میشالن در فروردین ماه و این عملیات با از دست دادن ارتفاع شیخ

 به پایان رسید.
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 1قسمت یکم

 کلیات

 

 منطقه( 282222/4)نقشه پیوست الف  های منطقه عملیات:ویژگی

در شمال  مومی چوارتادر نظر گرفته شد در منطقه ع 8ای که برای عملیات والفجر منطقه

است  ایو چوارتا واقع شده که منطقه محدود بین سلیمانیه، پنجوین شرقی شهر سلیمانیه

 های سرد و سخت و دامنهگیر دارای زمستانکوهستانی، صعب العبور با ارتفاعات بلند و برف

ف عراق مانند دیوار بوده و عبور نیروها را کانالیزه و دسترسی را ارتفاعات از سمت ایران به طر

 باشد.نماید ولی از طرف عراق به ایران با شیب مالیم میبا مشکل مواجهه می

 بررسی منطقه عملیات

های کم متر و در سالمیلی 821های پر باران تا میزان بارندگی در این منطقه در سال جّو:

ر متغیر است. به جز تابستان و اوایل پاییز اکثر اوقات هوا ابری است. متمیلی 281باران تا 

 در فصل زمستان مه وجود دارد. جهت بادهای موسمی کردستان
ً
 شمال معموال

ً
ه غربی بتقریبا

 نات در ساعت(  21جنوب خاوری است. )حداکثر 

و از آبان ماه به بعد رو به کاهش گراد درجه سانتی ۲8تا  22درجه حرارت در تابستان بین 

درجه زیر صفر متغیر است. به طور کلی منطقه دارای  ۲1تا  01گذاشته و در زمستان بین 

ها دارای آب و العاده سرد بوده لکن دامنهگیر فوقهای سرد و سخت و هوا در قلل برفزمستان

 باشد.هوای معتدل می

گذرد که دارای ارتفاعات صعب العبور میبه طور کلی خطوط مرزی از خط الرأس  زمین:

 باشد. ها و معابر سخت کوهستانی میدره

                                                           
 کامیاب 2تدوین: سرتیپ-1
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 وضعیت موجود:

با توجه به کوهستانی بودن و وجود ارتفاعات پی در پی و پوشیده از  اختفاء و پوشش: -4

 ی در مناسب ها و شیارهای فراوان منطقه اختفاء و پوششدرختان بلوط، وجود پستی و بلندی

 نماید.جنگ افزارهای تیر مستقیم فراهم میمقابل 

 محدود نموده و در اطراف  دید و تیر: -2
ً
وجود ارتفاعات پی در پی و جنگلی دید را نسبتا

 های باز دید متوسط است.ها و زمینرودخانه

ها در فصل زمستان و اوایل بهار به علت بارندگی عبور را با مشکل مواجه رودخانه موانع:-6

، قزلچه، گوله سور)گوگسور(، قال چوالن در منطقه بوده که پس از های شیلررودخانهکنند. می

 به 
ً
به هم پیوستن در طول مسیر به رودخانه زاب صغیر متصل و وارد سد دوکان شده و نهایتا

 وجود ارتفاعات پی در پی حرکات را محدود میرودخانه دجله می
ً
 نماید.پیوندد. ضمنا

کیلومتری شمال  02در دامنه جنوبی ارتفاع سارسیر در  شهر چوارتا ض حساس:عوار -1

توان از آنجا به سمت از موقعیت ممتازی برخوردار بوده به طوری که می شرق سلیمانیه

بارتند ع و قلعه دیزه مانور نمود. به طور کلی مهمترین ارتفاعات جنوب منطقهسلیمانیه، ماووت 

از کژال پیر، ناصر، کاتو و ارتفاعات شمالی عبارتند از حلوان )هزارقله(، سورکوه، گامو و 

 .و سارسیر دین چناره خالن، موبرا، پلنگه سور،ارتفاعات میانی عبارتند از میشالن، ممی

     کاتو.پیر و  گه کاتو بین ارتفاعات کژالتن -0در منطقه سه تنگه وجود دارد.  معابر وصولی:-8

 تنگه واقع در کنار رودخانه گوگسور. -۲و پلنگه سور.  تنگه مابین ارتفاعات موبرا -2

:ازمعابر منطقه عبارتند

معابر عراق به طرف ایران
نهمعبر چوارتا به آلوت و با

معبر چوارتا، پنجوین به مریوان

معابر از خطوط پدافندی منطقه به
طرف عراق

نمعبر شمالی در دامنه ارتفاعات سورکوه به سمت آلوت و بوالحس

رامعبر مرکزی از میشالن به سمت ممی خالن و موب

معبر جنوبی در کنار رودخانه گوگسور



 9قسمت یکم: کلیات/ 

به علت شرایط مناسب دامپروری   اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی منطقه:

و به علت رسی بودن اراضی کشت باشند رونق داشته و اکثر اهالی به دامداری مشغول می

 غالت و حبوبات در منطقه رواج دارد.

های نقشبندی و قادری در اهالی اهل سنت و شافعی مذهب بوده و طریقت مذهب:

منطقه طرفدارانی دارند. با توجه به بافت جمعیتی و ساختار قومی انجام هرگونه عملیات 

ی اهالی عامل تأثیرگزار قرابتزیرا  های انسانی استنظامی مستلزم در نظر گرفتن جنبه

 های نامنظم فراهمباشد. کوهستانی بودن منطقه شرایط مناسبی را برای اجرای جنگمی

 نماید.می
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  1قسمت دوم

 شرح عملیات

 

 :2های مستقر در منطقه(های پدافندی دشمن )یگانیگان

در  27قلعه دیزه،  20های ر لشکمسئولیت مناطق شمال شرقی عراق با سپاه یکم شامل 

در  012شامل تیپ ۲0لشکر( بود. 8)منطقه والفجر در مناطق شرق سلیمانیه1 ۲0بندیخان و 

، یک گردان کماندویی در حوالی شاخ کوهان، دو گردان در چوارتا 210منطقه کاتو، تیپ 

 27لشکر از ن زرهی و یک گردان کماندوییدر منطقه، یک گردا 022تقویتی روی ناصر، تیپ 

عالوه بر نیروهای مذکور، عراق با نیروهای کماندویی منطقه را تقویت کرده  داشته ودر احتیاط 

 قرارگاه سپاه یکم در اربت بود.
ً
 بود، ضمنا

 :طرح ریزی عملیات

غرب در راستای طرح ریزی در شمال سیدالشهدا )ع( سپاه پاسداران قرارگاه حمزه

های محدود درخواست شده از سوی قرارگاه خاتم االنبیاء های نیمه گسترده و تکعملیات

ارتش و یگان  غربقرارگاه شمال اما .نموداقدام  8ح ریزی عملیات والفجر )ص( نسبت به طر 

گونه اطالعی از چگونگی طرح عملیاتی سپاه ( هیچکردستان 28خط پدافندی )لشکر 

 گونه مدرکی به نیروهای ارتش ارائه نگردیده بود. نداشتند و در این رابطه هیچ

 طرح ریزی عملیات بر اساس بررسی و شناسایی و اطالعات شفاهی که در جلسات 
ً
 احتماال

                                                           
 کامیاب 2تدوین: سرتیپ-1

های منظم خود را به جنوب اعزام داشته و با استفاده از نیروهای گارد مرزی، اکراد منطقه عراق اکثر نیرو-1

های ایران در جبهه شمالی نوعی فریب به ،زیباری( نیروهای خود را تقویت نموده و استنباط داشته که عملیات)طالبانی

 قصد تجزیه نیروهای عراق است.

های کماندو و نیرو ( و تعدادی یگانان سرزمینی استان سلیمانیهگ)ی 7ز قرارگاه تاکتیکی لشکر ده ابا استفا ۲0لشکر -1

  های عشایری یا خفیفه سازماندهی شده بود.مخصوص، نیروهای جیش الشعبی به صورت گردانی، تیپ
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 است.انجام پذیرفته ،گرفتسیدالشهدا صورت می حضوری در قرارگاه حمزه

  در   (ن بیگیجانشین برادر حس )برادر علی آبادی دامغان قرارگاه جهادسازندگیدر آن زمان 

شیخ  عارتفالری و  بین ارتفاعدر رابطه با احداث جاده  مستقر و شیلر الله حمره در شمالمنطقه 

ر سپاه مستقاطالعاتی شد که در رابطه با عناصر چنین برداشت می اهر امرو ظ شلخان اقدام

 باشد.  و قرارگاه رمضانروی ارتفاع حلوان )هزارقله( 

 تدبیر عملیات:

ارتش عراق  ،در منطقه عمومی فاو 21/00/0۲70در تاریخ  8پس از اجرای عملیات والفجر 

 تدبیر 
ً
به شدت عکس العمل نشان داده و نیروهای خودی زیر فشار دشمن قرار گرفتند. احتماال

بر این قرار گرفت که در  قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( و به تبعیت آن قرارگاه سپاه پاسداران

گیری از نیروهای سیدالشهدا )ع( سپاه یا بهره قرارگاه حمزه ،8پشتیبانی از عملیات والفجر 

طرح ریزی و به  غرب عملیات محدودی را در منطقه غرب مریوانموجود خود در منطقه شمال

 اجرا درآورد.

با عناصر عملیاتی سپاه در جلسه قرارگاه  برادر ایزدی ،()فاو 8در شروع عملیات والفجر 

حضور یافته و اظهار داشتند که سپاه در نظر دارد به منظور پشتیبانی از ارتش  شمالغرب

پشتیبانی  روی این اصل درخواست .انجام دهد وارتاعملیاتی را در منطقه چ 8عملیات والفجر 

 غربفرماندهی قرارگاه شمالبر این اساس . نمایدورد نظر را از آن قرارگاه میاز عملیات م

رفته و در جلسه  با بالگرد به منطقه مریوان ( با برادر ایزدیحسام هاشمیسید )سرهنگ 

 .1کندشرکت می در  شیلر 3تاکتیکی سپاه مشترکی در قرارگاه

 رابری و شکاری های ت، پشتیبانی تیمسپاه درخواست پشتیبانی آتش، پشتیبانی هوانیروز

 ان افسر تن از چند  اعزامهای پدافندی منطقه و هوایی، هماهنگی در عبور از خطوط یگان

                                                           
مستقر بوده و در رابطه با احداث جاده در  والی الله حمره در شمال شیلرح در)برادر علی آبادی(  قرارگاه جهاد سازندگی-3

شد که در رابطه با عناصر سپاهی مستقر روی ارتفاع شمال لری و جنوب شیخ شلخان اقدام که ابتدا چنین برداشت می

 قرارگاه تاکتیکی سپاه توسط جهاد احداث گردیده 
ً
 بود.حلوان )هزار قله( باشد. ضمنا

 .قسمت سوم این کتاب مراجعه شوددر  سید حسام هاشمی سرتیپخاطرات به پیوست -1
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 داشت.ا ر به قرارگاه تاکتیکی سپاه  منظور طرح ریزی ستادی به  قرارگاه نیروی زمینی ارتش 

 اقدامات مشترک دو قرارگاه سپاه و ارتش قبل از اجرای عملیات:

   :الف( تشکیل قرارگاه تاکتیکی درسیدالشهدا )ع( سپاه پاسداران اقدامات قرارگاه حمزه-4

 ربغدر منطقه چاله خزینه. ب( تشکیل جلسات مشترک با فرماندهی قرارگاه شمال شیلر

شهید بروجردی در شمال شیلر. ت(  001استقرار تیپ ویژه سیدالشهدا و تیپ ویژه ارتش. پ( 

( در منطقه. ث استقرار جهاد سمنان به فرماندهی برادر علی آبادی و مهندسی سپاه پاسداران

های منطقه جهت تکمیل اطالعات. ج( هماهنگی با یگان و گپار 28لشکر  2همکاری با رکن 

 جهت عبور از خط.در خط 

تش در غرب ار الف( استقرار قرارگاه تاکتیکی شمالارتش:  غرباقدامات قرارگاه شمال -2

 70. ب( پیشنهاد و واگذاری گردان ضربت لشکر منطقه چاله خزینه در دامنه میشالن )چمک(

مراغه در  00و گروه  28در این عملیات. پ( بکارگیری آتش سازمانی توپخانه لشکری لشکر 

ک سپاه به منظور کم ه حمزهپشتیبانی از عملیات. ت( مأمور نمودن چند افسر به ستاد قرارگا

به  002گروهان سوم گردان  ،در طرح ریزی ستادی. ج( قرار شد هنگام عملیات خط پدافندی

طور موقت تحویل تیپ ویژه شهدا گردد و پس از اجرای عملیات و تثبیت خطوط پدافندی 

قرارگاه تاکتیکی لشکر غرب در چ( فرماندهی شمال های الزم را بنماید.کمک 28لشکر  ،جدید

 های رزمی و پشتیبانی آتش نظارت و پایگاه هوانیروزماند و بر روند جابجایی یگان مریوان 28

را مشخص نمود و در خصوص پشتیبانی هوایی و هوانیروز با فرماندهی نیروی زمینی ارتش 

 تماس گرفت.

از تاریخ یکم تا پنجم اسفندماه )روز عملیات( هوای منطقه ابری و مه  ه قابل توجه:کتن

های یقرار گرفته و کلیه جابجای غلیظی روی ارتفاعات زله، کانی مانگا، سورکوه و دشت پنجوین

 ها وانببدون دغدغه و به دور از چشم دیده ،های ارتش و سپاه، مهندسی جهاد و توپخانهیگان

ها با خاطر یگان .اپیماهای شناسایی دشمن صورت گرفت و دشمن غافلگیر شدحتی هو

 آسوده و به سالمت جابجایی خود را انجام دادند.

 طی پیامی خواستار شد که فرماندهی  ،نیروی زمینی ارتشدر اول اسفندماه فرماندهی 
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با اطالعات  سرهنگ هاشمیشمالغرب با جت فالکون به تهران حرکت نماید. روی این اصل 

منطقه همراه با کالک عملیاتی  221111/0کامل و یادداشت کارهای انجام شده و یک نقشه 

ه ک با جت فالکون عازم تهران گردید شالچیآمده و همراه سرهنگ خلبان  با بالگرد به سنندج

مراجعه و  نیروی زمینی ارتشو بالفاصله به ستاد  شب به تهران رسید 8یا  8ساعت  حدود

 نماید.چگونگی ماجرا را برای شهید صیاد مطرح می

ه هاشمی نیروی زمینی ارتشفرماندهی 
 
صحبت نمود و  رفسنجانی همان شب با آیت الل

 ن در جریان کار هستند و فرمود خوب است به اتفاق سرهنگ هاشمیمعلوم گردید که ایشا

فردا بیایید مجلس و پیشرفت کارها را به من ارائه دهید. شهید صیاد اظهار داشت که من فردا 

 آقای رسند. ضمخدمت شما می ولی سرکار سرهنگ هاشمی ،صبح عازم منطقه هستم
ً
نا

 تعیین فرمودند. 00:۲1وقت مالقات را ساعت  هاشمی

رأس ساعت مقرر در دبیرخانه مجلس حضور یافته و توضیح کاملی از  سرهنگ هاشمی

 دهد. آقای هاشمیهای انجام شده از روی نقشه و کالک ارائه میاقدامات و همکاری

 و فرمودند: که تقدیم شد هندکه نقشه و کالک را به ایشان بد خواستند رفسنجانی

 درگیر پاتک ما در منطقه عملیاتی فاو جناب سرهنگ هاشمی"
ً
های عراق به ویژه بمباران شدید شدیدا

کاری بکنید که حتی سر چندتا از هواپیماهای عراق را متوجه غرب شما اگر در شمال هوایی هستیم و

 ."   اید. بروید و هرچه زودتر این عملیات را آغاز کنیدکار عظیمی انجام داده ،آن منطقه بکنید

ی اهها و یگانو انتقال توانایی بنابراین به منظور کاهش فشارهای دشمن در منطقه فاو

به مورد اجرا  در منطقه چوارتا طرح عملیاتی سپاه پاسداران ،غربعراق به منطقه شمال

 شود.گذاشته می

قرارگاه تاکتیکی مشترکی در دامنه میشالن در چمپاله )چمک( دایر که در این زمینه 

در آنجا مستقر شدند.روی هم رفته همه چیز به خوبی  فرماندهی شمالغرب به اتفاق برادر ایزدی

قال و انت منظور کاهش فشار دشمن در منطقه فاوبه ،رفت. همانطور که بیان گردیدپیش می

استان  در منطقه چوارتا 8غرب عملیات والفجر لها و توان رزمی او به منطقه شمابرخی از یگان

 انجام پذیرفت. 12/02/0۲70در تاریخ  8روز پس از عملیات والفجر  00 سلیمانیه
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 :اهداف عملیات

 سور، کاتو، کژال پیر، قله ناصر و تأمین تصرف ارتفاعات ممی خالن، موبرا، سارسیر، پلنگه

 .شهر چوارتا

 :سیدالشهداء )ع( حمزه قرارگاهسازمان رزمی 

 الف( مرحله یکم

 غرب(شمال)قرارگاهارتشزمینینیرویهاییگان سپاه پاسداران

)برادر  ویژه شهدا 022تیپ _ 

 (محمود کاوه
 در خط پدافندی منطقه 28 لشکر ۲ تیپ_ 

 کردستان 28 لشکری لشکرتوپخانه _  شهید بروجردی 001تیپ _ 

تشکیل قدس  جدید 012تیپ _ 

 یالنگ

-م21۲(-)۲82شامل)گد توپخانه 00گروه _ 

 (کاتیوشا(-)۲72م(،)گد

 70 لشکرردان تکاور گ_  

 فروند بالگرد( 07) پشتیبانی هوانیروز_  

 پشتیبانی هوایی پایگاه شکاری تبریز_  

 غربمنطقه شمال گپار_  

 

 ربغبا مشورت قرارگاه شمال ،سیدالشهدا)ع( در منطقه شیلر در قرارگاه حمزه مانور عملیات:

اعات ارتف ،قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( تک نموده :بند مانور به این شرح تدوین یافتارتش 

بنا به دستور به منظور تأمین  ،شودممی خالن، موبرا و سارسیر را تصرف و پس از آن آماده می

 مه دهد.تک را ادا چوارتا

 م(،م21۲(-)۲82)گد  مراغه 00 گروه آتش تقویت با 28 لشکر شکریل توپخانه: پشتیبانیآتش

 نماید. را فراهم میم م آتش پشتیبانی الزم  0۲1( توپخانه -)۲87 ان(کاتیوشا(، گرد-)۲72)گد



 9یات والفجر/ عمل31

 ها: دستور به یگان

ه و ارتفاعات ممی خالن را تصرف و تأمین نمایند و آماده الف( تیپ ویژه شهدا تک نمود

 باشید بنا به دستور به سمت ارتفاع سارسیر تک را ادامه دهید.

 را تصرف و تأمین نماید. تک نموده ارتفاعات موبرا شهید بروجردی 001ب( تیپ 

 هاتقویت هرکدام از تیپد بنا به دستور در آماده باش ،احتیاط 70پ( گردان تکاور لشکر 

 د.قرار گیر 

ور را فراهم های تکآتش پشتیبانی یگان 28های توپخانه: توپخانه لشکری لشکر ( یگانت

 28لشکر در تقویت آتش توپخانه لشکری  توپخانه 00گروه نمایند.

 : گروه هوانیروز باختران پشتیبانی عمومی( هوانیروزث

 نماید.ها را پشتیبانی می: عملیات یگان)پایگاه هوایی تبریز( ( نهاجاج

در  28و مهندسی لشکر  ( مهندسی: مهندسی جهاد دامغان و مهندسی قرارگاه حمزهچ

 بانی عمومیپشتی

: تیپ سیدالشهدا را دنبال و آماده بکارگیری در منطقه 70ح( احتیاط: گردان تکاور لشکر 

 های در خط داشته باشید.هرکدام از تیپ

 : ...........( دستورات هماهنگیخ

 ( پشتیبانی خدمات رزمی: پیوست ج )اداری و لجستیکی(د

 ( فرماندهی و مخابرات: ذ

 ( دایر است. 1۲-۲۲اه در چمپاله )ماندهی: پاسگاه تاکتیکی قرارگفر -0

 مخابرات: پیوست ج )مخابرات و الکترونیک( مخابرات: دستور کار ثابت -2

ه  0۲70اسفندماه  2مورخه  2۲:02عملیات در ساعت  رمز عملیات:
 
ه یا الل

 
با رمز مبارک یا الل

ه آغاز گردید.
 
 یا الل

 عملیات در مراحل ذیل انجام پذیرفت: :اجرا

عملیات در دو محور انجام شد. در محور راست به منظور تصرف ارتفاع ممی  :مرحله یکم

ششم اسفندماه تصرف،  12:۲1که سرانجام این ارتفاع در  ویژه شهدا 022خالن توسط تیپ 

د. درآمدن رزمندگان عقب نشینی و بقیه به اسارت قسمتی از نیروهای عراقی روی ممی خالن
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که سرانجام سمت  شهید بروجردی 001در محور چپ به منظور تصرف ارتفاع موبرا توسط تیپ 

 روز ششم اسفندماه تصرف شد. 10:۲1چپ موبرا در ساعت 

 کرد. همچنینتیپ ویژه شهدا را دنبال می ،تیاطدر اح 70در این مرحله گردان تکاور لشکر 

یالن مستقر در ارتفاع حلوان )هزار قله( در جناح گهای سپاهی تازه تشکیل شده قدس یگان

راست به منظور پاکسازی منطقه از عناصر دشمن و ضد انقالب به سمت بوالحسن و آلوت 

 د نیرو بود تصرف نمودند.قو کوخ نم نم را که فاحرکت 

ای نگرفت ولی بمباران هوایی با های محدود را شروع نمود که نتیجهبا روشنایی هوا پاتکعراق 

های ( تلفات زیادی به یگانpc7دار پی سی سون)حمالت هواپیماهای ملخ .ادامه داشتشدت 

ای هها وارد نمود. ارتفاع موبرا زیر دید و تیر یگانهای عقبه منطقه و توپخانهخودی به ویژه یگان

 ،یالزم به ذکر است که هدف کلیدی و نهایبود. بویژه تیر مستقیم تانک  راق مستقر روی سارسیرع

 د تک قرار نگرفت.ارتفاع سارسیر بود که در این مرحله مور 

تفاع پلنگه ار  17/02/0۲70قابل ذکر است که نیروهای عمل کننده در آخرین ساعات مورخه 

از اراضی کیلومترمربع  ۲11حدود توان گفت که میرحله این مدر  نتیجهدر  .سور را تصرف نمودند

پس از  .بودکشته و مجروح عراقی  2211اسیر و حدود نفر عناصر دشمن  201 تعداد آزاد،منطقه 

و خطوط پدافندی دو طرف تثبیت گردید و مرحله اول  پاتک های متوالی دشمن دفع ،دو روز

رب به منظور که ایجاد  جبهه سومی در غ ملیات هدف ع ،عملیات پایان پذیرفت و در نتیجه

با کاهش پاتک های زمینی و هوایی در منطقه تامین  ،بود  در فاو 8پشتیبانی از عملیات والفجر 

 گردید.

 مرحله دوم عملیات:

 ، آقایانیبرادر شمخ  حضور و  8 والفجر   موفق آمیز مرحله اول عملیات  پس از  :مقدمه

سپاه  به همراه برادرانی از اطالعات عملیات قرارگاه رمضان و برادر سنجقی حسن روحانی 

و بحث  و بررسی در مورد ادامه  شوالنسید الشهدا در ارتفاعات می در قرارگاه حمزه پاسداران

 ( و فرمانده قرارگاه شمالغربعملیات، از فرمانده نیروی زمینی ارتش )شهید صیاد شیرازی

ش خطوط پدافندی که نیروی زمینی ارت پیشنهاد دادندعمل آمد و  برادران سپاه ه دعوت ب

 و برای تصرف ارتفاعات سارسیر و شهر چوارتاجدید را تحویل گرفته و سپاه را در ادامه عملیات 

 تامین سلیمانیه
ً
تقویت و پشتیبانی نماید. فرمانده نیروی زمینی ارتش ) شهید صیاد  نهایتا

دند در وضعیت فعلی ما توان رهاسازی تعدادی از یگانهایمان در جنوب و حضور ( فرموشیرازی



 9یات والفجر/ عمل31

 تصمیم بر این شد که عملیات در دو  .در این منطقه به منظور شرکت در عملیات را داریم
ً
نهایتا

نیروهای سپاه  توسط ،محور مجزا، یک محور بسمت ارتفاعات کاتو وکژال بطرف سلیمانیه

هوابرد(  22تش ) تیپ وسیله ار ه طرف ارتفاعات سارسیر و چوارتا بپاسداران و محور دیگر ب

قرار شد دو طرف دستورات الزم را جهت آمادگی یگانها و حضور در منطقه برای  .صورت پذیرد

  ادامه عملیات صادر نمایند.

 سازمان رزم مرحله دوم عملیات

 ازمان رزمی اضافه شدند.های مرحله یکم واحدهای ذیل به سعالوه بر یگان

 شمالغرب(ارتش)قرارگاهزمینینیرویهاییگان سپاه پاسداران

 سپاه پاسداران ابوالفضل 27_ تیپ 

 لرستان
 هوابرد 22_ تیپ 

 ( پیاده-)77_ لشکر  نبی اکرم کرمانشاه 28_ تیپ 

که  قرارگاه رمضانعناصری از _ 

انجام  8عملیاتی در منطقه والفجر 

 داده است

 پیاده 20لشکر  ۲_ تیپ 

 

 

 

 مراغه 00م م گروه  0۲1( توپخانه -)۲87_ گردان 

 

 

 قات مرحله دوم عملیاتوقایع و اتفا

اریخ ت زمینی ارتش طی دستورالعملی درنیروی  قرارگاه جنوب نیروی زمینی ارتش: -الف

  ۲87و گردان  20لشکر  ۲( پیاده و تیپ -) 77لشکر هوابرد و  22رها سازی تیپ  7/02/0۲70

و یگانها با اعزام نماینده جهت شناسایی در حال  مراغه را صادر نمود 00گروه (  توپخانه -)

 آماده شدن برای حرکت به سمت شمالغرب بودند.
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به منطقه وارد شده  ،یگانهای سپاه پاسداران  که همزمان و یا از قبل :سپاه پاسداران -ب

 حضور یگانهای ارتش وارد عمل شدند.بدون ل و بدون تام ،بودند

ارتفاعات کاتو   که خالی از نیروی دشمن بود را تصرف  8/02/0۲70(  در مورخه 0)

 نمودند و توپخانه کمک مستقیم را به منظور پشتیبانی آتش به جلو کشیدند.

این ) فاعات کژالارت نیروهایی از بسیجیان خرم آباد 8/02/0۲70( در تاریخ 2)

بلند و غیر قابل عبور و در قسمت جنوبی با  ارتفاعات در قسمت شمالی بصورت دیواره ای

تصرف درآوردند و برای پشتیبانی به را  (طرف سلیمانیههشیبی مالیم و قابل عبور با خودرو ب

الگرد ب درخواست بالگرد داشتند که در نتیجه یک غربو تدارکات این نیروها  از قرارگاه شمال

علت داشتن بار زیاد و تهدید هوایی ارتش عراق تعادل ه روز دوم ب نیروی زمینی ارتش در

 خود را از دست داد و سقوط کرد.

سپاه  تصرف تیپ نبی اکرمبه  01/02/0۲70در مورخه  شاخ کوهان ( ارتفاعات۲)

 در آمد. پاسداران

، کاتو، شاخ کوهان توسط نیروهای سپاه با تصرف ارتفاعات کژال اقدامات ارتش عراق: -ج

مسئولین حزب بعث عراق، سران عشایر، احزاب و مردم  ،سلیمانیه و تهدید جدی شهر پاسداران

 هسلیمانیه را جمع کرده و تهدید کردند اگر از خودتان دفاع نکنید و ایران بخواهد سلیمانیه را ب

با خاک یکسان خواهیم  ،ما )حزب بعث( شهر سلیمانیه را همانند شهر پنجوین ،تصرف در آورد

نیروهای خود را وارد عمل کردند.  ،عشایر اکراد با یک فراخوان عمومیکرد. بدین طریق سران 

و مهارت خاصی در جنگهای پارتیزانی که به منطقه آشنایی کامل  ورود نیروهای کرد بومیبا 

ورود به  از پس 02/02/0۲70در تاریخ . عوض شدصحنه عملیات  ،داشتندرا در کوهستان 

 در تمام مناطق ارتفاعات کژال و ناصر را از  ،منطقه
ً
نیروهای سپاه پاسداران پس گرفتند و رسما

در نتیجه به  .ی وارد صحنه جدیدی از جنگ شدندهای ایذایبه روش خودشان با تیراندازی

 وارد منطقه شوند. نیروهای پیاده ارتش با تجهیزات یگان
ً
های ارتش دستور داده شد سریعا

 با اتوبوس وارد مریوان
ً
ر های استانداری به منظوها و کمپرسیو سپس با کامیون سبک سریعا

وارد  ها قبلنیروهای بسیجی که از مدت ،تقویت مناطق متصرفی وارد خط شدند. با ورود ارتش

ه به عقب برگشتند و دشمن توانست کلی بدون هماهنگی با نیروهای ارتشی، منطقه شده بودند
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وانست با ایجاد یک خط پدافندی مستحکم روی و ارتش ت .مناطق متصرفی را پس بگیرد

  مانع پیشروی دشمن و تثبیت خطوط پدافندی گردد. ،ارتفاعات لری

در شرایط  در اجرای تدابیر قرارگاه خاتم االنبیا)ص(  قرارگاه شمالغرب مرحله سوم:

از(  حداقل استعداد مورد نی های توپخانه و نداشتنتاکتیکی نامناسب) نداشتن حداقل یگان

اسفند ماه تحویل  00روز  2۲۲1را در  8خط جدید پدافندی تثبیت نشده عملیات والفجر 

تا مختصات ( سورن 87_00در رابطه با پدافند از مختصات) 0گرفت و دستور پدافندی شماره

  صادر نمود. 0۲72صفحه تهیه و در فروردین ماه  07در  را شیخ شلخان(  78_28)

 جدید پدافندی دایت عملیاته

خط دین چناره پلنگه سور را تحویل گرفت  گردان  ،77 لشکر ۲تیپ  0۲70602600_ در 

 .مواضع سد کننده میشالن را در اختیار داشت 28 لشکر 002

ت دشمن و ناصر در جنوب رودخانه گوگسور به دس ارتفاعات کژال 31/31/3111_ در 

 منطقه را ترک نمودند.نیروهای بسیجی افتاد و 

( 20، ل 80از )ل یمیلیمتر 021خمپاره اندازه  هدست 7تعداد  0۲70602602_ در تاریخ 

 مامور گردید. به قرارگاه شمالغرب 8کارگیری در منطقه عملیات والفجر هجهت ب

مواضع رزمندگان حمله و همزمان بمباران های دشمن با تانک به  0۲70602607_ در 

 هوایی را تشدید نمود.

، 028د گ)  77 لشکر 2اعالم کرد که اولین سریال تیپ  قرارگاه جنوب 0۲70602607_در 

 .نداعزام شد ،ق تیپ( به مریوان02۲د  گ،  022د گ

 شدند. وارد سنندج 8عراقی عملیات والفجر  یرنفر اس 201تعداد  0۲70602608_در  

توسط هواپیماهای دشمن به طور متوالی بمباران  8منطقه والفجر  0۲70602620_در 

و دین چناره( تک نمود  1240پلنگه سور، ارتفاع )  77 لشکر ۲گردید. دشمن به مواضع تیپ 

دفع پاتک دشمن و ترمیم خط پدافندی تیپ به کمک هوابرد و عناصری از سپاه موفق به آن که 

 نفر عراقی اسیر شد. 7گردید و تعداد 

 پاتک عراق در سه محور آغاز شد و دشمن با نفوذ در مواضع یگانها  0۲70602622_در 
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 .مشکالتی ایجاد نمود

ارتفاع پلنگه سور،  دین چناره و یال شمالی موبرا را   11/31/3111سرانجام در  _ دشمن

 اشغال نمود

یال غربی موبرا،  را در امتداد به هوابرد اعالم شد که خط دوم پدافندی 0۲70602620در _

 ارتفاع ممی خالن را تقویت و مانع ادامه پیشروی دشمن گردد.

انی مستقر کدر این زمان نیروهای خودی در خط پدافندی هراز قله، میشالن و شاخ بهار 

 یک فروند بالگرد عراقی در منطقه ان درخط ادامه گردیده و تالش برای استقرار یگ
ً
دارد. ضمنا

 با آتش رزمندگان سرنگون شد. پنجوین

 به تصرف دشمن در آمد. 0۲70602620روز  0۲:۲1_ ارتفاع موبرا و ممی خالن تا ساعت 

 های ارتش منطقه را ترک و به عقب برگشتند.های سپاه به محض ورود یگانیگانباقی مانده 

( سپاه ) مسئول عملیات قرارگاه حمزهوقتی به اتفاق برادر صالحی: ))هاشمیسرتیپ 

فرمانده تیپ هوابرد را برای توجیه و جایگزینی نیروهایش به جای برادران بسیجی روی ارتفاع 

ر آن جلو موبرا که بسارسیر در ضع سرکوب بود. )زیرا ارتفاع چون دشمن بر این موا ،موبرا  بردیم

) فرمانده هوابرد(  اظهار داشت  سرهنگ محمدی در دست نیروهای عراق بود.( ،سرکوب بود

تقر فاع موبرا مسکه روی ارت کرد اصرار شهید صالحی .داریمکه ما ) هوابرد(  ارتفاع بعدی را نگه 

سرهنگ  ،هوابرد نیروهایش را در خط مستقر کرد. یکی دو روز بعد ،شوید.  به هر مشکلی

بر اثر ترکش خمپاره دشمن از ناحیه سر و بدن مجروح و از خط خارج گردید و سرهنگ  محمدی

 ((ابرد شد.دار فرماندهی تیپ هوعهده مظفر کشاورز

_ روی هم رفته از یگان های سپاه و بسیج به جز اندکی از تیپ ویژه شهدا و عناصری از 

ه تیپ یگان
 
شهید بروجردی که آن هم روی ارتفاع میشالن در باالی قرارگاه  001های جندالل

 ی نمانده بود.یچمپاله)چمک( مستقر بودند نیرو

سی داشتند؛  یکی نرسیدن سالح های _ یگان های تازه وارد از جنوب دو مشکل اسا

ها و دیگری هوای سرد منطقه و نداشتن امکانات گرمایشی و تغییر پشتیبانی و بنه رزمی یگان

 شرایط آب و هوای جنوب و شمال غرب.

 های ارتش خودش را به شمال غرببا وارد شدن یگان نیروی زمینی ارتش_ فرماندهی 
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 چمک( مستقر گردید.رسانده و در  قرارگاه چاله خزینه )

در روحیه پرسنل خیلی موثر بود. هر روز با تشکیل جلسه  ،حضور فرماندهی در خط مقدم

 با فرماندهان و حضور در خطوط پدافندی موجب تقویت روحیه همگان گردیده بود.

ها  زیاد بود و شرایط منطقه دیکته می کرد که خط پدافندی از ارتفاع فشار دشمن روی یگان

تصمیم گرفت که خطوط پدافندی را روی ارتفاع  نیروی زمینی ارتشروی این اصل  ،ردلری بگذ

واقع  و  دره شیلر را کنترل مینماید. بر  لری مستحکم نماید،  زیرا ارتفاع لری در دهانه ی شیلر

مستقر گردید و روی ارتفاع لری  ،گربه فرماندهی سرهنگ سودا 77 لشکر ۲این اساس تیپ 

 ها به تحکیم مواضع خود پرداختند.یگان

و فرمانده گروهان در خط در  گزنشین تک نمودعراق به شیخ، 3115 هنگام تحویل سال

)گردان در خط( اقدامات پدافندی الزم را انجام و  311گردان .قله شیخ گز نشین شهید شد

 
َ
های خودی زیر آتش یگان 156361، روز 13:11ساعت از  رخنه دشمن را سد نمود، مجددا

-توپخانه دشمن قرار گرفتند. سرانجام با سه ساعت جنگ تن به تن قله اصلی ارتفاع شیخ

همچنان  به تصرف دشمن درآمد. جنگ تن به تن فروردینروز سوم  11:11گزنشین در ساعت 

 دشمنهای جنوبدر یال
ً
در  008در خط گردان  شرقی ارتفاع مذکور ادامه داشت. ضمنا

و نیروهای قرار گرفت  0۲11منطقه دره میانه نفوذ نموده به طوری که لجمن گردان در ارتفاع 

و شیارهای جنوبی رودخانه قزلچه مستقر گردیدند. در  0270و  0781خودی در ارتفاعات 

 ل تصرف نمود.را به طور کام شیخ گزنشین ،دشمن با ادامه فشار، 17:۲1ساعت 

دشمن در مقابل  17:۲1ساعت  جهت باز پس گیری تالش همه جانبه ای صورت پذیرفت.

ممی خالن در ارتفاع گرماب اقدام به پیاده کردن نیرو نمود که با اجرای آتش نیروهای خودی 

 متواری شدند.

یر قرار زنگنه زیر دید و تقرارگاه تاکتیکی شمالغرب در شیار  ،پس از سقوط شیخ گزنشین

غییر ت ( در داخل شیلر، بانه و  پادگان گرمکذا به ارتفاعات ممندآوه )سه راهی مریوانگرفت ل

 مکان داد و در آنجا دایر گردید.

   77 لشکرترل عملیاتی در کن 20 لشکر ۲تیپ  00/10/0۲72مورخه  08:11از ساعت 

  اورگردان تک .( قرارگرفت که مواضع پدافندی روی ارتفاع لری را آرایش داده و مستقر شود-)
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 شود.فت که در محل مناسبی مستقر قرارگر  20 لشکر 2در احتیاط تیپ  70 لشکر

 غربقرارگاه شمالبه عنوان احتیاط  02/10/0۲72تاریخ  08:11عت ( از سا-)77 لشکر

 مستقر گردید که ضمن اجرای ماموریت به بازسازی بپردازد. در منطقه مناسبی در شمال شیلر

یخ شلخان و سورکوه شهای مناسب در منطقه هوابرد یک گردان را با ایجاد پایگاه 22تیپ 

را  غربمستقر و ضمن بازسازی احتیاط قرارگاه شمال بقیه تیپ در منطقه شیلرمستقر نموده 

 .دادتشکیل 

 .تگرفنگی پشتیبانی آتش را بر عهده در منطقه مستقر و هماه توپخانه 00قرارگاه گروه 

را در  77 لشکر 0ابالغ که تیپ  به قرارگاه جنوب نیروی زمینی ارتش 07/10/0۲72

 لشکر 0گفته شد پس از حضور تیپ  به شمالغرب اعزام و به قرارگاه شمالغرب 07/10/0۲72

 اقدام نماید. 20 لشکر 2نسبت به رهایی تیپ  77

فروند  07گیری از با بهره ،و بالگردهای شنوک اصفهان پایگاه کرمانشاه :عملکرد هوانیروز

یک فروند  212 –یک فروند  217 –هشت فروند  200 –فروند  7از انواع بالگردها )بالگرد کبری 

)پشتیبانی آتش ، هلی برن ، تخلیه  ندبانی نمودپشتی 8شنوک دو فروند( از عملیات والفجر  –

  .مجروح ، حمل تدارکات و تجهیزات(

 نتایج عملیات: 

 تلفات دشمن:

گردان کماندوئی و پیاده، تصرف قرارگاه  2در مرحله یکم و مرحله دوم: انهدام بیش از 

 کشته و زخمی عراقی، تعداد 2711و مقرهای سه گردان تابعه آن تیپ حدود  210تیپ 

، یو تدارکات یانبار مهمات ۲1دستگاه تانک، انهدام و اغتنام  01اسیر عراقی، اغتنام  201

اندار، سرنگونی یک قبضه خمپاره 01دستگاه خودروی مهندسی،  01دستگاه خودرو،  01

 ، انهدامدرصد پادگان چوارتا 21فروند هواپیمای میگ ، سرنگونی یک فروند بالگرد، انهدام 

 پادگان سینگ

 تلفات نیروهای خودی:

 مجروح  221شهید،  27: تعداد 20/02/0۲70در  77 لشکر ۲تلفات تیپ  الف( ارتش:
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 مجروح 081شهید،  00: تعداد 20/02/0۲70تلفات هوابرد در  -

نفر اسیر یا  270مجروح و  721شهید،  007: تعداد نیروی زمینی ارتشتلفات  -

  مفقوداالثر

 است.در این زمینه اطالعات درستی به دست نیامده :ب( سپاه پاسداران

را باز پس گرفت  8مناطق از دست داده در عملیات والفجر  20/02/0۲70عراق تا ارتش  -

در  نه و میشالنو دره میا بدون نتیجه با از دست دادن ارتفاع شیخ گزنشین 8و عملیات والفجر 

 به پایان رسید.    0۲72دین ماه فرور 

 ( وضعیت جغرافیایی منطقه282222/4نقشه )
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                                                                1/31/1/11/113 

                                                                                                       31/31/11  

 نسخه 31از  5نسخه                                                                                                       

   (11-11) رده جلو دریاچه مریوان غربقرارگاه شمال

3111اسفندماه 33،  1111ساعت                                                                                                      

 31الف ج                           

 3غرب ارتشدستور عملیاتی شمال

 رده جلو( -ارگاه عملیاتی شمالغربپدافندی قر  1دستور عملیاتی شماره )

 تعالیبسمه

 ت شفاهی تغییری داده نشده است(                                            )در دستورا

 3دستور عملیاتی شماره 

 سلیمانیه _ منطقه عمومی مریوان3: 51111مدرک: نقشه  

 سازمان رزمی: پیوست الف )سازمان رزمی(

 وضعیت:-1

 ات(الف: نیروهای دشمن )پیوست ب اطالع

 ب: نیروهای خودی

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ضمن پدافند از خطوط مرزی و مناطق آزادشده از  -(3)

 گردد.ادامه تک به داخل خاک متجاوز می سرزمین دشمن آماده

 نماید.را پشتیبانی می غربقرارگاه شمالعناصری از نیروی هوایی  -(1)

 سازمان رزمی مراجعه شود.« پیوست الف»یر امر و جداشده پ: ز

 مأموریت:-2

ضمن ادامه پدافند از مناطق آزادشده و مرزهای جمهوری اسالمی ایران و پدافند داخلی  غربقرارگاه شمال

-1511( تا )11-15ز )اسفندماه در منطقه آزادشده ا 33 1111از ساعت  11و  11و  11در مناطق لشکرهای 

 نماید.( پدافند می51511

 اجرا: -3

                                                           
 1، ندوین: سرتیپ3111اسفندماه ، ران در دوران دفاع مقدسوقایع روزشمار نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ای-3

اجا، نسخه موجود در هیئت معارف جنگ ))شهید سپهبد علی پیاده ستاد سعید پورداراب، مرکزپژوهشهای دفاع مقدس نز 

 131تا  399(( صفحه صیاد شیرازی
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 ) پیوست پ )کالک عملیات(: الف:تدبیر عملیات

)راست(  33ل  1)چپ( و تیپ  11ل  1رده جلو با به کار بردن تیپ  غربقرارگاه شمالمانور:  ( 3)

  33ل  1احتیاط قرارگاه و تقدم کاربرد در منطقه تی هوابرد در  55نماید. تیپ می ندپداف

 )پشتیبانی آتش(ها: )پیوست ت آتش( 1)

 هوابرد هنگام وارد عمل شدن 55سپس با تیپ  33لشکر  1الف( هوایی: تقدم ابتدا با تیپ 

 سپس با تی هوابرد هنگام وارد  33لشکر  1های توپخانه ابتدا با تیپ توپخانه: تقدم آتش( ب

 عمل شدن.

 پیاده 11ب:ل 

 دهید.در منطقه محوله به پدافند ادامه می 1و  3کماکان با تیپ ( 3)

 از منطقه محوله جدید در ساحل رودخانه گوگسور پدافند مؤثر نمایید.  1با تیپ ( 1)

باشید بنا به زیر امر بگیرید و آماده 1استقرار در منطقه تی هوابرد را جهت  55یک گردان از تیپ ( 1)

 دستور پس از تثبیت پدافندی آن را رها نمایید.

 33لشکر  1پ: تی 

 را در منطقه استقرار فعلی زیر امر بگیرد. 11گردان تکاور لشکر ( 3)

 در منطقه محوله پدافند مؤثر نمایید.( 1)

 توپخانهت: 

 توپخانه صحرائی( 3)

 عمل کلی توپخانه 111الف: گردان 

 پیاده 28عمل کلی تقویت توپخانه لشکر  ۲7۲ب: گردان 

( توپخانه پدافند هوایی سه رسد اورلیکن و دو رسد موشک راپیر نیروی هوایی عمل کلی به ترتیب 2)

 های عمده.تقدم یگان احتیاط و قرارگاه

 ( پیوست ث ) پشتیبانی آتش هوایی(۲)

 باختران: پشتیبانی عمومی  ج: گروه هوانیروز

 چ: مهندسی

 جهاد حمزه سیدالشهدا)ع(( 0)

 )الف( پشتیبانی عمومی 

 ها در خط بگذارید.)ب( یک جهاد در پشتیبانی مستقیم هر یک از ارگان

 های مهندسی سازمانی به آرایش خطوط پدافندی ادامه دهند.گانگیری از یها با بهره)پ( یگان

 مهندسی ج( پیوست 2)

 هوابرد  22ح: احتیاط: تیپ 
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 مستقر نمایید. 77لشکر  ۲یک گردان بعنوان احتیاط نزدیک در منطقه تیپ ( 0)

 در قرار دهید و بنا بدستو 28ل  ۲یک گردان زیر امر تیپ ( 2)
ً
ر پس از تثبیت خط پدافندی مجددا

 اختیار بگیرید.

( تهیه و اشغال 70-22( و ممی خالن )28-2۲ترتیب مواضع سد کننده بر روی ارتفاع موبره )هب (۲)

 نمایید.

داده  77لشکر  ۲های مشروح پاتک را تهیه و بنا به دستور اجرا کنید. تقدم به منطقه تیپ طرح (0)

 ود.شمی

 طرح پاتک( چ) پیوست 

 خ: دستورات هماهنگی:

 ها و گذارهای رودخانه گوگسور را برای تخریب آماده نمایید.های در خط، پل( یگان0)

در جنوب رودخانه گوگسور را معمول  های درخط هماهنگی با نیروی زمینی سپاه پاسداران(یگان2)

 دارند.

 معمول دارند. های شیمیاییحفاظت در مقابل تک ها اقدامات(یگان۲)
ً
 دشمن را شدیدا

 ها نسبت به اعزام عناصر تأمینی تا رده پاسدار رزمی اقدام نمایند.( یگان0)

 ( به حفاظت اسناد و مدارک و پرسنل حساس توجه نمود.2)

 )اداری و لجستیکی( حپیوست  -پشتیبانی خدمات -1

 خابراتفرماندهی م -8

 دهی فرمان الف:

 ( دائر است. 12-۲۲( پاسگاه تاکتیکی قرارگاه در مختصات )    0)

 ( محل پاسگاه فرماندهی خود را گزارش نمایید.2)

 ب:مخابرات

 مخابرات و الکترونیک( خ) پیوسته مخابرات: دستورکار ثابت

   سرهنگ هاشمی -غربف قرارگاه عملیاتی شمال                                                       
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 پیوست الف: سازمان رزمی

پیاده 28لشکر   

هوابرد 22تیپ  010گد   

28گروه اطالعات رزمی وابسته به لشکر   

77لشکر  ۲تیپ   

70گد تکاور لشکر   

28تانک لشکر  212گد  0گروهان   

هوابرد 22تیپ   

باختران گروه هوانیروز  

 یک گروه هجومی

 یک گروهان هلیکوپتر

 یک گروهان پشتیبانی هجومی

 مهندسی

 جهاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا
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 کالک عملیات پدافندیپیوست ب: 
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قرارگاه عملیاتی  4پیوست ت ) آتش پشتیبانی به دستور عملیاتی شماره 

 شمالغرب(

 سلیمانیه -منطقه عمومی مریوان 0: 21111مدرک نقشه 

 وضعیت-4

 الف_ نیروهای دشمن ) پیوست ب اطالعات(

 ب_ نیروهای خودی

گاه عملیاتی شمالغرب ضمن آماده شدن برای ادامه تک به داخل خاک کشور (  قرار 0)

مناطق اسفند ماه در  07-20از ساعت  77و  28و  2۲و  70تجاوز در مناطق لشکرهای م

 نماید.آزاد شده پدافند می

 نماید.را پشتیبانی می ( عناصری از نیروی هوایی قرارگاه شمالغرب2)

 ( پشتیبانی توپخانه۲)

 مراغه عمل کلی قرارگاه 00توپخانه از گروه  ۲87)الف( گد 

 28مراغه عمل کلی تقویت توپخانه لشکر  00(  کاتیوشا از گروه -) ۲72)ب( گد 

از سپاه  –م م  022قبضه توپ  2م م و یک دسته کاتیوشا و  0۲1)پ( یک آتشبار 

 انقالب اسالمی عمل کلی قرارگاه پاسداران

 28مراغه تقویت توپخانه لشکر  00م م( از گروه  21۲)  ۲82) ت(  گد 

 رسد موشک راپیر نیروی  هوایی عمل کلی قرارگاه 2_  ) ث( سه رسد اورلیکن

 مأموریت -2

پدافند قرارگاه عملیاتی  ،سدارانمراغه و سپاه پا 00و گروه  28ی لشکر توپخانه ها

ی راپیر هاتوپخانه پدافند هوایی و موشک .نمایدده را پشتیبانی میشمالغرب در مناطق آزاد ش

های سهند برقراری پدافند به همراه جنگ افزارهای پدافند هوایی موجود در منطقه و موشک

 عهده خواهند داشت.ههوایی را ب

 ااجر  -6

 الف: تدبیر عملیات

 (0مانور )دستورات عملیاتی شماره (0)
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هوابرد هنگام  22تی و سپس با  77ل  ۲ها توپخانه ابتدا با تی قدم آتشتقدم آتش: ت(2)

 وارد عمل شدن

 پشتیبانی توپخانه :ب

 ( توپخانه0)

)الف( کلیات: توپخانه صحرایی عملیات پدافندی را با یک آتش ضد تهیه به مدت 

-ها )یا محمد ص( و قطع آتشنماید که شروع آتشس( پشتیبانی می-01یقه از )دق 02

 ها )اسالم پیروز است( خواهد بود.

 )ب( سازمان برای رزم

 77ل  ۲((  تی 0))

 م م کمک مستقیم 022توپخانه  ۲28_یک آتشبار از گد 

م م خ ک تقویت تقویت آتش آتشبار  022توپخانه  ۲80_ یک آتشبار از گد 

 ۲28گد 

 ۲28م م تقویت آتش آتشبار گد   012توپخانه  ۲01_ یک آتشبار از گد 

 ۲28توپخانه عمل کلی تقویت آتش گد  ۲08م م از گد  0۲1_ یک آتشبار 

 ۲28توپخانه  عمل کلی تقویت آتش گد  ۲72_ یک دسته کاتیوشا از گد 

 قرارگاه عمل کلی م م از سپاه پاسداران 021_ یک آتشبار 

 عمل کلی قرارگاه _ یک دسته کاتیوشا از سپاه پاسداران

 28لشکر  ۲(( تیپ 2))

 م م کمک مستقیم 012( توپخانه -) ۲01_ گردان 

 ۲01م م تقویت آتش گردان  022توپخانه  ۲28_ یک آتشبار از گردان 

 ۲01عمل کلی تقویت گردان  ۲27م م از گردان   0۲1_ یک آتشبار 

 اندر کاتیوشا عمل کلی تقویت آتش گ ۲72_ یک دسته کاتیوشا از گردان 

۲01 

 ۲01آتش  اندر م تقویت گم  21۲توپخانه  ۲72_ یک آتشبار از گردان 

این دوقبضه [ عمل کلی قرارگاه ،م م از سپاه پاسداران 022_ دو قبضه توپ 

 ]وارد منطقه نشد
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 ب_ دستورات هماهنگی

 (تاکتیک ضد آتشبار: مشی عملیاتی فعال0)

 های طبق برنامه با هماهنگی این قرارگاه خواهد بود( اجرای آتش2)

م م استفاده و در  017اندازهای م م و موشک 021اندازهای ش خمپاره( از آت۲)

 ها در نظر گرفته شده است.ریزیطرح

 خدمات پشتیبانی -1

 و میزان مهمات موجود برای هر قبضه 2الف: آماد طبقه 

 گلوله 81        م م                     21۲هویترز  (0)

 موشک 81         موشک کاتیوشا  (2)

 محدودیتی ندارد                  انواع سایر (۲)

 فرماندهی و مخابرات -8

 (0مخابرات و الکترونیک دستور عملیاتی شماره  خالف_مخابرات )پیوست 

 ب_ فرماندهی

 عناصر پشتیبانی آتش، پاسگاه رده جلو و قرارگاه عملیاتی شمالغرب(0)

 

 محمدی 2.ق . ع . شمالغرب_ سرهنگ ع . پ . آ

 محمدی 2ـ سرهنگ  ]پشتیبانی آتش قرارگاه عملیاتی شمالغرب نصرع[                                     
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 : ترکیبات و گسترش دشمن بعثی4ضمیمه 

و  7و قرارگاه تاکتیکی لشکر  27و  20ر قرار دادن لشکرهای امسپاه یکم ارتش بعث با زیر 

الشعبی که بصورت گردانی  و های کماندو و نیرو مخصوص و نیروهای جیشیگانتعدادی از 

های عشایری یا خفیقه سازماندهی نموده است با پشتیبانی آتش توپخانه های مستقر در تیپ

 عهده دارد.مناطق مسئولیت عملیات منظم و نا منظم شمال قلعه دیزه تا دربندیخان را به

 

 بانه های درگیر مقابلیگان  -0

 الف: گنارو

 (72-70پیاده نرسیده به گنارو )  817قرارگاه تیپ  -

-72ترتیب از مختصات) هتیپ مذکور از شمال گنارو تا پایین ب ۲و2و0های گردان-

 ( استقرار دارند.22-70( تا )20

 باسن :ب

 بطرف سوره دیزه و چومان-
ً
 یک گروه رزمی اطراف باسن احتماال

 بطرف سوره دیزه و چومان یک گردان مکانیزه شمال-
ً
 باسن احتماال

 ماووت :پ

 یک گردان تقویت شده با یک گردان تانک شمال ماووت-

 یک گردان پیاده مستقر در قشان-

 یک گردان مکانیزه مستقر در جنوب قشان-

 چوارتا :ت

 پیاده ) درگیر( 210قرارگاه تیپ  -

( تا شمال 2۲-20تفاعات سرسیر) ترتیب از شمال ار هب ۲و2و0های گردان-

 (08-20قالچوالن )

 گردان تانک الولید-

 الشعبیگردان جیش-
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 قالچوالن  -2

 از گردان 7۲تیپ -
ً
برابر اظهار اسرای جنگی  7های کماندویی لشکرپیاده) که اخیرا

 تشکیل شده است( 7/02/70دستگیر شده در مورخه 

 گردان کماندو المهدی-

 الشعبیگردان جیش-

و به اضافه دو آتشبار کاتیوشا( با استعداد  0۲1-022-011-012های توپخانه )یگان-

 (77-00( تا شاخ سرکوک) 71-02دو گردان از کوه ناصر) 

 نفر211داد عتابع سپاه سوم به است ثنیروهای الحار-

 الشعبیهای جیشیک یگان کماندو نامشخص با تلفیقی از یگان-

 

 مقابل جبهه بانه های تقویت دور و دریگان -2

 الف: قلعه دیزه

 های تابعهنیرو مخصوص با گردان 78تیپ -

 های تابعهپیاده با گردان 810تیپ -

 های تابعهاحتیاط با گردان 8۲تیپ-

 تابعه هایپیاده با گردان 812تیپ -

 کماندو 0تیپ -

 یک تیپ عشایری-

 یک تیپ هویت نامعلوم-

 سه گردان کماندو مستقل-

 هاپشتیبانی آتش یگان رانه دگردان توپخ0-

 سلیمانیه :ب

 پیاده 207تیپ -

 گارد مرزی 21گردان  -

 گردان مکانیزه نامشخص-
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 دفاع الواجبات 20گردان -

 دوکان: پ

 یک گردان دفاع الواجبات-

 ستاد کل 22آتشبار مستقل -

 رانیه :ت

 چریکی 0و22های گردان-

 0سپاه 2قرارگاه تاکتیکی شماره-

 

 های درگیر مقابل جبهه مریوانیگان -۲

 الف: دره میانه

 پیاده) باسه گردان( ۲7قرارگاه تیپ-

 یک گردان در شمال دره میانه-

 (77-02یک گردان در کسوران )-

 یک گردان در غرب دره میانه-

 (کانی مانگا ) پنجوین :ب

 (20-7-22 -28-00گردان گارد مرزی ) 2-

 زاخو( -زاخو-المعتصم -گردان کماندو ) مازن 0-

 01لشکر 8گردان شناسایی-

 محمد( -الشعبی ) ابراهیمدو گردان جیش-

 یک گردان کاتیوشا-

 م م 022یک گردان توپخانه -

 یک گردان توپخانه کالیبر نامشخص-

 یک آتشبار کاتیوشا-

 در دورکان 0تانک لشکر  0یک گردان-

 توتمان :پ
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 پیاده 020تیپ-

 ( مستقر در تازه ده82-۲2)87تیپ احتیاط -

 هرزله :ت

 یک تیپ هویت نامشخص -

 پاریزنال :ث

 گردان ضد تانک ابن وقاص-

 7تانک لشکر 8گردان-

 گردان کماندوی الصدیق -

 ه-ضد هوایی ن 07گردان -

 012توپخانه 08گردان-

 شاندری: چ

 پیاده شاندری 020قرارگاه تاکتیکی تیپ-

( الی 8۲-22الی دره کالن از م)از ولست تا حو 020تیپ  ۲و2و0های گردان-

 (88-02م)

( الی 88-02های مربوطه از دره کالن تا شمال خرمال از م)با گردان 0۲ تیپ-

 (80-01م)

یک تیپ نامعلوم هویت زرهی در پشتیبانی دو تیپ فوق مستقر در شاندری و تأمین -

 محور شاندری و سید صادق

 الشعبی(فتح ) جیش های حسین وگردان-

 هاگردان توپخانه در پشتیبانی آتش یگان2-

 خرمال :ح

گارد  27و  02و  0پیاده کوهستانی لشکر 2های یک تیپ تقویت شده شامل گردان-

 (01-88( الی )80-01تا پیرمازم ) مرزی و گردان تانک هویت نامعلوم از شمال خرمال

 طویله و بیره: خ

 کیلومتری بیره۲پیاده و  712قرارگاه تیپ-
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 این تیپ از پیره تا شمال طویله ۲و2و0های گردان-

گردان کماندو  و یک گردان تانک و یک گردان توپخانه به اضافه یک آتشبار ضد  0-

 هوایی و ضد تانک در منطقه عمومی طویله و بیره مستقرند.

 

 های تقویت و در مقابل جبهه مریوانیگان -0

 یهسلیمان-الف

 شرح آن در باال آمده-

 اربت-ب

 نیرو مخصوص 72قرارگاه تیپ-

 نیرو مخصوص ارتفاع کوزه رنه 72تیپ 0گردان-

 نیرو مخصوص ژاله سوو 72گردان دو تیپ-

 نیرو مخصوص روستای کازاو 72تیپ ۲گردان -

 الشعبیدو گردان جیش -

 پیاده 007تیپ 7گردان-

 دربندیخان-پ

 7های تابعه منهای گردان پیاده با گردان 007پقرارگاه تی-

 یک تیپ هویت نامعلوم -

 دفاع الواجبات 2گردان -

 7لشکر 08ه آتشبار توپخان 077الشعبی( گردان یک گردان حزیران ) جیش -
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 ترکیبات عناصر ضد انقالب در منطقه: سازمان 2ضمیمه

 کومله-0

لیات شرق و جنوب و شمال نفر محل گشت و عم22الف: گردان سردشت تعداد 

 سردشت

 نفر محل گشت و عملیات منطقه شرق و جنوب غرب بانه81تعداد ب: گردن بانه 

 نفر محل گشت و عملیات منطه جنوب و غرب سقز 82تعداد    سقز 27پ: گردان 

 نفر محل گشت و عملیات شرق و جنوب شرقی بانه 02تعداد  ت: گردان  چیا

 و شیلر نفر محل گشت و عملیات شرق مریوان011تعداد ث: گردان کاوه

 نفر محل گشت و عملیات منطقه کامیاران ست اما در شیلر72ج: گردان کاهو تعداد

 متمرکز است.

 منطقه دیواندره نفر محل گشت و عملیات02تعداد  چ: گردان دیواندره

 و شیلر نفر  محل گشت و عملیات شمالغرب سنندج71تعداد  ایز 22ح: گردان 

 نفر محل گشت و عملیات  اطراف مریوان 21تعداد تکروزخ: گردان 

 وآبادسر   نفر محل گشت و عملیات محور مریوان01د: گردان فؤاد تعداد 

 نفر محل گشت و عملیات شمال و شرق سنندج 72شوان تعداد ذ: گردان

 نفر محل گشت و عملیات منطقه کرماسی و کالترزان مریوان 02ر: گردان عارف تعداد 

ف و اطرا نفر   محل گشت و عملیات منطقه جنوب سنندج01ز: گردان کامیاران تعداد 

 کامیاران

 وم   محل گشت و عملیات اطراف سقزکامیاران تعداد نامعل ۲7ژ: گردان 

 

 دموکرات -2

 نفر محل گشت سردشت 211تعداد الف: هیز سلیمان معینی

 نفر محل گشت شرق سردشت و منطقه بانه 081ب: هیز میله شم  تعداد 

 رزی بانهنفر محل گشت مناطق م 211پ: هیز الله وردی تعداد 

 نفر  محل گشت اطراف سقز 221ت: هیز عزیز یوسفی تعداد
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 و جنوب بوکان نفر محل گشت تکاب و شرق سقز 081تعداد ث: هیز افشار

 نفر محل گشت منطقه دیواندره011تعداد ج: هیز شهیدان دیواندره

 و شیلر غربی مریواننفر محل گشت جنوب 011 چ: هیز زبیرار

 و غرب دیواندره شرق مریوان نفر گشت سنندج 011تعداد زادهح: هیز اسماعیل شریف

 نفر محل گشت پاوه و نوسود و اورامانات 081خ: هیز شاهو  تعداد 

محل گشت شمال و شمال غربی کامیاران و جنوب  نفر021د: هیز  بیستون  تعداد 

 غربی و شرق سنندج

 ذ: هیز عزیز وردی  تعداد نامعلوم  محل گشت منطقه بانه

 در عراق  مسئولیت مقر سیاسی حزب نفر محل گشت کوره ده 71تعداد ز: هیز هزار

 

 خبات-۲

 در  موسک عراق نفر در جنوب و شمالغرب بانه و جنوب سردشت مقر ثابت721

 

 مجاهدین خلق -0

نفر در خاک. لیکن در مانوری که در خاک 022نفر در خاک عراق و 211تا این لحظه 

 شد است و مقر اصلی در ماووت عراقنفر اعالم 0211عراق انجام شد، استعداد آنان 

 

 رزگاری-2

و اورامانات و مرکز اصلی در  ننفر در منطقه غرب و جنوب غرب مریوا ۲21استعداد 

 بیاره عراق

 

ومرکز اصلی در شهر اربت  نفر در غرب و جنوب دریاچه مریوان 021گروه علی مریوانی  -7

 عراق
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 *قسمت سوم

 9تاریخ شفاهی عملیات والفجر بخشی از 

  از شروع تا خاتمه 9عملیات والفجر 

 1 شلیاتی شمال غرب نیروی زمینی ارتفرمانده قرارگاه عم هاشمی سرتیپ ستاد سید حسام

 ریزی عملیات سپاه بدون اطالع نیروی زمینی ارتش طرح

بنا به روشی که در قرارگاه مشترک شمال  0۲70ماه سال  اوایل دی

و  (انده قرارگاه سپاه )قرارگاه حمزهاتفاق فرمگاه به ،غرب داشتیم

سپاه و  –های ارتش از پایگاه منطقه کردستان فرمانده ژاندارمری

این کار در منطقه  .دادیماتفاق دیداری انجام میبه ژاندارمری

ر کردستان با جناب و د با جناب سرهنگ قرقی آذربایجان غربی

رمانده ف اتفاق برادر مصطفی ایزدیاینجانب به ،ماهگرفت. در بازدید دیپور انجام میسرهنگ بهرام

های ان که از پایگاهپور فرمانده ناحیه ژاندارمری کردستقرارگاه حمزه سپاه و جناب سرهنگ بهرام

 انجام گرفت، در مریوان از هم جدا شدیم. و سرانجام مریوان سنندج ،دیواندره ،شهرستان سقز

و به قولی  1یا همان منطقه شیلر1 من خواستم یک بازدید از نیروهای در خط منطقه پنجوین

 28 اتفاق فرمانده لشکرای آن روز که از هم جدا شدیم، بهداشته باشم. فرد1 0منطقه عملیاتی والفجر 

                                                           
 قربانی 2تدوین :سرتیپ *

 11/1/3191تاریخ مصاحبه  -3

رف بر آن، پنجوین یا زله نامیده میشود. دشت شیلر با فرورفتگی خاص خود، قرار گرفته که بلندیهای مش در دشت شیلر شهر پنجوین -1

و بانه قرار دارد. از جمله مهمترین ارتفاعات این منطقه، زله، کانی مانگا،  واقع در مرز دو کشور ایران و عراق و در حد فاصل دو شهر مریوان

 دهندل میلری و سورکوه است که دهانه دشت شیلر را تشکی

با فرورفتگی خاصی از خاک عراق به داخل ایران قرار دارد. در دوران دفاع  میان شهرهای مرزی بانه و مریوان دشت وسیع و دره شیلر-1

 های زله، کانی مانگا و لری در دهانه این دشت قرار دارندرفت . بلندیمقدس منطقه مهمی به شمار می

 گسترده ایران در ،عملیاتدر منطقه شمال غرب  در منطقه عمومی و پیشرفتگی شیلر13/3/3111در مورخه  1لیات آفندی والفجرعم-1

ع بسیار وسی که ازنظر اجرا در منطقه کوهستانی منحصر به فرد و منطقه نبرد نیز 1رود. عملیات والفجریک منطقه کوهستانی به شمار می

 قدرت نظامی ایران را در مناطق کوهستانی به نمایش بگذارد. ،توانست با به دست آوردن اهدافی در عمق خاک عراق  ،ه بودتعیین شد
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درست روی به خط مقدم رفتیم. منطقه جلوی ارتفاعات لری  جناب سرهنگ محمد جوادی

مسعود  2، به فرماندهی ستوان 28لشکر  ۲تیپ 002، گروهان سوم گردان ارتفاعات میشوالن

شناختم و دوستی خاصی هم بین ما ملکیان مستقر بود. ) ستوان ملکیان را از دانشجویی می

شهدا  همرتبه متوجه برادر منصوری ) جانشین تیپ ویژ کردم، یکبود ( وقتی از خط بازدید می

 باس کردی شدم، پس از روبوسیکاوه ( با چند نفر دیگر از برادران با لبه فرماندهی برادر محمود 

 کنی؟ گفت آمدیم و یککار میمنصوری با این شکل و قیافه اینجا چه :گفتم ،پرسیو احوال

علوم کار کردند، مایم تا ببینیم چهاعزام کرده ها را برای تماس با ُکردهای بارزانیتیمی از بچه

 از ستوان ملکیان سؤال .یع خداحافظی کرد و رفتو خیلی سر خواهد چیزی را نگویدبود که می

اظهار داشت که مدتی است با هماهنگی، یک چادر در  ؟کننداینها اینجا چه می ،کردم

داخل )خاک عراق ( اعزام  ای از خط ما زده و روزانه افرادشان برای ارتباط با کردها بهگوشه

 ب ینکه چرا قرارگاه حمزهای باشد و متعجب از افهمیدم که باید مسئله .شوندمی
ً
رادر مخصوصا

با برادر  یم رابرگشتم و موضوع این ت در این مدت مطلبی را اشاره نکرده است. به سنندج ایزدی

ر هستید چرا به ما اطالع کاحتی گفتم اگر به دنبال عملیات و راه ،مطرح کردم ایزدی

 تیپ ویژه شهدا، دهید، ایشان هم موضوع را سمبل نموده و گفت چیز مهمی نیست، حتمنمی
ً
ا

 ،اندبرای اینکه مسئله افشا نگردد، مطرح نکردهدهد و انجام می منطقهشناسایی را در

 کنیم.ای برسیم، با شما هماهنگی میشاءالله  هر موقع به نتیجهان

ریزی و ماه از قضیه گذشت، آقایان مشغول شناسایی و بررسی و طرحیک ازبیش

 غربقرارگاه شمالترین اطالعی را به برداری از خط پدافندی ما بودند. بدون اینکه کوچکبهره

و دوستان عملیاتی  رادر ایزدی، ب8بهمن، بعد از شروع عملیات والفجر  22روز  ،تا آن که .بدهند

ای داشتند که در آن حضور یافته و اظهار داشتند، که ما جلسه ،غربقرارگاه شمالدر 

 ، یک عملیاتی در شمال غرب در منطقه چوارتا8خواهیم برای پشتیبانی از عملیات والفجر می

ک ( داریم، اگر موافق هستید ی غربقرارگاه شمالانی شما ) داشته باشیم. لذا نیاز به پشتیب

داشته باشیم، به ایشان گفتم، پس حضور برادران تیپ ویژه شهدا و آقای  سفری به مریوان

اید که از ما پنهان دهمنصوری در منطقه میشوالن به این منظور بوده است، کار خوبی نکر 

کوپتر قرارگاه به منطقه رفتیم،  و مان روز و یا فردای آن روز با هلیهرحال عصر هبه .ایدداشته
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تازه متوجه شدم که آقایان حتی قرارگاه تاکتیکی خودشان را  .جلسه مشترکی را تشکیل دادیم

اند و  از ما درخواست پشتیبانی آتش  توپخانه، اجازه عبور برقرار کرده در منطقه عمومی شیلر

 ریزی ستادی راافسر در طرحهای ترابری و شکاری و چند و تیم پشتیبانی هوانیروز از خط، 

و تبلیغاتی که  ، تصرف فاو8گر چه ابتدا برایم مشکل بود، ولی موفقیت عملیات والفجر  .دارند

 ماند.ایی برای مقاومت باقی نمیشد، جدر این زمینه می

ت کارگیری گردان ضرببه فکر همکاری و هماهنگی افتاده و حتی پیشنهاد بهبا تمام وجود 

ریزی را داده، و افسرانی را برای کمک به طرح 28کارگیری توپخانه لشکری لشکر و به 70لشکر 

، 28افسر رکن سوم لشکر  ازجمله سرگرد محمد کامیاب ،و تشکیل ستاد قرارگاه تاکتیکی

افسر عملیات قرارگاه، سرگرد خدایی افسر توپخانه و. .  .  را به قرارگاه تاکتیکی  سرگرد علیخانی

و ستادش داشتیم این افسران در  28سپاه اعزام کردیم. با بحثی که با فرماندهی لشکر 

  ،هیه کالکریزی، نوشتن دستورات عملیاتی و تطرح
ً
کمک شایانی را داشتند. قرار شد موقتا

طور کامل تحویل تیپ ویژه شهدا ) ستوان ملکیان ( به لشکر سنندج 002گردان ۲خط گروهان 

کمک الزم  28لشکر  ،قرار داده شود، و پس از عملیات و تثبیت منطقه در خط پدافندی جدید

 را بنماید.

 ،هابرای ایجاد هماهنگی 28قرارگاه تاکتیکی لشکر در  ه مریوانچند روزی در منطق      

های پشتیبانی بودیم. حتی محل موقت استقرار موقت های در خط، و یگانجابجایی یگان

وایی نی هرا مشخص کردیم، که در ادامه کار متوجه شدیم، درخواست پشتیبا پایگاه هوانیروز

از است، و نیاز به درخواست  غربقرارگاه شمالو هوانیروز موردنیاز بیش از توان موجود 

رهنگ جناب س ،باالتر ) نیروی زمینی ارتش ( هست. لذا در تماس تلفنی که با فرمانده نیرورده

و  کاری بکنند خواهند در منطقه جوادیفتم که برادران میداشتم، با اشاره گ صیاد شیرازی

 () فرمانده هوانیروز وسایل شالچی ام، منتهی ازمن هم آنچه در توان داشتم در اختیار قرار داده

ر کردم برادکنند. وقتی عرض اطالعی میدرخواست بیشتری را دارند، دیدم ایشان اظهار بی

بر تعجب ایشان  ،در جریان این کار هستید ،گوید که شما از طریق برادر محسنمی ایزدی

ر اسرع شاءالله داندازه اختیارتان کارها را پیگیری کنید، من انشما فعاًل به ،گفت .افزوده شد

 شما به تهران بیایید، تا باهمفرستم ای میوقت خودم را به شما خواهم رساند و یا وسیله



 9یات والفجر/ عمل11

 صحبتی داشته باشیم.

 رفسنجانی حضور در تهران و مالقات با آقای هاشمی

 باید یکم یا دوم اسفندماه بوده باشد، فرمانده نزاجا، فکر می      
ً
کنم فردای آن روز که احتماال

 
ً
ما را به یک وسیله شبا  برسان تا سرهنگ شالچی خودت را به سنندج پیامی فرستاد که سریعا

 بعالوه یک ،شده بوداینجانب با اطالعات کامل و یادداشت کارهایی که انجام .تهران بیاورد

سنندج ا بالگرد خودم را به ب ،منطقه و همراه با کالک عملیاتی 221111/0نقشه عملیاتی 

 یک مأموریت هم در آن را هدایت می ، و با جت فالکنی که سرهنگ شالچیهرساند
ً
کرد و  اتفاقا

شب به تهران آمده و بالفاصله  8یا  8ابتدا به تبریز و سپس حدود حوالی ساعت  ،تبریز داشت

کرد گاهش و سواالتی که میاز ن .جرا را برای شهید صیاد مطرح کردمبه ستاد نیرو رفته و ما

ملیات ع چیزی از این ،تا آن لحظه که من به ایشان تلفن زده بودم ،معلوم بود برادران سپاهی ما

 .د و سواالتی را که داشت مطرح کردداهایم با دقت گوش میبه حرف .را به ایشان نگفته بودند

ای با آقمان شب تلفنی ه .اتی که صورت گرفته بود خوشحال شداز پیشرفت کارها و اقدام

معلوم شد که ایشان در جریان کار هستند، و در جواب گفتند  .صحبت کرد رفسنجانی هاشمی

 شیک گزار ،)اینجانب ( فردا بیایید در مجلس اتفاق جناب سرهنگ هاشمیکه خوب است به

جناب سرهنگ صیاد گفتند که من فردا صبح عازم منطقه  .شرفت کارها را به من بدهیداز پی

صبح را برای وقت  2/00ساعت  .رسندخدمت شما می ار سرهنگ هاشمیهستم، ولی سرک

 مالقات مشخص کردند.

 ورفته  رفسنجانی اینجانب رأس ساعت مقرر در دبیرخانه مجلس در دفتر آقای هاشمی       

از روی نقشه و کالک بود، گرفته هایی که انجامو همکاریتوضیح کاملی از آنچه گذشته 

) شهید  برادر مهدی صالحی ،لعملیاتی توضیح دادم. ایشان اظهار داشت چند روز قب

ولی توضیحات شما خیلی  ،ایشان را توجیه کردند ( مسئول عملیات قرارگاه حمزهصالحی

 .دمر تر است. از من خواستند که نقشه و کالک را به ایشان بدهم، این کار را کتر و روشنکامل

 درگی ما در منطقه عملیاتی فاو ،جناب سرهنگ هاشمی)) :سپس این جمله را فرمودند
ً
ر شدیدا

های شدید هوایی هستیم و شما اگر در شمال غرب بتوانید های عراق و بخصوص بمبارانپاتک

می کار عظی ،چند تا از هواپیماهای عراق را متوجه آن منطقه بکنید رِ کاری بکنید که حتی َس 
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 دتر این عملیات را آغاز کنید((.  این جمله آقای هاشمیاید، بروید و هر چه زورا انجام داده

ا جرفسنجانی برایم خیلی مهم بود.  پس از صرف ناهار که در اتاق ایشان انجام شد، از همان

و  حرکت کرده و شبانگاه خودم را به مریوان طرف سنندجبه 7بالفاصله با هواپیمای توربو 

 قرارگاه مقدم سپاه رساندم.

روزه احساس کردم که مسئولیت سنگینی بر دوشم قرار گرفته، بعالوه با با این سفر یک      

رهنگ حتی س ها برگشتم.دیگر قول ر، و گرفتن قول تقویت بالگردی وپُ گرفتن مجوز و دست

ز جنوب کمک خواهیم کرد.همچنین از از نظر نیروی هوایی هم اگر الزم بود ا :صیاد فرمودند

عمل کرده و آزاد  8عنوان تک پشتیبانی والفجر های ارتش که در منطقه شلمچه بهیگان

 .دادخواهیم  نیرو ،اندشده

چند روزی بود که هوای منطقه ابری بود و ابر و مه غلیظی روی ارتفاعات زله و کانی مانگا را       

ها یدور از دید عراقراحتی و به ها بهها، توپخانه، پدافند، تانکجابجایی نیروها .پوشانیده بود

انجام  ،ودهب گزنشین و پنجوینبین ارتفاعات شیخ ،مانگاکه روی قسمتی از ارتفاعات زله و کانی

 هر بار که در این مسیر حرکت می .گرفت
ً
ه روز س ،یک معجزه بود .کردیم خدا را شاکر بودمواقعا

ی د و دشمن هیچ دیدآسمان را منطقه ابری و تا دامنه ارتفاعات ابر غلیظی فرا گرفته بو ،تمام

 روی ما نداشت.

  8/42/4631قرارگاه مشترک در دامنه میشوالن و شروع عملیات در 

اتفاق به .قرارگاه تاکتیکی مشترکی زیر دامنه میشوالن برای هدایت عملیات تشکیل شده بود     

ی های عملیاتیگان .رفتخوبی پیش میچیز بههمه .، در این محل مستقر شدیمدیبرادر ایز 

 .در دو محور عملیات شروع شد 2/02/0۲70موقع در مورخه  پای کار آمده بودند و عملیات به

خالن از جانب تیپ ویژه شهداء و تصرف ارتفاعات ممی ،مرحله اول عملیات هدف اولیه

ارومیه در احتیاط  70ور لشکر و گردان تکا شهید بروجردی 001از جانب تیپ  فاعات موبراارت

ولی تیپ ویژه شهدا در قسمتی از عملیات گیر  ،ارتفاعات موبرا تصرف شد ،سمت چپ .بود

کم تماس گرفت و گفت هوا دارد کم بود که برادر کاوه شبنیمه 0کرده بود، حوالی ساعت 

ن از معجزات دیگر ای .درخواست برگشت را نمود .شود و ما نتوانستیم به هدف برسیمروشن می

مسئول  حسینیعملیات، در همین هنگامی که ایشان این درخواست را داشت، برادر شاه
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را در کنار سنگر فرماندهی ایجاد کرده  سیدالشهداء که یک پایگاه شنود رارگاه حمزهمخابرات ق

بود، پیامی را از طرف فرمانده گردان عراقی دریافت داشت، به این منظور که این فرمانده 

 21حظه این بود که اگر تا چندین بار درخواست نیروی کمکی کرده و آخرین پیامش در این ل

دقیقه دیگر نیروی کمکی نرسد، پایگاه ما که در محاصره کامل قرارگرفته سقوط خواهد کرد. با 

 با  دریافت این خبر، با برادر کاوه
ً
تماس گرفته و موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم، دقیقا

نشینی و بقیه به اسارت در آمدند و عملیات به بروشنایی روز قسمتی از نیروهای عراقی عق

 موفقیت رسید.

ها به تحکیم مواضع پرداخته و از  همان صبح روز بعد که دیگر بچه ،پس از موفقیت عملیات      

هوا هم صاف شده بود، بمباران هوایی عراق شروع شد. آن روز بمباران شدیدی انجام گرفت. 

مستحکم گردید. از فردا عراق شروع به پاتک نمود، به هر حال خطوط پدافندی تا شب 

هم با  8های محدود که نتیجه نگرفت، ولی بمباران هوایی شدت پیدا کرد. جبهه والفجر پاتک

سرنگون کردن تعدادی از هواپیماهای عراقی کارش کمی سبک شد. روزهای بعد هم با بمباران 

که با تیربارهایش تلفات زیادی از   7دار پی سی خصوص حمالت هواپیماهای ملخهوایی به

 یگان ،های مایگان
ً
 ها گرفت، سپری شد.های عقب و توپخانهخصوصا

برای ما خیلی شیرین و برای نیروهای عراقی  ،پیروزی در این عملیات، بعد از عملیات فاو

ندی جدید ما خیلی گران بود. خط پداف ،دو شکست متوالی در فاصله چند روز و در دو جبهه

 زیر دید مستقیم ارتفاعات چوارتا یعنی ارتفاعات موبرا ،خصوص در سمت چپبه
ً
 و که مستقیما

 مورد تهدید به
ً
هایی ما البته هدف ن ،خصوص تیر مستقیم تانک بودارتفاع سارسیر بود شدیدا

 3رسیر( بود که در آن شب انجام نشد.به شهرک چوارتا )سا تصرف ارتفاعات مشرف

 آغاز تبلیغات سپاه در عملیات انجام شده

و یکی دو نفر دیگر از اطالعات و  ، سنجقیبرادران شمخانی ،یکی دو روز بعد از عملیات

 ای که هنبه گو، تبلیغات سپاه برای این عملیات شروع شد سپاه در منطقه حاضر شدند، عملیات

 لوان را که حتی از یک سال قبل درهازی قسمتی از سورکوه و ارتفاعات در تبلیغات آزادسحتی

                                                           
پاه آن شاید نیروهای س ،های عمل کنندهبا توجه به استقرار نیروهای عراقی روی ارتفاع سارسیر و با توجه به توان یگان-3

 اهداف اولیه منظور ننموده بودند.ارتفاع را جزء 
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های ارتش و سپاه در آن مستقر بودند و پایگاه داشتند، جزء مناطق آزادشده تصرف ما بود و بچه

ساخته شد.  ای روی ارتفاعات میشوالنسوله جداگانه ،اعالم داشتند.  با ورود این آقایان

 گرفت. ها دور از چشم ما صورت میها و صحبتبحث

هم به منطقه آمد. پس  سرهنگ صیاد شیرازی ،فرمانده نیروی زمینی ،در یکی از این روزها

 ،ه بدهندادام طرف شهر سلیمانیهاز توجیه شدن و بیان اینکه، دوستان قصد دارند عملیات را به

خوب است برویم با آنها جلسه بگذاریم، جلسه مشترکی در سوله  ،ایشان فرمودند.مطرح شد

برقرار شد، تصورم بر این است که دو روز متوالی بحث شد.  جدید سپاه، روی ارتفاعات میشوالن

لیمانیه سوی س، ارتفاعات کاتو، شهرک چوارتا و پیشروی بهتصرف ارتفاعات چوارتا ،طرح آقایان

 بود که از ارتش پشتیبانی موردنیاز و تحویل خطوط پدافندی جدید را داشتند.

 عملیات  سرهنگ صیاد شیرازی      
ً
با اینگونه روش و کار مخالف بود و اظهار داشت که اوال

هوابرد و یک تیپ  22، تیپ 77های ) لشکر بدهیم. چون ما در حال حاضر یگان مشترک انجام

چرا در عملیات شرکت نکنند؟  بحث در قرارگاه  ،( را در جنوب آماده برای کار داریم 20از لشکر 

ا به ی ، باهم به قرارگاه جنوبو صیاد شیرازی جلو به نتیجه نرسید و قرار گذاشتند که شمخانی

 ند.کردسنگر داشتند باهم بحث میولی آنها در داخل  ،تهران بروند. ما از سنگر بیرون آمدیم

آمد و اظهار  حدود نیم ساعتی در بیرون سنگر منتظر ماندیم، دیدیم که برادر سنجقی

  داشت، منتظر برادر شمخانی
ً
و همراهان ایشان نباشید، آنها فعاًل اینجا کمی کار دارند و بعدا

خودشان خواهند آمد. آقای سنجقی به همراه ما سوار بالگرد شد و حوالی ظهر بود که به قرارگاه 

 از سپاه به دنبال آقای یک خودرو ،رسیدیم. وقتی پیاده شدیم  در کنار دریاچه زریوار 28لشکر 

 رفتند. طرف شهر مریواناز ما به سنجقی آمد و ایشان با خداحافظی

  تماس از تهران با سرهنگ صیاد شیرازی

فرمانده لشکر، سرهنگ  ، سرهنگ محمد جوادیاتفاق سرهنگ صیاد شیرازیاینجانب به      

در اتاق کار  و سرهنگ بهرامپور فرمانده ناحیه ژاندارمری 28بیرانوند جانشین فرمانده لشکر 

تلفن فرمانده لشکر به صدا در  مشغول آماده شدن برای نماز ظهر بودیم که 28فرمانده لشکر 

، نماینده مجلس و رئیس ستاد قرارگاه طرف آقای حسن روحانیآمد و گفتند که از آن

االنبیاء پشت خط هستند. شهید صیاد با ایشان به گفتگو پرداخت. در حین مکالمه خاتم
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ا که آقا بگذارید ما کارمان ر نشد. کلماتی نظیر ایتر و فریادش بیشتر میهرلحظه عصبانی

خودمان انجام بدهیم. ما در اینجا هستیم، همین چند ساعت قبل در خط مقدم باهم مذاکره 

کنید، یا الاقل صبر کنید، حضوری مذاکره داشته باشیم، و گفتگو داشتیم، شما چرا دخالت می

 تلفن قطع شد.

تعقیبات نماز بودیم که ( خواندیم در حال همگی به امامت ایشان )شهید صیاد نماز ظهر را       

این بار من گوشی را برداشتم، پشت خط یک نفر گفت از دفتر آقای  .دوباره تلفن زنگ زد

کنند، از بصحبت  خواهند  با آقای صیاد شیرازیهستم، ایشان می رفسنجانی هاشمی

سؤال کردم این تلفن به اتاق مجاور هم وصل است، گفت بلی. از صیاد  سرهنگ جوادی

کردم شاید صحیح نباشد  فکراور برود و در آنجا صبحت بکند ))خواهش کردم که به اتاق مج

( دوباره مذاکره تلفنی شین لشکر و جناب سرهنگ بهرام پورفرمانده لشکر و جانجلوی ما )

 حدسم درست بود، آمدن صیاد به طول کشید  .((با ایشان تکرار شود ی حسن روحانیآقا
ً
اتفاقا

ای حرف بزند. و نماز دوم را من خواندم و ایشان هم جداگانه نمازش را خواند، بدون اینکه کلمه

آماده باشد. پس از صرف ناهار،  در کرمانشاه دستور داد که یک فروند هواپیمای فالکن

تنهایی با هلی کوپتر به کرمانشاه و از آنجا عازم تهران شد. فقط موقع خداحافظی بالفاصله به

گذارند ما کارمان را انجام بدهیم. من شما به کارهایتان ادامه بدهید، این آقایان نمی ،گفت

 به قرارگاه شما بازخواهم گشت. در  ب پس از مذاکره با آقای هاشمیامش
ً
رفسنجانی مجددا

قدر ایشان را عصبانی و ناراحت ندیده بودم و هایی که با شهید صیاد بودم، اینتمام طول سال

شد، میآن روز  رسیدم و یادحتی تا به امروز هم که گاهی خدمت مرحوم سرتیپ بهرام پور می

 در عصبانی و ناراحت ندیده بودم. قوقت صیاد را اینمن هم هیچ ،ندفتگایشان هم می

 عزیمت شهید صیاد به تهران برای مذاکره

 رفته بود که یک سری بزند که به شهر مریوان حوالی غروب و نماز مغرب بود، برادر سنجقی     

برگشت. وقتی داخل قرارگاه لشکر شد،  28با صیاد به تهران برود، به قرارگاه لشکر  و برگردد و 

وایی تقبدون مقدمه و با صدای بلند رو به ایشان کرده و گفتم کار خودت را کردی، این چه بی

ود گر قرار نبانتقال دادی؟ م حانیو رو است؟! شما رفتی به شهر چه مطالبی را به آقای هاشمی

 نباز رنگ و رویش پرید و به لکنت کنید ؟ آقای سنجقی، چرا این کارها را میدباهم به تهران بروی
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هایی طور بیان داشت، من چیز خاصی را نگفتم، ولی شاید آقایان یک ذهنیتافتاد و سپس این

انم، ولی دخواستی چه بگویند، من که نمی، مگر آنها چی گفتند؟ گفتم میرا از پیش داشتند

رسد. شماها که باید برای ما نمونه و الگو قدر به شما بگویم که این کارها به نتیجه نمیهمین

خواهید با ما کار کنید، رو راست بگویید. این نمی اگرزنید باشید، چرا پشت سر حرف می

همه صبح امروز ایشان را معطل کردید و این هم رفتار امروز شما،  آنحرکات چه معنی دارد، 

را قبول داریم و پشت سر  گفت، ما شمادانست چه بگوید، مرتب میآقای سنجقی دیگر نمی

قای آ ارم و چیز خاصی نگفتم، فقط گفتیمخوانیم. من تقصیری در این رابطه ندمیزشما نما

 صیاد یک مقدار بیشتر همکاری کند. 

دانم چیزی نمی و حسن روحانی رفسنجانی جلسات آقای صیاد با هاشمی و از رفتن به تهران     

ای داشته وقت حرفی از آن جلسات نزد.  هر بار هم که خواستم اشارهو شهید صیاد هم هیچ

 کشاند. میجای دیگری رد و یا بحث را بهکمیباشم، ایشان سکوت 

 به منطقه و صیاد شیرازی ، شمخانیآمدن آقایان: حسن روحانی

به منطقه آمدند و  رازیو صیاد شی و شمخانی بار دیگر آقای حسن روحانیپس از چند روز،      

    تصمیمات جدیدی برای شروع  عملیات گرفته شد. بحث بر سر این بود که از نیروهای ارتش 

 بغرقرارگاه شمال. ( استفاده شود20و یک تیپ لشکر  77دو تیپ لشکر  +هوابرد  22تیپ )

قرارگاه سپاه  ،مستقر شد و در مجاور آن، با فاصله های زیر ارتفاعات میشوالندر همان سوله

 آباد و مناطق دیگر وارد منطقه شدند.  هم فعال شد. نیروهایی از بسیج خرم

 عراقی توسط سپاه تصرف ارتفاعات غیرقابل عبور کژال و خالی از نیروهای

اصرار بر جدایی عملیات داشتند.  ،صیاد نظرش بر عملیات مشترک بود، ولی آقایان       

نوب ج منطقه سرانجام قرار بر این شد که در دو محور عملیات انجام شود و ارتش نیروهایش را از

رتش نیروهای اهنوز  ی مقدمات کار به جنوب حرکت کرد.تدریج وارد منطقه بنماید. صیاد برابه

بدون هماهنگی با ما، یک عملیات محدود  های سپاه پاسدارانوارد منطقه نشده بودند که بچه

ارتفاعات خیلی بلندی بود و از طرف ما ) و شروع کردند و ارتفاعات کژالرا روی ارتفاعات کات

صورت هموار و عبور و از طرف جنوب، بهدی و غیرقابلصورت عمویعنی شمال، ارتفاعات به

ها درروی این ارتفاعات مستقر عبور جهت خودرو بود و هیچ نیرویی از عراقیراحتی قابلبه
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ی ترین درگیری به تصرف درآمد. یکاستان لرستان، بدون کوچک ، توسط نیروهای بسیج(نبود

 درخواست میهای مستقر روی ااز مشکالت عمده ما، تدارک بچه
ً
د شین ارتفاع بود که مرتبا

سر رابط و اف وسیله هلی کوپتر آذوقه رسانی انجام شود، حتی یک روز بین  آقای سنجقیکه به

انی موقع آماد رس ،بحث و درگیری لفظی پیش آمده بود. چون یک فروند هلی کوپتر ما هوانیروز

ارتفاع نتوانست خودش را باال بکشاند و سقوط کرد. هر چه به این آقایان  به علت سنگینی بار و

دهید؟ این ارتفاعات جزء طرح عملیاتی نبوده و کار است که شما انجام میاین چه ،گفتیممی

ا ر  متأسفانه در این مواقع، برادر ایزدی .رسیدجایی نمیتدارک آن مشکل است، حرف ما به

 توانستیم ببینیم.کمتر می

 ش عراق به اکراد و مردم سلیمانیهتهدید حزب بعث و ارت

موجب حساسیت و تحریک  طرف سلیمانیهپیشروی بدون برنامه و طرح عملیاتی به

ز اید انیروهای اکراد گردید. از طرفی، حزب بعث به احزاب و مردم سلیمانیه فشار آورد که ب

خودتان دفاع کنید، در غیر این صورت اگر ایران سلیمانیه را تصرف نماید، ارتش عراق شهر 

کلی نشینی آن را بهکه موقع عقب کند، همانند شهر پنجوینسلیمانیه را با خاک یکسان می

 تخریب نمود.

ا ر  ت و پول، مردم ُکرد سلیمانیهطرف تهدید و از طرف دیگر تشویق و رساندن امکانااز یک       

کردیم. از طرفی، نیروهای ها را به نیرو گزارش میعازم منطقه نمود. ما مشکالت و ناهماهنگی

( در حال تدارک آمدن از منطقه عملیاتی جنوب هوابرد 22و تیپ  77های لشکر گانیارتش )

 ه عملیاتی شمال غرب بودند. طرف منطقبه

 شرایط علیه نیروهای خودیتغییر 

االنبیاء در منطقه جنوب که فکر به قرارگاه خاتم اتفاق برادر ایزدیدریکی از این روزها، به      

یم وضعیت منطقه را گزارش بود رفتیم و داشت به ماهشهر کنم در حوالی جاده آبادانمی

. . . ( به منطقه عملیاتی  و دادیم که خبر رسید که عراق ) یعنی نیروهای اکراد طالبانیمی

توان به آن خطوط پدافندی گفت، یکی پس بند جدید، که نمیتک کرده و خطوط نیم 8والفجر 

برادران مواضع جدیدی را که در  از دیگری در حال سقوط است. در اینجا باید متذکر شوم،

عمق بدون استحکام ) تعجیلی ( تهیه آوردند، یک سنگر پدافندی کمکوهستان به دست می
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نموده و به فکر حمله و پیشروی به مواضع جدید جلویی بودند. آن شب با یک فروند هواپیمای 

رساندیم.  از آنجا فرمانده پایگاه، یک خودرو در  بالفاصله خودمان را به فرودگاه همدان فالکن

رسیدیم. از سنندج  شب به سنندجنیمهبعد از  ۲الی  2کنم حوالی اختیار ما قرار داد.  فکر می

مین  قبل ، بدون توجه به خطرات و حوادث ک28نیز بدون توقف با یک دستگاه خودروی لشکر 

و قرارگاه چاله خزینه(  و سپس به خط مقدم ) ارتفاعات میشوالن از طلوع صبح، به مریوان

ف طرنشینی آنها بهگسیختگی نیروهای بسیجی و عقبرساندیم. در بین راه شاهد از هم

 ،ندکنم مربوط به خطه لرستان بودکر میمریوان بودیم. در مسیر  تعدادی از این بسیجیان که ف

روید؟ در پاسخ گفتند ما را برای عملیات آوردند، عملیاتمان را انجام سؤال کردم به کجا می

 02دادیم، ارتش نیامد خط  را از ما تحویل بگیرد و مدت از یک ماه هم گذشته، اآلن بیش از 

 گردیم. داریم برمیروز است که در خط بودیم و فرمانده ما هم شهید شده و 

های ارتش هر چه زودتر به منطقه بیایند.  در چنین اوضاع و احوالی درخواست شد که یگان     

یدند و رس به سنندج ،های پیاده ارتش که با اتوبوس از منطقه جنوب حرکت کرده بودندیگان

های پشتیبانی آنها در راه نهای اجتماعی و یگاهنوز خودروها و تجهیزات سازمانی و سالح

 ،با کمک و پشتیبانی استانداری کردستان ،. برای جلوگیری از فروپاشی خطوط مقدمبود

راه  های وزارت، استاندار کردستان، سربازان سریع سوار کمپرسیبخصوص شخص آقای تابش

تجهیزات انفرادی به خط مقدم اعزام و جایگزین برادران  و امکانات استانداری شدند و با همان

 گر بسیجی شدند. تصور بفرمایید، شرایط جسمی نیروهای پیاده
ً
م ای که در منطقه نسبتا

.  اعزام گردیدند ساعت به منطقه سرد و کوهستانی شمال سلیمانیه ۲7الی  20ظرف خوزستان

ترین مسئله برای این نیروها، مسئله سرما و نداشتن سنگر و شب اول، مهمدر همان یکی د

ای کاماًل ناآشنا شدند، برادران سپاهی هم بدون مناسب بود. بعالوه این نیروها وارد منطقه

منطقه  ،های  پیاده نیروی زمینی بدهندرا تحویل یگان 8اینکه مواضع منطقه عملیاتی والفجر 

 را ترک کرده بودند. 

هم در مناطق کوهستانی و یا جنگلی، روش خاص خودش را های چریکی، آنشیوه جنگ     

های مستقر در منطقه عملیاتی جنوب با آن آشنا نبودند. در این عملیات، دارد که یگان

 نیروهای دشمن با توجه به شناختی که از منطقه داشتند، الی شیارها، تخته
ً
ها سنگمخصوصا
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منظور تخریب روحیه، گاهی اوقات هماهنگ و گاهی گر گرفته  و فقط بهصورت نفوذی سنبه

کردند. بدون اینکه از جایشان حرکت کنند.  در ظاهر چنین به اوقات انفرادی تیراندازی می

های ما های ما کاماًل در محاصره هستند فرماندهان دسته و گروهانرسید که یگاننظر می

، طور نیستگفتیم که اینه کامل هستیم.  هر چه به آنها میدادند که ما در محاصر گزارش می

و  شدشد و بر وحشتشان افزوده میاین روش جنگیدن نیروهای چریکی است باورشان نمی

تقاضای پشتیبانی آتش و نیروهای کمکی را داشتند. برادران سپاهی و بسیجی که منتظر 

 باورشان بر اینرسیدن بچه
ً
ستیم را شکنیروهای عراقی بود که ما خط  های ارتش بودند و اصوال

و مواضع را تصرف کردیم حاال نوبت و وظیفه ارتش است که بیاید مواضع را نگهداری نماید، 

هم به خاطر وسایل و امکانات خودشان را جمع کرده و بجز قسمتی از تیپ ویژه شهداء آن

 بود، همگی از خط خارج شدند. خصلت مردانگی و دلسوزی که در شخص برادر محمود کاوه

خالن و ...  یکی پس از دیگری با تشدید فشار دشمن ارتفاعات کاتو، کژال، موبرا، ممی       

سقوط کرد و دشمن هم که موفقیت را احساس کرده بود به تقویت نیروهایش پرداخت و 

الت های زرهی مشکگیری یگانکار بخصوص با تقویت نیروهای هوایی و بمباران مواضع و با به

 ای را برای ما به وجود آورد.عدیده

 هوابرد 88تحمیل خط دفاعی نامناسب به تیپ 

سپاه، سرهنگ  مسئول عملیات قرارگاه حمزه اتفاق برادر صالحیبه خاطر دارم وقتی به

جای هوابرد را برای توجیه و جایگزین کردن نیروهایش به 22، فرمانده تیپ مرتضی محمدی

بردیم، این ارتفاعات نسبت به ارتفاعات جلویی خودش که در  برادران بسیجی به ارتفاعات موبرا

 مواضع سرکوب بود. سرهنگ مرتضی تر و به عبارتی دشمن بر ایندست دشمن بود خیلی پست

هید تر برگردیم. شداشتن این ارتفاعات چه ارزشی دارد ما به ارتفاعات عقبگفت، نگه محمدی

 سرهنگ .وجه حاضر نشدند، پیشنهاد ایشان را بپذیرندهیچو برادران سپاهی به صالحی

کرد و گفت دعا کنید که من شهید بشوم و اگر اسیر بشوم و از من  رو به من و صالحی محمدی

، این چه خط پدافندی بود که تو سرهنگ آن را گرفتی، به آنها بپرسند، سرهنگ محمدی

هت اجرای دستور انجام دادم.  سرهنگ ارزش را فقط جخواهم گفت، نگهداری این ارتفاع بی

 به هر شکلی بود، نیروهایش را در خط مستقر و یکی دو روز بعد، در اثر ترکش خمپاره محمدی
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 ها در بیمارستان بستری بود.دشمن از ناحیه سر و بدن مجروح و از خط خارج گردید و مدت

به عهده گرفت،   ، فرماندهی تیپ را سرهنگ کشاورزبعد از مجروحیت سرهنگ محمدی     

و  77حوادث و اتفاقات آن روزها بسیار زیاد است که باید جزئیات آن را از زبان افسران لشکر 

روز زیاد تک افراد قرارگاه شنید. فشار دشمن روزبهکو ت 28های لشکر هوابرد و یگان 22تیپ 

یپ های جند الله و تهای سپاه و بسیج بجز اندکی از تیپ ویژه شهدا و یا یگانشد و از یگانمی

که همه اینها فقط ارتفاع میشوالن، باالی قرارگاه ما در چاله خزینه را  شهید بروجردی 001

 کردند، نیرویی نمانده بود. ری مینگهدا

 هوابرد و حضور فرمانده نزاجا در بین آنان 88و تیپ  11شرایط نامناسب لشکر 

هوابرد که با  22و تیپ  77های ارتش بخصوص لشکر فشار زیادی به یگان ،در این عملیات      

نها های آع نامناسب وارد منطقه شدند، وارد شد.  هنوز امکانات و تجهیزات و پشتیبانیآن وض

نایی آنان با عدم آشو در شرایط نامساعدی قرار گرفت. گسیخته نرسیده بود که خطوط آنها ازهم

ا غذای ناکافی مواجه شده با تاکتیک دشمن و  بدون داشتن امکانات در روزهای اول، حتی ب

های ارتش، خودش را به در همان روزهای اول با وارد شدن یگان ید صیاد شیرازیشهبودند. 

این جبهه رساند و در خط مقدم و در قرارگاه مقدم شمال غرب در چاله خزینه مستقر گردید. 

کوپترش کوپتر خودش را به منطقه رساند، هلیای بود که وقتی ایشان با هلیوضعیت به گونه

، بالگرد از چندین بار مورد تهدید هواپیماهای عراقی قرار گرفت و با مهارت خلبان هوانیروز

 چنگ هواپیمای عراقی گریخت. 

هم در خط مقدم، در روحیه افسران عملیات  قرارگاه، حضور فرمانده نیرو در قرارگاه، آن

ا خیلی مؤثر بود. چون هرروز با تشکیل جلسه با هها و لشکرها و حتی گردانفرماندهان تیپ

ه نکت ب تقویت روحیه همگان گردید.فرماندهان و همچنین با حضور در خطوط پدافندی موج

ی و دیگران هیچ خبر ، سنجقیذکر، اینکه در این زمان از برادران سپاهی آقایان شمخانیقابل

مسئول عملیات  دیدم، بیشتر همان برادر مهدی صالحیرا می ر ایزدینبود. گاهی اوقات براد

 کرد.  وآمد میبه قرارگاه ما رفت

های در خط ما زیاد بود. شهید صیاد تصمیم گرفت که خطوط روی یگانفشار دشمن 

تفاعات لری حدود  یک کیلومتری در عقب پدافندی را روی ارتفاعات لری مستحکم نماید، ار 



 9یات والفجر/ عمل51

ضر یعنی حا ،برادران سپاهی با این کار موافق نبودند .و چاله خزینه بود تفاعات میشوالنار 

نشینی کنند. استدالل قرارگاه عقب 8نبودند از خطوط پدافندی قبل از شروع عملیات والفجر 

دشمن هر چه  ،ا ارتفاعات لری را در تصرف داشته باشیمنزاجا هم بر این بود که اگر م

تواند از اینجا پیشروی داشته باشد و اگر ما نمی ،گذاری در این قسمت داشته باشدسرمایه

درخطر است و حتی در حوالی گردنه نهنی  ارتفاعات لری را از دست بدهیم، جبهه ما تا مریوان

شویم، ولی در دست داشتن ارتفاعات لری هر دو محور بین لری میهم با مشکل پدافند مواجه 

 و شیخ گز نشین و محور لری و ارتفاعات شیخ شلخان  را حفظ خواهد کرد.

 تصمیم فرمانده نزاجا برای ایجاد خط پدافندی در ارتفاعات لری

 77لشکر ستور داد، یک تیپ از باالخره فرمانده نیرو تصمیم خودش را گرفت و به من د      

عنوان خط ( را در دامنه جنوبی ارتفاعات لری بهبه فرماندهی سرهنگ سوداگر ۲تیپ )

اتفاق فرمانده تیپ، عناصر ارکان تیپ شب بود که به 8پدافندی مستقر نمائید. حوالی ساعت 

ایی خطوط پدافندی جدید و عناصر ارکان قرارگاه از دامنه شمال ارتفاعات لری برای شناس

حرکت کردیم، هنوز هوا سرد و دامنه شمالی ارتفاعات لری پوشیده از برف بود، یک مقدار از 

 2کنم قبل از ساعت راه را با خودرو و بقیه راه را پیاده طی کردیم. شب مهتابی بود، فکر می

 رسید. شب شناسایی منطقه و پیدا کردن مسیر و محل استقرار تیپ به پایاننیمه

فرمانده تیپ، از همان ابتدا دستور آماده شدن و سپس دستور حرکت تیپ را صادر کرد.       

های تیپ در خطوط پدافندی قرار گرفتند و به تحکیم مواضع خود قبل از طلوع صبح، یگان

پرداختند. با کمک عناصر پشتیبانی لشکر، روزهای بعد خطوط پدافندی مستحکمی ایجاد 

، یعنی در سمت چپ ارتفاعات میشوالن 77و لشکر  22ترتیب، دیگر حضور تیپ  گردید. بدین

 معنی بود. دستور داده شد که در منطقهگز نشین و اطراف چاله خزینه بیبین میشوالن و شیخ

 22و تیپ  77های لشکر مستقر شوند. یگان عقب ارتفاعات لری یعنی حوالی پادگان گرمک

گز نشین به هوابرد را در تقویت ارتفاعات شیخ 22هوابرد به عقب رفتند. البته قسمتی از تیپ 

 کار گرفتیم.  

 انده، فرمیک مطلب خاصی که در اینجا اتفاق افتاد، این بود که سرهنگ عطاالله صالحی     

 در حوالی ارتفاعات میشوالن 77لشکر 
ً
یک قرارگاه تاکتیکی برای لشکر دایر کرده بود  تقریبا
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 در این قرارگاه حضور داشت. خاطرم هست ایشان تا عقب
ً
نشینی آخرین نفر از که عمدتا

ش به عقب رفته بود، هنوز خودش لشکرش در همین قرارگاه حضور داشت. با اینکه تمام یگان

ی آید، هنوز ارتباط تلفندر این قرارگاه حضور داشت. به من اطالع دادند که ایشان به عقب نمی

کار بین قرارگاه ما و قرارگاه ایشان برقرار بود. با تلفن جویای احوالش شدم.  وقتی گفتم آنجا چه

نشینی سخت است، دوست رایم عقبکنید، در جوابم گفت، حسام دست از سرم بردار ، بمی

(. مونالبته کلماتی به این مض)تنهایی بجنگم با دشمنان حتی به دارم در این مکان بایستم و

عنوان کارهای احساسی بردار، من اینجا فرمانده تو هستم و بهدر پاسخ گفتم، عطا، دست از این

ضع جدید بروی و یگانت را هدایت دهم، همین لحظه قرارگاه را ترک و به موافرمانده دستور می

عنوان لغو دستور بوده و اگر کشته شوی، شهید هم کنی، هر کاری غیر از این دستور، به

کردند که فالنی شما چه نخواهی بود. با این جمالت، اطرافیان ایشان، همان روز تعریف می

 کردیم کهار میطور عوض شد. ماقبل از آن، هر چه اصر چیزی به جناب سرهنگ گفتی که این

تلفن  رفت. بافایده است و ممکن است هرلحظه اسیر بشویم، به خرجش نمیماندن ما اینجا بی

کردن چادرها و وسایل را صادر و آماده حرکت شد. گفتم چیز شما، بالفاصله دستور جمع

 خاصی نگفتم، فقط خواستار اجرای دستور نظامی شدم.

 تیم بازجوئی اعزامی

اسفند، تقریبا عمده یگانهای سپاه و بسیج  27الی  27ماه، حدود روزهای  در اواخر اسفند

، بجز اندک نیروئی که در خطوط میشوالن و هزار قله مانده 8شرکت کننده در عملیات والفجر

 بودند از منطقه خارج شدند و ما از حضور فرماندهان رده باال و فرماندهان قرارگاه حمزه

لشهدا )ع( بی اطالع بودیم. از طرفی پاتکهای پیاپی نیروهای عراقی، امان یگانهای تازه سیدا

سنگین و حتی لباس  و تیپ هوابرد ( که بدون پشتیبانی سالحهای 77وارد ارتشی ) لشکر 

جل بدون شناسائی و آشنائی به خطوط دفاعی، وارد منطقه شده بودند، مناسب، ضرب اال 

 بود.  بریده

( و فرماندهی و ستاد قرار گاه  همه تالش فرمانده نیروی زمینی ) شهید صیاد شیرازی

شمالغرب و فرماندهان یگانهای ارتش در منطقه، در نگهداری و حفظ خطوط پدافندی و یا در 

 ر بود. های درگیعقب نشینی، تعیین مواضع مناسب پدافندی و حفظ روحیه و توان رزمی یگان
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 ما مجبور شدیم در اثر فشار دشمن و تیراندازی مستقیم تانکهای دشمن روی قرارگاه

 فرماندهی، در چمک زیر ارتفاعات چاله خزینه، قرارگاه را بطور موقت به شیار زنگنه در دامنه

ری تغییر مکان دهیم، آن هم با بر پائی یک سوله و چندین چادر 
َ
جنوب شرقی ارتفاعات ل

 گروهی در پناه شیارهای ارتفاعات. 

نظر شهید صیاد، بر این بود که تا تحکیم مواضع پدافندی، محل قرارگاه در جلوی خطوط 

 مائیم.توانیم عقب نشینی یگانها را کنترل نپدافندی باشد. چون اگر قرارگاه به عقب برود، دیگر نمی

ایعه شده بود که ارتش مواضع در چنین اوضاع و احوالی در تهران و دیگر شهرستانها، ش 

متصرفی را پس داده و یا به عبارتی ما گرفتیم ولی ارتش آن را پس داد. جو بسیار بد و شدیدی 

 علیه ارتش ایجاد شده بود، مسئولین قرارگاه خاتم االنبیاء )ص(، از جمله آقای هاشمی

گرفتند یک تیم بازرسی و یا بازجوئی، از سازمان قضائی نیروهای مسلح را ، تصمیم رفسنجانی

رفسنجانی به این موضوع اشاره  به منطقه اعزام نمایند )) در روزشمار خاطرات آقای هاشمی

 شده است ((

شدند و در قرارگاه  وانوارد منطقه مری تیم بازجوئی به سرپرستی حجت االسالم رازینی

در کنار دریاچه مریوان مستقر و از آنجا تلفنی خواستار این شدند که فرمانده  27عملیاتی لشکر 

برای پاره ای از توضیحات به مریوان بیایند. شهید  نیروی زمینی و فرمانده قرارگاه شمالغرب

لحن بسیار جدی گفت، ما در منطقه مشغول جنگ با دشمن هستیم و صیاد، با برخورد تند و

به هیچ وجه منطقه را ترک نخواهیم کرد. اگر دستور از رده باالتر است، یا شما بیائید در همین 

منطقه که ما درگیر هستیم، کارتان را انجام بدهید و یا اینکه دستور عزل مرا از فرماندهی نیروی 

عقب برگردم. آقایان وقتی با چنین موضع گیری شدید ایشان مواجه  زمینی بگیرید تا من به

 تماس گرفتند و در خواست داشتند که با یک فروند هلی کوپتر 
ً
شدند، پس از چند لحظه مجددا

 به خاطر دارم، لحظه ای که هلی کوپتر  200
ً
خواست، آقایان  200به قرارگاه مقدم بیایند. دقیقا

زنگنه ( پیاده کند، هم تیراندازی توپخانه دشمن آغاز گردید و هم یکی  را در کنار قرارگاه ) شیار

دو فروند هواپیمای دشمن منطقه را بمباران کردند. خلبان، توانست چند لحظه ای متوقف کند 

 و بمحض اینکه سرنشینان پیاده شدند، از البالی شیار ها پرواز و به عقب برگردد.

 است خو ، عماًل با شرایط سخت منطقه روبرو شدند و اینتیم بازجوئی، در همان لحظات اولیه

خدا بود. ورود تیم به قراگاه مقدم، هنگام غروب آفتاب بود. بالفاصله بعد از نماز مغرب، 

بازپرسی و بازجوئی شروع شد. البته قبل از بازجوئی، یک گزارش مفصل از طرف رکن دوم و 
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خصوص نیروهای موجود در منطقه بیان شد. سوم قرارگاه از وضعیت منطقه خودی و دشمن و ب

 آقایان کارشان را آغاز کردند و از تک تک ما بدون 
ً
سپس شهید صیاد گزارش را دادند و بعدا

حضور دیگران سواالتی را داشتند. من به نوبه خودم، بطور صادقانه از ابتدای ماجرا، یعنی از 

ا ا که داشتیم و همچنین مالقاتی را که ببی خبریمان از عملیات تا همه پشتیبانی و امکاناتی ر 

در مورخه سوم و یا چهارم اسفند داشتم بیان کردم، همچنین از  رفسنجانی آقای هاشمی

ا اتوبوس به منطقه جل و بکه چگونه ضرب اال  22و تیپ  77شکر حضور نیروهای اعزامی از ل

اه و جانشنین قرارگ آمدند بیان داشتم. تا انجا که به خاطر دارم، تیم از سرهنگ علی سنجابی

اد هید صییکی دو نفر دیگر و به طور مفصل بافرماندهان و نیز فرمانده نیروی زمینی ) ش

منطقه را ترک می کردند، با دیدن صحنه و واقعیت ها،  ( جلسه داشتند. فردا صبح کهشیرازی

دانم آنها در گزارششان چه نوشتند و گردیروزی نبودند. من نمیدیگر آن افراد بازجو و مطالبه

چه نتیجه ای گرفتند، ولی هرگز در این رابطه، نه از ما سوالی شد و نه کسی از ما گزارشی 

یس اداره ، رئراه این تیم، سرهنگ مصطفی ترابی پورخواست. قابل ذکر اینکه، تنها ارتشی هم

و حضور و مساعدت ایشان هم موثر بود. البته شرح مفصل این داستان را باید از زبان دوم ارتش بود 

 ایشان شنید.

 نزاجا غربجابجایی قرارگاه شمال

د به بود که بای غربقرارگاه شمالحاال دیگر نوبت  ،ارتفاعات لری با تحکیم خط پدافندی      

 شد. قرارگاه در جایی قرار داشت که در دید ارتفاعات ممیعقب جابجا می
ً
خالن بود و مرتبا

کی یهای دشمن با تیر مستقیم حوالی قرارگاه ما را زیر آتش گرفته بودند. به خاطر دارم در تانک

و  یک توالت صحراییاز این روزها، شهید صیاد برای تجدید وضو به دستشویی که در کنار آن

ننده دیگر مراجعه کبه یک تانکر آب قرار داشت رفته بود. موقع برگشت آفتابه را  برای استفاده 

به نزدیکی توالت صحرایی که با پلیت تهیه شده بود رسید، گلوله تانک  وقتی آن فردداد. 

 به کمرش خورد و او را به پلیت چسباند و در دم تکهم
ً
در این  3تکه و به شهادت رسید.ستقیما

 متر بود. 21دار، کمتر از هنگام فاصله شهید صیاد با آن درجه

 نظر شهید صیاد بر این بود قرارگاه تا تثبیت کامل خط، باید در جلو باشد.  اگر ما به عقب      

                                                           
)سرهنگ محمد  28)سرهنگ رشیدخانی( و رکن سوم لشکر  28لشکر  0قابل ذکر است که در آن روز جانشین تیپ -3

های الزم در قرارگاه بودند و در اثر تیراندازی ماهنگی( برای انجام همنطقه )سرهنگ قره محمدلو ( و مسئول گپارکامیاب

رارگاه( )جانشین ق تانک، خودرو و موتور تریل آنها آسیب دیده و قادر به حرکت نبودند. روی این اصل سرهنگ علی سنجابی

  ه به یگان مربوطه مراجعه کنند.در آن شرایط حساس خودرو تویوتا مربوط به جانشین قرارگاه  را در اختیار آنها گذاشت ک
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نشینی کنترل نمود. آنها هم بدون ضابطه عقب ها را در عقبیگانشود کارکنان برویم، نمی

و  ۲0/10/0۲77عنوان نمونه من در عملیات خواهند رفت که البته تصمیم درستی بود. به

نشینی کرد،  این وضع را دیدم. وقتی قرارگاه غرب در چهل زرعی عقب 10/12/0۲77

ها بدون هدف و افسار گسیخته، به نها به وجود آمد و یگانشینی یگاننظمی در عقببی

 آمدند و کنترل کار از دست قرارگاه غرب خارج شد. های مختلف به عقبسمت

ه خالن قرارگرفت، قرارگار آتش تانک مستقر روی ارتفاع ممیپس از اینکه قرارگاه چمک زی      

 به شیار زنگنه بین ارتفاع لری شمالغرب
ً
 جابجا شد. در محل جدید، و شیخ گزنشین موقتا

ها را هدایت می نمود تا اینکه در شب نوروز، عراق به ارتفاع شیخ گزنشین تک نمود و محل یگان

صمیم ت غربقرارگاه شمالروی این اصل،  .جدید قرارگاه زیر دید و تیر نیروهای عراق قرار گرفت

 به بانه و راهی مریوانخودش را در منطقه ممندآوا )نزدیکی سهگرفت که قرارگاه رده جلویی 

اتفاق عناصری از ستاد قرارگاه و ، به( برپا نماید. بنابراین، سرهنگ سنجابیپادگان گرمک

قدام و پس د نیاز اگردان پشتیبانی به منطقه مورد نظر رفته و نسبت به تأسیس سنگرهای مور 

از تثبیت کامل خط پدافندی، روی ارتفاعات لری و شیخ گز نشین قرارگاه رده جلویی در 

 ممندآوا مستقر شد. 

واگذار گردید و  20و یک تیپ از لشکر  28الزم به ذکر است که منطقه پدافندی به لشکر       

اه هم های سپلیاتی جنوب آمده بودند، به جنوب برگشتند و یگانهایی که از منطقه عمیگان

 طورکلی منطقه را ترک کردند. به

 برادران بسیجی که از شهرهای مختلف آمده بودند، پس از پایان مهلت انجام وظیفه به اوطان     

 م دادی طوری عنوان و بحث داده شد که ما عملیات را انجامخود برگشتند. در تمام محافل، این 

 هایی را که گرفتیم، ارتش نتوانست نگهداری کند و آن را پس داد.  و سرزمین
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 9در عملیات بدر، قادر و والفجر  25لشکر 

 1سنندج 82سخنان رئیس رکن سوم وقت لشکر 

 منطقه جنوب و بالعکس غرب بهاز شمال 25جابجایی لشکر 

 0۲7۲که به منطقه عملیاتی جنوب آمده بود، در سال  28لشکر 

در عملیات بدر شرکت نمود. در آن زمان من مسئولیت عملیات لشکر 

را به عهده داشتم. پس از عدم موفقیت عملیات بدر، نیروی زمینی 

به عنوان یکی از  28ارتش قرارگاه عملیاتی کمیل را تشکیل و لشکر 

کننده آن قرارگاه تعیین نمود. بعد از منحل شدن واحدهای عمل

منتقل  به منطقه عملیات قادر 28قرارگاه کمیل، نیروهای لشکر 

 منطقه کنار اروندرود و شدند.  البته قبل از اینکه به منطقه عملیات قادر برویم، در منطقه آبادان

را در  28ریزی کردیم که چگونه لشکر بینی و طرحهایی را انجام و پیشبهمنشیر شناسایی

لشکر  2منطقه اروند رود بکار گیریم، حتی واحدها را پای کار بردیم که به ما ابالغ کردند که تیپ 

 به سمت منطقه شمال غرب برای  اجرای عملیات قادر حرکت کند. 28

به شمال غرب  2که تیپ بود. بعد از آن 2فرمانده تیپ  بر طالب حقاک 2روانشاد سرتیپ       

طقه در من ابالغ شد که به سمت میمک رفت، به تیپ یک به فرماندهی شهید ابراهیم ثابت

 عملیاتی غرب حرکت کند.

 28شروع شد. ابالغ شد قرارگاه لشکر  بود که عملیات قادردر اهواز  ۲قرارگاه لشکر و تیپ       

منطقه عملیات قادر  وارد هم به سمت منطقه عملیات قادر حرکت کند ، ما حرکت کردیم و

 پس از انجام عملیات در میمک
ً
یات ابالغ شد که به سمت منطقه عمل 0به تیپ  شدیم. ضمنا

 قادر حرکت کند.

شرکت نمود.  را تشکیل و در ادامه عملیات قادر 2 قرارگاه حمزه 2و تیپ  0لشکر با تیپ       

تیپ در آن   0۲1و گردان  به عنوان احتیاط قرارگاه جنوب 07/12/0۲70در تاریخ  ۲تیپ 

توپخانه  ۲01و گردان  28اعزام و تحت کنترل عملیاتی لشکر  خوشبه عین 10/17/0۲70

 قرار گرفته بود. 82شکر ل زیر امر
                                                           

 33/33/3193تاریخ مصاحبه -3
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دار خط طقه گالزرده عهدهمن( را به منطقه قادر اعزام که در -) ۲تیپ  قرارگاه جنوب

پدافندی گردید. الزم به ذکر است که لشکر در محور جنوبی منطقه عملیاتی قادر در ارتفاعات 

هزار متر که همیشه پوشیده از برف است مستقر و شرایط مساعد نبود. پس از مرحله  ۲باالی 

 گذار نموده و به سمت منطقه خوزستانوا ۲، به ما گفتند خط را به تیپ سوم عملیات قادر

 حرکت کنید، ما به منطقه جنوب و خوزستان آمدیم که دوباره به ما ابالغ شد که به منطقه مریوان

 را تعویض کنید.  ۲1مستقر بود و دستور آن بود که لشکر  ۲1بروید، که در آنجا لشکر 

     
ً
محض اینکه به جنوب رسیدیم و تر در منطقه جنوب نبودیم، یعنی بهروز بیش 01-21تقریبا

را  ۲1واحدها از راه رسیدند، به ما گفتند به سمت منطقه سرزمینی خودتان حرکت و لشکر 

دیم.  مستقر ش غرب، در منطقه مریوانتعویض کنید. پس از وارد شدن به منطقه عملیاتی شمال

را در  0را روی ارتفاعات سورن و تیپ ه فرماندهی سرهنگ قاجار دادجوب 2که در آنجا تیپ 

منطقه بایوه، باشماق، هرگنه و منطقه زیر سنگ معدن در این محدوده مستقر کردیم و گردان 

منطقه  آخرین واحدی بود که از ۲بودند. تیپ  تانک و گردان سوار زرهی هم در دشت پنجوین

 از منطقه 
ً
قادر رها شد و روی این اصل با واحد های دیگر به منطقه جنوب نیامد. یعنی مستقیما

 28( در جنوب را به لشکر 0۲1هایش )گردان قادر به منطقه مریوان آمد. البته یکی از گردان

کند.  شرکت جنوب بیاید نتوانست در عملیات قادرمامور کرده بودند. این گردان تا رها شود و از 

هم نتوانست در عملیات قادر شرکت کند، زیرا به  ۲توپخانه کمک مستقیم تیپ  ۲01گردان 

 در توانست رها شود. سرانجام این دو گردان بگیر بود و نمیمامور و در جنوب در 82لشکر 
ً
عدا

 مریوان به یگان سازمانی خود ملحق شدند. 

 9در منطقه والفجر  25استقرار یگانهای لشکر 

در این وضعیت، واحدهای لشکر زاهدان را که در منطقه دره میانه، شیخ لطیف، شیخ      

ر کردیم. از سه گردان تیپ، گردان را هم مستق ۲بودند، تعویض کردیم.  بنابراین تیپ  گزنشین

به فرماندهی سروان اوج روی تپه میشوالن در شمال شیخ لطیف و در این محدوده، گردان  002

وان به فرماندهی سر  0۲1فرمانده آن بود، در دره میانه و گردان  که سروان غالمعلی امیری 008

 را در شیخ گزنشین مستقر کردیم.  اکبر پسندی

  بود که با سروان اکبر پسندی در شروع عملیات پدافندی، فرمانده گردان سروان حمزه تقوی     
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 شوالن مستقر بود، تپهاز منطقه کانی مانگا تا منتهی الیه راست تپه می ۲تعویض شد. تیپ 

ای میشوالن سمت راستش هزار قله یا حلوان قرار داشت که در آنجا نیروی زیادی نبود، منطقه

های بلوط بود. برای همین هم اسم آن را هزار قله گذاشته بودند، کوهستانی و پوشیده از جنگل

کارهای کهودنداصری از نیروهای سپاه آنجا بهای متعدد و پوشیده از درخت بود، عنقله

دادند. پشتیبانی غذایی و تدارکات آنها با ما بود. البته دقیق بانی انجام میاطالعاتی و دیده

 کردند، و به احتمال زیاد با قرارگاه حمزهدانم برای کدام واحد اطالعاتی سپاه کار مینمی

 در ارتباط بودند.  سیدالشهداء سپاه پاسداران

ها را که از های کمک مستقیم تیپدر منطقه سرزمینی خودش بود، گردان 28چون لشکر       

های مربوطه واگذار کردیم. در آمده بودند، دوباره به منطقه عملیاتی تیپ منطقه عملیات قادر

های توپخانه کمک مستقیم نیز هر کجا که بروند، گردانها گونه است که تیپارتش روش  این

 ۲28، گردان در منطقه مریوان ۲1رود، قباًل هم در زمان مسئولیت لشکر همراهشان می

طور که م م لشکر در مریوان مانده بودند. همان 0۲1توپخانه   ۲08م م و گردان  022توپخانه  

مامور بود. وقتی آن گردان را رها کردند و به منطقه  82توپخانه به لشکر  ۲01گفته شد گردان 

 ۲مستقر شد، زیرا که کمک مستقیم تیپ  آمد، در مواضع چاله خزینه و غرب شیخ گزنشین

را آنجا مستقر کردیم که کمک  ۲هدان را تعویض نمودیم، تیپ بود. بعد از اینکه نیروهای لشکر زا

تر که درون منطقه بود، دقیق ۲01توپخانه بود. فرمانده گردان   ۲01مستقیم آن، این گردان 

واستند خزیاد بود، مجبور بودند و می کار کرد، فشار دشمن در منطقه فاوتواند بگوید که چهمی

 های دیگر درقسیم کرده و فشار نیروهای  عراق را از منطقه جنوب، به جبههنیروهای عراق را ت

 شمال غرب و غرب منتقل نمایند.

 احداث جاده توسط جهاد سازندگی

ده در حال احداث جا های ما در خط مستقر شدند، واحدهای جهاد سازندگیکه یگانوقتی      

در شمال ارتفاع لری زیر شیخ شلخان احداث کنند،  ایجادهکه نطقه بودند، ازجمله آمدنددر م

ساخته بودند، جاده  0برای عملیات والفجر  بیمارستان الله حمره که قباًل داخل شیلر از منطقه

 لری احداثرا به طرف غرب ادامه دادند. یعنی جاده در دره بین ارتفاعات شیخ شلخان و شمال 

برقرار گردید تا جهاد بتواند جاده را احداث کند. اکثر  28کردند که تأمین آن توسط لشکر می
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خواستند احداث کنند. تأمین و اقدامات و هماهنگی می 8هایی که برای عملیات والفجر جاده

اآلن جاده عبور همیشگی و  ها نیاز منطقه بوده،دادند. این جادهانجام می 28آن را با لشکر 

 اث این جاده تأمین گذاشته بودیم.ما در اینجا برای احد اند.شده

 های نزاجاتیبانیو پش 9آگاهی از عملیات والفجر 

د، سپاه بو که آن موقع فرمانده قرارگاه حمزه کم متوجه شدیم که به سردار ایزدیکم       

قرارگاه ، فرمانده اند. جناب سرهنگ حسام هاشمیرا داده 8مأموریت اجرای عملیات والفجر 

های یگان، توپخانه، زهوانیروتوسط ه بود که نیروهای ارتش آمد هم به مریوان غربشمال

های عمل کننده کمک کند. قبل از های در خط به یگانهماهنگی یگانمچنین ه زمینی و

بینی کردیم که ممکن است از ارتش واحدهایی به اینکه عملیات بخواهد شروع شود، پیش

هوابرد که دستور دادند از منطقه 22،  تیپ 77سمت منطقه مریوان اعزام کنند. ازجمله،  لشکر 

هم که از قبل  28هوابرد هم آمدند و لشکر  22و تیپ  77منطقه  بیایند. لشکر  جنوب به این

 00هم وارد منطقه شده بود. از گروه  70در منطقه حضور داشت. در ابتدا گردان تکاور لشکر 

های توپخانه را طوری مستقر کردیم که منطقه دند، یگانهم واحدهای توپخانه آور  توپخانه

 را پوشش آتش دهند.   8والفجر 

رارگاه قبینی کرده بودیم و واحدهای توپخانه را مستقر کردیم، قبل از شروع عملیات پیش     

ار کرد که از نزدیک هم، یک قرارگاه در دامنه میشوالن در منطقه چاله خزینه برقر  غربشمال

جانشین قرارگاه و سایر عناصر ستادی در  بتواند کمک کند. آن موقع سرهنگ علی سنجابی

در منطقه حضور  ، سرهنگ سید حسام هاشمیغربقرارگاه شمالمنطقه بودند. فرماندهی 

   دادند.های الزم را انجام میداشته و پشتیبانی

عنوان که چند روزی بهدستور دادند من به فرمانده قرارگاه شمالغرب جناب سرهنگ هاشمی     

های آنها را نسبت به ارتش همکاری نمایم و بتوانیم نیازمندی کننده با سردار ایزدیهماهنگ

طرف کنیم، یا حداقل در جریان روند عملیات باشیم. چون مسئولیت نگهداری تا حدودی بر 

 بود که بتوانیم آن خط را نگهداری کنیم. 28خط پدافند در آن محدوده با لشکر 

 اجرای عملیات و نیروهای سپاه 

 هایی از عملیات انجام گرفت. سپاه هم واحدهای تازه تشکیل را آورده بود. ازجمله، واحد
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در خصوص  واحدهای سپاه بگویم  که سابقه طوالنی لرستان.  مشهد و بسیج هایبچه

زمان  اند و در آنتشکیل و تأسیس نداشتند، واحدهایی هستند که در زمان جنگ تشکیل شده

 
ً
 گذشت. واحدهایی هم که تجربه پیداکرده بودند، در منطقه فاوسال از عمر آنها می 0-۲تقریبا

های جدیدی که سپاه سازماندهی کرده بود، واحدهایی بودند ها و تیپبکارگرفته بودند. گردان

ه های قبلی گرفتکه سابقه زیادی نداشتند. ممکن است فرمانده گردان و گروهان را از یگان

مان هدار سپاه را در دهی کنند و نیروهای تجربهباشند، ولی مجبور بودند از این نیروها سازمان

م دار هبه کار بگیرند.  البته ممکن بود در لحظات سخت از واحدهای استخوان 8منطقه والفجر 

 سرعت به اینجا بیاورند تا عملیات انجام دهد و برگردند. واحدهایی را به

ت گذشسپاه کارش این بود که عملیات را انجام داده و در خاتمه عملیات، چند روزی که می       

  یگانداده و از آن منطقه میتحویل ارتش منطقه را 
ً
های نیروی زمینی ارتش رفتند. معموال

 خط پدافندی را بر عهده داشتند.  مسئولیت

مله از ج، ی عمل کننده، چند هدف را گرفتندها، در ابتدا یگان8در آغاز عملیات والفجر 

 که  خالنو ممی ارتفاعات موبرا
ً
یکی دو روز هم در آنجا مستقر بودند. به آن صورت نیرویی تقریبا

که بتواند تحکیم و سازماندهی پدافند کند، نداشتند. در اینجا از ارتش کمک خواسته شد، 

هوابرد، یک تیپ از لشکر  22، تیپ  77خدا بیامرز شهید صیاد دستور شرکت دو تیپ از لشکر 

یک تیپ دیگر هم وارد کردند. خود جناب  77را صادر فرمودند. روی این اصل از لشکر  20

 70هم حضور داشت. هوابرد هم آمد. گردان تکاور لشکر  77فرمانده لشکر  سرهنگ صالحی

 هم حضور داشتند.  توپخانه 00ارومیه و واحد گروه 

در خصوص  هوابرد در حین عملیات، به سرعت به منطقه وارد شدند. 22و تیپ  77لشکر        

هایش را داشت.  در ای نداشت،  نهایت خمپاره انداز گردانها، هوابرد توپخانهآتش پشتیبانی

در منطقه شلمچه و  ش داشت و در عملیات فاونق 77هم چون، در جنوب لشکر  77مورد لشکر 

منطقه ای که باید عمل می کردند به آن مسئولیت داده بودند، چون لحظه حساس بود شهید 

صیاد دستور داد حرکت کنید و این دو تا تیپ را به باال کشید، این بود که برای پشتیبانی آتش 

پشتیبانی کردند و از گروه  28ک گرفت. یعنی واحدهای توپخانه لشکر کم 28از لشکر   77لشکر 

و توپخانه  توپخانه 00اینچ، اینها هم به ما کمک کردند. با کمک گروه  8مراغه مثل کاتیوشا یا  00
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له و قآتش پشتیبانی این منطقه را فراهم کردیم. نیروهای سپاه هم رفتند روی  28لشکری لشکر 

های ارتفاع، ولی چون نیرو نداشتند، عمل تحکیم هدف را نتوانستند انجام دهند. منطقه تپه

خواست داشت و نیروهای زیادی میها ادامه زیادی داشت و هرچه جلوترمی رفتی این تپه

 باید منطقه نیرو خور بود (. یعنی اگر می)
ً
ا به لشکر در آنج 7-2خواستند نیرو به کار گیرند تقریبا

پدافند نمایند. به این صورت نبود که با یک گردان یا دو گردان بشود  کار گیرند تا بتوانند آن خط را

خط پدافندی تشکیل داد. در این منطقه عراق پاتک کرد و با پاتک به تدریج به جلو آمد، یعنی 

، لشکر بچه
ً
های سپاه و نیروهای بسیجی که به جلو رفته بودند، به تدریج به عقب  آمدند. تقریبا

که در خط بودند، سعی کرد در مواضع شان بمانند و جلوی  ۲ی قبلی تیپ با همان واحدها 28

 دشمن را بگیرد.  

در عمل نیروهای سپاه و بسیج، تعویض شدند. اما خط جدیدی که گرفته و تثبیت کرده باشند 

روی تپه  ما که 002و سپس به ما تحویل دهند نبود. فقط ما در مواضع قبلی بودیم. چون گردان 

وارتا به چ به سمت میشوالن آمده بود و قباًل هم جاده پنجوین میشوالن بود و عراق از سمت چوارتا

دره میانه را بسته بود، منطقه  28کرد،چون ما در این محور بودیم  لشکر از همین مسیر عبور می

ی عراق از باال از چوارتا که جاده را گرفت و نیروی جدیدی که آورده میشوالن که ساقط شد، یعن

لطیف بود پاتک کند، تانک هم وارد کرده بود بعد آمد به جلو و باز ما توانستیم جلوی آنها را در شیخ

 طهم سقوط نکرد ما در خ بگیریم، ارتفاع لری در دست ما بود و سقوط نکرده و شیخ گزنشین

پدافندی تپه میشوالن آمدیم یک فاز عقب تر و در شیخ لطیف و دره میانه ماندیم و شیخ گزنشین 

هم بودیم و سازماندهی رزمی جدید کردیم ولی عراق چون نیروهای جدیدی از سایر مناطق به 

که لشکر  سلیمانیه 7منطقه آورده بود ، می خواست کمال استفاده را هم بکند به خصوص لشکر 

پیاده کوهستان و بومی منطقه بود، دنبال این بودند که از قبل شیخ گزنشین را بگیرند چون 

ه یعنی آن دیواره ک ،خواستند شیخ گزنشین را هم بگیرندمانگا هم دست عراق بود، و میکانی

راق ع بین دشت پنجوین به سمت سلیمانیه است، آمدند پس بگیرند و خط را جلوی ما ببندند. 

 همیشه در فکر این بود که این دیواره جلوی ما باشد. 

 4638ادامه حمله عراق در آغاز سال 

 نگزنشی، سر تحویل سال بود که نیروهای عراق به شیخ0۲72شب عید نوروز سال       
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بود و نیروهای تازه منتقل نکرده ز همه نیروهایش را به جنوب حمله کردند. چون عراق هنو 

نه در شیار زنگ غربقرارگاه شمالگزنشین حمله کرد. در آن زمان اشت، به شیخنفسی هم د

رس عراق قرار گرفته، آمد در بعد از اینکه دید چمک در تیر غربقرارگاه شمالبود، یعنی 

روز در چمک خود شهید صیاد هم حضور داشت رفت وضو بگیرد که گلوله عراقی زنگنه. یک

ثانیه  2ه سرویس بهداشتی خورد، ایشان وضو گرفته بود و  بیرون آمده بود. یعنی اگر ب

کرد گلوله به او خورده بود.  بعد از آن، قرارگاه چمک مرتب زیر گلوله بود یا عراق تاخیر می

رب غبان نفوذی داشت، یا باالخره نیروهایش نزدیک بودند. قرارگاه رده جلویی شمالدیده

است حرکت کرد و  در آنجا مستقر شد. در  سمت شیار زنگنه که زیر شیخ گزنشین از آنجا به

، 77واحدها را اداره و کمک می کرد. واحدهای مختلف لشکر  غربقرارگاه شمالاینجا باز 

 بود.  را به کار گرفته 28هوابرد و لشکر  22تیپ 

ما نیروها را آوردیم و بر روی لری مستقر کردیم و  ،از دست رفت وقتی که شیخ گزنشین      

شود یا به جلو بیاید، ولی عراق مایل بود که  اجازه ندادیم که عراق حتی وارد دشت پنجوین

ان خگا، شیخ گزنشین، شیخ شلمانکانی به سمت لری حرکت کند. یعنی خط پدافندی از

بود که عراق دنبال این خط بود.  در اینجا لری وسط خطش بود و دست ما بود و ما آنجا را 

رتفاع به ا غربقرارگاه شمالحفظ کردیم. به علت اشراف شیخ گزنشین به شیار زنگنه، 

سیران بند وصل کرده بودیم، انتقال  ای که از ساوجی بهممندآوا واقع در سمت شرق جاده

یافت. در آنجا واحدها را اداره می کرد و خط پدافندی را سازمان داد. واحدهای پدافندی 

مستقر شدند. پس از مدتی آن قرارگاه به منطقه سربراله کنار کوه مارو منتقل شد. یعنی از 

 بغرقرارگاه شمال آییم نزدیک کوخالن در آنجا مستقر شد.  این وضعیتساوجی که می

بود. قابل ذکر است، پس از  هم قرارگاه اصلیش در کنار دریاچه مریوان 28بود.  لشکر 

)شرق  مدتی، مسئولیت منطقه به قرارگاه رده جلویی مریوان واگذار شد که در کوالن

 ( مستقر بود.دریاچه زریوار

 شناسایی منطقه چگونگی

 در خصوص شناسایی منطقه عملیات توسط یگان های جدید الورود: تیپ هوابرد وقتی      

 تمام شد، در لحظات آخر عملیات بود که دستور داده شد که مواضع خود را  عملیات قادر

 هوابرد مواضع را تحویل نداده بودند که به  22بدهد. هنوز تیپ  70لشکر  0تحویل  تیپ
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 آنها گفتند به جنوب بروند.  

هوابرد به منطقه جنوب، با دستور تلفنی شهید صیاد و بنا بر نیاز  22بعد از ورود تیپ      

بیایند. این نبود که واحدهای تیپ  8منطقه مجبور شدند که مجددا به منطقه والفجر 

. منطقه را از قبل شناسایی و بررسی کنند که بتوانند دقیق کار کنند. البته تعارف را بیایند

 توجیه کلی بودند. یعنی 
ً
کنار بگذاریم، چون نیروهای ارتش از بس باال و پایین شدند، اکثرا

هوابرد در تمام مناطق مرزی و عملیاتی به کار گرفته شده بود، ولی اینکه بتوانند دقیق 

 ای هم نداشتند، چون  ما باید نیروند، وقت نبود. اینها در کار نیرو اثر دارد. چارهشناسایی کن

    .افزایش دادلشکر  22آن را به  لشکر داشت و 02-01اضافه می کردیم.  همانطور که عراق 

 چگونگی پشتیبانی آمادی

 کمک می 0از نظر پشتیبانی آمادی، پشتیبانی منطقه      
ً
ق تأثیرگذار، کرد. در مناطواقعا

نقاط آمادی دایر شده بود. از نظر مهمات مشکل نداشتیم، یا اگر مشکلی بود در سطح 

کلی مملکت بود. مثاًل ما در مورد گلوله کاتیوشا مشکل داشتیم یا کم داشتیم این یک چیز 

ک بینیم که روز آماد گذاشتند که یکلی بود.  یا اگر روز آماد پیش بینی کردیم در مدارک می

 ای نداشتیم و کاًل این مسائل بود.  مقدار محدود کنند، چاره

 غرب، سه دشمن در شمالهمکاری و عدم همکاری کردهای عراقی

ها تا یک حدودی دولت عراق، یکسری از این بارزانیدر مورد همکاری کردهای مخالف      

کردند. از آن طرف هم اکرادی  ا همکاری میبا ما همکاری داشتند و با نیروهای اطالعاتی م

کردند که از طایفه زیباری بودند. البته کاًل شرایط مناطق هم با عراقی ها همکاری می

کند این حالت را که چند وقت با این طرف و چند وقت با آن خود ایجاب میهب مرزی، خود

کلی ما در شمال  طرف باشند. این چیزی طبیعی است و در همه جا هم هست. و بطور

دشمن داشتیم، یکی عراق، یکی ضد  ۲غرب مسئله ضد انقالب داشتیم. در شمال غرب ما 

انقالب، یکی شرایط جوی، فقط هوای سرد نیست، بهمن، سیل، حرکت زمین یا ریزش 

د و کر غرب بود. در اثر بارندگی زیاد با حرکت خودرو جاده حرکت میسنگر، اینها در شمال

ها طبق اصول مهندسی نبود، رفت. شن هم می ریختیم و جادهمی ن فروخودرو در زمی

جاده نظامی بود. جو و طبیعت منطقه خودش برای ما مسئله ساز بود. کمک هایی هم 

 داشت ولی مسائلی این چنینی هم وجود داشت. 
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 خواهند عملیاتی انجام دهندگفتند که میمینما در صحنه بودیم اما به ما 

پ دوم محمد رضا سر آبادانی رئیس رکن دوم تیپ  سرتیسخنان 

 1سنندج 82سوم لشکر 

و جنوب غربی بانه  در پنجوین در منطقه مریوان 9عملیات والفجر         

ا مانگکانی -انجام شد. محور عملیاتی مناسب در آنجا محور پنجوین

های است که قابلیت گسترش یگان رف سیدصادق و سلیمانیهبه ط

 بزرگ و مانور را دارد.

از دامنه حلوان که معروف است به هزار  9اما از نظر مشخصات جغرافیایی، عملیات و الفجر       

و عدم وجود جاده در انجام شد. به علت ذوعارضه بودن زمین  قله و غرب لری به طرف چوارتا

دسترس، منطقه مناسبی برای انجام عملیات بزرگ نبود.  ولی در حد عملیات متوسط یعنی 

 به عنوان یکدر حد یک گردان و یا دو گردان و یا برای عملیات پارتیزانی مناسب بود. 
ً
 اصوال

 گذار باشد.  توانست تاثیر بر روی کل جنگ نمی گذارعملیات تاثیر 

.  گردان 311و  331، 331دارای سه گردان پیاده بود. گردان  سنندج 11لشکر  1تیپ         

و  در ارتفاعات شیخ گزنشین 311گردان ، در دره میانه 331گردان ، در کنار شیخ لطیف 331

مستقر بود. تیپ های  هم درپشت خاک ریزهای دشت پنجوین 11 گردان سوارزرهی لشکر 

 دیگر لشکر  در پنجوین  تا سورن مستقر بودند. 

زار هسپاه هم در سمت راست ما به صورت پایگاهی، در سمت راست شیخ لطیف )ارتفاعات       

 در آن جا استقرار داشت.  های کوچکقله( به صورت یگان

دادم، هیچ اطالعی از این ( را هم انجام می1،کار عملیات )رکن تیپ 1ه به عنوان رکن من ک      

خواهند بکنند، نداشتم و یا تبادل اطالعاتی با تیپ انجام نشده بود. ما تردد که اینها چه کار می

اما  زدیم که  عملیاتی در حال انجام است.دیدیم، حدس مینیروهای مردمی را در منطقه می

های احتمالی وسعت عملیات، اهداف عملیات و کمککه بیایند و هماهنگ کنند و این 

 پشتیبانی را از ما بخواهند انجام نشد. 

                                                           
 9/31/3193تاریخ مصاحبه -3
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با ما تیپ بودم هیچ هماهنگی در خصوص کار شناسایی  1و  1با  من که به عنوان رکن        

یشتر در آنجا مستقر بود بدادند.  فقط یگانی که انجام ندادند. یگان سپاه شناسایی را انجام می

های داد. این نوع یگانها که از سپاه در منطقه مستقر بودند، یگانکار شناسایی را انجام می

 ای نبودند.عمده

 به جلوی ارتفاعات میشوالن 112جابجایی گردان 

به منطقه آوردند، من زمان دقیقش یادم نیست.  9رها را برای عملیات والفجزمانی که  یگان      

روز قبل از عید بود که  31، در اسفند ماه، حدود یک هفته یا 9چند روز بعد از عملیات والفجر 

 331فرمانده تیپ به قرارگاه رده جلو آمده بود.  آنجا به فرمانده تیپ ماموریت دادند که گردان 

ای که ببرند، به منطقه اش حرکت دهد  و به جلوی ارتفاعات میشوالنفعلی را از محل استقرار

دهی مجدد، به اصطالح سپاه عملیات انجام داده بود و آنها را تعویض کنند، تا با سازمان

 ادامه دهند. عملیات را  به سمت چوارتا

را به منطقه بردم. شناسایی انجام دادند. موضوع را هم به فرمانده  331من فرمانده گردان       

 تیپ اطالع دادم.

روزی به مرخصی رفتم. بعد از مراجعه  1، 1در همان زمان  دست همسرم شکسته شده بود       

از مرخصی، رفتم ببینم وضعیت چگونه است. دیدم که یک سری تغییر و تحوالتی در منطقه  

 33مجدد به مواضع قبلیش برگشته و با واحدی از لشکر  331میشوالن انجام شده و گردان 

 تعویض شده است. 

 استقرار در منطقه عملیات انجام شدهو  55تیپ و  77ورود لشکر 

هوابرد از جنوب، بدون سالح های پشتیبانی و فقط با  55و تیپ  33در این وضعیت لشکر      

عنوان نیروهای استقراری در منطقه، سالح سبک به منطقه شمال غرب آورده شده بودند. به

اشغال شد. منطقه عملیات هنوز تثبیت نشده   33مواضع تثبیت نشده سپاه، توسط لشکر 

ای که سپاه تعویض شد، یعنی در حقیقت در منطقه 55هم با تیپ  33بود،  تازه آن واحد لشکر 

هوابرد مستقر شد.  چند روز بعد از خط پدافندی جدید،  55داد، تیپ عملیات انجام می

نیروهای سپاه هم که به اصطالح هدفشان این بود که عملیات آفندی  انجام دهند، و به همین 

آمدند و از آن منطقه عملیات خارج شدند، در منطقه  دلیل  عملیات تعویض انجام شد، به عقب
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دیگر هم عملیات انجام ندادند.  حاال جنوب بود یا هر چیز دیگر، باالخره از آن منطقه عملیاتی 

 به عقب آمدند و دیگر عملیاتی در آن منطقه انجام نشد. 

هیچ تغییری ایجاد  آن چه که من به خاطرم هست، اینها به طور کامل تا قبل از عید بود.      

نشد، ما هیچ عملیاتی را انجام ندادیم. هیچ کار مهندسی انجام نشده بود. امکانات مهندسی 

بود که در  11نیرو بیشتر در جنوب  مستقر بود. در شمالغرب، فقط یگان مهندسی لشکر 

واحدهای توپخانه لشکر ای که در آنجا بودند نگهداری محورها توان داشت. واحدهای توپخانه

توپخانه مراغه بود که به عنوان تقویت پشتیبانی 33گردان از گروه  1بود، یک یا  کردستان 11

 آتش در منطقه حضور داشتند. 

شان را، اعم از توپخانه کدام نیروهای پشتیبانیهایی که از جنوب آمدند، هیچاما واحد     

هم نیاورده بودند. به  را م م  سازمانی 311اندازهایی پیاده، خمپارههالشکری یا حتی گردان

بودند، در جنوب ماموریت داشتند، در نتیجه با  1عنوان اینکه آنها درگیر عملیات والفجر 

 یلی متری با خودشان آورده بودند.م 13اندازهای های سبک و حداکثر خمپارهسالح

 توسط عراق شیخ گزنشین تصرف ارتفاع

قبل از عید نیروهای خودی عملیاتی را انجام دادند که اول کار، یک مقدار   در منطقه چوارتا     

چوارتا مستقر شدند. درست شب عید شرقی نیروهای عراقی را به عقب راندند و در ارتفاعات 

 ای عراقی عملیات آفندی را با حجم عظیمی از آتش درنیروه 3115یعنی در روز اول سال

انجام دادند، همچنین از  مانگا به دره میانه و شیخ گزنشینواقع در منطقه کانی 1منطقه تیپ

که در آنجا نیز آتششان هم بسیار سنگین بود.  درمرحله  اول 55محور چوارتا به منطقه تیپ 

 کند و در منطقه شیخ گزنشین تا قسمتی از دره میانه را بگیرد.توانست مقداری پیشروی 

 عراق یک عملیات آفندی دیگر انجام داد       
ً
یک هفته بعد از آن، یا دو، سه روز بعدش، مجددا

وی خودی ر کرد که نیروهای مستقر شد. روی این اصل ایجاب می و روی ارتفاع شیخ گزنشین

 ستقر شوند.ارتفاع لری م

 فعالیت اکراد

در آن موقع فعالیت زیادی از اکراد مخالف ما در آن منطقه قابل مالحظه نبود که       

 بودند که در آنجا رفت و آمد می کردند ی دیگرهاو گرو و طالبانی بارزانیبگویم ولی افراد بخواهم
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کردیم هایی در منطقه داشتند. مثاًل همان موقع هم باز سعی مییتو  زیر نظر برادران سپاه فعال

 3115هایی در شب بود. اما در سال ها، در محورها کمتر حرکت کنیم، چون محدودیتکه شب

هدید یک تای نداشتند که به عنوان حظهها فعالیت قابل مال، ایندر منطقه پنچوین و مریوان

آن سال  غرب تهدید بودند. اما درها همیشه در منطقه شمالد. گروهکمهم به حساب بیای

 تهدیدشان چندان قابل مالحظه نبود. 

 حضور میدانی شهید صیاددر منطقه

آمده بود و گفت که می خواهم از  3115یک مرحله قبل از عید سال  شهید صیاد شیرازی      

 ایشان را همراهی کردم  تا مواضع گردان  331مواضع گردان 
ً
بازدید کنم. من خودم شخصا

را بازدید کنند. بعد برگشتند. مرحله دیگری که من با ایشان مالقات کردم، روز دوم یا سوم  331

بود.  دو روز یا سه روز بعد از عید، همان مرحله اول که عراق به منطقه  3115فروردین سال 

ها در تماس بودم  برای توجیه وضعیت با رئیس ین حمله کرده بود. چون من با یگانگزنششیخ

وقع و آنچه در منطقه رفتیم حضورشان که شرح ما جناب سرهنگ کامیاب 11رکن سوم لشکر 

 ساعتی در ای شاید نیماتفاق افتاده و وضعیت کلی موجود را تشریح کنیم. یک جلسه

چگونه است؟چون  خدمتشان بودیم. در مورد اینکه دشمن وضعیتش روی شیخ گزنشین

دوباره شیخ گزنشین را پس گرفته، که من خدمتشون عرض  55هایی بود که مثاًل تیپ گزارش

م اما خود ین هستیکردم که شیخ گزنشین باز پس گرفته نشده، ما روی ارتفاعات شیخ گزنش

شیخ گزنشین و ارتفاعات باال در دست دشمن است. ایشان البته نظرات بنده را قبول نکردند و 

ه گویم، من توضیح دادم کدلیل اینکه فکر کردند من به حساب عدم آشنایی به منطقه می هب

. ندوددر آنجا ب ما قبالً های ینش را، زیرا واحدشناسم، نقطه به نقطه و حتی زممنطقه را کامل می

ا شیخ گزینش ر ا همه حقایق آنطور نبود که هوابرد قسمتی از حقایق را گفته بود. ام 55تیپ 

عیت به شهید  صیاد این وض شناختند. منکامل گرفته باشند، زیرا اطالع کامل نداشتند و نمی

رهنگ سسپس یشان او ما از جلسه بیرون آمدیم.  . ایشان گفته  من را قبول نکردند،شرح دادمرا 

و  گرددمیفرستند که ایشان بربه منطقه می ولی یزدانی را جهت  صحت و سقم اظهارات من

 کند. های من را تایید میصحبت
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 پس از عقب نشینی یگانها ،محل استقرار

در  11ها جابه جا شد. مثاًل لشکر ، محل استقرار یگانآمدندبعد از اینکه واحدها به عقب       

مستقر شدیم.  مرزی مریوانم روی ارتفاعات مسعود و ارتفاعات لری مستقر شد و ما رفتی

ها مستقر شدند.  بعد از این جریان، ادامه تعویض هایی هم در قسمتی از دشت پنجوینواحد

اش تمام فروردین دیگر قضیه 35، 31کنمکشید. اما این عملیات فکر میتا اردیبهشت ماه طول

های دشمن هم جلویش گرفته شد و وضعیت در آنجا تثبیت شد.  بعد از آن، شده بود و تک

عراق تک کرد و قسمتی از  15ها آغاز شد چون عرض کردم شب اول فروردین تعویض یگان

 یک هفته شاید کمتر مجدد شیخ گزنشین
ً
 از همان منطقه تک کرد و باز پس گرفت و حدودا

ً
ا

 و دشت پنجوین مستقر شویم.  ادامه داد و منجر شد که ما روی ارتفاعات لری، در دهانه شیلر

های زرهی توسط عراق را در آن منطقه ندارم. یعنی چون من اطالعاتی درباره کاربرد یگان     

مقطع اطالعات چندانی ندارم، البته در های زرهی در آن کارم اطالعاتی بود، در مورد یگان

مراحل بعدی عملیات، تانک هم آوردند و اجرای تیر مستقیم کردند. اما در آن مقطع تانکی 

ستند با توانمسلط بودند. فرض کنید می نبود. چون اینجا در منطقه که جلوی شیخ گزنشین

آنجا مستقیم سنگرهای ما را بزنند و وقتی  داشتند از 311سالح های پشتیبانی اگر تفنگ 

آمدند روی ارتفاعات شیخ گز نشین مستقر شدند، به منطقه شیخ لطیف و دره میانه کاماًل 

 شد. نه تنها از مسیر پلمشرف و مسلط بودند. درنتیجه جاده تدارکاتی ما در عقب تهدید می

ای ما کاماًلدید داشتند و به سنگرهبه اصطالح نیروهای ما تهدید شد و از پشت نیز برسنگرهای 

 و مواضع ما را در شیخ لطیف و دره میانه از آن باال دید داشتند. در نتیجه حفظ نیروها در آنجا

روی این اصل با استقرار خط پدافندی روی ارتفاع لری ثبات  ،نه منطقی و نه قابل نگهداری بود

 منطقه تثبیت شد.

 شرایط نیروهای وارد شده به منطقه

 خسته و فرسوده شده بودند.        
ً
نیروهایی که ما از جنوب آورده بودیم،  نیروهایی بودند که واقعا

 311های پشتیبانی هم را کاًل در جنوب جا گذاشته بودند. یعنی حتی خمپاره انداز سالح

بودند من نمی دانم. و  1والفجر میلی متری گردان همراه نیاورده بودند. حاال در گیر عملیات 

در نتیجه ما  آتش پشتیبانی نداشتیم. نیروهایی خسته و نا آشنا به منطقه آمده بودند. وقتی 
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دشمن شیخ گز نشین را گرفته بود، دو منطقه دره میانه و شیخ لطیف حتی اگر نفر حرکت 

ند و در آنجا دوام بیاور  توانستند ببینند و بزنند. این هست که قادر نبودندکرد از باال میمی

بمانند. از نظر نظامی ناچار بودند عقب نشینی کنند و دشمن هم توان خودش را در آنجا تقویت 

 توانست هر کاری انجام بدهد.کرده بود و می

لیفش ها تکو به هم ریختن وضعیت کاربرد یگاناین عملیات به علت عدم هماهنگی در ابتدا       

یات آفندی را بدون هماهنگی با ارتش آغاز کرد و همچنین نیرو هم کم مشخص نبود. سپاه عمل

های پشتیبانی هم به منطقه نیامده و خود همه اینها یک آورده بودند، منطقه هم ناآشنا و سالح

ل از های ما، تا قبسردرگمی را برای مسئولین اصلی تصمیم گیرنده به وجود آورده بود. یگان

سال بود که به خوبی اقدامات پدافندی و مقاومت 1ام شود، بیش از آن در منطقه عملیات انج

انجام داده بودند و هر گونه حرکت آنها را به اصطالح سرکوب کرده بودندو مواضع کاماًل تثبیت 

ها کاماًل آماده بودند، اما وقتی که وضعیت منطقه در یک قسمتی به هم خورد شده بود. یگان

رفتند، منطقه  آسیب پذیر شد و  ه شدند و  به سمت چوارتاو نیروهای جدیدی وارد منطق

نیروهای ما یکی دو هفته در همان مواضعشان مقاومت کردند، اما خوب پشتیبانی آتش نبود، 

های دشمن را از آن طرف هم دشمن با تمام امکانات وارد نبرد شده بود و موفق نشدند که تک

ها همه در یک وضعیت مناسب روحی نبودند، مثاًل من خودم وقتی دفع کنند. سربازان گردان

های خیلی شجاعی هستند خوب هم به دیدم بچه ،آوردمباال  55که یک واحدی را از تیپ 

اصطالح با دشمن درگیر شدند.  و لیکن دشمن باال مسلط شده بود و وقتی که یکی دو نفر از 

یا  1ژامکان رفتن به سمت دشمن نبود. اینها بایستی با تفنگ اینها را مجروح شدند دیگر 

باال  رفتند باال، اما دشمن ازکردند و میکالشینکف یا حداکثر تیربار ،حمالت دشمن را دفع می

کسری ی ای کهتوانستند بکنند. مجبورشدیم در یک نقطهبر ما مسلط بود و هیچ کاری نمی

 مقاومت کردند شوند و مواضع از قبل بود  مستقر 
ً
از آمدن دشمن جلوگیری کنند. اینها حقیقتا

 311مقاومت خوبی انجام داد اما نوک اصلی تک دشمن در منطقه گردان  331یا همین گردان 

 حس   331و 
ً
 فشار زیاد بود، من خودم دقیقا

ً
بود و اینها فشارهای زیادی را تحمل کردند.  واقعا

زد، همین طور قدم به قدم در مواضع خودی فرود انداز که میخمپارهکردم. دشمن آتش 

 مجبور هستید برای حفظ نیروها،آمد. وقتی که فشار دشمن خیلی زیاد میمی
ً
 شود اجبارا
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 نیروها را تغییر موضع بدهید.

 ناخواسته وارد یک کار انجام شده دیگران شدیم

گرفتیم. یعنی ناخواسته و به اصطالح، یک کاری در حقیقت ما در یک عمل انجام شده قرار       

 ارتش را وارد آن مرحله
ً
ای کردند که نه پیش بینی  کرده بود و نه را سپاه شروع کرد و بعد اجبارا

کنید با هماهنگیش را انجام داده بود. چون وقتی شما پیش بینی اجرای عملیات را نمی

که باز حتی در تعویض هم ارتش را فریب گویم شوید و میمشکالت بسیار زیادی مواجه می

دادند. به دلیل اینکه ابراز داشتند که ما می خواهیم نیروهای ارتش اینجا مستقر بشود و  ما 

ها را جمع کردند و از منطقه خارج عملیات آفندی انجام دهیم. اما چنین چیزی نشد. نیرو

دم، در ارتباط با آنها بودم بیان کر  که یاین مسئله با مسئولینخصوص کردند. من خودم بارها در 

 برند.خواهند عملیات انجام دهند، چرا نیروها را عقب میگفتم اگر اینها می

 کمکهای مردمی و تدارکات یگانها در سپاه و نزاجا

دیدیم ظر تغذیه، در آنجا میها برای ارتش مشکل شده بود. از ندر آن زمان، تدارک یگان      

های مردمی آوردند. آن جا آنقدر کمکهای مردمی مین طور کمکهای سپاهی همیواحد

ا ماند.  اوایل در روحیه سربازهریختند که دیگر قابل استفاده هم نبود. اما سرباز ما گرسنه می

تاثیر بسیار منفی داشت. ما در طول جنگ از این مشکالت بسیار داشتیم. حاال به هر دلیلی، 

های مردمی بخصوص بعد از سال سوم و چهارم جنگ کمکدلیل خاصی شاید نباشد. شاید 

 15 لرفت. سارفت تا به سوی ارتش. خیلی کم به سوی ارتش میبیشتر به سوی سپاه می

ها این وضعیت را حس و این مسئله را بیان می کردند. نیروهای وضعیت خیلی بدتر شد.  سرباز 

حالی ما در ماه یک جیره دسر هم  کردند. درسپاه در برگشت  کمپوت برای سربازان پرت می

 نداشتیم که به سربازها بدهیم. 

 فعالیت های هوایی خودی و دشمن

. اه، هوانیروز کرمانشخیلی فعالیت داشت. هوانیروز مستقر در سقز در این عملیات هوانیروز     

پررنگی نداشت ولی در تامین هوایی و حمل مجروح نیروی هوایی هم گرچه عملیات رزمی 

کمک موثری داشت. هواپیماهای سبک عراق به اصطالح هواپیماهای تک نفره یا ملخ دار آنها 

خیلی موثر بودند. آنجا عملیات انجام می دادند به طوری که حتی نزدیک بود خودروی فرمانده 
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ز افسران رکن سوم آن زمان، سرگرد لشکر را بزنند که خوشبختانه به کنارش زدند. یکی ا

آمد، به وسیله همان هواپیمای قهرمانی در آنجا مجروح شد. در همان مسیر که به جاده لری می

کردند، در خوب عملیات اجرا میدار عراقی خیلیدار عراقی مجروح شد. هواپیماهای ملخملخ

نطقه با توجه به گستردگی م ،تی رازدند، بخصوص جاده تدارکامیآمدند و رگبار ارتفاع پایین می

 نمود، ولی جوابگوی کلی نبود.میعملیات، سیستم پدافند هوایی در حد وسیع اقدام 

 تشخیص و جدی گرفتن دشمن در موقعیت منطقه عملیات

هیچ هدفی دست به دست  9های ارتش تا قبل از عملیات والفجر ، در یگاندر منطقه مریوان     

هایی را ابتدا باز پس گرفتیم ولی نتوانستیم به اصطالح قسمت 9. ولی در عملیات والفجر نشد

کرد و از عوارض حساس را پس بگیریم. قسمت هایی را پس گرفتیم مجدد عراق تک می

کردند که گرفت. دشمن برنامه ریزی کرده بود.  چون آنها هم احساس تهدید میدستمان می

بروند، از نظر تبلیغاتی  خیلی مٌوثر می شد، این بود  به سلیمانیه چوارتا اگر نیروهای ایرانی از

که امکانات زیادی را پای کار آورده بودند تا بتوانند این تهدید را دفع کنند.  یکی از تهدیدهای 

توانست صلی محور  میهمیشگی آن منطقه  ارتفاع شیخ گز نشین و دره میانه بود، چون مسیر ا

تصرف  1آنجا باشد. لذا توان زیادی به کار گرفت تا آنجا را باز پس بگیرد که در عملیات والفجر 

و غیره  55و تیپ  33لشکر کرده بودیم. در منطقه چوارتا و میشوالن چند دفعه ارتفاعات  بین 

 دست به دست شد. 

 77شکر لوضعیت استقرار 

ای که سپاه عمل کرده برای استقرار در همان منطقه 33وارد منطقه شد، لشکر  33لشکر      

بود آمد، ما تا شب عید درست در مواضع خودمان مستقر بودیم. بدون اینکه حتی یک هدفی 

ها یک مقدار دار  عقب رفت و توجهها آمدند، عراق یک مقجابجا شود. و بعد از اینکه این واحد

به آن سمت رفت. عراق از این طرف نیروهایش را متمرکز کرد و تک را انجام داد. یعنی عراق 

متوجه شد که اگر بتواند ارتفاعات شیخ گز نشین را بگیرد، خود به خود آن منطقه در اختیارش 

 گیرد.  قرار می

مسلط بود.  از همه نظر؛ از  در جنوب لری، و به رود قزلچه تا چوارتا ارتفاع شیخ گزنشین      

اش را از اینجا قطع توانست در آنجا هر واحدی که آن طرف مستقر بود عقبهنظر دید و تیر  می
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کند. این است که تمرکز اصلی تک آنها این سمت بود. حاال از چوارتا هم آمد ولی تمرکز اصلی 

و  دره میانه، به شیخ  نشینبود.  بخصوص ارتفاعات شیخ گز 11لشکر  1ا روی منطقه تیپ آنه

لطیف هم زیاد کاری نداشت. چون جلوی آن ارتفاعات بلندی بود. اصاًل چیزی نبود که برای 

یکی ی موقعیت استراتژحفظ منطقه دره میانه روی شیخ لطیف مستقر شده باشد. از نظر نظام

و تاکتیکی نداشت. موقعیت تاکتیکی، موقعیت شیخ گز نشین و دره میانه بود. عراق تک اصلی 

ستوان  311گردان  1خود را گذاشت روی آنها  و همان شب اول  تک عراق، فرمانده گروهان 

تحت فشار به عقب آمد. سادات شریفی در ارتفاعات شیخ گز نشین شهید شد و گروهان او 

هایی که ما با واحد های دیگر انجام دادیم موفق نشدیم شیخ گز نشین را باز پس بگیریم. پاتک

شود. با گروهان تکاور که پاتک کنیم،که دیدیم نمی 11خواستیم  با گردان سوار زرهی لشکر 

یک   ،ن عملیاتی نیروی زمینی هم شد(وکه بعدها معابود ) ده گروهانش ستوان نبی زادهفرمان

یک بار پاتک کرد ولی موفق  311مرحله هم او روی ارتفاعات شیخ گز نشین و از منطقه گردان 

 نشد باز پس بگیرد.

در منطقه  33سخت تر از همه، همان لحظه ای بود که وقتی من وضعیت را به قرارگاه لشکر       

رش دادم و گفتم که ماندن در این وضعیت  به سود ما نیست و به ضرر عملیاتی میشوالن گزا

 متمرکز کنید، ارتفاعات را باز پس بگیریم و 
ً
ماست و شما باید تصمیم بگیرید. یا نیروها را سریعا

ه دنیا ها به سر ما آمد. در آن لحظیا عقب نشینی کنیم. آنها نپذیرفتند تا اینکه آن پیش بینی

کردم که قبول نکردند انجام شد. دیدم درست آن چیزی که پیش بینی میروی سر من خراب 

شد.  باز تحت فشار بسیار شدید دشمن قرار گرفتیم که دیگر نگهداری سرباز در مواضع امکان 

رفتیم از این ارتفاع به ساعت  و یا بیشتر، غذا نخوردیم. می11پذیر نبود. ما در طول این مدت 

بردیم، جنگ و درگیری است. این وضعیت  بیشترین آن یگان را باالمیآن ارتفاع، این یگان و 

 من گذاشت و هنوز در خاطرم هست.  اثر را روی روان 

 ها ناخوش استتمام خاطره

 آمدیم که ماشین ما چپ کرد آید. پس از فشار دشمن به عقب میای که به ذهنم میخاطره     

ادیم افتچون اگر به سمت پایین چپ می کرد، می و  خوشبختانه به سمت باالی جاده چپ کرد

ردیم. از در جیپ  بیرون آمدیم. دو نفری سعی کردیم ماشین را برگردانیم و مُ در رودخانه و می
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پ را گوییم بیایند وجیشود. گفتم صرف نظر کن برویم، بعد میراه را ادامه بدهیم. دیدیم نمی

ی ادامه لری، به نام شاخ نانشکنه، بود. آنجا تپه بیاورند. چون پاسگاه ما آن طرف قزلچه روی

ته کردند و آوردند. از این خاطرات زیاد است ولی هیچ کدام ورفتیم و شب فرستادیم جیپ را سر

 بیند ناخوشخوش نیست، و تمام آنها ناخوش است. از ابتدا تا انتهایش را انسان وقتی می

در صحنه هستید و منطقه مشخص است، و  شود، و ناخوشی آن، بیشتر آنجاست که شمامی

یگانی از سپاه که می خواهد آنجا عمل کند، نمی آید تا با شما هماهنگی کند و شما را در 

 جریان قرار دهد که چه اتفاقی قرار است بیفتد.
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 و ارتباط آنان با نیروهای ایران عراق در کردستان دو گروه عمده دموکرات و طالبانی

 سنندج 82لشکر ، افسر اطالعات نوشته سروان پریازانی

عراق دو گروه عمده ُکرد فعال بودند یکی گروه پارت دموکرات کردستان عراق  در کردستان

میالدی قدرت برتر  0872ها که مرکز آنها در استان اربیل عراق بود و تا سال  به رهبری بارزانی

حزب و دموکراسی نبود و عشیره بودند.  ،گروههای ُکرد مخالف عراق بودند. سبک این گروه

 سران بارزانی که از شیوخ فرقه نقشبندیه بودند بر این گروه ریاست شیخوخیت داشتند. 

و  کردآن را رهبری می عراق بود که جالل طالبانی کردستاندیگری به نام اتحاد میهنی 

ا قلمرو ر  های دیالی و کرکوک و سلیمانیهچون خود از اهالی طالبان از توابع کرکوک بود، استان

خاسته بود و این مبارزه تا زمانی که حزب به مبارزه بر با بارزانی 0۲0۲خود می دانست. از سال 

 بعث در قدرت بود بین این دو گروه بر سر قلمرو ادامه داشت. 

شکست خورده، خود به امریکا رفت و  بارزانی ،بین ایران و عراق 0872پس از معاهده 

وریه پناه به س ،جایی نداشت گراو چپکه سوسیالیست بود  نفراتش به ایران آمدند، اما طالبانی

زیرا سوریه از نظر مرام بعثی با عراق اختالف نظر داشت و طالبانی را برای مبادای خود نگه  ،برد

 داشت. 

 یطالبان ،پس از استقرار جمهوری اسالمی ایران در ایران و آغاز تنش های بین ایران و عراق

عراق رفت و مقادیری سالح نیز از ایران به او  از سردشت به کردستاناز سوریه به ایران آمد و 

 ها مبارزه کند. داده شد که در کردستان عراق با بعثی

ها نیز پس از تنش بین ایران و عراق به مرزهای ایران نزدیک شدند و با پاره کردن  بارزانی

سالح گرفته و با عراق وارد درگیری توسط صدام،  0۲28یور الجزایر در شهر 0872معاهده 

آنها حق فعالیت علیه عراق در خاک ایران را نداشتند اما خود  ،زیرا برابر این معاهده .شدند

الجزایر عماًل  0872عراق از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی قبل از پاره کردن معاهده 

پادگان مهاباد  0۲27ق بود که  در بیست و هفتم بهمن سال آن را زیر پا نهاده و  با تحریک عرا

 های سیاسی کرد  غارت شد.به وسیله گروه

 با ایران بود اما با توجه به فشارهای ایران بر عراق در سال دوم جنگ  0۲70تا سال طالبانی
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شاری ها ف که بارزانیالمقدس و سپس عملیات رمضان( از آنجا المبین و بیتهای فتحعملیات)

، پیرانشهر و بر عراق در شمال وارد کرده و در مرزهای تحت نظر ارتش در جوانرود، مریوان

 ،که سابقه دیرینه داشت عراق متوجه شد از اختالف بین بارزانی و طالبانی ،اشنویه بودند

یران ا لذا به وسیله قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان .جذب کند استفاده کرده و طالبانی را

و نوشیروان امین با واسطه گری سرهنگ عقره افسر اطالعات ارتش عراق در شهر قلعه دیزه با 

 هایی بین آنان صورت گرفت و به یک خودمختاری توافقی رسیدند. مالقات ،دولت عراق

و با  عراق تحویل  داده شد تا در کردستان مقادیری پول به طالبانی ده هزار قبضه اسلحه و

در  ،شعبیالکمک طاها یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق و رئیس سازمان جیش 

 01د حقوق کافی سبب ش .کردستان عراق نیز یگانهای جیش الشعبی الکردی تاسیس کنند

گردان برسد، خودمختاری طالبانی در  011به حدود  0۲70ود که تا سال گردان تامین ش

ب اند و جذبه خواست تاریخی خود رسیده ،کردستان عراق سبب شد که کردها احساس کنند

نیز انشعاب ایجاد شد و جذب خودمختاری عراق به  حتی در نیروهای بارزانی .طالبانی شدند

  .طالبانی شدندرهبری 

ها را به مرزهای غرب و کشور ما تصمیم گرفت که جنگ ،رمضانعملیات ناموفق بعد از 

و نیروهای ما در غرب و شمال غرب جنب و جوشی را آغاز کردند. در  .شمال غرب بکشاند

ی هاعراق شایع گردید که ایران می خواهد شهرهای کردستان عراق را اشغال و جبهه کردستان

طبیعی بود که سازمان اطالعات ارتش عراق و سازمان امن العام  .را به این منطقه بکشاند جنگ

این تبلیغات سبب جذب بیشتر  .) سازمان امنیت ملی عراق( عواملی در بین کردها داشت

طالبانی گروه های مسلح  ،گردید، حتی سبب شد ُکردها به دولت عراق و خودمختاری طالبانی

تحت حمایت خود بگیرند و توسط مال بختیار مسئول آموزش  ُکرد و غیر ُکرد مخالف ایران را 

های سبک نظامی اتحاد میهنی کردستان عراق تحت حمایت قرار گیرند و به صورت گردان

تجهیز شده به عنوان نیروی پوشش عراق در مرزها مستقر و به خمپاره انداز و مسلسل مجهز 

د رفتنت به دستگیری سوداگران ایرانی که برای معامالت به عراق میشوند و حتی مبادر

به  دستگیر و ،و اشخاصی را که از عراق قصد فرار و پناهندگی به ایران را داشتند ند.بپردازد

 حزب بعث تحویل نمایند. 
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ان و یک گردمجاهدین خلق و فداییان خلق فراری شده به عراق را سازماندهی کرد  طالبانی

دیزه به فرماندهی ابراهیم از مجاهدین خلق را در حوالی مرزهای پیرانشهر و قلعه هنفر  ۲11

عالوه بر ارتش عراق  0۲72تیر ماه سال  20در  2پس از عملیات والفجر  .ذاکری سازمان داد

د و حتی های کومله و دموکرات را سازماندهی کر هزار نفر از افراد تحت امر و گروه 02طالبانی 

پس  .نفره مجاهدین با نیروهای ما درگیر شدند ۲11در حاج عمران نیروهای  088۲در ارتفاع 

اما از نظر اقلیم  ،ها هنوز نیروی قابل مالحظه ای داشتند گرچه بارزانی ،از این عملیات

متی از استان نینوا یا همان بیل، دهوک و قسهای ارحرکاتشان محدود به استان کردستان

 موصل شد.

 ،داشت 2که وسعت بیشتری از  والفجر  0۲72مهرماه سال  27در  0در عملیات والفجر              

قبه در ع منطقه را تحت نظر داشتند که عوامل بارزانی ،در عقبه ارتش عراق نیروهای طالبانی

با  ،علیرغم این فعالیت ارتش عراق و طالبانی 28گرچه ما در لشکر  .ی نکندارتش عراق فعالیت

افسر چترباز و ستوان راهدار سرپرست عملیاتی بارزانی ها و با  راهنمایی سرگرد محمد صفایی

 بانی نفوذی ستوان همتی عقبهبا دیده، موفق شدیم 28اعزام ستوان همتی افسر توپخانه لشکر

ارتش عراق را در غرب کوه لری زیر آتش توپخانه دوربرد قرار داده و همزمان نیروهای بارزانی با 

 به ستون های خودرویی ارتش عراق حمله و صدماتی به آنان وارد آوردند.  7آرپی جی 

ر با به ظاه 0۲70ادامه داشت، اما در سال  0۲70و عراق تا اواخر سال  همکاری طالبانی

دولت عراق دچار اختالف شد و با درخواست از آقای منتظری حاضر به همکاری با ایران شد 

 ،چون قرائن و شواهد نشان دادند که تا آخرین روزهای جنگ ،که البته مسئله پر ابهامی است

طالبانی هم با عراق بود و هم با ایران، هدف از آن این بود که در صورت پیروزی هر یک از دو 

سرلشکر وفیق  ،در حلبچه 01ور منطقه نفوذش را از دست ندهد، حتی در عملیات والفجر کش

خواهیم ا میم .بود که بگویید مردم شهر را تخلیه کنند هالسامرایی برای طالبانی پیام فرستاد

 مولف سرلشکر وفیق السامرایی( ،بمباران کنیم.)ویرانی در دروازه های شرقی

خرازی از آقای توصیه  به تدریج و با ،تاسیس شده بود 0۲72سپاه در سال  قرارگاه رمضان       

در  ،و پس از پیوستن ظاهری طالبانی .متمایل شده بود فرماندهان سپاه در غرب به طالبانی

 تحت نظر قرارگاه رمضان قرار گرفت.  0۲70اواخر سال 
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 در نظر داشت که در کردستان 0والفجرو سپس  2پس از عملیات والفجر  سپاه پاسداران

را در نظر داشت که حرکتی به سوی  0عملیات های خود را وسعت دهد و منطقه والفجر

یک  ،به ایران موجب شد و گرایش طالبانی در فاو 8انجام دهد، اما عملیات والفجر سلیمانیه

منتها به جای توجه به دشت سید صادق از طریق  .انجام دهد 0عملیاتی در منطقه والفجر

شود نیروهای عراقی سبب  8همزمان با عملیات والفجرمتوجه شمال سلیمانیه گردد که  چوارتا

 یم کهفراخوانده نشوند که البته دیدگیر شده و به سوی منطقه فاو در شمال غرب زمین

 تصمیمی سراسر اشتباه بود.

این عملیات یک حرکت حساب نشده بود به یک تصمیم پر اشتباه و احساسی، زیرا این 

طقه وارد من به رهبری جالل طالبانی های اتحاد میهنی کردستاننیروها به امید وارد شدن گروه

 ،میلیون دینار از عراق 81ودند، در حالی که به ما خبر رسیده بود که طالبانی با گرفتن شده ب

ه خبر را ب هزار نفر به منطقه حمله کند. 02به کمک ارتش عراق نیرو بسیج کرده و قرار است با 

 آنان دادیم، قبول نکردند.
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 3قسمت چهارم

 به روایت کتاب تنبیه متجاوز 9عملیات والفجر 

، تنبیه متجاوز، حسین اردستانی، مرکز 3برداشت از کتاب: تجزیه و تحلیل جنگ ایران وعراق

 809تا 918. ص 9323، چاپ سوم: 9331، تهران، مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران

 مقدمه

انجام شد، اما پیش از این، تصمیم  8اندکی بعد از عملیات والفجر  8با آن که عملیات والفجر 

منطقه  ،0۲70مطرح بود. حدود تابستان  این عملیات درمنطقه شمال سلیمانیه به انجام

 ها درباره آن،مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و پس از انجام گفت و گو و بررسی عمومی چوارتا

عملیات انجام شود. اما کمبود توان )با تاکید بر نیروی  در آن منطقه 0۲70ور مقرر شد، در شهری

و پیوستگی ارتفاعات مهم آن به یکدیگر مانع از انجام  انسانی( و گستردگی زمین منطقه

بار دیگر در تصمیمی نه چندان  ،عملیات در شهریور ماه شد. پس از پشت سرگذاردن این مقطع

  0۲72ت در بهار این عملیا ،قطعی مقرر شد
ً
انجام شود. اما با گذشت زمان، دیدگاه ها )عمدتا

)به فرماندهی  ۲و در پی اطالعات و اخباری که قرارگاه نجف  .دیدگاه فرمانده سپاه( تغییر کرد

( به فرمانده سپاه ارائه داد، وی مصمم شد که در فصل زمستان برادر شهید غالمرضا صالحی

 کرد:انجام شود. وی عنوان می 8لیات والفجر عم
 ))درغرب، دو سال از زمان عقب هستیم و باید آن را جبران کنیم.((

باید در زمستان فراهم می شد؛ زیرا با توجه به کمبود و  ،از این رو، مقدمات عملیات بهار

و از طرف ضعف توان و سازمان رزم خودی، عملیات در زمستان به توان کمتری نیاز داشت. 

دیگر، دشمن به طور جدی در جنوب درگیر بود. در هر صورت، مسئله کمبود توان خودی 

 همچنان مطرح بود.

 سرانجام، فرمانده سپاه تصمیم قطعی خود را مبنی بر انجام عملیات زمستانی در شمال 

 کی از حا یزان پیشرفت کار،اه نجف در مورد م، اعالم کرد. اما گزارش فرمانده قرارگسلیمانیه

ی  کار خیلی کند پیش می رود. حتی عنوان شد که یکی ،آن بود که به دلیل وجود مشکالت جو 

                                                           
 صادقی گویا 2انتخاب وتدوین: سرتیپ-1



 9یات والفجر/ عمل11

ر بود عملیات های والفجر ظاز نیروهای شناسایی یخ زده است. از این رو ، علی رغم آن که در ن

روز  01با فاصله  ،لیاتهم زمان انجام شوند، ولی پیش بینی می شد که این دو عم 8و والفجر 8

آغاز  8، عملیات والفجر 8روز پس از والفجر  00از یک دیگر، انجام بگیرند. و باالخره، با فاصله 

 شد.

 در استراتژی نظامی ایران و علل انتخاب منطقه 9هدف ها و جایگاه عملیات والفجر

د. هدف در چارچوب استراتژی عملیات محدود )یا متوسط( طراحی ش 8عملیات والفجر 

های این عملیات، آماده سازی عقبه، ایجاد زمینه های الزم برای ادامه عملیات در بهار آینده 

این امکان را به وجود  ،( و نزدیک شدن به هدف اصلی بود. آماده سازی عقبه0۲72)سال 

همواره  ،آورد که عملیات های بزرگ در جبهه شمال طراحی شود. زیرا عدم آمادگی عقبهمی

رفت. آخرین و مهم ترین دلیل ز موانع اصلی انجام عملیات بزرگ در آن جبهه به شمار مییکی ا

بود.  8انجام عملیات در این منطقه )در سطح کالن( تجزیه دشمن در جریان عملیات والفجر 

پیش بینی   و به دلیل .داشت 8این عامل، نقش بسیار مهمی در تسریع انجام عملیات والفجر 

 در منطقه ای که فاصله مکانی زیادی با جبهه فاو
ً
 فشارهای دشمن در جنوب، در نظر بود حتما

داشته باشد، عملیات دیگری صورت بگیرد تا دشمن با مشاهده از دست دادن مواضع مهم در 

ع له با شرو آن محور، برخی یگان های مستقر در جنوب را به آن منطقه منتقل کند. این مسئ

 8عملیات فاو و آغاز فشار های پر حجم دشمن، تشدید شد. از این رو، انجام عملیات والفجر 

 ضرورت بیشتری پیدا کرد. این عملیات دارای هدف های منطقه ای در غرب کشور نیز بود.

وجود ارتفاعات استراتژیک منطقه، همچون گامو، ناصر، کچل پیر، سارسیر و کاتو، اهمیت 

داشتند که تسلط رزمندگان اسالم بر هر یک ازآنها، موجب تسلط بر بخشی از منطقه  زیادی

شد. افزون بر این، محدود کردن عملیات ضد انقالب و منافقین در آن منطقه یکی دیگر از می

 به شمار می رفت. 8هدف های جانبی عملیات والفجر 

 موقعیت منطقه

 و منطقه چومان به شهرهای مریوان ه دره شیلربا دو جاده از دهان 8منطقه عمومی والفجر 

و بانه متصل می شود. این منطقه، کوهستانی و صعب العبور است؛ دارای زمستانی سخت و 

قلل برف گیر می باشد که تا مدتی پس از بهار نیز برف ها باقی هستند. این منطقه کوهستانی 

 و جنوبی تقسیم شده است.به سه قسمت شمالی، میانی 
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ه همراه ب بلندترین ارتفاعات منطقه، کچل پیر، ناصر و گامو هستند. ارتفاعات شاخ کوهان

 کانیان، روند.گامو،رت،هزاردو ارتفاع کجل وناصر،مهم ترین ارتفاعات جنوب منطقه به شمارمی

و ماماخالن، پلنگ  شمال هستند و ارتفاعات موبراسورکوه و حلوان، مهم ترین ارتفاعات محور 

 سور، و سارسیر در محور میانی قرار دارند.

 -2تنگه کاتو واقع در بین ارتفاعات کچل پیر و کاتو؛  -0منطقه دارای سه تنگه است: 

 تنگه ای واقع در کنار رودخانه گوگ سور. -۲ و پلنگ سور؛ واقع در میان ارتفاعات موبرا ایتنگه

رودخانه های اصلی این منطقه زاب صغیر و گوگ سور هستند که به ترتیب از شیبر و قزلچه، 

 سرچشمه می گیرند و منطقه را به سه محور میانی، شمالی و جنوبی تقسیم می کنند.

طقه است. شهر قلعه چوالن و شهر مهم ترین و شاخص ترین موقعیت در من شهر چوارتا

 ماووت نیز در این منطقه جلب توجه می کنند.

، ارتفاع مارسیه است که مانند چهار راهی، از آن مهم ترین موقعیت منطقه پس از چوارتا

 نقطه به هر طرف می توان مانور کرد.

 وضعیت دشمن

ان بسیار زیادی از ارتش عراق را مصروف خود کرد، تو ،در جبهه جنوب انجام عملیات فاو

آن منطقه و گاهی، نیروهایی که فاقد کیفیت  نیروهای ثابت ،لذا، در جبهه غرب، عراق بیشتر

رزمی در جنوب بودند در خط و احتیاط نگه می داشت. همچنان که جبهه خودی نیز در چنین 

 را در غرب مستقر می کرد. مواقعی، یگان های فرعی خود

متحمل شد، تا جایی که امکان  عالوه براین، به دلیل ضربه جبران ناپذیری که عراق در فاو

داشت، اکثر یگان هایش را از منطقه غرب به جنوب منتقل کرد و به طور کلی می توان گفت، 

یران در آن جبهه را نوعی نیروی چندانی در منطقه غرب وجود نداشت. ضمن آن که عملیات ا

 فریب و یا به قصد تجزیه خود می دانست.

 در مسئولیت سپاه یکم عراق قرار داشت. سپاه یکم در میان سپاه 8منطقه عملیاتی والفجر 

عراق وارد عمل می شد و  عراق دو ماموریتی بود؛ زیرا هم برای درگیری های داخلی کردستان

رزی می بایستی آمادگی عمل می داشت. به همین دلیل سازمان آن از هم برای درگیری م
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ویژگی خاصی برخوردار بود و از یگان های کماندویی مستقلی تشکیل شده بود تا برای هر دو 

 نوع ماموریت آمادگی داشته باشد.

در قلعه دیزه،  20یگان های سازمانی سپاه یکم عراق بودند. لشکر  ۲0و 27، 20سه لشکر 

مستقر بودند. این لشکر  8در منطقه عملیاتی والفجر  ۲0در دربندیخان و لشکر  27 لشکر

در  210در منطقه عمومی کاتو و تیپ  012را در اختیار داشت. تیپ  210و 012های تیپ

استقرار داشتند. همچنین، یک گردان کماندویی روی ارتفاعات کوهان  منطقه عمومی چوارتا

دند و بو دسته از آن در خط حضور داشتند و دو گردان تقویت نیز روی ارتفاعات ناصر بود که دو

دشمن نیز در منطقه مستقر  022روی ارتفاع کچل پیر نیرویی از دشمن حضور نداشت. تیپ 

 وبود. در مجموع، استعداد عراق در منطقه عملیاتی، سه تیپ منها بود که یک گردان زرهی 

در احتیاط بودند. عالوه بر این، عراق پس از شروع عملیات، با  27یک گردان کماندویی لشکر 

 کرد. منطقه را تقویت 27، 20، 21های نیروهای کماندویی لشکر 

علی رغم عدم حضور جدی دشمن در منطقه، خطوط دفاعی آن، دارای موانع و 

از وجود چنین موانعی اظهار شگفتی استحکامات الزم بود، به گونه ای که برخی فرماندهان 

 می کردند.

 طرح مانور

واجد پیوستگی جغرافیایی بود، به گونه ای که بر روی  ،منطقه انتخاب شده برای عملیات

یک مجموعه از ارتفاعات می بایست به طور هم زمان در یک حمله )با مراحل درگیری( عملیات 

د سازمان رزم جبهه خودی تعارض داشت؛ از صورت می گرفت، که این مسئله با توان و استعدا

نیازمند قابلیت الزم و حداقل تهدید  ،یک طرف انجام عملیات برای تجزیه دشمن از جنوب

برای دشمن بود و از طرف دیگر، برای دست یافتن به این مقصود، توان موجود کافی نبود. به 

ماندهان یگان های سازمانی ئه نظرات فراهر صورت، پس از بحث و گفت و گوهای فراوان و ار 

ن ، بسسپاه در غرب که دارای تجربه زیاد در آن جبهه بودند، مقرر شد، در منطقه عمومی چوارتا

و گامو عملیات انجام شود. این منطقه به دو بخش تقسیم شد: بخش اول از محور شیالت با 

 از محور هزار قله ) ارتفاعات حلوان(هدف تصرف از ارتفاعات منطقه عمومی چوارتا و بخش دوم 
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 با هدف تصرف مواضع دشمن در دامنه شرقی گامو و الحاق با نیروهای خودی روی ارتفاع بسن.

در سمت راست از محور بانه، فلش حمله ، از روستای چومان تا بسن بود. هدف آن بود که 

روی رودخانه مرزی، پایگاه روستای چومان از ضد انقالب پاک سازی شود و بعد از احداث پل بر 

 دشمن روی ارتفاع بسن تصرف شده و در آنجا خط پدافندی تشکیل شود.

این طرح با توان موجود تناسب نداشت، بدین خاطر بار دیگر، درباره آن بحث های زیادی 

 شد و سرانجام با تعدیلی که صورت گرفت، طرح مانور عملیات به شرح زیر تعیین گردید:

روی ارتفاعات کوخ نم نم تا شاخ کوهان عمل می شد که نهایت پیشروی در  در مرحله اول،

، ماماخالن و پلنگه سور بود. سمت راست کوخ نم نم بود. فلش اصلی؛ تصرف ارتفاعات موبرا

دو جناح چپ قله ناصر و یال های شاخ کوهان نیز به عنوان حداکثر پیش روی مشخص شدند. 

ه دوم، جناح راست عملیات می بایستی هم آهنگ با فلش اصلی به سمت ارتفاع در مرحل

سارسیر، برای تامین جناح عملیات پیشروی کرده و پس از پاکسازی دشمن و تثبیت منطقه، 

به پدافند بپردازد. فرض اصلی برای موفقیت جناح راست آن بود که روستای چومان از ضد 

کننده به طرف ارتفاع بسن پیشروی کند. فلش اصلی  سازی شده و یگان عملانقالب پاک

 عملیات پس از تصرف پلنگه سور، آزاد ساختن ارتفاع سارسیر بود.

واگذار شد که این قرارگاه با استعداد پنج سپاه جام عملیات به قرارگاه نجف مسئولیت ان

 را آغاز کرد. 8تیپ و یک گردان عملیات والفجر 

 شرح عملیات

با اعالم رمز به وسیله فرمانده  2۲:07ساعت  0۲70، در پنجم اسفند 8عملیات والفجر 

شروع شد. جناح چپ و راست به سرعت ماموریت خود را  قرارگاه نجف، برادر مصطفی ایزدی

 انجام دادند و عملکرد محور وسط نیز آن گونه که گزارش می شد، امیدوار کننده بود.

 اجرای عملیات در منطقه چومان؛  -0اموریت اصلی وجود داشت: در جناح راست دو م

پیشروی از هزار قله به سوی کوخ نم نم. ماموریت اول به دلیل وسعت منطقه و حضور ضد  -2

گونه انقالب و نیز عدم اجرای هم آهنگی های الزم انجام نشد، اما ماموریت دوم بدون هیچ

 من تصرف کوخ نم نم، ماموریت ایذایی خود راحادثه ای صورت گرفت و یگان عمل کننده ض
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 در شمال ارتفاع موبرا انجام داد.

در جناح چپ، در سمت ارتفاع ناصر، نیروها خیلی زود به هدف دست یافتند. این جناح با 

آن که صخره ای و دارای پرتگاه بود و دشمن نیز دورتادور پایگاه نگهبان گذارده و بر تنها راه باال 

 ابوالفضل 27ره ها تیربار قرار داده بود، اما با کار آمدی قابل تحسین تیپ رفتن روی صخ

)رزمندگان لرستان( تصرف شد. پس از آن، این یگان یال ارتفاع ناصر را تصرف کرد و با حضور 

 . درن، دشمن مجبور به تخلیه آنجا شدنیروهای خودی بر روی یال های مشرف بر ماماخال

صبح  0:۲1محور کوهان، به دلیل وسعت کمتر منطقه و عدم حضور جدی دشمن، تا ساعت 

 تمام هدف ها تصرف شد.

در محور اصلی )وسط( می بایست در مرحله اول، دو ارتفاع مهم موبرا و ماماخالن تصرف 

 شود. و محور موبرا به دو محور تقسیم شد که یکی از محورها بدون مشکل خاصی آزاد شد، اما

نیمه شب به  0:۲1آزاد سازی بخشی از محور دوم با مقاومت دشمن رو به رو شد و تا ساعت 

درازا کشید. با ادامه حمله در روز بعد، قله اصلی این ارتفاع نیز به تصرف درآمد. در محور 

ماماخالن کار نیروها قدری مشکل شد و تصرف این ارتفاع تا صبح روز بعد ادامه یافت، و باالخره 

تعویض فرمانده آن محور و تقویت نیروها، ماماخالن سقوط کرد. اما نیروها نسبت به ایجاد  با

خط پدافندی و تثبیت آن سستی می کردند و از طرف دیگر، فرماندهی عملیات نیز با توجه به 

عدم حضور دشمن و امکان ادامه عملیات و دست یابی به هدف های مهم منطقه، مصمم به 

  د،در جنوب گزارش ش د. به گونه ای که وقتی اوضاع به برادر محسن رضاییادامه پیشروی بو

 ایشان گفت:

 

 برویم.(( ))اگر دو تیپ یا لشکر در دست داشتیم، االن می توانستیم تا سلیمانیه

 ت:فرمانده قرارگاه نجف نیز چنین گف برادر ایزدی

 برسانیم.(( ))اگر به ما نیرو برسانند، می توانیم خودمان را روی ارتفاعات سلیمانیه

به هر ترتیب، برای ادامه عملیات، به نیروی جدید و بیشتری نیاز بود و از سوی دیگر، با 

من شنیروی جدید حفظ منطقه تصرف شده میسر نبود. به این دلیل، پس از آن که فشارهای د

کمی فروکش کرد، تصمیم گرفته شد یک یا دو یگان از این منطقه به غرب منتقل  در جبهه فاو
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فرماندهی را وادار کرد که با احتیاط و  ،اما احساس خطر جدی نسبت به تهدید فاو، شود

 ،وندر دوراندیشی بیشتری تصمیم بگیرد. از این رو، ابتدا قرار شد دو یگان از جنوب به غرب ب

اما پس از بحث و گفت و گوی بیشتر، این مسئله منتفی شد. در پی این تصمیم، برادرایزدی، 

فرمانده قرارگاه نجف پیشنهاد کرد که از نیروی ارتش استفاده شود. این پیشنهاد از طریق 

، فرمانده جنگ منتقل شد و سرهنگ صیاد رفسنجانی فرمانده کل سپاه به آقای هاشمی

، فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز بنا به دستور فرمانده جنگ به منطقه عملیاتی شیرازی

رفت و پس از صحبت با فرماندهان سپاه تصمیم گرفت یگان هایی از ارتش را به کمک  8والفجر

 آن جبهه بفرستند.

ی طاقت فرسا، مسئله دیگری بود که تالش وافری برای غلبه بر آن به وضعیت جوی و سرما

عمل آمد. به دلیل نبود امکانات کافی، بسیجی ها از سرما رنج می بردند و برای گرم کردن آنها 

 دست لباس گرم در دسترس بود. 0۲11تنها 

ه نیرویی کدر ادامه عملیات، مطابق طرح مانور باید ارتفاع پلنگه سور تصرف می شد اما 

فته و ماماخالن به کار ر  ر گرفته شده بود، در جریان تصرف ارتفاعات موبراظبرای این منظور در ن

بود. به تبع این وضع، امکان تصرف ارتفاع سارسیر نیز وجود نداشت. با تالش زیاد و گردآوری 

روی ارتفاع پلنگه سور وارد عمل شود و  ،شهید بروجردی 001توان موجود، مقرر شد که تیپ 

 آن را به طور کامل تصرف کند.

 در مرحله دوم با توجه به موقعیت مرحله اول، فرماندهان سپاه مصمم بودند، در هر صورت

ملیات متوقف نشود. اما کمبود نفرات مانع بزرگی بود. به هر تقدیر علی رغم آن که طبق طرح ع

مرحله دوم می بایست برای تصرف ارتفاع سارسیر عمل می شد، با صالح دید فرمانده  در

 قرارگاه نجف تصمیم گرفته شد روی ارتفاع کاتو عملیات انجام گیرد.

 قله ارتفاع کاتو با سقوط یکی دو سنگر دشمن به سرعت تصرف شد و پس از آن نیروها 

 ر جاده قلعه چوالن _ کاتو، امکان استفاده بایست به دامنه آن سرازیر شده و با تسلط بمی

 دشمن از این جاده را سلب می کردند.

 ،با روشن شدن هوا، دشمن به تدریج، نیرو وارد منطقه کرد و با اجرای آتش موجب شد
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نیروهای خودی کم کم از این ارتفاع عقب نشینی کنند. دشمن در این حال توانست نیمی از 

فرماندهان به فکر تثبیت مواضع به دست آمده افتاده  ،موجب شد قله را تصرف کند . این وضع

و از پیشروی بیشتر خودداری کنند. به این دلیل، جلسه ای تشکیل شد و خط های پدافندی 

 برای تثبیت و حفظ به این شرح به یگان ها سپرده شد.

)ع(؛ خط شاخ کوهان  ابوالفضل 27ویژه شهداء؛ خط ناصر به تیپ  022خط کاتو به تیپ 

؛ خط موبرا شهید بروجردی 001نبی اکرم )ص(؛ خط شیر ویژه و پلنگه سور به تیپ  8به تیپ 

بر روی ؛ تشکیل خط دوم پدافندی 70؛ خط کوخ نم نم به گردان تکاور لشکر قدس 012به تیپ 

 نیروی زمینی ارتش و همچنین تشکیل خط دوم پدافندی بر ماماخالن. 28ارتفاع موبرا به لشکر 

پس از آن که منطقه حالت تثبیت و آرامش به خود گرفت، قرارگاه نجف طرح تصرف ارتفاع 

ود و اشغال شتر بکچل پیر را پیگیری کرد. اهمیت این ارتفاع از تمام ارتفاعات منطقه بسیار بی

 جا پای مناسبی برای ادامه عملیات به شمار می رفت. ،آن

داشت و وجود ن با موفقیتی که به دست آمده بود، در واقع، مانعی برای رسیدن به سلیمانیه

نیروهای خودی به سادگی می توانستند تا ارتفاعات ))ازمر((، که مشرف به شهر سلیمانیه 

 و وی کنند.به بیان دیگر، با سقوط خط پدافندی عراق روی ارتفاعات موبرااست، پیشر 

ماماخالن، خط دفاعی شرق سلیمانیه فرو ریخته بود و در صورت حضور قوی نیروهای خودی 

با تکمیل هدف های تصرف شده بر  عقبه دشمن در دسترس قرار میگرفت.روی ارتفاع کاتو 

کاتو وتصرف ارتفاع سارسیر، این جبهه به طور کامل سقوط می کرد و تاسلیمانیه روی ارتفاع 

هیچ مانع نظامی وجود نداشت. تصرف ازمر و اشراف به شهر سلیمانیه، در شرایطی که شهر 

به دست رزمندگان اسالم سقوط کرده بود، بسیار مهم واستراتژیک تلقی می شد. برای این  فاو

وه بر توانایی های کلی وتجهیزاتی، تامین نیرو در قالب تیپ و لشکر، مهم ترین منظور، عال

مسئله بود. از این رو، از ارتش خواسته شد که جدی تر وارد صحنه شود و آنها نیز پذیرفتند. اما 

اصرار داشتند که فعالیت ها، مانند عملیات فتح المبین به صورت مشترک با سپاه عمل شود، 

جب از دست رفتن زمان شده بود. بنابراین، سپاه برای سرعت در انجام عملیات این مسئله مو

بار دیگر امکان آزاد کردن یکی دو یگان از جنوب را مطرح کرد و  8تکمیلی در منطقه والفجر 

اعزام  به آن منطقه ،حتی فرماندهان لشکر نصر و تیپ امام حسن )ع( را برای شناسایی و بررسی

موجب انصراف از این تصمیم شد. بدین ترتیب،  ،ر نگرانی از تهدید جبهه فاواما بار دیگ ،داشت

چگونگی کمک برادران ارتش دوباره مطرح گردید، و پس از برگزاری جلسات تصمیم گیری، 
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مقرر شد ارتش در تثبیت ارتفاع کاتو و کمک به خط پدافندی در محور های دیگر، و آزاد سازی 

 سارسیر مشارکت کند. 

ارتش، خط موبرا و پلنگه سور را تحویل گرفت و یک  77لشکر  ۲تیپ  0۲70اسفند  00در 

نیز خط سد کننده موبرا را دراختیار گرفت. همچنین، در این تاریخ خط  28گردان از لشکر 

ه از ارتش جمهوری اسالمی  70کوخ نم نم در دست گردان تکاور لشکر 
 
و یک گردان جندالل

)ع( هم  ابوالفضل 27سپاه بود. مسئولیت خط کاتو نیز به تیپ ویژه شهداء سپرده شد و تیپ 

 نیز در خط کوهان مستقر شد. خط کچل پیر _ ناصر را در اختیار گرفت . تیپ نبی اکرم

ت اوضاع، برای آینده برنامه ریزی می کرد، دشمن به در حالی که جبهه خودی ضمن تثبی

ارتفاع کچل پیر حمله ور شد و آن را تصرف کرد، که بالفاصله در حمله بعدی عقب رانده شد. 

و در  .اما با حمله مجدد دشمن که با تقویت نیرو و حجم آتش همراه بود، این ارتفاع سقوط کرد

دشمن افتاد. از این پس، به مدت یک هفته تحرک ادامه این حمله، ارتفاع ناصر نیز به دست 

 دشمن متوقف شد و برنامه تثبیت در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه عملیات، به دلیل کاهش چشم گیر توان سپاه، منطقه عملیاتی به نیروی زمینی 

ارتش تحویل گردید. و مقرر شد نیروهای سپاهی همچنان در خط بمانند تا سبب تقویت خطها 

ه به ک ند. این نیروها عبارت بودند از؛ تیپ قدس، تیپ شهید بروجردی و تیپ نبی اکرمشو

ترتیب در خط موبرا، پلنگه سور و سمت چپ ماماخالن هر یک با یک گروهان تحت امر نیروی 

 20زمینی ارتش قرار گرفتند و در مقابل، نیروی زمینی ارتش متعهد شد پس از یک فرصت 

ساعته )که دشمن حمله نکند( منطقه را به طور کامل تثبیت کند. به این ترتیب، در روزهای 

بعد یگان های ارتش با افزایش نیروهای خود در خط، یگان های سپاه را آزاد کردند مگر در 

 برخی مناطق حدود دو دسته در محورها باقی ماندند.

 را از سرگرفت و در حالی که منطقه به پس از هشت روز توقف، عراق بار دیگر حمالت خود 

ست مواضع از د طور کامل تثبیت نشده بود و نابسامانی زیادی به چشم می خورد، توانست

 داده را باز ستاند.
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 1پنجمقسمت 

 4631، سال رفسنجانی در کتاب کارنامه و خاطرات هاشمی 9عملیات والفجر 

 

 ، امید و دلواپسی، به اهتمام، سارا 0۲70، سال رفسنجانی برداشت از کتاب: کارنامه و خاطرات هاشمی

 0۲87الهوتی، تهران، نشر معارف انقالب،  

تلفنی اطالع داد که دیشب  دوستصبح زود آقای ]محسن [ رفیق :4631اسفند  3شنبه سه

به … ایم [ انجام شده و پیشرفت خوبی داشته 8]عراق [عملیات ]والفجر  در شرق سلیمانیه

[ صحبت کردم و آن را به عنوان انتقام 8قبل از دستور درباره عملیات ]والفجر … مجلس رفتم 

جلس و دستگاه قضایی و غیره و به های مدمان و جمعی از شخصیتوسقوط هواپیمایی خ

 در ،العمل، در خصوص قطعنامه ضعیف شورای امنیت معرفی کردم. در تنفسعنوان عکس

و  رفتند، شرکت کردیماز مقابل مجلس به جبهه می که لشکر فجر استان تهران ۲مراسم بدرقه 

 وزیر برای آنها صحبت کرد.نخست

شده شد، تمام اهداف عملیات شمال غرب تأمینظهر در دفتر با جبهه تماس گرفتم. معلوم 

و به هدف انتقام از شرارت بعث عراق  9اشد اسم عملیات را والفجرنو دشمن مقاومتی نشان نداده ب

 1 رستد.بف معرفی کنیم. از نیروی زمینی خواستم که یک تیپ برای ادامه عملیات به منطقه غرب

 رای پرداختن به امور جنگ در جلسه علنیولی ب م،به مجلس رفت :4631اسفند  1چهارشنبه 

شرکت نکردم. آقای یزدی جلسه را اداره کرد. در جبهه شمال نیروهای ما به پیشرفت و تحکیم 

جیب است. دهد و خیلی عالعمل و مقاومتی نشان نمیپرداختند. دشمن عکسمواضع می

 ای دارند و یا به خاطران مسئلهدر شمال هم نداده است. یا در خودش، تاکنون حتی خبر حمله

 دانند چه کنند و یا دارنداند که نمیدادهاند، آنچنان تعادل را ازدستشدیدی که خورده ضربات 

                                                           
 صادقی گویا 2انتخاب وتدوین: سرتیپ-1

و نیروی زمینی بوده و این مطلب  بدون مشورت قرارگاه شمالغرب در خواست یک تیپ برای ادامه عملیات منطقه غرب -1

گویای این امر است که آقایان تیپ مورد نظر را در نظر داشتند در خط پدافندی مستقر نمایند. یادداشتهای روزچهارشنبه 

گواهی بر تائید مطلب می باشد که تیپ مورد نظر ارتش برای تحکیم مواضع و حفظ خطوط  رفسنجانی آقای هاشمی

 سرتیپ سید حسام هاشمیپدافندی بوده است.
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ر و سپاه اختالف نظ باز هم بین صیاد شیرازی ،شوند... در شمالبرای حرکت دیگری آماده می

دهند. صیاد مایل نیست نیروهای دارند از دست می بروز کرده و مقداری از وقت و فرصت را

ارتش را تحت فرمان سپاه بگذارد و مایل هست که خودش مستقاًل عمل کند. عصر سرهنگ 

سپاه هم سیاست مخصوص خودش را دارد و مایل است  .آمد او را توجیه کردم صیاد شیرازی

 3قدرت نشان دهد.

ر ایم و دایم و تعدادی اسیر گرفتهای وارد کردهضربه : در منطقه فاو4631د اسفن 5پنجشنبه 

 ایم. عصر آقای ]علی[ شمخانیعراق پیشرفت کرده هم به طرف سلیمانیه 8منطقه والفجر 

شب اطالع دادند که اطالع داد که فشار دشمن روی یکی از ارتفاعات فتح شده زیاد است و 

از جبهه آمد و گزارش وضع جبهه را داد.  دوستفشار خنثی شده. آقای ]محسن[ رفیق

 مستحکم هستیم و نیروهای جدیدالورود کارسازند.

 ایم.از جبهه خبر دادند که در جبهه شمال پیشرفت داشته :4631اسفند  9جمعه 

ها خبر گرفتم، مسئله مهمی زود به مجلس و رفتم. از جبههصبح  :4631اسفند  42شنبه 

های جنوب و آمد و گزارش وضع جبهه نداشتند... شب به خانه آمدم. دکتر ]حسن[ روحانی

 غرب را داد.

االنبیا جلسه داشت. درباره ... پیش از ظهر، ستاد قرارگاه خاتم :4631اسفند  44یکشنبه 

آمد و گزارش عملیات  شب، آقای ]علی [ شمخانی… و ادامه آن بحث کردیم  8فجر عملیات وال

 را داد. عراق نیرو آورده و جلو پیشرفت را گرفته، شب خانه آمدم. 8والفجر 

: اولین عملیات از سلسله نیروهای مربوط به استراتژی تعقیب دشمن از جبهه توضیح در پاورقی

در سه محور اجرا شد و نیروهای خودی  حی و فرماندهی سپاه پاسدارانابا طر  وارتاشمالی در منطقه چ

نم، ناصر، ماماخالن، موبرا، پلنگه توانستند در دو مرحله به اهداف مورد نظر همچون ارتفاعات کوخ نم

دست یابند. چند روز پس از پایان عملیات و  سور و قله کاژال پیر )کچل( که بلندترین قله منطقه است

 ،طور کامل تثبیت نشده بودتحویل خط به نیروهای پدافندی، در حالیکه مناطق متصرفه هنوز به

 ،حمالتی توانستند کلیه مناطق تصرف شده را باز پس گیرند. نکته حائز اهمیتدرنیروهای عراقی 

                                                           
دچار مشکل و پاتکهای  8در منطقه والفجر ، نشانگر این است در حالی که مارفسنجانی این یادداشت آقای هاشمی -3

، به فکر حمله محدود در منطقه غرب یعنی سد دربندیخان بودند. این 8عراق بودیم، آقایان به جای تقویت منطقه والفجر

 سرتیپ سید حسام هاشمییعنی عدم هماهنگی و همکاری.
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 درگیر یعنی در حالی که توان اصلی سپاه در منطقه فاوبود.  8این عملیات با عملیات والفجر  یزمانهم

را انجام دادند و توانستند در تهاجم خود کاماًل  8عملیات والفجر  ،های تازه تأسیس سپاهبود. یگان

ن شدند، نیروهای ایراموفق باشند و چنانچه نیروهای پدافندی جایگزین آنها قادر به حفظ منطقه می

ه در این عملیات نشان داد ک ،ترتیباینیافتند. بهبه موفقیت ممتازی دست می یمانیهدر منطقه سل

شود و قادر نخواهد بود در توان دشمن تجزیه می ،زمان علیه ارتش عراقصورت گشودن دو جبهه هم

 زمان به مقابله برخیزد.طور همدو جبهه مجزا و به

 وضع جبهه را گفت. و از استرداد چند .ای صیادشیرازی آمد: ...آق4631اسفند  41شنبه 

 های آینده جنگ گزارش داد.و برنامه 8های تصرف شده در عملیات والفجر قله از قله

آمد و برای تأمین پول جنگ کمک  دوستمحسن[ رفیق…] :4631اسفند  45یکشنبه 

ح آمد و جبهه را توضی گرفتم. ... شب، آقای محسن رضایییک میلیارد تومان از دولت  .خواست

داد و نسبت به عملیات آینده بحث کردیم. هنوز هم مشکل عمده، ]عدم [هماهنگی با ارتش 

 .است. خواستار اختیارات بیشتر و رفع مشکل داخلی سپاه و امکانات بیشتر بود

آمد. طرحی برای  قای محسن رضاییآجلس رفتم. عصر به م…  :4631اسفند  24چهارشنبه 

رف نظر کردن از فشار روی آنها برای ادامه صبه منظور  یخان بنددر سد  حمله محدود در

های گزارش وضع میدان .االنبیا جلسه داشتعملیات در منطقه ارائه داد. ...ستاد قرارگاه خاتم

. سپاه ، نتوانستیم تصمیم بگیریمشتر نیروها در سلیمانیهجنگ را شنیدیم. برای تقویت بی

مشکل کار در عدم هماهنگی سپاه و ارتش است. هر دو به  ،کردن اش را روسیاست واقعی

 شود. ستاد هم کم می آییگیرند و کار یی تصمیم میتنها

ای در شمال و اطالع داد که عراق تپه ...آقای ]محسن[ رضایی :4631اسفند  22پنجشنبه 

 آنها را عقب زده
ً
 ایم.موضعی در جنوب را پس گرفته است. شب اطالع داد که مجددا

آمد و درباره جنگ بحث  در منزل بودم. ظهر، آقای محسن رضایی :4631اسفند  26جمعه 

کنند. می غرب خوب نیست. ضعیف دفاعها بد نیست ولی در ]شمال [ کردیم. وضع جبهه

 ها کرده و حتی مردمباز هم عراق به دروغ ادعای پیشرفت در جبهه .ها را خواندمشب گزارش

 3هایش به خیابان ریخته است.را در بغداد برای شکرگزاری از پیروزی

                                                           
، نمایانگر این است، در حالی که نیروهای تازه رسیده ارتش، هنوز کاماًل در خطوط رفسنجانی آقای هاشمینوشته  -3

جهت رسیدگی به مسئله عقب نشینی ارتش صادر پدافندی مستقر نشده بودند، در تهران در قرارگاه خاتم، دستور اعزام هیات 

 تیم بازجوئی و محا
ً
اسفند وارد منطقه  27در مورخه  کمه قرارگاه خاتم ) ص ( به سرپرستی حجت االسالم رازینیمی گردد. نهایتا

 سرتیپ سید حسام هاشمیشوند که شرح آن مفصل است.می
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 ناراحت بودم. ارتش عقب نشسته 9به خاطر مسائل جبهه والفجر :4631اسفند  21شنبه 

گفتم، هیأتی  است. احمد آقا آمد و درباره جنگ و ارتش صحبت شد. ... به دکتر روحانی

فتم با سرعت گ برای رسیدگی به مسئله عقب نشینی به غرب بفرستد. به صیاد و رضایی مند نیرو

ه سرف زیادی در این دو بانداختند. ...ها سر و صدا راه باید ]مواضع [ را پس بگیرند. عراقی

 .باردروز باریده و هنوز هم می

 های گروه اعزامی برای تحقیق دریکی از اتومبیل ،...خبر رسید :4631اسفند  28یکشنبه 

وارته عراق، تصادف کرده و آقایان ]رسول[ چهای اطراف قب نشینی ارتش در تپهعلت ع

 ک بستری هستند. گفتم بقیه به مأموریت بروند.منتجب نیا و ]سیدرضا [ اکرمی در ارا

...با تعویض طالهای رسیده برای جنگ، مقداری سکه برای  :4631اسفند  21شنبه سه

آمد و درباره جنگ و  هدیه به بعضی از رزمندگان از بانک مرکزی گرفتم. آقای دکتر روحانی

  3مسائل آن بحث کردیم.

تلفنی گفت، هزار عدد سکه  ...آخر شب آقای محسن رضایی :4631فند اس 25چهارشنبه 

 1بدهد. وزیرخواهد. قرار شد نخستطال برای دادن به رزمندگان می

 .9322قالب، . تهران، دفتر نشر و معارف ان، اوج دفاع، به اهتمام، عماد هاشمی93۳۱ادامه برداشت: همان، سال 

اطالع دادند، دیشب  و صیاد شیرازی ...اول وقت آقایان محسن رضایی :4638فروردین  4جمعه 

از ارتش ما گرفته است. صیاد آمد،   حمله کرده و ارتفاع کانی مانگارا دشمن در منطقه پنجوین

 به سوی جبهه غرب حرکت کرد. ،ای جبران مافاتتوضیح داد و بر 

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش[ [...آقای سرهنگ جمالی  :4638فروردین  2شنبه 

 داده، بخشی از آنچه پریشب ازدستآمد و گزارش داد که دیشب نیروهای ارتش در پنجوین

و  [ فرمانده نیروی زمینی شاکی بودشیرازیاند. از اطرافیان  ]سرهنگ صیاد بودند، پس گرفته

دانست و عالج را در ضعف نیروی زمینی را معلول کارهای آنها و حذف نیروهای الیق می

ی را سعد یکرد و برای فرماندهی نیروی زمینی، سرهنگ حسین حسنبرکناری آنها عنوان می

                                                           
لح ضائی نیروهای مسمان قمطلب است: درست در زمانی که تیم بازجوئی سازگویای این  رفسنجانی آقای هاشمی - 1و  3

در شیار زنگنه، دامنه ارتفاعات لری مشغول بازجوئی فرماندهان هستند، در تهران، در قرارگاه خاتم،  در قرارگاه شمالغرب

طرح است، تفاوت از کجا تا کجا، به قول ضرب المثل موضوع دریافت هزار سکه طال برای تشویق و پاداش رزمندگان م

 سرتیپ سید حسام هاشمییک بام و دوهوا. ،معروف
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درباره جنگ مذاکره کردیم. گزارش هیئت  ،آمد حانیکرد. ... شب دکتر حسن روپیشنهاد می

 ، تقاضای تنبیهوارتاچبرای مقصران عقب نشینی از منطقه اعزامی به جبهه غرب را آورد که 

بهه تلفنی خواست که نیروهای جهاد ]سازندگی[ رزمی از ج اند. شب محسن رضاییکرده

 3جا بمانند. قرار شد فردا تصمیم بگیریم.شمال غرب به جنوب بروند و صیاد خواست که همان

در منزل بودم... با جلسه فرماندهان ستاد قرارگاه خاتم در تماس  :4638فروردین  6شنبه یک

، هبودم. در این جلسه، مسائل در ارتباط با تبادل امکانات ارتش و سپاه برای جنگ مانند توپخان

د مراکز نظامی ]ارتش و خوریم. تعده اجرا به اشکال برمینیرو و... مطرح بود... البد در مرحل

 سکن است نه عالج.ای کرد، جوشکاری هم مُ شود چارهسپاه[ مضر است و نمی

راق ع دو ارتفاع مهم در منطقه پنجوین ،نشینز گ و نگا دادند که ارتش از منطقه کانی ما خبر

 0شود. این ارتفاعات را در عملیات والفجر نشینی کرده است و البد به اینجا هم ختم نمیعقب

عصر احمد آقا آمد و درباره ...، مشکالت تضاد ارتش و سپاه، پیشنهاد ادغام … ایم. گرفته

 نیروی زمینی ارتش در سپاه، مطرح شدن سپاه به عنوان نیروی زمینی ارتش و حفظ دو نیروی

 و دریایی ... بحث شد.هوایی 

گله کردم و  9آمدند. از عملکرد سپاه و تداوم عملیات والفجر  دوستو رفیق شب آقایان شمخانی

ا و اهمیت الزم ر  کشیدیدارتش دادید و خودتان را عقب گفتم شما کار را شروع کردید و آن را ناقص به دست 

 است. دید و عراق بخشی از شکست خود را جبران کرده و ارتش تحقیر و مخدوش شدهبه موضوع ندا

شنهاد پی .کنندوضع موجود را تقویت مرش واحدهای سپاه را داشتند. گفتپیشنهاد گست

فرمانده نیروی زمینی را داشتند، گفتم طرحتان را بیاورید. در  تعویض سرهنگ صیاد شیرازی

 .. .. مقابل اشکاالت پاسخی نداشتند

 از منطقه عملیاتی شب با تلفن صیاد شیرازیبعد از نیمه ۲ساعت  :4638فروردین  5جمعه 

 به سپاه گفتم نیرو .خواستداد و کمک میبیدار شدیم. از حمله ارتش عراق خبر می 8والفجر 

                                                           
این یادداشت بیانگر آن است که اوال روی سرهنگ جمالی جانشنین نیروی زمنی کار شد، تا آنجا که اینجانب اطالع  -3

اندهی را دادند و جای تعجب دارد با اینکه تیم بازرسی و بازجوئی سازمان قضائی دارم، اول به سرهنگ جمالی پیشنهاد فرم

با دیدن اوضاع منطقه عذرخواهی و دلجوئی  در پایان ماموریتشان از فرماندهی نیرو و دیگر مسئولین قرارگاه شمالغرب

قصر م قطعا بدانید اگر فرماندهی نیرو و مسئولین قرارگاه شمالغرببعمل آوردند، ولی در گزارش، تقاضای تنبیه را داشتند. 

فرماندهی شهید صیاد، نه دستوری در این مورد صادر گردید و نه هیچگاه شد، ولی تا پایان بودند، بدون شک و حتما، تنبیهات اعمال می

 سرتیپ سید حسام هاشمیحرفی در این زمینه گفته شد .
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ر به صورت ناشناس مستق رسیدیم. در مرکز سپاه پاسداران اهاعزام دارد. ...ظهر به شهر کرمانش

رای و سرهنگ ترابی ب شدیم. با جبهه تماس گرفتم، وضعشان خوب نبود. آقایان محسن رضایی

گیرد. ند و یا سپاه مسئولیت دفاع را به عهده برفتند که صیاد را تقویت کن کمک به آنها به مریوان

روی کردیم و درباره جنگ و ارتش و سپاه پیاده مرکز سپاه، با دکتر روحانی ... در منطقه باِغ 

 3بحث کردیم.

با اتومبیل به طرف تهران حرکت کردیم. ...  ،بعد از نماز صبح :4638فروردین  9شنبه 

ران رسیدیم. ... به زیارت امام رفتم. ... امام از اخبار عقب نشینی ارتش از بعدازظهر به ته

و سرهنگ  ید کردم. ... اول شب آقای محسن رضاییئپرسیدند، تأ 8فات عملیات والفجر تصر 

ست و احتیاج به را دادند، خوب نی 8فجر الآمدند. گزارش کامل وضع جبهه و  ترابی از مریوان

  1مقاومت سپاه دارد.

ها آرام است، نیروهای اطالع داد که وضع جبهه ...آقای رضایی :4638فروردین  42یکشنبه 

اند و این مسئله باعث باال رفتن روحیه ارتش و سپاه شده سپاه در شمال غربی تقویت شده

ها صحبت کردم. ... آقای محسن درباره وضع جنگ و تعقیب تصمیم است. ... با دکتر روحانی

آمد. پیشنهاد شد فرماندهی جنگ را به ایشان واگذار کنم و نیروی زمینی ارتش را تحت  رضایی

 ،در منطقه پنجوین اطالع داد که دشمن کنترل عملیاتی او قرار دهم. ...آخر  شب آقای رضایی

نفر  02از جبهه جنوب اطالع دادند که حدود … ها را جمع کرده و گویا قصد تعرض دارد. مین

                                                           
ه رفتند تا صیاد را تقویت نمایند، چ به مریوان در این یادداشت  آمده است که برادر محسن رضائی و سرهنگ ترابی پور -3

ودم بجز نیروهائی که در ارتفاعات چاله خزینه ) میشوالن ( و ب تقویتی، چه نیرویی؟ اینجانب که فرمانده قرارگاه شمالغرب

رگاه شد، حتما توسط قرااندک نیروئی که در هزار قله بودند، شاهد ورود نیروی دیگری نبودم، به فرض اگر نیروئی وارد می

تاریخ ها دستورالعمل پدافندی و دستورات جزء رفت. در این می بایستی به کمک یگانی، در خطوط پدافندی می شمالغرب

 سرتیپ سید حسام هاشمیموجود است. به جزء قرارگاه شمالغرب

مطالعه این دو یادداشت، خود گویای این مطلب است که هیچ تقویتی از جانب سپاه صورت نگرفته است، چرا که،  - 1و  1

خوب  8آمدند و گفتند وضع جبهه والفجر آقایان محسن رضائی و سرهنگ ترابی پور ،ین یادداشت ها آمده که شب در ا

نیست، احتیاج به مقاومت سپاه دارد، آن وقت فردای آن روز آقای رضائی گزارش داد وضع جبهه آرام است. یعنی از شب 

زام نیرو و تقویت از کجا و از چه شهری به این سرعت انجام پذیرفت، هرکسی که تا اندازه ای تا صبح چه اتفاقی افتاده، اع

شود اعزام نیرو، تقویت خطوط پدافندی به زمان و امکانات حمل و نقل و غیره مطالعات نظامی داشته باشد، متوجه می

آماده و از قبل پیش پینی شده بود و در این  بستگی دارد. در ادامه همین یادداشتها، متوجه خواهیم شد که یک سنایوری

 سرتیپ سید حسام هاشمیاز آن بی خبر بود. میان شهید صیاد شیرازی
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نیمی از آنها توسط نیروهای عراقی از  ،انداز نظامیان عراقی برای پناهندگی به طرف ما آمده

 1ش عراق بد است.گویند وضع ارتاند. آنها میپشت تیر خوردند و بقیه رسیده

 طقهاطالع داد که نیروهای سپاه در من اول وقت آقای رضایی : 4638فروردین  44دوشنبه 

 باطالع داد که دیش نتیجه روشن نیست. ... آقای محسن رضایی اند هنوزمیشالن حمله کرده

 اند، چون یک جناح موفقاند و به جای اول برگشتهنیروهای ما عمل کرده 8در منطقه والفجر 

 نبوده است. 

امشب در جبهه شمال  ،گفت آقای محسن رضایی…  :4638فروردین  46چهارشنبه 

 اند. نیروهای ما به صورت محدود حمله کرده

د، دشمن در منطقه هزارقله و شاخ اطالع دا ...عصر آقای رضایی :4638فروردین  48جمعه 

 یران درگیری ادامه دارد. میران تک کرده که در هزارقله رفع شده و در شاخ شمش

دشمن،  -اطالع داد ...صبح مجلس آمدم. آقای محسن رضایی :4638فروردین  43شنبه  

، ولی جنگ ادامه دارد. یخان عراق را پس گرفته استرتفاع شاخ شمیران در منطقه دربندا

...عصر مسئوالن بهداری سپاه آمدند. ...گزارش دادند با تقویت دفاع در مقابل حمالت 

 شوند.، فقط شش در هزار از مصدومان شیمیایی شهید میشیمیایی

...آقای صیادشیرازی اطالع داد دشمن در منطقه غرب در دو  :4638فروردین  45دوشنبه  

 حمله کرده، یک حمله دفاع شده و جایی دیگر یک ارتفاع مهم را گرفته. نقطه 

های در جلسه ستاد قرارگاه خاتم شرکت کردم. ضعف…  :4638فروردین  49شنبه سه

 یبررسی و تصمیماتها فهای تقویت خطوط و جبران ضعخطوط دفاعی و نیروی زمینی و راه

اند. عراق فهمیده که خطوط دفاع ما نی کردهنشیهم عقب رهانیاتخاذ شد. دیروز در جبهه ش

کوشد در عملیات کوچک، برای تبلیغات ، میپذیر است و به خاطر شکست سخت در فاوآسیب

فرمانده نیروی  و باال بردن روحیه ارتش و مردم چیزی به دست بیاورد. ...عصر آقای شمخانی

و و برنامه آینده را گفت .تأکید بر کمک به نیروی زمینی ارتش زمینی سپاه آمد. وضع جبهه فا

 در دفاع از خطوط کردم. 
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 3ششمقسمت 

 9وتحلیل عملیات والفجر تجزیه

 

 مقدمه و نکات کلی

 در کارهای شخصی خود :قاعده صفرتاصد -4
ً
م گیریوقتی تصمیم به کاری می ،معموال

دهیم و پس از آن که مطمئن به تأمین امکانات ابتدا مورد بررسی قرار می از صفر تا صد آن را در

مثاًل  .نماییماقدام به انجام آن کار مورد نظر می ،و شرایط موردنیاز این مسیر صفرتاصد شدیم

نماییم، مانند: برای انجام کار مورد نظر  ((ب))به مقصد  ((الف))اهیم سفری از نقطه خومی

 تی، اداری، تجاری، دیدار و غیره.سفر زیارتی، سیاح

 هیچ کدام بدو
ً
که در نظر داریم و بدون تأمین  ن بررسی مسائل صفرتاصد موضوعمسلما

وارد اقدامات اجرایی موضوع که فقط درصدی از آن  ،تمام آن امکانات و شرایط الزم و کافی

 گردیم.نمی ،شرایط و امکانات را داریم

برابر همان غریزه دانش و  ،گویندهای علمی نظامی میهای نظامی هم آموزهدر عملیات

و اجرای عملیات نیز همین  طرح ریزیدر مورد  ،نماییممی مالهوشی که در امور زندگی خود اع

د نقطه تا به مقص به نقطه ،برای صفرتاصد منظور و هدف عملیات .روش را مورد توجه قرار دهیم

از فراهم بودن تمام شرایط و امکانات و توان موردنیاز  را محاسبه و پس از اطمینان در صد  011

 اقدام به اجرا از آغاز تا انتها نماییم. 

دهد که برای سوابق و مستندات این کتاب نشان می؛  9 درعملیات والفجر -2

ها هدف بها و انتخاقبل از عملیات در مرحله فکر اولیه و بعد شناسایی ،اندرکاران رده باالدست

و بعد شهر  تأمین شهر چوارتا ،نقطه صد در صد موضوع بود.د آن مشخص شده صفرتاص

دهد که در اما مطالب و مستندات کتاب حاضر نشان می .در خاک عراق بوده است سلیمانیه

                                                           
 صادقی گویا 2تدوین: سرتیپ-1
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های دیگر صفرتاصد موضوع شده و بخش امینبخشی از صفر تا صد موضوع ت ،مرحله اجرا

د توجه قرار نگرفته و تأمین نشده و به سیر حوادث سپرده شده است. عماًل هم دیده شد که مور 

نه تنها نتیجه دلخواه  ،مسئله 011تا  1گرفتن های بخش قابل توجهی از به خاطر همین نادیده

بلکه بخش زیادی از منابع انسانی، تجهیزات، سالح و مهمات خود را هم  ،اولیه به دست نیامد

قرارگاه العاده فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ت دادیم. اگر آن اقدامات میدانی فوقاز دس

های خطوط مقدم تا عقبه نزاجا و دیگر فرماندهان میدانی تا رده گروهان در درگیری غربشمال

 .شدخودی حاصل می تر برای دشمن و فاجعه بارتر برایهای بیشتر و وسیعموفقیت ،آنها نبود

تحلیل اجزای  و ی چنین قضاوت را با تجزیه((چرا))جواب  ،در سطرهای بعدی این قسمت

طور اختصار شرح خواهیم داد. هرچند که قرار باشد به ،تشکیل دهنده صفر تا صد عملیات

د وتحلیل چنحجم کتاب در بخش تجزیه ،تر و بدون مالحظات داده شودمشروح ،ترپاسخ کامل

 رابر خواهد شد که از ظرفیت و منظور این کتاب خارج است.ب

جو،  :انداز چهار عامل اصلی تشکیل شده ،های تاریخ از گذشته تاکنونتمام جنگ -۲

ها وتحلیل عملیاتزمین، دشمن، خودی. به نظر نگارنده سایر عوامل و عناصر که در تجزیه

ر بر هرکدام چهار عامل اصلی یادشده عوامل اثرگذا ،گیرندمورد توجه و محاسبه قرار می

 باشند.می

در  .دارد پدر اما پیروزی هزار ،شکست همیشه یتیم است : ها خوانده بودیم کهدر کتاب -0

مثاًل عملیات  .نیز این اصطالح را باید مورد توجه قرار داد 8های مربوط به عملیات والفجر بحث

ها و در گفته ،هر قسمت و سازمان و شخص چقدر،دیدیم چقدر مادر دارد. و را  8والفجر 

 اما در سقوط فاو .های خود سعی نموده که عکس یادگاری با این عملیات ارائه دهدنوشته

بینیم که شخص حقیقی و یا حقوقی از آن یاد کند و خود را در قاب عکس یادگاری با آن نمی

 و بعضی از ملت ها وجودر اکثر ما ایرانیان ادرستی که دبلکه برابر همان فرهنگ ن .نشان دهد

تعریف  ،همیشه سوم شخص غایب و دور از دسترس و اثبات 3در این حاالت متهم ردیف  ،دارد

همین  .های اول آن پیروزی ارائه دهیمها سعی داریم که خود را در ردیفاما در پیروزی .شودمی

و  منفی قضاوت صحیح اعمال نماییمفرهنگ سبب شده که نتوانیم نسبت به حوادث مثبت یا 
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. عبرت و یا درس بگیریم ،تر و بدون تکرار اشتباهات گذشتهاز آنها برای آینده بهتر و موفق

 گنجد. الب مطالب باال میقنیز هم در قاعده و  8عملیات والفجر 

ن یدر دو جلد به قلم سرتیپ پاسدار دکتر حس ((روند جنگ ایران و عراق))کتاب  ،برای نمونه

توسط نشر مرزوبوم انتشار یافت.  این کتاب دو جلدی خارج از قضاوت  0۲80در سال  عالیی

مطالب و اطالعات بسیار خوب و دست اول که در سایر  ،آندرباره نظرات و تحلیل های و نقد 

یلی اری و تحلاز پیروزی انقالب تا پایان جنگ تحمیلی را به صورت اخب ،ها دیده نشدهکتاب

صفحه است و وسعت دامنه تاریخی مطالب  0287مجموع صفحات دو جلد  .ارائه داده است

 فرسای نویسنده محترم و همکاران ایشان است. نشان از زحمات طاقت

های در رده تیپ تا لشکر و باالتر در این کتاب به ترتیب چیدمان تاریخی کلیه عملیات

وبیش از آن بیان شده است. در جلد دوم این کتاب درباره می کده و هرکدام شرحبرده شنام

فروردین  28در  درباره سقوط فاوو صفحه  71، تعداد 0۲70بهمن  21در  8عملیات والفجر 

  ،صفحه ۲تعداد  0۲77
ً
 2در  8اما در مورد عملیات والفجر  .صفحه نوشته شده است 7۲جمعا

که توسط سپاه به اجرا درآمد و ناتمام به  8عملیات والفجر روز بعد از  02یعنی  0۲70اسفند 

 وشته است. چون شکست همیشه یتیم است.ناین کتاب حتی یک کلمه هم ن ،نزاجا سپرده شد

های ما زمین محور بود تا بینیم که کلیه عملیاتما در روایت هشت سال جنگ می -2

وهای خود را با دشمن درگیر نموده و نیر  ،یعنی اصرار داشتیم به هر قیمتی شده .دشمن محور

ند ی توانستا اعالم نماییم که رزمندگان خودهنشینی نموده و بعد در رسانهآن را وادار به عقب

 ،خبر این .فالن مقدار کیلومتر مربع و فالن نقاط را آزاد نمایند و این تعداد را هم اسیر نمایند

والنی کوتاه یا ط وقت نگفتیم که تصرف و نگهدارینتیجه مورد عالقه ما بود. و در خبرها هم هیچ

 و آیا بهتر از، هایی بر ما وارد کردو چه هزینه چه تلفات و خسارات ،منطقه آن آن زمین و یا مدت

توانستیم؟ بیشتر هم، سازمان محور خبر می دادیم، تا تمام محور و نام بردن از تمام آن نمی

نقاط که وارد و نیروهای خود ر حالی که در بعضی از این دسازمان ها و نیروهای دست اندر کار. 

امی نظف آنکه مواضع مناسبی برابر تعاری به خاطر ،چیدیمجدید پدافندی می خطروی آن را 

کردیم و خط دفاعی سراسری خود را به این صورت ضعیف پذیرتر میخود را آسیب ،نبود
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ن زنجیر آ ((بستگی به حلقه ضعیف آن دارد استحکام هر زنجیر))برابر آن قاعده که  .نمودیممی

تر را پشت سر خود، به خاطر دور شدن از طرفی نقاط کلیدی و مهم .شدتر میدفاعی ضعیف

آن  ،العاده دشمنگذاشتیم و در شرایط فشار فوقبدون دفاع و بدون یگان مسئول می ،از آن

آخر جنگ رخ داد.  چند ماهر مانند همان حوادثی که د .دادیماز دست می ،نقاط مهم را هم

 توان نام برد.مواردی را می ،حتی قبل از آن هم

طراحی و اجرا  ،تعریف ،«زمین محور»به جای « دشمن محور»های خود را ما اگر عملیات

شدت قدرت نیروی انسانی او را به ،در میان مدت با انهدام و اسارت وسیع دشمن ،کردیممی

ه دادیم و باالخر لفات خود را هم با رقم قابل توجهی کاهش میدادیم. و از طرفی تکاهش می

تصرف زمین هم با تشدید  ،در گام بعدی ،جویی در قواصرفهضمن حفظ نقاط کلیدی و مهم و 

ین روش ا متأسفانه چنین روشی نداشتیم و چوب .شدضعف قوای دشمن نصیبمان می

 نادرست را هم خوردیم. 

ما در  .عیت عراق یک سوم جمعیت ایران بودجم ،جنگ توجه داشته باشید که در زمان

 اگر،تصور نمایید .حدود هفتاد هزار نفر اسیر و پناهنده عراقی داشتیم ،مدت هشت سال جنگ

های اول جنگ به این عدد هم در همان سالو   هزار نفر داشتیم 711چند برابر آن تا 

هزار نفر اسیر ایرانی  ۲8جای حدود  کرد؟ و نیز بهارتش عراق چه وضعی پیدا می ،رسیدیممی

چقدر به نفع ما بود؟ همه این  ،داشتیمعددی چند برابر کمتر از این می ،که در عراق داشتیم

رفتار دشمن محوری در  ،در صورتی که به جای رفتار زمین محوری ،انتظارات امکان داشت

 داشتیم.میدان جنگ می

ع تقویم تاریخ دفا))شمار از طریق نزاجا به نام  در سوابق و کتب موجود که به صورت روز -7

 بینیم که بیشترین تمرکزای روزانه نهاجا میهای نوبهدر گزارش ،اندانتشار یافته ((مقدس

متمرکز بوده است. عملیات هوایی  1نهاجا در منطقه عملیات والفجر  یفعالیت آفندی و پدافند

در همین زمان،  8بنابراین منطقه عملیات والفجر  .منطقه بیشتر بوده استدشمن نیز در همین 

 رفیاز ط ویا در حد غیرقابل مالحظه بوده از امکانات پشتیبانی هوایی برخوردار نبوده است و 

 پذیر بوده است.شدت آسیبدر مقابل حمالت هوایی دشمن هم به
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 صلی تشکیل دهنده عملیات:درباره چهار عامل ا 9وتحلیل عملیات والفجر تجزیه

 خودی  -0دشمن  -۲زمین -2جو  -0

وهوای شرایط آب ،های مندرج در این کتاببرابر اظهارات فرماندهان و نوشته جو: -0

 تهداشوای سرد و بارانی و برفی اسفندماه ه در ،قه عملیات به خاطر کوهستانی بودنمنط

ملبوس مناسب برای عملیات  ،یزاتاز تجه ،کننده در این عملیاترزمندگان شرکت .است

 ،گفته شده است که قرار بود« تنبیه متجاوز»در کتاب  .وهوا برخوردار نبودنددر این نوع آب

و کاهش  8اما به علت پدافند از منطقه عملیات والفجر  ،این عملیات در بهار انجام گیرد

ه نزدیک با زمان سپاه تصمیم گرفته شد که در فاصل در رده ،فشار دشمن در آن منطقه

قاعده  برابر آن .عملیات آغاز گردد 0۲70اسفند  2در  ،روز بعد 02یعنی  8عملیات والفجر 

اقدامات و  ،وهوای منطقهاره آبدرب 011تا عدد  ،گفته شد صفحات قبلکه در  صفرتاصد

 رودخانه .های الزم به عمل نیامده بودبینیپیش
ً
در منطقه نیز حرکات  های جاریضمنا

 نیروها را محدود کرده بود. 

ها و شامل چند ارتفاع بلند و دره ،: زمین انتخاب شده برای مرحله اولزمین -2

از  بعضی خالی ،این ارتفاعات برابر مندرجات متن این کتاب .های ما بین آنها بودرودخانه

شت و نیز نیروی زیادی را نیروهای طرفین بود و چون ارزش نظامی برای هر دو طرف ندا

 طلبید، در نتیجه، تا آن زمان خالی بودند. برای نگهداری آن می

این ارتفاعات خالی به عنوان ارتفاعات تصرف شده از دست  ،در روزهای اول عملیات

حضور نیروهای ما در ارتفاعاتی که نسبت به ارتفاعات  .اعالم شددر رسانه ها دشمن 

و چون  ،پذیری نیروهای ما را زیاد نمودآسیب تر بود،کوتاه دست دشمنمانده در باقی

ناچار در زمین نامناسب به نفع به ،نتوانستیم در محورهای مورد نظر توسعه وضعیت دهیم

های مناسب برای اقدامات خالی از جاده ،زمین منطقه عملیات ،یممتوقف ماند دشمن

فرصت و امکانات کافی هم برای  .بودمجروحان و شهدا  خلیهی نیرو و تآمادگی و جابجای

 سازی وجود نداشت.جاده

  نیروهای ی از ارتفاعات سخت کهزمین منطقه عملیات از دشمن به سمت خودی در بعض 

 زیرا در سمت دشمن با شیب مناسب که داشتند .به نفع دشمن بود ،اشغال کرده بودند ما

در حالی که از سمت خودی به دشمن حالت  .تانک خود را توانستند به باالی ارتفاع برسانند 

 برن شدند و حتی یکنفرات خودی به رأس آن ارتفاعات هلی ،در ابتدا .پرتگاهی بوده است



 9یات والفجر/ عمل311

روایت فرماندهان که در این کتاب در  .سقوط نمود ،بالگرد خودی هم به خاطر این موقعیت

ضع نیروهای خودی موا ،شویم که در حالتی از روزهای عملیاتمتوجه می ،درج شده است

 از سمت ارتفاعات مجاور و از سه طرف جلو، راست و چپ در دید و تیر دشمن بودند.

ن دشمن چه در آفند اشویم که تور این کتاب متوجه می: در سوابق مندرج ددشمن -۲

های آزاد برای چند برابر نیروهای ما بود. دشمن گردان ،و چه در پدافند نیروهای خودی

های درگیر به تعداد کافی و مداوم داشته است. از طرفی توانایی یت یگاناحتیاط و تقو

ساعت  20در عرض  .زمان کوتاه داشتهای خود را در هر زمان و در مدتجابجایی یگان

ی هر منطقه ساعت یک تیپ زرهی را جابجا برا 72توانست یک تیپ پیاده و در عرض می

گردان آزاد برای احتیاط و تقویت  ،های خودبههدر شرایطی که ما در سرتاسر ج .انجام دهد

 با همان نیروهای درگیر که ،های درگیر در شرایط سخت آفندی و پدافندی نداشتیمیگان

را در  عخواستیم هدف و یا موضمی ،یافتها کاهش میساعت به ساعت توان رزمی آن

با  ،های درگیریگاندشمن هر روز با تعویض و یا تقویت  .روزهای متوالی سخت حفظ کنیم

 .گرفتابتکار عمل را به دست می  ،که به صورت آزاد در اختیار داشتنفس نیروهای تازه

 ومانند دشمن نداشتیم را، ها این وضع در حالی بود که ما توان و سرعت جابجایی یگان

داقل حهای آزاد و به تعداد حتی توان حفظ دور عملیات با یگان .بسیار با آن فاصله داشتیم

 نتیجه هم معلوم است. ،با این شکل کار .هم نداشتیم که وارد صحنه نبرد کنیم

چگونه توان دشمن را  9اندرکاران سپاه برای عملیات والفجرگردد که دستتعجب می

 ا ب از طرفی .را محاسبه و وارد میدان نبرد کردندی توان خود ،محاسبه کردند و در برابر آن

رد بومی منطقه هم شویم که ارتش عراق از نیروهای کُ اب متوجه میمطالعه مطالب این کت

های ارتش در اطالعیه .خیلی خوب به نفع خود و علیه نیروهای ما استفاده کرده است

د در این منطقه سهیم قدردانی و آنان را در پیروزی خو ،بینیم که از این نیروهاعراق هم می

باید گفت در محاسبات قبل از عملیات سپاه  این هم از مواردی است که دانسته است.

فقط   9شود که در عملیات والفجر گیری میبرابر قاعده صفر تا صد نتیجه .منظور نشده بود

درصدی از صفر تا صد دشمن مورد محاسبه قرار گرفته بود و درصد زیادی از صفر تا صد 

 ده بود.ش انده و یا نادیده گرفتهدشمن برای این منطقه و این عملیات در محاسبات سپاه پنهان م
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و کاهش فشار  8را برای کمک به عملیات والفجر  8عملیات والفجر  ،سپاه ،از طرفی

فشار  ،درصورتی که در عمل دیدیم با این عملیات .دشمن در آن منطقه به اجرا درآورد

ا دست خودمان فشار را بر نیروی اما ب .تغییری نیافت 1دشمن در منطقه عملیات والفجر 

توانست برای به عالوه تلفات و خسارات ناشی از آن را که می .خودی افزایش دادیم

 متحمل شدیم. ،های بعدی مورد استفاده قرار گیرندعملیات

در این کتاب در  8که مستخرجه مربوط به عملیات والفجر  ((تنبیه متجاوز))ما در کتاب 

 فرمانده کل سپاه گفته بینیم که آقای محسن رضاییمی ،است صفحات قبل آورده شده

برادر  .رویمب توانستیم تا سلیمانیهاآلن می ،اگر دو تیپ یا لشکر در اختیار داشتیم ،است

م خودمان توانیگفته است: اگر به ما نیرو برسانند میسپاه نیز  فرمانده قرارگاه حمزه ایزدی

 این تفکر و این برداشت و این خو .را روی ارتفاعات سلیمانیه برسانیم
ً
نی در ش بیمسلما

های تصمیم گیرنده و نیز دشمن را ناچیز پنداشتن و باالخره انتقال این تفکر به فرمانده هدر 

حوادث روزهای بعد را به وجود آورد که مشروح  ،قرارگاه خاتم از طرف آقای محسن رضایی

بینیم حوادث روزهای بعد چقدر فاصله ما می .آن در مندرجات این کتاب  آورده شده است

فرتاصد بارتی صزیاد منفی با این نوع نگرش و برداشت و محاسبه نادرست داشته است. به ع

 درست محاسبه نشده بود.موضوع دشمن 

توسط  8شویم که عملیات والفجر : در سوابق مندرج در این کتاب متوجه میخودی -0

زاجا های موجود نبا سه تیپ پیاده بسیجی آغاز گردید. یگان سپاه پاسداران قرارگاه حمزه

ندی منطقه که در خط پداف 28لشکر  ۲شامل تیپ  ،که در آن منطقه مستقر بودند

به عالوه پشتیبانی  70مسئولیت داشت و چند گردان توپخانه ناکافی و گردان تکاور لشکر 

و پشتیبانی هوایی پایگاه تبریز نیز در پشتیبانی این عملیات در نظر گرفته شده  هوانیروز

گیر ند کننده ما در بودند. نیروهای خودی در مقایسه با نیروهای دشمن که با این نیروهای آف

ت و معلوم نیس ،شدبسیار کمتر از دشمن دیده می ،گردیدندشدند و بعد هم تقویت میمی

 در حالی که توان ،بر اساس چه محاسباتی قرارگاه حمزه در آن زمان تصمیم به آفند گرفت

 ای دشمن بسیار بیش از نیروهای ما بود.نظامی منطقه

 ا و یگان ها و تنوع یگانی الزم خودی سپاه و ارتش که، تعداد نیروه9در عملیات والفجر
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در دسترس قرار گرفت، با توجه به کوهستانی بودن زمین منطقه عملیات و وسعت زمین در 

طول و عرض و در تصرف خودی، بعالوه وسعت زمین در تصرف دشمن، ازخط تماس تا 

نیروها و تعداد  هدف های در نظر گرفته شده متناسب نبود و فاصله منفی زیادی با

 های الزم و کافی داشت.یگان

 در کتابنکته
ً
استفاده از کلمات  ،ها به آن توجه نشده استها و بررسیای که معموال

تیپ، گردان، لشکر در سپاه است. این کلمات هرکدام بار معنایی خود را دارند و اهل فن با 

ا آن نظامی را که اهالی نظامی بشنیدن این کلمات بار معنایی و شکل و ترکیب تعریف شده 

، دیدیم سپاه پاسداراندر حالی که در عمل می .نمایندآشنایی دارند تصویرسازی ذهنی می

استفاده از این کلمات را بیشتر با نگاه جمعیتی انتخاب نموده است و با نگاه ساختاری 

وییم گردان، یعنی شامل سه گروهان ما وقتی میگ .موده استنرسمی تعریف و انتخاب ن

یعنی شامل سه دسته + ارکان گروهان و  گروهان،ان ارکان و قرارگاه گردان. هر پیاده + گروه

نفر و هر  011شود نفره. با این ترتیب هر گروهان می 8هر دسته یعنی شامل سه گروه 

 ترابری + اندازههای خمپار + گروهان ارکان که شامل: آتشگروهاننفر در سه  ۲11گردان 

شد. این نفرات نیز هر نفر و بیشتر می 211ستاد گردان و غیره که در این صورت  + آماد +

 کدام شغل و دانش و مسئولیتشان نیز مشخص است.

نفره بسیجی و چند نفر سپاهی  211طور متوسط در یک جمعیت گردان به ،اما در سپاه

 شد.ک تعریف مینفر با سالح انفرادی سب 01تا  2رسمی بین 

گردان پیاده دارد و یک گروهان قرارگاه تیپ  ۲گوییم تیپ، یعنی این تیپ ما وقتی می

مهندسی و یک گروهان  انیک گروه + به عالوه یک گردان توپخانه در پشتیبانی آتش

 در همان در حالی که تیپ سپاه پاسداران .باشدمخابرات و یک گروهان بهداری و غیره می

این تیپ، توپخانه،  .شدنفره به عالوه ستاد کوچک تیپ تعریف می 211سه گردان 

مهندسی، مخابرات و بهداری در ساختار سازمانی خود نداشت و آنها از فرماندهی دیگر 

 شد.طور متغیر به آنان مأمور میبه

 دانیپ یک یا دو گر اما این ت ،شوددیدیم کلمه تیپ به کار برده میدر بعضی مواقع می

 شد که یک تیپ از چهار تا پنج گردان به شکلبیشتر ندارد. موارد نادری هم دیده می (-)
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 یادشده موجودیت دارد.

ها نیز شکل موقت داشتند. یعنی با پر شدن گردان از نفرات بسیجی در سپاه، یگان

 موجودیت ،ردانآن گ یهایافت و با ترخیص و پایان زمان داوطلبی بسیجیموجودیت می

تا نوبت پر شدن بعدی  ،مانده ای از آنداد و فقط نامی و نفرات باقیخود را از دست می

تیپ و گردان به نام و به شماره به تعداد زیاد بود،  ،با این ترتیب تعداد لشکر .ماندباقی می

 011ه شد کدر بقیه مواقع اگر خواسته می ،های بزرگهای خاص عملیاتاما غیر از زمان

شد که از هر یگان در پایان معلوم می ،ها معلوم و شمارش شوددرصد موجودی این یگان

 81موجودیت ندارند و  در صد 21طور متوسط بیش از گردان تیپ و لشکر در مجموع و به

 ها خالی و در انتظار پر شدن در نوبت بعدی هستند.درصد این یگان 81تا 

شکل مدیریتی و  و آن تا باالترین رده سپاه انز گروها ها  این نوع نامگذاری یگان

 کسب سال که در میدان جنگ تجربه تدریجی ۲1فرماندهی آنان که با جوانان کمتر از 

تکرار و ادامه این  .شکل داده شده بود ،حالتی خاص فقط برای آن دوره جنگ ،نمودندمی

دام کهیچ .اه انجام نشدپس از جنگ هشت ساله در سپ ،حالت به سبب غیرعلمی بودن آن

های یگانی و شکل . سپاهتوسط سپاه انتخاب نشد ،الگویی برای آینده ،هااز حالت

مراتب فرماندهی خود را به شکل تعاریف کالسیک درآورد. مانند: روی آوردن به سلسله

 انی وهای نیروی انستعاریف درجات نظامی برای کلیه رده ،هاجداول سازمان برای یگان

 نظامی طولی و عرضی در طول خدمت نفرات.  و دوره های هاروی آوردن به آموزش نیز

بسیاری از  .کدام در هشت سال جنگ وجود نداشتهای یاد شده هیچتغییر و تحول

 توان در نبودن ضوابط یادشده محسوب نمود.مشکالت میدان نبرد را می

 رشود که بخشی از این صفرتاصد نیروی خودی دیمعلوم م ،برابر قاعده صفرتاصد

 توجه قرار نگرفتهمورد  011و بقیه آن تا رسیدن به عدد  بودمحاسبه و پای کار منظور شده 

 .بودو دیده نشده  

پیاده که از  22و تیپ  77تیپ از لشکر  یکدر بخش نیروهای خودی از نزاجا که شامل 

 ُپر ها نیز به صورتبینیم که این یگانمی ،مدندجنوب برای کمک به این عملیات ناتمام آ

 و آن .یعنی توپخانه و مهندسی و مخابرات نداشتند .نشدندنبرد سازمانی وارد میدان 
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نیروهای  ند.در جنوب جا مانده بود ،و یا به خاطر آن ها در جنوب برای منطقه فاویگان

زمستانی الزم برای این منطقه برخوردار  از ملبوس ،خودی نزاجا و سپاه در این عملیات

 ه آنان نیز دچار مشکالت زیادی شده بود.غذیآماد رسانی و ت .نبودند

در حین عملیات وجود نداشت، زیرا  ،امکان تعویض و تقویت نیروهای درگیر با دشمن

 ی آزاد برای این اقدام وجود نداشت.خودهای یگان

قواعد نظامی  ابرند و نیروهای وارده از نزاجا بر مودهای سپاه ناتمام منطقه را رها نیگان

عجیل به علت ت ،ها برای منطقه مأموریت واگذاریشناسایی توسط یگان .جایگزین نشدند

سبب تلفات زیاد و از هم پاشیدگی  ،در امور انجام نگرفت. آتش شدید و طوالنی مدت دشمن

ای سپاه هدفاعی الزم توسط یگانتحکیم هدف با ایجاد سنگرهای  .ها گردیدبعضی از یگان

صت گری الزم و نبود فر های نزاجا نیز به علت نداشتن وسایل سنانجام نگرفته بود و یگان

نسبت به تحکیم مناسب موضع و خط دفاعی  ،های پی در پی دشمن نتوانستند کافی و تک

فتارها و نیز ها و این نوع ر روحیه نفرات به علت مشاهده این ناهماهنگی .خود اقدام کنند

قدرت آتش دشمن و نیز کمبودهای آمادی و ضعف مهندسی رزمی و ضعف پدافند هوایی 

های احتیاط و های درگیر از یگانو مشاهده تلفات همرزمان و خالی بودن پشت یگان

 تقویت پایین بود.

نکته مهمی که الزم است در اینجا بیان شود این است که ما در هشت سال جنگ در 

های خط مقدم خود را خالی از نیروی احتیاط پشت یگان ،ی بیش از هزار کیلومترخط دفاع

 .فهمیدندرات یگان خط مقدم این را نف .یمدگذار میو نیروی تقویت کارآمد 

 ،طور انفرادیباید توجه داشته باشیم که تمام رزمندگان خودی و دشمن هر کدام به

و از طرفی هم بتوانند تعدادی  دنشونسیر خواهد که به دست دشمن کشته و یا ادلشان می

 اعدهاین روحیه و یا این ق .بکشند و یا اسیر نمایند و پیروزی به دست آورنددشمن را  از نفرات

 نانوشته را همه در درون خود دارند.

با این ترتیب نفرات یک یگان درگیر که بفهمند پشتشان خالی از نیروی احتیاط و تقویت 

نشدن و اسیر نشدن به دست دشمن خواهند  هه رفتاری برای کشتچه احساس و چ ،است

 ها در هشت سالجواب آن تا حدود زیادی از عملکرد و رفتار نفرات این نوع یگان ،داشت
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 جنگ معلوم است.

ی وقت چنین احساسهیچ ،فرماندهان باالدستی باید ترتیبی دهند که در صحنه نبرد

دست خود را  .شت یگان خط مقدم را خالی نگذارنددر نفرات خط مقدم به وجود نیاید و پ

های قوی احتیاط و با وارد نمودن یگان ،در اعمال نفوذ فرماندهی در زمان و مکان مناسب

 ر نگه دارند.تقویت پُ 

انی و وقت لذت این نوع پشتیبهیچ ،دستی تا باالدستی ماافسوس که فرماندهان پایین

 با فقر یگان پشتیبان در .ی کامل آن را درک نکردنداعمال نفوذ فرماندهی به معنای نظام

ها گرفتار تلفات و آسیب ،های زیر دستان خط مقدمبا تمام فداکاری ،پشت سر خط مقدم

چنین چیدمان ضعیف را از  ،دشمنی که مانند ما .های زیاد از سوی دشمن شدندو ناکامی

 خط و عمق خود نداشت.

های خط مقدم خود را خالی از نیروهای یگان وقت پشت: در میدان نبرد هیچنتیجه

 های الزم را در هر حال به عمل آوریم.بینینگذاریم و پیشالزم و کافی مانوری قوی 

 شود.یارائه م بعد صفحاتدر  ،کدام وتحلیل هرهبقیه موارد تأثیرگذار در عملیات و تجزی

گردد. محسوب می، جز عملیات های ناموفق هشت سال جنگ 9عملیات والفجر نکته:

اما ناموفق بودن عملیات، نباید سبب گردد که قدر شناس فداکاری ها و رنج و سختی 

عملکرد رزمندگان و فرماندهان عملیات نباشیم و یا نادیده گرفته و از آن سخن نگوئیم و 

ننویسیم. باید گفت که متاسفانه، در میان آن دوران، چنین نگاه نادرست در گفته ها و 

 شود. ها دیده مینوشته 

بینیم که هر آنچه که فرماندهان میدان نبرد شامل: دسته، در همین عملیات ناموفق می

گروهان، گردان، تیپ، لشکر، قرارگاه مقدم و نیروی زمینی و نیز سایر رزمندگان تحت امر 

 امجتوانستند در دفاع یا علیه دشمن انجام دهند، جانانه انآنان، با امکانات در دسترس می

توانست عملیات موفقی را به دادند، اما شرایط تحمیل شده بر صحنه عملیات، نمی

 رساند.سرانجام 

 ، عملیات شود. در ایندر این عملیات، از سرباز تا فرمانده تیپ مجروح و شهید دیده می 

 تمام سلسله مراتب فرماندهی میدان نبرد تا فرمانده نیروی زمینی ارتش، در میدان کارزار
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و زیر آتش دشمن و در خط مقدم میدان نبرد بودند. شبیه این شکل حضور، در بقیه عملیات 

های هشت سال جنگ، حتی در عملیات های موفق، کمتر داشتیم. برابر قواعد نظامی، 

جایگاه هر فرمانده، نسبت به خط مقدم نبرد، تعریف خاص خود را دارد. اما در این عملیات، 

یل شده، خارج از آن قواعد اجرا شد و تمام سلسله مراتب در خط با توجه به شرایط تحم

 نمودند.مقدم و یا خیلی نزدیک به آن، حضور داشتند و اعمال فرماندهی می

و بسیج، در دسترس عموم تاکنون قرار نگرفته  اطالعات آمار تلفات سپاه پاسداران

دهد که آمار تلفات نیروی زمینی ارتش، چنین می است. اما مدارک و سوابق نزاجا، نشان

 نفر. 3113، جمع 113، اسیر یا مفقود االثر 151، مجروح 331بوده است: شهید 
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 جنگ اصول از دیدگاه 9عملیات والفجر 

رتیپ محمود رستمی استخراج شده ، از فرهنگ واژه های نظامی با نگارش ستوضیح:تعاریف اصول جنگ

 است.

یق حقا .از تعدادی قواعد کلی برای هدایت نبرد تشکیل شده است اصول جنگتعریف: 

کاربرد به موقع و مؤثر آنها در به دست  .سازنداصول جنگ را می ،مسلم حاکم بر میدان نبرد

هر کدام از  .تا هستند 8ده کشور ایران اصول جنگ پذیرفته ش .اثر قاطع دارند ،آوردن پیروزی

 گیرند. به شرح زیر مورد بررسی قرار می 9والفجر عملیات دراصول 

در هر  .نگهداری و حفظ مقصد یا هدف اصلی است ،: منظور از این اصلاصل هدف

شود باید کلیه کارهای فرعی دیگر هم متوجه عملیات نظامی که برای یک هدف معین انجام می

نماید که برای هرگونه به عبارت دیگر اصل هدف به ما توصیه می .و مقصد باشد این هدف

ها در راه وصول باید یک هدف مناسب انتخاب شود و تمام تالش ،عملیات و هر عنصری از قوا

به این هدف سوق داده شوند و فرماندهان نباید به منظور اجرای عملیاتی که به نظر آنها مناسب 

فدای بعضی  ،در حقیقت نباید مقصد اصلی .صلی خود منحرف شوندآید از هدف امی

 های جزئی محلی گردد.موقعیت

 اگر همان ارتفاعات مورد نظر بود که در دو سه روز 8: هدف عملیات والفجر شرح موضوع

یا  زیرا تصرف و .بود، انتخاب درستی نبودارتفاعات خالی و نیز استقرار روی اول تصرف شد 

رد و برعکس سبب شد که کروی این ارتفاعات مزیتی برای ما ایجاد نمی ،ما حضور نیروهای

گیر زمین ،از نیروهای خود را در شرایطی که نسبت به دشمن کمبود نیرو داشتیم بخشی بیشتر

حفظ آنها در روزهای متوالی سبب مصرف مهمات بیشتر برای مقابله با آتش زیاد  .نماییم

 می خودی گردید.زبه کارگیری توان زیادی از قدرت ر دشمن و نیز افزایش تلفات و 

با  ،بود و یا شهر سلیمانیه تأمین و یا تصرف شهر چوارتا 8اگر هدف عملیات والفجر 

محاسباتی که در کمیت و کیفیت نیروهای خودی و تأمین امکانات الزم با توجه به منابع موجود 

 کاماًل  ،ات انجام شده بود و نیز محاسبه کمیت و کیفیت نیروهای دشمنبرای تسهیل عملی

 گیریم در این عملیات قواعد اصل هدف رعایت نشده بود.نادرست بود. نتیجه می
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 یک تصمیم به موفقیت و  ،ای است که با آنآفند تنها عمل و وسیله اصل آفند)تعرض(:

متعرض همیشه  .کندرا بر دشمن تحمیل میمهاجم تمایالت خود  ،با آفند .رسدپیروزی می

رض تع .کندابتکار عملیات را در دست دارد و در حقیقت این است که جنگ را اداره و رهبری می

 با روحیه عالی و تمایل به تجاوز توأم است. 

، ابتکار عمل به دست نیامد، تعادل دشمن بر هم زده 8در عملیات والفجر  شرح موضوع:

روحیه دشمن و تحمیل اراده خودی به دشمن نشد. تلفات و ضایعات قابل نشد، سبب تضعیف 

ده دشمن خنثی نشد. پس از تصرف هدف، در مقابل محظه بر دشمن وارد نشد. نیروهای عمال

های بیشتر دشمن، امکان مقاومت به طور نسبی به سبب قدرت آتش و یگان ،های دشمنپاتک

 و پایداری حاصل نشد.

عملیات  .یاد شده اصل آفند به مفهوم واقعی آن در این عملیات حاصل نشد با توجه به نتایج

 بدون توجه به شرایط و نقاط قوت دشمن انجام گرفت.  ،به طور ناقص و ضعیف

برتری قدرت رزمی در زمان و مکان مناسب  )اصل ضربت قوی بر ضعیف(: اصل تمرکز قوا

یا در  ،ری که قدرت او در هم بشکندبرای زدن ضربت کامل به نقطه تمرکز دشمن را به طو

 در هم شکسته شود
ً
تمرکز قوا گویند. این عمل با تعرض میسر  ،وضعیتی قرار گیرد که بعدا

در دست آفند کننده است.  ،زیرا انتخاب زمان و مکان مناسب جهت وارد آمدن ضربت ،شودمی

قبیل  از ،ه امکانات موجودبلکه در مورد کلی ،کندنه تنها در مورد پرسنل صدق می ،رکزاصل تم

 های پشتیبانی، انضباط، روحیه و غیره نیز صادق است.برتری آتش، تدارکات و سرویس

در بررسی و شرح این عملیات در این کتاب متوجه شدیم که اصل تمرکز  شرح موضوع:

، نه دبرداری کر قوا در این عملیات رعایت نشده و در واقع این دشمن بود که از اصل تمرکز بهره

 نیروهای خودی.

 ،استفاده ماهرانه فرمانده از قدرت رزمی موجود در زمان جنگ جویی در قوا:اصل صرفه

وان تمی وا،جویی در قجام دهد. با صرفهسازد که مأموریت محوله را با حداقل نیرو اناو را قادر می

 گر به ری در مناطق دیحداقل نیرو را در یک منطقه یا مناطق متعدد به کار گرفت و نیروی بیشت

 توان اصل تمرکز در نقطه را عملی نمود.می ،واقجویی با توجه به اصل صرفه .کار گمارد
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 9جویی در قوا در عملیات والفجراصل صرفه ،با توجه به مندرجات این کتاب شرح موضوع:

از  طقه وپراکندگی و دوگانگی نیروها و خارج شدن نیروهای اولیه عملیات از من .رعایت نشد

گیر شدن و کاهش شدید توان رزمی آنها جایی سه تیپ نزاجا به این منطقه و زمینطرفی جابه

های مناسب دیگر وارد عمل شوند و توانستند در منطقه و زمانکه به صورت نیروهای آزاد می

دفاعی  انتو ند،نگهدار  ُپرها ل و نفوذ فرماندهی در عملیاتدست فرمانده نیرو را برای ابتکار عم

 سراسری خود را هم کاهش دادیم. 

های رزمی وجود نیروها و یگان ،سال جنگ 8آن بود که در  ،ای که الزم است گفته شودنکته

های برای رده ،شبیه آنچه که ارتش عراق داشت ،آزاد به عنوان احتیاط و یا نیروی تقویت

ر و ودیم که یک تیپ و یا یک لشکما شاهد ب .ارتش و نیز سپاه قابل تحمل نبود فرا باالدستی

و موضع  رتر از خط مقدم مستقر عقباگحتی یک گردان در جایی به عنوان نیروی احتیاط 

شد اده مید رتیبیهای باالدستی تستورات و طرحبا د ،ها و تعاریف مختلفگرفته بود به شکل

 این یگان هاکه این 
ً
اجا به عبارتی نز  .گیر شوندها هم زمیننیز در خط مقدم قرار گیرند و حتما

ه به با توج .وقت نیروی آزاد برای اعمال نفوذ در عملیات آفندی و پدافندی نداشته باشدهیچ

  .شدوقت میسر نمیبرای نزاجا هیچ عامکان عملیات آفندی و سی ،این شرایط حاکم

 ه و خطبه طول بیش از هزار کیلومتر باز شد ،های رزمی نزاجااز طرفی چون تمام یگان

رکز پذیری هرکدام در مقابل تک و تمآسیب ،دفاعی پیوسته و یا ناپیوسته تشکیل داده بودند

های کمکی هم به دلیل دست خالی دشمن در هر منطقه بسیار زیاد بود و امکان اعزام یگان

 با این شرایط اگر دشمن قوی .وجود نداشت ،بودن فرماندهان نزاجا
ً
ل تر عمتر و پرانگیزهمسلما

در  .های اول جنگ به نفع خود بشکندتوانست در همان سالتمام این خطوط را می ،نمودمی

سپاه هم چون در مسئولیت و اختیار فرماندهی  ،دفاعی نزاجا  یگان های شرایط آفند دشمن بر

ی نیروهای کمک .کردنیروی الزم و کافی را در سرعت و اندازه موردنیاز وارد عمل نمی ،نزاجا نبود

وارد صحنه نبرد  ،مواضع خودی سقوط کرده بود کهساعت  ۲7ه به طور حداقل بعد از سپا

تالش داشت نیروهای خود  ،سال جنگ 8سپاه در  .شدند  که در هر صورت خیلی دیر بودمی

 سازد.  گیر زمین ،گیر نکند و آزاد نگه دارد و یا در حداقلرا زمین
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هر کدام از  .ساز استمن بسیار سرنوشتتوجه داشته باشید که ساعات اولیه تک دش

ار باید ناچ ،اگر نتوانند در همان ساعات اولیه به موفقیت پدافندی دست یابند ،طرفین نبرد

هی گا ،برای جبران همان چند ساعت .های خود باشندشاهد سقوط مواضع و انهدام یگان

توانند نمایند که بکسب کافی را  ها وقت و انرژی صرف کنند و توان الزم وها و بلکه سالباید ماه

سال  8های زیادی را از در این باره مثال .آن چند ساعت اولیه شکست گذشته را جبران نمایند

مللی المانند روزهای اولیه تجاوز دشمن و یا سقوط کویت و اقدامات بین .توان نام بردجنگ می

های گذشته ا حمله داعش در سالبعدی برای آزادسازی و جبران آن چند ساعت تجاوز عراق و ی

و سقوط دو استان عراق در چند ساعت و جبران آن توسط دولت عراق تا سه سال بعد با صرف 

 مادی و معنوی زیاد که شاهد بودیم. هزینه های منابع انسانی و

هر یگانی از رده گروهان تا رده باالتر از  ،نظامی هآن است که برابر آموز  ،نتیجه از بحث فوق

باید نیروی آزاد به عنوان احتیاط و بیش از آن به عنوان نیروی تقویت در اختیار داشته  ،کرلش

این محاسبات باید برای زمان جنگ و هم برای زمان صلح در نظر گرفته شود و در  .باشد

اما افسوس که ما در هشت سال جنگ از لذت این روش بهره نبردیم و چوب آن  .دسترس باشد

 را هم خوردیم. 

 حفاظت در مقابل غافلگیری، عملیات جاسوسی، خرابکاری، ایذایی و اصل تأمین:

 بانی دشمن را تأمین گویند. تأمین برای حفظ قدرت رزمی ضرورت قطعی دارد و با آندیده

اند از: سری بودن قسمتی از اقدامات تأمینی عبارت .توان آزادی عمل را حفظ نمودمی

استتار و  -عات و ضداطالعات، شناسایی و ضد شناسایی ها، دستورات، حرکات، اطالطرح

 اختفا و نگهداری احتیاط.

 شرح موضوع: بررسی عوامل اثرگذار در اصل تامین

ی از نیروی خودی در مقابل نیروی ئبینیم که جناح پهلومی 8در عملیات والفجر  پهلودار:

 پذیر شده بود.دشمن باز و آسیب

 در منطقه،  8فجر اللیات هوایی خودی در منطقه و به علت تمرکز عم پوشش هوایی:

 ای نیروی هوایی خودیهای نوبهگزارش .پوشش هوایی مناسب برقرار نبود 8یات والفجر عمل

 دهد که چنین بوده است. نیز در این روزها نشان می
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 مطالب مربوط به این عوامل در صفحات قبل بیان شد. جو، زمین و دشمن:

 هان دیدیم که تعدادنیروهایدر خاطرات فرماند ات حفاظت اطالعات:ضد شناسایی و عملی

حضور آنان کمرنگ  در حین عملیات .شدندها دیده میتدا در قرارگاهدر اب ،رد معارض عراقیکُ 

 نیروهای مسلح ضدانقالب هم پراکنده بودند. ،شده بود. از طرفی در منطقه عملیات

گفت که عملیات ضد شناسایی و حفاظت اطالعات  توانبنابر دالیل اشاره شده و غیره نمی

 در سطح قابل قبول بوده است. 

برقراری سد و موانع در جناح و یا جلو به عنوان عاملی  برقراری سد موانع و عملیات ممانعت:

چنین اقداماتی انجام  9در عملیات والفجر  .توان در آفند اقدام نمودجهت تأمین نیروها می

 نشد.

 ارتباط زمینی در منطقه عملیات بهکمبود شبکه  9در عملیات والفجر  :سرعت در حرکت

 رعت س مانع ،شکل و جنس زمین و غیره ،کمبود وسایل ترابری متنوع ،علت کوهستانی بودن آن

 در حرکات گردید.

 فاقد احتیاط مناسب و متحرک بود.  8عملیات والفجر  :داشتن احتیاط مناسب و متحرک

اصل تأمین رعایت  ،به علت عدم اجرای اقداماتی که اشاره شد 8الفجر در عملیات و  نتیجه:

  .را نیز فراهم نمود سایر اصول جنگموجبات سستی  ،عدم رعایت این اصل بود.نگردیده 

 به طرف دشمن در زمان و مکان مناسب برای اجرای هاعدهتغییر محل  اصل مانور:

ه نیروها ب نقرارداد ،منظور از اصل مانور ،عبارت دیگر . بهگویند مأموریت محوله را اصل مانور

بسیاری از فرماندهان بزرگ نظامی  .است که دشمن را در وضع نامناسب قرار دهد طریقی

 دانند.پیروزی خود را مدیون اصل مانور می

هدف آن بود که نیروهای خودی در وضعیت برتری  8در عملیات والفجر  شرح موضوع:

جرای ا ،از همان آغاز تا روزهای آخر ،هااما به دلیل عدم موفقیت .به دشمن قرار گیرندنسبت 

 .آمیز نبوداصل مانور موفقیت

 داشتن اختیارات الزم و به کار بردن حداکثر تالش تمام نیروها اصل وحدت فرماندهی:

ها را الشبرای رسیدن به هدف نهایی را اصل وحدت فرماندهی گویند. اصل هدف، کلیه ت

باید وحدت فرماندهی برای تمرکز  ،نماید و برای تکمیل این اصلمتوجه یک هدف عمومی می



 9یات والفجر/ عمل331

مؤثرترین اقدام جهت وحدت تالش، وحدت فرماندهی است،  .ها وجود داشته باشدکلیه تالش

اصل وحدت فرماندهی در تمام وظایف  .یعنی باید اختیارات الزم به فرمانده تفویض گردد

 شود.جمعی را موجب مینماید. وحدت فرماندهی همکاری و اعمال دستهق مینظامی صد

رعایت نشد. در مطالعه سوابق  8اصل وحدت فرماندهی در عملیات والفجر  شرح موضوع:

مندرج در این کتاب، متوجه شدیم که سپاه، مدتی قبل از عملیات، اقدامات شناسایی و 

زاجا ن شمالغرببه ویژه فرمانده قرارگاه  ،هان منطقهندعملیات را بدون اطالع به فرماریزی طرح

زم از های ال داد. سپاه، عملیات را نیز به عنوان مسئول اصلی عملیات با پشتیبانیانجام می

ه غات نیز بها و تبلیانجام و در گزارش نزاجا، موجود در منطقه و نیز هوانیروز یهای زمینیگان

های وصول به هدف تا عنوان تصرفات خود اعالم نمود. اما به دالیل ناتوانی از ادامه عملیات

ت آزاد توانسکه می یترتیبی داده شد که نزاجا نیروهای ،های مورد نظرشده در طرحبینیپیش

 ،ی نزاجاورود نیروها در همین زماِن  .کند، از منطقه عملیات جنوب به شمال غرب انتقال دهد

که نیروهای سپاه بدون رعایت قواعد نظامی عملیات تعویض و بدون موافقت فرمانده  بینیمیم

ای هبینیم که این یگانجامانده هم میشوند. در سوابق بهمنطقه را رها و از آن خارج می ،نزاجا

آید، ی. به نظر ماندسپاه در جای الزم و پر اهمیتی دیگری هم وارد نشده و یا به کار گرفته نشده

 ترخیص شدند و آن ،دادنددرصد آنها را تشکیل می 81ها که بیش از نفرات بسیجی این یگان

  از دست دادند. ،شدندر میچند تیپ و یا آن چند گردان، موجودیت خود را تا نوبت بعدی که پُ 

رسمی های سپاه معمول بود. هر چند که به طور سال جنگ در بین یگان 8این رویه در 

 ها منتشرنشده است. ها در کتابهای یگانر شدن و خالی شدناطالعات مربوط به این پُ 

 اگر وحدت فرماندهی بر منطقه حاکم بود، آن
ً
و  انهای پشتیبسه تیپ سپاه و یگان مسلما

دهی فرمان یک کرد و با افزایش نیروهای وارد شده نزاجا، تحت امرتابعه، منطقه را تخلیه نمی

 به هدفشدیمسقوط مواضع نمی تنها گرفتار شد، نهرفته میقرار گ
ً
جلوتر  های، بلکه احتماال

به توجه  ونبدتوانستیم پیش رویم. متأسفانه سپاه با نگاه درون سازمانی و تا مقصد نهایی می

 هاییگان .رها کردتمام هم کار را شروع و نیمه  ،و یا فراسازمانی نظامیلی منافع م مصالح و

بر صحنه نامناسب ایجاد شده که خود در نتوانستند  عجیل هاهم به دلیل کمبودها و تید جد
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 جام بهسران گردید،ها، که انجام با تمام فداکاریالب گردند و در نهایت غ ،آن نقشی نداشتند

 نفع دشمن تمام شد . 

ه دست بالمقدس، با اعتماد به نفسی که سپاه از نیمه سال دوم جنگ و بعد از عملیات بیت

عماًل هم دیدیم که  .آورد، فرمانده سپاه به دنبال آن بود که جنگ، سپاه محور به انجام برسد

 از آقای هاشمی 11/3/15 های بعدی، باالخره درها و ناهماهنگیپس از نا همکاری

باشد و سرهنگ صیاد شین آقای هاشمیگیرد که جان، فرمانده سپاه حکم میرفسنجانی

اشد. سوابق این ، فرمانده سپاه بهم به عنوان فرمانده نزاجا، معاون آقای رضایی شیرازی

باالخره این اقدامات  .حاضر درج شده است رفسنجانی خاطرات آقای هاشمیمطالب در متن 

و انتصاب وی به عنوان نماینده امام در  منجر به برکناری و تعویض سرهنگ صیاد شیرازی

های بعدی اما در زمان .ناکام ماند عماًل طرح مورد نظر آقای رضایی .شورای عالی دفاع گردید

گاه سپاه محوری در دفاع مقدس به وفور دیده شد که نام آثار و دالیل این نوع ن ،تا پایان جنگ

 بردن و پرداختن به آنها از موضوع و ظرفیت این کتاب خارج است.

 ، قدرتواحدهید ارتش و سپاه را در دفاع مقدس ترکیب مقدس و یا  ،شهید صیاد شیرازی

نمود ن ُبروزچنین دیدگاهی  ،در فرماندهی سپاهاما  .نمودو یا یک لشکر الهی تعریف می واحده

 شد.و تعریف نمی

 اندرکاران به نام قرارگاه خاتم،دست ،بینیم که قرارگاه رده باالتر از نزاجاما در این عملیات می

زاحم و مهای نزاجا نمایند، بلکه بیشتر در نقش آن نه تنها نتوانستند کمکی در پشتیبانی از یگان

دخالت در ادامه عملیات و ابالغ مانند: ان نبرد عمل کردند. دماندهی میتخریب روحیه فر

برای بگیر و ببند و غیره. البته حق فرمانده و قرارگاه  قضاییهای اعزام تیم ،دستورهای نادرست

انبه مه جدست ورود کند، اما برای رفع مشکل و کمک ه ینپائباالدستی آن است که در عملیات 

حضور و نظارت میدانی و دیدن صحنه  با کننده و نیزدست عملپائین  هایو تأمین نیازمندی

نبرد به شکل آینه، یعنی مانند آینه تمام صحنه مقابل را به شکل واقعی و بدون گزینش و یا کم و 

گیری کند. اینکه قرارگاه خاتم، از تهران، به استناد گزارش نفراتی که برابر با زیاد ببیند و نتیجه

گیری، میمگیری و تصمثبت یا منفی خود که نسبت به موضوع داشتند، تحلیل، نتیجهتمایالت 

 منط
ً
 .نبوده استقی و به نفع میدان نبرد بدون مشاهده صحنه عملیات نمایند، مسلما
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 بینیم که یک تیمی کوچک به دستورمی ،ما در حوادث عملیات که در این کتاب آمده است

 وارد مریوان ،های ارتفاعاتها و دست به دست شدنن درگیریدر هما ،فرمانده قرارگاه خاتم

های خود بررسی ،خواهد با استقرار در همانجا و بدون حضور در منطقه عملیاتشود و میمی

خواهند فرمانده نزاجا برای سؤال و جواب آقایان به مریوان را انجام و برگردد. با این رویکرد، می

خواهد که آقایان بیایند و از نزدیک منطقه را ببینند و باالخره با اکراه ه نزاجا هم میفرماند ،برود

 شوند. و با بالگرد وارد منطقه عملیات می

بینیم که چندین می ،که در کتاب حاضر آمده است رفسنجانی در خاطرات آقای هاشمی

ای به مشکالت و اختالفات سپاه و ارتش در های متعدد هشت سال جنگ، اشارهریخبار و در تا

ها دارند. که تمام اینها ناشی از دوگانگی و تجزیه نیروهای خودی به سپاه و ارتش، با دو جبهه

موضوع مأموریت نیروهای  که فرماندهی مستقل و دو سلسله مراتب جداگانه بود. درحالی

شمن بود.اما دشمن چنین مشکلی نداشت و تمام نیروهای آن در یک خودی، یکی، به نام د

تنها  نه ،سلسله مراتب فرماندهی تا مرد شماره یک آن متمرکز بود. همین تجزیه نیروی خودی

شمن خودی به نفع دمادی و معنوی بلکه سبب تجزیه و تضعیف توان  ،شدافزایی نمیسبب هم

 این روش به ضرر ما و به نفع دشمن تمام شد. در عمل نیز دیدیم چقدر زیاد .شده بود

 نوشته است: 0۲72فروردین  ۲در خاطرات روز  رفسنجانی مرحوم آقای هاشمی

 گله 8عملیات والفجر  آمدند. از عملکرد سپاه و تداوم دوستو رفیق شب آقایان شمخانی… 

و  دیکردم و گفتم شما کار را شروع کردید و آن را ناقص به ارتش دادید و خودتان را عقب کشید 

اهمیت الزم را به موضوع ندادید و عراق بخشی از شکست خود را جبران کرده و ارتش تحقیر و 

 …فتح مخدوش شده است

جنگ ما، اصل وحدت فرماندهی  ترین مشکالتتوان گفت، یکی از مهمبه طور کلی می

های به استثنای عملیات ،هابود که نتوانستیم به اجرا درآوریم. این مشکل در تمام عملیات

المقدس وجود داشت. بعد از آن، هر القدس و فتح المبین و تا حدودی هم عملیات بیتطریق

ده ات موفق هم که نام بر عملیاتی انجام شد، آثار تلخ آن کم و بیش اثرگذار شد. در آن سه عملی

شد، مشکل وحدت فرماندهی وجود داشت، اما همکاری و همدلی سپاه و ارتش در آن 

 ها بر مشکالت غالب و پیروزی را حاصل نمود.عملیات
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 واحده باشند و از خودید که نیروها  کردیرازی در آن روزگار تالش میاین که شهید صیادش

قابل تحسین و فوق ود نشان داد، صبر و تحمل از خ ه،بار  محوری پرهیز نمایند و چقدر در این

سبب  ،توان گفت خدامحوری و وظیفه محوری اومی .های معمولی استصبر و تحمل انسان

روز ظاهر بُ شد، اما بهروز ناامیدتر میافسوس که در این باره روزبه .این اخالق و رفتار شد

درست بوده است و او که حرف  مودمعلوم ن ادث هشت سال جنگ بر ماداد. عماًل هم حونمی

ای از درون سازمانی محور شدن نگرفتند. کتاب آنان که زیر بار این حرف نرفتند، نتیجه

، گفتار شهید 0۲78های جنگ، نشر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی در سال ناگفته

 دهد.ی نشان میآن روزگار را تا حدود یچنین حال و هوا ،صیاد درباره عملیات رمضان

ضربت زدن به دشمن در زمان و مکانی که انتظار و آمادگی آن را ندارد و باعث  اصل غافلگیری:

شود ل میوقتی حاص ،آشفتگی او خواهد شد، اصل غافلگیری گویند. همیشه بهترین نتیجه از نبرد

 ،امیاسرار نظغافلگیری با حفظ .که سایر اصول با اصل غافلگیری همزمان به کار بسته شوند

 آید.های عملیاتی به دست میاختفاء و اطالع کافی از دشمن و تنوع در طرح

 اینکه بگوییم در این عملیات، اصل غافلگیری رعایت شده است، خود را شرح موضوع:

شود و تا چند روز قبل از آغاز عملیات، این ایم، وقتی آن همه نیرو وارد منطقه میفریب داده

العاده ادامه دارد و از طرفی منطقه از عقب تا جلو، آلوده به نیروهای مسلح وقوآمدهای فرفت

توان ضدانقالب است که با ارتش و نیروهای اطالعاتی و امنیتی عراق ارتباط دارند، چگونه می

 در بعضی از عملیاتباور نمود که دشمن اطالع پیدا نمی
ً
ها ها در کتابکند؟ اما معموال

من آنچنان غافلگیر شد که تعدادی از نیروهای اسیر شده با زیر شلواری بودند. ایم که دشنوشته

 ضعیف بود و آنان باین حرف دلیل بر غافلگیری نمی
ً
 اشد. نیروی خط مقدم دشمن معموال

 آید، مأموریتکردند. و به نظر میاین ضعف را جبران می ،مسلح نمودن زمین جلوی لجمن خود

ه قوای خود را برابر قواعد کالسیک مدنشینی نمایند و از طرفی عبت عقداشتند در این حاال 

نمودند که ما آن را ده قوا را وارد میدان نبرد میمداشتند و بعد از تک ما، عنگه میدر عقب 

 دشمن موفق بودگفتیم. در این پاتکپاتک دشمن می
ً
در فاصله زمانی عملیات  .ها هم معموال

 شد، کهها موفق نمیکرد. زمانی پاتکمینبرد م را وارد میدان نیروهای تقویت ه ،قوا عمده

 پشتیبانی و تقویت نیروها حفظ کنیم.با توانستیم دور عملیات را قوای ما هم قوی بودند و می
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تا  011این که در شب عملیات با چند هزار نفر نیرو به دشمن تک کنیم و عددی حدود 

ای موفقیت مطلوب داشته باشیم. همین اعداد نشان توانیم ادعنفر اسیر بگیریم، نمی 211

 ایم.دهد که در عملیات خود موفقیت  مورد نظر را کسب نکردهمی

، نیروهای ما اطالعات دقیق از جو، زمین و دشمن نداشتند. عملیات 8در عملیات والفجر 

ت به ر حرک. چاالکی و سرعت دنشدت که اثرگذار بوده باشد، دیده فریب در سوابق این عملیا

 دیده نشد. ،واسطه شرایط زمین و جو و نیز وجود نیروهای پیاده

، اصل غافلگیری رعایت نشده 8توان گفت که در عملیات والفجر با توجه به مطالب باال، می

 و باعث آشفتگی دشمن نشده است.

های نظامی را اصل سادگی گویند. مشخص و ساده بودن دستورات و طرح اصل سادگی:

ا باید واضح، روشن و بدون اشتباه باشد. یک طرح که ساده و خوب تهیه شده باشد هطرح

ممکن است منجر به موفقیت شود و بالعکس یک طرح کامل و مشروح که در آن اصل سادگی 

ی و های عملیاتشاید منجر به شکست گردد. حذف سادگی تنها در مسئله طرح ،رعایت نگردد

ل شامل سادگی سازمان، ارتباط و سلسله مراتب فرماندهی بلکه این اص ،نظامی مطرح نیست

 شود.نیز می

تاکنون انتشار نیافته است  که با  8طرح عملیاتی سپاه در عملیات والفجر   شرح موضوع:

های ها کتاب درباره عملیاتتاکنون ده مشاهده آن بتوان اظهار نظر نمود. سپاه پاسداران

نگ منتشر نموده است، مطالب آنها نیز بیشتر متکی بر بیان تاریخ شفاهی هشت سال ج

و اسناد  عتبرها، اعداد مکدام از این کتابباشد. در هیچ فرماندهان و تحلیل و توصیف می

 آنها درج نشده هایها و دستورات عملیاتی و پیوسترحعملیاتی سپاه، شامل ط
ً
اند. مسلما

گیری، محاسبه و بررسی در دسترس بود، امکان اندازه عتبرعداد مها و اسناد و اآن طرح اگر

 شد.تر میسر میتر، بیشتر، بهتر و علمیدقیق ،ها، برابر قواعد علمی نظامیعملیات

شویم که دستورات صادره به متوجه می 8در عمل، با توجه به سوابق عملیات والفجر 

وقوع  عملیات ،ساده پنداری ، باتوان گفتیعملی و منطقی نبوده است. به عبارتی م ،هایگان

 اصل سادگی به معنای علمی نظامی. رعایت تایافته 
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 از دیدگاه توان رزمی 9تحلیل عملیات والفجر  وتجزیه

 تواند از این قدرت برایقدرتی است که در اختیار فرمانده یک یگان بوده و می توان رزمی:

یدان رزم استفاده نماید. توان رزمی ترکیبی از عوامل از بین بردن دشمن و انجام مأموریت در م

عناصر رزمی، عناصر پشتیبانی رزمی، عناصر  ،ی و غیرسازمانیهای سازمانفیزیکی ) آتش

خدمات رزمی( و روحی )انضباط، روحیه، حمیت قسمتی، قدرت رهبری، آموزش، عادات، 

پذیری و قبول خطر، آسیبرسوم، مذهب و ایدئولوژی( و سایر عوامل )کنترل و هماهنگی، 

، های الکترونیکیاطالعات، پوشش و فریب، عملیات ایذایی و ممانعت، عملیات روانی، جنگ

 باشد.وهوا و جو و زمین ( میآب
الله معین وزیری، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش ستاد نصرت 1به قلم سرتیپ « اصول و قواعد اساسی در رزم»کتاب 

   00صفحه  0۲87، صیاد شیرازیشهید 

 قدرت نظامی= کمیت نیروها + کیفیت نیروها)مادی و غیرمادی( + تدبیر و رهبری نیروها

 شرح موضوع

 9بررسی عوامل فیزیکی توان رزمی در عملیات والفجر  -الف

با توجه به استعداد خودی و دشمن که در این کتاب ذکر شده  های مانوری:یگان -1

های دشمن متناسب با تعداد یگان و های مانوری خودی کمتر از دشمنتعداد یگان ،است

در سوابق موجود هم چندان اطالعات دقیقی وجود ندارد که بتوان با  .نبوده است

تر و مقایسه چند گردان خودی با چند گردان دشمن عدد معتبر ارائه داد. گیری دقیقاندازه

گان دشمن مشاهده شد. در بحث مربوط به جو، زمین، دشمن، در عمل نیز برتری تعداد ی

 های قبل نیز در این مورد مطالبی ارائه شده است.خودی در صفحه

های پشتیبانی الزم و کافی در این عملیات وجود نداشته آتش های پشتیبانی:آتش -2

یات والفجر در اختیار عمل ،در منطقه جنوب 22و تیپ  77های دو تیپ لشکر توپخانه .است

 آورده نشدند. 8بودند و به منطقه عملیات والفجر  8

ای از آن در عملیات مهندسی رزمی، عملکرد قابل مالحظه های پشتیبانی رزمی:یگان -6

با توجه به امکانات موجود، در عملیات والفجر  شود. هوانیروزدر سوابق دیده نمی 8والفجر 
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به بویژه در مورد بالگرد های رزمی، اما در هر حال  .ی داشته استفعالیت قابل توجه 8

 وجود نداشته است.
ً
 اندازه کافی نبوده و امکان بیشتر از آن نیز احتماال

های بهداری در آثاری از عملکرد گروهانها و گردان های پشتیبانی خدمات رزمی:یگان -1

بیمارستان صحرایی هم  .اندنداشتهها وجود شود. معلوم است این یگانسوابق دیده نمی

 شود و وجود نداشته است.نامی از آن در سوابق دیده نمی

 شود که کاربرد عوامل فیزیکی توانبا توجه به مطالب باال نتیجه گرفته می نتیجه: 

 ، ضعیف بوده است.8رزمی در عملیات والفجر 

 9عوامل غیرفیزیکی توان رزمی در عملیات والفجر  -ب

با توجه فرماندهی و رهبری درباره یگان سپاه در چند روز اول عملیات،  ی:رهبر -4

های سپاه بدون کنترل و هماهنگی، با دهد که قابل قبول نبوده و یگانسوابق نشان می

امکان  ،های نزاجا که وارد منطقه شدنددر مورد یگان .عملیات ناتمام منطقه را رها کردند

ر زمین نامناسب نظامی تحمیل شده و نیز شرایط برتر فرماندهی به علت شرایط سخت د

فرسا بوده است. ما ها، کاری بسیار سخت و طاقتدشمن و نیز کمبودهای عملیاتی یگان

رگاه قرادر سوابق دیدیم که به ترتیب سلسله مراتب، فرمانده نیروی زمینی، فرمانده 

، تا رده فرماندهان گروهان ها، همه در 22مانده تیپ ، فر77، فرمانده لشکر غربشمال

آنچنان غالب شد  ،مساعدناکردند. اما سایر شرایط خط مقدم درگیری حضور و مدیریت می

 هان توانستند بار فاجعه را تامطلوب آن آشکار نشد. فقط فرماندکار فرماندهی و اثرات که 

 آنجا که امکان داشت کاهش دهند.

شرکت داشتند  8در آغاز عملیات والفجر که های سپاه آموزش یگان درباره آموزش: -2

ه دانیم کگیری نمود. از طرفی میآثار و سوابقی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن، اندازه

درصد نیروهای سپاه از نیروهای بسیجی داوطلب و باانگیزه زیاد تشکیل شده  81بیش از 

جربه داشتند، اطالعاتی وجود ندارد که بتوان اظهار بود. اما این نیروها چقدر آموزش و ت

 گوید تیپ قدس گیالن جدید تشکیل بوده است.نظر نمود. ضمن آنکه سوابق می

ها و فرماندهان آنها در مجموع این یگان ،های نزاجا که وارد منطقه شدنددرباره یگان

 قابل ضعموزش وآید از نظر آهای مختلف گذشته شرکت داشتند به نظر میدر عملیات
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ا وهوا را یتوان گفت که تجربه این منطقه و این آباما از نظر تجربه می ،قبولی داشتند

 نداشتند و یا کمتر داشتند.

درپی از وضع روحیه نیروهای خودی به علت شرایط و حوادث نامطلوب پیروحیه:  -6

و چه در  های سپاهیگان ه در چ ،سوی خودی، دشمن، جو، زمین،  در این عملیات

 های نزاجا، ضعیف بوده است.یگان

 8های سپاه و نزاجا از ضعیف تا متوسط در عملیات والفجر در سطح یگان انضباط: -1

 سطح انضباط دشمن را باید خوب ارزیابی نمود. ،گردد. در مقابلارزیابی می

  9عوامل برترساز یا عوامل مؤثر در توان رزمی عملیات والفجر -پ

 ؟های سپاه چگونه بوده استهماهنگی و کنترل در یگان و کنترل:هماهنگی  -4

های سپاه در حالت باشد. اما رها کردن منطقه توسط یگاناطالعات کافی در دسترس نمی

ست ن از آن اها بوده و دستور باالدستی نبوده است، نشاناتمام عملیات، اگر کار خود یگان

 ر هم با دستور باالدستی بوده است، نشان از عدمنبوده است. اما اگ که هماهنگی و کنترل 

 هماهنگی و کنترل باالدستی سپاه با نزاجا بوده است.

 ها،های نزاجا نیز در سطح ستادی و از رده نزاجا تا یگانهماهنگی و کنترل در یگان

ها و قابل قبول بوده است. اما در اجرا در مقابل یورش قوی دشمن، در سطح داخل یگان

 رزمنده، ضعیف و غیر قابل قبول بوده است.نفرات 

های نزاجا مسئولیت اجرای مأموریتی را برعهده داشتند که از مبنا یگان : نکته قابل توجه

نادرست بوده است. وقتی کار از سرچشمه اشکال داشته باشد، وجود مشکل در سایر 

 شعبات سرچشمه، امری بدیهی است.

دهد که هدایت آن از مرکزیت واحدی می به طور کلی سوابق این عملیات نشان

 برخوردار نبوده است.

بررسی چهار  مطالب مربوط به این موضوع در :عملیات اطالعات و حفاظت اطالعات -2

 جو، زمین، دشمن و خودی در صفحات قبل بیان شده است. :هاعامل اصلی عملیات

ای و رودخانه ای و درهها در عملیات سپاه، شرایط کوهستانی، صخره تأثیر مانور: -6

ز های نزاجا نید. در طرح مانور یگانیو تحمیل گردبر مانور تأثیرگذار  ،وزمین و باالخره ج
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تأثیر مانور در سطح  8د. بنابراین در عملیات والفجر یتفوق دشمن تأثیرگذار و تحمیل گرد

 ضعیفی بوده است.

ثاری از عملیات پوشش و فریب ، آ8در سوابق عملیات والفجر  :تاکتیکی بپوشش و فری -1

 تاکتیکی مشاهده نشد. بنابراین، چنین عملیاتی وجود نداشته است.

 وجود نداشته است. 9د موانع در عملیات والفجر سعملیات سد موانع:  -8

سوابق عملیات  دروجود نداشته و  از سوی خودی،  عملیات روانی عملیات روانی: -3

 دیده نشد. 8والفجر

 وجود نداشت. 8این عملیات در سوابق عملیات والفجر  گ الکترونیک:عملیات جن -1

ها، مطالب در صفحات قبل در بررسی چهار عامل اصلی عملیات وهوا و جو:آب -5

 مربوط به آن بیان شده است.

آن، بیان  مربوط به مطالب ،هاوط به چهار عامل اصلی عملیاتدر صفحات مربزمین:  -9

 شده است.

عملیات  رد کاربرد آن ،توان رزمیشود که گیری میجه به مطالب باال نتیجهبا تو نتیجه:

 ، ضعیف بوده است.8والفجر 
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80 ,80 ,82 ,87 ,011 ,002 ,022 

 00ی، حسن, قربان

 00، سرهنگ, قرقی

 27قره محمدلو, 

 ک

 71, 27, 0۲, 00, 7، محمد, کامیاب

 22, 07, 02, ۲8, 02، محمود, کاوه

, 77, 78, 20, 00, 02, 00, 7کردستان, 

78 ,78 ,81 ,8۲ 

 77, کردهای عراقی

 87, 7۲, 08, 2۲, 08کرمانشاه, 

 2۲, 20، مظفر, کشاورز

 گ

 27, 02, 0۲گپار, 

, 77, 70, 71, 02, 0۲, 0, 002گردان 

78 ,71 

 72, 72, 77, 71, 28, 22, 0۲1گردان 

 70, 71, 28, ۲0, ۲01گردان 

 70, ۲08گردان 

 70, ۲0, ۲28گردان 

 ۲0, ۲72گردان 

 27, 08, 02, ۲, ۲87گردان 

 7۲, 72, 2۲, 07, 02توپخانه,  00گروه 

 ل

, 07, 2۲, 22, 08, 7, 0, ۲, 2, 20لشکر 

08 ,28 ,7۲ 

, 07, 02, 0۲, 00, 0, ۲, 0, 28لشکر 

21 ,27 ,28 ,۲1 ,۲0 ,00 ,0۲ ,07 ,

08 ,20 ,2۲ ,27 ,28 ,28 ,71 ,70 ,

72 ,7۲ ,70 ,72 ,77 ,78 ,71 ,70 ,

72 ,77 ,88 ,88 

 71, 28, 28لشکر 

, 2۲, 07, 07, 02, 0۲, 7, ۲, 70لشکر 

27 ,28 ,0۲ ,02 ,72 ,7۲ ,72 ,88 ,

88 

, 2۲, 22, 08, 7, 2, 0, ۲, 2, 77لشکر 

27 ,27 ,28 ,07 ,08 ,21 ,2۲ ,20 ,

22 ,27 ,72 ,7۲ ,72 ,78 ,70 ,72 ,

88 

 70, 71, 28, 82لشکر 

 م

 21ماهشهر, 

, 2۲, 22, ۲2, 20, 2، سرهنگمحمدی

022 
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, 21, 08, 0۲, 02, 2, 0, 2, 0مریوان, 

22 ,22 ,۲1 ,۲2 ,۲7 ,۲8 ,۲8 ,00 ,

02 ,0۲ ,02 ,07 ,08 ,20 ,20 ,27 ,

28 ,71 ,70 ,72 ,72, 77 ,71 ,70 ,

70 ,78 ,82 ,87 ,007 

 28میمک, 

 ن

 72, نبی زاده

 ه

, 20, 00, 02, ۲هاشمی، سید حسام, 

27 ,00 ,00 ,02 ,08 ,08 ,27 ,27 ,

72 ,87 ,80 ,82 ,8۲ ,80 ,82 ,87 ,

007 ,007 ,022 

, 08, 08, 00, 00, ۲هاشمی رفسنجانی, 

27 ,27 ,87 ,80 ,82 ,8۲ ,80 ,007 ,

007 ,022 

 20, 08الکن, هواپیمای ف

, 2۲, 07, 02, 0۲, 02, 7, ۲هوانیروز, 

27 ,28 ,0۲ ,21 ,2۲ ,72 ,7۲ ,012 ,

002 ,020 

 


