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                                                                                                                     چکیده

ها و ها، تلخیها و شکستدفاع مقدس )جنگ ایران عراق( سرشار از موفقیت دوران هشت سال

د. کردن آفرینینقش، رزمندگان و فرماندهان در این عرصه از ایثارگران شماریبیهاست. تعداد شیرینی

را در خود ثبت و ضبط کرده  هاآفرینیحماسهی و دفاع مقدس بسیاری از این تاریخ دوران جنگ تحمیل

شواهد تاریخی شهید  اساس برتر و فراموش ناشدنی هستند. برجسته هانقشاست. در این میان برخی 

 ارزشمندی بر حوادث و مقاطع های اثرگذار ونقشاز فرماندهانی است که  سپهبد علی صیاد شیرازی یکی

 نگرتهگذش صورتبهرا  ایشان نقش است تا درصدد پژوهشاین . جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داشته است

 ( وآزادی خرمشهر) المقدسبیتمرحله سوم عملیات طع آغاز سال دوم جنگ )دفع تجاوز(، در سه مق

کسی که توانست اتحاد و انسجام را به نیروهای  عنوانبه را (پایان جنگ ایران و عراق) عملیات مرصاد

های مطلع و کارشناسان و شاهدان دوران دفاع مقدس منطبق بر اسناد و روایات شخصیت مسلح برگرداند،

به روش  آوریجمعبا استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و  آن شهید منتشرشدهو خاطرات 

 بررسی و بازشناسی نماید. ،وتحلیلتجزیهای و تحقیق اینترنتی، تابخانهک

 های کلیدی:واژه

 .مرصاد عملیات ،المقدسبیت عملیات  شیرازی، صیاد شهید عراق، و ایران جنگ مقدس، دفاع
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 مقدمه

دنبال مخالفت صدام حسین با ه ماه پس از انقالب اسالمی و ب 21بهقریب  جنگ ایران و عراق

شهریور  31رسمی در  طوربهجانبه آن از سوی رژیم بعث عراق الجزایر و لغو یک 1975ارداد قر

هزار  20تا  15به آغاز شد و ارتش عراق در موج اول حمالت خود موفق شد قریب  1359

)عالیی، کرد اشغال روستای مرزی را  1000شهر و  10 بیشج.ا.ا و  هایسرزمیناز  کیلومترمربع

ها و غافلگیری استراتژیک محدودیت همه کمبودها، رغمبهال اول جنگ، در س .(225: 1391

ارتش عراق، نیروهای مسلح جمهوری  جانبههمهدر مقابل تهاجم  گیریتصمیممدیران در بعد 

دند موفق ش -در شرایطی که برای جابجایی یک گردان نیاز به کسب مجوز بودند -اسالمی ایران

از دیدگاه ارتش عراق متوقف نمایند و ارتش عراق را از دستیابی به  دشمن را در مواضع نامناسب

لذا اگرچه تهاجم ارتش عراق و اشغال بخشی از سرزمین ج.ا.ا،  اهداف استراتژیک خود بازدارند.

گی بازدارند مرحلهدر  ، البتهبرای مدیریت کالن دفاعی کشور در آن برهه از زمان شکستی بزرگ

کردن و تثبیت دشمن در روزهای ابتدائی جنگ ایران و عراق و  ولی متوقف شودمیمحسوب 

که آن روزها  مهوری اسالمی ایران،، برای ارتش ججنگ فرسوده کردن ارتش عراق در سال اول

 .شودمیجنگ بود موفقیت بزرگی محسوب  اصلی دارمیدان

ارزشمندی است که  ها و اقداماتبازخوانی کارنامه ارتش ج.ا.ا در سال اول جنگ، گویای فعالیت

عملیات کوچک و  155درمجموع  ،های عملیاتی ابوذر، بدر و خندق در نیروی زمینیبا طرح

اسداران پ با همکاری سپاهمشترک ، مستقل و آفندی و پدافندی گسترده و نیمه گسترده، بزرگ،

و  3له به اچحم ،)عملیات انتقام( طرح البرز . در نیروی هوایی با(165: 1385)جعفری،  انجام داد

نیروی  و طرح ذوالفقار (52-58: 1398)خلیلی،های سطحی از عملیات جانبههمهپشتیبانی 

در  فارسخلیج، عملیات اشکان و مروارید و کنترل آبراه 422و  421، عملیات گروه رزمی دریایی

 ی عملیاتهای سال اول در بعد زمینعملیات ترینمهم. البته یابدمینیروی دریایی و ... پایان 

 140بود که به شکست حصر آبادان انجامید و در بعد هوایی و دریایی عملیات انتقام ) االئمهثامن

 (188-194: 1390)سیاری،  فروندی( و مروارید معروف شدند.
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 مبانی نظری پژوهش

 شخصیت شناسی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی

در سه دوره زیر قابل  طورکلیبهه وی، سال 55شخصیت و آثار شهید صیاد شیرازی در طول عمر 

 ارزیابی است:

 (20کودکی، نوجوانی و جوانی )سال 

 ( 15ورود به دانشکده افسری و خدمت در ارتش قبل از انقالب  )سال 

 ( ضدانقالبدر مقاطع مختلف مبارزه با حضور در مبارزات قبل از انقالب و دو دهه پس از انقالب 

فرمانده نیروی  عنوانبه، شرکت در دفاع مقدس عملیاتی غرب فرمانده عنوانبهدر غرب کشور 

و  ، فرماندهی بر عملیات مرصاددفاع شورای عالیزمینی و نماینده حضرت امام خمینی )ره( در 

معاون بازرسی و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای  عنوانبهنیروهای مسلح  ستاد کلخدمت در 

 ف جنگ(هیئت معار گذاریبنیان زمانهممسلح و 

از طریق آثار و عملکرد آنها ارزیابی نمود، این امکان وجود دارد  توانمیشخصیت افراد را  ازآنجاکه

بی فوق ارزیا هایدورهوی را از طریق ورود به  اثربخشیکه، شخصیت شهید صیاد شیرازی و میزان 

ه بود ستاد کلازرسی ایشان معاون ب زمانی که؛ بعد از جنگ ایران و عراق در مثالعنوانبهنمود. 

نیروهای مسلح را بررسی کرده و اختالفات  هایختالفات بین یگاناست بیش از یکصد پرونده ا

(. و این نمونه از 45: 1393،  1-)امیر سرافراز زیادی را باز کرده است هایگرهآنها را حل کرده و 

کارکنان به آن شهید توسط آن شهید و میزان اعتماد مردم و  شدهانجامحجم باالی کارهای 

. اما نویسنده در این مقاله قصد دارد؛ صرفاً نقش آن شهید بزرگوار را، در کندمیواالمقام حکایت 

 .سه مقطع زمانی از هشت سال جنگ )دفاع مقدس( به شرح زیر ارزیابی نماید
 

 از دفاع مقدس محقق موردنظرسه مقطع 

 مرحله دفاع تجاوز

در مناطق عملیاتی به تثبیت و تضعیف دشمن گذشت و در  هافعالیتدر سال اول جنگ کلیه 

و یکی از مقاطع مورد نظر است.  در این مرحله ارتش « دفع تجاوز»سال دوم جنگ که مرحله 

جمهوری اسالمی ایران برای دفع کامل تجاوز دشمن فاقد توان و نیروی انسانی الزم بود و این 
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و سالیق سیاسی مختلف در سطوح  2مسلح متعددوجود نیروهای  دلیل بهدر شرایطی بود که 

ای نیز در سطح تصمیم گیران عالی کشور و و نظامی کشور، وحدت رویه 3کالن مدیریت سیاسی

استفاده از امکانات لجستیک و نیروی انسانی  کارگیریبهسرفرماندهی جنگ برای صدور مجوز 

های مختلف سیاسی، اعم گروه کشور وجود نداشت. در این مقطع، فضای سیاسی کشور با حضور

 صدربنیها به سرکردگی های ملّی مذهبی و لیبرالحضرت امام )ره( گروه طرفداراناز 

های چپ مثل حزب توده، وقت( سازمان مجاهدین خلق )منافقین( و برخی گروه جمهوررئیس)

سیار ب غربی و ...فدائیان خلق و احزاب منحله و غیرقانونی کردی در منطقه کردستان و آذربایجان 

بود و آثار شوم این اختالفات به منطقه جنگی و حتی سرفرماندهی جنگ نیز رسیده بود و  ناآرام

یط شرا با رویکردی دیگر، .شدمیاساسی در جهت دفع تجاوز دشمن  گیریتصمیممانع هرگونه 

د علمی و بود که فرماندهان ارتش با دی ترتیباینبهدر مناطق جنگی و سرفرماندهی جنگ 

اداره میدان جنگ، با تمام توان برای متوقف کردن و مسدود  منظوربهکالسیک خود سعی داشتند 

های نفوذ دشمن اقدام نمایند. لیکن برای ورود به مرحله تهاجم و دفع متجاوز فاقد توان کردن راه

اه سپیروهای ندر دسترس نبود.  زیرو نیروی الزم بودند. نیروی احتیاط مردمی نیز به دالیل 

قت( و جمهوررئیس) صدربنیاندیشه و سلیقه سیاسی از مخالفین سرسخت  ازنظرپاسداران که 

تمایل به همکاری تحت فرماندهی او را نداشتند. نیروهای انقالبی مردمی که بایستی تحت  ندبود

 تتح آمدندمیفرمان حضرت امام خمینی )ره( از شهرهای مختلف کشور به کمک نیروی مسلح 

 باعث شده بود که قفل بزرگی به گفتهپیشبودند. لذا شرایط  پاسدارانفرمان و کنترل سپاه 

سیار یا ب بازایستادهشود. به عبارتی ماشین جنگی کشور از حرکت  زدهجنگتصمیمات اساسی 

ا ر ناپذیریجبرانکند شده بود. از طرفی طوالنی شدن حضور دشمن در مناطق اشغالی خطرات 

 داشت.  به دنبال

 (المقدسبیتمرحله سوم عملیات مقطع دوم )

ده فرمان عنوانبهانتصاب شهید صیاد شیرازی  دشمن، پس از  ع تجاوزسال دوم جنگ و مرحله دف

، القدسطریقهای پس از انجام عملیاتهای تهاجمی، نیروی زمینی و شدت گرفتن عملیات

                                                           
 انقالب اسالمی و فدائیان اسالم و ... هایکمیتهنامنظم شهید چمران،  هایجنگارتش، سپاه، گروه  - 2
 )وقت( و حزب جمهوری اسالمی و ...جمهوررئیساختالف بین  - 3
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مبود ضعف، ک دلیل بهفرماندهان  المقدستبیدر مرحله سوم عملیات ، المقدسبیتو  المبینفتح

 گیریتصمیم و فرسودگی نیروهای خودی برای ادامه عملیات دچار اختالف و تردید شدند. لذا

 آفرینینقشبسیار دشوار شد که ی خرمشهر و آزادساز المقدسبیتبرای مرحله سوم عملیات 

 کرد. گشاییگرهشهید صیاد 

 مقطع سوم )عملیات مرصاد(

هجوم مجدد ارتش بعثی عراق بود  و 598 نامهقطعگر در شرایط پایان جنگ و پذیرش مقطع دی

ا نفوذ بمنافقین ضعف نیروها خودی  دلیل بهشده بود. در این مقطع،  هاجبههکه باعث فروپاشی 

براندازی نظام ج.ا.ا با پشتیبانی ارتش عراق وارد  منظوربه ،از طریق مرز خسروی و قصر شیرین

 مشهود بود.کامالً عدم انسجام و وحدت رویه بین نیروهای مسلح  .بودندکشور شده 

 الهسهشتبنابراین نگارنده در نظر دارد نقش شهید صیاد شیرازی را در این سه مقطع از جنگ 

 انسجام دهند نیروهای مسلح ج.ا.ا تبیین نماید.  عنوانبهتحمیلی عراق علیه ایران 

 انسجام دهی نیروهای مسلح

ت وحد» دیگرعبارتبه. است بین نیروهاو اتحاد نظامی انسجام  ریات پیروزی در عملیاتاز ضرو

 از اصولوحدت فرماندهی همچنین جنگ است.  گانهنهاصول  انکارناپذیراز اصول  «فرماندهی

با فرمان  است که« وحدت تالش»رسیدن به  عامل اساسی برای و مرکب و عملیات مشترک

 رک و مرکب را بانیروی مشت و آیدمی وجود به اد فرماندهی مشترکو ایج فرماندهی کل قوا

 «وحدت فرماندهی»ی برقرار پیروزی قرین خواهد کرد. بنابراین پیروزی در عملیات مشترک با

)عملیات مشترک و . دخواهد بو پذیرامکان)زمینی، هوایی و دریایی(  گانهسهبین نیروهای 

در شرایط اول انقالب و جنگ تحمیلی که نیروی دیگری  الزم به توضیح است( 15: 1383مرکب،

زید به ترکیب و ترتیب نیروهای مسلح ج.ا.ا م با اندیشه انقالبی بنام سپاه پاسداران انقالب اسالمی

وحدت فرماندهی و  با مشکل و فقدان ساختاری، ازنظررا  نیروهای مسلح نوعیبهبود گردیده 

ل این مشکبین ایران و عراق  تحمیلیجنگ  مقاطع مختلف درلذا . مواجه کرده بودتمرکز تالش 

  .کردمیبروز 

  



 1399، زمستان 54فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره                                                              124

 

 از فرماندهی کل قوا صدربنیبحران سیاسی کشور و عزل 

که  حدی تنگ شد اختالفات و بحران سیاسی در مرکزیت کشور به ، عرصهگفتهپیشدر شرایط 

در ابتدای ریاست جمهوری مجبور شد اختیارات فرماندهی کل قوا را که  حضرت امام خمینی )ره(

و او را از فرماندهی کل قوا عزل نماید. فرماندهی  پس گرفتهباز به او تفویض کرده بود،  صدربنی

اقدام گشایش  ازاینپسبه شهید سرلشکر فالحی تفویض شد و  صدربنیجنگ پس از عزل 

ابط ارتش و در رو تسهیالتی ایجاد شد و مختصری در صحنة جنگ و در همکاری ارتش و سپاه

 آنها عملیات موفق و پیروز ترینمهممد و بالفاصله یکی دو عملیات انجام شد که وجود آه ب سپاه

یروزی پ ازاینپسسرفرماندهی جنگ  )ع( بود که منجر به شکست حصر آبادان گردید. االئمهثامن

شرفیاب برای عرض گزارش خدمت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خمینی )ره(  غرورآفرین

    عارض شد. 130سی یکه متأسفانه حادثه سقوط هواپیما شدندمی

وا فرمانده کل ق عنوانبه صدربنیجنگ حضور  هایدر صحنه تحرکیکمشاید یکی از دالیل مهم 

، جنگیدن ارتش به شودمیباقیمانده از زمان جنگ استنباط  اتاز اسناد و روای آنچهبود، ولی 

ر و کمتاند مکرر از آن یاد کرده طوربهمانعی  عنوانبهکه  بوددران سپاه برا ازنظر 4روش کالسیک

ه . سپااندیاد کرده خوردهشکست یروش عنوانبههمواره از آن  تاکنونو  تابیدندبرمیآن را 

را جایگزین  5(249: 1390)رضایی،  تا روش جنگ انقالبی کردمیدر این مقطع تالش  پاسداران

رخی ب آنها، غیرکارشناسانه یهااگرچه در برخی مکتوبات و یا قضاوت روش کالسیک نماید.

 ندشومیمتهم  ضعف ایمان یا داشتن روحیه سازشکارانه ،تعلل ،کاریکمفرماندهان ارتشی به 

باقیمانده از اسناد  نسبت به کارشناسانه تحلیلو  ؛ ولی اگر دقت(52الی  46: 1391)عالیی، 

نگاه  .شودمیقلمداد  غیرمسئوالنهاتهامات،  گونهاین م،داشته باشیدوران جنگ تحمیلی 

 کالسیک وبه روش )جنگ  جنگی طبیعی اختالف در دو شیوة طوربهن است که کارشناسانه آ

های و عملیاتو عدم انجام اقدامات  تحرکیکمجنگ به روش انقالبی( مشکل اصلی در قفل شدن، 

در چنین شرایطی، نه  دیگرعبارتبه .شودمی رون راندن دشمن متجاوز، شناختهیب بزرگ برای

                                                           
 نظامی هاینامهآئینمنظور از جنگ کالسیک یعنی جنگیدن به روش علمی و مطابق با  - 4
 ر انقالبی رزمندگان و ... ولی ایشان هرگزمنظور از جنگ بر مبنای اندیشه انقالبی یعنی با استفاده از تفکر و ایمان و شو - 5

ونه چگ ایمانبیو  باایماننگفتند که راه محاسبه، سنجش و تعیین درجه ایمان و انقالبی بودن افراد چگونه است و افراد 

 . شوندمیغربالگری 
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خود کوتاه بیایند و نه های علمی ها و روشآموختهاز  که ندتمایل داشت فرماندهان ارتش

 مر فرماندهان ارتشی وارد جنگ شدهند تحت کنترل و زیر ابود فرماندهان سپاه پاسداران حاضر

نام ه ب از ارتش خالقمبتکر و ی جوان ندهدر چنین شرایطی فرما ها مشارکت نمایند.و در عملیات

 هایای دیگر از جبههمنطقهدر که  با زیرساخت شخصیتی بسیار قوی سرهنگ علی صیاد شیرازی

 شغول پاکسازی منطقه از ضدانقالب وم غرب کشور،در  ،بیش از هزار کیلومتری دفاع مقدس

ید از همکاری با نیروهای سپاه ی جدبه روش (طلبتجزیه) احزاب منحله و غیرقانونی مبارزه با

چون از همکاری با سپاه در منطقه : گویدمیاو  دسترسی پیداکرده بود به میدان بیاید. پاسداران

رمانده ف عنوانبهاب های پاکسازی تجربه موفقی داشته لذا در ابتدای انتصو در عملیات غرب شمال

رسمی قرارگاه مشترک  صورتبهتی به این نظر رسیدم که بایس"نیروی زمینی، اظهار داشت: 

وی در قرارگاه تازه تشکیل خود  " .(213الی  210: 1381)دهقان،  ارتش و سپاه را تشکیل دهیم

استفاده نمود و  )دافوس( از افسران دوره ستاد دیده و استادان دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش

یاد  «ترکیب مقدس ارتش و سپاه» ظهارات خود از این روش با عنوانمکرر در سخنان و ا طوربه

 قرار داد. «وحدت فرماندهی»ی مسلح مبتنی بر وحدت نیروها اساس برو مبنای کار را نیز  کرد

 .بود )همان(« یک لشکر الهیارتشی، سپاهی » شعار اوو همواره 

 نویسنده بر آن است تا تجارب آن فرمانده مبتکر و خالق را از نحوه دستیابی بهدر این مقاله 

در این مقاله  کند. بازشناسی و ایجاد انسجام در نیروهای مسلح همکاری نیروهای ارتش و سپاه

 .شودمیبه اتفاقات و حوادث زیر اشاره  ،توضیح این مطلب  منظوربه

اتفاقی  طوربهکه  (24الی  33: 1382)صادقی گویا،  برای اولین بار او در ماجرای عملیات شیندرا

و مستأصل مانده بودند، خود را  درآمدهبه محاصره ضدانقالب  جوانان داوطلبگروهی از همراه با 

و فرماندهی گروه را  نمایدمیمعرفی و رنجر را دیده است  چتربازی هایدورهافسری که  عنوانبه

. وی با همین کار به دهدمیگروه را از محاصره نجات خود گرفته و با ابتکارات عملیاتی  عهده به

 .گیردمیکردستان را به عهده  هایعملیاتن معرفی شده و فرماندهی شهید چمرا

کیبی از برادران ارتشی و سپاهی تر ،سنندج آزادسازیدر عملیات و  1359در اردیبهشت بار دوم  

با حضور شهید بروجردی، سردار رحیم صفوی، سردار شهید همدانی، امیر سید حسام هاشمی )

ادی تعد ازاینکهپسگیر و دار عملیات و در ، آنهادادندمییات را انجام داوطلب این عمل طوربهو ... ( 
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ی فرمانده خودجوش طوربه، نمایدمیو اختالفاتی بین آنها بروز از رزمندگان به شهادت رسیدند 

شهید  .(51الی 48: 1393)صادقی گویا، کنند میصیاد شیرازی واگذار  سرگرد علیعملیات را به 

، ستادی مرکب از برادران ارتشی و «وحدت فرماندهی»ایجاد  منظوربهام، اقد ازاینپسصیاد 

 .مایدنمیاین عملیات منصوب معاون خود در  عنوانبهسپاهی تشکیل داده و برادر رحیم صفوی را 

وق مورد وثبا ارائه طرحی برای پاکسازی کردستان، سنندج است که او  آزادسازیبار سوم پس از 

و با دریافت درجه )سرهنگ موقت( رسماً فرمانده  گیردمی( قرار صدریبنوقت ) جمهوررئیس

و با استفاده از روش ابتکاری خود ستاد خود را مرکب از برادران  شودمیمنطقه عملیات غرب 

 . (60الی  55: 1384)دهقان، دهدمیارتش و سپاه تشکیل 

وقت  جمهوررئیس، از سوی آمدهپیشتجربه دیگر او مربوط به زمانی است که به دلیل اختالفات 

را نیز به عهده داشت مورد غضب قرار  کل قوا حضرت امام خمینی )ره( فرماندهیکه با حکم 

 . او در این زمانشودمیه و درجات موقت را نیز از وی پس گرفت گرفته و از مقام خود معزول شده

 شنهاد دادهیعملیات در سپاه را پ و )معاونت( طرح اندازیراهشورای عالی سپاه، با ارائه طرحی به 

از سوی سپاه  و با حمایت برادر رحیم صفوی مواجه شده و (18: 1393، 1-)امیر سرافراز بود

برای طی دوره فرماندهان سپاه را  نظامی لیت آموزشمسئوو  شودمیدعوت به همکاری  پاسداران

 نظامی هایآموزهتا  کردمیتالش . شهید صیاد در آن زمان گیردمی عهده به (ماههیک) مدتکوتاه

معاونت طرح و عملیات را در سپاه وی  منتقل نماید. پاسدارانرا به برادران انقالبی خود در سپاه 

در تهران  را اتاق جنگیو  (202و  201: 1384)دهقان،  سرپرستی کرد را آناد و تشکیل د

بهه آبادان در لباس یک بسیجی در ج شدهمحاصرهتشکیل داد و در همین زمان بود که از منطقه 

 .(213: 1378، مؤمنی) برای سپاه تهیه کرد ،بازدید کرد و طرحی را برای شکستن حصر آبادان

ا با هپس از این آموزش ،فرماندهان سپاهده بود که ات، تصوری در او تقویت شاقدام از اینپس لذا

 ازنظرارتش و سپاه در کردستان  روش تجربی همکاری درهرحالخواهند بود.  نظرهمو  رأیهماو 

که با فرماندهی او بر  رفتمیشمار ه ب قدرگرانای شهید صیاد شیرازی یک ابتکار جدید و تجربه

 بلذا پس از انتصاستون فقرات جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار گرفت.  عنوانبهنیروی زمینی 

کاری ارتش و سپاه پس از عزل همکاری بین ارتش و سپاه باز شد و اگرچه هم بستبن وی،

 ،ئمهاالثامناز فرماندهی کل قوا شدت گرفته بود و با روش فرماندهان ارتش، در عملیات  صدربنی
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قرار گرفته و  (123: 1392)عسگری،  گردان از نیروهای سپاه تحت کنترل عملیاتی ارتش12

در دوره فرماندهی  ولی داشتند به عهدهق رودخانه کارون را شر هایجبههمأموریت هجوم، در 

شهید صیاد شیرازی، این همکاری اوج گرفت و با ابتکار او قرارگاه مشترک ارتش و سپاه شکل 

ان برای و نیروهای ارتش و سپاه نیز تا رده دسته و گروه (361و  360: 1391)عالیی،  گرفت

ادغام شدند.  وعینبهکنار یکدیگر قرار گرفته و  «دفع تجاوز دشمن»های مرحله انجام عملیات

یعنی یک فرمانده ارتشی با یک فرمانده سپاه در رده قرارگاه، لشکر، تیپ، گردان و گروهان کنار 

 ییافزاهمایجاد کرد و باعث  هاجبههاین همدلی و همکاری شور عجیبی در  یکدیگر قرار گرفتند.

ق ، بسیاری از مناطقدسالمبیت، تا پایان عملیات گردید. نتیجه آن شد که در طول قریب نه ماه

 ریبق المقدسبیتمرحله دفع تجاوز دشمن پایان گرفت. یعنی پس از عملیات اشغالی آزاد شد و 

ش این نق ،بنابراین اشغالی آزاد شد. هایسرزمین کیلومترمربع 15000از  کیلومترمربع 12500 به

بدون  مقطع از جنگ، ن، در همکاری و هماهنگی و وحدت هر دو نیروی ارتش و سپاه در ایارزنده

ه ک است شهید صیاد شیرازیمربوط به روش و ابتکار فرماندهی  گوییگزافههرگونه اغراق و 

همانند یک حلقه وصل دو نیروی مقتدر ارتش و سپاه را به یکدیگر پیوست و عامل اساسی در 

 .های اشغالی بودآزادی سرزمین

 و فتح خرمشهر المقدسبیتمقطع پایان عملیات 

بنا قرار بود  شدهانجامآغاز و طبق طراحی  1361 ماهاردیبهشتکه از دهم  المقدسبیتیات عمل

 ازنظر) طوالنی شدن و کمبود نیرو دلیل بهادامه یابد، ظاهراً به دستور تا ساحل اروند )شط العرب( 

این  تردید فرماندهان مواجه شد.اشکاالت فراوان و با مرحله سوم  ، درعده و عُده(، اجرای آن

 :به روایت شهید صیاد درحالی بود که

 آزاد کیلومتر 5000 حدود دانندمی بااینکه مردم که شدمی گزارش جبهه عقب از...  "

 ارتکر مرتب ولی شده، آزاد خوزستان منطقه عمده و گرفتیم اسیر هم نفر 5000 و شده

 طرف هرشخونین آزادی ،طرفیک عملیات تمام یعنی شد؟ چه شهرخونین: شودمی

...  کنیم پیدا دست شهرخونین به که بود مهم مطلب این هم خودمان برای دیگر،

 "( .299: 1384 دهقان،)
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 .دادنمیوضعیت روشنی را نشان  ،ن عالی قرارگاهفرماندها« بازی جنگ»به عبارتی محاسبات 

 مرحله سوم، نیروهای موجود برای انجام «المقدسبیتعملیات »امیر مسعود بختیاری در کتاب 

و  3عملیات را ده تیپ )چهار تیپ ارتشی و شش تیپ سپاهی در قالب سه قرارگاه )نصر، فجر

 1380)بختیاری،  ذکر کرده است 1به  2فتح( لیست کرده و نسبت نیروهای خودی به دشمن را 

 یاما ذکر یک نکته بسیار حائز اهمیت است و آن اینکه این ده تیپ همان نیروهای .(238الی 235:

را  روز 24 مدت به حله عملیاتو دو مر هوارد عملیات شد 1361اردیبهشت  9هستند که از روز 

 نشان رمقی برای ادامه عملیات نداشتهاظهار فرماندها در آن شرایط بنا بهو  انجام داده نفسیک

 تسا حالیو این در  اندنداشتههای خود را نیز و حتی فرصت تعمیر و نگهداری و تنظیف سالح

در خرمشهر از این شهر دفاع  ی عراقیدر حدود دو لشکر نیرو ؛که حداقل پنج تیپ و یا به عبارتی

طرح ی برآورد اطالعاتدر  ذکرشده یکدوبهبه نسبت ستند توانمینفرماندهان بنابراین . کردندمی

رحله م آغاز در مورد این وضعیت و مسائلی که در جلسه فرماندهان قبل از .ندامیدوار باشعملیاتی 

یست ببیش از  ": گویدمیگذشت سردار سرلشکر رحیم صفوی چنین  المقدسبیتسوم عملیات 

 بیستم اردیبهشت کهاز به خرمشهر نرسیده بودیم؛ یعنی روز از عملیات گذشته بود و ما هنوز 

 پشت مرز مانده بودیم. سمت اصلیاردیبهشت ام تا سی مرحله دوم عملیات به پایان رسیده بود

خرمشهر را آزاد کنیم، یک تغییر  کهایندرجه بود، برای  270حرکت ما به سمت غرب، یعنی 

هایمان اول اینکه، یگان درجه ... دو دلیل داشت. 180به سمت جنوب، یعنی با گرای جهت دادیم

 قرارگاه مرکزی کربال، در مرحله آخر رفتم در عنوانبهو من  دیگر توان ادامه عملیات را نداشتند

وارد شدم که در آن جلسه، من بودم و مرحوم صیاد شیرازی، که او فرمانده ارتش بود و  ایجلسه

کل( در جنگ بودم. خواستیم فرماندهان را توجیه کنیم.  مقامقائممن هم از طرف آقا محسن )

که در آن جلسه چه کسانی بودند؛ حاج احمد متوسلیان بود، که پایش  گویممیبرای شما دقیق 

روز جنگ بسیار سخت، هنوز  20هم گچ گرفته بود و با عصا آمده بود و شهید خرازی. بعد از را 

 فرماندهشکربال که مرتضی قربانی  25دو سه گردان داشتند، نه بیشتر. لشکر هرکدامها این تیپ

وضعش خوب بود، سه گردان داشت. از ارتش هم سرهنگ حسنی سعدی توی جلسه  بااینکهبود، 

دل از ارتش. هوابرد رسول عبادت، سرهنگ شیرازی و سرهنگ موسوی قوی 55ن تیپبود. همچنی

زادی خرمشهر، به هر یک از این واحدها یک تا دو کیلومتر بدهیم؛ چون ما مجبور شدیم برای آ
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بعد از مرز ادامه بدهیم. در آن جلسه جناب  خواستیمنمینیرو کم داشتیم و دیگر توانی نداشتیم. 

غ کنیم. شما ابالگفت: بله این تصمیم گرفته شده است و ما آمدیم به  هاارتشی صیاد شیرازی به

زی نگفت. بعد از صحبت ما حاج احمد متوسلیان گفت: چی کسهیچگفتند: چشم قربان.  هاارتشی

؟! من به حاج احمد گفتم: ایدآورده! ما را ضعیف گیر گوییدمیاست که  ایمسخرهاین چه چیز 

و گفتیم این تصمیمی است که قرارگاه  کنممیجلسه با شما جداگانه صحبت باشد من بعد از 

مرکزی کربال گرفته، این جلسه را نزدیک خرمشهر گذاشته بودیم و این تصمیم گرفته 

، پس آیدبرمیردار رحیم صفوی که از اظهارات س طوراین ".(236و  235: 1393)محققی، شد

و فرماندهان به ادامه عملیات  رمقکمبسیار خسته و  روز عملیات، نیروهای موجود سپاه 20از

معترض بودند و در این مورد ایشان بعد از جلسه شخصاً آنها را توجیه کرده و برای انجام عملیات 

... در ذهنم هست که یک یا دو کیلومتر از خط را ": گویدمی. وی در این مورد کندمیمتقاعد 

 لگرفتید. ک کمدستما را  گفتمی)ص(، )حاج احمد(  اهللرسولمحمد  27داده بودیم به تیپ

را به فاصله یک تا دو کیلومتر کنار هم چیده بودیم.  هااینکیلومتر بود، که  14تا  12خط حدوداً 

به حاج احمد گفتنم: کل این خط مأموریت شماست و ما هیچ راه دیگری نداریم. گفت: ما 

؟ گفت بیست روز، گفتم: گذردمیچند روز از جنگ  اآلنیم؛ من توان ندارم. گفتم: خٌب توانمین

در بیست روز چند گردان دارید؟ گفت دو گردان. گفتم حاج حسین خرازی هم دو گردان دارد، 

)محققی، ، قبول کردمسئله برایش خوب تفهیم شد کهوقتیاحمد کاظمی هم دو گردان دارد. 

 ."(236و  235: 1393

 نندهکشرکتهای عمده ربال با حضور کلیه فرماندهان یگاندر چنین وضعیتی جلسه قرارگاه ک

 هایزمینروز عملیات اگرچه 20دی خرمشهر اقدام کند، چون بعد ازتصمیم گرفته بود که برای آزا

ک ی عنوانبهزیادی از منطقه جنوبی خوزستان از اشغال دشمن بعثی آزاد شده بود ولی خرمشهر 

ز در اشغال دشمن بود و مردم منتظر آزادی خرمشهر استراتژیک، هنو -نقطه مشخص و سیاسی

دشمن در خرمشهر پدافند خود را تقویت  شدنمیبودند. و اگر چنانچه این مرحله از عملیات انجام 

ضعف نیروهای  هرحالبهقانع بود. ولی  های اشغالیاز سرزمین همین نقطههداری نگو به  کردمی

 ،از آن گذشت و همین مسئله توانمین سادگیبهد که خودی برای انجام این عملیات موضوعی بو

، و ایستادن در مرحله عدم موفقیت در این مرحله بساچهرا باال برده بود،  گیریتصمیمریسک 
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که پس از بازسازی و یافتن  کردمیدوم عملیات، این امکان را برای نیروهای دشمن ایجاد 

ط وضعیت را به شرای یه نیروهای خودی انجام داده وپاتکی را عل الزم، مثل عملیات نصر، نمندیتوا

 ،، مبنی بر انجام مرحله سوم عملیاتلذا برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی ند.نقبل از عملیات برگردا

در این مرحله از عملیات در قرارگاه مرکزی  کنندهشرکتهای با حضور فرماندهان یگان ایجلسه

 کند: یرازی فضای حاکم بر جلسه را چنین توصیف میشهید صیاد ش که شودمیتشکیل کربال  

 کنندهاداره. قرارگاه کربال میستادمان انجام داد یبا فرماندهان و اعضا یاتیشور عمل نیچند"

، گفتندمی شانیهاکانیکه فرماندهان از وضع  یمطالب چ،یه میکه نگرفته بود جهیمنطقه بود. نت

 کردیمیمرا متوقف  اتیعمل دیبا یعنی. میکن یرا بازساز هاروین سرعتبه دیکه با ساختمی ناینما

ستادمان رفتند و من و فرمانده سپاه  یبه اتاق جنگ، اعضا می... رفت میکن یبازساز رفتیممیو 

ود. به ما وارد شده ب یو روان یاز بس فشار روح میکرده بود دایپ یبیحالت عج یی. دوتامیتنها شد

داوند خ نجایااز رمق افتاده بودند. در  یاسمشان لشکر بود ول م،یتداش اریکه در اخت ییلشکرها

است که در  ییامدادها ترینعظیماز  مدادا نیمن ا یما دو نفر کرد. برا بینص میامداد عظ کی

. میدیطرح رس کیامداد به  نیکه در جبهه بودم، از آن باالتر را احساس نکردم. در ا یسراسر مدت

. میه باشداشت یمختلف دیدگاهکه  درنگرفتذرّه بحث  کیما  نیب م،یذاشتگ انیدرم باهم کهوقتی

ان نش ،کردیممی. صحبت که میواحد را داشت حطر کیفکر و  کیکه  میبود یاصالً دو مسئول

و اخالص رزمندگان اسالم،  یشده است؛ البته به برکت سع نصیبمانخداوند  یاری نیا دادمی

ه طرح را چگونه ب نیبود که ا نی.... مشکل کار در امینبود وشانجلو  میچون ما پشت سر آنها بود

 چون ینظام ازنظررا ابالغ کنم ...  نیکرد و گفتم؛ من ا یاری... خداوند  م؟یفرماندهان ابالغ کن

 هاینظامیسپاه، چون  هایبچه. منتها ستیمشکل ن هاارتشی یکه برا دانستممیآشنا بودم، 

... مقدمه را طوری گفتم که احساس کنند نیازی به  شدندمیمالحظه  دیبودند، با دیجد یانقالب

و باید فقط برای اجرا بروند. گفتم من مأموریت  شوددستور ابالغ می دیگرعبارتبهبحث نیست و 

کنم خوب گوش بدهید دارم که تصمیم فرماندهی قرارگاه کربال را به شما ابالغ کنم، خواهش می

 لحظهیکرا ابالغ کردم، در  تیتر توضیح بدهم ... محکم مأمورسید تا روشنداشتید بپر سؤالو اگر 

آمد. اولین کسی که صحبت کرد،  شیپ کردیممیفکر  که یهمه به هم نگاه کردند و آن حالت

 27ها مانده باشد ـ احمد متوسلیان فرمانده تیپ شاءاهلل جزء ذخیرهبرادر شهیدمان ـ که ان
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ان در این چیزها خیلی جسور بود، گفت: چه جوری شد؟ نفهمیدم حضرت رسول )ص( بود. ایش

این دستور است و جای بحث ندارد. تا  مطور که عرض کرداین طرح از کجا آمد؟ گفتم: همین

هم صحبت کرد،  یاحمد کاظم احتماالًصحبت کرد،  یخراز دیشه م،یفارغ شو شانیاز ا میآمد

ه بحث را ن میما دستور را ابالغ کرد د،یستیمتوجه ن اینکهمثلتندتر شدم و گفتم؛  خردهیکمن 

... من که غافل شده بودم، در اثر  کردمیبه آرامش  هیتوص یصفو میرح یآقا دمی... از آن ته د

خودمان  نکهیکردم ... بدون ا شتریتحمل خودم را ب خردهیک ،یصفو میبرادر رح یبرخورد روان

 خواهمیمعذر  یلیگفت: من خ انیشت. برادر متوسلجلسه برگ انیجر م،یداشته باش یادینقش ز

باهم  شانهمه ،طورهمینهم  ی... برادر خراز میکردم ما تابع دستور انیمطلب را ب نیکه ا

 300: 1384دستور ... )دهقان،  یاجرا یبرا یفرمانده تیهماهنگ کردند و شروع کردند به تقو

و طرحی که توسط فرماندهان قرارگاه کربال تنظیم تمامی نیروها با آرایش  ترتیباینبه .(310 یال

در فرآیند  آنچهاما . به آزادی خرمشهر انجامید درنهایتشد مرحله آخر عملیات را آغاز کردند که 

و اجرا مهم است حالت روحی و روانی حاکم بر رزمندگان و فرماندهان  پرخطر گیریتصمیماین 

ن اتفاق افتاده به ای شخص ایشانرؤیایی که برای و عنایات الهی است که شهید صیاد با بیان 

 :آمده را توضیح دهد وجود بهد حاالت توانمی، که البته فقط خود ایشان دهدمییند پایان فرآ

 بالغا در که قاطعیتی این با خدایا،. گرفت مرا دل غمی غبار یکدفعه رفتند، که اینها "

 حلش خودت هم بعد و آمد وجود هب جلسه توی که شرایطی این با دادم، نشان دستور

 ربراد...  شد شروع عملیات شب کنیم؟ چکار وقتآن نگرفت، طرح این اگر حاال کردی،

. دبو صبح نماز حدود. رفتندنمی جلو دیگر محور دو. کردمی دادوبیداد متوسلیان احمد

 قلیلی تعداد. بودند افتاده خستگی از و بودند رفته حال از همه هابچه که هست یادم

. دشدنمین باز هایمچشم شده، گرفته حالم دیدم. خواندم را نماز. بودیم جنگ اتاق توی

 رزی جنگ، اتاق همان در. بروم کنار بیسیم کنار از آمدنمی دلم ولی...  بخوابم گفتم

 اصلهبالف.  کنم پیدا آرامش مقدار یک بکشم، دراز گفتم. کردم پهن ایملحفه نورافکن،

 را صورتش ما، قرارگاه داخل آمد مشکی عمامه با که دیدم را قدرییعال سید خواب

 احترام به همه. کرد مانهمه به نگاهی و آمد. بود غمناک و گرفته اشچهره. بود گرفته

 داده امانج را کارش اینکهمثل ایشان...  شد برانگیخته احتراممان یکپارچه و شدیم بلند
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 سیک بروم، خواهممی: گفت -بود طبیعی هم من ایبر -باشد نداشته دیگری کار و باشد

 محبت اظهار...  دارم آمادگی من گفتم و جلو دویدم بالفاصله. کند راهنمایی مرا نیست

 شدت قدرآن امگریه. افتادم گریه به و کرد متأثر مرا خیلی محبت، اظهار این. کردند

 .پریدم خواب از که داشت

 حالت. مدآنمی خوابم اصالً انگار ولی بود گذشته بودم، خوابیده که زمانی از دقیقه بیست

 چه رتکبی. گفتندمی تکبیر بیسیم توی داشتند موقع، همان. کردم احساس را خاصی

 اهمب محور سه یعنی. اروند به بودند رسیده و شده باز بود، کرده گیر که محور دو بود؟

 307: 1384 دهقان،) بود دهش حل پیشروی در ما مشکالت تمام. اروند به بودند رسیده

 عاطال رمز و کد با خرازی برادر کند، محشورشان بهشت بزرگان با شاءاهللان خدا(. 308 و

. کنیم متمرکز را نیروها از نفر 700 حدود ایمتوانسته: گفت و است خوب ما وضعیت داد

 یتو دشمن، خط به بزنم ندارد، محکمی خط دشمن کهازاینجایی بدهید، اجازه اگر

 حمله شهرخونین به خواستیممی ما که بود چی نفر 700. بود بزرگی ریسک. شهرخونین

 شده حاکم ما دنیای بر خاصی حالت...  ولی درآمد هم خوب حاال چی؟ بعدش کنیم؟

 ای بشود کار این که کردیممین جنگ هایفرمول و مقررات پایبند را خودمان زیاد. بود

 ".بزنید: گفتم. نشود

این مطالب در مورد آزادی خرمشهر، که گویای حاالت روحی و روانی شهید صیاد بوده، البته 

قرار گرفته است ولی تنها سردار رشید در این  اظهارنظرو  موردبحثمختص خود اوست و کمتر 

ا ی فرماندهان مفتح خرمشهر، محصول تدبیر و توکل همه بگوییمیم توانمی" مورد گفته است:

، اقدام به انجام مرحله سوم حالدرعین ".(58: 1393،  1-)امیر سرافراز د بودشهید صیا ازجمله

قرار گرفته است  زیرمجموعههمه فرماندهان  موردپذیرشاگرچه در آخر  المقدسبیتعملیات 

نین چ انجام شده و نهایتاً لیت توسط آن شهیداو و با اتخاذ تصمیم و پذیرش مسئو با اصرار ولی

و خداوند عنایت خود را شامل حال رزمندگان اسالم و کلیه ملت ایران نموده  دهدارخاتفاق بزرگی 

امام  14پس از این گشایش و الحاق هر سه قرارگاه در ساحل اروند، تیپ  درهرصورتاست. 

 (478: 1391)عالیی، نفر رزمندگانی 700 با حسین)ع( به فرماندهی شهید حسین خرازی حداکثر

نفر از لشکریان دشمن که  14500و  شوندمیداشتند وارد خرمشهر که هنوز توانایی جنگیدن 
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 روندروداتعداد دیگری که سعی داشتند از طریق و اسیر شدند  ،مرعوب رزمندگان اسالم شده بودند

 درواقع. (86: 1380)سامرایی،  کنند در امواج خروشان این رودخانه غرق شدند نشینیعقب

نفر در مقابل حدود  700همین است که  کندمینمایی ت رخاعجابی که در این مرحله از عملیا

سالح و تجهیزات و مواد غذایی  ازنظرنیروهای مدافع عراقی  کهدرحالینفر پیروز شدند.  15000

محاصره خرمشهر از سوی رزمندگان،  به دلیلو سایر ملزومات لجستیکی، کمبودی نداشتند. ولی 

مانده  د بجااسنا حالدرعینه بود و لذا تن به اسارت دادند. فقط روحیه جنگی برای آنها باقی نماند

شهید « خرمشهر را خدا آزاد کرد»فریاد زد  پشت بیسیم  اولین نفری که حکایت از این دارد؛

قضیه ازاین قرار است که همه  .(65و  64: 1390)سرمدی،  احمد کاظمی بود سردار واالمقام

 به خرمشهر شودمیرازی پشت خاکریزی که منتهی ند. حاج حسین خبود منتظر شروع عملیات

 اما حاج بود همراه با تیپ امام حسین)ع( مستقر شده و منتظر هماهنگی و رسیدن بقیه نیروها

س مات او وارد خرمشهر شده و وقتی سردار غالمعلی رشید با بیسیم با ،احمد کاظمی با تیپ نجف

باور این  است. نفر هم اسیر گرفته 6000ده و که وارد شهر ش دکن، حاج احمد اعالم میدگیرمی

از پشت اینجا حاج احمد کاظمی  ه،ولی کاریست که شد است ردار رشید سختموضوع برای س

 6".دخداوند خرمشهر را آزاد کر": که دکنبیسیم اعالم می

 عملیات مرصاد

ایران و عراق بود که نیروهای عراقی قدرت تهاجمی داشتند ولی از های اول جنگ تنها در ماه

نیروهای دشمن را متوقف و تثبیت کرده و  ،واسطة دفاع جانانهه نیروهای مسلح ج.ا.ا ب زمانی که

ر الک حالت آفندی را از آنها سلب نموده و مجبور به دفاع از خود کردند. نیروهای ارتش عراق د

های سال دوم ه این نیروهای مسلح ج.ا.ا بودند که ابتدا با عملیاتراهمودفاعی خود فرو رفتند و 

تا پایان جنگ  کیلومترمربع 1000و تنها  -غالب مناطق اشغالی را از دشمن بازپس گرفته ،جنگ

اشغالی بیرون  هایسرزمینمتجاوز را از و  - 7(471الی  469: 1391)عالیی،  در اشغال ماند

ین نیروهای خودی بودند که برای تنبیه متجاوز در خاک دشمن اقدام به . و از سال سوم اراندند

. این وضعیت تا سال هشتم جنگ ادامه داشت. ولی کردندمی با عنوان تنبیه متجاوز هاییعملیات

                                                           
6- http://www.fanuskhe.blogfa.com/post/22  

. اسرار مکتوم، داندمیکیلومتر  2500نویسنده کتاب اسرار مکتوم، اراضی باقیمانده را طبق اسناد وزارت خارجه  - 7
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های جهانی و که از سوی قدرت حدوحصریبیدلیل پشتیبانی ه های پایانی جنگ بدر سال

مالی و تجهیزاتی از عراق  ازنظر (1379، 8)تیمرمن رامنطقهبسیاری از کشورهای منطقه و ف

و  457: 1391)عالیی، برگشت عراق  نفع بهتوازن قوا  شد و دگرگون نوعیبه، وضعیت شدمی

علیه نیروهای خود را قدرت تهاجمی  1367ابتدایی سال  هایتوانست در ماه لذا ارتش عراق .(458

 ،پاسدارانه در بخش نیروهای خودی فرماندهی سپاه بود ک حالی درو این خودی بازیابی کند. 

)عملیات از شمال توسط استراتژی تغییر در ، زیرمجموعهعلیرغم مخالفت برخی فرماندهان 

کرکوک و سلیمانیه را اتخاذ کرده و منطقه جنوب از نیروهای  شهرهای قرارگاه رمضان( را به سمت

در طول چهار ماه اول دشمن بعثی لذا  .(247و  246: 1393)محققی، دفاعی ضعیف شده بود

ضمن به  در این مقطع، ارتش عراق .دهای خودی انجام دارا علیه جبهه امانیبیحمالت  67سال

را نیز کشور جنوب و غرب ، مناطقی از نیروهای خودینفر از  هزار 20قریب درآوردناسارت 

 ،هرحالبهبازپس گرفتند ولی را  . البته رزمندگان مناطق اشغالیدرآوردمجدداً به اشغال خود 

بود که  در چنین شرایطی گردید. 598پذیرش قطعنامه  مجبور بهج.ا.ا  آمد که وجود بهی شرایط

تهاجمی نیروهای دشمن، با فروپاشی  هایعملیات به دلیلخطوط پدافندی نیروهای خودی 

افقین مندر این شرایط، درست  بود. از بین رفتهنیروهای خودی  شده و انسجام و یکپارچگی مواجه

های پایانی جنگ، در همین دوره ماهو مقاومت در عراق حضور داشتند  اصطالحبهکه با ارتش 

علیه نیروهای خودی به این باور رسیده بودند که خواهند  آمیزموفقیتایذایی پس از چند عملیات 

ذا با این ل ،ج.ا.ا انجام دهندعملیاتی را جهت براندازی نظام  ،توانست با پشتیبانی ارتش رژیم بعث

ی عملیات خیال باطل و با فراخوانی کلیه نیروهای خود از سراسر جهان و با موافقت صدام حسین،

که نیروهای خودی اعم از ارتش  بود در شرایطیاین  طراحی و اجرا کردند. را با نام فروغ جاویدان

از محور مرزی  . لذا منافقیننداشتند هاجبههدر  یوضعیت خوبهای عراق، بعد از عملیاتو سپاه 

و  غرب آباداسالمسرپل ذهاب وارد شدند و به سمت کرند و  -قصر شیرین -خسروی -خانقین

 وزر حداکثریا روز دوم و  کردندمیتصور  های خیالی خود،طبق طرح کردند. و پیشرویکرمانشاه 

 سوم حمله در تهران و میدان آزادی خواهند بود.

                                                           
8- Timmerman 
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روز سوم مردادماه  بعدازظهرآنها طبق برنامه خود  ؛آغاز شد که ترتیباینبهن عملیات منافقی

را پذیرفته و دست از جنگ کشیده بودند،  598نیروهای مسلح ج.ا.ا قطعنامه  کهدرحالی 1367

به  آباداسالمپیش آمدند ولی بین راه  غرب آباده از غفلت نیروهای خودی تا اسالمبا استفاد

که قصد داشتند منطقه را ترک  مردمی خودروهایپشت ترافیک  ،ردنه چهار زبرکرمانشاه در گ

کیلومتری داخل  120نیروهای منافقین به عمق  کهوقتی. در چنین وضعیتی متوقف شدند کنند،

برای  و )منافقین( مطلع شد نفوذی ماهیت دشمن از)ص(  االنبیاخاتمقرارگاه کشور رسیده بودند، 

 :گویدیمام کردند. در این رابطه سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی رشید چنین دفع آن شروع به اقد

اد )شهید صیرا تلفنی به او  آباداسالممنافقین به کرند غرب و  ... اما وقتی خبر حمله"

دادم و خواستم به کمک ما بیاید، شاهد بودم که بی هیچ توقعی و بدون  اطالع شیرازی(

 10گفت: کجا باید بیایم؟ گفتم ساعت آماده شد و به من منتظر دستوری بماند، کهاین

مهرآباد( باشید. تا با هواپیمای فالکن به طرف کرمانشاه فرودگاه شب در پایگاه سپاه )در 

 وروججمعبرویم. دو ساعت بیشتر وقت نداشتیم؛ بالفاصله گفت: من وسایل الزم را 

 آمد و دو 10سپاه. رأس ساعت به پایگاه  رسانممیشب  10و خودم را ساعت  کنممی

ر )امینفری با فالکن سپاه به همراه یکی دو محافظ به طرف کرمانشاه پرواز کردیم ...

  "(58: 1393،  1سرافراز

از این  یاد در یک جلسه خاطرات خود،پس از انجام عملیات مرصاد و نابودی منافقین، شهید ص

 سردار رشید گفته است آنچهکه تقریباً با  کندمی زیر بیان شرح به ،مشروح طوربه را عملیات

 :تطبیق دارد

 و زد زنگ من به...  کل ستاد عملیات معاون شب 8:30ساعت دفعهیک بودم، منزل"

 سرش جوریهمین. آیدمی جلو به سرعت با پاطاق گردنه ذهاب، سرپل از دشمن: گفت

 ،انداخته سرش محور یک از فقط اگر! دشمن؟ کدام: گفتم من. آیدمی پائین انداخته را

 خواهید؟می چه من از حاال: گفتم. دانیمنمی هیچی ما: گفت! است؟ دشمنی جورچه پس

 رفتم نم که بنویسید حکمی یک اول: گفتم خالصه. منطقه بروید بیایید شما: گفتند

 ینماینده ولی هستم،( ره) امام حضرت نماینده است درست ای؟کارهچه تو نگویند آنجا،

 ما بگو خواهی،می حکمی هر: گفت او. ندارد نقشی فرماندهی، ازنظر( ره) امام حضرت
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 نای که شد پرت حواسمان. کندنمی کار مغزمان دیدیم کردیم، فکر هرچه. نویسیممی

 محشری یک اصالً دیدیم. کرمانشاه رفتیم 1030 ساعت...  است؟ کسی چه ،دشمن

 اًتقریب بیستون کرمانشاه بین جاده .شهر بیرون ریختند وحشت شدت از مردم. است

 انبستطاق. کند حرکت تواندنمی کسهیچ اصالً یعنی آدم، پر تمام. دارد بلواری حالت

 پاسداری. ... رسیدیم شبنیمه 0130ساعت رفتیم گرفتیم، ماشین. بود قرارگاه محل

 یتو ختندری آمدند، منافقین دیدم بودم، آباداسالم من: گفت آمد، ناراحت و سراسیمه

 آن که) را ارتش پادگان آمدند گرفتند را شهر( هستند منافقین فهمیدیم تازه) شهر

 پادگان در هاآن ماندهباقی فقط بودند هاجبهه توی همه هاارتشی نبود، آنجا ارتش موقع

 اعدامش جاهمان کرد،نمی گوش را حرفشان که بود سرهنگی فرمانده،. گرفتند( بودند

 بین مردم چون کردند، گیر مردم توی که کرمانشاه، طرفبه بیایند استندخومی و کردند

 ولینا پس. جاده توی ریختند داشتند، هرچه و ماشین تراکتور، با کرمانشاه تا آباداسالم

 معاون...  شمخانی آقای به من. بودند مردم خود بود گرفته را هاآن جلوی که کسی

 یروهامونن کنیم، دفاع نیرو کدام با نداریم، را کسی اآلن که ما: گفتم کل ستاد عملیاتی

 بزن زنگ است، نزدیکی همین هوانیروز نداریم، را کسی اینجا. اندمانده جبهه توی هم

. کنممی توجیهشان روممی من شوند، آماده صبح 5 ساعت هاخلبان ها،آن فرمانده به

 نیروزهوا فرمانده به زنگ ایشان. مکنیمی حمله خلبانان با.( نداریم را کسی که زمین از)

 شمخانی آقای به من: گویدمی هوانیروز فرمانده. هستم شمخانی من: گویدمی زند،می

 من را تلفن نباشد؟ منافق باشد، شمخانی تلفن، پشت که بفهمم کجا از ولی دارم، ارادت

. ودمب رفته وریتمأم به خیلی هاآن اکثر با چون شناختم،می را هاخلبان اکثر من. گرفتم

( کرمانشاه هوانیروز فرمانده)اسمش زدم زنگ طوریهمین. هستند آشنا هاآن همه

 و علیکم؛سالم: گفت شنید، مرا صدای تا شناسی؟می مرا صدای: گفتم. بود انصاری

. کنم توجیهشان من تا باشند آماده هاخلبان 0500 ساعت...  گفتم...  کرد پرسیاحوال

 د؛شومی خراب اوضاع بریزند، منافقین اگر ،وگرنه کنیم شروع شد نروش هوا تا صبح

 اوضاع که کردیم توجیهشان بودند، آماده پناهگاه توی هاخلبان همه رفتیم؛ ما صبح،

 ببینم اول. بیایند من با و بشوند آماده 214 یک و( کبرا) جنگی بالگرد دوتا است، خراب
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 داشتیم؛ را راکب دو این. بیایند گفتیم، تا باشند آماده قیهب بعد، کنیم؟ شروع کجا از را کار

 م،ببینی جلو برو سرپائین جوریهمین: گفتم. نشستیم جلو 214 بالگرد توی خودمان

 سرگردان مردم کردیم،می نگاه رفتیممی جاده روی از طورهمین. کجایند منافقین این

 ار اسمش ،اآلن که زبرچهار گردنه به رسیدیم گذشتیم، که کیلومتر25. دیدیممی را

 جاده ریزخاک با است، غیرعادی وضع دیدم، دفعهیک من. «مرصاد گردنه» اندگذاشته

 از! ودندب فرشتگان و مالئکه. کنندمی دفاع تفنگ با دارند پشتش عده یک اندبسته را

 الی 83: 1393 بهمنی،) "نبود معلوم! بود؟ داده مأموریت هاآن به کی بودند؟ آمده کجا

86.) 

شکر بدر مستقر در تنگه یگانی از ل ،تنها نیروهای موجود در منطقه شدهانجام هایبررسیطبق 

دنه قالجه به کمک که در گر کنندمیکه بعدازظهر روز سوم مردادماه مأموریت پیدا  کنشت بود

با ( آبادحسن گردنه حوالی )دربروند ولی بین راه  غرب گیالندر ی زمینی ارتش های نیرویگان

 احتماالًهای دو یگان سپاه )باقیماندهو  شوندمی نها درگیرکه با آ9شوندمیوم منافقین مواجه هج

در حوالی تنگه چارزبر مستقر  یگان خود مقرکه در  و تیپ انصار همدان( یگانی از استان سمنان

و  11طقه سومار بودندذوالفقار که برای کمک به یگان خود عازم من 58لشکر عناصری ازو 10بودند

از شب قبل تا  . آنهانیروهای بسیج محلی که خاکریزی را ایجاد کرده بودنداز تعدادی  احتماالً

ر د صبح روز بعد که شهید صیاد برای شناسایی رفته بودند با نیروهای منافقین درگیر بودند.

 ریزاکخپشت منافقین  هزارنفریپنجشناسایی مشخص شد که ستون عظیم خودرویی از لشکر 

رسیدن به  محضبههمراهان  اتفاقبهشهید صیاد  عبور کنند. ریزخاککه از  آورندمیفشار 

مستقر شده و پس از  بستانواقع در طاق کرمانشاه، در بیمارستان حضرت رسول )ص( کرمانشاه

ن تو در اختیار گرف آوریجمعاولین اقدام را  ،ستاد کلعملیاتی  مسئولینهای اولیه با هماهنگی

                                                           
   .دهدمیی از رزمندگان سپاه بدر توضیح در این مورد یک - 9

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/05/2062242 
 https://www.mashreghnews.ir/news/979438/اظهارات سردار ناصح  - 10
ذوالفقار )مدیریت تاریخ شفاهی معارف جنگ شهید صیاد  58لشکر 183سروان بهزادی معاون )وقت( گردان  - 11

 شیرازی(

https://www.mashreghnews.ir/news/979438/
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ر رانش ابتدا نسبت به تهیه یک دستوهمراه با دستیا . لذادهدمینیروی الزم تشخیص 

 که در آن اقدامات عملیاتی زیر لحاظ شده بود: نمایدمیاقدام ، 12جزءجزءبه

)نیروهای مستقر در جنوب( از طریق جاده  13( نیروهای موجود در منطقه و نیروهای تقویت1

 قه اعزام شوند.به منط آباداسالم -دخترپل

مستحکم  ،شهر دفاعی هایتأمین شهر کرمانشاه ارتفاعات چهار زبر اشغال و الیه منظوربه( 2

 گردد.

نا به بو  ریزیطرحنیروی هوایی و هوانیروز علیه نیروهای منافقین  وسیلهبه( عملیات ضربت 3

 اجرا شود.دستور 

 تعدادی یگان دیگر برای تأمینگردیده و  زبر مستقردر گردنه چهار پاسدارانقائم سپاه  12( تیپ4

 شود. بینیپیشجناحین 

 هازیریطرحاین لحظه به بعد ، از ستاد کلتوسط معاونت عملیات  جزءجزءبهصدور دستور از پس 

کار هترین راهب با نظر ایشان، 14.به عهده شهید صیاد شیرازی محول گردید و فرماندهی عملیات

ن تشخیص داده شد و به همین جهت به برهلی از طریقمنطقه  برای انتقال نیروها به جناحین

یروها، نجهت انتقال ، ندهی پشتیبانی هوانیروزاز فرماشنوک را  بالگردهایشد تا  هوانیروز، ابالغ

شهید صیاد شیرازی از پایگاه هوانیروز  زمانهمکرمانشاه اعزام نمایند و پایگاه هوانیروز در به 

 ردید. و آماده گ بینیپیشدو تیم آتش کبرا برای انجام عملیات ضربت کرمانشاه بازدید کرده و 

نیروها، شناسایی الزم جهت استقرار  پای کار آمدن ضمن تحکیم مواضع و 4/5/67شنبهسهروز 

قرار گرفت  موردبررسیبه عمل آمد و امکانات موجود قابل دسترسی  موردنظرهای نیروها در محل

فراهم شد و  موردنیازصیاد شیرازی به عمل آوردند، تجهیزات  یدشههایی که و با هماهنگی

الی  73: 1393)بهمنی،  برن نیروها و انجام عملیات ضربت فراهم گردیدریزی جهت هلیبرنامه

 خلبانانبه خود همراه تیم آتش بوده و پس از رسیدن روی هدف فرمان آتش را  شهید صیاد .(83

 ردندکمیچون فکر  کنندمیولی آنها تعلل  کندمیرا صادر ( )تیم آتش کبرابالگردهای هجومی 

                                                           
 .دکنمیهای درگیر ابالغ ستور عملیاتی تعجیلی که فقط اقدامات عملیاتی برای یک دوره کوتاه را به یگاند - 12
 ند.های عملیاتی وارد منطقه شوبرای تقویت یگان توانندمینیروهای تقویت، نیروهای نزدیک به منطقه عملیات که  - 13
14 - ://www.habilian.ir/fa/https عملیات مرصاد به روایت اسناد )بنیاد هابیلیان( درد نقش شهید صیا 

https://www.habilian.ir/fa/


 139  ...                                                        عراق و ایران جنگ از حساس مقطع سه در شیرازی صیاد شهید نقش

 

که نیروهای خودی و ایرانی هستند و ممکن است انهدام نیروی آنها عواقب داشته باشد. شهید 

 :  کندمیتشریح  گونهاینوضعیت را صیاد 

 متری 500 حدود دیدیم. زمین نشست هم او. زمین بنشین گفتم شدم، عصبانی آخر... ”

 مشخص هایمدرجه اینکه خاطر به هم من و شدیم پیاده هم ما و ایمنشسته زرهی ستون

 یعصبان. بالگرد توی بودم انداخته هم را کالهم بودم، پوشیده بادگیرها این از نشود،

 با من! بابا: گفتم! هستند؟ دشمن اینها که بفهمانم هااین به جوریچه که ناراحت بودم،

 رسم،تمی من خدا به: گفت. منه با مسئولیت بزنی؛ راحت تو که مآمد. مسئولم درجه این

 ینمنافق! ببینید خدا کار حاال. انقالب دادگاه برندمی را ما اند،خودی هااین بزنم، اگر من

 هاآن برنیم خواهیممی اینکه به راجع کنیممی بحث داریم ما که بودند متوجه اینکهمثل

 گرا. بودم توپچی خودم من حاال. گرفتند نشانه ما طرفبه را توپ لوله سر منافقین. را

 راحت خیلی توپ با چون. زدممی را بالگرد مغز گلوله، اولین با بزنم خواستممی من

 است، متری 500 فاصله که حاال زنیم،می را کیلومتری 20 برد یا فاصله. زد شودمی

 ما متری 50 که گلوله،. زدند نبودند، هم وارد اینکهمثل هااین. زد شودمی راحت خیلی

: گفتم. نیستند خودی هااین که آمد دلیلی چون شدم، خوشحال من خورد، زمین به

 علی به: گفتند کرمانشاهی لهجه با بودند، کرمانشاه هایبچه هااین را؟ هاخودی دیدی

 اکتیر اولین. خالی جایتون. رفتند و شدند بالگرد سوار. رسیممی را حسابشان اآلن قسم

 .شد منفجر ماشین خود. مهماتشان ماشین به خورد راکت اولین بود، خدا کار زدند، که

 هرچه را هااین هم بعد. باال رفتمی فشانآتش مثل بود، داخل که هاگلوله این هم بعد

 ترکوپهلی خلبان به دیگه من. آمدندبازمی شدند،می سبز جایشان طرف،این از زدند،می

 از که نبود کافی فقط چون. دیگه راه دنبال به بریم ما بزنید؛ شماها! هابچه: گفتم کبرا

 توی دهع یک کردیم؛ شناسایی رفتیم ما .آوردیممی گیرزمین از را کسی باید بزنیم، هوا

 سوار بالگرد با را هااین بود، گردان هرچه بیستون، توی عده یک روانسر، راهیسه

 بزند سندان روی خواهدمی چکش با که کسی مثل. چیدیممی هااین ردو کردیم،می

 را هاآن دور راحت خیال با دیگه ما. بخورد درست که زندمی بعد کندمی آزمایش اول
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 ساعت، 24 از بعد خوزستان از هم سپاه نیروهای کردیم؛ درست محاصره. گرفتیم

 ".. .آمدند ایالم محور از هم ارتش نیروهای. رسیدند

، تصور بر این است که روز چهارم مرداد عملیات هوایی دهدمیشهید صیاد که در توضیحاتی 

نجام گرفته است ولی با علیه منافقین انجام شده و اقدامات بعدی برای عملیات زمینی بعداً ا

ه عملیات مرصاد در س به این نتیجه رسیده که،که نویسنده انجام داده است  دقیقی هایبررسی

 :استبه شرح زیر  خالصه طوربه شدهانجامانجام شد، که اقدامات  لهمرح

  ردورادو، نیروهایی که به منطقه فراخوانده شده بودند به شرح زیر 4/5/67 شنبهسهمرحله اول روز 

شمن ک چکش و سندان با دبا استفاده از تاکتی به تعبیر شهید صیاد تا منافقین مستقر شدند

 :ندمقابله نمای

 قائم بر روی ارتفاعات گردنه چهار زبر 12( تیپ 1

 مستقر شدند.  دخترپلبه سمت  آباداسالم راهیسهاراک در  اهللروح 71( لشکر2

 اعزام گردید. آبادحسنسپاه به جناح چپ ارتفاعات  ابوالفضل 57( تیپ 3

فاعات با هشت فروند بالگرد شنوک روی یال سمت چپ ارت و تیپ نبی اکرم بدر 9( لشکر 4

 برن شدند.هلی آبادحسن

تحت  33و یک گردان توپخانه از گروه 35ذوالفقار و یک گردان از تیپ 58( عناصری از لشکر5

 گرفتند. به عهده، پاکسازی منطقه را آباداسالمکنترل قرارگاه غرب از جنوب 

  ت هوایی عملیا از طریقانهدام نیروهای منافقین  ،5/5/67مرحله دوم عملیات روز چهارشنبه

نیروهای زمینی  زمانهمو  های آتش هوانیروز( انجام شد)بمباران توسط هواپیماهای نهاجا و تیم

 .مستقر در منطقه با آنها همراهی کامل داشتند

  کشته و شدند نیروهای منافقین منهدم و مضمحل  ازاینکهپس 6/5/67مرحله سوم عملیات روز(

 و اطالعاتی توسط نیروهای زمینی -(خودکشی کرده بودند مجروح و اسیر و یا اقدام به فرار یا

 73: 1393)بهمنی، و منطقه از لوث وجود آنها پاکسازی گردیدشده  آوریجمعمستقر در منطقه 

 .(83الی 

 خود در مورد نتایج و ارزیابی فرمانده عملیات مرصاد در چند جمله تحلیلبعد از انهدام منافقین، 

 :کندمیبیان  چنیناینعملیات فوق را 
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 رزمندگان و ما متعال، خداوند چقدر که گیرممی نتیجه عملیات این از من حاال... "

 باید ما مشکالت از بسیاری که کندمی مقدّر طوری زمان هر در که دارد دوست را اسالم

 خواهممی من که کفار آن با بجنگید": فرمایدمی خداوند. شود حل سرافرازانه حالت با

 وعده شما به و کند خوار را آنها تا دهدمی وعده ما به و کنم عذابشان ماش دست به

 این از قبل که هاییقلب ؟هاقلب کدام ". بخشد شفا را شما قلب و دهدمی پیروزی

 رهگ همیشه برای امامشان با دلشان و قلب اسالم رزمندگان. بود زدهغم و گرفته عملیات

 برای بود، زهر نوشیدن مثل قطعنامه پذیرش که دارند ایاشاره امام. بود خورده

 د،بو شده تالش سال هشت کهدرحالی. بودند کرده فداکاری هاسال که اسالم رزمندگان

 اما .بود گرفته دلمان. شدمی تمام نبرد دیگر صورتی به خواستمی دلمان ما آن از بعد

 ترینخبیث و بدترین جمعیدسته کشتار این با و بزرگ پیروزی این با خداوند

 نبرد پایان و شد اسالم رزمندگان خاطر رضایت موجب ما، دست به دشمنانمان

 1378 ،مؤمنی)" پذیرفت انجام مرصاد درخشان عملیات این با مقدس دفاع سالههشت

 :360.) 
 

 شناسی پژوهشروش
ه بودع مقدس در دفا موردنظردر مقاطع  هایاتعملشاهد برخی وقایع  نوعیبهنگارنده خود اگرچه 

مصاحبه داشته است لیکن  اندبودهو با تعدادی از هموندان که آنها نیز شاهد اتفاقات فوق است 

آن به  یهادادهتحلیلی انجام شده و  -توصیفیمبتنی بر روش  و نگرگذشته صورتبهاین مقاله 

یر مقاطع زصرفاً نقش شهید صیاد را در  شده و یآورجمع و تحقیق اینترنتی یاکتابخانهروش 

 قرار داده است. یموردبررس

 ارتش و سپاه  و وحدت همکاری نوع نقش شهید صیاد در( 1

 و آزادی خرمشهر المقدسبیتمرحله سوم عملیات نقش شهید صیاد در ( 2

یک عملیات مشترک و منسجم  عنوانبهفرماندهی بر عملیات مرصاد نقش شهید صیاد و ( 3

 کننده نیروهای مسلح

ایم. در اقدام به نگارش این مقاله تحلیلی کرده یست و یکمین سال شهادت آن شهیدباکنون در 

سال آثار متعدد و متفاوتی در مورد خدمات شهید صیاد شیرازی در داخل و خارج کشور  21این 
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و در ا رفتارشناسیبه بررسی شخصیت فردی و  از این آثار، ایعمدهکه بخش منتشر شده است. 

 . شودمینی و اجتماعی مربوط سطح فردی، سازما
 

 هاداده وتحلیلیهتجز

سال  35در  یژهوبههای فردی و سازمانی شهید صیاد شیرازی شخصیت، نوع عملکرد و ویژگی

مبارزه با دوران آموزشی، افسری جزء، های مختلف قبل و بعد از انقالب، در دوره وی،گری نظامی

در جنگ ایران و عراق، نمایندگی امام در شورای عالی  او عملکردو نحوه  طلبانیهتجزضدانقالب و 

 هیئت گذاریبنیاننیروهای مسلح و  ستاد کلن خدمت در اورد دفاع، شرکت در عملیات مرصاد،

، مدیریت رفتار سازمانی و ... موضوعاتی است منش، مدیریت و فرماندهی معارف جنگ، روش و

 العه قرار گیرد.د مورد مطتوانمیکه پیرامون این شخصیت نظامی 

فردی دارای  ازنظرکه شهید صیاد شیرازی  دهدمینشان و عملکرد وی نتیجه بررسی آثار 

شخصیتی با زیرساختی اصیل، قوی و مستقل، مذهبی، اخالقی، متوسل و متوکل به عقاید و 

ود مشه مکرر در نهان و آشکار طوربهالهیاتی که عمیقاً به آنها معتقد بوده و آثار این اعتقادات 

بوده است. وی دارای اندیشه نظامی و سیاسی، دوستدار و طرفدار انقالب اسالمی و رهبری انقالب، 

( بوده است. مطمئناً چنین شخصیتی 1391مخلص، مردمی، شجاع و مطیع امر والیت و ... )امینی، 

جلب اعتماد  های مستحکم، خداباور و معنوی، عامل اصلی در ایجاد جاذبه،و زیرساخت هازمینهبا 

و مردمی بوده که در عمل نیز آثار و برکاتی به همراه داشته و از همین  15عمومی و محبوبیت الهی

 ها گرفته است.باب، نتایج قابل قبولی در عملیات

به فرماندهی نیروی زمینی برگزیده  شهید صیاد سال دوم جنگ کهیعنی در  مقطع اولدر 

ه تشریح گردید، روش وی برای همکاری بین ارتش و سپاه در که در متن مقال گونهآن، شودمی

و برآمده از  )عملیات در کردستان( اول انقالب هایماهها، مبتنی بر تجارب روزها و عملیات

وی بین رزمندگان ارتشی و سپاهی ناشی شده تجربی اعتقادات اسالمی و انقالبی و اخالق و رفتار 

به او گرایش داشته و نسبت به فرماندهی او پذیرش  قبالًهر دو طیف همکار،  کهطوریبهبود. 

کاری ارائه داده و نسبت به اجرای آن اصرار ورزد تا اند. لذا وی با همین ویژگی توانست راهداشته

                                                           
 (31-عمرانآل) لْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحْبِبْکمُ اللَّهُ وَ یغْفِرْ لَکمْ ذُنُوبَکمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌق - 15



 143  ...                                                        عراق و ایران جنگ از حساس مقطع سه در شیرازی صیاد شهید نقش

 

های او در کردستان باعث کارهای جنگی را بگشاید. این روش و موفقیتموجود در راه بستبن

د توانمیتنها کسی که  عنوانبهران انقالب به او معطوف شود. و شد تا اذهان تصمیم گیران و رهب

آورد معرفی شود. البته در  وجود به( را 249:  1395)رفسنجانی،  هماهنگی بین ارتش و سپاه

های مشترکی که او با تشکیل قرارگاه مشترک ارتش و سپاه ابداع کرد این مقطع زمانی، عملیات

با فرماندهی مشترک  روش ابداعی، این در چراکهتفاوت بود، م اینامهآئینبا عملیات مشترک 

 ناچاربه. ولی شدمییک اصل از اصول جنگ، مخدوش  عنوانبه« وحدت فرماندهی» ارتش و سپاه

و  برگزیده شد از طرف ایشانکار تنها راه عنوانبه ،طوالنی شدن زمان اشغالگری دشمن به دلیل

:  1396)حسینی،  اشغال دشمن این روش نسبتاً موفق بود المقدس و رفعتا پایان عملیات بیت

متوجه این نقیصه بوده همواره ها، شهید صیاد، در ادامه عملیات است که ذکرقابلاین نکته (. 33

که  ورطآن، اختالفات بین ارتش و سپاه «وحدت ارتش و سپاه»است ولی به دلیل نهادینه نشدن 

فرمانده جنگ مکرر آمده  عنوانبههاشمی رفسنجانی  خاطرات آقای اسناد دفاع مقدس و در

( معرفی گردید. آخرالی 69: 1378)رفسنجانی،  مشکل اصلی جنگ عنوانبههمچنان ادامه یافت و 

)رفسنجانی،  «وحدت فرماندهی»اسناد زمان جنگ حاکی است که؛ آن شهید همواره برای ایجاد 

سئولین امر با نظرات وی، این تالش ناموفق ( در جنگ، تالش کرد ولی عدم موافقت م57: 1385

های فردی و سازمانی و فداکاری ازخودگذشتگیو  بدیلبینقش مؤثر و  درهرصورتماند. ولی 

دفع تجاوز دشمن و رفع اشغال از  -که هزینه سنگینی هم برای وی داشت -شهید صیاد

 بال داشت.های جمهوری اسالمی ایران را در سال دوم جنگ را به دنسرزمین

 طوربهمقاله  3که در اسناد و روایات مختلف و بند گونههمان آن شهید اثرگذاری مقطع دوم

در مقطع خطرناک مرحله سوم عملیات  گیریتصمیممشروح آمده است. شرایط سخت 

و توجیه شرایط برای سایر فرماندهان و  پذیریریسکاصرار و  درنتیجهبود که  المقدسبیت

عملیات توسط آن شهید و روحیه معنوی و متوکل وی بوده است.  مسئولیتبول رزمندگان و ق

های نظامی و عملیاتی موجود در صحنه دفاع مقدس، در مورد شخصیت شدهانجام هایبررسی

علمی، تجربی و روحیات معنوی، اخالقی و ... نگارنده را به این باور رسانده است که در آن  ازنظر

، برای فرماندهی عملیات و دستیابی به پیروزی و فتح خرمشهر، بدیلی یریگتصمیمشرایط پرابهام 

 وجود نداشته است. 
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 المللیبینفشارهای  براثرو فرماندهی وی بر عملیات مرصاد؛ در زمانی اتفاق افتاد که  مقطع سوم

 استکبار جهانی از جبهه دشمن، دریغبیهای های تسلیحاتی نیروهای خودی، پشتیبانیو تحریم

 ریگیتصمیمتوازن قوا را به نفع عراق رقم زد. از سوی دیگر، اشتباهات فرماندهی عالی جنگ در 

های خودی در غرب و جنوب و تغییر استراتژی، موجب تفوق نیروهای دشمن و فروپاشی جبهه

و تجاوز مجدد دشمن گردید. در این شرایط بسیار سخت و تلخ که اتحاد و انسجام بین نیروها، 

ها و رزمندگان از میان رفته بود و هر کس به فکر خود، یگان خود، و آبروی خود و سازمان یگان

های اشاره به سمت یک شخصیت محبوب و مورد اعتماد کلیه رزمندگان خود بود. باز انگشت

های فنی و تخصصی مهارت ازنظرهای انسانی و هم مهارت ازنظراو هم  چراکهنشانه رفت. 

ی نیروها یرزم توان کاهش شاهد جنگ یانیپا سال در، یگردعبارتبه اعتماد بود.فرماندهی، مورد 

حضور  و میبود بزرگ یهاقدرت ییاهدا حاتیتسل کمک با دشمن یرزم توان شیافزا و خودی

 عمل ی از یکدیگرشده بود. سپاه پاسداران و ارتش ج.ا.ا جدا رنگکمها نیروهای داوطلب در جبهه

توسط ایران، موجب ایجاد تصور ضعیف شدن قوای ایران در  598 طعنامه. پذیرش قدندکریم

 هایجبههقبل در  یهاماههای موفق، در به دنبال یک سری عملیات ؛ وهای منافقین گردیدتحلیل

ات فتح تهران گرفتند. بنابراین عملی منظوربهخودی، این بار منافقین تصمیم به انجام عملیاتی 

ی های داخلشد که جبهه ، در شرایطی انجامن که به غروب منافقین انجامیدفروغ جاویدان منافقی

غرب و جنوب فروپاشی شده و ارتش عراق در خاک ج.ا.ا قرار داشت نیروهای مسلح جمهوری 

مرصاد شکست سخت و تلخی به منافقین کوردل تحمیل  نیغرورآفراسالمی ایران با انجام عملیات 

 لیبه دلگردید، سرفرماندهی جنگ، شهید صیاد شیرازی را موجب  هاجبههی آشفتگ کردند.

پیشینه درخشان در دفاع مقدس و اعتماد عمومی نسبت به او، جهت ایجاد انسجام مجدد و 

ی در بین نیروهای مسلح برای فرماندهی عملیات علیه منافقین انتخاب نماید. کپارچگوحدت و ی

عوامل ایجاد وحدت و انسجام بین نیروهای  رینتمهمیکی از  عنوانبهوی در آن روزها توانست 

به یادگار گذارد. دقیقاً  را دفاع مقدس رگ زرین دیگری در آخرین عملیاتمسلح عمل نماید و ب

 نیترعمده صورتبه که سپاه و ارتش جداگانه عملکرد و غرب منطقه در قوا عمده حضور عدم

 یتیعوض جنگ، یانیپا اوضاع یآشفتگ از نیمنافق سوءاستفاده و بود درآمده هیروح بیتخر عامل

 ادیصعلی  سپهبد ریام دیشه ر،یتدباین  . که بادآورده بوبه وجود  مسلح یروهاین در یبحران
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 به نسبت و بود سپاهارتش و  طرف دو و اعتماد موردقبول که شخصیتیعنوان به یرازیش

 نیب یهماهنگ و تیهدا تیمأمور ،داشت کامل ییناشآ دو سازمان بر حاکم یسازمانفرهنگ

در این برهه از زمان،  پیروزی در عملیات مرصاد حالدرعینرا به عهده گرفت.  مسلح یروهاین

ان عنوبه یروزیپ نیا حالوت و ینیریش و دیگردای تازه بین رزمندگان بازگشت روحیه موجب

 نگ گردید.های چهار ماه پایانی ج، باعث فراموشی شکستمقدس دفاع وراند اتیعمل نیآخر

 دایص سپهبد ریام دیشه یفرمانده منش و تیدرا و خدا به یاتکا با مگر نبود مقدور مهم نیا

ی نظامی در این عملیات نیز همانند گذشته موفق عمل نمود. لذا نتایج انابغه عنوانبهی که رازیش

لوبی را طشهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی  نقش بسیار م که بیانگر این مطلب استحاصله 

ایفا نموده است. تحمیلی  در وحدت و انسجام نیروهای مسلح در عملیات مرصاد در پایان جنگ

یک عملیات مشترک از نیروهای  صورتبهنکته دیگر که حائز اهمیت است اینکه این عملیات 

و مطابق با  یزدنمثال« وحدت فرماندهی»زمینی )ارتش و سپاه( و نیروی هوایی با یک 

ک ینظامی انجام شده است. در این عملیات، فرمانده عملیات مشترک، فرمانده هیچ هاینامهینآئ

 او بودند. و فرمانبهگوشها تحت کنترل عملیاتی و های در اختیار نبود ولی همه یگاناز یگان

های خود را داشتند. لذا در یگان« منهای عملیاتی»ها صرفاً فرماندهی فرماندهان سازمانی یگان

راکز م موردتوجهالگویی علمی از یک عملیات مشترک،  عنوانبهد توانمیحاضر، این عملیات  حال

نتیجه مطالعه در سه مقطع زمانی و سه ، حالدرعین نظامی قرار گیرد. یهادانشگاهآموزشی و 

 شد که: ترتیباینبهبا توجه به شرایط مطروحه در متن مقاله  گیریتصمیمموقعیت 

  ردی و ف یازخودگذشتگبا ابتکاری جدید در نوع فرماندهی جنگ، با ایثار و زی شیراشهید صیاد

صل و وکرده، حلقه  ینیآفرنقش کلیه نیروهای موجود در صحنه، یریکارگبهسازمانی، توانست با 

 .نمایدایجاد  هاجبههای در العادهتحرک فوقبا همین روش، باشد و نیروها  یمنسجم کننده

 یآزادسازاز زمان انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی تا محدود ) یزمانمدتدر  ،کهیطوربه

 ( به اشغالگری صدام حسین و رژیم بعثی عراق پایان دهد.خرمشهر، حداکثر نه ماه

 المقدس، نقش شخصیتی ی سوم عملیات بیتدر مقطع دوم، دقیقاً در شرایط پرابهام مرحله

ی است و عنایت خداوندی نیز نتیجه بدیلبیت متوکل و متوسل او در  پذیرش ریسک عملیا

 .نمایدمیشیرین و پرحالوت پیروزی را نصیب رزمندگان اسالم و ملت شریف ایران 
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 رسمی  طوربههای چهار ماه پایانی جنگ شکست ویژهبههای خودی، های جبههشکست تاکنون

شده  لوتحلیتجزیهرسی و ، بحث و برگفتهپیش وقایع و کمتر در مورد قرار نگرفته یموردبررس

امروز نیروهای مسلح ج.ا.ا مشخص نیست، ، پذیرفتیمجنگ پایان  ،اگر در آن شرایطاست؛ لذا 

 وانعنبههای عملیات مرصاد بنابراین ارزش قرار داشتند؟ یدر چه شرایطچه وضعیتی داشتند و 

نی و حالوت با شیری پرد ونسیان و فراموشی س بوته گذشته را به وقایع تلخکه  ،یک عملیات پیروز

اتحاد و انسجامی که در ملت و نیروهای مسلح ایجاد کرد، واقعاً  پیروزی در عملیات مرصاد،

خلص و م قدرگراناین بود که این نقش به نام شهید  متعالاست و عنایت خداوند  ناپذیریفتوص

  د. وشنوشته  یرازیشدرگاه او، علی صیاد 
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