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 مقدمه 

خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور همواره از  عنوانبهارتش جمهوری اسالمی ایران 

های نبرد بوده است. عملکرد مقتدرانه ارتش در صحنهبرخوردار  یرگذاریتأثمیت باال و اه

را در مقابله با تهاجم و  تأثیرگذاریمدافع مستحکم و رکن دفاعی کشور، نقش  عنوانبه

در بررسی تاریخ دفاع مقدس، توانمندی  3. تهدیدات بیگانگان و حفظ امنیت کشور داشته است

های ارتش با استفاده از ایمان و آن سالمشترک  با هماهنگی ستادگانه دفاعی نیروهای سه

دانش نظامی فرماندهان، تجهیزات دفاعی، پشتیبانی مردمی و اخالص رزمندگان ارتش، 

 ؛ لذاافزایی با سایر نیروهای مسلح و شکل عوارض زمین منطقه نبرد مشهود استهمراهی و هم

ارتش و پرهیز از نقاط ضعف آن در سالیان دفاع  توانمندسازهای ضروری است به ارتقای شاخص

 ل شود. ای مبذوش( توجه ویژه 1367-1359مقدس )

از این تجاوز تهاجم عراق به ایران پیامد تصمیم بغداد برای تحمیل اهداف راهبردی خود بود. 

های بزرگ همراه بود ای و قدرتای، فرامنطقهابتدا با مداخله متغیرهای مستقل متعدد منطقه

س مطالعه اسناد دفاع مقدکردند. که هر یک اهداف و منافع خود را در این جنگ دنبال می

از قبیل لغو  شرایط پس از پیروزی انقالب اسالمی و رخدادهایی با وجوددهد که نشان می

و همچنین کاهش  4 دولت بختیار و بعد توسط دولت موقتتوسط ابتدا قراردادهای نظامی 

به  که منجر شورای انقالب توسط 1357در مورخه دهم اسفندماه خدمت سربازی به یک سال 

های انحصاری از جمله ها و شاخصارتش با استفاده از ظرفیت کاهش توان رزم ارتش شده بود.

... توانست در گام نخست نیروهای و  ، تخصصیدوستوطن، مردمی بودن و یمدارتیوالایمان، 

گیر کرده و صحنه نبرد را تا حضور و همراهی سایر نیروهای خوبی زمینمتجاوز دشمن را به

 مدیریت کند. یخوببهارتش، سپاه، بسیج و قوای انتظامی(  یربومیغهای مسلح )یگان

دفاعی  دیراهبرتوان مبانی نظری همیت پژوهش این است که در صورت تحقق اهداف، میا

نیروهای مسلح بلکه  تنهانه، پسندعامههای گوناگون کشور را تعمیق کرد و با ارائه در قالب

تمامی آحاد ملت را به باالترین سطح آمادگی روانی در شرایط مشابه رساند. امروز به نظر 

با ، ها از دفاع مقدس و خاتمه آن و برافتادن نظام بعثی در عراقرسد با وجود گذشت سالمی

و تحلیل نظامی این رویداد  ابعاد بازهممستند  یهالمیفتولید و  هامقاله، هاکتابوجود نگارش 

؛ است گرانپژوهش و انمتخصص پژوهش توسطو  بررسیقابلیک تجربه تاریخی  عنوانبهآن 

                                                           
ای  در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه اهلل خامنهنمونه، ر. ک. به اظهارات  فرماندهی کل قوا حضرت آیت عنوانبه - 3

 .12/06/1396)ص( آجا در اءیاالنبخاتمپدافند هوایی حضرت 

 زین.داریوش قنبری، به نقل از  سایت جنگ آوران ) تخصصی نظامی ( ، خاطرات سپهبد خلبان آذر بر 2امیر سرتیپ - 4
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ش( و ناکامی عراق در سال اول از جهاتی چند  1367-1359) سالههشتنخستین سال جنگ 

 لیوتحلهیتجز ، توصیف وبررسیقابلاز زوایای گوناگون  است؛ این مقطع اهمیت خاصحائز 

است. بیشتر کارشناسان امور نظامی واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران علیه تجاوز 

کرده و برخی نیز  یبندمیتقسسازی و تعقیب متجاوز عراق را به سه دوره عمده توقف، پاک

 کنند. دشمن را جدای از یکدیگر تحلیل می تثبیت مرحله توقف و

های گوناگون و به کشور ما تحمیل شد که با بحران یطیدر شراهجوم ارتش بعث عراق  

هایی از راست تا چپ های سیاسی گروهو تنش ضدانقالبهای مسلحانه با نیروهای درگیری

توان از سال اول اوضاع کشور و نابسامانی نیروهای مسلح می به توجه باافراطی مواجه بود. 

توان رزمی دو کشور ایران و زیرا  ؛ادکردیهای بسیار سخت آن دوران یکی از سال عنوانبهجنگ 

، رونیازاارتش عراق در اوج آمادگی نظامی و روانی بود.  و قرار داشتعراق در شرایط نامتوازنی 

ضرورت پژوهش حاضر این است که  ائز اهمیت خاصی است.تمرکز بر روی نخستین سال ح

نظامی تاریخ دفاع  مطالعات تیکفاعدمواکنش ارتش ایران به تجاوز نظامی عراق به سبب 

نیست. یکی از  شدهشناخته، چندان و آموزش عالی کشور وپرورشآموزشمقدس در مراکز 

به  تواندیمهای نظامی است که ها و توانمندیاسباب این ناآگاهی عدم اطالع عمومی از ظرفیت

 تواندیمنتیجه آن در نهایت و  کاهش پشتیبانی مردمی از ارتش در هنگام ضرورت منجر گردد

رزمی،  یهانامهنیآئهرگونه تالش در مطالعه  رونیازا .پیشین باشدتلخ های آزموده تکرار

ارتش ج.ا. راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی و اقدامات سازمانی ساختار جدول سازمان و تجهیزات، 

 یاهیسرماایران در دوره دفاع مقدس، از جمله موضوع پژوهش حاضر، از ضروریات و نتیجه آن 

 ست.ابرای تقویت بنیان دفاعی کشور و نیز آیندگان 
 

  پژوهشمبانی نظری 

 مفاهیم و تعاریف

ارتش: ارتش جمهوری اسالمی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی 

در سال (. 1366گردد )قانون اساسی ج.ا. ایران مصوب، اطالق می هاآنهای وابسته به و سازمان

 ش اضافه شد.گانه ارتعنوان یک نیروی مستقل به مجموعه نیروهای سهپدافند هوایی به 1399

در وضعیتی خاص است. این واژه در اصطالح  تحول و رییتغتثبیت: در لغت به معنای عدم 

های اشغالی است؛ یعنی کشور حقوقی به معنای اعمال حاکمیت کشور مهاجم بر سرزمین

مهاجم بتواند در اراضی اشغالی قانون بگذارد، عزل و نصب کند و مطابق قوانین مدنی کشور 

 . خود برای مردمان تحت اشغال هویت جدید و حقوق شهروندی تعریف کند
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در اصطالح نظامی به معنای سد شدن پیشروی قوای مهاجم و تشکیل مواضع  "تثبیت"واژه 

؛ منظور از این واژه در پژوهش حاضر، استپدافندی منظم خودی در مقابل نیروهای متخاصم 

 همین تعریف نظامی است. 

ای، ها تعاریف گوناگونی دارد؛ از جمله قارهنیز متناسب با مقیاس و دامنه جنگ "جنگ"

بعثی عراق با جمهوری  - یصحنه جنگ جمهوری عربی سوسیالیست. ...  ای، ملی ومنطقه

کیلومتر بود. صحنه جنگ متناسب با  1610اسالمی ایران سراسر نوار مرزی دو کشور به طول 

شود؛ صحنه جنگ عراق با ایران، متناسب نطقه عملیاتی تقسیم میشرایط جغرافیایی به چند م

. هر شدیمبا وضعیت جغرافیایی از سه منطقه عملیاتی در شمال غرب، غرب و جنوب تشکیل 

 .(1385:77)رستمی،  شمالی، میانی و جنوبی بودند یک از این مناطق نیز خود دارای سه جبهه
 

 پژوهشپیشینه 

و آثار مفیدی به زیور  صورت گرفتهر ارتباط با دفاع مقدس مطالعات متعدد اما ناکافی تاکنون د

، داستان کوتاه و بلند و یخاطره نگاراست. این آثار به شکلی کلی به مقوالت  طبع آراسته شده

های های نظامی و تحلیلهای عملیاتی یگاننظامی همانند کارنامه - یهای علمنیز پژوهش

 که یکی از اهداف مورد اخیر شوندیمبق با ضوابط نظامی و هنر جنگ و دفاع تقسیم کامالً منط

سنجش جنگ تحمیلی و رویدادهای آن با اصول علوم و فنون نظامی و جنگ است. با وجود 

رسد که اسباب تثبیت ارتش عراق در داخل سرزمین جمهوری اسالمی ایران این، به نظر می

 و بررسی بیشتر است کاشاق( در سال نخست جنگ نیازمند کن)جلوگیری از پیشروی ارتش عر

ها، به کوشد با کشف زمینه، پژوهش حاضر میرونیازاای بایسته تبیین شود. گونهتا این مهم به

 ضی جمهوری اسالمی ایران بپردازد.اعلل تثبیت و سد شدن پیشروی ارتش عراق در قلمرو ار
  

 پژوهش شناسیروش

 یلیروش تحل نیو همچن یشده نظام رفتهیپذ یارهایپژوهش بر آن است که با اتکا به مع نیا

داده در رخ اتیکه احتماالً به واقع یاهیموجود و اثبات نظر دگاهید نییبه تب ،یخیپژوهش تار

 است، بپردازد.  ترکینزد یلیسال نخست جنگ تحم

و  یاکتابخانهدر صدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی،  کاربردیاین پژوهش 

 اصلی پاسخ دهد که: یهاپرسشبه این  ،جنگ رتبهیعالمصاحبه با تعدادی از فرماندهان 

 شدن ارتش عراق در خاک ایران چه بود؟ ریگنیزمعلل  -1

 اشغالی گردید؟اراضی فق به تثبیت ارتش متجاوز در نیروی زمینی ارتش چگونه مو -2
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 فرضیه

 یآنان، اجرا یشرویارتش عراق و سرعت پ ینظام اتیعمل یبه گستردگ توجه با رسدیبه نظر م

در سال نخست  رانیا یاسالم یارتش جمهور ییهوا یرویپرشمار توسط ن یاتیعمل یپروازها

 رانیارتش متجاوز در اعماق خاک ا یشرویسد کننده پ یاز عوامل اصل یکی ،یلیجنگ تحم

شرایط موجود و ضمن رفع نواقص سازمانی و  به توجه بانیز یروی زمینی ارتش ن؛ بوده باشد

دشمن  خوبیبهتوانست  افزایی با قوای مردمی و سایر نیروهای مسلحهمضمن ترمیم توان خود، 

  را در سراسر خطوط نبرد متوقف کند. 
 

 پیشینه اختالفات عراق با ایران

آغاز شد، ریشه در  1359شهریور  31عراق علیه جمهوری اسالمی ایران که از  سالههشتجنگ 

صفوی در ایران مربوط  سلسلهآن به دوران حکومت  سابقهاختالفات عمیق دو کشور دارد که 

شود. در آن زمان گرچه کشوری موسوم به عراق وجود سیاسی نداشت، اما در آن دوره تحت می

میالدی با فتح  1453ت عثمانی بود. امپراتوری عثمانی در سال حاکمیت و بخشی از قلمرو دول

 قسطنطنیه و سقوط امپراتوری بیزانس )روم شرقی( توسط سلطان محمد دوم تأسیس شد. 

ای نسبت به ظهور ز زمان روی کار آمدن صفویان در ایران که با اختالفی یکی دو دهها

از سرزمین  ییهابخشقاجاریه همه یا وره ها در ترکیه کنونی مقارن است، تا اواخر دعثمانی

  .(13و  12:  1378. شد )پارسا دوست دستبهدستعراق کنونی بارها میان ایران و عثمانی 

هجری شمسی( با  1298میالدی ) 1919کشور عراق پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال 

تحت  (های استعماری آن زمان )انگلیس و فرانسهعثمانی و نفوذ قدرت یامپراتورفروپاشی 

 1932و در سال  ),Empire magazine), British Mansfield .تأسیس شدقیمومیت بریتانیا 

 1920در سال  ((M.K. Abdullah Sa’aeed,2006شمسی( به استقالل رسید  1311میالدی )

پادشاه عراق معرفی شد. ایران در  عنوانبهها بود انگلیس نشاندهدستکه « ملک فیصل» میالدی

دو کشور به  1931میالدی، در زمان رضاشاه، عراق را به رسمیت شناخت. در سال  1929سال 

 Dilip)نیز عراق به عضویت جامعه ملل در آمد  1932تبادل کاردار پرداختند و در سال 

Hiro,1991,Farshchi, et al,1390: 27.) 

میالدی سرتیپ عبدالکریم قاسم با همکاری سرهنگ عبدالسالم عارف  1958 در سال

ارتش عراق( علیه ملک فیصل دوم اقدام به کودتا کردند. این اقدام منجر  یهاپیت)فرماندهان 

نوری و  به پایان نظام پادشاهی و اعالم حکومت جمهوری گردید. پس از کودتا ملک فیصل دوم

ها میالدی، بعثی 1963سال بعد، در سال  5. (Charles,2007)( اعدام شدند. ریوزنخستسعید )

با کودتا قدرت را در سوریه به دست گرفته بودند، در عراق نیز کودتا کردند،  نیازاشیپکه 
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به روی « حسن البکر» یریوزنخسترا با « عبدالسالم عارف»را تیرباران و « عبدالکریم قاسم»

میان  یش و اختالفات مرزکشمکدر طول این مدت  .(136:  1378. دوست)پارسا  کار آوردند

ت مطلق اروندرود بود تا آن یمکایران و عراق وجود داشت که بخش عمده این اختالف بر سر حا

ر در عراق، روابط عراق با کحسن الب یجمهوراستیرسه سال پس از  یعنی 1971ه در سال ک

بزرگ  ،کوچکتنب  گانهسهجزایر ران بر یت ایمکآن هم حاره شد. علت یش از گذشته تیران بیا

ره ین سه جزیا کشور عراق اعراب را صاحب و مالک کهیدرحالبود،  فارسجیخلدر  یو ابوموس

به دنبال اختالفات دو کشور ایران و عراق، ارتش عراق در  .(176:  1370طلوعی. ) دانستیم

ن یسنگ مقابلهرد، اما با کبه مهران حمله و چند ارتفاع آن منطقه را اشغال  1352سال  ماهبهمن

تا  اروندرودر یدر مس یبحران مرز دامنهست گردید. بدین ترتیب، کران مواجه و دچار شیارتش ا

 شد.  1975ادامه یافت و منجر به قرارداد الجزایر در سال  1353سال 
 

 پیروزی انقالب و موقعیت ارتش ایران 

ارتش یکی از ارکان مهم حاکمیت گذشته بود، دچار  ازآنجاکهبا پیروزی انقالب اسالمی و 

تحوالت گوناگون شد که خواسته یا ناخواسته با اهداف دشمنان کشور و انقالب منطبق بود و 

نگری حضرت امام )ره(، مانع ندهتوانست منجر به نابودی و انحالل ارتش شود، اما آیادامه آن می

های از این رخداد شد. هنوز بیش از یک ماه از پیروزی انقالب نگذشته بود که با شروع شورش

 یهاپیتپیاده،  64و  28، ارتش وادار به واکنش شده و لشکرهای ضدانقالبمسلحانه نیروهای 

لشکر  سومکیزرهی و  16لشکر  دوسومکامل و بیش از  طوربهنیروهای ویژه  23پیاده و  30

ها و... با آتشبارهای توپخانه عازم گانیشش گردان پیاده و تعداد دیگری از  اضافهبهزرهی  81

شدند و این در حالی بود که ارتش در درون خود با  زدهبحرانمناطق  یسازآراممأموریت 

مرز  یسوآنهای غربی کشور که از های داخلی در استانمشکالت فراوانی مواجه بود. فتنه

گرفت. مکاتبات بین ستاد مشترک ارتش شد، خوزستان را نیز در بر میو هدایت می یزیرطرح

تأمین امنیت سواحل  ماهیت ذاتی خود در رغمبهو ستاد نیروی دریایی حاکی است که آن نیرو 

بخشی از گردان تکاور خود  یریکارگبهو آن هم از طریق دریا و عدم مسئولیت سرزمینی، ضمن 

 خرمشهرهای کردستان، نیرویی از تکاوران را نیز برای تأمین امنیت صحرا و درگیریدر ترکمن

 (. 29 یال 26:  1390 .پیلیدو آبادان اعزام کرده بود )
 

  های تهاجم عراقفراهم شدن زمینه

م یرژ جمهورسیرئن یصدام حس یبرا ،یانقالب اسالم یروزینظم ارتش پس از پ یدگیپاشازهم 

را که خود امضا  1975رآمیز قرارداد یرش تحقیه پذکساخت  فراهم یعراق فرصت خوب یبعث

آن که از گسترش انقالب اسالمی به عراق و سایر کشورهای عربی  ویژهبهکرده بود، جبران کند، 
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دو ماه از پیروزی  باگذشتتنها  1358نیز بیم داشت. نیروهای متجاوز عراق از اوایل سال 

انقالب اسالمی در ایران تحریکات و تجاوزات مرزی در غرب و جنوب را آغاز کردند. شواهد 

عربستان  ،بانی دوستان عرب خود از جمله اردن، کویتای وجود دارد که عراق با پشتیفزاینده

 برای عملیات نظامی در داخل ایران بود آماده شدنسعودی و با تشویق مخفیانه آمریکا در حال 

 .(157:  1387  جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات جهان)گروه مترجمان، 
 

  ارتش ایران و طرح عملیاتی ابوذر ینیبشیپ

ارتش جمهوری اسالمی ایران،  کسوم ستاد مشتر اداره 1358ست و هفتم آبان یخ بیدر تار

رو )زمینی، یدشمن به سه ن یشور در برابر تجاوزات احتمالکبر دفاع از غرب  یمبن یدستورالعمل

 داشت: یارو نام جداگانهیدر هر ن ن طرحیهوایی و دریایی( نوشت. ا

شود، بر که در جای خود توضیح داده می 99کمان )عملیات  ییهوا یرویطرح البرز در ن -1

 (اساس همین طرح اجرا شد.

 طوربه یاتکن طرح نیدر مورد ا ییایدر یروی، در اسناد نییایدر یرویطرح ذوالفقار در ن -2

 شود:ته آن نقل میکه سه نکمشروح وجود دارد 

مقدورات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و  به توجه باطرح ذوالفقار که » -الف

، در کمیسیونی که در مورخ شده بود هیته فارسخلیجمقابله با تهدیدات موجود در  منظوربه

گانه ارتش مورد بررسی و مورد تأیید و نیروهای سه 3سماجا  با حضور نمایندگان 8/6/1359

ور جهت بررسی و تصویب نهایی طی نامه نمایندگان نیروهای مسلح قرار گرفت. طرح مذک

  5. ارسال گردید 3سماجا به  11/6/1359 -3 ط 19/04/602شماره 

گشت و پدافند از خطوط مواصالت دریایی خودی و  منظوربهطرح جدیدی با نام ذوالفقار  -ب

یذهای گانیبه منافع او تهیه و به  ضربه زدنهای مواصالت دریایی دشمن و مسدود نمودن راه

 طرح شاهین گردید.  نیگزیجا 1359 خردادماهدر نداجا ارسال شد. این طرح  ربط

طی پیامی به ستاد نداجا و مناطق یکم و سوم  421نیروی رزمی  1359 ورماهیشهردر  -ج

در اتاق  421 یرزمدریایی پایگاه دریایی خارک اعالم کرد که مطابق طرح ذوالفقار، ستاد نیروی 

  6. به ستاد مذکور ارسال شود هاگزارشجنگ پایگاه دریایی بوشهر فعال شد. الزم است کلیه 

 شدن حمله عراق یقطع

رد، کر را لغو شده اعالم ین قرارداد الجزایصدام حس یوقت 1359سال  ورماهیشهر 26در روز 

هفته پس از  یکمتر از کنگذاشت.  یباق یاو شبهه کچ شیران هیبه ا یسراسر حمله یبرا

                                                           
 مرکز اسناد دفاع مقدس نداجا 590611015سند شماره  - 5
 همان- 6
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رد و موفق شد در کران آغاز یا کخود را به خا حملهر، عراق یقرارداد الجزا جانبهکیاعالم لغو 

نموده و  یشرویپ یلومترکی 100لومتر و تا عمق کی 550به عرض  یااول در جبهه یهاهفته

 (. 42:  1390پ،یلی)دران را به اشغال درآورد یا کاز خا لومترمربعیکهزار  11ش از یب

ن ساعت ابتدا یور آغاز شد. در ایشهر 31روز  12:30ارتش عراق در ساعت  یتهاجم سراسر

قرار  ییهمدان مورد بمباران هوا ییگاه هوایز و پایاهواز، تهران، سنندج، تبر یفرودگاه شهرها

 حملهمورد ز یآباد نرمانشاه و اسالمکبوشهر،  یارتش عراق، شهرها یین تهاجم هوایگرفت. در ا

، قصر سرپل ذهابارتش عراق، شهرهای  ینیزم گستردهدر اثر حمله قرار گرفتند.  ییهوا

شیرین، سومار، مهران، موسیان، بستان و هویزه در روزهای آغاز جنگ به اشغال ارتش عراق در 

به  یدر حال یعراق یروهایکردند. ن ینینشعقباز آن مناطق  ناچاربهآمد و مدافعان این شهرها 

 یزره 92ر کر از دو لشیشور غکجنوب و غرب  یه در مرزهاکدادند یخود ادامه م یهایشرویپ

ر و کن دو لشیوجود نداشت. با هم یگرید عمدهگان یپ( یرمانشاه )با دو تک 81ر کلشاهواز و 

از متر ک یحمزه، آن هم با توان رزم 21ر کلشراز و یش 37 یپ زرهیگر )از تید یدو گروه رزم

 شدهنییتعش ینتوانستند به اهداف از پ یعراق یروهایدرصد( و همراهی نیروهای مردمی، ن 50

 .(184:  1398 حسینیا،) خود برسند
 

 ، اولین عملیات بزرگ ارتش99کمان 

 یرویاز فرمانده ن یپ فالحیپس از هجوم هواپیماهای ارتش عراق به نقاط مختلف ایران، سرت

فرمانده وقت نیروی « جواد فکوری» کرد. سرهنگ خلباننش متقابل کدرخواست وا ییهوا

ها را برای هوایی ارتش جمهوری اسالمی، با اعالم وضعیت اضطراری کلیه فرماندهان پایگاه

ای دعوت کرد و به آنان گفت باید جواب قاطع و سریعی به این حمالت داده شرکت در جلسه

ایگاه ششم شکاری بوشهر موظف شدند شود. پس از آن جلسه، پایگاه سوم شکاری همدان و پ

هوایی عراق را بمباران کنند. در ساعت  در کمتر از دو ساعت پس از حمله عراق دو پایگاه

چهار فروند هواپیما از پایگاه بوشهر پس از  1359شهریور سال  31دقیقه بعدازظهر روز  16:30

در استان بصره را پیش « شعیبیه»عبور از اروندرود، وارد خاک عراق شدند و مسیر پایگاه 

بمباران  -د ها شلیک شوفانتوم یسوبهای گلوله آنکهبدون  -گرفتند. خلبانان پایگاه مزبور را 

 کردند. این عملیات نشانگر سرعت عمل خلبانان ایرانی و غافلگیر شدن پدافند هوایی عراق بود. 

 ییهوا یروین یهاجنگنده یدفرون 140، حمله 99به نام کمان  ییهوا یرویبزرگ ن اتیاما عمل

اسالم، با  یقوا یقدرت تهاجم نشان دادنارتش در روز اول مهر به خاک عراق بود که ضمن 

ارتش عراق را با چالش  یسازمان رزم ،ینظام اتیعمل یبانیو مراکز پشت یاتیح ساتیانهدام تأس

 کاهش دادند.  یریدشمن را به نحو چشمگ یکرده و توان آفند همواج یجد
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 عملیات تدافعی ایران

خود اولین قرارگاه تاکتیکی  ابتدا ارتش ینیزم یرویران نیاندکی پس از هجوم ارتش عراق به ا

 خیتارخـوزستـان، در  منطقهدر  و سپس برقرار نمودمهر در ستاد نزاجا در تهران  7در روز  را

با عنوان قرارگاه مقدم ه کن ستاد یـان اکـل داد. مکیتش قرارگاه مقدم نیروی زمینی رامهر  13

با شروع جنگ در دزفول و  ی، شهر دزفول بود. سرتیپ فالحکارکردشروع به  ینیزم یروین

:  1398حسینیا . ) اهواز حضور داشت و پس از آغاز فعالیت قرارگاه مذکور در اهواز مستقر شد .

در مناطق  یکیتکو تا ینترلکروها و اقدامات ین دهیسازمان( وی برای سهولت در 160

 یبـه واحدها ین حدود منـاطق واگذارییتر منطقه و تعیتر و جزئقی، شنـاخت دقیاتیعمل

 رد: کم یتقس یاتیعمل منطقهخوزستان را به سه  ینظام

 شوش؛  -ل دزفو یاتیعمل منطقهشمال خوزستان:  جبهه -1

 رودخانه یجنوب کرانهرخه تا ک: دشت آزادگان )از ارتفاعات میشداغ در شمال یانیم جبهه -2

 (هیدیزه و حمیبستان، سوسنگرد، هو یور، شامل شهرهاکرخه ک

 خرمشهر و آبادان.  یاتیعمل منطقهجنوب:  جبهه -3

وقت ستاد ارتش، استراتژی جنگ را پس از تهاجم وسیع ارتش  سیرئ یاهلل فالحر ولیکسرلش

و  یما، حفظ خونسردت مثبت ارتش یخصوص یکاول:  مرحلهدارد: عراق چنین بیان می

ه یرا عل ییات هوایعمل یسر یکات، یا سه روز بعد از آغاز عملیارتش بود. ما دو  یدارشتنیخو

م یم و موفق شدیاهکم از شدت تعرض عراق بیردک یسع ینیات زمیم. در عملیردکعراق اقدام 

 نیم. که مطلوب نظر ماست، دشمن را متوقف کن یاز عوارض زم یسر یککه در 

ن نسبت یپنج برابر ما بود. ا یکزات و لجستی، تجهیکتکارتش عراق از نظر آموزش، تا 

افزارها جبران و تأمین جنگ یران و مقداریملت ا یبانیار و پشتکو ابت یارکرا با فدا پنجبهکی

 م. ینکخط متوقف ب یکم ارتش عراق را در یموفق شد

سوم: تعرّض؛ البته تعرض  مرحلهم و یبرس یرزم ینسبـ یبـرتـر کـیبه  یـستـیدوم: با مرحله

ق ما، ضعف نبود، ین نبود. علت عدم توفکم و مردم انتظار داشتند، ممیخواستیه ما مک طورآن

 یاات را جبههیه عملکم یدیجه رسین نتین مرحله بود. به ایا یاجـرا نحوهیر در یه تغکبل

 م. ینکت یهدا

 کیدیقطعات  خصوصبهل یو وسا افزارهاجنگ زمینهدر  ییت و نارسایه محدودک ییآنجا از 

م به تعرّضات یردکل ی، تبدیتعرّض متقابل عموم یکسوم را از صورت  مرحلهن یم، ایداشت

را  یم هدفیه مطمئن باشکت شد یات هداین عملیا ی. به نحوکوچکو  یانک، می، موقعیموضع
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 میداشت یموفق یهااتیمرحله عملن یم، در ایاش باشیم قادر به نگهدارینکیه تصرف مک

 .(284:  1394،)حسینیا
 

 ارونکها از عبور عراقی

آب تیمور نیز در اثر  منطقهدر ه کنند. آنان کارون عبور کم گرفتند از رود یتصم یعراق یروهاین

محاصره مدافعان در منطقه  یبراشدند، تصمیم گرفتند  دیناام کامالً مدافعان فداکارانهمقاومت 

آبادان از طریق کوت  -ز اهوا جادهاز رود کارون عبور کنند تا ضمن تسلط به ن و خرمشهر، اآباد

 رودخانهاز رودخانه، آن هم  زهیانکاده میپ عبور یگان باآنکه عبداهلل وارد اهواز شوند.

 خوبیبه ،اما فرماندهان دشمن، مثل کارون، کاری دشوار و خطرناک است یعبوررقابلیغ

جانبه قادر به نفوذ و و پشتیبانی همه کامل یروهاینمجهز و  سازوبرگبا وجود دریافتند که 

تر از عبور از خط عبور از کارون را آسان نی، بنابراایرانی نیستند مدافعانعبور از مواضع 

ر در کلش یکدر حد  یسازمان ،یعراق یروهایگر نید یاز سو دانستند.می مدافعانپدافندی 

خرمشهر آنان به  روزهکیتصرف  یاین شهر بشوند و رؤیف مدافعان ایحرخرمشهر، نتوانستند 

امل و کمحاصره  ارونکعبور از  یگر برایعلت د یک نیشده بود؛ بنابرال یو سراب تبد یامکنا

به دشمن،  یگان مقدم هجومی 59 مهرماه 19 شبسرانجام، در . بود تصرف خرمشهرسپس 

 یروستادر محدوده  یپامیپ یدو پل نظام ،3ر کلش یگان مهندسیو  دیرسارون ک یساحل شرق

آماده تصرف و  نوزدهمرودخانه مستقر نمود و در صبحگاه روز  یو مارد رو یرقش - یحفار غرب

شرق در  نیروهای کمیارون، کاز  دشمن یروینهنگام عبور  ارون شد.کدر شرق  ین سرپلیتأم

خرمشهر  یط صرف حفظ و نگهداریآن شرارا تمام مقدورات موجود در ی، زحضور داشتند کارون

  به عبور از رودخانه توسط دشمن نشد. یرو توجهین کمبود لیدلده و به یگرد

 عبور دشمن در مورددر ابتدای جنگ تحمیلی  92 رکلشنو فرمانده غالمرضا قاسمی دوم پیسرت

ما از تصمیم عراق مبنی بر نصب پل بر روی رودخانه کارون در منطقۀ مارد »د: یگوارون میک از

آمد و به  92لشکر اطالع داشتیم. بعد از اقدام عراق برای زدن پل، سرلشکر رحیم صفوی، به 

کار کنیم؟ گفتم تو چند نفر نیرو ارون مشغول نصب پل هستند، چهک یها بر رومن گفت: عراقی

در تمام خطوط با کمبود نیرو مواجه بودم و بسیاری از مناطق )م، داری من که کسی را ندار

وی گفت من هم چیزی ندارم. شش لشگر عراقی به منطقۀ  (حتی بدون نیروی دفاعی بود.

با کمبود نیرو مواجه بودیم که عمالً نیرویی برای مقابلۀ  قدرآنحمله کرده بود و ما  92لشگر 

 .(1391)قاسمی. غالمرضا  «اشتیم.نیروهای عراقی در منطقۀ پل مارد ند
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 مهر 23عملیات  و 21ر کلشاستقرار 

رخه کدر شرق  یرانیا یروهایمبود نکاز  ازآنجاکه ،غرب کرخهدر  یعراق یروهایپس از توقف ن

رفت، همواره در صدد خوزستان از اهداف آنان به شمار می کآگاه بودند و این که تسلط بر خا

ر کلش، یپ فالحیبا دستور سرت رونیازاخود را ادامه بدهند.  یشرویمناسب بودند تا پ یفرصت

 ینیزم یرویدزفول تا شوش مستقر شدند. ن یاتیدر منطقه عمل 16ر کلشپ از یت یکو  21

 یعراق یروهایات خود را بر ضد نی، عمل16و  21ر کارتش قصد داشت پس از استقرار دو لش

ن یدر راه بود، قرار شد اول 16ر کزات لشیل و تجهیند؛ اما چون در اواخر مهرماه، وساکآغاز 

در محور دزفول  23/7/59ات گسترده در ین عملیاول»ند. کدزفول اجرا  در 21ر کرا لش حمله

 روز 7:00ه به اجرا درآمد. در ساعتیخات، سپتون و شاور یبیابو صل یهاجهت تصرف تپه

اده یو پ کتان یشرویپ 7. را در پی نداشتد. اما این اقدام نتیجه مطلوب یآغاز گرد کت 23/7/59

 صورتبهمحل استقرار دشمن  کت یا جناح جنوبیاز نظر سرعت هماهنگ نبود. سمت چپ 

قرار گرفتند و  کضدتان یهاکچپ مورد اصابت موش یها از پهلوکشتر تانیل بود. بکش یهندل

 ق از منطقهیدق ییت و عدم شناسایمأمور ین غفلت، شتاب در اجرایمنهدم شدند. علت ا

 ینیعارضه زمردند. از کت کستون حر یبند صورتبهآسفالت  جاده یها روکات بود. تانیعمل

ن یرا نتوانستند از ب کضدتان یافزارهاو جنگ کاده، مواضع ضدتانیپ یهاگانیردند. کاستفاده ن

ن متوقف یسنگات با دادن تلفات یعمل جهیدرنتامد؛ یت و حفاظت به عمل نی، حماکببرند. از تان

 .(1394)سلیمانجاه. « شد.
 

 ابتدایی جنگ ماههششنگاهی به چند عملیات محدود در 

تالش فراوانی داشتند تا نیروهای خود را در اطراف آبادان تقویت و محاصره این شهر را  هایعراق

و بیرون راندن آنان از شمال آبادان یک تک محدود  هایعراقدفع فشار  منظوربهکامل کنند. 

، با همکاری یک گروهان 21لشکر پیاده به فرماندهی سرگرد شاهین راد از  144توسط گردان 

اجرا شد. این تک با وجود ایثار و مجاهدت رزمندگان، موفقیتی  1359ژاندارمری در سوم آبان 

                                                           
انجام  یبنا بر اطالعات موجود ریشه این عدم موفقیت در عوامل زیر بود: فقدان شناخت کافی از دشمن و شتاب برا - 7

های برآورد شده جهت عملیات پای کار نیامده بودند(، ضعف در برآورد، طراحی نامناسب که یگانات ) به گونه اییعمل

گونه های پیاده هیچها )گردانعملیات و نداشتن شناسایی کافی از زمین و دشمن، عدم اطالع کافی ستاد لشکر از یگان

های تانک بدون حمایت پا با گردان زرهی نبودند(. گرداند و همآموزش در مورد همکاری با یگان زرهی را ندیده بودن

های ضد تانک شکار شدند. یگان تانک باید با گردان پیاده مکانیزه عمل نظام پیشروی کردند و از جناحین توسط سالحپیاده

 جای  جسر نادری به منطقه که رانندگان تانک به یاگونهبهکند. عدم آشنایی فرماندهان و حتی رانندگان تانک به منطقه 

 شوش رفته بودند. 
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 پیسرت ریامات را ین عملیشرح اد. محقق نگردی شدهنییتعکسب نکرد و اهداف از پیش 

 نجایانوشته است. در « در نبرد آبادان 144گردان »تاب کن راد در یاهلل شاهبازنشسته فرض

 شود: یاز قول وی آورده م ماهآبانات سوم یعمل نتیجهفقط 

گرچـه   آبادان -ر در محور ماهشه 144رزمنده در شمال آبادان و گردان  یروهایت نیعدم موفق»

ه هـدف  کـ د یـ سبب گرد یکیتکن از لحاظ تایکداشت، ل یو تلفات وارده اثرات منف یاز بُعد نظر

م محاصـره  کـی در تح یشـرو یپ گونهچیهساعت  48ن گردد و دشمن به مدت یقرارگاه اروند تأم

نمودنـد،   یشـرو یپ گامبهگامو سنگر،  یها با ساخت مواضع پدافندیند. پس از آن عراقکآبادان ن

پـل شـناور اقـدام بـه      یش رفته و با برقراریپ یذوالفقار یوکتا  ماهآباندر شب نهم  کهیطوربه

 (.126: 1378شاهین راد « )به شهر آبادان نمودند یرده اول هجوم یروهایعبور ن
 

 و حفظ آبادان یات ذوالفقاریعمل

ا یآبادان و  طرفبهقرار گرفت، عبور از پل خرمشهر  موردتوجهبا سقوط خرمشهر حفظ آبادان  

ن مناطق، یه قبالً در اکدشمن  یبرا ریبهمنشدر محور ماهشهر آبادان و عبور از  کت

 رونیازاآمد. فرماندهان ارتش عراق به شمار می یاز جمله اهداف بعد ،داشت ییهاتیموفق

 ند. گرفت یش دفاعیره آبادان آرایارون و در جزکران در مقابل خط سر پل در شرق یا یروهاین

و  یبا همراهی نیروهای داوطلب مردم یانتظام یروهایاز ن یبه همراه تعداد 153گردان 

از محور  ماهآبان 9روز  8:30توپخانه در ساعت 368گردان م از  105آتشبار آتش  یبانیپشت

 یروهایقبرستان آبادان با ن یت نموده، در حوالکپاسگاه خسروآباد حر طرفبهبادان آ -خرمشهر

بود تا روز دهم  تنبهتنرزم  صورتبهه گاهی ک یرین درگی. اوارد نبرد شدند دشمن یهجوم

 های پراکنده روزهای بعد تا روز هیجدهم آبان به طول انجامید. ، اما با درگیریآبان ادامه یافت

 یروهایبه همراه ن 77ر کلش 2پ یاده تیپ 153گردان متقابل رزمندگان  کت زیآمتیموفق یاجرا

د یاروند صورت گرفت، ام یفرمانده تحت نظره ک ریبهمنشموجود در  یو مردم یانتظام

ن یه به ناامیدی منجر ساخت. به همیامل و تصرف آبادان را از ذهن سرداران قادسکمحاصره 

مواجه با  ینفرانس مطبوعاتک یکدر  کهیهنگامدر عمان،  59آذرماه  6ن در یل صدام حسیدل

ره آبادان را اشغال یعراق، جز یروهاین یچرا با وجود برتر: »دیه از او پرسکشد  یسؤال خبرنگار

ران را از ید ایم تهدیخواستیم، ما فقط مینکب ییشورگشاکم یخواهیما نم» گفت:« ؟دیکنینم

 .(178: 1392. محمد پوریجواد)« میخود دور ساز یشهرها
 

 عملیات پدافندی نهم آبان

شود. پدافند هم جزو وظایف نیروهای مدافع است و اهمیت آن گاهی از آفند یا حمله بیشتر می

یکی از عملیات پدافندی که تأثیر بسزایی در تثبیت و توقف نیروهای عراقی در غرب کرخه در 
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 21لشکر  1 پیتبود که توسط  1359منطقه عملیاتی دزفول داشت، عملیات روز نهم آبان 

 حمزه نیروی زمینی ارتش اجرا شد. 

رسید، چون فقط دو گردان از ما بسیار محدود بود. عرض منطقه به سه کیلومتر نمی منطقه»

شد. هنوز هوا یآتش در منطقه محدودی ریخته م درنتیجهتیپ ما در منطقه حضور داشت. 

حرکت دشمن را ببینم و روشن نشده بود که خودم را به دیدگاه رساندم تا منطقه و سمت 

را کامالً  هاآناستعداد دشمن را برآورد کنم. به دیدگاه که رسیدم هوا روشن شده بود. حرکت 

ما  یهاباندیدم. با توپخانه تماس گرفتم و موقعیت دقیق دشمن را اعالم کردم. البته دیدهیم

شد. به دنبال آن، آتش  گیرکردند. توپخانه سد آتشی اجرا کرد و دشمن زمینیکار م خوبیبه

 7نشینی شد. ساعت ریخته شد و نیروی متجاوز با تلفات سنگین ناچار به عقب هاآندقیق روی 

 هاآنبود که به فرماندهان گفتم دیگر نگران نباشید.  آنجابعدازظهر بود و هوا کامالً تاریک شد. 

دقیق بیاورید و احتیاجات  یهارشبانه را ندارند و بروید تجدید سازمان کنید. آما حملهجرئت 

 (.1389، )سلیمانجاه« ها را تأمین کنیدبچه
 

 سوسنگرد  یآزادساز

اهواز، توجه خود را به نفوذ از دشت  منطقهاز  یشرویست در پکپس از ش یعراق یروهاین

زه یه و ابوحمیآبان از دو محور جداگانه خود را به دهالو 23ز ساختند و روز کآزادگان متمر

سرگرد شهر سوسنگرد رسیده بودند.  یهاآبان به دروازه 24دشمن در روز  یهاگانیرساندند. 

 جنبه. مدافعان از سوسنگرد بود ینظام یروهایفرتاش )سرهنگ بازنشسته کنونی( فرمانده ن

اد بود و چون یشهر ز یت بودند. مجروحان و شهدایدر محدود شدتبهزات یمهمات و تجه

و  یکیتکآنان وجود نداشت. اقدامات تا تخلیهان کرده بودند، امک کشهر را تر ینان بهدارکارک

 یعراق یروهاین یشرویدشمن نتوانست مانع پ شدهتیتقودر برابر ارتش  یرانیا یروهاین یدفاع

در  یریآبان نیروهای دشمن وارد سوسنگرد شدند و درگ 25 بعدازظهرسرانجام در  آنکهتا ، شود

ر کلشپ دوم یست و ششم آبان با ورود تیسوسنگرد آغاز شد. در صبح روز ب یهاوچهکها و خانه

ه یو دهالو اکبراهللعقب رانده شدند و به سمت ارتفاعات  یعراق یروهایبه سوسنگرد ن 92

هوا و  ییبه وقت روشنا یمسار فالحیماه تست و ششم آبانیردند. در صبح روز بک ینینشعقب

نترل کات را یعمل یسوسنگرد آمد تا چگونگ یکیر در نزدکلش یاندهات به قرارگاه فرمیآغاز عمل

ه کتر چمران کنامنظم د یهاات، گروه جنگیند. پس از آغاز عملک ییو در صورت لزوم راهنما

 یاهواز را به عهده داشت، در روستا 92ر کلشپ دوم یعقب ت منطقهت محافظت از یمسئول

را منهدم و  یعراق کسوسنگرد، موفق شد چند دستگاه تان جاده یلومترکی 5زه، واقع در یابوحم

 ند. کدور  آنجاافراد دشمن را از 
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ه کافتند یت ینامنظم، مأمور یهااز سپاه و گروه جنگ ییروهاین یبه همراه 92ر کلشپ دوم یت 

ها بشوند ین شهر توسط عراقیامل اکرده و مانع اشغال کسوسنگرد را از محاصره خارج 

 (.174 - 168:  1399)فوالدی، 
 

 عملیات نصر 

ات به ین عملیگرچه ا»آغاز شد.  1359ماه  ید 15صبح  10در ساعت  یرانیا یروهاین یشرویپ

منهدم شد، اما بدون اثر و دستاورد  16ر کلش یهاکد و اغلب تانیامل منجر نگردک یروزیپ

رد، چون نیروهای ما از ک یزیریرا پ یبعد یهااتیعمل ار همهکات نصر راهید هم نبود. عملیمف

گردان  یکعراق به اسارت درآمدند و  یروهاینفر از ن 800 ات،ین عملیردند. در اکرخه عبور ک

و گسترش  یشرویتواند پیش از آن نمیه بکم. به دشمن اثبات شد یتوپخانه به اسارت گرفت

ست. ین نیزمفقط گرفتن  یات آفندیست نخورد. عملکات شین عملیدر ا 16 رکلشند. کدا یپ

ه کند، ضمن آنکدا یم گسترش پیم و اجازه ندادیردکم، دشمن را وادار به دفاع ین نگرفتیاگر زم

 م. یگرفت دشمن ات را ازیار عملکو ابت میکرد نیتأمسوسنگرد را  -ه یدیحم سوسنگرد و جاده

م. یاندوختالمقدس تجربه تیالقدس و بقیل طریاز قب یات بزرگ بعدیعمل یبرا بر آنعالوه 

اجرا  یپ فالحیر سرتیه با تدبکات نصر یردن آب در منطقه عملک یات با جارین عملیپس از ا

م و دشمن را ینکبر را اجرا کابر و اهللیات خیم دو عملیآزاد شد و ما توانست 1 پیتشد، منطقه 

و  کور تردن دشمن به پدافند، گرفتن دکرو، وادار یم. انهدام نیسوسنگرد عقب بران از منطقه

 (. 1394،یدی)جمش« ات بودین عملیما در ا یاز جمله دستاوردها یو روان یاسیغات سیتبل

در  دشمن یروهاینشکست ارتش عراق فقط منحصر به منطقه عملیاتی جنوب نبود، بلکه 

خود  شدهنییتعش یشور هم مانند خوزستان به اهداف از پکو شمال غرب  غرب یهاجبهه

 دند. ینرس
 

 تاکتیکی تثبیت و توقف ارتش عراقمراحل 

راهبرد رژیم بعث که سرنگونی نظام  توان رسیدگفته شد، به این نتیجه می آنچهبر اساس  

شکست خورد. ارتش عراق در کلیه اهدافش  کامالًجمهوری اسالمی ایران در مدتی کوتاه بود، 

و چند شهر مرزی، ناکام ماند که آن شهرها هم در مراحل  نیریقصر شاشغال خرمشهر و  جزبه

خوزستان بود، اما تنها برای  یاهفتهکیبعدی عملیات آزاد شدند. از جمله اهدافش اشغال 

 34اندک مدافعان،  اشغال خرمشهر با همه توان و نیرو و تجهیزات و پشتیبانی جهانی، در برابر

 بر قسمت غربی خرمشهر تسلط پیدا کرد. د و در طی این مدت فقط روز متوقف گردی

از سوی دیگر، نیروها و فرماندهان ارتش ایران با گذشت زمان و استفاده از تجربیات 

که افزون بر همبستگی  گفتنی است توانایی و روحیه خود را ارتقاء داده بودند. آمدهدستبه
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رزمندگان، عوامل تاکتیکی نیز وجود  یطلبشهادتمردم و نیروهای نظامی و شجاعت و روحیه 

داشت که در ناکامی ارتش عراق نقش داشتند. این عوامل بر اساس دکترین نظامی ارتش و 

کارشناسان نظامی، از جمله شهید سرلشکر فالحی که مبتکر چنین طرحی بود، جای توجه 

 دارد.
  

  یکیتکدگاه تایمراحل دفاع از د

باید چند  ور مدافعکند، نیروهای مسلح کشدیگری حمله میمعموالً وقتی کشوری به کشور 

 مرحله را طی کنند:

 مرحله اول: متوقف کردن پیشروی دشمن؛

 گیر کردن دشمن(؛ت دشمن )زمینیمرحله دوم: تثب

 های محدود؛مرحله سوم: کسب اطالعات از توان دشمن و انجام عملیات

های های رزمی برای بیرون کردن دشمن از سرزمینمرحله چهارم: دفع تجاوز و انجام عملیات

 (؛االئمهثامناشغالی )در جنگ تحمیلی از ابتدای سال دوم و عملیات 

 و تنظیم قرارداد صلح.  یالمللنیبمرحله پنجم: تثبیت مرزهای 

وجود دارد که  یالبته قبل از همه این مراحل و به عبارتی قبل از شروع جنگ، مرحله بازدارندگ

در سطح  یرد ایران به سبب شرایط انقالبی، مرحله بازدارندگی کارساز نبود. عدم باور ملدر مو

از یک سو،  یاسیران، اختالفات سیعراق، فقدان انسجام در سطح مد ید نظامیمسئوالن به تهد

وارده به ارتش در اثر انقالب از دالیل  یهابیو آس یدفاع یروهایاز سوی دیگر نابسامانی در ن

  .(118:  1398 حسینیا،) رودو تجاوز دشمن به شمار می یبازدارندگ در مرحلهست کش

تعادل بگذرد. ما از پشتیبانی ملت تا آن حد برخوردار  حدومرزنیروی زمینی ما توانسته از »

 .بیاوریم به دستهای نظامی ایم تعادل قدرت و تعادل نیرو را در زمینهایم که امروز توانستهبوده

ما  .های نظامی آغاز تعرض شرایطی دارد، در حالی که ارتش عراق در حال تعرض استدر شیوه

گیر سازیم و در مرحله سوم باید ارتش عراق را متوقف کنیم و در مرحله دوم تضعیف و زمین

در تعرض،  .توان رزمی او را تا آن حد کاهش دهیم که قادر به آغاز تعرض و تداوم آن باشیم

 (. 1359 فالحی،) «ام نیروهای دشمن استهدف انهد

 اتکتحر دشمن را متوقف و او را از ادامه یروهایفه داشت نین اقدام خود وظیارتش در اول

ن یاز سرزم ییهان منظور، ارتش عراق بخشیدن به ایه تا رسکطلبانه بازدارد؛ هرچند توسعه

ت همراه یردن دشمن با موفقکمتوقف  یعنیاول  ایران را به اشغال خود درآورده بود، اما مرحله

  .(42الی  38:  1394 ،ینی)حس بود
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 طرح آب 

اقدامات دفاعی ارتش ایران برای توقف پیشروی دشمن دارای ابعاد و اشکال متعدد بود که از 

ابتکار استفاده از موانع مصنوعی اشاره کرد. برای این منظور طرح آب  به توانیم هاآنجمله 

سرتیپ فالحی ریاست  توسط 1359برای اولین بار در هشتم مهرماه مصنوعی(  یگرفتگآب)

توسط سازمان آب و برق اهواز در مناطقی از خطوط دفاعی مورد توجه و مشترک ارتش  ستاد

در  کهآنقرار گرفت. توضیح  یبرداربهرهمورد  در جنوب غربی اهواز در منطقه دب حردان

برای رهایی نیروی خودی با هدف استفاده از آن  استقرار نیرو و یابه سبب عدم  برخی از خطوط

به  1359بعدها هم از جمله بعد از عملیات نصر در دی ماه در سایر خطوط دفاعی این تاکتیک 

 400جبهه دشمن و کمبود نیروی دفاعی در  یروهاین یبرتر به توجه باکار گرفته شد. 

)در شمال  پل کرخهکیلومتری خوزستان از یک سو، از سوی دیگر امکان عبور دشمن از پای 

 درمجموع، اجرای طرح آب یخود یروهاین یشوش( تا آبادان و ماهشهر و اتخاذ مواضع پدافند

آمد، زیرا شرایط مناسبی برای پدافند در مواضع مقدم به نفع نیروهای خودی به شمار می

در قوا، پوشش  ییجوصرفهها کمتر و با ، عرض جبههبیترتنیابهگردید. یعملیاتی فراهم م

 .(39:  1392 حسینی،) شدعابر حساس تقویت میدفاعی نیز در مواضع و م
 

 

 های محدودافزایش تجربه و توان رزمی و تک

نیروهای جمهوری اسالمی ایران آماده شدند تا با فراهم آوردن  1359با پایان یافتن سال  

تر از خاک جمهوری اسالمی بیرون کنند. فرآیند کلی ی مناسب عراق را هر چه سریعزمینه

اول جنگ خیلی بهتر  ماههششآمادگی رزمی مدافعان ایرانی با وجود تحمل تلفات و خسارت 

های پدافندی برای اجرای مأموریت تنهانهه و موجب گردیده بود که آنان از آغاز جنگ شد

عملیات محدود و سپس با  صورتبهنگرانی نداشته باشند، بلکه عملیات آفندی را نیز ابتدا 

سب ک، یش استعداد سازمانیو اجرا نمایند. افزا ریزیطرحتر گسترده صورتبهگذشت زمان، 

 یروهایت نی، تثبیبه پدافنداز آفندی دشمن  یکیتکط تایشرا ریی، تغیتجارب ارزشمند دفاع

در جبهه نیروهای  مؤثرها از جمله تحوالت مفید و گانیدر  یو بهبود یجیرات تدرییو تغ یعراق

های از سوی ستاد نیروی زمینی به لشکرها و تیپ 1360 ماهبهشتیاردخودی بود. در اوایل 

مداوم  طوربهو  ریزیطرحهای محدود را مستقل در مناطق عملیاتی خوزستان ابالغ شد که تک

های نبرد به علت تقویت نیروهای ایران و شرایط کلی میدان به توجه بااجرا کنند. بر این اساس 

به سود نیروهای  جاًیتدرموقعیت جنگ  1360سال یل کاهش روحیه افراد ارتش عراق، از اوا

در جنگ و افزایش تجربیات جنگی و  چندماهه، به سبب شرکت بیترتنیابهایران تغییر یافت. 
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های آفندی محدود ، طرح1360 سالکسب آمادگی بیشتر، بدون از دست دادن فرصت، از اوایل 

 (20: 1398اجرا درآمد. )حسینیا، و بعد نیمه گسترده تهیه و از سوی نیروهای ارتش به
 

 تجربه عملیات مشترک نیروهای ارتش و سپاه آبادان

از  148پیشنهاد گردان  بر اساس 1360اردیبهشت سال  25در  ،اولین طرح تک محدود منطقه 

خراسان به فرماندهی سرهنگ دوم اصغر اسلوبی با مشارکت عناصری از سپاه  77لشگر 

پاسداران و سایر نیروهای مردمی در منطقه میدان تیر آبادان اجرا شد. که نتیجه آن موفقیت 

و بررسی کامل رزمندگان ایرانی بود. عملیات دارخوین به پیشنهاد فرماندهان سپاه پاسداران 

 214انجام گرفت. پشتیبانی کامل توپخانه، هوانیروز و همراهی گروه رزمی  77لشکر  جانبههمه

های تانک از ویژگی 291هایی از گردان گانیژاندارمری و  107زرهی و یک گروهان از گردان 

 این طرح بود که برای تصویب به قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب ارسال شد. 

بود که نیروهای سپاه با عبور از خط، اولین هدف را  گونهنیاتصویب طرح، اجرای آن به پس از  

در مواضع پدافندی  ،در سه کیلومتری خط تماس تصرف کردند و پس از انهدام نیروهای دشمن

با یک حرکت تاکتیکی سریع پس از تصرف اولین هدف توسط  214قرار گرفتند. گروه رزمی 

ر آن نقطه مستقر شد و نسبت به تحکیم آن اقدام نمود. گروه تک هوانیروز نیروهای پاسداران، د

کردند. در واقع این تک محدود، اولین عملیات و یگان مهندسی نیز از این عملیات پشتیبانی می

آن نیز با دقت عمل کرد.  ریزیطرحمشترک رزمندگان سپاه و ارتش بود و ستاد لشکر در 

 (25: 1398 )حسینیا،
 

 اولین سال جنگ، در یک نگاه  

پس از عملیات موفق دارخوین تا پایان سال اول جنگ تحمیلی چند تک محدود دیگر نیز به  

، شکست حصر آبادان( االئمهثامناجرا گذاشته شد تا زمینه برای اجرای اولین عملیات بزرگ )

 منطقهمحدود و عملیاتی که اغلب در  یهاتک یهیلکد هدف از یفراهم شود. بدون ترد

خوزستان در اولین سال  یانیم یدر جبهه یدر سوسنگرد و به عبارت خصوصبهخوزستان و 

جنگ تحمیلی توضیح داده شد، اجرای مرحله اول و دوم عملیات پدافندی یعنی تثبیت و 

یف نیروهای سپس از میان بردن روحیه آفندی و همچنین انهدام و تضعو  متوقف کردن دشمن

عملیات بزرگ فراهم شود. به زمینه گام دوم پیروزی یعنی اجرای  لهیوسنیبددشمن بود تا 

دشمن و  یانسان یروهایل تلفات به نیزات و تحمیدیگر، در گام اول افزون بر انهدام تجه عبارت

نیز نهفته بود که آن فراهم  یگرید تربزرگآنان، هدف  یتهاجم یهیفرسوده ساختن روح

ه در ادامه کبزرگ بود  یهااتیعملروها برای اجرای ین ینه مناسب و مساعد برایساختن زم
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داشت. بر این مبنا، اولین عملیات بزرگ در پنجم مهرماه  یاژهیوت یاهداف راهبردی دفاعی اهم

آن حصر آبادان  رنتیجهداجرا گردید که  االئمهثامندر اوایل دومین سال جنگ به نام  1360

 شکسته شد. 

را  یرانیرزمندگان ا جیتدربهمحدود یا گام اول پیروزی  یات آفندیبیان شد، عمل آنچهبر اساس 

ق و یمحدود منجر به شناخت دق یهاتک کهآنساخت؛ افزون یم ترکینزدبه هدف اصلی 

محدود  یهاتکن ینمونه، در اثر هم عنوانبه. دیگردیمفرماندهان و طراحان جنگ  یاربردک

است. با  نفوذقابلو عمق  یدگیچیامات دشمن با وجود پکه استحکفرماندهان متوجه شدند 

 یشرویو پ دیگردینمات محقق یاهداف عمل بازهمنفوذ به موانع دشمن،  رغمبهوجود این و 

ها حضور نداشتند. این کدر ت یافک کنندهیبانیپشت یروی، زیرا نشدیمروها متوقف ین

عقب  های تاکتیکی دشمن و نیز نیروی خودی،محدود سبب پی بردن به ضعف یهااتیعمل

دستاورد نهایی فراهم شدن و  و فرسوده کردن نیروهای دشمنراندن و انهدام و خسته 

محدود در  یهاکگر نتایج تیهای مناسب برای گام دوم یعنی اجرای عملیات بزرگ، از دزمینه

 رود.سال اول به شمار می
 

 لیوتحلهیتجز

ارتش بعثی عراق با هدف مهار امواج ناشی از انقالب اسالمی ایران و به خیال الحاق استان 

خوزستان به خاک خود به حریم جمهوری اسالمی ایران حمله کرد ولی هرگز به اهداف 

مسلح و ملت  یروهاینظامی و مردمی راهبردی اعالنی خود نرسید؛ زیرا با سد آهنین مقاومت ن

در خالل نخستین سال جنگ تحمیلی، عراق چندین مرتبه تالش کرد با  ایران مواجه شد.

در عملیات نظامی  شدهیزیرطرحاجرای آتش پرحجم علیه اهداف  ژهیوبهو  مانورهااجرای انواع 

دشمن در  یهاگانیعوامل این عدم موفقیت اشتباه در برآورد اطالعاتی موفق نبود؛ یکی از 

زرهی هرگز احتمال  9مکانیزه و  5 یلشکرهاهواز بود؛ زیرا ا -د وسنگرس -ه محور حمیدی

؛ لذا یک گردان تانک از تیپ دادندینمحضور و پدافند مؤثر نیروهای خودی در آن منطقه را 

وسنگرد مورد هدف حدود یک س -ه از روی جاده حمیدیزرهی به هنگام حرکت  9لشکر  35

 دسته نیروی ضد زره واقع و منهدم شد.

اجرا کرد ولی  خوبیبهرا  ریشبهمنو در آبادان اگرچه عراق عملیات عبور از رودخانه کارون 

کافی  العملعکسخودی بتوانند  یروهاینیکی از افراد بومی سبب شد که  موقعبه یرساناطالع

نشان دهند و دشمن را با تلفات و خسارات غیر قابل جبران از منطقه بیرون کنند؛ درباره اراضی 
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محدود سبب فرسایش هرچه بیشتر قوای بعثی  یهاتکگفت اجرای  توانیمشرق کارون نیز 

 فراهم آمد. آزادسازی اراضی اشغالی آن منطقه گردید و زمینه برای شکست حصر آبادان و

کامل تأمین  طوربههداف تاکتیکی چهار عملیات نظامی عمده در سال نخست جنگ اگرچه ا

نشد و حتی در جاهایی مانند هویزه شهر از دست رفت و به دست قوای دشمن با خاک یکسان 

توانست دور تک را از عراق سلب نماید و پیشروی ارتش متجاوز  نبردهاشد ولی اجرای همین 

 ایران سد شود.جمهوری اسالمی در اراضی 

 حضور برای الزم شدن بسترهای آماده و زمینی نیروی هاییگان رسیدن ارتش تا هوایی نیروی

 طریق از جنگ صحنه در را تانک شکار هایتیم کار جنگ، بارها هایجبهه در نیمدافعدیگر 

 راه تقدیم این در نیز را گرانقدری شهدای و داد انجام رزمی پرواز سورتی چندین اجرای

 از یکی دزفول وحدتی شهید شکاری چهارم پایگاه خلبانان کرد؛ ایران اسالمی جمهوری

یزیرطرح یپروازهابا  همچنین این نیرو .آیندمی شمار به نبردها این هاینمونه نیتربرجسته

رزمی، شناسایی، مراقبت مسلحانه هوایی، پشتیبانی نزدیک هوایی، برقراری پوشش هوایی  شده

دریایی و زمینی و ترابری هوایی ضمن انهدام  ینبردهاسطحی در حین اجرای  یهاگانیبرای 

ضربات مهلکی بر پیکره ارتش متجاوز  ،تأسیسات نظامی دشمن و برقراری امنیت فضای نبرد

 عراق وارد آورد.

متخصص و فداکار خود در قالب دو گردان تکاور  یروهاین یریکارگبهنیروی دریایی ارتش نیز با 

دارد و  نگاهخرمشهر  یهادروازهپشت  روزشبانه 34توانست با همراهی سایر مدافعین دشمن را 

همچنین این نیروی ؛ افزایش تلفات قوای بعثی را فراهم آوردزمینه فرسایش قوای دشمن و 

روی دریایی ارتش عراق را از حضور روز نخست جنگ تحمیلی نی 67راهبردی توانست در همان 

ساحلی خود  یهاآبآن کشور را در محدوده  یشناورهامحروم نماید و  فارسخلیج یهاآبدر 

 و کشور کویت محبوس کند.

 جمهوری مسئولین برای را امکان این ،اشغالی اراضی در عراق بعثی ارتش پیشروی شدن کند

 انقالب پاسداران سپاه و مردمی نیروهای دهیسازمانآموزش،  جذب، با تا کرد فراهم اسالمی

 در کنار عملیاتی مناطق به اعزام و گردانی استعداد با رزمی کوچک هاییگان قالب در اسالمی

 اجرای با شهربانی، و ژاندارمری ایران، اسالمی جمهوری ارتش همانند وقت مسلح نیروهای سایر

 بسیاری از جنگ دوم سال در را عراق بعثی ارتش ،متجاوزقوای  علیه محدود ایذایی هایعملیات

 .نمایند اخراج ایران اسالمی جمهوری قلمرو اشغالی اراضی از
 

 



 1400 زمستان ،58 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            182

           یریگجهینت

نخست جنگ توانستند در برابر  گانه ارتش با وجود تنگناها و مشکالت در سالنیروهای سه

کند و متوقف کنند. این در  مروربهحمله نخست دشمن مقاومت کرده و روند حرکت دشمن را 

. شدیمحالی بود که ارتش ایران خود نیز دستخوش تغییرات کمی و کیفی در همه سطوح 

یتمداری، از ایمان و اعتقاد راسخ، وال یمندبهرهکارکنان توانمند نیروی زمینی ارتش با 

گذار کبیر انقالب که بارها در دوستی با انگیزش مضاعف ناشی از اعتماد بنیانو میهن یدارمردم

نمایان شده بود، به مصاف  خوبیبهبیانات ارزشمند ایشان مطرح شده و با تعیین روز ارتش 

 دشمن تا بن دندان مسلح رفته و در سال نخستین جنگ تحمیلی موفق گشتند که با متوقف

که درحالیهای ارتش بعث عراق، راهبرد پیروزی سریع دشمن را در هم بشکنند. کردن یگان

های جنگ سرعت حرکت ماشین های با برنامه نیروی هوایی ارتش در نخستین هفتهیورش

داد، نیروی دریایی ارتش نیز ضمن مشارکت قهرمانانه جنگی عراق را کاهش چشمگیر می

روز از آغاز جنگ، در تاریخ  67خرمشهر، موفق شد که در طول مدت  تکاوران دریایی در دفع از

فارس را نیروی دریایی دشمن را نابود کرده و حضور ناوگان عراق در خلیج 1359هفتم آذر 

در خاک ایران  هاآناز سوی دیگر، کند شدن روند پیشروی قوای بعثی و توقف  پایان بخشد.

برای ضمن فرسایش قوای نظامی عراق، فرصت الزم ، ارتش جمهوری اسالمی یهاکانیتوسط 

عملیاتی همه  دهیسازمانجذب، آموزش و اعزام نیروهای مردمی و سایر نیروهای مسلح و نیز 

. با نقشی که ارتش جمهوری اسالمی در آوردیمرا فراهم  هاجبههنیروهای رزمنده کشور به 

دشمن  ریگدامنهای سنگین شکست اولین سال جنگ ایفا کرد و نیز با وحدت الهی همه قوا

در نخستین سال تجاوز عراق نیروهای مردمی فاقد آموزش، سالح و مهمات  کهیدرحالشد. 

در مقطع مذکور و  کهآن ژهیوبهتوانستند نقش جدی در جنگ ایفا کنند، جنگی بودند و نمی

تسلیحاتی، امکان ورود سالح و تجهیزات نظامی به کشور وجود نداشت. ولی با  تحریم درنتیجه

ارتش، رزمندگان و سایر قوای رزمی توانستند  های آمادی و افسران آموزشپشتیبانی یگان

توانمندی حضور در عرصه دفاع را یافته و در کنار رزمندگان ارتش صف واحدی را تشکیل داده 

 متوقف کرده و سپس بیرون برانند.و دشمن را ابتدا 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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