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نگرشی علمی و آکادمیک به نحوه کاربرد 
اصل مانور در عملیات رمضان 

نصرت ا... معین وزیري 

تشریح عملیات رمضان-1
مقدمه-الف

) بـر ایـن اسـاس مـورد     4عملیات رمضان (طـرح عملیـاتی کـربال   
طراحی قرار گرفت که با حضـور قـواي نظـامی ایـران در پشـت رودخانـه       

بر معابر وصولی به بصره، عمال از نظر سیاسی، و تسلط1شط العرب (اروند)
نظامی موقعیت مناسبی براي جمهوري اسالمی فـراهم آیـد، بطـوري کـه     
عراق ناگزیر از دادن امتیازات قابل تـوجهی بـه ایـران بـراي پایـان یـافتن       
جنگ باشد، پس از اخذ تصمیم توسط شوراي عالی دفاع مبنی بـر ادامـه   

ست اندرکاران طراحی عملیـات در قرارگـاه   عملیات تهاجمی علیه عراق، د
کربال، برابر دستورات فرماندهان ایـن قرارگـاه طراحـی عملیـات در شـرق      
بصره را با هدف تامین بصره به عنوان یک هدف سرنوشـت سـاز و تعیـین    

کننده آغاز کردند. 

وضعیت و موقعیت منطقه عملیاتی رمضان -ب
1600بـه وسـعت   منطقه عملیاتی رمضان به شـکل یـک مثلـث    

کیلومتر مربع که محصور بود از شمال به منطقه کوشک طالئیه بـه طـول   
کیلومتر، از غرب به رودخانه شط العرب در حد فاصل القرنه تا شلمچه 50

از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات، رودخانه شط العـرب تشـکیل مـی شـود و ایـن نـام تـا محـل         -1
ا دهانه فاو، این رودخانه اورند رود نامیده می شود. تالقی رودخانه کارون با آن ادامه دارد، از آنجا به بعد ت
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کیلومتر، و از شرق به خط مرزي شمالی جنـوبی کوشـک تـا    80به طول 
کیلومتر. 60شلمچه به طول 

شـکل، مواضـع پدافنـدي    دشمن با احـداث خاکریزهـاي مثلثـی   
مناسبی را در منطقه فـوق ایجـاد کـرده بـود. عـالوه بـر ایـن، دشـمن از         

کیلومتر و عـرض یـک کیلـومتر را کـه     30زمان هاي قبل کانالی به طول 
مختص به امر پرورش مـاهی بـود احـداث و بـه عنـوان مـانعی اساسـی و        

ق ایـن  بازدارنده در مقابل تعرض نیروهاي خودي به سمت بصـره، در شـر  
شهر آماده نموده بود. دشمن همچنین در قسمت جنوبی منطقه که مقابل 
شلمچه واقع است، آب جاري نمود تا مانع از عبور نیروهاي تـک ور ایـران   

شود. 

نیروهاي شرکت کننده خودي در عملیات رمضان-پ
) ارتش جمهوري اسالمی ایران : 1(

نیروي زمینی : -الف
40پیاده، تیـپ  77و 21، لشکر هاي زرهی92و 16لشکر هاي 

توپخانه، سه تیم رزمی هـوانیروز، یگـان   33و 22پیاده سراب، گروه هاي 
هاي مهندسی، مخابرات و پشتیبانی خدمات رزمی. 

نیروي هوایی: -ب
پشتیبانی هوایی شامل پشتیبانی نزدیک هوایی، بمباران از ارتفاع 

اد و نیرو و مجروحین. باال، عکاسی، گشت و پوشش هوایی، حمل آم
) سپاه پاسداران انقالب اسالمی :2(

زرهــی، 30پیــاده و عناصــري از لشــکر 7و 5، 3، 1لشــکرهاي 
پشتیبانی مهندسی رزمی توسط جهادگران جهاد سازندگی و توپخانه هاي 

موجود سپاه.
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) قرارگاه کنترل کننده عملیات رمضان :3(
ی ارتش و سپاه پاسداران به قرارگاه عملیاتی مشترك نیروي زمین

نام قرارگاه عملیاتی کربال، طرحریزي و هدایت عملیات را به عهده داشت. 

استعداد و گسترش نیروهاي عراقی در عملیات رمضان-پ
5ارتش عـراق بـا لشـکرهاي    3قبل از آغاز عملیات رمضان، سپاه

هی، پیاده پیاده و تعدادي تیپ مستقل زر15و 11زرهی، 6و 3مکانیزه، 
و مکانیزه با عناصري از لشکر هاي دیگر در منطقه شرق بصـره گسـترش   

داشتند. 

خطوط مقدم پدافندي دشمن، بوسیله گردان هاي پیاده که زیـر  
امر لشکرهاي زرهـی و مکـانیزه قـرار داشـتند اشـغال شـده بـود و اغلـب         
گردان هاي زرهی و مکانیزه این لشـکرها در خـط دوم و سـوم پدافنـدي    

مستقر بودند. 

)1ماموریت و طرح مانور عملیات رمضان (نقشه شماره-ث
عملیات رمضان از چهار محور یـا بـا چهـار قرارگـاه عملیـاتی بـه       
منظور انهدام نیروهاي سپاه سوم دشمن و تامین خط رودخانه شط العرب 

(اروند) در منطقه طراحی شد. 
ن فقط متکی به از آنجا که در منطقه شرق شط العرب عقبه دشم

چهار پل در نشوه و تنومه بود، پیش بینی می شد که در صـورت سـرعت   
عمل و رعایت غافلگیري تـوام بـا پیشـروي مناسـب، نیروهـاي زیـادي از       

دشمن به اسارت در آیند. 
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، براي وصول به کرانه شرق 4قرارگاه کربال در طرح عملیاتی کربال
ملیات را به سه مرحله بـه شـرح   شط العرب، مانور رخنه اي را انتخاب و ع

زیر تقسیم کرد:

مرحله یکم:
قرارگاه کربال با قرارگاه قدس در شمال، قرارگـاه فجـر و فـتح در    
مرکز منطقه تک نموده نیروهاي دشمن را منهدم و خـط سـرخ را تـامین    

می نمایند. 

مرحله دوم:
ا قرارگاه هاي قدس، فجر و فتح در امتداد خط سرخ مواضع خود ر

تثبیت کرده و قرارگاه نصر در منطقه تک نموده نیروهاي دشمن را منهدم 
و خط آبی را تامین می نماید. 

مرحله سوم:
قرارگاه هاي فجر و قدس تک را به سمت غـرب و جنـوب غربـی    
ادامه داده و پس از وصول به کرانه شرقی شط العـرب در منطقـه پدافنـد    

می نمایند. 
غربی بـه جنـوب شـرقی و قرارگـاه نصـر از      قرارگاه فتح از شمال 

جنوب شرقی به شمال غربـی تـک را ادامـه داده و دشـمن را در منطقـه      
منهدم و سواحل شرقی شط العرب را تامین و پس از الحاق در خط سـبز  

در منطقه محوله در کنار شط العرب، پدافند می نمایند. 
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آورد روز بررسـی و بـر  45، حـدود  4براي طرح عملیاتی کـربالي 
وضعیت شد و از نظر فرماندهی و سـتاد قرارگـاه کـربال، بهتـرین راه کـار      

انتخاب شده بود. 
شناسایی منطقه عملیاتی بر مبناي عکس هاي هوایی بـود کـه از   

نیروي هوایی گرفته شـده بـود کـه    RF-4ارتفاع باال توسط هواپیماهاي 
بسیار ارزشمند بودند. 

ارتشـی در کنتـرل عملیـاتی    لشـکر سـپاهی و  9با وجود اینکـه  
قرارگاه کربال وارد عمل می شدند اما در این عملیات همانند عملیات هاي 

قبلی عمالً احتیاطی براي این قرارگاه وجود نداشت. 
زرهی سپاه پاسداران در سـازمان رزمـی   30با وجود اینکه لشکر 

به صورت یک قرارگاه مستقل لشکري تعیـین و نـام بـرده شـده بـود امـا      
ماموریتی به آن لشکر واگذار نشده بود و می توان تحلیل کرد که یا عمـالً  
این لشکر وجود نداشت و یا داراي استعداد رزمی کافی نبود که بتواند بـه  

صورت یک واحد مستقل ماموریتی را به عهده بگیرد. 
شایان ذکر است که این عملیات به جاي اینکه از قرارگاه مرکزي 

د از قرارگاه یکی از لشکرهاي سپاه پاسداران اداره گردیـد  کربال هدایت شو
زیرا براي قرارگاه مرکزي کربال، محـل جدیـدي انتخـاب و تاسیسـات آن     
احداث گردید ولی از نظر مخابرات و امکانات الزم، هنوز تکمیـل نگردیـده   
بود و نیاز به یکی دو روز دیگر فرصت براي اتمام آن بود، بنابراین به سبب 

براي آغاز عملیات رمضان، از قرارگاه لشکر سپاه براي ابالغ فرمـان  تعجیل
آغاز عملیات و هدایت آن استفاده شد کـه طبعـاً مشـکالتی را در هـدایت     

عملیات و آگاهی از وضعیت یگان هاي در گیر به وجود آورد. 
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آماده شدن براي اجراي عملیات-ج
نتشر شد اما طـرح  م1361در سوم تیرماه 4طرح عملیاتی کربال

تیرمـاه بـا   18نهایی پس از تجدید نظر و تغییرات الزم، دوبـاره در تـاریخ   
مختصر تغییر گسترش به قرارگاه هاي تابعه ابالغ شد.

اجرا و هدایت عملیات رمضان-چ
ــاعت  ــاه 22روز 21:30در سـ ــام   1361تیرمـ ــالغ پیـ ــا ابـ بـ

نـی بـه قرارگـاه هـاي     بسم اهللا القاصم الجبـارین یـا صـاحب الزمـان ادرک    
عمل کننده، رزمندگان سلحشور جمهوري اسالمی ایران به مواضع دشمن 

یورش بردند. بدین ترتیب عملیات رمضان آغاز شد. 
مرحله به شرح زیر انجام گردید: 5عملیات رمضان در عمل طی 

محـور بـا دشـمن    3قرارگاه از 3در مرحله اول عملیات، ) مرحله اول: 1(
د (به ترتیب از شمال به جنوب، قرارگـاه هـاي قـدس، فجـر و     درگیر شدن

فتح). قرارگاه هاي قدس و فجر به علت وجود موانع و استحکامات مثلثـی  
شکل و میادین مین، نتوانستند با سرعت عمـل بـه اهـداف تعیـین شـده      
دست یابند و با نزدیک شدن روشنایی صبح، از ادامه پیشروي باز ماندند. 

(جنــوب پاســگاه زیــد)، قرارگــاه فــتح شــامل در محــور جنــوبی
و تیپ هاي پیاده سپاه پاسداران بـا  92تیپ هاي زرهی سوم و یکم لشکر 

سرعت عمل چشمگیر و قابل مالحظه اي موفق شدند مواضع دشمن را در 
کیلومتري مواضع دشمن پیشروي نموده و خـود  30هم بکوبند و به عمق 

و شمال کانال ماهیگیري برسـانند.  در شرق شط العرب1را به نهر کتیبان

نهر کتیبان: کانالی است که از طریق آن، آب از رودخانه شط العرب به کانال ماهی گیري پمپاژ -1
می گردد.
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9رزمندگان قرارگاه فتح توانستند خـود را بـه قرارگـاه فرمانـدهی لشـکر      
ــم     ــی رغ ــد. عل ــدم نماین ــور را منه ــاه مزب ــانده و قرارگ ــراق رس ــی ع زره
موفقیت هاي به دست آمده در این محور، جناح راست قرارگاه فتح خـالی  

شـکر در شـکاف موجـود بـین     ماند لذا با روشن شدن هوا، دشمن با یک ل
اقدام به پاتک نمود و ضمن بـه عقـب رانـدن    3و فتح 1قرارگاه هاي فتح 

را از دو جناح تحت فشار قرار داده و ضـمن انهـدام   3، نیروهاي فتح1فتح
، قرارگاه مزبور را نیز به عقب رانـد و در شـامگاه اولـین    3دو گردان از فتح

تقریباً بـه مواضـع اولیـه خـود بـاز      روز نبرد، یگان هاي تابعه قرارگاه فتح
گشته بودند. 

) مرحله دوم: 2(

12:30مرحله دوم عملیات از محور جنوب پاسگاه زید در ساعت 
آغاز شد. در این مرحله تالش اصلی به عهـده قرارگـاه نصـر    25/4/61روز 
زرهـی  92لشکر 1و 3تیپ از عناصر قرارگاه فتح شامل تیپ هاي 3بود. 

تیرمـاه خسـارت سـنگینی را    23جف سپاه که در عملیات روز ن8و تیپ 
متحمل شده بودند به منطقه عقب رفتند تا تجدید سازمان نماینـد سـایر   

و تیـپ هـاي پیـاده    92زرهی لشـکر  2یگان هاي قرارگاه فتح شامل تیپ
کربال، قم و امام حسین سپاه زیر امر قرارگاه نصر قرار گرفتند. 

کیلـومتر  8رغم ایجاد رخنه اي به عمق عملیات مرحله دوم علی
تیرمـاه بـدون   26دقیقـه روز  7:30در خطوط دفاعی دشـمن در سـاعت   

دسترسی به اهداف تعیین شده پایان یافت و یگان هاي خودي به حـوالی  
پاسگاه زید عقب نشینی کردند. 
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) مرحله سوم:3(
و به دنبال تهیه عکس هوایی از منطقه عملیـاتی و سـایر شـواهد    

قرائن موجود، مشخص شد که دشمن نیروهاي زرهی خـود را بـا تجمعـی    
بسیار وسیع آرایش داده و احتماالً مبادرت به پاتک سنگین می نماید. بـر  
این اساس مرحله سوم عملیات بیشتر به منظور انهـدام تجهیـزات زرهـی    
دشمن (تانک و نفربر) تدبیر شد لـذا از شـرکت نیروهـاي زرهـی خـودي      

عمل آمد. ممانعت به
به این ترتیب عملیات از همـان محـور جنـوب پاسـگاه زیـد و بـا       

آغـاز  30/4/61تیـپ در تـاریخ   3همان نیروهـاي مرحلـه دوم بـه اضـافه     
گردید. قواي نظامی خودي در همان ساعات اولیـه بـه صـورتی چشـمگیر     
خطوط دفاعی دشـمن را در هـم شکسـته و بـا انهـدام بخـش وسـیعی از        

پیشروي ادامه دادند اما سرانجام نیروهـاي خـودي در   تجهیزات دشمن به
اثر فشار یگان هاي دشمن به مواضع اولیه مراجعت نمودند. 

) مرحله چهارم:  4(
در محور جنوبی عملیات (شلمچه) قرارگاه نصر 1/5/61در تاریخ 

تیپ تقویت شده ارتش و سپاه به صورت ادغامی وارد عمل شد، لیکن 3با 
دشمن و نیز موانع و استحکامات قابل توجهی که وجـود  بدلیل هوشیاري

داشت و شدت مقاومت دشمن، عمالً امکان عبور از مواضع مقدم پدافندي 
دشمن میسر نشد. 

) مرحله پنجم:5(
انجـام  6/5/61تالش اصلی در مرحله پنجم عملیات که در تاریخ 

ي عراق و گرفت، معطوف به محور شمالی پاسگاه زید در حد فاصل دژ مرز
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تیپ تقویت شده 9خاکریزهاي مثلثی دشمن انجام شد و طی این مرحله 
ارتش و سپاه شرکت داشتند. 

در آغاز درگیري، همه چیز طبق روال پیش می رفت و در نتیجه 
نیروهاي خودي توانستند گذشته از پاکسازي و الحاق، خاکریزهاي مناسب 

که دقت کافی در احداث آن در جناح شمالی احداث نمایند ولی از آنجایی
کیلومتر پیشروي نمایـد.  5نشده بود دشمن توانست در آن رخنه نموده و 

ساعت در مواضـع بـه دسـت    48هاي خودي نزدیک به در این فاصله نیرو
آمده مستقر شدند و امکانات پشتیبانی و خدماتی به جلو منتقـل گردیـد.   
دشمن نیز که در مراحل گذشته ضرباتی اساسی متحمل شده بـود عمـالً   
تحرکی از خود نشان نداد، لیکن طی بررسی که در قرارگاه کربال به عمـل  

خاکریزهاي متصرفی به صالح دیده نشد و بـه  آمد ادامه حضور نیروها در 
مواضع اولیه در حوالی پاسگاه زید مراجعت نمودند. 

مرحلـه عملیـات، فرمانـدهی مشـترك قرارگـاه      5سرانجام بعد از 
کربال با توجه به کاهش نسبی توان رزمی نیروهاي رزمنده خودي (از نظر 

ور نمی باشد و از کمی و کیفی) به این نتیجه رسید که ادامه عملیات مقد
این رو خاتمه عملیات اعالم گردید. 

بررسی کاربرد اصل مانور در عملیات رمضان -2
مانور کـه یکـی از اصـول نـه گانـه جنـگ مـی باشـد، عبارتسـت از          -الف

جابه جایی و حرکـت دادن حسـاب شـده تـوان رزمـی مـوثر بـه منظـور         
دستیابی به موقعیتی برتر نسبت به دشمن. 

داراي سه بعد مرتبط بـه هـم مـی باشـد کـه عبارتنـد از :       مانور 
قابلیت انعطاف، تحرك و قدرت مانور
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براي اینکه مشخص کنیم کـه آیـا در عملیـات رمضـان، اصـل مـانور       -ب
رعایت گردیده است یا خیر، ابعاد سه گانه فوق را در روند عملیات بررسی 

می کنیم: 
داشتن انعطاف در اندیشه، در عبارتست از ) منظور از قابلیت انعطاف: 1(

طـرح (مـانور و سـازمان رزمــی) و در هنگـام هـدایت عملیـات (تطــابق و       
سازگاري با شرایط و اوضاع و احوال، قانونی است که بر پیروزي در جنـگ  

و بقاء در زندگی حکم می کند). 
فرمانده و ستادش باید به طور عمیق بیندیشند که چگونـه تـوان   

داده و جـا بـه جـا نماینـد تـا در نهایـت آن را در       رزمی خـود را سـازمان  
موقعیتی برتر نسبت به دشمن قـرار دهنـد. آنهـا بایسـتی طـرح مـانور را       
طوري تنظیم نمایند که چنانچه با شرایط نامساعدي برخورد نمود، بتـوان  
به سرعت تغییرات الزم را روي آن اعمال نمایند و ابزار کافی براي اعمـال  

ا بکار برند. آنها باید ضمن اینکه راه کارهاي مختلفـی را  نفوذ در عملیات ر
در ذهن می پرورانند، دست دشمن را از انتخاب هر راه کار مناسبی تهـی  

نمایند. 
(عملیـات رمضـان)،   4مهم تـرین ضـعف طـرح عملیـاتی کـربال      

نداشتن قابلیت انعطاف به علت نبود یک واحد احتیاط متحرك و مناسـب  
، طرح مانور این عملیات، فاقـد نـرمش و انعطـاف الزم    بود، به همین دلیل

براي تکمیل استقرار نیروها در موقعیتی برتر نسبت به دشمن بود. 
یکی از افسران رکـن سـوم قرارگـاه مقـدم نزاجـا در جنـوب کـه        

نخواست نامش ذکر گردد اظهار می داشت: 
م بعد از اینکه دشـمن منطقـه شـلمچه را آب انـداخت، پیشـنهاد کـردی      «

قرارگاه نصر در نقش احتیاط به پشت محور مرکزي تغییر مکـان بایـد تـا    
بتوان به موقع از آن بهره برداري شود. اما فرمانده این قرارگاه اعالم نمود: 

یک هفته وقت الزم دارد و چون شرایط طلـوع و  براي جا به جایی یگانها،
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ـ  ه مـدت یـک   غروب ماه طوري بود که امکان به تاخیر انداختن عملیات ب
هفته مقدور نبود ناچـاراً از تغییـر مکـان قرارگـاه نصـر خـودداري شـد و        

» عملیات بدون داشتن احتیاط انجام گرفت؛
باالخره عملیـات آغـاز گردیـد و دشـمن ضـمن تـاخیر در مرکـز        
منطقه، مانع پیشروي قرارگاه هاي قدس و نصر در شمال منطقه و قرارگاه 

یجـه جنـاحین قرارگـاه فـتح در مرکـز      نصر در جنوب منطقه گردید در نت
منطقه باز ماند. به علت آبگرفتگی بوبیان در جنوب، خطر عمده اي جنـاح  
جنوبی قرارگاه فتح را تهدید نمی کرد، اما جناح شمالی کـامالً بـاز بـود و    
مهمترین خطر متوجه این جنـاح شـد. متاسـفانه بـه علـت عـدم قابلیـت        

بودن نیرو براي اعمال نفوذ فوري انعطاف در طرح عملیاتی و در دسترس ن
در عملیات، دشـمن بـا بهـره بـرداري از اشـتباهات تـاکتیکی و عملیـاتی        
نیروهاي خودي، با اجراي پاتـک، عـالوه بـر انهـدام قسـمت عمـده اي از       
نیروهاي رخنه کننده، بقیه نیروها را نیز وادار به عقـب نشـینی بـه محـل     

را با ناکامی مواجه ساخت. اولیه نمود و بدینسان مرحله یکم عملیات 
92قرارگاه فـتح بـه علـت اینکـه لشـکر      ) از لحاظ بعد تحرك مانور: 2(

زرهی را در کنترل عملیاتی خود داشت از تحـرك خـوبی برخـوردار بـود،     
کما اینکه تیپ یکم زرهی آن به فرماندهی سرهنگ صفوي تا حوالی نهـر  

ه بود. کیلومتر، پیشروي کرد20کتیبان یعنی عمق بیش از 
شهید سپهبد صیاد شیرازي در قسمتی از کتاب خاطرات خود در 

1این باره چنین اظهار نموده:

صبح بود. سرتیپ شهید صفوي، فرمانده یکی از 10یا 9ساعت «
نجـف و  8تیـپ -خوزستان که با برادران سـپاه 92تیپ هاي زرهی لشکر 

دهقان، احمد، کتاب ناگفته هاي جنگ، خاطرات شهید سپهبد صیاد شیرازي، نشر حوزه هنري سازمان -1
تبلیغات اسالمی
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شنیدم که مـی  امام حسین (ع) رفته بود جلو، صدایش را ضعیف14تیپ 
.........»گفت: من کنار نهر کتیبان هستم، چکار کنم؟ 

در مقابل سرعت عمل قرارگاه فـتح؛ قرارگـاه فجـر فاقـد تحـرك      
متناسب با قرارگاه فتح بود، و این مساله دو علت داشت یکی بافت قرارگاه 
فجر کـه جملگـی پیـاده بودنـد و دیگـري زمـین و موانـع متعـدد مسـیر          

این در مجموع، این دو قرارگاه همپاي یکدیگر نبودند و این پیشروي. بنابر
به معناي آنست که از لحاظ بعد تحرك مانور، این دو قرارگاه بـا یکـدیگر   
همخوانی نداشتند و در زمانی یا لحظـه اي و یـا در محلـی، بـین ایـن دو      
قرارگاه جدایی و شکاف ایجاد می شود و باید این مساله، هم در طراحی و 

زمان اجرا مورد توجه خاص قرار می گرفت. هم در 
قرارگاه نصر نیز در جنوب منطقه یعنی بخش شـلمچه، بـه علـت    
بافت یگان هاي تابعه که عموماً پیاده بودند از لحاظ بعد تحرك مـانور، در  
شرایط مناسبی نبود. بنابر این توانایی جا به جایی سریع به منظور استقرار 

دشمن نداشت. شهید سپهبد صیاد شیرازي در در موقعیتی برتر نسبت به 
کتاب خاطرات خود چنین بیان نموده است: 

به قرارگاه نصر ابالغ کردیم تو آزادي، سریع از محور زیـد  «........... 
عبور کن و برو جناح راست را نگه دار. این ها هم اقدام کردند. تـا  
برسند، مورد هجوم نیروهاي دفاع متحرك دشـمن واقـع شـدیم    

«.......
با توجه به این که در عملیات رمضان، احتیاط متحرکی نیز عمالً 
وجود نداشت بنابراین می توان چنین تحلیل کرد که طرح مانور، از لحاظ 
بعد تحرك در مقایسه با دشمن، داراي ضعف بـود و همـین نقطـه ضـعف     

سبب گردید که موفقیتهاي اولیه نیز از دست برود. 
نکته قابل توجه: 
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در شرایطی که فرمانده قرارگاه نصر، قبل از شروع عملیات اظهـار  
نموده که جا به جایی یگان هاي تحت کنترل قرارگـاه، یـک هفتـه زمـان     
می برد، چگونه امکان دارد در بحبوحه عملیات قادر شود با سرعت الزم و 
ظرف چند ساعت از منطقه شلمچه به جناح شمالی قرارگـاه فـتح تغییـر    

ه و سد راه پاتک دشمن شود؟ و یا شکاف هاي موجود در رخنـه  مکان داد
ایجاد شده را پر کند؟ 

اینست که ، سرانجام جا به جایی عـده هـا و   ) منظور از قدرت مانور: 3(
آتش هـا، بایـد منجـر بـه اسـتقرار یـک نیـروي کـارا و پرتـوان در نقطـه           

بـه  آسیب پذیر دشمن گردد. نباید ایـن حرکـت و جـا بـه جـایی، منجـر      
استقرار یک نیروي خسته، متزلزل، ناتوان به تحلیل رفته و ناهماهنـگ در  
مکان مورد نظر گردد. زیرا در این صورت قـدرت زدن ضـربه کـاري را بـه     
دشمن نخواهد داشت یا اینکه قدرت حفظ موقعیت خود پـس از اسـتقرار   

در محل را دارا نخواهد بود. 
ح می شود که آیا حرکت و با توجه به موارد باال، این پرسش مطر

جا به جایی یگان هاي تابعه قرارگاه فتح و استقرار در حوالی نهر کتیبـان  
به تنهایی، و بدون حضور و پیشروي سایر قرارگاه ها در کنار آن، منجر به 
استقرار یک نیروي منسجم، با قدرت رزمی برتر نسبت به دشمن گردیـده  

است؟ 
زیرا اسـتقرار در وضـع و   خیر!ت، در پاسخ به پرسش باال باید گف

موقعیتی برتر نسبت به دشمن بدان معنا و مفهوم نیست که یک نیرو بـه  
تنهایی و بدون هماهنگی و ارتباط با نیروهاي همجوار، سـرخود را پـایین   
بیندازد و بعد از رسیدن به هدف بگوید: من چکار کنم؟ در واقـع مسـئول   

یگان ها، فرمانده رده باالتر است هماهنگی و نظم دادن به آهنگ پیشروي 
کـه در تمــام مراحـل پیشــروي نیروهـا موظــف اسـت، تــوازن، انســجام و     
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هماهنگی حرکات آنها را حفظ نماید. بنـابر ایـن زمـانی قرارگـاه فـتح در      
موقعیتی برتر نسبت به دشمن قرار می گرفت که قرارگاه هاي همجوار آن 

ي می نمود و یا به محض اینکه به ویژه قرارگاه فجر، هماهنگ با آن پیشرو
احساس کرد، امکان پیشروي قرارگاه فجـر بـه علـت برخـورد بـه مواضـع       
مثلثی وجود ندارد، احتیاط خود را که نداشـت و بایـد مـی داشـت بـراي      
حفاظت از جناح شمالی و رفع این ناهماهنگی وارد عمل مـی کـرد. یـا از    

تر بـه او در حفاظـت   رده باالتر درخواست می نمود کـه احتیـاط رده بـاال   
جناح کمک کند که متاسفانه رده بـاالتر هـم فاقـد احتیـاط بـوده اسـت.       
مالحظه می شود در این ناکامی، مجموعه اي از اشتباهات و عوامل متعدد 
شرکت داشته اند که مانند حلقه هاي متحـدالمرکزي بـا یکـدیگر ارتبـاط     

توجه می شد بدون دارند. در مرحله یکم عملیات رمضان اگر به موارد باال
هیچگونه تردیدي، نیروهاي خودي با کمال قدرت و صـالبت در مـوقعیتی   
به طور کامل برتر نسبت به دشمن قـرار مـی گرفتنـد. کـه البتـه در ایـن       
عملیات چنین نشد. حرکات مراحـل دیگـر عملیـات نیـز، از دیـد منطـق       

شده و نظامی، نوعی سماجت تلقی می شوند، زیرا هیچکدام از آنها حساب 
کار ساز نبوده اند و میزان تلفات و فرسودگی نیروهـاي خـودي بیشـتر از    
نیروهاي دشمن بوده است. شهید سپهبد صیاد شیرازي در کتاب خاطرات 

1خود در این مورد چنین اظهار نموده است: 

آمدیم دو مرحله دیگر از جناح راست تک کنیم. جناح (جبهه) وسـط  «.......... 
مدیم از طریق قرارگاه فجر تک را ادامه دهیم که براي اولین بار را ول کردیم. آ

افتادیم به سامانه خاکریزهاي مثلثی دشمن. نمونه اش را تا آن موقـع ندیـده   
بودیم. شکل عجیبی بود که نیروها توي خاکریزها سرگردان می شدند، ضـربه  

....................»می خوردند و دوباره برمی گشتند 

1378کتاب ناگفته هاي جنگ نشر حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی -1
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می شود که شهید سپهبد صیاد شیرازي با بیانی صادقانه مالحظه 
توام با شهامت که جزء صفات خاص ایشان بود اظهار نموده اند که نیروها 
در خاکریزهاي مثلثی سرگردان می شدند، ضـربه مـی خوردنـد و دوبـاره     
برمی گشتند. بدیهی است چنین حرکت هایی، فاقد قدرت مانور بوده انـد  

ابزار فرمانـده  تی برتر نسبت به دشمن قرار نگرفته اند. و هیچگاه در موقعی
در یک مانور، عبارتند از تالش اصلی، تالش یـا تـالش هـاي پشـتیبانی و     
باالخره نیروي احتیاط، وقتی در خالل اجراي مانور، تالش هاي پشتیبانی 
حرکت موثري را انجام ندهند و احتیاطی هم براي اعمال نفوذ در عملیات 

استی ها وجود نداشته باشد، این فرماندهی فاقـد قـدرت مـانور    و جبران ک
مصداق پیدا می کند.یک دست صدا ندارد است و مثال معروف 


