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صحنه تحوالت خارجی ،داخلی و نیروهای مسلح ایران از آغاز هجوم دشمن تا عملیات بیت المقدس

فتح خرمشهر لحظه تحویل سال در سرنوشت جنگ
صفحه 15

«ایران » در سالگرد آزاد سازی خرمشهر حماسه بیت المقدس را بازخوانی می کند

رسم غیرت بماند ز ما یادگار

آرشیو ملی ایران

یداهلل ایزدی

با آغاز هجوم سراسری ارتش عراق به خاک ایران
در ابتدا مقاومتهای پراکندهای ازســوی نیروهای
ارتش ،سپاه پاســداران و مردم در مناطق مختلف
شــهری از جملــه خرمشــهر ،آبــادان ،سوســنگرد،
ایــام و برخــی از محورهای حمله دشــمن انجام
شــد؛ با وجــود این وســعت زیــادی از زمینهای 5
استان مرزی ایران اشغال شد .پس از متوقف شدن
دشــمن ،نیروهــای خودی نیــز بتدریــج در مقابل
دشــمن مســتقر شــده و آرایش نظامی گرفتند به
نحــوی که در طول ماههای اولیه جنگ محورهای
عملیاتــی مختلفــی دربرابــر واحدهــای عراقــی
شــکل گرفت که شــامل حــدود  20محــور یا جبهه
در خوزســتان و  15محــور نیــز در جبهههای میانی
و شــمالی ســامان یافــت و نیروهایی که از سراســر
کشــور بــه جبهههــا میآمدنــد در ایــن محورهای
عملیاتیسازماندهیمیشدندوبهمرورپراکندگی
و آشــفتگیهای طبیعــی ماههــای اول جنــگ نیز
کاهش یافت و از بین رفت.در این میان از  ۲۳مهر
تــا  ۲۰دیمــاه ســال  1359چهــار عملیات توســط
ارتش انجام شد که با موفقیت همراه نبود.
ن یافتن نســبی جبههها که حدود  4تا
با ســاما 
 6مــاه به طول انجامیــد ،عملیاتهای محدودی
بــا همــکاری نیروهــای مردمــی که توســط ســپاه
پاسداران ســامان مییافتند و واحدهایی از ارتش
آغاز شــد .این عملیاتها که عمدتــاً در نیمه اول
ســال  60در خوزســتان و جبهههای غــرب انجام
شــد ،عالوه بر بــه دســت آوردن و افزایش روحیه
رزمــی و اعتمــاد بــه نفــس باعــث کســب تجربه
عملیاتــی و افزایــش آمادگیهــای فرماندهــان و
نیروهــا بــرای عملیاتهای بزرگتر نیز میشــد.
از ســوی دیگر با وجود مانعتراشی برای همکاری
ارتش با ســپاه پاسداران از سوی بنیصدر ،تجربه
عملیاتهای محدود علیرغم برخی کاستیها،
هماهنگی در سطوح پایینتر عملیاتی را افزایش
مــیداد و بر قابلیت و کیفیــت نیروها و همچنین
افزایــش مهــارت فرماندهــان در اداره کــردن
صحنه نبــرد میافــزود .در عملیاتهای محدود
نیروهــای خــودی براســاس کارهــای اطالعاتی و
انجام شناســاییها به اســتعداد ،نحوه اســتقرار و
نقاط ضعــف آرایش واحدهای دشــمن پی برده
و نوعــاً بدون بهرهگیری از آتــش تهیه و با رعایت
غافلگیری به آنها حمله میکردند.
در پایــان این دوره کــه مقارن بــروز ناآرامیها

ëëدستاوردهایعملیاتهایمحدود
پــس از حــذف بنیصدر از ســاختار سیاســی و
نظامــی کشــور ،روند جدیــدی در جنــگ با هدف
بیرون راندن اشــغالگران از ســرزمینهای ایران با
اولویت آزادسازی سرزمین خوزستان شروع شد و
در مــدت حدود  9ماه با انجــام  4عملیات بزرگ،
قریب به اتفاق زمینهای این استان از لوث حضور
دشمن پاک شد.این عملیاتها به ترتیب:
الــف :در عملیــات ثامناالئمــه در روز  5و 6
مهر 60نظامیان عراقی از شرق به غرب رودخانه
کارون رانــده شــدند و آبــادان پــس از  349روز از
محاصره خارج شد.
ب :آزادی شــهر بســتان و بالــغ بر  60روســتای
دشــت آزادگان بــا وســعت حــدود  650کیلومتر
مربــع در عملیات طریقالقــدس در تاریخ  8آذر
ن بار به
 60آزاد شــد و رزمندگان ایرانــی برای اولی 
بخشهایــی از مرزهــای بینالمللــی در منطقــه
چزابــه و هورالهویزه دســت یافتند و عــاوه بر آن
عمده قوای ارتش عراق به دو قسمت در شمال و
جنوب خوزستان تقسیم شد.

ëëعملیاتالیبیتالمقدس
پــس از عملیاتهــای موفــق ثامناالئمــه،
طریقالقــدس و فتــح المبیــن همه چشــمها به
آزادی خرمشــهر دوختــه شــده بــود و در واقــع
پیــروزی در ایــن  ۳عملیــات مطالبه مــردم برای
آزادی خرمشــهر را افزایــش داده و طراحیهــای
متناسب با جغرافیای طبیعی مناطق عملیاتی،
قــدرت اداره صحنه نبرد و افزایش توان نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی با تحول در سازمان رزم
ســپاه پاســداران و بهرهگیری از توان رزمی عظیم
مردمی برای تشــکیل یگانهای جدید ،ایمان به
پیروزی و شکســت دادن دشمن متجاوز را به یک
باور عمومی تبدیل کرد.
دو گــروه طرحریزی جداگانه از ســپاه و ارتش،
نزدیــک بــه بیســت روز پــس از فتحالمبیــن
برنامهریزیهــای خود را انجام دادند و طرحهای

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

یادداشت

کارشناس مسائل نظامی

در داخــل کشــور بــه خاطــر اعــام ورود ســازمان
مجاهدین خلق (منافقین) به فاز نظامی و اتخاذ
سیاست جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسالمی
اســت و نهایتــاً منجــر به فــرار بنیصــدر و رجوی
از کشــور شــد ،شــرایط بــرای همکاری گســتردهتر
ارتش و ســپاه پاســداران در جنگ فراهم شد .این
ســرآغاز دوره بسیار مهمی از جنگ  ۸ساله است
که بهعنوان دوره آزادسازی سرزمینهای اشغالی
شناخته میشود.

ج :در عملیــات فتحالمبین که روز  2فروردین
ســال  61آغاز شــد .طی  ۴مرحله در مــدت  ۱۰روز
بــا وارد آوردن تلفــات و خســارات قابــل توجــه
و گرفتــن حــدود  ۱۷هــزار اســیر ،ارتــش عــراق تا
حوالی مرز عقب رانده شــد .بدیــن ترتیب با آزاد
شــدن حــدود  2400کیلومتــر مربــع از زمینهای
غــرب رودخانــه کرخه (حدود ســه برابــر منطقه
طریقالقدس) و خارج شــدن شــهرهای شــوش،
دزفــول و اندیمشــک ،هفــت تپــه و مراکز مهمی
همچــون پایگاه هوایــی دزفول و پــادگان کرخه از
تیررس توپخانه ارتش عــراق نیروهای خودی به
نــوار مرزی در این منطقه نزدیک شــدند و غنائم
قابل توجهی نیز به دست آمد.

عملیاتــی خــود را آمــاده کردنــد .ســپس اعضای
ایــن دو گــروه در قرارگاه مرکزی و مشــترک ارتش
و ســپاه بــه نــام قــرارگاه کربــا حاضر شــدند و در
حضور فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی
ارتــش ،طرحهــا و پیشــنهادهای خــود را در مورد
انتخــاب راهــکار بهینه مطــرح کردند.در بررســی
فرماندهان نهایتاً طرح ســپاه پذیرفته شد .در این
طــرح محدوده جاده اهواز  -خرمشــهر از کوشــک
تــا ایســتگاه حســینیه و ســپس پاســگاه زیــد مرکز
ثقل دشــمن و منطقهای حیاتی بــرای طرحریزی
تشخیص داده شــده بود بر این پایه اگر رزمندگان
میتوانستند این مرکز حیاتی را در دست بگیرند،
آرایــش ارتــش عراق به هم میریخــت و به ناچار
شکســت را میپذیرفــت .در جریــان عملیــات
بیتالمقدس زمینهای جنوب سوسنگرد و اهواز
تا رودخانه اروند به وسعت تقریبی  ۵۴۰۰کیلومتر
مربع از جمله شهرهای هویزه و خرمشهر و پادگان
حمیــد و تعــدادی روســتا از اشــغال خارج شــد و
سنگینترین شکستهای نظامی به ارتش عراق
وارد آمد و آزاد شدن بخش گستردهای از مرزهای
بینالمللــی و همچنیــن تحقــق یافتــن راهبــرد
نظامی ایران یعنی آزادســازی در سال دوم جنگ
از دیگر دستاوردهای نظامی این عملیات است.
در ابعــاد سیاســی نیــز آزادســازی زمینهــای
اشــغالشــده ازجملــه خرمشــهر دســتاوردهای
ت که مهمترین آن از دســت
بســیار مهمی داشــ 
ندادن ذرهای از خاک کشور پس از قرنهاست که
در هــر حادثه و تعرضی گوشــ های از مام وطن به
یغما رفت و آزادی خرمشــهر اولین پیروزی پس
از آن شکستهای تاریخی است.

آزادی خرمشهر و طرح مجدد یک سؤال تاریخی
ســوم خــرداد و واقعه فتح خرمشــهر بههمراه
خــود پرســشهای متعــددی را برای آن دســته از
افــراد کــه نمیتواننــد از کنــار حــوادث تاریخی به
ســادگی عبــور کنند دربــر دارد کــه هر ســاله بدون
آنکه پاسخ روشــنی برای آن بشنوند در یادهاشان
تجدید میشــود .مهمترین پرســش آنــان دراین
ارتبــاط چگونگــی وقــوع آزادی خرمشــهر با توجه
به نســبتهای مادی است؛پرسشی که شاید برای
بسیاری پیش پا افتاده وعادی باشد و با پاسخی دم
دستی سعی کنند جواب آن را بدهند! برای نشان
دادن اهمیت این پرسش به دو گزاره که درپرونده
این عملیات به ثبت رسیده اکتفا میکنم.
-1گــزاره اول بیانگر شــرایط نیروهای خودی از
نظر«آمــاد » و در اختیار داشــتن تجهیــزات اولیه
نظامــی ،مثل ســاح انفــرادی و فشــنگهای آن
ســاعاتی قبل ازعملیات اســت که حداقل شــرط
الزم بــرای جنگیــدن اســت .این گــزاره بــه نقل از
عباس امیریفر  ،از نیروهای کادر سپاهی رزمنده
و یکی از فرماندهان گردان حبیب اســت که ســند
آن در مرکز اسناد موجود است ...«:با این که چند
ساعتی بیشتر تا شروع عملیات فرصت نداشتیم،
امــا نیروهای تکاور ما ،همچنان ســاح نداشــتند،
نارنجک نداشــتیم تا تحویل نیروها بدهیم ،هنوز
بــا وجود قولی که بــرای تأمین قمقمــه به نیروها
داده بودند ،به کسی قمقمه داده نشده بود ،حتی
به آن تعداد از نیروها هم که مســلح بودند ،هنوز
فشــنگ کالشــنیکف تحویل داده نشــده بود .این
بچهها ،هیچکدام فشــنگ نداشتند .فقط اسلحه
خالی دستشان بود.
ما آنجا بیــن خودمان میگفتیم :عیبی ندارد!
همانطور که در مبارزه با رژیم شاه هم با استفاده
از چوب میجنگیدیم ،اینجا هم ،همینطور وارد
عمل میشویم.
بیــن برادرها صحبــت میکردیم و میگفتیم:
هیچ اشــکالی ندارد! بــه ما از ردههای باال دســتور
شــروع عملیات را دادهاند؛ حتماً امام ،مســئوالن
ردههای باال را تأیید میکنند ،حتی اگر هم فشنگ
تأمین نشــود ،اشــکالی ندارد .ما با همین اسلحه
خالــی ،که حکم چــوب دســتی را دارد ،وارد عمل
میشــویم و میرویم جلو ،باالخره بــه امید خدا،
یک چیزی میشــود دیگر!خالصــه ،دیگر امیدی
بــه دریافــت اســلحه و مهمــات کســری خودمان
نداشــتیم و فکــر هــم نمیکردیــم کــه برایمــان
بیاورنــد ،چــون به مــا گفتــه بودند حمله را شــما
شــروع خواهیــد کــرد .ایــن بود کــه ما بــا خودمان
گفتیم اگر قرار باشــد حمله ساعت 12شب شروع

بشــود ،دیگــر کجــا فرصــت دارند بــه ما ســاح و
مهمــات برســانند؟ االن ســاعت  ۹شــب اســت.
امکانــات هم کــه نیست(».ســایت مرکز اســناد و
مطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی)
-2گــزاره دوم بــه نقــل ازســرهنگ «رضــا
الصبــری» کــه در جریــان نبردهــای ســنگین
خرمشــهر در زمان آزادسازی ،در مرکز فرماندهی
مســتقر بــوده و بعدهــا در کتــاب خاطراتــش از
تلگرافی ســخن بــه میان میآورد کــه از وضعیت
نیروهــای عراقــی در خرمشــهر حکایــت دارد:
«فریادهــای اهللاکبــر ایرانیــان باعــث وحشــت و
ترس شــدیدمان شــده اســت و فکر عقبنشینی
را در ذهــن نیروهایمــان تقویــت میکنــد .افراد از
دســتور ســرپیچی میکننــد و مشــروعیت دفاع از
خرمشــهر را زیــر ســؤال میبرنــد» .وی همچنین
روحیه ســربازان و فرماندهان عراقی را در آخرین
ساعات عملیات اینطور شــرح میدهد« :احمد
زیــدان از جانب فرماندهــی کل ،اختیــارات تام و
گســتردهای همچون اجازه اعدام افراد را داشــت؛
در واقع اختیارات وزیر دفاع را در منطقه خرمشهر
عهدهدار بود.
نیروهــای ایرانــی حلقــه محاصره خرمشــهر را
تنگتــر میکردنــد .کمربند آتشــینی ،خرمشــهر را
احاطــه کــرده بــود .دقایــق بهکندی میگذشــت .از
آسمان آتش میبارید .وضعیت پیشآمده منجر
به تقســیم نیروهای ما به دو دســته شــد :گروهی از
افسران عالیرتبه که مایل به تسلیم به قوای ایرانی
و خواهان رهایی از این مهلکه بودند؛ گروه دیگر که
اصرار داشتند ،نیروها باید تقویت شوند و تا آخرین
گلولهدرمقابلایرانیهابجنگند؛اینهاافرادیبودند
کهدرخطسرهنگ«احمدزیدان»نیروهایاحتیاط
عــراق به فرماندهی لشــکرهای دهــم ،دوازدهم و
پانزدهم ،دست به حملهای از محور غرب شلمچه
زدنــد .هدف ،شکســتن حلقه محاصره خرمشــهر
بــود .این آخرین تالش نیروهای عراقی برای ایجاد
پلهای ارتباطی با نیروهای تحت محاصره بود ،اما
تالشهای ما شکســت خورد ...و افسران و سربازان
ما ،خود را به ایرانیها تسلیم کردند و در همان روز،
بیش از 13هزار نفر اسیر شدند».
ایــن دو گزاره وقتــی کنار هم مینشــینند ،این
پرســش به ذهن متبادر میشــود که براستی فتح
خرمشــهر و آزادسازی آن با وجود موانع چند الیه
و پیچیده و حفاظت چندین لشــکر و تیپ عراقی
که صدام را واداشت تا با اطمینان بگوید :اگر ایران
بتوانــد خرمشــهر را پس بگیرد مــن کلید بصره را
تقدیمش میکنم» ،چگونه اتفاق افتاد؟!

