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مؤلفه های روایتگری در یادمان شلمچه

تهیه و تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

مقدمه
در نوشتار زیر روایت برادر سید کریم شریف سعدی در اردوی 
راهیان نور در سال ۱396 در یادمان شلمچه، برای ارزیابی 
انتخاب شده است. در این روایت، هرکدام از مؤلفه های 
مربوط به شلمچه بررسی و ارزیابی می شود. به این منظور 
ابتدا موقعیت جغرافیایی شلمچه، برای مثال موانع و مواضع 
طبیعی و مصنوعی آن، دالیل اهمیت سیاسی و نظامی این 
منطقه برای ایران و عراق، وقایع رخ داده در منطقه شلمچه 

انتهای آن و سپس،  تا  ابتدای شروع جنگ تحمیلی  از 
عملیات کربالی 5 که اهداف عملیات، سازمان رزم خودی 
و دشمن، شرح عملیات و آمار تلفات دشمن و خودی را در 

این عملیات دربرمی گیرد، توضیح داده می شود.

وضعیتعمومیوجغرافیاییمنطقهشلمچه
شلمچه در غرب خرمشهر و شرق بصره واقع شده و معبر 
جنوب  در  است.  ساحلی  شهر  دو  این  به  رسیدن  اصلی 

* . کارشناس اسناد صوتی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

این مقاله به تشریح منطقه شلمچه، اشاره مختصر به وقایع این منطقه از آغاز جنگ تحمیلی تا پایان 
آن، توصیف موانع و پیچیدگیهای منطقه شلمچه، توضیح مختصر در مورد عملیاتهای کربالی 4 و 5 و 

ارزیابی راویان نسبت به معیارهای اصولی روایتگری می پردازد.
چکیده
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شلمچه رودخانه بزرگ و خروشان اروند جاری است. در 
این منطقه جاده های اصلی و فرعی متعددی وجود دارد که 
شلمچه مهم ترین آنهاست و از خرمشهر تا تنومه و بصره 
کیلومتر  حدود ۱200  عراق  و  ایران  است.  یافته  امتداد 
مربع مرز مشترک زمینی با یکدیگر دارند که در این میان، 
مرزهای خسروی و شلمچه از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
ازنظر عراق، خسروی دروازه قصرشیرین و کرمانشاه است 
و شلمچه دروازه خرمشهر و آبادان. فاصله خسروی از قصر 
شیرین بیش از ۱5 کیلومتر نیست، ولی خسروی تا کرمانشاه 
حدود ۱60 کیلومتر فاصله دارد. حال آنکه، مسافت شلمچه 
تا خرمشهر فقط ۱4کیلومتر است و با دستیابی به خرمشهر، 
اشغال آبادان آسان می شود. تأسیسات صنعتی و پاالیشگاهی 
گسترده آبادان، اهمیت ژئوپلیتیکی خرمشهر و آبادان در 
کنار اروندرود و خلیج فارس، وجود بندرهای گسترده و مهم 
در منطقه، تصور عراق درباره اشغال آسان خرمشهر و جزیره 
آبادان و نیز امکان قطع ارتباط ایران با خلیج  فارس در این 
منطقه ازجمله عواملی هستند که بر ارزش و اهمیت نظامی 
شلمچه افزوده است. از سوی دیگر، از دیدگاه ایران، خسروی 
دروازه بغداد و شلمچه دروازه بصره به شمار می آید. خسروی 
تا بغداد بیش از ۱00کیلومتر فاصله دارد، درحالی که فاصله 
شلمچه تا بصره فقط 25کیلومتر است و تصرف بصره یعنی 
تسلط بر دومین شهر مهم سیاسی، نظامی و صنعتی عراق و 
ضربه اساسی بر حاکمیت نظام مستقر در عراق. بر این اساس 
بود که منطقه محدود شلمچه نظرها را به خود جلب کرد و 
نبردهای بسیار سنگینی در این محدوده به وقوع پیوست که 
مهم ترین آنها عملیات کربالی 5 بود. درواقع، شلمچه بخشی 
کوچک از خاک ایران و عراق است که جاده مهم اقتصادی 
و نظامی خرمشهر-بصره از آن عبور می کند و هردو کشور 
پاسگاه هایی کنار این منطقه مرزی احداث کرده اند. عراق 

مدتی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به این منطقه 
حمله کرد و سرانجام با آغاز هجوم سراسری به ایران در 3۱ 
شهریور ۱359 در نبردی نه چندان آسان، این منطقه را به 
اشغال خود درآورد سپس به سمت خرمشهر حرکت کرد 
و تا خرداد ۱36۱ آنجا را در اشغال خود نگه داشت تا آنکه 
در روز تاریخی 3 خرداد ۱36۱ خرمشهر آزاد شد، هرچند 
حاشیه مرزی شلمچه تا شش سال بعد یعنی تا آغاز عملیات 
کربالی 5 در ۱9 دی ۱365 در اشغال نیروهای عراقی بود.

راوی سید کریم شریف سعدی: »اینجاکه شما تشریف 
آوردید ماکت منطقه عملیاتی کربالی 5 در منطقه شلمچه 
در  ماکت  این  می فرمایید  مالحظه  همین طورکه  است، 
خدای نکرده  می بینید  که  اگر  و  یک پنجاه هزارم  مقیاس 
یک وقت ناقص هست یا کم گذاشته شده به خاطر سرعت 
مالحظه  که  همین طوری  داشتیم  که  فوریتی  و  عمل 
می فرمایید منطقه شلمچه شامل دوقسمت شلمچه ایران و 
شلمچه عراق می شود، شلمچه ایران از این سیم خاردارها که 
خط مرزی هست را می بینید به این طرف و شلمچه عراق به 
آن طرف هست، چرا شلمچه شد نگین انگشتری دفاع مقدس 
ما و معروف شد؟ چرا شلمچه درآسمان ها و زمین چنین 

معروف است؟ به خاطر عملیات هایی که در آن انجام شد«.
موقعیت  از  راوی  توضیحات  راوی:  روایت  ارزیابی 
جغرافیایی و اهمیت نظامی و سیاسی شلمچه بسیار مختصر 
است و اطالعاتی کافی را برای آگاهی و شناخت مخاطب از 
موقعیت و اهمیت این منطقه  در اختیار او قرار نمی دهد. این 
درحالیست که این منطقه در شروع جنگ و پایان آن نقشی 
مهم دارد. به عبارت دیگر، سرنوشت جنگ در این منطقه 
این  از عملیات کربالی 5 در  بعد  رقم می خورد. درواقع، 
منطقه بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 
598 را صادر کرد. راوی محترم بهتر است هنگام روایت در 
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منطقه شلمچه، اطالعاتی دقیق و جامع از موقعیت شلمچه 
و اهمیت سیاسی و نظامی آن برای مخاطبان ارائه کند، تا 

آنها به شناخت بیشتر و بهتری از این منطقه دست یابند.

وقـایعمنطـقهشلمـچهازآغـازجنـگتحمیـلی
تاپایانآن

۱. اشغال شلمچه توسط عراق: منطقه عمومی شلمچه ایران 
که از شرق به نهر عرایض، از غرب به پاسگاه شلمچه، از 
جنوب به نهر خین و جزیره بوارین و از شمال به سیل بند 
عرایض محدود می شود، اندکی پس از پیروزی انقالب اسالمی 
بارها هدف حمله  تا آستانه هجوم سراسری ارتش عراق، 
تجاوزگران عراقی قرار گرفت. مسیر منطقه زید تا شلمچه 
یکی از محورهای تهاجم ارتش عراق به استان خوزستان بود. 
در شروع جنگ، ارتش عراق با لشکرهای 3 زرهی، تیپ 26 
زرهی از لشکر 5 مکانیزه، گردانی از تیپ 49 پیاده از لشکر 
۱۱ پیاده به همراه گردان های 7، 8 و 9 تیپ 33 نیروی 

مخصوص از محور شلمچه پیشروی خود را به سوی ایران 
آغاز کرد. به دنبال این حمله، پاسگاه شلمچه در بعدازظهر 3۱ 

شهریور ۱359 به اشغال نیروهای عراقی درآمد.
2. عملیات بیت المقدس: بعد از موفقیت مرحله اول و 
دوم عملیات الی بیت المقدس که از ۱0 اردیبهشت ۱36۱ 
انجام  تا ۱9 اردیبهشت ۱36۱ طول کشید، تالش هایی 
شد برای آزادی منطقه شلمچه، و بدین ترتیب مرحله سوم 
عملیات بیت المقدس با هدف آزادسازی شلمچه به اجرا 
درآمد. آخرین مرحله عملیات در اول خرداد ۱36۱ آغاز 
شد. در این مرحله، سه قرارگاه، هدایت و اجرای عملیات 
به ترتیب در  را به عهده گرفتند. دو قرارگاه فجر و نصر 
عمل شدند.  وارد  در شرق شلمچه  و  عرایض  نهر  غرب 
دشمن برای حفظ این منطقه بسیار کوشید و حتی بعد از 
موفقیت رزمندگان، پاتکه ای شدیدی کرد اما رشادت تیپ 

27 حضرت رسول )ص( مانع از عبور نیروهای عراقی شد.
تیر ۱36۱  این عملیات در 23  3. عملیات رمضان: 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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در چهار محور اجرا شد. سه محور آن از زید تا کوشک و 
محور دیگر آن در شلمچه بود. رزمندگان اسالم عملیات 
را آغاز کردند و خط دفاعی عراق را شکستند و تا پشت 
نهر کتیبان پیشروی کردند، اما کم توجهی به جناح شمالی 
عملیات و تحول در زمین نبرد و برخی عوامل دیگر سبب 
شد ایران نتواند به اهداف خود دست یابد و در نبرد در 

محور شلمچه نیز موفق نشود.
4. عملیات والفجر 8: این عملیات در ششمین سال 
جنگ تحمیلی و در روز 20 
بهمن ۱364 در مرز جنوبی 
استان خوزستان و در جنوب 
جزیره آبادان آغاز شد. هدف 
از انجام این عملیات، تصرف 
به  پیشروی  و  فاو  منطقه 
قطع  و  ام القصر  بندر  سمت 
دریا  با  عراق  کشور  ارتباط 
بود. در این عملیات هم زمان 
با اجرای تک اصلی یگان های 
سپاه پاسداران در فاو، ارتش 
محور  در  پشتیبانی  تک  نیز 
زید تا شلمچه را نیز در دستور 
کار قرار داد. در این عملیات 
دو  از  شلمچه  منطقه  در 
محور بوارین و پنج ضلعی به 
اما  شد،  حمله  دشمن  قوای 

موفقیتی دربر نداشت.
5. عملیات کربالی 4: این عملیات در ۱365/۱0/3 
در منطقه ای به عرض حدود 40 کیلومتر و از پاسگاه 
زید عراق در شمال شلمچه تا تقاطع رودخانه های اروند 

و کارون و در حد فاصل سپاه های سوم و هفتم ارتش 
از  این عملیات که هدف آن عبور  آغاز شد. در  عراق 
اروند و تصرف ابولخصیب بود، برای تأمین جناح راست 
عملیات و به عنوان تک پشتیبانی، از محور شلمچه و 
نبرد  این  در  مواضع دشمن حمله شد.  به  پنج ضلعی 
یگان های قرارگاه نجف سپاه پاسداران از دو محور بوارین 
و پنج ضلعی به شلمچه هجوم بردند که در پنج ضلعی به 
موفقیت دست یافتند، ولی در بوارین با ناکامی روبه رو 
شدند. تاکتیک به کار گرفته شده برای تصرف پنج ضلعی، 
راه رخنه به موانع و مواضع مستحکم شلمچه را آشکار 
کرد و بدین ترتیب شیوه های انجام عملیات کربالی 5 

مشخص شد.
6. عملیات کربالی 5: عملیات بزرگ و بسیار مهم 
کربالی 5 همان عملیات شلمچه است. این عملیات یکی 
از سخت ترین، معروف ترین، دشوارترین و تأثیرگذار  ترین 
عملیات های دوران جنگ بود که ذهن بسیاری را به خود 
مشغول کرده است. این عملیات را سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی طرح ریزی و با به کارگیری سه قرارگاه کربال، قدس 
و نجف، در اولین ساعات بامداد ۱9دی ۱365 در جبهه 
جنوب و در محور شلمچه در منطقه شرق بصره حمله 
خود را به مواضع دشمن آغاز کرد. قرارگاه کربال پیشتاز این 
عملیات با حمله به جناح چپ دشمن، به نقطه آسیب پذیر 
ارتش عراق هجوم برد و در دو منطقه کانال پرورش ماهی 
و پنج ضلعی به ترتیب در غرب شلمچه )تا نهر جاسم( 
تثبیت  با  و  پیشروی  بوارین(  )جزیره  شلمچه  جنوب  و 
آزاد  کامل  به طور  را  ایران  نه تنها شلمچه  موقعیت خود 
کرد، بلکه شلمچه عراق را نیز به تصرف درآورد. اهمیت 
شکسته شدن استحکامات عراق در شلمچه به قدری بود 
ایران  از توانمندی نظامی  که قدرت های جهانی آن روز 

عملیات بزرگ و بسیار مهم کربالی 
است.  شلمچه  عملیات  همان   5
این عملیات یکی از سخت ترین، 
و  معروف تریــن، دشــوارترین 
تأثیرگذارترین عملیات های دوران 
جنگ بود که ذهن بســیاری را 
این  است.  کرده  به خود مشغول 
عملیات را سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی طرح ریزی و با به کارگیری 
سه قرارگاه کربال، قدس و نجف، در 
اولین ساعات بامداد 19 دی 1365 
در جبهه جنوب و در محور شلمچه 
در منطقه شرق بصره حمله خود را 

به مواضع دشمن آغاز کرد.
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گرفتند  تصمیم  ناگزیر  و  کردند  احساس خطر  اسالمی 
قطعنامه 598 را تنظیم و تصویب کنند.

فروردین  روز ۱8  بامداد  در   :8 کربالی  عملیات   .7
۱366 دو قرارگاه کربال و قدس سپاه پاسداران در شلمچه 
و در همان منطقه عملیاتی کربالی 5 با به کارگیری 7 
لشکر و تیپ رزمی به منظور تصرف کانال زوجی در شرق 
بصره دست به عملیات زدند. این عملیات در سه مرحله 
انجام شد و 5 روز طول کشید ولی به هدف خود نرسید و 

موفقیتی دربرنداشت.
قرارگاه  را  عملیات  این  بیت المقدس 7:  عملیات   .8
کربالی سپاه طرح ریزی و در تاریخ 23 خرداد ۱366 آن را 
با رمز یا اباعبداهلل الحسین )ع( در محور شلمچه و پنج ضلعی 
اجرا کرد. هدف عملیات، انهدام نیروهای دشمن در منطقه 
شلمچه بود. این عملیات آخرین عملیات تهاجمی ایران بود 

که در شلمچه انجام شد.
هشت  »درشلمچه  شریف سعدی:  کریم  سید  راوی 
عملیات بزرگ و چندین عملیات کوچک انجام شد، اولین 
عملیاتی که درشلمچه انجام شد، عملیاتی بود که ورود 
بود  محور  از همین  عراق  بعث  ارتش  متجاوز  نیروهای 
که فاصله شلمچه تا خرمشهر ۱4کیلومتر تا بصره حدود 
24کیلومتر، شلمچه ای که آباد بود، شلمچه ای که سیزده 
و  باصفا  بسیار  نخلستان های  و  بود  درش  آبادی  پارچه 
خودش  خیال  با  بعثی  دشمن  بود،  شلمچه  در  بزرگی 
گفت من می روم سه ساعته خرمشهر را می گیرم، سه روزه 
می روم اهواز را می گیرم و یک هفته ای می روم تهران و 
کارانقالب اسالمی ایران را تمام می کنم، اما زهی خیال 
باطل، این اولین عملیات شلمچه بود. دومین عملیاتی 
که در شلمچه انجام شد الی بیت المقدس که ما آمدیم 
خرمشهر را، خرمشهری را که به گفته حضرت امام خدا 

آزاد کرد، درآنجا داشتیم در سوم خرداد شادی می کردیم 
انجام  بعثی  مان درشلمچه داشت ضد حمله  اما دشمن 
ما  به  بگیرد وقتی  را  برگرد دوباره خرمشهر  می داد که 
می گفتند توی شلمچه دشمن بعثی دارد پاتک می کند 
خیال می کردیم پنجاه  تا شصت کیلومتر فاصله است نه 
بابا چهارده کیلومتر، بعدازآن عملیات رمضان در23 تیر 
۱36۱ بود که درشلمچه انجام شد. هم زمان با عملیات 
خیبر عملیات بعد و عملیات والفجر 8ما درمنطقه شلمچه 

عملیات های ایذایی، عملیات 
را  که دشمن  داشتیم  فریب 
و  کنند  سرگرم  درهمین جا 
و  هورالعظیم  مثل  نقاط  در 
منطقه اروندکنارـفاو بتوانیم 
انجام  را  اصلی مان  تک 
دیگری  عملیات  بدهیم، 
شد  انجام  شلمچه  در  که 
عملیات کربالی 4 است ازآن 
شروع  که  پنج ضلعی  گوشه 
می کرد  پیدا  ادامه  می شد 
خرمشهر  داخل  تا  می آمد 
عملیات  مینو  جزایر  نزدیک 

لشکر ۱9  پنج ضلعی  درمنطقه  که  4انجام شد  کربالی 
57حضرت  تیپ  چپ  سمت  بغل دستش  فجرفارس 
ابوالفضل بازسمت چپش 5نصرادامه پیدامی کند می آید 
تا داخل خرمشهر 3۱عاشورا، ۱4امام حسین، 33المهدی 
 7 الشکر  انصار   32 و  علقمه  می رویم  که  همان هایی 
 4 کربالی  می کند  عمل  مینو  جزیره  درکنار  ولیعصر 
ظاهراً شکست خورد اما کلید پیروزی کربالی 5، کربالی 
4بود چرا؟ چون دشمن بعثی گفت من چنان ضربه ای 

در این روایت، برخالف مؤلفه اول 
)موقعیت شلمچه( راوی با توجه 
اندکی که برای  به مد ت زمان 
روایت داشت به وقایع رخداده 
در منطقه شلمچه، مختصر اما 
بسیار خوب اشــاره می کند و 
اطالعات کافی از عملیات را در 

اختیار مخاطب قرار می دهد.
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به شما یعنی ایرانی ها زدم که حداقل تا شش ماه دیگر 
هیچ گونه عملیاتی نمی توانید انجام بدهید، اما زهی خیال 
باطل وقتی که صدام لعنت اهلل علیه تمام ترفیعاتش را داد، 
و  مکه  توی  رفت  داد  را  تشویقی ها  داد،  را  مرخصی ها 
بیاورد بهش گفتند چرا نشستی  بجا  آنجا سجده شکر 
چرا  می آیند،  پیش  دارند  بصره  دروازه های  در  ایرانی ها 
پیروزمند کربالی 5،  بعدش عملیات  روز  ما شانزده  به 
کربالی 8 را در همین منطقه شلمچه بیشتر در منطقه 
غرب کانال پرورش ماهی انجام دادیم، بعدازآن عملیات 
عراق در چهارم خرداد ۱367 تک بسیار شدیدی را با 
کمک شیمیایی و سیانور انجام داد در منطقه شلمچه 
شلمچه  منطقه  کل  و  مرزی  خط  روی  تا  جلو  آمد 
خودش را تصاحب کرد در 23خرداد ۱367 ما عملیات 
الی بیت المقدس 7 را انجام دادیم و بیت المقدس 7 که 
انجام شد در 23خرداد ۱367 بعد درتاریخ 27 تیر ۱367 
قطعنامه 598 توسط جمهوری اسالمی ایران مورد قبول 
واقع شد اما دشمن که برای فتح ایران برنامه ریزی های 
زیادی کرده بود باکمک صهیونیست ها و امریکا و شوروی 
عملیات  مرداد   ۱ و   ۱367 تیر   3۱ 30و  درتاریخ  آمد 
انجام داد که  نام عملیات سرنوشت  بسیار بزرگی را به 
در منطقه حسینیه 45کیلومتری خرمشهر ازجاده اهواز، 
خرمشهر حتی گذشت و دوکیلومتر رفت جلوتر و ازآنجا 
بیمارستان صحرایی امام حسین را زد، بیمارستانی که 

طبق پروتکل های بین المللی حق زدنشان را ندارند«.
ارزیابی روایت راوی: در این روایت، برخالف مؤلفه اول 
)موقعیت شلمچه( راوی با توجه به مدت  زمان اندکی که 
برای روایت داشت به وقایع رخ داده در منطقه شلمچه، 
مختصر اما بسیار خوب اشاره می کند و اطالعات کافی از 

عملیات  را در اختیار مخاطب قرار می دهد. 

موانعوپیچیدگیهایمنطقهشلمچه
الف-موانعطبیعی

۱ . رودخانه اروند: طول این رودخانه در منطقه شلمچه، 
 20 به  بصره،  شهر  تا  بوارین  جزیره  غربی  انتهای  از 
کیلومتر می رسد. بستر رودخانه، گلی و رسوبی و عمق 
آن، از 5 تا 20 متر متغیر است. این رود، در بعضی نقاط، 
به چند شعبه تقسیم می شود و جزایر متعددی را تشکیل 
می دهد. برای مثال، اروندرود در منطقه شلمچه به دو 
اروند کبیر تقسیم می شود که در  اروند صغیر و  شعبه 
اثر این تقسیم، جزایر ماهی، ام الطویل و صالحیه شکل 

گرفته است.
2. اروند صغیر: همان طور که اشاره شد این رودخانه 
انشعابی از بستر اصلی اروندرود است که با طی مسیری 
20 کیلومتری، در انتهای جزیره صالحیه، مجدداً به مسیر 
اصلی خود بازمی گردد. عرض این رودخانه 40 تا ۱50متر 
است. جزایر ماهی، ام الطویل و صالحیه در اثر جدایی اروند 
صغیر از بستر اصلی خود به وجود آمده اند و از نظر نظامی 

اهمیتی فراوان دارند.
3. نهر دوعیجی: نهر دوعیجی، به طول 5/5 کیلومتر، 
عرض 3 و عمق تقریبی 6 متر، از اروند صغیر منشعب و 
به انتهای کانال پرورش ماهی متصل می شود. در غرب این 

نهر، خاکریزی به ارتفاع 3 متر وجود دارد.
4. نهر جاسم: نهر جاسم به طول 3/5 کیلومتر، عرض 
25 و عمق 3متر درحالت مد، از اروند صغیر منشعب و 
به نهری دیگر متصل می شود. در پشت این نهر )سمت 
غربی آن( یکی از خطوط پدافندی مستحکم عراق دارد. 
نهر جاسم یا نهرهای شبیه آن را با توجه به طول، عرض 
و عمق آنها می توان به عنوان مانعی پدافندی استفاده کرد. 
احداث  با  و  موضوع  این  از  آگاه بودن  با  نیز  عراق  ارتش 
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مواضعی در پشت نهرهای موجود در منطقه، از وضعیت و 
موانع طبیعی منطقه حداکثر بهره برداری را کردند.

5. نهر هسجان: این نهر به طول 4کیلومتر و عرض ۱0 
الی ۱2متر بین نهرهای دوعیجی و جاسم قرار دارد.

ب-موانعمصنوعی
از  شلمچه،  منطقه  آب گرفتگی  آب گرفتگی:  منطقه   .۱
شمال جزیره بوارین به فاصله یک کیلومتر از جاده شلمچه 
آغاز می شد و در امتداد مرز، به طرف شمال در ده کیلومتر 
انتهایی کانال پرورش ماهی، مابین ضلع شرقی آن و دژ 
مرزی عراق گسترش  می یافت و حدوداً به 75 کیلومترمربع 
می رسید. این آب گرفتگی با کانالی به عرض 2 کیلومتر، 
از سمت پاسگاه زید، از طریق هورالعظیم تغذیه می شد. 
این منطقه، حداکثر  به کنترل آن در  باتوجه  عمق آب 
به۱70 سانتی متر می رسید. کمترین عمق آب درکناره های 
آب گرفتگی حداقل 30 سانتی متربود. پیش از آنکه دشمن 

این منطقه را به دریاچه ای مصنوعی تبدیل کند، جاده ها، 
گودال ها و خاکریزهایی در زمین منطقه وجود داشت که 
با این اقدام همگی به زیرآب رفتند، اما همچنان شکل و 
حالت خود را در زیر آب حفظ کردند. هدف از جاری کردن 
آب در منطقه ایجاد مانعی عبورناپذیر برای نیروهای خودی 
بود که پیرو تدابیر پدافندی ارتش عراق و برای جلوگیری 
از نفوذ به مواضع پدافندی آن انجام گرفت. همچنین ارتش 
عراق برای اطمینان بیشتر و جلوگیری از عبور غافلگیرانه 
رزمندگان اسالم از منطقه آب گرفتگی، این محدوده را با 
دژهای خاکی تجزیه و چند خاکریز از پاسگاه کوت سواری 

تا پاسگاه بوبیان به طرف شمال احداث کرد.
حدود  پنج ضلعی  منطقه  پنج ضلعی:  منطقه   .2
و  دریاچه ها  کانال ها،  داشت.  مساحت  4کیلومترمربع 
باتالق های مصنوعی که دورتادور آن ایجاد شده بود، این 
محدوده را به شکل جزیره ای پنج ضلعی درآورده بود. این 
منطقه دارای خطوط پدافندی متعدد و دژهایی مستحکم 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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بود و یکی از مواضع مهم دفاعی عراق محسوب می شد. 
در جنوب پنج ضلعی، کانال مقداد یا کانال هفت دهنه با 
طول 5/2 کیلومتر و عرض 5 متر احداث شده بود که جنبه 
پدافندی ارزشمندی داشت. این کانال از انتهای نوک کانال 
ماهی تا آب گرفتگی دژ مرزی امتداد داشت و 9 پل روی 
آن نصب شده بود که عبور عراقی ها را به داخل پنج ضلعی 

ممکن می کرد.
3. دژهای پیکانی: دژهای پیکانی به شکل نوک پیکان 
به  بوارین  جزیره  داخل  در 
کیلومتری  سه  دو  فاصله 
داخل  بودند.  شده  احداث 
این دژها یک کانال سراسری، 
سنگرهای مستحکم سیمانی 
پیاده و سنگر  نیروهای  برای 
احداث  مختلف  سالح های 

شده بود.
ماهی:  پرورش  کانال   .4
از  دفاع  برای  عراق  حکومت 
بصره در اواخر حکومت پهلوی 
احداث کرد  کانالی مصنوعی 
برای  محلی  ظاهر  در  که 
ایجاد  آن،  احداث  از  اصلی  اما هدف  بود؛  ماهی  پرورش 
مانعی در مقابل پیشروی احتمالی نیروهای زرهی ایران 
به سمت بصره بود. ارتش عراق در دوران جنگ به ویژه 
هم زمان با عملیات های رمضان، کربالی 4 و کربالی 5 با 
عملیاتی کردن این کانال، از این عارضه بزرگ برای دفاع 
و  کانال 30کیلومتر  تقریبی  بهره جست. طول  بصره  از 
عرض آن ۱ کیلومتر است. عمق آب در آن زمان در کنارۀ 
کانال 50 سانتی متر و در اواسط آن به 5/2 متر می رسید. 

عرض  و  5/۱ متر  ارتفاع  به  کانال  حاشیه  سیل بندهای 
۱0 متر، این کانال را به دژی مستحکم تبدیل کرده بودند. 
وجود این کانال، در مواضع پدافندی دشمن نقشی مؤثر 
به عنوان مسئله ای مهم در  از آن همواره  و عبور  داشت 

مباحث نظامی مطرح می شد.
ازجمله  که  مثلثی شکل  مواضع  مثلثی:  مواضع   .5
دژهای مستحکم ارتش عراق در مقابله با عملیات رمضان 
به شمار می رفت، یک مثلث بزرگ را تشکیل می دادند که 
محل استقرار یک گردان زرهی بود. در سه زاویه این مثلث 
بزرگ، سه مثلث متوسط دیگر وجود داشت که در هر 
یک، یک گروهان زرهی جای می گرفت. در سه زاویه هر 
مثلث متوسط نیز سه مثلث کوچک قرار داشت که هریک 
محل استقرار یک دسته نیروی زرهی و در زاویه های این 
مثلث های کوچک نیز مواضعی برای تانک ایجاد شده بود.

6. کانال زوجی: کانال زوجی تقریباً کانالی شمالی  جنوبی 
بود که از شمال به کانال پرورش ماهی و از جنوب به اروند 
متصل می شد. این کانال در قسمت جلوی موانع مثلثی 
احداث شده بود تا در صورت عقب نشینی نیروهای عراق به 
سمت موانع مثلثی، به عنوان مانعی سد کننده برای نیروهای 
تکور پیاده و زرهی عمل کند. کانال زوجی، کانالی دوردیفه 
بود به طول تقریبی 8 کیلومتر و عرض 40 متر؛ این کانال 
دوشاخه 20متری داشت که به فاصله 4متر از یکدیگر قرار 
گرفته بودند. دژهای حاشیه کانال، با ارتفاع 2/5 تا 3/5 و 
عرض 3 متر، پوششی مناسب را برای این کانال ایجاد کرده 
بودند. پل های تعبیه شده روی این کانال و جاده هایی که از 
روی آنها عبور می کرد، زمین شلمچه را به غرب این کانال 
متصل می کرد. تصرف این پل ها به معنی قطع جاده های 
عقبه دشمن و امکان محاصره شرق کانال توسط نیروهای 
با رودخانه  ارتباط کانال زوجی از یک طرف  مهاجم بود. 

حکومت عراق بــرای دفاع از 
بصره در اواخر حکومت پهلوی 
کانالی مصنوعی احداث کرد که 
در ظاهر محلــی برای پرورش 
ماهــی بود؛ اما هــدف اصلی 
از احــداث آن، ایجــاد مانعی 
در مقابل پیشــروی احتمالی 
ایران به سمت  نیروهای زرهی 

بصره بود.
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اروند و از طرف دیگر با کانال پرورش ماهی، شکلی خاص 
به زمین منطقه بخشیده بود. این کانال، نقطه ای مناسبی 

برای توقف تک و انجام پدافند به شمار می آمد.
7. موضع هاللی: در طول خطوط پدافندی منطقه 
می کرد،  جلب  را  توجه  اول  وهله  در  آنچه  شلمچه، 
مواضع هاللی شکل در پشت این خطوط بود. این مواضع 
نیم دایره ای، به شعاع 200، عرض 3 و ارتفاع 5 تا 6متر، 
خط دفاعی محکمی را تشکیل می دادند. کانالی دورتادور 
آن،  از  منشعب  فرعی  کانال های  و  هاللی شکل  مواضع 
ارتباط سنگرهای پیاده و تانک را برقرار می کردند. دیوار 
کانال ها از جنس سیمان و سنگرهای نفرات آن مسقف بود. 
اطراف کانال، جاده هایی وجود داشت که رفت وآمد تانک ها 
را روی آن میسر می کرد. در پشت هاللی ها، سنگرهایی 
برای توقف تانک ها در زمان های غیرعملیاتی تعبیه شده 
از  با گذشتن  تانک ها  لزوم،  در هنگام  به این ترتیب،  بود. 
استقرار در جایگاه  با  و  کانال می آمدند  به روی  جاده ها 
خود و با تسلط هرچه  تمام تر )به علت ارتفاع تقریباً 6 متری 
مواضع هاللی(، به سوی نیروی مهاجم شلیک می کردند. 
سنگرهای نیروهای پیاده که عمدتاً به تیربار مجهز بودند، 
بر خط اول کاماًل تسلط داشتند و راه نیروهای پیاده مهاجم 
را سد می کردند. رها کردن آب داخل قوس هاللی و احداث 
میادین مین )مین والمر و ضدنفر( و سیم خاردار در آنجا 
امکان دستیابی نیروی مهاجم به قلب هاللی را محدود 
پدافند  ویژگی  این مواضع،  ویژگی های دیگر  از  می کرد. 

دورتادور آن بود که دور زدن مواضع را مشکل می کرد.
8. جزیره بوارین: این جزیره ۱0کیلومتر طول و حدود 
8 کیلومترمربع مساحت دارد. سطح جزیره پوشیده از نخل 
و سواحل آن را نیز انبوه چوالن پوشانده است. نیروهای 
عراقی در مقابله با حمله احتمالی قوای ایران، برای ایجاد 

دید بیشتر و افزایش تأثیر تیر مستقیم، نخل ها را کنده و 
نی ها و چوالن های جلو خطوط پدافندی را سوزانده بودند. 
جزیره بوارین محور وصولی مناسبی برای دستیابی به عمق 
مواضع دشمن در شلمچه بود، به همین دلیل، ارتش عراق 
با احداث استحکامات و موانع فراوان، بوارین را به یکی از 
مستحکم ترین خطوط پدافندی خود تبدیل کرد. عالوه 
بر این، در نوک شرقی بوارین، سکوهای تانک و مواضع 
تیربارهای سنگین ایجاد شده بود تا با آتش مستقیم، تنگه 

بوارین  ام الرصاص و  آبی بین 
نفوذناپذیر و فعالیت های آبی 
منطقه  این  در  رزمندگان 

ناممکن شود.
راوی سیـــد کــــریـــم 
عملیات  »در  شریف سعدی: 
کربالی 5، بین نیروهای رزمنده 
حدود  بعثی مان  دشمن  ماو 
بود.  چهارکیلومترآب گرفتگی 
حدود  چهارکیلومتر  این  در 
چهارصدمترش را چهل ردیف 
سیم خاردار، خورشیدی، میدان 
انداخته  وآب  قرارداده  مین 
بود. این آب به عمق پنجاه  ت 
هفتادسانت بود؛ یعنی در این آب 
نه می شود شنا کرد و نه می شود 
راه رفت. پس بچه های رزمنده 
غواص هایمان  آب  این  از  ما 

بچه های اطالعات عملیات چه جورگذشتند؟ چهاردست وپا 
کردندازاین آب گذشتند، حواسمان باشد آن چیزی که خیلی از 
دشمن ها می گفتند ایرانی ها دیگر نمی توانند، چرا؟ چون منطقه 

جزیره بواریــن محور وصولی 
مناسبی برای دستیابی به عمق 
مواضع دشمن در شلمچه بود، 
به همین دلیــل، ارتش عراق با 
احداث اســتحکامات و موانع 
فراوان، بواریــن را به یکی از 
مستحکم ترین خطوط پدافندی 
خود تبدیل کرد. عالوه بر این، 
در نوک شرقی بوارین، سکوهای 
تیربارهای  مواضــع   و  تانک 
سنگین ایجاد شــده بود تا با 
بین  آبی  تنگه  مستقیم،  آتش 
ام الرصاص و بوارین نفوذناپذیر 
و فعالیت های آبی رزمندگان در 

این منطقه ناممکن شود.
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را اسمش را گذاشته بود دژ اسطوره ای، دژ دست نیافتنی و واقعاً 
هم از لحاظ ارتش های کالسیک جهان بسیاردست نیافتنی بود، 
اما رزمندگان ما با توکل به خدا توانستند دژهای این منطقه را 
کالً یکی یکی فتح کنند. دومین موانعی که در این منطقه بود، 
دومین موانعش یک دژی بود. به ارتفاع 8مترتا ۱0متر، عرض 
8متر، یک کانال به عمق یک ونیم متر در جلویش لمچه به کار 
برده بود، این کانال را برای نفرهای پیاده  شان در هر سیصدمتر 
تا پانصدمتر کالیبر ضد هوایی دولول و شلیک چهار لول را 
دولول و دوشکا به کار برده بود و درکنارش هم نیروهای دیگر، 
برای دروکردن نیروهای رزمنده ما بعدازآن تازه می رسیدیم به 
خاکریزهای نونی شکل یا هاللی شکل و بی شکل درپشِت موانع 
دیگر یعنی درپشِت دژ اول، منطقه پنج ضلعی را همین طورکه 
شما اآلن مالحظه می فرمایید هرچهارطرفش آب بود، منطقه 
پنج ضلعی کل مساحتش هشت کیلومترمربع بود، درسال 
پنجاه وچهار یک کانالی به طول بیست ونه کیلومتر، عرض 
یک کیلومتر به نام کانال پرورش ماهی درمنطقه احداث کرد و 
همین یکی از موانع بسیار حائز اهمیت در جلوی رزمندگان ما 
بود به جهت مانعی از پیشروی بچه ها که درکنار همین کانال 
و نهرهای دیگر را آمده بودند سیم خاردار، خورشیدی و میدان 
مین کارگذاشته بودند، حاال این کانال ازکجا آب می گرفت، 
از هورالعظیم به وسیله یک نهر به نام نهر کتیبان از شمال و 
دونهر به نام نهرجاسم و نهر دوعیجی از جنوب در یک چهارم 
جنوب غرب کانال  پرورش ماهی یک کانال دوقلو به طول 
هشت کیلومتر وعرض هر کانال بیست متر که در یک دژ به 
ارتفاع چهارمتر و عرض سه متر در میانه ای کانال به وجود آورده 
بود، بعد از کانال زوجی تازه می رسیدیم به مثلثی های پشِت 
کانال زوجی، پس بچه های رزمنده ماتوانستند درچهل وپنج 
روز رزم محکم، دوازده کیلومتر عمقی،صدوپنجاه کیلومترمربع 
را به وسیله خودشان،به دسِت خودشان تصرف کنند ودشمن 

بعثی را به سِرجای خودش بنشانند«.
ارزیابی روایت راوی: مؤلفه سوم برای ارزیابی روایت های 
شلمچه به بحث موانع و پیچیدگی زمین منطقه شلمچه 
از  که  با شناختی  راوی  روایت،  این  در  می شود.  مربوط 
موانع موجود در منطقه شلمچه داشت، هم اطالعات کافی 
را در این زمینه در اختیار مخاطبان خود قرار داد و هم 
برای مخاطبان روشن کرد که انجام عملیات و جنگیدن 
در زمینی که دشمن آن را مسلح  کرده است، کار آسانی 
نیست. راوی با توضیحی مختصر درباره این موانع، شجاعت 
رزمندگان را در تسخیر این دژ مستحکم و عبور از موانع 
پیچیده و تهدید شهر بصره برای مخاطبان به تصویر کشید.

عملیاتهایکربالی4و5
متعددی  عملیات های  آنکه  باوجود  شلمچه  سرزمین 
به نام عملیات  زیادی  تاحدود  انجام شده است،  در آن 
شلمچه  از  روایت کردن  است.  شده  مشهور  کربالی 5 
بدون اشاره به موفقیت لشکر ۱9 فجر و 57 ابوالفضل 
در عملیات کربالی 4 در پنج ضلعی و همچنین بدون 
اشاره به عملیات سرنوشت ساز و بزرگ کربالی 5 روایتی 
ناقص به نظر می آید. درواقع، راوی بدون اشاره به این دو 
عملیات، نخواهد توانست حق مطلب را دربارۀ این منطقه 
ادا کند. در توصیف این دو عملیات باید اشاره کرد که 
درعملیات کربالی 4، زمین شلمچه به عنوان یک جناح 
عملیات انتخاب شد و درآن یگان های سپاه وارد عمل 
شدند و به موفقیت نیز رسیدند، اما مرکز ثقل عملیات 
در جزیره مینو و جزایر واقع در رودخانه اروند در مقابل 
شهر بصره بود که با عدم الفتح در این محور، از موفقیت 
به دست آمده در شلمچه نیز صرف  نظر شد. پس ازکربالی 
4 ودرحالی که عراق تصور می کرد عملیات ساالنه و سنتی 
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ایران در زمستان ۱365 پایان یافته است، درمیان نگرانی 
و نابسامانی به وجودآمده از عدم الفتح کربالی 4 و شرایط 
سخت سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین نگرانی از 
پراکنده شدن نیروهای حاضر در جبهه، فرماندهان سپاه 
تصمیم گرفتند در زمین شلمچه عملیات جدیدی اجرا 
جرئت  زمین،  مسلح بودن  و  استحکامات  موانع،  کنند. 
الزم را از هر فرماندهی سلب می کرد که برای عملیات 
به شلمچه فکرکند. باوجود این، عملیات کربالی 5 به 
تشخیص آقای محسن رضایی فرمانده سپاه و موافقت 
توأم با تردید و نگرانی آقای هاشمی رفسنجانی و نیز 
همراهی فرماندهان دیگر سپاه -باوجود ترس آنها- در 
از ۱6 روزدرگیری  تاریخ ۱9 دی ۱365 شروع و پس 
سنگین و نبرد تن به تن، ارتش عراق متحمل سنگین ترین 
و  مرحله به مرحله  و  شد  این جنگ  تاریخ  در  شکست 
گام به گام، از زمین های مسلح و پرمانع عقب نشینی کرد و 

به پشت دوعیجی وکانال زوجی رفت.

هدفهاوعللانجامعملیاتکربالی5
عملیات  طراحی  زمان  از  بصره  به سوی  پیشروی 
در  پایان عملیات کربالی 5 که جنگ  تا  بیت المقدس 
جزو  رسید،  بن بست  به  جنوب  جبهه  در  و  خوزستان 
راهبردهای اساسی نظامی جمهوری اسالمی بود. ایران 
محور  در  بار    8 حدود   5 کربالی  عملیات  از  پیش  تا 
شلمچه عملیات انجام داده بود. )در تمام دوران جنگ 
به عنوان  بصره همیشه  به دروازه های  تحمیلی، رسیدن 
پس  به ویژه  بود.  مطرح  ایران  جنگ  استراتژیک  هدف 
هدف  این  شد،  کشانده  عراق  خاک  به  جنگ  آنکه   از 
اهمیت بیشتری یافت(. هدف سیاسی عملیات کربالی 
به عنوان  بصره  شهر  به  ایرانی  نیروهای  نزدیک شدن   5
دومین شهر بزرگ عراق بود. برای این امر نیز نیاز بود به 
به قوای دشمن ضربات نظامی تعیین کننده ای وارد آید. 
نتیجه آنکه با طراحی دقیق عملیات اجرا شد و فشارهای 
سیاسی عظیمی بر رژیم عراق وارد آمد و بخشی وسیع از 

روایت راویان دفاع مقدس، منطقه عملیاتی شلمچه، اسفند 95
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ارتش بعثی نیز منهدم  شد. هدف نظامی عملیات کربالی 
5 نیز عبارت بود از رسیدن به یک خط دفاعی در اطراف 
تنومه که یکی از شهرک های شرق بصره بود؛ ایران قصد 
بر  نظامی  فشار  اعمال  و  عملیات  این  انجام  با  داشت 
رژیم صدام، و کشاندن او به پای میز مذاکره امتیازهای 
سیاسی مشخصی از او بگیرد و ضمن پایان دادن به جنگ 
با برتری ایران و احقاق حقوق ملت ایران، تضمینی برای 
صلح پایدار به دست آورد. تصور عمده آن بود که در آن 
مقطع زمانی اجرای یک عملیات نظامی موفق، اهرمی 
مؤثر برای فشار در مذاکرات سیاسی است. در آن دوران 
تصمیم گیران ایران چنین تلقی می کردند که با تصرف 
منطقه شلمچه و نزدیک شدن به شهر بصره که دومین 
شهر بزرگ عراق و مهم ترین مرکز نفتی آن کشور بود، 

می توان به چنین هدفی رسید.۱ 
سازمان رزم خودی و دشمن در عملیات کربالی 5

منطقه عملیاتی کربالی 5 در حوزه پدافندی سپاه 
سوم عراق قرار داشت و سه لشکر ۱۱ پیاده، 5 مکانیزه و 
3 زرهی در این منطقه مستقر بودند. با شروع عملیات، 
منطقه  در  به تدریج  عراق  لشکرهای  از  دیگری  تعداد 

عملیاتی حضور یافتند. این لشکرها عبارت بودند از:
 الف- پیاده: لشکرهای 2، 4، 7، 8، 22، 32، ۱4، ۱5، 

25، ۱8، 30، 29، 27، 28، 33، 20 و 35؛ 
ب- زرهی: لشکرهای 6، ۱0 و ۱2؛

ج- مکانیزه: لشکر ۱؛ 
د- گارد ریاست جمهوری: لشکرهای ۱، 2، 3 و 6؛ 

هـ- نیروی مخصوص: تیپ های 65، 66 و 68؛ 
و- کماندو: تیپ های ۱، 2 و 3 ستادکل،هفت تیپ 
از سپاه های هفت گانه و پنج گردان مستقل  کماندویی 

کماندو.

 ز- توپخانه: 46 گردان.2 
در این عملیات فرماندهی و هدایت عملیات برعهده 
گردان   200 براساس  که  بود  )ص(  خاتم االنبیاء  قرارگاه 
موجود، سازمان رزم عملیات را به شکل زیر طراحی کرد:

 قرارگاه کربال که لشکر 25 کربال، لشکر 4۱ ثاراهلل 
)ع(، لشکر ۱9 فجر، لشکر ۱0 سیدالشهدا )ع(، لشکر 3۱ 

عاشورا، تیپ مستقل 33 المهدی )عج(، تیپ مستقل ۱8 
الغدیر و تیپ مستقل 48 فتح را شامل می شد؛

قرارگاه نجف که لشکر ۱7 علی بن ابیطالب )ع(، لشکر 
5 نصر، لشکر ۱05 قدس، لشکر ۱55 ویژه شهدا، لشکر 
2۱ امام رضا )ع(، تیپ مستقل 57 حضرت ابوالفضل )ع(، 
تیپ مستقل 29 نبی اکرم )ص( و تیپ مستقل ۱2 قائم 

)عج( را شامل می شد؛

)ص(،  محمدرسول اهلل   27 لشکر  که  قدس  قرارگاه   
)عج(، لشکر 8 نجف اشرف، لشکر ۱4  لشکر 7 ولی عصر 
امام حسین )ع(، لشکر 32 انصارالحسین )ع( و تیپ مستقل 

44 قمربنی هاشم )ع( راشامل می شد؛ 
زرهی   38 مستقل  گردان  که  خاتم االنبیاء  قرارگاه 
 ۱5 توپخانه  تیپ  و  رمضان  زرهی   20 تیپ  ذوالفقار، 

خرداد تحت امر )ص( آن بودند. 
وجود  آتش  آماده  توپخانه  گردان   24 درمجموع، 
و  نوح  عملیاتی  قرارگاه  نیز  عملیات  درجریان  داشت. 
نیز  بدر  و 22  )ص(  خاتم االنبیاء  مستقل ۱۱0  تیپ های 
یگان  این24  شدند.3  ملحق  عملیات  رزم  سازمان  به 
شرکت کننده در عملیات کربالی 5 درمجموع 30000( 
2۱5000 پاسدار، 65000 سرباز و ۱20000 بسیجی( 
این عملیات  بود که سپاه در  این درحالی  نیرو داشت. 
220 گردان نیرو را- که استعدادی بین 850 تا ۱000 

نفرداشتند- به کارگرفت.4 
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شرحعملیات
در طراحی اولیه مانور عملیات، قرار شد یک محور هجوم در 
شمال منطقه پنج ضلعی و یک محور در جناح راست آن، با 
عبور از کانال پرورش ماهی قرار داده شود. این قرارگیری 
دشمن را که استحکامات منطقه را بیشتر برای پدافند از 
شرق احداث کرده بود، با هجوم قوای جمهوری اسالمی از 
شمال به جنوب مواجه می کرد .به علت محدودیت زمین و 
وابستگی منطقه پنج ضلعی به جناح راست منطقه عملیات، 
قرار شد مأموریت شکستن خط و گرفتن جای پای اولیه 
را به عهده قرارگاه کربال گذاشته شود و سپس دو قرارگاه 
قدس و نجف با عبور از این جای پا منطقۀ تصرف شده را 
توسعه دهند.5 فرمان آغاز درگیری درساعت ۱:35 بامداد 
روز ۱365/۱0/۱9 با رمز یا زهرا )س( به یگان های خط شکن 
ابالغ شد. پس از اعالم شروع عملیات، نیروهای قرارگاه 
کربال مواضع دشمن در محورهای کانال پرورش ماهی، 
منطقه پنج ضلعی و شلمچه درهم شکستند و به هم ملحق 
شدند. قرارگاه نجف نیز که درشب اول عملیات فقط با 
یک لشکر درجزیره بوارین - به منظور فریب دشمن - وارد 
عمل شده بود، توانست به طورموقت و محدود درخط اول 
ارتش عراق به این جزیره رخنه کند. در ادامه عملیات، 
عراق  پاتک  دو  درهم شکستن  ضمن  خودی  نیروهای 
به سوی شلمچه پیشروی کردند و در ساعت ۱0 صبح به 
با تصرف دوموضع  مجاورت کانال هفت دهنه رسیدند و 
هاللی شکل اول ودوم، موقعیت خود در منطقه پنج ضلعی 
و شلمچه را مستحکم کردند. عملیات در شب دوم درحالی 
ادامه یافت که دشمن با آگاهی ازتالش اصلی فرماندهی 
عملیات، یگان هایی را که به فاو و مناطق دیگر عملیاتی 
برده بود، به سرعت به منطقه شلمچه منتقل کرد. بخش 
اعظم تالش دشمن به عقب راندن نیروها از غرب کانال و 

نیز جلوگیری از ایجاد الحاق در مثلث نوک کانال معطوف 
شده بود. این امر باعث شد قوای قرارگاه های قدس و نجف 
وارد عمل شوند، اما عواملی همچون آتش دشمن، نداشتن 
مواضع مناسب برای پدافند موجب شد نیروهای خودی 
فقط به انهدام نیروی دشمن و استحکام مواضع متصرفه 
در روز اول و نیز به هم زدن آرایش نیروهایی که خود را 
برای پاتک آماده می کردند، بسنده کنند. با روشن شدن 
هوا در روز دوم عملیات، پاتکه ای سنگین دشمن - بیش از 
20 مورد - در غرب کانال پرورش ماهی شروع شد که در 
هر پاتک، رزمندگان با تحمیل تلفات به یگان های دشمن 
آنها را عقب  راندند. درشب سوم، پدبوبیان، بخشی ازجاده 
آسفالت درجنوب کانال پرورش ماهی، پل دوم و نیز مواضع 
هاللی شکل نوک کانال به تصرف نیروهای قرارگاه کربال در 
آمد. نیروهای قرارگاه نجف نیز ضمن تصرف سومین موضع 
همچنین،  کردند.  پیشروی  مرزی  دژ  روی  هاللی شکل، 
قوای قرارگاه قدس حرکت خود را درشرق نهر دوعیجی 
آغاز کردند و ضمن پاک سازی مواضع هاللی شکل سوم و 
چهارم، به جاده شلمچه دست یافتند. بدین ترتیب، یگان های 
دو قرارگاه قدس و نجف موفق شدند اهداف مرحله اول 
عملیات را تأمین کنند. درادامه، یگان های قرارگاه قدس 
به منظور تصرف خط دشمن در مجاورت نهرجاسم به پیش 
رفتند، لیکن به  دلیل مقاومت نیروهای عراقی که تا صبح 
روز بعد ادامه داشت، مجبور شدند از خط نهر دوعیجی 
عقب نشینی کنند. ساعت 9 صبح فشار هوایی و بمباران 
خطوط عملیاتی عقبه های خودی با به کارگیری سالح های 
شیمیایی افزایش یافت و دشمن توانست نیروهای مستقر 
در محور کانال ماهی را عقب براند. در شب چهارم نیز طرح 
عملیات شب قبل مجدداً تکرار شد و همه یگان ها -  جز 
یک یگان که وارد بوارین شده بود - پس از انهدام نیرو و 
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درنهایت با روشن شدن هوا به خطوط پدافندی روز قبل 
خود بازگشتند تا برای آغاز مأموریت بعدی آماده شوند. 
درابتدای روز چهارم، پاتک دشمن به جزیره بوارین آغاز 
شد که با تالش نیروهای قرارگاه نجف این پاتک ناکام ماند. 
در محور قرارگاه کربال نیز برای حفظ مواضع جناح راست 
و تثبیت موقعیت در منطقه کانال پرورش ماهی، نیروهای 
این  به این ترتیب، پیشروی در  را رها کردند.  خودی آب 
محور متوقف شد و عملیات با دو هدف اصلی تصرف خط 
نهرجاسم و پاک سازی جزیره 
ازساعت  یافت.  ادامه  بوارین 
بامداد روز پنجم عملیات،   3
دشمن پاتک خود را در غرب 
و  شدیدترین  با  ماهی  کانال 
توپخانه  آتش  پرحجم ترین 
کرد  آغاز  جنگ  درطول 
 2/5 ازحدود  پس  نهایتاً  و 
ساعت فقط توانست دوموضع 
با  بگیرد.  را پس   هاللی شکل 
یگان های  شب،  رسیدن  فرا 
قرارگاه نجف مأموریت دیگری 
را با هدف تصرف کامل بوارین 
و  آغازکردند  دشمن  مقر  و 
موفق شدند فقط به هدف دوم 
دست  مقردشمن(  )تصرف 
یابند. در روزها و شب های بعد 
نیز رزمندگان طی درگیری های متعدد توانستند عالوه بر 
استقرار در شرق نهرجاسم، قسمتی از غرب این نهر را 
به عنوان سرپل به دست آورند. متقاباًل، دشمن درحالی که 
ارزشمند شرق  و زمین  را متحمل شده  بسیاری  تلفات 

نهرجاسم را از دست  داده بود، با ادامه عملیات در غرب 
این نهر و پذیرش تلفات بیشتر، سرانجام برای جلوگیری 
از پیشروی قوای نظامی سپاه پاسداران، تعداد زیادی از 
یگان های خود را وارد منطقه کرد. در این میان، باتوجه 
به مشکالت، موانع و کمبودهای موجود به نظر می رسید 
کانال  به  دستیابی  و  نهرجاسم  غرب  در  عملیات  تداوم 
زوجی  آسان نیست، بنابراین، درتاریخ ۱365/۱۱/7 مقرر 
برای   - عمل کننده  یگان های  به  دوهفته ای  مهلت  شد 
بازسازی و تجدید قوا - داده شود تا آمادگی الزم را برای 
ادامه عملیات بیابند .در شامگاه مورخ ۱365/۱2/3، مرحله 
تکمیلی عملیات آغاز شد و نیروها با پیشروی در محور 
نهر جاسم موفق شدند چهار  راه شلمچه را تصرف کنند. 
متقاباًل، دشمن نیز با فرا رسیدن صبح، عالوه بر انجام سهم 
وردپاتک - با استفاده ازسالح شیمیایی- خطوط خود را در 
این محور تقویت کرد. در ادامه عملیات، نیروهای خودی 
موفق شدند تا روز ۱365/۱2/۱3 ضمن پیشروی در غرب 
کانال ماهی و تصرف هاللی شکل سوم و نیز تسخیر یکی 
از مستحکم ترین قرارگاه های دشمن درمنطقه، نیروهای 

دشمن را منهدم کنند.6 

نتایجعملیاتکربالی5
عبور از موانع نفوذناپذیر دشمن در شرق بصره و حضور 
این  پی  در  که  یافت  اهمیت  چنان  شهر  این  درحومه 

عملیات نتایج زیر به دست آمد: 
درعملیات کربالی 5 یا درواقع شلمچه، عراق به شکست 
نظامی )ونه شکست عملیاتی( تن داد و درپی آن، بار دیگر 
موازنه نظامی و سیاسی همچون پس ازفتح خرمشهر به 
ضرر رژیم بعث و به نفع جمهوری اسالمی رقم خورد و 
رژیم عراق درآستانه شکست کامل درجنگ قرار گرفت، 

درعملیات کربالی 5 یا درواقع 
شلمچه، عراق به شکست نظامی 
)ونه شکست عملیاتی( تن داد و 
درپی آن، بار دیگر موازنه نظامی 
ازفتح  پس  همچون  و سیاسی 
خرمشهر به ضرر رژیم بعث و به 
نفع جمهوری اسالمی رقم خورد 
و رژیم عراق درآستانه شکست 
گرفت،  قــرار  درجنگ  کامل 
موقعیت سیاسی و نظامی عراق 
تضعیف شد و در نتیجه حمالت 
گسترده این کشــور به مراکز 
مسکونی  و  صنعتی  اقتصادی، 

ایران بار دیگر آغاز شد.
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موقعیت سیاسی و نظامی عراق تضعیف شد و درنتیجه 
حمالت گسترده این کشور به مراکز اقتصادی، صنعتی 
و مسکونی ایران بار دیگر آغاز شد. درواقع، شکسته شدن 
مستحکم ترین و پرمانع ترین و پیچیده ترین خطوط دفاعی 
دشمن در شلمچه و نزدیک شدن به ۱0 کیلومتری شهر 
بصره به عنوان دومین شهر مهم عراق و حضور در اطراف 
آن، سبب تغییر موازنه به سود قوای نظامی ایران شد. تغییر 
موازنه باعث شد تالش های بین المللی برای پایان دادن به 
جنگ افزایش یابد و سرانجام به تصویب قطعنامه 598 
در شورای امنیت سازمان ملل بینجامید که در آن برای 
اولین بار نظریات جمهوری اسالمی ایران تاحدودی لحاظ 
شده بود. امریکا پس ازتصویب قطعنامه 598 از استراتژی 
ادعای بی طرفی خارج شد و به مداخله مستقیم نظامی 
درجنگ عراق و ایران رو آورد و تالش کرد عالوه برکمک 
کارشناسی و دادن اطالعات بیشتر به عراق، درخلیج  فارس 
ایران مبادرت  با  نظامی  به درگیری  از عراق  به حمایت 
ورزد و در عرصه سیاسی و دیپلماتیک با تجمیع متحدان 
اروپایی و منطقه ای فشار بیشتری به ایران وارد آورد. بعد از 
انجام این عملیات بود که امریکا و متحدانش حضور نظامی 
خود را در خلیج  فارس افزایش دادند و یکی از هواپیماهای 
مسافربری ایران به وسیله ناوگان امریکا سرنگون شد. در 
رژیم  به دست  ایران  بی دفاع  ازحجاج  تعدادی  این حمله 

سعودی به شهادت رسیدند. 

آمارتلفاتخودیودشمن
آمار انهدام نیروی دشمن از شروع عملیات کربال 5 تا پس 

ازعملیات تکمیلی کربال 5 به شرح زیر است: 
انهدام 55 تیپ زرهی، مکانیزه، و ۱00 درصد نیروی 
مخصوص و پیاده 67 تیپ به میزان 50 درصد ) حدود 

30هزار کشته، حدود 70 هزار مجروح و اسارت 2650 نفر 
از نیروهای دشمن(؛ 

دستگاه  نفربر، ۱000  و  تانک  دستگاه  انهدام 870 
خودرو، ۱80 قبضه توپ صحرایی، ۱20 قبضه توپ ضد 
هوایی، 400 قبضه خمپاره انداز و تفنگ ۱06 میلی متری، 

45 فروند هواپیما و هفت فروندهلی کوپتر؛ 
نفربر، 200  به غنیمت درآمدن 230 دستگاه تانک و 
قبضه   ۱00 صحرایی،  توپ  قبضه   20 خودرو،  دستگاه 

توپ ضد هوایی، 250 قبضه 
 ۱06 تفنگ  و  خمپاره انداز 
دستگاه   ۱00 و  میلی متری 

مهندسی.7
شهدا،  آمار  دریارۀ 
مجروحان و مفقودان خودی 
اشاره  باید  عملیات  این  در 
کرد که از کل ضایعات انسانی 
یگان های سپاه در این عملیات 
تن   64479 بر  مشتمل  که 
شهید،  تن   765۱ می شد، 
53299 تن مجروح و 3529 
این  در  شدند.  مفقود  تن 

عملیات حسین خرازی فرمانده دالور و کم نظیر لشکر ۱4 
امام حسین)ع(که قباًل در عملیات خیبر و منطقه طالئیه 
دست راستش را در راه خداوند داده بود، اسماعیل دقایقی 
فرمانده لشکر بدر و نیز حجت االسالم  والمسلمین شیخ 
قرارگاه  در  امام  نمایندگی  دفتر  میثمی مسئول  عبداهلل 
خاتم االنبیا )ص( به شهادت رسیدند. در عملیات کربالی 5، 
30 فرمانده گردان و 33 معاون گردان شهید و 83 فرمانده 
سطح  در  شدند.  مجروح  گردان  معاون   ۱62 و  گردان 

خرازی  حسین  عملیات  این  در 
فرمانده دالور و کم نظیر لشکر 14 
امام حسین)ع( که قبالً در عملیات 
منطقه طالئیه دســت  و  خیبر 
راســتش را در راه خداوند داده 
بود، اســماعیل دقایقی فرمانده 
لشــکر بدر و نیز حجت االسالم 
والمسلمین شیخ عبداهلل میثمی 
امام در  نمایندگی  مسئول دفتر 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به شهادت

رسیدند.
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گروهان، 57 فرمانده و 8۱ معاون به شهادت رسیدند و 
249 فرمانده و 387 معاون دیگر نیز مجروح شدند. در 
سطح فرمانده دسته، ۱20 فرمانده شهید و 627 تن دیگر 
مجروح شده و همچنین از معاونان دسته 82 تن شهید و 
426 تن مجروح شدند. درمجموع، در این سطح )فرمانده 
تن  و ۱943  شهید  تن  دسته( 403  فرمانده  تا  گردان 
مجروح شدند. عالوه بر این، در بین مسئوالن واحدهای 
پشتیبانی کننده یگان های سپاه )واحد و قسمت( 92 تن 

مسئول و معاون شهید و 263 تن هم مجروح شدند.8 

جمعبندیارزیابینهایی
در  را  شلمچه  یادمان  در  روایتگری  مؤلفه های  اگر 
جغرافیایی  و  عمومی  وضعیت  تشریح  چون  مقوله هایی 
منطقه شلمچه، وقایع رخ داده در منطقه شلمچه از آغاز 
تا انتهای جنگ، موانع و پیچیدگی های منطقه شلمچه، 
عملیات های مهم کربالی 4 و 5، اشاره به سازمان رزم و 
استعداد خودی و دشمن در عملیات کربالی 5، توضیح 
نتایج عملیات و  به  مختصر دربارۀ شرح عملیات، اشاره 
ارائه آماری از تلفات خودی و دشمن قرار دهیم، روایت 
برادر سید کریم شریف سعدی در مؤلفه هایی چون تشریح 
منطقه و وقایع و عملیات های آن و همچنین در مؤلفه 
موانع و پیچیدگی های این منطقه تا حدودی موفق است 

و می توان گفت او توانسته است در این زمینه ها مطالبی 
مختصر و مفید را به مخاطبان خود بیان کند. باوجود این 
وقتی روایت راوی با مؤلفه های دیگر روایتگری در شلمچه 
مقایسه می شود، نتیجه ای که گرفته می شود این است که 
راوی در روایت خود به مباحثی مهم چون عملیات کربالی 
5، چگونگی و چرایی انجام آن، نتایج و دستاوردهای آن 
و تأثیر آن بر ادامه جنگ، هیچ اشاره ای خود نمی کند. به 
فرض که گفته شود زمان برای روایت کامل اندک بوده 
یا بیان این مطالب در تناسب با مخاطبانش نبوده است، 
ارائه ندادن اطالعات و آمار در روایت از ارزش آن می کاهد. 
راوی همچنین به جنبه معرفتی و معنوی در روایت خود 
توجهی نکرده و به موضوعاتی چون سبک زندگی و سیره 
شهدا، حماسه ها و جان فشانی ها و والیت مداری رزمندگان 
و عاشورایی جنگیدن آنها و توسلشان به ائمه معصومین، 
توصیه ها به نسل جوان و الگوبرداری آنها از سبک زندگی، 
ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان نپرداخته است. امید است 
که راوی عزیز و راویان زحمت کش و سخت کوش دیگر 
که وقت زیادی را در این راستا صرف می کنند و باوجود 
کمبود امکانات رفاهی در یادمان ها، رسالت پیام رسانی ایثار 
و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدا را به دوش می کشند، 
در روایت های خود، در حد توان به مؤلفه ها و مقوله های 

ذکرشده اشاره کنند.
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