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روایت محسن رضایی*  در مورد عملیات بیت المقدس

محمد محمدپور**

بزرگ عملیات آستانه در کشور اوضاع
آزادسازیخرمشهر

بنی صدر  خرمشهر،  آزادسازی   عملیات  آستانه  در 
به دلیل ارتباطش با مجاهدین خلق از ریاست جمهوری 
افزایش  به  عزل شد. در همین زمان مجاهدین خلق 
درگیری های خیابانی دامن  زدند و با بمب گذاری  و ترور 

باعث کشتن بسیاری از انقالبیون و مردم عادی  شدند. اما 
با مواجهه شدید نیروهای انقالبی و مردمی با این عوامل 
بحران ساز تاحدودی به اوضاع داخلی کشور سامان داده 
شد. با سامان یافتن اوضاع داخلی این فرصت فراهم شد 
تا با همکاری و هماهنگی ارتش نیروهای مردمی مجدداً 
به کار گرفته و با انجام یک سلسله عملیات  موفق شوند 

* . فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران دفاع مقدس و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام
** . پژوهشگر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در مصاحبه به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطالعات تاریخی، تالش می شود زوایای مختلف زندگی 
فرد ترسیم و وجود او در حیطه های گوناگون زندگی اش درک شود. درواقع، مصاحبه یکی از روش های 

دسترسی به ابعاد و زوایای کمتر شناخته شده فرد مصاحبه شونده در آن مقطع زمانی مورد نظر است. 
هدف از مصاحبه با سردار محسن رضایی - که به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس انجام شد- 
به عنوان یکی از پروژههای اصلی تاریخ شفاهی در عرصه دفاع مقدس، ثبت بخش هایی از تاریخ انقالب 

اسالمی، به ویژه دوران جنگ 8ساله عراق علیه ایران، از نگاه یک فرمانده عالی نظامی است. 
نوشته زیر، گزارش سردار رضایی از عملیات بیت المقدس در جلسات تاریخ شفاهی است. این گزارش 
به صورت موضوعی تهیه و تدوین شده است، زیرا در هر کدام از این جلسات غالباً دربارۀ محوری خاص و 
نیز مراحل عملیات و مباحثی اعم از آماده سازی، سازمان رزم، طرح مانور تا نتایج و دستاوردهای عملیات 

بحث می شود.

چکیده
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از سرزمین های اشغالی را پس  بخش های گسترده ای 
بگیرند. 

به موازات کسب پیروزی های بزرگ نظامی در نیمه 
دوم سال ۱360در عملیات های ثامن االئمه، طریق القدس 
و فتح المبین، موقعیت سیاسی نظامی کشور در سال 
ترورها  میزان  از  گرفت.   قرار  تازه  وضعیتی  در   ۱36۱
کاسته و در جبهه متحد مخالفان داخلی نظام شکاف 
ایجاد شده بود. از سوی دیگر، پیروزی های رو به گسترش 
نظامی ایران امیدهای آمریکا را دربارۀ جابه جایی قدرت 
در داخل کشور بر باد داد. عملیات فتح المبین* که یک 
هفته به طول انجامید، دستاوردها و نتایج فراوانی برای 

ایران به همراه داشت.
مانند  عواملی  نتیجه  در  نیز  عراق  ارتش  نیروهای   
تمام  برای  مأموریت  تعیین  و  وسیع  اهداف  انتخاب 
یگان هایش و در نهایت نداشتن نیروی احتیاط کارآمد، 
سازمان و کنترل فرماندهی خود را از دست داده بودند. 
آنها با وجود داشتن نیرو، تجهیزات و امکانات مناسب در 
مناطق مختلف عملیاتی، به علت استیصال روانی قادر به 
بهره گیری از استعداد موجود نبودند. به همین دلیل، در 
مواقع پاتک یا فرار می کردند یا تسلیم می شدند. در مجموع، 
تا قبل از عملیات بیت المقدس بخش زیادی از نیروها و 
تجهیزات ارتش عراق منهدم و بسیاری از نیروهایش اسیر 
و امکانات آنها نیز به غنیمت گرفته شد. عراق در آستانه 
عملیات بیت المقدس در معرض ازهم گسیختگی کامل قرار 
داشت. موضوعی که موجب نگرانی حکام بغداد و تشویش 

اذهان حامیان منطقه ای و جهانی او شده بود.

با   ۱36۱/۱/9 و  شد  آغاز   ۱36۱/۱/2 فتح المبین  عملیات   .*
و  شوش  دزفول،  )غرب  خوزستان  شمال غربی  منطقه  پاک سازی 

منطقه غرب کرخه( به اتمام رسید.

از سوی دیگر، مناسبات اعراب با اسرائیل و آمادگی 
اسرائیل برای تهاجم به جنوب لبنان وضعیت حساسی را 
در منطقه به وجود آورده بود. همه این عوامل در کنار هم 
سبب شده بود، طراحی و اجرای دقیق و نیز سرعت عمل 
برای انجام عملیات بیت المقدس بسیار تعیین کننده و 

سرنوشت ساز باشد. 
این نوشته، خالصه ای از مهم ترین مباحث مطرح شده 
در جلسات تاریخ شفاهی سردار محسن رضایی دربارۀ 
عملیات بیت المقدس و مباحث مرتبط با آن است. شایان 
ذکر است که فرماندهان قرارگاه های تابعه نیز ـ به تناسب 
موضوع در این جلسات شرکت کرده اند، ازجمله سردار 
غالمعلی رشید**، سردار احمد غالمپور***، سردار محمد 
باقری****، حسین عالئی***** و... که مباحث طرح شده 

آنها نیز در این گزارش لحاظ شده است. 

طراحیعملیاتبیتالمقدس
سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در 
مشکالت  و  عملیات  اهمیت  درخصوص  دوران جنگ 
موجود قبل از اجرای عملیات چنین می گوید: »طراحی 
عملیات بیت المقدس در میان عملیات های ایران، هم از 
نظر بزرگی و عظمت طرح و ]هم از نظر[ وسعت منطقه 
و اهداف درگیری و هم به علت کمبود امکانات و ضعف 
تاکتیکی ما دربرابر دشمن با عملیات های قبلی بسیار 
متفاوت بود. برخی امکان عبور ایران از استحکامات عراق 

** . معاون عملیات فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده سپاهی 
قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس

***. فرمانده قرارگاه قدس در عملیات بیت المقدس
پاسداران  مرکزی سپاه  قرارگاه  عملیات  اطالعات  معاون   .****

)خاتم  األنبیاء )ص((
*****. فرمانده قرارگاه دریایی نوح در دوران دفاع مقدس
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نوع خود  در  عملیات  درواقع،  ناممکن می دانستند.  را 
کم نظیر بود. به همین دلیل بود که بسیاری آن را عملیات 
سرنوشت می دانستند«. از نظر او مشکالت طرح مانور که 
باید حل می شدند عبارت بودند از: ۱. تالش اصلی کجا 
باید انجام شود، 2. مراحل عملیات چه و چگونه باشد؟ 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

الف-اهدافومأموریت
دوران  در  سپاه  کل  فرمانده  رضایی  محسن  سردار 
طرح ریزی  در  عملیات  این  اهداف  دربارۀ  دفاع مقدس 
اولیه می گوید »در عملیات اهدافی مشترک بین سپاه 
و ارتش وجود داشت، که غرب کارون و شرق شط العرب 
دربرمی گرفت«. او در ادامه می گوید: »دو نوع پیشنهاد 
هم دربارۀ تالش اصلی مطرح بود: ۱. جنوب خرمشهر و 
جاده اهواز خرمشهر به سمت پادگان حمید، 2. رودخانه 
کارون و عبور از آن و پیشروی سریع به سوی خرمشهر«. 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
رضایی دربارۀ طرح مانور این عملیات و اختالف نظر 
با ارتشی ها می گوید »نظر ارتش ابتدا این بود که جنوب 
خرمشهر تالش اصلی باشد. علت آن هم تجربه قبلی 
موفقیت نسبی عملیات نصر در هویزه بود. پیشنهاد دوم 
این بود که تالش اصلی روی کارون باشد و یک سوم قوا 
از نشوه و طالئیه و جفیر عمل کنند. تأکید ارتش این 
بود که عبور از کارون متکی به پل است و اگر ارتش 
عراق پل ها را بزند یا محاصره کند، چه؟ بنابراین، نباید 
به پل متکی بود و این همه امکانات را به زمین مناسب 
)جاده ها و...( متکی کنیم. سپاه نیز استدالل ارتش را 
در  عملیات  مشکل  می گفت  اما  می دانست،  درست 
جنوب اهواز متکی بودن به تک جبهه ای است و اینکه 

دشمن، مانور آن را می داند. ثانیاً اینکه از خط مقدم تا 
عمق خط خودی رده های پدافندی دارد که باید شکسته 
می شد، بنابراین حمله ما شکست می خورد«. )جلسه 

77؛ ۱393/6/3۱(
او ضمن بیان اینکه چندین جلسه طول کشید تا 
باشد،  کارون  از  عبور  در  اصلی  تمرکز  پذیرفت  ارتش 
حسن این کار را چنین دانست »دشمن مواضع پدافندی 
ندارد و ما می توانیم تا جاده آسفالت برویم. درحالی که در 
طرح ارتش درگیری از همان خط مقدم شروع می شد. 
ولی با این طرح ما نمی توانستیم دشمن را در منطقه 
حمید دور بزنیم و به سوی بصره پیشروی کنیم. قلب 
منطقه درست پشت جاده آسفالت و ایستگاه حسینیه 
قرار داشت و فاصله زیادی با کارون نداشت. اگر از شمال 
به جنوب حرکت می کردیم، این نقطه در دسترس نبود 
و برای رسیدن به آن باید زمان زیادی طی می شد«. 

)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

ب-چگونگیعبوروسرپلگیری
سردار رضایی دربارۀ سرپل گیری معتقد است »پس از 
گفت وگوهای زیاد، در نهایت ارتش پذیرفت قرارگاه فتح 
و قرارگاه نصر هرکدام سرپل های خود را بگیرند و عبور 
کنند. تأکید ارتش روی شناسایی بود، اما مسئله این 
بود که این کار وقت گیر بود و ما کمبود زمان داشتیم، 
همچنین اگر دشمن مانند عملیات فتح المبین همچنان 
در کرخه می ماند، چه؟ رضایی می گوید »من بحثی را 
دربارۀ میزان اهمیت سرپل مطرح کردم! شهید صیادی* 
گفت این حرف شدنی نیست و ما نابود می شویم. من 

*. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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دشمن  بگیریم  را  کوچکی  سرپل  اگر  اتفاقاً  نه  گفتم 
می کند.  درست  پدافندی  خط  و  می آید  ما  روبه روی 
]االن[ فاصله رودخانه تا جاده، خالی از پدافند دشمن 
است. اگر دشمن بعد از کارون روبه روی ما آرایش دفاعی 
 می گرفت، کار ما خیلی سخت می شد و در صورت عبور 

از کارون باید سریع تا جاده آسفالت پیش می رفت.«. 
)جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

در  طوالنی  بحث های  از  »پس  می گوید  رضایی 
نهایت فرماندهان سپاه هماهنگ شدند که ]اوالً[ این 
پیدا  عملیاتی  استقرار  سریع  ثانیاً  باشد،  سرپل وسیع 
فرماندهان  از  کنیم«.  شروع  را  عملیات  کنیم، سپس 
شرکت  جلسات  در  صیادی  شهید  فقط  نیز  ارتش 
تا  را  کارون  از  عبور  ادامه می دهد که »ما  او  می کرد. 
رسیدن به جاده آسفالت سرپل و پیشروی به سمت مرز 
را در مرحله دوم عملیات قرار دادیم. ما سرپل بزرگ 
را گرفتیم تا فرصت کافی برای حرکت به سمت بصره 
مشکل  او   )۱36۱/۱/۱7 )نوار 4909؛  باشیم«.  داشته 
طرح ارتش را تحلیل رفتن توان اصلی نیروها روی جاده 
آسفالت می دانست. درحالی که فرماندهان سپاه به عبور 
برق آسا از کارون و چسبیدن به جاده اهواز خرمشهر و 
سپس تالش برای عبور نیروها معتقد بودند. او ضمن 
بیان اینکه فرماندهان سپاه طرح را پیش بردند و تکمیل 
کردند و ارتش در روزهای آخر هماهنگ شد، می گوید 
»شهید باقری*، رشید** و رحیم*** در ابتدا موافق سرپل 
بزرگ نبودند و تاحدودی با ارتش موافق بودند، صیادی 

هم وقتی همگامی آنها را دید سکوت کرد«.

*. فرمانده قرارگاه نصر از سپاه پاسداران
**. فرمانده قرارگاه فتح از سپاه پاسداران

***. فرمانده عملیات جنوب از سپاه پاسداران

رضایی یکی از دالیل تأکید زیاد بر سرعت عمل در 
رسیدن به جاده آسفالت را وجود خاکریزی می دانست 
که عراق برای جلوگیری از نفوذ نیروهای اطالعاتی ایران 
در غرب کارون زده بود که از نظر او برای نیروهای خودی 
موهبت به شمار می رفت. احمد غالمپور**** در این زمینه 
معتقد است »در طرح ریزی عملیات، هدف آقای رضایی 
تصرف زمین دشمن بود. او بر تصرف حسینیه و فضاهای 
خالی از پدافند )به عنوان کلید منطقه( اصرار می کرد و 
این امر در انتخاب تالش اصلی و موفقیت نیروها بسیار 

مؤثر بود«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(

ج-طرحمانور
مانور  طرح  به  مربوط  مباحث  دربارۀ  رضایی  سردار 
می گوید »مانور پیشنهادی ما ]سپاه[ احاطه  یک طرفه 
و مانور پیشنهادی ارتش یک تک جبهه ای بود. شهید 
صیادی اصرار می کرد ما به هویزه و هور برویم و نیروها 
را به جفیر و طالئیه سرازیر کنیم. درحالی که این امر 
به  نمی توانستند  خودی  نیروهای  و  نبود  امکان پذیر 
کارون برسند. مانور ما مشکل پشتیبانی و لجستیک 
داشت، ولی مانور ارتش این مشکل را نداشت و عقبه 

قابل اتکایی داشت«. 
در  سپاه  فرماندهان  و  خود  اصرار  توجیه  در  او 
سرپل گیری سریع، عبور از کارون در همان شب اول و 
رسیدن به جاده آسفالت و محاسن این طرح می گوید 
»اگر به قلب منطقه می زدیم عراق با سه تهدید مواجه 
می شد: یکی ، امکان محاصره نیروهای عراق زیاد بود و 
هم زمان ]می توانستیم[ به سمت خرمشهر برویم و 40 

****. فرمانده قرارگاه قدس از سپاه پاسداران



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

113

50 هزار نفر اسیر بگیریم. دوم، مستقیم به سمت بصره 
برویم چون فاصله ما با خرمشهر و بصره مساوی بود و 
سوم، لشکرهای 5 و6 عراق را در شمال منطقه عملیات- 
روبه روی هویز- محاصره و کامل منهدم کنیم. ما وقتی 
نگاه  به وضعیت  و  را جای دشمن گذاشتیم  خودمان 
کردیم، دیدیم دشمن یکی دوتا از اهداف را رها خواهد 

کرد«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
رضایی دربارۀ تردید شهید صیادی به طرح سپاه 
که نگران بازگشت و پاتک لشکرهای 5 و6 عراق بود، 
می گوید »بعضی وقت ها علم و اطالعات در مواجهه با 
تشخیص و فهم قرار می گیرد. من گفتم قرارگاه فتح 
اگر رفت سمت مرز شما نگران تک دشمن از شمال به 
جنوب نباشید. به آقای غالمپور هم گفتم شما خودتان 
بنابراین، قرارگاه قدس  را به جفیر و طالئیه برسانید. 
و  بماند  آنجا  مأموریت داشت در صورت شکست هم 
درگیری را ادامه دهد«. غالمپور نیز در این باره می گوید: 
»آنها )نیروهای عراقی( به صورت مایل به سمت پاسگاه 
شهابی آمدند ، تعدادی از ادوات و تجهیزاتشان مانده بود 
که به یگان های ما می زدند«. حجت االسالم بشردوست 
نیز می گوید »لشکرهای 5 و6 به تیپ ثاراهلل زدند، اما این 

تیپ ایستادگی کرد و گرنه کار ناقص می شد«. 
از نظر رضایی در این عملیات، تدبیر خالقانه عالوه 
بر ایمان و شهادت طلبی -که از جمله عناصر مدیریت 
جهادی هستند- رسیدن به قلب منطقه یعنی حسینیه 
بود. او معتقد است »اینکه ما سرپل و مرحله اول عملیات 
را یکی کردیم ایده ای جالب بود. البته امکان وقوع فاجعه 
نیروها  که  بود  این  ما  تمام هم و غم  بنابراین،  بود.  هم 
به جاده آسفالت برسند )به عمق 25کیلومتر(. از نظر 
رضایی این طرح دو ویژگی داشت: ویژگی اول این طرح 

این بود که، باعث بالتکلیفی و تردید دشمن می شد که 
خواست ما بود. و ویژگی دوم این طرح، مانور آن بود که 
اگر بصره به دست ما نمی افتاد، به خرمشهر دست پیدا 

می کردیم«. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱(
معتقد  عملیات  مرحله بندی  دربارۀ  رضایی  سردار 
است »با عبور از جاده مرحله بندی عملیات نیز رعایت 
شد«. به تعبیر او شرایط عملیات آن را به نیروها تحمیل 
کرد. در این عملیات مرحله اول رسیدن تا جاده آسفالت 
و مرحله دوم رسیدن تا مرز )طول ۱2 ۱4 و وسعت 35 
40کیلومتر( بود. در مرحله سوم این سؤال مطرح شد 
که آیا به سمت بصره و تنومه برویم یا به سمت خرمشهر؟ 
این موضوع ابالغ شده بود که قرارگاه نصر خرمشهر را 
محاصره  کند، قرارگاه قدس به سمت نشوه برود و قرارگاه 
فتح به سمت تنومه. پیش بینی ما برای دو سه روز بود که 

هر مرحله یک هفته زمان می برد.
مانور  از طرح  تنومه  و  بصره  دربارۀ علل حذف  او 
می گوید »ما قبل از عملیات می خواستیم به سمت نشوه 
و تنومه برویم، ولی تعبیر امام که گفته بود، زیاد داخل 
خاک عراق نروید، باعث شد ما تنومه را 3 یا 4 روز قبل از 
عملیات از طرح عملیات حذف کنیم. ولی تا پشت کانال 
ماهی را برنامه ریزی کردیم که در صورت فتح خرمشهر 
آنجا را به عنوان سرپل بگیریم«. )جلسه 79؛ ۱393/9/3( 

 
د-سازمانرزم

رضایی ضمن بیان اینکه فرماندهان ارتش خیلی دیرتر 
به کلیت طرح مانور اعتقاد پیدا کردند، می گوید »پس 
از مباحث طرح مانور، بحث زیادی دربارۀ نحوه مدیریت 
و ادغام نیروها در بین فرماندهان درگرفت که تا سه چهار 
شب مانده به عملیات طول کشید و انتظار می رفت به 
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نتیجه مطلوب نرسد. شهید صیادی روی دو نکته تأکید 
ارتش و دوم حفظ روحیه  می کرد: یکی حفظ سازمان 
مقاومت  کارها  پیشروی  با  به تدریج  نیروها.  بسیجی 
نتیجه  این  به  نیز  ما  و  شد  شکسته  ارتش  فرماندهان 
رسیدیم که بگذاریم فرماندهان با هم کار کنند تا به فرمول 
بهتری برسند. در عمل یکسری مسائل نادیده گرفته شد، 

چون تداوم این مباحث ممکن بود به تفرقه منجر شود. 
قرارگاه های این عملیات عبارت بودند از: 

قرارگاه قدس: این قرارگاه 
عملیات  منطقه  شمال  از 
)از شرق هور تا جاده و رود 
کارون( وارد عمل می شد. با 
توجه با اینکه منطقه عموماً 
دچار آب گرفتگی بود، تمرکز 
این قرارگاه روی حمیدیه تا 
کور  کرخه  از  عبور  و  اهواز 
بود. از سپاه، احمد غالمپور 
جعفری*  محمدعلی  )که 
ارتش،  از  و  بود(  معاونش 
لطفی**  سیروس  سرهنگ 
مسئولیت قرارگاه را برعهده 
داشتند. یگان های تحت امر 
این قرارگاه عبارت بودند از: 
تیپ 3۱ عاشورا )سوسنگرد(، تیپ نور )به فرماندهی علی 
هاشمی در سمت چپ عاشورا(، لشکر 2۱ امام رضا)ع( 
مسئوالن  خادم الشریعه  و شهید  )که شهید چراغچی 

*. فرمانده کنونی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، معاون 
احمد غالمپور در عملیات بیت المقدس

**. فرمانده لشکر ۱6 زرهی قزوین 

آن بودند در چزابه(، تیپ اهواز به فرماندهی کاله کج و 
نیروهای لشکر ۱6 زرهی قزوین پایین تر از لشکر 2۱ امام 

رضا)ع( مستقر بودند. )جلسه 77؛ ۱393/6/3۱( 

2. قرارگاه فتح: این قرارگاه از جبهۀ میانی منطقه 
رشید  غالمعلی  سپاه،  از  می شد.  عمل  وارد  عملیات 
)که جعفر اسدی مسئول ستاد، محمد باقری مسئول 
اطالعات و اصغر کاظمی مسئول عملیات او بودند( و از 
ارتش، سرهنگ منفرد نیاکی با اتکای به لشکر 92 زرهی 
مسئولیت قرارگاه را برعهده داشتند. سه تیپ از سپاه با 
چهار تیپ از ارتش ادغام شده بود. براین اساس، قرارگاه 

فتح به چهار قرارگاه تقسیم شده بود:
ـ فتح ۱: تیپ ۱ لشکر 92 زرهی خوزستان )نیاکی( 

+ لشکر ۱4امام حسین)ع( )حسین خرازی(؛
ـ فتح 2: تیپ زرهی دزفول )مستقل با 30 تانک و 

احتیاط(؛ 
ـ فتح 3: تیپ 3 لشکر 92 زرهی خوزستان )بهرامی( 

+ تیپ 8 نجف اشرف )احمد کاظمی(؛
زرهی   37 تیپ  و  هوابرد   55 تیپ   :4 فتح  ـ 
شیراز + تیپ 25 کربال )مرتضی قربانی(. )جلسه 84؛ 

)۱393/۱۱/۱6

3. قرارگاه نصر: این قرارگاه مأموریت داشت از جبهه 
جنوبی منطقه عملیات وارد عمل شود. از سپاه حسن 
باقری و از ارتش سرهنگ حسنی سعدی با محوریت 
لشکر 2۱ حمزه سیدالشهدا مسئولیت قرارگاه را برعهده 
داشتند. یگان های تحت امر این قرارگاه عبارت بودند از: 
تیپ 22 بدر، تیپ خرمشهر، لشکر 27 محمد رسول اهلل، 

تیپ 7 ولیعصر، تیپ 46فتح. 

از نظر رضایی در این عملیات، 
تدبیر خالقانــه عالوه بر ایمان 
و شــهادت طلبی -که از جمله 
جهادی  مدیریــت  عناصــر 
هستند- رسیدن به قلب منطقه 
یعنی حســینیه بود. او معتقد 
است »اینکه ما سرپل و مرحله 
اول عملیــات را یکی کردیم 
امکان  البته  بود.  ایده ای جالب 
بنابراین،  بود.  هم  فاجعه  وقوع 
که  بود  ایــن  ما  تمام هم و غم 
نیروها به جاده آسفالت برسند 

)به عمق 25کیلومتر(
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اقداماتآمادهسازیوپشتیبانی
سردار رضایی بر این باور است که در این عملیات، رشد 
ستادهای پشتیبانی، مهندسی و توپخانه های ارتش و 
عملیات  از  بیشتر  بسیار  نیرو  اعزام  و  بهداری  و  سپاه 

فتح المبین بود.
شنود  و  مخابرات  دربارۀ  عالیی  حسین  سردار 
می گوید »ظرفیت های کلی سپاه در این عملیات تجلی 
پیدا کرد. در حوزه کارهای ستاد قرارگاه بحث شنود 
خیلی مهم بود. مسئول شنود قرارگاه آقای اسحاقی* بود 
که قبل و حین عملیات وضعیت دشمن را رصد می کرد. 
این شنود متوجه شدیم عراقی ها  برای مثال، ما طی 
واقعاً نفهمیده بودند که ما به سمت خرمشهر امکاناتی 
را منتقل کرده ایم. تصور من این بود که شنود به این 
امر کمک می کرد. سیستم مخابرات ما در این عملیات 
رشد زیادی کرد. از لوازم و امکاناتی مانند بی سیم برد 
بلند، تلفن افیکس و تلفن باسیم و ... استفاده کردیم. 
نشانه عدم درک عراق این بود که تماس آنها با همه جا 
برقرار بود و سیستم شنود افیکس ایران را نداشتند. آنها 
 UHF راکاال، بی سیم برد بلند و ،PRCRR بیشتر روی
حساسیت و تمرکز داشتند و بیشتر تجهیزات ارتش را 

رصد می کردند«. )جلسه 78؛ ۱393/7/7( 
رضایی بعضی از موارد را که در عملیات های قبل 
نیاز بود و در این عملیات وارد شد از جمله موفقیت های 
پشتیبانی عملیات می داند. برای مثال، یکی از ابتکارات 

*. رضایی دربارۀ سردار اسحاقی می گوید »سردار 
اسحاقی به زبان عربی تسلط داشت و فرماندهان عراقی را 

می شناخت. ما به دلیل اطالعاتی که به ما می رساند مرهون 
ایشان هستیم« )جلسه 83(. او صدای 2500 فرماندهان 

عراقی را می شناخت. 

سپاه در ستادهایش ایجاد معاونت تعاون بود. 
رضایی در این باره می گوید »از درون ستاد زرهی 
ما که در عملیات بیت المقدس توسعه پیدا کرد، بعداً 
نیروهای سه گانه سپاه بیرون آمد. احمد کاظمی یکی از 
نمونه هایی بود که ستاد نداشت و تیپ عملیاتی داشت 
و خودش وارد جنگ می شد. اگر ما سازماندهی سپاه 
می توانستیم  نه  نمی دادیم  توسعه  عملیات  پابه پای  را 
عملیات انجام دهیم نه پشتیبانی. تحمل جنگ طوالنی 

مورد  دو  تحقق  بدون  نیز 
قبلی میسر نبود. ما گفتیم 
گام  یک  عملیات،  گام  یک 
به قدری  سپاه  سازماندهی. 
که  یافت  گسترش  سریع 
ترسیدند  داخلی  نیروهای 
نکند سپاه می خواهد کودتا 
کند! برای این عملیات باید 
ستاد  و  تیپ  سازماندهی، 

توسعه پیدا می کردند . 
حسین عالیی نیز معتقد 
است »ستادی که در قرارگاه 
ازجایی  گرفت،  شکل  کربال 
ستاد  این  نمی گرفت.  الگو 
وسیع  امکاناتی  تدارکات 

در اختیار داشت و از عوامل اصلی توسعه سازمانی و 
ادوات  به نام  واحدی  ستاد  در  بود.  جدید  تشکیالت 
داشتیم که نیروها و لشکرها را سازماندهی می کرد که 
مانند آن در هیچ جایی حتی ارتش نبود. اینها به یگان ها 
می رفتند و امکانات آنها را فراهم می کردند. این امر به 
آنها سرعت عمل می داد«. احمد غالمپور نیز می گوید: 

شــهید صیادی روی دو نکته 
تأکیــد می کــرد: یکی حفظ 
حفظ  دوم  و  ارتش  ســازمان 
روحیه بسیجی نیروها. به تدریج 
با پیشــروی کارهــا مقاومت 
فرماندهان ارتش شکسته شد 
و ما نیز به این نتیجه رسیدیم 
که بگذاریــم فرماندهان با هم 
کار کنند تــا به فرمول بهتری 
برسند. در عمل یکسری مسائل 
نادیده گرفته شد، چون تداوم 
این مباحث ممکن بود به تفرقه 

منجر شود. 
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»از نظر ساختاری ستادها محدودیت خاصی نداشتند و 
در قالب ساختار و سازمان نمی گنجیدند. تلقی رضایی از 
ستاد عریض و طویل امکانات و تشکیالت گسترده نبود. 
افراد مسئولی بود که کارها را پیگیری می کردند. پیگیری 
آنها جزئی ترین امور را نیز شامل می شد. حداکثر امکانات 

آنها یک خودرو بود«. )جلسه 78: ۱393/7/7( 
سردار یعقوب زهدی دربارۀ سابقه توپخانه در سپاه به 
فعالیت های حسن تهرانی مقدم و حسن شفیع زاده اشاره 
می کند. تهرانی مقدم، مسئول ادوات تیپ 25 کربال در 
عملیات طریق القدس بود و به دلیل آشنایی که از زمان 
حصر آبادان با شفیع زاده داشت او را به همکاری دعوت 
کرد. رضایی می گوید »شهید حسن باقری، تهرانی مقدم 
از  از دریافت حکمی  او پس  را به رحیم معرفی کرد. 

رحیم صفوی مسئول تطبیق آتش ادوات سپاه شد«.
 سردار زهدی معتقد است او در عملیات فتح المبین 
دو نقش بازی می کرد: یکی، هماهنگی آتش توپخانه 
سپاه )اغلب خمپاره بود( و دیگری، هماهنگی توپخانه 
گروه  دو  ما  بیت المقدس  عملیات  در  ارتش.  و  سپاه 
توپخانه 22 و33 داشتیم و لشکرهای زرهی که تقریباً 
80 آتشبار می شد. درمجموع با ادوات لشکرهای ارتش 
افراد  90 آتشبار داشتیم. شهید ناهیدی نیز از جمله 
بانبوغ در زمینه توپخانه و مسئول توپخانه لشکر 27 
حضرت رسول)ص( بود که در والفجر مقدماتی شهید شد. 
تیپ شهید خرازی نیز یک گردان تانک داشت که بسیار 

فعال بود. 
سردار رضایی دربارۀ نقش توپخانه در این عملیات 
به  توپ  ارابه  بیت المقدس 50  عملیات  »در  می گوید 
غنائمی که قباًل گرفته بودیم، افزوده شد. عراق 29گردان 
همیشه  ما  بود.  وسیع  آتش  حجم  و  داشت  ]تانک[ 

به علت محدودیت گلوله به لحاظ قواعد کالسیک از عراق 
عقب تر بودیم. ُحسن عملیات بیت المقدس این بود که 
آتشبارهای سپاه وارد عرصه شدند و نقشی تعیین کننده  

در عملیات بازی کردند«. )جلسه 78: ۱393/7/7(
حسن بیگی* درباره نقش جهاد در عملیات می گوید 
»از عملیات بیت المقدس، شهید رضوی، جهاد را دارای 
یک سازمان رزمی کرد«. او که در ادامه منطقه عملیاتی 
فتح المبین فعالیت داشت درباره اقدامات جهاد در این 
مقطع می گوید: »جاده سازی، پرکردن آب گرفتگی بیاض 
و کار روی سمت راست جاده اهواز خرمشهر که باتالقی 
بود، انجام عملیات و کار را برای جهاد در آن امکان ناپذیر 
کرده بود. ایجاد تعمیرگاهی که هم به واحدهای جهاد 
می کرد،  خدمت رسانی  نظامی  واحدهای  به  هم  و 
اهواز  جاده  روی  ایجاد شده  بریدگی های  آماده سازی 
خرمشهر )500 متر(، احداث جاده از روبه روی پادگان 
حمید به سمت کارون برای برداشت آب در مرحله اول 
عملیات و... از جمله اقدامات جهاد بود«. )جلسه 78: 

)۱393/7/7
سردار رضایی دربارۀ نقش کلیدی و محدودیت ناپذیر 
شناسایی در عملیات می گوید »از گزارش های اطالعاتی 
استفاده  هم  محلی  افراد  و  ارتش  و  سپاه  مسئوالن 
می کردیم. اطالعات هر فرمانده به کار خود آن فرمانده 
می آمد. برای همین هنگام شناسایی من و رحیم و رشید 
همراه هم می رفتیم که در مباحث مان اطالعات متفاوت 
و ضد و نقیض ارائه ندهیم. همچنین، ما با شهید باقری 
به جبهه نیسان و اهواز رفتیم. پس از رسیدن به آنجا از 

*. از نیروهای جهاد استان سمنان که معاون شهید 
ساجدی )مسئول جهاد قرارگاه قدس( بود.
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منطقه طریق القدس باال رفتیم و بررسی کردیم که آیا 
می توانیم از کرخه عبور کنیم و اگر آنجا تالش اصلی 
انجام شد، می توانیم نیرو را عبور دهیم تا کرخۀ کور را 
به کمک آن برطرف کنیم یا خیر. در همین عملیات 
برای اولین بار جرقه عمل روی قسمتی از هور زده شد 
و دربارۀ ویژگی های آن بحث شد. در کرخه ما متوجه 
شدیم جنگ سختی داریم، چون پیچیدگی های زیادی 
مانند عبور از رودخانه و... در آنجا مطرح بود«. )جلسه 

 )۱393/9/3 :79
سردار احمد غالمپور، فرمانده سپاهی قرارگاه قدس 
در این عملیات نیز معتقد است »آقای رضایی با توجه 
مسیرهای  به دنبال  فتح المبین،  شناسایی  تجربه  به 
سهل الوصول برای بستن عقبه دشمن بود تا در صورت 
امکان جناحی از سمت هویزه برای این منظور در نظر 
گرفته شود و از غرب هویزه دشمن احاطه شود. عملیات 
را  فتح المبین  عملیات  پیچیدگی های  بیت المقدس 
نداشت. آقای رضایی از همان اول توجه ما را به مارد 
معطوف کرد و کمتر به شناسایی بیت المقدس آمد. او 
در ادامه می گوید »ما در هر عملیاتی سعی می کردیم 
مناطقی را برای عملیات بعدی در نظر بگیریم. ]عین 
از  بعد  بنابراین،  بود.  مهمی  جای  ما  برای  خوش[ 
فتح المبین می خواستیم عملیاتی را هم زمان در جایی 

دیگر انجام دهیم«. )جلسه 79: ۱393/9/3( 
غالمپور معتقد است از جمله دالیل تأکید بیش از 
حد فرمانده کل سپاه بر تسریع به کارگیری نیروها- عالوه 
بر تالش ارتش در ایجاد تأخیر که متأثر از تحوالت قبل 
از فتح المبین بود- امکان وجود حمله عراق به چزابه بود. 
رضایی با توجه به اهمیت آماده سازی نیروها در 
مسابقه با عراق می گوید »برای من فوق العاده مهم 

بود زودتر آماده شویم. از اول تا دهم اردیبهشت عراق 
به سرعت نیرو به منطقه می آورد. دو سه روز قبل از 
عملیات همه فرماندهان ]قرارگاه ها[ برای شروع حمله 
را آماده کردیم، چون عراق داشت گسترش پیدا 
می کرد و سرعت عمل ما مهم بود. عراق هرچه نیرو 
داشت در محورهای حسینیه، ایستگاه نود و کرخه نور 
یعنی شمال و غرب خرمشهر و پادگان حمید مستقر 
کرده بود. عمده قوای دشمن از سلمانیه شروع می شد 
و تا شمال خرمشهر 40-50 کیلومتری بین خرمشهر 
و بصره )محور قرارگاه نصر( ادامه می یافت. برای همین 
تالش ما این بود که همان شب اول خودمان را به 
نهر عرایض برسانیم. فرماندهان ارتش از جمله حسنی 
سعدی )فرمانده قرارگاه نصر( مخالف رفتن ما به سمت 

عرایض بودند«. 
رضایی پوشش هوایی منطقه را چنین شرح می دهد 
»پایگاه هوایی دزفول و امیدیه بیشتر می توانستند به ما 
کمک کنند و این غنیمت بود. ارتش هم در این عملیات 
مقابل عراق که  اما در  وارد عمل شد،  سازمان یافته تر 
روزانه 350 تا 400 سورتی داشت، سورتی های ما )60 
تا 70( کم و ناچیز بود. مشکل اصلی نیروی هوایی ما 

ضعف پدافند هوایی بود«. )جلسه 79: ۱393/9/3(

مشکالتعمدهعملیات
از نظر فرمانده سپاه وقت دوران جنگ، از جمله 
مشکالت و پیچیدگی های این عملیات آماده شدن 
و عمل کردن هم زمان قرارگاه ها در زمینه تکمیل 
شناسایی، سرعت و گستردگی و طراحی عملیات در 
قرارگاه ها و مهندسی منطقه بود. یکی از مشکالت 
عمده، ناهماهنگی بین ارتش و سپاه بود که به علت 
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حضور سریع عراق در منطقه، این امکان وجود داشت 
که عملیات از طریق معاونت اطالعات )معینیان( 
لو برود و نقشه عملیات تغییر کند. یکی دیگر از 
پیچیدگی ها ضرورت راستی آزمایی گزارش ها بود که 
به علت نبود انضباط تشکیالتی و در برخی موارد برای 
روحیه دادن به نیروها و... تشخیص دقیق صحت و سقم 

گزارش های آنها مشکل بود. 
فرمانده کل سپاه پاسداران مشکالت مهم عملیات 
را در دو موضوع خالصه 

می کند:
 ۱. بحث ادغام نیروها. 
رضایی در این زمینه 
می گوید »جلساتی در سه 
سطح داشتیم. درسطح 
نخست فرماندهان ارشد 
سپاه، در سطح دوم حضور 
برادر صیادی در جلسات 
فرماندهان ارشد سپاه و در 
سطح سوم فرماندهان دو 
نیرو حضور داشتند )که 
برای کاهش حساسیت 
ارتش، برادر رحیم را می فرستادیم(. بحث هایی مانند 
زمان عبور، ادغام نیروها و امکانات و فرماندهان از 
جمله مسائل پیچیده و طوالنی بود. در بحث زمان به 
این نتیجه رسیدیم که نیرو و امکانات را مخفیانه و 
طی 48ساعت به آن طرف بفرستیم؛ یعنی روبه روی 
سلمانیه و هالوپ و دارخوین؛ جایی که مستقر شدند«. 
)جلسه 79: ۱393/9/3( اصغر کاظمی دربارۀ ادغام 
نیروها معتقد است »از نظر ما ادغام یعنی شکل گیری 

و ادغام آنها از هر نظر. ما در این عملیات دو واحد 
نامتجانس را کنار هم گذاشته بودیم که واحدهای 
زرهی با پیاده ادغام شدنی نبودند. زرهی و پیاده عماًل 
دنبال پشتیبان بودند. بهتر است بگوییم مشترک عمل 

می کردیم«. )جلسه 84: ۱393/۱۱/6(
2. عبور از رودخانه. پس از اینکه ارتش پذیرفت 
تالش اصلی عبور از رودخانه باشد، قرار شد 
سرپل گیری از جنوب سیدعبود تا شمال خرمشهر به 
طول 60کیلومتر و عرض 25کیلومتر یکباره انجام گیرد 
و نیروها هم دو قسمت شدند: یک عده نیروهایی که 
بمانند و پاک سازی کنند. یک عده نیروهایی که بروند 

سمت جاده اهواز خرمشهر«.
به نظر او بحث ادعای ارتش در جهت فرمانده بودن 
در کل عملیات طوالنی شده بود. او در جلسه ای 
با صیادی تصمیم گرفت فرماندهان تیپ براساس 
شایستگی انتخاب شوند، فرمانده گردان ها از سپاه 
باشند. در سطح فرماندهان قرارگاه ها صیادی اصرار 
داشت لطفی و حسنی سعدی فرمانده باشند. ولی من 
گفتم من انتظار دارم فرماندهان نیروها را جلو بیاورند و 
ایشان هم مخالفتی نکرد. ما با فرماندهان سپاه دربارۀ 
نحوه تعامل صحبت کردیم و )جلسه :79 ۱393/9/3( 
توافق کردیم که در عین اینکه فرماندهی مشترک 
باشد، فرمانده سپاه جانشین فرمانده ارتش هم باشد. 

)جلسه 80: ۱393/9/۱0(

وضعیتنیروهایخودیوارتشعراق
سردار رضایی دربارۀ استعداد نیروهای خودی در این 
عملیات می گوید »از ارتش و سپاه 30 تیپ داشتیم. 
از ابتدا در منطقه سه قرارگاه و 25 تیپ داشتیم و بعداً 

جمله  از  است  معتقد  غالمپور 
دالیل تأکید بیش از حد فرمانده 
کل سپاه بر تسریع به کارگیری 
نیروها- عالوه بر تالش ارتش در 
ایجاد تأخیر که متأثر از تحوالت 
قبل از فتح المبین بود- امکان 
وجود حمله عراق به چزابه بود. 
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6 تیپ از منطقه فتح المبین آمدند که شدند 3۱ تیپ. 
روبه روی ما 40 تیپ نیرو )8 لشکر( وجود داشت. از نظر 
تجهیزات قابل مقایسه نبودیم. عراق در منطقه 5000 
تانک و نفربر داشت در حالی که ما ۱000 تانک و نفربر 
داشتیم. نکته اینکه تمام ادوات آنها در سنگر آماده بود، 
اما ما نتوانستیم تا پایان عملیات همه آنها را از اروند 
عبور دهیم. )جلسه 80: ۱393/9/۱0( آخرین حرکت 
عراق حضور یک ستون با بیش از 200 تانک به سمت 
ایستگاه 90 بود. روز هشتم اردیبهشت عماًل با حضور 
نیروها و امکانات مهندسی نیروها پل آماده شده بود 
و سرعت ما نیز بیشتر از عراقی ها. درحقیقت، در این 
عملیات سرعت عمل برای ما مهم تر از غافلگیری بود«. 

)جلسه :79 ۱393/9/3( 

شرحعملیاتبیتالمقدس
فرمانده کل سپاه دربارۀ اتفاقات روز عملیات و حال و 
هوای آن روز می گوید »در جلسه ای خصوصی که بعد از 
ظهر روز عملیات با صفوی و آیت اهلل مشکینی* برگزار 
کردیم، آخرین مراحل آماده سازی را تمام کردیم و شب 
دستور دادیم عملیات انجام شود. ما در این جلسه با توجه 
به تغییرات 72 ساعت آخر می خواستیم در صورت لزوم 
طرح مانور را عوض کنیم که در نهایت نیز به جمع بندی 
نرسیدیم و طرح قبلی را اجرا کردیم. ... با توجه به تغییر 
وضعیت دشمن خط حد آقای رشید را کمتر دیدیم و آن 
را تا ایستگاه 90 تقلیل دادیم. فرماندهان ]باقری و رشید[ 
با حرف ما دربارۀ انهدام نیروهای دشمن در همان شب 

نیروها چند جمله  تعجیل  به  توجه  با  آیت اهلل مشکینی   .*
قرآن  به  استخاره  که  کردند  اشاره  و  گفتند  روحیه بخش 

کرده اند که آیات آخر سوره زمر آمده و خوب است. 

که در اطراف جاده ]اهواز خرمشهر[ مستقر شده بودند، 
موافق نبودند. من و صیادی تصمیم گرفتیم خصوصی 
صحبت کنیم و به نیروها ابالغ کنیم. من این طور گفتم 
که ما سه حالت داریم: ۱. شب اول پشت جاده بمانیم، 2. 
برویم منهدم کنیم و برگردیم و 3. برویم و خرمشهر را تا 
عرایض احاطه کنیم. خواست ما بیشتر تأمین حالت سوم 
بود که اگر شرایط جاده امکان این را داد به سمت عرایض 
برویم. دشمن دید خوبی روی کارون نداشت و نیروها از 
بعدازظهر شروع به پیشروی کرده بودند. صیادی عبور از 
جاده را خطرناک قلمداد کرد ولی درنهایت قبول کرد. 
توکل مان باال بود، من گفتم چون ماه رجب است، اسم 
رمز "یا علی بن ابیطالب" را انتخاب کنیم. برادر صیادی، 
اعالم  برادران سپاه  به  ارتشیان گفت و من  به  را  رمز 
کردم. "بسم اهلل القاسم الجبارین، یا علی بن ابیطالب" اسم 
عملیات را هم "بیت المقدس" گذاشتیم و به صیادی 
هم گفتیم آن را ابالغ کند. بعد از صحبت با فرماندهان 
ساعت عملیات را هم 00:30 بامداد ۱36۱/2/۱۱ اعالم 

کردیم«. )جلسه 80: ۱393/9/۱0(
رضایی شرایط شب عملیات را چنین شرح می دهد 
»این عملیات از فکه تا خرمشهر )حدود 300 کیلومتر( 
ذهن ما را درگیر  کرد. از ابتدا تالش مان این بود که زودتر 
شروع کنیم. آنچه مهم تر بود این بود که عراق دیرتر 
متوجه خرمشهر شود؛ به همان اندزه که قرارگاه های 
برغازه  در  فجر  قرارگاه  داشتند،  اهمیت  فتح  و  قدس 
)ارتفاع ۱82( هم مهم بود. بنابراین، شب عملیات که 
می خواستم رمز را اعالم کنم احساس نگرانی از فکه تا 

خرمشهر موج می زد«. )جلسه :79 ۱393/9/3( 
او ضمن بیان وضعیت قرارگاه ها می گوید »قرارگاه 
قدس از نظر عقبه مشکل چندانی نداشت و باید از 
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بود  قرارگاه 48ساعت  این  می کرد.  عبور  کور  کرخه 
که در حالت آماده باش قرار داشت و بیشتر آتش ها 
نیز به سمت جبهه شمالی )هویزه، بستان، سوسنگرد( 
معطوف بودند. بیشتر اخبار از محور قرارگاه نصر بود. 
با اینکه آرامش این قرارگاه خوب بود، نگرانی من از 
غالمپور  سردار  می شد«.  بیشتر  باقری  سمت حسن 
الحاق  بیان کرد که دغدغه  رضایی در روز عملیات، 
به سمت  نصر  از  فرستادن قسمتی  نیز  و  نصر  و  فتح 
عرایض بود. به تیپ 22 بدر و 58 ذوالفقار مأموریت 
اصلی  بروند. شاید علت  عرایض  به سمت  بودند  داده 
نگرانی شما سمت چپ حسن و آن دو تیپ بود. عراق 
غرب  در  تیپ  دو  داشت،   90 ایستگاه  در  تیپ  سه 
ما  که  تدبیری  آنها.  سر  پشت  تیپ  یک  و  ایستگاه 
اندیشیدیم این بود که نیرویی از قرارگاه فتح تدارک 
دیده شود تا دست قرارگاه نصر را در صورت وجود 
و  داد  فردا ظهر همین مشکل رخ  بگیرد که  بحران 
 :80 )جلسه  کردیم«.  عملی  را  تدبیر  همان  هم  ما 

 )۱393/9/۱0
او درباره وضعیت روحی قرارگاه در شب عملیات 
بود  می گوید »وضعیت روحی آن زمان خیلی سخت 
و عادی نبود. مهم ترین دغدغه من مسئله زمان بود و 
بالعکس با گذشت هر دقیقه که به سختی سپری می شد، 
مرتب اطالعات می گرفتم و تغییرات و تقویت ها را دنبال 
می کردم. اضطراب عجیبی داشتم و وضعیت قرارگاه ها 
را جویا می شدم. خبرها همه نگران کننده بود. احساس 
به  وقتی  و...  می زند  جلو  ما  از  دارد  دشمن  می کردم 
طرح مانور نگاه می کردم بارقه هایی امیدبخش به قلبم 
ناآرامم  دشمن  اخبار  ولی  می شدم  آرام  و  می رسید 

می کرد«. )جلسه 80: ۱393/9/۱0(

 الف-مرحلهاولعملیات
فرمانده وقت سپاه پاسداران مرحله اول عملیات را چنین 
شرح می دهد »اولین مشکالت و فشارهای ما از ساعت 
با شروع  بود که  قرارگاه قدس  از سمت  دوم عملیات 
عملیات خاکریز اول را گرفت ولی نتوانست خاکریز دوم 
را بگیرد و به خاکریز اول برگشت. عراق باور نمی کرد 
تک اصلی از سمت دارخوین به سمت خرمشهر باشد. 
بنابراین در قرارگاه فتح و نصر ما مشکل آتش نداشتیم. 
مشکل رسیدن به جاده بود. وضعیت قرارگاه فتح بهتر 
بود. این قرارگاه با یک مشکل پیش بینی نشده مواجه 
شرق  در  عراقی ها  با  قرارگاه  این  درگیری  آن  و  شد 
اینکه بسیاری از گردان های تیپ  رودخانه بود. ضمن 
امام حسین)ع( جاده اهواز خرمشهر را گم کرده بودند که 
صبح خودشان را رساندند. بنابراین، این قرارگاه دیرتر از 
قرارگاه نصر به جاده رسید و توپخانه ش نیز دیر منتقل 
شد. محمد باقری، مسئول اطالعات قرارگاه فتح تماس 
گرفت و خبر درگیری را داد. عراقی ها شب گذشته با 
دوسه گردان عبور کرده و به شرق رودخانه آمده بودند. 
تقریباً ساعت های 09:30 الی ۱0:00 در قرارگاه فتح بین 
کیلومترهای 86 تا 96 شکافی ایجاد شد، با وجود این 
مستقر شد. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( یکی از مشکالت 
روز اول و دوم ما کمبود مهمات و تأخیر در رساندن 
آن بود، درحالی که عراقی ها در 3 تا 4کیلومتری انبار 
مهمات داشتند. )جلسه 80: ۱393/9/۱0( قرارگاه نصر 
تا عرایض  که مأموریت داشت به موازات قرارگاه فتح 
پیشروی و خرمشهر را کاماًل تصرف کند )جلسه 8۱(، 
به جاده  نرسیده  اینکه  یکی  پیدا کرد.  زیادی  مشکل 
آسفالت تعدادی از تانک های ما در باتالقی که خودمان 
ایجاد کرده بودیم فرو رفتند. دیگر اینکه تیپ 46 فجر 
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بود. تیپ 7  ایجاد کرده  ناهماهنگی  که تأخیر داشت 
ولیعصر)عج( هم از قرارگاه نصر نتوانست به جناح راست 
از چند طرف زیر  فتح ملحق شود. احمد متوسلیان* 
به علت  )جلسه 80: ۱393/9/۱0(  بود.  آتش  و  حمله 
مشکل عبور تانک ها که تا ساعت ۱0 شب هنوز عبور 
فجر  تیپ 46  زرهی  عساکره  اسحاق  با  بودند،  نکرده 
تماس گرفتم که عجله کند. متوسلیان ]به همراه رئوفی[ 
رفته بود و تیپ 6، لشکر 3 عراق را تقریباً منهدم کرده 
و  خرمشهر  )تیپ 22  او  چپ  سمت  درحالی که  بود، 
46فجر( که باید به آن ملحق می شد هنوز نیامده بودند. 
این حرکت توان حمله و پاتک دشمن را گرفت. احمد 
ابتکاری انجام داد و محسن وزوایی را که جزو ۱0 نفر 
اول تیپ بود با گروهی فرستاد تا کنار جاده سمت چپ 
را ترمیم کند که چون به صبح کشید، این نیروها در 
تیررس دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. به 
قول خودش 70 نفر شهید داد. تنها عامل مقاومت تیپ 
27 محمدرسول اهلل فرماندهش بود که بهترین عملکرد 
را داشت که دلیلش نیز شخصیت ویژه اش بود«. )جلسه 

)۱393/9/۱7 :8۱
»نکته مثبت این بود که هر دو لشکر از جاده عبور 
کرده و نیروهای دشمن )لشکر 3 زرهی( نتوانسته بودند 
آرایش مناسبی جلوی ما بگیرند. این وضعیت تا شب 

بیت المقدس  عملیات  از  پس  متوسلیان  جاویداالثر   .*
هیئتی  همراه  مأموریتی  در   ۱36۱ سال  خرداد  اواخر  در 
عالی رتبه دیپلماتیک از مسئوالن سیاسی نظامی ایران راهی 
بررسی  را  لبنان  مردم  به  مساعدت  راه های  تا  شد  سوریه 
کند. اما در ۱4 تیر ۱36۱، همراه اتومبیل هیئت نمایندگی 
دیپلماتیک ایران هنگام ورود توسط فاالنژ های سمیر جعجع 
متوقف و به نیروهایی اسرئیلی تحویل  داده و گروگان گرفته 

شدند.

کامل  را  خط  ما  که  سوم  روز  شروع  اردیبهشت   ۱2
کردیم ادامه داشت تا اینکه لشکر امام حسین به کمک 
لشکرهای فتح آمدند و رخنه را پر کردند«. )جلسه 82: 

)۱393/۱0/8
»به علت مشکالت قرارگاه نصر، جلسات فرماندهی 
قرارگاه کربال در این قرارگاه برگزار و روز سوم مشکالت 
برخالف حسنی  جلسه  این  در  شد.  قرارگاه حل  این 
تداوم  بر  باقری  می کرد،  تأکید  تثبیت  بر  که  سعدی 
نیز  هم زمان  می کرد.  تأکید  عرایض  به سمت  عملیات 
اینکه  بر  شنودی به دست شهید صیادی رسید مبنی 
عراق گفته عراقی ها روی ما آتش بریزند و عقب نشینی 
پاتک  و  عقب نشینی  امکان  که  دادم  تذکر  من  کنند. 
دشمن هست نیروها به تصور عقب نشینی فریب نخورند، 
ما نقطه حسینیه را به عنوان قلب منطقه در نظر گرفته 
بودیم. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( گفتیم امشب ]شب 
دوم[ قرارگاه فتح، تیپ های 8  نجف و ۱4 امام حسین)ع( 
به سمت پایین بیایند. روز دوم به علت خستگی نیروها 
نتوانستیم کاری کنیم، شب نیز عقبه ها را اصالح و وضع 

ثابتی پیدا کردیم«. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( 
محمد باقری، دربارۀ وضعیت قرارگاه فتح می گوید 
»قرارگاه فتح از همه جا خلوت تر بود. جناح راست ما تیپ 
25 کربال و سپس تیپ های ۱4 امام حسین)ع( و 8 نجف 
و 55 هوابرد و سه تیپ از لشکر92 مستقر بود. فعالیت 
به صورت  فروردین   ۱0 حدود  از  شناسایی  تیم های 
متمرکز آغاز شد. دشمن در سه چهار نقطه مقابل قرارگاه 
ما بین 50 الی 70 نفر نیرو داشت که یکی از آنها در 
کنار امامزاده سیدعبود بود که تقریباً ۱0کیلومتر با جاده 
فاصله داشت. ما هم بین ۱5 تا 23کیلومتر شناسایی 
داشتیم. شب سوم که قرار بود عملیات از سر گرفته 
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شود، رحیم با نیاکی با تندی صحبت  کرد و از نبود آتش 
توپخانه انتقاد کرد. از سمت شمال پاتکی به سمت جاده 
حسینیه به مرز انجام شد. شناسایی های قرارگاه قدس 
خیلی دشوارتر از شناسایی قرارگاه های دیگر بود. موانعی 
از قبیل میدان مین و آبگرفتگی های مقطعی و باتالق 
داشت. از قرارگاه نصر هم فقط نیروهایی که از رودخانه 
بروند.  شناسایی  برای  می توانستند  بودند  کرده  عبور 
مقابل قرارگاه قدس لشکرهای 5 و6 دشمن در غرب 
مقابل  تا  هور  کنار  و  هویزه 
جاده اهواز خرمشهر مستقر 
بودند؛ یعنی از مقابل هالوپ 
و فارسیات تا پادگان حمید. 
مقابل  و۱۱   3 لشکرهای 
دارخوین خرمشهر روبه روی 
قرارگاه نصر را پوشانده بودند.

ادامه  در  رضایی 
پیشروی  به  عراق  واکنش 
تحلیل  چنین  را  رزمندگان 
دیدن  با  »دشمن  می کند 
ایستگاه  به سمت  ما  حرکت 
اینکه  ترس  از  حسینیه- 
مبادا عقبه لشکرهای 5 و6 بسته شود- شروع به ایجاد 
موانع و استحکامات مرزی کرد. آنها احتمال نمی دادند 
با موانع و رده هایی که در شمال خرمشهر ایجاد شده 
بتوانیم  و...  جاده  رودخانه،  مانند  طبیعی  موانع  و  بود 
به سمت  آنها نیز عمدتاً  خرمشهر را بگیریم. پاتکه ای 
جاده آسفالت بود و با جهت های شمالی و شرقی برای 
محاصره نیروهایش تالش می کرد. تداوم عملیات بعد 
از رسیدن قرارگاه ما به سمت حسینیه و تقاطع جاده 

شلمچه با مرز، برای ما مبهم بود. تا اینکه در نهایت 
نیروهای لشکرهای 5 و6 از منطقه عقب نشینی کردند«. 

)جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( 
رضایی دربارۀ تدابیر فرماندهی در روز دوم و شب 
دادیم  انجام  الحاق  را  ۱0کیلومتر  ما  می گوید:  سوم 
و شکاف ها را پر کردیم و برخی از یگان ها را هم آزاد 
کردیم. در قرارگاه نصر تصمیم گرفتیم که فتح کاماًل 
به سمت پایین بیاید و چون تلفاتش کم بود لشکرهای 
27 و۱4 امام حسین)ع( را به حسن باقری بدهند تا در 
سمت عرایض عمل کند و به سمت مرز از جاده عبور 
کند. به خاطر حل مسئله سمت راست ما به سمت مرز 
)جاده حسینیه( فتح را مأمور حفظ و تأمین این قسمت 
کردیم. ارتش بر این عقیده بود که لشکرهای 5 و6 عراق 
پاتک خواهند کرد، درحالی که عقبه شان هدف تهدید 
واقع می شد.  عالوه بر این، تیپ های 2۱ امام رضا)ع( و 
امام سجاد)ع( )قرارگاه فجر در فکه( که عملیاتشان تمام 
شده بود و ارتفاعات ۱82 را از دست داده بودند برای 
تأمین جناح راست جاده شلمچه در نظر گرفتیم. گفتیم 
بقایی درگیری را ادامه دهد و فقط یک تیپ را به ما 
بدهد. تهدید عماره هدف مهمی بود و لشکرهای ۱و۱0 
زرهی عراق زمین گیر می شدند. روز سوم، تیپ هایی از 
لشکر 5 و6 به سمت طالئیه رفتند، عده ای می گفتند آنها 
می خواهند به ما پاتک کنند. ما 4 تیپ را برای تأمین 
چهارم  شب  کردیم.  آزاد  شلمچه  جاده  راست  جناح 
طرح مان برای ادامه عملیات به سمت مرز تقریباً آماده 
بود. )جلسه 8۱: ۱393/9/۱7( روز چهارم، اوج پاتکه ای 
دشمن بود که از صبح تا شب ادامه داشت. این رخنه 
تقریباً در کیلومترهای 80 الی 90 جاده اهواز خرمشهر 
بود و اوج فشار دشمن هم در همین نقطه بود. مشکل 

اصلی  تک  نمی کرد  باور  عراق 
به سمت  دارخوین  ســمت  از 
بنابراین در  باشــد.  خرمشهر 
قرارگاه فتح و نصر ما مشــکل 
آتش نداشتیم. مشکل رسیدن 

به جاده بود
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دیگر ما عبورنکردن توپخانه از رودخانه و نبود دیده بان 
در این نقطه بود. آتش مؤثر سالح های ما نهایتاً 200متر 
بود. با هماهنگی هایی که بین من و سرهنگ محمدزاده 
)نماینده شهید صیادی( انجام شد، آتش توپخانه تنظیم 
و از فشار روی نیروهای ما کاسته شد. یکی از عجایب 
این عملیات  این عملیات آسیب ندیدن پل های ما در 
با وجود نزدیکی به مرزهای بین المللی و بمباران های 

دشمن بود«. )جلسه 82: ۱393/۱0/8(
محسن رضایی ضمن تحلیل اتفاق های مهمی که 
در روز ۱3 و ۱4 اردیبهشت در جامعۀ جهانی رخ داد و 
فضای سیاسی داخل کشور را ملتهب کرده بود چنین 
اشاره می کند »در آن روزها اتفاقاتی در داخل و اوضاع 
جهانی رخ داد: یکی سقوط هواپیمای محمدبن یحیی، 
وزیر خارجه الجزایر توسط جنگنده های عراقی در حوالی 
ارومیه بود که بر اثر آن۱6 نفر کشته شدند. دوم، دستگیر 
و کشته شدن تعدادی از کادرهای مرکزی منافقین بود 
که از جمله عملیات های بسیار موفق ما و کار بزرگی بود 
و حادثه سوم، مواضع سوریه و مصر بود. مصر به سمت 
عراق متمایل شد و سوریه به سمت ایران آمد و خط لوله 
بانیاس را بست. این کار باعث شد صدام علیه حافظ اسد 
سخنرانی کند )جلسه 82(. هم زمان نیز خبر بدی به ما 
داده شد؛ اینکه هلیکوپتر 2۱4 ما که رفته بود جنازه وزیر 
خارجه الجزایر را پیدا کند به ترکیه پناهنده شده است. 
البته ما نگذاشتیم این خبر در میان رزمندگان پخش 
قرارگاه  وضعیت  روشن نبودن  نیز  دیگر  مسئله  شود. 
قدس بود که از زحماتش نتیجه نمی گرفت. به پیشنهاد 
غالمپور قرار شد تیپ بیت المقدس در کیلومتر 20 جاده 
وارد عمل شود. ما اصرار داشتیم قرارگاه قدس، تیپ های 
5 و6 عراق را مشغول نگه دارد تا فرصت اذیت نیروهای 

ما را در شمال نداشته باشد. اصرار داشتیم کل قرارگاه 
آزاد نشود، چون این دو لشکر عراق نیروهای عظیمی 
در روبه روی هویزه و حمید داشتند. سرانجام ما راضی 
شدیم تیپ 3۱ عاشورا به کمک قرارگاه نصر بیاید و اصل 

قرارگاه بماند«. )جلسه 82: ۱393/۱0/8(
»سنگین ترین حمله دشمن در روز ۱5 اردیبهشت 
عراق   9 لشکر  همکاری  با   33 تیپ های  شد،  انجام 
منطقه  به  بودند  افزایش  حال  در  که  نیرو  انبوهی  با 

 ۱6 روز  کرد.  حمله  و  آمد 
ما  نیروهای  اردیبهشت 
نصر[  و  فتح  ]قرارگاه های 
شدند.  عملیات  انجام  آماده 
در این روز ما پاتکی از عراق 
نداشتیم. برخی نیروهای ما 
تعویض و توپخانه نیز به غرب 

رودخانه منتقل شده بود.
دربارۀ  رضایی 
ادامه  برای  تصمیم گیری 
عملیات می گوید »نگرانی ما 
از تصمیم گیری بود. مشکل 
این بود که با عبور از جاده 

اهواز خرمشهر، یا باید به سمت مرز می رفتیم یا خرمشهر 
یا شمال. در هر صورت آسیب پذیر بودیم و عراق احتمال 
داشت از مرز عبور کند و به جاده برسد. مباحث زیادی 
مطرح شد. در نهایت تصمیم گرفتیم به مرز برویم. این 
تصمیم من بود خوشبختانه کسی مخالفت نکرد. مشکل 
این بود که قرارگاه فتح باید از امتداد جاده حسینیه 
به صورت مورب به سمت مرز می رفت و از سمت راست 
جاده  غرب  5کیلومتری  از  ما  نگرانی  می کرد.  پدافند 

به علت مشکالت قرارگاه نصر، 
جلسات فرماندهی قرارگاه کربال 
در این قرارگاه برگزار و روز سوم 
مشکالت این قرارگاه حل شد. 
در این جلسه برخالف حسنی 
تأکید  تثبیت  بر  که  ســعدی 
می کرد، باقری بر تداوم عملیات 

به سمت عرایض تأکید می کرد
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اهواز خرمشهر بود. برخی از فرماندهان ارتش و سپاه از 
جمله آقای معین وزیری، محمد زاده، موسوی قویدل و 
رشید نظرهای متفاوت و نگرانی هایی داشتند. پیچیدگی 
صحنه نبرد و اشکال های طرح مانور سبب اختالف نظر 
می شد. شب ۱5 اردیبهشت هم زمان کار بسیار خوبی 
انجام  انجام شد و قرارگاه قدس هم حمله ای  در فکه 
)جلسه 82:  داد«.  تشکیل  را  خوبی  مجموعه  که  داد 

 )۱393/۱0/8

ب-مرحلهدومعملیات
فرمانده سپاه پاسداران، مرحله دوم عملیات و اقدامات 
انجام شده را چنین شرح می دهد: »بعد از 7 شبانه روز از 
آغاز عملیات، مرحله دوم را شروع کردیم. نیروها با یک 
ساعت یا دو ساعت تأخیر به خط زدند. اولین یگان ما 
)مرتضی قربانی( ساعت 22:30 به خط زد]آخرین یگان 
هم احمد کاظمی بود[ و عملیات شروع شد. از نظر انهدام 
دشمن، انهدام وسیعی انجام گرفت. ما با عبور از جاده از 
سه طرف با دشمن درگیر می شدیم. وقتی حمله شروع 
شد، تقریباً ساعت ۱2 و ۱ بامداد شنود  گفت اینها تسلیم 
می شوند و فرمانده تیپ 3 دستور عقب نشینی داده است. 
شاید دلیل این عقب نشینی، دلهره و اضطراب عراقی ها 
از این بود که ما احتماالً به سمت بصره پیش می رفتیم. 
شنود ما مرتب گزارش می داد که عراقی ها فکر می کنند 
محاصره شده اند. روحیه رزمندگان به سبب خوشحالی 
مردم بسیار عجیب و وصف ناپذیر بود. نیروهای ما ساعت 
6 و7 صبح تقریباً به مرز رسیدند. بعداً مشخص شد که 
ما به دژ عراق چسبیده ایم. )جلسه 82: ۱393/۱0/8( 
شب ۱6 اردیبهشت وقتی تیپ های 8 نجف و ۱4 امام 
حسین)ع( روی جاده حسینیه رفتند و شکافی ایجاد شد 

و عقبه های دشمن نیز تهدید  شدند، دشمن احساس 
کرد ارتش او دچار فروپاشی شده است. چون لشکرهای 
5 و6 او روبه روی اهواز بودند، لشکر 3 هم مقابل خرمشهر 
قرار داشت و بصره هم بی دفاع بود. انهدامی که قرارگاه 
نصر انجام داد و حرکت منحنی وار قرارگاه فتح به سمت 
مرز و بعد به سمت پایین این احتمال را تقویت کرد که 
هدف ایران احتماالً بصره خواهد بود. فرمانده سپاه سوم 
با سرگردانی مواجه شد. آنها در نقطه ای ضربه خوردند 
که نقطه ثقل این سپاه بود. حرکت قرارگاه که به عقبه 

این یگان می خورد باعث این سرگردانی شده بود«.
رزم  اهمیت گسترش سازمان  به  اذعان  با  رضایی 
می گوید  خود  تفکر  در  گسترده  عملیات  انجام  برای 
»روزهای ۱3 یا ۱4 ]اردیبهشت[ ابالغ کردیم که تمام 
تبدیل  لشکر  به  باید  قرارگاه ها  امر[  تحت  ]یگان های 
شوند. ترس من از این بود که ما جنگ را تمام کنیم 
باعث  امر  این  و  باشیم  نکرده  سازماندهی  را  خود  اما 
شود ما را خانه نشین و سپاه را منحل کنند. در عملیات 
بیت المقدس ما احتمال می دادیم که با رسیدن به مرز 
یا فتح خرمشهر یا یک نقطه از خاک عراق امکان خاتمه 
جنگ وجود دارد. در زمان عملیات فتح المبین مباحثی 
دربارۀ گسترش سازمان رزم سپاه مطرح شد. اینکه سپاه 
با گسترش سازمان به فکر انجام کودتا است. این بحث را 
آقای منتظری پیش امام مطرح کرده بود«. )جلسه 82: 

 )۱393/۱0/8
او به اقدامات انجام شده برای گسترش سازمان رزم 
چنین اشاره می کند »کار دیگری که در حین عملیات 
انجام شد، سخنرانی برای مسئوالن اعزام نیرو و تالش 
برای سازمان نیروها- هر زمان که ممکن باشد- بود. 
مسئله دیگر اقدام قرارگاه فجر در محاصره دشمن بود 
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این محاصره  در  بود.  به دویرج عقب نشینی کرده  که 
فکه به دست قرارگاه فجر افتاد و 700 نفر از دشمن نیز 
اسیر شدند. حادثه بعدی عقب نشینی لشکرهای 5 و6 
از روبه روی اهواز بود، که از روز ۱7 اردیبهشت شروع 
شده بود. چون ما نیروی عملیاتی قوی مانند تیپ های 
دادن  با  و  فشار  بدون  نداشتیم،  حسین  امام  و  نجف 
تلفات حداقلی عقب نشستند وگرنه این لشکرها منهدم 
می شدند. لشکر ۱6 زرهی قزوین خیلی ضعیف عمل 
کرد. در صورت انهدام زرهی و تانک های این دو لشکر 
کار جنگ خیلی پیش می رفت، چون در این دو لشکر، 
عوامل اصلی عدم الفتح عملیات رمضان حضور داشتند«. 

)جلسه 82: ۱393/۱0/8(
که  بود  این  آمد  پیش  ما  برای  که  »مسئله ای 
عقب نشینی  و  است  فرار  درحال  عراق  نمی دانستیم 
می کند یا می خواهد مقاومت کند و این فقط یک فریب 
است. با اطالعاتی که اسحاقی به ما داد به فرماندهان 
عقب نشینی  حال  در  دشمن  گفتم:  سپاه(  و  )ارتش 
آن  پشت  که  است  عراق  و  ایران  مرزی  دژ  به سمت 
آرایش بگیرد و مقاومت کند. بنابراین، تا ساعت 8 و9 
دغدغه ما وضعیت نیروها و ]موقعیت شان نسبت به[ دژ 
بود. تالش کردیم خاکریز دوجداره ای در کنار ایستگاه 
حسینیه احداث شود. نگرانی سوم ما قرارگاه نصر بود 
که پدافند جنوبی منطقه به سمت خرمشهر و شلمچه 
را که عقبه نیروهای موجود عراق بود برعهده داشت. 
روز هفدهم، سخت ترین روز جنگ بود و درگیری ها از 
با جهت جنوب به  ظهر شروع شد. دشمن یک تیپ 
شمال از نهر عرایض و یک تیپ از شلمچه در امتداد 
خط مرزی راه انداخت و به خط زدند و تیپ حضرت 
رسول)ع( دوباره تحت بیشترین فشار قرار گرفت، یک 

گردانش محاصره شد و ساعت 3 و 4 زخمی شد ولی 
عقب نشینی نکرد. شدت آتش هلیکوپتر لشکر 3 دشمن 
به شدت زیاد بود. فاصله عراقی ها با تیپ حضرت رسول)ع( 
۱0کیلومتر بیشتر نبود. بنابراین، سعی کردند هرطور 
شده این تیپ را عقب بزنند حتی اگر خرمشهر از دست 
برود. با فرارسیدن شب، غباری منطقه را گرفت و ما 
تا حدودی توانستیم از مشکالت بکاهیم. ساعت ۱و2 
بامداد یک فرمانده تیپ عراقی را اسیر کردیم و اطالعات 
بسیار خوبی از او گرفتیم که به ما کمک زیادی کرد«. 

)جلسه 83: ۱393/۱0/۱5(
از ُکندی کار و درگیری ها  را  رضایی نگرانی خود 
چنین شرح می دهد »ساعت 9 ۱0 با دفتر امام تماس 
گرفتم و با آقای محمدعلی انصاری صحبت کردم و گفتم 
خدمت امام بفرمایید حدود ۱3کیلومتر پیشروی کردیم، 
بگویید برای ما دعا کنند. بعدازظهر آقای موسوی اردبیلی 
و سپس میرحسین موسوی تماس گرفتند و از اوضاع 
جبهه و وضعیت اسرا و مهمات پرسیدند. شب هفدهم، 
جبهه جنوبی قرارگاه نصر از جاده اهواز خرمشهر با جهت 
شرقی غربی تا شمال شلمچه را با کمک تیپ عاشورا و 
تیپ خرمشهر تقویت کردیم. صبح روز هجدهم دشمن 
شروع به عقب نشینی کرد. آقای غالمپور تماس گرفت 
که ما به ایستگاه حمید نزدیک شدیم، با این خبر خیال 
ما از سمت شمال راحت شد. روز هجدهم، پشت دژ 
مرزی عراق، قرارگاه قدس به قرارگاه فتح به هم وصل شد. 
قرارگاه نصر به علت آسیب دیدگی سه یا چهار روز طول 
کشید تا آماده شود. در همین زمان]دشمن[ در کوشک 
و طالئیه جلوی لشکرهای ما خاکریز زد. پاتکه ای دشمن 
در این روز آغاز شد. این پاتک ها به ما اجازه بازسازی 
نمی داد. به علت تعداد زیاد شهدا و مجروحان تیپ های 
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27 و 7 ولیعصر)عج(، پایین آمدن قرارگاه فجر از منطقه 
فتح المبین و شناسایی ها و آشنایی آنها با منطقه زمان 
بُرد. دشمن نیز پس از آنکه با عقب نشینی لشکرهای 
با آوردن  5 و6 مطمئن شد عقبه اش بسته نمی شود، 
نیروهایش پشت دژ مرزی، تقویت کانال ماهی و ایجاد 
موانع در مقابل بصره، بر حمله مجدد به خرمشهر تمرکز 

کرد«. )جلسه 83: ۱393/۱0/۱5( 
سردار اسحاقی دربارۀ وضعیت شنود در این عملیات 
می گوید »هنوز فتح المبین تمام نشده بود که آقامحسن 
پادگان  و  غالمپور  آقای  قسمت  بروید  شما  گفتند 
حمید )دارخوین( آمادگی بگیرید و از مقدورات جنگ 
الکترونیک ستاد مشترک ارتش استفاده کنید. ما قباًل 
در ارتفاعات سایت های جمع آوری اطالعات الکترونیک 
داشتیم. با افزایش توان فنی و امکانات )النه جاسوسی و 
سپاه( شروع به کار کردیم. ما هم روی شنود و هم روی 
ضد شنود کار کردیم. برای هر لشکر عراق یک کارشناس 
اختصاص دادیم که تمام تحرکات و جابه جایی های آن 
لشکر را پیگیری کند. ما اطالعات دشمن دربارۀ خودمان 
را می گرفتیم و می دادیم به قرارگاه های خودمان. در آغاز 
مرحله دوم عملیات )شب هجدهم( متوجه شدیم که 
فرمانده یکی از لشکرها به سپاه سوم گزارش کرده بود 
که ایرانی ها مانند سیل به سمت بصره تنومه و در نهایت 
بغداد در حرکت هستند. شایعه آنقدر کارساز بود که 
آنها از رودخانه عقب نشینی کردند. صدام همان روز برای 
خنثی کردن این شایعه به خرمشهر آمد و در شهرک 
و  مین گذاری  ضمن  عراق  کرد.  مصاحبه  ولیعصر)عج( 
اتصال خانه ها با تونل به همدیگر قصد داشت، در صورت 
هجوم کل منطقه به ویژه منطقه لشکرهای ۱۱ و 9 و 
7 )از خرمشهر تات پل نو( را شیمیایی کند. آن طرف 

شط العرب هم جوخه های اعدام گذاشته بود.
رضایی می گوید »مهم ترین خبری که اسحاقی به 
من داد، خبر روز ۱7 اردیبهشت درباره محاصره تیپ ۱2 
بود که دربرابر مرتضی قربانی درحال انهدام بود«. )جلسه 

)۱393/۱0/۱5 :83

ج-مرحلهسومعملیات
مرحله سوم عملیات بیت المقدس در ساعات پایانی ۱9 
اردیبهشت آغاز شد و تا 3 بعداز ظهر ادامه یافت. طی 

این زمان ۱3کیلومتر پیشروی انجام گرفت. 
سردار رضایی در توضیح زمین منطقه این مرحله از 
عملیات می گوید »زمین مربوط به مراحل سوم و چهارم 
کاماًل متفاوت بود. از کانال عرایض که یک کانال آبی بود 
به سمت پایین )جاده خرمشهر( زمین عوض شد و چون 
شناخت درستی از آن نداشتیم، برای حل این مشکل 
جلسات متعددی برگزار کردیم. مراحل سوم و چهارم 
مراحل آزادسازی خرمشهر بود. برای قرارگاه ها از تقاطع 
جاده با ایستگاه حسینیه تا مرز شلمچه و به سمت پایین 
طرح قرار دادیم و با اعالن اینکه عقب نشینی لشکرهای 5 
و6 طبق طرح قبلی صدام بوده حالت خوشبینی نیروهای 
خودی که احتماالً بقیه نیروها هم عقب خواهند نشست، 

از بین بردیم«. )جلسه 85: ۱393/۱۱/۱3(
سردار رضایی ضمن اشاره به حضور شهید صیادی 
به  ورود  دربارۀ  بحث  و  دفاع  عالی  شورای  جلسه  در 
خاک عراق چنین تحلیل می کند »بعدازظهر با احمدآقا 
صحبت کردم و موضوع شرکت صیادی در جلسه شورای 
عالی دفاع و مسئله ورود به خاک عراق را مطرح کردم 
که نظر شما چیست؟ ایشان هم گفتند که نظر امام 
مثبت است و تا هرجا صالح دانستید در این قضیه ورود 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال شانزدهم    شماره شصت و یکم    زمستان ۱397

127

کنید. هدف آقایان این بود که از بُعد تاکتیکی ما در 
اثنای عملیات و قبل از آزادسازی خرمشهر وارد شویم 
]و بصره را بگیریم.[ بنابراین، تصمیم گرفتیم با توجه 
به عقب نشینی لشکرهای 5 و6 عراق، سریع تر به سمت 
مانع  و  بگیریم  را  مرزی  مواضع  تا  کنیم  حرکت  مرز 
رسیدن عراق به دژهای مرزی شویم. همچنین با توجه 
به عقب نشینی بدون تلفات این دو لشکر، می خواستیم از 

لشکرهای ۱۱ و 3 عراق انهدام و تلفات بگیریم. 
سردار رشید نیز وضعیت زمین مقابل قرارگاهش را 
چنین شرح می دهد »منطقه ما چون عوارض طبیعی 
نداشت، مختصات جغرافیایی را به عنوان نقاط عزیمت در 
نظر گرفتیم. بنابراین، نیروهای ما به حسینیه )ایستگاه 
80( رفته بودند. یگان های تحت امر ما تقریبا30ًکیلومتر 
)از کیلومتر 60 95( را پوشش می دادند. دشمن تالش 
و  گرمدشت(  )ایستگاه  ما  جنوب  جناح  از  می کرد 
رخنه ای که در جاده ایجاد کرده بود وارد شود. اطالعات 
شناسایی ها و عکس های هوایی حکایت از آن می کرد 
عراق نیرویی درحدود 2لشکر )7تیپ( نیرو وارد منطقه 
کرده بود، بنابراین انهدام نیرو در دستور کار قرار گرفت. 
از یگان های ما حسین خرازی و مرتضی قربانی هرکدام 
2کیلومتر خط داشتند، ولی احمد کاظمی ۱3کیلومتر از 
حسینیه خط گرفته بود و از این موضوع ناراحت بود و 
گله می کرد. تیپ های زرهی ارتش دنبال پشتیبان بودند. 
ارتش هم آتش کمی روی منطقه داشت و این امر باعث 
شد من با آقای نیاکی تندی کنم. نیرویی که در اینجا 
گذاشته بود، 9گردان )معادل یک لشکر( و به گفته اسرا 
به العمود معروف بودند. در روزهای ۱3و۱5 اردیبهشت 
3بار )در هر روز( به ما پاتک شد که دفع شدند«. )جلسه 

)۱393/۱۱/6 :84

رضایی دربارۀ مشکالت موجود در مسیر آزادسازی 
خرمشهر می گوید »با آغاز مرحله دوم، تیپ 22 خرمشهر 
و تیپ 46 فجر را گفتیم بروند پایین به سمت خرمشهر 
که متوجه شدیم با دو تیپ نمی توانیم کاری از پیش 
ببریم. اصرار ما به مرتضی قربانی این بود که از نیرویی 
که مقابل ایستگاه حسینیه از عراق هست، انهدام بگیرد. 
نیروهای نصر2 )متوسلیان( به اشتباه دژ ایران را به جای 
دژ مرزی عراق گرفته بودند]بین این دو دژ 2.5کیلومتر 
برایش  و  برد  بهره  این موضوع  از  عراق  و  بود[  فاصله 
مزاحمت ایجاد کرد. روز ۱8 اردیبهشت که من با احمد 
کاظمی صحبت کردم به او گفتم به سمت جنوب خاکریز 
بزند. احمد کاظمی توانست 300 الی 400متر خاکریز 
بزند و با انهدام ۱0 تا ۱5 تانک ارتش عراق از شدت 
پاتک دشمن بکاهد. قبل از شروع مرحله سوم، در روز 
۱9 اردیبهشت نگرانی ما وضعیت قرارگاه نصر بود. از 
عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه )مثل کانال ماهی( 
اطالعات ناقصی داشتیم. با شروع مرحله سوم نیروهای 
مرتضی قربانی و سرهنگ عبادت را که حدود 20گردان 
بود  نگرفته  قرار  پاتک  نیرو داشت و خیلی هم هدف 
به سمت شلمچه بردیم و نیروهای شهید خادم الشریعه و 
چراغچی را به جای قبلی آنها برگرداندیم«. )جلسه 84: 

 )۱393/۱۱/6
رضایی، طوالنی شدن مرحله سوم و چهارم عملیات 
را چنین استدالل می کند »دالیل زیادی وجود داشت؛ 
نخست، آشنانبودن با زمین )از پل نو به سمت مرز( که 
ورود ما به شلمچه و اروند را در مرحله سوم دچار مشکل 
کرد. تصور ما ساده بود، یعنی تدبیر ما در گذاشتن مرتضی 
قربانی و سرهنگ عبادت برای حرکت به سمت اروند و 
گرفتن شهر خین از اشراف نداشتن ما به موضوع حکایت 
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می کرد. دوم، فشردگی دشمن در منطقه شلمچه بود. 
سوم، کانال ها و عوارض طبیعی از روی نقشه مشخص 
نبودند و شناخت درستی از منطقه و زمین نداشتیم. 
چهارم، روشن نبودن میادین مین در مرحله سوم بود. 
دشمن مستقل از مناطق روبه روی اهواز و هویزه برای 
نگهداری خرمشهر موانع، استحکامات و آرایش خاصی 
گرفته بود. در شمال خرمشهر از موانع، سیل بند و مواضع 
خرمشهر  سقوط  از  جلوگیری  برای  محکم  پدافندی 
استفاده کرده بود. از ۱9 اردیبهشت بر اساس اطالعاتی 
که از اسرای عراقی گرفتیم متوجه شدیم عراق قصد دارد 
به حسینیه کوشک و طالئیه حمله گسترده ای کند. بین 
من و رحیم و رشید و صیادی به دلیل نگرانی از حمله 
از  من  تحلیل  گرفت.  در  بحث هایی  دشمن  احتمالی 
عقب نشینی لشکر 5 و6 دشمن این بود که دشمن دچار 
اشتباه شده و ممکن است بخواهد اشتباهش را جبران 
آزادکردن  برای  کند. وقتی معلوم شد عملیات جدید 
خرمشهر است، آماده سازی و تجدید سازمان نیروهای 
ما مشکل ایجاد می کرد. آنها از مشکالت زیادی مانند 
بهداری، آتش، بی سیم، پراکندگی نیروها و قرارگاه ها و... 

رنج می بردند. )جلسه 84: ۱393/۱۱/6(
در مرحله سوم، روز 24 اردیبهشت دشمن به پاسگاه 
شهابی در شمال طالئیه به نیروهای شهید علی هاشمی 
و تیپ 3 لشکر ۱6 قزوین حمله کرد و ما ترسیدیم 

به سمت پادگان حمید نیاید. 
احمد غالمپور نیز با بیان اینکه عراق پاتک منسجم 
و همه جانبه ای علیه ما نداشت، دربارۀ مشکالت قرارگاه 
قدس می گوید »ایجاد خاکریز ابرویی در کوشک و درگیری 
از لشکر 5  با قاسم سلیمانی که فشار زیادی را  دشمن 

زرهی عراق تحمل می کرد، از مشکالت دیگر ما بود«. 

محسن رضایی مرحله سوم عملیات را چنین بیان 
می کند »در ساعت مقرر همه واحدها به خط زدند. اولین 
واحدها لشکر ۱4 و لشکر 8 بودند که وارد عمل شدند. قرار 
بود فتح۱ و فتح3 از مرز عبور کنند و ضمن انهدام سنگین 
نیروهای عراقی به پشت مرز برگردند. نصر2 )متوسلیان( 
و نصر3 به مرز رسیدند و دشمن را منهدم کردند و به 
پشت دژ مرزی برگشتند، ولی نصر7 )مرتضی قربانی( 
به علت آشنایی کمتر با منطقه با میدان مین مواجه شد 
و نیروهای زیادی از یگانش منهدم شد و خط را از دست 
داد. احمد هم دیر به خط زد و بین او و شریعتی شکافی 
ایجاد شد که شب بعد آن را پر کردند. نصر5 و نصر6 
به علت تراکم نیروی دشمن نتوانستند جلو بروند. تیپ 6 
زرهی عراق پاتک کرد و شکاف بین شریعتی و متوسلیان 
را بیشتر کرد. عملیات تا ظهر 2۱ اردیبهشت ادامه داشت 
و ما توانستیم در این عملیات ۱3کیلومتر را از مرز تأمین 
کنیم و با 5کیلومتر قبلی ۱8کیلومتر را از مرز در اختیار 
بگیریم. در پایان این مرحله توان نیروهای خودی تحلیل 
رفته بود و نیروهای دشمن فشرده و انبوه در منطقه آمده 
بودند. نتیجه مرحله سوم، تأمین جاده خرمشهر شلمچه و 

محاصره دشمن در خرمشهر بود«.
رضایی مشکالت این مرحله را چنین بیان کرد »ما 
مشکل کادر و سازماندهی نیرو داشتیم، اکثر یگان های ما 
با وجود اینکه تیپ بودند، دو گردان بیشتر نمی توانستند 
بازشدن جاده شلمچه در روز ۱9  با  بیاورند.  پای کار 
اردیبهشت مشکالت تدارکات و پشتیبانی ما بروز کرد. 
مجدد  حمله  بر  مبنی  بحث هایی  طرح  دیگر  مسئله 
دشمن در محورهای خط لشکر 5 و6 بود که عقب رفته 
بودند. نظر شهید صیادی در روز 2۱ اردیبهشت این بود 
که خرمشهر را رها کنیم -چون در هر صورت عراق از 
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خرمشهر عقب خواهد نشست- و مستقیم برویم سمت 
بصره. ایشان معتقد بودند قرارگاه قدس را باریک تر و فتح 
را آزاد کنیم و ببریم سمت بصره و نشوه! شاید این نظر 
پیامد مداخالت سیاسیون و از جمله آقای هاشمی در 
جلسه شورای عالی دفاع بود، که هدفشان حمله به بصره 
و تنومه بود. این مداخالت بعد از آزادی خرمشهر موجب 
شد شکاف ها و اختالف دیدگاه های ما در عملیات های 
بعدی افزایش یابد. صیادی، از نظر نظامی هم روشن 
نمی کرد که قرارگاه فتح در صورت آزاد شدن تا کجا باید 
برود؟ در بحث مشخص شد که باید تا 40کیلومتر پیش 
برود، اما چون من با کل بحث مشکل داشتم مانع ادامه 
بحث شدم. مباحث صیادی بعضی از فرماندهان سپاه 
مثل قاسم و حسین خرازی را تحت تأثیر قرار داد و 
آنها برای انهدام نیروهای عراق پیشقدم شدند. رشید 
نیز با او مخالفت کرد. این مباحث در روزهای 2۱ و 22 
اردیبهشت ادامه داشت و روز 24 و 25 و 26 دشمن 
حمله کرد. صیادی بعد از این حمله به پاسگاه شهابی 
و طالئیه رفت. تیپ ۱6 زرهی )لطفی( و تیپ نور)علی 
عراقی ها  و  بودند  مستقر  کوشک  پیچ  در  هاشمی( 
حمله کردند و ده کیلومتر جلو آمدند و از ما انهدامی 
و اسیر گرفتند. من گفتم مشکل ما روبه روی کوشک تا 
روبه روی پادگان حمید است که باید نگهداریم. صیادی 
می خواست به علت قصور فرمانده لشکر ۱6 جای خود 
)با  اولین بار  برای  من  که  کند  عوض  لشکر 92  با  را 
توجه به زمین منطقه که خالی از عوارض بود و میدان 
باید  آنها بگو  به  او گفتم  به  و... نداشت(  مین و معبر 
عملیات کنند. او ناراحت شد و گفت لشکر 92 درحال 
بازسازی است و نیروی پیاده ندارد و فقط به درد پدافند 

می خورد«. )جلسه 85: ۱393/۱۱/۱3(

مرحلهچهارمعملیات
سردار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در 
آمادگی  زمینه  در  الزم  اقدامات  دربارۀ  جنگ  دوران 
»روز  می گوید  عملیات  چهارم  مرحله  برای  توپخانه 
26 اردیبهشت که روز شروع مرحله چهارم بود، حسن 
تهرانی مقدم را خواستم و از وضعیت آتشبارها و توپها 
پرسیدم و دو نکته گفتم؛ یکی تأکید بر جدیت در امر 
دیدبانی و کنترل دشمن، ]نکته دیگر[ اینکه مدیریت 
آتش ارتش با ما باشد. در همین روز با سردار رشید و 
شهید باقری نشستیم و یک طرح مانور طراحی کردیم 
اهواز  نصر سمت چپ جاده  قرارگاه  آن  اساس  بر  که 
او سپس دربارۀ وضعیت  را پاک سازی کند.  خرمشهر 
اولین  در  اردیبهشت   27 روز  در  قرارگاه ها  آمادگی 
جلسه نیاکی گزارش داد که تیپ های ۱7 و خرمشهر 
به او ملحق شده اند و رشید نیز گزارش داد که تیپ های 
۱4 و 8 که پس از مرحله سوم در کوت سواری مانده 
داریم و شناسایی هایی  آمادگی خوبی  آمده اند.  بودند، 
مانند عبور  ابهاماتی  و  انجام دادیم ولی مشکالت  هم 
از خین هست. حسن باقری هم دربارۀ وضعیت خود 
گفت یک خاکریز در منطقه دارد و در شلمچه به یک 
میدان مین 500متری برخورد کرده است. به صیادی 
هم گفتیم همین خط حدها را ادامه دهند«. )جلسه 86: 

)۱393/۱۱/27
روز  در  فرماندهان  پیشنهادهای  دربارۀ  رضایی 
28 اردیبهشت می گوید »سه پیشنهاد داده شد، یکی 
پیشنهاد رشید که از غرب مرز در داخل خاک عراق 
از شمال به جنوب عمل کنیم که شهید باقری با آن 
مخالف بود. پیشنهاد دوم، پیشنهاد حسن باقری بود که 
می گفت در محور عرایض باید عمل کنیم که حسنی 
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سعدی و صیادی با او موافق بودند ولی در جزئیات با 
هم اختالف داشتند. و پیشنهاد سوم، پیشنهاد سرهنگ 
محمدزاده بود که ما در خرمشهر تک فریب انجام دهیم 
بقایی  انجام دهیم، که  و در جایی دیگر تالش اصلی 

مخالف بود، چون نظرش روی شهر بود. 
سردار رضایی با اشاره به نزدیکی دیدگاه های ارتش 
و سپاه در این مرحله، استدالل ارتش را دربارۀ اینکه 
»اینجا منطقه تنگ است و این همه نیرو را نمی شود به 
منطقه برد« موجب مشارکت 
نیرو  حیث  از  آنها  کمتر 
دانست. او می گوید »در ادامه 
از ساعت 23:00 الی 02:30 
بامداد 29 اردیبهشت جلسه 
گذاشتیم. هدفم این نبود که 
دربارۀ مانور بحث کنیم. هنوز 
بحث آزاد سازی مطرح نشده 
است و من گفتم »هر تیپ 
حداقل باید 500 نفر پاسدار 
مناطق  با  که  باشد  داشته 
باشند.  ارتباط  در  خودشان 
فرماندهان  دل  و  دست 
می لرزد و قاطعیت فرماندهی 
ما  است.  آنها سلب شده  از 
نباید تلفات بدهیم. تحلیل مان باید بر اساس واقعیت و 
منطقی باشد. توجیه و تشریح کل جنگ جزو وظایف 
فرماندهان است و نباید فقط به فکر لجستیک باشند. 

نکته دیگر رعایت امر تابعیت پذیری است«. 
 او دربارۀ طرح مانور نهایی مرحله چهارم عملیات 
می گوید »روز 29 اردیبهشت کل طرح مانور را عوض 

کردیم. رشید را بین عرایض تا خرمشهر گذاشتیم تا وارد 
شهر شود. شهید باقری )قرارگاه نصر( از سمت راست بقایی 
به سمت شلمچه و قرارگاه فجر بین فتح و نصر عمل کند. 
بعضی فرماندهان مثل حسین خرازی و احمد متوسلیان و 
احمد کاظمی و آقای قویدل از ارتش معترض طرح مانور 
شدند، ما محکم ایستادیم و دوستان را دنبال آماده کردن 
برای عملیات فرستادیم. آنها نیز روزهای 3۱ اردیبهشت و 
اول خرداد پای کار آمده بودند. روز سی ام اردیبهشت 6-5 
پاتک به لشکر 2۱ امام رضا)ع( در شمال ایستگاه حسینیه 
شده بود که همگی دفع شدند. روز اول خرداد جلسه 
گذاشتیم که در صورت طوالنی شدن عملیات ]چه باید 
کرد؟[، دو پیشنهاد مطرح کردند: یکی اینکه حسین یا 
احمد! از سمت طالئیه )محور علی هاشمی( حمله کنند 
و اسیر بگیرند تا از زیر فشار مردم خارج شویم«. )جلسه 

 )۱393/۱۱/27 :86
از نظر رضایی چندین عامل باعث به طول انجامیدن 
عملیات شد: »نخست، پیچیدگی عملیات و مواضع بود، 
به شلمچه و  مانند شهر خین و میدان مین نرسیده 
مناطق باتالقی منطقه و... که نیازمند شناسایی گسترده 
و دقیق بود؛ دوم، نرسیدن تجهیزات مهندسی به سپاه از 
سوی دانیالی، معاون تشریفات نخست وزیر و ارائه آنها به 
ارتش بود و سوم، طرح مانور و تعیین تالش اصلی بود که 
ورود اطالعات جدید از وضعیت دشمن مستلزم تغییر 
آن بود. پیچیدگی مانور مربوط به پیوستگی دشمن و 
ایجاد عقبه دوم برای خود و زدن پل روی خین و اروند و 

کمبود توان خودی«. )جلسه 86: ۱393/۱۱/27(
»روز دوم خرداد آماده عملیات شدیم و شب رمز را 
اعالم کردیم. عملیات از ساعت 22:00 الی 23:00 شروع 
شد. احمد کاظمی، اولین نیرویی بود که وارد شهر شد. 

اساس  بر  اردیبهشــت   19 از 
عراقی  اسرای  از  که  اطالعاتی 
گرفتیم متوجه شــدیم عراق 
قصد دارد به حسینیه کوشک 
و طالئیه حمله گسترده ای کند. 
بین من و رحیم و رشید و صیادی 
به دلیل نگرانی از حمله احتمالی 
دشــمن بحث هایی در گرفت. 
تحلیل من از عقب نشینی لشکر 
5 و6 دشمن این بود که دشمن 
دچار اشتباه شده و ممکن است 
بخواهد اشتباهش را جبران کند
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احمد متوسلیان هم وارد شهر شد اما حسین خرازی به 
داد  اطالع  شنود  صبحف  نزدیکی های  برخورد.  مشکل 
که دشمن پاتک خود را از پل خین آغاز کرد که خیلی 
مشکل ساز نشد. از نیروهای ما شریعتی هم خوب پیش رفته 
بود. حدود ظهر به احمدآقا اعالم کردم که شهر آزاد شد«. 

جلسه  صیادی  برادر  با  عملیات  پایان  از  »بعد 
گذاشتیم که در صورت سفر به تهران و شرکت در جلسه 
شورای عالی دفاع چگونه صحبت کنیم و تأخیر عملیات 
را توجیه کنیم )چون بعضی شخصیت های سیاسی از 
فرماندهان نظامی بدگویی کرده بودند(. بعد از عملیات با 
امام دیدار کردیم که خیلی خوشحال بود. نقشه و کالک 
را بردیم و برایشان توضیح دادیم. مشکالت را توضیح 
دادیم. من گفتم اسیر )نزدیک به۱9000نفر( و غنائم 
ظهیرنژاد  آقای  کردند.  دعا  ایشان  که  گرفتیم  زیادی 
هم چند سؤال پرسید که چرا از سمت طالئیه نرفتید؟ 
گفتیم طرح ما عبور از کارون و سپس اروند بود که آن را 

نیز توضیح دادیم«. )جلسه 86: ۱393/۱۱/27( 

نتایجودستاوردهایعملیات
کادرهای  از  برخی  بر شهادت  عملیات، عالوه  این  در 
عملیاتی بسیار خوب- برای مثال از فرماندهان یگان ها 
احمد شهبازی، محسن وزوایی، شهید نوری که جزو 
شهدای لشکر 27 بودند- درمجموع نزدیک 6000نفر 
)جلسه86: ۱393/۱۱/27(  شد.  کشته  ما  نیروهای  از 
فتح خرمشهر دستاوردهای زیادی برای ما داشت که 
از جنبه های مختلف )نظامی سیاسی اقتصادی، تاریخی 

و...( در خور بررسی است. 
ازجنبه نظامی:

- ما بخش بزرگی)بیش از 5 هزارکیلومتر مربع( از 

جنوب سوسنگرد را تا اروند آزاد کردیم؛ 
- سنگین ترین شکست نظامی را عراق از ما متحمل 

شد؛
- بخش زیادی از مرزهای ایران آزاد شد و رزمندگان 

به مرز بین المللی رسیدند؛ 
- انهدام نیروها تیپ های سازمانی عراق در سطح 
وسیع مانند لشکر 3 و لشکر ۱۱ که از همه یگان هایش 
بیشتر آسیب دیدند. درمجموع، 2۱000نفر اسیر گرفتیم 

به خوبی  آنها  اطالعات  از  و 
استفاده کردیم؛ 

- شهرها و نقاط مهم مانند 
]شلمچه،  آبادان،  خرمشهر، 
جفیر، طالئیه[ و پادگان حمید 
 :87 )جلسه  کردیم؛  آزاد   ... و 

)۱393/۱2/۱۱
و  مخابرات  واحدهای   -
شنود، بهداری، زرهی و ادوات 
و توپخانه در این عملیات متولد 

شد و رشد کرد؛ 
عملیات  مهم  نکات  از   -
سازمان  از  بود  سپاه  انسجام 

که  و...  تیپ ها  با  مناطق  ارتباط  مراتب،  سلسله  رزم، 
به عنوان یک نیروی نظامی مهم قد علم کرد؛

- یکی از دستاوردهای این عملیات ارتقا و انسجام 
سازماندهی و سلسله مراتب در میان فرماندهان بود که 
نتیجه نفوذ معنوی، نفوذ کلمه و شخصیت خود فرمانده 
بود. جنس سلسله مراتب سپاه از نوع مادی و براساس 
بود.  اعتقادی  نفوذ  براساس  بلکه  نبود،  مقام  و  پست 
رابطۀ معنوی حلقۀ اتحاد بین رزمندگان و فرماندهان 

در پایان ایــن مرحله توان 
نیروهای خودی تحلیل رفته 
بود و نیروهای دشمن فشرده 
و انبوه در منطقه آمده بودند. 
نتیجه مرحله ســوم، تأمین 
جاده خرمشــهر شلمچه و 
محاصره دشمن در خرمشهر 

بود
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بود و مانع گسست ها و جدایی ها می شد. )جلسه 83: 
)۱393/۱0/۱5

از جنبة سیاسی:
تغییر  بود و  به منزلۀ شکست عراق  - فتح خرمشهر 
استراتژی راهبردی آمریکا. بعد از فتح خرمشهر استراتژی 
آمریکا به حمایت از عراق برای ممانعت از سقوط صدام 
تبدیل شد. تا قبل از فتح خرمشهر استراتژی آنها تسلیم 
ایران بود، ولی فتح خرمشهر ما را به قله ای بلند در منطقه 
ایران بود؛ )جلسه 86:  رساند و درواقع جهشی در اقتدار 

)۱393/۱۱/27
- ناامید شدن آمریکا و حامیان دیگر عراق از صدام بود. 

ازجنبةتاریخی:
- با آزادسازی خرمشهر استقالل جمهوری اسالمی ایران 

تثبیت شد. در این عملیات ایران ثابت کرد که می تواند 
سرپای خودش بایستد. خرمشهر اولین قطعه جداشده از 
خاک ایران بود که دوباره به خاک کشور بازگشت. امری 

که از صفویه به بعد سابقه نداشت.
- یکی از ویژگی های سال دوم جنگ، پیدایش یک 
راهبرد و تفکر بود. از درون این راهبرد بود که راهبردی 
نظامی و عملیاتی استخراج شد. آزادسازی سرزمین های  
اشغالی اصلی ترین نقطه راهبرد نظامی ما بود و راهبرد 
عملیاتی  حرف نهایی در خرمشهر بود. برای این منظور 
۱۱ الی ۱2 عملیات طراحی کردیم که در نهایت با تمام 
قوا در خرمشهر ظاهر شویم و دشمن را در جاهای دیگر 
تضعیف کنیم؛ یعنی باید در مناطق دیگر عملیات انجام 
دهیم که هم دشمن را تضعیف کنیم و هم نیرویمان را 

آزاد کنیم. )جلسه 87: ۱393/۱2/۱۱( 


