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Abstract
The main purpose of this article is to provide an analysis of Operation Samen alA'meh (AS) as a turning point in Iran's entry into the strategy of the second phase of
the war and the beginning of achieving the proud victories of the zealous fighters of
the Islamic Republic of Iran. The most important matters discussed in this article
are: an analysis of the political and military situation in Iran before the operation,
how to carry out this operation, the entry of the IRGC into the planning phase,
directing and controlling the war, the formation of defensive positions and axis, how
to approve the operational plan of Samen al-A'meh (AS), analysis of the factors
affecting the success of the Operation and finally, the achievements and
consequences of this operation at the domestic and foreign levels. Findings show
that the Operation Samen al-A'meh (AS) is not only one of the four major and
prominent operations in the series of efforts to liberate the occupied territories, but
also is considered as a "turning point" and "connecting loop" for the transfer of war
strategy from the past to the new position.
Keywords: Sacred Defense, Operation of Samen Al-A’meh, Abadan Siege Failure,
Operational Axis, Operational Plan.
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تحلیلی بر عملیات ثامناالئمه (علیهالسالم) بهعنوان نقطه عطف ورود ایران به
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چکیده
هدف اصلی نگارش این مقاله ،ارائه تحلیلی بت عملیات ثامناالئمه (ع بهع)وان نقطه عطف ورود ایتان به
استتاتژی متحله دوم گ)

و ستآغاز کسب پیتوزیهای غتورآفتین رزم)دگان غیور گمهوری اسالمی ایتان

می باشد .مهمتتین موضوعاتی که در این مقاله مورد بح

قتار گتفته عبارت)د از تحلیلی از شتایال سیاسی و نظامی

ایتان قبل از اگتای عملیات ،نحوه اگتای این عملیات ،ورود سپاه به صح)ه اتحریزی ،هدایت و ک)تتل گ)

 ،روند

شکلگیتی مواضع و محورهای پداف)دی ،نحوه تصویب اتح عملیاتی ثامناالئمه (ع  ،تجزیه وتحلیل عوامل مسثت بت
پیتوزی عملیات ثامن (ع و در نهایت دستاوردهای و پیامدهای این عملیات در سطح داالی و اارگی .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که عملیات ثامناالئمه(ع نه ت)ها به ع)وان یکی از چهار عملیات بزرگ و بتگسته در چارچوب
سلسله تالشهای آزادسازی م)اان اشغالی به شمار میرود بلکه بهم)زله «نقطه عطف» و «حلقه واسال» بتای انتقال
استتاتژی گ)

از وضعیت گ شته به وضعیت گدید نیز محسوب میشود.

کلیدواژهها :دفاع مقدس ،عملیات ثامناالئمه ،شکست حصت آبادان ،محور عملیاتی ،اتح عملیاتی.
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مقدمه
عملیات ثامناالئمه یکی از با ارزشتتین نبتدهای دفاع مقدس و اولین عملیات از سلسله
عملیاتهای دوازده گانه بزرگ و مسثت .ا.ایتان در اول هشت سال دفاع مقدس میباشد ،این
عملیات که در  0مهتماه سال  2272صورت گتفت به محاصته شهت آبادان پایان داد و قوای دشمن
را به غتب روداانه کارون عقب راند .پیش از عملیات ثامناالئمه 9 ،عملیات موسوم به  32مهت در
غتب روداا نه کتاه ،عملیات سوم آبان در شتق روداانه کارون ،عملیات نصت در م)طقه عمومی
هویزه و عملیات توکل در شتق روداانه کارون انجام که همگی با شکست کامل همتاه شده بود.
از اینرو شکستها باع

افزایش روحیه قوای دشمن بع ی و ستاوردگی نیتوهای اودی شده

بود ،انجام موفقیتآمیز این عملیات باع

بت هم اوردن این موازنه و تقویت اودباوری و ایمان

به فتح و نصتت الهی در نبتد با دشمن بع ی گتدید و به حا پیتوزیهای بالم)ازع دشمن پایان
داد.
از سوی دیگت در این عملیات؛ بتای اولین بار نیتوهای ارتش و سپاه بهصورت نظامم)د و
گستتده تحت فتماندهی مشتتک اقدام به اگتای عملیات نمودند که این موضوع اود به ع)وان
پایهگ ار وحدت بین سپاه و ارتش گتدید .اوریکه در عملیاتهای بعدی نیز این وحدت باع
همافزایی و دست یافتن به پیتوزیهای بزرگتتی شد .صدام به ع)وان رئیاگمهور عتاق اهداف
اود را از شتوع گ)

تحمیلی ،تصتف ااک .ا.ایتان و غارت م)ابع آن و از بین بتدن انقالب

نوپای اسالمی متدم ایتان اعالم کتده بود و بسیار اوشبین بود که بهصورت سهلالوصول و با
ستعت هتچه بیشتت به این اهداف دست یابد ،در همین راستا یکی از اهداف او تصتف آبادان و
تسلال بت م)ابع این م)طقه از گمله رود کارون ،اروندرود ،پاالیشگاه بزرگ آبادان و سایت مزیتهای
این شهت بود .با توگه به این شتایال ،پا از بتک)اری ب)یصدر از فتماندهی کل قوا و همچ)ین
صدور فتمان حضتت امام امی)ی (ره مب)ی بت شکست حصت آبادان ،اتاحی این عملیات که
پیشتت در سال  2203انجام شده بود و به دلیل مخالفتهای ب)یصدر متوقف مانده بود ،در سه
محور داراوین (محور شمالی  ،فیاضیه (محور گ)وبی و گاده آبادان ماهشهت (محور شتقی در
ساعت یک بامداد با مشارکت لشکت  66اتاسان و تیپ  26زرهی شیتاز از ارتش و چ)د گتدان از
نیتوهای سپاه به اگتا درآمد .بدون شک عملیات ثامناالئمه را میتوان ستآغاز فتوحات گستتده
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رزم)دگان اسالم در گبهههای نبتد و الیعة آزادسازی ستزمینهای مقدس اسالمی از لوث وگود
ع)اصت ابی

بع ی دانست که ست م)شی دستاوردهای گستتده بعدی شد .با توگه موضوعات مطتح

شده این عملیات میتواند الگوی م)اسبی بتای امتوز گامعه و تحت شتایال تحتیمی ارائه ک)د،
امید است مسئولین سیاسی کشور با تدقین در الگوها و المانهای دفاع مقدس از بحتانهای
تحتیمی این دوران به سالمت عبور ک))د.

بیان مسئله
حماسههای پتشور گ)

تحمیلی و صح)ههای شگتفی که رزم)دگان پت توان اسالم در

دفاع مقدس بهم)ظور حفاظت از تمامیت ارضی میهن اسالمی و دفاع از اسالم در گای گای
گبهههای نبتد حن علیه باال از م)اان صعبالعبور و ست به فلک کشیده غتب تا دشتهای سوزان
گ)وب و آبهای گتم الی،فارس آفتیدند ،آنچ)ان پت شکوه و با عظمت و ستشار از عشن ،ای ار و
شجاعت است که هیچ قلم و زبانی را یارای بازگو کتدن آن نیست .چتا که این گ)

نبتدی بود

که در یک اتف آن تمامی ابت قدرتهای گهانی به ویژه آمتیکا و کشورهای م)طقهای با پشتیبانی
کامل نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و تبلیغاتی از یک دولت دست نشانده یع)ی صدام حسین که با
بتاورداری از یک سااتار نظامی کالسیک مدرن و شتایال بسیار م)اسب سیاسی ،اقتصادی
آمادگی کامل بتای شتوع یک گ)

پیتوزم)دانه علیه گمهوری اسالمی را داشته است ،قتار

گتفته بودند و در سوی دیگت نیز ملتی مسمن ،سلحشور و بدون اتکاو به م)ابع مادی و فقال با اتکال
به اداوند مقاومت میکتدند .ملتی که توانسته بودند در اوایل دهه پایانی دوران گ)

ستد یک

تحول عمده سیاسی در االا گغتافیای سیاسی گهان به نام انقالب اسالمی به رهبتی حضتت امام
امی)ی (ره به ثبت بتسان)د .این موضوع م)تهی به تزلزل و ناپایداری در نظام بینالمللی و
شکلگیتی الگوی گدیدی از حکومت شد که قواعد رفتاری و مبانی سااتاری اود را مستقل از
قواعد رای ،بازی در نظام بینالمللی صورت میداد .این الگو که دفاع از مستضعفان و بتاورد با
مستکبتان در ستلوحه اهداف قتار داشت ،موگب بیداری ملتها بهویژه گهان اسالم گتدید
انقالب اسالمی ،م)افع سیاسی و اقتصادی و ام)یتی ابت قدرتها به ویژه آمتیکا و نوکتان دست
نشانده آنها را با چالشهای گدید و پیش بی)ی نشدهای مواگه ساات و دکتتین سیاسی استفاده از
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ژاندارمی م)طقهای را بتای م)افع آمتیکا م)سوخ و شکست اورده نشان داد ل ا از همان لحظه
پیتوزی تمامی دشم)ان و مخالفان این نظا م مقدس الهی دست به دست هم دادند تا به این امید که
بتوان)د این تهدید گدی را از ست راه اود بت داشته و هم چون گ شته م)افع استکباری اویش در
م)طقه را تیمین نمای)د؛ اما با ع)ایت الهی توائههایشان یکی پا از دیگتی نقش بت آب شده و با
ناکامی مواگه گشت .ستانجام شتوع گ)

تحمیلی آاتین ابزار و اهتم اصلی بتای سقوب نظام

نوپای انقالب اسالمی بود .دشم)ان انقالب اسالمی ،با ایال واهی ،گ)

را بت ایتان تحمیل کتدند

تا این کانون نور را که گتمابخش دلهای محتومین و مستضعفین گهان و شادیبخش قلوب
تمامی رن ،دیدگان زمین بود ،محو نمای)د .از سوی دیگت به ملتهای مظلوم و تحت ستم که با
پیتوزیهای انقالب اسالمی گان تازه در کالبدشان دمیده شده بود ،آنها میاواست)د بقبولون)د که
حتکت استقالل البانه و آزادی اواهانه در بتابت اواست و اراده آنها محکوم به شکست است
ولی شتوع گ)

و سیت تحوالت آن اما به گونهای دیگت رقم اورد .بطوریکه تمام آمال و آرزوی

آمتیکا و حکومت دست نشاندهاش یع)ی صدام نقش بت آب شد .تجتبه و تحلیل آنها درباره امت
ستبل)د و مقاوم ایتانی کامالً اشتباه بود و به همین دلیل نتیجه معکوس به بار آورد ،تحمیل گ)

به

ایتان اسالمی نه ت)ها آنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان یاری نکتده ،بلکه به حتکتی عظیم در
گهت رشد ،اودکفایی و آمادگی نظامی ملت م)جت شد .نقطه عطف تمامی این پیتوزیها در
هشت سال دفاع مقدس عملیات پیتوزم)دانه ثامناالئمه (ع است .این پیتوزی در زمانی اتفاق افتد
که وسعت زیادی از ستزمین مقدس .ا.ا در اشغال متجاوزان بع ی که تا بن دندان مسلح قتار
داشت ،در آن مقطع از زمان با توگه به شتایال بحتانزده سیاسی ناشی از اقدامات ب)یصدر و
بنبست نظامی ،هیچ روزنه امیدی در باور تحلیل گتان نظامی مب)ی بت اگتای موفقیتآمیز
عملیاتهای آف)دی گستتده از اتف رزم)دگان اسالم متصور نبود .پیتوزی در این عملیات به
مع)ای ورود به متحله تازهای از گ)

و گشودن گته کور گ)

محسوب میشد .نزدیک به 22

کیلومتت از ک)اره رود کارون و همین میزان از کارون تا گ)وب گاده ماهشهت – آبادان در اشغال
دشمن بود ،به گونهای که دو گاده اهواز – آبادان و ماهشهت – آبادان در م)طقه اشغال شده قتار
داشت و قسمتهایی از آن نیز در تصتف دشمن بود که آزادسازی این م)اان با اگتای عملیات
ثامناالئمه (ع تحقن یافت.
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عملیات ثامناالئمه (ع نقطه عطفی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس به شمار میرود که
بتای پیتوزیهای بعدی رزم)دگان اسالم در دوران گ)

تحمیلی ستآغازی مهم بود .این عملیات

نخستین عملیات از چهار عملیات بزرگ و موفن «ثامناالئمه (ع »« ،فتحالمبین»« ،اتینالقدس» و
«بیتالمقدس» است که بتای آزادسازی م)اان اشغالی و با اگتای آن به فتمان فتماندهی کل قوا
حضتت امام امی)ی (ره

مب)ی بت ضتورت شکست حصت آبادان تحقن یافت.

پ)جم مهت ماه سال  2272نقطه عطفی در تاریخ  6سال دفاع مقدس به شمار میآید .در این
روز اولین عملیات گستتده ایتان در مقابل ارتش متجاوز عتاق با موفقیت کامل صورت گتفت و
شهت آبادان پا از یک سال از محاصته دشمن بع ی اار شد .ساعت یک بامداد رزم)دگان
اسالم عملیاتی را با رمز «نصت مناهلل و فتح قتیب» آغاز کتدند که پا از  3روز به بار نشست و
فتمان امام امی)ی (ره

مب)ی بت ضتورت شکست حصت آبادان با موفقیت اگتا شد.

آزادسازی  202کیلومتتمتبع از ااک میهن اسالمی ازگمله  3گاده استتاتژیک و راهبتدی
اهواز به آبادان و ماهشهت به آبادان و اتو شهت آبادان از محاصته ،اسارت یک هزار و  622نفت از
نیتوهای دشمن ،کشته و زامی شدن یک هزار و  022تا  3هزار نفت از نیتوهای عتاقی و انهدام 32
دستگاه تانک و نفتبت ،به غ)یمت گتفتن  222دستگاه تانک و  72دستگاه نفتبت ،سه دستگاه لودر و
 202دستگاه اودرو و انهدام سه فتوند هواپیما و یک فتوند بالگتد دشمن از پیامدهای عملیات
غتورآفتین ثامناالئمه (ع بود .شکست در این عملیات بهقدری بتای صدام س)گین بود که پا از
پایان عملیات و شکست نیتوهای بع  ،هفت نفت از فتماندهان اود را تیتباران کتد  .این پیتوزی
آنچ)ان شکوهم)د بود که از نگاه کارش)اسان نظامی غتب دور نماند و اظهارنظت و شگفتی آنها را
بتانگیخت .به گونهای که آنتونی کتدزمن از ستش)استتین کارش)اسان نظامی غتب در مورد
شکست حصت آبادان مینویسد« :ه)وز معلوم نیست که ایتانیان در این گ)

چگونه به این پیتوزی

دست یافت .

پیشینه تحقیق
الف کتابها
 -اشغال اتمشهت و شکستن حصت آبادان ،سازمان عقیدتی ا سیاسی ارتش گمهوری اسالمی
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ایتان( ،تهتان ،بهار  . 2262در این کتاب به اقدامات ارتش در عملیات ثامناالئمه پتدااته و نقش
یگانهای ارتشی حاضت در این عملیات که در محور شتقی (گاده آبادان-ماهشهت اقدام به تک
نموده بودند بهصورت تحلیلی بترسی شده است .همچ)ین نظتات فتماندهان ارتش در اصوص
نتای ،حاصل از این عملیات را بت شماری کتده است.
 اتمشهت در اس)اد ارتش عتاق ،دفتت ادبیات و ه)ت و مقاومت ،کاظمی ،اصغت (. 2260نویس)ده با اشاره به عملیات ثامناالئمه ،به تشتیح تیثیت این عملیات بت روند ادامه گ)

و تغییت

راهبتد .ا.ایتان در اگتای عملیاتهای آف)دی بتای باز پاگیتی قسمتهای اشغال شده پتدااته
و با استفاده از اس)اد به دست آمده از عتاقیها بهاور پترن

تیثیت این عملیات را بت اگتای

عملیات بزرگ بیتالمقدس و آزادسازی اتمشهت را مورد بترسی قتار داده است.
کتاب گ)

 :بازیابی ثبات ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 ،درودیان ،محمد (. 226

نویس)ده به بترسی و تشتیح ابعاد و ویژگیهای هجوم ستاستی عتاق و علل توقف آن و ستانجام،
چگونگی بیتون راندن نیتوهای متجاوز از ااک ایتان پتدااته است ،در فصل سوم کتاب تحول
در راهبتد .ا.ایتان در گ)

و عملیاتهای آزادسازی م)اان اشغالی از گمله ثامناالئمه را مورد

تحلیل قتار داده است.
ب مقاالت
به دلیل اهمیت ااص عملیات ثامناالئمه و تیثیتی که در روند ادامه گ)

ایجاد کتد،

پژوهشگتان و محققین به این موضوع از زوایای گوناگونی ورود کتده و به نتای ،اوبی دست
یافتهاند .در ذیل به دو نمونه از تحقیقات مشابه اشاره میگتدد:
مقاله :شکست حصت آبادان؛ الیعه آزادسازی اونین شهت ،ااهتسقا ،حسین .2233 ،نویس)ده
در این مقاله با اشاره به روند محاصته آبادان و چگونگی مقاومت نیتوهای متدمی در مقابل ارتش
عتاق به اهمیت استتاتژیک آبادان و چتایی الزام شکست حصت آن و نحوه اتحریزی و اگتای
این عملیات پتدااته و نتای ،حاصل از اگتای این عملیات از قبیل موفقیتهای نظامی و تیثیت آن بت
ادامه گ)

و آزادسازی اتمشهت و توسعه داالی و روند دیپلماتیک گ)

را مورد بترسی قتار

داده است.
مقاله :تحوالت آغازین گ)

تحمیلی :زمی)ههای پیدایش عملیات ثامناالئمه ،گدی ،سید
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مجید ،مجله سیاست دفاعی .2269 ،نویس)ده در این مقاله به ویژگیهای م)حصت به فتد این عملیات
پتدااته و با بیان اهد اف اولیه ارتش عتاق در تجاوز به .ا.ایتان و چگونگی عملکتد آنان در
دستیابی به این اهداف ،همچ)ین تغییت استتاتژی عتاق در پی مقاومتهای متدمی در بتای از
م)اان و اقدام به محاصته آبادان و توقف در ستپل شتق کارون به بترسی نیتوهای سپاه و نیتوهای
متدمی و تشکیل محورهای عملیاتی ااتاف این ستپل پتدااته و روند اتحریزی و آمادگی
نیتوهای اودی را مورد واکاوی قتار داده است.

اهمیت و ضرورت موضوع
عتاق پا از اشغال اتمشهت ،محاصته آبادان را نیز بتگ بتنده اود میدانست .صدام گاه و
بیگاه ادعا میکتد که هت موقع الزم بداند ،آبادان را هم تسخیت اواهد کتد .به همین دلیل
محاصته آبادان تهدیدی گدی بتای آبادان به شمار میرفت .امام امی)ی (ره نیز با ش)اات دقین
از این مسئله ،فتمان تاریخی اود را در  2203/6/29صادر نمود« :و من م)تظتم که این حصت آبادان
از بین بتود و هشدار میدهم به پاسداران ،قوای انتظامی و فتماندهان قوای انتظامی که باید این
حصت شکسته بشود .مسامحه نشود در آن ،حتماً باید شکسته بشود» .ایشان مدتی بعد از حادثه هفتم
تیت اطاب به شورای عالی دفاع فتمودند« :چتا حمله نمیک)ید ،ب)یصدر هم همیشه امتوز و فتدا
میکتد و میگفت یک ماه دیگت اتاحی داریم ...و اگت نمیاواهید بج)گید بگویید تا ما تکلیف
اودمان را بدانیم».
عملیات ثامناالئمه (ع گت چه به ع)وان یکی از چهار عملیات بزرگ و بتگسته در چارچوب
سلسله تالشهایی که بتای آزادسازی م)اان اشغالی انجام گتفت ،به شمار میرود اما بهم)زله «نقطه
عطف» و «حلقه واسال» بتای انتقال استتاتژی گ)

از وضعیت گ شته به وضعیت گدید نیز

میباشد .از اینرو تحلیلی بت چگونگی اگتای این عملیات ،ورود سپاه به صح)ه اتحریزی ،هدایت
و ک)تتل گ)

 ،روند شکلگیتی مواضع و محورهای پداف)دی ،نحوه تصویب اتح عملیاتی

ثامناالئمه (ع و در نهایت تجزیه وتحلیل عوامل مسثت بت پیتوزی عملیات ثامناالئمه (ع و
دستاوردهای و پیامدهای این عملیات در سطح داالی و اارگی ضتوری به نظت میرسد.
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شناسنامه عملیات
نام عملیات :ثامناالئمه (ع
نوع عملیات :آف)دی
تعداد متاحل :یک متحله
رمز عملیات :نصت من اهلل و فتحٌ قتیب
قتارگاه فتماندهی عملیات :ستاد عملیات گ)وب
تاریخ شتوع عملیات 2272/26/20 :ساعت عملیات 2:22 :بامداد مدت 3:روز

بررسی اوضاع سیاسی د نظامی جمهوری اسالمی بهویژه در آستانه عملیات
ثامناالئمه
این مقطع زمانی تاریخ انقالب پتمخااتهتتین لحاظات حیاات نظاام نوپاای گمهاوری اساالمی باه
شمار میآید  .چتا که دشمن اصلی انقالب ،یع)ی دولت امتیکا با کمک و همتاهی عوامال داالای
به اتاحی ،سازماندهی و هدایت توائههای بیشماری اقادام کاتد .هات کادام از ایان تهدیادات و
توائهها در نوع اود میتوانست به ت)هایی بتای ساقال نمودن یک حکومت یا قدرت کاافی باشاد
چه بتسد به یک حکومت نو پا .ایان حاوادث توانسات گتاحاات عمادهای را باه دراات نونهاال
انقالب اسالمی وارد ک)د .این اقدامات دشامن باا ع)ایاات الهای و مادیتیت عالماناه و اتدم)داناه
حکیم انقالب امام امی)ی (ره و حمایتهای گستتده ملت با فته)

ایتان اساالمی نقاش بات آب

شد .چ)انچه در آن مقطع زمانی اک ت رساانههای گهاان انقاالب اساالمی ایاتان را از لحااظ نظاامی
ناتوان و ضعیف ،از گ)به سیاسی بحتانزده ،از م)ظت اقتصادی ور شکسته و شاتایال ام)یتای را بسایار
آشفته ارزیابی میکتدهاند که از گمله مهمتتین موضوعاتی که مطتح بود به شتح ذیل میباشد.
الف -تغییر مواضع از سوی حکومت حزب بعث به دلی) بنبست نظامی و پیددایش
بحران سیاسی در نظام جمهوری اسالمی با شکست عملیاتهای آفندی ایران:
با توگه به شتایال پیشآمده در ایتان ،عتاق نسبت به درستی تحلیلها و باورهای ااود بات نااتوانی
نیتوهای نظامی ایتان بتای آزادسازی م)اان اشغالی یقین پیدا کتد .از آن تاریخ ،حضور دشمن در
این م)اان با آسایش ایال و بدون هیچگوناه نگتانای اداماه یافات" .کاتد زمان" در بیاان بازتااب
88

تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه اع به عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ

ناکامیهای عملیاتهای آف)دی ایتان ،بت امیدواری عتاق بت دفاع و پداف)د از م)اان اشاغالی تیکیاد
میک)د و میگوید :نخستین تیثیت این بود که عتاقیها باور کتدند که با کمی مقاومتهای پداف)دی
میتوان)د دستاوردهای اود را حفظ ک))د( .کتذمن ،بی تا
بت پایه راداد های گدید ،عتاقیها از اتین یاست عتفات به ایتان پیام دادناد کاه قادرناد اهاواز را
تصتف ک))د؛ اما این کار را نمیک))د و م)تظت فعلوانفعاالتی در تهتان هسات)د( .متکاز مطالعاات و
تحقیقات گ)
«گ)

 223 :2266 ،و یا اه یاسین رمضان در مصاحبه با روزنامه ال اوره اعاالم مایک)اد:

به پایان نخواهد رسید مگت اینکه رژیم حاکم بت ایتان بهاورکلی م)هدم شود» و یاا صادام

میگوید "ما از تجزیه و انهدام ایتان ناراحت نمایشاویم "( .ساازمان عقیادتی و سیاسای ارتاش ا
 02 2262ا 03
ب -ناتوانی ارتش ایران در مقابله با تهاجمات ارتش عدرا و تدالش بندیصددر در
تشدید بحران سیاسی به دلی) شکست ارتش در چهار عملیات:
در پی ناکامیهای ارتش ایتان در اگتای عملیات  32مهت در غتب کتاه ،عملیاات ساوم آباان در
شتق روداانه کاارون ،عملیاات نصات در هاویزه و عملیاات توکال در شاتق رودااناه کاارون در
موقعیت سیاسی ب)یصدر رو به تضعیف نهاد .در چ)ین وضعیتی ،ب)یصدر بتای ااتو از بنبسات
ت)ها تشدید بحتان داالی را بهع)وان بهتتین گزی)ه انتخاب نمود .در همین زمان ،بیگانگان ااالعاتی
را بهصورت محتمانه مب)ی بت فوت زوده)گام حضتت امام در ااتیار ب)یصادر قاتار داده بودناد تاا
وی بتواند حتکت اود را با قااعیت و اامی)ان بیشتتی ادامه دهد .در واقع ب)یصادر چ)این تصاور
میکاتد کاه موقعیات اسات )ائی وی در زمی)اه سیاسای-نظاامی و همچ)این در میاان روشا)فکتان و
نیتوهای ارتش به گونهای است که در صورت وقاوع بحاتان داالای ،قاادر باه مهاار اوضااع و باه
دستگیتی کامل قدرت اواهد بود .بت پایه هماین عقیاده ،ب)ایصادر در روز  29اساف)د  2203باا
م)ازعه گویی در بتابت نظام و انقالب و بهم)ظور از باین باتدن نیتوهاای انقالبای ،تاالش ااود را باا
حمایت گتوهای ضد انقالب آغاز کتد( .متکز مطالعات و تحقیقات گ)

2266 ،

صدام در آبان  2203با توگه به شتایال موگود ایتان در مصاحبهای با روزنامه المستقبل اعالم کاتد
که با درگ شت رئیاگمهور الجزایت (هواری بومدین در سال  2366میالدی قتارداد الجزایت دفن
شده است (ستاد تبلیغات گ)

شورای عالی دفاع ،با صلح ،به نقل از مجله المستقبل ،شاماره ،230
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 2362،62/22/20همچ)ین پا از واقعه  29اسف)د  2203در موضعگیتی گدیدی ،م)ااان اشاغالی
را همان متزهای حقیقی اعالم کتد و با توگه به موقعیت نظامی ایتان ،باز پاگیتی ایان م)ااان را
از موضع قدرت غیت ممکن دانست.
" موضوعی که آنها (ایتان باید آن را درک ک))د این است که راه اداماه گ)ا

از عقاب رانادن

نیتوهای عتاقی از مواضع به دست آمده با اتکا به قدرت ،مسئلهای غیت ممکن است " (همان م)باع،
233 :2362
ج -تغییر استراتژی سازمان مجاهدین امندافقین از فداز سیاسدی بده فداز نظدامی و
پیامدهای آن:
در چ)ین وضعیتی ،م)افقین و سایت گتوههای ضد انقالب حول محور ب)یصدر گتد هم آمدند .قبل
از این ،تقتیباً در زمستان  ،2203رگوی با اتو غیت قانونی از کشور عالوه بت بترسی مسیت اتو
در حال اضطتاری ،با حضور در فتانسه مالقاتهایی را انجاام داد و ضامن تشاتیح اوضااع داالای
ایتان و موقعیت سازمان ،حمایت غتبیها را بت ورود به فااز نظاامی گلاب کاتد و پاا از گلساات
متعددی که رگوی با کادر سازمان بتگزار کتد ،آنها را نهایتاً متقاعد به ورود به فاز نظامی نمود .در
چارچوب همین تالشها ،حمایت از ب)یصدر و تتغیب وی به ایساتادگی در بتابات اماام و انقاالب
شدت گتفت .در همین روند و در حالی که امام هیئتی سه نفته را بتای حل ااتالفات تشکیل داده
بودند ب)یصدر با اعالم بنبست در کشور ،بتگازاری رفتانادوم عماومی را مطاتح کاتد .ساتدمدار
م)افقین ای نامهای به ب)یصدر ضمن تبتیک به م)اسبت اقدام گدید ب)یصدر نوشت:
" اعالم حالت بنبست و ارائه پیش)هاد رفتانادوم (حااال کاه انتخاباات مجلاا را حضاتات عملای
نمیدان)د فوقالعاده گالب و شایسته حمایت آشکار و عل)ی عموم متدم و نیتوها است ،به عباارت
دیگت ،دام)ه کار هیئت سه نفت را به هیئت  27میلیون نفته بایساتی گساتتش داد" رگاوی در هماین
نامه به ب)یصدر تیکید کتد " از نظت سیاسای و چاه لحااظ اگتمااعی در وضاعیتی هساتید کاه اگات
بخواهیااد و اگاات بایسااتید م ایتوانی اد ف ایالواقااع گااارویش ک)یااد" (متکااز مطالعااات و تحقیقااات،
 ،2272/2/36س)د شماره 03/302339
اتح م)افقین بتای گابجایی قدرت بدین تتتیب بود که میاواست)د در سایه ب)یصادر و باا اعاالم
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راهپیمایی به سمت گماران ،امام را مورد حمله قتار داده و پا از آن متاکز قدرت را تصتف ک))د
(متکز مطالعات و تحقیقات گ)ا

 2266 ،بادین تتتیاب ،باا تاالش ب)ایصادر باه ماوازات تغییات

استتاتژی م)افقین ،متحله گدیدی از بحتان داالی آغاز شد ،از اتداد  2272با ورود م)افقین به فاز
نظامی و اعالم قیام مسلحانه علیه نظام گمهوری اساالمی در ااتداد  2272اقادام باه تاتور ماتدم و
انفجار بمب در دفتت حزب گمهوری اسالمی در پائیز  2272و دفتت نخستوزیت در  6شهتیور همان
سال ،کشور به سمت شتایال بسیار بحتانی هدایت شد .در این راستا رسانههای غتبی با اگتای یک
عملیات روانی گستتده بهم)ظور تضعیف ملت و حکومت اسالمی و تقویت نیتوهای متجااوز بع ای
پتداات)د .مجله تایمز در گزارشی نوشت:
" انفجار بمب در نخستوزیتی ضتبهای شدید ولی نه مهلک به رژیم محاصته شده امی)ای باود،
اما این بمب متقاعد ک))ده تتین شاهد بت این بود که انقاالب ایاتان باا اداماه دادن باه ناابودی ااود
ممکن است ملت را به یک گ)

داالی بکشاند" (ابتگزاری پارس2272/7/22 ،

و مجله نیوز نیز تیت عامل بمبگ ار را از افتاد درون حکومت اعالم کاتد و باه نقال از یاک افسات
ام)یتی در تهتان مدعی شد:
"مقامات مملکتی از این امت (انفجار بسیار آشفته هست)د زیتا تتوریستها توانست)د به قلب رهبتان
ام)یتی مملکت وارد شده و اعتبار رژیم را از بین ببتند؛ و اک)ون وسوسهانگیزتتین سسال بتای هماه
این است که آیا امی)ی هدف بعدی تتوریستها اواهد بود .چتا که فقال شخصیت ممتاز امی)ی
است که ه)وز کشور تجزیه شده را به صورت یکپارچه نگه داشته است " (همان م)بع23 ،2272 ،
رسااانههای دیگاات بااا مطااتح کااتدن کسااالت رهباات انقااالب اسااالمی و همچ)ااین ادعااای گسااتتش
اعتتاضات ضد حکومتی در ایتان ،آن را زمی)ه او گیتی ناام)ی و ستانجام فتوپاشی نظام گمهوری
اسالمی تفسیت کتدند (متکز مطالعات و تحقیقات گ)

2263:32،

در این راستا مجله پانوراما چا ایتالیا با است)اد به گزارش ستویاهای مخفی غتب نوشت:
" صد گتوه ضد حکومت اسالمی در ده استان کشور از آذربایجان گتفته تاا کتدساتان و سیساتان
بلوچستان پایگاههای مستحکمی در ااتیار دارند .آنان از پشتوانه مالی بات اوردارناد باهاوری کاه
پتنسا افست پهلوی و عتاقیها در همه این گ)بشها  02میلیون دالر ستمایهگ اری کتدهاند؛ ابان
محاسبات متخصصان غتبی در تهتان ،شمارش معکوس در ایتان از هماک)اون آغااز شاده اسات و
11
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احتمال دارد درگیاتی باین رئیاگمهاور ب)ایصادر و رهباتان آی)اده گمهاوری اساالمی پاا از
درگ شت (امام امی)ی به بتوز یک واک)ش غیت قابال ک)تاتل م)جات گاتدد در ایان بااره نخسات
مبارزات اونین بت ست کسب قدرت و سپا بتاوردهای بین احزاب و ...ست گاتفتن حملاه شادید
عتاق و در پایان همه این ها تجزیه ااک ایتان تحقن پ یتد( ".ابتگازاری پاارس 33 2272 ،الای
39
مجله تایم نیز از قول مسعود رگوی نوشت:
"امی)ی ایلای ضاعیف اسات 32 ...درصاد از رهباتی امی)ای از باین رفتاه اسات  ...ماتدم واقعااً
اوشحال هست)د و به ما (من و ب)یصدر تبتیک میگفت)د .ما اک)ون در اال حمله هستیم و امی)ی
در اال دفاع "(ابتگزاری پارس 6 ،2272 ،ا . 6
بتای رسانههای غتبی اقدامات نیتوهای ام)یتی ایتان را در دستگیتی ضد انقالبیون نااقض حقاوق
بشت اوانده و پیامدهای آن را وحدت بیشتت نیتوهای معارض و ستنگونی نظام گمهاوری اساالمی
پیشبی)ی کتدند .روزنامه االهتام مصت در این باره نوشت:
"مقامات ایتانی حمالت اود را گهت دستگیتی مخالفان همزماان باا اگاتای احکاام اعادام باه
صورت بیسابقه ادامه میده)د .رهبتان مخالفان از پاریا (ب)یصدر و رگاوی کاه اعضاای آناان
متشکل از هزاران نفت میباشد از متزهای تتکیه و ایتان آماده حمله همه گانبه بتای ستنگونی رژیم
امی)ی میشوند" (کاظمی. 2260:22 ،
و ستانجام نشتیه فای))شال تایمز در سال  2272نوشت:
((تمام این مسائل احتماالً بسیاری از مقامهای کشور غتبای را بات آن داشاته تاا امیادوار باشا)د کاه
انقالب اسالمی ،رو به اضمحالل است و بت اثت گ)

گتوهی و آشفتگی اقتصاادی ،ایاتان تجزیاه

اواهد شد
د -کمک و همکاری بین حکومت بعث و نیروهای معارض بهخصوص اکدراد علیده
ایران:
ابن دستور صدام از  26دی ماه  ،2203مسئولیت بترسی وضاعیت کلای کتدهاای مسالح عاتاق و
گتوههای مسلح سیاسی مخالف دولت ایتان ،در م)اان کتدنشین غتب کشور باه عهاده اداره کال
استخبارات عتاق به ریاست باارزانی و اداره اساتخبارات شامال عاتاق باه ریاسات ساتتیپ ازعال
12
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گ اشته شد( .متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 2203 ،در گ شته همه این مسائولیتها باه عهاده

ارتش عتاق بود.
این انتقال مسئولیت ،تغییت مسئولیت ماهیت همکارهای عتاق با ضد انقالب از نظامی باه سیاسای ا
نظامی بود .این یک اقدام دراز مدت بود چ)انکه به تدری ،با توگه به اوضاع و امکاناتی که عاتاق
در این م)طقه به وگود آورده بود قاسملو (از حزب دمکتات با م)افقین و ب)یصدر فعالیت مشتتک
و هماه)گی را آغاز کتد .از همه مهمتت ،م)طقه کتدستان به ع)وان ست پل بتای اتو غیت قانونی از
کشور به عتاق یاا اروپاا تبادیل شاد .چ)انکاه مساعود رگاوی در دی مااه  2203باهم)ظور بترسای
مسیتهای اتو و تماس با فتانسویها ،از اتین کتدستان از کشور اار شد؛ و پا از مالقات با
فتانسویها و اعالم آمادگی بتای عملیات نظامی در داال کشور ،باار دیگات باه کشاور بازگشات.
همین امت نقطه آغاز ورود م)افقین به فاز نظامی با کمک و حمایت قدرتهای اارگی و هماه)گی
با سایت گتیانهای ضد انقالبی در داال کشور بود .فتانسویها امیادوار بودناد باا تیثیتگا اری در
داال ایتان به ب)یصدر بتای به دست گتفتن قدرت مطلن ،اوضاع م)اسبی را باتای بتقاتاری صالح
بین ایتان و عتاق و الع نیتوهای انقالبی فتاهم سازند و بدینوسیله از موقعیت بتتات در مقایساه باا
آمتیکاییها در ایتان و عتاق بتاوردار شوند( .متکز مطالعات و تحقیقات گ)

. 60 :2266 ،

روزنامه لوموند در مصاحبه با قاسملو اعالم کتد:
"ما باید مواد اولیه زندگی و سالح را به دست آوریم تا کمبود یکی از آنها موگب آسایبپ یتی
ما نشود .در حال حاضت ما از عتاق ،تتکیه و شوروی که با ما متز مشتتک دارناد کماک دریافات
میک)یم بهاور کلی عتاق همان اندازه به ما وابسته است که ما به آن کشور متکی هستیم"
(اداره کل مطبوعات اارگی وزارت ارشاد اسالمی2203 ،
مصاحبهگت لوموند در پایان یاک ساسال اساسای ااتح کاتد کاه نشاان ده)اده امیادواری آنهاا باه
تیثیتگ اری بیثباتی سیاسی و اشغال نظامی بتای از پای در آوردن ایتان بود آیا گمهوری اسالمی
قادر اواهد بود در گ)گی که در دو گبهه وگود دارد پیتوز شود یا ایت؟
این روزنامه مدتی بعد ا با بتداشتی که از اوضاع داالای ایاتان داشات ،نوشات :در پاساخ باه ایان
پتسش که چه کسی در این گ)

پیتوز اواهد شد؟ به نقل از ناظتان نوشت:

" یکی از ناظتان عقیده دارد که قویتتین رژیم ،آسیبپ یتتتین اواهد بود .به نظت وی بهتت است
13
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صاحب مملکت کوچکی شد که سازمان یافتاه باشاد و توساال یاک فاتد اداره شاود ناه ای)کاه در
ستزمی)ی زندگی کتد که قطعه قطعه شده و دچار هت و مت انقالبی باشد"(اداره کال مطبوعاات
اارگی وزارت ارشاد اسالمی2203 ،
همچ)ین صدام ای مصاحبهای رسماً اعالم کتد:
"ما گبهه تهاگم گدیدی در شمال غتب کتدساتان گشاودهایم تاا رژیام آیاتاهلل امی)ای را وادار
سازیم که دعاوی ما را در مورد ارضی و آبهای ساحلی بپ یتد( ".ابتگزاری پارس 22 ،به نقال
از رادیو استائیل  .03/22/3در همین راستا رادیو استائیل ای گزارشی اعالم کتد:
"دولت عتاق موفن شده است شورش کتدهای ایتان را علیه دولات متکازی قاوت بخشایده تاا از
فشار نظامی ایتان در گبهههای گ)

علیه عتاق کاساته شاود"(متکاز مطالعاات و تحقیقاات ساتاد

مشتتک ارتش ،2203/3/27 ،س)د شماره . 223232
سایر موارد قاب) ذکر:
 -2تحتیم اقتصادی علیه ایتان و پائین آوردن قیمت نفت توسال دشم)ان انقالب اساالمی همچاون
عتبستان که در این بتهه از زمان ضتبهای بت پیکت اقتصادی نیمه گان ایتان اسالمی به شمار میآمد.
 -3بهم)ظور م)زوی کتدن ایتان در صح)ه بینالمللی با نشت دروغهایی پیتامون قادرت بتتات نظاامی
عتاق نسبت به ایتان ،اتح ایجاد ااتالف میان اهل تس)ن و تشیع در ک)فتانا اائف توسال عوامل
آمتیکااا ،گوس اازی علیااه ایااتان ،شااگتدهای ااااص تبلیغاااتی در چااارچوب اهااداف امپتیالیساام و
صهیونیسم سعی در شکست روانی ایتان داشت)د .از آن گمله میتوان به :بمب باران تیسیسات اتمی
عتاق توسال رژیم صهیونیستی و تبلیغات علیه عتاق ( 2272/2/32اشاره کاتد .ایان اقادام اساتائیل
باع

گتدید تا ستان کشورهای اسالمی از عتاق حمایت کتده و یا شورای همکااری الی،فاارس

در اگتماع ستی اود در عمان تصمیم گتفت که به دراواست رژیم عتاق و باهم)ظور پشاتیبانی از
آن در گ)

 ،مبلغ  29میلیارد دالر کمک نماید( .صفوی 2267:30 ،و  20و همچ)این بات ک)ااری

ب)یصدر و فاتار او باه هماتاه رگاوی و تایثیتات ام)یتای آن مایتوانسات پیامادهای ام)یتای بسایار
اطتناکی را به همتاه داشته باشد.
با توگه به موارد فوق هت کارش)اس نظامی و سیاسی را به این نتیجه میرساند که امکان بقا و حیات
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سیاسی گمهوری اسالمی از میان رفته است و بدین تتتیاب نظاام اساالمی عماالً بایساتی مضامحل
میشد.

عملیات ثامناالئمه اع
در دورتتین م)طقه گ)وب غتبی ایتان ،گزیتهای به نام آبادان قتار دارد که از گ)وب ،آبهای
گتم الی ،فارس و از شمال و مشتق روداانههای کارون و بهم)شایت و از غاتب ،ارونادرود آن را
در بتگتفتهاند .اروند رود – که ت)ها رودااناه قابال کشاتیتانی در ایاتان اسات .تاا پایش از گ)ا
تحمیلی عتاق علیه ایتان ،ب)ادر بزرگ و فعال اتمشهت و آبادان در مسیت ایان آباتاه واقاع بودهاناد،
آبادان را از عتاق گدا میک)د .تاریخ شهت آبادان با تاریخ ص)عت کشورمان و به ویژه پاالیشگاه آن
گته اورده است.

محاصره شهر آبادان
پا از تجاوز عتاق در  22شهتیور  2203و اشغال ستیع بخشهایی از ااک ایتان ،اتمشهت
مهمتتین شهت ب)دری ایتان ،پا از  92روز مقاومت دلیتانه ،با ایانت آشکار لیبتالها و م)افقین ،به
دست دشمن افتاد .پا از سقوب اتمشهت ،رژیم عاتاق در صادد بتآماد تاا گزیاته آباادان را هام
اشغال ک) د و تالش کتد تا از اتین شتق کارون و شمال بهم)شیت وارد آبادان شاود ،زیاتا عباور از
این قسمت آسانتت از عبور از روداانه کارون در گ)وب اتمشهت بود .با چ)ین وضعیتی آباادان در
یک محاصته  222درگهای قتار میگتفت و عبور از روداانه بهم)شیت میتوانسات آن را باا اطات
گدی روبه رو ک)د .دشمن میپ)داشت اگت بتواند از این روداانه بگ رد ،آبادان را بتای همیشاه از
آن اود کتده است .عتاقیها بتای تصاتف آباادان در  6آباان  ،2203در م)طقاه ذوالفقااری روی
روداانه بهم)شیت پل ش)اور نصب و با عبور دادن قسمتی از نیتوهای اود ،وارد گزیته آبادان شدند
و از آن گهت م)طقه ذوالفقاری را انتخاب کتده بودند که با استفاده از پوشش نخلستانها بتوان)د از
دید رزم)دگان اسالم دور مانده و به راحتی وارد شهت کتدند.
عملیات ثامناالئمه (ع گت چه به ع)وان یکای از چهاار عملیاات بازرگ و بتگساته در چاارچوب
سلسله تالشهایی که بتای آزادسازی م)ااان اشاغالی انجاام گتفات ،باه شامار مایرود ولای ایان
عملیات بهم)زله «نقطه عطف» و «حلقه واسال» بتای انتقال استتاتژی گ)ا
15
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وضعیت گدید بود .ستدار محسن رضایی در این باره میگوید:

«عملیات ثامناالئمه (ع نقطه عطف است و به ع)وان مبدأ آغاز استتاتژی متحله دوم گ)

اسات

و یکی از نقاب اعتماد به نفا در استتاتژی متحله دوم ،عملیات ثامناالئمه (ع بود که حلقه واسال
و مبدأ تحول بود».
رزم)دگان اسالم شبانه سالح بت دوش ،پیاده و سواره به م)طقاه شاتافت)د و باا گانباازی و فاداکاری
بسیار ،چ)ان مقاومتی از اود نشان دادند که دالوریها و شجاعتهای آناان در ایان م)طقاه باه ناام
«حماسه ذوالفقاری» به ع)وان بتگ زری)ی در تاریخ دوران دفاع مقدس به ثبت رسید .در ایان نباتد
 362نفت از نیتوهای بع ی به هالکت رسایده و  222نفات باه اساارت در آمدناد و رزم)ادگان ایاتان
توانست)د از نفوذ نیتوهای دشمن به شهت آبادان گلوگیتی به عمل آوردند نیتوهای عتاقی بعدازاین
شکست ،سعی کتدند از اتف فیاضیه (بین ایستگاه  23و اتمشهت به سمت آبادان پیشاتوی ک))اد
که در این م)طقه نیز با مقاومت دالورمتدان اسالم مواگه و مجبور به عقبنشی)ی شدند .این عملیات
تا  26آبان  ،2203ادامه داشت و ستانجام نیتوهای بع ی از روستای نخلستان عبادی نیز پاکساازی و
تا  9کیلومتتی شمال روداانه بهم)شیت مجبور به عقبنشی)ی شدند.

بعداز این حماسه ،گهاد سازندگی موفن شد ،گادهای در میان باتالقهای اااتاف آباادان احاداث
ک)د .این گاده نیتوهای دشمن را دور میزد و به گاده آبادان – ماهشهت وصل میشد .از اتین این
گاده که به گاده وحدت معتوف بود ،تدارکات نظامی نیتوهای ایتانای آساانتت و ساتیعتت انجاام
میگتفت.

به دنبال صدور فتمان امام امی)ی (ره در چهاردهم آبان  ،2203مب)ی بات اینکاه« :حصات آباادان
باید شکسته شود»
نیتوهای مسلح تمام تالش و امکانات اود را بتای شکستن محاصته آبادان به ااات اگتای فتماان
امام امی)ی (ره به کار بست)د .صدام که اود را ناتوان از تصتف آبادان میدید ،بعد از یاازدهمین
نشست ستان عتب در «امان» که در  7آذر  ،2203تشکیل شد ،چ)ین گفت:
«ما نمیاواهیم کشورگشایی ک)یم .ما فقال مایاواساتیم ،تهدیاد ایاتان را از شاهتهای ااود دور
سازیم!»
این گفته بیانگت ناتوانی عتاقیها در پیشتوی ،در ااک ایتان بود.
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مقام معظم رهبتی در مورد تیثیت سخ)ان امام (ره در نجات آبادان میفتمای)د:
« آبادان در معتض حمله و اطت بود ،م ل اونین شهت ،م)تهی همین تیکید امام که تکلیاف شاتعی
کتدند که مبادا آبادان سقوب بک)د ،نیتوهای رزم)ده را که در آن گا بود ،تقویت کتدناد .البتاه در
آبادان سپاه آن روز بتتت از ارتش بود .بعداً ارتش هم در آباادان مساتقت شاد و در یاک ماورد کاه
نیتوهای دشمن از بهم)شیت عبور کتدند و وارد گزیته آبادان شدند ،بسی ،تودهای ماتدم و شاتافت
نظامی عدهای از نظامیان ما حماسه آفتید و عتاقیها را در گایی که واقعااً بیاتون کاتدن دشامن از
آن گا بسیار دشوار بود ،کوبیدند .عدهای را کشته و تار و مار کتدند و عدهای را به داال روداانه
انداات)د و عدهای هم که توانست)د ،فتار کتدند .عامل اصلی در حفاظت از آبادان همان فتمان امام
بود و داغی که از سقوب نیمی از اونین شهت در دل بتادران وگود داشت».

شکست حصر آبادان
در نخستین ماههای سال  2272شهید یوسف کالهدوز قائم مقام وقت فتماندهی سپاه پاساداران
انقالب اسالمی ،اتح شکست حصت آبادان را که توسال شهید حسن باقتی اتاحای شاده باود ،باه
شورای عالی دفاع ارائه داد .پا از تصویب اتح و همااه)گی باا نیاتوی زمی)ای ارتاش گمهاوری
اسالمی و نیتوهای تحت امت سپاه پاسداران ،چگونگی انسجام و نحوه ادغاام نیتوهاا ،همچ)این ناام
حمله ،روز و ساعت آن مشخص شد.

موقعیت گغتافیایی زمین و اتز گستتش و آرایش یگانهای ارتش عتاق در م)طقه به گونهای بود
که با یک حمله غافلگیتانه و محاصته بتقآسا ،میتوانست ضتبه کمتشک)ی به دشامن وارد ساازد.
فتاتت از همه انگیزههایی که بتای عمل در شتق رود کاارون و پاکساازی دشامن در آن م)طقاه باه
لحاظ سیاسی و نظامی وگود داشت ،نظت صتیح فتمانده کل قوا ،یع)ی امام امی)ی مب)ی بت این باود

که حصت آبادان باید شکسته شود.
منطقه عملیات
م)طقه عملیات ثامناالئمه (ع در شتق روداانه کارون و در حد فاصل شمال شهت آبادان و گ)وب
م)طقه داراوین قتار داشت و شامل ستپل دشمن به وسعت  202تا  262کیلومتتمتبع میشد که در
اشغال نیتوهای عتاقی بود .عوارض حساس م)طقه ،روداانه کاارون و دو گااده اهاواز – آباادان و
17
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ماهشهت – آبادان بودند و عوارض مص)وعی م)طقه نیز بیشاتت شاامل مواضاع و اساتحکامات دشامن
نظیت ااکتیزهای متعدد ،مواضع تانک ،س)گتهای اگتماعی و انفتادی میشدند .با توگه به اهمیات
دو پل قصبه و حفار بتای دشمن که بهم)زله معبت و محل اتصال عقبههای او در شتق کارون بودند،
مواضع و استحکامات فتاوان و تعداد زیادی نیتوی رزمی در این دو محور وگود داشت)د.

وضعیت دشمن
دشمن بتای استقتار در م)طقه ستپل ،واقع در شتق روداانه کارون ،دچار ت)اقض بود؛ از یاک
سو به لحاظ اهمیت م)طقه و ضتورت حفظ آن میبایست از نیتوی بسیاری اساتفاده مایکاتد و از
سوی دیگت ،با توگه به محدودیت عقبه اود ،تجمع این میزان نیتو باتایش نااممکن باود .در عاین
حال ،ش)اات عتاقیها از توان نیتوهای اودی در عقب راندن دشامن – باه ویاژه پاا از ناکاامی
ارتش در عملیاتهای سوم آبان  2203و بیستم دی  – 2203آنها را مطمائن کاتده باود کاه ماورد
تعتض گدید قتار نخواه)د گتفت.

استعداد و آرایش یگانهای دشمن در این م)طقه بتابت اس)اد به دست آمده از تیپ  6مکانیزه ارتش
عتاق در  37متداد  2272عبارت بودند از:
تیپ  6مکانیزه از لشکت  2زرهی که به سه گتدان مکانیزه و یک گتدان تاناک در شامال ساتپل و
گ)وب سلمانیه مواضع پداف)دی را اشغال و تحکیم کتده بود.
تیپ  7زرهی از لشکت  2زرهی که با سه گتدان تانک و یک گتدان مکانیزه در قسمت متکازی و
شتقی در شمال گاده ماهشهت – آبادان مستقت بود.

تیپ  99پیاده از لشکت  22پیاده که با یک گتدان تحت امت لشکت  2زرهی در قسمت گ)وبی م)طقه
ستپل و گ)وب گاده ماهشهت – آبادان پداف)د میکتد.
تیپ  23زرهی لشکت  2در غتب کارون در احتیااب قاتار داشات و گاتدان هاای تاناک الطاارق و
سیف سعد و چ)د گتدان گیش الشاعبی ،گاتدان پیااده از تیاپ  99و گاتدان  2از تیاپ  22نیاتوی
مخصوص نیز در م)طقه شتق کارون استقتار داشت)د .بتابت شواهد ،قتاین و اسا)اد موگاود ،در پای
گستتش حمالت رزم)دگان اسالم به م)طقه اشغالی ساتپل در نیماه اول ساال  ،2272دشامن دچاار
اضطتاب شده و احتمال حمله نیتوهای اودی را پیشبی)ی میکتد .بااین حال ،عتاقیها همچ)ان به

18

تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه اع به عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ

استقتار در م)اان اشغالی اصتار داشت)د و این امت بدین دلیل بود که عتاقیها تصور میکتدناد کاه
نیتوهای اسالم از انجام دادن عملیات دقین و بتنامهریزی شده در سطحی گستتده ناتوان هست)د .در
واقع فتماندهی عتاق احتمال تدارک حمله از محور شتق روداانه را پیشبی)ی میکتد اما باه هایچ
وگه تصور نمیکتد این حمله ،گستتده و همه گانبه باشد.

استعداد دشمن در این م)طقه بتابت یک لشکت تقویت شده باود؛ ضامن اینکاه فتماناده ساپاه ساوم
میتوانست از احتیاب لشکتهای  0مکانیزه و  3زرهی که در گ)وب غتبی اهواز و سوس)گتد مستقت
بودند ،بتای تقویت لشکت  2زرهی استفاده ک)د.

طرح عملیات
الف اهداف و مأموریت
هدف اصلی عملیات ،انهدام نیتوهای دشمن در شتق روداانه کارون و تصتف و تیمین
م)طقه بود .در اتح اولیه سپاه آمده بود:

«سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقت در آبادان و داراوین و ماهشهت میموریت دارند تا با
هماه)گی و همکاری کامل لشکت  66پیاده اتاسان از محور فیاضیه و داراوین بهاور گستتده و از
سه محور ایستگاه  23و ایستگاه  6و گاده ماهشهت –آبادان تک نمای)د و نیتوهای دشمن را که از
ک)ار کارون تا گاده ماهشهت – آبادان گستتش داشت)د ،بهاور کامل محاصته و بعد از انهدام
دشمن ،در م)طقه متصتفه پداف)د نمای)د».
ستان نظامی امیدوار بودند با انجام عملیات ثامناالئمه (ع تهدید احتمالی دشمن بتای
تصتف آبادان که عتاق آن را به صورت اهتم فشاری علیه ایتان در تبلیغات اود مورد استفاده قتار
میداد ،ا) ی شود .از سوی دیگت ،در این عملیات پا از پاکسازی شتق روداانه کارون،
نیتوهای اودی از اطوب پداف)دی آزاد شده و امکان به کارگیتی آنها در متاحل بعدی
آزادسازی م)اان اشغالی فتاهم میشد.
ب سازمان رزم خودی
تتکیب نیتوهای عمل ک))ده در این عملیات ،شامل ارتش ،سپاه ،بسی ،و نیتوهای ژاندارمتی
11
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به این شتح بود:

 لشکت  66با سه تیپ شامل  3گتدان نیتوی پیاده؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی با  27گتدان نیتوی پیاده که در سازمان سه قتارگاه تیپیعمل میکتد؛
 تیپ  26زرهی شیتاز؛ گتدان  302تانک از لشکت  27زرهی؛ گتدان  226ژاندارمتی؛ گتوه رزمی  332تانک؛ گهاد سازندگی ،عالوه بت احداث گاده وحدت در فتوردین  ،2272امور مقدماتیمه)دسی عملیات را انجام داد.
پا از ح ف ب)یصدر بتای نخستین بار بود که نیتوهای عمل ک))ده در چ)ین مقیاسی با هم
تتکیب شده به نحو شایستهای با یکدیگت همکاری و هماه)گی میکتدند ،چ)انکه این اقدام،
الگوی م)اسبی بتای ادامه همکاری ارتش و سپاه در سایت عملیاتها شد.
ج طرح مانور
بتای اگتای عملیات ،چهار محور اتاحی شده بود :داراوین ،فیاضیه ،ذوالفقاریه (ایستگاه 6
و  23و گاده ماهشهت – آبادان .در این میان ،محور داراوین و فیاضیه با هدف تصتف و تیمین
پلهای حفار و قصبه دارای اهمیت بیشتتی بودند و در صورت بتاورداری نیتوهای اودی از
ستعت عمل ،امکان انهدام و اسارت بسیاری از افتاد دشمن در این محور وگود داشت.
و همین ضتورت ،در آرایش نیتوها مسثت بود که به این تتتیب مشخص شد.
محور دارخوین – محمدیه :پ) ،گتدان از سپاه (چهار گتدان آف)دی و یک گتدان
احتیاب و سه گتدان از ارتش (دو گتدان آف)دی و یک گتدان احتیاب و یک گتدان تانک در
احتیاب و پشتیبانی.
محور فیاضیه :پ) ،گتدان از سپاه (چهار گتدان آف)دی و یک گتدان احتیاب و سه گتدان

111

تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه اع به عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ

از ارتش (یک گتدان آف)دی و دو گتدان احتیاب
محور ذوالفقاریه :پ) ،گتدان پیاده و گتوه امپارهانداز از سپاه و دو گتدان پیاده و گتدان
سوار زرهی از ارتش.
محور جاده ماهشهر – آبادان :دو گتدان از سپاه (یک گتدان آف)دی و یک گتدان
احتیاب و دو گتدان از ارتش (یک گتدان آف)دی و یک گتدان پداف)د
بتای پشتیبانی عملیات ،سه گتدان توپخانه و  02قبضه سالح پداف)د هوایی در نظت گتفته شده
بود.
در مجموعه ،به نظت میرسید ،دشمن به دلیل بتاورداری از نیتوهای احتیاب و به ویژه امکان
به کارگیتی لشکتهای  0مکانیزه و  3زرهی تحت امت سپاه سوم ،در موضع بتتتی قتار داشت،
لیکن نیتوهای اودی با توگه به ش)اات دقین از دشمن ،ویژگی بتتت عملیاتی ،تتکیب گدید سپاه
و ارتش – که پیش از این هتگز در این سطح وگود نداشت – و بهتهبتداری م)اسب از زمین ،از
موقعیت بهتتی بتاوردار بودند .افزون بت این ،دشمن به لحاظ درک و باوری که از توان نیتوهای
اودی داشت ،بهاور نسبی در غافلگیتی به ست میبتد و این عوامل در مجموع میتوانست
دستیابی به پیتوزی را آسان ک)د.

در این میان ،افزایش قابل توگه نیتوهای سپاه در مقایسه با عملیاتهای پیشین و نقش اتاحان
نظامی سپاه در اتحریزی و هدایت عملیات ،از گمله ویژگیهای عملیات ثامناالئمه (ع و عامل
بتتتی نیتوهای اودی در بتابت دشمن بود.

بدین تتتیب ،عملیات ثامناالئمه (ع بهم)ظور شکستن محاصته آبادان و انهدام نیتوهای
دشمن در شتق روداانه کارون پا از آمادهسازی مقدمات آن ،آغاز شد.

شرح عملیات
عملیات در ساعت  2بامداد روز پ)جم مهت  2272آغاز شد .قوای ایتان در ساعات نخست
عملیات ،با تهاگم به مواضع دشمن و در هم شکستن مقاومت نیتوهای آنان ،ااکتیزهای اول
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دشمن را تصتف و تیمین کتدند .مقاومت اولیه نیتوهای عتاقی در بتای از محورها و به ویژه
تداوم آن در م)طقه پل حفار ،نشان ده)ده هوشیاری نسبی دشمن بود .ب)ا بت گزارش اسیتان عتاقی،
اسارت یکی از نیتوهای اودی در م)طقه عملیاتی تیپ  6مکانیزه در محور داراوین سبب
هوشیاری دشمن شده بود ،ولی ش)اات نادرست فتماندهان نظامی عتاق نسبت به توان نیتوهای
اودی که بت مب)ای بتآوردهای عملیاتهای ناکام پیشین ایجاد شده بود ،سبب شد در بتابت حمله
نیتوهای اودی واک)ش م)اسبی نشان نده)د.

با روشن شدن هوا و ادامه پیشتوی نیتوهای اودی از محور شمالی به سمت پل مارد و تهدید
عقبه نیتوهای دشمن ،نخستین ضتبه شک))ده بت نیتوهای عتاقی وارد آمد .بااین حال ،نیتوهای
دشمن در م)طقه پل حفار همچ)ان مقاومت میکتدند .گستتدگی محورهای تهاگم و عقبماندگی
دشمن سبب شد تا نیتوهای اودی با به دست گتفتن ابتکار عمل و ادامه پیشتوی در محورهای
مختلف ،دشمن را تحت فشار قتار ده)د.

از سوی دیگت ،در پی تغییت وضعیت میدان نبتد ،فتماندهی نیتوهای دشمن تالش میکتد تا
تاریک شدن هوا به مقاومت در پل حفار ادامه دهد .دشمن قصد داشت ،با تقویت م)طقه ،ابتدا
م)طقه ستپل را حفظ ک)د و پا از آن ،با نصب پل روی روداانه کارون ،نیتوهای محاصته شده
را نجات دهد و سپا ،با استقتار در م)طقه غتب روداانه کارون ،از ادامه پیشتوی نیتوهای اودی
گلوگیتی ک)د.

بت همین اساس ،دشمن در اولین اقدام با وارد کتدن تیپ  22زرهی گارد گمهوری ،سعی
کتد ،پل حفار را حفظ کتده و با استقتار تیپ  27زرهی از لشکت  7زرهی در غتب روداانه
کارون ،از پیشتوی نیتوهای اودی گلوگیتی ک)د .تهاگم رزم)دگان به نیتوهای تیپ  22سبب
شد تا این نیتوها در همان لحظات اولیه حضور در م)طقه ستپل ،محاصته شده و عقبنشی)ی ک))د،
در صورتی که اگت در حمله به تیپ  22تیایت صورت میگتفت ،بیگمان نیتوهای تیپ  22دشمن
پا از حضور در م)طقه ،دست به ضد حمله میزدند با آزاد شدن گاده ماهشهت – آبادان در ساعت
 6:23بامداد روز پ)جم مهت و پیشتوی نیتوهای اودی از شمال به گ)وب و تصتف پل قصبه ،امکان
مقاومت از عتاقیها گتفته شده بود.
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در بعد از ظهت همان روز بخشی از پل حفار تصتف شده بود ولی عتاقیها بتای باز نگه
داشتن عقبه نیتوهای محاصته شده اود در شتق کارون ،همچ)ان مقاومت میکتدند ،چ)ان که با
تاریک شدن هوا حتکت ستون نیتوهای دشمن از اهواز به سمت اتمشهت دیده میشد.

بدین تتتیب ،روز اول عملیات در حالی به پایان رسید که دشمن به دلیل عقبماندگی ،توان
مقابله با نیتوهای اودی را نداشت و ت)ها ،به تاریک شدن هوا ،باز نگاه داشتن پل حفار بتای
تقویت م)طقه و یا امکان عقبنشی)ی نیتوهای محاصته شده امید بسته بود .در روز دوم عملیات
(ششم مهت  ،در حالی که پیشتوی نیتوهای اودی همچ)ان ادامه داشت ،دشمن واک)ش گدی از
اود نشان نداد و از بعدازظهت همان روز نیتوهای عتاقی به تدری ،تسلیم شده و یا عقبنشی)ی
کتدند و ستانجام در پایان این روز عمالً م)طقه ستپل دشمن آزاد شد.

در روز سوم عملیات نیز در پی پاکسازی م)طقه ،محاصته آبادان به پایان رسید و فتمان امام
امی)ی مب)ی بت شکستن حصت آبادان ،در مدت  96ساعت آف)د تحقن یافت و نیتوهای اودی پا
از پاکسازی کامل م)طقه ،در ساحل شتقی روداانه کارون استقتار یافت)د .در این عملیات عالوه بت
آزادسازی م)طقه اشغالی در شتق روداانه ،بخش وسیعی از نیتوهای اودی – که درگیت پداف)د
در م)طقه بودند – آزاد و بتای عملیاتهای بعدی آماده شدند.

نتایج عملیات ثامناالئمه اع
در این عملیات گمهوری اسالمی ایتان به نتای ،مهمی دست یافت ،از گمله:

نیتوهای اودی از اطوب پداف)دی پتاک)ده و گستتده در م)طقه شتق کارون آزاد شده و با
اتکاو به مانع ابیعی م)اسب (رود کارون  ،با حداقل نیتو و امکانات اطوب پداف)دی تشکیل دادند.
آبادان از محاصته یک ساله اار

شد.

بیش از  202کیلومتت متبع از اراضی اشغال شده ،آزاد گتدید.

بیش از  2هزار نفت از نیتوهای دشمن کشته و زامی شدند و  2707نفت نیز به اسارت در
آمدند.

تالشهای رژیم عتاق بتای بهتهبتداری سیاسی و نظامی از ادامه محاصته آبادان ا) ی
گتدید.
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دو گاده مهم اهواز – آبادان و ماهشهت – آبادان از تصتف دشمن اار شد.
تعداد  32دستگاه تانک و نفتبت 222 ،دستگاه انواع اودرو دشمن م)هدم گتدید و تعداد 2
فتوند هواپیما و یک فتوند هلیکوپتت عتاق نیز ستنگون شدند.
همچ)ین  222دستگاه تانک 72 ،دستگاه نفتبت 2 ،دستگاه لودر و  202دستگاه اودرو به
غ)یمت گتفته شد.
صدام پا از این شکست  6تن از فتماندهان اود را تیتباران کتد.

با توگه به نقش شجاعانه لشکت  66پیاده با تصویب شورای عالی دفاع در تاریخ یازدهم مهت
 ،2272به لشکت پیتوز اتاسان تغییت نام داد.

پیامدهای شکسته شدن محاصره آبادان
موفقیت عملیات ثامناالئمه (ع در ابعاد مختلف پیامدهایی به همتاه داشت که آن را در دو
محور عمده ،داالی و اارگی ارزیابی میک)یم.

الف  -پیامدهای داخلی
 با انجام موفقیتآمیز اولین عملیات وسیع ایتان در گبههها ،روحیه نیتوهای رزم)ده
تقویت و توانم)دانه تت از پیش به نبتد با دشمن پتداات)د.
 از نظت سیاسی وضعیت سیاسی کشور م)سجمتت شد و کمتت از یک هفته بعد از این
عملیات ،متدم با شتکت در سومین انتخابات ریاست گمهوری ،حضتت آیتاهلل
اام)های را به ریاست گمهوری بتگزیدند که این امت م)جت به موفقیت بیشتت در
سیاستهای اارگی نظام نیز گتدید.
 با ت بیت دولت اسالمی و وحدت نظت مسئولین نظام ،موضعگیتیهای قااعانه و به موقعی
در قبال مسائل اارگی انجام گتفت.
ب  -پیامدهای خارجی
 مهمتتین پیامد اارگی این عملیات ،تشکیل شورای همکاری الی،فارس توسال
کشورهای حاشیه گ)وبی الی،فارس ،بهم)ظور گلوگیتی از گستتش و نفوذ انقالب
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اسالمی و یاری رساندن به رژیم متجاوز عتاق بود ،همچ)ین تحتکات نظامی آمتیکا در
الی،فارس بهم)ظور اعمال فشار بت ایتان و حمایت از کشورهای م)طقه بیشتت شد.
 امتیکا با اعزام ناوگان نظامی اود در ااورمیانه و آبهای دریای عمان ،مانورهایی
انجام داد و تهاگم تبلیغی گستتدهای را علیه ایتان آغاز کتد و با نشت اکاذیب و شایعات،
وحشت بیمورد رژیمهای م)طقه را از ایتان بیشتت کتد.
 متیسفانه پا از انجام موفن عملیات موفن ثامناالئمه و اعالم تبتیک ابت شکست حصت
آبادان به امام ،هواپیمای سی – 222حامل شماری از فتماندهان گ)

ه)گام بازگشت

به تهتان سقوب کتد .در این سانحه که روز هفتم مهتماه اتفاق افتاد محمد گهانآرا
فتمانده سپاه اتمشهت ،گواد فکوری فتمانده نیتوی هوایی ارتش ،یوسف کالهدوز
قائممقام فتماندهی سپاه پاسداران ،ولیاهلل فالحی رئیا ستاد مشتتک ارتش و موسی
نامجو وزیت دفاع و نمای)ده امام در شورای عالی دفاع که همگی در اتاحی و اگتای
عملیات شکست حصت آبادان شتکت داشت)د ،به همتاه ت)ی چ)د از افستان و همتاهان به
شهادت رسیدند.

پاسخ امام خمینی اره به تلگرام فرماندهان در خصوص شکستن حصر
آبادان
بسماهلل التحمن التحیم
تیمسار ستتیپ فالحی ،تیمسار ستتیپ ظهیت نژاد و گ)اب آقای محسن رضایی ایدهم اهلل تعالی.
تلگتاف شما در اصوص فتحی بزرگ که اداوند تعالی نصیب ارتش و نیتوی هوایی و
هوانیتوز و سپاه پاسداران و بسی ،و ژاندارمتی و فداییان اسالم و سایت نیتوهای متدمی فتموده و
محاصته آبادان بهاور کامل شکسته شده است ،واصل گتدید.

اینگانب این پیتوزی بزرگ را به فتماندهان تمامی نیتوهای مسلح و به ستبازان ارگم)د و
سپاهان نیتوم)د تبتیک میگویم و امید است این ستافتازیها را که بتای اسالم و میهن فتاهم
میک))د ،م)ظور نظت مبارک ولیاهلل االعظم بقیةاهلل (ارواح)ا له الفدا باشد و آاتین پیتوزم)دی را
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که بیتون راندن نیتوهای متجاوز کافت از ستزمین میه)مان است ،ملت شتیف ایتان بهزودی
مشاهده ک)د.

اینگانب به اسم ملت بزرگ ایتان از رزم)دگان دلیت ارتش و سپاه و دیگت قوای مسلح
(ایدهم اهلل تعالی تقدیت و تشکت میک)م .از اداوند متعال توفین نصتت و عظمت اسالم و مسلمین
و بهاصوص نیتوهای مسلح اسالمی را اواستار است.

استفاده از حداکثر ابتکار
در تمامی صح)ههای عملیاتی ،استفاده از ابتکار عامل موفقیت محسوب میشد چتا که این
امت موگب تغییت شیوه و تاکتیکهایی میگتدد که قدرت عکاالعملهای م)طقی از دشمن را
سبب میک)د از اینرو نیتوی آف)د ک))ده با بکارگیتی این اقدامات به راحتی ابتکار عمل را به
دست گتفته و هت چه ستیع اود را به اهداف میرساند .در عملیات ثامناالئمه (ع چ)دین ابتکار
گدید به کار گتفته شد که این ابتکارها نقش مهمی را در پیتوزی عملیات ایفا نمودند .اهم آنها
عبارت)د از:
 2ا همزمانی تک در چ)دین محور عملیاتی عمده که تقتیباً هت محور مجدداً به چ)د محور
کوچکتت تقسیم میشد .همین امت موگب شد تا در یک زمان به تمامی اطوب دشمن حمله شود از
اینرو نیتوها و فتماندهان دشمن قادر به هیچگونه عکاالعمل م)طقی نبودند.
 3ا اگتای تک شبانه با توگه به ای)که یکی از عملیاتهای دشوار اگتای تک شبانه است.
زیتا به نیتوهای آموزش دیده و زبده و فتماندهان مجتب نیاز دارد چتا که ک)تتل و هدایت نیتوها
در شب بسیار دشوار و پیچیده است .از سوی دیگت اگتای چ)د عملیات بزرگ کالسیک در روز
انجام شده بود .در فکت و تخیل فتماندهان عتاق نمیگ)جید که رزم)دگان بتوان)د چ)ین عملیاتی را
در شب انجام ده)د ،به همین دلیل کامالً غافلگیت شدند.
 2ا استفاده از تونل زیت زمی)ی بتای شکستن اال فیاضیه.
 9ا عبور از نهت شادگان در محور داراوین که به عقبنشی)ی دشمن اتم گتدید .االد
حسین ال)قیب از افستان عتاقی در این عملیات درباره تیثیت حمله از محور نهت شادگان در شکست
عتاق نوشته است:
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" مهاگمین در محور اول (تیپ  6در گبهه شمالی ،داراوین به دو ستون تقسیم شدند ،ستون
اول تیپ را مستقیماً مورد حمله قتار داد و ستون دوم از اتین شکاف موگود بین تیپ  6و گتدان
ش)اسایی صالحالدین نفوذ کتد و اولی نکشید که اود را به پشت تیپ  6رسانید و این یگان را از
عقب مورد هجوم قتار داد و بتای از افتاد این ستون ،پیش روی به سمت م)طقه پلها را ادامه
دادند .در نتیجه در همان دقاین نخست بتای از مواضع تیپ  6سقوب کتد و درگیتی بتای
پاکسازی کامل آن ادامه یافت .انصافاً بایستی گفت که نیتوهای ایتانی با شجاعت کمنظیتی در
صح)ه نبتد میگ)گیدند"(ال)قیب ،گلد 77 :3
 – 0باز کتدن میادین مین قبل از عملیات موگب نفوذ و را)ه ستیع در اطوب دفاعی دشمن
بدون هیچگونه مقاومتی گتدید.
 7ا آتش زدن سطح کارون :مهمتتین ابتکار علیه گبهه دشمن که در نوع اود بینظیت بود،
آتش زدن سطح روداانه کارون در صبح عملیات بود .این امت بتای قطع کامل ارتباب عتاق با
گبهه غتبی صورت گتفت .تیثیت عمده آن به گونهای شد که امکان هت گونه مانور هوایی از دشمن
سلب گتدید .در این مورد االد حسین ال)قیب مینویسد:
" گالب ای)جاست که حتیقی در م)طقه سلیمانیه اتفاق افتاد که دود غلیظ ناشی از آن آسمان
م)طقه را پوشانید ،بهاوری که هت گونه مانور هوایی عتاق در صح)ه نبتد را به دلیل عدم دید کافی
سلب کتد"(ال)قیب ،گلد 77 :3
 -6استفاده صحیح از آتش در اتح مانور
قدرت آتش ضتورت انهدام یگان در گهت فائن آمدن بت دشمن و تمایل دشمن بتای
گ)گیدن را از بین میبتد و همچ)ین موگب ستعت بخشیدن به مانور میگتدد .در عملیات ثامن
بتای اولین بار با یک هماه)گی و ثبت دقین اهداف کلیدی با هماه)گی بتادران سپاه و بتادران
ارتشی اتحریزی به نحو احسن اگتا گتدید که اصالً بتای دشمن قابل پیشبی)ی نبود .در این مورد
در کتاب حزب بع

و گ)

آمده است:

" یگانها در م)طقهای به فاصله  9کیلومتتی روداانه کارون به ع)وان نیتوی احتیاب م)طقه در
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شتق روداانه استقتار یافته بودند .در شب  36سپتامبت  2272/6/0(2362و قبل از ساعت  23در
معتض آن چ)ان آتش پت حجمی قتار گتفتیم که نظیت آن را در هیچ م)طقهای ندیده بودم .تمامی
سالحها اعم از تو  ،امپاره و کاتیوشا به کار گتفته شد و شب ظلمانی را به روز مبدل ساات.
صدای انفجارهای پیاپی زمین را در زیت پای ما به ارزه در آورد"(ال)قیب ،گلد 70 :3

عوام) مؤثر در پیروزی عملیات ثامناالئمه اع
 -1فرمان تاریخی امام مبنی بر شکست حصر آبادان
از آنجایی که یک رابطه قلبی بین امام و ملت بتقتار بود بهاصوص شدت این رابطه قلبی
میان نسل گوان و امام بیشتت بود با فتمان امام گان تازه به رزم)دگان اسالم بخشید آنها اگتا و تحقن
کامل این فتمان را بتاود واگب میدانست)د در این مورد ستدار صفوی میگوید:
" از نظت ما که مطیع فتمان والیت و مقلد ایشان بودیم کلمه باید یک دستور قااع محسوب
میشد یع)ی انجام یک تکلیف در حد واگب که باید به آن عمل کتد"(نگین ایتان ،شماره :7
227
ل ا تمامی فتماندهان و نیتوها از هیچ کوشش بتای تحقن بخشیدن این فتمان دریغ کتدند .به
همین دلیل این فتمان مهمتتین عامل در افزایش روحیه و انگیزه بخصوص فداکاری و شهامت و
شهادت رزم)دگان اسالم شد .چون این فتمان باور در توانستن را به وگود آورد .میتوان از اینرو
این فتمان را مهمتتین عامل در پیتوزی عملیات دانست.
 -2اشتباهات دشمن
قبل از هت چیز باید توگه نمود که در عملیات عبور از روداانه تصتف و تیمین ست پل مطمئن
امتی ضتوری است .در غیت این صورت یگانهای عبور ک))ده به دلیل نداشتن عمن و عقبههای
مطمئن هت لحظه در معتض اطت و تهدید گدی از اتف نیتوهای مقابل قتار میگیتند .در تهاگم
و تجاوز عتاق به ستزمین مقدس ایتان دشمن پا از عبور از کارون با توگه به مقاومت ست سختانه
نیتوهای مسلح و متدمی نه ت)ها به اهداف اود دست نیافت بلکه بت حسب اگبار در آنسوی
کارون مجبور به توقف شد که عمن این ست پل تصتف شده به یازده کیلومتت میرسید.
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ل ا اولین اشتباه تاکتیکی مهم ،او توقف در این ست پل بود چتا که این ست پل بتای پداف)د
ک))ده کامالً آسیبپ یت و نامطمئن بود.
دوم :دشمن بتای تداوم پشتیبانی و تقویت و یا عقبنشی)ی فقال به دو پل قصبه و حفار متکی
بود.
سوم :عدم استفاده صحیح از روداانه غیت قابل عبور بهم)شیت :در پداف)د از ساحل نزدیک
روداانه ،ست پل اولیه در آنسوی روداانه در ااتیار رزم)دگان اسالم قتار گتفت که این ست پل
نقش مهمی در عملیات ثامن ایفا نمود ولی اگت عتاقیها در ساحل نزدیک روداانه پداف)د
مینمودند یقی)اً مشکالت عمدهای را در اتح و اگتای عملیات ثامن به وگود میآمد.
چهارم :نوع استقتار و گستتش م)طقه پداف)دی مان)د یک زائده محدب نامتعادل محسوب
میشد که از تمامی سمتها به غیت از شتق کارون کامالً آسیبپ یت و شک))ده بود .به همین دلیل
دشمن با هیچ روشی نمیتوانست سااتار و سیستم دفاعی اود را در مقابل یک آف)د گستتده
سازمان دهد.
پ)جم :بتاورداری از فتماندهی و ک)تتل مسثت و کارآمد در هت عملیاتی از مهمتتین عوامل
موفقیت آن عملیات به شمار میروند که در آن ،نوع زمین ،نوع آرایش یگانها ،تعداد محورهای
وصولی ،ردههای فتماندهی ،سیستم فتماندهی و مخابتات و فتماندهی الین و شجاع نیتوهای
آموزش دیده و با انگیزه از اهمیت زیادی بتاوردار هست)د .به نظت میرسد با توگه به نوع آرایش
غلال دشمن ،تعداد زیاد محورهای وصولی و نفوذی موگود در م)طقه ،تقتیباً بالتکلیفی در
فتماندهی واحد دشمن به وگود آمد چتا که یگانهای موگود در م)طقه را ع)اصتی از لشگت ،2
لشگت  22و تیپهای نیتوی مخصوص و کماندو تشکیل میدادند .در این شتایال میبایست
فتماندهی و ک)تتل این م)طقه به یک رده باالتت یع)ی سپاه واگ ارمی شد ولی عمالً به این شکل
نبود .ل ا با یک حمله همزمان از چ)دین محور به یک باره سازمان پداف)دی دشمن از هم پاشیده
شد و فتماندهی دشمن نتوانست هیچ ک)تتل را در هدایت نیتوهایش انجام دهد.
ششم :استقتار یگانهای تانک و مکانیزه در اال پداف)دی و استقتار یگانهای پیاده و کماندو
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در عمن (به نقشه وضعیت دشمن متاگعه شود ...و عدم توگه به پیشبی)ی احتیابهای مجزای
متحتک قوی تانک بخصوص در نزدیکی متاکز ثقل (پل حفار و قصبه و همچ)ین عدم وگود
احتیابهای قابل دستتس در آنسوی روداانه یکی دیگت از اشتباهات مهم دشمن در این م)طقه
بوده است.
 3د طرحریزی مناسب و هماهنگی کام) بین برادران ارتش و سپاه
زمانی که دو نیتو از دو سازمان مستقل بخواه)د عملیاتی را انجام ده)د ،یقی)اً اتاحی و اگتای
آن با مشکالت زیادی روبتو میگتدد .به همین دلیل است که اصول و مبانی عملیات مشتتک با
اصول و مبانی عملیات متکب و اصول مبانی عملیات تک نیتویی مقدار زیادی تفاوت دارد.
فتماندهان و اتاحان با نگتانی و دغدغه ااات بیشتتی به اتاحی عملیات مشتتک و متکب
میپتدازند تا عملیات تک نیتویی .حال در نظت گیتید که بتای اولین بار عملیاتی نسبتاً بزرگ بعد
از عدم موفقیتهای عملیاتهای کالسیک قبل میاواهد انجام شود آن هم بین دو نیتو که یک
نیتو دارای فتماندهان گوان و یک نیتو دارای فتماندهان میان سن مطمئ)اً مشکالت بایستی
دوچ)دان شود ولی نه ای)که مشکالت بیشتت نشد بلکه این عامل اود یکی از عوامل مهم در
پیتوزی محسوب گتدید .زیتا تیکیدات حضتت امام بت وحدت و یکپارچگی بین ارتش و سپاه و
هماه)گی کامل بهم)ظور تهاگم علیه دشمن ،بدون شک مسثتتتین عامل در وحدت قبلی گتدید نه
وحدت ظاهتی .در این مورد ستدار صفوی میگوید:
" امام امی)ی یک گملهای فتموده بودند که نه سپاه میتواند به ت)هایی گلو بتود .نه ارتش و
هیچ کدام از ای)ها بدون کمک متدم به پیتوزی نخواه)د رسید ،ما در میدان عمل فتمان امام را که
یک وحدت بسیار اوب بین سپاه و ارتش و کمک متدم بسیار واالیی از متدم بود تجتبه کتدیم و
در حقیقت باب الفتوحی شد"(صفوی ،بی تا
در اگتای این عملیات کلیه هماه)گی الزم در مورد فتماندهی و گانشی)ی هت رده ،بکارگیتی
آتش توپخانه و ادوات ،هوانیتوز ،هوایی و هماه)گی کامل در مانور بهاصوص شکستن اال انجام
گتفت .از آنجایی که این وحدت و هماه)گی بت باورهای ایمانی و توکل بت ادا استوار بود گای
هیچگونه نگتانی را در دلها و فکتها باقی نگ اشت و در ه)گام هدایت به نحو مطلوب کلیه موارد
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فوق اگتا گتدید.
4د آمادهسازی روحی ،روانی و ایجاد انگیزه
آمادگی روحی و روانی بتای هت عمل و اقدامی ،مهمتتین رکن آن به حساب میآید .از
آنجایی که چون گ)

یک مقوله ویژه با شتایال و دشوارهای بسیار سخت و ااقتفتسا است،

یکی از مهمتتین چتاهای حتکت گ)

 ،آمادگی روحی و روانی بت اگتای آن می باشد .در این

مورد ریچاردسون میگوید :روحیه ،نیتویی است پ)هانی در یک فتد و اگتماع که نمایانگت تتکیب
االق بین بعضی از عوامل مادی و غیت مادی بتای بتانگیختن نیتو ،شجاعت ،صبت در فتد بهم)ظور
غلبه بت دشواریها و مقابله بت تسلیم نشدن در هت شتایال است.
و در گای دیگت میگوید بهتتین راه دستیابی به روحیه عالی در زمان گ)
زیتا انسان ه)وز مهمتتین اسلحه گ)

 ،پیتوزی است

است و روحیه ستبازان مهمتتین عامل آن محسوب میشود

و انسان ه)وز از ارزشم)دتتین سالح و همچ)ین گتانبهاتتین نوع آنها است (ریچاردسون2360 ،
به همین دلیل است که روحیه مهمتتین فاکتور غیت فیزیکی توان رزم به حساب میآید.
روحیه رزم)دگانی که در عملیات ثامن شتکت کتده بودند به دلیل اداگویی ،شهادتالبی و
اودسازی و عشن به والیت بسیار عالی و ستشار از نشاب و انگیزه بود که قلم محقن قادر به بیان
آن نمیباشد .ذکت این نکته از بیان االد حسین ال)قیب افستان عتاقی در این عملیات کافی میباشد
که انصافاً باید گفت که نیتوهای ایتانی با شجاعت بینظیتی در صح)ه نبتد میگ)گیدند (ال)قیب،
گلد  3:77از گمله مواردی که بتای تقویت روحیه رزم)دگان استفاده شد میتوان :متاسم های
عبادی ،سیاسی ،توسل به اهل بیت ،حضور روحانیون در بین رزم)دگان ،حضور مستمت فتماندهان با
رزم)دگان ،حمایت بیدریغ متدم از رزم)دگان و مهمتت از همه تیکید بت تحقن فتمان امام مب)ی بت
شکستن حصت آبادان اشاره کتد.
 5د سازماندهی نیروها
با توگه به ای)که عملیات سپاه متکی بت نیتوی پیاده بود و با توگه به تجتبه یکساله
عملیاتهای محدود نیتوها در قالب گتدانها سازماندهی شدند .از اینرو با توگه به سازماندهی
گدید ،محورهای عملیاتی یگانهای سازماندهی شده در قالب گتدان در آمده و سپا تحت امت
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محورهای عملیاتی قتار داده شدند .در بعضی از محورها مان)د داراوین بت اساس مانور و حساسیت
هت محور ،سازمان رزمی گدید که تلفیقی از نیتوهای ارتش و سپاه بود انتخاب گتدید( .به کتاب
نیتوهای شتق کارون متاگعه شود
6د توجیه نیروها
با توگه به تجتبه عملیاتهای محدود به اصوص عملیات فتماندهی کل قوا ،یکی از دالیل
مهم در پیتوزیهای گ شته ،توگیه کامل نیتوهای تک ور بود .زیتا با اتخاذ این روش ،آنها کامالً
در م)طقه عملیات و وضعیت یگانهای پداف)دی دشمن توگیه شده و از اتفی اود را در اتح و
اگتا سهیم دانسته و مسئوالنه در رسیدن به هدف تالش میکتدند .شهید حسن باقتی در این مورد
میگوید " اما بت االف ارتش که ه)گام حمله نیتوهایش نسبت به اتح مانور در بیابتی به ست
میبتدند  ،ما گزئیات اتح عملیات را با ذکت نکات ریز و ظتیف آن بتای همه فتماندهان تا فتمانده
دسته بازگو میکتدیم تا ضمن آگاهی از اهداف عملیات چ)انکه نقطه نظت اصالحی دارند از آن
بهتهم)د شده و استفاده ک)یم"( .متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 ،سال سوم 26:در این مورد

ستدار صفوی میگوید:
" یک روز قبل از عملیات نیتوها کامالً نسبت به م)طقه عملیات توگیه شده بودند و  ...نه ت)ها
فتمانده گتدان بلکه بقیه نیتوها را روی ااکتیز اال اول آورده بودند و گتدان به گتدان توگیه
کتده بودند تا م)طقه عملیاتی اود را بش)اس)د" (متکز مطالعات و تحقیقات گ)

 ،س)د شماره

902/933
در واقع این توگیهها هم از نظت نظامی بسیار مهم بود و هم از نظت تقویت روحیه و انگیزه
بسیار مسثت بود .در این مورد میتوان از ناپلئون نام بتد ،چتا که گفتهاند او در تمامی عملیاتها
هدفهای متبوب به هت حمله و میموریت نظامی را دقیقاً پیش از شتوع حمله بتای فتماندهان اود
تشتیح مینمود او این توگیه را عامل مهمی در پیتوزی میدانست( .کبورق2262،
 -7بسیج نیروهای مردمی در سازمان رزم سپاه
یکی دیگت از عوامل مهمی که تا پایان گ)

بت پیکته ارتش بع ی ضتبات اتد ک))دهای

وارد نمود ،حضور نیتوهای متدمی در سازمان رزم سپاه بود .این ارتباب قلبی بین فتماندهان و
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نیتوهای متدمی از کمتتین سن تا مسنتتین با انگیزه بسیار قوی و روحیه عالی از شااصتتین
اصوصیات این افتاد در صح)ههای گ)

بود .که تیثیت بسزایی در افزایش توان رزمی داشت .با

توگه به این ویژگیها و عقاید ای که از اسالم ناب محمدی (ص اصوصاً عشن به عاشورای
حسی)ی نشیت میگتفت ،رزم)دگان اسالم در حمایت از فتامین رهبتشان امام امی)ی (ره هیچ
یاس و ناامیدی در هیچ شتایطی بت آنها مستولی نمیگشت و همواره در گهت ادای تکلیف اللهی
و فتامین رهبت گام مینهادند .سپاه با بکارگیتی این نیتوها موفن به اگتای عملیاتهای محدود
گتدید و ابن مصوبه مجلا بهکارگیتی نیتوهای متدمی به سپاه واگ ار گتدید:
" با توگه به مسئولیت سپاه و سازماندهی بسی ،نیتوهای متدمی که پایههای آن را سپاه به
وگود آورده است و از اتف ملت و نمای)دگان محتتم مجلا شورای اسالمی رسماً به سپاه محول
شد .الزم است امکانات و تجهیزات کافی در ااتیار سپاه قتار گیتد تا به نحو شایسته این نیتوی
عظیم متدمی را سازماندهی و اهداف عالی امام را به نحو احسن اگتا ک)د"(روزنامه انقالب
اسالمی 2203/3/30
در چ)ین وضعیتی سپاه با استفاده از توانم)دیها و قابلیتهایی که کسب کتده بود توانست از
اتداد تا مهت  2272در مجموع هفت عملیات محدود را به موازات گستتش بحتان سیاسی در
داال کشور با بکار گیتی نیتوهای متدمی در سازمان رزم اود اتحریزی و اگتا نماید .بدین
تتتیب سپاه با یک استتاتژی گدید یع)ی توسعه سازمان رزم با استفاده از نیتوهای در این عملیات
توانست به موفقیت دست پیدا ک)د .در استتاتژی گدید میبایست گ ب و سازماندهی نیتوهای
متدمی در مقایسه با عملیاتهای قبلی افزایش یابد .بت همین اساس ،یازده ماه پا از اگتای
عملیات داراوین که حدود  3گتدان سازماندهی شده بودند در عملیات بیتالمقدس ،بیش از 222
گتدان در سازمان تیپ با قتارگاه لشگتی وارد عمل شدند .این تفکت و ایده در بین فتماندهان سپاه
یکی دیگت از عوامل مهم در پیتوزیهای هشت سال دفاع مقدس به ویژه پیتوزی عملیات
ثامناالئمه (ع بوده است .چتا که اولین سازماندهی گتدانها در قالب محوری از این عملیات
شتوع شد .در اصوص نیتوهای متدمی سپاه ،حضتت آیتاهلل اام)های رئیاگمهور وقت و
نمای)ده امام در شورای عالی دفاع در مصاحبهای در اردیبهشت  2273ع)صت تعیین ک))ده در این
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تغییت وضعیت را چ)ین تشتیح مینمای)د:
"کال تا قبل از عملیات ثامناالئمه (ع عملیاتها غالباً موفن نبوده است و شاید یک یا دو
عملیات را بتوان نشان داد که تا حدودی موفن بوده و علتش هم این است که تا قبل از عملیات
ثامناالئمه نیتوهای متدمی به کار گتفته نمیشدند یع)ی از سپاه و بسی ،در عملیات بهصورت
کامل ابتی نبود و ("...انتشارات ستوش ،مجموعه مصاحبهها ،سال  2272و  2273اما مصاحبه با
مجله پیام انقالب( 73/3/27 ،تهتان :سال 223 : 2277

نتیجهگیری
قبل از هت چیز عوامل مسثت بت پیتوزی عملیات ثامناالئمه (ع را باید متهون ع)ایت اداوند
دانست؛ چتا که واقعیت مهم تاریخ این است که فتماندهان و اتاحان این عملیات در آن مقطع
زمانی اک تیت در س)ین گوانی بودهاند که نه در دانشکدههای نظامی دورههای تخصصی را ای
نموده و نه تجتبه اتحریزی و فتماندهی عملیاتهای بزرگ را داشت)د؛ بلکه حداک ت تجتبه بتای
از آنها ،گ)

در کتدستان بود .یا ای)که تجتبیات محدودی به دست آورده بودند .حال چه اتفاقی

در این صح)ه رخ داد که آنها با شجاعت ،گسارت و اودباوری به ستاغ عملیاتی رفت)د که هم در
حوزه اتحریزی و هم در حوزه هدایت حتی بتای فتماندهان و اتاحان ابته نظامی بسیار پیچیده
و دشوار بود .عملیاتی که :شبانه بود ،وسعت م)طقه عملیات نسبتاً گستتده و وسیع بود ،امکانات و
مقدورات مورد نیاز یک عملیات شبانه از نظت کالسیک موگود نبود ،بتای اولین بار عملیاتی با
سااتار و سازمان کامالً متفاوت انجام میشد و در نهایت تجتبه چ)ین عملیاتی از قبل وگود
نداشت .ای)جاست که هت انسان اداگویی پی به قدرت الیزال الهی میبتد؛ چتا که امام و امت در
این کارزار و معتکهای وارد شده بودند که تمامی مقاصدشان فقال و فقال رضای اداوند و انجام
تکلیف الهی بود و نه چیز دیگت ،چه زیباست مصداق آیات کتیمه الهی سوره انفال آیه  22که
میفتماید " :شما مطمئن باشید و بدانید که نصتت و پیتوزی نسبت مگت از گانب اداوندی که
کمال قدرت و حکمت است" و یا آیه  202سوره آلعمتان که میفتماید " :اگت ادا شما را یاری
ک)د محال است کسی بت شما غالب آید و اگت نجواری واگ ارد آن کیست که بخواهد از آن پا
شما را یاری ک)د و اهل ایمان به ادا باید اعتماد ک))د".
114

تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه اع به عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ

عملیات پیتوزم)د ثامناالئمه (ع را به دلیل ماهیت و نوع اگتا و نتیجه حاصله بایستی به
ع)وان نقطه عطفی در اول هشت سال دفاع مقدس دانست چتا که باع
اودباوری در کلیه سطوح فتماندهی و بدنه دایل در گ)

به وگود آمدن

و به وگود آمدن ستم)شی گدیدی در

اتاحی نوع و زمان عملیات و حتکت یگانهای مانوری و...شده و الیعه فتوحات عظیم در
عملیاتهای بعدی گشت.
در حقیقت ،ضامن بقا و حیات این شجته ایبه ،ملتی با ایمان است که با پشتیبانی و اااعت
کامل از رهبت معظم انقالب اسالمی و عمل به آموزههای اسالمی ،دژ نفوذناپ یتی را در مقابل
دشمن ب)ا نموده است .امید است که این مقاله گوشهای ناچیز از گانفشانیهای شهدای گتانقدر
هشت سال دفاع مقدس از ست و گان اود در راستای اگتای فتامین موال و مقتدایشان حضتت امام
امی)ی (ره گ شت)د ،باشد را نشان داده باشد به امید ای)که ما نیز میتاثدار اوبی بتای پاسداری از
اون این عزیزان بوده و بسان آنان پای در رکاب فتزند الف و شایسته آن امام همام ،حضتت امام
اام)های باشیم .انشاوا...
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تحلیلی بر عملیات ثامن االئمه اع به عنوان نقطه عطف ورود ایران به استراتژی مرحله دوم جنگ

منابع
.2
.3
.2
.9
.0
.7
.6
.6

.3
.22
.22
.23
.22
.29

اداره کل مطبوعات اارگی وزارت ارشاد اسالمی ،نشتیه بترسی مطبوعات گهان
 2203/22/20به نقل از لوموند 2203/3/23
امام امی)ی ،روحاهلل :2272 ،صحیفه نور ،گلد 22
انتشارات پیام آزادی ،ستگ شتهای ویژه از زندگی امام امی)ی ،گلد دوم (تهتان
فتوردین 2273
باقتی کبورق ،علی ،2262 ،کلیات و مبانی گ) و استتاتژی ،چا اول متکز بینالملل
گدی ،سید مجید ،تحوالت آغازین گ) تحمیلی :زمی)ههای پیدایش عملیات
ثامناالئمه ،2269 ،مجله سیاست دفاعی.
ابتگزاری پاریا ،2272/0/22 ،ابتگزاری رویتت (72/0/23
درودیان ،محمد ،گ)  :بازیابی ثبات ،2263 ،تهتان ،متکز مطالعات و تحقیقات گ) .
دکتتین اتحریزی عملیات مشتتک ،دوره عالی گ) دانشکده فتماندهی و ستاد،
متتگم سعید کافی اتهتان ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دانشکده فتماندهی و ستاد
دوره عالی گ) 2263 ،
رضایی ،محسن ،سخ)تانی درباره استتاتژی دفاع مقدس2272/6/6 :
ایتان و عتاق :دانشکده فتماندهی و

رضایی ،محسن ،درسهای تجزیهوتحلیل گ)
ستاد سپاه ،دوره عالی گ) 2269/9/23 .
سازمان عقیدتی ا سیاسی ارتش گمهوری اسالمی ایتان ،نقش ارتش در  6سال دفاع
مقدس ،گلد سوم ،اشغال اتمشهت و شکستن حصت آبادان (تهتان ،بهار 2262
سازمان عقیدتی ا سیاسی ارتش گمهوری اسالمی ایتان ،اشغال اتمشهت و شکستن حصت
آبادان  ،2262تهتان.
سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش .ا.ا نقش ارتش در  6سال دفاع مقدس حمله نیتوهای
غتب دزفول ،تهتان بهار 2262
س)د شماره  ،223727متکز مطالعات و تحقیقات گ) دفتت ااالعات و تحقیقات
نخستوزیتی2203/22/32 ،

 .20س)د شماره  03/3023329متکز مطالعات و تحقیقات گ)
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 ،مصاحبه ااتصاصی نویس)ده

 .27س)د شماره / 923د ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)
کتاب گ)  ،بازیابی ثبات با ستدار رحیم صفوی
 .26س)د شماره /923د ،متکز مطالعات و تحقیقات گ)  ،دفتت ثبت گ) (یادداشتهای
روزانه شهید حسن باقتی ( 72/2/2ا 2272/23/37
 .26س)د شماره /923د ،متکز مطالعات و تحقیقات گ) دفتت سال)امه و یادداشتهای روزانه
شهید حسن باقتی 72/2/2 ،تا 2272/23/37
.23
.32
.32
.33

صفوی ،سید رحیم ،2267 ،عملیات ثامناالئمه ،گلد  ،2چا دانشکده فتماندهی و ستاد
فصل)امه مطالعات گ) ایتان و عتاق .نگین ایتان سال دوم ،شماره  ،7پائیز 2263
کاظمی ،اصغت ( . 2260اتمشهت در اس)اد ارتش عتاق  ،دفتت ادبیات و ه)ت و مقاومت
کاظمی ،اصغت ،اتمشهت در اس)اد ارتش عتاق ،2260،تهتان ،دفتت ادبیات و ه)ت و

مقاومت.
 .32متکز مطالعات و تحقیقات گ)  2266 ،و 2263
 .39متکز مطالعات و تحقیقات گ)  ،2263 ،آبادان در گ)  ،االا راه)ما ا  7ا چا اول
 .30متکز مطالعات و تحقیقات گ)  ،مصاحبه ااتصاصی نویس)ده کتاب گ)  :بازیابی
ثبات با ستدار رحیم صفوی
.37
.36
.36
.33

متکز مطالعات و تحقیقات ستاد مشتتک ارتش  2203/3/27س)د شماره 2232322
وزارت فته) و ارشاد اسالمی ا بترسی مطبوعات گهان ،شماره  63ا ،2272/6/6
لاآنجلا تایمز ،چا امتیکا  22اوت 2362
وزارت فته) و ارشاد اسالمی .متکز مدارک فته)گی انقالب اسالمی ،صحیفه نور،
مجموعه ره)مودهای امام امی)ی گلد ( 20تهتان :وزارت فته) و ارشاد اسالمی
و ارشاد اسالمی ،در مکتب گمعه ،گلد  36-36 .2نماز گمعه
وزارت فته)
.2272/9/23

 .22هاشمی رفس)جانی ،علیاکبت ،2266،عبور از بحتان ،دفتت انتشارات معارف انقالب.
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