
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A perspective on the Fatah al-Mubin operation 

Hasan Bayat
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Abstract 
This article examines and analyzes the Fatah al-Mubin operation using the available 
documents and books, and discovers and presents the truth of the Fatah al-Mubin 
operation as much as possible by drawing the line and criteria of the basic principles 
and rules of war accepted by military experts. Iraqi Army operation in the 
Chazzabeh Strait on February 3, 2912 with the aim of preventing or delaying the 
future operation of Iranian and its disruptive operations in western Shush and 
Reqabiyah on March 29 and 10, 2912 with the aim of disrupting the organization 
and destroying part of the Iranian forces to delay the operation could not prevent the 
operation. However, to some extent, it was able to delay the implementation of the 
operation and inflict casualties and damages on the units of the Islamic 
Revolutionary Guard Corps. 

Iraq, for secure reasons, had discovered almost the entire Fatah al-Mubin operation 
except in the area of the Quds base (Aynkhosh) and was fully prepared to confront 
the Islamic fighters. 

The central camp of Karbala, with its four joint bases, subordinated, with surprise, 
provided the heights of Aynkhosh, Tineh, Barqazeh, Reqabiyah and Mishdagh. The 
Quds base as the main effort in the Eynkhosh axis, the Nasr base in the west axis of 
the Naderi Bridge, the Fajr base in the Shush axis, and the Fatah base in the 
Reqabiyah axis had attacted. 

This operation achieved all its planned goals and 1400 square kilometers of the most 
sensitive areas of Khuzestan were liberated by Islamic fighters and more than 12 
thousand Iraqi forces were killed and wounded and more than 23 thousand of them 
were captured by Islamic fighters. The enthusiasm of the youth and the courage in 
breaking the line by the IRGC and Basij Forces and their maturity and also the 
facilities of combat support and support of combat services of the army, made the 
operation of Fatah al-Mubin successful. 

The audacity in planning and carrying out operation Fath al-Mubin, regardless of the 
conventional martial art and the invention of a new method and style in planning and 
conducting operations, caused the surprises enemy. So, implements of sophisticated 
night battle tactics, attacks from the unexpected side of the enemy, change and 
flexibility in planning and implementation of operations according to the necessity 
of the battle zone, insistence of the forces and commanders on the victory and the 
proper and timely use of the enemy's weaknesses and vulnerabilities have been the 
main causes and factors of victory in Fatah al-Mubin operation. 
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چکیده
 لیوتحلهیتجزالمبین را بترسی و ی موگود، عملیات فتحهاکتاباس(اد و مدارک و این مقاله با استفاده از             

المبین را نظامی، حقیقت عملیات فتح نظتانصاحبکش و معیار اصول و قواعد اساسی رزم مورد قبول نموده و با اال
با هدف پیشگیتی یا تیایت  2372بهمن  26. عملیات ارتش عتاق در ت(گه چ ابه در دینمایمتا حد امکان کشف و ارائه 

با هدف بت هم  2372 اسف(د 23و  26آن در غتب شوش و رقابیه در  ک((دهمختلدر اگتای عملیات آی(ده ایتان و تک 
زدن سازمان و انهدام بخشی از نیتوهای ایتان گهت به تیایت اندااتن دوباره عملیات، نتوانست مانع از اگتای عملیات 

ی سپاه اسالم اهگاندر اگتای عملیات را ایجاد نموده و تلفات و اساراتی به ی تیتیاانست گشته؛ ولی تا حدودی تو
 وارد ک(د.

اوش  کشف عینقدس )از م(طقه قتارگاه  تیبه غالمبین را محکم، تقتیباً کل عملیات فتح لیدالعتاق به است(اد       
 کتده و آمادگی کامل گهت مقابله با رزم(دگان اسالم را داشت.

اوش، قتارگاه متکزی کتبال با چهار قتارگاه مشتتک تابع، شبانه و توأم با غافلگیتی تک نموده و ارتفاعات عین      
اوش، قتارگاه نصت تالش اصلی در محور عین ع(وانبه. قتارگاه قدس دینمایم نیتیمتی(ه، بتقازه، رقابیه و میشداغ را 

 .(دینمایمحور شوش و قتارگاه فتح در محور رقابیه تک در محور غتب پل نادری، قتارگاه فجت در م
م(اان اوزستان به  نیتتحساسکیلومتت متبع از  2922اود رسید و  شدهیزیراتحاین عملیات به تمام اهداف       

هزار نفت به اسارت رزم(دگان  27هزار نفت کشته و زامی و بیش از  25دست رزم(دگان اسالم آزاد شده و بیش از 
های سپاه و بسی، و پختگی و امکانات پشتیبانی رزم ی بچهشک(االالم درآمدند. شور و نشاب گوانی و گسارت در اس

 المبین را قتین موفقیت نمود.و پشتیبانی ادمات رزم در ارتش، عملیات فتح
ک شیوه و سبک المبین، بدون توگه به آیین رزم متسوم و ابداع یی و اگتای عملیات فتحزیراتحگسارت در      

ی پیچیده رزم شبانه، تک از هاکیتاکتی و اگتای عملیات، باع  غافلگیتی دشمن شده و اگتای زیراتحگدید در 
ی و اگتای عملیات ب(ا به ضتورت ناحیه رزم، اصتار نیتوها و زیراتحانتظار دشمن، تغییت و انعطاف در  تقابلیغسمت 

ی دشمن، از علل و عوامل اصلی هایتیپ بیآسبه موقع از نقاب ضعف و فتماندهان به پیتوزی و استفاده م(اسب و 
اند.المبین بودهپیتوزی در عملیات فتح

 .ریزیدشت عباس، تعارض، اتح المبین،عملیات فتح ،دفاع مقدس ها:کلید واژه

استادیار دفاع و ام(یت ملی، گتوه زمی(ی، دانشکده دافوس، دانشاگاه گاامع اماام حساین)ع ، تهاتان، ایاتان؛ -2
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 مقدمه:
انیزه مک 2، ارتش عتاق با لشکت 2353شهتیور  32با شتوع گ(  تحمیلی عتاق علیه ایتان در 

زرهی در محور شتهانی از متز عبور کتده و ای حدود یک هفته با  22در محور فکه و لشکت 

دزفول،  پاسدارانزرهی شیتاز و گتوهی از سپاه  36وگود مقاومت تیپ دوم زرهی دزفول، تیپ 

 م(طقه غتب روداانه کتاه را اشغال کتدند.

با هدف  پل نادریاز سمت و  هدر غتب کتا 2353مهت  23 نیتوی زمی(ی ارتش در عملیات

 زرهی 27 ، لشکتحمزه 22لشکت  سازمان متز، بای واقع بین روداانة کتاه تا سازی م(طقهآزاد

 شد که تا قبل از ظهت با شکست کامل به اتمام رسید. ریزیاتحزرهی  32لشکت  2و تیپ  قزوین

المبااین، ات فتحمسااتقل تااا قباال از عملیاا اوربااهمشااتتک و بعضاااً  صااورتبهارتااش و سااپاه 

از بین بتدن روحیه و در هم شکستن  م(ظوربهی محدودی در م(اان مختلف غتب کتاه هااتیعمل

  .انجام دادند دست آوردن اابار و توسعه ااالعاتمیل گ(گجویی دشمن و به 

از فتماندهی کل قوا و ک(ار هم قتار گتفتن ارتش و سپاه، موگب تقویت گبهه  صدریب( عزل

، یکای تاتبزرگی بازرگ و هاااتیعملید و با توگه به تجتبیات یک سال اول گ( ، اسالم گتد

 پا از دیگتی و با ستعت تمام اتاحی و اگتا گتدید.

نقطه عطف در استتاتژی تهاگمی گمهوری اسالمی ایتان و اولین عملیات  االئمهثامنعملیات 

ان و تحقان آرزوی یاک گستتده و مشتتک بین ارتش و سپاه بود که موگب شکست حصات آبااد

حضاتت اماام )ره  شاد. عملیاات  «حصات آباادان بایاد شکساته شاود»ساله سپاه اسالم بعاد از پیاام 

و رسیدن عتاق در استتاتژی اود که تصتف گزیته آبادان  -2دو نتیجه بتگسته داشت:  االئمهثامن

ه نفا باتای اتاحای و اعتماد ب -2 بود، با شکستن حصت آبادان، ناکام ماند. فارس،یالبه سواحل 

 آمد. به دستسپاه اسالم  تت توسال فتماندهانتت و مهمبزرگ یهااتیاگتای عمل

 م(صاوبسته(  صیاد شیتازی به فتماندهی نیتوی زمی(ی ارتاش  ،االئمهبعد از عملیات ثامن

و با پیگیتی محسن رضایی و صیاد شیتازی،  و باع  نزدیکی هتچه بیشتت ارتش و سپاه گتدید هشد

 ی راه کتبال اتاحی گتدید.هااتیعملسلسله 

ای دومین عملیات بزرگ و مشتتک بین سپاه و ارتش بود که در م(طقه القدسنیاتعملیات 

اود  هاگانو با استعداد بیشتت از عملیات حصت آبادان اگتا شد و به ستعت، ی تتبزرگچ(دین بتابت 
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ر شمال و گ(وب اوزستان به دو قسامت تقسایم را به هور و ت(گه چزابه رسانده و ارتش عتاق را د

 کتدند.

، باع  شد که فتماندهان تمتکاز 2372آذر  22غتب در الفجت در گیالناگتای عملیات مطلع

آقاای هاشامی در ) اصلی اود را در اوزستان گ اشته و نتیجه گ(  را در گ(وب گساتجو ک((اد

لفجت باه غاتب رفت(اد و در نهایات باا ا: آقا محسن و صیاد بتای عملیاات مطلاعدیگویم اااتاتش

 .قطعیت به این نتیجه رسیدند که ستنوشت گ(  باید در گ(وب مشخص شود 

المبین، و در آستانه عملیات فتح القدسنیاتنظامی گ(  بعد از عملیات   -تحوالت سیاسی 

انبه به نفع گمهوری اسالمی ایتان چتاید. روند تحوالت سیاسی در داال کشور با حضور همه گ

آمده  به دستهای نظامی رئیا گمهور، پیتوزی ع(وانبهای اهلل اام(همتدم؛ انتخاب حضتت آیت

های گدید با حضور های ضد انقالب در داال، سازماندهی تیپدر دو عملیات قبل، ح ف گتیان

ک((ده حضتت امام )ره ، عوامل اصلی و تهیی، بخشوحدتی هاامیپنیتوهای متدمی در سپاه و 

 این تحوالت بودند که قدرت ایتان را به دشم(ان فهماند و صدام را بعد از متحله سوم عملیات

های راه و حل م(اقشه با ایتان از باآتش  وادار کتد که اواهان 2372هفتم فتوردین ) نیالمبفتح

 آمیز باشد.صلح

 بیان مسئله:
اسالمی قابل تحلیل است و یک اتفاق بسیار بزرگ در درون انقالب  ع(وانبهدفاع مقدس 

های مختلف از آنچ(ان عظمت دارد که انقالب اسالمی را مدیون اود کتده است. حضور ایف

های های دنیا متمایز کتده و زیباییاقشار متدم و نظامیان در دفاع مقدس، آن را از سایت گ( 

تحد ک(د. در دفاع مقدس، را در ک(ار هم م هاشهیاندمع(وی دفاع مقدس توانسته بود تمام سالین و 

های م بت انسانی به او  و کمال اود رسیده و اگت هوشیار های پس(دیده و ویژگیتمام اصلت

های بعد را در عمن وگود آحاد گامعه رسوخ داده و بتای استفاده نسل هاآنتوانستیم بودیم می

ک ت کسانی که وارد این سازی بود و اسازی و متخصصنهادی(ه ک(یم. دفاع مقدس دانشگاه انسان

یکی از ) دانشگاه شدند، تا  شاه(شاهی و افتخار ستبازی را تا ابدیت بت ست اود اواه(د داشت

باید در دفاع مقدس شتکت ک(یم و از  میتوانیمگفت: هتچه دوستان شهیدمان در زمان گ(  می
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ی آن غبطه هالحظهلحظه  شدن این سفته، بهاین نعمت الهی بتاوردار شویم، چتا که بعد از بتچیده

 اواهیم اورد .

های سپاه پاسداران، ارتش، اقشار مختلف متدم در قالب بسی،، ژاندارمتی، گتوه گ( 

در دفاع مقدس بودند؛ ولی مدعیان اصلی آن،  نیمسثتنام(ظم شهید چمتان، گهاد سازندگی و ... 

 (د.سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش گمهوری اسالمی ایتان هست

در اداره گ(  بین ارتش و سپاه در حین گ( ، از یک اتف  ااتالف نظت و تضارب آراء

ی اتفین در یک رقابت سالم گشته و از سویی باع  ایجاد هاییتواناو  هاتیقابلموگب ارتقاء 

، االئمهثامنبین اتفین شده بود. چهار عملیات ارزشم(د و پیتوز  هایبدااالقو  هاکدورت

افزایی، وحدت و اراده مشتتک، المقدس حاصل او  همکاری، همالمبین و بیت، فتحسالقدنیات

ی اشغالی هانیستزمبا دشمن بود که در حداقل زمان، باع  آزادسازی حداک ت  مقابلهگهت 

ی مشتتک بعدی و هااتیعملگتدید. عدم موفقیت در عملیات رمضان و تکتار آن در بعضی از 

وگب فاصله گتفتن این دو ع(صت ارزشم(د نظام اسالمی گشته و بعضاً هوای نفا فتماندهان، م

در اول دفاع مقدس گتدید. این ااتالف دیدگاه، بعد از دفاع  هاآنهایی در باع  بتوز بدااالقی

پ(هان ادامه پیدا کتده و اود را در ثبت و ضبال تاریخ دفاع مقدس نشان داد و  صورتبه هممقدس 

ی اود، نقش هاکتابع مقدس را به نفع اود تعتیف و تفسیت کتده و در ها دفاهت کدام از آن

؛ گمالتی هااتیعملرن  گلوه دادند. دوستان ارتش در تشتیح دیگتی را کم رن  و بعضاً بی

م ل ع(اصتی از سپاه و بسی، در فالن عملیات حضور داشت(د و سپاه نیز در مکتوبات اود؛ اثت 

ی اود هااتیعملانه، سیستم پداف(د هوایی و ... را در پشتیبانی از نیتوی هوایی، هوانیتوز، توپخ

 .دینمایمکمتت بیان 

ی مشتتک سپاه و ارتش که از ارزش و اعتبار باالیی بتاوردار است و هااتیعملیکی از 

المبین بود که در سطوح مختلف، تا حد گتوهان با هم ادغام شده بودند، عملیات فتح هاگانی

ریزی، اگتا و عملیات را اتح هما گانشین همدیگت قتار گتفته و با هماه(گی کامل با فتمانده و ی

مشتتک  صورتبه. محسن رضایی و صیاد شیتازی در قتارگاه مشتتک متکزی، کتدندیم هدایت

قدس، نصت، فجت و ) زینریزی، اگتا و هدایت نموده و چهار قتارگاه مشتتک تابع عملیات را اتح

های مانوری هم دارای فتماندهانی از ارتش و سپاه بودند و همین امت تا رده گتوهان فتح ، هت کدام

 انجام گتفته بود.
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المبین، هت کدام از زاویه دید و توسال سپاه و ارتش در موضوع عملیات فتح شدهنیتدوی هاکتاب

وگه قتار و ادمات همدیگت را کمتت مورد ت هاتیفعالمورد عالقه اود به عملیات پتدااته و 

ها گلسات مشتتک و سازمان مشتتکی گهت اند. فاصله درونی ارتش و سپاه باع  شده که آنداده

تدوین تاریخ گ(  نداشته و هت کدام بدون توگه به دیگتی، تاریخ گ(  یک اتفه و مد نظت 

ین را المباود را تهیه نموده و مسائل کامالً محتز م ل سازمان رزمی مشتتک ارتش و سپاه در فتح

ها ها و گتوهانهای اود را مسثت در پیتوزی گلوه ده(د. اگت گتداننادیده گتفته و فقال یگان

اند که هت دو اتف به آن اذعان دارند؛ چگونه ارتش و سپاه با ادغامی عمل کتده صورتبه

 المبین هست(د؟تیلیفات اود، مدعی فتوحات ااتصاصی اود در فتح

ااات حمیت قسمتی و تعصب به سازمان و م(طقه اود، در اول  ناگفته نماند همین مشکل به

، هاگانهای داال سپاه و داال ارتش نیز وگود داشته و هت کدام از یدفاع مقدس در یگان

را به گتدن دیگتی  هانیتوفو عدم  هاشکستی یک عملیات را به اود نسبت داده و هایتوزیپ

 اند.اندااته

ی موگود، عملیات هاکتابکه با استفاده از اس(اد و مدارک و  مهستی بت آندر این مقاله 

کش و معیار اصول و قواعد اساسی رزم مورد نموده و با اال لیوتحلهیتجزالمبین را بترسی و فتح

المبین را تا حد امکان کشف و ارائه نماییم تا شاید نظامی، حقیقت عملیات فتح نظتانصاحبقبول 

از نگاه سخیف و  به دورسیت گدیدی بتای تدوین حقاین دفاع مقدس، این نوع مقاالت بتواند م

 .تک بعدی، گلوی راه محققین آی(ده قتار دهد

 ادبیات تحقیق:
 منطقه عملیات: -1

 عل( انتخاب منطقه عملیات: -الف

ی راه کاتبال، ساه عملیاات باتای آزادساازی ساه م(طقاه عماده هاااتیعملدر اتاحی سلسله 

    در نظات گتفتاه شاده باود کاه اولاین عملیاات آن، عملیاات االئماهثامنات اوزستان بعاد از عملیا

ماتز  باه م(ظاور انشاقاق در گبهاه هور )  در م(طقه بستان گهت رسیدن به القدسنیات) 2کتبالی 

شامال اوزساتان  باا کتااه )دشمن در شمال و گ(وب اوزستان بود و دومین عملیاات در غاتب 

گ(وب اوزستان  با نام کاتبالی کارون )سومین عملیات در غتب  المبین  و)فتح 2ع(وان کتبالی 
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 )بیت المقدس  بود. 3

    ، فقااال دو م(طقاه مهاام اوزساتان در دساات عاتاق بااود کاه باااالقادسنیاتبعاد از عملیااات 

 های به عمل آمده، م(طقه غتب کتاه در اولویت اگتای عملیات به دالیل زیت قتار گتفت:بترسی

هاای کمتاتی المبین  با یگاندشت فتحکتاه )ات، م(طقه غتب در صورت موفقیت عملی -2

 .شدیمقابل دفاع بود و امکان تمتکز نیتو بتای عملیات در م(اان دیگت فتاهم 

غتب کارون  ) یگ(وبغتب کتاه ، تقتیباً یک سوم وسعت م(طقه ) یشمالوسعت م(طقه  -2

 بود و با مقدورات موگود ت(اسب بیشتتی داشت.

مکانیزه دشمن مستقت در م(طقه شمالی، ضتبه  2زرهی و  22 نخوردهدستانهدام دو لشکت  -3

 س(گی(ی بت ارتش عتاق بود و در کاهش توان رزمی او تیثیت زیادی داشت.

با عقب راندن عتاق از م(طقه شمالی، تهدید شهتهای دزفول، اندیمشک و پایگاه چهاارم  -9

و محور  شاهتاهاهواز که  -ک اندیمش آهنراهشکاری از بین رفته و شهت شوش و گاده و 

 رفت.های ارتش عتاق بیتون میمواصالتی حیاتی بتای اوزستان بود، از بُتد آتش

هاای شکل م(طقه، مسیت اال تماس، گستتش غلال دشمن، وگود معابت مختلف، وگود پل -5

ریزی و کاهش شده قبلی، موگب ستعت در اتحهای انجامآماده روی کتاه و ش(اسایی

، باعا  هاااتیعملستعت در اگاتای سلساله شد )یمبتای اگتای عملیات  زمان آمادگی

  .نمودیمرا تضمین  هااتیعملی ارتش عتاق شده و پیتوزی در ستدرگمی و افتادگعقب

 المبین:زمین عملیات فتح -ب

پال ) یناادرالمباین در غاتب رودااناه کتااه از روباتوی گسات م(طقه عمومی عملیات فتح

تیشاه کان، دالپاتی، چااه  العبورصعبر داشت که از شمال به ارتفاعات بل(د و کتاه  تا شوش قتا

های رملی و چزابه، از شتق به روداانه کتاه و نفت و سپتون، از گ(وب به ارتفاعات میشداغ و تپه

 .شدیماز غتب به اال متز محدود 

فاع بل(دتتین است و ارت شدهلیتشکی و دشت ماهورتپهزمین م(طقه از سه قسمت کوهستانی، 

. زمین م(اان شمالی آن کوهستانی و از ک(دینممتت تجاوز  222آزاد از  هایآبم(اان آن از سطح 

شاود و ، از اساتحکام آن کاساته میمیک(ایماگ(ا سخت بوده و هت چه به اتف گ(وب حتکات 

لیبی ابوص های رملی پوشیده شده است. ارتفاعاتیی از گ(وب و گ(وب غتب م(طقه از تپههابخش
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اات، تی(ه، بتقازه، رقابیه، میشداغ و حمتین در غتب روداانه دویت ، عوارض ارتفاعی م(طقه را -

 .ده(دیمتشکیل 

در شتق م(طقه، روداانه کتاه از شمال به گ(وب گتیان دارد و مانع مسثت در حتکات پیااده 

وب غتبای در و اودرویی است. روداانه چیخواب در شمال غتبی م(طقه از شامال شاتقی باه گ(ا

. رودااناه شاودیماگتیان و در ه(گام بارندگی سیالبی بوده و عبور از آن محدود به پل چیخواب 

دویت  در غتب م(طقه از شمال به گ(وب گتیاان داشاته و در ه(گاام بارنادگی غیات قابال عباور و 

ی ها(اهدامهاای ک(د و رودااناه یاا مسایل رفائیاه کاه از آبای پیدا میعتض و عمن قابل مالحظه

و به  زدیریمو ارتفاعات شمال دشت عباس تشکیل شده و به کتاه  352گ(وبی ارتفاعات شاوریه، 

 ک(د.را تا حدودی ک(د می هاگانه(گام بارندگی حتکت ی

تپاه  ، شااوریه، بلتاا، ساپتون،337و  393، 352عوارض حساس م(طقه شامل رشاته ارتفاعاات 

اوش و پل چیخواب، اوش تسلال دارند؛ عینه به عینچشمه که در شمال م(طقه بت محور پل کتا

کتاه ، ت(گه ابوغتیب، ت(گه بتقاازه، ت(گاه ) ینادر، پل اانهقهوهگته زد، سه راه ، تپه علی222تپه 

 .5و  9رقابیه، ت(گه ذلیجان و سایت 

و باه چ(اناه  ااناهقهوهی مهم م(طقه عبارت(د از: گاده دزفول به دهلتان، گااده ساه راه هاگاده

عباس به ابوغتیب و  زادهاماماوش به چم ستی و گاده گته زد به چ(انه، گاده عینفکه، گاده علی

 دویت .

 سایر عوام(: -ج

گمعیت م(طقه در شتوع گ(  و ه(گام حمله عتاق از م(طقه اار  شده و در آستانه عملیات 

 المبین، روستاهای م(طقه مختوبه و عاری از گمعیت است.فتح

 دشمن: -2
 دشمن: کنندهمخت(های تک -الف

گیتی یا تیایت در اگتای عملیات عملیات ارتش عتاق در چزابه: ارتش عتاق با هدف پیش -

آغااز کاتد و در آن عملیاات،  2372بهمن  26آی(ده ایتان، یک عملیات آف(دی در ت(گه چزابه در 

دو کیلومتت اگتا نماود و  ی به وسعت هفت درام(طقهابتدا توپخانه عتاق یک آتش تهیه س(گین در 

سپا تک زرهی اود را در مسیت بستان آغاز کتد و چون نیت اصالی عاتاق، اااتالل در عملیاات 
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تلفاات و از باین باتدن  واردکتدنالمبین بود؛ ایلی میل به پیشتوی به سمت بستان نداشت و با فتح

ملیات آی(ده ایتان داشات و آوردن زمان بتای مقابله با ع به دستهای ایتان، سعی در سازمان یگان

، شاادیمااو غیااته  هاسااااتمان، هانخلسااتاناز اتفاای اگاات وارد م(طقااه ذوعارضااه بسااتان بااا نهتهااا، 

 .نمودیمی اود را بیشتت تیپ بیآس

ی حین اگتای تک اود، با بیش از یک میلیون گلوله باه هاآتشارتش عتاق با آتش تهیه و 

عملیات بعدی آمااده شاده بودناد، صادمات زیاادی وارد  گتدان از نیتوهای ما که بتای 32حدود 

کتد. با این حال، مقاومات نیتوهاای ااودی در چزاباه و درک صاحیح و باه موقاع فتماناده ساپاه 

پاسداران از هدف دشمن در این عملیات، سبب شد تا نیتوهای اسالم، تالش اصالی ااود را باتای 

فتمایاد: ماا ستدار غالمعلی رشید می) کز نمای(دالمبین متمتی و اگتای ستیع عملیات فتحسازآماده

ها در عاین حاالی کاه حماالت سا(گی(ی را انجاام نسبت به اهداف دشمن ابهام داشتیم، زیتا عتاقی

. در این شتایال، فتمانادهی محتاتم کال ساپاه کتدندینم، ولی کالً به سمت بستان پیشتوی داندیم

لیات بعدی است و باید ستیعاً م(طقاه عملیاات ای تحلیلی اظهار داشت: هدف دشمن تیایت در عم

 المبین را فعال ک(یم .فتح

 نیتالماسم(یامستانجام به واسطه مقاومت رزم(دگان اسالم در حدود دو هفته، اگتای عملیات 

و تلفاتی که به ارتاش عاتاق وارد شاده باود، حماالت عاتاق در ت(گاه چزاباه  2372در اول اسف(د 

المبین افزایش یافت؛ ولی به هت صورت، عتاق تیع در عملیات فتحمتوقف و تالش اودی بتای تس

 المبین را با تیایت مواگه سازد.با عملیات چزابه توانست عملیات فتح

 شادن باه موعاد عملیااتارتش عتاق در غتب شوش و رقابیه: باا نزدیک ک((دهمختلتک  -

با هدف بت هم زدن سازمان  2372اسف(د  23و  26در  ک((دهمختلالمبین، ارتش عتاق یک تک فتح

و انهدام بخشی از نیتوهای ایتان گهت به تیایت اندااتن دوباره عملیات در محور گ(وب شاوش و 

المباین ی و تتدید فتماندهان سپاه اسالم در اگتای عملیات فتحستدرگمرقابیه انجام داد که موگب 

ایتان قدرت  کتدیمد که عتاق تصور این بو ک((دهمختلگتدید. دلیل انتخاب این م(طقه بتای تک 

کاه  پ(داشاتیما آماده باه دساتعملیات در کل م(طقه غتب کتاه را ندارد و بتاساس ااالعات 

ایتان عملیات اصلی اود را در م(طقه پل ناادری تاا شاوش اگاتا اواهاد کاتد و در ساایت م(ااان، 

 های فتیب(ده و ای ایی اواهد داشت.تک
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موگاب شاد تاا  ک((ادهمختلی فجت و فتح در این تاک هاقتارگاه هجوم نیتوهای دشمن در م(اان

و امکاان غاافلگیتی در ایان م(ااان از باین  شده کشفها بتای دشمن تعدادی از معابت این قتارگاه

بتود؛ لیکن دشمن به گز ای(که توانست به دو گتدان از سپاه اسالم صدمه بزند، کاری از پیش نبتده 

نیاز تعاداد زیاادی  2372اساف(د  23نیتوهای اسالم مستقت شود و صبح  و صتفاً توانست در نزدیکی

 تانک را در ت(گه رقابیه آرایش داد.

هاای عاتاق، اگاتای تک نیماسلفی هااکتاببا توگاه باه اظهاارات اساتای عتاقای، اسا(اد و 

بتقاازه توساال ارتاش عاتاق در دو م(طقاه شاوش و رقابیاه، حضاور صادام در م(طقاه  ک((دهمختل

عاتاق تقتیبااً کال  رسادیماهای عمده عتاق در م(طقه، به نظت سپاه چهارم  و تجمع یگان قتارگاه)

عین ااوش  کشاف کاتده و آماادگی کامال قدس )از م(طقه قتارگاه  تیبه غالمبین را عملیات فتح

 گهت مقابله با رزم(دگان اسالم را داشت.

 سازمان و گسترش دشمن: -ب

، با دو لشکت در اال و یک لشکت در احتیاب 9قالب سپاه المبین در ارتش عتاق در م(طقه فتح

زرهای در شامال ارتفاعاات  72زرهی در شمال م(طقه به تتتیب با تیپ  22آرایش یافته بود. لشکت 

 29پیاده در محدوده تپه چشمه، تیپ  923 پیتپیاده در محدوده شاوریه،  525امامزاده عباس، تیپ 

عبااس  زادهاماام -زرهای روی گااده پال ناادری  92و تیاپ  هاانقهوهمکانیزه در محدوده سه راه 

 2اوش قتار گتفته بود و لشاکت در نزدیکی عین 22گستتش یافته و پاسگاه اصلی فتماندهی لشکت 

پیااده در  33فکاه، تیاپ  -مکاانیزه در محادوده گااده شاوش 2مکانیزه در گ(وب م(طقاه باا تیاپ 

زرهای و تیاپ  39و  52های وبتوی شهت شوش، تیپمکانیزه در ر 26، تیپ 5و  9ارتفاعات سایت 

زرهای در دشات شاتق چ(اناه مساتقت باوده و پاساگاه اصالی  26پیاده در م(طقه رقابیاه و تیاپ  37

 6زرهای و تیاپ  22و  7 یهاازرهای باا تیاپ 3در چ(انه قاتار داشات و لشاکت  2لشکت فتماندهی 

هاای کمانادوی ی پیااده متعادد و گتدانها. همچ(ین تیپدادیمرا تشکیل  9مکانیزه، احتیاب سپاه 

مکاانیزه و  29زرهای،  22هاای های استقتاری در نظت گتفته شده و تیپزیادی گهت تقویت یگان

 های گارد ریاست گمهوری نیز در احتیاب دور م(طقه بودند.یگان
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 ی دشمن:هایریپذبیآس -ج

هاای و عدم توفین در تک سالقدنیاتو  االئمهثامنی هااتیعملدشمن به ااات شکست در 

یی پایین بهته بتده و از توان گوگ( در چزابه و گ(وب غتب شوش، از روحیه و میل  ک((دهمختل

ای بتاوردار بود. زمین م(طقه در قسمت شمال کامالً به نفع رزم(ادگان اساالم باوده و رزم شک((ده

گ(اوب باه ماا گ(ااح داده و باا دشمن در زیت دید و تیت ما قتار داشت. دشمن از دو سمت شامال و 

آماد. اطاوب دشامن در اسالم در می رزم(دگانی او به تصتف هاعقبهی، ااحااهاگتای دو مانور 

شمال و گ(وب م(طقه از پیوستگی الزم بتاوردار نبوده و بتای رزم(دگان اسالم، معبتهای نفاوذی 

تقی ارتفاعاات ابوصالیبی هاای زماین در دام(اه شا. بتیادگینمودیمم(اسب گهت غافلگیتی ارائه 

ی زمین، تحتک هاقسمت. بتای از شدیمشدن رزم(دگان به نیتوهای دشمن اات، باع  نزدیک

. دشمن در پداف(د از م(طقه، به دو گلوگاه ت(گه بتقاازه و کتدیمهای زرهی دشمن را محدود یگان

 .دیپاشیماو از هم  اوش متکی بود و با تصتف آن دو نقطه توسال سپاه اسالم، شاکله دفاعیعین

 مأموریت: -3

)قتارگااه متکازی کاتبال  در سااعت )س  روز )ر  باه م(ظاور  2فتماندهی عملیات کتبالی 

-و ارتفاعات علی گته زد، ابوصالیبی ک(دیمانهدام نیتوهای دشمن در م(طقه دزفول و شوش تک 

و  دیانمایما(طقه پداف(اد اوش را تصتف و تیمین و در ماات، ت(گه رقابیه، ارتفاعات چ(انه و عین

 ب(ا به دستور، تک را به سمت غتب گهت تیمین اال متز ادامه دهد. شودیمآماده 

 ریزی:طرح -0

سپاه قبل از تشکیل قتارگاه مشتتک ارتش و سپاه، یک اتح اولیه با هدف تصاتف و تایمین 

  در م(طقه 352) زیدهلهای علی گته زد، شاوریه و ارتفاعات ابوصلیبی اات در م(طقه شوش و تپه

اوش در نظت گتفته بود که بعد از تشکیل قتارگااه مشاتتک، هماان ااتح عین –محور پل نادری 

 اولیه توسعه پیدا کتد.

 ی دوگانه اولیه:هااتح

 مایل بود تاالش اصالی را از سامت گسات ناادری و روی 2353مهت  23ارتش مشابه عملیات 

؛ در متحلاه شادیمااتح، عملیات در دو متحله انجاام  ی دهلتان و فکه قتار دهد و در اینهاگاده
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 اات واول از سه محور شوش، پل کتاه و ارتفاعات بلتا و شاوریه بتای تیمین ارتفاعات ابوصلیبی

علاای گااته زد مااانور انجااام گتفتااه و در ادامااه عملیااات در متحلااه دوم؛ گهاات تاایمین ارتفاعااات 

 گتفت.هداف نهایی، حتکت صورت میع(وان ااوش، تی(ه، بتقازه و رقابیه بهعین

کاه بایاد از گ(ااح باا دشامن درگیات شاد و  گفت(دیماتاحان سپاه بتاساس تجتبیات گ شته 

های دشمن در این م(اان هوشیار هست(د و گهات غاافلگیتی وی، تاالش اصالی بایاد احاااه یگان

ت در یک متحلاه و رقابیه  باشد و در این اتح، باید عملیاگ(وب )اوش  و عینشمال )دشمن از 

 ی ابتکاری انجام شود.کارهاراهی دشمن با هاعقبهبا چهار قتارگاه بتای تصتف 

های فتاوان ماورد پا یتش قاتار گتفات و ساازمان و ااتح ماانور ستانجام اتح سپاه با بح 

 به تتتیب زیت در چهار محور آماده اگتا گتدید: قتارگاه متکزی کتبال،

 سازمان:

 قدس: )سته(  شهبازی از ارتش و بتادر عزیز گعفتی از سپاه ،قتارگاه مشتتک  -2

 گتدان . 3) 32زرهی از لشکت  2گتدان  و تیپ  3پیاده ) 69ارتش با تیپ مستقل 

گتدان ،  3گتدان ، سپاه ایالم ) 7ثاراهلل ) 92 پیتگتدان ،  3امام حسین ) 29سپاه با تیپ 

 زرهی. 32گتدان زرهی از تیپ  2گتدان مستقل علی اکبت و 

 قتارگاه مشتتک نصت: )سته(  حس(ی سعدی از ارتش و بتادر حسن باقتی از سپاه ، -2

گتدان سوار زرهی ، تیپ  2گتدان تانک و  9گتدان پیاده و  22حمزه ) 22ارتش با لشکت 

گتدان  2گتدان تانک و  2زرهی ) 36گتدان ، تیپ مستقل  9) ذوالفقار 56مستقل 

 مکانیزه .

گاتدان زرهای از  2گاتدان  و  3گتدان ، تیپ حضاتت رساول ) 3ولیعصت ) 6سپاه با تیپ 

 زرهی. 32تیپ 

 قتارگاه مشتتک فجت: )بتادر مجید بقایی از سپاه و سته(  عظیم ازگمی از ارتش ، -3

 گتدان سوار زرهی . 2گتدان تانک و  2گتدان پیاده،  3پیاده ) 66ارتش با لشکت 

 33گاتدان ، تیاپ  22اماام ساجاد ) 35گاتدان ، تیاپ  7علی ابن ابیطالب ) 26سپاه با تیپ 

 زرهی. 32گتدان زرهی از تیپ  2گتدان  و  5فجت ) 97گتدان ، تیپ  7المهدی )
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قتارگاه مشتتک فاتح: )باتادران غالمعلای رشاید و رحایم صافوی از ساپاه و ساته(   -9

  مسعود م(فتد نیاکی از ارتش ،

 هوابتد )نامعلوم . 55لوم  و تیپ مستقل )نا مع 32زرهی از لشکت  3و  2ارتش با تیپ 

 32گتدان زرهی از تیاپ  2گتدان  و  6نجف ) 6گتدان ، تیپ  27کتبال ) 25سپاه با تیپ 

 زرهی.

و در  شادندیمهای سپاه دائماً در حال توسعه بوده و در اول عملیات نیز اضافه توضیح: یگان

 گتدان رسیدند. 222المبین به حدود عملیات فتح

 انور نهایی:اتح م

قتارگاه متکزی کتبال با چهار قتارگاه مشتتک تابع، شبانه و توأم با غافلگیتی تاک نماوده و 

 .دینمایم تیمیناوش، تی(ه، بتقازه، رقابیه و میشداغ را ارتفاعات عین

اوش : این قتارگاه از شمال باه گ(اوب و باه محور عین) یاصلتالش  ع(وانبهقتارگاه قدس 

عاین ااوش تاا ) (اهیتزرهی دشامن تاک نماوده و ارتفاعاات  22بل دستتس لشکت گ(اح شمالی قا

ابوغتیب  را تیمین و در م(طقه متصتفی پداف(د و یکی از دو راه مواصالتی اصلی دشمن به م(طقه را 

اوش تا ابوغتیب بوده )هدف نهایی این قتارگاه، بخش شمالی ارتفاعات تی(ه از عین دینمایم قطع

 عباس هست(د . زادهامامو  222اوش، های کمت ستخ، عینآن؛ تپهو اهداف واسطه 

محور غتب پل نادری : این قتارگاه از شمال به گ(وب و به گ(اح شمال شتقی نصت )قتارگاه 

 دیانمایمازرهی دشمن تک نموده و ارتفاعات گ(وبی تی(ه را تایمین و در م(طقاه پداف(اد  22لشکت 

بی ارتفاعات تی(ه تا بتقاازه و اهاداف واساطه آن؛ تپاه کاوت هدف نهایی این قتارگاه، بخش گ(و)

های دهلیاز ، تپه علی گته زد، تپه چشمه، تپه بلتا، تپه شاوریه و مجموعه تپهاانهقهوه کاپون، سه راه

 هست(د .

ی تاک نماوده و اگبهاهمحور شوش : این قتارگاه از شتق باه غاتب باا ماانور فجت )قتارگاه 

)هادف اصالی ایان قتارگااه، ارتفاعاات اساتتاتژیک  دیانمایمارا تیمین ارتفاعات ابوصلیبی اات 

  بوده و ایان ارتفاعاات بات کال م(طقاه اشاتف داشاته و در 5و  9اات )تپه رادار، سایت ابوصلیبی

و عوارض حساس  دیگتدیمصورت تیمین آن، تصتف سایت اهداف قتارگاه متکزی کتبال تسهیل 
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ی از شتق به اگبههمانور  صورتبهتل واوی هست(د. این قتارگاه ، زعن و 5و  9آن تپه رادار، سایت 

تتین میموریات را باه عهاده هاای عماده دشامن زده و ساختغتب به استحکامات اصالی و یگان

 داشت .

مکاانیزه  2محور رقابیه : این قتارگاه از گ(وب به شمال، به گ(اح گ(وبی لشاکت فتح )قتارگاه 

هادف ایان قتارگااه، شامال ارتفاعاات ) دیانمایمابتقازه را تیمین  تک نموده و ارتفاعات رقابیه و

فکاه در ت(گاه بتقاازه باوده و عاوارض  -های رقابیه تا بتقازه و رسیدن به گاده شوش تپه میشداغ و

حساس آن، کوه و ت(گه رقابیه، تپه دوسلک و کوه و ت(گه بتقازه است و با دستیابی به اهداف اود، 

  .آمدیم به دستاوش بتای قتارگاه متکزی کتبال از میشداغ تا عینیک اال پیوسته پداف(دی 

 ی جهت آغاز عملیات:ریگمیتصمتردید در  -5
و احتماال هوشایاری ارتاش  2372اسف(د  23و  26دشمن در  ک((دهمختلهای با توگه به تک

دهایی در ، تتدیاک((ادهمختلو لو رفتن بتای از معبتها در م(طقه تاک  عتاق بت محورهای عملیات
ساپاه مورد زمان آغاز عملیات و پیتوزی در این عملیات پیش آمد؛ باه هماین اااات فتماناده کال 

باه  5تاتین وسایله )هواپیماای گ(گای اف محسن رضایی  از اتین پایگاه چهارم شکاری با ستیع)

ین المباااات ضین وقت  به دیادار اماام در تهاتان رفتاه و از ایشاان در ماورد اگاتای عملیاات فتح
و اماام در پاساخ باه ایان  ک(ادیماراه(مایی اواسته و درباره زمان شتوع عملیاات اساتخاره الاب 
با مشورت با هام تصامیم بگیتیاد،  دراواست، ضمن اودداری از استخاره، فتمودند: شما اودتان

بتای الب ایت از اداوند، به قتآن رگاوع ک(یاد. پاا از بازگشات  دیتوانیم دیاواهیمولی اگت 
و تفسیت آیاات ایان ساوره،  دیآیمفتمانده سپاه به م(طقه، استخاره را انجام داده و سوره فتح  ستیع

المبین بتای ایان عملیاات . بت همین اساس، نام فتحدهدیمنوید یک عملیات موفن با غ(ائم بسیار را 
آماد ورفتدر کمتاتین زماان باه تهاتان  5محسن رضایی به ااات ای(کاه باا اف ) شودیمبتگزیده 

 رود و از هادایت عملیاات کمای فاصاله، فشار س(گی(ی باه وی وارد شاده و زیات ساتم مایک(دیم
  .تدیگیم

 تشریح عملیات :ا تیهدااجرا و  -6

با رمز مبارک  2372دقیقه بامداد دوم فتوردین  32المبین در ساعت * متحله اول عملیات فتح

هاای ی فجت و فتح توسال تکهاقتارگاهم(اان یا زهتا با دو قتارگاه قدس و نصت آغاز شد و چون 
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هاای ایا ایی ها در متحله اول فقاال وظیفاه اگاتای تکدشمن به هم ریخته بود، به آن ک((دهمختل

 تلفات و اسارات به دشمن و ت بیت وی واگ ار گتدید. واردکتدنگهت 

بتااوردار ای تالش اصلی از حساسیت ویاژه ع(وانبهقتارگاه قدس: میموریت قتارگاه قدس 

ی سخت و ااوالنی ااود را باه گ(ااح شامالی دشامن در عمان هاراهبود، زیتا این قتارگاه باید از 

اماام حساین )ع  باا  29. تیاپ نمودیماوش تا ابوغتیب تیمین و ارتفاعات تی(ه را از عین رساندیم

پال ااوش و کاوه مملاه  باه مواضاع عین) یغتباکیلومتت از سامت شامال  22ای مسافت بیش از 

عقباه عاتاق )ها را در ااتیار و یکای از دو راه مواصاالتی اصالی ارتاش چیخواب تک کتده و آن

ارتفاع کمت  ثاراهلل، 92با بخشی از تیپ  آباداتمپیاده  69. تیپ دینمایمزرهی  را مسدود  22لشکت 

را اشاغال  222شایخ قیاوم  و بعاد از آن تپاه قاوم )ستخ را تصتف کاتده و ساپا روساتای شایخ 

ثاراهلل باا انهادام نیتوهاای دشامن در  92زرهی و بخش دیگتی از تیپ  32لشکت  2. تیپ (دینمایم

را باه  هااگانرسانده و با پیشتوی به سمت گ(وب، ی آسفالتهعباس، اود را به گاده  زادهامامشمال 

س، عباا زادهاماامهاای سا(گین در م(طقاه . دشمن باا اگاتای پاتکدینمایمت(گه ابوغتیب نزدیک 

؛ ولای در م(طقاه دیانمایماگیاتی های اودی را به عقب رانده و بخشی از م(طقه را بااز پاایگان

بتد و اگت تیپ اوش و پل چیخواب با وگود اگتای چ(دین پاتک س(گین، کاری از پیش نمیعین

، نتیجاه دیگاتی کاتدینماهای شدید دشمن با سماگت حسین اتازی مقاومات در بتابت پاتک 29

اماام حساین و تصاتف پادگاان  29ی تیاپ ااحاااه)ماانور  ااوردیمالمبین رقم یات فتحبتای عمل

المباین های دشمن این یگان، سهم بسزایی در نتیجه نهایی عملیاات فتحاوش و مقابله با پاتکعین

 داشت .

های تپاه قتارگاه نصت: این قتارگاه نیز از سمت شمال به گ(اوب میموریات داشات تاا هادف

های ، تپه علی گته زد، تپه چشمه، تپه بلتا، تپه شاوریه و مجموعه تپهاانهقهوهسه راه  کوت کاپون،

ولیعصات  6ارتفاعات تی(ه  حتکت نماید. تیپ اود )دهلیز را تصتف و سپا به سمت هدف اصلی 

توساال حاا  متات ) 922پیش از اتین تونلی که به اول حدود  هامدتاز  حمزه 22لشکت  2و تیپ 

زدی  تا نزدیک مواضع دشمن در م(طقه ه(دلی احداث کتده بودند به دشامن هجاوم غالمحسین ی

حضاتت رساول )ص  و  26. تیپ (دینمایمبتده و مواضع دفاعی بسیار مستحکم ه(دلی را تصتف 

ی پشات هاتوپخاناهحمزه نیز توانست(د ارتفاعات علی گته زد را تیمین نماوده و  22از لشکت  2تیپ 
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ی نصت و فجت هاقتارگاهورده و باع  قطع آتش توپخانه دشمن در کل م(اان آن را به غ(یمت درآ

های این قتارگاه در متحله اول عملیات توانست(د باا دشاواری تماام باه اهاداف ااود گتدند. یگان

 رسیده و چ(دین پاتک دشمن را دفع ک((د.

ایان متحلاه داشات و  در ک((ادهتیت بی، بیشتت نقش اگبههقتارگاه فجت: این قتارگاه با مانور 

المهادی، تاک ااود را  33علای ابان ابیطالاب و  26امام ساجاد،  35های اتاسان و تیپ 66لشکت 

نموده ها آغاز کتدند و مقداری در دام(ه ارتفاعات ابوصلیبی اات پیشتوی با سایت قتارگاه زمانهم

 ن م(طقاه پداف(اد کتدنادپل رفاییه  و با مقاومت شدید دشمن متوقف شده و تا متحله بعد، در هما)

به ااات هوشیاری زیاد دشمن در این م(طقه، تسلال و اشتاف دشمن از روی ارتفاعاات ابوصالیبی )

اات، زدن بت پیشانی گ(گی دشمن و ت بیت وی، عملیات این قتارگاه بسیار سخت و با تلفات بااال 

 همتاه بود .

ی آف(دی ایان هااتحم اوردن عتاق در این محور باع  به ه ک((دهمختلقتارگاه فتح: تک 

ی نفوذ به مواضع دشمن مسادود شاد؛ باه هاراهقتارگاه گتدید و تمام معابت توسال دشمن کشف و 

هاا میسات نگتدیاد و فقاال گهات درگیات عملیاات باا ساایت قتارگاه زماانهمهمین اااات، اگاتای 

انک به م(طقه اعزام تیم شکار ت 6تلفات و اسارات به دشمن و ت بیت وی،  واردکتدنو  داشتننگه

 تانک و نفتبت وی را نابود نمای(د. 22ها توانست(د ضمن ت بیت دشمن، حدود و آن

عمدتاً به ت بیت دشمن و مقابلاه  هاگانی قدس و نصت، یهاقتارگاهروز دوم عملیات در م(طقه 

 ایجااد های س(گین دشمن پتدااته و با اعزام شکارچیان تانک، ااتالل در عملیات دشامنبا پاتک

های قتارگاه قدس را در اوش، یگانعباس و عین زادهامامهای پی در پی عتاق در . پاتکک((دیم

ی کتده و گ(اح شتقی (ینشعقبوادار به  222را در تپه  آباداتم 69شتایال بحتانی قتار داده و تیپ 

و نیاتوی هاوایی در تتین فعالیت هاوانیتوز . در این روز، اصلیگتددیمامام حسین تهدید  29تیپ 

های دشمن بازی کتدن پاتکی قدس و نصت متمتکز شده و نقش بسزایی در ا( یهاقتارگاهم(طقه 

اوش و پل چیخواب تقتیباً در محاصاته ارتاش عاتاق ک((د. بتادر حسین اتازی در م(طقه عینمی

یات ساتم ؛ در این شاتایال بادلیل زک(دیمقتار گتفته و تحت فشار شدید دشمن دراواست کمک 

ی داده و آقای اتازی (ینشعقببودن محسن رضایی، صیاد شیتازی به بتادر حسین اتازی دستور 

و به دلیل مشاگته این دو نفت، محسن رضایی از اتاق بغال وارد  ک(دینم در بتابت این دستور تمکین



 1022بهار و تابستان ، چهارم، شمارة سوم، سال ای معاصرمطالعات دفاع مقدس و نبردهعلمی  فصلنامهدو
 

300 

ا قتارگااه تا ک(ادیماامام حسین، تدبیت  29اتاق گ(  شده و بعد از ااالع از وضعیت بحتانی تیپ 

فتح در سمت رقابیه تک نموده و به سمت ت(گه بتقازه حتکت ک(د تا توگاه دشامن باه آن م(طقاه 

با اگتای متحله دوم عملیات در بامداد ) امام حسین بتداشته شود 29گلب شده و فشار از روی تیپ 

ن ااتازی و ارتفاعات حاشیه آن، عمالً فشار از روی حسای و تصتف ت(گه رقابیه 2372فتوردین  9

  .شودیمبتداشته 

فاتوردین باا وگاود عادم آماادگی  9باماداد  2المباین در سااعت * متحله دوم عملیاات فتح

های قتارگاه فتح، آغاز گتدید و در این متحله نیز قتارگاه فجت میمور اگتای عملیات ایا ایی یگان

شاده و در ایان روز میمور بازسازی اطوب پداف(دی ااود  همی نصت و قدس هاقتارگاهگتدیده و 

 آوردن ابتکار عمل، بشدت با هم درگیت بودند.های اتفین بتای بدستیگان

تاالش اصالی، میموریات داشات ابتادا ت(گاه رقابیاه و  ع(وانباهقتارگااه فاتح در ایان متحلاه 

ارتفاعات حاشیه آن را تیمین نموده و سپا در صورت امکان با ادامه تک، ت(گه و ارتفاع بتقازه را 

 6)تیاپ  2و در امتداد ارتفاعات تی(ه پداف(د نماید. این قتارگاه باا دو یگاان در ااال، فاتح  تصتف

زرهای  در چاپ تاالش اصالی، در دو  66هوابتد و گتوه رزمای سالمان از لشاکت  55نجف، تیپ 

هاوابتد  باا  55نجف و احتمااالً یاک گاتدان از تیاپ  6گتدان پیاده از تیپ  2محور )محور، یک 

کیلومتت راهپیمایی در مواضاع تاک  22در تاریکی و با عبور از ت(  ذلیجان با حدود مانور نفوذی 

در غتب قله میشداغ متمتکز و بعد از اعالم رمز عملیات، به مواضع دشمن از پشت ست تک نماوده 

نمایاد و یاک بامداد تصاتف می 3و با غافلگیتی تمام، ت(گه رقابیه و ارتفاع گ(وبی آن را تا ساعت 

، با پیشتوی مستقیم به مواضع دفااعی عاتاق در ت(گاه رقابیاه ساعی در الحااق باا 2گت فتح محور دی

ک(د. عملیات نفوذی از اتین ت(  ذلیجان، باع  به هم ریختن مواضع و فاتار نیتوهای نفوذی می

 9و تاا سااعت  گاتددیمادشمن در ت(گه رقابیه گتدیده و عملیات پیشتوی محور دیگت نیز تسهیل 

های میشداغ باوده کاه ت(  ذلیجان کوره راهی در تپه) شودیمحاصل  2های فتح یگانالحاق بین 

هاای قتارگااه فاتح در چ(اد شاب قبال از گهاد سازندگی آن را بتای مانور نفوذی بتاای از یگان

 ی کتده بود .سازآمادهعملیات، اصالح و 

ف تایمین ارتفااع   در راسات باا هاد32کتبال و یک گتدان تانک از لشاکت  25)تیپ  9فتح 
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رقابیه، با یک تیایت قابل مالحظه حتکت ااود را شاتوع کاتده و اشاتباهاً باه سامت دام(اه شاتقی 

باه تصاتف  را هام به گای آن، کوه رقابیاه 2رسد و فتح ارتفاعات رقابیه رفته و به هدف اود نمی

 آورد.اود در می

وارد م(طقاه شاده و در مواضاع  ع(وان احتیاب قتارگاه فتحزرهی به 32لشکت  2در ادامه، تیپ 

هوابتد، تک را به سامت عمان  55نجف و تیپ  6های پیاده تیپ متصتفه استقتار پیدا نمود و یگان

گلوی کوه میشداغ، ت(گه رقابیه و کوه رقابیه مساتقت و ااال سابز  27دشمن ادامه داده و در ساعت 

عملیات قتارگاه فتح، ایال عظیمای  . درگتددیمع(وان هدف قتارگاه فتح در این متحله، تیمین  به

از نیتوهای دشمن کشته، زامی و یا اسیت شدند و در میان استا نیز ساتتیپ دایال هاللای حضاور 

وقتی از این ژنتال عتاقی پتسیدند نظت شما دربارا این عملیات چیسات؟ نگااهی عمیان باه ) داشت

ات و گفات؛ ایان عملیاات در شماتیک تتسیمی که گهت ارائه به ابتنگاران آماده شده بود اندا

 ریزی و در نهایت گسارت اگتا شده است .نهایت سادگی اتح

ااوش در متحلاه المبین، با توگه به بسته شدن راه مواصاالتی عین* متحله سوم عملیات فتح

شدن ارتش عتاق، باا هادف باه اساارت اول و تهدید راه مواصالتی بتقازه در متحله دوم و متزلزل

 ریزی گتدید.ای کم روحیه دشمن اتحدرآوردن نیتوه

قتارگاه نصت در این متحله تالش اصلی را به عهده داشته و از سامت شامال غاتب باه گ(ااح 

نماود. ایان قتارگااه باا مکانیزه عتاق به م(ظور تصتف ارتفاعات ابوصلیبی اات تک می 22لشکت 

و ارتفااع رادار و  5یت دزفول باا هادف ساا 6و تیپ  22لشکت  2غتب ، با تیپ راست )در  2نصت 

تاک  9حضاتت رساول باا هادف ساایت  26و احتمااالً تیاپ  22لشاکت  3در چپ با تیاپ  3نصت 

 نمود.می

فتوردین اعالم شده بود، باه اااات  6بامداد  2شتوع عملیات قتارگاه نصت با ای(که در ساعت 

صابح  2سااعت  ارتاش عاتاق تاا) دیگتدهفتم فتوردین آغاز  23:22بودن مسیت در ساعت اوالنی

را تصاتف و ساپا  5صبح ساایت  5در حدود ساعت  2م(تظت حمله رزم(دگان اسالم بودند . نصت 

تصاتف نماوده و باه  27:96را در ساعت  9نیز سایت  3ارتفاع رادار را هم در ااتیار گتفت و نصت 

این تتتیاب سلساله ارتفاعاات ابوصالیبی ااات باه تصاتف کامال رزم(ادگان اساالم درآماد و در 
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 ی م(طقه، تعداد زیادی از دشمن به اسارت سپاه اسالم درآمدند.سازاکپ

از سمت شامال باه م(ظاور  3از شتق به م(ظور ت بیت دشمن و فجت  2و  2قتارگاه فجت با فجت 

در پال رفاییاه باا  25:32در حادود سااعت  3تک نموده و فجت  23:32تصتف پل رفاییه در ساعت 

مقاومت دشمن در ایان  ،2و تپه رادار توسال نصت  5قوب سایت ارتش عتاق درگیت شد و به دلیل س

 22:22تصتف گتدیاد و تاا سااعت  3توسال فجت  26:52م(طقه شکسته شده و پل رفاییه در ساعت 

 ی گتدید.آورگمعی فجت و نصت بتقتار شده و استای بسیار زیاد از م(طقه هاقتارگاهالحاق بین 

عبااس و  زادهاماام، 222لزل دشمن، باه راحتای تپاه تز به علتدر متحله سوم، قتارگاه قدس 

شیخ قیوم را اشغال و به سمت ت(گه ابوغتیب حتکت، ولی با مقاومت شدید دشمن مواگه گتدید و 

هاای ی یگان(ینشاعقبقتارگاه فتح نیز به م(ظور تصتف ت(گه بتقازه حتکت نموده، ولی باه اااات 

 وانست به ت(گه نزدیک شود.ها در آن م(طقه، نتدشمن از ت(گه و تتاکم آن

گتفتن المبااین بااه لحاااظ از هاام پاشاایدگی ارتااش عااتاق و روحیااهعملیااات فتح 9* متحلااه 

متحلاه ساوم باود و در  ک((ادهلیتکمرزم(دگان اسالم، یک متحله به مع(ای واقعای نباوده و بیشاتت 

غاز و باه هشتم فتوردین با حتکت قتارگاه نصت به اتف حسن بتبوای و تل واوی آ 23:25ساعت 

دوسلک اشغال و  29:95کتدن م(طقه توسال عتاق، به راحتی م(طقه تصتف و تا ساعت گهت االی

هشتم فتوردین ارتفاعات بتقازه به تصتف رزم(دگان اسالم درآمد و قتارگاه فاتح  26:27تا ساعت 

س باا نیز از سمت رقابیه حتکت و در بتقازه با قتارگاه نصات الحااق نماود و همچ(این قتارگااه قاد

ااوش، تی(اه، پیشتوی به سمت ت(گه ابوغتیب آنجا را تصاتف و نهایتااً یاک ااال پیوساته در عین

در گ(وب بتقاازه  262بتقازه، رقابیه و میشداغ تشکیل شد و دشمن در پشت روداانه دویت  و تپه 

م المبین توسال قتارگاه متکزی کتبال اعاالاال پداف(دی اود را تشکیل داده و ااتمه عملیات فتح

 گتدید.

 المبین:نتایج عملیات فتح -7

م(اان اوزستان باه دسات رزم(ادگان  نیتتحساسکیلومتت متبع از  2922* در این عملیات، 

یی در قاوا  و یاک ااال گو)صاتفه افتاهاسالم آزاد شد و اول اال دفاعی به یک ساوم کااهش ی

در ایان  آزادشادهدفاعی مطمئن و پیوسته در بتابت ارتش عتاق تشاکیل گتدیاد. عاوارض حسااس 
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، ارتفاعات علای گاته زد و شااوریه، 5و  9عملیات، ارتفاعات استتاتژیک ابوصلیبی اات و سایت 

ااوش و ابوغتیاب، ارتفااع و ت(گاه بتقاازه، ت(گاه رقابیاه و سلسله گبال تی(ه باا معاابت حسااس عین

 ارتفاعات ااتاف آن و غیته.

هزار نفت به اساارت  27و زامی و بیش از  هزار نفت کشته 25المبین بیش از * در عملیات فتح

 ها چ(دین فتماناده تیاپ و افساتان ارشاد زیاادی دیادهرزم(دگان اسالم درآمدند که در داال آن

ساال زنادان محکاوم گاتدد و  25مکانیزه باه  2این عملیات موگب شد تا فتمانده لشکت  شدند.می

 مکانیزه نیز بتای همیشه ناپدید گتدد.پیاده  2این لشکت اعدام و فتمانده تیپ  26فتمانده تیپ 

و تجهیزات م(هادم شاده و باه غ(یمات  های زیادی از ارتش عتاق آسیب گدی دیده* یگان

 372هاا عبارت(اد از: انهادام بایش از آن نیتاتمهمآن در این عملیات ایلی زیاد باوده و  شدهگتفته

هواپیمای گ(گی و  26فتبت، انهدام تانک و ن 322دستگاه تانک و نفتبت و به غ(یمت گتفتن بیش از 

دساتگاه باه  52دساتگاه مه(دسای م(هادم و  32اراده تاو ،  275هلیکوپتت، به غ(یمات درآمادن  3

اودرو دیگت به غ(یمت گتفته شده و مهماات  522اودرو م(هدم و  522غ(یمت گتفته شد؛ حدود 

 گتفت. زیادی در ااتیار رزم(دگان اسالم گهت استفاده در عملیات بعدی قتار

* تهدید شهتهای دزفول، اندیمشک و پایگاه چهارم شاکاری از باین رفتاه و شاهت شاوش و 

و محور مواصالتی حیاتی باتای اوزساتان اسات، از  راهشاهاهواز که  -اندیمشک  آهنراهگاده و 

 بتد آتش توپخانه ارتش عتاق اار  شد.

ی هاااتیعملاحای و اگاتای و روحیه تهاگمی در رزم(دگان اسالم گهت ات نفااعتمادبه* 

تلفات و اسارات وارده، به  به علتبیشتت شده و بتعکا روحیه ارتش عتاق  تتدهیچیپو  تتبزرگ

 شدت پایین آمده و هیبت و قدرت ماشین گ(گی عتاق فتو ریخت.

* کسب ابتکاار عمال در ساطوح تااکتیکی، عملیااتی و اساتتاتژیک در بتابات عاتاق و تغییات 

(طقه به نفع گمهوری اسالمی ایتان و وحشت ستان کشاورهای حاوزه الای، وضعیت و موقعیت م

 فارس.

المبین موگب تقویت روحیه ملی شده و متدم شجاع ایتان را به حضاور بیشاتت * عملیات فتح
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المقادس، های سپاه پاسداران را بتای عملیاات بیتو مشارکت در گ(  تشوین و یگان هاگبههدر 

 .پت از نیتوهای مسثت نمود

 المبین:عملیات فتح (یوتحلهیتجزارزیابی و 
شادن و اگاتای ریازی، آمادهالمبین یکای از شااهکارهای نظاامی ایاتان در اتحعملیات فتح

نظامی گهاان را ماات و مبهاوت  نظتانصاحبتتین شتایال در آن مقطع بود که عملیات در سخت

 کتد.

از زماان و مکاان عملیاات مطلاع  باًیتتقاین عملیات در زمانی شتوع شد که فتماندهان عتاق، 

المبین انجام دادند. عملیات آف(دی ارتش عتاق بوده و چ(دین عملیات بتای ااتالل در عملیات فتح

گهت انصتاف یا به عقب اندااتن عملیات آی(ده ایتان، به ت(هایی یک  2372بهمن  26در چ ابه در 

. در این عملیات، عاتاق دیگتدیم قه تلقیعملیات بزرگ بود که تا آن مقطع، یک عملیات بی ساب

ی هاایتوزیپکتدن ستعت قطار بتدن ماشین گ(گی و کمبه مدت دو هفته، شبانه روز با نیت از بین

ایتان، با رزم(دگان اسالم درگیت بود و توانست تلفات و اسارات زیادی بت ما تحمیال ک(اد و اگات 

یات دشمن نبود، شاید ما با تمام توان در چ اباه بودن عملدرایت فتمانده کل سپاه در درک ای ایی

عاتاق  ک((ادهمختلهاای دادیم. تکالمبین را از دست میدرگیت شده و قدرت اگتای عملیات فتح

و ایجاد تتدید در فتماندهان گهت زمان  2372اسف(د  23و  26ی فجت و فتح در هاقتارگاهدر م(اان 

ی عملیااتی قتارگااه متکازی کاتبال را باه هام هااتح المبین،آغاز تک و پیتوزی در عملیات فتح

ریخت و دو قتارگاه از چهار قتارگاه تابع قتارگاه متکزی کتبال را غیتعملیاتی کتده و معاابت ایان 

 ها را کشف نمود.یگان

، القدسنیاتو  االئمهثامنی هااتیعملشده در متدم ایتان بعد از شور و شوق و هیجان ایجاد

بتابات  9هاای ساپاه باه بایش از شده و دفعتااً تاوان رزم یگان هاگبههنان انقالبی به باع  هجوم گوا

 23 القادسنیاتگتدان و در عملیات  27 االئمهثامنکه سپاه پاسداران در عملیات  اوریرسید، به

 222المباین، حادود دهی و وارد گ(  نموده و بتای عملیات فتحگتدان، نیتوهای بسی، را سازمان

دهی، تجهیاز و پاای کاار آورد کاه ایان ساتعت در ن را به ستعت گ ب، آموزش، ساازمانگتدا

 المبین بود.های مهم پیتوزی عملیات فتح، یکی از علتهاگانکتدن یآماده
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انتخاب مسیتهای دشوار بتای مانور، دشامن را در تشاخیص تاالش اصالی دچاار مشاکل نماوده و 

 . عباورآوردیممعبت، غافلگیتی دشمن را بتای ما به ارمغان  در مسیت بدتتین کارراهانتخاب بهتتین 

قتارگاه قدس از مسیتهای سخت و اوالنی و رسیدن به مواضع تک در ارتفاعات مملاو، ااار  از 

ی الزم را نکتده بود و در اولین سااعات عملیاات، عقباه (یبشیپتصور ارتش عتاق بوده و بتای آن 

بتد. عملیات قتارگااه زرهی دشمن را در بحتان فتو می 22 اوش بسته شده و لشکتعین دشمن در

ی دشمن در پشت ارتفاع علی هاتوپخانهآوردن  به دستنصت و ستعت در تصتف مواضع ه(دلی و 

نمایاد. هاای زود ه(گاام میارتش عتاق را مستیصل نموده و وادار به اگتای پاتک 9گته زد، سپاه 

ها از پشت ست به مواضع فتح از ت(  ذلیجان و تک آن های قتارگاهحتکت نفوذی بخشی از یگان

شدن سپاه اسالم به قتارگاه سپاه چهارم عاتاق و مستحکم عتاق در ت(گه رقابیه و تیمین آن، نزدیک

. زدیاریماعتاق را به هام  9شدن دومین راه پشتیبانی عتاق در ت(گه بتقازه، انسجام سپاه تهدید بسته

ه سوم و تک از پشت ست به مواضع و اساتحکامات عاتاق در سلساله عملیات قتارگاه نصت در متحل

که صدام آن را کلید اتمشهت  5و  9های گبال ابوصلیبی اات و تصتف اهداف استتاتژیک سایت

 قتار داده بود، سیستم دفاعی عتاق در م(طقه را از هم پاشید.

قبلاای، یکاای از  یهااااتحنکتدن در اگااتای و اصااتار هااااتحتغییاات و انعطاااف در اگااتای 

فتمانادهان در ه(گاام  بخشنجاتی یدکی، هااتحی فتماندهان کارآمد است و داشتن هاشااصه

المبین، انعطاف در اتح اولیاه، شاهامت ی عملیاتی است. در عملیات فتحهابستبن شدن درگتفتار

ه قتارگاه فاتح در شتوع عملیات با وگود تتدید و ابهام، تغییت سمت تالش اصلی از قتارگاه قدس ب

بسات ااار  کاتده و دشامن را گای، و م(فعال و سپا به قتارگاه نصت، عملیات را از رکاود و بن

 نموده بود.

اصاوص ساماگت شاهید حساین ااتازی در نگهاداری  اصتار فتماندهان بتای پیتوزی، باه

 اوش با وگود شتایال سخت محاصته و تادبیت صاحیح فتماناده کال ساپاه باتای انتقاالعین م(طقه

 العاادهفوقکتدن فشار از روی تیپ امام حسین، یاک تاکتیاک درگیتی به سمت دیگت، گهت کم

بوده و دشمن را وادار به تغییت موضع بتاساس اواست ما کتده و وی را بتای نگهداری یکی از دو 

 اوش یا ت(گه بتقازه ستگتدان نموده بود.نقطه حیاتی ت(گه عین

ریازی، در م(طقاه، دسات فتمانادهان را باتای اتح ی دشامنهاایتیپ بیآسنقاب ضعف و 
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های مت(وعی را گهت غلبه بت دشامن و شدن، اگتا و هدایت عملیات آف(دی باز گ اشته و راهآماده

. گساتتش غلاال در عاتض و عمان دهدیمپیتوزی نهایی در یک عملیات، پیش پای اتاحان قتار 

ای از گ(ااح با مانور احااه سااتیمرا قادر ارتش عتاق در ابتدای گ( ، کامالً مشهود بوده و ما 

قابل دستتس ارتش عتاق، با کمتتین درگیتی به عمن او رسیده و شاکله دفااعی دشامن را بات هام 

المبین، ارتش عتاق دارای گستتش غلال تاکتیکی هام در عاتض و هام در بتیزیم. در عملیات فتح

اساتا گساتتش پیادا نکاتده باود، یع(ای م(ظم و در یاک ر صورتبهعمن بود؛ دشمن در این م(طقه 

ارتفاعات اسک(در اان و چاه نفت در شمال و ارتفاعات میشداغ در گ(اوب را رهاا کاتده و حتای 

زدن باود یک اال پیوسته بین شمال و گ(وب م(طقه نیز ایجاد نکتده بود و هت دو گ(اح او قابل دور

ش را در عمان م(ااان دفااعی ااوو قتارگاه قدس در شمال در اولین لحظات تاک، توانسات عین

زرهی دشمن را متزلزل نماید و قتارگاه فتح نیز در گ(اح گ(وبی توانسات  22دشمن گتفته و لشکت 

مکانیزه عتاق را دچار مشاکل ک(اد.  2ت(گه رقابیه و ارتفاعات ااتاف آن را تصتف نموده و لشکت 

را روی سلساله  ارتش عتاق در عمان هام گساتتش م(اساب نداشات و کمتب(اد دفااعی دوم ااود

اوش، تی(ه، بتقازه و رقابیه قاتار ناداده باود و حتای در حاین هادایت نیاز، درصادد ارتفاعات عین

تشکیل اال دوم دفاعی در م(طقه گفته شده باال بتنیامد و با اگتای متحله سوم عملیات سپاه اسالم، 

(طقه را هم رها کاتده های استتاتژیک ماستحکام دفاعی ارتش عتاق فتو ریخته و ارتفاعات و ت(گه

و اال دفاعی اود را به آن سوی روداانه دویت  م(تقل کتد. ناگفته نماند روحیه و انگیزه ضعیف 

ها را کاهش داده بود و با فتماندهان و نیتوهای ارتش عتاق نیز مزید علت شده و میزان مقاومت آن

ده از تاتس اساارت از تصتف ارتفاعات ابوصلیبی اات توسال رزم(ادگان اساالم، فتمانادهان عما

م(طقه ااار  شاده و شااکله دفااعی عاتاق از درون فاتو پاشاید و نیتوهاا و فتمانادهان گازء نیاز، 

 .شدندیمتجهیزات اود را رها و فتار نموده و یا اسیت دالورمتدان اسالم 

 ی:ریگجهینت
یاات آن ی آی(اده نیاز بایاد تجتبهادهههای پیدا و پ(هان زیادی دارد که تا دفاع مقدس درس

هاای نظاامی المبین، یک عملیات ارزشم(د گهت تدریا در دانشاکدهاستختا  شود. عملیات فتح

در مقااع مختلف بتای فتماندهان گ(  آی(ده است. در این مقاله ساعی شاده اسات باا اساتفاده از 
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د. در آی به دستالمبین تتی از عملیات فتحهای مختلف و بعضاً متضاد، تحلیل نسبتاً درستدیدگاه

ریازی، المباین را اتحعملیاات فتح هماین عملیات، ارتش و سپاه با یک سازمان مشتتک در ک(ار 

ها با تمام امکانات، هت آنچاه کاه در تاوان داشات(د سازی، اگتا و هدایت کتده و هت دوی آنآماده

ن رده تاا تاتیاناد. در ایان عملیاات از عاالیوارد کارزار کتده و در موفقیت عملیاات تاالش نموده

تتکیبی در یک سازمان م(سجم در ک(ار هم گ(گیده و تمام فتوحات را  صورتبهگتوهان و دسته، 

اناد و هایچ آورده و سپاه و ارتش با هم این عملیات را پشتیبانی نموده به دستبه صورت مشتتک 

، بیشتت کا سهم بیشتتی در پیتوزی این عملیات ندارد و البته هت کدام ممکن است در یک عتصه

گاوانی و  نشااب و شاوریا کمتت نیتوها و تجهیزات را در ااتیار داشته و وارد معتکه کاتده باشا(د. 

و پختگی و امکانات پشتیبانی رزم و پشتیبانی ادمات  های سپاه و بسی،ی بچهشک(االگسارت در 

 المبین را قتین موفقیت نمود.رزم در ارتش، عملیات فتح

المبین بدون توگه به آیین رزم متساوم و اباداع ای عملیات فتحریزی و اگتگسارت در اتح

ریزی و اگتای عملیات، باع  غافلگیتی دشمن شاده و اگاتای یک شیوه و سبک گدید در اتح

ریزی انتظار دشمن، تغییت و انعطاف در اتح تقابلیغی پیچیده رزم شبانه، تک از سمت هاکیتاکت

رزم، اصتار نیتوها و فتماندهان به پیتوزی و استفاده م(اسب و ناحیه  ضتورتبهو اگتای عملیات ب(ا 

ی دشامن، از علال و عوامال اصالی پیاتوزی در عملیاات هاایتیپ بیآساز نقاب ضعف و  موقعبه

 اند.المبین بودهفتح
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