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Abstract 
The operation of Karbala 4 took place on 3/10/1365 in the especial politico-

military situation of the country. Islamic combatants in this operation by vanguard 

unmatched and intrepid divers in Najaf headquarters, struck to the line of enemy's 

forces (Saddamite) and seized the pentagon aria. But in this operation the Qods 

headquarter failed to achieve its original operational goals. Therefore, in order to 

maintain the forces the commander ordered to stop it after examining aspects of the 

operation. 

 Operation of Karbala four for a number of reasons was defeated and it could 

not play a significant role in determining the outcome of the war. In this operation, 

despite the efforts of Islamic combatants and many emergency preparations of 

divers units, the desired result was not achieved. 

 This research seeks to answer the question of what causes and factors in the 

operation of Karbala four led to be unsuccessful? In this article we have tried to 

explain different aspects of this operation, also the main factors of the failure of the 

operation of Karbala four are examined and finally scholarly,  counting and using 

the bitter experiences of operation and impartially it provides the growth and 

development of units to Iranian Revolutionary Guards Corp in designing and 

implementing the operation. Results of the reasons for the failure of the operation 

are as follows: 

       1- Choosing a repeated tactic   

       2- Choosing a small area for the origin of the operation 

       3- US intelligence supports for Iraq's forces 

       4- Strict of over-protection 

       5- Pride of victory in Operation Dawn eight and thus the design of a larger and 

extremely complex operation 

6- Crossing the Strait by divers and extreme care of it by enemy 
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چکیده
عملیات  نیدر اصورت پ یتفت.  2/22/75نظامی کشور در تاریخ  -در وضعیت ااص سیاسی 9عملیات کتبالی 

دریادل در قتارگاه نجف، به صف صدامیان زده و پ(، ضلعی را به  لیبدیبرزم(دگان اسالم با گلوداری غواصان 

. در این عملیات اما قتارگاه قدس که تالش اصلی عملیات را بت عهده داشت، نتوانست به رآوردنددتصتف اود 

م(ظور حفظ نیتو، دستور توقف عملیات رو فتمانده سپاه پا از بترسی گوانب کار و بهاهداف اود دست یابد. از این

 را صادر نمود.
شد و نتوانست در سال تعیین ستنوشت گ(  سهم بسزایی الفتح روبتو به دالیل متعدد با عدم 9عملیات کتبالی  

های غواص، نتیجه یگان العادهفوقهای رغم زحمات بسیار رزم(دگان اسالم و آمادگینماید. در این عملیات علی ءایفا

 مطلوب حاصل نشد.

را رقم زد؟ در  9این تحقین در پی پاسخ به این سسال است که چه، علل و عواملی عدم موفقیت عملیات کتبالی  

این مقاله سعی گتدیده است تا با تشتیح زوایای مختلف این عملیات، علل و عوامل اصلی عدم موفقیت عملیات 

، ضمن احصاء و استفاده از تجتبیات تلخ این اتفیبمورد واکاوی قتار گتفته و با یک نگاه عالمانه و  9 یکتبال

ی سپاه پاسداران را فتاهم آورد. نتای، آن از دالیل عدم هاگانی عملیات در اتاحی و اگتا موگبات رشد و بال(دگی
توان به موارد زیت اشاره کتد:موفقیت در این عملیات می

 انتخاب تاکتیک تکتاری  – 2   

 انتخاب یک م(طقه کوچک بتای مبدأ عملیات  – 3   

 متیکاآحمایت ااالعاتی   – 2   

 اندازه حفاظتیبیش از  یتیگسخت  – 9   

العاده پیچیدهتت و فوقو در نتیجه اتاحی یک عملیات بزرگ 6عملیات والفجت پیتوزی غتور ناشی از   – 5   

و متاقبت شدید دشمن از آن هاعبور از ت(گه توسال غواص  – 7

.علل شکست، 9عملیات کتبالی ، دفاع مقدسها: کلیدواژه

تان؛یاا)ع ، تهااتان، انیدانشااکده دافااوس، دانشااگاه گااامع امااام حساا ،ی(اایگااتوه زم ،یملاا تیاادفاااع و ام( اریاداساات -2
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 مقدمه
افتد. اتفاق می هادولتناپ یت اگتماعی است که عموماً بین ابگ(  همواره یک پدیده اگت(

ها در وقوع تتین این علتها علل و عوامل مختلف عمومی و ااتصاصی دارند. یکی از مهمگ( 
باشد. ماهیتی که م(افع گ(  تحمیلی عتاق به گمهوری اسالمی ایتان، ماهیت انقالب اسالمی می

ی را به اطت اندااته بود! در آن روزگار با پیتوزی ام(طقهفتا ی و ام(طقهستدمداران کشورهای 
دید! فارس و ااورمیانه را از بین رفته میگ اری اود در الی،انقالب اسالمی، غتب همه ستمایه

! کشورهای عتبی همسایه ما کتدیممیلیون گمعیت مسلمان احساس اطت  72شوروی نیز از وگود 
دیدند. در این میان عتاق نیز با ت پوشالی اود را در اطت میبا تتس از صدور انقالب، حکوم

 در هتاس بود. شدتبهداشتن بیشتتین گمعیت شیعه، از نفوذ انقالب اسالمی به کشور اود 
. با سقوب دولت ختیربه همی و گهانی را ام(طقهوقوع انقالب اسالمی در ایتان، معادالت 

به هم اورد. در این شتایال عتاق با یک بتآورد غلال،  محمدرضا شاه پهلوی موازنه قوا در م(طقه
یی از استان اوزستان، ضمن هابخشکتد که قادر است با حمله به ایتان و تصتف تصور می

، معضل ژئوپلیتیکی اود را حل نموده و به مقام فارس،یالگستتده کتدن سواحل اود در 
 ژاندارمی م(طقه نیز دست یابد.

در م(اان استتاتژیک، همیشه عتصة رقابت و گ(  میان دو  اصوصبهپه(ة گیتی در گ شته 
ی گهانی با بتوز انقالب اسالمی کتب(دیپبا بهم ریختگی ابتقدرت شتق و غتب وگود داشته است. 

آمتیکا  را بت آن غتب )و هتاس از تشکیل و قدرت سومی در ک(ار این دو ابتقدرت، بلوک 
غتب، س(تو در گ(وب و سیتو در شتق در یک اتح کلی به های ناتو در داشت تا با تشکیل پیمان

یی آراصفشوروی  شتق )، در مقابل پیمان ورشو بلوک «کانتین م(ت ) یشوروسد نفوذ »نام 
دید. در این اتح آمتیکایی، ایتان به همتاه کشورهای تتکیه و پاکستان در پیمان س(تو میموریت 

م گ(وب گلوگیتی نمای(د. وقوع انقالب اسالمی در ی گتهاآبیابی شوروی به داشت(د تا از دست
ی دفاعی غتب را از هم گسست و پیمان س(تو که هامانیپایتان و سقوب محمدرضا شاه، زنجیته 

 .پیمان ناتو در غتب و سیتو در شتق بود، با اتو  ایتان از این پیمان، متالشی شد ک((دهمتصل
یکا، تحتکات اود را بتای آغاز یک حمله در این شتایال عتاق با اامی(ان از حمایت آمت

بزرگ به گمهوری اسالمی ایتان آغاز نمود. بتای از این تحتکات عبارت(د از با کسب 
ی م(اان عملیاتی، تصفیه حزبی، ااتا  ایتانیان از عتاق، هاتسااتیزی رزمی و اصالح هایآمادگ

تحتیک و توزیع سالح در میان  شهید صدر و... ،بع  )اعدام و تبعید روحانیون مخالف با حزب 
های سیاسی در سطح ی متزی، فتاهم نمودن زمی(ههاپاسگاهم(اان و  بارانگلولهعشایت متزی ایتان، 
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الملل و حزب بع  حاکم در عتاق در گمع وزیتان کشورهای عتبی در تاریخ م(طقه و نظام بین
ااکمان را از ایتان باز پا »، ضمن دراواست کمک و یاری از آنان اعالم داشت که: 32/7/53

قتارداد  صدام حسین رهبت حزب بع  با ملغی اعالم نمودنن، آهفت روز پا از «. اواهیم گتفت
نقطه، تهاگم گستتده اود را به  23با بمباران  2253شهتیور  22روز  29در ساعت  ،الجزایت 2365

 ااک گمهوری اسالمی آغاز کتد.

سالم با عبور از فتاز و فتودهای فتاوان و حداقل در هشت سال دفاع مقدس، رزم(دگان ا
های ویژه نظامی، امکانات و تجهیزات، ت(ها با داشتن شور و شعور انقالبی، توانست(د بدون آموزش

بدیل انقالب اسالمی با انجام را اتاحی و اگتا نمای(د. این ستارگان بی هااتیعمل نیتتدهیچیپ
های گتفتگی  و با عبور از روداانههورها )آب ، ارتفاعات،هاماهورتپه، هادشتهایی در عملیات

 بت گا گ اشت(د. سالههشتاتوشان و ظاهتاً غیتقابل عبور، صفحات زری(ی در تاریخ گ(  
، کشته و مجتوح و اسیت به دشمن تحمیل هایسخت، هایآسان، هاشکست، هایتوزیپدر گ(  

ناپ یت است. آنچه در این میان اهمیت اگت(اب هاندادو همچ(ین شهید و مجتوح و اسیت  هاکتدن
پلی  ع(وانبه هاشکستوقایع گ(  کسب تجتبه نموده و از  تکتکدارد این است که ما باید از 

را یک هدیه  هاآنمغتور شویم، بلکه همیشه  هایتوزیپبتای پیتوزی عبور ک(یم. همچ(ین نباید از 
 الهی دانسته و شکتگزار آن باشیم.

 ن مسئلهبیا
 9 کتبالی عملیات عبور از روداانه را در پی داشت. نفا به اعتماد، 6پیتوزی در عملیات والفجت 

اتاحای و اگاتا  6والفجات استفاده از تجتبیات  با انگیزه زیانگشگفت عملیاتاین از  یک سال پا

هاا از چ(دین عملیات بازرگ و کوچاک کاه موفقیات چ(ادانی در آن پا 6عملیات والفجت  .دش

با کسب موفقیت، وگهه گهانی گمهوری اسالمی ایتان  توانست به اگتا درآمد و ،حاصل نشده بود

صح(ه گ(  روزنه امیدی در ذهان اتاحاان گ(ا  باتای کساب با دگتگونی را ارتقاء بخشیده و 

هاای باه فکات حتکاترا مسائولین ساپاه  پیاتوزی در ایان عملیاات ک(اد.های بیشتت روشن موفقیت

در م(طقاه  9عملیات کاتبالی  شعار سال ستنوشت گ(  مطتح شد. کهیاوربهداشت واتت بزرگ

چ(دین لشکت قدرتم(د قتارگاه قدس با  قتار شد تا در این عملیات، عمومی اتمشهت اتاحی گتدید

باه عمان  «ابوالخصیب»در شمال اتمشهت از اروندرود عبور کتده و از اتین تالش اصلی،  ع(وانبه

 یناااز نهت  بایستمی تالش پشتیبانی ع(وانبهیورش بتد. قتارگاه نجف نیز شمن م(اان پداف(دی د
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. قتارگاه آورددر اود گزیته بوارین شتق بصته را به تصتف  با ورود بهنموده و  تک تا پ(، ضلعی

ی هااپاتکم(ظور دفاع التصاص بهبایست با حتکت در عمن دشمن از اتین گزیته امکتبال هم می

تصاتف گزایات  با و گزیته می(و با حتکت از نیز قتارگاه نوحده دوم و سوم وارد شود، تا گا دشمن

 عملیات را تیمین نماید. گ(اح گ(وبی، سهیل و قطعه

اسالم چ(دین ماه بتای اگتای این  . رزم(دگانالعاده پیچیده بوداین عملیات از نظت نظامی فوق 

 توانسته بودند به کهیاوربه. کتده بودند یرا سپتدر م(اان مشابه های الزم آموزش عملیات،

 .دست یاب(داگتای عملیات  بتایمهارت شگتفی 

آغاز  2275ماه نظامی کشور در تاریخ سوم دی -در وضعیت ااص سیاسی 9عملیات کتبالی 

شد. در این عملیات قتارگاه نجف توانست پ(، ضلعی را به تصتف اود در آورد اما قتارگاه قدس 

ی عملیات را به عهده داشت به ه(گام عبور غواصان از ت(گه بین گزیته ماهی و که تالش اصل

رو التصاص، در دام دشمن گتفتار آمده و نتوانست به اهداف اود دست پیدا ک(د. از اینگزیته ام

فتمانده سپاه پا از چ(دین ساعت تصمیم گتفت تا که به دلیل حفظ نیتوهای اودی، دستور 

  .253:2232درودیان، ) ر نماید.توقف عملیات را صاد

الفتح روبتو شد و نتوانست در سال تعیین ستنوشات به دالیل متعدد با عدم 9عملیات کتبالی 

-رغم زحمات بسیار رزم(دگان اسالم و آمادگیگ(  سهم بسزایی ایفا نماید. در این عملیات علی

مقاله سعی گتدیده است تاا باا  های غواص، نتیجه مطلوب حاصل نشد. در اینیگان العادهفوقهای 

ماورد  9تشتیح زوایای مختلف این عملیات، علل و عوامل اصلی عدم موفقیات عملیاات کاتبالی 

، ضمن احصاء و استفاده از تجتبیات تلاخ ایان اتفیبواکاوی قتار گتفته و با یک نگاه عالمانه و 

 سداران را فتاهم آورد.ی سپاه پاهاگانعملیات در اتاحی و اگتا موگبات رشد و بال(دگی ی

 تحقیق سؤال
 چه بود؟ 9عدم موفقیت  عملیات کتبالی شکست )علل و عوامل اصلی 
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 4عملیات کربالی 

 دالیل انتخاب منطقه عملیات
به علت شعار سال تعیین ستنوشت گ( ، عملیات باید در یک م(طقه بسایار مهام انجاام  -2

تخات اقتصاادی عاتاق، هادف بسایار دومین متکز ثقال و پای ع(وانبهشهت بصته  .شدیم

رزم(ادگان اساالم  کاهیدرصاورتآمد. می حساببهم(اسبی بتای تعیین ستنوشت گ(  

ناگزیت به قبول شکست در مقابل ایاتان  شدند عتاق و دنیاموفن به تصتف شهت بصته می

 بودند.

 ساالمو اعتماد به نفا رزم(دگان اباع  قوت قلب در عبور از روداانه فاو  موفن تجتبه -3

ی غواصان دریادل، اعتقااد و ایماانی راساخ پیادا کاتده هاتیقابل. فتماندهان به شده بود

 .بودند

یااابی بااه هاادف در ی و همچ(ااین دسااتتیپ بیآساابااتای کاااهش  کسااب غااافلگیتی -2

م(طقااه یااک مساائله اصاالی همااواره مااورد توگااه فتماناادهان بااود.  ع(وانبااه، هااااتیعمل

صاورت  ای در آنجااکه عملیاات عماده یات(ها م(طقه ع(وانبه ابوالخصیب و گزیته می(و

 .دادیم، احتمال غافلگیتی دشمن را افزایش نگتفته بود

سایت کشاورزی، نخلستان و  یهازمین ابوالخصیب به لحاظ داشتن عوارض )نهتها، کانال -9

 ی م(اسب بتاوردار بود.قابلیت دفاع از  عوارض

با فتمانادهی مااهت عبدالتشاید در شامال  ومس سپاهواگ اری مسئولیت زمین به دو سپاه ) -5

باا فتمانادهی هشاام فخاتی در گ(اوب ارونادرود ، باعا  بهام  اروندرود و ساپاه هفاتم

 ریختگی در سازمان آنها شده بود.

ع(وان باه اال حد دو سپاه التصاص )بین گزایت ماهی و ام از ت(گه هاعبور غواصقابلیت  -7

 .تاکتیک ویژه و زدن به گ(اح و پشت دشمن

 اطالعات
ی ااالعات صورت گتفته بود. از هاغواصدر متحله ش(اسایی، صدها مورد عبور از ت(گه توسال 

بود. در این  آمدهدستبهی دشمن و رفتار اروندرود، هاعقبهرو ااالعات ارزشم(دی از این
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م )شهید ابتاهیی ااالعات چ(دین شب در پتتوشیمی عتاق اوابیده بودند. هابچه، هاییش(اسا

 اصغتی 

ها و آموزش رزم(دگان در زمستان، سختی کار در ش(اسایی راوبت زیاد و ستدی هوا و آب 

 .را دو چ(دان کتده بود هاتیفعالاسالم و همچ(ین سایت 

 گابهدر این م(طقه با  م(طقه عملیات روداانه اروند بود. اروندرود زمینتتین عارضه مهم      

چک و بزرگی ایجاد کتده بود. عتاق از این گزایت بتای تیمین گ اشتن رسوبات اود، گزایت کو

بایست بتای اگتای عملیات، نیز بسیار پیچیده بود می رفتار روداانه کتد.ی اود استفاده میهارده

ی ااتاف اروند، دارای محاسن و هانخلستانزارها و نی .شدیمتوسال نیتوهای ااالعاتی آنالیز 

 زمین گ(ا رسی بودن .گتفتیمد که باید مورد ارزیابی دقین قتار معایبی بتای اتفین گ(  بو

محدود همچ(ین  شد.در ه(گام بارندگی، باع  ایجاد محدودیت در حتکت رزم(دگان اسالم می

و سایت  هاتوپخانهای در استقتار م(طقه عملیات، با تولید تتاکم زیاد مشکالت عدیده بودن زمین

 ات رزم ایجاد کتده بود.ی پشتیبانی رزم و ادمهاگانی

ی، از لبه ساحل تا عمن کشیده شده بود. هت الیه مشتمل بت درپیپی هاهیالمواضع دشمن در      

ااکتیزهای یک گداره و دو گداره با س(گتهای دفاعی و اگتماعی مستحکم بود که در آنها انواع 

 ی مت(وع سبک و نیمه س(گین مستقت شده بود.هاسالح

. پا از عبور از شدیمی، اولین دشمن رزم(دگان اسالم تلقی مانع ابیعیک  ع(وانبهد اروندرو      

 ، انواع مینهایدیحلقوی چ(د ردیفه، اورش یااردارهامیساروندرود انواع موانع مص(وعی از قبیل 

. حتی عتاق پشت ست نیتوهای اود، از انواع موانع استفاده کتدیمو غیته در سواحل اودنمایی 

 بود. کتده

ی مستقت در اطوب دفاعی رقمسهی هاپیتبا استقتار نیتوهای گیش الشعبی معتوف به  دشمن      

ی اصلی هاگاناود قصد داشت تا رزم(دگان اسالم را تا الوع صبح درگیت نگه داشته و سپا با ی

را  ی س(گین، پاتک اوداتوپخانهی هوایی و هاآتشاود و سپاه گارد ریاست گمهوری، با کمک 

 آغاز و رزم(دگان اسالم را درون آب بتیزد.

، بتای دشمن 6این م(طقه به لحاظ نزدیکی به ب(در بصته و همین شکست در تجتبه والفجت      

کتد. میمتاقبت  شدتبهی دفاعی و الکتتونیکی از آن هاستمیسرو با انواع بسیار حساس بود. از این
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-می شدهیآورگمعاستفاده از تمامی ااالعات  تحتکات و نیتتکوچکارتش بع  با رصد و 

 کوشید تا زمان و مکان عملیات ساالنه ایتان را کشف و ا( ی نماید.

 جزر و مد
 های آب دریاها عبارت است از پایین رفتن و باال آمدنع(وان یکی از گ(بشکش(د یا گزر و مد به

 مت(اوب سطح آب دریا بت اثت گاذبه ماه و اورشید.

بتابت گتم  میلیون 22چه گتم اورشید  ر و مد معلول نیتوی گاذبه ماه و اورشید است. اگتگز     

نیتوی  دلیلنسبت به زمین قتار دارد. به همین  از اورشید تتکیبار نزد 232 ماه است، اما ماه

 رونیااست. از بتابت بیشتت از نیتوی گاذبه اورشید در ایجاد گزر و مد مسثت  26/3گاذبه ماه، 

چ(انچه در  ؛ وک(دتوان گفت که گاذبه ماه، نقش اصلی را در ایجاد و ک(تتل گزر و مد ایفا میمی

مواقعی ماه و اورشید در یک راستا نسبت به کته زمین قتار گتفته باش(د، با تشکیل بیشتتین 

  .2269گداری عیوضی، افتد )یمکشش، بل(دتتین مد اتفاق 

شوند، با تیثیت گتیانات کش(دی در بسیار مالیم وارد دریا می شیبهایی که با دهانه روداانه     

 شود. عموماً از اینموقع مد، گتیان رود متوقف شده و باع  باال آمدن آب در بستت اود می

 .شودهای کشاورزی مجاور استفاده میپدیده در آبیاری زمین

تواند تا حدود مد در آن میهایی است که پدیده گزر و روداانه اروند یکی از روداانه 

 کیلومتت تیثیتگ ار باشد. صد

، آب دریا به درون روداانه ستازیت شده و فارس،یالدر روداانه اروند با وقوع مد در شمال      

پایین رفتن آب  دریا، آب گزر )دهد. شش ساعت بعد با باال حتکت می اتفبهگتیان آب را 

بار  9ساعت  39. این روداانه حدوداً در هت دینمایمآغاز  روداانه حتکت رو به دریای اود را

 .دهدیمتغییت مسیت 

التصاص و ماهی بین گزایت امما از ت(گه  هابهتتین زمان بتای عبور غواص 9 یدر عملیات کتبال     

ها غواص بود. ت(ها در آن زمان بود که مدّ و یا در واقع همان روداانه  باال آمدن آبه(گام حتکت 

و اود را به اهداف عمین در  کتدهبا کمتتین انتژی در مسیت حتکت روداانه غواصی  توانست(دمی

 پشت گبهه دشمن بتساند.
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 ی غواص و نیروهای داخل آنهاگردانانتخاب  
، بتای انجام عملیات غواصی استفاده شد. کادر هاگتدان نیتتمخلصو  نیتتیقودر هت لشکت، از  

های غواص درون لشکت، بهتتین نیتوها را انتخاب کتدند. )به فتماندهان گتداننیز در  هاگتدانآن 

ی متبواه، هت نیتوی مخلص و قابلی که هاعقبهاین ااتیار داده شده بود که در کل لشکت و 

کارگیتی نمای(د ، نگارنده دادند انتخاب کتده و در گتدان غواصی سازماندهی و بهتشخیص می

فاع مقدس، گمعیت ایتان پاالیش شده و ت(ها افتاد ارزشی و معتقد اود را اعتقاد دارد که در د

اهلل رسانده بودند در میان این افتاد نیز حتی عده کمی عاشقانه و مخلصانه به گبهه گهاد فی سبیل

رزم(ده، سالح به دست گتفته و در صف مجاهدان قتار گتفته بودند. نهایتاً از بین  ع(وانبه

توان گفت شدند. در واقع میانتخاب می شکناالغواص  ع(وانبهبسیار معدودی  مجاهدان، تعداد

آنها در  نیتتمخلصآمدند. متیسفانه که این گمعیت اندک عصاره گمعیت ایتان به شمار می

 به شهادت رسیدند. 5و  9عملیات کتبالی 

 آموزش

عبور ک((د. این لتصاص و ماهی اام یتابین گزمااز ت(گه بایست ها میغواص، 9در عملیات کتبالی 

عمل همواره با مشکالت زیادی روبتو بود. از یک اتف به دلیل کافی نبودن تعداد کپسول 

ها در آب، امکان استفاده از های ناشی از استفاده از این کپسولاکسیژن و همچ(ین اتو  حباب

 بودند.  غواصیاش(وگت )نی  ها ناگزیت به استفاده ازرو غواصکپسول اکسیژن فتاهم نبود. از این

سالح و وگود چون غواص با  !البیدمهارت زیادی می ،استفاده از این وسیله در شب عملیات

تت از که نه آنقدر پایین ک(دحتکت عملیات در عمقی از زیت آب در شب  بایستاود میمهمات 

بیتون بزند. به آب از سطح آب باشد که آب داال اش(وگت شود و نه آنقدر باال بیاید که ستش 

در نظت گتفته شده  9یی بتای عملیات کتبالی فتساااقتی بسیار سخت و هاآموزشهمین ااات 

های بایست ابتدا دورهبود که رزم(دگان انتخاب شده می آموزش مقدماتی ش(ابود. یکی از آنها 

 های غواصی شتکت نمای(د.آموزش ش(ا را گ رانده تا در متحله بعد در کالس

اولین کار در غواصی، آش(ایی با لوازم غواصی و پوشیدن لباس مخصوص آن است. لباس      

ها با آب، از کتدن غواص وزنهمهت فتد باشد و نحوه پوشیدن لباس و  غواصی باید اندازه
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ی غواصی یا هاوزنهی ابتدایی غواصی است. هت غواص به نسبت وزن حجمی اود باید هاآموزش

شده و در آب غوص نماید، چتا که  وزنهماه داشته باشد تا بتواند با آب سالح و مهمات همت

 .شودیملباس غواصی، به ااات اسف(جی بودن، مانع از فتو رفتن غواص در آب 

های م(اسب با کارایی اوب در آب و بتاورداری از قابلیت شلیک م(اسب، انتخاب سالح     

و  هاسالحی غواصی بود. از سویی دیگت باید این هاگانهای فتماندهان ییکی دیگت از دغدغه

 ی روداانه، قابل استفاده باش(د.والو گلتجهیزات ضدآب گتدیده تا در بتابت آب 

بایست با ها مینی غواصی  بود. غواصاش(وگت )و تمتی(ات، استفاده از  هاآموزشیکی دیگت از      

ا فتا گتفته و سپا تمتی(ات اود را در تمتین چ(د ساعته در ساحل، نحوه ت(فا با اش(وگت ر

 .دادندیمروداانه ادامه 

بایست در غواصی در یک ستون و در مسیت گتیان روداانه با اش(وگت غواصان همچ(ین می     

ی بتای حفظ پیوستگی ستون در آموزمهارتآوردند. در این های الزم را به دست میمهارت

، یک ا(اب بل(د به اول ستون تهیه و در آن، به تعداد شدیمتالامات روداانه، از ا(اب استفاده 

غواصان گِته تعبیه شده بود تا رزم(دگان اسالم در ه(گام غواصی، آن را در دست گتفته و ستونی 

حتکت ک((د و فتمانده ستون یا ع(صت ااالعات، ست ا(اب را گتفته و غواصان را که با اش(وگت در 

 نمود.میکشیدند، هدایت زیت آب نفا می

در روز، باید تمتی(ات شبانه اود را آغاز  ازیموردنی هامهارتغواصان بعد از فتا گتفتن      

. غواصی در شب با اش(وگت در روداانه متالام، نیاز به حا ششم دارد. چتا که کتدندیم

ت(ها ی زیت آب است، بسیار سخت است و این امت متتیسانتتشخیص ای(که ست غواص دقیقاً در چ(د 

 پ یت است.با نخبگی رزم(دگان امکان

کیلومتت بودند، به همین علت  5ی غواصی در شب عملیات، ناگزیت به غواصی بیش از هاگتدان     

روز بیش از بتادران غواص در شبانه. شدندیمآنها باید از مهارت و قدرت بدنی باالیی بتاوردار 

بتس(د. این امت نیاز به انتژی زیادی داشت که از اتین تا به قابلیت الزم  کتدندساعت تمتین می 23

و مشکالت پیش  هایکاست. روحیه و قدرت مع(وی رزم(دگان نیز در رفع شدیمتغ یه م(اسب حل 

 رو را بسیار تیثیتگ ار بود.
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های غواصی بود. از آنجا که بخشی از های گتدانیکی دیگت از آموزش ااکی-یآموزش آب

ها، باید در ستیال بعد اود را با قاین به غواصان پیوسته تن ستپل توسال غواصنیتوها بعد از گتف

رسانده و ستپل را توسعه ده(د، به نیتوها نحوه سوار و پیاده شدن از قاین، استقتار در قاین و گ(  

 .شدیمدر درون آن، آموزش داده 

رزم(دگان غواص بود.  ازیموردنی هاآموزشهم از  تنبهآموزش گ(  در نخلستان و گ(  تن     

ی مخصوص به اود است. هایژگیوی مستور، دارای هانیزمگ(گل، نخلستان و کالً گ(  در 

ی س(گین و نیمه هاسالح، محدودیت میدان دید و تیت، محدودیت استفاده از تنبهتنرزم نزدیک و 

ی مستور است هاهای گ(  در زمین، محدودیت حتکات موتوری و غیته از دیگت ویژگینیس(گ

 .شدیمآموزش داده  شکناالی هاگتدانبه رزم(دگان  ستیبایمکه در این عملیات 

 5، در مقایسه والفجر 4سختی و پیچیدگی عملیات کربالی  

این  9در کتبالی  کهیدرحالعبور کتدند  روداز عتض اروند هاغواص 6در والفجت  -2      

 .پ یتفتصورت میمن دشمن در اول روداانه به سمت عبایست حتکت می

 عبور چ(دین یگان غواص از یک ت(گه به تتتیب زمان. -3

 به نقطه ااص )عبور از ت(گه  بتای تالش اصلی.عملیات اتکا  -2

به غافلگیتی صد در  عبور از ت(گه و زدن به عمن دشمن ) اتینیاز شدید تاکتیک ویژه عمل -9

 صد.

 اش(وگت. لهیسودر زیت آب و ت(فا به هاحتکت غواص -5

حدود ، 9در کتبالی  کهیدرحالمتت بود  722حدود  6میانگین حتکت غواص در والفجت  -7

 .بایست ای شودمی کیلومتت بتای رسیدن به عمن دشمن 5

 عتض زیاد و عمن کم گبهه در ه(گام پداف(د. -6

 از منظر نگارنده 4تشریح عملیات کربالی 
-اف آن، یکی از دشوارتتین م(ااقی بود که ب(ده نیز بهعاشورا و اهد 22لشکت م(طقه واگ اری به 

ع،  عصت )ع(وان غواص در آن حضور داشتم. در این عملیات، گتدان غواصی حضتت ولی

میموریت داشت تا در فاصله بین نهت عتایض و نهت ایٍن وارد روداانه اروندرود شده و با استفاده 
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ه هدایت و از آنجا در اول روداانه به سمت به متکز روداان صورت ستون،از اش(وگت ت(فا به

بایست گزیته بلجانیه و پتتوشیمی بصته را عمن ااک عتاق حتکت ک((د. آنها در این پیشتوی می

-قسمت حتکت، عبور ستون غواصی از ت(گه بین گزیته ام نیتتسخت. درآورندبه تصتف اود 

و گزیته و محافظت نیتوهای عتاقی متتی این د 252التصاص و گزیته ماهی بود. فاصله کمتت از 

 در هت دو اتف ت(گه بت مشکالت کار افزوده بود.

م(ظور ها در روداانه کارون و در م(طقه قجتیه و تمتین آاتین مانور بهپا از اتمام آموزش    

اامی(ان از عملکتد م(اسب غواصان، حتکت از محل آموزش به م(طقه عملیات با رعایت مسائل 

ی فتعی، به هاراهی مسقف پوششی، از هاونیکامشد. رزم(دگان غواص با کانتی(تها و تیمی(ی آغاز 

ی م(طقه عملیات رسیدیم، م(طقه بسیار شلوغ و هایدژبانحاشیه اروندرود م(تقل شدند. وقتی به 

و همچ(ین موکول شدن  عملیات مبدأزیاد بود. محدودیت م(طقه بتای استقتار و  هانیماشتتاکم 

به روزهای آات از یک اتف و بارش باران و  هاگان، حتکات و استقتار یتانهیگسختحفاظت 

ی از اتف دیگت باع  ایجاد والگلها در ی داال نخلستان و تصادف و فتو رفتن ماشینلغزندگ

 هیاهو و ست و صدای زیاد م(طقه شده بود.

ساحل اروند رسیده و در با تمام مشکالت موفن شدیم تا به محل استقتار اود در  باالاته     

ی غواص در آن هابچهی متتوکه داال نخلستان مستقت شویم. هااانهس(گتهای پشت ااکتیز و 

ی هاییبایزی بت گمعدستهی هاارتیزروز، حال بسیار اوش مع(وی داشت(د. اواندن نماز، دعا و 

ه بودند از توان گفت که غواصانی که در آنجا گمع شدآن روز افزوده بود. به گتأت می

ع(وان یکی از مسئولین گتدان ولیعصت، یک شب قبل از ی روزگار اود بودند. ب(ده بههانیبهتت

عملیات به لبه آب رفته تا مسیت حتکت و محل به آب افتادن غواصان را در شب عملیات و 

ت ما همچ(ین هشیاری نیتوهای عتاقی را بترسی ک(یم. در این ش(اسایی، دشمن هوشیار شد و به سم

تیتاندازی کتد. با دیدن این مسئله به عقب بتگشته و گتیان را به فتماندهان گزارش دادیم. لو رفتن 

عملیات در گلسات فتماندهان عالی مطتح شد اما آنها با تحلیل اابار و ااالعات گوناگون، بت 

د از ظهت شب البته اتفاقاتی هم که در بع عادی بودن موضوع و لو نتفتن عملیات تیکید داشت(د.

عملیات اتفاق افتاد، در روحیه رزم(دگان غواص تیثیت م(فی گ اشت. در آن اتفاق انفجار یک 

 دشمن باع  شهادت و مجتوح شدن چ(دین نفت شد. 72امپاره 
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ی اود را به نیتوهای تحت امت هاهیتوصفتماندهان غواص در اول روز، آاتین توگیحات و 

افت سالح و بترسی نهایی تجهیزات غواصی، آماده حتکت به گوشزد نمودند. غواصان نیز با نظ

سمت ساحل اروند شدند. نیتوها قبل از مغتب شام اورده و پا از ادای نماز مغتب و عشاء 

زارها به سمت لبه آب آغاز نموده ی غواصی را پوشیده و حتکت ستونی اود را از میان نیهالباس

پا از حتکت گتدان  باالاتهدستور بعدی شدند. و پا از رسیدن به محل مورد نظت، م(تظت 

-شب نوبت به گتدان ولیعصت رسید. با دستور ستون 6ثاراهلل، در حدود ساعت  92غواصی لشکت 

اش(وگت نفا  لهیوسبهغواصان در زیت آب  که یحال درهای غواصی در آب رها شده و 

. با لو رفتن ستون، دشمن ، به متکز روداانه رسیده و به سمت ت(گه حتکت کتدنددندیکشیم

های سبک، س(گین و م(ح(ی آسمان و زمین را با انواع م(ورها روشن و با آتش شدید انواع سالح

ی غواصی را مورد هدف قتار داد. فشار آب بعضی از نیتوها که در ابتدای ستون بوده هاستونزن، 

ر شدند تا اود را به ساحل تت بودند را به عمن ااک عتاق کشاند. آنها مجبوو به ت(گه نزدیک

اما متیسفانه پا از انهدام نیتوهای دشمن، شهید و یا ؛ گزیته ماهی رسانده و با دشمن درگیت شوند

التصاص رسانده و به گزیته ام . گتوهی از نیتوها که در وسال ستون بودند، اود راشوندیماسیت 

نشی(ی کتدند. پیکت حل اودی عقبشوند. آن گتوه انتهای ستون نیز به ساموفن به تصتف آن می

را به عمن ااک دشمن بتده شد و  بتای از غواصان شهید و یا مجتوح توسال گتیان مدی آب

 بتگشت. فارس،یالپا از شتوع گزر، دوباره به سمت 

 4دالیل عدم موفقیت عملیات کربالی 
ماات رعایت اصول گ(  و سایت اصاول عملیااتی از الزا انتخاب تاکتیک تکراری: – 1

هاای کاه در گ(  است اصولی نیتتکه یکی از مهم است. اصل غافلگیتی زیآمتیموفقیک نبتد 

اصال  اگاتای هماینباه دنباال  هاااتیدر اک ات عمل نیزسپاه پاسداران  شود.بدان توگه بسیار میدنیا 

 یهااکیتک(و  هااستفاده از تاکتیکعدم این اصل، موفقیت یکی از نکات مهم در  بود.غافلگیتی 

از ت(اوع در تاکتیاک و  گیاتیتاا باا بهاته ک(ادیم نظامی بتگسته سعیاتح یک  .یک(واات است

بایاد توگاه داشات کاه  .غافلگیت نمایاد ،دشمن اود را که البته یک نظامی با تجتبه است ،تک(یک

از تجتبیات تلخ گ شته از آنها در صاح(ه  ضمن استفادهاست که  تجتبهدشمن مقابل یک نظامی با 
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. شاید به همین م(ظور است که در ساخن بزرگاان، آماده اسات نمایدمیبه نفع اود استفاده  گ( 

 .پ(داشتدشمن اود را ضعیف  که نباید

 با موفقیت همتاه شد و متیسفانهبه این اصل مهم  عدم توگه کافی دلیلبه  9عملیات کتبالی 

تجتبیات عملیات به اتکاء  اتاق بع به شهادت رسیدند.ملت ایتان را در آن عملیات  عزیزتتین افتاد

تواند به می ،گسارت، قدرت و تک(یک باالی اود داشتنسپاه پاسداران با  که فهمیده بود 6والفجت 

ساوی رودااناه باه اگاتا در آورد، از را در آن یو عملیاات م(اساب کاتدهراحتی از اروندرود عبور 

تجماع نیاتو و  نیتتباا کوچاک کاتد.یرا رصاد مااوضاع  هوشیارانه ،در اول حاشیه اروند رونیا

نماود. ور را تقویت میکحتکات اار  از قواره رزم(دگان اسالم، به م(طقه حساس شده و اال م 

انتخاب تاکتیک گدید عبور از روداانه توساال رزم(ادگان  دلیلبه  6عتاق در والفجت  ارتش بع 

در  غاافلگیت شاد.بتکف جیان گاانبسی یهاین عتاقی از توانم(دفتماندهاعدم ااالع دقین  اسالم و

با چ(ان ظتافت و دقتی  . آنهاحماسه گ(  تحمیلی را آفتیدند نیتت، بزرگ6والفجت  شب عملیات

چ(دین گ شت از  پاکه دشم(ان اسالم  ندو موانع را بتچید کتدهاز روداانه اتوشان اروند عبور 

اوضااع گ(ا   9در عملیات کاتبالی  اماشدند؛  ،گتدابی که در آن افتاده بودند متوگه عمن ،روز

تتین مواناع ابیعای و عباور از ساخت باتایبسیجیان از توان  یاوبعتاق به بود. عوض شده یکلبه

را  9م(طقه عملیاتی کتبالی  ،بت همین اساس عتاق آگاه بود.حساسیت شلمچه همچ(ین  مص(وعی و

در مقابل هجوم رزم(دگان اساالم  واندبت یراحتد که بهکتده بوسازماندهی چ(ان آنبا موانع و نیتو، 

یک تاکتیک م(اسب پداف(دی در مقابل تاکتیک تکتاری عباور از رودااناه  حتیایستادگی ک(د و 

 روداانه نماید. یسونشی(ی از آنرا وادار به عقب آنها سپاه اسالم،

زماین م(طقاه عملیاات بایاد  انتخاب یک منطقه کوچک برای مبدد  عملیدات:   – 2

هاای رزمای، پشاتیبانی رزمای و پشاتیبانی باشد که آزادی عمل بتای ایفای نقاش یگاان یااندازهبه

تی چ(اان وساعآناز هاا بایاد های یگانفضای عقبه گتیدعبارتبهوگود داشته باشد. ادمات رزمی 

در مقابال  بتوان(اد ااود رادر م(طقاه  ضامن گساتتشهاا که ع(اصت لشکتها و تیپ بتاوردار باشد

تجماع چ(ادین یگاان  در امان نگاه دارناد. از ساویی دیگاتو سایت اقدامات دشمن  های هواییتک

ه بارا را مشاکل ساااته و دشامن  ییبزرگ در یک م(طقة کوچک م ل شلمچه، حتکات و گابجا
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به راحتای توان می شود،توگه  نقشه م(طقه)اگت به  ک(د.میحجم نیتوی داال م(طقه  متوگه راحتی

پای  ،انادعمده که مجبور به تمتکز در یک م(طقه کوچک بوده یهاگانیبه کوچکی م(طقه عقب 

 بتد .

کااامالً بااه ااااات دارد کااه از چ(ااد روز قباال از شااتوع عملیااات چااه تتافیکاای در  نگارنااده

سات و صادای ناشای از حتکاات کاامالً باه گاوش  به وگاود آماده باود. حتایم(طقه  یهانخلستان

هاا بادون ایجااد های لشاکتها بسایار بااز و آنعقباه ،6در حالی که در عملیاات والفجات  ،رسیدمی

فضای کافی همین م(اان عملیاتی اود مشغول بودند و  یسازکمتتین حساسیت در م(طقه، به آماده

بخصوص توپخانه مهیا بود و توپخاناه باا گساتتش م(اساب در ااول  ،های پشتیبانی رزمبتای یگان

 به دشمن بع ی وارد آورد. یتیناپ توانست ضتبات گبتانمی ،ساحل روداانه

. ایان امات کاتدرا تهدیاد می نبتدهای اودیدر م(طقه اتمشهت توپخانه دشمن از سه سمت 

در حالی کاه دشامن باا  نیتوها اتفاق افتد.در فضای بسیار کوچک گستتش غلال  باع  شده بود تا

. ود افازوده باودبات فشاار اا، گزیته بوارین و ابوالخصیب پاسگاه زیدهای وسیع از سه سمت، عقبه

باتای عملیاات  وقاتچیه )تاورفتگی  محادبنظتان گغتافیای نظامی معتقدند که متزهای صاحب

در یاک زماان باا چ(ادین تاا د نشاومجبور می هایگان چتا که در این متزها ،آف(دی م(اسب نیست

 هااییگاانهمیشه باتای  ،احتمال اطت تک دشمن از گ(احینهمچ(ین د و نیگان دشمن درگیت شو

چاه باه  قاتار داشات و هات محدبدر فضای کامالً  9. م(طقه عملیاتی کتبالی استمتصور  اودی

 .شدمی اودی بیشتت یتیپ بیبیشتت شده و آس حدبرفتیم تعمن ااک دشمن می

: ما به اااات ایان در اظهاراتی گفت کهوزیت دفاع عتاق  مریکا:آحمایت اطالعاتی  – 3

، آمتیکاا احسااس کاتد کاه ایاتان احتمااالً 6از عملیات والفجت  بعد متشکتیم.متیکا آااالعات از 

این گ( ، پیتوز قااع نداشته  که اواستمی .پیتوز میدان اواهد بود و این مسئله مطلوب او نبود

. همچ(ین به ااات افشای گتیان مک فارلین توسال هاشمی رفس(جانی، از ایتان بسیار عصابانی باشد

دادن  هااایان حمایاتیکای از  افازایش داده باود.ی اود را از عاتاق هاحمایت دلیلبه همین  بود،

 ااالعات بود. یآورها و دیگت عوامل گمعبه عتاق از اتین ماهوارهفتاوان ااالعات 

العااده محساوب تواناد یاک ارزش فوقداشتن ااالعات کامل از اتف مقابل در گ(ا ، می
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هاای م(اسابی از ااود العملعکا ،یااتی دشامنهای عملدر مقابل اتحتا گتدد و او را قادر سازد 

ای یکی از ابزارهاای های هوایی و ماهوارهعکا ،بی(ی نمایدنشان دهد و تمام حتکات آن را پیش

هاای البتاه عکا .گیاتدمورد استفاده اک ت کشورها قتار مینیز اک(ون کسب ااالعات است که هم

و از آنها بتای نفوذ در کشاورهای گهاان ساوم ای در دست کشورهای پیشتفته قتار داشته ماهواره

مخالفات و  لیاباه دل تتین کشاورها در ایان امات،ع(وان یکی از پیشاتفتهمتیکا بهآ .ک((داستفاده می

گ اشت. ارتش ای را در ااتیار کشور عتاق های ماهوارهعکا گمهوری اسالمی ایتان،دشم(ی با 

ت و گابجاایی نیتوهاای اساالم را در م(طقاه توانست حتکاابع  عتاق هم با کمک این ااالعات 

. را کشف نمایاد 9قتائن دیگت عملیات کتبالی انطباق آن با و با  رصد ،عمومی اتمشهت و شلمچه

از باین  ،رزم(ادگان اساالم باود یهااتیموفقیت اک ت عملاصلی غافلگیتی که عامل  رو اصلاز این

ولی با ایان  ند.یار و آماده عتاق مواگه شدر شب عملیات با نیتوهای هوشرفت؛ رزم(دگان اسالم د

ااال  گسایختگیالعاده باالی رزم(ادگان اساالم باعا  از هام ها و قدرت رزمی فوقهمه، رشادت

شاتوع عملیاات باا دشاواری و عادم  اما از آنجاا کاه آغااز؛ شددر ابتدای عملیات  عتاقپداف(دی 

 گتفت(د. اود سالم به مواضع اولیهغافلگیتی مواگه شد، فتماندهان تصمیم به بازگشت نیتوهای ا

به دنبال موفقیت حاصله  9عملیات کتبالی بیش از اندازه حفاظتی:  یریگسخت – 4

که توانسته  6تجتبیات والفجت  با استفاده ازحفاظت ااالعات  .اتاحی گتدید 6عملیات والفجت  در

بت  .تت بودو سخت تتیگد دنبال یک فعالیته بود از اتین حفاظت عالی، دشمن را غافلگیت ک(د، ب

ها با ممانعت واحد حفاظت و با عقبه یسازهای لشکتهای عمل ک((ده و آمادههمین اساس، فعالیت

ها هات چاه دیتتات از عملیاات و نحاوه یگان . سعی بتادران حفاظت بت این بود تاشدتیایت انجام می

باا تماام قاوا و شادت  ،روز آات اگتای آن مطلع شوند و این امت باع  گتدید که لشکتها در چ(د

العاده دفعای در م(طقاه، دشامن را متوگاه غاتب تغییت حالت فوقل ا  .عمل بیشتت وارد م(طقه شوند

 داد ومایانجاام  ااالعااتآوری هایی کاه باتای گماعبا سایت فعالیت توانست عتاق کتد.اتمشهت 

نگارناده . نمایادرا کشف  9ی شد، عملیات کتبالمتیکا میآتیمین ااالعاتی که از اتف  همچ(ین

باوده اسات  9در م(طقه کاتبالی نیتوها العاده زیاد شاهد تتافیک فوقع(وان کسی که از نزدیک به

ها و گمع شدن چ(دین لشکت در یک محواه ها در پشت دژبانیمعطل شدن گتدان اعتقاد دارد که
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بسیار حائز اهمیات ها ت. یکی از اصولی که در حفاظت عملیاشدکوچک، باع  لو رفتن عملیات 

در  نمود. رعایت این اصلپتهیز گداً از تغییتات ناگهانی  باید م(طقه عملیات این است که در است.

 ،در تعااویض نیتوهااای ژاناادارمتیحتاای  کااهیاوربااه پاا یتفت،بساایار اااوب صااورت  6 والفجاات

ژاندارمتی در  یهاگانیبه با ظاهتی شبیه  نیتوهای پداف(دی اتفاق نیفتاد.تغییتاتی در اال  گونهچیه

مشاکالتی باتای باتوز باعا   9ولی متیسفانه حتکات زیاد و دفعی در کاتبالی  ،اال حاضت شدند

اگتای مسثت عملیات گتدید. البته لو رفتن عملیات بتای ما که در ساحل روداانه اروند بودیم ثابت 

که گفته شد از آن گاایی کاه  اورهمانه بودیم اما رساند فتماندهانشده بود و این امت را به ااالع 

وارد ب(اا باه تکلیاف  فتماندهان عالی در تحلیل اود، اعتقاادی باه لاو رفاتن عملیاات نداشات(د، ماا

 .ماروندرود شدن

و در نتیجه طراحی یک عملیدات   5عملیات والفجر پیروزی غرور ناشی از  – 8

 باعا  غاتوریاک  6جات عملیاات والف زیآمتیااگاتای موفق العاده پیچیدده: تر و فوقبزرگ

عملیات شد؛ متیسفانه به علت هماین گ(  و بعضاً عامالن اگتایی  عالی ، فتماندهانمداراناستیس

کاه بادون لطاف یادمان رفت  6. از والفجت رن  شدکم 9در عملیات کتبالی توکل به ادا غتور 

نهان لطف  6والفجت  تباد و بارانی شدن م(طقه در شب عملیا .رسیدنمی ییگاعملیات بهقطعاً ادا 

ها گتدید. صدای غواص ها و مخفی ماندن ست وباع  به هم اوردن چو الناداوند بود. لطفی که 

؟ شدنمیمتوگه غواص  اماایستد؛ آیا این لطف ادا نبود که ستباز عتاقی بت روی دست غواص می

د؟ باشا(ادر به بمبااران نشود و هواپیماهای عتاقی قآیا این لطف ادا نیست که آسمان م(طقه ابتی 

قاادر باه حتکات و  نشساتههای عتاقی به گال تانک ،باران نزولآیا این لطف اداوند نیست که با 

که این اصال گ(   ی ازهت گایدر  زند.حتف اول را میتوکل به ادا  ،. در گ(  اعتقادینباش(د

 آمد. شکساتوارد می به رزم(دگان اسالم یتیناپ ، ضتبات گبتانگتفتمهم مورد غفلت قتار می

ع(ایاات را بایدر دست شما  زیچکه همهاین نکته را گوشزد کتد به مسئولین ما  9کتبالی  عملیات

شاید ااار   رسدکه به نظت می یک عملیات بسیار گستتده بود 9. عملیات کتبالی ادا هیچم هیچ

 .هم باشد از توانایی سپاه پاسداران

در عمن م(اان دشمن، و العتب ان در شتق و غتب شالهمزم قصد داشتیمما در این عملیات 
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ایلی از  های گ شته باع  شد تا. غتور پیتوزیمیدرآوربه تصتف اود م(اان وسیعی از عتاق را 

. نتواند بت دیدگاه ما نسبت به عملیاات تایثیت بگا اردنکات م(فی و مشکالت و اشتباهات تاکتیکی 

 ها بتابت.سختی کار نیز دهاور همینبوده و  6چ(د بتابت والفجت  9وسعت عملیات کتبالی 

شاکن وظاایف ااود را باه نحاو کاه رزم(ادگان االب(ا به رعایت انصاف باید اذعان داشت 

تتین شتایال با دشمن هوشیار گ(گیدند و با ااالص کامل بتای ها در سختآن. احسن انجام دادند

عادم  .ابتادایی عملیاات نائال آمدناد یهافغالباً نیز به هد گ اشت(د. هیما گاناز  ،رسیدن به هدف

ایان نیتوهاا از لحااظ چاتا کاه  ،از ضعف نیتوهاای عمال ک((اده نباود 9موفقیت عملیات کتبالی 

تات قاوی 6متاتب از نیتوهای شتکت ک((اده در عملیاات والفجات آموزش، ایمان و قدرت رزمی به

عملیات باود کاه غاتور ناشای از اگت ضعفی هم وگود داشت از ناحیه فتماندهان و اتاحان . بودند

 از مسائل باز داشته بود. بسیاریآنها را از دقت نظت در  ،6عملیات والفجت 

محور اصلی  و مراقبت شدید دشمن از آن: هاعبور از تنگه توسط غواص – 6     

اال حد بین ساپاه  . این محورگزیته ماهی بود و التصاصامبین گزیته ما ت(گه ، 9عملیات کتبالی 

ت(گاه و پیشاتوی در عمان اااک  این عبور از، در این عملیات آمد.به شمار میوم و هفتم عتاق س

 میموریت داشت تاااین قتارگاه  ،به قتارگاه قدس داده شد فتسا بود کهبسیار مشکل و ااقتعتاق 

بایسات باا هد. این امات واگا ار مایدااص از ت(گه عبور  یب(دهای چ(دین لشکت را با زمانغواص

ساتون در حاشایه اروناد م(تظات  صاورتها باید بهغواص پ یتفت.صورت میهماه(گی بسیار دقین 

متات عاتض داشات و یاک بویاه )چاتاغ  252ور حدود کدند تا نوبت آنها فتا بتسد. ت(گه م مانمی

د  در تکامسیت شمالی و گ(وبی آبتاه را از هام گادا می ول(گتدار که به کف روداانه متصل شده 

صورت ساتون ا(اب به هم متصل شده و به لهیوسبه ستیبایها مغواص .ه قتار گتفته بودوسال ت(گ

شادت به ،سا(گتهای نگهباانی عاتاق ،در دو ااتف ت(گاه . از آنجا کهکتدنداز میان ت(گه عبور می

 ک((اد.زیات آب حتکات  یمتاتیدر ده ساانت بایساتمیها غواص مشغول به متاقبت از ت(گه بودند،

، تعادل ااود را از یاز چ(دین گتدان غواص هاغواص ی ازاگت یک. کار بسیار مشکل بود اینت(ظیم 

کاه شاد. ناگفتاه نماناد کل عملیات با مشکل مواگه می ،آمدداد و بت روی سطح آب میدست می

آب روداانه  زمانی کهیع(ی  .در ابتدای مد باشد تااوری انتخاب شده بود  هازمان حتکت غواص
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و باا صاتف کمتاتین  یراحتباه هااغاواصت(ها در آن زمان بود که  .ک(دمیحتکت به سمت بصته 

م(ظور حفظ تعادل و ت(ظایم )فین زدن غواص فقال به اود دست یاب(د.به اهداف  توانست(دمیانتژی 

هاای گتدان در اتح مانور عملیات پا از عبورزیت آب بوده است   یمتتیسانت چ(د بدن در عمن

تغییات  ،العتبهاای مختلاف ساواحل شاالقسمت درکدام به سمت هدف اود  هت ،غواص از ت(گه

را گزیته بلجانیه  بایستمییکی از لشکتهای عبور ک((ده از ت(گه  ع(وانبه 22دادند. لشکت مسیت می

 یهاایاز نزدیک شاهد سخت این لشکتهای غواصع(وان یکی از بهب(ده نیز  آورد.به تصتف در می

 کار بودم.

باه  9عادم موفقیات کاتبالی دالیال گانه باال از دالیل عمده عوامل ششاه نگارنده از دیدگ

شااید  ه است.البته عوامل فتعی دیگتی نیز وگود دارد که در ای(جا به آنها اشاره نشد آید.شمار می

و عدم موفقیت عملیاات را در گاای دیگات گساتجو  حقیت را مورد انتقاد قتار دادهدالیل  ادیگتان ب

 است. محقننظت شخصی  ت(هااین  .ک((د

هایچ آف(اد رساد ایان اسات کاه تحقین به نظت مایدر تکمیل این  ی کهنکته ایلی مهم ذکت

به اامی(ان  ی،آف(دهت قبل از شتوع  باید .موفن، بدون پداف(د م(اسب، ارزش و اعتبار نخواهد داشت

 داف آن اوری بودناد کاهو اه 9. م(طقه عملیات کتبالی آن آف(د داشته باشیموردهای ادست حفظ

بیاورد اال از سه گ(اح فشار توانست میدشمن  .دشوار بود بسیارنگهداری آن  در صورت موفقیت

قابل شکستن بود و اتکای چ(دانی به موانع مص(وعی و ابیعای  پداف(دی رزم(دگان اسالم به راحتی،

 تهیگزشاکل اااص شابه تشده بودیم، به ااااگت ما در عملیات پداف(دی م(طقه فاو موفن  .نداشت

قسامت عماده ااال پداف(ادی را  هاو نهتهای آن بوده، این هانخلستان، فاو و وگود کاراانه نمک

توپخاناه قاوی  کتدناد.مایرزم(دگان اسالم در عتض بسیار محدود پداف(اد رو پوشاندند. از اینمی

 9م(ادگان در کاتبالی رزبود، اما  6گ(احی نیز یکی دیگت از عوامل موفقیت اال پداف(دی والفجت 

-که البته با گتدان بودنددر سه ناحیه شمال، غتب و گ(وب  ناگزیت به پداف(ددر م(طقه ابوالخصیب 

پاساخگویی باه  .رسایدنگهداری آن زمین، مشکل به نظات می ،بود مانهای محدودی که در ااتیار

های هوایی پات شهای س(گین گارد ریاست گمهوری عتاق که با حمایت توپخانه قوی و آتپاتک

سخت بود این در حالی اسات کاه رزم(ادگان اساالم بادون عقباه  بسیار .گتفتصورت می ،حجم

قادر به انتقال نیتو و تجهیزات به سمت دیگت اروناد نباوده و ایان امات باا  ،های م(اسبمطمئن و پل
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ت هام داد. پاا اگاتضعیف اال پداف(دی قوای اسالم احتمال شکستن اال پداف(دی را افزایش مای

از . اصوالً قدرت حفظ و پداف(د م(طقه مورد تتدید بود ،رسیدبه اهداف اود می 9عملیات کتبالی 

در  ،های مطماائنروداانااه باادون داشااتن عقبااه یسااواگااتای عملیااات در آنم(ظاات علااوم نظااامی 

، یاک زماین کاامالً 6اروندرود، کار اشتباهی است و م(طقاه عملیااتی والفجات  هایی مشابهروداانه

 کسب نماییم. یاک((دهتهیاست (ایی بود که ما توانستیم در آنجا موفقیت ا

 یریگجهینت
ی آی(ده هاگ( دارای تجتبیات ارزشم(دی است که باید از تجتبیات آن در  9عملیات کتبالی 

استفاده کتد و در این مقاله سعی شده است که بدون مالحظات معمول، علل و عوامل اصلی 

احصاء گتدد تا شاید الگویی بتای سایت مقاالت و مطالعات درباره  9الی شکست عملیات کتب

 باشد. سالههشتهای شکست اورده گ(  عملیات

 شود:ی میب(دگمعبه شتح ذیل  9از دیدگاه نگارنده دالیل اصلی عدم موفقیت عملیات کتبالی 

ات یاک رعایت اصول گ(  و سایت اصول عملیااتی از الزاماانتخاب تاکتیک تکتاری:  -2

هاای دنیاا اصولی که در گ(  نیتتدانیم که یکی از مهمما میاست و  زیآمتیموفقنبتد 

اصل غافلگیتی است و یکی از نکات مهم در این اصل، استفاده نکتدن ، شودرعایت می

کاه  ک(ادییک(واات است که یک نظامی بتگسته ساعی ما یهاکیتک(و  هااز تاکتیک

تا دشمن اود را که البته یک نظامی وده تک(یک استفاده نمهمیشه از ت(وع در تاکتیک و 

 .با تجتبه است غافلگیت نماید

ای انتخاب یک م(طقه کوچک بتای مبدأ عملیات: زمین م(طقاه عملیاات بایاد باه انادازه -3

رزمای، پشاتیبانی رزمای و پشاتیبانی  یهاگانیباشد که آزادی عمل را بتای ایفای نقش 

چ(اان وسایع باشاد کاه باید آن هاگانیهای (که فضای عقبهادمات رزمی بدهد، یع(ی ای

ها بتوان(د در م(طقه گستتش پیدا کتده و پتاک(ادگی آنهاا ااوری ع(اصت لشکتها و تیپ

نباش(د و از گهتای  تیپ بیهای هوایی و سایت اقدامات دشمن آسباشد که در مقابل تک

را  ییکاات و گابجااتجمع چ(دین یگان بزرگ در یک م(طقة کوچک م ل شلمچه، حت
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به حجم نیتوی داال م(طقه پی بتده و قطعااً باا مشااهده  یراحتمشکل سااته و دشمن به

 .تمتکز قوای سپاهیان اسالم به محل عملیات آتی پی اواهد بتد

ما به ااات این ااالعات از امتیکا ): دیگویمتیکا: وزیت دفاع عتاق مآحمایت ااالعاتی  -2

پیاتوز میادان  ، آمتیکا احساس کتد که ایتان احتماال6ًالفجت بعد از عملیات و متشکتیم 

 اواست این گ( ، پیتوز قااع نداشته باشداواهد بود و این مسئله مطلوب او نبود و می

و همچ(ین به ااات افشای گتیان مک فارلین توسال هاشمی رفسا(جانی، از ایاتان بسایار 

تاق زیااد کاتده کاه یکای از آنهاا های اود را از عبه همین ااات حمایت عصبانی بود،

 ااالعات بود. یآورت عوامل گمعسایها و دادن ااالعات به عتاق از اتین ماهواره

 باه دنباال موفقیات حاصاله در 9بیش از اندازه حفاظتی: عملیاات کاتبالی  یتیگسخت -9

کاه  6اتاحی گتدید و حفاظت ااالعات به لحاظ تجتبیاات والفجات  6عملیات والفجت 

 تتیبود از اتین حفاظت عالی، دشمن را غافلگیت ک(د، به دنبال یک فعالیت گدتوانسته 

ها عقباه یسازهای لشکتهای عمل ک((ده و آمادهبت همین اساس، فعالیت ،تت بودو سخت

هت چه دیتتات  هاگانیکتدند شد و سعی میبا ممانعت واحد حفاظت و با تیایت انجام می

لع شوند و این امت باعا  گتدیاد کاه لشاکتها در چ(اد از عملیات و نحوه اگتای آن مط

العاده دفعی روز آات با تمام قوا و شدت عمل بیشتت وارد م(طقه شوند و تغییت حالت فوق

هایی کاه باتای در م(طقه، دشمن را متوگه غتب اتمشهت ساات و عتاق با سایت فعالیت

شاد، عملیاات تیکاا میآوری ااباار انجاام داد و تایمین ااالعااتی کاه از ااتف امگمع

 را کشف نمود. 9کتبالی 

العااده تات و فوقو در نتیجه اتاحی یک عملیات بزرگ 6غتور ناشی از عملیات والفجت  -5

ای در یاااک غااتور هماااه گانباااه 6عملیااات والفجااات  زیآمتیاااپیچیااده: اگاااتای موفق

گاود باه و 6گ(  و بعضااً در عاامالن اگتایای والفجات  عالی ، فتماندهانمداراناستیس

به همین علت توکل به ادا کم رن  شده و از یادمان رفتاه باود کاه بادون  ،آورده بود

 .رسیدنمی ییبه گا 6لطف ادا عملیات والفجت 

عبور از ت(گه توسال غواص و متاقبت شدید دشمن از آن: محور اصلی عملیات کاتبالی  -7

ن ساپاه ساوم و گزیته ماهی باود )ااال حاد بای و التصاصامعبور از ت(گه بین گزیته  ،9
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هاای به قتارگاه قدس داده شده بود، این قتارگاه بایاد غواص  که این م(طقه هفتم عتاق

داد که نیاز به هماه(گی بسیار دقیان ااص از ت(گه عبور می یب(دچ(دین لشکت را با زمان

باید در هم ها غواص و شدیم متاقب شدتبه توسال عتاقداشت و چون دو اتف ت(گه 

 .کار بسیار مشکلی بود ت(ظیم آن ،کتدندزیت آب حتکت می یتتمیده سانت
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