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Abstract
While the occupation of Khorramshahr by Iraq was considered as the last and
most important winner in forcing Iran to take part in any peace talks, its releasement
could have been a symbol of the Islamic Republic's political will to the invade
regime and prove the Islamic Republic of Iran’s military superiority. Accordingly,
as the western Karoun public area was the last major area still occupied by Iraq, on
the one hand, Iranian military commanders agreed to operate in this area, and on the
other hand, Iraq considered definitive that Iran will have operation to release
Khorramshahr after the operation of Fath al-Mubin. So, because of the importance
of Basra and its position in defending, Iraq believed in the need to preserve the area.
Regarding the successful operation of Bait al Moghaddas in 1361, we can say
that the purpose of this study is: to investigate the factors and contexts affecting the
success of Bait al Moghaddas operation. Due to the nature of the article title and in
the way of answering the main question, in this research, a descriptive-analytical
method has been used. In terms of the type of research, it is classified as an applied
research. The method and tools for collecting information and data are also the
library-documentary method, the form of a receipt, as well as the use of internet
resources and the interviews with experts in this field.
By analyzing the question of this article which is: "What are the factors and
contexts that contribute to the success of Operation Bait al Moghaddas?" we can
provide a clear answer to it and the related sub questions. After analyzing the
performance of the two Islamic Revolutionary Guard Corps and the Islamic
Republic of Iran Army and analyzing the planning, organizing, and the control of
this operation, the results show that the cooperation, correlation and unity between
the two units with the organization's joint focus and command at Camp of Karbala,
as well as the risk of command, attacking unawares and the high speed of the
operating forces, led to such a successful operation with its complete outcomes.
Keywords: Sacred Defense, Factors and contexts of Victory, Guards Corps, Army
of the Islamic Republic of Iran, Operation of Bait al Moghaddas.
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چکیده
در حالی که اشغال اتمشهت توسا عتاق بهع)وان آاتین و مهمتتین بتگ بتنده این کشور بتای وادار سااتن
ایتان به شتکت در هتگونه م اکتات صلح تلقی میشد ،آزادسازی این شهت میتوانست سمبل تحمیل اراده سیاسی
گمهوری اسالمی ایتان بت متجاوز و اثبات بتتتی نظامیاش باشد .بت همین اساس ،با توگه به اینکه م)طقه عمومی
غتب کارون آاتین م)طقه مهمی بود که هم چ)ان در اشغال عتاق قتار داشت ،از یکسو فتماندهان نظامی ایتان بتای
انجام عملیات در این م)طقه اشتتاک نظت داشت)د ،و از سوی دیگت عتاق نیز که اتاحی عملیات آزادسازی اتمشهت را
پا از عملیات فتحالمبین قطعی و مسجل میپ)داشت ،با در نظت گتفتن اهمیت این شهت و گایگاه آن در دفاع از بصته،
بهضتورت حفظ این م)طقه معتقد بود.
با نظت به عملیات موفقیتآمیز بیتالمقدس در سال  ،2272میتوان هدف از این پژوهش را ،بترسی عوامل و
زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات بیتالمقدس ع)وان نمود .با توگه به ماهیت ع)وان مقاله و در مسیت پاسخگویی به
پتسش اصلی ،در این پژوهش از روش توصیفی -تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از نظت نوع تحقین
در دسته پژوهشهای کاربتدی قتار دارد .روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای – اس)ادی
و به شکل فیشبتداری و نیز استفاده از م)ابع ای)تتنتی و همچ)ین بترسی مصاحبه با صاحبنظتان این حوزه میباشد.
با تجزیه و تحلیل پتسش این مقاله که عبارت است از؛ «عوامل و زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات
بیتالمقدس کدام)د؟» میتوان پاسخ روش)ی بتای آن و پتسشهای فتعی متتبا ارائه نمود .بعد از بترسی و تحلیل
عملکتد دو سازمان سپاه پاسداران انقالب اسال می و ارتش گمهوری اسالمی ایتان و نیز تجزیه و تحلیل اتحریزی،
سازماندهی و هدایت و ک)تتل در این عملیات ،میتوان گفت نتای ،تحقین نشانگت آن است که همکاری ،هماه)گی و
اتحاد بین یگان های این دو سازمان به محوریت و فتماندهی مشتتک در قتارگاه کتبال و نیز ریسک فتماندهی ،اصل
غافلگیتی دشمن و ستعت باالی نیتوهای عملک))ده باع

شد که چ)ین عملیات بزرگی با موفقیت ،صد در صد به

نتای ،اود بتسد.
کلید واژهها :دفاع مقدس ،عوامل و زمی)ههای پیتوزی ،سپاه پاسداران ،ارتش .ا.ا ،عملیات بیتالمقدس.
 -2مدرس و پژوهشگت دانشگاه افستی و تتبیت پاسداری امام حسین.rshahgholi@ihu.ac.ir ،،
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مقدمه
عملیات بیتالمقدس یکی از گستتدهتتین و با ارزشتتین نبتدهای دوران دفاع مقدس و یکی
از دوازده عملیات بزرگ و مسثت ایتان در اول  6سال دفاع مقدس محسوب میشود .قبل از انجام
این عملیات ،سه نبتد مسثت و بزرگ بهم)ظور بیتون راندن ارتش بع ی از ستزمینهای اشغالی ایتان
و تجزیه قوای دشمن ،صورت گتفت .این عملیات قدرت گمهوری اسالمی ایتان را در به دست
گتفتن ابتکار عمل و سازماندهی گستتده داوالبان متدمی در گبهههای گ)
عملیات که انجام آنها ،موگب تحول عظیمی در گبهههای گ)

نشان داد .این سه

گتدید ،اراده ایتان را بتای بیتون

کتدن قوای متجاوز دشمن از ستزمینهای اود ،نشان داد .عملیات ثامناالئمه که در  0مهت سال
 2272صورت گتفت به محاصته شهت آبادان پایان داد و قوای دشمن را از شمال این شهت به غتب
روداانه کارون ،عقب راند .عملیات اتینالقدس که در آذرماه  2272در م)طقه غتب شهت
سوس)گتد در استان اوزستان انجام گتفت ،به آزادسازی شهت بستان م)جت شد و یگانهای ارتش
بع ی را تا متز چزابه ،عقب راند .عملیات فتحالمبین که در هفته اول فتوردین سال  2272در غتب
شهتهای شوش و دزفول اگتا شد ،نزدیک به  3022کیلومتت متبع از ااک کشور را آزاد کتد و
اامی)ان به پیتوزی را در نیتوهای رزم)ده ایتان به وگود آورد .در گتیان این نبتد ،غ)ائم زیادی به
دست آمد که از آنها در عملیات بیتالمقدس استفاده شد .مهمات بهگا مانده از دشمن در این
عملیات ،بخش عمدهای از نیازم)دیهای پشتیبانی آتش ،یگانهای عمل ک))ده در عملیات
بیتالمقدس را تیمین نمود .انجام این نبتدها ،توان فکتی فتماندهان را تقویت نمود و موگب
اتحریزی های بسیار دقین همتاه با االقیت و نوآوری گتدید و با به غ)یمت گتفتن بتای از
تجهیزات دشمن به گستتش یگانهای رزمی گدید در صح)ه نبتد ،افزود.
نهایتاً پا از پایان عملیات فتحالمبین بالفاصله بتنامهریزی و تالش بتای اتحریزی و اگتای
عملیات بیتالمقدس آغاز شد .تقتیباً از روز  6فتوردین  2272که نبتدهای فتحالمبین به پایان
رسید ،گتوه اتحریزی سپاه و ارتش عمالً اتحریزی عملیات بیتالمقدس را آغاز کتد و نخستین
گلسة مشتتک فتماندهان سپاه و ارتش در تاریخ  2272/2/22بتگزار شد .دو گتوه اتحریزی
گداگانه سپاه و ارتش ،نزدیک به بیست روز پا از فتحالمبین بتنامهریزیهای اود را انجام داده و
اتح های عملیاتی را آماده کتدند .سپا اعضای این دو گتوه در قتارگاه متکزی و مشتتک
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ارتش و سپاه به نام قتارگاه کتبال حاضت شده و در حضور فتمانده کل سپاه و فتمانده نیتوی زمی)ی
ارتش ،اتحها و پیش)هادهای اود را در مورد انتخاب راهکار بهی)ه مطتح کتدند .در نهایت دو
راهکار مقدماتی و اصولی در گلسات هماندیشی و نشستهای اتحریزی مشتتک به شتح ذیل
ارائه گتدید :یکی حمله از گادا اهواز – اتمشهت و دیگتی عبور عمدا نیتوها از روداانة کارون.

بیان مسأله
در حالی که اشغال اتمشهت توسا عتاق بهع)وان آاتین و مهمتتین بتگ بتنده این کشور
بتای وادار سااتن ایتان به شتکت در هتگونه م اکتات صلح تلقی میشد ،آزادسازی این شهت
میتوانست سمبل تحمیل اراده سیاسی گمهوری اسالمی بت متجاوز و اثبات بتتتی نظامیاش باشد.
بت همین اساس ،با توگه به اینکه م)طقه عمومی غتب کارون آاتین م)طقه مهمی بود که همچ)ان
در اشغال عتاق قتار داشت ،از یکسو فتماندهان نظامی ایتان بتای انجام عملیات در این م)طقه
اشتتاک نظت داشت)د ،و از سوی دیگت عتاق نیز که اتاحی عملیات آزادسازی اتمشهت را پا از
عملیات فتحالمبین قطعی و مسجل میپ)داشت ،با در نظت گتفتن اهمیت این شهت و گایگاه آن در
دفاع از بصته ،بهضتورت حفظ این م)طقه معتقد بود .از اینرو ،بالفاصله پا از اتمام عملیات فتح-
المبین ،در حالی که قوای ارتش عتاق در م)طقه عمومی اتمشهت تقویت میشد ،به تمام یگانهای
تحت امت قتارگاه متکزی کتبال دستور داده شد تا ضمن بازسازی و تجدید قوا ،به ش)اسایی و
اتاحی عملیات بپتدازند .ل ا در چهلمین روز از بهار سال  2272و پا از گ شت حدود یکماه از
پایان عملیات فتحالمبین ،بهم)ظور فتصت ندادن به دشمن ،بزرگتتین تهاگم قوای اسالم بتای
پایان دادن به اشغال اوزستان از سوی ارتش بع ی صدام ،آغاز گتدید .این عملیات که در دومین
سال حمله ارتش بع ی عتاق به ااک ایتان انجام شد و حدود  30روز به اول انجامید و بهع)وان
بزرگتتین موفقیت قوای ایتان در دوران گ)

تحمیلی تبدیل شد ،چتا که توانست اتمشهت را

پا از  060روز اشغال ،آزاد نماید و پتچم گمهوری اسالمی ایتان را باالی گلدسته مسجد گامع
آن شهت اونین به اهتزاز در آورد.
اما دغدغه محقن از این مقاله بترسی این مسئله است که با توگه به مشتتک بودن نقش سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و نیز ارتش گمهوری اسالمی ایتان در این عملیات (بیتالمقدس ،
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هتکدام از این سازمانها چه عملکتدی در عملیات م کور داشته و نقش و سهم هت کدام از آنها
در این عملیات چقدر میباشد .ل ا با بترسی هتکدام از این سازمانها نقش و عملکتد آنها در
عملیات بیتالمقدس روشن اواهد شد و نیز سایت عوامل و زمی)ههای پیتوزی در عملیات م کور
مورد واکاوی قتار اواهد گتفت.

هدف تحقیق
با نظت به عملیات موفقیتآمیز بیتالمقدس در سال  ،2272میتوان هدف از این تحقین را،
بترسی نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش گمهوری اسالمی ایتان و نیز عملکتد این دو
سازمان را در عملیات پیتوزم)دانه بیتالمقدس بیان نمود و اینکه هتکدام از این سازمانها چقدر
در پیتوزی این عملیات نقش داشت)د.

پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی
عوامل و زمی)ههای مسثت در پیتوزی عملیات بیتالمقدس (کتبالی  2کدام)د؟

پرسشهای فرعی
 -2اصوصیات بارز و ف)ی اتاحی عملیات بیتالمقدس کدام)د؟
 -3ارزیابی مقایسة میان اهداف با نتای ،و دستاوردهای عملیات بیتالمقدس چیست؟

روش تحقیق
با توگه به ماهیت موضوع و در مسیت پاسخگویی به پتسشهای تحقین ،در این مقاله از روش
توصیفی -تحلیلی گهت بترسی موضوع استفاده شده است و از اتین م)ابع و اس)اد موگود به
بترسی پتسشهای پژوهش پتدااته شده است .روش توصیفی-تحلیلی عبارت است از ای)که
محقن عالوه بت تصویتسازی آنچه هست به تشتیح و تبیین دالیل چگونه بودن و چتایی وضعیت
مسیله و ابعاد آن میپتدازد .محقن بتای تبیین و توگیه دالیل ،نیاز به تکیهگاه استداللی محکمی
دارد .این تکیهگاه از اتین گستجو در ادبیات و مباح

نظتی تحقین و تدوین گزارهها فتاهم

میشود(حافظنیا . 62 :2239 ،روش و ابزار گتدآوری ااالعات و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای–
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اس)ادی ،م)ابع ای)تتنتی و رگوع به اس)اد و مدارک و نیز بترسی مصاحبههای متبوب به این عملیات
توسا صاحبنظتان به این عملیات میباشد .ل ا در این روش با مطالعه چ)دین کتاب ،فصل)امه
تخصصی ،مقاالت و تحقین دیگت پژوهشگتان به شیوه فیشبتداری و گستجو در فضای ای)تتنت
ااالعات مورد نیاز گمعآوری گتدیده و سعی شده است ،تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت کیفی
صورت پ یتد و به سسالهای پژوهش با بترسی مصاحبههای ارائه شده پاسخ م)اسبی داده شود.

ادبیات نظری تحقیق
 -1مفهوم شناسی
 -1-1دفاع مقدس
به مجموعه مجاهدتها ،حماسهها ،پایمتدیها و فعالیتهای مت)وعی که ملت شتیف و
مسلمان ایتان و نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان در اول هشت سال ( 3637روز در بتابت
تهاگم رژیم بع

عتاق به ااک ایتان اسالمی انجام دادهاند و در این امتحان الهی ستبل)د و پیتوز

بیتون آمدند دوران دفاع مقدس میگوی)د (نوروزی. 297 :2260 ،
در تعتیف دیگت میتوان گفت :دفاع مقدس هشت ساله ملت ایتان حامل فته)
ویژگیهای روانش)ااتی و گامعه ش)ااتی ویژهای است که آن را از سایت نبتدها و گ)
متعارف ،بهاست )ای نبتدهای قهتمانان صدر اسالم متمایز میسازد .فته)

و
های

و ادبیاتی که در دفاع

مقدس تولید شد ،آمیزهای از حماسه و عتفان بود و درونمایه آن باورهای دی)ی و اندیشه دفاعی
اسالم بود که حضتت امام در تبیین و تولید این فته)
تبیین ،حفظ و توسعه این فته)
بهتهبتداری از آن در گ)

و ادبیات نقشی تعیین ک))ده دارد.

بهع)وان یکی از مهمتتین مسلفههای قدرت نتم یک کشور ،بتای

های آی)ده ضتورتی گدی است (ابتاهیمی. 7 :2239 ،

در متون دی)ی ما واژهای به نام گ)

یافت نمیشود ،ولی از واژه گهاد فیسبیلا ...بسیار یاد

شده است .نخستین آیهای که درباره مشتوع و مجاز بودن گ)

در قتآن کتیم آمده است در

بتدارنده این حقیقت است که مسلمانان از آن اذن قتال یافت)د که مورد ستم و تجاوز قتار گتفتهاند
(سورا ح ،،آیه  23؛ ب)ابتاین از این آیه و دیگت آیات از این دست میتوان یافت که مسم)ان در
بتابت تجاوزگتان و گ)

با آنان فتااوانده شدهاند و آنچه در اسالم مقدس و ارزشم)د تلقی
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میشود «دفاع» است و آنچه نامقدس و نکوهیده شده «تجاوز» است (باقتی ،بیتا 9 :؛ اما دفاع
مشتوع در عصت ما و در حماسه بزرگ دفاع مقدس ،رزم)دگان اداباوری شتکت داشت)د که با
انگیزه دفاع از مکتب ،انقالب و ستزمین اویش و با اعتقاد راسخ به بتحن بودن راهشان ،هجوم و
تجاوز دشمن را پاسخی محکم و دراور دادند .آنان به راه و هدفشان ایمان داشت)د و بت این باور
بودند که در این رویارویی چون مورد هجوم و تجاوز قتار گتفتهاند مورد ستم بوده؛ ب)ابتاین ،در
گبهه حناند و ستمگت و متجاوز در گبهه باال؛ حضتت امام امی)ی اسوه و پیشوای رزم)دگان
بارها بت این نکته تیکید میورزیدند که« :گ)
تهاگم کتده است؛ ما با کسی ست گ)
ب)شی)یم و تن به ستم بدهیم (صحیفه نور،

ما گ)

دفاعی است و این دشمن است که به ما

نداریم؛ اما نمیتوانیم در مقابل تجاوز دشمن بع ی ساکت
 . 222 :20هشت سال دفاع مقدس متهون زحمات و

گانفشانی ملت بزرگ ایتان به رهبتی پتچمدار مع)ویت و عدالت و آزادیاواهی دوران،
حضتت امام امی)ی است .دوران دفاع مقدس بدون تتدید از مهمتتین رادادهای تاریخ
معاصت ایتان و بزرگتتین و اوالنیتتین گ)
درباره گ)

گهان در آاتین سدا هزارا دوم میالدی است.

هشتسالة عتاق علیه ایتان تاک)ون صدها گزارش ،تحلیل و تیلیف داالی و اارگی

به رشته تحتیت درآمده است اما به دلیل گستتدگی دام)ة این راداد و الیههای مت)وع و ابعاد آن،
هم چ)ان نیازم)د واکاوی ابعاد نامشکوک بسیاری از رادادهای آن هستیم .این موضوع به گ)
ایتان و عتاق م)حصت نمیشود و تاک)ون دربارا گ)

های گهانی اول و دوم ،هزاران تیلیف،

تولیدات ه)تی و سی)مایی انبوه ،راهاندازی موزههای متعدد انجام پ یتفته است (هیتو. 22 :2232 ،
 -2-1عملیات بیتالمقدس
به نبتدی که با شتکت یگان های عمده از نیتوهای بسیجی متدمی ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،گهاد سازندگی و همچ)ین ارتش از تاریخ دهم اردیبهشت ماه تا سوم اتداد ماه  2272به
مدت  30روز در گ)وب غتبی اهواز انجام گتفت گفته میشود .این نبتد یکی از دراشانتتین
کارنامههای عملیاتی نیتوهای مسلح ایتان بت علیه متجاوز به شمار میرود که عالوه بت پایان دادن به
 23ماه اشغال نظامی قسمتی از حساستتین نقاب اوزستان ،ضتبهای قااع به نیتوهای متجاوز عتاق
و توان و میل گ)گجوی او وارد آورد (بختیاری . 2262 ،در متحله اتحریزی نام این اتح
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عملیاتی کتبالی 2بود .ولی نام عملیات آن را بیتالمقدس گ اشت)د .انتخاب این نام مت)اسب با
شتایا زمانی و اهداف عملیات و همچ)ین پیشبی)ی نتای ،آن بود .یکی از دالیل انتخاب این نام،
عبارت از این بود که بتای رسیدن به اا دفاعی مطمئن ،ادامة عملیات تا رسیدن به ساحل
شا العتب در داال ااک عتاق ضتوری بود .رزم)دگان اسالم با انتخاب این نام میاواست)د
عالقه اود را به قدس شتیف نشان بده)د .بتای از تحلیلگتان معتقد بودند که ممکن است
همزمان با اگتای این عملیات ،ارتش رژیم صهیونیستی به کشور لب)ان حمله ک)د؛ ب)ابتاین نام این
عملیات بهگونهای انتخاب شد که بیانگت آرمانهای گمهوری اسالمی در دفاع از قدس شتیف و
متدم فلسطین باشد(عالیی. 7 :2232 ،

 -2منطقه عملیات بیتالمقدس
م)طقه نبتد عملیات بیتالمقدس ،ستزمی)ی است هموار بین شهتهای اهواز و اتمشهت تا م)طقه
متزی بین دو کشور ایتان و عتاق که از سه گهت ،در محاصته موانع ابیعی م ل روداانه و
هورالهویزه قتار داشت و از سوی دیگت ،محدود به متزهای بینالمللی بود .م)طقه عمومی عملیات
بیتالمقدس در میان چهار مانع ابیعی محصور است و به تتتیب از شمال به روداانه کتاه نور ،از
گ)وب به روداانه اروند ،از شتق به روداانه کارون و از غتب به هورالهویزه و شا العتب م)تهی
میشود (درودیان . 222 :2266 ،زمین م)طقه به ااات وگود موانع ابیعی از چهار سمت به هم
پیوسته و مستطیل شکل میباشد و همواره بتای دو کشور ایتان و عتاق دارای ارزش استتاتژیک
بوده است .به همین دلیل فتماندهان نظامی عتاق نسبت به پداف)د این م)طقه از اود حساسیت نشان
میدادند و دفاع از اتمشهت را بهع)وان سد دفاعی بصته میدانست)د.
عالوه بت این م)طقه عملیاتی بیتالمقدس در مقایسه با م)طقه عملیاتی فتحالمبین از ویژگیهای
آشکاری بتاوردار بود .فقدان عارضه و ناهمواری در زمین م)طقه ،گستتدگی وسعت م)طقه و
موانع ابیعی مان)د روداانه کارون و کتاه از گمله این ویژگیها محسوب میشد .در مجموع
م)طقه مزبور بهگز گاده نسبتاً متتفع اهواز ا اتمشهت ،فاقد عارضه حساس دیگتی گهت پداف)د
بود .در نتیجه زمین م)طقه به دلیل مسطح بودن بتای مانور زرهی م)اسب بود ،اما بتای حتکت
نیتوهای پیاده به دلیل وگود دید و قتار گتفتن آنها در معتض تیت مستقیم م)اسب نبود .نقاب
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حساس و استتاتژیک م)طقه شامل ب)در و شهت اتمشهت ،پادگان حمید ،گفیت ،گاده آسفالته اهواز ا
اتمشهت ،شهت هویزه ،روداانه کارون ،روداانه شا العتب و روداانه کتاه نور میشود.
در بعضی از نقاب گبهه که روداانه یا موانع ابیعی وگود نداشت ،م ل م)طقه بین گاده اهواز-
اتمشهت تا روداانه کارون در نزدیکیهای پادگان حمید و روستای سیدعبود تا گبهه شمالی
گ)وب اهواز نیز ،آبگتفتگیهایی بهم)ظور گلوگیتی از پیشتویهای دشمن ،در اوایل تهاگم
قوای ارتش بع ی به سمت اهواز ،ایجاد شده بود .پا از عملیات فتحالمبین ،دشمن بهم)ظور تقویت
موانع اود ،بت میزان و حجم این آبگتفتگیها افزود؛ ب)ابتاین در چ)ین شتایطی ،آبگتفتگی
بهع)وان یک مانع ابیعی بزرگ بتای نیتوهای دشمن به حساب میآمد و عبور از آن را بتای
نیتوهای اودی غیت ممکن میساات .پا در عمل یگانهای دشمن در پشت این موانع ابیعی و
چ)ین روداانههایی استقتار یافته و آرایش گتفته بودند (بختیاری. 2262 ،
چ)ین شتایطی موگب شده بود تا بتای حمله به مواضع دشمن ،عبور از این دو روداانه و این
موانع ابیعی ،یکی از الزامات اتحریزی عملیات باشد .با توگه به مدت  32ماهه استقتار قوای
دشمن در این اراضی ،زمان کافی بتای احداث استحکامات و س)گتهای م)اسب و نیز ایجاد موانع
مص)وعی از قبیل گستتش میدانهای مین متعدد و مت)وع و همچ)ین بتپایی سیمااردارهای حلقوی
و رشتهای ،در ااتیار یگانهای دشمن قتار گتفته بود؛ ب)ابتاین بتای اتحریزی عملیات ،میبایستی
عبور از این موانع ابیعی و مص)وعی بهاور همزمان مدنظت قتار گیتد .میزان موانع مص)وعی ایجاد
شده از سوی دشمن در همه اطوب گبههها یکسان نبود .در بتای از مواضع پداف)دی م ل
روبهروی اهواز و کتاهکور ،دارای قوت و شدت بیشتتی بود .ااتاف کارون از شدت کمتتی
بتاوردار بود .دشمن در ساحل روداانه کتاهکور به روداانه چسبیده بود و عتض روداانه
کارون ب یش از آن بود که امکان فعالیت را در غتب آن به نیتوهای اودی بدهد .زمین این م)طقه
عملیاتی صاف و کم عارضه بود که بتای واحدهای زرهی و مکانیزه دشمن ،بسیار م)اسب و مساعد
به نظت میرسید و قدرت مانور وی را افزایش میداد .از سوی دیگت ،این م)طقه بتای نیتوهای
اودی که عمدتاً متکی به یگانهای پیاده بودند ،شتایا نامساعدی را فتاهم میکتد؛ ب)ابتاین
می توان گفت که شتایا زمین به نفع دشمن و بت ضد توان نیتوهای اودی بود(سوداگت ،بیتا .
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 -3استعداد رزم دشمن و منطقه گسترش آن
تا قبل از عملیات بیتالمقدس ،این م)طقه تحت امت سپاه سوم ارتش بع ی قتار داشت و
یگان های ارتش بع

بتای دفاع از اتمشهت و م)طقه عمومی گ)وب اهواز در م)اان ذیل مواضع

ایجاد کتدند:
 -2-2لشکت  7زرهی از گ)وب روداانه کتاه کور تا هویزه؛
 -3-2لشکت  0مکانیزه از غتب اهواز تا روستای سید عبود؛
 -2-2لشکت  22پیاده از سید عبود تا اتمشهت (تیپهای  96 ،33و  99از لشکت  22پیاده،
میمور حفاظت از اتمشهت بودند ؛
 -9-2تیپ  222گارد متزی حفاظت شهت اتمشهت؛
 -0-2لشکت  3زرهی گهت احتیاب م)طقه غتب ایستگاه حسی)یه؛
 -7-2لشکت  2زرهی بتای احتیاب م)طقه شمال اتمشهت تا ایستگاه نود؛
 -6-2تیپ  22زرهی گارد ریاست گمهوری احتیاب سپاه سوم در م)طقه اتمشهت؛
 -6-2تیپ  22نیتوی مخصوص گهت احتیاب اتمشهت (درودیان. 332 :2262 ،
در مجموع میتوان گفت که دشمن در این م)طقه حدود  92گتدان زرهی و  26گتدان
مکانیزه داشت .هت گتدان از حدود  29دستگاه تانک یا نفتبت تشکیل شده بود و  92گتدان پیاده و
 22گتدان توپخانه صحتایی ،در ااتیار داشت؛ ب)ابتاین حدود  3622دستگاه تانک و نفتبت و
نزدیک به  92222نیتوی پیاده و  022قبضه توپ از سوی دشمن در این م)طقه گستتش یافته
بود(رشید. 2263 ،
در متاحل بعدی عملیات استعداد ارتش بع

عتاق به شتح زیت افزایش یافت :لشکت  6پیاده از

سپاه یکم در شمال به سپاه سوم در بصته ملحن و در آاتین متحله وارد عمل شد و دو تیپ 26
زرهی و  39مکانیزه از لشکت  22زرهی از م)طقه شتهانی به م)طقه شلمچه آمده و در پاتک شلمچه
نیز حضور داشت)د (گعفتی. 70 :2269 ،
دشمن در م)طقه عملیات بیتالمقدس دو نوع آرایش دفاعی را در دستور کار اود قتار داد
و م)طقه گستتش اود را به دو قسمت تقسیم نمود:
 -2پداف)د عمومی :در شمال م)طقه یع)ی در حاشیه روداانههای کارون ،کتاه کور تا
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هورالهویزه ،عتاق با استفاده از فتصت یک سال و نیمه پا از آغاز گ)

 ،با تدابیت مه)دسی،

موانع و استحکامات شکستناپ یتی را ایجاد کتده بود .این م)طقه تا گاده اهواز ا اتمشهت و ضلع
غتبی کارون امتداد داشت و ناحیه آبگتفتگی م)طقه آب تیمور تا ایستگاه آهو را در بت
میگتفت و تا شمال اتمشهت یع)ی سد ب)د ادامه پیدا میکتد.
 -3پداف)د ویژه :در آستانه عملیات بیتالمقدس ،دشمن اقدام به احداث ااکتیز در غتب
کارون و ایجاد موانع نمود و عالوه بت آن یک ستی مواضع دفاعی ویژه در شهت اتمشهت از اتین
تختیب م)اان مسکونی و اتاحی میادین مین و ایجاد سه رده دفاعی در شمال این شهت به وگود
آورد(سپاه پاسداران 2266 ،ارتش بع

با سایت استحکامات و میادین مین و نیز احداث کانال از

مواضع اشغالی اود در م)طقه اتمشهت محافظت میکتد و حتی موانع ضدهلی بتن در داال شهت
و حومه آن ایجاد نمود؛ به نحوی که در مجموع ،اتمشهت بهصورت دژی تسخیتناپ یت در آمده
بود .مقاومت در اتمشهت از راهبتدهای اساسی فتماندهی سپاه سوم ارتش بع ی بود(گعفتی،
. 70 :2269

 -4سازمان رزم و استعداد خودی
نکته مهم در سازمان رزم این عملیات همکاری نزدیک سپاه و ارتش بود که در اول دوران
گ)

نظیت نداشت .ایتان در ناکامیهای متعدد در سالهای اولیه گ)

و آزادسازی م)اان اشغالی

وارد متحله نوی)ی شد و م)طن نبتد و نگتش دفاعی آن باالاآ درباره چگونگی عملیاتهای
محدود ،نیمه گستتده و گستتده متحول گتدید .سازمان رزم گدید بت پایه حضور نیتوهای متدمی
در قالب سازمان سپاه پاسداران در ک)ار ارتش گمهوری اسالمی ایتان شکل گتفت و سبب تحول
استتاتژی نظامی ایتان و پیتوزیهای نظامی از نیمه دوم سال  2272شد.
قرارگاهها .قتارگاه متکزی کتبال (قتارگاه مشتتک سپاه و ارتش به فتماندهی مشتتک
ستدار محسن رضایی فتمانده کل سپاه و امیت شهید علی صیاد شیتازی فتمانده نزاگا.
قرارگاه نصر .به فتماندهی مشتتک ستدار شهید حسن باقتی فتمانده لشکت  0نصت و
امیتحسین حس)ی سعدی فتمانده لشکت  32حمزه.
سازمان رزم قتارگاه نصت:
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نصت  :2تیپ  2لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ  6ولیعصت از سپاه؛
نصت  :3تیپ  3لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ 36محمدرسول اهلل از سپاه؛
نصت  :2تیپ  2لشکت  32حمزه از ارتش و تیپ  97فجت از سپاه؛
نصت  :9تیپ  9لشکت  32حمزه از ارتش بع)وان احتیاب قتارگاه نصت؛
نصت  :0تیپ  32نوهد از ارتش و تیپ  33بدر از سپاه؛
 2گتدان از تیپ  22زرهی سپاه و شش گتدان توپخانه نیز تحت امت قتارگاه نصت
بودند(حبیبی. 9 :2263 ،
قرارگاه فتح .به فتماندهی مشتتک ستدار غالمعلی رشید فتمانده لشکت  2فتح سپاه و امیت
شهید مسعود م)فتد نیاکی فتمانده لشکت  33زرهی اهواز.
سازمان رزم قتارگاه فتح:
فتح  :2تیپ  2لشکت  33زرهی از ارتش و تیپ  29امام حسین با هفت گتدان پیاده؛
فتح  :3تیپ  3لشکت  33زرهی از ارتش که بهع)وان نیتوی احتیاب قتارگاه فتح بود؛
فتح  :2تیپ  2لشکت  33زرهی از ارتش و تیپ  6نجف اشتف با هفت گتدان پیاده؛
فتح  :9تیپ  00هوابتد و تیپ  26زرهی و گتدان  202از ارتش و تیپ  30کتبال از سپاه با
هفت گتدان پیاده؛
دو گتدان از تیپ  22زرهی سپاه تحت امت فتماندهی قتارگاه فتح و در مجموع هشت
گتدان توپخانه تحت امت قتارگاه فتح بود.
قرارگاه قدس .به فتماندهی مشتتک ستدار احمد غالمپور ،فتمانده لشکت  2قدس و امیت
سیتوس لطفی ،فتمانده لشکت  27زرهی قزوین.
سازمان رزم قتارگاه قدس:
قدس  :2تیپ  2لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و دو گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ 22
عاشورا با هفت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :3تیپ  3لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و دو گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ 32
امام رضا با هشت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :2تیپ  2لشکت  27زرهی با دو گتدان تانک و یک گتدان مکانیزه از ارتش و تیپ
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 26نور با هشت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :9تیپ  06ذوالفقار با چهار گتدان پیاده و یک گتدان تانک از ارتش و تیپ  92ثار اهلل
با هفت گتدان پیاده از سپاه؛
قدس  :0یک گتوهان از گتدان  309تانک از ارتش و تیپ  92بیت المقدس با هشت گتدان
پیاده از سپاه و همچ)ین
 2گتدان تانک از تیپ  22زرهی و شش گتدان توپخانه نیز تحت امت قتارگاه قدس بود.
قرارگاه فجر .سازمان رزم قتارگاه فجت :متشکل ازتیپ  2لشکت  66اتاسان از ارتش و
تیپهای  26علی ابن ابیطالب و  22المهدی  و  20امام سجاد از سپاه که از م)طقه فکه به
اتمشهت مامور و در متحله سوم و چهارم وارد عملیات شدند .تیپ مستقل  22زرهی سپاه :این تیپ
با  0گتدان زرهی به ع)وان احتیاب قتارگاه کتبال قتار گتفت و گتدانهای این تیپ در  9قتارگاه
نصت ،فتح ،فجت و قدس اگتای میموریت میکتدند .یک گتدان در احتیاب قتارگاه کتبال ماند که
در شلمچه آسیب گدی دید (گعفتی. 76 :2269 ،
در این عملیات سپاه  222تا  232گتدان نیتو در قالب تیپ (ولی با استعداد لشکت وارد
عملیات کتد ،که در مقایسه با عملیات ثامناالئمه ،ت)ها در فاصله  3ماه ،توان رزمی سپاه نزدیک به
 22بتابت رشد و افزایش را نشان میداد(درودیان. 09 :2232 ،
رزم)دگان گهاد سازندگی هم با حدود  222دستگاه ماشینآالت مه)دسی و سایت امکانات و
کمکها در عملیات حضور فعالی داشت)د .در این عملیات ،ارتش دارای  72دستگاه ماشینآالت
مه)دسی و سپاه نیز دارای 72دستگاه بود .کار احداث  2پل  PMPروی روداانه کارون در شب
اول عملیات نیز بت عهده نیتوی زمی)ی ارتش قتارگتفته بود(درودیان. 2267 ،

 -5طراحی مانور عملیات بیتالمقدس
بالفاصله پا از اتمام عملیات فتحالمبین در تاریخ  ،2272/2/22گلسه مشتتکی با حضور
فتماندهان با تجتبه سپاه و ارتش تشکیل شد و به کلیه یگانها ابالغ گتدید که ای دو هفته
بازسازی یگانها ،آمادگی بتای عملیات را داشته و نتیجه را اعالم نمای)د .در پی درک دقین و
تحلیل صحیح فتماندهان عالیرتبه از شتایا موگود و ضتورت تعجیل در اگتای عملیات گدید،
تالش ویژه بتای آمادگی ،شتاب چشمگیتی به اود گتفت ،چتا که هتگونه تعلل ،با توگه به
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فتارسیدن فصل گتما در م)طقه گ)وب و هوشیاری دشمن ،قتیبالوقوع بودن عملیات ارتش عتاق
را در پیداشت و نادیده گتفتن ضتورتها و شتایا آن زمان ،فتصتها را هدر میداد و در نتیجه
عواقب گبتان ناپ یتی را به دنبال داشت .ضمن ای)که آشفتگی روانی ایجاد شده به دنبال ضتبات
ناشی از عملیات کامالً موفن فتحالمبین دشمن را در موقعیت بحتانی قتار داده بود و اگتای هت چه
ستیعتت عملیات در چ)ین شتایطی ضتیب موفقیت را افزایش میداد .بهاورکلی دو راه کار از
سوی فتماندهان سپاه و ارتش بهم)ظور اگتای عملیات بیتالمقدس پیش)هاد شد:
 2ا تهاگم به دشمن با اتکا به گاده اهواز ا اتمشهت از م)طقه نورد اهواز .فتماندهان ارتش،
اتکا به گاده اهواز – اتمشهت و تهاگم از شمال به گ)وب را بهتتین راهکار بتای انجام عملیات
میدیدند.
 3ا عبور از روداانه کارون و رسیدن به گاده اهواز ا اتمشهت .راهکار دوم عبور از روداانه
کارون بهع)وان تالش اصلی بود که فتماندهان سپاه آن را پیش)هاد کتدند .این پیش)هاد را فتمانده
کل سپاه ،ستلشکت محسن رضایی مطتح کتد .وی بت این باور بود که در صورت عبور از روداانه
کارون و تصتف م)طقه حسی)یه ،نیتوهای اودی بت نقطه ستکوب م)طقه مسلا اواه)د شد و
موقعیت دشمن در گبهه شمالی ،در اتمشهت و در شتق بصته متزلزل میشود .مهمتتین ویژگی
م بت این اتح ،غافل گیت کتدن نیتوهای دشمن نسبت به سمت تک و عدم استقتار آنها در مواضع
بود ،ضمن ای)که نیتوهای اودی نیز بت االف آرایش دشمن وارد زمین م)طقه میشدند و ستیعتت
به اهداف اود بهویژه اتمشهت میرسیدند (درودیان. 333 :2262 ،
هت یک از راهکارهای فوق محاسن و معایب ااص اود را داشت .در مجموع با توگه به
ویژگیهای م بت این اتح ،پیش)هاد عبور از روداانه کارون مورد توافن نهائی فتماندهان و
اتاحان نظامی قتار گتفت.
متحلهب)دی اتح عملیات :عملیات بیتالمقدس در  9متحله اتحریزی شد:
متحلة اول :گتفتن یک ستپل بزرگ؛
متحلة دوم :حتکت به سمت اتمشهت از مسیت گاده اصلی و از سمت شمال غتبی آن شهت؛
متحلة سوم :رسیدن به متز بینالمللی؛
متحلة چهارم :عبور از متز تا رسیدن به عارضه ابیعی بتای پداف)د مطمئن در ک)ار
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اروندرود(عالیی. 33 :2267 ،
در ادامه سه قتارگاه قدس ،فتح و نصت در سه محور ،عهدهدار تک گستتده به دشمن و یک
قتارگاه بهصورت احتیاب زیت نظت قتارگاه متکزی کتبال به فتماندهی مشتتک سپاه و ارتش تعیین
و ب)ابت اتح نهایی مانور ،میموریت و سازمان هت یک به شتح زیت اعالم گتدید:
 قتارگاه قدس (محور شمالی  :در بخش شمالی م)طقه عملیات با میموریت عبور از روداانهکتاه کور و انهدام نیتوهای دشمن و در ادامه پیشتوی به سوی هدف ب)ا به دستور.
 قتارگاه فتح (محور میانی  :در بخش میانی م)طقه عملیات با میموریت عبور از روداانهکارون و پیشتوی به سمت گاده اهواز ا اتمشهت.
 قتارگاه نصت (محور گ)وبی  :در بخش گ)وبی م)طقه عملیات با میموریت عبور از کارون وپیشتوی به سمت گاده اهواز ا اتمشهت و شمال اتمشهت.
ا قتارگاه فجت :با تتکیب یگانهای تیپ  2لشکت  66اتاسان و تیپ  22المهدی و 26
علیابنابیطالب در متحله نهایی در م)طقه پل نو وارد عمل شد.
ضتورت متحلهب)دی عملیات نیز موگب گتدید تا متاحل عملیات به شکل زیت به تصویب
بتسد:
 2ا عبور از روداانه کارون توسا قتارگاه نصت و فتح و پیشتوی تا گاده اهواز ا اتمشهت که
میبایست مسافت  30ا 26کیلومتت را ای ک))د.
 3ا شکستن ااکتیز اول توسا قتارگاه قدس با هدف درگیت نگه داشتن دشمن و توگه دادن
قتارگاههای فتح و نصت به اتف غتب و گ)وب بتای تیمین متز و آزادسازی اتمشهت.
 2ا حتکت قتارگاههای فتح و نصت بهاتف ساحل اروندرود و تصتف هدفهای از پیش
تعیین شده و سپا آزادسازی شهت اتمشهت ابن دستورالعمل اتح.
بتاساس اتح مقتر شد که قتارگاه قدس بهع)وان قتارگاه پشتیبانی عملیات عمدتاً دشمن را
درگیت کتده تا قتارگاه های فتح و نصت تالش اصلی بتای گتفتن ستپل و پیشتوی به سمت گاده
اهواز ا اتمشهت را به اگتا در آورند .متعاقباً پا از بترسیهای نهایی مقتر گتدید بهم)ظور تجزیه
دشمن و گلوگیتی از گابجایی و ممانعت از تمتکز قوای دشمن هت سه قتارگاه همزمان تهاگم
اود را آغاز نمای)د(گعفتی. 62 :2269 ،
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 -6مأموریت ،اهداف و محدوده عملیات قرارگاهها در عملیات
بیتالمقدس
مأموریت .نیتوهای مسلح گمهوری اسالمی ایتان متشکل از سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و نیتوی زمی)ی ارتش گمهوری اسالمی میموریت یافت)د تا در ساعت (س روز (ر در گ)وب
روداانه کتاه کور و غتب روداانه کارون تک نموده و ضمن انهدام نیتوهای موگود دشمن و
آزادسازی شهتهای اتمشهت و هویزه اا متز بینالمللی را تیمین نموده و از حمله مجدد احتمالی
به کشور گمهوری اسالمی ایتان گلوگیتی نمای)د.
اهداف تعیین شده برای این عملیات
 -2انهدام قوای دشمن و پایان دادن به حضور ارتش متجاوز بع ی در ستزمینهای استان
اوزستان و آزادسازی بیش از  0هزار کیلومتت متبع از ستزمینهای ایتان در گ)وب کشور؛
 -3اار نمودن شهتهای اهواز ،حمیدیه ،سوس)گتد از تیترس توپخانه دور بتد دشمن؛
 -2رسیدن قوای اسالم به متزهای بینالمللی و تتمیم متزهای گمهوری اسالمی ایتان؛
 -9آزادسازی گاده اهواز ا اتمشهت؛
 -0آزادسازی شهتهای اتمشهت ،هویزه ،م)طقه گفیت تا متز شلمچه و روداانه
اروند(عالیی. 32 :2267 ،
محدوده عملیات قرارگاهها
 -2قتارگاه قدس :بهع)وان میموریت پشتیبانی در م)طقه گ)وب اهواز ،از فارسیات ،کتاه
کور ،هویزه تا حاشیه هورالهویزه (م)طقه شمالی عملیات ؛
 -3قتارگاه فتح :در م)طقه میانی از فارسیات تا مسعودیه در گ)وب داراوین و در عمن
م)طقه نبتد یع)ی م)طقه آب گتفتگی ،ایستگاه آهو ،حسی)یه تا شمال ایستگاه نود در متحله اول و از
حسی)یه تا زید به اتف متز بینالمللی در متحله دوم؛
 -2قتارگاه نصت :در م)طقه گ)وبی شمال اتمشهت از مسعودیه ،سلمانیه تا بهم)شیت و اتمشهت
و در عمن م)طقه ایستگاه گتمدشت و تا متز شلمچه و شهت اتمشهت(گعفتی. 62 :2269 ،

 -7تشریح عملیات بیتالمقدس اکربالی3
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با ای)که رزم)دگان بهم)ظور گلوگیتی از آمادگی دشمن در م)طقه ،ستعت عمل قابل
مالحظه ای از اود نشان دادند ،اما بیم از هوشیاری و آمادگی دشمن همچ)ان به قوت اود باقی
بود .این هوشیاری در صورتی که به بتاتف شدن نقاب ضعف پداف)دی دشمن اصوصاً در م)طقه
روداانة کارون میانجامید ،عملیات را با مشکالت اساسی مواگه میکتد .این مساله در ک)ار عدم
اعتقاد بتادران ارتش به عبور از روداانه کارون میتوانست ابهامات گدیدی را در اصوص مانور
عملیات ایجاد ک)د .به همین م)ظور سپاه گهت رفع این نگتانی و احتمال هوشیاری دشمن نسبت به
عبور نیتوهای اودی از روداانة کارون با تیکید مجدد به عبور از روداانه بهع)وان تالش اصلی،
به عملیات زودرس در این محور توگه داشت و آن را از نظت دور نمیکتد .این اقدام باع

میشد

تا در صورت هوشیاری دشمن راهکار اصلی عملیات در م)طقه همچ)ان باز بماند .به هت تقدیت این
پیشبی)ی ت)ها یک احتمال کوچک بود که در صورت بنبست در عملیات ،میتوانست راهگشا
باشد .با این تفاصیل ،عملیات رزم)دگان اسالم در  00دقیقه بامداد روز 2272 /3/22با متز «یا علی
بن ابیطالب »در محورهای مختلف آغاز شد .شتح چگونگی پیشتفت عملیات در متاحل
مختلف به قتار زیت بود:
مرحلة اول عملیات :در ساعت  22دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشت ماه سال  2272با اعالم
رمز عملیات از سوی قتارگاه کتبال فتمان آغاز یورش به دشمن صادر شد .نیتوهای اودی در
تمام محورهای عملیات به مواضع نیتوهای عتاقی حملهور شدند .اولین ابت درگیتی از محور 9
قتارگاه فتح به قتارگاه کتبال رسید .تیپ  30کتبال در ساعت  00دقیقه بامداد درگیت شده بود .به
دنبال آن ابت درگیتی کلیه یگانها در محور شمال و غتب م)طقه عملیاتی اعالم شد .در محور
قتارگاه قدس(شمال کتاه نور به دلیل هوشیاری دشمن و وگود استحکامات متعدد ،پیشتوی
نیتوها از ستعت م)اسبی بتاوردار نبود و ت)ها تیپ بیتالمقدس و تیپ ثاراهلل موفن به عبور از
مواضع دشمن و تصتف ستپل در گ)وب روداانه کتاه نور شدند .نیتوهای دو یگان مزبور به
دلیل عدم پوشش گ)احین ،شدیداً تحت فشار دشمن قتار داشت)د .در محور قتارگاه فتح ،یگانهای
اودی ضمن عبور از روداانة کارون بهستعت اود را به گادا اهواز اتمشهت رسانده و به ایجاد
استحکامات پتداات)د .مسدود کتدن راه عبور یگانهای دشمن و ااتالل در سیستم نقل و انتقال
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ارتش عتاق در گادا اهواز اتمشهت از میموریتهای این قتارگاه بود که بهاوبی انجام شد .در
محور قتارگاه نصت ،یگانها به دلیل تیایت در حتکت نیتوها ،وگود باتالق در ک)ار گاده اهواز
اتمشهت و همچ)ین تمتکز دشمن در شمال اتمشهت ،موفن به تصتف اهداف مورد نظت اود و
الحاق با قتارگاه فتح نشدند .به همین دلیل الحاق کامل قتارگاه نصت با قتارگاه فتح و همچ)ین
تصتف اهداف متحلة اول قتارگاه قدس در دستور کار عملیات در شب دوم قتار گتفت که با
انجام آن تا حدودی اهداف مورد نظت تیمین شد؛ اما تا  96ساعت بعد ،بتای را)هها همچ)ین به
قوت اود باقی ماند ،تا ای)که ستانجام پا از  0روز درگیتی و گ)

و گتیز ،ستپل متصتفه از

کیلومتت  76تا کیلومتت  223گادا اهواز اتمشهت ت بیت و کلیه را)هها تتمیم شد .عملیات قتارگاه
قدس در شب دوم نیز ناموفن بود و نیتوها مجدداً به مواضع اولیة اود پا از شتوع عملیات
بازگشت)د.
مرحلة دوم عملیات :در این متحله ،آزادسازی شهت اتمشهت موقتاً از دستور کار عملیات
ح ف و تصمیم گتفته شد که قتارگاههای فتح و نصت بهم)ظور بستن عقبة یگانهای دشمن و ایجاد
سهولت در تصتف شهت اتمشهت از گاده به سمت اا متزی پیشتوی ک)د .قتارگاه قدس نیز
میموریت یافت تا بهصورت محدود بتای تصتف ستپل در گ)وب کتاه نور اقدام کتده و در
صورت موفقیت به گستتش آن بپتدازد .عملیات در ساعت  33:22روز  2272/3/27آغاز شد.
نیتوهای قتارگاه فتح در همان ساعات اولیه به گادا متزی رسیدند اما یگانهای قتارگاه نصت با
اندکی تیایت و تحمل فشارهای دشمن ،اود را به دژ متزی رسانده و با قتارگاه فتح الحاق کتدند.
دشمن با مشاهدا گهت و سمت پیشتوی رزم)دگان به سوی دژ متزی و نهایتاً بصته ،بت ست دو
راهی ستنوشت سازی قتار گتفت .در واقع دشمن تحت تیثیت تاکتیک ویژه عملیات ،مجبور به
اتخاذ یکی از دو تصمیم زیت بود:
 .2عقبنشی)ی از اتمشهت و نجات یگانهای اود؛
 .3پ یتش ریسک سقوب شلمچه و محاصتا ارتش اود در گ)وب.
فتماندهان ارتش عتاق راه اول را انتخاب کتدند و به لشکتهای  0و  7دستور عقبنشی)ی
دادند .این اقدام ارتش عتاق به دو م)ظور صورت گتفت:
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اول ای)که دو یگان فوقال کت از اطت محاصته و انهدام رهایی یاب)د و دوم ای)که زمی)ههای
الزم بتای تقویت هتچه بیشتت اطوب دفاعی بصته فتاهم شد .این عقبنشی)ی از ساعات اولیه روز
 26اردیبهشت آغاز شد که به علت تعجیل ،م)جت به اسارت تعدادی از نیتوهای عتاقی و بت گای
ماندن تعداد زیادی از تجهیزات و امکانات یگانهای مزبور گتدید .نیتوهای قتارگاه قدس
بالفاصله پا از عقبنشی)ی دشمن به تعقیب آنان پتداات)د و گادا اهواز اتمشهت (تا انتهای
گ)وب ستپل متصتفی در قتارگاه نصت و م)ااقی همچون گفیت ،پادگان حمید و هویزه را آزاد
کتدند.
مرحلة سوم عملیات :در این متحله قتارگاه نصت میموریت یافت تا حتکت اود را به
سمت اتمشهت آغاز ک)د .نیتوهای عملک))ده که متشکل از  9تیپ مستقل از سپاه و دو تیپ از
ارتش بودند در آاتین ساعات روز  2272 /3 / 23عملیات اود را آغاز کتدند .حضور پتحجم
نیتوهای دشمن در م)طقه و استگی ناشی از عملیاتهای پی در پی موگب شد تا نیتوهای اودی
در این متحله توفین چ) دانی بدست نیاورند و تکتار عملیات مزبور در فتدای آن شب نیز چ)دان
م مت ثمت نبود .بت همین اساس تصمیم گتفته شد تا بتای انجام عملیات نهایی از قتارگاه ،فتصت
بیشتتی به یگانها داده شود و از دو تیپ  22المهدی و امام سجاد فجت سپاه که به تازگی
وارد م)طقه شده بودند ،استفاده شود.
مرحلة چهارم عملیات :پا از استتاحت مختصت یگانها و نیز پیوستن قتارگاه فجت به
سازمان عمل ک))ده در متحله چهارم ،تصمیم گتفته شد تا قتارگاه نصت در امتداد متز به سمت
گ)وب حتکت ک)د و ضمن مسدود کتدن گاده شلمچه ،اود را به روداانه اروند (نهت ایّن
بتساند .قتارگاه فجت نیز در گ)اح میانی م)طقه میبایست در امتداد نهت عتایض به سمت اروند
هجوم بتده و این م)طقه را تصتف ک)د .قتارگاه فتح نیز مسسولیت عملیات در امتداد گادا اهواز
اتمشهت و آزادسازی اتمشهت را بت عهده داشت .این متحله از عملیات در ساعت  33:22موراه
 2272 /2 /2آغاز شد .قتارگاه نصت توانست گاده غتب اتمشهت را در شلمچه مسدود ک)د و
قتارگاه فجت نیز موفن شد ضمن تیمین «پل نو» نیتوهای اود را به ک)اره اروندرود بتساند؛ اما
قتارگاه فتح بدلیل هوشیاری و آمادگی فوقالعاده دشمن ،توفین چ)دانی در تصتف اهداف مورد
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نظت اود نداشت .دشمن بتای اتو نیتوهایش از محاصته ،در ااتاف «نهت عتایض» و «پل نو» و
از سمت غتب (شلمچه و شتق (اتمشهت پاتکهای شدیدی را آغاز کتد .ولی به دلیل مقاومت
یگان های مستقت در م)طقه با شکست مواگه شد .دشمن پا از این شکست ،نیتوهای اود را از
شمال شتقی اتمشهت به د اال شهت هدایت کتد تا بلکه با توان بیشتتی از شهت دفاع ک)د اما این
حتبه نیز کارساز نبود و نیتوهای عتاقی در اثت شکستهای پیاپی و عقبنشی)یهای افتبار ،به
کلی روحیة اود را از دست داده بودند و گتس)گی و تش)گی مانع از مقاومت هتچ)د مختصت آنها
بود .در این شتایا تبلیغات یگانهای اودی و دراواست از نیتوهای عتاقی بتای تسلیم شدن،
موگب شد تا آنها چاره را در تسلیم دیده و گتوه گتوه اود را به نیتوهای اسالم تسلیم ک))د.
ستانجام اتمشهت در ساعت  22روز  2272/2/2به تصتف نیتوهای اسالم در آمد و اا پداف)دی
م)اسبی از االئیه تا کوشک و شلمچه در حاشیه اطوب متزی و نیز حاشیه شمال اروندرود بتقتار
شد(درویشی. 2230/3/22 ،
 -8نتایج و بازتابهای سیاسی و نظامی عملیات بیتالمقدس
عملیات بیتالمقدس که در م)طقه گ)وب اهواز و اتمشهت انجام شد ،م)جت به آزادسازی
م)طقهای حدود به وسعت  7222کیلومتت متبع از گمله آزادسازی شهت اتمشهت ا هویزه ،گاده
اهواز ا اتمشهت و م)طقه گفیت و  262کیلومتت متز از اتمشهت تا شلمچه و کوشک ا االئیه تا
هورالهویزه گتدید .از دیگت نتای ،این عملیات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :کشته و زامی
شدن  27هزار نفت از دشمن 32 ،هزار نفت اسیت .لشکتهای  23،22 ،3 ،7 ،2زرهی 22 ،و  6پیاده و 0
مکانیزه ،متحمل اسارات فتاوانی شدند ،تیپهای مستقل  22زرهی 23 ،22 ،و  22نیتوی
مخصوص 32 ،22 ،3 ،گارد متزی 923 ،927 ،723 ،722 ،720 ،926 ،022 ،326 ،و  223پیاده بین
 02تا  222درصد م)هدم شدند و در نهایت تجهیزات و امکانات بتگای مانده از دشمن به حدی بود
که احصاء و شمارش دقین آنها میست نبود .فتح اتمشهت ،مهمتتین دستاورد عملیات بیتالمقدس،
نقطه عطف تاریخ گ)

هشتساله ایتان عتاق محسوب میشود .در این عملیات ،موفقیت

استتاتژی آزادسازی ستزمینهای اشغالی در گ)وب تیمین شد و بتتتی نظامی ایتان بت عتاق مورد
تائید کارش)اسان و تحلیلگتان مسائل نظامی قتار گتفت .اگتچه محافل ابتی دنیا کوشش کتدند
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تا شکستهای ارتش عتاق را تحت ع)وان و پوشش عقبنشی)ی عتاق به متزهای بینالمللی توگیه
ک))د اما باز هم این مساله موگب نادیده گتفتن بتتتی ایتان در گ)

نشد .این شکست در ک)ار

شکست های قبلی ارتش عتاق موگب انفعال نظامی فتماندهان و نیتوهای عتاق در گ)

شد و این

روحیه تا مدتها در میان آنان دیده میشد .ت)ها نقطه ضعف نیتوهای ایتان در این عملیات ،عدم
تعقیب دشمن پا از عقبنشی)ی لشکتهای  0و  7بود که به علت کمبود توان صورت نگتفت.
تیثیت نیتوهای انقالبی و متدمی در این پیتوزیها نشان داد که گمهوری اسالمی با اتکاء به
سازمانها و نهادهای گدیدالتیسیا بتآمده از روح انقالب اسالمی ،توانست کلیه حقوق اود را با
قدرت تیمین ک)د.
از سوی دیگت فتح اتمشهت زن

اطت را بتای کشورهای م)طقه به صدا درآورد و موگب

شد تا این کشورها به ستکتدگی آمتیکا مبادرت به تقویت مالی و نظامی عتاق کتده و آن را
بهع)وان پتچمدار مبارزه با انقالب اسالمی حفظ ک))د .در این شتایا ابعاد م)طقهای گ)
بیشتتی یافت و گ)

وسعت

وارد متحلة گدیدی شد که اتو از آن مستلزم تدابیت ویژهای بود .ل ا از

مهمتتین نتای ،عملیات بیتالمقدس میتوان به موارد زیت اشاره نمود:
 -2تغییت نگتش ها و باورهای گهانی نسبت به توانم)دی رزم)دگان اسالم و اثبات قابلیتهای
مبت)ی بت االقیتها و ابتکار نیتوهای
ایتانی؛
 -3شگفتی و حیتتزدگی محافل
و افکار گهانی از پتانسیل ایمان ،اصل
غافلگیتی و ستعت عمل رزم)دگان
اسالم بهع)وان رهیافتهای گدید دفاعی؛
 -2ایجاد نگتانی و وحشت در بین
حامیان م)طقهای و بینالمللی رژیم عتاق
که با کمکهای مالی و تسلیحاتی اود
به پیتوزی عتاق امیدوار بودند؛
 -9تغییت موازنة قدرت در
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گبهههای نبتد؛ بهاوریکه ابتکار عمل آف)دی در ااتیار رزم)دگان اسالم قتار گتفت؛
 -0افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بینالمللی؛ بهاوریکه مسئوالن سیاست اارگی،
ستافتازانه در محافل و مجامع بینالمللی از حقوق ملت مظلوم ایتان دفاع میکتدند؛
 -7واک)ش کشورها به بهانة تهدید ام)یت در الی،فارس و اظهار نگتانی از گستتش انقالب
اسالمی در صورت ت بیت نظام گمهوری اسالمی؛
 -6وادار کتدن سازمانهای م)طقهای و بینالمللی به موضعگیتی؛ بهویژه شورای ام)یت
سازمان ملل که سکوت اود را پا از چ)دین ماه از آغاز تجاوز عتاق شکست و اقدام به صدور
قطع)امه نمود؛
 -6شکست توان سیاسی و نظامی عتاق و تتدید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عتاق با
وگود حمایتهای مالی و سیاسی و نظامی گستتده؛
 -3ایجاد ستور و شادمانی یکپارچه در ملت ایتان و تقویت وحدت ملی و انگیزه دفاعی در
همه آحاد ملت و مسئوالن؛
 -22محدود شدن فعالیت گتوهک های ضد انقالب و ستون پ)جم در داال و ناامید شدن از
ادامه فعالیتها و احساس تتس از اشم و غتور دی)ی و ملی متدم(م)صوریالریجانی:2232 ،
. 202

 -11عملیات بیتالمقدس در نگاه رسانههای جهان
نگاهی به اابار و گزارشهای م)عکا شده از ابتگزاریها ،شبکههای مختلف تلویزیونی
مطبوعات معتبت گهان درباره عملیات بیتالمقدس و آزادسازی اتمشهت نشان میدهد که با وگود
نگاه گانبدارانه و گهتدار در ارسال اابار و ااالعات ،در این باره گملگی این رسانهها زبان
اعتتاف گشوده و با بهت و حیتت به شکست نیتوهای بع ی در این عملیات اذعان کتدهاند .مطلب
ذیل که با تالش روابا عمومی سازمان حفظ نشت آثار و ارزشهای دفاع مقدس سپاه پاسداران
تهیه شده نگاهی دارد به اابار و مواضع رسانههای گهان پا از آزادسازی اتمشهت .عملیات پیتوز
بیتالمقدس که م)جت به آزادسازی اتمشهت پا از  060روزگتدید ،ضتبه اساسی و
تعیین ک))دهای بت پیکت دشمن وارد ساات و تمامی معادالت ،و ذه)یتهایی را که در مورد
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توانایی و قابلیتهای نظامی ایتان وگود داشت ،تغییت داد .بسیاری از کارش)اسان نظامی تحلیلگتان
رسانههای اارگی ،در بتابت ستعت عمل و ویژگیهای عملیاتی نیتوهای ایتانی به ه)گام فتح
اتمشهت ،غافلگیت ،مبهوت و شگفتزده شدند .رادیو دولتی انگلیا که در شامگاه نهم اردیبهشت
 2272اعالم میکتد« :چ)انچه ایتانیان درصدد بازپا گتفتن اتمشهت بتآی)د ،سختتتین(گتدو
را بتای شکستن بتگزیدهاند ».ستانجام ناچار شد سکوت اود را بکش)د و ای گفتاری در روز
پ)جم اتداد ماه سال  72یع)ی دو روز پا از آزادسازی اتمشهت توسا رزم)دگان اسالم
حیتت زده اعالم ک)د :از زمانی که ابتنگاران غتبی از نیتوهای عتاقی در اتمشهت دیدن کتده و
از روحیه اوب آنها گزارش دادهاند ،بیش از سه یا چهار روز نمیگ رد که ناگهان همه شهت از
دست عتاقیها بیتون کشیده شد .در ساعت  22:00دقیقه بامداد چهارش)به ،چهارم اتداد 72
ابتگزاریهای بینالمللی ،در گزارشهایی که با ع)وان «بسیار مهم» از بغداد به ستاست گهان
مخابته کتد ،بتای نخستین بار ضمن است)اد به بیانیه نظامی بغداد اعالم داشت)د که عتاق تلویحاً به
شکست اود اعتتاف کتده است .به نوشته وزیت اارگه وقت گمهوری اسالمی ایتان ،ابتگزاری
رسمی عتاق _ آی.ان ،2.ای یک ااالعیه کوتاه ضمن آن که از اتمشهت با ع)وان (ب)در اتمشهت
نام بتد ،اعال م کتد :سخ)گوی ارتش عتاق اعالم کتده است ب)در اتمشهت را تتک کتده و تا
متزهای بینالمللی عقبنشی)ی کتدهاند .این ابتگزاری افزود که عقبنشی)ی نیتوهای عتاقی ،از
روز یکش)به اول اتداد  2272آغاز شده است .همین ااالعیه تلکا بینالمللی ابتگزاری عتاق،
عصت روز چهارم اتداد  2272بهصورت دیگتی از سوی رادیو صوت الجماهیت بغداد به ااالع
افکار عمومی عتاق رسانده شد« :یک سخ)گوی ارتش عتاق اعالم کتده است که نیتوهای
پیتوزم)د قادسیه صدام پا از آن که تمامی حملههای قوای دشمن م)حوس و نژادپتست فارس را
در م)اان الخفاگیه (سوس)گتد و االهواز (اهواز با اقتدار کامل دفع کتدند ،...صبح روز
 ، 2/2/2272( 39/0/2363در یک گابهگایی تحسین بتانگیز ،عقبنشی)ی تاکتیکی(! اود را از
گبهه معمته (اتمشهت با موفقیت کامل انجام دادهاند .این درست در شتایطی از رادیوی دولتی
بغداد پخش میشد که ابتگزاری آمتیکایی(یونایتدپتس در ساعت بیست و چهار و بیست و دو
دقیقه همان روز ،در گزارش ارسالی اود از بیتوت ،ستبازان عتاقی را در حال فتار توصیف کتده
و نوشت :ستبازان در حال فتار عتاق ،ستگتم گتیختن از اتمشهت و م)اان اشغالی هست)د .پا از
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پخش گزارشهای مست)د و ابتی و تصاویت تهیه شده از گبهه اتمشهت توسا رسانههای ایتان و
اارگی که در آنها شکست نیتوهای عتاقی در قالب صفوف هزاران نفته استا و انبوه ادوات و
تجهیزات م)هدم شده یا به غ)یمت درآمده دشمن ،به گویاتتین وگهی به نمایش درآمد ،دیگت حتی
کشورهای گ)وب الی،فارس نیز که همواره از صدام حمایت میکتدند ،اک)ون به واهی بودن
دعاوی حکام بغداد اذعان داشت)د .از اتف دیگت رژیم عتاق بتای فتیب افکار عمومی و ستپوش
گ اشتن بت شکستهای بیتالمقدس ،اقدام به اعطای مدال شجاعت ،نشان لیاقت و نشان رافدین به
تعدادی از فتماندهان اود کتد .رادیو دولتی صدای امتیکا پا از پ) ،شبانه روز سکوت و امت)اع
از انعکاس ابت فتح اتمشهت توسا نیتوهای ایتان ،ستانجام در گزارش ویژه هشتم اتداد ماه سال
 2272اود میگوید :با وگود مشکالت تدارکاتی ،ناآرامیهای ناشی از انقالب و کاهش تدریجی
قدرت عملیات نیتوهای هوایی ایتان ،ماشین نظامی ایتان به گونهای اعجابآور عمل کتد.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان درباره سقوب فتح اتمشهت مینویسد :سقوب اتمشهت یع)ی سقوب
آاتین و مهمتتین افتخار گ)گی عتاق که ایتانیها با بازپا گتفتن آن ،این بتگ بتنده را که
بهوسیله آن عتاق میکوشید ایتان را به پای میز م اکته بکشاند ،از دست بغداد ربودند .همچ)ین
وزیت امور اارگه آمتیکا« ،الکساندر هی

» رسماً در شورای امور ااورمیانه وزارت اارگهشان

میگوید :پیتوزیهای اایت ایتان در گ)

با عتاق بتای آمتیکا نگتان ک))ده است و م)افع غتب

اصوصاً آمتیکا را در م)طقه به اطت اندااته است(سامانه متمتکز سپاه تهتان بزرگ. 32/3/22 ،

تجزیه و تحلی) یافتههای تحقیق
سقوب اتمشهت و اسارت هزاران ستباز عتاقی را فقا میتوان یک شکست فاگعهآمیز دانست
و ارتش بع ی عتاق ،تحقیت ناشی از آن را نمیتواند فتاموش ک)د .ارتش عتاق ،اتمشهت را پا از
یک ماه گ)

شدید و تحمل تلفات س)گین به تصتف اود در آورد ،در حالی که ایتانیان ،پا از

یک حمله که کمتت از دو روز به اول انجامید ،آن را بازپا گتفت)د و این عمل ،افزون بت یک
ضتبهی استتاتژیک ،از نظت روانی ،ضتبة عظیمی به ارتش عتاق وارد کتد .این اعتتاف
فای)ش)التایمز یکی از معتبتتتین دستگاههای تبلیغاتی و مطبوعات غتب در زمان فتح اتمشهت
توسا رزم)دگان اسالم بود .اتمشهت ،که پا از  29روز مقاومت در بتابت دشمن در تاریخ  9آبان
 03سقوب کتده بود ،پا از  060روز اشغال ،در کمتت از  96ساعت آزاد و بهاور کامل از وگود
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نیتوهای ارتش عتاق پاکسازی شد.
عملیات بیتالمقدس بهع)وان نقطهی عطف و بتگستهتتین عملیات پداف)دی نیتوهای مسلح
گمهوری اسالمی ایتان در تاریخ نظامی هشت سال دفاع مقدس ثبت شده است ،زیتا پا از این
عملیات بود که متحلهی سوم گ)

آغاز شد و مقدمهای شد بتای پیگیتی راهبتد تعقیب متجاوز.

پاسخ سوال  :2عوامل و زمی)ههای موفقیت عملیات بیتالمقدس چه بود؟
بعضی از زمی)هها و عوامل موفقیت این عملیات ،از نظت تاکتیکی و عملیاتی ،به چ)د عملیات
پیش از عملیات بیتالمقدس بتمیگتدد .به این تتتیب که ابتدا عملیات ثامناالئمه انجام گتفت،
بعد عملیات اتینالقدس و سپا فتحالمبین که در نهایت م)جت به آزادسازی م)طقهی شمالی
اوزستان شد .مجموعة این سه عملیات اصلی و چ)د عملیات فتعی و انحتافی دیگت ،اقدامهایی
بود که با هدف تغییت کفة قدرت به نفع نیتوهای اودی و به ضتر دشمن انجام گتفت .سه عملیات
قبلی ،از نظت تاکتیکی و عملیاتی ،زمی)های را فتاهم کتد که بتوانیم در گبهه ،هم قدرت بیشتتی
نسبت به عتاق کسب ک)یم و هم روحیة نیتوهایمان را باالتت ببتیم .همچ)ین تجتبة بیشتتی به دست
بیاوریم و عتاق را در وضعیت نامساعدتتی قتار بدهیم تا در نهایت بتوانیم بت آن پیتوز شویم .عامل
مهم دیگت این بود که ارتش و سپاه بههمتاه نیتوهای داوالب بسیجی ،دوشادوش هم تحت
فتماندهی مشتتک ارتش و سپاه عمل کتدند .همچ)ین اتاحی بسیار اوب و ف)ی عملیات،
شجاعت رزم)دگان در تحمل سختیهای میدان گ)

و استگیناپ یتی آنها ،باع

شدند تا این

عملیات با موفقیت همتاه باشد .بهواقع توانایی فتماندهان در اتاحی ،اگتا و فتماندهی این عملیات،
از دیگت عوامل موفقیت هست)د؛ یع)ی عوامل تک)یکی در ک)ار تجتبه ،روحیه و انگیزهی باالی
عوامل انسانی از لحا استگیناپ یتی و اراده و در نهایت الطاف الهی باع

شد تا اتمشهت آزاد

شود.
پاسخ سسال دوم :اصوصیات بارز ف)ی اتاحی عملیات بیتالمقدس کدام)د؟
یک عامل در موفقیت این عملیات ،ستعت در اتحریزی و شتوع عملیات بود .عملیات
بیتالمقدس درست یک ماه بعد از عملیات فتحالمبین انجام شد .معموالً در گ)

ایتان و عتاق،

بین هت عملیات ،سه تا چهار ماه فاصله بود و این به یک روال متداول تبدیل شده بود .البته این
موضوع ،دالیل متعددی داشت .از گمله ای)که نیتوها اودشان را آماده و تجهیزات و استعداد الزم
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را تهیه ک))د و پای کار بیاورند ،زمین را ش)اسایی ک))د و اتحریزی ک))د .در گ)

 ،ابن

روشهای نظامی ،ابتدا توان دشمن س)جیده میشود ،بعد م)طقه از نظت گغتافیایی و امکان اقدام
نظامی ،مجدداً بترسی میشود و آنگاه راهکارهای مختلف مطتح و نسبت به یکدیگت س)جیده
می شوند و ستانجام یکی از راهکارها انتخاب و بتای آن تدارکات الزم دیده میشود .عامل دوم
موفقیت ،یع)ی عبور از روداانهی کارون بتای دستیابی به م)اان غتب این روداانه ،مسئلة اصلی
این عملیات بود که قبول این ریسک ،مسئولیت بزرگی محسوب میشد .مهمتت از آن ،اصل
غافلگیتی دشمن بود؛ بهاوریکه میتوان مهمتتین ویژگیهای عملیات آزادسازی اتمشهت را
در این سه عبارت االصه کتد:
الف ریسک فتماندهی ،ب اصل غافلگیتی دشمن و

ستعت نیتوهای عملک))ده.

معموالً بین هت عملیات با عملیات بعدی ،سه ماه تا چهار ماه فاصله بود .بهع)وان نمونه ،میان
عملیات ثامناالئمه تا عملیات اتینالقدس ،سه ماه فاصله بود .همچ)ین بین عملیات اتینالقدس و
عملیات فتح المبین سه ماه فاصله بود .ل ا ای)که بین هت عملیات با عملیات بعدی ،یک فاصلهی سه تا
چهار ماهه باشد ،بهصورت یک عادت بتای هت دو اتف درآمده بود؛ یع)ی دو اتف وقتی
عملیاتی می شد ،تقتیباً در این اامی)ان بودند که تا سه چهار ماه آی)ده از عملیات ابتی نیست؛ اما
در این عملیات ،ما تالش کتدیم تا عتاق را در یک غافلگیتی ستنوشتساز قتار بدهیم .عتاق
فکت میکتد بعد از عملیات فتحالمبین ،عملیات بعدی ایتان سه ماه یا چهار ماه دیگت شتوع
میشود ،اما ایتان در مدت زمانی کوتاهتت از آنچه عتاق بتآورد میکتد ،حمله را آغاز کتد.
ل ا بالفاصله بعد از عملیات فتحالمبین ،حتی به یگانها اگازه داده نشد که بتای رفع استگی
به متاصی بتوند .دستور این بود که بالفاصله به م)طقة بیتالمقدس در گ)وب اهواز نقل مکان
ک))د .در واقع یک مسافت سیصد کیلومتتی را از شمال اوزستان ،به گ)وب اوزستان آمدند .ل ا
ستعت در اگتای این عملیات ،چه از نظت تهیة پشتیبانی و چه از نظت اتحریزی ،یکی از عوامل
غافلگیتی عتاق بود .زمانی که ما حمله به عتاق را شتوع کتدیم ،عتاق فکت نمیکتد که ایتان با
این فاصلهی کوتاه توانسته باشد اودش را بتای عملیات بعدی آماده ک)د.
عامل دوم ،که ایلی در موفقیت این عملیات مسثت بود ،عبور از روداانهی کارون بود .در
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گ)

 ،عبور از روداانه ،با حالت گ)گی و رزمی ،عملیات بسیار مشکل ،پیچیده و اطتناکی

محسوب میشود ،چون بتاالف عبور عادی از پلها ،یگانهای نظامی باید با حالت رزمی از
روداانهای عبور ک)د که در آن اتف ساحلش ،دشمن حضور دارد .معموالً اینگونه عملیات با
ریسک توأم است .زمانی که یگانهای رزمی در حال عملیات عبور از روداانه هست)د ،یک
ریسک را پ یتفتهاند .چون در صورت وقوع گ)

 ،امکان و توان همزمان عبور و گ)گیدن وگود

ندارد ،زیتا ه)وز آرایش گ)گی ندارند .عالوه بت این ،وقتی هم که از پل رد شدند ،توان ،آمادگی
و آرایش الزم بتای گ)گیدن وگود ندارد .معموالً در این زمان ،دشمن سعی میک)د پل و نیتوهایی
را که در حال عبور از روداانه هست)د بالفاصله زیت آتش هوایی و زمی)ی قتار بدهد .ل ا عبور از
روداانه ،از لحا محاسبة زمان نزدیک شدن نیتوها به پل و عبور یگانها از پل ،بتحسب اول پل
و نوع یگان عبورک))ده بهلحا رزمی ،پیاده یا مکانیزه ،عملیات بسیار مشکلی است .با توگه به
ای)که در گ)

های قبلی ،تقتیباً چ)ین عملیاتی تجتبه نشده بود ،بتآورد ما این بود که عتاق فکت

نمیکتد ما بتوانیم از روداانة کارون عبور ک)یم.
یکی دیگت از عوامل تاکتیکی موفقیت این عملیات ،وسعت م)طقة عملیات در عتض روداانه
است که به آن اصطالحاً «ستپل» گفته میشود .مسلماً در عملیات عبور از روداانه ،نیتوها «به
ستون یک» از روداانه عبور نمیک))د ،بلکه محواهای را در آن سوی ساحل روداانه بتای عبور،
تصتف و تجدید سازمان و آرایش نیتوهای عملک))ده در نظت میگیتند .در عملیات بیتالمقدس،
محدودا عملیات روداانهی کارون یا بهاصطالح نظامی ،ستپل عملیات ،عتض چهلکیلومتتی
داشت؛ یع)ی در عتض چهل کیلومتت با زدن پ) ،پل و با کمک قاینهایی که از نیتوی دریایی
آورده شده بودند و همچ)ین «اتّادههایی» که بتای عبور و حملونقل بار و تجهیزات زرهی و
توپخانه در عتض چهل کیلومتت به ادمت گتفته شد ،نیتوهای ما از روداانه عبور کتدند .عتاق
در این زمان متحیت و ستگتدان شده بود که به کجای این عتض چهل کیلومتتی حمله ک)د .چون
به هت گوشه که حمله میکتد از یک گوشه دیگت ایتان به پیشتوی ادامه میداد .ل ا عتیض بودن
«ستپل» یکی از عوامل تاکتیکی موفقیت بود که در این اتح لحا شده بود و از نظت نظامی ،گزء
نکات بسیار بتگسته این عملیات است.
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پاسخ سسال سوم :ارزیابی مقایسة میان اهداف با نتای ،و دستاوردهای عملیات بیتالمقدس
چیست؟
ما دو نوع هدف در این عملیات داشتیم :اول ،اهداف راهبتدی و دوم ،اهداف تاکتیکی.
اهداف راهبتدی ایتان در عملیات بیتالمقدس ،آزادسازی اتمشهت و تهدید شتق بصته بود.
اهداف تاکتیکی هم در این عملیات عبارت بود از انهدام دشمن در م)اان اشغالی گ)وب غتب
اوزستان و آزادسازی این بخشها و وارد آوردن اسارت و تلفات به ماشین گ)گی دشمن در این
م)طقه .آزادسازی اتمشهت بهع)وان هدف راهبتدی این عملیات ،باع

ا) ی کتدن اهداف

راهبتدی عتاق در حمله به ایتان میشد .ابن اس)اد و مدارک و نیز گفتههای مقامات عتاقی ،عتاق
در حمله به ایتان سه هدف عمده را تعقیب میکتد :اول ،ستنگونی نظام گمهوری اسالمی ایتان.
دوم ،گداسازی اوزستان با استفاده از گزی)هی نظامی از اتین حمله به اوزستان و سومین اواسته
یا هدف عتاق در حمله به ایتان ،تجدید نظت در قتارداد  2360الجزایت ،ناظت به وضعیت متزب)دی
روی روداانة مشتتک اروند بود.
ما در قتارداد  2360و ابن تمام قوانین و حقوق بینالمللی حاکم بت روداانههای مشتتک ،با
عتاق به این توافن رسیدیم که «اا تالوگ» یا «ااالقعت» روداانة اروند ،متز مشتتک دو کشور
قتار گیتد؛ اما عتاق مدعی بود که این روداانه گزء آبهای داالی عتاق است .این ادعای عتاق
بتمیگشت به سالها قبل از این تاریخ و حتی بتمیگشت به دولت ع مانی که عتاق از دل آن
متولد شده بود .البته این ااتالف متزی توسا انگلستان بین دو کشور تشدید شد و قبل از اتو
از م)طقة غتب آسیا  ،این ااتالف را بین دو کشور تشدید کتد .رژیم بع

عتاق معتقد بود که

ساحل ایتان در روداانه ،متز دو کشور است؛ در حالی که این ادعا بتاالف م)طن متزب)دی
حاکم بت روداانههای مشتتک متزی است و ل ا ادعایی کامالً واهی و بیاساس بود ،ولی عتاق
روی ادعایش اصتار میکتد .عتاق بعد از انقالب اسالمی ،تصمیم به حمله به ایتان گتفت .یکی از
دالیل حمله این بود که در این قتارداد تجدیدنظت ایجاد ک)د و ایتان بپ یتد که تمامی این روداانه
متعلن به عتاق است .بتای ای)که این اواستهاش را محقن ک)د ،روی اتمشهت و آبادان دست
گ اشت؛ یع)ی درصدد بتآمد که بت کتانة شمالی اروند تسلا پیدا ک)د که اگت آنجا متعلن به عتاق
میشد ،ابیعتاً دیگت ایتان نمیتوانست ادعایی راگع به این روداانه داشته باشد ،چون ساحلی در
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این روداانه نداشت؛ اما با بازپا گیتی اتمشهت ،فتای)د ناکامی عتاق در دستیابی به اهدافش
کامل شد .در واقع عتاق تمام اهدافش را از دست داده بود .هم نتوانسته بود گمهوری اسالمی را
ستنگون ک)د ،هم نتوانسته بود اوزستان را از ایتان گدا ک)د ،چون قبالً با فتحالمبین و
اتین القدس ،اوزستان آزاد شده بود و هم ساحل شمالی اروند را از دست داده بود و در این
هدف هم ناکام مانده بود .ل ا تمامی اهداف عتاق در حمله به ایتان ،نقش بت آب شده بود.
در واقع بازپاگیتی اتمشهت مجموعة اهداف عتاق را در حمله به ایتان نقش بت آب کتد.
ضم)اً نشانده)دا این بود که حکومت گمهوری اسالمی ایتان نه ت)ها یک حکومت متزلزل و
بی ثبات و ناتوان نیست ،بلکه توانسته است دشمن اود را از بخش عظیمی از م)اان اشغالی اود
بیتون ک)د .نه ت)ها ستنگون نشده ،بلکه محکمتت ست گای اودش نشسته و ضم)اً قوای نظامی ایتان
از آ ن حالت تدافعی کامالً آزاد شدند و توانست)د نیتوهای عتاقی را بیتون بتان)د و کفة قدرت
نظامی به نفع ایتان س)گین شده بود؛ اما در پاسخ به این سسال که چقدر از اهداف این عملیات
محقن شد ،باید بگویم بخش اعظم اهداف راهبتدی ،که همانا آزادسازی اتمشهت بود ،محقن شد
و همچ)ین تمامی اهداف تاکتیکی نیز در این عملیات محقن شد.

نتیجهگیری
در بترسی و نتیجهگیتی به عمل آمده در این مقاله نشان میدهد که در دوران گ)
هشتساله نبتدی عظیمتت ،وسیعتت ،مهمتت و ماندگارتت از عملیات بیتالمقدس وگود ندارد.
بیشتتین تعداد استای دشمن و باالتتین رقم غ)ایم گ)گی در این عملیات به دست آمده است.
عمینتتین پیشتویها در این نبتد انجام شد ،بهگونهای که از شتق م)طقه عملیاتی با عبور از
کارون 26 ،کیلومتت پیشتوی در متکز ثقل قوای دشمن انجام و رزم)دگان اسالم اود را به متز
بینالمللی رساندند و از سمت اهواز نیز حدود  232کیلومتت تا اتمشهت و اروندرود ،م)طقه بزرگی
به تصتف قوای اسالم درآمد .در سال دوم گ)

 ،صدام و مسئولین ارتش بع ی عتاق در همه

سطوح از ظهور یک قدرت گدید در قابلیتهای رزمی گمهوری اسالمی ایتان ،غافلگیت شدند.
آنها نتوانست)د درک ک))د که این قدرت گدید نظامی ،چگونه در ایتان به وگود آمد .آنها مشاهده
میکتدند که توان ارتش گمهوری اسالمی ،تفاوتی نکتده است .بت تجهیزات ،گ)
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یگان های آنها چیزی اضافه نشده است ولی در عین حال تتکیب گدیدی از توانم)دیهای نظامی
در قدرت رزمی ایتان پدید آمده است .این قدرت گدید حضور نیتوهای داوالبانه متدمی در
گبهههای گ)

بود که با نگتش امام امی)ی به موضوع دفاع و بتداشتهای ایشان از مکتب

دفاعی اسالم ،پدید آمده بود .داوالبان بسیجی با کمک پاسداران آموزش دیده در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی سازماندهی شدند و حجم عظیمی از یگانهای رزمی گدید را به وگود آوردند که
با انگیزه الهی و با تمام قوا در ک)ار ارتش گمهوری اسالمی ایتان در بتابت دشمن میگ)گیدند .از
سوی دیگت سازمان گهاد سازندگی بهع)وان یک قدرت بزرگ پشتیبانی و مه)دسی ،توانست)د دهها
گتدان عملیاتی را شکل ده)د که پابهپای رزم)دگان اا مقدم ،امکان مقاومت در بتابت دشمن را
فتاهم آورند.
مطالعه این حماسهها و ای ارگتیهای تاریخی رزم)دگان ایتان ،اعم از نیتوهای سپاه ،بسی،،
ارتش و گهاد سازندگی ،ما را به این حقیقت هتچه بیشتت ره)مون میسازد که این غیور متدان از
همان ابتدای پیتوزی گمهوری اسالمی ایتان در مسیت ارتقاء فته)

ناب اسالمی-ایتانی پیشقدم

بودهاند و در گبهه حن علیه باال و در  6سال دفاع مقدس از گانمایه گ اشتهاند .البته در این مسیت
و بهاصوص عملیات بیت المقدس ،نقش فتماندهان سپاه و ارتش بسیار حائز اهمیت بوده است .در
مجموع ،حضور فعال و30روزه رزم)دگان در اگتای آف)دهای مکتر و متقابل و تحمل دلیتانه
پاتکهای س)گین و متعدد دشمن و دفع آنها نشانده)ده قصد قطعی و اراده استوار آنان بتای
کسب پیتوزی ،تیمین هدفها و بهویژه آزادسازی اتمشهت بوده است و نمونهای از تالشهای
استگیناپ یت آنان در نبتد علیه متجاوز به شمار میآید .در پایان میتوان به پیام حضتت امام
امی)ی در اصوص آزادی اتمشهت اشاره نمود که ایشان فتمودند« :با تشکت از تلگتافاتی که
در فتح اتمشهت به ای)جانب شده است ،سپاس بیحد بت اداوند قادر که کشور اسالمی و
رزم)دگان متعهد و فداکار آن را مورد ع)ایت و حمایت اویش قتار داد و نصت بزرگ اود را
نصیب ما فتمود .ای)جانب با یقین به آنکه (ما ال)صت اال من ع)داهلل از فتزندان اسالم و قوای
سلحشور مسلح که دست قدرت حن از آستین آنان بیتون آمده و کشور بقیهاهلل االعظم ارواح)ا
لمقدمه الفدا را از چ)

گتگان آدماوار که آلتهایی در دست ابتقدرتان ،اصوصاً آمتیکای
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گهان اوار هست)د ،بیتون آورد و ندای اهللاکبت را در اتمشهت عزیز ا)ینانداز کتد و پتچم ال اله
اال اهلل را بت فتاز آن شهت اتم که به دست گ)ایتکاران غتب به اون کشیده و اونینشهت نام
گتفت به اهتزاز در آورد ،تشکت میک)م و آنان فوق تشکت ام ال من هست)د .آنان به یقین مورد
تقدیت ناگی بشتیت و بتپاک))ده عدل الهی در ستاست گیتی روحی لتتاب مقدمه الفدا میباش)د.
آنان به آرم «مارمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی» مفتختند .مبارک باد و هزاران بار مبارک باد بت شما
عزیزان و نور چشمان اسالم این فتح و نصت عظیم که با توفین الهی و ضایعات کم و غ)ایم بیپایان
و هزاران اسیت گمتاه و مقتولین و آسیب دیدگان بدبخت که با فتیب و فشار صدام تکتیتی ،این ابت
گ)ایتکار دهت به تباهی کشیده شدند ،ستافتازانه بتای اسالم و میهن عزیز افتخار ابدی هدیه آوردید
و مبارک باد بت فتماندهان قدرتم)د که فتماندهان چ)ان فداکارانی هست)د که ستاره دراش)ده
پیتوزی آنان بت تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی اواهد کتد و مبارک باد بت ملت عظیمالشین
ایتان اینچ)ین فتزندان سلحشور گانبتکفی که نام کشورشان را گاویدان کتدند و مبارک باد بت
اسالم بزرگ این متابعانی که در دو گبهه گ)

با دشمن باا)ی و دشمن ظاهتی پیتوزم)دانه و

ستافتاز امتحان اویش را دادهاند و بتای اسالم ستافتازی آفتیدند و هان ،ای فتزندان قتآن کتیم
و نیتوهای ارتشی ،سپاهی ،بسیجی ،ژاندارمتی ،شهتبانی و کمیتهها و عشایت و نیتوهای متدمی
داوالب و ملت عزیز ،هوشیار باشید که پیتوزی هتچ)د عظیم و حیتتانگیز است ،شما را از یاد
اداوند که نصت و فتح در دست اوست غافل نک)د و غتور فتح شما را به اود گلب نک)د که این
افتخار بزرگ و دامی اطتناک است که با وسوسه شیطان به ستاغ آدم میآید و بتای اوالد آدم
تباهی میآورد و من با آنکه به همه شما اامی)ان تعهد به اسالم دارم ،از ت کتی که بتای مسم)ان
نفع دارد ،باید غفلت نک)م .چ)انچه از نصیحت به حکومتهای همجوار و م)طقه دریﻎ ندارم و آنان
میدان)د ،امتوز با فتح اتمشهت مظلوم ،دولت و ملت پیتوزم)د ما از موضع قدرت سخن میگوید و
من به پیتوی از آنان به شما اامی)ان میدهم که اگت از اااعت بیچون و چتای آمتیکا و بستگان
آن دست بتدارید و با ما به حکم اسالم و قتآنکتیم رفتار ک)ید ،از ما گز ایت و پشتیبانی نخواهید
دید و شما بدانید آنقدر که ابتقدرتها از صدام ،این نوکت چشم و گوش بسته ،پشتیبانی کتدند از
شماها که قدرتهای کوچک و حکومتهای ضعیف هستید ،پشتیبانی نمیک))د و شما عاقبت این
گ)ایتکار و همقطار گ)ایتکارش شاه مخلوع را به عیان دیدهاید .قدرتهای بزرگ پیش از آنکه
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از شما استفاده نمای)د ،از شما اتفداری نمیک))د و شما را بتای م)افع اویش به هالکت میکش)د
و من نصیحت بتادرانه به شما میک)م که کاری نک)ید که قتآن کتیم بتای بتاورد با شما تکلیف
نماید با حکم ادا با شما رفتار ک)یم و یقین بدانید که ام ال حس)ی مبارک مصتی و حسین اردنی و
دیگت گ)ایتکاران آنان بتای شما نفعی ندارد و دین و دنیای شما را تباه میک))د .اگت با نشستهای
اود بخواهید اتح کمپ دیوید یا فهد را که متدهاند ،زنده ک)ید که اطت بزرگی بتای کشورهای
اسالمی بهاصوص حتمین شتیفین میدانیم؛اسالم به ما اگازه سکوت نمیدهد و ای)جانب در
پیشگاه مقدس اداوند تکلیف الهی اود را ادا نمودم .اک)ون دست تضتع و دعا بهسوی االن یکتا
بل)د کتده و به قوای مسلح اسالم و فداکاران قتآن کتیم و میهن عزیز ایتان دعا میک)م و سالمت
و سعادت و پیتوزی آنان را اواستار هستم .سالم و درود بیپایان بت فتماندهان قوای مسلح و
رزم)دگان فداکار و بت ملت دلیت ایتان عزیز و ستشار از شادی ما»« .والسالم علی عباد اهلل
الصالحین»(امامامی)ی. 2263 ،
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