بررسی و تحلیل سلسله عملیاتهای هشت سال دفاع مقدس
تجزیه و تحلیل عملیات کربالی9

عباس رضایی

1

چکیده
تحقیق حاضر به تجزیه و تحلیل عملیات کربالی9پرداختهه و ده آن بررسهی ایه عملیهات اسه  .روش
تحقیق؛ توصیفی -تاریخی و جامعه مورد مطالعه ،فرمان دان شرک کنن ه در عملیات کهربالی 9مهیباشه .
ابزارجمعآوری اطّالعات در ای تحقیق ،مصاحبه با صاحبنظران و دمچنی موارد من رج در اسناد و م ارک
معتبر و علمی در ارتباط با موضوع تحقیق میباش  .محقهق ا طریهق مطالعهات کتابخانههای و مصهاحبه بها
صاحبنظران و حتی با عزیم به منطقه عملیاتی کربالی 9و با بررسی جنبهدای تهاکتییی مهی منطقهه،
اطالعات ال م را اخذ و مورد استفاده قرار داده اس .بر اساس یافتهدای ای تحقیق ،اد ا ای عملیهات؛ بهه
دس آوردن ابتیار عمل در دو منطقه عملیاتی کربالی 8و کربالی ،9غافلگیر نمودن دشم در مراحل اولیه
عملیات ،جلوگیری ا تمرکز نیرودای دشم در جبههی میانی در منطقه عملیاتی کربالی ،8تصر پاسهگاه
بابادادی و ارتفاع رضا 4در منطقه قصرشیری اس .
کلید واژه :عملیات کربالی ،8عملیات کربالی،9تک مح ود

مقدمه
پس ا گذش یک سال ا جنگ تحمیلی ،ر من گان اسالم با تهالش یهادی موفهق شه ن ماشهی جنگهی
دشم را در طول جبههدای جنگ متوقف نماین که در نتیجه دشهم بهه نااهار در سراسهر منطقهه نبهرد
می گیر ش ه و خط پ افن ی را در منطقه تشییل داد .نیرودای مسلح جمهوری اسالمی ایران بها کمهک و
پشتیبانی نیرودای مردمی توانستن عالوه بر س پیشروی دشم  ،در مناطقی ا جبههدای نبهرد تهکدهای
مح ودی را اجرا کنن و در بعضی موارد تلفات و ضایعاتی را به دشهم وارد آورنه و یها ایه کهه وضهعی
بهتری برای ایجاد خط پ افن ی فرادم نماین .

 . 1کارشناس ارش م یری امور دفاعی و م رس دانشگاه فرمان دی و ستادآجا
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عملیات قادر ،کربالی ،6کربالی  ،7عملیات دای سری نصر....... ،وکربالی 9ا جمله عملیاتدایی اسه کهه
ارتش جمهوری اسالمی ایران مستقالً انجام داده اس  .اجرای عملیات کربالی 9بهه منظهور حفهم آمهادگی
ر می بوده و نیرودا را ا حال رخوت و م اوم کار پ افن ی خارج کرده و باعه گهرم نگهه داشهت تنهور
جنگ ش ه و به دشم میفهمان که ایران در با پسگیری سر می دای اشغالی خهود قهاطع و ثابه قه م
میباش  .نیته دیگر ای که عراق فیر نین ایران ا ادامه رون جنگ خسته ش ه و یا توان جنگی مها ضهعیف
ش ه اس  .ا طر دیگر بر اساس ت ابیر اتخاذ ش ه ،ارتهش و سههاه مهیبایسهتی عملیهاتدهایی را مسهتقالً
طراحی و اجراء نماین  .لذا ای عملیات با اد ا خاصی در منطقه سرپلذداب – قصرشیری توسط لشهیر
 81ردی نیروی مینی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام گرف .
تشریح و بیان مسئله
ارتفاعات  ،654آدنگران و بیشگان در منطقه عمومی سرپلذداب قرار دارن کهه بهه اسهتناد قهرارداد 1975
الجزایر ،خطالراس جغرافیایی ای ارتفاعات ،مر مشترک ایران و عراق را تشییل میدد  .دم مان با ادامهه
عملیات کربالی 8در منطقه جنوب ،نیروی مینهی ارتهش عملیهات کهربالی 9را در منطقهه شهمال شهرقی
قصرشیری در ارتفاع قراویز آغا کرد .ای عملیات توسط لشیر 81ردی به اجرا درآم که بهی  44تها 64
درص نیرودای بع عراق داار تلفات و خسارات ش ن  .شمار کشتهدها و مجرودهان دشهم بهه 0544ته
رسی  .تع اد دش دستگاه تانک ،دف انبار مهمات و  55دستگاه خودروی آنهها نیهز منهه م شه  .در ایه
عملیات ا نیرودای خودی بیش ا  504ت خمی و  05ت شهی شه ن  .در جریهان ایه نبرددها کهه در
منطقهای کودستانی جریان داش  ،طی نخستی رو عملیات ،گرداندای 5و 4ا تیپ کمان ویی لشهیر 01
سهاه دوم عراق به میزان  84درص آسیب دی ن  .مسئله تحقیق ای اس که:
 -1تاکنون در خصوص اجرای ای عملیات دیچگونه تحقیقی انجام نگرفته و حماسه آفرینیدای ر منه گان
در ای عملیات ناشناخته مان ه اس .
 -0اطالعات دقیقی ا اگونگی طراحی و اجرای آن در دس نیس .
 -5ثب و ضبط وقایع ،حوادث ،اسناد و م ارک و نگارش تاریخی ای حماسه تاریخی
 -4تجزیه و تحلیل مسائل تاکتییی ای عملیات
 -5بهرهبرداری آمو شی ا ای عملیات
اهمیت و ضرورت تحقیق
عملیات کربالی 9در ساع  4144بام اد  04فروردی  1566با رمز یها مهه یجع ا ادرکنهی شهروع شه و
بایستی به ای مورد توجه کرد که عملیات آفن ی ؛ تح عنوان کهربال 8دو رو قبهل یعنهی  18فهروردی -
 1566در جبههی میانی و در شرق بصره توسط یگاندای سهاه پاس اران انقالب اسالمی آغها شه ه بهود .ا
آنجا که عملیات کربالی 8ا نظر موقعی و کسب ابتیار عمل توسط ر من گان اسالم بسهیار حهائز ادمیه
بود ،بنابرای ضروری بود که تمام تالشدا در راستای رسی ن به اد ا آن بهه عمهل آیه  .لهذا بهرای عه م
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تمرکز نیروی دشم در ای جبهه و به ستوه آوردن آن ،درجبههدای دیگر نیز عملیاتدای مشابه بهه اجهرا
در آم تا دشم نتوان تمرکز نیروی ال م را در جبههی مورد نظر جکربالی8ا داشته باش  .به دمی دلیهل،
عملیات کربالی 9در منطقه غرب توسط یگاندای لشیر  81ردی اجرا ش  .با وجودی کهه ایه عملیهات،
یک تک مح ود آفن ی بود ،اما دستاورددای خوبی داش و توانس به اد مورد نظهر فرمانه دان دسه
یاب  .بنا بر ای با توجه به مسائل فوق عملیات کهربالی 9دارای ادمیه فهوقالعهادهای مهیباشه کهه بهرای
مشخص نمودن اد ا و ثب دستاورددای آن نیا به تحقیق بیشتری دارد.
با توجه به فرمایشات ردبر فقی انقالب جرها که فرمودن « :ا دمه نگارن گان حوادث جنهگ و دمهه کسهانی
که توان انجام وظیفه در ای مهم را دارن درخواس میکنم ا ثب و ضبط ای دوران غفل نیننه و ایه
گنجینه را برای آین گان به ودیعه بگذارن » ،تیلیف ما را در ای تحقیق دو ان ان میشود .منطقه عملیاتی
کربالی 9با وجود ارتفاعاتی دمچون آدنگران و ارتفهاع  540و بهه عله داشهت دیه و تیهر عهالی بهر روی
محوردای سرپلذداب – قصرشیری – خسروی و دمچنی کنترل دقیهق روی مهی دهای منطقهه ا نظهر
نظامی بسیار حساس و حائز ادمی اس  .در ابت ای تجاو عراق ،تصر ای منطقه ییی ا اد ا نیرودهای
بعثی و استقرار نیرو و ایجاد موانع س کنن ه بر روی آن بود .عملیات کربالی 9پس ا اجرای شناسایی دقیق
ا مواضع و موانع دشم به منظور تصر ای عوارض طرحریزی و اجرا ش  .ای تحقیق به منظوردهای یهر
ضرورت دارد:
 -1ثب وقایع دفاع مق س
 -0نق و بررسی مسائل تاکتییی مربوط به اجرای عملیات
 -5گردآوری اسناد و م ارک مربوط به عملیات
 -4استفاده ا تجربیات نظامی پیشیسوتان دش سال دفهاع مقه س و بیهارگیری آنهها در آمهادگی ر مهی
یگاندای نیروی مینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
اهداف تحقیق

 -1تعیی

مان و میان اجرای عملیات کربالی9

 -0تبیی اد ا عملیات کربالی9
 -5تبیی اگونگی طرحریزی عملیات کربالی9
 -4تبیی اگونگی سا مان برای ر م عملیات کربالی9
 -5تبیی اگونگی نیات تاکتییی عملیات کربالی9
 -6تبیی دس آورددای عملیات کربالی9
 -7تعیی میزان تلفات و ضایعات نیرودای خودی و دشم در عملیات کربالی9
سئواالت تحقیق

 -1مان و میان اجرای عملیات کربالی 9اگونه بوده اس ؟
 -0اد ا عملیات کربالی 9ک ام دا بوده ان ؟
 -5طرحریزی عملیات کربالی 9اگونه بوده اس ؟
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-4
-5
-6
-7

سا مان برای ر م عملیات کربالی 9اگونه بوده اس ؟
نیات تاکتییی عملیات کربالی 9اگونه بوده اس ؟
دس آورددای عملیات کربالی 9اه بوده اس ؟
میزان تلفات و ضایعات عملیات کربالی 9اگونه بوده اس ؟

فرضیه
در ای تحقیق به دلیل ای که محقق به دنبال پاسخگویی به سئواالت و دستیابی به اد ا به صورت کیفهی
میباش  ،لذا فرضیه ارئه نمیگردد.
نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر با استفاده ا مطالعه منابع به دس آم ه ،به تشریح عملیات کربالی 9پرداختهه و ا نتهای آن
برای مطالعات دفاع مق س استفاده میشود .لذا ای تحقیق ا نوع کاربردی میباش .
روش تحقیق توصیفی – تاریخی اس  .در اینجا محقق در آنچه را که دسه  ،به ون دخهل و تصهر مهورد
تحلیل قرار داده اس  .تاریخ ،یک روی اد یا مجموعهای ا روی اددای گذشته اس  .بنابرای تجزیه و تحلیهل
تاریخی روشی اس برای کشف آنچه در گذشته اتفاق افتاده اس  .البته با مراجعه به سهوابق و پرونه هدهای
موجود در تحقیق کیفی تجزیه و تحلیل تاریخی ا آن جه مفیه واقهع مهیشهود کهه مهیتهوان پهیش ا
مصاحبه یا مشاد ه مشارکتی مینه را تهیه کرد یا سنگ یر بنای تحقیق را بر می گذاش .
ادبیات تحقیق

با توجه به ای که بررسی یک واقعه ب ون در نظر گرفت حوادث قبل و بع ا آن نمیتوان کامل باش  ،لذا با
توجه به مادی خاص عملیات نظامی ،در ای قسم حوادث و روی اددای دو رو قبل ا عملیات بر اسهاس
اسناد منتشره قرارگاهدای عملیاتی و با تاب سیاسی و نظامی در رسانهدا تنظیم گردی ه اس .
ماموریت لشکر 18زرهی در ادامه عملیات

لشیر 81ردی مأموری دارد؛ ضم پ افن ا مناطق واگذاری در سهاع  04 4144فهروردی  1566تهک
نموده ،ارتفاعات  654و  540را تصر  ،خط رع را تأمی و بنا به دستور تک را به داخل خاک عراق ادامهه
دد .
رمز عملیات
یا مه ی ادرکنی جع ا

تاریخ و زمان عملیات
 4144بام اد بیستم فروردی ماه  1566رو پن شنبه در طلیعه والدت با سعادت حضرت قائم جعه ا .جسهن
شماره 0: 01-6ا
حوادث و رویدادهای  81فروردین8611
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الف) منطقه جنوب
در بام اد رو  18فروردی  1566عملیات کربالی 8با رمز مق س یا صهاحبالزمهانجع ا در منطقهه عمهومی
شرق بصره جشلمچها آغا و با پیشروی نیرودای خودی در غرب کانال مادی به طر کانهال وجهی منهاطق
ج ی ی آ اد گردی  .در ای عملیات به تیپدای  146 ،418 ،417و  65دشم تلفات و ضهایعات سهنگینی
وارد آم و ح ود  0544نفر کشته و خمی و  74نفر اسیر ش ن  .ای عملیات با د تصر کانهال وجهی
و عبور ا آن انجام ش  .عملیات کربال 8با شرک یگهاندهایی ا ر منه گان سههاه پاسه اران بها فرمانه دی
قرارگاه دای کربال و ق س آغا ش  .در گزارش واح اطالعات و عملیات سهاه آمه ه اسه  :در ایه عملیهات
دشم غافلگیر ش و در ساعات اولیه توان دیچگونه عیسالعملی را ن اش  .اجرای عملیاتدهای متعه د در
منطقه شرق بص ره فرص با سا ی را ا دشم گرفته و با آغا عملیات کربالی 8کلیه احتیاطدا و یگاندای
مانوری دشم که در خارج ا منطقه ی عملیاتی در حال با سا ی بودن  ،به منطقه گسیل ش ن که نشان ا
غافلگیری دشم در ای عملیات بود .ج رو شمار جنگ سهاه47:ا
با منطقه غرب
تبادل آتش در منطقه ی عملیاتی مهران و پایگاه شهی طادری ادامه داش و بر اثر آن ان سنگر اجتماعی
و انفرادی دشم منه م گردی  .در ساع  1144تع ادی ا افراد مهن سهی دشهم در منطقهه سهومار در
حال کشی ن سیمخاردار مشاد ه ش ن  .دمچنی در ساع  1044یک ستون خودرویی دشهم مرکهب ا
 51دستگاه ایفا 18 ،دستگاه جیپ ،سه دستگاه مینیبوس ،سه دستگاه آمبوالنس ،دو دستگاه اتوبهوس ،سهه
دستگاه تریلر حامل بار و دف دستگاه کمهرسی ا سم سومار به طهر منه لی و در سهاع  1654یهک
ستون خودرویی دشم مرکب ا  45دستگاه ا انواع خودرودای ارخ ار ،تانک و نفربر ا طر خانقی بهه
طر نف شهر و در ساع  0145نیز یک ستون خودرویی دشم مرکهب ا  14دسهتگاه ایفها در منطقههی
شمال سومار در حال حرک مشاد ه گردی ه .دشم با استفاده ا گلولهدای فسفری در ارتفاعات آدنگهران
1
در منطقهی قصرشیری اق ام به ثب تیر نموده اس  .ج سن شماره 4ا
حوادث و رویدادهای  89فروردین 8611
الف) منطقه جنوب

مرحله دوم عملیات کربالی 8با ت ابیر ج ی انجام ش  .د ا مرحلهی دوم ،دمهان اده ا مرحلههی اول
بود ،برای مبنا که لشیر  55میبایس با عبور ا لشیر  05مج داً اد ا خود و اد ا لشیر  05را تصهر
میکرد و لشیر  14نیز به تیمیل اد ا مرحلهی اول خود میپرداخ  .به لشیر  07نیز ابالغ ش ه بهود کهه
در صورت موفقی لشیر  14ا آن عبور کن و پیش برود ،اما در صورت توقف حرک لشیر  ،14به تیمیهل
اد ا مرحلهی اول خود میپرداخ  .ب ی ترتیب مرحلهی دوم عملیات کربالی 8در شهب دوم آغها شه .
لشیر  55ای بار اه در تصر د و اه در کار مهن سی موفق بود .دشم دوباره به نیرودای ای لشهیر
1پرون هی 1566/1/18 – 51/6/5-0
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پاتک کرد و در پاتک دوم که در ساع  14تا  11صبح آغا ش  ،نیرودهای لشهیر  55نااهار عقهب نشهینی
کردن  ،لذا در ای مرحله نیز جناح اپ عملیات تامی نش  .لشیر  14نیز با یک گردان وارد عمل ش ولهی
تا صبح به سبب درگیری با نیرودای دشم که در مسیر بودن  ،موفق به تصر د مورد نظر جخهط بهما
نگردی  .صبح عملیات ،لشیر  07ماموری ادامهی کار و تصر ای د را عه هدار شه  .در سهاع 4744
صبح به فرمان ه لشیر 07ابالغ ش کهه طبهق تصهمیمات قبلهی ،کهار نهاقص لشهیر 14را تیمیهل کنه  .در
ساع  1445اولی گردان ای لشیر به خط رسی  ،اما در ای دنگام پاتکدای دشم ا دو محور شروع ش
و نیرودای لشیر 07به جای اجرای ماموری تعیی ش ه ،ناگزیر به دفع پاتکدا پرداختن و تا غهروب شهش
پاتک را خنثی کردن  .ب ی ترتیب در ای مرحله تغییری در وضعی داده نش و پیشروی صهورت نگرفه ،
یرا نیروی به کار گرفته ش ه ،صر خنثی کردن اق امات دشم ش  .بهطور کلی در ای عملیهات ،دشهم
 14بار پاتک کرد و  0544ت ا نیرودایش کشته و خمی ش ن و جمعی ا آنان نیز به اسارت درآم ن  .در
بی اسیران ای عملیات ،سردنگدوم ایاد احم فرمان هی ییهی ا گهرداندهای تیهپ  09دیه ه مهیشه .
دمچنی در جریان ای عملیات که با آتش پر حجم و دقیق نیرودای اسالم انجام گرف یک گردان ا تیهپ
 07میانیزه و باقیمان هی تیپدای  117 ،146و  09عراق به میزان  %144منه م ش ن  .بقایای تیهپ 401
پیاده و تیپ  0کمان ویی ستاد کل ارتش عراق نیز به میزان  %54نابود ش ن  .دمچنی تیپدای  45و 408
پیادهی دشم که پس ا شیس دای متع د قبلی مج داً با سا ی و به منطقهی عملیاتی اعزام ش ه بودن ،
به میزان  54تا  %64منه م ش ن و شمار بسیاری ا نیرودای آن کشته یها خمهی شه ن و یها بهه اسهارت
درآم ن .جرو شمار جنگ  ،جل 47:085ا
ب) منطقهی غرب

امرو ج 19فروردی ا ح ود  544نفر ا افراد دشم در منطقهی ب ره در حهال تجمهع مشهاد ه و ا سهاع
 1544الی 1654نیز تع اد  16دستگاه خودروی دشم ا سم قصرشیری به طر ارتفاعهات آدنگهران و
در ساع  0154یک ستون خودرویی دشم به اسهتع اد  54دسهتگاه ا نفه شههر بهه طهر منه لی در
حرک بودن .ج گزارش نوبهای شماره  ،04مرکز پژودشدای دفاع مق س معاون عملیات نزاجاا
حوادث و رویدادهای  02فروردین 8611
الف) منطقه جنوب

در منطقه عملیاتی کربالی 8آتش دشم بسیار سنگی بود .لشیر  07حضرت رسولجصا موفق ش ده
خود را تصر و ا سم اپ با لشیر 50انصارالحسی الحاق کن  .دمچنی لشیر 17علیاب ابیطالب خهط
لشیر 19را تحویل گرف و با یک گردان موفق ش وضعی خود را توسعه دد و پس ا استقرار در موضهع
ج ی  ،لشیردای 55المه ی و  8نجف را ا موضع خود عبور داد .لشیر 17ا روبهرو ته ی نمیشه لهذا تها
پایان رو موقعی به دس آم ه را حفم کرد .لشیر  55المه یجع ا ا دو محهور وارد عمهل شه  ،ا یهک
محور با عبور ا لشیر 17به دشم تک کرد و ضم استفاده نیرودای آن ،پاکسا ی منطقه را شهروع کهرد و
در محور دیگر با استفاده ا معبردای قبلی عملیات کرد و الحاق بی دو محور را برقرار سهاخ  .ایه لشهیر
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موفق ش ضم پیشروی ،تشییل خط دد و تا پایان رو خط خود را حفم کن .ج گهزارش نوبههای شهماره
 ،04مرکز پژودشدای دفاع مق س معاون عملیات نزاجاا
ب) منطقه غربج 04فروردی ا

در ساع  4144بام اد امرو لشیر 81ردی در منطقهی قصرشیری تک خود را با رمز یا مه ی ادرکنی
آغا و موفق گردی ارتفاعات  540 ،415 ،414 ،444بابادادی را آ اد و گرداندای  5 ،1و  4ا تیپ
کمان ویی سهاه 0عراق را به میزان  64درص منه م و تع ادی ا نیرودای عراقی به اسارت درآورد ،ضمناً
عالوه بر انه ام تع ادی تانک و نفربر و خودرو ،تع اد یادی جنگ افزار و مهمات به غنیم گرفته ش .
متعاقب ای پیرو ی ،دشم تا ساع  16:44اق ام به اجرای دف پاتک به منظور با پس گیری مواضع ا
دس داده در منطقهی قصرشیری نمود که در بار با تحمل تلفات و ضایعات سنگی مجبور به عقب
نشینی گردی و عملیات به منظور تصر ارتفاع  654و تحییم د دای به دس آم ه ادامه دارد .مج دا
در ساع  17:44دشم بابه کارگیری یک گردان کمان و با دمیاری تانک و پشتیبانی آتش توپخانه اق ام
به پاتک در منطقه ی قصرشیری نمود که با مقاوم و ایثار نیرودای خودی ،پاتک آنان دفع و دشم با
بجا گذاشت بیش ا  044نفر کشته و انه ام سه دستگاه تانک و دو انبار مهمات عقب نشینی نمود و پن
نفر عراقی به اسارت گرفته ش ن .ج سن شماره 0ا
سازمان رزمی لشکر  18زرهی
تیپ 6زرهی
قرارگاه و گرودان قرارگاه تیپ 5ردی
گ  766پیاده
گ  166پیاده
گ  106پیاده دوابرد ا تیپ  55دوابردج-ا
گ  511توپخانه مختلط شامل جدو آتشبار  155و یک آتشبار 145ا
سه دسته خمهاره ان ا  104م.م ا تیپ  55دوابرد شیرا
تیپ  4پیاده مکانیزه
قرارگاه و گرودان قرارگاه تیپ 4پیاده میانیزه
گ  119پیاده میانیزه
گ  108پیاده میانیزه
گ  575توپخانه  155م.م
آتشبار دوم گردان  548توپخانه  145م.م ا تیپ  44سراب
سه دسته خمهاره ان ا  104م.م ا لشیر  84پیاده
عمل کلی و تقویت
آتشبار ییم توپخانه  154م.م ا گ  550تقوی گ 511
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آتشبار سوم  154م.م ا گ  517تقوی گ 575
آتشبار دوم توپخانه  154م.م گ  599عمل کلی
آتشبار ییم توپخانه  100م.م کاتیوشا ا گ  574عمل کلی
عده های لشکر
قرارگاه و گرودان قرارگاه لشیر
گ  454مهن سی ج-ا
گ  495مخابراتج-ا
گ  158پیاده دوابرد شیرا جسن شمارهی 1 : 01-6ا
طرح مانور به کار گرفته شده توسط لشکر 18زرهی به شرح زیر بود:
لشیر 81ردی ج-ا با دو تیپ در خط ،تیپ 4پیاده میانیزه در شمال راس جگردان  119پیهاده میهانیزه در
خط و گردان  108پیاده میانیزه در احتیاطا و تیپ 5ردی در جنوب اپ جگرداندهای  166پیهاده و 766
تیاور در خط و گردان 106پیاده دوابرد ج-ا در احتیاطا و گردان 158پیاده دوابرد در احتیاط لشیر.
شرح مختصر عملکرد یگانهای مانوری لشکر  18زرهی

منطقهی عمل تیپ  4لشکر  18زرهی
گردان  119پ.م در سه محور ،عملیات را به منظور تصر ارتفاع  654شروع کرد .گرودهان دوم مهامور دور
دن ارتفاع  654ا جناح راس بود و گرودان سوم نیز ا جناح اپ ،ارتفاع  654را دور د و دستور بر ایه
بود که گرودان دای دوم و سوم در پش ارتفاع  654در روی پهل روی رودخانهه قهورهتهو الحهاق نماینه و
گرودان ییم نیز ا روبه رو ا سم ارتفاع قراویز بع ا عمل الحاق گرودان دوم و سوم ،مامور تصر ارتفهاع
 654بود .اما قبل ا عمل الحاق ،فرمان ه گرودان سوم به شهادت مهیرسه و ایه گرودهان بهه سرپرسهتی
سرگرودبان یگان خود را به پل رودخانه قورهتو میرسان  .گرودان دوم نیز در مان تعیی ش ه به پهل روی
رودخانه قورهتو میرس و دشم عمالً در محاصره قرار میگیرد و عمهل الحهاق در پهل مهورد نظهر صهورت
گرف اما گرودان ییم بعل مقاوم ش ی دشهم  -کهه خهود را در محاصهره مهی دیه  -و حجهم آتهش
سنگی توپخانه متوقف گردی و قادر به پیشروی نش  .جسن شماره )5 : 01-6
منطقهی عمل تیپ 6زرهی لشکر  18زرهی
گ  766پیاده ج-ا در یک محور عمل نمود و در اولی ساعات عملیات ارتفاعهات  540بهه نهام تههه پهرام و
ارتفاع تبری را اشغال نمود.
گ  166پیاده در اهار معبر جه تصر پاسگاه مر ی بابادادی در مان تعیی ش ه با اعالم آمادگی قبلهی
عملیات خود را شروع نمود .در اولی ساعات عملیات ،ارتفاعات رضا 0و رضا 5و رضا 4و ارتفاعهات پسهتانیی
تا قبل ا روشنایی صبح سقوط کرد و احتیاط تیهپ ،گهردان  106پیهاده دهوابردج-ا نیهز جهه تقویه بهه
کارگرفته ش  .پاتکدای دشم ا نخستی ساعات بام اد آغها گردیه کهه تها سهاعات  18:44پهن پاتهک
دشم دفع گردی  .ج سن شماره 5 : 01-6ا
بازتابهای سیاسی و رسانهای عملیات کربالی9
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روزنامه کیهان
ر من گان اسالم با استعان ا ام اددای الهی موفق ش ن پس ا خنثی کردن میادی می موانع مسهتحیم
و عبور ا کانالدای پیچی ه و مجهز به فوگا و انواع تلهدای انفجاری با استفاده ا اصل غافلگیری به دشم
بعثی یورش بردن و در ساعات اولیهی تک ،گرداندای  5و  4ا تیپ کمان ویی سهاه دوم عهراق بهه میهزان
 84درص منه م کنن و ارتفاعات  415 ،414 ،540و  444و پاسگاه بابادهادی در منطقههی شهمال محهور
سرپل ذداب -قصرشیری را ا تصر نیرودای بعثی آ اد سا ن .
آخری پاتک عصر پنجشنبه منجر به دالک  044ت ا نیرودای عراقی ا جمله سرگرد صالح ابردیم عطیه
ش  .طی نخستی رو نبرددای کربالی 9گرداندای  5و  4ا تیپ کمان ویی لشیر 01سههاه دوم عهراق بهه
میزان  84درص آسیب دی ن  .جرو نامهی کیهان ،66/1/00 ،آرشیو مرکز اسناد انقهالب اسهالمی و سها مان
عقی تی سیاسی ارتشا
روزنامه جمهوری اسالمی
خبرنگاران رو نامه در گزارش دیگری ا منطقهی عملیاتی کربالی 9به نقل ییی ا فرمان دان عملیات اضافه
میکنن که در جریان ای نبرد ،دالور مردان ارتش اسهالم توانسهتن  04کیلهومتر مربهع ا یهک منطقههی
حساس و کودستانی را ا خاک میه اسالمی را آ اد کنن .
ستوانییم حای عب ان ،فرمان ه گرودان اهارم ا گردان 5تیپ نیرودای مخصوص سهاه دوم در ای گفتگهو
ضم تأکی بر عملیات غافلگیرانه ر من گان اسالم در منطقهی عملیهاتی کهربالی 9اظههار داشه  :سهرع
عمل سربا ان اسالم امیان در گونه عیسالعملی را ا ما سلب کرد.
سربا وظیفه جاسم احم  ،جمعی گردان اهارم تیپ 5لشیر 0سهاه دوم عراق کهه ادعها مهیکهرد دو ته ا
برادرانش به اسامی خلق و عب احم جاسم در جبههدا به اسارت قوای اسالم درآم هان  ،اظهار داش  :افهراد
گرودان ما در جریان حمله ی نیرودای اسالم به کلی تار و مار ش ن و تنها مه بهه اتفهاق  10ته دیگهر ا
سههربا ان گرودههان بهها مانه ن در سههنگر و نشههان دادن پههرام سههفی  ،خههود را بههه نیرودههای اسههالم تسههلیم
کردیم.جرو نامهی کیهان ،66/1/00 ،آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی و سا مان عقی تی سیاسی ارتشا
اطالعیهی قرارگاه خاتم در مورد عملیات کربالی 9به این شرح منتشر شد

بسم اهلل الرحم الرحیم ،محم رسول اهلل والذی معه اش ا علی الیفار ،رحماء بینهم
ر من گان اسالم با اتخاذ تاکتیک نفوذی در عمق جبههی دشم با عبور ا کانالدای پیچی ه مجهز به فوگا
انواع تلهدای انفجاری و میادی می ارتفاعات  415 – 444 -414 -540و پاسگاه مهر ی بابادهادی کهه بهه
م ت شش سال و نیم در اشغال نیرودای بعثی بود را به تصر خود درآورن که با آ ادسا ی ایه ارتفاعهات
 04کیلومتر مربع ا خاک میه اسالمیمان ا لوث وجود ص امیان پاکسا ی ش .
در ای عملیات دمچنی  45دستگاه تانک و خودرو و نفربر دشم منه م و ان ی انبهار مهمهات و اههار
آتشبار توپخانه دشم نیز به آتش کشی ه ش و شمار یادی خمهاره ان ا  ،تیربهار -جنهگ افهزار انفهرادی و
مقادیر یادی مهمات سالم به دس ر من گان اسالم افتاد که بالفاصله علیه دشم به کار گرفته ش  .جسن
شمارهی 1: 05-4ا
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موافقت آقای هاشمی با عملیات کربالی9
«آقای سردنگ حسنی سع ی فرمان ه نیروی مینی ارتش اطالع داد که لشیر  81ردی دیشب در منطقهه
قصرشیری روی ارتفاعات قراویز حمله کرده و پاسهگاه مهر ی بابادهادی را تصهر و تها کنهون  05اسهیر ا
دشم گرفتهان  .ولی در قسم دیگر دمان جا ،دنو توفیقی به دس نیام ه و جنگ ادامه دارد.
سردنگ جمالی جانشی فرمان ه نیروی مینی ارتش اجا ه خواس که نام عملیهات منطقهه قصرشهیری را
کربالی 9بگذارن  ،موافق کردم .اخر شب آقای حسنی سع ی اطالع داد که عراقهیدها پاتهک سهنگینی بهه
پاسگاه مر ی بابادادی کرده ان و جنگ ادامه دارد .معموالً عراق شب پاتک ن اشه  .نشهان ا دسهتهااگی و
وحش یاد نیرودای بعثی بود ».جداشمی59 :1588،ا
تجزیه وتحلیل عملیات در قرارگاه منطقهای غرب

لشیر  81ردی ،تجزیه و تحلیل عملیات کربالی  9که در ساع  41:44بام اد  04فروردی  1566بها رمهز
یا مه یجع ا ادرکنی و با د ای قرارگاه تاکتییی لشیر  81ردی مستقر در ریخهک آغها گردیه و امهرو
خاتمه آن اعالم ش را به شرح سن شماره  6گزارش نمود .در بخشی ا ایه گهزارش بهه نتهای حاصهله ا
عملیات به شرح یر اشاره ش ه اس :
تصر ارتفاع  540و ارتفاع تبری در منطقه قصر شیری -.تلفات دشم شامل انه ام  4گردان به میزان 84
درص  ،انه ام دش

دستگاه تانک ،دف انبار مهمات 55 ،دستگاه خودرو و تع اد قابل مالحظهای تجهیزات

انفرادی و به اسارت در آوردن  15نفر ا بعثیون .جسن شمارهی 4 : 01-6ا
تلفات و ضایعات خودی عبارت بود از:
افسر
4
شهی
19
مجروح
1
مفقود االثر
جسن شماره 5 : 01-6ا

درجه دار
10
54
1

سربا
146
540
78

جامعه مورد مطالعه
فرمان دان و کارکنان شرک کنن ه در عملیات کربالی 9شامل فرمان ه وجانشی فرمان ه لشهیر 81ردهی،
فرمان ه تیپ  5لشیر  81ردی ،فرمان ه گردان و گروداندای شهرک کننه ه در عملیهات و کلیهه اسهناد و
م ارک مرتبط.
روش و ابزار گردآوری اطالعات و دادهها

در ای پژودش ،ا ابزاردای مصاحبه با صاحبنظران و استفاده ا اسناد و م ارک و نیز عزیمه بهه منطقهه
عملیاتی کربالی 9و مشاد ه می منطقه و توجیه تهاکتییی عملیهات بههمنظهور انه ا هگیهری متغیردهای
پژودش استفاده ش ه اس .
روش تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها
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در ای تحقیق پس ا انجام مصاحبه با صاحب نظهران ،نظهرات ارائهه شه ه دسهتهبنه ی و پهس ا بررسهی
مشترکات و موارد اختال آنها و تحلیل اطالعات و دادهدای جمعآوری ش ه ا مصاحبهدا در خصوص د
مطروحه و با تقسیمبن ی اطالعات جمعآوری ش ه ا منابع مورد مطالعه ،اسهناد و مه ارک در مهورد اده
تحقیق را تجزیه و تحلیل توصیفی ،ا روش توصیفی با روییرد تحلیل کیفی استفاده مینمای .
تجزیه و تحلیل هدفهای تحقیق

تجزیه و تحلیل هدفهای تحقیق بر اساس مصاحبه با صاحبنظران
در جمعبن ی مصاحبه با صاحبنظران و پیشیسوتان عملیات کربالی 9که ا فرمان دان شهرک کننه ه در
ای عملیات ا ردهی فرمان ه گرودان تا فرمان ه لشیر میباشن  ،عملیات کربالی 9را به ی صهورت تشهریح
نمودن :
فرمان ه لشیر  81ردی امیر سرتیپ دوم با نشسته مه ی رادفر استقرار یگاندای لشهیر را بهه ایه شهرح
بیان نمود :تیپ 4پیاده میانیزه در شمال جراس ا با گردان  119پیاده میانیزه در خط و گهردان  108پیهاده
میانیزه در احتیاط ،به منظور تصر ارتفاع  ،654تیپ  5در جنوب جاپا با گردان  166پیاده و  766تیاور
در خط و گردان  106پیاده در احتیاط به منظور تصر مجموعه ارتفاعات رضا ،پاسگاه بابادادی ،تهه پهرام
و پستانیی.
فرمان ه گرودان دوم گردان  119پیاده میانیزه ا تیپ  4امیر سرتیپ ستاد کیومرث حی ری نحهوهی عمهل
گردان  119را ب ی صورت تشریح نمود :گردان  119پ.م در سه معبر عملیات را به منظور تصهر ارتفهاع
 654شروع کرد .گرودان سوم به فرمان دی ستوانییم وفایی که در دمی عملیات به شهادت رسهی  ،مهامور
دور دن ارتفاع  654ا جناح اپ بود و با گرودان دوم نیز ا جناح راس ارتفاع  654را دور دیم .دسهتور
بر ای بود که گرودان دوم و سوم در پش ارتفاع  654در روی پل روی رودخانه قهورهتهو الحهاق نماینه  ،و
گرودان ییم نیز ا روبه رو ا سم ارتفاع قراویز بع ا عمل الحاق گرودان دوم و سوم ،مامور تصر ارتفهاع
 654بود .اما قبل ا عمل الحاق فرمان ه گرودان دوم ستوان وفایی به شهادت مهیرسه و ایه گرودهان بهه
سرپرستی سرگرودبان یگان ،خود را به پل رودخانه قورهتو میرسانن  .گرودهان سهوم نیهز در مهان تعیهی
ش ه به پل روی رودخانه قورهتو رسی و دشم عمالً محاصره ش و عمل الحاق در پهل مهورد نظهر صهورت
گرف  .اما گرودان ییم بعل مقاوم ش ی دشم  -که خود را در محاصره دی ن  -و حجم آتش سهنگی
توپخانه ،ای گرودان متوقف گردی و قادر به پیشروی نش .
فرمان ه تیپ  - 5سرتیپ دوم با نشسته عب العلی ایوبی -نحوهی عمل تیپ را به ی صهورت تشهریح نمهود:
تیپ برابر مان تعیی ش ه جه تصر ارتفاع  ،540ارتفاع تبری ،پاسگاه بابادادی ،مجموعه ارتفاعات رضها
و پستانیی ا خط عزیم عبور کرد .گردان  766تیاور در یک محور و گهردان  166پیهاده در اههار محهور
عمل نمودن  .گردان  766تیاور در اولی ساعات عملیات ،ارتفاع  540و تبری را تصر نمهود و گهردان166
پیاده به منظور تصر پاسگاه بابادادی و مجموعه ارتفاعات رضا بعل مقاوم شه ی دشهم متوقهف و بها
وارد عمل نمودن احتیاط تیپ گردان  106ای دو گردان تا قبل ا روشنایی توانستن د دای مورد نظر را
تصر نماین  .اما به دلیل ای که ارتفهاع  654در منطقهه تیهپ  4تصهر نشه ه بهود ا روی ایه ارتفهاع و
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ارتفاعات آدنگران و بیشگان ،دشم روی منطقه تیپ 5دی و تیر داش و به راحتی مواضع ما را یر آتهش
توپخانه و خمهارهان ا دای خود می گرف  .دشم در ای منطقه اق ام به دف پاتک سهنگی نمهود کهه در
پاتک ششم موفق ش ارتفاع پستانیی را تصر و در ساع  4454با پاتک دفتم ارتفاعات رضا  0،5و  4نیهز
پس بگیرد .ولی تیپ با وارد عمل کردن باقیمان ه گردان  106و با کمک احتیاط لشیر گردان  158مجه داً
موفق به با پسگیری ارتفاع رضا  4ش  .تیپ 5در ای عملیات توانس پاسهگاه بابادهادی و ارتفهاع رضها 4را
تصر و ح ود 04کیلومتر مربع را ا خاک کشور عزیزمان ا لوث نیرودای عراقی خارج نمای .
تجزیه و تحلیل هدفهای تحقیق بر اساس مطالعه منابع
الف) اهداف عملیات کربالی9

 .1تصر ارتفاعات  540 ،654و ارتفاع تبری و مجموعه تهههدهای رضها ،1رضها ،0رضها ،5رضها 4و ارتفهاع
پستانیی و در نهای تصر پاسگاه مر ی بابادادی.
 .0جلوگیری ا خستگی نیرودا و رکود در جبههی نبرد و داغ نگهداشت صحنهی نبرد.
 .5جلوگیری ا تمرکز نیروی دشم در جبههی میانی در منطقه عملیاتی کربالی8
ب) دستآوردهای عملیات کربالی9

 .1درگیر نمودن ارتش عراق در منطقه عملیاتی کربالی 9جه جلوگیری ا تمرکز کامل بهر روی منطقهه
عملیاتی کربالی 8که دمزمان با ای عملیات در شرق بصره انجام میگرف .
 .0بزرگتری دس آورد ای عملیات القای ای امر به دشم بودکه نیرودای ایرانی به رغم کلیه کمبوددها،
توانایی عملیات در سطح مح ود را دارن .
پ) نکات تاکتیکی عملیات کربالی9

 .1ای عملیات در  4144بام اد  66/1/04در شب بهمنظور غافلگیر نمودن دشم انجام گرف .
 .0به عل ع م تصر ارتفاع  654توسط تیپ  4لشهیر 81در شهب اول ،ده اصهلی عملیهات تصهر و
تامی نگردی .
 .5تیپ 5لشیر 81ردی  %94د دای واگذاری را در ساعات اولیه عملیات تصر و تامی نمود ولهی بهه
دلیل ع م تصر ارتفاع  654و تمرکز آتش توپخانه عراق و پاتکدای متوالی ،د دای واگذاری را تخلیه و
به خط خودی مراجع نمود .در ای عملیات فقط ارتفاع تبری و  540در دس نیرودای خودی باقی مانه
و بع ا دو رو نبرد شبانهرو ی عملیات کربالی 9خاتمه یاف .
 .4گراه طرحریزی تاکتییی به طوری انجام ش کهه غهافلگیری را محقهق نمایه  ،ولهی تهاخیرات و عه م
دسترسی به بعضی مسائل تاکتییی تا ح ودی در کم رنگ ش ن غافلگیری کمک کرد و تک ا مانور رخنه-
ای به تک مانور جبههای کم عرض تب یل گردی .
ت) نقاط قوت عملیات کربالی9

 .1طرحریزی بسیار خوبی انجام ش و تیپ ا آمادگی خوبی برخوردار بود.
 .0روحیه و انگیزه نیرودای خودی برای اجرای عملیات خوب بود.
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 .5به دلیل شناساییدای قبل ا عملیات ،تع ادی ا د
خودی تصر گردی .

دها درسهاعات اولیهه عملیهات ،توسهط نیرودهای

ث) نقاط ضعف عملیات کربالی9

 .1ع م توجه به اصول علمی بهطوری که تیپ 4ح ود  44کیلومتر با ش ه بود و اسهتع اد پرسهنلی تیهپ
ح ود  %54بود.
 .0در جناح راس که تیپ 4مستقر بود ،به عل مقاومه یهاد و حجهم آتهش توپخانهه سهنگی دشهم ،
نتوانس به د دای خود دس یاب و ای مسئله باع اختالل در طول عملیات و در نهای ع م موفقیه
کامل نیرودای شرک کنن ه در عملیات ش .
 .5ارتش عراق با در اختیار داشت ارتفاعات آدنگران و بیشگان کامالً بر فضای منطقه عملیاتی دیه و تیهر
داشته و عمالً دشم ا یک ارتفاع سرکوبتر برخوردار بود.
 .4برتری آتش توپخانه ارتش عراق بر نیرودای خودی در طول عملیات کامالً محسوس بود.
 .5وارد عمل کردن احتیاط در موقع پاتک دشم و یر آتشدای سنگی توپخانه دشم .
 .6کم بودن نیرودای تالش اصلی.
 .7ن اشت پشتیبانی دوایی.
تجزیه و تحلیل نهایی

در تجزیه و تحلیل ای عملیات میتوان عنوان کرد که اون دشم میدانس با ا دس دادن ارتفهاع 654
عمالً ارتفاعات آدنگران و بیشگان نیز ته ی میشون و ا روی ارتفهاع  654دیه و تیهر خهوبی روی ارتفهاع
 540خواد داش  ،پس تمرکز آتش و نیرو را در روی ارتفاع  654بیار برد و ا رودخانه قورهتهو بهه عنهوان
یک مانع غیرقابل عبور برای ع م رسی ن آماد به عناصر گرودان دوم و سوم گردان  119استفاده کرد و ای
ارتفاع را با آتش توپخانه و تقوی نیرودای خود حفم کرد و در مرحله دوم با اجهرای آتهش دهای مسهتقیم
وغیر مستقیم روی ارتفاع  540توانس با پاتکدای سنگی خود ارتفاع  540و رضا  1،0،5و پستانیی را نیز
تصر کن .
عملیات کربالی 9توانس پاسگاه بابادادی و ارتفاع رضا 4را تصهر و حه ود 04کیلهومتر مربهع را ا خهاک
کشور عزیزمان ا لوث نیرودای عراقی خارج نمای .
نیته ی مهمی که در تجزیه و تحلیل ای عملیهات بایسهتی بهه آن اشهاره کهرد ایه اسه کهه دو عملیهات
کربالی 8و  9در یک سو و جه بوده ودر دو عملیات دارای اد ا خاصهی مهیباشه  ،لهذا اجهرای ایه دو
عملیات در دو جبههی مختلف ولی با یک د مشترک نشان ا دمادنگی و دمدلی بی ر من گان اسهالم
در دش سال دفاع مق س به خصوص در ای دو عملیات میباش .
نتیجهگیری

با توّجه به تحلیل انجام ش ه نتای حاصله به شرح یر میباش :
 .1به دس آوردن ابتیار عمل در دو منطقه عملیاتی کهربالی 8و کهربالی 9بها توجهه بهه دمهادنگی بهی
فرمان دان ارتش و سهاه .
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 .0بزرگتری دس آورد ای عملیات القای ای امر به دشم بود کهه نیرودهای ایرانهی بها توجهه بهه کلیهه
کمبوددا ،توانایی عملیات در سطح مح ود را دارن .
 .5غافلگیر نمودن دشم در مراحل اولیه عملیات و وارد عمل کردن نیرودای احتیاط خود در منطقه
 .4جلوگیری ا تمرکز نیرودای دشم در جبههی میانی در منطقه عملیاتی کربالی8
 .5تصر پاسگاه بابادادی و ارتفاع رضا 4در منطقه قصرشیری
 .6انه ام  4گردان دشم به میزان  %84و  6گردان به میزان %44
 .7اشتباه تاکتییی لشیر به ع ل ع م توجه به ارتفاعهات آدنگهران و بیشهگان کهه دو عارضهه سهرکوب در
منطقه و ع م توجه به رودخانه قورهتو که یک مانع غیر قابل عبور در منطقه اس و دشم به خوبی ا ایه
مانع استفاده کرد ،و بیش ا ح با ش ن گردان  119در منطقه تیپ  4که حه ود  44کیلهومتر بهود ،عه م
ت ارکات و تخلیه مجروحی و تقوی نیرودای در خط با وجود پاتکدهای سهنگی دشهم را مهیتهوان ا
دالیل اصلی ع م موفقی در ای عملیات دانس .
پیشنهادهای اجرایی

 .1معاون آمو ش ستاد کل نیرودای مسلح به منظور افزایش سطح آگادی دانشجویان در مراکز علمی در
مینه شناخ عملیاتدای دفاع مق س با روییرد تحلیلی نسب به ارائه درسهی بها موضهوع دفهاع مقه س
اق ام نمای .
 .0با دی ا منطقه عملیات تاثیر به سزایی در تفهیم و درک مطلب برای محقق داش  .پیشنهاد مهیشهود؛
در در دوره تع ادی ا دانشجویان ا مناطق عملیاتی با دی بهعمل آورن
 .5توجه خاص به سایر عملیاتدای دفاع مق س که کمتر به آندا پرداخته ش ه در دستور کار قرار گیهرد.
یرا با گذش مان دسترسی به گنجینه ار شمن پیشیسوتان شرک کنن ه در عملیاتدا محه ود خواده
ش .
محدودیتهای تحقیق

 .1مح ودی عم ه تحقیق فاصله یاد مان عملیات و جمعآوری اطالعات بود و بسیاری ا اطالعات اصلی
در یگان عمل کنن ه و ستاد رده باالتر وجود ن اش .
 .0ع م دسترسی به فرمان دان گرداندای عمل کنن ه

منابع و ماخذ
 .1اطلس جنگ ایران و عراق ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ1579 ،
 .0اسناد و م ارک و پرون هدای موجود در معاون عملیات نیروی مینی ارتش و قرارگاه عملیاتی غرب
 .5جمشی ی ،محم حسی  ،یزدانفام ،محمود ،رو شمار جنگ ایران و عراق ،مرکز مطالعهات و تحقیقهات
جنگ1581 ،
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 .4جعفری ،مجتبی ،اطلس نبرددای مان گار ،معاون عملیات نیروی مینی ارتش جمهوری اسالمی ایران،
1585
 .5حس اده ،فرداد ،خرامان ،مصطفی ،حماسه ایران جتاریخ دش سال دفاع مق سا ،نشر لکلک1586 ،
 .6دری ،حس  ،جنگ در کرمانشاه ج اطلس رادنما – 7ا ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ1584 ،
 .7سمیعی ،علی ،کارنامه توصیفی عملیاتدای دش سال دفاع مق س ،نسل کوثر1580،
 .8داشمی ،علیرضا ،دفاع و سیاس  ،دفتر معر انقالب1588 ،

