رویدادهای نظامی استان کرمانشاه در آخرین روزهای جنگ تحمیلی
نوشته سورنا کیانی

چکیده :
در این مقاله به تشریح رویدادهای پس از پذیرش قطعنامهه  895سهازما ملهم مد هد در اسهدا نرمانشها
 چگونگی اجرای عملیاتهای تونلنا علیاهلل ،فروغ جاویدا و بهه ویه مردهاد– پرداخدهه دهد اسهعملیات مرداد به مدت سه روز (7631/8/8الی  )7631/8/1توسط هوانیروز ،نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایرا  ،تعدادی از یگا های عملیاتی نزاجا و نیروهای سپا پاسدارا انقالب اسالمی و بسیج مردمهی
در اسدا نرمانشا به مرحله اجراء در آمد هشدمین سال جنگ ت میلی با رویدادهای تلخ ودیرین بسهیاری
عجین بود؛ اجرای عملیاتهای آفندی توسط نیروهای خودی در سراسر جبهههای جنگ ت میلی ،تکهای
سنگین ارتش عراق به منظور بازپسگیری مناطق مدصرفه توسط رزمندگا ایرانی ،اوج گیری جنگ دههرها،
خلق فاجعه حلبچه(بمبارا دیمیایی این دهرنرد نشین عراقی توسط هواپیماهای این نشهور) ،هجهو رز
ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایرباس ،سکوهای نفدهی و ناوههای ایرانهی مسهدقر در خلهیج
فارس ،سقوط جزایر فاو و مجنو دمالی و جنوبی ،پذیرش قطع نامه  895سازما ملم مد د توسط ایهرا ،
اجرای عملیاتهای تونلنها علهیاهللتوسهط ارتهش عهراق ،فهروغ جاویهدا بهه وسهیله سهازما مجاههدین
خلق(منافقین) و مرداد توسط رزمندگا ایرانی علیه ددمن مدجاوز و همچنین برقراری آتش بهس بهین دو
نشور ایرا و عراق و

از رخ دادهای مهم آخرین سال جنگ ت میلی اس

از آنجا نه اهداف تهیهه ایهن

مقاله عبارت از :تبیین عبرتها و آموز های رویدادهای پایا جنگ ت میلی در اسدا نرمانشها و همچنهین
بیا اددباهات تاندیکی سرا سازما مجاهدین خلق(منافقین) در اجرای عملیات فهروغ جاویهدا  -جهه
بهر گیری در آیند  -میبادد؛ لذا این مقاله از نوع ناربردی اس

چو پ وهشگر با رجوع به ادبیات نظری

در دسدرس ،حوز مفهومی ت قیق را واناوی ،تودیف و تبیین نرد  ،لذا این مقاله از ل اظ روش ت قیق در
زمر ت قیقات موردی -زمینهای و با رویکرد ت لیم نیفی دسدهبندی میگردد جامعه آماری ایهن په وهش،
نلیه اسناد و مدارک موجود در مرانز علمی– پ وهشی ارتش و سپا  -مرتبط با رویدادهای آخرین روزهای
جنگ ت میلی در اسدا نرمانشا  -میبادد
درجریا عملیات مرداد ،دردد قابم توجهی از توا رزمی فیزیکی سازما مجاهدین خلق نهابود گردیهد،
مناطق ادغالی اسدا نرمانشا از لوث وجود ددمن پاک و آخرین برگ پیروزی رزمندگا اسال به پرونهد
افدخارآمیز دورا دفاع مقدس افزود دد
کلید واژهها :اسدا نرمانشا ؛ عملیات تونلنا علیاهلل؛ عملیات فروغ جاویدا ؛ عملیهات مردهاد؛ جنهگ
ت میلی
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مقدمه:
نرمانشا یکی از دهرهای باسدانی ایرا میبادد نه بر اساس داسدا ههای اسهاطیری ،تهمهورث دیوبنهد
سومین پاددا سلسله پیشدادیا  ،بنیانگذار آ بود اس
پادداهی «بهرا ساسانی» نسب
ساسانیا ) ازاهمی

برخی از مورخین ،بنای این دههر را بهه زمها

داد اند در آ روزگار ،نرمانشا به عله

نزدیکهی بها تیسهفو (پایدخ

خادی برخوردار بود (وجود ندیبه معروف طاق بسدا موید این واقعیه

اسه ) و

در ماههای گر سال ،به عنوا «منطقه ییالقی» مورد اسدفاد دهریارا ساسانی قرار میگرفده اس
از دکس

پهس

سا سانیا در برابر اعراب ،این دهر مورد توجه خلفای اسالمی (خصوداً حکا عباسی) واقع

دد در ندب جغرافیای اسالمی از نرمانشا با عنوا «قرمیسین» یاد دد اس

اسدا نرمانشا از دهمال

به اسدا نردسدا  ،از درق به اسدا همدا  ،از جنوب درقی به اسدا لرسدا  ،از جنوب به اسدا ایال و
از غرب به نشور عراق م دود و مندهی میدود قبم از سال 7661دمسی،نرمانشاها (دامم اسدا های
نرمانشا و فرمانداری های نردسدا  ،همدا  ،لرسدا و ایال ) به اسدا پنجم اددهار داد  ،لیکن به مرور
زما فرمانداریهای نردسدا  ،همدا  ،لرسدا و ایال به فرمانداری نم تبدیم ددند و پس از تفکیک از
نرمانشاها و ال اق مناطقی به آنها ،اسدا های جدیهدی را تشهکیم دادنهد اسهدا نرمانشها بهه ل هاظ
موقعی

جغرافیایی خاص خود (قرار گرفدن بر م ور تهرا  -بغداد * نه دو پایدخ

هسدند) و دارا بهود حهدود  336نیلومدر مرز مشدرک با نشور عراق ،از دیرباز اهمی

مهم در خاورمیهانه
وی ای دادهده و

در طول دور های مخدلف تاریخ ،سنگری مقاو در برابر تجاوز بیگانگا م سوب و به د نه جنگهای
خونینی بدل گشده اس

هرگا ددمنا بدسگال از ناحیه مرزهای غربی نشور ،خیالِ دو دس انهدازی

به خاکِ پاک ایرا زمین را در سر پرورانیهد انهد ،ابدهدا سهینه سهدبر و گهرد برافرادهده نوهسهدا ههای
نرمانشاها را هدف تیرنین خود قرار داد اند لیکن ،آموزگار مجرب تاریخ گواهی داد اس

نه عبور از

نوهسدا ها و گذرگا های دعبالعبهور آ دیهار ،بهرای ددهمنا قهوی پنجههای همچهو امیهر تیمهور
گورنانی ،سردارا گردنکش عثمانی ،قوای مدجاوز روس و انگلیس و ارتهش بعثهی عهراق ،نهاری بهس
سخ

و ددوار بود و در بسیاری از مواقع به نانامی تجاوز پیشگا انجامید اس
_______________

* بغداد نلمه فارسی باسدا اس

و از دو جزء بَغ (به معنی خدا) و داد (به معنی بخشش) تشهکیم دهد اسه

معنای بخشش خداوندی را میدهد
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و در نهم

از جمله مصادیق بارز این ادعا ،اجرای عملیاتهای تونلنا علیاهلل (توسط ارتش مدجاوز عراق) و رادد
یا فروغ جاویدا (به وسیله سازما مجاهدین خلق) به عمق مناطق مرزی اسدا نرمانشا ؛ و بهه دنبهال
آ  ،انجا عملیات مرداد (توسط رزمندگا اسال ) جه
اسالمی اس

مقابله با سرنشی مدجاوزا بهه خهاک مهیهن

نه در این مقاله به تشریح و ت لیم آنها پرداخدهایم

اهداف تحقیق:
 -7تبیین عبرتها و آموز های رویدادهای پایا جنگ ت میلی در اسدا نرمانشا
 -3تبیین اددباهات تاندیکی سرا سازما مجاهدین خلق(منافقین) در اجرای عملیات فروغ جاویدا
سواالت تحقیق:
 -7عبرتها و آموز های رویدادهای پایا جنگ ت میلی در اسدا نرمانشا ندامند؟
 -3اددباهات تاندیکی سازما مجاهدین خلق در اجرای عملیات فروغ جاویدا ندامند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهمی

تهیه این مقاله از بعد ایجابی؛ منجر به بازناوی اهم رویهدادهای آخهرین روزههای دورا دفهاع

مقدس در اسدا نرمانشا  ،بردماری عبرت و آموز های حادم از وقوع رخدادهای مذنور و بهازنگری
نقش عملیاتی یگا های آجا در دفاع از اسدا نرمانشا خواههد دهد از سهوی دیگهر ،بهیتهوجهی بهه
ضرورت انجا این فعالی

پ وهشی -از بعد سلبی -غفلدی آدکار در برابر ت ریف حقایق تاریخ جنگ

ت میلی ،باز گذارد عرده فعالی

برای جاعال تاریخ دفاع مقدس ،نم رنگ دهد نقهش یگها ههای

عملیاتی آجا در واپسین روزهای جنگ ت میلی در اسدا نرمانشها و همچنهین در ابهها مانهد ندهایج
حادم از اجرای عملیات مذنور در آ برهه حساس تاریخی اس
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه
با نگرش به آنکه تشریح رخدادها ،اتفاقات و عملیاتهای انجها دهد در یهک منطقهه ،بهدو دادهدن
اطالعات نافی ازجغرافیای آ منطقه ،موجب عد درک د یح از موضوعات مورد ب ث خواهد دهد،
بنابراین الز اس

قبم از پرداخدن به دهر رخهدادهای آخهرین روزههای جنهگ ت میلهی در اسهدا

نرمانشا به ذنر توضی اتی در رابطه با جغرافیای طبیعی ،سیاسی و نظامی آ اسدا اقدا دود
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اسدا نرمانشا با مساحدی بالغ بر36هزار و 335نیلو مدر مربع در ناحیه غربی نشور ،بهین  58درجهه و
 35دقیقه تا  55درجه و  3دقیقه طول درقی از نصف النههار گرینهویو و  66درجهه و 57دقیقهه تها 68
درجه و71دقیقه عرض دمالی از خط اسدوا واقهع دهد اسه

قبهم از سهال7661دمسی،نرمانشهاها

(دامم اسدا نرمانشا و فرمانداری های نردسدا  ،همدا  ،لرسهدا و ایهال ) بهه اسهدا پهنجم ادهدهار
داد  ،لیکن به مرور زما فرمانداریهای نردسدا  ،همدا  ،لرسدا و ایال به فرمانداری نم تبهدیم و
پس از تفکیک از نرمانشاها و ال اق مناطقی به فرمانداریهای مذنور ،اسدا های جدیدی را تشهکیم
دادند اسدا مذنور از دمال به اسدا نردسدا  ،از درق به اسدا همدا  ،از جنهوب دهرقی بهه اسهدا
لهرسدا  ،از جنوب به اسدا ایال و از غرب به نشور عهراق م دود و مندهی میدود اسدا نرمانشها
دارای  77دهرسدا  79 ،دهر 35 ،بخش 56 ،دهسهدا و  3196روسهدا اسه

دهرسهدانهای نرمانشها ،

اسال آباد غرب ،ننگاور ،سنقر ،د نه ،قصردیرین ،سرپمذهاب ،گیال غرب ،هرسین ،پاو و جوانرود
جزیی از آ اسدا م سوب میدوند (زند دل)31 ،7619 ،

(نقشه شماره)1-
موقعیت نظامی استان کرمانشاه
اسدا نرمانشها به ل اظ موقعی

جغرافیههایی خاص خود (قرارگرفدن در م ور تههههرا  -بغهداد نهه

بین دو پایدخ

مهم در خاورمیانهه اسه ) و دارا بهود حهدود  336نیلومدههر مهرز

نوتا ترین مساف

مشدهرک با نشور عههراق ،از اهمی

نظامی وی ای برخهوردار میبادد فادله مرزهای اسدا نرمانشا

(از دهرخسروی تا بغداد) حدود 751نیلومدر اس  ،لیکن نوتا ترین فادله مرزههای دهرقی عهراق (از
دهر منزریه تا تهرا ) بالغ بر 111نیلومدر میبادد آغاز بروز تجاوزهای مرزی حزب بعث عهراق علیهه
جمهوری اسالمی ایرا (از اوایم تابسدا  7685دمسی) و پایا رویدادهای جنگ هش
نشور(عملیات مرداد) در اسدا نرمانشا  ،گواهی بر اهمی
مناطق غربی اسدا نرمانشا هرچه از سم

موقعی

ساله بهین دو
در

نظامی اسهدا مهذنور اسه

درق به سوی غرب پیش رویم دیب زمین نمدر میدهود،

بنابراین در نوار مرز مشدرک این اسدا با نشور عراق ،ارتفاعات مرزی مرتفعتر در اخدیار ایرا و مزی
دید و تیر به سود نیروهای خودی میبادد ازاینرو ،درایط اجرای عملیات آفندی و نفوذ به عمق خاک
عراق ،برای نشورما اید آل اس

طرز قرارگیری ارتفاعات در اسدا نرمانشا تقریباً بهه حاله
4

چنهد

الیه و موازی با نوار مرزی نشور عراق میبادد این وضعی
اسدا مذنور ونشور عراق ،تا عمق 611نیلومدری درسم
مناسبی جه

باعث دد اس

نه از مرزهای مشهدرک

درق ،مواضع پدافنهدی طبیعهی ،مدهوالی و

سد پیشروی ددمن بوجود آید و درایط پدافندی اید آلی را برای نیروهای خهودی رقهم

زند در بخش دمالی اسدا نرمانشا  ،گردنه دعب العبور دمشیر (درجهاد ارتبهاطی پهاو  -روانسهر-
نرمانشا ) موضع سدننند بسیار خوبی را جه

اجرای عملیات پدافندی پدیهد آورد اسه

دربخهش

میانی اسدا نرمانشا  ،گردنههای پاتاق ،حسن آباد و چارزَبر ،عین الکش ،و بیدسهرخ نهه بهه دهورت
طبیعی از نوار مرزی غرب نشور دروع و تا عمق  611نیلومدری(از سم

غرب به درق) امدداد یافدهه

اند ،مواضع سدننند بسیار خوبی را تشکیم داد اند و نقش موثری را در اجرای عملیات پدافنههدی (در
عمقِ اسدا نرمانشها ) ایفاء میننند دربخش جنوبی اسدا نرمانشا  ،تنگه میا تنگ (واقهع در منطقهه
سومار) وگردنههای موجود در م ور« سومار -رووا  -قالجه -اسال آبهادغهرب» و همچنهین م هور«
نف دهر -سیزد  -داروا  -وی نا  -گیال غرب» مواضهع سهدننند مناسهبی جهه

اجهرای عملیهات

پدافندی و سد پیشروی ددمن و همچنین انجا عملیات آفندی علیه مدجاوزا بشمار میآیند و لهذا از
اهمی

وی ای برخوردارن د نکده حائز اهمیدی نه فرماندها نظامی برای سد پیشروی ددمن در منهاطق

مرزی اسدا نرمانشا باید به آ توجه دادده بادند ،اجرای عملیهات پدافنهدی در گردنههههای پاطهاق،
سگا  ،سرچله و ناسه گرا و قالجه اس

نه اقدامی بسیار مهم ونارساز در راسدای زمینگیهر نمهود

ددمن مدجاوز خواهد بود ضمناً ،تنگههای رسدم ،هوا  ،میا قپی ،بیشگا و حما (این تنگهها ،معهابر
نفوذی حساسی هسدند نه بین دد

ذهاب و نوار مرز مشدهرک با نشور عههراق واقهع دهد انهد و در

سطح یگا های نوچک قابم مالحظه میبادند) باید مورد توجه وی نیروهای خودی قرار گیرنهد و در
خصوص حفاظ

از آنها ،اقدامات الز به عمم آید (نیانی)63-65 ،7691،

(نقشه شماره)2-
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اهم رویدادهای سیاسی -نظامی تاثیر گذار بر وضعیت استان کرمانشاه در پایان جنگ تحمیلی

 -7ایرا قطع نامه  895سازما ملم مد د را در تاریخ  31تیرما  7631پذیرف
 -3حضرت اما (ر ) در تاریخ  39تیر ،7631یک پیا اسدقام

برای مل

ایرا دادر نمودند

 -6ارتش عراق در تاریخ  39تیر ،7631اقدا به اجرای عملیات تونلنا علیاهلل و نفوذ به عمق مرزههای
اسدا نرمانشا نمود
 -5سازما مجاهدین خلق در 7561روز دودنبه سو مرداد  ،7631عملیات فروغ جاویدا را – با مبدأ
عملیاتی قرار داد اسدا نرمانشا و نفوذ به عمق مرزهای جمهوری اسالمی ایرا  -بهه مرحلهه اجهرا
گذارد
 -8رزمندگا ایرانی از ساع

 1311روز چهاردنبه پنجم مرداد الی دشم مرداد  ،7631عملیات مرداد

را در اسدا نرمانشا اجرانردند و ضمن انهدا بخش وسیعی از توا رزمی نیروههای مههاجم ،آخهرین
برگ زرین دورا دفاع مقدس را در اسدا مذنور به پروند جنگ ت میلی افزودند
پذیرش قطع نامه  895سازمان ملل متحد از جانب جمهوری اسالمی ایران
قطع نامه  895سازما ملم مد د در تاریخ 75(7631/5/31ژوئیه  7955میالدی) با ارسال نامهای از سوی
رئیس جمهور وق

اهلل خامنهای) برای دبیر نم سازما ملم مد د ،پذیرفده دد و به

ایرا (حضرت آی

دنبال آ  ،بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایرا در تاریخ  39تیر  7631هجری دمسی ،با دهدور پیهامی
نه به پیا اسدقام

اددهار یافده اس

و به مناسب

پذیرش قطع نامه مذنور دادرگردید،به مله

بهزرگ

ایرا چنین فرمودند « :قبول این مسئله برای من از زهر نشند تر اس ،ولی راضی بهه رضهای خهدایم و
برای رضای

او این جرعه را نودید من با دما پیما بسده بود نه تا آخرین قطر خو و تها آخهرین

نفس بجنگم ،اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصل

بود و تنها به امید رحم

و رضای او از ههر

آنچه نه گفدم ،گذددم و اگر آبرویی دادده ا با خدا معامله نهرد ا فرزنهدا انقالبهیا  ،ای نسهانی نهه
حاضر نیسدید نه از غرور مقدس تا دس
پیر دما سخ

بردارید ،می دانم نه به دما سخ

می گذرد ولی مگر به پدر

نمی گذرد؟ می دانم نه دهادت دیرین تهر از عسهم در پهیش دماسه ،مگر بهرای ایهن

خادمدا این گونه نیس ؟ ولی ت مم ننید نه خدا با دابرا اس

بغض ونینه انقالبی تا را در سینه ها

نگه دارید ،با غضب و خشم بر ددمنا تا بنگرید و بدانیهد نهه پیهروزی از آ دماسه
)758 ،7655
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و » (نیهانی،

واکنش دولت عراق به قطع نامه  895سازمان ملل متحد
با توجه به آ نه در ما های پایانی جنگ ت میلی ،توا رزمی ارتش عراق نسهب

بهه نیروههای مسهلح

جمهوری اسالمی ایرا  ،برتری م سوس و غیر قابم انکاری یافده بهود ،بنهابراین ،حکومه
پذیرش قطع نامه  895سازما ملم مد د توسط ایرا را ،فرددی طالیی جه

عهراق عهد

بهر بهرداری از وضهعی

موجود و دسدیابی به اهدافی ارزیابی می نرد نه جنگ را به خاطر ت قق آ نیات دو دروع نمهود و در
طول سالیا دفاع مقدس به هیچیک از آنها دس
نسب

به پذیرش قطع نامه مذنور ،فرد

نیافده بود ازینرو ،اقهدا حکیمانهه حضهرت امها (ر )
عراق نه (پس از فهدح خرمشههر

به وجود آمد برای حکوم

توسط رزمندگا اسال ) هموار در بین مجامع بین المللی ،وانمود به دهلح طلبهی نهرد و از آ طریهق،
موفق به جلب حمای

انثر نشورهای جها به سود خود دد بود را ،خنثی نرد و ددا حسین توسهعه

طلب را با نانامی دیگری مواجه ساخ

عراقیها از پذیرش قطع نامه  895توسط ایرا  ،چنها دهگف

زد دد بودند نه ساع ها سکوت اخدیار نردند و سرانجا پس از گذد

 35ساع  ،مواضع خصمانه

ای اتخاذ نمودند و آ اقدا ایرا را تردیدآمیز دانسدند در همین چارچوب ،طهارق عزیهز وزیهر خارجهه
وق

عراق چنین گف  « :بیانیه ایرا  ،فریبی بیش نیس

و عراق باید در مورد مقادد ایرا م داط بادهد،

زیرا هنوز جنگ ادامه دارد » چنین به نظر میآید نه اهداف حکوم

عراق ازدفعالوق

و انجا تأخیر در

زما پذیرش قطعنامه  895سازما ملم مد دبه در بندهای زیر بادد:
 -7اسدفاد از توا رزمی برتر ارتش خود ،به منظور وارد آورد ضربه نهایی به نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایرا و تضعیف آنها
 -3به اسارت گرفدن دماری از رزمندگا ایرانی ،بمنظور ایجاد تعادل در آمار اسرای طرفین
 -6ت میم اراد وخواسده هایش (در مذانرات دلح) به جمهوری اسالمی ایرا
 -5پیروزمند جلو داد خود در نزد مل

عراق

 -8تظاهر به توانمندی ارتش عراق و القاء این مفهو به نشورهای عربی منطقه
بدین ترتیب ،حکوم
فدح المبین ،بی

بعثی عراق نه پس از دکس های پی در پی خود درعملیات های طریق القدس،

المقدس و

دائماً در مجامع جهانی نوای دلح دوسدی را سر می داد ،به م هض آنکهه

(توسط حامیانش) از نقطه نظر توا رزمی فیزیکی نسب
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به نیروهای مسلح ایرا در جایگها برتهر قهرار

داد دد ،دگر بار نقاب از چهر تجاوز پیشه خود برگرف

و ارتش تا بن دندا مسل ش را آماد تجاوز

دیگری به مرزهای جمهوری اسالمی ایرا نمود
بنابراین ،زمینه الز جه

اجرای عملیات تونلنا علیاهلل توسط ارتش عراق و بدنبال آ  ،انجها عملیهات
حمایه

فروغ جاویدا توسط سازما مجاههدین خلق(ت ه

و پشهدیبانی ارتهش بعهث عهراق) فهراهم

گردید لیکن ،عز راسخ مدافعا ایرا زمین مانع از ت قق اهداف مدجاوزا گردید و با اجهرای عملیهات
مرداد ،زهردکس

تلخ دیگری را به حلقو تجاوزگرا ریخ

(نیانی)693-695 ،7691،

محل استقرار یگانهای خودی در آستانه اجرای عملیات توکلنا علیاهلل توسط ارتش عراق
همزما با اجرای عملیات تونلنا علی اهلل توسط ارتش عراق م م اسدقرار یگا های نظامی خودی مناطق
عملیاتی اسدا نرمانشا به در زیر بود( :نیانی) 7691،698 ،
 -7قرارگا عملیاتی غرب به فرماندهی سرهنگ سداد یعهقهوب علیاری مسهدقر در چههم زرعهی منطقهه
سومار
 -3تیپ مسلم ابن عقیم سپا پاسهدارا انقالب اسالمی مسدقر در منطقه عملیاتی هانی گرمله نوسود الی
ازگله
 -6لشکر  57زرهی به فرماندهی سرهنگ سداد مهدی رادفر مسدقر در منطقه عملیاتی ازگله الی تنگاب
الف -فرماند تیپ  7لشکر  57زرهی سرهنگ سداد ذ بیح اهلل اسکویی
ب -فرماند تیپ  3لشکر 57زرهی سرهنگ سداد فد ی پور
پ -فرماند تیپ  6لشکر  57زرهی سرهنگ سداد عبدالعلی ایوبی
ت -فرماند تیپ  5مکانیز لشکر  57زرهی سرهنگ پیاد ابراهیم سماواتی
 -6لشکر  85ذوالفقار به فهرماندهی سرهنگ سداد دهقا مسدقر درمنطقه عملیاتی تنگاب الی نف

دهر

 -5تیپ نبی انر سپا پاسدارا انقالب اسالمی مسدقر در منطهقه عملیاتی سرتدا گیال غرب
 -8تیپ  88هوابرد به فرماندهی سرهنگ سداد م مود رسدمی مسدقر در منطقه عملیاتی نفه
ارتفاعات داروا و زله زرد منطقه سومار
 -3یکا هایی از لشکر 55زرهی زاهدا
 -1فرماند پایگا هوانیروز نرمانشا سرهنگ خلبا حسین انصاری
اجرای عملیات توکلنا علی اهلل توسط ارتش عراق
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دههر الهی

ددا حسین در  67تیر  7631هجری دمسی(پنج روز پس از پذیرش قطع نامه  895سازما ملم مد د
توسط جمهوری اسالمی ایرا و در درایطی نه وزیر امور خارجه ایرا با خاویر پرزدو نوئیهار مشهغول
مذانر بود) با تشکیم جلسه دورای انقالب فرماندهی عراق و ددور اطالعیهه نظهامی دهمار  6339از
عنوا « تونلنا علی اهلل» به عمهق خهاک جمههوری اسهالمی

اجرای عملیات نظامی قریب الوقوعی ت

ایرا خبر داد در اطالعیه نظامی مذنور هدف از اجرای آ عملیات ،آزاد نرد باقیمانهد سهرزمین ههای
عراق از ادغال ایرا ،انهدا نیروهای ایرانی و بهه اسهارت در آورد دهمار بیشهدری از نیروههای مسهلح
جمهههوری اسههالمی ایرا ،جهه

ایجههاد تعههادل در آمههار اسههرای طههرفین اعههال دههد بنابراین ،نیروهههای

عراقی(روزهای پایانی تیر 7631ش) تهاجم سراسری خود را ،به خاک جمههوری اسهالمی ایهرا آغهاز
نمودند تک نیروهای عراقی به مواضع پدافندی رزمندگا ایرانی و م قق دد بخشهی از اههداف مهورد
نظر حکوم
نسب

بعث از انجا عملیات (تونلنا علی اهلل) از یک سو ،و فشار سازما ملم مد د بر عراقی هها

به پذیرش قطع نامه  895سازما ملم مد د و همچنین دور ،هیجا و انسجامی نه در بهین مله

بزرگ ایرا برای مقابله با تجاوز مجدد ارتش عراق به عمق خاک نشور بوجود آمد بود،از سوی دیگر،
رژیم عراق را بر آ داد

تها در سهاع

 3338روز  7631/8/7عقهب نشهینی نیروههایش را از منهاطق

عملیاتی جنوب ،و در روز  7631/8/6بازگش

یگها ههای نظهامی خهود را از منهاطق عملیهاتی غهرب

نشور(اسدا های نرمانشا و ایال ) رسماً اعال نماید
زمینهسازی جه

اجرای عملیات فروغ جاویهدا (رادهد) 7در غهرب نشهور پهس از هجهو سراسهری

عراق(در روزهای پایانی جنگ) به مرزهای جمهوری اسالمی ایرا و ددماتی نه درا ثر اجرای عملیهات
«تونلنا علیاهلل» به رزمندگا ایرانی وارد دد ،مسعود رجوی (رهبر سازما مجاههدین خلهق) بهه همهرا
سپهبد سداد دابرالدوری و سرلشکر فاضم البراک تکریدی(مدیر سرویس های اطالعاتی عراق) به منظهور
ب ث ،بررسی و تصمیم گیری درخصوص چگونگی اجرای «عملیهات رادهد» توسهط نیروههای دهاخه
نظامی سازما مذنور(با پشدیبانی م دود نیروهای مسلح عراق) درعمق خاک ایرا و پیشهروی آنها بهه
سوی تهرا  ،به منظور سرنگونی حکوم
را درناخ ریاس

جمهوری اسالمی و در دس

گرفدن قدرت در ایرا ،جلسه ای

جمهوری عراق و درحضور ددا حسین تشکیم دادند در آ جلسه ،مسعود رجوی به

ددا حسین گف  « :مطمئن بادید نه سازما من ،ظرف مدت چند ساع

وارد دههر همهدا  ،در 381

نیلومدری مرز خواهند دد!» سپهبد دابرالدوری در تائید ادعای رجوی چنین گف « :سرور من ،از دیروز
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گرفدن قدرت در آنجا ،از برابر چشمانم دور نمی-

تا به حال ،تصویر ورود این سازما به ایرا و بهدس
دود !»

ددا حسین نه فریفده ادعای رجوی و نال دابرالدوری دد بود(به رغم عد تائید فاضهم البهراک در
برنامه آنها) ،موافق

موفقی

خود را با اجرای عملیات رادد اعال داد

پس از اعال موافقه

دهدا

حسین با اجرای برنامه ارائه دد توسط مسعودرجوی ،درایط اجهرای عملیهات فهروغ جاویهدا فهراهم
گردید (درودیا )35-38 ،7651 ،
تشریح طرح عملیاتی فروغ جاویدان
طر عملیات مذنور بدین ترتیب بود  38 :تیپ 7از داخه نظامی سازما مجاهدین خلهق،پس از اجهرای
آتش تهیه سنگین نیروهای عراقهی بهر روی مواضهع نیروههای خهودی ،در سهاع (س) روز (ر) ت ه
پشههدیبانیِ یگهها بههالگردی و نیههروی هههوایی ارتههش عههراق ،از سههه م ههور« هودههقور  -حسههین آبههاد-
قصردیرین»«،زین القوس -تنگاب -دو راهی نف

دهر -گیالنغرب» و «مندلی -میا تنگ -سومار» وارد

اسدا نرمانشا دوند و با قرار داد نیروهای تالش ادلی خود در م ور«قصردهیرین -سهرپم ذههاب-
نرند -اسال آباد غرب -نرمانشا  -همدا  -قزوین -تهرا » و انجا عملیات هلی بر در جنوب گردنهه
پاتاق (به منظور اجدناب از رویارویی احدمالی با نیروهای ایرانی مسدقر در آ گردنه و تسهریع در ادهغال
دهرهای نرند و اسال آباد غرب) و جلب حمای

مردمی ،طی پنج مرحله (در مدت 66ساع ) خهود را

به دهر تهرا برسانند
مرحله -7این مرحله ،ت

فرماندهی مهدی براتی و در م ور «قصردیرین -سرپم ذهاب -نرند غرب-

اسال آباد غرب» انجا می گرف
مرحله  -3این مرحله ،ت
گرف

و هدف از اجرای آ  ،تسخیر دهر اسال آباد غرب بود

فرماندهی ابراهیم ذانری و در م ور « اسال آباد غرب -نرمانشا » انجا می

و هدف از اجرای آ  ،ادغال دهر نرمانشا و اعال دول

مسدقم سازما مجاههدین خلهق درآ

دهر بود
مرحله -6این مرحله ،ت

فرماندهی م مود مهدوی و در م ور«نرمانشا  -همدا » انجا می گرف

و

هدف از اجرای آ  ،تسخیر دهر همدا بود

7اسدعداد پرسنلی هر تیپ بین  781تا  311نفر بود ،بنابراین ،جمع نیروهای سازما مجاهدین خلق نهه در عملیهات فهروغ
جاویدا درن

داددند،حدود  5111تا 5811نفر تخمین زد می ددند
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مرحله  -5این مرحله ،ت

فرماندهی مهدی افدخاری و در م ور« همدا  -قزوین » انجا می گرف

و

هدف از اجرای آ  ،تسخیر دهر قزوین بود
مرحله  -8این مرحله ،ت
تهرا » انجا می گرف
دس

فرماندهی مشدرک م مد عطایی و مهدی ابریشم چی و در م ور «قهزوین-
و هدف از اجرای آ  ،تسخیر دهر تهرا  ،براندازی نظا جمهوری اسالمی و در

گرفدن قدرت در ایرا بود

براساس آ طر  ،مسعود رجوی فرماندهی نم عملیات ،ثریا دهری مسئولی
جابرزاد انصاری مسئولی
سید جوادی مسئولی

امور تبلیغاتی ،م مد سیدالم دثین مسئولی

امورتدارناتی ،م مهدعلی

امهور سیاسهی و دههرزاد حهاج

امور دفدری را به عهد داددند (نیانی)695-699 ،7691 ،

اجرای عملیات فروغ جاویدان (راصد)
اگرچه ،فرماندهی نم نیروهای مسلح عراق بها دهدور اطالعیهه فریبنهد دهمار  6316خود(دهبح روز
6مرداد ما  7631ش) چنین ادعا نرد بود":در عملیات تونلنها علهیاهلل ،دههرهای قصردهیرین ،سهرپم
ذهاب ،گیال غرب ،سومار ،دالح آباد و دهرک های گال  ،سرنی ،و امیرآباد ادغال ددند البده با توجهه
به دس

یابی ارتش عراق به اهداف خود ،نیروهای ما روز دنبه  33ژوئیه  7955میالدی مطابق با چهار

مرداد 7631هجری دمسی ،از دهرها و مناطق مذنور خارج خواهنهد دهد » لهیکن ،عملیهات مشهدرک و
غافلگیرانه ارتش آ نشور و سازما مجاهدین خلق(ت

عنوا فروغ جاویدا ) در سهاع

 7561روز

دودنبه سو مرداد  7631هجری دمسی(در آ زما  ،رزمندگا ایرانی هنوز موفهق بهه رفهع دهدمات و
خسارات ح ادم از اجرای عملیات تونلنا علی اهلل توسط ارتش عراق نشد بودنهد) در اسهدا نرمانشها
آغاز گردید همزما با پیشروی نیروهای سازما مجاهدین خلق در عمق خاک ایرا  ،هواپیماهای عراقهی
به منظور جلوگیری از اجرای تک هواپیماهای ایرانی به سدو مکانیز سازما مجاهدین خلق ،پایگا های
دکاری نوژ همدا ،هوانیروز نرمانشا و وحدتی دزفول را به ددت بمبارا نردند
برابههر طههر عملیههاتی فههروغ جاویههدا  ،نیروهههای مهههاجم از م ورهههای«هودههقور  -حسههین آبههاد-
قصردیرین»«،زین القوس -تنگاب -دو راهی نف

دهر -گیالنغرب» و «مندلی -میا تنگ -سومار» وارد

اسدا نرمانشا ددند و ضمن پیشروی به سوی دهرهای قصردیرین ،سومار و گیال غرب،تهک ادهلی
خود را (با قصد پیشروی به سم

تهرا و انقراض نظا جمهوری اسالمی ایرا ) در م ور«قصردیرین-

سرپم ذهاب -نرند -اسال آباد غرب -نرمانشا  -همدا  -قزوین -تهرا » قرار دادند!
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با نگرش به عد آمادگی رزمندگا ایرانی ،نیروهای سازما مجاهدین خلهق توانسهدند در سهاع
روزسو مرداد  ،7631خود را به دهر نرند برسانند و در ساع

7561

 3761هما روز ،دهر اسال آباد غهرب

را نیز ادغال ننند اما برخالف تصورِ رهبرا آ سازما  ،نه تنها مرد با آنا همکاری ننمودند،بلکهه بها
ایجاد چند درگیری با مهاجما در م م های مخدلف (به وی در دهر اسهال آبهاد) وتخلیهه روسهداها و
دهرهای مناطق ادغال دد  ،و همچنین حرن

به سم

دهر نرمانشها  ،موجهب ایجهاد چنها ترافیهک

سنگین و بی سابقه ای درجاد اسال آباد غرب -نرمانشا گردیدنهد (همها م هوری نهه تهالش ادهلی
نیروهای مهاجم بر روی آ قرار داد ) نه حرن

سدو مکانیز مجاهدین خلق در جاد مهذنور را بها

تاخیر چندین ساعده مواجه و ضمن مدوقف نمود آنا در گردنه حسن آباد( 31نیلومدری دهرنرمانشا )
از دسدرسی دا به دهر نرمانشا ممانع
خودی در منطقه ماهیدد

به عمم آوردند در ندیجه ،فرد

الز برای حضهور نیروههای

وگردنه چهارزبر(تنگه مرداد) و مقابله با مهاجما فراهم آمهد و نقشههههای

آنا نقش بر آب گردید
پس ازنسب اطالع ازحضور سدو مکانیز سازما مجاهدین خلق درحوالی گردنه حسن آباد و توقف آ
در گردنه مذنور(به عل
رسول (ص) ت

وجود ترافیک خودرویی در جاد اسال آباد غرب -نرمانشا )،گردا حضهرت

فرماندهی برادر پاسدارحسین براتی(آ گردا از گروها های سلما  ،مقداد و ابهوذر

با اسدعداد تقریبی 311نفر از نیروهای بسیج مردمی ،تشکیم یافده بهود) در سهاع
چهار مرداد  7631هجری دمسی ،جه
اسال آباد غرب حرن

 78دقیقهه بامهداد روز

رویارویی با سدو نظامی ددمن و سد را آ  ،به سهم

دههر

نمود لیکن ،اتوبوس های حامم نیروهای گردا یاد دد  ،پس از رسید به جاد

نرمانشا  -اسال آباد غرب و طی چند نیلومدر از آ جاد  ،با ترافیک ددید خودروهای مهرد هراسهانی
نه از مناطق ادغالی ،قصد عزیم

به سم

دهر نرمانشا را داددند ،مواجه و به ناچار ،مجبور بهه پیهاد

نرد نیروهای گردا حضرت رسول(ص) ددند رزمندگا گردا مذنور بهه منظهور ممانعه
وق

از اتهالف

وحضور به موقع در گردنه چهارزبر(تنگه مرداد) حدود  78نیلومدر از مسیر را پیاد طی نمودند تا

سرانجا  ،حدود ساع

 6بامداد به گردنه چهازبر رسیدند و با پیوسدن به تعدادی از نیروهای ارتشی نهه

از قبم در گردنه مذنور مسدقر دد بودند ،عمالً به مقابله با نیروهای مهاجم پرداخدند ضهمناً ،دو آتشهبار
توپخانه 788
نرمانشا ت

خودنششی (آتشبارهای مذنور مربهوط بهه گهردا  616توپخانهه لشهکری ل 57زرههی
فرماندهی سرگرد ارسال ادالنی) نه از منطقه جوانرود عاز دیگهر منهاطق عملیهاتی در

نوار مرزی غرب نشور بودند ،بنا به دسدورلشگر  57زرهی ،به سم
12

دههر اسهال آبهاد غهرب عزیمه

نمودند نه در مسیر راهپیمایی ،مدوجه حضور نیروهای سهازما مجاههدین خلهق در گردنهه حسهن آبهاد
مسدقر و با اعزا دید بانا خود به جلو(دید بانا

ددند بنابراین،آتشبارهای مذنور درحوالی ماهیدد
توپخانه در ارتفاعات چهارزبر مسدقر گردیدند و نسب

به هدای

آتش توپخانه بهر روی سهدو مکهانیز

ددمن اقدا نمودند) آتش های سنگین و موثری را بر روی مواضع نیروهای مههاجم ،اجهراء نردنهد این،
سرآغاز اجرای عملیات نیروهای خودی(عملیات مرداد) علیه ددمنی بود نه با نی

تصهرف تهرا ،پهای

به میدا نارزار گذادده بود!
درحالی نه نیروهای خودی موفق به سد پیشروی ددمن گردید بودند ،سازما مجاهدین خلق با اندشهار
اطالعیهای ،از ورود قریب الوقوع نیروهایش به دهرنرمانشا خبر داد و از مرد آ دهر درخواس

نمک

و همراهی نمود! این درحالی بود نه جمع نثیری از اهالی نرمانشا  ،دهر را ترک و بهه سهوی دههرهای
بیسدو  ،د نه ،هرسین،ننگاور ،سنقر ،همدا و

در حال نوچ بودند و ترافیک سهنگین خهودرویی در

جاد «نرمانشا  -همدا » چشم هر بینند ای را خیر مینرد! (نیانی)699-7691،517 ،
چگونگی اجرای عملیات مرصاد
ترافیک جاد ای ،مقاوم

رزمندگا اسال و آتشباری گردا  616توپخانه بر روی سدو مکانیز ددهمن،

موجب ایجاد اخدالل در مسیر پیشروی دا گردید و آنها را (از سهاع

 3611سهو مهرداد الهی 1311

پنجم مرداد  7631حدوداً به مدت  63ساع ) درگردنه چهارزَبر مدوقف نمود ایهن مقاومه
منجر به نسب زما الز جه

ایثارگرانهه،

تصهمیم گیهری و طرحریهزی در خصهوص چگهونگی پهای نهار آمهد

نیروهای خودی و ن و انهدا ددمن گردید
با واگذاری مسئولی

هدای

عملیات مرداد به عهد امیر سرتیپ علهی دهیاد دهیرازی ،وی در سهاع

 3361روز چهار مرداد  7631دمسی با یک فروند هواپیما از فرودگا تهرا عاز دهر نرمانشا گردیهد
و مسدقیماً به مرنز هدای

عملیات در منطقه باسدانی طاق بسدا (در آ زما  ،مرنز هدای

عملیهات بهه

طاق بسدا اندقال یافده بود) مراجعه نمود امیر سرتیپ علی دیاد دیرازی پس ازتجزیهه و ت لیهم اخبهار
وادله از وضعی

نیروهای خودی و ددمن و بررسهی دهرایط موجهود ،بهه منظهور ممانعه

از سهقوط

احدمالی دهرنرمانشا و انهدا نیروهای ددمن ،تدابیر زیر را به مرحله اجراء گذارد:
مرحله اول :بکارگیری بالگردهای هوانیروز(پایگا های هوانیروز نرمانشها  ،نرمها و پشهدیبانی عمهومی
ادفها در عملیات مرداد درن

داددند) به منظور دناسایی هوایی از مناطق حضور ددمن و در عهین
13

حال ،حمله بالگرد های دکاری نبرا به سهدو مکهانیز مجاههدین خلهق در گردنهه حسهن آبهاد و تنگهه
چهارزَبر(تنگه مرداد)
مرحله دوم  :بهر گیری از توا نیروی هوایی(به وی پایگا نوژ همهدا ) درحملهه بهه سهدو مکهانیز
ددمن در گردنه حسن آباد و تنگه چهازَبر(تنگه مرداد)
مرحله سوم :جمع آوری ،امدادرسانی ،جابجایی و هلی بر نیروهای نظامی (نیروهای پرانند در سهطح
منطقه) و همچنین نیروهای تاز نفس بسیجی(به وسیله بالگرد) و اسدقرار آنا در گردنهه هها و عهوارض
حساس ،به منظور تعقیب ددمن و بسدن را فرار آ
مرحله چهارم  :حمله همه جانبه به ددمن و انهدا نیروهای آ  ،به منظور پانسهازی منهاطق و دههرهای
ادغالی
بنابراین ،مراحم یکم ،دو  ،و سو عملیات مرداد از ساع

 1311روز پنجم مرداد  7631دمسی ،علیهه

نیروهای سازما مجاهدین خلق به مرحله اجراء درآمد
اجرای مراحلیکم و دو عملیات مرداد نه با فعالی

چشمگیر د ها نفر از خلبانا و نادر فنی پروازی و

بکارگیری  58فروند از انواع بالکردهای پایگا ههای ههوانیروز 3نرمانشها  ،نرمها و پشهدیبانی عمهومی
ادفها و همچنین انجا  736نوب

پرواز عملیاتی توسط خلبانا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی

ایرا (به وی خلبانا پایگا نوژ همدا ) همرا بود ،منجر به وارد دد ضربات مهلک به سدو مکانیز
نیروهای مهاجم در گردنه های حسن آباد و چههارزَبر ،و در ندیجهه انههدا بخهش اعظمهی از آ نیروهها
گردید همز ما با حمالت نوبند و بی اما هوانیروز و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایهرا بهه
سدو مکانیز منافقین مهاجم (آ حمالت باعث انهدا بهیش از  11دردهد از نیروههای مههاجم و فهرار
باقیماند آ ها به سوی خاک عراق گردید) مرحله سو عملیات مرداد نیز در حهال اجهراء بهود در آ
مرحله از عملیات ،بالگرد های هوانیروز یک گردا از نیروهای بسیجی را از سه را غازا (منطقه روانسر)
2در جریا عملیات مرداد 58 ،فروند از انهواع بالگردههای پایگها ههای ههوانیروز نرمانشها ،نرما و پشهدیبانی عمهومی
ادفهانبا انجا  538ساع

پرواز عملیاتی ،موفق به وارد آورد تلفات انسانی و تجهیزاتی بسیار به قهوای مههاجم گردیهد

ضمناً ،ترابری  6631نفر از رزمندگا اسال  ،تخلیه  655نفر مجرو و جابجایی  369تن اقال تدارناتی ،از دیگر فعالیه -
های هوانیروز در آ عملیات به دمار می آید آمار مهمات مصهرف دهد توسهط بالگردههای جنگنهد نبهرا در عملیهات
مرداد،عبارت از91:فروند مودک تاو 7573 ،عدد ران

و  35331عدد گلوله توپ 31
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بود (کریم زاده)582 ،8811 ،

به جنوب گردنه اسال آباد غرب ،و بخشی از نیروهای تیپ نبی انر (حدود دو گهردا ) را نیهز از تنگهه
ننش

به قسم

های دمالی و جنوبی گردنه مذنور هلی بهر نمودنهد عهد ای از نیروههای لشهکر 31

م مد رسول اهلل (دلی اهلل علیه و آله) از مناطق عملیاتی جنوب نشور به سوی دههر اسهال آبهاد غهرب
حرن

نردند (با اسدفاد از جاد پم دخدر -اسال آباد غرب) و در سه راهی مالوی مسدقر ددند ضمناً،

تیپ رو اهلل نیز نه به منطقه ماهیدد

رسید و مندظر درن

در عملیات بود ،بوسیله هلی بالگردههای

هوانیروز به ارتفاعات مشرف بر گردنه پاطاق هلی بر گردید بدین ترتیب ،انثرعوارض حساس موجود
در مسیر عقب نشینی نیروهای فریب خورد سازما مجاهدین خلهق ،توسهط رزمنهدگا اسهال ادهغال
گردید و نیروهای در حال فرار ددمن ،در حلقه م ادر رزمندگا اسال گرفدار ددند
مرحله چهار عملیات مرداد در ساع

 1311روز دشم مرداد  7631دمسهی ،بها رمهز« یها علهی ابهن

ابیطالب(علیه السال )» و به منظور انهدا باقیماند نیروهای منافقین و پانسازی مناطق ادهغالی بهه اجهراء
درآمد میزا خسارات وارد بهه نیروههای مههاجم (در مراحهم 7و3عملیهات) و زیبهایی عمهم خلبانها
هوانیروز در اجرای عملیات مد رک هوایی(هلی بر رزمندگا اسال بهه عهوارض حسهاس موجهود در
منطقه)در مرحله سو عملیات ،به حدی بود نه اجرای مرحله چههار را تسههیم نمهود ،زیهرا نیروههای
درحال فرار مجاهدین خلق نه ددت ضربات هولناک و برق آسای خلبانها ههوانیروز و نیهروی ههوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایرا را بر پیکر خود احساس نرد بودند (حدود  11در دد از توا رزمی دا
را در هما مراحم اولیه از دس
نمی دیدند ،غفل

دادند) و حدی برای یک ل ظه ،خود را مصو از حمالت بی اما آنها

زد و ددابا به سوی خاک عراق عقب نشینی نمودند لیکن آ فرار ،در واقهع دهداب

به سوی مهلکه و پای گذارد در دا و تله رزمندگا ایرانهی (ارتشهی ،سهپاهی و بسهیجی) بهود نهه در
تمامی منطقه عملیاتی پخش بودند به هر حال ،عرده چنا بر مهاجما تنگ دد نه در روز هفدم مهرداد
 7631هجری دمسی ،با بر جای گذاددن تلفات سنگین انسانی(ضمن اعدراف به انهدا مقادیر زیهادی از
ادوات و تجهیزات دا در جریا عملیات مرداد) رسماً خبرعقب نشینی نیروهای خود از داخهم خهاک
ایرا را اعال نمودند (نیانی)517-515 ،7691 ،

(نقشه شماره)3-
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روش شناسی تحقیق
از آنجا نه هدف ادلی از تدوین این مقاله ،تبیین عبرتها و آموز های رویدادهای پایا جنگ ت میلهی
در اسدا نرمانشا و همچنین بیا اددباهات تاندیکی سرا سازما مجاهدین خلهق در اجهرای عملیهات
اسدفاد و بهر گیری از آنها در آیند میبادد ،لذا مقاله از نوع ناربردی اس

فروغ جاویدا جه

چو پ وهشگر با رجوع به ادبیات نظری در دسدرس؛ حوز مفهومی ت قیق را واناوی ،تودیف و تبیین
نرد اس ؛ لذا این مقاله از ل اظ روش ت قیق در زمر ت قیقات موردی -زمینهای بها رویکهرد ت لیهم
نیفی دسدهبندی میگردد جامعه آماری این پ وهش ،نلیه اسهناد و مهدارک موجهود در مرانهز علمهی–
پ وهشیارتشوسپا  -مرتبطبارویدادهایآخرینروزهایجنگد میلیدراسدانکرمانشا  -میبادد
تحلیل دادهها بر اساس سواالت مقاله
 -1عبرتها و آموزههای رویدادهای پایان جنگ تحمیلی در استان کرمانشاه کدامند؟
الف -پس از پذیرش قطعنامه  895سازما ملم مد د از سوی ایرا و اجرای عملیاتههای تجاوزگرانهه
ارتش عراق (عملیات تونلنا علیاهلل) و سازما مجاهدین خلق (عملیات رادد یا فروغ جاویدا ) به عمق
مناطق مرزی غرب نشور ،ندایج مثب

زیر برای جمهوری اسالمی ایرا رقم خورد:

( )7مجامع جهانی به خوی تجاوزگری ددا حسین و عد پایبندی حکوم

عراق به قوانین بین المللی

بیش از پیش واقف ددند
( )3تا حدودی حقانی

جمهوری اسالمی ایرا در نزد جامعه جهانی ،به اثبات رسید

( )6دور و هیجا ودف ناپذیر ایرانیا نه حکای

از تمایم ددید آنا به دفاع از دین و مهیهن دها را

داد  ،همانند روزهای آغازین جنگ به منصه ظهور رسید
( ) 5از بین رفدن بخش اعظمی از امکانات انسانی و تجهیزاتی سازما مجاهدین خلق (حدود  11دردد)
نه قویترین مخالفا نظا جمهوری اسالمی ایرا بودند
ب -بخشی از اهداف حکوم

بعثی عراق از اجرای عملیات تونلنا علیاهلل (ایجاد تلفات و خسارات بهه

نیروهای نظامی ایرا  ،به اسارت گرفدن دماری از رزمندگا ایرانی به منظور ایجاد تعادل در آمار اسرای
طرفین ،تظاهر به توا مندی ارتش عراق و القاء این مفهو به نشورهای عربی منطقه و پیروزمنهد جلهو
داد خود در نزد مل
با تردید و عالم

عراق) ت قق یاف  ،لیکن اعدبار سیاسی ددا حسین و حکومدش در نزد جهانیا

سوال مواجه دد
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پ -پذیرش آتش بس و برقراری دلح بین ایهرا و عهراق ،بهه معنهای خاتمهه حیهات نظهامی سهازما
مجاهدین خلق تلقی میدد ،زیرا در دورت عادی دد روابط بین دو نشور ،ضمن آنکه حکوم
عراق نسب

بعثی

به ادامه حمای های اقدصادی -نظامی خود به سازما مذنور با م دودی های بهین المللهی

مواجه میگردید ،اعضای داخه نظامی آ سازما نیز هیو گونه توجیه و مجوز قانونی بهرای اسهدفاد از
خاک عراق و دیگر امکانات آ نشور ،جه

مبارز با دول

ت -سرا سازما مجاهدین خلق با تجزیه و ت لیم و برداد

جمهوری اسالمی ایرا را نداددند
ذهنی خهود از دهرایط روزههای پایهانی

جنگ (درهم دکسده دد خطوط پدافندی نیروهای ایرانی ،اسدقبال مرد ایرا ازحضور آنا درنشور و
دیگر موارد مطر دد در بند اول تجزیه و ت لیم) زما مذنور را بهدرین فرد

ممکن جهه

اجهرای

عملیات نظامی درعمق خاک ایرا و براندازی نظا جمهوری اسالمی پنداددند
ث -سقوط دهرنرمانشا و پادگا ههای نظهامی ارتهش و سهپا (بهه ویه پایگها ههوانیروز و فرودگها
نرمانشا ) و همچنین مرانز دنعدی و
دول

مسدقر در دهر و حومه آ  ،مطمئنهاً ،دهرایط ددهواری را بهرای

جمهوری اسالمی ایرا بوجود می آورد و اجرای هرگونه عملیات نظامی جه

راند ادغال گرا از مناطق ادغالی را با مشهکالت عدیهد ای مواجهه مهی سهاخ
دهرنرمانشا  ،اسدا ایال سقوط می نمود؛ امکا دس

سرنوبی و بیهرو
در دهورت ادهغال

اندازی ددمن به اسدا های همدا  ،نردسهدا و

خر آباد نیز میسر و مدصور بود
ج -موافق

ددا حسین و حمای

حکوم

بعثهی عهراق از اجهرای عملیهات فهروغ جاویهدا توسهط

سازما مجاهدین خلق از دو دیدگا زیر قابم بررسی اس :
( )7در دورت موفقی
رنگ حقیق

سازما مجاهدین خلق ،آرزوهای دیرینه ددا حسین و حکوم

بعثهی عهراق،

به خود می گرفدند و در آ راسدا ،هرچه میزا خسارات وارد به جمهوری اسهالمی ایهرا

بیشدر میدد ،ددامیا به خواسده ها و تمایالت باطنی خود ،نزدیک و نزدیکدر می گشدند
( ) 3در دورت دکس

سازما مجاههدین خلهق ،ضهمن آ نهه حکومه

دهدا از حمایهات سیاسهی

ونمکهای اقدصادی و نظامی خود به نیروهای آ سازما  ،به ن و چشمگیری مهیناسه  ،بلکهه رونهد
عادی سازی روابط تیر و تارِ بین دو نشور ایرا و عراق (پس از اجهرای آتهش بهس) نیهز تسههیم مهی
گردید
چ -وجود ترافیک سنگین خودرویی(تجمع بی سابقه خودروهای سواری مرد هراسانی نه در حال ترک
مناطق ادغالی و حرن

به سوی نرمانشا بودند) درجاد « اسال آباد غرب -نرمانشا » اولین عامم موثر
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در توقف حرن

سدو مکانیز ددمن و زمین گیر دد آ در گردنه حسن آباد و در ندیجه نسب زمها

الز برای وارد عمم دد نیروهای خودی به دمار می آید
 -درای

و تالش برادر پاسدارحسین براتی در هدای

درگردنه چهارزَبر(تنگه مرداد) و مقاوم
بسزایی در ممانع

و اسدقرار به موقع گردا حضرت رسهول(ص)

رزمندگا ارتشی ،سپاهی و بسیجی در برابر ادغال گرا  ،تاثیر

از سقوط و ادغال دهر نرمانشا (توسط نیروهای سازما مجاهدین خلق) بهه دنبهال

داد
خ -اسدقرار آتشبارهای گردا  616توپخانه لشگر  57زرهی نرمانشا (ت
ادالنی) در منطقه ماهیدد

فرماندهی سهرگرد ارسهال

و اجرای آتش سنگین بر روی نیروهای ادغالگرِ مسدقر درگردنه حسن آباد،

نقش بسیار موثری را در انهدا سدو نظامی ددمن ایفاء نمود
د -تدابیر امیردهید سپهبد علی دیاد دیرازی و رهبری مدبرانه وی در هدای

نیروهای خهودی دهرن

ننند درعملیات مرداد ،تاثیردگرفی را درنسهب پیهروزی بهرای جمههوری اسهالمی ایهرا  ،و ت میهم
دکس

به نیروهای ادغال گر برجای گذاد

ذ -نقش فرماندهی وق

پایگا هوانیروز نرمانشا (سرهنگ خلبا حسین انصاری) و رئیس رنهن سهو

آ پایگا (سرهنگ  3خلبا سید نظر م مدی) و همچنین دیگر خلبانا دجاع هوانیروز ارتش جمهوری
اسالمی ایرا در پیروزی عملیات مرداد ممداز و وی می بادد
ر -خلبانا تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایرا سههم بسهزایی را در پیهروزی عملیهات
مرداد ،به خود اخدصاص دادند
ز -بروز دگر بار دور و دعف و روحیه ددمن سدیزی در بین آحاد مل

ایرا نه با هجو نم سابقهای

مشداق حضور در جبهههای جنگ ت میلی و درهم نوبید دفوف مدجاوزا بهه مهیهن اسهالمی بودنهد،
برگ زرینی دیگری در تاریخ دفاع مقدس م سوب میدود
ب -اشتباهات تاکتیکی سازمان مجاهدین خلق در اجرای عملیات فروغ جاویدان کدامند؟
اددباهات تاندیکی سرا سازما مجاهدین خلق در اجرای عملیات فروغ جاویدا به در زیر بود:
( )7تجمع و حرن

نیروهای سازما مجاهدین خلق بهر روی یهک م ور(م هور قصردهیرین -سهرپم

ذهاب -نرند -اسال آباد غرب -نرمانشا ) بدو توجه به تامین جنهاحین و منطقهه عقبهه خهود ،ادهدبا
فاحشی بود نه درایط مناسب را برای اجرای تک ههای ههوایی و همچنهین انجها عملیهات هلهی بهر

18

نیروهای خودی (اسدقرار رزمندگا ایرانی در عوارض حساس موجود در مسیر عقب نشینی ددمن) علیه
آنا را فراهم آورد
()3خطای م اسباتی سرا سازما مجاهدین خلق در سنجش میزا همکاری و همراهی مهرد ایهرا بها
عقاید و برنامه های آنا  ،از دیگر اددباهات غیر قابم جبرا بود
( )6اهداف مورد نظر سرا سازما مجاهدین خلق از اجرای عملیات فهروغ جاویدا (تصهرف دههرهای
نرمانشا  ،همدا  ،قزوین ،تهرا و براندازی نظا جمهوری اسالمی ایرا ) در خور تواناییههای نظهامی و
سیاسی آنا نبود ،در ندیجه ت قق آ اهداف نیز نا ممکن گردید
( )5توقف  63ساعده نیروهای مهاجم در حد فادم گردنه حسن آباد با گردنه چههارزَبر و عهد اسهدفاد
آنا از جاد «حسن آبهاد-نهوزرا  -سهراب نیلهوفر -نرمانشها » بهه منظهور ادهغال دههر نرمانشها  ،از
دیگراددباهات تاندیکی طراحا عملیات فروغ جاویدا بود در دهورت اسهدفاد آنها ازجهاد مهذنور،
درایط دور زد گردنه های چهارزبر و عین الکش فراهم می گردید و پیشروی به سم

دهرنرمانشا را

تسهیم مینمود
با توجه به موارد مطروحه فوق ،می توا چنین ادعها نمهود « :طهر عملیهاتی فهروغ جاویهدا  ،طرحهی
احساسی و غیر واقع بینانه بود »

نتیجه گیری:
 -7موقعی
برخوردار اس

جغرافیایی اسدا نرمانشا  -در طول  7371نیلومدر مرز مشدرک با عراق -از چنها اهمیدهی
نه دروع و خاتمه جنگ ت میلی در آ اسدا رقم خورد

 -3اجرای عملیات تونلنا علیاهلل موجب ت قق بخشی از اهداف نظامی عراق در پایا جنگ گردید
 -6بی توجهی حکوم

بعثی عراق به قطعنامه  895سازما ملم مد د و اجرای عملیهات تونلنها علهی-

اللهدوسط ارتش آ نشور؛ اعدبار سیاسی ددا حسین و حکومدش -در طول جنگ هموار داعیه دهلح
طلبی داددند-را در نزد جهانیا با نزول چشمگیری مواجه دد
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 -5اجرای عملیات فروغ جاویداندوسط سازما مجاهدین خلق-در ابددای نار -منافع سیاسی ،تبلیغاتی و
نظامی را برای حکوم

بعث عراق به دنبال داد  ،لیکن خاتمه نافرجا آ دکسدی جبرا ناپذیر بهرای

ددمنا میهن اسالمی بود
 -8از جمله اددباهات م اسباتی و تاندیکی سازما مجاهدین خلق – در عملیات فهروغ جاویهدا  -نهه
میتوا به آنها ادار نرد ،عبارتند از :تجمع و حرن

بر روی م ور م ور قصردیرین -سرپم ذههاب-

نرند -اسال آباد غرب -نرمانشا بدو توجه به تامین جناحین و منطقه عقبه خود؛ عد اسدفاد د یح
از م ورهای موادالتی اسد ا نرمانشا ؛ خطای م اسباتی در سنجش میزا همکهاری و همراههی مهرد
ایرا با آنا  ،بی توجهی به عد تواز توا رزمیدا با ت قق اهدافی نظیر تصهرف تههرا و برانهدازی
نظا جمهوری اسالمی و توقف  63ساعده در حد فادم گردنه حسن آباد با گردنه چهارزَبر
 -3ترافیک سنگین درجاد « اسال آباد غرب -نرمانشا » اولهین عامهم مهوثر در توقهف حرنه

سهدو

مکانیز سازما مجاهدین خلق و زمین گیر دد آندر گردنه حسن آبهاد ،و در ندیجهه نسهب زمها الز
برای وارد عمم دد نیروهای خودی به دمار میآید
 -1درای

امیردهید سپهبد علی دیاد دیرازی در فراهم آورد درایط الز برای اجرای عملیات مرداد،

و فرماندهی هودمندانه وی در هدای

عملیات مذنور ،از مهمدرین عوامهم دکسه

ددهمن و پیهروزی

جمهوری اسالمی ایرا م سوب میدود
 -5مقاوم

سدودنی گردا بسیجی حضرت رسول (دلیاهلل علیه و آله) درگردنهه چههارزَبر و همچنهین

آتشباری موثر گردا  616توپخانه لشگر  57زرهی نرمانشا (ت

فرماندهی سرگرد ارسهال ادهالنی)

بر روی نیروهای مدجاوز مسدقر درگردنه حسن آباد ،نقش بسیار موثری را در انهدا سدو نظامی ددهمن
ایفاء نمود
 -9ایفای نقش بیبدیلخلبانا تیز پرواز پایگا هوانیروز نرمانشا (ت

فرماندهی سرهنگ خلبا حسین

انصاری) و همچنین پایگاههای هوایی همدا و دزفول در پیروزی عملیات مرداد از جایگاهی مانهدگار
در تاریخ دفاع مقدس برخوردار اس
 -71اجرای عملیات مرداد -توسط رزمندگا اسال  -موجب انهدا (حدود  11دردهد) ازتهوا رزمهی
سازما مجاهدین خلق گردید
 -77رخدادهای آخرین روزهای جنگ ت میلی موجب اثبات حقانی
جهانیا  -به عنوا نشور قربانی تجاوز -گردید
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جمهوری اسهالمی ایهرا در نهزد

منابع:
 -7جعفری ،مجدبی( )7658اطلس نبردهای ماندگار -مرنز پ وهش های دفاع مقدس نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایرا  -تهرا  -چاپ سو
 -3درودیا  ،م مد( )7651سیری در پایا جنگ ایرا و عراق(جلد پنجم)-اندشارات پ ما  -چاپ دو
 -6زند دل ،حسن ( )7619مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی -اسهدا نرمانشها  -نشهر ایهرا گهردا -
تهرا
 -5نریم زاد  ،ارددیر( )7655اطلس نبردهای ماندگار هوانیروز در دفاع مقدس ،اندشارات فرارنگ آریها،
تهرا
 -8نیانی ،سورنا ( )7691فرما آتش در نوهسدا های باخدر ،اندشارات سازما عقیهدتی سیاسهی آجها،
تهرا
 -3نیانی ،سورنا ( )7655حماسه سرزمین خوردید ،اندشارات دافوس آجا ،تهرا
 -1واحد پ وهش و تألیف گیدادناسی( )7656اطلس گیدادناسی اسدا های ایرا  -موسسه جغرافیایی و
نارتوگرافی گیدادناسی -تهرا  -چاپ اول
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