 ۱۰ﺗﯿﺮ ۱۳۶۵؛ روزی ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻣﺎم
ﺷﺎد ﺷﺪ+ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻼم ﺑﯿﺪار ،دﻫﻢ ﺗﯿﺮ
ﻣﺎه ﯾﺎدآور روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﺮوز ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻏﺮورآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺮﺑﻼی ﯾﮏ و آزاﺳﺎزی ﻣﻬﺮان ،روزی ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﺮوف اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﮑﺮار و ﻣﻬﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن آزاد ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه واﻟﻔﺠﺮ  8و ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻓﺎو ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،رژﯾﻢ ﻋﺮاق ﺷﯿﻮه ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و درﺻﺪد ﻓﻌﺎل
ﺷﺪن در ﺟﺒﻬﻪ زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮآﻣﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﻌﺪ از
اﺷﻐﺎل ﻣﻬﺮان ،ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎع ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد.
ﻋﺮاق ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی را ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﯽ را ﻫﻢ از ﺑ ُﻌﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻢ از ﺑ ُﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮای آزاد ﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان و ارﺗﻔﺎﻋﺎت آن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻟﻔﺠﺮ ) 9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮارﺗﺎ(
ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  16اﺳﻔﻨﺪ 64ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  27اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،65ﺑﺎ
آزاد ﺳﺎزی ﻣﻬﺮان ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ در
ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آزاد ﺳﺎزی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
از ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺶ ﻋﺮاق ،وﺣﺪت و ﻫﻢ دﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
رزﻣﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮادران ارﺗﺸﯽ ،ﺳﭙﺎﻫﯽ
و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
دﻟﯿﺮاﻧﻪ دﺳﺖ زدﻧﺪ.

ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﻬﺮان و اﻫﺪاف
ارﺗﺶ ﻋﺮاق ،ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد  ،27/2/65در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ
زد و ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ آن و ﺑﺮﺧﯽ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .در
اﯾﻦ زﻣﺎن واﺣﺪﻫﺎی ارﺗﺸﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ از  6ﮔﺮدان ﭘﯿﺎده و  2ﮔﺮدان زرﻫﯽ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﻮط ﭘﺪاﻓﻨﺪی را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان و ﺳﻠﺴﻠﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﻼوﯾﺰان و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮز و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﻼوﯾﺰان ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻧﻤﻪ ﮐﻼن ﮐﻮﭼﮏ ،از ﻏﺮب ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﻏﺮﺑﯽ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﻼوﯾﺰان و ﭘﺎﺳﮕﺎه
ﻣﺮزی ﺑﻬﺮان آﺑﺎد ،و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺟﺎده ﻣﻬﺮان – دﻫﻠﺮان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻣﻬﺮان ،اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ .در ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﺟﺎده اﯾﻼم – ﻣﻬﺮان و ﺑﺎغ ﮐﺸﺎورزی( ﻫﻔﺖ ردﯾﻒ
ﻣﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل و ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ردﯾﻒ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار رﺷﺘﻪ ای وﺟﻮد
داﺷﺖ .در ﻣﺤﻮر ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎوی و ﺟﺎده دﻫﻠﺮان –
ﻣﻬﺮان( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد.
در ﻣﺤـﻮر ﺟﻨـﻮﺑﯽ )ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﻗﻼوﯾـﺰان( ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎی ﮐﻤﯿـﻦ و در ﺑﻌﻀـﯽ
ﺷﯿﺎرﻫﺎ ،ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار و ﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ.
اﻣﺎم ﻧﮕﺮان ﻣﻬﺮان ﺑﻮد
“ﻣﺤﻤــﺪ ﮐﺮﻣــﯽ راد” ،از ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻫﺎن دﻓــﺎع ﻣﻘــﺪس در آزاد ﺳــﺎزی
ﻣﻬﺮان درﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺟﻬﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻼم ﺑﯿﺪار در ﺧﺼﻮص ﻓﺮا

رﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی  1ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان ﺷﺪ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻬﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺷﻐﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر اول آن در اﺑﺘﺪای
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮد .دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎر ﺳﻮم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎو اﺷﻐﺎل ﺷﺪ و ﺻﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎو اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺮان در آن زﻣﺎن ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﺎن آن دوران از ﺟﻤﻠـﻪ آﻗـﺎی
ﺷﯿﺮازی)ره( ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺮان ﭼﻪ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ روز

در آن زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم از
ﻣﺤﺴـﻦ رﺿـﺎﯾﯽ و ﺷﻬﯿـﺪ ﺻـﯿﺎد
ﺷﺪ؟ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻬﺮان
اﺷﻐﺎل ،ﻣﻬﺮان آزاد ﺷﻮد.

ﮐﺮﻣﯽ راد در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی  1ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی 1
ﺿﻌﻒ دﻓﺎع ﻣﺘﺤﺮک ارﺗﺶ ﻋﺮاق را ﻧﺸﺎن داد و ﺻﺪام ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از
اﯾﻦ راﻫﺒﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺻﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و در آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان
ﺧﻮرد .ﻣﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﺮاوﯾﺰان و ﭘﺎﺳﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ دﯾﺪ ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﺳﻢ ﺷﻬﺮ روی آن
ﻗﺮار داﺷﺖ ﺻﺪام روی اﺷﻐﺎل آن ﻣﺎﻧﻮر زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی  1در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ در ﺗﯿﭗ  114اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮدﯾﻢ و  5ﮔﺮدان ﭘﯿﺎده
داﺷﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﮔﺮدان در آﻣﻮزش و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮدان اﺣﺘﯿﺎط و
ﯾﮏ ﮔﺮدان ﻧﯿﺰ در ﺧﻂ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای دﻓﺎع ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ رده ﻫﺎی
ﻣﺎﻓﻮق ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﯾﻼم اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮔﺮدان
ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺎه اﯾﻼم ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﺮدان ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﺑﺎ  6ﮔﺮدان وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ
ﻣﻘﻄﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد و
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ

)ع( در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮔﻔﺖ :در آن
آﺑﺎد و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺑﺎغ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
آن روزی ﮐﻪ ﻣﻬﺮان ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎ
ﺑﺎغ ﮐﺸﺎورزی را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﮐﺮﻣﯽ راد اﻓﺰود :در روز اول ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﺎن زرﻫﯽ از ارﺗﺶ ﻋﺮاق ﻗﺼﺪ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ 3راﻫﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺟﺎده ﺷﻨﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ و 3راﻫﯽ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﮐﻨﺠﺎﻧﭽﻢ اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اوﺿﺎع ﺧﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ در ﭘﯿﺶ رو
داﺷﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ.

ﺿﻌﻒ دﻓﺎع ﻣﺘﺤﺮک ارﺗﺶ ﻋﺮاق در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی ﯾﮏ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮدان زرﻫﯽ
آﻣﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ را از ﭼﻨﮕﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢ و ادوات،
واﺣﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻀﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻫﻤﺎن 3
راﻫﯽ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪی را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﺮدان زرﻫﯽ ﻋﺮاق
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺗﯿﻤﺴﺎر ﻋﻠﯽ ﯾﺎری
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار ﮔﺎه ﻏﺮب ارﺗﺶ و ﺳﺮدار ﺣﻤﯿﺪی ﻧﯿﺎ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮادران ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﻄﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺎن و اﻧﺴﺠﺎﻣﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﻧﮑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﮕﻮﻟﻪ
ﮔﺮدان را اﻋﺰام ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ ﮔﺮدان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻼم ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﺮده
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ آﻣﺪ.
ﮐﺮﻣﯽ راد ﮔﻔﺖ :ﺣﺪودا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺑﻮدم.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮕﺎن

زرﻫﯽ ﻋﺮاق ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ و ﺟﺎده ﺷﻨﯽ را دور ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺣﺪود
 70ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮدم ﺷﺨﺼﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽ روم و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﺎن
زرﻫﯽ ﻋﺮاق ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ راه اﻓﺘﺎدم ﯾﮏ رزﻣﻨﺪه ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺟﺎﻧﺒﺎز  70درﺻﺪ ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ در
ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺖ ،در ﺟﻮاب ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روم ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻟﺒﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﺮﻣﯽ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ راه
ﺻﺪای
اﻓﺘﺎدم ﺳﺮدار ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون دوم ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و دﯾﮕﺮ
رزﻣﻨﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻤﺖ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎ
درﮔﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ای ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﺎرت ﯾﮑﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﯿﭗ ﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﺮزو ﻏﻼﻣﯽ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﺷﯿﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رﻓﺖ و در ﮐﻤﯿﻦ
ﻋﺮاﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او در ﺣﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ
اﺳﯿﺮ ﺷﺪ و  2ﺳﺎﻋﺖ در اﺳﺎرت ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮔﺮدان زرﻫﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اوﺿﺎع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎ را
ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ از ﺻﺒﺤﺖ ﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ راه را
ﮔﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آدرس ﮐﺠﺎ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺮاﻗﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاق را ﻣﯽ
را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻏﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪا آدرس اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮان رواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺳﺎرت ان  2ﻧﯿﺮوی ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻌﺜﯽ ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی
ﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﺑﻼی 1
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺮﺑﻼی ﯾﮏ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎع ﻣﺘﺤﺮک ﻋﺮاق و
ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺪود اﯾﺬاﯾﯽ .ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﺮاق ،ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ

ﻋﻤﻞ،

اﻋﺘﻘﺎد

ﯾﮕﺎن

ﻫﺎ،

ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻋﻤﻠﯿﺎت،

ﻓﺮﯾﺐ

دﺷﻤﻦ،

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻻزم و … از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرز و ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮد.
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  175ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺧﺎک اﯾﺮان
و ﻧﯿﺰ ﻋﺮاق ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن ،ﺟﺎده دﻫﻠﺮان –
ﻣﻬﺮان – اﯾﺮان  ،ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﻼوﯾﺰان و ﺣﻤﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ دو
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺮزی آزاد ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻫﺎی دﺷﻤﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺪره
و زرﺑﺎﻃﯿﻪ در دﯾﺪ و ﺗﯿﺮ ﻗﻮای ﺧﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت 1210 ،ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻬﺮان ﻗﻬﺮﻣﺎن اﮔﺮ روزی در ﺗﺼﺮف دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﺑﻮد
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮدد اﺻﻠﯽ زوار ارﺑﻌﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺮان ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺮدد زوار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻮن از

ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ
آوردﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺷﻬﺪا

و

ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﯽ

اﺳﺖ

ﮐﻪ

اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ

را

ﺑﻪ

وﺣﻮد

