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عملیاتی که در آخرین لحظات تغییر نام داد
 علیرضا محمدی

21 خرداد سالروز انجام عملیات فرمانده 
کل قوا خمینی روح خدا در س�ال 1360 
است. یک روز قبل یعنی در 20 خرداد به 
فرمان حضرت امام، بنی صدر از فرماندهی 
کل قوا عزل شده بود. قرار داشتن در دهه 
سوم خرداد را فرصتی دانستیم تا نگاهی 
گذرا به وقایع ماه های اول جنگ بیندازیم.

جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که مدت ها 
از تشکیل آخرین جلسه شورای عالی دفاع به 
مسئولیت ریاست جمهوری وقت، بنی صدر، 
می گذشت. رئیس جمهور تا 27 مهر 59 که 
کار خرمشهر تمام ش��ده به نظر می رسید و 
آبادان نیز در وضعیت مبهمی قرار داش��ت 

جلسه این شورا را برگزار نکرد.
هفت ماه قب��ل از آغاز رس��می جنگ، امام 
خمینی)ره( طی حکمی در 30 بهمن 58، 
بنی صدر را به فرمانده��ی کل قوا منصوب 
کرد. به ای��ن ترتیب عالوه بر ق��وه مجریه، 
قدرت نظام��ی نیز ب��ه اختی��ارات رئیس 
جمهوری افزوده ش��د که توجه به دعواها و 
بهانه گیری های سیاسی را به گزارش های 
رس��یده از تحرکات نظامی عراق در طول 
مرزهای خود با ایران، ترجی��ح می داد. لذا 
وقتی حمله سراسری عراق در 31 شهریور 

1359 انج��ام گرف��ت، این واقع��ه بیش از 
آنچه انتظ��ار می رف��ت، غافلگیرکننده به 

نظر رسید!
با ش��روع جنگ، به س��رعت تصاویر حضور 
رئیس جمهور در جبهه ها پخش ش��د. این 
تصاویر، او را در میان رزمندگان، مش��غول 
سرکش��ی به خطوط دفاعی و حتی پش��ت 
ترک موتور نظامی ها نش��ان می داد. رئیس 
جمهور در تمامی این تصاویر لباسی خاکی با 
پوتین های تمیز به پا داشت! فرمانده کل قوا 
طوری ژست می گرفت که انگار هنوز از حال 
و هوای دوران انتخابات فاصله نگرفته است.

ام��ا اوج گی��ری جنگ ب��ا ش��نیدن اخبار 
ناامیدکنن��ده نزدیک ش��دن لش��کرهای 
زرهی دش��من به مرکز اس��تان خوزستان، 

کار را از ژست های تبلیغاتی فراتر برد. باید 
کاری جدی انجام می گرفت. دیگر عملیات 
محدود و تأخیری یا آن ط��ور که بنی صدر 
عنوان می کرد »استراتژی نظامی پارت ها« 
پاس��خگوی غرور جوانان ایران��ی نبود که 
رقص عربی سربازان متجاوز در خیابان های 

خرمشهر را دیده بودند.
از چه��ار عملی��ات بزرگ��ی ک��ه در دوران 
فرمانده��ی بنی ص��در انجام گرفت، س��ه 
عملی��ات ب��ا شکس��ت کامل مواجه ش��د. 
عملیات پل ن��ادری در 23 مهر 1359 به از 
دست دادن تعداد قابل توجهی از تانک های 
ایرانی منجر شد. عملیات نصر در 15 دی با 
شهادت علم الهدی و دانشجویان پیرو خط 
امام در تاریخ جنگ ثبت شد و نهایتاً عملیات 
توکل در 20 دی در شمال آبادان نیز ناکام 
ماند. پس از عملیات توکل بود که بنی صدر 
از حضور در جبهه ها ناامید شد و توجه عمده 

خود را به مسائل سیاسی معطوف کرد.
مشکل کار آنجا بود که فرمانده کل قوا به 
نیروهای مردمی و همچنین پاسدارهای 
جوان اعتماد نداشت و از در اختیار گذاشتن 
ادوات سنگین به آنها خودداری می کرد. از 
طرفی تأکید بیش از ح��د رئیس جمهور 
ب��ه تاکتیک ه��ای نظام��ی کالس��یک و 

اس��تفاده از نیروی زرهی در عقب راندن 
دشمن، باعث شد لشکرهای زرهی ارتش 
لطمات بسیاری ببینند. چنانچه برخي از 
صاحب نظران شکست در عملیات توکل را 
به مثابه میخی بر تابوت جنگ زرهی دفاع 

مقدس قلمداد کردند.
اوج گی��ری دعواهای سیاس��ی بنی صدر با 
نیروهای انقالبی تا آنجا پی��ش رفت که به 
غائله 14 اس��فند 1359 در دانشگاه تهران 
ختم شد. رئیس جمهور ناکام در جبهه های 
جنگ، س��عی می ک��رد خ��ود را در عرصه 
سیاسی پیروز کند. همزمان نیز در جبهه ها 
سیاس��ت عدم توجه به نیروهای پرانگیزه و 
جوان سپاهی و بسیجی را دنبال می کرد. در 
چنین شرایطی رکود در جنگ که از زمستان 
سال 59 آغاز شده و تا سه ماه اول سال 60 
ادامه یافته بود، نیازمند یک شوک بود تا کفه 
ترازو را به س��ود جبهه ایران اسالمی تغییر 
دهد. لذا فرمان امام در 20 خرداد 59 مبنی 
بر عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، همان 
خبر خوشحال کننده ای بود که روح تازه ای 

در کالبد جبهه ها دمید.
در پی عزل بنی صدر، عملیات امام حسین)ع( 
که قرار ب��ود در منطقه عموم��ی دارخوین 
انجام گیرد، تغییر نام داد و با عنوان عملیات 
فرمانده کل قوا خمینی روح خدا با موفقیت 
انجام گرفت. عملیاتی که هرچند در مقیاس 
محدود انجام می ش��د، اما بر اثبات قابلیت 
سپاه و بس��یج صحه گذاش��ت و زمینه ساز 

پیروزی های آتی در جبهه های جنگ شد.
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در پی عزل بنی صدر، عملیات امام 
حس�ین)ع( که قرار بود در منطقه 
عمومی دارخوین انجام گیرد، تغییر 
نام داد و با عنوان عملیات فرمانده 
کل قوا خمینی روح خدا با موفقیت 
انجام گرفت. عملیاتی که هرچند در 
مقیاس محدود انجام می شد، اما بر 
اثبات قابلیت س�پاه و بسیج صحه 
گذاشت و زمینه س�از پیروزی های 
آت�ی در جبهه ه�ای جن�گ ش�د

تشریح وضعیت جبهه ها در دوران فرماندهی بنی صدر در گفت وگوی »جوان« با جانباز محمد درخور پژوهشگر دفاع مقدس

عزل بني صدر استعدادهاي نهفته جنگ  را بارور کرد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبریزی
حضور بنی صدر در صحنه سیاسی کشور با 
شروع جنگ تحمیلی همزمان شد و او را به 
چهره ای پرحرف و حدیث در جبهه ها تبدیل 
کرد. بنی ص�در با اصرار بر انج�ام روش های 
کالسیک نظامی، نیروهای انقالبی و مردمی 
را از مدیری�ت جن�گ دور نگه می داش�ت 
و جبهه ه�ا را از وج�ود این نیروه�ا محروم 
می کرد. با عزل بنی ص�در در خرداد 1360 و 
بروز و ظهور نیروهای انقالبی و مردمی به ناگاه 
وضعیت جنگ نیز تغییر کرد و رزمندگان با 
آزادسازی مناطق اشغال شده دست باال را در 
جنگ گرفتند. دکتر محمد درخور از جانبازان 
دفاع مقدس در گفت وگو با »جوان« به تشریح 
وضعیت جبهه ها در زمان مدیریت بنی صدر 
می پردازد و از تأثی�ر او بر جبهه ها می گوید.

در ماه های اول جنگ چقدر نوع دیدگاه 
و مدیریت فردی چ�ون بنی صدر را در 

جبهه های جنگ مؤثر می دانید؟
آن زمان بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده کل 
قوا بود و اختیارات فرمانده��ی کل نیروها را بر 
عهده داش��ت. منتها به دلیل ش��رایط سیاسی 
و کش��مکش هایی که در کش��ور وجود داشت 
بنی ص��در معتقد بود فق��ط با من��ش و روش 
کالس��یک نظامی باید جن��گ را اداره کرد. به 
همین خاطر خیلی به س��پاه و عناصر مردمی 
مرتبط با سپاه مثل بس��یج اعتقاد نداشت که 
آنها می توانند با نقشه و طراحی نظامی جلوی 
دشمن را بگیرند. به همین دلیل گرایش خاصی 
به ارتش داشت. چون ارتش انسجام و سازمان 
نظامی داش��ت و فکر می کرد جلوی پیشروی 
دشمن را می توان با روش های کالسیک صرف 
گرفت. در این دوران مهم ترین عملیات هایی که 
ارتش با نظر بنی صدر انجام داد عملیات هاي نصر 
و توکل در محور هوی��زه و آبادان بود که نتیجه 
خاصی را هم به دنبال نداشت. بنی صدر دوست 
داشت در جبهه نتیجه بگیرد ولی آن زمان روش 
کالسیک نظامی ما در برابر ارتش عراق جواب 
نمی داد. بنی صدر از نظر نظامی دوست داشت 
نتیجه بگیرد تا بتواند بعضی از کشمکش های 
سیاس��ی را مدیریت کند. در یکی از مهم ترین 
عملیات  های آن زمان ب��ا مدیریت بنی صدر در 
هویزه به جایی نرسیدیم و مجبور به عقب نشینی 
 شدیم و در محور آبادان هم نتیجه خاصی حاصل 
نشد. حتی ماه ها بعد که عملیات فرماندهی کل 
قوا طرح ریزی شد هنوز آثار شکست ها در این 
محورها وجود داش��ت. بنی ص��در فکر می کرد 
به تنهایی و با نگاه صرف کالس��یک توان اداره 
جنگ را دارد. او نمی  خواست در کشمکش های 
سیاس��ی و با ورود نهادهای انقالبی مثل سپاه 
موقعیتش تضعیف ش��ود. این تقاب��ل تا اوایل 
سال 60 وجود داشت. لذا یک نگاه غیرانقالبی و 
بدون پشتوانه را در اوایل جنگ شاهد بودیم. در 
اثر این سیاست های غلط بود که بالفاصله پس 
از عزل بنی صدر، رزمن��دگان که همان جوانان 
انقالبی بودند نام عملیات بعدی خود را فرمانده 
کل قوا خمینی روح خدا گذاشتند و کم کم تفکر 
انقالبی در جنگ حاکم شد. این نگاه از عملیات 
فرماندهی کل قوا خ��ودش را نش��ان داد و در 
عملیات ثامن االئمه به اوج خود رسید و در ادامه 

باعث خروج دشمن اشغالگر از کشور شد.
مشکل عملیات کالسیک در آن مقطع 

از جنگ چه بود؟
روش ه��ای کالس��یک بر اس��اس یک س��ری 
آموزه های صرف نظامی شکل می گیرد. زمانی 
که انقالب شد ارتش عراق منسجم ترین ارتش 

خاورمیانه ب��ود و زیرنظر آموزش های خوبی به 
ویژه در بخش زرهی قرار داشت اما ارتش ایران 
پس از پیروزی انقالب در حال پوس��ت اندازی 
بود و در ح��ال فاصله گرفتن از ن��گاه طاغوتی 
قرار داشت. یک سری اقدامات در ارتش صورت 
گرفت و مقداری س��ازمان نظامی ارتش بعد از 
انقالب تضعیف ش��د و تا بیاید خودش را پیدا 
کند زمان می برد. تجهیزاتی هم که در اختیار 
ارتش قرار داش��ت نس��بت به تجهیزات ارتش 
عراق به ویژه در بخش زرهی خیلی به روز نبود. 
به هم ریختگی س��ازمان کالس��یک نظامی ما 
تناسبی با ارتش عراق نداشت. به همین خاطر 
در زمان جنگ روش کالسیک نتیجه نمی داد. 
نگاه انقالبی فارغ از این نگاه کالس��یک بود. نه 
اینکه روش کالس��یک را کامل کن��ار بگذاریم 
بلکه با روش های انقالبی مکم��ل کردیم. مثاًل 
می گفتند برخی تاکتیک هایی که امکان تغییر 
دارد را می توان تغییر داد. مثالً ارتش عراق در روز 
می جنگید و ما تصمیم گرفتیم در شب بجنگیم. 
این یعنی پیدا کردن نقاط ضعف دشمن و ضربه 
زدن به آن. به همین شکل بعضی تاکتیک ها را 
نامتقارن سازی کردیم تا بتوانیم ارتش عراق را 

شکست دهیم.
بنی صدر از ق�درت گرفت�ن نیروهای 

مردمی و انقالبی واهمه داشت؟
بنی صدر قائل نبود که سپاه و نیروهای مردمی 
می توانند در صحنه انقالب و کش��ور مدیریت 
کنند. فکر می ک��رد اگر اینه��ا بیایند موقعیت 
خودش تضعیف می شود. بنابراین به دنبال این 
بود که با روش هایی که خ��ودش قبول دارد در 
جنگ به پیروزي هایی دست پیدا کند تا مجال 
حضور این نیروها پیدا نش��ود. برای رس��یدن 
به این موض��وع خیلی تالش ک��رد و اوج آن به 
عملیات هایی که انجام داد می رسد. اگر او از این 
نیروهای انقالبی کمک می گرفت و آنها را وارد 
جنگ می کرد بهتر نتیج��ه می گرفت اما تفکر 
سیاسی و زاویه گرفتنش از نگاه امام باعث شد از 

اداره کشور و جنگ ناتوان شود.
اگر بنی صدر عزل نمی شد، امکان داشت 
با توجه به ناکامی هایی که متحمل شده 
بود، اعتماد به نیروه�ای انقالبی را در 

دستور کار قرار دهد؟
ای��ن اعتماد ه��ر روز خراب تر می ش��د و اگر از 
ریاس��ت جمهوری عزل نمی شد فکر نمی کنم 
نظراتش تغییر می کرد. بنی صدر خیلی تحت 
تأثیر نگاه صرف کالسیک و نگاه اشتباه در بعضی 

تاکتیک های سنتی در گذشته ایران بود. نگاهی 
اشتباه به تاریخ ایران باستان داشت. جنگ های 
آن زمان با جنگ ایران و عراق کامالًَ فرق می کرد 
و زمانی که می توانس��تی زمی��ن بدهی زمان 
بگیری س��واره نظام با اس��ب می جنگید. بحث 
توپ و تانک و پیشروی 100 کیلومتری در یک 
ساعت وجود نداش��ت. این تئوری اینجا جواب 
نمی داد و هر قدر به دش��من زمی��ن می دادی 
دیگر امکان پس گرفتن نبود. این نگاه درستی 
نبود که بنی صدر داشت. با این حال فضا و مجال 
کافی به بنی صدر داده شد و اوجش در عملیات 
نصر اتفاق افتاد. با اینکه عملیات از یک منطقه 
کوچک ش��روع  ش��د ولی نگاه فرامرزی داشت 
و می خواس��ت به دجله بچس��بد. نمی توانیم 
بگوییم فضا ب��رای کار ک��ردن بنی صدر وجود 
نداشت و کسی نگذاشت و چوب الی چرخش 
گذاش��تند. همه کمکش کردند و دانشجویان 
انقالبی پیرو خط امام نشان می دادند همه قوای 
کشور در اختیار بنی صدر قرار دارد و هر طوری 
که او دست دارد در جبهه ها عمل می شود. همه 
کمکش  کردند ولی او نگاه دیگری داش��ت و به 
فکر اتحاد نیروها نبود. خودش هم در جبهه ها 
حضور داشت و اگر در عملیات ها پیروز می شد 
خیلی به نفعش ب��ود و موضع سیاس��ی اش را 

محکم می کرد.
اگ�ر در این دو عملیات موفق می ش�د 
ممکن بود شیوه ما برای اداره جنگ به 

همان شکل ادامه پیدا کند؟
قطعاً اگر این دو عملیات موفقیت آمیز بود و به 
اهدافی که می خواست می رسید همین شیوه 
را ادام��ه می داد. آن زمان اه��داف این عملیات  
تنها خارج کردن دش��من از کش��ور نبود بلکه 

می خواست کاری کند تا دشمن تنبیه شود. نه 
تنها به اهدافش در آن سوی مرز نرسید بلکه ما به 

مرز بین المللی هم نرسیدیم.
در صورت حمایت از نیروهای انقالبی 
امکان داش�ت جنگ در ماه های اولیه 

سرنوشت دیگری پیدا  کند؟
ما ابتدای جنگ حضور نیروهای سپاه و انقالبی 
را در گروه ه��ای کوچک در مناط��ق مختلف 
داریم. نامه معروف آقای شمخانی، تالش های 
شهید جهان آرا در خرمش��هر، تالش هایی که 
در سوس��نگرد منجر به نامه نوش��تن آیت اهلل 
خامنه ای ش��د، همگی وجود دارند و اگر اینها 
مورد توجه قرار می گرفتند و بنی صدر اهمیت 
می داد و نگاه سیاسی اش را کمتر می کرد قطعاً 
اداره جنگ در همان روزهای جنگ می  توانست 
با نگاه انقالبی پی��ش برود. ما هم��ان زمان در 
جبه��ه دکت��ر چم��ران و ش��هید غیوراصلی، 
جه��ان آرا و دیگر چهره ها را داش��تیم و همین 
حضور باعث آزادشدن سوس��نگرد از محاصره 
شد. این پتانس��یل وجود داشت ولی بنی صدر 

اصرار عجیبی روی نظر خودش داشت و بر عدم 
دخالت دادن نیروهای انقالبی تأکید می کرد. او 
می خواس��ت جنگ با نظرات او به نتیجه برسد 
تا نیروهای نزدیک به خط امام از جبهه فاصله 
بگیرند. او با این ترفند می خواس��ت در مسائل 
سیاسی در تهران بهتر عمل کند و همین باعث 
نادیده گرفتن نیروهای انقالبی و مردمی  ش��د. 
زمانی که نیروهای مردمی مدیریت جنگ را به 
عهده گرفتند نشان  دادند برنامه های آزادسازی 
کش��ور چقدر خوب پیش می رود و موفقیت ها 
با رفتن بنی ص��در همین طور زنجی��روار ادامه 
پیدا  کرد. ارتش هم بدون بنی صدر خیلی بهتر 
عمل  کرد و در عملیات فتح المبین و آزادسازی 
خرمشهر در کنار س��پاه حضور داشت. با رفتن 
بنی صدر این تفکر انقالبی و مکتبی هم در ارتش 
حاکم شد و در کنار نیروهای سپاه قرار  گرفت و 

موفقیت های خوبی به دست آمد.
با توج�ه به مش�اهدات خودت�ان، در 
زمان جن�گ چق�در جبهه ه�ای ما از 
شرایط سیاسی پش�ت جبهه ها تأثیر 

می گرفت؟
خیلی مؤث��ر بود و ب��ه ویژه در ابت��دای جنگ 
بحث های مدیریت بنی صدر خیلی روی جبهه ها 
تأثیر می گذاشت. بنی صدر در محافل و مجالس 
زیادی صحبت و سخنرانی  می کرد و نیروهای 
انقالبی این سخنان را می شنیدند و عالقه زیادی 
هم به امام داشتند و دوست نداشتند مسئوالن 
تراز اول کشور با نظرات امام زاویه داشته باشند 
یا ساز خودشان را بزنند. این صحبت ها اثرگذار 
بود به ویژه روی کسانی که در الیه های میانی و 
راهبردی جنگ بودند. بحران های سیاسی باعث 
می ش��د تا در جبهه ها اختالف به وجود بیاید و 
همین نگاه باعث بروز و ظهور تفکرات انقالبی در 
هر دو سازمان ارتش و سپاه شد. زمانی که این 
اختالفات اوج می گیرد از درون این اختالفات 
یک نیروی جدید زایش پیدا می کند. محس��ن 
رضای��ی و صیادش��یرازی از دل این اختالفات 

بیرون می آیند.
خبر ع�زل بنی ص�در چه تأثی�ری در 

جبهه ها داشت؟
تأثیرش آن قدر بود که عملیات فرماندهی کل 
قوا طراحی شد. این عملیات شاید نتایج زیادی 
نداشت ولی همین که فهمیدیم ارتش و سپاه 
در کنار ه��م می توانند عملی��ات انجام دهند و 
خودشان را پیدا کردند باعث شد تا ستاد عملیات 
جنوب قدرت بگیرد. طراحی  عملیات های بزرگ 
بعدی از این عملیات به وجود آمد و جرقه شروع 
موفقیت ها در جبهه مان از عملیات فرماندهی 
کل قوا در خرداد 1360 زده ش��د. این عملیات 
استعدادهای نهفته را نشان داد و اولین گام را در 

آزادسازی آبادان از محاصره برداشتیم.
پس با خبر عزل بنی صدر جبهه ها دچار 

شوک نشد؟
اصاًل، در س��پاه که اصاًل چنین چیزی به وجود 
نیامد؛ در ارتش هم ش��اید در تع��داد کمی از 
فرماندهان ش��وک به وجود آم��د و فکر کردند 
وضعیت جنگ با این اتفاق سخت تر می شود. به 
محض اینکه افرادی مثل شهید صیادشیرازی 
باال آمدند و با فرماندهان سپاه هماهنگ شدند 
فهمیدند این جابه جایی و تغییر بس��یار مثبت 
ب��وده و نتایج ه��م در آینده مثبت ب��ودن این 
اتفاقات را به خوبی نش��ان داد. ظرف یک سال 
از خرداد 60 تا خرداد 61 تمام مناطقی را که از 
دست داده بودیم از دشمن پس گرفتیم. پس از 
آن آن قدر در جنگ مسلط شدیم و دست برتر 
را در جنگ داشتیم که ارتش قدرتمند عراق با 

آوازه اش تقاضای آتش بس و صلح کرد.

در اوایل جنگ یک نگاه غیرانقالبی و 
بدون پشتوانه را ش�اهد بودیم. در اثر 
این سیاست های غلط بود که بالفاصله 
پ�س از ع�زل بنی ص�در، رزمندگان 
که هم�ان جوان�ان انقالب�ی بودند نام 
عملیات بعدی خود را فرمانده کل قوا 
خمین�ی روح خدا گذاش�تند و کم کم 
تفک�ر انقالب�ی در جنگ حاکم ش�د

2 1
1 4 9

4 5
3 9

2 3 1
3 4 6

6
5 1 8

9 8 5 3

983576241
627149583
451823976
816457329
279318654
345692817
732984165
564231798
198765432


