
یادکرد

   آرمان شریف
س�ردار ش�هید غالمرضا صالحی 22 تیر 
1367 در آخرین روزهای دفاع مقدس به 
شهادت رسید. صالحی اهل اصفهان بود و 
در لشکر تهرانی ها می درخشید. گذری بر 
زندگی وی را به مناسبت سالروز شهادتش 

پیش رو دارید.
    

ش��هید غالمرضا صالحی نجف آبادی، در پاییز 
س��ال 1337 در نجف آب��اد متولد ش��د. بافت 
مذهبی خانواده، خیلی زود او را جذب مسائل 
دینی و مذهبی کرد. شش ساله بود که مادرش 
نامش را در یک مدرس��ه علمیه نوش��ت و یک 
س��الی آنجا درس خواند. پ��س از آن تا مقطع 
شش��م را در مدارس دولتی گذراند و به خاطر 
عالقه زیادش به تحصیالت ح��وزوی به دنبال 

تحصیل در حوزه رفت.
عالقه به فراگیری علوم دینی و قرائت کالم اهلل 
موجب ش��د ح��وزه علمیه حاج ش��یخ ابراهیم 
ریاضی را برای ادامه تحصی��ل انتخاب کند. با 
استعداد زیادی که از خود نشان داد توجه همه 
استادان را به خود جلب کرد. با اصرار خانواده به 
خدمت سربازی رفت و در حال گذراندن دوره 
سربازی بود که با شنیدن فرمان امام، از پادگان 
محل خدمت فرار کرد و به جمع مردم انقالبی 
پیوست . در بهمن  1357 با چند تن از دوستان 
خود به تهران رفت و جزو گ��روه محافظان در 
کمیته اس��تقبال از امام خمینی شد. پیروزی 
انقالب اسالمی مسیر تازه ای پیش پای او قرار 
داد. او حاال با فراغ بال بیش��تری می توانس��ت 
ب��ه دغدغه ه��ای دین��ی و عالقه مندی ه��ای 
مذهبی اش بپ��ردازد. با پی��روزی انقالب ادامه 
خدمت سربازی اش را در کمیته انقالب اسالمی 
اهواز سپری کرد. س��پس عازم تهران شد و در 
کنار شهید محمد منتظری آموزش های نظامی 
و چریکی را در سوریه دید و به لیبی و الجزایر هم 
سفر کرد. رفته رفته مسیر زندگی او را در برای 

یک نیروی نظامی ورزیده آماده می کرد.
با شروع دفاع مقدس، شهید صالحی فرماندهی 

یک گروه صد نفره را برعهده گرفت و عازم منطقه 
س��رپل  ذهاب ش��د. در عملیات  بیت المقدس 
به عن��وان فرمانده گ��ردان حضور داش��ت و از 
ناحیه پا به ش��دت زخمی و ح��دود دو ماه در 
بیمارستان تهران بستری شد. سپس به جبهه 
غرب رفت و نزدیک یک ماه به کار شناسایی در 
کوهس��تان های صعب العبور و پُربرف منطقه 

شمال عراق مشغول شد.
با توجه به توانای��ی، مدیری��ت و روحیه رزمی 
زیادی که داشت، سال 1362 در قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا مس��ئولیت هماهنگی واحدهای 
عملیاتی قرارگاه را بر عهده گرفت. در عملیات 
قادر، نماینده رسمی سپاه در قرارگاه ارتش بود و 
با تالش شبانه  روزی اش در هماهنگی های الزم 

بین این دو نیرو نقش مهمی را ایفا کرد.
از اوایل سال 1365 تا اواسط سال بعد با ِسمت 
مس��ئول عملیات قرارگاه نجف در طرح ریزی 
عملیات های مختلف نقش فعال��ی را ایفا کرد. 
همان گونه که طراح عملیات های نظامی بود، 
عنصری فرهنگی نیز به ش��مار می رفت و هیچ 
وقت از کتاب و کتابخوانی فاصله نگرفت. صالحی 
در سال 1366 به لشکر27 محمد رسول اهلل)ص( 
مأمور می شود و در کربالی 8 به عنوان قائم مقام 
لش��کر انجام وظیفه می کرد.س��ردار سرلشکر 
ایزدی درباره ایشان می گوید: »نقش او در دفع 
حمله های دشمن در استراتژی دفاع متحرک، 
به یادماندنی است. « سردار محمدحسین دینی 
نیز شهید صالحی را این گونه توصیف می کند: 
»خصوصیاتی که من از ایشان دیدم، مهم ترینش 
این بود که آدم باتدبیری بود. من فرمانده لشکر 
زیاد دی��دم، وقتی قرار بود ب��ه عملیات بروند و 
جایی کار کنند، می دیدی که فرمانده لشکر ها 
خودشان از یگان هم جلوتر بودند که این درست 
نبود. شهید صالحی حساب شده فکر می کرد و 
نمی گفت من وارد خط بشوم و بچه  ها در خط 
هس��تند اگر می دانس��ت حضورش درخط اثر 
ندارد نمی رفت. یک جا می بینی، رفت در خط 
و عراق پاتک کرد و تا پاتک آخر عراق ایستاد و 
آنجا مثل رزمنده  ها شلیک کرد. یک روز با موتور 
به همراه ایشان به منطقه ای می رفتیم که ناگهان 
در نقطه ای  ایس��تاد، آتش زیاد بود و من گفتم 
» حاجی چرا ایس��تادی؟ « گفت » اینجا آتیش 
زیاده، بگذار آتیش بخوابه بریم « یعنی از ترس 
نبود، با خود فکر می کرد که من وسط این آتش 
بروم و کاری نتوانم انجام بده��م به چه دردی 
می خورد؟« تنگه ابوغری��ب در 22 تیر 1367 
حکایتی عجیب از پرواز غالمرضا داش��ت. 30 
سال بیشتر نداشت و هنگامی که گردان عمار را 
به جلو حرکت می داد، اصابت ترکش گلوله توپ 
دشمن به پا ها و بدنش، او را به زمین انداخت و 
به مقام وصال رساند. آخرین کالم او در واپسین 
لحظه های زندگی سعادتمندانه اش ذکر مقدس 

»یا حسین)ع(« بود.
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نگاهی به شرایط پیش از آغاز عملیات رمضان در گفت وگوی »جوان« با یک راوی دفاع مقدس

امریکا در عملیات رمضان ژست بی طرفی را کنار گذاشت!

جدول

  علیرضا محمدی
عملی�ات رمض�ان در 22 تی�ر 1361 اولین 
عملیات برون مرزی وس�یع ایران بود که به 
دنبال اس�تراتژی تعقیب و تنبی�ه متجاوز 
انجام گرف�ت. در ای�ن زمان دس�ت برتر با 
رزمندگان ایرانی بود. عراق در پی شکست 
در خرمشهر، بخش زیادی از متصرفاتش را 
از دست داده بود و حاال سعی می کرد از ورود 
نیروهای ایرانی به درون خاکش جلوگیری 
کند اما تم�ام واقعیات جن�گ در روابط دو 
طرف منازعه خالصه نمی ش�د، قدرت های 
بزرگی که خودشان از مس�ببان این جنگ 
بودند، حاال از ورود نیروهای ایرانی به خاک 
عراق به وحشت افتاده بودند. در گفت وگویی 
که با رحیم محمودی از رزمندگان و راوی های 
دفاع مقدس داشتیم، سعی کردیم مقدمات 
ش�روع عملیات رمضان را م�روری دوباره 

کنیم.
   

  مهر سال 60
مهرماه 1360، دوره جدیدی در دفاع مقدس آغاز 
ش��ده بود. پس از ماه ها رکود در جنگ، عملیات 
ثامن االئمه)ع( که پنجم مهر 1360 انجام گرفت، 
منجر به شکست حصر آبادان شد و بارقه های امید 
را در جبهه ها روشن ساخت. پس از فرار دشمن از 
اطراف آبادان، عملیات طریق القدس، فتح المبین و 
الی بیت المقدس، یکی پس از دیگری انجام گرفتند 

و بعثی ها را در وضعیت بدی قرار دادند.
رحیم محمودی از رزمن��دگان و راوی های دفاع 
مقدس در این خصوص می گوید: » نیمه دوم سال 
1360 و س��ه ماه نخست س��ال 61 برای دشمن 
متجاوز ماه های س��ختی بود. جبهه ایران در پی 
فرار بنی صدر و اتحاد بین ارتش و س��پاه، تقویت 
ش��ده و نیروهای ایرانی در طرح کربال، یکی پس 
از دیگری متصرفات دش��من را از دستش خارج 
می کردند. خصوص��اً در دو عملیات فتح المبین و 
الی بیت المقدس، بعثی ها لطمات بسیار سختی 
دیدند و بخش قابل توجهی از مناطقی که اشغال 
کرده بودند آزاد ش��د و همچنین حدود 30 هزار 
اسیر دادند. کار به جایی رسید که صدام بعد ها از 
سال 61 به عنوان کابوس یاد کرده و گفته بود: شما 

چه می دانید در این سال چه بر من گذشت.
  تقویت قوای دشمن

عملی��ات رمض��ان در 22 تی��ر 1361 در جبهه 
حساس و استراتژیک جنوب آغاز شد. بعد از فتح 

خرمشهر، نیروهای ایرانی خودشان را به مرزهای 
شلمچه رساندند و از آنجا تا بصره راه زیادی نبود. 
محمودی در این باره می گوید:  »شلمچه یک نقطه 
مرزی استراتژیک بود. از آنجا دسترسی زمینی به 
خرمشهر و بصره امکان پذیر است. به همین خاطر 
درگیری های سنگینی در این نقطه بین نیروهای 
ایرانی و عراقی در طی دفاع مقدس رخ داد. بعثی ها 
خوب می دانس��تند اگر ایران از شلمچه و نواحی 
چون پاسگاه زید به آنها فش��ار بیاورد، خیلی زود 
می تواند خودش را به بصره برس��اند. ل��ذا بعد از 
شکستی که در خرمشهر خوردند، دو لشکر زرهی 
خودش��ان را که در حوالی اهواز نگه داشته بودند، 
به س��رعت به مرز ش��لمچه منتقل کردند و مانع 
ورود نیروهای ایرانی به داخل خاک خود ش��دند. 
همچنین به سرعت سازمان رزم شان را گسترش 
دادند و با ادغام چند وزارتخانه و تشکیل تیپ های 
جدید، سعی کردند چند الیه نیروی دفاعی در برابر 

قوای پرانگیزه ایرانی ایجاد کنند.«
  تبلیغات سوء

بعد از اینکه ایران تصمیم گرفت سیاست تعقیب 
و تنبیه متج��اوز را دنبال کن��د، موجی در جهان 
علیه اق��دام ای��ران رخ داد. در ای��ن خصوص در 

کتاب عملیات رمضان که توسط مرکز مطالعات 
و تحقیقات جنگ س��پاه منتش��ر ش��ده اس��ت، 
می خوانیم: » قدرت های بزرگ، به ویژه امریکا که 
به دنبال پیروزی های پی در پی ایران در سلس��له 
عملیات های آزادسازی، نگران پیروزی نهایی ایران 
در جنگ بودند با پیش بین��ی حمله قریب الوقوع 
ایران در صدد جلوگی��ری از موفقیت ایران بودند 
و به انحای مختلف هش��دار می دادن��د و تهدید 

می کردند.«
محم��ودی نی��ز می گوی��د: » بین عملی��ات الی 
بیت المق��دس و عملیات رمضان تنه��ا یک ماه و 
20 روز فاصله بود. این بین جلساتی بین حضرت 
امام و فرماندهان جنگ برای چگونگی تداوم دفاع 
مقدس انج��ام گرفت. همچنین ارت��ش عراق در 
یک اقدام تبلیغاتی اعالم کرد قصد دارد از تمامی 
متصرفات خودش در ایران عقب نش��ینی کند و 
آتش بس را بپذیرد. یک مقداری هم عقب رفتند، 
اما هنوز بخشی از خاک کشورمان در تصرف شان 
قرار داشت. بعد از این اتفاقات، وقتی که حمله ایران 
به خاک عراق قطعی ش��د، موجی در تمام دنیا به 
س��ردمداری قدرت های بزرگ ب��ه وجود آمد که 
همگی قصد داش��تند از ورود ایران به خاک عراق 

جلوگیری کنند. ترس قدرت های بزرگ این بود 
که ایران اسالمی با غلبه بر عراق بعثی، قدرت اسالم 
انقالبی و اسالم ناب محمدی را به همه مسلمان ها 
نش��ان بدهد و در پی آن، کش��ورهای اسالمی از 
خواب بیدار شوند و طومار استکبار در این منطقه 
را در هم بپیچند. لذا تبلیغات سوء علیه اقدام ایران 
برای ورود به خاک عراق با شدت عجیبی راه افتاد.« 
در بین قدرت های بزرگ، امریکا بیشترین نقش را 
در بازداشتن ایران برای ورود به خاک عراق داشت. 
الکساندر هیگ وزیر خارجه وقت امریکا در خصوص 
خطر گسترش جنگ به کشورهای همسایه گفته 
بود: » گرچ��ه امریکا در جنگ بین ای��ران و عراق 
سیاس��ت بی طرفی اتخاذ کرده است ولی نسبت 
به نتایج نهایی جنگ بی تفاوت نیست. « هیگ در 
آن زمان به ایران هشدار داده بود که امریکا دارای 
منافع و دوستانی اس��ت که در مواقع خطر از آنان 

حمایت خواهد کرد.
  تیر ماه 61

به رغم تمام هشدار ها و تهدید هایی که قدرت های 
بزرگ ب��ه ای��ران می دادند، فرمانده��ان تصمیم 
گرفتند رزمندگان را در قالب عملیات رمضان وارد 
خاک عراق کنند اما در این سو، برخی از جریان ها 
و گروه ها سعی داشتند تا ورود ایران به خاک عراق 
را با توجیهات متعددی مخدوش س��ازند. یکی از 
این جریان های ظاهراً مذهبی عنوان می کرد ایران 
اگر وارد خاک عراق ش��ود، به یک کشور مسلمان 
تعدی کرده اس��ت. از طرف دیگ��ر نهضت آزادی 
نیز هرچند در ش��روع عملیات رمضان س��کوت 
کرده بود اما بعد ها علیه آن موضع گرفت و عنوان 
کرد که مخالف ادامه جن��گ پس از عملیات فتح 

خرمشهر بود.
به ه��ر روی نیروه��ای ایران��ی در 22 تیر 1361 
به عمق خاک ع��راق یورش بردن��د. عملیات در 
مراحل اولیه موفقیت  آمیز بود اما در ادامه، به دلیل 
بهره گیری گسترده دش��من از موانع، کمک های 
خارجی به او و همین طور برآورد نادرستی که در 
جبهه داخلی از ضعف دشمن صورت پذیرفته بود، 
با عدم الفتح روبه رو شد و نهایتاً نیروهای ایرانی به 
مواضع قبلی خود بازگشتند و اولین ورود ایران به 
خاک دشمن، با موفقیت همراه نشد. این عدم الفتح 
بعد ها راه را برای طعنه بدخواهان و کارشکنی شان 

در تداوم جنگ گشود.

با ش�روع دفاع مقدس، ش�هید 
صالح�ی فرماندهی ی�ک گروه 
ص�د نف�ره را برعه�ده گرفت و 
عازم منطقه س�رپل  ذهاب شد. 
در عملی�ات  بیت المق�دس ب�ه 
عن�وان فرمانده گ�ردان حضور 
داش�ت و از ناحی�ه پا به ش�دت 
زخم�ی و ح�دود دو م�اه در 
بیمارس�تان تهران بستری شد

ب�زرگ،  بی�ن قدرت ه�ای  در 
امری�کا بیش�ترین نق�ش را در 
بازداش�تن ای�ران ب�رای ورود به 
خ�اک عراق داش�ت. الکس�اندر 
هی�گ وزیر خارجه وق�ت امریکا 
در خصوص خطر گسترش جنگ 
به کشورهای همس�ایه گفته بود: 
» گرچه امریکا در جنگ بین ایران 
و عراق سیاس�ت بی طرفی اتخاذ 
کرده است ولی نس�بت به نتایج 
نهایی جنگ بی تفاوت نیس�ت«

22 تیر سالروز شهادت غالمرضا صالحی 
جانشین قائم مقام لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص(

 هنگام شهادت
 ذکر یا حسین)ع(  روی لبانش بود 

  غالمحسین بهبودی
س�اعت 21:30 دقیق�ه روز 22 تی�ر 1361، 
عملی�ات رمض�ان با رم�ز ی�ا مهدی)عج( 
ادرکنی آغاز شد. این عملیات پنج مرحله 
داش�ت که به اختصار ش�رح آنها را تقدیم 

حضورتان می کنیم.
    

  مرحله اول: در این مرحل��ه به دلیل موانع و 
استحکامات مثلثی شکل و میادین مین فراوان 
دش��من، نیروهای ایرانی نتوانستند با سرعت به 
اهداف مورد نظر دس��ت پیدا کنند، لذا با روشن 
شدن هوا از ادامه پیش��روی خودداری شد اما در 
محور جنوبی- جنوب پاس��گاه زید- چهار تیپ 
از س��پاه و دو تیپ از ارتش توانس��تند با سرعت 
عمل چش��مگیری همه مواضع دشمن را درهم 
بکوبند و خود را به نهر »کتیبان « در شرق اروند 

و همین طور کانال ماهیگیری برسانند اما به رغم 
این موفقیت، جناح راست نیرو ها بازمانده بود و با 
روشن شدن هوا عراقی  ها با یک لشکر زرهی فشار 
اصلی را معطوف به این منطقه کردند و از تأمین 
نیروهای پیشروی ایرانی ممانعت به عمل آوردند.

 مرحله دوم: این مرحله در روز 25 تیر 1361 
آغاز ش��د. در محور میانی )جنوب پاسگاه زید( 
با همان یگان هایی که توانسته بودند در مرحله 
اول ضرب شس��ت خوبی به دش��من وارد کنند، 
عملیات ادام��ه پیدا کرد. همچنی��ن یگان های 
حاضر تقویت ش��دند اما این مرحل��ه از عملیات 
رمضان چندان موفقیت  آمیز نبود و تنها خسارت 
به دشمن وارد  آمد و شماری از آنان کشته و زخمی 

و اسیر شدند.
  مرحله سوم: 30 تیر 1361 احتمال می رفت 
که دشمن قصد پاتک داشته باشد لذا از شرکت 

نیروهای زرهی خودی صرف نظر شد تا نیروهای 
پیاده بتوانند به انهدام تانک ها و نفربر ها بپردازند. 
بنابراین عملیات مرحله سوم از جنوب پاسگاه زید 
آغاز شد و نیروهای ایرانی به طور خیره کننده ای به 
درهم شکستن و تصرف مواضع دشمن پرداختند. 
رزمندگان اسالم توانستند در این مرحله مهم، در 
زمینی به وسعت 180 کیلومتر مربع، نزدیک به 
700 دستگاه تانک و نفربر را منهدم و 14 دستگاه 

تانک و نفربر دشمن را که چهار دستگاه آن از نوع 
پیشرفته »تی 72« بود به غنیمت بگیرند.

  مرحله چهارم: این مرحله از عملیات در اول 
مرداد 1361 از محور جنوب��ی منطقه عملیاتی 
شلمچه شروع شد اما به دلیل هوشیاری و آمادگی 
عراقی  ها و اس��تحکامات و مواضع��ی که تعبیه 
شده بود، راهی از خط نخس��ت دشمن، به روی 

رزمندگان اسالم باز نشد.

  مرحله پنجم: مرحله پایانی عملیات رمضان 
تالش نهایی و اصلی این عملیات بود که 6 مرداد 
1361 از ش��مال پاس��گاه زید در حد فاصل دژ 
مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی آغاز شد. در بدو 
درگیری و نبرد، همه چیز طبق طرح فرماندهان 
ایرانی پی��ش می رفت و نیروهای ارتش و س��پاه 
توانستند گذشته از پاکسازی و الحاق، خاکریزی 
مناسب و دو جداره در جناح شمالی بسازند ولی 
از آنجا که دقت کافی در ساخت آن به کار نرفت، 
دشمن توانست پنج کیلومتر در آن رخنه کند. در 
این مرحله 130 دستگاه تانک و نفربر منهدم و 11 
دستگاه نیز به غنیمت گرفته شد و همچنین 800 

تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند.
در یک نگاه کلی، ایران توانست در عملیات رمضان 
خسارات زیادی به نیرو ها و تجهیزات دشمن وارد 
کند. همچنین 400 کیلومتر از محدوده پاسگاه 
زید عراق آزاد ش��د اما از آنجایی که هدف اصلی 
عملیات دستیابی به بصره یا حتی االمکان ایجاد 
خط پدافندی در شط العرب بود، چون رزمندگان 
نتوانس��تند جای پای محکمی در خاک دشمن 
ایجاد کنند و ناچار به عقب نشینی به مواضع قبلی 

شدند، رمضان را باید عدم الفتح به شمار آوریم.

مروی کوتاه بر روند انجام عملیات رمضان

5 مرحله در 16 روز
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