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 :چکیده

هلا  ترریلو و اجفرلارار در     هلا و تاتییل    هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل  یلیو   

زان جقلش  ها  دفاع مقدس است. در همین راسیا خواسیار پاسخ به ایلن سللال تله میل     عملیار

ها  دفاع مقلدس گووجله بلود  اسلتت ه.لییع. جلوع تحقیل          ترریو و اجفرارار بر عملیار

هلا  بدلد اد دفلاع مقلدس و روش ملورد اسلیفاد         تاربرد ، در جهت افلزایش گالاهی ج.ل    

 تحلیلی است. -توصیفی

ا  افلراد   توان در تمیلرین دملان مم،لن، علد      دهد ته گووجه می جیایج پژوهش جشان می

ترین افلراد در صلح ه جدلرد میلداجی      اذییوی و ایثار به میرصصین و یراع با اد خود خاص را

تددی  جمود و با تمیرین اطالعار مم،ن در صح ه عم ؛ با جیلرو  اعیقلاد و ایملان، بیشلیرین     

هلا    ها  ردم لداان ترریلو و فداتیلت    ده د  مراهدر جیایج را به دست گورد. همچ ین جشان

تلرین،   ها  هشت سال دفاع مقدس در برخورد با پیشلرفیه  در عملیار ارفیه توسط گجان صورر

عدورترین میادین مین تا گن دمان و ی،.ین ابهت پویاتی دیمن بدثی  ترین و غیرقاب   خطرجاک

 پیماجاجش است. و هع

 ها  دفاع مقدس، میدان مین، تله. ترریو، اجفرار، عملیار ها:کلیدواژه
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 :مقدمه

اجقلالب جوپلا را تله بلرهع      ینجمود ا یدیمن سد ی،ب اسالماجقال یرود پس اد پ

در  .ت لد  تلن  یشهو ر  مریلف م زو ها  یو به ی؛ ساته او بود ینمدادالر گ د   دج د 

 یج ل  داخلل   یرلاد بدلد اد گج،له در ا   .مریلف اسیفاد  جملود   ها راسیا اد حربه ینهم

ج ل    تلرد.  سلرت جظلامی و ج ل     یوۀبه یل  روپاییبه ف یسد ت.و ج،رد، ا  یرهجی

ها  اساسلی اجقلالب اسلالمی ایلران بدلد اد تشل،ی  و اسلیقرار         تحمیلی ی،ی اد بحران

ح،ومت بود. دیم ان جظام اسالمی بدد اد ای ،ه جیواج.ی د اد طری  فروپایی سلردمی ی،  

ها  ضد اجقلالب، سلدو فروپایلی جظلام اسلالمی اردجلد؛ سلدی         ج   داخلی و ارو 

ب جوپا  اسالمی با رییلع بدلر علرا  بله ع لوان پیشلرو و       تردن اجقال جمودجد با درایر

هلا  سلرتوب اجقلالب اسلالمی را فلراهع       جاجدۀ گی،ار و پ هان، دمی ه ها  همه حمایت

ها  مریلف بدد اد  خورد  جظام پادیاهی ایران در دور  جمای د. رییع بدر عرا  ته دخع

زایلر بلود؛ ایلن اجویلز  را     اتر 1975فروپایی دوتت بزرگ عثماجی اد جمله قرارداد سال 

هلا    دایت ته در اوضاع جاب.امان بدد اد اجقلالب در ایلران بیواجلد ق.لمیی اد حقلارر     

ا  و  تاریری خود را جدران جماید. در همین موقع بلود تله بلا تحریل  عوامل  م طقله      

ا  و با مشاهد  وضدیت جاب.امان جظامی ایران در داخل ؛ اد جملله ارتلش تله      فرام طقه

گن اعدام ید  یا فرار ترد  بودجد، وجلود ج ل  داخللی توملله و      اجدهان اریداتثر فرم

دم،رار در م اط  تردسیان و گذربایرلان، خلل  علرب در خودسلیان، خلل  بللو  در       

صحرا، سادمان مراهلدین   سی.یان و بلوگ.یان، خل  ترتمن در ال.یان، ا دد و ترتمن

 عرا  به ایران فراهع ید.خل  و ... دمی ه برا  حمله همه جاجده رییع بدر 

ا  ب.لیار بلا اهمیلت و برج.لیه        تاریخ دجدای موجودار، دفاع پدید  در مطاتده

یابلد تلا    یود. این پدید  در مقاب  تهدیدار و خطرها  خلارجی ههلور ملی    ی اخیه می

بقا  خود را حفظ ت  د. هر  موجودار بیواج د اد م.یر حرتت و تمال خود باد جماج د و

 یلود  هلا، تالادها و تلرایرار، الاهی غاتلو و یلا میللوب ملی         ین درایر موجود در ا
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 (.2 :1389ج.و،  رسیمی)

دفاع مقدس ی،ی اد مقاطع ب.یار درخشان و با افیرار اجقالب اسالمی بلرا  مللت   

ها  اوجااون مورد بررسی قرار ارفیه است. با ایلن حلال،    ایران است و تات ون اد ج ده

مقدس ته ی،ی اد ابداد پیچید  و گ دبُدلد  اسلت، تمیلر    ها  دفاع  یارعملترریو در 

مورد توجه قرار ارفیه است. ات ون با وجود اذر دمان، به ع وان جیاد همیشلوی تشلور   

ایر  گن  بر ی،  ملاربررسی این ملتفه قدرر جظامی و عوام   ،به ویژ  جیروها  م.لح

اد جظر ت وع حود  ها  دفاع مقدس  یارعمل. ترریو در استضرورتی جد  و اساسی 

رو  یلن ایلود. اد   هلا  جظلامی تق.لیع ملی     ها  مریلف مدی ی بر فداتیت فداتیت، به اوجه

ها ایار  تلرد تله ضلمن     ا  اد فداتیت   ترریو در دفاع مقدس باید به مرموعه دربار 

اقیدلاس: بهداروجلد و هم،لاران،    اسلت ) تردن عمل،رد در برایرجد  اهلداف گن   مشرص

1392 :2.) 

اسللت    ضلرور جظامی گن، ی،لردو بلا جظلر بله رو ترریو یتجله بله اهمبلا تو

 یلود. یمطلرح و بررسل ترریو یتو ماه یقلتحق

گید عدلارر اسلت اد    ته اد ع وان گن بر می طور همان ،اد اجرام تحقی  حاضر هدف

 .دفاع مقدس ها  بر عملیارو اجفرارار  یوجقش ترری اخت 

 دیر خواهد بود: صورر بهپژوهش  لالس ید  مطرحبا توجه به هدف 

 است؟ چگونه دفاع مقدس های بر عملیاتو انفجارات  یبنقش تخر -

 :پیشینه تحقیق

، بله بررسلی   «اذار  در م اط  غرب و یمال غلرب تشلور   مین»اسی،ی در تیاب 

هلا  ردم لداان ترریلو در م لاط       ها  خاموش ردم داان به ویژ  ریلادر  مراهدر

ر پرداخیه است. ایشان بدد اد بررسی ردم مین، موارد تشف و غرب و یمال غرب تشو

گلی را در سلاعار    هلا  ردم لداان ترریلو    ساد  اجواع میادین ملین و ریلادر   خ ثی

اد  یلد   حاصل  رود به صورر ازارش ارائه و م.ی د جمود  است. جییرله   مریلف یداجه
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در م لاط  یلمال    ها و اقدامار جیروهلا  ترریلو   یتفداتدادن  مداحر این تیاب، جشان

به ذتر است ته جامدرد  در تداریف مفاهیع و ترربیار، بیشیر اد ج    الدم .استغرب 

 ویی ام و جیروها  ویت ت   درایر با جیروها  گمری،ایی بهر  برد  است.

، به بررسی تاریخ رودیمار ج   «رودیمار ج   ایران و عرا »اجصار  در تیاب 

پرداخیله اسلت. جلامدرد  در ایلن تیلاب، تلیله        1366ان اد ی،ع مهر تا بی.ت و هفیع گب

یلد  در   ها  رودهلا  ملذتور را بله هملرا  جل.لار و تصلمیمار اسلیررا         ازارش

فرماجدهی سپا  راجع به م اط  مریلف درایر در م طقه جدرد را به رییه تحریر در گورد  

پیشلدرد  در جهلت   اتراذیلد  سیر مراحل  تصلمیمار    ده د  جشانیج حاصله، جیا است.

 .استها  دفاع مقدس  یارعملج   و 

محملد   27، بله بررسلی تارجامله عملیلاتی تشل،ر      «ضربت میقاب »بابایی در تیاب 

پرداخیه است. جامدرد  در این تیاب، مرحله به مرحلله   1361ص( در تاب.یان ) اهلل رسول

را و تلا اجل   مرموریلت را به یلیو  جظلامی اد ابلال      1361گ د عملیار مهع در تاب.یان 

ها  و جیرو و ترهیزار درایر را به صورر دسیور و ازارش  ید  و یوان اهداف حاص 

 عملیاتی م،یوب ترد  ته سدو تریید مقام عظما  والیت جیز اردید  است.

، به بررسی روایی گغاد تلا پایلان   «هشت سال ای ووجه اذیت»جیا در تیاب  ییرعلی

تصلویر ،   صلورر  بله ر ایلن تیلاب   هشت سال دفاع مقدس پرداخیه اسلت. جلامدرد  د  

ها  ج   تحمیلی و دفاع مقلدس را بله    رویدادها، وقایع و خدرها  مهع سال ،حوادث

یشان در ایلن تیلاب بله بررسلی     ا صورتی دیدا و ه رم داجه م،یوب و مصور ترد  است.

 اتراذید تصویر  و تصمیمار  صورر بهبر ج    ااراذارها  مهع  یارعملحوادث و 

 هان عاتی ج   پرداخیه است.توسط فرماجد

محملد   27، بله بررسلی تارجامله عملیلاتی تشل،ر      «همپا  صاعقه»بابایی در تیاب 

پرداخیه است. جامدرد  در این تیلاب، مرحلله    1361تا تیر  1360  دص( در ) اهلل رسول

را تلا   27هلا  ردم لداان در تشل،ر     ها و دالور  به مرحله گ د عملیار مهع و ریادر
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دسلیور و   صلورر  بله یلر را  دراها و جیرو و ترهیزار  ید  و یوان ف حاص اجرا و اهدا

 ازارش عملیاتی م،یوب ترد  است.

ها  مریللف   ها  ب.یار  در حود  دفاع مقدس به ییو  ها  اذییه، تیاب در سال

جزیلی،   صلورر  بله هلا   به گاپ رسید  است؛ وتی میرسفاجه در تدداد تمی اد گن تیلاب 

ها  دفاع مقدس ید  است. تذا در ایلن مقاتله بدلد اد     عملیار ایار  به جقش ترریو بر

بله بررسلی جقلش     جظران صاحو  موجود و مصاحده با ا تیابراجهبررسی اس اد و مدارک 

 ها  دفاع مقدس پرداخیه خواهد ید. ترریو بر عملیار

 :مبانی نظری

در جهت تواجد  ته می تردن ساخین، اد بین بردن، جابود تردن، م هدم خراب تخریب:

یو و اجفرارار دارا  گهار رتن یلا مدحلر اساسلی    ترر بادساد  و یا غیر اد گن باید.

گی،  یوترراد این مداحر خواهیع پرداخت. ید ی ی  فرد  هرتداماست ته در ادامه به 

ریلز  و مرموریلت    دید  ته طد  برجامله  ها  خاص و گمودش فرد  است دارا  مهارر

گی باید اطلالع تامل  اد ایلن گهلار      جماید. ترریو ریو میید  اقدام به ارتان تر تدیین

 اص  اساسی داییه باید:

تردن و گماد  اجفرار تلردن ملواد م فرلر  را     م.لح ی:کار آتشگذاری و یا  آتش

؛ ید لی  اسلت هلا  اصللی ترریلو و اجفرلارار      اوی د ته ی،ی اد پایله  اذار  می گتش

  تله بیواجلد   ا اوجه به ر یرایط مریلفتردن با مواد م فرر  جهت اجفرار د گووجوی تار

بهیرین عمل،رد را اد این مواد حاص  جماید. در همین راسیا، بهیر است برا  هر اجفرلار  

الذار  در   مواد م فرر  می اسو با گن اجفرار اجیراب اردد تله مرملوع مداحلر گتلش    

ار و یود؛ به ع وان مثال بهیرین ماد  بلرا  بلرش فللز    یماذار  مشهود  عملیار خر 

اذار  در رو  مواضع جرم  است و یا برا  اجرا  گتش C4ا  به جام  اج.ام سرت ماد 

ته اجلداد    استخاتی، ماد  م اسو جییرار گموجیوم و یا دی امیت  ها  ماج د خاک و جاد 

 (.1 یمار  یر)تصو اوی د یماذار   دادن این مواد را خر  ها  قرار یو یو 
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و توادم ملورد جیلاد بلرا  احیلرا  و یلا اجفرلار ملواد        اذار  با توجه به ابزار  گتش

تلرین یل،  گن تله مدملوال  در جهلت       م فرر ، به پ ج ییو  قابلیت اجرا دارد ته سلاد  

ته وسلای    استاذار  ساد   یود گتش اجرا  اجفرارها  ت  ت  و محدود اسیفاد  می

ریلت ملا را اجرلام    اذار ، عالو  بر ماد  م فرر  اصللی تله مرمو   مورد جیاد در این گتش

 اسلت گتشزجه یا تدریت و اجدردست ترریلو   ،دهد؛ یام  گای ی ساد ، فییله باروتی می

 (.2 یمار  یرتصو)

اذار ، بدد اد اجیراب جلوع ملاد  م فرلر  در راسلیا       جهت اجرا  این جوع گتش

یوجد ، میزان ملاد  م فرلر  تدیلین     یت محوته با توجه به جوع و ج س مح  م فررمرمور

جهلت   پ لا   جلان اردد و با توجه به مقدار تیلوارم ماد  م فرر  ، میزان فاصله و یلا   یم

  دجریر  گتلش، در گن  ساد فدال  ته فرد بدد اد ا اوجه بهیود؛  یماجرا  اجفرار اجیراب 

در امان بماجد. با توجله بله دملان     ید  حاص مح  پ ا  ارفیه تا اد ترتش و مو  اجفرار 

ید ، میزان فییلله بلاروتی    یینتد پ ا  جاناد مح  اجرا  اجفرار تا  مورد جیاد برا  رسیدن

الردد.   یماجیراب  مدر دمان در گنسوخین فییله  سرعت بهتقریدی و با توجه  صورر به

سرعت سوخین فییله باروتی و اجیراب میزان گن، فییله باروتی به گای ی  گدمودنبدد اد 

دادن گای ی همرا  فییلله رو  ملواد    د اد قراراردد و بد یمساد  اتصال داد  ید  و پر  

بدلد اد   جملاییع،  یمتردن فییله مربوطه به تم  گتشزجه یا تدریت  م فرر ، اقدام به روین

 ماجیع. یمحرتت جمود  و م یظر اجفرار  پ ا  جانتردن فییله به سمت  روین

ن ته به تمل  ایل   استاذار  به ییو  ات،یری،ی  دوم اجرا  عملیار، گتش روش

م فرلر جملود.    دملان  هلع  صلورر  بهتوان اد ی  تا گ دین موضع را  اذار  می جوع گتش

؛ ایلن ویژالی   است ید  ت یرل صورر بهاذار  ات،یری،ی  عالو  بر این، اجفرار در گتش

یلدن اد   تلردن فییلله بلاروتی و دور    اذار  ساد  وجود جدارد، گرا ته با روین در گتش

الذار    ی  مورد جیلاد در گتلش  است. وساب.یار مش،  مح ، ام،ان جلوایر  اد اجفرار 

الر   ات،یری،ی به غیر اد ماد  م فرر  اصلی یام  گای ی ات،یری،ی، تاب  بلر ، گدملایش  
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الذار  بلا توجله بله      ته این گتش( 3یمار   یراست )تصوت.یر( و مایین اجفرار مدار )

ملواد  و  گووجوی اتصال گای ی و مواضع اجفرار در ملدار، بله سله صلورر سلر ،      

مدموال  جوع سر  برا  اجفرارهلا  صل دیی،    .(4یمار   یراست )تصومریلط قاب  اجرا 

برا  اجفرارها  عملیاتی و مریلط با توجه به وسدت و ابداد  ،(5یمار   یر)تصو  مواد

ایرجلد. عیلو عملد  ایلن      مح  اجفرار و توان مایلین اجفرلار ملورد اسلیفاد  قلرار ملی      

هایی ته ات،یری.ییه ساتن موجود و یلا ام،لان اتقلا      محیط اذار  این است ته در گتش

ی.ت؛ گرا ته م رلر بله اجفرلار    جاسیفاد   ات،یرومی اطی.ی جریان بر  وجود دارد، قاب  

تواجلد بله    یمل اذار ، ی  فرد  اردد. به تم  این گتش ید  می خود یا غیر ت یرل خودبه

این، ام،ان اجفرار در جقاط دور و با  ت هایی ی  یا گ دین اجفرار را اجرام دهد. عالو  بر

  ریملور و ت یلرل بله جلا      هلا  دسلیوا  یر است؛ فقط باید اد پذ ام،انفاصله دیاد جیز 

 سیع اسیفاد  جمود. و بامایین اجفرارها  مدموتی 

ته وسای  موجلود در ایلن جلوع     استاجفرار   صورر بهاذار   روش سوم، گتش

و گایل ی سلاد  یلا    ( 6یلمار    یر)تصلو   اجفراراذار  یام  ماد  م فرر ، فییله  گتش

. الدم بله ذتلر   اسلت  (7یلمار    یر)تصو  اجفرارتردن فییله  ات،یری،ی در جهت م فرر

ها  گ دین ماد  م فرر  را در همه محیط دمان هعاذار  قابلیت اجفرار  است ته این گتش

اسلیفاد  جملود. در      ماد  م فرر  اصلی جیلز جا بهتوان اد فییله اجفرار   و می استدارا 

را بلا تمل  فییلله     یلد   اذایلیه اذار ، فقط تافی است مواد م فرر  تار  این جوع گتش

تلردن   یا جقطه امن اقدام به م فرلر  پ ا  جاناجفرار  به هع اتصال دهیع و سپس در مح  

اذار  اجفرار ، بله هلع ریرلین اج.لداد در      جماییع. عیو عمد  در گتش فییله اجفرار  

 .است  ص دیی و مدادن و مش،  در اسییار در اجفرارها  جظامی اجفرارها

تله در گن اد فییلله و گایل ی جاجل  اسلیفاد        اسلت اذار  جاجل    جوع گهارم، گتش

توان گای ی ساد  را جیز به جا  گایل ی مرصلوص گن بلا تمهیلدار      یود. اتدیه می می

  خاصی اسیفاد  جمود.
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به حلال در تشلور ملا روا  گ لداجی     اذار  هرتودر است ته تا  پ رع، گتش جوع

مدلادن،   ،ها  جاج  و هرتودر بیشلیر در اجفرارهلا  صل دیی    جداییه است. گتش اذار 

تلوان اد   هلا ملی   الذار   یوجد؛ گرا ته در این گتلش  ها  جفت، توج  و ... اسیفاد  می گا 

 ها  بردایت جییره بهیر است، به طور تام  بهر  برد. اج.داد ته ی،ی اد را 

خودتار ملدار   طور بهیود ته  ماسور  به دسیوا  و سی.یمی افیه می ره و تله:ماسو

ایرد تا یل  ملاد  م فرلر  بله عمل،لرد       مرموعه مراحلی ته در ت ار هع قرار میگتش )

الردد   مهمار را به تار اجداخیه و باعر اجفرلار گن ملی   ( 8یمار   یرتصو)( جهایی برسد

هلا    هلا  ترریلو، مدحلر ماسلور  و تلله      یله (. ی،ی دیولر اد پا 109: 1389)طاهر ، 

 .استاجفرار  

ها  اسیاجدارد  یوجد. ماسور  ها در حاتت تلی به دو دسیه اساسی تق.یع می ماسور 

 ،اصلی( ماج د ماسلور  خمپلار ، ماسلور  ملین    مهمار )ها  مرصوص  ته یام  ماسور 

ر مهماتی ماسلور   بای د ته در تارخاجه ساخت مهمار، برا  ه یمماسور  جارجر  و ... 

یود و قابلیلت اتصلال بله جلوع دیولر  را جدارجلد.        مرصوص به گن مهمار ساخیه می

اذار  اجفرلار    ها  فرعی اسیاجدارد عالو  بر قابلیت اسیفاد  در اجرام عم  تله ماسور 

  گن تشور ها مهماردر هر تشور  تدداد محدود  بود  ته قابلیت اتصال به برخی اد 

ها  فرعی ملورد اسلیفاد  در    ما جیز اد این قاعد  خار  جی.ت و ماسور  را دارجد. تشور

ماسلور    ،ماسور  تشش و قطع تشش، ماسور  فشلار   ،تشور ما یام  ماسور  تششی

 .(9یمار   یر)تصوبای د  یمیر  و ماسور  ییمیایی ترخقطع فشار، ماسور  

ها   جامحدود و به ییو  بای د ته به تدداد یمتله( )  ابی،ارها   دسیه دوم، ماسور 

ها وجود جدارد و هلر علاملی تله     مریلف وجود دارجد. سی.یع مشرصی در این ماسور 

ابی،ار  مدار گتش یل  مهملار را فدلال جمایلد، یل  تلله مح.لوب         صورر بهبیواجد 

 ی،یم،لاج  صلورر  بله تواجد  یود. در حاتت تلی، سی.یع عمل،رد در اجواع ماسور  می می

ار، قطلع فشلار و... (، ات،یری،لی و ات،یروجی،لی، می اطی.لی و      تشش، قطع تشش، فش)
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 ات،یرومی اطی.ی و ییمیایی باید.

بمو دسیی توگ،ی است حاو  مقدار  مواد اجفرار  یا یلیمیایی تله    نارنجک:

(. ی،لی اد ارتلان   112: 1389رود )طلاهر ،   یمل ضد جفرار و ترهیزار دیمن به تلار  

. در رابطله بلا اهمیلت    اسلت روتار دارد، جارجر  ا  با گن س ترریو ته هر فرد ردم د 

یود به هملرا  اسللحه،    ا  ته وارد میدان جدرد می جارجر ، همین بس ته هر فرد ردم د 

 (10یلمار    یر)تصلو الردد. سلاخیمان جارجرل      گ د تیر جارجر  جیز به او تحوی  ملی 

یزان تلرخیر  یر  مترخ؛ ته در جوع استیر  ترخضربیی و یا  صورر بهیام  ماسور  ته 

ااجیله اسلت. مدملوال  بله دو      3-2ااجیله و در یلیمیایی    6-4هلا  اجفرلار     در جارجر 

؛ بله  اسلت ددن سودن  ها در ضربه صورر روسی و گمری،ایی وجود دارجد ته تفاور گن

دوراجلی   صلورر  بهعمود  و در گمری،ایی ضارب  صورر بها  ته در جوع روسی  اوجه

 گلوبی، ) یج .ی،  و ...( و  یایبا ، اسیواجه،  یر )دا یی،لدجد. بدجه ته هر  یمضربه 

تواجد داییه باید  با توجه به مرموریت جارجر  می (10یمار   یر)تصو  ، اچی و...(فلز

 .استت  د  مرموریت جارجر   و مواد جارجر  ته یا اجفرار  و یا ییمیایی، تدیین

هلا  هرلومی و    جر ها در حاتت تلی به سه دسیه اجفرار  ته یام  جار جارجر 

؛ بله ایلن   استها در ج س بدجه و ایراد ترتش  یوجد و تفاور گن دفاعی بود  تق.یع می

  ا اوجله  بله دارا  مو  اجفرار بود  و ج س بدجه  صرفا ها  هرومی  صورر ته جارجر 

جماید؛ گرا ته در هرلوم، ردم لد  در تدقیلو جیلرو       س وین جمی ترتش است ته ایراد

ی.ت؛ وتلی هملین جارجرل  االر در محلیط      جامن  پ ا  جان  س ور و دیمن بود  و دارا

تواجد ماج د جارجر  دفاعی عم  ت د؛ وتی در دفلاع،   پرتاب یود، می دا ترتشی زار و یا 

 یود. و جیرو  دیمن به او جزدی  می استامن  پ ا  جانردم د  دارا  

 جمای د: یمبه سه طری  ایراد ترتش  مدموال   دفاعی ها جارجر 

اد گدن یا فوالد و یلا سلایر فللزار بلود  و در صلورر       مدموال اتف( ج س بدجه  

 یود؛ یماجفرار بدجه تددی  به ترتش 
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ب( ج س بدجه ماج د جارجر  تهاجمی بود ، وتلی در داخل  گن علالو  بلر ملواد       

 م فرر  تدداد  ساگمه تددیه ید  است ته در صلورر اجفرلار پرات لد  یلد  و ایرلاد     

 ی د؛  جما یمترتش 

 صلورر  بله ، با این تفاور ته ی  ف ر است  تدافدی ها جارجر  ( ماج د جوع دوم 

م فرر  تدلدی  بله    فشرد  در داخ  بدجه جادک گن تددیه ید  است ته بدد اد اجفرار مواد

 یود. یمترتش 

 روجد:   بای د ته در اجواع دیر به تار می یمها  ییمیایی  دسیه دوم، جارجر 

و یلا   CNاد دو جوع ملاد  یلیمیایی    مدموال در این جوع جارجر   گور ته ای اتف( 

CS     اسیفاد  ید  ته بدد اد پرتاب جارجر  و عمل،رد گای ی احیراقی گن، ملواد داخل

یود ته اسی شلا  دود و   جارجر  یروع به سوخین جمود  و دود و ااد اد گن حاص  می

یزش بی ی و در موارد ااد حاصله سدو حاتت تهوع، ریزش ای  و سودش گشع و گبر

الردد.   ها  دیور ماج لد خلارش پوسلت و ت ولی جفلس و غیلر  ملی        خاص، ح.اسیت

مرموریت این جارجر  مدموال  در ت یرل اغیشایار و دفاع اد خود، بدون گسلیو جلد    

 یود. به مهاجع اسیفاد  می

ب( جارجر  ییمیایی دوددا ته بدد اد عمل،رد ماسور  یروع به سوخین جملود  و  

  هلا  رجل  با توجه به مواد داخل  جارجرل  بله     ید  حاص جماید ته دود  یماد دود ایر

جهت اعالم خدر و اسلییار در   مدموال ها  اوجه جارجر  ینایت مرمورمریلف وجود دارد. 

 یود. یمرود اسیفاد  

ددن اجدارهلا  سلوخت و تلدارتار     در جهلت گتلش  دا  گتش ( جارجر  ییمیایی 

تله بدلد اد    اسلت عمل،لرد ایلن جارجرل  بله ایلن صلورر       اردد و  یمدیمن اسیفاد  

هلا  م لور ایرلاد     ینمگای ی احیراقی گن، یروع به سوخین جمود  و ماج د  یدن مشید 

 جماید. یمارما و یدله 

جمایلد تله در    یمل د( جارجر  ییمیایی فالش ته بدد اد عمل،رد، ایراد جور یلدید  
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یلود.   یمل یار خیابلاجی اسلیفاد    جهت اعالم خدر در یو و یا ت یرل یورش در اغیشا

ا  جلور   یله ااجگ لد   دملان  ملدر صورر ته بدد اد عمل،رد، ماسور  جارجر  بلرا    ینبد

را دگلار   ت  لد   مشلاهد  جماید ته برا  گ د ااجیه فرد  یمت  د  ب.یار یدید  ایراد  یر خ

جماید و این دمان، فرصلت م اسلو را در اخییلار پللیس      یم  ا تحظهتار  دید و تور  

دهد ته با توجه به ای ،ه اد ترهیزار خاص ماج د عی   و ویلزور   یمضد اغیشاش قرار 

 جماید، بیواجد فرد یوریی را ت یرل و دسیویر جماید. یماسیفاد  

جیع خورد  ) برش صورر بهبای د ته  یمها  گمودیی و مشقی  دسیه سوم، جارجر 

بلا ماسلور  احیراقلی در     فقلط  وبدون مواد اجفرار   درجه( و یا ساتع 45یا برش و بر 

 ایرجد.   اسیفاد  اد جارجر ، مورد اسیفاد  قرار میها گمودشجهت اجواع 

برا  جارجر ، سه ییو  پرتاب اصوتی وجود دارد ته عدارت لد اد: حاتلت ای.لیاد ؛    

  ته اهلرم ملاجع ضلارب ماسلور  در     ا اوجه بهدر این حاتت جارجر  را در دست ارفیه 

تلرد ، جارجرل  را جوله     و دست مشلت  (11یمار   یر)تصو یرداجرمی تف دست قرار 

دارد. هر دو دست جلو  سی ه قرار ارفیه با اجوشت میاجی و یا اماا  دسلت دیولر،    می

یلود؛   درجه باد می 180 صورر بهضامن جارجر  را تشید ، هر دو دست مشت ترد  و 

ر رو بله سلمت   به این صورر ته جارجر  در گن دست رو به سمت باال و دسلت دیول  

درجله   90 ، پاهلا در داویله   رو جشلاجه پایین اد باال  مشت دست خاتی به سمت هدف 

ج.دت به هع، پا  جلو جزدی  هدف اد داجو خلع و پلا  عقلو تشلید  و جارجرل  اد      

یود و با توجه به موقدیت افیلادن   م ح ی به سمت هدف پرتاب می صورر بهباال  سر 

 جملاییع  ت و یا خالف جهت پرتاب اقدام به خیلز ملی  جارجر  اجفرار  به دمین، در جه

و... در جقطه امن باییع، در  پ ا  جانیز، س ور یا ر خاکاار در پشت  .(12یمار   یر)تصو

جهت پرتاب خیز رفیه؛ وتی اار جارجر  در جزدی  ما به دمین اصابت ترد  و یا فاصله 

تا جقاط ح.لاس   رویع یمم اسو اد مح  اجفرار جدایییع، در خالف جهت پرتاب، خیز 

 بدن اد مو  اجفرار و ترتش جارجر  دورتر باید.
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؛ بلا ایلن تفلاور تله اعملال      استجیز ماج د حاتت ای.یاد   درادتشو  داجو بهحاتت 

و در دهلیع   یمل ، رو  دو داجو جش.یه و سلایر اعملال پرتلاب را اجرلام     داجو بهپرتاب در 

رویلع.   یمل مام اعمال، پرتاب خیلز  صورر درادتش رو  پشت دراد تشید  و بدد اد ات

؛ وتی ییو  پرتاب در میدان استها  پرتاب اصوتی جارجر   ید ، ییو  ها  افیه حاتت

مثال در برخورد به سل ور   ع وان بهتواجد میفاور باید،  جدرد با توجه به یرایط م طقه می

ور دیمن دیور الدم به حاتت پرتاب جی.ت، بل،ه ضلامن جارجرل  را تشلید  و در سل     

 ت یع. دیمن رها جمود  و عدور می

علیله جفلرار و    ا  اسلت اجفرلار  یلا یلیمیایی تله      مین ب.یه مین و رزم مین:

(. ردم ملین تلاربر  تلاتیی،ی و    125: 1389رود )طاهر ،  یمخودروها  دیمن به تار 

 اوی لد  اسیراتژی،ی اد مین ضد دیمن و عم  میقابل  بلا گن را ج ل  یلا ردم ملین ملی      

(. گهارمین رتن اد ارتان اساسی ترریو، مدحر ملین  146: 1375رریو، مه دسی و ت)

یود ته دارا  مردها  ملورد تهدیلد بلود  و اد     . تمیر تشور  پیدا میاستو ردم مین 

ید  اد ماسور  ملین تله    ها تش،ی   مین و میادین مین اسیفاد  ج ماید. ساخیمان همۀ مین

، گایل ی یلا ملواد م فرلر      اسلت ششلی  فشار  و ت صورر بهها  دمی ی  بیشیر در مین

ملواد اصللی تله     ،ت  لد  ملو  اجفرلار ملواد ح.لاس      مواد تم،لی یلا تقویلت    ،ح.اس

 تواجد داییه باید. و بدجه ته هر ی،  و ج .ی می استت  د  مرموریت مین  تدیین

یلوجد. دسلیه اول،    ب لد  ملی   ها  دمی ی در حاتت تلی به سله دسلیه تق.لیع    مین 

 ضلد جفلرار،  ، ضدجفرها   با توجه به میزان مواد و عمل،رد به مینها  اجفرار  ته  مین

هلا  اعلالم خدلر ماج لد      یوجد. دسیه دوم، ملین  ب د  می یعتق.ضد خودرو و ضد تاج  

م ورها در جهت اعالم خدر بیشیر در یلو و دوددا تله در جهلت اعلالم خدلر در رود      

ها و میادین  بای د. مین یمی ها  گمودیی و مشق ها، مین یود. دسیه سوم مین اسیفاد  می

جام د، گرا ته با تمیرین هزی له بهیلرین محافظلت را اجرلام      مین را جوهداجان خاموش می

 ده د. می
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میادین مین با اهداف مریلفی اد جمله سد و به تلرخیر اجلداخین حرتلت دیلمن،     

 گوردن تلفار جااهلاجی بله دیلمن، تقویلت روحیله      تردن دیمن، وارد تاجاتیز  و م حرف

جیروها  خود  و تادیف روحیه دیمن در اجواع میدان مین حفاهیی به م ظلور تمل    

اردد. میلدان ملین پداف لد  بله      حفاهت یوان یا م اط  مهع اسیقرار می ،به ترمین محلی

ت  لد    م ظور تقویت پداف د و جلوایر  اد جفوذ دیمن به مواضع خود ، میدان مین سد

ید  دیلمن و میلدان ملین ایلذایی بلرا  اخلیالل        بی ی حرتار پیش سدتردنبه م ظور 

تواجلد در   ها و ... اسیفاد  می یود. میدان مین فرید د  می تردن جاد  حرتت دیمن، جاامن

ید  در قد  باید؛ فقط به جا  ملین اد ایلیا  فرید لد  یلدیه ملین       اد اجواع افیه هرتدام

جد. الدم به ذتر است ته یو تردن دیمن اسیفاد  می ماج د قوطی ت .رو و... جهت امرا 

ید  در راسیا  اهداف احداث میلدان ملین صلورر     احداث هرتدام اد میادین مین افیه

 (.150: 1375ایرد )مه دسی و ترریو،  می

 دفاع مقدس:

مد ا  دفاع، خمیر  و ذاتی هر موجود است و دارا  م افع دیاد  برا  حفظ جلوع،  

(. گ لین داج.لیه   15: 1373ی لی،  املام خم است )یرص و تدمیر دجیا و گخرر یرص 

دهد ضرورر  اذارد و جشان می بودن خود صحه می یود ته هر موجود بر بقا و ابد  می

ین دفاع هر موجود گ  هعدفاع به ت اسو گفری ش هر موجود  اد دیور  میفاور است. 

بودن او محدود است و در مواقدی در مقاب  تهدیدار خارجی، مقاوملت   به دتی  مرلو 

یود. دفاع اج.ان اد حقلو  خلود در بلین     دهد؛ ت.لیع و یا جابود می را اد دست میخود 

مدرفیی دارد. دفاع اد حقو  فرد  و اجیملاعی اج.لان در     –  دی.یی  موجودار، ج ده

حاتت طدیدی باید براساس عق  و خرد صورر پذیرد. دفاع مدرفیی بله هملین دتیل  اد    

ها به فهع مشیرتی اد گن برس د تا در  ی اج.اناهمیت خاصی برخوردار و الدم است تمام

   گن، گداد ، اسیقالل، عداتت، ام یت، تداون و ... بر جواملع بشلر  حلاتع یلود     سایه

 (.96: 1389ج.و،  رسیمی)
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دفاع مفهومی مقدس، اردیی و مدی ی بر گفری ش بشر و ی،ی اد ارتلان بقلا  حفلظ    

عملی بله گن سلدو ام یلت،     اتیزام و جوع و سدادتم د  دجیا و گخرر است. فهع حقیقی

ا  اسلت   یود. اسالم در مورد دفاع مقدس، برخوردار اد جظریه عداتت و رفا  عمومی می

   ( خواسلت و مشلیت اتهلی و خلار  اد اراد     1ته بر دو مد ا  توحید  اسیوار است: 

ی ( خواست و مشیت اتهی ته بر فطرر ید ی گااهی، اراد  و اجیراب اج.ان مدی 2اج.ان؛ 

 (.95: 1389ج.و،  رسیمی) است

براساس همین فطرر و گااهی و اجیراب گداداجه ردم داان در دفاع مقدس بود تله  

یماجلاجش علیله جمهلور     پ هلع ها گفرید  ید. در ج   تحمیللی رییلع بدلر و     حماسه

، هرتلدام اسالمی ایران، افلراد دیلاد  اد قشلرها  مریللف اجیملاع حالور دایلی د و        

طول مدر حاور در جدهه بر عهد  دایی د. ی  دسیه اد این افلراد   تارها  مریلفی در

ت.اجی بودجد ته مرگ را به سرر  ارفیه و با پا  خود در باد  مرگ پا اذاییه بودجلد،  

دالن ترریو بودجد ته بلا تمیلرین گملودش وارد عرصله پی،لار یلد  و        این افراد یراع

هلا و   هلا در یلو   یلار عملو  تلردن م.لیر ج ل     قراوالن صح ه جدرد برا  هملوار  پیش

رودها  دفاع مقدس بودجد؛ ت.اجی ته ف،ر و ذهن خود را به خدا سلپرد  و هلر تحظله    

 فشاجی بودجد. گماد  جان

ها  پیشین  اردد. اج.ان تاریرچه دفاع و ترریو در گن، به هزاران سال پیش بر می

ددجد تله   وجی میبرا  مقابله با دیم ان خود در یرایط مریلف، دست به اقدامار اوجاا

هلا  املرود  مح.لوب     ا  برا  جارجر  ی  جموجه اد این اقدامار ته به ع وان پیشی ه

عقلرب، رتیل  اد م لاط      ،ملار  تلردن  جملع ها روداجله بلا    یود به یرح دیر است. گن می

تلردن در یلو و بله     ها در تود  الی و سلپس رهلا   تردن گن مرطوب و جم اک و دجداجی

ا  دیمن، سدو تلفلار جااهلاجی و تلاهش روحیله جیروهلا       صورر مرفیاجه در اردوا

یدجد ته سپس با مرور دمان و تشف بلارور، ایلن ملاد  جلا  حیواجلار را       دیمن می

 صلورر  بله هلا   هلا جارجرل    ی گنده ی، فلزار و  ،ارفت و بدد اد تشف مواد م فرر 
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د  اد گاتله،  ها  دیور تاریرچه ترریو در دفاع، اسلیفا  میداول امرود  در گمدجد. جموجه

ها و جیروها  دیمن بود ته امرود  با ی اخت  حفر  و یا اودال و درخیان در م.یر ارابه

هلا  اجفرلار  و یلا ترتیدلی اد      مواد م فرر  این ترف د تددی  به مین و اجواع تله و ب.یه

 مواجع اجفرار  با مواجع طدیدی و مص وعی ید  است.

م داان دفاع مقدس م یشلر یلد  اسلت،    ها و مقاالر میددد  اد خاطرار رد تیاب

سادان ترریو پرداخیه یلد  اسلت.    ها تمیر به حاور پررج  حماسه وتی در این جوییه

ترین مرموریت ترریو در دفلاع   بر طد  اس اد به دست گمد  و خاطرار م یشرید ، بیش

یلد  اسلت و بله     ساد  و ایراد مددر در میادین مین عرا  مربوط می مقدس به تار پاک

ا  تله بلا    اجلد؛ بله اوجله    صورر خیلی تمیر به سایر ارتان ترریو و اجفرارار پرداخیه

یود، بیشیر به باداویی خلاطرار   اد ردم داان ترریو در گن دوران مصاحده می هرتدام

پلردادد تلا در    ساد  میلادین ملین ملی    ها  عملیار و ی اسایی و ایراد مددر و پاک یو

ید  اد ایران و  دثی عرا  برا  اسیح،ام مواضع تصرفمورد سایر ارتان ترریو. رییع ب

همچ ین خاک سردمی ی خود، اقدام به تایت اجواع میادین مین اوجلااون جملود  بلود و    

ید  به سد  روسی احداث اردید  بودجد. در این جوع سلد ،   بیشیر میادین مین احداث

اسیقرار یافیه و در  ها  م ظع براساس جوارها  فرضی در میدان ها در ردیف احداث مین

هلا بلا    روش گمری،ایی ته ملین  برخالفیدجد؛    مربوط به ادت میدان، ادت میها جقشه

 ارفی د. یمفاصله اد جوار فرضی قرار 

بودجلد؛   ت  لد   سلد ها  ملین   ین این میادین مین، میدانتر خطرجاکین و تر م.یح،ع

یلدجد؛   ضد تاجل  تلله ملی   ها   درصد اد مین 20حدود  گج،هها عالو  بر  گرا ته در گن

ها  ضد جفر، ضد جفرار ترتشی و  دارا  عم  ب.یار دیاد و جوارها  میددد اد اجواع مین

  هلا  یلد،ه   فوالاد،  هلا  بشل،ه جه د  ترتشی، ضد خودرو و ضدتاج ، اعلالم خدلر،   

  میدلدد و  هلا  تاجلال  ،مریلف و در هع ت ید  سیع خاردار حلقو ، فریی، گادر  و ...

یلد    هلا  افیله   تردن اد این میادین مین با ویژالی  و اذرجواع مین بودجد ید  با ا م.لح
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یادل ترریو با حداق  گمودش، تار گ دان گساجی جدود. به خاطر همین دربرا  جیروها  

یرصلی اد جیروهلا  ترریلو یلهید و یلا       ته ید امر بود ته در تمیر عملیاتی پیدا می

 مرروح جوردد.

ر دفاع مقلدس، میلادین ملین پداف لد  بودجلد. ایلن       اد دیور میادین مین موجود د 

درصلد اد   5اردیلد و حلدود    ها اسیفاد  ملی  تقویت پداف د و اد تمام مین م ظور بهمیدان 

یدجد. این میادین فقط اد تحاظ جیاد حفاهیی جیروها  خلود    ها  ضدتاج  تله می مین

خود  هع و توسط  یدجد. میادین مین حفاهیی در خاک   میاذار عالمتو غیرجظامیان 

ید  اد م طقله جدلرد    جیروها  ترریو در جهت حفاهت موقت در م اط  عقو و یا جدا

ی.ار دائمی مثل  سل،وها    ترسید  و حفاهت اد  مث  س ور تمین، پ.ت جوهداجی جدا

تردن دسیرسلی جیروهلا  جفلوذ  و     پرتاب موی  و مراتز مهع جظامی در جهت مش، 

ین میلادین ملین،   تلر  خطرجلاک با این وجود، ی،لی اد   اردید. خراب،ار دیمن احداث می

هلا  ضلد    ها اسیفاد  و همۀ مین بای د. در این میادین اد تمام مین یممیادین مین ایذایی 

  الذار  عالملت یوجد. این میادین بیشیر در جقاط ح.لاس اسلیقرار یافیله،     تاج  تله می

ها توسط رییع بدثی، بل،ه اردجد. جه ت  تام  ازارش و ادت می صورر بهیوجد؛ وتی  جمی

 غلرب،  ها  ضد اجقالب در بیشیر جقاط مرد  تشور اد جمله غرب و یمال توسط ارو 

هلا، خلار  اد قاعلد  و     اذار  میددد  اجرام ید  بود ته بیشیر این مین ها  اذار  مین

گوردن روحیله و تلفلار بله جیروهلا  در      قواجین میادین ملین بلود  و در جهلت پلایین    

یدجد ته در بیشلیر مواقلع    در جهت برقرار  ام یت در این م اط  اسیفاد  میوگمد،  رفت

ید. جوع و روش و م،لان   یرجظامی و بومی م طقه میغرساجدن به افراد  حیی سدو گسیو

و  هلا  پاسلوا  هلا،   یولا  پاها مطرح جدود، وتی بیشیر در جزدی،ی  اذار  خاصی در این مین

یلدجد و بلا    هلا تلار اذایلیه ملی     پ  و ت ار جلاد   وگمد جیروها ماج د دیر م اط  در رفت

یدجد ته با دید م.یقیع جیروها قاب  ی اسلایی جدایلد. اد    پویش ایاهی م طقه اسییار می

ها  ضد اجقالب، ب.یار دیاد  ها در طول دفاع مقدس و توسط ارو  اذار  این جمله مین
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 ید  دیر ایار  ترد: تتوان به گ د مورد ازاریار اد ته اد جمله تلفار وارد  می است

گرملر د  رو  ملین رفلت تله بلا       -یاب ارتش در محور باجله  ، مین8/7/63مورخه 

 (.198: 1386اسی،ی، ) اجفرار گن، ی  جفر یهید و دو جفر دیور مرروح یدجد

، ی  دسیوا  خودرو جیپ در محور پایوا  صاتح با مین برخلورد  16/5/64مورخه 

 (.199: 1386جد )اسی،ی، سرباد یهید ید 4ترد  و در جییره 

، ی  دسیوا  اتومدی  جیو گهو تله سرجشلی ان گن یل  مدملار و     15/9/59مورخه 

سقز بر اار اجفرلار می لی تله ضلد      –ی  ت، .ین را  و ساخیمان بودجد، در را  س  د  

اجقالبیون تار اذاییه بودجد م هدم، ی  جفلر اد سرجشلی ان گن یلهید و یل  جفلر دیولر       

 (.199: 1386 اسی،ی،ید )مرروح 

تله   اسلت اذار  پرات د ، در طول دفاع مقلدس ب.لیار    اد این قدی  ازاریار مین

 .اردیدجد می فشاجی خ ثی ید  توسط جیروها  مراهد ترریو با جان موارد تشف

 :های دفاع مقدس عملیات

 28در بلاب مدرفلی     فهرست عملیار دمی ی ا.یرد  ایران در ج   ایران و عرا 

است ته  ج   ایران و عرا  سال 8ها  دمی ی ایران در طول  عملیار نیتر مهعمورد اد 

(؛ و جیروهلا  ترریلو   1383در  و اجصلار ،  ) یوجد ی اخیه می عملیار ا.یرد  با جام

  هلا  تیل فداتمددلر قدل  اد عملیلار و اجرلام       و ایرلاد  سلاد  پاک  در ریا گشعجقش 

ته به تدلداد مدلدود     اجد داییهدر حین و بدد عملیار در راسیا  تثدیت م طقه  ترریدی

   پاسدار یهید علی عاصمی ایار  ید  است.ها تیروامریصر اد  صورر به ها گناد 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
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 جبهه جنوبی

 نام عملیات
تاریخ 

 عشرو

تاریخ 

 پایان
 عملیاتنتایج  منطقه نبرد

عملیات 

 اندیمشک

مهر  23

1359 

مهر  23

1359 

غرب پ  

ر  و جاد

رودخاجه 

ترخه، سه 

را  قهو  

 خاجه

راجدن دیمن اد  تثدیت پ  جادر  و عقو

 ق.میی اد غرب ترخه

 عملیات نصر

د   15

1359 

د   18

1359 

-هویز 

 -تور ترخه

دیت 

 گداداان

جیروها  ایراجی برشی اد یهر خرمشهر 

وتی به دتی  پیشرو   ،را گداد تردجد

جاهماه   در محورها و جدود پشییداجی 

م اسو، مواضع تثدیت جوردید  و 

 .جیروها  ایراجی عقو راجد  یدجد

عملیات 

 توکل

د   20

1359 

د   20

1359 

یمال 

 -گبادان

راهی  سه

 ماهشهر

تالش جیروها  ایراجی در جهت 

جلوایر  اد محاصر  گبادان و 

ج،ردن جیروها  عراقی اد تارون با  عدور

 .ی،.ت روبرو ید

عملیات 

فرمانده کل 

 قوا

خرداد  21

1360 

25 

خرداد

1360 
  

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
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عملیات 

 االئمه ثامن

مهر  5

1360 

مهر  5

1360  

ساح  یرقی رودخاجه   ریا بادپس

تردن گبادان اد محاصر   خار ؛ تارون

 150گدادساد  بیش اد  ؛ی،.اته

ید  توسط  ضی اییالتیلومیرمربع اد ارا

ترین عملیار  تالسی  ؛ارتش عرا 

جیروها  ایراجی در طول ج   ته تامال  

 .بر پایه اصول جظامی بود

عملیات 

 طریق القدس

 1360گذر  8
گذر  15

1360 

یمال و 

ج وب 

 -ترخه

دیت 

 گداداان

روسیا  م طقه و  70گدادساد  ب.یان و 

اتدر و  تصرف م اط  اهلل ؛پاسوا  مرد  5

 ت وه گزابه

عملیات 

 المبین فتح

فروردین  2

1361 

10 

فروردین 

1361 

 غرب ترخه

اد خاک  لومیرمربعیت 2500  ریا بادپس

گدادساد  جاد   ؛ایران اد جیروها  عراقی

تصرف  ؛اسیراتژی  ددفول تا دهلران

 ؛یو در ارتفاعار تی هها  جفت ابوقر گا 

سرباد عراقی توسط  15000اسارر 

 جیروها  ایراجی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86
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عملیات 

 المقدس بیت

10 

ت اردیدهش

1361 

خرداد  3

1361 

 -خرمشهر

دیت 

 گداداان

گدادساد  خرمشهر و م طقه هویز  و 

اد ارتش  ٪20اجهدام  ؛پاداان حمید

تیلومیرمربع اد  5038گدادساد  ؛عرا 

جشی ی ا.یرد   عقو ؛ید  م اط  اییال

جیروها  عرا  اد اسیان خودسیان و 

ها در اطراف یهر بصر   گن  ریا موضع

ه احیماتی جیروها  جهت مقابله با حمل

 2و عم   میر 2تاجال به عرض ) یراجیا

تییر   220  ها بش،ه، جلو  س ورها میر

میدان مین ت ار تارون در  وجود فوااد،

   ت ار رودخاجه(ها باتال اطراف 

عملیات 

 رمضان

22 

 1361تیر

مرداد  7

136 
 یهر بصر  نیترمعدم موفقیت در  یر  بصر 

عملیات 

 محرم

گبان  10

1361 

گبان  20

1361 

 -موسیان

ارتفاعار 

میال »مرد  

 -«حمرین

ج وب 

 ییرق

 دهلران

اد اهداف این عملیار بادیابی روحیه 

ردم داان ایراجی بدد اد ی،.ت در 

تصرف م ابع جفیی  -عملیار رماان بود

ها   موسیان و بیار و همچ ین حوضچه

حلقه  700جفیی دبیدار ته مشیم  بر 

طیو به تصرف جاد  -گا  جفیی بود

رسیدن جیروها به جقطه مرد   - یرحاجی

تییر   20  ها )بش،ه لومیریت 50به طول 

 فوااد در جلو  س ورها  دیمن(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
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عملیات 

والفجر 

 مقدماتی

بهمن  17

1361 

بهمن  21

1361 

 - ف،ه

 گزابه

تو رفین طرح عملیار توسط جیروها  

جاتامی جیروها   ؛سادمان مراهدین خل 

 ایراجی در تصرف پ  غزیله و یهر اتدمار 

عملیات 

 ۱والفجر 

21 

فروردین 

1362 

28 

فروردین 

1362 

  -جد  فوقی

 یمال ف،ه

دسییابی ج.دی جیروها  ایراجی به 

ضدف فرماجدهی  ؛ارتفاعار موردجظر

بیش اد  جیروها  دمی ی به جهت ات،ا 

جاتامی در اتحا   ؛حد به واحد توپراجه

 ؛به ی،دیور بدد اد پایان عملیار ها وانی

جشی ی جیروها  ایراجی به مواضع  عقو

اسیفاد  اد میدان قدلی بدد اد گ د رود )

توسط دیمن به عم   ت  د  سدمین 

  فوااد یریت 20  ها بش،هو  میر 1600

 ید ( اسییار

 عملیات خیبر

اسف د  3

1362 

اسف د  22

1362 
 هوراتهویز 

  روهای)اتدزیز( ج در محور یماتی عملیار

ایراجی تواج.ی د خود را به رودخاجه دجله 

یداد را قطع رساجد  و تردد را  بصر  به ب

به  جزیر  مر ون تصرف دو ؛ت  د

 50تصرف   ؛تیلومیر مربع 160م.احت 

اسیفاد  ا.یرد  عرا  اد  ؛حلقه گا  جفت

 شهات    جفتیروع ج ؛سالح ییمیایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
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 عملیات بدر

اسف د  19

1362 

اسف د  26

1362 

هوراتهویز 

یمال  -

 بصر 

پیشرو  تع جیروها  ایراجی در مواضع 

دور اد عرا  تا یر  دجله و جاتامی در ع

جاتواجی گتشدار  م اسو جیروها   ؛گن

ایراجی به جیروها  عرا  به دتی  تمدود 

جشی ی اد جیمی اد م اط   عقو ؛ام،اجار

یروع  ؛تصرف ید  بدد اد ی  هفیه

 ج   یهرها

عملیات 

 ۸والفجر 

بهمن  20

1364 

29 

فروردین 

1365 

جزیر   یده

 فاو

اتدیشه، جاد  فاو تا  تصرف یهر فاو، راس

قطع دسیرسی عرا  به خلیج ؛بصر 

ها   ترین اسیفاد  اد سالح ا.یرد ؛فارس

ییمیایی در طول ج   اد جاجو ارتش 

سرباد عراقی توسط  3000اسارر ؛عرا 

 582تصویو قطد امه  ؛جیروها  ایراجی

با « بدثت»ساخت پ   ؛یورا  ام یت

 ؛رود توته رو  اروجد 3400اسیفاد  اد 

 15000مصدومیت ییمیایی بیش اد 

ورود رابرر   ؛رود 17سرباد ایراجی در 

 فارتین به تهران م 

عملیات 

 ۴کربالی 

د   3

1365 

د   5

1365 

غرب 

جزیر  

 -می و

 ابواترصیو

تو رفین طرح عملیار پیش اد گغاد گن 

 ؛توسط هواپیماها  گواتس

خوردن جیروها  ایراجی در  ی،.ت

م طقه اترّصاص و  امتصرف جزایر 

ساعت و دسیور  48ابواترطیو بدد اد 

 توقف عملیار توسط فرماجدهان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B4
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عملیات 

 ۵کربالی 

د   19

1365 

اسف د  4

1365 
 یر  بصر 

 12پیشرو   ؛598تصویو قطد امه 

 11تصرف  ؛تیلومیر  به سمت بصر 

 150گدادساد  ؛قراراا  ارتش عرا 

تیپ  81اجهدام  ؛تیلومیر اد م.احت ایران

تصرف  ؛و اردان م.یق  ارتش عرا 

پاسوا  مرد   4گدادساد  ؛دریاگه بوبیان

 ایران

عملیات 

المقدس  بیت

۷ 

خرداد  22

1367 

خرداد  25

1367 
 یلمچه

هدف اد این عملیار صرفا  تادیف 

روحیه و مایین ج وی عرا  در ق.مت 

 وبی تاجال پرورش ماهی بود. جیروها  ج

ایراجی با اوتین پات  عرا  بدون هیچ 

 .مقاومیی به مواضع اوتیه خود باداشی د

عملیات لبیک 

 یا خمینی

  

غرب 

  تارون

 :جبهه میانی

نام 

 عملیات

شروع 

 عملیات

پایان 

 عملیات
 نتایج عملیات منطقه نبرد

عملیات 

 ۱کربالی 

تیر  9

1365 

تیر  19

1365 

ارتفاعار 

قالویزان تا یهر 

 مهران

یهر مهران و ارتفاعار   ریا بادپس

گدادساد   ؛اسیراتژی  قالویزان و حمرین

پاسوا   2گدادساد   ؛جاد  دهلران به مهران

 مرد 

عملیات 

 ۶کربالی 

د   24

1365 

د   24

1365 

یهر جفت یهر 

و یمال یهر 

 سومار

  جفت»هر جیروها  ایراجی در گدادساد  ی

عرا  « جفت خاجه»ایران و یهر « یهر

 ی،.ت خوردجد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%DB%8C%D8%A7_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%DB%8C%D8%A7_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B6
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 :جبهه شمالی

 نام عملیات
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

منطقه 

 نبرد
 نتایج عملیات

عملیات 

 ۴والفجر 

مهر  27

1362 

گبان  30

1362 
 پ روین

مقاومت بیش اد اجیظار ارتش عرا  در م طقه 

اذار  فراوان دو طلرف بلرا     باعر سرمایه

را اد  4پیرود  در این جدلرد بلود و واتفرلر    

ی  عملیار محدود به ی  عملیار ا.یرد  

 700تدللدی  تللرد. در طللی ایللن عملیللار    

تیلومیرمربللع اد خللاک عللرا  بلله تصللرف   

 .جیروها  ایراجی درگمد

 عملیات قادر

تیر  24

1364 

18 

یهریور 

1364 

 سیدتان

 ،ار عم  اینبه دتی  جاتامی عملیار بدر، ابی

بار به ارتلش داد  یلد و گدادسلاد  م طقله     

پیراجشهر جیز اد سپا  به ارتش ؛عمومی ای ویه

وااذار ید؛ اما ارتلش جیلز در ایلن عملیلار     

سه بلار در تصلرف    ،جاتام ماجد و طی دو ما 

جهایلت دسلیور    م طقه ی،.لت خلورد و در  

 .توقف عملیار

عملیات 

 ۱۰کربالی 

25 

فروردین 

1366 

5 

اردیدهشت 

1366 

 -محور باجه

 -سردیت

 ماوور

  اهلل پیشللرو  ت للد جیروهللا  ایراجللی در را 

یملی اد  جاتامی در تحقل  ج ؛اذر م طقه سرت

تیللومیر    34پیشرو  ؛اهداف اوتیه عملیار

دمی ویر  جیروها  دو طرف  ؛در خاک عرا 

 اوالن در ارتفاعار یاخ

عملیات 

المقدس  بیت

۲ 

د   25

1366 

بهمن  2

1366 

ارتفاع 

 -قمیش

 -سلیماجیه

جر.یین عملیار ایران در دم.یان بود ته در 

پیلرود    ،جهت امییادایر  برا  پایان ج  

تصلرف ارتفاعلار   ؛ج.دی را به هملرا  دایت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%DB%B2
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قمیش، ویوالن و ت وه اوجلار دسلیاوردها     ماوور

 .وداین عملیار ب

عملیات 

 ۱۰والفجر 

اسف د  24

1366 

اسف د  29

1366 

-حلدچه

 سلیماجیه

اجو گخرین عملیار جظامی ایران بود ته اد ج

ع وان گخرین ضلربه بله ارتلش     فرماجدهان به

 598عللرا  در جهللت پللذیرفین قطد املله    

یلود. ایلن عملیلار بلا موفقیلت       ی اخیه می

تام  همرا  ید و یهرها  حلدچه، دوجیلله  

و خورمللال بلله تصللرف جیروهللا  ایراجللی    

 ؛محاصللر  یللهر سلللیماجیه عللرا  ؛درگمدجللد

بمداران ییمیایی یهر حلدچله علرا  توسلط    

 دررییع ب

عملیات 

 مرصاد

 مرداد 5

1367  

 اسیان

 ترماجشا 

 ؛«فلرو  جاویلدان  » اریل ی،.ت تامل  عمل 

راجدن جیروها  مهاجع به پشت مردها   عقو

 250تن و دسیویر   2000تشین ؛اتمللی بین

 ؛تن اد اعاا  سادمان مراهدین خل  ایلران 

دسیوا  اجواع وسای  جقلیه ارتلش   400اجهدام 

عرا  ته در اخییلار جیروهلا  مهلاجع قلرار     

یلورا  ام یلت    598پذیرش قطد امه ؛دایت

ابراد تمای  برییاجیا برا   ؛توسط صدام ح.ین

اعللزام  ؛برقللرار  مرللدد روابللط دیپلماتیلل 

جیروهللا  پاسللدار صلللح سللادمان مللل  بلله  

 مردهللا  دو تشللور و ایرللاد صلللح پایللدار 

م طقلله اد ترهیللزار اجفرللار    )پات.للاد 

 دیمن(.

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 های استقرار میادین مین: روش

پشییداجی اد عملیار تلاتیی،ی بلزرگ و    م ظور بهاین روش  روش اول با فرصت:

اردد. در این روش، دمان، جیرو  اج.لاجی و ام،اجلار مه دسلی     ها  مواجع اجرا می طرح

یلود.   هلا اسلیفاد  ملی    سیقرار مینها  م ظع و اسیاجدارد در جهت ا تافی بود  و اد طرح

توان با توجه به جظلر فرماجلدهان بله صلورر طلرح       الدم به ذتر است در این روش می

 (.148: 1375مه دسی ردمی و ترریو، ) اذار  جمود جام ظع جیز مین

ایرلاد تلرمین در    م ظلور  بله این روش در م اط  خط مقلدم   روش دوم تعجیلی:

اردیلد. در ایلن روش، دملان، جیلرو       ن اجرا ملی دمان تع، سد و اجحراف حرتت دیم

یلد    اج.اجی و مصاتح محدود بود  و برا  اسیقرار این میادین به سه حاتلت عمل  ملی   

است؛ حاتت اول، طرح م ظع، در ایلن روش میلادین ملین تلامال  ادلت و بلا توجله بله         

اردجلد تلا در فرصلت م اسلو بله یل،         جاقص م.یقر ملی  صورر بهمحدودیت دمان، 

اردیدجد. حاتت دوم، طلرح جلام ظع، اد ایلن روش دملاجی اسلیفاد        جدارد و تام  میاسیا

الذار  تلع بایلد. اتدیله در ایلن جلوع        ید ته فرصت ب.یار محدود و ام،اجار ملین  می

ها در یلرایط   اردد؛ ت،ن مم،ن است مین ها ادت می اذار ، میدان مین و مح  مین مین

تت سوم، اسیقرار میدان ملین بلا اسلیفاد  اد    پرات د  م.یقر اردجد. حا صورر بهح.اس 

گهلن،   غیراسلیاجدارد(، ایلن روش بلرا  م لاطقی گلون را ، را      خلاص ) ت، ی  و ف ون 

اردد. مشرصله ایلن    تارایر  ییو  خاص است، اسیفاد  می رودخاجه و ... ته م.یلزم به

)مه دسلی   اسلت هلا  اجفرلار  و ...    ها  ابی،ار ، ب.یه جوع میادین مین اسیفاد  اد مین

(. الدم به ذتر است ی،ی اد مش،الر اساسی در ی اسایی، 149: 1375ردمی و ترریو، 

یلد  در   هلا  افیله   تشف و برخورد با میادین مین در دفاع مقدس، علالو  بلر ویژالی   

یلدن میلدان تحلت تلرایر عوامل  جلو  ماج لد         ها، دگار تیییر و تحول اد میدان هرتدام

هلا  م.لیقر    گب ی.یوی، جابرایی و جفوذ در دمین مینها  یدید، برف و دگار  باران

یلد  بله غیلر اد     در میدان با اذیت دمان بود. عالو  بر این، در تمام میادین ملین افیله  
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تار رفیه و اسیقرار میدان میلادین توسلط جیروهلا  دیلمن، در طلول سلاعار        روش به

سلاد    و پلاک رود سرتشی و دارا  پ.ت جوهداجی در جهلت جللوایر  اد جفلوذ     یداجه

 جیروها  مقاب  بودجد.

سلاد    تشف، ایراد مددلر و پلاک   ،اد حاور جیروها  ترریو جه ت ها در ی اسایی

  و حرتار به عقو، در عملیار اجفرلارار  مرد برونها   یارعملمیادین مین؛ بل،ه در 

ید  اسلت.   یزها، سدها  خاتی و... دیمن جیز اسیفاد  میر خاک، ها پ در جهت اجهدام 

سلاد  و ایرلاد    ی حاور در اجرا  مرموریت اجفرارار در مقای.ه بلا عملیلار پلاک   وت

 .است یر  م طقه جدرد، ب.یار تمیردرامددر و ی اسایی میادین مین با توجه به وسدت 

در مرموریت اجهدام و اجفرارار، جیروها  ترریو با جفوذ به عمل  مواضلع دیلمن    

ددن و اجهلدام   ضلربه  ،عملال خراب،اراجله  در یرایط مریلف عملیلار، اقلدام بله اجرلام ا    

ها  فشاجی ها  ب.یار  اد این جان جمودجد ته جموجه ی.ار حیاتی و پشییداجی دیمن میترس

هلا در ایلن مدحلر     ته بلاداویی اد گن  استدر خاطرار ردم داان دفاع مقدس موجود 

هلا و   پل  تردن  ا رد. عالو  بر این، با ایراد اخیالل در حرتار دیمن ماج د خراب جمی

الذار  سلدو    ها و م.یرها  عدور  دیمن با مواد م فرر  و اسیفاد  اد اجواع گتش جاد 

ها   یدجد. ی،ی دیور اد فداتیت تاهش روحیه، تلفار و جلوایر  اد حرتت دیمن می

اذار  در مواضع و م.لیرها  عدلور  دیلمن     ، عملیار تلهتف بر  جاناین ردم داان 

هلا براسلاس یلواهد و     یلار عملید. در ایلن   ه دیمن میبود ته سدو تلفار جااهاجی ب

 ید  است. ها  اسیاجدارد و تله جارجر  اسیفاد  می خاطرار بادماجد ، بیشیر اد تله

تار با جارجر  به ع وان ی  مهمار همرا  هر ردم د ، ی،ی دیور اد وهایف خطیر 

جرل  بله همله    دادن اجواع و طریقه پرتاب جار ید. گمودش جیروها  ترریو مح.وب می

ردم داان و گووجوی اسیفاد  اد گن در یرایط مریلف و غیرمیدارف، ه ر ترریلو بلود   

جملود.   گلی ملی   یلو تررته همه ردم داان را در این مورد تددی  به ی  فلرد یلراع و   

هلا  اجفرلار  جملود  و سلدو      ها  مریلف اقدام به تله جارجر  جیروها  بدثی به ییو 



 1399 پاییز و زمستان، 2 ، شمارهاول، سال پژوهش های علوم نظامیدوفصلنامه علمی  
 

 

168 

هلا   یلدجد تله اد جملله ملوارد ایلن تلله       وها  خود  میتاهش روحیه و گسیو به جیر

دادن جارجر  در دیر اج.اد یهدا و تشلیدن ضلامن گن را جلام بلرد تله بلا        توان قرار می

یدن فشار اد اهرم ماجع، ضارب جارجر  عم  ترد  و سدو تلفار  جابرایی ج.د و تع

ن گن تله بلا   جارجر  در دیر درب جدده مهملار و تشلیدن ضلام    دادن ید و یا قرار می

دادن جارجر  در داخ  قوطی و تشیدن ضامن و  ید. قرار یدن درب جدده م فرر می باد

یدن جارجر  اد قلوطی م فرلر    اتصال گن به جخ یا سیع تله در م.یر حرتت ته با خار 

ها  اسیاجدارد تششی و قطع تشش بله جلا     ب.ین ماسور  ،(13یمار   یر)تصو ید می

ها در دملان ج ل     تردن گن با سیع تله و... . اد این جوع تله هماسور  اصلی جارجر  و تل

هلا،   سلاد  گن  یخ ثل تحمیلی و دفاع مقدس فراوان اسلیفاد  یلد  اسلت تله تشلف و      

 طلدید. یم  دریادالن ترریو را ها ریادر

هاای   هاای انفجااری در عملیاات    های برخورد با میادین مین و تله شیوه

 :دفاع مقدس

در  یللد  اسللیفاد یللیو  بللرا  برخللورد بللا میللادین مللین  ینتللر م اسللوبهیللرین و 

سلاد  و   یخ ثل ددن ماجع در ه وام عملیلار و اقلدام بله     دفاع مقدس، دورها   عملیار

هلا  دفلاع مقلدس بلا      یلار عملساد  بدد اد تصرف م طقه بود  است ته در بیشیر  پاک

در جییره برا   توجه به ا.یردای عملیار و م طقه جدرد، این ام،ان وجود جداییه است.

یراجه اقدام به ایراد مددر ید ی راهی در عم  میدان غافلودسیرسی به دیمن، به صورر 

تردجد ته بیواجد جیروها و ترهیزار را به دیمن جزدیل  ت لد. در مرحلله اول و     مین می

تله   اجلد  ساد  یا ترمیع میدان مین، بدد اد تصرف م طقه اد دیمن و ادار گن جملود   پاک

؛ ماج لد اسلیفاد  اد ایدر   اسلت ها  میددد  موجلود     ایراد مددر، امرود  ییو در راسیا

میلدان ملین گن را    در تله پلس اد اسلیقرار    استب وال ته ی  توته حاو  مواد م فرر  

هلا  موجلود در ت لار یلا جزدی،لی گن       ت  د و سدو اجفرار و یلا پرتلاب ملین    م فرر می

تله   اسلت باری  ماج لد فییلله اجفرلار      یود و یا ماد  م فرر  تمت ته ی  ییل   می
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ها  مواد م فرر  در فواص  مریلف به گن وص  بود  و پلس اد پرتلاب در میلدان     ب.یه

جمود و یا مار اجفرار  ته ماج د ییل   گب بود ، وتلی پلر    یم بادو راهی را  ید  م فرر

و راهلی بلاد   دادن گن در میدان مین گن را م فرلر جملود     اد مواد م فرر  ته بدد اد هول

 ید. می

ید  در باال برا  ایراد مددر، با توجه به تحریع جظامی تشلور و     موارد افیه همه 

جشدن غافلویر  در عملیار ید  و بلا توجله    ین و هع ای ،ه سدو رعایتترمعدم ام،ان 

به عدم توادن قوا و ت.لیحار در دفاع مقدس و میزان گ دین برابر  ام،اجار و جیلرو   

سلاد  بلا دسلت تله ی،لی اد       اسلیفاد  جدلود و بله جاگلار بله پلاک       من قابل  اج.اجی دی

یللد.  اقللدام مللی اسلت سللاد  و یلا ایرللاد مددللر   ین و بهیللرین اجلواع پللاک تللر خطرجلاک 

یلد و   ین اد این جهت ته سدو تلفار اج.اجی در بین جیروها  ترریلو ملی  تر خطرجاک

 یدچلی تقریدلا   ترربه تردد افراد بهیرین در این راسیا ته اد ام یت مددر ایرادید  با توجه 

 اردید. ها  عملیار می ید و سدو افزایش روحیه در یو یت تام  حاص  میام 

ساد  تامل    گور  یا پاک بدد اد ادار م طقه توسط جیروها  خود ، عملیار جمع

اردید ته در این جهت جیز  میدان مین در صورر تزوم توسط جیروها  ترریو گغاد می

تلوب   گالر ملین  ینمایل ساد  ماج د اسیفاد  اد اجواع  ی جهت عملیار پاکها  میفاوت را 

ها توسط  یدن اتثر مین ی به علت یرایط ج  ، تحریع و جاقصوت در دجیا وجود دایت.

  بیشیر به جا  م فرریدن ملین، بهیلرین و مقلرون    ها عم گالر و رفین در  این مایین

ته در روش  است  اد جیروها و با دست ساد  تام  جیز، اسیفاد ین روش پاکتر صرفهبه 

ساد  با دست بهیر است در حاتلت م اسلو رو  دملین قلرار ارفیله و بله تمل          پاک

جمودن مین جمود. اتدیه جاافیه جماجلد تله    اقدام به یافین و خ ثی یاب مین سیر  و وسای 

سلیر    ساد  به ییو  بصر  و با اسیفاد  اد یاب جیز موجود جدود، بل،ه پاک وسای  مین

جمودجد. موارد  ته افیه یلد   ساد  مین می یخ ثو یا سرجیز  مدموتی اقدام به تشف و 

 تله  اسلت   ب.یار مریصر اد جقش ترریو و اجفرلارار در دفلاع مقلدس    ا خالصهت ها 
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  بدد  اجقالب با دفلاع مقلدس و ایلن جیروهلا      ها ج. یدواریع سدو گی ایی بیشیر ام 

 مراهد باید.

 :یریگ جهینت

پیوسلت   وقلوع ها  ب.یار  در دفاع مقدس با اهداف و یرایط مریلف به  ارعملی

ید  در گن عملیار ذتلر   ها با جیایج حاص  یارعملین این تر بزرگته تدداد محدود  اد 

هلا  مریللف عمل      یو یل ها  ترریلو بله    ها، یوان یارعملاردید. در هرتدام اد این 

یلد؛ وتلی در    یمل د ارتان ترریو پرداخیله  ، ت ها به ی،ی اها گنجمودجد. در بدای اد  یم

در جقلاط مریللف م طقله عملیلار، بله       دملان  هع صورر بهها مم،ن بود  یارعملغاتو 

 ید. یمها  ترریو پرداخیه  یتفداتاجرا  گ د رتن اد 

در ابیدا  دفاع مقدس، ترریو ساخیار و سادمان مشرصی جدایلت؛ وتلی    هرگ د

هلا  دفلاع مقلدس     در راسیا  عملیلار  ها  ترریو ضرورر ج   سدو ید ته یوان

  خلود را در  هلا  گملودش ی،  ارفیه، به صورر میداجی وارد عم  ید  و ترربیار و 

تلدریری بلر    صورر بهحین تار و برخورد با اجواع مواجع مریلف دیمن ت.و جمود  و 

 هرتدامیی ته مم،ن بود برا  ت.و ها مهارر  فرد  و یواجی خود بیفزای د؛ ها مهارر

  تله  قدر ارانید. ترربیار  یمخون گ دین جفر اد عزیزان این مردوبوم ریریه  ها نگاد 

 را به فرامویی سپرد. ها گنبه گساجی به دست جیامد  ته بیوان به راحیی 

  این است ته با توجله   ت  د  در رابطه با این پژوهش مشرص ید  اجراممطاتدار 

هلا  اجفرلار  و    تلله  ،قدس و میادین مینها  دفاع م ید  اد عملیار یانبها   به ویژای

اجفرارار در گن و اهلداف دیلمن اد احلداث ایلن مواجلع؛ جقلش ترریلو در تشلف،         

ایلر بلود  و بلا     و یا ایراد این مواجع مص وعی ب.یار بارد و گشع ساد  ، خ ثیی اسایی

ها  دفلاع   توان افت ترریو و اجفرارار ی،ی اد ارتان اصلی عملیار اطمی ان خاطر می

یلد  در ج ل  تحمیللی و     هلا  حاصل    مقدس بود  و جقش ب.یار مهملی در پیلرود   

 گمیز گن داییه است. یتموفقها   عملیار
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هلا  دمی لی در دفلاع     قراول در صلح ه عملیلار   یشپها  ترریو به ع وان  یوان 

ها  اجفرلار ، سلدو گسلودای     ها  اجفرارار، ردم مین و تله مقدس با اجرا  عملیار

هلا  گجلان    فشلاجی  یدجد و جان یر جیروها در طول عملیار میسا ش روحیهخاطر و افزای

قدرر ابی،ار و  ربود. یماو  سدقت در جهت یهادر در را  خدا را اد سایر ردم داان 

ین و بدترین مواجع و میادین ملین  تر سرت اارگهداد ته  جدو  جیروها  ترریو جشان می

 هرگ لد ود؛ وتی بلا جیلرو  ایملان گجلان       مریلف در م.یر جیروها  اسالم بها سد با 

گمودش تافی جدید  بودجد، عدور اد این مواجع امر  ب.یار سه  و گسان بلود. علالو  بلر    

ها  پرات د  ع اصلر ضلد اجقلالب     اذار  این، جیروها  ترریو در برخورد با اجواع مین

 هلا موفل  عمل     سلاد  ب.لیار  اد ایلن ملین     یراعاجه عم  جمود  و در تشف و خ ثی

ها  دفاع مقدس، باید به اهمیلت   جمودجد. با درک این ترربه و جقش ترریو در عملیار

موضوع پی برد  و در مدحر گمادای، ترهیز و گملودش جیروهلا  جظلامی بلا مدحلر و      

جشد  دیور  بی ی یشپعمل،رد ترریو و اجفرارار گمادای تام  را برا  مقابله با حوادث 

    تحمیلی حاص  جمود.ها  دفاع مقدس و ج ماج د عملیار

 :شنهادهایپ

ترریو در هر عملیار به صلورر مفصل  و بله    اجراید  ها   یتفداتپرداخین به  (1

 تف،ی 

 ها  دفاع مقدس ها  ترریو در عملیار یتفداتبررسی جقاط ضدف و قور  (2

 ها  دفاع مقدس و جدرد گی د  بررسی ارتداط ترریو در عملیار (3
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 ها پی جوییه

 C4 ،TNTجموجه مواد م فرر  دی امیت،  (:1یمار  )تصویر 

 
 

 M60گتشزجه  (: جموجه اجدردست ترریو فییله باروتی، گای ی ساد ،2) تصویر یمار 
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 گای ی ات،یری،ی ار مدار ات،یری،ی، مایین اجفرار، (: جموجه گدمایش3یمار  )تصویر 
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 سر  (: جموجه مدار ات،یری،ی مریلط، مواد ،4یمار  )تصویر 
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 TNTاذار  ات،یری،ی با مدار مواد  و ماد  م فرر   (: ی  جموجه گتش5یمار  )تصویر 

 
 

 (: جموجه فییله اجفرار 6) تصویر یمار 

 
 

 اذار  اجفرار  (: جموجه گتش7) تصویر یمار 
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 (: مدار گتش اجفرار 8یمار  )تصویر 

 
 

، ماسور  قطع فشار M1  تششی ، ماسورM3(: ماسور  قطع تشش 9یمار  )تصویر 

M5  ماسور  فشار ،M1A1  یر ترخ، ماسور  ییمیایی، ماسور 

�    �   �      �     
�  �    �      – 

فل ی        : جن  بدنه   -ال   سب  زیتونی       : رن  –   
مکانیکی با سوزن شکا  دار : نوع عمل داخل ماسوره –  
پوند بر  لقه کشش ۵الی   : طریقه تحریک –ت 

پوند بر  لقه کشش وارد آید انتهای شکا  در سوزن جم   ۵الی   زمانی که نیروی معادل –تو یح 
شده و سوزن  تحت نیروی فنر به جلو پرتا  می گردد 
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�  �      �       –� – 

 برای استفاده از آن باید ابتدا  امن نگه دارنده و س    امن  ثانیه است  ۱۵زمان ت خیر این ماسوره 
  قفل کننده را جدا نمود 

 زمانی که خار  امن نگه دارنده را جدا نمودی  و س   خار  امن قفل کننده   سوزن چون–تو یح 
 تحت نیروی فنر م لح شده بود به چاشنی ا تراقی  ربه زده و باع  روشن شدن خر   قبال

  ثانیه نی  باع  انفجار چاشنی می شود  ۱۵ت خیر می شود   خر  ت خیر بعد از 

 
 

 ساخیمان جارجر  تدافدی (: جموجه اجواع جارجر  دسیی،10یمار  )تصویر 
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(: طرد صحیح در دست ارفین جارجر  افراد گپ دست، افراد 11یمار  )تصویر 

 دست راست

 
 

 (: طریقه پرتاب اصوتی جارجر 12یمار  )تصویر 

 
 

 (: جموجه تله جارجر 13یمار  )تصویر 
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 :مناب 
اذار  در م اط  غرب و یمال غرب تشور، تهران: داجشلوا    (. مین1386جواد )اسی،ی،  (1

 ع(.) ینح.امام 

؛ ج ل  محلدود   و عرا (. رودیمار ج   ایران 1387) ، محمود ؛ یزداجفام، مهداجصار  (2

، تهلران: سلپا  پاسلداران اجقلالب     1366گبان  27مهر تا  1فارس،  یجخلدر ایران و گمری،ا 

 اسالمی، مرتز اس اد دفاع مقدس.

 ، تهران: اجیشارار سور  مهر.10(. ضربت میقاب ،   1389) یعلبابایی، ا   (3

 ، تهران: اجیشارار سور  مهر.15(. همپا  صاعقه،   1388) یعلبابایی، ا   (4

هلا      ویژالی  ده لد   یل،  (. تدیلین عوامل    1392ران )محمدمهد  و هم،لا  بهداروجد، (5

روحی و مد و  ردم داان در دوران دفاع مقدس، فصل امه راهدرد دفاعی، سلال یلاددهع،   

 .43یمار  

گلاپ   ،«ی لی دم  تارجامله جدردهلا  » :اطلس راه ما (.1383)  مهد  ،اجصار؛ ح.ن  ،درّ (6

 .ج   یقاردوم. تهران: مرتز مطاتدار و تحق

  ادبیار  یهجشر(. مداجی جظر  دفاع مقدس در قرگن تریع، 1389عداسدلی ) ج.و، رسیمی (7

 پایدار ، سال اول، یمار  دوم.

اوجه اذیت، تهران: اجیشارار سور  مهر، دفیر  ینا(. هشت سال 1389جدفر )جیا،  ییرعلی (8

 ادبیار و ه ر مقاومت.

ت پاسلدار  املام   تهران: داجشوا  اف.ر  و تربیل  ردمی، (. مه دسی1389طاهر ، عداس ) (9

 ح.ین )ع(.

یلد  توسلط عدلاس     ید  اد دفاع مقدس، گملاد   (. اس اد روایی ضدط1364عاصمی، علی ) (10

 طاهر ، تهران: داجشوا  اف.ر  امام ح.ین )ع(.

 ی لی خمگاار املام   و جشر(. گه  حدیر، قع: ملس.ه 1373اهلل ) روحخمی ی، سید  موسو  (11

 ر (.)

دسی و ترریلو، گلاپ اول،تهلران: داجشلوا  املام      (. مه 1375) داجشوا  امام ح.ین )ع( (12

   ع(.) ینح.


