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حق چاپ براي هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علي صیاد شیرازي» محفوظ است
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از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة کساني که توان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست ميکنم از ثبت
و ضبط جزئیات این دوران غفلت نكنند و این گنجینة تمام
نشدني را براي آیندگان به ودیعه بگذارند.
امام خميني(ره)

مي خواهم بگویم که این جنگ ،یک گنج است .آیا
خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن
هشت سال جنگ بایستي تاریخ ما را تغذیه بكند.
مقام معظم رهبري حضرت آيتاهلل خامنهاي
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پیمان آمالي

حروف نگاري اولیه

حامد خدمتي

حروفنگاري و صفحهآرایي

حمیدرضا خزاعي

طرح جلد

نویسنده

سرهنگ زرهي ستاد سید یعقوب حسیني
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پیشگفتار
ک تابي که مالحظه مي فرمایید از سلسله کتاب هایي است که جناب سرهنگ
ستاد زرهي سید یعقوب حسیني در سالهاي دفاع مقدس به رشته تحریر در آورد.
پس از پایان جنگ تحمیلي تعدادي از این کتابها با عنوان « ارتش جمهوري
اسالمي ایران در هشت سال دفاع مقدس» توسط سازمان عقیدتي سیاسي ارتش ،انتشار
یافت و در زمره کتاب هاي معتبر دفاع مقدس محسوب و تا کنون مورد استفاده بسیاري
از نویسندگان و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته است .
هیئ ت معارف جنگ « شهید سپهبد علي صیاد شیرازي » با استفاده از بایگاني
موجود  ،کتاب حاضر را مجدداً بررسي و با حذف اضافات و انجام تصحیحات الزم و
هماهنگي با نویسنده محترم در مرحله انتشار قرار داد  .امید است براي روشن شدن
حقایق بخشي از تاریخ نظامي این کشور  ،اقدامي مفید و ماندگار انجام شده باشد.

در ماه هاي پایاني سال  1388قبل از آن که این کتاب به مرحله انتشار برسد ،
متأسفانه اطالع یافتیم که نویسنده محترم در تاریخ  88/10/14وفات یافتهاند.
ایشان دوران پر افتخار و زندگي سالم و آبرومندانه را در کسوت نظامي و
سالهاي بعد از پیروزي انقالب اسالمي بویژه در ابتداي جنگ تحمیلي طي نمودند.
پس از بازنشستگي نیز ،تاریخ نظامي دفاع مقدس را در چند جلد تدوین و خدمت
بزرگي در عرصه علمي نظامي کشور از خود به یادگار گذاردهاند  .آرزو داریم خداوند
متعال ،ایشان را با مجاهدان في سبیل اله محشور و به بازماندگان آن مرحوم نیز
سالمتي و سعادت دنیوي و اخروي نصیب فرماید .
هیئت معارف جنگ « شهید سپهبد علي صیاد شیرازي »
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معارف جنگ

« معارف جنگ» مجموعه اي از بازیافته ها ،ذخایر و دست آوردهاي جبهه هاي نبرد
حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري ها ،ایثارگري ها و برکت
خون شهداي واالمقام ،نصیب رزمندگان اسالم نمـوده و از سینـه هاي جوشان آنها به
سینه هاي پاك وتشنة نسل جوان انقالب اسالمي منتقل ميگردد.
سازمان افتخاري «هیئت معـارف جنـگ» کـه از پاییـز سال ،1363با بنیانگـذاري
امیـر سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد علي صیّاد شیرازي» و حمایتهاي مادّي و
معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالي
بسیجي برعهده گرفته و مفتخراست که با الهـام از کالم نوراني خداوند متعال مبني بر
« وَالـذّینَ جـاهـَدوا فِینا لَنَهدِینَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَّ اهللَ لَمَعَ المُحْسِنیِن» ،با صداقت و
تالش دسته جمعي در این وادي مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار آمیـز را کـه با
گـرایش «پژوهشي ـ آموزشي» شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و
یاري خدا دارد.
شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبهههاي نبرد بدین ترتیب بـوده
اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات ،جمعي از رزمندگان اسالم که در آن عملیات
نقش مهمي را برعهده داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت کرده و با یادآوري خاطـرات
خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـتهاي تحـریـري ،صوتي و تصویري ،مجموعهاي از
حقایق و واقعیّت هـاي تلـخ و شیرین را گردآوري نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با
مدارك و اسناد جبهههاي نبرد در مسیر تدوین قرار دادهاند.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  1364به صورت آموزش نظري و میداني براي هر
دوره از دانشجویان سال  3دانشگاه افسري نیروي زمیني و از سال  1382براي هر سه
دانشگاه افسري زمیني ،هوایي و دریایي به اجرا در آمده و تا زمان چاپ این کتاب ادامه دارد
و به یاري پروردگار ادامه خواهد داشت.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علي صیّاد شیرازي»
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معرفي نویسنده
سرهنگ زرهي ستاد ،سیّدیعقوب حسیني در سال  1311در
خانوادهاي مذهبي در ابهر بهدنیا آمد .تحصیالت خود را در ابهر و
سپس در تهران ادامه داد و در سال  1331وارد دانشکدة افسري
و سال  1334با درجة ستوان دومي فارغالتحصیل شد .پس از
پایان دورة آموزش رسته زرهي ،در لشکر اصفهان مشغول به
خدمت شد.
در سال  1343پس از طي دورة دانشکده فرماندهي و ستاد به لشکر  92اهواز منتقل
شد که آن زمان مصادف با آغاز اختالفات مرزي ایران و عراق و صفآرایي نظامیان طرفین
بود .وي بهعنوان افسر عملیات و طراح طرحهاي عملیاتي مربوطه در لشکر تا سال  1314و
عقد قرارداد  1961الجزایر فعال بود .از سال ،1313فرماندهي تیپ سوم لشکر  92زرهي را عهدهدار
و پس از پیروزي انقالب اسالمي در مدیریت آمادگي رزمي معاونت عملیات و اطالعات ستاد
نیروي زمیني خدمت کرد و با آغاز جنگ تحمیلي در سال  1319بهعنوان جانشین عملیاتي
نزاجا به خوزستان اعزام شد .در سال  1330با درخواست شخصي ،بازنشسته شد.
پس از بازنشستگي در دانشکدة فرماندهي و ستاد نیروي زمیني و سازمان عقیدتي
سیاسي ارتش ،مشغول تهیه و تنظیم تاریخ جنگ شد و با حمایت فرمانده وقت نزاجا ـ
سرهنگ صیاد شیرازي توانست هفت جلد کتاب تاریخ جنگ که با نام دفاع مقدس
نامگذاري شد تدوین کند و با این کار ،خدمت ارزندهاي به روشن شدن حقایق جنگ
تحمیلي کند.
در دي ماه سال  1388وفات و به دیار ابدي پیوستند  .روحشان شاد .
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مقدمه
قُلْ سِیرُوا فِي االَرْضِ فَانْظُروا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْل

بگو! در روي زمین بگردید و ببینید پایان کار پیشینیان چگونه بوده است

(سورة روم آیه )42

پیشگفتار درباره مدارك تاریخي جنگ تحمیلي
یادآوري مهم :

از بررسيکنندگان ،خوانندگان و استفادهکنندگان این مدارك درخواست ميشود قبل از
بررسي به نکات زیر توجه فرمایند:
 .1دستورالعمل تهیة مدارك:
این مدارك در اجراي امریة  30/02/1/81ـ  31/4/30معاونت آموزشي نیروي نیروي
زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران گردآوري ،تنظیم و تدوین شده است.
 .2هدفهاي اصلي تهیه این مدارك طبق دستورالعمل یادشده باال به شرح زیر بوده است:
الف) تجزیه و تحلیل هر یک از نبردهاي عمده و بررسي علل پیروزي یا شکست آنها.
ب) ایجاد زمینة مطلوب براي تهیة مسائل آموزشي مراکز فرهنگي نیروي زمیني
ارتش جمهوري اسالمي ایران.
ج) بهرهبرداري آموزشي از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلي.
 .3اسناد اصلي بهرهبرداري شده براي تهیه این مدارك:
الف) برآوردهاي ستادي و طرحها و دستورهاي عملیاتي تهیه شده در ستاد
مشترك ،نیروي زمیني و لشکرها و تیپهاي اجرا کننده عملیات که در پروندههاي
عملیاتي و اطالعاتي نیروي زمیني و ردههاي پایینتر ثبت شده بود.
ب) پیامها و دستورات و گزارشهاي مبادله شده بین قرارگاهها ،شامل ستاد
مشترك ،نیروي زمیني ،لشکرها و تیپهاي اجرا کنندة عملیات که در پروندههاي
عملیاتي و اطالعاتي این قرارگاهها ثبت شده بود.
ج) خاطرات شخصي معدودي از فرماندهان و افسران ستاد که شخصاً در طرحریزي
و هدایت عملیات شرکت و یا حضور داشتند.
د) مدارك مورد نظر تا رده قرارگاه ،لشکرها و تیپهاي مستقل بوده است و پیامها و
دستوراتي که بین قرارگاه تیپها و گردانها و ردههاي پایینتر مبادله شده در بیشتر
این مدارك منظور نشده است.
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 .4از سازمانهاي خارج از ردة نیروي زمیني درخواست شد براي تکمیل این مدارك
اسناد و مدارك عملیاتي مربوط به نبردهاي جنگ تحمیلي را در اختیار نیروي زمیني قرار
دهند ،ولي تا تکمیل این مجموعه مدارك خواسته شده را ارسال نکردند .این سازمانها
عبارتند از:
الف) سپاه پاسداران انقالب اسالمي ایران که نقش فعال و سهمي بسیار در
عملیات داشتند.
ب) ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران که در طرحریزي و هدایت
جنبههاي سیاسي و اقتصادي جنگ تحمیلي نقش اصلي را داشته است.
ج) ژاندارمري جمهوري اسالمي ایران که قسمت عمده یکان هاي آن دوش به
دوش برادران سرباز خود در یکانهاي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران در
نبردها شرکت داشتند.
د) نیروي هوایي ارتش جمهوري اسالمي ایران که در پشتیباني نزدیک هوایي و
ترابري یکانهاي نیروي زمیني عامل مهمي بود.
هـ) نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران که در منطقه آبادان و خرمشهر
قسمتي از تالشهاي پدافندي و آفندي در این منطقه را عهدهدار بود.
توجه :به تهیهکنندگان تاریخ کامل جنگ تحمیلي توصیه ميشود ضمن بررسي این
مجموعه ،همکاري سازمانهاي یادشده باال را نیز درخواست کنند و مدارك عملیاتي آن
سازمانها را دریافت و در جریان حوادث جنگ تحمیلي منظور کنند.
 .1روش گردآوري مدارك مورد نیاز:
الف) عین پروندههاي عملیاتي و دستورات و طرحهاي عملیاتي قرارگاههاي شرکت کننده در
عملیات درخواست و دریافت شد و تمام برگهاي این اسناد و مدارك مورد بررسي قرار گرفت.
ب) از کلیة طرح ها و دستورات عملیاتي و برآوردهاي ستادي و دستورات جزء به
جزء نسخه برداري شد و عیناً در کتاب مربوطه آورده شد.
ج) پروندههاي ستادي معاونت عملیات و اطالعات نیروي زمیني ،قرارگاه مقدم
نیروي زمیني در جنوب و لشکرهاي  13و  21و  66و  92و تیپهاي  11هوابرد و  84پیاده
که در اختیار گروه بررسي قرار گرفت ،همگي مطالعه شد و پیامها و دستوراتي که بین
قرارگاههاي شرکت کننده در عملیات (تا ردة تیپ داخل) مبادله شده بود و تأثیر قابل
مالحظهاي در هدایت نبردها داشت عیناً نسخهبرداري شد و در کتابها آورده شد .ذکر این
14
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نکته الزم است که فقط پیامهایي نسخه برداري شد که از نظر افسر بررسي کننده حایز
اهمیت تشخیص داده شد و ممکن است پیامهایي وجود داشته باشند که از نظر افسران
دیگر مهم بودهاند ولي در کتاب منظور نشدهاند.
د) طي امریهاي از طریق ستاد نیروي زمیني ،از کلیة افسران ،درجهداران ،سربازان و غیر
نظامیان شرکت کننده در جنگ تحمیلي درخواست شد خاطرات خود را بنویسند و براي
گروه بررسي ارسال کنند تا به نام خود آنان ثبت شود ،ولي پاسخ مثبتي به این خواسته
گروه بررسي داده نشد.
 . 3نکته مهمي که الزم است مورد توجه قرار گیرد ،مطالب مربوط به استنباط و نظریات
و مشاهدات وخاطرات شخصي افسر بررسي کننده از جریان حوادث با توجه به مدارك
گردآوري شده و ارتباط دادن حوادث با یکدیگر است ،از اینرو بهصورت یک نتیجة قطعي و
کامل نباید تلقي شود ،بلکه ممکن است بررسي کنندگان بعدي مدارك دیگري از هر
عملیات به دست آورند یا شخصاً در عملیاتي حضور داشتهاند و شاهد عیني جریان حوادث
نبردها بودهاند که در ارتباط حوادث ،نتیجهگیري دیگري از هر عملیات بکنند و نظریات
کامل تري ارائه کنند .مسلماً مدارك گردآوري شده در این کتاب ثبت و ضبط همه جریانات
نیست و چهبسا اسناد و مدارك عملیاتي در پروندههاي عملیاتي تیپها ،گردانها ،گروهانها
و سایر سازمانها وجود داشته باشند که ميتواند جریان وقایع را روشنتر ارائه کند که
این گونه مدارك در هنگام تدوین این کتاب در اختیار افسر بررسي کننده نبود و امید است
در آینده بررسي کنندگان و محققان دیگر تاریخ جنگ تحمیلي براي تکمیل این مدرك
گردآوري شده اقدام کنند تا تاریخ نظامي و در صورت امکان تاریخ سیاسي این جنگ
تحمیلي که قسمتي از تاریخ میهن اسالمي ما براي نسلهاي آینده ملت ایران عزیز خواهد
بود ،هر چه کاملتر تهیه و تدوین شود.
که هستي را نميبینم بقایي
غرض نقشي است کز ما باز ماند
افسرتهیه کننده :سرهنگ زرهي ستاد سید یعقوب حسیني
فروردین ماه 1332
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فصل یكم
جریان جنگ در سال 2631

بخش یكم  :عملیات والفجر  « 2فروردین ماه سال »2631
بخش دوم :عملیات والفجر  1در منطقه حاج عمران عراق ،تیر و مرداد 2631
بخش سوم عملیات والفجر 6در منطقه مهران
بخش چهارم :عملیات والفجر 1در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر مهرماه سال 2631
بخش پنجم عملیات خیبر در هورالعظیم و شرق بصره (والفجر،)3سوم اسفند ماه 2631
بخش ششم ،نكاتي از بازتاب جهاني جنگ تحمیلي در سال 2631
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بخش یكم

عملیات والفجر  « 2فروردین ماه سال »2631
عملیات والفجر  « 2فروردین ماه سال »2631

مقدمه وکلیات

سال  1331که از نظر حوادث و جریانات جنـگ تحمیلـي از پرحادثـه تـرین سـالهاي
جنگ بود ،در حالي به پایان رسید که نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمي ایـران در  4ماهـه
اول آن پیروزیهاي بسیار درخشان و سرنوشت سازي به دست آورده بـود .نیروهـاي متجـاوز
عراق را تا حوالي خط مرز بین دو کشور متخاصم عقب رانده بودند .امـا در  8ماهـه بعـد آن
سال با وجود اجراي  4نبرد در سـطح بسـیار وسـیع نیروهـاي ایـران موفـق نشـده بودنـد ،
نیروهاي عراق را از خط مرز به داخل خاك عراق عقب برانند و نبـرد را بـه عمـق سـرزمین
عراق بکشانند .فقط در عملیات محرم در یک منطقه محدود حدود  10کیلومتر داخل خـاك
عراق شده بودند .بنابراین میدانهاي نبرد در حوالي خط مرز ثابت باقي مانـده بـود .در حـالي
که استراتژي کلي حکومت جمهوري اسالمي ایران در ادامه جنگ آن بود که هر چه سریعتر
نبرد را به داخل خاك عراق بکشانند و مناطقي را در داخل عمـق سـرزمین عـراق تصـرف و
تأمین کند تا شاید به این وسیله بتواند خواسته هاي خود را براي پایان دادن بـه جنـگ بـه
حکومت عراق تحمیل نماید .اما همان گونه که در بررسي مسـائل جنـگ از دیـدگاه جهـاني
مالحظه شد جنگ ایران و عراق هر روز که ادامه بیشتري پیدا ميکرد ،ابعاد بین المللـي آن
گسترش بیشتري مي یافت و آتش افروزان اصلي این جنگ کـه کشـورهاي بـزرگ شـرق و
غرب بودند ،بیشتر خود را درگیر مسائل این جنگ ميکردند .گر چه به ظاهر چنـین نشـان
ميدادند که عالقه مند به پایان یافتن این جنگ ویرانگر مي باشند ،اما در حقیقـت منـافع و
مصالح آنها در ادامه این جنگ بود .زیرا این جنگ سبب ميشد میلیاردها دالر ذخـائر ارزي
کشورهاي عرب حوزه خلیج فارس که در بانکهاي آمریکایي و اروپایي بایگاني بـود .بـه طـور
خودکار از حساب کشورهاي عرب به حساب کشورهاي فروشنده سـالح و تجهیـزات نظـامي
سرازیر گردد .نماینده قدرت کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) کـه دالرهـاي ذخیـره شـده
کشورهاي عربي در بانکهاي غربي بود در هم شکسته شود و سازمان اوپک نیز اعتبار جهـاني
خود را از دست بدهد.
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به هر حال ما در نگارش جنبه هاي نظامي تاریخ جنگ بیش از این قصد وارد شدن به
جنبه هاي سیاسي و اقتصادي جنگ تحمیلي را نداریم .آن را از وظایف تحلیلگران ذیصـالح
مي دانیم .آنچه که از نظر بعد نظامي جنگ حائز اهمیت است ،آن بـود کـه هـر قـدر مـدت
زمان جنگ طوالني ميشد ،ابعاد سیاسـي و اقتصـادي آن بـیش از پـیش در خـدمت جنبـه
نظامي جنگ قرار مي گرفت و مانع پیروزي نظامي ایران در جنگ مـيگردیـد .زیـرا حـداقل
یک هدف علني شده و اعالم شده قدرتهاي بزرگ آن بود که این جنگ طرف برنده نداشـته
باشد .حتي اکثریت قریب به اتفاق روساي کشورهاي عرب عالقهمند بودند این جنگ طـرف
برنده قاطع نداشته باشد .همین موضوع به صورت هدف نهایي کلیه کشورهاي عالقه مند بـه
سرنوشت جنگ تحمیلي در آمد .ميتوان گفت تمام تالش محافل و سازمانهاي بـین المللـي
اعم از کشورهاي بزرگ و قدرتمند  ،کشورهاي عرب حـوزه خلـیج فـارس  ،شـوراي امنیـت
سازمان ملل متحد  ،سازمان کشورهاي غیر متعهد ،سازمان کنفرانس اسالمي و غیـره بـراي
وصول به همان هدف اصلي یعني نفي برنده در جنگ صرف گردید .ایـن اسـتراتژي جهـاني
درباره جنگ سبب طوالني شدن جنگ شد که در زمان نگارش این مطالب قریب  6/1سـال
ادامه داشت .در حالي که تقریباً هیچ روزنه امیدي براي پایان یافتن آن در افق سیاسي بـین
دو کشور ایران و عراق در مجامع بین المللي مشاهده نميگردد.
در بررسي مسائل جنگ تا پایـان سـال  1331اشـاره کـردیم کـه حکومـت جمهـوري
اسالمي ایران بعد از دو سال جنگ به این نتیجه رسید که فقط با به دسـت آوردن پیـروزي
نظامي مي تواند شرایط اعالم شده خود را براي احقاق حقـوق تضـییع شـده ملـت ایـران بـه
وسیله حکومت بعثي عراق به آن حکومت بقبوالند .بنابراین مجبور بود بـا هرگونـه امکانـاتي
که داشت عملیات آفندي بر علیه نیروهاي عراق ادامه دهد ،زیرا اصل مسلم نظامي در جنگ
براي بدست آوردن پیروزي ،اجراي عملیات تعرضي اسـت .در عملیـات تـدافعي هـیچ گونـه
پیروزي قاطعي حاصل نميگردد و فقط از پیروزي طرف مقابل جلوگیري ميشود.
بر اساس تدبیر کلي یاد شده در باال حکومت جمهوري اسـالمي ایـران تـالش مـيکـرد بـا
اجراي نبردهاي متوالي یا متناوب آفندي ضربات پیاپي بر ارتش عراق وارد سازد و با بهـره گیـري
از برتري نیروي انساني اعم از کمي و کیفي نسبت به ارتـش عـراق  ،قـدرت مقاومـت و میـل بـه
ادامه جنگ را در افراد ارتش عراق تضعیف نماید تا به یـک پیـروزي چشـمگیر در داخـل خـاك
عراق دست یابد و پایگاهي در داخل خاك عراق عراق براي ادامه فشـارهاي سیاسـي و مکتبـي و
نظامي بر حکومت عراق سازماندهي کند .در این سازماندهي براي گروه هاي سیاسي داخل عـراق
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که مخالف حکومت بعثي بودند نقش ویژهاي متصور مي شد و به تالش مجلـس اعـالي اسـالمي
عراق که در ایران تشکیل شده بود و عملیات نیروهاي مخالف داخلي عراق را هماهنگ و رهبـري
ميکرد اهمیت ویژهاي داده ميشد.
بر مبناي تدبیر کلي حکومت جمهوري اسالمي ایران ،فرماندهان نامي نیروهاي مسـلح
ایران تالش مي کردند عملیات آفندي متوالي را طرح ریزي و اجرا نمایند و مـانع آرام شـدن
میدانهاي نبرد شوند .زیرا از دیدگاه نظامي بعد از عملیـات بیـت المقـدس  -خـرداد -1331
کامالً مشخص شده بود که هر قدر زمان طوالني تر مـي شـود ،قـدرت دفـاعي ارتـش عـراق
بیشتر تقویت ميگردد و در میدانهاي نبرد ارتش عراق ،مواضع و موانع مستحکم تر تهیه مي
کند و میزان موفقیت حمالت نیروهاي ایران را ضعیف تر ميسـازد .ضـمن ایـن کـه در هـر
حمله قسمتي از تجهیزات نظامي ایران نیز از بین ميرود .در حالي که امکان جایگزیني آنهـا
بسیار محدود و حتي درباره تجهیزات سنگین غیـر مقـدور مـيگـردد .بنـابراین بطـور کلـي
گذشت زمان به نفع ایران نبود .هر قدر زمان طوالني تر ميشد امکان پیروزي نظامي ضعیف
تر مي شد .چنانکه تا زمان نگارش این مطلب -1333 -این حقیقت کامالً آشکار شده بـود و
قدرت دفاعي ارتش عراق آن چنان تقویت شده بود که هرگونـه عملیـات تعرضـي نیروهـاي
ایران را با عدم موفقیت مواجه مي ساخت ،به نحوي که به جز نبرد شبه جزیره فاو نیروهـاي
ایران نتوانستند پیشروي قابل مالحظه هاي را در داخل خـاك عـراق داشـته باشـند .گرچـه
همان عملیات نیز در همان نقطه اي که در روزهاي اول آن نبرد رسـیده بـود متوقـف بـاقي
ماند.
با توجه به شرایط کلي جنـگ کـه تـا پایـان سـال  1331وجـود داشـت ،فرمانـدهان
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران مأموریت یافتند ،سلسـله عملیـات آفنـدي را کـه از
اوائل آن سال آغاز شده بود در سال  1332ادامه دهند .نتایج حاصله از نبردهاي آخـر سـال
 1331که چندان موفقیت آمیز نبود سبب ناامید شدن آنها از ادامه عملیات تهـاجمي نشـد.
بدین جهت بالفاصله بعد از عملیات والفجر مقدماتي که در اواخـر بهمـن  1331بـه مرحلـه
اجرا درآمد ،اهم آنها را تا پایان سال  1334در این کتاب شرح داده ایم.

 / 22نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

وضعیت کلي منطقه نبرد ( زمین  ،نیروهاي دشمن ،نیروهاي خودي)
زمین منطقه عملیات

عملیات آفندي والفجر 1در حقیقت پیگیـري دو نبـرد قبلـي یعنـي عملیـات محـرم و
والفجر مقدماتي بود .بنابراین منطقه این عملیات نیز همان منطقه عملیـات یـاد شـده در دو
عملیات یاد شده قبلي بود .اما با توجه به نتایجي که در دو عملیـات قبلـي بـه دسـت آمـد،
فرماندهي عملیات در انتخاب وسعت منطق نبرد تجدید نظر کرد و براي مرحله اول عملیات
هدفهایي را در عمق کمتري در خاك عـراق انتخـاب نمـود .بـدین جهـت منطقـه عملیـات
والفجر 1خیلي محدودتر از دو عملیات قبلي تعیین گردید.
منطقه عمومي عملیات والفجر 1از شرق به رودخانه دویرج در سرزمین ایران ،از غـرب
رودخانه طیب در سرزمین عراق  ،از شمال دامنه جنوبي ارتفاعـات حمـرین و از جنـوب بـه
امتداد شرقي غربي رودخانه دویرج که از فکه وارد خاك عراق ميشد محدود گردید امـا در
طرح اصلي عملیات ،وسعت منطقه نبرد در آن محدوده نیز کمتر منظور شده بود .به نحـوي
که این منطقه نبرد در سمت غرب در دامنه غربي ارتفاعـات مـرزي حمـرین و جبـل فـوقي
خاتمه مي یافت و ادامه عملیات تا کرانه شرقي رودخانه طیـب بـر حسـب ایجـاب وضـعیت
پیش بیني شده بود .با توجه به این که قسمت قابل توجهي از این منطقه در عملیات محـرم
به تصرف نیروهاي ایران درآمده بود ،وسعت منطقهاي که بایستي تصرف و تـأمین مـي شـد
خیلي کمتر ميگردید ،به طوري که عـرض متوسـط آن حـدود  10کیلـومتر و طـول آن از
زبیدات تا فکه حدود  40کیلومتر و وسعت کلي منطقه مورد نظر قریـب  400کیلـومتر بـود
که با مقایسه با وسعت چند هزار کیلومتري مورد نظر در عملیات محـرم و عملیـات والفجـر
مقدماتي ،منطقه وسیعي نبود.
مشخصات کلي زمین منطقه عملیات از دیدگاه نظـامي همـان بـود کـه در بررسـي زمـین
منطقه عملیات نبرد محرم و والفجر مقدماتي بیان گردید .ولي نظر به این که در عملیـات محـرم
قسمت عمده ارتفاعات مرزي حمرین به تصرف نیروهاي ایران درآمد و خط تماس تا جاده غربـي
شرقي زبیدات  -شرهاني به داخل خاك عراق جلوتر رفـت  .از نظـر هـدایت عملیـات تسـهیالتي
جهت ادامه عملیات براي نیروهاي ایران ایجاد شده بود کـه از آن جملـه حـذف مرحلـه عبـور از
رودخانه از چمهندي تا فکه ،به طول  21کیلومتر بود .در طرح عملیاتي تدبیر اصلي چنـان پـیش
بیني شده بود که اصوالً حمله از شمال شرقي به طرف جنوب غربي اجرا گـردد .در ایـن صـورت
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براي عقب راندن نیروهاي عراقي از حوالي رودخانه دویرج در شرق سمیده و فکه نیازي به حملـه
جبهه اي که مستلزم عبور از رودخانه دویرج بود به وجود نميآمد.
عوارض حساسي که به عنوان هدف براي عملیات والفجر  1انتخـاب شـده بـود دامنـه
غربي ارتفاعات حمرین و جبل فوقي در عمق  10کیلومتري خاك عراق بـود کـه در صـورت
تصرف این ارتفاعات دشت شرقي رودخانه طیب عراق در میدان دید و تیـر کامـل نیروهـاي
ایران قرار مي گرفت و جاده اصلي طیـب بـه فکـه عـراق تحـت کنتـرل نیروهـاي ایـران در
مي آمد .امکانات بیشتري براي نیروهاي ایران جهت پیشروي بـه سـمت غـرب و جنـوب در
عمق داخل خاك عراق فراهم ميگردید .اما همان گونه که در بررسي منطقه عملیات محـرم
بیا ن گردید ارتفاعات حمرین گرچـه از نظـر بلنـدي چنـدان مرتفـع نیسـتند ،ولـي از نظـر
بریدگیها و شیارها نسبتاً صعب العبور هستند .بویژهاین که هر قدر به طرف غرب و به داخـل
خاك عراق پیشروي مي کنند تپه هاي سخت ماسه اي تبدیل به تپه هـاي نـرم رملـي مـي
گردند که حرکت در تپه هاي رملي براي خودروها و حتي پیاده نظـام بسـیار سـخت اسـت.
بنابراین محورهاي پیشروي که براي نیروهاي حمله ور ایران براي وصول به هدفهاي تعیـین
شده وجود داشت محورهاي نسبتاً سختي بود و از نظر موانع نیز بعـد از عملیـات محـرم تـا
زمان اجراي عملیات والفجر 1در فروردین  1332قریب  1مـاه فرصـت در اختیـار نیروهـاي
عراقي بود تا موانع و مواضع سخت خود را بیش از پیش محکم سازند .بنابراین از نظر موانـع
نیز منطقه مورد بحث صعب العبور تر از زمان اجراي عملیات محرم گردیده بود.
با توجه به نکات یاد شده به طور کلي امتیازات زمین منطقه عملیات به نفـع نیروهـاي
عراق بود که در شرایط پدافندي در مواضـع مسـتحکمي متکـي بـه موانـع مسـتحکم در آن
منطقه گسترش داشتند و عالوه بر آن  ،نیروهاي عراق از یک امتیاز ویژه نیز برخوردار بودند
که نیروهاي ایران کامالً از آن محروم بودند و آن شناخت زمین منطقه بود .نیروهاي عراقـي
بیش از  2سال و نیم در این منطقه مستقر بودند اتفاقاً واحد اصـلي مسـتقر در ایـن منطقـه
لشکر  10زرهي و لشکر  1مکانیزه عراق بود که از بـدو شـروع جنـگ در ایـن منطقـه وارد
عمل شده بودند .بنابراین زمین منطقه عملیات براي نیروهاي عـراق کـامالً بررسـي شـده و
شناخته شده بود ولي به علت این که این منطقه عموماً یک منطقه عاري از نقاط مسکوني و
جاده هاي مواصالتي و تأسیسات شناخته شده دیگر بود ،نیروهاي حمله ور ایـران شناسـایي
دقیقي از این منطقه نداشتند .اطالعات آنها فقط متکي به شناسایي نقشه منطقه و اطالعـات
غیر مطمئن دریافت شده از عوامل محلي و شناسایي تاکتیکي بود کـه بـر فـرض صـحت ،از
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محدوده خط تماس فراتر نميرفت .نظر به این که تپـه ماهورهـاي منطقـه مشـابه یکـدیگر
بودند شناخت محورها و مسیرهاي پیشروي و تشخیص هدفها به سادگي امکان پـذیر نبـود.
در بررسي هدایت عملیات خواهیم دید که همین عامل یکي از عوامـل مهـم عـدم موفقیـت
نیروهاي ایران در این نبرد گردید.
نکته دیگري را که در تأثیر وضعیت طبیعي زمین منطقه در عملیات باید یادآور شویم،
این است که ترکیب سازماني نیروهاي حمله ور ایران عمدتاً به صورت واحد پیاده نظـام بـود
که افراد بسیجي تازه وارد به صفوف رزمندگان نیز در جمع آنان حضور داشتند .با توجـه بـه
این که یکي از مشخصات بسیار مهم حمله پیاده نظام محدودیت توانایي افراد در پیـاده روي
در مسافت طوالني در زمان عملیات ميباشد و با توجه به این که اصوال به منظور کم کـردن
اثرات آتشهاي پشتیباني دشمن ،نبرد نیروهاي ایران در هنگام تاریکي شب اجرا ميگردیـد و
در نتیجه محدودیت حمله پیاده نظام را بیشتر ميکرد ،پیشروي نیروهـاي پیـاده در هنگـام
شب و در زمین ذوعارضه ناشناخته در مسافت طوالني بسیار مشکل بـود .بـه طـوري کـه از
بررسي خاطرات تعدادي از رزمندگان برآمده ،همین عامل نیز یکـي دیگـر از عوامـل منفـي
براي نبرد رزمندگان بود.
نتیجــه آن کــه مشخصــات منطقــه نبــرد در شــرایطي کــه رزمنــدگان مــا داشــتند و
محدودیتهایي که از لحاظ آتش پشتیباني براي آنان وجود داشت ،به نفع نیروهاي حملـه ور
ایران نبود .ولي اگر نیروهاي ایران موفـق مـيشـدند نیروهـاي عـراق را سـریعاً از ارتفاعـات
حمرین به سمت غرب برانند و بعد واحدهاي زرهـي و مکـانیزه ایـران  -در صـورت امکـان-
استفاده از موقعیت مي کردند و به نیروهاي عراقي فرصت تجدید سازمان نمـيدادنـد ،شـاید
عملیات به نفع نیروهاي ایران پایان مي یافت .اما در بررسي هدایت عملیات خواهیم دید که
چنین امکاناتي براي نیروهاي ایران وجود نداشت .به همین جهـت پایـان ایـن نبـرد نتیجـه
مطلوب را به بار نیاورد.
استعداد و گسترش نیروهاي دشمن در عملیات والفجر 2

نظر به این که عملیات والفجر 1حدود  1ماه بعد از نبرد محرم اجرا شـد ،در ایـن فاصـله
زماني عملیات والفجر مقدماتي نیز در شرق عماره و علي غربي عـراق اجـرا شـده بـود  ،ارتـش
عراق کامالً پي برده بود که تالش اصلي عملیات آفندي نیروهاي مسلح ایران به منطقـه شـرق
عماره و علي غربي معطوف گردیده است .بدین جهت نیروهایي که در دو عملیات قبلي در ایـن
منطقه داشت در همان منطقه نگه داشته بود و نه تنها برداشتي از آنهـا نکـرده بـود ،بلکـه بـه

عملیات والفجر  « 1فروردین ماه سال 21 / »1332

احتمال زیاد نیروهاي تقویتي دیگري نیز به آن منطقه وارد کرده بود .بنابراین حداقل اسـتعداد
نیروهاي عراق مستقر شده در منطقه عملیات مورد بحـث در حـدود همـان اسـتعداد نیـرو در
عملیات محرم بود .لذا ما از تکرار جزئیات مطالب در این باره اجتناب ميکنیم.
کلیات این نیروها عبارت بودند از لشکر 10زرهي  ،لشکر 1مکانیزه و لشکر 14پیاده که
به ترتیب از شمال به جنوب در حوالي خط مرز از جنوب دهلـران تـا شـمال هـورالعظیم در
غرب بستان گسترش داشتند .طبق برآوردهایي که بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده از
اسراي عراقي در نبرد محرم و عملیات والفجر مقدماتي به عمل آمده بود ،عالوه بـر  3لشـکر
یاد شده ،عناصر  16تیپ دیگر نیز در زیر امر سپاه  4عراق در این منطقه مسـتقر بودنـد .بـا
احتساب تیپهاي  3لشکر مزبور جمعاً  28تیپ زرهي ،مکانیزه ،پیاده و نیروي مخصـوص
سپاه 4عراق را تشکیل مي دادند.
نظر به این که منطقه اصلي نبرد در این عملیات  ،منطقه بین زبیدات در شمال و فکـه
در جنوب بود ،برآورد ویژه اي که از گسترش نیروهاي دشمن در این منطقه بـه عمـل آمـده
بود ،چنین نشان مي داد که عناصر لشکر یک مکانیزه و 10زرهي و بـیش از  10تیـپ دیگـر
عراق در این منطقه بود .در صورت دقت و صحت کافي در این بـرآورد اطالعـاتي ،نیروهـاي
عراق که در این منطقه در مقابل نیروهاي ایران قرار داشتند به اسـتعداد حـدود  4لشـکر -
حدود  14تیپ -بود که به ازاي هر تیپ 3گردان رزمي بیش از  40گـردان رزمـي عـراق در
مقابل حمله مورد بحث نیروهاي خودي صف آرایي کرده بود .یک نکته حائز اهمیت این کـه
در این برآورد اطالعاتي عالوه بر یگانهاي یاد شده ،حضور لشکر  3زرهي عراق نیز در شرق
عماره مورد توجه قرار گرفته بود که ميتوانست نقش نیروي احتیاط اصلي سـپاه  4عـراق را
ایفا نماید .ضمناً لشکر  10زرهي در غرب منطقه عمومي زبیدات و لشکر  14پیـاده در غـرب
منطقه عمومي میشداغ و چزابه گسترش یافته بود.
نکته اي که الزم است درباره توان رزمي دشـمن یـادآوري شـود ایـن اسـت کـه در
برآورد اطالعاتي نیروهاي ایران با توجه به نبردهاي قبلـي ،تـوان یگانهـاي رزمـي دشـمن
تضعیف شده محسوب مي گردید و چنین نتیجه گیري مي شد کـه ایـن واحـدها در طـول
مدت زمان جنگ ضربات سنگیني را متحمل شده و سخت آسیب دیده انـد .امـا واقعیـت
غیر از این بود .زیرا در نبردهایي که بعد از عملیات بیت المقدس اجرا گردید ،به نیروهـاي
عراق آسیب چنداني وارد نشد و در همین منطقه  ،در نبرد محرم فقـط یـک یـا دو تیـپ
عراقي آسیب دید .در عملیات والفجر مقدماتي نیز آسـیب قابـل مالحظـه اي بـه نیروهـاي
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عراقي وارد نشد ،زیرا اصوالً نیروهاي ایران از منطقه نیروي تأمیني دشمن فراتر نرفتنـد و
با نیروهاي پدافندي اصلي درگیر نشدند.
مسئله دیگر روحیه افراد دشمن بود که بعد از نبردهاي اخیر به علت مـوفقیتي کـه در
متوقف کردن حمالت نیروهاي ایران به دست آورده بودند ،روحیـه آنـان تقویـت گردیـده و
بدین جهت توانایي خود را براي دفع حمالت بعدي نیروهاي ایراني مطمئن تر نموده بودند.
نتیجه آن که در عملیات والفجر 1توان رزمي نیروهاي عراق نسبت به نیروهـاي قبلـي
نه تنها کاهش نیافته بود ،بلکه در محاسبات کلي نظامي خیلي افزایش یافته بود.
استعداد و گسترش نیروهاي خودي در عملیات والفجر2

در عملیات والفجر 1استعداد رزمي نیروهاي ارتش تقریباً همان بود کـه در عملیـات
محرم و عملیات والفجر مقدماتي بود ،زیرا از نظر یگان هـاي ارتشـي اصـوالً امکانـات کلـي
همان بود که در تمام طول جنگ وجـود داشـت و یگـان قابـل مالحظـه اي بـه آن اضـافه
نمي شد .حتي به علت تلفات و خسارات که به تدریج به نیروهاي موجود وارد مـيگردیـد،
توان رزمي یگان هاي ارتشي به مرور کاهش مي یافت ،زیرا تجهیزات و نفرات عمده شـامل
افسر ،درجه دار ،تانک ،هواپیما و امثال آن که از بین ميرفت ،از صحنه نبرد خارج ميشد،
به هیچ وجه جایگزین نمي گردید .تنها عاملي که جـایگزین مـي شـد سـرباز و تجهیـزات
سبک بود.
از نظر یگان هاي سپاه و بسیج نیـز کـه در نیمـه دوم سـال  1331تقریبـاً یـک شـکل
سازماني مشخص پیدا کردند و در عملیات والفجر مقدماتي معلـوم شـد کـه بـاال بـردن رده
واحدهاي بسیجي تاثیر مثبتي در باال بردن توان رزمي آن نیرو ندارد ،لذا تقریباً همان شـکل
سازماني که در دو نبرد قبلي براي یگـان هـاي سـپاه و بسـیج درنظـر گرفتـه شـده بـود ،در
عملیات والفجر 1نیز حفظ گردید.
این نبرد کمتر از  2ماه بعد از عملیات والفجر مقدماتي بـه مرحلـه اجـرا در آمـد ،لـذا
فرصتي براي تشکیل یگان هاي جدید وجود نداشت .بنابراین استعداد رزمي نیروهـاي ایـران
در منطقه عملیات غرب دزفول و شوش تقریباً همان بود که در نبرد قبلي بود با تفـاوت ایـن
که به هر حال در آن نبردها تلفات و خساراتي نیز به نیروهاي ایران وارد شده بود که اساسـاً
فرصتي براي جایگزین کردن آنها وجود نداشـت .بـدین جهـت تنهـا امکـاني کـه در اختیـار
نیروهاي ایران قرار داشت ،آن بود که با اتخاذ حالت دفاعي در مناطق درگیري صرفه جـویي
در مصرف نیرو بکند و با نیروهاي کمتري مواضع پدافندي را اشـغال و در مقابـل تهاجمـات
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احتمالي نیروهاي عراق پدافند نمایند .و تا آنجا که ممکـن بـود نیروهـاي برداشـت شـده از
مناطق پدافندي را در منطقه اي که براي اجراي عملیات آفنـدي در نظـر گرفتـه شـده بـود
متمرکز سازند.
در عملیات والفجر 1همان شیوه تدارك نیرو به کار گرفته شد و تا آن جا که مقـدور بـود از
جبهه هاي نبرد تدافعي در مناطق نبرد جنوب غربي اهـواز و خرمشـهر نیـرو برداشـته شـد و بـه
منطقه غرب دزفول اعزام گردید .ضمن این که در همان منطقه عملیات غـرب دزفـول و شـوش،
منطقه نبرد به دو قسمت متمایز شمال و جنـوب فکـه تفکیـک شـد .در منطقـه جنـوبي تـدبیر
پدافندي اتخاذ گردید و عملیات آفندي فقط براي منطقه شمال فکه منظور شـد .در نتیجـه ایـن
تدبیر ،مأموریت پدافندي در منطقه جنوبي به عناصر ارتش واگذار گردید و یگانهاي عمده سـپاه
از آن منطقه رها شدند تا در نبرد آفندي و در منطقه فکه وارد عمل گردند.
براساس تدبیر یاد شده ،تیپ  11هـوابرد و تیـپ  2لشـکر  66از عناصـر ارتشـي کـه در
منطقه عملیاتي اهواز خرمشهر مستقر بودند ،به منطقه غرب دزفول و شوش تغییر مکان دادنـد
و مسئولیت پدافند از منطقه بین فکه در شمال و تنگ چزابه در جنـوب بـه لشـکر  13زرهـي
واگذار شد .در نتیجه کلیه عناصر سپاهي قرارگاه خاتماالنبیاء که در این منطقه مسـتقر بودنـد
رها شدند ،تا در نبرد عملیات والفجر 1شرکت نماینـد .بـا ایـن تغییـرات در گسـترش عمـومي
صحنه عملیات خوزستان یگانهایي که براي عملیات والفجر 1بسیج شدند عبارت بودند از:
عناصر ارتش

لشکر  21پیاده با  3تیپ پیاده و یک تیپ زرهي که جمعاً  9گردان پیاده و یک
گردان مکانیزه و  3گردان تانک و یک گـردان سـوار زرهـي و  6گـردان بـه اضـافه 3
آتشبار مجزاي توپخانه داشت.
تیپ  11هوابرد شامل  4گردان پیاده  ،یک گردان توپخانه  101میلیمتري
تیپ  18ذوالفقار داراي  4گردان تکاور و یک گردان توپخانه
تیپ  84پیاده شامل  4گردان پیاده و یک گردان تانک  ،گروهان سوار زرهـي و یـک
گردان توپخانه  101میلیمتري
تیپ  36زرهي شامل یک گردان تانک مختلط ،یـک گروهـان مکـانیزه ،یـک گروهـان
سوار زرهي و یک گردان توپخانه  111میلیمتري
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تیپ  2لشکر  66پیاده با  3گردان پیاده و یک گردان توپخانه  -توضیح ایـن کـه ایـن
تیپ ابتدا براي شرکت در این نبرد منظور نشده بود و بعداً تصمیم گرفتـه شـد شـرکت داده
شود.-
از نظر توپخانه عالوه بر توپخانه لشکرها و تیپهـا  ،گـروه  11توپخانـه بـا یـک گـردان
توپخانه  111میلیمتري  ،یک گردان کاتیوشـا و  4آتشـبار مجـزاي  130میلیمتـري و یـک
آتشبار مجزاي  203میلیمتري در پشتیباني آتش عملیات والفجر  1قرار داشت.
یگان هاي سپاه پاسداران

سپاه  6با لشکرهاي  8نجف 41 ،ثاراله 6 ،ولیعصر 19 ،فجر و توپخانه سپاه کـه جمعـاً
 38گردان پیاده سپاه و بسیج را شامل ميشد.
سپاه 11قدر شامل لشکرهاي  26رسول اهلل (ص) 31 ،عاشورا 1 ،نصر و توپخانـه سـپاه
جمعاً داراي  10گردان پیاده سپاهي و بسیجي بود.
توضیح این که لشکرهاي  66پیاده و  92زرهـي در منطقـه عملیـاتي اهـواز خرمشـهر
پدافند ميکردند و لشکر  13زرهي نیز در منطقه بین فکه تا تنگ چزابه پدافند مي نمود.
با توجه به ارقام یگان هاي یاد شده در باال اسـتعداد رزمـي نیروهـاي مسـلح ایـران در
عملیات والفجر 1شامل یک لشکر پیاده و  4تیپ مستقل پیاده و یک تیپ مسـتقل زرهـي و
یک گروه توپخانه از عناصر ارتش و  6لشکر از از عناصر سپاه و بسیج بود که جمعـاً  8لشـکر
و  4تیپ مستقل با بیش از  116گردان رزمي را شامل ميشد.
در این استعداد لشکر  13زرهي بـه علـت داشـتن مأموریـت مسـتقل پدافنـدي جـزو
نیروهاي مورد نظر براي عملیات عملیات والفجر 1منظور نگردیده بود .به همان علت عناصـر
لشکر  14پیاده و سایر یگانهاي دشمن که در غرب میشداغ پدافند مـيکردنـد و در مقابـل
لشکر  13زرهي قرار داشتند ،در این مقایسه منظور نشده بود.
با توجه به استعداد دشمن که در مطالب مربوطه بیان گردید و گفته شد که اسـتعداد
رزمي برآورد شده سپاه  4عراق در تمام منطقه شرق عماره و علـي غربـي  2لشـکر زرهـي ،
یک لشکر مکانیزه،یک لشکر پیاده و  16تیپ مسـتقل بـود .بنـابراین جمـع اسـتعداد رزمـي
دشمن  4لشکر و  16تیپ از نظر رده تیپ با احتساب هر تیپ  3گردان رزمي جمعـاً قریـب
 90گردان رزمي در تمام منطقه شرق عماره و علي غربـي مسـتقر بـود .بـا توجـه بـه 116
گردان رزمي منظور شده در سازمان رزمي یگـان هـاي خـودي برتـري نسـبي بـه ظـاهر بـا
نیروهاي خودي بود .اما حداقل براساس همین برآورد نظامي این برتري چندان زیاد نبـود و
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در حدود یک به یک ميتوانست .باشد ضمن این کـه خصوصـیات عمـومي نیروهـاي عـراق
براساس یگان هاي سازمان یافته کامالً آموزش دیده و کامالً تجهیز شده و کامالً در مواضـع
مستحکم مستقر شده قرار داشت در صورتي که خصوصیات عمومي نیروهـاي ایـران از ایـن
نظرها بسیار ضعیف بود و تنها برتري نیروهاي ایران قدرت ایمان مکتبي افراد سپاه و بسـیج
بود .آن هم به طوري کـه از بررسـي خـاطرات رزمنـدگان شـرکت کننـده در ایـن عملیـات
نتیجه گیري ميشود در حد نیروهاي قبلي نبود.
با توجه به این که اصوالً در هر نبرد نظامي دو عامل بسـیار مهـم آتـش و حرکـت کـه الزم و
ملزوم یکدیگر هستند توان رزمي نیروهاي رزمنـده را تشـکیل مـيدهنـد ،در مقایسـه تـوان رزمـي
نیروهاي خودي و دشمن بایستي عالوه بر نیروهاي رزمي قدرت آتش طرفین نیز مورد توجـه کامـل
قرار گیرد .متاسفانه عامل قدرت آتش نیروهاي ایران نسبت به قدرت آتش عـراق ضـعیف تـر بـود و
مهمترین عامل این ضعف عالوه بر کمبود یگانهاي توپخانه و ضعف قدرت هـوایي ،کمبـود مهمـات
نیز نقش حساستري داشت .به علت محدودیت هایي که جهان اسـتکباري دربـاره فـروش سـالح و
مهمات و تجهیزات نظامي به ایران ایجاد کرده بود ،فراهم کردن مهمـات جنـگ افزارهـاي سـنگین
براي نیروهاي ایران با مشکالت زیادي مواجـه بـود .در صـورتي کـه تقریبـاً تمـام مخـازن مهمـات
کشورهاي شرق و غرب به روي ارتش عراق باز بود و دههـا کشـور عربـي و غیـر عربـي بـه عنـاوین
مختلف براي ارتش عراق مهمات و سالح و تجهیزات فراهم ميکردنـد کـه انبارهـاي ذخـایر ارتـش
مصر یکي از آنها بود.
در عملیات والفجر 1مقدورات قدرت آتش نیروهاي ایران از لحاظ ظـاهري یگـانهـاي
توپخانه شامل حدود  20گردان توپخانه ارتشي و تعدادي توپخانه یگانهاي سپاه بـود کـه از
تنگ چزابه در جنوب تا زبیدات در شمال در جبهه اي به عـرض یکصـد کیلـومتر گسـترش
داشت .اما تمرکز عمده توپخانه هاي ایران در منطقـه شـرق رودخانـه دویـرج بـین فکـه در
جنوب و زبیدات در شمال بود و جبهه اي به عرض حـدود  10کیلـومتر را مـي پوشـاند .در
مقابل توپخانه هاي نیروهاي ایران ،توپخانه هاي سپاه  4و لشکرها و تیپ هاي عراقي مستقر
شده در شرق عماره و علي غربي قرار داشتند .گرچه در برآورد هـاي اطالعـاتي بـه اسـتعداد
دقیق این یگانها اشاره اي نميشد ،ولي آن چه که در هنگام عملیات عمالً مشاهده ميشـد
برتري مطلق آتش توپخانه نیروهاي عراقي نسبت به نیروهاي ایران بود .به طوري که قریـب
به اتفاق رزمندگاني که درباره عملیـات والفجـر 1بـا آنـان مصـاحبه بـه عمـل آمـده ،اظهـار
داشتند،عامل اصلي عدم موفقیت نیروهاي ایـران آتـش بسـیار سـنگین بازدارنـده نیروهـاي
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عراقي بود .از نظر پشتیباني هوایي نیز برتري هوایي عراق در طول این عملیات ،مسئله کامال
مشهود و غیر قابل انکاري بود.
یک برتري نسبي که از لحاظ آتش براي نیروهاي ایران وجود داشـت ،یگـان هـوانیروز
بود .اما این برتري نیز به تدریج که طول زمان جنگ بیشتر ميشد تضعیف ميگردیـد .زیـرا
بالگردهایي که منهدم مي شدند و خلباناني که شهید یا مجروح ميشدند .امکـان جـایگزیني
آنها وجود نداشت .چنان که در عملیات والفجر1براي پشتیباني  8لشـکر و  4تیـپ مسـتقل
رزمي فقط  3تیم آتش بالگرد رزمي منظور گردیده بود .بـه فـرض هـر تـیم آتـش  3فرونـد
بالگرد مسلح کبرا جمعاً فقط  18بالگرد منظور گردیده بود .با توجه به این کـه جنـگ افـزار
اصلي این بالگردها موشک تاو ساخت آمریکا بود ،براي این نوع موشک در همان اوائل جنگ
محدودیت فوق العاده اي به وجود آمد .چگونگي آن را در نبردهاي سـالهاي  19و  30بیـان
کردیم.
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با توجه به مطالبي که درباره استعداد رزمي نیروهاي خـودي و دشـمن بیـان گردیـد،
مقایسه تقریبي و برآوردي نیروهاي ایران و عراق در عملیات والفجر 1بـه شـرح جـدول زیـر
بوده است.
عراق

توضیحات

یگان

ایران

قرارگاه خاتم االنبیاء یـک قرارگـاه مشـترك
ارتش و سپاه بود.

قرارگاه اصلي
هدایت کننده

خاتماالنبیاء

ستاد ارتش

قرارگاه
هدایت کننده

کربال ،نجف

سپاه 4

قرارگاههاي کربال و نجف بصورت مشترك ارتش و
سپاه بود.

قرارگاه سپاه عالوه
برقرارگاه هدایت
کننده

2

_

 2قرارگاه سپاه شامل  6فجر و  11قدر
بودند.

قرارگاه لشکر

9

4

لشکر  13زرهي ایران و  3زرهـي عـراق نیـز
منظور شده است

تیپ زرهي

1

6

قرارگـاه تیـپ غیـر
لشکري

1

16

 16تیپ عراق بر مبناي برآورد اطالعاتي اسـت
و  1تیپ غیرلشـکر ایـران شـامل تیپهـاي ،36
 84 ،11،18و 2لشکر  66ميباشد

تیپ مکانیزه

_

تیپ پیاده

28

4
_

گردان رزمي

132

84

براي هر تیپ عراق  3گـردان رزمـي منظـور
شده است

گردان توپخانه

24

نامشخص

استعداد توپخانه سپاه پاسداران  4گردان
برآورد شده است

براي هر لشکر سپاه پاسداران  3تیپ بـرآورد
شده است

توضیح کلي این که جدول مقایسه اي باال بر مبناي اطالعات به دست آمده از اسـناد و
مدارك دردسترس تهیه گردیده  ،ارقام گردانها و تیپهاي دشمن و همچنـین تعـداد تیپهـاي
سپاه پاسداران برآورد تقریبي است .اما این برآورد براي ارزیابي توان رزمـي نسـبي خـودي و
دشمن از دقت کافي برخوردار ميباشد.
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اقدامات طرح ریزي و آمادگي براي عملیات والفجر 2
در بررسي عملیات محرم و عملیات والفجر مقدماتي مالحظه شد که در نیمه دوم سال
 1331تالش اصلي عملیات آفندي نیروهاي مسلح ایران در منطقه عملیاتي شـرق عمـاره و
علي غربي عراق به منظور کشاندن جنگ به داخل سرزمین عراق به کـار گرفتـه شـد .بـراي
حصول به این هدف ،عمده قواي نیروهاي مسـلح ایـران در منطقـه غـرب دزفـول و شـوش
متمرکز گردید.
یگانهاي متمرکز شده در این منطقه ،دو عملیـات آفنـدي محـرم و عملیـات والفجـر
مقدماتي را اجرا کردند ،ولي به هدفهاي پیش بیني شده دست نیافتند .اگر چـه در عملیـات
محرم چند کیلومتري وارد عراق شدند و در عملیات والفجر مقدماتي نیز نیروهاي دشـمن را
به حوالي خط مرز در غرب میشداغ عقب راندنـد ،امـا ایـن موفقیتهـا در سـطحي نبـود کـه
تغییرات قابل مالحظهاي در شرایط عمومي جنگ حتي به طور موضعي و محدود در منطقـه
نبرد شرق عماره و علي غربي ایجاد کنند .در صورتي کـه ایـران بـراي وصـول بـه هـدفهاي
سیاسي در جنگ تحمیلي نیاز به یک پیروزي نظامي وسیع داشـت .بـدین جهـت بـا وجـود
نتایج نه چندان مطلوب دو عملیات قبلي ،هیئت رهبري نظـامي ایـران تصـمیم گرفـت ،بـه
تالش براي وارد کردن ضربات نظامي به ارتش عراق و به دست آوردن یـک پیـروزي نسـبي
موثر در کل جریان جنگ ادامه دهد .براي این منظور بالفاصله بعـد از پایـان نبـرد عملیـات
والفجر مقدماتي  ،طرح ریزي براي نبرد بعدي آغاز شد.
نظر به این که عمده قواي مسلح ایران در  3ماهه دوم سال  1331در منطقـه غـرب
دزفول و شوش مستقر بودند ،سهل الوصول ترین هـدف بـراي ادامـه عملیـات آفنـدي در
همان منطقه نبرد مي توانست باشـد .بـه عـالوه اصـوالً در طـرح ریـزي عملیـات محـرم و
عملیات والفجر مقدماتي هدف نهایي وصول بـه کرانـه شـرقي رودخانـه دجلـه در منطقـه
عماره و علي غربي بود .بنابراین اجراي هرگونه عملیات آفندي جدید در این منطقـه نبـرد
به صورت یک نبرد ابتدا به ساکن نبود ،بلکه ادامه همان نبردهاي قبلـي بـود کـه قسـمت
عمده فعالیتهاي ستادي و طرح ریزي درباره آن انجام گرفته بود .بنابراین نیاز چنداني بـه
تالشهاي اضافي براي مرحله آمادگي و طرح ریزي وجود نداشـت .ضـمن ایـن کـه از نظـر
تغییر گسترش کلي یگان هاي بـزرگ و جابجـایي هـاي عمـده غیـر از انچـه کـه در پایـان
عملیات والفجر مقدماتي در آخر بهمن به کـار گرفتـه شـده بـود ،امکانـات اضـافي بـراي
نیروهاي ایران وجود نداشت.
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مقدورات عمده همان بودکه براي دو نبرد قبلي به پاي کار آورده شده بود .چنـان کـه
تغییر مکان تیپ  11پیاده نیز از منطقه اهواز خرمشهر به منطقه میشداغ در هنگـام اجـراي
عملیات والفجر مقدماتي انجام گرفته بود .بنابراین تنها امکان فرماندهي نیروهـاي ایـران بـر
اجراي هرگونه عملیات سریع آفندي همان بود که در منطقه عملیاتي غرب دزفول و شـوش
متمرکز بود .بدین جهت نیازي به بررسي راه کار دیگر نبود زیرا امکاني براي اجـراي راهکـار
دیگر وجود نداشت .لذا بالفاصله بعد از روشن شدن نتایج عملیات والفجر مقدماتي و متوقـف
شدن آن نبرد که در  23بهمـن  1331مشـخص گردیـد ،فرمانـدهي قرارگـاه خـاتماالنبیـاء
تصمیم گرفت نبرد دیگري را در منطقه عمومي شرق عماره و علـي غربـي اجرانمایـد .بـراي
این منظور همان مرحله دوم پیش بیني شده براي عملیات محرم که امکان اجراي آن نبـرد
میسر نگردید ،براي نبرد سوم در این صحنه عملیات انتخاب شد و طـرح عملیـاتي کمتـر از
یک هفته بعـد از عملیـات والفجـر مقـدماتي در  30بهمـن  1331تهیـه و منتشـر گردیـد.
شماره گذاري این طرح خود مبین ادامه نبرد قبلي است .در نبـرد قبلـي نـام کلـي عملیـات
کربال و شماره طرح شماره  1کربال  11پیش بیني شده بود .نام طرح بـراي عملیـات جدیـد
طرح شماره  2کربال  11انتخاب گردید.
خالصه مفاد طرح عملیاتي شماره  2کربال  11قرارگـاه خـاتماالنبیـاء ،مرکـز عملیـات
مشترك ارتش جمهوري اسالمي ایران ،سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي کـه در  30بهمـن
منتشر گردید ،به شرح زیر است.
سازمان رزمي یگانهاي شرکت کننده

قرارگاه عملیاتي کربال ( قرارگاه مشترك ارتش و سپاه) شامل:
لشکر  21پیاده با  3تیپ پیاده  ،یک تیپ زرهي جمعا  9گـردان پیـاده  ،یـک گـردان
مکانیزه 3 ،گردان تانک ،یک گردان سوار زرهي 6 ،گردان به اضافه  3آتشبار مجزاي توپخانه
یگانهاي دیگر لشکر
سپاه  6سپاه پاسداران( جمعاً با  38گردان پیاده) شامل لشکر  8نجف با  8گردان ،لشـکر
 41ثاراله  9گردان ،لشکر  6ولیعصر  9گردان ،لشکر  19فجر  12گردان و توپخانه سپاه 6
قرارگاه عملیاتي نجف شامل:
قرارگاه قائم
تیپ  11پیاده هوابرد با  4گردان پیاده ،یک گردان توپخانه
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تیپ  18پیاده ذوالفقار با  4گردان پیاده،یک گردان تانک ،یک گردان توپخانه
تیپ  84پیاده با  4گردان پیاده و یک گردان تانک ،یک گروهان مکانیزه یک گروهـان
سوار زرهي ،یک گردان توپخانه
گروه  11توپخانه شامل  2گردان و  1آتشبار مجزاي توپخانه سنگین
سپاه  11قدر سپاه پاسداران جمعا با  10گردان پیاده ،شامل لشکر  31عاشـورا بـا 11
گردان ،لشکر  26محمد رسول اهلل (ص) با  20گردان ،لشکر  1نصر با  11گـردان و توپخانـه
سپاه  11قدر
توضیح این که لشکرهاي  13زرهي  92 ،زرهي 66 ،پیاده و گروه  33توپخانه نیز کـه جـزو
یگانهاي قرارگاه خاتم االنبیا بودند بـه ترتیـب یـاد شـده از جنـوب فکـه تـا خرمشـهر در خـط
پدافندي گسترش داشـتند  .لشـکر  13زرهـي عمـال در قسـمتي از منطقـه عملیـات والفجـر 1
گسترش پدافندي داشت.
توضیح این که در زمان تهیه این طرح تمام عناصـر لشـکر  66پیـاده در منطقـه خرمشـهر
مستقر بود .اما مدتي بعد تیپ 2لشکر به منطقه غرب دزفول و شوش تغییر مکـان نمـود .بـدین
جهت در سازمان رزمي منظور نشده بود.
در ماده یک ،مأموریت کلي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران چنین بیـان شـده بـود
که نیروي زمیني ارتش و سپاه پاسداران ضمن پدافند در تمام جبهه هـا بـا قسـمتي از نیروهـاي
قرارگاه خاتماالنبیا (ص) در منطقه بین شرق رودخانه طیب  -در خاك عراق -تـا فکـه ،عملیـات
آفندي را طرح ریزي و هدایت مي نمایند و نیـروي هـوایي ارتـش جمهـوري اسـالمي در حـدود
مقدورات از این عملیات پشتیباني نموده و از مداخله هواپیماهاي متجاوز در منطقه تا حد امکـان
جلوگیري ميکند.
در قسمت فرضیات این طرح خاطر نشان شده بود که کلیه یگـانهـاي قیـد شـده در
سازمان رزمي این طرح از جمله  90گردان از سپاه پاسـداران حـداقل  1روز قبـل از شـروع
عملیات در منطقه نبرد متمرکز خواهند شد و درباره امکانات نیـروي هـوایي خـودي فـرض
شده بود که این نیرو حداقل قادر به محدود کردن برتري هوایي دشمن است.
در ماده (2مأموریت) طرح شماره  2کـربال  11،مأموریـت ویـژه قرارگـاه خـاتماالنبیـاء
چنین بیان شده بود :این قرارگاه ضمن پدافند در منطقه واگذاري  ،بـا قسـمتي از نیروهـاي
تحت فرماندهي خود در ساعت (س) روز (ر) در منطقه بین شرق رودخانه طیب تا فکه تک
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نموده ارتفاعات حمرین و جبل فوقي را تصرف و بنا به دستور تک را به سمت جنوب و غرب
ادامه ميدهد.
در ماده ( 3اجرا) تدبیر کلي چنین بیان شده بود کـه قرارگـاه خـاتماالنبیـا بـا اسـتفاده از
غافلگیري و در شرایط دید محدود از زبیدات در شمال تـا حـوالي فکـه در جنـوب بـا دو قرارگـاه
کربال و نجف حمله ميکند ،ارتفاعات حمرین و جبل فوقي را تصرف مينمایـد و آمـاده مـيشـود
بنا به دستور حمله را به سمت جنوب و غرب ادامه دهد.
ضمناً لشکرهاي  66 ،13و  92در منطقه مربوط پدافند مينمایند.
عملیات آفندي در دو مرحله اجرا مي گردد .در مرحله اول قرارگاه کربال و نجف حملـه
مي کنند .ارتفاعات حمرین را تصرف و خط پیروزي را تأمین مي نماینـد .توضـیح ایـن کـه
خط پیروزي امتداد دامنه غربي ارتفاعات حمرین از زبیدات در شمال تا قسمت شمال جبـل
فوقي در جنوب بود .پس از تامین ارتفاعات حمرین مرحلـه دوم عملیـات آغـاز مـيگـردد و
قرارگاه نجف به تک خود به سمت جنوب غربي ادامه میدهد و جبل فوقي را تصـرف و خـط
توفیق را در دامنه جنوب غربي آن ارتفاع تأمین مينماید.
با توجه به تدبیر کلي عملیات که بیان گردیـد وسـعت منطقـه عملیـات بـراي ایـن نبـرد،
فوقالعاده کوچکتر انتخاب گردیده بود ،ولي در بیـان وظـایف و مأموریتهـاي دو قرارگـاه اجرایـي
کربال و نجف گفته شده بود که بعد از اجراي مراحل اصلي نبرد آماده باشند بنا به دسـتور حملـه
به سمت غرب و جنوب ادامه دهند.
از نکات جالب توجه در این طرح وضعیت یگان احتیاط بود با وجود این کـه حـدود 3
لشکر ارتش و  6لشکر سپاهي براي این نبرد آماده شده بودند ،ولي در تدبیر عملیـاتي هـیچ
نیروي احتیاطي براي این عملیات وسیع منظور نگردیده بود .دربـاره احتیـاط ،بـه یگـانهـا
دستور داده شده بودکه واحد احتیاط خود را با اجازه قرارگاه خاتماالنبیاء وارد عمل نماینـد
که معموال این گونه دستورات چندان ضمانت اجرایي نداشت.
در قسمت دستورات هماهنگي ،طرح مورد بحث بار دیگر ب ه ادغام یگان هاي ارتش
و سپاه و وحدت فرماندهي در کلیه رده ها و نکات آموزشي تاکید شده بود و از یگـان هـا
خواسته شده بود طرح هاي عملیاتي خود را حـداکثر تـا  1اسـفند تهیـه و آمـاده اجـرا
سازند .این دستور مبین آن است که فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء تصمیم داشت قبـل
از پایان سال  1331این طرح را اجرا نماید..
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در قسمت فرماندهي یادآوري شده که فرماندهي این عملیـات بـا حضـرت مهـدي (عـج) و
هدایت عملیات با قرارگاه خاتماالنبیاء ميباشد.
امضا :فرمانده نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران ،سرهنگ توپخانه علي صیاد شیرازي
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ایران ،برادر محسن رضایي

طرح اصلي عملیاتي شماره  2کربال  11به ترتیبي که بیان شد تهیه و اجرا و در آخر بهمـن
مشخص گردید .همان گونه که یادآوري شد ،چنین به نظـر مـي رسـید کـه فرمانـدهي قرارگـاه
خاتماالنبیاء در نظر داشت هر چه زودتر این طرح را اجرا نماید .یک عامل این تعجیـل ایـن بـود
که نیروي اصلي رزمي یگانهاي پاسداران را افـراد بسـیجي تشـکیل مـيدادنـد و روش عمـومي
شرکت این افراد در جنگ آن بود که این افراد معمـوالً بـراي مـدت  3مـاه بـه منـاطق عملیـاتي
ميرفتند  .بعد از خاتمه آن مدت ،غالباً به صورت رسمي یا غیر رسمي منـاطق عملیـاتي را تـرك
ميکردند و هیچ گونه ضابطه ویژهاي بـراي نگهـداري اجبـاري آنـان در منـاطق عملیـاتي وجـود
نداشت ،زیرا افراد داوطلبي بودند که بر اساس روش سنت شده بـراي مـدت  3مـاه قبـول تعهـد
انجام وظیفه در میدانهاي نبرد ميکردند .در این مدت با حـداکثر ایثـار و فـداکاري در نبردهـاي
آفندي شرکت ميکردند ،یا شهید و مجروح ميگردیدند و از جمع رزمندگان خارج ميشـدند ،یـا
این که  3ماه تعهد آنان پایان مي یافت و منطقه را ترك ميکردند.
با توجه به این که افراد بسیجي شرکت کننده در نبرد والفجر مقـدماتي از آذرمـاه  1331و
قبل از آن در منطقه عملیات غرب دزفول وشوش مستقر بودند ،در بهمـن و یـا اسـفند ،مـدت 3
ماهه تعهد خدمت آنان به پایان مي رسید .بنابراین چنانچه عملیات بعدي حداکثر تا پایان اسـفند
انجام نميشد ،به احتمـال زیـاد بـراي عیـد نـوروز  1332اکثـر افـراد بسـیجي منطقـه را تـرك
ميکردند .بدین جهت الزم بود نبرد بعدي هر چه زودتر اجرا گردد .البته قطعاً مسائل دیگري نیـز
وجود داشت که ایجاب ميکرد فاصله زماني بین دو نبرد بـه حـداقل ممکـن تقلیـل یابـد کـه از
جمله آنها ممکن است فرصت ندادن به دشمن براي جابجایي و آمادگي بیشتر باشد.
بررسي مدارك در دسترس نشان ميدهد که به هر حـال اجـراي ایـن عملیـات در فاصـله
زماني کوتاه میسر نشد .با وجود این که در طرح عملیاتي شماره  2کربال  11به یگانهاي اجرایـي
دستور داده شده بود تا  1اسفند طرح هاي خود را تهیه کنند ،طرح عملیـاتي قرارگـاه نجـف کـه
یکي از دو قرارگاه اصلي اجرایي بود ،در  11اسفند  1331آماده براي انتشـار گردیـد کـه خالصـه
آن به شرح زیر بود:
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سازمان رزمي قرارگاه نجف

نجف 1شامل لشکر 31عاشورا با  6گردان مستقل پیاده و تیپ جواد االئمه( )که  3گردان
پیاده داشت و توپخانه آن لشکر  ،تیپ  11پیاده هوابرد با  4گردان سازماني و گردان 1912
قدس و یک گردان توپخانه از عناصر ارتش.
نجف  2شامل لشکر  26محمد رسول اهلل (ص) با  2تیپ  ،سلمان و ابوذر جمعاً  13گـردان
پیاده و توپخانه لشکر از عناصر سپاه پاسداران  ،تیپ  84پیاده بـا  4گـردان پیـاده  ،یـک گـردان
تانک ،یک گردان قدس  ،یک گروهان سوار زرهي ،یک گردان توپخانه از عناصر ارتش
نجف  3شامل لشکر  1نصر با تیپهاي امام رضا( )و امام صادق( )جمعاً  13گـردان
پیاده و توپخانه آن از عناصر سپاه پاسداران و تیپ  18پیاده با  4گردان تکاور و یـک گـردان
قدس از عناصر ارتش.
نجف  4شامل تیپ  36زرهي با یک گردان تانک ،یک گروهان مکانیزه  ،یـک گروهـان
سوار زرهي و یک گردان توپخانه از عناصر ارتـش و تیـپ سیدالشـهدا بـا  3گـردان پیـاده از
عناصر سپاه پاسداران.
توپخانه پشتیباني قرارگاه نجف شامل گروه  11توپخانـه ارتـش بـا یـک گـردان و 10
آتشبار مجزا از کالیبرهاي 111 ،130و  203و کاتیوشا و توپخانـه سـپاه پاسـداران شـامل 2
آتشبار  130و  2آتشبار 111میلیمتري ،یـک آتشـبار  112و یـک آتشـبار  122میلیمتـري
کاتیوشا(جمعاً  3آتشبار)
در ماده یک  ،وضعیت طرح عملیاتي قرارگاه نجـف خالصـه همـان نکـات طـرح شـماره 2
کربال  11قید شده بود.
در ماده  2مأموریت قرارگاه نجف چنین بیان شده بود که این قرارگاه در سـاعت (س)
روز (ر) در منطقه بین پاسگاه بجلیه عراق تا شاخه شرقي غربي دویرج در فکه حمله ميکند
و قسمتي از ارتفاعات حمرین و سپس بنا به دستور جبل فوقي را تصرف مـينمایـد و آمـاده
مي شود تک را به سمت جنوب و غرب ادامه دهد .تدبیر عملیاتي فرمانده قرارگاه نجف بـراي
اجراي مأموریت باال آن بود که با  3قرارگاه تابعه خود با آرایش خط حمله کند و هدف اولیه
را که ارتفاعات حمرین در غرب چم هندي بود تصرف نماید .سپس برحسب ایجاب وضـعیت
حمله را ادامه دهد و براي این منظور عملیات را به  3مرحله تفکیک کرده بود.
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در مرحله اول  3قرارگاه اجرایي تابعه حمله کنند و یـک قرارگـاه در احتیـاط باشـد و
پیشروي تا خط پیروزي -دامنه غربـي ارتفاعـات حمـرین -ادامـه یابـد و مرحلـه اول طـرح
عملیاتي خاتماالنبیا به اجرا درآید.
در مرحله دوم پیشروي با  3قرارگاه از جمله قرارگاه نجـف  3کـه در احتیـاط بـود بـه
سمت غرب ادامه یابد و قرارگاه نجف  4در این مرحله در احتیـاط قـرار گیـرد و قسـمتي از
منطقه بین خط پیروزي و خط توفیق که براي مرحله دوم عملیات عمومي پیش بیني شـده
بود تصرف گردد و ارتفاعات جبل فوقي تأمین شود.
در مرحله سوم در صورت امکان پیشروي به سمت غرب ادامه پیدا کند.
بر اساس تدبیر فرماندهي قرارگاه نجف وظایف و مأموریت قرارگاههاي اجرایي نجف 1
تا نجف  4تعیین گردیده بود.
در قسمت شرح فرماندهي این قرارگاه گفتـه شـده بـود کـه پاسـگاه فرمانـدهي ایـن
قرارگاه ابتدا در تنگ ابوغریب -جنوب عین خوش -مستقر خواهد بود.
امضا :سرهنگ ستاد منوچهر دژکام -برادر حاج ابراهیم همت

با توجه به طرح هاي عملیاتي قرارگاه خاتم االنیباء و قرارگاه نجف که در بـاال خالصـه
آنها بیان شد ،اصوال عمق منطقه پیشروي در عملیات والفجر  1بسیار محدود انتخـاب شـده
بود .به نحوي که مي توان گفت این عملیات با وجود آن که از نظر اسـتعداد یگـانهـا حتـي
قویتر از عملیات محرم و والفجر مقدماتي بود ،ولي از نظر هدفهاي انتخاب شده یک عملیات
محدود بود و هدف اصلي در آن پاك کـردن باقیمانـده ارتفاعـات حمـرین و جبـل فـوقي از
وجود نیروهاي عراق در عملیات والفجر مقدماتي و آزاد کردن منطقه فکه از اشغال نیروهـاي
متجاوز عراق بود .زیرا بعد از عقب نشیني نیروهاي عراق به حوالي خط مرز که در اوایل سال
 1331انجام شد ،از جمله مناطقي که نیروهاي عراق از تخلیه آن امتناع کردنـد ،قسـمتي از
شرق رودخانه دویرج و تمام مناطق غربي آن رودخانه تا خط مرز بود که در عملیات والفجـر
مقدماتي منطقه شرقي فکه و در عملیات محرم قسمتي از اطراف رودخانه دویرج تـا حـوالي
پاسگاه چم هندي از وجود نیروهاي متجاوز عراق پاك شده بود ،ولي از جنـوب چـم هنـدي
تا فکه طرفین رودخانه یاد شده همچنان در اشغال نیروهاي متجاوز عراق بـاقي مانـده بـود.
بدین جهت هدف اصلي عملیات آفندي والفجـر 1عقـب رانـدن یـا منهـدم کـردن نیروهـاي
متجاوز عراق در منطقه فکه بود .نظر به این که در نبردهاي قبلي چنین نتیجه گیـري شـده
بود که حمله جبهه اي به نیروهـاي دشـمن در منطقـه فکـه بـا موانـع و مشـکالتي مواجـه

عملیات والفجر  « 1فروردین ماه سال 39 / »1332

مـيگــردد کــه از آن جملـه لــزوم عبــور از رودخانـه دویــرج مــيباشـد ،فرمانــدهي قرارگــاه
خاتماالنبیاءتصمیم گرفت از قسمت شمال غربي به نیروهاي عراقي گسترش یافته در شـمال
فکه فشار وارد کند تا آنها را مجبور به ترك آن منطقه سازد .ميتوان گفت این امـر حـداقل
نتیجه مورد انتظار فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیا در عملیات والفجر  1بود .البته نتـایج دیگـر
نیز از جمله پاکسازي تمام مناطق ارتفاعات حمرین و جبل فوقي در غرب خط مـرز و عقـب
راندن نیروهاي عراق به دشت شرق رودخانه طیب و در صورت امکان ادامه حمله حداقل تـا
رودخانه طیب در خاك عراق مورد نظر قرارگاه خـاتماالنبیـاء بـود .امـا بـا توجـه بـه نتـایج
عملیات محرم و والفجر مقدماتي این حقیقت براي فرماندهان نیروهاي ایران مسلم شده بود
که در نبرد پیاده نظام به ویژه در تاریکي شب امکان پیشروي در عمق زیـاد منطقـه دشـمن
بسیار ضعیف است .الزم به یادآوري است که اصال این نکته بسیار حساسي است که در تمام
آئین نامه هاي تاکتیکي نظامي درباره نبرد پیاده نظام و حمله شبانه مورد تأکید قرار گرفتـه
است .زیرا تجربیات جنگ جهاني دوم و جنگ کره و جنگهاي دیگر محـدود و محلـي نشـان
داده بود که پیاده نظام هر قدر هم قوي باشد و دشمن مقابل هر قدر ضعیف باشـد ،در یـک
مرحله نميتواند بیش از  10کیلومتر پیشروي کند .زیرا حتي اگر این حمله به صورت تقریباً
راهپیمایي تاکتیکي در زیر آتش دشمن باشد ،توان افراد بیش از آن قادر بـه ادامـه عملیـات
نخواهد بود .چنانچه حمله در شب و در تاریکي مطلق اجرا شود طبعاً ایـن مسـافت کـاهش
مي یابد .حال اگر در مقابل پیاده نظام موانع سختي وجـود داشـته باشـد و نیروهـاي طـرف
مقابل در مواضع مستحکم در پشت موانع مستقر باشند امکان پیروزي پیاده نظام به حـداقل
ممکن کاهش تقلیل مي یابد .مـا در بررسـي خـاطرات بعضـي از رزمنـدگان بـه ایـن نکتـه
برخوردیم که در هنگام اجراي پیشروي در نبردها افـراد آن قـدر خسـته مـيشـدند کـه بـه
محض کمترین توقف از فرط خستگي خواب آنان را فرا مي گرفت .این حقیقتي است که در
وجود طبیعـي هـر انسـان وجـود دارد و مسـائل احساسـي و ایمـاني تغییـر چنـداني در آن
نميدهد .در میدان نبرد تنها راه حل براي ایجاد امکان پیشروي بیشتر در نبرد پیـاده نظـام
آن است که نیروهاي زیادي در دسترس باشند و با طرح ریزي دقیق آرایش حمله به نحـوي
طرح ریزي شود که یگانها در موجهاي متناوب حمله کننـد .ضـمناً آتـش هـاي پشـتیباني
بسیار قوي در پشتیباني پیاده نظام باشد تا در هر موقعیتي که پیاده نظام مجبـور بـه توقـف
گردید ،آتشهاي پشتیباني خودي به نیروهاي مانوري دشمن اجازه حمله متقابـل را ندهـد و
اثرات آتشهاي پشتیباني دشمن را خنثي سازد .در بررسي طرح هاي عملیاتي و مقایسه توان
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رزمي نیروهاي خودي و دشمن دیدیم در عملیات والفجر  1چنین امتیـازي بـراي نیروهـاي
خودي وجود نداشت و در نبردهاي قبلي نیز موجود نبود.
شاید براي بعضي از بررسي کنندگان این مطالب این سـئوال مطـرح گـردد کـه پـس
چگونه در نبرد فتح المبین و بیت المقدس و حتي رمضان نیروهاي ما توانستند تا عمق بیش
از  30کیلومتري در منطقه تحت اشغال دشمن نفوذ نماینـد  .بـه عـالوه در تمـام ارتشـهاي
جهان پیاده نظام نیروي اصلي رزمي هر ارتشي را تشـکیل مـي داده و مـيدهـد و موفقیـت
نبردهاي انجام گرفته در جنگهاي گذشته عموماً مرهـون تـالش پیـاده نظـام بـوده اسـت و
نبردهاي زرهي و مکانیزه در مقایسه با نبرد پیاده نظام بسیار محدود و معدود بوده است.
در پاسخ باید خاطر نشان کرد که اوالً در اکثریـت قریـب بـه اتفـاق جنگهـاي قبـل از
جنگ ایران و عراق با توجه به وسائل و تجهیزات آن نبردهابرد با طرفي بود که تـوان رزمـي
بیشتر و قویتر داشت .توان رزمي از عوامل نیروي انساني موجود و تجهیزات برتـر  ،آمـوزش
بهتر  ،سازمان و مدیریت و فرماندهي قوي تر تشکیل ميگردد .بنابراین عوامل انسـاني یکـي
از عوامل متشکله توان رزمي ميباشد و نه تمام آن عوامل و درباره عامل انساني گرچـه ایـن
گفتار که روحیه  3/4قوا است به عنوان یک عامل بسیار حساس مورد قبول کلیه فرمانـدهان
نظامي در طول تاریخ بوده است ،اما باید توجه داشت که خود عامـل روحیـه نیـز بـه عللـي
تقویت مي گردد که قسمتي از انها مربوط بـه مسـائل عـاطفي و احساسـي و قسـمتي دیگـر
مربوط به شرایط عیني زمان و مکان و به عبارت دیگـر مسـائل فیزیکـي و تسـهیالت مـادي
است  .این امر طبیعي است که در میدان کارزار آن که اسلحه برتر در دست دارد نسـبت بـه
طرف مقابل که داراي چنان اسلحه اي نیست از اعتماد بـه نفـس بیشـتر و روحیـه بـاالتري
برخوردار است.
نکته دیگري را که باید در عامل انساني بویژه در ارتشهاي قرن بیستم در نظـر گرفـت،
انگیزه هاي سیاسي و ایدئولوژیکي جنگ است  .باید توجه داشـت کـه بعـد از انقـالب کبیـر
فرانسه احساسات ناسیونالیستي در تمام ملتها رشد پیدا کرد و تمام اقوام و ملـل بـا نسـبتي
متفاوت گرایشات ناسیونالیستي نسبت به آب و خاك و ملیت خود پیدا کردند و روحیه دفاع
از آب و خاك و منافع ملي در تمام ملل به نحوي تقویت گردیـد  .از جنـگ جهـاني دوم بـه
بعد این مسئله اهمیت فوق العاده اي در شکل گیري ملتها و طرد استعمار و سـلطه پـذیري
پیدا کرد  .بر همین اساس ملتهاي زیادي استقالل پیدا کردند ،به نحوي که اعضاي سـازمان
ملل که در ابتداي تشکیل آن بعد از جنگ جهاني دوم احتماالً حدود  10تـا  30کشـور بـود
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در زمان نگارش این مطالب که چهل و چند سال از آن تاریخ میگذرد تعداد کشورهاي عضو
این سازمان به حدود  130کشور رسیده  ،با توجه به این حقایق عامل انساني در تمام ملتهـا
با اختالفي بسیار اندك در یک سطح قرار گرفته و فقط دسـتگاه رهبـري در بـین ملتهـا بـه
نسبت شایستگي خود مي توانند از عامل انساني در اختیار خود در مسـیر هـدفهاي عمـومي
کشور خود بهره برداري نمایند.
با توجه به نکاتي که در باال گفته شد به هر حال تنها عامل انساني نميتوانسـت عامـل
تضمین پیروزي در جنگ باشد .گرچه یکي از مهمترین عوامل ایجاد پیروزي بـود  .بـر ایـن
اساس تدبیر کلي جنگ با تکیه بر موج انساني نميتوانست تـدبیر مطمـئن بـراي بـه دسـت
آوردن پیروزي باشد  .بهترین نمونه این نوع جنگ  ،جنگ کره در دهه  1910ميباشـد کـه
در آن ارتش چند میلیوني چین که در پشتیباني کره شمالي بود ،نتوانسـت نیروهـاي چنـد
ملیتي مستقر در کره جنوبي به سرکردگي نیروهاي آمریکایي را از کره جنوبي عقـب برانـد.
نمونه دیگر ،بعد از آن که ارتش ویتنام در دهه  1980کشور کامبوج را اشـغال کـرد .کشـور
یک میلیاردي چین که مخالف این اقدام بود در طول چندین سال نتوانست ارتش ویتنـام را
از کامبوج اخراج نماید .گرچه البته مسائل سیاسي بـین المللـي نیـز در ایـن گونـه حـوادث
دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشتند که بحث و بررسي آنها خارج از محـدوده مطالـب مـا
ميباشد.
به هر حال به اصل موضوع مورد بحث برمي گردیم.طرح ریـزي عملیـات والفجـر  1در
نیمه اول اسفند  1331پایان یافت .متاسفانه در اسناد و مدارك در دسترس مطالـب وی ژهاي
درباره چگونگي امادگي براي اجراي طرح درج نگردیده بود .بنابراین براي ما روشن نبود کـه
در فاصله زماني پایان این طرح ریزي تا زمان اجراي آن کـه  21فـروردین  1332بـود ،چـه
حوادث ویژه حائز اهمیتي در این میدان نبرد رخ داد  .حتي درباره تغییر مکان تیپ  2لشکر
 66پیاده از منطقه خرمشهر به منطقه فکه مدرك ویژهاي در اختیار ما قرار نگرفـت .فقـط از
بررسي خاطرات رزمندگان متوجه شدیم که این تیپ نیز در عملیات والفجر  1جـزو قرارگـاه
کربال شرکت داشته است .ضمناً طرح عملیاتي قرارگاه کـربال در مـدارك در دسـترس ثبـت
نشده بود تا چگونگي یگانهاي آن قرارگاه مشخص گردد .بدین ترتیب بررسي مرحلـه طـرح
ریزي و آمادگي عملیات والفجر 1را در همین جا به پایان ميرسانیم و به قسمت اصـلي ایـن
عملیات که جریان نبرد ميباشد ميپردازیم.
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جریان عملیات والفجر 2

در مطالب قبل گفتیم که عملیات والفجر  1در حقیقت ادامـه دو نبـرد قبلـي محـرم و
والفجر مقدماتي بود و این نبرد در منطقه عملیات شرق عماره و علي غربي و با هدف نهـایي
همان نبردها یعني وصول تدریجي بـه کرانـه شـرقي رودخانـه دجلـه در ایـن منطقـه اجـرا
ميگردید .ولي نظر به این که در دو نبرد قبلي نتیجه نهایي نشان داد که واحـد پیـاده نظـام
نمي تواند مأموریت آفندي براي وصول به هدفهاي در عمق زیاد را به نحو مطلوب اجرا کنـد،
در عملیات والفجر 1هدفهاي اولیه در منطقه بسیار محدود نسبت به یگانهاي خودي آمـاده
شده براي آن انتخاب گردید .چنین به نظر مي رسد که هدف فرماندهي هدایت عملیـات آن
بود که در مراحل اولیه نبرد ،رخنه وسیعي در گسترش مواضع پدافندي دشمن ایجاد کنـد و
نیروهاي دشمن را از تمام ارتفاعات این منطقه به دشت غربي در داخـل خـاك عـراق عقـب
براند و با در دست گرفتن کنترل تمام ارتفاعات سرکوب بـه دشـت غربـي و جنـوبي امتیـاز
اصلي زمین منطقه این عملیات را به دست خود بگیرد .با استفاده از این امتیاز بزرگ بتوانـد
میدان دید و تیر یگان هاي خودي را بـر روي مواضـع دشـمن گسـترش دهـد و بـا هـدایت
آتشهاي پشتیباني بر روي دشمن به طور موثر ضربات انهدامي بر دشمن وارد و راه پیشـروي
یگان هاي مانوري را هموارتر سازد .بنابراین از لحاظ مشخصـات و امتیـازات منطقـه هـدف ،
انتخاب کامال منطقي و تاکتیکي بود .اما نسبت به استعداد نیروي بسیج شـده خـودي بـراي
این نبرد ،این انتخاب هدف اسـتراتژیکي قابـل مالحظـهاي در بـر نداشـت .اگـر بـر فـرض،
عملیات با موفقیت اولیه کامل اجرا مي گردید ولـي امکـان ادامـه عملیـات حـداقل تـا غـرب
رودخانه طیب در خاك عراق فراهم نميشد و محور اصلي مواصالتي بغداد بصـره در منطقـه
علي غربي عماره در زیر آتش توپخانه ما قرار نمي گرفت .نتایج این نبـرد وسـیع بـه وصـول
همان هدفهاي تاکتیکي ارتفاعات حمرین و جبل فوقي محدود ميگردید.
بررسي طرح هاي عملیاتي قرارگاه خاتماالنبیا چنین نشان مـيدهـد کـه ایـن موضـوع
مورد توجه قرار گرفته بود و حداقل عمق منطقه پیشروي تا رودخانه طیب در نظر گرفته شـده
بود ،اما به نظر مي رسد که در این نبرد یک هدف محدودتر ولي از نظر رواني حساس تر مـورد
توجه بود و آن بیرون راندن نیروهاي متجاوز عراق از منطقه اشـغالي شـرق و شـمال فکـه بـه
خارج از خط مرز بود .زیرا این منطقـه کـه جزئـي از منطقـه اشـغالي نیـروي عـراق در غـرب
رودخانه کرخه در منطقه عملیاتي شوش و دزفول بود ،بعد از عقـب رانـدن نیروهـاي عـراق در
عملیات فتحالمبین در فروردین  1331همچنان در اشغال نیروهاي عراق باقي مانده بود.
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در عملیات محرم نیز هدف اولیه عقب راندن نیروهاي دشمن به خارج از خـط مـرز در
غرب رودخانه دویرج بود .نیروهاي ایران گرچه در قسمت وسیعي از این منطقه نبـرد موفـق
به اجراي مأموریت خود شدند و نبرد را به داخل خاك عراق کشاندند ،اما در قسمت جنـوبي
منطقه بین پاسگاه چم هندي در شمال و فکه در جنوب موفـق بـه انهـدام یـا عقـب رانـدن
نیروهاي دشمن به غرب خط مرز نشدند .در نتیجه منطقهاي به عرض  30کیلومتر در شـرق
رودخانه دویرج در شرق فکه در کنترل نیروهاي عراق باقي ماند .با وجود این که در عملیات
والفجر مقدماتي نیز حداقل قسمتي از این منطقه در شرق فکه جزو منطقه عملیات آن نبـرد
بود ،ولي یگان هاي ما موفق نشدند در این منطقه نیروهاي متجاوز عراق را به غرب خط مـرز
یا حداقل به غرب رودخانه دویرج عقب برانند .این عدم موفقیتها نوعي حساسیت ویژه بـراي
فرماندهان نظامي و سپاهي ایران براي منطقه فکه ایجاد کرده بود .بنابراین ميتـوان چنـین
نتیجه گرفت که علت انتخاب این منطقه براي سومین نبرد ،در تقدم پاك کردن منطقه فکه
از وجود نیروهاي اشغالگر عراق بود .اما نظر به این کـه در دو نبـرد قبلـي حملـه جبهـه اي
نتایج چندان مطلوبي به بار نیاورده بود .فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء این بار تصمیم گرفـت
حتي المقدور از نبرد جبهه اي اجتناب کند و با اجراي یک مانور احاطه اي از شمال به سـمت
فکه توام با فشار جبهه اي در منطقه زبیدات و ابوغریـب  ،نیروهـاي دشـمن را وادار بـه تـرك
منطقه فکه سازد .براي این منظور تالش اصلي آن بود ،نیروهاي حمله ور خـود را چنـان وارد
عمل نماید که ضمن پاك کردن ارتفاعات حمـرین و قطـع جـاده مـرزي عـراق در غـرب ایـن
ارتفاعات ،راه اصلي مواصالتي طیب  -فکه را نیز قطع نمایـد و یگـانهـاي دشـمن را در جبـل
فوقي واقـع در شـمال غربـي فکـه مـور د تهدیـد قـرار داده و آنهـا را منهـدم و یـا مجبـور بـه
عقبنشیني به سمت غرب سازد و منطقه فکه را محاصره و از وجود نیروهاي دشمن پاکسـازي
نماید.
بررسي طرح ترسیمي (کالک) عملیات شماره  2کربال  11نشان مـيدهـد کـه قرارگـاه
خاتم االنبیا براي اجراي تدبیر یاد شده باال به لشـکر  13زرهـي دسـتور داده بـود در دامنـه
غربي ارتفاعات دوسلک واقع در شرق رودخانه دویرج و شرق فکه همچنان مواضع پدافنـدي
را حفظ کند و مانع ایجاد تهدیـد از جنـاح جنـوب شـرقي بـراي عناصـر حملـه ور قرارگـاه
خاتماالنبیا گردد .قرارگاه نجف با  4تیـپ ارتشـي و  3لشـکر سـپاهي در منطقـه بـین چـم
هندي در شمال و سمیده در جنوب آفند کند و نیروهاي دشمن را از غرب رودخانـه دویـرج
و غرب خط مرز عقب برانـد و قسـمتي از منطقـه هـدف قرارگـاه خـاتماالنبیـا را تصـرف و
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ارتفاعات حمرین را تأمین نماید .قرارگاه کربال با یک لشکر به اضافه یک تیپ مجـزاي پیـاده
از عناصر ارتشي و  4لشکر سپاهي در شمال قرارگـاه نجـف در منطقـه جنـوب غربـي جـاده
زبیدات شرهاني حمله کند و نیروهاي عراق را از تمـام ارتفاعـات حمـرین در منطقـه هـدف
عقب براند و خط پیروزي را در امتداد جاده سراسري مرزي عراق از معبر بیات تا جبل فوقي
در جنوب را تصرف و تأمین نماید.
بعد از تأمین خط پیروزي مأموریت قرارگاه نجف آن بود که حمله را بـه سـمت جبـل
فوقي در جنوب غربي ادامه دهد و این ارتفاعات را در شمال غربي فکه تصرف و منطقه فکـه
را تحت کنترل خود درآورد و خطي را به نـام خـط توفیـق کـه در غـرب ارتفاعـات تعیـین
گردیده بود تأمین نماید.
با توجه به تدبیر یاد شده اصوال عملیات آفندي والفجر 1بر مبناي وصول به یک هـدف
محدود تاکتیکي نسبت به توان رزمي بسیج شده براي این نبرد بود .اما ارتش عراق در طـول
یکسال توقف در این منطقه ،مستحکم ترین مواضع پدافندي متکي به موانع بسیار سـخت را
در تمام عرض و عمق این منطقهایجاد کرده و یک طـرح ثابـت کالسـیک بـا تمـام اصـول و
جوانب پیاده نموده بود که در این طرح به ترتیب از خط تماس با نیروهاي ایـران بـه سـمت
عقب ردههاي پدافندي شـامل رده تـأمیني رده پدافنداصـلي و رده احتیـاط را طبـق اصـول
کالسیک تاکتیک پدافندي گسترش داده بـود .و بـراي هـر رده مواضـع و موانـع مسـتحکم
متناسب با طرح عمومي ایجاد نموده بود  .شاید یادآوري این نکته نیز الزم باشـد کـه حتـي
رده تأمیني نیروهاي پدافندي عراق نیز کامالً با سیستم کالسیک گسترش یافتـه بودنـد .بـه
نحوي که به ترتیب از جلو به عقب عناصـر تـأمیني سـبک ماننـد نیـروي پوشـش ،پاسـدار
عمومي در منطقه دفاعي مستقر ساخته بود و نیروهاي حملـه ور مـا در هـر گونـه عملیـات
آفندي معموالً فقط با رده تآمیني عراق مواجه مي شدند .زیرا عمق منطقه گسـترش نیـروي
تأمیني ،معموالً حدود  3تا  10کیلومتر است و پیشروي نیروهاي ایران نیز در نبردها معموالً
در همین اندازه بود .اما نکته حائز اهمیت در گسترش پدافندي عراق آن بود که بـراي تمـام
رده هاي تأمیني ،موانع پدافندي و حفاظتي در عرض و عمق منطقهایجـاد مـيکـرد و اصـل
مهم دفاعي  ،دفاع در عمق را به نحو کمال مطلوب رعایـت مـي نمـود .در نتیجـه بـر فـرض
این که نیروهاي ایران موفق ميشدند یک خط مقاومت دشمن را بشـکنند ،بعـد از مسـافت
کوتاهي با مواضع و موانع مستحکم دیگر مواجه ميشدند .همین امر غالباً سبب اشـتباه و یـا
حتي اختالل در عملیات آفندي نیروهاي ایران ميشد .زیرا آنها به محض این که یک میدان
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مین دشمن را خنثي مي کردند و موفق به عقـب رانـدن نیروهـاي مـدافع مـيشـدند تصـور
ميکردند که خط اصلي مقاومت دشمن را در هم شکسته انـد .ولـي بعـد از چنـد صـد متـر
پیشروي به یک خط مقاومت دیگر برخورد ميکردندکه در نتیجه تصورات اولیه خود به خود
باطل ميشد .عملیات والفجر  1نیز با چنین شرایط عمومي نیروهاي خودي و دشمن در 21
فروردین آغاز گردید.
این نبرد در ساعت  23روز  21فروردین ماه با اعالم رمز یااهلل یا اهلل یا اهلل وانصرنا علـي
القوم الکافرین در منطقه شمال فکه تا زبیدات آغاز شد .یگانهاي قرارگاه کـربال در شـمال و
قرارگاه نجف در جنوب حمله را به طرف غرب و به سوي مواضع دشمن آغاز کردنـد .چنـین
به نظر مي رسد که تغییر مکان یگـانهـاي حملـه ور از منـاطق تجمـع تـاکتیکي در شـرق
رودخانه دویرج به مواضع حمله در نزدیکي خط تماس در روز قبل از حمله انجام گرفته بود.
لذا براي شروع حمله اغلب یگانها در نزدیکي مواضع دشمن مسـتقر بودنـد .ولـي بعضـي از
یگان ها که دورتر از مواضع دشمن استقرار داشتند مجبور بودند در همان شب  21فـروردین
مسافتي را نیز قبل از درگیري با دشمن به صورت راهپیمایي شبانه طي کنند کـه ایـن امـر
سبب کاهش توان افراد ميگردید.
طرح کلي حمله قرارگاه ها چنین بود که نیروهاي هر دو قرارگاه کربال و نجف در یـک
آرایش خط و همزمان در ساعت  2300حمله را آغاز کردند .ما به منظـور روشـن تـر شـدن
وضعیت پیشروي یگان ها و جلوگیري از تداخل مطالب  ،عملیات دو قرارگاه اصلي اجرایـي را
به طور تفکیک شده بیان مي کنیم .ضمن این که یادآوري این نکته ضروري است که اصـوالً
عناصر این دو قرارگاه مأموریت مستقلي را به عهده داشتند .گرچه مجموع عملیات آنها یـک
مأموریت کلي قرارگاه خاتماالنبیا را در بر مي گرفت .بنابراین تفکیک مطالب نه تنهـا خللـي
در شرح حوادث ایجاد نميکند بلکه درك حوادث را ساده تر ميسازد.

 / 43نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

عملیات قرارگاه کربال در اولین مرحله نبرد

در بررسي طرح عملیاتي گفتیم که عناصر قرارگاه کـربال عبـارت بودنـد از :لشـکر 21
پیاده ارتش و لشکرهاي  8نجف 41 ،ثاراهلل 6 ،ولي عصر 19 ،فجر سپاه پاسداران و بعداً تیپ
 2لشکر  66پیاده نیز در اختیار آن قرارگاه قرار گرفت .متاسفانه طرح عملیاتي ایـن قرارگـاه
در دسترس قرار نگرفت .ولي بررسي جریان نبرد چنین نشان ميدهدکه فرمانـدهي قرارگـاه
کربال با قرارگاه  1لشکر تحت امر خود  1قرارگاه جـزء را سـازماندهي و بـه ترتیـب آنهـا را
کربال یک تا  1نامگذاري کرد .از بررسي پیامهاي عملیاتي چنین نتیجه گیري مـيشـود کـه
عناصر هر  1قرارگاه در آغاز نبرد در آرایش خط قرار گرفتنـد .منطقـه نبـرد ایـن قرارگـاه از
پاسگاه زبیدات در شمال تا پاسگاه بجلیه عراق در جنوب  -مقابل چم هندي ایران در غـرب
خط مرز  -و پیشروي از خط تماس در جنوب جاده شرهاني زبیدات به طرف غرب تا دامنـه
غربي ارتفاعات حمرین در این منطقه در عمق  10کیلومتري خاك عراق بود .بنابراین عرض
منطقه نبرد حدود  20کیلومتر و عمق متوسط آن حدود  10کیلومتر بود و چنانچـه عناصـر
این قرارگاه موفق ميشدند مرحله اول مأموریت خود را با موفقیت کامـل انجـام دهنـد 200
کیلومتر مربع را به تصرف خود در مي آوردند .این منطقه براي یک نیـروي  1لشـکري یـک
منطقه کامال محدود محسوب ميگردد.
طبق دستور قرارگاه خـاتم االنبیـا رمـز عملیـات در سـاعت  23روز  21فـروردین بـه
قرارگاه هاي اجرایي کربال یک تا  1ابالغ و پیشروي یگان هاي این قرارگاه ها از همان سـاعت
آغاز شد .نظر به این که تمام عناصر این قرارگاه ها در حوالي خط تماس با دشـمن متمرکـز
شده بودند ،چند دقیقه بعد از شروع عملیات ،باز کردن معابر در میدانهاي مـین خـط مقـدم
دشمن آغاز شد .اولین یگان هایي که برخورد خود با میدان مین را گزارش داد قرارگاه کـربال
 4بود .در ساعت  2310گزارش داد یه میدان مین دشمن رسیده و مشغول باز کـردن معبـر
در آن ميباشد .تا ساعت  2320یعني  20دقیقه بعد از شروع حمله شبانه یگانهاي خـودي
در اغلب مناطق نبرد با دشمن درگیر شدند .بنابراین مسئله غافلگیر کردن دشمن کـه یکـي
از تدابیر اصولي فرمانده عملیات بود .خود به خود منتفي گردید .حمله نیروهـاي خـودي در
همان دقایق اولیه کشف و چند دقیقه بعد الزاماً آتشهاي پشتیباني نیروهـاي ایـران بـر روي
دشمن باز شد و طبعاً آتش متقابل دشمن نیز باز گردید .نکته اي که در بررسـي پیامهـا حـائز
اهمیت به نظر مي رسد این است که به علت مشابه بودن تپه ها در منطقه نبـرد و نبـودن عـوارض
مصنوعي کامالً مشخص مانند آبادي در آن ،تشخیص موقعیتها براي یگانها بسـیار مشـکل بـود.
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لذا گزارشاتي که از محل یگانها مي رسید ،چندان با حقیقت مطابقـت نداشـت .بـه عنـوان
مثال قرارگاه کربال  3از جمله اولین یگان هایي بود کـه در منطقـه پیشـروي خـود در غـرب
پاسگاه ربوط با دشمن درگیر شـد .در سـاعت  2300گـزارش داد کـه در روي تپـه  168در
حال پیشروي است .این تپه در نزدیکي خط مرز و در داخل خاك ایران بود .در حالي که در
طرح کلي عملیات کربال  11خط تماس بین نیروهاي ایران و عراق در این منطقه حدود یک
کیلومتر در داخل خاك عراق منظور شده بود .اما نکته اي نیز از این پیام استنباط مـيشـود
که به هر حال در این قسمت از منطقه نبرد مواضع نیروهاي عراق در نزدیکي خط مرز قـرار
داشت .به همین جهت قرارگاه کربال  3اولین یگاني بود که با دشـمن درگیـر شـده بـود ،در
حالي که عناصر قرارگاههاي دیگر هنوز مشغول پاکسازي معابر در میدانهاي مـین بودنـد .در
ساعت  2330عناصر کربال  2نیز به مواضع دشمن نزدیک و بـا آنهـا درگیـر شـدند و طبـق
گزارشي که دادند اولین خاکریز دشمن به تصرف انها درآمد.
چنین به نظر مي رسد که  30دقیقه بعد از شروع حمله هنـوز عناصـر قرارگـاه نجـف در
جنوب قرارگاه کربال حرکت قابل مالحظهاي نکرده بودند .این سبب نگراني فرمانـدهي قرارگـاه
کربال شد .در ساعت  2331از طریق قرارگاه خاتماالنبیا درخواست کرد عناصـر قرارگـاه نجـف
نیز پیشروي کنند تا هماهنگي حرکت بین عناصر دو قرارگاه به ویژه در حوالي خـط حـد بـین
آنها برقرار شود .از باقي ماندن فضاي خالي بین عناصر قرارگاه ها خودداري گردد.
در حدود ساعت  2331حمله نیروهاي ایران براي دشمن کامالً کشف شد .طبق اخبـار
به دست آمده از پست شنود  ،نیروهـاي دشـمن درخواسـت روشـن کـردن منطقـه و آتـش
پشتیباني نمودند .به علت ناهموار بودن زمین و پیشروي در تاریکي شب ،پیشروي بعضـي از
یگانها سرعت کافي نداشت به نحوي که عناصر قرارگاه کربال  4و  1هنوز کاري انجام نـداده
و کربال  1در همان مانع اول دشمن متوقف شده بود.
در همان ساعت اول مشکالتي از نظر هماهنگي و حفاظـت مخـابراتي بـراي نیروهـاي
ایران بوجود آمد .با وجود این که دستور داده شده بود در مکالمات از بيسیم بصورت کشـف
استفاده نشود ،ولي این دستور اجرا نشده بود ،تا حدي که سبب ناراحتي قرارگاه خاتماالنبیـا
گردید و قرارگاه کربال استیضاح شد.
در  40دقیقه اول زمان حمله از عناصر قرارگـاه کـربال فقـط وضـعیت کـربال  3نسـبتاً
رضایت بخش بود .سایر یگان هاي کربال هنوز در پشت همان موانع اول دشمن درگیر بودندو
تالش ميکردندمعابري باز کنند.
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در حدود ساعت  2341پیامهایي حاکي از پیشروي یگانها مبادله شد .امـا از مجمـوع
پیامها چنین بر مي آمد که مقاومت دشمن به ویژه استحکام موانع او بـراي نیروهـاي ایـران
خارج از حد انتظار بود .وضعیت طبیعي زمین عملیات نیز سخت تر از آن بود که در مرحلـه
طرح ریزي روي آن برآورد شده بود .چنان که تـا ایـن زمـان صـحبتها فقـط دربـاره تـالش
کربال 3بود که موفق شده بود از تپه  168باال برودو از اولین خط دشمن عبور کند .بـاالخره
تا ساعت 2400یگان هاي قرارگاه کربال موفق شدند در موانع مقدم دشمن معابري باز کنند و
عبور از آن به طرف غرب و خاکریزهاي پدافندي دشمن را شروع نمایند .بنابراین یک ساعت
اول حمله که بهترین زمان از نظر قدرت جسمي براي افراد نیروهاي ایران بود ،فقـط صـرف
خنثي کردن اولین خط موانع دشمن گردید .از آغاز روز  22فروردین تالش عناصـر قرارگـاه
کربال براي تصرف اولین خاکریزهاي دشمن در غرب موانع اولیه شروع شد.
یک ساعت اول حمله به پایان رسید در حالي که مبادله پیامها نشـان مـيدهـد وضـعیت
نیروهاي حمله ور چندان رضایت بخش نبود .چنین به نظر مي رسد که اصوال خاطره عملیـات
والفجر مقدماتي اثرات نامطلوبي در یگانهاي ایران ایجاد کرده بود .به نحوي که در حـالي کـه
نیروهاي ایران مشغول انجام وظیفه و مأموریت آفندي بودند و به دشمن حملـه مـيکردنـد ،از
همان ساعت اول نگران حمالت متقابل دشمن در جناحین خود بودند .پیامهاي تاکیدي مبنـي
بر مراقبت از جناحها بین قرارگاه ها مبادله ميگردید و جان کالم پیامها چنـدان امیدوارکننـده
به نظر نمي رسید .حال در خط مقدم نبرد چـه وقـایعي رخ مـي داد ،مسـئله اسـت کـه فقـط
رزمندگان حاضر در صحنه ها ميتوانند چگونگي آنرا بیان کنند .مـا درقسـمت یادداشـتهایي از
خاطرات رزمندگان در پایان این بحث به قسمتي از این جریانات اشاره مي کنـیم کـه بررسـي
کلیات انها نیز نمایانگر عدم تحرك کافي در همان آغاز نبرد بود.
به عنوان نمونه چند پیام مبادله شده را عیناً بیان مـيکنـیم  .در سـاعت  2340قرارگـاه
کربال به کربال  3گفت “ اگر مشکالتي دارید نفر بفرستید تـا شـما را کمـک کنـیم” در سـاعت
 2310کربال به کربال  1گفت ،اگر از وضعیت اطمینان ندارید کسي را بفرستید کـه وضـعیت را
روشن کند ،زیرا مي خواهیم تصمیم بگیریم .در همین زمان کربال بـه کـربال  4گفـت مواظـب
سمت چپ (جنوب) باشید تا به خطر نیفتید .آنچـه مسـلم اسـت در یـک سـاعت اول حملـه،
تالش اصلي نیروهاي ایران صرف بازکردن معبر در میدان مین شد و درگیري جدي با دشـمن
به وجود نیامد .زیرا بر فرض این که عناصري از دشمن در پشت آن موانع مستقر بودند ،عناصر
سبک تأمیني بودند که طبق اصول تاکتیکي بعـد از خنثـي شـدن موانـع ،سـریعاً بـه مواضـع
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عقب تر عقبنشیني ميکردند و مأموریت درگیري با نیروهاي ایران را نداشـتند .امـا متاسـفانه
به علت ضعف آموزشهاي نظامي به ویژه در رده هاي پایین تر ماننـد دسـته و گروهـان وحتـي
گردان به این گونه بدیهیات تاکتیک توجه نميشد .به محض این که یگاني به عاملي از دشمن
برخورد ميکرد تصور مي نمود به خط اصلي مقاومت دشمن رسیده است.
در ساعت دوم حمله که اولین ساعت روز  22فروردین بود ،تالش نیروهـاي ایـران هنـوز
همچنان صرف خنثي کردن موانع دشمن در همان حوالي خط تماس بود و حملـه یگـانهـاي
قرارگاه کربال اصوال دور نگرفته بود .کربال  1هنوز موفق بـه بـاز کـردن معبـر در میـدان مـین
دشمن نشده بود .به همین جهت قرارگاه کربال به او دستور داد چنانچه نميتوانـد معبـر را بـاز
کند از معبري که بوسیله کربال  3در جناح جنوبي باز شده استفاده کند و از آن عبور نماید.
عناصر کربال  1به خط اول مواضع دشمن رسیده بودند .کربال  3از اولین مانع گذشـته
بود ولي نگران سمت چپ (جنوب) خود بود ،لذا تـالش آن قرارگـاه نیـز از دور افتـاده بـود.
کربال  2نیز عمل مهمي انجام نداده بود .قرارگاه کربال در ساعت  36دقیقه بعد از نیمه شـب
اطالع داد که به تپه  -131در کمتر از  100متري خط تماس اولیه  -رسیده است.
خالصه گزارشي که قرارگاه کربال در دقایق اول روز  22فروردین به قرارگاه خاتماالنبیا
داده است ،وضعیت را به نحو مطلوب روشن ميکند .طبق این گـزارش قرارگـاه کـربال  1بـه
خاکریز اول دشمن رسیده و درگیر بود  .عناصر کربال  2در خاکریز دوم دشمن درگیـر بـود.
عناصر کربال  3در همان تپه  168با دشمن درگیر بود و تالش ميکرد از سمت چپ مواضـع
دشمن را دور بزند - .در حوالي خط تماس  -و عناصر قرارگاههاي کربال 4و  1هنوز پیشروي
قابل مالحظهاي نداشتند .این وضعیت تا ساعت  41دقیقه بعد از نیمه شب نیز بـدون تغییـر
قابل مالحظهاي وجود داشت.
دومین ساعت حمله عناصر قرارگاه کربال به پایان رسید ،در حالي که یگانهاي خودي
در حوالي همان خط تماس اولیه یا چند صد متر جلوتر از مواضـع مقـدم نیروهـاي دشـمن
درگیر بودند .قرارگاه کربال  1در جنوبي ترین قسمت منطقه تالش ميکرد پل بجلیـه و تپـه
 134را در یک کیلومتري غرب خط مرز تصرف کند .عناصر کربال  2در مرکـز منطقـه نبـرد
هنوز در تپه  161در نزدیکي خط تماس اولیه درگیر بودند.
سومین ساعت حمله در حالي شروع شد که یگان هاي قرارگاه کربال تالش مـيکردنـد
ارتفاعات سرکوب منطقه شامل تپه هاي  133 ،168 ،160 ،112 ،131را در چند صد متري
خط تماس اولیه تصرف کنند و خـط مقـاوت اولیـه دشـمن را درهـم بشـکنند .بنـابراین در
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ساعت سوم نبرد نیز تالش نیروهاي ما صرف همین کار شد .اما بررسي پیامهاي مبادله شده
نشان میدهد که در این ساعت نیز وضعیت نیروهاي حمله ور ایران بهبودي قابل مالحظهاي
پیدا نکرد .حتي عناصر کربال  3که در حوالي تپـه  168مقـداري پیشـروي کـرده بودنـد ،بـا
مشکالتي مواجه شدند .به نحوي که در ساعت  0130بعد از نیمه شب احساس عقبنشـیني
بوجود آمد .قرارگاه کربال  2اعالم کرد تپه  161را تصرف کرده  ،قرارگاه کربال  3گفت تالش
دارد بر تپه  168مسلط شده  ،کربال  1گزارش داد از جاده مرزي عبور کرده و به طـرف تپـه
 139در حال پیشروي است اما با میدان مین دشمن مواجه شده است.
بدین ترتیب و براساس گزارشات باال در ساعت یک تا  3نیمـه شـب یگـانهـاي قرارگـاه
کربال موفق شدند اولین خط مقاومـت دشـمن را در بلنـدترین ارتفاعـات منطقـه نبـرد درهـم
بشکنند و قسمت اصلي آن ارتفاعات را تصرف نمایند ،بنابراین در صورتي که گزارشـات بـاال از
دقت کافي برخوردار بوده باشد ،عناصر قرارگـاه کـربال در سـومین سـاعت حملـه ،موفقیتهـاي
نسبي قابل مالحظهاي به دست آوردند .اما قابل توجه این اسـت کـه تمـام ایـن ارتفاعـات در
حوالي خط تماس اولیه بود و قطعا موانع اصلي پدافندي دشـمن در ایـن خـط قـرار نداشـت و
فقط عناصر سبک تامیني دشمن در این مواضع مستقر بودند .چنـان کـه تـا سـاعت  2بعـد از
نیمه شب  22فروردین هیچ گونه گزارشي از اسیر گرفتن افراد دشمن مخابره نشد .همین امـر
بیانگر آن است که تالش نیروهاي ایران در  3ساعت اول فقط صرف ایجاد معـابر در میـدانهاي
مین و عقب راندن نیروهاي تامیني جلو از مواضع خود گردیده بود.
در چهارمین ساعت حمله قرارگاه کربال که در ساعت  2نیمه شـب  22فـروردین آغـاز
شد ،تمام عناصر این قرارگاه تالش کردند مقاومت اولیه نیروهاي دشمن را در ارتفاعـات یـاد
شده در هم بشکنند .چنین تصور مي شد که این ارتفاعات خط اصلي مقاومت دشمن است و
چنانچه شکسته شود ،احتماالً نیروهاي دشمن به سمت غرب عقبنشیني خواهنـد کـرد .بـر
این مبنا فرماندهي قرارگاه کربال به قرارگاههاي تابعه خود تاکید کرد ،هر چـه سـریع تـر آن
ارتفاعات را از وجود نیروهاي دشمن پاکسازي کنند.
بعضي از حوادث مهم این ساعت نبرد که گزارش گردیده چنین است :قرارگاه کربال  2اطـالع
داد تپه  161را تصرف کرده ولي فشار دشمن براي بازپس گرفتن آن شدید است .بـدین جهـت بـه
گردانهاي  141و  139لشکر  21پیاده تلفات سـنگیني وارد شـده و وضـعیت ایـن گردانهـا مختـل
گردیده است .فرماندهي تیپ درخواست کرد چند گردان به کمک او فرستاده شـوند تـا بتوانـد تپـه
 161را نگهدارد.
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قرارگاه کربال در ساعت  0236بعد از نیمه شب بـه قرارگـاه خـاتماالنبیـا اطـالع داد،
حمله عناصر قرارگاههـاي کـربال  3و  1متوقـف گردیـده  ،قرارگـاههـاي کـربال  1و  4هنـوز
نتوانسته اند با یکدیگر الحاق حاصل نمایند .در منطقه قرارگاه کـربال  2هنـوز تپـه  161بـه
طور کامل پاکسازي نگردیده است .در ساعت  0240فرمانـدهي قرارگـاه کـربال بـه کـربال 2
دستور داد به هر نحو مقدور گردانهاي 141و  139را تجدید سازمان کند و به پیشروي ادامه
دهد .در ساعت  0241اولین گزارش از حمله نیروهاي دشمن از قرارگاه کربال  4مخابره شـد
و حاکي از آن بود که نیروهاي دشمن از تپه هاي رملي شرق بند بزرگان به طرف زبیدات به
حرکت درآمده اند و به منظور مقابله با پاتک احتمـالي دشـمن ،قرارگـاه کـربال بـه کـربال 4
دستور داد سریعاً خاکریزهایي تهیه و آماده پدافند باشند .در آن هنگام عناصر کربال  4هنـوز
در حوالي همان تپه  131در نزدیکي خط تماس اولیه بودند.
در ساعت  3نیمه شب کربال  4گزارش داد یک ستون زرهي دشـمن از طـرف شـهرك
طیب به طرف زبیدات در حال پیشروي است .طبعاً ایـن پیـام اعـم از ایـن کـه از صـحت و
اهمیت کافي برخوردار بوده یا نه ،سبب نگراني فرماندهان گردید .زیرا حداقل اجـراي پاتـک
دشمن در همان ساعت تاریکي شب چندان مورد انتظار نبود.
در ساعت  0301نیمه شب ،قرارگاه کربال وضعیت کلي را چنـین گـزارش کـرد کـه از
عناصر قرارگاه کربال  2یک گردان روي تپه  161است ،ولي فشار دشمن شدید است .عناصـر
کربال  3در حال پیشروي هستند .عناصر کربال  1تالش میکنند بـا کـربال  4در سـمت چـپ
خود الحاق نمایند ،ولي هنوز الحاق بین کربال  1و  4حاصل نشده بود.
بررسي پیامهاي مبادله شده چنین نشان ميدهد که اصوال از ساعت  3نیمـه شـب بـه
بعد تالش نیروهاي حمله ور ما کامالً از دور افتاده بود 4 .ساعت تالش سخت بدون به دست
آوردن موفقیت قابل مالحظه اي سبب تضعیف روحیه رزمندگان ما شده بود .ضمن این کـه
اتشهاي شدید دشمن در نقاط نشان شده قبلي که در معابر میدان هاي مـین و محـل عبـور
یگانهاي ما روانه شده بود ،تلفات سنگیني را بر یگانها وارد کرده بود .به طور کلي وضعیت
نیروهاي قرارگاه کربال از این به بعد نه تنها بهبودي پیدا نکرد ،بلکه لحظـه بـه لحظـه رو بـه
وخامت گرایید ،آن چنان که حتي موقعیتهاي اعالم شده اولیه نیروهـاي خـودي نیـز مـورد
شک و تردید قرار گرفت .این تردید تا حدودي به جا بود .به عنوان نمونه با وجـود ایـن کـه
قرارگاه کربال  4قبال اعالم کرده بود که تپه  131را تصرف کرده و به طرف تپه  139در حال
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پیشروي است ،در ساعت  0313قرارگاه کربال با یک سوال توام با تردیـد از کـربال  4پرسـید
آیا تصرف تپه  131صحت دارد یا نه که پاسخي به آن داده نشد.
تالش فرماندهي قرارگاه کربال بین سـاعت  3تـا  4نیمـه شـب صـرف آن شـد کـه بـا
تغییرات امکان پذیر در سازمان یگان ها و یـاري رسـاني بـه قرارگـاه هـاي درگیرتـر حـداقل
وضعیت موجود در آن ساعت را حفظ کند .ولي آتشهاي شـدید دشـمن مـانع از انجـام ایـن
تغییرات مي شد و تلفات سنگیني به نیروهاي ما وارد مي کرد .نمونـه آن در گـزارش سـاعت
 0341قرارگاه کربال  3مشاهده مي کنیم  .این قرارگاه در این ساعت گـزارش داد« :وضـعیت
ما خیلي خراب است از چپ و راست ضربت ميخوریم  4گردان ما آسیب سختي خوردهاند»

وخامت اوضاع لحظه به لحظه بدتر مي شد .حمله عناصر قرارگـاه کـربال  -یـک لشـکر
ارتشي و  4لشکر سپاهي  -به کلي متوقف شده بود و آتشهاي سنگین دشـمن بـر روي آنهـا
روانه گردیده بود.
از ساعت  4صبح به بعد وضعیت نیروهـاي مـا وخـیم تـر شـد  .بـا نزدیـک تـر شـدن
روشنایي روز اضطراب و نگراني شدیدتر گردید .زیرا یکي از قوي ترین عوامل رزمي نیروهاي
ایران استفاده از تاریکي شب براي کم کردن اثر آتش دشمن بود .در هنگـام روز ایـن امتیـاز
به کلي از بین مي رفت .این موضوع در تمام نبرد هـا نقـش سرنوشـت سـازي داشـت و بـه
محض این که روشـنایي روز نزدیـک مـيشـد ،قـدرت حملـه وري نیروهـاي ایـران کـاهش
چشم گیري پیدا ميکرد .اکنون در عملیات والفجر  1نیـز ایـن سـاعت سرنوشـت سـاز فـرا
رسیده بود .زیرا فروردین ماه از ساعت  1صبح به بعد هوا کامال روشن مـيگردیـد .بنـابراین
نیروهاي ایران فقط یک ساعت فرصت داشتند تا براي ادامه ایـن تـالش سـخت یـا متوقـف
کردن آن تصمیم بگیرند.
متاسفانه شرایط عمومي منطقه نبرد چنین تحمیل کرد کـه نیروهـاي ایـران بـه خـط
تماس قبل از شروع حمله عقب نشـیني نماینـد  .در حـدود سـاعت  4صـبح قرارگـاه کـربال
وضعیت عمـومي یگـان هـا را بررسـي کـرد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه وضـعیت چنـدان
امیدوارکننده نیست .به نحوي که یگانهاي حمله ور در نزدیکي خط تماس اولیه زمین گیـر
شده و نتوانسته بودند موانع اولیه دشمن را خنثي و از آنها عبور نماینـد .ایـن توقـف سـبب
افزایش فوق العاده تلفات شده بود .در ساعت  0410قرارگاه کربال حقیقـت وضـعیت میـدان
نبرد را به قرارگاه خاتماالنبیا اطالع داد و گفت همه نیروهاي خـودي در جلـو میـدان مـین
دشمن متوقف شده اند و به هیچ یک از مواضع دشـمن آسـیب چنـداني نرسـیده اسـت .بـا
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روشن شدن هوا حمالت متقابل دشمن نیز در حال سازمان دهي بود و نیروهاي ما را بـیش
از پیش تهدید ميکرد .وضع در ساعت  1صبح به قدري ناراحت کننـده بـود کـه فرمانـدهي
قرارگاه کربال با نگراني به قرارگاه خاتم االنبیا پیام زیر را فرستاد :بـاالخره بایسـتي چـه کـار
کرد ،زودتر تکلیف را روشن کنید بچه ها از بین ميروند.
کلمات این پیام عمق وخامت وضعیت را نشان ميدهـد و  1دقیقـه بعـد یعنـي در سـاعت
 0101قرارگاه خاتماالنبیا به قرارگاه کربال دستور داد یگـانهـاي کـربال  2و 3و  1را کـه مـورد
تهدید جدي بودند به عقب بکشند .ولي عناصر کربال  1و  4را که در قسمت شمالي منطقـه نبـرد
و جنوب جاده زبیدات شرهاني درگیر شده بودند ،در مواضع خودشان نگهدارد .ولي قرارگاه کـربال
مجددا به قرارگاه خاتماالنبیا گفت که وضعیت یگانهاي کربال  1و  4نیـز وخـیم اسـت و دربـاره
آنها نیز باید چاره اي اندیشید.
با صدور اجازه عقبنشیني از قرارگاه خاتماالنبیا  ،قرارگاه کربال به یگانهاي کربال  2و
 3و  1که در غرب ربوط و چم هندي وارد عمل شده بودند ،دستور داد تمام عناصـر خـود را
به عقب بکشند  .باالخره وضعیت عناصر کربال  4نیز بسیار خطرناك شده بود .لذا در ساعت
 0118صبح به آن قرارگاه نیز دستور عقبنشیني داده شد و یک دقیقه بعد قرارگاه کربال در
یک دستور قاطع به تمام عناصر زیر امر خود شامل قرارگاههاي  1تا  1دسـتور داد بـه خـط
مواضع اول دشمن عقبنشیني و تـالش کننـد آن خـط را نگهدارنـد .ولـي چنـین بـه نظـر
مي رسید که تنها راه چاره ،عقب نشیني به مواضع اولیه قبل از شـروع ایـن نبـرد بـود .زیـرا
آتش دشمن اجازه نمي داد که یگانهاي ما مواضـع پدافنـدي را اشـغال و آرایـش کننـد .از
طرفي تهدید پاتـک دشـمن نیـز سـبب نگ رانـي شـده بـود و طبعـ ًا نیروهـاي حملـه ور مـا
نمي توانستند در مناطق باز و بدون حفاظ و جان پناه در مقابل دشمن مقاومت نمایند .بدین
جهت فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیا اجازه داد یگانها به مواضع اولیـه خـود بازگردنـد و بـه
یگانهاي توپخانه دستور داد عقبنشیني نیروهاي خودي را پشتیباني نمایند.
با توجه به دستورات ابالغي  ،عقبنشیني نیروهاي حمله ور قرارگاه کربال از حـدود سـاعت
 0120آغاز شد .در ساعت  0341روز  22فروردین ،قرارگاه کربال گزارش داد عناصر قرارگـاههـاي
کربال 2و3و  1عقبنشیني کردند و عناصر قرارگاههـاي کـربال  1و  4نیـز در حـال عقـبنشـیني
هستند  .باالخره در ساعت  0841اعالم شد که آخرین یگانهاي قرارگاه کربال بـه مواضـع اولیـه
خود عقبنشیني نمودند .بدین طریق عملیات قرارگاه کـربال جزئـي از عملیـات والفجـر  1کـه از
ساعت 23روز  21فروردین اغاز شده بود ،بعد از  1ساعت تالش متوقف گردید و نیروهاي حملـه ور
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تحت فشار آتش شدید دشمن قرار گرفتند .در نتیجه حتي نگهداري همان منـاطق تصـرف شـده
نیز که بسیار اندك و در عمق کمتر از یـک کیلـومتري غـرب خـط تمـاس بـود ،میسـر نشـد .و
نیروهاي ایران اجباراً مناطق تصرف شده را رها کرده و به مواضـع اولیـه قبـل از شـروع عملیـات
عقبنشیني نمودند .مرحله اول عملیات والفجر  1عمال بعد از  9ساعت تالش در سـاعت  8صـبح
روز  22فروردین پایان یافت .عناصر قرارگاه کربال در مواضع قبلي خود وضـعیت پدافنـدي اتخـاذ
نمودند .گفتیم که قرارگاه نجف در جنوب قرارگاه کربال حمله کـرد .در مطالـب زیـر وضـعیت آن
قرارگاه را بررسي ميکینم .
جریان نبرد قرارگاه نجف در مرحله اول عملیات والفجر 2

قرارگاه نجف شامل تیپ هـاي  ،84 ، 18 ، 11پیـاده و  36زرهـي از عناصـر ارتـش و
لشکرهاي 31عاشورا 26 ،محمد رسول اهلل (ص) و  1نصـر سـپاه پاسـداران بـود .فرمانـدهي
قرارگاه نجف عناصر ارتشي و سپاهي را در  4قرارگاه ادغامي سازمان داده بود .بـدین ترتیـب
کــه نجــف  1شــامل لشــکر  31عاشــورا و تیــپ  11هــوابرد ،نجــف  2شــامل لشــکر 26
محمد رسول اهلل (ص) و تیپ  84پیاده ،نجف  3شامل لشکر  1نصر و تیپ  18پیاده و نجف
 4شامل تیپ  36زرهي ارتش و تیپ سیدالشهدا سپاه پاسداران .طبق طرح عملیاتي شـماره
 2قرارگاه نجف که بر مبناي طرح عملیاتي شـماره  2کـربال  11تهیـه گردیـده بـود ،مأموریـت
قرارگاه نجف آن بود که در قسـمت جنـوبي منطقـه عملیـات والفجـر  1از پاسـگاه بجلیـه عـراق
 شمال غربي چم هندي ایران -در شمال تا شاخه شرقي غربي دویرج در فکه آفند کنـد ،ضـمنبیرون راندن نیروهاي دشمن از شرق دویرج و شرق خط مرز در منطقـه فکـه ،نیروهـاي متجـاوز
عراق را تا غرب جبل فوقي در خاك عراق عقب براند  .با تصرف این ارتفاعات منطقه مـرزي فکـه
را تامین نمایند و بعد از انجام این مأموریت در صورت ایجاب وضعیت ،حمله را به سـمت غـرب و
یا جنوب غرب ادامه دهد.
تدبیر فرماندهي قرارگاه نجف که مشترکا به عهـده سـرهنگ توپخانـه سـتاد دژکـام و
برادر حاج ابراهیم همت بود ،براي اجراي این مأموریت چنین بود که ایـن مأموریـت را در 3
مرحله اجرا کند .در مرحله اول با  3قرارگاه اجرایي از شمال شرقي به طـرف جنـوب غربـي
حمله کند و دامنه غربي ارتفاعات حمرین را در غرب خط مرز تصـرف و تـأمین نماینـد  .در
این مرحله از عملیات  3قرارگاه اجرایي در شمال چم هندي وارد عمل مـيشـدند .بـه علـت
این که در آن منطقه کرانه غربي رودخانه دویرج در اختیار نیروهاي خودي بـود یگـانهـاي
حمله ور نیازي به عملیات عبور از رودخانه دویرج نداشتند .قرارگاه نجف عـالوه بـر دو خـط
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اصلي ،حد پیشروي بنام پیروز و توفیق که بوسیله قرارگاه خاتماالنبیـا تعیـین شـده بـود 3
خط واسط به نامهاي کوثر  ،زمزم و نصرت براي حد پیشـروي یگـانهـاي خـود را مشـخص
نمود تا بتواند حرکت یگانها را کنترل و هماهنگ سازد  .اولین خط واسطه به نـام کـوثر در
شرق خط پیروزي و قسمتي از غرب رودخانه دویرج بود که منطقـه سـرپلي را بـراي یگـان
اجرایي جنوبي در غرب رودخانه دویرج فراهم ميکرد .در مرحله اول عملیات ،قرارگاه نجـف
 3به عنوان احتیاط تعیین گردیده بود که یکي از یگانهاي قوي قرارگاه نجف بـود و شـامل
لشکر  1نصر سپاه پاسداران و تیپ  18پیاده ارتش بود.
با توجه به این که قرارگاه کربال و همچنین قرارگـاه خـاتماالنبیـاء(ص) احتیـاط قابـل
مالحظهاي در اختیار نداشت ،نگهداري چنین یگان احتیاطي در قرارگاه نجف ،خـود بیـانگر
سختي مأموریت این قرارگاه ميباشد.
قرارگاه نجف ،مرحله دوم مأموریت خود را چنین تعیین کرده بود کـه در ایـن مرحلـه
یگان جنوب شرقي را با یگان احتیاط تعویض کند  .یگان تعویض کننده که نجـف  3بـود بـا
دو یگان اول که نجف  1و  2بودند در آرایش خط پیشروي بـه سـمت غـرب ادامـه دهنـد و
دامنه غربي جبل فوقي را تصرف و خط نصرت را تأمین کنند.
براي مرحله سوم عملیات ،فرمانـدهي قرارگـاه نجـف بـرآورد کـرده بـود کـه احتمـاال
یگان هاي موجود توانایي ادامه حمله را از دست خواهند داد لذا در تـدبیر عملیـات یـادآوري
شده بود که چنانچه نیروي اضافي به این قرارگاه واگذار شود ،حمله را به سمت جنوب غرب
ادامه دهد و تمام منطقه عملیاتي تعیین شده را در شمال غربـي فکـه کـه بـا خـط توفیـق
مشخص گردیده بود ،تصرف و نگهداري کند .با توجه به تدبیر عملیـاتي فرمانـدهي قرارگـاه
نجف مالحظه مي گردد که از همان مرحله طرح ریزي مشکالت اجرایي این مأموریـت بـراي
آن فرماندهي قابل پیش بینـي بـود و اصـوال در طـرح ریـزي ،عملیـات والفجـر  1دیگـر آن
تفکرات ایده آلي براي حملـه بـه هـدفهاي در عمـق و حقیـر شـمردنهاي دشـمن مشـاهده
نميگردید  .این روش گرچه محاسن زیـادي در برداشـت و از قبـول خطـرات غیـر منطقـي
جلوگیري ميکرد ،ولي به طور ضمني روح محافظه کاري را در تمام رده هـاي فرمانـدهي از
باال به پایین تا رده افراد تقویت مي نمود  .به همین جهت در بررسي جریان نبـرد مالحظـه
مي شود که دیگر در افراد رزمنده به ویژه در افراد بسیجي ،آن روحیه جسارت و تهور کـه در
نبردهاي فتحالمبین و بیت المقدس و در باالترین سطح ممکنه جلوه گر شـده بـود ،در ایـن
نبرد وجود نداشت .گرچه تقویت و تحکیم مواضع پدافندي دشمن نیز نسبت بـه نبـرد هـاي
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اولیه چندین برابر شده بود  .آرایش پدافندي دشمن در عرض و در عمق شامل ایجـاد انـواع
مختلف موانع مانند سیم خاردار میدان مین  ،خندقهاي ضد نفر و ضد تانک راه پیشروي مـا
را آن چنان محکم بسته بود که عبور از آنها با روشهاي قبلي امکان پذیر نبـود  .تنهـا ایجـاد
امکانات براي نیروهاي خودي جهت عبور از این موانع مسـتحکم آن بـود کـه قـدرت آتـش
نیروهاي ایران چندین برابر گردد و آن قدر آتش بـر روي دشـمن ریختـه شـود کـه قـدرت
مقاومت و عکسالعمل را از او سلب نماید .اما متاسفانه چنین امکـاني بـه هـیچ وجـه وجـود
نداشت  .حتي قدرت آتش نیروهاي ایران با طوالني تر شدن جنگ به علت استهالك توپها و
سایر جنگ افزار هاي سنگین و محدودیت تهیه مهمات نسبت به مراحل اولیه جنـگ کمتـر
شده بود .چنان که در عملیات والفجر  1وضعیت مهمـات نیروهـاي ایـران طـوري بـود کـه
فرماندهي نیروي زمیني گفته بود .فقط براي مراحل اول نبـرد کـافي اسـت و بـراي مراحـل
بعدي باید از مهمات اغتنامي دشمن استفاده شود  .در جدول سهمیه مهمات این محدودیت
به نحو بارزي به نظر مي رسید.
حمله یگان هاي قرارگاه نجف همزمان با یگانهاي قرارگاه کربال ،در ساعت  23روز 21
فروردین به نام عملیات والفجر  1و با اعالم جمله رمز « یا اهلل یا اهلل یا اهلل وانصرنا علي القـوم
الکافرین» آغاز شد  .یگان هاي این قرارگاه طبق طرح به سمت غرب حرکـت کردنـد .در 20
دقیقه اول یگانهاي این قرارگاه درگیري با دشمن پیدا نکردند  .اولـین درگیـري در سـاعت
 2321در منطقه قرارگاه نجف  1که از چم هندي به طرف غرب پیشـروي مـيکـرد بوجـود
آمد .دومین پیام قرارگاه نجف در ساعت  2330مخابره شد ،حاکي از آن بود که قرارگاه
نجف 4که مأموریت داشت در قسمت ج نوبي منطقه عملیات آفند کنـد ،بـا انجـام یـک
چرخش در مسیر پیشروي قرار گرفته است .از بررسي این پیام چنین استنباط ميشود کـه
این یگان نیز مأموریت عبور از رودخانـه دویـرج را داشـته و در شـمال چـم هنـدي مسـتقر
گردیده بود  .ابتدا از شمال به جنوب در کرانه غربي دویرج حرکت ميکرد و سپس به طـرف
غرب مي پیچید و در مسیر پیشروي قرار مي گرفت.
در جریان آغاز حمله این قرارگاه نیز مالحظه ميگردد که امکان رعایت اصـل غـافلگیري
که در طرح عملیاتي کربال  11مورد توجه خاص بـود بوجـود نیامـد  .فقـط  21دقیقـه بعـد از
شروع حرکت یگانهاي خودي درگیري شروع گردید و آتش یگانهاي خودي و دشمن فضـاي
منطقه نبرد را فراگرفت .در یک ساعت اولیه حمله  23-تا  -24عناصر قرارگاه نجف در حـوالي
خط تماس موفق شدند قسمتي از عناصـر تـامیني دشـمن را عقـب براننـد و بعضـي از موانـع
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دشمن را خنثي سازند  .طبق گزارشي که قرارگـاه نجـف در سـاعت  2340ارسـال کـرد یـک
گردان از قرارگاه نجف به هدف خود در حوالي پاسگاه پیچ انگیزه رسید و یـک گـردان ادغـامي
ارتش و سپاه پاسداران نیز موفق به باز کردن معبر در میدان مین دشمن شد  .گردان مقـداد از
عناصر نجف  2در مرکز منطقه پیشروي ،از کانال اول و دوم دشمن عبور کرد.
 21فروردین به پایان رسید و روز  22فروردین هنگامي آغاز شد که نیروهاي حمله ور
قرارگاه نجف توانسته بودند اولین گامها را به پیش بردارند .ولي هنوز موفق بـه پیشـروي بـه
عمق مواضع دشمن نشده بودند .در اولین ساعت  22فروردین یعني بین ساعت  24تـا یـک
نیمه شب ،وضعیت یگانهاي حمله ور قرارگاه نجف چنین بود که عناصر یگانهـاي نجـف 1
و  2از کانالهاي نزدیک خط تماس که بوسیله دشمن ایجاد شده بود گذشته بودنـد .ولـي در
غرب کانالها با نیروهاي دشمن درگیر بودند .عناصر نجف  4به پاسگاه پـیچ انگیـزه ایـران در
غرب دویرج رسیده و آن را دور زده بودنـد -ایـن پاسـگاه در شـمال شـرقي پاسـگاه مـرزي
سمیده قرار دارد-.
با عبور نیروهاي خودي از موانع اولیـه دشـمن  ،عناصـر تـامیني دشـمن شـروع بـه
عقب نشیني کردند  .یگان هاي خودي آن را به فرار نیروهاي دشمن تعبیر نمودنـد .چنـان
که گردان قمر بني هاشم در  32دقیقه بع د از نیمه شب گـزارش داد نیروهـاي عراقـي در
روي جاده ( احتماال جاده مرزي ایران از فکه به موسیان بوده ) در حال فـرار هسـتند .بـا
عقب نشیني عوامل تأمیني دشمن به مواضـع تـأخیري بعـدي تـالش نیروهـاي حملـه ور
قرارگاه نجف تا حدودي ساده تر شد و آنها موفق شدند در موانع سر راه خود معـابري بـاز
کنند و به پیشروي به سمت غرب ادامه دهند اما با توجه به این که موانع دشمن در عرض
و عمق منطقه نبرد ایجاد شده بود بنابراین با عبور از یک مـانع کـار نیروهـاي مـا از ایـن
لحاظ تمام نمي شد و آنها مي بایستي از چندین موانع در عمق منطقه اشغالي عـراق عبـور
کن ند که عبور از هر یک از آنها مستلزم صرف تالش فوق العاده اي بود ضمن ایـن کـه بـه
ترتیبي که نیروهاي ما به عمق منطقه دفاعي دشمن نفوذ مي کردنـد موانـع احـداث شـده
دشمن طبق اصول تاکتیک پدافندي عاملتر و فعال تر مي شـد و نیروهـاي دشـمن کـه در
پشت آن موانع موضع مستحکم تر پداف ندي آرایش داده بودند آن موانع را پوشـش داده و
از آن دفاع مي کردند بنابراین هر قدر نیروهاي ما جلوتر مي رفتند شدت نبرد افزایش مـي
یافت و متاسفانه به علت ضعف آموزشهاي نظامي اینگونـه مسـائل تـاکتیکي بـراي اغلـب
رزمندگان ناشناخته بود به همین جهت به محض ایـن کـه از اولـین مـانع دشـمن عبـور
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مي کردند و عناصر سبک دشمن را نابود کرده یا عقـب میراندنـد تصـور مـي کردنـد خـط
دفاعي دشمن را شکسته و به نقطه پایاني مواضع دشمن رسیده اند  .این گونه جریانات را
با خوشحالي توأم با اغراق به رده هاي باالتر گزارش مي دادند  .متاسفانه در رده هاي باالتر
نیز غالباً سوءبرداشتهایي از جریان عملیات ایجاد ميگردید.
نکته حماسي که در بررسي گزارشات به چشم مي خورد ،ایـن اسـت کـه تقریبـاً در
تمام گزارشات ارسالي از رده هاي پایین به رده هاي باالتر ،محل دقیق حوادث و اتفاقات و
برخوردها به موانع یا مواضع دشمن هیچ وقت تعیین نمي شد  .فقط نام عارضه طبیعي یـا
مصنوعي مشاهده شده گزارش مي شد مثالً از کانال اول گذشتیم ،به میدان مین برخـورد
نمودیم ،از جاده عبور کردیم و غیره  .در صورتي که در هدایت نظامي ،آنچه که الزم است
فرمانده و ستادش اطالع کامالً دقیق از آن داشته باشـند ،محـل و موقعیـت دقیـق یگـان
خودي و هرگونه عامل دشمن است .در غیر این صورت فرماندهي و ستادش نمي توانند در
جریان حقیقي وضعیت یگان هاي خودي قـرار گیرنـد تـا بتواننـد بـراي هـدایت عملیـات
تصمیمات متناسب با وضعیت اتخاذ نمایند و دستور صادر نمایند  .مي توان گفت این نقص
یکي از بزرگترین نقایص یگان هاي ما در اغلب نبرد ها بود و بارها اتفاق مي افتاد .یگاني به
اشتباه موقعیت خود را در کیلومترها جلوتر از آن کـه بـود گـزارش مـي داد و فرمانـدهي
تصور مي کرد عملیات به نحو مطلوب در حال پیشرفت اسـت ،ولـي بعـد از مـدتي معلـوم
مي شد چنان پیشرفتي واقعیت نداشته است.تال شهاي طاقـت فرسـاي نیروهـاي حملـه ور
قرارگاه نجف در طول دومین ساعت حمله نیز در حوالي خط تمـاس اولیـه صـرف خنثـي
کردن موانع خط مقدم رده تامیني دشمن گردید .اغلب گزارش ها فقط حـاکي از آن بـود
که فالن یگان از کانال گذشته یا در حال گذشتن از آن مي باشد .چنان که در سـاعت 11
دقیقه نیمه شب ،فرماندهي قرارگاه نجف خالصه آخرین وضعیت را چنین اعالم کـرد کـه
یگان هاي نجف  1و  2از کانالها عبور و در نشیب کانالها با دشمن درگیر شده اند و دربـاره
نجف  4فقط گفت که وضع آن یگان خـوب اسـت ،بـدون ایـن کـه موقعیـت آن یگـان را
مشخص سازد اما جالب این که یک ربـع سـاعت بعـد و در سـاعت  0110دقیقـه ،همـین
قرارگاه در پیامي گفت ،نجف  1از کانال اول گذشته و بـه کانـال دوم نزدیـک شـده انـد و
مشغول پاکسازي آن مي باشند و اضافه نمود آتش دشمن به شدت در منطقه بین کانالهـا
اجرا ميگردد .و درباره موقعیت نجف 2هم اعالم شد که به هدف خـود رسـیده و مشـغول
پاکسازي مي باشد  .احتماال منظور خط حد پیشروي اولیه یـا خـط پیـروزي بـوده کـه در
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فاصله  3کیلومتري خط تماس قرار داشت و بعید به نظر مي رسد که این یگان ها توانسـته
باشند در مدت دو ساعت  3کیلومتري پیشروي کنند .در حالي که یگان همجـوار او هنـوز
در حوالي خط تماس با دشمن درگیر شده بود و  20دقیقه بعد از آن گزارش و در ساعت
 0130از قرارگاه نجف درخواست مي کرد آتشهاي پشـتیباني را بـه تپـه  112واقـع در 3
کیلومتري شمال خط پیروزي زیاد کند تا عکس العمل دشـمن از آن تپـه خنثـي گـردد و
عناصر نجف  2در شمال نجف  4بتوانند به پیشروي ادامه دهند.
حدود یک ساعت بعد و در ساعت  0210بعد نیمه شـب اطـالع رسـید ،هنـوز عناصـر
قرارگاه نجف  2به تپه  112مسلط نشده اند  .بررسي پیامهاي مبادله شده بـین قرارگـاه هـا
چنین نشان مي دهد که پیشروي عناصر قرارگاه نجـف نیـز ماننـد قرارگـاه کـربال در همـان
ساعات اولیه از دور افتاد و یا این که اصوال دوري نگرفته است .به نحوي که در  3ساعت اول
حمله که نیروهاي حمله ور تازه نفس تر بودند ،موفق بـه نفـوذ بـه عمـق منطقـه پدافنـدي
دشمن نشدند و در نزدیکي همان خط تماس اولیه با موانع دشمن کلنجار رفتند  .گزارشاتي
که ارسال ميشد غالباً تکراري و حاکي از تالش براي عبور از کانالها بود .چنـان کـه قرارگـاه
نجف در ساعت  2نیمه شب و آغاز چهارمین ساعت حمله گزارش داد ،عناصـر قرارگـاههـاي
نجف  1و  2در حوالي کانالهاي  1و  2دشمن مشغول خنثـي کـردن موانـع هسـتند  .ایـن
پیامها نشان ميدهد که از ساعت یک نیمه شب پیشروي یگانها عمالً متوقف گردیـده بـود.
در این زمان یگان هاي کربال نیز همین وضع را داشتند به نحوي که حتـي بـراي کمـک بـه
یگان کربال  1که در پهلوي شمالي قرارگاه نجف وارد عمل شده بود به قرارگاه نجـف دسـتور
داده شد که یک گردان از یگان شمالي خود را به کمک کربال  1اعزام کند.
با وجود مشکالت یاد شده نظر به این که عمق منطقه نبرد قرارگاه نجف تا اولین خـط
حد پیشروي  -خط پیروزي -نسبت به منطقه قرارگاه کربال کمتر و حـدود  3کیلـومتر بـود،
همان مقدار پیشروي عناصر این قرارگاه امیدوار کننده به نظر مي رسـید ،آن چنـان کـه در
حدود ساعت  0130فرماندهي قرارگاه نجف آخرین وضعیت را چنین اعالم کرد که از نجـف
یک گردانهاي بقیه اهلل  ،مسلم و حر به هدف خود رسیده اند و گردانهاي قدس و  123پیاده
تپه  141را تصرف کرده اند ،ولي عناصر این قرارگاه در سمت شـمال هنـوز بـه هـدف خـود
نرسیدهاند.اما در همین گزارش یادآوري شد که وضعیت یگانهاي نجف  2در مرکـز منطقـه
قرارگاه نجف چندان مطلوب نیست و یگانهاي تیپ  84پیاده نیاز به نیروهاي تقویتي دارند.
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چنین به نظر مي رسد که حملـه عناصـر قرارگـاه نجـف از سـاعت  0230بـه بعـد تـا
حدودي دور گرفت و اخبار امیدوار کننده اي بین قرارگاه ها مبادله گردیـد .بـر اسـاس ایـن
پیامها ،عناصر قرارگاه نجف توانستند تا ساعت  3نیمه شب موانع اولیه دشمن را بـه کلـي از
میان بردارند و به سمت اهدافي که در شمال غربي اولین خط حد پیشـروي بـود ،پیشـروي
نمایند .این هدفها تپه هاي مرتفع حوالي خط مرزي در منطقه بین پاسـگاه چـم هنـدي در
شمال و پاسگاه سمیده در جنوب بود .اما از ساعت  3نیمه شـب بـه بعـد میـزان مقاومـت و
عکس العمل دشمن شدیدتر شد و آتشهاي دشمن با حجم زیاد بر روي یگانهـاي حملـه ور
قرارگاه نجف روانه گردید و تلفات قابل مالحظه اي به آنـان وارد سـاخت  .در سـاعت 0310
نیمه شب فرماندهي قرارگاه نجف  4تصمیم گرفت یگانهاي تانک تیپ  36زرهي را کـه تـا
آن موقع در خط پدافندي اولیه بودند ،براي کمک به یگانهاي پیاده به جلو اعزام کنـد  .در
ساعت  0311اولین پیام که حاکي از به اسارت گرفتن تعدادي از افراد دشـمن بـود بوسـیله
نجف  4گزارش گردید .قرارگاه نجف وضعیت عمومي خود را چنین اعالم کـرد کـه وضـعیت
نجف  1خوب است ،نجف  2متوقف شده و بایستي از معبري که در منطقه نجف  1باز شـده
براي پیشروي استفاده کند و نجف  4نیز در حال احداث خاکریز در منطقه هدف ميباشـد .
بین ساعت  0311تا  4نیمه شب عناصر قرارگاه نجف تالش کردند حداقل هـدفهاي تعیـین
شده در شمال شرقي خـط پیـروزي را کـه اولـین مرحلـه عملیـات بـود تصـرف و از وجـود
نیروهاي دشمن پاکسازي نمایند  .براساس گزارشاتي که از خط مقدم منطقه نبرد مي رسید
یگانهاي قرارگاه نجف تا ساعت  4پس از موفقیت اولیه تالش ميکردند مواضعي در منـاطق
تصرف شده تهیه و موقعیت خود را تحکیم کنند .اما چنین به نظر مي رسد که آتش شـدید
دشمن به عوامل جهاد سازندگي براي به کار انداختن لودرها و بولدوزرها اجازه فعالیت نمـي
داد و این موضوع سبب نگراني یگانهایي که متوقف شده بودند گردیده بود.
با نزدیک شدن روشنایي روز ،طبق روش معمول نیروهـاي ایـران در اجـراي حملـه
شبانه  ،تالش اصلي یگان ها متوجه تحکیم موقعیت موجود و اتخاذ حالت پدافندي گردید.
در نتیجه کم کم حمله از دور افتاد و فقط محدود به تالش براي اشغال مواضع مناسب تـر
جهت پدافند شد .به نحوي که در ساعت  0434صبح قرارگاه نجف اعالم کرد که وضـعیت
نسبت به گزارشا ت قبلي تغییري نداشته است  .در ساعت  0441در پیام دیگر گفته شـد،
قرارگاه نجف  2نتوانسته تمام منطقه خود را پاکسازي کند .اما در سمت چپ آن یگان تپه
 112تصرف شده است .الزم به یادآوري است که این تپه تا اولین خط حد پیشروي حدود
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 3کیلومتر فاصله داشت .در این ساعت نجف  4به حوالي خـط پیـروزي رسـیده و پاسـگاه
پیچ انگیزه را تصرف کرده بود.
از ساعت  1صبح  22فروردین که هوا کامال روشن شد ،حمله یگانها به کلـي متوقـف
گردید و تالش براي تحکیم مواضع پدافندي تعجیلي به کار گرفته شد .اما همـان گونـه کـه
در باال اشاره گردید ،آتشهاي مستقیم و غیر مستقیم دشمن اجازه فعالیت به وسایل سـنگین
مهندسي را نمي داد .در حالي که تالش براي ایجاد تحکیم مواضع فقط با پشـتیباني وسـائل
مهندسي امکان پذیر بود .نمونه این وضع را در پیـامي کـه سـاعت  0130بـین دو فرمانـده
مبادله شده مشاهده مي کنیم ( برادر رستگار به برادر حاج همت گزارش نمود که لـودر هـا
را زده اند .لودر بدهید .برادر حاج همت گفت :هر طوري شده سنگر بکنید)
در ساعت  0109صبح روز  22فروردین قرارگاه خاتماالنبیاء (ص) با نگرش به وضعیت
قرارگاه کربال الزام عقب نشیني را به قرارگاه نجف اعالم نمود و اضافه کرد چنانچه یگانهـاي
آن قرارگاه نمي توانند در بین تپه  112و  143الحاق حاصل نمایند  -منظور ایـن اسـت کـه
پیوستگي خط تماس را برقرار کنند -عناصر قرارگاه نجف  4که بیشـتر از یگـانهـاي دیگـر
پیشروي نموده اند به عقب برگردانده شود .اما سرهنگ دژکـام از فرمانـدهي قرارگـاه نجـف
پاسخ داد که چنانچه یک ساعت دیگر عملیات ادامه یابد ،این قرارگاه ميتواند منطقه تصرف
کرده را تحکیم کند .با این وجود فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیا نگـران وضـعیت بـود .بـدین
جهت به فرماندهي قرارگاه نجف دستور داد یگان احتیاط خـود را بـا کسـب اجـازه قبلـي از
قرارگاه خاتماالنبیا وارد عمل سازد.
با توجه به وضعیت موجود و روشن شدن هوا ،فرماندهي قرارگاه نجف تـالش مـيکـرد
ارتفاعات سرکوب را در حوالي خط مرز تصرف و تحکیم کند تـا حـداقل قسـمتي از منطقـه
اشغالي ایران را در شرق خط مرز از وجود نیروهاي دشمن پاکسـازي نمایـد .امـا تـا سـاعت
 0111صبح هنوز موفق به تصرف تپه  143در نوار مرزي نشـده بـود  .ایـن موضـوع سـبب
نگراني قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) گردید .زیرا دشمن ميتوانست با اتکـا بـر آن تپـه آتشـهاي
پشتیباني خود را به مناطق کم ارتفاع تر شرقي روانـه و از پاتـک نیروهـاي عراقـي بـه نحـو
مطلوب پشتیباني نماید.
باالخره با تالش فوق العاده اي که عناصر قرارگاه نجف از ساعت  3صبح به بعد به کـار
گرفتند موفق گردیدند ،تپه هاي  142و  141و 143را تصرف نمایند و موقعیـت خـود را در
حوالي خط مرز از پاسگاه بجیله تا شمال سمیده تحکـیم و تثبیـت نماینـد  .در ایـن تـالش
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موفق شدند حدود  100نفر از افراد دشمن را نیز به اسارت بگیرنـد  .بـه طـور کلـي قبـل از
ساعت  8صبح وضعیت نیروهاي قرارگاه نجف در حوالي خط مرز تثبیت شد  .در کرانه غربي
رودخانه دویرج نیز منطقه تا امتداد خط پیروزي از وجود نیروهاي دشمن پاکسازي گردیـد .
بدین ترتیب حداقل  3کیلومتر دیگر از کرانه غرب رودخانه تا خط مرز در کنتـرل نیروهـاي
ایران قرار گرفت .اما عناصر قرارگاه نجف موفق نشدند از حوالي خـط مـرز بـه داخـل خـاك
عراق پیشروي نمایند ،لذا منطقه بین خط مرز تا خط پیروزي بوسیله نیروهاي ایران اشـغال
نگردیده بود  .در نتیجه مأموریت مرحله اول عملیات قرارگاه نجف به نتیجـه نهـایي نرسـید.
گرچه همان مقدار موفقیت به دست امده شایان اهمیت قابل مالحظهاي بود.
از جمله حوادث تأسف بار که در این مرحله از تالش فداکارانـه رزمنـدگان مـا رخ داد،
آن بود که در ساعت  0310قرارگاه نجف  4اطالع داد که یکـي از واحـدهاي آن قرارگـاه در
تالش براي پیشروي به سمت دشمن از میدان مین عبور کرده و در هنگام عبـور حـدود 40
نفر از افراد آن یگان شهید و  40نفر مجروح شده اند  .این امر نمونه اي از ایثـار و فـداکاري
رزمندگاني است که در میدان نبرد با اراده اي قاطع حتي قبول شهادت به نبـرد بـا دشـمن
مي پرداختند .بنابراین نتیجه نبرد هـر چـه بـوده باشـد ،نمـيتوانـد کـوچکترین ابهـامي در
فداکاري این رادمردان ایجاد نماید.
از ساعت  8روز  22فروردین به بعد عناصر قرارگاه نجف تالش کردنـد مواضـع پدافنـدي
خود را در همان نقاطي که رسیده بودند تحکیم کننـد و آمـاده بـراي خنثـي کـردن پاتکهـاي
احتمالي دشمن شوند .از ساعت  0830احتمال پاتک دشـمن در منطقـه بـه طـرف تپـه 143
احساس شد و باالخره در ساعت  0911پاتک دشمن به طرف تپه  143شروع شد و در سـاعت
 0930نیز یگانهاي دشمن به طرف تپه هاي  143و  141پیشروي کردنـد .بـا ازدیـاد حجـم
آتشهاي دشمن یگانهاي خودي از نظر پشتیباني تدارکاتي و راه هاي ارتباطي با مشکل مواجـه
و دچار کمبود نیروي انساني شدند به نحوي کـه گردانـي بـه نـام علـي اصـغر( )از عناصـر
قرارگاه نجف  4و یگاني دیگر از عناصر نجف  2در شرف عقبنشیني قرار گرفتنـد و در سـاعت
 1141اطالع رسید که بعضي از یگانهاي تیپ سیدالشهدا( )و گـردان علـي اصـغر( )کـه
جزو قرارگاه نجف  4بودند عقبنشیني را شروع کـرده انـد  .گـردان علـي اصـغر در تپـه 112
موضع گرفته و راه تدارکاتي نداشت و از این لحاظ دچار مشکالتي شـده بـود ،ضـمن ایـن کـه
تهدید جدي پاتک دشمن نیز در این منطقه بود .در ساعت  1111تانکهاي دشمن ،آن گـردان
را به طور جدي مورد حمله قرار دادند  .این پاتک سبب بروز اختالل در وضـعیت ایـن گـردان
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گردید ،ولي آن قرارگـاه تـالش کـرد بـا پشـتیبانیهاي مقـدور از سـقوط موضـع گـردان علـي
اصغر( )جلوگیري نماید .براساس گزارش قرارگاه نجف  4از سـاعت  1241رزم نزدیـک بـین
تانکهاي خودي و دشمن شروع گردید تا پاتک دشمن متوقف گردد ،ولـي گـردان علـي اصـغر
عالوه بر تهدید پاتک دشمن دچار کمبود شدید آب و سایر تدارکات گردیده بـود بـا توجـه بـه
این که در پایان فروردین هواي خوزستان گرم و درجه حرارت باالي  40درجه ميباشد مسئله
تشنگي و تدارك آب از مهمترین مسائل تدارکاتي مـيباشـد بـدین جهـت مشـکل بـي آبـي و
تشنگي افراد این گردان مشکل بزرگي بود و جزییات این امر را یکي از رزمندگان در خـاطرات
خود بیان کرده بود که حاکي از صحنه هاي دلخراش ایجاد شده بود.
در ساعت  1310گردان علي اصغر( )اطالع داد که اگر آب و غذا نرسـد همـه افـراد
شهید خواهند شد  .در این هنگام فرماندهان براي رفع مشکل تبـادل نظـر کردنـد و معلـوم
گردید سایر یگان هاي مستقر در خط مقدم منطقـه نبـرد دچـار همـین مشـکل بـي آبـي و
تشنگي هستند .متأسفانه در این دقایق سخت و بحراني که تشنگي و گرسنگي رزمندگان ما
را شکنجه مي داد  ،واحدهاي زرهي دشمن نیز به تالش خود براي نزدیـک شـدن بـه آنـان
افزوده بودند .بدین لحاظ در حدود ساعت  1330رزمندگان ما تحت فشـار دو نیـروي قـوي
یعني گرسنگي و تشنگي از یک طرف و فشار تانکهـاي دشـمن از طـرف دیگـر قـرار گرفتـه
بودند .با این وجود توانستند مواضع خود را تا پایان روز  22فروردین ماه نگهدارند و قرارگـاه
نجف نیز با تالش فوق العاده موفق گردید ،در حد مقدورات ،تدارکات آب به یگانها برسـاند.
با ایجاد تغییراتي در گسترش یگانهاي خودي منـاطق مـورد تهدیـد را تقویـت نمایـد و بـا
اجراي آتشهاي شدید توپخانه پاتکهاي دشمن را خنثي سازد .امـا بررسـي پیامهـاي مبادلـه
شده بین قرارگاه هاي اجرایي نشان ميدهد که هنوز مشکالت به کلي برطـرف نشـده بـود و
تهدید فشار شدید دشمن و احتمال شکسته شدن قدرت مقاومت نیروهاي خـودي بـه قـوت
خود باقي بود و فرماندهان موفق نشده بودند با الحاق یگانها در پهلوهاي یکدیگر یک خـط
پیوسته پدافندي درعرض جبهه نبرد برقرار کنند.
این وضعیت بعد از شروع تـاریکي روز  22فـروردین هنـوز ادامـه داشـت  .در سـاعت
 1921قرارگاه نجف 4اعالم کرد وضعیت گردان علـي اصـغر خیلـي بـد اسـت و نجـف  2در
ساعت  22گزارش داد ،هنوز موفق به الحاق جانبي بـا یگـان هـاي مجـاور نشـده اسـت  .در
ساعت  2220معلوم گردید گرداني که براي کمک به یگان مستقر در تپـه  143اعـزام شـده
بود ،اشتباها به تپه  143واقع در منطقه قرارگاه نجـف  1رفتـه اسـت .بـه هـر حـال عناصـر
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قرارگاه نجف توانستند تا پایان روز  22فروردین موقعیت خود را در حوالي خـط مـرز حفـظ
کنند ،گرچه دچار مشکالت سختي بودند.
ادامه عملیات والفجر  2در  16فروردین ماه
قرارگاه کربال

در شرح جریان نبرد روز  21و  22فروردین ماه در رابطه با عملیات قرارگاه کربال بیـان
گردید که یگان هاي این قرارگاه با تالش چند ساعته در شب  21و  22فروردین ابتدا موفـق
شدند از مواضع مقدم دشمن عبور کنند و چند صد متر در منطقـه گسـترش دشـمن نفـوذ
نمایند ،ولي عکس العمل شدید دشمن سریعاً آغاز و به عناصر قرارگاه کربال فرصت پیشـروي
داده نشد .لذا آن یگانها در بامداد روز  22فروردین ماه به مواضع اولیـه خـود عقـبنشـیني
کردند .در طول مدت زمان  22و همچنین  23فروردین ماه یگانهـاي قرارگـاه بـه تحکـیم
همان مواضع پدافندي در خط تماس قبل از عملیـات والفجـر  1پرداختنـد  .در ایـن مـدت
تجدید سازمان و تجدید تدارکات نمودند .بنابراین جبهه نبرد قرارگاه کربال در روزهاي  22و
 23فروردین چندان فعال نبود و میدان نبرد حالت معمولي پدافندي نیروهاي هـر دو طـرف
را داشت و حوادث مهمي رخ نداد.
قرارگاه نجف در  16فروردین

درباره نبرد یگان هـاي قرارگـاه نجـف گفتـیم کـه آخـرین وضـعیت در پایـان روز 22
فروردین چنین بود که این یگان ها با وجود فشـارهاي شـدید دشـمن و ایجـاد مشـکالت از
لحاظ تدارکات و تلفات و تخلیه شهدا و مجروحین توانستند تمام آن شدائد را تحمـل کننـد
و موقعیتي را که در مراحل اولیه عملیات والفجر  1در حوالي خط مرز به دست آورده بودنـد
حفظ نمایند .اما مشکل اساسي و همیشگي نیروهاي ما در اغلب نبرد ها آن بود کـه از آغـاز
هر نبرد تمام آن چه را که در توان داشتند وارد میدان نبرد ميکردند و هر مقـدار مـوقعیتي
را که در مراحل اولیه نبرد به دست مي آوردند ،همان مقـدار بـه حالـت موفقیـت نهـایي در
مي آمد .گاهي حتي نگهداري آن نیز مقدور نميشد .بدین جهت در پشت سر یگانهـاي مـا
اغلب نیروهاي احتیاط و تقویتي و حتي گاهي منابع تدارکاتي وجـود نداشـت .لـذا چنانچـه
نیروهاي حمله ور اولیه متوقف ميگردیدند ،امکان ادامه عملیـات و اسـتفاده از موفقیـت در
پشت سر آنها نبود و عملیات در همان مرحله به پایان مي رسید .یا این که بـدتر مـيشـد و
یگان ها با تحمل تلفات و خسارات سنگین به مواضع قبلـي خـود عقـبنشـیني مـيکردنـد.
چنانکه در آغاز همین نبرد براي قرارگاه کربال همین وضعیت پیش آمـد .امـا یـادآوري ایـن
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نکته حائز اهمیت است که این گونه حوادث جزو الینفک جنگ است و نباید چنـین تصـور
کرد که هر نیرویي در تمام حمالت خود پیروز ميشود .اگر چنین بود جنگهاي بزرگ بـیش
از چند هفته یا چند ماه ادامه نمي یافت .اما آنچه کـه در جنـگ حـائز اهمیـت فـوق العـاده
است ،ایجاد روحیه تهاجمي و میل به جنگ در افـراد رزمنـده بـه ویـژه فرمانـدهان هـدایت
کننده جنگ ميباشد  .تا هنگامي که این روحیه در ارتشي وجود داشـته باشـد ،آن ارتـش و
آن ملت ميتواند به پیروزي نهایي امیدوار باشد ،حتي اگر جنگ سالها به طول انجامـد .ولـي
اگر روحیه تهاجمي و میل به جنگ در یک ارتش تضعیف شد ،دیگر آن ارتش نميتوانـد بـه
هیچ وجه به پیروزي نظامي در جنگ امیدوار باشد ،فقط حداکثر کاري که مـيتوانـد انجـام
دهد حفظ مواضع پدافندي و جلوگیري از پیروزي نظامي طرف مقابل خواهد بـود .بنـابراین
مطالبي که ما در این مباحث درباره نبرد هاي مختلف بیان مي کنیم ،دلیل بر آن نیست کـه
در نبرد هاي آفندي ناموفق رزمندگان ما تالش بیهوده کرده اند ،بلکه در کل جریـان جنـگ
تمام تالشهاي آنان اعم از موفق یا ناموفق تأثیر مثبت فراواني داشـت کـه نتیجـه نهـایي آن
حفظ روحیه تهاجمي و میل به ادامه جنگ بود که بـا شـعار همیشـگي  -جنـگ جنـگ تـا
پیروزي -در تمام محافل سیاسي و نظامي ایران جلوه گر ميشد اما هدف ما از بیـان حقـایق
حوادث میدانهاي نبرد ،بررسي چگونگي جریان نبـرد از دیـدگاه نظـامي در محـدوده همـان
عملیات است تا بدین وسیله تاریخ نظامي حتي المقدور به همان وضعیتي که رخ داده اسـت
نگارش شود.
در روز  23فروردین نیز فشار دشمن به یگانهاي قرارگاه نجف ادامـه یافـت و متقـابالً
عناصر این قرارگاه تالش کردند ،بـا تحکـیم مواضـع پدافنـدي در منـاطق متصـرفي جدیـد
حداقل مرزهاي ایران را در آن قسمت از منطقه نبرد نگهدارند .در آن روز موفق به انجام این
مأموریت شدند .ضمن این که طبق بررسي پیامهاي مبادله شده یگـانهـاي دشـمن در ایـن
روز تالش قابل مالحظه اي براي عقب راندن نیروهاي ما از حوالي خـط مـرز از خـود نشـان
ندادند .در این باره یک تدبیر کلي از نیروهاي عراق در اغلب نبرد ها مشـاهده مـيگردیـد و
آن عبارت از این بود که اصوالً نیروهاي عراق هنگام آفند نیروهـاي ایـران در داخـل خـاك
ایران در صورتي که نميتوانستند پیشروي نیروهاي ایران را سد نمایند ،حساسـیت چنـداني
براي نگهداري مواضع از خود نشان نميدادند .ضمن این کـه بعـد از عقـبنشـیني عمـومي
نیروهاي عراق به خارج از خط مرز  ،مواضع اصلي پدافندي نیروهاي عراق عموماً در خارج از
مرز و در داخل خاك عراق بود  .در اغلب مناطقي از خاك ایران که هنوز نیروهاي عراقي در

 / 33نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

اشغال خود نگه داشته بودند ،فقط عناصر تامیني خود را در آن مسـتقر کـرده بودنـد .بـدین
جهت هنگامي که فشار تهاجمي نیروهاي ایران شدید ميشـد ،نیروهـاي تـامیني عـراق بـه
مواضع پدافندي اصلي در خاك عراق عقبنشیني ميکردند .البته استثنائاتي نیـز در بعضـي
نقاط وجود داشت که از جمله آن تپه هاي شرقي فکه در داخل خاك ایران بود.
با توجه به تدبیر کلي یـاد شـده ارتـش عـراق  ،هنگـامي کـه نیروهـاي ایـران حملـه
مي کردند و نیروهاي عراق را به خارج از خط مرز عقـب مـي راندنـد ،نیروهـاي عـراق بـراي
بازپس گرفتن مناطق از دست رفته در داخل خاك ایران تـالش چنـداني نمـيکردنـد .ولـي
چنانچه نیروهاي ایران داخل خاك عراق ميشدند ،عکسالعمل نیروهاي عـراق بـراي عقـب
راندن نیروهاي ایران فوق العاده شدید بود ،به نحوي که گاهي هفتهها تـالش مـيکردنـد بـا
اجراي پاتکهاي مداوم نیروهاي ایران را وادار به عقبنشیني سازند.
در عملیات والفجر  1نیز همان شرایط کلي پیش آمد و عناصر قرارگـاه کـربال کـه
در داخل خاك عراق پیشروي کرده بودند ،در مقابل عکس ا لعمل شدید نیروهـاي عـراق
قرار گرفتند و مجبور به عقب نشیني به مواضـع اولیـه حـود در حـوالي جـاده زبیـدات
شرهاني گردیدند .ولي در منطقه قرارگاه نجف نبرد هنوز از مرز عبـور نکـرده بـود ،لـذا
احتماالً براساس همان تدبیر کلي ارتش عراق  ،نیروهاي عراقي تالشي براي عقب راندن
نی روهاي ایران از منطقه چم هندي و شمال سمیده نکردند و وضعیت ایجاد شده در روز
 22فروردین ادامه یافت.
جریان عملیات والفجر  2در  11فروردین ماه

در روز  24فروردین ماه نیز نیروهاي هر دو طرف ایران و عراق در منطقه عملیـات
والفجر  1در حالت پدافند بودند  .چنانچه تالشها یي انجام مي گرفت عموماً براي تقویت
مواضع پدافندي بود  .در بررسي حوادث این روز نکته قابـل مالحظـه اي کـه حـاکي از
برخوردهاي شدید بین نیروهاي طرفین باشد به چشـم نمـي خـورد  .تنهـا پیـام حـائز
اهمیت در روز  23فروردین آن بود که برادر محسـن رضـایي فرمانـدهي کـل سـپاه در
ساعت  1221آن روز پیامي به تمام رزمندگان این منطقه فرستاد و از آنان خواسـت تـا
انجا که مي توانند پیشروي کنند  .چنین به نظر مي رسید که همین پیام اساس اجـراي
یک حمله دیگر بوسیله قرارگاه نجف گردید و قرارگـاه کـربال نیـز تکهـاي محـدودي را
طرح ریزي کرد .گرچه در مدارك در دسترس ،چگونگي نحوه ارجـاع مأموریـت و طـرح
ریزي براي ادامه عملیات آفندي درج نشـده بـود .ولـي بررسـي مـدارك موجـود نشـان
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مي دهد که فرماندهان قرارگاه هاي کربال و نجف تصـمیم گرفتنـد از سـاعت  23روز 24
فروردین تالش دیگري را جهت پیشروي به سمت هدفهاي تعیین شده در همـان طـرح
اولی ه عملیات والفجر  1اجرا نمایند.
براساس این مأموریت به یگانهاي قرارگاه کربال دسـتور داده شـد هـر یگـان در منطقـه
عملیاتي خود تک محدودي را که قبالً طرح ریـزي شـده بـود ،از سـاعت  23اجـرا نمایـد .امـا
پیامهاي مبادله شده بین قرارگاههاي کربال نشان ميدهد که عملیات یگانهاي ایـن قرارگـاه
فقط بصورت اعزام گشتي رزمي انجام شده و تمام گشتي هاي اعزام شده بوسیله یگانهـا در
ساعات اول روز  21فروردین و قبل از ساعت  2نیمه شـب بـه محـل قبلـي خـود مراجعـت
کردندو گزارش مهمي که حاکي از نتایج مثبت یا منفي عملیات گشتي ها باشد ،در مـدارك
موجود ثبت نگردیده است  .در ساعت  2نیمه شب قرارگاه خاتماالنبیا چگـونگي وضـعیت را
از قرارگاه کربال سوال کرد ،پاسخ داده شد که وضعیت خوب است و تمام گشتي هاي اعزامي
به یگان خود مراجعت کرده اند .فقط گشتي اعزامي از یگان کربال  1هنوز برنگشته است کـه
تا ساعت  0330آنها نیز برگشتند  .این فعالیت قرارگاه کربال خاتمه یافت .اما چنین بـه نظـر
مي رسد که قرارگاه نجف تصمیم گرفته بود یکبار دیگر براي تصرف تمام منطقه تعیین شده
در مأموریت اولیه عملیات والفجر  1که همان تصرف ارتفاعات حمرین تا خـط پیـروزي بـود
تالش کند .براي این منظور در روز  24فروردین تالش کرد یگانها را براي حملـه در همـان
شب آماده سازد.
در ساعت  2331روز  24فروردین یگانهاي قرارگاه نجـف آمـاده بـراي شـروع حملـه
مجدد شدند و  10دقیقه بعد نبرد آغاز گردیدو قسمتي از یگانهـاي قرارگـاه شـامل عناصـر
نجف  2و  3به سمت نیروهاي دشمن پیشروي نمودند  .عناصـر نجـف  1و  4بـه پدافنـد در
منطقه مربوطه در شمال و جنوب منطقه قرارگاه نجف ادامه دادند .عناصـر قرارگـاه نجـف 2
شامل لشکر  26محمد رسول اهلل و تیپ  84پیاده و نجف  3شامل لشکر  1نصـر و تیـپ 18
پیاده ذوالفقار بود  .نجف  3در مرحله اول نبرد در احتیاط بود .بنابراین تـا آغـاز مرحلـه دوم
تازه نفس باقي مانده بود.
در این مرحله از عملیات ،نجف  3در شمال منطقه عملیات قرارگاه نجف از قرارگاه
نجف  1عبور از خط نموده و نجف  2در همان منطقه قبلـي یعنـي در مرکـز ،اقـدام بـه
پیشروي نموده بودند.
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پیشروي یگان هاي قرارگاه نجف تا ساعت  0130بعد از نیمـه شـب  21فـروردین بـه
کندي انجام گرفت ،ولي موفقیت آمیز بود  .عناصر نجف 2و  3توانستند ارتفاعاتي را در غرب
خط تماس به تصرف درآورند .این تالش تا ساعت  0330نیز به طور نسبي نتیجه بخش بود
و تپه  131که بلندترین قله در این منطقه بود ،به تصرف یگانهاي خودي درآمـد  .فرمانـده
گردان خیبر جمعي قرارگاه نجف  2وضعیت را عالي توصیف کرد .اما چنین به نظر مي رسـد
که از ساعت  0330به بعد حمله نیروهـاي حملـه ور از دور افتـاد و پیامهـاي مبادلـه شـده
هیجانات مثبت خود را از دست داد.
در ساعت  0341نجف  3متوقف شد .بدین جهت فرمانده قرارگاه نجف علـت را سـوال
نمود .پاسخ داده شد .قسمت شـمال در حـال پیشـروي هسـتند  1دقیقـه بعـد سـرهنگ 2
رحماني به فرمانده تیـپ  18پیـاده اطـالع داد کـه یگـانهـا قـادر بـه پیشـروي نیسـتند و
نمي توانند به هدفهاي تعیین شده برسند .اجـازه خواسـت کـه عقـبنشـیني نماینـد ،ولـي
سرهنگ علیار ي فرمانده تیپ موافقت نکرد و دستور داد به هر طریق ممکـن بایـد هـدف را
تصرف نمایند .اما دقایقي بعد وضعیت به دقت بررسـي گردیـد و معلـوم شـد کـه پیشـرفت
عملیات به آن گونه که در ساعات قبل گزارش گردیده بود موفقیت آمیز نبـوده و هنـوز تپـه
 131به تصرف نیروهاي خودي درنیامده بـود  .وضـعیت نیروهـاي خـودي چنـدان مطلـوب
نبوده ،بدین جهت فرماندهان تالش مي کردند افراد واحدهاي خود را جمع کنند و به مواضع
قبلي عقبنشیني نمایند.
در ساعت  0411صبح روز  21فروردین مشخص شد که وضـعیت یگـانهـاي نجـف
بحراني است و بعضي از فرماندهان تالش مي کنند یگان خود را عقب بکشنند.بدین جهت
در ساعت  0421دستور داده شد که فرماندهان یگان ها وضعیت موجود را بررسي کننـد .
حداقل عملیات خود را هماهنگ سازند .بـه ایـن ترتیـب چنانچـه صـالح اسـت در همـان
مناطق موجود پدافند شود و همه در آن مناطق بـاقي بماننـد .و اگـر ادامـه توقـف میسـر
نیست همه یگان ها به عقب برگردند .اما قبل از این که این دستور به مرحله اجـرا درآیـد
اختالل و بي نظمي کامل در سازمان و آرایش یگان ها ایجاد شد و شهید شدن تعـدادي از
فرماندهان وضع را وخیم تر کرد .لذا بعضي از یگان ها بدون دستور شروع به عقـب نشـیني
کردند  .در این باره سرهنگ علیاري فرمانده تیپ  18پیـاده وضـعیت را در سـاعت 0431
چنین اعالم کرد :اغلب فرماندهان از بین رفتـه انـد  ،افـراد خـود بـه خـود عقـب نشـیني
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مي کنند و چون تعداد تلفات زیاد است صالح است که مراجعت نمایند و برادر قرباني هم
همین پیشنهاد را نموده است.
وضعیت یگانهاي خودي هر لحظه بحراني ميشـد و گزارشـات ناراحـت کننـده اي از
یگانها مي رسید .تا این که در ساعت  0441برادر قرباني فرمانده قرارگاه نجف  3به قرارگاه
نجف پیشنهاد کرد همه یگانها به عقب برگردند .اختالل و بي نظمي در یگـانهـاي خـودي
لحظه به لحظه بدتر ميشـد  .بـاالخره الزامـا در سـاعت 0101روز  21فـروردین فرمانـدهي
قرارگاه نجف تصمیم گرفت با پیشنهاد فرمانده لشکر  1نصر-برادر قربـاني -و فرمانـده تیـپ
 - 18سرهنگ علیاري -موافقت کند و دستور داده شـد ،عناصـر قرارگـاه نجـف  3بـه عقـب
برگردند اما یگانهاي قرارگاه نجف  2هنوز به تالش خود براي تصرف هدفهاي تعیـین شـده
ادامه ميدادند.گرچه انها نیز تا ساعت  3صبح روز  21فروردین موفق به تصرف تپـه  143در
نزدیکي خط تماس نشده بودند.
بر مبناي اجازه عقبنشیني ،عناصر قرارگاه نجـف  3تـا سـاعت  0320بـه شـرق خـط
پدافندي عقبنشیني کردند .اما عناصر قرارگاه نجـف  2هنـوز در منطقـه نبـرد بـا دشـمن
درگیري سختي داشتندو حمله آنها نیز متوقـف شـده بـود و تلفـات شـدیدي بـه آنهـا وارد
ميگردید .از ساعت  0840در وضعیت یگانهـاي نجـف  2اخـتالل ایجـاد شـد دیگـر افـراد
توانایي پیشروي نداشتند و توقف نیز سبب تلفات سنگین ميگردید چنانکه فرمانـده گـردان
خیبر در ساعت  0816گزارش داد ،اکثر افراد شهید یا زخمـيشـده انـد  .در سـاعت 0931
عقب نشیني نامنظم عناصر قرارگاه نجف  2نیز شـروع شـد .امـا بـرادر محسـن رضـایي بـه
فرماندهان قرارگاه نجف دستور داد به هیچ وجه به یگانها اجازه عقبنشیني ندهنـد ،حتـي
اگر شهید شوند .برادر حاج همت فرمانده قرارگاه نجف همین دستور را به یگانها ابالغ کـرد
و گفت حتي گردان خیبر نیز حق عقبنشیني ندارد .اما چنین به نظر مي رسد که وضعیت
خیلي وخیم تر از آن بود که این گونه دستورات بتواند جلوي عقـبنشـیني افـراد را بگیـرد
چنانکه فرمانده نجف  2در ساعت  1011گفت ،وضعیت شبکه ارتباطي به قدري شلوغ است
که هیچ چیز معلوم نیسـت  .در ایـن شـرایط بحرانـي وضـعیت یگـانهـایي کـه در مواضـع
پدافندي قبلي بودند ،نسبتاً خوب بود و آنها ميتوانستند حداقل از آن مواضع دفاع کننـد .از
ایــن جهــت نگرانــي مهمــي در میــان نبــود .در ســاعت  1100گــردان میــثم لشــکر
محمد رسول اهلل (ص) اطالع داد بوسیله دشمن عقب رانـده شـده اسـت و فرمانـده قرارگـاه
نجف گفت تا آنجا که مي توانید مقاومت کنیـد  .در همـین موقـع پاتـک شـدید دشـمن بـه
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تپه هاي  143و  141در منطقه نجف  2به اجرا درآمد و عـالوه بـر آن نیروهـاي دشـمن از
سمت جنوب غربي و از حوالي پاسگاه مرزي سمیده به طرف شمال شرقي پاتک کردنـد کـه
بوسیله قرارگاه نجف  4خنثي گردید.
در ساعت  1120پاتک دشمن به تپه هاي  143و  141و  131شدیدتر شد ،ولي نبـرد
بي امان رزمندگان ما با نیروهاي دشمن همچنان به شدت ادامه یافت  .رزمندگان ما با ایثـار
به مقاومت در مناطق تصرف شده ادامه دادنـد .ضـمن ایـن کـه حجـم آتشـهاي پشـتیباني
توپخانه زیادتر شد تا از یگان هاي رزمي حمایت نمایـد در ادامـه ایـن تـالش ،گـردان میـثم
گزارش داد که تپه  143را که از دست داده بودند دوباره از دشـمن بـازپس گرفتـه اسـت .از
قرارگاه نجف  2درخواست کرد براي نگهداري آن نیروي تقویتي اعزام نماید.
همزمان با مقاومت رزمندگان ما ،نیروهاي دشمن نیز بـه تـالش خـود مـي افزودنـد و
سعي مي کردند به هر قیمتي شده نیروهاي ما را از تپه هاي حوالي خط مـرز عقـب براننـد.
بدین جهت فشار دشمن از ساعت  12ظهر به بعد شدیدتر شـد .نیروهـاي زرهـي و مکـانیزه
دشمن با پشتیباني هوایي و بالگردها و توپخانه به سمت نیروهاي ایران هجوم آوردند  .طبق
گزارش فرمانده قرارگاه نجف  2در ساعت  1418نبرد نزدیک و جنگ تـن بـه تـن نیروهـاي
خودي و دشمن آغاز گردید .فرمانده قرارگاه نجف تالش کرد یگان هاي خـودي را بـه ادامـه
مقاومت تشویق نماید .ولي بنابه اظهار فرمانده گردان میثم دیگرکار از کار گذشته بود.
در ساعت  1121ستوان آخوندیان مسئول رکـن  2گـردان  182در قرارگـاه نجـف 2
حضور یافت و اعالم کرد اکثر افراد خودي شهید و مجروح شـده انـد و گـردان  182کـه بـا
گردان مالک اشتر سپاه ادغام شده بود عقبنشیني کرده اند .در ساعت  1310گردان قـدس
نجف  3عقب نشیني کرد و فرمانده تیپ  18ذواالفقار به گردان  2آن تیپ دستور داد موضع
تخلیه شده به وسیله گردان قدس را اشغال کند .در ساعت  1800نیز اطالع حاصل شد کـه
تپه  143نیز از نیروهاي خودي تخلیه شده است .بدین ترتیب با تمام تالشي که فرمانـدهي
قرارگاه نجف به کار برد تا به وضـعیت موجـود در میـدان نبـرد سـر و سـاماني بدهـد ،ولـي
وضعیت نیروهاي خودي بحراني تر از آن بود که ایـن گونـه تالشـها بتوانـد از عقـبنشـیني
یگان هاي خودي از خط مقدم جلوگیري نماید .با این وجود قسـمتي از یگـانهـاي قرارگـاه
نجف در روز  21فروردین نیز از مواضع تصرف شده دفاع کردند .با شروع تاریکي شب ،فشـار
دشمن نیز موقتاً تخفیف پیدا کرد و میدان نبرد آغشته به خون شـهداي مـیهن اسـالمي در
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آرامش نسبي فرو رفت .اما وضعیت میدان نبرد نشان مي داد که این آرامـش چنـدان پایـدار
نخواهد بود و روز بعد حوادث خونین تري به وقوع خواهد پیوست.
در آغاز روشنایي روز  23فروردین نیروهاي دشمن ،پاتکهاي سنگین خود را بـار دیگـر
آغاز کردند .در ساعت  0130صبح قرارگاه نجف اطالع داد ،نیروهاي دشـمن از منطقـه بـین
عناصر نجف  2و  3به تپه هاي  143و  143پاتک کرده اند ،ولي پاتـک دشـمن بـا مقاومـت
دلیرانه رزمندگان ما خنثي گردید  ،تالش دشمن متوقف نشد و در ساعت  0620بـار دیگـر
یگان هاي دشمن از سمت جنوب شرقي و در منطقه قرارگاه نجف  4در حوالي پاسـگاه پـیچ
انگیزه شروع به پیشروي به سمت مواضع نیروهاي ما کردنـد کـه بـا مقاومـت نیروهـاي مـا
مواجه شده و متوقف گردیدند.
پاتکهاي دشمن به تناوب در ساعتهاي مختلف و در مناطق مختلف میدان نبرد به اجرا
درآمـد  .تــالش اصــلي دشــمن بـازپس گــرفتن تپــه هــاي 143 ، 141 ، 143و  131یعنــي
بلندترین نقاط ارتفاعات مرزي حمرین در شمال فکه بود  .طبق اطالعاتي که از شبکه هـاي
اطالعاتي پست شنود از نیروهاي دشمن مي رسید ،به نیروهاي دشمن فشار وارد ميشـد تـا
حداقل ارتفاعات یاد شده را از نیروهاي ایران بازپس بگیرند  .بـر مبنـاي اطالعـات ،وضـعیت
بعضي از نیروهاي دشمن که به یگانهاي ایرانـي نزدیـک شـده بودندچنـدان خـوب نبـود و
نیروهاي ایران با اجراي آتشهاي مستقیم ضد تانک تعدادي از خودروهـاي زرهـي دشـمن را
منهدم کرده بودند  .این وضعیت سبب تضعیف روحیه بعضي از افراد یگانهاي دشمن شـده
بود ،به نحوي که افراد یک واحد با کد  33بدون دستور عقبنشیني کرده بودنـد و فرمانـده
رده باالتر گفته بود که چنانچه به مواضع جلوتر برنگردند در همان محل اعدام خواهند شد.
طبق اطالعات رسیده از شبکه شنود در ساعت  1200تیپ زرهـي ابـن الولیـد  -تیـپ
 12لشکر  3زرهي عراق  -براي تقویت یگانهاي عراقي در شمال فکه وارد این منطقه شـد .
در ساعت  1321گردان  33زرهي عراق گزارش داد سوخت تانکها تمام شد و نیروهاي پیاده
در سنگرها متوقف گردیده اندو حاضر به ادامه پیشروي نمي باشند .فرمانده رده باالتر پاسـخ
داد هرکس اجراي دستور نکرد همان جا اعدام کنید  .در صورتي که اطالعات به دست امـده
از پستهاي شنود دقت و صحت کافي داشته باشند وضعیت نیروهاي پاتک کننـده دشـمن از
ساعت  12به بعد به وخامت گرایید .تانکهاي دشمن آسیب سختي از تیرانـدازي ضـد تانـک
نیروهاي ایران دیدند و تیپ  11زرهي عراق در اجراي مأموریـت خـود مـوفقیتي بـه دسـت
نیاورد و مجبور به عقب نشیني به مواضع عقب تر گردید .ولـي رده بـاالي فرمانـدهي عـراق

 / 62نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

دستور داد دو یگان کماندوئي بسیار قوي به منطقه فعال نبـرد حرکـت کننـد .احتمـاال ایـن
یگانها در ساعت  1241به خط مقدم منطقه نبـرد رسـیدند و رزم پیـاده نظـام را بـر علیـه
نیروهاي ایران آغاز نمودند و یگان هاي تیپ ابن الولید نیز وارد منطقـه شـده و بـا نیروهـاي
ایران درگیر گشتند.
متأسفانه در مدارك در دسترس جریان وقایع و وضعیت نیروهـاي خـودي در عملیـات
روز  23فروردین ثبت نگردیده است .فقط اخبار دریافـت شـده از دشـمن بوسـیله پسـتهاي
شنود نیروهاي خودي درج شده بود .نتیجه کلي این اطالعات آن است که در تمام مدت روز
 23فروردین ماه نیروهاي عراق تالش کردند با وارد کردن یگان هـاي تقـویتي و تـازه نفـس
فشار خود را به نیروهاي ایران و عقب راندن آنها از تپه هاي بلند شمال فکه ادامه دهنـد .در
ساعت  1341فرماندهي عراقي شمال فکه گزارش داد کـه وضـعیت نیروهـاي عناصـر عـالي
است .گردان تانک آندلس در حال پیشـروي اسـت و اولـین خـاکریز نیروهـاي ایـران در آن
منطقه به تصرف نیروهاي عراقي درآمد .دقایقي بعد فرمانـده تیـپ ابـن الولیـد گـزارش داد
هدفهاي تعیین شده را تصرف کرده است .در بقیـه سـاعات بعـد از ظهـر آن روز بـه تـدریج
نیروهاي عراقي انجام مأموریت خود را به رده هاي باالتر اعـالم کردنـد کـه حـاکي از عقـب
راندن نیروهاي ایران به خط تماس اولیه بود .در ساعت  1320پست شـنود سـتاد مشـترك
ایران مستقر در منطقه فکه ،پیام درود صدام حسین بـه فرمانـدهان یگـانهـاي عراقـي وارد
عمل شده در آن منطقه را دریافت کرد که نکات مهم آن به شرح زیر بود:
واحدهاي عراق که متشکل از تیپ  108پیاده و  11زرهي بودند موفق شدند ،قسـمت
عظیمي از هدفهاي خود را تصرف نمایند و تعدادي از نیروهاي ایران را محاصـره کننـد و در
پایان اظهار امیدواري کرده بود که قبل از شروع تاریکي نیروهاي عراق بتواننـد منطقـه را از
وجود نیروهاي ایران پاکسازي نمایند.
با ابالغ پیام صدام حسین ،واحـدهاي حملـه ور عـراق تـالش کردنـد در مـدت زمـان
باقیمانده از روشنایي روز  23فروردین نقاط مناسبتري را براي پدافند اشـغال کننـد کـه تـا
حدودي هم موفق گردیدند .از حدود ساعت  1800اقـدامات پدافنـدي و تحکـیم مواضـع را
شروع نمودند ،البته در بعضي از پستهاي شنود نیروهاي ایران ،اطالعـاتي حـاکي از وخامـت
بعضي از واحدهاي عراقي دریافت مي شد کـه در نتیجـه نهـایي عملیـات تـاثیري نداشـت و
باالخره تاریکي شب فرا رسید و مانند همیشه سپاه تاریکي بر نیروهاي هـر دو طـرف چیـره
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شد و آنها را مجبور به ترك مخاصمه کرد .لذا آرامش نسـبي در میـدان نبـرد برقـرار شـد و
نیروهاي ایران در خط تماس اولیه به پدافند پرداختند.
در مدارك در دسترس و مدارك دیگـري دربـاره چگـونگي ادامـه عملیـات والفجـر 1
مطالبي درج نشده بود  .تنها مدارك براي ادامه ایـن عملیـات آن بـود کـه در  29فـروردین
دستور کتبي پدافندي براي قسمتي از منطقه عملیات والفجر  1به وسیله قرارگـاه قـائم(عج)
تهیه و منتشر گردید .متن این دستور نشان ميدهد که از  26فروردین ماه عملیاتوالفجر 1
به کلي متوقف گردید .نیروهاي ایران قدرت آفندي خود را از دست دادند و نیروهـاي عـراق
نیز نتوانستند به پاتکهاي خود ادامه دهند .در نتیجـه عملیـات در همـان منطقـهاي کـه در
پایان روز  23فروردین جریان داشت ،خاتمه یافته و نیروهـاي هـر دو طـرف حالـت پدافنـد
گرفتند و به تحکیم مواضع پدافندي پرداختند  .به این طریـق عملیـات والفجـر  1نیروهـاي
ایران که به منظور پاکسازي تمام ارتفاعات حمرین در منطقه مرزي بین موسـیان در شـمال
و فکه در جنوب و ادامه آن ارتفاعات در خاك عراق به مرحله اجرا درآمده بود ،بدون وصـول
به هدفهاي خود پایان یافت .با پایان گرفتن عملیات والفجر  1طبق روش معمـول نیروهـاي
مسلح ایران ،مسئولیت پدافند از منطقه ،به یگانهاي ارتش محـول شـد و یگـانهـاي سـپاه
پاسداران از مأموریت در منطقه غرب دزفول و شوش رها شدند تا در عملیاتهـاي آفنـدي در
صحنه هاي دیگر شرکت نمایند.
دستور عملیاتي پدافنـدي قرارگـاه قـائم(عج) کـه بـه نـام دسـتور عملیـاتي شـماره 3
پدافندي در  29فروردین  1332براي پدافند از منطقه غرب دزفول و شوش  -غرب رودخانه
دویرج و شرق فکه -منتشر گردیده بیانگر آخرین وضعیت گسترش پدافندي نیروهاي ایـران
در منطقه نبرد مورد بحث ميباشد .لذا خالصه آن دستور را بیان مي کنیم.
سازمان رزمي

تیپ  84پیاده با  3گردان پیاده و یک گردان تانک  ،یـک گروهـان سـوار زرهـي یـک
گردان توپخانه  101میلیمتري و یگانهاي پشتیباني رزمي و خدمات رزمي تیپ .
تیپ  18پیاده ذوالفقار شامل  1گردان پیاده  ،یک گـردان توپخانـه  101میلیمتـري و
یگانهاي پشتیباني رزمي و خدمات رزمي تیپ .
تیپ  11پیاده هوابرد شامل  1گردان پیـاده ،یـک گـردان توپخانـه  101میلیمتـري و
یگانهاي پشتیباني رزمي و خدمات رزمي تیپ .
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تیپ  36زرهي شامل  2گردان تانک  ،یک گروهان مکانیزه یک گروهـان سـوار زرهـي
یک گردان توپخانه  111میلیمتري.
توپخانه قرارگاه قائم(عج) شامل یک گردان کاتیوشا  3 ،آتشبار  130میلیمتري و یـک
آتشبار  203میلیمتري
در مــاده یــک ،وضــعیت یگــان هــاي خــودي چنــین بیــان شــده بــود کــه قرارگــاه
خاتم االنبیاء(ص) از رودخانه چنگوله در شمال تا دهانه فاو در جنوب پدافنـد مـيکنـد و
آماده براي اجراي عملیات آفندي مي گردد .قرارگـاه عملیـاتيکـربال  -شـامل لشـکر ، 21
یگان هاي ژاندارمري  -منطقه در شمال قرارگاه قائم(عج) از رودخانـه چنگولـه تـا پاسـگاه
بجلیه و لشکر  13زرهي در جنوب قرارگاه قائم(عج) از نهر شاخه دویـرج -در شـرق معبـر
سمیده -تا رودخانه کرخه در حوالي بستان پدافند مي نمایند .در ماده ،2مأموریت قرارگـاه
عملیاتي قائم(عج) چنین بیان شده بود که از ساعت  3روز  31فروردین  1332در منطقـه
مربوطه از نهر شاخه تا بجیله گسترش پدافندي اتخاذ ميکنـد و آمـاده مـي شـود بنـا بـه
دستور در منطقه واگذاري تک نماید.
با توجه به این که  4تیپ مستقل ،توان رزمي این قرارگاه را تشکیل مـيدادنـد ،تـدبیر
پدافندي فرماندهي قرارگاه قائم آن بود که  4تیپ را در خـط پدافنـدي گسـترش دهـد .بـه
ترتیب تیپهاي  18ذوالفقار 11 ،هوابرد 36 ،زرهي و  84پیاده را از شمال به جنوب در خط
مقدم پدافندي مستقر نماید  .بر مبناي همین تـدبیر مأموریـت پدافنـدي تیـپ هـا تعیـین
گردیده بود و مانند اغلب موارد  ،یگاني براي احتیاط پیش بیني نشده بود.
مفاد طرح قرارگاه قائم(عج) نشان ميدهد که بعد از پایان عملیات والفجر  1هیچ گونـه
تغییري در خط تماس قبل از آغاز نبرد بین نیروهاي خـودي و دشـمن ایجـاد نشـده بـود و
کلیه عناصر یگانهاي حمله ور در آن عملیات شامل عناصر قرارگاه کربال و نجـف بـه همـان
خط تماس اولیه مراجعت کرده بودند .در نتیجه در عملیات والفجر  1هیچ مـوفقیتي از نظـر
بیرون راندن نیروهاي اشغالگر عراق نصیب نیروهاي ایران نشـده بـود  .در پایـان ایـن نبـرد
وضعیت و منطقه گسترش پدافندي نیروهاي ایران به همان حالتي برگشته بـود کـه قبـل از
آغاز آن نبرد وجود داشت .بدین ترتیب عملیات والفجر  1از لحاظ هدفهاي تصرف زمـین بـه
هیچ نتیجه اي نرسیده بود  .از لحاظ انهدام نیرو نیز به احتمال زیاد تلفـات نیروهـاي ایـران
بیش از تلفات دشمن بود  .تنها نتیجه اي که از این عملیات به دست مي آمد نتیجـه روانـي
آن بود که به فرماندهان و افراد ارتش عـراق نشـان مـي داد ،نیروهـاي ایـران و ملـت ایـران
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آمادگي آن را دارند  ،به هر قیمتي که باشد نبرد را ادامه دهند تا حقوق حقه ملـت ایـران را
از آتش افروزان این جنگ تحمیلي بازستانند.
با توجه به نتایج حاصله از نبرد مـورد بحـث خـط تمـاس نیروهـاي ایـران و عـراق در
منطقه عملیاتي غرب دزفول و شوش به همان نحوي باقي ماند که قبل از آن بـود و در ایـن
خط تماس در قسمت شمال منطقه نیروهاي ایران داخـل خـاك عـراق بودنـد و قسـمتي از
سرزمین عراق را در شمال جاده زبیـدات شـرهاني  -جنـوب غربـي موسـیان ودهلـران  -در
تصرف خود داشتند .اما در قسمت جنوبي منطقه و حوالي فکـه هنـوز قسـمتي از سـرزمین
ایران در اشغال نیروهاي متجاوز عراق باقي ماند  .همین امر سبب نبرد هاي دیگري در ایـن
منطقه شد که در بخشهاي آینده به شرح آن خواهیم پرداخت.
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یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در عملیات والفجر 2در فروردین 2631
سرهنگ دوم بهزاد مقدم باقري افسر عملیات تیپ  1لشكر 77

در عملیات والفجر  ،1من معاون فرمانده تیپ و افسر عملیات بودم  .عملیات با یـک
دامنه بسیار وسیع از سه راهي زبیدات تا غرب چـم سـري آغـاز شـد  .در آن تعـدادي از
یگانهاي ارتش و سپاه شرکت داشتند و بـه صـورت تلفیقـي بـا هـم عمـل مـيکردنـد.
هدفهایي که براي این عملیات انتخاب شده بودند هدفهاي بسـیار مناسـب بودنـد .نحـوه
ادغام یگانهاي ارتش و سپاه به این طریق بود که یک تیپ ارتشي با یک لشـکر سـپاهي
ادغام شده بود  .به همین نسبت گردان با تیپ و گروهان با گردان ادغام ميشـد  .بـه ازاء
اعزام هر گروهان ارتشي به گردان سپاهي یک گروهـان سـپاهي بـه گـردان ارتشـي داده
ميشد .درباره علت انتخاب این منطقه براي عملیات باید بگویم حتي قبل از طـرحریـزي
عملیات والفجر مقدماتي این منطقه مورد نظر بوده و تقدم عملیات در منطقه جنـوب بـه
منطقه غرب فکه داده شده بود .بـه هـر حـال بعـد از اجـراي عملیـات والفجـر مقـدماتي
بالفاصله برآورد وضعیت و طرح ریزي و امادگي بـراي عملیـات والفجـر  1شـروع گردیـد.
قبل از شروع این عملیات لشکر  66پیاده در منطقه اهواز خرمشهر و حوالي پاسـگاه زیـد
عراق گسترش پدافندي داشت  .در زمان طرح ریزي عملیات والفجـر یـک بـه لشـکر 66
دستور داده شد تیپ  2پیاده را به منطقه فکه اعزام کند .بنابراین من به همراه ایـن تیـپ
به منطقه فکه آمدم و در عملیات والفجر  1شرکت کردم.
در این نبرد عملیات تیپ  2لشکر  66پیاده کامال موفقیت آمیز بود و بـا کمتـرین
تلفات به هدف خود رسید  .درباره هدفهاي این نبرد دو هدف کلي وجود داشت  ،هدف
اول ایجاد وحشت و اضطراب در نیروهاي دشمن بود که نیروهاي ما به طـور کامـل بـه
آن هدف رسیدند و هدف دوم هدفهاي تاکتیکي بود که باید تصرف ميشـد و نیروهـاي
ما از  3محور عمومي به آن هدفها حمله کردند  .این هدفها در عمق  3تا  6کیلـومتري
داخل خاك عراق بودند و طرح این بود که بعد از تصرف آنها برحسب ایجـاب وضـعیت
حمله به طرف عمق خاك عراق ادامه یابد .در مرحله اول تیپ ما به سادگي به منطقـه
هدف رسید و حتي تا محل پاسگاه فرماندهي دشمن پیشروي کرد  .طبـق طـرح قـرار
بود یک حرکت عرضي نیز بکند که آن را نیز انجام داد.
در پاسخ سوال علت عدم موفقیت نهایي این عملیات نامبرده اظهار داشت که مـن
نمي توانم به طور کلي بگویم عدم موفقیت وجود داشت .البته صرفاً اگـر هـدف تصـرف
زمین مورد نظر بوده باشد ،مي توان گفت موفقیت چشمگیري نبود .ولي چـون اهـداف
دیگري مورد نظر بوده آن اهداف تا حدودي حاصل شد .ضمنا از نظر تیپ  2لشکر 66
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این تیپ به هدف خود رسید و در حالي که مشغول تحکیم هـدف بـود از طـرف سـتاد
باالتر دستور داده شد به عقب برگردد.
برادر روحاني مجید صفاري روحاني گردان کوثر

من مسئول امور تبلیغات گردان کوثر بودم  .هنگامي که عملیات در شرف شـروع
بود فرمانده گردان دستور داد ،از قسمت تبلیغات کسي به منطقه جلو اعزام نشود .ولي
من اصرار کردم که حتما در خط مقدم حمله شـرکت داشـته باشـم .بـاالخره فرمانـده
گردان موافقت کرد و من اسلحه گرفتم و به همـراه سـایر رزمنـدگان بـه منطقـه جلـو
حرکت کردم .ابتدا گروهان ما را منظم کردند و سوار کامیون نمودند و به حالـت سـوار
بر خودرو تا خط پشت جبهه بردند .تا هنگام شب در آنجا ماندیم و دستورات کافي بـه
افراد داده شد  .حدود ساعت  6بعد از ظهر  -بعد از اداي نماز مغرب و عشاء – حرکـت
به سمت دشمن شروع شد ،در حالي که آتشباري دشمن بر روي یگـان مـا در جریـان
بود .ابتدا گروه تخریب خیلي سریع معابري در میدان مین دشمن باز کرده و یگانهاي
مقدم حمله نیز به سرعت پیشروي کردند که دو گروهان از گردان ما هم جزو آنها بود.
گروهان سوم که من هم جزو آن بودم بعد از آنها حرکـت کـرد  .در هنگـام پیشـروي
متوج ه تخلیه شهدا و مجروحین خودي شدم که به عقب تخلیه ميشدند .سـازماندهي
طوري بود که یگان هاي حمله ور درگیر امور تخلیه مجروحین نميشدند و افرادي کـه
زخمي شده و اجباراً از حرکت باز مانده بودند ،افراد سالم را تشویق ميکردند به حرکت
ادامه دهند و خود رادرگیر مجروحین نسازند .روحیه مجروحین بسیار خوب بود .اصـالً
ناراحتي و نگراني در آنها دیده نميشد.
بعد از این که واحد ما مقداري جلو رفت ،دستور دادند بنشـینیم .در ایـن هنگـام
یکي از برادران از ناحیه سر زخمي شد و من سر او را با باندي که داشتم بسـتم  .او بـه
همراه ما به حرکت ادامه داد تا این که به خاکریزي رسـیدیم و موضـع گـرفتیم تـا دو
گروهان دیگر پیشروي کنند  .در این توقف نیز برادران از فرصت استفاده کردنـد و بـه
درگاه خدا نیایش ميکردند  .در همین حال دو نفر از برادران زخميشدند ولي صـدایي
از آنها براي امداد برنیامد و من متوجه شدم یکي از آنان در حـال جـان دادن بـود  .در
همین حالت با خداي خود راز و نیاز ميکرد .دیگري را دیدم بر اثر ترکش گلولـه تـوپ
یک پاي او قطع شده ولي بدون اظهار عجز خود را سینه خیز به جلـو مـي کشـید .بـه
برادرهاي دیگر خبر دادند که براي تخلیه او برانکارد بیاورند اما قبـل از رسـیدن گـروه
امداد ،این برادر به فیض شهادت نائل گردید.
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بعد از این که تالشهایي در میدان نبرد از طرف نیروهاي خودي و دشـمن شـدید
شد به ما دستور دادند برگردیم .لذا ما به عقب برگشتیم و من تا آنجا که مقـدورم بـود
سالح و تجهیزات رها شده در منطقه را جمع آوري نموده و به پشت کانـال آوردم  .در
آن کانال زخمي ها را جمع کرده بودند و من هم به گروه امداد کمک کردم تا زخمي ها
را پانسمان کنیم  .در این باره از برادران سرباز نیز کمک گرفتیم ولي تعـدادي از آنـان
خود را باخته بودند  .نظر به این که من با گروه امداد مشغول کار شدم ،گروهان من به
عقب رفته بود .در نتیجه عقبه ما خالي از واحد رزمـي مانـده بـود  .بـاالخره مـا هـم از
کانال خارج شدیم تا به عقب بیاییم  ،تعدادي مجروح باقي مانده بودند .بـه یـک تانـک
ارتشي رسیدیم که تعدادي مجروح نیز در کنار آن بود و همان نقطه در زیر گلوله باران
خمپاره هاي دشمن بود ،ولي تلفات اضـافي بـر مجـروحین وارد نسـاخت  .بـاالخره دو
دستگاه خودرو آمد و مجروحین را سوار کرد و به عقب تخلیه نمود.
باالخره همه عقب رفتند و خطر تازه اي ما را تهدید نميکرد .من هنوز در منطقه
نبرد بودم تا این که برادر فواد هویزه  -فرمانده گردان کوثر -را دیدم  .او به من گفـت
به عقب بروم ،من به عقب آمدم و به پست امداد بهداري رسیدم  .بار دیگـر در آنجـا بـا
گروه امداد همکاري مي کردم که متوجه شدم فرمانده گردان نیز مجروح شده و به آنجا
تخلیه گردیده است  .علت آن بود که برادر فواد هویزه در عقب مانده بود تا همـه افـراد
را به عقب بفرستد ،بعد خودش برگـردد در ایـن هنگـام تـرکش خمپـاره دشـمن او را
مجروح کرده بود.
سرگرد محمد بهمني معاون عملیات تیپ 6لشكر  12پیاده

در عملیات والفجر  1چنـین بـه نظـر رسـید کـه دشـمن از نبـرد هـاي گذشـته
تجربیاتي گرانبها به دست آورده و موانع و استحکامات قوي تر و موثرتري تهیـه دیـده
بود .در نبرد هاي قبلي ،دشمن معموال یک سري موانع و میدان مین برقـرار مـيکـرد،
بعد واحدهاي خود را در پشت آنها مستقر مي نمود .ولي در عملیات والفجر  1چنـدین
رده پدافندي توسط دشمن ایجاد شده بود که همـه آنهـا متکـي بـه مـوانعي از قبیـل
میدان مین و کانال بوده و معابري نیز که دشمن براي عناصر خودش پیش بیني کـرده
بود به سختي براي نیروهاي ما قابل تشخیص بود.
در نبرد مورد بحث ،مراحل اول عملیات بـه سـادگي اجـرا گردیـد و نیروهـاي مـا
توانستند از موانع و استحکامات تأمیني دشمن عبور کنند و به مواضع پدافندي برسند.
اما بعد از آن نیز موانعي وجود داشت که تا حدودي بر خالف انتظـار نیروهـاي مـا بـود
.بدین جهت بعد از این که قسمت تامیني دشمن عقب رانده شد ،در خط پدافند اصلي
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دشمن ،مقاومت شدید اعمال گردید  .نیروهاي مـا نتوانسـتند قبـل از روشـنایي تمـام
موانع دشمن راخنثي سازند  .بعد از آغاز روز ،دشـمن طبـق روش همیشـگي خـودش
پاتک کرد و از دو جناح راه عقبنشیني بعضي از یگانهـاي مـا را بسـت و تعـدادي از
افراد ما را به اسارت گرفت.
به طور کلي استحکامات دشمن بسیار حساب شده و آرایـش شـده بـود و همـین
اقدام دشمن سبب عدم موفقیت ما گردید.
برادر پاسدار داود حیدري مسئول گردان

توجـه :ایـن بـرادر در عملیـات والفجـر 2زخمـيشـده بـود و مصـاحبه بـا وي در
بیمارستان شهدا به عمل آمد.
من در عملیات والفجر  1معاون گردان و در عملیات والفجر 2فرمانده گردان بودم.
عملیات والفجر  1ادامه عملیات محرم بود که در منطقه پیچ انگیزه و نزدیک مرز اجـرا
ميگردید و ارتفاعات جبل فوقي در این منطقه عملیات قرار گرفته بود .عملیات در 21
فروردین  1332حدود ساعت  2300آغاز شد ولي حرکت یگان ما در ساعت  1830روز
 20فروردین ماه شروع شدکه هوا کمي تاریک شده بود  .مأموریت مـا نفـوذ بـه داخـل
مواضع دشمن و محاصره او بود .درباره مرحله طرح ریزي و آمـادگي ایـن نبـرد بعـد از
عملیات والفجر مقدماتي طرح کلي این عملیات تهیه شد و آماده کردن نیروهـا مـدتي
به طول انجامید  .با توجه به این که تعدادي از افـراد قـدیمي کـه در عملیـات والفجـر
مقدماتي حضور داشتند در منطقه نبرد نبودند ،افراد جدید بسـیجي بـه مـا دادنـد کـه
درست  9روز قبل از عملیات به منطقه آمده بودند .گردان ما ابتدا در حـوالي سـایت 4
حدود  11کیلومتري شرق چنانه بود که چادر زدیـم و حالـت اردوگـاهي داشـتیم .روز
قبل از عملیات براي شناسایي منطقه رفتیم و تا نزدیکي مواضع عراقیها نفـوذ کـردیم .
شب قبل تجهیزات افراد تکمیل شد و آخرین دستورات هماهنگي بـه وسـیله فرمانـده
گردان داده شد و مراسم دعا و سینه زني اجرا گردید  .منتظر ماندیم تا اتوبوسها بیایند
و افراد را به خط مقدم ببرند .بعد از آمدن اتوبوسها افـراد سـازمان دهـي شـده و سـوار
اتوبوس شدند  .حدود ساعت  1صبح به منطقه تعیین شده رسیدیم و از اتوبوسها پیاده
شدیم و به حالت دو راهپیمایي کردیم تـا بـه حـدود یـک کیلـومتري مواضـع دشـمن
رسیدیم و در شیاري موضع گرفتیم تا شب برسـد  .آفتـاب بسـیار داغ بـود و تشـنگي
آزاردهنده و تدارك آب بسیار مشکل بـود .حـدود سـاعت  0330بعـد از ظهـر حرکـت
کردیم و از نقطه رهایي گذشتیم .سعي ما بر این بود که مواضـع عراقیهـا را دور بـزنیم.
بدین جهت درگیر نشدیم ،اما در سمت چپ ما  -طرف جنوب -افـراد لشـکر حضـرت
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رسول (ص)  ،عاشورا ،سپاه فجر و برادران ارتشي که با یگانهاي سپاه ادغام شده بودند
با دشمن درگیر شده بودند  .این درگیري از ساعت  2200شروع شده بود ،در صـورتي
که طبق طرح قرار بود درگیري از ساعت  2300شروع شود ،اما جناح راست -شمال -
ما آرام بود .ما به پیشروي ادامه دادیم تا به میدان مین دشمن رسیدیم  .وضعیت را بـه
رده باالتر گزارش دادیم .آنها اسم رمز عملیات را گفتند که عالمت شروع عملیات بـود،
لذا تیپ هاي پیشرو به جلو اعزام گردید .آنها میدان مـین دشـمن را بررسـي کردنـد و
معبري را که دشمن در آن قرار داده بود پیـدا کردنـد و مـا از همـان معبـر گذشـتیم.
احساسات افراد فوق تصور انسان بود .آنها براي قبول شـهادت مسـابقه مـي گذاشـتند.
باالخره ما با دشمن درگیر شدیم که یکي از افراد عراقي تسلیم شد و مواضع دشـمن را
به ما نشان داد .در بین افراد ما از پیرمرد  61ساله تا جوان  11ساله وجود داشت ،ولـي
همه داراي اراده اي قوي بودند .ما موفق شدیم پاسـگاه پـیچ انگیـزه را تصـرف کنـیم و
حدود  2کیلومتري جلوتر رفتیم و موضـع دفـاعي گـرفتیم .بعـد از روشـن شـدن هـوا
متوجه شدیم که چند تپه بلندتر جلوي ما قرار دارد که در دست عراقیهاست .ما به آن
ارتفاعات حمله کردیم و آنها را نیز تصرف نمودیم ،اما نیروهاي عـراق بـه ایـن تپـه هـا
پاتک کردند .نبردي بین نیروهاي دشـمن و مـا درگرفـت در ایـن هنگـام خمپـاره اي
نزدیکي من منفجر شد و من مجروح شدم .یکـي از افـراد خـودي داد زد ،فرمانـده مـا
شهید شد .اما فورا دیگري داد زد فرمانده ما آقا امام زمان(عج) است بـرو جلـو .و افـراد
پیشروي کردند و حدود  1کیلومتري دیگـر بـه جلـو رفتنـد و خاکریزهـاي دیگـري از
دشمن گرفتند .اما من بي هوش شدم و به عقب تخلیه گردیدم و بعداً یکي از افراد بـه
من گفت ،متأسفانه واحدهاي دیگر مجبور به عقبنشیني شده بودند ،لذا واحد ما نیـز
به عقب برگشته بود.
ستوان یكم سید تقي حسیني فرمانده گروهان در تیپ  41پیاده

من فرمانده گروهان دوم گـردان  111پیـاده بـودم .واحـد مـا بـا لشـکر حضـرت
رسول(ص) سپاه ادغام شده بود  .حدود  4روز قبل از آغاز عملیـات ،اجـراي آن قطعـي
شد و به یگانها ابالغ گردید  .با آگاه شدن از این موضوع شور و شـوق افـراد بـه ویـژه
سپاه و بسیج افزایش فوق العاده اي پیدا کرد  .هر شب در مسجد انصارالرسول(ص) که
در منطقه اماده شده بود جمع مـي شـدند و تـا نیمـه هـاي شـب مراسـم نیـایش برپـا
ميکردند .عملیات  21فروردین شروع شد  .براي این عملیات افراد گـردان  111پیـاده
با واحد انصار سپاه ادغام شده بود .روز قبل به نزدیک خط تماس با دشمن تغییر مکان
داده بودیم .حرکت واحد ما نزدیکي هاي صبح شروع گردید .افراد سوار خودروها شدند
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و به محلي که قبالً تعیین شده بود پیشروي کردند  .عملیـات مـا در روز انجـام شـد و
یگان ما با دادن  12شهید از موانع دشمن گذشت که عمده ترین این موانـع کانالهـاي
عمیق بود و با میدان مین تقویت شده بود .مأموریت ما آن بود که از یگـاني کـه شـب
قبل حمله کرده بود عبور از خط کنیم .فرمانده گـردان  111پیـاده سـروان شـرفیان و
فرمانده گردان انصار برادر فراهاني بود که هر دو در سر ستون حمله قرار داشتند.
بعد از عبور از کانالهاي دشمن به مواضع او رسیدیم .وضعیت گسترش و اسـتعداد
دشمن نشان مي داد که انتظار حمله نیروهاي ما را از این محور داشـت .بـه هـر حـال
حمله شروع شد و اولین تانک دشمن بوسیله آر پي چي زن منهدم گردید .اما نیروهاي
ما نیز در همین محل به حالت دفاعي باقي ماندند که حدود  3ساعت به طول انجامیـد
و در ادامه آن روز نبرد فعال نشد .صبح روز بعد پاتک دشـمن شـروع گردیـد .ولـي بـا
انهدام چندین تانک ،پاتک دشمن خنثي شد .اما روز بعد دشمن پاتـک سـنگیني کـرد
که برادر فراهاني نیز در همان روز به شهادت رسـید و تعـدادي از افـراد مـا مجـروح و
شهید شدند و بقیه نیز عقب نشیني کردند  .تشنگي مجروحین را فوق العـاده ناراحـت
کرده بود .این اتفاق حدود سـاعت  0430صـبح رخ داد .ولـي هنـوز دشـمن پیشـروي
بیشتري نکرده بود و افراد ما هنوز در موضع خود بودند  .البته بیشتر آنها زخمي بودند
و آب و تدارکات تمام شده بود و اجباراً من به همراه چند نفر به نقطه تدارکات رفتـیم
و مقداري آب و غذا براي مجروحین باقي مانده در منطقه نبرد آوردیم.
این افسر در بقیه مطالب خود بیشتر بـه حاشـیه پرداختـه و متاسـفانه بـه اصـل
سئوال که مربوط به چگونگي نبرد بود پاسخ روشني نداد.
برادر بسیجي محسن بابایي عضو لشكر محمد رسول اهلل (ص)

عملیات والفجر  1که بعد از عملیـات والفجـر مقـدماتي و در فـروردین  1332اجـرا
گردید ،یکي از پردامنه ترین عملیاتهایي بود که تا آن موقع به مرحله اجرا درآمـد .بیشـتر
افراد شرکت کننده بسیجي بودند .قبل از شروع عملیات یک حالـت معنـوي روحـاني در
افراد حکمفرما بود  .واحد ما در شرق تنگ ابوغریب مستقر بود  .براي رفتن تا خط مقـدم
سوار خودرو شدیم و از پلي که در مسیر جاده تنگ ابوغریب بود گذشـتیم و تـا نزدیکـي
مواضع دشمن به حالت سوار بر خودرو طي کردیم و در محلي که تعیین شده بـود پیـاده
شدیم .عملیات حدود ساعت  9شب آغاز شد .قبل از پیشروي یگان مـا ،معـابري بوسـیله
سایر رزمندگان در میدانهاي مین دشمن ایجاد شده بود .وقتي زمان حمله گردان مـا نیـز
فرا رسید ،ما در نزدیکي مواضع دشمن مستقر بودیم ،بنابراین با شروع حمله ،چند تپـه از
مواضع دشمن را متصرف شدیم  .تبادل آتش توپخانه شدید بـود .یگـان مـا بـه پیشـروي
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ادامه نداد و به چادرهاي مربوطه برگشت  .افراد وضو گرفتند و به نماز پرداختنـد  .در آن
شب به گردان ما دستور حمله داده نشد .برادران نماز صبح را انجا خواندند .بعد از مـدتي
فرمانده واحد طرح عملیات را براي افراد تشریح کرد و یگان ما هم به جلو اعزام شد و بـه
یگانهایي که در خط مقدم دشمن درگیـر شـده بودنـد پیوسـت  .مـا حالـت دفـاعي در
مواضعي که تصرف شده بود گرفتیم.اما هنگام شب به کانال عقب برگشتیم ،آتش دشـمن
خیلي شدید بود و تلفاتي بر نیروهاي ما وارد کرد.
گروهانیكم وظیفه محمد دهش زایي جمعي لشكر  12پیاده

در عملیات والفجر  1من جمعي گردان  161تیپ  3لشکر  21بودم .گردان مـا بـا
تیپ المهدي(عج) سپاه ادغام شده بود .در  18فروردین به گردان دسـتور آمـاده بـاش
داده شد .در آن موقع ما در منطقه ابوغریب بودیم .من فرماندهي گروهـي را بـه عهـده
داشتم که جمعا  11نفر بودند .در  21فروردین ساعت  3صبح سوار بر خودرو شـدیم و
از منطقه تجمع به سوي منطقه نبرد حرکت کردیم و به طرف پاسگاه شرهاني رفتـیم .
حدود ظهر تمام یگانها در منطقه نبرد متمرکز شدند .تا ساعت  12در آنجا بودیم  .در
ساعت  1130شب دستور حمله صادر شد و ما به طرف هـدفي کـه داشـتیم پیشـروي
کردیم  .هدف ما تپه  168بود .مدتي آرامش نسبي در منطقه نبرد برقـرار شـد و یـک
برادر پاسدار با بلندگو به افراد روحیه ميداد ،ما به پیشروي ادامه دادیـم و حـدود 200
متر جلوتر رفتیم ،ولي آتش دشمن بر روي ما باز شـد و مـا افـراد را متفـرق کـردیم و
موضع دفاعي گرفتیم .بعد دوباره پیشروي کـردیم و بـه کانـالي رسـیدیم  .یـک واحـد
کوچک در کنار کانال به عنوان واحد پشتیباني مستقر شد و یگان ما به پیشروي ادامـه
داد .ما به میدان مین دشمن رسیدیم که به وسیله واحد تخریب خودي معبري باریـک
در آن باز شده بود .از آن معبر گذشتیم و هنگامي که به حاشیه خارجي میدان مـین و
به طرف دشمن رسیدیم ،آتش مستقیم دشمن بـر روي مـا بـاز شـد و پیشـروي مـا را
متوقف کرد .در این موقع یگانهاي دیگر نیز با مقاومت سنگین دشمن مواجـه شـده و
متوقف گردیده بودند .هدف گردان ما تپه  168بود .آرایش گردان بدین ترتیب بود کـه
گروهان یکم در سمت جنوب و گروهان سوم در سمت شمال و گروهـان مـا در وسـط
حمله ميکرد .پیشروي گروهان ما بیشتر از  2گروهان دیگر بود و به طور کلـي گـردان
ما به تپه  168نزدیک شده بود .ولي گردان هاي  104و  164که در طرفین گردان مـا
پیشروي ميکردند ،موفق به در هم شکستن مقاومت دشمن نشـده بودنـد .بـه همـین
جهت در ساعت  4صبح به گردان ما نیز دستور عقبنشیني داده شـد .در ایـن موقـع
بین فرمانده گروهان ما و یک برادر پاسدار اختالف نظر ایجاد شد .آن بـرادر بـا بلنـدگو
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دستور مي داد پیشروي کنیم ،در حالي که فرمانده گردان دسـتور عقـبنشـیني داده
بود .آن برادر پاسدار مي گفت یا باید هدف را بگیریم و نگهداریم و یا شهید شویم  .بـه
همین جهت تعدادي از افراد بسیجي که از دستور او پیروي کردند شهید شـدند .ولـي
نظامیان از دستور فرماندهان خـود اطاعـت کردنـد و عقـبنشـیني نمودنـد .از جملـه
برادراني که شهید شد همان برا در پاسداري بـود کـه بـا بلنـدگو افـراد را بـه پیشـروي
ترغیب ميکرد .عقب نشیني ما تحت آتش بسیار پرحجم دشـمن و بـه سـختي انجـام
گرفت  .باالخره حدود ساعت  1صبح به عقب آمدیم اما هنـوز تعـداد زیـادي شـهید و
مجروح در منطقه باقي مانده بودند که بعد از روشن شدن هوا با مشکالتي آنها نیـز بـه
عقب کشیده شدند .تلفات ما نسبتا زیاد بود.
برادر سپاهي ناصر بهداشت فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا(ع) جزو لشكر  12کربال

در عملیات والفجر  1تراکم نیروها در مناطق عملیات زیاد بود  .دو گردان ادغـامي کـه
هر کدام حدود  320نفر و جمعـاً بـیش از  600نفـر بودنـد  ،در منطقـه وسـیعي در کانـال
متمرکز شده بودند .این امر سبب تداخل افراد یگانها گشته بود و با توجه به این که هنگـام
تاریکي شب بود ،تشخیص سازمان واحدها بسیار مشـکل بـود  .بعضـي از فرمانـدهان افـراد
خود را به نام صدا ميکردند و جوابي نميشنیدند .حتي فرماندهان دسته و گروهـان را صـدا
ميکردیم و جواب نميدادند .شاید هم بعضي ها دچار ترس و اضطراب شده بودنـد  .بـا ایـن
وضع فرماندهي مختل شده بود ،فقط تعداد معدودي آماده شـهادت حاضـر بودنـد هـر چـه
سریعتر حمله آغاز شود .ما وقتي که به کانال دشـمن رسـیدیم ،از چگـونگي سـاختمان آن
آگاهي نداشتیم  .به طور کلي اطالعات ما از دشمن خیلي ضعیف بود .فقط به ما گفته شـده
بود که خط مقاومت دشمن در حوالي جاده باید شکسته شود .از جمله آتـش پشـتیباني مـا
توپهاي ضدهوایي بودند که مأموریت داشتند تپه  110را زیر آتش بگیرند تا ما به سـمت آن
پیشروي کنیم .اما گلوله این توپها که رسام عمل ميکرد به تپه اصابت نمي کـرد  .بـه طـور
کلي اتشهاي پشتیباني دقیق عمل نميکرد .بعد از حدود یک ونیم ساعت که حمله شـروع
شده بود ،دشمن نیز عکسالعمل خود را شدیدتر کرد و با توپ تانک و سایر جنگ افزارهـاي
تیر مستقیم مواضع ما را به زیر آتش گرفت  .درحالي که ما تالش مـيکـردیم بـه پیشـروي
ادامه دهیم ،فشار دشمن از جلو مانع پیشروي ما ميشد .در این وضعیت سخت ،ما اطالعـي
از جناحین خود نداشتیم  .هر قدر تالش ميکردیم از طریق رده باالتر از وضع پهلوهـا آگـاه
شویم ،موفق نميشدیم  .وضعیت گردان هاي تخریب و خط شکن نیز معلوم نبود .به نحـوي
که ما مجبور شدیم براي ایجاد یک معبر ،یک عده داوطلب از واحد خودمان بفرستیم تـا در
میدان مین دشمن معبر باز کنند  .این عده بعد از بازکردن معبر و پیشروي بـه خـارج
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میدان مین با دشمن درگیر شدند .تعدادي از افراد این گروه بدون هماهنگي بـه عقـب
برگشته بودند .لذا آن تعداد هم که به جلو رفته بودند به عقب برگشـتند  .مـا هـر قـدر
تالش کردیم با لشکر تماس بگیریم و کسب دستور کنـیم دسـتور قـاطعي بـه مـا داده
نشد .ما تالش کردیم راهي براي پیشروي پیدا کنیم ،ولي موفق نشدیم  .باالخره با یک
گردان دیگر تماس حاصل کردیم که گردان کوثر ادغامي با یک گردان ارتشـي بـود بـه
طوري که فرمانده آن گردان گفت ،تلفات سختي دیده انـد .در نزدیکـي صـبح دسـتور
داده شد ،شهدا و مجروحین را به عقب تخلیه کنند ،ولي دستوري بـراي عقـبنشـیني
داده نشد .عناصر ارتشي در حال عقب نشیني بودند و علت آن را به ما نمي گفتند  .بـا
مشاهده عقبنشیني افراد ارتشي ،روحیه افراد ما نیز ضعیف شد .به نحوي کـه بعضـي
از افراد بسیجي نیز به همراه انان به عقب برگشتند.
من با فرمانده گردان کوثر وضعیت را بررسي کردیم و تصمیم گرفتیم حداقل خط
اول پدافند دشمن را اشغال و در آن دفاع کنیم .به همین منظـور باقیمانـده افـراد دو
گردان را جمع کردیم تا به خط اول دشـمن حملـه کنـیم  .بعـد از ایـن کـه مقـداري
پیشروي کردیم ،موفق به انجام آن طرح نشدیم .فرمانده گردان کوثر هم زخمـيشـد و
به عقب تخلیه گردید و معاون من هم زخميشد  .افراد کم کم چنـین نتیجـه گرفتنـد
که تالش بي فایده است و شروع کردند یکایک به عقب رفتن که باالخره نزدیک صـبح
دستور عقب نشیني صادر شد و همه عقب نشیني کردند  .در این موقع وضعیت تخلیه
شهدا و مجروحین خیلي ناراحت کننده بود و هیچ طرح مشخصي براي این کار نبـود و
حالت دلخراشي به وجود آمده بود .نقص مهمي که در این عملیات وجود داشت آن بود
که افراد راهنما که به منطقه نبرد آشنایي کامل داشته باشند در واحدها وجود نداشت.
بنابراین یگانها در رده دسته و گروهان در تاریکي شب نمـيتوانسـتند مسـیر خـود را
تشخیص بدهند  .اغلب گم مي شدند یا از مسیر خود منحرف ميگردیدند .مسئله دیگر
نقص تبلیغات و ضعف معنویات نسبت به عملیات بود.
ستوانیكم نیروي هوایي رضا طوطي

توضیح این که این افسر داوطلبانه بـه جنـگ رفتـه بـود و در عملیـات والفجـر 1
معاون یک گروهان پیاده بود .
من اولین بار بود که در نبردي شرکت ميکردم و با خصوصیات جنگ عمال آشـنا
ميشدم .در شب حمله آتش ،دشمن مافوق تصور بود .ما در داخل کانالي قـرار گرفتـه
بودیم  .دشمن به شـدت آن منطقـه را مـي کوبیـد ولـي گلولـه هـا بـه داخـل کانـال
نمي افتاد .ما در موقعیتي قرار گرفته بودیم که به دشمن نزدیک بودیم و حتي صـداي
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افراد دشمن را مي شنیدیم  .گاهي با جنگ افزار سبک با آنها درگیر ميشدیم .موضـع
ما در تپه  112بود .به طور کلي وضعیت فرماندهي و رهبري نیروهاي ما خـوب نبـود .
هنگامي که یگان ما مي خواست حمله کند ،کسي نبود که بگوید هدف کجاست .ظاهرا
افراد یگان هاي ارتشي با سپاهي ادغام شده بودند .ولي در عمل و در منطقه نبرد آثاري
از این ادغام دیده نمي شد و هماهنگي بین آنها وجـود نداشـت .هـر کسـي عـده اي را
همراه خود کرده بود ،عملي انجام مـي داد .یعنـي کسـي نبـود کـه سـازماني بدهـد و
مأموریت یگانها را مشخص سازد  .همـین امـر سـبب شـده بـود عـده اي بـه طرفـي
مي رفتند و عده اي دیگر به طرفي دیگر ،بـه طـوري کـه مـيتـوان گفـت هـیچ گونـه
فرماندهي ،حاکم بر یگانها نبود  .هنگامي که همان فرماندهان تعیین شده نیـز شـهید
یا مجروح شدند ،سازمان یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج کامالً مختل گردید.
این افسر در پاسخ به سوالي که درباره علت عدم موفقیت عملیات والفجر  1از
ایشان شده ،چنین پاسخ داده اند که به محض شروع حرکت یگان هـاي مـا ،آتـش
شدید توپخانه دشمن بر روي ما ریخته شد  .این آتـش مـداوم اثـرات تخریبـي در
یگان هاي ما ایجاد کرد .مسئله دیگر عدم هماهنگي بودکه در اغلب یگان هایي کـه
من دیدم وجود داشت.
ستوانیكم احمد رضایي فرمانده گروهان در تیپ  67زرهي

من در عملیات والفجر  1فرمانده گروهان  196مکـانیزه تیـپ  36زرهـي بـودم و
اولین نبردي بود که شرکت ميکردم .عناصر تیـپ  84پیـاده در سـمت راسـت و یـک
گردان تانک چیفتن در سمت چپ ما حمله مي کرد .طبق دسـتوراتي کـه بـه مـا داده
بودند ،گروهان ما جزو گردان  - 236تانـک ام  46و ام -30وارد عملیـات مـيشـد .دو
گردان بسیجي مأموریت داشـتند پاسـگاه پـیچ انگیـزه را تصـرف کننـد  .یگـان مـا در
پشتیباني آنها بود .هنگام حمله ابتدا ما در موضع حمله باقي ماندیم  .حـدود سـاعت 4
صبح به ما گفتند افراد پیاده هدف را تصرف کردند و به مـا دسـتور داده شـد بـه جلـو
برویم .بنابراین ما به جلو رفتیم و مواضع پدافندي را اشغال کـردیم .نظـر بـه ایـن کـه
یگانهاي پیاده نبرد اصلي را انجام داده بودند ،مأموریت ما تحکیم هـدف اشـغال شـده
آنها بود .ما حدود  3روز در آن منطقه باقي ماندیم  .آتش دشمن در تمـام طـول ایـن
مدت بسیار شدید بود  .از گروهان پیاده زرهي ما یک دسته به گروهان تانـک چیفـتن
مامور شده بود و  3دسته دیگر با گردان  236مختلط عمل ميکرد .دسته ادوات مـا دو
قبضه تفنگ  103میلیمتري و  3قبضه خمپاره انداز 81مم تامپال داشت .توضـیح ایـن
که سواالت دیگري که از این افسر شده درباره کلیات ميباشد  .فقط این افسـر ضـمن
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صحبت گفته است که واحد ما در موضع پدافندي ،قریب  40نفر زخمي و  3شهید داد
و ما به عقب برگشتیم.
استوار دوم حسینعلي جعفري شیرجاني جمعي لشكر  12پیاده

من در گردان  161پیاده فرمانده دسته بودم  .در  19فروردین با یـک واحـد بسـیجي
ادغام شدیم که از یگانهاي تیپ المهدي(عج) بودند.یگان ما ابتدا در تنگ ابوغریـب مسـتقر
بود .در شب حمله ما از آن منطقه به موضع تک تغییر مکان نمـودیم و بـه حـوالي پاسـگاه
شرهاني رسیدیم  .ساعت  11شب پیشروي را شروع کردیم  .حدود ساعت یک بعد از نیمـه
شب بعد از عبور از از یک کانال بزرگ و طوالني به عرض و عمق  4متر به یک میـدان مـین
دشمن برخورد کردیم  .در خط جلو ما واحد خط شـکن بسـیج پیشـروي مـيکـرد کـه در
میدان مین معبر باز کرده بود .بعد از عبور از موانع دشمن به اولین موضع پدافنـدي دشـمن
رسیدیم .اما در جلوي این مواضع نیز میدان مین وجود داشت که پـاك نشـده بـود  .چـون
افراد بسیج تهییج شده بودند ،خود را به آن میدان زدند و از آن گذشتند  .آتش دشـمن بـر
روي ما باز شد و ما را متوقف کرد و ما تا ساعت  4صبح توانسـتیم مقاومـت کنـیم .در ایـن
ساعت دستور عقبنشیني به ما دادند و به عقـب برگشـتیم در حـالي کـه بـه علـت فشـار
دشمن نتوانستیم تعدادي از مجروحین خود را به عقب بیاوریم.
برادر بسیجي حسن فاضلي فرمانده دسته در لشكر  12کربال

در عملیات والفجر  1دسته ما با گردان  139لشکر  21ادغـام شـد .ابتـدا فرمانـده
گروهان ارتشي ما را با طرح عملیات توجیه کرد  .منطقه پیشروي ما  6کیلومتري طول
داشت .مأموریت ما آن بود که تا خاکریز دوم پیشـروي کنـیم و در آن پدافنـد نمـاییم.
اولین نقطه ضعفي که من در عملیات متوجه آن شدم ،عـدم رعایـت تـأمین مخـابراتي
بود .مسئله دیگر این که طول مسافتي که باید با حالت حمله پیموده ميشد زیاد بود و
افراد در طي این مسافت خسته شدند ،به قدري که به محض این که توقف ميکـردیم،
بعضي از آنها را خواب فرا مي گرفت .در هنگام اجـراي حملـه گفتنـد ،طـرح عملیـاتي
تغییراتي کرده است که این امر اختاللي در مأموریت ما ایجاد کرد .واحد مـا در سـاعت
 2316حمله را شروع کرد .اما در همان ساعت اول عده اي به عقب بـر مـي گشـتند و
براي جلوگیري از تخریب روحیه افراد ما مي گفتند خط دوم دشمن تصرف شده است
 .ما پیشروي نموده و به میدان مین دشمن برخورد کردیم  .واحد تخریـب معبـري بـه
عرض  1متر در آن باز کرده بود و ما بدون تلفات از میدان مین گذشـتیم .ولـي وقتـي
که به شیاري رسیدیم ،نمي توانستیم موقعیت خودمان را تشخیص دهیم و خاکریزهاي
دشمن را بشناسیم .بعد از مدت کوتاهي ،سـازمان یگـان بـه هـم ریخـت و فرمانـدهي
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مختل گردید به طوري که هر کسي براي خودش فرماندهي ميکـرد .یکـي مـي گفـت
جلو بروید و دیگري میل به عقبنشیني داشت .حتي فرمانده هم نمي دانست چه کـار
باید بکند و مي گفت منتظر باشیم تا دستوري برسد .معاون فرمانده گـردان کـه بـرادر
بهداشت بود او نیز نمي دانست که چه کار بکند و ما در آن بیابان موقعیت خود را گـم
کرده بودیم و راهنمایي نداشتیم  .این مسائل در عدم موفقیت ما موثر بود.
برادر فاضلي در پ اسخ به سوالي کـه دربـاره عـدم ادامـه عملیـات از ایشـان شـده
گفته اند که ،عملیات ساعت  11شـب شـروع شـد و مـا در سـاعت  0130نیمـه شـب
موقعیت خود را گم کردیم و اجبارا به عقب برگشتیم  .گردان مسلم ابن عقیل نیـز کـه
پیشروي کرده بود تلفات زیادي را متحمل شده و مجبور به عقـبنشـیني شـده بـود.
تجمع نیروها به حدي بود که اگر خمپاره اي در آن منطقه منفجر ميشد عـده زیـادي
را مجروح ميکرد .به علت ضعف فرماندهي ،مـا در منطقـه سـرگردان شـدیم  .دربـاره
هدف این عملیات و میزان موفقیت این برادر گفته اند که هدف ما تصرف خـاکریز دوم
بود و ما به صالحدید خ ودمان به عقب برگشتیم و عراقیها ما را به عقب نراندند .از نقاط
ضعف دیگر ما آن بود که نميتوانستیم همه زخمیها را به عقب بیاوریم.
گروهباندوم فریدون پرهیزکار از یگان نیروي مخصوص

من در عملیات والفجر  1فرمانده دسته بودم که تیپ  23نیروهاي ویـژه بـه لشـکر 21
پیاده مأمور شده بود .در شب حمله عملیـات والفجـر  1بعـد از واحـد خـط شـکن حرکـت
کردیم .هدف ما آن بود که تپه اي را تصرف کنیم  .اولین موانع دشـمن نسـبتا زود برداشـته
شد و برادران بسیجي معابري در آنها باز کردند .اما هنگامي که ما وارد میدان مـین دشـمن
شدیم ،آتش شدید دشمن بر روي ما باز شد  .در همان هنگـام گروهبانـدوم محمـد رضـایي
که همراه من بود بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه چشمهایش مجروح گردید و بـه مـن
نیز ترکشهایي خورد ،اما مي توانستم مقاومت کنم  .در ایـن هنگـام بـي سـیم چـي مـا نیـز
زخميگردید .باالخره ما تا از میدان مین بگذریم ،تعدادي شهید و مجروح دادیم .البته معبـر
باز شده بسیار باریک و کم عرض بود که با نوار مشخص شده بود و آتش دشمن هـم بـه آن
منطقه ریخته ميشد .افراد ما در میدان مین گیـر افتـاده بودنـد و آتشـهاي دشـمن تلفـات
بیشتري به ما وارد ميکرد .باالخره تعدادي از افراد ما توانستند از میـدان مـین بگذرنـد .امـا
آنها نیز ضمن این که کم بودند ،در همان خارج میدان مـین متوقـف شـده بودنـد .مـن بـا
برادران سیرفر و شفیعي که از فرماندهان بسیج بودند ،تالش مي کردیم افراد باقي مانـده در
وسط میدان مین را به جلو بکشیم و حمله را انجام دهیم  .ما با تالش بسیار حـدود  30نفـر
را جمع کردیم و آنها را تهییج به حمله نمودیم .اما هنگامي کـه خواسـتیم پیشـروي کنـیم
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درباره مسیر پیشروي بین من و برادر شفیعي اختالف نظر بروز کرد .باالخره موافقت کردنـد،
من راهنما باشم و به سمت هدف حرکت کردیم و به نزدیکي مواضـع دشـمن رسـیدیم  .در
این موقع افراد ما به هیجان امدند و تکبیر گویان به سمت دشمن حملـه کردنـد .در همـین
موقع من تیر خوردم و افتادم .اما بعد از بستن پایم که مجروح شدم به عملیات ادامـه دادم .
آتش دشمن خیلي شدید بود و جلوي افراد ما را به کلي سد کرده بود  .کسي نمـيتوانسـت
جلو برود و برعکس ،نیروهاي عراقي تالش ميکردند مـا را محاصـره کننـد .در ایـن هنگـام
افراد ما نا امید شدند و شروع به عقبنشیني کردند .بعـدا مـن در بیمارسـتان شـنیدم کـه
همان موقع از طرف رده باالتر دستور عقبنشیني صادر شده بود .من هم به کمک یکـي از
برادران سرباز به عقب آمدم .نکته مهمي را که گروهبانـدوم پرهیزکـار اشـاره کـرده انـد ،آن
است که در این نبرد فرماندهي بسیار ضعیف بود و افراد چه ارتشي و چه بسیجي از دسـتور
فرماندهان اطاعت نميکردند و روح فداکاري آنان ضعیف تر از نبردهاي دیگر بود.
توضیح این که درباره چگونگي جریان عملیات والفجر  1نیز مانند سـایر نبـرد هـا
با دهها نفر از رزمندگان شرکت کننـده در آن مصـاحبه شـده بـود کـه بـه طـور کلـي
نظریات مشابهي ارائه کرده بودند و ما به عنوان نمونـه خالصـه نظریـات تعـدادي را در
این مجموعه از کتاب تاریخ جنگ بازگو نمودیم.
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باز تاب جهاني عملیات والفجر 2
در مقدمه الزم به توضیح است که بعد از عملیات والفجر مقـدماتي و نتـایج حاصـله از آن
نبرد و نبردهاي قبل از آن که چندان درخشان نبود  ،سبب گردیده بود حساسیت فـوقالعـاده
محافل و مجامع بین المللي درباره جنگ ایـران و عـراق کـه بعـد از عملیـات بیـتالمقـدس و
رمضان و تا حدودي مسلم ابن عقیل و محرم ایجاد شده بود فروکش کند  .با توجه به ایـن کـه
نبرد والفجر  1نیز در همان روز اول با عدم موفقیت مواجه گردیـد ،جریـان ایـن نبـرد هیجـان
ویژه اي در محافل بین المللي عالقه مند به سرنوشت جنگ ایجاد نکرد ورسـانه هـاي گروهـي
بین المللي عموماً به بیان خالصه وقایع نبرد که به وسیله منابع نظـامي ایـران و عـراق منتشـر
مي گردید اکتفا نمودند .بنابراین عملیات والفجر  1باز تاب جهاني چندان گسترده اي نداشـت.
و از روز دوم نبرد به بعد اکثر رسانه هاي گروهي جهان خبـر عـدم موفقیـت نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران را مخابره کردند که طبعاً بازتاب آن علیه حکومـت جمهـوري اسـالمي
ایران بود  .به عنوان نمونه فقط به ذکر چند خبر اکتفا ميکنیم.
خبر گزاري فرانسه در  22فروردین از بغداد گزارش داد که پس از یـک آرامـش نسـبي
چند هفته اي در میدان هاي جنگ ایران و عراق ،تهاجم جدید نیروهاي ایـران علیـه عـراق
چند ساعت بعد از سخنان آیت اهلل خمیني که در آن رهبر انقالب ایران بـر تـداوم عملیـات
جهت پایان دادن به تهدیدات عراق علیه ایران تصریح کرده بود آغاز شد.
فرماندهي نیروهاي مسلح عراق اظهار داشت که از مدتها قبل انتظار این حمله نیروهاي
ایران را داشته اند  .این خبر گزاري در گزارش خود اظهار نظر کرد که حکومت عراق از ژوئن
 1982اعالم کرده از اراضي ایران عقب نشیني نموده ،اما حکومت تهران اصـرار دارد متجـاوز
تنبیه شود .بدین منظور تا کنون  3بار مبادرت به حمله به خاك عراق نموده است .
خبر گزاري عراق از بغداد گزارش داد ،حمله نیروهاي ایـران از سـاعت  11دیشـب آغـاز
شده و اظهار امیدواري کرد که نتایج این نبرد نیز مانند نبردهاي قبلي بـه نفـع عـراق تمـام
شود .
خبرگزاري یونایتد پرس از بیروت گزارش داد ،تهاجم عمده نیروهاي ایران در جبهـه اي
به عرض  30کیلومتر در منطقه میسان عراق در هم کوبیده شد  .از قول منابع عراقي اظهـار
داشت نیروهاي عراقي حملـه نیروهـاي ایـران را دفـع کردنـد و بـیش از  300نفـر از افـراد
نیروهاي ایران را به اسارت گرفتهاند .این خبرگزاري اضافه کرد کـه تهـاجم جدیـد ایـران در

 / 90نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

حالي شروع شده که کشورهاي عرب جهت تدارك پیرامـون یـک آتـش بـس موقـت بـراي
برطرف کردن نشت نفت چاههاي بمباران شده ایران در خلیج فارس تالش مي کنند.
خبر گزاري آسوشییدپرس نیز در سـاعت  12:30روز  22فـروردین از نیکوزیـا گـزارش
داد ،نیروهاي عراق موفق شده اند حمله نیروهاي ایـران را کـه در جبهـه اي بـه عـرض 30
کیلومتر در استان میسان عراق شروع شده بود دفع نمایند و طبـق اعـالم ارتـش عـراق در
ساعت  13آن روز عرض منطقه نبرد به  10کیلومتر محدود گردیده بود.
رادیو صوت الجماهیر عراق اعالمیه شـماره  1013را در سـاعت  9:01روز  22فـروردین
منتشر کرد و ضمن تشریح نبرد اظهار داشت که حمله نیروهاي ایران دفع شـده اسـت  .در
اعالمیه شماره  1016عراق تعداد اسراي ایراني  300نفر اعالم گردیـد و اظهـار شـد کـه دو
تیپ  108و  11عراق هنوز با نیروهاي ایران درگیر هستند  .از بعد از ظهر روز  22فـروردین
تا حدودي نتایج عملیات والفجر  1مشخص گردیـد .بـدین جهـت مختصـر هیجـاني کـه در
محافل خبري بین المللي در این باره ایجاد شده بود به آرامش گرایید .در روز  23فـروردین
بار دیگر حکومت عراق به شوراي امنیت سازمان ملل متوسل شد و از آن شورا خواست براي
پایان بخشیدن به جنگ اقدام جدي به عمل آورد  .وزیر خارجه عراق نامه اي بـه دبیـر کـل
سازمان ملل نوشت و چگونگي جریان جنگ را براي وي تشریح کرد.
در  24فروردین تالش نیروهاي ایران در منطقه عملیات والفجر  1بار دیگر شروع گردید
و رسانه هاي گروهي جهان خالصه بیانیه هاي نیروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ایـران و
نیروهاي عراق را بدون حساسیت ویژه اي مخابره کردند .اما همان گونه که در بیـان جریـان
نبرد گفته شد ،این تالش نیروهاي ایران نیز چنـدان ادامـه نیافـت .در نتیجـه بازتـاب قابـل
مالحظه اي نیز پیدا نکرد .موضوع نسبتاً قابل مالحظه اي که در روز  21فروردین در رسـانه
هاي گروهي جهان مورد توجه قرار گرفت ،سخنراني عـزت ابـراهیم رئـیس شـوراي انقـالب
عراق در کنفرانس به اصطالح خلق مسلمان در بغداد بود .نکات مهم ایـن سـخنراني دربـاره
جنگ تحمیلي عراق علیه ایران چنین است:
بیش از  31ماه از این جنگ مـيگـذرد .جنـگ میـان دو کشـور همسـایهاي کـه
رشتههاي محکمي آنها را به یکدیگر پیوند ميدهد .ولي مایه شگفتي است در حالي که
راه برقراري صلح باز شده است ،بعضيها بر خالف تعالیم اسالم اصرار بـر تجـاوز دارنـد.
(منظور ایران بود).
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عزت ابراهیم افزود ،هر یک از دو کشور ایران و عراق یکـدیگر را مـتهم مـي کننـد کـه
آغازگر جنگ و تجاوز بوده است .ما دالیلي داریم که موجب شروع جنگ گردید و آنهـا را در
کنفرانس اسالمي طائف ارائه کردیم.
نامبرده در ادامه سخنانش گفت ،عراق از همان هفته اول جنگ خواستار برقراري آتـشبـس
شده بود و به ایران پیشنهاد صلح داد و پیشنهاد هیئت کنفرانس اسالمي را پذیرفت .ولـي طـرف
دیگر اصرار بر ادامه جنگ دارد .بدین جهت تاکنون تالشها براي پایان دادن جنگ بـه نتیجـه اي
نرسیده است ،زیرا حکام ایران مي خواهند براي پایان دادن به جنگ ،شـرایط ظالمانـهاي را بـر
عراق تحمیل کنند و مي خواهند به شرایط خود شکل اسالمي بدهند.
اما عراق با رد این پیشنهادات ،پاي بندیش را به اصـول اسـالمي و بـین المللـي و حـق
حاکمیت و استقالل ملتها نشان مي دهد.
توضیح آن که قضاوت درباره این گفتار و حقـایق چگـونگي شـروع جنـگ و گفتارهـاي
اوایل جنگ صدام حسین سرمست از باده غرور پیروزي یارانش را به تاریخ وا ميگذاریم.
باالخره نبرد والفجر  1نیز با همان نتایجي که در شـروع جریـان آن گفتـیم بـه پایـان
رسید و رسانه هاي گروهي جهان نیز درباره ادامه جنگ ،روش معمولي را در پیش گرفتند و
به تحلیل هاي سیاسي و اقتصادي جنگ پرداختند که ما در این مبحـث بـازگو کـردن آنرا
ضروري نميدانیم.
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مقدمه و کلیات

در بیان عملیات والفجر  1یادآوري شد که سال  1332در جریان جنگ تحمیلي عـراق
علیه ایران ،سال اجراي عملیات هاي زنجیـره اي والفجـر بـود کـه مقـدمات آن بـا اجـراي
عملیات والفجر مقـدماتي در پایـان سـال  1331فـراهم گردیـد  .اولـین عملیـات از سلسـله
عملیات والفجر در سال  1332عملیات والفجر  1بـود کـه در فـروردین آن سـال در منطقـه
شمال فکه به اجرا درآمد .جریات آن نبرد در بخش قبلي شرح داده شد.
همان گونه که در بررسي نتایج نهایي دو عملیات اول از سلسله عملیات والفجر مشاهده
گردید ،به طور کلي نتایج آنها مطلوب نبود .نیروهاي مسـلح ایـران موفـق بـه دسـتیابي بـه
هدفهاي تاکتیکي تعیین شده نگردیدند .اما این نبرد ها از لحاظ ایجاد تحـرك در میـدانهاي
جنگ  ،بسیج نیروها ،به حرکت درآوردن ملت ایران  ،وارد کـردن ضـربات مـداوم بـر ارتـش
عراق و نشان دادن اراده قاطع حکومت جمهوري اسالمي ایران به ادامه جنگ تـا وصـول بـه
هدفهاي استراتژیکي سیاسي ،اثرات کامال مثبت و سرنوشت ساز خـود را در مسـئله جنـگ
نشان داد ،که طبعاً مجموعه این گونه اثرات غیر تاکتیکي در کل مسائل داخلي و بین المللي
جنگ از جمله مسائل نظامي آن اثرات مثبتي داشت .چنان که ملت ایران توانست بـا همـه
محدودیتهاي بین المللي که مشکالت داخلي فراواني دربرداشت ،جنگ را فقـط بـا تکیـه بـر
مقدورات داخلي خود به مدت  1سال دیگر  -تا زمان نگارش کتاب -ادامه دهد .در حالي که
جنگهاي منطقه اي و محلي که بعد از جنگ جهاني دوم در نقاط مختلف جهان رخ داد ،غالباً
از چند روز یا چند هفته تجاوز نکرد .البته جنگ ایران و عراق یک تفاوت کلـي بـا جنگهـاي
دیگر منطقهاي داشت که نباید نادیده گرفته شود .آن مقدورات مالي هر دو کشور درگیـر در
جنگ به علت داشتن ثروت عظیم نفتي بود که گردانندگان بازارهـاي تسـلیحاتي را ،هرقـدر
جنگ طوالني تر ميشد بیشتر اشباع ميکرد و بازار آنان را پر رونق تر مي نمود.
به هر حال دو نبرد اول سلسله عملیات والفجر به ترتیبي که شرح داده شد ،بـه نتـایج
مطلوب نظامي نرسید .این امر سبب گردیـد کـه فرمانـدهان نیروهـاي مسـلح ایـران ،الزامـا
تحلیلهاي دقیق تر و واقع بینانه تري از شرایط کلي جنگ و توان رزمـي نیروهـاي ایـران بـه
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عمل آورند و طرز تفکر پوشالي بودن ارتش عراق را به کنار بگذارند .بدین جهـت بـه منظـور
ارزیابي دقیق توان رزمي نیروهاي ایران و عراق ،ادامه عملیات زنجیـره اي والفجـر در مـدتي
بیش از  3ماه متوقف گردید .گرچه متاسفانه در اسناد و مـدارك در دسـترس هـیچ مـدرکي
درباره علت و نحوه این تغییرات احتمالي درج نگردیده بود ،ولي بررسي کلي حـوادث جنـگ
نشان ميدهد که برخورد نیروهاي ایران با مواضع و موانع بسیار مستحکم پدافندي نیروهاي
عراق در نبردهاي آخـر سـال  1331و نبـرد اول سـال  1332در خوزسـتان ،نشـان داد کـه
شکستن خطوط دفاعي عراق با مقدورات موجود نیروهاي ایران آن چنان دشوار است کـه در
حد غیر مقدور ميباشد .به عالوه در هر نبرد ،تلفات  ،خسارات سنگیني بـه نیروهـاي ایـران
وارد مي گردید که جایگزین کردن آنها به ویژه از نظر سـالح و تجهیـزات در حـد غیرمقـدور
بود .به نحوي که برخالف آن چه که از نظر هدف تاکتیکي  ،انهدام نیروهاي عراق به عنـوان
دومین هدف اصلي نیروهاي ایران بود ،عمال ایـن انهـدام شـامل حـال نیروهـاي ایـران نیـز
ميگردید  .بویژه از لحاظ یگانهاي ارتشي  ،سالح و تجهیزات عمده مانند هواپیمـا  ،تانـک ،
توپ و غیره آنچه که واحدهاي ارتشي از دست ميدادند ،امکان جایگزیني آنها بسیار محدود
بود و یگان هاي سپاه پاسداران و بسیج نیز عموما فاقد وسایل و تجهیزات سنگین بودند  .اگر
مقداري از وسائل اغتنامي دشمن را به دست مي آوردند ،در مقایسه با تجهیزاتي کـه از بـین
مي رفت ،قابل مالحظه نبود .تنها عامل برتري نیروهاي ایران ،نیروي انساني بود که با بسـیج
نیروهاي مردمي ،تلفات نیروهاي انساني جایگزین ميشد .امـا ایـن عامـل نیـز در واحـدهاي
ارتشي که الزاما نیاز به افراد باتجربه اموزش دیـده ،شـامل افسـر و درجـه دار دارنـد ،امکـان
جایگزیني وجود نداشت .بنابراین در نبرد فرسایشي ضمن این که به نیروهاي عـراق ضـربات
سنگیني وارد ميگردید ،نیروهاي ایران نیز از این ضربات مصون نبودند  .ایـن گونـه مسـائل
ایجاب مي کرد تدابیر جدیدي براي ادامه جنگ اتخاذ شود تا ضمن ادامه نبرد هاي تهـاجمي
و وارد کردن ضربات متنـاوب بـه ارتـش عـراق و فرسـوده کـردن آن  ،تلفـات و خسـارتهاي
نیروهاي ایران به حداقل کـاهش یابـد  .بـدین جهـت اولـین تغییـري کـه در تـدبیر کلـي
نیروهاي ایران داده شد ،صرف نظر کردن از تعقیب هـدفهاي اسـتراتژیکي حیـاتي در غـرب
خوزستان و جنوب شرقي عراق شامل ،شهرهاي بصره  ،عماره  ،علي غربي ،منـدلي و بسـنده
کردن به تعقیب هدفهاي تاکتیکي در مناطق عملیاتي دیگر غیر از جنوب شرقي عـراق بـود.
براساس این تغییر  ،شمالي ترین نقطه در صحنه کلـي جنـگ انتخـاب گردیـد و آن منطقـه
غرب پیرانشهر در آذربایجان غربي بود .این نبرد نه تنها از لحاظ موقعیت جغرافیـایي نسـبت
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به منطقه جنوب کامال متفاوت بود ،بلکه از نظر وضعیت طبیعي زمین نیز نسبت به دشتهاي
باز و کم عارضه خوزسـتان و جنـوب شـرقي عـراق کـامال متفـاوت بـود  .بایسـتي نبـرد در
کوهستانهاي صعب العبور کردستان اجرا مي گردید که از نظر روش هدایت عملیـات نظـامي
عملیات بایستي به صورت جنگ در کوهستان هدایت ميشد  .وسائل و تجهیزات مـورد نیـاز
نیز بایستي متناسب با نبرد در کوهستان فراهم ميگردید.
منطقه نبرد کوهستاني غرب پیرانشهر داراي ویژگیهاي خاصي براي نیروهـاي ایـران و
عراق بود  .از جمله این ویژگیها مي توان صعب العبور بودن منطقه  ،ناآرام بودن افـراد بـومي
محلي در قلمرو هر دو کشور  ،کم اهمیت بودن منطقه از نظر اهداف تاکتیکي و استراتژیکي،
کم اثر بودن نتایج هرگونه عملیات در تعیین سرنوشت جنگ  ،محـدودیت دامنـه عملیـات و
عدم امکان گسترش سریع آن به سمت هدفهاي استراتژیکي  ،مشکالت نگهداري منطقه بعد
از تصرف هدفهاي تاکتیکي بویژه از نظر لجستیکي را ميتوان نام برد.
این ویژگیها سبب شده بود که در طول  3سال اول جنگ و تـا قبـل از نبـرد والفجـر2
عمال این منطقه مرزي بین ایران و عراق که داخل در کل صحنه جنگ بـود ،غیرفعـال بـاقي
بماند .به نحوي که در طول آن مدت ،عمال نبرد مهمي در این منطقه بین نیروهـاي ایـران و
عراق رخ نداده بود  .اگر عملیات بسیار محدود اجرا شده بود هـیچ تـاثیري در ادامـه جنـگ
نداشت .بنابراین نبرد والفجر 2اولین نبردي بود که در این قسمت از صـحنه جنـگ ایـران و
عراق به طور جدي به مرحله اجرا در مي آمد  .بدین جهت ميتوانست تا حـدودي نیروهـاي
عراق مستقر در منطقه مرزي غرب پیرانشهر را غافلگیر سازد .با وارد شدن تلفات سنگین بـه
نیروهاي عراق و تصرف قسمتي از قلمرو آن کشور ،امتیازات سیاسي قابل مالحظـهاي بـراي
ایران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ایجاد نماید .ضمن این کـه از ایجـاد تلفـات و
خسارات بیش از حد نظامي به نیروهاي ایران جلوگیري شـود .بنـابراین احتمـاال بـه همـان
دالیل منطقه مرزي غرب پیرانشهر براي نبرد بعـدي از سلسـله نبـرد هـاي والفجـر انتخـاب
گردید  .چگونگي آنرا در حدي که به مدارك دسترسي پیدا کردیم بیان مي نماییم.
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وضعیت کلي منطقه عملیات (زمین ،نیروهاي دشمن  ،نیروهاي خودي)
زمین منطقه عملیات

این منطقه عملیات در اطراف پیرانشهر ایران به شهرك رواندوز عراق قـرار داشـت کـه
در استان آذربایجان غربي ایران و استان اربیل عراق واقع است.
این منطقه به استثناي دشت محـدود شـرق پیرانشـهر کـال منطقـهاي کوهسـتاني و
صعب العبور است .به همین جهت فاقد مناطق مسکوني و زراعي ميباشد .مهمتـرین عارضـه
طبیعي آن در خاك ایران شهر پیرانشهر و در خاك عراق شهر رواندوز ميباشد کـه بـیش از
 60کیلومتري با یکدیگر فاصـله دارنـد .در ایـن فاصـله بـیش از  60کیلـومتري فقـط چنـد
روستاي ایراني و عراقي واقع است که عموما در مسیر جاده ميباشد .بنابراین از نظر منـاطق
مسکوني غیر از پی رانشهر ایران و رواندوز عراق منطقه مهمـي وجـود نـدارد .غیـر از منـاطق
مسکوني مهمترین عارضه مصنوعي منطقه همان محور پیرانشهر -رواندوز است که از لحـاظ
نظامي براي ایران و عراق داراي اهمیت فوق العاده است ،زیرا تنها محوري اسـت کـه اسـتان
آذربایجان غربي را به استان اربیل عراق متصل مي سازد .هرگونه حرکات نظامي در بین ایـن
دو استان مرزي بایستي از این محور انجام گیرد .در صورت امکان لشـکر کشـیهاي وسـیع از
ایران به عراق و بالعکس به منظور دستیابي به شهر ارومیـه در ایـران و اربیـل مرکـز اسـتان
اربیل عراق ،فقط از این محور امکان پذیر است  .به علت اهمیـت اسـتراتژیکي ایـن محـور ،
ارتش ایران در زمان رژیم سلطنتي ،یک پادگان تیپـي در پیرانشـهر احـداث کـرد .حتـي در
هنگام تاسیس  ،هدف نهایي استقرار ،یک لشکر در آن پادگان بود .چنانکه بعد از ساختن آن
پادگان در دهه  1330ابتدا قرار بود یک لشکر در آن منطقه گسترش یابد کـه آن موقـع بـه
نام لشکر  1خانه نامگذاري شد  -نام قبلي پیرانشهر ،خانه بود -البته این عمل موقعي انجـام
گرفت که حکومت ایران در داخل پیمان مرکزي سنتو قرار داشت .هدفهاي دوربـرد وی ژهاي
در جنگ عمومي جهاني احتمالي که ابرقدرتهاي شـرق و غـرب در آن درگیـر شـدند ،بـراي
پادگان نظامي پیرانشهر مورد نظر بود .زیرا این منطقه در داخل خط عمومي دفاعي زاگـرس
که خط دفاعي غرب در مقابل حمله احتمـالي شـوروي بـه ایـران بـود ،قـرار داشـت کـه در
حقیقت ميتوان گفت ،قسمتي از خط دفاعي عراق در مرز شمال شرقي آن کشور بـود .ولـي
بعد از کودتاي  1918در عراق و سرنگوني حکومت سلطنتي در آن کشور و خـروج حکومـت
جدید عراق از پیمان سنتو ،شرایط کلي نظامي بین شرق و غـرب در ایـن منطقـه بـه کلـي
دگرگون شد و پادگان نظامي ایران در پیرانشهر به کلي تغییر جهت داد و در مقابـل تهدیـد
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احتمالي ارتش عراق از سمت غرب جبهه گیري نمود  .ارتش عراق نیز متقابال پادگـاني را در
مناسب ترین نقطه نزدیک به مرز که منطقه حاج عمران بود بنـا نهـاد  .در نتیجـه عمـال دو
واحد ایراني و عراقي مستقر در پیرانشهر و حاج عمران در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و بـراي
روز مبادائي که باالخره بعد از حدود  10سال و در جنگ تحمیلي پیش آمـد ،در مقابـل هـم
صف آرایي کردند .اما خاصیت وجودي ایـن واحـدهاي ایـران و عـراق در ایـن منطقـه فقـط
کنترل همان محور مواصالتي پیرانشهر -رواندوز بود .زیـرا در خـارج از محـدوده ایـن محـور
امکان هرگونه عملیات ،حتي پدافنـدي مشـکل و بسـیار محـدود اسـت .بنـابراین از دیـدگاه
نظامي حساس ترین عوارض زمین در این منطقه همان محور ميباشد کـه از نظـر هـدفهاي
جزیي تاکتیکي نیز فقط ارتفاعاتي که بـه ایـن محـور مشـرف هسـتند ،داراي ارزش نظـامي
ميباشند  .ارتفاعات خارج از محدوده این محور ،از نظر نظامي نوعي مانع محسوب ميگردند
و ارزش درگیر کردن واحدهاي بزرگ نظامي را ندارند .به این جهت در جنگ تحمیلي عـراق
با وجود این که نیروهاي عراق در آغاز جنگ ،در مناطق مرزي استانهاي خوزسـتان ،ایـالم و
کرمانشاه در خاك ایران پیشروي کردند ،ولي در منطقه مرزي استان کردستان و آذربایجـان
غربي از جمله محور رواندوز -پیرانشهر هیچ گونه تالش تهاجمي قابل مالحظـهاي نکردنـد.
البته در این باره ناآرامي داخل کردهاي عراق در این منطقه نیـز عامـل مـوثري بـراي عـدم
تهاجم نیروهاي عراق در این منطقه بود .ضمن این که کردهاي ایران نیز اجـازه نمـيدادنـد،
ارتش عراق در این منطقه با آرامش خاطر وارد خاك ایران شود.
با توجه به مطالب مختصري که درباره وضعیت زمین منطقه عملیات بیان گردید ،ایـن
منطقه در یک جنگ محدود ،ارزش نظامي مهمي نداشت  .بر فـرض ایـن کـه چنـد تپـه در
داخل ایران را ،نیروهاي عراق اشغال ميکردند یا بالعکس ،نیروهـاي ایـران تپـه هـایي را در
سرزمین عراق تصرف مي نمودند ،در سرنوشت کلي جنگ اثري نداشت .اما به هر حال اثرات
رواني سیاسي قابل مالحظهاي ميتوانست داشته باشـد کـه از جملـه آن نمـایش قـدرت بـه
طوایف کرد منطقه طرفدار یا مخالف هر یک از دو ملت ایران و عراق بود.
استعداد و گسترش نیروهاي عراق در محور رواندوز -پیرانشهر

الزم به یادآوري است که متاسفانه برخالف نبرد هایي که تا قبل از این نبرد انجام شـد
و اسناد کافي براي بررسي آنها در اختیار ما قرار گرفت ،درباره نبرد مورد بحث اسناد کـاملي
در دسترس ما نبود .لذا مطالب کلي که دربـاره یگـانهـاي خـودي و دشـمن و طـرح هـاي
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عملیاتي بیان ميگردد ،به استناد پیامهاي مبادله شده بین قرارگاه ها در هنگام اجراي نبـرد
و همچنین با استفاده از خاطرات رزمندگان بوده است.
بر مبناي متن پیامهاي مبادله شده  ،تیپ  91پیاده و یگان هایي از تیپ هـاي ،98
 113و  1پیاده و  31نیر وي مخصـوص و گـردان کمانـدویي ابوعبیـده ارتـش عـراق در
منطقه عملیاتي حاج عمران براي پدافند از محور رواندوز -پیرانشهر گسـترش داشـتند.
مواضع پدافندي نیروهاي عراق در اطراف این محور عمومـا نزدیـک بـه خـط مـرز و در
مناسب ترین نقاط پدافندي مشرف به محور بود  .احتماال در خـارج از محـدوده تـامین
محور اصلي فقط پاسگاه هاي مرزي عراق مستقر بودند .همان گونه که نیروهاي مـا نیـز
همین وضعیت را داشتند .اما براي ارتش عراق عالوه بر مسئله جنـگ بـا ایـران مسـئله
ناآرامي قبائل کرد منطقه نیز مطرح بود  .بدین جهت ارتش عراق پایگاههاي نظـامي در
مناطق کردنشین شمال شرقي آن کشـور ایجـاد کـرده بـود کـه ضـمن انجـام عملیـات
آرام ســازي داخلــي در صــورت حملــه نیروهــاي ایــران بــه آن منطقــه  ،ایــن پایگاههــا
مي توانستند علیه نیروهاي ایران وارد عمل شوند.
با توجه به اطالعاتي که درباره وضعیت نیروهاي دشمن بیان شد ،اسـتعداد موجـود نیروهـاي
دشمن در محور یاد شده حدود  1تیپ بود .اما احتماال حـداقل یـک لشـکر پیـاده عـراق در اسـتان
اربیل عراق مستقر بود  .با توجه به این که خطرناك ترین و همچنـین مهمتـرین محـور مواصـالتي
این استان به شمال شرق و به طرف ایران همان محور رواندوز بود ،طبعا مهمتـرین محـور عملیـاتي
آن لشکر نیز در همین محور قرار داشت و لشکر مستقر در استان اربیل عراق ميتوانست در صـورت
تهدید در این محور نیروهاي تقویتي را وارد عمل سازد.
استعداد و گسترش نیروي خودي در منطقه پیرانشهر

از لحاظ گسترش پادگاني در زمان صلح ،یک لشکر پیاده از زمان تشکیل ارتش جدیـد
ایران در زمان رژیم سلطنتي در استان آذربایجان غربي استقرار داشت .زیرا این منطقه عالوه
بر موقعیت ویژه مرزي از نظر بافت اجتماعي داخل ایران نیز داراي ویژگي خاصي نسـبت بـه
سایر مناطق ایران مي باشد .به طور اجتماعي باید یادآور شویم که به علل ویژگیهـاي خـاص
اقوام این منطقه و همچنین به علل محیطي منطقه کردستان کـه از شـمال غـرب ایـران تـا
شمال شرق سوریه در چهار کشور ایران  ،ترکیه  ،عراق و سوریه گسترش دارد ،اقوام و قبائل
کرد که از نظر سابقه قطعي تاریخي جزو اصیلترین اقوام ایراني هستند ،در مناطقي از چهـار
کشــور مــذکور پراکنــده شــدهانــد و در طــول ســالیان متمــادي در منــاطق مســکوني خــود
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ناآراميهایي را به وجود آوردهاند  .این ناآراميها تا عصر حاضر ادامه داشته است .بدین جهت
دولت مرکزي ایران براي حفظ ثغور مملکت ،امنیت مرزهاي شمالغرب و آرامسـازي داخلـي،
همواره واحدهاي نظامي به استعداد مناسب در آن منطقه مستقر نمـوده اسـت  .بـر همـین
اساس در زمان رژیم سلطنتي ایـران دو لشـکر پیـاده از لشـکرهاي سـازمان یافتـه ایـران در
استانهاي کردستان و آذربایجان غربي گسترش پادگاني داشتند که لشکر  28پیاده در استان
کردستان و لشکر  34پیاده در استان آذربایجان غربي بود.
گسترش پادگاني لشکر  34پیاده در آذربایجان غربي بدین شکل بود کـه قرارگـاه لشـکر و
تعدادي از یگانهاي دیگر در پادگان شهر ارومیه  ،تیپ یـک پیـاده در پادگـان پیرانشـهر تیـپ 2
پیاده در پادگان سلماس و تیپ  3پیاده در پادگان مهاباد مستقر بود .البته پادگانهاي کوچکي نیـز
در قوشچي و پسوه و جلدیان و خوي و مـاکو وجـود داشـتند کـه بـر حسـب نیازهـاي پادگـاني
یگانهایي از واحدهاي ارتش یا ژاندارمري در انها مستقر ميشدند ،ولـي  4مرکـز اصـلي پادگـاني
همان شهرهاي ارومیه،سلماس مهاباد و پیرانشهر بودند که با توجه به تهدید احتمالي خـارجي در
حوالي محور عمومي ارومیه مهاباد ،پیرانشهر رواندوز ،اربیل گسـترده شـده بودنـد  .هنگـامي کـه
نیروهاي عراق در شهریور  1319سرزمین مقدس ایـران را مـورد تهـاجم قـرار دادنـد ،گسـترش
پادگاني لشکر  34پیاده ایران به همان ترتیبي بـود کـه بیـان شـد  .امـا پـس ازپیـروزي انقـالب
اسالمي به علت شرایط داخلي منطقه از نظر ناآراميهـا ،عمـال تمـام عناصـر لشـکر یـاد شـده بـا
مخالفین -ضد انقالب داخلي -درگیر شد  .الزم به یادآوري است که اولین تهاجم ضد انقـالب بـه
پادگانهاي نظامي ایران بعد از انقالب در مهاباد -پادگـان تیـپ 3لشـکر 34پیـاده -در اول اسـفند
سال  6 - 1316روز بعد از پیروزي انقالب -انجـام گرفـت و خسـارات فراوانـي بـه وسـیله افـراد
مهاجم به آن پادگان وارد گردید  .مقداري از وسایل و تجهیزات سـبک و سـنگین آن پادگـان بـه
غارت برده شد که ما چگونگي آنرا در جلد اول تاریخ جنگ تحمیلي بیان کرده ایـم .ایـن نـاآرامي
داخلي آذربایجان غربي نه تنها سبب درگیر شدن تمام عناصر لشـکر  34پیـاده در مأموریـت آرام
سازي داخلي گردید ،بلکه حکومت نوپاي جمهوري اسالمي ایران مجبور شد یگانهـاي تقـویتي
اعم از ارتشي و مردمي براي تقویت لشکر  34آذربایجان غربي اعزام کند .بنابراین در هنگـام آغـاز
جنگ تمام یگانهاي ارتشي و غیر ارتشي مستقر در استان آذربایجان غربـي درگیـر مأموریتهـاي
داخلي بودند و امکان وارد عمل کردن آنها در مقابله با تهدید ارتش عراق بسـیار ضـعیف بـود .امـا
در داخل عراق نیز وضعیت مناطق کردنشین آرام تر از ایـران نبـود  ،ارتـش عـراق در آن منطقـه
وضعي مشابه ایران داشت  .این امر سبب گردید کـه در مـدت حـدود  3سـال اول جنـگ ،عمـال
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منطقه مرزي آذربایجان غربي ایران از نظر عملیات برون مرزي و مبارزه با نیروهـاي مـنظم عـراق
تقریبــا غیرفعــال باشــد .امــا بــه هــر حــال بــه علــت موقعیــت حســاس اســتراتژیکي کــه محــور
پیرانشهر -رواندوز براي ایران و عراق داشت ،این منطقه هیچ وقت خالي از نیروهاي مـنظم ایـران
و عراق نبود .از نظـر نیروهـاي ایـران مأموریـت اصـلي تیـپ پیـاده پیرانشـهر مراقبـت از محـور
پیرانشهر -تمرچین تا خط مرز بود که طبعا شامل معابر نفوذي دیگر نیـز مـيگردیـد  .مأموریـت
یگان عراقي مستقر در پادگان حاج عمران واقع در  12کیلومتري غرب خط مرز مراقبت از محـور
رواندوز-پیرانشهر بود .بنابراین از آغاز جنگ یگانهایي در حدود گردان تقویـت شـده در طـرفین
خط مرز مستقر بودند .اما استعداد این یگانها اعم از ایراني وعراقـي در حـدي نبـود کـه بتواننـد
عملیات آفندي اجرا نمایند .ضمن این که همان گونه که در بررسي وضعیت زمین عملیـات بیـان
شد ،شرایط طبیعي این منطقهایجاب نميکرد که در یک جنگ عمـومي ،چنـد تپـه در شـرق یـا
غرب خط مرز به وسیله نیروهاي طرف مقابل تصرف گردد و بـراي نگهـداري آن الزامـا نیروهـاي
بزرگي درگیر شوند .چنان که ارتش عراق در آغاز تهاجم بـه ایـران در محـور روانـدوز -پیرانشـهر
هیچ گونه تالش آفندي قابل مالحظهاي انجام نداد .زیرا براي ارتش عراق هدفهاي حیـاتي تـري
در استان خوزستان و ایالم و کرمانشاه وجود داشت.
بعد از گذشت  18ماه از زمان جنگ ،هنگامي که نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي
ایران به حالت تعرض متقابل درآمدند ،عینا مانند ارتش عراق هـدفهاي اسـتراتژیکي را ابتـدا
در منطقه شرق بصره و عماره و در تقدم بعدي در غرب استان کرمانشاه -شهر مندلي عراق-
را انتخاب کردند .اما بعد از این که نبرد تهـاجمي نیروهـاي ایـران در صـحنههـاي عملیـاتي
خوزستان و کرمانشاه به بن بست رسید ،به منظور تداوم نبردهاي تهـاجمي ،شـماليتـرین و
آرامترین منطقه در صحنه جنگ انتخاب گردید که همان منطقه غرب پیرانشهر بود.
در بررسي عملیات والفجر  1در منطقه شمال فکه گفتیم که آن نبرد در اواخـر فـروردین مـاه
 1332بدون وصول به هدفهاي تاکتیکي به پایان رسید .بنابراین احتماال انتخـاب منطقـه پیرانشـهر
براي تداوم عملیات تهاجمي سلسله عملیات والفجر از اوایل اردیبهشت  1332انجـام شـد کـه در آن
موقع هنوز عمده قـواي نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ایـران ،همچنـان در صـحنه عملیـات
خوزستان مستقر بودند و در منطقه آذربایجان غربي نیرویـي بـه غیـر از عناصـر لشـکر  34پیـاده و
نیروي پاسدار و بسیج مردمي وجود نداشت .حتي قسمتي از گردان هاي تانـک لشـکر  34پیـاده در
منطقه کرمانشاه درگیر بودند .بدین جهت براي اجراي هرگونه عملیـات آفنـدي در آن منطقـه الزم
بود نیروي رزمنده از صحنه عملیات خوزستان برداشت شود و به آن منطقه اعزام گردد  .بـه همـین

عملیات والفجر 2در منطقه حاج عمران عراق ،تیر و مرداد 101 / 1332

طریق عمل انجام شد  .یک تیپ پیاده از عناصـر ارتشـي و یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران و بسـیج
مردمي از منطقه خوزستان به منطقه پیرانشهر تغییر مکان یافتند.
گرچه درباره استعداد رزمي یگانهاي اعزامي از خوزستان بـه آذربایجـان غربـي ،مـدرك
گویایي در دسترس ما قرار نگرفت .ولي بررسي مدارك موجود و مصاحبه بـا رزمنـدگان نشـان
ميدهد که تیپ  2لشکر  66پیاده شامل گـردان هـاي ،129 ،122و  113سـازماني و گـردان
 101مکانیزه از لشکر  92زرهي به صورت زیر امر و گروه  33توپخانه با  4گردان از خوزسـتان
بــه آذربایجــان غربــي تغییــر مکــان داد  .از عناصــر ســپاه پاســداران نیــز تیــپ نجــف  ،تیــپ
المهدي(عج)  ،و تیپ سیدالشهدا( )از خوزستان به آذربایجان غربي اعزام شـد و امـاده بـراي
عملیات والفجر 2گردید .ضمنا تیپ انصارالحسین( )و تیپ ویژه شهدا نیز در منطقه بود.
بررسي مدارك نشان مي دهد که با وجود این که منطقه نبرد پیرانشهر حسـاس تـرین
منطقه عملیات لشـکر  34پیـاده بـود ،ولـي بـه علـت درگیـري تمـام عناصـر آن لشـکر در
آرام سازي داخلي ،شرکت دادن عناصر آن لشکر در نبرد با نیروهاي دشمن مقدور نبود .لـذا
فقط یک گردان پیاده ( 132پیاده) از عناصـر سـازماني لشـکر  34آن هـم بـه عنـوان یگـان
احتیاط تیپ  2لشکر  66جهت شرکت در نبرد والفجـر 2تعیـین گردیـد .بنـابراین اسـتعداد
رزمي یگانهاي خودي که براي نبرد والفجر 2آماده شدند عبارت بودند از :
تیپ  2لشکر  66پیاده شامل گردان هاي  122و  129و  113سازماني  ،گـردان 101
مکانیزه از عناصر لشکر  92زرهي و گردان  132پیاده لشکر  34در زیر امر تیپ  2لشـکر 66
و یگان توپخانه سازماني آن تیپ .
لشکر  8نجف سپاه پاسداران با  3تیپ از نیروهاي پاسدار و بسیج مردمي و یـک تیـپ
مستقل دیگر.
قسمتي از توپخانه لشکر  34پیاده و گروه  33توپخانه با  2گردان  130میلیمتـري و
 2گردان کاتیوشا.
عالوه بر نیروهاي منظم ارتشي و سپاهي یاد شده در باال ،یک نیـروي نـامنظم نیـز بـه نـام
واحد کمبا  11با شرکت افراد کرد منطقه طرفدار جمهوري اسالمي ایران از جمله ایل بـارزاني بـا
نیروهاي منظم ایران همکاري ميکرد که در نبرد والفجر 2نیز مأموریتهایي را بر عهده گرفت.
از نظر قرارگاه هدایت کننده عملیات ،یک قرارگاه اصلي عملیـات بـه نـام قرارگـاه عملیـاتي
شمال غرب یا حمزه سیدالشهدا براي طـرح ریـزي عملیـات مبـارزه بـا ضـدانقالبیون و نبـرد بـا
نیروهاي متجاوز عراق در صحنه عملیات شمال غـرب -آذربایجـان غربـي و کردسـتان -تشـکیل
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شده بود که به نمایندگي از طـرف نیـروي زمینـي ارتـش و سـپاه پاسـداران ،عملیـات را در آن
منطقه هدایت مـيکـرد 2 .قرارگـاه جزئـي نیـز یکـي در منطقـه عملیـات لشـکر  34پیـاده در
آذربایجان غربي و دیگري در منطقه لشکر  28سنندج در کردستان تشکیل شده بود .نام قرارگـاه
اجرایي منطقه لشکر  34قبل از عملیات والفجر 2به نام قرارگـاه سـجاد بـود .ولـي بـراي آن نبـرد
تغییر نام پیدا کرده بود و به نام قرارگاه مالک اشتر نامیده شد  .بـا توجـه بـه مطـالبي کـه دربـاره
وضعیت کلي نیروهاي خودي و دشمن بیان شد ،مقایسه توان رزمي این نیروها به شرح زیر بود.
مشخصات یگان

ایران

عراق

قرارگاه اصلي

1

نامشخص

قرارگـاه حمــزه سیدالشـهدا یــا شــمال
غرب

قرارگاه عملیاتي

1

نامشخص

قرارگاه مالک اشتر

( 1احتمالي)

قرارگاه لشکر ارتشي
قرارگاه لشکر سپاهي

1

قرارگاه تیپ ارتشي

1

قرارگاه تیپ سپاهي

4

گردان رزمي ارتشي

1

گردان رزمي سپاهي

(12احتمالي)

گردان توپخانه

( 6تقریبي)

توضیحات:

قرارگاه لشکر  34در عملیات درگیر نبود
لشکر  8نجف بود

1

تیپ  2لشکر  66پیاده
تیــپ هــاي المهــدي ،انصارالحســین،
سیدالشهدا ،تیپ ویژه شهدا

( 11برآوردي)

براي هر تیپ عراق  3گردان منظور شد
براي هر تیپ سپاهي  4گردان منظور شد

نامشخص

یگان هوانیروز
یگان نامنظم

مالحظات

گروه  33توپخانه بـا  4گـردان  ،یـک
گردان تیپ  ، 2یک گـردان از لشـکر
 34و یــک گــردان از عناصــر ســپاه
منظور شد
هم نیروهـاي ایـران و هـم نیروهـاي
عراق از بالگرد استفاده کردند

1100نفر
(تقریبي)

افراد
جیشالشعبي

این یگان از افراد کرد و به نـام کمبـا
 11تشکیل شده بود
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طبق گزارشات تیپهاي  113 ، 98 ،91 ،1پیاده و  31نیروي مخصوص عراق در منطقه
عملیات شرق رواندوز تا نزدیکي مرز گسـترش داشـتند کـه بـا واحـدهاي زرهـي و توپخانـه
تقویت شده بودند.
از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ،عالوه بر یگـانهـاي یـاد شـده ،افـراد یـک
گردان از تیپ  23نیروهاي مخصوص –نوهد -نیز در منطقه با یگانهـاي نـامنظم همکـاري
مي کردند و یک گردان احتیاط قدس نیز در منطقه بود.
در اواسط مرداد ماه ،تیپ  40پیاده سراب به منطقه پیرانشهر تغییر مکـان یافـت و بـه
تدریج عناصر تیپ  2لشکر  66را تعویض کرد.
یکي از نیروهاي رزمي فعال هر دو طرف ،یگان هوانیروز بود که عالوه بر پشتیباني رزمي از نظر
ترابري یگانهاي رزمنده از منطقه عقب به منطقه نبرد به صورت هلي برن تالش موثري داشتند.
اقدامات طرح ریزي و آمادگي عملیات والفجر1

درباره مرحله طرح ریزي این عملیات ،اسناد اصلي در دسـترس مـا قـرار نگرفـت .لـذا
بررسي این مرحله از عملیات با استفاده از مصاحبه با رزمندگان شرکت کننده در آن نبـرد و
پیامهاي مبادله شده در هنگام اجراي عملیات انجام گردید.
قبال یادآورشدیم که تا زمان طرح ریزي عملیات والفجر 2در نیمه اول سـال  1332در ایـن
منطقه هیچ گونه عملیات حائز اهمیتي با نیروهاي متجاوز عـراق انجـام نگرفتـه بـود  .لشـکر 34
پیاده و یگانهاي سپاه پاسداران مستقر در آذربایجـان غربـي ،مأموریتهـاي آرام سـازي داخلـي را
اجرا ميکردند  .گفتیم که بعـد از عملیـات والفجـر 1در صـحنه عملیـات خوزسـتان ،فرمانـدهان
نظامي و سپاهي هدایت کننده جنگ تصمیم گرفتند ،به همین منظور براي اولین نبـرد در خـارج
از صحنه عملیات خوزستان ،منطقه پیرانشهر آذربایجان غربي را انتخاب نمایند .با توجـه بـه ایـن
که نبرد والفجر یک در پایان فروردین  1332خاتمه یافت احتماال از اوایل اردیبهشت همان سـال
این تغییر تدبیر در انتخاب صحنه عملیات مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به این کـه عملیـات
والفجر 2در پایان تیر شروع گردید ،براي طرح ریزي آن عملیات کمتر از  3ماه زمان بود  .در ایـن
مدت بایستي نیروهایي از نقاط دیگـر بـه منطقـه پیرانشـهر تغییـر مکـان مـيکردنـد و عملیـات
مقدماتي طرح ریزي را که شامل شناسایي منطقه تـا کسـب اطـالع از وضـعیت دشـمن  ،تغییـر
مکان و جابجایي عده ها  ،تکمیل تدارکات و غیره بود ،انجام ميدادند .زیرا همـان گونـه کـه قـبال
نیز یادآوري شد ،عناصر لشکر  34پیاده یگانهاي سپاه پاسداران در منطقه آذربایجـان غربـي بـه
علت درگیري عملیات آرام سازي نميتوانستند در یـک نبـرد وسـیع بـا نیروهـاي عـراق شـرکت
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نمایند .براي تامین نیروي الزم جهت اجراي عملیات آفندي در منطقه پیرانشـهر تصـمیم گرفتـه
شد ،یک تیپ پیاده تقویت شده از عناصر لشکر  66پیاده ارتـش کـه تـا سـال  1332در منطقـه
آبادان خرمشهر بود و گروه  33توپخانه به منطقـه پیرانشـهر تغییـر مکـان داده شـود  .از عناصـر
سپاه پاسداران نیز لشکر نجف که در منطقه غرب دزفول و شوش گسترش داشت ،بـراي حرکـت
به آن منطقه در نظر گرفته شد .از بررسي خاطرات رزمندگان چنین برمي آید کـه از یگـانهـاي
مستقر در آذربایجان غربي فقط گردان  132با یک گروهـان تانـک از عناصـر لشـکر  34پیـاده و
تیپ انصارالحسین( )از عناصر سپاه پاسداران براي شـرکت در نبـرد والفجـر 2مـورد نظـر قـرار
گرفت  .تیپ انصارالحسین( )مسئولیت پدافند در منطقه مرزي تمرچین در غـرب پیرانشـهر را
در همان زمان بر عهده داشت .بنابراین آشناترین واحد به شرایط کلي منطقه و دشمن بود.
عالوه بر تیپ انصارالحسین( )یک واحد چریکي نیز با کمک تیپ  23نیروهاي ویـژه
هوابرد (نوهد) و سپاه پاسداران در منطقه کردستان سـازماندهي شـده بـود کـه افـراد آن را
کردهاي مسلمان طرفدار انقالب اسالمي از جمله افراد ایل بارزاني تشکیل ميدادند و به نـام
کمبا  11نامگذاري شده بودند  .مأموریت ایـن واحـد چریکـي عملیـات کمـین و دسـتبرد و
خرابکاري در داخل عراق بود  .در عملیات منظم آفندي نیز این واحد مـيتوانسـت از همـان
نوع عملیات در پشتیباني عملیات منظم اجرا کنـد و خطـوط تـدارکاتي دشـمن را در عقـب
منطقه نبرد ناامن سازد.
بر اساس تدبیر کلي باال ،یگانهاي مورد نیاز براي عملیات والفجـر 2مشـخص گردیـد
که شامل یک تیپ از لشکر  66پیاده ارتش  ،یک لشکر از عناصر سپاه پاسداران ،یـک واحـد
نامنظم چریکي ،عناصر پشتیباني رزمي توپخانه و هوانیروز بود .طبعاً براساس وضعیت زمـین
منطقه عملیات و یگانهـاي دشـمن مسـتقر در آن و یگـانهـاي خـودي کـه بـراي اجـراي
مأموریت آفندي در محور پیرانشهر تمرچین  -حاج عمـران  -روانـدوز در نظـر گرفتـه شـد
اقدامات طرح ریزي شروع گردید .در این مرحله عملیات مهـم تـرین مسـئله ،تغییـر مکـان
عناصر یگانهاي ارتشي و یک لشکر سپاهي از خوزستان به آذربایجـان غربـي و بـه مسـافت
بــیش از  900کیلــومتر بــود کــه قســمت اصــلي آن بــه وســیله راه آهــن خوزســتان
تهران -آذربایجان انجام ميگرفت و این کار مستلزم صرف زمان بود .به هر حال ایـن تغییـر
مکان انجام شد و در خاطرات رزمندگان هیچ گونه مشکلي دربـاره ایـن تغییـر مکـان اشـاره
نشده بود و به تنها مسئله اي که اشاره شده ناآرامي راههاي عبـوري در منـاطق شـمالغرب و
نگراني از احتمال بروز حوادثي در هنگام تغییر مکان بود که آنها بدون هیچ گونـه حادثـه اي
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انجام شد .درباره این که این تغییر مکان چه مدت به طـول انجامیـد و چـه مسـائل وی ژهاي
به وجود اورد در مدارك در دسترس به مطلب ویژهاي اشاره نشده بود.
اقدامات طرح ریزي بعد از تغییر مکان یگانها از خوزستان به آذربایجان غربـي شـروع
گردید .زیرا اصوال الزم بود فرماندهان یگان هـاي اصـلي اجرایـي در مرحلـه طـرح ریـزي در
منطقه حضور مي داشتند .درباره این که کدام قرارگـاه اصـلي مسـئولیت طـرح ریـزي را بـر
عهده داشت اطالعات کافي در اختیار ما قرار نگرفت .ولي چنین به نظر مي رسد که قرارگـاه
اصلي عملیات به نام حمزه سیدالشهدا( )در صحنه عملیات شمال غرب فعالیت ميکـرد و
نظارت کلي این عملیات را بر عهده داشت  .یک قرارگاه فرعي عملیاتي دیگـر بـه نـام مالـک
اشتر در آذربایجان غربي بود که از تاریخ  11تیـر  1332در پیرانشـهر مسـتقر گردیـد .ایـن
قرارگاه فرعـي قرارگـاه مشـترك لشـکر  34پیـاده و قرارگـاه عملیـاتي سـپاه پاسـداران در
آذربایجان غربي بود و قبل از عملیات والفجر 2به نام قرارگاه سجاد( )نامیده مي شد.
طبق پیامي که لشکر  34پیاده در  22تیر به قرارگـاه عملیـاتي شـمال غـرب فرسـتاد،
قرارگاه مالک اشـتر کـه در پیرانشـهر مسـتقر بـود از تـاریخ  18تیـر فعـال شـد و عملیـات
طرحریزي را بر عهده گرفت .بنابراین احتماال قرارگاه اصلي هدایت کننده عملیـات والفجـر2
همین قرارگاه بود.
طرح اصلي عملیاتي که به وسیله قرارگاه مالک اشتر یـا قرارگـاه دیگـر بـراي عملیـات
والفجر 2تهیه گردید در اختیار ما نبود .ولي بررسي اسناد در دسترس نشان ميدهـد کـه در
این طرح هدف اصلي تصرف پادگان نظامي حاج عمران عراق در حدود  12کیلومتري غـرب
مرز تمرچین بود و مأموریت یگان هاي شرکت کننـده در ایـن نبـرد آن بـود کـه بـا اشـغال
ارتفاعات سرکوب طرفین جاده تمرچین بـه حـاج عمـران آن پادگـان را محاصـره و تصـرف
نمایند و براي این منظور سازمان حمله به نحوي ترتیب داده شده بود که یک تـالش اصـلي
در جنوب محور تمرچین و حاج عمران و یک تالش فرعـي از مسـیر پیرانشـهر -قمطـره بـه
طرف ارتفاعات گینک (تپه  )2191اجرا گردد و بعد از تصرف آن ارتفاعات محـور تمـرچین
حاج عمران در کنترل نیروهاي خودي قرار گیرد و نیروهاي خودي به طرف جنـوب و جـاده
اصلي سرازیر شوند و پادگان را اشغال نمایند.
تالش اصلي که از جنوب جاده تمرچین  -حاج عمران اجرا ميگردید ،ارتفاعات رایـات
را تصرف مي نمود و پیشروي به طرف غرب تا اشغال بلنـدترین ارتفاعـات در غـرب پادگـان
حاج عمران عراق را ادامه مي داد .بنابراین دو محور عمومي پیشروي براي این حمله در نظر
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گرفته شده بود که در شمال جاده محور قمطره ارتفاعات گینک و در جنوب جاده تمـرچین
ارتفاعات رایات بود.
مسئله مهم در این عملیـات  ،کوهسـتاني بـودن منطقـه و نبـودن جـاده هـاي فرعـي
تدارکاتي و پشتیباني براي یگانهاي حمله ور بود .بدین جهت الزم بود براي این مسـئله راه
حلي پیدا شود و بهترین راه حل این مسئله ،استفاده از بالگرد براي رساندن نیروي تقویتي و
تدارکات به خط مقدم منطقه نبرد بود  .همین راه حل نیز انتخاب شد و یگان هوانیروز براي
اولین بار آماده عملیات پشتیباني هلي برن گردید  .در هنگام اجراي نبرد به طور فعـال ایـن
مأموریت را انجام داد و متقابال نیروهاي عراق نیز همین عمل را اجرا کردند.
نکته دیگر پشتیباني توپخانه بود .در جنگ در کوهستان ،توپخانه هـاي خودکششـي و
همچنین توپخانه هاي سنگین امکـان تحـرك ندارنـد و مناسـب تـرین جنـگ افـزار آتـش
پشتیباني ،توپخانه سبک و خمپاره انداز است .اما برد این جنگ افزارها محدود است و کمتـر
از  10کیلومتر ميباشد  .با فرض این که بایستي حداقل  2تا  3کیلومتر نیز عقب تر از خـط
مقدم منطقه نبرد مستقر شوند ،برد رزمي آنها به حدود  1کیلومتر مي رسـد  .بـا توجـه بـه
این که عمق منطقه نبرد از حوالي خط مرز تا پادگان حاج عمران عراق قریـب  10کیلـومتر
بود ،توپخانه سبک و خمپارهانداز براي پشتیباني عملیـات کـافي بـه نظـر نمـيرسـید ،مگـر
این که عملیات به صورت خیز به خیز و مرحله اي اجرا گردد .و یا این که واحدهاي توپخانه
تا انجا که مقدور بود با قبول خطر بیشتر به منطقه جلو اعزام شوند که به نظر مي ر سـد در
این نبرد همین تدبیر اتخاذ شد.
در بررسي استعداد نیروهاي خودي مالحظه شد که تیپ  2لشکر  66پیاده با  3گردان
پیاده و گردان  101مکانیزه از عناصر لشـکر  92زرهـي و گـردان  132از عناصـر لشـکر 34
پیاده ،یگان هاي رزمي ارتشي این عملیات بودند  .عناصر سپاه پاسداران نیز لشکر  8نجف بـا
تیپ هاي المهدي(عج)  ،سیدالشهدا( )و تیپ ویژه شهدا و تیپ انصارالحسین( )در ایـن
نبرد شرکت داشتند  .طبق روش معمول گردان هاي ارتشي بـا تیـپ هـاي سـپاه پاسـداران
ادغام شدند .به استثناي گردان  132پیاده که ابتدا به عنوان احتیاط یگان ارتشي بود .ضـمنا
در مراحل اولیه نبرد یک تیپ سپاه پاسداران نیز ابتدا به عنوان یگان احتیـاط بـود .بنـابراین
در مرحله نخست عناصر یک تیپ ارتشي و  3تیپ سپاه پاسداران به صـورت ادغـامي حملـه
ميکرد.
هدایت عملیات والفجر1
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بررسي پیامهاي مبادله شده چنین نشان ميدهد کـه عملیـات والفجـر 2از غـروب روز
 28تیرماه  1332آغاز شد .نظر به این که نقشه ترسیمي عملیـات (کالـک) در دسـترس مـا
نبود و براي ما مشخص نیست کـه خـط تمـاس نیروهـاي خـودي و دشـمن قبـل از شـروع
عملیات در کدام منطقه و به چه ترتیبي بود وکدام یگانهاي خـودي و یـا دشـمن در حـوالي
خط مرز گسترش داشتند .ولي آنچه که از بررسي اظهارات رزمندگان بر مي آیـد چنـین بـه
نظر مي رسد که یگان بزرگي از نیروهاي خودي و دشمن در نزدیکي خط مرز مستقر نشـده
بودند .بلکه عناصر تأمیني هر دو طرف بلندترین ارتفاعات را کـه بـه حـوالي خـط مـرز دیـد
داشت ،به صورت پست دیدباني اشغال کرده بودند  .آتـش توپخانـه هـر دو طـرف بـه معـابر
نفوذي روانه شده تا در مراحل اول نبرد احتمالي ابتدا با آتش توپخانه جلوي پیشروي نیروي
مقابل گرفته شود .بدین جهت نیروهاي ایران در ارتفاعات تمرچین در یک کیلومتري شـرق
خط مرز مستقر بودند و احتماال نیروهاي عراق نیز در ارتفاعات کـدو در جنـوب و ارتفاعـات
کینک در شمال محور اصلي و حدود  1کیلومتري غرب خـط مـرز موضـع پدافنـدي اشـغال
کرده بودند  .چنانچه عناصر سـبکي جلـوتر از آن مواضـع قـرار داشـتند ،احتمـاال پسـتهاي
دیدباني و عوامل تأمیني بودند که حوالي آبادي میوتان و شیوه رش گسترش یافته بودند .به
هر حال به علت صعب العبور بودن ارتفاعات شمالي و جنوبي محور اصلي پیرانشهر روانـدوز ،
الزاما عملیات در حوالي همان محور انجام گرفت و نیروهاي ایران براي وصـول بـه ان محـور
دو محور فرعي در اختیار داشتند .یک محور حدود  4کیلـومتري شـمال محـور اصـلي بنـام
قمطره و دیگري محور تمرچین در دامنـه ارتفاعـات کـوه سـه کانیـان در جنـوب میوتـان و
جنوب محور اصلي بود .البته طبعا خود محور اصلي نیز به صورت یک محـور کـامال مناسـب
مي توانست قابل استفاده باشد .اما قطعا تمام تالش پدافندي دشمن براي پوشش این محـور
به کار برده شده بود و شکستن خطوط پدافندي دشمن در ایـن محـور بسـیار مشـکل بـود.
بدین جهت محور اصلي حاج عمران به عنوان محور اصلي پیشروي نیروهـاي ایـران انتخـاب
نشد.
چنین به نظر مي رسد که مأموریت عمومي نیروهاي ایران در ان نبـرد آن بـود کـه بـا
حرکت از مناطق کوهستاني طرفین جاده ،ارتفاعات مسلط به ان را در کنترل خود بگیرنـد و
پادگان حاج عمران را که هدف اصلي این عملیات بـود ،از طـرفین جـاده محاصـره نماینـد .
براي وصول به این هدف بهترین راهکار ،تصرف ارتفاعات مشرف به جاده در گردنه دربند بود
که ارتفاعات کینک در شمال و رایات در جنوب آن قرار داشت.
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نظر به این که عملیات شبانه اجرا مي گردید ،حفظ سمت و تشخیص موقعیت و
هدفها بسیار مشکل بود و احتمال هرگونه اشتباه وجود داشت و چنین اشـتباهاتي در
عمل بوجود آمد.
گفتیم که عملیات والفجر 2از غروب روز 28تیـر مـاه آغـاز شـد .متأسـفانه در مـدارك
رسمي جریان مراحل اولیه نبرد ثبت نگردیده بود .فقط در مصاحبه رزمنـدگان تـا حـدودي
وضعیت مراحل اول نبرد روشن گردیده است که در بخش یادداشـتهایي از رزمنـدگان بیـان
کرده ایم  .خالصه نظرات ارائه شده آن است که نبرد در مراحل اول عملیات ابتـدا پیشـرفت
بسیار خوبي داشته است و نیروهاي حمله ور موفق شـده انـد بـا پیشـروي در ارتفاعـات بـه
منطقه نبرد خود برسند ،اما تاریکي شـب سـبب اشـتباهاتي در تشـخیص هـدفها گردیـد و
یگانهاي ما به هدفهاي اصلي که از جمله تپه  2191و تپه کینک بود مسـلط نشـدند  .ایـن
اشتباه ایجاب کردکه در روز اول نبرد بالگردهاي ما براي پشتیباني از یگانهـاي درگیـر وارد
عمل شوند و خساراتي را متحمل گردند  .اولین پیامي کـه در مـدارك مشـاهده مـي کنـیم
درباره تالش بالگردها است .طبق این پیام که توسط افسر رابط هوانیروز در قرارگاه عملیـاتي
شمال غرب مخابره گردیده  4فروند از بالگردهاي ما به وسیله دشـمن هـدف قـرار گرفتـه و
آسیب دیده اند  .یک فروند در منطقه نبرد سقوط کرده و  3فروند توانستند به پایگـاه خـود
مراجعه کنند و این خسـارت بـه هـوانیروز در روز اول نبـرد خسـارت نسـبتا سـنگیني بـود.
خوشبختانه بعدا معلوم گردید  3نفر خدمه بالگرد سقوط کرده نیز سـالم بودنـد .بررسـيهـا
نشان ميدهد که نیروهاي حمله ور ایران در تالشهاي خـود در شـب  28بـه  29تیرمـاه بـه
منطقه هدف رسیده بودند ،ولي موفق به اشغال هدفهاي اصلي خود نشده بودند .بدین جهت
در مدت روز  29تیرماه نبرد هاي سختي بین نیروهاي عراق و ایران درگرفت .بـا ایـن وجـود
نیروهاي ایران موفق شده بودند مناطق سرکوبي را در اختیار خـود بگیرنـد و مواضـع نسـبتا
مستحکمي را اشغال نمایند و از همین مواضع فشار را بر نیروهاي دشمن ادامه دهند  .طبـق
گزارشات آماري در روز  29تیر تعداد شهداي واحدهاي ارتشي  2نفر سرباز و مجـروحین 33
درجه دار و سرباز بودند که نسبت به شرکت یک تیپ پیـاده  4گردانـي در اولـین روز نبـرد
تلفات زیادي نميباشد  .آمار تلفات یگانهاي سپاه پاسـداران و بسـیج در دسـترس مـا قـرار
نگرفت اما احتماال تلفات آنان بیش از واحدهاي ارتشي بود ،زیرا یگانهـاي جلـودار حملـه از
عناصر سپاه پاسداران و بسیج بودند و رزمندگان در مصاحبه خـود بـه زیـادي تلفـات اشـاره
کرده اند  .از جمله یگانهایي کـه در روز  29تیـر بـه شـدت درگیـر شـد و متحمـل تلفـات
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سنگیني گردید ،یگاني بود که در ارتفاعات کینک وارد عمل شده بود .این یگان نیـاز فـوري
به نیروهاي تقویتي پیدا کرد .نظـر بـه ایـن کـه اعـزام سـریع نیـرو از راه زمـین در منطقـه
کوهستاني امکان پذیر نبود یک واحد  110نفري از تیپ سیدالشـهدا( )بـا بـالگرد بـه آن
منطقه نبرد اعزام گردید و اولین عملیات هلي برن به مرحله اجرا درآمد  .این امر در سـاعت
 1300روز  29تیر اجرا گردید و در همین عملیات بود که  4فروند بـالگرد نیروهـاي خـودي
مورد اصابت دشمن قرار گرفت و آسیب دیدند.
قرارگاه مالک اشتر در اولین گـزارش عملیـاتي وضـعیت منطقـه عملیـات را از سـاعت
 1600روز  29تیر تا ساعت  30 1200تیر چنین اعالم کرد:
 110نفر از برادران سپاه پاسداران از عناصر تیـپ سیدالشـهدا( )بـا بـالگرد بـه منظـور
تقویت نیروهاي عمل کننده در حوالي دربند هلي برن شـد .دشـمن در منطقـه رایـات و زینـو و
حوالي حاج عمران تقویت گردید و به مقاومت ادامه داده و متحمل تلفات سنگیني شد .با اجراي
دستورات ابالغي طي دستور جزء به جزء شماره  2در  29تیر پایگاه کینک در ساعت  3نیمه شب
 30تیرما ه به تصرف نیروهاي ما درآمد و آن ارتفاعات به نام آزادي نامگذاري شد که هم اکنون در
دست نیروهاي خودي مي باشد  .در ساعت  0300ساختمان گمـرك عـراق در حـوالي روسـتاي
میوتان به دست نیروهاي خودي افتاد و جاده فرعي تپه آزادي (ارتفاعـات کینـک) تـا سـاختمان
گمرك پاکسازي شد  .تانکهاي دشمن که در شیوه رش مستقر بودند به واحدهاي ما در میوتـان
آتش گشودند .یک فروند از بالگردهاي ما در منطقه نبرد مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و
منهدم شد .یگان هاي تقویتي دشـمن بـا پشـتیباني حمـالت هـوایي وارد منطقـه نبـرد شـدند و
پیشروي نیروهاي ما در خط سبز را سد کردند و اکنون نیروهاي ما در آن خط مقاومت مي کنند.
توپخانه خودي در این نبرد پشتیباني موثري از نیروهاي خودي انجام داد  .اکنون یگـانهـاي مـا
تالش مي کنند با تصرف هدفهاي تعیین شده مأموریت خود را تکمیل نمایند.
امضا قرارگاه مالک اشتر

بررسي پیام باال نشان میدهد که در روز اول عملیات پیشروي نیروهاي ایران تا حـدود
 2/1کیلومتري خط مرز بوده و خط سبز در غرب خط عمومي تپه کینـک روسـتاي میوتـان
دامنه غربي کوه سه کانیان قرار داشته است .ارتفاعات کینک که  2196یلنـدي داشـت و بـا
شیب تندي به طرف جنوب سرازیر ميگردد و با اشغال آن تمام جاده تمرچین تـا روسـتاي
زینو و ارتفاعات جنوبي آن در میدان دیـد نیروهـاي مـا قـرار گرفـت  .دیـده بانـان توپخانـه
یگان هاي خودي توانستند آتش توپخانه به نقاط حساس در ارتفاعات رایات و روسـتاي زینـو
در  3کیلومتري غرب خط مرز هدایت کنند و ادامه عملیات را به سمت غرب تسهیل نمایند.
قرارگاه مالک اشتر خالصه جریان نبرد در بعد از ظهر روز  30تیرماه را چنین گزارش داد:
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در ساعت  1320آتش توپخانه خودي به حـوالي رایـات روانـه شـد و یـک پـارك موتـوري
یگانهاي عراق که بیش از  10خودرو در آن مستقر بود به آتش کشیده شد .گـردان ابـوذر سـپاه
پاسداران یک پایگاه دشمن را تصرف کرد و  8نفر از افراد عراقي را به اسارت گرفـت  .در سـاعت
 1800آتش توپخانه به حوالي روستاي شـیوه رش اجـرا گردیـد و بـه مواضـع دشـمن خسـارات
سنگیني وارد شد .گردان  101مکانیزه  -از عناصر لشکر  92زرهي که زیر امر تیـپ  2لشـکر 66
پیاده بود -در احتیاط قرارگاه مالک اشتر است و طبق طرح در شب جاري وارد عمل خواهد شـد.
یگانهاي قرارگاه مالک اشتر به تالش براي تکمیل مأموریت خود ادامه ميدهند.

با توجه به پیام باال طرح قرارگاه مالـک اشـتر در پایـان روز  30تیـر مـاه -دومـین روز
نبرد -آن بود که یک حمله شبانه دیگر اجرا کند و ارتفاعات شمال و جنوب مشرف به جـاده
اصلي را تصرف نماید .این حمله از ساعت  24آغاز و بـا شـروع روز  31تیـر مـاه یگـانهـاي
قرارگاه مالک اشتر در شمال و جنوب جاده اصلي به پیشروي به سمت غـرب ادامـه دادنـد.
خالصه این عملیات را قرارگاه مالک اشتر چنین اعالم کرد:
از ساعت  24روز  30تیر ماه مرحله دوم عملیات والفجر 2آغـاز شـد .یگـانهـایي از تیـپ
سیدالشهدا( )با موفقیت هدفهاي خود را در حوالي بند رایات تصرف کردند و یک واحد تلفیقي
از عناصر تیپ  2لشکر  66و تیپ المهدي(عج) لشکر نجف در محـور عمـومي کینـک شـیوه رش
زینو حمله کردند و پایگاههاي باقیمانده دشمن در این منطقه را تصرف کردند  .دو یگان حمله ور
شمال و جنوب جاده براي انجام عملیات الحاق با یکدیگر به تک ادامه دادند .تا سـاعت  8روز 31
تیر ماه قسمتي از جاده حاج عمران از ر وستاي شیوه رش تـا زینـو در سـمت شـمال در کنتـرل
نیروهاي ایران قرار گرفت .ولي هنوز قسمتي از جاده بین گمرك میوتان تا شـیوه رش در کنتـرل
دشمن مي باشد .در این مرحله از نبرد گردان  113پیاده لشکر  66وارد عمـل گردیـد .همچنـین
گردان  101مکانیزه لشکر  92زرهي پوشش جناح راست (شمال غـرب ) را بـر عهـده گرفـت .در
ساعت  3صبح با دو فروند بالگرد  214دو قبضه خمپاره انداز با خدمه مربوط و مهمات به منطقـه
تیپ ویژه شهدا حمل شد و دو فروند بالگرد مسلح کبرا آنها را اسکورت کرد .آتش توپخانه خودي
ب ر روي مواضع دشمن به نحو موثر اجرا گردید و خساراتي وارد ساخت .تالش یگانهـاي قرارگـاه
مالک اشتر براي تصرف هدفهاي بعدي و تالش یگانهاي نامنظم قرارگـاه بـراي قطـع محورهـاي
مواصالتي دشمن و وارد کردن ضربات به ستونهاي تدارکاتي وي ادامه دارد.

با توجه به متن گزارش باال در مرحله دوم عملیـات ،نیروهـاي حملـه ور موفـق شـدند
ارتفاعات طرفین جاده اصلي را در غرب روستاي شیوه رش تحت کنترل خود درآورنـد ،ولـي
هنوز قسمتي از نیروهاي باقیمانده دشمن به مقاومت ادامه ميدادند.
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در گزارش هاي ارسالي به نیروهاي نامنظم اشاره شده بود که طبق یک گزارش ارسالي
از قرارگاه مالک اشتر ،این واحد به نام کمبا  11نامیده مـيشـد ،مجموعـا  1100نفـر عضـو
داشت که  400نفر آن در اطراف محور اصلي حاج عمران  600 ،نفر در اطراف محـور کهنـه
الهیجان (کوه هوا برخال) به سمت غرب و  400نفر دیگر در منطقه آلواتان فعالیت داشتند.
تالش رزم آوران فداکار دلیر ایران اسالمي براي وصول به اولین هدف که تصرف پادگـان
حاج عمران عراق بود ،در نبردهاي روز 30تیر ماه به نتیجه مطلوب نرسید و رزمندگان قرارگـاه
مالک اشتر متشکل از عناصر ارتش و سپاه پاسداران و بسیج موفـق شـدند ،در سـاعت  20روز
31تیر ماه با یک نبرد شدید نیروهاي دشمن را در حوالي پادگان حاج عمران در هم شکسـته و
آن را تصرف نمایند و منطقه را تا غرب ارتفاعات زینو تحت کنترل درآورند.
تصرف پادگان حاج عمران عراق از آن نظر حائز اهمیت بود کـه در طـول مـدت زمـان
قریب به  3سال جنگ اولین منطقه مسکوني حائز اهمیتي بود که به تصرف نیروهاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران در مي آمـد .زیـرا تـا آن موقـع در نبردهـاي مـرزي و بـرون مـرزي
نیروهاي ایران موفق به تصرف یک شهر و یا منطقه مسکوني مهمـي در خـاك عـراق نشـده
بودند .فقط در عملیات محرم 3 ،پاسگاه مرزي عراق  -شرهاني ،زبیدات  ،ابوغریب -به تصرف
نیروهاي ایران درآمده بود .بنابراین سقوط یک پادگان نظامي عراق به دست نیروهـاي ایـران
طبعا انعکاس قابل مالحظه اي در ارتـش عـراق داشـت و مـيتوانسـت سـرآغاز تهدیـدهاي
مهمتري علیه ارتش عراق باشد  .همچنین بازتاب جهاني آن به مراتب گسترده تر بود.
در گزارشي که قرارگاه مالک اشتر درباره تصرف پادگان حاج عمران داد ،اضافه کرد که
جاده اصلي تا زیر ارتفاعات زینو در کنترل نیروهاي ایران است و نبرد براي تصـرف هـدفهاي
دیگر همچنان ادامه دارد  .در این مرحله از نبرد بـه گـردان هـاي  3و  1تیـپ  91و گـردان
کماندو ابوعیبده ،یک گروهان از تیپ  31نیروي مخصوص و دو گروهـان از تیـپ  98پیـاده
عراق تلفات سنگیني وارد شد و جاده تمـرچین جنـوب میوتـان تـا جنـوب رایـات از وجـود
نیروهاي دشمن پاکسازي گردید  .اطمینان خاطر از این موفقیت بـه قـدري بـود کـه همـان
شب قسمتي از عناصر تدارکاتي یگانهاي رزمنده در پادگـان حـاج عمـران مسـتقر شـدند و
بدین طریق مشکل تدارکاتي یگانهـاي خـودي کـاهش فـوق العـاده اي پیـدا کـرد و بـراي
اطمینان از تأمین منطقه هدف ،ارتفاعات بند رایات در غرب پادگان حاج عمـران بـه صـورت
مواضع پدافندي مستحکم آرایش گردید.
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الزم به یادآوري است که نبرد روز  31تیر ماه از شدیدترین نبردهاي عملیات والفجـر2
بود ،زیرا در این روز نیروهاي هر دو طرف تالش ميکردند دیگـري را از صـحنه نبـرد خـارج
سازند  .بر این اساس نیروهاي دشمن نیز تالش زیـادي بـراي عقـب رانـدن نیروهـاي مـا از
مناطق اشغالي به کـار بردنـد و گـردان  129پیـاده لشـکر  66را محاصـره کردنـد و تلفـات
سنگیني به آن وارد ساختند که شـامل  6نفـر شـهید و  43مجـروح و  41مفقـوداالثر بـود.
بالگردها و هواپیماهاي دشمن در این روز فعالیت شدیدي داشتند و یک فروند از بالگردهـاي
دشمن منهدم گردید.
در نبرد این روز ،مصرف مهمات سالح سـنگین یگـانهـاي تیـپ  2لشـکر  66شـامل
 1431خمپاره از انواع مختلف  1010 ،گلوله توپ  101میلیمتري  931 ،گلوله تفنـگ 103
میلیمتري  400 ،خمپاره  81میلیمتري بود و این مقدار مهمات مصـرف شـده بیـانگر یـک
نبرد شدید ميباشد  .الزم به یادآوري است که تیپ  2لشکر  66قسمتي از یگـانهـاي وارد
عمل شده در این منطقه نبرد بود.
با تصرف پادگان حاج عمران و متالشي شدن خطوط دفاعي دشـمن در اطـراف محـور
تمرچین  -حاج عمران ،نیروهاي دشمن به کلي منهدم یا مجبور به عقبنشـیني بـه سـمت
غرب شدند و امکان پیشروي نیروهاي ایران به غرب افزایش یافت .بدین جهت در ادامه نبرد
در همان شب نیروهاي ایران به موفقیتهاي بیشتري دست یافتند .ارتفاعات رایـات و پادگـان
نظامي واقع در آن را تا صبح اول مرداد از وجود نیروهاي دشمن پاکسـازي کردنـد و دشـت
زینو را تحت کنترل درآوردند  .در نبرد روز  31تیر ماه یک فروند هواپیماي ایران در منطقـه
تحت کنترل نیروهاي ضدانقالب سقوط کرد که از سرنوشت خلبآنان آن در ابتدا اطالعـي در
دست نبود ،بعد معلوم گردید این هواپیما در اطراف محور مهاباد  -سردشت سـقوط کـرده و
خلبآنان آن به اسامي سروان هادي و ستوانیکم غالمحسیني به دست گروهکهاي ضـدانقالب
اسیر شده اند .رادیو کردستان اعالم کرد ستوان غالمحسیني به شـدت مجـروح شـده اسـت
ولي سروان هادي به شهادت رسیده بود.
گفتیم که نیروي هوایي دشمن در تمام مدت این عملیات به شدت فعالیت داشـت .در
یکي از حمالت هوایي دشمن که به منطقـه عقـب میـدان نبـرد در حـوالي پیرانشـهر اجـرا
گردید ،پست امداد پزش کي مورد اصابت بمبهاي دشـمن قـرار گرفـت کـه بـر اثـر آن دکتـر
کاظمیان و پزشکیار میرتقي شهید و  3پزشکیار مجروح شدند  .در میدانهاي نبرد نیز تلفـات
سنگیني به نیروهاي ما وارد شد که امار گزارش شده شامل  10شهید و  309مجروح بـود و
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در مقابل از نیروهاي دشمن نیز عالوه بر صدها کشته و مجروح تعـداد  111نفـر بـه اسـارت
درامدند که شامل  2افسر  33 ،درجه دار  13 ،سرباز و  23غیرنظـامي بودنـد  .روز  31تیـر
ماه و سومین روز نبرد والفجر 2با حوادث خونین ولي موفقیت آمیزي به پایان رسید .خالصه
حوادث مهم این روز را فرمانده قرارگاه مالک اشتر چنین گزارش داد:
فرماندهان گروهانهاي ابوذر و امیرالمومنین( )تیپ  33المهدي(عج) در ایـن روز بـه
شهادت رسیدند  .پایگاه دشمن در شمال روستاي زینو به تصرف رزمندگان ما درآمـد  .یـک
گروهان از گردان  122پیاده که روز  29تیر ماه در ارتفاعات کینک بـه یـک پایگـاه دشـمن
حمله کرده و متحمل تلفات سنگیني شده بود ،بازسازي گردید  .همین گروهـان در  30تیـر
ماه با  10درصد استعداد خود مجددا وارد عمل شد و موفقیت قابـل مالحظـهاي بـه دسـت
آورد .تیپ ویژه شـهدا بـا تـالش زیـاد و تحمـل تلفـات ،دو پایگـاه دشـمن را تصـرف کـرد
پایگاههاي دشمن که در جنوب زینو بودند و پادگان حاج عمـران را تـامین مـيکردنـد درساعت  21به تصرف رزمندگان ما درآمدند -و جاده فرعي از سه راهي خالن تا روستاي زینو
در کنترل نیروهاي ما قرار گرفت .نیروهاي دشمن تالش کردند کنترل محو تمرچین  -حـاج
عمران را مجددا به دست آورند ولي موفقیتي به دست نیاوردند و کنترل کامـل محـور حـاج
عمران زینو در دست نیروهاي ایران قرار گرفت  .این امر بعد از تصرف دهانه رایات در ساعت
 2014و سقوط پادگان حاج عمران در ساعت  2030بود .نتیجه نهایي آن کـه آبـادي هـاي
شیوه رش و زینو و ارتفاعات رایات مشرف به حاج عمران و دربند بـه تصـرف رزمنـدگان مـا
درآمد و اکنون نبرد در ارتفاعات مشرف به دربند ،همچنان ادامه دارد.
در روز یکم مرداد ماه  1332تالش نیروهـاي خـودي صـرف تحکـیم منـاطق تصـرفي
گردید و رزمندگان ما تالش کردند با تحکیم مناطق اشغالي در حوالي دربند در غربي تـرین
قسمت منطقه نبرد ،موقعیت تمام منطقه تصرف شده در خاك عراق را مستحکم سازند .امـا
آمار تلفات نشان ميدهد که آتشهاي پشتیباني دشمن در منطقه نبرد فوق العاده شدید شـد
و تلفات سنگیني به بعضي از یگانهاي ما وارد ساخت .به نحوي که طبق گزارشـات ارسـالي
فقط گروهان اعزامي از گردان  122پیاده  26نفر شهید و  46زخمي داشت و یـک گروهـان
از گردان  113پیاده نیز  1نفر شهید  14زخمي و  21نفر مفقود داشت  .در یـک آمـار کلـي
تلفات روز  31تیر واحدهاي ارتشـي  23نفـر شـهید و  41مجـروح و در روز اول مـرداد مـاه
تعداد 10نفر شهید و  83زخمي گزارش گردیده است .بعـد از سـقوط پادگـان حـاج عمـران
عراق و تسلط نیروهاي ایران بر ارتفاعات غربي آن پادگان ،نیروهاي دشمن موقتـا از بـازپس
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گرفتن آن منطقه از نیروهاي ایـران ناامیـد شـدند و تـالش اصـلي خـود را بـر شـدت دادن
آتشهاي توپخانه و خمپاره انداز قرار دادند .نیروهاي ایران نیز تالش کردنـد هـر چـه بیشـتر
مواضع مستحکمي در مناطق اشغالي تهیه کنند و امـاده بـراي مقابلـه بـا پاتکهـاي دشـمن
باشند .از جمله اقداماتي که در این باره صورت گرفت اعزام گردان  132پیاده لشـکر  34بـه
منطقه نبرد بود که در روز دوم مرداد ماه انجام شد .این گردان قسمتي از مواضع پدافندي را
در منطقه دربند اشغال کرد .الزم به یاداوري اسـت کـه در تمـام مراحـل ایـن نبـرد ،یگـان
هوا نیروز بسیار فعال بود و در این فعالیت ترابـري افـراد از منطقـه عقـب بـه جلـو و تخلیـه
مجروحین از جلو به عقب از تالشهاي عمده این یگان بود .بـه نحـوي کـه فقـط در روز دوم
مرداد ماه  41پرواز ترابري هوایي انجام داد و مدت پرواز رزمي آن یگان نیـز در ایـن روز 10
ساعت بود .به طور کلي در دوم مرداد ماه نبرد اصلي ،بیشتر به صـورت تبـادل اتـش بـود و
مقدار مصرف مهمات تیپ  2لشکر  66نشان مي دهد کـه تبـادل اتـش بسـیار شـدید بـود.
چنانکه طبق آمار ارائه شده مصرف مهمات در آن روز :تفنـگ  103میلیمتـري  241گلولـه،
میني کاتیوشا  106میلیمتري  120گلوله ،خمپاره انداز  120میلیمتري  80گلوله  ،خمپاره
انداز  81میلیمتري  261گلوله بوده است.
توپخانه و هواپیماهاي دشمن نیز متقابال فعـال بودنـد و هواپیماهـاي عـراق  19پـرواز
رزمي علیه نیروهاي خودي اجرا کردند.
از جمله اقدامات فعال دشمن در این روز پیاده کردن افراد به وسیله بالگرد در منطقـه
نبــرد بــود .در روز ســوم مــرداد مــاه نیــز صــحنه نبــرد بیشــتر شــاهد آتــش توپخانــههــا و
خمپاره اندازهاي طرفین بود و در نبرد رویاروئي فقط نیروهاي عراق تـالش مـيکردنـد یـک
موضع نیروهاي ایران را که در خط مقدم منطقه نبرد در ارتفاع  1881بود بـازپس بگیرنـد .
ابتدا موفق به این امر شدند ولي بعدا نیروهاي ایران بار دیگر نیروهاي عراق را به عقب راندند
و بر منطقه مسلط شدند .برتري هوایي در آن منطقه همچنان در دست نیروهاي عراق بـود
و هواپیماهاي دشمن تمام منطقه نبرد را تا پیرانشهر تحت کنترل خود داشتند و بـا بمـب و
راکت به نیروهاي ما حمله ميکردند و مناطق غیر نظامي را نیز هدف قرار ميدادند .چنانکـه
تأسیسات شهري پیرانشهر و آبادي کهنه الهیجان از جمله مناطقي بودند که بمباران شـدند
و  3نفر شهید و  4نفر زخمي گردیدند .گرچـه در روز سـوم مـرداد مـاه نیروهـاي مـا تـالش
آفندي نداشتند و دشمن نیز فقط در منطقه دربند تالشي انجـام داد ولـي تلفـات نیروهـاي
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خودي بر اثر آتش دشمن زیاد بود .به نحوي که فقط واحدهاي نظامي  3نفر شهید و  61نفر
زخمي داشتند .قطعا تعداد تلفات یگانهاي سپاه پاسداران بیش از این حد بود.
از غروب روز سوم مرداد ماه میدان نبرد حاج عمران بار دیگر شاهد فداکاري رزمندگان
ما بود .در اجراي یک مأموریت آفندي که طي دستور جزء به جـزء شـماره  4بـه تیـپ امـام
حسین( )داده شده بود عناصر این تیپ در شب سـوم بـه چهـارم مـرداد مـاه بـه مواضـع
نیروهاي دشمن حمله کردند و  3پایگاه دشمن را تصـرف کردنـد .امـا در روز  4مـرداد مـاه
نیروهاي دشمن پاتک کردند و در نتیجه آن عالوه بر آن که آن  3پایگاه را از نیروهاي ایـران
بازپس گرفتند دو پایگاه دیگر را نیز که قبال به تصرف نیروهاي ایران درآمده بـود بـار دیگـر
اشغال کردند و یگان ایراني مستقر در آن پایگاه ها را به عقب راندند .بنابراین در روز چهارم
مرداد ماه موفقیت نسبي از آن نیروهاي عراق بود و تلفات نیروهاي ایران در ایـن روز قریـب
به دو برابر روزهاي قبل بود .به طوري که فقط از یگانهاي ارتشي  19نفر شهید و  116نفـر
مجروح شدند  .این تعداد تلفات خود بیانگر نبرد بسیار سخت ميباشد .زیرا باید توجه داشت
که در این نبرد نیز مانند نبردهاي دیگر تالشهاي آفنـدي بیشـتر بـه عهـده نیروهـاي سـپاه
پاسداران و بسیج بود و اغلب تکها را آنها اجرا ميکردند .چنانکه در نبرد روز جاري نیز طبـق
مفاد دستور جزء به جزء شماره  4تیپ امام حسین( )اجـرا مـيکـرد و اگـر یگـان ارتشـي
همراه این تیپ بوده باشد قطعا به صورت یگان جزء بوده ،با توجـه بـه انگیـزه روح شـهادت
طلبي و ایثار و عشق به پیروزي قطعي که در افـراد سـپاه پاسـداران و بسـیج بـود ،آنهـا تـا
حدودي بي مهابا و بدون توجه به خطرات خود را به صفوف دشمن مي زدند  .این امر سـبب
افزایش تلفات آنان ميگردید البته منظور از بیان این مطلب آن نیست که افراد ارتشي فعـال
نبودند بلکه آنها نیز در حد مأموریت و تعداد افراد خود تالش ميکردنـد  .ایـن امـر در یـک
گزارش آماري قرارگاه مالک اشتر که درباره تلفات پرسنلي از اغـاز عملیـات والفجـر 2در 28
تیر تا یایان روز  4مرداد ماه گزارش داده است مشـخص مـيگـردد .طبـق ایـن آمـار جمـع
شهداي یگانهاي ارتشي شرکت کننده  61نفر شهید و  489مجـروح بـوده اسـت .شـهداي
یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج نامشخص بوده ولي مجروحاني کـه بـه پسـتهاي امـدادي و
منطقه عقب تخلیه گردیده بودند  1216نفر بوده است .در این نبـرد بـه طـور نسـبي تعـداد
اسراي دشمن چندان زیاد نبود و جمعا  120نفر :شامل  2افسـر  22درجـه دار و  91سـرباز
عراقي بوده است.
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در روز  1مرداد ماه نیروهاي دشمن آخرین تالش خود را براي عقب رانـدن نیروهـاي
ایران از منطقه غرب حاج عمران به کار بردند و براي این منظور نیروهاي تقویتي تازه نفـس
از راه زمین وارد منطقه نبرد کردند  .عالوه بر نیروهاي منظم ارتش عراق ،نیروهـاي نـامنظم
طرفدار حکومت عراق نیز در این منطقه نبرد فعال شدند  .افـراد عشـایر کـرد طالبـاني  -آن
موقع مخالف ایران بودند -به طور پراکنده به نیروهاي ایـران حملـه کردنـد و خسـاراتي وارد
ساختند .در جریان نبرد روز پنجم مرداد ماه یکي از یگانهایي که در خطر جدي قرار گرفت
گردان  129پیاده لشکر  66بود که در خط مقدم منطقه نبرد قرار داشت .موضع این گـردان
به وسیله نیروهاي عراق محاصره شد و احتماال در این محاصره افـراد کـرد طالبـاني مخـالف
ایران نیز شرکت داشتند  .همچنین مواضع گردان  132پیاده در ارتفاعات رایات مورد هجوم
نیروهاي عراقي قرار گرفت ،ولي با آتش توپخانه حمله دشمن دفع گردیـد .محاصـره گـردان
 129پیاده مشکال تي براي نیروهاي خودي به وجود آورد و قرارگاه مالک اشـتر مجبـور شـد
تالش عمده خود را متوجه رها کردن آن گردان سازد.
اما این امر تالشهاي پیگیر رزمندگان ما را متوقف نکرد و قرارگاه مالک اشتر طي دستور
جزء به جزء شماره  1به قسمتي از یگانها دستور داد به پیشروي به سمت غرب و تصرف
هدفهاي دیگري در عمق خاك عراق در اطراف رواندوز ادامه دهند  .بر مبناي این دستور
نیروهاي ایران از ساعت  2300روز  1مرداد ماه بار دیگر به حرکت درآمدند .شاید یک هدف از
این تالش عقب راندن دشمن یا درگیر کردن او در منطقه دیگر و شکسته شدن حلقه محاصره
گردان  129پیاده بود .متأسفانه جزییات این نبردهاي خونین در مدارك در دسترس درج
نشده بود .ولي در بررسي خاطرات رزمندگان چنین نشان ميدهد که این برهه از زمان
عملیات والفجر 2از جمله حساس ترین مراحل این نبرد بود .زیرا یک گردان پیاده ایران که در
طول این مدت  8روز نبرد مداوم ،فداکاریها و جان بازیهایي کرده و در به دست آوردن پیروزي
این نبرد سهمي به خود اختصاص داده بود ،اکنون در شرف انهدام کامل بود  .از ساعت 1400
روز  1332/1/ 3ارتباط آن گردان با رده هاي باالتر قطع شده بود ،فقط یک دسته از عناصر آن
گردان با تیپ ارتباط داشت .چنین به نظر مي رسد که در این لحظات  ،وضعیت بحراني براي
نیروهاي خودي به وجود آمده بود  .براي حل مشکالت ،تعدادي از فرماندهان و افراد مسئول
قرارگاه مالک اشتر و فرمانده تیپ  2لشکر  66به حالت اضطراري در ساعت  22روز  3مرداد
ماه شخصا به منطقه درگیري رفتند تا از نزدیک وضعیت را بررسي کنند و راه حلي براي دفع
پاتکهاي دشمن به ویژه در منطقه گردان  129پیدا نمایند .زیرا دشمن در جریان روز  3مرداد
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ماه تالش کرد نیروهاي ایران را در ارتفاعات کدو و  2119محاصره و نابود سازد  .چنانچه اقدام
جدي و سریع به عمل نمي آمد احتمال موفقیت دشمن وجود داشت ،و چنانچه یگانهاي
خط مقدم منطقه نبرد شکست مي خوردند و به حالت عقبنشیني در مي آمدند امکان داشت
اختالل و بي نظمي در تمام منطقه نبرد به وجود آید و نتیجه نثار خون صدها شهید و بیش از
 1100مجروح به هدر رود.
چنین به نظر مي رسد که در تمام طول شب ششم به هفتم مرداد ماه برتري نسبي بـا
دشمن بود و نیروهاي دشمن با تقویـت فـوق العـاده کـه مـدام افـزایش مـي یافـت ،تـالش
مي کردند فشار بر نیروهـاي ایـران را در جنـوب محـور اصـلي افـزایش دهنـد و آنهـا را بـه
عقب نشیني وادار سازند .این تالش دشمن تا ساعت  0330روز  6مرداد مـاه ادامـه داشـت.
ولي نظر به این که مناسبترین نقاط پدافندي در دست نیروهاي ایران بود ،نیروهـاي دشـمن
موفق ن شدند آنها را از مواضع خود عقب برانند گرچه تلفات سـنگیني بـه آنـان وارد کردنـد.
طبق گزارشاتي که از خط مقدم مي رسید نیروهاي ایران نیز متقابال بر تـالش خـود افـزوده
بودند  .در جریان نبردهاي روز  3مرداد ماه تعدادي از پایگاه هاي دشـمن را تصـرف کـرده و
در منطقه فعال نبرد که منطقه گردان  129در ارتفاعات کدو بـود موفـق شـدند ،تعـدادي از
بالگردهاي دشمن را در حال پیاده کردن نیرو منهدم سازند که این تعـداد  6فرونـد گـزارش
شده بود .نیروي هوایي دشمن نیز همچنان فعال بود و برتري هـوایي را در دسـت داشـت و
ضمن تأمین پرواز بالگردها مواضع نیروهاي ما را بمباران مـيکـرد و حتـي خبـر از بمبـاران
شیمیایي نیز گزارش شد .در این بمبارانهاي دشمن یک انبار مهمات توپخانه کاتیوشـا مـورد
اصابت قرار گرفت و تعداد  400موشک کاتیوشا منهدم گردید که در آن موقع براي نیروهاي
ما بسیار ارزش داشت  ،البته متقابال خبر رسید که یک فروند هواپیمـاي دشـمن بـه وسـیله
موشک زمین به هواي سهند  3سرنگون گردید.
گزارشات اماري بیانگر شدت نبرد در روز  3مرداد ماه ميباشد .طبق گزارشات ،در ایـن
روز  8نفر شهید و حدود  200نفر مجروح از افـراد خـودي بودنـد .هـوانیروز در روز پـنجم و
ششم مرداد ماه بیش از  30پرواز حمل نفر و بار انجام و  1041نفر افراد تقویتي را به منطقه
نبرد ترابري نمودند و  230نفر مجروح و  39نفر شهید را به عقب تخلیه کردند و حـدود 40
تن بار بوسیله بالگردهاي شنوك جابجا گردید.
فشار نیروهاي دشمن براي عقب راندن نیروهاي ایران از ارتفاعات جنوب محور اصلي
شامل ارتفاع  2119و ارتفاعات کدو در روز هفتم مرداد ماه نیز ادامه یافت  .طبق گزارش
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قرارگاه مالک اشتر باالخره دشمن موفق شد ارتفاع  2119را از نیروهاي ایران بازپس بگیرد
و تلفات و ضایعات سنگیني به گردان  129پیاده وارد .سازد به نحوي که اغلب فرماندهان
یگان هاي آن گردان شهید و یا مجروح شدند و گردان به حالت متالشي درآمد  .بنا به
دستور قرارگاه مالک اشتر یک گروهان از گردان  122پیاده براي جایگزیني عناصر خارج
شده به منطقه گردان  129اعزام شد و در این روز نبرد بسیار سختي بین یگانهاي خودي
و دشمن در حوالي ارتفاعات  2119و کدو جریان یافت.
چنین به نظر مي رسد که باالخره این عکس العمل دشمن تا حدي نتیجه منفي در
پ یشروي هاي نیروهاي خودي ایجاد کرد .بدین جهت در هشتم مرداد ماه قرارگاه
مالک اشتر طي دستور جزء به جزء شماره  3به یگان ها دستور داد در هر محلي هستند
پدافند کنند و براي تقویت مواضع پدافندي خط مقدم  ،گردان  101مکانیزه که در شمال
مح ور اصلي بود به جنوب آن محور تغییر مکان داده شد و به جاي آن گردان  ،یک
گروهان از گردان  132پیاده لشکر  34مواضع پدافندي را در شمال روستاي خالن اشغال
کرد .در اوائل روز هفتم مرداد ماه آخرین وضعیت گسترش عناصر ارتشي قرارگاه مالک
اشتر به شرح زیر بود:
قرارگاه تیپ  2لشکر  66پیاده به نام قرارگاه تاکتیکي مالک اشتر 2در شمال غربي قمطره
گردان  122پیاده در ارتفاعات کدو
گردان  129پیاده در تپه هاي شمال شرقي ارتفاع 2119
گردان  113در ارتفاعات شمال دربند
گردان  101مکانیزه در ارتفاعات جنوب شرقي رایات
گردان  132پیاده در پشت ارتفاعات رایات با یک گروهان تانک
یک گروهان از گردان  132پیاده در تپه آالمه
گردان یک لشکر  23نوهد در ارتفاعات کینک و قسمتي در داخل خاك عراق
متأسفانه در اسناد و مدارك در دسترس ،وضعیت گسترش یگانهاي سپاه پاسداران و
بسیج درج نشده بود ،در صورتي که آن یگانها در این عملیات نقش داشتند.
در گزارش وضعیت روز  6مرداد ماه آخرین وضعیت چنین بیان شده بود که نیروهاي
دشمن با تقویتهاي جدید حمال ت خود را در ارتفاعات کدو شدت داد و موفق شدند مواضع
گردانهاي  122و  129پیاده و تیپ  33المهدي(عج) را در محاصره قرار دهند و تپه 2119
را اشغال و ارتباط گردان  129را قطع نمایند .بدین جهت نبرد بسیار سختي در روز هفتم
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جریان یافت و گردان  129نیروهاي خودي به کلي متالشي گردید و تعداد معدودي جان
سالم به در بردند که به صورت پراکنده و نامنظم عقبنشیني کردند .از جمله شهدا،
فرماندهان گروهان و گردان ميباشند .عالوه بر گردان  ،129گردانهاي  122و  113نیز
تحت فشار بودند ولي توانستند مواضع خود را حفظ کنند.
با توجه به گزارشات یاد شده ،تالش دشمن بر آن بود که ارتفاعات  2119را که نقطه
کلیدي منطقه غرب حاج عمران بود به تصرف درآورد  .براي وصول به این هدف تمام امکانات
خود را اعم از زمیني و هوائي و هلي برن و آتش توپخانه به کار گرفت و باالخره موفق به این
امر گردید و تلفات سنگیني به نیروهاي ما وارد کرد .به همین جهت نیروهاي خودي نام ارتفاع
 2119را تپه شهدا نامگذاري کردند .در نبرد روز هفتم مرداد ماه حداقل تلفات اعالم شده 3
شهید و  143مجروح بوده که با بالگرد به ارومیه تخلیه شدند.
نبرد روز هفتم مرداد ماه در تپه  2119اثرات رواني منفي بر نیروهـاي خـودي برجـاي
نهاد .فرماندهي قرارگاه مالک اشتر در گزارش خود یادآور شد به علت طـوالني شـدن مـدت
زمان نبرد ،توان رزمي یگان ها کاهش فوق العـاده اي پیـدا کـرده و بـه علـت تحمـل تلفـات
سنگین روحیه افراد باقیمانده پائین آمده است .الزم به یادآوري است کـه در ایـن نبـرد نیـز
مانند سایر نبردها ،نیروهاي ایراني شرکت کننده در نبرد همانهایي بودند که قبـل از شـروع
به آن عملیات اختصاص داده شده بودند و امکاني براي وارد کردن نیروهـاي تـازه نفـس بـه
منطقه نبرد وجود نداشت  .از نظر نظامي  10روز نبرد مداوم فعال توام با مقاومت سرسختانه
دشمن و فراز و نشیبهاي میدان نبرد مدت زمان نسبتا طوالني است که سبب خستگي بیش
از حد افراد ميگردد .بنابراین گزارش فرمانده قرارگاه مالک اشتر غیرواقع بینانه نبـود .در روز
هشتم مرداد ماه مانند روزهاي قبل نیروهاي خـودي در حالـت پدافنـدي قـرار داشـتند ،در
حالي که نیروهاي دشمن به تالش آفندي خود ادامه دادند .هدف دشمن آن بود کـه ارتفـاع
 2119را به کلي از وجود نیروهاي ایران پاکسازي کند و از سـمت جنـوب غـرب بـه طـرف
پادگان حاج عمران پیشروي نماید .در روز هشتم ،پیشروي دشمن از تپـه  2119بـه طـرف
رایات بود و یگان هاي ایراني را که در ان منطقه قرار داشتند تحت فشار قرار داد و دو پایگـاه
دیگر نیروهاي ایران را در شمال جاده اصلي و غرب رایات بـه تصـرف درآورد و مـدافعین آن
پایگاه ها را شهید و مجروح یا اسیر نمود .بدین ترتیب در روز هشتم نیروهاي دشمن موفـق
شدند خود را به جاده اصلي برسانند و مواضع نیروهـاي ایـران را در شـمال و جنـوب جـاده
مورد تهدید جدي قرار دهند .چنانکه دشمن در ساعت  1000روز هشتم مرداد ماه اقدام بـه

 / 120نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

پیاده کردن نیرو با بالگرد در حوالي رایات کرد ولي توپخانـه نیروهـاي ایـران بـه آن منطقـه
تمرکز اتش داد و مانع پیاده شدن نیروهـاي دشـمن گردیـد  .بـه طـور کلـي در روز هشـتم
عملیات تدافعي نیروهاي ایران بـراي متوقـف کـردن پاتـک نیروهـاي دشـمن مـوثر افتـاد و
نیروهاي دشمن به غیر از دو پایگاهي که در شمال تپه  2119اشغال کردند موفقیت دیگري
به دست نیاوردند .اما در این روز نبرد توپخانه ها و خمپاره اندازهاي هر دو طـرف بـه شـدت
فعال بودند و هرگونه حرکات نیروهاي طرف مقابل را متوقف ميکردنـد .چنانکـه در سـاعت
 16روز هشتم مرداد ماه نیروهاي دشمن تالش کردند در ارتفاعات گردمند واقـع در جنـوب
دربند مواضع پدافندي خود را مستحکم سازند .ولي توپخانه ایران آتش خود را بـر روي آنهـا
روانه کرد و مانع فعالیت دشمن شد .در ساعت  1841نیز یک واحـد نفـوذي دشـمن تـالش
کرد به مواضع نیروهاي ایران نفوذ کند  -در منطقه پارك موتوري -ولـي بـا آتـش نیروهـاي
ایران متواري گردید .آتش توپخانه دشمن نیز متقابال به جـاده اصـلي روانـه شـد و هرگونـه
حرکت نیروهاي ایران را در آن جاده غیر مقدور ساخت.
از روز نهم تا دوازدهم مرداد ماه میدان نبرد در منطقه حـاج عمـران عـراق نسـبت بـه
روزهاي قبل آرام تر شد و نیروهـاي هـر دو طـرف ،بعـد از  11روز تـالش بسـیار سـخت و
خونین موقتا دست از عملیات آفندي برداشـتند و بـه تحکـیم مواضـع پدافنـدي در منـاطق
تحت اشغال خود پرداختند .اما این آرامش نميتوانست چندان پایدار بمانـد .زیـرا نیروهـاي
دشمن که براي اولین بار مناطق مهمي را در طول جنگ در داخل عراق از دست داده بودنـد
تالش ميکردند نیروهاي ایراني را از آن منطقه به عقب برانند  .نیروهاي ایـران نیـز متقـابال
تالش مي کردند اولین موفقیت چشمگیر در داخل خاك عراق را حفـظ نماینـد .بنـابراین در
اراده نیروهاي هر دو طرف براي نیل به هدف خود ،هنوز خللي وارد نشده بود .بویژه این کـه
در نیروهاي عراق موفقیت نسبي در بازپس گیري ارتفاعات  2119روزنه امیدي براي امکـان
عقب راندن نیروهاي ایران باز کرده بود.
الزم به یادآوري است که از روز نهم مرداد ماه یک حمله دیگر نیروهاي ایـران بـه نـام
عملیات والفجر 3در منطقه مهران به مرحلـه اجـرا درآمـد و فشـار دشـمن در منطقـه حـاج
عمران کمتر گردید .چگونگي عملیات والفجر 3در بخش سوم بیان ميگردد.
با توجه به آرامش نسبي در روزهـاي نهـم تـا دوازدهـم ،حملـه اي از طـرف نیروهـاي
طرفین انجام نشد و فقط آتش توپخانه ها یکه تاز میدان نبرد بود که اگـر حرکتـي از طـرف
مقابل مشاهده ميشد سریعاً با تمرکز آتش متوقف ميگردید.
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آرامش نسبي منطقه نبرد در غروب روز دوازدهم پایان یافت .زیرا فرمانـدهي نیروهـاي
ایران مصمم بود ارتفاع  2119را از نیروهاي عراق بازپس بگیرد و یک خط پدافندي مطمئن
در طرفین محور اصلي حاج عمران رواندوز در شرق دربند برقرار نماید.
چنین به نظر مي رسد که براي بازپس گرفتن ارتفاعات  2119دسـتور جـزء بـه جـزء
شماره  6قرارگاه مالک اشتر صادر شد  .براساس آن به قسمتي از یگانهـاي سـپاه پاسـداران
مأموریت داده شد در تاریکي شب  12به  13مرداد ماه به ارتفاعات  2119حمله کننـد و آن
را از اشغال نیروهاي عراق خارج سازند .این حمله از ساعت  2330روز  12مـرداد مـاه آغـاز
شد .در این زمان یگان هاي مدافع از جملـه عناصـر ارتشـي مسـتقر در خـط مقـدم منطقـه
پدافندي به پدافند از مواضع خود ادامه دادند  .این امر بدان جهت بـود کـه چنانچـه حملـه
جدید با موفقیت توأم نباشد خط پدافندي موجود همچنان حفظ گردد و بـه دشـمن اجـازه
پیشروي داده نشود .چنان که طبق گزارش ارسالي ،عمـال ایـن وضـع در شـرف وقـوع بـود.
براساس این گزارش نیروهاي دشمن در سـاعت  1231روز  13مـرداد مـاه اقـدام بـه پاتـک
شدید در حوالي ارتفاع  2119کردند و نیروهاي تازه نفـس بوسـیله هلـي بـرن وارد منطقـه
نمودند و مواضع دفاعي نیروهاي ایراني را در شمال و شرق آن ارتفاع تحت فشار قرار دادنـد.
زیرا نیروهاي ایراني در ساعات قبل موفق نشده بودند نیروهـاي دشـمن را از سـمت شـرقي
ارتفاع  2119عقب برانند و تا نزدیکي قله  2119پیشروي نمایند  .اگر یک خیـز دیگـر جلـو
مي رفتند آن تپه را اشغال ميکردند .در این تپه گردان  3تیپ  91عراق دفاع مـيکـرد و 9
نفر از افراد آن به اسارت نیروهاي ایران درآمده و اطالعاتي که دادند این بـود کـه گـردان در
حال متالشي شدن بود .به همین جهت نیروهاي دیگر عراق به کمک آن گردان آمدند و بـه
نیروهاي ایران پاتک کردند .نیروي پاتک کننـده دشـمن طبـق بـرآورد اطالعـاتي ،شـامل 2
گردان پیاده و یک گروهان کماندو بود.
گزارشات فرماندهان چنین نشان ميدهد که نبرد روز  13مرداد مـاه در منطقـه غـرب
حاج عمران یکي از خونین ترین و در عین حال سرنوشت سازترین مراحل عملیات والفجـر2
بود .نیروهاي حمله ور ایران که افراد تیپ سیدالشهدا( )از یگانهاي سپاه پاسداران بودند،
تالش ميکردند یا تپـه  2119را از دشـمن بـازپس بگیرنـد ،یـا در همانجـا شـهید شـوند .
نیروهاي دشمن نیز که از عواقب خطرناك از دست دادن این ارتفـاع مطمـئن بودنـد و مـي
دانستند اگر آن را از دست بدهند زندگي خودشان را از دست خواهنـد داد ،تـا آخـرین حـد
توانایي سعي مي کردند نیروهاي ایران را از حوالي آن ارتفاعات به عقب براننـد.بنابراین افـراد
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هر دو طرف با حداکثر توان براي وصول به هدف خود تالش مي کردند .اما باالخره ایـن بـار
نیز قدرت ایمان معنوي بر قدرت مادي پیروز شد و رزمندگان مومن و جانباز ما موفق شـدند
ارتفاع  2119را از اشغال نیروهاي دشمن خـارج سـازند و افتخـارات دیگـري بـه افتخـارات
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران بیفزایند .خالصه عملیات را قرارگاه مالک اشتر چنین
اعالم کرد:
تیپ سیدالشهدا( )طبق مفاد دستور جزء به جزء شماره  6طرح عملیات والفجر 2در سـاعت
 2331روز  12مرداد ماه تک شبانه را به منظور تصـرف ارتفاعـات اسـتراتژیکي  2119آغـاز نمـود و تـا
ساعت  1000روز  13مرداد ماه موفق شد قسمت شرقي آن ارتفاعـات را تحـت کنتـرل خـود درآورد و
بالفاصله گردان  101مکانیزه ارتش به ان منطقه اعزام گردید و مواضع پدافنـدي را در شـرق و جنـوب
ارتفاعات  2119اشغال نمود .در این مرحله 10نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند.

نیروهاي دشمن براي بازپس گرفتن مواضع از دست داده خود با دو گردان پیاده و یک
گروهان کماندو و با پشتیباني توپخانه ،هوایي و بالگردهاي رزمي از ساعت  1330پاتک کـرد
ولي با پایداري رزمندگان دلیر ما پاتک دشمن در ساعت  1400دفـع گردیـد .فقـط دشـمن
محور تدارکاتي ارتفاعات کدو به ارتفاعات  2119را به شدت زیر آتش توپخانه خود قـرار داد
و تلفات قابل مالحظه اي به نیروهاي ما وارد کرد.
بعد از متوقف شدن پاتک دشمن رزمندگان ایثارگر ما به تالش براي تکمیل مأموریـت
خود جهت تصرف تپه  2119ادامه دادند و آنرا تصرف کردند .بدین ترتیب قسـمت شـرقي و
جنوبي این ارتفاع تحت کنترل نیروهاي ایران درامد و نبرد براي پاکسازي قسمت شمالي آن
بویژه تپه  2032ادامه یافت.
بدین ترتیب تپه شهداء که الحق نام درستي از نظر رزمندگان ما بـود ،بـه تصـرف
نیروهاي ایران درامد و خون دهها شهید و صـدها مجـروح روي ایـن ارتفـاع بـه نتیجـه
مطلوب رسید.
با توجه به نتایج حاصله از نبرد روز  13مرداد ماه ،قسـمت عمـده ارتفاعـات  2119تـا
حوالي ارتفاعات گردمند در تحـت کنتـرل نیروهـاي دشـمن بـود کـه از جملـه آن آن تپـه
2032در جنوب و تپه  1881در حوالي شـمال جـاده بـود بنـابراین بـراي ایجـاد یـک خـط
پدافندي در شرق منطقه دربند عراق الزم بود نیروهاي ایران مستقر در شمال و جنوب جاده
یک عملیات آفندي دیگر انجام دهنـد و در جـاده بـا یکـدیگر الحـاق حاصـل نماینـد  .ایـن
عملیات مستلزم طرح ریزي جدیدي بود .بدین جهت در روز  14مرداد ماه این طـرح ریـزي
انجام شد و دستور دستور جزء به جزء شماره  8قرارگاه مالک اشتر تهیه و منتشر گردید.
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در این مرحله گردان  129لشکر  66پیاده که آسیب زیادي دیده بـود از منطقـه نبـرد
به پادگان پسوه تخلیه گردیدتا تجدید سازمان کامل نماید .زیرا طبق گزارشات آمـاري ،ایـن
گردان  82نفر شهید  349 ،نفر مجروح  4 ،نفر اسیر  349 ،نفـر مفقـوداالثر داشـت کـه در
صورت صحت این آمار این گردان تمام افراد خود را به نحـوي از دسـت داده بـود  .از جملـه
شهدا 1 :نفر افسر و از مجروحین نیز  6نفر افسر بود ،یعنـي  12نفـر از افسـران ایـن گـردان
شهید و مجروح شده بودند.
گفتیم که در روز 14مرداد ماه نیروهاي هر دو طـرف در حالـت پدافنـدي بودنـد .امـا
مقدار مهمات مصرف شده نشان مي دهد که در میدان نبرد آرامشي وجود نداشـت .زیـرا در
این روز نیروهاي ایران  1868گلوله توپ از کالیبرهاي مختلـف 394 ،گلولـه خمپـاره203 ،
گلوله تفنگ  103میلیمتري و  300گلوله موشک  106میلیمتري مصرف کرده بودند  .طبعا
جنگ افزارهاي دیگر نیز فعال بودند  .چنانچه تصور شود که نیروهاي دشمن نیز بـا امکانـات
تدارکاتي و تجهیزاتي بیشتري که داشتند بیش از این مقـدار مهمـات در یـک منطقـه نبـرد
حدود  3کیلومتر عرض و عمق ،مصرف کرده باشند ،شـدت آتـش در ایـن منطقـه مشـخص
مي گردد .ضمن این که هواپیما و بالگردهاي دشمن نیز به شـدت فعـال بودنـد و تـا عمـق
منطقه نبرد نفوذ مي کردند و مناطقي را بمباران مي نمودنـد .روز  14مـرداد مـاه بـه پایـان
رسید در حالي که شب آبستن حوادث خونین دیگري بود .طبق دستور جزء به جـزء شـماره
 8قرارگاه مالک اشتر ،حمله مجدد نیروهاي ایران براي پاکسازي منطقه شرق دربند از وجود
نیروهاي دشمن از ساعت  2330روز  14مرداد ماه آغاز شد .این مرحله از نبرد نیز به وسیله
یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمي اجرا مي گردیـد و مأموریـت عناصـر ارتشـي در ایـن
مرحله حفظ مواضع پدافندي موجود و پشتیباني از نیروهاي حمله ور سـپاه پاسـداران بـود.
طرح حمله چنین بود که نیروهاي حمله ور از دو محور شمال و جنوب جاده اصلي به طرف
جاده پیشروي کنند و در جاده با یکدیگر الحاق حاصل نمایند  .براي این منظـور تیـپهـاي
انصارالحسین ویژه شهدا در جنوب جاده به طـرف ارتفاعـات  2032پیشـروي مـي کردنـد و
تیپهاي امام حسین( )و نجف اشرف از شمال منطقه رایات حمله مي نمودند.
جزییات این مرحله از نبرد در مدارك در دسترس موجود نبود .ولي خالصه گزارشـات
نشان میدهد که یگانهاي حمله ور در قسمت جنـوبي جـاده اصـلي موفـق شـدند نیروهـاي
دشمن را به سمت شمال و غرب عقب برانند و تپه  2032را که مرکز منطقه هدف آنان بـود
تصــرف نماینــد .ولــي موفــق بــه پاکســازي تمــام منطقــه هــدف خــود نشــدند و یگانهــاي
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پیشروي کننده از سمت شمال موفقیت چنداني به دست نیاوردند .در نتیجه عمل الحـاق در
جاده انجام نگرفت و کنترل قسمتي از جاده رایات بـه دربنـد همچنـان در دسـت نیروهـاي
دشمن باقي ماند .اما به هر حال منطقه اشـغالي در روز  13مـرداد مـاه در حـوالي ارتفاعـات
 2119و گردمند تحکیم گردید و تیپ سیدالشهدا و گردان  101مکانیزه ارتش از آن منطقه
دفاع مينمودند .ضمن این که منطقه تحت اشغال دشمن در اطراف محور اصـلي بـه طـرف
دربند بسیار محدود شد.
تالشي که رزمندگان جانباز ایران اسالمي از ساعت  2330روز  14مرداد ماه آغاز کرده
بودند ،در تمام مدت روز  11مرداد ماه ادامه یافت .تیپهاي انصارالحسین( ، )نجف اشـرف ،
امام حسین( )تالش مي کردند منطقه رایات تا شرق دربند را از وجـود نیروهـاي دشـمن
پاکسازي سازند .تیپ انصارالحسین که در جنوب جاده تالش مي کرد تـا سـاعت  12روز 11
موفق به اجراي تمام مأموریت خود شد و با تصرف تپـه  2032و اطـراف آن کنتـرل جنـوب
محور را در دست گرفت.
تیپ نجف اشرف نیروهاي دشمن را در دامنه غربي ارتفاعات رایات واقع در شـمال
جاده منهدم کرد ،تپه  1881را تصرف نمود و در شمال جاده با تیـپ امـام حسـین()
الحاق پیدا کرد.
تیپ امام حسین( )ابتدا موفق شد هدفهاي خود را در شمال شـرقي دربنـد تصـرف
کند ولي در مقابل پاتک دشمن قرار گرفت و موقتا از آن هدفها عقـب نشـیني کـرد .امـا در
ساعت  2000روز  13مرداد ماه بار دیگر حمله کرد و هدفهاي خود را تصرف و تأمین نمـود.
بدین ترتیب در ساعت  2400روز  13مرداد ماه عملیات الحاق یگانهـاي حملـه ور شـمالي و
جنوبي درجاده دربند انجام گرفت و این جاده تا دربند تحت کنترل نیروهـاي ایـران درآمـد
و خط پدافندي پیوسته در غرب رایات از شمال شرقي تا جنوب شرقي جـاده اصـلي تـأمین
گردید .الزم به یادآوري است که در جریـان همـین مرحلـه از عملیـات ،عناصـر ضـدانقالب
داخلي ایران به خودروهاي تخلیه مجروحین خودي حمله کردند که بـر اثـر آن یـک نفـر از
رزمندگان ما شهید و تعدادي زخمي شدند.
با تصرف و تأمین ارتفاعات مشرف به جاده اصلي در شرق دربند ،کنترل کامل منطقـه
به دست نیروهاي ایران افتاد و خط پدافندي مطمئني در غرب حاج عمـران تهیـه و تحکـیم
گردیدو عملیات والفجر 2به طور کامل به هدف نهایي خود رسید .این موفقیـت ایـران بـراي
حکومت عراق بسیار دردناك و غیر قابل تصور بود و سبب خشم بیش از حد حاکم جاه طلب
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عراق یعني صدام حسین گردید و دیوانه وار دستور اقدام جنایت کارانه ترین اعمـال جنگـي
که مصرف بمبهاي شیمیایي بود داد و به هواپیماهاي دشمن اجازه داده شد مناطق عملیاتي
و حتي غیرنظامي را به طور رسمي با بمبهاي شیمیایي بمباران نمایند  .این عمل در طول 3
سال جنگ تحمیلي اولین باري بود که به صورت گسترده و رسمي انجام گرفت.
قرارگاه مالک اشتر گزارش داد در ساعت  0621و  0630هواپیماهاي عراقي ارتفاعـات
منطقه نبرد و همچنین حوالي پیرانشهر را با بمـبهـاي شـیمیایي بمبـاران کردنـد .منطقـه
اصلي اصابت بمبها نزدیکي فرودگاه پیرانشهر و ارتفاعات تمرچین بود .براساس ایـن گـزارش
بمبها حالت انفجاري نداشته و بعد از اصابت به زمین گاز سمي از انها متصاعد گردیـده کـه
اثرات سوزناك توام با ریزش آب از چشم و بیني داشتند و حالـت سـرگیجه و تهـوع و قرمـز
شدن رنگ پوست بدن را ایجاد مي کردند.
چنین به نظر ميرسد که تدبیر عملیات والفجر 2ابتدا براسـاس عملیـات محـدود بـود
ولي به تدریج به طور نسبي توسعه پیدا کرد و تا  3کیلومتري غـرب پادگـان حـاج عمـران و
 12کیلومتري غرب خط مرزي گسترش یافت .ضمن این که نبرد ،بیش از حـد پـیش بینـي
شده به طول انجامید و قریب  20روز به صورت کامال فعال توام با فراز و نشیبها ،موفقیـت و
عدم موفقیت ها ادامه یافت که یکي از سرسختانه ترین نبرد بین نیروهاي دو طرف در طـول
 3سال اول جنگ بود .این امر سبب ایجاد تلفات و خسـارات سـنگیني بـه نیروهـاي هـر دو
طرف گردید .ارتش عراق بـراي جـایگزیني تلفـات و خسـارات خـود محـدودیتي نداشـت و
آن قدر نیروي منظم تحت سالح داشت که بتواند جـایگزین یـک یـا دو تیـپ منهـدم شـده
سازد .ولي نیروهاي ایران چنین امکاني نداشتند زیرا ارتش ایران از شروع جنگ تعداد یگـان
محدودي داشت که تا زمان اجراي نبرد والفجر  2فقط  3تیپ اسمي به آن اضافه شـده بـود.
در حالي که چند برابر آن  3تیپ تلفات به آن وارد گردیـده بـود .از نظـر بسـیج و تجهیـز و
سازمان دهي نیروهاي مردمي نیز این نیروها با همـه مشخصـات عـالي کـه داشـتند از نظـر
مسایل کلي جنگ حداقل یـک کمبـود داشـتند و آن ایـن کـه افـراد داوطلـب بـراي مـدت
محدودي که غالبا از  3ماه تجاوز نمي کرد وارد صفوف رزمندگان ميشدند و عالقه منـد بـه
شرکت در نبردهاي آفندي بودند و براي عملیات پدافندي به طور قطعي نمي شد روي آنهـا
حساب نمود .لذا عملیات پدافندي عموما توسط یگانهاي ارتشي انجام مـيگرفـت .یگانهـاي
سپاه پاسداران و بسیج مسئولیت پدافند آن منطقه را به یگانهاي ارتشي واگذار ميکردند تـا
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بتوانند به هدف دیگري حمله کنند  .بهترین نمونه آن سرنوشت گردان  129پیاده لشکر 66
بود که بیان گردید.
با توجه به روش کلي یاد شده ،هنگامي که عملیات والفجر 2توسـعه پیـدا کـرد ،بـراي
نگهداري منطقه تصرف شده ،نیروهاي اضافي الزم بود .زیرا تیپ  2لشکر  66و یک گردان از
لشکر  92زرهي و یک گردان تقویت شده از لشکر  34پیاده که در ایـن نبـرد شـرکت کـرده
بودند ،متحمل تلفات سنگیني شده بودند و توانایي کافي براي نگهداري منطقه تصرف شـده
در غرب حاج عمران را نداشتند  .لشکر  34پیاده نیز که مسئولیت عملیاتي آذربایجان غربـي
را بر عهده داشت و در آرام سازي داخلي با عناصر ضدانقالب درگیر بود .بنابراین براي حفـظ
دستاوردهاي این نبرد الزم بود یگان ارتشي دیگري به این منطقه اعزام شود  .بـراي منظـور
تیپ  40سراب که تا آن موقع در صحنه عملیات جنوب درگیـر بـود انتخـاب گردیـد و یـک
گردان آن تیپ که گردان  806پیاده بود تا روز  13مرداد ماه وارد پادگان پسوه گردید.
در بررسي حوادث روز  13مرداد ماه گفتیم که نبـرد بـراي پاکسـازي ارتفاعـات شـرق
دربند در اطراف جاده اصلي ادامه یافت و نیروهاي ایـران موفـق شـدند آن ارتفاعـات را کـه
حوالي قله  2032در جنوب و  1881در شـمال جـاده بـود ،از نیروهـاي دشـمن پاکسـازي
نمایند .اما نیروهاي دشمن هنوز از بازپس گیري این ارتفاعات ناامید نشده بودند .لـذا در روز
 16مرداد ماه با اجراي پاتکهاي شدید توام با پشـتیباني هلـي بـرن و هـوایي تـالش کردنـد
نیروهاي ایران را عقب برانند و درگیري بویژه در شمال جاده و در منطقه نبـرد تیـپ نجـف
بسیار شدید بود .به نحوي که قرارگاه مالک اشتر تصـمیم گرفـت بـا اعـزام یـک گروهـان از
گردان  132پیاده به تپه  1809عناصر سپاه پاسداران را از آن منطقه رها سازد ولـي اجـراي
آن میسر نشد .گردان  101مکانیزه توانست مواضع پدافندي را در ارتفاعات  2119اشـغال و
عناصر سپاه پاسداران را رها سازد ،اما هنوز شرایط منطقه آن چنان مطمئن نبودکـه عناصـر
سپاه پاسداران و بسیج از خط مقدم رها شوند .الزاما در روز  16مرداد ماه هـر  4تیـپ سـپاه
پاسداران نیز در خط مقدم آماده براي دفع پاتکهاي دشمن بودند.
گفتیم که گردان  806پیاده تیپ  40سراب در روز  13مرداد مـاه وارد پادگـان پسـوه
شد .در روز  16مرداد ماه به این گردان مأموریت داده شد منطقه گسترش پدافنـدي گـردان
 101مکانیزه را در حوالي تپه  2119شناسایي کند و آماده براي تعویض آن گردان گردد.
در روز  18مرداد ماه صحنه نسبتا آرام بود و حوادث ویژهاي به جز تبادل آتـش و تلفـات
معمولي طبق اصول کلي جنگ رخ نداد .نکته حائز اهمیت برتري هوایي مطلق دشمن و ادامـه
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بمبارانهاي هوایي از جمله بمباران شیمیایي بـود کـه در روز  18مـرداد مـاه نیـز هواپیماهـاي
دشمن چند بمب شیمیایي در مناطق اشغالي نیروهاي ایران پرتاب کردند ،ولي تلفات و اثـرات
آن قابل مالحظه نبود .با توجه به آرامش نسبي ،نیروهاي ایران توانستند مواضع پدافندي خـود
را مستحکم نمایند و جابجـایي و تعـویض الزم را در نقـاط مختلـف پدافنـدي انجـام دهنـد و
توپخانه ها را بر روي هدفهاي مهمتر روانه سازند  .از جمله هـدفهاي مناسـب ،پادگـان چومـان
مصطفي و کالله بود که گلوله باران شدند.
بر اساس گزارشات یگانها  ،دشمن در روز  19مرداد ماه اقدام به یـک عملیـات فریبنـده
کودکانه کرد و در اوایل صبح آن روز تعدادي عروسک به شکل ماکت افراد چتر بـاز در منطقـه
عقب و حوالي پادگان پسوه و پیرانشهر فرو ریخت که ابتـدا تصـور شـد دشـمن در ان منـاطق
چترباز پیاده کرده ولي بعد از بررسـي معلـوم شـد عروسـک و ماکـت چتربـاز هسـتند .بعـد از
فروریختن آدمکهاي چترباز  ،نیروهاي دشمن در خط مقدم منطقه نبـرد ،بـه سـمت ارتفاعـات
 2119پاتک کردند .نیروي پاتک کننده دشمن حدود  2گردان پیاده برآورد گردید .این یگانهـا
تالش کردند با بازپس گیري ارتفاع گردمند بـه طـرف ارتفاعـات  2119پیشـروي کننـد .امـا
عناصر تیپ سیدالشهدا و گردان  101مکانیزه ارتش دلیرانه در مقابـل پاتـک دشـمن مقاومـت
کردند و این پاتک دشمن را که از سـاعت  3صـبح آغـاز شـده بـود در سـاعت  0630متوقـف
ساختند  .قرارگاه مالک اشتر نیز براي آمادگي بیشتر جهت دفع این پاتک سریعا سـه گروهـان
پیاده از جمله یک گروهان از گردان  806به ارتفاع کدو در شرق ارتفـاع  2119فرسـتاد تـا بـه
عنوان احتیاط در دسترس بوده و در صورت لزوم سریعا وارد عمل شود.
همانگونه که یادآور شدیم این نبرد براي دشمن حالت سرنوشت سـاز پیـدا کـرده بـود.
بدین جهت از لجاجت دست نمي کشید .بنابراین در ساعت  0930بار دیگـر در همـان منطقـه
پاتک کرد که با هوشیاري رزمندگان ما در ساعت 1100مهار شد  .طبق معمول دشمن تـالش
خود را در بمبارانهاي هوایي قرار داد .اما همان گونه که در کلیه نبردها مشاهده شده بـود ایـن
بمبارانها اثرات تخریبي مادي چنداني نداشت .فقط اثـر روانـي ان حـائز اهمیـت بـود و تلفـات
اصلي در میدان نبرد در نبردهاي رویارویي به وسیله جنگ افزارهاي تیر مستقیم یا بر اثر آتـش
غیر مستقیم توپخانه ها و خمپاره اندازها ایجاد مي شد.
چنین به نظر مي رسید که فرماندهي نیروهاي دشمن ،بعد از شکست هاي متـوالي
در منطقه نبرد پیرانشهر  -حاج عمران تصمیم گرفت یک منطقه نبرد دیگـر در منطقـه
مرزي آذربایجان غربي ایجاد کند تا تالش نیروهاي ایران را تجزیه و تضعیف نماید .براي
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این منظور فعالیتي از نیروهاي عراق در منطقه غرب سردشت مشاهده گردید و فرمانـده
لشکر 34ارومیه گزارش داد ،نیروهاي عراق در ارتفاعـات بـرده پهـن و دو پـازا مسـتقر
شده اند و احتماال قصد دارند با همکاري ضدانقالب از دو محور به شهر سردشت حملـه
کنند .براي پشتیباني این حمله یک واحد کماندویي و تعداد قابل مالحظـه اي از افـراد
جیش الشعبي عراق در شهر قلعه دیزه مستقر گشته اند .فرمانده لشکر  34ارومیه بـراي
دفع این تهدید احتمالي درخواست کرد حداقل دو تیپ پیاده به منطقه سردشـت اعـزام
شود و یا دو گردان پیاده سازماني آن لشکر  109-و  -116از مأموریت هاي موجود خود
رها و به سردشت اعزام شوند.
تثبیت وضعیت منطقه نبرد غرب حاج عمران که بعد از آخرین حملـه نیروهـاي ایـران
در روز  13مرداد ماه و عقب راندن نیروهاي عراق به غرب ارتفاعات شرقي دربنـد آغـاز شـد،
به تدریج قاطعیت پیدا کرد و از روز  18مرداد ماه به بعد نیروهـاي دشـمن اجبـارا وضـعیت
موجود را تحمل کردند  .در ارتفاعات غرب دربند مواضع پدافندي اشغال و تحکـیم نمودنـد.
در نتیجه از روز 20مرداد ماه تالش آفندي دشمن متوقف گردید .ضـمن ایـن کـه بـه علـت
طوالني شدن مدت نبرد نیروهاي ایران نیز قدرت آفنـدي خـود را بـه تـدریج از دسـت داده
بودند .زیرا این نیروها همان یگانهایي بودند که از  28تیر وارد میدان نبرد شـده و  20روز
با دشمن در جنگ بودند  .در این مدت فقط یک گـردان تـازه نفـس ارتشـي  -گـردان 806
تیپ  40پیاده  -وارد منطقه نبرد شده بود کـه آن هـم از روز  16مـرداد مـاه آمـاده اجـراي
مأموریت گشته بود .بنابراین از نظر واقع بینانه نظامي ،ادامه نبرد بـیش از ایـن مـدت بـراي
نیروهاي هیچ یک از طرفین به سادگي امکان پذیر نبود .مگـر ایـن کـه جبهـه جدیـدي بـاز
مي شد و نیروي تازه نفسي وارد میدان مي گردید کـه احتمـال آن هـم بـراي هـیچ یـک از
طرفین مقدور نبود .گرچه طبق گزارش فرماندهي لشـکر  34پیـاده کـه در بـاال بیـان شـد،
دشمن چنین قصدي را کرده بود.
با توجه به این شرایط عمومي منطقه نبرد نیروهاي هر دو طرف در همان خطـي کـه در
حوالي دربند با یکدیگر درگیر بودند به حالت پدافندي درآمدنـد و بـه نیروهـاي پـرتالش ولـي
خسته ایران فرصتي داده شد تجدید سازمان کند و تغییراتي در گسترش پدافندي ایجاد نمایـد
و یگانهایي را که متحمل تلفات سنگین شده بودند به عقب ببرد  .در این جابجایي فقط یگـان
تازه نفس گردان  806پیاده بود که جایگزین یگانهـاي تلفـات دیـده گردیـد  .از جملـه آنهـا
گردان  101مکانیزه بود که بعد از تعویض به عقب تخلیه شد و در حوالي روسـتاي شـیوه رش
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به صورت اردوگاه تاکتیکي مستقر گردید  .با توجه به این که گردان  129لشکر  66نیز قبال به
عقب رفته بود استعداد رزمي یگانهاي ارتشي به طور نسبي کاهش یافت .بویژه آنکـه گردانهـاي
 122و  113لشکر  66نیز به علـت تحمـل تلفـات و ضـایعات ،کـارآیي رزمـي بـویژه روحیـه،
وضعیت چندان مطلوبي نداشتند و فقط یک گردان دیگر یعني گردان  132لشـکر  34در ایـن
منطقـه نبـرد فعــال بـود .امــا هنـوز عناصــر بـاقي مانــده از تیـپهــاي سیدالشـهدا( ،)امــام
حسین( ،)انصارالحسین( )و تیپ ویژه شهدا از عناصر لشکر  8نجف اشرف در منطقه نبـرد
غرب حاج عمران فعال بودند و براي فرماندهان خودي نگراني وجود نداشت.
مسئلهاي که با افزایش تعداد مناطق فعال در کل صـحنه نبـرد پـیش مـيآمـد تشـکیل
قرارگاههاي عملیاتي واسطه بود .با وجود این که از نظر گسترش پادگاني لشکرهاي مسـتقر در
حوالي مناطق مرزي مسئولیت عملیاتي منطقه سرزمیني خود را بر عهده داشتند ولي به علـت
اعزام نیروهاي تقویتي به مناطق لشکرها به منظور ایجاد هماهنگي بـین یگـانهـا کـه جمعـي
سازمانهاي مختلف بودند قرارگاههاي عملیاتي واسطه تشکیل مـيگردیـد و بـر اسـاس همـین
روش ،با وجود این که در منطقه عملیاتي آذربایجان غربي و کردستان یک قرارگاه عملیاتي بـه
نام شمال غرب مستقر بود و یک قرارگاه واسطه نیز به نام قرارگـاه مالـک اشـتر در آن منطقـه
حضور داشت ،به علت درگیر شدن قرارگاه مالک اشتر در منطقه پیرانشهر ،قرارگاه سومي نیـز
بنام حمزه سیدالشهدا( )از  13مرداد ماه در مریوان تشکیل شـد و  11نفـر افسـر ارشـد و 1
نفر درجه دار و کارمند از قرارگاه نیروي زمیني تهران براي تشکیل قرارگاه اختصاص یافت.
چنین به نظر مي رسید که باالخره وضعیت پدافندي منطقه نبرد غرب حاج عمـران از
 20مرداد ماه به بعد کامال تثبیت شد و طرح پدافندي به نام دسـتور عملیـاتي شـماره یـک
قرارگاه مالک اشتر تهیه و به مرحله اجرا درآمد  .براساس آن ،از نظر یگان ارتشـي مأموریـت
اصلي پدافندي به عناصر لشکر  34پیاده و گردان  806تیپ  40پیاده واگذار شد و یگانهاي
لشکر  66پیاده که در این منطقه نبرد جنگیده بودندبه تدریج از مأموریت رهـا و بـه منطقـه
عملیات خوزستان برگردانده شدند .اولین یگان لشکر  66کـه بـه خوزسـتان مراجعـت کـرد
گردان  122پیاده بود .این گردان در تاریخ  21مرداد ماه با عناصري از گردان  806پیـاده در
ارتفاعات کدو تعویض شده و در  22مرداد ماه به پادگان پسوه مراجعت کرد  .این امر نشـان
مي دهد که نیروهاي ایران بر منطقه نبـرد حـاج عمـران تسـلط کامـل یافتنـد و از تحکـیم
موقعیت خود در مقابل حمالت احتمالي نیروهاي عراق اطمینان خاطر پیدا کردند .براساس
طرح دفاعي جدید قرارگاه مالک اشتر نیز از پادگان پیرانشهر خـارج شـد و در گردنـه شـیخ
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واقــع در محــور پیرانشــهر -تمــرچین مســتقر گردیــد  .یــک گــردان قــدس  -گردانهــاي
جدیدالتاسیس ویژه نیروي زمیني -که به عنوان احتیاط قرارگاه مالک اشـتر بـود در گردنـه
شیخ مستقر گردید .تیپ انصارالحسین نیز در قسمتي از منطقه به پدافند ادامه داد .زیرا ایـن
تیپ قبل از عملیات نیز از مدافعین منطقه آذربایجان غربي بود.
در  22مرداد ماه گردان  122لشکر  66پیاده از پادگان پسوه به سـوي مراغـه حرکـت
کرد تا به خوزستان انتقال داده شود .این امر بیانگر پایان عملیات والفجر 2مـيباشـد .ضـمن
این که با ابالغ دستور پدافندي از طرف قرارگاه مالک اشتر مرحله آفندي بـه پایـان رسـید و
یگانها کال به حالت پدافندي درامدند.
طبق گزارشات آماري در عملیات والفجر ،2تعداد تلفات پرسنلي یگانهـاي ارتشـي در
این نبرد به غیر از گردان  129پیاده که متالشـي گردیـد ،جمعـا  211نفـر شـهید و 1038
مجروح بود که با احتساب تلفات گردان  129پیـاده تعـداد  296شـهید و  1386مجـروح از
افراد یگان هاي ارتشي در این نبرد بود .ضمنا از گردان  129تعداد  313نفـر اسـیر و مفقـود
شده بودند که با احتساب آنها جمع کل تلفات پرسنلي  2036نفر ميگردید که بـا احتسـاب
هر گردان به طور متوسط  100نفر قریب  1000نفر افراد ارتشي در این نبرد شـرکت کـرده
بودند .این تعداد تلفات قریب  40درصـد بـود کـه از نظـر بـرآورد نظـامي تلفـات سـنگیني
محسوب مي گردید .در گزارش اماري مربوط به خسارات وارده به جنگ افزارهاي یگـانهـاي
خودي جمعا  33دستگاه خودرو چرخدار  2 ،دستگاه لودر و بولدوزر  2 ،دستگاه نفربر زرهـي
و  3تانک ام  46و تعدادي تجهیزات سبک آسیب دیده یا منهدم گردید که نسبت به وسعت
و زمان عملیات خسارات جزئي محسوب مي شود.
بعد از تثبیت وضعیت پدافندي منطقه غرب حاج عمران ،قرارگاه عملیاتي مالـک اشـتر
برآورد کرد که دشمن دست از ادامه تالش برنخواهد داشت و احتماال سعي خواهـد کـرد بـه
هر نحو مقدور در منطقه حاج عمران حمله کند .ضمن این که در نقاط دیگر خط مرز نیز بـا
کمک افراد ضدانقالب مخالف حکومت ایران حمالت فرعي و ایذایي یا فریبنـده اجـرا نمایـد.
در این برآورد چنین به نظر مي رسید که نیروهاي عراق بـا  3تیـپ پیـاده از سـمت جنـوب
غربي به ارتفاعات کدو حمله خواهد کرد و به همین منظور  3تیپ پیاده و یک تیـپ نیـروي
مخصوص در منطقه چومان مصطفي مستقر کرده و  18آتشبار توپخانه و حدود یکصد فروند
بالگرد براي پشتیباني آن تیپ ها آماده ساخته است و در تاکید این مطلب چنین بیان شـده
بود که پارلمان عراق از صدام حسین خواسته است .به هر قیمتي شده منطقه حاج عمران را
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از نیروهاي ایران بازپس بگیرد  .بدین جهت احتماال شخص صدام حسین فرمانـدهي حملـه
بعدي عراق را بر عهده خواهد گرفت.
طبق اطالعاتي که از یک درجه دار و سرباز اسیر عراقي در  23مرداد ماه به دست آمـد
در مراحل پایاني نبرد حاج عمران تیپ  31نیـروي مخصـوص و تیـپ هـاي  98و  113و 1
پیاده تابع سپاه یک عراق در این منطقه نبرد مستقر بودند  .لشکر  8پیاده عراق کـه قـبال در
منطقه اربیل و غرب آذربایجان غربي مستقر بود ،به منطقه نبرد عماره و علـي غربـي تغییـر
مکان یافته بود .اما عالوه بر تیپهاي یاد شده برآورد ميشد کـه تیـپ هـاي  91و  93و 304
عراق نیز در این منطقه درگیر بودند که در صورت صحت این اطالعات  6تیپ مجهـز عـراق
در مقابل یک تیپ ارتش و  4تیپ سپاه پاسداران قرار گرفته بودند.
از لحاظ فعالیت یگان هوانیروز ایران در این نبرد بر مبناي آخرین گزارش تا  24مرداد
ماه بالگردهاي این یگان در طول عملیات والفجر 2جمعاً  328ساعت پـرواز داشـته و مقـدار
 880تن بار  1346 ،نفر افراد سالم و  1083نفر مجروح جابجا کردند.
باالخره عملیات والفجر 2با حوادثي که بیان شد در تاریخ  21مرداد ماه کـامال متوقـف گردیـد
و نیروهاي هر دو طرف به حالت پدافند درآمدند  .خط تماس در این موقع ارتفاعـات شـرق دربنـد و
در امتداد خط عمومي تا پکي کـوران در شـمال و گردمنـد در جنـوب محـور اصـلي حـاج عمـران
رواندوز بود .با این نبرد زنگ خطر جدي در شمالي ترین منطقه عملیات براي ارتش عـراق بـه صـدا
درآ مد بدین جهت ارتش عراق قسـمتي از قـدرت زرهـي خـود را بـه محـور روانـدوز حـاج عمـران
اختصاص داد و مواضع پدافندي بسیار مستحکمي در اطراف ایـن محـور و همچنـین محـور اصـلي
جنوب آن از قلعه دیزه به سردشت ایجاد کرد و مانند مناطق عملیـاتي جنـوبي و میـاني در منطقـه
شمالي صحنه عملیات نیز خطوط پدافندي بسـیار مسـتحکم برقـرار سـاخت .آن چنـان کـه عمـال
ارتش عراق موفق گردید با تکیه بر این خطوط پدافندي پیشروي نیروهاي ایـران را در حـوالي خـط
مرز متوقف سازد و مانع نفوذ نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران به عمق صـحنه جنـگ گـردد.
چنان که در همین محور مورد بحث در طول سالهاي جنگ بعد از عملیـات والفجـر 2خـط تمـاس
نیروهاي ایران و عراق تقریبا در حـدود همـان خـط تمـاس ایجـاد شـده در آن نبـرد بـاقي مانـد و
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران بـراي تـداوم عملیـات آفنـدي الزامـا منـاطق دیگـري را از
صحنه هاي عملیات انتخاب نمودند که در بخشهاي بعدي چگونگي آنها تشـریح مـي گـردد  .اولـین
نبرد بعد از عملیات والفجر 2والفجر  3بود که حتي در همان زمان اجراي عملیـات والفجـر 2یعنـي
 6مرداد ماه  1332در منطقه مهران اجرا گردید که در بخش بعدي ،جریان آن شرح داده ميشود.
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قبل از خاتمه دادن به این بحث نکته حائز اهیمـت ایـن اسـت کـه بعـد از عملیـات
والفجر 2حکومت عراق شکل دیگري به جنگ داد و آن جنگ شهرها بود .با توجه به برتـري
هوایي که عراق داشت نیروي هوایي خود را براي انهدام منابع اقتصادي و صـنعتي ایـران در
شهرها به کار گرفت و بدون هیچ قیدي قراردادهاي بین المللي را زیر پا گذاشت و اسـتعمال
بمبهاي شیمیایي را در میدانهاي نبرد رایج کرد  .در طول جنگ هرگـاه ارتـش عـراق دچـار
مشکالت شدید در مقابل تهاجم نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران مي گردیـد متوسـل
به این عکسالعمل شدید دَدمنشانه ميشد .بنـابراین عملیـات والفجـر 2دو فصـل جدیـد در
تاریخ جنگ تحمیلي عراق علیه ایران باز کرد که جنگ شهرها و جنگ شیمیایي بود و ما در
بررسي نبردهاي بعدي به اثرات این حالت از جنگ در روند کلي جنگ اشاره خواهیم کرد.
در استعداد و گسترش نیروهاي خودي یادآور شدیم از جملـه نیروهـایي کـه بـه نفـع
نیروهاي ایران در عملیات والفجر 2شرکت داشتند ،واحدي از افراد کرد بارزاني طرفدار ایران
بودند .درباره نحوه کارآیي این نیروهـاي نـامنظم ،سـرهنگ  2توپخانـه علـي نیاکـان افسـر
هماهنگ کننده عملیات چریکي کمبا  11گزارشي به رده هاي باالتر فرستاده که بـه منظـور
پي بردن به قدرت این گروه در عملیات منطقه خالصه آنرا بیان مي کنیم:
واحد کمبا  11از افراد حزب پارت ( دموکرات کردستان عراق) از بدو پیروزي انقـالب
اسالمي در ایران به ریاست مسعود بارزاني تشکیل شد که در حقیقت اسم ان قیاده موقت یـا
پارت دموکرات کردستان عراق بود  .براي این که در پیامها این نام برده نشود ،نام کمبـا 11
بر آن نهاده شد.
در عملیات والفجر 2مأموریت این گـروه در طـرفین محـور حـاج عمـران جمـع آوري
اطالعات از ارتش عراق ،جلوگیري از نفوذ عوامل ضدانقالب و افـراد جـالل طالبـاني  ،حـزب
کومله و دموکرات به منطقه نیروهاي خودي بود و تعداد انها حدود  900نفر بـود .همچنـین
افراد کمبا  11مأموریت داشتند در هنگام اجراي حمله نیروهاي خودي  ،در گروههاي  30تا
 10نفر به عنوان واحد جلودار در منطقه پیشروي نمایند .اما در این عملیات به علت این کـه
افراد ارتشي و سپاهي کافي به همراه آنان نبود عمال کارآیي چنداني از خود نشـان ندادنـد و
نیروهاي دشمن به راحتي توانستند حرکات خود را در تمام منطقه نبرد انجـام دهنـد .افـراد
کمبا  11در مأموریت دیگري در منطقه سید کان عراق وارد عمـل شـدند و در آن عملیـات
نیز تالش قابل مالحظه اي از آنان دیده نشد.
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یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در نبرد والفجر 1در منطقه حاج عمران

درباره چگونگي جریان عملیـات والفجـر 2ماننـد نبردهـاي دیگـر بـا تعـداد زیـادي از
رزمندگان شرکت کننده در آن نبرد مصاحبه به عمل آمده که به منظور اختصار و جلوگیري
از تکرار مطالب مشابه فقط خالصـه نظریـات و مشـاهدات تعـداد معـدودي از آنـان در ایـن
قسمت منظور گردیده است.
سرهنگ ستاد سیروسستاري فرمانده قرارگاه عملیاتي شمال غرب

در عملیات والفجر 2من مسئولیت اداره قرارگاه حمزه سیدالشهدا( )را بر عهده
داشتم .قبل از آغاز عملیات ،من براي بازدید به خط مقدم رفتم و روحیه رزمندگان مـا
در سطح عالي غیر قابل تصور بود.
عملیات والفجر 2در ارتفاعات کـدو اجـرا گردیـد .در ایـن نبـرد مهمتـرین عامـل
موفقیت ما همکاري نزدیک نیروهاي مردمي با نیروهاي ارتشي بود و در هـر منطقـهاي
که این همکاري قویتر بود موفقیت هم بیشتر بود .از جمله مسـائلي کـه در ایـن نبـرد
براي من روشن شد آن بود که معموال گزارشات اولیه از جریان عملیات چنـدان دقیـق
نیستند .زیرا عملیات در شب شروع ميگردید و در تـاریکي شـب تشـخیص موقعیتهـا
بسیار مشکل بود .در عملیات والفجر 2نسبت توان رزمـي بـه نیروهـاي دشـمن خیلـي
کمتر بود .زیرا نیروهاي عراق حساسیت خاصي به منطقه حـاج عمـران داشـتند بـدین
جهت آن مواضع را خیلي تقویت کردنـد امـا مـا نیـز موفـق شـدیم نیروهـاي تقـویتي
بیشتري به این منطقه بیاوریم و تعادلي بین نیروهاي خودي و دشمن برقرار کنیم.
در مورد این که گفتیم گزارشات شبانه اولیه دقیـق نیسـت ،علـت آن اسـت کـه بـا
وجود این که قبل از شروع عملیات ،فرماندهان تا رده گروه و دسـته از منطقـه شناسـایي
مي کنند و هدف خود را کامال بررسي مي نمایند و با آن توجیه مي شوند ،امـا در هنگـام
تاریکي شب تشخیص آنچه را که در روشنایي روز دیده اند بسـیار مشـکل اسـت .ضـمن
این که بعد از شروع عملیات ،عکس العمل دشمن نیز غالبـا حـالتي غیـر از آنچـه کـه در
حالت سکون دارد ظاهر مي شود  .بدین جهت غالبا مشـاهده مـي شـد کـه یگـاني شـب
گزارش مي داد هدف خود را تصرف کرده ،ولي صبح که مي شـد معلـوم مـي گردیـد آن
یگان هنوز به منطقه هدف خود نرسیده است .به عنوان مثال در همان شب اول عملیـات
بعضي از یگانها اعالم کردند ارتفاع کینک را تصرف کرده اند ،ولي بعد از آغـاز روز متوجـه
شدیم که ارتفاع دیگري را تصرف کرده اند  .همین امر سبب شد که ایـن نبـرد بـه طـول
انجامد .
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در عملیات والفجر 2ما تغییراتي در روش عملیات یگانهاي خود دادیم که سـبب
غافلگیر کردن دشمن شد که از جمله آن انجام عملیات هلي برن بود  .این عملیـات در
سطح نسبتا وسیعي انجام شد که تا ان زمان در طول جنگ تحمیلي انجام نگرفته بـود.
اتفاقا دشمن خواست همان گونه عکس العمل نشان دهد و اقدام به پیاده کردن نیرو بـا
بالگرد کرد ولي موفق نشد و تعدادي از بالگردهاي خود را از دست داد.
هدف ما از عمل یات هلي برن آن بود که مي خواستیم تپه اي را تصرف کنیم .ولي
برآورد کردیم با عملیات پیاده معمولي ممکن اسـت مـدت زیـادي بـه طـول انجامـد و
غافلگیري از بین برود .یا این که توانایي افراد براي باال رفتن از آن ارتفاع محدود باشـد.
ولي با انتقال نیرو بوسیله بالگرد به منطقه هدف ،نیروي افراد براي اجـراي نبـرد فعـال
ذخیره میشد و به صورت تازه نفس وارد نبرد با دشمن ميگردید .در مقابل عمـل مـا،
دشمن نیز تصمیم گرفـت بـه همـان روش عکـس العمـل نشـان دهـد و یـک ارتفـاع
صعب العبور را بوسیله هلي برن اشغال کند ،اما موفق نشـد .روش عملیـات دشـمن در
این نبرد بدین صورت بود که ابتدا به وسیله بالگردهـاي مسـلح ،منطقـه مـورد نظـر را
گلوله باران کردند بعد بالگردهاي نفربر افراد ،را در منطقه هـدف پیـاده کردنـد امـا در
هنگام پیاده شدن افراد تعدادي از بالگردهاي دشمن با آتش رزمندگان ما منهدم شدند
با این وجود دشمن موفق شد ارتفاع کوچکي را تصرف کند و حدود  30نفر از افراد مـا
را به اسارت بگیرد یا به شهادت برساند .ولـي بعـدا مـا توانسـتیم آن تپـه را از دشـمن
بازپس بگیریم .یگانهایي که در آن تپه مستقر بودند از عناصر تیـپ  2لشـکر  66پیـاده
بودند.
در عملیات والفجر 2محور اصلي عملیات ،محور پیرانشهر  -حاج عمران بـود و مـا
هماهنگ با نبرد اصلي  ،عملیات فرعي چریکـي نیـز در منطقـه انجـام دادیـم .
وضعیت منطقه فعالیت چریکها تا حاج عمران گسترش داشت و این امـر سـبب
متفرق شدن نیروهاي دشمن در سطح وسیع گردید کـه در نتیجـه تسـهیالتي
براي حمله اصلي ما ایجاد کرد .تالش دیگري که به طور غیرمستقیم به عملیات
والفجر 2کمک کرد شروع عملیات والفجر 3در منطقه مهران در  9مرداد مـاه و
چند روز بعد از عملیات والفجر 2بود ،که سبب تجزیه تـالش نیروهـاي دشـمن
گردید.
یک کار تازه که از نیروهاي دشمن در این نبرد مشاهده شد ،آن بود کـه عملیـات
فریبنده فرود چترباز در پشت منطقه اجرا کردند  .روزي به ما خبر دادند که یک واحد
 80نفري دشمن در پشت جبهه پیاده شده است  ،همین رقم کم سبب شک و تردیـد
ما گردید.
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بعد از بررسي ها مشخص شد که هواپیماها و بالگردهاي دشـمن تعـدادي آدمـک
در پشت جبهه پرتاب کرده اند تا توجه ما را به منطقه عقب جلـب کننـد  .ایـن فریـب
دشمن موثر واقع نشد .بعد از خنثي شدن این تـالش  ،دشـمن از هواپیماهـاي جنگـي
حداکثر استفاده را علیه ما کـرد و روزانـه قریـب  40بـار مواضـع نیروهـاي خـودي را
بمباران نمود ،ولي تلفات نیروهاي ما بسیار ناچیز بود.
سرهنگ  1زرهي ابوالقاسم ساسان افسر عملیات لشكر  31پیاده

من شخصاً در عملیات والفجر 2شرکت نداشتم و مسئولیت من عملیات سـتادي و
طرح ریزي بود .اختالف اساسي که منطقه عملیات والفجر 2با مناطق دیگر داشـت ،آن
بود که نیروهاي ما در این منطقه عالوه بر دشمن خارجي بـا عناصـر ضـد انقـالب نیـز
درگیر بودند  .در نتیجه منطقـه عقـب و راههـاي تـدارکاتي مـا نـا امـن بـود  .یکـي از
امتیازات عملیات والفجر 2براي ما آن بود که در صـورت موفقیـت در نبـرد بـا دشـمن
خارجي اوال راههاي کمک رساني بـه ضـد انقـالب را مـي بسـتیم یـا حـداقل محـدود
ميکردیم ،دوم این که قدرت نظامي خود را به دشمن نشان مي دادیم.
درباره طرح عملیات اصـوال کلیـات طرحهـا در رده هـاي بـاالتر تهیـه مـيشـد و
مأموریتهاي اجرایي به رده هاي پایین تر ابالغ ميگردید .بنابراین طرح اصـلي عملیـات
در قرارگاههاي باالتر تهیه شده بود و مأموریت لشکر  34نیز تعیین گردیده بود .وظیفه
کلي ستاد لشکر ابالغ مأموریت به رده هاي پایین تر و نظـارت بـر اجـراي آن بـود  .در
حقیقت واحدهاي اجرایي به صورت نیمه مستقل در نبرد شرکت داشـتند و مسـتقیما
تحت نظارت ستاد هدایت کننده عملیات عمل ميکردند  .ستاد لشکر بیشتر با مسـائل
لجستیکي عملیات درگیر بود.

برادر پاسدار جعفر مظاهري مسئول طرح و عملیات تیپ انصار الحسین()
بعد از آن که یک سري عملیات کربال  1تـا کـربال  10بـه منظـور بیـرون کـردن
نیروهاي متجاوز عراق از مناطق اشـغالي ایـران اجـرا شـد ،مرحلـه دوم عملیـات کلـي
نیروهاي ایران با عنوان عملیات زنجیره اي والفجر آغاز گردید کـه هـدف آن نفـوذ بـه
داخل خاك عراق بود .در عملیات والفجر 2هدف اصلي رسـیدن بـه کـربال و قـدس بـه
صورت مرحله اي بود .اما هدف ویژهاین عملیات ،خنثي کردن اثـرات تبلیغـات جهـاني
درباره عدم کنترل ایران در منطقه کردستان بود .چنین پیش بیني شده بود که در
صورت اجراي عملیات در منطقه مرزي کردستان ،به جهانیـان ثابـت خواهـد شـد کـه
منطقه کردستان ایران آن چنان که تبلیغ شده بود براي نیروهاي ایران نـاامن نیسـت.
زیرا نیرویي که از امنیت منطقه عقب خود اطمینان نداشته باشد ،نمي توانـد پیشـروي
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کند .هدف دیگر در عملیات والفجر ،2نشـان دادن قـدرت نیروهـاي مسـلح جمهـوري
اسالمي ایران به افراد ضدانقالب و بستن راههـاي تـدارکاتي آنـان از مـرز عـراق در آن
منطقه بود.
اما یک هدف تاکتیکي مهم نیز در منطقه وجود داشت و آن پادگان حـاج عمـران
عراق بود .عملیات بدین نحو شروع شد که براي پیشروي  ،دو محور تمرچین و قمطـره
در نظر گرفته شده بود .اقدامات مقدماتي شامل شناسایي و بررسي هاي منطقه و نحوه
گسترش مواضع و موانع دشمن انجام شد و مشکالت روشن گردیـد .امـا روح شـهادت
طلبي ما خیلي باالتر از آن بود که مشکالت بتواند مانع اجراي این عملیات شود.
بعد از مشخص شدن وضعیت استعداد و گسترش دشمن ،طرح عملیاتي تهیه شد
و همان دو محور تمرچین و قمطره براي پیشروي انتخاب گردید .هدف تـاکتیکي ایـن
نبرد تصرف تنگه دربند بود  .طرح این بود که این تنگه دور زده شود  .براي این منظور
افراد ما  2یا  3روز در منطقه دشمن راهپیمـایي تـاکتیکي کردنـد تـا بـه عقـب تنگـه
رسیدند .در مرحله اول نبرد قسمتي از هدف تصرف گردید .اما مشکالتي نیز ایجاد شد.
از جمله گرداني ارتفاع برده زرد را تصرف کرد ولـي یگـانهـاي همجـوار او نتوانسـتند
هدفهاي خود را بگیرند ،در نتیجـه آن گـردان  2یـا  3روز در محاصـره مانـد .فرمانـده
گردان گفته بود اینجا براي ما نقش تنگه احد در غزوه احد صدر اسالم را دارد و ما باید
آن را حفظ کنیم تا سایر یگانها به این منطقه برسند.
نیروهاي دشمن با آتشهاي سنگین خود ،فشار شدیدي به ان گردان وارد و تلفات
سنگیني وارد کردند .اما ایثارگران سلحشور ما همچنان مقاومت کردنـد و گلولـه بـاران
دشمن و کمبود تدارکات بویژه آب و غـذا و مهمـات خللـي در اراده قـاطع آنهـا در راه
دفاع از مکتب و میهن خود ایجاد نکرد  .همین واحد با به غنیمـت گـرفتن یـک تـوپ
پدافند هوایي از دشمن ،جاده رواندوز به پیرانشهر را تحت کنترل خود درآورده بودند و
اجازه نمي دادند نیروهاي دشمن از آن محـور مواصـالتي اسـتفاده کننـد .مقاومـت آن
رزمندگان شجاع به نتیجه مطلوب رسید .زیرا در آن منطقه نیروهاي دیگـري از ارتـش
اسالم هجوم کردند و با استفاده از همان نقطه اتکاء مواضع دشمن را منهدم ساختند و
به هدفهاي خود دست یافتند و یک عملیات الحاق گرچه به صـورت نـاقص در منطقـه
انجام شد .اما این منطقه براي دشمن نیز ارزش حیاتي داشت .لذا براي بازپس گـرفتن
آن تمام توان خود را به کار گرفت و موفـق شـد ارتفاعـات  2119را اشـغال کنـد و بـا
اشغال آن تهدید جدي براي تمام منطقه متصرف شده نیروهاي ما ایجـاد نمایـد .زیـرا
تشکیل خط پدافندي در مقابل  2119خیلي مشکل بود .بنابراین نیروهاي مـا بایسـتي
به هر طریق ممکن آن را از دشمن بازپس مي گرفتنـد  .بـراي ایـن منظـور اقـدامات
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شناسایي و طرح ریزي انجام شد که تیپ ما نیز جزو یگان حمله کننده در این مرحلـه
منظور گردیده بود .طرح ریزي جدید حدود  3روز طول کشید و بـاالخره زمـان شـروع
عملیات فرا رسید و حرکت آغاز شـد  .بعـد از  3سـاعت راهپیمـایي بـه موضـع حملـه
رســیدیم منطقــه کوهســتاني و صــعب العبــور بــود  .تنهــا محــور مواصــالتي آن
پیرانشهر  -رواندوز بود و حرکت افراد پیاده در کوهستان به سختي انجام مي گرفت.
افراد ما در هیچ شرایطي از یاد خدا و راز و نیاز او غافل نمـيشـدند و ایـن وضـع
حالت بسیار روحاني در منطقه نبرد ایجاد کرده بود .باالخره ساعت شـروع حملـه فـرا
رسید و یگانها از مسیرهاي تعیین شده پیشروي کردند  .پرچمهاي رنگـارنگي کـه در
جلوي یگانها در اهتزاز بود ،انسان را به تجسم جنگهاي صدر اسالم مي انداخت  .شـب
بسیار تاریکي بود و سعي مي شد که از حرکت عده هاي چند صد نفري صـدایي ایجـاد
نشود ،در نتیجه کنترل حرکات خیلي مشکل بود .به همین جهت بعضي از یگـانهـا از
مسیر خود منحرف شده بودند  .این امر تا حدودي در کل عملیات اخالل ایجـاد کـرد.
زیرا دو گروهان که راه اصلي را گم کرده بودند ،همان یگانهایي بودند که بایستي هـدف
اصلي را مي گرفتند  .از تیپ انصارالحسین( 2 )گردان شـرکت کـرده بودنـد .زمـان،
خیلي حساس بود تا روشنایي روز بیش از  4ساعت نمانده بود در این موقع نیروهاي ما
کامال در زیر میدان دید و تیر دشمن قرار داشتند  .در صورت روشن شدن هـوا امکـان
کوچکترین حرکتي از آنان سلب مي شد .زمان به سرعت سـپري مـي شـد و لحظـات
حساس فرا مي رسید ،زیرا جان صدها انسان مومن در معرض خطر جدي بود  .امکـان
برقراري ارتباط و هماهنگي بین نیروهاي ما بسیار ضعیف شده بود .با تالش فوق العاده
موفق شدیم مسیرهاي صحیح را تا حدودي پیدا کنیم  .در این موقع فقط نیم سـاعت
به آغاز روشنایي روز باقي مانده بود .اما بعضي از یگانها اعالم کردند که هنـوز نمیداننـد
در چه موقعیتي هستند ،لذا تمام امیدها در حال از بین رفتن بود و ما نمـي توانسـتیم
تصمیم بگیریم و اگر همانجا باقي مي ماندیم و هوا روشن مي شد امکان از دست دادن
صدها شهید وجود داشت .باالخره در آخرین لحظات نور امیدي ظاهر شد و در منطقـه
هدف تیراندازیهاي نسبتا شدید که توام با گلوله هاي منور بود مشاهده گردید .وضعیت
را از یگانهاي خودي پرسیدیم ،یگاني گفت ما در همین حرکت با دشمن درگیـر شـده
ایم ولي نمیدانیم در کدام منطقه هستیم باالخره با ادامه تماسها معلوم شدکه آن یگان
به منطقه هدف نزدیک شده و یکي از مهم ترین ارتفاعات را تصرف کرده است .این امر
سبب گردید سمت حمله تصحیح شود و هدف کامال مشخص گردد .در نتیجه نیروهاي
ما به آن هدف هجوم بردند و آنرا تصرف کردند .اما بعد از روشن شدن هوا معلـوم شـد،
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در این راه نیروها ،شهداي زیادي داده اند ،ولي خون آنان بي نتیجـه بـه زمـین ریختـه
نشد.
با روشن شدن هوا عملیات تحکیم هدف انجام گرفت و یک خط پدافندي تعیـین
و اشغال شد .در همان موقع پاتکهاي نیروهاي دشمن که با پشتیباني حمـالت هـوایي
بود آغاز گردید  .تمام آنها با فداکاري رزمندگان ما خنثي شد  .یک بار دشمن اقدام بـه
عملیات فریبنده چترباز با پرتاب عروسک کرد که بي نتیجه بود .قله اي را که مـا فـتح
کردیم به نام قله آزادي نامگذاري شد.
همجوار با واحد ما یگان هاي لشکر نجف و تیپ سیدالشهدا( )وارد عمـل شـده
بودند .طبق اظهارات این برادر  ،قبل از شروع عملیات والفجر 2همین تیـپ پدافنـد آن
منطقه را بر عهده داشت  .بعد از تحکیم هدف مورد نظر مشکلي که براي ما بـه وجـود
آمد تدارك یگانهاي خط مقـدم پدافنـدي بـود .زیـرا جـاده اي در آن منطقـه وجـود
نداشت و تدارکات به وسیله نفر انجام مي گرفت که هم زمان زیادي طول مي کشـید و
هم به علت محدودیت قدرت نفر ،حمل بار به کندي انجام مي گرفت.

برادر پاسدار داود حیدري فرمانده گردان در تیپ سیدالشهدا()
منطقه عملیات والفجر 2در جبهه پیرانشهر و ارتفاعات کـدو بـود کـه مـن در آن
عملیات فرمانده گردان بودم .گردان ما در مرحله دوم این نبرد وارد عمل شد  .هدف ما
تصرف ارتفاعات مشرف به تنگه بود  .در شروع عملیات ما کمبودهایي از لحاظ مهمـات
داشتیم .تعدادي از افراد اسـلحه نداشـتند و مسـئول برانکـارد جهـت تخلیـه شـهدا و
مجروحین بودند  .هنگامي که حرکت آغاز شد از شیارهایي که در زیر مواضـع عراقیهـا
بود گذشتیم و آرام در موضع حمله گسترش یافتیم  .حتي سیم ارتباط تلفني را قطـع
کردیم که سبب اعتراض یگان مجاور شده بود  .آنها صداهایي کردند کـه سـبب جلـب
توجه دشمن گردید  .آتش دشمن بر روي ما روانه شد ،اما افراد ما عکسالعملي نشـان
ندادند تا این که اتش دشمن خاموش شد .در این موقع ،از تیـپ دسـتور حملـه صـادر
شد .ابتدا خدمه آر پي جي  6که حدود  30نفر بودند پیشروي کردند.
براي تبلیغات ،مداح و بلندگو همراه ما بود  .به محض رسـیدن بـه نزدیکـي دشـمن
مداحان در بلندگو نوحه خواني کردند و افراد به سمت سنگرهاي دشـمن یـورش بردنـد.
نیروهاي دشمن که در مقابل ما قرار داشتند از افراد نیروي مخصـوص عـراق بودنـد کـه
براي جنگ در کوهستان آموزش دیده بودند .نکته اي که در این منطقه نبـرد در مواضـع
عراقیها جالب بود آن بود که بر خالف منطقه خوزستان در این منطقه در محور پیشـروي
ما مواضع مهمي از قبیل میدان مین و سیم خاردار و خندق ضدتانک وجود نداشـت .امـا
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گویا در محورهاي پیشروي دیگـر وجـود داشـت .بـه طـور کلـي در ایـن نبـرد ،عملیـات
غافلگیري ما بسیار خوب بود و اجازه ندادیم نیروهاي دشمن فرار کنند و یا عکس العمـل
مهمي نشان دهند.
سرهنگ دوم بهزاد مقدم باقري افسر عملیات تیپ  1لشكر 77

در عملیات والفجر 2من افسر عملیات تیپ بودم .تیپ ما با تیپ  33المهدي(عج)
سپاه پاسداران ادغام شده بود  .قبل از این عملیات تیپ ما در خوزستان مسـتقر بـود و
براي تغییر مکان به پیرانشهر بایسـتي راه طـوالني مـي پیمـود کـه قسـمتي از آن در
منطقه کردستان بود  .راهها ناامن بود و عبور از آن نیاز به طرح ریزي دقیق داشت .در
این راهپیمایي اولین مقصد ما پسوه بود  .بعد از رسیدن به پسوه عملیات طرح ریزي و
آمادگي شروع شد .اولین مسئله براي ما آن بود که یگانهاي ما در مدت دو سال و نیم
جنگ در دشت خوزستان جنگیده بودنـد ،در حـالي کـه اکنـون بایـد در یـک منطقـه
کوهستاني وارد نبرد ميشدند که ارتفاع بعضي از قلل آن تا  3000متر بود .مدت زمان
هم براي شناسایي و طرح ریزي چندان زیاد نبود .به هر حال مرحله طرح ریـزي تمـام
شد  .تدبیر کلي آن بود که ارتفاعات دور زده شـود و بـه اصـطالح نظـامي حملـه بـه
صورت احاطه اي انجام گردد که به همین ترتیب انجام شد و پادگان حاج عمـران نیـز
به تصرف نیروهاي خودي درآمد.
سروان فرامرز فریور فرمانده گردان در تیپ  16نیروهاي ویژه هوابرد (نوهد)

در عملیات والفجر 2ابتدا تدبیر کلي آن بود که عملیات به صـورت محـدود اجـرا
گردد .اما در عمل گسترش بیشتري یافت و تا به پادگان حاج عمران عـراق رسـید و از
آن جا فراتر رفت و به حوالي شهر چومان مصطفي نزدیـک شـد .در مرحلـه شناسـایي
گروههاي کرد مسلمان همراه ما بودند و طرح ایـن بـود کـه مـا بـا آن افـراد جنـاحین
منطقه پیشروي را پوشش دهیم  .براي این منظور بایـد بـه داخـل خـاك عـراق نفـوذ
ميکردیم و افراد بارزاني را سازماندهي مي نمودیم .در حین اجراي این مأموریت مـا از
طریق آلواتان تا قلعه دیزه عراق جلـوتر رفتـیم وراه تـدارکاتي قلعـه دیـزه بـه چومـان
مصطفي را بستیم و منطقه عقب حاج عمـران را تحـت کنتـرل خـود درآوردیـم  .ایـن
عملیات تصرف تپـه  2119را بـراي رزمنـدگان مـا تسـهیل کـرد  .بعـد از تصـرف آن
ارتفاعات ،ارتش عراق با حداکثر توانایي خود تالش کـرد آن را از نیروهـاي مـا بـازپس
بگیرد  .در این پاتکها نیروي هوایي و بالگردهاي عـراق خیلـي فعـال بودنـد  .حـدود 6
بالگرد از دست دادند  .این تپه  2بار بین نیروهاي خودي و دشمن دست به دست شـد
و باالخره تحت کنترل نیروهاي ما قرار گرفت  .ارتفاعات جلوتر نیز به نام سربند بود به
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تصرف نیروهاي ما درآمد .در این نبرد سرهنگ صیاد شیرازي و بـرادر محسـن رضـایي
در منطقه حضور داشتند و عملیات را هدایت ميکردند.
سروان محمد حسني مقدم افسر عملیات گردان  211لشكر 77

عملیات والفجر 2در تاریخ  1332 /4/ 28در منطقه عملیات غرب پیرانشـهر آغـاز
گردید و تیپ  2لشکر  66در ان شرکت داشت  .عملیات داراي  3محور پیشـروي بـود
که در محور شمال یک واحد از تیپ مـا بـا یـک واحـد از سـپاه پاسـداران وارد عمـل
مي شد .این محور به ارتفاعات صعب العبور قمطره مشرف به پادگان حاج عمران عراق
منتهي مي شد و تنگ دربند نیز در مسـیر ایـن محـور بـود .در مرحلـه اول عملیـات،
یگان ها از سمت جنوبي ارتفاعات تمرچین حرکت کردند و با تصـرف ارتفاعـات کـدو و
گردمند تنگ دربند را بستند .در مرحله دوم عملیات پاکسازي انجام شد کـه تـا حـاج
عمران ادامه یافت .بعد از اشغال ارتفاعـات مشـکل تـدارك یگـانهـا پـیش آمـد .زیـرا
ارتفاعات صعب الع بور بود و فقط با چهارپایان رساندن تدارك امکان پذیر بود .نیروهاي
عراق با اجراي پاتکهاي مداوم که بعضي از انها با عملیات فرود بالگرد همراه بود تـالش
کردند نیروهاي ما را از آن ارتفاعات عقب برانند .ولي تمام پاتکهـا دفـع شـد .البتـه در
یکي از این پاتکها عراقیها توانستند یک تپه را از نیروهاي خودي پس بگیرنـد ،ولـي بـا
حمله مجدد نیروهاي ایران مجبور به تخلیه آن شدند.
نیروهاي دشمن براي بازپس گرفتن ارتفاع  2119از واحدهاي ما اقـدام بـه فـرود
بالگرد کردند که نتوانستند آن ارتفاعات را تصرف کنند و ارتفاع دیگـري را در نزدیکـي
آن تصرف نمودند .در این نبرد پیشمرگان کرد مسلمان و مجاهدین عراقي با نیروهـاي
ما همکاري ميکردند .در این نبرد یک گردان ما تحت محاصره دشمن قرار گرفت ولـي
تا آخرین نفس مقاومت و شهدایي را تقدیم ملت کرد کـه از جملـه شـهدا  3افسـر بـه
نامهاي ستوان دهقان ستوان پهلوان و ستوان اعالیي بود.

برادر محمد موافق معاون گردان حضرت علي اصغر ()در تیپ سیدالشهدا()
هدفي که به گردان مـا در عملیـات والفجـر 2داده شـد ،قسـمتي از هـدف تیـپ
سیدالشهدا( )در ارتفاعات بلندي بـود کـه بعـدا ارتفـاع سیدالشـهدا( )نامگـذاري
گردید .بلندي آن حدود  3هزار متر بود .شب اول عملیات دو گروهان از گـردان مـا در
جلو قرار داشت ولي گردان قمر بني هاشم( )مستقیما ،کال در خط مقدم بود .مـا بـا
آرایش ستون از ارتفاع کدو عبور کردیم  .گردان قمر بني هاشم( )مستقیما به سمت
ارتفاع مي رفت ولي گردان ما از دامنه حرکت مي کرد .هنگـامي کـه درگیـري شـروع
شد ،ابتدا تیراندازي شدید بود ،ولي چند دقیقه بعد نسبتا آرام شد  .فقـط یـک تیربـار
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دشمن جلوي یک گروهان ما را سد کرده بود و تلفاتي نیز وارد کرد .بعد از یک ساعت،
واحد عراقي از آن موضع عقبنشیني کرد  .ما به یک دسـته مأموریـت دادیـم آنهـا را
تعقیب کند .در این موقع متوجه شدیم که برادر علي موحد معاون تیپ مجروح شده و
او را به عقب مي آورند ،اما تخلیه او به عقب مقدور نشدو شهید گردید.
دسته اي را که براي تعقیب عراقیهاي فـراري اعـزام کـرده بـودیم ،در محلـي بـا
نیروهاي دشمن درگیر شده بود ،لذا همه واحدها را براي کمک به جلو و به طـرف تپـه
به نام سرخه حرکت دادیم که هدف اصلي ما بود .ولي نیروهاي دشمن در آنجا مواضـع
مستحکمي ایجاد کرده بودند و ما مجبور شـدیم یـک تپـه کـوچکتر را در نزدیکـي آن
اشغال کنیم  .افراد ما خیلي کم بودند و تلفاتي را نیز متحمل شده بودند .مـثال از یـک
دسته گردان قمر بني هاشم( )فقط  10نفر باقي مانده بود .به هر حـال وضـعیت را
بررسي کردیم و متوجه شدیم که کامال نزدیک موضع عراقیها هستیم .افراد عراقي بـه
طرف ما مي آمدند و به چند متري رسیده بودند .به طوري که با پرتاب نارنجک آنهـا را
مجبور به عقبنشیني کردیم .اما نیروهاي عراقي دوباره به طرف ما حرکت کردند و مـا
با پرتاب نارنجک جلوي پیشروي آنها را گرفتیم.
این نبرد از ساعت  3نیمه شب تا  6صبح در تپه سرخه ادامه یافـت  .بـاالخره مـا
موفق به تصرف آن تپه شدیم .بعد از اشغال هدف تلفات ما رو به افزایش گذاشت .زیـرا
آتش دشمن بر روي آن تپه روانه شده بود .هنگامي که آفتاب طلوع کرد ،صورت ما بـه
طرف آفتاب بود که به ضرر ما بود .منطقه هم سـخت بـود و حرکـت بصـورت آتـش و
حرکت مقدور نبود  .نیروهاي دشمن بیشتر از نیروهاي خـودي بـود ،بـدین جهـت مـا
مجبور به توقف و پدافند شدیم تا شاید نیـروي کمکـي برسـد .حـدود صـبح نیروهـاي
تقویتي رسید و تپه سرخه را محاصـره کـرد .نیروهـاي عـراق وحشـت زده شـدند و از
شیارها فرار کردند و تعدادي خود را تسلیم کردند.
ستوان دوم محمد تقي رجب زاده جمعي تیپ  1لشكر 77

قبل از عملیات والفجر 2تیپ ما در منطقه جنـوب بـود کـه بـراي شـرکت در آن
عملیات به پادگان پسوه منتقل گردید .چند شب قبل از شروع عملیات مـا بـا بـرادران
پاسدار به شناسایي منطقه رفتیم که در محور پیرانشهر سردشـت بـود .گروهـان مـا از
گردان مربوطه جدا شده و با یگاني از تیپ المهدي(عج) ادغام شـده بـود .مـا ابتـدا بـه
دهي بنام کهنه الهیجان رفتیم که یک پاسگاه ژاندارمري در آن بود و افراد کرد بارزاني
هم در آنجا بودند .شناسایي ما در شب انجام گرفت  .ما به سختي از آن ارتفاعـات بـاال
رفتیم و به منطقه اي که پشت ارتفاعات تمرچین بود رسیدیم کـه در حقیقـت پشـت
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پادگان حاج عمران عراق بود .راهنماي ما یک کرد بارزاني بـود .او گفـت ،مـا در پشـت
مواضع عراقي قرار گرفتیم و مواضع عراقیها را دور زده ایم.
طرح عملیات آن آن بود که ازطرفین جاده دو واحـد حملـه کننـد و نیروهـاي
عراقي را محاصره نمایند .دو روز بعد از انجام شناسایي ها عملیـات شـروع شـد .روحیـه
افراد به ویژه بسیجیها خیلي باال بود .بعد از ظهر روز شروع عملیات سوار کامیون شـدیم
و تا پشت کوههاي قمطره سواره طي کردیم .غروب به مقصد رسیدیم آنجا نماز جماعت
برقرار شد ،بعد شام خوردیم .فرماندهي گردان برادر نوري بود -که بعدا شهید شد -براي
افراد صحبت کرد و دستور حرکت داد  .ما از سمت چپ (جنـوب) جـاده پیرانشـهر -
رواندوز حرکت کردیم و به نزدیکي هدفها رسیدیم که دو پایگاه دشمن بـود .پایگـاه اول
را در چند دقیقه اشغال کردیم .در پایگاه دوم یک قبضه چهار لول ضـد هـوایي دشـمن
مستقر بود .ولي با سقوط پایگاه اول ،افراد پایگاه دوم فرار کرده بودند .پایگاه دوم را نیـز
حدود ساعت  2030تصرف کردیم .به دستور فرمانـده گـردان ادغـامي  -بـرادر نـوري-
گروهان ما در پایگاه اول موضع گرفت و تا ظهر روز بعد همانجا باقي ماندیم .جبهه نبـرد
کامال آرام شده بود ،آن چنان که ما تصور مي کردیم عملیات تمام شـده اسـت .در ایـن
موقع تماسها با همه جا قطع بـود و در جریـان وقـایع نبـودیم .عـده اي از افـراد مـا در
محاصره قرار داشتند و وضعیت تدارکات مشکل شده بود .ما تا ساعت  3بعد از ظهـر در
آنجا بودیم ،باالخره وضعیت ما رو به وخامت بود ،تصمیم گرفتیم .به عقب برگـردیم امـا
موقعیت خودمان را گم کرده بودیم .هنگامي که خواسـتیم بـه عقـب برگـردیم متوجـه
شدیم که در محاصره نیروهاي عراق هسـتیم .در ایـن شـرایط بحرانـي مهمـات و سـایر
تدارکات هم تمام شده بود ،ما با یک حرکت فریبنده به حالت تکبیر گویان بـه تعـدادي
از افراد دشمن حمله کردیم .آنها خود را تسلیم کردند .در این موقع تماس رادیویي هـم
برقرار شد و یگاني که در باالي ارتفاعات تمرچین بود متوجه موقعیت ما شد و به کمک
ما آمد و ما را نجات داد .اما هنوز بعضي از دسته ها در محاصره بودند  .یگـان مـا اولـین
یگاني بود که از خط محاصره عقب رفته بود .من با جمع آورري باقیمانده افـراد ،دسـته
اي را سازمان دادم .ساعت  11شب به طرف یگانهاي جلـویي راه افتـادیم و از کوههـاي
تمرچین سرازیر شدیم .به یک جـاده تـازه سـاز و یـک رودخانـه رسـیدیم در کنـار آن
نشستیم ،آب خوردیم .در همین موقع چند گلوله توپ دشمن نزدیک ما خورد و منفجر
شد .چند نفر مجروح شدند و مرا هم موج انفجار گرفت .از  11نفـر عـده اي کـه همـراه
داشتیم فقط  1نفـر سـالم مانـده بودنـد و ایـن  1نفـر هـم بایـد زخمیهـا را بـه عقـب
برمي گرداندند بدین جهت ما مجبور به عقب نشـیني شـدیم و بـه دسـته جلـو اطـالع
دادیم امشب نمیتوانیم به کمک آنها برویم .در آن شب هواي منطقه خیلي سرد بود .مـا
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هم وسایل مناسب و کافي همراه نداشتیم .در پناهگاهي آتش روشن کـردیم و تـا صـبح
همان جا ماندیم و زخمیها را به عقب فرستادیم .صـبح روز بعـد یـک خـودرو از گـردان
خودمان گرفتیم و به پادگان جلدیان رفتیم  .غذا و مهمات گرفتیم  .روز بعد بـه منطقـه
جلو رفتیم و به واحدهاي خط مقدم رسیدیم  .مشاهده کردیم  ،تدارکات کافي داشـتند.
یگانهاي لشکر نجف هم از سمت دیگر پیشروي کرده بودند و تا حاج عمران جلـو رفتـه بودنـد.

برادر پاسدار سید علیرضا هاشمي اولیا از تیپ سیدالشهدا()
بعد از آنکه ما به پیرانشهر اعزام شدیم سازماندهي براي عملیات والفجر 2اغاز شد.
ابتدا قرار بود عملیات زودتر آغاز شود ،ولي به عللي چند روز به تاخیر افتاد  .غروب روز
شروع عملیات ،فرمانده گردان ما که برادر قزاني بود و بعدا شهید شد دستور داد آمـاده
حرکت شویم  .حدود ساعت  3بعد از ظهر حرکت کـردیم .در هنگـام حرکـت عـده اي
عقب مانده بودند که من براي پیدا کردن آنان و هدایت آنها به محل عملیـات مجبـور
شدم به عقب برگردم .باالخره افراد گردان قمر بني هاشم ()را پیدا کـردم و آنـان را
به منطقه هدایت نمودم  -به نزدیک منطقه عملیات رسیدیم  -.ما متوجـه شـدیم کـه
تعدادي از افراد در باالي تپه حرکت مي کنند  .بعدا متوجه شدیم افراد عراقي هسـتند.
زیرا تا آ ن لحظه هنوز دستور شروع عملیات صادر نشـده بـود و مـا رعایـت سـکوت را
مي کردیم .باالخره ما به منطقه اي که براي شروع حمله تعیین شده بود حرکت کردیم
و نیرو هاي دشمن متوجه حرکت ما شدند و تیرانـدازي را شـروع کردنـد .بـرادر قزانـي
فرمانده گردان اولین کسي بود که از تپه باال رفت .به قله  2119رسـید و مـن هـم بـه
باالي تپه رسیدم و به برادر قمي گفتم تا بقیه هم باال بیایند ولي او گفت جلوتر ميرود
و از من خواست افراد را هدایت کنیم .من افراد را  3قسمت تقسیم کـردم  .هـر دسـته
در محوري پیشروي کردند .دسته اي که من همراه او بودم بـه سـادگي هـدف خـود را
تصرف کرد .ولي دسته هاي دیگر موفق به گرفتن هدف خود نشـدند  .ایـن امـر سـبب
شد نیروهاي دشمن از پهلو و عقب به ما تیراندازي کننـد .مـن تـالش کـردم فرمانـده
گردان را پیدا کنم .در بین راه بي سیم ما خراب شد .در این لحظه متوجه شدیم بـرادر
سعیدي معاون گردان تیر خورده و مجروح شـده اسـت .مـا در آنجـا موضـع پدافنـدي
آرایش دادیم .در این موقع مطلع شدیم برادر قمي شهید شده است.
در این نبرد گردان قمر بني هاشم( )گردان خط شـکن بـود .افـراد آن از روحیـه
باالیي برخوردار بودند .بعد از آن که تلفات ما نسبتا زیاد شد ،گردان ظهیر مـا را تعـویض
کرد و این گردان توانست بقیه منطقه نبرد را از وجود دشمن پاکسازي کند .بعـد از چنـد
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تجدید سازمان  ،گردان ما دوباره به خط مقدم اعزام شد و پدافند از منطقـه را بـه عهـده
گرفت.
ستوان فریدون شفق جمعي گردان  261لشكر 31

تا عملیات والفجر 2که در سال  1332اجرا گردید ،گردان ما معمـوال در عملیـات
آرام سازي داخلي منطقه شرکت داشت و در نبرد با ارتش عـراق شـرکت نکـرده بـود.
افراد واحدهاي ما فقط با نام عملیاتهایي نظیر فتح المبین و محـرم آشـنا بودنـد بـدین
جهت عالقمند بودند آنها هم در یک جنگ منظم شرکت نمایند .بنابراین هنگـامي کـه
آگاه شدند در عملیات والفجر 2شرکت خواهند کرد ،خوشحال شدند .در ایـن عملیـات
مأموریت تحکیم مواضع به گردان ما محول شده بود .بدین جهت  3روز بعد از این که
منطقه حاج عمران به تصرف نیروهاي خودي درآمد به گردان ما دسـتور داده شـد بـه
طرف حاج عمران حرکت کنیم .هنگامي که به منطقه حاج عمران رسیدیم هنوز نبـرد
ادامه داشت و منطقـه تصـرف شـده تحکـیم نگردیـده بـود  .اطالعـات مـا از موقعیـت
یگان هاي خودي و دشمن چندان زیاد نبـود .بـدین جهـت در منطقـه هـدف توپخانـه
دشمن قرار گرفتیم .حدود  6ساعت به وسیله توپخانـه دشـمن گلولـه بـاران شـدیم و
تعدادي شهید دادیم .باالخره وضعیت مشخص شد و ما در تپه اي مستقر شدیم.
هنگامي که خواستیم دیده بانان مقدم توپخانه را در نقاط مناسب مسـتقر کنـیم
متوجه شدیم آن نقاط در دست دیده بانان دشمن است و انهـا موضـع مـا را تشـخیص
دادند و آتش توپخانـه را بـه موضـع مـا هـدایت کردنـد و تلفـاتي وارد شـد  .مـن هـم
زخميشدم ،ولي مهم نبود باالخره ما تحکیم موضع کردیم .شب دوم پاتـک بـه موضـع
گروهان ما اجرا شد .عوامل دشمن نزدیک شدند و به مواضع ما تیراندازي کردنـد و آن
تپه را از ما گرفتند ،ولي با کمک افراد باقیمانـده مجـددا آن تپـه را از نیروهـاي عـراق
بازپس گرفتیم .روز بعد یگانهاي تیپ  2لشکر  66و تیپ المهدي(عج) سپاه پاسداران
حمله دیگري اجرا کردند و تمام ارتفاعات کدو را تصرف نمودند .روز پنجم به گردان ما
مأموریت دیگري واگذار شد و به سمت جلو تغییر موضع دادیم .در آن جا عناصر تیـپ
انصارالحسین( )لشکر نجف و تیپ المهدي(عج) با دشـمن درگیـر بودنـد و فرمانـده
لشکر نجف نیز در خط مقدم بود .سپس یگان ما  36شبانه روز در این موضـع مسـتقر
شد  .منطقه آرام شده بود .گاهگاهي ما به شناسایي منطقه جلو مي رفتیم  .وسـائل بـه
جا مانده دشمن را جمع آوري مي کردیم و به عقب مي آوردیم .ولي دشمن هیچ گونـه
فعالیتي نداشت .فقـط گـاهي توپخانـه دشـمن مواضـع مـا را گلولـه بـاران مـيکـرد و
هواپیماهاي عراقي بمباران مي نمودند .اما آسیبي به واحد ما نمي رسید.
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استوار یكم میرحسین رضوي سرگروهبان در گردان  261لشكر 31

من سرگروهبان گروهان دوم گردان  132بودم .در عملیات والفجر 2بعد از آن که
گردان ما در دربند عراق مستقر شد ،نیروهاي دشمن پاتک کردند  .بعد از تحویـل غـذا
به گروهان به تمرچین  -منطقه بنه گردان  -برگشته بودم ،حدود ساعت هشـت شـب
دیدم تعدادي از افراد گروهان سراسیمه عقب آمـده انـد ،پرسـیدم چـرا برگشـته ایـد؟
گفتند ،نیروهاي عراقي پاتک کردند و همه را کشتند .من انهایي را که عقب آمده بودند
جمع کردم و  3خودرو مهمات بار کردیم با سروان زارعي به جلو حرکـت کـردیم و بـه
رایات رسیدیم .در آنجا فرمانده گردان را دیدم با ناراحتي نشسـته بـود .بـه مـن گفـت
فرمانده گروهانتان زخمي شده و تعدادي از افـراد گروهـان شـهید شـده انـد .بایـد تـو
فرماندهي گروهان را به عهده بگیري .مـن درخواسـت نیـروي کمکـي کـردم .فرمانـده
گردان افراد دسته موشک تاو را نیز در اختیار من قرار داد  .من با افـراد خـود بـه جلـو
حرکت کردم-شبانه -اما یک باره متوجه شدم که افراد به عناوین مختلف از جلو آمدن
خودداري میکنند .من آنها را به اجراي مأموریت و دفاع از شـرف و حیثیـت میهنـي و
اسالمي تهییج کردم و به منطقه مورد نظر رساندم و به باقیمانده واحد پیوستم .ما عده
اي را در پایگاه دوم باالي دربند مستقر کردیم .بعد داوطلب خواسـتم تـا پایگـاه اول را
هم اشغال کنیم 3 .نفر داوطلب شدند ابتدا نفري را براي بررسي منطقـه فرسـتادم و او
رفت و اطالع داد ،منطقه خالي است .آنجا را اشغال کردیم جنازه تعدادي از افراد ما از
جمله ستوان شکیبي در آن پایگاه بود .آنها را به عقب تخلیه کردیم  .قبل از روشـنایي
هوا از ان پایگاه به عقب برگشتیم و در پایگاه دوم همراه سایر افراد واحد مستقر شدیم.
موضع ما را توپخانه عراق هدف قرار داد و گلوله باران شدیدي آغـاز شـد و تعـدادي از
افراد ما را شهید و مجروح کردند .در حالي که به علت این که نیروهاي عراقـي منـاطق
مسلط را در اختیار داشتند به ما اجازه کوچکترین عکس العملي نمي دادنـد .همـانروز
 21نفر از افراد یگان من زخمي و شهید شـدند .تـدارکات و تخلیـه مجـروحین بسـیار
مشکل بود ،روحیه افراد ما ضعیف گشته بود .بعد از آن که شب شد ،بـه افـراد دسـتور
دادم جان پناه بکنند .شبانه این کار انجام شد  .روز بعـد در همـان پناهگاههـا مانـدیم.
مواد غذایي به ما نرسیده بود .افـراد از گرسـنگي رنـج مـي بردنـد .کلبـه خرابـه اي در
منطقه بود ،آنجا را شناسایي کردیم مقداري مواد غذایي از نیروهاي عراق در آنجا بـاقي
مانده بود از ان استفاده کردیم .جاده تدارکاتي ما به شدت زیر ضربات توپخانـه دشـمن
بود .از طرفي من به عنوان سرگروهبان گروهان مسئول تدارکات گروهان بودم و اکنون
در منطقه جلو فرمانده گروهان شده بودم .بنابراین کسي در منطقه عقب نبود که مـا را
تدارك کند و اکثـر افـراد گروهـان شـهید و یـا مجـروح شـده بودنـد .تعـداد شـهدا و
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مجروحین قریب  61نفر بود .گلوله باران دشمن به ما فرصت هیچ حرکتي را نمـي داد.
از چپ و راست گلوله بر سر ما مي آمد و افراد ما را زخمي و شهید مي کـرد .در شـب
پنجم توقف ما در آن موضع دستور داده شد ،گروهان سوم ما را تعویض کند .در همان
هنگام تعویض ،تمرکزات آتش دشمن به موضع ما روانه شد و عملیات تعویض را دچـار
مشکالت کرد  .باالخره تا ساعت  0230بعد از نیمه شب تعویض پایان یافـت .بعـد از 6
روز آن گروهان نیز آن موضع راتخلیه کرد .زیرا واحدهاي سپاه مواضع بهتري را تصرف
کرده بودند و دیگر نیازي به نگهداري مواضع قبلي نبود.
از ان به بعد در موضعي در منطقه خالن مستقر شدیم .در این منطقه نیز دشمن به
موضع ما دید و تیر داشت .انبار مهمات را به آتش کشیدو خساراتي وارد کرد .یـک هفتـه
در خالن بودیم بعد به ارتفاعات رایات در سمت راست دربندتغییر موضع دادیـم مـدت 2
ماه در آنجا ماندیم .یکي از روزها واحدي از تیپ المهـدي(عج) بـه سـمت جلـو پیشـروي
کردند تا شهداي باقیمانده در منطقه را به عقب بیاورند .تعدادي را تخلیه کردنـد و صـبح
عملیات متوقف شد 3 .روز بعد دوباره جلو رفتند و حـدود  30جنـازه شـهدا را بـه عقـب
آوردند .باالخره بعد از  2ماه گردان  163پیاده به منطقه آمد و ما را تعویض کرد.
گروهبانیكم محمد صمدي جمعي گردان  261لشكر 31

ما از تاریخ  1332/1/1آماده حمله شدیم  .من بـه همـراه بـرادر شـهیدم ،سـتوان
شکیبي بودم .ایشان در حاج عمران دربند شهید شـدند .ابتـدا مـا در ارتفاعـات دربنـد
مستقر شدیم .مأموریت ما تحکیم هـدف بـود .دو روز آن جـا بـودیم  .روز سـوم پاتـک
نیروهاي دشمن قویتر شد و تا حدود  10متري مواضع ما جلـو آمدنـد .اولـین مجـروح
سروان رضایي فرمانده گروهان بود .پاتک دشمن ساعت  0330شروع شد که تا سـاعت
 11ادامه داشت .ما با جانبازي سربازان توانستیم جلوي پیشروي دشمن را سد کنـیم.
اغلب تلفات در اثر تیرهاي مستقیم دشمن بود و گلوله هـاي توپخانـه دشـمن چنـدان
دقیق نبود .اولین شهید ما ستوان سوم اوج علي شکیبي بود که در ایـن نبـرد فرمانـده
دسته خمپاره انداز ما بود .او براي سربازان نمونه بـود و مـي گفـت بایـد انتقـام خـون
شهدایمان را از ارتش بعثي بگیریم .در هنگام شهادت نیـز آخـرین کلمـاتش حـاکي از
ایمان مذهبي و عشق میهني بود.

برادر سپاهي خسرو سجادي فرمانده گروهان در گردان علي اصغر ()

عملیات والفجر 2در منطقه حاج عمران عراق ،تیر و مرداد 149 / 1332

ما جزو تیپ سیداشهدا( )بـودیم مـن در تـاریخ  32/2/18بـه همـراه گروهـان
عاشورا جزو این تیپ قرار گرفتیم .مدتي در اردوگاه بـودیم و آمـوزش میدیـدیم .بـرادر
حیدري فرمانده گردان بود .روزي به ما دستور دادند به پیرانشهر بـرویم .در آن جـا در
مدرسه اي مستقر شدیم .بعد از شروع عملیات والفجر 2به ما دستور دادند بـه منطقـه
حاج عمران برویم و در خط دوم پدافندي مستقر شـویم و آمـاده بـراي خنثـي کـردن
پاتک دشمن باشیم و در مدت شب آنجا ماندیم و دشـمن پاتـک نکـرد  .روز بعـد نیـز
تالشي ننمود .بعد از ظهر روز بعد برادر حیدري  -فرمانده گردان  -با بـي سـیم بـه مـا

دستور داد به عقب برویم و موضع خود را به یک گروهـان از تیـپ انصارالحسـین()
بسپاریم .ما به عقب آمدیم و مطلع شدیم قرار است در مأموریت حمله شـرکت کنـیم.
براي این منظور واحد ما به پشت قله کدو اعزام شد .البته تمام گردان ما آمدند .بـرادر
حیدري به من و برادر اکبري فرمانده گروهان دیگر  -بعدا شهید شد -گفت ،امشب ما
وارد عملیات مي شویم و طرح عملیات را براي ما تشریح کرد .بعد ما براي شناسایي به
منطقه رفتیم که قبال نیز آنرا دو بار شناسایي کرده بودیم .امـا قبـل از شـروع عملیـات
قرارگاه تاکتیکي مورد اصابت گلوله توپخانه قرار گرفت .تعدادي زخمي و شهید شـدند.
بدین جهت آن شب ،عملیات اجرا نشد .آن موقع برادر محسن رضایي و سرهنگ صیاد
شیرازي هم آن جا بودند .روز بعد ما تغییر موضـع دادیـم تـا زیـر آتـش دشـمن قـرار
نگیریم .در آن روز یک گروهان از واحد دیگر براي تجدیدسازمان به ما واگذار شد .بعد
از ظهر آن روز دستور حرکت به جلو داده شد .برادر رستگار فرمانده تیـپ و مسـئولین
اطالعات و عملیات نیز همراه واحد ما بودند .طرح آن بود که گردان علـي اصـغر( )و
قمر بني هاشم( )حمله کنند .افراد ما خیلي خوشحال بودند ،پیرمردي کفن پوشیده
بود و به روي افراد گالب مي پاشید .اشک در چشـمان افـراد حلقـه زده بـود  .قبـل از
غروب آفتاب به راه افتادیم تا به نزدیکي یک واحد خـودي رسـیدیم .آنهـا از حرکـت و
عملیات ما اطالع نداشتند .لذا به طرف ما تیراندازي کردند .اما با تالش یکي از برادران
به آنها اطالع داده شد که ما خودي هستیم و میخواهیم در ان منطقه حمله کنیم هـوا
کامال تاریک شده بود اما مهتاب بود ،زیرا آن شب  12ماه قمري بود .افـراد زیـاد سـر و
صدا مي کردند .به قدري که یک بار فرماندهان خواسـتند آنهـا را بـه عقـب برگرداننـد
افراد ما از دامنـه تپـه اي کـه در بـاالي آن نیروهـاي عراقـي موضـع داشـتند حرکـت
مي کردند ،ولي دشمن متوجه ما نشد .باالخره واحد ما بـه نقطـه رهـایي دو گـردان
رسید .ما نشستیم تا گردان قمر بني هاشم به سمت هدف خودش برود که تپه سـرخه
بود و هدف ما جلوتر از آن بود ما هم به سمت هدف خود حرکـت کـردیم و در هنگـام
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حرکت عده اي عقب مانده بودند ،ناچار شدیم افرادي را به عقب بفرسـتیم کـه آنهـا را
جمع آوري و به منطقه هدایت کنند .در نقطه رهایي گروهانها آرایش حمله گـرفتیم و
پیشروي آغاز شد ،ولي هنوز تیراندازي شروع نشده بود .من بـه همـراه یـک دسـته بـه
باالي یک قله رفتم .آن جا یک پست دیدباني دشمن بود .تا نزدیکي آن رفتیم .دو نفـر
عراقي از ان خارج شدند و به طرف دیگر و پایین تپـه رفتنـد و متوجـه مـا نشـدند مـا
داخل پست دیدباني دشمن را بررسي کردیم ،تعدادي افراد عراقـي در آن بـود یکـي از
افراد ما خواست نارنجکي به داخل آن پرتاب کنـد ولـي مـن مـانع شـدم زیـرا مـي
خواستیم نیروهاي عراقي را غافلگیر کنیم .حتي پاسگاه عراقي کـه از شـنیدن صـدایي
مشکوك شده بود ،با تیربار شروع به تیراندازي کرد ،ولي به آتش او پاسـخ نـدادیم .لـذا
تیراندازي موضع عراق ي نیز قطع شد .ما با حرکت سینه خیز و آرام به جلو رفتیم تا بـه
نزدیک مواضع اصلي دشمن رسیدیم .اما قسمت دیگر که قـرار بـود گـردان قمـر بنـي
هاشم( )بیاید و با ما الحاق پیدا کند کمي دیر آمد .بنابراین فقط مـا ،بـه آن موضـع
دشمن رسیده بودیم .باالخره درگیري شروع شد یک قبضه جنگ افزار دوشـکا مـزاحم
ما بود من با برادري بنام عظیمي به طرف ان رفتیم تـا آنـرا خـاموش سـازیم خواسـتم
نارنجکي به آن موضع پرتاب کنم ،ضامن نارنجک من گیر کـرد .در ایـن موقـع در چنـد
متري موضع تیربار دشمن بودیم ،افراد آن متوجه ما شدند و تیربـار را بـه سـمت مـا روانـه کردنـد و
تیراندازي نمودند .برادر عظیمي به سنگر دشمن نزدیک شد و به انهـا دسـتور تسـلیم داد و خواسـت
تیراندازي کند ،اسلحه اش گیر کرد و من همان جا تیـر خـوردم و مجـروح شـدم .و بـرادر عظیمـي
مجروح شد افراد ما متوجه وضعیت ما گردیدند و ما را به داخل سنگر بردندو پانسمان کردنـد .بعـد از
آنکه صبح شدو هوا روشن گردید خواستیم برویم عقب متوجـه شـدیم کـه افـراد گـردان قمـر بنـي
هاشم( )نیز مأموریت خود را انجام داده اند .ناگهان یک سرباز عراقي به طرف ما تیراندازي کـرد .در
این لحظه من هیچ اسلحه اي به همراه نداشتم  .با شنیدن صداي تیر ،یک پیرمرد بسیجي پیش مـن
آمد  .به او گفتم به طرف آن عراقي تیراندازي کند .ما تنها مانده بودیم تـا ایـن کـه  3نفـر از افـراد بـه
موضع ما آمدند و مرا به منطقه تخلیه مجروحین بردند .وضـعیت کمـي بحرانـي شـده بـود .خمپـاره
اندازهاي عراقي منطقه ما را مي کوبیدند .تخلیه مجروحین به سختي انجام مي گرفت باالخره قاطري
پیدا کردند و مرا سوار آن نمودند .و در بین راه قاطر رم کرد و مرا به زمین انداخت  ،باالخره
مرا به مرکز بهداري تخلیه کردند.
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مقدمه

در مقدمه بخش دوم گفتیم که بعد از اجراي چند عملیات وسیع در سال  1331و
اوائل سال  1332و عدم وصول به هدفهاي مورد نظر ،فرماندهي هدایتکننده جنگ به این
نتیجه رسید که الزم است در استراتژي نظامي جنگ تجدید نظر کلي به عمل آید تا ضمن
وارد آوردن ضربات مداوم بر پیکر ارتش متجاوز عراق و فرسوده کردن آن ،از ایجاد تلفات و
خسارات بیش از حد در نیروهاي خودي جلوگیري شود .همانگونه که سرکار سرهنگ
جمالي جانشین فرماندهي نیروي زمیني بیان داشتند ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي
ایران براي پیگیري عملیات در سطح وسیع آمادگي بیشتري پیدا نمایند( .به یادداشتهایي
از خاطرات رزمندگان مراجعه شود).
بر اساس تدبیر کلي یاد شده ،همزمان با طـرحریـزي عملیـات والفجـر 2بـراي منطقـه
پیرانشهر  -حاج عمران ،چندین طرح عملیاتي محدود دیگر مورد بررسي قرار گرفـت کـه از
جمله آن ها طرح عملیات آفندي در منطقه مهران بود  .ایـن منطقـه نبـرد از جملـه اولـین
مناطقي بود که مورد تجاوز نیروهاي متجاوز عراقي قرار گرفت ،زیرا سابقه اختالفات مرزي و
سیاسي و اقتصا دي ایران و عراق در این منطقـه خیلـي طـوالني و مربـوط بـه زمـان رژیـم
سلطنتي ایران بود و مربوط به زماني ميشد که دولت ایران در سال  1341سد کنجـانچـم
را در شمال مهران در مسیر رودخانه کنجانچم احداث کـرد تـا آب ایـن رودخانـه را کـه از
ارتفاعات ایالم و پشتکوه سرازیر ميگردد و در شمال دشت مهران به سـمت زرباطیـه عـراق
تغییر مسیر مي دهد به سمت دشت مهران هدایت نموده و آن دشت را آبیاري نمایـد و ایـن
امر سبب ميشد که قسمتي از زمینهاي کشاورزي دشت زرباطیه عراق بي آب گردد .طبعـاً
چنین مسألهاي ،علل سیاسي و اقتصادي داشـت کـه یکـي از علـل آن در رابطـه بـا مسـأله
اختالفات مرزي در اروند رود و سایر مسائل بین حکومت ایران و عراق بـود .علـل اقتصـادي
آن بي آبي سکنه دشت مهران بود .زیرا در حاليکه با استفاده از آب رودخانه کنجانچم کـه
کالً از سرزمین ایران تأمین ميشد دشت زرباطیه و بدره عراق آباد ميگردید ،دشت مهـران
به علت بي آبي روز به روز به ویراني ميرفت .البتـه ایـن وضـعیت طبیعـي در طـول قـرون
متمادي وجود داشت و رودخانه کنجانچم قرنهـا ایـن مسـیر را مـيپیمـود  .امـا در قـرن
بیستم میالدي بویژه بعد از دو جنگ جهاني اول و دوم وضعیت جغرافیـایي سیاسـي جهـان
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کامالً دگرگون شد ،یا در حال دگرگوني بود  .مسائل سیاسي و اقتصـادي مسـائل طبیعـي را
نیز تحتالشعاع قرار داد و ملتها و حکومتها براي وصول به هدفهاي سیاسي و اقتصـادي
خود به طور جدي با مسائل طبیعي به مبازره برخواسـتند .گرچـه ایـن مبـارزه بـا خشـونت
ناسازگاري طبیعت از بدو پیدایش خلقت موجودات زنده به خصوص انسان آغاز شده بود.
از جمله امکانات مبارزه که علم و صنعت جدید براي بشر به ارمغان آورد ،ایجاد سـد در
مسیر رودخانهها و به جریان انداختن آب رودخانهها در مسیر مورد نیاز جامعـه بـود کـه در
کشور ایران این اقدام از دهه  1330آغاز شد  .از جمله سدهایي که در مسیر رودخانـههـاي
ایران احداث گردید ،سد کنجانچم بود .امـا سـد سـازي در مسـیر رودخانـههـاي مـرزي و
رودخانه هائي که در خاك دو یا چند کشور همجوار جریان دارد ،همیشه بـا بـروز اختالفـات
سیاسي بین آن کشورها همراه است  .معموالً در شرایط عادي روابـط سیاسـي ،کشـورهـاي
همجوار اقدام به سد سازي در مسیر رودخانههائي که در خـاك دو کشـور همسـایه جریـان
داشته باشد نميکنند .بنابراین احداث سد کنجانچم در مسیر رودخانه یاد شده قطعاً عالوه
بر انگیزه کشاورزي و اقتصادي آن ،انگیزه سیاسي نیز بین حکومت ایران و عراق داشت.
چون ما در این بررسي ها فقط اهداف نظامي را دنبال مي کنیم از بحـث دربـاره مسـائل
سیاسي و اقتصادي این سد خودداري مي نماییم .اما الزم به یادآوري است که ایـن سـد
در حقیقت یک دیواره بتني آبگیر بـا ارتفـاع  2/1متـر مـي باشـد .فقـط قسـمتي از آب
رودخانه کنجان چم ر ا به سمت دشت مهران روانه مي سازد و در فصول بارندگي قسـمت
عمده آب رودخانه وارد خاك عراق مي گردد و بـراي فصـول کـم آبـي نیـز دریچـه هـاي
خروجي آب پیش بیني شده که با توافق کلـي مسـئولین بـین حکومـت ایـران و عـراق
دریچه ها باز مي شوند یا دریچه هاي ورودي آب به دشت مهران بسته مي شوند و قسمتي
از آب رودخانه به دشت زرباطیه عراق جاري مي گردد.
در جلد یکم کتاب تاریخ جنگ تحمیلي یـادآوري شـد کـه نگارنـده از سـال  1343در
لشکر خوزستان خدمت مي کردم در آن موقع منطقه مهران نیز جزو منطقه عمومي نگهباني
لشکر اهواز بود و نگارنده بعلت مسئولیت شغلي که داشتم الزاماً در جریان مسائل مرزي بین
ایران و عراق از جمله مسائل منطقه مهران قرار ميگرفتم .در جریان اختالفات  3سـاله بـین
ایران و حکومت جمهوري عراق که از  1348شدت یافت و در  1314به عقد قـرارداد 1961
الجزایر منتهي گردید .از جمله موارد مهم مورد اختالف بین دو کشـور ،همـین مسـئله سـد
کنجانچم بود  .بدین وسیله تنها جنگ رسمي که در طول آن مدت  3ساله بـین نیروهـاي
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ایران و عراق رخ داد در ارتفاعات زالوآب و تپه  343به طرف سد کنجانچم بود کـه جریـان
آن نبرد در جلد اول کتاب جنگ تحمیلي بیان گردید.
در مقدمات جنگ تحمیلي نیز که حکومت عراق به تدریج زمینه این آتش افروزي
را فراهم مي کرد و سر آغاز آن از اوایل سـال  1319بـه طـور جـدي نمایـان گردیـد،
منطقه مهران از جمله اولین مناطق مرزي بود کـه برخوردهـاي شـدید نظـامي بـین
نیروهاي ایران و عراق رخ داد ،در خرداد مـاه سـال  1319نیروهـاي متجـاوز عراقـي
قسمتي از ارتفاعات مرزي را اشغال کردند .نیروهاي ایران نیز مجبور به عکـس العمـل
شدید شدند و نبرد محدود ولي رسمي بین نیروهاي ایران و ع راق در ارتفاعات غربـي
سد کنجان چ م رخ داد و با عقب نشیني نیروهاي عراق به خـارج از مـرز موقتـاً پایـان
یافت .شرح این نبرد نیز در جلد اول کتاب تاریخ جنگ بیان شده است.
اما با تهاجم رسمي نیروهاي متجاوز عراق به ایران در پایان شهریور مـاه  1319و آغـاز
جنگ عمومي بین دو کشور ،منطقه مهران جزو اولین مناطقي بود که مورد تهاجم نیروهاي
عراقي قرار گرفت و شهر مهران اولین شهر ایران بود کـه در دومـین روز جنـگ بـه اشـغال
نیروهاي متجاوز عراق درآمد  .به علت موقعیت سخت طبیعي آن و دور بـودن از محورهـاي
عمده مواصالتي ای ران ،عقب راندن نیروهاي متجاوز عراق از آن منطقه بـه وسـیله نیروهـاي
نظامي ایران میسر نشد .تا این که در خرداد ماه سـال  1331و بعـد از شکسـت مفتضـحانه
نیروهاي متجاوز عراق در منطقه عملیـاتي غـرب دزفـول و منطقـه اهـواز خرمشـهر ،حـاکم
ج اه طلب و جنگ افروز عراق اجباراً دستور داد نیروهاي متجاوز عراق در سایر نقـاط مـرزي
نیز به حوالي خط مرز بین دو کشور عقـبنشـیني نماینـد  .در اجـراي ایـن دسـتور صـدام
حسین ،نیروهاي اشغالگر عراقي که در منطقه مهران تا حدود ده کیلومتري شرق خـط مـرز
در داخل خاك ایران پیش روي کرده و کنترل کامل دشت مهران و جاده هاي صالحآباد بـه
مهران و دهلران به مهران را در اختیار خود گرفته و سد کنجانچم را که هدف چندین دهه
حکومت عراق بود اشغال کرده بودند ،از دشت مهران به سمت غرب و خط مرز عقبنشیني
کردند .اما تمام مناطق متعلق به ایران را تخلیه ننمودند ،بلکـه ارتفاعـات مسـلط بـر دشـت
مهران و سد کنجانچم در حاشیه خط مرز و در داخل قلمرو ایران را تحت اشغال خود نگـه
داشتند .این مناطق باقیمانده در اشغال نیروهاي عـراق شـامل ارتفاعـات زالـوآب در شـمال
مهران ،منطقه پیشرفتگي بین پاسگاه فیروزآبـاد و بهـرام آبـاد در غـرب مهـران و ارتفاعـات
مرزي قلعهآویزان در جنوب مهران بود .بنابر ایـن گرچـه نیروهـاي عراقـي دشـت مهـران را
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تخلیه کرده بودند ،اما عالوه بر آن که قسمتي از سرزمین ایـران در ایـن منطقـه در اشـغال
نیروهاي عراق بود ،دو ارتفاع مهم سرکوب به دشت مهران نیز در شمال و جنوب در تصـرف
کامل نیروهاي عراقي بود .از نظر نظامي هنوز نقاط حساس منطقـه در دسـت دشـمن بـود.
مسلماً همان گونه که صدام حسین بعد از آن عقبنشیني عمومي اعالم کرده بـود نیروهـاي
عراقي قصد تخلیه آن مناطق را ندارند ،لذا تنها راهي که براي بیرون راندن نیروهاي متجاوز
از مناطق اشغال شده براي نیروهاي ایران مانده بود ،قبـول نبـرد و انهـدام یـا عقـب رانـدن
دشمن با توسل به قدرت نظامي بود  .نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران الزامـاً همـین
راه حل را انتخاب کردند و در اولین فرصت مناسب که در مرداد ماه سال  1332پیش آمد،
براي بیرون راندن دشمن از این قسمت از سرزمین مقدس ایران اقدام کردنـد .و مـا در ایـن
بخش از کتاب تاریخ جنگ تحمیلي به چگونگي این نبرد به نام والفجر 3ميپردازیم.
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وضعیت منطقه نبرد (زمین  -نیروهاي دشمن -نیروهاي خودي)
زمین منطقه عملیات

خط مرزي بین ایران و عراق در استان مرزي ایالم عموماً از ارتفاعاتي عبور ميکند که در
دامنه غربي و جنوبي این ارتفاعات دشت زرباطیه عراق قرار گرفته و در سمت شرق و شمال
آن سلسله جبال پشت کوه و حمرین قرار دارد که عموما جزء سرزمین ایران ميباشند.
بنابراین در استان مرزي ایالم وضعیت طبیعي زمین در سرزمین ایران و عراق کامالً متفاوت
است به نحوي که در سرزمین ایران تمام منطقه به استثناء دشت مهران کوهستاني و
صعب العبور و در سرزمین عراق تمام منطقه به استثناء قسمت محدود از حوالي خط مرز،
دشت کامالً صاف و هموار است که استان واسط عراق را تشکیل ميدهد به نحوي که
ميتوان گفت دشت مهران یک پیشرفتگي دشت واسط عراق در خاك ایران ميباشد .این
دشت از نظر سیاسي حائز اهمیت فوق العادهاي براي ایران است زیرا تنها منطقه مسکوني
قابل مالحظه ایران در این نقطه دور افتاده مرزي است که تا نزدیکترین منطقه مسکوني
دهلران در شرق بیش از یکصد کیلومتر و نزدیکترین منطقه مسکوني در شمال که شهر ایالم
است حدود  80کیلومتر فاصله دارد  .دو محور مواصالتي عمده ایران به دشت مهران که
شامل محور اندیمشک – دهلران  -مهران از شرق به غرب و محور کرمانشاه -ایالم  -مهران از
شمال به جنوب ميباشد ،از میان ارتفاعات صعبالعبور ميگذرند که برقراري تأمین در آن
محورها در شرایط غیر عادي بسیار دشوار و آسیبپذیر بوده و بدین جهت امکان پشتیباني
نیروهاي درگیر در آن منطقه همواره با خطرات جدي مواجه ميباشد .بنابراین درگیر کردن
نیروهاي زیاد در این منطقه که به صورت یک دام طبیعي براي نیروهاي ایران ميباشد ،از
دیدگاه نظامي کاري منطقي به نظر نميرسد .زیرا با قطع کردن محورهاي مواصالتي یاد شده
که در هرنقطه آنها از دهلران تا رودخانه چنگوله در شرق واز صالحآباد تا مهران در شمال
امکان پذیر است ،خطر انهدام نیروهاي درگیر در آن منطقه ایجاد ميگردد .در حالي که براي
هرگونه مانور نیروهاي عراق در این منطقه از لحاظ منطقه عقب هیچگونه محدودیتي وجود
ندارد و نیروهاي عراقي که در این منطقه وارد نبرد ميشوند ،در هر زمان که احساس خطري
پیش آید ميتوانند بدون مشکل قابل مالحظهاي به داخل خاك عراق عقبنشیني نمایند.
از دیدگاه نظامي حساس ترین نقطه در این منطقه شهر مرزي مهران است که با خط
مرز کمتر از سه کیلومتر فاصله دارد .در صورتي که شهر زرباطیه عراق در مقابل شهر مهران
بیش از  1کیلومتر تا خط مرز فاصله دارد و شهر بدره عراق در حدود  10کیلومتري خط
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مرز واقع است .اما از نظرنظامي ارتفاعات بلند شمال و غرب و جنوب مهران جزو قلمرو
ایران است .بدین جهت در صورتيکه این ارتفاعات در کنترل نیروهاي ایران باشد برقراري
تأمین شهر و دشت مهران براي نیروهاي ایران مشکلي در بر نخواهد داشت .اما اگر در
دست نیروهاي عراق باشد ،تمام دشت مهران در میدان دید و تیر نیروهاي عراقي قرار
خواهند گرفت  .این وضع همان حالتي بود که که قبل از نبرد والفجر 3وجود داشت .زیرا در
آن موقع ارتفاعات زالوآب و قلعهآویزان در شمالغربي و جنوب دشت مهران در تصرف
نیروهاي عراق بود و برتري نظامي ازآن دشمن بود .بنابراین براي تأمین دشت مهران و سد
کنجانچم به وسیله نیروهاي ایران ،مناسبترین هدفها همان ارتفاعات بودند .ضمن این
که با اشغال این ارتفاعات ،نیروهاي ایران برتري زمین را از نیروهاي دشمن ميگرفتند و
ميتوانستند وارد دشت عراق شوند و ابتدا شهرهاي زرباطیه و بدره و سپس شهر کوت مرکز
استان واسط عراق را مورد تهدید قرار دهند  .در صورت دستیابي به آن شهر ،محور اصلي
مواصالتي بغداد بصره را قطع نمایند .اما همانگونه که یادآوري شد دشت مهران
دورافتادهترین نقطه مرزي ایران در جنوبغربي بود که از نظر امکان مواصالت و تدارکات
سختترین شرایط را داشت .زیرا نزدیکترین مرکز تدارکاتي در شرق مهران شهر اندیمشک
بود که تا مهران قریب  210کیلومتر فاصله داشت و در شمال نیز نزدیکترین نقطه اصلي
تدارکاتي شهر کرمانشاه بود که آن هم بیش از  300کیلومتر تا مهران فاصله داشت  .منطقه
عاري از راه آهن بود و کلیه اقدامات لجستیکي بایستي از راه زمیني و با عبور از جادههاي
سخت کوهستاني انجام مي گرفت .با توجه به وضعیت زمین منطقه عملیات که بیان گردید
متمرکز کردن یک نیروي بزرگ در دشت مهران و تدارك آن نیرو به سادگي امکانپذیر
نبود .بدین جهت الزاماً نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي بیرون کردن نیروهاي
متجاو ز عراق از آن مناطق اشغالي مجبور بودند به عملیات آفندي محدود اکتفا کنند که در
نبرد والفجر 3همین کار را کردند.
استعداد و گسترش نیروهاي دشمن

طبق برآورد اطالعاتي که قرارگاه عملیاتي غرب از استعداد و گسترش نیروهاي دشمن در
 18تیرماه  1332به عمل آورده بود ،گسترش عمومي نیروهاي عراق در مقابل منطقه میاني
صحنه عملیات از نوسود در شمال تا رودخانه چنگوله در جنوبشرقي مهران به شرح زیربود:
 2قراگاه سپاه 4 ،قرارگاه لشکر 20 ،قرارگـاه تیـپ در مقابـل منطقـه میـاني گسـترش
داشتند که حداقل با  20گردان توپخانه پشتیباني ميشدند .قرارگاههاي سپاه شامل سپاه 1
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و  2عراق بودند که سپاه  1در اسـتان سـلیمانیه و سـپاه  2در منظـوره مقابـل قصرشـیرین
مستقر بود .محل گسترش  4لشکر عراقي در مقابل منطقـه غـرب عبـارت بـود از لشـکر16
پیاده جدید التأسیس در حوالي قوره تو مقابل باویسي ،لشکر 6پیاده در حوالي خانقین مقابل
قصرشــیرین ،لشــکر 12زرهــي در حــوالي منــدلي مقابــل ســومار و میمــک ،لشــکر 2پیــاده
کوهستاني در منطقه بدره مقابل مهران .بنابراین لشکر 2پیاده کوهسـتاني عـراق در منطقـه
نبرد والفجر 3گسترش داشت و لشکر 12زرهي که در شمال آن بود ميتوانست با قسمتي از
یگانهاي خود لشکر 2پیاده را تقویت نماید.
عالوه بر یگانهاي سازماني لشکرهاي یاد شده ،تعدادي از تیپهاي مسـتقل عـراق نیـز
در این منطقه نبرد مستقر بودند که عبارت بودند از :تیپ 412پیـاده در منطقـه نفـتشـهر،
تیپ 418پیاده در کاني ماله ،تیپ  3گـارد مـرزي در منطقـه منـدلي ،تیـپ 416پیـاده در
ورمهزار مقابل مهران ،تیپ 4گارد مرزي در چنگوله و تیپ 103پیاده در منطقه بدره.
در برآورد یاد شده احتمال داده شده بود که لشکر 3زرهي (منهاي تیپ 30زرهـي) و تیـپ10
مستقل زرهي عراق نیز از صحنه عملیات جنوب به صحنه عملیات غرب تغییر مکان نمودهاند.
با توجه به برآورد یاد شده ،در هنگام اجراي عملیات والفجر 3در منطقه مهران -مـرداد
ماه  -1332یک لشکر پیاده و تیپهاي مستقل 416و  103و تیپ 4گـارد مـرزي در مقابـل
نیروهاي ایران صفآرایي داشتند و عالوه بر این نیروهـا ،اعـزام عناصـر تقـویتي از لشـکر12
زرهي از منطقه مندلي به منطقه بدره امکانپذیر بود ،زیرا منطقه مندلي و بدره عـراق یـک
منطقه عملیاتي براي گسترش واحدهـاي عراقـي محسـوب مـيشـد  .سـپاه 2عـراق بـراي
جابجایي یگانهاي این منطقه از قدرت مانور و تحرك کامل برخوردار بود و شـبکه جـادهاي
ارتباطي در عرض و عمق منطقه امکان هـر گونـه جابجـایي را کـامالً تسـهیل مـيکـرد .در
حاليکه همانگونه که در بررسي زمین منطقه عملیات اشاره شـد ،قابلیـت تحـرك و مـانور
نیروهاي ایران در منطقه نبرد بسیار محدود بـود و امکـان رسـاندن نیروهـاي تقـویتي از راه
زمیني در مدت قابل قبول تاکتیکي بسیار مشکل و در حد غیر مقدور بود.
استعداد و گسترش نیروهاي خودي

در مباحث قبل یادآور شدیم که کل صحنههاي جنگ از نظر فرماندهي و هدایت عملیـات
به سه صحنه عملیات تقسیم شده بود که شامل صحنه عملیات جنوب ،صحنه عملیـات غـرب
-میاني -و صحنه عملیات شمالغرب بود .منطقه عملیاتي مهران جنوبيتـرین قسـمت صـحنه
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عملیات غرب بود که در رودخانه چنگوله بـا صـحنه عملیـات جنـوب هـمجـوار مـيگردیـد و
شماليترین قسمت صحنه عملیات غرب قسمت شمالي استان باختران بود.
قرارگاه عملیاتي نیروي زمیني در غرب مسئولیت طرحریزي و هدایت عملیـات منطقـه
غرب را عهدهدار بود .یگان هایي که از عناصر نیروي زمینـي ارتـش در هنگـام اجـراي نبـرد
والفجر 3در کنترل عملیاتي این قرارگاه قرار داشتند عبارت بودند از:
لشکر 81زرهي با  3تیپ زرهـي و  1تیـپ مکـانیزه کـه در منـاطق مـرزي اسـتان
باختران گسترش داشتند.
تیپ 40پیاده سراب-یگان احتیاط قرارگاه عملیاتي غرب -که درگیالنغرب مستقر بود.
تیپ  30پیاده گرگان با  4گردان پیاده و یک گردان تقویت شده توپخانه که
در منطقه میمک پدافند مي کرد.
تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده که به منظور شـرکت در نبـرد والفجـر 3از جنـوب بـه
منطقه مهران تغییر مکان یافته بود.
تیپ 84پیاده مسئولیت پدافند منطقه مهران از جنـوب میمـک تـا چنگولـه را بـر
عهده داشت.
یک گروه رزمي مستقل به نام  191شامل یک گردان پیاده ،یک گردان ژانـدارمري
و دو آتشبار توپخانه که در منطقه پاوه گسترش داشت و به طور مستقل پدافند ميکرد.
با توجه به یگانهاي یاد شده در باال ،قبل از شروع عملیات والفجر 3فقط تیپ 84پیاده
با  4گردان پیاده و یک گردان تانک مسئولیت پدافند از منطقه عملیاتي مهران را بـر عهـده
داشت .در حالي که در بررسي استعداد و گسترش دشـمن مالحظـه شـد کـه طبـق بـرآورد
اطالعاتي انجام شده در صورتيکه این برآورد از دقت کافي برخوردار بوده باشـد یـک لشـکر
پیاده و  3تیپ مستقل دیگر جمعاً  3تیپ عراقي در مقابل تیپ 84پیاده ایران مسـتقر بـود.
ضمن این که براي نیروهاي عراق امکان اعزام یگان تقویتي بیشتر ،در حد بیش از یک تیـپ
زرهي وجود داشت .اما براي تیپ 84پیاده ایران حتي اعزام یک دسته پیاده نیز با مشـکالتي
مواجه بود.
الزم به یادآوري است که در شرایط پدافندي معمـوالً مسـئولیت پدافنـد از منـاطق بـه
عهده واحدهاي ارتش بود و یگانهاي سـپاه پاسـداران و بسـیج مردمـي در مأموریـتهـاي
پدافندي شرکت نميکردند  .اگر یگاني از عناصر سپاه پاسداران در مواضع پدافندي مسـتقر

عملیات والفجر 3در منطقه مهران 119 /

مي شد غالباً با استعداد محدود براي مدت زمـان محـدود بـود بنـابراین درمنطقـه عملیـاتي
مهران نیز عنصر اصلي پدافندي همان تیپ 84پیاده بود.
طبق روش کلي طرح ریزي و اجراي عملیات آفندي نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمي
ایران ،براي اجراي عملیات آفندي والفجر 3عناصر رزمنده ارتشي و سپاهي در منطقه مهران
متمرکز گردیدند که از یگانهاي ارتشي تیپ 4زرهي لشکر 21پیـاده از منطقـه دهلـران بـه
منطقه مهران تغییر مکان داده شد و از یگان هاي سپاه پاسداران و بسیج مردمي نیـز لشـکر
نصر با  6گردان ،لشکر ثاراهلل با  8گردان و تیپ امام رضا()با  1گردان در منطقه عملیـاتي
مهران متمرکز گردیدند .به عالوه تیپ انصارالحسین( )با  3گردان ،تیپ سیدالشـهداء()
با  3گردان ،یک تیپ از لشکر عاشورا با  4گردان بـه همـراه تیـپ 40پیـاده ارتشـي عنصـر
احتیاط قرارگاه عملیاتي غرب منظور گردیده بودند .اما الزم به یادآوري است که در بررسـي
عملیات والفجر 2مالحظه کردیم که قسمت عمده این واحد احتیاط در آن عملیـات درگیـر
شد و در بررسي خاطرات رزمندگان نیز مالحظه کـردیم کـه لشـکر ثـاراهلل  4یـا  1گـردان
بیشتر نداشت.
یگانهایيکه براي نبرد والفجر 3در منطقه مهران تعیین شدند عبارت بودنـد از :تیـپ4
زرهي لشکر 21پیاده ،عناصري از تیپ 84پیاده که در داخل منطقه نبرد قرار داشتند .لشکر
نصر ،لشکر ثاراهلل و تیپ امام رضا( ،)براي پشتیباني آتش این یگـانهـا گـروه  44بـا سـه
گــردان توپخانــه و دو آتشــبار مســتقل و حــدود دو گــردان توپخانــه از ســپاه پاســداران و
گردانهاي توپخانه کمک مستقیم تیپهاي  4زرهي و  84پیاده که در منطقه نبـرد مسـتقر
بودند.
نکتهاي را که مانند شرح نبردهاي دیگر باید یادآور شویم ،کمبود استعداد رزمي یگـانهـاي
نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ایـران مـيباشـد .بهتـرین نمونـه از ایـن اسـتعداد را در بیـان
خاطرات رزمندگان مشاهده ميکنیم .به طوريکه سر کـار اسـتوار غـالمرضـا سـلیماني جمعـي
گردان  244تانک تیپ 84پیاده گفته است که گردان تانک فقط  14دستگاه تانک حاضر به کـار
از  14دستگاه تانک سازماني خود را داشت .یعني میزان درصد استعداد رزمـي آن کمتـر از %40
بود و سایر یگانهاي ارتش نیز همین استعداد را داشتند  .استعداد یگـانهـاي سـپاه پاسـداران و
بسیج مردمي نیز غالباً خیلي کمتر از استعداد اسمي آنها بود .چنانکه اسـتعداد مشـخص شـده
لشکرهاي ثاراهلل و نصر8 ،و 6گردان بود و عمالً حتي کمتر از این تعداد گـردان رزمـي داشـتند و
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ما در بررسي عملیات والفجر مقدماتي به مسائل و مشکالت اینگونه سازماندهي سـپاه پاسـداران
اشاره کردیم.
با توجه به مطالبي که درباره استعداد یگانهاي خودي و دشمن بیـان گردیـد وضـعیت
کلي توان رزمي نیروهاي خودي و دشمن در عملیات والفجر 3به شرح جدول زیر بود:
مشخصات یــگان

مالحظات

تعــداد
ایران

عراق

قرارگاه عملیاتي طرحریزي

1

-

قرارگاه عملیاتي نجف

قرارگاه عملیاتي اجرایي

1

-

قرارگاه عملیاتي ّفتح

قرارگاه سازماني سپاه

-

1

سپاه  2عراق مسئوایت عمومي طرح ریـزي
و هدایت عملیات را بر عهداه داشت

قرارگاه لشکر (ارتشي)

-

1

لشکر 2پیاده عراق

قرارگاه لشکر (سپاهي)

2

-

لشکر نصر و ثاراهلل سپاه پاسداران

قرارگاه تیپ (ارتشي)

2

3

تیپ 4زرهي و  84پیاده

قرارگاه تیپ (سپاهي)

1

-

یک تیپ جدا و  4تیپ براي  2لشکر

گردان رزمي ارتشي

8

18

براي هر تیپ عراق  3گردان رزمي منظور شده.

گردان رزمي سپاهي

20

-

گردانها طبق مدارك موجود.

گردان توپخانه

8

8

توپخانه دشمن برآوردي و تقریبي است

توضیحات:
 -1جدول مقایسه باال برآوردي و تقریبي است که براي مقایسـه کلـي تـوان رزمـي تـا
حدودي از دقت کافي برخوردار است.
 -2گسترش نیروهاي دشمن در عمق بوده و تمام یگـان هـاي دشـمن در خـط مقـدم
دفاعي قرار نداشتند.
 -3قرارگاه عملیاتي نجف و فتح قرارگـاه مشـترك ارتـش و سـپاه بودنـد و در عمـل خـود
قرارگاه فتح نیز به صورت دو قرارگاه اجرایي جزء به نـام فـتح 1و  2سـازمان داده شـده
بود.
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طرحریزي و آمادگي عملیات والفجر6

در بررسي عملیات والفجر 3یادآور شدیم که بعد از اجراي عملیات گسترده والفجـر
مقدماتي و عملیات والفجر 1فرماندهي هدایت عملیات به این نتیجه رسید که در شرایط
موجود در آن موقع ،ادامه عملیات گسترده براي نیرواي مسلح جموري اسالمي ایران به
نتایج مطلوب نمي رسد و در عین حال همین فرماندهي چنین احساس مي کرد که براي
فعال نگه داشتن میدان هاي نبرد ،وارد کردن ضربات متناوب بر ارتـش عـراق و فرسـوده
کردن آن جزو ضروریات قطعي ادامه جنگ مي باشد .بـدین جهـت تـدبیر طـرح ریـزي و
اجراي عملیات آفندي نیمه گسترده به کار گرفته شد  .بـا توجـه بـه ایـن کـه عملیـات
والفجــر 1در منطقــه شــمال فکــه در فــروردین مــاه  1332اجــرا شــد ،تــدبی ر جدیــد از
اردیبهشت ماه همان سال به مرحله اجرا درآمد.
مدارك در دسترس نشان ميدهد که ستاد اصـلي طـرحریـزي عملیـات ،حـدود  2مـاه
درباره روش جدید ادامه نبرد بررسـي کـرد و در اوایـل تیرمـاه  1332تصـمیم نهـایي بـراي
انتخاب مناطق نبرد و طرح کلي آن گرفته شد .چنین به نظر ميرسـد کـه در ایـن تصـمیم
منطقه عمومي ادامه نبرد آفندي از خوزستان به منطقه غرب و شمالغـرب منتقـل گردیـد .
بررسي راه هاي کار به فرماندهي غرب محول شد  .آن فرماندهي راههاي کـار را در دهـه اول
تیرماه به قرارگاه اصلي نیروي زمیني پیشنهاد کرد و نیروي زمیني در  11تیرماه راههاي کار
را بررسي و مورد تأیید قرار داد .بر اساس این تصمیمات ،عالوه بر منطقه عملیاتي پیرانشـهر
در صحنه عملیات شمالغرب که قبالً مورد بررسي قـرار گرفتـه بـود ،چنـدین نبـرد نیـز در
منطقه میاني صحنه عملیات شامل منطقه عمـومي بیشـگان در شـمالغربـي سـرپلذهـاب،
منطقه عمومي کیسکه در سومار و مندلي و منطقه عمومي مهران براي ادامه عملیات آفندي
مورد نظر قرار گرفت  .به فرماندهي غرب دستور داده شد اقدامات طرحریزي و آمادگي را بـه
ترتیب تقدمي که خود آن قرارگاه با هماهنگي نماینـدگان سـپاه پاسـداران صـالح مـيدانـد
انجام دهد  .براي اجراي عملیات آفندي در منطقه میاني موافقـت شـده بـود تیـپ 4زرهـي
لشکر 21پیاده از صحنه عملیات جنوب به صحنه عملیات غرب تغییـر مکـان کنـد .همچنـین
دستور داده شد که این تغییر مکان تا  19تیرماه پایان یابد .از نظر سایر یگـانهـاي پشـتیباني
ارتشي به واحد هاي توپخانه و هوانیروز دستور تأمین نیازمنديها بر حسب امکانـات موجـود
داده شده  .از ستاد مشترك نیز درخواست گردید که با هماهنگي با نیروي هـوایي نیازهـاي
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پشتیباني هوایي عملیات آفندي در غرب را با اخذ تماس بـا قرارگـاه عملیـاتي غـرب فـراهم
سازد.
در نامهاي که در  12تیرماه براي مشخص کردن نکات اصلي عملیات به وسیله قرارگـاه
اصلي نیروي زمیني ابالغ گردیـد ،دسـتور داده شـد طـرح هـاي عملیـاتي بـراي دو منطقـه
پیشنهادي مهران و بیشگان به نام عملیات والفجر 3و والفجر 4تهیه و تا  20تیرماه تکمیل و
آماده براي انتشار گردد .اما در این برنامه درباره چگونگي شرکت عناصر سـپاه پاسـداران بـه
طور روشن مطلبي اشاره نگردیده بود ،بلکه فقط یادآوري شده بود که با هماهنگي بـا سـپاه
پاســداران انقــالب اســالمي و جهــاد ســازندگي تعــداد وســایل ســنگین مهندســي و ســایر
نیازمنديها را تعیین و گزارش نمایید.
با توجه به نامه یاد شده ،در  12تیرماه خط مشي کلي عملیات در صـحنه عملیـات
غرب براي یک دوره عملیات آفندي محدود مشخص گردید و تصمیم گرفته شد  2نبرد
متناوب یا توام در منطقه بیشگان و مهران سریعاً طرح ریزي و آماده براي اجـرا گـردد .
مسئولیت این امر به عهده قرارگاه عملیاتي غرب محول گردید.
فرماندهي قرارگاه عملیات غرب بر اساس تدبیر کلي قرارگاه مشـترك عملیـاتي نیـروي
زمیني و سپاه پاسداران به نام قرارگاه نجف برآورد وضعیتها و تالشهاي سـتادي را از 12
تیرماه شروع کرد و طرح عملیاتي والفجر 3را براي منطقه مهـران تـا اواخـر تیرمـاه تهیـه و
آماده براي انتشار نمـود .نظـر بـه ایـن کـه صـحنه عملیـات غـرب از رودخانـه چنگولـه در
جنوبشرقي مهران تا منتهي الیه حد شمالي استان باختران گسـترش داشـت و عـرض ایـن
صحنه عملیات بیش از  300کیلومتر بود و نبرد آفندي والفجر 3در گوشـه جنـوبي آن اجـرا
ميگردید براي مشخص تـر شـدن سـازمان مسـئول جهـت اداره آن عملیـات ،یـک قرارگـاه
عملیاتي اجرایي به نام قرارگاه عملیاتي فتح تشکیل شد و مسـئولیت طـرحریـزي و هـدایت
عملیات والفجر 3را بر عهده گرفت  .قرارگاه عملیـاتي نجـف طـرح عملیـاتي والفجـر 3را بـر
اساس مأموریت واگذاري یگانهایيکه جهت اجراي آن مأموریت در نظر گرفتـه شـده بـود ،
تهیه و در اوایل مرداد ماه منتشر کرد.
در زمان انتشار این طرح وضعیت عملیاتي منطقه مهران بدین قـرار بـود کـه نیروهـاي
متجاوز عراق گرچه به ظاهر دشت مهران را تخلیه کرده بودند ،ولي ارتفاعات سرکوب شمال
و جنوب آن را که متعلق به کشور ایران است ،همچنان در اشغال خود نگه داشته بودند کـه
در شمال به نام ارتفاعات زالوآب و در جنوب به نام ارتفاعات قلعهآویزان بود .بنـابراین اولـین
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مرحله مأمویت قرارگاه نجف بیرون راندن نیروهاي عراق از ارتفاعات یاد شـده بـود  .مرحلـه
دوم که جهت تکمیل مرحله اول از نظر نظامي الزامي بـود تصـرف نقـاطي در داخـل خـاك
کشور عراق به منظور ایجاد فضاي تأمیني کافي جهت دشـت مهـران و دور کـردن توپخانـه
دشمن از آن منطقه بود .در حالت پدافندي ،از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران فقـط
تیپ 84پیاده با  4گردان پیاده و یک گـردان تانـک در ایـن جبهـه بـه عـرض بـیش از100
کیلومتر پدافند ميکرد  .طبعاً این تیپ قادر نبـود ضـمن پدافنـد از ایـن جبهـه عـریض در
قسمتي آفند کند .بنابراین الزاماً جهت اجراي آفند یگـانهـاي دیگـري از سـایر منـاطق بـه
منطقه مهران تغییر مکان داده شد از عناصر سپاه پاسداران لشکر  1نصر با  6گـردان پیـاده،
لشکر ثاراهلل با  8گردان پیاده و تیپ امام رضا( )با  1گردان پیاده بود که در منطقه مهـران
متمرکز گردیدند.
فرماندهي قرارگاه عملیاتي نجف بر مبناي مأموریت و نیروهـاي موجـود طـرح عمـومي
عملیاتي منطقه غرب را که شامل طرح آفنـد در منطقـه مهـران و پدافنـد در سـایر منـاطق
مسئولیت آن قرارگاه بود تهیه نمود که خالصه آن به شرح صفحه بعد مي باشد:
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«طرح عملیاتي والفجر6؛ مرداد  ،2631گیالنغرب»
سازمان رزمي

قرارگاه فتح شامل تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده ،قسمتي از تیپ 84پیاده ،لشـکر 1نصـر بـا 6
گردان پاسدار و بسیج ،لشکر ثاراهلل با  8گردان پاسدار و بسیج ،تیـپ امـامرضـا( )بـا  1گـردان
پاسدار و بسیج ،گروه 44توپخانه ارتش با دو گردان  130میلیمتـري 1 ،گـردان  203میلیمتـري،
 2آتشبار مجزاي  111و کاتیوشا و گردانهاي کمک مستقیم تیـپ 4زرهـي و تیـپ 84پیـاده از
توپخانه ارتش و یک گردان  130میلیمتري و  3آتشبار مجزا از توپخانه سپاه پاسداران.
قرارگاه ظفر شامل :تیپ 40پیاده سراب از عناصر ارتش ،تیپ انصـارالحسـین( )بـا 3
گردان ،تیپ سیدالشهدا( )با  3گردان و یک تیپ از لشکر عاشـورا بـا  4گـردان از عناصـر
سپاه پاسداران.
لشکر 81زرهي شامل 3 :تیپ زرهي و یک تیپ مکانیزه و سایر یگانهاي سازماني لشکر.
تیپ 30پیاده گرگان با  4گردان پیاده و یک گردان تقویت شده توپخانه.
گروه رزمي  191پاوه شامل :گـردان  191پیـاده و حـدود یـک گـردان ژانـدارمري و 2
آتشبار توپخانه (مأموریت مخصوص در پاوه).
مأموریت قرارگاه عملیاتي نجف چنین بیان شده بود که این قرارگـاه ضـمن پدافنـد در
سایر مناطق مسئولیت خود با عناصر قرارگاه فتح در منطقه مهران آفند ميکنـد ،ارتفاعـات
زالوآب ،نمهکالن کوچک و بزرگ و قلعهآویزان را تصرف مينماید و آماده براي ادامه تک بـه
سمت غرب بنا به دستور ميگردد.
تدبیر عملیاتي فرمانده قرارگاه نجف براي اجراي این مأموریت چنین بود که بـا اجـراي
حمله شبانه و دید محدود توأم با غافلگیري ارتفاعات یادشده را تصرف کند  -خط پدافنـدي
مستحکم دشمن را در غرب دشـت مهـران تصـرف و پدافنـد آن منطقـه را تـأمین نمایـد.-
مسئولیت اجراي تک به فرماندهي قرارگاه فتح واگذار شـده بـود و قرارگـاه ظفـر بـه عنـوان
نیروي احتیاط عمومي قرارگاه نجف تعیین گردیده بود .سایر عناصر منظور شده در سـازمان
رزمي شامل :لشکر 81زرهي ،تیپ 30پیـاده گرگـان و گـروه رزمـي 191پـاوه بـه مأموریـت
پدافندي در مناطق مسئولیت مربوطه ادامه ميدادند که منطقه گروه رزمـي 191در حـوالي
پاوه؛ منطقه لشکر 81زرهي تمام قسمت مرزي استان کرمانشاه و منطقه مسئولیت تیـپ30
گرگان در ارتفاعات میمک و غرب سومار بود .ضمناً عناصري از تیپ 84پیاده کـه در منطقـه
شورشیرین و کانيسخت در شمال ارتفاعـات زالـوآب تـا منطقـه عملیـاتي حـوالي رودخانـه

عملیات والفجر 3در منطقه مهران 131 /

چنگوله در جنوبشرقي مهران پدافند مـي کردنـد در هنگـام اجـراي عملیـاتي آفنـدي نیـز
همچنان به پدافند از منطقه مسئولیت خود ادامه ميدادند .بنابراین از عناصر تیپ 84پیـاده
حدود یک گردان تانک و سه گردان پیاده در داخل منطقه نبرد والفجر 3قـرار داشـتندکه در
این نبرد شرکت ميکردند.
در دستورات هماهنگي این طرح یادآوري شده بود که ساعت و زمان اجراي طرح بعـداً
ابالغ ميگردد.
امضاء فرمانده قرارگاه عملیاتي نجف
سرهنگ توپخانه ستاد جاوداني -برادر محمد علي جعفري

با توجه به طرح عملیاتي والفجر 3یگان اصلي اجرایي این عملیات فقط قرارگاه فتح بود
که عنصر اصلي رزمـي آن لشـکرهاي نصـر و ثـاراهلل و تیـپ امـامرضـا( )از عناصـر سـپاه
پاسداران و تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده از عناصر ارتشي بود .براي قرارگاه ظفر که به عنـوان
واحد احتیاط قرارگاه نجف در نظر گرفته شده بـود یـک مأموریـت مهـم دیگـر نیـز تعیـین
گردیده بود و آن آماده شدن براي اجراي تک در منطقـه بیشـگان بـود .در بررسـي هـدایت
عملیات خواهیم دید که این یگان عمالً در منطقه مهران به کـار گرفتـه نشـد .زیـرا قبـل از
عملیات والفجر ،3عملیات والفجر 2در منطقه پیرانشهر حاج عمران اجرا گردید و تیـپهـاي
انصارالحسین( )و سید الشهدا( )سپاه در آن نبرد وارد عمل شدند و در مراحـل بحرانـي
آن نبرد قسمتي از تیپ 40پیاده سراب نیز به منطقه حاج عمران تغییر مکان کرد .در نتیجه
یگان احتیاط قبل از شروع عملیات والفجر 3تجزیه گردید .نکتهاي را که بار دیگر باید یادآور
شویم چگونگي استعداد رزمي حقیقي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در آن شـرایط
نبرد است .زیرا در غیر این صورت براي آیندگان چنین توهمي پیش نخواهد آمد که بـه هـر
حال براي این حمله در جبهه اي به عرض کمتر از  30کیلومتر و عمق کمتر از  10کیلـومتر
حدود  2تیپ ارتشي و یک تیپ مستقل و دو لشکر سپاهي جمعاً قریب  3لشکر آماده شـده
بود .در صورتي که نیروهاي دشمن در داخل این منطقه نبرد طبق بـرآورد اطالعـاتي انجـام
شده به وسیله ستاد قرارگاه نجف فقط شامل تیپ 416پیاده عراق با  3گردان پیـاده و یـک
گردان تانک از عناصر تیپ 36زرهي در شمال ورمهزار و ارتفاعات نمهکالن گسترش داشـت،
یک گردان سوار زرهي در حوالي روستاي تعان در غرب مهران مستقر بود ،عناصر تیـپ421
پیاده در ارتفاعات قلعهآویزان و جنوبغربي مهران مستقر بودند و تیپ 4گـارد مـرزي عـراق
نیز در جنوب شرقي مهران تا چنگوله دفاع ميکردند .ضمناً عناصر لشکر 2پیـاده عـراق نیـز
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در خط دوم پدافندي از غرب کاني شیخ تا چنگوله گسترش داشتند کـه در صـورت صـحت
این برآورد حدود  2لشکر عراق در مقابل  3لشکر ایران در نبرد والفجر 3قرار گرفته بودنـد و
از نظر ظاهر سازماني برتري نیروهاي ایران بر عراق به نسبت  3به  2بود .اما در حقیقت امر،
این چنین برتري وجود نداشت .زیرا تیپ ها و گردان ارتشي و سپاهي ایران غالباً فقط شـکل
ظاهري سازماني خود را داشتند و عمالً استعداد رزمـي آنهـا خیلـي کمتـر از رده سـازماني
آنها بود  .این نقص بویژه در تجهیزات سنگین بسیار چشمگیر بود  .از ایـن نظـر اسـتعداد
رزمي نیروهاي ایران کمتر از  %10بود و از طرفي لشکرهاي سپاه پاسداران فقط یـک لشـکر
اسمي بودند و استعداد رزمي آنها از لحاظ عددي در حد یک تیپ پیاده بود .چنانکـه طبـق
مدارك رسمي نیز  2لشکر سپاه پاسداران در این نبرد جمعاً  11گردان داشتند .در حاليکـه
تعداد گردان رزمي هر لشکر استاندارد  12گردان و  2لشکر  24گـردان اسـت .ضـمناً تـوان
رزمي این گردانها نیز از نظر عددي حدود  %10یک گردان رزمي استاندارد بـود یعنـي 11
گردان یاد شده از نظر عددي حدود  8گردان استاندارد پیاده بودند .طبق اظهارات بعضـي از
شرکتکنندگان در آن رزم ،حتي تعداد گردان هاي موجود نیز کمتر از گردانهاي پیشبیني
شده بود .با این توضیحات ميتوان گفت که توان رزمي کلي نیروهاي ایران که در ایـن نبـرد
شرکت داشتند مانند تمام نبردها به هیچ وجه به اندازه توان رزمي منظور شده در طرحهـاي
عملیاتي نبود و نیروهاي ایران از لحاظ عددي غالباً برتري نسبي به نیروهاي عراقي نداشتند.
برتري نیروهاي ایران فقط از لحاظ کیفـي و روانـي و عقیـدتي بـود .بـراي روشـنتـر شـدن
وضعیت نیروهاي خودي و دشمن در این نبـرد قسـمتي از گـزارش فرمانـده تیـپ 4زرهـي
لشکر 21پیاده را درضمن مطالب این بخش بیان خواهیم کرد .گفتیم که یگـانهـاي تعیـین
شده براي شرکت در حمله مورد نظر تحت امر یک قرارگاه عملیاتي بـه نـام فـتح قـرار داده
شدند .این قرارگاه عملیاتي یک قرارگاه مشترك ارتشي و سپاهي بود که فرمانده ارتشـي آن
سرهنگ توپخانه دولت آبادي و فرماندهي سپاهي آن برادر شریعتي بود .فرمانـدهي قرارگـاه
فتح یگان هاي زیر امر خود را که شامل لشکرهاي نصر و ثاراهلل و تیپ امامرضـا( )از سـپاه
پاسداران و تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده و قسمتي از تیپ 84پیاده از عناصر ارتشي بودنـد در
دو قرارگاه جزء اجرایي به نام فـتح 1و فـتح 2سـازمان داد .بنـابراین تـا ایـن رده  4قرارگـاه
عملیاتي مشترك غیرسازماني تشکیل شد.
گرچه طرح عملیاتي قرارگاه فتح در دسترس ما قرار نگرفت .ولي بررسي سـایر مـدارك
نشان ميدهد که فرماندهي قرارگاه فتح ،لشکر نصر و تیپ امامرضا( )و قسـمتي از عناصـر
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تیپ 84پیاده را در زیر امر قرارگاه عملیاتي فتح 1و لشکر ثـاراهلل و تیـپ 4زرهـي لشـکر21
 منهاي یک گردان تانک -را در زیر امر قرارگاه عملیاتي فـتح 2قـرار داد .مأموریـت تـالشاصلي حمله ،به قرارگاه فتح  1در قسمت شـمالي منطقـه نبـرد واگـذار شـد .بـه نحـويکـه
یگانهاي فتح 1در محور عمومي سد کنجـانچـم ارتفاعـات زالـوآب و نمـهکـالن پیشـروي
ميکردند و ارتفاعات نمهکال ن کوچـک و بـزرگ و زالـوآب را تصـرف و در دامنـه غربـي آن
ارتفاعات پدافند مينمودند.
عناصر قرارگاه فتح 2در تالش فرعي در منطقه عمومي جنـوبغربـي مهـران پیشـروي
ميکردند ارتفاعات قلعه آویزان را تا غرب روسـتاي فیروزآبـاد تصـرف مـينمودنـد .بنـابراین
قسمتي از سرزمین ایران در حـوالي روسـتاي بهـرام آبـاد در مرحلـه اول عملیـات خـارج از
منطقه نبرد منظور گردیده بود.
در مدارك موجود ،طرح عملیاتي قرارگاه فتح 2به نام طرح عملیاتي یاسـر در دسـترس
ما قرار گرفت .طبق این طرح عناصر زیر امر این قرارگاه 2 ،گردان مکانیزه و  1گردان تانـک
از عناصر تیپ 4زرهي و  8گردان از عناصـر سـپاه پاسـداران لشـکر ثـاراهلل بودنـد .البتـه در
سازمان لشکر ثاراهلل  2تیپ منظور شده بود ولي در ارجاع مأموریت فقط گردانها ذکر شـده
بودند .فرماندهي قرارگاه فتح 2مأموریت داشـت قسـمتي از ارتفاعـات قلعـهآویـزان را در جنـوب
فیروزآباد تصرف کند و قسمتي از خط پدافند عمومي قرارگاه نجف را که بـه نـام خـط سـبز
تعیین گردیده بود ،تأمین نمایـد .ایـن فرمانـدهي یگـانهـاي تابعـه خـود را جهـت اجـراي
مأموریت یاد شده در  1یگان جزء سازمان داد .به نحويکه  3یگان جزء در چهـار محـور بـه
سمت هدفهاي پیشبیني شده حمله ميکردند و  2گـردان ارتشـي و  3گـردان سـپاهي از
جمع  12گردان رزمي ،در احتیاط قرار ميگرفتند .البته در بررسي گـزارش فرمانـده تیـپ4
زرهي خواهیم دید که بعضي از گردانهاي سپاه که براي این نبرد پـیشبینـي شـده بودنـد،
اصوالً به منطقه نیامدند و از  8گردان لشکر ثاراهلل فقط حدود  1گردان براي نبـرد والفجـر3
در دسترس فرماندهي قرارگاه فتح 2قرار گرفتند.
به هر حال مرحله طرحریزي عملیات والفجر 3در ردههاي مختلف فرمانـدهي در اوایـل
مرداد ماه خاتمه یافت .در حاليکه نظر ردههاي باالتر آن بود که این طرحریزي تا  21تیرماه
خاتمه یابد .شاید بدین علت بود که در آن تاریخ عملیات والفجر 2در منطقه پیرانشـهر حـاج
عمران اجرا ميگردد .در صورتيکه طرحریزي عملیات والفجر 3نیز قبـل از آن تـاریخ پایـان
ميیافت و یگانهاي شرکتکننده در محل نبرد متمرکز ميشدند عملیات والفجر 3همزمـان
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با عملیات والفجر 2به اجر درمـيآمـد .امـا طبـق گـزارش فرمانـده تیـپ 4زرهـي بعضـي از
یگانهاي سپاه پاسداران حدود  1مرداد یا بعـد از آن وارد منطقـه مهـران شـدند .لـذا آغـاز
همزمان دو عملیات میسر نگردید .ولي باالخره نبرد والفجر 3در  6مرداد ماه و هنگامي آغـاز
شد که هنوز نبرد والفجر 2با شدت تمام در جریان بود .بنابراین مراحل حساس این دو نبـرد
در یک زمان جریان یافت که در بررسي هدایت این نبرد به آن اشاره خواهد شد.
درباره مسائل و مشکالت مرحله طرحریزي و آمادگي عملیات والفجر 3فرماندهي تیپ4
لشکر 21پیاده مطالبي عنوان کرده است که بیانگر بعضي مسائل بغرنج ميباشد و ما نکـات
مهم آن را بیان ميکنیم.
لشکر 21پیاده در منطقه پدافندي شمال فکه تا موسیان و دهلران گسـترش داشـت.
دستور جابجایي تیپ 4زرهي از منطقه چمسر ي به منطقه مهران در تاریخ  6تیر ماه ابالغ
شد و طبق آن دستور بایستي تغییر مکان تیپ در  19تیرماه خاتمه ميیافـت .امـا دربـاره
نحوه تغییر مکان بین قرارگاه عملیاتي غرب و قرارگاه عملیاتي جنوب اخـتالف نظـر بـروز
کرد .به هر حال اولین ستون این تیپ شامل خودورها ،تانک ها ،نفربرها ،در  13تیرماه بـه
مقصد مهران حرکت کرد .ولي به علت اخـتالف نظـري کـه وجـود داشـت ،عناصـر سـپاه
پاسداران از عبور ستون از پل هاي تشتر و چنگوله و ادامه مسیر به سمت مهران جلوگیري
نمودند .در نتیجه عناصر تیپ به مدت  30ساعت در جاده دهلران بالتکلیف متوقف شدند،
تا باالخره با مذاکرات مقامات مسئول سپاهي و ارتشي اجازه عبور از پل هاي ذکر شـده بـه
عناصر تیپ 4زرهي داده شد و تغییر مکان در مـدت  8روز انجـام گردیـد .ولـي جابجـایي
مه مات و سایر اقالم تدارکاتي به عل ت مشکالتي که رانندگان خودروهاي باري سنگین بـه
وجود آوردند امکان پذیر نشد و حدود  20روز طول کشید .اولین جلسه مشـترك سـتادي
با مسئولین قرارگاه هاي نجف و فتح در  19تیرماه تشکیل شد و هماهنگي گردید کارهـاي
مقدماتي و آمادگي تا  24تیرماه خاتمه یابد .دومین جلسه مشترك در اول مرداد مـاه و 3
روز قبل از شروع عملیات تشکیل گردید و به طور کلـي بـه علـت عـدم حضـور بعضـي از
مقامات مسئول لشکر ثاراهلل در این جلسات ،ایجاد همـاهنگي هـاي الزم مقـدور نگردیـد و
براي تبادل اطالعات و نظر ات مدت زیادي وقت به هدر رفت .عناصر لشـکر ثـاراهلل بعـد از
عملیات والفجر 1در شمال فکه -فروردین  -1332به منطقه مهران تغییر مکان کرده بـود
و به نظر مي رسـید کـه شناسـایي کامـل از منطقـه دارد .امـا بعـداً مشـخص گردیـد آن
شناسایي ها کافي نبوده و عناصر تیپ 4زرهي نیز فر صت کافي براي شناسایي نداشتند .در
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نتیجه نیاز قطعي به انجام شناسـایي هـاي کامـل احسـاس مـي شـد .ولـي بـه علـت عـدم
هماهنگي مسئولین لشکر ثاراهلل این شناسایي ها انجام نگرفت  .در بعضـي مـوارد حتـي از
اجراي آن جلوگیري گردید .فقط عناصر تیپ امیر المومنین( )که در خط مقدم گسترش
داشتند تا حدودي از وضعیت منطقه نبرد آگاه بودند .ضمناً تا قبل از شروع عملیات هـیچ
گونه معبري در میدان هاي مین و موانع دشمن باز نشده بود.
اطالعات از وضعیت دشمن نیز دقیق نبود .چنانکه در برآوردها گفته شـده بـود  ،یـک
گردان از تیپ 421پیاده عراق در ارتفاعات قلعهآویزان گسترش دارد ،ولي در هنگـام اجـراي
عملیات مشخص گردید ،مدتها قبل عناصر تیپ 421کالً با عناصر تیپ  103پیاده تعـویض
شده است .درباره کسب اطالعات از دشمن چون در غـرب مهـران در خـط مقـدم یگـاني از
نیروهاي خودي استقرار نداشت ،کسب اطالع از دشمن نیز امکـانپـذیر نبـود .امـا نظـر بـه
این که ارتفاعات زالوآب و قلعه آویزان در شمال و جنوب مهران در دست دشمن بود ،عناصـر
دشمن تمام فعالیت هاي نیروهاي ما را در میدان دید خود داشتند و اطالعـات دقیـق از هـر
گونه تالش نیروهاي ما را بهدست مي آوردند.
لشکر ثاراهلل از زمان استقرار در منطقـه مهـران پاسـگاه فرمانـدهي خـود را در حـوالي
هرمزآباد حدود  1کیلومتري شرق خط مرز مستقر کرده بود که در میدان دید و تیر دشـمن
بود  .بعد از تغییر مکان تیپ 4زرهي به آن منطقه ،با وجود اینکه محل پاسگاه یاد شـده بـه
هیچوجه مناسب نبود ،الزاماٌ عناصر تیپ نیز در همان حوالي مستقر گردید که با شروع نبـرد
در زیر آتش دشمن قرار گرفتند و پست بهداري جلو نیز در همان منطقه مستقر بود که بعد
از شروع نبرد اجبـاراً آن منطقـه را تـرك کردنـد .در نتیجـه قرارگـاه فـتح 2بـراي مـدتي از
پشتیباني پزشکي محروم ماند.
به طور کلي برقـراري ارتبـاط مـداوم در رده فرمانـدهي تیـپ بـا رده لشـکر ثـاراهلل بـا
مشکالتي مواجه بود ،در نتیجه ایجاد هماهنگيهاي الزم که بایستي با مالقـات حضـوري یـا
تماس مستقیم رادیویي و تلفني به وجود آید با موانعي برخورد ميکرد.
درباره استعداد رزمي یگانهاي لشکر ثاراهلل قرار بـود ایـن لشـکر  8گـردان رزمـي وارد
عمل سازد ،ولي در عمل  3گردان رزمي آن لشکر وارد منطقه نبرد نشـد .در هنگـام اجـراي
عملیات به علت درگیر شدن  1گردان موجـود سـپاه و یگـانهـاي تیـپ 4زرهـي ،احتیـاط
مناسبي براي قرارگاه فتح 2باقي نماند.
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درباره ادغام یگانهاي زرهي با یگانهاي سپاه هماهنگي شده بود این عمل یـک هفتـه
قبل از شروع عملیات انجام شود تا شناخت متقابـل و همـاهنگي بـین ردههـاي اجرایـي بـه
وجود آید .اما یگانهاي سپاه تا  24ساعت قبل از شروع عملیات براي این امر آمـادگي پیـدا
نکردند و فقط در شب حمله گردان 803مکانیزه با عناصري از یگانهاي سـپاه ادغـام شـد و
گردان 133مکانیزه (منها) اصالً ادغام نشد و فقط یک گروهان از آن گردان که قـرار بـود بـا
یک گردان از عناصر سپاه پاسداران ادغام شود و در منطقه سید قاسم عمل کند  48سـاعت
قبل از شروع عملیات در کنار هم مستقر شدند ولي هرگز ادغامي به عمل نیامد.
بعضي از یگانهاي توپخانه به موقع در منطقه نبرد مستقر نشدند و آتشـبارهاي گـردان
موسيابن جعفر( )سپاه پاسداران تا صبح روز هشتم مرداد آماده براي اجراي آتـش نشـده
بودند .ضمن این که به علت محدودیت امکانات مهندسي مواضع آتش مناسبي براي بعضي از
یگان هاي توپخانه تهیه نگردیده بود .مرحله طرح ریزي آمادگي با شرایطي که شـمهاي از آن
را فرمانده تیپ 4زرهي بیان کرده است به پایان رسید و یگانهاي قرارگاه فـتح آمـاده بـراي
دریافت زمان حمله و آغاز نبرد شدند  .باالخره این زمان تعیین و ابـالغ گردیـد کـه سـاعت
 2300روز  6مردادماه سال  1332بود.
جریان نبرد والفجر 6و هدایت عملیات

زمان آغاز نبـرد والفجـر 3کـه سـاعت  2300روز هفـتم مـرداد مـاه سـال  1332بـود
فرا رسید .در شبکههاي ارتباطي قرارگاه نجف و فتح جمله رمز آغاز عملیات که یا اهلل یـا اهلل
یا محمد یا علي ادرکني و شماره رمز  121بود طنـینانـداز شـد و رزم آوران جـان بـر کـف
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي آزادسازي قسمتي دیگر از مناطق اشـغال شـده
ایران از وجود نیروهاي متجاوز عراق ،نبردي دیگر از دفاع مقدس میهن اسـالمي مـا را آغـاز
کردند.
طبق طرح عملیاتي روش کلي اجراي این نبرد چنین بـود کـه منطقـه نبـرد در غـرب
مهران از ارتفاعات زالوآب در شمال تا ارتفاعات قلعهآویزان در جنوب به دو منطقه نبرد جـزء
نقسیم شده بود و عناصر قرارگاه فتح شامل دو قرارگاه جزء به نـام فـتح 1و فـتح 2سـازمان
رزمي داده شده بودند .فتح 1در قسمت شمالي منطقه نبرد پیشروي ميکرد .مأموریت اصلي
آن تصرف ارتفاعات زالوآب و نمهکالن کوچک و بزرگ بود  .فتح 2در قسمت جنوبي منطقـه
نبرد پیشروي مي کرد و هدف اصـلي آن عقـب رانـدن نیروهـاي متجـاوز عـراق از ارتفاعـات
قلعهآویزان در جنوبغربي مهران بود .به منظور کنترل عملیات ،هـدفهـاي مشـخص بـراي
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یگانهاي حملهور در منطقه عملیات تعیین شده بود  .آخرین حـد پیشـروي نیـز در امتـداد
خطي به نام خط سبز در دامنه جنوبغربي ارتفاع نمهکالن و قسمتي از مسیر خـط مـرز در
کرانه رود کنجانچم و ارتفاعات قلعهآویزان مشخص گردیده بود .بنـابراین نبـرد بـه صـورت
محدود و کنترل شده بود و حداکثر عمق منطقه پیشروي یگانهاي حملهور در منطقه تحت
کنترل نیروهاي دشمن نسبت به خط تماس از  1کیلومتر تجاوز نميکرد.
در طرحریزي عملیات گفته شد ،یگانهاي حملهور فتح 1در شمال منطقه نبـرد شـامل
لشکر  1نصر و تیپ امامرضا( )از عناصر سپاه پاسداران و عناصري از تیـپ 84ارتـش بـود،
براي این فرماندهي دو هدف اصلي تعیین شده بود یکي ارتفاعات زالوآب و نقاط حسـاس آن
تپههاي  333و  321و  343و هدف دیگر ارتفاعات نمهکالن در داخل خاك عراق بود.
یگانهاي فتح 2که شامل لشکر ثاراهلل سپاه پاسداران و تیـپ 4زرهـي لشـکر 21ارتـش
بود ،هدف مشخص شده براي این قرارگاه قسمتي از ارتفاعات قلعهآویـزان در جنـوب آبـادي
فیروزآباد و مشرف به خط مرز بود .گرچه عناصر این دو قرارگاه  ،تحـت فرمانـدهي قرارگـاه
فتح و رده باالتر آن قرارگاه نجف اجراي مأموریت ميکردند ،ولي به علـت وضـعیت طبیعـي
منطقه نبرد که دشت مهران و زرباطیه در وسط و مناطق اصلي پیشروي یگانها در شمال و
جنوب آن بود عملیات هر یک از قرارگاههاي فتح 1و فتح 2عمالً به صورت مسـتقل هـدایت
ميگردید .بدین جهت به منظور سهولت پیگیري جریان نبرد هر یک از قرارگاههاي اجرایـي،
شرح عملیات هر یک از آنها را به صورت نیمه مستقل بیان ميکنیم.
نبرد قرارگاه فتح 2در مرحله اول عملیات والفجر6

گفتیم هدف قرارگاه فتح 1ارتفاعات زالوآب و نمهکالن بـود .ایـن ارتفاعـات بـا داشـتن
بیش از  300متر بلندي -از سـطح دریـا -نسـبت بـه تمـام منطقـه جنـوب و غـرب حتـي
ارتفاعات مرزي قلعهآویزان که حداکثر ارتفاع آن  200متر بود دید و کنترل داشت .بنـابراین
حساس ترین نقطه منطقه نبرد همین ارتفاعات بودند .بدین جهت تالش اصلي قرارگـاه فـتح
براي تصرف آن ارتفاعات به کار گرفته شد.
طبق نقشه ترسیمي –کالک -مدارك موجـود در هنگـام شـروع عملیـات خـط تمـاس
نیروهاي ایران با نیروهاي عراق در این منطقه در دامنه غربـي ارتفاعـات سـد کنجـانچـم و
نزدیک به خط مرز بود به نحويکـه تپـههـاي  321و  343کـوه زالـوآب کـه اولـین هـدف
یگانهاي فتح 1بود درست مجاور خط مرز و در کمتر از  2کیلومتري خط تماس قرار داشت
و هدف بعدي که ارتفاع نمهکالن بود نیز تا خط تماس حـدود  4کیلـومتري فاصـله داشـت.
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گرچه متأسفانه طرح عملیاتي قرارگاه فتح 1در دسترس ما قرار نگرفـت ،ولـي بـا توجـه بـه
انتحاب دو هدف کلي و  2قرارگاه عمده شرکتکننده  -لشکر  1نصر و تیـپ امـامرضـا(-)
احتماالً دو محور عمومي پیشروي براي عناصر فتح 1در نظر گرفته شد .تیپ امـام رضـا()
به طرف کوه زالوآب و لشکر نصر به طرف ارتفاع نمهکالن حمله ميکردند.
نظر به اینکه عمق منطقه نبرد بسیار کم بود ،عناصر قرارگاه فتح 1در همان دقایق اول
شروع نبرد با نیروهاي دشمن برخورد کردند .به طوريکه قبل از ساعت  2330درگیري بین
نیروهاي خودي و دشمن به وجود آمد و افرادي از دشمن به اسارت نیروهاي ایران درآمدند.
و قبل از آغاز روز هشت م مرداد یعنـي در یـک سـاعت اول نبـرد نیروهـاي مـا موفـق شـدند
قسمتي از مأموریت خود را در تصرف ارتفاعات زالوآب و نمهکالن به انجام رسانند.
نیروهاي دشمن که در مقابل حمله شبانه نیروهاي ایران قرار گرفتـه بودنـد بـا اجـراي
گلولههاي روشنکننده توپخانه از ساعت  2400منطقه نبرد را روشن کردند  .این امر به نفع
نیروهاي ما نیز بود .توپخانه هاي دشمن همزمان با اجراي آتش روشنکننده ،آتشهاي نشان
شده در منطقه نبرد را اجرا ميکردند که در گزارش بعضي از عناصر نیروهاي ما آن را گلولـه
باران افراد خود دشمن تلقي کرده بودند .در صورتيکه اصوالً ایـن روش اجـراي آتـش جـزو
روشهاي مهم آتشهاي پدافندي است.
حدود  30دقیقه بعد از نیمه شب ،یگانهاي حملهور به حساسترین نقطه هدف یعنـي
تپه 343نزدیک شدند و مقاومت نیروهاي خط مقـدم دشـمن در هـم شکسـته شـد و افـراد
دشمن شروع به عقبنشیني کردند .این وضع در منطقه هدف نمهکالن بو نیز به وجود آمـد
به نحويکه قبل از ساعت  1بعد از نیمهشب اغلب نقاط آن ارتفاع به تصرف نیروهـاي ایـران
درآمد و قرارگاه فتح در اولین گزارش خود به قرارگاه نجـف در سـاعت  1بعـد از نیمـهشـب
اعالم کرد حدود  %40مأموریت ما با موفقیت انجام شد.
چنین به نظر مي رسید که مقاومت دشمن در منطقه عملیات فتح 1فقـط در تپـههـاي
 321و  343کوه زالوآب بود و در ارتفاع نمهکالن بو مقاومت قابل مالحظهاي از دشمن دیده
نشد .بدین جهت یگانهایيکه به آن سمت پیشروي ميکردند بـه سـمت جلـو رفتنـد و در
حدود ساعت  1بعد از نیمهشب به حوالي دامنه غربي آن رسیدند.
نظر به اینکه مأموریت آن یگانها فقط تصرف ارتفاع نمهکالن بود به آنها دستور داده
شد از ادامه پیشروي به سمت جنوبغـرب خـودداري کننـد و ارتفـاع زالـوآب را کـه هنـوز
دشمن در آن مقاومت ميکرد از سمت جنوب غرب دور بزنند و نیروهاي دشمن را محاصـره
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نمایند .با توجه به این وضعیت از ساعت  1به بعد از نیمه شب تـالش عمـده قرارگـاه فـتح1
صرف پاك سازي کوه زالوآب شد که هنوز در تپههاي مرتفع آن دشمن مقاومت ميکردنـد و
این مقاومت دشمن همچنان ساعتها و روزها ادامه یافت و یکي از مسأله سـازترین مطالـب
نبرد والفجر 3گردید که در بررسي مراحل مختلف نبرد به آن اشاره خواهیم کرد.
در مطالب بـاال گفتـه شـد کـه پیشـروي نیروهـاي ایـران در  2سـاعت اول نبـرد در
ارتفاعات زالوآب و نمه کالن بو بسیار خوب بود و قسمت عمده هدف ها تصرف شدند .حتي
در بعضي گزارش هاي یگان فتح 1اعالم گردید که تپههاي  321و  343نیز سقوط کرد .اما
در ساعات بعد عدم صحت این گزارش به اثبات رسید  .با وجود تالش فـوق العـاده عناصـر
تیپ امامرضا( ،)دشمن در تپه هاي یاد شـده همچنـان بـه مقاومـت ادامـه داده و افکـار
فرماندهان را به خود مشغول کرده بود  .در ساعت هاي بعد نیز ایـن وضـع تغییـري نکـرد
چنان که در ساعت  0311بعد از نیمه شب فرمانـدهي قرارگـاه فـتح  1اعـالم کـرد افـراد
دشمن در تپه هاي  321و  343مزاحم نیروهاي ما شـده انـد و تیربارهـاي دشـمن جلـوي
ه رگونه پیشروي نیروهاي ما را سد کردهاند.
این وضع سبب گردید که فرماندهي قرارگاه فتح 1به فکر تحکیم مواضـع تصـرف شـده
بیفتد و تقدم تالش را براي نگهداري آن مناطق تعیین نماید .بدین جهت به یگانها دسـتور
داده شد در مناطق متصرفي خود خاکریز و مواضع پدافندي مستحکم تهیـه کننـد و آمـاده
براي دفع پاتکهاي احتمالي دشمن باشند  .با توجه به اینکه در اوایل مـرداد مـاه شـبهـا
چندان طوالني نیستند ،بـا نزدیـک شـدن روشـنایي روز از سـاعت  4صـبح بـه بعـد عمـالً
یگانهاي فتح 1به حالت پدافندي درآمدند و تصرف تپههاي  321و  343در کوه زالـوآب در
اولین شب عملیات امکان پذیر نشد  .نیروهاي دشمن که در آن تپهها در محاصره نیروهـاي
ایراني قرار گرفته بودند به مدت  10روز به مقاومت خود ادامه دادنـد و مرحلـه اول عملیـات
والفجر 3در منطقه قرارگاه فتح 1با همان شرایط تا روز  16مرداد باقي ماند.
نبرد قرارگاه فتح 1در مرحله اول عملیات والفجر6

گفتیم که قرارگاه فتح 2شامل لشـکر ثـاراهلل و تیـپ 4زرهـي و مأموریـت آن تصـرف و
تأمین قسمتي از ارتفاعات قلعهآویزان در جنوبغربي مهران مشرف به خط مرز بـود .حملـه
عناصر فتح 2همزمان با عناصر فتح 1در ساعت  2300روز هفـتم مـرداد مـاه آغـاز شـد و 4
دقیقه بعد درگیري با نیروهاي تأمیني دشمن ایجاد گردید که یک نفـر از افـراد دشـمن بـه
اسارت نیروهاي ایران درآمد .عناصر فتح 2در  3محور از شمالشرقي به طـرف جنـوبغربـي
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براي تصرف هدف خود پیشروي مي کردند و مسیر عمومي پیشروي در منطقه بین مهـران و
خط مرز بود .یک تالش فرعي نیز در شمالغربي مهران به سمت روستاي تعان عراق هدایت
ميگردید .بررسي گزارشات قرارگاه فتح 2چنین نشان ميدهد که پیشـروي ایـن قرارگـاه از
همان ابتداي شروع نبرد با مشکالتي مواجه گردید .با وجود این که عمق منطقه هـدف ایـن
قرارگاه کمتر از  1کیلومتر و زمین سادهتر از منطقه فتح 1بـود عناصـر فـتح 2در دو سـاعت
اول نبرد موفقیت قابل مالحظهاي به دست نیاوردند .در صورتي که معموالً موفقیت یـا عـدم
موفقیت نیروهاي ایران در ساعتهاي اولیه نبرد مشخص ميگردید .چنان که در همین نبرد
نیز در قسمت شمالي همین وضع پیش آمد.
در ساعت  0101بعد از نیمه شب هشتم مرداد فرماندهي قرارگاه فتح 2گزارش داد کـه
یگانهاي آن قرارگاه در دو محور غربي به منطقه هدف خود نزدیک شده و بین فیروزآبـاد و
خط مرز ،خاکریز پدافندي در حال احداث است .اما در محور شـرقي -منصـورآباد بـه طـرف
مرز -هنوز با دشمن درگیر است و جاده فیروزآباد بهرامآباد در کنترل نیروهاي ما قرار گرفته
است .چنین به نظر مي سد که از ساعت یک بعد از نیمه شب به بعد وضعیت عناصر قرارگـاه
فتح 2چندان امیدوار کننده نبود و در ساعت  0126بعد از نیمه شب قرارگاه فتح بـه فـتح2
دستور داد به احداث خاکریز توجه بیشتري شود و شهداء و مجروحین از منطقه نبرد تخلیـه
گردند .بر اساس این دستور قرارگاه فتح 2در ساعت  0240اطالع داد خاکریز بین فیروزآبـاد
تا دامنه ارتفاع قلعه آویزان تکمیل شده و در سمت شمال خاکریز بین فیروزآباد تـا فـرخآبـاد
در حال احداث است از این ساعت به بعد عملیات قرارگاه فتح 2تقریباً به کلي از دور افتـاد و
تالش این قرارگاه صرف تحکیم خط پدافندي غرب مهران بین فرخآباد و فیروزآباد تا دامنـه
قلعهآویزان گردید .در حاليکه هنوز در منطقه اصلي نبرد یعني کـوه قلعـهآویـزان پیشـرفت
قابل مالحظه اي حاصل نشده بود .لذا منطقه اصلي هدف همچنان در دست نیروهاي دشمن
بود .در ساعت  0430صبح هشتم مرداد قرارگاه فتح 2گـزارش داد خـط پدافنـدي در غـرب
مهران بین فیروزآباد و تپه  161در نزدیکي مرز با  10دستگاه تانک اشغال شد .امـا بـه نظـر
ميرسد که از نظر قرارگاه فتح این امر کافي به نظر نرسید زیرا عناصر این قرارگـاه هنـوز در
رابطه با مأموریت اصلي خود موفقیتي به دست نیاورده بودنـد و نیروهـاي دشـمن در شـرق
وغرب این خط محکم ایستاده بودند .بدین جهت فرماندهي قرارگاه فتح به فتح 2ابـالغ کـرد
که این موضوع مجدداً مورد مشورت و بررسي قرار گیرد و دربارهي ابقاي یگان تانـک در آن
خط یا تغییر مکان به سمت شمال جاده فیروزآباد خسروآباد تصمیم مناسب گرفته شود.
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تالش عناصر فتح 2در شب اول نبرد به نتیجه مطلوبي نرسـید و بـا آغـاز روشـنایي روز
بعد مشخص گردید که آن یگان به موفقیت مهمي دست نیافته و گزارشـاتي را کـه مـيداده
ضد و نقیض بوده است  .وضعیت نیروهاي ایران در این منطقه نبرد وخیمتر از آن بـوده کـه
گزارش ميکرده است .به نحـويکـه در سـاعت  01:21روز هشـتم مـرداد بـین فرمانـدهان
سپاهي درباره عقبنشیني عناصر فتح 2به مواضع قبل از حمله مذاکره شد و قبل از ایـنکـه
این مذاکره به نتیجه و تصمیمگیري برسد ،برادر سلیماني فرمانـده لشـکر ثـاراهلل در سـاعت
 01:31اطالع داد نیروهاي خودي بدون دستور عقبنشیني کردهاند .در نتیجه قرارگاه فتح و
نجف در مقابل عمل انجام شده اي قرار گرفتند که برگرداندن وضع بـه سـادگي امکـانپـذیر
نبود  .بدین جهت برادر جعفري فرمانده سپاهي قرارگاه نجف در ساعت  0139صبح دسـتور
داد با کمک نفربرهاي یگان ارتش کلیه پرسنل اعم از مجـروح یـا سـالم را سـریعاً بـه عقـب
تخلیه نمایند  .همین دستور مورد بحث و اختالف نظـر بـین افسـران و فرمانـدهان سـپاهي
گردید .در همین زمان پاتک نیروهاي دشمن نیز شروع شد و فشار دشـمن بـراي انهـدام یـا
فراري دادن نیروهاي فتح 2شدید تر گردید و براي نجات افراد پیاده از این گیر و دار دسـتور
داده شد از نفربرهاي زرهي ارتش استفاده شود و تقدم آتش توپخانه خودي براي پشـتیباني
عقبنشیني عناصر فتح 2از کوه قلعه آویزان به طرف مهران تعیین گردیـد  .گـزارش رسـمي
عقب نشیني این واحد در ساعت  03:11اعالم شد .اما این وضـعیت بحرانـي منطقـه جنـوب
سبب نگراني از منطقه شمال نیز گردید زیرا چنین برآورد شد که دشـمن بـا خنثـي کـردن
کامل حمله نیروهاي ایران در ارتفاعات قلعهآویزان اکنون ميتواند تمام تالش خود را متوجه
منطقه شمال و کوه زالوآب کند و موفقیت بدست آمده در آن قسـمت را نیـز مـورد تهدیـد
جدي قرار دهد .بدین جهت به یگانهاي مستقر در کوه زالوآب و نمهکالن دسـتور داده شـد
سریعاً خط پدافندي را مستحکم کنند و تالش اصلي خود را متوجه دفع پاتکهاي احتمـالي
دشمن سازند  .بدین ترتیب عمالً تالش آفندي نیروهـاي ایـران بـا همـان نتـایج حاصـله در
مرحله اول این نبرد همچنان ادامه یافت و نبردهاي شدید موضعي بین نیروهاي دو طرف تـا
 11مرداد ماه که شروع مرحله دیگري از نبرد والفجر 3بود جریان پیدا کـرد کـه در مطالـب
زیر به آن اشاره مي گردد ولي قبل از آن به قسمتي از گزارش فرمانده تیپ 4لشکر 21پیـاده
به عنوان جزئي از قرارگاه فتح 2درباره مرحله اول نبرد این قرارگاه اشاره ميکنیم.
در آرایش حمله فتح 2یگانهاي لشکر ثاراهلل خط شکن بودند و عملیات به وسیله
قرارگاه آن لشکر اداره ميشد .در مرکز عملیات بـه قـدري تـراکم افـراد زیـاد بـود کـه
استفاده از بي سیمها با اشکال انجام ميگرفت  .تعـدادي افـرد غیـر مسـئول در آنجـا
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جمع شده بودند .تا هنگاميکه عملیات متوقف گردید هیچ گونه شور ستادي و بررسـي
وضعیت به عمل نیامد.
بعد از شروع حمله عناصر حملهور در محورهاي  1و - 2سمت غربـي -موفـق بـه
پیشروي مناسبي شدند .اما اندکي بعد دشمن عکسالعمل شدیدي نشـان داد و آنهـا را
عقب راند  .در محور سوم ،حمله در همان دقایق اول به وسـیله دشـمن کشـف شـد و
متوقف گردید .این وضع تا آغاز روشنایي روز هشتم مرداد ماه ادامه یافت .در حـاليکـه
فشار دشمن مدام افزایش مي یافت و تلفاتي بر نیروهاي ما وارد مـيکـرد  .بـاالخره بـا
مذاکراتي که بین فرماندهان قرارگاهها انجام شد موافقت گردیـد یگـانهـاي فـتح 2بـه
مواضع قبل از آغاز حمله عقبنشیني کنند  .چون روشنایي روز فرا رسیده بود و بعضي
از یگان ها به شدت درگیر شده بودنـد اجـراي عملیـات عقـبنشـیني بـا روش مـنظم
امکانپذیر نشد و عقبنشیني به صورت نا منظم تا روز نهم مرداد ماه ادامه یافت  .ایـن
امــر ســبب افــزایش تلفــات نیروهــاي مــا گردیــد .همزمــان بــا حملــه در ســمت
مهران  -قلعه آویزان یک تیم گروهاني از عناصر گردان 133مکانیزه و سپاه پاسداران در
منطقه فرخآبا د و پاسگاه سید قاسم به سمت غرب حمله کرد و با عقب راندن و انهـدام
دشمن در غرب فرخآباد ،احداث خاکریز بین فرخآباد و فیروزآباد را تسهیل نمود.
نبرد موضعي والفجر 6بعد از مرحله اول عملیات

در مطالب قبل گفتیم که مرحله اول این نبرد در همان شب اول و در کمتر از  3سـاعت بـه
حالتي رسید که الزاماً با همان نتایج به دست آمده متوقف گردید  .از سـاعت  1صـبح روز هشـتم
مرداد ماه حالت پدافندي فعال و تا حدودي ناپایدار براي نیروهاي ایران به وجود آمـد و نیروهـاي
عراق نیز که از قبل در حالت پدافندي بودند تالش ميکردند ضمن حفظ موقعیـت ایجـاد شـده،
مناطق از دست داده را از نیروهاي ایران بازپس بگیرنـد .ایـن وضـعیت بـه مـدت  8روز  -تـا 11
مرداد ماه -که مرحله دوم نبرد با حمله نیروهاي عراق آغاز شد ادامه یافت.
اولین مسأله اي که بعد از پایان مرحله اول عملیات آفندي براي نیروهاي ایران به وجود
آمد ،عقب کشاندن عناصر فتح 2بود .با وجود این که قسمت عمده عناصر این قرارگاه حتـي
بدون دستور عقب نشیني کـرده بودنـد ولـي بعضـي از فرمانـدهان یگـانهـاي سـپاه تـالش
ميکردند شاید بتوانند در همان منطقه اي که رسیده بودند باقي بمانند و پدافند کننـد ایـن
وضع اختاللي در امر فرماندهي به وجود آورده بود .به نحويکه در ساعت  6صبح فرمانـدهي
گزارش داد عناصري از آن یگان حاضر به قبول عقـبنشـیني نیسـتند .بـر ایـن مبنـا بـرادر
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جعفري فرمانده سپاهي قرارگاه نجف موافقت کـرد مقاومـت فـتح 2در همـان خـط تمـاس
موجود ادامه یابد و دستور عقبنشیني را لغو کرد.
در ساعت  8روز هشتم مرداد ماه آخرین وضعیت قرارگـاه فـتح چنـین اعـالم شـد کـه
یگانهاي حملهور در کوه قلعه آویزان که به حالت عقبنشیني درآمده بودند ،تصمیم گرفتند
به مقاومت ادامه دهند بدین جهت دستوري که براي عقب نشیني داده شده بود لغو گردید و
نیروهاي خودي به مقاومت ادامه دادند .در قسمت شمالي جبهه نیز ،درگیري در حوالي تپـه
 333و  321و  343واقع در کوه زالوآب ادامه داشت.
چنین به نظر ميرسد که علـت عـدم موفقیـت عناصـر فـتح ،2مقاومـت شـدید دشـمن در
مواضع پدافندي بود .بدین جهت بعد از آن کـه حملـه نیروهـاي ایـران در ایـن منطقـه متوقـف
گردید ،تالشي از دشمن براي تعقیب نیروهاي ایراني انجام نگرفت و نیروهاي ایراني توانسـتند در
همان خطي که در اجراي حمله به آن رسیده بودند بـاقي بماننـد و آن آشـفتگي کـه در سـاعات
اولیه عدم موفقیت در نیروهاي ایران به وجود آمده بود ،کمکم خاتمه یافت  .فرماندهان توانسـتند
با سر و سامان دادن به نیروهاي باقي مانده ،از مختل شدن کامل وضـعیت خـط دفـاعي موجـود
جلوگیري نمایند .به نحويکه در ساعت  08:30قرارگاه فتح 2اطالع داد ،وضعیت کلـي پدافنـدي
رضایتبخش ميباشد و خط پدافندي بین فرخآباد فیروزآباد تحکـیم شـده اسـت  .در سـاعت
 09:30تحکیم مواضع پدافندي موجود مورد تأییـد قـرار گرفـت و قرارگـاه فـتح ضـمن تحکـیم
مواضع پدافندي موجود تالش خود را براي تخلیه شهدا و مجروحین از منطقه بـه کـار بـرد و بـا
استفاده از بالگردهاي نفربر شنوك به این کار سرعت داد.
نکته حائز اهمیت که در بررسي گزارشات به چشم ميخورد تناقص و عدم دقـت آنهـا
است .به عنوان مثال درباره اینکه در قسمت شمالي منطقه نبرد تپههاي  321 ،333و،343
در دست نیروهاي خودي یا دشمن است ،چندین گزارش متنـاقض داده شـد .ولـي بـاالخره
مشخص گردید که این تپهها که نقاط حساس منطقه بودند هنوز به تصرف نیروهـاي ایـران
در نیامده بودند و نیروهاي دشمن در روي آن تپهها به مقاومت ادامه ميدادند  .با مذاکراتيکه
بین فرماندهان سپاهي انجام شد ،هماهنگي گردید که در شب هشتم به نهم مرداد با اجراي
حمله دیگر آن تپهها تصرف و تأمین گردد.
در حدود ساعت  12:10فعالیت زمیني و هوایي دشمن در کوه قلعهآویزان شدیدتر شد
و چنین برآورد گردید که نیروهاي دشمن آماده براي اجراي پاتک و فشار آوردن به نیروهاي
ایران از طرف جنوبغربي مهران ميگردند .نظر به اینکه برآورد گردید که پاتک دشـمن در
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این منطقه با یگانهاي زرهي و مکانیزه اجرا خواهد شد ،قرارگاه نجف تالش کرد به هر نحـو
مقدور مقداري جنگافزار و مهمات ضـد تانـک از یگـانهـاي دیگـر نیـروي زمینـي و سـپاه
پاسداران جمع آوري و به منطقه مهران حمل نماید که این کـار بـه طـور نسـبي در مـدتي
طوالني با موفقیت انجام شد.
تهدید عیني بیشتر دشمن برتري هوایي او بود هواپیماهـا و حتـي بالگردهـاي دشـمن
سرسختانه به نیروهـاي گسـترشیافتـه ایـران حملـه مـيکردنـد و تلفـات و خسـارتي وارد
ميساختند .چنانکه در ساعت  13:00هواپیماي دشمن حتي به موضع تـوپ اورلـیکن ضـد
هوایي حمله کرد و یک قبضه از آن را منهدم نمود و یک نفر از خدمه شهید و  1نفر مجروح
شدند .این حمالت هوایي دشمن توأم با آتشهاي شدید توپخانه وي بود و تلفات و خسارات
سنگیني به یگان هاي ایران به خصوص در جنوب مهران وارد ميساختند ،آن چنانکه تخلیه
شهدا و مجروحین غیر مقدور شده بود.
فشار شدید دشمن این حقیقت را روشن ساخت که با نیروهاي موجود امکان ادامه
نبرد با مشکالتي مواجه خواهد شد .بدین جهت تمام مقامات رده باالي نیروي زمینـي و
سپاه پاسد اران تالش نمودنداز هر نقطه اي که امکان پذیر است ،نیروي کمکي به منطقـه
مهران اعزام نمایند  .با توجه به ایـن کـه قرارگـاه ظفـر شـامل تیـپ 40پیـاده سـراب و
عناصري از سپاه پاسداران به عنوان یگان احتیاط قرارگاه نجف در منطقـه گـیالن غـرب
مستقر بود ،به آن قراگاه دستور داده شد ،قرارگاه تیپ 40و یک گردان پیاد ،ه آماده براي
حرکت به منطقه مهران گردند  .بـراي حمـل افـراد آن دسـتور داده شـد ،بـا همکـاري
مقامات محلي اسالم آباد غرب تعداد  10دستگاه اتوبوس و  10دستگاه کمپرسـي جمـع
آوري و به محل استقرار تیپ 40اعزام شود.
در بعدازظهر روز هشتم مرداد نیروهاي دشمن تـالش مقـدماتي را بـراي بـاز پـس گـرفتن
پاسگاه دُراجي در جنوب کوه زالوآب به کار بردند ولي موفقیتي به دست نیاوردند .در ایـن هنگـام
گردان 808پیاده اعزامي از مرکز آموزش کرمان در احتیاط قرارگاه فتح بود .به آن گردان دسـتور
داده شد ،آماده باشد به کوه زالوآب حرکت نموده و پاتک احتمالي دشمن را دفع نماید.
اطالعات به دست آمده از دشمن حاکي از آن بود که یک واحـد بـزرگ زرهـي دشـمن
احتماالً تیپهاي  10و  36زرهي -در حوالي ورمهزار متمرکز شدهاند و آمـاده بـراي حملـهبه طرف پاسگاه دراجي و ارتفاع زالوآب ميگردند.
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در ساعات شب هشـتم مـرداد تالشـي مهـم از نیروهـاي دشـمن مشـاهده نگردیـد و
نیروهاي خودي نیز ضمن تحکیم موقعیت پدافندي تالش کردند ارتفاعات زالوآب را از وجود
نیروهاي باقي مانده دشمن پاکسازي نمایند که تا حدودي موفق شـدند .ولـي ارتفـاع  340و
 343همچنان در دست دشمن باقي ماند.
با توجه به وضعیتي که در روز هشتم مرداد به عمل آمده بود ،فرمانـدهي قرارگـاه فـتح
دستور جدیدي به نام دستور جزء به جزء شماره 4به یگان هاي تابعـه ابـالغ کـرد کـه خـود
مشخص کننده وضعیت کلي ميباشد و خالصه آن بدین شرح بود:
در سازمان رزمي یگانها تغییر داده نشد .آخرین وضعیت چنین بـود کـه حملـه نیروهـاي
ایران در ساعت  23:00روز هفتم مرداد ماه شروع گردید .عناصر فـتح 1در شـمال منطقـه موفـق
شدند تا آخرین خط حد پیشروي تعیین شده  -خط سبز -برسند و در آن پدافند نماینـد عناصـر
فتح 2در قسمت غربي بین فرخآباد و فیروزآباد تا نزدیکـي خـط حـد پیشـروي رسـیدند ،امـا در
جنوب مهران موفق به تصرف هدف خود در ارتفـاع قلعـهآویـزان نشـدند و در دامنـه شـمالي آن
ارتفاع متوقف گردیدند .در این دستور جزء به جـزء بـه یگـانهـاي فـتح 1و  2دسـتور داده شـد
پدافند کنند و آماده دفع پاتکهاي دشمن باشند.
در روز نهم مرداد ماه که سومین روز حمله بود در وضعیت عملیـاتي تغییـر محسوسـي
ایجاد نشد .نیروهاي ایران موفق به پاكسازي تپههـاي  321 ،333و  343زالـوآب از وجـود
عناصر باقيمانده دشمن نشدند و دشمن نیز تـالش قابـل مالحظـهاي بـراي رهـایي عناصـر
محاصره شده در آن تپهها نکرد .ضمن اینکه در کوه قلعهآویـزان نیـز بـه نگـهداري مواضـع
پدافندي خود اکتفا نمود.
در این روز برادر محسن رضایي فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي به منطقه مهران
وارد شد و افسران قرارگاه نیروي زمیني -سرهنگ جمالي و سرهنگ موسوي قویدل -نیز بـه
قرارگاه نجف ،مستقر در گیالنغرب عزیمت کردند .برادر محسن رضـایي بـا حضـور سـرهنگ
جمالي جانشین فرمانده نیروي زمیني ارتش بـا وضـعیت عملیـات مهـران توجیـه گردیـد و
همان روز به دزفول مراجعت نمود و این امر نشان ميدهد که وضعیت جدیـد منطقـه نبـرد
مهران تا حدود قابل مالحظه اي تثبیت گردیده و در ساعات شب نهم بـه دهـم مـرداد نیـز
حادثه غیر منتظرهاي رخ نداده است .فقط تبادل سنگین آتش بین نیروهاي دو طـرف ادامـه
یافت و پاكسازي تپههاي زالوآب در آن شـب نیـز مقـدور نشـده اسـت  .نیروهـاي دشـمن
هم چنان سرسختانه در آن تپه ها مقاومت مي کردند .ایـن مقاومـت دشـمن بـراي نیروهـاي
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عراق جنبه حماسي پیدا کرده بود ،چنین گفته شد که شخص صـدامحسـین ضـمن تمـاس
مستقیم با فرمانده آن قسمت به نام سرهنگ دوم جاسم حمود محمود ،او را تشویق به ادامه
مقاومت مي کرد و گویا به او ترفیع درجه نیـز داد .تـالش دشـمن بـر آن بـود کـه بـا حفـظ
تپه هاي سرکوب در زالوآب منطقه را در میدان دید و تیر خود نگـهدارد و مـانع دسـتیـابي
نیروهاي ایران به این امتیاز -زمین منطقه -شـود .تـا در فرصـت مناسـب بـا اجـراي پاتـک
سنگین با یگان هاي محاصره شده الحاق حاصل و نیروهاي ایران را بـه خـط تمـاس قبـل از
شروع این نبرد برانند .اما این اقدام تا روز دهم مرداد و بیش از  48سـاعت بعـد از محاصـره
شدن آن یگانها امکانپذیر نشد ،بلکه تا  16مرداد نیز ادامه یافت .الزم به یادآوري است که
با تصرف ارتفاع نمهکالن بو در جنوبغربي کوه زالوآب راه پیشروي نیروهاي عراق بـه طـرف
کوه زالوآب بسته شده بود و نیروهاي عراقي فقط از یـک معبـر باریـک بـه عـرض حـدود 2
کیلومتر ميتوانستند با ترابري هوایي و قبول انهدام بالگردها یگان محاصره شـده خـود را در
کوه زالوآب تدارك نمایند .به هر حال مسئله در محاصره قرار گرفتن یک گـردان عراقـي در
ارتفاع زالوآب ،سایر مسائل این نبرد را براي نیروهاي هر دو طرف تحتالشعاع خود قرار داده
بود .نیروهاي ایراني تالش ميکردند عناصر دشمن را در آن تپهها منهـدم و خـط پدافنـدي
مطمئن برقرار سازند .نیروهاي عراقي نیز تالش ميکردند به هر وسیله ممکـن آن تپـههـا را
نگه دارند .بنابراین مبارزه پیگیر طوالني در اطراف تپههاي یاد شده ادامه یافت.
در آغاز روز دهم مرداد فرماندهي قرارگاه فتح برآورد کرد ،احتماالً پاتک سنگین دشمن
در این روز در دو محور عمومي به اجرا در خواهد آمد که یک محور به طرف پاسگاه دراجـي
جهت الحاق با گردان محاصره شده در زالوآب و یک محور دیگر مستقیماً از سمت ورمهزار و
تعان به طرف شهر مهران خواهد بود .بدین جهت طبق دستور جـزء بـه جـزء شـماره  3بـه
یگان ها دستور داد با استقرار عناصر ضد تانک در خطوط مقـدم پدافنـدي آمـاده مبـارزه بـا
یگانهاي زرهي و مکانیزه دشمن باشند و تقدم تالش توپخانه را به منطقه مهران داد.
باالخره مقاومت افراد دشمن رو به کاهش نهاد .در ساعت  09:30روز دهم مرداد تعـداد
 3نفر از افراد یگان محاصره شده دشمن منطقه را ترك کردند و به نیروهاي ایراني پناهنـده
شدند .این افراد اظهار کردند یگان عراقي مستقر در زالوآب مهمات به قـدر کـافي دارد ولـي
غذا و آب تمام شده است .ضمناً به آن یگان دستور داده شد تا آخرین حـد ممکـن مقاومـت
کند ولي در بازجویي هاي تکمیلي معلوم شد کـه ایـن افـراد جـزو یگـان محاصـره شـده در
تپههاي مورد نظر نبودهاند ،بلکه یک گروه تأمیني جدا مانده در آن منطقه بودند کـه بعـد از
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 3روز خود را به نیروهاي ایران تسلیم کردهاند .ولي به هر حال این افراد به جاي پیوستن به
گردان عراقي در تپه  343به نیروهاي ایران پناهنده شده بودند.
با وجود این که پاتک سنگین دشمن در روز دهم محتمل به نظر مـيرسـید ،ولـي ایـن
عمل انجام نشد و روز دهم مـرداد نیـز بـدون حادثـه مهمـي بـه پایـان رسـید .امـا مسـئله
پاكسازي تپههاي سرکوب منطقه از وجود نیروهاي دشمن براي نیروهاي ایران امري کـامالً
حیاتي براي این منطقه بود .زیرا تا آن تپهها اشغال نمـيشـدند تـأمین خـط دفـاعي برقـرار
نميگردید .بویژه اینکه در بررسيهاي دقیقتر معلوم شد که گزارشات قبلي از دقـت کـافي
برخوردار نبوده و حتي تپه  260در جنوبغربي زالوآب و شمال نمهکالن کوچـک در دسـت
نیروهاي دشمن است .بنابراین بر خالف گزارشات قبلي تپههاي نمهکـالن کوچـک هنـوز در
کنترل نیروهاي ایران نبود و این امر سبب نگراني فرماندهي قرارگاه فـتح شـده بـود .لـذا در
پایان روز دهم مرداد ماه و بعد از آنکه برآورد شد دشـمن آمـادگي اجـراي پاتـک را نـدارد،
فرماندهي قرارگاه فتح طي دستور جزء به جزء شماره  6به لشکر نصر مأموریت داد تپه 260
را در شب  10به  11مرداد تصرف کند  .در همان شب تیپ امامرضا( )نیز تپههاي جنوبي
پاسگاه دراجي را تصرف و محاصره کوه زالوآب را تکمیل نماید .این دستور در ساعت 23:30
به یگان ها ابالغ شد .ولي در آن شب این دستور به مرحله اجرا در نیامد ،زیرا برآورد گردیـد
که دشمن نیز آماده براي اجراي پاتک ميگردد و بالگردهاي دشمن با پرواز شبانه در منطقه
رضاآباد و زالوآب فعال شدند و براي یگان محاصره شده تـدارکات و احتمـاالً یگـان تقـویتي
پیاده کردند .موضوع پرواز مکرر بالگردهاي دشمن در آن شب سبب نگراني فرماندهان شد و
دستور داد ه شد از گردان 808پیاده یک گروهان سریعاً در حوالي پاسـگاه رضـاآباد مسـتقر
شود و آماده براي خنثي کردن فعالیت احتمالي دشمن گردد .با آغاز روشنایي روز  11مرداد
فعالیت هایي از نیروهاي دشمن در حوالي ورمهزار مشاهده شد و برآورد گردیـد کـه دشـمن
آماده براي پاتک ميشود .بدین جهت اقدامات بازدارنده به وسیله آتش توپخانه به عمل آمـد
و فعالیت دشـمن متوقـف گردیـد .ولـي فعالیـت هـوایي دشـمن در منطقـه ادامـه یافـت و
هواپیماهاي دشمن پل ارتباطي رودخانه کنجانچم و همچنین محـل گسـترش یگـانهـا را
بمباران کردند ،ولي تلفات و خساراتي به نیروهاي ایران وارد نشد .البته در گزارشات یگانهـا
اشارهاي به پاتکهاي مداوم دشمن در روز  11مرداد ميشد ،ولي به نظر ميرسـد .کـه ایـن
گونه تالشهاي دشمن بیشتر جنبه داخلي و تغییر و تصحیح آرایش هـاي دفـاعي و تجدیـد
تدارکات و غیره را داشته است.
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در شب  11به  12و همچنین در  12مرداد ماه وضعیت کلي مانند روزهـاي قبـل بـود
تالش هایي از دشمن مشاهده مي شد که عمومـ ًا بـا اجـراي آتـش توپخانـه خـودي متوقـف
ميگردید نیروهاي خودي نیز در ارتفاع زالوآب و نمهکـالن بـو تـالش مـيکردنـد تپـههـاي
باقيمانده در دست دشمن را پاكسازي کنند ولي موفقیتي به دست نیاوردند فقط در پایـان
روز  12مرداد اعالم شد که تپه  260در جنوبغربي زالوآب به دست نیروهاي خودي افتـاده
است اما به طور کلي منطقه نبرد به هیچوجه آرام نميشـد هواپیماهـا و بالگردهـاي دشـمن
یکهتاز میدان نبرد شده بودند و حمالتي به نیروهاي ما ميکردند .توپخانههاي هـر دو طـرف
نیز به شدت فعال بودند و مبارزه مداوم بر سر تسلط بر تپههاي مرتفع زالوآب همچنان ادامه
داشت و نیروي محاصره شده دشمن نیز در آن تپهها سرسـختانه مقاومـت مـيکردنـد .ایـن
وضعیت در روزهاي  13و  14مرداد نیز با حوادثي متغیر ولي نه سرنوشت ساز ادامه یافت.
در روز  13مرداد فرماندهي قرارگاه فتح تصمیم گرفت بار دیگر براي تصـرف تپـههـاي
سرکوب منطقه زورآزمایي کند .بدین منظور دستور جزء به جـزء شـماره  8را صـادر کـرد و
دستور داد عناصر فتح 1و فتح 2به ارتفاع نمهکالن کوچک حمله کنند و نقـاط مرتفـع آن را
در غرب خط مرز تصرف و تأمین نمایند .اما چنین به نظر ميرسد کـه ایـن دسـتور نیـز بـه
مرحله اجرا درنیامد و اگر هم اجرا شد نتیجـه مطلـوب را در بـر نداشـت .در روز  13مـرداد
فرماندهي قرارگاه فتح تغییراتي در سازمان یگانها داد و  2گردان پیاده ارتشـي در زیـر امـر
قرارگاه فتح 1قرار داده شد تا نیروي تازه نفسي در قسمت شمالي منطقه وارد عمـل شـود و
شاید با این نیروي جدید مأموریت واگذاري در دستور جزء بـه جـزء شـماره  8امکـانپـذیر
گردد .لذا دستور دیگري به نام دستور جزء به جزء شماره 9روز  13مرداد ابالغ گردیـد و بـه
این گردانهاي تازه وارد شده به منطقـه دسـتور داده شـد ،مأموریـتهـاي تعیـین شـده در
دستور جزء به جزء شماره 8یعني تصرف تپههاي شرقي نمهکـالن کوچـک را اجـرا نماینـد.
ولي به هر حال در شب  13به  14و همچنین در روز  14مرداد نیز انهدام نیروهاي محاصـره
شده در تپههاي زالوآب ،میسر نگردید  .از غروب آن روز فعالیتهاي گسـترده و غیـر عـادي
دشمن در منطقه مشاهده شد که مقدمـه شـروع مرحلـه جدیـدي از نبـرد والفجـر 3بـود و
حوادثي رخ داد که باالخره سرنوشـت ایـن نبـرد را تعیـین کـرد کـه چگـونگي آن را بیـان
ميکنیم.
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مرحله سوم نبرد والفجر 6در منطقه مهران

طبق گزارش قرارگاه فتح آخرین وضعیت یگانهاي حملهور ایـران در منطقـه مهـران تـا
ساعت  1800روز  14مرداد تقریباً همان بود که در اوایل روز  8مرداد و بعـد از اولـین مرحلـه
نبرد والفجر 3به وجود آمده بود  .بر اساس آن نیروهاي ایران ،ارتفاعات زالوآب و نمهکالنبـو را
در شمالغربي مهران تصرف کرده و یک گردان دشـمن را در ارتفـاع زالـوآب محاصـره نمـوده
بودند .اما این گردان عراقي تا پایان روز  14نه تسلیم ميشد و نه عقبنشیني ميکرد  .نظر بـه
اینکه مسلط تر بر مناطق اطراف تپههاي  343 ،321 ،334و  260بود مـانع نزدیـک شـدن
نیروهاي ایران به آن تپهها ميگردید  .این گردان توانست به مدت  8روز این وضع را حفـظ
کند .اما ارتش عراق نميتوانست خط محاصره را بشکند و آن گردان را نجات دهد .در نتیجه
همانگونه که قبالً نیز اشاره شـد در نبـرد والفجـر 3موضـوع گـردان محاصـره شـده عـراق
مهمترین مسائل این نبرد گردید که تا شب  14به  11مرداد ادامه داشت.
از شروع تاریکي شب  14مرداد فعالیت هاي غیرعـادي در منطقـه گسـترش نیروهـاي
دشمن مشاهده شد و تغییر مکان ستونهاي بـزرگ عـراق در مقابـل منطقـه مهـران انجـام
گرفت  .چنین استنباط شد که ایـن حرکـات دشـمن مقدمـه یـک عملیـات آفنـدي وسـیع
ميباشد .لذا در ساعت  2111روز  14مرداد ماه به تمام یگانهاي قرارگاه فـتح آمـاده بـاش
کامل داده شد تا در صورت حمله نیروهاي دشمن آماده مبارزه و پیکار باشند .از شبکههـاي
پست شنود نیز اطالعا تي از نیروهاي دشمن بـه دسـت آمـد کـه حـاکي از آمـد و شـدهاي
واحدهاي زرهي دشمن براي اجراي حمله بود .از جمله اطالعاتي که از طریـق پسـت شـنود
دریافت شد ،آن بود که به توپخانه هاي عراق دستور داده شـد از سـاعت  2110بـه بعـد بـه
مدت  10دقیقه آتش سنگین به مواضع پدافندي نیروهاي ایراني اجرا کننـد  .ایـن پیـام بـه
عنوان آتش تهیه قبل از حمله دشمن تلقي گردید .با همه این اطالعات ،یک احتمـال دیگـر
نیز داده ميشد و آن تالش دشمن براي ایجاد امکانات جهت تخلیه گردان محاصـره شـده از
ارتفاع زالوآب از طریق هوا یا زمین بود.
از دقایق اول روز  11مرداد آثار و عالیـم حملـه نیروهـاي عـراق مشـخصتـر گردیـد و
آتشهاي شدید توپخانه نیروهـاي دشـمن از  8دقیقـه بعـد از نیمـه شـب بـه روي مواضـع
نیروهاي ایران در ارتفاعات زالوآب و نمهکالن بو شروع شد  .متقابالً توپخانههاي ایران نیز به
غرش درآمدند و آتشهاي پدافندي و ضد آتشبار به مواضع نیروهاي عراق اجرا کردند.
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آتشباري دشمن بر روي مواضع یگانهاي ایراني در ارتفاع زالـوآب و نمـهکـالن بـو بـه
تدریج شدیدتر شد و تا ساعت  04:30روز  11مرداد ادامه یافت.
باالخره در ساعت  04:30حمله اصلي نیروهاي عراقي که به مـدت  6روز مـورد انتظـار
نیروهاي ایران بود آغاز شد .تالش اصلي نیروهاي حملهور عـراق در محـور ورمهـزار دراجـي
زالوآب و به طرف مواضع گردان محاصره شده دشمن بود .با روشن شدن هوا فعالیت نیـروي
هوایي دشمن نیز در آن منطقه شروع شد  .ابتدا هواپیماهاي شناسـایي و عکاسـي عـراق بـر
فراز منطقه به پر واز درآمدند .تالش فرعي نیروهاي دشـمن در جنـوب منطقـه مهـران و بـه
طرف کوه قلعهآویزان هدایت گردید و سمت این حمله از غرب به شرق بود.
در ساعت  6صبح هواپیماهاي دشمن قرارگاهها را بمباران کردنـد و در حرکـت زمینـي
به مواضعي از نیروهاي ایران در غرب مهران دسـت یافتنـد .امـا تیـپ امـامرضـا( )کـه در
زالو آب مستقر بود اطالع داد وضعیت خوبي دارد و جاي نگراني نیست .در همـین سـاعت از
پست شنود پیامي از نیروهاي عـراق گرفتـه شـد کـه حکایـت از مشـکالت پیشـروي آنهـا
ميکرد .بویژه صحبت از مؤثر بودن آتش توپخانه ایران به روي آنها بود.
قسمتي از نیروهاي دشمن موفق شدند تا ساعت  0630به مواضـع نیروهـاي ایـران در
کرانه غربي رودخانه گاوي در حوالي فیروزآباد برسند.
در ساعت  0800صبح روز  11مرداد وضعیت چنین بود که حمله نیروهـاي دشـمن در
 3محور عمومي کامالً مشخص گردیده بود .این  3محور شـامل ورمهـزار بـه طـرف زالـوآب،
بهرام آباد به طرف فیروزآباد و از سمت جنوب به شمال قلعهآویزان به طرف منصـورآباد بـود.
در هر  3محور ،نیروهاي دشمن به مواضع نیروهاي ایران نزدیک شـده و نبـرد نزدیـک بـین
نیروهاي دو طرف شروع شده بود .با توجه بـه ایـنکـه موقعیـت طبیعـي زمـین در قسـمت
زالوآب براي پدافند مناسبتر بود ،یگان هـاي مسـتقر در آن منطقـه بـا اطمینـان کامـل بـه
پدافند ادامه ميدادند .اما در قسمت جنوبي در غرب و شمال قلعهآویـزان ،امتیـاز زمـین بـه
نفع نیروهاي عراق بود .بدین جهت از همان آغاز حمله نیروهـاي عراقـي ،نگرانـي نیروهـاي
ایران در این جبهه بروز کرد .در ساعت  0810به فرماندهي فتح 2دسـتور داده شـد بـه هـر
نحو مقدور از مواضع موجود دفاع و اجازه ندهد نیروهاي دشمن قدمي به جلو بردارند .ضـمناً
تقدم آتشهاي هوایي و بالگردها و توپخانه نیز به منطقه قلعهآویزان داده شد.
در ساعت  0830تراکم نیروهاي دشـمن در حـوالي روسـتاي تعـان مشـاهده گردیـد و
چنین به نظر ميرسد که نیروهاي دشمن با توجه به تجربه مرحله اول این نبرد برآورد کرده
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بودند که در منطقه قلعهآویزان سادهتر ميتوانند به نتیجه مورد نظر خود برسند  .براي ایـن
منظور از دو محور غربي ،شرقي و جنوبي مواضع نیروهاي ایران را در جنوب و غرب مهـران
مورد حمله قرار داده بودند تا شاید بتوانند از سمت شمال شرقي مهـران و از طریـق پاسـگاه
رضاآباد نیروهاي ایران را در تپههاي زالوآب محاصره یـا وادار بـه عقـبنشـیني سـازند و بـا
گردان محاصره شده الحاق حاصل نمایند.
البته همزمان با تالش نیروهاي دشمن در غرب و جنـوب مهـران ،در محـور اول یعنـي
ورمهزار زالوآب نیز فشار مستقیم نیروهاي دشمن بر نیروهاي ایران به شدت ادامه داشت .به
نحويکه در ساعت  0841فرمانده ایراني این منطقـه از فشـار دشـمن ابـراز نگرانـي کـرد و
فرماندهي قرارگاه فتح -سرهنگ دولتآبادي -پاسخ داد که نگران نباشند .زیرا امکانات کافي
براي دفع نیروهاي دشمن وجود دارد .چنین به نظر ميرسد که فشار مستقیم اولیـه دشـمن
در محورهاي پیشروي شمال و جنوب مهران به نتیجهاي نرسید و رزمندگان دالور مـا چـون
سدي آهنین در مقابل آن فشارهاي شدید پایداري کردند .به حدي که فرماندهي دشـمن از
طوالني شدن مدت زمان حمله نگران گردید و تصمیم گرفت فشـار اصـلي را از قسـمت بـاز
منطقه نبرد که در غرب مهران و حوالي فرخآباد بود وارد سازد و خـط ارتبـاطي و تـدارکاتي
نیروهاي ایراني مستقر در شمال و جنوب مهران را در جاده مهران کنجانچـم قطـع نمایـد.
بدین منظور حمله گسترده واحدهاي زرهي دشمن در ساعت  0841در محور تعان فرخآبـاد
به مرحله اجرا درآمد .اما در مقابل این پیشروي دشمن ،مواضع پدافندي نیروهـاي ایـران در
خاکریز بین فیروزآباد و شمال آن نسبتاً خوب بود و عناصر گردان 244تانک تیـپ 84پیـاده
ایران در آن خاکریزها مستقر بودند .در نتیجه نبرد زرهي -تانک با تانک -در این منطقـه در
گرفت و تعدادي از تاتک هاي هر دو طرف متخاصم با آتش هاي متقابل منهدم گردید که بـه
علت کمبود تعداد تانک گردان 244این خسارات حائز اهمیت بیشتري بود .به نحـويکـه در
ساعت  0920فرمانده قرارگاه فتح 1اطالع داد از تانکهاي گروهـان یکـم آن گـردان کـه در
سازمان  16دستگاه تانک داشت فقط یک دستگاه تانک سالم باقي مانده بود .البتـه الزم بـه
یادآوري است که در این نبرد این گروهـان فقـط  6دسـتگاه تانـک در اختیـار داشـت و 10
دستگاه دیگر آن قبالً منهدم شده یا از کارافتاده بودند.
بررسي حوادث چنین نشان ميدهد کـه از سـاعت  0900صـبح احسـاس خطـر بـراي
نیروهاي ایراني جدي تر شـد و فرمانـدهي قرارگـاه فـتح دسـتور داد گـردان 809پیـاده کـه
دراحتیاط بود سریعاً وارد منطقه نبرد شود و مسئولیت پدافندي قسمتي از منطقه نبرد را به
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عهده بگیرد .با وجود فشار شدید دشمن ،مقاومت نیروهاي ایران با عزمي راسخ ادامه یافت و
تلفات سنگیني به نیروهاي دشمن وارد گردیـد .فرمانـدهي لشـکر ثـاراهلل در سـاعت 0910
اطالع داد نیروهاي دشمن از سمت بهرامآباد به طرف فیروزآباد حمله کردهاند.
در محور میاني نیز واحدهاي زرهي دشمن در غرب فرخآباد مجبور به توقف شدند  .بـه
بالگردهاي رزمي خودي دستور داده شد تا به آنها حمله کنند و آنها را منهدم سـازند امـا
این مأموریت اجرا نشد.
به نظر ميرسد که نبرد جان بازان میهن اسالمي ما با نیروهاي متجاوز عـراق از سـاعت
 0900به بعد به او ج خود رسید و نیروهاي هر دو طرف بـا حـداکثر امکانـات موجـود خـود
تالش ميکردند سرنوشت این نبرد  8روزه را به نفع خود تغییـر دهنـد .امـا در ایـن مبـارزه
بسیار سخت،تعادل به نفع نیروهاي دشمن بود .زیـرا نیروهـاي دشـمن از حـداکثر امکانـات
تقویتي و پشتیباني برخوردار بودند .در حاليکه نیروهاي فداکار و جانبـاز ایـران عمومـاً بـه
قـدرت ایمــان و پشـتیباني خداونــد منـان دلبنــد بودنـد و نیــروي مـادي و فیزیکــي قابــل
مالحظهاي در پشتیباني آنها نبود.چنانکه در بررسي خاطرات رزمنـدگان مالحظـه کـردیم
براي تقویت نیروهاي ایراني درگیر شده در منطقه مهـران از عناصـر دیگـر نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران ،فقط چند قبضه جنگافزار ضد تانـک بـا خدمـه مربوطـه از عناصـر
ارتش و حدود  300نفر از افراد بسـیج از سـپاه پاسـداران بـه آن منطقـه اعـزام گردیـد .در
حالي که براي ارتش عراق این امکان وجود داشت لشکر یا لشکرهاي زرهي براي تقویت ایـن
میدان نبرد وارد منطقه سازد.
در ساعت  09:21احساس شد که با توجه به این که حمله نیروهاي متجاوز دشـمن بـا
مقاومت شجاعانه نیروهاي ایران در خطوط پدافنـدي جنـوب و غـرب و شـمال مهـران سـد
گردیده اما ممکن است دشمن تصمیم بگیرد تمام مواضع پدافندي نیروهاي ایـران رادر ایـن
منطقه از سمت جنوب شرقي دور بزند و در محور بهین بهروزان ،هرمزآباد منطقـه مهـران را
محاصره نماید .براي دفع این خطر به فرماندهي لشکر ثاراهلل دستور داده شـد بـا اسـتفاده از
امکانات موجود یگاني را براي پوشش و دفاع این منطقه در نظـر بگیـرد .ایـن بـرآورد بـراي
خودداري دشمن از مبارزه و رویارویي با نیروهاي ایران واقعیت پیدا کرد و از سـاعت 09:30
به بعد نیروهاي دشمن تالش کردند با تغییر سمتهایي از مواجه شدن با نیروهاي پدافندي
ایران خودداري نمایند .بدین جهت در غرب فرخآباد نیروهاي زرهـي دشـمن از ادامـه فشـار
مستقیم دست برداشتند و به طرف شمال شرقي تغییر سمت دادند و به طرف پاسگاه دراجي
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حمله کردند .اما دراین منطقه مواضع نیروهاي ایران مستحکمتر بود و بـه نیروهـاي دشـمن
اجازه پیشروي ندادند.
در این شرایط بسیار بحراني نبرد ،نیروهاي ایران با خطر کمبود مهمات مواجه شـدند و
براي فراهم کردن مهمات پیامهایي بین قرارگاه هاي مسئول مبادله شد که محتواي پیـامهـا
نشان مي هد خوشبختانه مهمات ذخیره در نقاط آمادي منطقه موجود است .اما به علت پیچ
و خم هاي اداري تحویل آن به یگانهاي درگیر با مشکالتي مواجه گردیده بود .در حـاليکـه
در این لحظات سرنوشتساز که فشار دشمن هر لحظه شدیدتر ميشـد ،وجـود مهمـات رگ
حیاتي ادامه نبرد بود .به هر حال چنین به نظر ميرسد که مسئله واگذاري مهمات به نحوي
حل شد و مهمات به واحدهاي درگیر تحویل گردید.
در این باره به یک پیام اشاره ميکنیم:
«در ساعت  1031سر هنگ زماني به سـرهنگ موسـوي قویـدل پیـامي بـه ایـن شـرح
فرستاد :از دو سمت تحت فشار مستقیم هستیم و دشمن جلـو آمـده و بـه خاکریزهـاي مـا
نزدیک شده ،از سمت راست –شمال -به طرف دراجي آمدهاند که تلفات سنگیني بـه آنهـا
وارد کردهایم .بچهها مقاومت ميکنند ولي فشار زیـاد اسـت .مسـئله مهمـات مطـرح اسـت
پشتیباني منطقه  2گفته که که باید از رکن 3قرارگـاه جنـوب دسـتور تحویـل ابـالغ شـود.
خواهش ميکنیم خیلي سریع مهمات ارسال دارند که با مشکل مواجه نشویم».
شدت نبرد بعد از ساعت  3همچنان رو به افزایش بود و دشـمن بـا اسـتفاده از برتـري
عددي خود حداکثر فشار را بر نیروهاي مدافع ما وارد ميکرد  .در این لحظات سـخت فقـط
نیروي ایمان و حس فداکاري مي توانسـت افـراد رزمنـده مـا را در سـنگرهاي خـود محکـم
نگه دارد .فرماندهان نیروهاي خودي تالش مي کردند با همان مقدورات موجود خود هرگونـه
تهدید دشمن را از جوانب مختلـف دفـع نماینـد .در قسـمت جنـوبي جبهـه تیـپ 4زرهـي
لشکر 21که در احتیاط بود وارد منطقه نبـرد شـد و قسـمتي از خـط دفـاعي را پوشـاند .در
حدود ساعت  1100تعداد بیشتري بالگرد رزمي وارد این منطقه نبرد شد ،ولـي فاصـله بـین
نیروهاي ایران و عراق کمتر از یـک کیلـومتر بـود و بالگردهـاي خـودي نمـيتوانسـتند بـه
نیروهاي خط مقدم عراقي حمله کنند  .به آنها مأموریت داده شد بـه یگـانهـاي عقـبتـر
دشمن حمله کنند.
بررسي حوادث چنین نشان ميدهد که از حـدود سـاعت  1200روز  11مـرداد حملـه
نیروهاي دشمن از دور افتاد و در بعضي از محورها به کلي متوقـف گردیـد .امـا خطـر ادامـه
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حمله دشمن همچنان وجود داشت .زیـرا واحـدهاي زرهـي و مکـانیزه دشـمن بـه تیـررس
جنگافزارهاي تیر مستقیم رسیده بودند -کمتر از  1000متر -و توپخانه دشـمن بـه شـدت
به روي یگانهاي ما آتش ميریخت.
توقف نیروهاي دشمن به تدریج توسعه یافت و خطـر حملـه بـه مـرور کمتـر شـد .بـه
نحويکه تا ساعت  1400تقریباً تمام نیروهاي حملهور دشمن در این منطقه نبرد مجبور بـه
توقف گردیدند  .آخرین وضعیت منطقه نبرد در این ساعت چنین اعـالم شـد کـه نیروهـاي
خودي سرسختانه در مقابل حمالت دشمن به مقاومت ادامه مـيدهنـد  .نیروهـاي دشـمن
متوقف گردیده و در شیارها و در پشت خاکریزهاي موجود در منطقـه خـود موضـع دفـاعي
گرفتهاند و آتش شدید به روي نیروهاي ما اجرا مينمایند .در مقابل پاسـگاه دراجـي عناصـر
دشمن در حدود  100متري مواضع ما قرار دارند .در منطقه بین بهرامآبـاد و فیروزآبـاد نیـز
وضع به همین نحو است.
از حدود ساعت  1300اطالعات امیدوارکنندهاي از دشمن بـه دسـت نیروهـاي خـودي
رسید  .پیام هاي دریافت شده در پست شنود چنـین نشـان مـيداد کـه فرمانـدهي دشـمن
احتماالً به علت تحمل تلفات سنگین زرهي تصمیم گرفته است با پیاده نظام خود به حملـه
ادامه دهد .به عالوه بعضي از یگانهاي دشمن به رده باالي فرماندهي خود گـزارش دادهانـد
که در موقعیت دشواري قرار دارند و درخواست اجازه عقبنشیني مينمایند .این پیامها اعـم
از این که صحت داشته یا نداشته سرآغاز شکست قطعي حملـه نیروهـاي دشـمن در روز 11
مرداد ماه گردید و از آن به بعد نه تنها تالشي از نیروهاي دشمن براي ادامه حمله مشـاهده
نشد ،بلکه به تدریج آثار عدم موفقیت در نیروهاي دشمن کامالً ظاهر شد  .از سـاعت 1340
به بعد حرکت بعضي از یگان هاي دشمن به منطقه عقب نمایان گردید .ولي هنـوز نیروهـاي
دشمن در خطوط مقدم و در مواضعي که اشغال کرده بودند تهدیدي بـراي نیروهـاي ایـران
ایجاد ميکردند  .از جمله این تهدیدات در قسمت میـاني جبهـه و غـرب فـرخآبـاد بـود و از
ساعت  1600تقدم تمرکز آتش توپخانه هاي خودي به آن منطقه داده شده و آتش انبوه بـه
مدت  30دقیقه به آن منطقه اجرا گردید.
چنین به نظر مـيسـد کـه در سـاعات پایـان روز  11مـرداد شکسـت حملـه گسـترده
نیروهاي عراق در منطقه مهران قطعي شد  .احتماالً به علت اینکه تـراکم نیروهـاي دشـمن
در غرب مهران خیلي زیاد شده بود ،این وضع سبب وارد شدن تلفات سنگیني بـه نیروهـاي
دشمن گردید .فرماندهي نیروهاي دشمن تصمیم گرفت طرح حمله گسترده را کنار بگـذارد
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و قسمتي از یگان هاي مکانیزه و زرهي را که براي آن حملـه وارد منطقـه کـرده بـود عقـب
بکشد .ولي طرح حمله محدود را براي تصرف خاکریزها و تپـههـایي در خـط مقـدم منطقـه
نبرد اجرا نماید .بدین جهت برآورد گردید که احتماالً پیاده نظام دشمن بعد از آغاز تـاریکي
شب به بعضي از مواضع نیروهاي ایران در خط مقدم دفاعي حمله خواهد کرد احتمـال داده
شد که تالش اصلي دشمن در همان قسمت میاني و حوالي فرخآباد خواهد بود که تا مهـران
کمتر از  2کیلومتر فاصله دارد .در صورت صحت این برآورد شاید تالش دشمن آن بـود کـه
شهر مهران را بار دیگر اشغال کند و یک ضـربه روانـي بـر نیروهـاي مـا وارد سـازد و سـبب
تضعیف روحیه مدافعین اسالمي ما گردد .ضمن اینکه با اشغال شهر مهران نیروهاي دشمن
مي توانستند عالوه بر هدف سیاسي و رواني به یک هدف مهم تاکتیکي نیز دسترسـي پیـدا
کنند و آن قطع ارتباط بین شمال و جنوب جبهه نبـرد و محاصـره کـردن یـا عقـب رانـدن
نیروهاي ایران از کوه قلعهآویزان بود.
در نبرد روز  11مرداد گرچه نیروهاي دشمن موفق به وصول به هـدفهـاي نهـایي خـود
نشده و نتوانسته بودند به ارتفاع زالوآب دست یابند ،اما پیامهـاي مبادلـه شـده بـین نیروهـاي
خودي نشان ميدهد که به طور کلي دشمن موفقیتهـاي محـدودي داشـته اسـت .بـویژه در
قسمت میاني و غرب مهران توانسته بود تا نزدیکي مهـران برسـد چنـانکـه در سـاعت 2200
شب فرمانده قرارگاه فتح 2موقعیت یگانهاي خود را در یک خط شکسته در شـمال و جنـوب
مهران اعالم کرد .که در این صورت مرکز پدافند نیروهاي ایران در این قسمت از منطقـه نبـرد
حاشیه خارجي شهر مهران بود و نیروهاي دشمن غرب شهر مهران را در کنترل یا اشغال خـود
داشتند .ضمناً قرارگاه فتح 2میـزان تلفـات و خسـارات یگـانتحـت فرمانـدهي خـود را بسـیار
سنگین اعالم کرد به عنوان نمونه اظهار داشت که از تانـک هـاي گـردان 244تانـک تیـپ84
پیاده فقط  8دستگاه تانک باقي مانده است و گردان هاي  133و  803مکـانیزه تیـپ 4زرهـي
خسارات سنگیني را متحمل شده اند و لشـکر ثـاراهلل سـپاه پاسـداران نیـز در همـان وضـعیت
ميباشد .البته گزارشاتي نیز حاکي از تخلیه بعضي از مواضع دفاعي یگانهـاي خـودي بـه رده
باالتر رسیده بود ،در نتیجه وضعیت نیروهاي ایران در غرب و جنوب مهران بسیار نگرانکننـده
بود ،به حدي که چنانچه دشمن یک فشار شدید دیگري بر این منطقه وارد مـيکـرد احتمـال
انهدام یا عقبنشیني تمام یگانهاي ایراني مستقر در آن منطقه وجود داشت.
فرماندهي قرارگاه فتح الزم دید که منطقه غرب و جنوب مهران را تقویت کند  .براي ایـن
منظور به گردان 809تیپ  40سراب دستور داده شد ،شبانه به منطقه گسترش تیـپ 4زرهـي
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حرکت کند و در اختیار فرمانده آن تیپ قرار گیرد .اما طبـق گـزارش فرمانـده تیـپ 4زرهـي،
تغییر مکان عناصر این گردان از منطقه تجمع خود تا منطقه آن تیـپ بـیش از  24سـاعت بـه
طول انجامید.
بر خالف انتظاري که از احتمال ادامه حمله یگانهاي دشمن در شـب  11بـه  13مـرداد
بود ،چنین حملهاي در آن شب اجرا نشد .اما از سحرگاه روز  13مرداد حمله مجـدد نیروهـاي
دشمن آغاز گردید و از ساعت  1صبح  13مرداد نیروهاي دشمن از  3محور شروع به پیشـروي
به سمت مواضع پدافندي نیروهاي ما کردند .این  3محور عبـارت بودنـد از ورمهـزار بـه طـرف
زالوآب ،تعان فرخآباد مهران و از سمت جنوب قلعهآویزان ،منصورآباد به طرف امام زاده حسن.
آرامش نسبي جبهه در شب قبل به نیروهاي ایران فرصت داده بـود کـه بـا اسـتفاده از
حداکثر امکانات موجود خود تا آنقدر که امکانپذیر بود پدافند را ترمیم و مستحکم سـازند.
مواضع خالي اشغال شده بود .جنگ افزارهاي ضد تانک در خط مقدم موضع گرفتـه بودنـد و
کمبودهاي تدارکاتي تا حدودي برطرف شده بود .اما به هر حـال تلفـات و خسـاراتي کـه در
روز قبل به نیروهاي ایران وارد شده بود توان رزمي آنها را پیش از پیش کـاهش داده بـود.
در حالي که طبق اطالعات بهدست آمده از اسراي عراقي ،نیروهاي تازه نفـس عـراق شـامل
عناصري از تیپ 60و لشکر 3زرهي براي اجراي حمله جدید وارد عمل شـده بودنـد  .آنچـه
مسلم است حمله روز  13مرداد به وسیله یگانهاي دیگر غیر از آنها که در روز قبل حملـه
کرده بودند به اجرا درآمده بود.
به علت احساس خطر جدي براي نیروهاي خودي ،برادر محسن رضایي فرمانـده سـپاه
پاسداران انقالب اسـالمي شخصـاً در سـاعت  0630وارد منطقـه مهـران شـد و در قرارگـاه
فرماندهي فتح حضور یافت و با ارسال پیامهاي مؤثر بـه یگـانهـاي مـدافع سـپاهي از آنـان
خواست به مقاومت ادامه دهند.
در روز  13مرداد نیز فشار دشمن از قسمت میاني و درست بـه سـمت مهـران بـه کـار
گرفته شد  .چنین به نظر ميرسد که فرماندهي دشمن درباره اثرات سیاسي و رواني سـقوط
شهر مهران بر اعتقاد اولیه خود باقي بود .براي مقابله با این تهدید ،تـالش پشـتیباني آتـش
نیروهاي خودي براي انهدام اولیه یا متوقف کردن و عقب راندن دشمن در حـوالي فـرخآبـاد
وارد عمل شد  .در حدود ساعت  0800صبح تـا حـدودي از فشـار دشـمن در ایـن منطقـه
کاسته شد  .در قسمت شمالي جبهه ،دشمن نیز تالش کرد با عملیات هلـيبـرن و رسـاندن
تدارکات به گردان محاصره شده در تپه 343و همچنین با فشار مستقیم از جنوب به شـمال
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نیروهاي ایران را در ارتفاع زالوآب مورد تهدید قرار دهد .ولـي عناصـر قرارگـاه فـتح 1کـه از
موضع پدافندي مناسبي بهره مند بودند ،مانع پیشـروي نیروهـاي دشـمن شـدند .در محـور
جنوبشرقي مهران ،نیروهاي دشمن تالش قابـل مالحظـهاي نکردنـد و تهدیـد دشـمن بـه
مرحله عمل نرسید.
حمله نیروهاي دشمن در روز  13مرداد که از ساعت  0130صبح آغاز شده بود ،حـدود
ساعت  1000بدون حصول به نتیجهاي متوقف گردید  .در سـاعت  1030وضـعیت عمـومي
منطقه نبرد بدین قرار شد که حمله نیروهاي دشمن به سمت زالوآب و فرخآباد در فاصـله 3
کیلومتري مواضع پدافندي نیروهاي خودي متوقف گردید  .در محور جنوبشرقي مهران نیز
نیروهاي دشمن تا حوالي منصورآباد را تحت کنترل خود داشتند و مشـغول احـداث مواضـع
پدافندي بودند..
این وضعیت تا پایان روز  13مرداد بدون تغییر باقي ماند و نیروهاي هر دو طرف بار دیگر بـه
حالت پدافندي قرار گرفتند  .فقط حمـالت هـوایي دشـمن ادامـه یافـت .از جملـه منـاطقي کـه
بمباران شد حوالي قرارگاه فتح واقع در نزدیکي سد کنجانچـم بـود .بـر اثـر ایـن حملـه هـوایي
دشمن ،دستگاههاي رادیو رله آسیب دیدند و ارتباط تلفني بین قرارگاهها مختل گردید.
در ساعات بعد از ظهر روز  13مرداد آرامش نسـبي در منطقـه نبـرد برقـرار شـد .تنهـا
تالش آفندي که از نیروهاي دشمن مشاهده شد در قسمت جنوبشرقي جبهه نبـرد حـوالي
منصورآباد بود .ولي این تالش دشمن نیز بیشتر شبیه تظاهر به حملـه بـود و بعـد از مـدتي
متوقف گردید .اما برآورد شد که یک واحد بزرگ زرهي دشمن در حـوالي منصـورآباد آمـاده
براي حمله ميشود.
البته در گزارشات ثبت شده مالحظه ميگردد که واحدهاي زرهي دشـمن از سـاعت 1300
به بعد تالش آفندي خود را در محور جنوبشرقي مهران متمرکز کردهاند .اما با وارد عمـل شـدن
بالگردهاي رزمي و اجراي آتشهاي سنگین توپخانه خودي حمله واحـد زرهـي دشـمن متوقـف
گردید  .طبق گزارش برادر سلیماني فرمانده لشکر ثاراهلل تعدادي از تانـکهـا و نفربرهـاي زرهـي
دشمن به آتش کشیده شد و منهدم گردیدند .در این موقع خط پدافندي نیروهاي ایـران در ایـن
منطقه در خط آباديهاي بهـین و بهـروزان و امـامزاده حسـن در کرانـه رودخانـه گـاوي بـود و
نیروهاي دشمن نیز در دامنه شمالي ارتفاعات مرزي قلعهآویزان مستقر شده بودند.
آنچه که حائز اهمیت به نظر ميرسد ،تهدید شهر مهران از سمت غرب و جنوب بـود .
گزارشات یگانهاي خودي نشان مي دهد کـه نیروهـاي دشـمن بـا شـهر مهـران کمتـر از 2
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کیلومتر فاصله داشتند  .در جنوب غربي مهران تـا حـوالي خسـروآباد و در غـرب مهـران تـا
نزدیکي رستم آباد در کنترل نیروهاي دشمن قـرار گرفتـه بـود .بنـابراین ،ایـن امکـان بـراي
دشمن وجود داشت که با یک یورش شدید و سریع مواضـع پدافنـدي نیروهـاي ایـران را در
حاشیه شهر مهران در هم بشکند و آن شهر را اشغال کند .اما مقاومت شجاعانه و جانبازانـه
رزمآوران دلیر ایران اسالمي این امکان را از دشمن سلب نمود.
روز  13مرداد نبرد مهران به ساعات پایاني نزدیک شـد .در حـاليکـه در ایـن روز نیـز
نبردگاه این خطّه از خاك میهن اسالمي ما شاهد جانبازيها و شهادتها و تالشهاي خارج
از حد تصور نیروي انساني بود .لجاجت و سرسختي هاي نیروهاي دشمن با استفاده از برتري
مطلق عددي در مقابل ایمان و فداکاري افراد میهن اسالمي ما قرار گرفته و بـا آن در سـتیز
بود  .این بار نیز قدرت ایمان بر قدرت مادي پیروز شد و نیروهاي دشـمن نتوانسـتند بـا آن
همه امکانات فیزیکي و تجهیزاتي اعم از هوایي و زمیني ،نیروهاي مـا را از مواضـع پدافنـدي
خود عقب برانند و شهر مهران را تصرف نمایند .آخرین وضعیت روز مـورد بحـث تـا سـاعت
 1830چنین اعالم شد که حمله نیروهاي دشمن که در ساعت  1140به سـمت روسـتاهاي
بهین بهروزان و امامزاده حسن اجرا شد با شکست مواجه گردید و نیروهاي دشمن به طـرف
خسروآباد تغییر سمت دادند و در آنجا نیز مجبور به توقف گردیدند .یک فرونـد هواپیمـاي
دشمن مورد اصابت گلوله هاي ضدهوایي قرار گرفت و در حوالي خسروآباد سـرنگون گردیـد.
در ساعت  1930بار دیگر عناصري از دشمن تالش کردند که به مواضع پدافنـدي نیروهـاي
ایران نزدیک شوند .ولي موفقیتي نصیب آنها نشـد  .بـاالخره روز  13مـرداد نیـز بـه پایـان
رسید ولي مبارزه بي امان بین نیروهاي مدافع جمهوري اسالمي ما و نیروهاي متجـاوز عـراق
که در داخل خاك ما بودند همچنان ادامه داشت.
در طول مدت تاریکي شب  13به  16مرداد میدان کـارزار از آرامـش نسـبي برخـوردار
بود .ولي غرش توپخانه هاي هر دو طرف همچنان صحنه نبرد را در هالهاي از ابهـام و بـیم و
امید قرار داده بود .نیروهاي هر دو طرف متخاصم اطمینان داشتند که ماجراي نبـرد مهـران
هنوز به پایان نرسیده است .زیرا هنوز گردان محاصره شده دشمن در تپـههـاي زالـوآب کـه
براي هر دو طرف متخاصم حالت سـمبلیک پیـدا کـرده بـود ،بـه مقاومـت ادامـه مـيداد و
نیروهاي ایران خط محاصره را حفظ کرده بودند و تالش سخت  48سـاعته نیروهـاي عـراق
براي بازپس گیري آن ارتفاعات و الحاق با گردان محاصره شده به نتیجهاي نرسیده بود.
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از آغاز روشنایي روز  16مرداد میدان نبرد مهـران بـار دیگـر صـحنه مبـارزات خـونین
نیروهاي مدافع ایران و نیروهاي متجاوز عراق گردید .حمله مجدد نیروهاي عـراق از سـاعت
 04:30آغاز شد  .در این حمله نیز تالش اولیه دشمن به طـور مسـتقیم از سـمت غـرب بـه
طرف شهر مهران متوجه گردید .اما به علت اینکه اصوالً عرض جبهه در این نبرد حدود 10
کیلومتر بود ،توپخانههاي ایران ميتوانستند آتشهاي تمرکزي و مؤثر در هر نقطه از میـدان
نبرد اجرا کنند  .با استفاده از این امتیاز ،توپخانه هـاي مـا بـه سـادگي تغییـر سـمت آتـش
مي دادند و مانع پیشروي نیروهاي دشمن ميشدند  .نظر به اینکه نقـاط مسـلط منطقـه در
شمال مهران در تصرف نیروهاي ایران بود اعمال دیدباني و هـدایت آتـش توپخانـه بـه نحـو
مؤثر انجام ميگرفت .بنابراین در این نبرد توپخانهها قادر بودند نقش بسـیار مـؤثري در سـد
کردن پیشروي دشمن ایفا نمایند.
بر خالف ساعات اولیه روز  16مرداد که تالش دشمن در سمت غرب مهـران مشـاهده
شد ،از ساعت  6صبح به بعد معلوم گردید که آن عمل دشمن احتماالً یک عمـل فرضـي یـا
فریبنده بوده و حمله اصلي دشمن از سمت جنوبشرقي مهران به طرف امامزاده حسـن بـه
اجرا درآمد  .طبق گزارش فرمانده تیـپ 4زرهـي ایـران ،در سـاعات اولیـه حملـه ،نیروهـاي
دشمن موفق شدند نیروهاي ایران را تا کرانه جنوبي رودخانه گاوي در بین امامزاده حسـن و
بهین و بهروزان عقب برانند  .در نتیجه آن جاده دهلران مهران در میدان دید و تیر مستقیم
دشمن قرار گرفت و عبور و مرور خودروهاي خودي از آن متوقف گردید و یک تهدید بسـیار
جدي از سمت شرق براي شهر مهران ایجاد شد .اما فرماندهي این منطقه نبرد تالش کرد با
استفاده از حداکثر امکانات موجود خود جلوي پیشـروي دشـمن را از کرانـه رودخانـه گـاوي
بگیرد ،لذا اجباراً جابجایيهایي در یگانهاي گسترش یافته انجام داد و شکارچیان شـجاع تانـک
و افراد بسیجي ایران با جنگ افزارهاي ضد تانک وارد نبرد نزدیـک بـا تانـکهـا و نفربرهـاي
زرهي دشمن شدند و ده ها تانک و نفربر دشمن را منهدم کردند و او را مجبور بـه توقـف در
کرانه جنوبي رودخانه گاوي کردند( .توضیح اینکه رودخانه گاوي در فصـل تابسـتان عمومـاً
خشک و بدون آب است و حالت مسیل دارد).
پیام هاي مبادله شده چنـین نشـان مـيدهـد تعـدادي جنـگافـزار ضـد تانـک کـه از
لشکرهاي28 ،21و  81نیروي زمیني خواسته شده بود در روز  16مرداد وارد منطقه مهـران
شد و قرارگاه فتح آنها را بین یگانهاي رزمنده تقسیم کرد.
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چنین به نظر ميرسد که نبرد روز  16مرداد در منطقـه مهـران بـه مرحلـه سرنوشـت
نزدیک شده بود که در آن احتمال موفقیت دشمن در اشغال شـهر مهـران قطعـي بـه نظـر
ميرسید و نیروهاي خستگيناپذیر ایران براي تعیین سرنوشت ،نهایت تالش خود را بـه کـار
مي بردند و ضمن بهرهبرداري از حداکثر امکانات موجود ،براي دریافـت نیروهـاي تقـویتي از
ردههاي باالتر به هر اقدام ممکن دست ميزدند .قرارگاه نجف از لشـکر 21پیـاده درخواسـت
کرد گردان 243تانک تیپ 4زرهي آن لشکر را که در منطقه موسیان باقي مانده بـود سـریعاً
به منطقه مهران اعزام کند .با توجه به اینکه تغییر مکان یـک گـردان تانـک در یـک جـاده
کوهستاني به مسافت  110کیلومتر در مدت زمان قابل قبول تاکتیکي چندان آسان نیسـت،
این درخواست خود بیانگر وضعیت بحراني ميتواند باشـد .عـالوه بـر ایـن موضـوع از تمـام
یگانهاي دیگر درخواست شد هرگونه مقدوراتي براي کمک بـه جبهـه مهـران دارنـد آمـاده
سازند تا ترتیب حمل آنها داده شود.
از ساعت  10صبح به بعد بحران براي نیروهاي ایران به نقطه اوج خود رسـید .کـمکـم
آثار ناامیدي در وضعیت روحي یگان هاي فتح در حوالي شهر مهران ظاهر شد و فشار دشمن
لحظه به لحظه شدیدتر گردید .فرماندهان مجبور شدند پیامهاي نصیحتگونه براي یگانهـا
بفرستند و از آن ها بخواهند ناامید نشوند و به مقاومت ادامه دهند .در ایـن لحظـات حیـاتي،
توپخانهها به صورت عامل تعیین کننده درآمده بودند  .خوشبختانه همانگونه کـه قـبالً نیـز
اشاره شد وضعیت توپخانههاي ایران نسبتاً خوب بود و ميتوانستند آتش مؤثر و هدایت شده
به روي دشمن اجرا کنند .ولي بالگردهاي ما غیر فعال بودند تا حدي کـه از طـرف فرمانـده
قرارگاه فتح خلبآنان تهدید به تسلیم دادگاه شدند.
در حدود ساعت  1030یک واحد تقویتي از عناصـر سـپاه پاسـداران بـه منطقـه نبـرد
رسید .به این واحد مأموریت داده شد در تقویت یگانهاي منطقه جنوبشـرقي مهـران قـرار
گیرد .در حدود ساعت  1100از پست شنود کسب اطالع شد که صـدامحسـین از نیروهـاي
عراقي وارد عمل شده در مهران خواسته است سریعاً تکلیف نبرد را روشـن سـازند و ارتفـاع
زالوآب را از نیروهاي ایران بازپس بگیرند.
احتماالً این دستور صدام به علت اظهار نگرانـي فرمانـده گـردان محاصـره شـده در آن
ارتفاع بود .باالخره در ساعت  1130تیم هـوانیروز فعـال شـد و  3فرونـد بـالگرد رزمـي بـه
تانکهاي دشمن در جنوبشرقي مهران حمله کرد .در سـاعت  1200یگـانهـاي دشـمن از
طرف رستمآباد -در غرب -و خسروآباد -در جنوب مهران -به طرف آن شـهر یـورش بردنـد.

عملیات والفجر 3در منطقه مهران 191 /

اما با مقاومت ایثارگرانه رزمندگان جان بر کف میهن جمهوري اسـالمي مـا مواجـه شـدند و
مجبور به توقف گردیدند .در چنین گیر و داري که تیپ هـاي زرهـي و مکـانیزه دشـمن بـه
منطقه مهران حمله کرده بودنـد ،امکانـات تقـویتي نیروهـاي مـا در واگـذاري چنـد قبضـه
جنگافزار بود .به عنوان نمونه در همان قرارگاه فتح به فتح 2اعالم کرد  3قبضه موشکانـداز
ضد تانک مالیوتکا در شهرك ملکشاهي موجود است که آنها را تحویل بگیرنـد و اسـتفاده
کنند.
فشار دشمن لحظه به لحظه عرصه را بر رزمندگان ما تنگتر ميکرد .در سـاعت 1221
سرهنگ جاوداني فرمانده ارتشي قرارگاه نجف به سرهنگ جمالي جانشـین فرمانـده نیـروي
زمیني چنین پیام داد« :آبروي مملکت در خطر است و الزم است از رده هاي باال به منطقـه
بیایند و تصمیم مقتضي بگیرند».
این شرایط سبب گردید که الزاماً فکر ایجاد خط پدافندي دوم در شمالشـرقي مهـران
به وجود آید  .دستور داده شد خاکریزهاي پدافندي تهیه شود .اما بـا ورود همـان نیروهـاي
اندك تقویتي تالش نیروهاي ایران براي حفظ مواضع پدافندي موجود ادامـه یافـت .بررسـي
پیامهاي مبادله شده نشان ميدهد کـه فشـار دشـمن در سـاعات بعـدازظهر روز  16مـرداد
همچنان ادامه یافت ،ولي مقاومت نیروهاي پـرتالش ایـران نیـز پایـدار مانـد .در ایـن نبـرد
سرسختانه ،نیروهاي دشمن تا حدودي موفق بودند و توانسـتند نیروهـاي ایـران را تـا شـهر
مهران عقب برانند .به نحويکه یگـان هـاي مـدافع منطقـه غـرب و جنـوب مهـران مواضـع
پدافندي در اطراف جاده دهلران مهران اشغال و به پدافنـد ادامـه دادنـد  .در قسـمت غـرب
مهران نیز به شرق جاده فرخآباد مهران عقبنشیني کردند و سازمان دفاعي بعضي از یگانها
از جمله گردانهاي 133و  803مکانیزه تا حدودي مختل گردید .اما در سمت شمال منطقه
نبرد حوادث مهمي رخ نداد .گردان محاصره شده دشمن همچنان در محل خود باقي بود.
در حدود ساعت  1400بعد از ظهر نیروهاي دشمن در حوالي رودخانه گاوي در شرق و
جاده فرخآباد مهران در غرب مستقر و با نیروهاي ایران درگیـر بودنـد و نیروهـاي ایـران در
حوالي جاده دهلران مهران موضع گرفته بودند .بنابراین روستاهاي بهین بهروزان و امـامزاده
حسن در اشغال نیروهاي دشمن بود که بار دیگر توپخانههاي ایران به تالش خود افزودنـد و
نیروهاي دشمن را زیر ضربات شدید خود قرار دادند و مانع پیشروي بیشتر آنهـا گردیدنـد.
خوشبختانه چنین به نظر ميرسید که در ایـن لحظـات حسـاس ،نیروهـاي ایـران از لحـاظ
تدارك مهمات مشکالت قابل مالحظهاي نداشـتند .ایـن آتـشهـا سـبب زمـینگیـر شـدن
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نیروهاي دشمن در حوالي رودخانه گاوي و غرب جاده فرخآباد مهران گردیـد .لـذا بـا وجـود
این که نیروهاي دشمن توانسته بودند خط دفاعي نیروهاي ایران را در جنوبشـرقي و غـرب
مهران در هم بشکنند و نیروهاي ایران را تا حدود  2کیلومتر عقب برانند ،ولي قادر به ادامـه
پیشروي نشده و در همان خطوطي که در ساعات اول نبرد رسیده بودند متوقف شده بودنـد.
چنین به نظر ميرسد که بـاالخره از سـاعت  1400بـه بعـد شـدت فشـار حمـالت دشـمن
فوق العاده کاهش یافت  .در پست هاي شنود خودي اطالعاتي از بروز مشکالت در واحـدهاي
دشمن کسب گردید  .نیروهاي مدافع خودي نیز با وجود شدائدي که بـا آن مواجـه بودنـد
خوشبختانه خلل قابل مالحظهاي در اراده آنان براي مقاومت به وجود نیامد .بر اسـاس مفـاد
پیامهاي مبادله شده بین قرارگاهها ،تمام فرماندهان تـالش مـيکردنـد بـا همـان مقـدورات
موجود خود خطوط پدافندي را ترمیم کنند و از ایجاد فضاي خالي و رخنه در خط پدافندي
عمومي جلوگیري نمایند  .در این باره منطقه دفاعي حوالي شهر مهران از حساسیت ویـژهاي
برخوردار بود ،زیرا شهر از  3طرف شمال و غرب و جنوب و حتي قسمتي از شرق در تهدیـد
بود .فرماندهان نظامي و سپاهي با همکاري یکدیگر نیروهاي موجود را در مواضـع مهـمتـر
گسترش ميدادند  .جنین به نظر ميرسد که در این لحظات حساس واحدهاي ارتشي که به
نوعي در احتیاط محسوب ميشدند نقش مهمي ایفا کردند .عناصـر تیـپ 4زرهـي لشـکر21
پیاده و گردان هاي 808و  809پیاده و گردان  244تانک تیپ 84پیاده با وجود کمبود توان
رزمي نقش فعالي را به عهده گرفتند .اما درباره یگانهاي بسـیج و سـپاه پاسـداران نظـر بـه
اینکه آن یگانها سازمان و فرماندهي و کنترل نظامي نداشتند ،در بعضي موارد مشکالتي از
لحاظ مسئولیت آن یگانها بروز ميکرد و قسمتي از مناطق دفاعي خـالي مـيمانـد کـه بـه
محض اطالع با یگاني پوشیده ميشد .یا اینکه بعضـي از یگـانهـاي بسـیج بـدون اطـالع و
کسب دستور از رده باالتر خود تغییر موضع ميدادند .گاهي نیز این تغییر موضع بـه سـمت
عقب بود که عقبنشیني محسوب ميگردید  .طبعاً چنین حرکاتي ميتوانست تمـام منطقـه
پدافندي را به خطر بیندازد.
وضعیت عمومي پدافندي نیروهاي ایران در ساعت  1800روز  16مرداد چنین اعالم شـد کـه
در قسمت شمال جبهه نبرد -ارتفاع زالوآب -وضعیت آرام و بدون تغییر نسبت به آغاز نبـرد در ایـن
روز بوده است .ولي در قسمت جنوبي در حوالي شـهر مهـران حملـه یگـانهـاي زرهـي و مکـانیزه
دشمن همچنان ادامه داشت و دشمن موفق شده بود قسمتي مواضع پدافندي نیروهـاي ایـران را در
بین رستمآباد و خسروآباد واقع در غرب مهران و قسمتي از از مواضع بین بهین بهـروزان و امـامزاده
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حسن در جنوبشرقي مهران را تصرف کند  .در این دو نقطـه در مواضـع پدافنـدي اطـراف مهـران
رخنه ایجاد نماید  .بدین وسیله جادههاي ارتباطي مهران دهلران و مهران کنجانچـم صـالحآبـاد در
داخل میدان دید و تیر مستقیم دشمن قرار گرفته بودنـد  .حرکـت خودروهـاي رزمـي و تـدارکاتي
نیروهاي ایران در این محورها مختل شده و بعضي از یگانهاي ایراني نیز در خطر محاصره و انهـدام
قرار گرفته بودند بدین جهت خط دفاعي غرب و جنوب مهران یک خیز به عقـب تغییـر مکـان داده
شد و در شرق جاده فرخآباد مهران و شمال جاده دهلران مهران برقـرار گردیـده بـود و نبـرد بسـیار
نزدیک بین نیروهاي مدافع ایران و مهاجم عراقي به شدت ادامه داشت .به همـین علـت شـکارچیان
تانک نیروهاي ایران توانستند آتش ضد تاتک مؤثري علیه خودروهاي زرهـي دشـمن اجـرا کننـد و
تلفات سنگیني به آنها وارد سازند .در میدان نبرد آتش گرفتن یک دستگاه تانک و یـا نفربـر اثـرات
منفي رواني فوقالعادهاي در نیروها دارد .بدین جهت تلفـات وارده بـه واحـدهـاي زرهـي کـه دود و
آتش آن صحنه نبرد را فرا ميگیرد ،سبب تخریب بیش از حـد روحیـه نیروهـاي دشـمن و تقویـت
روحیه رزمندگان فداکار ما ميگردید  .خدمه خودروهاي زرهي دشـمن از تـرس مـورد هـدف قـرار
گرفتن خود را در شیارهاي منطقه نبرد مخفي نموده و از ادامه پیشروي خودداري ميکردنـد .اتفاقـاً
تنها عنصر تقویتي که براي نیروهاي ایران وارد میدان نبرد ميشد ،جنگافزارهاي ضد تانک بود کـه
قبالً از یگانهاي دیگر نیروي زمیني خواسته شده و به تدریج وارد منطقه مهـران مـيگردیدنـد  .در
ساعت  1800روز  16مرداد نیز تعدادي از این جنـگافزارهـا شـامل موشـکانـدازهاي مالیوتکـا در
اختیار قرارگاه فتح 2قرار داده شد تا در مناطق مورد تهدیـد از آنهـا اسـتفاده کنـد .حـدود سـاعت
 1900روز  16مرداد که تاریکي شب فرا رسید آرامش نسبي در میدان کارزار مهـران ایجـاد گردیـد
و بعضي از یگانهاي دشمن که در مقابل امامزاده حسن بیشتر جلو آمده بودند قدري عقـبنشـیني
کردند که احتماالً براي اشغال مواضع مناسبتر در حوالي رودخانه گاوي بودند .بدین ترتیـب حملـه
بسیار سنگین زرهي دشمن در روز  16مـرداد نیـز بـا تـالش و جـانبـازي فـوقالعـاده رزمنـدگان
خستگي ناپذیر ایران اسالمي متوقف گردید .گرچه در این حمله نیروهاي دشـمن موفقیـت جزئـي
در غرب و جنوب مهران به دست آوردند ،ولي با وجـود در اختیـار داشـتن برتـري کامـل عـددي از
لحاظ نفر و تجهیزات به ویژه برتري مطلق هوایي و زرهـي فقـط حـدود یـک کیلـومتر ،آن هـم در
بعضي نقاط پیشروي کردند .اما به هر حال با همین مقدار پیشروي ،خط دفـاعي نیروهـاي ایـران را
در این نقاط شکستند و رخنهاي در آن ایجاد نمودنـد و تهدیـد محاصـره و اشـغال شـهر مهـران را
قويتر کردند.
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در مطالب قبل گفتیم که فرمانده نظامي قرارگاه نجف -سـرهنگ جـاوداني -از نیـروي
زمیني درخواست کرد به هر نحو مقدور یگان تقویتي به منطقه مهران اعـزام کنـد  .نیـروي
زمیني براي اجابت این درخواست در  16مرداد یک گردان تکاور از تیپ  18پیاده ذوالفقار و
گردان  243تانک تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده را براي اعزام بـه مهـران در نظـر گرفـت  .بـه
فرماندهان مربوطه دستور داد این گردانها را در روز  18مرداد به منطقه اعزام کنند.
با صدور دستور جزء به جزء شماره  11در  16مرداد روش کاربرد این گـردانهـا بـه وسـیله
قرارگاه فتح تعیین گردید  .هر دو گردان براي تقویت مواضع پدافنـدي غـرب و شـرق مهـران در
نظر گرفته شدند .به قرارگاه فتح 1مأموریت داده شد با استفاده از گردانهاي یـاد شـده -احتمـاالً
یگانهاي اعزامي از سپاه پاسداران -به نیروهاي دشـمن حملـه کنـد و مواضـع پدافنـدي قبـل از
حمله دشمن در روز  11مرداد را تصرف و تأمین نماید  .منظور از آن ،مواضع غرب جاده فرخآبـاد
فیروزآباد -در غرب -و مواضع جنوب رودخانه گاوي در جنوبشرقي مهران بـود .در ایـن دسـتور
پیشبیني شده بود که احتماالً اجراي این امر قبل از  19مرداد امکـانپـذیر نخواهـد بـود .بـدین
جهت زمان مشخصي براي اجراي حمله در نظر گرفته نشده بود.
مرحله دوم نبرد مهران که از  11مرداد ماه با حمله متقابل نیروهاي عراق به منظـور اشـغال
مجدد شهر مهران و بازپس گرفتن ارتفاعات زالوآب و نمهکالن بو از نیروهاي ایران آغاز شده بـود،
تا غروب روز  16مرداد به مدت  3روز به صورت خیلي فعـال ادامـه داشـت و در شـامگاه روز 16
مرداد به آرامش گرائید .ولي همانگونه که از صدور دستورات فرماندهان ایراني استنباط ميشـود
مبارزه بین نیروهاي هر دو طرف متخاصـم هنـوز بـه نتیجـه نهـایي نرسـیده بـود .هنـوز گـردان
محاصره شده عراقي در زالوآب به مقاومت ادامه ميداد  .نیروهاي ایـران توانسـته بودنـد مقاومـت
آن را در هم بشکنند و ارتفاع زالوآب را کامالً محاصره نمایند  .نیروهـاي عراقـي بـا وجـود تـالش
3روزه خود موفق به در هم شکستن خط محاصره و نجات آن گردان نشده بودند .تنهـا مـوفقیتي
که نیروهاي عراق بـه دسـت آوردنـد عقـب رانـدن نیروهـاي ایـران از خـط مقـدم پدافنـدي در
جنوبشرقي و تا حدي در غرب مهران به مسافت تقریبي  1کیلومتر بود که بـراي ایـن موفقیـت
اندك بهاي گزافي پرداخته و متحمل تلفات سنگیني شده بودند.
گرچه در مدارك در دسترس چگونگي بررسيها و برآوردها و علـل تصـمیمگیـري فرمانـدهان
ثبت نشده بود ،ولي بررسي دستورات صادره نشان ميدهـد کـه فرمانـدهي قرارگـاه نجـف بـه ایـن
نتیجه رسیده بود  ،تا هنگاميکه گردان محاصـره شـده عراقـي در تپـه زالـوآب بـه مقاومـت ادامـه
ميدهد ،نیروهاي عراقي براي نجات آن به وارد کردن فشار به نیروهاي ایران در حوالي مهـران ادامـه

عملیات والفجر 3در منطقه مهران 199 /

خواهند داد .بنابراین براي ایجاد ناامیدي در فرماندهي عراق بهترین راهحـل آن بـود کـه آن گـردان
محاصره شده عراقي منهدم گردد و ارتفاع زالوآب در کنترل کامل نیروهاي ایران قـرار گیـرد .بـدین
منظور تصمیم گرقته شد در شب  16به  18مرداد به وسـیله عناصـر قرارگـاه فـتح 1بـه آن گـردان
عراقي حمله شود و تکلیف آن یکسره گردد .این حمله در ساعت  3بعـد از نیمـه شـب  16بـه 18
مرداد در ارتفاع زالوآب شروع شد و رزمندگان با اراده و بـا ایمـان جمهـوري اسـالمي ایـران تـالش
کردند به هر قیمتي که تمام شود این عنصر باقيمانده دشمن را نابود سازند .اما باید انصـاف داد کـه
آن گردان دشمن نیز شجاعانه مقاومت ميکرد .گرچه در اسـناد رسـمي دربـاره چگـونگي عملیـات
دشمن مدرکي در دسترس قرار نگرفت ،ولي طبق اظهارت فرمانده گردان محاصره شده کـه بعـد از
سقوط آن مواضع به اسارت نیروهاي ایران درآمد ،گردان 1تیپ 416در ارتفاع زالوآب بـه مـدت 11
روز در محاصره نیروهاي ایران قرار داشت .در همان شب  16به  18مرداد کـه فرمانـدهي نیروهـاي
ایران تصمیم گرفت با یک حمله شدید کار ارتفاع زالوآب را یکسـره کنـد ،فرمانـدهي دشـمن نیـز
همین تصمیم را گرفته بود که نتیجه نهایي آن به نفـع نیروهـاي ایـران تمـام شـد .طبـق اظهـارات
فرمانده گردان محاصره شده عراقي که سرهنگ جاسم حمود محمود بود و به علـت ادامـه مقاومـت
به او ترفیع درجه داده شده بود ،در بعدازظهر روز  16مرداد عرصه کامالً بر آن گردان تنگ شـد ،بـه
نحويکه فرمانده گردان یاد شده شخصاً براي صدام حسین پیـام فرسـتاد و از او اسـتمداد و کسـب
تکلیف براي عقبنشیني کرد .در ساعت  2100روز  16مرداد به فرمانده گردان پاسخ داده شـد کـه
ادامه حمله  3روزه  11-مرداد ماه -در آغاز روز  18مرداد آغاز خواهد شـد و هـمزمـان بـا نیروهـاي
عراق در جبهات مختلف نبرد مهران ،تیپهاي  38و  18پیاده عراق در منطقه شـمالغربـي مهـران
حمله خواهند کرد و به گردان 1تیپ - 416محاصره شده -دستور داده شد آماده شود هـمزمـان بـا
حمله نیروهاي دیگر ،آن گردان نیز در منطقه خود به مواضع نیروهاي ایران حمله کند.
در اجراي دستور یاد شده فرمانده گردان محاصره شده به منظور آماده شدن جهـت اجـراي
حمله تغییراتي در استقرار یگانهاي خود داد و به منطقـهاي تغییـر موضـع کـرد کـه بتوانـد بـه
پاسگاه دراجي حمله کند .این تغییر آرایش در ساعت  2300انجام شد .اما قبـل از آنکـه حملـه
نیروهاي عراقي آغاز شود نیروهاي ایران طبق طرحي که بیان شـد بـه آن گـردان عراقـي حملـه
کردند و آنرا منهدم و تعدادي از افراد آن از جمله فرمانده گردان را که بـه شـدت مجـروح شـده
بود به اسارت خود درآوردند  .خبري از حمله تیپهاي  18و  38عراق نیز نشـد  .علـت آن بـراي
ما معلوم نگردید که آیـا واقعـ ًا نیروهـاي عراقـي طـرح یـک حملـه وسـیع بـراي روز  18مـرداد
راداشتتند یا اینکه از این دستورات به گردان یاد شده هدف دیگـري مـورد نظـر آنهـا بـود .امـا
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جریان حمله نیروهاي ایران در این مرحله چنین بود که حمله در ارتفاع زالوآب در ساعت  3بعـد
از نیمه شب شروع گردید تا ساعت  0410نیروهاي دالور ما موفق شـدند حلقـه محاصـره ارتفـاع
یاد شده را تنگتر کنند و به گردان محاصره شده دشمن نزدیک شوند  .حدود  20دقیقه بعـد در
نبرد نزدیک ،بین نیروهاي ایراني و گردان عراقي که در گرفـت  ،در دقـایق اول تعـدادي از افـراد
دشمن کشته و تعدادي نیز به اسارت درآمدند  .تا ساعت  0121قسمت بیشـتر ارتفـاع زالـوآب از
وجود نیروهاي دشمن پاكسازي شد و تپههـاي  340 ،321و  343بـه تصـرف نیروهـاي ایـران
درآمد  .فقط عناصري از دشمن در تپه  340در شمال پاسگاه دراجـي مقاومـت مـيکردنـد .ایـن
مقاومت دشمن نیز حدود ساعت  0311کـامالً سـرکوب گردیـد و افـراد بـاقيمانـده دشـمن بـا
بينظمي از شیارهاي ارتفاع به حالت فرار به سمت جنوبغربي درآمدند  .تا سـاعت  0600صـبح
ارتفاع زالوآب در تصرف کامل نیروهاي ایران قرار گرفت .اما در این مراحل حسـاس عکـسالعمـل
قابل مالحظهاي از نیروهاي عراق در منطقه زالوآب و در منطقه مهران مشـاهده نگردیـد و حتـي
در ساعت  0611فرماندهي فتح 2در حوالي شهر مهـران گـزارش داد کـه هـیچگونـه فعـالیتي از
دشمن دیده نميشود  .این فرماندهي از این آرامش منطقه نبرد استفاده کرد و مواضـع پدافنـدي
را با جابجایي یگانهاي موجود کامالً مستحکم نمـود .در سـاعت  1810اعـالم شـد کـه فرمانـده
گردان محاصره شده عراقي که به اسارت نیروهاي ایراني درآمده ،مجروح است و بدین جهـت بـه
بیمارستان منطقه تخلیه گردید .تعداد اسراي عراقي حدود  300نفر اعالم شد.
انهدام کامل گردان محاصره شده عراقي و تصرف و تأمین کامـل ارتفـاع زالـوآب طبـق
برآورد قبلي ،سرنوشت نبرد والفجـر 3را تعیـین کـرد و موقعیـت نیروهـاي ایـران در ارتفـاع
زالوآب و ارتفاع نمهکالن بو در داخل خاك عراق را کامالً تثبیت نمود.
رئیس جمهور ایران براي تقدیر از رزمندگان پرتالش منطقه مهران در ساعت  0930روز
 18مرداد پیامي به این شرح فرستاد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .ان تنصر واهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم .سالم خداوند و بندگان
صالح خدا بر شما مجاهدان رزمنده عزیز.
پیروزي هاي پیاپي شما د ر جبهه نبرد ایمان و کفر ،اسالم را سربلند و ملـت را شـادمان،
حضرت امام خمیني را به داشتن فرزنداني چون شما سـرافراز کـرده اسـت .دشـمن ضـعیف و
ناامید است .نه انگیزهاي دارد و نه امیدي.
نصرت خدا از آن شما است .باید پایداري کنید و خستگي نشناسید تا این عطیه الهـي را
به چنگ آورید .دعاي پدران و مادران بدرقه راه شما است.
دشمن مبتذل را امان ندهید و قويترین ضربات را به آن فرود آورید .به امید پیروزي شما.
برادر سید علي خامنهاي
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شکست قطعي نیروهاي عراق در ارتفاع زالوآب همانگونه کـه انتظـار مـيرفـت ،سـبب
شکست قطعي اراده فرماندهي دشمن در تمام منطقه نبرد مهـران گردیـد .بـدین سـبب بـا
وجود این که نیروهاي عراق تا حاشیه شهر مهران رسیده بودند و با یک یورش چند دقیقهاي
مي توانستند آن شهر را تصرف کنند ،با سقوط ارتفاع زالوآب که کلید نظامي ایـن نبـرد بـود
مصلحت بر آن دیدند از قبول تلفات و خسارات بیشتر اجتناب کنند و نه تنها شهر مهـران را
رها سازند ،بلکه حتي تا مواضع پدافندي کم خطر از آن شهر فاصله بگیرنـد .بـر اسـاس ایـن
تدبیر ،نیروهاي دشمن قسمتي از مواضع اشغالي در نبرد روزهاي قبل بویژه روز  16مرداد را
تخلیه کردند و به مواضع بعدي عقبنشیني نمودنـد  .طبـق اسـناد موجـود رادیـو عـراق در
ساعت  1101رسماً عقب نشیني نیروهـاي عراقـي را از حـوالي شـهر مهـران اعـالم کـرد .بـا
دریافت این خبر به رزمندگان ایران ،در آن منطقه دستور داده شد اجازه ندهنـد دشـمن بـه
سالمت از این مهلکه فرار کند  .تا آنجا که بتوانند ضرباتي به دشمن وارد سازند  .براي ایـن
منظور به تیم هوانیروز نیز دستوراتي داده شد .از ساعت  1111عقبنشیني نیروهاي عراق از
حوالي شهر مهران کامالً مشخص گردید و نیروهاي دشمن تالش کردند هرچـه سـریعتـر از
برد جنگافزارهاي ضد تانک ایران خارج شوند  .این حرکات به عقب دشمن تا حدود سـاعت
 12روز  18مرداد ادامه داشت.
بدین ترتیب نبرد والفجر 3در منطقه مهران که از سـاعت  23روز  6مـرداد مـاه شـروع
شده بود ،در حدود ساعت  12روز  18مرداد ماه و بعد از  10روز مبارزه بسـیار سـخت بـین
نیروهاي ایران و عراق ،به نفع نیروهاي ایران پایان یافت .ولي در قسمت غرب و جنوبشرقي
مه ران نیروهاي ایران قسمتي از مواضع قبلـي خـود را از دسـت داده بودنـد و خـط دفـاعي
نیروهاي ایران در این منطقه در غرب به جاده فرخآباد رستمآباد و در جنوبشرقي به حوالي
جاده دهلران مهران تغییر محـل داده بودنـد .بنـابراین نیروهـاي ایـران هنـوز حـداقل یـک
مأموریت دیگر را باید اجرا مي کردند و آن اشغال مجدد مواضع پدافندي در خطـوط دفـاعي
قبل از  11مرداد ماه بود.
در ساعات بعدازظهر روز  18مرداد گردانهـاي 1پیـاده تیـپ 18و گـردان  243تانـک
لشکر 21پیاده به تدریج وارد منطقه نبرد مهـران شـدند و از نظـر نیـروي تقـویتي وضـعیت
نیروهاي ایران تا حدودي بهتر شد.
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با شروع تاریکي شب و تثبیت کامـل منطقـه نبـرد شـوراي فرمانـدهان بـراي بررسـي
وضعیت و اتخاذ تصمیم جهت تکمیل مأموریت در قرارگـاه نجـف تشـکیل شـد  .در سـاعت
 2200فرماندهان نظامي و سپاهي از جمله سرهنگ ستاد جمالي جانشـین فرمانـده نیـروي
زمیني ،سرهنگ جاوداني فرمانده نظامي و برادر شریعتي فرمانـده سـپاهي قرارگـاه نجـف و
تعدادي دیگر از افسران و برادران سپاهي در قرارگاه نجف گـرد آمدنـد  .بعـد از مـذاکرات و
مشاورات تصمیم گرفته شد ،در قسمت شمالي منطقه بررسيهایي براي امکان ادامـه حملـه
به عمل آید  .در قسمت غرب و جنوبشرقي مهران یگان هـاي مسـتقر شـده در آن منطقـه
پیشروي کنند و مواضع از دسـت داده خـود را در نبـرد 3روزه مجـدداً اشـغال نماینـد .ایـن
دستور در روز 19مرداد ماه قابل اجرا نشـد بنـابراین در ایـن روز تالشـي از طـرف نیروهـاي
خودي ودشمن انجام نگرفت و تغییراتي در منطقه به وجود نیامد.
براي اینکه وضعیت توان رزمي نیروهاي ارتشي ایران روشنتر شود یـادآوي ایـن نکتـه
مي تواند به این موضوع کمک نماید .در مطالب قبل گفتیم که براي تقویت یگانهاي درگیـر
شده در منطقه مهران تعدادي جنگافزار ضد تانک از لشـکر 28 ،21و  81دریافـت شـد .در
منطقه مهران کامالً پایان نیافته بود .در روز  19مرداد به یگـانهـا دسـتور داده شـد سـریعاً
جنگ افزارهاي ارسالي از لشکر 81زرهي را جمع آوري کنند تا مجـدداً بـه آن لشـکر عـودت
داده شود .الزم به یادآوري است که شاید تعداد این جنگافزارها از حدود  11یا حداکثر 20
قبضه تجاوز نميکرد ،اما توان رزمي یگانهاي ارتشي آنقدر ضعیف بود که براي یـک لشـکر
زرهي حتي همین مقدار جنگ افزار نیز جنبه حساس و شاید هـم حیـاتي پیـدا کـرده بـود.
نمونه دیگر آنکه براي جابجایي گردان 808پیاده اعزامي از مرکز آمـوزش کرمـان تعـداد 8
دستگاه خودرو از تیپ 84پیاده دریافت و در اختیار گردان 808پیاده قرار داده شده بـود .در
همان روز  19مرداد دستور داده شد ،ایـن خودروهـا بـه تیـپ 84برگردانـده شـود .الزم بـه
یادآوري است که خود این تیپ نیز در این منطقه نبرد به شدت درگیر بود  .عالوه بـر آن در
منطقه کانيسخت واقع در شمال منطقه نبرد مهران که جزو منطقه مسئولیت تیپ 84پیاده
بود ،تهدیدي ایجاد شده بود .در روز  20مرداد یگانهاي ایران موفق شدند در جنـوبشـرقي
و غرب مهران مواضع از دست داده را دوباره و بـدون درگیـري بـا دشـمن اشـغال کننـد .در
ســاعت  0930فرمانــدهي فــتح 2گــزارش داد یگــانهــاي آن قرارگــاه در خــط پدافنــدي
قوسيشکل از شمال فرخآباد تا خسروآباد و منصورآباد مستقر گردیدند .بـراي ارائـه پیـروزي
رزمندگان ایران اسالمي ،خبرنگاران رسانه هاي گروهـي خـارجي بـه آن منطقـه نبـرد بـرده
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شدند .در این بازدید یک مین در یکي از ارتفاعات مورد بازدید منفجر شد .یک نفـر متـرجم
ایراني شهید و  4خبرنگار خارجي مجروح گردیدند  .بعـداً یکـي از مجـروحین کـه خبرنگـار
هندي بود فوت کرد .بدین ترتیب عملیات والفجر 3کامالً خاتمه یافت ونیروهاي هر دو طرف
در طرفین خط تماس به حالت پدافندي درآمدند  .آخرین دستور عملیـاتي مربـوط بـه ایـن
منطقه که یک دستور پدافندي بود در 21مرداد ماه به یگانها ابالغ شد .طبـق ایـن دسـتور
پدافندي به شماره  12به لشکر عليابن ابـيطالـب( )از عناصـر سـپاه پاسـداران کـه وارد
منطقه مهران شده بود دستور داد ه شـد عناصـر لشـکر ثـاراهلل را تعـویض کنـد و مسـئولیت
پدافندي غرب و جنوب شرقي را بر عهده بگیرد  .در سازمان و گسترش یگانهاي ارتشي نیـز
تغییراتي جزئي داده شود.
در  24مرداد ماه عملیات والفجـر 3خاتمـه یافتـه اعـالم گردیـد و طـي دسـتور شـماره 13
قرارگاه عملیاتي نجف ،قرارگاه عملیاتي فتح که مسئولیت طرحریزي و هـدایت عملیـات والفجـر3
را بر عهده داشت منحل گردیـد  .عناصـر زیـر امـر آن در دو قرارگـاه بـه نـام نصـرت و وحـدت
سازماندهي شدند و مستقیماً زیر امر قرارگاه نجف قرار گرفتند .ازجمله تغییراتي که در گسـترش
و ماموریت یگانهاي ارتشي داده شد ،وضعیت تیپ 84پیاده بود  .این تیـپ از مسـئولیت منطقـه
مهران رها ،فقط مسئولیت پدافندي منطقه کاني سخت و شور شیرین عهـده دار گردیـد پدافنـد
منطقه مهران به عناصر سپاه پاسداران و تیپ  4زرهي لشکر 21پیاده ارتش محول گردید.
با توجه به این که درنیمه اول مـرداد مـاه  1332عـالوه بـر نبـرد والفجـر 3درمنطقـه
مهران ،نبردوالفجر 2نیز در منطقه پیرانشهر حاج عمران در جریان بود و نبرد حاج عمران بـا
پیروزي رزمندگان ما پایان یافت ،درنتیجه تدبیر جدید فرمانـدهي هـدایت جنـگ نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالامي ایران براي طرحریزي و اجراي عملیات آفنـدي نیمـه گسـترده بـه
نتیجه کمال مطلوب رسید  .هر دو نبرد اولیه که در مرداد ماه  1332بـر اسـاس ایـن تـدبیر
اجرا شد ،با موفقیت بسیار خوب به نتیجـه نهـایي رسـید  .عـالوه بـر آن کـه قسـمتهایي از
سرزمین اشغال شده ما در منطقه مرزي پیرانشهر و مهران آزاد شد ،در این دو منطقه نبـرد
نیروهاي ایران وارد خاك عراق شدند و نبرد را به داخل خاك عراق کشاندند  .ایـن پیـروزي
ها مي توانست سرآغاز پیشروي بیشتر نیروهاي ایـران در داخـل خـاك عـراق و دور کـردن
تهدید آتش توپخانه دشمن از مناطق مرزي ایران باشد.
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یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در عملیات والفجر 6در منطقه مهران
سرهنگ ستاد جمالي جانشین فرمانده نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران

براي رسیدن به یک مرحله از آمادگي کامل جهت اجراي یک عملیـات در سـطح
وسیع تصمیم گرفته شد که ابتدا چند عملیات محـدود یـا نسـبتاً محـدود در منـاطق
شمال غرب و غرب و جنوب طرحریزي و اجرا گردد که هم آمـادگي رزمـي یگانهـا بـاال
برود و هم بتوانیم در نقاط مختلف ضربات پیاپي بر ارتش عراق وارد کنیم و قسـمتي از
اراضي اشغالي سرزمین خودمان را آزاد کنیم.
از جمله مناطق موردنظر منطقه مهـران بود.نیروهـاي عراقـي در منطقـه زالـوآب
متمرکز بودند و بر ارتفاعات منطقه و جاده مهران تسلط کامل داشتند و سد کنجانچم
در تحت کنترل آنها بود .در جنوب زالوآب نیز ارتفاعات قلعه آویزان درکنترل نیروهـاي
عراقي بود .در نتیجه عمالً شهر و دشت مهران از کنترل نیروهاي ما خـارج بـود .زیـرا
مسیر جاده از صالح آباد به مهران از مهران به دهلران در میدان دید و تیر دشـمن بـود.
بدین جهت اولین هدف از عملیات والفجر 3آن بود که میزان کنترل نیروهاي عـراق در
منطقه مهران از بین برود یابه حداقل کاهش یابد .اما ایـن منطقـه نبـرد بـراي اجـراي
عملیاتي آفندي نیروهاي ایران در تقدم سوم یا چهارم قرار داشت.
در بررسيهاي مشترك ارتش و سپاه براي اجراي عملیات آفندي در منطقه مهـران
تصمیم گرفته شد که هر گونه عملیات آفندي در این منطقه ابتدا به صـورت محـدود در
قسمت شمالغربي مهران و ارتفاعات زالوآب اجرا شود و در مراحـل اول عملیـات تـالش
مهمي در ارتفاعات قلعهآویزان واقع در جنوب دشت مهـران اجـرا نگـردد  .بـا ایـن اقـدام
قسمتي از خاك عراق در پیشرفتگي خط مرز در زالوآب اشغال یا تحت کنتـرل نیروهـاي
ما درميآمد و امکان کشاندن نبرد به داخل خـاك عـراق بـه طـرف ارتفاعـات نمـهکـالن
سادهتر ميشد .بعد از آنکه تصمیم قطعي براي اجراي عملیات آفندي در مهـران گرفتـه
شد ،براي تأمین نیروي اجرایي این عملیات تیپ 4لشـکر 21پیـاده ،قسـمتي از تیـپ84
پیــاده و گــردان 808کرمــان از یگــانهــاي ارتــش و لشــکرهاي ثــاراهلل و نصــر و تیــپ
امامرضا( )از عناصر سپاه پاسداران براي این عملیات در نظر گرفته شـدند .در حقیقـت
نیروي اصلي اجرایي این عملیات یگانهاي سپاه پاسداران بودند و تیپ 4زرهي لشـکر21
پیاده در پشتیباني یگانهاي سپاه قرار داشت .تدبیر کلي عملیـات ،اجـراي نبـرد محـدود
بود ،زیرا هدف آن بود که چند عملیات محدود در نقاط مختلف اجرا گـردد و یگـانهـاي
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اصلي رزمنده نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي یک نبرد سرنوشتساز ذخیـره
شوند .با توجه به این تدبیر کلي در عملیات والفجر 3هدف اصلي همان ارتفاعـات زالـوآب
در نظر گرفته شد تا کنترل نیروهاي عراق روي جاده صالحآبـاد بـه مهـران از بـین بـرود.
ضمن اینکه در صورت موفقیت این عملیات نیروهاي عراقي مجبور مـيشـدند از دشـت
مهران به کلي خارج شوند و به سمت غرب تغییر موضع دهنـد تـا از میـدان دیـد و تیـر
مستقیم نیروهاي ما خارج گردند .ولي اگر ما از طـرف ارتفاعـات قلعـهآویـزان در جنـوب
دشت مهران حمله ميکردیم ،نميتوانستیم چنین امتیازي را به دست آوریم .امـا بـه هـر
حال این قسمت از منطقه نبرد نیز مورد بحث و بررسي قـرار گرفـت و در تصـمیمگیـري
نهایي تصمیم گرفته شد در ارتفاعات قلعهآویزان نیز تالشي به عمل آید .امـا ایـن کـار بـا
مشکالتي مواجه بود از جمله آنکه حمله به ارتفاعـات قلعـهآویـزان بایسـتي بـه صـورت
جبههاي اجرا ميشد  .در این نوع حمله معموالً تلفات زیاد ميشود .باالخره تصمیم نهایي
این شد که تالش اصلي در ارتفاعات زالوآب وارد عمل شده و یـک تـالش فرعـي نیـز در
ارتفاعات قلعهآویزان به اجرا درآید.
یگانهایي که در ارتفاعات زالوآب حمله مي کردند ،قسمتي از تیپ 84ارتش و تیـپ
امامرضا( )از لشکر نصر سپاه پاسداران بودند .در این عملیات تیپ امامرضـا( )عـالي
عمل کرد و نقش اصلي را ایفا نمود .در منطقه ارتفاعات قلعهآویزان لشکر ثـاراهلل و تیـپ4
زرهي لشکر 21وارد عمل شد ،ولي یگان رزمنده اصلي همان لشـکر ثـاراهلل بـود و تیـپ4
زرهي به عنوان احتیاط براي دفع پاتکهاي احتمالي دشمن در نظر گرفته شـد .عملیـات
لشکر ثاراهلل چنـدان درخشـان نبـود و ایـن لشـکر نتوانسـت ارتفاعـات قلعـهآویـزان را از
نیروهاي دشمن پاك سازد و در پایان عملیات مجبور بـه عقـبنشـیني گردیـد .از جملـه
مسائلي که در هنگام اجراي نبرد پیش آمد آن بود که طبق طرح قرار بود لشکر ثـاراهلل 8
گردان در اختیار داشته باشد که  4گردان آن در مرحله اول حمله کند و  4گـردان دیگـر
در احتیاط در دسترس لشکر براي مرحله دوم به کار برده شود .ولي در حین اجراي نبـرد
معلوم شد که آن لشکر کمتر از  8گردان و حدود  4گردان در اختیار داشته و همه آنهـا
را در همان مرحله اول وارد نبرد کرده است .لذا هنگاميکه این لشـکر بـا دشـمن درگیـر
شد احتیاطي نداشت تا براي افزایش فشار به دشمن وارد عمـل سـازد و ایـن امـر سـبب
ایجاد نگراني در قرارگاه عملیاتي گردید  .برادر رحیم صفوي نماینـده سـپاه پاسـداران در
قرارگاه نیز از این امر تعجب کرد  -به جاي  8گردان 4 ،گردان در صحنه نبـرد بـود  -بـه
هر حال نبرد در منطقه قلعهآویزان دچار اختالل شد .قرارگاه اصلي هدایتکننـده قرارگـاه
نجف بود و من  -سرهنگ جمالي  -و برادر رحیم صفوي به عنوان ناظر قرارگـاه بـاالتر در
آن منطقه بودیم .اخبار واصله ضد و نقـیض بـود .فرمانـده منطقـه عملیـات قلعـهآویـزان
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گزارش ميداد درگیر شده ،دستور ميدادیم احتیاط خود را وارد عمل سازد؛ پاسخ ميداد
نیروي احتیاط الزم را ندارد .دستور ميدادیم عقب بیایند و خود را نجات دهند؛ ميگفـت
با همین نیروي موجود ميتوانم مواضع خود را نگه دارم .این روش هدایت عملیـات همـه
فرماندهان را دچار تأثر کرده بود و نميدانستند چه تصمیمي بگیرند.
باالخره حدود ساعت  0430دستور دادیم لشکر ثاراهلل عقبنشیني کنـد .فرمانـده
لشکر پاسخ داد یگانهایش خود به خود عقب آمدهاند و دیگر الزم نیست مـا دسـتوري
بدهیم .بعد از آغاز روشنایي روز وضعیت آن منطقه را بررسي کردیم متوجه شدیم کـه
یگانهاي ما به دامنه شمالشرقي ارتفاعات قلعهآویزان عقبنشیني کردهاند و در آنجـا
مواضع پدافندي تهیه ميکنند .در حاليکه مواضع آنها از دو طرف غـرب و جنـوب در
میدان دید و تیر دشمن بود .دستور دادیم تغییر موضع بدهند و مواضع بهتري تهیـه و
اشغال کنند .قبول نکردند و گفتند همین جا دفاع ميکنیم .خـاكریـز ضـعیفي تهیـه
کردند .بعد از یک ساعت فرماندهان یگانهاي زرهي گزارش دادند تانکهـاي آنهـا در
میدان تیر ضد تانک دشمن قرار گرفته و صدماتي به تانـکهـا وارد مـيشـود .دسـتور
دادیم تانکها را به عقب بردند و پیادهها نیز مجبور شدند به شرق رودخانه کنجانچـم
عقبنشیني کنند و یا در شیارهاي رودخانه گاوي پدافند نمایند.
اما وضعیت نیروهاي ما در ارتفاعات زالوآب بسیار خوب بـود .مواضـع دشـمن دور
زده شده بود و حدود  1کیلومتر وارد خاك عراق شده بودند و ارتفاعات نمهکالن بزرگ
و کوچک  -در داخل خاك عراق  -بـه تصـرف نیروهـاي مـا درآمـد  .نیروهـاي مـا تـا
روستاي تعان در داخل خاك عراق پیشروي کردند و جاده اصلي ارتباطي عراق را قطـع
نمودند اما در روي ارتفاعات اشغالشده هنـوز یگـانهـایي از نیروهـاي عـراق مقاومـت
ميکردند و بر خالف انتظار ما عقبنشیني نمينمودنـد .ایـن یگـانهـا  3یـا  6روز بـه
مقاومت ادامه دادند و اقدامات سبک نیروهاي ما براي پاكسـازي منطقـه از وجـود آن
یگانهاي عراقي به نتیجهاي نرسید  .ما مجبور شدیم یـک طـرح آفنـدي دیگـر بـراي
پاكسازي منطقه تهیه کنیم .اما ارتش عراق نیز براي تقویت آن یگـانهـا بـه اقـدامات
جدیدي پرداخت و با بالگرد وسایل و تجهیزات و نفر براي تقویت آن یگانها پیاده کرد.
به علت ضعف قدرت پدافند هـوایي مـا نیروهـاي عـراق از برتـري هـوایي خـود کمـال
بهرهبرداري را ميکردند .باالخره ارتش عراق مبادرت به حمله جدیـدي بـا یگـانهـایي
حدود  2لشکر کرد 3 -تیپ زرهي و 3تیپ پیـاده  -و روز پـنجم یـا ششـم عملیـات
والفجر 3این حمله دشمن به اجرا درآمد .هدف دشمن در این حمله آن بود که ضـمن
اشغال مجدد شهر مهران ارتفاعات زالوآب را از تصرف نیروهاي ما خارج کند و نیروهاي
محاصره شده عراقي را نجات دهد .مسئله مقاومت نیروهاي عراقي در تپههـاي زالـوآب
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به صورت حماسه اي براي ارتش عراق درآمده بود .بـه فرمانـدهان واحـدهاي محاصـره
شده ارتقاء درجه داده شده بود  .آزاد کردن این یگـانهـا مـيتوانسـت موضـوع بسـیار
جالبي براي تبلیغات درباره قـدرت مقاومـت نیروهـاي عراقـي باشـد  .بـرعکس سـبب
تضعیف روحیه نیروهاي ما گردد  .بویژه آن که در همین روزها نبرد والفجر 2در منطقه
پیرانشهر حاج عمران به نفع نیروهاي ما تمام شده بود  .از نظر رواني لطمه شدیدي بـه
نیروهاي عراق وارد شده بود  .عملیات والفجر 3سـبب شـده بـود کـه ارتـش عـراق در
منطقه دیگري درگیر نشود و نتواند نیروي کافي به منطقـه حـاج عمـران اعـزام کنـد.
بنابراین ارتش عراق تقدم مبارزه را به منطقـه مهـران داد تـا در مقابـل از دسـت دادن
حاج عمران ،مهران را تصرف کند .براي این منظور ارتش عراق یک حملـه سـنگین در
منطقه مهران اجرا کرد و در مقابل این نیروهاي دشـمن ،نیروهـاي مـا بسـیار ضـعیف
بودند .در هنگام حمله نیروهاي عراق ،من در تهران بودم .فرمانده نیروي زمیني به مـن
اطالع دادند سریعاً به مهران برگردم  .آن موقع خود ایشان هم در مهران بودند .من بـا
سرهنگ جاوداني فرمانده قرارگاه نجف تماس گرفتم .نیرویي براي دفع حملـه دشـمن
در اختیار نداشت .من با هواپیما به کرمانشاه رفتم خواستم با بـالگرد بـه مهـران بـروم.
گفتند برتري مطلق هوایي با عراق است و حتي حرکت در روي جاده صالحآباد مهـران
تحت کنترل هواپیماهاي عراقي است .به هر حال من به همراه معاون عملیاتي فرمانـده
نیرو  -سرهنگ موسوي قویدل -با خودرو از کرمانشاه به مقصد مهران بـه راه افتـادیم.
در مسیر راه هواپیماهاي دشمن به خودروهاي ما حمله کردند و یک خودرو ما آسـیب
دید و راننده آن به نام کنگر لو شهید شد .باالخره به قرارگاه مهـران رسـیدیم و برتـري
مطلق هوایي با دشمن بود و آتش شدید توپخانههاي دشمن نیـز تمـام منطقـه را زیـر
سلطه خود داشت .پیشبینيهاي عملیاتي نیروهاي ما کافي نبـود .وقتـيکـه مـن وارد
قرارگاه شدم حالت یأس و ناامیدي را در تمام افسران قرارگاه مشاهده کردم .حتي افراد
سپاه پاسداران نیز همین حالت را داشتند .اولین مسئلهاي که در مقابل ما بـود برتـري
مطلق هوایي دشمن بود که حتي خودروها را بر روي جـادههـا هـدف قـرار مـيدادنـد.
خالصه آنکه وضعیت یأسآوري بر قرارگاه حکمفرما بـود و حتـي تصـور مـيشـد کـه
نیروهاي دشمن مهران را دوباره اشغال کرده اند .در این زمان فعالیت تبلیغاتي عراق در
منطقه به اوج خود رسیده بود و فیلم اوایل جنگ را کـه در آن ،صـدام از شـهر بازدیـد
کرده بود در تلویزیون بغداد نشان ميداد .اولین جلسهاي که با افسران قرارگـاه داشـتم
گفتند هیچ راهي جز عقبنشیني از ارتفاعات زالوآب نیست .با بـرادر جعفـري فرمانـده
سپاهي قرارگاه نجف صحبت کردم ،گرچه ایشان چندان مأیوس نبود ولي عقیده داشت
که نگهداري مهران بسیار مشکل است .یـک جلسـه مشـترك بـا فرمانـدهان ارتشـي و
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سپاهي تشکیل دادیم و تصمیم گرفته شد به هر نحو که مقدور باشـد بایـد مجـدداً در
منطقه زالوآب حمله کنیم .زیرا چنین نتیجه گـرفتیم کـه هـدف اصـلي عـراق بعـد از
گرفتن مهران بازپس گرفتن ارتفاعات زالوآب و خارج ساختن نیروهـاي محاصـره شـده
عراقي است .در منطقه جنوب مهران حوالي رودخانه گاوي نبرد نزدیک بـین نیروهـاي
ما و عراق در جریان بود .قسمتي از نیروهاي ما به ارتفاعات ملکشاهي در شمالشرقي
مهران عقب نشیني کرده بودند .ما تصمیم گرفتیم تالش اصلي را بـراي انهـدام عناصـر
باقيمانده دشمن در ارتفاعات زالوآب به کار بریم و براي متوقف کردن نیروهاي مکانیزه
و زرهي دشمن در منطقـه مهـران جنـگافزارهـاي ضـدتانک از نقـاط دیگـر از جملـه
لشکر ،21لشکر 28و لشکر 81گرفته شد و به منطقه مهران حمل گردید .یگانهـایي را
که عقب نشیني کرده بودند به حوالي جاده مهران دهلران به جلو بردیم و نظر به اینکه
خاکریزي وجود نداشت از ارتفاعات طبیعي زمین براي دفاع استفاده شد.
از عناصر سپاه یک واحد حدود  400نفري از لشکر 26محمـد رسـولاهلل(ص) بـه
منطقه مهر ان وارد شد و غیر از آن ،واحد تقویتي دیگـري در اختیـار مـا قـرار نگرفـت.
نیروها کم بودند و ما اطمینان نداشتیم کـه نیروهـاي موجـود بتواننـد حملـه  2لشـکر
عراقي را دفع نمایند .زیرا عالوه بر کمبودها اصوالً هنوز آمادگي براي عکـسالعمـل بـه
وجود نیامده بود .خوشبختانه اتوبوسها به موقع رسیدند و واحدها را به منطقه آوردند.
و واحدها به منطقه نبرد رفته و در مناطق پیشبیني شده مستقر شدند .در ایـن موقـع
یک اتفاق جالبي رخ داد ،نیروهاي عراقي تصمیم گرفتند شبانه یگان محاصـره شـده را
عقب ببرند .سپس با حمله احاطه اي به نیروهاي ما حمله کنند .یعنـي از خاکریزهـایي
که بین نیروهاي ما و دشمن در زیر ارتفاعات زالوآب بود به منطقه مهران حمله کننـد.
البته این طرح دشمن بعداً براي ما روشن شد .با توجه به این طرح عـراق ،هنگـاميکـه
یگانهاي ما به مواضع دشمن در ارتفاع زالوآب حمله کردند ،در آنجا با عناصر دشـمن
مواجه نشدند  .فقط حدود  20نفر از افراد عراقي در آنجا باقي مانده بودنـد کـه اسـیر
شدند  .اطالعاتيکه از آنان به دست نیروهاي مـا رسـید ،طـرح حملـه نیروهـاي عـراق
مشخص گردید .با کسب این اطالع ما سـریع ًا طـرح مقابلـه بـا حملـه عـراق را تهیـه و
دستور را صادر کردیم .نقاط مناسبي جهت دفع حمله اشغال و جنگ افزارها را مسـتقر
کردیم .لذا به محض این که بعد از روشن شدن هوا حمله نیروهاي عراق شروع شـد ،بـا
آتش سنگین جنگ افزارهاي تیر مستقیم نیروهاي ما مواجه شدند و تلفات سنگیني بـه
آنان وارد شد  .حدود  100نفر به اسارت رزمندگان ما درآمدند .در محور پیشروي دیگر
که به طرف مهران بود واحد هاي زرهي و مکانیزه دشمن در زیر آتش سـالح ضـدتانک
ما قرار گرفتند و تعدادي از خودروهاي زرهي دشمن منهدم گردید.
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نتیجه نهایي آنکه نبرد در حدود ساعت  1000با شکست نیروهاي حملهور عراق
پایان یافت و باقيمانده واحدهاي عراقي مجبور به عقبنشیني شدند  .اگر در آن روز ما
نیروي کـافي بـراي بسـتن راه عقـبنشـیني نیروهـاي عـراق در اختیـار مـيداشـتیم،
مي توانستیم چند هزار نفر از افراد عراقي را به اسارت بگیریم .وضعي به وجود آمـد کـه
به یک معجزه شبیه بود .ما با یک واحد  300یا  400نفري تقویتي موفق شدیم جلو 2
لشکر عراقي بایستیم و آنها را شکست بدهیم .تـا ظهـر آن روز همـه چیـز در منطقـه
مهران تمام شد ،جز ارتفاعات قلعهآویزان که در دست دشمن بود .زالوآب کامالً سـقوط
کرد و غنائم بسیاري به دست رزمندگان ما افتاد .حدود  100نفر از افراد دشـمن اسـیر
شدند .از جمله اسرا ،افسر فرمانده عراقي در ارتفاعات زالوآب بود که ترفیـع مقـام پیـدا
کرده بود .این افسر در حالي اسیر شد که به شدت زخميشده بود.
سرکار سرهنگ جمالي در پاسخ به سؤاليکه در باره نکات مثبت و منفي این نبرد
شده ،نظر دادند که از نکات منفي نبرد ضعف پدافند هوایي مـا و برتـري کامـل هـوایي
دشمن بود که ضربه رواني سختي به رزمندگان ما وارد ميکرد .نکته ضعیف دیگر عدم
کارایي واحدهاي زرهي ما در این نبرد بود .نکته دیگر عدم طرحریزي صحیح و اجـراي
دقیق در لشکر ثاراهلل بود و تیپ 4زرهي لشکر 21پیاده نیز که یک تیـپ تـازه تشـکیل
شده بود چندان عمل مهمي انجام نداد.
از نکات مثبت نبرد عملیات تیپ امام رضا( )و قسـمتي از تیـپ 84ارتـش در
ارتفاعات زالوآب بود .نکته مهم مثبت دیگر عکس العمـل یگـان هـاي لشـکر ثـاراهلل و
تیپ 4زرهي و یگان هاي دیگر در اشغال سریع مواضع پدافندي و دفع حمله چنـدین
تیپ زرهي و مکانیزه عراق در ارتفاعات قلعه آویـزان بـود .امـا از اثـرات بسـیار مهـم
عملیات والفجر 3در منطقه مهران ،تثبیت وضعیت نیروهاي ما در عملیـات والفجـر2
در منطقه حاج عمران بود .زیرا جبهه جدیدي باز شد و ارتش عراق نتوانست نیـروي
زیادي به منطقه حاج عمران اعزام کند.
از اقدامات جالب توجه دشمن یکي عملیات کمین در ارتفاعات قلعـهآویـزان و بـه
دام انداختن نیروهاي ما و دیگري مقاومت سرسختانه ده روزه یک واحد محاصره شـده
دشمن در ارتفاعات زالوآب بود.

برادر بسیجي مهدي محمدپور؛ جمعي تیپ امامرضا()
در عملیات والفجر 3من جزء واحـد تخریـب بـودم و مسـئولیت اداره یـک گـروه
تخریب را بر عهده داشتم .شب قبل از عملیات مـا بـه منطقـه جلـو رفتـیم و حـدود 3
کیلومتري مواضع دشمن مستقر شدیم ،تا غروب روز بعد آنجا ماندیم .مأموریت مـا در
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این عملیات عبور از بین دو پاسگاه دشمن و ایجـاد معبـر بـود .پاسـگاه سـمت راسـت
شمال -پاسگاه دراجي بود که ایجاد معبر در آن به عهده مـا بـود .مـا بعـد از عبـور ازرودخانه کنجانچم ابتدا در میدان مین دشمن معبر باز کردیم .در انجام این مأموریـت
به علت انفجار مین ،یکي از رزمندگان ما یک پاي خـود را از دسـت داد .ولـي دشـمن
متوجه حرکت یگان تخریب ما نشد .جمع عده ما حدود  30نفر بود که به طرف پاسگاه
دراجي پیشروي ميکرد .ما به حدود  10متـري پاسـگاه دراجـي رسـیدیم کـه مـن از
فرمانده دسته تخریب پرسیدم آیا منطقه مأموریت ما همین جا است؟ گفـت نـه .آنجـا
پایگاه دیگري است .در همین موقع دشمن متوجه ما شد و به طرف ما تیراندازي کـرد.
اما در این موقع ما در باالي سر دشمن بودیم و تیراندازي آنها بر ما اثري نداشـت .در
این موقع عـده اي فـداکاري مـيکردنـد ولـي عـده اي دیگـر نیـز وحشـتزده بودنـد و
نمي توانستند پیشروي کنند .من به یک سنگر عراقـي نزدیـک شـدم افـراد آن خـواب
بودند .نارنجکي به داخل سنگر آنها انداختم و در مدت  10دقیقـه آن پایگـاه دشـمن
سقوط کرد و ما به پیشروي ادامه دادیم  .به کمک دسته دوم رفتیم پایگاه دوم دشـمن
نیز سقوط کرد  .ما به پایگاه سوم دشمن رسیدیم که هنوز سقوط نکرده بـود و عـدهاي
از افراد پایگاه اول و دوم نیز به آن عقب نشیني کرده بودند .بدبن جهت در ایـن پایگـاه
حدود  120نفر از افراد دشمن بودند .در حاليکه عده ما جمعاً حدود  60نفر بود که به
آن پایگاه حمله کردیم ولي موفق نشدیم و حـدود  8نفـر در آنجـا شـهید دادیـم کـه
اجسادشان همانجا ماند  .ما آن پایگاه را رها کـردیم و بـه جلـو رفتـیم در ایـن موقـع
تعدادي از افراد ما خسته بودند .یک گروه  30نفري تشکیل شد که بـه طـرف پاسـگاه
زالوآب برود .من موافقت نکردم که با آن گروه بروم زیرا ما نه فرمانده واحـد داشـتیم و
نه متصدي بي سیم ،آن عده حدود  3کیلومتر جلوتر رفتند و برگشتند و گفتند حق بـا
من بود .یک برادر پاسدار که در همان عملیات شهید شد ،فرماندهي را به عهده گرفـت
و یک نفر هم مسئول بي سیم شد و ما حرکـت کـردیم و بـه نزدیکـي پاسـگاه زالـوآب
رسیدیم .در هنگام حرکت متوجه شدیم  4نفر به سمت ما ميآیند من پیشنهاد کـردم
توقف کنیم و  2نفر جلو بروند و آنها را شناسایي کنند ،اما کسي گوش به حـرف مـن
نداد و به حرکت ادامه دادند .ناگهان آن  4نفر عراقي آتش به روي ما گشودند ،یک نفـر
شهید و یک نفر را زخمي کردند  .ما هم به روي آنها آتش گشودیم ،یکـي از آنهـا را
کشتیم  2نفر هم فرار کردند و یک نفر اسیر شد .ما از آن اسـیر خواسـتیم راه پاسـگاه
زالوآب را به ما نشان بدهد ،اول خودداري کـرد ،بعـد اطالعـات بـه مـا داد .در اطـراف
پاسگاه زالوآب میدان مین و شبکه سیم خاردار وسیعي بود و ما افـراد تخریـب فقـط 3
نفر بودیم و نميتوانستیم همه آن ها را خنثي کنیم همان اسیر عراقي را جلو انـداختیم
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و با راهنمایي او از همان مسیري که افراد عراقي استفاده ميکردند ،به پاسگاه نزدیک و
با نیروهاي عراقي درگیر شدیم .بعد از  1ساعت درگیري از طرف تپه کلهقنـدي ،مـا در
زیر آتش دشمن قرار گرفتیم ،زیرا هنوز لشکر 1نصر آن تپه را تصرف نکرده بود .مـا در
داخل پاسگاه  3دستگاه تانک و یک قبضه آرپيجي به غنیمت گرفتیم .حدود ساعت 2
بعد از نیمه شب دوباره آتش دشمن به روي ما روانه شد کـه تـا نزدیکـي صـبح ادامـه
داشت و مهمات ما رو به اتمام بود .اما همان اسیر عراقي جاي مهمات عراقيها را به مـا
نشان داد و ما مهمات کافي به دست آوردیم .از طرف رده باال به ما اطالع دادند پاسگاه
زالوآب در محاصره دشمن است  .به ما دستور دادند هر طور که شده از آن خارج شویم
زیرا رساندن نیروي کمکي به ما هم مقدور نبود .کمکم هـوا روشـن شـد و مـا متوجـه
شدیم تا سنگرهاي دشمن فاصله زیادي نداریم ،اما تعـداد افـراد دشـمن در مقابـل مـا
حدود  11نفر بود و ما  13نفر بودیم .من به فرمانده گروه گفتم به آنها حمله کنیم ،او
گفت افراد ما خسته هستند ،اگر مي تواني خودت حملـه کـن .مـن ابتـدا خواسـتم بـه
تنهایي این کار را بکنم ،موفق نشدم بعد به چند نفـر گفـتم بـه روي سـنگر عراقـيهـا
تیراندازي کنند ،تا من با نارنجک به سنگر دشمن نزدیک شوم .من بـه سـنگر دشـمن
نزدیک شدم و نارنجکي به طرف آن پرتاپ کردم ،اما به منطقه مناسبي نرسید و تلفاتي
به دشمن وارد نکرد .افرد دشمن متقابالً به طرف مـن نارنجـک پرتـاب کردنـد .بعـد از
کمي مبارزه من به عقب برگشتم .بار دیگر تصمیم گرفتم با نارنجک به سـنگر دشـمن
حمله کنم .این بار موفق شدم  .افراد دشمن با دادن چند کشته تسلیم شـدند کـه 10
نفر بودند و ما هم  3نفر شهید و  1نفر مجروح دادیم .عراقـيهـا از نقـاط دیگـر بـه مـا
حمله کردند و ما مجبور به عقبنشیني شدیم ،در حاليکـه در ایـن نبـرد چنـد نفـر از
مجاهدین عراقي نیز به همراه ما بودند که یکي از آنها مجروح شد .برابر اظهارات ایـن
برادر پاسدار حدود 40نفر از مجاهدین عراقي در تیپ امامرضا( )بودند کـه  4نفـر از
آنان همراه گروه تخریب بودند.
برادر بسیجي محمد سلماني از بسیج بشرویه

ما ابتدا در پایگاهي در  110کیلومتري مهران آموزش نظامي و عقیدتي ميدیدیم.
روزي ما را به منطقه مهران بردند و جزو لشکر 1نصر قرار دادند .در آنجا مأموریتي که
به یگان ما واگذار شد اسـتقرار در تپـه 490بـود کـه بایـد بـه حالـت پیـاده بـه آنجـا
مي رفتیم .شبي به سمت آن تپه حرکت کردیم وقتيکه بـه نزدیکـي آن تپـه رسـیدیم
تیراندازي دشمن شروع شد .یکي از فرماندهان گفت عملیات اصـلي فـردا شـب اسـت.
زیرا هنوز تعدادي از واحدها براي عملیات آماده نشده اند .شب جمعه بود مراسم دعـا و
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نیایش انجام شد .ما تا شب بعد آنجا ماندیم و شب حمله فرا رسید .فرمانـده تیـپ بـه
منطقه آمد و براي ما صحبت کرد و چگـونگي طـرح را شـرح داد .سـاعت حرکـت فـرا
رسید ما با دشمن فاصله داشتیم .در هنگام راهپیمـایي یـک خمپـاره دشـمن در میـان
واحد ما منفجر شد و بر اثر آن  3نفر شهید و  12نفر مجروح شدند .بـه حرکـت ادامـه
دادیم تا به حـدود  4کیلـومتري منطقـه دشـمن رسـیدیم ،در آنجـا مـدتي توقـف و
استراحت کردیم ،بعد از رودخانه کنجانچم گذشتیم به نهر نمهکالن رسـیدیم ،آب آن
شور بود ،در کنار آن توقف کردیم .دستور دادند نماز بخوانیم ،سـاعت  1130شـب بـه
حالت نشسته نماز خواندیم .در همان موقع برادران مسئول تخریـب مشـغول بـازکردن
معبر در مواضع دشمن بودند .بعد از باز شدن معبر دوباره دستور حرکـت داده شـد بـه
جلو رفتیم و به دشمن نزدیک شدیم .حدود ساعت  1200از موانع گذشـتیم و آرایـش
حمله گرفتیم و جمله رمز شروع عملیات در بيسیم ابالغ شـد .بـه  10متـري دشـمن
رسیدیم و همه با هم تکبیر گویان حمله کردیم .از تکبیر ما دشمن وحشت زده شـد و
شروع به تیراندازي کرد ولي مقاومت دشـمن بـیش از  20دقیقـه طـول نکشـید و مـا
مواضع دشمن را اشغال کردیم و در همانجا موضع پدافندي گرفتیم ،زیرا واحد ما خط
شکن بود  .بعد از شکسته شدن خط مقاومت اول دشمن ،واحد دیگري بایسـتي عبـور
ميکرد ،باالخره حمله کشف شد و دشمن گلولههاي روشـن کننـده در فضـاي منطقـه
پرتاب کرد و منطقه را روشن کرد .یگانهاي تیـپ امـامرضـا( )و امـام کـاظم( )و
سایر یگانها وارد عمل شدند .حدود ساعت  4صبح بار دیگر به افـراد یگـان مـا کـه در
حال استراحت بودند ،آمادهباش داده شد  .بعد از روشن شدن هوا به یگـان مـا دسـتور
داده شد تپه  343را اشغال کنیم ،ولي وقتي که خواستیم به آن تپه برویم آتش دشمن
از چهار جهت به سوي ما روانه شد- .توضیح اینکه به نظر ميرسد این یگـان بایـد بـه
سمت عقب تغییر موضع ميداد -ما نتوانستیم عقب برویم .به کانال اول برگشتیم .یکي
از برادران عملیات و اطالعات به نام احمد کابلي که بعداً شهید شد ،گفت ،هر طور کـه
شده باید به عقب برگردیم زیـرا دشـمن از راه زمـین و هـوا بـه آن منطقـه نیـرو وارد
مي کرد .ما باالخره در زیر آتش شدید دشمن به طرف رودخانه برگشتیم و در تپـه313
مستقر شدیم .شب بعد ،واحد دیگر ما دوباره پیشروي کرد و دشمن را از آن منطقه بـه
عقب راند.
گروهباندوم وظیفه نورالدین ساواالنیان جمعي گردان 266لشكر  12پیاده

براي اجراي عملیات یکي از گروههاي ما بـا یگـان بسـیج ادغـام شـد و در حملـه
شرکت کرد و  2گروهان دیگر در عقب ماند تا خط مقاومت اول دشمن شکسـته شـود.
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بدین جهت در شب حمله ،ما در ارتفاعات ملکشاهي ماندیم و صبح روز بعد کـه خـط
دشمن شکسته شده بود ،از طریق مهران به طرف فیروزآباد رفتیم .صحنه نبـرد بسـیار
فعال بود ،آتش نیروهاي خودي و دشمن فضاي منطقـه را پـر کـرده بـود و بسـیجیان
فداکار ما تالش غیرقابل تصوري ميکردند .واحد حملهور ما از فیروزآبـاد بـه فـرخآبـاد
تغییر محل داد  .به نظر ميرسید هماهنگي کامل بین فرماندهان وجود نداشت.
در فرخآباد در پشت خاکریزهایي که به وسیله جهـاد سـازندگي ایجـاد شـده بـود
مستقر شدیم .در این موقع هنوز تپههـاي قلعـه آویـزان در جنـوب مهـران بـه تصـرف
نیروهاي ما در نیامده بود .پدافند هوایي ما بسـیار ضـعیف بـود و هواپیماهـاي دشـمن
واحدهاي ما را به شدت بمباران ميکردند .آتش زمیني دشمن نیز سنگین بود و موضع
یگان ما را تشخیص داده و به روي آن آتش خود را روانه کرده بـود ،ولـي نیروهـاي مـا
مقاومت ميکردند .باالخره پاتکهاي دشمن شـروع شـد ،یـکبـار تـا نزدیکـي مواضـع
گروهان یکم گردان ما جلو آمدند و رزم نزدیک شروع شد ،ولـي بـا مقاومـت افـراد مـا،
دشمن مجبور به عقب نشـیني گردیـد .بـه هـر حـال دشـمن مشـکالت سـختي بـراي
واحدهاي ما ایجاد کرده بود .چند بار واحدهاي ما را به عقـب رانـد ،ولـي نیروهـاي مـا
توانستند دشمن را مجدداً وادار به عقبنشیني کنند.
گروهباندوم عباس نوري جمعي گردان 406لشكر 12پیاده

در مرحله اول عملیات والفجر 3واحد گـردان مـا در مأموریـت احتیـاط بـود .بـدین
جهت بعد از اینکه واحدهاي بسیج پیشروي کردند و هدفهایي را گرفتند ،بـه واحـد مـا
دستور داده شد به آنجا برویم و پدافند کنیم .اما بعد از استقرار ما در مواضع جلـو ،فشـار
دشمن از طرفین شدید شـد و مـا مجبـور بـه عقـبنشـیني شـدیم .در مرحلـه دوم کـه
پاتکهاي نیرويهاي عراق شروع شد واحد ما به جلو اعزام شد تا پاتک دشـمن را خنثـي
سازد .ما براي این منظور در منطقه بین خسروآباد و مهـران در داخـل نخلسـتان مسـتقر
شدیم .ولي باز از طرفین خود مورد تهدیـد شـدید دشـمن قـرار گـرفتیم و متأسـفانه در
مأموریت دوم هم مجبور به عقبنشیني شدیم مأموریت سوم ما بعـدازظهر آن روز شـروع
شد و ما در خاکریزي مستقر شدیم که در سمت راست شهر مهران بود .البته از واحد مـا
دو گروهان  60نفري در موضع بودند و از افراد بسیج نیز حـدود دو گروهـان  110نفـري
در خط مقدم بودند .ولي همین عده توانستند مدتي پاتکهاي دشمن را دفـع نماینـد .تـا
اینکه در یکي از پاتکهاي دشمن ،یگاني از سمت چپ گردان 803پیـاده عقـبنشـیني
کرد و آن جناح خالي ماند و نیروهاي دشمن از آن منطقه نفـوذ کردنـد و مـا را وادار بـه
عقبنشیني ساختند .این عقبنشینيها سبب تضعیف روحیه افراد شد و آن را دلیـل بـر
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ضعف فرماندهي ميدانستند .بعد از آنکه این عقبنشیني انجام شد ما یک خـط دفـاعي
به شکل «ال» تشکیل دادیم و دیگر دشمن نتوانست جلوتر بیاید.
گروهبانسوم وظیفه عادل جعفري نعیميپور جمعي گردان 266مكانیزه

در ادامه عملیات والفجر 3واحد ما به همراه تیپ عليابن ابيطالب( )مأموریـت
پدافند در ارتفاعات قلعه آویزان را داشت .در تاریخ  32/1/16نیروهاي دشمن یک پاتک
سنگین به مواضع دفاعي ما اجرا کردند و مي خواستند شهر مهران را از سـمت جنـوب
دور بزنند و جاده دهلران را در کنترل خود بگیرند و بعد جاده ایالم را ببندنـد و ارتفـاع
کلهقندي را که در تصرف نیروهاي ما بود بازپس بگیرند .زیرا در روز  11مـرداد بـه آن
ارتفاع پاتک نموده بودند ولي موفق نشده بودند .در این موقع افراد یگان هاي بسیج که
چند روز قبل در حالت پدافندي قرار داشتند ،از این وضع راضي نبودند و ميگفتند که
آنها فقط براي حمله آمدهاند ،البته روحیه رزمي آنها بسیار خوب بود.
حدود ساعت  0130صبح پاتک دشـمن شـروع شـد و مـا آمـاده مقابلـه بـودیم .در
حاليکه تانکهاي دشمن به طرف ما ميآمدند ،بالگردهاي دشمن نیـز بـر فـراز آنهـا در
پرواز بودند ،ولي توپخانه ما به روي آنها آتش نميکرد .تانکهاي دشمن به جاده مهـران
نزدیک ميشدند و هدفشان دور زدن مواضع ما بود .باالخره موضع ما به علت خالي شـدن
قسمت چپ –جنوب -مورد تهدید قرار گرفت .لذا حدود ساعت  4بعدازظهر به ما دسـتور
داده شد عقبنشیني کنیم .در سمت چپ یگانهاي بسیج پدافند ميکردند امـا نیروهـاي
دشمن به پیشروي ادامه ندادند .در صورتيکه این کار براي آنها خیلي آسان شده بـود و
ميتوانستند جاده را تحت کنترل خود در آورند .علت آن را نميدانم شـاید بـه علـت فـرا
رسیدن غروب یا به تصور اینکه نیروهاي ما دامي گسترده باشـند بـود .عصـر همـین روز
دوباره یک واحد بسیجي جلو آمد و مواضع پدافندي را اشغال کرد و یگانهاي ارتشي نیـز
مواضع خود را اشغال کردند و خط پدافندي محکم شد.
استواریكم غالمرضا سلیماني جمعي گروهاندوم گردان 111تانک

عملیات والفجر 3در ساعت  20روز هفتم مرداد مـاه شـروع شـد مـا همـان شـب
حرکت کردیم و صبح روز بعـد در پشـت خـاکریز اول دشـمن مسـتقر شـدیم .محـور
پیشروي ما در شمال مهران و شمال تپه کلهقندي بود .ابتدا واحدهاي پیـاده پیشـروي
کردند بعد واحد تانک جلو رفت و در قسمت شمالغربي آن محور پاسگاه دراجـي قـرار
داشت که قبل از ظهر آن روز به تصرف نیروهاي ایران درآمده بود .مـا مـدت  6روز در
آن منطقه پدافند ميکردیم .در روز  11مرداد نیروهـاي عراقـي پاتـک سـنگیني اجـرا
کردند و هدفشان بازپس گیري آن پاسگاه بود  .نیروهـاي مـا بـا مقاومـت شـدید خـود
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پاتک دشمن را دفع کردند و آن پاسگاه همچنـان در تصـرف نیروهـاي مـا بـاقي مانـد.
درباره استعداد یگان خودي سرکار استوار سلیماني گفته است که در این منطقـه یـک
تیپ از یگانهاي سپاه پاسداران و یک گردان پیاده از تیپ  84ارتش -گـردان  -802و
همچنین دو گروهان از گردان تانک تیپ 84پیاده وارد عمل شد.
استواردوم پرویز خاوري جمعي گروهانیكم گردان 111تانک

در تاریخ  14مرداد ماه و بعد از حملـه والفجـر 3مـا در مواضـع پدافنـدي حـوالي
فرخآباد مستقر بودیم و حدود 40نفر از افراد بسیجي نیز همراه یگان ما بـود .در همـان
شب افراد بسیجي که  8روز بود در موضع دفاعي بودند ،بـه علـت احسـاس کسـالت از
حالت پدافندي آن منطقه را ترك کردند .ما وضعیت را بـه فرمانـدهان اطـالع دادیـم و
گفتیم که در این موضع دفاعي فقط چند دستگاه تانک باقي مانده است .افراد بسـیجي
حدود ساعت  8شب منطقـه را تـرك کردنـد و حـدود سـاعت 10شـب پاتـک مجـدد
عراقيها شروع شد .در حاليکه ما فقط  4تانک داشتیم و هر تانکي  4نفر خدمه داشت
و ما با این عده منطقهاي به عرض  2کیلومتر را پوشانده بودیم .فرمانده گروهـان کـه از
جریان حمله عراقيها مطلع گردید ،براي روحیه دادن به ما گفـت بلـدوزرهاي دشـمن
هستند که مشغول تهیه مواضع ميباشند .به هر حال مـا  13نفـر بـا  4دسـتگاه تانـک
پدافند آن موضع را بر عهده گرفتیم .حدود ساعت  0430صبح حمله نیروهـاي عراقـي
مشخص گردید ،ابتدا افراد پیاده در پناه تانکها به موضع ما نزدیک شدند .ما به طـرف
آنها تیراندازي کردیم آنها فرار کردند بعد یک عده دیگر جلو آمدنـد همـراه مـا یـک
سرباز عرب زبان بود به او گفتیم با زبان عربي به آنها بگوید تسلیم شوند .یـک نفـر از
آنان تفنگ خود را باال برد و خواست تسلیم شود و ما او را اسـیر کـردیم .در بـازجویي
گفت از دیشب تانکهاي عراقي در غرب فرخآبـاد مسـتقر شـدهانـد و قصـد حملـه بـه
مواضع نیروهاي ایران را دارند او معلم بود و دوره احتیاط را ميگذراند.
حمله جدید نیروهاي عراقي شروع شد .پیش فرمانده گروهان رفتم ،دیدم او شخصـاً
با تیربار تانک به طرف دشمن تیراندازي ميکند و افراد پیاده دشمن بـه مواضـع نزدیـک
ميشوند .فرمانده گروهان وضعیت را به فرمانده گردان اطالع داد .فرمانده گـردان دسـتور
داد یک تغییر موضع حدود  100متري به عقب بکنیم تا نیروي کمکـي پیـاده برسـد .مـا
حدود  100متر عقبنشیني کردیم و نیروهاي عراقي موضع قبلي ما را اشـغال کردنـد .در
همین موقع سرهنگ شریفالنسب فرمانده تیپ 84پیاده به موضع ما آمد و ضمن تقـدیر
از افراد ما گفت ،فقط چند دقیقه دیگر به مقاومت ادامه دهید تا یگان پیاده برسد .حـدود
نیم ساعت بعد گردان 808پیاده به کمک ما آمد و ما دوباره پیشـروي کـردیم و نیروهـاي
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عراقي را از موضعي که از ما گرفته بودند عقب راندیم و خاکریز فرخآباد را دوبـاره تصـرف
کردیم .در این نبرد یک نفر سرباز به نام ناصحي و یک نفر ستوانیار به نام فرجي از یگان
ما شهید شدند و فرماندهي گروهان نیز از ناحیه کمر مجروح گردید.
برادر بسیجي شعبانعلي نورمحمدي از بسیج شاهرود

در شروع عملیات والفجر 3محوري که واحـد مـا در آن وارد عمـل شـد خـالي از
دشمن بود و ما بدون درگیري با دشـمن مواضـع تعیـین شـده را اشـغال کـردیم .امـا
بعدازظهر آن روز دشمن با پشتیباني آتشهاي سنگین زمیني و هوایي پاتک کرد  .این
عمل حدود  24ساعت ادامه یافت و تعدادي از برادران ما شهید شدند  .از جملـه آنـان
برادر طلبه محمد تهراني اعزامي از شاهرود بود .دیگري بـرادر احمـد رضـایي فرمانـده
همان گردان بود .جمع شهداي یگان ما حدود  8نفر و زخمـيهـا حـدود  21نفـر بـود.
ساعت  3بعدازظهر برادر علي خاني فرمانده گروهان دسـتور عقـبنشـیني داد .زیـرا در
حال محاصره شدن بودیم .امـا روز بعـد نیروهـاي مـا بـه حملـه ادامـه دادنـد و تمـام
هدفهاي خود از جمله تپه کلهقندي را تصرف کردند.
گروهباندوم وظیفه حسینعلي شهریاري جمعي گردان 266لشكر12

حدود  26تیر ماه به گردان ما آمـادهبـاش داده شـد کـه درعملیـات والفجـر 3در
منطقه مهران شرکت کنیم .دو روز قبل از شروع عملیات یک گردان از لشکر ثـاراهلل بـا
واحد ما ادغام شد و یک گروهان بسیج با گروهان سوم گردان 133ادغام گردید .یگـان
ما حدود ساعت  0930صبح به طرف مهران حرکت کرد .قرار بود عملیات در  3محـور
انجام شود .محـور کلـه قنـدي ،محـور تپـه 390و محـور سـمت جنـوبي در ارتفاعـات
قلعه آویزان .محور پیشروي ما به طرف پاسگاه کلهقندي بود .از مهران با آرایـش  3تـیم
حرکت کردیم .گروهانهاي دیگر در پشتیباني بودند .از سمت شمال مهران به فرخآبـاد
رسیدیم و از شمال فرخآبـاد ،از رودخانـه کنجـانچـم گذشـتیم .بعـد از چنـد سـاعت
راهپیمایي به کانال بزرگي رسیدیم که پشت پاسگاه عراقي بود .راهنماي ما برادر مجید
مختاري بود .در این موقع در محورهاي دیگر نبرد شـروع شـده بـود ،امـا مـا هنـوز بـا
دشمن درگیر نشده بودیم .باالخره یک خودرو عراقي که به سـمت تپـه کلـهقنـدي در
حرکت بود ،مورد اصابت گلوله آرپي جي قرار گرفت و یک نفـر از سرنشـینان آن اسـیر
شد و نبرد ما هم آغاز گردید و افراد ما از کانال گذشتند و بـه سـمت اولـین هـدف در
خاك عراق که یک خاکریز در حدود  200متري خط مرز بود ،پیشروي آغـاز شـد .در
همین موضع برادر مجید مختاري شهید شد .امـا افـراد مـا خـاکریز دشـمن را تصـرف
کردند و به خاکریز دوم حمله کردنـد و آن را نیـز تصـرف نمودنـد  .پاسـگاه عراقـي را
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منهدم کردند .از افراد باقي مانده عراقي به جز چند جسد خبري نبود .البته طبق طـرح
قرار بود یک واحد از نیروهاي ما از سـمت دیگـر بـه آن منطقـه نزدیـک شـود و آن را
محاصره کند .اما آن واحد به موقع نتوانست به منطقه هدف برسد و دشمن فـرار کـرد.
بعد از عملیات به ما دستور داده شد به عقب برگردیم .زیرا مأموریت مـا انهـدام نیـروي
دشمن بود .بدین جهت به کانال عقبنشیني کردیم و از طریق کانال به خـاکریزي کـه
در امتداد پاسگاه دراجي ،فرخآباد فیروزآبـاد زده شـده بـود رفتـیم و در آنجـا مسـتقر
شدیم و آماده براي دفع پاتکهاي احتمالي دشمن گشتیم.
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بخش چهارم

عملیات والفجر 1در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر ،مهرماه سال 2631
عملیات والفجر 1در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر مهرماه سال 2631

مقدمه و کلیات

در مقدمه گفتارهاي قبل یادآور شدیم که از اوایل سال  1332و بعد از اجراي عملیـات
والفجر 1در شمال فکه ،در تدبیر کلي فرماندهي هـدایت جنـگ نیروهـاي مسـلح جمهـوري
اسالمي ایران تغییرات بنیادي ایجاد شد .به نحويکه صحنه فعال جنـگ از جنـوب و مقابـل
منطقه شرق بصره و عماره عراق به قسمت غرب و شمالغرب منتقل گردید و دامنه عملیات
آفندي نیز از حالت وسیع و گسترده خارج و به عملیات آفندي نیمه گسـترده محـدود شـد.
سومین تغییر بنیادي بر اساس تدبیر جدید ،آن بود که میدانهاي نبرد سیال و متغیر شدند
و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران اصرار به ادامه نبرد در یـک منطقـه ویـژه نکردنـد.
بلکه عمداً مناطق مختلفي را براي وارد کردن ضربات متناوب بر ارتش عراق انتخاب نمودنـد.
که عملیات والفجر 4نیز بر اساس همین تدبیر در یک جبهه کامالً جدید طرحریـزي و اجـرا
شد .زیرا همانگونه که شرح داده شد ،نبرد والفجر 3در منطقه مهران که تـا منطقـه مـرزي
پیرانشهر خط مرز بیش از  300کیلومتر فاصله داشت و عملیات والفجر 4در منطقهاي تقریباً
در حد فاصل بین دو نبرد قبلي و در غرب بانه و مریوان مقابل پنجوین عـراق طـرحریـزي و
اجرا گردید.
منطقه عملیات والفجر 4از نظر کلي شامل منطقه مرزي پیشـرفتگي دره شـیلر در
سرزمین ایران بود ،که ما در بررسي این مطالب عموماً بـه آن ،عملیـات شـیلر خـواهیم
گفت .این منطقه یک منطقه کوهسـتاني سرسـختي اسـت کـه مـي تـوان گفـت از نظـر
عملیات نظامي از جمله صعب العبورترین مناطق مرزي بـین ایـران و عـراق اسـت .ایـن
منطقه کوهستاني که شامل قسمتي از ارتفاعات بسیار گسترده زاگرس در غرب ایـران ،
شرق و شمال عراق و جنوب ترکیه مي باشد .محل سکونت اقوام کرد است که در قلمـرو
سه کشور یاد شده زندگي مي کنند.
عالوه بـر آنکـه بـه علـت کوهسـتاني و صـعبالعبـور بـودن منطقـه اجـراي هرگونـه
لشکرکشي در سطح وسیع براي کشورهاي این منطقه بسیار مشکل و آسیبپذیر مـيباشـد،
از لحاظ عشایر ساکن این کوهستان ها نیز اجراي عملیات نظامي با مشکالت تـأمین منطقـه
مواجه ميگردد .بدین جهت در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ،منـاطق مـرزي کردسـتان و
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آذربایجانغربي نسبت به سایر مناطق مرزي ایران و عراق عموماً چنـدان فعـال نبـود  .علـت
عدم فعال بودن این قسمت از صحنه از عملیات ،عالوهبر علل کلي شرایط منطقه یـک علـت
عیني در حال جریان نیز داشت .آن اقدام مسلحانه عشایر کرد این منطقه هم علیه حکومت
ایران و هم علیه حکومت عراق بود  .در زمان نگارش ایـن مطالـب در سـال  1333حتـي در
مناطق کردنشین ترکیه نیز اقدامات مسلحانه بر علیه حکومت مرکزي ترکیـه آغـاز گردیـده
بود بنابراین حکومت هر دو کشور ایران و عراق عالوه بر درگیري عمومي در جنگ تحمیلـي،
در مناطق کردنشین ،درگیري هاي داخلي نیز با عشایر کرد داشتند .برقراري امنیـت داخلـي
منطقه براي نیروهاي مسلح هر دو کشور مقدم بر لشکرکشي به خـاك یکـدیگر بـود .بـدین
جهت تا اوایل سال  1332که بیش از دو سال و نیم از طول جنگ تحمیلي سپري شده بود،
جنگ در مناطق مرزي ایران و عراق در مناطق کردنشین عمالً چندان فعال نبود .تالشهاي
نظامي نیروهاي هر دو طرف ،از حدود تهدید یا تصرف پاسگاههاي مرزي یا ارتفاعات مسـلط
مرزي تجاوز نميکرد .چنانکه تا قبل از آغاز عملیات والفجر 4در مهرماه  1332که بـیش از
 3سال از طول جنگ تحمیلي ميگذشت ،نیروهاي متجاوز عـراق فقـط در اوایـل جنـگ بـه
خط مرز نزدیک شدند و عالقه قابـل تـوجهي بـراي ورود بـه خـاك ایـران را نشـان ندادنـد.
نیروهاي ایران در این مدت  3سال فقط یک نبرد بسیار محدودي در خرداد ماه سـال 1330
در غرب مریوان انجام دادند که هدف آن تصرف یک تپه به نام قوچ سلطان بـود .یـک نبـرد
محدود دیگر نیز در ديماه  1330در همین منطقه و در غرب نوسود ایـران و شـرق حلبچـه
عراق به وسیله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران انجـام گرفـت کـه هـدف آن تصـرف
شهرك طویله عراق در کمتر از یک کیلومتري غرب خط مرز بود.
بنابراین صحنه عملیات غرب و شمالغرب کشور کـه منـاطق مـرزي کردنشـین را
شامل مي گردید ،تا سال  1332از نظر جنگ تحمیلي تقریباً آرام بود .ولي همان گونه که
در بررسي عملیات والفجر 2بیان گردید از خـرداد مـاه  1332تـالش آفنـدي نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمي ایران در این صحنه عملیات به کار گرفته شد  .بـر اسـاس ایـن
تدبیر دومین نبرد براي منطقه پیشرفتگي شیلر در شمال غربي مریـوان و شـمال شـرقي
پنجوین عراق طرح ریزي و در مهرماه سال  1332به مورد اجرا درآمد .که در این بخـش
چگونگي آن را بررسي مي کنیم.
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وضعیت کلي منطقه نبرد (زمین  -نیروهاي دشمن  -نیروهاي خودي)
وضعیت کلي زمین منطقه عملیات

منطقه عمومي عملیات والفجر 4پیشرفتگي شیلر در خاك ایران واقع در شمال مریـوان و
جنوب بانه بود .این پیشرفتگي که در تعیین حدود مرز ایران و عراق جزو قلمـرو کشـور عـراق
منظور شده است .در منطقه بین بانه و مریوان به عمق حـدود  10کیلـومتر و عـرض متوسـط
حدود  11کیلومتر به صورت پیکاني در قسمت قلمرو کشور ایران فرو رفته است .به نحـويکـه
ارتباط مستقیم نقاط مرزي ایران ،در این قسمت قطع شده و بـراي برقـراري ارتبـاط جـادهاي
بین مناطق شمالي و جنوبي این پیشرفتگي الزم است یک قوسي بیضي شکل به طـول قریـب
 80کیلومتر طي شود .مثالً مسافت جادهاي بین مریوان و بانه با عبور از داخل ایـن پیشـرفتگي
حدود  30کیلومتر است در حاليکه با دور زدن این قوس ،مسافت جاده بین دو شهر یـاد شـده
بیش از دو برابر یعني حدود  120کیلومتر گردیده است .البته باید یادآور شویم که این موضوع
مربوط به مسائل سیاسي در زمان تعیین خط مرز بین دو کشور ميباشـد .بـه هـر حـال خـط
مرزي است که تعیین شده و مورد موافقت حکومتهاي وقت دو طرف ایـران و عثمـاني در آن
زمان قرار گرفته است .بحث و بررسي آن خارج از محدوده مطالب ما ميباشد.
بررسي منطقه نشان ميدهد که پیشرفتگي شیلر از نظر شکل طبیعي زمین ادامه ارتفاعات
جنگلي اطراف مریوان به سمت شمال تا حوالي بانه ميباشد .رودخانه شیلر که از ارتفاعات
اطراف پیشرفتگي سرچشمه ميگیرد با ریزش آب سایر ارتفاعات مرزي در شمال و جنوب این
پیشرفتگي به تدریج تبدیل به رودخانه همه فصلي قابل مالحظهاي ميگردد .از شرق به غرب در
داخل عراق جاري ميشود .قسمتي از اراضي مزروعي کشور عراق را در استان سلیمانیه مشروب
ميسازد و به دریاچه سد دوکان در غرب قلعه دیزه منتهي ميگردد.
مناطق داخلي پیشرفتگي شیلر و همچنین تمام مناطق اطراف آن در قلمرو ایران و
عراق عموماً کوهستاني صعب العبور است که مناطق مسکوني مهم اطراف آن در داخل خاك
ایران ،شهر مریوان در جنوب و شهر بانه در شمال پیشرفتگي قرار گرفته و مسافت جادهاي
بین آنها قریب  120کیلومتر است .در قلمرو کشور عراق نیز فقط شهر پنجوین در گوشه
جنوبغربي این پیشرفتگي در فاصله کمتر از  1کیلومتري خط مرز قرار دارد .بنابراین از
لحاظ عملیات نظامي  3نقطه حیاتي این منطقه ،شهر مریوان و بانه در ایران و پنجوین در
عراق مي باشند .بقیه نقاط منطقه از لحاظ عملیات نظامي در مقیاس وسیع جنگ بین دو
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کشور حائز اهمیت ویژهاي نميباشند زیرا صدها قلل مرتفع کوهستاني در خاك ایران و
عراق وجود دارند .که تصرف آنها هیچگونه امتیاز ویژه نظامي در مقیاس وسیع ایجاد
نميکند .ضمن اینکه براي تصرف و

و تدارك هر یک از آن قلل بایستي خطرات و

سرمایهگذاريهاي نظامي قابل مالحظهاي را قبول کرد .به همین جهت حتي شهر بانه نیز
که به خط مستقیم بیش از  20کیلومتر با خط مرز فاصله دارد .به عنوان یک هدف مهم
استراتژیکي در این منطقه محسوب نميگردد ،بلکه فقط ميتواند نقش یک هدف رواني
سیاسي را داشته باشد .بنابراین در این منطقه نبرد فقط دو نقطه مهم استراتژیکي وجود
دارد .که شهر مریوان در ایران و شهر پنجوین در عراق است  .تصرف هر یک از آنها به
وسیله نیروهاي طرف مقابل ميتواند اثرات کلي اعم از تاکتیکي و استراتژیکي در جنگ بین
نیروهاي دو کشور ایجاد نماید .زیرا جادههاي مواصالتي مرزي ایران در این منطقه از شهر
مریوان عبور ميکند و در خاك عراق نیز شهر پنجوین در منتهيالیه جاده مرزي عراق از
پنجوین به سید صادق ميباشد ،که با تغییر سمتي به طرف غرب تا شهر سلیمانیه عراق
امتداد مي یابد و هرگونه ایجاد تهدید در حوالي پنجوین به طور مستقیم قسمت شرقي
استان سلیمانیه عراق را مورد تهدید قرار ميدهد.
به دالیلي که بیان شد در ابتداي جنگ تحمیلي عراق علیه ایران که برتري مطلق توان
رزمي با ارتش متجاوز عراق بود ،شهر مریوان ایران در این منطقه نبرد حسـاستـرین نقطـه
محسوب ميگردد .و تالش نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمي ایـران بـر آن بـود کـه مـانع
پیشروي نیروهاي متجاوز عراق به طرف آن شهر بشوند .الزم به یادآوري است که اصـوالً بـه
ع لت همین حساسیت این شهر بود که در زمان رژیم سـلطنتي ایـران یـک پادگـان نظـامي
تیپي در آن شهر ساخته شد و طبق طرح گسترش عمـومي نیروهـاي مسـلح ایـران تیـپ3
لشکر 28پیاده سنندج براي استقرار در آن پادگان تعیین گردید .تـا زمـان پیـروزي انقـالب
اسالمي ایران در بهمن ماه سال  1316هنوز تیپ پیاده مریوان سـازمان کامـل پیـدا نکـرده
بود .و فقط عناصري در پادگان مریوان مستقر شده بودند .ارتش عراق نیز متقابالً پادگاني در
پنجوین و حوالي آن ساخته و یگانهایي در آنها مستقر کرده بود.
بنابراین دو نقطه حیاتي این منطقه ،یعني مریوان ایران و پنجوین عراق حتي در زمـان
صلح سال ها قبل از جنگ تحمیلي نیز مورد توجه بودنـد .زیـرا مهـمتـرین محـور اصـلي در
لشکرکشي از غرب به شرق در ایـن منطقـه محـور سـلیمانیه سیدصـادق پنجـوین مریـوان
سنندج براي اشغال مرکز استان کردستان ایران و مهمترین محور وصولي از شـرق بـه غـرب
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براي تصرف شهر سلیمانیه مرکز استان سلیمانیه نیز همین محور از طرف سنندج بـه طـرف
سلیمانیه مي باشد و محورهاي وصولي دیگر معابر فرعي محسوب ميشوند .که هـدف نهـایي
آنها رسیدن به همین محور اصلي خواهد بود .ضمن اینکه به علت کوهستاني بودن منطقه
عبور از این ارتفاعات تا رسـیدن بـه جـاده هـاي مواصـالتي کـار بسـیار دشـواري اسـت اگـر
نتیجهگیري قطعي در عبور از آنها تا وصول به محورهاي اصلي امکانپذیر نباشـد ،از لحـاظ
کلي چنان غیر منطقي و مقرون بـه صـرفه نخواهـد بـود .مگـر ایـنکـه هـدفهـاي نظـامي
موردتوجه اصلي نباشد بلکه هدفهاي رواني و سیاسي مورد نظر قرار گرفته باشد.
به هر حال با توجه به خالصهاي که از وضعیت کلي زمین منطقه عملیات بیان گردیـد.
مناسبترین راه کار نظامي براي وارد کردن یک ضربت رواني سیاسي بـه حکومـت عـراق آن
بود ،که پیشرفتگي شیلر از قلمرو عراق قیچي شود و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران
با بریدن این پیشرفتگي ارتباط نزدیک زمیني بین مریوان و بانه را در طرفین آن پیشرفتگي
برقرار سازند و شهر پنجوین را که در حاشیه جنوبغربي این پیشـرفتگي قـرار دارد تصـرف
کنند .و آن را نقطه مبنایي براي پیشروي در محور مریوان پنجوین سیدصادق سلیمانیه قرار
دهند .فرماندهان نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران همـین منطقـه را هـدف عملیـات
والفجر 4قرار داده و براي وصـول بـه آن وارد نبردهـاي بسـیار سـخت و نسـبتاً طـوالني بـا
نیروهاي عراق شدند ،که جریان آن را در همین بخش بیان ميکنیم.
استعداد و گسترش نیروهاي دشمن.

قرارگاه عملیاتي نیروي زمیني ارتش در برآورد اطالعاتي شماره  1کـه در دهـم شـهریور مـاه
 1332به عمل آورده بود ،استعداد و گسترش نیروهاي دشمن را چنین برآورد کرده بود ،که عناصـر
لشکر 4پیاده کوهستان و تعدادي تیپ مستقل وابسته به ستاد کل و تیپهـاي گـارد مـرزي و تیـپ
پلیس در منطقه عمومي حوالي دره شیلر و مقابل غرب بانه و مریوان ایران گسترش پدافنـدي دارنـد
که حدوداً این لشکر با  14یگان در این منطقه به شرح ذیل گسترش پیدا کرده بودند:
 -1تیپ  424در ارتفاعات سورن
 -2تیپ  93پیاده در توتمان
 -3گردان کماندویي المهدي در جنوب پنجوین
 -4تیپ  29پیاده در شرق پنجوین
 -1تیپ  104در شمالشرقي پنجوین
 -3گردان  3مستقل در ارتفاعات خالوزه
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 -6گردان کماندویي لشکر  4در ارتفاعات خالوزه
 -8تیپ  421در براله و سربراله
 -9تیپ  428در گرمک
 -10گردان مستقل مقداد در گرمک
 -11تیپ  301در ارتفاع لري
 -12یک گردان از تیپ  1در ارتفاع لري
 -13تیپ  101در سورکوه
 -14تیپ  309از سورکوه تا ماووت.
عالوه بر این یگانها  ،حدود  4تیپ نیز به عنوان یگان تقـویتي دور بـراي ایـن منطقـه
عملیاتي در نظر گرفته شده بود که در دوکان ورانیه و قلعه دیـزه مسـتقر بودنـد .بنـابر ایـن
برآورد ،در صورتيکه از صحت کافي برخوردار بوده باشد ،حدود  18تیـپ از نیروهـاي عـراق
در منطقه عملیاتي شیلر و حوالي پنجوین گسترش داشتند .طبـق نقشـه ترسـیمي (کالـک)
برآورد یاد شده ،قسمت عمده یگانهاي دشمن در منطقه مقدم پدافندي در حوالي خـط مـرز
از جنوب غربي بانه تا غرب نوسود ایران مستقر شده بودند .بر اساس این گسترش مرکز اصلي
پدافندي نیروهاي عراق در این منطقه شهر پنجوین و حوالي آن بـود امـا در عـین حـال در
نقاط دیگر نیز یگان کافي به استعداد تیپ مستقر شده بود .در ضمن قرارگاه تاکتیکي سـپاه
یکم در اطراف شهرستان اربت و قرارگاه تاکتیکي لشکر 4در منطقه روستاي سرسـلیمان آقـا
(چوارته) بود .بنابراین در صورتي که این برآورد بـراي تهیـه طـرحهـاي عملیـاتي از دقـت و
صحت کافي برخوردار بوده باشد ،نیروهاي پدافندي عراق در منطقه عملیاتي شرق سلیمانیه
مقابل بانه و مریوان ایران داراي استعداد رزمي حدود  1لشکر بودند و حدود  1لشـکر دیگـر
نیز در تقویت دور اینواحدهاي عراقي قرار داشت .ضمن اینکه در سازمان ارتش عراق اصوالً
عالوه بر یگانهاي لشکرهاي استاندارد طبق ساختار ارتشهاي بالد غرب کـه  3تیـپ رزمـي
داشتند تعدادي یگان کماندو نیز سازماندهي شده بودند به عالوه تیپهاي ویژه گارد مرزي،
پلیس ،احتیاط ،مستقل پیاده و نیروي مخصوص و غیره نیز وجود داشتند که داراي سـازمان
ویژه بودند .بنابراین با توجه به برآورد گسترش  14تیپ عراقي در خـط مقـدم منطقـه نبـرد
شرق سلیمانیه ،ارتش از عراق توان رزمي بسیار قوي براي دفاع از ایـن منطقـه حسـاس دارا
بود .در حاليکه در بررسي استعداد و گسترش نیروهاي ایران مالحظه خواهیم کرد که عمـالً
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نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در این منطقه یگان قابل مالحظهاي براي پدافنـد در
مقابل تهاجم احتمالي ارتش عراق مستقر نکرده بود.
با توجه به برآورد اطالعاتي از نیروهـاي عـراق در شـرق سـلیمانیه ،قرارگـاه عملیـاتي
نیروي زمیني ارتش در شمالغرب یک بـرآورد وضـعیت عملیـاتي انجـام داده بـود .در ایـن
برآورد چنین نتیجهگیري شده بود ،که دشمن ميتواند حداقل بـا  4گـردان رزمـي (از انـواع
مختلف) در خط مقدم منطقه عملیاتي شیلر آفند یا پدافنـد کنـد  .همچنـین توانـایي آن را
دارد که با یگانهایي دیگر که در عمق منطقه گسـترش دارنـد (عناصـر  3تیـپ و  9گـردان
مستقل) عملیات منطقه شیلر را در مدت  3ساعت تقویت نماید.
در این برآورد وضعیت عملیاتي ،توانایي پشتیباني هوایي عـراق روزانـه  100الـي 110
سورتي پشتیباني هوایي و حدود  100پرواز بالگرد برآورد گردیـده بـود.و امکـان اسـتفاده از
عملیات دستبرد و کمین ضد انقالبیون داخلي به نفع نیروهاي عـراق نیـز مـورد توجـه قـرار
گرفته بود .آخرین نکته قابل توجه در این برآورد عملیاتي کلـي ارتـش عـراق در اسـتفاده از
امکانات موجود خود بود ،که به طور کلي ضعیف و حقیر شمرده شده بود.
نکته مهمي که در گسترش نیروهاي دشمن در منطقه شیلر وجود داشت آن بـود کـه
طبق کالک ترسیمي موجود در مدارك در دسترس خط عمومي پدافندي نیروهاي عـراق در
پیشرفتگي شیلر به نحوي بـود کـه در داخـل پیشـرفتگي ،تقریبـاً هـیچ عنصـر پدافنـدي از
نیروهاي عراق مستقر نشده بود و در غرب آن خط پدافندي نیروهاي عراق بر کرانـه جنـوبي
رودخانه شیلر متکي بوده و قسمت شمالي رودخانه تا خط مرز که به طور متوسـط حـدود 3
کیلومتر مسافت داشت ،خالي از نیروهاي عراقي بود و این وضعیت در جریان نبـرد عملیـات
والفجر 4اثرات تعیینکنندهاي داشت .تا آن حد که نیروهاي ایران کـه از شـمال و از اطـراف
بانه به داخل پیشرفتگي شیلر حمله کردند ،به علـت خـالي بـودن ایـن منطقـه از نیروهـاي
عراقي پیشروي قابل مالحظهاي کردند .در حاليکه ستونيکه از طرف مریوان حمله کـرد در
شرق پنجوین با مقاومت سرسختانه نیروهاي عراقي مواجه شد و موفقیت چنداني بـه دسـت
نیاورد .الزم به یادآوري است که به علت خالي بودن قسمت شمالي پیشـرفتگي شـیلر حتـي
قبل از شروع عملیات ،قسمتي از آن منطقه در کنتـرل نیروهـاي ایـران بـود .و طبـق نقشـه
ترسیمي (کالک) عملیاتي والفجـر 4خـط مقـدم گسـترش پدافنـدي نیروهـاي ایـران در آن
قسمت در داخل قلمرو عراق قـرار داشـت .در حـاليکـه در شـرق پنجـوین نیروهـاي عـراق
درقسمتي از ارتفاعات مرزي ایران -ارتفاعات قـوچسـلطان -کـه در حـدود دو سـال قبـل در
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نبردي از نیروهاي عراق بازپس گرفته شده بود و همچنین در ارتفاعات مارو ،خالوزه و هفـت
توانان بودند .در آخرین برآورد اطالعـاتي کـه قبـل از شـروع عملیـات والفجـر 4از وضـعیت
گسترش نیروهاي عراق در شرق سلیمانیه به عمل آمد چنین نتیجهگیري شد کـه بـا توجـه
به اطالعاتي که نیروهاي عراق از حمله احتمالي نیروهاي ایـران در غـرب مریـوان بـه دسـت
آورده بودند ،در گسترش یگانها تجدید نظر کلي نموده و  11تیپ پیاده و  2گردان کمانـدو
و  2گردان تانک را درمقابل پیشرفتگي شیلر و شرق و جنوب پنجوین مسـتقر کـرده بودنـد.
آخرین نکته اینکه در طرح عملیاتي والفجـر 4اسـتعداد رزمـي دشـمن  69گـردان مـانوري
منظور شده بود.
استعداد و گسترش نیروهاي خودي

شاید براي درك وضعیت کلي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران کـه در عملیـات
والفجر 4بیان شد ،همین نکته کافي باشد که با وجود ایـنکـه در شـهریور مـاه سـال 1332
وضعیت نیروهاي دشمن ،حتي شامل جزئیات محل استقرار گروهـان بـا احتمـال قریـب بـه
یقین برآورد گردیده بود  .در بـرآورد وضـعیت عملیـاتي فرمانـدهي شـمالغـرب در چهـارم
شهریور ماه آن اطالعات از دشمن مبناي بررسي راههاي کار عملیاتي قرار گرفته بود .ولي در
همان برآورد ،وضعیت عملیاتي هنوز استعداد قطعي یگانهاي خودي شرکتکننـده در ایـن
نبرد مشخص نشده بود .صریح ًا یادآوري شده بـود کـه بـه علـت مشـخص نبـودن وضـعیت
یگانهاي سپاه و تیپهاي واگذاري به قرارگاه حمزه سیدالشهداء وضعیت گسترش یگانهاي
خودي حذف گردیده است .ولي چنین به نظر مـيرسـد کـه در اوایـل مهـرمـاه یگـانهـاي
شرکتکننده خودي در این عملیات مشخص گردید .نکته حائز اهمیت این است کـه آنچـه
مسلم به نظر ميرسد ،مدتها قبل از شروع این عملیات نیروهـاي دشـمن در منطقـه مـورد
بحث استقرار کامل یافته و مواضع پدافندي مستحکم و توأم با موانع متعدد تهیـه و تحکـیم
کرده بودند .اما در مقابل آنها نیروهاي مسلح ایران عمالً یگـان قابـل مالحظـهاي نداشـتند.
فقط از عناصر لشکر 28پیاده یک تیپ در مریوان مسـتقر بـود و یگـاني نیـز در حـدود یـک
گردان تقویت شده در حوالي بانه گسترش داشت 2 .تیپ دیگر لشکر 28پیـاده در شـهرهاي
سنندج و سقز بودند ،که عمالً درگیر آرامسازي منطقـه و مبـارزه بـا ضـد انقالبیـون داخلـي
بودند .البته عناصري از سپاه پاسداران و نیروهاي بسیج مردمي نیـز در منطقـه مـورد بحـث
حضور داشتند .که مأموریت اصلي آنها مبارزه با ضـد انقالبیـون داخلـي بـود و حتـي تیـپ
مریوان نیز درگیر با ضد انقالبیون داخلي بود .بنابراین مـي تـوان گفـت قبـل از طـرحریـزي
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عملیات والفجر 4یگان قابل مالحظه اي از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران در مقابـل
 11تیپ گسترش یافته عراق در شرق سلیمانیه صفآرایي نکرده بود .قرارگاه عملیاتي حمزه
سیدالشهداء از  13مرداد ماه سال  1332در مریوان شروع به سازندگي کـرد .اوایـل شـهریور
ماه فقط مشخص شد که لشکر 28پیاده و یک تیپ از لشـکر 21پیـاده ،یـک گـروه رزمـي از
عناصر لشکر 88زرهي و لشکرهایي از عناصر سپاه پاسداران در نبرد والفجر 4شرکت خواهند
کرد.
افسرانيکه براي تشکیل قرارگاه عملیاتي حمزه سیدالشهداء اعزام شده بودند از افسران
ستاد اصلي نیروي زمیني و دانشکده فرماندهي و ستاد و یگانهاي دیگـر بودنـد کـه عمومـاً
تقارن چنداني با هم نداشتند .احتماالً اغلب آنها براي اولین بار بود که به منطقه کردسـتان
وارد ميشدند و چنین مشاغل حساس ستادي را بر عهده ميگرفتند.
به هر حال در اوایل مهرماه سال  1332یگانهاي شرکت کننده در نبرد والفجر 4مشـخص
گردید ،که طبق فرضیات پیشبیني شده در طرح عملیاتي براي اجراي عملیات مورد بحث جمعـاً
 43گردان رزمي از عناصر سپاه پاسدارن و  14گردان رزمي از عناصر ارتش براي این نبرد منظـور
شد .اما در عمل تعداد گردانهاي سپاه پاسداران خیلي کمتر و به شرح زیر بودند.
یگانهاي ارتشي منظور شده عبارت بودند از :تمام عناصر لشکر 28پیاده ،یـک تیـپ از
عناصر لشکر 21پیاده ،یک گروه رزمي مختلف به نام گروه رزمي سلمان از عناصـر لشـکر88
زرهي زاهدان و جمعاً  9گردان و دو آتشبار مجزا از یگانهاي توپخانه ارتش.
یگان هاي سپاه پاسداران شرکت کننده در این عملیات عبارت بودند از :لشـکر 14امـام
حسین( )با  3گردان ،لشکر 8نجف با  3گردان ،لشکر ثاراهلل با  3گردان ،لشکر 21کربال بـا
 3گردان ،تیپ 44قمر بني هاشم با  3گردان و یک گردان توپخانه از کالیبرهاي مختلف.
ضمناً از عناصر ارتشي ،واحـد هـوانیروز نیـز در پشـتیباني عمـومي عملیـات بـود و از
نیروهاي مردمي ،جهاد سازندگي نجفآباد ،چهـار محـال بختیـاري ،اصـفهان و سـمنان ایـن
عملیات را از لحاظ احداث استحکامات پشتیباني ميکردند.
با توجه به یگانهاي یاد شده در باال توان رزمي یگان هاي پیشبیني شده براي شـروع
عملیات والفجر 4تعداد  4قرارگاه تیپ  13گردان رزمـي ارتشـي  12-گـردان لشـکر 28و 3
گردان تیپ 2لشکر 21پیاده و یک گروه رزمي مستقل سلمان -و  26گردان رزمي از عناصـر
سپاه پاسداران بودند .یگان هاي توپخانه نیز جمعاً حـدود  13گـردان از کالیبرهـاي مختلـف
بودند .اما بر اساس مدارك در دسترس در جریان عملیات لشکرهاي محمد رسولاهلل (ص) و
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عليابن ابيطالب از عناصر سپاه پاسداران و تیپ  30گرگان و گردانهـایي از عناصـر نیـروي
زمیني ارتش وارد منطقه نبرد شدند .که در بررسي هـدایت عملیـات چگـونگي آنهـا بیـان
خواهد شد .بنابراین مدارك در صورتيکه اطالعات به دست آمـده از دشـمن از دقـت کـافي
برخوردار بوده باشد ،اصوالً در همان زمان تهیه طرح عملیات برتري کامل با نیروهاي دشمن
بود .زیرا حتي در همان فرضهاي پیشبیني شده در طرح عملیاتي نیـز تعـداد گـردانهـاي
مانوري دشمن  69گردان و تعداد گردانهاي مانوري خودي جمعـاً -سـپاهي و ارتشـي30 -
گردان منظور شد و در برآورد وضعیت کلي عملیاتي استعداد رزمي گردانهاي ارتشي حـدود
 %31محسوب گردید که طبعاً استعداد رزمي گردان هاي سـپاهي از لحـاظ عـددي کمتـر از
آنها بود .تنها عامل برتري نیروهاي خودي که به آن تکیه شده بود عامل روحیه و ایمـان و
اعتقادات مکتبي رزمندگان ما بود ،و از نظر هوایي نیز نیروي هوایي خودي فقط با مقـدورات
پوشش هوایي در نظر گرفته شده بود که در عمل این مقدورات در حد بسـیار نـاچیزي بـود.
باالخره در همان برآورد عملیاتي در بررسي توان رزمي نسبي ،برتري کامل استفاده از زمـین
نیز براي دشمن در نظر گرفته شده بود .در نتیجه دشمن از لحاظ عددي و فیزیکـي برتـري
کامل نسبت به نیروهاي خودي داشت و تنها برتري نیروهاي ایران ،عامل کیفي و رواني بود.
با تکیه بر همین برتري با اراده قاطع عملیـات والفجـر 4طـرحریـزي و اجـرا گردیـد .کـه در
مطالب بعدي چگونگي آن بیان ميشود و براي روشنتر شـدن تـوان رزمـي نسـبي ،جـدول
مقایسه زیر که به صورت تقریبي و برآوردي بر اساس مدارك موجود ميباشد ،ارائه ميگردد.
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جدول مقایسه تقریبي نیروهاي ایران و عراق در عملیات والفجر1
مشخصات یــگان

مالحظات

تعــداد
ایران

عراق

قرارگاه مشترك طرحریزي عملیات

1

-

قرارگاه حمزه سیدالشهداء.

قرارگاه مشترك هدایت عملیات

1

-

قرارگاههاي حمزه  1تا .1

قرارگاه سپاه سازماني ارتشي

-

1

سپاه  1عراق

قرارگاه لشکر (ارتشي)

1

1

لشکر 28پیاده ایران و لشکر 4پیاده عراق

قرارگاه لشکر سپاه پاسداران

4

-

لشکرهاي امامحسین( ،)کربال ،نجـف و

قرارگاه تیپ (ارتشي)

4

11

-

گردان مانوري (پیـاده و زرهـي و
مکانیزه) ارتشي

13

93

گردانهاي عراقي برآوردي است و شـامل
گردانهاي درگیر و تقویتي ميباشد.

گردان مانوري سپاه پاسداران

26

-

-

گردان توپخانه

13

نامشخص

-

جمع گردانهاي رزمي

43

69

-

ثاراهلل

توضیح اینکه لشکرهاي محمد رسولاهلل (ص) و عليابن ابيطالب سپاه پاسداران و لشـکر 30
گرگان در جریان نبرد به صورت نیروي تقویتي وارد منطقه نبرد شدند
توضیحات کلي:

 -1یگانهاي یاد شده خودي و دشمن براي شروع عملیات منظور گردیده بود و در جریـان
نبرد تغییراتي ایجاد شد.
 -2ارقام یادشده بر اساس بررسي اسناد و مدارك موجود به دست آمده و عموماً تقریبي است.
 -3یگانهاي عراقي که در حالت پدافندي بودنـد ،بـر اسـاس اصـل دفـاع در عمـق گسـترش
داشتند .بنابراین تمام آن یگانها در خط مقدم منطقه نبرد نبودند ،بلکـه طبـق برآوردهـا
فقط  29گردان در خط مقدم قرار داشتند .ضمناً منطقه گسترش یگانهاي عراقـي تقریبـاً
در تمام منطقه مرزي استان سلیمانیه از غـرب سردشـت تـا غـرب نوسـود ایـران بـود در
حاليکه یگانهاي حملهور ایران به صورت تمرکزي در شمال و جنوب پیشرفتگي شـیلر و
در جبههاي به عرض حدود  21کیلومتر حمله ميکردند .بنـابراین یگـانهـاي عراقـي کـه
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مستقیماً در مقابل حمله نیروهاي ایران قرار ميگرفتند ،عناصر  6تیپ بودند که در دهانـه
پیشرفتگي شیلر و حوالي پنجوین قرار داشتند .بدین لحاظ حداقل در آغاز عملیات برتـري
عددي نیروهاي حملهور ایران بر نیروهاي مدافع عراق حدود  2به  1به نفع نیروهاي ایران
بود .اما در جریان نبرد که نیروهاي تقویتي عراق وارد آن منطقه نبرد ميشد بـا توجـه بـه
وضعیت زمین منطقه عملیات برتري نسبتي از آن نیروهاي عراقي ميگردید.
مرحله طرحریزي و آمادگي عملیات والفجر1
از بررسي مدارك چنین نتیجهگیري ميشود ،که اندیشه اجراي یـک عملیـات آفنـدي
گسترده در منطقه غرب بانه و مریوان ایران و شـرق سـلیمانیه عـراق از اواسـط مـرداد مـاه
 1332در همان زمان که عملیات والفجر 2در منطقه پیرانشهر و والفجر 3در منطقـه مهـران
در حال اجرا بود ،در فرماندهان هدایتکننده جنگ ایجاد شد .بـه همـین جهـت فرمانـدهي
نیروي زمیني ارتش تصمیم گرفت ،یک قرارگاه عملیاتي نیمـه مسـتقل در صـحنه عملیـات
شمالغرب به منظور طرحریزي و هدایت آفندي در منطقه مرزي مریوان تشکیل دهد .بـراي
تشکیل این قرارگاه در تـاریخ  11مـرداد مـاه تعـداد  13نفـر افسـر ارشـد و  2نفـر کارمنـد
ستوان یار از پرسنل ستاد نیروي زمیني و قرارگاه هاي تابعه آن و دانشکده فرماندهي و سـتاد
به پیرانشهر اعزام نمود .و در اختیار فرماندهي عملیاتي شمالغرب قرار داد تا قرارگـاه فرعـي
مورد نظر را در مریوان تشکیل دهد .این افسران به اضافه تعدادي از افراد لشکر 28پیـاده در
 13مرداد ماه در مریوان مستقر شدند .از همان تـاریخ قرارگـاه مـورد نظـر را بـه نـام حمـزه
سیدالشهداء تشکیل و شروع به فعالیت کردند .از نظر سازمان ،مشاغل افسران قبـل از اعـزام
به منطقه به وسیله ستاد نیروي زمیني تعیین شده بود .بنـابراین وظیفـه سـازماني افسـران
اعزامي مشخص بود ،لذا به محض آماده شدن محل قرارگاه فعالیت آنان شروع گردید .بـدین
ترتیب اولین قدم براي طرحریزي عملیات آفندي در غرب مریوان و بانه برداشته شد.
در بررسي عملیات والفجر 3مالحظه گردید که در مقدمات طرحریـزي بـراي عملیـات
آفندي در صحنه میاني جنگ ابتدا اهداف کلي آن بود ،کـه حـداقل بـراي دو منطقـه نبـرد
شامل مهران و بیشگان -در شمالغربي سرپلذهاب -طرح آفندي تهیه شود و طـرح مربـوط
به عملیات در منطقه بیشگان والفجر 4نامگذاري گردد اما در عمل تهیـه و طـرح اجـراي دو
طرح همزمان در منطقه میاني مقدور نشد و قرارگاه عملیاتي نجف فقط توانست بـراي نبـرد
در منطقه مهران که عملیات آن به نام والفجر 3نامگذاري شده بـود آمـاده گـردد .در نتیجـه
طرح عملیاتي والفجر 4در منطقه بیشگان کرمانشاه اصوالً به کنار گذاشـته شـد و فرمانـدهي
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نیروي زمیني ارتش در تاریخ  13مردا ماه  1332آن طرح را منتفي اعالم کرد .بنابراین طبعاً
عملیاتي که بعد از نبرد والفجر 3در منطقه مهـران در هـر نقطـه از صـحنه عملیـات جنـگ
تحمیلي اجرا مي گردید به ترتیب توالي نامگذاري ،والفجر 4نامگذاري ميشد .این عملیات به
منطقه بانه و مریوان تعلق گرفت.
بعد از استقرار کامل قرارگاه حمزه سید الشـهداء در مریـوان ،اقـدامات سـتادي شـامل
شناسایي ها ،برآورد وضعیت مربوط به زمین و استعداد نیروهاي دشمن و امکانـات نیروهـاي
خودي شروع گردید .ولي در آنموقع هنوز مرحله تمرکز نیروهاي خودي که باید در زیر امـر
فرماندهي قرارگاه حمزه سیدالشهداء قرار ميگرفتند ،انجام نگرفتـه و احتمـاالً حتـي شـروع
نشده بود .گرچه درباره مرحله تمرکزات و آمادگي اسناد و مدارك کافي در دسترس ما قـرار
نگرفت چنین به نظر ميرسد که در زمان شروع فعالیـت قرارگـاه عملیـاتي یـاد شـده فقـط
عناصر تیپ پیاده مریوان و یگان هاي کوچکي که از عناصر سپاه پاسداران و بسیج مردمي در
آن منطقه گسترش داشتند .طبق اظهارات سرکار سرهنگ کروندي فرمانده تیپ 2لشـکر28
پیاده ،اولین یگاني که طبق طرح کلي عملیات والفجر 4در منطقه بانـه متمرکـز گردیـد ،آن
تیپ بود .بعداً تیپ 1پیاده لشکر 28نیز از سنندج به منطقه مریوان تغییر مکان داد و تیـپ2
لشکر 21پیاده و گروه رزمي سلمان از عناصـر لشـکر 88کـه در صـحنه عملیـات خوزسـتان
بودند ،به صحنه عملیات شمالغرب تغییر مکان یافتند و در منطقه مریوان زیر امر لشـکر28
پیاده قرار گرفتند .براي تقویت آتش توپخانه ،یگانهاي گروه 33توپخانه نیروي زمیني ارتش
نیز از منطقه پیرانشهر به منطقه مریوان منتقل گردید .بدین ترتیب تمرکز یگانهاي ارتشـي
پیش بیني شده براي عملیات والفجر 4تا اوایل دهه سوم مهرماه ادامه یافت .به منظور آگاهي
از چگونگي این تغییر مکانها یادآوري ميشود که طبق گزارشات نوبـهاي قرارگـاه عملیـاتي
شمالغرب ،این تغییر مکان ها تا یک روز قبل از شروع نبرد والفجـر 4ادامـه داشـت .عناصـر
بعضي از یگانها مانند گردان 203سـوار زرهـي ،گـردان 300و  399توپخانـه ،گـروه رزمـي
سلمان در دهه سوم مهرماه تغییر مکان خود را تکمیل کردند .بنابراین مرحله تغییر مکـان و
تمرکزات یگان هاي ارتشي حدود  2ماه طول کشید .طبق اظهارات بعضي از رزمندگان تغییر
مکان یگانهاي سپاه پاسداران نیز همین وضع را داشت .زیرا اغلب لشکرهاي سپاه پاسـداران
در شروع طرحریزي عملیات والفجر 4در منطقه مهران و پیرانشهر درگیـر بودنـد .و قسـمتي
نیز مانند تیپ قمربنيهاشم در خوزستان بود و یگانهاي سـپاه پاسـداران کـه در کردسـتان
گسترش داشتند نیز درگیر عملیات آرامسازي داخلي در تمام سطح منطقه بودند .آنچه کـه
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قطعي به نظر ميرسد ،در هنگام تهیه طرح عملیاتي والفجـر 4کـه در اوایـل مهرمـاه 1332
انجام گرفت ،فقط شرکت لشکرهاي امامحسین( ،)نجف ،کربال ،ثاراهلل و تیپ قمربنيهاشم
در عملیات مورد بحث قطعي شده بود ،ولي تمرکز کامل عناصر آن لشـکرها هنـوز مشـخص
نگردیده بود .به همین جهت در فرضـیات طـرح مـورد نظـر عنـوان گردیـده بـود .کـه ایـن
تمرکزات تا قبل از شروع عملیات انجام خواهد گرفت .به هر حال مرحله تمرکزات بـه پایـان
رسید و طرح عملیاتي نیز تهیه و منتشر شد که نکات اصلي آن به شرح زیر است:
طرح عملیاتي والفجر 1مهرماه  2631مریوان
قرارگاه عملیاتي حمزه سیدالشهداء
سازمان رزمي

حمزه 1شامل :لشکر 14امامحسین( )با  3گردان ،تیپ 2لشـکر  21پیـاده بـا  3گـردان،
گردان 313توپخانه  111میلیمتري ،یک گروهان مهندسي از لشکر  21و جهاد سـازندگي نجـف
آباد.
حمزه 2شامل :تیپ 3پیاده لشکر 28پیاده ،تیپ 44قمربنـيهاشـم بـا  3گـردان ،یـک
گروهان از گردان 813تانک از لشکر  ،28گردان 310توپخانه  101میلیمتري ،یـک گروهـان
مهندس از لشکر 28و جهاد سازندگي چهارمحال بختیاري.
حمزه 3شامل :لشکر 8نجف اشرف با  3گـردان ،تیـپ 2لشـکر 28پیـاده ،گـردان 393
توپخانه  101میلیمتري ،یک گروهان مهندسي از لشکر  ،28یک گروهان مهندسي رزمي از
سپاه و جهاد سازندگي اصفهان.
حمزه 4شامل :لشکر 28پیاده-منهاي تیپ 2و ،-3لشکر ثاراهلل با  3گردان ،گروه رزمـي
سلمان ،یک گروهان مهندسي از لشکر  28و یک گروهان مهندسـي رزمـي ازسـپاه و جهـاد
سازندگي حمزه.
حمزه 1شامل :لشکر 21کربال با  3گردان.
توپخانه صحرایي قرارگاه حمزه شامل 3 :گردان توپخانـه 130میلیمتـري ،سـه گـردان
توپخانه 101میلیمتري ،دو گـردان  111م م ،یـک گـردان توپخانـه 203میلیمتـري و یـک
گردان به اضافه یک آتشبار کاتیوشا از توپخانه ارتش و گـردان مخـتلط توپخانـه موسـيابـن
جعفر شامل آتشـبارهاي  122 ،101و 130میلیمتري،گـردان توپخانـه والیـت فقیـه شـامل
آتشبار 130 ،122و  112میلیمتري و گردان توپخانه 130میلیمتري روحاهلل سپاه.
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توپخانه پدافند هوایي شامل گردان  329توپخانه  23مم 2 ،آتشبار پدافند هـوایي از گـردان
321و  312توپخانه ،یک آتشبار پدافند هوایي  23مم از لشـکر ،21آتشـبار پدافنـد هـوایي سـوم
شعبان سپاه ( 23و  16مم) ،یک آتشبار موشکي هاگ و یک آتشبار اورلیکن از نهاجا.
عدههاي زیر امر قرارگاه حمزه شامل دو گروه هوانیروز ،یک گروهان مهندسـي ارتـش،
یک گروهان پل 3 ،گروهان مهندسي سپاهي و یک دسته جلویي مخابرات.
در ماده یک شرح وضعیت عمومي نیروهاي خودي چنین بیان شـده بـود ،کـه نیـروي
زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران به همراه سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي و نیروهـاي
مردمي در منطقه عملیاتي شمالغرب تک ميکنند .و در سایر مناطق صحنه جنگ تحمیلـي
پدافند مينمایند .نیروي هوایي جمهوري اسالمي ایران در حد امکـان یگـانهـاي زمینـي را
پشتیباني مي کند .نکته حائز اهمیت ویژه در بیان وضعیت مربـوط بـه فرضـیات بـود .فـرض
شده بود که با توجه به اینکه نیروهاي متجـاوز عـراق در مقابـل ایـن منطقـه عملیـاتي 69
گردان مانوري در اختیار دارند ،یگانهاي خودي نیز ميتوانند  43گـردان مـانوري از عناصـر
سپاه پاسداران و  14گردان مانوري ارتشي براي این نبرد متمرکز سازند.
در ماده 2طرح مورد بحث ،درباره مأموریتهاي کلي در این عملیات چنین بیـان شـده
بود .که عناصر قرارگاه حمزه سـیدالشـهداء در سـاعت (س) روز (ر) حملـه مـيکننـد .ابتـدا
ارتفاعات مرزي سپس ارتفاعات مسـلط داخـل خـاك عـراق را در حـوالي پنجـوین و دهانـه
پیشرفتگي شیلر تصرف و جاده پنجوین به سیدصادق را تحت کنترل خود قرار ميدهند.
در ماده 3طرح یاد شده ،تدبیر عملیاتي براي اجراي این مأموریـت چنـین بیـان شـده
بود ،که این عملیات در  3مرحله اجرا ميگردد.
در مرحله یکم حمله احاطهاي به وسیله قرارگاه حمزه 3از شمال شیلر و قرارگـاههـاي
حمزه 1و حمزه 2از غرب مریوان اجرا و ارتفاعـات دهانـه پیشـرفتگي شـیلر و جنـوبغربـي
پنجوین تصرف و تأمین ميگردد .دو قرارگاه دیگر ابتدا در احتیاط شـمال و جنـوب منطقـه
خواهند بود.
در مرحله دوم ،حمله به سمت غـرب ادامـه مـيیابـد  ،ارتفاعـات کـانيمانگـا و شـیخ
گزنشین در غرب پنجوین تصرف و تأمین ميگردد.
در مرحله سوم کلیه عناصر قرارگاه حمزه سیدالشهداء آماده مـيشـوند ،ضـمن تـأمین
مناطق تصرفي در سمت جنوب به پیشروي ادامه دهند و ارتفاعات مرزي سـورن را در شـرق
دشت سیدصادق و خرمال عراق راتصرف و در آن پدافنـد نماینـد .در ایـن طـرح بـر خـالف
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طرح هاي دیگر 2قرارگاه از  1قرارگاه به عنوان احتیـاط منظـور شـده بـود .در حـاليکـه در
نبردهاي دیگر معموالً احتیاطي منظور نميگردید.
امضا :فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء
سرهنگ ستاد غالمحسین امیربیگي -برادر علي رضاییان

در قسمت پشتیباني هوانیروز طرح عملیات والفجر 4،تعداد بالگردهاي پشتیباني از این
عملیات جمعاً  8فروند بالگرد رزمي کبـرا 11 ،فرونـد بـالگرد ترابـري  ،214تعـداد  2فرونـد
بالگرد شنوك و  2فروند بالگرد شناسایي  203منظـور گردیـده بـود .در پیوسـت پشـتیباني
لجستیکي طرح مورد بحـث ،میـزان سـهمیه روزانـه مهمـات قابـل پشـتیباني از روز شـروع
عملیات تا مدت 20روز براي هر قبضه در روز به شرح زیر تعیین گردیده بود.
 6تیر در روز
خمپارهانداز  30میلیمتري
 3تیر در روز
// 81
//
 21تیر در روز
// 82
//
 13تیر در روز
//
120
//
توپ هویترزه  101میلیمتري  24تیر در روز
 30 // 111تیر در روز
//
 8تیر در روز
//
203
//
توپ  130میلیمتري  6تیر در روز
موشکانداز  122میلیمتري کاتیوشا  120تیر
تفنگ  103میلیمتري ضدتانک  1تیر
الزم به یادآوري است که زیادي سهمیه موشک کاتیوشا به علت کمبود قبضههاي ایـن
جنگافزار بود .از نظر مهمات جنگافزارهاي دیگر محدودیتي نداشت.
درباره وضعیت گسترش نیروهاي دشـمن در منطقـه پنجـوین طبـق طـرح ترسـیمي
(کالک) چنین بـرآورد شـده بـود ،کـه مواضـع پدافنـدي نیروهـاي دشـمن از دهانـه غربـي
پیشرفتگي و شمال پنجوین شروع گردیده است .بنابراین در داخل پیشرفتگي شیلر و حتـي
در شمال رودخانه شیلر یگان بزرگ دشمن مستقر نشده بـود بـه نحـوي کـه مواضـع مقـدم
پدافندي دشـمن احتمـا ًال در حـوالي گرمـک ،کـوخالن ولیـاوه ،هرگینـه ،ارتفاعـات شـرقي
پنجوین و دهانه توتمان بود .که مشرف به خـط مـرز بـود و در گوشـه جنـوبشـرقي شـیلر
قسمتي از ارتفاعات مرزي ایران (مارو و خالوزه) در اشـغال نیروهـاي عراقـي بـود .و متقـابالً
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قسمتي از ارتفاعات مرزي در شمال رودخانه شیلر در کنترل نیروهاي ایران بود .بنـابراین در
مرحله طرحریزي ،هدفهایيکه براي مرحله یکم این نبرد انتخاب شد ،بر اساس خط تمـاس
بین نیروهاي ایران و عراق در دهانه پیشرفتگي و جنوب رودخانه شیلر انتخـاب شـد .تـدبیر
کلي در این طرح آن بود ،ابتدا ارتفاعـات مسـلط بـین رودخانـه شـیلر و رودخانـه قزلچـه و
همچنین ارتفاعات جنوبغربي پنجوین تصرف شود و دره شیلر و شـهر پنجـوین در کنتـرل
نیروهاي ایران قرار بگیرد .بعد در صورت ایجاب وضـعیت نبـرد ،ابتـدا بـه سـمت غـرب و در
مرحله سوم به سمت جنوب گسترش یابد .براي اجراي این تدبیر دو محور عمومي پیشـروي
در نظر گرفته شد .یک محور از جنوب پیشرفتگي شیلر و از غرب مریوان به طـرف پنچـوین
به کار گرفته شد .محور پیشروي دیگر در شمال پیشرفتگي شیلر بود ،که بـه عنـوان تـالش
فرعي انتخاب شد و هدف در آن تصرف ارتفاعات گرمک ،کنگرك و لري در شـمال رودخانـه
قزلچه و جنوب رودخانه شیلر بود .اشغال ایـن ارتفاعـات فقـط کنتـرل پیشـرفتگي شـیلر را
تسهیل مي نمود که اثرات رواني و سیاسي داشت ولي از لحاظ تاکتیکي و استراتژیکي هـدف
قابل مالحظـهاي در بـر نداشـت .زیـرا در آن منطقـه هـیچگونـه منطقـه مسـکوني و محـور
مواصالتي مهم وجود نداشت تا با تصرف آن یک امتیاز ویژه نظامي یا سیاسي براي نیروهـاي
ایران فراهم نماید .به همین جهت در طرح عملیاتي تهیه شده ،این منطقه در تقدم دوم و به
منظور تسهیل و پشتیباني پیشروي نیروهاي ایران در محور مریوان پنجوین مورد نظـر قـرار
گرفته بود  .در جریان عملیات نیز مشاهده شد که پدافند نیروهاي عراق در قسـمت شـمالي
چندان قوي نبود و نیروهاي حملهور ما به سادگي توانستند تا کرانه شمالي رودخانـه قزلچـه
پیشروي نمایند .در حالي که در قسمت جنوبي منطقه نبرد نیروهاي مـا بـا مشـکالت بسـیار
سختي مواجه شدند که در بررسي جریان نبرد بیان خواهد شد.
باالخره مرحله طرحریزي عملیات والفجر 4با مسایلي که مطرح گردیـد بـه پایـان رسـید و
طرح مورد نظر در اوایل مهرماه تهیه و منتشر شد و یگانهاي شرکتکننده در آن نبـرد در مـدت
قریب  2ماه از مناطق دیگر عملیاتي به منطقه بانه و مریوان تغییر مکان کردند و آماده بـراي ایـن
پیکار شدند .اما مسئله بسیار مهمي که در مرحله طرحریزي و آمادگي به وجـود آمـد ،پـي بـردن
عراق به وقوع این نبرد و انجام اقدامات بازدارنده و ممانعتي به وسـیله حمـالت هـوایي و تحریـک
عناصر ضد انقالب داخلي علیه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران بـود .کـه قسـمتي از ایـن
اقدامات دشمن در بررسي خـاطرت رزمنـدگان شـرکتکننـده در آن نبـرد بیـان شـده اسـت .و
شمهاي دیگر از این اقدام دشمن را با استفاده از مدارك در دسترس بیان ميکنیم.
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اقدامات بازدارنده نیروي هوایي عـراق از اوایـل شـهریور مـاه  1332در منطقـه بانـه و
مریوان شروع شد .اولین گزارش ثبت شده در مدارك مربوط به تجاوز هوایي عراق بـه شـهر
مریوان در  10شهریور ماه ميباشـد .بـر اثـر بمبـاران شـهر کـه بـه صـورت تکـراري انجـام
ميگرفت ،بیش از  110نفر از ساکنین غیرنظامي و همچنین یگا نهـاي نظـامي مسـتقر در
مریوان شهید و زخميشدند و خسارات قابل مالحظهاي به تأسیسات شهري وارد شـد .البتـه
هدف اصلي این بمباران هاي دشمن پادگان مریـوان بـود .در حمـالت هـوایي بعـدي  3نفـر
نظامي و  30نفر غیر نظامي شهید و  90نفر غیر نظامي و  20نفر نظامي بـه شـدت مجـروح
شدند و  30نفر غیر نظامي جراحت سطحي برداشتند 3 .دستگاه خودروي نظـامي در داخـل
پادگان منهدم گردید و به تأسیسات پادگان و شهر خسارات سنگیني وارد شـد .بـر اثـر ایـن
بمباران قسمت عمده ساکنین شهر قصد تخلیه آنرا نمودند.
همزمان با حمالت هوایي ،عناصر ضد انقالب داخلي نیز اقدامات خرابکـاري و نـاامني
را تشدید کردند  .از جمله مناطقي را که مورد تهدیـد جـدي قـرار دادنـد سـایت -ایسـتگاه
اطالعات هوایي -سلمان در منطقه کردستان بود.
نیروهاي عراق از  10شهریور ماه به بعد مواضع پدافنـدي خـود را مسـتحکم کردنـد و
براي تحت کنترل داشتن نقاط پدافندي مناسبتر تغییر موضع هایي به طرف خط مرز انجام
دادند ،حمالت هوایي عراق در روزهاي بعد تکرار شد  .نظر به اینکه نیروي هوایي ایران قادر
به برقراري پوشش هوایي و مقابله با هواپیماهاي دشمن نبود ،نیـروي هـوایي عـراق برتـري
کامل هوایي را به دست آورد و بيمحابا به بمباران منطقه بانه و مریـوان پرداخـت .ایـن امـر
موجب ناراحتي رزمندگان ما و ساکنین این مناطق گردید و از نیروي هوایي خودي خواسته
شد ،از ادامه آن حمالت جلوگیري نمایند .توپخانه عراق نیز از اواسط شهریور ماه شـروع بـه
آتش بر روي روستاها و مناطق مسکوني ایران در حوالي خط مرز کرد که بـر اثـر آن اهـالي
روستاها مجبور به ترك خانه و کاشانه خود شدند.
باالخره از روز  16شهریور ماه نیروي هوایي ایران تا حدودي پوشش هوایي منطقه بانه
و مریوان را برقرار کرد ،ولي موفق به قطع کامل حمالت هوایي دشمن نگردید .چنانکـه روز
بعد بار دیگر هواپیماهاي دشمن مریوان را بمباران کردند.
در  19شهریور ماه قرارگاه تاکتیکي لشکر 28پیاده از سنندج به مریـوان تغییـر مکـان
نموده و فعالیت طرحریزي براي عملیات والفجر 4را آغـاز نمـود .در  24شـهریور مـاه اولـین
هواپیماي عراق در منطقه عملیاتي مریوان سرنگون شـد و خلبـان آن بـه نـام امجـد خلیـل
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ابراهیم به اسارت درآمد .چنین به نظر ميرسـد ،بـه تـدریج کـه تمرکـز نیروهـاي ایـران در
منطقه مریوان بیشتر مي شد و احتمال حمله نیروهاي ایران به قطعیت نزدیکتر ميگردیـد،
نیروهاي عراق تالش مي کردند بـا تشـدید اقـدامات بازدارنـده هـوایي و زمینـي در تصـمیم
فرماندهان ایراني اخالل ایجاد کنند و مانع اجراي حمله آنان گردند .از جمله اقدامات ایذایي
و ممانعتي که انجام دادند یک عملیات نمایشي هليبرن در ارتفاعات مرزي سـورن در شـرق
شانهدري ،خوارو حدود  20کیلومتري جنوب پنجوین بود احتماالً قصد نیروهاي عراق از این
عملیات آن بود .که قسـمتي از نیروهـاي ایـران را بـه سـمت جنـوب بکشـانند و از منطقـه
پنجوین دور سازند .اما مرزداران آگاه و بیدار ایـران عملیـات نمایشـي و هلـيبـرن عراقـي را
خنثي کردند و  3نفر از افراد یگان حملهور را که حدود یک گروهـان بـرآورد مـيشـد اسـیر
نمودند .عملیات نمایشي و هليبرن دشمن در  23شهریورماه و در همان منطقه قبلـي تکـرار
شد و نتیجهاي به بار نیاورد .لذا دشمن از اول مهرماه شـروع بـه فعالیـتهـاي نفـوذي از راه
زمیني کرد و هدف تمام این تالشها در ارتفاعات سورن و به منظور ایجـاد تهدیـد از جنـاح
جنوبغربي براي منطقه مریوان بود  .همانگونه که یادآور شدیم ،این تالش دشمن تـوأم بـا
فعالیت ضد انقالبیون داخلي منطقه علیـه نیروهـاي مرکـزي ایـران بـود .در  31شـهریورماه
ضدانقالبیون در حوالي کانيسیف به یک ستون نظامي حمله کردند و از عناصـر گـردان189
پیاده یک افسر و یک درجهدار و  11سرباز را شهید و مجـروح و اسـیر نمودنـد .جنـازه یـک
سرباز شهید و همچنین یک افسر و دوسرباز زخمي پیدا شد .ولي بقیه به اسارت برده شدند.
بمباران ه وایي دشمن در مهرماه نیز به تناوب ادامه یافت و تلفات و خساراتي به افـراد
و تأسیسات نظامي و غیر نظامي وارد کرد .چنانکه در روز حمله -روز  13مهرماه -تعـداد 4
نفر شهید و  8نفر مجروح شدند .مقـداري جنـگافـزار و مهمـات از بـین رفـت و در روز 19
مهرماه نیز تعداد تلفات حمله هوایي  4نفر شهید 11 ،نفر مجروح و انهدام دو دستگاه خودرو
بود  .حمالت هوایي دشمن بعد از شروع نبرد در  26مهرماه نیز با شدتي خیلي بیشتر ادامـه
پیدا کرد .اما اینگونه تالشهاي مذبوحانه دشمن نتوانست هیچگونه خللي در اراده و تصمیم
قاطعانه فرماندهان ایران براي اجراي نبرد والفجر 4ایجاد کنـد  .رزمنـدگان مـا در مقابـل آن
تالش هاي دشمن براي نشان دادن عکسالعمل مناسبتر مصمم تـر شـدند و قاطعانـه بـراي
پیکار با دشمن آماده گشتند.
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جریان نبرد والفجر1
در بیان طرحریزي عملیات گفتیم که براي اجراي عملیـات والفجـر 4لشـکرهاي امـام
حسین( ،)نجف،کربال،ثاراهلل و تیپ قمر بني هاشم از یگانهاي سپاه پاسداران جمعاً با 26
گردان رزمي و لشکر  28پیاده ،تیپ  2لشکر  21پیاده و یک گروه رزمـي بـراي نبـرد مـورد
بحث اختصاص یافتند و جمعاً  13گردان توپخانه ارتشي و سپاهي براي پشتیباني آتش ایـن
نبرد منظور گردید.در مقابل نیروهاي خودي که آماده براي حمله مي شدند  11تیپ پیاده و
گارد مرزي و نیروي مخصوص عراقي (عناصر نیروهاي دشمن) در مواضع پدافندي مستحکم
مستقر بودند که با احتساب هر تیپ  3-گـردان رزمـي -حـدود  33گـردان و بـه اضـافه دو
گردان کماندو و دو گـردان تانـک جمعـاً  36گـردان رزمـي دشـمن در مقابـل  43گـردان
نیروهاي ایران دفاع ميکردند و با توجه بـه ایـن کـه همیشـه امتیـاز زمـین عملیـات از آن
نیروهاي مدافع است بنابراین از نظر عددي نیروهاي ایران بر نیروهاي عراق برتري نداشـتند
البته با فرض این که اطالعات از دشمن دقیق بوده باشد اما از نظـر روانـي و مکتبـي برتـري
کامل با نیروهاي ایران بود و فقط با اتکاء به همین عامل روانـي رزمنـدگان مـا ایـن نبـرد و
امثال آن را قبول مي کردند اما به هر حال واقعیتها اثرات خود را متناسب با شرایط زمـان و
مکان بروز ميدهند و در این نبرد نیز از دیدگاه نظامي واقعیت توان رزمي موجـود نیروهـاي
خودي و دشمن اثرات خود را نشان داد و با وجود این که در مراحل اول نبرد نیروهاي ایران
موفق شدند قسمتي از مواضع نیروهاي عراق را در حوالي خـط مـرزي تصـرف نماینـد ولـي
نتیجه بسیار کمتر از آن بود که در طرح عملیاتي منظور شده بود که در بررسي جریان نبرد
در حد مقدورات بعلل آن پي خواهیم برد.
تدبیر کلي فرماندهي قرارگاه حمزه سید الشهداء-قرارگاه فرماندهي عملیـات -آن بـود
که با یک حمله احاطهاي دو طرفه از شمال و جنوب به دهانه پیشرفتگي شیلر حمله کنـد و
ضمن تصرف ارتفاعات غربي و جنوبي این پیشرفتگي شـهر پنجـوین عـراق را کـه حـدود 1
کیلومتري غرب خط مرزي قرار دارد تحت کنتـرل خـود درآورد و بدینوسـیله جـاده اصـلي
ارتباطي سلیمانیه سید صادق پنجوین را که محور اصلي مواصالتي استان سلیمانیه بـه ایـن
منطقه مرزي است قطع و امکان پیشروي در محور پنجوین سید صادق را تسهیل نماید.
در هنگام طرحریزي خط تماس نیروهاي ایران و عراق در شمال و جنـوب پیشـرفتگي
شیلر به نحوي بود که در قسمت شمال تمـام خـط مـرز و حتـي منطقـه بـین خـط مـرز و
رودخانه شیلر در داخل خاك عراق تحت کنترل نسبي نیروهاي ایران بود و نیروهـاي عـراق
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یگان مهمي بجز پاسگاه هاي مرزي و عناصر سبک تامیني در سمت شـمال رودخانـه شـیلر
مستقر نکرده بودند .اما در قسمت جنوبي منطقه نبـرد از کرانـه جنـوبي رودخانـه شـیلر تـا
مناطق جنوبي شهر پنجوین منطقه اصلي پدافندي نیروهاي عراق بـود .در ایـن قسـمت نـه
تنها خط مرز بلکه حتي قسمتي از ارتفاعات مرزي ایران در شـمال غربـي دشـت میـر آبـاد،
شامل ارتفاعات هفت توانان ،خانم کهنه و خانم شیخان تحت کنترل و یا در تصرف نیروهاي
عراقي بود .بر مبناي برآورد گسترش نیروهـاي دشـمن ،فرمانـدهي قرارگـاه حمـزه تصـمیم
گرفت عمده قواي تحت فرماندهي خود را در قسمت جنوبي منطقه نبرد بکار برد .تـا ضـمن
عقب راندن نیروهاي دشمن از مناطق اشغالي در حوالي خط مرز ،حسـاس تـرین منطقـه را
که شهر پنجوین عراق بود ،تصرف و تامین نماید .بدین جهت دو سري اهداف تاکتیکي اولیه
در منطقه جنوب انتخاب کرد .که یک سري اهداف در ارتفاعات مرزي بین رودخانـه شـیلر و
رودخانه قزلچه در شمالشرقي پنجوین و سري دیگر اهداف در ارتفاعات مشـرف بـه مـرز در
جنوب غربي پنجوین بود-.به خالصه نقشه عملیـاتي مراجعـه شـود -و دو هـدف نیـز بـراي
نیروهاي تالش فرعي در بین رودخانه شیلر و قزلچه در شمال و شمالغرب پنجـوین انتخـاب
شد ،که این هدفها در ارتفاعات کنگرك و گرمک و ارتفاعات گیوي لري بودند.
به منظور تخصیص نیروي مناسب براي هر یک از محورهاي پیشروي ،فرماندهي قرارگـاه
حمزه سید الشهداء ،نیروهاي تحت امر خود را در  1قرارگاه جزء به نام حمزه یک تا  1سـازمان
داد  3قرارگاه جزء را براي تالش اصلي و  2قرراگاه دیگررا براي تـالش فرعـي در نظـر گرفـت.
الزم به یادآوري است که گرچه از نظر کلي این منطقه نبرد بعنوان یک منطقه محسـوب شـده
بـود ،ولـي قسـمت شـمالي و جنـوبي آن هیچگونـه ارتبـاط جـاده اي بـا یکـدیگر نداشـتند و
نزدیکترین فاصله بین دو قسمت یاد شده ،مسافت جاده اي بین بانه و مریوان بـود .کـه حـدود
 120کیلومتر طول داشت و با توجه به این که فاصله بانـه تـا خـط مـرز حـدود  20کیلـومترو
مریوان تا مرز نیز همین مسافت بود .بنابراین نیرویي که در جنوب بانه وارد عمـل مـي شـد بـا
نیروئي که از غرب مریوان حمله مي کرد بیش از  130کیلـومتر فاصـله جـاده اي داشـت .امـا
نیروهاي پیشروي کننده از دو محور شمالي و جنـوبي شـیلر از داخـل ایـن پیشـرفتگي فقـط
حدود  20کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتند  .در صورتیکه هر دو ستون پیشروي کننـده طبـق
طرح پیشروي مي نمودند و موفق ميشدند با یکدیگر در کنار رودخانـه قزلچـه الحـاق حاصـل
کنند .جاده اصلي ارتباطي بین نیروهاي دو محور از بانه تا مریوان به حدود  10کیلومتر تقلیـل
ميیافت .با توجه به این که از بانه تا خط مرزي همچنین از مریوان تا خـط مـرز جـاده آمـاده
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وجود داشت و اتصال این دو قسمت در داخل پیشرفتگي شیلر که حدود  20کیلومتر-به خـط
مستقیم -بود امکان پذیر ميگردید و در این نبرد همین موضوع یکي از هدفهاي مهـم در نظـر
گرفته شده بود.
تدبیر کلي اولیه فرماندهي قرارگاه حمزه سـید الشـهداء بـراي اجـراء آن بـود ،کـه در
قسمت جنوب با یگانهاي دو قرارگاه جزء ،حمله کند و دو هدف انتخـاب شـده در شـمال و
جنوب پنجوین را تصرف نماید .همزمان با آن در قسمت شمال عناصر حمز  3حملـه کنـد و
دو هدف دیگر را در شمال رودخانه قزلچه تصرف نماید .ضمناً عناصر دو قرارگاه جزء بعنـوان
احتیاط در منطقه جنوب و شمال باشند .اما در  21مهر ماه و دو روز قبل از آغـاز ایـن نبـرد
تدبیر آن فرماندهي تغییر کرد و طبق دستور جزء بـه جـزء شـماره یـک مأموریـت آفنـدي
قرارگاه حمزه یک منتفي گردیدو به آن یگان دستور داده شد در منطقـه محولـه در جنـوب
شرقي پنجوین فقط عملیات پوشش و فریب را انجام دهد .و تظاهر بـه تـک نمایـد و آمـاده
باشد .بنا به دستور تک را به منظور تأمین و تصرف هدفهاي تعیین شده اجـراء کنـد و بـه
قرارگاه حمزه 4که دراحتیاط قسمت جنوبي منطقه بود دستور داده شد ،آماده باشد .بنـا بـه
دستور مأموریت حمزه یک را انجام دهدگرچه پي بردن به چگـونگي تفکـر انسـانها در علـل
تصمیم گیري بسیار مشکل است و در این باره تغییر تصمیم فرمانـدهي قرارگـاه حمـزه نیـز
مدرکي که حاکي از علت آن باشد در دسترس قرار نگرفت .ولي تحلیل نظامي چنـین نشـان
مي دهد که بانزدیک شدن زمان اجراي این عملیات و به دست آوردن اطالعات دقیـق تـر از
توان رزمي دشمن احتماالً فرماندهي قرارگاه حمزه تصمیم گرفـت در مرحلـه اول عملیـات،
دامنه تالش را محدودتر سازد و ابتدا تالش خود را براي قطـع پیشـرفتگي شـیلر در شـمال
رودخانه قزلچه به کار برد و با پیشروي ستونهاي شمالي و جنوبي در منطقه بـین رودخانـه
شیلر و قزلچه و الحاق آن ها با یکدیگر ارتبـاط فیزیکـي بـین یگـانهـاي شـمالي و جنـوبي
پیشرفتگي شـیلر را برقـرار سـازد .و در مرحلـه دوم عملیـات بـا اطمینـان خـاطر بیشـتر و
هماهنگي نزدیکتر بین کلیه یگان هاي تحت فرماندهي به منطقه پنجوین حملـه کنـد .و تـا
وصول به هدف هاي مرحله اول در شرق پنجوین دفاع نماید.
بر مبناي تصمیم جدید که در  21مهر ماه اتخاذ شد ،فرماندهي قرارگـاه حمـزه آمـاده
شد با عناصرقرارگاه حمزه  3از سمت شمال شیلر به طرف جنـوب و بـا عناصـر حمـزه  2از
سمت جنوب شرقي به طرف غرب در پیشرفتگي شیلر حمله کنـد و منطقـه بـین رودخانـه
شیلر و قزلچه را تصرف و دو یگان حمله ور با یکدیگر الحاق حاصل نمایند .بنـابراین در ایـن
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مرحله عناصر قرارگاه حمزه 4در شرق پنجوین پدافند ميکرد و دو قرارگاه دیگر در احتیـاط
قرار ميگرفتند .جالب توجه آنکه ،در بررسي پیامهاي مبادله شده بـین قرارگـاههـا خـواهیم
دید که از عناصر هر یک از قرارگاههاي حمله ور نیز فقط یک گردان ارتشي و یـک گـردان
سپاهي در تالش اصلي بودند .به نحوي که فقط  4گردان فعال بودند و از  36گردان موجـود
در آن منطقه 33 ،گردان در مرحله اول نبرد غیر فعال بودند.
باالخره مرحله طرحریزي در  21مهر ماه  1332براي عملیات والفجر 4خاتمه یافـت و
زمان حمله نیز تعیین گردید .که ساعت  24روز  26یا آغاز  28مهر ماه بود.
زمان حمله فرا رسید .و در ساعت  24روز  26مهر ماه حمله نیروهاي مسلح جمهـوري
اسالمي ایران با اعالم جمله رمزي یا اهلل یا اهلل در شبکه هاي ارتباطي آغاز شـد .دو عنصـر از
 1عنصر قرارگاه حمزه سید الشداء( )در پیشرفتگي شیلر در داخل خاك عـراق وارد نبـرد
با نیروهاي عراق شدند .این نبرد به مدت یک ماه ادامه یافت ،که در مطالـب زیـر ،چگـونگي
تالش رزمندگان پرتوان ایران را در این نبرد طوالني و بسیار سخت بیان مي کنیم.
پیامهاي مبادله شده در دقایق اول نبرد چنین نشان مي دهد که در مرحله طرحریزي
و آمادگي نیروهاي ایران به مواضع مقدم نیروهاي عراق بسیار نزدیک شده بودند .زیرا
قرارگاه حمزه  3که از شمال به جنوب پیشروي مي کرد بالفاصله بعد از صدور فرمان حمله
اطالع داد ،که با عناصر تامیني دشمن درگیر شده است و  10دقیقه بعد اعالم کرد درگیري
جدي ایجاد گردیده است و  21دقیقه بعد از آغاز حمله همین یگان گزارشي داد که نیمي از
ارتفاعات گیوي کنگرك را تصرف کرده و به حوالي روستاي گرمک در  3کیلومتري جنوب
رودخانه شیلر رسیده است .با توجه به این گزارشات ،نیروهاي دشمن در شمال ارتفاعات
کنگرك مواضع قابل مالحظهاي نداشتهاند .کرانه جنوبي رودخانه شیلر نیز در کنترل عمومي
نیروهاي ایران بوده است .زیرا در قسمت غرب ارتفاع کنگرك نیزعناصر این قرارگاه به ارتفاع
گیوي لري رسیده و قسمتي از آن را اشغال کردند و منطقه الله حمره در جنوب رودخانه
شیلر در کنترل کامل نیروهاي ایران قرار گرفت .در ساعت  11دقیقه بعد از نیمه شب 28
مهر ماه ،حمزه  3گزارش داد .وضعیت خوبي دارد و به سمت هدفهاي خود در ارتفاعات
کنگرك و لري در حال پیشروي است .در محور جنوبي نیز که قرارگاه حمزه  2پیشروي
ميکرد در ساعت  11دقیقه بعد از نیمه شب اطالع داد به حوالي خط مرز رسیده ولي تا آن
هنگام با نیروهاي دشمن درگیري نداشته است.
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در ساعت  01:11بعد از نیمه شب حمزه 2اطالع داد ،گردان  118پیاده کـه از سـمت
جنوب غربي به طرف حوالي روستاي مسعود پیشروي ميکرد به مواضع دشمن نزدیک شده
است .گردان یا مهدي سپاه پاسداران به ارتفاع مارو رسیده است چنین به نظر ميرسد که تا
ساعت  2بعد از نیمه شب ،نیروهاي حمله ور ایران عناصر تامیني نیروهـاي دشـمن را عقـب
راندند و به مواضع اصلي پدافندي وي نزدیک شدند و از این ساعت به بعـد درگیـري جـدي
بین نیروهاي ایران و عراق شروع گردید .لذا پیشروي نیروهاي حمله ور ایران آهستهتـر شـد
به نحوي که تا ساعت  3:30یگانهاي هر دو قرارگاه حمله ور ،در حاشیه خارجي هدفهـاي
خود با نیروهاي دشمن مبارزه و باالخره موفق شدند مقاومت نیروهاي دشـمن را در حاشـیه
خارجي هدفها در هم بشکنند .نقاط مرتفـع و مسـلط منطقـه هـدفهـا را کـه نسـبت بـه
محورهاي پیشروي نیروهاي ایران تسلط داشتند از اشغال نیروهـاي دشـمن خـارج سـازنداز
ساعت  3:30تا ساعت  1:30نیروهاي حمله ور ایـران تـالش کردنـد نیروهـاي دشـمن را از
مواضع پدافندي آنها عقب برانند یا منهدم سازند .هدفهاي تعیین شده در ارتفاعات گیـوي
لري ،گیوي کنگرك ،مارو و خلوزه را تصرف نمایند .در این تالش نیروهاي حمله ور شـمال در
منطقه هدف خود پیشروي کرد و قسمتي از ارتفاعـات لـري و کنگـرك را تصـرف نمـود و بـه
حوالي گرمک در ارتفاعات کنگرك رسیدند.
ستون حمله ور جنوبي موفق شد به کوه مـارو در خـط مـرزي برسـد و ارتفـاع مـرزي
خالوزه ،واقع در قلمرو ایران را از اشغال دشمن آزاد سازد .همچنین از خـط مـرز نیـز عبـور
کرده و به طرف ارتفاعات مسعود و کلو در داخال خاك عراق پیشروي نماید.
نکته حائز اهمیتي که در بررسي پیامهاي مبادله شده مشخص ميگردد ،این است کـه
در تعیین هدفها ،منطقه نسبتاً وسیعي به طول حدود  8کیلومتر و عـرض متوسـط حـدود 1
کیلومتر یعني منطقهاي بوسعت حدود  40کیلومتر مربع بـراي هـر یـک از  3هـدف اصـلي
تعیین گردیده بود .گرچه به علت در دسترس نبودن طرحهاي عملیاتي قرارگـاه هـاي جـزء،
روش تقسیم منطقه هدف بین یگانهاي جزء براي ما مشخص نگردید .ولي آنچه کـه مسـلم
بنظر مي رسد اوالً یگان هاي معدودي از عناصر قرارگاه هاي حمله ور در خـط مقـدم حملـه
قرار داشتند .دوم این که هر یگاني که به قسمت هایي از منطقه هدف که مشرف بـه محـور
پیشروي بود ،نزدیک مي شد و تپهاي را تصرف ميکرد ،این موفقیت نسبي را موفقیت نهایي
یا حداقل قسمتي از موفقیت نهایي را تصور مي کرد .در حالیکه رسـیدن بـه خـط مقاومـت
دشمن در حاشیه منطقه هدف در حقیقت نقطه شروع اصلي نبرد بود .زیـرا مواضـع دشـمن

عملیات والفجر 4در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر مهرماه سال 243 / 1332

در تمام عرض و عمق منطقه هدف وجود داشت و نیروهاي حمله ور بایستي دهها تپـه را در
عرض و عمق منطقه هدف تصرف و از وجود دشمن پاکسازي مـي کردنـد و بـه حاشـیه دور
منطقه ميرسیدند ،تا آ ن منطقه ،در کنترل کامل قرار مـيگرفـت .ایـنگونـه اشـتباهات در
ارزیابي میزان پیشروي ،سبب حوادث ناخوشایندي براي نیروهاي ما گردیـد کـه در بررسـي
جریان نبرد مشخص خواهد شد .به عنوان نمونه یادآوري مي شود که قبل از ساعت  1صـبح
روز  28مهر مـاه ،سـتون شـمالي گـزارش داد کـه قسـمتي از ارتفاعـات کنگـرك تصـرف و
مأموریت اجرا شد .در حالیکه ارتفاع کنگرك در شمالي ترین منطقه هدف بود و تا وصول به
حاشیه جنوبي آن هدف عناصـر قرارگـاه حمـزه  3بایسـتي حـدود  1کیلـومتر در ارتفاعـات
صعب العبور توام با نبرد با دشمن پیشروي مي کردند .از نظر محاسبات نظامي پیشـروي در
این مسافت با این شرایط حداقل یکروز تالش الزم داشت .خالصـه کـه ایـن نحـوه گـزارش،
درباره ارتفاع کنگرك ارسال شد .و بیان گردید ،آن ارتفاع به تصرف نیروهاي ایـران درآمـده
که اگر صحت مي داشت بایستي عناصر حمله ور در آن ارتفاع بکرانه شمالي رودخانه قزلچـه
رسیده باشند در حالي که عمالً چنین نبود .اما به هر حال پیشروي ستون شمالي ساده تر و
سریعتر از ستون جنوبي بود .در حالیکـه فرمانـدهي حمـزه  3از سـرعت پیشـروي گـزارش
مي داد ،فرمانده حمزه  2گزارش ميداد که در ارتفاعات مرزي مارو با دشمن درگیر است.
با روشن شدن هوا و آغاز روز  28مهر ماه وضعیت مشخصتر شـد .گزارشـات از دقـت
بیشتري برخوردار گردید .در ساعت  6:30قرارگاه حمزه  3از قسمت شمال گـزارش داد کـه
به ارتفاعات لري و کنگرك مسلط شده ،ولي عناصر دشمن هنوز در حوالي روستاي گرمک و
ارتفاعات اطراف آن مقاومت مي کنند .الزم به یادآوري است که این قسمت منطقه هدف در
محور شمالي مهمترین قسمت بود .زیرا براي الحاق با ستون جنوبي بصـورت منطقـه الحـاق
اصلي بود و قرارگاه حمزه  2نیز مرتکب اشتباهي در گزارشـات مأموریـت شـد و اعـالم کـرد
تمام منطقه هدف خود را بجز حوالي روستاي مسعود تصرف کرده ،که در اینصورت بایـد بـه
ارتفاعات گرمک نزدیک مي شـد .در حالیکـه چنـین نبـود و عناصـر ایـن قرارگـاه هنـوز در
ارتفاعات مرزي مارو و کاني به ،با دشمن درگیر بودند و تا حاشیه شمالي هدف خود بـیش از
 4کیلومتر فاصله داشتند .چنانکه همین قرارگاه حمزه  2در ساعت  8:30اعالم کرد که یـک
واحد آن ،به جاده اسفالت کخالن رسیده است و با یک نگاه به نقشه نبرد مشخص ميگـردد
که جاده کخالن در حاشیه خارجي منطقه هدف به طرف نیروهـاي حملـه ور مـا بـود و در
صورت صحت این این گزارش ،یگانهاي این قرارگاه هنوز داخل منطقه هدف نشده بودنـد و
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عناصر همین قرارگاه در جنوب منطقه هدف هنوز در حـوالي روسـتاي مسـعود بودنـد .کـه
خارج از منطقه هدف بود .هدف از بیان این جزئیات آن است که مشخص گردد ،عـدم دقـت
در تنظیم گزارشات چه عواقب نامناسبي ممکن است در برداشته باشد.در پایان ایـن مرحلـه
از نبرد نتیجه منفي آن را خواهیم گفت.
آنچه که قطعي بنظر مي رسد ،یگانهاي حمله ور ایران تا ساعت  8:30روز  28مـرداد
موفقیتهایي به دست آورده بودند بخصوص ستون شمالي توانسته بود قسمت اصـلي منطقـه
هدفهاي خود را در ارتفاعات لري و کنگرك اشـغال کنـد و بکرانـه شـمالي رودخانـه قزلچـه
نزدیک شود .مقاومت اصلي دشمن در مقابل ستون شمالي در حوالي ارتفاع گرمک بـود .کـه
همچنان ادامه داشت .اما ستون جنوبي از همان آغاز نبرد با مقاومت شـدید دشـمن مواجـه
شده بود و فقط توانسته بود نیروهاي دشمن را از قسمتي از ارتفاعات حاشیه مرز متعلـق بـه
ایران عقب براند و در ارتفاعات مرزي با نیروهاي دشمن درگیر شود.
بر خالف نبردهاي قبلي که معموالً در شب اجرا ميگردد و با آغاز روز نبرد متوقف مي شـد
این نبرد در ساعات روز  28مهر ماه با همان شدت اولیه ادامه یافت .دو سـتون شـمالي و جنـوبي
تالش کردند با ادامه پیشروي به سمت ارتفاع گرمک با یکدیگر الحاق حاصـل کننـد و مأموریـت
اولیه را که قطع پیشروي شیلر بود ،به پایان برسانند .براي نیل به این هدف ،ستون شمالي فشـار
خود را به مواضع دشمن در حوالي گرمک افزایش داد اما ستون جنـوبي بـه علتـي کـه بـراي مـا
روشن نگردید به حالتي درآمد که منطقـه هـدف خـود را از شـمال و جنـوب دور زد ،در نتیجـه
یگانهاي قرارگاه حمزه  2در شمال هدف به سمت ارتفاعات برالـه و سـربراله کشـانده شـدند .در
جنوب هدف نیز به طرف ارتفاع مسعود و کلو هدایت گردیدند .در حالیکه بـین شـمال و جنـوب
این منطقه هدف بیش از  8کیلومتر فاصله بـود و ارتفاعـات سرسـخت مـارو وکـاني بـه شـمال و
جنوب این منطقه رابه کلي از یکدیگر جدا ميکرد .بنـابراین وضـعیت احتمـال الحـاق دو سـتون
شمالي و جنوبي در ارتفاع گرمک خیلي بعید به نظر مي رسد.
در ساعت  9:31فرماندهي قرارگاه حمزه  ،2از ستون جنوبي گزارش داد ،تمام هدفهاي
تعیین شده تصرف گردید .ولي هنوز درباره ارتفاع براله و سـربراله اقـدامي بـه عمـل نیامـده
است .در این ساعت یک سرهنگ عراقـي در کنگـرك بـه اسـارت نیروهـاي ایـران درآمـد و
تعدادي از افراد دشمن در قسمت شمالي منطقه اسیر شدند.
بر خالف گزارش ساعت  9:31قرارگاه حمزه  2،در سـاعت  11همـین قرارگـاه گـزارش نـا
امید کننده اي داد و اعالم کرد که قسمتي از هدفها در ارتفاع خلـوزه و مـارو تصـرف شـده ولـي
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هنوز دشمن در ارتفاع هفت توآنان ،واقع در  3کیلومتري غرب خط مـرز در داخـل خـاك ایـران
مقاومت ميکند .این گزارش نشان ميدهد که گزارشات اولیه این قرارگاه بسیار عجوالنـه و بـدون
دقت تنظیم گردیده بود و در حقیقت تا این ساعت از عملیـات عناصـر حملـه ور سـتون جنـوبي
موفقیت قابل مالحظهاي به دست نیاورده بودند .شـاید ایـن عـدم دقـت بـه علـت مشـابه بـودن
وضعیت ارتفاعات منطقه به یکدیگر بود و فرماندهان تنظیم کننده گزارش ،بـدون بررسـي دقیـق
آخرین وضعیت ،بنا به اعالم عناصر در خط ،گزارشات خود را به نام ارتفاعات که چندین کیلـومتر
طول و عرض دارند اعالم مي کردند .در حالي که در نبرد در کوهستان ممکن است بـراي تصـرف
یک تپه ساعتها و حتي روزها نبرد بین نیروهاي دو طرف متخاصم جریان یابد.
چنین به نظر مي رسد که در جریان نبرد ،دشـمن متوجـه تـدبیر اصـلي نیروهـاي حملـه ور
ایران که الحاق در حوالي گرمک بود گردید .و براي جلوگیري از انجام الحاق بـین دو سـتون حملـه
ور ایران در ساعت  12:21شروع به تقویـت مواضـع پدافنـدي خـود در برالـه و سـربراله کـرد و بـا
هليبرن ،یک یگان در آن ارتفاعات پیاده نمود .در ساعات بعد از ظهر  28مهر ماه نیروهاي حملـه ور
که  12ساعت در منطقه کوهستاني صعب العبور نبرد کرده بودند و نیروي تازه نفـس از خـط عبـور
داده نشده بود تا ادامه حمله را در دست بگیرد .در نتیجه طبعاً افراد این یگانها خسته شـده بودنـد.
چنین به نظر مي رسد که فرماندهي قرارگاه حمزه سید الشهداء در ساعات بعد از ظهر روز  28مهـر
ماه وضعیت عملیات را بررسي کرد و به این نتیجه رسید کـه اصـوالً سـتون جنـوبي موفقیـت قابـل
مالحظهاي به دست نیاورده است و ستون شمالي نیز با وجـود ایـن کـه در قسـمت غربـي منطقـه
عملیات و در ارتفاعات لري و کنگرك پیشروي قابل مالحظهاي داشته ولي هنـوز موفـق بـه اجـراي
حساس ترین قسمت مأموریت خود که تصرف و تامین حوالي گرمـک بـود نگردیـده اسـت .بـدین
جهت این فرماندهي تصمیم گرفت در روش هدایت عملیات ،تجدید نظر کند .یگانهاي تـازه نفـس
را مأمور ادامه عملیات سازد .براي این منظور دستور جزء به جزء شـماره 2را در جریـان نبـرد صـادر
کرد که نکات مهم آن به شرح زیر بود:
دستور جزء به جزء شماره  ،2مورخه 28مهر ماه 1332
 -1در سازمان رزمي فقط مأموریت یک گردان توپخانه تغییر کرد.
 -2مأموریت کلي قرارگاه اصلي بدون تغییر باقي ماند.
 -3آخرین وضعیت چنین بیان شد ،که عملیات والفجر 4در ساعات  24روز  26مهرماه 1332
شروع گردید .یگانهاي حمزه  2در محور جنوبي ارتفاعات مارو و کوخالن و خلوزه در حـوالي خـط
مرز و قسمتي از ارتفاعات هفت توانان در داخل خاك ایران را از وجود دشمن پاکسازي کردند.
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عناصر قرارگاه حمزه  3در محور شمالي ،ارتفاعات گیوي لري را تصرف و یک گردان دشمن را
تحت محاصره قرار داد .درشرق منطقه عملیات خود در حوالي گرمک با دشمن درگیر مي باشند.
 -4قرارگاه حمزه یک در ساعت  22:30روز  28مهر مـاه حملـه مـيکنـد و ارتفاعـات
هرگینه در شرق شهر پنجوین عراق را تصرف مي نمایند .و بعد آفند را بسمت جنوب غربـي
ادامه مي دهد و ارتفاعات زله را تصرف ميکند .ضمناً در سمت شمال در پل رودخانه قزلچـه
واقع در  3کیلومتري شمال غربي پنجوین با عناصر قرارگاه حمزه  4که از شمال بـه جنـوب
پیشروي ميکنند الحاق حاصل مينماید.
 -1قرارگاه حمزه  3ضمن تحکیم مواضع در مناطق متصرفي ،حمله را به سمت جنوب
ادامه مي دهد و با عناصر قرارگاه حمزه  4در جنوب غربي گرمک الحاق حاصل مينماید.
 -3قرارگاه حمزه  2در مناطق تصرف شده ،پدافند ميکند و عبور از خط عناصـر حمـزه  4را
پشتیباني مينماید.
 -6قرارگاه حمزه  4در ساعت  22:30روز  28مهر ماه از یگـانهـاي حمـزه  2عبـور از
خط ميکند .ارتفاعات هفـت توانـان مسـعود و کلـو (خلـوزه  )2را تصـرف و بـا حمـزه  3در
شمالغربي و حمزه یک در جنوب غربي الحاق حاصل مينمایند.
 -8قرارگاه حمزه  1در احتیاط منطقه شمالي باقي مي ماند..
امضاء فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهداء
سرهنگ ستاد امیر بیگي -برادرعلي رضاییان

با توجه به مفاد دستور یاد شده مالحظه ميگردد که فرمانـدهي قرارگـاه حمـزه سـید
الشهداء تصمیم گرفت بر خالف مرحله اول نبرد ،که در محور جنوبي بـا یـک قرارگـاه جـزء
حمله کرد در مرحله دوم نبرد را با  3قرارگاه حمزه یک و  2و  4ادامه دهـد  .امـا در محـور
پیشروي شمال که نتیجه نبرد مرحله اول نسبتاً موفقیت آمیز بـود بـا عناصـر همـان قراگـاه
(حمزه )3براي پاك کردن منطقه هدف و الحاق با ستون جنوبي به پیشروي ادامه دهد.
نکته دیگر که در دستور یاد شده جلب توجه ميکند آخرین وضعیت نیروهـاي حملـه ور
ایران ،در پایان مرحله اول این عملیات است .نشان مي دهد کـه وضـعیت نیروهـاي ایـران در
محور جنوب چندان مطلوب نبوده است و به همین دلیل فرماندهي عملیات تصمیم گرفـت بـا
عناصر  3قرارگاه که عمده قواي ایران در این نبرد بودند وارد مبارزه با نیروهاي دشمن گردد.
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جریان مرحله دوم نبرد والفجر1
مرحله دوم این نبرد ،طبق دستور جزء به جزء شماره  2در ساعت  22:30روز  28مهر
ماه آغاز گردید .ولي طبق پیامهاي مبادله شده ،یگانهاي تعیین شده براي حمله نتوانسـتند
آماده براي اجراي عملیـات شـوند ولـي بـاالخره از حـدود سـاعت  1:30بعـد از نیمـه شـب
پیشروي یگانها طبق طرح جدید آغاز شد.
در مرحله جدید تالش اصلي بعهده قرارگاه حمزه یک در شرق پنجـوین بـود .عناصـر ایـن
قرارگاه در ساعت اول حمله موفقیت هایي به دست آوردند و توانستند نیروي مقـدم دشـمن را از
ارتفاعات مرزي به سمت غرب برانند و یک گردان دشمن را در ارتفاعات شرقي هرگینـه محاصـره
نمایند  .طبق گزارش قرارگاه حمزه یک در ساعت  3:41صبح روز  29مهر ماه عناصر آن قرارگـاه
به ارتفاعات مشرف به شهر پنجوین عراق نزدیک شدند و تعـدادي از افـراد دشـمن را بـه اسـارت
گرفتند در قسمت جنوبي نیز عناصر این قرارگاه قلههاي مرتفع ارتفاع زله را اشغال کردند.
با وجود این که در دستور جزء به جزء شماره  3عالوه بر قرارگاه حمزه یک به قرارگاه هـاي
حمزه  2و  3و  4نیز مأموریت حمله داده شده بود ولي بـر مبنـاي پیامهـاي مبادلـه شـده ،آن 3
قرارگاه تالش آفندي قابل توجه انجام ندادند وحمله عناصر حمزه یک نیـز از سـاعت  3صـبح بـه
بعد از دور افتاد .چنانکه در ساعت  13فرمانـده ایـن قرارگـاه اطـالع داد هنـوز در حـوالي ارتفـاع
هرگینه در شرق پنجوین با دشمن درگیر است .قرارگاه حمزه  3در ساعت  13:30وضـعیت خـود
را بدون تغییر اعالم کرد .حمزه  2در ساعت  16:20گفـت در حـال تحکـیم هـدف مـي باشـد و
حمزه  4نیز اعالم کرد هنوز موفق به تصرف ارتفاعـات هفـت توآنـان و مسـعود و کلو(خلـوزه )2
نشده است .بدین ترتیب روز  29مهـر مـاه و مرحلـه دوم نبـرد والفجـر 4بـه پایـان رسـید .ولـي
یگانهاي حمله ور ایران که عناصر  4قرارگاه از  1قرارگاه بودند موفق نشدند تغییرات محسوسـي
در خط تماس با نیروهاي دشمن ایجاد کنند .بدین جهت فرماندهي قرارگاه حمزه سـید الشـهداء
دومین تجدید نظر را در طرح عملیاتي والفجر 4به عمل آورد و دستور جزء به جزء شـماره 3را در
 29مهر ماه به یگانها ابالغ کرد .که خالصه آن به شرح زیر بود:
دستور جزء به جزء شماره  6به تاریخ  12مهر ماه 2631

تغییرات در سازمان رزمي ،لشکر  41ثاراهلل زیر امر قرارگـاه حمـزه یـک قـرار گرفـت.
بنابراین عناصر این قرارگاه شامل لشـکرهاي 14امـا م حسـین و  41ثـاراهلل از عناصـر سـپاه
پاسداران و تیپ 2لشکر 21پیاده شدند.
در مأموریت قرارگاه حمزه تغییري داده نشد.
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آخرین وضعیت عملیاتي چنین بیان گردید ،که در مرحله دوم عملیات ،حمله یگانهـا
از ساعت  22:30روز  28مهر ماه شروع شد .در این مرحله قرارگاه حمزه  4توانست قسـمتي
از ارتفاعات هفت توآنان و خانم شیخان را در داخل خاك ایران ،از اشغال دشمن خارج سازد
و قسمتي از ارتفاعات مسعود و کلو را در داخل خاك عراق تصرف و تامین نماید .همزمان بـا
آن ،عناصر قرارگاه حمزه یک در شـرق پنجـوین ،حملـه و قسـمتي از ارتفاعـات هرگینـه را
تصرف نمود .حمزه  3در حال تحکیم مواضع و تجدید سازمان بود.
مأموریت جدید یگانها

الف -حمزه 1در ساعت  23:00روز  29مهر ماه به حمله ادامـه مـي دهـد و ارتفاعـات
مرزي زله را تصرف ميکند .در سمت شمال بـا عناصـر حمـزه  4در کرانـه رودخانـه قزلچـه
الحاق حاصل مينماید.
ب -حمزه  2در شمال غربي ارتفاعات مارو ،ارتفاعات براله و سربراله را تصرف ميکند.
پ -حمزه  3حمله را به سمت جنوب ادامه مي دهد و ارتفاعات شیخ گزنشین و کـاني
مانگارا را تصرف مينماید.
ت -حمزه  4به پاکسازي منطقه هدف قبلي در ارتفاعات هفت توآنان ادامه مي دهد.
ث -حمزه  1عناصر قرارگاه حمزه  3را در شمال منطقه دنبال و پشتیباني مينماید.
امضاء فرماندار قرارگاه سید الشهداء
سرهنگ ستاد امیر بیگي  -برادر علي رضاییان
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مرحله سوم نبرد والفجر1
با ابالغ دستور جزء به جزء شماره  3مرحله جدیدي براي نبرد مورد بحث پیش آمد .از
بررسي این دستور چنین استنباط مي شود که فرماندهي قرارگاه حمزه سید الشـداء از بکـار
بردن تالش اصلي ،در محور پیشروي جنوب شیلر نتیجه مطلوبي به دست نیاورده است ،زیرا
دشمن از شهر پنجوین و ارتفاعـات اطـراف آن بـا تمـام قـواي خـود دفـاع میکـرد و بعلـت
سرسخت بودن ارتفاعات منطقه،نیروهاي حمله ور ما نمي توانستند براي مـدت طـوالني بـه
یک وضعیت نبرد را ادامه دهند .بدین جهت و با توجه به نتـایج نسـبتاً مطلـوب مرحلـه اول
نبرد در محور شمالي ،این فرماندهي تصـمیم گرفـت ،ضـمن وارد کـردن فشـار مسـتقیم از
سمت شرق به غرب به یگانهاي عراقي مستقر در حوالي پنجوین از سمت شمالغربـي یـک
تهدید جدي براي دشمن ایجاد کند تا مقاومت دشمن در سمت شرق پنجوین کمتـر شـود.
بدین منظور به حمزه  3و 1که در شمال منطقه بودند دستور داد ،از رودخانـه قزلچـه عبـور
کنند و ارتفاعات کاني مانگارا را در غـرب جـاده پنجـوین  -سـید صـادق ،تصـرف و ارتبـاط
یگانهاي دشمن مستقر در منطقه پنجوین را با قسمتهاي داخلي عـراق قطـع نمایـد .بـدین
وسیله نیروهاي دشمن در منطقه پنجوین در محاصره نیروهـاي ایـران قـرار گیرنـد .در ایـن
مرحله نیروهاي غرب مریوان نیز با ادامه فشار مستقیم بر نیروهاي دشمن از شرق به غـرب،
آنها را منهدم یا مجبور به تسلیم سازند.
الزم به یادآوري است ،که در طرح اصلي عملیـات والفجـر 4در ایـن قسـمت از نبـرد در
مرحله دوم پیش بیني شده بود ،اما در آن طرح فرض بـر ایـن قـرار گرفتـه بـود کـه عملیـات
مرحله اول با موفقیت انجام مي شود و نیروهاي حمله ور در شمال و جنوب پیشـرفتگي شـیلر
موفق مي شوند شهر پنجوین را تصرف و تمام کرانه شمالي رودخانه قزلچه را در منطقـه نبـرد
تامین نماید .ولي همانگونه که در بیان وضـعیت نبـرد گفتـه شـد ،یگـانهـاي قرارگـاه حمـزه
نتوانستند مأموریت مرحله اول عملیات را حتي بعد از صدور دستور جزء به جـزء شـماره 2نیـز
اجرا کنند.
سومین مرحله نبرد طبق دستور جزء به جزء شماره  3در ساعت  23روز  29مهـر مـاه
شروع گردید .یگان هاي حمله ور به سمت هدف هاي تعیین شده در منطقه پیشرفتگي شیلر
و حوالي شهر پنجوین پیشروي نمودند و از همان ساعت اول بـا مشـکالتي مواجـه شـدند و
یگان هاي حمله ور ایران تا ساعت  2بعد از نیمه شب  30مهر ماه نتوانستند پیشـروي قابـل
مالحظه اي بکنند .در آن ساعت قرارگاه حمزه  2که با زیر امر گرفتن لشکر تازه نفس ثاراهلل
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مأموریت تالش اصلي را براي تصرف ارتفاعات شمال و جنـوب پنجـوین بعهـده گرفتـه بـود.
اطالع داد هنوز نتوانسته است کار مثبتي انجام دهد .قرارگاه حمزه  4نیـز در شـمال حمـزه
یک هنوز در حوالي خط مرز در تالش بود و تا ساعت  3بعد از نیمه شب توانسـت ارتفاعـات
هفت توانان را اشغال کند .ولي در داخل خاك عـراق بهـدف مهمـي دسـت نیافـت .عناصـر
قرارگاه حمزه  3نیز که طبق دستور جدید مأموریت اصلي را عهده دار شده بودند هیچگونـه
گزارشي از پیشرفت عملیات ندادند و فقط در ساعت  6:30این قرارگـاه گـزارش داد گـردان
 120پیاده خاکریزهاي ارتفاعات لري و کنگرك را اشغال نموده است.
با شروع روشنایي روز مقاومت شدید دشمن ،توام با پشـتیباني حمـالت هـوایي و آتـش
سنگین توپخانه وي آغاز شد و عمالً پیشروي نیروهاي حمله ور ایران در همـان مواضـع اولیـه
متوقف گردید .بنحوي که پیامهاي مبادله شده بین قرارگاه ها نشان مي دهد در طـول روز 30
مهر ماه تغییر قابل مالحظهاي در وضعیت میدان نبرد بوجود نیامد .حتي در بعضي نقاط ماننـد
ارتفاعات هرگینه در شرق پنجوین نیروهاي حمله ور ایران در اثر فشار شدید دشمن مجبور بـه
عقبنشیني شدند و در شمال رودخانه قزلچه نیز نیروهاي ایـران در ارتفـاع  1840واقـع در دو
کیلومتري غرب خط مرز به سختي با دشمن درگیر شدند در نتیجه انجام عمل الحاق بـین دو
ستون شمالي و جنوبي در مرحله سـوم نبـرد غیـر مقـدور گردیـد .زیـرا نیروهـاي دشـمن در
ارتفاعات براله و سربراله تقویت شدند و در منطقه بـین دو سـتون شـمالي و جنـوبي مقاومـت
کردند و مانع پیشروي ستون شمالي از طرف ارتفاعات گرمک به سمت جنوب شرقي شدند.
در پایان روز  30مهر ماه(سومین روز نبرد والفجر )4وضعیت عمومي منطقه نبرد بدین
قرار بود ،که ستون شـمالي شـامل عناصـر قرارگـاه حمـزه  3و  1در همـان مواضـع کـه در
ارتفاعات کنگرك و لري و گرمک در اولین مرحله نبرد به آنهـا دسـت یافتـه بودنـد ،پدافنـد
ميکردند .در دو مرحله دیگر موفق به ادامه پیشروي نشده بودند.
ستون جنوبي شیلر که شامل قرارگاههاي حمزه  1و  2و  4در ارتفاعات مـرزي از کـوه
مارو در شمال تا ارتفاع زله در جنوب با دشمن درگیر بود ،دشمن با حداکثر توانایي خود که
توام با پشتیباني کامل هوایي و توپخانه بود در مقابل نیروهاي ایران دفاع مـي کـرد .در ایـن
منطقه فقط تعدادي تپه در غرب خط مرز و در داخل خاك عراق به تصرف نیروهـاي ایـران
درآمده بود .البته الزم به یادآوري است که به علت تشابه کامل ارتفاعات منطقه بـه یکـدیگر
شناخت دقیق آنها بوسیله رزمندگان ما چندان ساده نبود .بنابراین ممکـن اسـت در ارسـال
گزارشات ،محل دقیق نقاط تعیین نشده باشد .ولي به هر حال بررسي کلي گزارشـات نشـان
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ميدهد که نیروهاي حمله ور ایران از محور جنـوبي پیشـرفتگي شـیلر و شـرق پنجـوین در
نبرد  3روزه موفقیت قابل مالحظهاي به دست نیاورده بودنـد .دامنـه نبـرد در داخـل خـاك
عراق از ارتفاعات مرزي فراتر نرفته بود .یکي از گزارشات نشان دهنـده ایـن وضـع ،گزارشـي
است که تیپ یک لشکر  28پیاده در ساعت  20:00روز  30مهر ماه فرستاده و در آن اعـالم
کرد دشمن دامنه جنوب غربي ارتفاعات هفت توآنان و خانم شیخان را-داخل خـاك ایـران-
تخلیه کرد و بالفاصله نیروهاي ایران در آن ارتفاعات مستقر شدند .بنابر این گـزارش ،تـا آن
زمان نیروها حتي موفق به عقب راندن کامل نیروهاي دشمن به غرب خط مرز نشـده بودنـد
ولي در جنوب شرقي پنجوین ارتفاعاتي را در داخل خاك عراق اشغال کرده بودند.
در حاشیه جنوبي پیشرفتگي شیلر نیز یگـانهـاي حملـه ور ایـران حـدود  3کیلـومتر
داخل خاك عراق شده و به طرف براله و سربراله پیشروي نموده بودند و این ارتفاعـات را در
شب  30مهر ماه به اول آبان ماه کامالً اشغال کردند.
در روز اول آبان ماه ،نیروهاي هر دو طرف متخاصم ،در حالت پدافندي قرار گرفتنـد و
نیروهاي حمله ور ایران مواضع تصرف شده را تحکیم نمودنـد و آمـاده بـراي دفـع پاتکهـاي
نیروهاي عراق شدند .بدین ترتیب حمله نیروهاي ایران بکلي متوقـف گردیـد ،در حـالي کـه
هنوز نتیجه اصلي این نبرد که محاصره شهر پنجوین عراق و قطع راه مواصالتي آن شـهر بـا
مناطق داخل عراق بود حاصل نشده بود.
چنین به نظر مي رسد که فرماندهي قرارگاه حمزه سید الشهداء تصمیم گرفته بود بـه
هر نحو مقدور به هدف اصلي این نبرد دست یابد .بنابراین ایجاد حالت پدافندي و رکـورد در
جبهه نبرد نمي توانست نظر ،مطلوب این فرماندهي باشد .این فرماندهي براي ادامـه تـالش
جهت رسیدن به هدف اصلي این عملیات و جلوگیري از تحمیل حالت پدافندي به نیروهاي
ایران ،در اول آبان  1332چهارمین دستور جزء به جزء را براي ادامه نبرد صادر کـرد .خـط
تماس نیروهاي ایران و عراق در زمان صدور این دستور ،در جنوب پیشرفتگي شیلر و شـرق
پنجــوین تقریب ـاً در حــوالي خــط مــرز و در قســمت شــمالي منطقــه نبــرد ،در ارتفاعــات
گرمک  -کنگرك و لري واقـع در بـین رودخانـه شـیلر در شـمال و قزلچـه در جنـوب بـود.
فرماندهي قرارگاه حمزه سید الشهداء بعد از  3روز تالش و اجراي  3مرحلـه نبـرد  ،بـه ایـن
نتیجه رسید که اصوالً عملیات استفاده از موفقیت براي نیروهاي ایران امکـان پـذیر نیسـت.
زیرا همانگونه که در بررسي عملیاتهاي آفندي قبلي مالحظه شد نیروهاي ایـران در همـان
مرحله اول هرگو نه موفقیتي به دست مي آوردند یا نمي آوردند معموالً نتیجه نهایي نبرد در
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همان مرحله اول تعیین ميگردیـد .در مراحـل بعـدي تغییـرات مهمـي در وضـعیت ایجـاد
نمي شد الزم به یادآوري است که این وضعیت بعد از نبرد بیتالمقدس و آزادسازي خرمشهر
در صحنههاي نبرد براي نیروهاي ایران بوجود آمد.در نبرد والفجر 4نیز همان شـرایط ایجـاد
شد .در مرحله اول نیروهاي ایـران در قسـمت شـمالي پیشـرفتگي شـیلر تـا کرانـه شـمالي
رودخانه قزلچه پیشروي کردنـد .در جنـوب آن پیشـرفتگي و حـوالي پنجـوین بـا مقاومـت
سرسختانه دشمن مواجه شدند و فقط توانستند کنترل ارتفاعات مرزي را در بعضي نقاط بـه
دست بگیرند .در مرحله دوم و سوم حمله تغییـرات مهمـي در وضـعیت ایجـاد نشـد .فقـط
دشمن داوطلبانـه قسـمتي از ارتفاعـات هفـت توآنـان را تخلیـه کـرد و نیروهـاي ایـران آن
ارتفاعات را اشغال نمود .باالخره نتیجه این تالش 3روزه ایجاب ميکـرد ،فرمانـدهي قرارگـاه
حمزه با واقع بیني بیشتر وضعیت را بررسي کند و در تدبیر عملیاتي خود تغییـرات دیگـري
بدهد .بر این مبنا در روز اول آبان فرماندهي قرارگاه حمزه تصمیم گرفـت دامنـه عملیـات را
محدودتر سازد .بدین منظور دستور جزء به جزء شماره 4را در اول آبان به یگانهاي اجرایـي
ابالغ کرد که نکات مهم آن به شرح زیر بود:
دستور جزء به جزء شماره  4اول آبان 1332
سازمان رزمي بدون تغییر
مأموریت کلي بدون تغییر
آخرین وضعیت طبق طرح ترسیمي شماره 4
مأموریت یگانهاي اجرایي
الف -قرارگاه حمزه یک در ساعت  23روز اول آبان حملـه مـيکنـد .ارتفاعـات مـرزي
کوري کپله را در خاك عراق اشغال مي نماید و با لشـکر ثـاراهلل بـه ارتفـاع هرگینـه و شـرق
پنجوین حمله مي نماید و آن را تصرف و با عناصر قرارگاه حمزه  4در حوالي روستاي و لیاوه
الحاق حاصل مينماید.
ب -قرارگاه حمزه2در دهانه غربي پیشرفتگي شیلر بـین خـط مـرز و رودخانـه شـیلر
پدافند مينماید.
پ -قرارگاه حمزه 3ضمن تحکیم مواضع پدافندي در ارتفاعات شمال رودخانه قزلچـه بـا
زیر امر گرفتن لشکر عاشورا (تازه به منطقه عملیات والفجر وارد شده بود) از شـمال غربـي بـه
سمت جنوب شرقي حمله ميکند .از ارتفاعات بین گرمک تا خط مرز را پاکسـازي و ارتفاعـات
کاني به را تامین مينماید و با عناصر حمزه  4در ارتفاعات کلو الحاق حاصل ميکند.
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ث -قرارگاه حمزه  4همزمان بـا حمـزه یـک و  3،در سـاعت  23روز اول آبـان حملـه
ميکند ،ارتفاعات مسعود و کلو در شمال پنجوین و قسمتي از ارتفاعات کانيبـه را تصـرف و
با عناصر حمزه در ارتفاعات کاني به الحاق حاصل مي نمایند.
ه -تقدم پشتیباني آتش ابتدا بـراي قرارگـاه هـاي حمـزه 3و  4کـه در شـمال شـرقي
پنجوین حمله مي کنند.
امضاء سرهنگ ستاد امیر بیگي  -برادر علي رضاییان

با توجه به مفاد دستور شماره  4که بیان شد .هدف اصلي فرماندهي قرارگاه حمـزه در
مرحله چهارم نبرد ،آن بود کـه شـمال رودخانـه قزلچـه را درکنتـرل کامـل خـود درآورد و
پیشرفتگي شیلر را کامالً قطع نماید .در تقدم بعدي شهر پنجوین عراق را از سـمت غـرب و
شمال مورد تهدید قرار دهد.
مرحله چهارم نبرد والفجر1
طبق دستور جزء به جزء شماره ،4مرحله چهارم نبرد والفجـر 4در سـاعت  23:00روز
اول آبان  1332شروع گردید .همانگونه که در دستور شماره  4مالحظه شـد درایـن مرحلـه
تغییراتي اساسي در سازمان قرارگاه حمزه سید الشهداء به چشم مي خـورد کـه در مـتن آن
دستور ،اشاره اي به آنها نشده بود .مشخص نبود که لشکر  21کربال در قرارگاه حمزه 3ادغام
شده یا این که از صحنه نبرد خارج گردیده است.
تغییر دوم این که یک لشکر تازه نفس سپاه پاسداران بنام لشـکر عاشـورا وارد منطقـه
نبرد شده و در این مرحله بکار گرفته شده بود.
طبق دستور شماره  4،قرارگاه حمزه 3از شمال غربـي بـه طـرف جنـوب شـرقي و بـه
سمت ارتفاعات کاني به حمله ميکرد .قرارگاه هـاي حمـزه یـک و  2نیـز ازشـرق بـه غـرب
پیشروي مي نمودند.دستور آغـاز حملـه همزمـان در  3قرارگـاه یادشـده ابـالغ گردیـد .امـا
گزارشات نشان مي دهد که حمله حداقل با یک ساعت تاخیر شروع شد.
اولین پیام در ساعت  24بوسیله قرارگاه حمزه  4مخابره شد و اعالم گردید که عناصـر
این قرارگاه از کهریز واقع در داخل خاك ایران عبور کرد .بنـابراین تـا آنموقـع کـه  4روز از
نبرد والفجر 4مي گذشت ،هنوز یگان هاي ما در ایـن منطقـه بـه خـط مـرز نرسـیده بودنـد.
گزارشات روزهاي قبل که حاکي از وصول به ارتفاعات مسعود و کلو بود صحت نداشـت .اگـر
یگانهایي نیز جلو رفته بودند احتماالً به علت فشار دشمن به عقب برگشته بودند.
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حمله نیروهاي ایران در این مرحله نیز به علت کوهستانهاي صـعب العبـور بـه کنـدي
پیش مي رفت و عالوه بر صعب العبور بودن منطقه ،حمله در شب اجرا ميگردید .در نتیجـه
اجباراً سرعت پیشروي بسیار محدود بود .الزم به یادآوري است که طبـق محاسـبات نظـامي
در چنین شرایطي سرعت پیشروي واحد پیاده ،حدود  300متـر در سـاعت اسـت .بنـابراین
هرگونه انتظار براي پیشروي سریع نیروهاي حمله ور در تک شبانه و در کوهستان عـاري از
منطق نظامي است .در یک ساعت اول پیشروي حوادث یگانها ووصول به منطقه هـدف رخ
نداد .ولي از ساعت  01:10بعد از نیمه شب گزارشاتي حاکي از پیشروي یگانها و رسیدن به
منطقه هدف و درگیري با نیروهاي دشمن به قرارگاه حمزه رسید .چنین به نظـر مـي رسـد
که در این مرحله نیز مانند مرحله اول عملیات ،پیشروي در جناح شمالي ساده تر و سـریعتر
انجام گرفت .لشکر عاشورا که تازه وارد جریان نبرد شده بود و از سمت شمال غربي به طرف
جنوب شرقي به منظور تصرف ارتفاعات کلو وکاني بـه حملـه مـي کـرد ،در سـاعت 01:30
اعالم کرد ،به ارتفاع کلو رسیده است که در ایـن صـورت حـدود  2تـا  4کیلـومتر پیشـروي
داشته است .حمزه یک نیز در ساعت  01:41گزارش داد از خط مـرز گذشـته و بـه قسـمت
شرقي هدف هاي خود در ارتفاعات شرقي و جنوب شرقي پنجـوین مسـلط شـده اسـت .امـا
حمزه  4که در قسمت میاني حمله ميکرد .در ساعت  02:10بعد از نیمه شب اعالم کرد که
بعد از عبور از حوالي روستاي کهریز در نزدیکي خط مرز زیر آتش شدید دشمن قرار گرفتـه
و متوقف شده است .با توجه به این گزارشات تا ساعت  2بعد از نیمه شب پیشروي نیروهاي
ایران در قسمت شمالي پنجوین خوب بـود و ارتفاعـات کلـو در شـمال رودخانـه قزلچـه بـه
تصرف نیروهاي ایران درآمده بود .اما در سمت شرق پنجوین پیشروي چندان مطلوب نبود.
در ساعت بین  2تا  3بعد از نیمه شب ،یگـانهـاي حمـزه یـک موفـق شـدند نیروهـاي
دشمن را از منطقه هدف هاي خود در ارتفاعات مرزي زله عقب برانند و قسمتي از آن ارتفاعات
را تحت کنترل خود درآورند.
در منطقه میاني قرارگاه ،حمزه  4نیز تالش کرد به هدف خود در ارتفاع مسـعود واقـع
در یک کیلومتري غرب خط مرز برسد که در ساعت  04:21اعـالم کـرد کـه بـه آ ن ارتفـاع
نزدیک شده است.
تا قبل از آغاز روشنایي روز سوم آبان عناصر  3قرارگاه حملـه ور موفـق شـدند بـه منطقـه
هدفهاي خود نزدیک شوند و قسمتي ا زارتفاعات واقع در آن مناطق را اشغال نمایند کـه در ایـن
تالش موفقیت عناصر لشکر عاشورا در شمال پنجوین حائز اهمیت بود .این لشکر توانسـت کرانـه
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شمالي رودخانه قزلچه را در جنوب ارتفاعات کلو و مسعود تحت کنترل خود درآورد و حـداقل دو
گروهان از عناصر دشمن را منهدم یا اسیر نماید .قرارگاه حمزه  4نیـز موفـق گردیـد ،قسـمتي از
ارتفاع مسعود را اشغال کند .بدین ترتیب تمام مناطق شمالي رودخانه قزلچه در شـمال پنجـوین
به تصرف نیروهاي ایران درآمد .در جنوب پنجوین نیز قسمتي از ارتفاعات مرزي هرگینه و زله تـا
حوالي روستاي کوري کپله تحت کنترل نیروهاي ایران قرار گرفـت .در نتیجـه پنجـوین از طـرف
شمال و شرق مورد تهدید جدي نیروهاي ایران واقع شد.
چنین به نظر مي رسد که طبق معمول در اغلب نبردهاي آفندي ،بعـد از روشـن شـدن
هوا ،تالش نیروها براي ادامه پیشروي به تدریج کاهش یافت .در ساعت  8:30روز دوم آبان بـه
یگانهاي حمله ور دستور داده شد در مناطق متصرفي توقف کنند و تحکیم هدف نمایند.
با ابالغ دستور پدافندي عملیات ،مرحله چهارم نبرد والفجر 4نیز با نتیجه زیر به پایان رسید.
عناصر قرارگاه حمزه 3در شمال منطقه نبرد ،ارتفاعات کلو و مسعود را تصرف کردند و
یک خط پدافندي در شمال رودخانه قزلچه برقرار و تحکیم نمودند .از جمله اقدامات تحکیم
هدف ایجاد خاکریز پدافندي بین ارتفاع شیخ حسن و کلو بود.
عناصر قرارگاه حمزه  4در ارتفاع مرزي کاني بـه تـا حـوالي روسـتاي مسـعود موضـع
پدافندي انتخاب و عناصر قرارگاه حمزه یک نیز در جنوب پنجوین ارتفاعات مرزي را تصـرف
و تحکیم نمودند .اما طبق گزارش فرمانده این قرارگاه ،یگانهاي این قرارگاه فقـط حـدود %40
منطقه هدف خود را تصرف کردند.
با توجه به مطالب یاد شده ،مرحلـه چهـارم عملیـات والفجـر 4موفقیـت نسـبي قابـل
مالحظه اي در بر داشت و حداقل نتیجه آن بود که پیشرفتگي شیلر از مناطق تحت کنتـرل
نیروهاي عراق خارج شد و د رکنترل کامل نیروهاي ایران قرار گرفت .به عالوه شهر پنجوین
عراق نیز در معرض تهدید جدي نیروهاي ایران واقع شد.
این مرحله از نبرد ،در اواسط روز دوم آبان به کلي خاتمه یافته اعـالم گردیـد و حالـت
پدافندي در نیروهاي هر دو طرف برقرار شد.
در سوم آبان ماه فرماندهي قرارگاه حمزه سیدالشهداء دستور شماره یک پدافنـدي بـه
یگانهاي اجرایي ابالغ کرد ..طبق آن عناصر  3قرارگـاه حمـزه 3و  4و یـک را بـه ترتیـب از
شمال به جنوب منطقه نبرد ،مسئول پدافند در منطقه نبرد نمود و عناصر یک قرارگاه را بـه
منطقه عقب انتقال داد و به عنوان احتیاط نگهداري کرد.

 / 213نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

وضعیت پدافندي از روز سوم تا هشتم آبان برقرار بود .در نتیجه تالشهاي هر دو طرف
متخاصم حالت پدافندي داشت .اگر فعالیتي از نیروهاي هر طرف انجام مي گرفـت غالبـاً بـه
منظور تحکیم مواضع پدافندي و اشغال مناطق مناسبتر براي دفاع بود .مهمترین حادثـه اي
که روز سوم آبان ،براي نیروهاي خودي اتفاق افتاد ،آن بود که یـک خـودرو حامـل موشـک
کاتیوشا در مدخل شهر بانه مورد حمله ضد انقالبیون داخلي قرار گرفت.و بـه آتـش کشـیده
شد که در نتیجه آن تمام موشکها منهدم گردید.
گرچه درباره وضعیت عملیاتي یگانهاي سپاه پاسداران اسناد و مـدارکي دراختیـار مـا
قرار نگرفت ،ولي بررسي مدارك ارتشي نشان مي دهد کـه در نبـرد  1روزه والفجـر( 4از 28
مهر ماه تا دوم آبان ماه) نیروهاي حمله ور ایران در یک نبرد بسیار سختي درگیر بودند .زیرا
دشمن بهترین مواضع پدافندي و سرکوب در محورهاي پیشروي نیروهاي ایران را در اختیار
داشت و نی روهاي حمله ور ایران براي منهدم کردن یا عقب راندن نیروهاي دشـمن بایـد در
هر تپه نبرد ميکردند .مقاومت دشمن در شهر پنجوین فـوق العـاده شـدید بـود بـه همـین
جهت با وجود تالش  1شبانه روزه ،نیروهاي ایران موفق به تصرف شهر پنجوین نشده بودند.
فقط ارتفاعاتي را در حاشیه مرز از اشغال دشمن آزاد کرده بودند .اما در شـمال منطقـه کـه
مقاومت نیروهاي دشمن چندان قوي نبود ،نیروهـاي حملـه ور ایـران تـا نزدیکـي رودخانـه
قزلچه پیشروي کرده بودند .به نحوي که نیروهاي عراق اجبـاراً بـه کرانـه جنـوبي رودخانـه
قزلچه عقبنشیني نموده بودند.
این نبرد سخت و طوالني گرچه ضربات سختي به نیروهاي دشمن وارد کرده بـود ،امـا
نیروهاي حمله ور ما نیز متحمل تلفات سنگیني شـده بودنـد .بـه همـین جهـت فرمانـدهي
قرارگاه حمزه سید الشهداء تصمیم گرفته بود با همان عناصر در منطقه پدافند کند .زیـرا آن
یگانها قدرت تهاجمي خود را از دست داده بودند چنانکه از لشکر 8نجف فقط یـک گـردان
باقیمانده بود .چنین به نظر مي رسید که فرماندهي هدایت جنگ ایران ،تصمیم گرفتـه بـود
به هر نحو پنجوین عراق را تصرف کند .براي این منظور یگانهاي تازه نفسي از عناصر سـپاه
پاسداران از مناطق دیگر عملیاتي به منطقه مریوان انتقال داده شدند که از جمله لشـکرهاي
علي ابن ابیطالب و محمد رسول اهلل(ص) از سپاه پاسداران و لشکر 30پیاده گرگان از جملـه
عناصر ارتشي بودند .با ورود لشکرهاي جدید سپاه پاسداران بـه منطقـه مریـوان فرمانـدهي
قرارگاه حمزه سید الشهداء تصمیم گرفت به عملیات آفندي در منطقه پنجوین ادامـه دهـد.
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براي این منظور در هشت آبان ماه ،یک طرح جدید آفندي تهیه و بنام دستور جزء بـه جـزء
شماره 3به یگانها ابالغ نمود که نکات مهم آن به شرح زیر است:
دستور جزء به جزء شماره  3مورخه هشتم آبان 2631
سازمان رزمي

حمزه 1شامل لشکر  14امام حسین( )با  3گردان ،لشکر  16علي ابن ابیطالب با  3گـردان،
تیپ  2لشکر  21پیاده با  3گردان ارتش 3 ،گردان توپخانه در پشتیباني.
حمزه2شامل تیپ  44قمر بني هاشم( )با  2گردان ،تیپ 3لشکر  28پیاده با  3گردان،گروه
رزمي سلمان(ارتشي).
حمزه 3شامل لشکر  8نجف با یک گردان ،لشکر  31عاشورا با  4گردان ،تیپ  2لشـکر
 28پیاده ارتشي با  3گردان.
حمزه 4شامل لشکر  26حضرت رسول(ص) با  9گردان،تیپ  1لشـکر  28پیـاده بـا 3
گردان ارتشي و یک گردان توپخانه  101میلیمتري ارتشي.
حمزه 1شامل لشکر ثاراهلل با  2گردان،لشـکر عملیـاتي  30گرگان(ارتشـي)با  3گـردان
یک گردان توپخانه  101میلیمتري
مأموریت کلي قرارگاه حمزه سید الشهداء بدون تغییر از طرح اولیه والفجر4
آخرین وضعیت پدافند در شمال رودخانه قزلچه و ارتفاعات مرزي شرق پنجوین
تدبیر عملیات

طبق طرح ترسیمي ،تدبیر عملیات فرماندهي قرراگاه حمزه براي ادامه نبـرد والفجـر4
چنین بود که با عناصر قرارگاه حمزه 3و  4و 1و  1به ترتیب از شمالغربي بـه جنـوب حملـه
کند .ارتفاعات شـیخ گزنشـین ،شـاخ هران،کـاني مانگـا ،ارتفاعـات اطـراف شـهر پنجـوین و
ارتفاعات مرزي سورن را تصرف و شهر پنجوین و محور مواصالتي آن در داخل خـاك عـراق
را در تحت کنترل کامل خود قرار دهد.
بر اساس تدبیر یاد شده ،به قرارگاه هاي اجرایي 1و3و4و 1دستور داده شد ،آماده باشـنددر
ساعت (س) روز(ر) آفند کنند و هدفهاي تعیین شده در منطقه را تصرف و تامین نمایند.
قرارگاه حمزه 2به عنوان احتیاط تعیین گردید ،که تقدم کار برد آن در حوالي پنجوین بود.
امضاء فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهداء
سرهنگ ستاد امیر بیگي – برادر جعفري
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اولین نکته اي که در دستور شماره  3جلـب توجـه مـيکنـد ،تغییـر فرمانـده سـپاهي
قرارگاه حمزه مي باشد که ابتدا برادر علي رضاییان بود ولي ایشان بـه فـیض شـهادت نائـل
شدند و برادر عزیز جعفري به جاي او عهده دار فرماندهي گردیـد .نکتـه دوم ورود دو لشـکر
تازه نفس سپاهي و یک لشکر تازه نفس ارتشي به میدان نبرد بود .اما بـا نگـاه بـه اسـتعداد
رزمي آنها مشخص ميگرددکه این لشکرها استعداد یک تیـپ را داشـتند .بنـابراین جمعـاً د
رحدود یک لشکر به سازمان قرارگـاه حمـزه اضـافه شـده بـود .کـه در مقابـل آن اسـتعداد
لشکرهاي سپاهي قبلي کاهش فوق العاده اي پیدا کرده بود .چنانکه جمع تعـداد گردانهـاي
باقیمانده  4لشکر قبلي یعني لشکرهاي امام حسین( ،)نجف،عاشورا،ثاراهلل  11گـردان بـود
که از تعداد گردانهاي یک لشکر استاندارد کمتر بود .ضمن ایـن کـه گردانهـاي سـپاهي نیـز
استعداد رزمي یک گردان استاندارد را نداشتند.
بر اساس سازمان رزمي یاد شده ،در این مرحله نبرد جمعاً  26گردان رزمي سـپاهي
و  13گردان رزمي ارتشي شرکت داشتند که به استثناي  11گـردان سـپاهي و  3گـردان
ارتشي بقیه آنها مدت  10روز و در  4مرحله نبرد آفندي با دشمن مبـارزه کـرده و طبعـاً
تلفات و خساراتي متحمل شده بودند .در مقابل آنهـا هنـوز همـان  11تیـپ عراقـي قـرار
داشتند که به علت داشتن موضع پدافندي مناسب آسیب چنداني ندیده بودند .زیرا یکـي
از معیارهاي سنجش تلفات دشمن تعداد اسرا است و در این نبرد رقـم اسـرا چنـدان بـاال
نبود .در گزارشات یگان ها به رقمهاي  300و  100نفر اشاره شده بود و در پایان این نبـرد
جمع کل اسرا حدود یک هزار نفر اعالم گردید .به هر حـال بررسـي وضـعیت کلـي نبـرد
چنین نشان مي دهد که مرحله پنجم نبرد والفجر 4در شرایطي آغاز شد که برتري مطلق
بیش از  2به یک به نفع نیروهاي حمله ور ما بود .اما چ نین برتري نسبت به دشمن وجود
نداشت .با توجه به این که برتري آتش زمیني و هوایي دشـمن آنچنـان شـدید بـود کـه
امکان هرگونه تحرك را از رزمنـدگان مـا سـلب کـرده بـود .بطوریکـه در سـازمان رزمـي
یگان هاي توپخانه خودي در مرحله پنجم نبرد مشخص شده است تعداد یگان هاي توپخانه
ایرا ن در تمام این منطقه نبرد براي پشتیباني عملیات حدود دو لشـکر ارتشـي و  3لشـکر
سپاهي فقط شامل  11گردان و حدود  10آتشبار مجزا بود .البتـه تعـدادي از آتشـبارهاي
مجزا نیز از همان گردانها جدا شده و در نقاطي غیر از منطقه گـردان مربوطـه وارد عمـل
گردیده بودند .بنابراین جمع گردانهاي توپخانه خودي حدود  13گـردان بـود .در حالیکـه
معموالً هر لشکر استاندارد  4گردان توپخانه سازماني باید مي داشت و با توجه به  8لشکر
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بایستي قریب  31گردان توپخانه در این نبرد شـرکت مـي نمـود .منظـور از تشـریح ایـن
مطالب آنست که مشخص گردد ،استعداد رزمي حقیقـي نیر وهـاي ایـران خیلـي کمتـر از
استعداد اسمي آنها بود .از نظر پشتیباني هوایي نیز اصوالً در تمام طول مدت جنگ برتري
مطلق با نیروهاي هوایي عراق بود .مرحله پنجم عملیات والفجر 4در چنـین شـرایطي بـه
مرحله اجرا درآمد که شرح آنرا ذیالً بیان مي کنیم.
مرحله پنجم نبرد والفجر1
یادآور شدیم که دستور شماره  3عملیات والفجر ،4در روز هشتم آبان و در شـرایطي کـه
نیروهاي هر دو طرف متخاصم در حالت پدافندي بودنـد ،صـادر و در آن دسـتور زمـان حملـه
تعیین نگردید .براساس مدارك موجود این زمان ساعت  24روز  11آبان تعیین شـد .نیروهـاي
ایران تا آن زمان در حا لت پدافندي بـاقي ماندنـد و بـه آمـادگي جهـت اجـراي حملـه آینـده
پرداختند .در این زمان نیروهاي عراقي نیز به پدافند ادامه دادند و تالش مهمـي بـراي اجـراي
پاتکهاي شدید وعقب راندن نیروهاي ایران از حوالي پنجـوین نشـان ندادنـد .بنـا بـراین خـط
تماس بین نیروهاي ایران و عراق در شروع مرحله پنحم نبرد همان بـود کـه در پایـان مرحلـه
چهارم ایجاد شده بود .در قسمت شمالي منطقه نبرد نیروهاي دو طـرف در ارتفاعـات طـرفین
رودخانه قزلچه مستقر و پدافند ميکردند و در ضلع شرقي پنجـوین خـط تمـاس در ارتفاعـات
مرزي ایران و عراق قرار داشت .باالخره زمان این مرحله نبرد نیـز فـرا رسـید و قرارگـاه حمـزه
سید الشهداء در ساعت  24روز  11آبان با اعالم رمز یا اهلل یا اهلل ،فرمان حمله را صادر کرد .امـا
قبل از زمان صدور حمله تغییري در تصمیم فرماندهي مشاهده مـي شـود زیـرا طبـق دسـتور
شماره  3بایستي حداقل  3قرارگاه اجرایي همزمان حمله ميکردند.
یک قرارگاه اجرایي نیز در جنوب ،بنا به دستور حمله مي نمـود ولـي در زمـان شـروع
حمله فقط به قرارگاه هاي حمزه 3و  4که از طرف شمال پنجوین بـه سـمت جنـوب حملـه
ميکردند دستور آغاز حمله صادر شد .بنابراین چنین به نظر مي رسـد فرمانـدهي عملیـات،
اجراي حمله جبهه اي به طرف شهر پنجوین را به صالح ندانست و از آن صرف نظر نمود.
بررسي کلیات حوادث این مرحله نبرد نشان مي دهد ،که هدف اصلي نیروهـاي حملـه
ور ایران در این مرحله از نبرد تصرف ارتفاع کاني مانکا در غرب جاده پنجوین -سـید صـادق
و قطع محور مواصالتي پنجوین و در نتیجه به محاصره در آوردن آن شـهر بـود .بـه همـین
جهت قویترین یگان اجرایي حمزه  4که لشکر تازه نفس محمـد رسـول اهلل(ص) بـود .بـراي
تصرف ارتفاعات کاني مانکا در نظر گرفته شد و حمزه 3نیز بـا لشـکرهاي نجـف و عاشـورا و
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تیپ 2لشکر 28پیاده در غرب ارتفاعات کاني مانکا پیشروي کرده و نیروهاي دشمن را عقـب
رانده یا درگیر ميساخت.
بررسي پیامهاي مبادله شده نشان مي دهد ،که تا ساعت دو بعد از نیمه شب  12آبـان
درگیري مهمي بین یگان هاي حمله ور ایران با نیروهاي عراق رخ نداد ولي از آن سـاعت بـه
بعد نبرد جدي آغاز گردید.
در ساعت  3بعد از نیمه شب قرارگاه حمزه 3خبر داد ،هـدف خـود را در ارتفـاع شـیخ
گزنشین ،واقع در غرب منطقه نبرد تصرف کرده است .درباره محور پیشروي قرارگـاه حمـزه
 ،4که در تالش اصلي بود چنین به نظر مي رسد که اشتباه یا انحرافي رخ داده بـود زیـرا آن
قرارگاه در گزارشات خود در قسمت شرقي ارتفاع شیخ گزنشـین و ارتفـاع شـاخ تـا رچـر بـا
دشمن درگیر شده در صورتيکه منطقه هدف آن یگان شاخ هران و کاني مانکا بود:
در ساعت  1:41قرارگاه حمزه  4اعالم کرد ،ارتفاع شاخ تا رچر را اشغال کـرده اسـت .
همان زمان یادآوري کنیم که در کوهستان هاي سرسخت آن منطقه نبـرد ،شـناختن نقـاط
ارتفاعات تقریباً امکان پذیر نبود  .به ویژهاینکه افراد بسیجي ایـران اصـوالً بـه مسـائل نقشـه
خواني آشنایي نداشتند .تنها عامل مطمئن کننده از صحت گزارشات ،نقاط کـامالً مشـخص
مانند آبادیها و حاشیه رودخانه قزلچـه و جـاده پنجـوین سـید صـادق بـود .فرمانـدهان مـا
مي توانستند با توجه به این دو مسیر موقعیت تقریبي خود را تعیین نمایند .ضـمن ایـن کـه
مسیر جاده هاي بین روستاها نیز نقاط مناسبي براي تعیین موقعیت بودند.
درباره جزییات جریان مرحله پنجم نبرد ،گزارشـات چنـداني در مـدارك در دسـترس
ثبت نشده بود.
مهمترین گزارشي که تا حدودي مشخص کننده وضعیت نبـرد تـا سـاعت  09:41روز
 12آبان بود ،چنین بود که سرهنگ امیر بیگي فرمانده ارتشي قرارگاه حمـزه سـید الشـهداء
به فرماندهي شـمال غـرب اطـالع داد ،نیروهـاي حملـه ور ایـران در تپـه هـاي  1900و 1904
ارتفاعــات کــاني مانگــا و همچنــین در ارتفاعــات شــیخ گزنشــین بــا نیروهــاي دشــمن درگیــر
هستند،تبادل آتش در دشت پنجوین شدت یافته و نیـروي هـوائي دشـمن فعالیـت خـود را
افزایش داده است .در پایان اضافه شده بود که بر محور سید صادق تسلط دارنـد البتـه ایـن
قسمت تا حدودي اغراق آمیز به نظر ميرسد .زیرا ارتفـاع  1900در غـرب جـاده ،حـدود 3
کیلومتر با جاده فاصله داشت .در شرق جـاده نیـز هنـوز اصـوالً نیروهـاي ایـران شـروع بـه
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پیشروي نکرده بودند .در جریان تالش هوائي دشمن ،دو فروند از هواپیماهـاي وي بـا آتـش
پدافند هوائي ایران سرنگون گردید که یک خلبان اسیر و دیگري کشته شد.
طبق معمول تمـام نبردهـا ،در سـاعات روز ،پیشـروي نیروهـاي ایـران از دور افتـاد و
یگان هاي حمله ور که از سمت شمال به جنوب در ارتفاعات کاني مانگا پیشروي کرده بودند
در همان جا متوقف شدند .دشمن نیز به مقاومت خود افزود و مانع ادامه پیشروي نیروهـاي
ایران گردید و جریان نبرد در روز  12آبان با همین نتیجه به پایان رسید.
در ساعت  1صبح روز  13آبان نیروهاي ایران مجدداً به حرکت درآمدند .چنین به نظر
مي رسید که فرماندهي قرارگاه حمزه در تدبیر شـماره  3تغییراتـي داده بـود و لشـکر امـام
حسین( )را که جزو قرارگاه حمزه یـک بـود بـه منطقـه شـمال تغییـر مکـان داد .بـه آن
مأموریت داده بود از میان منطقه حمزه 3و  4عبور کنند و در محور کاني شابان ،کـوه شـاخ
تا رچر و کولوان پیشروي نماید .بدین ترتیـب عمـده قـواي قرارگـاه حمـزه در  13آبـان ،در
منطقه غرب محور پنجوین سید صادق وارد عمل شد .هدف آن بود که بـه هـر نحـو مقـدور
ارتفاع کانيمانگا تصرف و تامین گردد .پیامهاي مبادله شده چنین نشـان مـي دهـد ،کـه تـا
ساعت  8صبح روز  13آبان موفقیت هاي قابل مالحظه اي نصیب نیروهـاي حملـه ور ایـران
شد .تپه هاي  1900و  1904که بلندترین قله هاي ارتفاعـات کـاني مانکـا بـود بـه تصـرف
نیروهاي ایران در آمد قسمتي از ارتفاعات شیخ گزنشین اشغال گردید و بعضـي از یگـانهـاي
حملهور تا شمال روستاي نالپاریز پیشروي کردند.
در ساعت  11روز  13فرمانده ارتشي قرارگاه حمزه ،آخـرین وضـعیت را چنـین
اعالم کرد:
ارتفاعات کاني مانگا بطور کامل سقوط کرد و د رکنترل ایـران اسـت .جـاده لـري کنگـرك شـیخ
گزنشین باز شد .و دشمن در حال عقبنشیني از ارتفاعات کله قندي است(توضـیح ایـن کـه منظـور از
ارتفاع کله قندي ارتفاعات زله درجنوب پنجوین و حوالي خط مرز بود) یک فرونـد بـالگرد دشـمن در
ارتفاع (1904کاني مانکا)سقوط کرد ،فرمانده لشکر  4پیاده عراق در محاصره نیروهاي ایران قرار گرفته
و براي نجات او یک فروند بالگرد عراقي به منطقه اعزام شده ولي امکان خالصي براي وي نیست ،ضمناً
یک فروند هواپیماي دشمن توسط پدافند هوایي سرنگون گردید.

چنین به نظر ميرسید ،که نتیجه تالش روز  13آبان حداکثر همان بود که درگـزارش
باال بیان گردیده بود .از ساعت  11آن روز به بعد نبرد بار دیگر به رکـورد گرائیـده و آرامـش
نسبي ،میدان نبرد را فرا گرفته بود .در این روز فرماندهي قرارگاه حمزه تالش کرد با تجدید
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نظر در سازمان و آرایش یگان ها ،مواضع تصـرف شـده را تحکـیم کنـد و آمـاده بـراي دفـع
پاتکهاي احتمالي دشمن باشد.
در روز  14پاتک شدید دشمن به ارتفاعات کاني مانگا اجرا شد .طبق پیامهـاي مبادلـه
شده،در ساعات اول آن روز دشمن موفق گردید قله هاي  1904و  1900را ازنیروهاي ایـران
بازپس بگیرد.درباره جریان این قسمت از نبرد به مطالب دیگري در اسناد در دسترس اشـاره
نشده بود .در حالیکه طبق نظریات رزمندگان ،ایـن مرحلـه از نبـرد از جملـه خـونین تـرین
مراحل نبرد والفجر 4بود.
در روز  11آبان بار دیگر نیروهاي ایران حمله کردند ،تا تپه هاي  1900و  1904را در
ارتفاعات کاني مانگا از اشغال دشمن خارج سازند .بطوریکه فرماندهي لشـکر محمـد رسـول
اهلل(ص) در ساعت  3صبح آن روز اطالع داد تپه  1904به دست رزمندگان ایران افتـاد و در
ساعت  0941نیز اعالم گردید تپه  1900به تصرف نیروهاي ایران درآمده است.
از روز  11آبان تا  19آبان مبارزه نیروهاي ایران و عراق در ارتفاعات کاني مانگـا ادامـه
یافت .هر طرف تالش ميکرد طرف دیگر را از آن ارتفاعات عقب براند .بنابراین یک نبرد بین
نیروهاي دو طرف جریان یافت به علت تلفات سنگیني که به یگانهاي سـپاه پاسـداران کـه
تالش اصلي را بر عهده داشتند وارد شده بود در  18آبان فرماندهي قرارگـاه حمـزه تصـمیم
گرفت قسمتي از یگانهاي سپاه را به منطقه عقب ببرد و تجدید سازمان نماید .بدین جهـت
دستور شماره  6را صادر کرد که نکات مهم آن به شرح زیر است:
دستور جزء به جزء شماره  7مورخه  24آبان 2631
-2تغییرات در سازمان

حمزه یک فقط شامل تیپ  2لشکر  21پیاده ارتش
حمزه2شامل تیپ  3لشکر  28پیاده ارتش و لشکر  26محمد رسول اهلل(ص)
حمزه 3شامل تیپ 2لشکر  28پیاده ارتش و لشکر  14امام حسین()
حمزه  4شامل تیپ  1لشکر  28پیاده ارتش و لشکر  16علي ابن ابیطالب
حمزه  1شامل گروه رزمي سلمان و گردان  813تانک و گردان سوار زرهي لشکر  28پیاده
-1آخرین وضعیت

لشکرهاي  21کربال 41،ثاراهلل8 ،نجف 31 ،عاشورا و تیـپ  44قمـر بنـي هاشـم سـپاه
پاسدارن به منظور بازسازي از منطقه نبرد خارج ميکردند.
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خط تماس بین نیروهـاي خـودي و دشـمن در سـمت شـرق پنجـوین ،نسـبت بـه
وضعیت قبل از  12آبان و شروع مرحله نبرد تغییري نکرده بود .ولـي در سـمت شـمال و
کرانه رودخانه قزلچه نیروهاي ایران موفق شده بودند قسمتي از ارتفاعات شیخ گزنشـین و
شاخ تا رچر را در جنوب رودخانه در تصرف خود نگهدارند .اما ارتفاعات کاني مانکا را کـالً
از دست داده بودند.
 -6مأموریت

مأموریت چنین بیان شده بود ،که قرارگاه حمزه سید الشهداء ضمن پدافند در منـاطق
متصرفي ،در ساعت (س) روز  19آبان با به کارگیري عناصـري از قرارگـاه حمـزه2و  4تـک
ميکند و دامنه جنوبي ارتفاعات شیخ گزنشین و شاخ تا رجر را تصرف و تامین نمایند.
-1بیان مأموریت

دربیان مأموریت یگانهاي اجرایي گفته شده بود که قرارگاههاي حمـزه یـک در منطقـه
مربوط پدافند ميکند .حمزه2ضمن پدافند از منطقه با یک تیپ لشکر محمـد رسـول اهلل(ص)
و یک گردان از تیپ  3لشکر  28حمله کند و قسمت جنوبي ارتفاعات شاخ تـا رچـر را تصـرف
نماید .حمزه 3در منطقه مربوطه پدافند کند و بنا به دستور به سمت چوراته پیشروي نماید.
حمزه  4با یک تیپ از لشکر علي ابن ابیطالب و یک گردان از تیپ یک لشکر 28
پیاده حمله کن د و قسمت جنوبي ارتفاعات شیخ گزنشین را تصـرف نمایـد .حمـزه  1در
منطقه پدافند کند.
-2دستورات هماهنگي

در دستورات هماهنگي ،گفته شده بود .پس از تصرف هدفهاي مورد نظر در ارتفاعات
شیخ گزنشین و شاخ تا رچر پدافند منطقه به عناصـر لشـکر  28ارتشـي واگـذار مـيشـود و
عناصر سپاه پاسدارن رها ميگردد.
امضاء سرهنگ ستاد امیر بیگي – برادر جعفري

درباره چگونگي اجرا و یا عدم اجراي این دستور مدارکي در اختیار ما قرار نگرفت .ولي
دستورات بعدي نشان مي دهد که تا  24آبان تغییري در وضعیت خط تماس بین نیروها بـه
وجود نیامد.
مأموریت عمومي قرارگاه حمزه

در دستور شماره  8چنین بیان شده بود که عناصر ایـن قرارگـاه در سـاعت (س) روز (ر)
حمله ميکنند .ارتفاعات کاني مانگا را در غرب پنجوین و ارتفاعـات مـرزي زلـه و سـورن را در
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شرق و جنوب شرقي پنجوین تصرف مي نمایند .تدبیر عملیات براي اجراي ایـن مأموریـت آن
بود که ابتدا عناصر قرارگاه حمزه در مواضع موجود پدافند میکنند .در جریان حمله ،قرارگـاه
حمزه  4به سمت ارتفاعات شاخ کن شوکت در جنوبغرب پنجوین حملـه مـيکنـد و آن را
تصرف مينماید .سپس حمله را براي تصرف ارتفاعات کاني مانگا ادامه ميدهد .قرارگاههـاي
حمزه2و  3همزمان در جنوب رودخانه قزلچه حمله مي کنند و ارتفاعـات شـیخ گزنشـین و
شاخ تا رچر را تصرف مينمایند .قرارگاه حمزه یـک نیـز در جنـوب منطقـه نبـرد ،پیشـروي
ميکند و ارتفاعات زله را اشغال مينمایـد .یـک تیـپ از عناصـر لشـکر  30گرگـان نیـز بـه
ارتفاعات سورن در شرق باني بنوك حمله ميکند.
مأموریت و وظایف قرارگاههاي اجرایي بر اساس تدبیر یاد شده در باال تعیین گردیده بود.
امضاء فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهداء
سرهنگ ستاد امبیر بیگي -برادر عزیز جعفري

دستور شماره  8یاد شده ،اساس مرحله جدیدي از نبـرد والفجـر 4قـرار گرفـت کـه از
ساعت  21:30روز  28آبان به مرحله اجرا در آمد و جریان آن به شرح زیر بود.
مرحله ششم نبرد والفجر1
طبق دستور شماره ، 8پیشروي یگانهاي قرارگاه حمـزه سـاعت  21:30روز  28آبـان
آغاز شد .نظر به این که یگان هاي حمله ور از خط تماس بـا یگـانهـاي دشـمن شـروع بـه
پیشروي کردند پس از نیم ساعت ،درگیري با عناصر دشمن آغاز شد .اولین مسـئله حسـاس
که به وجود آمد ،آن بود که قرارگاه حمـزه یـک در سـاعت  22:21گـزارش داد دشـمن در
منطقه آن قرارگاه گلوله هاي شیمیایي به کار برده است و در ساعات اول این مرحله از نبـرد
حوادث مهم دیگري رخ نداد .یگان هاي حمله ور به طـرف مواضـع اصـلي دشـمن پیشـروي
نمودند و تا ساعت  24:00درگیري جدي بین نیروهاي ایران و عراق به وجود نیامـد .بعضـي
از قرارگاه ها گزارش دادند به منطقه هدف خود نزدیک شده انـد و بـه طـور کلـي وضـعیت
پیشروي نیروهاي ایران رضایت بخش اعالم شد .به خصوص وضعیت قرارگاه هاي حمـزه 3و
 4که در تالش اصلي بودند عالي توصیف گردید.
بعد از نیمـه شـب  28بـه  29آبـان پیشـروي نیروهـاي ایـران سـرعت بیشـتري یافـت و
قرارگاههاي حملهور ،قسمتي از منطقه هدف خود را تا ساعت  2بعد از نیمه شب تصرف کردند.
بر اساس پیامهاي مبادله شده تا ساعت  03:30بعد از نیمه شب ،قرارگاه تـالش اصـلي
که حمزه 4بود ،قسمتي از دامنه شمالي از ارتفاعات شاخکن شوکت را تصرف کـرد .ولـي در
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تنگ روکان و تپههاي  1360و  1313با مقاومت سرسختانه نیروهاي دشمن درگیـر شـده و
آتش توپخانه دشمن با حجم زیاد نیروهاي حمله ور مـا را تحـت فشـار قـرار داد .امـا نکتـه
مهمي که در دستور شماره  6وجود دارد آن اسـت کـه بعـد از  10روز نبـرد قسـمت عمـده
یگان هاي سپاه پاسداران که در این نبرد شرکت کرده بودند از صـحنه نبـرد خـارج شـدند و
ادامه مأموریت و نگهداري منطقه به واحدهاي ارتشي و قسـمتي از واحـدهاي سـپاه محـول
گردید .که با توجه به استعداد رزمي نیروهاي ایران در آغاز این نبرد کاهش فـوق العـاده اي
در توان رزمي نیروهاي ایران به وجود آمد .به همین علت براي ادامه پیشروي فقط دو هدف
در عمق حدود دو کیلومتري خط تماس انتخاب گردیده بود که آن هـم بـه منظـور تحکـیم
وضعیت خط پدافندي بود.
مدارك موجود نشان مي دهد که در فاصله زماني بین  18تا  24آبان یگـان هـاي
جدیدي از عناصر سپاه پاسداران و یگان هاي ارتشي به منطقه نبرد مریـوان انتقـال داده
شدند .که عناصر سپاهي شامل لشکر  1نصر،تیپ  33المهدي تیپ  10سید الشهداء و از
عناصر ارتشي تیپ 1لشکر  23نیروهـاي ویـژه هـوابرد و  3گـردان اضـافي بـراي لشـکر
30پ یاده گرگان بودند.
با ورود یگان هاي جدید ارتشي و سپاهي به منطقه نبرد والفجـر ،4فرمانـدهي قرارگـاه
حمزه سید الشهداء طرح عملیاتي جدیدي براي ادامه آفند در حوالي پنجوین تهیه و منتشـر
کرد که نکات مهم آن به شرح زیر بود.
دستور شماره  4مورخه  11آبان 2631
سازمان رزمي

حمزه یک شامل تیپ  2لشکر  21پیاده ارتش و یک گردان از لشکر  14امام حسین()
حمزه2شامل لشکر  26محمد رسول اهلل(ص) با  3گردان و تیپ 3لشکر  28پیاده
حمزه 3شامل لشکر  16علي ابن ابیطالب با  3گردان و تیپ 2لشکر  28پیاده
حمزه  4شامل لشکر  1نصر با  3گردان ،تیـپ یـک لشـکر  28پیـاده ،گردانهـاي 203
سوار زرهي 813 ،تانک و گردان قدس لشکر  28پیاده
حمزه  1شامل لشکر  30پیاده گرگان با  3گردان و تیپ  33المهدي با  1گردان
حمزه  3شامل تیپ یک لشکر  23نیروهاي ویژه و تیپ  10سید الشهداء با  2گردان
حمزه  6شامل لشکر  14امام حسین( )با دو گردان و گروه رزمي سلمان
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وضعیت
آخرین وضعیت برابر نقشه ترسیمي عملیات چنین بود ،که خط تماس بـین نیروهـاي
ایران و عراق در سمت شرق پنجوین در حوالي خط مرز قرار داشـت .در سـمت شـمال نیـز
قسمتي متکي به رودخانه قزلچـه بـود و فقـط در شـمال غربـي قسـمتي از ارتفاعـات شـیخ
گزنشی ن و شاخ تا رچر در جنوب رودخانه قزلچه در اشغال نیروهـاي ایـران بـود .ایـن خـط
تماس همان بود که در پایان مرحله پنجم نبرد به وجود آمده بود.
چنین به نظر مي رسید که از ساعت  04:00صبح به بعد ،وضعیت کلـي میـدان نبـرد
به نفع نیروهاي دشمن تغییر حالت پیدا کرد .به ترتیب که هوا روشنتر مـيشـد و وضـعیت
نیروهاي ایران مشخصتر ميگردید ،معلوم شد که عملیات این مرحله آن چنان که بـه نظـر
ميرسد موفقیت آمیز نبوده و اغلب یگانهاي حملهور در همان خط تماس اولیه و یـا کمـي
جلوتر با دشمن درگیر بودنـد .فقـط عناصـر قرارگـاه حمـزه 3در ارتفاعـات شـیخ گزنشـین
پیشروي کرده بود که از ساعت  04:30با مقاومت شدید دشمن مواجه و متوقـف شـده بـود.
قرارگاه حمزه  4نیز قسمتي از ارتفاعات شاخ کن شوکت و کاني مانگارا تصرف کرده بود .ولي
هنوز قلل مرتفع آن ارتفاعات در دست دشمن بود .چنانکـه ایـن قرارگـاه در سـاعت 01:00
صبح گزارش داد تا آن موقع ،موفق به تصرف ارتفاع 1830و  1810در سلسله ارتفاعات زلـه
در جنوب پنجوین نشده است .ارتفاعات تنگ روکـان و  1313و  1360هنـوز تحـت کنتـرل
دشمن مي باشد و اضافه شده بود که مقاومت دشمن فوق العاده شدید است.
با شروع روشنایي روز  19آبان فشار دشمن بر نیروهاي حمله ور ایران آنچنـان شـدت
یافت که حمله به کلي متوقف گردید .آتش توپخانه دشمن یگانهاي حمله ور ما را به شدت
زیر آتش گرفت .به طوریکه از مختصر مـدارك در دسـترس اسـتنباط مـي شـود ،از سـاعت
 03:30صبح در آرایش حمله یگانهاي ایران اختالالتي به وجود آمد به نحوي که یگانهـاي
حمله ور شروع به عقبنشیني به مواضع قبلي خود کردند .ششمین مرحلـه نبـرد والفجـر4
نیز بدون وصول به نتایج مطلوبي به پایان رسید .این نبرد که به مدت یکماه با تالش مـداوم
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي دوام یافته بود در پایان نبرد تقریباً همان نتیجه اي حاصل
شد که در مرحله اول و در اولین روز نبرد به دست آمده بود .در  1مرحله دیگر که به مـدت
یک ماه ادامه یافت موفقیت شایان توجهي که بتواند تغییر اساسي در این منطقـه نبـرد ،بـه
نفع نیروهاي ایران ایجاد کند به دست نیامد.
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به هر حال نتیجه پایاني نبرد والفجر 4آن بود که پیشرفتگي شیلر به تصـرف نیروهـاي
ایران درآمد و منطقه اي به وسعت حدود  800کیلومتر مربـع از قلمـرو کشـور عـراق تحـت
کنترل نیروهاي ایران قرار گرفت .ارتباط زمیني بین مریوان و بانه از داخل ایـن پیشـرفتگي
امکان پذیر گردید ،شهر پنجوین عراق در تیر رس جنـگ افزارهـاي بـرد متوسـط نیروهـاي
ایران قرار گرفت ،قسمتي از مناطق مرزي ایران در غـرب مریـوان کـه بـه مـدت  3سـال در
کنترل نیروهاي عراقي بود آزاد شد و شاید مهمتر از همه آن که اراده قاطع ملت ایران بـراي
ادامه مبارزه تا وصول به حقوق مورد تجاوز قرار گرفته خود ،به حکام متجاوز عراق بار دیگـر
نشان داده شد .ضربت دیگر ي بر پیکر ارتش عراقي وارد گردید کـه از جملـه آن بـه اسـارت
درآمدن حدود یک هزار نفر کشته و مجروح شدن هزاران نفر دیگر از افراد عراقي گردید.
اما در این نبرد یگان هاي خودي نیز قربانیاني فداي آرمان ملت اسالمي ایـران کردنـد.
که فقط از افراد ارتشي شامل  380نفر شهید حدود  2000نفر مجروح  10نفر مفقـود و 41
نفر اسیر بودند که قطعاً تلفات یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمي بیش از تعداد تلفـات
یگانهاي ارتشي ميباشد که در اسناد ارتشي درج نگردیده بود.
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یادداشتهائي از خاطرات رزمندگان در عملیات والفجر 1در دره شیلر و منطقه پنجوین عراق
توجه :درباره مراحل طرحریزي و اجراي نبرد والفجـر 4بـا تعـدادي از فرمانـدهان
ارتشي و رزمندگان سپاه و بسیج شرکت کننده در آن نبرد مصاحبه به عمل آمده ،کـه
طبق روش معمول به منظـور جلـوگیري از تکـرار مطالـب ،فقـط خالصـه خـاطرات و
نظریات تعدادي از آنان را که مسئولیتهاي مهمتري این نبرد بر عهده داشته اند در این
کتاب بازگو ميکنیم:
سرهنگ توپخانه ستاد غالمحسن امیر بیگي فرمانده نظامي قرارگاه حمزه سیدالشهداء

من در دانشکده فرماندهي و ستاد انجام وظیفه ميکردم ،در حدود  14مرداد مـاه
از طرف نیروي زمیني به پیرانشهر دعوت شده و مأموریت یافتم که به اتفاق تعدادي از
افسران دیگرقرارگاه رده جلو حمزه سید الشداء را در مریـوان تشـکیل دهـم .کـه یـک
قرارگاه مشترك ارتشي و سپاهي بود .همکـار سـپاهي مـن بـرادر علـي رضـاییان بـود.
مأموریت این قرارگاه آن بود ،که با زیر امر گرفتن یگان هایي از ارتش و سپاه پاسداران،
آتش نیروهاي منظم عراق را از شهر مریوان دور سازد و جاده مریوان به بانـه را تـامین
کند .تا اجراي یک عملیات آفندي هماهنگ شده در دره شیلر در خاك عـراق واقـع در
غرب مریوان امکان پذیر باشد .ضمناً فعالیت ضد انقالبیون داخلي در این منطقه ،تحت
کنترل درآمده و خنثي گردد و راه وصول کمکهاي تدارکاتي و پرسنلي عـراق بـه ضـد
انقالبیون داخلي ایران بسته شود.
ستاد قرارگاه حمزه سید الشهداء در  11مرداد در مریوان تشکیل شد و شروع بـه
کار کرد(همزمان با جریان نبرد در حاج عمران) و نیازمندیهاي عمومي آن قرارگـاه بـه
وسیله لشکر  28پیاده تامین گردید.
عناصر سپاه پاسداران قبل از تشکیل این قرارگـاه در منطقـه مریـوان بودنـد ،بـدین
جهت آشنایي مقدماتي در آن منطقه داشتند و در آغاز فعالیـت مشـترك همکـاريهـاي
صمیمانه اي بین افسران و مسئولین سپاه پاسداران برقرار شد .اغلـب افسـران عضـو ایـن
قرارگاه غیر سازماني بودند و به منطقه کردستان آشـنایي نداشـتند .بـدین جهـت کمـک
برادران سپاهي بسیار ارزنده بود .اطالعاتي کـه داشـتند در اختیـار افسـران قرارگـاه قـرار
دادند .به علت مشکالتي که در کاربرد بالگردها و هواپیماها داشتیم اغلـب شناسـائيهـا از
روي نقشه منطقه و شناسایي زمیني انجام گرفت که نتیجه نسـبتاً مطلـوبي داشـت .ایـن
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مرحله حدود  11روز به طول انجامید .اما عکسبرداري هوایي چندان مفید نبود و به علت
مشخص بودن مواضع دشمن به وسیله دید با دوربین نیاز چنداني به فعالیت هوایي نبود.
فعالیت شناسائي ما یک اثر منفي نیز داشت و آن متوجه شدن دشمن به فعالیـت
غیر عادي ما بود .به همین جهت بعد از چند روز،مراقبت دشـمن بیشـتر شـد و حجـم
آتش وي نیز زیادتر گردید .چنین به نظر مي رسد که نیروهاي عراقي از احتمال حمله
ما آگاه شده اند .حتي امام جمعه شاندري که آن موقع به ایران پناهنده شده بود گفتـه
بود عراقي ها مي دانند نیروهاي ایران چندین عملیات بنام والفجر را اجرا خواهند کرد.
از جمله گفته بود عملیات والفجر 4در مریوان انجام خواهد شد با توجه به این اطالعات
که د ر اختیار عراق بود نیروي هوائي عراق در آن منطقه فعالتر شد .هواپیماهاي عراقي
به حمالت هوایي خود در آن منطقه شـدت دادنـد از جملـه نقـاطي کـه بـدون تـرس
بمباران ميکرد پادگان مریوان بود .در این حمالت هوایي خلبآنان عراقي فوق العاده به
هدفها نزدیک مي شدند و احتماالً از ضعف پدافند هـوایي و همچنـین مواضـع و نقـاط
حساس اطالعاتي به دست آورده بودند .این بمبارانها مشکالتي براي ما به وجـود آورده
و فعالیت قرارگاه ما را مختل کرده بود .ما بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه هـدف اصـلي
هواپیماهاي دشمن قرارگاه ما است .باالخره بعد از مدتي ضـمن ایـن کـه مـا اقـدامات
پدافند غیر عامل را کاملتر کردیم افراد نیز به ویژگیهاي جنگ عادت کردند اما حمالت
هوایي دشمن همچنان ادامه یافت .ولي به هر حال فعالیت براي طرحریـزي و آمـادگي
متوقف نگردید و 3هواپیماي دشمن نیز در این مدت سرنگون شد کـه خلبـان یکـي از
آنها به اسارت درآمد.
بعد از شناسائيها و بررسيهاي مقـدماتي ،طرحریـزي آغـاز شـد کـه بـر اسـاس
مأموریت ارجاعي بود .ابتدا این عملیات به دو مرحله کلي تقسیم شـد و هـدف آن بـود
که هر دو مرحله به صورت سریع و ضربتي اجرا گردد .اما بعد از بررسي بیشتر تصـمیم
گرفته شد ،ابتدا مرحله اول مورد توجه اصلي باشد .زیرا عمل در کوهسـتان بـا مشـکل
توان انسانها مواجه است و خستگي ایجاد ميکند و فرمانده نباید ایـن عامـل حیـاتي را
نادیده بگیرد .برا ي مرحله یکم عملیات اهداف چنان انتخاب شد که نقـاط مسـلط بـر
منطقه تصرف گردند تا امکان دیدباني و تنظم تیر و همچنین تحت نظر داشتن منطقه
سادهتر باشد .که با این کار قسمتي از دره شیلر نیز تحت کنترل ما قـرار مـيگرفـت و
فعالیت ضد انقالبیون محدود ميگردد .بنابراین در مرحله اول هـدف تصـرف ارتفاعـات
کنگرك و پادگان گرمک بو.د ضمن این که ارتفاعات دیگر نیز مانند براله ،سربراله ،مارو
و غیره نیز در محدوده قرار ميگرفت .تپههاي مورد نظر در ارتفاعات مشرف به پنجوین
در چند عملیات متوالي شبانه گرفته شد و مواضع پدافندي مستحکم تشـکیل گردیـد.
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تقریباً تمام هدفهاي مورد نظر تسخیر شد .ولي یک هدف مهـم دیگـري باقیمانـده کـه
برآورد گردید گرفتن آن مستلزم قبول تلفات نسبتاً سنگیني اسـت و آن ارتفـاع کـاني
مانگا بود .از نظر هدف اصلي ،مأموریت در این نبرد تصرف دره شیلر بود .زیـرا ایـن دره
به صورت سمبه اي داخل خاك ایران شده و در تعیین خط مرز به کشور عراق واگـذار
گردیده بود .این وضع باعث شد که ارتباط مناطق شمالي و جنوبي به خصوص بین بانه
و مریوان درمدت زمان زیاد و با اشکال انجام گیرد .البته باید یادآوري شود که در ایـن
منطقه نبرد تعدادي از ارتفاعات مرزي در اشغال نیروهاي عراقـي بـود ماننـد ارتفاعـات
هفت توآنان ،که هدف مقـدماتي در ایـن نبـرد بیـرون رانـدن نیروهـاي متجـاوز از آن
ارتفاعات بود.
درباره مقایسه توان ،رزمي برآورد کلي این بود که ارتش عراق حدود صـد گـردان
در این منطقه عملیات گسترش داده است و در حالیکه نیروهاي موجـود مـا نصـف آن
تعداد گردان هم نبود .اما به طور کلي دشمن قادر نبود از نیروهاي احتیاط خود به نحو
مطلوب استفاده کند .به عالوه ایمان و اعتقادات افراد نیروهاي ما فـوق العـاده قـویتر از
افراد عراق بود و این عامل تمام کمبودها را جبران کرد .ما تالش ميکردیم بـا حـداقل
نیروي انساني و مادي این مأموریت را انجام دهیم.
سرهنگ محمود کروندي فرمانده تیپ 1لشكر 14پیاده

عملیات والفجر 4در منطقه مریوان اصوالً در  3مرحله اجرا گردید .مرحله اول آمـاده
شدن تیپ  2پیاده لشکر 28و عزیمت آن به خط مرز و گسترش در منطقه بانـه ،مرحلـه
دوم انجام عملیات شناسائي و بررسي هاي مقدماتي براي تهیه طرح در پیشرفتگي شـیلر
و در مرحله سوم اجراي حمله بود .تیپ  2پیاده مستقر در سقز  3گردان پیاده داشت کـه
یک گردان در محور سقز به مریوان و دو گردان در بانه مستقر بود .در عملیات آرام سازي
منطقه و مبارزه با ضد انقالبیون داخلي روش معمولي این بود که یگانهاي سپاه و بسـیج
و جند اهلل منطقه را تحت کنترل خود در مي آورند و نگهداري آن را به یگانهاي ارتشـي
واگذار ميکردند .این روش نتیجه بسیار مفیدي در بر داشت .بعد از باز شدن محـور سـقز
به مریوان ،گردان 106پیاده جمعي تیپ 2طبق این روش تـأمین آن محـور را بـر عهـده
گرفت و  2گردان دیگر تیپ دربانه متمرکز گردیدند.
گردانهاي  126و  120در شهر بانه مسـتقر شـدند .ایـن گـردانهـا در آرام سـازي
داخلي و همچنین تأمین منطقه مرزي فعالیتهاي درخشاني نمودند و توانسـتند منطقـه
مرزي را تحت کنترل خود درآورند و در ارتفاعات نزدیک به خط مرز گسـترش یابنـد بـه
این ترتیب مرحله اول عملیات به پایان رسید.
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بعد از استقرار یگانها در ارتفاعات مرزي اطراف پیشرفتگي شیلر ،فکر بریدن ایـن
پیشرفتگي ایجاد شد ،زیرا بعد از وصول نیروهاي ما به حوالي خط مرز معلـوم شـد کـه
ارتش عراق هیچگونه اقدامات دفاعي در آن منطقه انجام نداده است .اما به محض ایـن
که ارتش عراق متوجه وصول نیروهاي ایران به آن منطقه شد سریعاً اقدامات دفـاعي را
شروع کرد .ما نیز اقداماتي براي حمله به پیشرفتگي شیلر را شروع کردیم کـه بـه نـام
عملیات والفجر 4نام گذاري شد.
اولین اقدام الزم از نظر تیپ  2پیاده لشکر  28آن بود که یگانهـاي ایـن تیـپ از
درگیري مأموریت آرام سازي داخلي رها شوند و بـراي اجـراي عملیـات مـنظم آمـاده
گردند .براي این منظور با هماهنگي که بین فرمانده نیروي زمیني و فرمانده ژاندارمري
کشور به عمل آمد برقراري امنیت داخلي به واحدهاي ژاندارمري منطقه واگـذار شـد و
گردانهاي تیپ  2رها گردیدند .قسمتي از تامین منطقـه نیـز بـه گـردان دوم تیـپ 23
نیروهاي ویژه هوابرد محول گردید.
بعد از تمرکز یگانهاي تیپ اقدامات شناسائي براي عملیات والفجـر 4شـروع شـد
که همان زمان لشکر  8نجف سپاه پاسداران نیز وارد این منطقه گردید .شناسائي هـاي
برون مرزي به وسیله افراد آن لشکر انجام شد .بـراي پشـتیباني تـدارکاتي یـک نطقـه
آمادي بوسیله آمادگاه مراغه در پادگان بانه تشکیل و تدارکات مورد نیاز ذخیره گردید.
در شناسائي هاي مقدماتي ،اطالعات به دست آمده از نیروهاي عـراق نشـان مـي
داد که یک گردان تانک و یک گردان کماندوئي حـوالي گرمـک بـوده و در هـر یـک از
مناطق کوه لري و ارتفاعات کنگرك ،یک گردان پیاده مواضـع پدافنـدي اشـغال کـرده
بودند .عالوه بر آنها در اواخر مهر ماه پایگاه هائي در حوالي ولیاوه ،قلعـه کـوه گرمـک و
کوه شیخ حسن برقرار کرده بودند و مواضع خندقي و میدان مین و شبکه سیم خار دار
در عرض جبهه ایجاد نموده بودند.
چنین برآورد شد که توپخانههاي دشمن در خرزله ،سـرکان ،دره میانـه ،هرگینـه
مستقر هستند.
بنابراین ،اطالعات از وضعیت استعداد و گسترش دشمن تا حدودي دقیق بود و بـا
کسب این اطالعات ،شناسایيها انجام شد و سپس طرحریزي و آمادگي بـراي عملیـات
شروع گردید.
در مرحله طرحریزي ،کمیسیونهاي زیادي تشکیل شد که در بعضي از آنها شخص
فرمانده نیروي زمیني و برادر رحیم صفوي از طرف سـتاد مرکـزي سـپاه پاسـداران در
آنها شرکت ميکردند .حتي در بعضـي از شناسـائيهـاي عملـي منطقـه نیـز حضـور
ميیافتند ،مطلبي که الزم مي دانـیم بـازگو کنـیم مسـئله همکـاري و همـاهنگي بـین
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فرمانده لشکر نجف با فرماندهان ارتشي است که در مجموع چنـدان خـوب نبـود و بـه
طور کلي حس نیت کامل نسبت به فعالیت یگانهاي ارتشي وجود نداشت .ولي به هـر
حال سعي مي شد که با صبر و شکیبائي و فروتني اختالف نظرها برطرف شود.
تیپ ما -تیپ  2پیاده سقز -با لشـکر  8نجـف ادغـام شـد .مأموریـت ایـن لشـکر
ادغامي تصرف ارتفاعات لري ،گرمک ،کنگرك و شیخ حسن بود که در مرحله اول نبرد
انجام شد .حدود  400نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدنـد بـراي تصـرف
ارتفاعات لري یگان سپاه مستقل عمل کرد .زیرا تیپ  2پیاده فقط  3گردان داشـت در
حالیکه لشکر  8نجف حدود  9گردان داشت که البته استعداد رزمي آنها متفاوت بـود و
بعضي از گردانهاي سپاه در حد گروهان بودند.
درباره طرح مانور بین من و فرمانده لشکر نجف هماهنگي کامـل وجـود نداشـت.
چند بار برادر رضاییان سعي کرد بین ما هماهنگي برقرار کند- .به هر حال به نظر مـن
سرهنگ کروندي -یگانهاي ما بسیار خوب جنگیدند و در هنگام عمل همکاري بهتري
به عمل آمد  .در مناطقي که یگانهاي لشکر نجف متحمل تلفاتي شـدند عناصـر تیـپ
مسئولیت نگهداري آن مناطق را بر عهده گرفتند .ترتیب گسترش تیپ بعـد از اجـراي
حمله چنین بـود کـه گـردان  126پیـاده در ارتفاعـات لـري و گـردان  120پیـاده در
خاکریزهاي پدافندي مستقر شد و گردان  106پیـاده تـامین منطقـه عقـب را برقـرار
نمود .زیرا ضد انقالبیون داخلي ریشه کن نشده بود و منطقه نا امن بود .اما در مراحـل
دوم و سوم نبرد که نیاز به نیروي بیشتري پیدا شد گردان  106پیاده نیز جمع آوري و
در خط مقدم وارد عمل گردید .همین امر سبب خالي ماندن جاده ها از عناصر تـامیني
و فعال شدن محدود ضد انقالب گردید و لطماتي نیز بـه سـتونهاي تـدارکاتي مـا وارد
ساخت .که از لطمات هواپیماهاي دشمن به مراتب شدید تر بود .از جمله آنکه به یـک
کامیون حامل موشک کاتیوشـا تیرانـدازي کردنـد و آن کـامیون منهـدم و حـدود 90
موشک از بین رفت که در آن شرایط براي ما بسیار ارزشمند بود.
براي مرحله دوم نبرد تیپ  2لشکر  28با لشکر عاشورا ادغام شـد .زیـرا لشـکر 8
نجف تلفات سنگیني دیده بود .در این مرحله تیپ  2پیاده از مواضع موجـود نگهـداري
کرد و عناصر لشکر عاشورا به ارتفاعات کلو ومسـعود حملـه کردنـد .عملیـات بـه نحـو
مطلوب انجام شد و در مرحله سوم نبرد نیز لشکر عاشورا به ارتفاع شیخ گزنشین حمله
کرد .در ادامه مرحله سوم عملیاتي انجـام گرفـت ولـي چنـدان موفقیـت آمیـز نبـود و
یگانهاي ما نتوانستند کاني مانکا را تصرف کنند .اما تیپ  2پیاده که با لشکر علي ابـن
ابیطالب ادغام شده بود موفق به تصرف ارتفاعات دره میانه گردیدو  11نفر اسیر گرفـت
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و هدف را مستحکم کرد .بعداً ارتفاع کاني مانگا نیز به وسیله همین یگانها تصرف شد.
بطور کلي عملیات افراد تیپ  2لشکر  28پیاده در این نبرد بسیار درخشان بود.
سرکار سرهنگ کروندي درباره علت عملیات در مراحل یک تا  3و عـدم موفقیـت
بعدي ،نظریات کلي ارائه داده اند که حاصل آن است ،که در ایـن نبـرد تـالش بسـیار
خوب شناسائي ها و کسب اطالع از دشمن عالي بود ولي هماهنگي بین افراد از جملـه
فرماندهان سپاه و ارتش رضایت بخـش نبـود .عمومـاً بـه صـورت دو نیـروي بیگانـه از
یکدیگر با هم رفتار ميکردند .که در این میان ارتش در مقام پایین تر قرار گرفته بود و
بعضي از فرماندهان یگانهاي سپاه خود محور و تا حدودي مغرور بودند .چنانکه شـاهد
بودم ،برادر رحیم صفوي  -معـاون فرمانـده سـپاه پاسـداران  -بـه یکـي از فرمانـدهان
لشکرهاي سپاه مأموریتي ارجاع کرد و آن فرمانده لشـکر صـریحاً گفـت ،آن دسـتور را
اجرا نميکند .این روش در واحدهاي رزمنده بسیار خطرناك و زیان بار است و اگـر در
یگان هاي سپاه پاسداران نـوعي سلسـله مراتـب فرمانـدهي برقـرار شـود و بـا سیسـتم
فرماندهي ارتش به هر نحوي که صالح باشـد هماهنـگ گـردد ،احتمـاالً نتـایج بسـیار
مفیدتر و مثبت تر نصیب نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ميگردد .به طور کلي
این افسران درباره روش کاربرد یگانهاي سپاه و بسیج نظریاتي ارائه داده انـد کـه الزم
است این مسئله حساس و سرنوشت ساز جنگ در یک کتاب ویژه گـردآوري و تـدوین
گردد و نظریات کلیه صاحب نظران شـرکت کننـده در جنـگ از جملـه ایـن افسـر در
تدوین آن کتاب مورد استفاده قرار گیرد.
سرهنگ پرویز خلف بیگي

شغل سازماني من معاون تیپ پیـاده سـقز بـود و در عملیـات والفجـر 4معاونـت
فرماندهي قرارگاه حمزه 3را به عهده داشتم ،یگان هاي این قرارگاه در منطقه بانـه وارد
عملیات مي شدند.
در عملیات والفجر 4مأموریت انهـدام نیروهـاي دشـمن و آزاد سـازي قسـمتي از
خاك عراق در دره شیلر بود .یگانهاي شرکت کننده در ایـن نبـرد قسـمتي از عناصـر
لشکر  28پیاده ارتش و لشکرهاي نجف ،امام حسین( ،)علـي ابـن ابیطالـب و چنـد
لشکر دیگر از عناصر سپاه پاسداران بود.
مأموریت حمزه 3تصرف ارتفاعات لري و کاني مانگا و الحاق به یگانهـاي خـودي
بود ،که از طرف مریوان حمله ميکردند .بدین وسیله قسـمتي از دره شـیلر قطـع مـي
شد .یک انگیزه اجراي این عملیات بستن راه پشتیباني ضد انقالبیون داخلـي ایـران در
این منطقه بود .بدین جهت بعد ا ز آنکه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران موفـق

عملیات والفجر 4در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر مهرماه سال 261 / 1332

شدند ،تا حدودي عملیات ضد انقالبیون داخلي را در منطقه بانه و مریوان خنثي کنند.
و به ترتیب شهرها و روستاها را از کنترل آن هـا خـارج سـازند و بـه حـوالي خـط مـرز
رسیدند ،تصمیم گرفته شد این عملیات در قسمتي از خاك عراق نیز دنبـال شـود .بـاز
کردن راه هاي ارتباطي شهر بانه و تامین آن در اوایل سـال  1332تحقـق یافـت .ایـن
عمل به وسیله یگانهاي تیپ  2سقز و یگانهـاي سـپاه انجـام شـد و  3محـور اصـلي
ارتباطي بانه به مریوان و سردشت و سقز تا حـدودي از وجـود ضـد انقالبیـون داخلـي
پاکسازي گردید .محور وصول بانه عباس آباد ،خـط مـرز نیـز تحـت کنتـرل نیروهـاي
خودي درآمد .با این عمل امکان ایجاد یک میدان نبرد جدید بر علیه نیروهـاي عـراق
در منطقه بانه مریوان امکان پذیر شد .زیرا در این منطقه توپخانه عراق از آغـاز جنـگ
فعال بود و مناطق مسکوني داخلي ایران را گلوله باران ميکرد .ایـن مسـائل مقدمـهاي
براي اجراي عملیات والفجر 4بود ،که با موفقیت انجام شد و اغلب هدفهاي مـورد نظـر
تصرف و تحکیم گردید.
مقدمه این عملیات ازآنجا شروع شد که بعد از آنکه ما موفق شدیم کنترل ایـن منطقـه را
در دست بگیریم و به خط مرز برسیم ،ارتش عراق عکسالعمل سریع در مقابل مـا نشـان داد و
احتماالً خواست پیشدستي کند .بدین جهت قسمتي از ارتفاعات سرکوب حوالي مرز را کـه در
خاك ایران است اشـغال نمـود کـه از جملـه ارتفـاع تخـت رسـتم (آسـمان بـین) در شـمال
پیشرفتگي شیلر بود این عمل عراق سبب نگراني ما گردید .زیرا این ارتفاع بـر منطقـه مـا دیـد
کامل داشت و اشغال آن تهدیدي براي ایران بود.
مدتي بعد از این جریان ،لشکر  8نجف سپاه پاسداران به منطقه بانه تغییـر مکـان
کرد و اقدامات مقدماتي شناسائي و کسب اطالع از وضعیت زمـین و دشـمن را شـروع
نمود .این موضوع از دید عوامل عراق پنهان نماند ،لذا عکسالعمـل نیروهـاي عراقـي از
حدود  3ماه قبل از شروع عملیات والفجر 4آغاز گردید .نیروهـاي تقـویتي وارد منطقـه
شدند و به نحوي گسترش یافتند که در مقابل حمله نیروهـاي ایـران غـافلگیر نشـوند.
براي این منظور مواضع پدافندي را در جنوب رودخانه شیلر انتخـاب و اشـغال کردنـد.
حمله هوائي به مناطق مسکوني از جمله شهرهاي بانه و مریوان را تشدید نمودنـد کـه
اثر نظامي چنداني نداشت.
عملیات شناسائي نیروهاي ما به نحو کمال مطلوب انجام گرفت و عناصر شناسائي
تا عقب خطوط دفاعي دشمن نفوذ مـيکردنـد .از وضـعیت زمـین و نیروهـاي دشـمن
کسب اطالع مي نمودند .جهاد سازندگي یک جاده مواصالتي از عبـاس آبـاد بـه طـرف
مرز احداث کرد کار این جاده سازي عموماً شبانه انجام شد .در نتیجه تا چند روز قبـل
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از شروع عملیات واحدهاي عراقي از وجود این جاده که به خاك عراق وصـل مـي شـد
آگاه نشدند.
هدفهایي که در مرحله اول نبرد به قرارگاه حمزه 3واگـذار شـده بـود ،ارتفاعـات
لري،ال له حمره ،کنگرك و پادگان گرمک عراق بود که در حدود یک تیپ پیـاده عـراق
در آن گسترش داشتند .ما با  12گردان وارد نبرد شدیم .براي هـر یـک از هـدفهـا 2
گردان مامور شد و  2گردان نیز در احتیاط نگهداري گردید.
قبل از شروع عملیات ،یک اتفاق غیر مترقبه اي افتاد که به نفع ما تمـام شـد .جریـان
این بود که یک واحد سبک شناسائي ما به منطقه شیلر رفتـه بـود ولـي قبـل از وصـول بـه
رودخانه شیلر ،در حوالي خط مرز با دشمن درگیر شد ،بـه نحـوي کـه صـداي تیـر انـدازي
طرفین در پاسگاه فرماندهي ما شنیده مي شد و ما متوجه شـدیم کـه بـر خـالف اطالعـات
اولیه ما ،نیروهاي دشمن در شمال رودخانه شیلر نیز وجـود دارنـد و شـاید عناصـر تـامیني
بودند .این درگیري سبب شد ،که اوالً ما از موقعیت دشمن آگاه شـدیم دوم ایـن کـه واحـد
شناسایي ما در همان محل به حالت پدافندي باقي ماند و نقطـه اتکـائي بـراي عملیـات مـا
گردید .نیروهاي عراقي مواضع آن واحد ما را به شدت زیر آتـش گرفتنـد ولـي آن واحـد بـا
شجاعت تمام ایستادگي و به علت مناسب بودن مواضع تلفات چنـداني بـه آن وارد نگردیـد.
شب بعد از آن حادثه ،عملیات والفجر آغاز شد و گردانهاي حمله ور مـا همزمـان بـه سـمت
دشمن پیشروي کردند .برنامه زماني حمله آن بود کـه در سـاعت  24بـا نیروهـاي دشـمن
درگیر شوند .طبق دستور قرار بر این بود کـه سـتوني نیـز از سـمت مریـوان حملـه کنـد و
ارتفاعات مشرف به پنجوین عراق را تصرف نماید.
یگانهاي حمزه 3بدون درگیري تا رودخانه شیلر پیشـروي کردنـد و از آن عبـور
نمودند و قسمتي از واحدها به سادگي به ارتفاعات لري و کنگـرك و گرمـک رسـیدند.
فقط دو گردان که به سمت ارتفاع الله حمره پیشروي ميکردند ،به میدان مین دشمن
برخورد کردند و متوقف شدند .باالخره حمله شـروع شـد و آنگـاه واحـد مـا ،عبـور از
میدان مین را در زیر آتش شدید دشمن آغاز کرد بدون آنکـه معبـري در آن بازکننـد.
زیرا فرصت ي براي این کار نبود .ابتدا ارتفاعات لري به سادگي تصـرف شـد بعـد ارتفـاع
کنگرك سقوط کرد .اما در دو منطقه (در ارتفاع الله حمره و گرمک) نیروهاي دشـمن
مقاومت کردند در این موقع ارتفاعات بلند ،دست نیروهاي ما بود .بدین جهت مقاومـت
دشمن خیلي سریع درهم شکسته شد و یگانهاي دشمن از آن منطقـه عقـبنشـیني
کردند .بعد نوبت به پادگان گرمک رسید امـا مـدافعین آن پادگـان نیـز نتوانسـتند بـه
مقاومت ادامه دهند .تا ساعت  10روز بعد از شروع حمله تمام منطقه هدف بـه تصـرف
نیروهاي ما درآمد و حدود  300نفر از افراد دشمن بـه اسـارت درآمدنـد کـه از جملـه
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سرهنگ دومي معاون تیپ عراقي بود .بعد از این موفقیت نسبت به احداث خاکریزهاي
پدافندي و مواضع مستحکم اقدام شد .طبق طرح قرار بود ستوني از جنوب و از طـرف
مریوان حمله کند و به ستون شمالي الحاق حاصل نماید اما این عمل انجام نشـد .زیـرا
احتماالً عراق متوجه تالش اصلي نیروهاي حمله ور ایران از سمت مریوان شده بود .بـا
وجود این که از  30گردان حملـه ور ایـران فقـط  12گـردان در شـمال بودنـد و 48
گردان از سمت جنوبشرقي به شمالغربي پیشروي ميکردند ،ارتش عـراق موفـق بـه
سد کردن پیشروي آنها شد .عدم انجام الحاق مشکالتي براي یگانهاي سـتون شـمالي
ایجاد کرد و واحدهاي ما در حوالي گرمک در موقعیت آسیب پذیري قرار گرفتند .براي
کم کردن این تهدید لشکر امام حسین( )که در احتیاط بود براي اجراي مرحله دوم
وارد عمل گردید و در شب سوم عملیات حمله کرد و ارتفاعاتي را تصرف نمود و غنـائم
زیادي نیز به دست آورد .پادگان گرمک به دست ما افتاد که وسائل و تجهیزات و مـواد
تدارکاتي زیادي در آن به جا مانده بود.
بعد از این موفقیت ها ،در بعضي از فرماندهان سپاه و بسیج روحیه غرور ایجاد شد
که تا حدودي به علت خاصیت سن و سال و کم تجربه بودن آنها بود .این غـرور سـبب
عدم موفقیت نیروهاي ما در مراحل بعدي این عملیات گردید .زیرا بعـد از موفقیتهـاي
مراحل اول ،بدون بررسي هاي دقیق تصمیم گرفته شد ،به ارتفاعات کاني مانگـا حملـه
شود و نیروهاي عراقي بکلي از پیشرفتگي شیلر بیرون رانده شـوند .در ایـن قسـمت از
عملیات عناصر سپاه پاسداران به تنهائي و بدون توجه به نظر افسران ارتشي وارد عمـل
شدند .لشکر عاشورا این مأموریت را بر عهـده گرفـت و از عناصـر ارتشـي فقـط قبـول
کردند توپخانه از آنها پشتیباني کند .شب حمله ما هم به قرارگاه لشکر عاشـورا کـه در
ارتفاع الله حمره ،نزدیک به ارتفاع کنگرك برقرار شده بود رفتیم .هدف حملـه لشـکر
عاشورا و تیپ 3لشکر 28به ارتفاع شیخ گزنشـین بـود کـه در داخـل منطقـه عملیـات
ستون پیشروي کننده از مریوان قرار داشت و خارج از منطقـه عمـل سـتون بانـه بـود
بدین جهت در مرحله نهائي حمله والفجر 4قسمتي از عناصر سپاه پاسـداران از سـمت
جنوب به شمال پیشروي کرد و لشکر عاشورا نیز از شمال به جنوب حملـه نمـود .امـا
باید توجه داشت که د رمراحل اول نبرد نیروهاي عراقـي غـافلگیر شـدند در صـورتیکه
براي مراحل بعدي چنین غافلگیري امکان پذیر نبود .نیروهاي عراقي از هر لحاظ آماده
دفاع بودند .با این وجود این مرحله نبرد نیز ابتدا با موفقیتي همراه بود ،لشـکر عاشـورا
بسیار خوب جنگید و کلیه هدفهاي خود را در ارتفاعات شیخ گزنشین تصرف کرد واین
ارتفاع توسط تیپ 3لشکر 28تأمین و نگهداري گردید .ضمناً لشـکرهائي کـه از سـمت
مریوان ،حمله کردند که هدف آنها ارتفاعات زله و کاني مانگا بود .بدین ترتیب تا شروع
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روز بعد هدفها تسخیر شد .اما از صبح روز بعـد توپخانـه عـراق انبـوه آتـش را بـر آن
ارتفاعات فرو ریخت حتي شهر پنجوین را نیز در داخل محدوده تمرکزات آتش توپخانه
قرار داد .در این آتشباري تلفات بسیار سنگین به نیروهـاي مـا فرصـت نـداد ،موقعیـت
خود را در ارتفاعات کاني مانگا مستحکم کنند و سنگر تهیه نماینـد .بـه عـالوه بـرآورد
مي شد که ممکن است نیروهاي مانوري عراق نیروهاي ما را در ارتفاع الله حمره و لري
دور بزنند .به هر حال وضعیت نیروهـاي مـا در ارتفاعـات کـاني مانکـا تحکـیم نشـد و
خطراتي نیز احساس گردید و تلفات هم زیاد بود .بدین جهت یگانهـائي کـه از طـرف
مریوان پیشروي کرده بودند ،عقبنشیني نمودند .ولـي تیـپ 3لشـکر 28بـه نگهـداري
مواضع تصرف شده ادامه داد که روي ارتفاع شیخ گزنشین بـود .ایـن امـر بـه موفقیـت
نهایي ما در این نبرد کمک کرد .به هر حال در مرحله سوم عملیات ارتفاع کـاني مانگـا
از کنترل نیروهاي عراق نیز خارج شد .بنابراین این ارتفاع نه به دست نیروهاي ما بود و
نه نیروهاي عراق ،فقط آتش توپخانه هر دو طرف به آن فرو ميریخت .این وضع حدود
 3روز ادامه داشت ،تا این که شخص صیاد شیرازي فرمانـده نیـروي زمینـي ارتـش بـا
تعدادي از فرماندهان سپاه روند عملیات و شـرایط منطقـه را بررسـي کردنـد و بـرآورد
گردید که مي توانیم از سمت ارتفاع لري بـه طـرف ارتفـاع شـیخ المعـارین و رودخانـه
قزلچه پیشروي کنیم .با این عمل امکان تحت کنترل در آوردن تمام آن منطقـه سـاده
مي شد .اما یک شرط اساسي داشت و آن عبارت بود از این کـه سـتوني کـه از محـور
مریوان پیشروي میکرد موفق به الحاق با ستون پیشروي کننده از سمت شمال گردد.
مرحله چهارم عملیات والفجر 4با هدف کلي یاد شده در باال طرحریزي شد .نکتـه
جالبي که در این منطقه نبرد وجود داشت ،متغیر بودن درجه حرارت هوا بود .در باالي
ارتفاعات هوا بسیار سرد بـود در دامنـه ارتفاعـات هوانسـبتاً معتـدل بـود و د رحـوالي
رودخانه قزلچه هوا به قدري گرم بود که افراد در آن آب تني ميکردند.
از نظر شبکه جاده اي منطقه بسیار فقیر بود ،تقریباً جاده قابل استفاده اي در این
منطقه وجود نداشت  .افراد جهاد سازندگي ما با فداکاري و تالش فوق العاده اي جـاده
هاي مورد نیاز نیروهاي رزمنده را احداث کردند ،تاآن حـد کـه مـا توانسـتیم توپخانـه
سنگین خودمان را هم وارد منطقه نبرد کنیم.
در مرحله چهارم این نبرد ،ابتدا عملیات پیشرفت خوبي داشت امـا ماننـد مرحلـه
قبل توپخانه عراق براي تمام منطقه طرح آتش تهیه کرده بـود و نیروهـاي مـا را بزیـر
آتش گرفت .به ویژه به ستوني کـه از طـرف مریـوان پیشـروي مـيکـرد اجـازه ادامـه
پیشروي نداد و عناصري از نیروهاي ما نیز که از شمال به جنوب حمله کرده بودند بـار
دیگر در معرض تهدید جدي قرار گرفتند .به طوري که ما بر آورد کردیم اگر تا قبل از
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شروع روشنایي ،روز یگانها را از ارتفاعات نزدیک و قزلچه عقب نکشیم ،احتمـاالً همـه
آنها از بین خواهند رفت .حتي احتیاجي به حمله نیروهاي مـانوري عـراق نبـود همـان
آتش توپخانه عراق مي توانست تلفات جبران ناپذیري به نیروهاي ما وارد سـازد.ما ایـن
وضعیت بحراني را به قرارگاه والفجر 4اطالع دادیم و کسب تکلیف کردیم .دو راه بـراي
ما وجود داشت؛ راه اول این بود که قدري عقبتر ميرفتیم و ارتفاعات دیگـر را اشـغال
مي کردیم راه کار دوم این که اوالً به محل اولیه خود ،قبل از شروع مرحلـه چهـارم بـر
مي گشتیم که در جنوب رودخانه قزلچه بود .درباره این دو راه کار با فرماندهان سپاهي
مشورت کردیم ،که لشکر علي ابن ابیطالب بودند .فرماندهان سپاهي معتقـد بودنـد ،در
همان محل بمانند و به مقاومت ادامه دهند .اما در همین لحظات یکي از گردانهاي این
لشکر اطالع داد در خطر محاصره قرار گرفته است .پیامهایي بین آن گـردان بـا لشـکر
علي ابن ابیطالب مبادله شد به نتیجه اي نرسید و حلقه محاصره کامل شد و آن گردان
تقریباً به کلي از بین رفت .در سمت راست آن گردان سپاهي ،یک گردان ارتشي بود ما
به آن گردان دستور دادیم عقب تر بیاید و خطر محاصره را قبول نکند .براي نجـات آن
گردان واحد احتیاط را نیز وارد عمل کردیم و آنرا از انهدام کامل رها ساختیم .توضـیح
این که این افسر در شرح حال این حوادث به بعضـي ناهمـاهنگي هـا بـین فرمانـدهان
سپاه و ارتشي اشاره کرده است.
با عقب آمدن گردان ارتشي ،خود به خود راهکار دوم اجرا شد و واحدهاي حملـه
ور ما به مواضع دیگر عقبنشیني کردند.
در تمام مراحل این نبرد برتري هوائي با دشمن بود و هواپیماهاي عراقي مـدام در
منطقه پرواز ميکردند و یگانهاي ما را بمباران مي نمودند .حتي بـالگرد هـاي عراقـي
نیز به شدت فعال بودند .در این مراحل سخت ،تهدید ضد انقالب داخلي نیز در کمـین
ما بود .در این نبرد هواپیماهاي عراقي یک بار بمب شیمیایي به منطقـه اسـتقرار یـک
آتشبار  101میلیمتري ما رها کردند که تلفاتي به بار آورد .اما حمالت دیگر هوایي بـه
طور کلي تلفات قابل مالحظهاي به بار نیاورد و گویا  3فروند هواپیماي دشـمن نیـز در
این نبرد سرنگون شد .مسئله مهمي که د رتمام نبرد ها مشاهده مي شـد ،آن بـود کـه
موفقیت نیروهاي ما به همان موفقیت در مراحل اولیـه نبـرد محـدود مـيگـردد .زیـرا
معموالً ما نیروئي براي استفاده از موفقیت و تداوم پیشروي در اختیار نداشتیم .این امر
سبب ميگردید که نیروهاي عراقـي فرصـت عکـسالعمـل پیـدا مـيکردنـد و حـداقل
ميتوانستند جلو پیشروي نیروهاي ما را سد کنند .در والفجر 4نیز همین حالـت پـیش
آمد و موفقیت نیروهاي ما به همان موفقیت در مراحل اول محدود گردید.

 / 280نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

در این عملیات یک سرهنگ معاون تیپ عراقي اسیر شد .او در بـازجویي گفـت کـه
ما از حدود  4ماه قبل از حمله نیروهاي ایران در این منطقـه آگـاه بـودیم ،ولـي طـوالني
شدن این زمان سبب بي تفاوتي افراد عراقي گردیده بود .بعد از اجراي مراحل اول حملـه
نیروهاي ایران دوباره سربازان عراقي به خود آمدند و متوجه خطر شدند .بـدین جهـت در
مرحله آخر موفق به متوقف کردن نیروهاي ایران گردیدند .تالش اصـلي نیروهـاي عـراق
آن بود مانع سقوط شهر پنجوین به دست نیروهاي ما باشند و نیروهاي ما تا ارتفاعات زله
مشرف به پنجوین پیشرفتند ،ولي نتوانشتند شهر را اشغال کنند .چون ارتفاع کاني مانگـا
به تصرف نیروهاي ما در نیامد ما نتوانستیم کنترل شهر پنجوین را به دست بگیریم.
حجت االسالم جواهري اعزامي از حوزه علمیه قم

بررسي مسائل از روي اطالعات موجود نمي تواند نتیجه قطعي دربر داشـته باشـد
ولي با ادامه بررسیها نسبتاً افزایش پیدا ميکند درباره چگونگي عدم موفقیت در مرحله
چهارم نبرد والفجر 4علل و عوامل مختلفي وجود داشت ،از جمله آنکـه برابـر اظهـارات
بعضي از رزمندگان شرکت کننده در این نبرد ،آن هماهنگي الزم براي چنین عملیـات
خطیري -حمله به مواضع مستحکم عراق در تپه کله قندي و ارتفاعات  1904و غیره-
بین مسئولین وجود نداشت و اطالعات فرماندهان ردههاي پـایین از وضـعیت عملیـات
کافي نبود.
بعضي از سربازان مي گفتند که فقط شب حمله ،به آنها اطالع دادهاند کـه حملـه
اجرا خواهد شد .البته شاید این امر بـه منظـور جلـوگیري از انتشـار اطالعـات و خطـر
کسب اطالع به وسیله دشمن بوده باشد .به نحوي که سربازان ميگفتند حوالي غـروب
روز حمله به آنان گفتند ،هدف ها تصرف شده اند و آنها بایـد برونـد آنهـا را نگهـداري
کنند - .توضیح این که حمله به وسیله یگان هاي سپاه پاسداران انجام شده بود  -حتي
فرمانده گروهان ارتشي از وضعیت نبرد اظهار بـي اطالعـي مـيکـرد .دربـاره وضـعیت
پشتیباني توپخانه خودي و دشمن نیز نقـل قولهـائي مـي شـد .در اجـراي حملـه نیـز
هماهنگي پیشروي بین دو ستون حمله کننده از شمال و جنوب به وجـود نیامـد و بـه
نحوي که نقل قول ميشد ،ستوني به هدف خود رسیده بود .در حاليکـه سـتون دیگـر
هنوز موفق به شروع پیشروي نشده بود .یکي از افراد مسئول در قرارگاه مرکزي حمـزه
سید الشهداء ميگفت در ساعت  3بعـد از نیمـه شـب بـه مـا اطـالع دادنـد کـه تمـام
قرارگاههاي فرعي -حمزه  1تا  - 1هدفهاي خود را تصرف کردهاند ولـي در نگهـداري
آنها دچار مشکالتي شدهاند .چنین به نظر مي رسد که نیروي کافي در دسـترس نبـوده
به عالوه نیروهاي خودي از نتیجه نبردهاي مراحـل اول ذوق زده شـده بودنـد .کـه در
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مرحله چهارم اثرات منفي بر جاي نهاد و در مقابل نیروهاي عراقي در این مرحلـه ،کـار
آزمودهتر عمل کردند .حتي گفته ميشد ،تعدادي سگ درمنطقه نبـرد گذاشـته بودنـد
که به محض نزدیک شدن افراد ما به مواضع آنها پارس کـرده و افـراد عراقـي را مطلـع
ساختند .یک نکته حائز اهمیت که جلب نظر ميکرد آن بـود کـه نیروهـاي عراقـي در
مدت  3سال جنگ در ارتفاعات مهم از جمله کله قندي مواضع مستحکمي ایجاد کرده
بودند .به عالوه طبق اخباري که در جبهه منتشـر مـي شـد طـرح عملیـاتي نیروهـاي
خودي براي نیروهاي عراقي مشخص شده بود- .لو رفته بود -بنابراین نیروهاي عراقي با
آگاهي کامل طرحهاي پدافندي خود را متناسب با حمله احتمالي نیروهاي ایران تهیـه
کرده و آماده مقابله شده بودند .با این وجود در ساعت اول حمله کـه آن ارتفاعـات بـه
وسیله نیروهاي ایران تسخیر شد ،نگهداري آن مشکالتي را به وجود آورد.
از نظر حجت االسالم جواهري تبلیغات مکتبي اثرات رواني فوق العاده اي در افراد
ما داشت .افرادي که در جلسات تبلیغات اسالمي حضور یافتـه بودنـد از قـدرت روانـي
باالتري نسبت به آنها که حضور نیافته بودند برخوردار بودند.
البته در نیروهاي ما نقاط ضعفهائي وجود داشت که نباید آنها را به حساب نقـاط
برجسته دشمن دانست .منطقه کوهسـتاني و صـعب العبـور بـود .امکانـات مـادي کـه
نیروهاي عراق داشتند ،نیروهاي ما نداشتند و فقط با نیروي ایمان جبران آن کمبودهـا
مي شد .به علت محدودیت جاده ها افراد ما بایـد چنـد سـاعت در منطقـه کوهسـتاني
راهپیمائي مي کردند تا به مواضع پدافندي دشمن ميرسیدند .در حالي که به اصـطالح
نفسشان بریده بود ،با دشمن کامال آماده و تازه نفس وارد نبـرد مـي شـدند .مشـکالت
تدارکات نیز وجود داشت.
برادر پاسدار مسعود حاجي جمعي گردان ابوذر لشكر محمد رسول اهلل(ص)

در عملیات والفجر 4لشـکر محمـد رسـول اهلل(ص) در منطقـه لشـکر علـي ابـن
ابیطالب وارد عمل شد در منطقه ما گردانها داراي دو گروهان بودند .زیرا بعضي از آنهـا
تلفات زیاد دیده بودند ،گردان ما هـم دو گروهـاني بـود .مأموریـت گـردان مـا تصـرف
قسمتي از ارتفاعات کاني مانکا بود (مرحله والفجر 4در پهلوي ما گـردان حبیـب عمـل
مي کرد و این دو گردان باید ارتفاع را به نحوي پاکسازي ميکردند که در یـک منطقـه
الحاق حاصل مي نمودند .از گردان ما گروهان یکم حرکت کرد و ما منتظر مانـدیم ،تـا
ساعت  11شب دستور پیشروي داده شـد .هنگامیکـه بـه جلـو رفتـیم متوجـه شـدیم
گروهان یکم نتوانسته هدف خود را بگیرد و مـا بـراي کمـک بـه آن گروهـان بـه جلـو
فرستاده اند .در مقابل ما را تپهاي بود دشمن در آن موضع گرفته بـود .مـا از سـاعت 1
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نیمه شب به بعد تا  8صبح با  3بار حمله تـالش کـردیم آن تپـه را تصـرف کنـیم  .در
حدود ساعت 03:30صبح یک گروهان از لشکر علي ابن ابیطالب و یک گروهان از تیـپ
 2سقز به کمک ما آمدنـد دو دسـتگاه تانـک و دو قبضـه تفنـگ  103نیـز در منطقـه
پشتیباني مستقر شد و با کمک آنها تپه یاد شده تصـرف گردیـد .مأموریـت بعـدي مـا
پیشروي در یال کوه و تصرف قسمتي دیگر بود .یک یال را گردان حبیب ،گرفتـه بـود.
ما تا ساعت  8صبح براي گرفتن یک یال دیگر درگیر بودیم آنجا را که ما گرفته بـودیم
بنام تپه سرخه معروف بود .عدم موفقیت در تصرف قسمتي از هدف بـه نفـع مـا تمـام
شد .زیرا حـوادث بعـدي نشـان داد کـه اگـر آن قسـمت را گرفتـه بـودیم همـه نـابود
مي شدیم .بعد از تحکیم هدف ،یگان ارتش آمد و پدافند آن را بر عهده گرفت .در ایـن
قسمت از نبرد  3گروهان سپاهي و یک گروهان ارتشي وارد عمل شده بودند و نتیجـه
عملیات خوب بود .ما حدود  9نفر شهید و  21نفر مجروح داشتیم کـه در مقابـل ،یـک
گروهان عراقي را منهدم کرده بودیم.
برادر بسیجي احمد یزدانیان جمعي لشكر  12کربال

یک هفته قبل از شروع عملیات والفجر ،ما در  11کیلومتري شهر مریوان مسـتقر
بودیم .بعد از یک هفته به ما دستور دادند به خط مقدم برویم ،حدود سـاعت  12شـب
حرکت کردیم ولي آن شب عملیات اجرا نشد .به طرف شهر پنجوین برگشتیم که بعـداً
وارد عمل شویم .یک شب در آن منطقه مانـدیم سـاعت  9شـب بعـد ،گـردان مـا کـه
قمربني هاشم بود به حرکت درآمد و هدف آن تصرف  4قله از ارتفاعات منطقه بود کـه
 3قله را تصرف کردیم .نیروهاي عراقي به قله چهـارم کـه کلـه قنـدي گفتـه مـيشـد
عقبنشیني کردند .ما پیشروي را تا دامنه قله چهارم ادامه دادیم ،نفرات آرپي جـي زن
جلو حرکت مي کردند و در عقب آنها افراد عملیات و اطالعات خودي بودند و تمام افراد
آرپيجي زن به شهادت رسیدند .زیرا جنگ افزارهاي عراقي منطقه را درمیـدان دیـد و
تیر خود داشتند و مانع پیشروي افراد ما بودند در همین موقع یک تیر دشمن به پـاي
من اصابت کرد و نتوانستم به حرکت ادامه دهم .تلفات گـردان مـا زیـاد شـد و گـردان
مجبور به عقبنشیني گردید .لذا من در آن شب به همراه شهداء در منطقه باقي ماندم.
فردا شب افراد گشتي عراقي به آن منطقه آمدنـد و مـرا اسـیر کردنـد و مـرا شـکنجه
دادند .چند شب بعد حمله مجدد نیروهاي ما شروع شد افراد عراقي از آن موضـع فـرار
کردند .هنگام فرار یک تیر خالص به من زدند ولي تیر از گونه چپ صورتم خارج شد و
من زنده ماندم.
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برادران ما پیشروي کردند آن موضع را گرفتند و مرا هـم آزاد کردنـد و بـه عقـب
تخلیه نمودند.
برادر بسیجي مرتضي کامجو جمعي تیپ قمر بني هاشم

قبل از عملیات والفجر ،تیپ قمر بني هاشم در اهواز بود .به مـا اطـالع دادنـد کـه
باید به مریوان برویم و درغرب مریوان عملیـاتي انجـام دهـیم مـا از اهـواز بـه سـنندج
رفتیم .حدود یک ماه در سنندج مانـدیم و آمـوزش دیـدیم روز عاشـورا از سـنندج بـه
مریوان رفتیم و شب بعد به منطقه عملیات غرب مریوان اعزام شدیم .در شروع عملیات
هوا صاف و روشن و آرام بود و حرکت ما قابل تشخیص بود ولي به ناگهان بادي وزیدن
گرفت و صداي حرکت ما را خنثي کرد .ما به حرکت ادامه دادیم از چندین تپه گذشته
تا زیر تپه مارو که منطقه عملیاتي ما بود رسیدیم .د رآنجا در مقابل کمین افراد کومله
قرار گرفتیم که با موشک آر پي جي چند نفر از برادران ما را شهید کردند و چنـد نفـر
هم زخمي شدند و ما اجباراً به عقب برگشتیم و تجدید سازمان نمـودیم .بـه واحـد مـا
دستور حمله داده شد و هدف را با حدود  8شهید تصرف کردیم.
در این عملیات ،یگانهایي از سپاه پاسداران از جمله تیپ قمر بني هاشم و یگانهـائي
از ارتش شکست داشتند.
برادر پاسدار بهروز هاشمي عضو لشكر حضرت رسول (ص) ،گردان کمیل

لشکر ما حدود دو ماه قبل از عملیات والفجر 4براي این نبرد آماده شده بـود ولـي
اشکاالتي پیش آمد که عملیات به تاخیر افتاد .با وجود ایـن کـه مـدت توقـف بـرادران
بسیجي در مناطق عملیاتي تمام شده بود(منظور مدت  3ماه معمولي) یک مـاه و نـیم
دیگر مدت مأموریت آنها تمدید شد ولي آن مدت نیـز تمـام شـد و عملیـات هنـوز بـه
مرحله اجرا در نیامد .عشق به جهاد سبب گردید ،که افراد بسیجي بـه اقامـت خـود در
منطقه ادامه دادند .باالخره زمان عملیات والفجر 4فرا رسید و چند شب هـم بـه علـت
آماده نبودن وسائل تدارکاتي حمله به تاخیر افتاد .حدود ساعت  12شب قبل از حملـه
ما حرکت کردیم 24 ،ساعت در راه بودیم و به اردوگاه سردار رشید اسالم حـاج احمـد
متوسلیان رسیدیم 3 .یا  4روز در آن جا ماندیم تپه هائي در تصرف افـراد خـودي بـود
که در همان عملیات والفجر 4به دست نیروهاي ما افتاده بود .گردان ما هنوز وارد نبرد
نشده بود باالخره به گردان ما نیز مأموریت حمله داده شد و افراد گردان کـه حـدود 3
ماه در انتظار شرکت در حمله بودند خیلي خوشحال شدند .از طـرف قسـمت تبلیغـات
مراسم نوحه خواني و سینه زني برقرار شد .ما بایستي شبانه حرکـت مـيکـردیم ولـي
خودروها آماده نبودند ،صبح روز بعد حرکت کردیم و به پادگـان گرمـک عـراق رفتـیم.
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هنگام پیاده شدن از خودروها دو فروند هواپیماي عراقي به ما حمله کردند ولي آسیبي
به ما وارد نشد .نیروهاي خودي توانستند دو فروند هواپیماي دشمن را سـرنگون کننـد
که یک نفر خلبان نیز اسیر شد.
آن روز در پادگان گرمک بودیم ،هنگام غروب براي اجراي حمله حرکـت کـردیم.
ابتدا سوار خودروهاي کمپرسي شدیم و با خودرو حرکت کردیم ،جاده در میدان دید و
تیر نیروهاي عراقي بود و خودرو حامل ما را هدف قرار دادند خودرو ما مجبور به توقف
گردید .افراد آن خودرو کمپرسي پیاده شدند و به یک وانت تویوتا که مخصوص حمـل
غذا بود سوار شدند ،تا پشت خاکریز جلو رفتیم و در آنجا نماز خواندیم .دسـتور آمـاده
باش براي حرکت داده شد .ما بایستي از یک جاده حرکت ميکردیم و موضع عراقیها را
دور میزدیم.اما نیروهاي عراقي حمله ما را کشف کردند و آتشهاي خود را به سـوي مـا
روانه نمودند و مانع ادامه حرکت ما شدند .ما مجبـور شـدیم بـه پشـت خـاکریز قبلـي
برگردیم و از مسیر دیگر حمله کنیم .در هنگام پیشروي از مسیر جدیـد ،بـه رودخانـه
رسیدیم و از آن هم گذشتیم .در این موقع آتش نیروهاي عراقي به سوي ما باز شـد در
همان جا ترکش خمپاره اي به من خورد ،برادران امدادگر زخم مرا پانسـمان کردنـد و
در پشت صخره اي گذاشتند.و ستون به پیشروي ادامه داد بعد از مدتي افـراد امـدادگر
خودي آمدند و مرا به عقب تخلیه کردند.
برادر بسیجي رحیم مرسلي اعزامي از تبریز جمعي لشكر عاشورا

قبل از عملیات والفجر ،4ما در منطقه دیگري بودیم که براي آن عملیـات از طریـق
سنندج ،سقز به بانه رفتیم و در دهکده اي مستقر شدیم .در مرحله توجیه عملیات به مـا
گفتند ،که رودخانه اي است به نام شیلر ما باید از آن عبور کنیم و به دهکده اي برسیم و
 24ساعت در آنجا بمانیم تا عملیات شروع شود .شب قبل از عملیات ،مـا بـا کـامیون بـه
طرف آن دهکده حرکت کردیم ولي در آن شب نتوانستیم به دهکـده برسـیم و در محـل
اورژانس لشکر عاشورا که داخل شیاري بود ،به مـدت  24سـاعت مانـدیم .شـب بعـد بـه
حرکت ادامه دادیم ،زمان حمله فرا رسید همه افراد از این عملیات راضي بودنـد .حرکـت
به سمت هدف شروع شد چند ساعت اول راهپیمائي کردیم و به دشـمن نزدیـک شـدیم.
هدف ما ارتفاعي بود ،در پایین آن ارتفاع ،آرایش حمله گرفتیم.حملـه حـدود سـاعت 12
شب شروع شد .ابتدا لشکر نجف پیشروي کرد و به طرف ارتفاع الله حمـره حملـه نمـود.
حمله ما نیز شروع شد .پایگاههاي دشمن یکي بعد از دیگـري سـقوط کـرد .طبـق طـرح
یگانهاي تخریب بایستي پس از تصرف هدف به عقب بر ميگشـتند ولـي واحـد مـا کـه
واحد تخریب بود عقب نرفت و  3روز در همان موضـع بـاقي مانـد تـا ایـن کـه بـه عقـب

عملیات والفجر 4در منطقه پنجوین و پیشرفتگي شیلر مهرماه سال 281 / 1332

برگشت .و در لشکر عاشورا دوباره سازماندهي شد و من به گردان امام حسین( )مـامور
شدم یک شب در قرارگاه آن گردان بودم .شب بعد حمله دیگـري آغـاز شـد و منطقـه از
وجود نیروهاي دشمن پاکسازي گردیـد .مـن روز بعـد بـه واحـد تخریـب بازگشـتم و در
سازماندهي جدید به گردان سیدالشهداء مأمور شدم،سه روز در محل آن گردان بودم کـه
بار دیگر حمله شروع شد .قبل از رسیدن به منطقه هدف ،به رودخانه قزلچـه رسـیدیم از
آن گذشتیم و به پیشروي ادامه دادیم مقدار نسبتاً زیادي راه رفتیم تـا بـه منطقـه هـدف
رسیدیم و دستور حمله صادر و نبرد آغاز گردید .ما پایگاه دشمن را تصرف کردیم اما یک
سهل انگاري کوچک سبب وارد شدن تلفاتي به ما گردید .چند نفر از افراد عراقـي بـه مـا
حمله کردند و بي سیم چي ما زخمي گردید اما نیروي تقویتي مـا رسـید و افـراد عراقـي
کشته شدند یا فرار کردند و ما آن ارتفاع را کامالً اشغال کردیم .هدف اصلي ،ارتفاع کـاني
مانگا بود که لشکرهاي عاشورا ،نجف و حضرت رسـول(ص) و لشـکر کـربال بـه آن حملـه
ميکردند .ولي هنوز در دست نیروهاي عراقي بود (این هدف نزدیک موضع مـا بـود) .روز
بعد ،نبرد ادامه یافت و نیروهاي عراقـي بـه شـدت مواضـع پدافنـدي مـا را گلولـه بـاران
ميکردند .در همان لحظات تیري به دست من اصابت کرد و بـي حـس شـد ،امـدادگران
زخم مرا بستند و به محل اورژانس تخلیه نمودند و از آن نقطه با بالگرد به سنندج تخلیـه
شدم و با هواپیما به تهران منتقل گردیدم که اکنون در بیمارستان نجیمه تهران بسـتري
هستم.
برادر حسین جاللي مسئول ستاد جهاد چهارمحال بختیاري

جهاد سازندگي چهار محال بختیاري از آغاز جنگ در منطقه کردستان فعال شـد
و در عملیات والفجر 4نیز همین واحـد در پشـتیباني یگـانهـاي رزمـي قـرار گرفـت.
کارهائي که جهاد سازندگي در ایـن نبـرد انجـام داد ،شـامل دو قسـمت بـود (قبـل از
عملیات و در حین عملیات) .اقدامات قبل ازعملیات حدود 2مـاه پـیش از نبـرد شـروع
شد و به ما مأموریت داده شد جاده هاي مورد نیـاز یگـانهـا را تـا نزدیکـي خـط مـرز
احداث کنیم .از جمله جاده هاي جدیدي که ساخته شده مایل بـه طـرف آب بـود کـه
حدود چند کیلومتر طول داشت که کارهاي پلسازي و شنریزي و تغییـر مسـیر آب و
غیره به وسیله جهاد انجام شد.
این جاده ها طوري ساخته مي شدند که تریلرهاي حامل تانک ها و نفربرها زرهي
بتوانند از پیچ و خم آنها عبور کنند .جاده دیگر به نام سیف در حوالي خلـوزه یـک و
دو ساخته شد که به مرز ختم مي شد .این جاده با همکاري جهاد بختیاري و سمنان
ساخته شد که  20کیلومتر طول داشت و از دید دشمن در امان بود .در کنار آن یک
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بیمارســتان صــح رائي نیــز بــه وســیله جهــاد ســاخته شــد و قرارگــاه عملیــاتي
حمزه سید الشداء دردره تفي نیز احداث گردید .تاسیسات قرارگاهي شامل بیمارستان
صحرائي نیز آماده شد به نام شهید رادمنش که درآن منطقه به دست ضد انقالبیـون
شهید شده بود نام گذاري گردید .خالصه در این منطقـه ،تمـام تسـهیالت صـحرائي
براي عناصر قرارگاه فرماندهي حمزه سید الشهداء ساخته شد .بعد از شروع عملیات،
جهاد بختیاري در پشتیباني تیپ قمر بني هاشم قرار گرفت و بعد از آنکه این تیپ در
مرحله اول نبرد هدفهاي خود را در ارتفاعات مارو و خلوزه یـک تصـرف کـرد ،افـراد
جهاد نیز شبانه براي آن تیپ مواضع تهیه و جاده هاي تدارکاتي ایجاد نمود .در ایـن
رابطه جهاد سمنان نیز همکاري مي کرد و حدود  18کیلومتر جاده درست شـد .کـه
در آن شرایط کوهستاني منطقه ،کار مهمي بود .زیـرا بـدون ایـن جـاده هـا ،تـدارك
یگان ها بسیار سخت و در حد غیر مقدور بود .بعد یک سري خـاکری ز بـین ارتفاعـات
خالوزه و هفت توانان احداث شد.
در جریان این مأموریت یک حادثه مهمي براي عناصـر جهـاد رخ داد .مسـیرهاي
حرکت به وسیله افراد اطالعات و عملیاتي تعیین مي شد و هدایت میگردید ،ولي شـب
بعد از حمله افراد اطالعاتي دیگري آمدند راننده هاي ما بالتکلیف شدند .باالخره ستون
مهندسي به راه خود ادامه داد و حدود ساعت  4صبح به نزدیکي روستاي قلقلـه رسـید
که در دست افراد ضد انقالب رزگاري بود .به محض رسیدن به آن روسـتا ،خودروهـاي
جاده سازي متوقف شدند و ما براي هر خودرو سنگین  3نفر راننده تعیین کرده بـودیم
که دو نفر از آنان مسلح بودنـد و از افـراد بسـیجي نیـز تـامین همـراه مـا بـود .عنصـر
شناسائي روستا را بررسي کرد و متوجه شد که افرادي در آن بوده و چند دقیقـه قبـل
آنجا را ترك کرده اند این افراد به نقاط مرتفع رفته و سنگر بنـدي کـرده بودنـد و اگـر
ستون مهندسي ما از مقابل آن مي گذشت احتماالً آسیب زیادي مي دید .بدین جهـت
ابتدا روستا دقیقاً شناسائي و پاکسازي گردید .تا این که صبح شـد و سـاعت نزدیـک 6
بود که فعالیت احداث خاکریز شروع گردید .در این موقـع مـا اطـالع نداشـتیم ارتفـاع
هفت توآنان در دست دشمن است لذا به محض شروع کـار ،افـراد دشـمن بـه روي مـا
آتش گشودند ولي هیچ گونه آسیبي به خودروهاي ما نرسید .فقط شـب اول دو نفـر از
افراد ما که یکي راننده بود به نام شهید سلیمي و دیگري مسئول تدارکات بـود بـه نـام
شهید محمودي در پشت روستاي قلقله در اثر ترکش گلوله دشمن به شهادت رسیدند.
در مرحله دوم عملیات والفجر 4نیز جهاد بختیاري در منطقه فعال بود و جاده اي
به طول  3کیلومتر در خلوزه  2ساخت و از لشکر  21کربال نیـز بـا ایجـاد خاکریزهـاي
الزم پشتیباني کرد.
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در مرحله سوم که لشکر حضرت رسول عمل ميکرد ،جهاد سمنان در پشـتیباني
آن لشکر بود.
در مرحله چهارم عملیات و قبل از آن جاده هائي در منطقـه کـاني مانگـا احـداث
شد ،بر روي رودخانه قزلچه پل ساخته شد و جاده آسفالته پنجوین بـه گرمـک کـه 1
کیلومتر آن خاکي بود ترمیم گردید.
سرهنگ شهرام رامتین

من در عملیات آزاد سازي بوکان در مهر ماه  ،1330در عملیات بازگشـائي محـور
بانه -سردشت در آذر ماه سال  ،1330عملیات بازگشائي محور سقز به مریوان در اوایل
سال  ،1332در عملیات بعثت که مقدمات عملیات والفجر 4بود و در عملیات والفجـر4
شرکت کردهام.
در عملیات آزاد سازي بوکان فرمانده تیپ  2پیاده سقز بودم عملیات از دو سـمت
میاندوآب به بوکان و سقز به بوکان انجام گرفت و در مـدت  12روز منطقـه از وجـود
ضد انقالبیون پاکسازي گردید و ما وارد بوکان شدیم .عملیات بعـدي پاکسـازي محـور
بانه به سردشت بود کـه اهمیـت وی ژهاي داشـت و حـدود سـه سـال در کنتـرل ضـد
انقالبیون بود و شهر سردشت به صورت جزیرهاي درآمـده بـود ،ایـن مأموریـت نیـز بـا
تحمل مشکالت زیاد انجام شد.
باز کردن محور سقز به مریوان نیز با همکار ي تیپ مریوان و تیـپ سـقز و سـپاه
پاسداران انجام شد .با این عمل محورهاي اصلي منطقه تحت کنتـرل نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران قرار گرفت.
بعد از باز شدن راه هاي اصـلي سل سـله عملیـاتي بـه نـام بعثـت در منطقـه بانـه
سردشت اجرا شد و ما توانستیم به حوالي خط مرز ایران و عراق برسـیم و پایگـاههـائي
در حوالي مرز برقرار کنیم که این عمل مقـدمات اجـراي عملیـات والفجـر 4را در ایـن
منطقه فراهم نمود.
عملیات والفجـر 4در اوایـل پـائیز سـال  32شـروع گردیـد ،کـه بعـد از عملیـات
موفقیتآمیز والفجر 2در منطقه پیرانشهر حاج عمـران بـود .هـدف اصـلي نشـان دادن
قدرت حاکمیت ایران به عراق و حامیان وي در منطقه کردستان بود.
به نظر من -سرهنگ رامتین -عملیات والفجر 4یکي از گسـترده تـرین نبردهـاي
ایران و عراق بود ،که در اجراي آن قسمتي از خاك عـراق بـه تصـرف نیروهـاي ایـران
درآمد و پیشرفتگي شیلر قطع گردید و شهر پنجـوین عـراق در داخـل منطقـه تحـت
کنترل نیروهاي ما قرار گرفت.
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طرح کلي عملیات والفجر 4شامل  3مرحله بود .در مرحله اول بایسـتي دره شـیلر
قطع مي شد و ارتباط جاده اي بین مریوان به بانـه کوتـاه مـيگردیـد .در مرحلـه دوم
ارتفاعات نزدیک شهر پنجوین عراق تصرف مي شـد و در مرحلـه سـوم نبـرد در عمـق
داخل خاك عراق ادامه مي یافت.
مأموریت هاي مراحل اول و دوم به نحو مطلوب انجام شد اما مرحله سوم و ادامـه
آن به علل بروز مشکالتي میسر نگردید که شروع سرماي زود رس منطقه عملیات یکي
از عوامل ایجاد کننده مشکالت بود.
در عملیات مورد بحث ،یگانهـایي از ارتـش شـامل لشـکر 28پیـاده ،یـک تیـپ از
لشکر 21پیاده ،لشکر  30گرگان و یـک واحـد از عناصـر لشـکر  88زاهـدان(گروه رزمـي
سلمان) شرکت داشتند و از یگانهاي سپاه پاسداران لشکر نجف ،محمد رسـول اهلل(ص)،
امام حسین( ،)کربال شرکت کرده بودند که از نظـر ظـاهري نیـروي وسـیعي بـود امـا
استعداد رزمي کلي یگانهاي ما حدود  %30نیروهاي عراقـي بـود کـه در منطقـه حضـور
داشتند.
سرهنگ زرهي یعقوب احمد بیگي فرمانده گروه رزمي سلمان

توجه :این گروه از عناصـر لشـکر  88زرهـي زاهـدان بـه صـحنه عملیـات جنـگ
تحمیلي اعزام شده بود .در مرحله اول عملیات والفجر 4یگان ما زیر امر تیپ یک لشکر
 28پیاده قرار داشت .آن تیپ در احتیاط عمومي بود و در همین مرحلـه هنگـامي کـه
تیپ یک وارد عمل شد یگان ما به علت آن که زرهي و مکـانیزه بـود وبـراي جنـگ در
کوهستان مناسب نبود وارد عمل نشد .ولي در مرحلـه دوم بـا عبـور از خـط پدافنـدي
واحدهاي سپاه اولین خاکریز جلو پنجوین عراق را اشغال کرد و در آن دفـاع نمـود امـا
براي مراحل بعدي بار دیگر به عقب کشیده شد .در مرحله سوم یگان ما در ارتفاع لري
مستقر و بعد از پایان این نبرد بار دیگر این یگان در مقابل پنجوین مستقر گردید.
در مرحله دوم که یگان ما وارد عمل گردید ،حدود ساعت  6شب مأموریت یافته که
تانکها را به جلو حرکت دهیم و در حدود منطقـه سـیف پـائین و پشـت دهکـده قلقلـه
مستقر شویم حدود ساعت  04:30دستور دادند خاکریز جلو پنجوین را اشغال کنیم .ایـن
خاکریز در مسافت  1/1کیلومتري پنجوین بود .روز بعـد آتـش نیروهـاي عراقـي بـه روي
یگان ما باز شد و یک تانک ما مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت اما خدمـه آن آسـیب
ندیدند ما با تانکهاي خود به آتش دشمن پاسخ دادیم و تانکهاي دشـمن را مجبـور بـه
عقبنشیني کردیم .درنتیجه فشار دشمن به روي تیپ یک پیاده کمتر شد ایـن وضـع 3
روز ادامه یافت و تبادل آتش بین نیروهاي دو طرف در اطراف پنجوین ادامـه پیـدا کـرد.
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افراد مـا از رودخانـه قزلچـه مـي گذشـتند و بـه مواضـع دشـمن نفـوذ مـيکردنـد و بـا
خمپاره انداز  30میلیمتري دشمن را هدف قرارمي دادند .روز دوم اسـتقرار مـا در مقابـل
پنجوین ،با فرمانده تیپ 1و فرماندهان گردانهاي آن تیپ به روي ارتفـاع کلـو رفتـیم تـا
وضعیت منطقه را بررسي کنیم .در آن زمان مواضع پدافندي نیروهاي ما زیر آتش شـدید
دشمن قرار داشت .به حدي که افراد ما نمي توانستند سرشان را باال بیاورند و تیر انـدازي
کنند .تعدادي از افراد ما که شهید شده بودند با زحمت تخلیه مي شـدند .فرمانـده تیـپ
یک تصمیم گرفت به تپه اي که نیروهاي عراقي از آن تپـه یگـانهـاي مـا را بزیـر آتـش
گرفته بودند حمله کند این موضوع را پس از مراجعت از شناسائي ،با فرمانده لشکر سـپاه
پاسداران که تیپ با آن همکاري ميکرد مورد مذاکره قرار داد اما آن فرمانده لشکر قبـول
نکرد که یگانش به همراه واحد ارتشي حمله کند .بـه طـور کلـي همـاهنگي کـافي بـین
فرماندهان ارتشي و سپاهي وجود نداشت و عناصر سپاه حسن نظر کافي نسبت به ارتـش
و همکاري با آن نداشتند.
از نظر تاکتیکي ،یگان زرهي در این منطقه عملیات کارآئي کافي نداشـت و
فقط مي توانست در نقـش پشـتیباني آتـش ،اجـراي مأموریـت کنـد یـا موضـع
پدافندي را اشغال نماید.
سرگرد حسین یاسیني افسر عملیات تیپ یک لشكر 14

تیپ یک پیاده در سنندج مستقر بود که بـراي شـرکت در عملیـات والفجـر 4بـه
مریوان تغییر مکان کرد .این تیپ  3گردان پیاده به شماره هاي  113،111،186داشت
و یک گروه رزمي از عناصر لشکر  88زرهي زاهدان نیز به نـام گـروه رزمـي سـلمان در
زیر امر این تیپ بود .براي عملیات،این تیپ بـا لشـکر  21کـربال یگـان رزمـي قرارگـاه
حمزه  4را تشکیل دادنـ د .ایـن قرارگـاه در منطقـه دره تفـي مسـتقر شـده و پاسـگاه
فرماندهي قرارگاه مشترك حمزه  4در ارتفاعات کناو دائر گردیده بود.
در مرحله اول والفجر 4عناصر قرارگاه حمزه  4در احتیاط منطقـه مریـوان بـود و
یگانهاي حمله ور در این مرحله ،عناصر تیپ  3پیاده مریوان و تیپ قمر بني هاشـم از
سپاه پاسداران بودند .مأموریت آنها تصرف ارتفاعات مـارو و خـالوزه بـود و بـا موفقیـت
نسبي این مأموریت اجرا شد و مرحله یکم عملیات به پایان رسید .مرحله دوم عملیـات
در شب دوم انجام گردید که عناصر قرارگاه حمزه  4وارد عمل شدند و ادامه ارتفاعـات
خالوزه یک را تصرف کردند و خط مرز را ترمیم نمودند .در این مرحلـه یـک گـردان از
عناصر تیپ یک جدا شد و زیرامر قرارگاهي که در سورن تشکیل شده بود قرار گرفت.
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مرحله بعدي عملیات ،تصرف ارتفاع خالوزه  2یا کاني به بود که یگانهـاي مـا تـا
ارتفاع نزدیک آبادي مسعود پیشروي کردند ولـي ارتفـاع  1810کـه داراي  3قلـه بـود
سقوط نکرد و ما مجبور شدیم بعد از یک تجدید سازمان و آرایش حمله دیگري بکنیم
و آن را تصرف نماییم.
همزمان با حمله عناصر حمزه  ،4عناصر قرارگاه حمـزه 3نیـز متشـکل از تیـپ 2
پیاده سقز و عناصري از سپاه پاسداران از سمت بانه پیشروي کردند و هدفهـاي خـود
را تصرف نمودند در نتیجه نیروهاي عراقي مسـتقر در پیشـرفتگي شـیلر کـه در خطـر
محاصره قرار گرفته بودند مجبور به ترك آن قسمت شدند.
اما دشمن هنوز در ارتفاع هفت توآنان مقاومت ميکرد که از طرف دشت با واحـد
زرهي به آن ارتفاع حمله شد و تصرف گردید.
بعد از تصرف ارتفاعات شرق و شمال پنجوین ،نیروهاي ما در میـدان دیـد و تیـر
نیروهاي دشمن که در شرق پنجوین مستقر بودند قرار گرفتند لذا بـه منظـور کـاهش
آسیب پذیري خاکریزهاي پدافندي تهیه شد که بسیار مؤثر بود .در ادامه مرحله یکـم و
شروع مرحله دوم فرمانده نیروي زمیني به منطقه عملیات آمدند و از نزدیک پیشـرفت
عملیات را مشاهده کردند براي ادامه نبرد عناصر تیپ مـا جمـعآوري شـدند .و پدافنـد
منطقه به یگان دیگر واگذار گردید .تیپ یک در حوالي قلقله متمرکز شـد و مأموریـت
یافت به ارتفاعات شیخگرنشین حمله کند .اما واحدها نیاز به تجدید سازمان داشـتند و
این کار چند روزي به طول انجامید .براي اجراي مرحله سوم نبرد تیـپ یـک پیـاده بـا
لشکر  1نصر سپاه ادغام شد .براي گسترش آفندي در اطـراف پادگـان گرمـک آرایـش
حمله گرفته شد و چون اجراي حمله جبههاي مقدور نبود مجبور بـودیم پنجـوین را از
طرف ارتفاعات لري و شیخ لطیف دور بزنیم .اما در مرحله اجرا تیـپ مـا را در احتیـاط
قرار دادند و ارتفاعات شیخگرنشین به وسیله یگان سپاه تصرف شد .علـت عـدم امکـان
اجراي حمله جبهه اي آن بود که هنوز ارتفاعات شاخکن شوکت و کانيمانگا در اشـغال
نیروهاي عراق بود و قسمتي از منطقه هدف نیز سقوط نکرده بود .بنابراین طرحـي کـه
تهیه شد آن بود که حتيالمقدور این مقاومتهاي دشمن دور زده شوند .ایـن عملیـات
به وسیله لشکر  30پیاده گرگان که تازه به منطقه آمده بـود و واحـدهاي دیگـر سـپاه
پاسداران مانند لشـکر حضـرت رسـول و علـيابـنابیطالـب اجـرا گردیـد کـه قسـمتي
موفقیتآمیز بود .ولي تمام مأموریت انجام نشد و به علت شروع فصـل سـرماي زودرس
کل عملیات والفجر 4متوقف گردید.
درباره همکاري یگان هاي ارتش و سپاه این افسر اظهار نظر کرده کـه در مجمـوع
اثرات درخشاني در بر داشت ،اما به هر حال اختالف نظرهایي وجود داشت که معمـوالً
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طبیعت همه انسان ها بوده و با یکدیگر مختلف است این اختالف نظرها با کمي حُسـن
تفاهم قابل حل ميباشند.
از نظر ترکیـب سـازماني قرارگـاههـاي جـزء ،قبـل از شـروع عملیـات  1قرارگـاه
جزء(حمزه یک تا  )1تشکیل شد .ولي در جریان عملیات  2قرارگاه جزء دیگـر نیـز بـه
آنها اضافه شد .البته علت آن ورود لشکرهاي جدید به منطقه شامل لشکر  30گرگـان
از عناصر ارتش و لشکرهاي محمد رسولاهلل(ص) و علـيابـنابیطالـب از عناصـر سـپاه
پاسداران به منطقه نبرد بود.
درباره علت عدم موفقیت در ادامه عملیات ،سرگرد یاسیني نظر داده است که هـدف
نهایي آن بود ،که ارتفاع کانيمانگا تصرف و محور پنجوین بـه سـید صـادق عـراق تحـت
کنترل درآید و لشکر  30گرگان نیز مأموریت داشـت ارتفـاع سـورن را در قسـمت دیگـر
منطقه تصرف کند .اما عملیات بیش از یک ماه به طول انجامید و منطقه نبرد نیز وسـعت
بیشتري پیدا کرد ،با طوالني شدن مدت زمان عملیات نیروهاي عراق براي مقابله آمادهتـر
شدند از طرفي فصل سرما و بارندگي فـرا رسـید و قرارگـاه حمـزه سیدالشـهداء تصـمیم
گرفت این عملیات را با همان نتیجهاي که حاصل شده بود پایان دهد.
سرهنگ پیاده ستاد غضنفر آذرفر فرمانده لشكر  14پیاده

عناصر لشکر  28پیاده سنندج چند روز بعد از پیروزي انقالب شکوهمند اسـالمي
درگیر مسائل ناامني منطقه و مبارزه با عوامـل ضـد انقـالب داخلـي شـدند کـه هنـوز
 زمان مصاحبه  - 1332ادامه دارد .من در اردیبهشت مـاه سـال 1332بـه فرمانـدهياین لشکر منصوب شـدم ،کـه در آن موقـع عناصـر لشـکر در تمـام منطقـه کردسـتان
پراکنده شده و در حال آرام سازي منطقه بودند .این مأموریت داخلـي سـبب درگیـري
کامل این لشکر و عدم امکان شرکت آن در نبرد با دشمن خـارجي شـده بـود .ولـي
لشکر تالش کرد که در جبهه  260کیلومتري مرز با عراق نیز در حدود مقدورات خود،
با عوامل دشمن خارجي نیز وارد نبرد شود .براي این منظـور عملیـاتي بـه نـام محمـد
رسول اهلل(ص) اجرا کرد و نیروهاي دشمن خارجي را از خط مرز عقب راند و جبههاي
از سردشت در شمال تا نوسود در جنوب براي نیروهاي دشمن باز کرد.
هنگامي که فرماندهي این لشکر به من واگذار شد ،از جمله مأموریتهاي من آن
بود که عناصر لشکر را حتي المقدور از پراکندگي و درگیري بـا عوامـل ضـد انقـالب
داخلي رها سازم و یگان ها را جمع آوري و متمرکز کنم تا براي نبرد با نیروهاي عراق
توان رزمي کافي داشته باشند .البته اجراي این مأموریت ،مشکالتي در بر داشت ولي
باالخره عناصـر لشـکر تـا اواخـر مهرمـاه سـال  1332جمـع آوري و متمرکـز شـدند
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  3تیپ پیاده و توپخانه لشکري ما در منطقه بانه و مریوان مستقر شدند -در اجرايمأموریت رهاسازي یگان هاي لشکر 28پیاده همکاري و قبـول مسـئولیت یگـانهـاي
ژاندارمري و سپاه پاسداران بسیار ارزنده بود.
هدف از متمرکز شـدن عناصـر لشـکر 28پیـاده ،آمـادگي بـراي اجـراي عملیـات
والفجر 4بود .همزمان بـا آمـاده شـدن ایـن لشـکر از یگـانهـاي سـپاه پاسـداران نیـز
لشکرهایي وارد منطقه کردستان شدند .مأموریت مقدماتي که براي یگانهـاي متمرکـز
شده در نظر گرفته شده بود ،قطع پیشرفتگي شیلر در بین بانه و مریوان بود .که حدود
 1200کیلومتر مربع مسافت داشت و چنین برآورد مي شد که این منطقه یکي از نقاط
حساس پشتیباني عراق از ضد انقالبیون داخلي ایران است که بـا قطـع آن ضـمن وارد
کردن ضربه نظامي و سیاسي به حکومت و ارتش عراق راه پشتیباني ضد انقالبیـون در
این منطقه قطع ميگردید .عالوه بر آنها قدرت حاکمیت دولت ایران را به عشایر کـرد
آن منطقه و به دنیا ثابت مينمود .مقدمات طرحریزي عملیات والفجـر 4از خـرداد مـاه
 1332شروع گردید و تا نیمه اول مهر ماه  1332ادامه یافت .در ایـن مـدت عـالوه بـر
متمرکز شدن عناصر لشکر  28پیاده لشکرهاي نجف ،امام حسین( ،)عاشورا ،کـربال،
و تیپ مستقل قمر بني هاشم از سـپاه پاسـداران ،تیـپ  2لشـکر  21پیـاده گـروه 33
توپخانه یک گروه رزمي از عناصـر لشـکر  88زرهـي در منطقـه عملیـات بانـه مریـوان
متمرکز شدند .و  3تیپ پیاده لشکر  28به ترتیب تیـپ  2در شـمال  -منطقـه بانـه -
تیپ  3در منطقه میاني و تیپ یک در جنوب – مریوان  -مستقر شد .که تیپ  2لشکر
 21پیاده نیز در جنوب بود و یگانهاي سپاه نیز به همین ترتیب در عرض منطقه نبرد
گسترش یافتند که  41کیلومتر بود .طبق طـرح عملیـاتي قرارگـاه حمـزه سیدالشـهدا
یگانهاي ارتشي و سپاهي در سازمان قرارگاههاي اجرائي تقسیم شدند.
طرح ریزي عملیات به عهده قرارگاه حمزه سیدالشهداء( )بود ،که لشکر  28نیـز
در زیر امر این قرارگاه قرار داشت .دسـتور عملیـاتي و تعیـین سـازمان رزمـي و ادغـام
عناصر ارتشي و سپاهي به وسیله آن قرارگاه تهیه و ابالغ گردید .به علت طوالني شـدن
مدت زمان آمادگي و طرحریزي طرح کلي عملیات به وسیله دشمن تشخیص داده شد.
بنابراین امکان غافلگیري از بین رفت و نیروهاي عراق با تحکیم مواضـع پدافنـدي
در منطقه شیلر آمادگي بیشتري براي مقاومت پیدا کردنـد .بـراي وارد کـردن ضـربات
اولیه ،نیروي هوایي عراق به شدت حمالت خود افـزود .ضـمن ایـنکـه ضـد انقالبیـون
ایراني هوادار عراق نیز در منطقه فعالتر شدند ،اطالعـات را جمـع آوري و بـه نیروهـاي
عراقي ميدادند و در هر نقطهاي که مـيتوانسـتند مزاحمـتهـایي بـراي سـتونهـاي
تدارکاتي ما فراهم ميکردند.
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در مرحله آمادگي ،نیروهاي ما تالش کردند تا آنجا که مقـدور اسـت بـه مواضـع
نیروهاي دشمن نزدیک شوند  .من  -فرمانده لشکر  -خاطره فرامـوش نشـدني از ایـن
تالشها دارم ،روزي به همراه فرمانده تیپ سقز براي شناسایي منطقه عملیات تا داخل
دره شیلر و عمق بیش از  10کیلومتري داخل خاك عراق پـیش رفتـیم .در مسـیر راه
دیدم گریدري خاکریز تهیه ميکند وقتيکه به آن نزدیک شدیم متوجه شدم سـربازان
گروهان مهندس تیپ سقز هستند و حـدود  11نفـر مـيباشـند .در آن منطقـه تحـت
کنترل دشمن ،با ایمان و عالقه غیر قابل توصـیف بـراي عملیـات آتیـه رزمنـدگان مـا
خاکریز تهیه مي کنند .من به قدري تحت تأثیر احساسات قرار گرفتم که بي اختیار بـه
پاي آن سربازان افتادم و پاي آنان را بوسیدم .زیرا غیر از این به هیچ وجه نميتوانسـتم
از فداکاري آنان قدرداني کنم و هنگامي که سربازان نیـز متوجـه شـدند مـن فرمانـده
لشکر آنها هستم آنان نیز تحت احساسات قرار گرفتند.
ما تالش کردیم قبل از شروع نبرد ،توپخانههاي خود را نیز تا آنجا که مقـدور بـود
به جلو ببریم و براي این منظور توپخانهها قبل از واحدهاي رزمي در داخل خاك عـراق
موضع اشغال نمودند.
بعد از تکمیل مرحله طرح ریزي و آمادگي سرهنگ صیاد شیرازي فرمانده نیـروي
زمیني ارتش و برادر محسن رضائي فرمانده سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي و بـرادر
صادق مسعودي به منطقه آمدند .در حضور آنـان آخـرین مشـورتهـا انجـام گرفـت و
تصمیم گرفته شد ،حمله در ساعت  24روز  26مهرماه سال  1332آغاز گـردد و بـدین
سان این نبرد آغاز شد.
از اسرائي که در مراحل اول نبرد گرفته شد بـازجویي گردیـد آنهـا اظهـار داشـتند
انتظار حمله نیروهاي ایران را در ماه محرم به ویژه روزهاي عاشورا و تاسـوعا داشـتند امـا
به علت آنکه در آنروزها حمله انجام نشد ،نیروهاي عراقي قدري از میزان آمادگي خـود
کم کردند .در ساعات اول حمله در جناح شمالي که لشـکر  8نجـف و تیـپ  2لشـکر28
پیاده وارد عمل شده بودند ،نیروهاي عراقي تا حدودي غافلگیر شدند.
به همین جهت تعداد قابل مالحظه اي از افراد عراقي به اسـارت درآمدنـد .امـا در
جناح جنوبي مقاومت دشمن شدید بود در نتیجه موفقیت اولیـه ماننـد جنـاح شـمالي
نبود .در حالي که عمده قواي ما در قسمت جنوبي متمرکز بود و تـالش اصـلي نیـز در
این جناح منظور شده بود .هدف اصلي تصرف شهر پنجوین بود کـه بـه نتیجـه کمـال
مطلوب نرسید .زیرا دشمن نیز تالش اصلي خود را براي نگهداري آن شهر و ارتفاعـات
اطراف آن متمرکز ساخته بود .در شب اول عملیات حدود  %61مأموریـت بـا موفقیـت
انجام شد و یگانهاي ما به خطي که تعیین شده بود رسیدند .در مراحل بعـدي جهـت
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تکمیل مأموریت ،تالش کردند که در قسمتهایي موفقیت کامل نبود ولي به هـر حـال
شهر پنجوین در منطقه تحت کنترل عمومي نیروهاي ما قرار گرفـت .مسـئلهاي را کـه
سرکار آذرفرد یادآور شدهاند این است که در مراحـل اول و دوم ایـن نبـرد یگـانهـاي
ارتش و سپاه به صورت ترکیبي و با همکاري یکدیگر وارد عمل شدند که نتیجه بسـیار
خوب و موفقیتآمیز بود .اما در مرحله سوم یگانهـاي سـپاه اظهـار عالقـه کردنـد بـه
تنهایي و بدون ترکیب با یگان هاي ارتش به نبرد آفندي ادامه دهند که علت آن جـاي
بررسي است .اما در این مرحله که منطقه نبرد نیز چندان وسیع نبود موفقیتي نصـیب
نیروهاي ما نشد و عملیات استفاده از موفقیت به نتیجه نهایي نرسید .البتـه ایـن عـدم
موفقیت نه تنها به علت عدم ادغام ارتش و سپاه بود بلکه علل دیگري نیز از قبیل عدم
وارد شدن نیروهاي تازه نفس به منطقه نبرد ،کوهستاني و صعب العبـور بـودن منطقـه
بروز سرما و غیره وجود داشت .عدم وصول به هدف نهایي سبب تأثر خاطر فرمانـدهان
گردید .علل بررسي شد و تصمیم گرفته شد که یک زورآزمایي دیگـر انجـام گیـرد لـذا
مرحلهاي بهنام ادامه مرحله سوم طرحریزي گردید .قرار شد بار دیگر یگانها به صورت
ادغامي ارتشي و سپاهي وارد عمل شـوند .ضـمناً نیروهـاي جدیـدي ماننـد لشـکر 30
گرگان و یک تیپ از عناصر لشکر  23نیروهاي ویژه وارد منطقـه شـد توپخانـههـا نیـز
تقویت گردیدند .از یگان هاي سپاه نیز واحدهاي جدید وارد منطقه شدند .ایـن مرحلـه
در  29آبان ماه (یک ماه بعد از آغاز این نبرد) شـروع شـد و در سـاعات اول قسـمتي از
منطقه هدف به تصرف نیروهاي ما درآمد .اما بار دیگر به علل مشکالت اساسـي کـه در
کل جریان عملیات وجود داشت مقاومت سرسختانه دشمن و آتشهاي بسیار پرحجـم
او یکي از آن علل بود پیشروي نیروهاي ما متوقف گردید و ما با یک بـرآورد سـریع بـه
این نتیجه رسیدیم که ادامه نبرد ممکن است نتایج مطلـوبي بـراي مـا نداشـته باشـد.
بدین جهت به یگان ها دستور داده شد به مواضع خود  -قبل از شـروع مرحلـه چهـارم
حمله  -عقب نشیني نمایند .بدین ترتیب عملیات والفجر 4خاتمه یافته اعالم گردیـد و
در این نبرد قسمتي از منطقه هدف در پیشرفتگي شـیلر تصـرف گردیـد ولـي قسـمت
دیگر در تصرف نیروهاي عراقي باقي ماند.
درباره نحوه ترکیب یگانهاي سپاه و ارتش سرکار سرهنگ آذرفر اظهار نظر کرده
است که این عمل در کل عملیات مفید بود .ولي به هر حال مسائل انساني نیز به وجود
مي آورد اولین مسئله ناموزون بودن کمیت نیروها بود لشکرهاي سپاه حـدود  3گـردان
 300نفري یا  400نفري داشتند در حالي که هر گردان پیاده ارتش بیش از  1000نفر
بود  -بدین ترتیب یک تیپ ارتشي بیش از یک لشکر سـپاهي نیـرو داشـت  -مسـئله
بعدي اختالف کیفیت آموزش یگانهاي ارتش و سپاه بود .نکته دیگر اخـتالف سـني و
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تجربه فرماندهان ارتشي و سپاهي بود ،طبعاً قرار دادن یک سرهنگ با تجربـه بـیش از
 20سال خدمت کرده در زیر امر یک فرمانده سپاهي جـوان بیسـت و چنـد سـاله کـه
حالت پدر و فرزندي را دارد مسئله برانگیز ميشـود .بـه هـر حـال ایـن مسـائل وجـود
داشتند ولي با وجود همه آنها رزمندگان مـا در حـد تـوان خـود پیـروزيهـاي غـرور
آفریني در این جنگ به دست آوردند.
ستوان دوم پیاده امیرحسین نوایي لواساني فرمانده گروهان در تیپ  1لشكر 12

به نظر من در مرحله مقدماتي و آمادگي ،اقدامات شناسایي و بررسي جهت تهیـه
طرحها کافي نبود .از طرفي روش ادغام یگانهاي ارتش و سپاه چندان مطلوب نبود بـه
نحويکه  48ساعت قبل از شروع عملیات ،یک واحد ارتشي با یک واحد سپاهي ادغـام
مي شد و در این مدت فرماندهان آن دو واحد با یکدیگر مأنوس نميشدند و همفکري و
همزباني بین آنان ایجاد نميگردید.
در هنگام اجراي حمله ،نظم و ترتیب الزم براي رهبري و فرمانـدهي در نیروهـاي
ما بسیار ضعیف بود .در حالیکه برعکس در نیروهاي دشمن بسـیار قـوي بـود .مـن بـه
چشم خود در منطقه نبرد مي دیدم که سرباز عراقي به محض توقف در هر منطقه براي
حفظ جان خود نهایت تالش را ميکرد و سنگر تهیه مـينمـود ولـي در افـراد مـا ایـن
احساس خطر و مسئولیت در سطح باالیي نبود البته افراد ما نقاط برجسته زیـادي نیـز
داشتند که اهم آنها ایمان و اعتقاد آنان بود.
سرگرد توپخانه رضا شقاقي مسئول اطالعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا

من به همراه عدهاي از افسـران در حـدود  14مـرداد  1332وارد منطقـه پیرانشـهر
شدیم تا قرارگاهي تشکیل دهیم .این زمان مصادف بود با وصول به نتیجه مثبت عملیـات
والفجر 2در منطقه حاجعمران عراق ،با ورود ما به پیرانشهر جلسـهاي بـا حضـور فرمانـده
نیروي زمیني ارتش تشکیل شد .در همان جلسه اساس تدبیر عملیات والفجر 4پيریـزي
گردید قرارگاه ما در مریوان تشکیل شد و فعالیت ستادي آغاز گردید .من کـه بـه عنـوان
افسر اطالعات این قرارگاه تعیین شده بودم اولین باري بود که با منطقه کردسـتان آشـنا
مي شدم به عالوه اصوالً اولین باري بود که شغل اطالعاتي را بر عهده ميگرفتم .البته از
آغاز جنگ در جبهه هاي نبرد منطقه باختران بودم .با شروع به کار ابتدا مـن اطالعـات
اولیه را از پرونده هاي موجود تیپ مریـوان بـه دسـت آوردم .بعـد بـه مـدت  18روز از
منطقه ،شناسایي عملي کردم و از ارتفاعات سورن تا ارتفاعات قـوج سـلطان را بررسـي
نمودم .تا منتهي الیه پیشرفتگي شیلر رفتم که قسمتي از آن در منطقـه تحـت اشـغال
نیروهاي دشمن بود .قسـمت بعـدي عملیـات شناسـایي در منطقـه بانـه انجـام شـد و
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ارتفاعات مرزي آن منطقه نیز بررسي گردید .بدین ترتیب وضعیت کلي زمـین منطقـه
عملیات براي ما تا حدودي روشن شد .وظیفه دوم ما جمـعآوري اطالعـات از وضـعیت
دشمن بود ،که از گروه اطالعاتي که در مریوان مستقر بـود بـه دسـت آوردیـم .اولـین
مسئلهاي که براي ما ایجاد شد کشف فعالیت ما به وسیله عوامل اطالعاتي دشمن بـود.
زیرا افراد ضد انقالب ایران ،طرفدار عراق در تمام منطقه وجود داشتند و فعالیـت مـا را
زیر نظر ميگرفتند و به نیروهاي عراقي گزارش ميکردند .این موضوع بهقـدري روشـن
شد که حتي در رسانه هاي گروهي جهان نیـز اعـالم شـد ایـران مـيخواهـد از جبهـه
شمالغرب حمله کند .البته مي توان گفت این وضع در تمام نبردهاي ما وجود داشت و
تأثیر بازدارنده اي در اراده رزمندگان ما براي طرحهاي تهیه شده بر جاي نمينهـاد .امـا
به هر حال دشمن بیدارتر و هشیارتر ميشد .از نظر استعداد دشمن ،برآورد ميشد کـه
در منطقه مرزي استان سلیمانیه ارتش عراق حـدود  30گـردان رزمـي گسـترش داده
است که حدود  20گردان در نزدیکي مرز مستقر بودند و بقیه در مناطق عقبتـر قـرار
داشتند و یگان احتیاط و تقویتي بودند که مـيتوانسـتند در مـدت  2تـا  1سـاعت بـه
مواضع مقدم پدافندي عراق برسند( .در جریان نبرد والفجر 4بیشـتر ایـن یگـانهـا در
حوالي پنجوین وارد نبرد شدند).
ما در بررسي وضعیت عمـومي دشـمن چنـین نتیجـه گـرفتیم ،کـه تـوان رزمـي
نیروهاي دشمن در سطح باالیي نیست و اغلب یگانهـاي عراقـي واحـدهاي تـأمیني و
احتیاط بودند .که با گذراندن یک دوره آموزش کوتاه مدت به یگان رزمي تبـدیل شـده
بودند .اما به نظر مي رسد که بعد از مشخص شدن حمله آینده نیروهاي ما براي ارتـش
عراق ،واحدهاي ورزیدهتر عراقي به منطقه پنجوین منتقل گردیدنـد بـه نحـوي کـه در
هنگام حمله نیروهاي ایران در  28مهرماه تعداد گردانهـاي عراقـي در آن منطقـه بـه
بیش از  90گردان یعني حدود  30تیپ افزایش یافت( .توضیح اینکه این امر فقط یک
برآورد است و ممکن است از دقت کافي برخوردار نباشـد) عـالوه بـر تقویـت واحـدها،
استحکامات پدافندي نیز بسـیار قـویتر شـد و در نقـاط بلنـد ارتفاعـات کـه در دسـت
نیروهاي عراقي بود مواضع مستحکمي ایجاد گردید.
از نظر هوایي نیز برتري مطلق با نیروي هوایي عراق بود و هواپیماهاي شناسایي و
عکاسي عراق مدام بر فراز منطقه پرواز ميکردند .از وضعیت نیروهاي ما کسـب اطـالع
مينمودند .در صورتي که ما به کلـي از ایـن امکانـات هـوایي محـروم بـودیم و عوامـل
اطالعاتي ما عوامل محلي و پناهندگان عراقي بودند و گاهي هم اسیري گرفته ميشـد.
اطالعاتي که به دست ما رسید حاکي از آن بود که مهمترین محور در منطقه سیاناو به
طرف ارتفاعات سورن است و اگر نیروهاي عراقي در آنجا فعالیتي بر علیه نیروهاي مـا
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انجام دهند مي توانند تمام عملیات ما را مختـل سـازند .بنـابراین ارتفاعـات سـورن در
حوالي مرز اولین هدف در منطقه مریوان بود .قبل از حملـه نیروهـاي ایـران نیروهـاي
عراق تالش کردند کنترل آن ارتفاعات را به دست خـود بگیرنـد ولـي موفـق نشـدند و
تعدادي از افراد عراقي به اسارت ما درآمدند که اطالعات قابـل مالحظـهاي از وضـعیت
نیروهاي عراق در اختیار ما قرار دادند .از جمله آنکه ما متوجه شدیم ،نیروهـاي عـراق
در این منطقه گسترش پدافند ثابت و موضعي دارند و در تمام نقاط مقاومـت خواهنـد
کرد .مثالً در کوه لري  29پایگاه یا نقطه اتکا تشکیل شده بود و همه آنهـا بـه نحـوي
سازماندهي شده بودند که بتوانند به تنهایي دفاع کنند .تیپ  301عراق در ارتفاع لـري
گسترش داشت نکته دیگر که از نظر بررسي زمین و دشمن حائز اهمیـت بـود ،وجـود
تپهها و قله ها و شیارهاي زیاد در منطقه کوهستاني بـود کـه هـر یـک از آنهـا سـبب
کانالیزه کردن(تجزیه کردن) نیروهاي حملهور ما ميگردید .نیروهاي ما اجبـاراً تجزیـه
ميشدند.
سپاه یک عراق مسئولیت طرح ریزي و هدایت عملیات استان سلیمانیه را بر عهده
داشت و لشکر 4پیاده در منطقـه پنجـوین مسـتقر بـود .عـالوه بـر عناصـر آن لشـکر،
تیپهاي مستقل دیگري در این منطقه بودند.
توضیح این که ،با وجود نقش و عملکرد  3لشکر سپاه پاسـداران در ایـن عملیـات
احتماالً مصاحبه با فرماندهان و افراد آن لشکرها امکان پذیر نشده اسـت .بـدین جهـت
اغلب مصاحبه شوندگان درباره این نبرد فرماندهان و افراد ارتشي بودهاند.
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مقدمه و کلیات:

در بخشهاي قبلي یادآور شدیم ،که بعد از عملیات آزادسازي خرمشـهر در خردادمـاه
سال  1331نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران تالش کردند با ادامه عملیـات آفنـدي و
وارد کردن فشار مداوم به نیروهاي متجاوز عراق آنان را به داخل خاك عراق عقـب براننـد و
نبرد را به داخل خاك آن کشور بکشانند .تا بدین وسیله سـرنگوني حکومـت بعثـي عـراق و
استقرار یک حکومت اسالمي در آن کشور را فراهم سازند .بدین جهت با وجود اینکه ارتـش
عراق ،از قسمت هاي عمده مناطق اشغالي ایران به حـوالي خـط مـرز بـین دو کشـور عقـب
نشیني کرده بود و حکومت عراق مصالحه با ایران و قبول نسبي بعضي از شرایط اعالم شـده
ایران به ظاهر تمایل پیدا کرده بود ،ولي حکومت جمهوري اسالمي ایـران حاضـر بـه قبـول
هیچ گونه مصالحه با حکومت بعثي عراق نبود .اولین و مهمترین شرط قبول مذاکرات صلح را
سرنگوني آن حکومت اعالم ميکرد .بنابراین جز ادامه جنگ راه دیگري براي این ماجرا باقي
نمانده بود و همین راه نیز ادامه یافت .ابتدا  3نبرد آفندي مهم به نامهاي رمضان ،مسلمابـن
عقیل و محرم به وسیله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران به مرحله اجـرا درآمـد .بعـد
عملیات زنجیره اي والفجر از اواخر سال  1331شروع به اجـرا گردیـد کـه تـا پایـان مهرمـاه
 1332پنج مرحله از این عملیات زنجیره اي به نام والفجر مقدماتي و والفجر1و2و3و 4انجـام
شد .در  3نبرد والفجر2و3و( 4بخشهاي 2و3و 4همین جلـد) موفقیـتهـاي نسـبي نصـیب
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران گردید و دامنه جنگ به طور محدود به داخل خـاك
عراق کشیده شد که در مقایسه با مناطق اشغالي باقیمانده قلمرو ایران در دست ارتش عراق
امتیاز نسبي از آن نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران بود .بـه نحـويکـه از آن بـه بعـد
هرگاه حکومت بعثي عراق پیشنهاد آتش بس ميداد عقب کشیدن نیروها از مناطق اشـغالي
کشور مقابل نیز به همراه آن پیشنهاد بود.
موفقیت هاي نسبي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در  3نبرد والفجـر2و3و4
طبعاً در برآوردهاي وضعیت ارتش ایران و عراق چنین نتیجه ميداد ،که ارتش عراق که از
اوایل سال  31به حالت عملیات تأخیري و دفاعي درآمده بود اکنون بعد از دو سـال ادامـه
جنگ قدرت دفاعي خود را نیز از دست داده و چنان چه نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي
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ایران در یک منط قه حیاتي عراق اقدام به یک سري عملیات گسـترده کننـد بـه احتمـال
قریب به یقین به موفقیت سرنوشت سازي دست خواهند یافت- .آنچـه کـه ممکـن اسـت
سبب سرنگوني حکومت بعثي عراق شود -بدین منظور برآوردهاي ستادي جهت نبردهاي
زنجیره اي والفجر انجام شد .اقدامات طرح ریزي و آمادگي از اوایـل آبـان مـاه  1332بـراي
نبردهاي بعدي شروع گردید.
گرچه در اسـناد و مـدارك در دسـترس دربـاره روش کـار(دکترین) نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران براي ادامه جنگ هیچگونه مدرك رسمي وجود نداشت ،امـا بررسـي
جریان نبردهاي اجرا شده چنین نشان ميدهد که با طوالنيتر شـدن مـدت زمـان جنـگ و
اجـراي نبردهـاي آفنـدي در سـال  1331و  1332و نتـایج حاصـل از آنهـا در روش کلـي
عملیات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران تغییـرات محسوسـي ایجـاد شـد .مهمتـرین
تغییرات در نقش نیروهاي ارتش و سپاه و بسیج بود .بر اساس این تغییرات نیروهاي سـپاه و
بسیج مردمي نقش اصلي را در نبردهـا بـه عهـده مـيگرفـت و نیروهـاي ارتشـي ،عملیـات
پشتیباني را عهدهدار مي شدند .گرچه این حالت از ماههاي اول جنگ شروع به شـکلگیـري
کرده بود و ما در شرح وقایع جنگ در سالهاي  19و  30به آن اشاره کـردیم و گفتـیم کـه
اصوالً نظر بعضي از مقامات غیر نظامي در هدایت جنگ آن بود که به نیروهاي مردمي نقش
اساسي واگذار شود و این جنگ بر اساس روش جنگهاي صدر اسالم کـامالً حالـت مردمـي
داشته باشد .به نحوي که افراد ملت ایران که تحت حاکمیت جمهوري اسالمي قرار گرفتهاند
خود دفاع از کیان اسالمي را بر عهده بگیرنـد و داوطلبانـه و حتـي بـه عنـوان یـک وظیفـه
اسالمي براي وصول به آرمانهاي جمهوري اسـالمي ایـران قیـام کننـد .فقـط در اینصـورت
مي توانند به پیروزي امیدوار باشـند .زیـرا مکتـب اسـالم چنـین مـيگویـد« :ان تنصـر واهلل
ینصرکم و یثبت اقدامکم» اگر شما به خداوند کمک کنید خداوند هم به شما کمک ميکنـد
و گامهاي شما را استوار مي گرداند .و در جاي دیگـر مـيگویـد «و جاهـد و فـي سـبیل اهلل
باموالکم و انفسکم ».در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنید .این دستورات خطاب به فـرد
فرد مسلمانها است و از نظر مکتب اسالم هر فرد شخصاً در قبال وظیفه فـردي و اجتمـاعي
در مقابل خدا مسئ ول است و قوانین حکومتي براي وادار کردن افراد به اجراي دسـتورات در
تقدم دوم قرار دارند .بنابراین افراد مسلمان باید خودشان در مقابل مسائل مسلمین احسـاس
مسئولیت کنند و به قدر توانایي از بذل جان و مال خود براي پیشرفت امور مسـلمین اقـدام
نمایند .بر اساس اینگونه اصول قرآني ،تالش مقامات غیر نظامي هدایت جنـگ آن بـود کـه
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همه مردم ایران درباره جنگ احساس مسئولیت کنند و نه فقـط نیروهـاي مسـلح و هیئـت
دولت بار جنگ را به دوش بکشند .با به مرحله اجرا در آمدن این خط مشي کلـي کـه یـک
روش کامالً تازه در جنگهاي قرن اخیر بود زیرا حداقل از آغاز قرن بیسـتم مـیالدي تقریبـاً
تمام ارتش هاي کشورهاي جهان بر اساس ارتش تحت سالح سازماني تشـکیل مـيگردیـد و
در شرایط جنگي نیز در صورتي که نیروهاي تحت سالح براي دفع تهدیدات خارجي کفایـت
نميکرد ،سازمان موجود همان ارتش تحت سالح توسعه داده ميشد و افراد ذخیره ملـي بـه
خدمت نظامي احضار مي شدند و در قالب سازمان مشخص شده وارد خدمت ميگردیدند .در
این صورت ورود افراد ذخیره به ارتش الزامي بود و نه داوطلبانه و اختیاري .بنابراین در تاریخ
نظامي قرن بیستم میالدي ،روش ورود افراد داوطلـب بسـیجي ایـران بـه صـفوف نیروهـاي
رزمنده اولین باري بود که به آن صورت به مرحله اجرا درآمد .در آن روش هیچگونه قانون و
مقررات ویژه اي براي حضور افراد داوطلب در میدانهاي نبرد اعمال نميگردید آنچنان کـه
حتي افراد داوطلب مي توانستند تا هر موقع که بخواهند به خدمت ادامـه دهنـد یـا منـاطق
عملیـاتي را تــرك کننـد .بایـد اذعـان نمــود کــه قبـول چنــین شـرایطي بــراي فرمانــدهان
هدایتکننده عملیات نیز امري کامالً بدیع و جسورانه بود .زیرا ممکن بـود در حسـاستـرین
زمان در منطقه نبرد که فرماندهان نیاز به نیروهاي رزمنده داشـتند عـدهاي از افـراد تحـت
فرماندهي آنان به علت تمام شدن مدت تعهد اخالقي یا مسایل دیگر منطقـه نبـرد را تـرك
کنند .چنان که نگارنده خود که در سال اول جنگ مسئولیتي در خوزستان بر عهـده داشـتم
شاهد چنین اتفاقي بودم .و در شرح جریان نبردهاي انجـام شـده نیـز بـه اثـرات ایـن گونـه
مسائل اشاره کرده ام این روش هدایت جنگ طبعاً براي فرماندهان نظامي ارتـش ایـران نیـز
کامالً جدید و ناشناخته بود و آنها که عموماً با روش ارتشهاي کالسیک آشـنایي داشـته و
مطابق آن آموزش دیده بودند به سادگي نميتوانستند کـاربرد نیروهـاي مردمـي را بـا روش
غیر کالسیک درك نمایند .این موضوع سبب بروز اختالف نظر بـین رهبـران نظـامي و غیـر
نظامي نیروهاي مسلح ایران بود و این اختالف نظر بین فرماندهان در روش هدایت عملیـات
موجب آن شد که به تدریج نقش نیروهاي ارتشي و سـپاهي در نبردهـا مشـخصتـر گـردد.
حتيالمقدور مأموریت مشخص تري به هر یک از آن ها واگذار شود کـه بـر طبـق ایـن روش
نقش دفاع از خطوط مقدم جبهه نبرد و نگهداري مواضع عموماً به یگانهاي ارتشـي محـول
ميگردید .نقش اصلي در عملیات تعرضي به عهـده یگـان هـاي سـپاهي و بسـیجي واگـذار
ميشد ولي یگان هاي ارتشي در عملیات تعرضي نیز به صورت ادغـامي بـا واحـدهاي رزمـي
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سپاه شرکت ميکردند .یگانهاي پشتیباني رزمي ارتش شامل توپخانه و هـوایي و هـوانیروز
مانند قبل نقش اساسي خود را در هر گونه عملیات اعم از تعرضي یا تدافعي ایفا مينمودنـد.
این روش هدایت عملیات به مرور به حالت جدا شدن مأموریت یگانهاي ارتشـي و سـپاهي
در ميآمد .نظر به این که طبق طبیعت جنگ موفقیت در عملیات تعرضي جلوهگر مـيشـود
عالقه مندي یگان هاي سپاهي و بسیجي براي شرکت در عملیات تعرضي شدیدتر شده و این
احساس در مجموعه حوادث جنگ تحمیلي نقش تعیین کنندهاي داشت ،کـه بعـد از پایـان
جنگ و مشخص شدن نتیجه نهایي آن ،اثرات این احساس معلوم خواهد شد.
بر اساس روش کلي که در هدایت جنگ اتخاذ شده بود ،چنین به نظر ميرسد که بعد
از عملیات والفجر( 4نبرد در منطقه پنجوین عراق که در اواخر مهر و اوایل آبـان مـاه 1332
اجرا گردید) هیئت عالي رهبري جنگ (احتماالً شوراي عالي دفاع) چنین تصمیم گرفت کـه
یک بار دیگر اقدام به اجراي یک عملیات آفندي در سـطح وسـیع و سرنوشـت سـاز نمایـد و
پیروزيهاي نسبي را که در نبردهاي سال  1332به دسـت آمـده بـه نتیجـه مطلـوب تـري
برساند .براي نیل به این هدف بار دیگر منطقه شرق بصره مناسبترین محل تشـخیص داده
شد و طرح عملیات خیبر براي آن منطقه مورد توجه قرار گرفت.
درباره زمان تصمیم گرفتن طرح ریزي و شروع آمـادگي بـراي ایـن عملیـات ،اسـناد و
مدارکي در دسترس ما قرار نگرفت .ولي از بررسـي جریـان ایـن نبـرد چنـین نتیجـهگیـري
ميشود که احتماالً این تصمیمگیري در زماني طوالني قبل از اجـراي ایـن نبـرد و شـاید در
اوایل سال  1332انجام شده است .زیرا فراهم کردن صـدها فرونـد قـایق بـراي اسـتفاده در
منطقه نیزار و آبگیر هورالعظیم در جنوب غربي هویزه نیاز بـه مـدت زمـان نسـبتاً طـوالني
داشت و آموزش نیروي آب خاکي براي نبرد در منطقه باطالقي که حداقل عرض آن در مـرز
ایران و عراق تا وصول به محور مواصالتي عماره بصـره در غـرب رودخانـه دجلـه (در خـاك
عراق) حدود  40کیلومتر است کاري بس دشوار و خطرناك بود .بایستي بسـیاري از مسـائل
بغرنج و پیچیده مورد بررسي دقیق قرار مي گرفت به هر حال این تصـمیم از مـدتهـا قبـل
اتخاذ شده و اقدامات آمادگي و تهیه وسایل و تجهیزات شروع گردیده بود.
درباره تدبیر کلي عملیات در مراحل اول طرحریزي ،مدارکي در اختیار ما قرار نگرفـت.
ولي بررسي مدارك موجود در پروندههاي عملیاتي نیروي زمیني ارتش چنین نشان ميدهد.
که احتماالً تدبیر اولیه چنین بوده است ،که یک حمله توام با غـافلگیري کامـل از
من طقه باطالقي هورالعظیم در جنوب غربي هویزه به سمت غرب اجرا شود و محور اصلي
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مواصالتي بغداد -عماره بصره در حوالي سه راهي القرنه تحت کنترل نیروهاي ایران قرار
گیرد و راه مواصالتي نیروهاي عراق به منطقه بصره قطع شود ،سـپس بـا تهدیـد عقبـه
نیروهاي در شرق بصره در محور عماره بصره و وارد کردن فشار مستقیم از طرف پاسگاه
زید به سمت غرب نیروهاي عراقي وادار به عقب نشیني به غرب رودخانه دجله شوند یـا
نابود گردند و کرانه شرقي رودخانه دجله در حد فاصل بصره ،القرنه در کنترل نیروهـاي
ایران قرار گیرد.
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وضعیت کلي منطقه عملیات (زمین -نیروهاي دشمن -نیروهاي خودي)
زمین منطقه عملیات خیبر

منطقه عملیات خیبر یک منطقه بسیار وسیع به طول قریب به 60کیلومتر و به عـرض
متوسط حدود  21کیلومتر بود .این منطقه از سمت شرق به حوالي خـط مـرز بـین پاسـگاه
طالیه در شمال و شلمچه در جنوب ،از سمت غرب به رودخانه دجله و شطالعرب (در خـاك
عراق) از شمال به خط عمومي پاسگاه طالیه شمال جزایر مجنـون( ،و از سـمت جنـوب بـه
منطقه عمومي شلمچه بصره محدود ميگردید).
این منطقه عملیات به طور کلي شامل دو قسمت متمایز شمالي و جنوبي بـود کـه در
هنگام اجراي عملیات خیبر در سال  1332مشخصات هر یک از آنها به شرح زیر بود:
قسمت شمالي :منطقه هورالعظیم

هورالعظیم یک منطقه آبگیر در شرق رودخانه دجله عـراق و جنـوب رودخانـه کرخـه
ایران است که قسمتي از آب اضافي رودخانـه هـاي یادشـده بـه ویـژه در فصـول بارنـدگي و
ظغیان رودخانهها به این منطقه آبگیـر سـرازیر مـيشـود و تشـکیل دریاچـه کـم عمقـي را
ميدهد که در اصطالح محلي ،هور نامیده ميشود.
طول منطقه هورالعظیم از حوالي بستان در کرانه رودخانـه کرخـه تـا حـوالي پاسـگاه
طالیه ایران حدود  80کیلومتر و عرض متوسط آن از شرق خط مرز در خاك ایران تا کرانـه
رودخانه دجله در خاك عراق حدود  31کیلومتر است .این طول و عرض به نسبت افزایش یا
کاهش بارندگي منطقه و باال آمدن آب رودخانههاي دجله و کرخه زیاد و یـا کـم مـيشـود.
ارتفاع منطقه هور در قسمت مرکزي حدود  2متر و در کرانههـاي خـارجي حـدود  3متـر از
سطح دریا است .بنابراین قسمت آبگیر منطقه هور در مناطق مرکزي آن اسـت و هـر قـدر
سطح آب آن باالتر رود وسعت منطقه هور افزایش ميیابد .منطقه هور به علـت آبگرفتگـي و
باطالقي بودن آن ،از نظر نظامي اصوالً یک مانع عمده محسوب ميگردد .زیرا عبـور از آن در
مسافت بیش از  30کیلومتر بـه ویـژه بـراي واحـدهاي بـزرگ نظـامي مجهـز بـه وسـایل و
تجهیزات سنگین در شرایط عادي امکان پذیر نیست.
در داخل منطقه هور نقاط نسبتاً بلند به صورت جزیره وجود دارنـد کـه اهـالي بـومي
منطقه در آنها ساکن هستند و به کشت و زرع به ویـژه بـرنج و مـاهیگیري مـيپردازنـد .از
هنگامي که منابع نفتي زیر زمیني در منطقه هور کشف شد دولت عراق در حوالي این نقـاط
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مرتفع اقداماتي انجام داد که وسعت آنهـا را زیـادتر کنـد و بـراي فعالیـتهـاي اکتشـاف و
استخراج نفت از آنها بهرهبرداري نماید .اینگونه فعالیت دولت عراق احتماالً از حـدود دهـه
 1340شروع گردید و از هنگاميکه اختالف ایران و عراق بر سر مسائل مرزي از سال 1346
شدت یافت ،فعالیت دولت عراق براي بهره برداري اقتصادي و نظامي در ایـن منطقـه مـرزي
افزایش پیدا کرد .به نحوي که در اوایل دهه  1310دولت عراق یک جاده نظامي از نشوه بـه
طرف پاسگاه مرزي طالیه ایران احداث کرد  .نحوه فعالیت دولـت عـراق بـراي توسـعه دادن
مناطق خشکي در وسط هور ،ایجاد سدهاي خاکي در اطراف مناطق نسبتاً مرتفع و خـارج از
آب هور بود که از جمله این تالشها در منطقه نفتي جزایر مجنون در نزدیکـي خـط مـرز و
در غرب پاسگاههاي طالیه جدید و شهابي بود .نکته الزم به توضیح آن است ،کـه خـط مـرز
بین ایران و عراق از پاسگاه طالیه قدیم به طرف شمال تا غرب بستان و به طـول قریـب 80
کیلومتر از داخل منطقه هور عبور ميکند به نحوي که قسمتي از منطقه آبگیر هور متعلـق
به قلمرو ایران و قسمت بیشتر آن در قلمرو عراق است .عمیقتـرین قسـمت هـور در قلمـرو
ایران قرار دارد و جزایر مجنون عراق در غرب خط مرز و غرب عمیقترین منطقه واقع شـده
است .این جزایر شامل دو قسمت شمالي و جنوبي است که با برقـراري خـاکریز و جـاده بـه
یکدیگر مرتبط شده اند .طول متوسط دوجزیره با هم قریب  18کیلومتر و عرض متوسـط آن
 8تا  10کیلومتر است .بنابراین وسعت کلي این جزایر حـدود  110تـا  180کیلـومتر مربـع
است .از غرب جزایر مجنون تا شطالعرب در القرنه ،ضـمن اینکـه تمـام منطقـه ادامـه هـور
مي باشد .ولي نهرهاي عمیق تري در داخل منطقه قرار دارنـد کـه بـه صـورت کانـال هـاي
طبیعي پرآب مي باشند .از جمله این کانال هاي طبیعي نهر سویب در غرب جزایر مجنـون
است  .یادآوري این نکته ضروري است که در عملیات خیبر ،نیروهاي ایران به رودخانـه اي
در غرب جزایر مجنون رسیدند و اعالم کردند که به شط العرب رسـیده انـد .در حـالي کـه
احتماالً آن رودخانه همان نهر سویب بـوده اسـت زیـرا نیروهـاي ایـران در ایـن نبـرد بـه
رودخانه شط العرب نرسیدند.
در جریان جنگ تحمیلي دولت عراق تالشهاي فوقالعادهاي در منطقـه هـور انجـام داد
تا با احداث خاکریز و جاده این منطقه را براي اجراي طرحهاي آفندي و پدافندي خـود آمـاده
سازد .نظر به اینکه نزدیکترین و مناسـبترین منطقـه در حاشـیه جنـوبي هـور منطقـه بـین
پاسگاه طالیه قدیم ایران و القرنه عراق در کرانه غربي شطالعرب بود ،بیشتر اقدامات مهندسـي
ارتش عراق در قسمت شمالي منطقه عملیات خیبر در حول محور طالیه القرنه و طالیـه نشـوه
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انجام گرفت .به عالوه ارتش عراق اقداماتي کرده بود که میزان ورود آب از شطالعـرب و دجلـه
به منطقه هور را تحت کنترل داشته باشد ،به نحويکه اگر بخواهد آفند کند آب هور را کاهش
دهد و اگر ميخواهد پدافند کند وسعت منطقه و ارتفاع آب هور را باال ببرد.
الزم به یادآوري است که بر خالف دولت عراق ،دولت ایـران در زمـان رژیـم سـلطنتي
توجهي به منطقه هور نداشت و تنها اقدامي که انجام گرفت ،احداث  10دستگاه دژ بتني بـه
صورت پاسگاه مرزي در جنوب هور بین کوشک تا طالیه بود .که شرح آن در مقدمات جنگ
تحمیلي بیان گردید.
در جریان جنگ تحمیلـي ،دو لـت عـراق فعالیـت تـرمیم منطقـه هـور را متناسـب بـا
طرح هاي عملیاتي ارتش آن کشور افزایش داد و در ابتداي جنگ کـه نیروهـاي عراقـي وارد
سرزمین مقدس ما شدند و تا کرانه رودخانه کارون پیشروي کردند اقدامات ارتـش عـراق در
منطقه هور براي کم کردن وسعت آن و افزایش منطقه خشکي بود .که این امـر را بـا ایجـاد
خاکریزهایي در شرق هور و روانه کردن آب به طرف شـط العـرب انجـام داده بـود .امـا ایـن
سدهاي خاکي به نحوي احداث شده بود ،که در صورت لزوم بـا تخریـب آن دوبـاره منطقـه
شرق و جنوب را آب فرا ميگرفت.
بعد از عملیات بیتالمقدس و عقبنشیني نیروهاي عراق به حوالي خط مرز ،ارتش عـراق
منطقه هور را از دیدگاه پدافندي تقویت کرد .اقداماتي انجام داد که نه تنها منطقـه هـور بلکـه
زمینهاي جنوب آن تا شرق بصره نیز با استفاده از آب هور به صورت غیر قابـل عبـور بـراي
نیروهاي حملهور ایران درآمد .که در مطالب زیر به قسمتي از آنها اشاره ميکنیم.
قسمت جنوبي :منطقه عملیات خیبر

قسمت جنوبي منطقه مورد بحث ،از حوالي کوشک و طالیه در شمال تـا ارونـدرود در
جنوب نسبت به منطقه هور مرتفعتر اسـت .لـذا آب هـور در شـرایط معمـولي آب و هـواي
منطقه به طرف جنوب شرقي گسترش نميیابد و بیشتر مناطق این منطقه بهویژه در فصول
غیر بارندگي خشک و قابل عبور ميباشد .ولي در داخل این منطقه نیز نقاط پسـتتـري بـه
ارتفاع حدود  3متر از سطح دریا وجود دارند که در مواقع بارندگي زیاد یا طغیان رودخانههـا
به صورت آبگیر در ميآیند.
با توجه به اینکه شهر بصره به عنوان دومین شهر مهم و اسـتراتژیک عـراق در مقابـل
این منطقه قرار دارد ،ارتش عراق حتي از زمان تشدید اختالفات مرزي ایران و عراق در سال
 1346پدافند این منطقه را احتماالً ،مقدمترین و حیاتيترین مسئله خود قرار داد .از همـان
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موقع اقدامات احداث موانع تحت عنوان ایجاد کانال پرورش ماهي در شـرق بصـره را شـروع
کرد .در جریان جنگ تحمیلي بعد از عقبنشیني نیروهاي عراقي به حوالي خط مرز و حتـي
احتماالً از هنگامي که ارتش عراق در کرانه رودخانـه کـارون متوقـف گردیـد و دولـت عـراق
احساس کرد باید به پشت مرز عقبنشیني کند ،تالش فوقالعاده وسـیع ارتـش عـراق بـراي
آماده کردن منطقه بي دفاع شرق بصره بـراي پدافنـد قطعـي در مقابـل پیشـروي احتمـالي
نیروهاي ایران به سمت بصره آغاز شد.
این تالش به قدري وسیع بود که عمالً تمام منطقه مورد بحث از غـرب خـط مـرز تـا
کرانه شرقي شطالعرب به طول بیش از  10کیلومتر و عرض متوسط  20تا  10کیلـومتر بـه
صورت صعب العبورترین منطقه براي نیروهاي ایران درآمد .به نحوي که تا زمان نگارش ایـن
مطالب-اوایل سال  -1336نیروهاي ایران بارها تالش کردند از این موانع بگذرند و به طـرف
بصره پیشروي کنند ولي هیچ گونه موفقیتي حتي در خط مقدم پدافندي به دست نیاوردنـد.
مشخصترین نمونه آن ،نبرد رمضان بود که در سال  1331انجـام گرفـت .بعـد از آن نبـرد،
توجه ارتش عراق به پدافند این منطقه بسیار شدیدتر شد .به نحوي که ميتـوان گفـت ایـن
منطقه براي نیروهاي ایران به صورت غیـر قابـل عبـور درآمـده و بـر مبنـاي اطالعـاتي کـه
نیروهاي ایران تا آذرماه سال  1332از منطقه عملیات مورد بحث در شرق بصـره بـه دسـت
آورده بودند .ارتش عراق در آن منطقه ده ها کانال در امتداد شمالي جنوبي و شرقي غربي به
عرض حداقل  4متر و حداکثر  110متر احداث کـرده بـود .ضـمن ایـنکـه در جنـوب ایـن
منطقه کانال پرورش ماهي بین غرب شلمچه تا کرانه نهر کتیبان به طـول  28/1کیلـومتر و
به عرض متوسط یک کیلومتر و عمق  2/1متر ،پدافند شرق بصره را کامالً مستحکم ساخت.
براي پي بردن به این اقدامات پدافندي ارتـش عـراق بـه قسـمتي از مشخصـات کانـالهـاي
احداث شده اشاره ميکنیم .البته این اطالعات بر اساس برآوردها و کسب اطالعات از طریـق
نیروهاي ایران به دست آمده بود و امکان دارد بعضي از آنها دقت کافي نداشته باشند.
دو کانال موازي شرقي غربي در غرب کوشک به عرض  10متـر کـه تـا حـوالي طالیـه ادامـه
داشته است بعداً دو کانال موازي به یکدیگر متصل و عرض آن به حدود  110متر رسیده بود.
تعدادي کانالهاي فرعي و مقطع به عرض  4تا  3متر در غرب کوشک.
کانالي به طول قریب  1کیلومتر و عرض  20متـر در غـرب طالیـه از منطقـه هـور بـه
کانالهاي شرقي غربي غرب کوشک وصول ميگردید.
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یک کانال از نهر سویب به سمت جنوب شـرقي در جنـوب جزایـر مجنـون تـا حـوالي
طالیه به طول  6/1کیلومتر و عرض  31متر.
یک کانال به طول  32کیلومتر و عرض  3متر در شمال خط عمومي کوشک طالیه
یک کانال در قسمت جنوبي نهر سویب به طرف جنوب شرق به طول  3/1کیلـومتر کـه
بعد به طرف شرق تغییر سمت داده و به طول  23کیلـومتر بـه مـوازات کانـالهـاي قبلـي تـا
نزدیکي خط مرز امتداد داشته است .به نحوي که نهر سویب را به منطقه آبگیر جنوب پاسـگاه
زید وصل ميکرده است و طول کلي کانال  36/1کیلومتر و عرض آن  3متر بوده است.
در جنوب جزایر مجنون یک کانال به طول  42/1کیلومتر و عرض  3متـر تـا نزدیکـي
خط مرز ایران احداث شده بود.
در جنوب پاسگاه زید و شمال کانال پرورش ماهي یک کانال بـه طـول  13کیلـومتر و
عرض  9کیلومتر.
از مقابل پاسگاه حدود ایران به طرف شمال تا نزدیکي منطقه آبگرفتگي جنوب پاسگاه
زید یک کانال به طول  3/1کیلومتر که به وسیله آب این کانال ،قسمتي از زمینهاي جنوب
پاسگاه زید را آب فرا ميگرفت.
کانال پرورش ماهي به طول  28/1کیلومتر و عرض یک کیلومتر و عمق  2/1کیلومتر.
(قبالً یادآوري شد)
عالوه بر کانالهاي مصنوعي احداث شده چندین نهر انشعابي از ارونـدرود بـه طـرف خشـکي
وجود داشت ،که مهمترین آنها نهر کتیبان در شرق شطالعرب به طول حدود  3کیلـومتر و عـرض
 12تا  13متر و نهر دعیجي به طول  1/1کیلومتر و عرض  20متر بودند کـه کانـال پـرورش مـاهي
بین این دو نهر احداث شده بود به عالوه چندین نهر جنوبي شـمالي و شـرقي غربـي دیگـر .ارتـش
عراق در طرفین یا حداقل در یک طرف این کانالها مجموعاً چند صد کیلومتر خاکریز بـه ارتفـاع 2
تا  3متر احداث کرده بود و عرض بعضي از این خاکریزها به قدري وسیع بـود کـه بـه صـورت یـک
جاده ماشینرو دو طرفه بود از این خاکریزها به عنوان جانپناه و سنگر استفاده ميشد.
بر روي نهرها و آبرودهاي طبیعي و کانالهاي مصنوعي در منطقـه یـاد شـده جمعـاً  11پـل
تشخیص داده شده بود که مورد استفاده نیروهاي عراقي براي رفت و آمد در منطقه قرار ميگرفت.
زمین منطقه عملیات عموماً پست و سست و آبگیر بود و در مواقع بارندگي و افزایش
آب هور زمین عموماً غیر قابل عبور ميگردید .بنابراین وجود جادههاي همه فصلي و محکـم
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براي رفت و آمد فوقالعاده ضروري بود .بدین جهت ارتش عراق صدها کیلومتر جاده اسفالت
یا شني در منطقه احداث کرده بود که مهمترین آنها به شرح زیر بود:
جاده آسفالت نشوه طالیه به طول  42کیلومتر
جاده آسفالت انشعابي از نشوه طالیه به طرف جفیر(ایران) به طول  26کیلومتر.
جاده آسفالت انشعابي دیگر از نشوه طالیه به طرف مرز ایران به طول  31کیلومتر.
جاده آسفالته انشعابي از جاده تنومه به طرف شرق به طول  42کیلومتر.
یک جاده آسفالتي از جاده بند  4باال به طرف شمال شرق به طول  10/1کیلومتر.
دو جاده دیگر انشعابي از تنومه نشوه به طرف شرق به طول  26کیلومتر و  21کیلومتر.
در غرب جفیر یک جاده آسفالت شمالي جنوبي به طول  24کیلومتر.
عالوه بر جادههاي فوق که عموماً جـاده نظـامي بودنـد ،بـیش از صـد کیلـومتر جـاده
اسفالت نیز در کرانه شرقي شط العرب در شرق بصره بین روسـتاها و منـاطق مسـکوني ایـن
منطقه در نقاط مختلف کشیده شده بود.
با توجه به مطالب یادشده باال مالحظه ميگردد ،که دولت عراق در طـول  3سـال اول جنـگ
براي تقویت مواضع دفاعي در شرق بصره چقدر سرمایه گذاري کرده بود .ارتش عراق بـراي تحکـیم
بیشتر این منطقه میدانهاي مین و سیم خاردار در اغلب نقاط طولي و عرضي منطقه به وجود آورده
بود .بنابراین نیروهاي ایران در عملیات آفندي از حوالي خط مرز تا کرانه شط العرب عبور کنند و این
امر با توجه به محدودیت امکانات پشتیباني آتش زمیني و هوایي نیروهاي ایران کاري بس دشـواري
بود .در عمل نیز این دشواريها مانع موفقیت نیروهاي ایران گردید و نیروهاي ایران در طول  3سـال
تالش نتوانستند در مسافت  20تا  30کیلومتري بین خط مرز تا شطالعرب پیشروي کنند و به هدف
عمده تاکتیکي جنگ که وصول به شرق بصره بود دست یابند.
استعداد و گسترش نیروهاي دشمن

طبق برآورد اطالعاتي که در  23بهمن ماه  1332براي عملیات خیبـر بـه عمـل آمـده
بود ،استعداد و گسترش نیروهاي دشمن به شرح زیر برآورد گردیده بود:
سپاه  3ارتش عراق بازیر امر داشتن لشکرهاي  8و 11و  19پیاده و لشـکر 1مکـانیزه و
 9تیپ مستقل پیاده و زرهي وکماندو مسئولیت پدافند منطقه شرق و شمال شرقي بصـره را
عهده دار بود .طبق این برآورد خطوط پدافندي نیروهاي عراق از حوالي پاسگاه مرزي کوشک
ایران تا کرانه جنوبي اروندرود و نهر خین بود .به علت باطالقي بودن منطقـه شـمالي احتمـاالً
نیروي پدافندي قابل مالحظه اي در جزایر داخل منطقه آبگیر مستقر نگردیده بود .اما چنین
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به نظر ميرسد که به علت وجود تأسیسات نفتـي عـراق در بعضـي از ایـن جزایـر ،از جملـه
جزایر مجنون نیروهاي تأمیني سبکي در آنها مستقر بود .بنابراین منطقـه پدافنـدي اصـلي
نیروهاي عراق در قسمت شرق بصره بین کوشک و شلمچه بود.
گسترش یگانهاي سپاه  3عراق در شرق بصره چنین برآورد گردیده بود ،که  3لشکر تقویـت
شده عراق به ترتیب لشکر مکانیزه به اضافه تیپهاي  13و  11و  101و  414و یک تیپ کماندو در
شمال منطقه از پاسگاه کوشک تا حوالي پاسـگاه زیـد ،لشـکر  8پیـاده بـه اضـافه تیـپ  23نیـروي
مخصوص و یک تیپ کماندو در مرکز منطقه از پاسگاه زید تا پاسگاه بوبیـان و لشـکر  11پیـاده بـه
اضافه تیپ  401پیاده و یک تیپ کماندو در جنوب از پاسگاه بوبیـان تـا کرانـه جنـوبي نهـر خـین
گسترش داشتند .احتماالً لشکر  19پیاده نیز در کرانه جنوبي اروند رود از بصره تا فاو پدافند ميکرد.
بر مبناي اصل دفاع در عمق ،نیروهاي عراق در چنـدین خطـوط پدافنـدي متـوالي از حـوالي
خط مرز در شرق تا کرانـه شـرقي شـطالعـرب در غـرب گسـترش داشـتند .احتمـاالً احتیـاط دور
نیروهاي عراق در غرب شطالعرب مستقر بود .به هر حال طبـق بـرآورد وضـعیت عملیـاتي قرارگـاه
کربال مستقر در منطقه عملیاتي جنوب نیروهاي عراق با  43گـردان پیـاده 6 ،گـردان مکـانیزه11 ،
گردان تانک 3 ،گردان شناسایي در مقابل نیروهاي ایران در منطقه شـرق بصـره صـفآرایـي کـرده
بودند .این یگانهاي رزمي دشمن با  21گردان توپخانه پشتیباني ميشدند عالوه بـر ایـن یگـانهـا،
عناصر ارتش خلقي و لشکر  3زرهي عراق با  2تیپ زرهي و یک تیپ مکانیزه نیـز در احتیـاط سـپاه
 3عراق قرار داشتند که امکان کاربرد آنها در تمام منطقه شرق و شمال شرقي بصره وجود داشت.
در برآورد اطالعاتي قرارگاه کربال ،همچنین امکـان تغییـر مکـان لشـکرهاي  3و  10زرهـي و
تیپهاي مستقل 1و2و 10گارد جمهوري و  4تیپ نیروي مخصوص و  20تیپ پیاده احتیـاط گـارد
مرزي که جمعاً شامل  32تیپ ( 3تیپ زرهـي 2 ،تیـپ مکـانیزه و  24تیـپ پیـاده ،بـا  13گـردان
توپخانه) ميگردید مورد توجه قرار گرفته بود .حتي برآورد شده بود که در صورتيکه فشـار دیگـري
در یک منطقه دیگر عملیاتي به نیروهاي عراقي وارد نشود ارتش عراق ميتوانـد لشـکر  14زرهـي و
تیپهاي  19لشکر  6و تیپ  34زرهي لشکر  1مکانیزه جمعاً  1تیپ دیگر را به شـرق بصـره تغییـر
مکان دهد .بنابراین عالوه بر  34گردان موجود در منطقـه شـرق بصـره دشـمن مـيتوانسـت 122
گردان مانوري دیگر( 23گردان تانک 22 ،گردان مکانیزه 64 ،گردان پیاده) و  18گـردان توپخانـه از
مناطق دیگر عملیاتي به منطقه شرق بصره تغییر مکان دهد.
به طور کلي در برآورد وضعیت عملیاتي و اطالعاتي توانایي هاي دشمن آنچنان قوي به
نظر مي رسید که امکان اجراي یک عملیات وسـیع موفقیـت آمیـز را بسـیار بعیـد جلـوهگـر
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مي سازد؛ آنچنانکه فرماندهان ارتشـي ،عملیـات خیبـر را بسـیار خطرنـاك و نـاموفق تصـور
ميکردند .به همین جهت نظریات خود را که حاکي از عدم هماهنگي بـا ایـن عملیـات بـود
ابراز داشتند ،که در بررسي طرحریزي عملیات نکات برجسته آنها بیان ميگردد.
استعداد و گسترش نیروهاي خودي

قبل از بیان این موضوع باید یادآوري نمود که طبق مدارك در دسترس به ویـژه طـرح اصـلي
عملیات خیبر که در چهارم بهمن ماه  1332به وسیله قرار گـاه خـاتماالنبیـاء (ص) تهیـه و منتشـر
گردید .در منطقه عملیاتي خیبر  2قرارگاه عمده وارد عمل ميگردید که قرارگـاه نجـف ،متشـکل از
عناصر سپاه پاسداران و بسیج مردمي در شمال و در منطقـه هـورالعظیم حملـه مـيکـرد و قرارگـاه
کربال متشکل از یگان هاي ارتشـي و سـپاهي در جنـوب از حـوالي کوشـک تـا شـلمچه وارد عمـل
ميشد .مدارك موجود چنین نشان ميدهد ،که عملیات این قرارگـاههـا بـه صـورت مسـتقل اجـرا
ميشد .نظر به اینکه اسناد و مدارك مورد استفاده ما براي تدوین این قسمت از تاریخ جنـگ ،فقـط
اسناد و مدارك نظامي بود .لذا در مدارك در دسترس ما چگـونگي اسـتعداد و گسـترش و عملیـات
قرارگاه نجف ثبت نگردیده بود .بدین جهت در شرح جریان این نبرد ،دربـاره چگـونگي عملیـات در
منطقه هورالعظیم فقط به ذکر قرارگاه نجف اکتفـاء مـيکنـیم و یـادآور مـيشـویم کـه قسـمتي از
اطالعات در این باره از بررسي خاطرات رزمندگان شرکت کننده در آن نبرد به دست آمده است.
در محور هور (قرارگاه نجف) پـنج هـدف (الغریـر ،القرنـه ،جزایـر مجنـون ،نشـوه و طالئیـه)
مشخص شد .سپاه براي این عملیات پنج قرارگاه تشـکیل داد -1 :قرارگـاه نصـر (بـا هـدف تصـرف
محور الغریر) -2 .قرارگاه حدید (با هدف تصرف محور و سـه راهـي القرنـه) -3 .قرارگـاه حنـین (بـا
هدف تصرف جزایر مجنون و الحاق با محور طالئیـه) -4 .قرارگـاه فـتح (بـا هـدف شکسـتن موانـع
طالئیه و الحاق با قرارگاه حنین) -1 .قرارگاه بدر (با هدف تصرف نیمه جنوبي جزیره مجنـون و پـل
نشوه) .ضمناً قرارگاه نوح ،ترابري دریایي و پشتیباني از یگانهاي عمـلکننـده در هـور را بـه عهـده
داشت .به عالوه هوانیروز مأموریت داشت ،در امر انتقال نیرو و امکانات به محـور عملیـاتي هـور (کـه
فاقد راه زمیني بود) فعالیت کند .روي این اصل فرمانـدهان هـوانیروز در کنـار هـور مسـتقر شـدند.
نیروي هوایي ارتش نیز پشتیباني و پدافند هـوایي را بـر عهـده داشـت .در ایـن میـان هواپیماهـاي
اف 14در برقراري امنیت هوایي تالش کردند.
طبق مدارك غیر رسمي ،قرارگاه نجف شامل لشکرهاي سپاهي عليابنابیطالب عاشورا
و محمد رسولاهلل(ص) بود .براي عبور این لشکرها از هـورالعظیم تـا وصـول بـه هـدفهـاي
تعیین شده در داخل و یا غرب هور تعدادي قـایق فـراهم شـده بـود .کـه در بـین خـاطرات
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رزمندگان به رقم  200دستگاه اشاره شده بود .یگان هوانیروز ارتش نیز در پشتیباني ترابري
این قرارگاه قرار داشت و احتماالً چند فروند هوانا و (هاور کرافت) نیروي دریایي ارتـش نیـز
براي پشتیباني ترابري مورد استفاده قرارگاه نجف قرار گرفت.
استعداد رزمي قرارگاه کربال طبق سازمان رزمـي طـرح عملیـاتي شـماره  3خیبـر آن
قرارگاه که در سوم اسفندماه  1332منتشر گردید عبارت بود از لشکرهاي  21و  66پیـاده و
لشکر  92زرهي ارتش و لشکرهاي  6ولیعصر و  14امام حسین( )و تیپ  62زرهي محـرم
از عناصر سپاه پاسداران .ضمناً قرارگاه عملیاتي آبادان خرمشهر نیز در زیر امـر ایـن قرارگـاه
مأموریت پدافند از کرانه اروندرود را بر عهده داشت.
یگانهاي ارتشي ،عناصر سازماني خود را داشتند .عناصـر سـازماني یگـانهـاي سـپاه عبـارت
بودند ،از لشکر  6ولیعصر با  4گردان مانوري و  1گردان احتیاط قدس ،لشکر  14امـام حسـین()
با  12گردان مانوري و  12گردان احتیاط قدس ،تیپ  62زرهي محرم با  2گـردان تانـک  2گـردان
مکانیزه و  4گردان احتیاط قدس الزم به یادآوري است کـه طبـق مـدارك در دسـترس چنـین بـه
نظرميرسد که قرار بوده است که لشکرهاي  28پیاده و  81زرهي و تیپ مسـتقل  11پیـاده ارتـش
نیز جزء عناصر زیر امر قرارگاه کربال در عملیات خیبر شرکت داده شوند .امـا بررسـي آخـرین طـرح
قبل از اجراي عملیات(طرح شماره  )3نشان ميدهد که در زمـان شـروع عملیات(سـوم اسـفند مـاه
 )1332فقط لشکرهاي  21و  66و  92در زیر امر قرارگـاه کـربال وارد نبـرد شـدند .از نظـر مقایسـه
توان رزمي نسبي ،طبق برآورد وضعیت عملیـاتي قرارگـاه کـربال کـه در  16بهمـن مـاه بـر اسـاس
یگانهاي پیشبیني شده اولیه براي آن عملیات شامل لشکرهاي  28و  81و تیپ  11نیـز مـيشـد.
چنین برآورد شده بود ،که برتري نسبي از آن نیروهاي دشمن خواهد بـود .در حـالي کـه در مقابـل
 109گردان پیاده ایران  108گردان پیاده عراق در مقابل  6گردان مکانیزه ایران  28گردان مکـانیزه
عراق و در مقابل  16گردان تانک ایران  46گردان تانک عراق قرار خواهد گرفت .از نظـر هـوایي نیـز
برتري مطلق با نیروهاي عراقي خواهد بود .از لحاظ یگان توپخانه  23گـردان توپخانـه ایـران بـا 21
گردان توپخانه عراق مبارزه خواهد کرد.
نکته فوق العاده مهم دیگر که در بـرآورد وضـعیت یـاد شـده مـورد توجـه قـرار
گرفته بود ،توانایي تک شیمیایي دشمن بود که عمالً نیز از آن استفاده کرد.
مسئله مهم دیگر توان رزمي موجود و حقیقي واحدهاي ایران بود کـه بسـیار کمتـر از میـزان
سازماني آنها بود .به عنوان مثال بـه طـوري کـه در بـرآورد وضـعیت تعجیلـي مورخـه 32/11/21
قرارگاه عملیاتي کربال توان رزمي حقیقي نیروهاي ارتشي یادآوري گردیده به اسـتعداد پـایین یکـي
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از گردانهاي تانک اشاره داشته ،در حالي که تعـداد تانـک سـازماني هـر گـردان  13دسـتگاه بـوده
است( .استعداد رزمي این گردان کمتر از  %10بوده است) و در همان برآورد یادآوري شده است کـه
طبق اظهارات فرماندهان لشکرهاي  14امام حسین و  6ولیعصر سـپاه پاسـداران ،یگـانهـاي آنهـا
هنوز آمادگي براي اجراي عملیات را نداشتهاند.
با توجه به مدارك یادشده ،نسبت کلي توان رزمي نیروهاي ایران و عـراق در عملیـات
خیبر به طور تقریبي به شرح جدول زیر بوده است:
برآورد تقریبي نیروهاي ایران و عراق در عملیات خیبر
ردیف

مشخصات یگان

مالحظات

تعداد
ایران

عراق

1

قرارگاه اصلي هدایتکننده

1

-

قرارگاه خاتماالنبیاء(ص)

2

قرارگاه فرعي هدایتکننده غیر سازماني

2

-

قرارگاه نجف و کربال

3

قرارگاه سپاه

-

1

سپاه  3عراق

4

قرارگاه لشکري ارتش

3

4

-

1

قرارگاه لشکر سپاهي

1

-

-

3

قرارگاه تیپ ارتشي(درگیر)

10

21

لشکر  92یک تیپ جدید
تشکیل داده بود و  4زرهي
لشکر  21در عملیات
شرکت نداشت

6

قرارگاه تیپ ارتشي(تقویتي)

-

36

-

8

قرارگاه تیپ سپاهي

نا مشخص

-

-

9

گردان رزمي ارتشي(پیاده ،مکانیزه،تانک
و سوار زرهي)

33

34

-

10

گردان رزمي سپاه پاسداران

180

-

براي هر لشکر سپاهي
حدود  13گردان برآورد

11

گردان توپخانه

23

18

-

12

جمع گردانهاي رزمي که ميتوانست

113

193

-
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اقدامات طرح ریزي و آمادگي عملیات خیبر

درباره زمان شروع بررسي و طرح ریزي عملیات مورد بحث و چگونگي اتخـاذ تصـمیم
براي این عملیات مدرك ویژه اي در دسترس ما قرار نگرفت .ولي طبق یک اظهار نظـر کلـي
که بعد از پایان این عملیـات و در  14اسـفند مـاه  1332بـه وسـیله قرارگـاه کـربال دربـاره
چگونگي عدم موفقیت این نبرد ارائه شده بود ،چنین نظر داده شده بود که طرح ریزي ایـن
عملیات حدود یک سال قبـل از اجـرا یعنـي از اوایـل سـال  1332در سـتاد مرکـزي سـپاه
پاسداران شروع گردیده بود .ولي تا اوایل بهمن ماه آن سال قرارگـاه هـاي اجرایـي ارتـش از
احتمال اجراي این عملیات بيخبر بودند .بنابراین چنین به نظـر مـيرسـد کـه احتمـاالً در
مراحل اولیه طرحری زي هدف اصلي آن بوده است که یک تک توأم با غافلگیري بـه شـیوهاي
غیر کالسیک در یک منطقه غیر قابل انتظار دشمن که باطالق هـورالعظیم بـود ،بـه وسـیله
عناصر سپاه پاسداران اجرا گردد .اما بعد از مدتي چنین برآورد گردیده بود که بـراي وصـول
به هدف نهایي آن عملیات الزم است ،حمله دیگري همزمان در منطقه عملیـاتي جنـوب بـه
مرحله اجرا درآید تا نیروهاي موجود در شرق بصـره درگیـر شـوند .بـدین وسـیله پیشـروي
نیروهاي ایران در هورالعظیم تا وصـول بـه محـور مواصـالتي عمـاره بصـره و تهدیـد عقبـه
نیروهاي عراق در شرق بصره تسهیل گردد .هدف نهایي عملیات که شـهر بصـره یـا حـداقل
کرانه شرق رودخانه شطالعرب بود ،تصرف و تأمین گردد.
بر اساس این تدبیر کلي ،اولین طرح عملیاتي به نام خیبر در قرارگاه خاتماالنبیـاء(ص)
تهیه و در چهارم بهمنماه  1332منتشر گردید .چنین به نظر ميرسد که ایـن طـرح اولـین
دستور رسمي طرحریزي و آمادگي به قرارگاههاي اجرایي بود.
در زمان انتشار این طرح یک قرارگاه عملیاتي اصلي به نام خاتماالنبیاء(ص) به صورت
قرارگاه مشترك سپاه پاسداران و ارتش مسئولیت عمومي طرحریزي و هدایت کلي عملیـات
جنگ را بر عهده داشت .که زیـر نظـر رئـیس شـوراي عـالي دفـاع انجـام وظیفـه مـيکـرد.
مأموریتي که قرارگاه یاد شده براي عملیات خیبر تعیین کـرده بـود عبـارت از آن بـود ،کـه
یگان هاي مستقر در منطقه عملیاتي اهواز خرمشهر در منطقه بین جنوب هویزه تـا شـلمچه
به سمت غرب آفند کنند و نیروهاي عراقي گسترش یافته بـین خـط مـرز تـا کرانـه شـرقي
رودخانه دجله و شطالعرب را منهدم نمایند .در صورت ایجاب وضعیت یگـانهـا از رودخانـه
شط العرب عبور کنند و ضمن تحت کنترل گرفتن محور مواصالتي عماره بصره ،شـهر بصـره
را تصرف و تأمین نمایند .تدبیر عملیاتي فرماندهي قرارگاه خـاتماالنبیـاء(ص) بـراي اجـراي
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مأموریت یاد شده آن بود که یگان هاي مستقر در منطقـه اهـواز خرمشـهر را در دو قرارگـاه
عملیاتي مشترك ارتش و سپاه سازمان دهد .در همین زمان یک قرارگاه عملیـاتي مشـترك
به نام کربال در خوزستان برقرار و در منطقه برقازه در غرب شوش مستقر بود .بنـابراین یـک
قرارگاه دیگر الزم بود ،که قرارگاه نجف بـدان منظـور تشـکیل گردیـد .امـا چنـین بـه نظـر
ميرسد که قرارگاه نجف یک قرارگاه مشترك ارتشي و سپاهي نبود بلکه فقـط یـک قرارگـاه
سپاهي بود .زیرا تنها یگان ارتشي که براي آن منظور شده بود ،یک تیـپ زرهـي و توپخانـه
لشکر  92زرهي بود.
طرح مانور قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) در عملیات خیبر آن بود کـه بـا قرارگـاه نجـف در
قسمت شمال (منطقه هور) و با قرارگاه کربال در جنوب(بین کوشک تـا شـلمچه) بـه سـمت
غرب حمله کند و کرانه شرقي رودخانه شطالعرب را تصرف نماید .در مرحله بعدي با عبـور
از رودخانه شهر بصره را تصرف و تأمین نماید.
بر اساس طرح مانور یاد شده ،مأموریت قرارگاههاي نجف و کربال به شـرح زیـر تعیـین
گردیده بود.
قرارگاه نجف در حوالي پاسگاه طالیه از هورالعظیم عبور کنـد ،کرانـه شـرقي رودخانـه
شطالعرب را در حوالي سه راهي القرنه (محل تقاطع محورهاي عماره بصره و ناصریه القرنـه)
تصرف و عبور و مرور نیروهاي عراقي را در محور مواصالتي عماره بصـره قطـع نمایـد .طبـق
دستور به سمت جنوب پیشروي کند و با یگانهاي قرارگاه کربال الحاق حاصل نماید.
مأموریت قرارگاه کربال آن بود که در منطقه بین پاسگاه کوشک و شلمچه حمله کند و
کرانه شرقي رودخانه شط العرب را تصرف و تأمین و بنا به دسـتور از رودخانـه عبـور و شـهر
بصره را تصرف نماید ضمناً در سمت شمال با عناصر قرارگاه نجف الحاق حاصل کند.
در دستورات هماهنگي دستور عملیاتي خیبر ،زمان اجرا مشـخص نگردیـده و دسـتور
داده شد ،قرارگاه هـاي اجرایـي طـرح هـاي خـود را تـا  32/11/11تهیـه کننـد .در قسـمت
فرماندهي یادآوري شده بود که قرارگاه خاتم در تهران مستقر اسـت و در زمـان مناسـب بـه
منطقه تغییر مکان خواهد کرد.
امضاء فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص)

با توجه به مفاد این طرح مشخص ميگردد ،که این طرح در تهران و مسـتقیماً تحـت
نظر شوراي عالي دفاع تهیه شده بود و احتماالً مقام تصویب کننده آن رئیس شـوراي عـالي
دفاع بود اما در سند در دسترس نام مقام امضاء کننده طرح نوشته نشده بود .همانگونه کـه
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در متن طرح خیبر نوشته شده بود که عامل اجرایي این طرح دو قرارگاه اصلي نجف و کربال
بودند .اما قبالً نیز یادآور شدیم که قرارگاه نجف یک قرارگاه سپاه پاسداران بود و چنـین بـه
نظر ميرسد که به طور مستقل عملیات را طـرحریـزي مـيکـرد .بـدین جهـت در اسـناد و
مدارك نیروي زمیني ارتش که قبالً قرارگاه کربال جزئي از آن بود و به عنوان یگان همجـوار
قرارگاه نجف عملیات را طرحریزي ميکرد ،مدارك قرارگاه نجف ثبت نگردیده بود و مـا هـم
درباره چگونگي طرحهاي قرارگاه نجف در هنگام نگارش این مطالب مدارك مورد نیـاز را بـه
دست نیاوردیم .لذا در این باره بررسـي مسـائل امکـانپـذیر نشـد و فقـط بـه بررسـي روش
طرحریزي و هدایت عملیات قرارگاه کربال اکتفاء گردید.
اما الزم است مجدداً یادآور شویم که بر اساس مدارك در دسـترس ،در مراحـل اولیـه
عملیات خیبر تالش اصلي در منطقه هورالعظیم به وسیله یگانهاي قرارگاه نجف وارد عمـل
مي شد و قرارگاه کربال در تالش فرعي این عملیـات قـرار داشـت .چنـانکـه بـراي عملیـات
قرارگاه نجف حدود یکسال طرحریزي شده و اقدامات آمادگي ،شامل تهیـه قـایق و وسـایل
عبور از هور انجام گرفته بود و نتیجه نهایي عملیات نیز به موفقیتي نسبي در منطقـه هـور و
تصرف جزایر مجنون منتهي گردید .بنابراین بخش اصـلي ایـن عملیـات مربـوط بـه تـالش
قرارگاه نجف مي باشد و الزم است در بررسي نهایي این نبرد با همکاري قرارگاه مرکزي سپاه
پاسداران مطالعات دقیقتري درباره این نبرد به عمل آید.
قرارگاه کربال بر مبناي مأموریت واگذاري به آن در طرح عملیاتي خیبـر ،بررسـيهـاي
مقدماتي را انجام داد و چنین به نظر ميرسد که این قرارگاه تـا زمـان دریافـت آن طـرح در
چهارم بهمن ماه سال  1332از این مأموریت اطالع چنداني نداشت.
این قرارگاه در  16بهمن ماه  1332بررسيهاي ستادي خود را در یک برآورد وضـعیت
عملیاتي کتبي  11صفحهاي به صورت کتبي تنظیم کرد که ميتـوان گفـت در طـول زمـان
جنگ از جمله کاملترین برآوردهاي ستادي بود.
مأموریتي که این قرارگاه براي خود از طرح عملیاتي خیبر استتناج کـرده بـود چنـین
بود که عناصر این قرارگاه بایسـتي بـه سـمت غـرب حملـه کنـد و پـلهـاي واقـع بـر روي
شطالعرب در غرب تنومه و الهارته را تصرف و کرانه شرقي شطالعرب را تأمین نماید .بنـا بـه
دستور از رودخانه عبور و در کرانه غربي آن ،شهر بصره را تصرف و تـأمین کنـد و در جنـاح
شمالي با قرارگاه نجف الحاق حاصل نماید.
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نکته جالب توجه آن که در همان نکات اول این برآورد درباره وضـعیت آمـادگي رزمـي
واحدهاي خودي چنین نظر داده شده بود ،که گردان هاي رزمي تحت امـر ایـن قرارگـاه بـه
علت کمبود پرسنل افسر و درجهدار و وسایل و تجهیزات در طبقه  3و  4آمادگي رزمي قـرار
دارند .یعني از نظر نظامي ،توان رزمي کافي براي نبرد را ندارند .ولي از نظر روحیه و آموزش
و تجربه جنگي در سطح مطلوبي قرار دارند.
در این برآورد عملیاتي ،نظریه کلي چنین ارائه شده بود که (به طور کلي این عملیـات
علیه یک موضع مستحکم که با سیستم موانع پیچیده و عمیقـي سـازمان یافتـه اسـت اجـرا
ميگردد .که به علت عدم شناخت و آگاهي از کیفیت و نحوه استقرار این موانـع در منـاطق
عقب تجسم و هدایت عملیات را براي ما بسیار مشکل ميسـازد .احتمـاالً تلفـات غیـر قابـل
قبول را به بار خواهد آورد و اصوالً میزان آسیب پذیري بر میزان قبول خطر ميچربد)
در سایر نکات این برآورد وضعیت به ویژه از نظر مقایسه توان رزمـي نسـبي نیروهـاي
عراق و ایران عموماً امتیازات دشمن بیش از امتیازات نیروهـاي مـا بـرآورد گردیـده بـود .در
حالي که در هنگام تهیه این برآورد قـرار بـود لشـکرهاي  28پیـاده کردسـتان و  81زرهـي
باختران و تیپ  11مستقل هوابرد نیز به اضافه  3لشکر دیگـر از عناصـر سـپاه پاسـداران در
اختیار قرارگاه کربال قرار گیرد .بنابراین برآورد مورد بحث با توجه به استعداد رزمـي حـدود
 1لشکر ارتشي و  1لشکر سپاهي جمعاً  10لشکر تهیه گردیده بود .در حـالي کـه در هنگـام
اجراي این نبرد لشکرها و تیـپ یـاد شـده بـاال اصـو ًال وارد منطقـه نبـرد نشـدند و از سـپاه
پاسداران نیز فقط دو لشکر در اختیار قرارگاه کربال قرار گرفت .بنابراین اجراي تـدبیر اتخـاذ
شده به وسیله فرماندهي قراگاه کربال بر اساس آن برآورد وضعیت ،خود به خود غیـر مقـدور
ش د .به هر حال ستاد عملیاتي قرارگاه کربال بر اساس همان تـدبیر فرمانـدهي در  16بهمـن
ماه  1332اولین طرح عملیاتي خود را به نام خیبر  1تهیه کرد.
یگان هایي که براي اجراي این طرح در سازمان رزمـي قرارگـاه کـربال منظـور شـده و
سازماندهي ،گردیده بودند به شرح زیر بود:
قرارگاه کربال  1شامل لشکر  66پیـاده ،یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران بـا  22گـردان
مانوري 3 ،گردان توپخانه.
قرارگاه کربال  2شامل لشکر  21پیـاده ،یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران بـا  28گـردان
مانوري 3 ،گردان توپخانه.
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قرارگاه کربال  3شامل لشکر  28پیـاده ،یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران بـا  22گـردان
مانوري 4 ،گردان توپخانه.
قرارگاه کربال  4شامل لشکر  81زرهي ،یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران بـا  30گـردان
مانوري  4گردان توپخانه.
قرارگاه کربال  1شامل تیپ  11هوابرد ،یـک لشـکر از سـپاه پاسـداران بـا  30گـردان
مانوري 3 ،گردان توپخانه.
قرارگاه عملیاتي آبادان شامل یگانهاي موجود ،به اضافه  3گردان تقویتي.
توپخانه قرارگاه کربال شامل گروه  11توپخانه با  1گردان و یک گروه توپخانه دیگر با  3گردان.
نظر به اینکه اغلب یگانهاي پیش بیني شده در این سازمان در اختیار قرارگـاه کـربال
قرار نگرفت ،آن قرارگاه الزاماً طرح عملیاتي دیگري بایستي تهیه مينمود.
در  19بهمن ماه تغییرات طرح کلي از طریق قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) به قرارگاه کربال
ابالغ شد .که بر اساس آن فقط لشکرهاي  92زرهـي و  66و  21پیـاده از عناصـر ارتشـي و
لشکرهاي  14امام حسین( )با  24گـردان و  6ولیعصـر بـا  13گـردان و تیـپ  62زرهـي
محرم با  8گردان از عناصر سپاه پاسداران در اختیار قرارگاه کربال قـرار داده شـدند .دسـتور
داده شد ،قرارگاه کربال آماده شود در  30بهمن ماه با آن یگانها عملیات خیبر را در منطقـه
واگذار شده اجرا نماید .این دستور نشان ميدهد که در اجراي عملیـات خیبـر تسـریع شـد.
زیرا چناچه قرار ميشد لشکرهاي  81زرهي و  28پیـاده و تیـپ  11هـوابرد و همچنـین 3
لشکر دیگر سپاه پاسداران از مناطق دیگر به خوزستان تغییر مکان کنند ،قطعـاً ایـن تغییـر
مکانها بیش از یکماه به طول ميانجامید .بدین جهت از آن جابهجائيها صرف نظر گردید.
در ضمن عمق منطقه عملیات نیز محدودتر شد و به قرارگاه کربال فقـط مأموریـت داده شـد
مرحله اول و دوم عملیات از  6مرحله را اجـرا کنـد و پـلهـاي روي نهـر کتیبـان در شـرق
رودخانه شطالعرب را تصرف نمایند .در این دستورالعمل الحاق با قرارگاه نجـف در شـمال و
اجراي سایر مراحل به صدور دستور دیگر موکول گردیده بود.
این تغییرات بیانگر آناست که فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) متوجـه شـده بـود
که اوالً بسیج نیروهاي مردمي مورد نیاز و جابـهجـایي یگـانهـاي ارتشـي در مسـافتهـاي
چندصد کیلومتري و به پاي کار آوردن آن نیروي عظیم در مدت زمان کوتاهي امکـانپـذیر
نیست .ثانیاً در آن شرایط با توجه به وضعیت زمـین منطقـه عملیـات و گسـترش نیروهـاي
دشمن و مواضع و موانع ایجاد شده به وسیله آن ،قبول یـک خطـر بـزرگ چنـدان منطقـي
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نميباشد ،لذا وسعت عملیات محدودتر گردید تا هدایت عملیات سادهتـر و موفقیـت آمیزتـر
باشد.
بعد از ابالغ تغییرات طرح عملیاتي خیبر که در آن زمان اجراي عملیات  30بهمن مـاه
( 11روز بعد از ابالغ آن دستور) تعیین گردیده بود ،فرماندهي قرارگـاه کـربال دچـار نگرانـي
شد .ستاد این قرارگاه یک برآورد وضعیت تعجیلي به عمل آورد تا حقایق و مشکالت موجود
را به اطالع شوراي عالي دفـاع برسـاند .در ایـن بـرآورد وضـعیت دو راه کـار جهـت اجـراي
مأموریت عملیات خیبر مورد بررسي قرار گرفت ،راهکار اول اجراي تـک بـا فرصـت و راهکـار
دوم اجراي تک به صورت تعجیلي ،در تجزیه و تحلیل این راهکارها تک تعجیلي مورد تأییـد
قرار نگرفته بود و درباره آن چنین نظر داده شده بـود کـه ایـن راهکـار هـیچگونـه محاسـن
تاکتیکي ندارد و صرفاً دستور اجرا ميشود .درباره معایب آن گفته شده بـود کـه بسـیاري از
اصول عملیات آفندي رعایت نميگردد.
درباره مقایسه توان رزمي نیروهاي خودي و دشمن برآورد شـده بـود ،کـه دشـمن 34
گردان مانوري در خط مقدم مستقر کرده و ميتواند  132گـردان مـانوري تقـویتي نیـز وارد
منطقه کند و  21گردان توپخانه در پشتیباني یگانهاي دشمن قـرار دارد .در حـالي کـه بـر
مبناي یگانهاي واگذاري به قرارگاه کربال ،تعداد گردانهاي مانوري  28گردان ارتشـي و 24
گردان سپاهي جمعاً  12گردان ميباشد .که به هیچ وجه با نیروهـاي دشـمن قابـل مقایسـه
نیست و از نظر توپخانه نیز در مقابل  21گردان توپخانه دشمن نیروهاي ما فقط  13گـردان
توپخانه خواهند داشت .ضمن اینکه دشمن ميتواند تعداد گردانهاي توپخانه خود را تا 40
گردان افزایش دهد و برتري هوایي نیز مطلقاً از آن دشمن است و دشمن مقـدورات کـاربرد
بمبهاي شیمیایي را نیز دارد.
در پایان این برآورد تعجیلي ،نتیجهگیري شده بود که تک تعجیلي در این نبـرد تکـرار
اشتباهات نبردهاي گذشته خواهد بود و اضافه شده بود که بـا توجـه بـه اسـتعداد نیروهـاي
دشمن و خودي و وضعیت زمین منطقه عملیات ،نیروهـاي قرارگـاه کـربال قـادر بـه اجـراي
مأموریت واگذاري نخواهند بود .زیرا استعداد رزمي یکي از گردانهاي تانک لشکر  92زرهـي
فقط شامل  1دستگاه تانک(از  13دستگاه تانک سازماني) ميباشد .برابر اظهارات فرمانـدهان
لشکرهاي  14امام حسین( )و  6ولیعصر سپاه پاسداران آن یگان ها هنوز آمـادگي اجـراي
عملیات را ندارند.
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چنین به نظر ميرسد که از نظر قرارگاه خـاتماالنبیـاء(ص) اجـراي عملیـات خیبـر در
آینده نزدیک قطعي شده و این امر سبب نگرانـي فـوقالعـاده افسـران سـتاد قرارگـاه کـربال
گردیده بود .بدین جهت عالوه بر آن که افسران آن قرارگاه در یک برآورد تعجیلـي نظریـات
خود را ارائه داده بودند .سرهنگ ستاد نصـرتاهلل معـین وزیـري افسـر عملیـات آن قرارگـاه
شخصاً نامهاي به فرماندهي قرارگاه نیروي زمیني در جنوب نوشـته و در  23بهمـن مـاه بـه
فرماندهي آن قرارگاه داده بود .این افسر در این نامه ضمن اشاره بـه مطالـب بـرآورد نوشـته
بود :خداي ناخواسته این شبهه و ابهام براي شخص من به وجود ميآید کـه حیثیـت ارتـش
جمهوري اسالمي ایران فداي موفقیت احتمالي برادران سپاه پاسداران ميگردد.
موفقیتي که با شکست نیروهاي منطقه زید به ناکامي نیروهاي شمالي خواهـد گراییـد
در خاتمه خداوند متعال را گواه ميدارم که عرایضم را در نهایت خلوص نیت عنوان کردهام.
امضاء سرهنگ توپخانه ستاد نصرتاهلل معین وزیري 1332/11/23

بر اساس مدارك در دسترس ،نامه سرهنگ معین وزیري به رئیس شوراي عـالي دفـاع
ارائه ميگردد و ایشان ميگویند که (به این برادر بگویید که منظوري در کـار نیسـت نگـران
نباشد) .بر مبناي آخرین دستورات ابالغي به قرارگاه عملیاتي کربال و برآورد تعجیلي مورخـه
 21بهمن ماه به هر حال قرارگاه کربال ملزم ميگردد ،طرح عملیـاتي جدیـدي تهیـه نمایـد.
بدین منظور طرح عملیاتي شماره  2خیبر در  23بهمن ماه به وسـیله سـتاد قرارگـاه کـربال
تهیه و منتشر گردید که نکات اصلي آن به شرح زیر بود.
مأموریت کلي قرارگاه خاتماالنبیـاء(ص) در خوزسـتان آن بـود کـه ضـمن پدافنـد در
قسمتي از منطقه مسئولیت خود ،در منطقه غرب جفیر در محور عمـومي طالیـه القرنـه بـه
سمت غرب حمله کند و تقاطع محورهاي اصلي مواصـالتي عـراق در محـور عمـاره بصـره و
ناصریه القرنه ر ا تصرف و کنترل آن محورها را بـه دسـت بگیـرد و کرانـه نزدیـک رودخانـه
شطالعرب را (از القرنه تا بصره) تأمین و بر حسب ایجاب وضعیت از رودخانه شطالعرب عبور
کند و شهر بصره را تصرف نماید.
مأموریت قرارگاه نجف به عنوان قرارگاه تابعه قرارگاه خاتم آن بود که در شمال منطقه
عمومي تک کند و تقاطع محورهاي یاد شده در باال را تصرف و قسمتي از کرانه شـطالعـرب
را تأمین نماید.
مأموریت قرارگاه کربال به عنوان دومین قرارگـاه تابعـه قرارگـاه خـاتم آن بـود کـه در
قسمت جنوبي منطقه عمومي تک کند و کرانه شرقي نهر کتیبـان در شـرق بصـره را تحـت
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کنترل خود در آورد .گرچه مشروح نکات تدبیر یاد شده باال در مدارك در دسترس مـا ثبـت
نگردیده بود ،ولي بررسي مأموریت هاي یاد شده چنین نتیجه مي دهـد کـه هـدف عمـومي
اولیه در این عملیات تصرف یک منطقه سرپل در غرب رودخانه شط العرب در حوالي تقاطع
محورهاي اصلي مواصالتي عراق در القرنه بود تا با قطع خطوط مواصالتي یگـان هـاي عـراق
در شمالغرب بصره نیروهاي عراقي تحت فشار قرار گیرند .با ادامه فشارهاي نیروهاي ایران از
سمت شمال در محور القرنه بصره و از سمت شرق در محور عمومي خرمشهر بصره نیروهاي
عراقي منهدم و یا مجبور به عقب نشیني به طرف شط العرب شوند ،کرانه شرقي شط العـرب
تحت کنترل نیروهاي ایران قرار گیرد و در صورت مناسب بودن وضعیت نبرد بـراي تصـرف
شهر بصره ادامه یابد .همانگونه که قبالً یادآور شدیم در مدارك در دسترس ،درباره چگونگي
طرح و اجراي عملیات قرارگاه نجف که اصوالً یک قرارگاه سپاه پاسـداران بـود مطـالبي درج
نشده بود.
قرارگاه کربال بر اساس مأموریت و نیروهاي موجود ،سازمان رزمي خود را به شرح زیـر
تعیین کرد:
قرارگاه کربال یک ،شامل لشکر  66پیاده ،لشکر  6ولیعصر سپاه پاسداران بـا  8گـردان
مانوري و  8گردان احتیاط قدس.
قرارگاه کربال  ،2شامل لشکر  21پیاده ،لشکر  14امام حسین( )سـپاه پاسـداران بـا
 12گردان مانوري و  12گردان احتیاط قدس ،تیپ  62زرهـي محـرم سـپاه پاسـداران بـا 2
گردان تانک 2 ،گردان مکانیزه و  4گردان احتیاط قدس.
قرارگاه کربال  ،3شامل لشکر  92زرهي منهاي توپخانه لشکر و تیپ  4جدیدالتأسـیس
آن لشکر .توضیح این که توپخانه لشکر  92زرهي در پشتیباني قرارگاه نجف قرار گرفته بـود
و به تیپ  4زرهي آن لشکر نیز مأموریت مستقل پدافندي در منطقه کوشک طالیـه واگـذار
شده بود.
قرارگاه عملیاتي آبادان خرمشهر تقویت شد ،با  3گردان پیاده و یک گردان سوار زرهي.
تیپ  4لشکر  92زرهي شامل  3گردان مانوري.
توپخانه قرارگاه کربال شامل گروه  22توپخانه با  3گردان توپخانه  130میلیمتـري ،یـک
گردان توپخانه  122میلیمتري کاتیوشا و یک گردان توپخانه مختلط  161و  203میلیمتري.
یک گروه بالگرد از هوانیروز
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دو گردان مهندسي رزمي ،یک گردان پل شـناور ،یـک گروهـان مهندسـي تجهیـزات
سبک و مهندسي جهاد سازندگي.
تدبیر عملیاتي فرماندهي قرارگاه کربال براي اجراي مأموریت مورد بحث آن بود کـه در
شمال منطقه با تیپ  4لشکر  92زرهي و در جنوب منطقه با قرارگاه عملیاتي آبادان پدافنـد
کند .در مرکز منطقه ابتدا با عناصر قرارگاه هـاي کـربال  1و  2حملـه کنـد و پـس از ایجـاد
رخنه در خطوط پدافندي دشمن به وسیله یگان هـاي پیـاده ،یـا عناصـر لشـکر  92زرهـي
استفاده از موفقیت کند و کرانه نهر کتیبان را تصرف نماید.
در زمان تهیه این طرح در  23بهمن ماه قرارگاه کربال در برقازه واقع در غـرب شـوش
مستقر بود و هنوز به منطقه عملیاتي خیبر تغییر مکان نکرده بود.
امضاء فرماندهي قرارگاه کربال
سرهنگ حسني سعدي

موضوع حائز اهمیت در طرح شماره  2خیبر ،بررسي خالصه وضعیت دشـمن بـود کـه
طبق آن لشکرهاي  8و11و  19پیاده و  1مکانیزه عراق به اضافه تعـدادي تیـپ مسـتقل در
مقابل منطقه عملیاتي خیبر مستقر بودند .که از کوشک در شمال تا فاو در جنوب  18تیـپ
و  1گردان مجزا و  20گردان توپخانه عراقي گشترش داشت .در صورتي که جمـع اسـتعداد
رزمي قرارگاه کربال 12 ،تیپ ارتشي و حدود  6تیپ سـپاهي جمعـاً  19تیـپ بـا حـدود 13
گردان توپخانه بود .یعني توان رزمي نیروهاي ایران حتي معادل توان رزمي نیروهـاي عـراق
نبود(البته در صورتي که برآورد اطالعاتي به طور نسبي دقیق بوده باشد)
بررسي مدارك در دسترس ،چنین نشان مي دهد که گرچه قرارگـاه کـربال در اجـراي
دستور قرارگاه خاتماالنبیا ء (ص) طرح شماره  2خیبر را تهیه و منتشر کـرد امـا هنـوز ایـن
قرارگاه درباره توانایي اجراي این مأموریت تردید داشت و تالش ميکرد فرمانـدهان رده بـاال
را به خطرات احتمالي عدم موفقیت این نبرد متوجه سـازد .بـراي ایـن منظـور یـک جلسـه
نهایي بررسي و هماهنگي در ساعت  23روز دوم بهمن ماه بـا حضـور فرمانـدهان مسـئول و
حجت االسالم رفسنجاني در محل جدید قرارگاه کربال مورد بررسـي قـرار گرفـت و مسـائل
جدیدي مطرح گردید که سبب تضعیف بیش از پیش قرارگاه کربال بود و آن مسـائل عبـارت
بودند از:
بین فرمانـده لشـکر  21پیـاده ارتشـي و فرمانـده لشـکر  14امـام حسـین( )سـپاه
پاسداران (برادر حسین خرازي) درباره هدایت عملیات هماهنگي حاصل نشد.
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تیپ  2لشکر  92زرهي از آن لشکر جدا و زیر امر قرارگاه نجف قرار گرفت.
تیپ  4زرهي لشکر  21پیاده که در مهران مستقر بود ،هنوز به منطقه اهواز خرمشـهر
تغییر مکان نکرده لذا آن تیپ از یگان هاي لشکر  21حذف شد.
لشکر  6ولي عصر سپاه پاسداران اعالم کرد که به جاي  13گـردان پـیش بینـي شـده
فقط  9گردان در دسترس قرار گرفته ولي برادر رئوفي فرمانده آن لشـکر از آمـادگي آن هـا
اظهار رضایت کرد.
با توجه به مشکالت جدیدي که از لحاظ کم شدن استعداد رزمي یگان هاي قرارگـاه
کربال براي آن قرارگاه پیش آمده بود در ساعت  9صبح روز سوم اسـفند مـاه (روز اجـراي
حمله) به قرارگاه کربال ابالغ شد طرح عملیـاتي جدیـدي تهیـه نمایـد لـذا در همـان روز
سومین ط رح تجدید نظر شده خیبر تهیه و منتشر گردید .که مهمترین تغییرات آن نسبت
به طرح شماره  2آن بود که لشکرهاي  21ارتشي و  14سپاه پاسداران که ابتدا در قرارگاه
عملیاتي کربال  2سازمان داده شده بودند ،به علت عدم هماهنگي بین فرماندهان لشـکرها
از یکدیگر جدا و به صورت دو قرارگاه مسـتقل تحـت عنـوان قرارگـاه کـربال  2و کـربال 4
مأموریت دریافت کردند و تیپ 2لشکر  92زرهي نیز از آن لشکر جدا و در اختیار قرارگـاه
نجف قرار گرفت .در سایر مطالب طرح ،به خصوص از نظر مأموریت اصلي و نحـوه اجـراي
آن ،تغییرات مهمي داده نشد .باالخره بعد از یک ماه بح ث و گفتگو بین فرماندهان نظامي
قرارگاه کربال ،با رده باالتر تصمیم قطعي اجراي عملیات خیبر در همـان روز سـوم اسـفند
ماه که طرح شماره  3تهیه و منتشر گردید ،اتخاذ شد .ساعت و زمان اجرا به شرح زیر بـه
یگان هاي اجرایي ابالغ گردید.
با توکل بر خداوند متعال طرح عملیاتي شماره  3خیبر به دسـتور عملیـاتي شـماره 3
تبدیل ميگردد .ساعت  18:30روز  32/12/3مي باشد که با رمز مبارك یـا رسـول اهلل (ص)
شروع مي شود .خداوند یار و یاور شما رزمندگان اسالم باد.
امضاء فرمانده قرارگاه عملیاتي کربال ،سرهنگ توپخانه صیاد شیرازي
جانشین ،سرهنگ پیاده حسني سعدي

بدین ترتیب مرحله طرح ریزي عملیات خیبر در شرق و شمال شرقي بصره بـه پایـان
رسید و یگان هاي اجرائي شامل عناصر قرارگاه نجف و کربال آماده براي آغاز تک در سـاعت
 1830روز سوم اسفند ماه شدند.
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اجرا و هدایت عملیات خیبر

در بررسي مراحل طرح ریزي یادآور شدیم ،که بر اساس مندرجات مدارك در دسترس
نقش اصلي عملیات خیبر در مراحل اول عملیات به عهده قرارگاه نجف متشکل از لشکرهاي
سپاه پاسداران بود .بر مبناي اظهـارات بـرادر پاسـدار رزمنـده سـید اسـحق ،اندیشـه سـپاه
پاسداران بیش از یک سال درباره این عملیات بررسي کرده و وسایل و تجهیزات مورد نیاز را
آماده ساخته بود .متأسفانه در اسناد و مدارك رسمي نیروي زمینـي ارتـش مـدارك مهمـي
درباره نحوه فعالیت طرح ریزي و هدایت عملیات قرارگاه نجف درج نشده بود .بدین جهت ما
الزاماً درباره نحوه فعالیت آن قرارگاه ،به گفتار تعداد معدودي از رزمنـدگان کـه در آن نبـرد
شرکت داشتند ،اکتفاء کـردیم و در قسـمت یادداشـت هـایي از خـاطرات رزمنـدگان ،بیـان
نمودیم .مسلماً در مراحل تکمیلي تدوین تـاریخ جنـگ تحمیلـي بـا همکـاري فرمانـدهان و
مسئولین هدایت عملیات آن نبرد ،این قسمت از تاریخ جنگ تحمیلي تکمیل خواهد شد.
نکته دیگري را نیز باید یادآور شویم و آن این است که طبـق روش نامگـذاري نبردهـا
عنوان والفجر از اواخر سال  1331براي نبردها به کار برده شد و ما شـرح ایـن نبردهـا را تـا
عملیات والفجر 4بیان کردیم .اما همان گونه که در نام گذاري این نبرد مورد بحث ،مالحظـه
ميگردد ،نام این نبرد خیبر نام گذاري شده و ترتیب نـام گـذاري والفجـر رعایـت نگردیـده
است .در این باره بررسي هاي ما چنین به نتیجه رسیده که در روزهاي پایاني مرحلـه طـرح
ریزي عملیات خیبر دو عملیات آفندي محدود به نام هاي والفجر 1و 3اجـرا گردیـد کـه بـه
نظر مي رسد این نبردها به عنوان تک فریبنده به منظور به انحراف کشاندن توجه دشـمن از
منطقه عملیاتي شرق بصره بوده باشد.
عملیات محدود والفجر 1در  26بهمن ماه  1332و شش روز قبل از عملیات خیبـر در
معبر ورودي رودخانه چنگوله به خاك عراق در حاشیه جنـوب شـرقي دشـت مهـران اجـراء
گردید .درباره چگونگي طرح ریزي و اجراي این نبرد مدارك قابل مالحظهاي در دسترس ما
قرا نگرفت .فقط طبق مفاد یک نشریه سپاه پاسـداران در روزنامـه کیهـان ،مورخـه مهرمـاه
 ،1333مطالب این نبرد بیان شده بود .که طبق آن در این نبـرد حـدود  3300تـن از افـراد
دشمن کشته و زخمي شدند ،تعدادي از وسایل و تجهیزات دشمن بـه آتـش کشـیده شـد و
چند دستگاه تانک و نفربر دشمن به غنیمت رزمندگان اسالم درآمد.
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عملیات محدود والفجر 3نیز در دوم اسفند ماه  1332و  1روز بعد از عملیات والفجـر1
و یک روز قبل از عملیات خیبر در منطقه عملیات چیالت واقع در جنوب دهلـران و منطقـه
عملیاتي چزابه در غرب بستان اجرا گردید و ضرباتي بر نیروهاي دشمن وارد شد.
تاریخ اجراي این دو نبرد که فقط چند روز قبل از نبرد دامنه دار خیبر بود ،بیانگر آن اسـت
که این دو نبرد والفجر 1و  3صرفاً عملیات فریبنده و انحرافي بوده است .نتایج حاصله از آنهـا نیـز
در همان هدف ،بدست آمده است که فقط در حد یک عملیات کشتي رزمي مي باشد.
با توجه به نکات باال درباره عملیات والفجر 1و 3چنین بـه نظـر مـي رسـد کـه هـدف
فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) (قرارگاه اصلي هـدایت عملیـات در خوزسـتان) آن بـوده
است که قبل از شروع نبرد خیبر قسـمتي از نیروهـاي عـراق را در قسـمت شـمالي صـحنه
عملیات خوزستان درگیر سازد .با ایجاد تهدید در منطقه شرق عماره و علـي غربـي حـداقل
مانع تغییر مکان نیروهاي عراق از آن منطقه به منطقه شرق بصره گردد .اما این دو عملیـات
آن چنان مقیاس وسیعي نداشته است که بتواند تأثیري در عملیات خیبر داشته باشـد .زیـرا
اوالً معابر چنگوله و چیالت معابر بسیار تنگ و محـدودي هسـتند کـه در شـرایط معمـولي
جنگ فقط براي عبور یگان هاي کوچک در حد گروهان و گردان قابل اسـتفاده مـي باشـند.
ثانیاً اطالعات نیروهاي عراق از نیروهاي ایران به حدي بود که بتواند تمرکز چند لشکر ایران
را در شرق بصره درك کند .طبق اظهارات بعضي از رزمندگان ،درباره عملیات خیبر بـیش از
یکسال تالش شده بود .نکته جالب که در یک نوشته به چشـم مـي خـورد ایـن بـود کـه در
عملیات عبور از هورالعظیم ،راهنماي قایق هاي ایراني ،عراقي بودند .بنابراین احتمال این که
اطالعاتي درباره این عملیات به دست عراقي ها رسیده باشد چندان بعید به نظر نمي رسـید.
ولي ممکن است تصور ارتش عراق این بوده باشد کـه تـالش اصـلي نیروهـاي ایـران ماننـد
عملیات رمضان در محور عمومي پاسگاه زید – تنومه  -بصره خواهد بود .به هر حال چنـین
به نظر مي رسد که دو عملیات فریبنـده والفجـر1و و 3کـه بـه منظـور کشـاندن قسـمتي از
نیروهاي عراق به منطقه شرق عماره و علي غربـي بـود ،تـأثیري در عملیـات خیبـر نکـرد و
نیروهاي گسترش یافته عراقي در منطقه شرق بصره به حفظ مواضـع پدافنـدي خـود ادامـه
دادند .نبرد خیبر در شرایطي آغاز شد که نیروهاي عراقي بـا تـوان رزمـي برتـر از نیروهـاي
ایران در مواضع مستحکم و متکي به موانع بسیار سخت ،براي مقابله با حمله نیروهاي ایـران
صف آرایي کرده بودند .باالخره بعد از ماه ها بررسي و طرح ریزي و آمادگي ،عملیـات خیبـر
در ساعت  18:30روز سوم اسفند ماه  1332آغاز شد و نیروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمي
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ایران در دومحور عمومي پاسگاه طالیه به القرنه (از میان هورالعظیم) و پاسگاه زید به طـرف
تنومه بصره پیشروي را شروع کردند.
در مطالب زیر خالصه جریان عملیات در هر یک از محورها را بر مبناي مدارك رسمي
و غیر رسمي که در دسترس ما قرار گرفته است بیان ميکنیم.
هدایت عملیات قرارگاه کربال

در بررسي مراحل طرح ریزي عملیات گفتیم کـه قرارگـاه عملیـاتي کـربال متشـکل از
لشکرهاي  21و  66پیاده و  92زرهي (منهاي تیپ  2و توپخانه) و گروه  22توپخانه ارتش و
لشکرهاي امام حسین( )و ولي عصر و تیـپ  62زرهـي محـرم از عناصـر سـپاه پاسـداران
مأموریت داشت ،در منطقه عملیاتي بین کوشک در شمال و شـلمچه در جنـوب بـه سـمت
غرب پیشروي کند .در مراحل اول عملیات کرانه شرقي نهر کتیبان در شرق شـط العـرب را
تصرف و پل هاي واقع در روي آن نهر را تحت کنترل درآورد .بر حسـب ایجـاب وضـعیت از
نهر کتیبان عبور کند و پیشروي به طرف تنومه و بصره را ادامه دهد .در مرحله طـرح ریـزي
مالحظه شد که در مدت  13روز دوبار در طرح عملیاتي تجدیـد نظـر کلـي بـه عمـل آمـد.
باالخره در همان روز شروع عملیات و چند ساعت قبل از شروع حمله آخرین طـرح بـه نـام
طرح عملیاتي خیبر  ،3تهیه و منتشر گردید .گرچه قسمتي از اساس این طرح بـه خصـوص
از نظر مأموریت و زمین منطقه نبرد و دشمن همان بود که در چهـارم بهمـن مـاه از طـرف
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) به قرارگاه کربال محول شده بـود .امـا از نظـر یگـان هـاي خـودي،
تغییرات فاحشي به وجود آمده بود و به جاي  1لشکر ارتشي و  1لشکر سپاهي کـه در آغـاز
طرح ریزي براي اجراي مأموریت قرارگاه کربال در نظر گرفته شـده بـود .در آخـرین تجدیـد
نظر به  3لشکر ارتشي و  2لشکر و یک تیپ سپاهي آن هم با استعدادي کمتر از پیش بیني
شده قبلي تقلیل یافته بود .به نحوي که از لشکرهاي ارتشي تیـپ  4زرهـي لشـکر  21پیـاده و
تیپ 2زرهي دزفول و توپخانه لشکر 92زرهي از آن ها جـدا شـده و تعـداد گـردانهـاي پاسـدار
لشکرهاي سپاهي نیز به حدود دوسوم منظور شده اولیه کاهش یافته بود.
بر مبناي مأموریت و زمین منطقه و نیروهاي موجود ،فرماندهي قرارگاه کربال تصـمیم
گرفته بود با دو قرارگاه لشکري در خط حمله کند و در مواضع مقدم پدافندي دشمن رخنـه
ایجاد نموده و تا حدود  9کیلومتري غرب خط مرز پیشروي نماید .محور مرکزي این مرحله
از پیشروي از پاسگاه زید عراق ،بین منطقه شلمچه و کوشک به طرف نهر کتیبـان در غـرب
بود .اجراي این مرحله از مأموریت به قرارگاه کربال  1شامل لشکر  66پیاده و لشکر وليعصر

عملیات خیبر در هورالعظیم و شرق بصره ،سوم اسفند ماه 326 / 1332

و قرارگاه کربال  4شامل لشکر  14امام حسین( )و تیپ  62زرهي سپاه واگذار گردیـد .بـه
نحوي که قرارگاه کربال  1در قسمت شمال منطقه و کربال  4در جنوب منطقه نبرد پیشروي
ميکردند .در این مرحله دو قرارگاه لشکري دیگر یعني لشکر  21پیاده و لشکر  92زرهي در
احتیاط بودند .تیپ  4لشکر  92زرهي در جناح شمالي و قرارگاه عملیـاتي آبـادان خرمشـهر
در جناح جنوبي منطقه نبرد پدافند ميکردند.
در صورت حصول موفقیت در مرحله اول ،تدبیر فرماندهي قرارگـاه کـربال بـراي ادامـه
تک چنین بود .که قرارگاه کربال (2لشکر  21پیـاده) تیـپ  3لشـکر  92زرهـي را زیـر امـر
مي گرفت و به صورت عملیات استفاده از موفقیت از یگانهـاي کـربال  4در قسـمت جنـوبي
منطقه عبور از خط ميکرد و تا نهر کتیبان پیشروي مينمـود و کرانـه شـرقي آن نهـر را در
حاشیه شمال غربي کانال ماهي تصرف و پل روي نهـر کتیبـان را تحـت کنتـرل خـود قـرار
ميداد .در این طرح عمالً لشکر  92زرهي که از نظر اصولي بایستي بـه صـورت یـک عنصـر
ضربتي و یا استفاده از موفقیت مورد استفاده قرار ميگرفت به صورت تجزیه و یا غیـر فعـال
در آمده بود .ولي باید یادآور شویم طبق مدارك در دسترس توان رزمـي ایـن لشـکر زرهـي
عمالً شاید کمتر از یک تیپ زرهي استاندارد بود .بنابراین فقط یـک لشـکر اسـمي بـود کـه
نمي توانست در نقش یک لشکر زرهي حقیقي پیکار کنـد .بـدین جهـت فرمانـدهي قرارگـاه
کربال از آن لشکر به صورت یگان احتیاط و نیروي تقویتي استفاده ميکرد.
به هر حال طبق دستور عملیاتي شماره  3خیبـر حملـه یگـانهـاي قرارگـاه کـربال در
ساعت  18:30روز سوم اسفند ماه  1332در حـوالي پاسـگاه زیـد عـراق آغـاز شـد .منطقـه
عمومي این عملیات همان بود که نبرد رمضان در تیر ماه  1331و حدود یکسال و نیم قبـل
در آن به اجرا در آمده بود .نکته مهم ،آنکه یگانهایي که در این عملیـات شـرکت داشـتند
همان هایي بودند که در نبرد رمضان شرکت داشـتند و مـوفقیتي بـه دسـت نیـاورده بودنـد.
بنابراین از نظر رواني ،این یگانها قطعاً در حالت نگراني قرار داشتند و آثـار آن در بـرآورد و
وضعیت هاي ستادي قرارگاه کربال مشـهود بـود .مضـافاً بـه اینکـه اسـتعداد رزمـي عمـومي
یگانهاي خودي خیلي کمتر از استعداد آنها در نبرد رمضان بود و در مدت بیش از یکسـال و
نیم ادامه نبرد ،طبعاً توان رزمي نیروهاي موجود به ویژه لشکرهاي ارتشي نه تنهـا بهبـود قابـل
مالحظهاي پیدا نکرده بود ،بلکه احتماالً تضعیف نیز شده بود .ضمن این کـه لشـکر  92زرهـي
تقریباً تجزیه شده بود و در میدان نبرد عمالً از نظر یگان ارتشي فقـط لشـکر  21پیاده(منهـاي
تیپ  4زرهي) و لشکر  66پیاده فعال بودند .از نظر لشکرهاي سپاه نیز به جاي  1لشـکر سـپاهي
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که در نبرد رمضان شرکت کرده بودند فقط دو لشکر در این قسـمت از منطقـه عملیـات نبـرد
خیبر حضور داشتند.
نکته دیگر حائز اهمیت این بود که نیروهاي عراق در مدت قریب  20ماه گذشته کامالً
به ارزش حیاتي منطقه شرق بصره پي برده و مواضع و موانع بسیار مستحکمي در آن منطقه
ایجاد نموده و نیروي بیشتري در آن مستقر کرده بودند .در مدت زماني که نیروهـاي ایـران
مشغول آماده شدن براي حمله در شرق بصره بود ،قطعاً ارتش عراق اطالعـاتي از آن کسـب
کرده و بر آمادگي خود افزوده بود .فقط ممکن است ارتش عراق حمله از طرف هورالعظیم را
که منطقه باطالقي و تقریباً غیر قابل استفاده بـود از دیـدگاه عملیـات وسـیع نظـامي مـورد
توجه قرار نداده باشد.
با توجه به شرایط کلي نبرد که در باال اشاره شد ،احتمال موفقیـت نیروهـاي حملـهور
ایران در شرق بصره بسیار ضعیف بود و تالش نیروهاي ایران در محور جنوبي (پاسـگاه زیـد
به طرف بصره) فقط به صورت یک تالش فرعي به منظور درگیر کردن قسـمتي از نیروهـاي
دشمن در آن منطقه قابل توجیه بود .عمالً نیز همین نتیجه حاصـل شـد و عناصـر قرارگـاه
کربال نتوانستند فعالیت قابل مالحظـهاي در پیشـروي بـه سـمت غـرب داشـته باشـند .و از
بررسي بعضي مدارك چنین به نظر ميرسـد کـه اصـوالً تجسـم کلـي بعضـي از فرمانـدهان
یگانهاي شرکت کننده در این نبرد ،آن بود که عناصر قرارگاه کربال فقط بایسـتي نیروهـاي
دشمن را در منطقه بین کوشک و شلمچه درگیر کنند و مانع تغییر مکـان آنهـا بـه سـمت
شمال منطقه شوند .که در صورت صحت این برداشت ميتوان انتظار داشت یگـانهـاي وارد
عمل شده در این منطقه از روحیه تهاجمي بسیار باالیي برخوردار نبوده باشند .چنانکه یکـي
از فرماندهان تیپ لشکر  66پیاده در مصاحبهاي گفته بود که مشکالت اجراي این مأموریـت
براي فرماندهان روشن شده بود .ولي تصور کلي چنین بـود کـه بـا انجـام عملیـاتي در ایـن
منطقه ،اجراي مأموریت قرارگـاه شـمالي تسـهیل خواهـد شـد .دربـاره حـوادث رخ داده در
منطقه شرق بصره در عملیات خیبر ،نکات چنـدان مشـروحي در مـدارك در دسـترس درج
نشده بود .آنچه که از بررسي حوادث درج شده در مدارك در دسترس حاصل ميشـود ایـن
است که عناصر حملهور قرارگاه کربال شامل لشکر  66پیاده و لشـکر  6ولیعصـر در شـمال و
لشکر  14امام حسین( )در جنوب طبق طرح حمله خـود را آغـاز کردنـد .ولـي در همـان
ساعات اول عملیات به موانع سخت دشمن برخورد کردند .البته نظر به این کـه عملیـات در
شب به وسیله واحد پیاده نظام اجرا ميشـد در  3سـاعت اول پیشـروي مسـافت بـین خـط
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عزیمت یگان هاي خودي تا اولین موانع دشمن بدون درگیـري طـي شـد .در حـدود سـاعت
 21:30قرارگاه کربال  1و  4گزارش دادند که به میـدانهـاي مـین دشـمن رسـیدهانـد و در
جلوي این موانع مقدم دشمن به عناصري از دشمن برخورد نکردهاند.
اولین برخورد با نیروهاي دشمن در ساعت  21:41به وسـیله لشـکر امـام حسـین()
گزارش شد و آن موقع یگانهاي خودي مشغول پاك کردن میدان مـین دشـمن بودنـد کـه
مدافعین عراقي آن مانع ،به روي نیروهاي ما آتش گشودند.
در ساعت  22:01قرارگاه کربال ( 1لشکر  )66اطالع داد کـه در  4محـور بـه طـرف غـرب در
حال پیشروي است و در هر  4محور با میدان مین برخورد کرده و مشغول پاك کردن آن ميباشد.
عملیات باز کردن معبر در میدانهاي مین دشمن ،سبب توقف اجباري یا کنـد شـدن
آهنگ پیشروي نیروهاي خودي گردید .به نحوي که تا حدود ساعت  24:00نیروهاي خودي
نتوانستند معابر قابل مالحظه اي در موانع دشمن باز کنند و نیروهاي دشـمن کـه در غـرب
موانع موضع پدافندي مستحکم داشتند .به تدریج آتشهاي خـود را بـر روي رزمنـدگان مـا
شدیدتر کردند .چنین به نظر ميرسد که بعضي از یگانهاي خودي موفق شدند معـابري در
میدانهاي مین دشمن ایجاد کنند و به پیشروي به سمت غرب ادامه دهند ولي بعد از عبـور
از میدان هاي مین با مانع خندقي دشمن مواجه شدند .بدین جهت بار دیگر پیشروي آنهـا
متوقف و یا کند گردید.
در ساعت  01:12بعد از نیمه شب ( 4اسفند ماه) قرارگاه کربال  1اطالع داد که عناصـر
حملهور در هر  4محور در شرق کانال با مانع برخورد کـرده و در دو محـور پیشـروي کـامالً
متوقف شده است ،و بـاالخره در سـاعت  3بعـد از نیمـه شـب ایـن قرارگـاه اطـالع داد کـه
یگان هاي او نتوانستند از کانال دشمن عبور کننـد .بـدین ترتیـب در ایـن سـاعت پیشـروي
یگانهاي لشکر  66ارتش و لشکر  6ولیعصر سپاه کـامالً متوقـف گردیـد و چنـین بـه نظـر
ميرسد که لشکر  14امام حسین( )نیز با همین وضعیت مواجه شد.
با توجه به وضعیتي که پیش آمده بود ،عدم موفقیت عناصر قرارگاه کـربال از همـان سـاعت
 3بعد از نیمه شب و حدود  6ساعت بعد از آغاز حمله مشخص گردید .فرمانـدهي قرارگـاه کـربال
در همان ساعت به فرماندهي قرارگاه کربال  1دستور داد در محل گسترش قبلـي عناصـر تـأمیني
دشمن (احتماالً در شرق مانع خندقي) خاکریز احداث کنند و تمـاس خـود را بـا دشـمن حفـظ
نمایند .که این دستور از دیدگاه نظامي یک دستور پدافنـدي بـود .چنـانکـه در همـین دسـتور
تصریحاً گفته شد با اجراي آتش پشتیباني مداوم بر روي دشمن امکان تخلیه شهدا و مجـروحین
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را فراهم نمایند .ضمن پدافند در خاکریز احداث شده ،آماده اجـراي مأموریـت باشـند .بنـابراین از
ساعت  3بعد از نیمه شب  4اسفند ماه عملیات آفندي قرارگاه کربال در شرق بصره عمـالً متوقـف
گردید .و نیروهاي حملهور قرارگاه کربال در منطقه ،بین مواضع پدافندي قبـل از حملـه نیروهـاي
خودي و مواضع پدافندي دشمن مجبور به توقف گردیدند .در حالي کـه فاقـد مواضـع پدافنـدي
مناسب براي مقابله با تهدید پاتک دشمن بودند .به عالوه آتشهاي دشمن به شدت آنهـا را آزار
ميداد .چنانکه در ساعت  06:20روز  4اسفند ماه فرمانـدهي نیـروي زمینـي ارتـش کـه شخصـاً
فرماندهي قرارگاه کربال را بر عهده گرفته بود با لشکر  14امـام حسـین( )تمـاس گرفـت و بـه
فرمانده آن لشکر گفت در صورتي که ميتواند به موضع محفوظتري تغییـر مکـان کنـد و آمـاده
براي اجراي مأموریت بعدي باشـد .ده دقیقـه بعـد فرمانـده لشـکر امـام حسـین( )پاسـخ داد
نميتواند تماس خود را با دشمن حفظ کند .زیرا آتشهاي دشمن بسیار شدید است و نیروهـا در
داخل میدان مین دشمن گیر کردهاند.
باالخره با توجه به شرایطي که در میدان نبرد براي نیروهاي ایران به وجود آمـده بـود
حتي در آن منطقه اي که شبانه تصرف کرده بودند نتوانستند بـه مقاومـت ادامـه بدهنـد .در
ساعت  6:31فرماندهي قرارگاه کربال  1گزارش داد نیروهاي خودي به خط پدافندي قبـل از
آغاز حمله مراجعت کردهاند.
با وجود عدم موفقیت در مرحله اول عملیات خیبر ،هنوز فرمانده نیروي زمیني ارتـش
به عنوان فرمانده قرارگاه کربال از احتمال موفقیت ناامید نشده بود .بـدین لحـاظ در سـاعت
 610به یگانهاي قرارگاه کربال دستوراتي به شرح زیر داد:
یگانهاي خودي بایستي به میدانهاي مین دشمن بچسبند تـا صـرفهجـویي در قـوا شـود.
قرارگاههاي کربال  1و 4بایستي آماده اجراي مأموریت در شب جاري باشند .مجروحین و شهدا را
تخلیه نمایند ،میادین مین دشمن را پاکسازي کنند تا دشمن را در حالـت اضـطراب نگـه دارنـد.
عناصر کربال  2طوري آرایش بگیرند که در برابر آتش توپخانه دشمن آسیبپذیري کمتري داشته
باشند .در پایان این دستورات کلي ،فرمانده نیروي زمیني ارتش نسبت به جریـان کلـي عملیـات
خیبر چنین اظهار نظر کرده بود که به فرض اینکه در بدترین شرایط قـرار گیـریم و عملیـات در
منطقه شمال نیز موفقیت آمیز نباشد در موقعیت مناسب عمده قواي خودي وارد عمل ميگردد و
با توجه به دستورات باال معبر باز و تحکیم ميشود و عمده قوا وارد مـيگـردد .لشـکر  92زرهـي
براي تثبیت خاکریز پل نشوه به کار ميرود و قرارگاه کربال  2تا خاکریز کرانـه نهـر کتیبـان جلـو

ميرود(منظور اجراي مرحله دوم عملیات است).
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چنین به نظر ميرسد که در سـاعات اولیـه روز  4اسـفند مـاه آتـش دشـمن بـر روي
یگانهاي قرارگاه کربال خیلي شدید شـد .بـا ایـن وجـود در سـاعت  11:30جلسـه شـوراي
فرماندهان تشکیل و تصمیم گرفته شد در منطقه عملیاتي قرارگاه کربال فشـار بـر نیروهـاي
دشمن حفظ شود تا دشمن نتواند یگانهایي را از این منطقه رها و بـه قسـمت شـمال(هور)
اعزام کند .درباره این تصمیم ،نظر رکن سوم قرارگاه کربال آن بود که به علت نبودن مواضـع
پدافندي مناسب براي یگان هاي خودي ،نگهداري منطقه اشغالي جدید یا پیشروي به سمت
جلو تا میدان مین دشمن سبب افزایش فوقالعاده تلفات و خسـارات بـه یگـانهـاي خـودي
ميگردد و در تغییر مکان نیروي احتیاط دشمن به سمت شمال تأثیري نخواهد داشت.
نبرد یگانهاي قرارگاه کربال در مرحله یکم عملیات خیبر با همان نتیجهاي که در باال بیـان
شد به پایان رسید .در روز  4اسفند مـاه نیروهـاي ایـران نتوانسـتند در قسـمت جنـوبي منطقـه
عملیات خیبر تغییراتي به وجود آورند اما در قسمت شمالي منطقه قرارگاه نجف به موفقیتهـاي
نسبي دست یافته و دو جزیره به نام جزایر مجنون را در داخل هورالعظیم تصرف کـرده بـود .امـا
آن قرارگاه موفق به تصرف اولین هدف خود که سه راهـي القرنـه بـود نشـده بـود .بـدین جهـت
فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) در روز  1اسفند ماه در طرح عملیات کلي خیبـر تجدیـد نظـر
کرد و دستورات جدیدي تحت عنوان دستور جزء به جزء شماره یک به قرارگاههاي نجف و کـربال
صادر نمود .که در مطالب پایین شرح داده ميشود .اما قبل از آن نکات مختصـري در حـد اسـناد
در دسترس درباره چگونگي عملیات قرارگاه نجف بیان ميکنیم.
نبرد قرارگاه نجف در مرحله یكم عملیات خیبر

الزم به یادآوري است کـه دربـاره طـرح عملیـات و سـازمان رزمـي و همچنـین روش
اجرایي عملیات قرارگاه نجف که تالش اصلي را در این نبرد به عهده داشت مطالـب گویـایي
در مدارك در دسترس درج نشده بود.
بدین جهت مطالبي که درباره عملیات این قرارگاه بیان ميگردد ،بسیار مختصـر مـيباشـد
که با برداشت از مصاحبه با رزمندگان و مدارك کلي نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایـران
تهیه گردیده است .بر مبناي طرح عملیاتي خیبر کـه از طریـق قرارگـاه خـاتماالنبیـاء(ص) در 4
بهمن ماه سال  1332منتشر گردید .مأموریت قرارگاه نجف در این عملیات آن بود که در حـوالي
پاسگاه طالیه جدید ،واقع در غرب جفیر در منطقه عمومي هورالعظیم بـه طـرف غـرب پیشـروي
کند .ابتدا کرانه شرقي شط العرب (کرانـه نزدیـک) را تصـرف و تـأمین نمایـد سـپس بـا عبـور از
رودخانه محل تقاطع محورهاي اصلي مواصالتي عـراق در القرنـه را تصـرف و راههـاي مواصـالتي
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دشمن به منطقه بصره را قطع نماید .بر حسب ایجاب وضعیت در آن محل پدافند کند یا این کـه
به طرف جنوب پیشروي و با عناصر قرارگاه کربال در حـوالي غـرب نشـوه الحـاق حاصـل نمایـد.
ضمن این که سر پلي را که در غرب شطالعرب در منطقه القرنه تصرف ميکند نگه دارد.
بررسي مدارك در دسترس چنین نشان ميدهد که قرارگـاه نجـف بـراي اجـراي ایـن
مأموریت کـه شـامل عبـور از منطقـه آبگیـر هـورالعظیم بـود ،لشـکرهاي عاشـورا و محمـد
رسول اهلل(ص) و علي ابن ابیطالب از عناصر سپاه پاسداران را در اختیار داشت .از یگـانهـاي
ارتشي نیز تیپ  2زرهي و توپخانه لشکري لشکر  92و یگان هوانیروز در کنترل عملیاتي آن
قرارگاه بود .به عالوه تعداد قابل مالحظهاي قایق(حدود  200دستگاه) و همچنـین عناصـري
از هواناو نیروي دریایي ارتش در پشتیباني آن بود.
نظر به این که طـرح عملیـاتي قرارگـاه نجـف در دسـترس مـا قـرار نگرفـت ،روش مـانور
یگانهاي این قرارگاه در این نبـرد بـراي مـا مشـخص نگردیـد .ولـي از مـدارك موجـود چنـین
استنباط مي شود کـه عناصـر قرارگـاه نجـف در مرحلـه اول ایـن عملیـات احتمـا ًال در دو محـور
پیشروي ميکردند که در یک محور به صورت عملیات آب خاکي از میان منطقـه آبگیـر و نیـز از
هورالعظیم با استفاده از قایقهاي هجومي انجام ميگرفـت .در محـور دیگـر عملیـات بـه صـورت
زمیني و با استفاده از محور عمومي طالیه در خاك ایران به طرف القرنه در خاك عراق بـود .الزم
به یادآوري است که ارتش عراق از سال  1311به بعد در صدد برآمد کـه یـک جـاده مواصـالتي
قابل اعتماد و همه فصلي در داخل منطقه آبگیر هورالعظیم از کرانه شرقي رودخانه شطالعرب بـه
طرف پاسگاه طالیه و کوشک ایران احداث نماید .در خالل جنگ تحمیلي نیز ارتش عـراق اقـدام
به ساختن جاده و سدهاي خاکي و نهر و کانالهاي آب در منطقه هور نمود .به نحوي که در ایـن
منطقه مواضع پدافندي مناسب براي جلـوگیري از پیشـروي نیروهـاي ایـران بـه طـرف غـرب و
همچنین جادههاي مواصالتي و تدارکاتي مناسـب بـراي نیروهـاي گسـترش یافتـه عـراق در آن
منطقه تهیه کرد.
به عالوه ارتش عراق اقداماتي براي کنترل میزان آب هـورالعظیم و گسـترش یـا عـدم
گسترش آن انجام داده بود .به نحوي که مـيتوانسـت بـا بسـتن دریچـههـاي ورودي آب از
شط العرب و دجله از ورود آب رودخانه به منطقه هور وتوسعه وسعت منطقه هور جلـوگیري
کند و یا بالعکس با باز کردن دریچههاي کنترل ،آب شطالعرب و دجله را وارد هـور سـازد و
دامنه منطقه آبگیر را تا حوالي پاسگاه هاي مرزي ایـران در طالیـه ،شـهابي و تـا حـدود 11
کیلومتر به طرف شرق در داخل خاك ایران گسترش دهد .بنابراین ارتش عراق براي شرایط
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آفندي خود مي توانست قسمتي از منطقـه را بـه طـور نسـبي خشـک کنـد و بـراي شـرایط
پدافندي با بازکردن دریچه ها یا منهدم کردن سدهاي خاکي منطقه را به زیر آب فرود ببـرد
و مانع بز رگ باطالقي در مسیر پیشروي نیروهاي ایران در محور طالیه نشوه و طالیه القرنـه
ایجاد نماید و دسترسي به جزایر مجنون و کرانه شطالعرب را با مشکالتي مواجه سازد.
به هر حال بررسي حوادث نبرد چنین نشان ميدهد که همزمان بـا آغـاز حملـه عناصـر
قرارگاه کربال در جنوب منطقه ،حمله عناصر قرارگاه نجف نیـز در سـاعت  2130روز  3اسـفند
ماه  1332آغاز شد.
در ساعت  22:00روز  3اسفند ماه قرارگاه خـاتماالنبیـاء(ص) اطـالع داد ،کـه عناصـر
قرارگاه نجف به سهراهي العزیز رسیده است و اهالي روستاهاي آن منطقه بـه نفـع نیروهـاي
ایران شعار ميدهند .در ساعت  02:10روز چهارم اسفند ماه وضعیت عمومي قرارگـاه نجـف
چنین شرح داده شد که ستون سمت راست (شمال) به سمت هـدف معـین شـده در حـال
پیشروي است .ستوني که به طرف القرنه پیشروي ميکند بـه هـدف نزدیـک شـده ولـي دو
قسمت آن ستون با هم الحاق حاصل نکردهاند .عملیات هليبرن انجام نگرفته و بالگردهـا بـه
علت اینکه منطقه فرود عالمت گذاري نشده بود ،اجباراً مراجعت کردهاند .عناصـر لشـکرهاي
عاشورا و محمد رسول اهلل (ص) در پل طالیه الحاق حاصل کردهاند و درگیري ادامه دارد.
دو پیام یاد شده باال ،تنها پیامهایي بودند که درباره وضعیت قرارگاه نجـف بـه قرارگـاه
کربال مخابره شده بودند .بنابراین قرارگاه کربال اطالع چنداني از وضعیت قرارگاه تالش اصلي
نداشت .در مراحل بعدي عملیات نیز این بياطالعي ادامه یافت .نظر به اینکه مـدارك اصـلي
مورد استفاده ما در تدوین این کتاب اسناد موجود در پروندههـاي عملیـاتي نیـروي زمینـي
ارتش مي باشد امکان تحلیل دقیق تر جریان عملیات قرارگاه نجف در تصرف جزایـر مجنـون
که در نوع خود یکي از برجسته ترین نبردهاي رزمندگان مـا در جنـگ تحمیلـي مـيباشـد
ال آگـاه بـه آن نبـرد،
میسر نگردید .امید ا ست که جریان این نبرد بـه وسـیله اشـخاص کـام ً
بررسي و مدارك آن در تاریخ جنگ تحمیلي ثبت گردد.
باالخره آنچه که از مطالب مندرج شـده در رسـانههـاي عمـومي و هـمچنـین نظـرات
تعدادي از رزمندگان شرکت کننده در آن نبرد حاصل ميشـود ،ایـن اسـت کـه رزمنـدگان
میهن اسالمي ما در قرارگاه نجف در همان مرحله اول نبرد خیبر بـه جزایـر مجنـون دسـت
یافتند .ولي امکان ادامه پیشروي مقدور نشد و مجبور شـدند بـه تصـرف و نگهـداري جزایـر
مجنون که یکي از منابع نفتي عراق در آن منطقه قرار داشت اکتفا کنند.
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مرحله دوم عملیات خیبر و ادامه تالش نیروهاي ایران

نتیجه کلي مرحله اول عملیات خیبر آن بود که عناصر قرارگاه کربال در قسمت جنوبي
منطقه عمالً موفقیتي به دست نیاوردند .و مجبور به عقب نشیني به مواضع اولیه خود شدند.
در قسمت شمالي منطقه عناصر قرارگاه نجف موفق شدند ،جزایر مجنون را در منطقه آبگیـر
شرق القرنه تصرف و نگهداري کنند .اما نتوانستند به کرانه شرقي شطالعرب که اولین هـدف
اصلي بود دسترسي پیدا کنند .در محور پیشروي طالیه نشوه نیـز پیشـروي عناصـر قرارگـاه
نجف در شرق مواضع و موانع عراق متوقف گردید .بنابراین گرچـه یـک موفقیـت نسـبي در
تصرف جزایر مجنون نصیب نیروهاي ایران شد ولي نیروهاي ایران نسبت به هدفهاي اصلي
این نبرد ،پیشرفت چنداني نداشتند.
فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) که رهبري کلي هـدایت نبـرد را بـر عهـده داشـت
تصمیم گرفت با تجدید نظر در تدبیر عملیات تالش براي وصول به کرانه شرقي شـطالعـرب
را ادمه دهد ،براي این منظور دستور جزء به جزء شماره یک را بـراي ادامـه عملیـات خیبـر
صادر کرد .که متأسفانه آن دستور در اسناد در دسترس ما درج نشده بود.
فرماندهي قرارگاه کربال بر اساس دستور شماره یک قرارگاه خـاتماالنبیـاء(ص) دسـتور
جزء به جزء خود را در پنجم اسفند ماه صادر کرد که نکات اصلي آن به شرح زیر بود.
تغییرات در سازمان رزمي .لشکر  92زرهي منهاي تیـپ  4زرهـي از کنتـرل عملیـاتي
قرارگاه کربال خارج گردیده و در کنترل عملیاتي قرارگاه نجف قرار گرفت و تیپ  4لشـکر92
زرهي و توپخانه کمک مستقیم مربوطه در اختیار قرارگاه کربال واقع شد.
در آخرین وضعیت موجود عناصر قرارگاه کـربال چنـین بیـان شـده بـود ،کـه عناصـر
حملهور این قرارگاه (کربال 1و  ) 4در هنگـام پیشـروي بـه مواضـع و موانـع بسـیار سـخت و
مقاومت سنگین دشمن برخورد کردند و قبل از دسترسي به مواضع مقدم پدافنـدي دشـمن
مجبور به عقب نشیني به مواضع اولیه خود شدند.
مأموریت جدید قرارگاه کربال براي ادامه نبرد آن بـود کـه بـا یگـانهـاي مناسـب ،در
منطقه مربوطه پدافند کند و آماده شود با بقیه یگانهاي خود بنا به دستور و بعد از موفقیت
عناصر قرارگاه نجف در محور طالیه نشوه ،استفاده از موفقیت کند و به طـرف کرانـه شـرقي
شطالعرب پیشروي نماید.
تدبیر عملیاتي فرماندهي قرارگاه کربال براي اجـراي مأموریـت جدیـد ،آن بـود کـه بـا
عناصر لشکر  66پیاده و لشکر  6ولیعصر و یک تیـپ زرهـي از لشـکر  92زرهـي در منطقـه
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شرق بصره پدافند کند .بقیه عناصر تحت فرماندهي خود را که لشـکرهاي  21پیـاده ،لشـکر
 92زرهي و لشکر  14امام حسین( )و تیپ  62زرهي محـرم بـود در منطقـه تجمعـي در
عقب منطقه مستقر سازد .تا بنا به دستور و با هماهنگي قرارگاه نجف در محور طالیـه نشـوه
عملیات استفاده از موفقیت را انجام دهد.
امضاء فرمانده قرارگاه کربال -سرهنگ توپخانه صیاد شیرازي

با توجه به این دستور ،تدبیر جدید فرماندهي کل عملیات خیبر آن بود که بـر خـالف
تدبیر اولیه ،از قسمت میاني منطقه نبرد و در حول محور طالیه نشوه تالش کند وابتدا کرانه
شرقي شط العرب در حوالي نشوه را تصرف نماید .با توجه بـه نقشـه منطقـه عملیـات ،نشـوه
تقریباً در وسط منطقه بین بصره و القرنه قرار دارد که به علت وجود یـک محـور مواصـالتي
قابل اعتماد امکان عملیات در آن سادهتر به نظر ميرسید .با توجـه بـه اینکـه جـاده اصـلي
عماره در کرانه شرقي شطالعرب امتداد دارد ،کنترل آن جاده از کرانه شرقي نیز امکان پـذیر
بوده و نیازي به عبور از رودخانه نداشت .اما نیروهاي عراقي در اطراف ایـن محـور مواضـع و
موانع مستحکمي ایجاد کرده بودند .که عبور از آن ها به سادگي امکان پذیر نبود .چنـین بـه
نظر مي رسد که فرماندهي عملیات قبـل از اجـراي دسـتور شـماره یـک ،متوجـه مشـکالت
احتمالي آن گردید .بدین جهت قبل از اجراي آن دستور تغییرات دیگري در تدبیر کلي داده
شد که طي دستور شماره  2در  3اسفند ماه به یگانهاي قرارگاه کربال ابالغ گردید.
بر اساس دستور جدید ،لشکر  6ولیعصر سپاه پاسداران نیز که با لشکر  66پیاده ارتش
قرارگاه کربال یک را تشکیل داده بود و مأموریت پدافندي داشت از کنترل عملیـاتي قرارگـاه
کربال 1خارج شد و با لشکر  21پیاده قرارگاهي تشکیل داد و آماده براي شرکت در عملیـات
آفندي گردید .لشکر  92زرهي نیز رسماً در کنترل عملیاتي قرارگاه نجف قرار گرفت.
مأموریتي که در دستور جدید براي قرارگاه کربال در نظر گرفتـه شـد ،آن بـود کـه بـا
لشکر  66پیاده و یک تیپ از لشکر  92زرهي در منطقه بین کوشک شـلمچه پدافنـد کنـد،
لشکر  92زرهي را در اختیار قرارگاه نجف بگذارد و لشکر  21پیـاده ارتـش و لشـکرهاي  6و
 14سپاه پاسداران را در منطقه اي در عقب به صورت متمرکز نگه دارد .تا بعد از ایجاد رخنه
در مواضع دشمن در محور طالیه نشوه به وسیله عناصر قرارگاه نجف ،از منطقه رخنـه عبـور
کند و به سمت کرانه شمالي نهر کتیبان حمله نماید.
بررسي این طرح نشان ميدهد که این امر یک قبول خطر بسیار بزرگي بود .زیرا پدافنـد از
منطقه شلمچه کوشک به عرض بیش از  30کیلومتر به لشکر  66پیاده تقویت شده واگـذار شـده
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بود .در حالي که نیروهاي عراقي ميتوانستند با یک حرکت سـریع در محـور تنومـه شـلمچه یـا
تنومه پاسگاه زید تمام عملیات منطقه جنوب خوزستان را به مخاطره جدي بیندازد و مانند آغـاز
جنگ تحمیلي خرمشهر و آبادان را مورد تهدید قرار دهند .علت قبول این خطر بـراي مـا روشـن
نیست .اما از بررسي کلیات جنگ چنین بر ميآید کـه امکانـات تعرضـي نیروهـاي عـراق بعـد از
عملیات بیتالمقدس در خرداد  1331از نظر فرماندهان نیروهاي ایـران بسـیار ضـعیف و در حـد
غیر محتمل برآورد ميگردید .بنابراین در برآوردهاي عملیـاتي ،بـه عنـوان یـک عامـل بازدارنـده
عملیات آخرین نیروهاي ایران به حساب نميآمد.
به هر حال دومین مرحله آفندي عملیات خیبر به وسیله عناصر قرارگاه نجـف در بعـد
از ظهر روز  3اسفند ماه آغاز گردید .چنین به نظر مـيرسـد کـه در سـاعت نخسـت نتیجـه
عملیات نسبتاً خوب بود .زیرا در یک پیامي که در ساعت  19:30آن روز از قرارگاه رده عقب
کربال مخابره شد که تا آن ساعت حدود  800نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ایران در
آمده بودند .که در بین آنان  10نفر افسر و  13نفر درجهدار عراقي وجود داشت اما نیروهـاي
ایران در ادامه پیشروي با مقاومت سرسختانه نیروهاي عراقي مواجه شدند و موفق نگردیدند
به پیشروي خود ادامه دهند لذا مجبور به توقف گردیدند.
بعد از عدم موفقیت در مرحله دوم نبرد خیبر ،فرماندهان هنوز از امکان دسترسي بـه حـداقل
یک موفقیت نسبي ناامید نشده بودند .تالش ميکردند ضمن تحکیم وضعیت ،منطقه تصـرف شـده
در جزایر مجنون ،را تأمین نمایند .براي این منظور در  6اسفند ماه سـومین دسـتور جـزء بـه جـزء
جهت ادامه نبرد صادر شد که طبق آن لشـکر  14امـام حسـین( )از صـبح روز  9اسـفند مـاه از
کنترل عملیاتي قرارگاه کربال خارج و در کنترل قرارگاه نجف قرار گرفت.
شرح جریان آخرین وضعیت موجود در این دستور چنین بیان شده بود که :
تک قرارگاه نجف به علت مقاومت شدید دشـمن در منطقـه طالیـه و جنـوب جزیـره
مجنون متوقف و یگانهاي عمل کننده در محور طالیه نشوه و جزایر مجنون موفق نشدند با

یکدیگر الحاق حاصل نمایند.

در دستور شماره  3به قرارگاه کربال دستور داده شـده بـود در سـاعت  03:00روز 10
اسفند ماه از مواضع پدافندي عناصر نجف عبور کند و بـه سـمت جنـوب غربـي پیشـروي و
هدف محدودي را تصرف نماید .بدین ترتیب عمق منطقه عملیات خیبر که در طرح اولیه تـا
غرب رودخانه شطالعرب و القرنه و بصره گسترش داشت بسیار محدود گردید.
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طبق دستور شماره  ،3عناصر قرارگـاه کـربال در تـاریکي شـب  10اسـفند مـاه حملـه
کردند .بعد از عبور از موانع بسیار سخت اولیـه شـامل میـدان مـین ،شـبکه سـیمخـاردار و
کانال هاي ضد تانک به کانال عریض دشمن رسیدند که عبور از آن مقـدور نشـد و نیروهـاي
حملهور در ساعت  3بعد از نیمه شب پانزدهم اسفند ماه مجبور به توقف گریدند.
بعد از این توقف ،فرماندهي قرارگاه کربال طي دستور جـزء بـه جـزء شـماره  4در 11
اسفند ماه به یگان حمله کننده که قرارگاه کربال ( 2لشکر  21پیـاده و لشـکر ولیعصـر) بـود
دستور داد در همان محلي که رسیده خاکریز ایجاد کرده و پدافند نماید و آماده براي ادامـه
حمله بنا به دستور باشد.
چنین به نظر ميرسد که تالش آفندي نیروهاي ایران در یازدهم اسفند آخرین تالش بـود.
زیرا بعد از  8روز نبرد سرسختانه نیروهاي عراق موفق شدند حرکـت نیروهـاي ایـران را بـه کلـي
متوقف سازند .با وارد کردن فشار و اجـراي آتـشهـاي سـنگین و کـاربرد بمـبهـاي شـیمیایي
موفقیت نسبي نیروهاي ایران در جزایر مجنون را مورد تهدید جدي قرار دادند.
فشار فوقالعاده دشمن براي باز پس گرفتن جزایر مجنون سبب نگراني فرماندهان شد.
بدین جهت تدبیر آفندي براي ادامه عملیات به کنار گذاشته شد و تالشهـا صـرف تحکـیم
مواضع پدافندي در مناطق موجود گردید .براي این منظـور در  12اسـفند مـاه یـک جلسـه
هماهنگي در قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) تشکیل شد و تدابیري براي کم کردن فشار دشمن یـا
خنثي کردن آن اتخاذ گردید .بر مبناي تدبیر جدید ،دستور شـماره  1در  13اسـفند مـاه از
طریق قرارگاه کربال منتشر شد .که طبق آن تیپ یک لشـکر  21پیـاده در کنتـرل عملیـاتي
قرارگاه نجف قرار گرفت تا پدافند منطقه طالیه جدید را که جـزء منطقـه عملیـاتي قرارگـاه
نجف بود تحکیم کند .در دستور شماره  1وضعیت عمومي چنـین تشـریح شـد کـه دشـمن
همچنان به تقویت نیروهاي خود در منطقه به ویژه در محور طالیه -نشوه ادامـه مـيدهـد و
احتماالً براي بازپس گرفتن جزایر مجنون اقدام به حمله خواهد کرد.
در این دستور مأموریت قرارگاه کربال درگیر کردن نیروهاي دشـمن در غـرب پاسـگاه
زید و طالیه قدیم بود .تا مانع تغییر مکان نیروهاي دشمن به سمت شمال شود .امـا چنـین
به نظر ميرسد که تهدید نیروهاي عراقي خیلي جدي تلقي ميشـد بـه طـوري کـه بـرآورد
ميگردید ،نیروهاي موجود ممکن است براي دفع پاتکهاي احتمالي دشـمن کـافي نباشـد.
بدین جهت در جلسه هماهنگي  12اسفند ماه در قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) موافقت شده بود
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که لشکرهاي جدیدي از عناصر سپاه پاسداران براي تقویت وارد منطقه شوند و تا  20اسفند
ماه در خط پدافندي گسترش یابند .این لشکرها عبارت بودند از لشکر  21کربال 19 ،فجر.
به نظر ميرسد که تهدید دشمن روز به روز جديتر ميشد و فرماندهان مجبور بودند هرچـه
سریعتر اقدامات پدافندي سریعي به عمل آورند .بدین جهت دستورات مدام تغییر ميکـرد .چنانکـه
هنوز دستور شماره  1به اجرا در نیامده دستور شماره  3منتشر شد که بر اسـاس آن ،پدافنـد جزایـر
مجنون به قرارگاه نجف و سایر مناطق خشکي به قرارگاه کربال محول گردید.
قرارگاه کربال دستور شماره  3را به شرح زیر صادر کرد:
از ساعت  12روز  11اسفند ماه لشکر  92زرهي ارتش و لشکرهاي  21کربال 19 ،فجر6 ،
ولیعصر و تیپ  62زرهي محرم در کنترل عملیاتي قرارگاه کربال قرار ميگیرد.
آخرین وضعیت چنین بیان شده بود که قرارگاه نجف مشغول سازمان دادن پدافند در
جزایر مجنون بوده و قرارگاه کربال در منطقه مربوطه پدافند مينماید.
مأموریت قرارگاه کربال پدافند از طالیه تا دهانه فاو تعیین گردیده بود.
تدبیر فرماندهي قرارگاه کربال در اجراي مأموریت جدید آن بود که با  3قرارگاه ادغامي
لشکري سپاه و ارتش در منطقه از طالیه جدید در شمال تا دهانه فاو در جنوب پدافند کند
ضمناً در حد مقدور تکهاي محدود و محلي اجرا نماید

با توجه به مفاد دستور شماره  3از تاریخ  13اسـفند مـاه نیروهـاي ایـران در منطقـه
عملیات خیبر کامالً به حالت پدافندي درآمدند .بدین ترتیب عملیات آفندي نیروهاي ایـران
در این عملیات با همان نتایج به دست آمده که فقط تصرف جزایر مجنون در شرق القرنـه و
در وسط منطقه آبگیر هورالعظیم بود خاتمه یافت .چنین به نظر ميرسد که تبدیل عملیـات
به حالت پدافندي سبب نگراني فرماندهان نیروهاي ایراني گردید .زیرا این توهم پـیش آمـد
که ممکن است نیروهاي عراقي براي مجبور کردن نیروهاي ایران به تخلیه جزایر مجنـون از
منطقه جنوبي هورالعظیم اقدام به عملیات آفندي نمایند .بدین جهت توجه فرماندهان بـراي
تحکیم پدافند منطقه کوشک شلمچه معطوف گردید .همانگونه کـه مالحظـه شـد  3لشـکر
ارتشي و سه لشکر و یک تیپ سپاهي براي پدافند این منطقه در نظر گرفته شـد .در حـالي
که در جریان حمله در یک زمان فقط لشکر  66پیاده تقویت شده ارتشي پدافند این منطقـه
را بر عهده داشـت .دربـاره تحکـیم مواضـع پدافنـدي در جزایـر مجنـون و احـداث خطـوط
مواصالتي زمیني از شرق هور به جزایر تالشهاي فوقالعادهاي به وسیله جهاد سـازندگي بـه
عمل آمد که از جمله آن احداث یک پل شناور بیش از  10کیلومتري در منطقه آبگیـر بـود.
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ولي متأسفانه در مدارك ارتشي چگونگي این تالشها ثبت نگردیده بود .بنابراین مـا بررسـي
آنرا به اشخاص مطلع دیگر واميگذاریم.
باالخره در اواخر اسفند ماه  1332منطقه پدافندي نیروهاي ایـران چـه در جزایـر
مجنون و چه در قسمت خشکي منطقـه طالیـه تـا شـلمچه تثبیـت شـد .امـا عملیـات
نیروهاي ایران در جزایر مجنون به صورت یک ضـربت روانـي سـ ختي بـراي نیروهـاي
عراقي بود .زیرا نیروهاي ایران با یک غافلگیري کم نظیر در سخت ترین منـاطق میـدان
نبرد به پیروزي ویژه اي دست یافته بودند که از لحاظ خصوصـیات ویـژه عملیـات حـائز
اهمیت فوق العاده اي بود .گرچه از نظر نظامي در سطح جنگ بین دو کشور آن قـدر هـم
حائز اهمیت نبود مگر اینکه نیروهاي ایران موفق مي شدند به هـدف اصـلي کـه تصـرف
سه راهي القرنه به بصره و عماره و ناصریه بود دست یابند که ایـن نتیجـه حاصـل نشـد.
ولي جاي پا براي نیروهاي ایران جهت دسترسي به کرانـه شـرقي شـط العـرب و تهدیـد
مح ور مواصالتي بغداد عماره بصره به وجود آمد .که این امر خـود مـي توانسـت مقدمـه
دسترسي به جاده یاد شده براي نیروهاي ایران باشد .بدین سبب فشار نیروهـاي عـراق
براي عقب راندن نیروهاي ایران از جزایر مجنون همچنان ادامه یافت تا حدي که سـبب
نگراني فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) گردید .براي رفع ایـن نگرانـي و کـم کـردن
فشار دشمن به جزایر مجنون  ،طي دستور جزء به جزء شماره  6تغییراتـي در مأموریـت
قرارگاه هاي نجف و کربال داد و طبق آن مسئولیت نگهداري جزایر مجنون را به قرارگـاه
کربال واگذار نمود .نکته اي که در صدور این دستورات جلب توجه مي کند آن اسـت کـه
بیشتر این تغییرات فقط تغییر مأموریت و جا به جائي بعضي از یگان هاي اجرایـي بـود.
که در کل جریان عملیات تغییري ایجاد نمي کرد .زیرا یگـان تـاره نفـس جدیـدي وارد
منطقه نمي شد تا قسمتي از وظایف و مسئولیت ها را بـه عهـده بگیـرد .حتـي خیلـي از
تغییرات به منظور رهـا کـردن بعضـي از واحـدهاي درگیـر و عقـب بـردن آن هـا بـراي
استراحت و بازسازي بود .چنانکه در همین دستور مورد بحث به لشکر  19فجـر دسـتور
داده شد منطقه عملیاتي خود را به لشکر  21واگذار کند و خود به منطقه تجمـع عقـب
در حوالي جنوب دریسه تغییر مکان کند و اعمال بازسازي و آموزش را اجرا نماید.
چنین به نظر ميرسد که نتایج کلي عملیات خیبـر کـه بـا تصـرف جزایـر مجنـون در
داخل منطقه آبگیر هورالعظیم حاصل شد .مسائل پیچیدهاي براي نیروهاي مسلح جمهـوري
اسالمي ایران به وجود آورد که به سادگي قابل حل نبودند .با وجود اینکه در مـدت کمتـر از
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یکماه  8بار در طرح کلي عملیات تجدید نظـر اصـولي بـه عمـل آمـد ایـن تجدیـد نظرهـا
تغییري در وضعیت کلي ایجاد نکرد .بلکـه حتـي مشـکالتي بـراي پدافنـد از منطقـه اهـواز
خرمشهر که حساس ترین منطقه عملیاتي در صحنه جنگ ایران و عراق بود بـه وجـود آورد.
براي حل یا کم کردن مشکالت در دهه سوم فروردین مـاه  1333فرمانـدهي کـل عملیـات
تصمیم گرفت لشـکرهاي  28پیـاده و  81زرهـي ارتـش را از منطقـه عملیـات کردسـتان و
باختران به منطقه جنوب تغییر مکان دهد .بـدین منظـور هشـتمین دسـتور جـزء بـه جـزء
شماره 8در تاریخ  23فروردین ماه  1333به وسیله قرارگاه کربال تهیه و منتشـر گردیـد کـه
نکات مهم آن به شرح زیر بود:
آخرین وضعیت چنین بیان شده بود که قراگاه عملیاتي کـربال بـه سـبب نیـاز عملیـاتي
آینده و کسب آمادگي الزم جهت شناسایيها و طرحریزيهاي مورد نیـاز تغییراتـي در نحـوه
گسترش و استقرار یگانهاي تابعه به عمل ميآورد.
مأموریت قرارگاه کربال پدافند از تمام منطقه جنوب در غـرب اهـواز خرمشـهر از جزایـر
مجنون در شمال تا دهانه فاو در جنوب تعیین گردیده بود.
تغییرات مهمي که در سازمان قرارگاه کربال ایجاد شده بود آن بود کـه لشـکر  81زرهـي
ارتش به منطقه جنوب تغییر مکان کرده و زیر امر قرارگاه کربال قرار گرفتـه بـود و لشـکر 19
فجر و تیپ  62محرم سپاه و لشکر  92زرهي ارتش کـه تجدیـد سـازمان کـرده بودنـد بـراي
شرکت در عملیات آماده شده بودند لشکرهاي  21و  66پیاده ارتش نیـز همچنـان در منطقـه
پدافندي بودند ضمن اینکه لشکرهاي  16عليابنابیطالب  21کربال نیز در منطقه بودند.

با توجه به مفاد دستور شماره  8باال قرارگاه نجف از منطقه عملیاتي خیبر رهـا گردیـد
و مسئولیت تمام منطقه به قرارگاه کربال واگذار شد .ولـي حـدود  20روز بعـد بـار دیگـر در
تدبیر کلي فرماندهي رده باالتر تغییراتي ایجاد شد و تصمیم گرفته شـد مجـدداً دو قرارگـاه
قبلي کربال و نجف مانند طرح عملیاتي خیبـر سـازماندهي شـود .گرچـه دربـاره علـت ایـن
تصمیم مدارك ویژه اي در اختیار ما قرار نگرفت ،ولي مفاد دسـتور جـزء بـه جـزء شـماره 9
قرارگاه کربال که در اوایل دهه دوم اردیبهشت ماه  1333تهیه و منتشر گردیده تـا حـدودي
چگونگي موضوع را روشن مي سازد و نشان مي دهد که فرماندهي قرارگاه خـاتماالنبیـاء(ص)
بعد از گذشت دو ماه و نیم از آغاز عملیات خیبر و تالشهاي پیگر و بدون نتیجه مـورد نظـر
هنوز از دسترسي به یک موفقیت قابل مالحظه در منطقه عملیاتي شرق بصره ناامیـد نشـده
بود .در نظر داشت به هر نحو مقدور نیروهاي عراق را در تمـام یـا قسـمتي از منطقـه شـرق
بصره به سمت غرب عقب براند و حداقل شهر بصره و کرانـههـاي شـطالعـرب را در تیـررس
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توپخانههاي ایران قرار دهد .زیرا تا آن موقع مسافت بین خط مقدم پدافندي نیروهاي ایـران
تا رودخانه شط العرب در منطقه بصره حدود  21کیلومتر و در قسمتهاي شـمالي بیشـتر از
 21کیلومتر بود .فقط در جزایر مجنون نیروهـاي ایـران بـه محـور مواصـالتي عمـاره بصـره
نزدیک شده بودند که استقرار توپخانههاي سنگین و دوربـرد در آن جزایـر خـالي از اشـکال
نبود .با توجه به اینکه توپخانه سنگین ایران که  130میلیمتري بود نسـبتاً فعـال بـود .زیـرا
توپخانه  161میلیمتري ایران هم از لحاظ تعداد قبضـه محـدود بـود و هـم بـه علـت عـدم
واگذاري مهمات و قطعات یدکي با محدودیت زیادي مواجه بود.
بنابراین توپخانه فعال دوربـرد همـان  130میلیمتـري بـود کـه حـداکثر بـرد آن 26
کیلومتر بود و این برد براي زیر آتش گرفتن کرانه رودخانه دجله حتي در نزدیکترین منطقه
در حوالي بصره کافي نبود .براي زیر آتش گرفتن کرانه دجله ،نیروهاي ایران بایستي حـداقل
 1تا  10کیلومتر به سمت غرب پیشروي ميکردند .به همین جهت کرانه نهر کتیبان یکي از
هدفهاي عمده عملیات آفندي نیروهاي ایران در شرق بصره بود.
با توجه به وضعیت عمومي منطقه نبرد که در باال اشاره شد ،فرماندهي نیروهاي ایـران
تصمیم داشت پیشروي به سمت غرب در منطقـه عملیـاتي شـرق بصـره را تـا آخـرین حـد
امکانات خود ادامه دهد و صدور دستور شماره  9به همین منظور بود.
بررسي سازمان رزمي این دستور نشان ميدهد که در زمـان صـدور آن لشـکرهاي 28
پیاده و  81زرهي ارتش به خوزستان تغییر مکان کرده بودند و با حضور آنها در منطقـه ایـن
دستور صادر شده بود .خالصه دستور شماره  9به شرح زیر بود:
سازمان رزمي قرارگاه کربال

قرارگاه کربال  1شامل لشکر  21پیاده لشکر  14امام حسین( )تیپ  28صفر.
قرارگاه کربال  2شامل لشکر  28پیاده لشکر  31عاشورا تیپ  62محرم ،تیپ  3لشکر  92زرهي
قرارگاه کربال  3شامل لشکر  92زرهي ،لشکر  6ولیعصر تیپ  18الغدیر ،تیپ  22انصارالحسین.
قرارگاه کربال  4شامل لشکر  81زرهي لشکر  16عليابنابیطالب
قرارگاه کربال  1شامل لشکر  21کربال
گروه  22توپخانه
توضیح اینکه طبق تغییراتي که در سازمان کلي داده شده بود ،لشـکرهاي  66پیـاده و
 19فجر در کنترل عملیاتي قرارگاه نجف و تیپهاي  33المهدي و  44قمـر بنـي هاشـم در
کنترل عملیاتي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) بود
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بیان وضعیت کلي در این دستور چنین بود که قرارگاه خاتماالنبیـاء(ص) از تـاریخ  33/ 2/11دو
قرارگاه اجرایي نجف و کربال را با سازماندهي رزمـي جدیـد تشـکیل مـيدهـد و مسـئولیت
اجراي عملیات آفندي آینده را بر عهده ميگیرد.
درباره مأموریت قرارگاه کربال گفته شده بود که با تغییرات الزم در گسترش واحـدهاي
تابعه آماده براي اجراي عملیات آینده ميگردد.
نحوه واگذاري مأموریت به یگانهـاي قرارگـاههـاي اجرایـي (کـربال 1و2و3و )4نشـان
مي دهد که هنوز هم قرارگاه کربال با تقدم ،مأموریت پدافندي خود و  4قرارگاه تابعه بایستي
از جزایر مجنون تا جنوب پاسگاه زید پدافند مـي کردنـد و قرارگـاه کـربال 1نیـز بـه عنـوان
احتیاط کربال بود و اصوالً تأکید بر تحکیم مواضع پدافنـدي موجـود و حتـيالمقـدور تغییـر
مواضع به طرف غرب براي نزدیک شدن به مواضع پدافندي دشمن بود .بنابراین گرچـه بـه
ظاهر دستور شماره  9یک مأموریت آفندي را مورد نظر داشـت ولـي در حقیقـت مأموریـت
اصلي یگان هاي گسترش یافته پدافند در مواضع و نگهداري خط پدافنـدي موجـود بـود .در
این هنگام فرماندهي قرارگاه مشترك کربال سرهنگ پیـاده حسـني سـعدي و بـرادر احمـد
غالمپور بودند.
از بررسي مدارك در دسترس چنین برميآمد که بعد از صدور دستور شماره  9کـه در
باال بیان شد ،وضعیت منطقه عملیاتي اهواز خرمشهر براي مدت زمان کوتاهي تثبیت گردید
و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران تالش ميکردند ،زمینه را براي اجراي یک عملیات
آفندي سرنوشت ساز فراهم نمایند .اما اجرا این امر تا پایـان سـال  1333مقـدور نشـد و در
سال  1333عمالً جنگ به رکود کامل گرائید .تا اینکه در پایان سال عملیات آفندي بـدر در
همان منطقه عملیات خیبر به وسیله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي اجراي شد که نتیجه
مطلوب را به بار نیاورد .ما در بخش بعدي چگونگي جریان آن نبرد را بیان ميکنیم.
در پایان این بخش یادآور مي شویم که طبق آمار موجود در مدارك در دسترس تلفات
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در نبرد خیبر به نسبت حجم عملیـات بسـیار انـدك
بود .چنانکه طبق این مدرك لشکر  66پیـاده فقـط  22شـهید و  13نفـر مجـروح داشـت و
لشکر  6ولیعصر سپاه پاسداران  10نفر شهید و  200نفر مجروح ،لشکر  14امام حسین()
 10نفر شهید و  100نفر مجروح جهاد سازندگي  2نفر شهید  18نفـر مجـروح  10دسـتگاه
وسائل مهندسي منهدم و  4دستگاه آسیب دیده داشت.
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چنین به نظر ميرسید که نتیجه نهایي عملیات خیبر از نظر فرماندهان ارتشي چندان
رضایتبخش نبود .بدین جهت و به منظور ایجاد وضعیت مناسبتر براي یگانهـاي خـودي،
براي نبردهاي آینده ستاد قرارگاه کربال نظریاتي در دو قسمت ارائه نموده است که بـا بیـان
خالصه آنها مطالب این بخش را پایان ميدهیم.
علل عدم موفقیت عملیات خیبر
پاي کار نبودن به موقع یگانها
عدم آمادگي یگانهاي مورد نیاز و لزوم تغییرات مکرر در طرحها
عدم فرصت مناسب براي بررسيهاي مقدماتي در یگانهاي اجرایي
کمبود اطالعات از دشمن
در اختیار نبودن وسائل عبور از موانع و میدانهاي مین دشمن
عدم فرصت جهت سازماندهي و تلفیق یگانهاي سپاه و ارتش
عدم آموزش کافي براي زمین منطقه عملیات
عدم همکاري الزم بین سپاه و ارتش
بي اعتبار نمودن دستورات فرماندهان ارتش از طرف سپاه
بي اطالع نگه داشتن ارتش از طرح سپاه که حدود یکسال بر روي آن کار شده بود.
عدم اطالع قرارگاه کربال از وضعیت پیشرفت عملیات قرارگاه نجف
رها کردن طرح عملیات کربال بعد از عـدم موفقیـت در مرحلـه اول و ادامـه فشـار بـه
دشمن در منطقهاي که دشمن متوجه آن شده بود.
غافلگیر شدن عناصر ستاد یگانهاي خودي
فدا کردن تعدادي از اصول جنگ شامل اصول ،هدف ،مانور ،تمرکز ،سـادگي فقـط بـه
خاطر اصل غافلگیري.
امضاء رکن  3قرارگاه عملیاتي کربال 32/12/14

خالصه بررسي براي تدابیر کلي عملیات آینده
درباره سازماندهي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي نبرد ،تـدابیري اتخـاذ شـده
که وحدت فرماندهي به وجود آید .براي این منظور یک ستاد فرماندهي نیروهاي مسـلح تشـکیل
شود که ریاست آن به عهـده یـک افسـر واجـد شـرایط باشـد .یـک شخصـیت روحـاني مشـاور
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فرماندهي باشد و تعدادي افسر واجد شرایط ،همچنین تعدادي از بـرادران سـپاه پاسـداران در آن
ستاد انجام وظیفه نمایند و نماینده تاماالختیار جهاد سازندگي نیز در آن ستاد باشد.
لشکرهاي  21و  28و  66پیاده و  81و 92زرهي و تیپ 11پیاده هوابرد ارتـش ،بـراي
مدتي به وسیله لشکرهاي سپاه تعویض شوند تا بازسازي گردند.
از نیروهاي مردمي حدود  80تا  100گردان مانوري به صورت یگان نیمه ثابت تشکیل
شود و  40گردان قدس سپاه نیز به صورت جدي فعال گردد.
با ارائه آموزشهاي مفید و مؤثر ،کیفیت پرسنلي تمام افراد نیروهاي مسلح باال برده شود.
سازمانهاي نیمه ثابت قرارگاه ها با شـرکت افسـران ارتـش و بـرادران سـپاهي جهـت
قرارگاههاي عملیاتي براي مناطق عملیاتي مختلف به وجود آیـد و ایـن سـتادها طـرحهـاي
گوناگون عملیاتي براي هر منطقه تهیه و آماده براي اجرا در فرصت مناسب سازند.
براي پشتیباني مداوم رزمي و خدمات رزمي ،اقدامات اصولي به عمل آید به نحوي کـه
جنگ افزار و مهمات و سایر وسائل و تجهیزات مورد نیـاز یگـانهـاي موجـود و یگـانهـاي
پیشبیني شده براي تشکیل به نحو مطلوب فراهم گردد.
بعد از خاتمه تهیه هر طرح و خاتمه مرحله آمادگي ،تمرینات عملي بـه مـدت  11روز
به وسیله یگانهاي اجرایي در زمینهاي مشابه منطقه نبرد مورد نظر اجرا گردد.
امضاء :رکن  3قرارگاه عملیاتي کربال 32/12/14
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عملیات خیبر در منطقه هورالعظیم و شرق بصره
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یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در عملیات خیبر در منطقه جزایر مجنون
برادر پاسدار سید اسحق اندیشه فرمانده گروهان در گردان ابوذر

من در عملیات والفجر ،1والفجر 3و خیبر شرکت داشتم .عملیات خیبر عملیـاتي
بود که حدود یکسال و نیم روي آن مطالعه شده بـود و مـن در ایـن عملیـات فرمانـده
گروهان بودم.
واحد ما در سمت پاسگاه طالیه و جنوب جزیـره مجنـون وارد عمـل شـد .در 2
اسفند ماه  1332بـه واحـد مـا دسـتور آمـاده بـاش داده شـد .مـا همـان شـب سـوار
ماشین هاي ارتشي و سپاهي شدیم و به منطقه جلو رفتیم .هدف ما تصرف یک پل بـود
که حساس ترین نقطه در منطقه عملیات بود البته مأموریت لشکر فجر تصـرف آن بـود
که ما هم جزو آن لشکر بودیم و گردان ما مأموریت خطشکني را عهدهدار بـود .بعـد از
آنکه دستور پیشروي ابالغ شد ما به جلو رفتیم و به حدود  100متري پـل مـورد نظـر
رسیدیم .از همان نقطه درگیري با دشمن شروع شد ما به پیشروي ادامـه دادیـم و بـه
یک سه راهي رسیدیم که از آن یک جاده اسفالته به طرف القرنه و بصره امتداد داشت.
یک جاده خاکي تدارکاتي از آن سه راهي به طرف پل ميرفت که مقصد ما بـود مـا در
آن محل جانپناهي گرفتیم و با دشمن درگیر شدیم.
موقعیت ما چندان خوب نبود .زیرا سنگر مناسبي نداشتیم ولي با توکل به یـاري
خداوند در همان محل حدود نیم ساعت با دشمن جنگیدیم .تا اینکه دسـتور پیشـروي
داده شد .زیرا واحد دیگر خط مقاومت دشمن را شکسته و با استفاده از قایق در منطقه
هور پیشروي نموده بود .ما در مسیر پیشروي به منطقه آبگیر رسیدیم .با عبور از آن به
سنگرهاي دشمن حمله کردیم و مواضع دشمن را نابود ساختیم اما حـدود  20دقیقـه
بعد من مجروح شدم و به عقب تخلیه گردیدم.
برادر سید اسحق اندیشه درباره کلیات عملیات خیبر چنین نظر دادهانـد کـه در
این نبرد همکاري و هماهنگي بین یگان هاي شرکت کننـده اعـم از ارتشـي و سـپاهي
بسیار خوب بود .همه نیروها شامل زمیني ،هوایي ،دریایي به ویژه از لحاظ فراهم کردن
قایق همکاري صمیمانه داشتند .در سمت چپ واحدهاي دریایي وارد عمل شده بودنـد
که با استفاده از قایقها نبرد ميکردند .بالگردهاي هوانیروز در پشتیباني عملیات نقـش
بسیار مؤثري داشت و ادوات زرهي دشمن را منهدم ميکردند.
زمین منطقه عملیات خیلي هموار بود و موانع و جـانپنـاهي نداشـت و بعـد بـه
کانالهاي طبیعي پر از آب مي رسید کـه اسـتفاده از تانـک در آن منطقـه آبگیـر غیـر
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ممکن بود .اما نفربرهاي زرهي کاربرد خوبي داشتند و ميتوانستند از کانالهـاي پـرآب
عبور کنند .عناصر مهندسي ارتش و سپاه نقـش بسـیار مفیـدي در ایـن عملیـات ایفـا
کردند .جهاد سازندگي با نصب پل در منطقه آبگیر سهم بزرگي در این عملیات به خود
اختصاص داد.
برادر پاسدار اسماعیل فرهاد فرمانده گروهان در گردان ابوالفضل کرج

قبل از شروع عملیات ،فرمانده گردان از روي نقشه ما را توجیه کرد کـه پاسـگاه
طالیه قدیم در داخل آن منطقه بود و مـا بایـد آن پاسـگاه را تصـرف مـيکـردیم و در
خاکریزي در پشت آن پدافند نمودیم .شبي که عملیات شروع ميشـد از محـل تجمـع
خود حرکت کردیم به یک میدان مین وسیع دشمن رسـیدیم ،افـراد مـین جمـع کـن
نتوانسته بودند در آن معبر باز کنند .بدین جهت مـا در خـاکریزي در جلـو آن میـدان
متوقف شدیم تا اینکه بعد از چند شب تالش در میدان مین دشمن ،معبـر بـاز شـد و
لشکر امام حسین( )اولین یگاني بود که خط مقاومت اولیـه دشـمن را شکسـت .بـه
دنبال آن لشکر حضرت رسول وارد عمل گردید .بعد از آن لشکر حبیب وارد عمل شـد
که گردان ما هم جزو آن لشک ر بود و فرمانـدهي ایـن لشـکر را بـرادر گلکـار بـر عهـده
داشت.
مأموریت لشکر حبیب استفاده از موقعیت و تعقیـب واحـدهاي شکسـت خـورده
عراقي بود .گردان ابوالفضل جزو لشکر حبیب از واحدهاي جلو عبور کـرد و بـه سـمت
دشمن پیشروي نمود .منطقه نبـرد در زیـر بـاراني از گلولـه خـودي و دشـمن بـود در
منطقه دشمن یک دستگاه جیپ دیده شد که با موشک آرپـيجـي منهـدم گردیـد .در
همین مرحله به واحد ما دستور داده شد عقب بیاییم و در پشـت خـاکریزي کـه تهیـه
شده بود پدافند کنیم.
این برادر در پاسخ سوالي درباره هدف و مأموریت این یگـان گفتـه اسـت ،کـه
مأموریت واحد ما آن بود که از منطقه طالیه پیشروي کنیم و به واحدهایي که قـبالً
در جزایر مجنون حمله کرده بودنـد ملحـق شـویم و جـاده تـدارکاتي آن واحـدها را
تأمین کنیم.
برادر سپاهي عباس عبادي عضو گروه تخریب

در عملیات خیبر من جزو گروه تخریب بودم که به قرارگـاه کـربال مـأمور شـدم.
ساعت  13:30به ما دستور دادند براي اجراي مأموریت آماده شویم .ما وسـایل تخریـب
را شامل اژدر بنگال و انبر دست قطع سیم خاردار و سایر ابزار الزم را آماده کردیم و بـه
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راه افتادیم و به خاکریز واحد خودي رسیدیم .در آنجا فرد مسئول عملیـات و اطالعـات
به ما ملحق شد و به سمت جلو رفتیم .محل میدان مین و موانع دشمن مشخص نبـود
و شبکه سیمخارداري در منطقه دیده نميشد.
ما براي وسیله دید شبانه یک دوربین مادون قرمز داشتیم کـه فقـط چنـد متـر
جلوتر را نشان ميداد .محور پیشروي ما به طرف طالیه بود اما آنـرا پیـدا نمـيکـردیم.
مدتي در منطقه گشتیم ،میدان میني پیدا نکـردیم تصـمیم گـرفتیم مراجعـت کنـیم.
مسئول عملیات و اطالعات نیز موافقت کرد و به عقب برگشتیم .ولي به ما گفتنـد الزم
است هرچه سریع تر به جلو بروید و به هر نحو ممکن میدان مین دشمن را پیدا کنیـد.
ما به سمت مواضع دشمن حرکت کردیم باالخره میدان مـین و موانـع دشـمن را پیـدا
نمودیم .مشغول باز کردن معبر در آن شـدیم .مسـئول عملیـات و اطالعـات بـه عقـب
برگشت تا نیروهاي خودي را به آن طرف هدایت کنـد .یـک سـاعت و نـیم گذشـت از
آمدن نیروهاي خودي خبري نشد .من مسئول آن معبـر بـودم بـه افـراد دیگـر گفـتم
همانجا بمانند تا من به عقب برگردم و از وضعیت نیروهاي خودي اطالعاتي بـه دسـت
بیاورم .یکي از افراد نیز همراه من شد و ما به عقب برگشتیم اما مسیر را گـم کـردیم و
حدود یک ساعت و نیم گشتیم و به واحدهاي خـودي نرسـیدیم .بلکـه بـه هـر طـرف
ميرفتیم وارد موانع خندقي و شبکه سیمخاردار عراقيها مـيشـدیم و آتـش توپخانـه
عراقيها نیز به آن منطقه اجرا ميشد .ما اسلحه به همراه نداشتیم باالخره بعد از مدتي
در تاریکي شب متوجه شدیم یک نفر به طرف ما ميآید از افراد خودي بود کـه او هـم
در بیابان گم شده بود و به ما ملحق گردید.
ما در یک کانال متروکه نزدیک عراقيها خوابیدیم تـا شـب بعـد آنجـا مانـدیم و
حدود ساعت  20:00بلند شدیم تا به طرف قواي خودي برگردیم .بعد از طـي مسـافتي
طنابي را دیدیم و همان بود که شب قبل خودمان براي مشخص کردن معبـر گذاشـته
بودیم .بنابراین سمت مورد نظر را پیدا کردیم و به واحد خودي برگشتیم.
برادر پاسدار محمد طیبي شغل قایقران

من در واحد تکاور دریایي سپاه حدود دو ماه دوره آموزشي طي کردم ،مربیان ما
افراد تکاور دریایي سپاه بودند که آنها نیز قـبالً در واحـد تکـاوران دریـایي ارتـش دوره
دیده بودند .بعد از طي دوره ما را که  4گروهان بودیم به منطقه شـط علـي(در منطقـه
هویزه) اعزام کردند .دو گروهان در پادگان مسـتقر شـدند و دو گروهـان در شـط علـي
ماندند .در آنجا چند گروهان اعزامي از بوشهر و مازندران به ما پیوستند در آنجا حدود
 200دستگاه قایق معمولي وجود داشت که به آب انداخته شد .حـدود سـاعت 10:00
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افراد سوار قایق ها شدند و عملیات از همان شط علـي آغـاز شـد و نیروهـا از دو محـور
شروع به پیشروي به طرف جزیره مجنون کردند .حدود ساعت  02:30بعد از نیمه شب
به نزدیکي جزیره مجنون رسیدیم در آنجا دستور دادنـد  110قـایق بـه طـرف جزیـره
حمله کند و  10قایق دیگر از یک محور دیگـر پیشـروي نمایـد .بنـابراین حملـه از دو
محور به اجرا درآمد که یک محور حمله اصلي بود و محور دیگـر حملـه پشـتیباني یـا
عملیات ایذایي باالخره حمله شروع شد .تعـدادي از قـایقهـا در بـاطالق گیـر کردنـد.
مسافتي که ما در داخل هور طي کرده بودیم ،حدود  31کیلومتر بود همه منطقه نیزار
بود و فقط کانال هاي میان نیزار براي عبور قایقها مناسب بود .به همین جهت قایقهـا
مجبور بودند با آرایش ستون حرکت کنند .باالخره به مواضع دشمن که حدود  80نفـر
بودند حمله کردیم در هر قایق  11تا  20نفر سوار بودند ما  10قـایق در محـور فرعـي
داشتیم .مواضع پدافندي دشمن بسیار مستحکم و مناسب بود و کامالً بر مناطق اطراف
میدان دید و تیر داشت و آتش دشمن مانع نزدیک شدن مـا بـه جزیـره شـد .فرمانـده
ستون تصمیم گرفت ابتدا با افراد  10دستگاه قایق حمله کند و خط مقاومت دشمن را
بشکند و بعد بقیه پیشروي کنند تا تلفات ما کمتر شود .مـن جـزو افـراد ده قـایق اول
بودم که از میان نیزارها به طرف دشمن پیشروي کردیم و در منـاطقي دور ا ز مواضـع
دشمن نیرو پیاده کردیم .نظر به این که عملیات در شب بود دشمن نميتوانست محـل
پیاده شدن نیروهاي ما را کشف کند .باالخره درگیري شروع شد و در مـدت ده دقیقـه
مقاومت نیروهاي دشمن در هم شکست انبار مهمات دشمن به آتش کشیده شد افـراد
ما داخل جزیره شدند .مواضع عراقي ها را تصرف کردند و عملیـات پاکسـازي را شـروع
نمودند و افراد باقیمانده را به اسارت گرفتند تعدادي در باطالق کشـته شـده بودنـد در
این نبرد حدود  60نفر از افراد عراقي کشته شدند و از افراد یگـان مـا فقـط یـک نفـر
شهید و  4نفر مجروح گردیدند.
حدود ساعت  01:00که هوا روشن شد بالگردها و هواپیماهـاي عراقـي بـر فـراز
منطقه نبرد ظاهر شدند وضعیت منطقه طوري بود که آنها نميتوانستند موضع واحـد
ما را پیدا کنند .اما افراد ما به طرف آنها تیراندازي کردند در نتیجـه موضـع پدافنـدي
نیروهاي ما کشف شد دشمن با تیربار افراد ما را به رگبار بست .در ایـن موقـع جزیـره
اصلي نیز به تصرف نیروهاي ما درآمده بود و ما یک شهید و  4مجروح را به آن جزیـره
منتقل کردیم .که از آنجا با بالگرد به عقب تخلیه شدند یک نفر هم اسیر گرفته بـودیم
که تخلیه کردیم.
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توضیح اینکه این برادر درباره مسائل بعدي که بعد از تصرف جزایر مجنون پیش
آمده مطالبي گفتند ،که به علت ایـن کـه حـالتي از تحکـیم مواضـع بـوده از بیـان آن
خودداري گردید.
برادر بسیجي بهروز بایزیدچي عضو لشكر محمد رسولاهلل(ص)

ما قبل از عملیات خیبر در پادگان دوکوهه (شمال اندیمشک) بـودیم ،در تـاریخ
 32/12/3به طرف اهواز حرکت کردیم و نزدیک پادگان حمیـد ( 40کیلـومتري اهـواز)
مستقر و به عنوان یگان احتیاط براي گردانهاي مسلم و میثم تعیین شدیم .صـبح روز
بعد به منطقه جلو حرکت کردیم و به نزدیکي هورالعظیم رسیدم .وارد هـور شـدیم بـه
طرف جزیره رفتیم با مواضع دشمن حدود  1100متر فاصله داشتیم ،یک خمپـاره کـه
به وسیله دشمن پرتاب شده بود در حوالي یگان ما به زمـین خـورد ولـي عمـل نکـرد.
حدود ساعت  20:00از کنار منطقه آبگیـر شـروع بـه حرکـت کـردیم و در زیـر آتـش
سنگین دشمن پیشروي نمودیم .ولي به علت عدم هماهنگي با واحـدي کـه در جزیـره
مجنون مستقر شده شده بود آن شب حمله ادامه نیافـت .بـه مـا دسـتور داده شـد بـه
قرارگاه قبلي برگردیم .چند روز در همانجا بودیم تا اینکه برادر حاج همت به یگـان مـا
آمد و با افراد صحبت کرد و گفت این کارها امر شـرعي اسـت و کسـاني کـه قـادر بـه
عملیات نیستند در عملیات شرکت نکنند .بعد از آن به واحد ما مأموریـت خـطشـکني
داده شد و به خط مقدم حرکت کردیم در مسافت  100متري دشمن از خودروها پیاده
شدیم و ا ز گ ردان مسلم عبور کـردیم و بـه طـرف مواضـع دشـمن پیشـروي نمـودیم.
دشمن متوجه حرکت ما نشده بود و ما به میدان مـین دشـمن رسـیدیم و بـراي پـاك
کردن موانع اقدام نمودیم .در این موقع دشمن متوجه فعالیت ما شد و آتش خود را بـر
روي ما باز کرد و ما هم متقابالً شروع به تیراندازي کـردیم و سـنگرهاي اول دشـمن را
نابود ساختیم .اما در این هنگام آتش خمپاره دشمن بر روي ما باز شد و بر اثر تـرکش
آن من مجروح شدم و به عقب تخلیه گردیدم .بعد از چند روز تصمیم گرفتم به جبهـه
برگردم.
هنگامي که به جبهه برگشتم گردان ما براي بازسازي به عقب آمـده بـودو
بعد از دو روز من جزو یک تیم داوطلب به منطقه جلو اعزام شدم و با هاورگرافت
از منطقه آبگیر عبور کردیم در  32/12 / 16وارد جزیره شدیم و تا نزدیکي قرارگاه
گروهان رفتیم در آنجا از خودرو پیاده شدم و مقداري مسافت را هم پیـاده طـي
کردیم .در ساعتي از شب پاتک دشمن شروع شد ولي ما آن را دفع کردیم.

 / 312نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

برادر پاسدار ناصر مرادي معاون گردان مسلمابن عقیل

قبل از عملیات خیبر ،تیپ ابوذر که گردان ما نیز جزو آن بود در انتظار دریافـت
مأموریت عملیاتي بود .باالخره انتظار به پایان رسـید و از طـرف لشـکر بـه گـردان مـا
مأموریت واگذار شد همه افراد خوشحال شـدند اقـدامات آمـادگي مـا شـروع گردیـد و
منتظر ماندیم تا خودروهاي ترابري بیایند و افراد ما را به منطقه عملیات ترابري کننـد.
در تمام مدت شب برادران ما بدون اینکه استراحت بکنند ،بـه دعـا و نیـایش مشـغول
بودند .حرکت شروع شد و ما به منطقه کوشک رسیدیم که عملیات خیبر در مقابل آن
اجرا مي گردید .لشکر حضرت رسول از سمت طالیه مستقیم به طـرف غـرب پیشـروي
مي کرد که در مسیر پیشروي به موانع بسیار سخت دشمن برخـورد کـرده بـود .بـدین
جهت به گردان ما دستور داده شد ،از سمت جنوب یک تک ایـذایي بکنـیم تـا فشـار
دشمن در مقابل محور طالیه کمتر شود .توپخانه دشمن آتش سنگین بر روي واحد ما
اجرا ميکرد ولي هیچگونه تلفاتي به ما وارد نشد.
در دنبالــه عملیــات خیبــر در یکــي از مأموریــتهــا مــن جلــودار ســتون بــودم،
هنگاميکه به نزدیک سنگر عراقيها رسیدیم افراد عراقي بر روي ما آتش گشودند و مـا
را زمین گیر کردند .من به حالت خیز به طرف سنگر عراقيهـا پیشـروي کـردم .زمـین
گلي و لجن بود یک نفر نیز همراه من بود سایر افراد در جانپناه موضع گرفتـه بودنـد.
آن فرد نیز تیر خورد و مجروح گردید .دشمن محل مـرا تشـخیص داد و آتـش بـه آن
محل روانه کرد یک خمپاره در نزدیکي من منفجر شد و من هم مجروح شدم.
برادر بسیجي محمد تنهایي از بسیج اصفهان

براي عملیات خیبر به علت گستردگي فوق العاده منطقه نیروهاي زیـادي بسـیج
شده بود که از آن جمله تیپ قمر بني هاشم با  1گردان کامل بود .طرح ایـن بـود کـه
ابتدا بایستي یکي از گردان ها به وسیله قایق وارد جزیره مجنون مـيشـد و دو پاسـگاه
نیروهاي عراقي را منهدم ميکرد .سپس گردان ما وارد عمل ميگردید و از جزیره عبور
ميکرد تا شهر القرنه عراق پیشروي و در آن محل پدافنـد مـيکـرد .در صـورت ابـالغ
دستور رودخانه دجله به پیشروي ادامه ميداد .گردان جلوتر از ما مأموریت خـود را بـه
نحو مطلوب انجام داده بود و گردان ما صبح روز  1اسفند ماه به صـورت هلـيبـرن بـه
منطقه نبرد اعزام گردید  1فروند بالگرد نیروبر و  2فروند بـالگرد کبـرا بـراي اسـکورت
آماده شده بود .در هنگام پرواز دو فروند هواپیماي دشمن در آسمان منطقـه بـود ولـي
متوجه بالگرد هاي ما نشد و ما در محلي به نام رته در جزیره مجنون پیاده شـدیم و در
کنار کانال آبي گودالهایي کندیم و استراحت کوتاهي نمودیم .دشمن محل فرود مـا را
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تشخیص داده بود و آتش توپخانه و بالگردهاي خود را به آن منطقه روانه کرده بـود تـا
اینکه یک فروند از بالگردهاي دشمن به وسیله آتش بالگرد ما منهدم گردید.
نظر به اینکه ارتـش عـراق احتمـال حملـه نیروهـاي ایـران را از داخـل منطقـه
هورالعظیم نداشت زمین هاي مسطح و قابل کشت داخل هور را براي کشـاورزي آمـاده
کرده بود .کانالهایي به عرض حدود  3متر در اطراف زمینهـاي زراعتـي ایجـاد نمـود.
بنابراین واحدهاي زرهي نمي توانستند در آن منطقـه وارد عمـل شـوند و آنهـا مجبـور
بودند از پشت کانالها به مناطق تصرفشده ما تیراندازي کنند.
برادر پاسدار داوود ایوب فرمانده گروهان در تیپ سیدالشهدا

من در گردان قائم تیپ سیدالشهدا انجام وظیفه ميکردم ،در عملیات خیبر قرار
بود در اولین روز عملیات جزیره مجنون به وسیله لشکر عاشورا تصرف شود .بعد مـا در
جزیره پیاده شویم و حوالي پل طالیه را تأمین نماییم .طبق طرح تیپ ما حرکـت کـرد
نزدیک جزیره مستقر شد شبي به صورت هليبرن به جزیره تغییر مکان کردیم البته به
دالیلي مأموریت واحد ما  4روز به تأخیر افتاد .ولي واحدهاي دیگر طبـق طـرح ،عمـل
کردند فقط قسمتي از عملیات در محور طالیه به تأخیر افتاد .تا اینکه پاتکهاي عـراق
شروع شد و تیپ ما براي دفع پاتک دشمن مأمور گردید .گـردان مـا در حـدود سـاعت
 01:00با دشمن درگیر شد که تا ساعت  16:00ادامه یافت .در پایان آن روز گردان مـا
براي تجدید سازمان به عقب برگردانده شد و گردانهاي قمر بني هاشم و علي اکبر بـه
جلو رفتند و نیروهاي دشمن را منهدم کردند .گردان ما از جزیره خـارج شـد و بعـد از
بازسازي دوباره به جزیره اعزام گردید .نیروهاي عراقي مزاحم نیروهاي ما بودند و بـراي
رفع آن مزاحمت طرح حمله جدیدي تهیـه شـد .در ایـن موقـع مـن مسـئول گـردان
شهادت بودم طرح گردان ما ایـن بـود کـه یـک گروهـان در پشـتیباني بمانـد و یـک
گروهان از طرف جاده به دشمن حمله کند .گروهان دیگر که من فرمانـدهي مسـتقیم
آنرا به عهده داشتم از باطالق هاي بیـرون برونـد و نیروهـاي دشـمن را منهـدم کننـد.
ساعت  23:00حرکت کردیم حدود یک ساعت در زمین صاف پیشروي نمودیم دشـمن
با گلوله روشن کننده منطقه را روشن ميکرد و ما مجبور ميشدیم درازکش کنیم و به
پیشروي ادامه دادیم .به نزدیکي مواضع دشمن رسیدیم و از حدود  100متري مواضـع
دشمن حمله را آغاز کردیم .نزدیک منطقه دهکدهاي بود از منطقـهاي عبـور کـردیم و
تعداد الشه تانک سوخته عراقي در آن بود ،با پیشروي ما عناصر لشکر عاشورا نیز حمله
کردند گروهان دیگر ما وارد دهکده شد ولي ما به علت آتش شدید دشـمن نتوانسـتیم
وارد آن بشویم .مجبور به عقبنشیني شدیم .زیرا آتش یگانهاي خودي ما نیز به طرف
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ما مي آمد در همان موقع من زخمي شدم و معاون من نیز در آنجـا نبـود در نتیجـه در
واحد من کمي درهم ریختگي ایجاد شد .دشمن به واحد مـا فشـار آورد در ایـن موقـع
شب شده بود و وحشت گم شدن در منطقه به وجود آمده بود ما به جایي رسیدیم کـه
از آن حرکت کرده بودیم.
ستوان یكم یعقوب سلیماني فرمانده گروهان در تیپ  6لشكر  12پیاده

من فرمانده گروهـان یـک گـردان  804تیـپ  3لشـکر  21پیـاده بـودم .کـه در
عملیات محدود  10اسفند ماه  1332در منطقه طالیه جدید شرکت کردم .قبل از آغاز
آن عملیات گردان ما در پاسگاه زید در مأموریت احتیـاط بـود و طبـق طـرح چنانچـه
یگاني که در پاسگاه زید وارد عمل ميشد موفق به وصول به کانال مقابـل کـه هـدفش
بود ميگردید ما به دنبال آن حرکت ميکـردیم .منطقـه را از وجـود نیروهـاي دشـمن
پاکسازي مينمودیم .اما آن قسمت از مأموریت با موفقیت انجام نشـد و بـه گـردان مـا
دستور داده شد به منطقه طالیه تغییر مکان دهیم .این تغییر مکان سـه روز بـه طـول
انجامید .فاصله زماني بین عملیات در پاسگاه زید تـا عملیـات در پاسـگاه طالیـه  3روز
بود 48 .ساعت قبل از عملیات به ما دستور داده شد منطقه طالیه را شناسـایي کنـیم.
در مراحل اولیه عملیات خیبر عناصر لشکر  92زرهي و یگانهاي سپاه پاسداران اجراي
مأموریت کرده بودند منطقه بسیار وسیع را تصرف نموده بودند .یک خاکریز به مـوازات
خط مقدم دفاعي دشمن وجود داشت که منطقه عمل ما بود و ما بایسـتي از آن عبـور
ميکردیم و به نیروهاي دشمن حمله مينمودیم .البته تـک اصـلي را در محـور طالیـه
قدیم ،واحد دیگري انجام ميداد .هدف اصلي در این عملیات تصرف پـلهـاي واقـع در
محور طالیه به جزایر مجنون بود .تا بدین وسـیله محـور زمینـي در کنتـرل نیروهـاي
خودي قرار گیرد و پشتیباني تدارکاتي از راه زمیني که تـا آن موقـع بـه وسـیله هـاور
کرافت و بالگرد انجام ميشد امکان پذیر گردد.
بعد از انجام مراحل آمـادگي در حـدود سـاعت  16:00روز  10اسـفند مـرا بـه
پاسگاه فرماندهي احضار کردند و به من مأموریت دادند به یگان تحت فرمانـدهي خـود
به عنوان یک واحد خط شکن وارد عمل شوم ضمناً دسته شناسایي گـردان را نیـز بـه
گروهان من مأمور کردند .من به همراه فرمانده گردان و سایر فرماندهان از منطقه نبرد
شناسایي کردیم فاصله ما تا دشمن حدود  3100متر بود.
طبق طرح قرار بود حدود ساعت  19واحد را گسترش دهـیم و عملیـات را آغـاز
کنیم اما به علت آتشباري شدید دشمن شروع عملیات تا ساعت  20:30به تأخیر افتـاد
باالخره حرکت آغاز شد عناصر مهندسي تیپ در جلو حرکت ميکردند تـا میـدانهـاي
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مین دشمن را کشف و حداقل دو معبر براي دو گروهان جلودار باز کنند .ما به دشـمن
نزدیک شدیم .براي این منظور از کانالي که در نبردهاي قبل تهیه شـده بـود اسـتفاده
کردیم عناصر مهندسي زرهي به علت اینکه در زیر آتش شـدید دشـمن قـرار گرفتنـد
نتوانستند به سرعت در میدان مین معبر باز کنند .ما براي پاك کـردن میـدان مـین از
خودروهاي زرهي مینروب استفاده کردیم ولي این عمل سبب کشف تک مـا گردیـد و
آتش دشمن شدیدتر شد .براي روشن کردن منطقه گلولههاي روشن کننده به کار برد.
ما در زیر آتش دشمن یک خاکریز تهیه کردیم تا از اثرات تیر مستقیم دشمن محفوظ
باشیم به واحد ما دستور داده شد خیز به خیز جلو برویم و خاکریز ایجاد کنیم در ایـن
مأموریت راننده ده دستگاه بولدوزر و لودر شجاعانه وظیفه خود را انجام مـيدادنـد .در
مسافت  200متري میدان مین دشمن یک خاکریز هاللي به طول تقریبي  1100متـر
تهیه کردند و گروهان ما در پشت آن موضع دفاعي گرفت .واحد ما تـا وصـول بـه ایـن
خاك ریز فقط یکنفر شهید داد که بر اثر تیر مستقیم دشمن بود .عملیاتي که گروهان
ما به صورت واحد جلودار تیپ انجام داد در حقیقـت یـک تـالش فرعـي بـراي ایجـاد
مقاومت نزدیک در مقابل دشمن بـود و خـاکریزي کـه ایجـاد شـد میـدان دیـد و تیـر
مستقیم دشمن را در آن دشت باز محدود کرد .اما به علت آتش شدید دشمن پیشروي
تا خط مقدم مواضع دشمن مقدور نشد و ادامه عملیات متوقف گردید.
سرباز وظیفه اکبر حسینپور جمعي گردان  401لشكر  12پیاده

من قبل از اینکه به خدمت سربازي مشغول شـوم در بسـیج خـدمت مـيکـردم
مدتي هم در گروه دکتـر چمـران همکـاري داشـتم و در چنـد عملیـات بـزرگ ماننـد
بیتالمقدس ،طریقالقدس ،فتحالمبین ،اهللاکبـر و محـرم شـرکت داشـتم .در عملیـات
خیبر نیز که در منطقه طالیه انجام شد در گردان  804پیـاده لشـکر  21پیـاده انجـام
وظیفه ميکردم در عملیات خیبر مأموریت گردان  804پیـاده آن بـود کـه بـه عنـوان
عنصر تأمیني جناح جنوبي عمل کند و پهلوي جنوبي واحدهاي تالش اصلي را تـأمین
نماید .در روز شروع عملیات ابتدا آرایش حرکت را ترتیـب دادنـد و بـه مـا گفتنـد کـه
بایستي جلوتر برویم و تأمین یک خـاکریز را کـه بـه وسـیله مهندسـي رزمـي احـداث
ميشود ،برقرار سازیم .بعد در پشت آن خاکریز مستقر شویم و دفـاع کنـیم .در مسـیر
حرکت ما یک کانال متروکه بود و ما با استفاده از آن بـه جلـو رفتـیم دشـمن متوجـه
حرکت ما شده بود بدین جهت آن منطقه را به زیر آتش گرفت ولـي دسـتور داده شـد
مأموریت باید اجرا شود براي این منظور خودروهاي مینروب در جلو حرکـت کردنـد و
بلدوزرها و لودرها پشت سر آن و ما نیز به حالت پیاده جلو رفتـیم سـرگرد کـاظمي در
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جلو واحد بود بقیه پشت سر او ميرفتند آتش تیر مستقیم دشمن بر روي ما روانه بـود
ولي تلفاتي به ما وارد نکرد .تا اینکه ما به محلي رسیدیم کـه بایسـتي خـاکریز احـداث
مي شد و در مقابل میدان مین دشمن بود بلدوزرها و لودرها سریعاً یک خـاکریز ایجـاد
کردند .واحد ما در پشت آن مستقر شد دستور داده شد جلوتر بـرویم و خـاکریز دیگـر
بزنیم .باز سرگرد کاظمي فرمانده گردان جلو افتاد و افـراد واحـد بـه دنبـال او حرکـت
کردند تا به محل جدید رسیدند .ماشین هاي مهندسي فعالیت خود را شـروع کردنـد و
خاکریز دوم تهیه شد و واحد ما در پشت آن موضع پدافندي گرفت در این فعالیت یک
دستگاه بلدوزر هدف موشک دشمن قرار گرفت ولي آسیب سختي به آن نرسـید فقـط
راننده را موج انفجار گرفت که او هم به حالت عادي برگشت .وقتي که نیروهاي عراقي
به وجود خاکریزها پي بردند ،آتش خود را شدیدتر کردند که بر اثر آن تعدادي از افـراد
واحد ما به شهادت رسیدند .از جمله آنها برادر علي عباس خوزني بـود و سـرباز شـجاع
خدمه تیربار و به محض اینکه خاکریز تهیه شد تیربارش را روي خاکریز مستقر کـرد و
شروع به تیراندازي نمود و در همان موقع یک تیر مستقیم به پیشانياش خـورد و بـه
شهادت رسید.
با آغاز روشنایي روز حجم آتش دشمن شدیدتر شـد و نفربرهـاي زرهـي مـا کـه
براي امور تدارکاتي رفت و آمد ميکردنـد در معـرض تهدیـد موشـکهـاي ضـد تانـک
دشمن قرار گرفتند .به دو دستگاه آسیب سختي رسید اما آن روز را در آن منطقه دفاع
کردیم و عصر آنروز با واحد دیگر تعویض شدیم.
سرهنگ محمد طبسي فرمانده تیپ  6لشكر  77پیاده

در عملیات خیبر ،تیپ  3لشکر  66مأموریـت داشـت از حـوالي پاسـگاه زیـد تـا
نزدیک معبر شهید گلکار با  3گردان ارتشي و  3گردان سپاهي پیشروي کند .مـا بایـد
دو معبر را باز مي کردیم و از مواضع و موانع دشمن ميگذشتیم و منطقهاي را در عمق
مواضع دشمن اشغال و امکان تحـرك دشـمن را در جـادههـا محـدود مـيسـاختیم و
نیروهاي دشمن را درگیر مي نمودیم .این مأموریت داراي مشکالت زیادي بود و ما فقط
با توکل بر خداوند آنرا اجرا ميکردیم .ميدانستیم که هر تالشي که در این جناح انجام
دهیم سبب تسهیل عملیات جناح شمالي خواهد شد.
گردانهاي ارتشي تیپ  3پیاده شامل گردان  148 ،134 ،110بود و گردانهـاي
سپاهي ادغامي گردان عمار ،بالل و ذوالفقار بودند .دو معبر مورد نظر بایستي به وسـیله
گردانهاي  110و  148ارتشي و گردانهاي بالل و عمار سپاهي باز مـيشـد .بنـابراین
یگانهاي ارتشي و سپاهي به صورت ادغامي همکاري ميکردنـد .منطقـه نبـرد از نظـر
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طبیعي منطقه هموار و بدون عارضه بود .ولي در مـدت زمـان جنـگ نیروهـاي هـر دو
طرف خاکریزهایي تهیه کرده بودند که شکل طبیعي منطقه را تغییر داده بود .به عالوه
کانالهاي آبگیر و یا مانع خندقي به وسیله ارتش عراق ایجاد شده بود که بزرگترین آن
به نام کانال پرورش ماهي بود .این کانال تحرك را در منطقه بسـیار محـدود مـيکـرد.
توضیح اینکه سـرکار سـرهنگ طبسـي ،ایـن عملیـات را بـه نـام والفجـر 3خوانـده در
صورتیکه در کلیه مدارك دیگر نام این عملیات خیبر ذکر شده است.
در ایــن عملیــات بــا وجــود موانــع بســیار اعــم از میــدان مــین ،خنــدق ،شــبکه
سیمخاردار که پیشروي را بسیار مشکل ميکرد ،ما موفـق شـدیم تـا اولـین خـط حـد
پیشروي تعیین شده براي مراحل اول عملیات خیبر پیشروي کنیم .این خط در امتداد
یک کانال بود اما ادامه عملیات با مسائلي مواجه گردید .درباره روش باز کردن معبـر از
موانع دشمن سرهنگ طبسي گفته اند ما تالش کردیم عملیـات ایجـاد معبـر مخفیانـه
انجام شود ولي بعد مجبور شدیم از پشتیباني آتش استفاده کنیم.

برادر جهادگر ابوالقاسم آراني جمعي گردان شهید عسگري لشكر امام حسین()
در عملیات خیبر یک روز قبل از عملیات ،من وارد منطقه شدم ،افراد تازه وارد را
بین گردان ها تقسیم کردند یک قبضه آرپيجي به من دادند و گفتنـد شـروع عملیـات
نزدیک است .ما را سوار خودرو کمپرسي کردند و بـه خـط دوم بردنـد و از آنجـا سـوار
خودروهاي تویوتا شدیم و به خط مقدم رفتیم .آنجـا شـام خـوردیم و نمـاز خوانـدیم و
خوابیدیم صبح فردا بلند شدم نماز خواندم بعد از اداي نمـاز خمپـارهاي در آن منطقـه
منفجر شد که  3نفر از افراد ما شهید و  2نفر مجروح شدند.
تا شب آنجا ماندیم ،با شروع شب گفتند عملیات شروع مي شود آماده براي جلـو
رفتن شدیم .ولي گفتند صبر کنید چون قرار است لشکر امیرالمومنین خط را بشـکنند
ما به جلو حرکت کردیم در پشت موضع دفاعي خوابیدیم ،آتش دشمن زیاد شد یکباره
گفتند گردان یا زهرا وارد کانال شود ،چون لشکر علـيابـن ابیطالـب خـط را شکسـته
است .در جلو ما یک تیربار دشمن مزاحم بود به من دستور دادند آنرا خـاموش کـنم،
من خواستم تیراندازي کنم ولي اسـلحه بـه ضـامن بـود در همـان لحظـه معلـوم شـد
واحدهاي خودي جلوتر از ما هستند و گفتند تیراندازي نکنم .در این هنگام یک گلولـه
دشمن در منطق ه ما منفجر شد و من را موج انفجار گرفت به ما دسـتور پیشـروي داده
شد و پیشروي را شروع کردیم .ولي آتش دشمن خیلي شـدید بـود دسـتور دادنـد بـه
عقب برگردیم .بعد از عقب آمدن متوجه شدیم واحد ما بیش از  90نفر نیست ،تجدیـد
سازمان کردند و گفتند ما را به جزیره ميبرند ما را سوار اتوبوس کردند که بـه جزیـره

 / 318نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

برویم .هواپیماهاي دشمن حملـه کردنـد از اتوبـوسهـا پیـاده شـدیم و بـه هواپیماهـا
تیراندازي کردیم .باالخره هواپیماها رفتند ،ما به نزدیک منطقـه آبگیـر رسـیدیم سـوار
قایق شدیم هر  8نفر سوار یک قایق شدند و به جزیره رفتیم  1روز در جزیـره مانـدیم.
گاهي اوقات هواپیماهاي دشمن به جزیره حمله ميکردند ما از فرماندهان سوال کردیم
چند روز اینجا خواهیم ماند .گفت  10یا  11روز ولي ما چند ماه در حالت پدافندي در
آنجا ماندیم .شب عید افراد مي خواستند خوشحال باشند در همان شب نیروهاي عراقي
پاتک کردند و لودرهاي عراقي مي خواستند جاده را قطع کنند .نبرد آغاز شد افـراد مـا
تالش کردند با ریختن آتش مانع عملیات نیروهاي عراق شوند پاتک عراق دفع شد امـا
ما متوجه شدیم موضع ما مناسب نیست ،بدین جهت مواضع مناسبتري تهیه شد.
برادر پاسدار وظیفه جواد شریف نیا جمعي گردان ابوذر لشكر محمد رسولاهلل(ص)

گردان هاي حبیب ،عمار ،مسـلم و میـثم نزدیـک گـردان ابـوذر بودنـد ،مـا در
منطقه اي نزدیک هورالهویزه مستقر بودیم از گروهان ما دو دسته در نزدیکـي کانـال
که حدود  200متر با موضع نیروهاي عراقي فاصله داشت مستقر شد .منظـور عمـل
فریب بود که نیروهاي عراقي تصور کنند ما از آن محل حمله خواهیم کرد .در حالي
که طرح این بود که گردان هاي مسلم و میثم و بقیه گروهان ما از محل دیگر حملـه
کنند .در این موقع واحدهاي دیگر جزایر مجنون را گرفته بودنـد و بـه جـاده بصـره
نزدیک شده بودند و مأموریت ما آن بود کـه جـاده تـدارکاتي نیروهـاي خـودي را از
عقب به طرف جزایر تأمین کنیم.
ما حدود ساعت  10حمله را شروع کردیم ،نبرد شروع شد .نیروهاي عراقـي نیـز
آتش سنگین بر روي ما گشودند .فاصله بین ما و عراقيها کـم بـود در نتیجـه توپخانـه
خودي براي ما هم خطر داشت با اعالم خبر خواستیم توپخانه خودي آتش را بلند کند.
مهمات ما در حال تمام شدن بود در همان موقع فرمانده ما شهید شد .وضع مـا کمـي
مختل گردید بعضي از افراد ميخواستند عقب نشیني کنند ولي عدهاي مخالفت کردند
تا اینکه گردان مسلم و میثم از عقب به نیروهاي عراقي حمله کردند و نیروهاي دشمن
را تار و مار نمودند.
برادر بسیجي حسین نظرزاده جمعي گردان ابوذر لشكر حضرت رسول(ص)

من در عملیات والفجر مقدماتي ،والفجر 1و 2و خیبر شرکت داشتم .در عملیـات
خیبر ابتدا حدود دو هفته در پادگان دوکوهه مستقر شدیم بعد به اهـواز تغییـر مکـان
کردیم .هنگامي که عملیات خیبر شروع شد مأموریت واحد ما آن بود که پل طالیه را
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تصرف کنیم براي این منظور ما را حرکت دادنـد ولـي در وسـط راه مـا را برگرداندنـد.
گفتند لشکر علي ابن ابیطالب از آن طرف حمله کرد و پل را گرفته است .لـذا مـا را بـه
عقب برگرداندند فردا شب دوباره به قصد تصرف خاکریزها حرکت کـردیم کـه متوجـه
شدیم گردان مسلم زودتر از ما به آنجا رفته است و گردان ما باز برگردانـده شـد .شـب
بعد باز افراد را به عقب برگرداندند .تا اینکه یک شب لشکر امام حسـین( )پیشـروي
کرد .نیروهاي عراقي مي خواستند با بلدوزر سیل بندها را خراب کنند ولي افـراد مـا بـه
آنها حمله کردند و بلدوزرها را از کار انداختند و قسـمتي از خـاکریز عراقـي را تصـرف
کردند .ولي بار دیگر گردان ما را براي بازسازي به عقب آوردنـد و بعـد از بازسـازي بـه
جزیره مجنون اعزام شدیم و در مواضع پدافندي مستقر گشتیم .نیروهاي عراقي پاتـک
کردند اما با عکس العمل نیروهاي ما مواجه شدند .و عقب نشیني کردند در همین موقع
من بر اثر ترکش گلولههاي دشمن مجروح شدم و به عقب تخلیه گردیدم.
برادر سپاهي غالمعباس صالحي جمعي لشكر عليابن ابیطالب

بعد از تصرف جزایر مجنون با مشکل تدارکات مواجه شـدیم .زیـرا راه تـدارکاتي
نداشتیم ،مدتي از وسایل تدارکاتي غنیمت گرفته از نیروهاي عراق استفاده کردیم کـه
آنها نیز تمام شدند .نرسیدن غذا و آب سبب ناراحتي افراد شده بود افـراد مـا مجبـور
شدند از آب باطالق که سالم نبود بیاشامند زیرا تشنگي طاقت فرسا بود .در دو سه روز
اول که جزیره را گرفتیم هواپیماهاي دشمن به شدت مواضع ما را بمبـاران مـيکردنـد
حتي به گروههاي چند نفري هم حمله ميکردنـد .ولـي بـا مقاومـت دلیرانـه افـراد مـا
وضعیت نیروهاي ما تثبیت شد و گـردان هـاي جـایگزیني بـه منطقـه آمدنـد و مـا را
تعویض کردند.
سرگرد ارضيفر جمعي رکن 1و 6لشكر 12

قبل از عملیات خیبر ،عملیات والفجر 1و  3و طریق اجرا شد که یکسري عملیات
فریبنده بود .منظور از آنها آن بود که نیروهاي عراقي به مناطق دیگـر کشـانده شـوند
اما چنین به نظر مي رسد که دشمن از طرح حملـه اصـلي آگـاه بـود .لـذا تغییـري در
گسترش نیروهاي خود در منطقه جنوب نداد .در عملیات خیبر هدف آن بود کـه یـک
نوع عملیات ابداعي و جدید اجرا شود و دشمن غافلگیر گردد براي این منظـور منطقـه
هورالهویزه انتخاب شد و احتماالً دشمن در آن منطقه غافلگیر شد .توام با طرح حملـه
از طرف هورالهویزه طرح یک حمله دیگر در منطقه جنوب حوالي پاسگاه زید به طـرف
بصره تهیه شد .هدف کلي عملیات آن بود که محور اصلي مواصالتي بصره عمـاره از دو
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منطقه مورد حمله واقع شود یکي از طریق هور و دیگري از طریـق خشـکي از حـوالي
پاسگاه زید.
نیروهایي که از طریق هور حمله ميکردند به وسیله قایق و بالگرد از موانـع آبـي
عبور ميکردند و وارد جزیره مجنون مي شدند بعـد دو پلـي کـه جزایـر را بـه خشـکي
متصل ميکردند تحت کنترل خود در مي آوردند و به طرف القرنه پیشروي مـيکردنـد
که در این نبرد تصرف القرنه مقدور نشد و حدود دو هزار نفر از افراد دشمن به اسـارت
نیروهاي ما درآمدند.
در شب عملیات نیروهاي سپاه و بسیج وارد جزیره مجنون شدند .محل مناسـبي
براي فرود بالگرد پیدا کردند کمي بعد نیروهاي دیگر با بالگرد در جزایـر پیـاده شـدند.
یگانهاي عمل کننده در این منطقه کالً از یگان هاي سـپاه و بسـیج بودنـد و از یگـان
ارتشي ،واحد هوانیروز آنها را ترابري و پشتیباني ميکـرد .نیروهائیکـه در مراحـل اول
پیــاده شــدند ،فقــط جنــگافــزار ســبک بــه همــراه داشــتند .بعــد از تصــرف جزایــر
جنگافزارهاي سنگین باقیمانده از دشمن را تصرف و از آنها استفاده کردند.
در همان هنگام که حمله از طرف هور شروع شد ،از طرف پاسگاه زید نیز حملـه
زمیني آغاز گردید که نیروهاي حملهور ارتشي و سپاهي بودند .فرمانـدهي عملیـات بـا
ارتش بود .یگان عملکننده ،لشکر  66پیاده ارتش و لشکرهاي  6و  14سپاه پاسـداران
بودند .این یگان ها در آغاز حمله خطوط اولیه دشمن را شکستند ولـي ادامـه پیشـروي
امکان پذیر نشد و به عقب برگشتند.
عدم موفقیت در این قسمت سبب شد که یک طرح دیگري از طریـق طالیـه در
جنوب هور به وسیله لشکر  21پیاده اجرا شـود .یگـانهـاي ارتـش از طالیـه قـدیم و
یگان هاي سپاه از طالیه جدید به طرف جنوب غربـي پیشـروي کردنـد و هـدف آنهـا
گرفتن جاده بصره بود .اما یگانهاي ارتشي فقط توانستند حدود  1000متـر پیشـروي
کنند و به علت برخورد به موانع و آتش شدید دشمن متوقف گردیدند .نیروهاي سپاه و
بسیج پیشروي بیشتري کردند ،اما دشـمن بمـب شـیمیایي در منطقـه بـه کـار بـرد و
نیروهاي حملهور مجبور به توقف گردیدند.
مواضع و موانع دشمن در مسیر پیشـروي یگـانهـا در طالیـه قـدیم و جدیـدي
عبارت بودند از پستهاي کمین مجهز به تیربار دو رشته سیمخاردار توام با تله روشـن
کننده بین آنها ،سري دوم پستهاي کمین که در هـر یـک از آنهـا حـدود  20نفـر
مستقر بود ،میدان مین به عرض حدود  200متر ،شبکه دوم سیمخاردار ،کانال خشک
به عمق  3متر و عرض  10متر ،کانـال آب بـه عـرض حـدود  110متـر پـر از آب کـه
نیروهاي عراقي با قایق در آن رفت و آمد ميکردند .بعد از کانال بزرگ دژي بـه عـرض
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 6متر و ارتفاع سه متر ساخته شده بود ،که سـنگرهاي بتنـي پـیش سـاخته نیروهـاي
عراقي در پشت آن احداث شده بود.گسترش نیروهاي عراق در مواضـع ،ماننـد منطقـه
عملیات نبرد رمضان بود و مواضـع سـه ضـلعي بودنـد نیروهـاي بسـیجي کـه در هـور
پیشروي کردند تا نزدیکي القرنه جلو رفتند .امـا بـه علـت مقاومـت دشـمن بـه عقـب
برگشتند و چند روستا را آزاد نمودند .احساس روستاییان عراقي نسـبت بـه ایـران نـه
موافق بود نه مخالف بعد از پیشروي اولیه نیروهاي ایران ،ارتش عراق بـا تعـداد زیـادي
بالگرد ،نیرو وارد منطقه کرد و نیروهاي ما را تا جزایر عقب راند.
در حمله از طریق پاسگاه زید فقـط گـردان  133لشـکر  66پیـاده تـا حـدودي
پیشروي کرد که آنهم مجبور به عقبنشیني به مواضع قبلي خود گردید .بلـمچـيهـا و
راهنمایان جزایر افراد بومي عراقي بودند که در حقیقت سودي از راهنمایي آنها حاصل
نشد .لشکر علي ابن ابیطالب مأمور پاکسازي جزایر شد .اما از میان نیزارها مـورد پاتـک
نیروهاي عراقي قرار گرفت .در این منطقه نبرد بیشتر مهمات مورد نیاز نیروهاي مـا بـا
به غنیمت گرفتن از نیروهاي عراقي تأمین شد .الزم به یادآوري است که اگـر مهمـات
فراهم نمي شد چندین هزار پرسنل ما در منطقه نبرد نابود ميشـدند .ولـي در مراحـل
بعدي ،تدارك مهمات با قایق انجام شـد .در عملیـات طالیـه لشـکر حضـرت رسـول و
نیروهاي دیگر سپاه از همه موانع عبور کردند حتـي بعضـي از یگـانهـا از کانـال 110
متري نیز گذشتند ،ولي استعمال بمب شیمیایي به وسیله عراق مـانع پیشـروي شـد و
آنها مجبور به عقبنشیني به پشت خاکریزها شدند.
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بخش ششم :نكاتي از بازتاب جهاني جنگ تحمیلي در سال 2631
نكاتي از بازتاب جهاني جنگ تحمیلي در سال 2631

توجه  :مطالب این بخش با استفاده از بررسي نشریه خبري خبرگزاري جمهوري اسالمي ایـران تهیـه
گردیده است.

جنگ تحمیلي عراق علیه ایران سال  1332را در حالي پشت سر گذاشـت کـه بعـد از
گذشت سه سال و نیم از مدت زمان این جنگ هیچگونه تحول سرنوشـتسـازي در جریـان
جنگ به وجود نیامده بود .حالت عمومي جنگ در حوالي خط مرز ایـران و عـراق همچنـان
ادامه داشت .مرحله دوم جنگ که بعد از عقب رانده شـدن نیروهـاي عـراق از قسـمتهـاي
عمده مناطق اشغالي ایران در اواخر سال دوم جنگ (خرداد  1331نبرد آزادسازي خرمشهر)
آغاز شده بود بدون ایجاد تغییرات مهم در خط مقدم جبهههاي نبرد تقریباً با همان شـرایط
نبردهاي مرزي جریان داشت .در طول مدت قریب دو سال بعد از نبرد آزادسـازي خرمشـهر
گرچه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران موفـق شـده بودنـد امکـان تهـاجمي ماشـین
جنگي عراق را در هم بشکنند ولي موفق نشده بودند قـدرت دفـاعي ارتـش عـراق را از کـار
بیندازند و ارتش عراق توانسته بود در مدت دو سال استحکامات پدافندي بسیار مسـتحکمي
در تمام طول بیش از یک هزار کیلومتري جبهه جنگ ایجاد کنـد .بـا کمـکهـاي نامحـدود
مالي و تسلیحاتي پشتیبآنان خود ،که شامل تمام کشـورهاي بـزرگ بلـوك شـرق و غـرب و
کشورهاي ثروتمند عرب بودند ارتش نیرومندتر و بزرگتري را تجهیز کند و آمادگي بیشتري
در مقابل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران پیدا نماید.
همانگونه که در بیان نبردهاي عمده سال  1332به نـام عملیـات زنجیـرهاي والفجـر
یادآور شدیم ،در جریان این نبردها موفقیتهاي موضعي نسبي ،نصیب نیروهاي ایـران شـد.
که شامل تصرف منطقه حاج عمران ،پیشرفتگي شـیلر آزادسـازي شـهر مهـران و ارتفاعـات
شمال غربي آن بود .این پیروزي ها در مقیاس جنگ بین دو کشور آنچنان وسیع نبودند کـه
بتوانند قدرت مقاومت رواني حکومت عراق را در هم بشکنند و اثرات سرنوشتسازي در کـل
جریان جنگ ایجاد نمایند .ضمن اینکه جهان استکباري کـه بـا تمـام وجـود خواهـان عـدم
موفقیت ایران در این جنگ بود .مدام به میزان پشتیباني خود از حکومت عراق مـيافـزود و
به اصطالح دیپلماسي بینالمللي تالش ميکرد آنقدر حکومت عـراق را تقویـت کنـد کـه تـا
موازنه قدرت را در جریان جنگ به نفع عراق حفظ نماید.
بر اساس این تدبیر کلي ،حفظ موازنه قدرت به نفع حکومـت عـراق ،امکانـات مـالي و
تسلیحاتي عراق تقویت مي گردیـد .و در محافـل سیاسـي بـینالمللـي نیـز رونـد حـوادث و
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مذاکرات و تصمیمگیري ها کالً به نفع حکومت عراق جریان پیـدا مـيکـرد .حکومـت ایـران
بیش از پیش به انزوا و جدا شدن از حمایت سازمانهاي بینالمللي کشـانده مـيشـد .بـراي
توجیه این بيعدالتي مسئله صلح طلبي حکومت عراق به عنوان کلید اصلي راهگشایي پایـان
جنگ اعالم ميگردید .در حالي که در پیشنهادات صلح هیچگونه امتیازي در احقـاق حقـوق
تضییع شده ملت ایران در نظر گرفته نميشد و براي متجاوز حتي حداقل مجازاتي مشـخص
یا پیشنهاد نميگردید .در حالیکه حکومت جمهوري اسالمي ایران نیز بـر اسـاس اعتقـادات
مکتبي خود بر این نکته اصرار ميورزید که کساني که عامل به وجود آمدن آتش این جنـگ
تحمیلي شدهاند باید مجازات شوند .که در ایـنصـورت حکومـت بعثـي عـراق و در رأس آن
صدام حسین بایستي به عنوان جنایتکار جنگي مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند .ولـي بـر
مبناي معیارهاي شناخته شده سیاسي بین المللي تا هنگامي که حکومتي بر سر کار باشـد و
فشارهاي سیاسي و اقتصادي یا نظامي داخلي یـا خـارجي نتوانـد آن حکومـت را سـرنگون
سازد اجراي آن مجازات براي عمّـال آن حکومـت امکـان پـذیر نمـيتوانـد باشـد ،بنـابراین
حکومت جمهوري اسالمي ایران براي نیل به خواسته و حق خود مجبور بود با اعمـال فشـار
مداوم نظامي و سیاسي که طبعاً فشار اقتصادي را نیز در بر داشت حکومت عراق را تا مرحله
سرنگوني تحت فشار قرار دهد .اما همانگونه که یادآور شدیم ،حکومت عراق با بهرهگیـري از
پشتیباني همه جانبه تقریباً تمام کشورهاي جهان و محافل بینالمللي اعم از شوراي امنیـت
سازمان ملل کنفرانس کشورهاي اسالمي و جنبش عدم تعهد موفق شده بود فشارهاي وارده
از طرف ایران را خنثي کند .تنها عاملي که در مقابل فشار نظامي ایران آسیب پذیر به نظـر
ميرسید عامل انساني ملت و ارتش عراق بود .چنین برآورد ميشـد کـه افـراد ارتـش عـراق
قدرت تحمل جنگ طوالني را نخواهند داشت و با توجه به برتري عددي جمعیـت ایـران بـه
عراق که حدود  3به  1بود ارتش عراق نخواهد توانست در مقابل کمبودها و فشارهاي روانـي
پرسنلي خودتاب مقاومت داشته باشد و بعد از مدتي مسائل پرسنلي سبب شکسـت نظـامي
ارتش عراق خواهد گردید .اما این عامل نیز عمالً بر خالف انتظار و برآورد حکومت جمهوري
اسالمي ایران تا زمان نگارش این مطالب که هفت سال و نیم از مدت زمان جنگ ميگذشت
به سود ایران تغییر حالت پیدا نکرده بود.
با توجه به مقدمهاي که درباره کلیات روند جنگ بیان گردیـد ،در جبهـههـاي نظـامي
جنگ با طوالني شدن مدت زمان آن نه تنها تغییرات سازندهاي ایجاد نميشد بلکـه روز بـه
روز بغرنجتر و غیر قابل حلتر ميگردید .چنانکه در نبردهـاي سـال  1332گرچـه نیروهـاي
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مسلح جمهوري اسالمي ایـران پیـروزي هـاي موضـعي نسـبي بـه دسـت آوردنـد ولـي ایـن
پیروزيهاي ایران سبب تحریک و تشویق و در عین حال اضطراب بیشـتر حامیـان حکومـت
عراق براي پشتیباني از آن حکومت گردید .پشـتیبآنان حکومـت عـراق ضـمن تقویـت بنیـه
اقتصادي و نظامي عراق در محافل و مجامع سیاسي نیز تالش کردند با اعمال فشار سیاسـي
بر حکومت ایران او را وادار به قبول مذاکرات صلح سازند .که ما شمهاي از ایـن تـالشهـاي
محافل بینالمللي و کشورهاي پشتیبان عراق را در سال  1332به اختصار بیان ميکنیم.
مسئله جنگ ایران و عراق در تقدم اول کشورهاي حوزه خلیج فـارس را نگـران کـرده
بود .لذا کشورهاي کویت و عربستان سعودي بیش از سایر کشـورها بـه خاتمـه ایـن جنـگ
عالقهمندي نشان ميدادند .به همین جهـت در اواخـر فـروردین مـاه سـال  1332حکومـت
کویت از یوري اندریوپف دبیر کل حزب کمونیست شوروي و رونالد ریگان رئـیس جمهـوري
امریکا و رهبران کشورهاي اروپایي و چین و ژاپن درخواست کرد براي خاتمه دادن به جنگ
ایران و عراق از هرگونه تالشي فروگذاري نکنند .حکومت الجزایر نیز نمایندهاي به عربسـتان
سعودي اعزام نمود که با مقامات آن کشور درباره امکان پایان دادن بـه جنـگ بـین ایـران و
عراق مذاکره کند .احمد سـکوتوره رئـیس جمهـور گینـه و رئـیس هیئـت سیاسـي  9نفـره
کنفرانس اسالمي که مأمور تالش براي پایان دادن به جنگ بود به تالش خود افزود .الزم به
یادآوري است که در جریان سال  1332ارتش عراق به حوزه نفتـي ایـران در شـمال خلـیج
فارس حمله هوایي کرده و سبب انهدام تأسیسات نفتي ایران و نشت نفت بـه آبهـاي خلـیج
فارس شد .این موضوع از جمله مسائل نگران کننده براي تمام کشورهایي شده بـود کـه بـه
نحوي از خلیج فارس استفاده ميکردند.
حسني مبارك رئیس جمهوري مصر نیز در پایان فروردین ماه  1332در هنگام دیـدار
از کشور سودان در یک مصاحبه مطبوعاتي در خـارطوم از کشـورهاي فروشـنده اسـلحه بـه
ایران و عراق خواست از این معامالت جلوگیري کنند .تا کمکي بـه خاتمـه دادن بـه جنـگ
باشد( توضیح اینکه مصـر یکـي از بزرگتـرین پشـتیبآنان عـراق در جنـگ و تـأمین کننـده
تسلیحات آن کشور بود).
در همین زمان وزراي اطالعـات کشـورهاي حـوزه جنـوب خلـیج فـارس ،کنفرانسـي
تشکیل دادند و در پایان آن از هیئتهاي میـانجیگري بـین المللـي خواسـتند ،بـراي پایـان
یافتن جنگ اقدامات جديتر به عمل آورند.
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در همان زمان اوالف پالمه که از طرف دبیر کل سازمان ملل به عنوان میـانجي بـین ایـران و
عراق در جنگ تحمیلي ،تعیین شده بود اظهار داشت جریان جنگ به حالتي نزدیک شده است کـه
در آن پایان یافتن جنگ ممکنالوقوع است .هر چند که ممکن است تا حصول کامل به ایـن مرحلـه
مدتي طول بکشد .او اضافه کرده بود که شرایط کلي خاور میانه مدام در حال تغییر است.
در اوایل اردیبهشت ماه  1332وزیر اطالعـات عـراق ضـمن اعـالم قبـول میـانجیگري
بینالمللي ،شرایط حکومت عراق را براي پایان دادن به جنگ چنین اعالم کرد:
 -1آتش بس فوري -2 .عقبنشیني نیروها تا پشت خط مرز بین دو کشـور  -3اسـتقرار
یک نیروي بینالمللي اسالمي در منطقه بین نیروهاي ایران و عراق  -4بررسي کلیه جنبههـاي
جنگ ،توسط یک کمیسیون ویژه متشکل از سازمان کنفرانس اسالمي ،نهضت غیر متعهـدها و
سازمان ملل.
در تالش مجامع بین المللي براي خاتمه دادن به جنگ تحمیلي سـازمان یونسـکو نیـز
وارد عمل شد و از ایران خواست به جنگ پایان دهد.
مسئله اي که در اوایل سال  1332به صورت انگیـزه اصـلي تـالشهـاي صـلح طلبانـه
درآمده بود ،بمباران چاه هاي نفتي ایران به وسیله عراق در خلیج فارس و نشست نفـت آنهـا
در آبهاي خلیج بود .کشورهاي جنوبي خلیج فارس که خواهان پایان هرچـه سـریعتر جنـگ
بودند موضع آلودگي محیط زیست خلیج فارس را عنواني براي مطرح کردن صـلح قـرار داده
بودند .تالش ميکردند بدان وسیله کنفرانسهایي تشکیل شود تـا شـاید ایـران را بـه قبـول
شرایط متارکه جنگ وادار سازند .حربه تبلیغاتي دیگري که حکومت عراق به آن متوسل شد
تشکیل کنفرانس به اصطالح اسالمي در بغداد بـه وسـیله روحـانیون مسـلمان چنـد کشـور
اسالمي بود .صدام حسین در یکي از جلسات این کنفرانس شرکت کرد و در آن اظهار نمـود
که تصمیمات این کنفرانس را براي پایـان دادن بـه جنـگ بـا ایـران خواهـد پـذیرفت .ایـن
کنفرانس که به وسیله حکومت عراق و به منظور تبلیغات دیني بـراي آن حکومـت تشـکیل
شده بود .در قطعنامه پایاني خود روش عراق را براي پایان دادن به جنگ مورد ستایش قـرار
داد و ضمن تقبیح ادامه جنگ به طور غیر مستقیم حکومت ایران را مسئول آن اعالم کـرد و
به طور ضمني چنین نظر داد ،که اگر هر یک از طرفین حاضـر بـه تـرك مخاصـمه و قبـول
صلح نشوند الزم است مسلمآنان دیگر کشورهاي جهان براي تحمیل صلح اقدام کنند.
همانگونه که مالحظه ميشود در اوایل سال  1332تمام سازمانها و محافل بینالملـل و
اغلب شخصیتهاي سیاسي جهان حداقل به ظاهر تالش مـيکردنـد دولـت ایـران را وادار بـه
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صلح تحمیلي نمایند .اما در هیچیک از این تالش هـا نـامي از حقـوق ایـران بـه میـان نیامـد و
پیشنهادي براي چگونگي برقراري صلح ارائه نميشد .تقریباً تمام نظرات عالقهمندان بـه ایجـاد
صلح فقط برآن بوده آتش بس برقرار شود و نیروهاي دو طرف به پشت خـط مـرز بـینالمللـي
عقبنشیني کنند و دیگر هیچ .بدین جهت تمام این تالشهاي چندین ساله ،بـي نتیجـه مانـد
حتي بعد از چند سال که از طول زمان جنگ ميگذشت شوراي امنیت سازمان ملـل قطعنامـه
 118را براي پایان دادن به جنگ صادر کرد که همان مفهوم پیشنهادات سالهـاي اول جنـگ
را داشت و حقي براي ایران مورد تجاوز قرار گرفته ،در نظر گرفته نشده بود.
این روش سازمانهاي بین المللي سبب آن گردید که حکومت جمهوري اسالمي ایران بر
این اعتقاد راسختر باشد که فقط با توسل بر قدرت نظامي ميتواند متجاوز را تنبیه کند .لذا بـه
تدریج بر فشارهاي نظامي ایران بر عـراق افـزایش یافـت و حمـالت متنـاوب نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران بر نیروهاي عراق ادامه پیدا کرد و حل مسئله جنگ بین ایران و عـراق
مشکلتر گردید .چنانکه روزنامه هندوستان تایمز در سـوم اردیبهشـتمـاه  1332در مقالـهاي
اظهار نظر کرد که با توجه به حمالت نیروهاي ایران به عراق اکنون دیگـر امکـان میـانجیگري
خانم ایندیرا گاندي رئیس جنبش عدم تعهدها براي خاتمه جنگ بعید به نظـر مـيرسـد و در
پایان مقاله خود نظر داد ،امکان پایان جنگ به این زوديها وجود نخواهد داشت.
با عدم امکان دسترسي به صلح بار دیگر مسائل نظامي جنگ مـورد بحـث داغ محافـل
خبري جهان قرار گرفت .هفته نامه اکسپرس پاریس تحلیل احتمالي روند جنـگ و انتقـاد از
آن اظهار نظر کرد که نیروي زمیني ارتش عراق قدرت دفاعي کافي دارد و نیروي هـوایي آن
نیز برتري کامل را در دست دارد اخیراً نیز مسکو کمکهاي خود را به عراق را از سر گرفتـه
است به عالوه تحویل موشک هاي اگزوست فرانسوي به عراق قـدرت موشـکي وي را تقویـت
کرد و به زودي با تحویل بالگردهاي سوپر فلون و توپهاي دوربرد و جتهاي جنگنده و میراژ
ارتش عراق را تقویت خواهد کرد .این هفته نامه نتیجهگیري کـرد ،کـه ایـن جنـگ مسـلماً
نتیجه نظامي سریع نخواهد داشت .محمد حسنین هیکل روزنامه نگار مشهور مصري نیـز در
مصاحبه اي با خبرگزاري کیود و ژاین در اوایل اردیبهشت مـاه  1332اظهـار نظـر کـرد کـه
جنگ ایران و عراق براي مدت طوالني دیگر ادامه خواهد داشت .اما بر خالف نظرات محافـل
خبري جهان صدام حسین معتقد بود که با توجه به نتایج منفي نبردهاي اخیر سـال 1331
و اول سال  1332براي ایران رهبران ایران حاضر خواهند شـد مسـئله جنـگ بـا عـراق را از
طریق سیاسي حل و فصل نمایند .صدام این نظرات خود را در مصاحبه با خبرنگـار روزنامـه
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کویتي االنباء در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه  1332ارائه کرد و چگونگي روند سیاسي جنـگ
را با مسئله گروگان هاي آمریکایي و راه حل نهایي آن مقایسه نمود و نتیجه گیري کـرد کـه
باالخره رهبران ایران به راه حل سیاسي رضایت خواهند داد.
گفتیم مسئله مهمي که در اوایل سـال  1332موضـوع مـورد بحـث در تمـام محافـل
سیاسي عالقه مند به سرنوشت جنگ تحمیلي عراق علیه ایران بود بمبـاران چـاههـاي نفـت
ایران در حوزه نفتي نوروز واقع در شمال غربي خلیج فارس بود .نظر به اینکه نشت نفت این
چاه ها سبب آلودگي آب خلیج فارس ميگردید ،محافل بینالمللي طرفدار عـراق کـه تـالش
مي کردند حکومت ایران را به نحوي وادار به قبول آتش بس نمایند ،مسئله نشت نفت را بـه
صورت یک واقعه فاجعهانگیز مطرح ميکردند .اما حکومت ایران همچنان خونسردي خـود را
حفظ کرده بود و تالش مي کرد مانع تأثیر کلـي ایـن مسـئله در حـل نهـایي جنـگ گـردد.
چنانکه آقاي شمس اردکاني سفیر جمهوري اسالمي ایـران در کویـت در کنفرانسـي کـه در
تاریخ هشتم خرداد ماه  1332در کویت براي بررسي مسئله نشت نفت چاههاي آسیب دیده
ایران تشکیل شد ،صریحاً اعالم نمود که ایران درباره حل این موضوع هیچگونه امتیـازي بـه
کسي نخواهد داد .الزم به یادآوري است که حکومتهاي جنوبي خلیج فارس با عنوان کردن
مهار فوران چاه هاي نفتي تالش مي کردند نوعي آتش بس را بـه ایـران بقبوالننـد .تـا شـاید
سرآغازي براي قبوالندن شرایط صلح به حکومت ایران به وجود آید .ولي حکومت ایـران کـه
این مسئله و مسائل مشابه آنرا توطئهاي به صورت جزء به جزء در داخـل مجموعـه توطئـه
تحمیل جنگ ميدانست اجاره نميداد این دامها سبب گرفتاريهاي بیش از پیش او گردند.
زیرا حکومت ایران معتقد بود که هدف اصلي تمام کساني که به نوعي ميخواهنـد صـلح را
بر ایران تحمیل نمایند آن است که حرکت اسالم انقالبي را در تقـدم اول در منطقـه خلـیج
فارس و بعد در تمام کشورهاي اسالمي متوقف سازند .بنابراین همانگونه که تحمیـل جنـگ
به منظور متوقف کردن حرکت اسالمي انقالبي بود ،قبوالندن صلح نیز همان هدف را دنبـال
ميکرد و این امر بر خالف اساس اعتقادات اسالمي انقالب ایران بود.
تحول دیگري که در اوایل سال  1332در روند جنگ ایجاد شد آغاز جنگ شـهرها بـه
وسیله ارتش عراق بود .گرچه ارتش متجاوز عراق از همان آغاز جنـگ و حتـي در اولـین روز
شروع جنگ  10شهر ایران از جمله تهران را بمباران کرد و شهرهاي واقع در صحنه عملیات
جنوب و غرب مانند خرمشهر و اهـواز و دزفـول و سوسـنگرد و ایـالم و اسـالمآبـاد غـرب و
باختران را مورد حمالت موشکي و آتش توپخانه خود قرار داد .من نگارنده که در آغاز جنگ
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در قرارگاه عملیاتي نیروي زمیني در جنوب انجام وظیفـه مـيکـردم بـه خـاطر دارم اولـین
موشک زمین به زمین عراق در  14مهر ماه  1319به قرارگاه عملیاتي که در نزدیکي دزفول
مستقر بود ،شلیک شد .اما بمباران شـهرهاي داخلـي ایـران در همـان آغـاز جنـگ متوقـف
گردید .بعد از آنکه ارتش عراق از بمبارانهاي چاههاي نفتي ایران در خلیج فـارس و مطـرح
ساختن نشت نفت در آبهاي آن براي تحمیل آتش بس به ایران نتیجهاي نگرفت ،در اواسـط
اردیبهشت ماه سال  1332طرح جدیدي را براي وادار کردن فشار به ایران مطرح کـرد و آن
بمبارانهاي هوایي شهرهاي داخلي ایران بود.
در  12اردیبهشت ماه  1332رژیم عراق با بهانه قراردادن گلوله باران شـهرهاي مـرزي
عراق به وسیله توپخانه ایران با صدور اعالمیه هاي به ایران هشدار تهدید آمیزي داد کـه در
صورت گلوله باران شهرهاي مرزي عراق ،ارتش مقابله بـه مثـل خواهـد کـرد .در حـالي کـه
مدت ها قبل از آن شهر هویزه به وسیله ارتش عراق با خاك یکسان شده و به شـهر مظلـوم
دزفول ده ها موشک و صدها گلوله توپ سنگین اصابت کرده بود .ده ها هزار گلولـه تـوپ بـر
شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز و سوسنگرد و قصر شیرین و غیره پرتاب شده بود .در آن
موقع هیچ نیروي بازدارندهاي وجود نداشت تا حکومـت عـراق را از ایـن گلولـه بـاران مـردم
بيدفاع شهرهاي ایران بازدارد .بعد از آنکه نیروهاي ایران موفق شدند نیروهـاي عـراق را بـه
حوالي خط مرز عقب برانند و چند شهر و شهرك مرزي عراق را در داخل میـدان نبـرد و در
تیررس توپخانـه هـاي ایـران قـرار گرفـت و چنـد گلولـه تـوپ بـه آنهـا اصـابت کـرد روح
انساندوستي حکام عراق از خواب غفلت بیدار شد .بـراي بـاز داشـتن ایـران از گلولـه بـاران
مناطق غیر نظامي عراق ،ایران را تهدید به عمل مقابله به مثل شدیدتر کردند .اما باید توجه
داشت که این موضوع یکي از توطئههاي جزء بود .زیرا حامیان عراقي به خـوبي آگـاه بودنـد
که نیروي هوایي عراق برتري مطلق هوایي را نسبت به ارتش ایران در دست دارد .بـه عـالوه
واگذاري هواپیماهاي نظامي فوق مدرن به وسیله شوروي و فرانسه به عـراق در حـال انجـام
بود و طبعاً این تقویت نیروي هوایي عراق جزء بر علیه ایران هـدف دیگـري در بـر نداشـت.
حامیان عراق تالش مي کردند که در هر مرحله از جنگ حکومت عـراق را در چنـان موضـع
قویتري قرار دهند که در صورت حاضر شدن حکومت ایران به قبول آتـش بـس و مـذاکرات
سیاسي براي حل مسئله جنگ عراق همیشه در موضع برتري قرار داشته باشد.
در همین هنگام ،اولین قدم براي یک اقدام نسبتاً صلحآمیز در جریان جنگ تحمیلي برداشته
شد و حکومت ایران  32نفر از اسراي معلول عراقي را آزاد کرد و آنان را تحویل صلیب سرخ
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جهاني داد که به عراق برگردانده شوند .حکومت عراق نیز متقابالً  32نفر از اسراي غیر نظامي
ایران را که عموماً سالمند بودند ،از طریق ترکیه به ایران برگردانده و این مبادله اسرا سبب ایجاد
خوشبیني براي حل مسئله جنگ در محافل سیاسي بینالمللي گردید.
به دنبال توطئه مطرح کردن بمباران شهرهاي مرزي عراق بـه وسـیله ایـران نماینـده
عراق در سازمان ملل در  11اردیبهشت ماه نامها ي به دبیر کل آن سازمان تسلیم کـرد کـه
در آن به گلولهباران شهرهاي خانقین مندلي زرباطیه و بصره به وسیله ارتش ایـران اعتـراض
نمود .اما متأسفانه هیچ مقام بینالمللي از این آقا سوال نکرد ،که آن موقع که نیروي هـوایي
عراق تا شهر تهران پیش رفت چرا چنین احساس بشر دوستانهاي وجود نداشت .در این باره
بهترین دلیل را شاعر شیرین سخن ایران سعدي بیان کرده است که مـيگویـد :ببـري مـال
مسلماني ،چو مالت ببرند بانگ و فریاد برآري که مسلماني نیست.
حکومت عراق بـراي نشـان دادن گلولـه بـاران توپخانـه ایـران بـه جهانیـان از خبرنگـاران
رسانههاي گروهي دعوت کرد از شهر مندلي عراق بازدید کنند .این بازدید در  18اردیبهشت مـاه
انجام گرفت و طبعاً اثرات گلوله توپ در آن شهر وجود داشت .اما باید توجه نمود که این شـهرك
ال در داخـل صـحنه نبـرد بـود
 1هزار نفري که در حدود  8کیلومتري خـط مـرز قـرار دارد کـام ً
چنانکه در عملیات مسلمابن عقیل نیروهاي ایران تا حاشیه آن شهر پیشروي کردند.
بنابراین قرارگرفتن آن در زیر آتش نیروهاي ایران از نظر نظامي یک امر کامالً عـادي بـود .در
حالي که شهر دزفول هنگامي که در زیر گلوله باران و موشکباران و بمباران عراق قرار داشت بـیش
از  21کیلومتر با جبهه نبرد فاصله داشت ،اما متأسفانه چنین به نظر مـيرسـد کـه دلیـل قـويتـر
همیشه بهتر است و این موارد در دنیاي پر از ظلم و ستم همیشه مصداق دارد.
از جمله مسائلي که در اردیبهشت ماه سال  1332مورد بحث محافل سیاسي و خبري
جهان قرار گرفت ،انتشار آمار و ارقام خسارات جنگ به ایران بود که  90میلیـارد دالر اعـالم
گردید و با توجه به اینکه یکي از شروط اصلي ایران براي خاتمـه دادن بـه جنـگ پرداخـت
غرامت به ایران بود ،چنین تفسیر شد که در صورت پرداخت این غرامت احتماالً ایران حاضر
به قبول آتش بس و مذاکرات صلح خواهد گردید .به ویـژه اینکـه دولـت ایـران قـبالً میـزان
خسارات را  110میلیارد دالر اعالم کرده بود و کاهش دادن آن بـه  90میلیـارد دالر سـبب
برداشت هاي مثبتي از تغییر روش ایران براي خاتمه جنگ شد .موضـوع دیگـري کـه سـبب
تقویت خوش بیني محافل خبري جهان بر خاتمه جنگ شد و آن درخواسـت ایـران از دبیـر
کل سازمان ملل براي اعزام هیئتي به ایران جهت بررسي جنایات جنگي عراق در ایران بـود.
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زیرا تا اواخر اردیبهشت ماه  1332حکومـت ایـران در مسـئله جنـگ تحمیلـي تـوجهي بـه
سازمانهاي بینالمللي از جمله سازمان ملل نکرده بود .با وجود اینکه از اوایـل جنـگ اوالف
پالمه نماینده دبیر کل در مسئله جنگ میانجیگري ميکرد ،ولي اقـدامات او چنـدان جـدي
تلقي نميگردید و به نتیجهاي هم نرسید .لذا از این که ایران به نوعي به داوري سازمان ملل
درباره قسمتي از مسائل جنگ اظهار عالقه کرده بود ،انعکـاس جهـاني وسـیعي پیـدا نمـود.
البته حکومت عراق نیز از چنین اقدام سازمان ملل استقبال نمود .لذا شاید بـراي اولـین بـار
در یک نکته مربوط به جنگ بین نظرات ایران و عراق همگامي مشاهده گردید.
همانگونه که از بهانهجویي حکومت عراق درباره گلولهباران شهرهاي مرزي عراق انتظار
ميرفت ،عراق حمالت خود به شهرهاي ایران را از اواخر اردیبهشت مـاه شـدت داد و در 23
اردیبهشت چند موشک زمین به زمین به شهرهاي دزفول و اندیمشک پرتـاب کـرد و دههـا
خانه را ویران نمود و تعداد زیادي از سکنه غیر نظامي را شهید و مجروح کرد .در حـاليکـه
در همان موقـع سـازمانهـاي بـینالمللـي از جملـه کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس بـراي
میانجیگري بین ایران و عراق و برقراري صلح فعالتر شده بودند .از این وضع چنین مـيتـوان
نتیجه گرفت ،که تدبیر حکومت عراق همیشه بر این مبنا بود که هرگاه بوي صلح بـه مشـام
برسد موضع خود را قویتر کند و خواسته هاي خود را بر ایران تحمیل نمایـد .در ایـن راسـتا
خطدهندگان به حکومت عراق که استکبار جهاني بودند ،نقش بسـیار حساسـي در پشـتیباني از او
داشتند چنانکه همان موقع وزیر خارجه عراق مشغول مذاکره با مقامات فرانسـوي در پـاریس بـود و
همانجا با وزیر خارجه آمریکا مشاوره ميکرد همزمان با موشکباران شـهرهاي دزفـول و اندیمشـک
حکومت عراق به حکومت ژاپن اخطار کرد .از بازسـازي تأسیسـات پتروشـیمي بنـدر امـام خمینـي
خودداري کند .زیرا در این صورت آن تأسیسات به وسیله ارتش عراق منهدم خواهد شد.
به دنبال موشکباران شهرهاي دزفول و اندیمشک مقامات ایران گفتند مقابله به مثـل
خواهند کرد .بدین ترتیب مرحله بعدي موسوم به جنگ شهرها آغاز گردیـد حکومـت عـراق
در عین حال که تالش مي کرد برتري کامل نظامي خود را به حکومت ایران بقبوالند ولـي از
احتمال ادامه جنگ بسـیار نگـران بـود .بـدین جهـت در تمـام محافـل سیاسـي و مـذهبي
بینالمللي تالش مي کرد موضوع خاتمه دادن به جنگ با ایران را مطرح سـازد و بـه وسـیله
فشارهاي همه جانبه حکومت ایران را وادار به قبول صلح تحمیلي نمایـد .چنانکـه در اواخـر
اردیبهشت ماه کنفرانس بین المجالس عرب در بغداد تشکیل شد و در آن نعیم حداد رئـیس
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مجلس عراق ،از نمایندگان کلیه کشورهاي عرب خواست براي وادار کـردن ایـران بـه قبـول
صلح ،پيگیري و فشارهاي خود را به ایران افزایش دهند.
و در پایان کنفرانس نتیجه مورد انتظار برآورده شـد و نماینـدگان شـرکت کننـده جانبـداري
خود را از حکومت عراق اعالم کردند و طبعاً روش ایران را محکوم نمودند .در همـان موقـع شـوراي
وزیران خارجه شش کشور جنوب خلـیج فـارس تشـکیل شـد و تـالش کـرد بـا بررسـي گـزارش
نمایندگان این شورا به تهران و بغداد راه حل عملي براي پیشنهاد صلح پیدا نماید.
و محمد بن الحمد عبدالغني نخست وزیر الجزایر از تهران دیدار کرد و در سایر محافل
سیاسي جهان نیز فعالیتهـایي انجـام گرفـت .امـا حکومـت عـراق طبـق تـدبیر زورگویانـه
همیشگي خود با وجود سردادن نداي صلح طلبي عالوه بر تشدید جنـگ شـهرها تهدیـدات
خود را در خلیج فارس افزایش داد و با صـدور اعالمیـهاي در  28اردیبهشـت مـاه بـه کلیـه
شرکت هاي کشتیراني در خلیج فارس اخطار کرد که در صـورت نزدیـک شـدن بـه سـواحل
ایران مورد حمله هواپیماهاي آن کشور قرار خواهند گرفت.
با توجه به تالشهایي که در مجامع بینالمللي جهت یافتن راه حل بـراي پایـان دادن
به جنگ تحمیلي عراق علیه ایران انجام ميگرفت ،در اوایل سال  1332روزنـههـاي امیـدي
ظاهر شد و مقامات جمهوري اسالمي ایران لحن مالیمتري نسبت به گذشته دربـاره شـرایط
اعالم شده خود به کار بردند .حجتاالسالم سید علي خامنـهاي رئـیس جمهـوري ایـران در
مصاحبه اي که در سوم خرداد ماه با خبرنگار خبرگزاري آلمان انجام داد ضمن تکرار شـرایط
مورد نظر اعالم شده ایران براي پایان دادن به جنگ گفت عراق باید از تمامي اراضي اشـغال
شده ایران خارج شود و خسارات وارده به ایران را بپردازد و تجاوزگر نیز باید تنبیه شود .امـا
اضافه کرد که نظر ایران یک نوع تنبیه خاص نیسـت و مـيتـوان دربـاره آن گفتگـو کـرد و
درباره مبلغ غرامت نیز اظهار نمود که مبلغ مشخصي مورد نظر نیست و ما بر آن نیستیم که
با قضاوت خودمان چنین رقمي را تعیین کنیم ولي برآوردي که به عمل آوردهایـم ایـن رقـم
حدود  110میلیارد دالر بوده است.
بر خالف تالشهایي که در محافل بینالمللي براي برقراري صلح انجام ميگرفت ،حکومـت
عراق به عناوین مختلف این تالشها را فعالتر ميکرد در میدانهاي جنگ وضعیت وخیمتـر بـود.
در حالیکه محافل بینالمللي به ویژه کشورهاي حوزه خلیج فارس تالش مـيکردنـد نشـت نفـت
چاههاي آسیب دیده نوروز را که به وسیله عراق بمباران شده بود مطـرح کننـد و از ایـن مسـئله
براي راهیابي به یک توافق صلح جویانه برسند .در چهارم خردادماه  1332هواپیماهاي عـراق یـک
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حوزه نفتي دیگر ایران را به نام ابوذر مورد حملـه قـرار دادنـد و صـدماتي بـه آن وارد کردنـد .در
همان روز وزیر خارجه عراق اعالم کرد که کشورش آماده براي امضاي موافقتنامه صـلح ویـژه بـا
ایران تحت نظارت سازمان ملل براي جلوگیري از حمله به شـهرها مـيباشـد و آن را یـک اقـدام
انسان دوستانه اعالم کرد .اما الزم به یادآوري است کـه تنهـا قـدرت برتـر ایـران در ایـن جنـگ
تحمیلي ،قدرت ایمان و عمل رزمندگان ایران اسالمي در میـدانهـاي نبـرد بـود و طبعـاً در هـر
نبردي هدف اصلي نیروي حملهور رسیدن بـه یـک منطقـه مسـکوني اسـتراتژیکي و تصـرف آن
ميباشد .چنانچه این هدف از عملیات آفنـدي حـذف شـود دیگـر عملیـات هیچگونـه خاصـیت
سیاسي و نظامي نخواهد داشت .بنابراین نظر دولت عراق از مطرح کـردن چنـین پیشـنهادي آن
بود که اصوالً مانع حمله نیروهاي ایران به نیروهاي عراق و کشاندن جنگ به داخـل خـاك عـراق
شود و این خواسته عراق با عدم حمله به مناطق مسکوني جامه عمل به خود مـيپوشـید و خـود
به خود خواسته عراق به ایران تحمیل ميگردید.
بنابراین چنانچه در این باره یک گام حقیقي بشر دوستانه برداشـته مـيشـد ،بایسـتي
محدوده میدانهاي نبرد مشخص ميگردید و به سـکنه غیـر نظـامي آن محـدودههـا اعـالم
مي شد که آن منطقه را ترك کننـد و هرگونـه اقـدامات نظـامي در خـارج از محـدودههـاي
میدانهاي نبرد ممنوع مي گردید .ولي در حالیکه ارتش سفاك عراق شهر دزفول را بـیش از
 80کیلومتر از خط مقدم جبهه نبرد دور بود ،در زیر گلولهبـاران و موشـکبـاران و بمبـاران
هوایي قرار داده بود ،انتظار داشت شهر مندلي عراق که در چند کیلومتري خط مقدم جبهـه
نبرد قرار داشت مورد گلولهباران توپخانـه هـاي ایـران قـرار نگیـرد .لـذا عـدم قبـول چنـین
پیشنهادي از طرف ایران یک امر طبیعي و موجه بود.زیرا اگر حکومت ایران به طـور قطعـي
پیشنهاد عدم بمباران مناطق مسکوني را ميپذیرفت ،به طور ضمني ملـزم بـه قبـول آتـش
بس عمومي در تمام مناطق نبرد ميگردید .ایـن همـان چیـزي بـود کـه حکومـت عـراق و
حامیان جهاني او ميخواستند بر ایران تحمیل کنند تـا مـانع پیشـروي نیروهـاي ایـران در
خاك عراق و به دست آوردن امتیازي مشخص براي ایران گردند .زیرا در اوایـل سـال 1332
با وجود اینکه نیروهاي ایران در قسمتهایي از جبهههاي نبرد وارد خاك عراق شـده بودنـد
ولي هنوز امتیازات ارضي در دست عراق بود.
قب الً یادآور شدیم که دبیر کل سازمان ملل دو نفر نماینده براي بررسـي ویرانـي هـاي
مناطق غیر نظامي به ایران اعزام نمود .این افراد در اوایل خـرداد مـاه از شـهرهاي دزفـول و
خرمشهر بازدید کردنـد و آنچنـان تحـت تالمـات روانـي قـرار گرفتنـد کـه در مصـاحبه بـا
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خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران گفتند شما حق دارید جنگ را ادامه دهید .زیرا آنـان بـه
چشم خود دیدند که چه ستمهایي بر مردم مظلوم و بي دفاع دزفول رفته اسـت کـه دنیـا از
آن کامالً بياطالع است .در حالي که شهر دزفول اصوالً در داخل منطقه نبـرد قـرار نداشـت.
این هیئت که از مناطق مسکوني بمباران شده مورد ادعاي عـراق نیـز بازدیـد کـرد در ایـن
بازدید شهرهاي مندلي و خانقین و زرباطیه که در داخل میدان جنگ قرار داشتند بـه آنـان
نشان دادند ولي طبق اخبـاري کـه منتشـر گردیـد ،حکومـت عـراق نتوانسـت دالیـل قـانع
کننده اي بر اعمال غیر منطقي ایران ارائه نمایـد .حتـي در تلویزیـون بغـداد نیـز بـه عنـوان
تبلیغات هم که باشد آثاري از خرابيهاي ایجاد شده در این شهر به نمایش گذاشته نشد.
نکته جالب توجهي که در اوایل خرداد ماه  1332پیش آمد بازدید خبرنگاران خـارجي
از اردوگاه اسراي ایراني در عراق بود .در این بازدید خبرنگاران خارجي با انسـانهـایي روبـرو
شدند که عاليترین نمونه اراده و ایمان بودند.
کانال  2تلویزیون فرانسه جریان این بازدیـد را بـه نمـایش گذاشـت ایـن اردوگـاه د ر
محلي به نام رامدي در  100کیلومتري بغداد قرار داشت و حدود  1300نفر اسیر ایرانـي در
آن نگهداري ميشد .که بعضي از آنان در اوایل جنگ به اسارت درآمده بودند و در بین آنان
افراد سالخورده بیش از  30ساله تا نوجوان  11ساله وجود داشت .طبق اعتراف خبرنگـاران و
حتي مسئولین عراقي اردوگاه ،همه اسرا از عالي ترین روحیه و شجاعت برخوردار بودند .و بنا
به اظهار نظر خبرنگار فرانسوي آنان مبارزین متعصبي بودند که بـا قـدرت عـالي بـراي فـدا
شدن در راه ایمان و امامشان به خط دشمن حمله کرده بودند .بعضي از آنان در لباس خـود
مدرکي نوشته بودند که چنین بود من از ا مـام اجـازه مخصـوص بـراي رفـتن بـه بهشـت را
دریافت کردم .توضیح اینکه جریان این بازدید و فیلم تلویزیوني فرانسـه در تلویزیـون ایـران
نیز به نمایش گذاشته شد و در آن مشخص گردید که جوآنان کم سن و سال و مومن ایـران
در برخورد با خانم نصیرا شـرما اهـل هنـد و اسـتاد دانشـگاه اسـالمي دهلـي نـو کـه جـزو
بازدیدکنندگان از اسراي ایراني بود چگونه برخوردي داشتند و چگونه این خـانم مسـلمان را
وادار کردند که حجاب اسالمي را رعایت کند و چگونه با شهامت غیر قابـل توصـیف عقایـد
شخص خودشان را حتي در چنگال دشمن خونخوار بیان کردند.
گفتیم که پيآمد جریان جنگ در اواخر سال  1332سبب تشدید عملیات در بمبـاران
شهرها و مناطق مسکوني و همچنین تشدید حمالت هوایي عراق به تأسیسـات نفتـي ایـران
در خلیج فارس گردید .بر اساس ایـن روش ارتـش عـراق ،نیـروي هـوایي آن کشـور در 10
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خرداد ماه شهرهاي کرمانشاه ،همـدان ،پـل دختـر را بمبـاران نمـود .در خلـیج فـارس نیـز
هواپیماهاي عراقي به یک کاروان کشتي تجارتي ایران در منطقه خورموسي حملـه کردنـد و
به چند کشتي آسیب سختي رساندند .طبق اخبار به دست آمده در همان روز صدام حسـین
جلسه ،مشورتي نظامي با فرماندهان نیـروي دریـایي و وزیـر دفـاع و رئـیس سـتاد ارتـش و
تعدادي دیگر از فرماندهان ارتش عراق تشکیل داد که در تلویزیون بغداد بدون ذکر مطالـب
مطرح شده در جلسه نشان داده شد و برآورد گردید که هدف از تشکیل این جلسـه بررسـي
تشدید عملیات رزمي در خلیج فارس بود .در  10خرداد ماه هیئت اعزامي سازمان ملـل کـه
به منظور ب ررسي چگونگي جنگ شهرها و مناطق مسکوني به منطقه آمده بـود از شـهرهاي
مرزي عراق شامل بصره ،فاو ،ابولخصیب بازدید کرد .یک مقام عراقي بـه ایـن هیئـت اظهـار
داشت که از آغاز جنگ تا آن موقع بیش از  330نفر غیر نظـامي در اسـتان بصـره کشـته و
 1332نفر مجروح شدهاند .در ایـن زمـان دوران جنـگ یکهـزارمین روز خـود را پشـت سـر
ميگذاشت به همین مناسبت روزنامه الجمهوریه عراق طبق تفسیري از رونـد جنـگ چنـین
نتیجه گیري کرد که حکومت ایـران کـه در طـول یـکهـزار روز نبـرد نتوانسـته اسـت بـه
خواستههاي خود دست یابد در روزهاي دیگر نیز چنین شانسي نخواهد داشت.
از جمله مسائلي که در منطقه خاور میانه بـه وجـود آمـد کـه مـيتوانسـت بـا جنـگ
تحمیلي عراق علیه ایران در ارتباط باشد ،حمله نیروهاي ترکیه در خـاك عـراق بـه منظـور
تعقیب کردهاي شورشي آن کشور بود  .با وجود اینکه این مسئله در محافل سیاسـي جهـان
بازتاب گستردهاي داشت ولي دولت عراق در مقابل تجاوز نیروهاي ترکیه به خاك آن کشـور
نه تنها هیچ گونه عکسالعملي نشان نداد بلکه به طور ضمني از آن اظهـار خشـنودي کـرد.
چنین به نظر رسید که این حرکت ارتش ترکیه در داخل خاك عراق با موافقت قبلي دولـت
عراق انجام گرفته است .چنانکه سفیر ترکیه در عراق این مطلب را در مصاحبه با خبرنگـاران
تأیید کرد .وایلر ترکمن وزیر خارجه ترکیه به طور ناگهاني به بغداد رفت بـدون آنکـه هـدف
آن سفر به طور رسمي اعالم شود.
درباره مسئله پیشروي یگانهاي ارتش ترکیه در خاك عراق رادیو بيبيسي در تفسـیري
ضمن بررسـي اجمـالي مسـئله طوایـف کـرد در ایـران و ترکیـه و عـراق و چگـونگي برخـورد
دولتهاي یادشده با این مسئله ،آنچنان که د ر رابطه با ایران ميشد اظهار نظر کرد که گرچـه
حکومت ایران نیز از قیام کردها دلخوشي ندارد ولي در شـرایط موجـود جنـگ مایـل نیسـت
فشار کردها از شانه دولت عراق برداشته شود .بنابراین نسـبت بـه عمـل دولـت ترکیـه دربـاره
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کردهاي عراق احساس مثبتي ندارد و دولت ترکیه ميخواهد به نحوي اقدام کند کـه ایـران را
متقاعد سازد درباره آنچه که در مرز ترکیه و عراق ميگذرد نگران نباشد .اما به هـر حـال ایـن
مسئله براي حکومت جمهوري اسالمي ایران جاي تفکر و تعمـق داشـت .چنانکـه خبرگـزاري
جمهوري اسالمي ایران در  11خرداد ماه طي تفسیري درباره این حادثه اظهـار نظـر کـرد کـه
بزرگترین گروه کرد مخالف حکومت عراق که بازرانيها هستند به ایران پناهنده شـدهانـد و در
منطقه زیوه اسکان یافتهاند .مسئله حمله ارتش ترکیه به گروههـاي عـراق در ایـن تفسـیر بـه
نوعي توجیه گردید ،که ممکن است در این مسئله توطئـهاي بـر علیـه حکومـت ایـران نهفتـه
باشد .که از جمله هدفهاي این توطئه که به وسیله ابرقدرتها طرحریزي شده است کمک بـه
حکومت صدام حسین در مناطق کرد نشین عراق و درگیـر کـردن ایـران بـا مسـائلي دیگـر از
جمله احتمال برخورد با ارتش ترکیه ميباشد .زیرا عشایر کرد بارزاني در منطقه مـرزي بـین 3
کشور ایران و ترکیه و عراق سکني دارند و بر علیه حکومت عراق فعالیت ميکنند.
باالخره در  12خرداد  1332وزارت خارجه ترکیه یک بیانیـه رسـمي دربـاره عملیـات
نیروهاي ترك در شمال عراق انتشار داد .که در آن صریحاَ اعالم شد این عملیـات بـا توافـق
قبلي با بغداد انجام گرفته است و نیروهاي ترکیه بعد از اجـراي مأموریـت بـه خـاك ترکیـه
بازگشتند .در پایان این بیانیه یـادآوري شـده بـود همکـاري بـین ترکیـه و عـراق بـر علیـه
شورشیان کرد در آینده نیز ادامه خواهد یافت .از نظر مقامات ایران آقاي هاشمي رفسنجاني
در  13خرداد در یک مصاحبه رادیویي عملیات نظامي ارتش ترکیه در داخل خـاك عـراق را
دلیل بر ضعف حکومت عراق تلقي کرد.
از جمله مسایلي که در طول جریان جنگ کراراً مورد بررسي محافل بـینالمللـي قـرار
ميگرفت ،وضعیت امکانات و محدودیت ها و مشکالت اقتصادي ایران و عـراق در ادامـه ایـن
جنگ بود .تقریباً در تمام این بررسيها چنین نتیجه گیري ميشد که بـاالخره کمـر هـر دو
کشور در زیر بار هزینه جنگ خم خواهد شد و این امر سـبب پایـان یـافتن جنـگ خواهـد
گردید .ولي عمالً مشاهده شد که حداقل تا زمان نگارش این مطلب که بیش از هفت سال و
نیم از مدت زمان جنگ ميگذشت این برآوردها مصـداق پیـدا نکـرد .از جملـه نمونـه ایـن
برآوردهاي اقتصادي برآوردي بود که نشریه بررسي فصلي مسائل اقتصادي عراق چاپ لنـدن
در خردادماه انجام داد .در این بررسي  10صفحهاي که با جمله جنگ عراق با ایران اثـر غـم
روز افزوني بر اقتصاد ملي عراق خواهد داشت شروع گردیده بود ،چنین نتیجـه گیـري شـده
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بود که اقتصاد عراق چنان فلج شده است کـه حکومـت عـراق بـه سـختي قـادر بـه تـأمین
هزینههاي ارزي یکماهه خود ميباشد.
گرچه داوري کردن درباره نظریات ذهني دیگران خیلي مشکل است ولي آنچـه کـه از
نظر مجموعه کلي جنگ تحمیلي حائز اهمیت اسـت ،ایـن اسـت کـه اینگونـه تحلیـلهـا و
نتیجهگیري هاي محافـل خبـري جهـان خـواه و نـاخواه در بـرآورد کلـي طـرف مقابـل اثـر
ميگذاشت .حتي غالباً مورد استفاده ویژه قرار ميگرفت و سبب برداشتهـایي بـراي طـرف
مقابل ميگردید .هر طرف چنین نتیجهگیري ميکرد که طرف مقابلش چند صـباحي بـیش
تاب مقاومت ندارد و به زودي از پاي در خواهد آمد .شاید یکي از علل طوالني شـدن جنـگ
تحمیلي و عدم وصول به یک صلح عادالنه و شرافتمندانه همینگونه اطالعات نادرسـت و یـا
برآوردهاي نادرست از طرف مقابل بود .البته وجود توطئههاي بینالمللـي بـراي طـوالنيتـر
کردن جنگ به وسیله انتشار اینگونه اطالعات و برآوردهاي نادرست را نیـز نمـيتـوان غیـر
محتمل دانست.
چنانکه در همان زمان انتشار مطالبي درباره وضعیت نابسامان اقتصاد ایـران در نشـریه
انگلیسي ،کلودشون وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه الـوطن اظهـار نظـر کـرد کـه
نبردهاي اخیر بین ایران و عراق نشان داد که ارتش عراق قادر به دفاع از آن کشور ميباشـد.
وي اظهار امیدواري کرد که حکومت ایران این موضوع را درك کند که نمـيتوانـد از لحـاظ
نظامي عراق را شکست بدهد .وي درباره وضع اقتصادي عراق نظر داد که قطـع صـدور نفـت
عراق از طریق لوله نفتي سوریه مشکالتي براي عراق ایجاد کرده است .ولي عراق ميتواند بر
این مشکالت فائق آید چون ميتواند به کمکهاي خارجي امید داشته باشـد .وزیـر خارجـه
فرانسه در مورد نقش ابرقدرت ها در جنگ تحمیلي گفت هر دو آنهـا در مـوقعیتي هسـتند
که ميتوان آن را دستپاچگي نامید و هیچیک از آنها نميخواهند روابط خـود را بـا ایـران
قطع کنند و تمام امکانات خود را در اختیار اعراب قرار دهند .کلـود شسـون همـان نظـرات
خود را درباره جنگ ایران و عراق در مصاحبه با روزنامه لوماتن چاپ پاریس نیز ابراز داشـت
و در این مصاحبه خواسته ابرقدرتها را براي طوالني شدن جنگ تأیید نکرد.
در دهه پایاني خرداد ماه  1332تالشهاي شخصیتها و سازمانهاي بینالمللي بـراي
پایان دادن به جنگ تحمیلي فعالتر شد .اما این تالش ها مانند قبل راه حلي را ارائه نمـيداد
بلکه فقط به صورت اندرزگونه از ایران و عراق ميخواسـتند بـه آن جنـگ پایـان دهنـد کـه
نمونهاي از آن را در نظرات گرومیکو یکي از رهبران شوروي مالحظه ميکنیم.
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آندره گرمیکو در  23خرداد ماه طي سخنراني در جلسه شوراي عـالي اتحـاد جمـاهیر
شوروي گفت ،تضاد بین ایران و عرا ق بي معنا است و هر کس با پایان این جنـگ مخالفـت
کند بي منطق است ،چرا که ادامه این درگیري تنها به نفع نیروهاي امپریالیستي است که از
تضعیف دو کشور سود ميبرند .وي در ادامه سخنانش گفت ما پیوندهاي دوستانهاي با عراق
داریم و خواستار روابط عادي دوستانه با ایران نیز ميباشیم.
در اواخر خرداد ماه سال  1332که جنگ به پایان سومین سال خود نزدیـک مـيشـد،
مجله آمریکایي تایم درباره آن چنین اظهار نظر کرد کـه دولـت آیـتاهلل خمینـي هنـوز بـه
سرنگوني رژیم صدام را که با تجاوز به ایران جنگ را آغاز نمود امیدوار است .ایـن نشـریه در
این مقاله اظ هار نظر کرد که از زماني که جنگ به داخل خاك عراق کشـیده شـد عمـالً بـه
حالت سکون درآمده است ولي از نظر اقتصادي دولت عـراق دچـار مشـکالت فراوانـي شـده
است که به خاطر هزینه سنگین جنگ و نه به علت فشار نیروهاي ایران ميباشـد .در پایـان
این مقاله نویسنده اظهار نظر کرد که اگر فشار اقتصادي همچنان رو به افزایش گذارد ممکن
است سران دیگر عراق از صدام حسین بخواهند استعفاء بدهـد .امـا تصـور سـرنگوني صـدام
براي دولت عربستان و سایر کشورهاي منطقه خلیج فارس آنقـدر نگـران کننـده اسـت کـه
پیشبیني ميشود آنها به تالش خود براي نجات صدام عمل نمایند.
دربــاره همکــاري پرســنلي کشــورهاي عــرب بــا عــراق طــه یاســین رمضــان فرمانــده
جیش الشعبي عراق در پایـان خـرداد مـاه اعـالم کـرد کـه حـدود  11هـزار نفـر از داوطلبـان
کشورهاي دیگر عرب در کنار نیروهاي عراقي علیه ایران ميجنگند .از جمله آنان افراد سوداني
بودند .در حالي که در تمـام طـ ول جنـگ بـه اسـتثناي معـدودي از افـراد لبنـاني و عراقـي از
کشورهاي اسالمي کسي با نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران همکاري قابل توجهي نکـرد.
اگر در سطح روابط دولتها ،دولتي با ایران ابراز همکاري ميکرد احتمـاالً از حـد حـرف و یـا
همکاري سیاسي فراتر نرفت .چنانکه سرهنگ قذافي که طرفدار ایران در جنگ با عراق بـود در
 12خرداد ماه  1332در یک کنفرانس مطبوعاتي که مفاد آن در  26شـعبان  1403در مجلـه
صوتالخلیج چاپ کویت منتشر شد ،در پاسخ سوال خبرنگار صوتالخلیج پیرامون جنگ عـراق
با ایران چنین اظهار نظر کرد که اگر در این جنگ حکومت عراق سـقوط کنـد در ایـنصـورت
ایران آن کساني را که به عراق کمک کرده اند مورد بازخواست قرار خواهد داد .چنانچـه عـراق
پیروز شود این بدان معني است که عراق برخي از کشورهاي خلیج فـارس را کـه آنطـور کـه
باید و شاید به این کشور کمک نکردهاند مورد بازخواست قرار خواهد داد.
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بنابر این در هر دو حالت پیروزي عراق یا ایران ،کشـورهاي خلـیج فـارس گرفتـار ایـن
جنگ خواهند بود و نظر شخصي من این است که کشـورهاي خلـیج فـارس در ایـن جنـگ
بيطرف باشند تا شعله آن فروزانتر نشود.
از جمله مسائلي که در اوایل سال  1332در داخـل کشـور عـراق در رابطـه بـا جنـگ
مطرح شد ،فشار حکومت بعثي عراق بر رهبران مذهبي شیعه بـود کـه در ایـن بـاره حـدود
 121نفر از افراد خاندان مرحوم آیتاهلل حکیم مرجع تقلید شیعیان که از موقعیـت مـذهبي
بسیار باالیي برخوردار بود بازداشت شدند .که در بین آنان جوآنان کم سن و سـال تـا افـراد
سالخورده وجود داشت .حکومت جبار عراق بعد از مدتي تعدادي از آنان را به شهادت رساند
و این امر سبب تشدید بیش از حد اختالفات مکتبي بین ایـران و عـراق گردیـد .تعـدادي از
روحانیون شیعه عراق که به ایران مهاجرت کرده بودند و از جمله آنـان تعـدادي از خـانواده
آیتاهلل حکیم بودند به فعالیت خود براي مبارزه با حکومت عـراق افزودنـد و بـراي متشـکل
کردن مبارزین عراقي علیه حکومت بعثي عراق تالش خود را افزایش دادند .همزمـان بـا آن
مخالفین حکومت ایران نیز که در کردستان و داخل خـاك عـراق مسـتقر شـده بودنـد ،بـه
فعالیت خود بر علیـه حکومـت جمهـوري اسـالمي ایـران افزودنـد و در کشـورهاي اروپـایي
تظاهراتي انجام دادند.
در بازي بین قدرت هاي خارجي ایجاد کننده ایـن جنـگ ،یـک ورق تـازهاي در اوایـل
تیرماه  1332رو شد و آن معامله تسلیحاتي آمریکا بـا ایـران بـر خـالف تحـریم تسـلیحاتي
آمریکا بر علیه ایران بود .در این باره هفته نامه فرانسوي مطلبي تحت عنوان قاچـاق اسـلحه
از آمریکا به ایران مطلبي را عنوان کرد و با آب و تاب زیاد آن را به دنیا اعالم نمود .که خالي
از هدفهاي ویژه سیاسي و اقتصادي نبود و نمایشي از بازيهاي پشـت پـرده را آشـکار مـي
ساخت .هم زمان با انتشار آن اطالعات به وسیله مجله فرانسوي نشریه المجله چاپ لندن نیز
خبر از فروش سالح فرانسوي به عراق داد و چنین اظهار نظر کرد که در دیدار طـارق عزیـز
وزیر خارجه عراق از پاریس بر خالف آنچه که بـه ظـاهر گفتـه شـد ،دربـاره ارسـال سـالح
فرانسوي به عراق توافقي بین طرفین حاصل شد .که از جمله این سالحها هواپیماهاي میـراژ
خواهند بود .در  2تیرماه نیز صدام حسین با خبرنگار مجله فرانسوي پاري مـاچ مصـاحبهاي
انجام داد و ضمن تحلیل اجمالي از جنگ با ایران اظهار نظر کرد که نتایج این جنگ هرچـه
باشد در خاور میانه و دریاي مدیترانه تأثیراتي خواهد داشت .بنابراین اروپاییـان بایـد بـه آن
توجه کنند و نتایج فاجعه آمیزي که بر اثر پیروزي احتمالي ایران بـه وجـود مـيآیـد مـورد

 / 380نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

توجه خاص قرار دهند .به هر حال از ایـن بـه بعـد ،روابـط بـین فرانسـه و عـراق گسـترش
فوقالعادهاي پیدا کرد و حکومت فرانسه از هیچگونه کمکي به حکومت عراق دریـغ ننمـود و
در همان زمان موافقت کرد  1فروند هواپیماي جت جنگنده سوپر اتاندارد مجهز بـه موشـک
اگزوست در اختیار عراق قرار دهد و ارتش عراق را در جنگ بر علیه نفتکـشهـا در خلـیج
فارس به صورت فوقالعاده تقویت نماید .توضیح اینکه این نوع موشک ها براي اولـین بـار در
جنگ انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر مالدیناس در فالکلند مورد استفاده قرار گرفتـه بـود و
نتایج بسیار خوبي بر علیه گشتي ها نشـان داده بود.جالـب توجـه آنکـه دولـت فرانسـه ایـن
هواپیماها را به صورت اجاره و نه فروش در اختیار عراق قرار ميداد و طبق قـرارداد منعقـده
بین دو کشور این هواپیماها قبل از سال  )1334( 1981بایسـتي بـه فرانسـه برگشـت داده
ميشدند .اجاره بهاي هر جت سوپراتاندارد که بایستي بـه دولـت فرانسـه پرداخـت مـيشـد
 18/3میلیون دالر بود .الزم به یادآوري است که شرکتهاي دولتي داوسو برگه فرانسـه ایـن
هواپیماها را از نیروي دریایي آن کشور تحویل ميگرفتند و در اجاره عـراق قـرار مـيدادنـد.
طبق گزارش روزنامه لوموند در صورتیکه تا زمان سر رسید اجاره آنها شـرکتهـا موفـق بـه
بازگرداندن هواپیماهاي مورد بحث به نیروي دریایي فرانسه نميشدند ،شرکتها ملزم بودنـد
جت هاي جدیدي به جاي آنها تحویل دهند .که قطعاً این قسمت قرارداد بـه علـت احتمـال
سقوط آن هواپیماها در قرارداد گنجانده شده بود.
در سال  1332ضمن اینکه دالالن جهاني اسلحه و ساز و برگ جنگي تالش ميکردنـد
تنور جنگ ایران و عراق را داغتر سازند ،حداقل به ظاهر سازمانهاي بینالمللـي و بعضـي از
شخصیت هاي سیاسي جهان همچنان براي فروکش کردن آتش جنگ تالش مـيکردنـد .در
این راستا بنا به درخواست ایران سازمان ملل متحد هیئتي به ایران و عراق اعـزام نمـود کـه
خرابي هاي ناشي از جنگ را در مناطق جنگي دو کشور مورد بررسي قرار دهد .اعضـاي ایـن
هیئت از شهرهاي آسیب دیده ایران و عراق بازدید کردند .موافقت ایران و عراق با اعزام ایـن
هیئت سازمان ملل در محافل بین المللي روزنه امیدي براي احتمال رسیدن بـه یـک توافـق
بین ایران و عراق جهت خاتمه دادن بـه جنـگ ایجـاد کـرد .امـا زمـان نشـان داد کـه ایـن
خوشبیني چندان پایه اساسي نداشت .زیرا حکومت ایران جهت خاتمـه دادن بـه جنـگ در
تقدم یک ،خواستار آن بود که عراق به عنوان متجاوز و آغاز گر جنگ معرفي شـود .سـازمان
ملل و سایر سازمانهاي بین المللي حاضر به قبول این درخواسـت ایـران نبودنـد و ایـن امـر
یکي از علل اساسي طوالني شدن جنگ گردید.
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هر قدر زمان جنگ طوالنيتر ميشد بر خالف انتظار حکومت جمهوري اسالمي ایـران
تعداد حامیان حکومت عراق افزایش ميیافت .به همان نسبت مخالفـت بـا انقـالب اسـالمي
زیادتر ميشد .چنانکه در سال  1332رابطه سیاسي حکومت امریکا که از زمان جنگ اعـراب
و اسرائیل در سال  1336با دولت عراق قطع شده بـود ،از سـر گرفتـه شـد .دولـت فرانسـه
پشتیباني تسلیحاتي و اقتصادي و سیاسي خود را با حکومت عراق علنيتـر کـرد و حکومـت
شوروي نیز برقرارداد  20ساله خـود بـا عـراق تأکیـد نمـود .در ایـن زمینـه اعضـاي حـزب
جمهوريخواه فرانسه به رهبري ژاك شیراك ،کاسه آش را چنان داغ کردند که در  3خـرداد
ماه تظاهراتي در پاریس به نفع حکومـت عـراق ترتیـب دادنـد و اعـالم کردنـد کـه نـابودي
حکومت عراق عواقب بسیار جدي براي تمامي منطقه در بر خواهد داشت .حـال زیـر کاسـه
چه نیمکاسه اي وجود داشت و هدف اصـلي از ایـن تظـاهرات تغییـر عـادي از لحـاظ عـرف
سیاسي بینالمللي چه بود ،مسئله این است که باید درباره آن بررسي هاي دیگري بـه عمـل
آید .در ادامه این پشتیباني بین المللي از عراق سیزدهمین دوره کمیسیون مشترك عـراق و
شوروي در  6تیر ماه  1332در مسکو شروع به کار کـرد کـه طبعـاً هـدف آن ضـمن انجـام
مذاکرات سیاسي و اقتصادي و نظامي اعالم مجدد حمایت شوروي از عراق بود .در همان روز
طه یاسین رمضان معاون اول نخست وزیر عراق با دکتر هورت مشاور اول صدراعظم اتـریش
مالقات کرد و پیامهاي دوستانهاي بین آنان مبادله شد .سنیتا و آبـه وزیـر خارجـه ژاپـن در
آستانه سفرش به ایران و عراق اظهار نظر کرد ،که به نظر او اکنون ایران در انزوا قرار گرفتـه
و واقعبینانه تر به مسائل جنگ نگاه ميکند.
در همان روز  6خرداد ماه  1332مقامات وزارت خارجه آمریکـا دربـاره اجـاره دادن 1
فروند هواپیماي سوپر اتاندارد فرانسوي به عراق اظهار نظر کردند و ابراز داشـتند کـه دولـت
امریکا عالقهمند به حفظ بيطرفي در جنگ ایران و عـراق مـيباشـد .امـا در همـان مطالـب
یادآوري شد که طارقعزیز وزیر خارجه عراق طي دیدارش از پـاریس بـا جـرج شـولتز وزیـر
خارجه امریکا مالقات کرده و درباره روابط بین دو کشور مذاکره نمـوده اسـت .بـا وجـود آن
همه پشتیباني همه جانبه که کشورهاي بزرگ از عـراق مـيکردنـد ،حکومـت عـراق بـه آن
راضي نبوده و چیزهایي بیشتري از آنان انتظار داشت که قطعـاً در رأس آن سـرنگون کـردن
رژیم ایران به وسیله فشار همه جانبه جهاني بود .بر همـین اسـاس در  9خـرداد مـاه دولـت
عراق از امریکا و شوروي گله کرد که توجه کافي براي پایان دادن به جنگ با ایران بـه عمـل
نميآورد .روزنامه الثوره عراق در تحلیلي به قلم محمد جمیـل ثالثـي اظهـار نظـر کـرد کـه
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تشنج به بوجود آمده در خلیج فارس و خاور میانه به علت سیاستهـاي ویـژه واشـنگتن و
مسکو بوده است .در پایان این تحلیل گفته شده است که اگر ابرقدرتها واقعاً خواستار حفـظ
منافع خود در منطقه و روابطشان با ملت عرب هستند بایـد روشـي جـدي در قبـال جنـگ
ایران و عراق اتخاذ کنند تا صلح در منطقه و تمامي دنیا حفظ شود.
ترفند اصلي سیاست اصلي عراق در ادامه جنگ سردادن فریاد صلح طلبـي بـود و ایـن
ترفند در محافل بینالمللي مؤثر افتاده بود .به نحوي که اکثریت قریب به اتفـاق دولـتهـا و
شخصیتهاي بین المللي ایران را مسئول ادامه جنگ ميدانستند .حکومت عراق در پیرو این
سیاست (تظاهر به صلحطلبي) قبل از آغاز ماه رمضان به ایران پیشنهاد کرد در ایـن مـاه بـه
مناسبت قداست آن براي مسلمآنان آتش بس در جبهههاي جنگ برقرار شـود .ولـي دولـت
ایران آنرا نپذیرفت .زیرا جنگ بدر در صدر اسالم که اولین جنگ بـین مسـلمآنان بـا کفـار
قریش بود در همین ماه انجام شد .اما دولتهاي اسالمي رد پیشنهاد آتـش بـس بـه وسـیله
ایران را حربه دیگر تبلیغاتي بر علیه حکومت جمهوري اسالمي ایران قرار دادند .که از جمله
رادیو قاهره در  9تیر ماه  32عمل ایران را مورد انتقـاد قـرار داد و بـا اسـتناد بـه آن اظهـار
داشت ،عراق بارها پیشنهاد پایان جنگ را داده ولي حکومت ایران آنرا قبول نکرده اسـت .در
این باره اضافه کرد که کشورهاي حوزه خلیج فـارس آمـادگي خـود را جهـت رفـع خسـارات
جنگ به ایران اعالم کردهاند و حکومت عراق از یک کمیته بازرسي بینالمللي دعـوت کـرده
است تا متجاوز و میزان خسـارات جنـگ را تعیـین نمایـد و عامـل شـروع کننـده جنـگ را
مجازات کند .ولي دولت ایران این پیشنهاد را رد کرده است .با توجه به حمـایتي کـه دولـت
مصر از عراق ميکرد ،دولت عراق درصدد برآمد روابط خود را بـا مصـر کـه بـه علـت امضـاء
قرارداد کمب دیوید با اسرائیل قطع شده بود تجدید کند .بـدین منظـور در اوایـل دهـه دوم
تیرماه وزیر خارجه عراق عازم قاهره گردید و یک حکومت دیگر به پشتیبآنان عـراق افـزوده
شد .که البته در اوایل جنگ به صورت غیر رسمي وجود داشت و با این اقدام جنبـه رسـمي
پیدا کرد .چنانکه در  10خرداد ماه  32پطرس غالي وزیر مشاور در امور خارجه مصر دربـاره
جنگ عراق بر علیه ایران رسماً از عراق جانبداري کرد و اظهـار داشـت مصـر نمـيتوانـد در
حمله به یک کشور عربي نقش تماشاگر داشته باشد.
در  10تیر ماه  32بار دیگر اتحادیه عرب و سازمان ملل طي بیانیه مشـترکي خواسـتار
پایان یافتن جنگ ایران و عراق بر اساس تضمین حقوق طرفین شدند .این موضوع به وسیله
آقاي عدنان عمران معاون دبیـر کـل اتحادیـه عـرب در تـونس اعـالم گردیـد .هماهنـگ بـا
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تالش هایي که از طریق اعمال فشارهاي سیاسي براي تحمیل صلح به ایران انجام ميگرفـت،
تالش هاي اقتصادي و نظامي نیز در پشتیباني عراق به عمل ميآمد ،تا تحمیل صلح به ایران
را تسریع کند .در این باره نظرات وزیر خارجه فرانسه نمونه بسیار خـوبي اسـت .بـه نوشـته
روزنامه گلف نیوز در  12تیرماه ایشان در یک مصاحبه رادیویي ضمن اعتراف به واگـذاري 1
فروند هواپیماي سوپراتاندارد به عراق گفت ،باید عراق تسلیحاتي دریافـت کنـد بـراي اینکـه
این جنگ بدون هیچگونه دلیلي از هنگامي که عراق به مرزهـاي شـناختهشـده بـینالمللـي
عقب نشیني نمود و الزم بود مشکالت از طریق مذاکره حل و فصل شود ادامـه یافتـه اسـت.
روزنامه گلف نیوز در تحلیلي که از جنگ ایران و عراق کرد اظهار نظر نمـود کـه بـه عقیـده
تحلیلگران غربي سالح هاي فرانسوي و برزیلـي و یوگوسـالوي بـه عـراق کمـک کردنـد تـا
حمالت چند ماهه ایران را دفع نماید.
در تیرماه  1332در حالیکه در اغلب محافل بینالمللي در رابطه با جنـگ عـراق علیـه
ایران صحبت از تالش هاي دیپلماتیک بـراي برقـراري صـلح بـود ،در جبهـه نظـامي جنـگ
صحبت از آماده شدن نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي اجراي یک حملـه وسـیع
دیگري بود .تحلیلگران نظامي برآورد مي کردند در آتیه نزدیک نیروهاي ایران اقدام به یک
حمله وسیع خواهند کرد .در اینباره هفته نامه ساندي تایمز چاپ لندن اظهار نظر کـرد کـه
 400هزار سرباز ایراني در بخش هاي مرکزي و جنوبي جبهه جنـگ بـراي حملـه بـه عـراق
آماده شدهاند و احتماالً بعد از ماه رمضان این حمله اجرا خواهد شد .در ایـن هفتـه نامـه در
رابطه با عراق اظهار نظر شد که حکومت عراق به علت عقـد پیمـانهـاي تـازه بـا بعضـي از
کشورها و وعده دریافت  1فروند هواپیماي سوپراتاندارد از فرانسه اعتمـاد بـه نفـس تـازهاي
یافته است .زیرا این هواپیماها قادر خواهند بود هدفهاي حیاتي از جملـه جزیـره خـارك را
که  %90صادرات نفت خام ایران ار آنجا ميگذرد .همچنین پاالیشگاههـاي تبریـز و شـیراز و
ري را مورد حمله قـرار دهنـد .احتمـال حملـه قریـبالوقـوع نیروهـاي ایـران بـه عـراق در
کشورهاي عربي نیز قویتر شد .در محافل آن کشورها این موضع با حساسـیت فـراوان مـورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به طور کلي در اغلب تحلیلهاي رسانه هاي خارجي تالش بر آن
بود که ایران را از حمله جدید باز دارند .در این تـالش واگـذاري هواپیماهـاي سـوپراتاندارد
فرانسوي به عراق و احتمال وارد شدن ضربات سنگین به تأسیسـات نفتـي ایـران در خلـیج
فارس و در داخل کشور به صورت یکي از مسائل تهدید کننده ایران مطرح ميشد.
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موضوع حمله جدید ایران در محافل نظامي ارتش عراق به طور جـدي مـورد بررسـي
قرار گرفت .در  22تیر ماه فرمانده سپاه سوم ارتش عراق با یک بیانیه در روزنامه الفبا چـاپ
بغداد گفت تهاجم جدید نیروهاي ایران چه در شرق بصره یا در هر نقطه دیگر جبهه جنـگ،
به طور قطع با شکست مواجه خواهد شد .روزنامه الجمهوریه عراق نیز بیانیه ارتـش عـراق را
با همان متن چاپ و منتشر کرد.
در  24تیرماه  1332براي اولین بار وجود مین در آبهاي خلیج فـارس مـورد توجـه قـرار
گرفت و به شرکتهاي کشتیراني و نفتکشها هشدار داده شد اقدامات احتیـاطي را بـه عمـل
آورند .چند روز قبل از انتشار این خبر نیروي هوایي عراق یک حوزه نفتي دیگر ایران در خلـیج
فارس را مورد حمله قرار داد و آن را به آتش کشید .به طوري که یک روزنامه سوئدي خبر داد
جمعاً  3چاه نفت ایران تا آن موقع آسیب دیده و در حال نشت نفت در خلیج فارس بود.
در شرایطي که اکثریت قریب به اتفاق دولتهاي جهان از عراق پشـتیباني مـيکردنـد
فقط تعداد بسیار معدودي مانند قذافي رهبر لیبي تا حدودي از ایران طرفداري مينمود .این
رهبر نیز در شرایط حساس جنگ ایران و عراق در  21تیرماه به مناسبت فرا رسیدن سالروز
انقالب بعثي  1938در عراق پیام تبریک بسیار صمیمانهاي براي صدام حسـین فرسـتاد کـه
ميتوانست سبب تقویت روحیه حکام بغداد شود .زیرا در همان روز ،روزنامـه گـاردین چـاپ
لندن درباره جنگ ایران و عراق اظهار نظر کرد که تا چند روز دیگر حمالت جدید نیروهـاي
ایران از منطقه شمالي تا منطقه میاني آغاز خواهد شد .توضیح اینکه در اوایـل مـرداد مـاه و
کمتر از  1روز بعد از انتشار این خبر حمله نیروهاي ایران در منطقه شمالي و در پیرانشهر و
در چند روز بعد در منطقه میاني و در مهران اجرا شد .بنـابراین اطالعـات روزنامـه یادشـده
بسیار دقیق و صحیح بود .این موضوع ميتواند نمونه اي از همکاري اطالعاتي جهان با عـراق
باشد .بر اساس اطالعاتي که از طریق منابع مختلف در اختیار عراق قرار مـيگرفـت و حملـه
قریب الوقوع ایران قطعي به نظر ميرسید ،روزنامه الجمهوریه عراق در  21تیرماه درباره ایـن
حمله به ایران هشدار داد که از اجراي آن خودداري کند .صـدام حسـین نیـز روز بعـد طـي
نطقي خطاب به مردم عراق ،ایران را از ادامه جنگ بـر حـذر داشـت و کشـورهاي منطقـه و
ابرقدرتها و سازمان ملل و شوراي امنیت را مسئول عدم توانایي به پایـان دادن جنـگ اعـالم
نمود .با وجود اینکه صدام تالش کرد پیروزيهاي ارتش عراق را ارائه کنـد ،ولـي سـخنان او
حاکي از اضطراب و نگراني وي از جنگي بود که خود به وجود آورده بـود بـه ویـژه از حملـه
قریبالوقوع ایران.
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در  23تیرماه طه یاسین رمضان در مصاحبه بـا روزنامـه بغـداد امـروز ،صـریحاً اظهـار
داشت عراق منتظر یک تهاجم تازه نیروهاي ایران است و در قسمتي از مصاحبه خود گفـت،
موفقیت هاي هیئت هاي میانجیگري براي پایان دادن بـه ایـن جنـگ بسـیار ضـعیف اسـت.
رمضان ،که فرمانده ارتش خلقي عراق نیز بود ،اظهار داشت که در حـال حاضـر ایـن ارتـش
 1000نفر عضو دارد که ذخیرهاي براي نیروهاي مسلح عراق به شمار ميرود.
در  26تیر ماه فرمانده سپاه سوم عراق اظهار داشـت نیروهـاي عراقـي در حـال آمـاده
باش کامل به سر ميبرند .باالخره حمله اي که دنیا و ارتـش عـراق انتظـار آن را داشـتند در
شبانگاه  28تیر ماه به نام عملیات والفجر 2در منطقه پیرانشهر ایـران و حـاج عمـران عـراق
آغاز گردید و تالشهاي همه جانبه اي کـه حکومـت عـراق و پشـتیبآنان او بـراي بازداشـتن
حکومت ایران از اجراي آن عملیات به عمل آوردند به نتیجهاي نرسید .رزمندگان جمهـوري
اسالمي ایران در یکي از سختترین مناطق جبهه جنگ در خـاك عـراق پیشـروي کردنـد و
حدود  11کیلومتر در محور پیرانشهر حاج عمران رواندوز را تحت کنترل خود درآوردند کـه
جریان این نبرد را در بخش دوم همین جلد از تاریخ جنگ بیان کردیم.
حمله نیروهاي ایران در منطقه پیرانشهر حاج عمران بار دیگر محافل خبـري جهـان را
درباره جنگ ایران و عراق فعال کرد و تعبیر و تفسیرها و اظهـار نظرهـاي مقامـات سیاسـي
جهان رونق بیشتري پیدا نمود و عکسالعمل دولتهاي عالقهمند بـه سرنوشـت ایـن جنـگ
نمایانتر گردید .بـه نوشـته روزنامـه البیـان چـاپ امـارات در اوایـل مـرداد  1332مقامـات
امریکایي گفتند ،که به زودي هواپیماهاي سوپراتاندارد فرانسوي با تخریب تأسیسـات نفتـي
ایران وضعیت جنگ را دگرگون خواهند کرد و ایران را وادار به قبول مـذاکره خواهنـد نمـود
در همان روز وزیر امور خارجه هند که بعد از  4روز بازدید از ایـران عـازم کشـورش بـود در
دوبي اظهار داشت هیچ گونه تغییري در موضع ایران نسبت به جنگ ایجاد نشده است.
جالب توجه آنکه محافل خبري جهان ،ابتدا تـالش کردنـد حملـه نیروهـاي ایـران بـه
داخل خاك عراق را نوعي عملیات پاکسازي براي از بین بردن ضد انقالبیـون داخلـي ایـران
قلمداد کنند .تا بدینوسیله از اهمیت این نبرد بکاهند و در ایـن بـاره روزنامـه لومـاتن چـاپ
فرانسه در مقاله نسبتاً مفصلي عملیات والفجر 2را عملیات پاکسازي ضـد انقالبیـون دانسـت.
با شکست ارتش عراق در جبهه نبرد حاج عمران تهدیدات جدي بر علیه منابع نفتـي ایـران
در خلیج فارس مطرح گردید .براي مقابله با این تهدید وزیر خارجه ایران هشدار داد هرگونه
اخالل گري در جریان صدور نفت ایران که عراق عامل اجراي آن باشد منجر به عکسالعمـل
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فوري ایران و جلوگیري از صدور نفت کشورهاي منطقه خلیج فارس ميگردد .بدین ترتیـب
مسئله تهدید صدور نفت منطقه خلیج فارس حالت جديتر به خود گرفت.
باالخره با انتشار اطالعیه نظامي شماره  1132ارتـش عـراق در  2مـرداد مـاه موضـوع
پیشروي ایران در داخل خاك عراق براي محافل خبري جهان روشن گردید.
بعد از تشدید مجدد جنگ که با شروع عملیات نیروهاي ایران در منطقه حـاج عمـران
عراق آغاز شد ،بار دیگر محافل سیاسي و خبري جهان درباره مسـئله جنـگ ایـران و عـراق
حساستر شدند و تعبیر و تفسیرها درباره نتایج جنگ دوباره آغاز شد .در ایـن بـاره روزنامـه
الوحده ،چاپ ابوظبي در مقالهاي تحت عنوان ادامه جنگ به سود کیست ،اظهار نظر کرد که
این جنگ به سود هیچ یـک از طـرفهـاي ذینفـع در جنـگ نیسـت .بلکـه فقـط بـه سـود
کشورهاي فروشنده اسلحه و تجهیزات است .نویسنده مقاله نظر داد کـه بـا توجـه بـه رونـد
گذشته جنگ هیچ یک از طرفین قادر به کسب پیروزي قطعي نخواهند بود و فقـط ملتهـاي
خود و منطقه را اسیر این جنگ خواهند ساخت و در خاتمه از کلیه رهبران کشورهاي عربي
و اسالمي خواسته بود براي پایان دادن به این جنگ تالش کنند.
روزنامههاي البیان چاپ دوبي و جمهوریت چاپ ترکیه نیز مقالـهاي بـا همـان مفهـوم بـاال
منتشر کردند .روزنامههاي دیلي تلگراف و هرالد تریبون نیز همان نظرات را دادند و ضـمن قبـول
پیشروي ایران در خاك عـراق آن را در حـد سرنوشـتسـاز در جنـگ ندانسـتند .همزمـان بـا
عملیات والفجر 2در نبردهاي زمیني امکان تشدید مخاصـمات در آبهـاي خلـیج فـارس نیـز بـاال
گرفت .زیرا با توجه به احتمال واگذاري هواپیماهاي سـوپراتاندارد فرانسـوي بـه عـراق و حمـالت
مکرر هواپیماهاي عراقي به گشتيها و تأسیسات نفتي ایران در خلیج فارس دولـت ایـران اعـالم
کرد ،عمل متقابل خواهد کرد و گشتيها و تأسیسات نفتي کشورهاي دیگـر را نیـز مـورد هـدف
قرار خواهند داد .و در صورت لزوم تنگه هرمز را بر روي همه جهانیان خواهد بسـت .ایـن تهدیـد
ایران براي کشورهایي که از منطقه خلیج فارس سود سرشاري ميبردند خیلي جدي تلقـي شـد.
اولین صداي اعتراض از گلوي دولتمردان امریکا بلند گردید جان هیوز سـخنگوي وزارت خارجـه
امریکا در  4مرداد  1332ضمن هشدار به ایران گفت امریکا نسبت به آزادي کشـتیراني در خلـیج
فارس متعهد است و آماده است هشدار خود را با عمل تضمین کند.
در پي اظهارات سخنگوي وزارت خارجه امریکا ،خبرگزاري فرانسـه از واشـنگتن خبـر
داد که دولت امریکا موضوع مسدود شدن تنگه هرمز به وسیله ایران را خیلـي جـدي تلقـي
ميکند و آماده ميشود طرح هایي را که در زمان کارتر رئـیس جمهـور سـابق امریکـا بـراي
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حفظ آزادي گشتي راني در خلیج فارس تهیه شده در صورت لزوم بـه مرحلـه اجـرا بگـذارد.
بدین منظور اولین مانور تمریني دریایي به نام باد شرقي با شرکت نیروي دریایي سومالي در
ماه اوت اجرا خواهد شد.
الزم به یادآوري است که هیجان و اضطراب محافل سیاسي جهان درباره خلیج فـارس
بدان جهت ناشي شد که دکتر والیتي وزیر خارجه ایران اظهار داشت در صورت لـزوم ایـران
تنگه هرمز را خواهد بست و جریان نفت کلیه کشورها را قطـع خواهـد کـرد .مسـئله بحـث
انگیز احتمال قطع صدور نفت از خلیج فارس در تمام محافل سیاسي و اقتصـادي جهـان بـه
نحوي مطرح گردید .هر یک نظرات خاصي متناسب با منافع و زیانهایي که در صورت وقوع
این اتفاق نصیبشان ميشد اظهارنظر ميکردند.
در مقابل تهدید ایران براي قطع جریان نفت از خلیج فارس کشورهاي کوچک جنـوب
آن نیز ژست اقدام متقابل گرفتند و  3کشور به اصطالح شوراي همکاري خلیج فارس اعـالم
کردند که اولین مانور مشترك نظـامي خـود را در مهرمـاه  32انجـام خواهنـد داد .روزنامـه
امریکایي لوس آنجلس تایمز که اولین بار این خبر را منتشر کرد ،ضمن تحلیل این موضـوع
اظهار نظر کرد که تمام اعضاي آن شورا امریکا را آخرین امید و آخـرین خـط دفـاعي خـود
مي دانند و اضافه نمود که مانورهاي ماه آینده در منطقه خاور میانه و شرق آفریقا کـه در آن
هفت هزار سرباز آمریکایي نیز شرکت خواهند کـرد در رابطـه مسـتقیم بـا کـاربرد عملیـات
نیروهاي واکنش سریع آمریکا ميباشد.
موضوع اظهارات سخنگوي وزارت خارجه امریکا درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمـز
به وسیله ایران چنان آب و تابي در محافل خبري جهان پیدا کرد که چنین ميتـوان نتیجـه
گرفت ،این بزرگنمایي در حقیقت یک مانور تبلیغـاتي و روانـي بسـیار وسـیع بـراي تهدیـد
حکومت جمهوري اسالمي ایران در صورت اقدام عملي براي بستن تنگه هرمز بود.
در بیان جریان نبرد والفجر 2در منطقه حاج عمران گفتیم که این نبرد به مدت قریـب
یکماه ادامه داشت .در این مدت محافل خبري جهان تعبیر و تفسیرهایي از نتایج این نبرد و
قدرت رزمي ایران و عراق ميکردند .عقیده عمومي بر این بود که ایران ميخواهد به منطقـه
نفتي شمال عراق دسترسي پیدا کند و خطوط لوله نفتي عراق از طریـق ترکیـه بـه اروپـا را
قطع نماید .در این باره یکي از روزنامههاي بینالمللي در مقالهاي اظهار نظر نمـود ایرانـيهـا
فقط  20یا  30هواپیماي جنگنده در اختیار دارند در صورتي که عراق داراي  300هواپیما و
 300بالگرد ميباشد و روسها اخیراً میگهـاي  23و 21و 26بـه عـراق تحویـل دادهانـد و
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فرانسه نیز تاکنون  38میراژ به عراق تحویل داده و تا پایان سال جاري  33فروند میـراژ اف1-
نیز تحویل خواهد داد و اسپانیا صدها بالگرد در اختیار عـراق قـرار داد .امریکـا نیـز  30فرونـد
بالگرد بل به عراق واگذار کرده است و قدرت جنگي عراق که در آغاز جنـگ  10لشـکر بـود
اینک به  18لشکر افزایش یافته اسـت .در ایـن مقالـه مشـکالت اصـلي عـراق بـار سـنگین
اقتصادي اعالم شد که ماهیانه یک میلیارد دالر برآورد گردید .با توجه به کـم شـدن درآمـد
نفتي عراق از سالي  21میلیارد دالر به سالي  3/6میلیارد دالر حکومت عـراق را مجبـور بـه
گرفتن وام از کشورهاي دیگر نمود .در این مقاله اظهار نظر شد ،عراقيها در نظر دارنـد بعـد
از تکمیل آموزش خلبان هاي خود با هواپیماهاي سوپراتاندارد جزیره خارك مرکز صدور نفت
ایران را از فاصله  40کیلومتري با موشک اگزوست هدف قرار دهنـد .قیمـت هـر موشـک 2
میلیون مارك اعالم گردید .نویسنده مقاله روزنامه یاد شده در پایان آن بـه موضـوع جـالبي
اشاره ميکند که در تاریخ دیپلماسي جهان احتماالً بيسابقه بوده اسـت و آن ادامـه فعالیـت
سفارت ایران در بغداد و برافراشته بودن پرچم ایران بر فراز ساختمان سـفارت بـوده اسـت.
با توجه به مطالبي که بیان شد از اواسط سال  1332و بعد از نبرد حاج عمران شرایط جنگ
در خلیج فارس بحراني تر شد .با توجه به اینکه جریـان نفـت مـورد توجـه تمـام کشـورهاي
مصرف کننده نفت بود ،این موضوع در تمام محافل اقتصادي جهان با اهمیت فـوقالعـادهاي
مطرح گردید .که در این باره حساسیت امریکا شدیدتر از کشورهاي دیگر بود .نظر به اینکـه
حجتاالسالم رفسنجاني رئیس مجلس ایران در  1مرداد ماه اظهار داشت ،چنانچه تأسیسات
نفتي ایران در خلیج فارس مورد حمله قرار گیرد نا امني تمام خلیج فـارس را در بـر خواهـد
گرفت .حساسیت محافل سیاسي و اقتصادي جهان به مسئله خلیج فـارس شـدیدتر گردیـد.
ولي نکته بسیار مهم آن بود که هیچ وقت اقدامي براي بازداشتن عراق از حمله به تأسیسـات
نفتي ایران در خلیج فارس به عمل نیامد .حتي ميتوان گفت همه دستاندرکاران جهاني در
جنگ تحمیلي حکومت عراق را براي ناامن کردن خلیج فارس تشویق و تقویـت کردنـد کـه
نمونه آن واگذاري هواپیماهاي سوپراتاندارد و موشک هاي اگزوست به وسیله فرانسه به عراق
بود .در بررسي جنبه هاي نظامي جنگ گفتیم که در حالي که نبرد در منطقـه حـاج عمـران
هنوز به شدت جریان داشت ،نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ایـران در هفـتم مـرداد مـاه
نبرد دیگري را به نام والفجر 3در منطقه مهران حدود  300کیلومتري جنـوب منطقـه حـاج
عمران آغاز کردند .بنابراین از هشتم مرداد ماه  1332تا پایان آن ماه نیروهـاي ایـران در دو
منطقه نبرد وارد خاك عراق شدند و تلفـات و خسـارات سـنگیني بـه نیروهـاي عراقـي وارد
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نمودند .در هر دو جبهه موفق به تصرف قسمتي از خاك عراق شدند .در  11مرداد ماه امـام
خمیني ضمن بیاناتي به عربستان سعودي و کشورهاي دیگر عربي هشدار داد که از مخالفت
با جمهوري اسالمي ایران دست بردارند و به حمایت خود از عراق در جنـگ بـا ایـران پایـان
دهند .که در این صورت دولت عراق به زودي سرنگون خواهد شد .امام خمیني رهبر انقالب
اسالمي ایران در این بیانات فرمودند یک دولت اسالمي نظیـر دولـت ایـران بایـد جـایگزین
دولت حزب بعث عراق شود و این بهترین راه حـل بـراي کشـورهاي منطقـه خلـیج فـارس
خواهد بود .امام فرمودند بهتر است ،تمامي شیخ نشین هـاي منطقـه از یـک رژیـم اسـالمي
برخوردار باشند تا اینکه دولت پوشالي آمریکایي بر آنها حکومت کند.
امام خمیني در این بیانـات بـه موضـوع محـدودیت عربسـتان از تظـاهرات حجـاج در
مراسم حج بر علیه امریکا و اسرائیل اشاره کردند و فرمودند من بـه دولـت سـعودي توصـیه
مي کنم مسلمآنان را از این طریق در معرض خطر قرار ندهند و نیز اینقدر در جهت حمایت
از دشمنان اسالم و دشمنان خانه خدا حـریص نباشـد .بیانـات امـام بازتـاب گسـتردهاي در
محافل خبري جهان پیدا کرد و آن را اخطار جدي به حکـام و شـیوخ حـوزه خلـیج فـارس
قلمداد نمودند .با توجه به فشار شدیدي که در جبهه مهـران و حـاج عمـران بـه حکومـت و
ارتش عراق وارد ميگردید ،حکومت عراق بار دیگر متوسل به سازمان ملل شد و از دبیر کـل
آن سازمان درخواست کرد موضوع جنگ بـا ایـران را در دسـتور کـار اجـالس آتـي مجمـع
عمومي سازمان ملل متحد که در  29شهریور افتتاح مـيشـد قـرار دهـد .توضـیح اینکـه در
مجمع عمومي سال قبل نیز موضوع جنگ ایران و عراق مطـرح گردیـده بـود و قطعنامـهاي
براي متوقف شدن این جنگ صادر شده بود .ولي دولت ایران آن را قبول نکرده بود.
وضعیت جدیدي که در مرداد ماه  1332در رابطه با جنگ ایران و عراق به وجود آمـد
امکان پایان یافتن این جنگ را غیر محتملتر کرد و شخصیت هـاي سیاسـي جهـان ماننـد
خانم ایندیرا گاندي شانس پایان این جنگ را در آیندهاي نزدیک با بدبیني تلقي نمود.
پیشروي نیروهـاي ایـران در منطقـه کردسـتان عـراق سـرآغاز فصـل جدیـدي از فعالیـت
براندازي کردها بر علیه حکومت عراق شد .این موضوع مورد توجـه ویـژه مطبوعـات ترکیـه قـرار
گرفت و عمالً نیز از آن به بعد در روش فعالیت گروههاي کرد به تدریج تغییراتـي پدیـد آمـد کـه
در مجموع به نفع ایران و بر علیه حکومت عراق بود .به علت تهدیدي که وضـعیت جدیـد جنـگ
در منطقه حاج عمران بر علیه خطوط لوله نفتي عراق از خاك ترکیه ایجاد کرد در  12مـرداد 32
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وزیر خارجه عراق ناگهان به ترکیه رفت ،تا درباره مسائل کردستان با مقامات ترك مذاکره کنـد و
براي خط لوله نفتي هزار کیلومتري کرکوك اسکندرون چاره اندیشي نماید.
در  11مرداد ماه  32خبري درباره جنگ منتشر شد ،که حاکي از آن بود که ایران طي
یادداشتي به دبیر کل اتحادیه عرب آمادگي خود را جهت پایـان دادن بـه جنـگ بـه شـرط
جبران خسارات وارده اعالم داشته است .این خبر در جهان عرب با خوشحالي منتشر گردید.
و اعالم شد که ایران با هر گونه آتش بس مخالفت کرده و خواستار یک راه حل قطعي شـده
است .درباره چگونگي این خبر مقامات وزارت خارجه ایـران گفتنـد ،نامـهاي بـه دبیـر کـل
اتحادیه عرب نوشته شده لیکن در آن بر سه شرط اعالم شده جمهوري اسالمي ایران جهـت
خاتمه جنگ تأکید گردیده است.
قبالً یادآوري شد که از جمله پيآمدهاي جنگ در سال  1332تشـدید جنـگ شـهرها و
مناطق مسکوني به وسیله عراق بود .در  11مرداد ماه و همزمـان بـا نبردهـاي حـاج عمـران و
مهران وزیر اطالعات عراق بار دیگر تهدید کرد که ارتش عراق شهرهاي ایـران را از روي زمـین
محو خواهد کرد .آقاي رجائي خراساني نماینده دائمـي ایـران در سـازمان ملـل ضـمن ارسـال
نامهاي به دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت ایران هرگز در صدد تخریب شهرهاي عراق نبـوده
در حالیکه عراق در تمام طول جنگ شهرهاي مرزي ایران را گلوله باران کرده است.
بعد از نبردهاي مرداد ماه بار دیگر تهدید بینالمللي بـر علیـه ایـران در خلـیج فـارس
محدود گردید .رسانه هاي گروهي جهان درباره امکانات عراق بـراي انهـدام تأسیسـات نفتـي
ایران قلم فرسایي کردند .از طرفي جریان تبلیغات درباره جنگ را چنان هـدایت کردنـد کـه
نشان دهنده تغییر موازنه قوا بین ایران و عراق به نفع نیروي ایران در حال تغییر است .بدین
وسیله به حامیان حکومت عراق هشدار دهند که کمکهـاي خـود را بـه آن کشـور افـزایش
دهند .در این باره در  13مرداد ماه ،روزنامه واشنگتن تایمز یک مقاله تحلیلـي منتشـر کـرد
که برداشت کلي از آن چنین بود که حکومت عراق از هر لحاظ در معرض خطر جـدي قـرار
گرفته و الزم است به هر نحوي سیاسي یا نظامي به آن کمک شود.
در این برهه از زمان جنگ ،از جانب شوروي نیز اقدامي علیه ایـران انجـام گرفـت کـه
احتماالً ميتواند در رابطه با فشار آوردن به ایران جهت قطع حمـالت خـود در خـاك عـراق
باشد .خبرگزاري جمهوري اسالمي در  13مرداد ماه اعالم کـرد کـه در بامـداد آن روز چنـد
فروند هواپیماي شوروي روستاي قره قروك از توابـع اسـتان زاهـدان ایـران را مـورد حملـه
هوایي قرار دادهاند .این روستا در  2کیلومتري غرب خط مرز افغانستان و ایران قرار دارد این
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تجاوز هوایي شوروي در ساعت  9همان روز تکرار شد و چند فروند هواپیما به روسـتاي یـاد
شده حمله کردند که  3نفر نظامي و دو نفر غیر نظامي بر اثر آن حمله مجروح شـدند .پـنج
روز بعد مقامات شوروي بر خالف بيطرفي علناً از حکومت عراق طرفداري کردند.
در همان روز یک بمب صوتي قوي در بازار  4سوق پاساژ درویش تهران منفجر شد که
ميتوان آن را در رابطه با پیروزي رزمندگان ایران اسالمي در جبهههاي جنگ دانست.
به دنبال حوادث یاد شده در رابطه با پیشروي نیروهاي ایـران در خـاك عـراق دولـت
امریکا بر تالش هاي سیاسي و اطالعاتي خود در منطقه خلیج فارس سرعت بخشید .فرمانـده
کل نیروهاي پیمان اتالنتیک در اروپا وارد آنکارا شد و با مقامات ترکیه مـذاکره کـرد .مـانور
نیروهاي واکنش سریع آمریکا در آفریقاي شرقي و خاور میانه به مرحله اجـرا درآمـد کـه در
این باره ،کمال حسن علي نخست وزیر مصر صراحتاً گفت هدف از مـانور مشـترك امریکـا و
مصر حفاظت از امنیت خلیج فارس است.
به هر حال در دهه پایاني مرداد ماه و بعد از مشخص شـدن نتـایج پیـروزي ایـران در
جبهههاي نبرد حاج عمران و مهران تالشهاي سیاسي و تبلیغاتي براي وادار کردن ایران بـه
قبول مذاکرات صلح افزایش یافت .عناوین مهم در این تالشها وارد شـدن تلفـات انسـاني و
خسارات مالي فوقالعاده سنگین به هر دو کشور ایران و عراق ،به بنبست رسـیدن جنـگ و
عدم امکان پیروزي نظامي هیچ یک از طرفین جنگ نکات اصلي مورد بحث محافل سیاسـي
جهان بود .با توجه به اینکه حکومت عراق کراراً اعالم کرده بود آماده براي قبول آتش بس و
نشستن در پاي میز مذاکرات صلح ميباشد ،طبعاً حکومت ایران به علت عدم قبول مذاکرات
مورد انتقاد قرار ميگرفت .اما باید توجه داشت که ایران مذاکرات را قبول داشت اما نه بدون
قید و شرط .زیرا حکومت ایران اصرار داشت  3شرط اصلي اساسي اعالم شده او که متجـاوز
شناختن عراق و پرداختن غرامت و عقبنشیني کامل به پشت خط مرز بود اساس مـذاکرات
قرار گیرد .اما این پیشنهادات ایران تقریباً هیچگاه به طـور جـدي مـورد توجـه هیئـتهـاي
میانجیگري و محافل بینالمللي قرار نگرفت .بـا توجـه بـه تجربـه جنـگ اعـراب و اسـرائیل
حکومت ایران کامالً معتقد بود که هرگونه آتش بس بـدون قیـد و شـرط و قبـول مـذاکرات
همان نتایجي را براي ایران در بر خواهد داشت که براي اعراب بعد از جنگ با اسرائیل به بار
آورد .با توج ه به خصومتي که دنیاي استکباري با انقالب اسالمي داشـت حتـي ممکـن بـود
ملت ایران بعد از تحمل آنهمه تلفات و ویراني بدهکار نیز قلمداد شود .زیرا در طـول مـدت
زمان جنگ اکثریت قریب به اتفاق حکومتهاي کشورهاي جهان از حکومت عراق طرفـداري
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ميکردند که طبعاً متضمن دشمني یا حداقل عدم توجه به خواستههاي مشروح ایـران بـود.
در چنین شرایطي به احتمال قریـب بـه یقـین هـر گونـه تصـمیم میانجیگرانـه در مجـامع
بینالمللي نميتوانست بيطرفانه و بر مبناي حق و عدالت باشـد .چنانکـه در قطعنامـه 198
شوراي امنیت سازمان ملل که در سال  1333صـادر گردیـد ،مـواد اول آن کـه مـواد اصـلي
بودند ،کالً به نفع عراق تهیه شده بود.
به هر حال آنچه که از بررسي انعکاس جنـگ تحمیلـي عـراق علیـه ایـران در محافـل
جهاني بر ميآید ،در سال  1332موضوع این جنگ یکي از مهمترین مسائل مطرح شـده در
محافل جهاني بود .گرچه در زمان نگارش این مطالب هنوز اسناد محرمانـه مربـوط بـه ایـن
جنگ چه در کشورهاي ذینفع و چه در کشورهاي دیگر منتشر نشده بود .لذا بررسي مسـائل
پشت پرده مقدور نبود .ولي بررسي اظهار نظرات محافل خبري و سیاسي که در رسـانههـاي
گروهي جهان منتشر شده بود چنان نشان ميدهد که تالش مجامع بینالمللي بر آن بود که
به هر نحو مقدور ایران را وادار به قبول مذاکرات سیاسي بـراي پایـان دادن بـه ایـن جنـگ
سازند .براي نیل به این هدف حداقل از دو طریق تالش ميکردنـد .طریـق اول پیشـنهادات
مذاکرات و میانجیگري و طریق دوم تقویت نظامي و سیاسـي حکومـت عـراق بـراي ناامیـد
کردن ایران از امکان سقوط حکومت بعثي عراق بود .اجـاره دادن هواپیماهـاي سـوپراتاندارد
فرانسوي به عراق یکي از ترفندهاي راه حل دوم بود .به همین جهت این معاملـه فرانسـه بـا
عراق مسئله دائمي براي بحث در محافل خبري جهان گردید .چنین وانمود شـد کـه ارتـش
عراق با دریافت این هواپیماها و به کار بردن موشکهاي اگزوست فرانسوي با آنهـا بـر علیـه
خطوط کشتي راني در خلیج فارس سبب فلج شدن کامل صدور نفت ایـران در نتیجـه فلـج
شدن چرخ اقتصادي ایران خواهد گردید که در عمـل خـالف ایـن مشـاهده شـد .بـا وجـود
حمالت شدید عراق به گشتيها و تأسیسات نفتي ایران و حتـي بـه پاالیشـگاههـاي داخلـي
کشور ،چرخ اقتصادي ایران از حرکت باز نماند .اما این موضوع سبب تشدید جنـگ در پهنـه
خلیج فارس گردید .تا به آنجا که عمالً امریکا و متحدان او در پیمان ناتو ناوگـان جنگـي بـه
خلیج فارس اعزام نمودند .در نتیجه تهدید منابع نفتي ایران در خلیج فـارس نـه تنهـا هـیچ
گونه خللي در تصمیم رهبران ایران براي ادامه جنگ تا سقوط حکومـت بعثـي عـراق ایجـاد
نکرد ،بلکه عمالً سبب تشدید بحران در خلیج فـارس و گسـترش دامنـه جنـگ تـا سـواحل
جنوبي آن گردید .در نبردهاي زمیني نیز ایـران از اوایـل شـهریور مـاه  1332طـرح حملـه
جدیدي را در منطقه مریوان پنجوین و جنوب منطقه حاج عمـران تهیـه کـرد کـه از اواخـر
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شهریور ماه احتمال این حمله در محافل خبري جهان نیز منعکس گردید .بـراي اولـین بـار
این خبر در نشریه فارین ریپورت چاپ لندن منتشر شد که بررسي اثرات نظامي و اقتصـادي
جنگ  3ساله پرداخت .این نشریه در  23شهریور ( 32حدود یک ماه قبل) از حمله ایران در
منطقه مریوان پنجوین خبر داد که نیروهاي ایراني در مریوان متمرکز شده و قصد حمله بـه
طرف شهر پنجوین عراق را دارند .با توجه بـه اینکـه در آن موقـع نبردهـاي پراکنـدهاي در
غرب مریوان بین نیروهاي ایران و عراق در جریـان بـود بعضـي از محافـل خبـري آن را بـه
عنوان حمله جدید ایران تلقي کردند .آنچه مسلم بود آن بود که احتمال حمله قریبالوقـوع
نیروهاي مسلح ایران در منطقه مریوان براي عراق کامالً فاش شده بود .محافل خبري جهان
به عناوین مختلف اطالعات را در اختیار حکومت عراق قرار داده بودند و ایـن عمـل ایـران را
نوعي واکنش در مقابل تقویت ارتش عـراق بـه وسـیله هواپیماهـاي سـوپراتاندارد فرانسـوي
تفسیر کرده بودند .زیرا دولت ایران این عمل فرانسه را قسمتي از توطئه استکبار جهـاني بـر
علیه جمهوري اسالمي ایران اعالم کرده و آمادگي خود را براي خنثي کردن این توطئـه بـه
گوش جهانیان رسانده بود با توجه به نزدیـک شـدن پایـان سـومین سـالگرد جنـگ و آغـاز
چهارمین سال آن کشورهاي ذینفع و عالقهمند به سرنوشت این جنـگ ،انتظـار یـک حملـه
توسط ایران را داشتند و تالش ميکردند به هر نحو مقدور ایران را از اجراي آن بازدارند .کـه
مسئله هواپیماهاي سوپراتاندارد فرانسوي یکي از راههاي اعمال فشار بـر ایـران در ایـن بـاره
بود .در این باره روزنامه امریکایي واشنگتن پست در  28شهریور ماه ضـمن مطـرح سـاختن
قدرت انهدامي هواپیماهاي سوپراتاندارد ،از قول یک منبع دولتـي امریکـا نوشـت امریکـا در
جست جوي راه حلي است که بتواند جنگ ایران و عراق را متوقف سازد و از جمله راهکارهـاي
زیر را بررسي مينماید.
مطرح ساختن مسئله جنگ در اجالس آینده مجمع عمومي سازمان ملل متحد
ترغیب نمودن هم پیمآنان امریکا به متوقف کردن فروش سـالح و قطعـات یـدکي بـه
طرفین که طبعاً هدف ایران بود.
تشدید کنترل صادرات غیر قانوني اسلحه و لوازم یدکي از امریکا به ایران.
روزنامه یادشده در تحلیل مسائل جنگ اظهار نظر کرد که به نظـر دولـت امریکـا وارد
کردن فشارهاي اقتصادي نظامي به ایران مي توانـد بـه اهـداف سیاسـي سـازندهاي برسـد و
آمریکا مایل نیست فشار آوردن به ایران سبب افتادن این کشور به دامان شوروي گـردد .بـه
عالوه به نظر امریکا آن دولت عراق بود که در سپتامبر  1980جنگ را آغـاز نمـود .الزم بـه یـاد آوري
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است در همین زمان عصمت کتاني یکي از دیپلماتهاي عالیرتبـه عـراق در امریکـا مشـغول
مذاکره با مقامات ا مریکایي براي تجدید رابطه سیاسـي بـین دو کشـور بـود کـه از  1936و
جنگ اعراب و اسرائیل قطع شده بود.
باالخره در  28شهریور ماه کلود شسون وزیر خارجه فرانسـه در مصـاحبه بـا کانـال 2
تلیویزیون فرانسه ضمن اظهـار تعجـب از بزرگنمـایي مسـئله واگـذاري هواپیماهـاي سـوپر
اتاندارد به عراق اظهار داشت کمک هاي نظامي فرانسه به عراق براي ایجاد تـوازن در میـزان
صدور نفتي ایران و عراق در خلیج فارس است .زیرا ایران آزادانه نفت خود را صادر مـيکنـد
در حالي که امکانات صدور نفت عراق بسیار محـدود شـده اسـت .وزیـر خارجـه فرانسـه در
قسمتي از این مصاحبه اظهار داشت که واگذاري این هواپیماها تغییرات چنداني در وضعیت
جنگ ایجاد نخواهد کرد .زیرا تجهیزات بسیار دیگري از طرف روسیه و فرانسـه و کشـورهاي
دیگر در اختیار عراق قرار داده ميشود و بعضي کشورها نیز همین رابطه را با ایران دارند.
سومین سال جنگ روزهاي پایاني خود را ميگذراند ولي هیچ یک از طـرفین ایـران و
عراق به موفقیت سرنوشت سازي دسترسي پیدا نکرده بودند .عراق که در جبهههـاي نظـامي
جنگ با شکستي سنگین مواجه شده بود تالش ميکرد به وسیله فشارهاي سیاسي ایـران را
به پاي میز مذاکره بکشاند که در این زمینه هم موفقیتي به دست نیاورده بود .امـا ایـران بـا
وجود پیروزي نسـبي در دو نبـرد والفجـر 2و  3در منطقـه حـاج عمـران و مهـران آنچنـان
ضربه اي به نیروهاي عراق وارد نکرده بود که قدرت مقاومت را از ارتـش عـراق سـلب نمایـد.
رادیو بيبي سي لندن طبق روش خود در  29شهریور ماه و در آسـتانه پایـان سـومین سـال
جنگ ایران و عراق تحلیلي از جریان آن جنگ کرد و ضمن بررسي اجمالي علل آغاز جنـگ
و ادامه آن و بیان نظرات ابوالحسن بني صدر رئیس جمهور فراري ایران دربـاره مسـائل ایـن
جنگ و همچنین ذکر مطالب مصاحبه با مهندس محمد غرضي وزیر نفـت ایـران کـه در آن
موقع در لندن بود ،چنین نتیجهگیري نمود که تالشهاي میانجیگري تا کنون بـه نتیجـهاي
نرسیده زیرا ایران از دو شرط اساسي خود براي پایان دادن به جنگ که شـناخت متجـاوز و
مجازات آن و سرنگوني صدام حسین و پرداخت غرامت جنگي به ایران ميباشد به هیچ وجه
عدول نکرده است .باالخره در پایان این تحلیل چنین اظهار نظر شد که آیا این جنگ پایـان
خواهد یافت و پاسخ داده شده بود که جواب به این سوال بسیار دشوار است.
در آخر شهریور ماه امام خمیني به مناسبت عید قربان بیاناتي فرمودند که در قسـمتي
از آن به مسئله جنگ و توطئه جهاني در خلـیج فـارس اشـاره نمودنـد و اظهـار داشـتند در
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صورت لزوم ایران تنگه هرمز را به روي همه جهانیان خواهد بست .این بیانـات امـام بازتـاب
گسترده اي در محافـل خبـري جهـان پیـدا کـرد .و آن را بـه دلیـل واگـذاري هواپیماهـاي
سوپراتاندارد فرانسوي به عراق دانستند .دولت امریکـا کـه خـود را مباشـر و متعهـد بازنگـه
داشتن تنگه هرمز مي دانست نسبت به این موضوع حساسـیت بیشـتري نشـان داد و رسـماً
اعالم نمود که در هر شرایطي براي حفظ آزادي گشتیراني در خلیج فارس اقدام خواهد کرد.
یک سناتور امریکایي به نام کارل لومن اظهار داشت توقف کامل عبور کشتيهاي نفـتکـش
از تنگه هرمز اثر منهدم کنندهاي بر جهان غیر کمونیست خواهد گذاشت.
باالخره سومین سال جنگ به پایان رسید و در آغاز چهارمین سال آن در  31شهریورماه
 1332خبرگزاري رویتر طي تحلیلي از این جنگ چنین اظهار نظر کرد ،که دنیـا بـه گذرانـدن
زندگي با جنگ ایران و عراق که امروز وارد چهارمین سال خود شـد خـو گرفتـه .امـا در عـین
حال با ناراحتي نگران نشانههایي حاکي از امکـان تشـدید ایـن جنـگ اسـت .روزنامـه آلمـاني
فرانکفورتر الگمانیه نیز ضمن تحلیل جریان  3ساله جنگ نظر داد که عـراق مایـل بـه خاتمـه
دادن به این جنگ از طریق سیاسي است .ولي حکومت ایران خواهان سرنگوني صـدام حسـین
است .در حالي که وصول ایران به این هدف بسیار بعید است .روزنامههاي دیگـر ماننـد خلـیج
تایمز چاپ امارات همین نظر را دادند و رادیوهاي کشورهاي مختلف جهان نیز در تفسیر خـود
پیرامون جنگ  3ساله نظراتي مشابه این روزنامهها بیـان کردنـد و پایـان زودرسـي بـراي ایـن
جنگ پیشبیني ننمودنـد .رادیـو بـاکو در  2مهرمـاه ضـمن تحلیـل جنـگ  3سـاله بـا روش
کشورهاي کمونیستي سبب شروع و ادامه این جنگ را به امریکا نسبت داد و اظهار نظـر کـرد
که دستگاههاي تبلیغاتي امریکا از یک طرف بـه حکومـت عـراق چنـین تفهـیم مـيکنـد کـه
حکومت ایران در حال ورشکستگي اقتصادي و سقوط است و از طرفي دیگر به حکومـت ایـران
تلقین مي کند که وضعیت داخلـي عـراق بسـیار وخـیم اسـت و شـیعیان عـراق آمـاده قیـام و
سرنگون کردن صدام حسین ميباشند .بدینوسیله امپریالیستها با پخش شایعات تحریک آمیـز
و فتنه جویانه ایران و عراق را به ادامه جنگ ترغیب ميکننـد و بـه بهانـه دفـاع از آبراههـاي
بینالمللي و منابع نفتي منطقه حضور خود را در خلیج فارس گسترده تر ميسازند.
در سومین سال جنگ امام خمیني به مناسبت هفته جنگ ،پیـامي بـه ملـت ایـران و
م لل جهان فرستادند که در قسـمتي از آن بـار دیگـر دنیـا را از انجـام عملیـاتي کـه سـبب
گسترش جنگ در خلیج فارس گردد بر حذر داشتند .اخطـار کردنـد کـه در صـورت تهدیـد
جدي جریان صدور نفت ایران از خلیج فارس ایران تنگه هرمز را خواهد بست .این پیام امـام
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سبب نگر اني بیش از پیش محافل نفتي جهان به ویژه کشورهاي خریدار نفت منطقه خلـیج
فارس گردید .نظر به اینکه این اظهار نظر امام به علـت واگـذاري هواپیماهـاي سـوپراتاندارد
فرانسوي به عراق به منظور حمله به نفـتکـش هـا و تأسیسـات نفتـي ایـران بـود .موضـوع
هواپیماهاي یاد شده بار دیگر در مجامع سیاسي غرب مطرح شد و به نوعي از دولت فرانسـه
خواسته شد از اجاره دادن آن هواپیماها به عراق خودداري کند .وزیر امور خارجه فرانسـه در
توجیه به این مطلب گفت فرانسه بنا به قراردادي که در گذشته با دولت عرارق منعقد کـرده
به منظور برقراري توازن بین ایران و عراق اقـدام بـه تحویـل ایـن هواپیماهـا خواهـد کـرد.
کانال هاي تلویزیون آلمان که در اول مهر ماه  1332خبر باال را پخش ميکردنـد در تحلیـل
جنگ  3ساله یادآور شدند که امریکا از واگذاري هواپیماهاي فرانسوي به عراق نگران است و
در قسمتي دیگر گفته شد که اکنون برتري نسـبي در جنـگ بـا ایـران اسـت .امـا واگـذاري
هواپیماهاي فرانسوي به عراق و حمله به تأسیسات نفتي ایران در خلیج فارس ميتوانـد ورق
را به نفع عراق برگرداند .که در این صورت ایران نیز در مقابل با بستن تنگه هرمز مـيتوانـد
بحران بین المللي ایجاد کند .بدین ترتیب موضوع تحویل هواپیماهاي فرانسـوي بـه عـراق و
احتمال بستن تنگه هرمز به وسیله ایران از جمله حساس ترین مسائل بـینالمللـي در آغـاز
چهارمین سال جنگ گردید .دولت ها و بعضي از شخصیت هاي سیاسي جهان تالش کردنـد،
با عنوان کردن تهدید صلح جهاني در صورت تشدید جنگ در خلیج فارس حکومت ایـران را
ترغیب به قبول مذاکرات صلح نمایند .احتماالً به منظور دادن یک امتیاز نسبي به ایـران بـه
دولت فرانسه فشار وارد مي شد که تحویل هواپیماهاي مورد بحـث را بـه تـأخیر انـدازد کـه
دراین باره روزنامه تایمز چاپ لندن در  1مهر ماه خبر داد تحویل آن هواپیماها به عـراق تـا
پایان سال جاري مسیحي به تأخیر افتاده است .از طرفي خبرگزاري کویـت در همـان روز از
واشنگتن خبر داد که رابرت پلتر مدیر کل وزارت امور خارجه امریکا در مقابل کمیته روابـط
خارجي مجلس نمایندگان اعالم کرد تعهد امریکا نسبت به آزادي حمـل و نقـل دریـایي در
آبهاي بینالمللي خلیج فارس همچنان پابرجاست .در قسمتي دیگـر از سـخنان خـود گفـت
امریکا ایجاد هرگونه تهدید براي آزادي کشتيراني در خلیج فارس را جدي تلقي مـيکنـد و
در ادامه سخنانش از ایجاد حسن تفاهم بین امریکا و عراق سخن گفت.
درباره واگذاري هواپیماهاي سوپراتاندارد فرانسوي به عراق هفتهنامه آفریقاي جوان چـاپ
پاریس در  3مهر ماه در مقاله کوتاهي تحت عنوان فرانسـه در جبهـه عـراق منتشـر کـرد کـه
گویاترین نظریه درباره روش فرانسه در جنگ ایران و عراق بود و در آن اظهار نظر شده بود کـه
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واگذاري هواپیماهاي مورد بحث از سوي فرانسه به عراق یک دخالت تقریباً مستقیم در جنـگ
به شمار ميرود .به گفته یک شخصیت فرانسوي تحویل این هواپیماها به عراق ماننـد دخالـت
در جنگ خلیج فارس و معادل اعزام  1لشکر به کمک عراق است در ادامه این مقالـه نویسـنده
اظهار نظر کرده بود که بیشتر ،خـود کشـورهاي عربـي از جملـه عربسـتان سـعودي و امـارات
هستند که ميتوانند تحویل این هواپیماها به عراق را زیر سوال بکشند .زیـرا ایـن کشـورها در
صورت حمله عراق به جزیره خارك اولین قربانیان پاسخ متقابل ایران خواهند بـود در قسـمت
دیگري از این مقاله اظهار نظر شد که اصوالً ارتش و صنایع تسـلیحاتي فرانسـوي درچـارچوب
همکاري با عراق عمل کرده به طوري که در یک مهماني در سفارت عـراق در پـاریس نخسـت
وزیر فرانسه پیروزي عراق در جنگ با ایران را آرزو نموده است.
سفیر فرانسه در اردن در همان زمان کمک فرانسه به عراق را چنین توجیـه کـرد ،کـه
وقت آن رسیده است که جنگ عراق و ایران که از خونینترین جنـگهـا بـه شـمار مـيرود
پایان پذیرد .در قسمتي از نظراتش گفت هدف از تصمیم فرانسه در کمک به عراق نزدیکتر
کردن زمان صلح بین طرفین این جنگ ميباشد.
بحراني که در خلیج فارس در شرف وقوع بود ،کمکم به مرحله عمل نزدیـک مـيشـد.
آقاي علي خامنهاي رئیس جمهور ایران در  3مهر در مذاکره با دیپلماتهاي خـارجي مقـیم
تهران اظهار داشت ،در صورتي که بعضي از کشورهاي جنوبي خلـیج فـارس کماکـان بنـادر
خود را جهت ورود تسـلیحات نظـامي در اختیـار عـراق قـرار دهنـد ،دولـت ایـران مجبـوراً
محدودیت هایي در زمینه کشتیراني در خلیج فارس ایجاد خواهد کرد .ایـن سـخنان رئـیس
جمهور ایران مورد توجه محافل خبري جهان قرار گرفت و بعد از مدتي نیروي دریایي ایـران
ورود گشتيها از تنگه هرمز به خلیج فارس را تحت کنتـرل گرفـت و بازرسـي کشـتيهـاي
تجارتي شروع گردید و مرحله دیگري از جنگ در خلیج فارس آغاز شد.
در همان زماني که بحراني دیگر در خلیج فارس در حال تکوین بود خبر آمـاده شـدن
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي اجراي یک حمله جدید به وسیله ارتـش عـراق
منتشر گردید .طبق روش معمول اقداماتي در سـطح جهـاني بـراي بازداشـتن ایـران از ایـن
حمله احتمالي به عمل آمد .نداي صلح طلبي در اغلب محافل سیاسي بار دیگر سرداده شـد
و تحلیلگري ها دربـاره تـوان رزمـي ایـران و عـراق و میـزان دسـتیـابي بـه یـک پیـروزي
سرنوشتساز آغاز گردید .که نتیجه اغلب این تحلیلها آن بود که هیچیک از طرفین جنـگ
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توانایي دست رسي به یک پیروزي قاطع را ندارند .در این بـاره تحلیـل انسـتیتوي مطالعـات
استراتژیک لندن جامعتر از دیگران بود.
در اوایل مهر ماه مجمع عمومي سازمان ملل متحـد تشـکیل و در حـال بررسـي مسـائل
جهان بود .طارق عزیز وزیر خارجه عراق در این مجمع تالش کرد نظرات نمایندگان کشورهاي
عضو را به مسئله جنگ عراق با ایران جلب کند و عـراق را صـلح طلـب قلمـداد نمایـد .بـدین
منظور در نطقي که در مجمع عمومي ایراد کرد گفت ،عراق آماده پذیرش نتـایج بررسـي یـک
کمیسیون داوري بي طرف جهت تعیین مسئولین شروع جنگ ميباشد و اضافه کـرد کـه ایـن
پیشنهاد قبالً به کمیسیون حسن نیت اسالمي و جنبش عدم تعهد تسلیم گردیده است.
شیخ صباح االحمد وزیر امور خارجه کویت نیز در مجمع عمومي سازمان ملل خواهان
برقراري صلح در خلیج فارس گردید .در همان زمان دکتر والیتي وزیر امور خارجه ایران کـه
براي شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل در نیویورك بود در مذاکره با وزیر خارجـه ژاپـن
قطع فوري جنگ ایران و عراق را رد کرد و اظهار داشت که جنگ تا پایـان شـرافتمندانه آن
ادامه ميیابد.
باالخره عکسالعمل صریح و شدید ایران در مقابله با واگذاري هواپیماهـاي فرانسـوي بـه
عراق حکومت فرانسه را وادار کرد که در واگذاري هواپیماها به عـراق بیشـتر تأمـل کنـد و آن
عمل را به تأخییر اندازد .که طبعاً این امر یک پیروزي سیاسي براي حکومـت ایـران محسـوب
ميگردید .ضمن اینکه بسته شدن تنگه هرمز مسئله سادهاي نبود که کشورهاي ذینفع بتواننـد
به آساني آنرا نادیده بگیرند .و منافع کشورهاي مصرف کننده نفت که  %41نفت مصرفي خـود
را از منطقه خلیج فارس تأمین ميکردند ایجاب نمود در ایـن بـاره جانـب احتیـاط را در نظـر
بگیرند .حتيالمقدور از تشدید بحران جلوگیري نمایند .ضمن اینکه اغلب آنان معتقد بودند که
هواپیماهاي سوپر اتاندارد فرانسوي قادر نخواهند بود ،آن چنـان ضـربتي بـه ایـران بزننـد کـه
حکومت ایران را مجبور به قبول آتش بس تحمیلي نماید .در همین زمان که موضوع جنگ در
خلیج فارس به طور جدي مطرح بود ،ارتش عراق حمالت موشکي خود را به شـهرهاي دزفـول
و اندیمشک از سر گرفت .در  9مهر ماه  4فروند موشک زمین به زمـین بـه آن شـهرها پرتـاب
کرد که سبب کشته شدن  11نفر و مجروح شدن  210نفر گردید .متقابالً ایران منطقـه سـید
صادق عراق را بمباران کرد که طبق اظهارات مقامات عراقي  13کشته و  31نفر مجروح بر جـا
گذاشت .به این ترتیب آتش جنگ بین دو کشور شـعلهورتـر شـد و محافـل خبـري جهـان را
متوجه این جنگ ساخت .از طرفي دکتر والیتي وزیر خارجه ایران در سخنراني خود در مجمع
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عمومي سازمان ملل در نیویورك ،صریحاً اعالم کرد که ایران با هرگونه اقدامي بر علیـه منـافع
جمهوري اسالمي در خلـیج فـارس بـه شـدت مقابلـه خواهـد کـرد .ایـن سـخنان در محافـل
بینالمللي کامالً جدي تلقي گردید .بنا به گزارش رویتر از سازمان ملل ،سخنراني وزیر خارجـه
ایران مبني بر احتمال بسته شدن تنگه هرمز با سکوت سـرد حضـار در سـازمان ملـل مواجـه
گردید.در دهم مهر ماه اولین مانور مشترك نیروهاي مسلح کشورهاي عضـو شـوراي همکـاري
خلیج فارس به نام سپر جزیره در صـحراهاي امـارات بـه اجـرا در آمـد کـه طبعـ ًا یـک ژسـت
قدرتنمایي در مقابل تهدیدات ایران بود.
در حالي که در صحنه نظامي دولت عراق سعي ميکرد با قدرت نمایي خود و حامیـانش
حکومت ایران را دچار وحشت بازدارنده از ادامه جنـگ سـازد ،در صـحنه سیاسـي نیـز تـالش
ميکرد عراق را صلح طلب و ایران را جنگ افـروز نشـان دهـد .بـدین منظـور رادیـو بغـداد در
ساعت  10روز دهم مهر ماه متن سخنراني  1صفحهاي طارق عزیز وزیر خارجه عراق را کـه در
مجمع عمومي سازمان ملل بیان شده بود ،عیناً نقل کـرد .کـه طبعـاً یـک هـدف اصـلي از آن
راضي کردن ملت عراق از اقدامات دولت آن کشور براي پایان دادن به جنگ سه ساله بود .کـه
بدین وسیله حمایت مردم عراق را از اقدامات صلحطلبانه آن دولت جلب مينمود .در ایـن بـاره
دولتهاي پشتیبان عراق نیز با انتشار اطالعاتي از چگونگي تالشهاي بینالمللـي بـراي پایـان
دادن به جنگ حکومت عراق را یاري ميکردند .ولي دولت ایران به هـیچ وجـه حاضـر نبـود از
شروط اصلي اعالم شده خود عدول کند و اولین شرط ایران براي پایان دادن بـه جنـگ اعـالم
حکومت عراق به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز شناخته شدن آن و تنبیه سردمداران حکومـت
عراق در رأس آن صدام حسین به جرم تحمیل جنـگ بـه دو ملـت ایـران و عـراق بـود .ولـي
ابرقدرتها و قدرتهاي کوچک و بزرگ دیگر و همچنین کشورهاي عـرب کـه خـود در ترغیـب
صــدام حســین بــراي آغــاز جنــگ و پشــتیباني همــه جانبــه بــراي ادامــه آن داشــتند ،طبع ـاً
نميتوانستند چنین شرطي را براي تنبیه حکومت عـراق بپذیرنـد .زیـرا همـه پشـتیبان عـراق
مي دانستند که با سرنگوني حکومت بعثي عراق و استقرار حکومت اسالمي در آن کشور دامنـه
حرکت انقالب اسالمي در سایر کشورهاي خاور میانه گسترش خواهد یافت .احتمـاالً شـرایطي
به وجود خواهد آمد که کشورهاي اسالمي منطقه خلیج فارس و خاور میانـه بـه صـورت یـک
قدرت بزرگ تعیین کننده در روابط جهاني در خواهند آمد که اولـین خطـر جـدي آن از بـین
بردن حکومت صهیونیستي اسرائیل در فلسطین اشغالي ميتوانست باشد.
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مطالبي که در این بخش بیان شد به منظور بررسي اجمـالي چگـونگي مسـائل جنـگ
تحمیلي عراق علیه ایران در صحنه جهاني بود .نظر به اینکه هدف ما در تهیه و تـدوین ایـن
سري کتاب تاریخ جنگ عمدتاً بررسي مسائل نظامي ميباشد ،درباره جنبه هـاي دیگـر ایـن
جنگ به همین خالصه گفتـار اکتفـاء مـيکنـیم و بررسـيهـاي عمیـقتـر و کلـيتـر را بـه
نویسندگان کتاب تاریخ جنگ از دیدگاه سیاسي واميگذاریم.
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فصل دوم

جریان جنگ در سال 2636
بخش یكم کلیات روند جنگ تا سال 2636
بخش دوم :جریان کلي جنگ در سال 2636
بخش سوم  :عملیات بدر در غرب جزایر مجنون و شرق دجله
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کلیات روند جنگ تا سال 403 / 1333

بخش اول

کلیات روند جنگ تا سال 2636
کلیات روند جنگ تا سال 2636

سال  1332در حالي به پایان رسید که در صحنه جنگ بین ایران و عراق تحوالت نسـبي
ولي نه سرنوشتساز به نفع ایران به وجود آمده بود .عملیـات آفنـدي زنجیـرهاي والفجـر 1تـا
والفجر 3و عملیات خیبر در صحنههاي عملیات شمال غرب و غـرب و جنـوب اجـرا گردیـده و
موفقیت هاي نسبي در منطقه عملیات والفجر ،2والفجر ،3والفجـر ،4و خیبـر نصـیب نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمي ایران شده بود .نیروهاي ایـران برتـري نسـبي را در جنـگ بـه دسـت
آورده بودند .به نحوي که چنانچه حکومت جمهوري اسالمي ایران حاضر به پایان دادن جنـگ
از طریق مذاکرات سیاسي ميگردید ،در موضع کامالً قویتري نسـبت بـه حکومـت عـراق قـرار
ال بـه بیهـودگي افکـار
داشت .زیرا بعد از سه سـال و نـیم جنـگ نیروهـاي مسـلح عـراق کـام ً
جاهطلبانه حکام بعثي پي برده بودنـد و اعتقـاد و ایمـان خـود را از دسـت داده بودنـد .جنـگ
فرسایشي که هدف عمده نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران براي از کار انـداختن ماشـین
جنگي عراق بود به نتیجه نسبتاً مطلوبي رسـیده بـود .قـدرت تعرضـي نیروهـاي عـراق درهـم
شکسته ولي هنوز نیروهاي ایران موفق به درهم شکسـتن قـدرت دفـاعي آن نگردیـده بودنـد.
مسلماً تا هنگامي که قدرت دفاعي ارتشي درهـم شکسـته نشـود طـرف مقابـل کـه در حالـت
تهاجمي قرار دارد نميتواند به موفقیت نهایي دست یابد .زیرا خیلي سـاده ممکـن اسـت یـک
حادثه داخلي یا خارجي سبب تقویت عمومي توان رزمي نیروي مـدافع گـردد و شـرایط نبـرد
تغییر جهت پیدا کند .چنین حوادثي در جنگها زیاد دیده شده که از جمله آنها خود همـین
جنگ مورد بحث یعني جنگ تحمیلي عراق علیه ایران است که در آغاز جنـگ ارتـش مهـاجم
عراق هزاران کیلومتر مربع از خاك میهن ما را در ظرف کمتر از یـک هفتـه بـه تصـرف خـود
درآورد .ولي بعد از کمتر از دو سال جهت جریان جنگ به کلي عوض شد و نیروهاي ایـران بـه
حالت تهاجمي و نیروهاي عراق به حالت دفاعي درآمدند .زیرا ارتش عـراق بـا آنهمـه پیـروزي
اولیه نتوانست قدرت دفاعي ملت ایـران را بـه کلـي درهـم بشـکند و اراده خـود را بـر ملـت و
حکومت ایران تحمیل نماید .اما این نتیجه درباره حالت تهاجمي نیروهـاي ایـران نیـز حاصـل
شده بود و با وجـود اینکـه درسـت از اول فـروردین مـاه  1331و بـا اجـراي عملیـات آفنـدي
فتحالمبین تعرض متقابل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران بـراي انهـدام ارتـش عـراق و
تحمیل خواسته هاي سیاسي ایران بر حکومت متجاوز و آغازگر جنگ آن کشور آغاز شده بـود.
بعد از  2سال نبردهاي خونین هنوز میدان هـاي اصـلي نبـرد از حـوالي خـط مـرز و یـا چنـد
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کیلومتري غرب آن فراتر نرفته بود و پیروزيهاي موضعي که در نبردهاي سـال  1332نصـیب
نیروهاي ملت ایران شده بود ،آنچنان گسترده و عمیق نبود که حداقل یک یـا چنـد منطقـه و
شهر استراتژیکي عراق را تحت کنترل ایران قرار دهد تا حکومـت ایـران بتوانـد بـا وارد کـردن
فشارهاي سیاسي نظامي حکومت عراق را سرنگون سازد یا اینکه سبب قیام ملت عراق بر علیـه
حکومت بعثي آن کشور گردد .نتیجه نهایي آنکه حکومت جمهوري اسـالمي ایـران نتوانسـته
بود به هدف نهایي برسد.
حوادث جنگ در سال  1332و شدت گـرفتن تهدیـدهاي نیروهـاي مسـلح جمهـوري
اسالمي ایران بر علیه حکومت بعثي عراق با وجود شکسـتهـاي نسـبي ارتـش عـراق ،یـک
نتیجه مثبت نیز به نفع حکومت عراق داشت و آن تحریک و تهییج بیش از پیش پشتیبآنان
جهاني آن حکومت براي تقویت کردن قدرت دفاعي ارتـش عـراق بـراي مقابلـه بـا حمـالت
نیروهاي ایران بود .که شمه اي از این اقدامات پشتیباني جهان در مطالب قبل تحـت عنـوان
بازتاب جهاني جنگ ایران و عراق بازگو کردیم .در جدول مقایسه توانایيهاي نظامي ایـران و
عراق در سال  33-32اثرات این پشتیبانيها به زبان آمـار و ارقـام بـه نحـو کمـال مطلـوب
نمایانگر ميباشد که در مطالب بعدي ارائه ميگردد.
و اما با توجه به اینکه هدف اصلي ما در نگارش ایـن مطالـب بررسـي چگـونگي رونـد
جنگ از دیدگاه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ميباشد ،الزم اسـت اسـاس تحلیـل
خود را بر مسایل آن قرار دهیم و تا حدي که امکان دسترسي ما به اسناد و مـدارك بـوده و
علل طوالني شدن مدت زمان جنگ و عدم موفقیت سریع نیروهاي ایران را جسـتجو کنـیم.
گرچه این امر بسیار مشکل و هرگونه داوري یا اظهار نظر نميتواند عاري از نقص باشد ولـي
به هر حال ميتواند شمهاي از چگونگي روند حوادث را بیان کند.
در جلد اول مقدمات جنگ تحمیلي ،چگونگي شروع جنـگ و تـا حـدودي علـل آن و
همچنین چگونگي وضعیت توان رزمي ارتـش ایـران را بیـان کـردیم و گفتـیم کـه از رژیـم
سلطنتي ایران یک نیروي زمیني با  3لشکر زرهي و  4لشکر پیاده و  3تیپ مسـتقل و یـک
لشکر زرهي در حال تشکیل و یک نیروي هوایي و یک فرماندهي هواپیمایي نیروي زمیني و
یک نیروي دریایي باقیمانده بود .که در جریان انقالب شیرازه آنها به کلـي از هـم پاشـیده و
ارتش ایران تقریباً متالشي گردید و آنچه که باقي مانده بود از همـان آغـاز پیـروزي انقـالب
درگیر جنگ داخلي با عوامل ضد انقالب در مناطق مختلف شد .قسمتي دیگر از توانایيهاي
خود را از دست داد .در چنین شرایطي ارتش متجاوز عراق میهن مقدس ما را مـورد تهـاجم
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قرار داد و در بعضي از نقاط صحنه عملیات ماننـد منطقـه غـرب اهـواز و دزفـول حـدود 30
کیلومتر در داخل خاك ایران پیشروي کرد و در کرانه رودخانههاي کرخه و کـارون متوقـف
گردید.
مسلماًدر آن شرایط تنها راهچاره براي مقابله با نیروهـاي متجـاوز عـراق و سـد کـردن
پیشروي آنان استفاده از نیروهاي مردمي بود .الزم بود تمـام ملـت ایـران و نـه فقـط ارتـش
ایران ،آن هم با آن شرایطي که داشت در مقابل نیروهاي مهاجم قامت راست کنند  .با ایثـار
و فداکاري و قبول شهادت از حیثیت و شرف مکتب انقالب اسالمي ،ملّـت و مـیهن اسـالمي
دفاع کنند و چنین هم شد .نتایج کمال مطلوب را آنچنان به وجود آورد که حاکم جاهطلـب
عراق را وادار به قبول اشتباه در برآورد قدرت حقیقي ملت ایـران کـرد و او را مجبـور نمـود،
ارتش خود را از مناطق اشغالي ایران عقب بکشد یا انهدام آنرا بپذیرد .طبعـاً در ایـن نبردهـا
نیروهاي مردمي ایران نقش اصلي و سرنوشتساز را داشتند .زیرا ارتش عراق بـا بـیش از 12
لشکر و ده ها تیپ مستقل کامالً مجهز و آماده با پشتیباني یک نیروي هوایي قوي بـه ایـران
حمله کرد ،ابتدا پیشروي دشمن توسط نیروهاي ارتش سد گردیـد و سـپس ضـمن تحکـیم
مواضع پدافندي در خطوط تماس و باال بردن قدرت دفاعي با کمکهاي نیروي مردمي که با
حرکت عظیم افراد مومن و انقالبي ایران به جبهههاي نبرد فراهم گردید .ضربات اولیه ارتش
متجاوز عراق را خنثي نمود - .اولین مرحله عملیات متقابل نیروهاي ایران که سـد کـردن و
متوقف کردن پیشروي نیروهاي مهـاجم عـراق بـود بـا موفقیـت بسـیار درخشـاني در تمـام
صحنههاي نبرد به مرحله اجرا درآمد .در همان هفته اول جنـگ نیروهـاي مهـاجم عـراق از
حرکت بازماندند و به جز در منطقه خرمشهر و بستان در سایر منـاطق جبهـه بـیش از یـک
هزار کیلومتري به حالت دفاعي در آمدند  -.حضور نیروهـاي مردمـي ایـران در جبهـههـاي
نبرد ،که ابتدا با گروههاي کوچک چندین ده نفري و بدون سازمان مشخص آغاز شد به مرور
گستردهتر و سازمان یافتهتر گردید .اما نکته بسیار مهم و اساسي امکان تجهیز این نیروهـاي
مردمي بود .طبعاً در آن موقع نه کشور ایران کارخانجات نظـامي قابـل تـوجهي داشـت کـه
بتواند سریعاً تجهیزات مورد نیاز نیروهاي مردمي را فراهم کند و نه در انبارهاي ذخایر ایـران
آنقدر سالح و تجهیزات ذخیره شده بود که پاسخگوي نیـاز مجهـز کـردن نیروهـاي بـزرگ
باشد .حتي مقدار قابل مالحظـهاي از تجهیـزات بازمانـده از رژیـم سـلطنتي نیـز در جریـان
انقالب از بین رفته یا به دست گروههاي ضد انقالب افتاده بـود .بنـابراین هـر تعـداد نیـروي
مردمي که وارد صحنه جنگ مي شدند فقط نیروي انساني بـدون سـالح و تجهیـزات بودنـد.
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تنها راه امکان براي مسلح کردن این نیروها گرفتن قسمتي از تجهیـزات و سـالح واحـدهاي
ارتشي و واگذار کردن آنها به نیروهاي مردمي بود .در این بـاره مـن نگارنـده الزم مـيدانـم
خاطره اي را بیان کنم قبالً یادآور شدم که در اوایل جنگ من در صحنه عملیـات خوزسـتان
مسئولیت ي بر عهده داشتم و در آن موقع از جمله نیروهاي مردمي که در دفاع از شهر اهـواز
بسیار فعاالنه و مؤثر تالش ميکرد ،گروه نـامنظم دکتـر چمـران بـود .روزي از طـرف دکتـر
چمران نماینده اي پیش من آمد و گفت دکتر براي دفاع از شهر اهواز که خط دفـاعي آن در
حدود  11کیلومتري جنوب غربي اهواز بود ،نیاز به تعداد زیادي موشـکانـدار آرپـيجـي 6
دارد و نامه اي هم در دست داشت .باید یادآور شوم کـه مـا در شـرایط بسـیار سـختي قـرار
داشتیم و هر زمان با تهدید بسیار جدي تهاجم نیروهاي عراق از طرف حمیدیـه در غـرب و
کارخانه نورد در جنوب و حتي با عبور نیروهاي عراق از کارون در حوالي کوت عبـداهلل و دور
زدن شهر اهواز از سمت شرق مواجه شدیم .من با تجربـه خـدمت نظـامي  12سـاله کـه در
خوزستان داشتم این تهدیدات را نه تنها حس ميکردم بلکه آنها را لمس ميکردم .در همان
موقع یگان هاي ارتش نیز با کمبود شدید جنگ افزار به ویژه ضد تانک مواجـه بودنـد .اتفاقـاً
در همان روزها  30قبضه جنگ افزار آرپيجي  6با هواپیما از تهران به اهواز رسـید .بـه مـن
اطالع دادند طرح تقسیم آنها را بین یگانهاي ارتش بدهم .من بر اساس اسـتنباط شخصـي
خودم ترجیح دادم تمام آن  30قبضه جنگافزار به گروه نامنظم دکتـر چمـران داده شـود و
به همین نحو دستور صادر کردم .امـا بعـد از تحویـل آنهـا بـه گـروه یـاد شـده فرمانـدهان
واحدهاي ارتش و از جمله فرمانده نیروي زمیني بر این اقدام اعتراض کردند .ولي با توجه به
اعتمادي که در آن شرایط نسبت به من وجود داشت اعتراضـات از حـد گلـه شـفاهي فراتـر
نرفت و این بود نمونه اي از وضعیت تسلیحات و تجهیزات نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي
ایران در آغاز جنگ.
بعد از تثبیت وضعیت پدافندي در جبهههاي نبرد و توقف کامل نیروهاي متجاوز عراق
به تدریج وضعیت عمومي قدرت رزمي نیروهاي مسلح ایـران بهتـر شـد .در حـد مقـدورات،
جنگ افزار و تجهیزات یگانهاي رزمنده اعم از ارتشي و غیر ارتشي فراهم گردید .امـا منبـع
تدارك همچنان وسایل موجود ارتش بود که به علت شرایط انقالب قسمت عمـده تجهیـزات
و جنگافزارها و خودروهاي رزمي و غیر رزمي از کار افتاده و در پادگانها باقي مانـده بودنـد
آن وسایل با تالش جهادگران ارتشي و غیر ارتشي تعمیر و حاضر بـه کـار شـد و در اختیـار
نیروهاي رزمي قرار گرفت .بنابراین هنوز منبع تغذیه جدیدي بـراي نیروهـاي مسـلح ایـران
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فراهم نشده بود ضمن اینکه به هر حال در نبردهاي اجرا شـده اعـم از تعرضـي یـا تـدافعي
قسمتي از وسایل و تجهیزات موجود نیز از بـین مـيرفـت و اگـر مقـداري غنـائم جنگـي از
نیروهاي عراق گرفته ميشد به حدي نبود که وسایل از بین رفته را جایگزین نماید.
بعد از گذراندن بحران اولیه جنگ ،حکومت جمهوري اسالمي ایران در صدد خریداري
وسایل و تجهیزات نظامي از کشورهاي خارج برآمد و تا حـدودي موفـق شـد از کشـورهایي
نظیر کره شمالي وسایلي خریداري کند که عمدهترین قلم ،مهمات بود .زیرا فروش تجهیزات
نظامي آماده در مقیاس وسیع کار بسیار مشکلي است و فقط کشورهاي خیلي قدرتمنـد کـه
در بازار فروش تسلیحات نظامي فعال هستند ،مي تواننـد در مـدت زمـان کوتـاه مقـداري از
تسلیحات را بفروشند .کشورهاي درجه دوم و کمتر چنین امکاني را ندارند .چنانکـه نگارنـده
در اواخر سال  1319براي خرید تانک به همراه هیئتي بـه اروپـاي غربـي اعـزام شـدم و در
مذاکره با یک شرکت اسپانیایي مسئولین شرکت اظهار داشـتند ،مـيتواننـد تعـدادي تانـک
موجود را به ما بفروشند که در مدت حداقل یک سال آن تانکها را متناسب بـا نیـاز ارتـش
ایران بازسازي کنند .در مدت یکسال بعدي  110دستگاه تانک به مـا تحویـل دهنـد .یعنـي
حداقل دو سال زمان براي تحویل این تانکهاي موجود الزم بود .بنـابراین تجهیـز نیروهـاي
مردمي ایران به صورت یک نیروي نظامي در قواره اسـتانداردهاي معمـولي اصـوالً در مـدت
زمان قابل قبول شرایط جنگ امکان پذیر نبود .زیرا روابط ایـران بـا قـدرتهـاي بـزرگ کـه
تإمین کننده اصلي تسلیحات در جهان هستند ،در سطح مطلوبي نبود و کشورهاي دیگر نیز
مقد ورات آنچناني نداشتند که تسلیحات و تجهیزات چند لشکر ایران را در مدت زمان چنـد
ماه فراهم نمایند .بنابراین نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران مجبور بودند کـه بـا اتکـاء
اصلي به همان امکانات موجود داخلي ایران به نبرد ادامه دهند .ایـن وضـع بـا تغییراتـي نـه
چندان زیاد تا زمان نگارش این مطالب که قریب  8سال از زمان جنگ تحمیلي مـيگذشـت
ادامه داشت .در حالیکه در این مدت تعداد لشکرهاي ارتش عراق از  12لشکر اسـتاندارد بـه
قریب  40لشکر استاندارد افزایش یافته بود .به همان نسبت نیروي هوایي عراق نیز با خریـد
هواپیماهاي میراژ از فرانسه و میگهـاي پیشـرفته  23و 21و 26از شـوروي بـیش از پـیش
تقویت شده بود که در جداول مقایسه همین بحث وضعیت عمومي نیروهاي ایران و عراق تـا
حدودي مشخص ميگردد.
عالوه بر مسئله محدودیت تهیـه تجهیـزات نظـامي بـراي نیروهـاي رزمنـده ایـران در
نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ایـران یـک سیسـتم جدیـد فرمانـدهي و کنتـرل و روش
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هدایت عملیات شکل گرفته بود که ميتـوان گفـت در تـاریخ نظـامي ،کـمسـابقه یـا حتـي
بيسابقه بود و آن دوگانه بودن نیروهـاي مسـلح بـود .کـه شـامل ارتـش و سـپاه پاسـداران
ميگردید .یگان هاي ارتش بر مبناي اصول سازمان دهي ارتشهاي مـنظم تمـام کشـورهاي
جهان و بر اساس اصول تاکتیک و تکنیـک متناسـب بـا وسـایل و تجهیـزات مـدرن آن روز
سازمان یافته و آموزش دیده و تجهیز شده بود و طبعاً دکترین و اصول کاربرد چنین ارتشي
بر اساس قوارههاي تاکتیکي و استراتژیکي مدون و شناخته شده در جهـان بـود .طـرز تفکـر
پرسنل این ارتش بر مبناي قواعد نظامي آموزش دیده خودشان بود .البتـه مسـئله روحیـه و
ایمان و اعتقاد به مقدمات مکتبي و میهني نیز یکي از عوامل اصلي توانایيهـاي ایـن ارتـش
بود و هر یک از عوامل توانایي هاي اصلي برتري نسبي عددي و کیفي دیگر نقش خـود را در
عملیات واحدهاي این ارتش ایفا ميکردنـد .مـثالً قـدرت آتـش توپخانـه یکـي از مهمتـرین
عوامل توانایي رزمي در میدان نبرد است که سرنوشت نبرد را تعیین ميکند .معموالً طرفـي
برنده ميشود که از قدرت آتش برتري بهرهمند باشد و این امر از بدیهیئت جنـگ مـنظم در
قواره جنگ هاي معمولي جهان است .بنابراین تأثیر عامل قدرت آتش در جریان نبردها یـک
امر معمولي جنگ بود .که واحدهاي ارتش مي توانستند انتظار آنرا داشته باشند .اما در کنـار
ارتش منظم تحت سالح ایران به علـت نیـاز مبـرم انقـالب و بعـد ًا جنـگ تحمیلـي نیـروي
جدیدي به نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي تشکیل گردیده بود که با شروع جنگ و ادامـه
آن نقش این نیرو روز به روز حساس تر و سرنوشتسازتر ميگردید.
چگونگي تشکیل یگان هاي سپاه پاسـداران احتمـاالً چنـین بـود ،کـه هسـته مرکـزي
واحدها به ویژه در ردههاي بـاالي فرمانـدهي بـه وسـیله عـدهاي از افـراد کـامالً مـومن بـه
هدفهاي انقالب اسالمي و پیروي از والیت فقیه تشکیل شده بود و نیروي انساني مورد نیاز
این واحدها به وسیله افراد بسیجي داوطلب از اقشار مختلـف مـردم تـأمین مـيگردیـد .کـه
عموماً براي مدت  3ماه در جبهههاي نبرد در یگانهاي سپاه پاسداران مجتمع مـيشـدند و
در نبردها شرکت ميکردند .بعد از  3ماه یا بیشتر صحنه نبرد را رها ميکردند و بـه شـهر و
دیار خود ميرفتند .بنابراین نیروي اصلي رزمي یگانهاي سپاه افراد داوطلب موقـت از افـراد
طبقه عامه مردم بودند که در بین آنان حتي کساني که بـراي اولـین بـار تفنـگ بـه دسـت
ميگرفتند چندان کم نبود .این افراد عموماً فاقد روح انضباط خشک نظامي بر مبناي اصـول
ارتش هاي منظم بودند ،بنابراین فرماندهي و رهبري آنها به صورت ارتشهاي منظم به هیچ
وجه امکان پذیر نبود .زیرا آنان عمدتاً بر اساس ایمان و اعتقاد مذهبي و سایر عوامل برداشت
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شخصي خود از جنگ به صورت داوطلب براي شـرکت در جنـگ آمـاده مـيشـدند و طبعـاً
چنین افرادي مایل نبودند تحت انقیاد انضباط نظامي قرار گیرند.
از اوایل جنگ که یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمي در کنـار یگـانهـاي ارتـش
قرار گرفت ،مسئولین حکومـت جمهـوري اسـالمي ایـران تـالش کردنـد یـک نـوع وحـدت
فرماندهي بین واحدهاي ارتش و سپاه ایجاد کنند و هماهنگي بین آنان فـراهم سـازند .ایـن
تالش در اوایل جنگ موفقیت آمیز بود .به طوري که به تـدریج گـروههـاي متفـرق رزمنـده
مردمي در داخل سپاه پاسداران مستهلک شدند و بعد از چند ماه سازمان بسیج مستضعفین
نیز که یک سازمان مستقل بود در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام نیروهاي مردمـي
در یک سازمان که سپاه پاسداران بود متشکل شدند .فرماندهي سـپاه پاسـداران نیـز تـالش
کرد یک شکل شبه نظامي به واحدهاي تحت امر خود بدهد .بر ایـن مبنـا گـردان و تیـپ و
لشکر و حتي سپاه تشکیل شد که باالخره منجر به تشکیل نیروي سه گانه زمیني و هوایي و
دریایي گردید.
مسئله اي که از نظر جریان جنگ در رابطه با یگانهاي سپاه پاسداران بروز کرد اثرات
تشکیل قرارگاه هاي بـزرگ لشـکر و سـپاه در چگـونگي همکـاري و رابطـه فرمانـدهي بـین
یگانهاي ارتش و سپاه پاسداران بود .تا هنگامي که یگانهـاي سـپاه پاسـداران بـه صـورت
گردان در عملیات شرکت مـيکردنـد امکـان اینکـه آن گـردانهـا در زیـر امـر فرمانـدهان
یگان هاي ارتش قرار گیرند و وحدت فرماندهي به وجود آید تا حـدودي سـاده بـود .ولـي از
هنگامي که در یگان هاي سپاه فرماندهان تیپ و لشکر تعیین شدند طبعـاً آنـان از نظـر رده
نظامي همطراز فرماندهان ارتشي بودند .لذا ایجاد وحدت فرماندهي مشکلتر گردیـد و بـراي
حل این مشکل ،تشکیل قرارگاه هاي مشترك ارتشي و سپاهي در رده تیپ و لشـکر و بـاالتر
متداول گردید .اما بر اساس اسناد و مدارك و نتایج نبردها نشان ميدهـد کـه ایـن امـر نیـز
نتوانست وحدت فرماندهي مورد نیاز یک نیروي رزمنده را ایجاد کند .زیرا در این قرارگـاههـا
به هیچ وجه همگوني بین خصوصیات فرماندهان نظامي و سـپاهي وجـود نداشـت .در کنـار
یک افسر فرمانده چندین ده ساله یک جوان غیر نظامي با همـان مقـام و اختیـارات و حتـي
باالتر قرار ميگرفت .عدم هماهنگي بین این دو فرمانده به دور از انتظار نميتواند باشـد .امـا
قبل از پرداختن به ادامه مطالب الزم است یادآور شویم کـه بـه هـر حـال نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمي ایران با همین شرایط توانستند جنگ نابرابر با نیروهاي متجاوز عراق را تـا
زمان نگارش این مطالب (به مدت قریب  8سال) با پیروزي نسبي بر دشمن ادامه دهند.
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موضوع چگونگي اقدامات آمادگي همه جانبه حکومت ایران بـراي مقابلـه و مبـارزه بـا
نیروهاي بعثي و حکومت بعث عراق مطلب بسیار مهم و وسیعي اسـت کـه بایسـتي در یـک
کتاب جداگانهاي به وسیله اشخاص کامالًمطلع و صاحب نظر در مسائل سیاسـي و مکتبـي و
اقتصادي جنگ مورد بررسي قرار گیرد .امـا از دیـدگاه صـرف ًا نظـامي بـر اسـاس معیارهـاي
شناخته شده در جهان حالت نظـامي نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ایـران بـه ویـژه
نیروهاي مردمي حالت خاصي به خـود گرفـت ،کـه بـا معیارهـاي معمـولي نظـامي چنـدان
انطباقي نداشت و مي توان گفت اساس دکتـرین نیروهـاي مردمـي بـر مبنـاي کـاربرد مـوج
انساني بود .این روش در نبردهاي تهاجمي اثرات چنـدان درخشـاني بـه بـار نیـاورد و فقـط
توانست جنگ فرسایشي بر علیه نیروهاي عراق را آنچنان طوالني کنـد کـه ارتـش عـراق را
خسته و فرسوده سازد .اما این روش حداقل یک نقص در بر داشت و آن عبارت بود از اینکه،
تشکیل واحدهاي جدید سازمان یافته و مجهز شده و آموزش دیده نظـامي یـا غیـر نظـامي
تحت الشعاع استفاده از موج انساني قرار گرفت .چنانکه در طول قریب  8سال جنـگ نیـروي
زمیني ارتش ایران فقط  2تیپ موجود در اوایل جنگ را ظاهراً به صـورت لشـکر درآورد و 3
تیپ و یک لشکر جدید را سازماندهي کـرد .در حـالي کـه عمـده وسـایل و تجهیـزات ایـن
واحدهاي جدید نیز از همان امکانات قبلي تأمین گردید .ضمن اینکه لشکرهاي موجود قبلي
بیش از  %10توان اصلي رزمي خود را اعم از پرسنل کادر و تجهیزات سنگین از دسـت داده
بودند که جایگزین نشده بود .چنانکه تعداد تانک هاي رزمي ارتش ایران که در آغـاز جنـگ
قریب  1800دستگاه بود در سال  1332به حدود 900دستگاه یعني  %10تقلیل یافتـه بـود.
طبق برآوردهاي کل از حدود  300فروند هواپیماي جنگنده بمبافکن فقط حدود  60فروند
به حالت آماده و قادر به عملیات باقي مانده بود .در حالي کـه در همـان سـال تعـداد تانـک
ارتش عراق  2330دستگاه و تعداد هواپیماهاي جنگنده بمبافکن  330فروند حاضر به کـار
برآورد گردیده بود.
از بررسي جریان نبردهاي اجرا شده در سال  1332که شرح آن بیـان گردیـد ،چنـین
استنباط مي شود که با وجود شرایط نامتعادلي که از نظر توان رزمي بـین نیروهـاي ایـران و
عراق وجود داشت و به تدریج حداقل از نظر عددي به نفع نیروهاي عراق افزایش مـيیافـت
به علل محدودیت هاي سیاسي و اقتصادي شدیدي که حکومت جمهوري اسـالمي ایـران در
صحنه بینالمللي داشت .الزاماً خط مشي کاربرد موج انساني بـراي ادامـه جنـگ و بـه ویـژه
ادامه عملیات تعرضي تا انهدام کامل ارتش عراق و سرنگوني حکومت صدام حسین و وصـول
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به هدف نهایي سیاسي جنگ تحمیلي ،خط مشي اساسي نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي
ایران قرار گرفت .بدین جهت نقش سپاه پاسداران و نیروهاي مردمي در جنگ ،حائز اهمیـت
بیشتري شد.
چنین به نظر ميرسد که به منظور کم کردن مشـکالت فرمانـدهي حـداقل در سـطح
نیروها ،یک قرارگاه فرماندهي به نام قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) در اواسط سال  1332تشـکیل
شـد .کــه فرمانـدهي ایــن قرارگـاه از طــرف حضـرت امــام و فرمانـدهي کــل قـوا بــه آقــاي
حجت االسالم اکبر هاشمي رفسنجاني که رئیس مجلس شـوراي اسـالمي و نماینـده امـام و
فرماندهي کل قوا در شوراي عالي دفاع بود ،تفـویض گردیـد .متأسـفانه در اسـناد و مـدارك
نظامي که در دسترس ما قرار گرفت درباره چگونگي تشکیل این قرارگاه و فعالیـت عملیـاتي
آن مطالب گویایي درج نشده بود .همین قدر به نظر ميرسد که این قرارگاه قبل از عملیـات
آفندي خیبر در جزایر مجنون تشکیل شد .با تشکیل این قرارگاه مسئله فرماندهي نیروهـاي
ارتشي و سپاهي حالت جدیدي پیدا کرد .به نحوي که  2قرارگاه جـزء بـه نـام خـاتم یـک و
خاتم  2تشکیل گردید که اولي براي طرحریزي و هدایت عملیات یگانهاي سپاه پاسداران و
دومي براي نیروهاي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایـران بـود .کارهـاي مشـترك بـین دو
قرارگاه به وسیله قرارگاه اصلي خاتماالنبیاء(ص) هماهنگ ميگردید.
با تشکیل قرارگاه هاي جدید فعالیت دو نیروي اصلي رزمي ایران یعنـي سـپاه و ارتـش
به مرور و به طور نسبي از یکدیگر تفکیک شد و به هر یک از آنها مأموریتهاي مسـتقل یـا
نیمه مستقل واگذار گردید .که اولین مأموریت از این نوع همان عملیـات خیبـر بـود کـه در
بخش قبلي چگونگي آن بیان شد.
در روش جدید هدایت عملیات ،فقط در کاربرد یگـانهـاي مـانوري عمـدتاً واحـدهاي
پیاده ارتش و سپاه تغییراتي ایجاد شد .ولي در سایر موارد ایجاد تغییرات امکـانپـذیر نبـود.
زیرا قدرت اصلي پشتیباني رزمي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران فقط همان بود کـه
از آغاز جنگ در سازمان ارتش وجود داشت .که شامل نیروي هـوایي و دریـایي ،یگـانهـاي
توپخانه و بالگرد و حتي جنگافزارهاي متوسط مانند خمپاره انـداز و ضـد تانـک و بـاالخره
تانک و نفربر زرهي و غیره بود .یگانهاي سپاه پاسداران اعم از گـردان یـا تیـپ و لشـکر یـا
سپاه داراي آنچنان مقدورات پشتیباني رزمي نبودند که بتوانند بدون دریافت نیروي تقـویتي
از عناصر ارتش مأموریـت نظـامي مسـتقلي را در سـطح وسـیع اجـرا نماینـد .مهمتـر از آن
نگهداري منطقه هدف اشغالي بعد از نبردهاي آفندي بود .که به علـت محـدود بـودن مـدت
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زمان حضور افراد بسیجي در میدانهاي نبرد الزاماً عملیات تحکـیم و نگهـداري هـدفهـاي
اشغال شده به یگانهاي ارتش محول ميشد .قسمت عمده واحدهاي سـپاه پاسـداران بـراي
عملیات آفندي دیگر آماده ميشدند که عملیات خیبر در جزایر مجنون نمونه بـارزي از ایـن
روش عملیات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران بود .ولي به هر حال همین روش سبب
گردید که به تدریج یگانهاي سپاه پاسداران نیز مسئولیتهاي پدافندي قسـمتي از خطـوط
پدافندي سراسر جبهه جنگ را به عهده بگیرند.
درباره قدرت پشتیباني رزمي نیروهاي مسلح ایران اشاره کردیم ،الزم به توضـیح اسـت
که با طوالني شدن مدت زمان جنگ و وسعت و شدت پیدا کردن جبهـههـاي نبـرد کمبـود
یگان هاي مانوري پیاده نظام تا حدودي به وسیله یگانهاي سپاه پاسداران و بسـیج مردمـي
تأمین ميگردید .ولي عامل توان رزمي دیگر شامل زرهي ،مکانیزه ،توپخانه ،هوایي ،بـالگرد و
عناصر پشتیباني دیگر رزمي و لجستیکي برعکس کـاهش پیـدا مـيکـرد .بـه عنـوان مثـال
همان گونه که یادآور شدیم در آغاز جنگ ارتش ایران حدود  1800دستگاه تانک داشت ولي
طبق برآورد انجام شده به وسیله انستیتوي مطالعات بینالمللي در سال  1333تعـداد تانـک
به حدود  900دستگاه تقلیل یافته بود .سایر جنگ افزار ها و تجهیزات سـنگین نیـز همـین
وضعیت را داشتند و شاید بدتر هم بودند .البته از نظـر توپخانـه و زرهـي تعـدادي غنـائم از
ارتش عراق گرفته شده بود و احتماالً سپاه پاسداران تعدادي وسایل سـنگین تهیـه کـرده و
یگانهاي توپخانه و زرهي تشکیل داده بود .ولي بررسي اسناد در دسترس نشان ميدهـد آن
یگان هاي تشکیل شده حتي کمتر از میزان تلفات و خسارات وارده بـه واحـدهاي ارتـش در
طول  3/1سال جنگ بود.
نتیجه کلي آنکه در طول  3/1سال جنگ نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران از نظـر
پیاده نظام آنهم به وسیله وارد عمل کردن افراد داوطلب بسـیجي کـم تجربـه نسـبت بـه آغـاز
جنگ ،افزایش قدرت پیدا کرده بود .ولي از نظر وسایل و تجهیزات سنگین و قـدرت پشـتیباني
زمیني و هوایي کاهش فوقالعـادهاي یافتـه بـود .چنانکـه در یـک گـزارش آمـاري از وضـعیت
یگانهاي توپخانه لشکرهاي مسـتقر در منطقـه عملیـات جنـوب کـه در  31/2/26بـه نیـروي
زمیني ارسال شده بود ،جمع تعداد توپهـاي لشـکرهاي  18و  66پیـاده و لشـکرهاي  13و 92
زرهي و تیپ  30پیاده که در جبهه حدود  100کیلومتر از چنگولـه در شـمال تـا شـلمچه در
جنوب گسترش داشته و در مقابل حساسترین معابر وصـولي پدافنـد مـيکردنـد  322قبضـه
توپ از کالیبرهاي مختلف که فقط  211قبضه از آنهـا حاضـر بـه کـار بـراي عملیـات بـود .در
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صورتيکه حداقل تعداد توپ سازماني هر لشکر استاندارد در یک جبهه معمولي کـه عـرض آن
بیشتر از  10کیلومتر نباشد  62قبضه ميباشد (در  4گـردان توپخانـه بـه ازاء هـر گـردان 18
قبضه) که براي  4لشکر و یک تیپ مستقل تقویت شده حداقل حـدود  324قبضـه تـوپ الزم
است.
الزم به ذکر است که این تعداد توپ شامل گردانهاي تقویتي از گروههاي توپخانه نیز بـود.
از نظر عناصر مانوري اغلب لشکرهاي سازمان یافته عالوه بـر  3تیـپ سـازماني خـود یـک تیـپ
اضافي نیز تشکیل داده بودند و لشکرها داراي  4تیپ شـده بودنـد .امـا بـا توجـه بـه آمـار اقـالم
لجستیکي چنین به نظر ميرسد که اضافه شدن این تیپها از نظر تـوان رزمـي فقـط در حـدود
یک برش تاکتیکي و تقسیم توانایيهاي موجود به جاي  3قرارگاه در  4قرارگـاه تیـپ بـود .ولـي
توان رزمي کلي آن یگانها به جزء از نظر سرباز معمولي تغییر چنـداني نکـرده بـود .زیـرا تلفـات
پرسنلي افسري و درجهداري و ضایعات و خسارات عمده لجستیکي جایگزین نميشد تـا حـداقل
توان رزمي موجود حفظ شود .چنانکه قرارگاه عملیاتي جنوب در تاریخ  33/11/21طـي گزارشـي
به قرارگاه اصلي نیروي زمیني اعالم کرد که به علت وارد شدن خسارات سنگین بـه یگـانهـا در
طول زمان جنگ و عدم جایگزیني خودروهاي منهدم شده میزان تحرك یگانهاي تحت امـر آن
قرارگاه که در منطقه خوزستان گسترش داشتند به  %20سازماني رسـیده بـود .نمونـه چگـونگي
این تلفات و خسارات وارده را در یک پیام لشکر  21پیاده ميتـوان مشـاهده کـرد ایـن لشـکر در
تاریخ  32/12/28و بعد از اجراي عملیات خیبر در جزایر مجنـون خسـارات وارده بـه تیـپ یـک
پیاده را که در آن نبرد شرکت کرده بود ،چنین گزارش داد ،تعداد وسایل منهدم شده خـودرو 13
دستگاه ،تفنگ  103میلیمتـري ضـد تانـک  2قبضـه ،خمپـارهانـداز  120میلیمتـري دو قبضـه
همچنین تعداد وسایل آسیب دیده خودرو  34دستگاه .به هر حال وضعیت کلـي آمـادگي رزمـي
یگانهاي ارتش جمهوري اسالمي ایران بعد از  3/1سال جنگ بدان صـورتي بـود کـه شـمهاي از
آن بیان گردید .مسلماً بعد از پایان جنگ و دسترسـي بـه اسـناد و مـدارك آمـار دقیـقتـر ایـن
وضعیت روشنتر خواهد شد .درباره وضعیت آمادگي رزمـي یگـانهـاي سـپاه پاسـداران و بسـیج
مردمي به علت عدم دسترسي به اسناد و مدارك آن سازمان اظهار نظـر دقیقـي ممکـن نیسـت.
ولي آنچه که مسلم است این یگانها عموماً به صورت پیـاده نظـام خـالص بـا حـداقل پشـتیباني
رزمي و لجستیکي سازماني بودند که پشتیباني رزمي آن ها به وسیله عناصـر ارتـش و پشـتیباني
لجستیکي آنها به وسیله کمکهاي مردمي تأمین ميگردید .چنانکه حتـي پرسـنل رزمنـده آن
یگانها نیز به وسیله پشتیباني مردمي فراهم ميشد .در نتیجه نیروهاي مسلح تحت سالح ایـران
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در سالهاي اول جنگ با سازمان رزمي ویژهاي به نبـرد ادامـه داد کـه نـه در قـواره ارتـشهـاي
استاندارد بود و نه به صورت یگانهاي چریکي در سطح وسیع .امـا بـار دیگـر الزم مـيدانـم ایـن
نکته را یادآور شویم که نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران با همان خصوصـیات ویـژه خـود
توانستند در مقابل ارتش منظم و مجهز عراق که به وسیله تمـام قـدرتهـاي جهـاني پشـتیباني
ميشد به نبرد ادامه دهند .حکام عراق را آنچنان به ستوه آوردند که بـراي وادار کـردن ایـران بـه
قبول مذاکرات صلح و پایـان دادن بـه جنـگ از راه تـرك مخاصـمات نظـامي و قبـول مـذاکرات
سیاسي به تضرع و التماس وادار سازند .که درباره اینگونـه مسـائل مهـم جنـگ در فرصـتهـاي
مناسب و بعد از پایان جنگ باید بررسيهاي عمیقتري به عمـل آیـد و مـا روش نگـارش تـاریخ
نظامي را قبالً با همان شیوه معمول در این بررسي دنبال ميکنیم.
قبل از تحلیل جریان جنگ در سال  1333جدول مقایسهاي توانایيهاي نظامي ایـران
و عراق که به وسیله انستیتوي مطالعات استراتژیکي بـینالمللـي لنـدن در سـپتامبر 1983
تهیه گردیده است ،ارائه ميشود .تا چگونگي توازن نیروهاي نظامي ایـران و عـراق در ادامـه
جنگ و افزایش قدرت نظامي عراق در مقابل کاهش توازن رزمـي نیروهـاي ایـران مشـخص
گردد و اثرات عامل کیفي و رواني و ایمان و اعتقـاد رزمنـدگان مـا در ایـن مبـارزه نـا برابـر
روشنتر شود .درباره این جدول الزم است توضیحات زیر مورد توجه قرار گیرد.
آمار و ارقام نشان داده شده ،بـر اسـاس اطالعـات در دسـترس سـازمان تهیـه کننـده
(انستیتوي مطالعات بینالمللي) بوده و ممکن است بعضي ارقام دقیق نباشـند .ولـي الزم بـه
ذکر است که این نشریه بینالمللي از جمله معتبر ترین نشریه در مطالعات استراتژیکي بوده
و به عنوان مبناي برآوردهاي استراتژیکي مورد قبول در محافل بینالمللي ميباشد.
در این جدول چگونگي سازماندهي و تجهیز یگانهاي سپاه پاسداران و بسـیج مردمـي ایـران
منظور نشده و احتماالً اطالعاتي در اختیار آن موسسه قرار نداشـته و فقـط بـه ذکـر تعـداد پرسـنل
سپاه پاسداران و بسیج اشاره شده و در توضیحات یادآوري شده است .که یگانهاي سپاه مجهـز بـه
جنگافزارهاي سبک ميباشد و از نظر عنصر پشتیباني متکي به واحدهاي ارتش هستند.
در نسخه اصلي به انهدام تعدادي از وسایل نیروهاي ایران و عراق اشـاره شـده کـه بـه
علت تقریبي بودن از ذکر آنها خودداري گردید.

کلیات روند جنگ تا سال 411 / 1333

جدول خالصه توانایيهاي نظامي ایران و عراق در سال 2636
(اقتباس از مجله توازن نظامي انستیتوي مطالعات استراتژیکي بینالمللي لندن سپتامبر )1983
توجه :این جدول در بعضي موارد تقریبي است و تجهیزات منهدم شده طرفین در آن منظور
نگردیده است.
عنوان عامل توانایي

مالحظات

تعداد
ایران

عراق

تعداد کل پرسنل نیروهاي مسلح

 41/1میلیون نفر
 2میلیون نفر

 14/3میلیون نفر
 116210نفر

تولید تقریبي ناخالص ملي
هزینه تقریبي دفاعي
نرخ تورم

 121/619میلیارد دالر
 3/9تا 13/13
%20

 31/832میلیارد دالر
 6/222میلیارد دالر
%13

جمعیت کشور

نیروهاي مسلح ایران شامل افراد بسیج غیر
تحت سالح نیز بوده است
در سال 1982
در سال 1982

در سال 1982

نیروي زمیني کشور
تعداد پرسنل
تعداد قرارگاه سپاه
تعداد لشکر زرهي
تعداد لشکر مکانیزه
تعداد لشکر پیاده
گردان موشک زمین به هوا
تیپ مستقل
فرماندهي هوانیروز

 110000نفر
3
4
4
3
یک فرماندهي

 461000نفر
 4قرارگاه
 3لشکر
 4لشکر
 3لشکر
نامشخص
 23تیپ
ندارد

تیپهاي مستقل ایران یک لشکر منظور
شده

تجهیزات عمده نیروي زمیني
تانک اصلي رزمي از انواع مختلف
تانک سبک شناسایي
خودرو رزمي
نفربر زرهي
توپ صحرایي سبک از انواع مختلف
توپ صحرایي متوسط و سنگین
جنگافزار ضد هوایي

 940دستگاه
 100دستگاه
 220دستگاه
 330دستگاه
 1000قبضه
 231قبضه
 1800قبضه

 2330دستگاه
 100دستگاه
3300
جزو رقم باال
نامشخص
 800قبضه
 1200قبضه

بر مبناي اطالعات ایران  110دستگاه
انواع تانک ،توپ صحرایي و توپ ضد
هوایي از کره شمالي دریافت کرده است.
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عنوان عامل توانایي

مالحظات

تعداد
ایران

عراق

موشک زمین به زمین
هواپیماي سبک شناسایي و مسافربري
بالگرد از انواع مختلف
تجهیزات سفارش داده شده به خارج
افراد ذخیره (عمدتاً سرباز)

 31فروند
 489فروند
400000

 28گردان
 1131دستگاه
61000

نیروهاي مردمي
نیروي شبه نظامي

 110000نفر
 2100000نفر

 410000نفر
جزو رقم باال

از نوع فراگ و اسکادپي
هوانیروز عراق جزو نیروي هوایي ميباشد

در ایران سپاه پاسداران و بسیج در عراق ارتش
خلقي در ایران شامل افراد بسیج ،ژندارمري و
غیره

نیروي دریایي
تعداد پرسنل
انواع مختلف ناو جنگي
انواع مختلف قایق جنگي
شناور حمله سریع
شناور گشتي بزرگ
مینجمعکن
هاورکرافت
کشتي نیروبر
کشتي تدارکات
گردان تفنگدار دریایي
تجهیزات ناوشکن سفارش شده

 20000نفر
 10فروند
 4فروند
 22فروند
 6فروند
 3فروند
 14فروند
 2فروند
 2فروند
 3گردان
یک فروند

 4210نفر
 24فروند
 1فروند
 1فروند
 11فروند

هواپیماي جنگي
بالگرد رزمي
هواپیماي شناسائي
بالگرد ضد زیر دریایي
بالگرد ضد مین
هواپیماي ترابري
بالگرد -212

 2فروند
 13فروند
 2فروند
 10فروند
 3فروند
 9فروند
 6فروند

-

عراق  4ناوشکن  3قایق جنگي یک کشتي
پشتیباني سفارش داده
عراق جزو نیروي هوایي ميباشد

نیروي هوایي
تعداد پرسنل
تعداد کل هواپیماهاي جنگي از انواع
مختلف
تعداد هواپیماهاي جنگي قادر به پرواز
هواپیماهاي شناسایي و عکاسي
هواپیماي شناسایي قادر به پرواز

 31000نفر
 296فروند

 38000نفر
 330فروند

 60فروند
 14فروند
 3فروند

احتماالً تمام هواپیماها
 8فروند
نامشخص

عراق شامل پرسنل پدافند هوایي

کلیات روند جنگ تا سال 416 / 1333
عنوان عامل توانایي
هواپیماي سوخترسان
هواپیماي ترابري سنگین
هواپیماي ترابري سبک
انواع مختلف بالگرد
گردان موشک زمین به هوا
هواپیماي آموزشي
هواپیماي خریداري شده احتمالي

مالحظات

تعداد
ایران

عراق

12فروند
12فروند
20فروند
63فروند
 1گردان
 14فروند
 100فروند

18فروند
جزو رقم باال
396
نامشخص
 143فروند
311

عراق سبک و سنگین

در ارتش عراق تمام بالگردها جزو نیروي
هوایي است
ایران احتماالً  100فروند از کره شمالي
خریده عراق انواع مختلف هواپیما و
بالگرد سفارش خرید داده است.
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جریان کلي جنگ در سال 419 / 1333

بخش دوم

جریان کلي جنگ در سال 2636
جریان کلي جنگ در سال 2636

جریان نبرد در  3ماهه اول سال 2636
در بررسي نبردهاي اجرا شده در سال  1332مالحظه شد که در این سال نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمي ایران  3نبرد عمده به نام والفجر یک تـا  3را طـرح ریـزي و اجـرا
کردند .که  4نبرد آن شامل والفجر 2در منطقه حاج عمـران والفجـر 3در منطقـه مهـران،
والفجر 4در منطقه شیلر و خیبر در جزایر مجنون واقع در هورالهویزه بـا مـوفقیتي نسـبي
همراه بود .آخرین نبرد یعني خیبر به منظور وارد کردن یـک ضـربت سرنوشـت سـاز بـه
ارتش و حکومت عراق و قطع راه مواصالتي بغداد عماره بصره اجرا گردید .ولـي بـه هـدف
کمال مطلوب نرسید و نیروهاي ایران الزاماً به تسخیر و نگهداري هدف محـدود در جزایـر
مجنون شمالي و جنوبي اکتفاء کردند .این موفقیت نیروهاي ایران گرچـه از نظـر نظـامي
محدود بود ولي از جنبه سیاسي و رواني اثرات فوق العاده زیادي در کل جریان جنـگ بـر
جا گذاشت و حکومت و ارتش عراق را متوجه اراده قاطع ملت ایران براي وصول به هـدف
نهایي ،بدون توجه به خطرات و خسارات ناشي از هر گونه نبرد سخت نمود .ارتـش عـراق
متوجه شد که هیچ نقطه اي از جبهه بیش از یکهزار کیلومتري براي نیروهـاي ایـران غیـر
قابل عبور نیست .بدین جهت استحکامات پدافندي نیروهـاي عـراق در تمـام جبهـه هـاي
جنگ بیش از پیش تقویت گردید و ارتش عراق با کمک پشتیبانان همه جانبه بینالمللـي
حکومت آن کشور ،قویتر شد .چنانکه در جدول توان رزمي آمار و ارقام به خوبي این وضع
را نشان مي دهد .در مقابل تقویت ارتش عراق نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران کـه
از آغاز سال  1331با اجراي عملیات فتح المبین تا پایان سـال  1332تعـداد  11عملیـات
بسیار گسترده اجرا کرده و قسمت قابل مالحظه اي از توان رزمي خود را در این نبردهـا از
دست داده بودند .که به جزء نیروي انساني آنهم در ارتش به صورت سـرباز معمـولي و در
سپاه پاسداران به صورت بسیج نیروهاي داوطلب مردمي عوامل دیگـري جـایگزین نشـده
بود .در نتیجه توان رزمي کلي نیروهاي مسلح ایران به ویژه ارتـش کـاهش فـوقالعـادهاي
پیدا کرده بود .به نحوي که مي توان گفت نیروهاي ایران از نظر وسایل و تجهیزات سنگین
در حداقل شرایط الزم براي ادامه نبرد قرار گرفته و قدرت تعرضـي خـود را از دسـت داده
بودند .آنچنانکه اگر ارتش عراق از روحیه مناسبي برخوردار بود ،مي توانست قدرت دفـاعي
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نیروهاي ایران را در مخاطره جدي قرار دهد .ولي در مقابـل تضـعیف کلـي قـدرت رزمـي
نیروهاي مسلح ایران ارتش عراق نیز با برتري مطلق تجهیزاتي قـدرت تعرضـي خـود را از
دست داده بود .تا بدان حد کـه عمـالً در  4نبـرد آخـر اجـرا شـده در سـال  1332حتـي
نتوانست مناطق از دس ت داده را از نیروهاي ایران باز پـس بگیـرد .و فقـط موفـق شـد بـا
تحمل تلفات سنگین دامنه حمالت نیروهاي ایران را محدود سازد.
نتیجه نهایي این مبارزات خونین در سالهاي  1331و  1332آن شد کـه ارتـشهـاي
هر دو طرف متخاصم در سال  1333عموماً حالت پدافندي اتخاذ کردند و به تحکیم مواضـع
موجود در خطوط تماس و تقویت قدرت دفاعي خود پرداختند .بر مبناي این وضـعیت در 3
ماهه اول سال  1333اصوالً عملیات آفندي به وسیله هیچیک از طرفین به مرحلـه اجـرا در
نیامد و نیروهاي هر دو طرف در مقابل یکدیگر به تبادل آتش توپخانه و بعضي مواقـع اعـزام
گشتيهاي رزمي اکتفا نمودند.
ولي در  3ماهه دوم آن سال دو عملیات آفندي به وسیله نیروهاي ایـران و  2عملیـات
به وسیله نیروهاي عراق اجرا شد کـه در بخـش هـاي بعـدي جریـان آن نبردهـا شـرح داده
ميشود .اما این نبردها نیز تغییر مهمي در خطوط پدافندي طرفین ایجاد نکرد و جبهههـاي
نبرد ،تقریباً همان حالتي که در اول سال  1333داشتند در پایان سال نیـز در همـان حالـت
بودند.
اما به هر حال جنگ ادامه داشت و حوادثي رخ ميداد و تلفات و ضایعاتي بـه طـرفین
وارد ميشد .حرکاتي در جبهههاي نبرد انجام مي گرفت که به منظور روشن شدن چگـونگي
وضعیت جنگ در این دوران ،حوادث مهم رخ داده را به اختصار بیان ميکنیم.
در شرح عملیات خیبر گفتیم که این نبرد در اوایل اسفند ماه  1332در هورالهویزه بـه
وسیله نیروهاي ایران آغاز شد و هدف آن قطع خط اصلي مواصالتي بغـداد عمـاره بصـره در
حوالي القرنه و ایجاد تهدید براي شهر بصره عراق بود .در این نبرد نیروهاي ایران بـه هـدف
نهایي خود دست نیافتند ،ولي جزایر مجنون عـراق را در شـرق القرنـه تصـرف کردنـد .ایـن
جزایر که در داخل منطقه آبگیر و باطالقي هورالهویزه به طول تقریبي  20کیلومتر و عـرض
متوسط  8کیلومتر بالفاصله در غرب خط مرز با ایجاد سدهاي خاکي سراسـري در عـرض و
طول جزایر به وسیله حکومت عراق ایجاد شده بود ،داراي منابع نفتي بزرگ زیرزمینـي بـود.
بنابراین ارزش اقتصادي مهمي داشت .ضمن اینکه به علت کوتاه شدن فاصله نیروهاي ایـران
تا محور حیاتي بغداد بصره و میزان تهدید این محور از طرف نیروهاي ایران شهر بصـره کـه
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حیاتيترین منطقه در جبهه هاي نبرد بود از دو طرف به وسیله نیروهاي ایران تهدید ميشد.
که یکي از سمت شلمچه (مستقیماً از شرق به طرف شهر بصره) و دیگري از طـرف القرنـه و
نشوه از سمت شمال شرقي بود .در محور شلمچه بصره ،ارتش عراق بعد از عملیـات رمضـان
تدابیر پدافندي کاملتري به کار برده و آن محور را براي نیروهـاي ایـران بـه صـورت بسـیار
صعبالعبور در آورده بـود .چنانکـه در عملیـات کـربال  1کـه در دي مـاه  1331بـه وسـیله
نیروهاي ایران در آن محور اجرا گردید ،استحکام فوقالعاده مواضع عراقي به ثبوت رسید .اما
محور عملیاتي جزایر مجنون در پایان سال  1332اهمیت پیدا کرده بود .بدین جهـت بـراي
نیروهاي هر دو طرف که هنوز مواضع خود را در آن کامالً تحکیم نکرده بودنـد از حساسـیت
ویژهاي برخوردار بود .لذا اولین تـالش نیروهـاي ایـران در آغـاز سـال  1333صـرف تثبیـت
موقعیت خود در جزایر مجنون و تحکیم مواضـع پدافنـدي در آن منطقـه گردیـد .در شـرح
جریان نبرد خیبر گفتیم که در مرحله اول آن نبرد فقط یگانهاي سـپاه پاسـداران و بسـیج
مردمي در محور طالیه القرنه و از داخل منطقه آبگیر هورالهویزه پیشـروي کردنـد و عناصـر
زمیني ارتش در جنوب منطقه عملیات و از پاسگاه زید به طرف تنومـه حملـه نمودنـد .کـه
عموماً یک تالش فرعي و براي درگیر کردن نیروهاي دشـمن در منطقـه شـلمچه کوشـک و
جلوگیري از حرکت آنها به طرف القرنه بود .اما بعـد از گسـترش عملیـات و عـدم موفقیـت
نهایي یگانهاي سپاه پاسداران در محور طالیه القرنه یگانهاي ارتش نیز در آن منطقـه وارد
نبرد شدند .سعي بر آن شد که از محور طالیه نشوه (در جنوب محور طالیـه القرنـه) حملـه
اجرا گردد که این تالش نیز به نتیجه مطلوب نرسید و وضعیت منطقه نبرد شـرق بصـره بـه
همان حالتي باقي ماند .که بعد از تصرف جزایر مجنون به وسیله نیروهاي ایران ایجـاد شـده
بود و در این شرایط خط تماس نیروهاي ایران و عراق در حوالي خط مرز بدین صـورت بـود
که در منطقه شلمچه قسمتي از اراضي ایران در اشغال نیروهاي عراقي بود و در پاسگاه زیـد
عراق قسمتي از اراضي عراق در اشغال نیروهاي ایران بود .در بقیه نقاط تا کوشـک و طالیـه
خط تماس در حوالي خط مرز بود و در جزایر مجنون به عمق حدود  8کیلومتر و عرض 20
کیلومتر به تصرف نیروهاي ایران درآمده بود.
بعد از تصرف جزایر مجنون نگهداري آن منطقه ،مهمتـرین مسـئله در صـحنه عملیـات
جنوب گردید .زیرا ارتش عراق تالش ميکرد به هر قیمتـي کـه شـده آن منطقـه را از کنتـرل
نیروهاي ایران خارج سازد .بنابراین در اوایل سال  1333حساستـرین مسـئله بـراي نیروهـاي
ایران تحکیم موقعیت در جزایر مجنون بود .به همین جهـت عـالوه بـر لشـکرهاي موجـود در
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خوزستان قسمتي از لشکر  81زرهي از منطقه عملیاتي باختران به منطقه جنوب تغییـر مکـان
داده شد تا در پدافند منطقه مورد بحث شرکت نماید .زیرا همانگونـه کـه کـراراً یـادآور شـدیم
خط مشي عمومي عملیات آفندي نیروهاي مسلح ایران آن بود که معمـوالً سـپاه پاسـداران در
طرح ریزي و اجراي عملیات آفندي نقـش اساسـي را بـر عهـده مـيگرفـت و بعـد از اجـراي
عملیات مسئولیت پدافند منطقه تصرف شده به یگانهاي ارتش واگذار ميگردید .عمده قـواي
سپاه پاسداران به عقب برده ميشدند تا براي اجراي عملیات آفندي بعدي آماده شوند.
با توجه به اینکه استعداد رزمي یگانهاي نیروي زمینـي تقریبـاً ثابـت بـود و یگـانهـاي
جدیدي که تشکیل ميشدند حداکثر ميتوانستند مقدار تلفات و خسارات یگانهـاي قبلـي را
جبران نمایند .بدین جهت با افزایش عرض جبهـه پدافنـدي ،مشـکالتي بـراي نیـروي زمینـي
ارتش فراهم ميگردد .به ویژه اینکه معموالً مناطق پدافندي جدید در مناطق اشغالي در خـاك
عراق بود که داراي حساسیت فوقالعادهاي بود و نیروي زمیني ارتـش بـراي اجـراي مأموریـت
پدافندي مجبور بود ،همان یگانهاي موجود را در صحنههاي عملیاتي جنوب و غرب و شـمال
غرب جابهجا کند .به اصطالح ضربالمثل عامیانه فارسي از ریش ببرد و به سبیل بچسباند .بـر
همین اساس براي تحکیم موقعیت پدافندي جنوب ،بعد از عملیـات خیبـر لشـکر  28پیـاده از
شمال غرب و لشکر  81زرهي از منطقه غرب به منطقه جنوب تغییـر مکـان داده شـد .بـدون
اینکه نیروي عمده دیگري جایگزین آن لشکرها شود .این وضع گاهي به حدي بحراني ميشد
که قرارگاههاي عملیاتي که حداقل در حدود یک سپاه در هریک از  3صـحنه عملیـات بودنـد،
فاقد یگان احتیاط ميشدند و مجبور ميگشتند تمام عناصر تحت فرمانـدهي خـود را در خـط
مقدم منطقه نبرد مستقر سازند .این وضع معموالً در رده لشکر تیپ نیـز وجـود داشـت .بـدین
لحاظ احساس کمبود نیرو و ارسال گزارشات گلهآمیز و درخواست نیروي بیشتر و گـاهي بـروز
ناهماهنگيها به ویژه بین عناصر سپاهي و ارتشي یک امر طبیعي ميتوانست باشد که معمـوالً
وجود داشت .به عنوان نمونه و بعد از عملیات والفجر 3در منطقه مهران ،پدافند آن منطقـه بـه
تیپ  84ارتشي و تیپ امیرالمومنین سپاه پاسـداران واگـذار شـد کـه تیـپ امیرالمـومنین در
قسمت جنوبي منطقه و حوالي معبر چنگوله مستقر بود .قبل از عملیـات خیبـر یـک عملیـات
آفندي محدود به وسیله سپاه پاسداران در منطقه چنگوله به نام والفجر 1اجـرا گردیـد .در 13
فروردین  1333تیپ  84پیاده به قرارگاه غرب گزارش داد ،جناح جنوبي آن تیپ که به وسیله
تیپ امیرالمومنین پدافند ميشد ،خالي شده .زیرا تیپ امیرالمومنین یگانهـاي خـود را بـراي
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عملیات والفجر 1از منطقـه خـارج کـرده اسـت .همـین امـر سـبب مکاتبـات گلـهآمیـز بـین
قرارگاههاي عملیاتي گردید.
ارتش عراق بعد از شکست خود در جزایر مجنـون تـالش کـرد در نقطـه دیگـر ،آن را
جبران کند .براي این منظور منطقه شرهاني و زیبذات را در شمال غربي فکه انتخاب کـرد و
از  1فروردین ماه  1333فعل و انفعاالتي در منطقه شـرهاني نمـود کـه تـا حـدودي سـبب
نگراني لشکر  18پیاده مستقر در آن منطقه گردید.
در باال اشاره کردیم که به منظور تحکیم مواضع پدافندي در جنوب ،لشـکر  81زرهـي
از منطقه غرب به جنوب اعزام شد .بـراي جبـران خـالء برداشـت آن لشـکر نیـروي زمینـي
دستور داد ،تیپ  36زرهي را که یک تیپ اسمي بود و توان آن در حدود یـک گـروه رزمـي
تقویت شده بود به منطقه غرب تغییر مکان کند و در اختیار فرمانـدهي قرارگـاه غـرب قـرار
گیرد .مسئله پدافند جزایر مجنون همچنان در صدر مسائل دیگـر بـود .بعـد از آنکـه ارتـش
عراق موفق به عقب راندن نیروهاي ایران از آن جزایر نشد متوسل به اسـتفاده از نیـروي آب
براي این منظور گردید و با تدابیري که قبالً پیشبیني کرده بود مقدار آب پشـت خاکریزهـا
را افزایش داد به نحوي که بعضي از سدها در هم شکست و مزاحمتي براي مواضع پدافنـدي
نیروهاي ایران فراهم کرد .نیروهاي ایران با یاري فـوقالعـاده مـؤثر جهـاد سـازندگي موفـق
شدند ،سدهاي خـاکي را تقویـت کننـد و مواضـع پدافنـدي را مسـتحکم سـازند و راههـاي
تدارکاتي مناسبي از داخل مناطق آب گرفته تا جزایر احداث نماینـد .امـا ایـن امـر چنـدان
ساده نبود و با مشکالت بسیاري همراه بود که حل آن ماهها زمان الزم داشت.
در بررسي حوادث سال  1333به بعضي نکات جزئي بـر مـيخـوریم کـه خـود بیـانگر
مسائل مهم واحدهاي ارتش ایران است .به عنوان مثال درباره تعدیل نفربرهاي زرهـي مـورد
نیاز لشکرها ،در تاریخ  29فروردین  1332فرماندهي لجستیکي نیروي زمیني ارتش از لشکر
 66پیاده درباره عدم تحویل یک دستگاه نفربر زرهي به لشکر  92زرهي توضـیح خواسـت و
در  19اردیبهشت معاونت لجستیکي نیروي زمیني ارتش درباره واگذاري یک دستگاه تانـک
تعمیر شده ام 46-به یکي از لشکرهاي نیروي زمیني آمار تانکهاي موجـود لشـکر 28پیـاده
 14دستگاه ،لشکر  34پیاده  49دستگاه ،لشکر  66پیاده  103دستگاه ،تیـپ  36زرهـي 21
دستگاه ،تیپ  84پیاده  43دستگاه و باالخره با توجه به این آمار از عملیـات نیـروي زمینـي
خواست ،درباره واگذاري یک دستگاه تانک نظر بدهد .در  29اردیبهشـتمـاه آمـار پرسـنلي
بعضي از لشکرها تعداد  %130اعالم شده و بعضـي از لشـکرها بـیش از 2000نفـر پرسـنلي
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اضافه بر سازمان داشتند که تماماً سرباز بودند .بدون اینکه سازمان مشخصي براي این افـراد
اضافي تشکیل شده باشد .این نکات به ظاهر بسیار کم اهمیت ،بیانگر آن ميتواند باشـد کـه
با گذشت زمان و طوالني شدن مدت زمان جنگ وضعیت عمـومي واحـدهاي ارتشـي رو بـه
بهبودي نميرفت و مسائل و مشکالت این نبرد بغرنجتـر مـيگردیـد و رابطـه عمـومي بـین
نیروي زمیني ارتش و سپاه پاسداران نه تنها به یکدیگر نزدیـک نمـيشـد بلکـه از همـدیگر
فاصله ميگرفت .تا حدي که مأموریتها به صورت تفکیکي نه ادغـامي در مـيآمـد .در ایـن
باره در بررسي مدارك ،به پیامي بر مي خوریم کـه یگـان سـپاه منطقـهاي از عنصـر ارتشـي
مستقر در آن منطقه درخواست یک نسخه کالک وضعیت گسترش دشمن مي کند .ایـن امـر در
 33/2/26به ترتیب سلسله مراتب به ردههاي باالتر گزارش ميشود کـه چنـد بـار مکاتبـه تکـرار
ميشود و آخر هم معلوم نميگردد که نتیجه چه بوده است .در حالي که این موضوع بین دو
واحد که در یک منطقه مسئولیت دارند ،یک امر کامالً بدیهي اسـت در  20اردیبهشـت مـاه
 1333فعالیت نیروهاي دشمن در منطقه سومار و میمک شدید شد و عوامل کشـتي رزمـي
دشمن به نیروهاي ایران حمله کردند و تلفاتي به عناصر تیپ  84پیاده که در تنـگ بیجـار
مستقر بود وارد ساختند .چگونگي وقوع این حادثه چنین بود که جهاد سازندگي یـک جـاده
تدارکاتي در تنگ بیجار احداث ميکرد ،براي تأمین آن یک دسته از عناصر تیـپ  84مـأمور
شده بود در  20اردیبهشت عناصر کمین دشمن به خودرو حامل غذاي نیروهاي ایران حمله
کردند که بر اثر آن یک سرباز شهید و  2نفر سرباز مجروح شدند و یک درجهدار بـه اسـارت
نیروهاي عراق درآمد .بالفاصله دشمن اقدام به تدارك حمله در تنـگ بیجـار کـرد تیـپ 84
پیاده براي دفع تهدید دشمن یک گروهان پیاده به منطقه تنگ بیجار اعزام نمود.
در خرداد ماه  1333تمام جبهههاي نبـرد آرام بـود و حـوادث مهمـي رخ نـداد .مهمتـرین
موضوع ،موشک باران مجدد شهر دزفول به وسـیله عـراق بـود کـه در  21خـرداد مـاه  4فرونـد
موشک زمین به زمین به شهر دزفول پرتاب کرد و تلفات و خساراتي بـه بـار آورد .در تیرمـاه نیـز
وضع جبههها آرام بود .فقط در  11تیرماه نیروهاي عراقي چاههاي نفتي منطقه شرهاني را گلولـه
باران کردند که چند حلقه چاه آتش گرفت ولي بـه وسـیله متخصصـین ایرانـي مهـار گردیـد .در
پایان این ماه نیروهاي عراق در منطقه سومار تـک محـدودي اجـرا کردنـد کـه بـا عکـسالعمـل
نیروهاي ایران مجبور به عقب نشیني شدند .در مرداد ماه در صحنه عملیات غرب و شـمالغـرب
عوامل ضد انقالب داخلي فعال شدند .از جمله آنکه در  13مـرداد مـاه در منطقـه دوآب بـه یـک
خودرو حامل  4نفر افسر و  2نفر سرباز حمله کردند و همگي آنان را به شهادت رساندند.
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در صحنه عملیات جنوب مشکل تهدید آب در جزایر مجنون همچنـان بـاقي بـود .بـه
عالوه به علت شدت تهدید گشتي هاي رزمي دشمن در محـور دهلـران مهـران تـأمین ایـن
محور که به وسیله یگان هاي ژاندارمري برقرار شده بود با مشکالتي مواجه گردید که موجب
مکاتبات طوالني در طول سال  33و  34و حتي سال  1331شد.
ارتش عراق احتماالً به منظور تحرك دادن به یگـانهـاي خـود اقـدام بـه اجـراي عملیـات
محدود و مداومي کرد که از شهریور ماه آغاز شد .نظر به اینکه ارتفاعات مـرزي جنـوبغربي محـور
دهلران مهران براي عملیات نفوذي و کمین مناسب بود ،تالش محدود نیروهـاي عراقـي در ایـن
منطقه و حوالي معبر چیالت و نصریان اجرا شد و در منطقـه غـرب عوامـل ضـد انقـالب داخلـي
مأموریت نیروهاي دشمن را علیه هموطنـان خـود بـه عهـده گرفتنـد .ولـي بـه هـر حـال ایـن
عملیاتها در سطح وسیع نبود و با اقدامات متقابل نیروهاي ایران خنثي ميگردید .بـدین ترتیـب
 3ماهه اول سال  1333بدون حوادث مهمي در جبهههاي جنگ به پایان رسید.
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جریان نبرد در  3ماهه دوم سال ( 2636نبرد میمک)
در  3ماهه دوم سال  1333میدانهاي نبرد از حالـت رکـود نسـبي خـارج شـدند .بـه
تدریج هم نیروهاي ایران و هم عراق تالش کردند ،میدانهاي نبرد را فعال کنند و از کاهش
آمادگي نیروها که معموالً به علت رکود در جبههها ایجاد ميشود جلوگیري نماینـد .در ایـن
 3ماه  2حمله گسترده به وسیله نیروهاي ایران و دو حمله محدود به وسیله نیروهاي عـراق
اجرا شد که مهمترین آن ها ،نبرد بدر در جزایر مجنون در  20اسفند ماه بود کـه در بخـش
جداگانهاي چگونگي آن بیان ميشود.
با توجه به آرامش عمومي که در  3ماهه اول سال  1333بر جبهههاي نبـرد حکمفرمـا
بود ،فرماندهي نیروي زمیني ارتش از این فرصت استفاده کرد و براي جابـهجـایي و تعـویض
یگان ها و ایجاد تعادل در توان رزمي جبههها و همچنین براي اسـتراحت و تجدیـد سـازمان
یگانها استفاده کرد .از جمله این فعالیتها ،اعزام مجدد عناصر لشـکر  81زرهـي از صـحنه
عملیات جنوب به صـحنه عملیـات غـرب بـود کـه از تـاریخ  6مهرمـاه آغـاز شـد .از جملـه
فعالیتهایي که در مهرماه  1333انجام شد ،تبدیل تیپ  84پیـاده بـه لشـکر بـود .توضـیح
اینکه این تیپ قبل از شـروع جنـگ  4گـردان سـازماني داشـت و بعـد بـه علـت واگـذاري
مسئولیت منطقه حساس مهران به این تیپ گردان هـاي دیگـري در زیـر امـر آن قـرار داده
شدند که از جمله آنها گردانهاي جدیدالتأسیس احتیـاط قـدس بودنـد ،ایـن گـردانهـا بـا
اســتفاده از ســربازان وظیفــه و تعــداد محــدودي افســر و درجــهدار تشــکیل شــدند و بــراي
سازماندهي آنها ،یک قسمت ستادي به نام معاونت احتیاط قدس در قرارگـاه اصـلي نیـروي
زمیني تشکیل شد .احتماالً حدود  20گردان قدس تشکیل گردید که شماره آنها  4رقمـي و
از  1900شروع ميگردید .مانند  1911 ، 1913 ، 1930و ...این گردانها براي تأمین قسمتي
از کمبود نیروي زمیني تشکیل شدند .به هر حال در سال  1333حداقل به ظاهر قسـمتي از
مسئولیت هاي پدافندي مناطق عملیاتي به این گردان ها محول گردیـد و فرمانـدهان تـالش
ميکردند مأموریتهاي غیر حساس را به آن گردانها واگذار نمایند .گرچه کمبـود نیـرو بـه
قدري محس وس بود که فرماندهان مجبور بودند از هر گونه امکانات موجود خود حداقل براي
ایجاد پرده پوشش پدافندي در جبهه هاي وسیع استفاده کنند و در اغلب موارد حتي موفـق
به این کار نیز نميشدند و نميتوانستند پرده پوششي در تمام نقاط برقرار سازند.
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چنانکه در  11مهرماه قرارگاه جنوب طي نامـه اي بقرارگـاه خـاتم گـزارش داد ،طبـق
اعالم لشکر  18پیاده این لشکر بـهاضـافه تیـپ  16ابوالفضـل سـپاه پاسـداران و گردانهـاي
ژاندارمري  201و  306و گردان مرزي دهلران در منطقه وسیعي از چنگوله (شمال) تا شیار
بجلیه در شرق ،شرهاني (جنوب) پدافند ميکند ،عرض جبهه حدود  200کیلومتر بـود و دو
منطقه عملیاتي بسیار حساس یعني زبیدات و شرهاني که از جمله مناطق تصرف شده بـود،
در این منطقه قرار داشت .در گسترش پدافنـدي ایـن منطقـه پوشـش منطقـه مـرزي بـین
دهلران تا چنگوله بهعرض  90کیلومتر به گردان مرزي دهلران واگـذار شـده بـود کـه فقـط
 210نفر پرسنل داشت .طبعاً این گردان قادر نبود این جبهه  90کیلومتري را پوشش کنـد.
بهمین جهت به کرّات عوامل گشتيهاي نفوذي عراق بـا اسـتفاده از ارتفاعـات حمـرین وارد
این منطقه ميشدند و در جاده دهلران-مهران کمین ميکردند و ضرباتي به نیروهـاي ایـران
وارد ميساختند .به نحوي که عمالً این جاده به حالت نـاامن درآمـده بـود .ایـن مسـئله در
تمام سازمانهاي مسئول از جملـه وزارت کشـور مطـرح شـده بـود ،امـا مکاتبـات و گلـه و
شکایت هاي متعدد نتوانست راه حل مناسبي براي این مشکل پیدا کنـد .زیـرا تنهـا راهحـل
اعزام واحد بیشتر به آن منطقه بود که امکان آن وجود نداشت .چـون مسـائل حسـاستـر و
حتي حیاتي تر از آن خیلي زیاد بود بهعنوان نمونه در همـان منطقـه عملیـاتي مـورد بحـث
منطقه زبیدات و شرهاني که قسمتي از سرزمین عراق بود ،که در عملبات محرم در سال 31
به تصرف نیروهاي ایران درآمده بود ،ارتش عراق تالش ميکرد به هر قیمت شـده نیروهـاي
ایران را از آن منطقه عقب براند .یکي از حساس ترین نقاط ایـن منطقـه تپـه  161بـود کـه
بلندترین ارتفاع بود و در  14مهرماه  33بهعلت احسـاس خطـر جـدي در منطقـه شـرهاني
گردان  206ژاندارمري که در آن منطقه مستقر بود .پدافند تپه بسیار حسـاس  161را فقـط
به یک دسته ژاندارم واگذار کرد و بقیه گردان  206را براي مقابله با تهدید جدید به منطقـه
شرهاني تغییر مکان داده بود .البته همانگونه که اشاره شد در ایـن منطقـه لشـکر  18پیـاده
ارتش و تیپ  16ابوالفضل سپاه نیز گسترش داشتند ولي به علـت وسـعت منطقـه نبـرد بـه
گردانهاي ژاندارمري نیز منطقـه مسـئولیت مسـتقل واگـذار شـده بـود .در مطالـب آینـده
خواهیم دید که بهعلت همین محدودیتهاي توان رزمـي مشـکالت زیـادي در ایـن منطقـه
بهوجود آمد .زیرا این منطقه نبرد از جمله مناطقي بود که نیروهاي عراقـي در آن بـهشـدت
فعال بودند و تالش ميکردند در ارتفاعات حمرین از معبر بیات تا فکه که منطقه مسـئولیت
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لشکر  13زرهي و  18پیاده بود نیروهاي ما را به عقب برانند ،در صـورتيکـه در جبهـههـاي
دیگر آرامش نسبي همچنان ادامه داشت.
در ادامه تجدید نظر در گسترش یگانهاي نیـروي زمینـي و ایجـاد تعـادل قـوا در تمـام
صحنههاي عملیات ،مسئولیت پدافند جزایر مجنون در مهرماه  33به لشـکر  21پیـاده واگـذار
شد .قسمتي از عناصر لشکر  28پیاده ارتش رها گردید و به صحنههاي عملیـات شـمالغـرب
اعزام شد و لشکرهاي عاشورا و امام حسین( )سپاه پاسداران نیز رها شدند تا بـراي عملیـات
آفندي آینده که عملیات بدر بود آماده شوند .بنابراین تغییـرات چنـین بـهنظـر مـيرسـد کـه
باالخره بعد از  3ماه مبارزه و تالش ،وضعیت و موقعیت نیروهاي ایران در جزایر مجنـون کـامالً
تثبیت شد و احتمال خطر نیروهاي عراقي براي بازپس گرفتن آنها بسیار ضعیف گشت.
در مطالب باال اشاره شد که از جمله مسائل الینحـل کـه حساسـیت ویـژهاي در تمـام
سازمانهاي ذینفع ایجاد کرده بود ،مسئله تأمین محـور دهلـران مهـران بـه وسـیله گـردان
مرزي ژاندارمري بود ،نظر بهاینکه در ایـن مسـئله نیـروي زمینـي ارتـش ،ژانـدارمري کـل،
استانداري ایالم ،وزارت کشور ،و باالخره ستاد مشترك و سپاه پاسداران به نوعي سهیم بودند
و ستاد مشترك صالحترین محل براي بررسي مشترك و ایجـاد همـاهنگي جهـت حـل ایـن
موضوع بود .در  30مهرماه  33بین سازمانهاي ذینفع توافق شد که یک کمیسیوني مشـترك
براي حل این موضوع در سـتاد مشـترك تشـکیل شـود و ایـن اسـت نمونـهاي از وضـعیت
نیروهاي ایران که به علت کمبود نیرو تا بـدان حـد بغـرنج شـده بـود کـه دربـاره چگـونگي
مأموریت یک گردان ژاندارمري بایستي تمام ردههاي باالي سازماني دخالت مـيکردنـد کـه
اتفاقاً تا آخر هم راهحل هماهنگ شدهاي پیدا نشد .زیرا هیچیک از سازمانهاي عمـده نیـروي
اضافي نداشتند ،تا به آن منطقه مورد بحث اختصاص دهند و از نظر گسـترش پدافنـدي ،در
هر منطقه نبرد حساس حداقل نیروي مورد نیـاز بـه نسـبت اسـتعداد دشـمن در مقابـل آن
منطقه مستقر شده بود .به عنوان نمونـه فرمانـدهي قرارگـاه غـرب کـه در حـد یـک سـپاه
عملیاتي بود در دوم آبانماه  33به نیروي زمیني گزارش داد ،بهمنظور پرکردن خـ موجـود
در منطقه شور و شیرین یکدسته از گردان  1961قدس را در اختیار یـک گروهـان ارتشـي
قرار داده است .از این پیام ميتوان پي برد که جابهجائي یـکدسـته پیـاده تـا بـاالترین رده
فرماندهي مورد توجه قرار ميگرفت.
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عملیات عاشورا (میمک) در مهرماه 2636

اولین عملیات آفندي نسبتاً گسترده اي که در سال  1333به وسیله نیروهاي مسلح
ایران طرح ریزي و اجرا شد ،آفند در منطقه میمک بود ،متأسفانه درباره چگونگي مراحل
طرح ریزي و تهیه طرح و نحوه اجراي این نبرد اسناد و مدارك گویـائي در دسـترس مـا
قرار نگرفت .از بررسي اسناد در دسترس چنین اسـتنباط مـي شـود کـه در  21مهرمـاه
 1333نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در منطقـه عملیـاتي میمـک یـک حملـه
هم اهنگ شده و طرح ریزي شده اجرا کردند و هدف این حملـه عقـب رانـدن نیروهـاي
عراق از غرب ارتفاعات میمک و ایجاد تأمین کامل در دشت هالله و تنـگ بینـا و تنـگ
بیجار براي نیروهاي خودي بود.
یگانهاي خـودي کـه در ایـن نبـرد شـرکت داشـتند ،عناصـري از لشـکر  81زرهـي،
عناصري از لشکر  84پیاده و  1تیپ از یگانهاي سپاه پاسداران بودند .طـرحریـزي عملیـات
به وسیله قرارگاه عملیاتي نجف (قرارگاه مشترك ارتـش و .سـپاه) در صـحنه عملیـات غـرب
انجام گرفت و هدایت عملیات بهوسیله قرارگاه عملیاتي سلمان کـه قرارگـاه مشـترك لشـکر
 81زرهي و عناصر رزمي سپاه پاسداران بود اجرا شد .عناصر دشمن که در این منطقه نبـرد
برآورد گردیده بود ،عبارت بود از  4تیپ پیاده ،یک تیپ مکانیزه ،تیپ  12زرهي ،یک گردان
از واحد گارد جمهوري ،یک گردان کماندوئي 3 ،گردان ار عناصر ارتش خلقي.
در این نبرد عناصر لشکر  84پیاده پدافند ميک رد ،طرح کلـي عملیـات آن بـود کـه
یگان هاي زیر امر قرارگاه سلمان از خط پدافندي عناصر  84پیاده عبور و بـه سـمت غـرب
حمله نمایند و نیروهاي دشمن را تا حوالي خط مرز عقب برانند .در صورت موفقیت کامل
در مراحل اولیه نبرد و برحسب ایجاب ،وضعیت نبرد را تا غرب خـط مـرز و داخـل خـاك
عراق ادامه دهند.
گزارشات ثبت شده در مدارك عملیاتي چنین نشان ميدهد که عناصر لشکر  84پیاده
که در خط پدافندي جنوب میمـک تـا مهـران گسـترش داشـتند در  21مهرمـاه تالشـهاي
محدودي براي باز کردن معابر در میدانهاي مین دشمن کردند .چنانچه این لشـکر گـزارش
داد ،یک واحد گشتي رزمي از گردان  111پیاده به استعداد  41نفر در  21مهرماه به منظور
شناسائي و برداشتن مین و بازکردن معبر در میدانهـاي مـین دشـمن اعـزام شـد .بعـد از
بازکردن معبر با آتش شدید نیروهاي دشمن مواجه گردیـد و بعـد از  90دقیقـه درگیـري و
انهدام قسمتي از نیروهاي دشمن در ساعت  1صـبح روز  23مهرمـاه بـه یگـان اولیـه خـود
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مراجعت کرد .در این عملیات از افراد خودي  3نفر سـرباز مجـروح شـد .بـرادران سـپاهي و
بسیجي نیز در این عملیات همراه واحد نظامي بودند .الزم بهیادآوري است که ایـن گـزارش
در اول آبانماه ارسال شده و در همان روز لشکر  84پیاده گزارش دیگري ارسـال کـرده کـه
خالصه آن چنین بوده است - .گردان  139پیاده از ساعت  3صبح روز  23مهرماه بهمنظـور
انهدام نیروهاي دشمن حمله کرد که درگیـري تـا سـاعت  18همـان روز ادامـه داشـت .در
همین روز دشمن در منطقه پدافندي تیپ  40پیاده سراب در دشت هاللـه پاتـک کـرد کـه
بهوسیله آن تیپ دفع گردید .در این نبرد از عناصر خودي  30دستگاه خودرو منهدم و یـک
قبضه خمپاره انداز  81میلیمتري آسیب دید .نبرد بهوسیله یک گـروه رزمـي انجـام گرفـت،
طرحي که در این نبرد اجرا شد بهنام عملیات عاشورا نامگذاري گردید- .
با توجه به مفاد و گزارش یاد شده باال ،نبرد عاشورا یک نبرد محـدود بـوده اسـت و در
آن گزارشات اصوالً به چگونگي عملیات قرارگاه مشترك سلمان شامل عناصـري از لشـکر 81
زرهي و سپاه پاسداران اشارهاي نشده است .ولي سند دیگري که در قسمت عملیـات نیـروي
زمیني بود ،حاکي از آن بود که یگان اصلي حمله ور در این نبـرد قرارگـاه عملیـاتي سـلمان
بوده است .در این سند نتیجه نهائي این نبرد چنین بود که حدود یکصد کیلـومتر مربـع از
اراضي اشغال شده ایران در شمالغربي ارتفاعات میمـک آزاد گردیـد ،محـور سـرني میمـک
کامالً تأمین شد و  180نفر از افراد دشمن بهاسارت نیروهاي ایراني در آمدند و به  4تیـپ و
 4گردان کماندوئي و ارتش خلقي عراق تلفات و خسارات سنگیني وارد شد.
آن چه که مدارك در دسترس نشان ميدهد ،طرح عملیات عاشورا در منطقه میمـک
براي یک نبرد نسبتاً وسیع طرح ریزي شده بود .ولي در عمل با مشکالت و مقاومت شـدید
دشمن مواجه گردید و محدودتر شد .چنان که در این نبرد تلفات یگـان هـاي خـودي نیـز
شامل  10نفر شهید و  290نفر مجروح و  2نفر اسیر یا مفقـود گـزارش گردیـد .بنـابراین
عکس العمل دشمن در مقابل حمله نیروهاي ایران خیلي سریع و شدید بوده اسـت .البتـه
نبرد با شدت و ضعفي متناوب از  21تا  30مهرماه به مدت  1روز ادامه داشته و این تلفات
در این مدت به نیروهاي ما وارد شده ولي به هرحال نیروهـاي ایـران موفـق بـه پیشـروي
سریع در منطقه نبرد و وصول به خط مرز نشدند و فقط قسمتي از ارتفاعـات تنـگ بینـا و
تنگ بیجار را در حوالي محور سرني میمک از کنتـرل نیروهـاي دشـمن خـارج سـاختند.
نتیجه کلي آن که این نبرد نه تنها تغییرات مهمي در وضعیت منطقه میمک ایجـاد نکـرد،
بلکه حساسیت نیروهاي عراقي را نسبت بـه منطقـه عملیـات شـرق منـدلي کـه یکـي از
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حساس ترین مناطق براي عراق بود ،افزایش داد و با تهدیدي کـه در شـرق منـدلي بـراي
نیروهاي عراق احساس شد تالش آن نیروها براي عقب راندن نیروهاي ایران زیادتر گردید.
بدین جهت حوادث خونین دیگري در اواخر سال  33و سال  34در این منطقه نبرد وقـوع
یافت که در مطالب بعدي چگونگي آنها به اختصار بیان خواهد شد.
ادامه نبرد در اواخر سال ( 2636حمله نیروهاي عراق)

اکنون جنگ چهارمین سال خود را پشت سر گذاشته و پنجمین سال جنگ شروع شـده
بود .در حاليکه بهجز عقبنشیني نیروهاي متجاوز عراق بهحوالي خـط مـرز و کشـانده شـدن
دامنه مبارزات نیروهاي طرفین به نقاط مـرزي کشـور عـراق ،تغییـرات مهـم و سرنوشـتسـاز
دیگري در کل صحنه جنگ ایجاد نشده بود .ولي بههرحال با اشغال قسمتي از سـرزمین عـراق
در حوالي خط مرز بهوسیله نیروهاي ایران ،تعادل کلي جنگ از نظر سیاسي و نظـامي بـهنفـع
ایران تغییر کرده بود .اما در نبرد چهارسـاله واحـدهاي نظـامي ارتـش ایـران نیـز ،قسـمتي از
توانائيهاي رزمي خود را از دست داده بودند و ادامه اجـراي مأموریـتهـاي عملیـاتي بـهویـژه
عملیات آفندي براي آنان بسیار مشکل گردیده بود .ولي با افزایش قدرت رزمي سپاه پاسـداران
و بسیج مردمي تالش مي شد کمبود توان رزمي عمومي نیروهاي مسلح ایـران جبـران شـود و
برتري نسبي حتيالمقدور حفظ گردد .که این تالش از نظـر کلـي موفقیـت قابـل مالحظـهاي
براي نیروهاي ایران بهوجود آورده بود .آن چنانکه در پنجمین سال جنگ و سـالهاي بعـد از
آن نیز تا پایان سال  1333و نبرد حلبچه این برتري همچنان از آن نیروهـاي ایـران بـود ولـي
بعد از آن ،وضع تغییر جهت فاحشي پیدا کرد که چگونگي آن بهموقع بیان خواهد شد.
براي روشن شدن مشکالت ارتـش بـهنکـاتي اشـاره مـيکنـیم .در  4آبـان  1333قرارگـاه
عملیاتي جنوب بهقرارگاه خاتماالنبیاء(ص) گزارش داد که لشکر  13زرهي مدت  2سال اسـت در
مواضع پدافندي (منطقه فکه) مستقر بوده و بهعلـت طـول مـدت زمـان فرسـوده شـده اسـت و
درخواست کرد لشکر دیگري آنرا تعویض نمایـد امـا لشـکر دیگـري وجـود نداشـت .زیـرا تمـام
لشکرهاي نیروي زمیني کم و بیش همین وضـعیت را داشـتند و برفـرض ایـنکـه بـهعلـت نیـاز
عملیاتي ،یگاني جابهجا ميشد ،بهمنظور رها شدن از منطقه فعال نبـرد و تجدیـد سـازمان نبـود،
بلکه عموماً بهمنظور اعزام بهجبهه دیگر و اجراي مأموریت دیگر بـود .چنـانکـه در آبـانمـاه کـه
لشکر  28پیاده هنوز در منطقه جنوب بود ،وضعیت حساسي در منطقه شـمالغـرب کـه منطقـه
اصلي گسترش آن لشکر بود ایجاد شد .بدین جهت به آن لشکر دستور داده شد ،سریعاً یک تیـپ
را از منطقه پدافندي خوزستان رها کند و بهمنطقه سردشت در شمالغربي صحنه عملیات اعـزام
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نماید .مفهوم این جابهجائي آن بود که یک تیپ از جنوبيترین نقطه جبهـه هـزار کیلـومتري بـه
شماليترین نقطه آن اعزام شود و این امر نشانگر آن است که بعد از  4سال جنگ بهعلت کمبـود
نیروي رزمي در ارتش ایران هنوز فرماندهي نیروي زمیني موفق نشده بـود یـک سـازمان رزمـي
متناسب و ثابت یا نیمه ثابت براي  3فرماندهي اصلي عملیات در جبهه شمالي و میاني و جنـوبي
ترتیب دهد .در حاليکه ارتش عراق چند قرارگاه ثابت سپاه تشکیل داده و در اختیار هـر قرارگـاه
سپاه چند لشکر بهصورت ثابت قرار داده بود و چندین لشکر نیز بهصـورت احتیـاط منطقـهاي یـا
عمومي در دسترس آنها بود و سپاه ميتوانست با آزادي عمل کامل لشکرها را جابهجا کند.
نمونه دیگر از کمبود توان رزمي ،مسئله گـردانهـاي ژانـدارمري زیـر امـر لشـکرهاي
نیرويزمیني و پوشش مناطق مرزي بود .با وجود اینکـه چهـارسـال از طـول زمـان جنـگ
مي گذشت و ارتش و سپاه پاسداران عمالً مسئولیت صحنه عملیات را برعهده داشـتند .ولـي
باز تالش مي شد قسـمتي از مسـئولیت پوشـش و نگهـداري خـط مـرز همچنـان در عهـده
ژاندارمري باقي بماند .در حاليکه یگان هاي ژاندارمري از نظر سـازمان و تجهیـزات آمـادگي
کافي براي انجام مأموریت در عملیات منظم را نداشتند .نظر بهاینکه یگـانهـاي ژانـدارمري
جزو ژاندارمري کل کشور و مستقل از ارتش و در تحت امر عمومي وزارت کشور بودند ،ایـن
دوگانگي سازماني ،خود سـبب بـروز ناهمـاهنگيهـائي مـيگردیـد و تـا حـدودي در قبـول
مسئولیت بین ارتش و ژاندارمري تداخل پیدا ميکـرد و مشـکالتي فـراهم مـينمـود .کـه از
جمله شدیدترین مشکالت از این نوع در منطقه مرزي دهلران مهران بود که قبالً نیـز بـهآن
اشاره شد .باالخره دامنه این مناقشات به وزارت کشور و شوراي عـالي دفـاع کشـید و در 28
آبانماه  33وزارت کشور نامه اي به شوراي عالي دفاع نوشت و ضمن برشمردن نقـاط ضـعف
تأمیني محور دهلران مهران اظهار داشت ،جبهه نبرد در استان ایالم و باختران حـدود 601
کیلومتر است که طبق گزارش ژاندارمري حدود  200کیلومتر آن فاقد پوشـش و پدافنـد در
خط مرز ميباشد .در منطقه مرزي مهران و دهلران که حدود  200کیلومتر ميباشـد ،فقـط
گردان  201ژاندارمري گسترش دارد .وزارت کشور از شوراي عالي دفاع درخواست کرده بود
که با تشکیل کمیسیوني به این وضعیت رسیدگي شـود کـه جالـب آنکـه ایـن کمیسـیون
یکماه بعد و در  30آذرماه  33تشکیل شد و در آن کمیسیون بار دیگـر نظـر داده شـد کـه
ژاندارمري با استقرار یک گروهان در تنگ تاریکه پدافند منطقه مرزي ایالم را تقویت نمایند.
 16روز بعد (در  16دي مـاه) ژانـدارمري کشـور پاسـخ داد کـه قـادر بـه اعـزام آن گروهـان
نميباشد و نامهنگاري براي جابهجائي چنـد گروهـان ژانـدارمري در منطقـه مـرزي ایـالم از
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دهلران تا کاني سخت همچنان و بدون نتیجه ادامه یافـت .در حـاليکـه در آنموقـع ارتـش
عراق به سادگي لشکرهاي زرهي و مکانیزه را بدون محدودیت نیرو جابهجا ميکرد .از طرفي
واحدهاي موجود نیروي زمیني ارتش نیز فاقد آمادگي رزمي کـافي بودنـد ،چنـانکـه در 16
آبان  33ستاد مشترك از نیروي زمیني درباره چگونگي عدم آمادگي عملیاتي لشکر  66پیاده
که مي توان گفت بهترین لشکر ایران بود توضیح خواست ،زیرا در گزارش آمادگي رزمي ایـن
لشکر اعالم شده بود که  1گـردان از  10گـردان پیـاده و  2گـردان از  4گـردان توپخانـه و
گردان سوار زرهي آن لشکر فاقد آمادگي عملیـات هسـتند .اتفاقـاً در همـین موقـع تهدیـد
تهاجمي نیروهاي دشمن در منطقه عملیاتي فکه و شرهاني و زبیدات شدیدتر شد که لشـکر
 13زرهي در منطقه فکه با آن وضعي که در باال اشاره شد مسـتقر بـود .فرمانـدهي قرارگـاه
خاتماالنبیاء(ص) درباره این منطقه احساس خطر کرد و براي آمادگي جهـت مقابلـه بـا ایـن
تهدید به قرارگاه عملیاتي جنوب دستور داد ،لشکر  66پیاده را از سایر مأموریتها رها سـازد
و در منطقه چنانه واقع در غرب شوش مستقر کند و یـک تیـپ از آن لشـکر را در زیـر امـر
لشکر  13زرهي قرار داده تا احتیاط لشکر  13را تشکیل دهد و تیپ  11هوابرد نیز در غـرب
شوش متمرکز نموده و یک گردان از این تیپ براي تقویت پوشش و تـأمین محـور دهلـران
مهران بهکار گیرد .در همین زمان تیپ  3لشکر  28پیاده و عناصر لشـکر  81زرهـي نیـز در
حال تغییر مکان از صحنه عملیات جنوب به صحنه عملیات شمالغرب و غـرب بودنـد .ایـن
تغییر مکانها به علت طوالني بودن مسافت از خوزستان تا کردسـتان و کرمانشـاه و محـدود
بودن وسایل ترابري زمیني شامل راهاهن و خودرو بهکندي انجام ميگرفت و گاهي بـیش از
یکماه بهطول مي انجامید که از نظر حرکات تاکتیکي غیر قابل قبول بـود .چنـانکـه تغییـر
مکان لشکر  81زرهي که از  29مهرماه شروع شده بود تا اوایل آذرماه ادامه یافت.
طبق مدارك موجود ،آذرماه سال  33بدون وقوع حادثه مهمي سپري شد و در ديمـاه
نیز موضوع مورد بحث داغ ،هنوز همان مشاجره بین نیرويزمیني و ژاندارمري درباره پوشش
و پدافند مناطق مسئولیت یگانهاي ژاندارمري بود .نکته جالبي که در مکاتبات انجـام شـده
به چشم مي خورد این است که محدودیت نیرو به قدري زیـاد شـده بـود کـه دربـاره تعـداد
نفرات بحث در ميگرفت .چنانکه در  12ديماه قرارگاه عملیـاتي غـرب بـه نیـرويزمینـي
گزارش داد که قبل از عملیات عاشورا (میمک که در  21مهرماه اجرا شد) تعـداد  20نفـر
ژاندارم جهت تأمین تنگ بیجار و  20نفر از گـردان  1961قـدس بـراي تـأمین جـاده شـور
شیرین در اختیار گردان ژاندارمري مستقر در آن منطقـه قـرار داده شـد و بعـد از عملیـات
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عاشورا گردان  1961قدس از منطقه رها گردیـد و افـراد آن از جملـه  20نفـر یـاد شـده از
منطقه نبرد خارج شدند و در حال حاضر امکاني براي جایگزیني  20نفر مـورد بحـث وجـود
ندارد .امضاء جانشین فرماندهي عملیات غرب سرهنگ ستاد علیاري.
بهقول شاعر ( تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمـل) در  21ديمـاه حمـالت هـوائي
عراق در مناطق عملیاتي تشدید شد و هواپیماهاي عراقي شهرهاي سرپلذهاب و گیالنغـرب را
بمباران کردند که بر اثر آن از هموطنان غیرنظامي ما  10نفر شهید و  40نفر مجروح شدند.
موضوع مهمي که از ديماه  1333بهطور جـدي پایـهگـذاري مـيشـد ،آمـاده شـدن
نیروهاي ایران براي اجراي یک حمله وسیع در منطقه شرق بصره بـود و بـراي ایـن منظـور
فعالیتهائي به وسیله نیروهاي مسلح ایران انجام ميشد که از چشـم عناصـر اطالعـاتي عـراق
مخفي نبود .چنانکه در  13دي ماه یکي از فرماندهان نظامي عراق اظهار کرده بود که ارتش
عراق مي داند نیروهاي ایران در جبهه عملیاتي جنوب آماده براي حمله ميشوند ولي ارتـش
عراق آمادگي کامل براي دفع این حمله را دارد و عکسالعمل نیروهاي عـراق بسـیار شـدید
خواهد بود .الزم به یادآوري است که همین وضع در عملیـات بـدر پـیش آمـد کـه در شـرح
جریان آن نبرد بیان ميگردد.
در شرح وضعیت نیروهاي ارتش مالحظه گردید که با کمبود شدید نیرو مواجه بود و بـراي
جبران کمبودها ،نیروي زمیني اقدام به تشکیل گردانهاي احتیاط قدس کرده بود کـه  3گـردان
قدس در زیر امر قرارگاه غرب بود .در اواخر ديماه  2گردان دیگر قدس بهشـماره  1961و 1931
در اختیار قرارگاه غرب گذاشته شد .بدین جهت کمیسیوني در قرارگاه غـرب تشـکیل شـد تـا در
صورت امکان پوشش مناطق عملیاتي لشـکرهاي  81و  88زرهـي مسـتقر در منطقـه کرمانشـاه
بهآن گردانهاي قدس واگذار شود وآن دو لشکر زرهي از مأموریت پدافندي رها گردنـد و بعـد از
تجدید سازمان و بازسازي براي اجراي عملیات آفندي بهکار برده شوند .اما قبل از تصـمیمگیـري
در اینمورد به قرارگاه غرب دستور داده شد که لشکر  81زرهي را از مأموریت رها سازد تـا بـراي
شرکت در عملیات بدر به منطقه جنوب تغییر مکان کنـد و یـک تیـپ از ایـن لشـکر در منطقـه
پدافندي غرب باقي بماند .ولي قبل از این تغییر مکان دشمن ،تهدیدات جدي در منطقـه سـومار
ایجاد کرد که سبب تغییراتي در طرح عملیاتي نیروهاي ایران شد.
به منظور آماده کردن نیروهاي حمله کننده در عملیات آفندي آینده (بدر) فرمانـدهي
قرارگاه جنوب در آخر دي ماه تغییراتي در گسترش پدافندي یگان هاي تحت امر خـود داد و
ترتیبي اتخاذ شد که حتيالمقدور یگانهاي سپاه پاسداران از مأموریت پدافندي رهـا شـوند.
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در این تغییر وضعیت پدافند جزایر مجنون به لشکر  28پیاده ،منطقه بین جزایر مجنـون تـا
حوالي پاسگاه زید به لشکر  21پیاده و پدافند بین پاسگاه بوبیان (جنوب پاسگاه زید) تا فـاو
به لشکر  92زرهـي واگـذار شـد .از عناصـر سـپاه پاسـداران نیـز لشـکر عاشـورا قسـمتي از
مسئولیت پدافندي جزایر مجنون را عهدهدار گردید .در این موقع لشکرهاي  13زرهـي و 18
و  66پیاده ارتش نیز در منطقه عملیاتي غرب دزفول و شوش مستقر بودند.
در بهمنماه سال  1333جبهههاي نبرد جنوب و غرب فعالتر شـدند .نیروهـاي ایـران
به منظور آماده شدن براي اجراي عملیـات آفنـدي بـدر تغییـر مکـانهـا و جابـهجـائيهـا و
تمرکزاتي انجام مي دادند و نیروهاي عراق نیز که متوجه حمله احتمالي نیروهاي ایران شـده
بودند ،تالش مي کردند با انجام تحرکاتي مانع اجراي حمله نیروهـاي ایـران گردنـد بـه ایـن
منظور حمالت محدودي در منطقه سومار و میمک اجرا کردند.
حمالت محدود عراق در منطقه سومار و میمک

قبالً یادآور شدیم که براي تمرکز نیرو جهت عملیات آفندي بدر بـه لشـکر  81زرهـي
دستور داده شد ،منطقه پدافندي خود را به یک تیپ واگذار کند و بقیـه عناصـر لشـکر را در
منطقه عقب متمرکز سازد .تا بهمنطقه عملیات جنوب (خوزستان) تغییر مکان داده شود .در
هفتم بهمنماه  33به لشکر یاد شده دستور داده شد ،طرح ابالغي را اجرا نمایـد و در همـان
زمان در منطقه عملیات جنوب تغییرات در گسترش و تمرکزات در حال اجرا بـود .بنـابراین
به احتمال زیاد ارتش عراق پي برده بود که حملـه نیروهـاي ایـران در منطقـه جنـوب اجـرا
خواهد شد و احتماالً بهمنظور ایجاد اختالل یا جلوگیري از اجراي این طرح توسط نیروهـاي
ایران اقدام به عملیات ممانعتي کرد .درباره آگاهي ارتش عراق از حمله قریبالوقوع نیروهاي
ایران عوامل اطالعاتي خودي خبر دادند که در بین نیروهاي عراقي خبري شایع شـده اسـت
که نیروهاي ایران در 22بهمن ماه (سـالروز انقـالب اسـالمي ایـران) حملـه خواهنـد کـرد و
بههمین جهت از پنجم بهمن ماه به نیروهاي عراقي مستقر در شرق بصره دستور آماده بـاش
کامل داده شد .از جمله اقدامات بازدارنده که ارتش عراق انجام داد ،پرتـاب گلولـه شـیمیائي
به منطقه غرب خرمشهر بود که احتماالً هدف ارتش عراق آن بود که به نیروهاي ایران نشان
دهد که در صورت حمله با مقاومت شدید نیروهاي عراق حتي گلوله باران شـیمیائي مواجـه
خواهند شد .چنانکه قبالً نیز یکي از فرماندهان عراقي این اظهار نظر را کرده بود.
در هشتم بهمنماه سخنگوي سپاه  3ارتش عراق ادعا کرد که یگانهاي سپاه  3عـراق
در  3محور در منطقه عملیاتي جنوب به نیروهاي ایران حمله کردهانـد و بعـد از وارد کـردن
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ضرباتي بهمواضع قبلي خود عقبنشیني نمودهاند و در این عملیات تعدادي از افراد نیروهـاي
ایراني از جمله یک افسر ارشد را به اسارت گرفتهاند .جالب آنکـه ایـن خبـر قبـل از ارسـال
گزارش واحدهاي درگیر ایران بدست عوامل اطالعاتي ستادمشترك رسیده بـود .بـه همـین
جهت در همان روز ستاد مشترك چگونگي را از نیروي زمیني سئوال کـرد و نیـرويزمینـي
نیز که احتماالً هنوز در جریان وضعیت قـرار نگرفتـه بـود ،چگـونگي را از قرارگـاه عملیـاتي
جنوب پرسش نمود و باالخره معلوم شد که خبر اعالم شده به وسـیله ارتـش عـراق صـحت
داشته و طبق گزارش فرماندهي قرارگاه عملیاتي جنـوب ،نیروهـاي عـراق از سـاعت 03:30
صبح روز هشتم بهمنماه در جزایر مجنون پس از اجراي آتـش شـدید ،مبـادرت بـه حملـه
نمودند .در ساعت  0130نیروهاي آب خاکي عراق بهوسیله قایق بـهجزایـر مجنـون نزدیـک
شدند و پد مرکزي و شرقي را مورد تهاجم قرار دادند .همزمان بالگردهـاي دشـمن نیـز وارد
عمل شدند و به مواضع نیروهاي ایران حمله کردند ،در مراحل نخست نیروهاي دشمن موفق
شدند در قسمت غربي  100متر و در قسمت مرکزي  100متر در منطقه پدافندي نیروهـاي
ایران رخنه کنند ولي گردان  118پیاده لشکر  28موفق شد رخنـه را سـد نماینـد .بـا وارد
عمل کردن یک گردان دیگر بهمنطقه و پاتک نیروهاي ایران ،نیروهـاي دشـمن از منطقـه
رخنه عقب رانده شدند .در این نبرد تلفات نیروهاي ایران شهید یک افسـر یـک درجـهدار و
یک سرباز و مجروح  3افسر  9درجهدار و  49سرباز گزارش گردید .توضـیح ایـنکـه تلفـات
یگانهاي سپاه پاسداران در گزارشات یگانهاي ارتش قید نميشـد .در ایـن گـزارش تلفـات
وارده به نیروهاي عراق انهدام  1دستگاه قایق بوده و جسد  1سـرباز عراقـي نیـز در منطقـه
نبرد باقي مانده بود.
لشکر  28پیاده که در جزایر مجنون پدافند ميکرد در گـزارش دیگـر اعـالم کـرد کـه
حمله نیروهايدشمن در ساعت  03:30روز هشتم بهمن آغاز شد .نیروهاي دشمن که حدود
یک تیپ برآورد ميگردید ،به جزایر مجنون حمله کردند .نیروهـاي خـودي سـریعاً تقویـت
شدند (به ویژه آتش توپخانهها تقویت گردیدند)به ویژه توپخانهها تقویت گردیدنـد .نبـرد تـا
ساعت  13:00ادامه داشت که با عقب نشیني نیروهاي دشمن پایان یافت در ایـن گزارشـات
به تعداد اسیر شده افراد خودي اشارهاي نشده بود ،ولي در نهـم بهمـنمـاه تلویزیـون عـراق
ضمن اعالم حمله نیروهاي عراق به جزایر مجنون تعدادي افراد ایراني را نشـان داده و اعـالم
کرد که در عملیات جاري اسیر شدهاند .در نهم بهمنماه بعد از آرامش منطقه نبرد و بررسي
دقیق آخرین وضعیت جزایر مجنون مشخص گردید که گزارشات قبلي دقیق نبـوده و هنـوز
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قسمتي از خاك ریزهاي دژ مرکزي در اشغال نیروهاي دشمن است و از افراد خودي  12نفـر
مفقود یا اسیر شده اند که شامل یک افسـر  2درجـهدار  6سـرباز و  2نفـر از افـراد بسـیجي
بودهاند .بنابراین ادعاي عوامل عراقي صحت داشـت .فرمانـدهي قرارگـاه جنـوب در گـزارش
آخرین وضعیت اظهار داشت که بازپس گرفتن مواضع اشغال شده بهوسیله دشمن در هنگام
روز مشکل است ،بدین جهت با عملیات شبانه پاتک اجرا خواهد شد .نیروهاي دشمن عـالوه
بر حمله هماهنگ شده در جزایر مجنون در نقاط دیگر صحنه عملیات جنـوب نیـز عملیـات
ایذائي و حمالت محدود اجرا کردند و برآورد اطالعاتي نیروهاي ایران در نهم بهمنماه قریب
 20عملیات کوچک دشمن را گزارش دادند .این گونه تالش نیروهاي دشمن که احتمـاالً بـه
منظور بر هم زدن طرح حمله مورد نظر ایران در آینده نزدیک بود ،در روزهاي  10و 11بهمـن
بهشدت ادامه یافت ضمن اینکه تالش دشمن براي عقب راندن نیروهاي ایران در جزایر مجنـون
متوقف گردید و یک تالش دیگر نیروهاي عراق در همـان روز هشـتم بهمـن در منطقـه شـلمچه
بهطرف مواضع لشکر  21پیاده اجرا شد ولي خنثي گردید و تلفات وارده فقط یک سرباز شـهید و
 2سرباز مجروح اعالم شد .در دهم بهمن نیروهـاي دشـمن بـار دیگـر در جزایـر مجنـون حملـه
کردند و تالش نمودند رخنه ایجاد شده در دژ مرکـزي را توسـعه دهنـد ،ایـن تـالش دشـمن بـا
پشتیباني قوي توپخانه و بالگرد همراه بود.
در  11بهمن نیروهاي دشمن عالوه بـر ادامـه حمـالت ایـذائي و ممـانعتي در صـحنه
عملیات جنوب ،در صحنه عملیات غرب نیز اقدام به یک حمله هماهنگ شده و طـرحریـزي
شده در منطقه سومار کردند و در دره سانواپا شروع به پیشروي نمودند .در این منطقه تیـپ
 3لشکر  81زرهي پدافند ميکرد .هدف اصلي دشمن تصـرف تپـه  402بـود کـه بلنـدترین
ارتفاع در منطقه مرزي غرب سومار است .این تپه نسبت به مناطق شرقي در خـاك ایـران و
مناطق غربي در خاك عراق میـدان دیـد بسـیار خـوبي دارد و در دسـت داشـتن آن امتیـاز
بزرگي براي نیروهاي اشغال کننده ایجاد مي کند .این تپه در داخل قلمرو ایران است کـه در
آغاز جنگ به اشغال نیروهاي متجاوز عراقي درآمد ولي در عملیات مسلمابنعقیل از دشـمن
بازپس گرفته شده بود.
نظر به اینکه از جمله تهدیدات جدي که تعرض متقابـل نیروهـاي ایـران در عملیـات
مسلمابنعقیل براي عراق به وجود آمده بود ،تهدید شهر مندلي عـراق در ایـن منطقـه بـود.
نیروهاي عراق در تمام طول جنگ تالش ميکردند حتيالمقدور این تهدید نیروهاي ایران را
از شهر مندلي دورتر سازند .بدین جهت منطقه عملیات سومار و میمک در شـرق منـدلي از
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جمله مناطق عملیاتي بسیار فعال در تمام طول جنگ بود .چنانکه در همـین بخـش یـادآور
شدیم حدود  4ماه قبل و در  21مهرماه نیروهاي ایـران در همـین منطقـه عملیـات حملـه
کردند و موفقیت محدودي نیز بهدست آوردند.
متأسفانه در مدارك در دسترس مشروح جریان حمله در غرب سـومار ثبـت نگردیـده
بود و گزارشات مختصر ارسال شده چنین نشان مـيداد کـه نیروهـاي دشـمن در سـاعت 4
صبح روز  11بهمنماه از شمالشرقي مندلي بهطرف تپه  402که در تصرف نیروهاي ایـران
بود حمله کردند .حمله دشمن با پشتیباني قوي توپخانه و بالگرد همراه بود .نیروهاي دشمن
موفق شدند تا ساعت  14همان روز نیروهاي ایران را در حوالي دره سانواپا منهـدم یـا عقـب
برانند .طبق گزارشات دشمن در این حمله حتّي یگان هليبرن نیز پیـاده کردنـد .نیروهـاي
ایران نیز از حداکثر مقدورات موجود خود از جمله پشتیباني هـوائي اسـتفاده کردنـد امـا در
این مبارزه پیروزي از آن دشمن شد و تپه  402سقوط کرد.
با وجود اینکه لشکر  81زرهي طبق دستور نیرويزمیني آماده براي تغییـر مکـان بـه
خوزستان ميشد ،به علت تهدید جدي که در غرب سومار در منطقـه مسـئولیت تیـپ  3آن
لشکر ایجاد شد قرارگاه غرب به لشکر  81زرهي دستور داد آمـاده باشـد بـه منطقـه سـومار
حرکت کند .بدین طریق اولین هدف دشمن که جلوگیري از تغییر مکان لشکر  81زرهـي از
غرب به جنوب بود حاصل شد.
بعد از بهوجود آمدن آرامش نسبي در منطقه نبرد غرب سـومار ،وضـعیت تـا حـدودي
روشن شد و معلوم گردید کـه عناصـري از لشـکر  13سـپاه دوم عـراق در سـحرگاه روز 11
بهمن ماه به طرف ارتفاعات حوالي دره سانواپا حمله کردنـد .در ایـن منطقـه گـردان 1992
احتیاط قدس پدافند ميکرد که تعداد  13نفر از افراد این گـردان در ایـن نبـرد بـه اسـارت
نیروهاي دشمن درآمدنـد .از حـوادث نامناسـب آن بـود کـه در شـب  12بهمـنمـاه بـاران
سیلآسائي در منطقه سومار بارید که امکان تحرك نیروهاي ایران را کامالً محدود کرد .زیـرا
با وجود شیارها و آبروهاي متعدد ،سیل در آنها جاري شد و جادهها و پلها غیر قابل عبـور
گردید و نیروهاي ایران نتوانستند نیروي کمکي به منطقه نبرد مورد بحث اعزام کنند .با این
وجود در  12بهمنماه فرماندهي قرارگاه غرب و لشکر  81زرهي تالش کردند نیروي کمکـي
را براي دره سانواپا بفرستند و براي این منظور گردان  191مکانیزه لشکر  81زرهي حرکـت
کرد ،ولي در مسیر حرکت به جریان سیل در مسیلها برخورد نمود و متوقف گردید و اجباراً
گردان  809پیاده تیپ 40سراب که در آن منطقه براي تقویت مواضع دره سانواپا اعزام شـد.
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این گردان موفق شد ضمن سد کردن پیشروي دشـمن قسـمتي از منطقـه رخنـه را نیـز از
نیروهاي دشمن بازپس بگیرد .ولي ارتفاع اصلي که  402بود همچنان در دست دشمن بـاقي
ماند .اطالعاتي که از دشمن بدست آمد نشان ميداد تیپ  303لشکر  13پیاده عراق در ایـن
حمله شرکت داشته است و تلفات نیروهاي ایران تا پایان روز  12بهمـنمـاه تعـداد  11نفـر
شهید و  12نفر مجروح اعالم گردید.
همزمان با حمله نیروهاي دشمن در غرب سومار در منطقه مهران نیز نیروهاي دشمن
حمالت محدودي اجرا کردند که با مقاومت نیروهاي مدافع ایران مواجه گردید.
با وجود تالش هاي آفندي دشمن در نقاط مختلف صحنه عملیات غرب و جنـوب کـه
در بهمن ماه اجرا گردید ،این تالش ها نتوانست خللي در تصمیم فرمانـدهي نیروهـاي ایـران
جهت آماده شدن براي یک حمله وسیع در منطقه جنوب ایجاد کند .لـذا در همـان روز 12
بهمنماه با وجود اینکه لشکر  81زرهي بهسختي در غرب سـومار درگیـر بـود بـه آن لشـکر
دستور داده شد ،آمادگي خود را جهت تغییر مکان به خوزستان ،همچنان حفـظ نمایـد و در
نقاط دیگر صحنه عملیات نیز تغییر مکان ها برابر طرح اصلي عملیات در حـال اجـرا بـود .از
جمله در همان روز  12بهمنماه تیپ  4زرهي لشـکر  21پیـاده از منطقـه عـین خـوش بـه
منطقه اهواز تغییر مکان کرد.
در  13بهمنماه قرارگاه عملیاتي غرب ،خالصه جریان نبرد منطقه غرب سـومار در 11
بهمنماه را چنین اعالم کرد که نیروهاي دشمن در ساعت  04:00روز  11بهمن حوالي تپـه
 402را به زیر آتش شدید خود گرفتند و حمله واحدهاي پیـاده دشـمن از سـاعت  6صـبح
آغاز گردید و دشمن تا ساعت  9به تپه  402نزدیک شد .در ساعت  10:40دو فروند بـالگرد
توپدار دشمن تپه  402را گلولـه بـاران کـرد و نیروهـاي دشـمن موفـق شـدند در مواضـع
پدافندي نیروهاي ایران رخنـه ایجـاد کننـد و بـاالخره در سـاعت  1410تپـه  402بدسـت
دشمن سقوط کرد .بعد از سقوط آن تپه ،فشار نیروهاي زمیني و هوائي دشمن بـراي عقـب
راندن بیشتر نیروهاي ایران ادامه یافت و تا سـاعت  11:31نیروهـاي دشـمن موفـق شـدند
ارتفاعات اطراف دره سانواپا را تحت کنترل خود در آورند.
فرماندهي قرارگاه غرب تصمیم گرفت ،در روز  13بهمنماه بار دیگر براي بازپسگیـري
منطقه سانواپا از دشمن پاتک کند و براي اجراي این مأموریـت تیـپ  3لشـکر  88زرهـي و
گردان  809تیپ 40پیاده به اضافه  10نفر از افراد سپاه پاسـداران و بسـیج مردمـي تعیـین
شد .حمله در ساعت  4صبح همان روز شروع گردید و نیروهاي حملهور تالش کردند قبل از
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آغاز روشنائي روز نیروهاي دشمن را از ارتفاع  402عقب برانند ولي دشـمن نقـاط مسـلط را
در اختیار داشت و نیروهاي ایران موفق به عقب راندن وي نشدند در نتیجه نبـرد در سـاعت
 3/30و بعد از  2/1ساعت متوقف گردید.
همانگونه که از بررسي حوادث یادشـده در بـاال اسـتنباط مـيشـود ،نیروهـاي عـراق
تصمیم داشتند در تمام مناطق جبهههاي نبرد نیروهاي ایران را درگیر سازند تا مانع اجـراي
یک عملیات وسیع در یک نقطه بهوسیله نیروهاي ایران شوند .بـراي ایـن منظـور عـالوه بـر
حمالت ایذائي و ممانعتي تغییر مکانهائي نیز در سطح یگانهاي بزرگ انجام مـيدادنـد تـا
سبب اختالل در برآوردهاي اطالعاتي نیروهاي ایران شوند .ولي اینگونه فعالیتهاي دشـمن
در تصمیم کلي فرماندهي نیروهاي ایران براي اجراي یک حملـه وسـیع اختاللـي بـهوجـود
نیاورد و تالش نیروهاي ایران براي انجام مرحله تمرکزات در خوزستان همچنان ادامه یافـت.
بدین لحاظ در همان روز  13بهمنماه به لشکر  81زرهي دستور داده شد ،آماده حرکـت بـه
مقصد خوزستان شود .فقط در این دستور ابالغ شد کـه یـک گـردان مکـانیزه آن لشـکر در
کنترل قرارگاه غرب و یک گردان تانک زیر امر لشکر ( 84عالوه بر تیپ  3زرهي) در منطقـه
عملیاتي غرب باقي خواهد ماند و در این دستور حتي ابالغ شد که گردان  191مکـانیزه کـه
در پاتک روز  12بهمن در منطقه غرب سومار درگیر شده بـود ،بایسـتي بـه عنـوان آخـرین
یگان از منطقه غرب رها و به خوزستان تغییر مکان کند.
در باال اشاره کردیم که بارش باران سیلآسا و جریان سیل در مسیلهاي منطقه سومار
و میمک مشکالتي براي اجراي پاتک نیروهاي ایران به منظور بـازپس گـرفتن تپـه  402بـه
وجود آورد .نمونه این مشکالت آن بود که یک دستگاه نفربـر زرهـي گـردان  801تیـپ 40
سراب در جریان سیل قرارگرفته و غرق شد و یکي از سرنشـینان آن نیـز غـرق شـد .تـالش
نیروهايُ عراق عالوه بر حمالت زمیني به صورت بمباران هوائي مناطق مسکوني نیـز شـدت
یافت و در  14بهمنماه هواپیماهاي عراقي شهرهاي سوسنگرد و حمیدیه را بمباران و تلفات
و خساراتي وارد ساختند.
گرچه تهدید نیروهاي عراق در نقاط مختلف صحنه عملیات کـم و بـیش وجـود داشـت،
ولي خطرناكترین آن همان منطقه غرب سومار بود که نیروهاي عراقـي بـه پیـروزي موضـعي
بسیار مهمي دست یافته بودند .بدین جهت تالش عمده نیروهاي ایـران آن بـود کـه نیروهـاي
عراقي را از دره سانواپا و تپه  402عقب برانند و نیروهاي عراقي نیز متقـابالً سـعي مـيکردنـد
آنچه را که به دست آوردند ،نگه دارند .بنابراین نبردهاي بسـیار خـونیني در منطقـه عملیـاتي
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غرب سومار جریان پیدا کرد که دامنه آن به طرف جنوب و منطقه عملیاتي میمک نیز کشـیده
شد.
نیروي زمیني آخرین وضعیت منطقه غرب سومار را چنین اعالم کرد که یگانهاي تیپ
 3لشکر  88زرهي و یک گروهان از گردان  814تانک و گـردانهـاي  1992و  1960قـدس
در مقابل منطقه رخنه پدافند ميکنند .تعداد تلفات نیروهاي خودي تا روز  11بهمنمـاه 11
نفر شهید 12 ،نفر مجروح 13 ،نفر اسیر و  14نفـر مفقـود بـوده و  36دسـتگاه خـودرو نیـز
آسیب دیده و ترمیم رخنه میسر نگردیده است .در  13بهمن سومین پاتک نیروهـاي ایـران
براي بازپسگیري منطقه اشغال شـده دره سـانواپا اجـرا شـد و نیروهـاي ایـران در سـاعت
 23:10به آن منطقه حمله کردند ،ولي با وجود تحمل تلفـات سـنگین مـوفقیتي بـه دسـت
نیاوردند .در این پاتک از افراد ارتشي  3نفر شهید  60نفر مجروح  31نفـر مفقـود و از افـراد
سپاه پاسداران نیز  1نفر شهید و  20نفر مجروح شدند .این عدم موفقیـتهـا سـبب نگرانـي
فرماندهان یگانهاي مستقر در منطقه سومار و میمک گردید .زیرا دشمن واحدهاي خـود را
تقویت ميکرد و احساس ميشد که براي ادامه حمله آماده ميشود.
در این گیر و دار با دشمن متجاوز ،ناهماهنگيهائي نیز بـین یگـانهـاي ارتـش و سـپاه
مشاهده شد که سبب افزایش مشکالت گردید .در حاليکه در منطقه عملیـات غـرب درگیـري
به سختي در غرب سومار و میمک در جربان بود ،عدهاي از عناصر سـپاه پاسـداران مسـتقر در
منطقه کرمانشاه بدون هماهنگي با لشکر  81زرهي در آن منطقـه جابجـائي انجـام دادنـد کـه
مورد اعتراض فرمانده لشکر  81زرهي قرار گرفت .در  18بهمنماه نیز یک حادثـه نـاگواري در
محور دهلران مهران رخداد که جریان آنرا فرماندهي قرارگاه غـرب چنـین گـزارش داد .یـک
ستون از عناصر سپاه پاسداران هنگام حرکت در محور دهلران مهـران در  100متـري پاسـگاه
ژاندارمري چنگوله به علت نامعلومي با گروه تامین واحد ارتشـي درگیـر شـدهانـد کـه در ایـن
درگیري یک درجهدار ارتش و یک برادر سپاهي به شهادت رسیده و  6نفر از برادران سپاه نیـز
مجروح شدهاند و یک اتوبوس و یک دستگاه خودرو تویوتا متعلق بـه سـپاه بـه شـدت آسـیب
دیده است .در گزارشات بعدي جریان این حادثه چنین اعالم شـد کـه سـتوني از افـراد سـپاه
پاسداران که محور دهلران به طرف مهران حرکت ميکرد به عالمت ایست واحد تـامین ارتـش
توجه نکرد و در نتیجه مشاجرهاي بین افراد سپاه و ارتش که از گردان  184پیاده بودند بوجود
آمده و افراد سپاهي ،ستوان فرمانده واحد تأمین را کتک زدهاند و به حرکت خود ادامه دادهاند.
در حوالي پاسگاه چنگوله بار دیگر سـتون سـپاهي مقابـل اعـالم توقـف عنصـر تـأمیني جـاده
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قرارگرفته باز توجهي به آن نکردهاند بدین جهـت درگیـري بوجـود آمـده و در ایـن درگیـري
گروهبان جبارزاده از افراد ژاندارمري به شهادت رسیده است.
به هر حال با وجود مشکالتي که از جوانب مختلف براي نیروهاي ایـران پـیش مـيآمـد
ولي این مشکالت تأثیري در طرحهاي عملیاتي اصلي ایجاد نميکـرد و عملیـات اصـلي طبـق
طرح مراحل آمادگي خود را ميگذارنـد .از جملـه مسـائلي کـه در ایـن زمـان عامـل مـؤثر در
عملیات ميتوانست باشد ،بارندگيهاي شدید فصل زمستان در تمام منـاطق عملیـاتي بـود .در
همین زمان به علت بارندگي هـاي شـدید آب رودخانـه کرخـه افـزایش یافـت و پاسـگاههـاي
ژاندارمري مرزي مستقر در غرب هویزه را مورد تهدید قـرار داد .بـه حـدي کـه مجبـور شـدند
تعدادي از آن پاسگاهها را تخلیه کنند .در صورتي که در آن زمان وجود این پاسـگاههـا بسـیار
ضروري بود .مسئله دیگر کمبود توان رزمي نیروي زمیني و جابجائيهـاي اجبـاري یگـانهـاي
موجود در تمام صحنه جنگ بود .در همان موقع که نیروهاي مسلح بـراي اجـراي یـک حملـه
سرنوشتساز در صحنه عملیات جنوب آماده ميشدند ،به علت نیاز مبرم فرماندهي شمالغرب
به نیروي تقویتي به لشکرهاي  28و  66پیاده مستقر در جنوب دستور داده شد ،هر لشکر یک
گردان به منطقه عملیاتي شمال غرب اعـزام کنـد و ایـن تغییـر مکـانهـا در اواخـر دهـه دوم
بهمنماه اجرا گردید .در حالي که در  18بهمن دشمن به منطقه پدافندي لشـکر  28پیـاده در
جزایر مجنون حمله کرد که بوسیله یگانهاي مدافع این حمله دشمن دفع گردید.
مقدورات کلي نیرويزمیني ارتش در این موقع در حد تغییرات یا جابجائي گردان بـود .بـه
همین جهت در بهمن ماه  1333هرگونه ترمیم و تقویت مناطق مورد تهدید معموالً با واگـذاري
حداکثر یک گردان انجام مـيشـد .چنـانکـه در  18بهمـنمـاه فرمانـدهي قرارگـاه جنـوب بـه
نیرويزمیني گزارش داد ،منطقه عملیاتي لشکر  18پیاده به وسیله یک گردان از تیـپ  11پیـاده
و منطقه پدافندي لشکر  13زرهي به وسیله یک گردان از عناصر لشکر  66پیاده تقویـت گردیـد.
الزم به تذکر است که این دو لشکر در منطقه اي به عرض بیش از  110کیلومتر از غرب دهلـران
تا جنوب بستان پدافند ميکردند .ضمن اینکه پوشش منطقه مرزي دهلران تا چنگوله نیـز جـزو
مسئولیت لشکر  18پیاده بود که با یک گردان ژاندارمري پوشش شده بود.
مبارزات خونیني که بین نیروهاي ایران و عراق از اوایل بهمنماه شـروع شـده بـود در
دهه سوم این ماه شدیدتر گردید و منطقه اصلي این مبارزات همچنان منطقه سومار و غـرب
میمک بود .در  23بهمن ماه نیروهاي دشمن همزمان در دره سانواپا واقع در غـرب سـومار و
شمال دشت هالله در منطقه میمک حمله کردند و همـان موقـع در منطقـه مهـران نیـز در
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حوالي پاسگاه فرخآباد اقدام به پیشروي به سوي مواضع نیروهاي ایران نمودنـد .فرمانـدهي
قرارگاه غرب گزارش داد ،حمله دشمن در دشت هالله به منظور تصـرف تپـه  321واقـع در
حدود  1کیلومتري شرق خط مرز و در داخل خاك ایران انجام گرفت .گردان  123مکـانیزه
لشکر  81زرهي براي عقب راندن دشـمن وارد عمـل شـد و رخنـه ایجـاد شـده در مواضـع
پدافندي نیروهاي خودي تا ساعت  21ترمیم گردید و نیروهاي ایران موفق شدند تپـه 321
را از کنترل دشمن خارج سازند .در این نبرد از افراد نیروهاي خودي  13نفر شهید 39 ،نفـر
مجروح و تعدادي اسیر یا مفقود شدند و تلفات دشـمن  300نفـر کشـته و مجـروح بـرآورد
گردید و فقط یک نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ایران درآمـد .خالصـه جریـان ایـن
نبرد را سرهنگ کهتري جانشـین فرمانـدهي قرارگـاه غـرب چنـین گـزارش داد وقتـي کـه
نیروهاي دشمن از ساعت  0910روز  23بهمن ماه در منطقه میمک حملـه کردنـد ،در ایـن
منطقه گردان  119مکانیزه و  211تانک تیپ  3لشکر  81زرهي مستقر بود .حملـه دشـمن
در ساعت  21:30دفع گردید و تپه  321در کنترل نیروهاي ایران قـرار گرفـت .در همـان
موقع نیروهاي دشمن در منطقه مهران نیز حمله کردند که دفع گردید .در این گزارشات بـه
چگونگي حمله دشمن در منطقه سانواپا اشاره روشني نشده بود و چنین به نظر ميرسد کـه
هرگونه حرکات دشمن در آن منطقه به صورت یک تالش فرعـي در منطقـه عمـومي شـرق
مندلي بوده و تالش اصلي همان حمله در دشت هالله شمال ارتفاعات میمک بوده است.
در  24بهمنماه،سخنگوي نظامي ارتش عراق حمالت روز  23بهمنماه را موفقیتآمیز
توصیف کرد و اعالم نمود نیروهاي عراق در منطقه میاني  1کیلومتر به داخـل خـاك ایـران
نفوذ کردهاند.
تالش دشمن در منطقه میمـک در روز  24بهمـنمـاه نیـز ادامـه یافـت و تلفـاتي بـه
نیروهاي طرفین وارد گردید .ولي احتماالً تغییرات مهمي در خـط گسـترش طـرفین ایجـاد
نشد و این مبارزه تا پایان بهمنماه ادامه داشت .آخرین آمار تلفـات نیروهـاي ایـران در ایـن
نبرد در اول اسفندماه چنین اعالم شد شـهید  16نفـر ،مجـروح  132نفـر ،اسـیر  16نفـر و
مفقود  43نفر .بهمنماه سال  1333با حـوادث خـونیني کـه بیـان شـد بـه پایـان رسـید و
همانگونه که مالحظه شد در این مبارزات ،بیشتر نیروهاي عراق حالت تهـاجمي داشـتند و
نیروهاي ایران عموماً در حالت پدافندي بودند و اما نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ایـران
با وجود آن همه تالشهاي باز دارنده ارتش عـراق در جبهـه جنـوبي و میـاني ،آمـاده بـراي
اجراي یک نبرد وسیع و سرنوشتساز ميشدند و به احتمال زیاد ارتش عـراق از وقـوع ایـن
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حمله آگاه بود و مي خواست به هر ترتیبي نیروهاي ایران را از آن حمله بـاز دارد .ولـي ایـن
تالش هاي بازدارنده عراق تأثیري در تصمیم فرماندهي نیروهـاي ایـران بـراي حملـه آینـده
ایجاد نکرد و حمله طرح ریزي شده به نام عملیات بدر در منطقه شمالشرقي بصـره و غـرب
جزایر مجنون اجرا شد .که چگونگي آن را در بخش بعدي بیان ميکنیم .اما قبل از پرداختن
به آن بحث به منظور روشنتر شدن وضعیت آمادگي رزمي یگانهاي ارتش به یـک موضـوع
اشاره ميکنیم .در پایان بهمنماه  33فرمانده لشکر  84پیاده وضعیت توان رزمي یگـانهـاي
خود را طبقه  4یعني غیر عملیاتي گزارش کردو اظهار داشت که به این لشکر یک جبهه 61
کیلومتري براي پدافند واگذار شده که به علت کمبود نیرو 40 ،کیلومتر آن به صـورت پـرده
پوشش و نقاط اتکاء پوشیده شده است .از نظر قـدرت آتـش ،در مقابلـه بـا حملـه نیروهـاي
دشمن در  24بهمن ماه در منطقه میمک مالحظه گردید که قدرت آتش لشکر بسیار ضعیف
است .قرارگاه عملیاتي غرب در هشتم اسفندماه به لشکر  84پیاده چنین پاسخ داد کـه کـالً
وضعیت اغلب یگان هاي زیر امر آن قرارگاه بدتر از آن لشکر است .در حالي که اخیراً گـردان
 1928احتیاط قدس نیز به آن لشکر واگذار شده و آن لشکر اکنون بـا  9گـردان در منطقـه
پدافند ميکند .در حاليکه قبالً فقط  3گردان در اختیار داشت .این بود نمونهاي از وضـعیت
آمادگي رزمي یگانهاي ارتش جمهوري اسالمي ایران در پایان سال .1333
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مقدمه عملیات
در بررسي عملیات خیبر مالحظه شد که در آن نبرد که به هدف وصول به کرانه غربي
رودخانه دجله در غرب هورالهویزه اجرا شد ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران به هدف
نهائي دست نیافتند ولي دو منطقه را در وسط باطالق هورالعظیم که بوسیله حکومـت عـراق
به صورت جزیره درآمده بود تصرف کردند .گرچه این موفقیت نسبي بـراي نیروهـاي ایـران
ارزش نظامي و اقتصادي و رواني خوبي داشت ،ولي از جنبه نظامي نگهداري آن با مشکالتي
مواجه بود .چنانکه در طول سال  1333نیروهاي عراق با اجراي پاتـک هـاي مـداوم تـالش
کردند نیروهاي ایران را از جزایر عقب برانند و تـا حـدودي نیـز موفـق شـدند و قسـمتي از
مناطق غربي جزیره جنوبي را از تصرف نیروهاي ایران خـارج سـاختند .در نتیجـه نبردهـاي
نسبتاً شدیدي در این منطقه جریان یافت و طبعاً مزاحمتهائي براي نیروهاي ایـران فـراهم
کرد و نیروهاي ایران براي نگهداري آن جزایر مجبور بودند ،معموالً یک لشکر ارتشي و یـک
لشکر سپاهي را در آن منطقه درگیر سازند که با توجه به کمبود نیرو ،این مقدار نیـرو بـراي
نگهداري جزایر مجنون بار سنگیني براي نیروهاي ایران بود .ضمن اینکه خطر جدي بـراي
عقب رانده شدن نیروهاي ایران همیشه وجود داشت.
از طرفي نبرد خیبر به یک نتیجه سرنوشتسازي نرسیده بود .در صورتيکـه نیروهـاي
ایران براي تحمیل اراده ملت و حکومت ایران به حکومت متجاوز عراق نیاز به یـک پیـروزي
سرنوشتساز یا حداقل در حد یک پیروزي استراتژیکي داشتند و تا آن موقـع موفقیـتهـاي
نیروهاي ایران از حد پیروزيهاي تاکتیکي موضعي فراتر نرفته بود( .البته منظـور در مرحلـه
دوم جنگ و بعد از عملیات آزادسازي خرمشهر است) چنین به نظر ميرسد کـه فرمانـدهي
نیروهاي ایران تصمیم گرفته بود به هر نحو مقدور به یک پیروزي استراتژیکي دسـت یابـد و
نظر به اینکه در پایان سال  1332نبرد خیبـر بـه نتـایج نسـبي مطلـوبي رسـیده و مسـائل
عملیاتي مربوط به چگونگي عبور از منطقه هورالهویزه آزمایش شده بود .فرماندهي نیروهاي
ایران تصمیم گرفت ،نبرد سرنوشتساز بعدي را نیز در همان منطقه هورالهویزه اجـرا کنـد و
راه مواصالتي بغداد بصره را در غرب آن منطقه تحت کنترل خود درآورد و بدین وسیله شهر
بصره از سمت شمال و شرق مورد تهدید نیروهاي ایـران قرارگیـرد .ضـمن ایـنکـه منطقـه
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تصرف شده در جزایر مجنون نیز تأمین گردد .درباره زمان و چگـونگي تصـمیمگیـري بـراي
اجراي عملیات آفندي بدر مدارك دقیقي در دسترس ما قرار نگرفـت .ولـي چنـین بـه نظـر
ميرسد که بعد از عملیات خیبر در پایان سـال  1332همـین منطقـه بـراي نبـرد گسـترده
بعدي نیروهاي ایران مورد نظر بوده است و با توجه به وسائل عبور از هور و رودخانـه دجلـه
که براي عملیات خیبر فراهم شده بود ،امکان ادامه حمله در این منطقه به طور نسبي وجود
داشت .اما یک مسأله کامالً تغییر کرده بود و آن آگاه شدن نیروهاي عراق از تهدید نیروهاي
ایران در این منطقه نبرد بود .بنـابراین اصـل اسـتفاده از غـافلگیري دیگـر وجـود نداشـت و
نیروهاي عراق با هوشیاري کامل مراقب هرگونه فعالیت نیروهاي ایران در این منطقه بودنـد
و احتماالً طرحهاي پاتک را تهیه کرده بودند.
بررسي مدارك در دسترس چنین نشان ميدهد که از اوایل ديماه  1333نیروهـاي ایـران
بهطور جدي براي اجراي یـک نبـرد سرنوشـتسـاز در منطقـه عملیـاتي جزایـر مجنـون آمـاده
ميشدند .همانگونه که در مسائل کلي جریان جنگ در سـال  1333بیـان کـردیم ایـن فعالیـت
نیروهاي ایران از چشم عوامل اطالعاتي عراق مخفي نمانده بـود .چنانکـه در  13ديمـاه یکـي از
فرماندهان نظامي عراق به احتمال حمله نیروهاي ایران در آن منطقه اشاره کرده بـود و نیروهـاي
عراق برآورده کرده بودند .حمله نیروهاي ایران در  22بهمن و سالروز انقـالب اسـالمي در شـرق
بصره اجرا خواهد شد و به منظور برهم زدن طرحهاي عملیاتي نیروهاي ایران ،نیروهـاي عـراق از
اوایل بهمنماه در منطقه شرق بصره بهویژه در جزایر مجنون عملیـات ایـذائي و ممـانعتي نسـبتاً
وسیعي اجرا کردند که جریان آنرا در مطالب قبل شرح دادیم.
و باالخره بر مبناي مدارك در دسترس در اوایل بهمنماه  1333تصمیم قطعـي بـراي
اجراي عملیات آفندي گسترده در غرب جزایر مجنون اتخاذ شد و فعالیتهاي طـرحریـزي و
آمادگي بهطور جدي آغاز گردید .که چگونگي آنرا در مطالب زیر بیان ميکنیم.
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وضعیت کلي منطقه عملیات (زمین  -نیروهاي دشمن  -نیروهاي خودي)
زمین منطقه عملیات

طبق برآورد اطالعاتي شماره  23قرارگاه عملیاتي کـربال کـه در  20بهمـنمـاه 1333
بهعمل آمده ،منطقهاي که براي عملیات بدر انتخاب شـده بـود ،طـرفین رودخانـه دجلـه در
غرب جزایر مجنون و هورالهویزه از قلعه صالح در شمال تا القرنه و شـهر الشـاقي در جنـوب
بود عرض این جبهه نبرد حدود  60کیلومتر و عمق آن حدود  21کیلومتر بود.
زمین منطقه مورد بحث از دو قسمت متمایز تشکیل شده بود .یک قسـمت آن هـور و
مناطق آبگرفته و باطالقي و قسمت دیگر ،زمینهاي نسبتاً بلند و خشک را تشکیل ميداد.
حکومت عراق در طول سال هاي جنگ و حتي احتماالً قبل از آن به علت پیـدایش نفـت در
منطقه هور فعالیت هائي انجام داده بود و با ایجـاد سـدهاي خـاکي در منـاطق داخلـي هـور
مناطق آبگرفته را متناسب با طرح هاي اقتصادي تحت کنترل درآورده بود ،بـه نحـوي کـه
مناطق آب گیر و خشکي شکل نسبتاً دائمي پیدا کـرده بودنـد و آب منطقـه هـور در داخـل
مناطق خشک به نهرهاي موجود طبیعي یا احداثي روانه گردیده بود و این نهرها و آبراههـا
براي عبور از منطقه ،خود معابر وصولي براي نیروهاي نظامي بودند .کـه در صـورت موجـود
بودن وسائل شناور و قایق نیروهاي حملهور ميتوانستند براي نزدیک شدن به منطقه هـدف
خود از این آبراهها استفاده کنند .ضمن اینکه براي عبور از قسمتهاي آبگرفته حرکت با
قایق از آبراهها اجباري بود.
حکومت عراق با احداث یک سد خاکي سراسري در حدود  1کیلـومتري شـرق دجلـه
گسترش آب هور را تا رودخانه دجله مهار کرده بود .در نتیجه یک منطقه زمین خشک بـین
هورالعظیم و رودخانه دجله به عرض  4تا  3کیلومتر ایجـاد شـده بـود کـه بـراي سـکونت و
کشاورزي بسیار مناسب بود و با وجود کانالهاي فراوان آب امکان آبیاري مزارع بسیار آسـان
بود .در داخل این منطقه که طول آن حدود  11کیلومتر بود  32شاخه نهر شرقي غربي بین
دجله و هور و  13شاخه نهر شمالي جنوبي وجود داشت و تعـداد زیـادي پـل بـراي عبـور و
مرور بر روي این نهرها احداث شده بود.
سیل بندها و سدهاي خاکي ایجاد شده براي کنترل آب هور به ارتفاع  2تا  1متر بـود
که هیچوقت آب هور به این ارتفاع افزایش نميیافت .عرض این سیل بندها بهقدري بود کـه
براي حرکت خودروها به عنوان یک جاده درجه  2قابل استفاده بود .ارتش عراق از سـدهاي
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خاکي ایجاد شده در تمام منطقه به صورت مواضع پدافندي نیز استفاده ميکرد .به نحويکه
سنگرهاي مواضع معمولي یا بتني مناسب براي نیروهاي عراق در عقب این سدها (به طـرف
غرب) ایجاد شده بود.
نظر به اینکه اراضي غرب دجله نیز مانند شرق آن در این منطقه آبگیر ميباشد ،لذا در
غرب رودخانه دجله نیز حکومت عراق با فعالیت هاي سدسازي آب منطقه را تحت کنترل در
آورده بود و بزرگراه بغداد عماره بصره از هر لحاظ ایمن گردیده بود.
بزرگراه بصره عماره به صورت دو باندي و عرض هر باند  8تا  10متر بود و زمـینهـاي
خشک غرب این بزرگراه به عرض تقریبي  4کیلومتر بود .عـرض رودخانـه دجلـه در منطقـه
عملیات بدر  61تا  210متر بود و در کرانههاي دو طرف ،سیل بندهائي به ارتفـاع حـدود 3
متر براي جلوگیري از گسترش طغیان آب رودخانه در اراضي طرفین آن احداث شده بود .بر
روي رودخانه دجله در منطقه عملیات بدر  3پل ثابت و  3پـل نظـامي بـه ظرفیـت  30تـن
وجود داشت .در روي رودخانه فرات نیز در حوالي القرنه  2پل  30تني ساخته شده بود.
با توجه به شرح مختصري که درباره زمین منطقه عملیات بیان شد ،نیروهاي ایران در
اجراي عملیات بدر بایستي از دو مانع آبي مهم عبور مي کردند کـه اول منطقـه هـور و بعـد
منطقه رودخانه دجله بود .بنابراین عملیاتي که اجرا ميگردید یک عملیات عبور از رودخانـه
توأم با عبور از مناطق باطالقي بود .ضمن اینکه خاكریزهاي وسیع و مرتفع در تمـام طـول
و عرض منطقه عملیات ایجاب میکرد که نیروهاي ایران براي انهدام نیروهـاي عـراق در هـر
یک از آنها به نبردهاي بسیار سختي تن در دهند.
استعداد و گسترش نیروهاي دشمن

طبق برآورد اطالعاتي شماره  23بعد از عملیات خیبر وضعیت نیروهاي عراق در شـرق
رودخانه دجله در منطقه هورالعظیم از حالت پوششي و مراقبتي به حالت پدافندي مستحکم
درآمده بود.
یک فرماندهي مستقل به نام فرماندهي نیروهاي شرق دجلـه سـازمان یافتـه بـود کـه
منطقه مسئولیت آن از حدود قلعه صالح در شمال تا نهر شویب حوالي القرنه در جنوب بـود
و تعدادي تیپ مستقل براي پدافند از شرق دجله تحت فرماندهي این قرارگاه قرار داشت.
طبق برآورد اطالعاتي یادشده قبل از اجراي عملیات بدر ارتش عـراق  3تیـپ پیـاده و
 10گردان رزمي کماندوئي و ارتش خلقي و مکانیزه و  1گردان توپخانه در منطقه بین غـرب
جزایر مجنون و شرق دجله گسترش داده بود( .احتماالً بعضي از گردانهاي جزو تیـپهـاي
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آن منطقه بودند) در این برآورد چنین تحلیل شده بود که فقط در غرب جزایر مجنـون از 6
کیلومتري شمال نهر روطه تا جنوب کانال شویب  20گردان پیاده و  2گـردان مکـانیزه و 2
گردان تانک و  3گردان توپخانه مستقر شدهاند .الزم به یـادآوري اسـت کـه در تـدبیر اولیـه
عملیاتي قرارگاه خاتمالنبیاء(ص) ،منطقه عملیات بدر به دو قسمت جنوبي و شمالي تقسـیم
شده بود که مسئولیت قسمت شمالي عموماً به سپاه پاسداران به نام قرارگاه نجـف و منطقـه
جنوبي به ارتش به نام قرارگاه کربال واگذار شده بود .بدین جهت هریک از قرارگـاههـاي یـاد
شده ،وضعیت اطالعاتي منطقه خود را جداگانه مورد بررسي قرار داده بودند .مطالبي کـه در
باال بیان شد مربوط به منطقه جنوب بود و قرارگاه نجف نیز در برآورد اطالعاتي خود چنـین
نتیجه گیري کرده بود کـه در مقابـل آن قرارگـاه نیروهـاي دشـمن شـامل  3تیـپ پیـاده و
کماندوئي و  2گردان زرهي و مکانیزه هستند که با  2گردان توپخانـه پشـتیباني مـيشـوند.
بنابراین پدافند اصلي دشمن در این منطقه در غرب جزایر مجنون بود و در قسـمت شـمالي
منطقه دشمن نیروي کمتري گسترش داده بود.
در این برآوردها اظهار نظر شده بود که عالوه بر نیروهاي مستقر شده دشمن در خـط
مقدم پدافندي بین هورالعظیم و رودخانه دجله ارتش عراق به محض مشخص شـدن حملـه
نیروهاي ایران ،ميتوانست  21تیپ دیگر پیاده و زرهي و مکانیزه را ازمناطق دیگر عملیـاتي
شرق بصره و عماره به منطقه هورالعظیم تغییر مکان دهد .ایـن تیـپهـا داراي  41گـردان
پیاده 14 ،گردان تانک و  10گردان مکانیزه بودند .این یگانها ميتوانستند به فاصـله زمـاني
 4تا  10ساعت وارد منطقه نبرد بدر شوند و عالوه بر آنها ارتش عراق توانائي آنرا داشت کـه
 4تیپ پیاده با  12گردان را از منطقه غرب اروندرود برداشت کند و به منطقه القرنه گسـیل
دارد .بنابراین جمع کل نیروهائي که ارتش عراق مي توانست براي مقابله با نیروهاي ایران در
عملیات بدر وارد عمل سازد  16گردان پیاده 14 ،گردان تانک و  10گردان مکانیزه بـرآورده
شده بود .دشمن ميتوانست با  10گردان توپخانه از این یگانها پشـتیباني کنـد .در منطقـه
شمال (منطقه قرارگاه نجف) نیز توانائيهاي دشمن  14گردان مـانوري و  2گـردان توپخانـه
برآورد شده بود.
از نظر گسترش خطوط پدافندي دشمن ،برآورد شده بـود کـه بـا توجـه بـه سـدهاي
خاکي موجود در شرق دجله ،دشمن ميتواند حداقل سه خط پدافندي متناوب سازمان دهد
و در هر خط پدافندي ،نیروي کافي براي مقابله با نیروهاي حملهور ایران مستقر سـازد و در
آخرین خط دفاعي که خط چهارم بود در کرانه رودخانه دجله پدافند نماید.
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طبق برآورد یاد شده ارتش عراق عالوه بر تهیه و تحکیم مواضع پدافندي در 1خط یاد
شده ،در تمام عرض جبهه دکـلهـاي ایـذائي تهیـه کـرده بـود ،کـه مـيتوانسـت تمـام منطقـه
هورالعظیم را تحت دیدباني و مراقبت قرار دهد .به عالوه  3محـل فـرود بـالگرد یـک فرودگـاه 2
باندي با  3آشیانه جهت هواپیماهاي شکاري در قلعـه صـالح و یـک بانـد فـرود جهـت
هواپیماهاي سنگین در غرب دجله و جنـوب القرنـه سـاخته بـود  .بنـابراین اقـدامات
پدا فندي ارتش عراق در منطقه عملیات مورد بحث چنانچه اطالعـات بـه دسـت آمـده
دقیق باشد در سطح کمال مطلوب بود.
چنین به نظر مي رسد که ارتش عـراق از نظـر اطـالع از وضـعیت نیروهـاي ایـران در
شرایط مطلوبي قرار داشت .زیرا در عملیات آفندي محدود که در اوایل بهمـنمـاه انجـام داد
موفق شد ضمن بازپس گرفتن قسمتي از مناطق اشغالي جزایـر مجنـون ،تعـدادي از افـراد،
نیروهاي ایران را به اسارت بگیرد که از جمله یک افسر بود .بنابراین به احتمال زیـاد ارتـش
عراق موفق شده بود ،اطالعات کافي از وضعیت نیروهاي ایران بهدست آورد .به همین جهـت
از اوایل دهه دوم بهمن ماه تالش شدید زمیني و هوائي عراق بـراي بـرهم زدن طـرح حملـه
احتمالي نیروهاي ایران و همچنین تقویت مواضع پدافندي واحد هـاي عـراق آغـاز شـد و از
جمله فعالیت هاي باز دارنده ارتش عراق بمباران مواضع نیروهاي ایران ،فعالیت هواپیماهـاي
شناسائي و عکاسي ،گلوله باران مواضع نیروهاي ایران بهوسیله توپخانه و اعـزام گشـتيهـاي
رزمي و کمین و دستبرد به نیروهاي ایران بود .به عنوان نمونه از  12تا  21بهمنماه نیـروي
هوائي عراق تعداد  36پرواز شناسائي و حدود  30پرواز بمباران در منطقه عملیات بـدر اجـرا
کرد .در برآورد اطالعاتي قرارگاه کربال نتیجه این فعالیتهاي دشمن چنان بـرآورد شـد کـه
اطالعات دشمن از وضعیت نیروهاي ایران در سطحي عـالي اسـت و تمـام منطقـه نبـرد در
تحت کنترل مراقبت نیروهاي عراق قرار دارد و از نظر عملیات پدافندي نیز نیروهـاي عـراق
در  4رده پدافندي آماده مقابله با نیروهاي حملهور ایران خواهند بود .تنها نقطه ضـعفي کـه
براي نیروهاي عراق منظور بود ،آن بود که بـه علـت کـم بـودن عـرض منطقـه عملیـات در
طرفین رودخانه دجله که حدود  3تا  10کیلومتر بود ،ارتش عراق نميتوانست به طور وسیع
از مانور نیروهاي زرهي و مکانیزه خود بهرهبرداري کند اما در عمل این تصور نیز صحت پیدا
نکرد.
از نظر امکانات هوائي و کاربرد سالح شیمیائي نیز برتري مطلق از آن دشـمن بـرآورد
شده بود .باالخره نتیجهگیري نهائي از این برآورد اطالعاتي آن بود کـه زمـین بـراي پدافنـد
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دشمن عالي است .در حاليکه براي آفند نیروهاي ایران مناسب نیسـت و هرگونـه عملیـات
آفندي نیروهاي ایران نیاز به بررسيهاي عمیق و طرحریزي هاي دقیق و کنترل و فرماندهي
عالي و غافلگیري صددرصد دارد .مهمترین کار دشمن آن است که با کلیه امکانات زمینـي و
هوائي و شیمیائي خود در منطقه پدافند خواهد کرد.
امضاء فرمانده قرارگاه عملیاتي کربال (ارتش) سرهنگ پیاده حسني سعدي

استعداد و گسترش نیروهاي خودي

در  14بهمنماه  1333ستاد قرارگاه عملیاتي کربال -ارتش -برآورد وضعیت عملیـاتي
شماره  1را براي منطقه مسئولیت خود در قسمت جنوبي منطقه عملیات بدر تهیه کرد ،کـه
در آن وضعیت دشمن ،طبق برآورد اطالعاتي شماره  23که در باال خالصه آن بیـان گردیـد،
مورد نظر قرارگرفته بود.
در این برآورد عملیاتي ،وضعیت نیروهاي خودي چنین بیان شده بود کـه لشـکرهاي
 21و  28پیاده و  81زرهي و دو تیپ از لشکر  92زرهي ،تیپ  11هوابرد و کلیه یگـانهـاي
توپخانه سازماني لشکرها و همچنین گروه هاي توپخانه و گروه هوانیروز از عناصـر ارتشـي ،و
لشکرهاي عاشورا ،عليابنابیطالب نجف ،ولي عصر و تیـپهـاي  33المهـدي و  62محـرم از
عناصر سپاه پاسداران در اختیار قرارگاه کربال در نبرد بدر شرکت خواهند کرد.
در طرح عملیاتي حیدر قرارگاه کربال -که به صورت قرارگـاه مشـترك ارتـش و سـپاه
درآمده بود -که در سوم اسفندماه  1333براي عملیات بدر تهیه و منتشـر گردیـد ،اسـتعداد
رزمي عناصر این قرارگاه عبارت بودند از:
لشکر  16علي ابن ابيطالب –سپاه -با  6گـردان مـانوري و یـک گـردان توپخانـه
مختلط  122و  130میلیمتري
لشکر  28پیاده –ارتش -با  9گردان مانوري و توپخانه آن لشکر
لشکر  31عاشورا -سپاه -با  8گردان مانوري
تیپ  44قمري بني هاشم با  4گردان مانوري
لشکر نجف با  8گردان مانوري و یک گردان توپخانه مختلط
لشکر  21پیاده -ارتش -با  9گردان مانوري و توپخانه لشکر
لشکر  26محمد رسولاهلل -سپاه -با  6گردان مانوري
تیپ  11پیاده هوابرد با  1گردان مانوري
تیپ  33المهدي با  1گردان مانوري
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لشکر  92زرهي با  3گردان مانوري و قسمتي از توپخانه لشکر
توپخانه قرارگاه کربال شامل گروه  33توپخانه ارتش و گردانهاي توپخانه لشکرها
قرارگاه عملیاتي نجف نیز در طرح عملیـاتي شـماره  1ابـوذر کـه در دهـم اسـفندمـاه
 1333منتشر کرد ،استعداد رزمي خود را به شرح زیر منظور نمود:
لشــکر  1نصــر بــا  6گــردان ،لشــکر  66پیــاده –ارتــش -بــا  9گــردان ،لشــکر 14
امامحسین( )با  1گردان ،لشکر  6وليعصر(عج) با  6گردان ،لشکر  21کـربال بـا 3گـردان
–
تیپ  21امامرضا( )با  1گردان تیپ امامحسن( )با  2گردان ،گروه  22توپخانـه
ارتش -با  2گردان و یک آتشبار و گروه  40توپخانه رسالت -سپاه -بـا یـک آتـشبـار 130
میلیمتري.
در  13اسفندماه ،فرماندهي قرارگاه نجف اعالم کرد کـه تیـپ الغـدیر بـا  3گـردان در
کنترل عملیاتي لشکر  14امامحسین( )قرارگرفتـه و اسـتعداد لشـکر  21کـربال نیـز از 3
گردان به  1گردان افزایش یافته است.
بنابر ارقام یادشده در باال ،جمع گردان هایي مانوري ایران که براي عملیات بدر منظـور
شده بودند 106 ،گردان بود کـه توسـط توپخانـه لشـکرهاي ارتشـي و گـروههـاي  22و33
توپخانه ارتش و گردانهاي توپخانه لشکرهاي سپاهي پشتیباني ميشدند.
مقایسه توان رزمي نیروهاي ایران و عراق
با توجه به توانائيهاي نیروهـاي طـرفین کـه در بـاال بیـان شـد ،در مرحلـه اول تـک
نیروهاي ایران ،برتري نسبي با نیروهاي ایران بود .زیرا طبـق بـرآورد اطالعـاتي شـماره ،23
نیروهاي عراق در خط مقدم پدافندي شرق دجله در منطقه عملیات بدر شامل  3تیپ پیـاده
و  10گردان مانوري جدا بود ،که بر فرض هر تیپ بـا  3گـردان مـانوري حـدود  28گـردان
عراقي در این منطقه گسترش داشت .همانگونه که در استعداد نیروهاي خودي گفتـه شـد
 106گردان مانوري آماده براي حمله به نیروهاي دشمن بودند .با توجـه بـه ایـنکـه تـوان
رزمي گردانهاي عراق حداقل از نظر وسایل ،خیلي قـويتـر از گـردان هـاي ایـران بـود ،در
برآورد کلي توان رزمي طرفین مي توان گفت در مرحله اول نبرد ،توان رزمي نیروهاي ایـران
حداقل  2برابر نبروهاي عراق بود و قدرت آتش توپخانههاي نیروهاي ایران نیز بـا توجـه بـه
گردانهاي توپخانه  4لشکر ارتشي و قسمتي از توپخانه گروه  22و  33توپخانـه و همچنـین
تعدادي گردان توپخانه سپاهي برتري آتش توپخانه از آن نیروهاي ایران بود .اما با توجـه بـه
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امکانات فوق العاده تقویتي نیروهاي عراق و محدود بـودن قـدرت رزمـي نیروهـاي ایـران بـه
همان واحدهاي موجود در مرحله اول عملیات و همچنین برتري مطلـق هـوائي و شـیمیائي
دشمن به طور قطع در مراحل بعدي عملیات ،برتري مطلق از آن نیروهاي دشـمن مـيشـد.
بنابراین در این نبرد نیز مانند نبردهاي اجرا شده قبلي ،تنها شانس موفقیت نیروهـاي ایـران
در مرحله اول نبرد بود .که در روز اول امکان وصول به ان وجود داشت و از روز دوم بـه بعـد
احتمال ادامه موفقیت نیروهاي ایران ضعیفتر ميگردید .زیرا همانگونه که در توانـائيهـاي
تقویتي نیروهاي عراق گفته شد ،ارتش عراق ميتوانست  11تیپ پیاده 6 ،تیـپ زرهـي و 3
تیپ مکانیزه ،جمعاً با  63گردان مانوري تازه نفس را بـراي سـد کـردن پیشـروي نیروهـاي
درگیرشده ایران و عقب راندن آنها وارد میدان نبرد سازد و برتري مطلق را با بهره گیـري از
نیروي هوائي و حتي امکانات شیمیائي خود بدستآورد .که عمالً نیـز همـین نتیجـه حاصـل
شد .الزم به یادآوري است که این نکته در برآورد وضـعیت عملیـاتي قرارگـاه کـربال صـریحاً
بیان شده بود که در بررسي مسائل طرحریزي این عملیات چگونگي آن بیـان مـيشـود .بـه
عنوان نمونه در برآورد عملیاتي یاد شده گفته شده بود ،دشمن ميتواند عملیات یگـانهـاي
زمیني را روزانه بـا  130پـرواز بمبـاران پشـتیباني کنـد و در مقیـاس وسـیع از بمـبهـاي
شیمیائي بر علیه نیروهاي ایران استفاده نماید.
با توجه به خالصه مطالبي که درباره توانـائيهـاي نسـبي نیروهـاي ایـران و عـراق در
عملیات بدر بیان شد این توانائيها از نظر نموداري به این شرح است.
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جدول مقایسه توان رزمي نسبي نیروهاي ایران و عراق (تقریبي و برآوردي)
مشخصات یگان

تعداد
ایران

مالحظات

عراق

قرارگاه اصلي هدایت کننده 3

1

قرارگاههاي ایران خاتماالنبیاء(ص) نجف و کربال و
قرارگاه دشمن فرماندهي شرق دجله

قرارگاه لشکر (ارتشي)

4

-

در برآورد اطالعاتي تیپهاي عراقي مستقل یا
مجزا برآورد شده بود

قرارگاه لشکر (سپاهي)

8

-

-

تیپ ارتشي

10

26

شامل پیاده زرهي مکانیزه و در نیروهاي عراقي
تیپ کماندو

تیپ سپاهي غیر لشکري

4

-

تعداد تیپهاي لشکرهاي سپاه نامشخص بود

گردان مانوري ارتشي

36

91

شامل پیاده ،زرهي مکانیزه و کماندو

گردان مانوري سپاهي

63

-

-

گردان توپخانه ارتشي

18

12

توپخانه دشمن حداقل برآورد شده است

گردان توپخانه سپاهي

8

-

براي هر لشکر سپاهي یک گردان منظور شده

برتري نسبي هوائي

ندارد

-

-

برتري نسبي شیمیائي

ندارد

-

-

درباره جدول مقایسهاي باال بایستي نكات زیر مورد توجه قرار گیرد:

نیروهاي دشمن بر مبناي اطالعات در دسترس نیروهـاي خـودي بـرآورد شـده بـود و
قطعاً با حقایق موجود اختالفاتي داشت .ولي مسئله مهم ایـن اسـت کـه بـه هرحـال تـدبیر
عملیاتي فرماندهي نیروهاي ایران بر مبناي این برآورد اتخاذ شده بود.
گردانهاي مانوري دشمن شامل  4گردان تانـک و  10گـردان مکـانیزه و بقیـه پیـاده
منظور شده بود .در حاليکه گردانهاي مانوري نیروهاي ایران فقط شامل  3گـردان تانـک و
مکانیزه از لشکر  92زرهي و احتماالً حداکثر سه گردان تانـک از لشـکرهاي  21و  28و 66
پیاده جمعاً  9گردان تانک و مکانیزه بود .ضمن اینکه تعداد تانکهاي این گـردانهـا بسـیار
کمتر از تعداد سازماني آنها بود .به عالوه به علت وجود هـور در مسـیر پیشـروي نیروهـاي
ایران ،مانور واحدهاي زرهي غیر مقدور بود.
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واحدهاي سپاه پاسداران اعم از لشکر ،تیپ و گردان از نظر تعـداد پرسـنل و وسـائل و
تجهیزات در حدود  %10یک واحد سازماني استاندارد بودند .چنانکه لشـکري بـا  3گـردان
مانوري نیز وجود داشت.
در برآورد مسـائل پرسـنلي و لجسـتیکي دشـمن ،حـداقل از نظـر عـددي و سیسـتم
فرماندهي برتري با نیروهاي عراق بود .نیروهاي ایران فقط از نظر روحیـه و ایمـان و اعتقـاد
نسبت به معتقدات مکتبي خود نسبت به افراد دشمن برتري داشتند.
در بررسي زمین منطقه عملیات نتیجه نهائي حاصل شده بـود کـه زمـین مـورد نظـر
براي عملیات آفندي مناسب نیست و در بعضي نقـاط عـرض معـابر وصـولي بـه چنـد متـر
ميرسد ،در صورتيکه براي پدافند نیروهاي دشمن عالي است و دشمن مـيتوانـد در شـرق
دجله در چهار خط پدافندي متناوب با نیروهاي ایران مقابله کند و خط پدافنـدي نهـائي در
غرب دجله ميباشد.
طرحریزي و آمادگي عملیات بدر

درباره زمان تصمیمگیري براي طرحریزي و آمادگي جهت اجراي عملیات بـدر مـدرك
مشخصي در دسترس ما قرار نگرفت ،ولي از بررسي مدارك در دسترس چنین برميآمد کـه
این زمـان حـداقل در ديمـاه  1333بـوده اسـت .در پایـان ديمـاه تغییراتـي در گسـترش
یگان هاي مستقر در منطقه عملیاتي غرب اهواز خرمشهر داده شد ،تا یگانها بتوانند تجدیـد
سازمان و بازسازي کنند و براي نبرد آفندي آماده شوند.
و اما اولین مدرك در دسترس نشان مي دهد که از اوایل بهمن مـاه  1333تصـمیم
قطعي براي این نبرد گرفته شد و به ستاد قرارگاه ها دستور داده شد تالش هاي سـتادي
را جهت تهیه طرح هاي عملیاتي اجرا نماینـد .بـراین اسـاس بـرآورد وضـعیت عملیـاتي
شماره  1قرارگاه کربال (ارتش) در  14بهمن ماه تهیه گردید که در آن مأموریـت چنـین
منظور شده بود.
«قرارگاه عملیاتي کربال در سـاعت (س) روز (ر) در منطقـه عمـومي نهـر روطـه تـک
نموده ،در مواضع دشمن رخنه و سرپلي را در غرب رودخانه دجله تصرف مينمایـد .پـس از
تأمین سرپل ،تک را به منظور تأمین خط سبز (خطي که حـدود  4کیلـومتري غـرب جـاده
اصلي بغداد بصره و به یک سد خاکي سراسري در منطقه آبگیر غرب دجله منتهي مـيشـد)
درمنطقه محوله ادامه ميدهد ،بنا به دستور تک را به منظور تـأمین خـط سـرخ  -حـدود 4
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کیلومتري جنوب القرنه و رودخانه فرات -به سمت جنوب ادامه ميدهـد .بـه خالصـه نقشـه
طرح عملیاتي مراجعه شود.
الزم به یادآوري است که در این موقع هدایت کلي عملیات نیروهاي مسـلح جمهـوري
اسالمي ایران بهوسیله قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) انجـام مـيشـد .از نظـر سـازماندهي نیـروي
زمیني  3قرارگاه فرماندهي عملیاتي (منطقه عملیات جنوب -خوزستان و قسـمتي از ایـالم-
و منطقه عملیاتي غرب  -قسمتي از ایالم و استان کرمانشاه -و منطقه عملیاتي شمالغرب -
استان کردستان و آذربایجان غربي )-تشکیل شده بود که عناصر سپاه پاسـداران مسـتقر در
هریک از این  3منطقه عملیاتي بهنوعي با قرارگاههاي ارتشي همـاهنگي داشـتند .امـا خـود
منطقه عملیات جنوب نیز به دو منطقه جزء شمالي و جنوبي تفکیک شـده بـود کـه امتـداد
شرقي و غربي رودخانه کرخه در منطقه سوسنگرد بستان خط حد تقریبـي ایـن دو منطقـه
بود و منطقه عملیات بدر در قسمت جنوبي قرارگرفته بود .طبق روش کلي عملیـات آفنـدي
نیروهاي مسلح ایران ،عالوه بر قرارگاههاي موجـود در صـحنههـاي عملیـات ،بـراي هـدایت
عملیات در حال طرحریزي و اجرا نیز قرارگاههاي عملیاتي ویـژهاي کـه معمـوالً بـه صـورت
قرارگاه مشترك یگان ارتشي و سپاهي بود تشکیل مـيشـد .برطبـق ایـن روش کلـي بـراي
طرحریزي عملیات بدر نیز  2قرارگاه عملیاتي ویژه به نام کربال و نجف تشکیل شد که طبـق
مدارك موجود در دسترس قرارگاه کربال از تاریخ  33/4/11در منطقه عملیاتي جنوب فعـال
شد .البته در عملیات خیبر نیز این قرارگاه وجود داشـت ولـي بعـد از آن نبـرد عناصـر ایـن
قرارگاه در قرارگاه عملیاتي جنوب ادغام شدند.
با توجه به اشارهاي که به روش تشکیل قرارگاههاي عملیاتي شد ،مشخص ميگردد که
عمالً در طول جنگ فرماندهي هاي ثابت براي هدایت عملیـات یگـانهـاي نیروهـاي مسـلح
ایران وجود نداشت و قرارگاههاي عملیاتي سهگانه کلـي نیـز حالـت مخصوصـي داشـتند .در
شرایط آفندي این قرارگاهها تحتالشعاع قرارگاههاي ویژه عملیات مورد نظر قرار ميگرفتند.
گفتیم که براي عملیات بدر دو قرارگاه عملیاتي نجف و کـربال تشـکیل شـد و هـدایت
عمومي این قرارگاه ها به وسیله قرارگاه عملیاتي خاتماالنبیاء(ص) اجـرا مـيگردیـد .منطقـه
عمومي نبرد که براي کل عملیات بدر در نظر گرفته شده بود ،بین خط عمومي شرقي غربي
در طرفین قلعه صالح بود( .در شمال ،کرانه شمالي هورالحمار و در جنوب نشوه بـود) عـرض
این منطقه حدود  60کیلومتر بود .این جبهه  60کیلومتري بـین دو قرارگـاه کـربال و نجـف
تقسیم شد .به نحويکه قرارگاه نجف با یگان هاي تحت فرماندهي خود که شامل  4لشـکر و
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 2تیپ سپاهي و لشکر  66پیاده ارتشي بود .در قسمت شمالي منطقه نبرد و قرارگاه کربال با
 3لشکر و  1تیپ مستقل ارتشي و  4لشـکر و  2تیـپ سـپاهي در قسـمت جنـوبي آن وارد
عملیات ميشد.
با توجه به ترکیب سازمان قرارگاههاي یادشده ،قرارگاه نجـف یـک قرارگـاه سـپاهي و
قرارگاه کربال یک قرارگاه ارتشي بود .اما به هرحال براي ایجاد هماهنگي در کاربرد یگـانهـا،
هر دو قرارگاه به صورت قرارگاه مشترك فعالیت داشـتند و طـرحهـاي عملیـاتي نیـز تحـت
عنوان قرارگاه مشترك منتشر ميشد.
طبق روش معمول هرگونه اقدام ،اولین مرحله هر فعالیت ،برآورد وضعیت است و ایـن
امر در عملیات نظامي از اهمیت بسیار باالیي برخوردار است .زیرا بسیار روشن است تا کسي
امکانات موجود خود و نیازمندي هاي ضـروري هرگونـه اقـدامي اعـم از اقتصـادي ،سیاسـي،
نظامي را بررسي نکند و امکانات و محدودیتها و عوامل مثبت و منفي را با واقع بیني کامـل
ارزیابي ننماید ،به احتمال زیاد نميتواند به نتیجه کمال مطلوب برسـد .البتـه نبایـد از نظـر
دور داشت که اصوالً تمام تالش انسانها در هر مسیري و به هر هدفي کـه باشـد یـک نـوع
مبارزه است و در هر مبارزه اي اولین شرط الزم جـرأت و شـهامت قبـول مبـارزه اسـت کـه
معموالً با قبول خطراتي همراه است .برآورد وضعیت ها براي آن است که میزان قبـول خطـر
قابل تحمل را مشخص سازد و طبعاً چنانچه میزان خطر بیش از میزان قابـل تحمـل باشـد،
معموالً از ورود به آن مبارزه خودداري ميگردد ،مگر اینکه هدف غائي مبارزه فراتر از هـدف
مادي و فیزیکي باشد که در این صورت نتایج فیزیکي و عیني مبارزه را تحتالشـعاع مسـائل
مکتبي و اعتقادي قرار ميگیرد.
براساس اصل کلي یادشده در باال ،قرارگـاه عملیـاتي کـربال (ارتـش) پـس از دریافـت
مأموریت از قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) برآورد وضعیت عملیاتي مشروحي در  24صـفحه تهیـه
کرد .ضمن اینکه برآورد اطالعاتي نیز به همین منظور در  20صـفحه تهیـه شـده و از نظـر
بررسي توانائيهاي دشمن مورد استناد برآورد عملیاتي قرارگرفت.
در برآورد وضعیت عملیاتي مورد بحث ،لشکرهاي  18 ،28 ،21پیاده ،لشـکرهاي  13و
 81و  92زرهي و تیپ  11پیاده هوابرد از عناصر ارتشي در منطقه جنوب منظور شـده بـود.
که لشکر 13زرهي و  18پیاده و دو تیپ از لشکر  92زرهي براي پدافند در غرب عین خوش
و بقیه یگانهاي براي شرکت در عملیات آفندي در منطقه عملیات بدر در نظر گرفته شـده بـود.
از عناصر سپاه پاسداران نیز لشکرهاي عاشورا ،علي ابن ابیطالـب ،نجـف ،ولـيعصـر و تیـپهـاي

 / 418نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

المهدي و محرم براي این نبرد منظور گردیده بود .اما در آخرین مراحل طرحریـزي تغییراتـي در
سازمان داده شد که در طرحهاي عملیاتي بدانها اشاره ميگردد .ولي نکته بسیار مهم ایـن اسـت
که در زمان تهیه این برآورد که  14بهمن و  33روز قبل از اجراي عملیـات بـدر بـود ،هـیچگونـه
اشارهاي به قرارگاه نجف نشده بود .بنابراین به احتمال زیاد تا آن موقع تصمیم بر این بـوده اسـت
که فقط قرارگاه کربال با یگانهاي که در باال گفته شد نبرد بدر را در منطقـه بـین نهـر روطـه در
شمال و تالقي دجله و فرات در القرنه در جنوب اجرا نماید .بدین جهت فرماندهي قرارگـاه کـربال
دو راه کار براي هدایت عملیات در نظر گرفت که عمومـاً راه کارهـائي پیچیـده بودنـد و عبـور از
منطقه هورالعظیم ،برخورد با رودخانه دجله و عبور از آن ،تصرف خـط سـرپل در غـرب دجلـه و
توسعه آن مسائل پیچیدهاي را مطرح ميساخت که حل آنها به سـادگي امکـان پـذیر بـه نظـر
نميرسید .به همین جهت ستاد قرارگاه کربال بعد از تجزیه و تحلیل  11صفحهاي راههاي کار بـه
نتایجي رسید که نکات مهم آن به شرح زیر بود:
 .1اصوالً در منطقه عملیات معابر وصـولي بـه مفهـوم تـاکتیکي آن وجـود نـدارد و
اجراي هرگونه عملیات در آن منطقه مستلزم عبور از داخل آبراهها و مسـیرهاي
پوشیده از ني -باطالق هورالعظیم -به صورت نفوذي ميباشد.
 .2با توجه به فعال بودن منطقه نبرد ،از عملیـات خیبـر بـه بعـد احتمـال غـافلگیر
شدن دشمن بسیار ضعیف است.
 .3عملیات نفوذي نیروهاي خودي که به عنوان یک نکته مهم در ایـن نبـرد مـورد
نظر است ،خود نکته پیچیدهاي است که راه حل مشخصي بـراي آن قابـل تصـور
نیست و تالش پیش بیني شده بـه وسـیله عوامـل نفـوذي در منطقـه پدافنـدي
مستحکم دشمن این سؤال را مطرح مي سازد که آیا ایـن نبـرد بـه یـک مقابلـه
نظامي ميرود یا خودکشي؟
 .4در صورتيکه نیروهاي حملهور در امـواج اول و دوم بتواننـد خـط پدافنـدي اول
دشمن را درهم بشکنند در خطوط پدافندي بعدي احتماالً با عکسالعمل شـدید
دشمن مواجه خواهند شد و متوقف خواهند گردید.
 .1احتماالً دشمن تالش خواهد کرد خط ارتباطي ردههاي هجومي ما را قطع کنـد،
که در صورت موفقیت دشمن بـا توجـه بـه وضـعیت طبیعـي منطقـه عملیـات،
پشتیباني یگانهاي مورد تهدید با مشکالتي مواجه خواهد شد.
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 .3در صورتي که به هر علتي فرماندهي نیروهاي خودي تصمیم بـه عقـب کشـیدن
نیروها از منطقه نبرد بگیرد ،به علت محدود بودن خطوط مواصالتي و تـراکم و
بينظمي در نتیجه تلفات زیاد به وجود خواهد آمد.
 .6با توجه به اینکه جزایر مجنون منطقه تجمع جلو یگـانهـاي مـا خواهـد بـود،
تراکم در آنها خیلي زیاد و در هر کیلومتر مربـع  100نفـر خواهـد بـود کـه در
مقابل حمالت هوائي دشمن فوقالعاده آسیبپذیر خواهد شد.
 .8وصول به کرانه شرقي دجله و عبور از آن رودخانه ،مشـکالت فراوانـي در بـردارد
که آسیبپذیري نیروهاي ما را زیادتر خواهد کرد.
 .9در صورت موفقیت نیروهاي خودي در عبور از رودخانه دجله ،نیروهـاي دشـمن
شدیدترین عکسالعمل ممکن را نشان خواهند داد.
 .10در صورت متوقف شدن حمله نیروهاي ما در شمال القرنـه تنهـا نتیجـه حاصـله
قطع راه مواصالتي عماره بصره خواهد بود ،که در اینصـورت نتیجـه ایـن نبـرد
وسیع با یک عملیات محدود تفاوتي دربرنخواهد داشت .در حـاليکـه تلفـات مـا
بسیار زیاد خواهد بود.
 .11در صورتي که دشمن الزم بداند در کاربرد بمبهاي شـیمیائي تردیـدي نخواهـد
کرد و با توجه به تراکم نیروهاي ما در منطقه سرپل تلفات سنگیني به نیروهـاي
ما وارد خواهد شد.
 .12اگر در این نبرد ،یکي از مسائل یاد شده در باال واقعیـت پیـدا کنـد ،ضـربه و صـدمه
دردناکي به نیروهاي ما وارد خواهد شد که جبران آن بـهسـادگي و در مـدت زمـان
کوتاه امکانپذیر نخواهد بود .نتیجه نهائي اینکه ،در صورتي مسـائل یادشـده در بـاال
بهنحو منطقي حل نشوند ،با وضع موجود به هیچ مقصد قابل قبولي نخواهیم رسید.
باالخره ستاد قرارگاه کربال بعد از این برآورد عمیق ،اظهار نظر کرده بود که چنانچه بـا
وجود معایب و مشکالتي که اجراي این عملیات دربردارد ،چنانچه تصمیم قطعي فرمانـدهي
مبني بر اجراي این عملیات باشد ،حمله بدینصورت اجرا گردد کـه پـس از عبـور نیروهـاي
خودي از منطقه هور سرپلي در غرب رودخانـه دجلـه تصـرف و توسـعه داده شـود .توضـیح
اینکه مطالب این پیشنهاد درباره جزئیات طرح مانور بود که از ذکر آن خودداري گردید.
با توجه به نتیجهگیري ستاد قرارگاه کربال در برآورد وضعیت عملیاتي جهـت عملیـات
بدر چنین استنباط مي شود که نظر کلي آن ستاد براي موفقیت این نبرد خوشبینانه نبود و

 / 430نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

در حقیقت نسبت به آن نظر منفي داده بود .اما احتماالً تصـمیم ردههـاي بـاالي فرمانـدهي
براي اجراي آن نبرد ،قطعي بود .لذا این برآورد تـأثیر مهمـي در آن تصـمیم نداشـت .فقـط
تغییراتي در روش اجرا داده شد که احتماالً تشکیل قرارگاه نجف و اجراي یک تـالش دیگـر
در شمال منطقه عملیات کربال از جمله آن تغییرات بود .که در آن ،قرارگاه نجف با  4لشـکر
و  2تیپ سپاهي و لشکر  66ارتشي و لشکر  66وليعصر کـه قـبالً در منطقـه جنـوب بـود،
تشکیل شد و لشکر  81زرهي از مأموریت آفندي رها گردید.
چنین به نظر ميرسد بعد از فعالیت ستادي در دهه دوم بهمنماه اقـدامات آمـادگي و
تغییرات در گسترش یگان ها و اجراي تمرکزات جهت عملیات بدر از  20بهمنماه آغاز شـد.
که از جمله آن ،تغییر مکان لشکر  66پیاده و تیپ  11پیاده از منطقه عملیاتي غرب شـوش
به منطقه غرب اهواز بود .از یگانهاي یادشده از هرکدام یک گردان در اختیار لشـکرهاي 13
و  18که در خطوط پدافندي فکه دهلران بودند ،قـرار داده شـد .تـا احتیـاط آن لشـکرها را
تشکیل دهند و بقیه عناصر لشکر  66و تیپ  11به منطقـه جنـوب تغییـر مکـان یافـت .در
حاليکه در همان موقع فعالیت دشمن در منطقه زبیدات و شرهاني و فکه بسیار شـدید بـود
و خطر جدي مواضع پدافندي نیروهاي ما را تهدید ميکرد .ولي از نظر فرمانـدهي نیروهـاي
ایران عملیات بدر ارزش قبول این خطر را داشت.
اقدامات دیگر آمادگي ،تهیه وسائل از هور و رودخانه دجله بود .از جمله وسـائل عبـور
هوا ناوها و قایقهاي نیروي دریائي بود که تعدادي در منطقه عملیات جزایر مجنون موجـود
بود .در  23بهمن ماه دستور داده شد براي حاضر به کار کردن آنها اقدام شود و تعدادي هوا
ناو در خلیجفارس (بندرامام) بود که در  1اسفندماه سه فرونـد آن بـه منطقـه عملیـات بـدر
حمل گردید و نیروي دریائي اعالم کرد  2فروند دیگر باقیمانده تعمیري ميباشند.
نیرويدریائي ارتش وسائل شناور واگذاري شده بـه قرارگـاه خـاتماالنبیـاء(ص) جهـت
شرکت در عملیات بدر را بدین شرح اعـالم کـرد .قـایق جمینـي  110فرونـد ،موتـور قـایق
جمیني  110دستگاه ،قایق تاکتیکي  1فروند ،خوکچه آبي دو فرونـد .بـا توجـه بـه ایـنکـه
نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ایـران بـراي اجـراي یـک نبـرد آفنـدي بسـیار سـخت و
سرنوشتساز آماده ميشـدند ،قرارگـاه عملیـاتي نیـروي زمینـي (ارتـش) در جنـوب در 21
بهمن ماه به قرارگاه اصلي نیروي زمیني گزارش داد که به علت عدم واگـذاري خـودرو بـراي
جایگزیني خودروهاي منهدم شده یگانها در طول جنگ ،قدرت تحرك یگانهاي ارتش بـه
 %20سازماني خود کاهش یافته است .بنابراین در صورتيکـه ایـن گـزارش عـاري از اغـراق
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فوقالعاده بوده باشد ،میزان آمادگي رزمي یگانهاي ارتش در سطح مطلوبي نبود و بر فـرض
اینکه یگان هاي ارتش از لحاظ سایر عوامل توانائي رزمي در وضعیت مناسـبي بـوده باشـند،
فقط حالت پیاده نظام خالص را داشتند .طبعاً وضعیت تحرك یگانهاي سپاه پاسـداران نیـز
از نظر امکانات ،تحـرك بهتـر از یگـانهـاي ارتـش نبـود و آنهـا عمومـاً از وسـائل ترابـري
غیرنظامي مانند خودروهاي کمپرسي و حتي اتوبوس براي نقل مکان استفاده ميکردند.
در مرحله آمادگي براي عملیات بدر و هورالهویزه ،صحنه هاي دیگر عملیات به علـت
فعالیت نیروهاي دشمن نا آرام شد و ما قسمتي از این شرایط را در بخش قبل بیان کردیم.
بنابراین وضعیت ،صحنه عملیات غرب و شمال غرب مورد تهدید قرارگرفتند .در حـالي کـه
عمده قواي ایران شامل  1لشکر و یک تیپ مستقل از جمع  10لشـکر و  3تیـپ مسـتقل
یگان هاي ارتش و  8لشکر و  4تیپ مستقل از عناصر سپاه پاسداران که عمده قـواي سـپاه
بود ،براي شرکت در عملیات بدر آماده مي شـدند ،بـراي پدافنـد از جبهـه اي قریـب هـزار
کیلومتر فقط 1لشکر و  2تیپ ارتشي و چند تیپ سپاه پاسداران اختصاص یافته بود .بدین
جهت وقتي که فرماندهي شمال غرب براي مقابلـه بـا تهدیـد احتمـالي درخواسـت نیـروي
تقویتي کرد ،گردان 168از لشکر  66پیاده ،با راه آهن به مراغه اعزام شد تا یک فرمانـدهي
صحنه عملیات در جبهه چند صد کیلومتري را تقویت نماید .با توجه به اینکه دشـمن در
منطقه عملیاتي جنوب غربي محور دهلران مهران فعال بود و مدام براي نیروهاي ما حادثه
مي آفرید و این منطقه جزو منطقه مسئولیت لشکر  18پیاده بـود کـه درخواسـت نیـروي
تقویتي کرده بود به آن لشکر پاسـخ داده شـد ،در اسـفندماه  2گـردان قـدس کـه بـراي
لشکرهاي  18و  92تشکیل شده اند عملیاتي خواهند شد هر دو گـردان در اختیـار لشـکر
 18قرار خواهند گرفت تا تأمین محور دهلـران مهـران را برقـرار سـازند .بنـابر مفـاد ایـن
دستورات که در دهه سوم بهمن ماه  1333صادر شده است ،کمبود نیروي رزمي ایران بـه
نحو کمال مطلوب قابل ارزیابي ميباشد.
در بررسي جریان جنگ در  3ماهه دوم سال  1333اشاره شد که نیروهـاي عـراق در
این مدت در تمام جبهه ها فعال شدند و به حمالت ایذائي و ممانعتي براي بازداشتن ایران از
حمله وسیع مبادرت کردند .که از جمله آن حمله نیروهـاي عراقـي در اوایـل بهمـنمـاه در
جزایر مجنون و منطقه شلمچه بود کـه در جزایـر مجنـون موفـق شـدند قسـمتي از آنرا از
تصرف نیروهاي ایران خارج سازند ونیروهاي ایران تالش کردند نیروهاي دشمن را از مناطق
اشغال شده عقب برانند .در نتیجه یک مبارزه طوالني بین نیروهاي ایران و عـراق در جزایـر
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مجنون به وقوع پیوست .در این موقع عناصر لشکر  28پیاده مسئولیت دفـاع از آن جزایـر را
برعهده داشت .فرماندهي این لشکر در  28بهمن ماه گزارش داد که با تـالش مـداوم گـردان
 118پیاده آن لشکر ،آخرین قسمت دژ شرقي در ساعت  1صبح روز  23بهمنمـاه از اشـغال
نیروهاي دشمن آزاد شد .بدین طریق موفقیت ابتدائي نیروهاي ایران بـراي شـروع عملیـات
بدر نسبتاً مستحکم گردید.
از اوایل اسفندماه  1333تمرکزات نیروهاي ایران در شرق منطقه عملیات بدر (منطقـه
جنوب غربي اهواز) فزوني یافت که قطعاً نمي توانست از دید عوامل اطالعاتي دشـمن مخفـي
بماند .بهویژه اینکه اقدامات تأمیني و حفاظتي در نیروهـاي ایـران چنـدان مطلـوب نبـود و
منطقه بین اهواز خرمشهر نیز یک منطقه کامالً صـاف و عـاري از وسـایل اختفـاء و پوشـش
است .در نتیجه به احتمال قریب به یقین ،دشمن به امکـان حملـه قریـبالوقـوع نیروهـاي
ایران پي برد و اقدامات ممانعتي و بازدارنده خود را شدیدتر کرد .ولـي ایـن اقـدامات عمومـاً
به صورت اجراي عملیات گشتي و کمـین دسـتبرد و تمرکـز آتـش توپخانـه و شناسـائي یـا
بمباران هوائي بود و مرکز فعالیت دشمن بیشتر در منطقه فکه دهلران بـود و احتمـاالً نظـر
دشمن آن بود که تهدیدي در منطقه فکه دهلران ایجاد کند و فرماندهي نیروهـاي ایـران را
وادار کند تا قسمتي از نیروهاي خود را از منطقه هورالهویزه به منطقه فکـه اعـزام نمایـد .از
جمله اقدامات بازدارنده دشمن موشک باران مجدد شهر دزفول بود که در  13اسـفندماه و 4
روز قبل از شروع عملیات بدر انجام گرفت و روز بعد ( 16اسفند ماه) مواضع نیروهاي ایـران
در منطقه عینخوش به وسیله هواپیماهاي عراق بمباران شد و خساراتي وارد گردید.
آخرین نکته جالب توجه درباره وضعیت آماده شدن نیروهاي خـودي و تهیـه جلیقـه
نجات براي پرسنل جهت اقدامات ایمني در هنگـام عبـور از منـاطق آبگیـر هـور و رودخانـه
دجله بود ،که یگان هاي ارتشي عموماً فاقد آن بودند .ولي سپاهپاسداران تعداد کـافي جلیقـه
نجات فراهم کرده بود .بدین جهت در دهم اسـفند مـذاکراتي بـین مقامـات ارتشـي و وزیـر
سپاهپاسداران در این باره انجام گرفت و وزیر سپاه (برادر رفیقدوست) موافقت کرد ،تعـدادي
جلیقه نجات به یگانهاي ارتش تحویل شود .اما مکاتبات در ایـنبـاره تـا  21اسـفندماه کـه
یک روز بعد از شروع عملیات بود ،ادامه یافت و در آن روز لشکر  28پیاده درخواسـت 2100
ثوب جلیقه نجات و  200فروند قایق نمود.
در دهه دوم اسفند ماه از جمله اقدامات بازدارنده دشمن حمله در صحنه عملیـات
شمال غرب بود .در  18اسفند ماه نیروهاي دشمن مواضع لشکر  23و تیـپ  30را گلولـه
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باران کردند .در نتیجه آن ،از افراد لشکر  ،23تعداد  20نفر و از افـراد تیـپ  ،30تعـداد
 30نفر شهید شدند.
طرح عملیاتي عملیات ایذائي و ممانعتي دشمن تأثیري در تصـمیم قـاطع فرمانـدهي
نیروهاي ایران براي اجراي عملیات بدر نداشت و اقدامات طرحریزي و آمادگي آن با جـدیت
تمام ادامه پیدا کرد .باالخره براساس آخرین شرایط موجود در صحنه عملیات طرح عملیاتي
قرارگاه کربال به نام طرح عملیاتي حیدر در سوم اسفندماه تکمیل و منتشر گردیـد .قرارگـاه
عملیاتي نجف نیز در دهم اسفند ماه طرح عملیاتي خـود را منتشـر نمـود کـه خالصـه ایـن
طرحها که مبناي اصلي و مهم نبرد بدر بودند ،به شرح زیر بیان ميگردد.
طرح عملیاتي قرارگاه کربال (مشترك ارتش و سپاه) ،غرب جفیر سوم اسفندماه 2636

توضــیح :طبــق مــدارك اســتنادي ،ایــن طــرح در اجــراي دســتورات قرارگــاه
خاتم االنبیاء(ص) که در تاریخهاي  18و  19بهمنماه و اول اسفند ماه به آن قرارگـاه ابـالغ
شده بود ،تهیه و منتشر گردید.
سازمان رزمي قرارگاه کربال

لشکر  16علي ابن ابیطالب (سپاه) شامل  6گردان مانوري یک گردان توپخانه مخـتلط
 122و  130میلیمتري ،یک آتشبار  101میلیمتري از توپخانه لشکر  28پیاده یـک آتشـبار
 111میلیمتري از توپخانه لشکر  21پیاده.
قرارگاه عملیاتي کربال 2شامل لشکر  28پیاده –ارتـش -بـا  9گـردان مـانوري ،لشـکر 31
عاشورا (سپاه) با  8گردان مانوري ،تیـپ  44قمربنـيهاشـم –سـپاه -بـا  4گـردان مـانوري2 ،
گردان توپخانه  101میلیمتري –منها -از توپخانـه لشـکر  28گـردان توپخانـه مخـتلط -122
 130میلیمتري کوثر -منها -از توپخانه لشکر  31عاشورا ،یک آتشبار توپخانه  122میلیمتـري
از تیپ قمربنيهاشم ،یک گردان توپخانه  111میلیمتري –منها -از توپخانه لشکر  21پیاده.
لشــکر  8نجــف –ســپاه -شــامل  8گــردان مــانوري ،گــردان توپخانــه مخــتلط 130-122
میلیمتري بالل یک گردان توپخانه  111میلیمتري خود کششـي (منهـا) از توپخانـه لشـکر ،21
یک آتشبار از گردان مختلط توپخانه  111-161میلیمتري لشکر  21پیاده.
قرارگاه عملیاتي کربال 1شامل لشکر  21پیـاده -ارتـش بـا  9گـردان مـانوري ،لشـکر 26
محمدرسولاهلل(ص) با  6گردان مانوري ،یک گـردان توپخانـه  101میلیمتـري ،لشـکر  21در
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مرحله اول نبرد ،یک گـردان توپخانـه  111میلیمتـري –منهـا -و یـک گـردان توپخانـه 130
میلیمتري و یک آتشبار  203میلیمتـري در مرحلـه دوم و سـوم نبـرد ،یـک گـردان توپخانـه
 111،130میلیمتري (منها) به نام گردان القارعه لشکر  26در مرحله دوم و سوم نبرد.
قرارگاه عملیاتي ظفر 2شامل تیپ  11پیاده (ارتش) با  1گردان مانوري ،تیپ  33المهـدي
(سپاه) با  1گردان مانوري یک گردان توپخانه  101میلیمتري
لشكر  21زرهي (منها) با  3گردان مانوري.
توپخانه قرارگاه کربال شامل قرارگاه گروه  33توپخانه ،یک گردان  130میلیمتري یـک
گردان کاتیوشا ،گروه  11خرداد  -گـردان  130میلیمتـري جواداالئمـه( ،- )یـک گـردان
توپخانه  130میلیمتـري (منهـا) از عناصـر گـروه  32توپخانـه ،یـک گـردان توپخانـه 111
میلیمتري از توپخانه لشکر  92زرهي ،یک گردان توپخانه  130میلیمتري (منها) از توپخانـه
لشکر  21پیاده ،گردان مختلط  130-111میلیمتري القارعه –منهـا -از لشـکر  26حضـرت
رسول ،یک آتشبار  203میلیمتري از توپخانه لشکر  21پیاده ،یک آتشبار  203میلیمتري از
گروه  22توپخانه و یک آتشبار  130میلیمتري از توپخانه لشکر  92زرهي.
در طرح مورد بحث ،وضعیت کلي یگان هاي خودي چنین بیان شده بـود کـه قرارگـاه

خاتماالنبیاء (ص) در ساعت (س) روز (ر) به سمت غرب تـک مـيکنـد ،منـاطقي را در غـرب
رودخانه دجله تصرف مي نماید و با ایجاد شکاف در سیل بندهاي جنوبي هورالهویزه جریـان
آب را به طرف مواضع دشمن هدایت و یگانهاي دشمن را مجبور به تغییر موضع مينماید.
قرارگاه نجف در شمال قرارگاه کربال در مواضع دشمن رخنه ميکنـد و سـر پلـي را در
غرب رودخانه دجله تصرف و توسعه ميدهد.
قرارگاه نوح با موشک هاي ذوالفقار در مناطق طالیـه جدیـد و قـدیم و جنـوب جزایـر
مجنون ،سیلبندهاي هورالعظیم را شکافته و آب را به مواضع دشمن هدایت مينماید.
قرارگاه کربال در سایر مناطق مسئولیت خود (غیر از منطقه عملیات بدر) بین چنگولـه
در شمال و دهانه فاو در جنوب به پدافند ادامه ميدهد.
پدافند هوائي منطقه در عمل کلي و تقدم براي پدافند منطقه قرارگاه کربال خواهد بود.
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یگان هوانیروز در پشتیباني عمومي و بنا به دستور گردانهائي از عناصر قرارگاه نجف و
کربال را به صورت هليبرن ترابري هوائي مينماید.
وسایل و تجهیزات مهندسي در پشتیباني عمومي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) خواهد بـود
که برحسب نیاز قرارگاه نجف و قرارگاه کربال را پشتیباني خواهند نمود.
نیرويهوائي ارتش جمهوري اسالمي ایران در حد مقدورات خود ،پوشش هـوائي منطقـه
نبرد را برقرار و عملیات زمیني را پشتیباني مينماید.
در قسمت فرضیات این طرح ،نکات حائز اهمیت آن بود که حداقل وسایل و تجهیـزات
 22کیلومتر پل از انواع پل خیبر  1و  2یا وسائل کششي جهت انتقال و اسـتقرار در اختیـار
خواهد بود .توضیح اینکه پل نوع خیبري ،پلي بود ابتکاري که بـه وسـیله جهـاد سـازندگي
براي عبور از مناطق باطالقي و آبگیر هورالهویزه ساخته شده بود .نکته دیگر درباره آمـادگي
وسایل عبور از رودخانه دجله بود که فرض شده بود به مقدار کافي قـایق و طـراده و وسـائل
عبور دیگر تا  1روز قبل از شروع عملیات در منطقه نبرد متمرکز خواهند شد.
مأموریت قرارگاه کربال در این طرح چنین بیان شده بود که یگانهاي ایـن قرارگـاه در
منطقه عمومي نهر روطه تک ميکنند و با ایجاد رخنه در مواضع دشمن سـرپلي را در غـرب
رودخانه دجله تصرف و تأمین مينمایند .بنا به دستور آنرا به سمت جنوب تـا نهـر الشـافي
در جنوب رودخانه فرات در القرنه توسعه ميدهند .همزمان با اجراي تک در قسمت جنـوب
منطقه هور سیل بندها را ميشکافد و آب هور را به طرف مواضع دشمن هدایت مينمایند.
تدبیر عملیاتي فرماندهي قرارگاه کربال براي اجراي مأموریت باال آن بود که در هنگـام
تاریکي شب به صورت غافلگیري عملیات را شروع و در  3مرحله آنرا بـه انجـام برسـاند .در
مرحله یکم لشکر  16علي ابن ابيطالب –سپاه -در قسمت شـمال منطقـه عملیـات قرارگـاه
کربال حمله مي کند و کرانه غربي رودخانه دجله را تصرف مينماید .همزمان لشـکر  8نجـف
(سپاه) در جنوب آن لشکر حمله ميکند و در کرانه غربي رودخانه دجله سرپلي را تصـرف و
تأمین مينماید .در این مرحله سایر عناصر قرارگاه کربال در احتیاط خواهند بود.
در مرحلــه دوم و بعــد از تــأمین منطقــه ســرپل بــه وســیله لشــکرهاي نجــف و
عليابنابيطالب ،یگان هاي دیگر قرارگاه کربال شامل لشکرهاي  21و  26و تیـپهـاي  33و
 11بودند که از منطقه عملیات لشکر  8نجف عبور ميکنند و منطقه سـرپل غـرب رودخانـه
دجله را حدود  1کیلومتر به سمت جنوب توسعه ميدهنـد و خـط فـتح -شـمال القرنـه -را
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تأمین مينمایند .در همان موقع لشکر  16عليابنابيطالب در حوالي رودخانه دجلـه تـک را
به سمت غرب ادامه ميدهد و منطقه سرپل را در حدود  1کیلومتري غرب رودخانـه تصـرف
و تأمین مينماید .در این مرحله عناصر قرارگاه کربال یـک (لشـکر  28و لشـکر 31عاشـورا و
تیپ  44قمر و لشکر  92زرهي –منها -به تثبیت دشمن ادامه ميدهند.
در مرحله سوم و پس از تأمین خط فتح -خالصه نقشه -قرارگاه ظفر تقویـت شـده بـا
یک تیپ ادغامي تک را به طرف جنوب غربي ادامه ميدهد و امتداد خط سبز (خط منطقـه
عمومي سرپل در غرب دجله) را تصرف مينماید.
همزمان عناصر قرارگاه کـربال - 2لشـکر  21و  -26در شـرق رودخانـه دجلـه و غـرب
جزایر مجنون به طرف غرب پیشروي ميکنند و خط سـبز را در شـرق هـورالعظـیم تـأمین
مينماید .یگانهاي دیگر به تثبیت موقعیت خود در غرب رودخانـه دجلـه ادامـه مـيدهنـد.
لشکر  92زرهي در هر  3مرحله در احتیاط خواهد بود.
بعد از اجراي موفقیت آمیز مراحل یادشده و تأمین خط سـرپل در غـرب دجلـه (خـط
سبز) یگان ها بنا به دستور پیشروي را در غرب دجله بـه سـمت جنـوب ادامـه مـيدهنـد و
قسمتي از منطقه جنوبغربي القرنه و جنوب رودخانه فرات بـه نـام خـط سـرخ را تصـرف و
تأمین مينماید.
براساس تدبیر عملیاتي یادشده در باال ،فرماندهي قرارگـاه کـربال مأموریـت و وظـایف
قرارگاه هاي تابعه خود را تعیین کرده بود .که با توجه به  3مرحله عملیـات بسـیار سـخت و
پیچیده توأم با عبور از منطقه هـور و رودخانـه بـزرگ دجلـه طبعـ ًا مأموریـت واگـذاري بـه
یگانهاي اجرائي نميتوانست چندان ساده و روشن باشد.
در دستورات هماهنگي این طرح تأکیدات زیاد در  16بند براي آمادگي جهـت اجـراي
عملیات مورد نظر به یگانها داده شده بود که از مهمترین نکات آن ،حاضر بـه کـار و کـافي
بودن وسائل عبور از منطقه هـور و رودخانـه ،تمرینـات اسـتفاده از وسـائل عبـور ،تمرینـات
ترابري به وسیله بالگرد ،آموزش پدافند هوائي ،تهیه جلیقه نجات براي پرسنل ،روش هدایت
عملیات در آبراههاي داخل هور را شامل ميگردید .در این دسـتورات از یگـانهـاي اجرائـي
خواسته شده بود ،حداکثر تا تاریخ هفتم اسفندماه 4-روز بعـد از انتشـار ایـن طـرح -طـرح
عملیاتي خود را تهیه و به قرارگاه کربال ارسال دارند.
امضاء-فرماندهي قرارگاه عملیاتي کربال سرهنگ پیاده حسني سعدي-برادر بشردوست
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نکات مهمي که از نظر تحلیل نظامي طرح عملیاتي قرارگاه کربال حائز اهمیت ویژه بـه
نظر ميرسد ،عبارتند از :
 -1براي این نبرد سختترین و خطرناكترین و آسیبپذیرترین منطقه در طـول جبهـه
بیش از هزار کیلومتري انتخاب شده بود .که یکبار نیز در عملیـات خیبـر -درسـت یـکسـال
قبل -چگونگي عملیات در این منطقه آزمایش شده و نتایج مطلوب حاصل نگردیده بود.
 -2با وجود اینکه  6لشکر و  3تیپ مستقل در اختیار قرارگاه کربال گذاشته شده بود،
در مرحله اول نبرد که طبق تجربیات نبردهاي اجرا شده معموالً موفقترین مراحل عملیـات
بود ،فقط  2لشکر مأمور حمله بودند و بقیه در احتیاط بودند.
 -3کمبود توپخانه خیلي محسوس بود .به نحـويکـه بـراي عملیـات حـدود  8لشـکر
حدود  13گردان توپخانه موجود بود .در صورتيکه معمـوالً هـر لشـکر اسـتاندارد  4گـردان
توپخانه سازماني باید داشته باشد و هر گروه توپخانـه نیـز معمـوالً  4تـا  3گـردان توپخانـه
سنگین دارد .بنابراین تعداد گردان هاي توپخانه کمتر از نصف تعداد معمـولي سـازماني بـود.
البته باید یاد آوري نمود کـه تعـدادي از توپخانـه هـاي لشـکرهاي ارتشـي در سـایر منـاطق
عملیاتي و در پشتیباني عناصر پدافند کننده قرار داشتند.
 -4از بررسي این طرح چنین به نظر ميرسد که تـا آنموقـع کـه  4/1سـال از زمـان
جنگ تحمیلي ميگذشت ،سپاهپاسداران موفق به تشکیل یگانهاي توپخانه در سطح وسـیع
نشده بود و هر لشکر بیش از یک گردان توپخانه نداشت ،که البته اسـتعداد رزمـي آنهـا نیـز
احتماالً در حدود یک گردان توپخانه استاندارد نبود .چنانکه یک گروه توپخانه اسمي بهنـام
 11خرداد فقط یک گردان  130میلیمتري بهنام جواداالئمه( )داشت.
 -1از نظر یگانهاي مانوري نیز هیچیک از لشکرها اعم از ارتشي یا سپاهي توان رزمـي
یک لشکر استاندارد که معمـوالً  12گـردان اسـت نداشـتند .لشـکرهاي سـپاهي حـداکثر 8
گردان و لشکرهاي ارتشي حداکثر  9گردان مانوري به همراه داشتند .از جمله حساستـرین
قسمت طرح عملیاتي مورد بحث ،قسمت مهندسي بود .زیرا عملیات با عبور از منطقه سخت
باطالقي هور و همچنین عبور از رودخانه بزرگ دجله اجـرا مـيشـد کـه تـالش یگـانهـاي
مهندسي براي آمادهسازي وسائل عبور از آنها نقش حیاتي داشـت .بـهطـوريکـه بـا عـدم
برقراري یک پل یا در دسـت نبـودن وسـائل عبـور تمـام عملیـات در معـرض تهدیـد قـرار
ميگرفت .براي پشتیباني مهندسي  9گردان مهندسي سپاه و ارتش و یک گردان ترابـري از
ناو تیپ کوثر نیرويدریائي همچنین گـروه  411مهندسـي ارتـش –منهـا -در اختیـار قـرار

 / 438نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

گرفت و چند صد فروند قایق از انواع مختلف براي پشتیباني عبور از منطقه هـور و رودخانـه
دجله آماده شد .ضمن اینکه وسائل و تجهیزات یگان هـاي پـل ارتشـي شـامل طـراردههـا،
پلهاي شناور ،پلهاي بیلي آماده بهرهبرداري شد .به عنـوان مثـال نمونـهاي از ایـن تـالش
عظیم (پشتیباني مهندسي) یادآور مي شود که طبق مفاد پیوست مهندسـي طـرح عملیـاتي
حیدر به یگان مهندسي قرارگاه کربال دستور داده شد 11 ،دستگاه بلدوزر مخصوص کشـش
طراده در اختیار قرارگاه هاي تابعه قرارگاه کربال قرار دهد و وسـایل عبـور بـراي احـداث 11
کیلومتر پل از نوع خیبري و همچنین 13هـزار قطعـه پـل پیـادهرو بـراي عبـور یگـانهـاي
حمله ور در منطقه هور فراهم نماید .واحدهاي پشتیباني مهندسي وظیفه داشتند ،عـالوه بـر
فراهم کردن وسایل عبور از هور و دجله ،عملیات جـادهسـازي ،پاکسـازي میـدانهـاي مـین،
تخریب موانع و شبکههاي سیمخاردار و ترمیم پل هاي موجود تخریب شده در روي نهرهـا و
همچنین رودخانه دجله اقدام نمایند .این حجم عظیم کار مهندسي ،نیاز به تالش فوقالعاده
رزمندگان ایران اسالمي و پشتیباني همه جانبه مردمي از طریق جهادسـازندگي داشـت کـه
در عمل تا حدودي انجام شد و یگانهاي حملهور ما از رودخانـه دجلـه نیـز گذشـتند .ولـي
نتیجه نهائي این تالشها کمال مطلوب نداشـت .کـه در بررسـي هـدایت عملیـات مالحظـه
خواهد شد.
انواع وسائل عبور از آب که براي این نبرد پیشبیني شده بود ،عبارت بودنـد از طـراده
پيامپي  40تني ،طراده پيامپي  30تني لندنیک کرافت بـه ظرفیـت  30نفـر ،یـکدسـتگاه
خودرو مینيلند به ظرفیت  40نفر ،یـک دسـتگاه خـودرو روتـوك بـه ظرفیـت  30نفـر ،دو
دستگاه خودرو سبک قایق موتوري به ظرفیت  10نفر سرنشین و  1تن بـار ،قـایق موتـوري
جمیني به ظرفیت  4نفر ،قایق پاروئي چینگو به ظرفیت  1نفر و طراده پاروئي به ظرفیت  3نفر.
باالخره طرح عملیاتي حیدر قرارگاه کربال با تهیه پیوستهاي مربوطه به ویژه پیوسـت
مهندسي تا  19اسفندماه تکمیل گردید و عناصـر ایـن قرارگـاه آمـاده حملـه بـراي روز 20
اسفندماه شدند.
طرح عملیاتي ابوذر قرارگاه نجف 20 ،اسفند 2636
سازمان رزمي

لشکر  1نصر با  6گردان ،لشکر  66پیاده بـا  9گـردان ،لشـکر  14امـام حسـین( )بـا 6
گردان ،لشکر  6وليعصر با  6گردان ،لشکر  21کربال با  3گـردان ،تیـپ  21امـامرضـا( )بـا 1
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گردان ،تیپ امام حسن با  2گردان گروه  22توپخانه شامل یک گردان بهاضافه یک آتشـبار 130
میلیمتري ،یک گردان کاتیوشا -منها -گروه  40رسالت –سپاه -با یک آتشبار  130میلیمتري.
توضیح اینکه در تاریخ  13اسفندماه اعالم شد ،تیـپ الغـدیر بـا  3گـردان در اختیـار
لشکر  14امامحسین( )قرار گرفـت و اسـتعداد لشـکر  21نیـز از  3گـردان بـه  1گـردان
افزایش یافت .توضیح دیگر اینکه لشکر نصر و لشکر  66تحت امـر قرارگـاه مشـترك نجـف
یک انجام مأموریت ميکردند و در تالش اصلي بودند.
در طرح عملیاتي ابوذر وضعیت و مأموریت کلي قرارگـاه خـاتماالنبیـاء(ص) و قرارگـاه
کربال و سایر یگانهاي همجوار و پشتیباني بههمان صورتکـه در طـرح عملیـاتي حیـدر در
قرارگاه کربال بیان شد ،منظور گردیده بود.
مأموریت قرارگاه نجف در این طرح چنین بیان شده بود که این قرارگاه در سـاعت(س)
روز(ر) از هورالهویزه عبور ميکند و با ایجاد رخنه در مواضع دشمن در کرانـههـاي رودخانـه
دجله ،سرپلي را در غرب آن رودخانه تصرف و قسمتي از جـاده العمـاره بصـره را در جنـوب
قلعه صالح کنترل و تأمین مينماید.
تدبیر عملیاتي فرماندهي قرارگاه نجف براي اجراي مأموریت یادشده آن بـود کـه ایـن
مأموریت را در دو مرحله اجرا کند .در مرحله یکم لشکر  14امامحسین( ،)قرارگـاه نجـف
یک (لشکر 1نصر و لشکر 66پیاده) ،تیپ  21امامرضا( )و لشکر  6وليعصـر بـه ترتیـب از
شمال به جنوب در مواضع دشمن رخنه کنند و تـا کرانـه غربـي رودخانـه دجلـه پیشـروي
نمایند .تیپ امامحسن جناح شمالي را تأمین کند و لشکر  21کربال در احتیاط قرار گیرد.
در مرحله دوم لشکر  14امامحسین( )در کرانه غربي دجله به سمت شمال پیشروي
کند و عناصر قرارگاه نجف یک و لشکر  6وليعصر در کرانـه غربـي رودخانـه پدافنـد نمایـد.
تیپ امام حسن همچنان تأمین جناح شمالي را برقرار مـيسـازد .در ایـن مرحلـه تیـپ 21
امامرضا( )و لشکر  21کربال در احتیاط خواهند بود.
وظایف و مأموریت لشکرها و تیپهاي زیر امر قرارگاه نجف برمبناي تدبیر یادشده بـاال
تعیین گردیده بود .در این موقع پاسگاه فرماندهي قرارگاه نجف در حوالي پاسگاه ژانـدارمري
کیاندشت مستقر بود.
امضاء فرمانده قرارگاه عملیاتي نجف اشرف سرهنگ ستاد منوچهر دژکام-برادر وحیدي

نکتهاي که در طرح عملیاتي قرارگاه نجف جلب توجه ميکند ،ایناست که قسمت عمده
یگانهاي این قرارگاه برخالف قرارگاه کربال در خط مقدم حمله قرار ميگرفتند .به نحويکـه از
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 1لشکر و  2تیپ مستقل آن فقط لشکر  21کربال که کمترین توان رزمي را داشت در احتیـاط
نگهــداري مــيشــد .بنــابراین چنــین اســتنباط مــيگــردد کــه براســاس تــدبیر کلــي قرارگــاه
خاتماالنبیاء(ص) در مرحله اول قرارگاه نجف شامل  4لشـکر و دو تیـپ سـپاهي و یـک لشـکر
ارتشي ،نقش تالش اصلي را برعهده داشت .قرارگاه کربال با  3لشـکر و یـک تیـپ ارتشـي و 4
لشکر و  2تیـپ سـپاهي در مرحلـه یکـم در مأموریـت تـالش فرعـي بـود .ضـمناً یگـانهـاي
سپاهپاسداران مأموریت اصلي حمله را در هر دو مرحله عهدهدار بودنـد .البتـه در بیـان جریـان
عملیات مالحظه خواهد شد که در عمل تغییراتي در اجراي طرح صورت گرفت.
در برآورد وضعیت نیروهاي دشمن در منطقه عملیـات قرارگـاه نجـف بـرآورد شـده بـود کـه
نیروهاي دشمن در این منطقه از شمال نهرالصرنحه تا حوالي قلعه صـالح) شـامل  400نفـر نیـروي
فرسان (افراد بومي محلي) ،تیپ  423پیاده 6 ،گـردان کمانـدو ،یـک گـردان تانـک و یـک گـردان
مکانیزه ميباشند .که حداقل با دو گـردان توپخانـه مسـتقر در طـرفین رودخانـه دجلـه پشـتیباني
ميشوند .بنابراین جمعاً  14گردان مانوري و  2گردان توپخانه در مقابل یگانهاي قرارگاه نجف قـرار
داشتند و در این برآورد گفته شده بود که به علت نا مناسب بودن وضعیت زمین ،دشمن نمـيتوانـد
در یک مرحله نیروي تقویتي زیادي وارد این منطقه سازد .ولي دشمن ميتواند به صـورت تـدریجي
یگانهاي تقویتي را به منطقه عملیات مورد بحث اعزام کنـد و ایـن عمـل را بـه صـورت هلـيبـرن
تیپهاي پیاده و کماندو ميتواند انجام دهد .باالخره در برآورد امکانات عکسالعمـل دشـمن گفتـه
شده بود که بر مبناي تجربیاتي که در نبرد خیبر بدست آمد دشمن ميتوانـد از  3جهـت شـمال و
جنوب و غرب نیروهاي تقویتي خود را وارد منطقه عملیات بدر نماید توضیح اینکـه در ایـن بـرآورد
هوشیاري و مراقبت مداوم زمیني و هوائي دشمن مورد توجه قرار گرفته و احتمال غـافلگیري بسـیار
ضعیف منظور شده بود و باالخره از تحلیل کلي توانـائيهـاي دشـمن از نظـر اطالعـاتي عملیـاتي،
لجستیکي و پرسنلي چنین نتیجهگیري شده بود که دشمن داراي توانائيهاي بسـیار زیـادي اسـت،
که با بهکارگیري آنها ميتواند دفاع ثابت و مؤثري در مقابل حمله نیروهاي ایران انجام دهد.
نکات دیگري که در پیوستهاي طرح ابوذر چشمگیر بودند به شرح زیر بودند.
در طرح پشتیباني آتش ،میزان آماد روزانه مهمات توپخانه از شروع عملیات تا  11روز
به شرح زیر ابالغ گردیده بود.
توپ  101میلیمتري  20گلوله آني و  1گلوله با ماسوره زماني براي هر قبضه در روز.
توپ  130میلیمتري  10 -گلوله براي هر قبضه در روز.
توپ  111میلیمتري  12 -گلوله براي هر قبضه در روز.
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توپ  203میلیمتري  10 -گلوله براي هر قبضه در روز.
موشک کاتیوشا  80-موشک براي هر دستگاه موشکانداز در روز.
با توجه به ارقام باال  ،این مقدار مهمات براي چنان نبـرد سـختي حـداقل در روز اول
نبرد بسیار کم بود .این ارقام بیان گر محدودیت مهمات سالح سـنگین نیروهـاي ایـران در
آنموقع ميباشد.
امضاء کننده طرح و پیوستهاي آن:
فرمانده قرارگاه عملیاتي نجف :سرهنگ منوچهر دژکام  -برادر وحیدي

طرح عملیاتي قرارگاه نجف به نام طرح ابوذر با مأموریت وتدبیر عملیاتي یادشـده قبـل
از  20اسفندماه تکمیل و منتشر گردید.
در سازمان رزمي قرارگاه کربال یک فرماندهي بهنام ظفر شامل تیپ  11پیاده ارتـش و
تیپ  33المهدي سپاه منظور شده بود .که در مرحله سوم عملیـات یـک مأموریـت مسـتقل
جهت عبور از منطقه به وسیله هلي برن یا از راه زمیني به غرب دجله و ادامه حمله در مسیر
شمالي جنوبي به طرف القرنه به عهده داشت .این فرمانـدهي بـراي اجـراي مأموریـت خـود
طرحي به نام طرح عملیاتي تهیه و در  12اسفندماه منتشر کرد .نظر به اینکه عملیـات بـدر
به مرحله سوم نرسید از بیان مطالب آن طرح خودداري ميکنیم.
بدین ترتیب مرحله طرحریزي ،آمادگي قرارگاهها و یگانها جهت اجراي عملیـات بـدر
در اواسط اسفند ماه پایان یافت و عناصر شرکت کننده در این نبرد آماده براي اجرا گردیدند.
در مطالب بعد چگونگي اجراي عملیات بیان ميگردد.

 / 462نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

هدایت عملیات بدر و نتایج حاصله از آن
مروري بر کلیات طرح عملیات

در بررسي مرحله طرحریزي عملیات مورد بحث ،مالحظه شد که قرارگاه اصلي هدایت
کننده این عملیات قرارگاه خاتماالنبیـاء(ص) بـود کـه در حقیقـت بـاالترین رده فرمانـدهي
نیروهاي مسلح ایران بود .درباره چگونگي تشکیل این فرماندهي و افـراد متشـکله آن اطـالع
دقیقي در دسترس ما قرار نگرفت .فقط این نکته مشخص بود که فرماندهي ایـن قرارگـاه بـا
حجت االسالم هاشمي رفسنجاني نماینده امام  -فرمانده کل قوا  -در شوراي عالي دفاع بـود.
با توجه به اینکه یگان هاي عمده اجرائي این قرارگاه عناصر ارتشي و سپاهي بودند ،فرمانـده
نیرويزمیني ارتش و فرمانده سپاهپاسداران انقالب اسالمي ،شخصاً در طرحریـزي و هـدایت
این عملیات به نوعي نظارت مسـتقیم داشـتند .از نظـر سـازمان یگـانهـاي اجرائـي در رده
لشکرها و تیپهاي مستقل سپاه و ارتش دو قرارگاه فرعـي و طـرحریـزي و اجرائـي بـه نـام
قرارگاه کربال و نجف سازماندهي شده بودند که به صورت ترکیبي عناصـر ارتشـي و سـپاهي
بود .طرح اصلي اجرائي عملیات بهوسیله این دو قرارگاه تهیه شد و قرارگاه خاتماالنبیـاء(ص)
فقط یک دستور کلي براي طرح ریزي به این دو قرارگاه ابالغ کرده بود .گرچـه قرارگـاههـاي
نجف و کربال به صورت قرارگاه مشترك فعالیت داشتند ،ولي از بررسي حوادث نبـرد چنـین
استنباط مي شود که غالباً دستورات اجرائي به یگانهاي ارتشـي از طـرف فرمانـدهي ارتـش
(معموالً فرمانده نیرويزمیني) و به یگانهاي اجرائي سـپاه از طـرف فرمانـدهي سـپاه ابـالغ
ميشد .به استثناي یگان هوانیروز و عناصر مهندسي سنگین که در کنترل عملیاتي مستقیم
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) بودنـد و مأموریـت آن هـا از طریـق آن قرارگـاه ابـالغ مـيگردیـد.
همچنین مأموریت نیروي هوائي از طریق قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) ابالغ ميشد.
براساس تدبیر کلي فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) منطقه عملیات مورد بحـث بـه
دو قسمت شمالي و جنوبي تقسیم شده بود که در قسمت شمال یگانهاي قرارگـاه نجـف و
در جنوب یگان هاي قرارگاه کربال وارد نبرد ميشدند .مأموریت هر دو قرارگاه آن بود کـه بـا
عبور از منطقه آبگیر و باطالقي هورالهویزه در منطقه بین القرنه (تالفي دو رودخانه دجلـه و
فرات) در جنوب و قلعه صالح در شمال در جبههاي به عرض حدود  60کیلومتر از شـرق بـه
غرب حمله کنند و پس از انهدام یا عقب راندن نیروهاي عـراق در شـرق دجلـه ،از رودخانـه
دجله عبور کنند و سرپلي در کرانه غربي آن رودخانه تصرف و تا حدودي  4کیلومتري غرب
محور اصلي عماره بصره سرپل را توسعه دهند .بهنحويکه محـور یادشـده را در بـین عمـاره
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بصره تحت کنترل خود قرار داده و هرگونه تحـرك نیروهـاي عـراق را در ایـن محـور قطـع
نمایند .بدین وسیله شهر بصره را از سمت شمال مورد تهدید قرار دهنـد بنـابراین ،عملیـات
بدر شامل دو مرحله کلي بود که مرح لـه یکـم پیشـروي در منطقـه شـرق دجلـه از منطقـه
هورالهویزه و تصرف کرانه شرقي دجله و مرحله دوم عبور از رودخانه دجله و تصرف و تأمین
سرپل در غرب آن رودخانه و قطع محور مواصالتي عماره بصره بود.
براي اجراي مأموریت مورد نظر چهار لشکر و یـک تیـپ مسـتقل ارتشـي بـا اسـتعداد
رزمي کمتر از استعداد سازماني و  8لشکر و  4تیپ مستقل سپاهي با استعداد رزمـي کمتـر
از لشکر استاندارد در نظر گرفته شده بود و جمـع گـردانهـاي مـانوري ایـن یگـانهـا 110
گردان بود که کمتر از گردانهاي مانوري  10لشکر بود ،در حاليکـه از نظـر شـکل ظـاهري
سازماني در این نبرد  12لشکر و  1تیپ مستقل شرکت داشتند .ضمن اینکه استعداد رزمي
گردانهاي سپاه حدود  %10یک گردان رزمي استاندارد بود.
مسئله حیاتي در این نبرد وسائل عبور از هور و رودخانه بود .براي روشن شدن اهمیت
این موضوع یادآوري مي شود که طبق ضمیمه یک پیوست مهندسي طـرح عملیـاتي حیـدر
براي عبور یگانهاي حملهور قرارگاه کربال از منطقه هورالعظیم تعداد  10آبراه در نظر گرفته
شده بود ،که یگان هاي دنبال کننده نیز باید از همان آبراهها استفاده مـيکردنـد .بنـابراین
اساس حرکات این عملیات به صورت آب خاکي بود که بایستي با عبـور از منـاطق آبگیـر بـا
وسایل و تجهیزات شناور انجام ميگرفت تـا یگـانهـا بـه زمـینهـاي خشـک شـرق دجلـه
ميرسیدند .بعد از پاك کردن شرق دجله از وجود نیروهاي دشمن و تصرف کرانه شـرقي آن
رودخانه ،براي عبور از رودخانه که عرض آن  61تا  210متر در منطقه نبرد بدر برآورد شده
بود ،نیز وسایل عبور الزم بود .البته در برآورد اطالعاتي  3دستگاه پل ثابت و  3دسـتگاه پـل
نظامي بر روي رودخانه دجله در منطقه عملیات در نظر گرفته شده بود و اگر هر  3دسـتگاه
پل سالم بهدست نیروهاي ما ميافتاد ،تسهیالت کافي براي عبور فراهم ميگردیـد .امـا بایـد
توجه داشت که شدیدترین اقدامات پدافندي دشـمن در حـوالي ایـن پـلهـا بـود .بنـابراین
حداقل در مراحل اول عبور ،نیروهاي خودي مجبور بودند با استفاده از وسایل شناور نظـامي
از نقاطيکه دفاع دشمن ضعیفتر بود عبور کنند .براي این منظور طـرادههـاي سـنگین 40
تني و  30تني و هاورکرافت و انواع قایقهاي سبک منظور گردیده بود که هم در آبـراههـاي
منطقه هور و هم در عبور از رودخانه دجله قابل بهرهبـرداري بودنـد .بـراي عبـور از منـاطق
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آبگیر کمعمق هور حداقل یک پل از نوع خیبري یک به ظرفیت  3تن و به طول  1کیلـومتر
و یک پل از نوع خیبري  2به ظرفیت  8تن و به طول  10کیلومتر در نظر گرفته شده بود.
قرارگاه عملیاتي کربال در برآورد وضعیت عملیاتي که براي عملیات مـورد بحـث انجـام داده
بود ،درباره چگونگي امکان عبور از هور و بعد از رودخانه دجله به این نتیجه رسیده بود که جمـع
نیروهائي که در مرحله اول نبرد بایستي وارد عمل شوند 34 ،گردان مـيباشـد .کـه بـا توجـه بـه
عوامل مؤثر در عبور بایستي در  4موج از منطقه هور بگذرنـد .در مـوج اول نیروهـاي نفـوذي بـا
قایقهاي  3نفره در یک ستون و با 40قایق بيموتور  4ساعت و  31دقیقه قبـل از تـاریکي سـوار
بر قایقها ميشوند و طوري حرکت ميکنند که در آغاز تاریکي به انتهاي معابر برسند.
در موج دوم در هر معبر متناسب با عرض آن بهدنبال مـوج اول بـا قـایقهـاي  8نفـره
چینگو حرکت مي نمایند که براي هر گروهان 11دستگاه قایق الزم است .در موج سـوم کـه
تک را از خاك ریز جلو تا ساحل رودخانه انجام ميدهد ،بعد از موفقیت موج دوم با قایقهاي
8نفره از منطقه هور ميگذرد .باالخره در موج چهارم شناورهاي بزرگتر و با ظرفیت بیشـتر
عبور مي نمایند  .به طور کلي براي عبور عناصر مانوري یگانهاي عبور کننده از هورالعظیم در
مرحله اول عملیات ،حداقل  300دستگاه قایق سه نفره بدون موتور و  1000دسـتگاه قـایق
موتوري و  40دستگاه قایق بزرگ وهاور کرافت الزم بود .بـراي تـداوم عملیـات و پشـتیباني
یگانها در غرب هور حداقل بایستي  3دسـتگاه پـل از نـوع خیبـري در منطقـه هـور برقـرار
ميشد .براي این منظور حداقل  460دستگاه قایق  110 ،دسـتگاه بولـدوزر و وسـایل آب و
خاکي و  22دستگاه نفر بر از نوع خشایار و  20فروند قـایق  80فـوتي و  200متـر سـطحه
فلزي مورد نیاز برآورد شده بود  .در برآورد یـاد شـده بـراي مرحلـه دوم نبـرد کـه عبـور از
رودخانه دجله بود ،چنین نظر داده شده بود که در صورت توقف یگان هاي حملـه ور مـا در
کرانه شرقي دجله  -بعد از اجراي مرحلـه یکـم  -نیروهـاي دشـمن فرصـت خواهنـد یافـت
مواضع پدافندي غرب رودخانه را پیش از پیش تحکیم نمایند .بنـابراین بـا بکـارگیري روش
عبور تعجیلي از رودخانه  ،به محض اینکه یگان هاي ما به کرانه شرقي رسیدند .
عملیات عبور از رودخانه دجله آغاز شود .براي این منظور الزم است عناصر مـوج چهـارم
حمله مورد استفاده قرار گیرند  .با روش تعجیلي توام بـا غـافلگیري از رودخانـه عبـور شـود و
سرپلهاي پیش بیني شده تصرف گردد  .البته در این برآورد مشکالت فوق العاده ایـن عملیـات
مورد توجه ویژه قرار گرفته بود تا آن حد که احتمال عدم موفقیت جلوه گر شده بود.

عملیات بدر در غرب جزایر مجنون و شرق دجله 461 /

الزم به یاد آوري است که برآورد وضعیت یاد شـده فقـط مربـوط بـه قرارگـاه کـربال و
نیازمنديهاي یگانهاي آن بود .که ماموریت حدود نیمي از منطقه عملیات را عهده دار بود و
در نیمه دیگر قرار گاه نجف وارد عمل ميشد .که آن هـم بـا همـین مسـایل مواجـه بـود و
همین نیازمنديها را داشت  .بنابراین عملیات بـدر مشـکلترین و پیچیـده تـرین و گسـترده
ترین نبردي بود که تا آن موقع از مرحله جنگ تحمیلي طرح و اجرا مي گردید.
به هر حال با وجود همه این مشکالت و عوامل بازدارنده  ،این نبرد بـه همـان طریقـي
که در طرح عملیاتي حیدر قرارگاه کربال و طرح عملیاتي شماره  1ابوذر قرارگاه نجـف طـرح
ریزي شد  ،از ساعت  23:21روز  20اسفند ماه  1333آغاز گردید .که شـمه اي از چگـونگي
جریان این نبرد را بر مبناي جدول حوادث در دسترس بیان مي کنیم .
چنین به نظر مي رسد که ساعت شروع حمله ساعت  23:00روز  20اسفند ماه تعیین
شده بود .ولي در جریان عمل چند دقیقه به تاخیر افتاد  .از جمله حوادث منفي آن بـود کـه
 10دقیقه قبل از ساعت  23:00لشکر  26محمـد رسـول اهلل (ص) گـزارش داد ،پرسـنل دو
گردان آن لشکر بعلت سوء تغذیه مبتال به اسهال شده اند و درخواسـت واگـذاري  2گـردان
پیاده از لشکر  21پیاده کرد در شبکه ارتباطي تیپ  44قمربنيهاشم نیـز اخـتالل ایجـاد
شد و آتش توپخانه دشمن از همان ساعت به موضـع حملـه نیروهـاي ایـران کـه در جزایـر
مجنون بود ،روانه گردید .دشمن با اجراي گلوله هاي منور تالش کرد منطقه را روشن کند و
حرکت نیرو هاي ما را تحت نظر بگیرد .بنابراین غافلگیري تقریبا از میان رفته بـود .ولـي بـه
هر حال حرکت ها شروع شده بود و یگانها از موضع حمله به طرف خط عزیمت رفته بودند .
قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) در ساعت  23:21روز  20اسفند ماه فرمان حمله را به شـرح
زیر ابالغ کرد:
«یااهلل  ،یااهلل  ،یااهلل و قاتلو هم حتي ال تکون فتنه» یا فاطمه الزهـرا یـا فاطمـه الزهـرا
ادرکني» .بدین ترتیب یکي از سخت ترین نبردهاي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایـران
با نیروهاي متجاوز عراق در منطقه هورالهویزه و شـرق دجلـه آغـاز شـد .نظـر بـه اینکـه در
ساعات قبل از شروع عملیات یگانهاي حمله ور بـه مواضـع پدافنـدي دشـمن نزدیـک شـده
بودند .در همان دقایق بعد از ابالغ فرمـان حملـه بعضـي از یگانهـاي حملـه ور بـا نیروهـاي
دشمن اخذ تماس کردند و درگیري آغاز شد .به نحوي که قرارگـاه نجـف در سـاعت 23:31
اعالم کرد لشکر  6ولیعصر در مواضع دشمن رخنه ایجاد کرد .چند دقیقه بعد یگانهاي حمله ور
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خط مقدم قرارگاه کربال نیز قسمتي از سیل بند یکـم خـط دفـاعي دشـمن را تصـرف
کردند .
الزم به توضیح اینکه طبق طرح ترسیمي ( کالک ) عملیات  ،خط گسـترش نیروهـاي
ایران قبل از شروع عملیات ،تقریبا حاشـیه غربـي جزایـر مجنـون و امتـداد آن در شـمال و
جنوب جزایر بود .اما باید توجه داشت که به علت وضعیت خاص زمـین منطقـه عملیـات در
امتداد خطوط و نقاط چندان قابل تشخیص نبود و موقعیت یگانهـاي خـودي و دشـمن نیـز
عموماً در حاشیه شرقي مناطق خشک غرب هورالهویزه و شرق دجلـه منظـور گردیـده بـود.
بد ین ترتیب بین خط مقدم گسترش نیروهاي ایران تا نیروهاي عراق در منطقه هـور یگـاني
وجود نداشت واین فاصله حدود  6کیلومتري خالي از نیروهاي ایران و عراق بود .بنـابراین در
صورتي که گزارشات و برآوردهاي نیروهاي خودي داراي دقت کـافي بـوده باشـند ،نیروهـاي
حملهور ایران در عبور از آبراههاي منطقه هور با نیروهاي دشمن درگیر نشدند ،فقـط آتـش
توپخانه دشمن بر آن منطقه روانه گردید .اولین خط دفاعي نیروهاي دشمن در سـد خـاکي
غرب هور بود ،تا کرانه رودخانه  2ردیف سد خاکي سراسري شمالي جنوبي دیگر بود که رده
دوم و سوم دفاعي دشمن را تشکیل ميداد .باالخره رده چهارم دفاعي دشمن حاشـیه غربـي
رودخانه دجله بود و خط سرپلي که در غرب رودخانه انتخاب شده بود ،سـد خـاکي شـمالي
جنوبي بود که در حدود  4تا  1کیلومتري غرب محور مواصالتي عماره بصره قرار داشت.
با توجه به توضیحاتي که درباره کلیات وضعیت گسـترش نیروهـاي ایـران و عـراق در
زمان شروع عملیات داده شد ،چنین به نظر مـيرسـد کـه قسـمتي از سـختتـرین مراحـل
عملیات که عبور از منطقه هور ،بود نسبتاً به سادگي انجام شد .نیروهاي مـا بـدون درگیـري
جدي با نیروهاي دشمن به اولین خط پدافندي او رسیدند و در مدت نیمسـاعت قسـمتي از
آنرا تصرف کردند .ولي درگیري جدي از همانموقع در تمام عرض منطقه نبرد شروع شد .به
نحويکه قرارگاه هاي نجف و کربال گزارش دادند ،کلیه یگانهاي حملهور بـا دشـمن درگیـر
شدند و چنان به نیروهاي دشمن فشار آوردند که طبق اطالعات دریافت شده از پست شنود
در ساعت  23:40نیروهاي دشمن برده باالتر خود گزارش دادند که وضع سیلبند اول خوب
نیست و درخواست نیروي کمکي کردند .برمبنـاي ایـن اطـالع از وضـع دشـمن ،فرمانـدهي
عملیات دستور داد هرچه سریع تر به سمت غرب پیشـروي کننـد و قبـل از آنکـه نیروهـاي
تقویتي دشمن به خطوط اول یا دوم پدافندي برسند آن خطوط را تصرف و تأمین نمایند.
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در اجراي این دستور رزمندگان دالور ما به سرعت خـود افزودنـد و نیروهـاي دشـمن را از
قسمتهائي از خط دفاعي اول عقب راندند و بعضي از یگانها از جمله لشکر  8نجف تابع قرارگـاه
کربال در ساعت  01:30به خط دوم پدافندي دشمن رسیدند .البته طبق گزارشات یگانها ،لشـکر
 8نجف اولین واحدي بود که در مدت کمتر از  2/1ساعت به چنین پیروزي دست یافـت و چنـد
دقیقه بعد لشکر  16عليابنابيطالب نیز اعالم کرد به خط دفاعي دشمن رسیده است.
در قسمت شمالي منطقه نیز یگانهاي قرارگاه نجف موفق شدند تا ساعت  02:01بعـد
از نیمه شب  21اسفندماه پیشروي قابل مالحظهاي داشته باشند.
پیشروي لشکرهاي حملهور به سرعت ادامه داشت .به نحويکه در سـاعت  03:11صـبح
روز  21اسفندماه عناصر لشکر  8نجف از خط دوم دفاعي دشمن نیز عبور کردند و چند دقیقـه
بعد تیپ  44قمربنيهاشم نیز اعالم کرد ،در غرب سیلبند دوم در حال پیشروي است.
در ساعت  4صبح روز  21اسفندماه قرارگاه عملیاتي نجف گزارش داد که یگانهاي آن
قرارگاه مرحله اول عملیات خود را با موفقیت به پایان رسانده و مرحله دوم را آغاز کردهانـد.
ولي بعداً مشخص شد که این گزارش اغراقآمیـز بـوده اسـت .دربـاره مراحـل عملیـات الزم
به یادآوري است که طبق طرح کلي این عملیات شامل دو مرحله اصلي بود .کـه مرحلـه اول
آن پیشروي تا رودخانه دجله و عبور از آن و تصرف سرپل در غـرب رودخانـه و مرحلـه دوم
توسعه سرپل غرب رودخانه در جنوب تا القرنه و در شمال تا حوالي قلعه صالح بود.
فرماندهي قرارگاه عملیاتي نجف طرح مانور خـود را برمبنـاي همـان دو مرحلـه کلـي
پایه ریزي کرده بـود .بـدین ترتیـب کـه در مرحلـه اول عمـده قـواي آن فرمانـدهي شـامل
لشکرهاي  1نصر 6 ،وليعصر 14 ،امامحسین( )و لشکر  66پیاده ارتش و تیپ امامحسـن
به سمت غرب پیشروي ميکردند ،از هور و رودخانه دجله عبور مـينمودنـد و سـرپلي را در
غرب رودخانه تصرف ميکردند .در مرحله دوم ضمن تثبیت مواضع در غرب دجله بـا لشـکر
 14حمله را براي توسعه سرپل به طرف شمال ادامه ميدادند.
طرح مانور قرارگاه عملیاتي کربال این بود که ایـن مأموریـت را در سـه مرحلـه انجـام
مي داد .در مرحله اول مانند عملیات قرارگاه نجف عبور از رودخانه دجله و تصـرف سـرپل در
غرب آن بود که لشکرهاي  16و  31و  8وتیپ  44به ترتیب از شمال بـه جنـوب در شـمال
نهر روطه این مأموریت را اجرا ميکردند .در مرحلـه دوم لشـکرهاي  21پیـاده ارتـش و 26
سپاه و همچنین عناصر قرارگاه ظفر که شـامل تیـپ  11پیـاده ارتـش و تیـپ  33المهـدي
سپاه پاسداران بود از منطقه تصرف شده بوسیله لشـکر  8نجـف عبـور از خـط مـيکردنـد و
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منطقه سرپل را درکرانه شرقي و غربي رودخانه به طرف جنوب توسـعه مـيدادنـد .بنـابراین
سمت حمله در این موقع شمالي جنوبي بود .باالخره در مرحله سوم همان عملیـات توسـعه
سرپل به طرف جنوب ادامه یافته و کرانه جنوبي رودخانه فـرات در حـوالي القرنـه تصـرف و
تامین مي گردد ( به خالصه نقشه عملیاتي مراجعه شود ) .
با توجه به گزارشات یگانهاي حمله ور ،پیشروي تا ساعت  4صبح رضایت بخش بود.
اما فرماندهي عملیات در نظر داشت قبل از شروع روشنائي روز  21اسفند مرحله اول نبرد
به پایان برسد .بدین جهت به یگانها دستور دادند ،تالش خود را بیشتر کنند .اما باتوسـعه
عملیات مالحظه گردید که این پیشرفتها در تمام مناطق جبهه نبـرد هماهنـگ و یکسـان
نبود ه و بعضي یگانها هنوز از خط دوم پدافندي دشمن عبور نکرده اند .که از جملـه وضـع
لشکرهاي  16علي ابن ابیطالب و  31عاشورا در ساعت  04:00صبح به همان صـورت کـه
گفته شد ،اعالم گردید .فرماندهي قرارگاه کربال به قرارگاه خاتم االنبیـاء(ص) گـزارش داد،
پیشروي لشکر  31عاشورا به کندي انجام گرفته ولي پیشروي تیپ قمر بني هاشم بسـیار
خوب بوده است .به نحوي که عناصـر آن تیـپ گـزارش دادنـد در سـاعت  04:11روز 21
اسفند ،در حوالي پل الحریب در شمال نهر روطه به کرانه شرقي دجله رسیده اسـت و آن
پل را منهدم کرده است .اما وضعیت سایر یگانها براي فرماندهي قرارگاه کربال کامال روشن
نبود .چنانکه قرارگاه کربال در ساعت  04:40از فرمانده لشـکر عاشـورا خواسـت چگـونگي
الحاق یا عدم الحاق با یگانهاي همجوار را روشن سازد .
در ساعت  01:41روز  21اسفند ماه آخرین وضعیت یگا نهاي قرارگاه کربال بـه شـرح
زیر اعالم شد .
«لشکر  8نجف و لشکر  31عاشورا پشت سیل بند دوم کامال مستقر شده انـد  .ظـاهرا
ادامه ماموریت آنها به علت عدم به پاي کار آمدن به موقع سـایر نیروهـا مشـکل مـيباشـد.
لشکر  16عليابنابیطالب هم پشت سیلبند دوم باقي مانـد ،فقـط تیـپ  44قمربنـيهاشـم
توانسته است خود را در حاشیه باریکي به دجله برساند .این پیشروي ناهماهنگ اسـت بایـد
مطمئن شد که سیلبند دوم اشغال و محکم شده است»
با توجه به اعالم وضعیت باال ،چنین به نظر ميرسد که یگانهاي حملهور موفق نشدند
در مدت تاریکي شب  20به  21اسفندماه نیروهاي دشمن را تا رودخانه دجله عقب براننـد و
درخط دفاعي دوم نیروهاي دشمن که سیل بند دوم در غرب منطقه هور بـود و تـا رودخانـه
دجله حدود  3تا  4کیلومتر فاصله داشت متوقف شدند .فقط تیپ قمربنيهاشـم در قسـمت
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باریکي به سمت پیشرفتگي رودخانه دجله در کرانه شرقي که به صورت دایرهاي تـا نزدیـک
خط دفاعي دشمن به سمت شرق پیشرفته بود به کرانه شرقي رودخانه دجله رسید .امـا بـه
علت اینکه سایر یگانها عقبتر مانده بودند ،فرمانده این تیپ نیز دچار نگراني شد و احتماالً
این نگراني را به فرماندهي قرارگاه کربال اعالم کرد .در پاسخ به آن تیپ گفتـه شـد «پـل در
اختیار شما است -منظور پل الحریب -چنانچه جناح شمالي خـود را حفـظ کنیـد ،دشـمن
نميتواند کاري بکند»
اکنون روشنائي روز  21اسفندماه آغاز شده و مبارزه نیروهاي طرفین به صورت رویایي
بود و نیروهـاي دشـمن توانسـته بودنـد ،حملـه نیروهـاي ایـران را در سـیلبنـد دوم غـرب
هورالهویزه متوقف سازند .طبق خاصیت جنگ هرگاه حمله از دور افتاد و یا متوقـف گردیـد،
معموالً نوبت نیروي مدافع براي وارد کردن فشار به نیروي حملهور ميرسد .در این نبرد نیـز
همین وضع پیش آمد .در ساعت  06:31فرماندهي لشکر عليابنابيطالب گزارش داد ،تحت
فشار تانکهاي دشمن در جلو سیلبند دوم قرار دارد .فرماندهي قرارگاه کـربال ضـمن اعـالم
این وضع به قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) از آن قرارگاه درخواست کرد بالگردهاي مسلح را بـراي
انهدام تانکهاي دشمن وارد عمل سازد.
در جریان روز  21اسفند برخالف سایر عملیاتهاي اجرا شده تا آنموقع ،نبرد متوقـف
نگردید و نیروهاي حمله ور ایران به تالش خود براي وصول به کرانه شرقي دجله ادامه دادند.
بر اثر این تالش عناصر لشکر  31عاشورا نیـز در سـاعت  08:00گـزارش دادنـد در قسـمت
پیشرفتگي رودخانه دجله در کرانـه شـرقي کـه بـه اصـطالح آنـرا منطقـه کیسـهاي شـکل
نامگذاري کرده بودند به رودخانه رسیدهاند .بنابراین اولـین منطقـهاي کـه از کرانـه شـرقي
دجله به تصرف نیروهاي ایران درآمد ،همان قسمت کیسهاي شکل بود کـه بعـد از حـدود 9
ساعت نبرد تصرف گردید .فرمانده لشکر  31عاشورا از قرارگاه کـربال خواسـت بـه تیـپ 44
قمربنيهاشم که به پل الحربیه رسیده بود ،دستور دهد آن پـل را سـالم نگهـدارد تـا لشـکر
عاشورا از آن عبور کند و به سمت غرب دجله پیشروي نماید .اما تیـپ قمربنـيهاشـم قـبالً
گزارش داده بود که این پل منهدم شده است به هرحال فرمانده سـپاهي قرارگـاه کـربال بـه
تیپ قمربنيهاشم دستور داد پل را نگهدارد.
دو نکته حائز اهمیت را بایـد یـادآور شـویم .اول آنکـه در اسـناد و مـدارکي کـه در
دسترس ما قرار گرفت ،بیشتر جریان نبرد عناصر قرارگاه کربال ثبت شده بود .با توجـه بـه
اینکه در این نبرد دو قرارگاه عمده به نـام کـربال و نجـف وارد نبـرد شـده بودنـد ،دربـاره
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چگونگي جریان نبرد یگان هاي قرارگاه نجف که مستقیماً تحت امـر قرارگـاه خـاتم انجـام
وظیفه ميکرد ،مطالب زیادي درج نگردیده بـود .بـدین جهـت وضـعیت نبـرد عناصـر آن
قرارگاه براي ما چندان روشن نگردید.
نکته دیگر آنکه قسمت اول نبرد ،خود عبور از منطقه آبگیر بود و راه تدارکاتي زمینـي
مناسب نداشت .بدین جهت تا هنگام احداث راههاي تـدارکاتي مناسـب ،هرگونـه پشـتیباني
تدارکاتي بایستي به وسیله بالگرد ،و هواناو و یا قایق صورت ميگرفت که این امر سبب بـروز
مشکالتي براي پشتیباني تدارکاتي به ویژه مهمات ميگردید.
درباره چگونگي پیشرفت عملیـات یگـان هـاي قرارگـاه نجـف دومـین پیـام از شـروع
عملیات در ساعت  09:00روز  21اسفندماه به قرارگاه کربال رسید .فرماندهي قرارگـاه نجـف
در این پیام به فرماندهي قرارگاه کربال به عنوان قرارگاه همجوار اعـالم کـرد کـه یگـانهـاي
قرارگاه نجف به حوالي آباديهاي زجیه و ترابي در نزدیکي کرانه شرقي دجلـه رسـیدهانـد و
جاده مواصالتي عماره بصره در زیر آتش توپخانه موشکي کاتیوشا قرار گرفته است.
فرماندهي قرارگاه کربال احتماالً بعد از دریافت پیام قرارگاه نجف مبني بر وصـول بـه کرانـه
شرقي رودخانه به یگانهاي احتیاط خود که در سـیلبنـد اول متوقـف شـده بودنـد ،دسـتور داد
جهت ادامه عملیات به جلو حرکت کنند و کرانه شرقي دجله را تصرف و تأمین نمایند.
لشکر  16عليابنابيطالب که به صورت نیمه مستقل در جناح شـمالي قرارگـاه کـربال
حمله ميکرد ،در ساعت  0901گزارش داد یک گردان از عناصر آن لشکر در سـمت جنـوب
با عناصر تیپ  44قمربني هاشم الحاق حاصل نموده است .بنابراین عناصر آن لشـکر نیـز بـه
کرانه شرقي نزدیک شدند .به همین جهت فرماندهي قرارگاه کربال به آن لشـکر دسـتور داد
تالش کند تا ساعت  1200کرانه شرقي دجله راتصرف نماید و چند دقیقه بعد همین دستور
به لشکر  8نجف که در جنوب نهر روطه پیشروي ميکرد ،ابالغ شد و تأکیـد گردیـد کـه در
صورت تأخیر این امر نیروهاي دشمن در منطقه تقویت خواهند شد.
در ساعت  09:30برادر بشردوست ،فرماندهي سـپاهي قرارگـاه کـربال شخصـاً عـازم خـط
مقدم منطقه نبرد شد .تا وضعیت عملیات را از نزدیک مشاهده و بررسي نماید و در غیـاب ایشـان
برادر آزادي مشغول انجام وظیفه در قرارگاه کربال گردید .برادر بشردوسـت حـدود سـاعت 0928
به منطقه لشکر  8نجف رسید تا با برادر کاظمي فرمانده آن لشکر وضعیت را بررسي نماید.
در حدود  0930وضعیت یگانهـاي خـودي -قرارگـاه کـربال -امیـدوار کننـده بـه نظـر
ميرسد به همین جهت فرماندهي قرارگاه کربال به فرماندهي قرارگاه ظفر یک -تیپ  11پیـاده
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و تیپ  33المهدي -که در احتیاط بود ومأموریـت عبـور از منطقـه لشـکر  8نجـف را داشـت،
دستور داد مقدمات اجراي مأموریت پیشبیني شده را فراهم سازد و جهـت شناسـائي منطقـه
عوامل شناسائي را اعزام کند .از قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) نیز درخواست شد ،مقـدمات اسـتفاده
از یگان هوانیروز براي هليبرن عناصر قرارگاه ظفر را آماده نماید .به منظـور توجیـه فرمانـدهي
یگان هوانیروز ،وضعیت کلي یگانهاي قرارگاه نجف بـهاو اطـالع داده شـد و از حـدود سـاعت
 10:00تالش براي اعزام واحد هليبرن به مرحله عمل نزدیک گردیـد .از طرفـي عنصـر دیگـر
احتیاط قرارگاه کربال که لشکر  26محمدرسول(ص) بـود ،وارد عملیـات شـد و ایـن لشـکر در
ساعت  10:11اعالم کرد که تعداد  1نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفته است .احتمـاالً ایـن
امر در هنگام پیشروي عناصر آن لشکر براي عبور از یگانهاي جلـو اتفـاق افتـاد .زیـرا همـین
لشکر در ساعت  10:43گزارش داد که سیلبند اول را اشغال کرده است.
نکته مهمي که در بررسي گزارشات جلب توجه ميکند ،ایناسـت کـه تمرکـز تـالش
اصلي یگان هاي قرارگاه کربال در مرحله اول عملیات عموماً منطقه پیشرفتگي شـرقي دجلـه
 به اصطالح رزمندگان منطقه کیسهاي -بوده است .زیرا با وجود اینکـه در گزارشـات قبلـيتیپ  44قمربنيهاشم و لشکر  31عاشورا اعالم کـرده بودنـد بـه آن منطقـه رسـیدهانـد در
ساعت  1014لشکر  16عليابنابيطالب نیز اعالم کرد به منطقه حربیه نزدیک شـده اسـت.
در حالي که طول و عرض این منطقه فقط حدود یک کیلومتر است و احتماالً فقط یـک پـل
در حربیه قرار داشت .ضمن اینکه مطابق نقشه منطقه مورد بحـث ،پیشـرفتگي الحربیـه بـه
صورت یک دایره مسدودي بود که بعد از تصرف آن بایستي عبور از رودخانه اجرا ميشد .در
اینباره باید توضیح بدهیم که استناد ما به مدارك موجـود در دسـترس مـيباشـد و ممکـن
است در گزارشات ارسالي به چگونگي محل دقیق نقاط توجه کافي نشده باشـد و فقـط یـک
منطقه کامالً مشخص مبناي روشن کردن وضعیت عملیـات قـرار گرفتـه باشـد .بـه هرحـال
لشکر  16عليابنابيطالب در شمال این پیشرفتگي پیشروي ميکرد و طبق طـرح ترسـیمي
(کالک) عملیات ،محور عمومي پیشروي آن لشکر به طرف آلبومساد در  1کیلومتري شـمال
پیشرفتگي مورد بحث بود .چنانکه در اعالم وضعیت در سـاعت  11:41وضـعیت لشـکر 16
چنین بیان شده که عناصر آن لشکر در جناح جنوبي خـود در حـوالي پـلالحربیـه بـا تیـپ
قمربنيهاشم الحاق جانبي حاصل کرده اند .در این گزارش وضعیت سایر یگانها بدینصـورت
اعالم شد که در قسمت شمالي لشکر  16مشکلي وجود ندارد .زیرا آن لشـکر جنـاح شـمالي
خود را تأمین کرده و در جنوب نیز با تیپ  44الحاق نموده است .سـمت شـمال لشـکر 31
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عاشورا نیز تأمین شده ولي در قسمت جنوب آن لشکر مشکالت هنوز بـه قـوت خـود بـاقي
است .وضعیت لشکر  8نجف هنوز روشن نیست و لشکر  26نیز فعالً مشکلي ندارد.
اولین پیام مبني بر وصول عناصري از یگانهاي حمله ور به کرانه شرقي رودخانه دجله
در ساعت  13:10به وسیله لشکر  31عاشورا گزارش شد .این لشـکر در ایـن سـاعت چنـین
گفت  -پرسنل این لشکر در کنار رود دجله وضو ميگیرند ،بگوئیـد ظفـر یـک بیایـد و ازمـا
عبور کند  -برمبنـاي ایـن گـزار ش لشـکر عاشـورا فرمانـده قرارگـاه کـربال فـور ًا از قرارگـاه
خاتماالنبیاء(ص) درخواست کرد ،بالگردهاي ترابري هوانیروز آمـاده بـراي هلـيبـرن عناصـر
قرارگاه ظفر باشند.
در حاليکه لشکر عاشورا گزارش داد به کرانه شرقي دجله رسیده اسـت ،فرمانـده لشـکر 8
نجف که در جنوب لشکر عاشورا بود در ساعت  13:22اعالم کرد هنـوز در پشـت سـیلبنـد دوم
متوقف ميباشد و آماده ميگردد در شب به پیشروي خود ادامه دهد .یادآوري ميشود کـه طبـق
طرح قرارگاه ظفر باید از منطقه لشکر نجف و در قسمت جنوبي منطقه عبور از خط ميکرد.
چنین به نظر مي رسد که با وجود تالش فوقالعاده نیروهاي ایران در روز  21اسفندماه
تالش متقابل دشمن در سد کردن پیشروي نیروهاي ایران نیـز فـوقالعـاده افـزایش یافـت،
نیروي هوائي دشمن در منطقه نبرد فعال شد و برتري مطلق هوائي را بهدست آورد و  3یـا 1
فروند بالگرد ایران را سرنگون کرد .به همین جهت فرماندهي قرارگـاه خـاتماالنبیـاء(ص) در
ساعت  13:33به قرارگاه کربال درباره کاربرد بالگرد اطالع داد ،درحال حاضر به علت برتـري
هوائي دشمن و سقوط  1فروند بالگرد خودي بهکار گرفتن بالگردها متوقف گردید .بنـابراین،
بعد از قریب  14ساعت تالش ایثارگرانه و فداکارانه رزمنـدگان مـا اولـین تغییـر اساسـي در
طرح عملیات مورد اجرا داده شد که اثرات آن منفي بود و حاکي از بروز مشـکالت بازدارنـده
در ادامه این نبرد بود .به نحوي که از این ساعت به بعد حمله نیروهاي ایران از دورافتاد و بـا
وجود فداکاري فوقالعاده رزمندگان ما ،به علت افزایش لحظه به لحظه توان رزمي دشمن در
منطقه نبرد ،این فداکاريها به نتیجه کمال مطلوب نرسید.
فرماندهي قرارگاه کربال بعد از دریافت دستور قرارگاه خاتم مبني بر عدم امکـان پـرواز
بالگردها در منطقه سریعاً یک جلسه مشورتي تشکیل داد ،وضعیت موجود را بررسي کرد .در
این بررسي نکته حائز اهمیت که عالوه بر مسأله عدم امکان هلي برن به نظر ميرسید عـدم
پیشرفت عملیات لشکر  8نجف بود .فرماندهي قرارگاه کربال به این نتیجـه رسـید کـه بـراي
جلوگیري از وخیم تر شدن وضعیت یگان هاي خودي الزم است ،سعي شود تا قبل از غروب
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آفتاب یگان هاي حمله ور کرانه شرقي دجله را تصـرف کننـد تـا بتوانـد در موقعیـت پدافنـدي
مناسبتري قرار گیرند .با وجود این مشکالت ،فرماندهي قرارگاه کـربال در سـاعت  13:40دقیقـه
به قرارگاه خاتم النبیاء (ص) اعالم کرد ،وضعیت کلي خوب است فقط عدم امکان جـا بـه جـایي
تیپ 11پیاده به وسیله بالگرد اختاللي در جریان عملیات ایجاد کرده است.
با توجه به این که وضعیت منطقه لشکر  8نجف نگـران کننـده بـود ،فرمانـده قرارگـاه
کربال در ساعت  14:00به آن لشکر دستور داد ،منتظر وارد عمل شدن قرارگاه ظفر  1در آن
منطقه نباشد و به هر نحو مقدور تا قبل از غـروب آفتـاب خـود را بـه کرانـه شـرقي دجلـه
برساند .امّا در همین زمان اطالعات از وضعیت نیروهاي دشـمن نشـان مـي داد کـه دشـمن
آماده براي اجراي پاتک در مقیاسي وسیع ميگردد .برآورد مي شد که تمرکز اصلي نیروهاي
دشمن در حوالي منطقه آثار باستاني همایون در جنوب نهر روطه مي باشد.
چنین به نظر مي رسد که با وجود برتري مطلق هوائي دشمن و سقوط 1فروند بـالگرد
ایران ،به علت نیاز مبرم به تغییر مکان سریع تیـپ  11پیـاده بـه غـرب دجلـه بـه وسـیله
هليبرن ،فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء تصمیم گرفت ،مجـدداً امکـان عملیـات هلـيبـرن را
مورد بررسي قرار دهد .بدین جهت در سـاعت  14:30بـه قرارگـاه کـربال دسـتور داد طـرح
هلي برن را به صورت ترسیمي سریعاً تهیه و به قرارگاه خاتم ارسال کنـد .از طرفـي فرمانـده
قرارگاه کربال تصمیم گرفت عالوه بر لشکرهاي سپاهي ،لشکرهاي ارتش را نیز کـه هنـوز در
احتیاط بودند و وارد عمل نشده بودند ،آماده سازد تا در صورت لزوم آن ها را نیز وارد عمـل
سازد ،این لشکرها لشکر  21و  28پیاده بودند.
از حدود ساعت  13:00به بعد پیام هـاي مبادلـه شـده چنـدان امیـد بخـش نبودنـد.
فرمانده لشکر  16علي ابن ابي طالب از بروز مشکالت در جناحین خـود ابـراز نگرانـي کـرد،
عوامل اطالعاتي از حرکت ستون هاي بزرگ زرهي دشمن خبر دادنـد .بـراي تقویـت لشـکر
عاشورا دستور داده شد دو گردان از عناصر لشکر  28پیاده با وسائل ترابري ناو تیپ کوثر بـه
منطقه جلو برده شوند .باالخره اولین پیام یأس آور را تیـپ 44قمـر بنـي هاشـم در سـاعت
 16:31فرستاد و گفت «توان ادامه مأموریت را نداریم» و قرارگاه کربال پاسخ داد باید تـالش
کنید امشب هم منطقه را از وجود نیروهاي دشمن پاك کنید و همه از رودخانه دجله عبـور
نمائید .بنابراین با وجود مقاومت هاي سرسختانه دشمن در مواضـع پدافنـدي شـرق دجلـه،
تصمیم قطعي فرماندهان رده باال بر این بود که به هر نحـو ممکـن مأموریـت خـود را اجـرا
کنند و از رودخانه دجله بگذرند و سرپلي در غرب آن را تصرف نمایند.
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البته الزم به یادآوري است که در هر عملیاتي نکات بازدارنده و منفي وجـود دارد کـه
هر یک از آن ها ممکن است سبب ایجاد شک و تردید و یا اضطراب و نگراني شـود .فرمانـده
واحد حمله ور باید تا آنجا که مقدور است ،اجازه ندهد این عوامل منفي سـبب جلـوگیري او
از اجراي مأموریت شوند در این عملیات مورد بحث نیز گرچه حوادث بازدارنـده در شـرف
وقوع بود ولي فرماندهان باید قبول خطر ميکردند و تا آنجا که در توان داشتند بـه پـیش
مي رفتند ،که همین کار را نیز کردند و تـالش نمودنـد درهمـان روز اول نبـرد ضـمن پـاك
کردن قسمت هاي کرانه شرقي دجله از وجود نیروهـاي دشـمن ،درشـب بعـد قسـمت دوم
مأموریت خود را انجام دهند که عبور از دجله و تصرف منطقه سرپل در غرب آن بـود بـه
همین منظور لشکر  31عاشورا که به کرانه شرقي دجله رسیده بود از ساعت  14:71روز 21
اسفند طرح عبور از رودخانه دجله را بررسي کـرد و از قرارگـاه کـربال درخواسـت نمـود 20
دستگاه وسیله عبور از ناو تیپ کوثر در اختیار این لشکر گذاشـته شـود و قرارگـاه کـربال بـا
واگذاري  10دستگاه موافقت کرد.
براي کشاندن لشکر  8نجف به کرانه شرقي دجله بـرادر بشردوسـت فرمانـده سـپاهي
قرارگاه کربال در ساعت  21به منطقه آن لشکر رفت و لشکر  16علي ابن ابي طالـب نیـز در
شمال منطقه قرارگاه کربال تالش کرد ،کرانه شرقي را از وجود نیروهاي دشمن پاك کند .در
اجراي این امر در ساعت  21:21گزارش داد ،حدود  300نفر از افراد عراقـي خـود را تسـلیم
کردند .امّا با توجه به مشکالتي که براي تیپ  44قمر بني هاشم در پهلوي جنوبي لشکر 16
به وجود آمده بود ،لشکر  16از این جناح خود احساس خطر ميکرد .نکته حـائز اهمیـت آن
که این لشکر قبالً اعالم کرده بود با تیـپ  44در جنـوب در حـوالي آبـادي الحربیـه الحـاق
حاصل کرده است .ولي در گزارش ساعت  21:21خالف آن را بیان داشت و گفـت اگـر ایـن
جناح را باز نمائید مشکل عمده اي در آینده بروز خواهد کرد .تا این سـاعت کـه حـدود 24
ساعت از جریان نبرد بدر مي گذشت فرماندهي قرارگاه کربال پیام روشني از وضع نجـف کـه
در جناح شمالي پیشروي ميکرد دریافت نکرده بود .باالخره در ساعت  22:00قرارگاه کـربال
از قرارگاه نجف خواست ضمن اعالم وضعیت خود به قرارگاه کربالعملیات لشکر  6ولي عصـر
را در جناح جنوبي خود با عملیات لشکر  16در جناح شمال قرارگاه کربال هماهنگ سازد.
در این موقع پست شنود اطالعیه اي از نیروهاي عراق دریافت کرد که حاکي از آن بود کـه
نیروهاي عراقي در ساعت  16پاتک سنگیني اجرا کرده اند .نظر به ایـن کـه در منطقـه عملیـات
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قرارگاه کربال چنین پاتکي اجرا نشده بود ،موضوع بررسي شـد و معلـوم گردیـد کـه ایـن پاتـک
دشمن در منطقه قرارگاه نجف اجرا شده ولي قرارگاه کربال از آن آگاه نگردیده است.
در مطالب قبل گفتیم که فرماندهي قرارگاه کربال تصمیم گرفـت لشـکرهاي 21و 28
پیاده ارتش را نیز که در احتیاط بودند ،وارد عمل سـازد .لـذا بـه آنهـا دسـتور داده شـد بـه
منطقه جلو حرکت کنند .ولي به علت نامناسب بودن وضـعیت زمـین و نبـودن راه مناسـب
زمیني در منطقه و کمبود وسائل ترابري آبي ،تغییر مکان این لشکرها در مدت زمـان مـورد
نیاز امکان پذیر نشد .باالخره اولین روز نبـرد بـا مـوفقیتي نسـبت ًا خـوب بـه پایـان رسـید و
نیروهاي حمله ور ایران در بعضي نقاط موفق شدن خود را به کرانـه شـرقي رودخانـه دجلـه
برسانند و عملیات پاك سازي شرق دجله از وجود نیروهاي دشمن را آغاز کنند.
در دقایق پایاني روز اول نبرد پیام ویژه قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) به شرح زیر به
قرارگاه هاي اجرائي ابالغ شد « .به فرد فرد پرسنل ابالغ کنید که فردا زادروز میالد
حضرت فاطمه (ع) است و مردم ایران انتظار دارند عید دیگر ي داشته باشند که به
وسیله شما برادران رزمنده به آنان داده خواهد شد .تالش کنید امشب و شب هاي
آینده به هدف هاي تعیین شده برسید انشااهلل»
براساس گزارش قرارگاه عملیاتي کربال -ارتش -به نیروي زمیني ،نتیجه نهـائي تـالش
اولین روز یگان هاي این قرارگاه در عملیات بدر آن بود که موفق شدند مرحله اول این نبـرد
را اجرا کنند و به کرانه شرقي رودخانه دجله از پیشرفتگي الحربیه در شمال تـا همـایون در
جنوب ،نزدیک شده یا به آن برسند.
درباره وضعیت سایر یگان ها در شمال الحربیه تا قلعه صالح ،مدارك روشني در دسـت
ما قرار نگرفت .به ویژه درباره وضعیت یگان هاي قرارگاه نجف که از امتداد نهـر السـریفه تـا
قلعه صالح وارد عمل شده بودند ،هیچ گونه خبري در اسناد در دسترس درج نشده بود.
در شب  21به  22اسـفندماه تـالش آفنـدي نیروهـاي حملـه ور ایـران کـه عمومـ ًا از
یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمي بودند همچنان ادامه یافت و با پیامي که فرمانـدهي
قرارگاه خاتم درباره زادروز حضرت زهرا (ع) براي رزمندگان فرستاد آنها را تهیـیج کـرد کـه
براي آن روز دستاورد خوبي به ملـت ایـران تقـدیم کننـد .بـدین جهـت یگـان هـاي سـپاه
پاسداران بدون وقفه به پیشروي ادامه دادند .لشکر 8نجف در ساعت  11دقیقه بعـد از نیمـه
شب  22اسفند به قرارگاه کربال اطالع داد ،پیشروي یگان هاي این لشـکر بـه طـرف سـاحل
شرقي دجله از  2ساعت پیش آغاز شده است .چند دقیقه بعد لشکر عاشورا نیز پیام فرسـتاد
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که عملیات را دنبال مي کنند و سعي مي کنند به کرانه شـرقي دجلـه برسـند و در منطقـه
کیسه اي (الحربیه) از دجله عبور نمایند .قبالً گفتـیم کـه قرارگـاه کـربال لشـکر  26محمـد
رسول اهلل (ص) را نیز که در احتیاط بود بـه منطقـه جلـو اعـزام کـرده بـود .ایـن لشـکر در
قسمتي از منطقه لشکر  8نجف در جنوب نهر روطه وارد عمل شده بود .حـوالي نیمـه شـب
بشردوست فرمانده سپاهي قرارگاه کربال ،شخصاً به منطقه عملیات  2لشکر یادشده رفـت تـا
عملیات آنها را هماهنگ سازد .همین عمـل مـي توانـد نمونـه بـارزي از تـالش سرسـختانه
فرماندهان و رزمندگان ما در اجراي این عملیات باشد .در مطالب قبل گفتیم که عناصـري از
لشکر  16عليابنابيطالب و تیپ 44قمربني هاشم و لشکر  31عاشورا در حوالي پیشـرفتگي
الحربیه به کرانه دجله رسیده بودند .ولي چنین به نظر مي رسد که در جنوب نهر روطه کـه
منطقه اصلي قرارگاه کربال بود یگان هاي این قرارگاه تا ساعات اول  22اسـفندماه هنـوز بـه
کرانه رودخانه نرسیده بودند ،گرچه گزارشات نسبتاً ضد و نقیض در این باره ارسال مي شد.
درساعت  40دقیقه بعد از نیمه شب از لشکرهاي  8نجـف و  26محمدرسـول اهلل(ص)
چگونگي وضعیت موجود سوال شد ،پاسخ دادند که تالش مي کنند به دجله برسند .بـاالخره
در ساعت  01:12دقیقه بعد از نیمه شب لشکر  8نجف وصول خود را به کرانه شرقي دجلـه
اعالم کرد و در سمت شمال با لشکر  31عاشورا که آن هم به رودخانه رسـیده بـود عملیـات
هماهنگي انجام داد.
با توجه به اینکه لشکرهاي سپاهي قرارگاه کربال قسمت عمده مأموریت مرحلـه یکـم
عملیات را انجام داده و خطوط دفاعي دشمن را در هم شکسـته بودنـد ،فرمانـدهي قرارگـاه
کربال یگان هاي ارتشي را که شامل لشکر  21و  28پیاده بودند به منطقه جلو اعزام کـرد تـا
در خطوط پدافندي غرب هورالعظیم مستقر شـوند و بـه صـورت واحـد دنبـال و پشـتیباني
کننده براي واحدهاي سپاه عمل نمایند .امّا به علـت کمبـود وسـائل ترابـري شـناور ،عبـور
لشکرهاي ارتشي که مجهز به وسائل و تجهیزات سنگین تري بودنـد بـه کنـدي انجـام مـي
گرفت .چنانچه تا ساعت  01:13بعد از نیمه شب  22اسفندماه لشکر  28پیاده فقط توانسته
بود یک گردان پیاده از هور بگذراند و در منطقه خشکي غرب هور مستقر سازد .ایـن لشـکر
در گزارش خود در این باره گفته بود که بعد از مراجعت وسائل ترابـري شـناور ،گـردان دوم
تغییر مکان خواهد یافت .مالحظه ميگردد که این نبرد براي رزمندگان مـا حقیقتـاً یـک
نبرد بسیار پیچیده و مشکلي بود ،آنچنانکه یک لشکر پیاده حتي یک گـردان پیـاده را در 3
سریال جا به جا کرده بود .زیرا وسائل عبور بسیار محدود بود و راه زمینـي قابـل اسـتفاده و
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مطمئن در منطقه وجود نداشت .بنابراین قدرت مانور نیروهاي حمله ور ایران بسیار محدود
بود .در صورتي که نیروهاي عراقي از قدرت تحرك و مانور عـالي برخـوردار بودنـد .زیـرا اوالً
محور اصلي مواصالتي عماره بصره بدون خطر در اختیار آنها بود به عـالوه منطقـه خشـکي
طرفین رودخانه دجله که عرض متوسط آن در هـر کرانـه  3تـا  4کیلـومتر بـود در اشـغال
نیروهاي عراقي بود .بدین وسیله ارتش عراق به سادگي مي توانست نیروهاي تقویتي عظـیم
خود را که در بررسي استعداد و گسترش نیروهاي عراق به آن اشاره کردیم ،از منطقه بصـره
در جنوب و منطقه شرق عماره در شمال به منطقه نبرد بدر گسیل داردو همین کار را کـرد.
چنانکه لشکر  13زرهي ایران که در آن موقع در منطقه فکه (شرق عماره) پدافند ميکرد بـا
اطالعاتي که از وضعیت جا به جائي هـاي نیروهـاي عراقـي در منطقـه عمـاره بدسـت آورد
گزارش داد .از ساعت  14:00روز  21اسفند یک ستون بـزرگ خـودروئي دشـمن بـا حـدود
 400دستگاه خودرو از انواع مختلف از عماره به سمت جنوب در حرکت بـوده اسـت و نـیم
ساعت بعد نیز یک ستون خودروئي دیگر با حدود  100دسـتگاه تانـک در همـان مسـیر در
حرکت بوده است .بنابراین واحدهاي بزرگ دشمن در رده تیپ از منطقـه عمـاره بـه طـرف
منطقه عملیات بدر جا به جا شـدند .در حـالي کـه در آن موقـع بـراي نیروهـاي مـا حمـل
خودروهاي سنگین به غرب هور غیر مقدور و خودروهاي متوسـط و سـبک بسـیار محـدود
بود .همانگونه که در ظرفیت شناورها گفتیم آنها حداکثر ميتوانستند یک کـامیون متوسـط
را از هور عبور دهند .بنابراین نبرد نیروهاي ایران در عملیات ،صرفاً نبرد پیـاده نظـام بـود و
حتي احتماالً تغییر مکان توپخانه در منطقه هور نیز تا تثبیت نیروهاي حملـه ور در منـاطق
خشک غرب هور غیر مقدور بود و توپخانه ها بایستي از جزایر مجنون واحدهاي حملـه ور را
پشتیباني ميکردند .که با توجه به مسافت متوسط حدود  11تـا  12کیلـومتر بـین حاشـیه
غربي جزایر یادشده تارودخانه دجله ،فقط توپخانه هاي سـنگین ( 161تـا  130و کاتیوشـا)
مي تونستند به حوالي کرانه اي رودخانه تیراندازي کنند و توپخانـه هـاي سـبک و متوسـط
ایران فقط قادر به اجراي تیر تا خط دفاعي دشمن در غرب هور بودند .الزم به توضیح اسـت
که در مدارك در دسترس ،درباره جزئیات مسائل این نبـرد و نبردهـاي دیگـر مطـالبي درج
نشده بود .نظر به این که جزئیات درباره عوامل تکنیکي هستند این مسائل در این نوشتههـا
مورد توجه ما نیستند و اگر گاهي اشاره اي به جزئیات مـي کنـیم هـدف روشـن تـر شـدن
چگونگي جریان نبرد است .اما ذکر این نکته نیز کامالً ضروري است کـه در چنـین عملیـات
پیچیده اي حتي یک موضوع بسیار جزئي مي تواند اهمیت سرنوشت سازي پیدا کنـد .مـثالً
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عدم امکان به پاي کار آوردن یک وسیله عبور از آب یا انهدام آن ميتواند کل عملیات عبـور
را حداقل در یک منطقه مختل سازد و اختالل در یک نقطه عبـور مـيتوانـد در بقیـه نقـاط
عبور تأثیر حیاتي داشته باشد .در مطالب قبل یادآور شدیم کـه در عملیـات بـدر دو مرحلـه
عبور از هور و رودخانه دجله وجود داشت و هرکدام داراي مسائل بسیار بغرنجي بودنـد .کـه
نمونه هائي را بیان مي کنیم .در مرحلـه عبـور از هـور اولـین مشـکل ،محـدود بـودن خـط
مواصالتي و تدارکاتي از شرق هور و مناطق تحت کنتـرل نیروهـاي خـودي بـه خـط مقـدم
منطقه نبرد در غرب جزایر مجنون بود .براي این منظور در منطقـه عملیـات قرارگـاه کـربال
فقط یک جاده مناسب به نام جاده سیدالشهدا 1به طول  13کیلومتر وجود داشته که منطقه
خشکي شرق هور در خاك ایران را به جزایر مجنون متصل کـرده بـود .در منطقـه عملیـات
قرارگاه نجف نیز یک جاده به نام خندق وجود داشت .با توجه به این که در این نبرد حـدود
 13لشکر -البته با استعداد رزمي کمتر از لشکرهاي استاندارد -وارد عمل ميشدند ،محـدود
بودن خطوط مواصالتي به دو جاده که از داخل هـور یـا پلـي بـه دهانـه  13کیلـومتر عبـور
ميکرد کار بس حساس و خطرناك بود .بعد از وصول به جزایـر مجنـون بـار دیگـر بایسـتي
همین لشکرها از مناطق آب گرفته بین جزایر تا منـاطق خشـک شـرق دجلـه را بـا وسـائل
شناور عبور مي کردندو در قسمت مهندسي طرح عملیاتي قرارگاه کربال گفتیم که براي ایـن
عبور  9نوع وسیله عبور (از طراده  30تني تا قایق  3نفره) در نظر گرفته شده بود .قایق هاي
سبک از داخل آبراههاي معمولي هور عبور ميکردند ولي بـراي عبـور طـراده هـاي سـنگین
بایستي از آبراه هائي با عمق مناسب استفاده مي شـد کـه در ایـن بـاره بـراي عبـور وسـائل
سنگین عناصر قرارگاه کربال دو آبراه به نام انفاق و عادل شناسائي و تأئید شده بود .که آبـراه
عادل در کرانه غربي هور به نهر روطه وصل مي شد و آبراه انفـاق نیـز بـه نهرهـاي االمـي و
منظومي متصل مي گردید.
طبق طرح مهندسي قرارگاه کربال ،وسائل سنگین در غرب جزیره مجنون شـمالي بـه
طرادهها بار ميشدند و به غرب هور حمل ميگردیدند .امـا منـاطق آب گرفتـه کرانـه غـرب
جزایر عمق کافي نداشتند و طراده هاي شناور در آن نقاط کـم عمـق قابـل اسـتفاده نبـود.
بدین جهت بین کرانه غربي جزایر تا نقاط پرآب هور دو دستگاه پـل از نـوع خیبـري برقـرار
مي شد تا با استفاده از آنها تجهیزات طراده هاي سنگین و  30تني پي ام پـي (ارتشـي) بـه
نزدیکي مناطق پر آب و عمیق حمل ميشوند.
 -قبل از احداث جاده سیدالشهدا یک پل از نوع خیبري به طول  13کیلومتر در منطقه دائر شده بود.
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به هر حال در این عملیات نکات بسیار ریز و حساسي وجود داشـتند کـه حـل کـردن
آنها فقط با یک روحیه تهاجمي و قبول خطر امکان پذیر بود و فرماندهان نیروهاي ایران این
روحیه را داشتند.
بررسي جریان نبرد را دنبال ميکنیم .گفتیم که در ساعت اول بعـد از نیمـه شـب 22
اسفندماه لشکرهاي  8نجف و  26محمد رسول اهلل(ص) تالش کردند از جنوب نهر روطه بـه
کرانه شرقي رودخانه دجله برسند و تا حدودي موفق شدند .اما در این موقع مشکل دیگـري
پیش آمده بود .طبق طرح عملیاتي بعد از وصول یگان ها به کرانه دجله یگانهـائي کـه در
جنوب و شمال پیشروي کرده بودند ،بایستي سمت پیشـروي را بـه طـرف جنـوب و شـمال
تغییر مي دادند و به موازات رودخانه حرکـت و منـاطق شـرقي دجلـه را از وجـود نیروهـاي
دشمن پاك ميکردند.نظر به این که در کرانه شرقي دجلـه دههـا آبـراه و کانـال طبیعـي و
مصنوعي در امتداد شرقي غربي و عمود به رودخانه دجله وجود داشتند ،حرکت یگان هـا در
مسیرهاي شمالي و جنوبي با این آبراه ها و کانال ها مواجه مي شد و سرعت حرکـت بسـیار
کند مي گردید .لشکر  26با این مشکل مواجه شده بود .لذا پاکسازي قسـمت شـرقي دجلـه
در جنوب نهر روطه به کندي انجام مي گرفت .درقسمت شمال منطقه عملیات کربال نیـز بـا
وجود این که لشکر  16علي ابن آبي طالب و تیپ  44قمربني هاشم در عملیات روز قبل بـه
قسمتي از کرانه شرقي دست یافته بودند ولي با عکسالعمل شدید نیروهاي دشـمن مواجـه
شدند و در تنگنا قرارگرفته بودند .دربـاره ایـن موضـوع تیـپ  44قمربنـيهاشـم در سـاعت
 01:21روز  22اسفندماه به قرارگاه کربال اطالع داد قـادر بـه پوشـش جنـاح شـمالي خـود
نمي باشد و درخواست کرد لشکر  16این وظیفه را به عهده بگیرد .فرمانده قرارگاه کربال بـه
لشکر  16دستور اجراي این امر را داد و متـذکر شـد کـه در صـورت عـدم پوشـش منطقـه
احتماالً فردا مشکالت شدیدي بروز خواهد کرد .ضمناً به تیپ  44نیز گفتـه شـد کـه سـعي
خود را بکند و جناح شمالي خودش را تأمین نماید .ولي آن تیـپ بـار دیگـر صـراحتاً گفـت
توان اجراي این امر را ندارد که فرمانده قرارگاه کربال پاسخ داد اگر ایـن کـار را نکنیـد فـردا
منتظر رویدادهاي ناگواري خواهید بود.
مبادله این پیام ها نشان مي دهد که اصوالً در این نبرد نیز مانند تمام نبردهـاي اجـرا
شده ،عملیات نیروهاي ایران در مراحل اولیه درخشان بود .چنانکـه همـین تیـپ  44اولـین
واحدي بود که به کرانه شرقي دجله رسید .اما در مراحل بعدي به علل تـاکتیکي و تکنیکـي
که در شرح تمام نبردها به آن اشاره شده اسـت ،حملـه نیروهـاي ایـران از دور مـي افتـاد و
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متوقف مي گردید و حتي به عقب نشیني مي انجامید چند عامل از عوامل اصلي مسبب ایـن
نتیجه به شرح زیر بودند:
 .1برتري مطلق هوائي غالباً از آن دشمن بود و نیروهاي ما معموالً از پشـتیباني
هوائي موثر محروم بودند.
 .2برتري آتش توپخانه غالباً از آن دشمن بود به ویژه با توسعه عملیات و اثـرات
محدودیت مهمات نیروهاي ما ظاهر مي شد .در حالي که نیروهاي عـراق بـر
عکس از آتشهاي بسیار قویتري برخوردار مي شدند.
 .3گرچه در این نبرد استثناً قرارگاه ها یگان احتیاط قابل مالحظـهاي داشـتند.
ولي در کلیه نبردها از جمله همین نبرد معموالً همان یگان هائي کـه حملـه
را شروع ميکردند تا به هر جا که امکان داشت حملـه را ادامـه مـي دادنـد و
یگان هاي تازه نفسي وارد منطقه نبـرد نمـي شـد تـا بـه حالـت اسـتفاده از
موفقیت مسئولیت ادامه نبرد را به عهده بگیرد.
 .4ترکیب سازماني نیروهاي ایران عموماً به صورت پیاده نظام بـود و اگـر یگـان
هاي زرهي و مکانیزه در جبهه هاي نبرد وجود داشتند ،بـه نـدرت از قـدرت
رزمي آنان استفاده مي شد .به خصوص ایـن کـه چـون عملیـات معمـوالً بـه
مرحله استفاه از موفقیـت و تعاقـب نمـي رسـید از تحـرك و قـدرت ضـربت
واحدهاي زرهي استفاده نمي گردید .فقط از پشتیباني آنها استفاده مي شـد.
نظر به این که قدرت جسماني افراد پیاده به هر حال محدود اسـت لـذا ایـن
افراد بعد از چندین ساعت نبرد پرتالش طبعاً خسته و فرسوده مـي شـدند و
قدرت تهاجمي اولیه خود را از دست مي دادند.
 .1روش وارد عمل کردن احتیاط و نیروهاي تقویتي در ارتش عراق بسیار خوب
و حتي عالي بود .نظر به این که معموالً نیروي هـوائي ایـران امکانـات کـافي
براي انهدام نیروهاي احتیاط و تقویتي دشمن را نداشت این واحدها با آزادي
عمل کامل در تمام صحنه هاي عملیات به حرکـت در مـي آمدنـد و در هـر
نقطه خطرناك که الزم بود به مقابله با نیروهاي ایران برمي خواستند.
با توجه به عوامل باال و عوامل سرنوشتساز دیگر که به منظور رعایت اختصـار از ذکـر
آنها خودداري مي گردد ،حمـالت نیروهـاي ایـران در مراحـل اول کـه تـا حـدودي تـوأم بـا
غافلگیري انجام مي شد معموالً پیروزمندانه بود ولي بعد از آنکـه نیروهـاي عراقـي مرحلـه
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غافلگیري را ميگذراندند و سمت و منطقه و وسعت عملیات نیروهاي ایران مشخص ميگردید
تک هاي سنگین و متناوب نیروهاي عراق به اجرا در مي آید .به علت عوامل یاد شده در باال
و عوامل دیگر ،حمله نیروهاي ایران متوقف ميشد یا با شکست مواجه ميگردید.
در نبرد مورد بحث نیز همین وضعیت پیش آمد که در مطالـب بعـدي چگـونگي آنـرا
بیان مي کنیم.
قبالً یادآور شدیم که در مدارك در دسترس ما مطالب گویائي درباره عملیـات قرارگـاه
نجف که در شمال قرارگاه کربال حمله ميکرد درج نشده بود .ولي باالخره در سـاعت 01:31
روز  22اسفند قرارگاه خاتم النبیاء(ص) در پیام مختصري به قرارگاه کربال فرسـتاد وضـعیت
قرارگاه نجف را روشن ساخت آن پیام چنین بود.
«قرارگاه نجف به علت نبودن وسائل سنگین شناور هنوز موفق نشده که نیروهاي خود
را پاي کار ببرد لذا تا کنون موفق به انجام هیچ کاري نشده و در شرایط قبلي قرار دارد»
با توجه به متن این پیام ،عملیات بدر در قسمت شمالي منطقه نبرد در همـان مرحلـه
اول با عدم موفقیت همراه بوده است .اما فرماندهي قرارگاه کـربال در سـاعت  01:10روز 22
اسفندماه به قرارگاه خاتم گزارش داد کالً یگان هاي این قرارگاه کار خود را انجـام داده و بـه
رودخانه رسیده اند ودر ادامه این پیام اظهار داشت که براي دومین بار مـي گـوئیم چنانچـه
قرارگاه نجف کار خود را انجام ندهد ،براي ما مشکالتي ایجاد خواهد شد و شاید کـه مجبـور
شویم که یگان ها را عقب بکشیم در این مورد صحبت زیادي کرده اند.
همین قرارگاه  10دقیقه بعد و در ساعت  2بعد از نیمه شب بار دیگر نظریـات خـود را
به شرح زیر به قرارگاه خاتم النبیاء اعالم کرد.
« یگان هاي این قرارگاه به رودخانه رسیده اند ولي بـه علـت کمبـود وسـائل سـنگین
شناور جا به جائي به کندي صورت میشود .مسأله حائز اهمیت تر مسأله قرارگاه نجف اسـت.
چنانچه نتواند به رودخانه برسد با توجه به تقویتي که دشمن نموده و در طول روز مشکالت
زیادي براي یگان هاي این قرارگاه فراهم کرده است»
مالحظه مي شود با همه تالش ایثارگرانـه اي کـه بوسـیله رزمنـدگان در خـط مقـدم
منطقه نبرد انجام مي شد ،به علت کمبـود وسـائل و تجهیـزات پشـتیباني کننـده از جملـه
وسائل شناور براي عبور از آب ،این تالش ها اثرات خود را به تدریج از دست مـي داد .بـراي
ارائه نمونه ضعف پشتیباني یادآور مي شود که حدود سـاعت  21:00روز  21اسـفندماه بـه
لشکر  28پیاده دستور داده شد ،یگان هاي خود را از هور بگذراند و در منطقه خشکي غـرب
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هور مستقر شود .این لشکر بعد از  1/1ساعت گـزارش داد کـه وسـائل ترابـري کـه آخـرین
سریال گردان اول را به منطقه مورد نظر برده هنوز مراجعت نکرده است ،به محض مراجعـت
در مورد اعزام گردان دوم اقدام خواهد شد .با توجه به این که این لشـکر  9گـردان مـانوري
داشت اگر با این آهنگ و سرعت جا به جا مي شد براي جا به جائي آن بـیش از  40سـاعت
زمان الزم بود و این مدّت زمان در آن شرایط نبرد از نظر عملیات نظامي غیرقابل قبول بود.
با همه مشکالتي که بروز کرده بود ،یگان هـاي قرارگـاه کـربال بـه تـالش خـود بـراي
پاکسازي کرا نه شرقي رودخانه دجله و عبور از آن بـا تصـرف سـرپل در کرانـه غربـي ادامـه
مي دادند .در ساعت  02:20عملیات الحاق بین تیپ هاي  44و لشکر  16در شـمال منطقـه
انجام گرفت و جناح شمالي تأمین شد و یگان هاي آن دو واحد به کرانه رودخانه چسبیدند.
در ساعت  03:41اولین پیام حاکي از عبور از دجله به وسیله لشکر  31عاشورا مخابره
شد .مضمون این پیام چنین بود «از رودخانه عبور کرده و بـا یگـاني در حـدود یـک گـردان
قســمت کیســه اي  -در منطقــه پیشــرفتگي الحربیــه  -تــأمین و ســرپلي را بــراي توســعه
گرفتهایم» بنابراین لشکر عاشورا اولین لشـکري بـود کـه عناصـري از آن از رودخانـه دجلـه
گذشتند و به کرانه غربي آن رودخانه قدم نهادند .نتیجه نهائي این جنگ هرچـه باشـد ،ایـن
امر در آن شرایط نامتعادل جنگ که همه جانبه به نفع عراق بود از افتخارات بزرگ نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمي ایران در جنگ تحمیلي مي باشد .همانگونه که عبور از کانال سـوئز
براي ارتش مصر در عملیات اکتبر  1963که اتفاقاً آن عملیات نیز مانند نبرد مورد بحـث مـا
به نام عملیات بدر بود ،از افتخارات تاریخي ارتش مصر در جنگ اعراب و اسـرائیل محسـوب
ميگردد .زیرا عبور نیروهاي مصر از کانال سوئز در آن شرایط جنگ اعراب و اسرائیل افسـانه
شکست ناپذیري ارتش اسرائیل را به کلي دگرگون ساخت .در عملیات مـورد بحـث مـا نیـز
عبور نیروهاي ایران از منطقه هور و دجله در عملیات بدر شکست ناپذیر بودن خـط دفـاعي
عراق در کرانه رودخانه دجله را نقش برآب کرد .چنان کـه کمتـر از یکسـال بعـد نیروهـاي
ایران در منطقه اروندرود و ع ریض تـرین و سـخت تـرین قسـمت ایـن آبـراه از آن رودخانـه
گذشتند و شبه جزیره فاو را در غرب اروند رود تصرف کردند .با شروع عبور یگان هاي حمله
ور ایران از رودخانه دجله نیاز مبرم به وسائل عبور به ویژه طـراده سـنگین مشـهود گردیـد.
زیرا همانگونه که در مشخصات رودخانه دجله گفته شد ،عرض آن در منطقـه عملیـات بـدر
شمال القرنه تا قلعه صالح -از  61تا  210متر متغیر بود و براي عبور سریع یگان هاي عبورکننده الزم بود طراده هاي بزرگ آماده شوند تا پرسنل و تجهیزات بیشتري در مـدت زمـان
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کوتاه از رودخانه بگذرند گرچه آسیب پذیري وسائل سنگین در مقابل آتشهاي دشمن بیشتر
از وسائل سبک مانند قایق هاي جمیني و غیره بود ،ولي اگر از وسائل سبک عبـور مـي شـد
باید صدها قایق آماده مي کردند که در آن شرایط چنـین امکـان وجـود نداشـت .در مقابـل
درخواست وسائل سنگین براي عبور ،فرمانـدهي قرارگـاه کـربال از فرمانـدهي خـاتم النبیـاء
درخواست کرد ،چهار دستگاه طراده شناور از نوع جي اس پـي کـه در سـازمان گـروه 411
مهندسي بود سریعاً به منطقه عبور لشکر  31عاشورا اعـزام و در پشـتیباني عبـور آن لشـکر
قرار داده شود - .توضیح این که این نوع طراده یک خودرو شـني دار زرهـي سـاخت کشـور
ش وروي مي باشد که در هنگام حرکت در خشکي شبیه تانک اسـت و هنگـامي کـه وارد آب
مي شود بر اثر فشار آب سطح متصل به آن باز مي شود و دو دستگاه آن به یکـدیگر متصـل
مي شوند و تشکیل یک دستگاه طراده  40تني را میدهند- .
گرچه در اسناد در دسترس معلوم نبود که در هنگام صدور واگذاري طراده هـاي چـي
اس پي به لشکر عاشورا این وسائل در چه نقطه اي بودند ،ولي به هر حال حرکت آنها چه از
راه زمیني و روي جاده یا از طریق آبراه هاي موجود در هـور تـا منطقـه عبـور کـار چنـدان
سادهاي نبود ،اما این کار انجام گرفت .لکن یا نه مدارك گویائي در دسترس ما قرار نگرفت.
قبالً اشاره شد که با وجود این که عناصـر قرارگـاه کـربال قسـمت بیشـتر کرانـه شـرقي
رودخانه دجله را تأمین کرده و لشکر عاشورا یک گردان از آن عبور داده بود ،ولي طبـق اعـالم
قرارگاه خاتم االنبیا ء(ص) قرارگاه نجـف پیشـرفتي نکـرده بـود .در نتیجـه نیمـي از مأموریـت
عملیات بدر در قسمت شمال اجرا نشده بود .با توجه به میزان موفقیت قرارگاه نجف در سـمت
شمال ،قرارگاه کربال از فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) درخواست کـرد ،مأموریـت تـأمین
پهلوي شمالي را برقرار سازد .ضمناً تعداد  4دستگاه طراده جي پي اس نیز در اختیـار قرارگـاه
نجف بود که به علت عدم استفاده قرارگاه نجـف از آنهـا درخواسـت شـد کـه آن طـرادههـا در
اختیار قرارگاه کربال گذاشته شود .زیرا لشکر عاشورا عملیات عبـور از رودخانـه را شـروع کـرده
بود ونیاز به پشتیباني سریع و کافي وسائل عبور داشت و اگر این پشتیباني به موقع انجام نمـي
گرفت و نیروي کافي براي تأمین سریع سرپل به غرب رودخانه وارد نمـي شـد ،تمـام عملیـات
عبور به خطر مي افتاد که متأسفانه نتیجه نهائي همین شد که بعداً توضیح داده خواهد شد.
وضعیت کلي عملیات در ساعت  04:20صبح روز  22اسـفندماه چنـین بـود کـه عناصـر
قرارگاه نجف هنوز به کرانه شرقي دجله نرسیده و حمله آنها به کلي متوقف شـده بـود .عناصـر
قرارگاه کربال در شمال و جنوب نهر روطه به کرانه شـرقي رودخانـه رسـیده بودنـد .از عناصـر
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لشکر  31عاشورا نیروئي حدود یک گردان در منطقه هاللي الحربیه از رودخانـه عبـور کـرده و
سرپل کوچکي در غرب آن تصرف کرده بود .فرماندهي قرارگاه کربال ضمن اعـالم وضـعیت بـه
شرح باال ،مطالبي را نیز بیان کرده بود که از نظر شرایط کلي این نبـرد حـائز اهمیـت وی ژهاي
مي باشد .آن مطالب به شرح زیر بود :در حالي که نیروئي کمتر از یک گردان از لشـکر عاشـورا
از رودخانه گذشته اند و سایر یگان ها نیز در کرانه شـرقي مسـتقر هسـتند و مـي توانسـتند از
رودخانه بگذرند ،ولي به علت نبودن امکانات عبور کافي  -وسائل سنگین شـناور و وسـائل نـاو
تیپ کوثر که اغلب هم از کار افتاده اند - .و هاورکرافت ها که در اختیار قرارگاه نجـف هسـتند
و طراده هاي جي پي اس به این قرارگاه واگذار نشده و به علت سقوط تعدادي بـالگرد جـا بـه
جائي به وسیله بالگرد نیز تقریباً از طریق رده باالتر استقبال نشـد .حتـي پـس از چنـدین بـار
تلفن مسئولین این قرارگاه به قرارگاه خاتماالنبیا ء(ص) در ایـن مـورد تصـمیمي گرفتـه نشـد.
همچنین وسیله کشش براي کشیدن سطح هاي شناور -براي برقراري پل -وجود نـدارد .نیـرو
پاي کار نیامد و با توجه به این که دو شب است دو گردان از هوابرد و یک گردان از لشـکر 28
در جاده هاي شمالي جزیره شمالي در انتظار وارد عمل شدن مي باشند.
معهذا امکاني براي عبور آنها وجود نداشته و خالصه مطلب این که اگـر وسـیله کـافي
جهت عبور در اختیار بود ،سرپل در طول شب جاري تصرف شده و همزمـان قرارگـاه نجـف
هم مي توانست تالش نموده و خود را به رودخانـه برسـاند ولـي هنـوز موفـق نشـده اسـت.
قرارگاه نوح نیز به علت در فشار قرارگرفتن از طرف دشمن به عقب آمـده -بـدون ایـن کـه
بتواند سیل بند را بشکند و آب را به منطقه مورد نظر هدایت کند مراجعت نموده است- .
توضیح این که عناصر قرارگاه نوح مجهز به موشک ذوالفقار در منطقـه طالیـه مسـتقر
بودند ومأموریت داشتند با پرتاب موشک به سیل بنـدهاي دشـمن آنهـا را بشـکنند .تـا آب
پشت سیل بندها در منطقه شمال شرقي به مواضع دشمن در منطقـه جنـوب شـرقي روانـه
گردد .با توجه به پیام یاد شده باال ،در حین عمل مشـکالت عبـور خیلـي بـیش از آن بـروز
کرده بود که در هنگام طرح ریزي برآورد شده بود .چنین به نظر مي رسد کـه بعـد از آنکـه
عناصر حمله ور قرارگاه کربال به کرانه شرقي رودخانه رسیده بودند ،حتي حداقل وسائل عبور
مورد نیاز براي پشتیباني آماده نشده بود .به عالوه قسمت عمده وسـائل پشـتیباني عبـور در
اختیار قرارگاه نجف بود که به علت عدم وصول آن قرارگاه به کرانه رودخانه غیرقابل استفاده
باقیمانده بود و احتماالً به عللي امکان گرفتن آن وسائل از قرارگاه نجف و واگـذاري آنهـا بـه
قرارگاه کربال در آن شرایط وجود نداشت.
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به هر حال آنچه که از بررسي مدارك یادشده استنباط مي شود ،در شب دوم عملیـات
نیز با وجود این که مقدمه عبور از رودخانه فراهم گردیده بود ولي به علت عدم آمـاده شـدن
وسائل عبور ،عملیات عبور انجام نگرفت .فقط یک واحد کوچکي از لشکر عاشورا عبـور کـرد.
که آن هم یکه و تنها در غرب رودخانه باقي ماند .در حالي که کرانه غربي رودخانه حداقل از
تیررس توپخانه هاي سبک و متوسط ایران خارج بود و احتماالً پشتیباني آتش از این یگـان
و یگانهاي دیگر که در کرا نه شرقي رودخانه متوقف شده بودند به نحو کمال مطلوب انجـام
نمي گرفت و برتري مطلق هوائي نیز از آن نیروهاي دشمن بود .در این شرایط روشـنائي روز
 22اسفندماه آغاز شده بود و طبق روش کلیه نبردها معموالً بعد از شروع روشنائي ،عملیـات
نیرواي ایران از دور مي افتاد یا به کلي متوقف مي گردید .در ایـن نبـرد نیـز چنـین وضـعي
پیش آمد ولي هنوز اشتیاق عبور از دجله در قلب رزمندگان ما در غلیان بود ،چنانکـه لشـکر
 26محمد رسول اهلل(ص) در ساعت  03:31گزارش داد به کرانه دجله رسیده و افراد درکنـار
رودخانه در حال وضو گرفتن هستند ،ضمناً سیل بند را در دو محل شکسته اند.
با آغاز روز  22اسفندماه عکـس العمـل نیروهـاي دشـمن بـراي وارد کـردن فشـار بـه
نیروهاي ما شدیدتر شد .اطالعات بدست آمده حاکي از آن بود که دشمن آمـاده مـي شـود،
مناطق اشغالي نیروهاي ایران را بمباران شیمیائي کند که از نظر تضـعیف روحیـه نیروهـاي
ایران مي توانست موثر باشد.
با توجه به وضعیتي که پیش آمده بود به ویژه به علت عدم موفقیت قرارگـاه نجـف در
وصول به کرانه شرقي رودخانه ،فرماندهي قرارگاه خـاتم االنبیـاء(ص) تغییراتـي در سـازمان
رزمي قرارگاه هاي کربال و نجف داد .بر این اساس در ساعت  11:00به قرارگاه کربال دسـتور
داد قرارگاه اجرائي ظفر یک را که شامل تیپ  11هوابرد و تیپ  33المهدي بـود از زیـر امـر
رها سازد تا در کنترل عملیاتي قرارگاه نجف قرار گیرد .بنابراین دستور حداقل مرحلـه سـوم
عملیات قرارگاه کربال که عبور از دجله و پیشروي به طرف جنوب تا القرنـه و کرانـه جنـوبي
رودخانه فرات بود ،از مراحل عملیات حذف گردید .که خود مي توانـد نشـانه اي از احتمـال
عدم موفقیت تمام طرح هاي عملیات باشد .اما هنوز مرحله عبور از دجله به قوت خـود بـاقي
بود ،با این وجود احتمال عدم امکان عبور در فرمانـدهي قرارگـاه کـربال تقویـت گردیـد .بـه
همین جهت این قرارگاه در ساعت 12:31به یگان هاي تحـت امـر خـود دسـتور داد در هـر
محلي که متوقف هستند ،مواضع پدافندي تهیه کرده و مواضع خود را تثبیت نمایند و بـراي
ادامه عملیات آفندي منتظر دستورات بعدي باشند.
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باالخره بعد از این که حملـه نیروهـاي ایـران از آغـاز روز  22اسـفندماه و حـدود 34
ساعت بعد از شروع حمله در کرانه شرقي دجله متوقف گردید ،کم کم تغییر وضـعیت نبـرد
بر علیه نیروهاي ایران مشهود شد .در ساعت  14:30اطالعـاتي از دشـمن بدسـت آمـد کـه
آماده براي پیاده کردن واحدهاي هلي برن در شـرق هورالهـویزه  -عقـب نیروهـاي ایـران -
ميگردد .در ساعت  11:13قرارگاه نجف رسماً به قرارگاه کربال اطالع داد وضعیت یگان هاي
آن قرارگاه رضایت بخش نیسـت و فقـط از سـیل بنـد اول چنـد نقطـه اتکـاء در اختیـار
یگانهاي خودي است که آنها هم تحت فشار شدید دشمن قرار دارند.
بنابر متن این پیام عناصر قراگاه نجف حتي بـه سـیل بنـد دوم هـم نرسـیده بودنـد و
عکس العمل نیروهاي دشمن در منطقه عملیات قرارگاه نجف از همان آغاز نبرد ،بسیار شدید
بود .طبعاً بعد از اینکه نیروهاي دشمن موفق شـده بودنـد در قسـمت شـمال منطقـه نبـرد،
حمله نیروهاي ایران را خنثي سازند توان رزمي بیشتر خود را در قسمت جنوبي و در مقابـل
قرارگــاه کــربال وارد عمــل کردنــد .ولــي جریــان نبــرد روز  22اســفندماه نســبتاً آرام بــود و
عکس العمل نیروهاي عراق در منطقه قرارگاه کربال هنـوز چنـدان قـوي نبـود .بـدین لحـاظ
یگان هاي قرارگاه کربال به تثبیت مواضع خود در کرانه رودخانـه دجلـه ادامـه دادنـد .حتـي
یگاني که به غرب رودخانه عبور کرده بود در سرپل خود باقي ماند.
در پایان روز  22اسفند فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) جلسه مشـورتي بـا حضـور
فرماندهان عمده تشکیل داد .نتیجه بررسي چنین بود که وضـعیت نبـرد در قسـمت شـمال
منطقه که قرارگاه نجف وارد عمل شده ،بحراني است و اگر یگان تقویتي براي قرارگاه نجـف
اعزام نشود ممکن است دشمن از جناح شمالي تمام منطقه نبرد را مورد تهدیـد قـرار دهـد.
براي تقویت قرارگاه نجف تصمیم گرفته شد یگانهـائي از عناصـر قرارگـاه کـربال از قسـمت
جنوب به قسمت شمال منطقه اعزام شود و عناصر دیگـر هـر دو قرارگـاه کـربال و نجـف در
مواضع خود پدافند نمایند .بدین ترتیب از مرحله دوم عملیات بدر که عبور از رودخانه دجله
و تصرف و توسعه سرپل در غرب آن بود صرفنظر کردند و تصمیم گرفته شد در آن شـرایط
به همان نتایج بدست آمده در کرانه شرقي رودخانـه اکتفـا شـود .ولـي در مـدارك موجـود
روشن نبود که در باره یگاني که از لشکر عاشورا به غرب رودخانـه رفتـه بـود چـه تصـمیمي
گرفته شد.
در ساعت  21:11روز  22اسفند خالصه وضعیت عملیات چنین بود:
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«قرارگاه کربال شامل لشکر  16عليابنابيطالب ،لشکر  8نجف ،لشکر 31عاشورا ،لشکر
 26محمدرسولاهلل (ص) و لشکرهاي  21و  28پیـاده ارتشـي قسـمتي از مأموریـت خـود را
انجام داده و به کرانه شرقي رودخانه دجله رسیده بودند - .طبق طرح  -و یگاني از لشکر 31
عاشورا از رودخانه عبور کرده بود .اما یگان هاي قرارگاه نجف تحت فشار نیروهاي دشـمن در
کرانه شرقي به عقب رانده شده بودند و دشمن تـالش مـيکـرد آنهـا را بـه کلـي از منـاطق
خشکي غرب هور عقب براند .براي مقابله با تهدید دشمن در قسـمت شـمال منطقـه نبـرد،
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) دستور داد تیپ  11پیاده و تیپ  33المهدي از یگانهاي زیـر امـر
قرارگاه کربال و تیپ سیدالشهداء و تیپ 1لشکر 23نیروهاي ویژه  -احتماالً تـازه بـه منطقـه
عملیات رسیده بودند -از منطقه عملیات لشکر  16عليابـنابـيطالـب و در پهلـوي شـمالي
منطقه قرارگاه کربال عبـور کننـد و از پهلـوي جنـوبي وارد منطقـه قرارگـاه نجـف شـوند و
مأموریت یگان هاي آن قرارگاه را ادامه دهند .براي این تغییر مکان تصمیم گرفته شـد تیـپ
 11پیاده هوابرد به وسیله بالگرد و تیپ  33المهدي بـه وسـیله هاورکرافـت از منطقـه هـور
عبور داده شوند و در شرق دجله وارد عمل گردند .بعد از آنها عناصر تیپ سیدالشـهداء و 23
نیروهاي ویژه نیز با همان وسایل به غرب هور عبور داده شوند .اقدامات اجرائي براي اجـراي
عملیات پیشبیني شده از ساعت  02:00آغاز گزدید.
چنین به نظر ميرسد که به پاي کار آوردن وسائل عبور با مشکالت زیادي مواجه شده
بود .همین امر یکي از مهمترین علل عدم موفقیت این نبرد بـود .چنانکـه در سـاعت 23:11
روز  22اسفند و بعد از  48ساعت که از آغاز عملیـات مـيگذشـت ،قرارگـاه هـدایت کننـده
عملیا ت عبور به قرارگاه کربال اطالع داد که پل نوع خیبري که قرار بـود در دو منطقـه هـور
برقرار شود به علت وجود نیزار و کمبود وسائل کششي در آب ،هنوز برقرار نشده اسـت .کـه
در این صورت امکان رساندن وسائل و تجهیزات پشـتیباني و تـدارك یگـانهـا از راه زمینـي
هنوز میسر نگردیده بود و پشتیباني تـدارکاتي بـه وسـیله بـالگرد یـا وسـائل شـناور انجـام
ميگردید.
در مدت زمان شب  22به  23اسفندماه فرماندهان نیروهـاي ایرانـي تـالش کردنـد بـا
ایجاد تغییراتي در سازمان گسترش یگانها از بحرانيتر شدن وضعیت جلوگیري نمایند ،امـا
کمبود امکانات جابهجائي به حدي زیاد بود که تقریباً قدرت تحرك از یگانها سلب شده بود
و منطقه عملیات در شرق دجله به قدري نامناسب بود که استفاده از این امکانات محـدود را
محدودتر کرده بود .در این شرایط آثار کاربرد مهمات شـیمیائي بـه وسـیله دشـمن نیـز در

 / 498نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

منطقه مشاهده ميشد که نگرانيها را شدیدتر ميکـرد .چنانکـه در نیمـه شـب  22اسـفند
موضع دو آتشبار توپخانه مورد بمباران شیمیائي دشمن قرار گرفته بود.
باالخره با تالش زیادي که براي جابهجائي یگانها بـه عمـل آمـد ،درسـاعت  2بعـد از
نیمــه شــب عناصــر قرارگــاه تیــپ  33المهــدي بــا یــک فرونــد هاورکرافــت و دو فرونــد
لندینککرافت و تعدادي قایق به مقصد منطقه عملیـات قرارگـاه نجـف در قسـمت شـمالي
حرکت کرد .ولي به علت تاریکي شب بالگرد پیشرو نتوانست محـل فـرود هلـيبـرن را پیـدا
کند .بدین جهت عملیات هلي برن در آن شب انجام نگرفت .وسائل شناور که تیـپ المهـدي
را جابهجا ميکردند بعد از پیاده کردن اولین سریال به مقصد مراجعـت کردنـد و در سـاعت
 03:30دومین سریال را بارگیري نمودند تا به منطقه قرارگاه نجف ببرنـد .همزمـان بـا ایـن
تالش نیروهاي خودي براي سر و سامان دادن به وضعیت منطقه نبرد ،دشـمن نیـز تـالش
متقابل خود را براي بیشتر مختل کردن عملیـات نیروهـاي مـا افـزایش داد .بـه نحـوي کـه
آتشهاي توپخانه دشمن قويتر شد ،پرتاب گلولههاي شیمیائي تهدید بیشتري ایجاد کـرد و
راههاي تدارکاتي نیروهاي ایران از جمله جاده سیدالشهداء در شرق هور در زیر گلولـه بـاران
توپخانه دشمن قرار گرفت.
زمان تاریکي شب  22به  23اسفندماه توأم با تالش فداکارانه نیروهاي ایران به پایان رسـید
و روشنائي روز  23اسفندماه آغاز شد .در حاليکه فشار نیروهاي دشمن مدام رو به افزایش بـود و
یگانهاي تقویتي دشمن مثل سیل به منطقه نبرد بدر روانه شده بود .ولي شرایط نامساعد زمـین
در منطقه هور امکان تحرك و مانور را از نیروهاي ما سلب کرده بود .به عنوان نمونه در حـاليکـه
تیپهاي زرهي و مکانیزه دشمن به طرف منطقه نبرد هجوم ميآوردند ،قرارگاه کـربال در سـاعت
 03:01به قرارگاه کربال - 2لشکر  21پیاده -دستور داد یک آتشبار توپخانـه  111میلیمتـري بـه
منطقه جلو اعزام کند تا در تقویت لشکر  26قرار گیرد .در سـاعت  03:41نیـز برنامـه هلـيبـرن
تیپ  11پیاده به علت برتري هوائي دشمن به کلي لغو گردید و تصـمیم گرفتـه شـد در صـورت
امکان تیپ  11هوابرد از طریق آب با وسائل شناور به منطقه مورد نظر اعزام شود.
توقف نیروهاي حملهور ایران در شـرق دجلـه در حـاليکـه مواضـع پدافنـدي مناسـب،
سازمان نداده بودند ،میزان آسیبپذیري آنها را در مقابل حمالت زمیني و هوائي دشمن بسـیار
افزایش داده بود .چنانکه در ساعت  06:31روز  23اطالعاتي از پست شـنود دریافـت شـد کـه
یک فرمانده عراقي به فرماندهي عملیات بالگرد اطالع داد که نیروهاي ایراني در دشت باز قـرار
دارند و هدف مناسبي را تشکیل دادهاند .در ادامه ایـن اطالعـات در سـاعت  08:10بـار دیگـر
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خبري دریافت شد که به یگانهاي هوائي سـوخوي  6و بـالگرد غـزال مأموریـت داده شـد بـه
نیروهاي ایراني گسترش یافته در حوالي البیضـه و نهـر روطـه حملـه کننـد و آنهـا را منهـدم
نمایند .با وجود این شرایط ،نیروهاي ایران که به کرانه شـرقي دجلـه رسـیده بودنـد ،عملیـات
پاکسازي منطقه از وجود نیروهاي عراق را ادامه ميدادند .چنانکه در سـاعت  09:30لشـکر 26
محمدرسولاهلل(ص) گزارش داد ،تعداد اسرائي که گرفتـه زیـاد اسـت و بـراي تخلیـه آنهـا بـه
منطقه عقب درخواست وسائل ترابري نمود .امّا تلفات وارده به نیروهاي ایران نیز رو به افـزایش
بود .چنانکه همین لشـکر  26در سـاعت  09:41گـزارش داد بـه دو گـردان آن لشـکر تلفـات
سنگین وارد شده و کارائي رزمي خود را از دست داده بدین جهت درخواسـت تعـویض آنهـا را
کرد.
چنین به نظر مي رسد که مرکز منطقه نبرد در این زمان حوالي همـایون بـود وتـالش
نیروهاي دشمن براي انهدام نیروهاي ایران در آن منطقه به کـار گرفتـه شـده بـود .قرارگـاه
کربال نیز تقدم پشتیباني آتش را براي منطقه یادشده در نظر گرفته بـود .بـه طـور کلـي در
جریان روز  23اسفندماه جریان نبرد برعلیه نیروهاي ایران بـود .نیروهـاي دشـمن مـدام در
منطقه نبرد بدر تقویت ميشدند در صورتي که مشکالت نیروهاي ایران شدیدتر مـيگردیـد.
در این شرایط سخت به منظور تقویت روحیه رزمندگان ما و تهییج بیشتر آنان به مقاومت و
فداکاري پیام امام امت در ساعت  11:18بوسیله برادر محسن رضائي فرمانده سپاه پاسداران
انقالب اسالمي به شرح زیر به یگانها ابالغ شد:
«بسماهلل الرحمن الرحیم .به رزمندگان و آقا محسن و صیاد بگوئید که امروز واقعـاً جنـگ بـین کفـر و
اسالم است با تمام توان بایستید .ما تا آخرین قطره خون ميایستیم شماها با تمام توان باید بایستید»

اثرات این پیام سبب تهییج احساسات مکتبي رزمندگان ما شد و تالش کردند حداقل
موفقیت موجود را در کرانه شرقي دجله حفظ کنند و حتي همان سرپل کوچک غرب دجلـه
را نیز نگهدارند .امـا عملیـات انهـدامي نیروهـاي دشـمن از طریـق زمـین و هـوا و بمبـاران
شیمیائي آنچنان شدید شده بود که براي نیروهاي ایران به صورت طاقتفرسا درآمـده بـود.
چنانکه در ساعت  13:21لشکر  26محمدرسـولاهلل(ص) گـزارش داد کـه تلفـات آن لشـکر
آن قدر زیاد شده است که آن لشکر توان رزمي خـود را بـراي ادامـه عملیـات از دسـت داده
است .فشار دشمن در منطقه قرارگـاه کـربال همچنـان در حـوالي الحلـه و همـایون بـود .در
ساعت  13:11یک پاتک سنگین نیروهاي زرهـي و مکـانیزه دشـمن در همـین منطقـه بـه
مرحله اجرا گذاشته شده و طبق خبر دریافت شده از پسـت شـنود بـه یگـانهـاي حملـهور
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عراقي دستور داده شد هر چه سریعتر منطقه همایون را از وجود نیروهـاي ایـران پاکسـازي
نمایند .در ساعت  13:11نیروهاي عراق به حدود  100متري روستاي همایون رسـیدند .امـا
نیروهاي ایران هنوز تصمیم خود را مبني بر ادامه مبارزه تغییر نداده بودنـد .عناصـر قرارگـاه
کربال با اراده قاطع با دشمن مبارزه ميکردند .پیامهاي مبادله شده چنین نشان ميدهد کـه
مبارزه سرسختانهاي بین نیروهاي ایران و عراق در حوالي روستاي همایون در جریان بود.
در پایان روز  23اسفندماه فرماندهي قرارگاه خاتماالنبیاء (ص) تصمیم گرفـت بـه هـر
طریق دامنه نبرد را در کرانه غربـي رودخانـه دجلـه گسـترش دهـد لـذا در سـاعت 19:30
دستوري به شرح زیر به قرارگاه کربال ابالغ کرد.
« با توکل به خدا و به تدبیر فرماندهي امشب سرپل بین نهر الصریفه و نهـر الهراتـه را
به منظور تهدید الحجره و ادامه عملیات تصرف نمائید»
درباره چگونگي اجرا یا عدم اجراي دستور باال مطـالبي در مـدارك در دسـترس بیـان
نشده بود ،اما به طور کلي طبق پیامهاي مبادله شـده در شـب  23بـه  24اسـفند وضـعیت
نیروهاي ایران به ویژه در منطقه شمالي بحرانيتر از آن بود که بتوانند به حمله ادامه دهنـد.
زیرا حتّي نگهداري مواضع موجود نیز بسیار سخت و مشکل بود .تیپ  33المهدي و لشکر 6
وليعصر در شمال منطقه قرارگاه کربال به زحمت از موقعیت موجود خود دفاع ميکردند .به
نحوي که در ساعت  02:41بعد از نیمه شب بـه تیـپ  33دسـتور داده شـد پـل خنـدق را
تخریب کند تا راه وصولي نیروهاي عراقي قطع شود ،ولي تیپ  33اطالع داد هنـوز وسـائل
تخریب به منطقه نرسیده است .باالخره در ساعت  03:11فرمانـدهي قرارگـاه کـربال ضـمن
اینکه از تیپ  33خواست وضعیت خود و لشکر وليعصر را روشن سازد ،نظر داد که چنانچـه
مشکالت ایجاد خطر شدید ميکند بعد از تخریب پل از منطقه عقبنشیني نمایـد .تیـپ 33
چند دقیقه بعد پاسخ داد به علت عدم امکان الحاق با لشکر  6وليعصر عناصر آن تیپ مـورد
تهدید جدي است و پیشنهاد کرد عقب نشیني نماید و قرارگاه کربال با این پیشنهاد موافقـت
نمود .بدین ترتیب اولین دستور رسمي عقبنشیني از قسمتي از شرق دجله به یگانها صادر
شد که شروع عقبنشیني عمومي نیروهاي ایران بود .با توجه به وخامت وضعیت ،فرمانـدهي
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) در ساعت  03:41روز  23اسفند به قرارگاه کربال گفت سـعي کنیـد
جاده خاکي شمالي جنوبي خندق را حفظ کنید و سؤال کرد که آیـا ایـن کـار را مـيتوانیـد
انجام دهید .قرارگاه کربال پاسخ داد در شرایط عملیاتي موجود روي ایـن آرایـش نمـيتـوان
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قبول خطر – ریسک -کرد .ضمن اینکه لشکر  6وليعصـر بـا تیـپ  33هماهنـگ نیسـت و
ممکن است مشکل عمدهاي برایش پیش آید.
براساس دستوري کـه بـه تیـپ  33داده شـد آن تیـپ بـه سـمت شـرق پـل خنـدق
عقب نشیني کرد و طبعاً شروع هر عقـبنشـیني پیامـدهاي ناخوشـایندتري دارد و در سـایر
یگانها نیز ایجاد اختالل و ضعف روحیه ميکند.
با آغاز روشنائي روز  24اسفندماه فشار متقابل نیروهاي دشمن فزوني یافـت و دشـمن
برتري مطلق هوائي را آنچنان بدست آورد که پرواز هواپیماها و بالگردهاي خـودي بـه کلـي
متوقف گردید .بدین جهت در ساعت  03:00صبح به کلیه یگانها ابالغ شد هیچگونـه پـرواز
خودي در منطقه انجام نخواهد شد و یگان ها هر وسـیله پـروازي را کـه در آسـمان منطقـه
مشاهده کردند مورد هدف قرار دهند و تیراندازي کنند.
در روز  24اسفندماه نیز نبرد سرسختانه بـین نیروهـاي ایـران کـه در حالـت پدافنـدي در
شرق دجله بودند با نیروهاي عراق که در حالت پاتک قرار داشتند ادامه یافت .نیروهاي دشـمن از
هرگونه امکانات خود از جمله پرتاب گلولههاي شیمیائي براي عقب راندن نیروهاي ایران از شـرق
دجله استفاده ميکردند و واحدهاي زرهي و پیاده دشمن بـه مواضـع پدافنـدي نیروهـاي ایـران
یورش ميبردند .در این مبارزه ،منطقه مرکزي نبرد حوالي البیضه تا جاده خندق بود.
در ساعت  11:00این روز به منظور بررسي وضعیت عملیـات کمیسـیون مشـترکي بـا
شرکت فرماندهان ارتشي و سپاهي قرارگاه کربال و به ریاست سرهنگ صیادشیرازي فرمانـده
نیروي زمیني ارتش تشکیل شد و جریان نبرد مورد ارزیابي قرارگرفت کـه متأسـفانه مطلبـي
درباره نتایج این ارزیابي و مدارك در دسترس درج نشده بود .ولي وقایع ثبـت شـده چنـین
نشان مي دهد که نیروهاي ایران تالش کردند روز  24نیز حمالت سنگین نیروهاي دشمن را
در شرق دجله دفع کنند و در بعضي نقاط آنها را عقب برانند که ایـن امـر موجـب نـاراحتي
سرفرماندهي نیروهاي عراق شد و به نحوي که اخبار دریافت شده از عوامل اطالعـاتي نشـان
ميداد ،صدام حسین شخصاً به فرماندهان عراقي دستور داد مواضع از دست داده را سریعاً از
نیروهاي ایراني بازپس بگیرند .در ابالغ این دستور اجازه استفاده از گلولههاي شیمیائي نیـز
صادر شد .بنابراین مبارزات بسیار خونیني بین نیروهاي دو طرف متخاصم جریان پیـدا کـرد
ولي به هر حال نیروهاي ایران توانستند تا شروع تاریکي شب مواضع خود را حفظ کنند.
در ساعات تاریکي شب  24به  21اسفندماه وضعیت منطقه نبرد نسبتاً آرام شـد ،ولـي
این آرامش قبل از طوفان بود .فرماندهي نیرويزمیني ارتـش دسـتور داد شـبانه دو تیـپ از
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عناصر لشکر  21پیاده به غرب هورالعظیم تغییر مکان کند .امّا هنوز پل نوع خیبـري برقـرار
نشده بود و براي عبور از هور بایستي از وسائل شناور استفاده ميشد که تعداد آنهـا نیـز بـه
میزان مورد نیاز کافي نبود.
از اولین دقایق روز  21اسفندماه اطالعاتي حاکي از آماده شدن نیروهاي عـراق بـراي عبـور
گسترده از رودخانه دجله و حمله به نیروهاي ایران در شرق دجله دریافت شد .با بررسيهائي کـه
به عمل آمد نتیجه گرفته شد که دشـمن قصـد دارد بـا عبـور از رودخانـه در منطقـه همـایون و
اطراف نهر روطه سرپلي ایجاد کند و سپس منطقه سـرپل را در سـمت شـمال و جنـوب توسـعه
دهد .یک اطالعات برونمرزي نیز در همین شب دریافت شد و حاکي از آن بود کـه هواپیماهـاي
آواکس عربستان سعودي اطالعاتي از منطقه نبرد بدر بدست آورده و به عـراق دادهانـد .برمبنـاي
این اطالعات در جبهه نیروهاي ایـران در حـوالي القرنـه رخنـه و فضـاي خـالي وجـود دارد کـه
نیروهاي عراق ميتوانند وارد آن شده و نیروهاي ایران را تحت فشار قرار دهند.
مدت زمان تاریکي شب  24به  21اسفندماه به صورت معمولي در منطقه نبرد ،سپري
شد و تغییرات قابل مالحظهاي در وضعیت نیروهاي ایران و عراق ایجـاد نگردیـد .در سـاعت
 04:41صبح  21اسفند قرارگاه کربال آخـرین وضـعیت را چنـین اعـالم کـرد « در قسـمت
جنوب یگان ها در امتداد همایون تثبیت شده و مشغول تحکیم مواضع و آماده شـدن جهـت
مقابله با پاتک دشمن ميباشد .در قسمت غرب رودخانه دجله لشـکرهاي عاشـورا و نجـف از
جناح کیسهاي -منطقه الحربیه -حمله کرده و موفق به تخریب پل جنوبي شـده و همچنـان
در ادامه تک به طرف شمال براي تخریب پل شـمال و پاکسـازي منطقـه مشـغول هسـتند.
مسئله حائز اهمیت براي این قرارگاه رساندن وسائل تخریب مهندسي است»
با توجه به اعالم وضعیت باال ،عبور نیروهـاي ایـران در کرانـه غربـي دجلـه در همـان
منطقه محدود پیشرفتگي الحربیه بوده که با نگرش به نقشه منطقـه حالـت خاصـي داشـته
است .ولي تالش اصلي نیروهاي ایران تثبیت وضعیت پدافندي در کرانه شرقي دجلـه بـوده.
زیرا تخریب پلها فقط ميتواند بیانگر این تصمیم باشد و آنچه مسلم اسـت نیروهـاي ایـران
در منطقه اي از رودخانه عبور کرده بودند و بهترین گواه این مطلب عکسهاي ماهوارهاي بـود
که بوسیله دستگاه هاي اطالعاتي و مخابراتي غرب گرفته شده بود و در شبکههاي تلویزیـون
اغلب کشورهاي جهان به نمایش گذاشته شد .که شبکه تلویزیوني ایران نیز قسمتي از آن را
نشان داد و در همین مختصر نمایش یکي از حماسيترین صـحنههـاي جنـگ تحمیلـي بـه
صحنه آمد و آن صحنه به اسارت درآمدن یک رزمنـده بسـیجي ایرانـي بـه دسـت نیروهـاي
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دشمن بود که در همان شرایط اسارت فریاد میزد «مرگ بر صدام ضداسالم» یا جملـهاي بـا
این مضمون که نگارنده نیز آن صـحنه غرورآفـرین را در تلویزیـون ایـران مشـاهده کـردم و
بي اختیاراشک از چشمانم سرازیر شد و غیر ارادي مقایسه بین ایـن اسـیر ایرانـي بـا اسـراي
عراقي پیش آمد که آنها به محض اسیر شدن چگونه عجز و زبوني از خود نشان مـيدهنـد و
رزمندگان ما چگونه در چنگال دشمن نیز غرورانساني خودشان را حفظ مي کنند.
در روز  21اسفندماه نیز نبرد بسیار سخت ،بین نیروهـاي ایـران و عـراق ادامـه یافـت.
نیروهاي عراق با وراد شدن یگان هاي تازه نفس به منطقه نبرد بـه شـدت پاتـکهـاي خـود
ميافزود .در حاليکه نیروهاي ما همانهائي بودند که از  1روز پیش وارد این مبارزه بيامـان
شده و در سختترین شرایط به نبرد ادامه مـيدادنـد و تـا آخـرین فشـنگ خـود در مقابـل
دشمن ایستادگي ميکردند .از نمونه این فشار سرسختانه دشمن آنکه عناصر قرارگـاه کـربال
یک  -لشکر  31عاشورا وتیپ  44قمربنيهاشم و لشـکر  28پیـاده -در سـاعت  10:31روز
 21اسفند گزارش دادند ،چهارمین پاتک دشمن هم دفع شد ولي فشار آتش تانک و توپخانه
دشمن همچنان ادامه دارد .براي کم کردن فشار تانکهاي دشمن به واحد هـوانیروز دسـتور
داده شد که با قبول خطر بالگردهاي رزمي را وارد منطقه نبرد کند و به تانـکهـاي دشـمن
حمله نماید ،ولي بالگردها نتوانستند پشتیباني قابل مالحظهاي از نیروهاي درگیـر بـه عمـل
آورند .باالخره اولین اثر موفقیت دشمن در ایجاد رخنه در خط پدافندي نیروهـاي ایـران در
بعــد از ظهــر آنروز نمایــان شــد و نیروهــاي دشــمن موفــق شــدند در منطقــه لشــکر 16
عليابنابيطالب رخنهاي ایجاد کنند .ولي قرارگاه کربال با بکار بردن تیپ 11پیـاده توانسـت
رخنه ایجاد شده را ترمیم نماید اما وضعیت بحراني نیروهاي ما در حـال اوجگیـري بـود .در
ساعت  13:01وضعیت عناصر لشکر عاشورا در حوالي منطقـه سـرپل بـه وخامـت گرائیـد و
دشمن موفق شد عناصر این لشکر را از قسـمت جنـوبي پیشـرفتگي الحربیـه عقـب برانـد و
قسمت شمالي را نیز تحت فشار شدید قرار دهد .به این ترتیـب تنهـا نقطـه عبـور نیروهـاي
ایران از رودخانه دجله در معرض خطر کامالً جدي قرار گرفت و نیروهاي تازه نفـس عراقـي
به سمت آن منطقه سرازیر شدند .فرماندهي قرارگاه کربال تالش کرد با اجراي آتشهاي ضد
تانک به کرانه غربي دجله مانع ورود نیروهاي عراقي به منطقه سرپل شود .امـا بایـد در نظـر
داشــت کــه نیروهــاي مــا از چنــان برتــري آتــش برخــوردار نبودنــد تــا بتواننــد موفقیــت
سرنوشتسازي در این مأموریت بدست آورند.
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توأم با حرکت سیلآساي نیروهاي دشمن به منطقه پیشرفتگي الحربیه ،آتش سـنگین
نیز بروي مواضع نیروهاي ایران اجرا شد ،بدان حديکه لشکر غرورآفرین عاشورا تحت فشـار
شکننده نیروهاي دشمن قرار گرفت و در ساعت  1311گزارش داد قادر به نگهداري منطقـه
سرپل در الحربیه نميباشد و تقاضاي عقبنشیني از آن منطقه را کرد .قرارگاه کربال الزاماً بـا
این تقاضا موافقت نمود ولي دستور داد کرانه شرقي رودخانه نگهداري شود اما چنین به نظر
ميرسد که با اجراي عقب نشیني از کرانه غربي بـه کرانـه شـرقي دجلـه کنتـرل عملیـات از
دست فرماندهان خارج شد و یگانهاي عقبرونده در کرانه شرقي نیز متوقف نشدند .این امر
براي عناصر لشکر 28پیاده که در کرانه شرقي پدافند ميکـرد ،مشـکالتي ایجـاد کـرد .زیـرا
جناح شمالي مواضع آن لشکر بدون پوشش ماند و عناصر دشمن بدون خطـر بـا قـایق از آن
منطقه گذشتند و جناح شمالي لشکر 28را مورد تهدید قرار دادند.
فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) به لشکر عاشـورا دسـتور داد کـه کرانـه شـرقي
دجله را دوباره تصرف کند و مانع عبور نیروهاي دشمن از رودخانه شـود .ولـي احتمـاالً
وضع آنچنان بحراني بود که اجراي این گونه دستورات امکـان پـذیر نبـود بـا ایجـاد ایـن
شرایط نیروهاي دشمن در شرق رودخانه نیز پیشروي کردند و به طـوري کـه لشـکر28
پیاده در ساعت  18:30گزارش داد ،نیروهاي دشمن در شمال منطقه پدافندي آن لشکر
رخنه نمودند و همان زمان پاتک سنگین نیروهاي دشمن در منطقه همایون نیز به اجرا
درآمد .هواپیماهاي دشمن قرارگاه رده جلوئي قرارگاه کربال را بم باران کردند و تلفـات و
ضایعاتي به قرارگاه کربال وارد ساختند.
چنین به نظر ميرسد که ساعات سرنوشتساز نبرد بدر فرارسیده بـود .در غـروب روز
 21اسفندماه آثار پیروزي دشمن و عقب راندن نیروهاي ایران از شرق دجله نمایان گردید و
با فشاري که دشمن به نیروهاي ایران وارد کرد ،آنها را از مواضع پدافندي بـه سـمت شـرق
عقب راند .قرارگاه کربال یک  -لشکر عاشورا و لشکر  - 28در ساعت  19:10وضعیت خـود را
چنین گزارش داد:
«لشکر عاشورا و عناصري از لشکر عليابنابيطالب قسمت شمالي منطقه را رها نمـوده
و دشمن در آن منطقه رخنه کرده است .وضعت لشکر عاشورا خوب نیست و عناصـر بـهکـار
رفته تیپ  11پیاده نیز احتیـاج بـه تعـویض دارنـد .آتـش دشـمن بـه شـدت ادامـه دارد و
پشتیباني آتش خودي در منطقه شمالي به نحو مطلوب اجرا نميگردد»
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بحران براي نیروهاي ایران دمبهدم شدیدتر شد .به نحويکه فرماندهي جلوئي قرارگاه
خاتماالنبیاء(ص) در ساعت  2130روز  21اسفند به قرارگاه اصـلي اطـالع داد کـه وضـعیت
منطقه قرارگاه کربال بحراني است و پیشنهاد کرد عناصر باقیمانده لشکر 21پیاده و تیـپ 11
و تیپ یک لشکر 23در منطقه عمل لشکر عاشورا و عليابنابيطالب وارد عمل شود .تا شاید
مواضع شرق رودخانه حفظ گردد .براساس این پیشنهاد اقداماتي بوسیله رزمنـدگان پرتـوان
ایران انجام گرفت و در اولین ساعات روز  23اسفند رخنه دشمن سد گردیـد و موقتـاً آتـش
کشتار فروکش کرد و تا ساعت  03:30روز  23اسفندماه آرامش نسبي در منطقه نبرد برقرار
شد .اما از آن ساعت بار دیگر پاتکهاي سنگین نیروهاي دشمن در تمـام جبهـه نبـرد آغـاز
گردید که باز فشار اصلي دشمن از منطقه همایون شروع شـد و مبـارزه سرنوشـتسـاز بـین
نیروهاي تازه نفـس دشـمن و نیروهـاي خسـته و فرسـوده ایـران کـه  1روز مـداوم درگیـر
سخت ترین مبارزات بودند به مرحله اجرا درآمد .آتشهاي سنگین دشمن تمام منطقه حتـي
آبراه هاي مواصالتي نیروهاي ایران در منطقه هور را در تحت پوشش خود گرفـت و حمـالت
هوائي عراق میدان کارزار را جوالنگاه خود قرار داد و حتي قرارگاه کربال در غرب هـورالعظیم
در ساعت  12:32بمباران شد .این مبارزه نهائي سرنوشتساز تا حـدود سـاعت  14:00و بـه
مدت قریب به  8ساعت ادامه یافت .باالخره با وجود آن همه فداکاري و جانبازي رزمنـدگان
ایران اسالمي ،برتري مطلـق زمینـي و هـوائي دشـمن سـبب وارد شـدن تلفـات و ضـایعات
سنگین به نیروهاي ایران گردید تا آن حد که امکان مقاومت را از آنان سلب کرد .فرمانـدهي
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) با نگرش واقع بینانه به وضـعیت ،در سـاعت  14:20روز  23اسـفند
دستور عقبنشیني یگان هاي خودي را از شرق دجله در منطقه عملیات بدر صـادر کـرد .در
این دستور به لشکرهاي  21و  28پیاده دستور داده شد مأموریت پوشش عقبنشیني سـایر
یگانها را برعهده بگیرند و تا تکمیل عقبنشیني آنها در مواضـع پدافنـدي بـاقي بماننـد .در
ساعت  14:11بار دیگر محل قرارگاه کربال بوسیله نیروي هوائي دشمن بمباران شد و تلفـات
و خسارات قابل مالحظهاي به بار آورد.
عقب نشیني نیروهاي حمله ور ایران در منطقه عملیـات بـدر از سـاعت  11:00روز
 23اسفند آغاز شد و حدود ساعت  22همان روز خاتمه یافـت .بـدین ترتیـب نیروهـاي
ایران از شرق دجله به جزایر مجنون عقب نشیني کردند و قسمت غربي هور مانعي بـین
نیروهاي ایران و عـراق در ایـن منطقـه قـرار گرفـت و نبـرد بـدر بعـد از  3روز مبـارزه
سرسختانه رزمندگان اسالمي با دشمن بدون وصول به نتیجه تاکتیکي به پایـان رسـید.
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اما نتیجه رواني سیاسي این نبرد بسیار مثبت و درخشان بود .زیرا به حکـام جـاه طلـب
عراق بار دیگر ثابت شد که حکومت و ملت و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران تـا
گرفتن حق تضییع شده خود از حکام متجاوز عراق از پاي نخواهند نشست و تا بـه زانـو
درآوردن متجاوز به نبرد ادامه خواهند داد .در نبـرد بـدر تلفـات نیروهـاي ایـران طبـق
آمارهاي غیر رسمي  283نفر شهید  1800نفر مجـروح و  116نفـر اسـیر و مفقـوداالثر
اعالم گردید .تلفات دشمن نیز چندین هزار کشته و مجروح و بیش از  3000نفـر اسـیر
برآورد شد که در صورت صحت این ارقام عملیات انهدامي مؤثري بوسیله نیروهاي ایران
علیه نیروهاي دشمن اجرا گردیده است.
با پایان یافتن عملیات بدر ،سال  1333نیز به پایان رسید .در حاليکه هنوز سرنوشـت
نهائي جنگ در هاله اي از ابهام بود و پایاني براي آن قابل تصـور نبـود .لـذا جنـگ همچنـان
ادامه یافت که در فصل بعدي چگونگي جریان آنرا در سال  1334بررسي ميکنیم.

عملیات بدر در غرب جزایر مجنون و شرق دجله 106 /
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یادداشتهائي از خاطرات رزمندگان ،عملیات بدر اسفندماه 2636
توجه :با وجود اینکه در این نبرد یگانهاي اصلي عمل کننده ،یگانهاي سپاهپاسـداران
و بسیج مردمي بودند ،ولي به علت اینکه این مصاحبهها بوسیله افراد نظامي بـهعمـل آمـده
تمام مصاحبه شوندهها نیز افراد نظامي بودهاند و ما طبق روش معمول در تدوین ایـن کتـاب
خالصه نظریات و خاطرات تعدادي از آنان را در این قسمت گردآوري کردهایم.
ستوانسوم کادر ناصر همتي مسئول عقیدتي سیاسي تیپ 1لشكر  14پیاده

مأموریت من در این عملیات تدارکات پشت جبهه بود کـه بـا قسـمت تـدارکات
همکاري ميکردم .ابتدا یگانها به قسمت غرب جزایـر مجنـون تغییـر مکـان کردنـد و
عملیات از آن محل شروع شد .تیپ ما در احتیاط بود و در یک موضع دفـاعي مسـتقر
شد .لشکرها و تیپهاي سپاهپاسداران به عنوان خطشکن بودند .هنگاميکه پاتکهـاي
دشمن شروع شد به موضع یگانهاي تیپ ما نیز پاتک کرد .در این موقع دو گـردان از
تیپ ما در خط پدافندي بود که تقویت شده بود .هنگاميکه دشمن پاتک کرد به تیپ
ما دستور عقبنشیني داده شد و ما آخرین واحدي بودیم که جـزو یگـانهـاي شـرکت
کننده در حمله عقب نشیني کردیم .تیپ ما تا آنجا که در امکان داشت از مواضع خـود
دفاع کرد ولي به علت شکافي که در منطقه عملیات لشکر نجف ایجاد شـد ،نیروهـاي
عراق از آن شکاف وارد شدند و به مواضع ما حمله کردند .در ایـن موقـع بمبـارانهـاي
هوائي و گلوله باران توپخانه دشمن خیلي شدید بود و ما مجبور به عقبنشیني شـدیم.
وضعیت منطقه عملیات براي واحد ما بسیار نامناسب بود و یگانهـاي مـا همـه جـا در
محاصره آب ق رار داشتند و ما حتّي براي مستقر کردن توپها جاي مناسبي نداشتیم و
نمي توانستیم از توپخانه خود به نحو مطلوب استفاده کنیم .از نظـر پـیشبینـي وسـائل
عبور ،یگانهاي ما ضعیف بودند .لشـکر  28پیـاده فقـط  30دسـتگاه قـایق در اختیـار
داشت که هرکدام مي توانست  10نفر را حمل کند .بدین جهت وسائل ترابـري خیلـي
کم بود و تدارکات به سختي انجام ميگرفت .چنانکه تیپ ما چهار روز با کمبود غـذا و
آب مواجه بود که بعداً از وسائل عبور طرح خشایار استفاده کرد و نسـبتاً وضـع خـوب
شد .مشکل تدارکات و بسته بودن منطقه عقب بوسیله آب در روحیـه افـراد مـا تـأثیر
منفي گذاشته بود .حمل وسائل سنگین از آب مشکلتر بـود ،بـدین جهـت یگـانهـاي
سپاه که وسائل مجهز سبکتري داشتند سادهتر از منطقـه هـور عبـور کردنـد .پدافنـد
هوائي ما بسیار ضعیف بود بدین جهت هواپیماهاي عراقـي بـا آزادي در منطقـه پـرواز
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مي کردند و ما را بمباران مينمودند .عمل تخلیه مجروحین به کندي انجام ميگرفت و
ناراحتيهائي ایجاد ميکرد .پیش از عملیات یکي از گروهانهاي ما را که با یگـانهـاي
لشکر عاشورا ادغام شده بود بمباران کردند فرمانده آن گروهان و تعدادي از همرزمانش
شهید شدند .از جمله شهدا سرباز قسمت عقیدتي سیاسي بنام عباس چوپاني بـود کـه
در هنگام شهادت من در کنار او بودم.
ستوانسوم حسین یار احمدي لشكر  14پیاده

من در گروهان دوم گردان  106تیپ  2لشکر  28انجام وظیفه ميکردم .قبـل از
شروع عملیات به واحد ما مأموریت داده شد با یک گردان از یگانهـاي سـپاهپاسـداران
ادغام شویم .ما با کامیون به محل تجمع آن گردان رفتیم کـه چـادر زده بودنـد و یـک
گروهان از آن گردان به جاي ما به منطقه گـردان ارتشـي آمـد .مـا یکـي دو روز آنجـا
ماندیم و سازمان رزمي داده شد .روزي دستور داده شد با اتوبوس بـه نزدیکـي سـه راه
فتح و یا سه راهي جزیره مجنون برویم .نکتهاي را کـه بایـدیادآور شـویم ایـناسـت در
منطقه تجمع که چادر زده بودند اصل تفرقه و پراکندگي برعلیه حمالت هوائي رعایـت
نشده بود و من این موضوع را به فرمانده سپاهي یادآور شدم و او در جواب گفت بـرادر
اگر قرار باشد که بمیریم با هم میمیریم و توجهي به پیشنهاد ما نکردنـد .هنگـاميکـه
دستور حرکت به جزیره داده شد افـراد سـوار اتوبـوسهـا شـدند و حرکـت کردنـد در
نصفههاي راه متوجه شدندکه اتوبوسها را گلمالي نکـردهانـد .مـا بـه نزدیـک جزیـره
رسیدیم در محلي که چادر زده بودند متوقف و پیاده شـدیم ایـن محـل فاقـد هرگونـه
پدافند غیرعامل هوائي بود .در آن منطقه طرح کلي عملیات براي ما شرح داده شد کـه
طبق آن واحد ما با واحد ادغامي سپاه بایستي بصورت هلـيبـرن وارد عمـل شـود و در
حوالي اتوبان عماره بصره پیاده گردد.
البته چند راه کار در نظر بود که برحسـب وضـعیت در طـرفین رودخانـه دجلـه
به اجرا در مي آمد .راه کار اول آن بود که در صورتيکه مقاومتهـاي اولیـه دشـمن در
اطراف دجله شکسته شود ما بـه صـورت هلـيبـرن در غـرب رودخانـه پیـاده شـویم و
عملیات را توسعه دهیم.
راه کار دوم این بود که در صورت عدم موفقیت یگانها در عملیات عبـور ،واحـد
ما به صورت هليبرن در کرانه شرقي دجله پیاده شویم و با تصرف قایقهاي عراقـي در
رودخانه دجله از آن بگذریم و اگر قایق هم نبود با استفاده از جلیقـه نجـات بـه حالـت
شنا از رودخانه عبور کنیم که البته امکان تهیه جلیقه نجات چندان قوي نبود.
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برآورد شده بود که زمینهاي غرب اتوبان عماره بصره نیز منطقـه هـور و آبگیـر
است و اگر ما بتوانیم نیروهاي دشمن در حوالي این اتوبان نـابود کنـیم دیگـر دشـمن
امکان تقویتي نخواهد داشت.
باالخره مرحله آمادگي تمام شد و ما آماده حرکت شدیم .در حـاليکـه اتوبوسـها
نیز نزدیک بالگردها پارك شده بودند و مهمات نیز در همان نزدیکي دپو شده بود کـه
از نظر تأمیني بسیار آسیب پذیر بود .شبي به واحد ما دسـتور حرکـت داده شـد .افـراد
سوار اتوبوسها شدند و به محل فرودگاه بالگردها رفتیم ،ولـي وقتـيکـه بـه نزدیکـي
بالگردها رسیدیم دستور دادند از اتوبوسها پیاده نشویم .تا صبح در اتوبوسها بودیم تـا
وقت نماز شد و دستور دادند براي ادي نماز پیاده شویم بعد از اداي نماز دوبـاره سـوار
اتوبوس ها شدیم و به محل قبلي برگشتیم و عملیات هليبـرن انجـام نشـد .همـان روز
محل استقرار ما بوسیله دشمن بمباران شد و تلفات و خسـارات زیـادي وارد گردیـد و
مهمات ذخیره شده نابود شد و تمـام چادرهـا سـوختند .از جملـه شـهداء سـتواندوم
اکبــرصــفيســماواتي فرمانــده گروهــان ،ســتوانســوم رحمــانبــزي فرمانــده دســته و
گروهبان سوم حسین دست داده بود .از افراد گروهان ما فقط حدود  8نفـر سـرباز و دو
نفر درجهدار و من زنده و سالم مانده بودیم.
سروان شیخزوات خلبان بالگرد

ما در  20اسفندماه از مسجد سلیمان به منطقه عملیات بدر رفتیم و براي اینکـه
آسیب پذیري کمتر باشد قرار بود همان شب عملیات هليبرن انجام شود .ولي به علـت
عدم موفقیت عملیات زمیني ،عملیات هلي برن انجام نشد .در روز  21اسـفند تعـداد 1
فروند بالگرد  214با  2فروند بالگرد کبـري بلنـد شـدند ولـي هواپیماهـاي PC-7
عراقي که مناسبترین هواپیما براي درگیري با بالگرد هستند در منطقه ظاهر شـدند و
به بالگردهاي ما حمله کردند 3 .فروند بـالگرد سـرنگون شـد و خلبـان دو بـالگرد تیـر
خوردند و یک بالگرد کبري نیز از قسمت موتور تیر خورد ولي توانست به عقب برگردد
و به طور کلي هر  6فروند بالگرد آسیب دیدند 3 .فروند بالگرد نزدیک مواضع عراقيهـا
سقوط کردند و چون در آب افتادند تعدادي از سرنشینان آنها سالم به اسارت عراقيهـا
درآمدند ولي تعدادي غرق شدند از جمله شهداي این حادثه سرگرد خلبان محمدعلـي
بختیاري و ستوانیار ناصر مشایخ و گروهبانیکم یعقوب حسني بودند که اجسـاد آنـان
پیدا شد.
ولي وضعیت سرگرد بخشي روشن نشد که آیا شهید شده و یا اسیر است بـالگرد
او متالشي شده بود .از حوادث جالب اینکه  1نفر از افراد بالگردها کـه بدسـت دشـمن

 / 112نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

اسیر شده بودند و هنوز به پشت جبهه عراقيها تخلیه نگردیـده بودنـد در یـک حملـه
نیروهاي ایران به آن موضع آزاد شدند.
استواریكم عظیم آغازي جمعي گردان 263لشكر 77پیاده

در عملیات بدر اولین عامل مهم که جلب توجه کرد قدرت عظیم آتش پشتیباني
دشمن بود که به کار بردن احتیاط و رساندن تدارکات ما را مختـل کـرد .بـا توجـه بـه
اینکه نیروها در داخل آب ترابري ميشدند ،رساندن نیروهاي کمکـي و تـدارکات خـود
مشکل بود که آتش دشمن نیز آنرا مشکلتر ميکرد .عملیات لشکر ما ابتدا با موفقیـت
همراه بود و هدف هائي تصرف و تحکیم شد عامل دیگر برتري هوائي دشمن بود و ما از
پوشش هوائي محروم بودیم و هواپیماهاي دشمن به راحتي در منطقه پرواز ميکردند و
واحدهاي ما را بمباران مينمودند .البته جنگ افزارهاي ضدهوائي زمین به هوا داشـتیم
ولي این جنگافزارها قدرت مقابله با کلیه هواپیماهاي جنگي را نداشتند.
عامل دیگر طوالني شدن مرحله آمادگي براي حمله بود و در این مـدت دشـمن
اقدامات بازدارنده اي انجام داد که به زیان ما بود .به هرحال لشکر ما قسمتي از منطقـه
هور را تصرف کرد و آنرا نگهداري نمود.
در مورد عملیات گردان  133کـه جـزو تیـپ یـک لشـکر  66بـود واحـد مـا بـا
ارگان هاي سپاه ادغام شد و طرح آن بود که واحد ما هدف را بگیرد و یا خـط مقاومـت
اول دشمن را بشکند .بعد واحد ما وارد عمل شود یا در منطقه تصرف شده پدافند کند
این عملیات در امتداد جاده اي معروف به خندق انجام گرفت و در مسیر آن چهار راهي
بود که به سیل بند دشمن در غرب هور وصل ميگردید .واحد مـا بـه قسـمت خشـکي
غرب هور رسید ولي به علل مشکالت عبور از منطقه هور نبـرد طـوالني شـد تـا آنکـه
پاتکهاي دشمن شروع گردید و واحدها مجبور به عقبنشیني به چهارراه خندق شدند
و قسمتي از غرب جاده هم بدست دشمن افتاد و شرایط عملیات تغییر کـرد .مـا چنـد
روز در جاده خندق ماندیم و پدافند کردیم در این موقـع آتـشهـاي زمینـي و هـوائي
دشمن تلفات و خسارات زیادي به ما وارد کرد .بـه همـین علـت واحـد مـا را تعـویض
کردند و براي بازسازي به عقب فرستادند.
بمباران شیمیائي عراق در این عملیات خیلي گسترده نبود .البته عالئمي در بعضي
نقاط مشاهده شد ولي تلفات به این علت زیاد نبود .در این عملیات تعدادي از شهداي مـا
در منطقه دشمن باقي ماندندو نتوانستیم آنها را تخلیه کنیم .از جمله شهداي تخلیه شده
استواردوم رضا سبحاني قهرمانلو فرمانده دسته خمپارهانداز ،گروهبانیکم مختار تقویـان و
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گروهبان حیدري بودند .گردان ما حدود  11نفر شهید و  10تـا  80نفـر مجـروح داشـت
البته آمار دقیق را نميدانم.
در این عملیات روش کاربرد قایقها خوب نبود .قایقهـا در اختیـار گـردانهـاي
رزمي ارتش نبود و ما بایستي از واحدهاي سپاه قایق مورد نیاز را دریافت ميکردیم که
معموالً به سادگي انجام نميگرفت .از جمله اقدامات خوب این عملیات کـه از عملیـات
خیبر تجربهاندوزي شده بود ،سوار کردن جنگافرازهاي پدافند هوائي و حتـي توپخانـه
موشکي زمیني کاتیوشا روي طرادهها بود که از داخل هور نیز ميتوانسـتند تیرانـدازي
کنند .پل هاي موجودي که بوسیله کارخانجات اراك ساخته شده ،بسیار خوب بودند اما
در این عملیات از آنها استفاده نشد .لکن از آنها به منظور ساختن اسکله تا آماده شـدن
جاده خندق استفاده گردید .علـت عـدم اسـتفاده دائـم از آنهـا ،آسـیبپـذیري در مقابـل
حمالت هوائي دشمن بود .در این عملیات نیروهاي ما تجربیات زیـادي بـراي روش عبـور از
آب بدست آوردند که ميتواند براي عملیـاتهـاي بعـدي بسـیار مفیـد باشـد .ضـمناً روش
استفاده از توپخانه در پشتیباني واحدهاي حملهور مشکالتي در برداشت.
استوار رمضانعلي سلیمي فرمانده دسته در تیپ 22پیاده هوابرد

تیپ  11پیاده هوابرد براي اجراي مأموریت خود در عملیات بدر تمرینات زیادي
انجام داد .این تمرینات به مدت یکماه در اصفهان و یکماه در اهواز انجام گرفت .قبل از
شروع عملیات مأموریت تیپ  11چنین اعالم شـد کـه در پشـت خطـوط دشـمن بـه
صورت هلي برن پیاده شود .براي این عملیات باند بالگرد در جزایر مجنون آمـاده شـده
بود و ما بعد از شروع عملیات 3روز در منطقه انتظار مانـدیم کـه در ایـن مـدت تحـت
فشار حمالت هوائي دشمن بود و این وضع سبب تضعیف روحیه پرسنل ما گردید .بعد
از 3روز سرکار سرهنگ صیاد شیرازي فرمانده نیروي زمیني به محل تجمـع واحـد مـا
آمد و دستور داد آماده براي عملیات هليبرن شویم.
ستوانسوم حمزه رستمي لشكر 14پیاده

در عملیات بدر قرار بود واحد ما هليبرن شود ولـي انجـام نشـد و بـه واحـد مـا
دستور داده شد به صورت پیاده عمل کنیم .شب اول عملیـات در کنـار آب خوابیـدیم
شب دوم از آب عبور کردیم و در کرانه غربي هـور مانـدیم تـا اینکـه حـدود سـاعت 3
بعدازظهر دستور داده شد بـه خـط مقـدم حرکـت کنـیم و مواضـع خـط پدافنـدي را
نگهداریم .به ما گفته شد که منطقه عقب نیز از وجود دشمن پاکسازي نشده و ممکـن
است از عقب مورد حمله قرار گیریم .بنابراین بایستي مواظب جلو و عقب باشیم.
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ما منتظر اجراي آتش تهیه براي عبور نیروهـاي بسـیج از رودخانـه بـودیم ولـي
آن شب عملیاتي انجام نشد و اصوالً منطقه نبـرد کـامالً آرام بـود و تیرانـدازي از طـرف
هیچ نیروئي انجام نميشد .در ساعت  9صبح روز سوم درگیري شروع شد .ضمناً شـب
قبل لشکر عليابنابيطالب درخواست کرد ،واحد سپاهي همراه ما براي پوشش منطقـه
بی ن ما و آن لشکر بکار برده شود و اینکار انجام گرفت و ما تنهـا مانـدیم .در حـاليکـه
عرض منطقه دسته ما حدود  1کیلومتر بود و من با حدود  11نفر یک منطقه پدافندي
را پوشانده بودم .اطالع پیدا کردم که جناح ما شکافته شده است و ما با آتـش خمپـاره
آن جنــاح را پوشــاندیم .در ایــن درگیــري دو نفــر از درجــهداران افــراد دســته مــن
زخمي شدند و به عقب تخلیه گردیدند .پاتک آن شب دشمن دفع شد و ساعت  9صبح
روز بعد بار دیگر عراقيها پاتک کردند .من هیچگونـه تماسـي بـا فرمانـدهي نداشـتم و
اجباراً خودم عملیات را هدایت کـردم و تـا سـاعت  12درگیـري ادامـه یافـت و پاتـک
دشمن دفع گردید .من با تالش زیاد با فرماندهي تماس گرفتم و از او کمـک خواسـتم.
درهمین موقع یک واحد زرهي دشمن به ما حمله کرد .نبرد بین تانـکهـاي دشـمن و
آرپيجيزنهاي ما در گرفت در این موقع فرمانده گردان ما در آنجا بود ،آتش ضدتانک
ما نتوانست تانکهاي دشمن را فراري دهد و پاتکهاي دشمن از مقابل و جنـاحین بـه
مواضع ما نزدیک شدند .یک واحد بسیجي نیز به ما ملحق شده بود که باقیمانـده یـک
گروهان  110نفري بود که شب قبل مورد حمله دشمن قرار گرفته بود و بیشـتر افـراد
آن شهید و یا مجروح شده بودند .؟ تلفات ما نیز رو به افـزایش بـود از جملـه دو بـرادر
بسیجي بودند که یکي از آنان مجروح شده بود و بـرادرش از مـن مـيخواسـت وسـیله
تخلیه او را فراهم کنم .و اما آمبوالنس وجود نداشـت .فقـط یـکدسـتگاه داشـتیم کـه
مجروح برده بود .خوشبختانه آمبوالنس برگشت و  3نفر مجـروح و از جملـه بـرادر آن
بسیجي را به عقب فرستادیم .تانکهاي دشمن ما را تحت فشار قرار داده بودند در ایـن
موقع یکي از افراد ما بنام اسـفندیاري کـه اهـل اصـفهان بـود بـه هیجـان آمـد و روي
خاكریز بلند شد و با تفنگ به طرف تانکهاي دشمن تیراندازي کرد ولي یک تیـر بـه
فک او خورده و از عقب خارج شد و او به شهادت رسید .باالخره ساعت  11:30دسـتور
عقبنشیني به ما دادند اما من با همفکري فرمانده گروهـان عقـبنشـیني را تـا شـروع
تاریکي بـه عقـب انـداختیم و بعـد از شـروع تـاریکي عقـبنشـیني کـردیم در هنگـام
عقب نشیني نیز یکي از سربازان ما بنام اسکندري شهید شد که نتوانسـتیم جسـد او را
تخلیه کنیم .در این نبرد هواپیماها و بالگردهاي دشمن خیلـي مـزاحم مـا بودنـد و مـا
نميتوانستیم عکس العملي نشان دهیم .اغلب وسائل شناور در اختیـار واحـدهاي سـپاه
بود و ما براي نقل مکان و تدارکات قایق در اختیار نداشـتیم .بـدین جهـت تـدارك مـا
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بسیار مشکل بود و در مدت  3روز فقط دوبار براي ما غـذا آوردنـد کـه یکبـار آن غـذا
خراب شده بود .تصادفاً در هنگام عقبنشیني آن غذا را آوردند که دیگ آن هم بجاماند
ولي به نظر من(گوینده) تدارك بسیجيها خیلي بهتر از یگانهاي ارتشي بود.
عقبنشیني ما بهزحمت و سختي انجام شد .افراد مـا از کرانـه دجلـه تـا جزیـره
مجنون به عقب آمدند در حاليکه تانکهاي دشمن ما را تعقیب ميکردند.
گروهباندوم عليرضا عیوضي لشكر77

من جمعي گردان  133بودم که با شروع عملیات بدر ما بهطرف غرب هورالهویزه
رفتیم و با برادران سپاه ادغام شدیم .از حدود ساعت  12ظهر پاتک دشمن شروع شـد.
ولي ما دشمن را عقب راندیم .در منطقه هور جادهاي بـود ،مـا از آنجـا جلـو رفتـیم تـا
به خشکي رسیدیم چهارراهي بود که آتـش دشـمن روي آن خیلـي زیـاد بـود و مـا در
حوالي آن متوقف شدیم .ما در این عملیات تا پاسگاه و توپخانـه دشـمن جلـو رفتـیم و
غنائمي بدست آوردیم .وضعیت تدارکات ما بسیار خوب بود کمبودي احسـاس نکـردیم
یک قبضه کاتیوشا از ما پشتیباني ميکرد .اسلحه عمده ما آرپيجي بود که بـا آن در مقابـل
پاتکهاي دشمن مقاومت ميکردیم .نیروي هوائي دشمن در منطقه بسیار فعال بود.
سرباز وظیفه جعفر رضائي لشكر  77گردان 236

در عملیات بدر ابتدا ما به کرانه هور رفتیم آنجـا سـوار قـایق شـدیم و بعـد از حـدود
یکساعت و نیم راه رفتن در آب به جـاده عراقـيهـا رسـیدیم و پیـاده شـدیم .واحـد مـا را
سازمان دادند و به جلو حرکت کردیم و وارد نبرد شدیم .در این نبرد عراقيهـا چنـدین بـار
پاتک کردند و هواپیماهاي دشمن خیلي فعال بود .از گروهان ما  3نفر بهنامهـاي عبـدالهي و
برزگر و گروهباندوم دهقان شهید شدند .منطقه طوري بود که عراقيها یـک جـاده خـاکي
در داخل هور ایجاد کرده بودند و دو طرف آن آب بود پشتیباني ما خیلي خوب بود
سرباز وظیفه حاجي عباس رحیمي گردان 236لشكر77

در عملیات بدر قرار بود ما به صورت هليبرن در منطقه عملیات پیاده شویم ولي
هليبرن نشدیم و با قایق به منطقه رفتیم .راهنماي ما کـامالً بـه منطقـه آشـنا نبـود و
مدتي در هور سرگردان بودیم و مجبور شدیم به محل قبلي برگردیم .بـار دیگـر سـوار
قایق شدیم و حرکت کردیم .بعد از حدود  2/1ساعت به محـل مـورد نظـر رسـیدیم و
پیاده شدیم ،دستور دادند سنگر بکنیم .بعد از چند ساعت دستور حرکت بـه جلـو داده
شد و ما به محلي که برادران بسیجي تصرف کرده بودنـد رفتـیم و بـه سـمت دشـمن
پیشروي کردیم و نیروهاي دشمن را تا یک سه راهي عقب راندیم .بعد به ما گفتند کـه
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برادران بسیجي عملیات را ادامه ميدهند و ما به عقب برگشـتیم و بـه اسـکله آمـدیم.
ساعت  12شب ما با تعدادي از برادران بسیجي به طـرف دشـمن رفتـیم بعـد از چنـد
ساعت نبرد دوباره به عقب آمدیم .و در همان اسکله استراحت کردیم ،سـاعت  3صـبح
بار دیگر دستور حمله داده شد و ما حمله کردیم .در این حمله  3نفر از خلبآنان ایراني
را که به اسارت دشمن درآمده بودند آزاد کـردیم .گـردان  133نیـز وارد عمـل شـد و
عملیات تا  21اسفند ادامه یافت بیشتر فرماندهان ما مجروح شدند.
در این عملیات محور پیشروي ما جادهاي بود که طرفین آن آب بود و هـدف مـا
آن بود که پلي را که در مسیر جاده بود ،تصرف کنیم .ولي بـرادران بسـیجي آن پـل را
منهدم کرده بودند.
سرباز وظیفه نصراهلل سلیماني تیپ 22پیاده هوابرد

قرار بود ما به صورت هليبرن وارد عمل شویم اما نشد و با قـایق بـه منطقـه نبـرد
رفتیم .شب در کنار محل اورژانس مانده و صـبح بـه مواضـع پدافنـدي رفتـه و در پشـت
خاکریزها مستقر شدیم و آماده براي حمله گشتیم .هدفي که براي یگان ما تعیـین شـده
بود ،پلي بود که در یک سهراهي قرار داشت و بوسیله تانکهاي عراقي حفاظـت مـيشـد.
ما به طرف آن پیشروي کردیم و درگیري شروع شد .عدهاي از واحد ما بـه جلـو رفتنـد و
بقیه نتوانستند جلو بروند .درگیري در تمام جهات بود و احتمـال محاصـره شـدن وجـود
داشت ما بعد از حدود  4کیلومتر پیشروي به روستائي رسیدیم .در آنجا متوقف شـدیم تـا
بقیه گردان برسد .بعد از دو ساعت افراد گروه تخریب آمدندکه بـراي انهـدام پـل وسـائل
تخریب به همراه داشتند .پل جلوتر از روستا و نزدیک سه راهي بود و دسـتور انفجـار آن
داده شده بود .افراد تخریب به آن نزدیک شدند و قسمتي از پل را تخریب کردند و ما بـه
عقب آمدیم و در همان روستا متوقف شدیم و تمام گردان به آنجا رسید .معـاون فرمانـده
گردان دستور پیشروي داد و ما تا سهراهي جلو رفتیم .معاون گردان سروان صـالحي بـود.
ما یک خودرو دیدیم به آن ایست دادیم .ولي آتش دشمن به روي ما بـاز شـد مـا حملـه
کردیم و باالخره به سهراهي رسیدیم و ضرباتي بـه دشـمن وارد نمـودیم .معـاون گـردان
گفت مأموریت ما نگهداري این منطقه نیست .بنابراین به عقب آمدیم.
منطقه عملیات ما آب بود و فقط یک جاده به عرض  3متر خشکي بود کـه گـردان از
آن پیشروي ميکرد .ولي قایقهاي دشمن زیاد بود که با مشاهده ما فرار ميکردنـد .گـردان
ما که  123پیاده هوابرد بود با گردان الفتح تیپ المهدي ادغام شده بود.
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گروهباندوم وظیفه سعید قرباني تیپ 22پیاده

من در گروهانیکم گردان  131خدمه تیربار بودم ولي در عملیات بدر فرماندهي
دسته را عهدهدار شدم .واحد ما در تاریخ  22اسفندماه از شوش به رامهرمز رفت سپس
از آن جا به جزایر مجنون اعزام شدیم تا در عملیات بدر شرکت کنیم .مأموریت تیپ ما
آن بود که با بالگرد در محور بصره بغداد پیاده شـود و نیروهـاي عراقـي را پـاكسـازي
کند .اما در عملیات ،این برنامه به هم خورد .چون رودخانه دجله بوسـیله نیروهـاي مـا
تصرف نشده بود .مأموریت ما تغییر کرد و ما در  23اسفند با قایق به منطقـه عملیـات
بردند .من و خیلي از افراد براي اولین بار بود که در جنگ شرکت ميکـردیم و روحیـه
افراد خوب بود .حرکت ما با قایق حدود  4ساعت طـول کشـید و سـاعت  3صـبح وارد
منطقه شدیم .از قایقها پیاده شدیم مسافتي نسـبتاً طـوالني راهپیمـائي کـردیم افـراد
خسته شدند .مأموریتي که به ما داده شد ،پاك کردن منطقه از وجود نیروهـاي عراقـي
بود .حدود ساعت  6بعد از ظهـر حرکـت کـردیم تـا بـه منطقـهاي رسـیدیم کـه بایـد
پاكسازي ميکردیم .مبدأ عملیات کانالي بود که بوسیله عراقيهـا ایجـاد شـده بـود و
تعدادي اجساد افراد عراقي در آن باقي مانده بود .گردان ما بـه صـورت آرایـش خطـي
حرکت ميکرد و تا  100متري موضع عراقي ها رسید .افراد مـا در زمـین دراز کشـیده
بودند .آتش دشمن تعدادي از افراد ما را زخمي کرد .فرمانده گروهان ما تصمیم گرفـت
آتش دشمن را خاموش کند .بدین جهت با چند نفر آرپيجي زن بـه جلـو رفـت ولـي
موفق به خاموش کردن آتش دشمن نشد .من با تیربار خـودم کمـي جلـو رفـتم و بـه
طرف دشمن تیراندازي کردم .باالخره ما با کمک هم آتش دشمن را خاموش کـردیم و
به طرف موضع آنها پیشروي کردیم .به خاكریزي رسیدیم که پشت آن کانـال بـود در
آنجا متوقف شدیم .تیربار من خراب شده بود مشغول درست کردن آن بودم که صداي
نزدیک شدن یک تانک دشمن شنیده شد .یک نفر از آرپيجيزنهـاي مـا کـه سـرباز
محمد تقي مصرينژاد بود آنرا هدف قـرار داد و در موشـک دوم تانـک را منفجـر کـرد
 این سرباز بعداً شهید شد -در آن شرایط فرماندهي متمرکز وجود نداشت .هر یـک ازفرماندهان قسمتي را اداره ميکردند و من هم مجبور شدم واحد خودم را اداره کنم .در
یک گروهان ارتشي تعداد زیادي افراد بسیجي تقریبـاً بـدون روش فرمانـدهي متمرکـز
عمل ميکردند و حالت بالتکلیفي وجود داشت .من و سرباز مصرينژاد آرایشي به واحد
دادیم و متوجه وجود نیروهاي دیگري شدیم که از تیپ خودمان بودند .ما با تماس بـه
وسیله بي سیم واحد خودمان را پیدا کردیم و با پرتاب موشک اعالم خبر حضور خود را
به یکدیگر اعالم نمودیم و واحد ما یکپارچه شـد .آنچـه مـن از افـراد بسـیجي دیـدم

 / 118نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

همه اش ایمان و پاکي بود ولي از نظر عملیات نقطه ضـعفهـائي داشـتند و بـه نظـم و
اصول عملیات جنگي توجه چنداني نميکردند به همین علت تلفات زیادي ميدادند.
بعد از این قسمت از عملیات به کانال برگشتیم تـا آمـاده بـراي ادامـه مأموریـت
شویم .در این موقع آتش بسیار سنگین عراقيها به روي ما باز شد .از ساعت  9شب تـا
حدود  1بعد از نیمه شب در زیر آتش دشمن در همان کانال باقي مانـدیم و بعـد از آن
از کانال خارج شدیم و به عقب آمدیم .در مدتي که در کانال بودیم هیچگونه تلفاتي بـه
ما وارد نشد.
یک واحد تخریب جلو رفته بود تا پلي را تخریب کنـد کـه موفـق شـده بودنـد .ولـي
شنیدم که فردي که وسائل تخریب را کار گذاشته خودش نیز در همان محـل شـهید شـده
است .در آن عملیات چند نفر از همرزمان نزدیک من شهید و یا مجروح شدند.
به هر حال ما ساعت  1صبح به منطقه عقب آمدیم و در موضعي مستقر شـدیم.
روز  24اسفند دوباره دستور داده شد ،جلوتر برویم و در خطي دیگر مسـتقر شـویم در
این تغییر مکان نیز تعدادي از افراد خود را از دست دادیم .فرمانده گروهان مـا سـتوان
تارخ بود .او در مدت  4روز که ما در عملیات بودیم ،لحظهاي آرام نداشت و عملیـات را
هدایت ميکرد .حتي خودش شهداء و زخميها را جابجا مينمـود و واقعـاً ماننـد یـک
سرباز تالش مي کرد .معاون فرمانده گروهان ستوان قناعتیـان نیـز زخمـيشـد کـه بـه
زحمت او را از منطقه نبرد به عقب آوردند.
در ساعت  12شب عده اي از افراد مـا  -نظـامي و بسـیجي -بـه علـت نرسـیدن
نیروي کمکي به عقب برگشتند و فقط ستوان تارخ فرمانده گروهان و من بـه همـراه 2
نفر سرباز و  3نفر بسیجي در آنجا ماندیم .یکي از بسـیجيهـا معـاون فرمانـده گـردان
کمیل بود .ما در طول شب به طرف دشمن تیراندازي کردیم تا تصور نکنند آن منطقـه
خالي است .باالخره بوسیله بي سیم به ما ابالغ شد به عقب برگردیم و واحد دیگـري در
خط جلو مستقر شد .در همان شب نیروهاي عراق پاتک سنگین کـرده بودنـد و بـه دو
گروهان دیگر گردان ما تلفـات سـختي وارد سـاخته بودنـد .از جملـه سـتوان کشـاورز
فرمانده گروهان سوم شهید شده بود .به گردانهاي  131و  118نیز تلفات سختي وارد
شده بود و فرمانده گردان  118نیز شهید شده بود.
گروهباندوم میرحسین کسائيزاده تیپ 22پیاده

در عملیات بدر من جزو افراد تیم پیشرو هلي برن انتخـاب شـدم کـه  3نفـر از
تیپ هوابرد و دو نفر از یگان هوانیروز بود .ابتدا ما به جزیره مجنون رفتیم و خـود را
به قرارگاه لشکر  28معرفي کردیم آنها در جریان کار بودند ،مأموریت تیم ما آن بـود
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که در پشت خطوط دشمن مناطق مناسبي براي فرود واحد هلي برن انتخاب و آماده
کنیم .قرارگاه لشکر که به صورت ادغامي ارتشي و بسیجي عمل مي کرد یک دسـتگاه
قایق بزرگ در اختیار ما گذاشت تا به محل مأموریت برویم .در حاليکه ما یک قـایق
سبک  3نفره الزم داشتیم .شب  20اسفندماه بود ،عملیات شروع شده بـود و گفتنـد
خط اول دشمن شکسته است و ما مي توانیم مأموریت خود را انجـام دهـیم .ماسـوار
قایق شدیم و ح رکت کردیم در منطقه جزیره پلي برقرار شده بـود کـه قسـمتهـاي
خشکي را به یکدیگر متصل ميکرد.
برادران بسیجي در حال نقل مکان بودند ،هنگاميکـه قـایق مـا را دیدنـد از مـا
خواستند تعدادي از افراد بسیجي را سوار کنیم و به طرف دیگر هور ببریم .مـا گفتـیم
مأموریت مخصوص داریم و باید به سرعت انجام دهیم ولـي آنهـا مـا را مجبـور کردنـد
سوارشان کنیم .فرمانده بسیجي گفت باید حتماً یک گروهـان را سـوار کنـیم .بـاالخره
آنها سوار شدند در همین موقع در قایق باز شد و آب داخل آن گردید و قایق غرق شـد
و ما به زحمت خود را نجات دادیم .ولي بيسیمچي ما غرق شد ،همچنـین تعـدادي از
افراد بسیجي غرق شدند .علت واژگـون شـدن قـایق بـينظمـي بسـیجيهـا در هنگـام
سوارشدن بود .بدین ترتیب اولین مأموریت ما اجرا نگردیـد .مـا بـه قرارگـاه لشـکر 28
برگشتیم و پیش سرهنگ جوادي رفتیم و جریان را گفتیم و پیشـنهاد کـردیم قـایق و
بي سیم دیگري بدهند تا دوباره براي مأموریت برویم ولي سرهنگ جوادي گفت ما تابع
سپاه و بسیج بوده و مستقل نیستیم و خودمان شناور نداریم که به شما بـدهیم و یـک
خودرو در اختیار ما قرار داد و به قرارگاه تیپ هوابرد برگشتیم که در جفیر مستقر بود.
جریان را به سرهنگ محمدي فرمانده تیپ هوابرد گفتیم .او گفت تـیم دیگـري اعـزام
ميکند این تیم  48ساعت بعد اعزام شد و مأموریت خود را انجام داد و ما با یک فروند
بالگرد شنوك به منطقه انتخاب شده رفتیم .باند فرود را آماده ساختیم و اولین گرداني
که در آن پیاده شد گردان  101هوابرد بود که منهم جزو سازمان آن گردان بودم .امـا
بقیه گردان ها به وسیله قایق و از راه آب بـه منطقـه آمدنـد .منطقـه عملیـات بوسـیله
دشمن کشف شده بود و هواپیماهاي ملخدار عراقـي بـه آن منطقـه حملـه کردنـد .مـا
پوشش هوائي نداشتیم ،خود سرهنگ صیاد شیرازي فرمانده نیرويزمیني  2بار بـه آن
محل آمد و بدي وضع را دید اما گفت در شرایط موجود فقط باید صبور باشیم .زیـرا
هدف هاي وسیع تري داریم .یک شب عراقي ها آنقدر گلوله رسام(نوراني) اجرا کردنـد
که آسمان روشن شد و همان موقع فرمانده نیروي زمیني آنجا بود و جریان را مشاهده
ميکرد .آخرین روز نبرد بود که  23اسفندماه بود .آتش هاي سنگین زمیني و هـوائي
دشمن فضاي منطقه را پوشانده بود .از همان موقع آثار عـدم موفقیـت نیروهـاي مـا
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ظاهر شد و بعضي از واحدها عقب نشیني ميکردند .ولي مـا همچنـان در بانـد فـرود
بالگرد باقي مانده بودیم تا باالخره فرمانده ما که سرگرد جهـان بـین بـود بـا قرارگـاه
اصلي در مجنون تماس گرفت و مشکالت مـا را گفـت از قرارگـاه اطـالع دادنـد کـه
نیروهاي ما به عقب برگشته اند و به ما نیز دستور دادند با هر وسیله اي که پیدا کنیم
به عقب برگردیم.
ستوانیاریكم محمد باقرکریمي خلبان بالگرد کبري

من در عملیات خیبر و بدر که در منطقه هورالهویزه انجام گرفت شرکت داشـتم.
به طور کلي در عملیات خیبر واحد هوانیروز فعالیت بهتري داشـت و در عملیـات بـدر
ابتدا بالگردها غافلگیر شدند وتلفات زیادي دادند به طوريکه  6فروند بالگرد کـه اعـزام
شد ،تقریباً هیچکدام سالم برنگشت .البته 3فروند کامالً منهدم شد .عملیات زمیني از 3
محور شروع شد که محور وسط نسبتاً خوب پیشروي کرده بود .ولي در محور شـمال و
جنوب پیشروي نداشتند و همین امر سبب شد که کل عملیات مختل گردید .از جملـه
مشکالتي که وجود داشت عدم امکـان حمـل سـالح سـنگین بـه جلـو بـود در نتیجـه
واحدهاي ما اکثراً فقط با سالح سبک وارد نبرد شدند.
به نظر من عملیات بدر ادامه چندین نبردي بود که در این منطقه اجرا شد ولـي
ناتمام مانده بود .نیرويهوائي ما در ایـن عملیـات تقریبـاً غیرفعـال بـود .در حـاليکـه
نیرويهوائي دشمن بسیار فعال بود .در عملیات خیبر ما توانستیم چند عمل هلـيبـرن
را به خوبي انجام دهیم در حاليکه در عملیات بدر این کار انجام نگرفـت و بالگردهـاي
ما خسارات زیادي دیدند .در روز اول عملیات یک تـیم کـه  2فرونـد کبـري و 1فرونـد
 214بود به سختي آسیب دید  3فروند منهدم شد و  4فروند برگشت کـه تیـر خـورده
بودند .از خدمه  3فروند منهدم شده ( 9نفر پرسنل) که در منطقه دشمن سقوط کـرده
بودند  1نفر اسیر شده بودند که بعداً بوسیله نیروهـاي خـودي آزاد شـدند ولـي  4نفـر
دیگر که سرگرد بختیاري ،ستوانیار مشایخ ،اسـتوار حسـني و سـرگرد بخشـي بودنـد
شهید گردیدند.
خالصه اظهارات خدمه بالگردها که اسیر شده و سپس آزاد شدند.
گروهبانیكم فني هوائي بهمن مرادي ،ستوانیاریكم خلبان حمیدرضا صفائي ،سروان
خلبان جهانشاه دلیري ،گروهبانیكم فني هوائي....

صبح روز  21اسفندماه به ما مأموریت داده شد به منطقه نبرد برویم و عـدهاي را
هلي برن کنیم ،هنگام رفتن هواپیماهاي  TIX-7عراقي ما را دیدند ولي آسیبي بـه
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ما نرساندند و ما مأموریت خود را انجام دادیم .هنگام برگشت هواپیماهاي عراقي به مـا
حمله کردند و بالگرد ما مورد هدف قرار گرفت و سقوط کـرد و مـا در منطقـه دشـمن
سقوط کردیم افراد عراقي با قـایق آمدنـد و مـا را اسـیر کردنـد .بعـد از  3روز اسـارت
خواستند ما را به عقب تخلیه کنند ،بدین جهت ما را سوار قـایق کردنـد یـک مجـروح
عراقي نیز در آن قایق بود قایق حامل ما بعد از مسافتي شناور بودن غرق شـد و مـا بـا
تالش زیادي بیرون آمدیم و بوسیله افراد بسیجي خودي نجات یافتیم.
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عملیات بدر در غرب جزایر مجنون و شرق دجله 123 /

فصل سوم :جریان جنگ در سال 2631

مقدمه و کلیات
خالصه جریان جنگ در سال 2631
عملیات قادر در غرب پیرانشهر
عملیات والفجر 4در شبه جزیره فاو
عملیات والفجر 2در غرب مریوان
برآورد خسارات و ضایعات
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جریان جنگ در سال 121 / 1334

فصل سوم

جریان جنگ در سال 2631
مقدمه و کلیات
در فصل قبل گفتیم که در سال  1333به استثناء اسفندماه میدانهاي جنگ چندان
فعال نبود و در آن سال نیروهاي ایران فقط یک عملیات محدود در منطقه میمک اجرا
کردند .نیروهاي عراقي نیز احتماالً به منظور بازداشتن نیروهاي ایران از اجراي عملیات بدر
دو حمله محدود در منطقه سومار و میمک اجرا نمودند .ولي در اسفندماه سال 1333
نیروهاي ایران اقدام به یک عملیات آفندي بسیار وسیع در شرق رودخانه دجله و غرب
جزایر مجنون کردند که با همه تالشهاي ایثارگرانه رزمندگان ما به نتیجهاي نرسید و
نیروهاي ایران مجبور به عقبنشیني به مواضع قبلي خود شدند .در نتیجه در سال 1333
خط تماسبین نیروهاي ایران و عراق در تمام جبههها بدون تغییرات محسوسي مانند سال
 1332باقي ماند و جریان جنگ در سال  1333نیز فقط همان حالت فرسایشي را گذراند.
که در آن نیروهاي دو طرف فرسوده ميشدند و در این نبرد فرسایشي فرسودگي نیروهاي
ایران از نظر وسائل و تجهیزات فوقالعاده شدیدتر از نیروهاي عراق بود .زیرا مثالً اگر ایران
در عملیات بدر  1فروند بالگرد از دست داد دیگر بالگردي جایگزین آنها نشد .در حاليکه
ارتش عراق هر مقدار وسائل و تجهیزات از دست ميداد ،احتماالً بیش از دو برابر آنها با
کمک پشتیبآنان همه جانبه بینالمللي وي تأمین ميگردید و هرقدر فشار نظامي ایران بر
نیروهاي عراق در میدانهاي جنگ شدیدتر ميشد به نسبت مضاعف پشتیباني از حکومت و
ارتش عراق بوسیله تقریباً اغلب کشورهاي جهان و هرکدام در حد توانائي سیاسي و اقتصادي
و نظامي خود افزایش ميیافت .بدین طریق حالت منزوي شدن ایران در مجامع بینالمللي
قويتر ميگردید .چنانکه چند کشور معدود عربي که در آغاز جنگ حداقل به ظاهر از
حکومت جمهوري اسالمي ایران در مقابل تجاوز نظامي عراق حمایت ميکردند ،آنها نیز یکي
پس از دیگري رشته هاي الفت و مؤدت با جمهوري اسالمي ایران را ضعیفتر کردند و
کشورهائيکه به ظاهر درباره جنگ ایران و عراق اعالم بيطرفي کرده بودند به تدریج
طرفداري خود را از حکومت عراق نمایان ساختند .که نتایج نهائي آن در نبرد خلیج فارس و
حضور ناوگان جنگي آمریکا و اروپاي غربي در آن و همچنین موشک باران تهران و اصفهان
و شیراز بوسیله موشکهاي میانبرد ساخت شوروي توسط ارتش عراق کامالً مشهود گردید.
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و درباره این عوامل استراتژیکي جنگ باید باب ویژهاي از تاریخ جنگ به آن اختصاص داد و
ما از بحث درباره آن در این مقوله خودداري ميکنیم .فقط به منظور بررسي و مقایسه
توانائيهاي نظامي ایران و عراق در سالهاي  1334-1331به جدول زیر که اقتباس از مجله
توازن نظامي مرکز مطالعات استرتژیکي لندن در سال  1983-1986ميباشد اکتفا
مينمائیم .نتیجه گیري از این مقایسه را به عهده خوانندگان و بررسي کنندگان واميگذاریم
و طبق روش تنظیم این قسمت از کتاب تاریخ جنگ تحمیلي فقط به بیان خالصهاي از
چگونگي روند نظامي جنگ در میدانهاي نبرد اکتفا ميکنیم.
جدول خالصه توانائيهاي نظامي ایران و عراق در سال  1334/31اقتباس از مجله
توازن نظامي مطالعات استرتژیکي لندن 1981/83
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وجه :این جدول در بعضي موارد تقریبي است و تجهیزات منهدم شده طرفین با
یگانهاي تشکیل یافته جدید در آن دقیق نميباشد.
عنوان عامل توانائي
جمعیت کشور
هزینه دفاعي در سال 1334
هزینه دفاعي در سال 1331
نرخ تورم در 1334
تعداد کل پرسنل نیروهاي مسلح تحت
سالح

مالحظات

تعداد
ایران

عراق

 41/200/000نفر
14/191میلیارد دالر
1/896میلیارد دالر
%4/4
 604/100نفر

 11/400/000نفر
12/833میلیارد دالر

%22
 841/000نفر

در 1981
عراق در 1984

نیرويزمیني(ارتش)
تعداد پرسنل
قرارگاه سپاه
لشکر زرهي
لشکر مکانیزه
لشکر پیاده
تیپ هوابرد
لشکر نیروي مخصوص
تیپ مستقل
گردان موشکي زمینبههوا
فرماندهي هوا نیروز
یگان احتیاط

301/000
3
 6لشکر
1
1
نامشخص
 12گردان هاك درسازمان
نیروي هوایي
یک فرماندهي
گردانهاي قدس

800/000
 6قرارگاه
 1لشکر
 3لشکر
 10لشکر
 2لشکر
 29تیپ
در سازمان نیروي
هوائي است
ندارد
نامشخص

عراق شامل تیپهاي
گارد جمهوري احتیاط
و غیره

تجهیزات عمده نیرويزمیني

تانک از انواع مختلف
تانک سبک شناسائي
خودرو رزمي و نفربر پيامپي
نفربر زرهي از انواع مختلف
توپ صحرائي از انواع مختلف
انواع دیگر سالح سنگین(حدود)
موشک زمینبهزمین اسکاد

 1000دستگاهتقریبي  4100دستگاه
 100دستگاه
 10دستگاهتقریبي
 310دستگاهتقریبي  1000دستگاه
 1010دستگاهتقریبي نامشخص
 110قبضه
 100قبضه
نامشخص
 3000قبضه
 10واحد
نامشخص

عراق  30واحد فراك
 20واحد اسکاد پي
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جنگافزار ضدهوائي
هواپیماي سبک از انواع مختلف
بالگرد رزمي
بالگرد شناسائي و ترابري

 1100قبضه
 31فروند
نامشخص
 320فروند

سپاه پاسداران انقالب
تعداد پرسنل
لشکر پیاده(حدود)
جنگافزار اصلي
جنگافزار پشتیباني

 31000نفر
 8لشکر
سالح سبک
از وسائل ارتش

نیروي دریائي
تعداد پرسنل
ناوشکن
فریکتت
کوروت
)
ناوچه کابان (
قایق کشتي
کشتي مینروب
هاور کرافت
کشتي تدارکاتي
تفنگدار دریائي
هواپیماي سبک
بالگرد رزمي
بالگرد مینیاب
بالگرد ضد زیردریائي
هواپیماي ترابري سبک
بالگرد 212

 14100نفر
 3فروند
 4فروند
 2فروند
 8فروند
 6فروند
 2فروند
 8فروند
 4فروند
 3گردان
 2فروند
 12فروند
 2فروند
 12فروند
 9فروند
 6فروند

نیروي هوائي
پرسنل
هواپیماي جنگنده بمبافکن
هواپیماي جنگنده قابل پرواز
هواپیماي شناسائي عکاسي
هواپیماي سوخت رسان

 31000نفر
 90فروند
 31فروند
 8فروند
 16فروند

 4000قبضه
نامشخص
 110فروند
 140فروند
-

بدون افراد بسیج
مردمي

 1000نفر
2
3
11
3
1
1
-

 41000نفر
 100نفر
 100نفر
 1فروند
-

عراق شامل افراد
پدافند هوائي
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هواپیماي ترابري
بالگرد
هواپیماي آموزشي
موشک زمینبههوا
تجهیزات سفارش شده
نیروهاي شبه نظامي
بسیج مردمي
ژاندارمري
کمیتههاي انقالب

 41فروند
 63فروند
 81فروند
 1گردان
 300تا 310گردان
 60000نفر
نامشخص

 16فروند
نامشخص
 111فروند
 23واحد
نامشخص
 310000نفر
گارد مرزي
پلیس امنیتي

در عراق ارتش خلقي

خالصه جریان جنگ در سال 2631

برخالف رکود نسبي جنگ در سال  1333میدانهاي نبرد در سال  1334بسیار فعال
بود .بطوري که در این سال جمعاً تعداد  11عملیات آفندي محدود و نیمه گسترده در
میدانهاي نبرد به اجرا درآمد که  11تک محدود بوسیله نیروهاي عراق علیه نیروهاي ایران
و  44تک محدود و نیمه گسترده بوسیله نیروهاي ایران علیه نیروهاي عراق اجرا گردید.
آخرین عملیات گسترده ایران در بهمنماه  1334بنام عملیات والفجر  8در شبه جزیره فاو
عراق اجرا شد که یکي از بزرگترین پیروزيها را نصیب ایران در جنگ تحمیلي کرد .ولي
متأسفانه در زمان نگارش این مطالب در سال  1336نتایج آن پیروزي و پیروزيهاي ماقبل
آن بوسیله آفند متقابل پیاپي نیروهاي عراق کالً حنثي گردید .که در صورت توفیق ادامه
نگارش کتاب تاریخ جنگ تحمیلي به موقع به چگونگي آن تغییر جهت کلي جنگ اشاره
خواهد شد.
اولین مسئلهاي که در آغاز سال  1334در صحنههاي نبرد مطرح شد سازماندهي
منطقه عملیات بدر براساس وضع جدید بعد از آن عملیات بود .که برطبق روش کلي هدایت
جنگ بوسیله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران ،بایستي قسمت عمده یگانهاي
سپاهپاسداران که در نبرد بدر شرکت کرده بودند از آن منطقه رها ميشدند و تجدید سازمان
ميکردند و براي نبرد آفندي دیگر آماده ميگشتند .بدین منظور در دوم فروردینماه 1334
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) دستور داد که قرارگاه عملیاتي نجف که متشکل از  3لشکر و 3
تیپ مستقل از یگانهاي سپاه پاسداران و لشکر  66پیاده ارتش بود منحل گردد و لشکر 66
پیاده زیر امر قرارگاه کربال قرار گیرد .همچنین به عناصر اعزامي از نیروي دریائي که براي
پشتیباني به منطقه عملیات بدر اعزام شده بودند  -ناو و تیپ کوثر  -دستور داده شد به
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منطقه خلیجفارس مراجعت نمایند .ولي به منظور انجام امور تدارکاتي یگانهاي گسترش
یافته در منطقه هور دستور داده شد هاورکرافتها در آن منطقه باقي بمانند.
در سوم فروردین ماه قرارگاه عملیاتي کربال برمبناي مأموریت پدافند از تمام منطقه
عملیات خوزستان از جمله منطقه هورالهویزه دستور جزبهجز شماره  13را به عنوان قرارگاه
عملیاتي جنوب تهیه و منتشر کرد .که نکات مهم آن به شرح زیر بود:
در سازمان رزمي تغییري داده نشد.
آخرین وضعیت موجود چنین بیان شد که یگانهاي قرارگاه کربال برابر طرح عملیاتي حیدر
 عملیات بدر -تک کردند تا کرانه غربي رودخانه دجله پیشروي نمودند ولي به علت عکسالعملشدید دشمن طبق دستور قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) به مواضع قبلي خود عقبنشیني نمودند.
مأموریت یگانهاي تابعه لشکر  21پیاده پدافند در منطقه آبادان خرمشهر ،لشکر 92
زرهي مأموریت بدون تغییر -احتیاط قرارگاه جنوب  ، -لشکر  66پیاده با عناصر لشکر فجر
سپاهپاسداران یک قرارگاه تاکتیکي در جزایر مجنون تشکیل دهد و تیپ  3لشکر  28پیاده
را نیز زیر امر بگیرد و از جزایر مجنون پدافند نماید .لشکرهاي  13زرهي و  18پیاده در
غرب در منطقه عینخوش فکه پدافند مينمایند .لشکر 28پیاده تیپ 3را زیر امر لشکر 66
قرار ميدهد و بقیه لشکر در منطقه شمریه  -غرب رودخانه کارون  -مستقر و تجدید
سازمان ميکند .تیپ  11پیاده و تیپ  1لشکر  23نیروي محسوس در احتیاط قرارگاه
جنوب در هویزه و حوالي جفیر مستقر ميشوند .گروههاي  22و  33توپخانه در پشتیباني
عمومي یگانهاي قرارگاه عملیاتي جنوب خواهند بود
امضاء فرمانده قرارگاه عملیات جنوب سرهنگ پیاده حسنيسعدي

با توجه به دستور باال یگانهاي سپاهپاسداران به استثناي لشکر فجر و چند یگاندیگر
از زیر امر قرارگاه جنوب رها و براي بازسازي و تجدید سازمان و آماده شدن جهت عملیات
آفندي به منطقه عقب تغییر مکان کردند و مسئولیت پدافند از خطوط مقدم دفاعي
نیروهاي ایران به یگانهاي ارتش محول گردید.
اولین عمل متقابل نیروهاي عراق بعد از عملیات آفندي بدر نیروهاي ایران ،در سوم
فروردینماه در صحنه عملیات شمالغرب بروز کرد .نیروهاي عراق تک محدودي در آن
منطقه کردند که دفع شد و دومین تک محدود دشمن در  30فروردین در حوالي پاسگاه
زید در صحن ه عملیات جنوب اجرا گردید که تغییري در میدان نبرد ایجاد نکرد 11 .روز بعد
از نبرد بدر ،منطقه عملیات هورالهویزه نیز آرامش کامل پیدا کرد و نیروهاي عراقي نیز
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فعالیت خود را در آن منطقه موقتاً متوقف کردند .بدین جهت فرماندهي قرارگاه جنوب
تصمیم گرفت با حداقل نیروي رزمي پدافند از منطقه را هدایت کند و حداکثر نیروهاي را
براي تجدید سازمان و بازسازي به منطقه عقب بکشد .براي این منظور در دهم فروردین
دستور شماره  14پدافندي را صادر کرد .که طي آن تیپ  3لشکر  28پیاده نیز از زیر امر
لشکر  66مستقر در جزایر مجنون رها شد و به منطقه عقب تغییر مکان کرد .به لشکر 66
دستور داده شد پدافند جزایر مجنون را با تیپ  4آن لشکر که شامل  2گردان پیاده یک
گردان احتیاط قدس ،گردان  214سوار زرهي بود برقرار سازد .در این مأموریت پدافندي از
عناصر موجود سپاهپاسد اران نیز استفاده کند .بنابراین پدافند از منطقه بسیار حساس جزایر
مجنون فقط با یک تیپ ارتشي و عناصري از سپاهپاسداران برقرار گردید و سایر یگانهاي
لشکر  66نیز در مناطق دیگر عملیاتي یا به منظور تجدید سازمان در منطقه عقب مستقر
شدند .اما در همان زمان قسمت دیگر از عناصر سپاهپاسداران از منطقه نبرد جزایر مجنون
خارج شده بود .این امر که احتماالً بدون هماهنگي با لشکر  66پیاده انجام گرفته بود ،سبب
نگراني فرمانده آن لشکر گردید .در قسمت شمال منطقه عملیات جنوب نیز تیپ  62محرم
سپاهپاسداران از زیر امر لشکر  13زرهي رها و بجاي آن یک گردان احتیاط قدس مسئولیت
پدافندي منطقه آن تیپ در شرق فکه را برعهده گرفت.
رها شدن یگان هاي سپاه از منطقه عملیاتي جنوب سبب کاهش توان رزمي قرارگاه
جنوب گردید .به حدي که آن قرارگاه نسبت به امکان انجام مأموریت پدافندي احساس
خطر کرد و این موضوع را در  18فروردین به قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) گزارش داد.
براي باال بردن توان رزمي قرارگاه جنوب دستور داده شد ،لشکر  81زرهي از صحنه
عملیات غرب رها و به خوزستان تغییر مکان کند که با اجراي این امر قرارگاه عملیاتي غرب
نیز تضعیف گردید .به نحويکه فرماندهي آن قرارگاه در دهم فروردینماه به نیرويزمیني
گزارش داد ،در صورت تغییر مکان لشکر  81به جنوب ،آن فرماندهي به کلي فاقد نیروي
احتیاط خواهد بود .بدین جهت فرماندهي نیروي زمیني موافقت کرد تیپهاي  3و  4آن
لشکر در منطقه عملیات غرب باقي بماند و بقیه عناصر آن لشکر به صحنه عملیات جنوب
تغییر مکان کند.
در اردیبهشتماه  34نیروي دشمن در بعضي مناطق عملیاتي از جمله غرب سردشت،
غرب سرپل ذهاب ،جزایر مجنون و جنوب غربي دهلران فعالتر شدند و تکهاي محدودي
در این مناطق اجرا کردند .که گرچه این فعالیتها هیچگونه اثر قابل مالحظهاي در مواضع
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پدافندي نیروهاي ایران نداشت .ولي به علت کمبود توان رزمي در تمام جبهههاي نبرد ،این
عملیات پراکنده دشمن سبب نگراني فرماندهان نیروهاي ایران گردید و سبب ارسال
گزارشاتي شد .چنانکه فرماندهي قرارگاه جنوب در چهارم اردیبهشت اعالم کرد ،تهدید
دشمن در جزایر مجنون شدید شده در حالي که نیروي کافي براي مقابله با آن تهدید در
دسترس نميباشد .به عالوه فرماندهان یگانهاي سپاهپاسداران در هدایت عملیات با
فرماندهان ارتشي هماهنگي نميکنند .در چنین شرایطي فرماندهي نیروهاي ایران تالش
ميکرد از هرگونه امکانات موجود کشور براي تقویت جبههها استفاده کند .براین اساس در
 11اردیبهشت یک واحد حدود  300نفري از افراد شهرباني و در  16همان ماه یک واحد
 223نفري از افراد ژاندارمري براي تقویت صحنه عملیات خوزستان اعزام گردید .صحنهاي
که از چنگوله تا فاو بیش از  100کیلومتر عرض جبهه آن بود با  100نفر پاسبان و ژاندارم
تقویت شد .در حاليکه در این شرایط استعداد رزمي همان یگانهاي موجود نیز در سطح
بسیار پائیني بود .چنانکه به عنوان نمونه ،لشکر 84پیاده در  12اردیبهشتماه وضعیت
آمادگي رزمي قسمتي از جنگافزارهاي ضدتانک خود را چنین اعالم کرد.
«موشک اندازهاي دراگون و تاو در سطح لشکر از رده خارج شدهاند و عملیاتي
نميباشند 4 ،قبضه موشکانداز تاو گردان  111پیاده بدون خدمه و بدون خودرو 1 ،قبضه
سازماني گردان  802پیاده بدون خدمه و بدون خودرو 3 ،قبضه سازماني گردان  139پیاده و
شش قبضه سازماني گردان  182پیاده نیز مانند سایر گردانها بدون خدمه و بدون خودرو و
در پادگان بدون استفاده باقي ماندهاند»
با توجه به اینکه این لشکر در منطقه عملیاتي مهران گسترش داشت ،که یکي از
خطرناكترین معبر وصولي واحدهاي زرهي عراق بود کمبود جنگافزارهاي ضدتانک آن
لشکر ميتوانست عواقب بسیار وخیمي را بهبار آورد .در همین حال جنگافزارهاي سنگین
ارتش ایران مانند توپ ،تانکها و توپخانهها به علت تیراندازي زیاد فرسوده شده بودند و نیاز
به تعویض قطعات اصلي مانند لوله توپ داشتند .که به علت محدودیتهاي تسلیحاتي ایران
تعویض این قطعات در حد غیر مقدور بود و نیرويزمیني تعدادي لوله  101میلیمتري تانک
از کشورهاي اروپائي خریداري کرده بود که از نوع لولههاي موجود در روي تانکهاي ام30-
و ام 46-آمریکا نبود .در اواخر اردیبهشتماه دستور داده شد ،بوسیله افسران و درجهداران
متخصص این نوع لوله روي تانک هاي یادشده آزمایش گردد تا در صورت قابل استفاده بودن
لوله توپ تانکها تعویض شوند.
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مهمترین تغییري که در روش هدایت جنگ نیروهاي مسلح ایران از اوایل سال 1334
ایجاد شد هدایت عملیات نامنظم در سطحي نسبتاً وسیع در داخل خاك عراق بود .گرچه
این نوع عملیات از اوایل جنگ با استفاده از عشایر محلي به ویژه عشایر کرد بارزاني در
پشتیباني از عملیات منظم طرح و اجرا ميگردید ،ولي از سال  1334هدایت این نوع
عملیات به صورت یک رکن و عامل مهم در جنگ تحمیلي جلوهگر شد که تا پایان سال
 1333و به مدت  3سال به عنوان قسمت مهمي از عملیات نیروهاي مسلح ایران طرح و اجرا
گردید .مرکز فعالیت این عملیات استانهاي کردنشین شامل دهوك ،اربیل ،سلیمانیه و دیاله
بود .در هدایت این گونه عملیات حتي عشایر کرد مخالف ایران نیز مانند افراد جالل طالباني
به همکاري با نیروهاي ایران ترغیب شدند .بدین ترتیب اکثریت عشایر کرد عراق که با
حکومت عراق مخالف بودند در مبارزه مسلحانه علیه آن حکومت با نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمي ایران همکاري کردند .که در صورت ادامه این بررسي چگونگي این همکاري در
حدود مدارك در دسترس بیان خواهد شد.
اولین دستور طرحریزي براي اجراي عملیات نامنظم در سطح وسیع در داخل خاك
عراق در اردیبهشتماه  1334صادر شد و در  20اردیبهشتماه به قرارگاه عملیاتي غرب دستور
داده شد .یک طرح عملیاتي برون مرزي با استفاده از لشکر  23نیروي مخصوص و گروه
عشایري کمبا 11که معموالً متشکل از اکراد بارزاني بودند تهیه گردد .نام این عملیات قادر
تعیین گردید و کد عملیات نامنظم که قبالً کلمه صبر بود به کلمه ظفر تغییر یافت .لشکر 23
نیروي مخصوص به عنوان یگان مسئول طرحریزي و اجرائي تعیین شد و از آن لشکر خواسته
شد ،طرح مورد نظر تا یکماه بعد تهیه و تکمیل نماید .فرماندهي لشکر 23نیروي مخصوص به
عنوان طرح مقدماتي یک دستورالعمل عملیات برون مرزي تهیه و منتشر کرد .که نکات اصلي
آن چنین بود که افراد عشایر بارزاني بصورت تلفیقي با افراد یگانهاي لشکر 23نیروي
مخصوص پایگاههاي عملیاتي برون مرزي به منظور ضربه زدن به نیروهاي عراقي تشکیل
ميدهند و عملیات ایذائي و اطالعاتي را در داخل خاك عراق هدایت ميکنند .استعداد رزمي
هر پایگاه عملیاتي  10تا  60نفر خواهد بود و عنصر اصلي اجرائي آن بوسیله افراد عشایر تأمین
خواهد شد این تصمیمگیري براي هدایت عملیات نامنظم در منطقه کردستان عراق بطور
ضمني سبب کشانده شدن تدریجي دامنه فعالیت نیروهاي ایران به جبهه شمال غرب نیز
گردید .در حاليکه بطور کلي در تمام طول جنگ حیاتيترین منطقه عملیات ،منطقه
خوزستان بود .به همین جهت توجه اصلي ارتش عراق از این منطقه هیچگاه تحتالشعاع
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مناطق دیگر عملیاتي قرار نگرفت .چنانکه در همان اوایل سال  1334نیز تهدیدات اصلي
نیروهاي عراقي در منطقه شرق عماره و بصره به اجرا گذاشته شد .به حدي که در تاریخ اول
خرداد ماه  1334نیرويزمیني ایران احساس کرد ارتش عراق آماده براي اجراي یک عملیات
آفندي وسیع در شرق بصره ميشود و براي آمادگي دفع این حمله دشمن دستورات مراقبتي
شدید به نیروهاي ایران داده شد .عالوه بر منطقه شرق بصره در منطقه فکه و عینخوش نیز
احساس خطر جدي شد و براي مقابله با این خطر احتمالي فرماندهي قرارگاه جنوب در همان
روز اول خردادماه دستور شماره  11را صادر کرد که هدف از صدور آن آمادگي براي مقابله با
حمله احتمالي نیروهاي عراق در منطقه فکه و غرب عینخوش بود .در این موقع لشکرهاي
18پیاده 13 ،زرهي 66 ،پیاده  92زرهي و 21پیاده به ترتیب از غرب دهلران در شمال تا
خرمشهر و کرانه اروندرود در جنوب پدافند ميکردند و تیپ  11پیاده به صورت واحد احتیاط
منطقه غرب شوش و لشکرهاي  28پیاده و  81زرهي به عنوان واحد احتیاط منطقه اهواز
خرمشهر تعیین گردیده بودند .البته عناصري از یگانهاي سپاهپاسداران نیز در تمام مناطق
پدافندي به صورت مستقل یا نیمه مستقل انجام مأموریت ميکردند .ولي مسئولیت اصلي
پدافندي به عهده یگانهاي ارتش بود و تدبیر کلي عملیاتي نیروهاي مسلح ایران آن بود که
حتيالمقدور نیروهاي سپاه درگیر مأموریتهاي پدافندي نشوند .چنانکه در اول خردادماه
مسئولیت عمومي پدافندي جزایر مجنون به لشکر  66پیاده محول شد و همانگونه که برآورد
شده بود تهدید آفندي نیروهاي عراق از اول خرداد ،در منطقه زبیدات و شرهاني واقع در
منطقه فکه و غرب عینخوش آغاز شد .ابتدا هواپیماهاي عراقي مواضع نیروهاي ایران را در
عینخوش بمباران کردند که سبب شهید شدن  9نفر و مجروح شدن  62نفر گردید و
خساراتي نیز وارد شد و یک واحدسبک دشمن با اجراي عملیات نفوذي در معبر بیات واقع در
شمالغربي موسیان به مواضع نیروهاي ایران نزدیک شد و ضرباتي به نقاط اتکاء نیروهاي ایران
وارد ساخت .در این عملیات دشمن ،پنج نفر از نیروهاي ایران مفقوداالثر شدند و از افراد عراقي
یک نفر مجروح و به اسارت نیروهاي ایران درآمد.
در بررسي مکاتبات مربوط به مسائل جنگ گاهي مطالبي به چشم ميخورد که شاید
در ظاهر موضوع مهمي نبوده باشد .ولي در نظر کل جریان جنگ نمایانگر مسائل بسیار
حساس و حائز اهمیت ميباشد که چند نمونه از اینگونه مسائل را نیز در این برهه از زمان
جنگ مشاهده ميکنیم که به شرح زیر بودهاند:
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در تاریخ دهم فروردینماه  1334و بعد از گذشت بیش از  4/1سال از زمان آغاز جنگ
از دفتر نخستوزیري نامهاي به نیرويزمیني ارتش نوشته شد و درخواست گردید،
نیروي زمیني اطالعات عملیاتي مربوط به مسائل جاري جنگ را در اختیار وزارت دفاع قرار
دهد تا وزیر دفاع بتواند هیئت دولت را در جریان واقعي مسائل جنگ بگذارد .نیرويزمیني
بعد از  3ماه و در تاریخ  14خردادماه موافقت خود را با این درخواست نخستوزیري اعالم
کرد ،گرچه تحلیل اینگونه مسائل به ظاهر ساده و در حقیقت بسیار پیچیده چندان ساده
نیست ولي حداقل ميتوان گفت اینگونه مسائل بیانگر وجود ناهماهنگيهائي در رده باالي
تصمیمگیري سیاسي و نظامي ميتواند باشد .زیرا وزیر دفاع و همچنین نخستوزیر دو عضو
شوراي عالي دفاع بودند وکلیه مسائل عملیاتي بایستي در شورايعاليدفاع مطرح ميشد و
مورد مطالعه استراتژیکي قرار ميگرفت .در اینصورت مکاتباتي مانند نمونه باال نبایستي
ضرورتي داشته باشد ،مگر آنکه روابط تبادل اطالعات در بین مقامات مسئول آنچنان نبوده
است که باید ميبود.
اینگونه ضعف مبادله اطالعات حتي در رده نیرويزمیني و یگانهاي تابعه آن نیز وجود
داشت .چنانکه در  16خردادماه فرمانده نیروي زمیني در نامه استیضاح گونهاي به قرارگاه
عملیاتي جنوب نوشت که نتیجه کلي عملیات هورالهویزه بعد از عملیات بدر را سریعاً
گزارش کنند .در این نامه فرمانده نیرو ،چنین گفته شده بود که نیروي زمیني بهجاي اینکه
اطالعات مربوط به عملیات را مستقیماً از واحدهاي درگیر دریافت کند از رسانههاي گروهي
دریافت مينماید.
نمونه دیگر از این گونه حوادث آنکه درباره عدم امنیت در جاده دهلران مهران آقاي
علياکبر روحاني نماینده مجلسشوراي اسالمي دهلران نامهاي در نهم خردادماه به
نیرويزمیني نوشت و از آن نیرو خواست تأمین آن محور را برقرار کند.
نمونه دیگر در پنجم خردادماه از دفتر ریاست جمهوري نامهاي به نیرويزمیني نوشته
شد که به پیوست آن برآورد وضعیت عملیاتي مجلس اعالي عراق از صحنههاي جنگ ضمیمه
شده بود .بررسيکنندگان مجلس اعالي عراق از این برآورد وضعیت چنین نتیجه گرفته بودند
که بهتر است استراتژي آفندي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران از منطقه شرق عماره
بصره به منطقه میاني و حوالي مهران تغییر منطقه یابد و نیروهاي ایران تالش اصلي آفندي
خود را در محور مهران به بدره و کوت وارد عمل سازند .ظاهر این امر چندان مهم به نظر
نميرسد .زیرا پیشنهادي است که از جانب یک گروه همکار نیروهاي مسلح جمهورياسالمي
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ایران علیه نیروهاي عراق داده شده است اما با طرح قضیه ميتواند مهم باشد .زیرا حداقل
نکتهاي که در آن ميتوان مشاهده کرد ایناست که در تالشهاي ستادي و برنامهریزي
نیروهاي ایران عوامل دیگر نیز ميتوانستند نفوذ داشته باشند .شاید یکي از علل انتقال تالش
آفندي نیروهاي ایران از منطقه بسیار حساس شرق بصره و عماره به منطقه نیمه حساس غرب
و شمالغرب همینگونه پیشنهادات بوده است .البته باید یادآور شویم که منظور از کمتر
حساس بودن غرب و شمالغرب مقایسه اهمیت استراتژیکي منطقه عماره و بصره در حدود
مقدورات و امکانات نظامي نیروهاي مسلح جمهورياسالمي ایران در آن شرایط نبرد ميباشد
وگرنه محور عملیاتي مهران به بدره و کوت براي قطع بزرگراه بغداد بصره و همچنین محور
سومار مندلي بغداد براي تهدید شهر بغداد حساسترین محورهاي وصولي نیروهاي ایران براي
وارد کردن ضربت سرنوشتساز به حکومت بعثي عراق بودند .اما جریان بیش از چهار سال
جنگ کامالً روشن ساخته بود که نیروهاي ایران به هیچوجه توانائي نفوذ در عمق خاك عراق
را ندارند .ضمن اینکه شرایط جهاني جنگ نیز به هیچوجه به حکومت ایران چنین فرصتي را
نميداد که نیروهاي نظامیش را در عمق بیش از چند کیلومتري وارد خاك عراق سازد.
بنابراین نیروهاي ایران مجبور بودند نبرد را درحوالي خط مرز به صورت فرسایشي ادامه دهند
و به موفقیتهاي نسبي و محدود در غرب خط مرز و در داخل خاك عراق اکتفا نمایند.
چنانکه تا زمان نگارش این مطالب که قریب  8سال از زمان جنگ ميگذشت نتیجه همان و
حتي بدتر از آن بود که گفته شد .در  3ماهه اول سال  1336نیروهاي عراق نیروهاي ایران را
از حوالي خط مرز نیز به عقب راندند که البته تحلیل علل این پیش آمد مستلزم بررسيهاي
عمیق سیاسي و اقتصادي و اجتماعي و نظامي در سطح مسائل داخلي دو کشور ایران و عراق
و روابط آنها در پهنه سیاست جهاني است و این موضوع خارج از محدوده این بررسيهاي
نظامي فعلي ما است .فقط براي تأیید این موضوع یادآور ميشویم که در  3سال  1334تا
 1333نیروهاي ایران در هرسال فقط توانستند یک عملیات نسبتاً وسیع اجرا کنند که در سال
 1334عملیات در شبه جزیره فاو ،در  1331عملیات در منطقه شلمچه و در  1333عملیات
در حلبچه بود که همه آنها نیز با نتایج بسیار محدودي متوقف گردیدند .البته ارتش عراق نیز
در این سه سال حالت کامالً پدافندي داشت و قادر به اجراي عملیات آفندي متقابل در سطح
وسیع علیه نیروهاي ایران نبود.
باري به اصل موضوع مورد بحث این فصل بپردازیم .در خردادماه سال  1334نیروهاي
ایران همان تدبیر نیروهاي آفندي محدود را ادامه دادند و در نیمه دوم این ماه تعداد 11
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عملیات آفندي محدود با نام ظفر و صبر در مناطق عملیاتي کوشک ،آبادان ،فکه ،جزایر
مجنون در صحنه عملیات جنوب و مناطق گناو و شیلر در شمالغرب و سرپل ذهاب
درجبهه غرب اجرا کردند .که تمام این عملیاتها در حد عملیات یک واحد گشتي رزمي بود
که هدف از آنها ناراحت کردن دشمن و وارد کردن ضربات فرسایشي بود .که در عملیات در
منطقه کوشک فقط  3نفر از افراد دشمن به اسارت گرفته شدند و طبق گزارش لشکر 21
پیاده در عملیات نفوذي در اروندرود که  16خردادماه با اعزام یک واحد گشتي  33نفري
بوسیله قایق به کرانه دور اروندرود انجام گرفت ،به علت جزر و مد آب اروندرود هیچ
نتیجهاي حاصل نشد.
قبالً یادآور شدیم که نیرويزمیني درباره وضعیت عملیات در جزایر مجنون فرماندهي
قرارگاه جنوب را مورد سؤال قرار داد این فرماندهي در  18خرداد پاسخ داد که اصوالً قرارگاه
جنوب نیز از آن وضعیت بياطالع بودهاست .زیرا نبرد در منطقه پدافندي یگانهاي
سپاهپاسداران با حمله نیروهاي عراق آغاز شد و یگانهاي دیگر سپاه چگونگي را به قرارگاه
عملیاتي نیرويزمیني در جنوب اطالع ندادهاند .بعد از انتشار گزارش نوبهاي عملیاتي شماره9
سپاهپاسداران براي قرارگاه جنوب وضع چنین مشخص شده است که در تاریخ دهم خردادماه
نیروهاي عراقي با  40فروند قایق با پشتیباني آتشهاي سنگین توپخانه ،هواپیما و بالگردهاي
عراقي تک نموده و موفق شدهاند پاسگاه خلیلي را در آبراه سلمان تصرف نمایند .و نیروهاي
ایران در  14خرداد پاتک کردهاند و آن پاسگاه را بازپس گرفتهاند در این نبرد جمعاً  1نفر از
افراد دشمن به اسارت نیروهاي ایران در آمدهاند.
الزم به یادآوري است که معموالً عملیات محدود بوسیله واحدهاي اجرائي در رده تیپ
و لشکر طرحریزي و اجرا ميگردد .بدین جهت گاهي اتفاق ميافتاد که یک واحدي تک
محدودي را اجرا کند در حاليکه واحدهاي همجوار آن در جریان وضعیت قرار نميگرفتند.
اگر این نبردهاي محدود گسترش نسبي پیدا ميکرد و نیاز به پشتیبانيهاي اضافي ميشد
آنگاه ردههايباالتر یا همجوار نیز درگیر آن نبرد ميشدند و این حالت در عملیات واحدهاي
سپاهپاسداران بیشتر وجود داشت .چنانکه در فهرست نبردهاي اجرا شده از آغاز جنگ تا
مهرماه  1333که بوسیله ستاد مرکزي سپاهپاسداران در اختیار روزنامه کیهان گذاشته شده
و در شماره پنجم مهرماه آن سال منتشر گردیده بود ،از تعدادي عملیات محدود نامبرده
شده بود که اصوالً در فهرست تهیه شده بوسیله نیرويزمیني درباره نبردهاي اجرا شده از
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آنها ذکري به میان نیامده بود ،مانند نبردهاي زنجیرهاي قدس که در مرحله هورالهویزه اجرا
گردیده بود .اما در مدارك نیرويزمیني ارتش سندي درباره آنها دیده نميشد.
در مطالب قبل گفتیم که در سال  1334فرماندهي هدایت کننده جنگ نیروهاي ایران
تصمیم گرفت ،جبهه غرب و شمالغرب را نیز با اجراي تکهاي محدود فعالتر سازد و نظر
به اینکه از حدود  10لشکر ارتش ایران  6لشکر در صحنه عملیات جنوب مستقر شده بود،
فرمانده نیرويزمیني در  11خردادماه دستور داد  1گردان رزمي از لشکرهاي مستقر در
منطقه جنوب به منطقه عملیاتي غرب و شمالغرب اعزام شود تا فرماندهيهاي آن مناطق
بتوانند تکهاي محدودي را طرحریزي و اجرا نمایند.
فرماندهي شمال غرب که مأموریت یافته بود با استفاده از نیروهاي عشایر کرد به ویژه
بارزانيهاي تحت عنوان رمز کمبا  11عملیات کمین و دستبرد و نفوذي برون مرزي را در
عمق داخلي خاك عراق در استانهاي کردنشین شمالغرب آن کشور طرح و اجرا کند ،در
 23خردادماه یک تحلیل کلي از امکان اجراي این نوع عملیات کرده و یادآور شده بود که
افراد کمبا  11به تعداد حدود  2300نفر در آذربایجان غربي و حدود یکهزار نفر در
کردستان متمرکز هستند .نتیجه کلي این تحلیل آن بود که اجراي عملیات مورد نظر در
مقیاس وسیع امکانپذیر نخواهد بود .ضمناً الزم بهیادآوري است که در همان موقع اکراد
مخالف حکومت جمهورياسالميایران نیز در داخل خاك ایران فعال بودند .چنانکه طبق
گزارش ژاندارمري ،گروههاي مسلح مخالف در  13خردادماه در منطقه ریجاب و بابا یادگار
واقع در استان کرمانشاه به واحد بسیج مستقر در آن منطقه حمله و تعداد  6نفر را شهید،
 10نفر را مجروح و یک نفر را به اسارت بردند .این عده  18نفري بسیجي در حال رفتن به
مرخصي از کال داینار ریجاب بودند که مورد حمله مهاجمین قرار گرفتند.
از جمله حوادث مهم سال  1334از سرگیري حمالت هوائي عراق به شهرهاي ایران بود
که در این حمالت شهر تهران نیز مورد هدف قرار گرفت و تلفات و خساراتي ببار آمد .از جمله
شدیدترین بمبارانهاي هوائي عراق شهرهاي کرمانشاه و ایوان غرب بود که در خردادماه انجام
شد و مجموعاً بیش از  36نفر شهید و  200نفر مجروح افراد غیرنظامي برجاي نهاد .حتي
روستاي اکو از توابع ایالم بمباران شد که  3نفر مجروح و  3نفر شهید شدند.
افزایش فشار زمیني و هوائي دشمن در منطقه غرب سبب نگراني فرماندهي آن منطقه
گردید .بدین جهت درخواست واحد تقویتي کرد ولي پاسخ داده شد فعالً مقدور نميباشد .با
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وجود این محدودیت نیرو ،فرماندهي قرارگاه غرب در روزهاي پایاني خردادماه دو نبرد محدود
در منطقه مسئولیت خود اجرا کرد که هدف از آنها ضربت زدن به نیروهاي دشمن بود.
در نبردهاي محدودي که انجام ميشد منطقه عملیات جزایر مجنون از حساسیت
ویژهاي برخوردار بود .زیرا این منطقه داراي منابع بزرگ نفتي زیرزمیني بود که ارزش
اقتصادي فوقالعاده داشت به حدي که ميتوان گفت اواخر سال  1334با ارزشترین هدف
استراتژیکي که به تصرف نیروهاي ایران درآمده بود ،همان جزایر مجنون بود .چنانکه بعد از
تصرف این جزایر مقامات مسئول سیاسي ایران اعالم کردند در معادن نفت این منطقه قریب
 8میلیارد بشکه نفت ذخیره شده وجود دارد که با استخراج آن ميتوان غرامت جنگي وارده
به ایران را تأمین نموده واین نظریه تا حدودي مورد تأئید متخصصین نفتي بینالمللي نیز
بود .به علت این ارزش اقتصادي این منطقه ،نیروهاي عراقي تالش ميکردند در تقدم یک
نیروهاي ایران از جزایر مجنون عقب برانند و به طور نسبي موفق هم شده بودند .حداقل به
نیروهاي ایران اجازه نداده مناطق تصرف شده را به سمت غرب و شمال و جنوب آن جزایر
توسعه دهند.
در  31خردادماه  34نیروهاي ایران مستقر در جزایر مجنون تالش دیگري را بکار بردند
ولي موفقیتي بدست نیاوردند .نیروهاي عراقي  3روز بعد و در ششم تیرماه حمله متقابلهاي در
همین منطقه کردند و موفق شدند قسمتي از ضلعغربي جزیره جنوبي را از تصرف نیروهاي ایران
خارج سازند .تیپ  2لشکر  66پیاده که مسئول پدافند از آن منطقه بود به سختي با دشمن
درگیر شد و تالش کرد نیروهاي دشمن را عقب براند .در نتیجه نبرد خونیني درگرفت که بیش
از ده روز ادامه یافت و نیروهاي ایران تا  16تیرماه موفق نشدند نیروهاي دشمن را از تمام جزیره
بیرون برانند .در حاليکه فقط در دو روز اول این نبرد  11نفر شهید و  108نفر مجروح داده
بودند و قریب  2100گلوله توپ و خمپاره مصرف کرده بودند.
یک موضوع بسیار حساسي که از اوایل تیرماه اساس آن پيریزي شد عملیات والفجر 8
در منطقه اروندرود و شبه جزیره فاو عراق بود .گرچه به علت عدم دسترسي به مدارك
عملیاتي سپاهپاسداران براي بهره برداري جهت تدوین این کتاب تاریخ نظامي جنگ تحمیلي
نظریات ما درباره اینگونه مسائل براساس استنتاج کلي از مدارك موجود در پروندههاي
عملیاتي نیرويزمیني ارتش ميباشد .ولي همین مدارك نشان ميدهد که تدبیر کلي
عملیات در شبه جزیره فاو از ابتدا آن بود که این عملیات در اختفاي کامل بوسیله
سپاهپاسداران طرحریزي و مرحله آمادگي نیز به همان صورت طي شود .اما به هر حال براي
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هرگونه عملیاتي الزم بود در گسترش نیروها اعم از ارتش و سپاه تغییراتي داده شود .به
همین جهت در چهارم تیرماه  1334قرارگاه عملیاتي جنوب دستور جزبهجز شماره  16را
صادر کرد که براساس آن مسئولیت پدافند از کرانه اروندرود و جزیره آبادان به یگانهاي
سپاهپاسداران محول گردید .طبق این دستور مقرر شد در مرحله بعدي پدافند از پاسگاه زید
تا خرمشهر نیز به سپاهپاسداران واگذار شود .بنابراین منطقه عملیات والفجر  8در شرق
اروندرود به عهده سپاه پاسداران قرار ميگرفت و یگانهاي ارتش و ژاندارمري به نقاط دیگر
عملیاتي اعزام ميشدند.
شاید در طول تاریخ جنگ اولین باري بود که سپاهپاسداران یک مأموریت پدافندي از
منطقه مستقلي را عهدهدار ميگردید .البته پشتیباني رزمي مورد نیاز شامل توپخانه و هوائي
و هوا نیروز همچنان به عهده واحدهاي ارتش بود .زیرا سپاه فاقد عناصر پشتیباني رزمي
کافي بود .ما در صورت امکان دسترسي به اسناد و مدارك عملیات والفجر  8که در اواخر
بهمن ماه  1334اجرا گردید در این باره بررسي هاي بیشتري خواهیم داشت.
در تیرماه  1334نیز تک هاي محدود بوسیله نیروهاي ایران و عراق اجرا شد .به نحوي
که نیروهاي ایران حداقل  12تک محدود طرح ریزي شده اجرا کردند و  1تک محدود
نیروهاي عراق نیز بوسیله نیروهاي ایران گزارش گردید .عالوه بر این نبردها که در حوالي
خطوط دفاعي نیروهاي طرفین انجام مي گرفت ،تدبیر هدایت عملیات برون مرزي در داخل
خاك عراق نیز پیگیري ميشد .در نتیجه اینگونه نبردهاي محدود حالت ویژهاي در شرایط
جنگ پیدا کرد و نیروي زمیني ارتش ،در  21تیرماه کمیسیون ویژهاي براي بررسي نتایج
این عملیات تشکیل داد که در آن عملیات نیروهاي ایران وعراق مورد ارزیابي قرار گرفت.
چنین نتیجه گیري شد که این روش ادامه جنگ در اکثر مناطق نتایج نسبتاً مطلوبي داشته
ولي در بعضي نقاط مانند غرب سومار دشمن موفق شده تپه 402را در دره سانواپا از تصرف
نیروهاي ایران خارج سازد  .با وجود نتیجه گیري مثبت از عملیات محدود ،بررسي حوادث
چنین نشان مي دهد که این نوع فعالیت ها فقط جنبه موضعي و فرسایشي داشته و در کل
جنگ تقریباً اثري نداشته است .به عنوان نمونه عملیات نصر  3در تاریخ  9تیرماه در منطقه
عملیاتي غرب در غرب سومار و دره میان تنگ اجرا گردید .خالصه نتایج آن نبرد بوسیله
قرارگاه غرب به شرح زیر گزارش شد.
«از ساعت  4صبح روز نهم تیرماه عملیات نصر 3اجرا و درگیري شدید بوجود آمد به
واحدهاي تک کننده دستور داده شد تا قبل از شروع روشنائي روز تکلیف نبرد را یکسره
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کنند .اما در ساعت  4/30اعالم شد که جناح راست یگان تک کننده عقبنشیني کرده است
و درخواست شد اجازه داده شود بقیه یگان ها نیز عقبنشیني کنند .پاسخ داده شد مقاومت
نمایند .اما در ساعت  3صبح و بعد از روشن شدن هوا به علت مجروح شدن فرمانده و معاون
گروهان حمله ور و شدت آتش دشمن به روي یگان هاي خودي یگان هاي تک کننده به
مواضع قبلي خود عقبنشیني کردند .در این نبرد  2نفر از افراد دشمن اسیر شدند .امضاء
سرهنگ علیاري»
در پي شدت گرفتن حمالت هوائي عراق ،در  23تیرماه پادگان سنندج به شدت بمباران
شد و حدود  210نفر شهید و زخمي شدند و به دو فروند بالگرد نیز آسیب رسید.
در  16تیرماه دشمن تک نیمه گسترده اي در غرب سومار ،حوالي کیسکه اجرا کرد و
از  3محور به مواضع پدافندي تیپ  40سراب هجوم آورد و موفق شد مناطقي را از تصرف
نیروهاي ایران خارج سازد .این نبرد تا  20تیرماه به مدت  4روز ادامه یافت .نیروهاي ایران
با اجراي پاتک سعي کردند ،نیروهاي عراق را از مواضع تصرف شده عقب برانند ولي در تمام
نقاط موفق به آن نشدند و متحمل تعدادي تلفات حدود  13نفر شهید و قریب یکصد نفر
مجروح گردیدند .همزمان با نبرد در منطقه سومار ،نیروهاي عراقي در منطقه شرهاني واقع
در غرب عین خوش نیز حمله کردند و نیروهاي ایران را از قسمت هاي به عقب راندند.
نیروهاي عراقي تالش خود را در غرب سومار در  21تیرماه ادامه دادند و موفق شدند تپه
 402را تصرف نمایند .از افراد یک پست شنود ایران که در آن تپه مستقر بودند  3نفر شهید
و  3نفر مجروح شدند .گردان  169لشکر  30براي بازپس گرفتن تپه  402پاتک کرد ولي
موفق نشد و  4نفر شهید و  11نفر مجروح داشت.
با توجه به حوادث یادشده در تیرماه عملیات آفندي نیروهاي دشمن حداقل در دو
منطقه سومار و شرهاني بسیار شدید و نسبتاً موفقیت آمیز بود .گرچه قرارگاه جنوب اعالم
کرد رخنه ایجاد شده در غرب شرهاني را با بکارگیري یک تیپ از لشکر  21پیاده ترمیم
کرده است ولي اظهار داشت که به علت شدت آتش دشمن اشغال مواضع پدافندي خط
مقدم امکان پذیر نمي باشد.
در چنین شرایط سخت ،وضعیت توان رزمي نیروهاي ایران و حداقل واحدهاي ارتش
چندان مطلوب و متناسب با نیازهاي عملیاتي نبود .فرماندهي نیروي زمیني براي تعدیل
نیروها در صحنه بیش از هزار کیلومتري جنگ مجبور بود ،حتي واحدهائي را در سطح
گروهان جابجا کند .چنانکه در  23تیرماه به فرماندهي قرارگاه جنوب دستور داده شد یک
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گروهان تانک ام 30-به صحنه عملیات شمال غرب و یک آتشبار توپخانه  111میلیمتري به
صحنه عملیات غرب اعزام کند .باید در نظر داشت این یگانها فقط استعداد اسمي خود را
داشتند و عمالً کمتر از  %10توان رزمي سازماني خود را داشتند .عالوه بر این مشکالت،
هماهنگي الزم بین یگان هاي سپاه و ارتش وجود نداشت و حتي مي توان گفت حسن
تفاهم کافي بین آنها نبود .چنانکه در تیرماه مکاتبه اي بین ستاد مرکزي سپاه پاسداران و
نیروي زمیني و ستاد مشترك درباره رابطه فرماندهي بین یگان هاي ارتش و سپاه در مناطق
عملیا تي مبادله شد که موضوع اصلي بحث و چگونگي مأموریت تیپ امیرالمومنین در منطقه
عملیاتي مهران بود که لشکر  84پیاده ارتش مسئولیت کلي منطقه را برعهده داشت.
در این باره در نامه اي که در  13تیرماه ستاد مرکزي سپاه پاسداران به ستاد مشترك
نوشته چنین بیان شده است «هیچ یگاني در کنترل عملیاتي عناصر نیروي زمیني ارتش
نمي باشد ،بلکه یگان هاي سپاه در اختیار قرارگاه هاي مشترك سپاه و ارتش هستند» البته
این یک نامه ساده اي به نظر مي رسد اما تحلیل مفهوم نظامي آن نشان مي دهد که ساده
ترین روش سازماندهي رزمي بین یگان هاي سپاه و ارتش به عمل نمي آمد و یگان هاي
سپاه و ارتش آمادگي قبول فرماندهي دیگري را نداشته اند.
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در حالي که تالش اصلي نیروهاي دشمن براي وارد کردن ضربات سنگین به نیروهاي
ایران در منطقه عملیاتي جنوب و غرب اجرا مي گردید ،تالش اصلي تک محدود نیروهاي
ایران براي جبهه شمال غرب به کار گرفته شد و یک عملیات نیمه گسترده به نام عملیات
قادر در منطقه عملیات ارتفاعات کالشین ،کالزرده به طرف سیدکان عراق طرح ریزي
گردید .که در  23تیرماه  1334به مورد اجرا گذاشته شد - .شمال حاج عمران -براساس
مدارك در دسترس براي این حمله لشکر  23نیروي مخصوص تیپ یک لشکر  66پیاده،
تیپ  2لشکر  28پیاده ،یک گردان تکاور از لشکر  34پیاده و تیپ ویژه شهداء از عناصر سپاه
پاسداران در نظر گرفته شده بودند و هدف آن عملیات تصرف ارتفاعات مشرف به سیدکان
عراق در شمال غربي پیرانشهر بود .نبرد در این منطقه در دو مرحله اجرا شد که مرحله اول
از  23تیرماه تا نهم مردادماه ادامه یافت و مرحله دوم در اواسط شهریور اجرا گردید.
درباره جزئیات عملیات قادر مدارك روشني در دسترس ما قرار نگرفت .فقط در یک
خالصه وضعیت موجود در نیروي زمیني نتایج این عملیات آزاد شدن حدود  400کیلومتر
مربع از خاك عراق در شمال غربي پیرانشهر بیان شده بود و تلفات نیروهاي خودي در این
نبرد در مزحله یکم  232نفر شهید و  1191نفر مجروح و  121نفر اسیر یا مفقود و در مرحله
دوم 43نفر شهید  433نفر مجروح و  33نفر اسیر یا مفقود منظور گردیده بود .که این تلفات
بسیار سنگین ،بیان گر نبرد بسیار وسیع و خونین مي باشد که بررسي دقیق آن مستلزم
تحقیقات بیشتري است .نکته جالب درباره این نبرد آن است که درفهرست نبردهاي اجرا
شده که بوسیله سپاه پاسداران تنظیم گردیده بود اصوالً نامي از این نبرد برده نشده بود.
احتماالً این امر به دلیل آن است که نیروهاي حمله ور ایران نتوانستند مناطق تصرف شده را
نگهدارند و مجبور به عقبنشیني به مواضع قبلي خود در حوالي خط مرز شدند.
قبالً یادآور شدیم که از اوایل خردادماه سپاه پاسداران مسئولیت عملیاتي جزیره آبادان
و کرانه اروندرود را عهده دار شد .این امر مستلزم تغییراتي در گسترش پدافندي کلیه
نیروها در صحنه عملیات خوزستان شد .در آن موقع پدافند از کرانه نزدیک اروندرود در
جزیره آبادان به عهده واحدهاي ژاندارمري بود و نظر به این که خط پدافندي در آن منطقه
متکي به مانع طبیعي غیرقابل عبور اروندرود بود واحدهاي ژاندارمري با برقراري پرده
پوشش مي توانستند مأموریت مراقبت از اروندرود را اجرا نمایند که تا سال  34این مأموریت
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را به نحو مطلوب انجام داده بودند .حال که قرار شده بود یگان هاي سپاه در جزیره آبادان
مستقر شوند تصمیم گرفته شد یگان هاي ژاندارمري به مناطق پدافندي دیگر که قبالً
یگانهاي سپاه در آن مستقر بودند ،مانند جزایر مجنون اعزام گردند .که در نتیجه امر
مسئولیت واحدهاي ژاندارمري بسیار سنگین و تقریباً خارج از توانائي رزمي آنها ميگردید.
این امر سبب مکاتبات طوالني بین قرارگاه هاي هدایت کننده عملیات شد .در یکي از این
مکاتبات ژاندارمري کل کشور وضعیت گسترش گردان هاي ژاندارمري را در مناطق عملیاتي
به شرح زیر اعالم کرد:
«در آذربایجان غربي  1گردان مرزي و یک گردان کربال ،در بوکان یک گردان  ،در
میان دو آب  11یگان جنداهلل غیر سازماني به استعداد  110نفر
در کردستان  14گردان ،در منطقه عملیاتي غرب از شور شیرین تاکاني سخت
 300نفر ،در جنوب  1گردان و مجموع پرسنل ژاندارمري که در عملیات جنگ تحمیلي
شرکت داشتند 24460نفر بودند»

برخالف تیرماه ،در مردادماه  ،34میدانهاي نبرد نسبتاً آرام بود و اگر عملیاتي انجام
گرفت در مقیاس وسیعي نبود .چنانکه در مدارك نیروي زمیني فقط به  3تک محدود
نیروهاي ایران در صحنه عملیات شمال غرب اشاره شده بود .اما در فهرست منتشر شده
بوسیله قرارگاه مرکزي سپاه پاسداران از نبردهاي قدس  4و  1و عاشورا  1و  2و  3جمعاً 1
نبرد نامبرده شده بود که جمع اسراي گرفته شده در این  1نبرد  36نفر اعالم گردیده بود.
بنابراین ،این نبردها نیز در سطح وسیعي نبودند و نیروهاي عراق نیز فقط در مقابل تک هاي
محدود نفوذي ایران پدافند نمودند .چنانکه ارتش عراق در اطالعیه شماره  1936مورخه 24
مردادماه  34اظهار داشت که نیروهاي عراقي حمله نیروهاي ایران را در منطقه چنگوله عقب
راندند  -منظور عملیات عاشورا  2مي باشد که در  24مردادماه در منطقه چنگوله بوسیله تیپ
امیرالمومنین سپاه اجرا گردید .و در آن نبرد  10نفر از افراد عراقي به اسارت درآمدند .ارتش
عراق در یک اطالعیه ادعا نمود که در این نبرد  60نفر از افراد نیروهاي ایراني به اسارت
نیروهاي عراق درآمدند .درباره این اطالعیه ارتش عراق چگونگي امر از قرارگاه عملیاتي غرب
سئوال شد آن قرارگاه در  23مردادماه پاسخ داد که قرارگاه سلمان سپاه پاسداران با عناصري
از تیپ امیرالمومنین و  62محرم در  24مردادماه در منطقه آبزیاري  -چنگوله -حمله کرده
ابتدا موفق به تصرف چند تپه شده است ولي به علت عکسالعمل شدیدي دشمن موفق به
نگهداري آنها نگشته و به مواضع قبلي خود عقبنشیني نموده است .در این نبرد  3درجه دار
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عراقي به اسارت گرفته شده اند و از افراد تیپ  62محرم سپاه ،تعداد  11نفر به اسارت دشمن
درآمده اند و بقیه مطالب اطالعیه عراق صحت ندارد.
اینگونه مسائل موضعي و محلي سبب بروز مشکالتي در سیستم فرماندهي ميگردد و
به طور کلي هماهنگي و وحدت فرماندهي بین قرارگاه هاي هدایت کننده را مختل مي
ساخت و شکاف بین سیستم فرماندهي را عمیق تر ميکرد وقرارگاه هاي رده باالتر ارتش و
سپاه نیز که در رأس آنها ستاد مشترك بود توانائي برطرف کردن ناهماهنگي ها را نداشتند
و فقط به مکاتبه اکتفا ميکردند .چنانکه در  21مرداد ماه ستاد مشترك طي نامه اي از
نیروي زمیني درخواست کرد ،میزان هماهنگي بین ارتش و سپاه را به آن ستاد اعالم کند
که در مدارك در دسترس پاسخ این نامه مشاهده نگردید.
با توجه به این که سپاه پاسداران تمرکز نیروهاي خود را در جزیره آبادان به منظور
شرکت در عملیات والفجر - 8شبه جزیره فاو  -شروع کرده بود ،تالش ميکرد هرچه سریعتر
یگان هاي تابعه مورد نظر خود را از مناطق پدافندي رها سازد و آنها را به جزیره آبادان
منتقل نماید و نظر به این که نیروي زمیني ارتش یگان احتیاطي براي جایگزین کردن یگان
هاي در خط سپاه نداشت و کلیه عناصر آن نیرو در خط پدافندي یک هزار کیلومتري از
حنوب به شمال غرب گسترش یافته بودند،.اجراي خواسته سپاه که رهایي همان تیپ
امیرالمومنین مستقر در منطقه چنگوله بود .سپاه تصمیم گرفته بود آن تیپ را از منطقه
خارج سازد .در حالي که واحدي دیگر در دسترس نبود تا مأموریت پدافندي آن تیپ را
بر عهده بگیرد و حتي با بودن تیپ امیرالمومنین در آن منطقه ضعف پدافند منطقه عملیاتي
مهران همیشه موجب نگراني فرماندهي قرارگاه غرب بود .چنانکه از طرف ستاد این قرارگاه
در  16مرداد از منطقه مورد بحث بازدید شد و نتیجه بازدید آن بود که با وجود یگانهاي
موجود قسمت هاي قابل مالحظهاي از خط مقدم پدافندي آن منطقه خالي از نیروي مدافع
مي باشد .ولي به هر حال شرایط موجود نبرد و روش تصمیم گیري حاکم بر کل جریان
جنگ چنین حکم کرد که لشکر 84پیاده گسترش یافته در منطقه مهران خط پدافندي
خود را تا چنگوله توسعه دهد و یگانهاي سپاه مستق ر در آن منطقه را رها سازد و دستور
اجراي این امر در  26مرداد ماه به لشکر 84پیاده ابالغ شد.
از ناهماهنگيهائي که در صحنه عملیات شمالغرب وجود داشت ،روش کاربرد
یگانهاي عشایري  -کمبا -11و تدارکات پشتیباني لجستیکي آنها بود .با وجود این که این
واحد رزمنده از ا وایل جنگ تحمیلي با نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران در منطقه
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آذربایجان غربي و کردستان همکاري ميکرد در مردادماه  1334روش پشتیباني این واحد
با مشکالتي مواجه گردید .براي مشخص کردن سازمان مسئول پشتیباني آن واحد فرماندهي
نیروي زمیني به قرارگاه غرب دستور داد ،این موضوع را در شوراي تأمین ویژه غرب کشور
مطرح سازد تا راه حلي براي این مشکل پیدا شود.
آرامش نسبي که در مردادماه میدان هاي نبرد را فراگرفته بود ،در شهریورماه تا حدودي
به هم خورد .زیرا تدبیر کلي فرماندهي نیروهاي ایران براساس جنگ فرسایشي آن بود که با
اجراي تک هاي محدود و محلي نیروهاي دشمن را همیشه در حالت اضطراب و نگراني و آماده
باش نگهدارد و اجازه ندهد آنها با استراحت ،به بازسازي بپردازد .بدین جهت در شهریورماه بار
دیگر طرح ریزي و اجراي تک هاي محدود فعالتر شد .در این ماه تعداد  11مأموریت آفندي
محدود بوسیله نیروهاي ایران طرحریزي و اجرا گردید .اما برخالف انتظارفرماندهي نیروهاي
ایران این تالش هاي محدود تأثیر قابل مالحظهاي در کل جریان جنگ نداشتند و از حالت
معمولي بیان گر عدم توقف جنگ و عدم اعالم آتش بس فراتر نمي رفتند .آنقدر که در آماده و
فعال نگهداشتن نیروهاي خودي موثر بودند در تضعیف توان رزمي دشمن موثر نبودند .ضمن
این که در این نبردهاي محدود نیروهاي خودي نیز متحمل تلفاتي مي شدند که با توجه به
شرایط ضعف پشتیباني جنگ به ویژه ارتش از نظر تهیه وسائل و تجهیزات سنگین و عدم
تأمین جایگزیني افسران و درجه داران خارج شده از میدان نبردتضعیف توان رزمي یگان هاي
نیروي زمیني ارتش ایران نیز در حد باالئي بود .اما به هر حال جنگ ادامه داشت والزم بود به
هر طریق ممکن میدان هاي جنگ فعال نگهداشته شوند تا از ایجاد بي تفاوتي و یکنواختي و
رکود درجبهه هاي جنگ جلوگیري گردد.
از جمله مسائلي که در شهریورماه  34قطعیت یافته واگذاري مسئولیت جزیره آبادان
به سپاه پاسداران بود .در این باره فرماندهي قرارگاه جنوب با صدور دستور شماره  21در
هشتم شهریورماه قاطعیت این تصمیم را به لشکرهاي گسترش یافته در منطقه جنوب ابالغ
کرد .براساس این تصمیم گیري قرارگاه مرکزي سپاه پاسداران تالش ميکرد هرچه سریع تر
یگان هاي سازماني درنظر گرفته شده براي عملیات آفندي در شبه جزیره فاو را به جزیره
آبادان تغییر مکان دهد .اما ابتدا بایستي یگان جایگریني آنها تعیین و به مناطق پدافندي
اعزام میشدند و مسئولیت را برعهده مي گرفتند ،تا یگان هاي سپاه رها مي شدند .در عمل
نیروي زمیني فاقد چنین امکاناتي بود .بدین جهت مسئله رهائي یگان هاي سپاه سبب
اختالف نظر بین نیروي زمیني و سپاه شد .باالخره قرارگاه مرکزي سپاه پاسداران براي حل
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این مشکل به آقاي هاشمي رفسنجاني که فرماندهي قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) را برعهده
داشت متوسل گردید .در  23شهریورماه طي نامه اي از ایشان درخواست کرد به نیروي
زمیني دستور دهد لشکر نصر سپاه را که در منطقه کاني شیخ مستقر بود ،تعویض و آنرا رها
سازد .از طرف آقاي هاشمي رفسنجاني به این منظور نامه اي به نیروي زمیني نوشته شد.
ولي چنین به نظر میرسد که فرمانده نیروي زمیني مشکالت آن نیرو را حضوراً به اطالع
آقاي رفسنجاني رسانید و در تاریخ اول مهرماه به سپاه پاسداران پاسخ داد که با مذاکره
حضوري با حضرت حجت االسالم رفسنجاني نیروي زمیني ارتش فعالً از رها کردن لشکر
نصر و تحویل گرفتن مسئولیت پدافندي خط احد معذور است.
از جمله مسائل حساس عملیاتي که در شهریورماه اتفاق افتاد ادامه عملیات قادر در
منطقه سیدکان عراق واقع در غرب پیرانشهر بود .قبالً درباره این عملیات یادآور شدیم که
مرحله دوم این نبرد در  18شهریورماه آغاز شد .اما به نظر ميرسد که این نبرد نتیجه
معکوس داد .به نحوي که حتي مناطق تصرف شده در تیرماه نیز مورد تهدید جدي
قرارگرفت به حدي که نیروهاي موجود در منطقه شمال غرب براي دفع خطر کافي نبودند.
بدین جهت نیروي زمیني ارتش مجبور شد از یگان هاي لشکرهاي  21و  28و  34پیاده
تعدادي واحد تقویتي به منطقه عملیات قادر اعزام کند و دستور این امر در  28شهریورماه
به یگانهاي اجرائي ابالغ شد .در آن موقع لشکر  21و  28پیاده در منطقه جنوب مستقر
بودند .از هر یک از این لشکرها یک تیپ به منطقه شمال غرب اعزام شد .با توجه به طول
مسافت و محدودیت امکانات ترابري راه آهن و جاده طبعاً این تغییر مکان مدت زماني به
طول انجامید .باالخره به علت در دسترس نبودن نیروي کافي در شمال غرب ،عملیات قادر
با عدم موفقیت نیروهاي ایران به پایان رسید.
بررسي اسناد و مدارك در دسترس چنین نشان مي دهد که در حالي که سپاه
پاسداران براي اجراي یک عملیات آفندي گسترده در شبه جزیره فاو آماده مي شد وضعیت
پدافندي یگان هاي ارتش در تمام جبهه ها و نبردها رو به ضعف نگران کننده اي نهاده بود.
همه فرماندهان مسئول ،نامه هاي کنایه آمیز درباره کمبود توان رزمي خود براي اجراي
مأموریت هاي پدافندي به نیروي زمیني مي نوشتند .حتي معاونت عملیات فرماندهي نیروي
زمیني نیز گزارش کارهائي درباره کمبود نیرو در بعضي مواضع پدافندي تهیه ميکرد و به
فرمانده نیرو ارائه مي داد اما نیروي اضافي وجود نداشت تا جبران کمبود ها را بنماید و تنها
راه حل آن بود که واحدي از نقطه اي برداشته شود و به نقطه دیگر اعزام گردد .که در
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نتیجه آن نقطه قبلي نیز تضعیف مي گردید .فرماندهي نیروي زمیني به علت وسعت یک
هزار کیلومتري عرض جبهه و کمبود نیروي در دسترس فعالً قادر نبود یک سازمان رزمي
متعادلي براي پدافند تمام مناطق نبرد سازماندهي کند تا در این گیر و دار عملیات ضد
انقالبیون داخلي نیز مشکلي مزید بر مشکالت موجود در جبهه جنگ با عراق شده بود و در
 21مهرماه در منطقه جوانرود ضد انقالبیون فعال شدند .ستاد مشترك از نیروي زمیني
خواست یگاني براي دفع ضدانقالبیون اعزام کند .فرمانده نیرو رسماً پاسخ داد از اعزام نیرو
به آن منطقه معذور است.
به عنوان نمونه اي از وضعیت گسترش یگانهاي نیروي زمیني در مناطق عملیاتي در
اواسط سال  1334یادآور مي شود که طبق گزارشاتي که در اواخر شهریور ماه در این باره
ارسال شده چنین بیان گردیده که:
«عرض جبهه شمال غرب از داالمپرداغ تا هانيگرمله  431کیلومتر است که شامل
استانهاي آذربایجانغربي و کردستان ميباشد و پدافند این منطقه به عهده لشکرهاي 23و
 34و  28و تیپ  30گرگان و  23گردان قدس و یک گروه توپخانه تقویت شده با  2گردان
توپخانه واگذار شده است .عرض جبهه غرب از هانيگرمله تا چنگوله  400کیلومتر است که
لشکرهاي  81و  88زرهي و لشکر عملیاتي  84پیاده ،تیپ  36زرهي تیپ  40پیاده گروه
رزمي  191و  16گردان قدس و یک گروه توپخانه تقویت شده با  2گردان توپخانه در آن
منطقه پدافند ميکند»
الزم به یادآوري است که در آن موقع عناصري از لشکرهاي  28و  81در منطقه جنوب
مستقر بودند.
این شرایط نامتعادل در جبهه ها سبب شد که حتي امکانات تک هاي محدود و نیمه
گسترده نیز بسیار ضعیف شود تا انجا که در  3ماهه سوم سال  34فقط تک هاي بسیار
محدود بوسیله یگان هاي نیروي زمیني در تمام جبهه ها اجرا گردید .که تقریباً هیچگونه
تأثیري در روند جنگ نداشت و چه بسا اغلب آنها از حالت گشتي شناسائي رزمي در عمق
بسیار محدود فراتر نرفت .چنانکه به عنوان نمونه لشکر  84پیاده در اول آبان گزارش داد
یک واحد گشتي رزمي به منظور شناسائي موانع ایجاد شده بوسیله دشمن و باز کردن معبر
در آن به منطقه جلو اعزام شد .ولي موفق به باز کردن معبر نگردیده و بدون درگیري
عقب نشیني کرده است .نمونه دیگر عملیاتي بود که به نام نصر  10بوسیله یک گردان از
عناصر تیپ  40سراب در منطقه کاني شیخ در  29مهرماه اجرا شد .نتایج کلي این عملیات
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بوسیله سرهنگ کهتري چنین گزارش شده است که «نبرد از ساعت  23روز  29مهر شروع
شد .در ساعت  1/30بعد از نیمه شب یگان حمله ور به میدان مین دشمن برخورد کرد و
پس از عبور از آن به مانع خندقي عمیق دشمن رسید و به موضع دشمن نزدیک شد .یکي
از درجه داران یگان حمله ور خود را به سنگر دشمن رساند و از افراد آن خواست تسلیم
شوند .ولي دشمن او را شهید نمود .درگیري شروع گردید و تا ساعت  01:10صبح ادامه
داشت .باالخره یگان هاي خودي مجبور به عقبنشیني به مواضع قبلي خود شدند .در این
نبرد ضرباتي به دشمن وارد شد و از یگان خودي یک نفر شهید و  3نفر مجروح گردید»
طبق اعالم قرارگاه خاتماالنبیا ء(ص) افراد مجاهد عراقي  -تیپ  9بدر  -با یگانهاي
سپاه پاسداران عملیات ام النعاج واقع در هورالهویزه را اجرا و یک پایگاه دشمن را تصرف
نمود و  60نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت و دشمن براي باز پس گیري آن پایگاه 8
بار پاتک کرد اما موفق نشد.
با وجود تصمیم قطعي براي اجراي عملیات والفجر  8در شبه جزیره فاو ،به علت
کمبود نیرو تغییر مکان یگان هاي تعیین شده براي آن عملیات از مناطق پدافندي به جزیره
آبادان تا اواسط آبان ماه امکان پذیر نشد .باالخره در  18آبان ستاد مرکزي سپاه پاسداران در
نامه شدید اللحني به نیروي زمیني ارتش اعالم کرد ،در اجراي دستور حجت االسالم
رفسنجاني الزم است ،نیروي زمیني ارتش خط پدافندي احد را تحویل بگیرد و به علت نیاز
مبرم به یگان ،سپاه این خط را به هر حال در  21آبان تخلیه خواهد کرد و در این رابطه
هیچ مسئولیتي را متقبل نخواهد شد.
امضاء :فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي  -محسن رضائي

فرمانده نیروي زمیني در  20آبان به نامه سپاه پاسخ داد که امکان اجراي آن دستور را ندارد.
مالحظه ميگردد که بعد از  1سال جنگ هنوز هیچ گونه وحدت فرماندهي براي
هدایت عملیات جنگ بین نیروهاي ارتش و سپاه ایران به وجود نیامده بود و حتي حسن
تفاهم نسبي سال هاي اول نیز به تضعیف گرائیده بود .سپاه پاسداران براي اجراي یکي از
حساس ترین نبردها در طول جنگ تحمیلي آماده مي شد ولي نیروي زمیني در این نبرد به
کلي کنار گذاشته شده و مسئولیت دفاع تمام جبهه هاي هزار کیلومتري به آن محول
گردیده بود .در حالي که احتماالً دشمن از وقوع چنین حمله نیروهاي ایران آگاه شده و
تالش هاي ایذائي و ممانعتي خود را در تمام جبهههاي جنوب و غرب و شمال غرب به نحو
چشم گیري افزایش داده بود .چنانکه از اواخر آبان ماه عوامل اطالعاتي خودي اخباري از
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نیروهاي دشمن گزارش مي دادند که حاکي از آماده شدن براي یک آفند وسیع در جبهه
غرب و شمال غرب بود .در همان موقع فعالیت ضد انقالبیون نیز شدید شد و در  21آبان
تعداد  1نفر از افراد جهاد سازندگي از جمله  2روحاني در منطقه غرب به شهادت رسیدند.
در  3ماهه سوم سال  34به علت وضعیت ویژهاي که در خطوط پدافندي تمام جبهه
نبرد به وجود آمده بود ،نیروي زمیني ارتش مجبور شد بارها یگانهائي را از منطقهاي به
منطقه دیگر تغییر مکان دهد .باالخره در آذرماه  34نیروي زمیني این وضعیت خود را با
عملیات آینده در فاو هماهنگ کرد و به قرارگاه عملیاتي جنوب و غرب دستور داد ،ضمن
رها کردن یگان هاي خود از جزیره آبادان عناصر ،پیش بیني شده سپاه پاسدران را از مناطق
پدافندي رها سازند تا به جزیره آبادان منتقل گردند.
فرمانده قرارگاه جنوب برمبناي دستور نیروي زمیني در  22آذرماه دستور شماره 24
خود را صادر کرد که در آن به یگان هاي تحت فرماندهي خود چنین دستور داد .لشکر 21
پیاده منطقه پدافندي جزیره آبادان را از نهر خین تا دهانه فاو به سپاه پاسداران تحویل دهد.
لشکر  66پیاده مسئولیت پدافندي قسمتي از منطقه مسئولیت خود را در شرق شلمچه به
سپاه پاسداران محول کند .لشکر  92زرهي پدافند ضلع غربي و مرکزي جزایر مجنون را به
تیپ  18الغدیر سپاه واگذار نماید.
در اویل آذرماه به قرارگاه غرب نیز دستور داده شد عناصر لشکر  1نصر سپاه را که در
منطقه تنگ بیجار در غرب صالح آباد مستقر بود ،با تیپ  3لشکر 81تعویض کند تا آن
یگان ها به جزیره آبادان تغییر مکان نمایند .لشکر  30گرگان نیز که تا آذرماه در منطقه
عملیاتي شمال غرب مستقر بود با عناصر لشکر  28پیاده تعویض شد و به منطقه عملیاتي
جنوب تغییر مکان کرد .بدین ترتیب تدبیر گسترش واحدهاي ارتش و سپاه براساس نیاز
عملیات والفجر  8در شبه جزیره فاو از آذرماه به صورت کامل به مرحله اجرا درآمد.
از بررسي مدارك در دسترس چنین برمي آیدکه بعد از جابجائي یگان هاي سپاه و
ارتش در اوایل دي ماه  1334فرماندهي هدایت عملیات نیروهاي مسلح تصمیم گرفت براي
تسهیل عملیات آفندي سپاه در شبه جزیره فاو ،نیروي زمیني ارتش نیز تالش هاي فرعي یا
فریبنده در مناطق عملیاتي دیگر اجرا نماید .براي این مأموریت قسمتي از یگان هاي مستقر
در صحنه عملیاتي خوزستان در نظر گرفته شد که در آن موقع عبارت بودند از لشکرهاي
 21و  18و  66پیاده ،لشکر 30جدیدالتأسیس پیاده ،لشکرهاي 92 ،81 ،13زرهي و تیپ
 11پیاده هوابرد در  16ديماه فرماندهي نیروي زمیني به فرماندهي قرارگاه جنوب دستور
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داد با توجه به راهنمائي هاي انجام شده  -احتماالً شفاهي بوده  -طرح عملیاتي آن قرارگاه
را در مدت  48ساعت تهیه نماید .در این دستور گفته شده بود یک طرح پوشش و فریب نیز
براي اجرا در منطقه عمومي فکه با استفاده از لشکر  92 ، 81، 13زرهي و تیپ  11هوابرد
تهیه شود.
یگانهاي توپخانه نیروي زمیني که براي عملیات آینده مورد نظر در منطقه خرمشهر و
اروندرود در نظر گرفته شده بودند عبارت بودند از گروه هاي  22و  33و 11توپخانه مستقر
درجنوب 1 ،گردان توپخانه از واحدهاي توپخانه مستقر در شمال غرب ،براساس طرح تقسیم
آتش ها  11گردان توپخانه در پشتیباني عملیات یگان هاي سپاه در عبور از اروندرود در نظر
گرفته شده بود .به عالوه از عناصر نیروي زمیني ارتش  10قبضه موشک انداز تاو سوار بر
نفربرهاي زرهي و خودروهاي چرخ دار در اختیار قرارگاه عملیاتي سپاه پاسداران گذاشته
شده بود .گرچه درباره جزئیات طرح هاي عملیات والفجر  8در منطقه خرمشهر و اروندرود
مدارك روشني دراختیار ما قرار نگرفت .ولي مکاتبات عملیاتي نیروي زمیني نشان مي دهد
که براي این عملیات  3طرح مستقل براي سه منطقه عملیاتي مستقل تهیه شده بود که
عبارت بودند از )1( ،طرح عملیاتي والفجر 8براي عبور از اروندرود و حمله در شبه جزیره فاو
( )2طرح عملیاتي بدر 3براي اجراي عملیاتي آفندي در شمال غربي خرمشهر(شلمچه) به
عنوان تالش فرعي براي تسهیل عملیات تالش اصلي در عبور از اروندرود ( )3طرح عملیات
خندق به عنوان طرح پوشش و فریب براي منطقه عملیاتي فکه.
در دیماه  34و در حالي که نیروهاي ایران براي اجراي یک عملیات آفندي در اروندرود
آماده مي شدند ،احتماالً عوامل اطالعاتي دشمن به حمله قریب الوقوع نیروهاي ایران در
منطقه عمومي شرق بصره پي برده بودند .ولي احتماالً محل تالش اصلي نیروهاي ایران را
کشف نکرده بودند .با توجه به غیر قابل عبور به نظر رسیدن اروندرود به علت میزان شدید جزر
و مد آب که تحت تأثیر جزر و مد آب خلیج فارس قرار داشت ،نیروهاي عراقي ،عبور نیروهاي
ایران از اروندرود را غیر محتمل دانسته و هرگونه فعالیت متمرکز نیروهاي ایران در جزیره
آبادان و کرانه شرقي اروند رود را یک عملیات فریبنده به منظور پوشش عملیات عبور از
هورالهویره در ادامه عملیات خبیبر و بدر تلقي کرده بودند .احتماالً به همین جهت در دیماه
 1334نیروهاي عراق تالش آفندي خود را در هورالهویزه براي عقب راندن نیروهاي ایران از
جزایر مجنون بکار بردند .تا بدین وسیله هم آن جزایر را که پایگاه خشکي مناسبي در داخل
هور براي وصول به کرانه شرقي رودخانه دجله بود از تصرف نیروهاي ایران خارج سازد و هم
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طرح حمله قریب الوقوع نیروهاي ایران را برهم بزنند .بدین منظور نیروهاي عراق در ادامه
عملیاتها تالشهاي آفندي مداوم در جزایر مجنون اجرا کردند و ضمن به شهادت رساندن
 32نفر از افراد نیروهاي ایران قسمتي از جزیره جنوبي را از تصرف نیروهاي ایران خارج
ساختند .در این موقع عناصر لشکر  92زرهي در آن جزیره گسترش پدافندي داشتند که
تالش کردند نیروهاي عراقي را از موضع از دست داده خود عقب برانند ولي موفق نشدند تمام
مواضع از دست داده را باز پس بگیرند .درباره این عملیات ارتش عراق در اطالعیه شماره
 2061خود اعالم کرد این حمله بوسیله سپاه  3عراق به فرماندهي ژنرال ماهر عبدالرشید
انجام گرفته و تمام جزیره جنوبي از تصرف نیروهاي ایراني خارج گردیده است.
عدم موفقیت نیروهاي ایران در دفع حمله نیروهاي عراق به جزیره مجنون سبب
نگراني فرماندهي نیروي زمیني گردید .بدین جهت در  28دیماه جلسه اي به منظور تجزیه
و تحلیل ا ین نبرد و اثرات آن در نبرد آینده نیروهاي ایران تشکیل شد و چنین نتیجهگیري
شد که عراق اینگونه حمالت محدود را براي دست یابي به پیروزي هاي موضعي جهت
پشتیباني رواني سیاسي نیروهاي عراق درجنگ تحمیلي ادامه خواهد داد و برآورد شد که
قدرت نظامي عراق برخالف انتظار نه تنها رو به کاهش نیست بلکه رو به افزایش است .ولي
به هرحال این عملیات باز دارنده عراق نتوانست خللي در اجراي عملیات والفجر 8ایجاد کند.
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران طي طرح هاي تهیه شده آماده براي اجراي عملیات
والفجر 8مي شدند .چنانکه قرارگاه عملیاتي جنوب در تاریخ  22دیماه دستور شماره  21و
در تاریخ  4بهمن ماه دستور شماره  23را صادر گردد .دستور داده شد ،تیپ  11هوابرد و
لشکر  81زرهي که در منطقه عملیاتي فکه عین خوش مستقر بودند به منطقه عملیاتي
اهواز خرمشهر تغییر مکان نمایند .ولي در همان موقع به علت تشدید فعالیت دشمن در
منطقه شرق عماره چنین احساس شد که دشمن آماده براي اجراي یک عملیات آفندي
جدي در منطقه فکه مي شود .بدین جهت دستور داده شد یک تیپ از لشکر  81زرهي در
منطقه فکه باقي بماند و احتیاط قرارگاه جنوب در منطقه فکه باشد و بقیه لشکر به منطقه
اهواز خرمشهر تغییر مکان کنند.
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عملیات آفندي قادر در منطقه غرب پیرانشهر
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عملیات والفجر 4در شبه جزیره فاو
چنین به نظر میرسد که مرحله عملیات آمادگي براي اجراي عملیات والفجر 8در نیمه
اول بهمن ماه به سرعت تکمیل گردید و نیروهاي خودي بدون توجه به عملیات پراکنده
بازدارنده دشمن که در مناطق عملیاتي دهلران ،فکه و جزایر مجنون اجرا گردید آن
نبردهاي محدود را تحمل یا خنثي کردند تا بتوانند عملیات سرنوشت ساز والفجر 8را در حد
امکانات موجود به نحو کمال مطلوب اجرا نمایند .باالخره زمان اجراي این نبرد که یکي از
مهمترین نبردها در جنگ تحمیلي بود ،فرا رسید و یگان هائي که براي شرکت در این نبرد
آماده شده بودند ،حمله را طبق طرح آغاز کردند.
درباره چگونگي جریان این نبرد همانگونه که قبالً یادآور شدیم مدارك روشني در
اسناد و مدارك نیروي زمیني ارتش وجود نداشت یا این که در دسترس ما قرار نگرفت .ولي
براساس مدارك در دسترس این نبرد در دو مرحله اجرا شد که مرحله اول آن به نام
والفجر 6به منظور تصرف جزیره ام الرصاص در داخل اروند رود و جنوب جزیره مینو (ایران)
ا جرا شد که یک تالش فرعي براي جلب توجه نیروهاي عراق به این جزیره و غافل کردن
آنان از پدافند شبه جزیره فاو بود .مرحله دوم یا نبرد اصلي بنام والفجر  8و تقریباً همزمان با
والفجر 6در قسمت منتهي الیه اروندرود و مصب آن به خلیج فارس در دهانه فاو اجرا گردید.
این قسمت نبرد در ساعت  22روز  21بهمن ماه با اعالم کلمه رمز یا فاطمه زهرا( 3بار)
ادرکني آغاز گردید.
تدبیر کلي عملیات در رده قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) آن بود که دو قرارگاه اجرائي سپاه
و ارتش به ترتیب به نام خاتم  1و خاتم  2هدایت عملیات را در محورهاي تالش اصلي
وفرعي به صورت مستقل عهده دار شوند .براین اساس قرارگاه خاتم یک متشکل از لشکرهاي
نصر و نجف ،امام حسین( ،)علي ابن ابي طالب ،فجر و محمد رسول اهلل(ص)  ،عاشورا،
ثاراهلل و تیپ هاي مستقل  33المهدي و  44قمربني هاشم جمعاً  8لشکر و  2تیپ مستقل
با پشتیباني  11گردان توپخان ه و عناصر ضد تانک از یگان هاي نیروي زمیني از اروندرود
عبور مي کردند و ضمن حمله به اسکله هاي بارگیري البکر و االمیه عراق در شرق شبه
جزیره فاو و داخل خلیج فارس در داخل شبه جزیره نیز پیشروي ميکرد و رأس البیشه را
تصرف و تأمین مينمود .همزمان با تالش فرعي جزایر بوارین و ام الرصاص و ام الباني را در
داخل اروندرود واقع در جنوب غربي شلمچه تصرف ميکرد.
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قرارگاه خاتم  2متشکل از لشکرهاي  21و  66پیاده و لشکرهاي  81و  92زرهي و
تیپ  11پیاده و  26گروهان بسیج در منطقه شلمچه و کوشک  -شرق بصره  -حمله
ميکرد و نیروهاي دشمن را در شرق بصره درگیر مي نمود و عملیات تالش اصلي را در شبه
جزیره فاو تسهیل ميکرد.
متأسفانه همانگونه که یادآور شدیم درباره نحوه طرح ریزي و آمادگي و چگونگي
اجراي این نبرد حساس مدارك روشني در دسترس ما قرار نگرفت .بدین جهت ما از تحلیل
این نبرد خودداري مي کنیم و آنرا به فرصت هائي که بعد از دسترسي به اسناد و مدارك
روشن پیش آید وا ميگذاریم.
براساس مدارك در دسترس ،نتیجه این نبرد تصرف قسمتي از شبه جزیره فاو در
شمال غربي خلیج فارس بود .در این نبرد  133دستگاه تانک ونفربر زرهي 20 ،دستگاه
خودرو مهندسي 20 ،قبضه توپ صحرائي 110 ،قبضه توپ ضدهوائي 200 ،قبضه خمپاره
انداز و  3دستگاه رادار دشمن به غنیمت گرفته شد و بیش از  2000نفر از افراد دشمن به
اسارت نیروهاي ایران درآمدند.
در این نبرد از افراد یگان هاي ارتشي خودي  16نفر شهید  369نفر مجروح و  66نفر
اسیر یا مفقود شدند و با توجه به این که تالش اصلي در این نبرد به عهده یگان هاي سپاه
پاسداران و بسیج مردمي بود ،قطعاً تلفات آنان خیلي بیشتر از یگان هاي شرکت کننده
ارتشي است .ولي در اسناد نیروي زمیني ارتش درج نگردیده بود.
پیروزي نیروهاي مسلح ایران در عبور از رودخانه مواج اروندرود و تصرف شبه جزیره
فاو عراق که تنها منطقه ساحلي عراق در دسترسي به آبهاي خلیجفارس ميباشد ،سبب
حیرت و شگفتي در تمام محافل نظامي و سیاسي عالقهمند به سرنوشت جنگ ایران و عراق
شد .این نبرد به صورت یک نقطه عطف کامالً سرنوشتساز در این جنگ درآمد و اثرات
سیاسي و نظامي و رواني فوقالعادهاي در کل جریان جنگ به نفع نیروهاي مسلح و حکومت
جمهوري اسالمي ایران ایجاد کرد .به نحوي که ميتوان گفت در تمام طول جنگ قويترین
موقعیت سیاسي و نظامي را براي امکان پایان دادن جنگ به نحو کمال مطلوب به نفع ایران
بوجود آورد .به همین جهت حکومت و ارتش عراق تمام امکانات اقتصادي نظامي و حتي
سیاسي خود را بکار بردند تا بلکه این پیروزي نیروهاي ایران را خنثي کنند و نیروهاي ایران
را از شبه جزیره فاو بیرون برانند اما با آمادگي رواني و نظامي که نیروهاي ایران در آن موقع
بدست آورده بودند و توانستند شدیدترین و مداومترین پاتکهاي نیروهاي عراق را درهم
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بشکنند و منطقه بدست آمده در شبه جزیره فاو را نگهدارند .گرچه موفق به نگهداري جزیره
امالرصاص و بوارین نشدند .این امر موجب شد که عمالً نبرد والفجر 8قریب یکماه به طول
انجامد ولي باالخره نیروهاي ایران موفق به تثبیت مواضع متصرفي خود گردیدند .نیروهاي
عراق با از دست دادن تلفات و خسارات سنگین مجبور به قبول شکست خود شدند .از اهم
تالش نیروهاي عراق براي بازپسگیري شبه جزیره فاو آن بود که سرلشکر ماهرعبدالرشید
فرمانده سپاه عراق خانواده خود را به عنوان تضمین بیرون راندن نیروهاي عراق از آن منطقه
گرو شده اعالم کرده بود و با تمام نیروها چندین روز تالش کرد نیروهاي ایران را عقب براند
ولي نتوانست به این تضمین جامه عمل بپوشاند.
ولي به هرحال متأسفانه در زمان نگارش این مطالب در تیرماه  1336این شبه جزیره
دیگر در تصرف نیروهاي ایران نبود .زیرا نیروهاي عراق در اوایل سال  1336در یک عملیات
هماهنگ با نیروهاي آمریکا در خلیجفارس موفق شدند شبه جزیره فاو را از تصرف نیروهاي
ایران خارج سازند .که در صورت توفیق ادامه نگارش تاریخ نظامي جنگ تحمیلي به موقع
چگونگي آن بیان خواهد شد .از دست دادن شبه جزیره فاو براي حکومت و ارتش عراق به
عنوان بزرگترین و خفتبارترین شکست در طول جنگ تحمیلي مطرح گردید .لذا حکومت
و ارتش عراق ت الش کردند ضمن جبران این شکست از تکرار آن جلوگیري نمایند و بدین
جهت بعد از نا امید شدن در بازپسگیري شبه جزیره فاو در مناطق دیگر نبرد فعالتر شدند.
براي این منظور مناسبترین محل همان جزایر مجنون بود که در صورت موفقیت نیروهاي
عراقي هم قسمتي از مناطق اشغال شده عراق آزاد ميشد هم خفت شکست در شبه جزیره
فاو تا حدودي تسکین مي یافت و هم در صورت بدست آوردن برتري کامل در آن منطقه
نبرد نیروهاي عراق ميتوانستند محور اصلي مواصالتي اهواز خرمشهر و خط عقب نیروهاي
ایران در شبه جزیره فاو را مورد تهدید قرار دهند و نیروهاي ایران را مجبور به ترك شبه
جزیره فاو نمایند .اما بعد از گذشت قریب  2سال از استقرار نیروهاي ایران در جزایر مجنون
و تمام مناطق پدافندي غرب اهواز-خرمشهر موقعیت پدافندي نیروهاي ایران به قدري
مستحکم بود که بتواند حمالت نیروهاي عراق را خنثي سازد .بدین جهت نیروهاي عراق
نتوانستند موفقیت نهائي را در حمالت خود در جزایر مجنون بدست آورند گرچه توانستند
نیروهاي ایران را از قسمتهائي از آن جزایر عقب برانند.
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عملیات والفجر 2در غرب مریوان
عملیات والفجر 2در غرب مریوان

پیروزي نیروهاي ایران در شبه جزیره فاو در طرز تفکر فرماندهي نیروهاي ایران
نسبت به توانائي هاي ارتش عراق ،نتایج این نبرد درکل سرنوشت جنگ خوشبیني بیش از
حد واقعي ایجاد کرد .به نحوي که چنین تصور شد که نیروهاي عراق قدرت پدافندي خود
را از دست داده اند و در صورت واردکردن چند ض ربت دیگر بر پیکر ارتش عراق این ارتش
دیگر تاب مقاومت در مقابل پیشروي نیروهاي ایران نخواهد داشت و شکست نظامي
حکومت عراق فرا خواهد رسید .بر اساس این طرز تفکر ،همچنین به منظور پشتیباني از
این عملیات و معطوف داشتن توجه عراق به منطقه شمال غرب ،دومین حمله نسبتاً وسیع
نیروهاي ایران  11روز بعد از نبرد فاو در منطقه عملیاتي غرب مریوان به نام عملیات
والفجر 9به مرحله اجرا گذاشته شد.
درباره چگونگي مراحل طرح ریزي و آمادگي و همچنین مرحله اجرائي عملیات
والفجر  9تا زمان نگارش ای ن مطالب اسناد و مدارك روشني در دسترس ما قرار نگرفت
و بررسي اسناد در دسترس چنین نشان مي دهد که طرح اولیه این عملیات چندان
وسیع نبود  .قرارگاه حمزه سیدالشهدا سپاه پاسداران با یک تیپ از لشکر  66پیاده که
از اسفندماه  34در منطقه عملیاتي غرب مریوان مستقر بود ،با عناصر تقویتي از
لشکر  28پیاده براي اجراي این نبرد در نظر گرفته شده بود و قرارگاه حمزه در پنجم
اسفندماه  1334عملیات والفجر  9را اجرا کرد  .در مراحل اولیه موفقیت هاي قابل
مالحظه اي بدست آورد ،به نحوي که حدود  310کیلومتر مربع از قلمرو سرزمین عراق
را در غرب مریوان تصرف کرد و حدود  180نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت .اما
طبق روال همیشگي نبردهاي اجرا شده ،بعد از آنکه نیروهاي خط مقدم پدافندي
عراق به عقب رانده شده یا منهدم گردیدند و نیروهاي تقویتي عراق موفق شدند حمله
نیروهاي ایران را از دور انداخته و متوقف سازند .پاتک نیروهاي عراقي آغاز گردید  .نظر
به اینکه فرماندهي شمال غرب نیروي احتیاط قابل مالحظه اي در اختیار نداشت تا
یگان هاي حمله ور در غرب مریوان را تقویت کند از نیروي زمیني درخواست نیروي
تقویتي کرد .فرمانده نیروي زمیني به قرارگاه عملیاتي جنوب دستور داد فوراً تیپ 11
پیاده و تیپ  3لشکر  66پیاده را از درگیري عملیاتي رها و از خوزستان به صحنه
شمال غرب و مریوان اعزام کند .فرماندهي قرارگاه جنوب در ششم اسفند ماه طي
دستور شماره  26به لشکر  66پیاده دستور داد تیپ  3را آماده براي حرکت به صحنه
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عملیات شمال غرب در هشتم اسفندماه سازد .به همین ترتیب به تیپ  11پیاده دستور
داد ،آماده حرکت به منطقه مریوان در هشتم اسفندماه شود  .بدین ترتیب یگان هاي
یادشده از صحنه عملیات جنوب به صحنه عملیات شمال غرب حرکت کردند  .اما فاصله
بین این دو صحنه عملیات از طریق راه آهن اهواز اندیمشک تهران ،مراغه و سپس از
طریق جاده از مراغه تا مریوان بیش از  1100کیلومتر راه است و با توجه به محدودیت
ظرفیت راه آهن سراسري ایران و همچنین محدودیت فوق العاده امکانات ترابري
جاده اي انتقال دو تیپ پیاده با عناصر پشتیباني آنها مدت زماني به طول مي انجامد.
ولي به هرحال چنین به نظر مي رسد که این تغییر تا  13اسفندماه انجام گرفت  .زیرا
در آن روز دستور شماره  28قرارگاه عملیاتي جنوب منتشر شد  .در آن دستور
تیپ هاي  2و  3لشکر  66پیاده در منطقه عملیاتي مریوان منظور شده بود و تیپ 11
پیاده نیز جزو یگان هاي قرارگاه جنوب منظور نگردیده بود .در دستور شماره  28قید
شده بود که تغییراتي در سازمان و گسترش یگان هاي نیروي زمیني به منظور امکان
مداومت عملیات والفجر  9ایجاد مي گردد .با توجه به تقویت هائي که براي منطقه
عم لیات غرب مریوان در صحنه شمال غرب اعزام شد ،یگان هاي حمله ور تا حدودي
موفق شدند وضعیت پدافندي خود را در مناطق تصرف شده تثبیت نمایند  .ولي پاتک
شدید نیروهاي عراقي با آمادگي کامل از  13اسفندماه آغاز شد .به منظور پي بردن
میزان آمادگي نیروهاي عراق جهت این پاتک ،یادآوري مي شود که طبق گزارش عوامل
اطالعاتي ژنرال شنسل رئیس ستاد و عدنان خیراهلل وزیر دفاع عراق براي آماده کردن
نیروها جهت این پاتک شخصاً در شهر سلیمانیه عراق حضور یافتند و عالوه بر آماده
کردن نیروهاي منظم عراق چندین هزار نفر از افرا د بومي محلي را نیز براي پشتیباني
از عملیات آماده ساختند.
در صورت صحت این خبر استنباط مي گردد که ارتش عراق مأموریت یافته بود
که به هر قیمت که شده از تکرار نتیجه نبرد شبه جزیره فاو جلوگیري نماید  .در
اجراي این مأموریت موفق هم شد و نیروه اي ایران نتوانستند در مقابل تهاجم بسیار
وسیع نیروهاي عراق که معموالً توأم با پشتیباني آتش بسیار سنگین بود مقاومت
کنند و مجبور به عقب نشیني به مواضع قبلي خود گردیدند .در نتیجه عملیات آفندي
والفجر  9نیروهاي ایران در غرب مریوان بدون نتیجه اي به پایان رسید .طبق مدارك
موجود در نیروي زمیني نیروهاي ایران در این نبرد متحمل تلفات و خسارات قابل
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مالحظه اي شدند که تلفات انساني شامل  113نفر شهید 313 ،نفر مجروح و  231نفر
اسیر یا مفقود بود.
باالخره عملیات والفجر 9در اواسط اسفندماه با عدم موفقیت نیروهاي ایران به پایان
رسید .عملیات والفجر 8نیز در شبه جزیره فاو در همان نقاطي که در روزهاي اول نبرد به
تصرف نیروهاي ایران درآمده بود ،متوقف گردید .در پایان اسفندماه طبق روش کلي
عملیات ،مأموریت پدافند از قسمتي از مواضع متصرفي در شبه جزیره فاو به لشکر  30پیاده
و تیپ  3لشکر  21پیاده از عناصر نیرويزمیني ارتش واگذار شد.
بدین ترتیب حوادث سال  1334در میدان جنگ تحمیلي نیز به پایان رسید و تنها
تغییر مهمي که درپایان این سال در وضعیت جبهههاي نبرد ایجاد شد ،تصرف شبه جزیره
فاو عراق به وسیله نیروهاي ایران بود که راه وصولي کشور عراق را به خلیجفارس به کلي قطع
کرد .آن کشور فقط بوسیله تنگه باریک خورعبداهلل در نزدیکي مرز با کویت به خلیجفارس
دسترسي داشت که آن تنگه آبي نیز در کنترل آتش نیروهاي ایران قرار گرفته بود.
سقوط شبه جزیره فاو عراق بدست نیروهاي ایران و نزدیک شدن خط جبهه
جنگ ایران و عراق با امیرنشین کویت ،سبب تحوالت بسیار بزرگ سیاسي جهاني در
منطقه خلیج فارس شد و چهره جنگ را از حالت محدود محلي به صورت جنگ
منطقه اي در تمام خلیج فارس جلوه گر ساخت  .لذا جنگ ابعاد وسیع تر منطقه اي و
بین المللي به خود گرفت  .این وسعت تا بدان جا کشیده شد که ناوگان دریائي آمریکا و
اروپاي غربي وارد خلیج فارس شدند و عمالً آنرا اشغال نظامي علیه ایران کردند  .زیرا
در این اشغال نظامي که به ظاهر براي حفظ امنیت و آزاد ي کشتي راني تجاري در
خلیج فارس بود ،عم الً ناوگان هاي آمریکا و اروپا رویاروي نیروهاي ایران قرارگرفتند.
آزادي عملیات تهاجم هوائي ارتش عراق را علیه کشتي هائي که به مقصد بنادر ایران
در خلیج فارس حرکت مي کردند ،فراهم ساختند  .در نتیجه فصل جدیدي در جنگ
ایران و عر اق باز شد که خود مستلزم بررسي هاي دقیق تر و عمیق تر براي ثبت در
تاریخ این جنگ مي باشد و ما آنرا به فرصت هاي دیگر وامي گذاریم .فقط به منظور
پایان دادن به این قسمت از بررسي تاریخ نظامي جنگ تحمیلي یادآور مي شویم که
مسائل جنگ از سال  1331به بعد بیش از پیش از ح الت یک جنگ نظامي به حالت
یک جنگ سیاسي و براندازي تبدیل شد .تالش نیروهاي ایران براي بهره برداري از
نیروهاي مخالف عراق در کردستان به صحنه عملیات شمال غرب معطوف گردید .گرچه
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در سال هاي  31و  33نیز حمالت محدود و نیمه گسترده نیروهاي ایران و عراق مانند
سال هاي قب ل ادامه یافت ،ولي آن نبردها نتوانست تغییر قابل مالحظه اي در
میدان هاي جنگ به سود ایران ایجاد کند  .تا اینکه از اواخر سال  1333ارتش عراق با
استفاده از سالح موشکي دوربرد و سالح شیمیائي در مقیاس بسیار وسیع ،مانند نبرد
در حلبچه موفق شد جریان جنگ را به طور کلي ب ه نفع خود تغییر دهد  .در زمان
نگارش این مطالب در پایان تیرماه سال  1336برتري مطلق نظامي در عملیات زمیني
و هوائي را نصیب خود سازد .به نحوي که سرنوشت جنگ که در شرف خاتمه یافتن با
پیروزي ایران بود ،به کلي تغییر کرد و در شرف پیروزي کامل عراق قرار گرفت .ما این
ب حث از تاریخ نظامي جنگ را که از آغاز آن در سال  1319تا پایان سال  1334به
رشته نگارش درآمد در همین جا به پایان مي رسانیم و در صورت پیدا کردن توفیقات
الهي در فرصت هاي مناسب دیگر و به امید خاتمه یافتن شرافت مندانه این جنگ 8
ساله به بررسي ادامه مسائل جنگ از آغاز  1331به بعد مي پردازیم.

عملیات والفجر 9در غرب مریوان 133 /

عملیات والفجر 2در منطقه غرب مریوان

 / 134نبردهاي سال  1332تا پایان 1334

برآورد خسارات و ضایعات جنگ تحمیلي تا پایان سال 131 / 1333

برآورد خسارات و ضایعات جنگ تحمیلي تا پایان سال 2633
برآورد خسارات و ضایعات جنگ تحمیلي تا پایان سال 2633

در پایان این قسمت از بررسي تاریخ نظامي جنگ تحمیلي یادآور ميشویم که جنگ
تحمیلي عراق علیه ایران یکي از زیانبارترین و پرهزینهترین و با تلفاتترین نیروي انساني
در تاریخ نظامي جهان به ویژه بعد از جنگ جهاني دوم و در نیمه دوم قرن بیستم میالدي
بوده است .به منظور روشن شدن خسارات ناشي از این جنگ به قسمتي از خسارات مالي
وارده به ملت و کشور ایران از آغاز جنگ تا سال  1331اشاره ميکنیم.
طبق مفاد نشریه شماره  6اداره هفتم ستادمشترك ارتش جمهورياسالمي ایران
برآورد خسارات و ضایعات ارتش جمهوري اسالمي ایران شامل وزارت دفاع ،ستاد مشترك،
نیروي زمیني ،نیروي هوائي و نیروي دریائي ارتش از آغاز جنگ تحمیلي در  31شهریورماه
 1319تا پایان سال  1334جمعاً مبلغ  10/286/113میلیون ریال و با احتساب هر دالر به
مبلغ  80ریال معادل  - 120/189/000/000یکصد وبیست میلیارد و پانصد و هشتاد و نه
میلیون  -دالر آم ریکائي بوده است .در این برآورد خسارات وارده به یگانهاي سپاهپاسداران،
ژاندارمري و شهرباني و همچنین تأسیسات اقتصادي کشور منظور نگردیده است .توضیح
اینکه این مبلغ شامل کل هزینه و خسارات ناشي از جنگ شامل هزینههاي پرسنلي  -جیره
و حقوق و مزایا و پوشاك  -تجهیزا ت انفرادي و اجتماعي ،سوخت ،مهمات ،مصالح
ساختماني ،تأسیسات نظامي ،فوقالعاده جنگي ،کرایه ترابري و هزینههاي خدماتي متفرقه
بوده است .از رقم خسارات یادشده باال قریب  1/003/000میلیون ریال متعلق به نیروي
زمیني و قریب  4/033/000میلیون متعلق به نیروي هوائي بقیه مربوط به نیروي دریائي،
ستاد مشترك و وزارت دفاع بوده است.
طبق مفاد نشریه شماره  1خالصه گزارش برآورد خسارات اقتصادي جنگ تحمیلي
عراق علیه ایران که بوسیله وزارت برنامه و بودجه جمهوري اسالمي ایران تهیه گردیده
خسارات اقتصادي وارده به کشور ایران (غیر از ارتش و سپاه) از آغاز جنگ تحمیلي تا
شهریورماه  1334جمعاً به مبلغ  24/630/423میلیون ریال معادل 309/130/298/610
دالر  -بیش از سیصد و نه میلیارد دالر  -بوده است .که شامل خسارات وارده به منابع و
تأسیسات کشاورزي ،صنایع ،نفت ،نیرو مخابرات ،خدمات عمومي شهري ،ژاندارمري و
شهرباني ميباشد.
طبق مفاد نشریه شماره پنج اداره هفتم ستاد مشترك خسارات و ضایعات وارده به ارتش
جمهوري اسالمي ایران تا پایان سال  - 1333یکسال قبل از بند باال  -مبلغ  8/113/186میلیون
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ریال معادل حدود  106میلیارد دالر و طبق مفاد نشریه شماره  8همان سازمان در پایان سال 1331
مبلغ  10/162/936میلیون ریال معادل بیش از  132میلیارد دالر برآورد شده است .در حاليکه در
سال  1331رقم خسارات حدود  3/1میلیارد دالر بوده است .الزم به یادآوري است که این برآورد
خسارات فقط مربوط به خسارات مالي و اقتصادي و براساس گزارشات سازمانهاي ذینفع به
سازمان تهیه کننده نشریات  -وزارت برنامه و بودجه و اداره هفتم ستاد مشترك ارتش
جمهوري اسالمي ایران  -تهیه گردیده است و یک رقم قطعي و حاوي خسارات کلیه
جنبههاي جنگ نميباشد.
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نمایه
آ

ب

آذربایجانغربي220.413.138:
آراني؛ ابوالقاسم  ،برادر جهادگر316 :
آغازي؛ عظیم،استواریکم110 :
آالمه؛ تپه118 :
ابوغریب(پاسگاه)43.82.111 :
اتحادیه عرب382.390 :
احمد سکوتوره؛ رئیسجمهورگینه331 :
ارتفاعاتتمرچین:
100.104.101.106.121.138.142.144
ارتفاعات حمرین111،423،426 :
ارتفاعاتدربند:
106.109.113.114.118.120.121.122.
123.124.123.128.131.138.142.146.
148
ارتفاعاترایات101،106،112،113،113،118 :
ارتفاعاتزینو109.110.111 :
ارتفاعاتکدو:
106.116.118.122.126.129.130.131.
140.142.143.149
ارتفاعاتکینک106.108.109.113.118.131 :
ارتفاعاتگردمند120.122 :
ارتفاعاتمیشداغ21.28.32.33 :

بارزاني؛مسعود101.104.132.141.143.144 :
بدره؛شهر(عراق):
133.131.116.113.111.111
بشردوست؛فرماندهسپاه:
433.480.484.483
بمبهايشیمیایي:
121,126,132,319,336,412,418,
133
بمبارانشیمیایي116.121.126 :
بني صدر ،ابوالحسن394 :
بهینبهروزان(روستا)183,192,191,193 :
بیشگانمنطقه131.132.131.230 :

ارتفاع کلهقندي212.211.216 :
ارضيفر ،محمود؛ سرگرد319 :
اندیمشک؛ شهر111.113.311.361.398.130 :
اوالفپالمه؛ نمایندهدبیرسازمانملل333.361 :
ایالم؛استان211.338.428.432.413.138 :
اسالمآبادغرب338.168 :
اعالیي؛ ستوان142 :
امام زاده حسن ،روستا190 :

پ
پادگانپسوه:
99,123,123,126,129,130,141,143
پاسگاه بوبیان431.310 :
پاسگاهپیچ؛انگیزه16.31.61.80.81 :
پاسگاه ربوط46 :
پاسگاه رضاآباد181.181 :
پاسگاهزید63,303,308,321,323,342,314:
313,319,330,431
پاسگاه فیروزآباد113 :
پل الحریب468.469 :
پل بجلیه49 :
پیرانشهر؛شهر94,93,98,100,104,112 :
114,121,130,138,141,141
239,286,143
پطرس غالي؛ وزیرخارجه مصر382 :
پهلوان؛ستوان142 :
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پیشرفتگيالحربیه481,483,492 :
ت
تپه شهداء119.122 :
تپه 49.11.12 :131
تپه 10.11 :139
تپه49 :112
تپه 49 :133
تپه 49 :134
تپه 49 :160
تپه 49.10.11.164.426 :161
تپه 46.48.49.10.82 :168
تپه 443 :321
تپه169.200 :340
تپه:343
113.161.162.163.166.169.181.183.1
90.200.213
تپه 436.438.439.140.141 :402
تپه 114.122.124.123 :1881
تپه 122.123.124.123 :2032
تپه101.108 : 2191 :
ترابي؛آبادي(عراق)480 :
ترکیه:
219.220.360.361.363.383.386.389.3
90.391
تعان؛روستایيدرعراق:
131.164.180.184.181.190.206
تنگ ابوغریب81.83 :
تنگ بیجار424.429.430.433 :
تنگ چزابه26.28.29,321 :
تنگه خورعبداهلل131 :
تنگههرمز383.386.391.393.396.398.399 :

تیپالمهدي(ع)؛سپاه231 :
تیپ امام رضا(ع)36.119.133.162 :
تیپ امیر المؤمنین(ع)139.422 :
تیپانصارالحسین(ع)؛سپاه:
101,104,103,123,130,136,149,
119,134,131,341
تیپجواداالئمه (ع)36.434.436 :
تیپسیدالشهدا(ع)؛سپاه119.134.313.496 :
تیپ ویژه شهدا (سپاه)101.123 :
تیپ2لشکر66پیاده63.139 :
تیپ4زرهي؛لشکر203.326.334.438 :21
تیپ30پیادهگرگان213,231 :
تیپ  36زرهي131.168.423 :
تیپ40پیاده103,128,118,119,134,131 :
168,439,440,148
تیپ11هوابرد14,26,14,64,318,433,411 :
491,498,111,112
تیپ  18ذوالفقار26.64,198 :
تیپ31نیرويمخصوص(عراق):
98.102.111.131
تیپ84پیاده26,34,14,19,36,63,80,81 :
142,141,148
تیپ (412عراق)116 :
تیپ (418عراق)116 :
تیپ  3گارد مرزي(عراق)116 :
تیپ (416عراق)116.131.199 :
تیپ4گاردمرزي(عراق)116.131 :
تیپ  103پیاده(عراق)116.139 :
تیپ 60عراق190 :
تیپ (18عراق)119,110 :

تیپ (38عراق)199 :
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تیپ  23نوهد103.104.118.141 :
ج
جاسمحمودمحمود(عراق)180.199 :
جبلفوقي22.23.31.36.38.39.42.43.44.14.11 :
جزایرمجنون :اکثرصفحات
جعفري؛پاسدار131.161.166.208.211 :
جعفرينعیميپور؛عادل211 :
جمالي؛اصغر،سرهنگ:
111.169.191.202.201.203.210
جنبشعدمتعهد334.336.398 :
چ
چمران؛مصطفي،شهید311.403 :
چم سري؛منطقه63 :
چومان مصطفي؛شهر126.130.141 :
ح
حاج عمران :اکثر صفحات
حسنيسعدي،حسین؛سرهنگپیاده323.342.411 :
حسنيمبارك؛رئیسجمهورمصر331 :
حسین پور،اکبر؛ سرباز وظیفه311 :
حسیني،سید یعقوب؛سرهنگ1.11 :
حمزهسیدالشهدا؛قرارگاهعملیاتي:
83,101,101,129,131,238,240,241
249,213,219,233,239,280,283
خ
خامنهاي،سیدعلي؛آیتاهلل200.362.396 :
خانقین ،شهر116.360.364 :
خرمشهر(شهر):اکثرصفحات
خسروآباد،منطقه164.192.194.193.202.214 :
خالن،منطقه113.118.148.234.243.241 :
خورموسي،منطقه361 :

درهسانواپا:
436,438,439,440,441,442,443,140
دزفول،شهر:
23,26,32,33,34,42,63,61,104,113
169,323,338,360,361,363,364
398,401,424,431,432
دموکرات ،حزب منحله132 :
دولت آبادي،سرهنگ133 :
ر
رجایي خراساني ،نماینده ایران در سازمان ملل390 :
رجب زاده؛ محمد تقي143 :
رحیمي،حاج عباس؛ سرباز وظیفه111 :
رستمي،حمزه؛ستوان سوم113 :
رضایي ،محسن؛پاسدار149 :
رضائي،جعفر؛سرباز وظیفه111 :
رودخانهدویرج:
22,23,29,36,39,43,41,14,11
13,32,63,64
رودخانهچنگوله:اکثرصفحات
رودخانه طیب22.23.34.39.42 :
ز
زارعي،سروان146 :
زبیدات،پاسگاه:
22,29,31,43,11,13,33,61,111
426,430
زرباطیه،دشت:
111,112,111,113,161,360,364
س
سازمان کنفرانس اسالمي20,91,333 :
ساسان،ابوالقاسم؛سرهنگ136 :

خوزستان :اکثر صفحات
د

ساواالنیان ،نورالدین213 :
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سدکنجانچم:

111.112.113.113.136.161.191.201
سرپلذهاب(شهر)131,230,434,160:
سردشت،شهر:
112,128,131,143,229,261,286,291
431,131
سلیماني،غالمرضا؛استواریکم119 :
سلیماني،نصراهلل؛سرباز وظیفه113 :
سلیمانیه،استان:
116,221,222,223,229,238,293,296
سلیمي،رمضانعلي؛استوار113 :
سوسنگرد،شهر338,339,440,413 :
سومار،شهر:
116,131,134,424,434,431,436,438
440,441,121,133,140,141
ش
شبهجزیرهفاو:
21,492,141,143,146,149,111,111,
119
شرهاني،پاسگاه:
22,44,43,13,61,82,111,430,141
شریفنیا،جواد؛پاسدار وظیفه318 :
شمس اردکاني،سفیر ایران در کویت338:
شفق،فریدون143 :
شوراي امنیت20,90,334,336,392 :
شوش،منطقه:
23,26,32,33,34,33,42,63,61,104,311
322,433,431,430,116,134
شوروي:
93,331,339,366,368,381,390,391,393
406,493,121

شیخ زوات،سروان؛خلبان111 :
ص
صالحي،غالم عباس؛سپاه319 :
صیادشیرازي،علي؛سرهنگ:
11,293,331,113,119
ط
طالباني،جالل113,132 :
طیبي،محمد؛سرهنگ349 :
ع
عماره ،منطقه :اکثر صفحات
عملیات اهلل اکبر311 :
عملیات بیت المقدس21,21,40,11 :
عملیات خیبر :اکثر صفحات مربوطه
عملیاترمضان:
40.89.299.306.321.326.328.331
368.381.382.383.381.421.113
عملیات قادر :اکثر صفحات مربوطه
عملیاتمحرم:
19.22.23.21.23.32.33.38.39.43.69
89,111,143,299
عملیاتمقدماتي :اکثرصفحات
عملیاتوالفجر :1اکثرصفحات در بخش مربوطه
عملیاتوالفجر :2اکثرصفحات در بخش مربوطه
:اکثرصفحات در بخشمربوطه
عملیاتوالفجر :4اکثرصفحات در بخش مربوطه
عملیات والفجر:9
1,10,123,119,130,131
عین خوش ،منطقه38,439,141,112,131 :
ف
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فرخآباد،منطقه:
164,163,166,169,181,183,189,190
191,191,193,196,201,202,214,213
216,218,443
فریور ،فرامرز؛سروان141 :

قرارگاه قائم(ع)63.64 :
قرارگاه نوح311.434 :
قرباني ،سعید؛ گروهبان دوم116 :
قصر شیرین ،شهر339 :
قلعه دیزه128.131.141 :

فکه،نقطهمرزي :اکثر صفحات مربوطه

ك
کاظمي ،فرمانده سپاهي311.480 :
کاني ماله،منطقه:
116,243,244,248,212,211,230,261,
268,286,146,148
کرمانشاه،شهر96.100.208 :
کریمي ،محمدباقر؛ ستوان یاریکم120 :
کسائي زاده ،میرحسین؛گروهبان دوم118 :
کنجانچم،رودخانه:
111.112.181.211.213.216
کمبا ،11نیروي نامنظم کردستان عراقي:
101,104,111,132,133,141

ق
قرارگاهخاتماالنبیاء:
26,31,33,34,31,33,39,42,34,41,46,31,
321,323,483,481,493,491,146,
149,111
قرارگاهظفر:
134.131.168.433.466.480.481.482.483
قرارگاه عملیاتي شمالغرب231 :
قرارگاه عملیاتي فتح:
130,132,134,136,160,161,164,168
183,193,203
قرارگاهعملیاتيکربال:
312.320.343.344.446.411.411.416
433.433.464.466
قرارگاه عملیاتي کربال431,433 :1
قرارگاه عملیاتي کربال433 :2
قرارگاه عملیاتي مالک اشتر :اکثر صفحات
قرارگاهعملیاتينجف:
130.132.133.134.131.203.230.429
412.413.433.439.461.466.129
قرارگاهفتح:1
130,133,160,161,162,163,182,181
191,198,199
قرارگاهفتح8.136.139.163.164.161.166 :2

گ
گردان ابوذر(سپاه):
36,110,113,281,346,318
گردان بالل (سپاه)313.433 :
گردان حبیب(سپاه)281,318 :
گردان ذوالفقار(سپاه)313 :
گردان عمار(سپاه)313,318 :
گردان قمربني هاشم(ع)16,142,141,110 :
گردان مسلم(سپاه)86.311.312.318.319 :
گردان101مکانیزه:
101.103.110.118.122.124.123.126.1
28
گردان  111پیاده80.81.429.132 :
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گردان122پیاده101,113,118,129,130,142 :
گردان129پیاده:
101.112.113.116.118.119.123.123
129.130
گردان  132پیاده:
101,104,103,114,113,118,123,129,
146
گردان133پیادهمکانیزه:
160,163,189,191,213,211,216
گردان113پیاده101.110.113.118.119.129 :
گردان  243تانک تیپ  4زرهي194,198,201 :
گردان803تانکتیپ 160.189.191.214 :40
گردان  806پیاده123.126.128.129 :
گردان  1931قدس434 :
گردان  1961قدس428.433.434 :
گردان  1992احتیاط قدس438,441 :
گردنه شیخ129 :
گروهان عاشورا149 :
گروه33توپخانه:
34.101.102.103.292.412.434
ل
لشکر ثاراهلل(ع) :اکثر صفحات
لشکر عاشورا :اکثر صفحات
لشکر علي بن ابي طالب(ع)203,228,229 :
لشکر  3زرهي (عراق)61,190 :
لشکر1نصر:
28.34.36.14.11.36.39.133.134.161.162
212.231.290.412.438.439.466.110
لشکر  8نجف :اکثر صفحات
لشکر13زرهي:
26,28,34,43,64,428,431,433,442,
486,131

لشکر  21پیاده :اکثر صفحات
لشکر26زرهي:
216.232.231.411.433.434.461.481.4
82.496.498.499
لشکر 28پیاده :اکثر صفحات
لشکر  34پیاده:
99,101,104,103,123,136,423,143,
146
لشکر  66پیاده :اکثر صفحات
لشکر  81زرهي :اکثر صفحات
لشکر92زرهي :اکثر صفحات
م
مراغه،شهر130.262.431.430 :
مریوان،شهر :اکثر صفحات
مسجد سلیمان،شهر111 :
مقدم باقري ،بهزاد؛ سرهنگ63.141 :
ملک شاهي،شهرك191.209.214 :
مندلي،شهر(عراق)94,100,360,363,436 :
موافق،محمد142 :
موسوي قویدل،سرهنگ169.186.208 :
موشک اگزوست336.380.388.392 :
موسیان ،شهر138.194 :
مهاباد،شهر99.112 :
مهران،شهر :اکثر صفحات
منطقه آلواتان111.141 :
منطقهپنجوین:
219.220.221.222.223.224.221.223.230.
233.234.231.236.239.249.219

منطقه کاني شیخ133 :
منظوره،شهر(عراق)116 :
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ن
نظرزاده ،حسین؛بسیجي318 :
نفت شهر،منطقه116 :
نوري،عباس؛گروهبان دوم214 :
نهر منظومي488 :
هـ
همت،حاج ابراهیم؛پاسدار38,14,31,39 :
همتي ،ناصر ستوا نسوم109 :
هورالعظیم ،باطالق:
299,302,311,314,311,328,331,311,
441
هورالهویزه،منطقه:
318.319.419.420.421.441.446.432
434.431.439.462.463.461.463.469
111.120.130.131.138
ي
یاراحمدي،حسین؛ ستوانسوم110 :
یونسکو333 :
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Nabardhaye
Sal 2631 Ta Payane2631
Colonel Yaghub Hoseiny
War Cognizance Committee Of
Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi
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