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معارف جنگ
«معارفجنگ»مجموعهایازيافتهها،ذخايرودستآوردهایجبهههاینبردحـقعلیــهبــاط 
اسـتکهخداوندمتعالبهپاسفداکاریها،ايثـاررریهـاوبرکـتخـونشـهدایواممقـام،نصـی 
رزمندراناسالمنمـودهوازسینـههایجوشانآنهابـهسـینههـایپـاووتشـنسنسـ جـوانانقـالب
اسالمیمنتق میرردد .
«هیئت معـارف جنـگ»ازپايیـزسال،1۳7۳باتصـوي حرـرتامـامخامنـهایوبنیـانرــااریامیــر
سـرافـرازارتشاسـالم«شهیدسپهبدعلیصیادشیرازی»وحمايـتهـایمـادیومعنـویمقـاممعهـررهبـریو
فرماندهیک قوا،اينرسالتمهرراباروحیهمتعالیبسیجیبرعهدهررفتهومفتخراستکهبـاالهــامازکـالم
نورانیخداوندمتعالمبنیبر«وَالـاّينَجـاهـَدوافِینالَنَهدِينَّهُرسُبُلَناوَاِنَّاهللَلَمَعَالمُحْسِنیِن»،بـاصـداقتوتـال 
نهادهواينرسـالتافتخـارآمیـزراکـهبارــرايش«پژوهشـیـفرهنگـیـ

دستهجمعیدراينوادیمقدسرام

عملیاتیوآموزشی»شك ررفتهاستادامهدهدودراينراهامیدبهلطفوياریخداوندمتعالدارد. 
شیوهکارهیئتمعارفجنگدررردآوریتجاربجبهههاینبردازسـال7۳تـاسـال78بـدين
ترتی بـوده اسـتکهبراساسزمانومكانهرعملیات،جمعیازرزمندراناسالمکهدرآنعملیات
نقشمهمیرابرعهدهداشتـه اندبـهمنـطقـهعملیاتعزيمتنمودهوبايـادآوریخاطــراتخــوددر
ایازحقايقوواقعیتهـایتلـخ


هایتحـريـری،صوتیوتصويری،مجموعه
صحنـهنبـردوبـرداشـت
وشیرينرارردآورینمودهاست.هیئتمعارفجنگازسال78تاسال94تعداد1۳0عنـوانکتـاب
مستنددربارهوقايع8سالدفاعمقدسمنتشرنمودهاست .
آموز معارفجنگنیزازسال 1۳74بهصورتنهریومیدانیبرایهردورهازدانشجويان
برایکلیهدانشگاههایافسریزمینی،

سال۳دانشگاهافسریامامعلی(ع)نیرویزمینیوازسال1۳8۲
هوايی،دريايیوفارابیارتشجمهوریاسالمیايرانبهاجرادرآمدهوتازماننگار اينکتاب
بیش از  ۲0هزار نفر از فارغالتحصیالن دانشگاههای مزبور را در دو مرحله نهری و میدانی مورد
آموز داده است .از سال  ،1۳94آموز معارف جنگ برای دانشجويان سال  ۳دانشگاه
قرارراهپدافندهوايیخاترامنبیاء(ص)نیزبهاجرادرآمد. 

هیئتمعارفجنگهمچنینازسـال1۳88آمـوز کارکنـانوظیفـهدرمقـاطعتحصـیلیفـوقديـپلر،
لیسانس،فوقلیسانسودکترادرمراکزآموز وظیفهراپیريـزینمـودوايـنعزيـزاندرزمـانآمـوز 
مقدماتیوقب ازعزيمتبهيگانهـایسـازمانیخـودبـهمـدت16سـاعتآمـوز معـارفجنـگرادر
ساعاتفوقبرنامهطینمودهکهتازمـاناـااايـنکتـاببـیشاز۲00هـزارنفـرازکارکنـانوظیفـهکـه
فارغالتحصی دانشگاههاومراکـزآمـوز عـالیکشـورمـیباشـند،آمـوز نهـریمعـارفجنـگرافـرا
ررفتهاند.ازسال1۳90افسراندورهعالیرستهای،درهردورهبهمدت8ساعتوتـاسـال94تعـداد۲۳۲5
نفرآموز معارفجنگراطینمودهاند.ازبهمنسال1۳9۳تـاکنـوننیـز،تعـداد50هـزارنفـرسـربازان
ديپلروزيرديپلرنیزدرهردورهبهمدت8ساعتتحتآموز معارفجنگقرارررفتهاند.
هیئتمعارفجنگ«شهید سپهبد علي صیادشیرازی»
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سخن ناشر
کتابی که مالحظه می فرمایید از سلسله کتاب هایی است که جناب سرهنگ زرهي

ستاد سيد یعقوب حسيني در سالهاي دفاع مقدس به رشته تحریر در آورد.پس از پایان
جنگ تحمیلی تعدادي از این کتابها با عنوان « ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت
سال دفاع مقدس» توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ،انتشار یافت و در زمره
کتاب هاي معتبر دفاع مقدس محسوب و تا کنون مورد ا ستفاده بسیاري از نویسندگان و
پژ وهشگران این عرصه قرار گرفته است.
هیئت معارف جنگ «شهيد سپهبد علي صياد شيرازي» با استفاده از بایگانی موجود،
کتاب حاضر را توسط سرتيپ 2صادقي گویا ،مجدداً بررسی و با حذف اضافات و انجام
تصحیحات الزم در مرحله انتشار قرار داد .امید است براي روشن شدن حقایق بخشی از
تاریخ نظامی این کشور  ،اقدامی مفید و ماندگار انجام شده باشد.
در ماه هاي پایانی سال  ، 1999متأسفانه اطالع یافتیم که نویسنده محترم در تاریخ
 99/15/11وفات یافته اند.
ایشان دوران پر افتخار و زندگی سالم و آبرومندانه را در کسوت نظامی و سال هاي
بعد از پیروزي انقالب اسالمی به ویژه در ابتداي جنگ تحمیلی طی نمودند .پس از
بازنشستگی نیز ،تاریخ نظامی دفاع مقدس را در چند جلد تدوین و خدمت بزرگی در
عرصه علمی نظامی کشور از خود به یادگار گذارده اند .آرزو داریم خداوند متعال ،ایشان
را با مجاهدان فی سبیل اهلل محشور و به بازماندگان آن مرحوم نیز سالمتی و سعادت
دنیوي و اخروي نصیب فرماید.
هیئت معارف جنگ«شهيد سپهبد علي صياد شيرازي»
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معرفی نویسنده
سرهنگ زرهي ستاد سيد یعقوب حسيني در سال  1911در
خانوادهاي مذهبی در ابهر بهدنیا آمد .تحصیالت خود را در ابهر و
سپس در تهران ادامه داد و در سال  1991وارد دانشكدة افسري و
سال  1991با درجة ستواندومی فارغالتحصیل شد .پس از پایان دورة آموزش رسته زرهی،
در لشكر اصفهان مشغول به خدمت شد.
در سال  1917پس از طی دورة دانشكده فرماندهی و ستاد به لشكر  32اهواز منتقل
شد که آن زمان مصادف با آغاز اختالفات مرزي ایران و عراق و صفآرایی نظامی طرفین
بود .وي بهعنوان افسر عملیات و طراح طرحهاي عملیاتی مربوطه در لشكر تا سال  1911و
عقد قرارداد  1361الجزایر فعال بود .از سال ،1917فرماندهی تیپ سوم لشكر  32زرهی را
عهده دار و پس از پیروزي انقالب اسالمی در مدیریت آمادگی رزمی معاونت عملیات و
اطالعات ستاد نیروي زمینی خدمت کرد .با آغاز جنگ تحمیلی در سال  1913بهعنوان
جانشین عملیاتی نزاجا به خوزستان اعزام شد .در سال  1975با درخواست شخصی،
بازنشسته شد.
پس از بازنشستگی در دانشكدة فرماندهی و ستاد نیروي زمینی و سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش ،مشغول تهیه و تنظیم تاریخ جنگ شد .با حمایت فرمانده وقت نزاجا ـ
سرهنگ صیاد شیرازي ـتعداد قابل توجهی کتاب ،دربارة عملیاتهاي  9سال جنگ تدوین
کرد که تا کنون تعدادي از آن ها در مرحله انتشار قرار گرفته و بقیه نیز در مراکز دانشگاهی
و پژوهشی آجا مورد استفاده میباشد.
در دي ماه سال  1999وفات و به دیار ابدي پیوستند .روحشان شاد.
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عناوین كتابهاي منتشر شده توسط هيئت معارف جنگ «شهيد سپهبد علي صياد شيرازي»
به قلم :سرهنگ زرهي ستاد سيد یعقوب حسيني
(از سال  1997تا )1939
جبهه جنوب در شهریور 21

1997

تاریخ نظامي جنگ تحميلي جلد 1

1996

(زمينههاي بروز جنگ)

1996

تاریخ نظامي جنگ تحميلي جلد 2
(برخوردهاي مرزي قبل از آغاز جنگ تحميلي)
عمليات والفجر مقدماتي

1935

نبردهاي سال  1122تا پایان سال 1121

1935

لشكر  12زرهي در سال اول جنگ تحميلي

1931

تيپ  1لشكر  12زرهي در آغاز جنگ تحميلي

1932

سيل مصنوعي براي پدافند در خوزستان

1932

تيپ  2لشكر  12زرهي در آغاز جنگ تحميلي

1932

تيپ  1لشكر  12زرهي در آغاز جنگ تحميلي

1932

عمليات كلي سال اول جنگ تحميلي در خوزستان

1932

عمليات رمضان

1939

عمليات اهلل اكبر

1939

عمليات نصر

1939

عمليات شياكوه

1939

نبردهاي منطقه اهواز و سوسنگرد در آغاز جنگ تحميلي

1931

نبردهاي منطقه خرمشهر و آبادان در سال اول جنگ تحميلي

تحت اقدام

به عالوه ،دهها عناوین دیگر که در مراکز اسناد معتبر آجا موجود و بهرهبرداري میگردد.
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سخن ویراستار
در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شـیرازي» کپـی نسـخهاي از
این کتاب را در کنار سایر کتابهایی که به قلـم نویسـنده محتـرم آن ،مرحـوم جنـاب سـرهنگ
سیدیعقوب حسینی در زمان خود تهیه شده است ،مشاهده ،مطالعه و بررسی نمودم.
با مطالعه و بررسی مطالب این کتاب و دیگر کتابها به قلم ایشان متوجه شـدم کـه چـه کـار
بزرگ و بینظیري توسط نویسنده ،در زمان جنگ انجام گرفته است .شاید اگر چنین همت عـالی از
سوي نویسنده و حمایت از طرف فرمانده وقت نزاجا ،دافوس و رئیس عقیدتی سیاسی آجا که از سال
 71به بعد به اجرا درآمد ،وجود نداشت ،امروز با نیرویی چندبرابر آن زمان ،هرگز به چنین مـدار و
نگارش نمیتوانستیم دست یابیم .بـدین ترتیـب تـاریخ نظـامی ایـن کشـور از چگـونگی رویـدادها،
درگیريها ،محدودیتها ،اقداماتها ،عملیاتها محروم میماند .همین کمبودها سبب دورشدن ازبیان
واقعیتها و تحریفها  ...میگردید .همچنان که بسیاري از حوادث جنگ تحمیلی ،به سبب آن که از
جزئیات و اطالعات کمی و کیفی آن ،مدارکی باقی نمانده و یا به موقع دراختیار پژوهشگران قرار داده
نشده است ،امكان تدوین و تحلیل دقیق آن وجود ندارد.
یادم می آید در سال  1972که مشغول طی دوره دافوس بودم ،در یكی از روزها کـه فرمانـده
وقت نزاجا ـ جناب سرهنگ صياد شيرازي ـ جهت سـخنرانی بـراي دانشـجویان و اسـاتید بـه سـالن
اجتماعات دانشكده تشریف آورده بوند ،در مسیر خروج ایشان از سالن ،جناب سرهنگ حسیيني کـه
در آن زمان بازنشسته و با لباس شخصی بودند و در آن جمـع بـه غیـر از فرمانـده وقـت دافـوس ـ
جناب سرهنگ فاضل ـ که همدوره ایشان نیز بودند و از همه مسنتر بودنـد ،تعـدادي از کتـابهـاي
مجلد شده را درباره دفاع مقدس در روي میزي به صورت تایـپ شـده ،بـه ح ـور فرمانـده نیـروي
زمینی ارائه و توضیح دادند .از آن صحبتها ،این طور یادم میآید که ایـن دیـدار و اقـدامات ،سـابقه
قبلی داشته و قبالً فرمانده نیرو دستوراتی درباره پشتیبانی از اقدام ایشان و در اختیار گذاردن مـدار و
نیروي انسانی مورد نیاز صادر نموده بودند .در آن جلسـه ،در پـی گـزارش جنیاب سیرهنگ حسیيني،
دستورات تكمیلی دیگري به فرمانده دافوس و همراهان ابالغ نمودند.
سالها از زمان این خاطره گذشت ،تا آن که  22سال بعـد ،در سـال  1991بـهواسـطه
مسئولیت مدیریتی که در مجموعه هیئت معـارف جنـگ داشـتم ،بـا مالحظـه نسـخههـاي
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کتاب هاي تایپ شده موجود به قلم ایشان در مرکز اسناد و نیز بـه سـبب آن کـه مأموریـت
تهیه ،تنظیم و انتشارات کتابهاي موردنظر هیئت معارف جنگ را داشـتم ،درصـدد برآمـدم
که با ایشان تماس و راجع به انتشار این کتابها ،نظرشان را جویا شوم .باالخره بعد از مدتی
جستجو ،موفق به تماس تلفنی شده و درخواست نمودم که به هیئت معارف جنـگ تشـریف
بیاورند و ح وري مذاکره نمائیم .محبت نمودند و از کرج بـه تهـران در روز تعیـین شـده ـ
 91/1/21ـ تشریف آوردند .خالصه نظرشان این بود که «من هر چه در توانم بـود ،در زمـان
خود به نگارش درآوردم و دراختیار دافوس و عقیدتی سیاسی اجـا قـرار دادم ،اکنـون دیگـر
توان ادامه و اقدامات تكمیلی در مورد این موضوعات ندارم .شما آن چه که به صالح و مفیـد
براي تاریخ نظامی این کشور میدانید انجام دهید»
یک جلسه دیگر نیز براي مصاحبه –  -91/1/19همراه یكی از همكـاران افتخـاري بـه
منزل جناب سرهنگ حسيني رفتیم .اي کاش این مصاحبهها ادامه مییافت ،که متأسـفانه از
طرف آن همكار محترم ،چنین امكانی حاصل نشد.
بعد از آن جلسه ،هیئت معارف جنگ توانست سه عنوان کتاب «تیاریخ نظیامي جنیگ

تحميلي ج  1و  2و جبهه جنوب در شهریور  »21به قلـم ایشـان منتشـر و تعـدادي بـه منـزل
نویسنده محترم ارسال نماید .احتماال آنها را مالحظه کردند .تا آن که در سال  1999خبـر
ناگوار فوت ایشان دریافت شد ...
ریاست محترم هیئت معارف جنگ  ...امیر سـرتیپ آراسـته ،همیشـه اصـرار دارنـد تـا
فرصت ها از دست نرفته و پیشكسوتان دفاع مقدس درحیات هستند ،کلیه مطالب و مـدار
جمع آوري شده ،تنظیم ،تدوین و انتشار یابند ،تا نسل کنونی و آیندگان بتواننـد از مجموعـه
افتخارات دفاعی کشور خود بهرهبرداري نمایند.
بر اساس این تدبیر ،تاکنون ـ سال  31ـ بیش از  155عنوان کتابهاي مستند دربـاره
دفاع مقدس توسط این هیئت انتشار یافته و در فهرست منابع بسیاري از کتابهاي مسـتند
درباره جنگتحمیلی قرار گرفتهاند .مسلماً اگر حمایت و تشویق ریاست هیئت نبـود ،چنـین
دستاوردي حاصل نمیشد .برخود الزم میدانم به این جهت سپاسـگزاري خـود را از ایشـان
اعالم نمایم.
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همانطور که خوانندگان محترم مالحظه مـیفرماینـد ،مـدار  ،مكاتبـات ،خـاطرات و
اظهارنظرهایی که در کتابهاي این نویسنده محتـرم آمـده اسـت ،بیـانگر چگـونگی بخـش
مهمی از فعالیتها ،اقدامات ستادي ،اجرایی یگانهاي نظامی میدان رزم ،در آن زمـان اسـت
که از بایگانی هاي غیرقابل دسترس دیگران خارج گشته و به ملت ایران بـراي مانـدگاري در
تاریخ و بهرهبرداري هاي متنوع ارائه شده است .مسلماً اگر آن روز این کـار انجـام نمـیشـد،
امروز دیگر به هیچ وجه ،چنین مدارکی یافت نمیشد.
در مرحله آماده سازي هر کدام از این کتابها ،مشاهده میشد کـه در نسـخه موجـود،
در مرکز اسناد هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیاد شیرازي» یک یا چنـد صـفحه
از آن وجود ندارد .به ناچار به مرکز اسـناد سـازمان عقیـدتی سیاسـی ارتـش و یـا معاونـت
پژوهش و تولید علم دانشكده فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس آجا) مراجعه و از روي نسـخه
موجود در آن قسمت ها ،صفحات مورد نظر را یافته و مورد استفاده قـرار دادم .بـر خـود الزم
میدانم از همكاران محترم این دو مجموعه علمی ،نظـامی ،و فرهنگـی پـرارزش کـه اینجانـب را
یاري فرمودند ،سپاسگزاري نمایم.
انتظار نیست که این نوع کتابها که صرفاً بیان رسمی و نظامی دارند ،مورد اسـتفاده و
عالقه عموم قرار گیرند .بلكه این کتابهـا بـا هـدفهـاي پژوهشـی ،تـاریخی نظـامی بـراي
پژوهشگران ،عالقمندان ،کارشناسان ،افسران ،مدیران مراکز و دانشگاههاي نظـامی تـدوین و
انتشار مییابند .این نوع کتابها تعریف و کاربرد خاص خود را دارند و نگارش آنها نیز فقط
از صاحبان دانش و تخصص نظامی که استعداد قلمنگاري هم داشته باشند برمیآید.
انصافاً  ،نویسنده این کتاب که از بزرگان این فن بودند ،به خوبی از عهده این تعریفهـا
و هدفهاي خاص موردنظر برآمدهاند.
نكته قابل توجه دیگر ،آن است که کلیه پیامها و اسناد آورده شده در این کتـاب جـاي
توضیح ،تفسیر ،بحث و اظهارنظر کارشناسی دارد .بـراي دریافـت نكـات آموزشـی ،تـاریخی،
نظامی و باالخره درس هایی که از این حوادث و تجارب براي حال و آینـده مـیتـوان کسـب
نمود ،جاي چنین مباحثی خالی است.
در این مرحله از تدوین و تنظیم و نشر کتاب ،تصـمیم گرفتـه شـد ،وقـت و تـوان خـود را
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بیشتر صرف انتشار آثار باقیمانده با شكل موجود نمائیم تا درحـدي کـه خداونـد توفیـق زنـدگی
دنیوي به ما میدهد ،این خدمت را انجام و این آثار و اسناد تاریخی نظـامی کشـور را از قفسـههـاي
بایگانی خارج و با انتشار آنها به شكل مناسب ،در انظار و دسترس عموم قرار دهیم.
اقدامات تكمیلی و بهره برداري کارشناسانه از این کتابها ،اگر مـا هـم فرصـت نیـابیم،
مسلماً دیگران با در اختیار داشتن این کتابهـا انجـام خواهنـد داد .آن قسـمت از خواسـته
نهایی ما نیز به این ترتیب به خواست خداوند برآورده خواهد شد.
ضمناً باید توجه داشت که با توجه به اهمیت و حیاتی بودن موضوع مورد نگارش ،نویسـنده
محترم آنچه که به نظرش مثبت و یا منفی رسیده ،بیان نموده است .بـا همـین نگـرش ،اسـناد
منفی نیز ارائه گردیده است .اما متأسفانه مشكلی که افراد بشر دارند ،آن است که ذهن آنان قـادر
به اندازهگیري دقیق از دیدهها و شنیدهها که بهطور نمونه ارائه میشوند نمیباشـد .ممكـن اسـت
با دیدن ،شنیدن و خواندن یک نمونـه از موضـوعی ،آن نمونـه را خـارج از انـدازه واقعـی در کـل
موضوع تعریف و نتیجهگیري مثبت یا منفی نمایند ،درحالی که هـیچ وقـت ایـن نـوع ق ـاوت و
نتیجهگیري درست نیست .ق اوتی میتواند درست باشد که دقیقاً تمام جزئیـات و ابعـاد کمـی و
کیفی و شرایط زمان ،مكان و اوضاع و احـوال اجتمـاعی آن مشـخص باشـد .دربـاره ایـن بحـث،
هرکس مثالهاي زیادي در ذهن خود دارد .مثالً چقدر شنیدید که همه  ...اینطورند ،یـا همـه ...
چنیناند و یا  ....گوینده با محور قرار دادن یک نمونه ،آن را به کل موضوع تطبیق میدهد.
با توجه به چنین آسیبی که مطالب یا اسـناد منفـی در خواننـدگان ایجـاد مـیکننـد،
معموال در کتابها از ارائه آنها خودداري میکنند.
رسانهها هم در دنیاي امروز ،وقتی نظر خاصی را می خواهند به مخاطبان خود به غلـط
یا درست باور دهند ،با استفاده از همین ضعف اندازهگیري ذهنی افـراد بشـر ،بـا ارائـه چنـد
نمونه محدود مثبت یا منفی ،نتیجهگیري مثبت یا منفی به مخاطبان القاء میکنند.
این توضیحات به جهت آن بود که خوانندگان محترم با مطالعه اسناد و مطالـب مثبـت
یا منفی این کتاب ،از نتیجه گیري غلط اجتناب نمایند و یا با برداشت ناقص از متن کتاب به
بیراهه کشانده نشوند.
ما نیز همان طور که نویسنده محترم ارائه داده ،امانتداري نمـوده و در کتـاب آوردیـم.
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هرچند که ممكن است بع ی از مباحث ارائه شده نیاز به نقد کارشناسان و اهل فن دیگـري
هم باشد .این برداشت نیز طبیعی و منطقی است .نویسنده محترم نیـز خـود بـه ایـن نكتـه
توجه ودر پایان مقدمه کتابهاي خود به آن اشاره نمودهاند.
نكته آموزنده دیگري که مسلماً خوانندگان محترم توجه خواهند نمود ،آن است کـه در
آن شرایط و زمان سخت ،چگونـه یگـانهـا و رده هـاي مختلـف فرمانـدهی ،بـا باالدسـت و
زیردست خود ،صادقانه و مؤدبانه ،مكاتبـه و بـه دور از رعایـت مالحظـات خوشـایندي و یـا
بدآیندي ردهها ،به بیان واقعیتهاي موجود و مدیریت بحران پرداختهاند.
امید است که درجهت ادامه راه شهدا و شرح بخشی از حماسه تاریخی ملـت بـزرگ ایـران
در دفاع مقدس موفق بوده باشیم .ثواب این کار را نیز براي نویسنده محترم اهدا مینمائیم.
با سالم و احترام
سرتيپ 2ستاد نجاتعلي صادقيگویا
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پيشگفتار
ِ َّ ِ
قُ ْل ِسريُوا ِِف االَ ْر ِ
ين ِم ْن قَ ْبل
ض فَانْظُروا َك ْي َ
ف كا َن عاقبَةُ الذ َ

بگو! در روي زمین بگردید و ببینید پایان کار پیشینیان چگونه بوده است.
(سورة روم آیه )12

پيشگفتار (مدارك تاریخي جنگ تحميلي)
یادآوري مهم:

از بررسیکنندگان ،خوانندگان و استفادهکنندگان این مدار

درخواست میشود قبل از

بررسی به نكات زیر توجه فرمایند:
 .1دستورالعمل تهيه مدارك:

این مدار

در اجراي امریه  75/52/1/91ـ  71/1/95معاونت آموزشی نیروي زمینی

ارتش جمهوري اسالمی ایران گردآوري ،تنظیم و تدوین شده است.
 .2هدفهاي اصلي :هدفهاي اصلی تهیه این مدار

طبق دستورالعمل یادشده باال به

شرح زیر بوده است:
الف) تجزیه و تحلیل هریک از نبردهاي عمده و بررسی علل پیروزي یا شكست
آنها.
ب) ایجاد زمینه مطلوب براي تهیه مسائل آموزشی مراکز فرهنگی نیروي زمینی
ارتش جمهوري اسالمی ایران.
ج) بهرهبرداري آموزشی از تجربیات به دست آمده از جنگ تحمیلی.
 .1اسناد اصلي بهرهبرداري شده براي تهيه این مدارك:

الف) برآوردهاي ستادي ،طرحها و دستورهاي عملیاتی تهیه شده در ستاد
مشتر  ،نیروي زمینی و لشكرها و تیپهاي اجرا کننده عملیات که در پروندههاي
عملیاتی و اطالعاتی نیروي زمینی و ردههاي پایینتر ثبت شده بود.
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ب) پیامها ،دستورات و گزارشهاي مبادله شده بین قرارگاهها ،شامل ستاد مشتر ،
نیروي زمینی ،لشكرها و تیپهاي اجرا کننده عملیات که در پروندههاي عملیاتی و
اطالعاتی این قرارگاهها ثبت شده بود.
ج) خاطرات شخصی معدودي از فرماندهان و افسران ستاد که شخصاً در طرحریزي
و هدایت عملیات شرکت یا ح ور داشتند.
د) مدار

مورد نظر تا رده قرارگاه ،لشكرها و تیپهاي مستقل بوده است و پیامها

و دستوراتی که بین قرارگاه تیپها ،گردانها و ردههاي پایینتر مبادله شده در بیشتر
این مدار

منظور نشده است.

 .1درخواست اسناد از سازمانهاي خارج از نزاجا:

از سازمانهاي خارج از رده نیروي زمینی درخواست شد براي تكمیل این مدار  ،اسناد و
مدار

عملیاتی مربوط به نبردهاي جنگ تحمیلی را در اختیار نیروي زمینی قرار دهند،

ولی تا تكمیل این مجموعه مدار

خواسته شده را ارسال نكردند .این سازمانها عبارتند از:

الف) سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران که نقش فعال و سهمی بسیار در عملیات
داشتند.
ب) ستاد مشتر

ارتش جمهوري اسالمی ایران که در طرح ریزي و هدایت

جنبه هاي سیاسی و اقتصادي جنگ تحمیلی نق ش اصلی را داشته است.
ج) ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران که قسمت عمده یگانهاي آن دوش به
دوش برادران سرباز خود در یگانهاي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران در
نبردها شرکت داشتند.
د) نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران که در پشتیبانی نزدیک هوایی و
ترابري یگانهاي نیروي زمینی عامل مهمی بود.
هـ) نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران که در منطقه آبادان و خرمشهر
قسمتی از تالشهاي پدافندي و آفندي در این منطقه را عهدهدار بود.
توجه :به تهیهکنندگان تاریخ کامل جنگ تحمیلی توصیه میشود ضمن بررسی این
مجموعه ،همكاري سازمانهاي یادشده باال را نیز درخواست کنند و مدار
سازمانها را دریافت و در جریان حوادث جنگ تحمیلی منظور کنند.

عملیاتی آن

پیشگفتار 21/

 .2روش گردآوري مدارك مورد نياز:

الف) عین پروندههاي عملیاتی و دستورات و طرحهاي عملیاتی قرارگاههاي
شرکتکننده در عملیات درخواست و دریافت شد و تمام برگهاي این اسناد و مدار

مورد

بررسی قرار گرفت.
ب) از کلیه طرح ها و دستورات عملیاتی و برآوردهاي ستادي و دستورات جزء به جزء
نسخهبرداري شد و عیناً در کتاب مربوطه آورده شد.
ج) پروندههاي ستادي معاونت عملیات و اطالعات نیروي زمینی ،قرارگاه مقدم نیروي
زمینی در جنوب و لشكرهاي  32 ،91 ،66 ،21 ،17و تیپهاي  11هوابرد و  91پیاده که
در اختیار گروه بررسی قرار گرفت ،همگی مطالعه شد و پیامها و دستوراتی 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
نكته الزم است که فقط پیامهایی نسخهبرداري شد که از نظر افسر بررسیکننده حایز
اهمیت تشخیص داده شد و ممكن است پیامهایی وجود داشته باشند که از نظر افسران
دیگر مهم بودهاند ،ولی در کتاب منظور نشدهاند.
د) طی امریهاي از طریق ستاد نیروي زمینی ،از کلیة افسران ،درجهداران ،سربازان و
غیرنظامیان شرکت کننده در جنگ تحمیلی درخواست شد خاطرات خود را بنویسند و براي
گروه بررسی ارسال کنند تا به نام خود آنان ثبت شود ،ولی پاسخ مثبتی به این خواسته
گروه بررسی داده نشد.
 .2نكته قابل توجه خوانندگان:

نكته مهمی که الزم است مورد توجه قرار گیرد ،مطالب مربوط به استنباط و نظریات و
مشاهدات و خاطرات شخصی افسر بررسیکننده از جریان حوادث با توجه به مدار

گردآوري

شده و ارتباط دادن حوادث با یكدیگر است .از اینرو بهصورت یک نتیجة قطعی و کامل نباید
تلقی شود .بلكه ممكن است بررسیکنندگان بعدي مدار

دیگري از هر عملیات به دست آورند

یا شخصاً در عملیاتی ح ور داشتهاند و شاهد عینی جریان حوادث نبردها بودهاند که در ارتباط
حوادث ،نتیجهگیري دیگري از هر عملیات بكنند و نظریات کاملتري ارائه کنند .مسلماً مدار
گردآوري شده در این کتاب ،ثبت و ضبط همه جریانات نیست و چه بسا اسناد و مدار
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عملیاتی در پروندههاي عملیاتی تیپها ،گردانها ،گروهانها و سایر سازمانها وجود داشته
باشند که میتواند جریان وقایع را روشنتر ارائه کند .اینگونه مدار در هنگام تدوین این کتاب
در اختیار افسر بررسیکننده نبود .امید است در آینده بررسیکنندگان و محققان دیگر تاریخ
جنگ تحمیلی براي تكمیل این مدر

گردآوري شده اقدامکنند ،تا تاریخ نظامی و در صورت

امكان تاریخ سیاسی این جنگ تحمیلی که قسمتی از تاریخ میهن اسالمی ما براي نسلهاي
آینده ملت ایران عزیز خواهد بود ،هر چه کاملتر تهیه و تدوین شود.
غرض نقشي است كز ما باز ماند

كه هستي را نميبينم بقایي
افسرتهيه كننده:
سرهنگ زرهي ستاد سيد یعقوب حسيني

مقدمه 29/

مقدمه
بهمنظور پیش آگاهی از چگونگی مقدمات شروع جنگ در صحنه عملیات غرب ،به
مروري کوتاه بر مطالب بیان شده ،در کتابهاي قبلی میپردازیم.
منطقه مرزي مورد اختالف ایران و عراق از لحاظ نظامی اساساً به دو منطقه مستقل
شامل منطقه مرزي جنوب غربی ایران به نام صحنه عملیات خوزستان و منطقه غرب ایران
که شامل مناطق مرزي استانهاي ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی به نام
صحنه عملیات غرب میگردید تقسیم شد.
نظر به اینکه خط مرز بین ایران و عراق در منطقه خوزستان و قسمت جنوبی استان
ایالم براساس قرارداد  1361الجزایر مشخص شده و میلهگذاري گردیده بود ،لذا در این
منطقه حكومت عراق ادعاي ارضی علیه ایران نداشت .فقط یک ادعاي مغبونیت در شرایط
اروندرود را داشت ،که به همان علت نبرد را به صحنه عملیات خوزستان کشاند .ولی
وضعیت تعیین خط مرز در مناطق مرزي غرب در قرارداد  1361الجزایر به مرحله قطعی و
نهایی نرسیده بود .به ویژه در دو منطقه مرزي که میمک در شمال مهران و زینلکش در
جنوب غربی قصرشیرین بود .تعیین حدود مرزي به علت خودداري نمایندگان حكومت عراق
در کمیسیون تعیین حدود ،از ام اي موافقت نامه نهایی بالتكلیف باقی مانده بود.
هنگامیکه اختالفات سیاسی حكومت بعثی عراق با جمهوري اسالمی ایران رو به شدت
نهاد .و به مرحله برخوردهاي نظامی نزدیک شد ،حكومت بعثی عراق تنها دلیل اساسی خود
را براي آغاز جنگ ،باز پس گرفتن همان مناطق مورد اختالف در منطقه زینل کش و
میمک (به اصطالح حكام عراق زینالقوس و سیفسعد) عنوان کرد و ادعا نمود ،که در
قرارداد الجزایر ،ایران به کلیه خواستههاي خود در شطالعرب (اروند رود) دست یافته ،ولی
دولت عراق به خواستههاي خود در مرز زمینی نرسیده است .لذا صدام حسین  ،حاکم جاه
طلب عراق بعد از رسیدن دامنه اختالفات سیاسی به نقطه اوج ،اعالم کرد ،این مناطق را به
زور و قدرت نظامی از ایران خواهد گرفت .و همین موضوع را انگیزه عملی تجاوز به قلمرو
ایران اعالم نمود .اما الزم است این نكته را درباره این بهانهجویی عراق یادآور شویم که اگر
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بر فرض عراق چنین ادعایی داشت ،چرا قبل از متوسل شدن به نیروي نظامی ،آن را به
مراجع بینالمللی ارجاع نكرد .اگر حاکم جاهطلب عراق قصد بهانهجویی براي آغاز جنگ
نداشت ،میتوانست طبق موازین بینالمللی مسئله قرارداد الجزایر و چگونگی خواستههاي
خود را نسبت به عدم اجراي هر قسمتی از آن ،از طرف ایران ،به مراجع بینالمللی ارجاع
کند .اما حكومت عراق این کار را نكرد زیرا خود میدانست که دلیل موجهی براي آن ندارد
و به جاي آن مسئله فی مابین ایران و عراق ،مسئله  9جزیره تنگه هرمز را که ابوموسی و
تنب کوچگ و بزرگ بودند ،در مراجع بینالمللی عنوان کرد.عراق در  19فروردین ماه
 1913طی نامهاي از دبیر کل سازمان ملل خواست ،ایران را وادار به واگذاري آن سه جزیره
به اعراب نماید .در حالیكه از نظر حقوق بینالملل دولت عراق هیچگونه سهمی و حقی در
آن  9جزیره نداشت .و اگر هم ادعایی بر آن  9جزیره وجود داشت ،مربوط به امارات متحده
عربی به ویژه شیخنشین شارجه و رأسالخیمه بود .و آنها هم وکالتی در این باره به عراق و
هیچ کشور عربی نداده بودند تا از طرفشان اقامه دعوي کند.
به هرحال حاکم فاشیست عراق ،خود بهتر از هر کس دیگر میدانست که ادعاهاي او
کامالً بیاساس است زیرا خود او بهعنوان نماینده رسمی دولت عراق ،قرارداد  1361الجزایر
را ام اء کرده بود .لذا تنها بهانه را عدم احقاق حق عراق در منطقه مرزي زمینی عنوان کرد.
و به نظر خودش براي گرفتن آن قسمت از اراضی مورد ادعاي خود متوسل به قدرت نظامی
شد .بنابراین گرچه در چهار خواسته اصلی عراق ،براي تحمیل جنگ به ایران اصوالً مسئله
اختالف ارضی مطرح نگردیده بود آن چهار خواسته عبارت بودند از:
( )1برگرداندن وضعیت کشتیرانی در اروندرود به حالت قبل از انعقاد قرارداد الجزایر
( )2واگذاري  9جزیره تنگه هرمز به اعراب
( )9به رسمیت شناختن هویت عربی خوزستان
( )1عدم دخالت ایران در امور داخلی عراق.
با این وجود بهانه لشكرکشی عراق به ایران تصرف همان زمینهاي مورد اختالف قرار
گرفت .این زمینها حدود  925کیلومتر مربع وسعت داشت که قسمتی در منطقه زینلکش
واقع در جنوبغربی قصرشیرین و قسمت دیگر در میمک واقع در شمال مهران بود.

مقدمه 21/

تجاوزات مقدماتی عراق از اوایل سال  1913از این مناطق آغاز گردید .ابتدا نیروهاي
مرزي و بهتدریج نیروهاي منظم ارتش عراق در منطقه مرزي مهران و قصرشیرین اقدامات
خصمانه علیه مرزداران ایرانی را شروع کردند .و به مرور عملیات تجاوزکارانه خود را توسعه
دادند .بهنحويکه در  11اردیبهشت ماه  1913نیروهاي عراقی به منطقه مرزي قصرشیرین
و نفتشهر حمله کردند .این حمالت گاهی با واحدهاي رزمی و غالباً با اجراي آتش توپخانه
و سایر سالح سنگین ادامه یافت و به مرور تشدید شد.
باألخره در  11خرداد  1913نیروهاي متجاوز عراقی پاسگاههاي مرزي غرب مهران را
مورد حمله رسمی قرار دادند .لذا نبرد جدي بین نیروهاي ایرانی و عراقی در این منطقه در
گرفت .در  19خرداد  1913توپخانه عراق شهر قصرشیرین را گلولهباران کرد .و در 11
خرداد نیروهاي منظم ارتش عراق در نزدیكی خط مرز متمرکز شدند .و نیروي هوایی عراق
نیز وارد عمل گردید .طبعاً در این شرایط بحرانی دولت و ارتش ایران نمیتوانست آرام
بنشیند و نظارهگر تجاوزات مكرر نیروهاي مسلح عراق باشد .لذا از طرف نیروهاي ایرانی نیز
عكسالعمل مناسب با اقدامات نظامی عراق نشان داده شد.
در تیر ماه  1913ارتش عراق تجاوزات رسمی را در منطقه زینل کش آغاز کرد و
منطقه خانلیلی را مورد تهدید جدي قرار داد .به نحويکه ارتش ایران مجبور شد .تمام
عناصر لشكر  91زرهی را جهت مقابله با تجاوزات مرزي به مناطق نزدیک مرز اعزام کند.
از اوایل مرداد ماه  1913تجاوزات مرزي نیروهاي عراقی در منطقه زینل کش شدت
یافت .و در تمام منطقه مرزي قصرشیرین و نفتشهر گسترش پیدا کرد و واحدهاي زرهی و
مكانیزه عراق در مقابل منطقه زینلکش و خانلیلی صفآرایی کردند .برآورد گردید که
حمله ارتش عراق از همین منطقه آغاز خواهد شد.
در  11مرداد  1913نیروهاي عراقی حمله نسبتاً گستردهاي در منطقه زینل کش اجراء
کردند و تلفات نسبتاً سنگینی به نیروهاي ایرانی وارد نمودند .ولی این حمله نیروهاي عراقی
بهوسیله مرزداران ایرانی دفع گردید.
در اوایل شهریور آرامش نسبی در مناطق مرزي برقرار شد .ولی در هفتم شهریور بار
دیگر توپخانه عراق شهر قصرشیرین را گلوله باران کرد .که منجر به مجروح شدن  95نفر از
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اهالی آن شهر گردید .و براي خاموش کردن توپخانه عراق اجباراً نیروي هوایی ایران وارد
عمل شد .گلوله باران شهر قصرشیرین در دهم شهریور ماه تكرار شد و  11نفر از اهالی
قصرشیرین شهید و مجروح شدند .در اطراف پاسگاه قلعه سفید نبردهاي جدي بین
مرزداران ایرانی و نیروهاي متجاوز عراقی در گرفت .وضعیت نظامی منطقه قصرشیرین به
بهنحويکه نیروي هوایی هر دو طرف ایران و عراق وارد عمل شدند.
شدت بحرانی شد .
دامنه نبرد به منطقه مرزي نفتشهر کشیده شد .در  19شهریورماه در این نقطه نیز
برخوردهاي جدیدي بین نیروهاي ایرانی و عراقی بهوجود آمد .نیروي هوایی هر دو طرف
کامالً فعال شد .و در تمام منطقه مرزي استان ایالم و کرمانشاه درگیريهاي پراکنده جریان
یافت .در  11شهریور ماه این درگیريهاي مرزي از حالت معمولی بین پاسگاهها خارج شد و
نبردهاي جدي ،موضعی بین نیروهاي ایران و عراقی در گرفت و هواپیماهاي هر دو طرف
متخاصم از پاسگاههاي خود پشتیبانی کردند.
باألخره در  17شهریور ماه تجاوز آشكار و رسمی نیروهاي منظم ارتش عراق به قلمرو
ایران به مرحله اجراء درآمد .و نیروهاي متجاوز عراقی منطقه زینلکش را مورد حمله قرار
دادند .و چند پاسگاه مرزي ایران را منهدم کردند .و قسمتی از قلمرو کشور ما را اشغال
نمودند .و اولین پیروزي نظامی را از آن خود ساختند.
در منطقه میمک نیز نیروهاي عراقی تجاوزات رسمی را آغاز کردند .و پاسگاه رضاآباد
ایران را اشغال نمودند .نیروهاي ایرانی براي عقبراندن نیروهاي متجاوز عراق از منطقه
زینلکش و شمال غربی مهران عكسالعمل شدید نشان دادند .لذا نبردهاي جدي در این
مناطق در گرفت که در روزهاي  16و  19شهریور ماه ادامه یافت.
در این موقع شهر قصرشیرین از طرف نیروهاي عراقی به شدت گلوله باران شد .و
تأسیسات آب برق شهر خسارات فراوانی دید .و ارتش عراق موفق شد مواضع خود را در
منطقه اشغالی زینلکش مستحكم کند .و در شمال غربی مهران نیز پاسگاه مرزي نیخزر
در  13شهریور ماه به وسیله نیروهاي متجاوز عراق اشغال شد و درگیري بین نیروهاي
ایر انی و عراقی از حالت تبادل آتش کامالً خارج گردید .نیروهاي متجاوز عراقی به تمام

مقدمه 26/

پاسگاههاي مرزي ما در استان ایالم و کرمانشاه حمله کردند .و تعدادي از آنها را منهدم یا
اشغال نمودند.
دولت عراق در  13شهریور ماه طی یک بیانیه رسمی اعالم کرد که از خا

ایران منطقهاي

به عرض  21کیلومتر و عمق  1کیلومتر را در منطقه زینلکش اشغال کرده است و بدینطریق
بهطور ضمنی آغاز جنگ از طرف نیروهاي عراقی را رسماً اعالم و به آن اعتراف نمود.
بعد از اشغال قسمتی از سرزمین مقدس ما در منطقه زینلکش و میمک به وسیله
نیروهاي متجاوز عراق ،در  21شهریور ماه به ارتش ایران دستور داده شد .یگانهاي عمده را
طبق طرحهاي پدافندي به مناطق مرزي اعزام کند .لذا از  22شهریور ماه  1913صفآرایی
رسمی نیروهاي مسلح ایران و عراق در مقابل یكدیگر انجام گرفت.
نیروهاي ایرانی در 22شهریور تالش کردند نیروهاي متجاوز عراقی را از پاسگاههاي
ایرانی هالله ،نیخزر و انجیره عقب برانند ،و تا حدودي موفق شدند .این عكسالعمل
نیروهاي ایرانی حالت مقدماتی جنگ را به نقطه اوج کشاند.
باألخره نبردهاي مرزي به منطقه نفتشهر و سومار کشیده شد .و چند پاسگاه دیگر
ایران به اشغال نیروهاي متجاوز عراق درآمد .و دو منطقه اصلی مورد ادعاي عراق یعنی
منطقه زینلکش و میمک در کنترل کامل نیروهاي عراقی قرار گرفت.
این موفقیت اولیه نیروهاي عراقی سبب تطمیع حاکم جاهطلب عراق گردید .و صدام
حسین که طعم اولین پیروزي ارتش عراق را با لذتی بیش از حد آن چشیده بود .چنین
برآوردکرد .که نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران به هیچ وجه توانایی مقاومت در مقابل
ارتش عراق را ندارند .و همانگونه که اظهار کرده بود به زعم خودش بهترین فرصت تاریخی
را بهدست آورده بود .تا ظرف چند روز نیروهاي ایرانی را تارومار کند و قسمتی از سرزمین
ایران را اشغال نماید .و به عنوان سردار قادسیه «دوم» برتري عراق را به جهان عرب نشان
دهد .و سروري تمام ملل عرب را حق مسلم خود بداند و به همین علت در  27شهریورماه
تصمیم نهایی خود را براي تهاجم همه جانبه به قلمرو ایران گرفت و در یک سخنرانی
رسمی قرارداد  1361الجزایر بین ایران و عراق را که خود ام اء کننده اصلی آن بود پاره
کرد .و آن را ملغی شده اعالم نمود .و بدین طریق رسماً به ایران اعالن جنگ داد .و باألخره
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در  91شهریور  1913تهاجم عمومی ارتش متجاوز عراق به سرزمین مقدس ما در تمام
مناطق مرزي بین دو کشور آغاز شد .که احتماالً وضعیتی متفاوت از دهانه فاو در اروندرود
تا دارکالن در نقطه تالقی مرز سه کشور ایران و ترکیه و عراق جریان پیدا کرد.
از آغاز جنگ ،صحنه عملیات جنگ تحمیلی به دو منطقه کامالً مستقل تقسیم گردید
که منطقه جنوبغربی شامل مناطق مرزي استان خوزستان و جنوب استان ایالم به نام
منطقه عملیات جنوب و منطقه غربی و شمالغربی شامل مناطق مرزي شمال استان ایالم،
استان کرمانشاه ،استان کردستان و استان آذربایجان غربی به نام منطقه عملیات شمالغرب
نامگذاري شد.
حوادث دو سال اول جنگ در منطقه عملیات جنوب در کتابهاي دیگر بیان گردیده
است .در این کتاب ،حوادث جنگ که در منطقه عملیات غرب رخداد .بیان میگردد .نظر به
اینکه منطقه عملیات غرب از جنوب مهران تا شمال پیرانشهر در جبههاي به عرض بیش از
 955کیلومتر امتداد داشت .و بهعلت عرض زیاد جبهه مناطق نبرد معموالً بهصورت مستقل
یا نیمه مستقل اداره میشد .لذا براي تسهیل بررسی حوادث جنگ در این منطقه عملیات
 955کیلومتر با توجه به نقاط هسته مرکزي برخوردها که هدفهاي استراتژیكی بودند این
منطقه عملیات به چند منطقه نبرد جزء تقسیم گردیده و حوادث هر منطقه نبرد در مبحثی
نیمه مستقل بیان شده است.
مناطق نبردي که در این جلد از کتاب تاریخ جنگ تحمیلی حوادث آن مورد بررسی
قرار میگیرد به ترتیب از جنوب به شمال عبارتند از :منطقه ایالم ،منطقه کرمانشاه ،منطقه
کردستان ،منطقه آذربایجان غربی و قبل از آغاز بررسی حوادث جنگ یادآوري این نكته نیز
ضروري است .که حداقل در دو سال اول جنگ منطقه اصلی نبردها عمدتاً محدود به منطقه
مرزي ایالم و کرمانشاه بود .و نقطه مرکزي برخوردها درحوالی شهرهاي مهران ،صالحآباد،
نفتشهر و سومار و قصرشیرین قرار داشت .ولی بهتدریج که مدت زمان جنگ طوالنی شد
دامنه نبردها به سمت مناطق شمالی گسترش یافته و به حوالی مریوان در کردستان و
پیرانشهر در آذربایجان غربی کشیده شد .اما توجه به این نكته نیز کامالً ضروري است.
گرچه در اوایل جنگ در مناطق مرزي کردستان و آذربایجان غربی برخوردهاي عمدهاي

مقدمه 23/

بین نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با نیروهاي منظم ارتش متجاوز عراق به وجود
نیامد .ولی بهعلت درگیري با نیروهاي مخالف حكومت که در مناطق کردنشین ایران و عراق
جریان داشت و از زمانهاي قبل از آغاز جنگ آغاز شده بود ،لذا عمالً جنگ به نوعی دیگر
در این مناطق وجود داشت و نیروهاي مسلح هر دو طرف متخاصم عمالً در حال جنگیدن
بودند .گرچه براي هر دو طرف متخاصم ظاهر این جنگها جنبه عملیات آرام سازي داخلی
داشت ولی الزاماً با مسائل جنگ بین دو کشور ارتباط پیدا میکرد .زیرا حداقل حلقههاي
ارتباط این دو نوع جنگ این بود ،که قسمتی از نیروهاي هر دو طرف درگیر عملیات آرام-
سازي داخلی بودند .ضمن اینكه هر دو طرف متخاصم تالش میکرد از درگیري داخلی
طرف دیگر براي تسهیل وصول به هدفهاي عمومی جنگ به نفع خود بهرهبرداري کند.
بنابراین درگیريهاي داخلی هر دو کشور به نوعی با جنگ تحمیلی مربوط میشد .به همین
علت ما دراین جلد از کتاب تاریخ جنگ تحمیلی ،چگونگی درگیريهاي نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در عملیات آرامسازي داخلی را نیز در حدود اطالعات در دسترس
بیان میکنیم ،تا هم مشكالت نیروهاي مسلح ما در اداره جنگ تحمیلی مشخصتر گردد ،و
هم چگونگی اهمیت وحدت ملی در یک جنگ عمومی با یک کشور خارجی روشنتر شود.
بدین منظور به شرح نبردهاي منطقه مرزي کردستان و آذربایجان غربی نیز میپردازیم ،که
اصوالً بر اساس حوادث درگیريهاي داخلی خواهد بود .و به نقش تحریكات اعمال حكومت
توسعه طلب عراق در تشدید عملیات نیروهاي ضدانقالب داخلی خواهد شد.
نكته دیگري که الزم است مورد توجه خوانندگان و بررسی کنندگان این سري کتاب
تاریخ جنگ تحمیلی قرار گیرد این است که در این کتابها فقط حوادث نظامی جنگ
تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته است .مسائل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و مكتبی
جنگ براي تدوین کتابهاي ویژه آن مسایل منظور شده است که امید است محققین و
نویسندگان و مورخین صاحب نظر درباره جنبههاي غیرنظامی جنگ اسناد و مدار

الزم را

بهدست آورده و کتابهاي ویژهاي بهمنظور شرح جریان عوامل سیاسی و اقتصادي و
اجتماعی و مكتبی جنگ تحمیلی تهیه و تدوین نمایند .در خاتمه این گفتار قسمتی از
نظریات رسمی مقامات عراقی را درباره چگونگی آغاز جنگ بیان میکنیم.

 /95نبردهاي صحنه عملیات غرب

«در نهم سپتامبر  19 ( 1395شهریور  )1913نیروهاي عراقی به طرف مرز حرکت
کردند و نیروهاي ایرانی را از منطقه زینالقوس (زینل کش) عقب راندند و پیرو آن ،دولت
عراق رسماً از ایران خواست مناطقی را که طبق قرارداد الجزایر به عراق تعلق گرفته است
تخلیه نماید .ولی دولت ایران به آن یادداشت پاسخی نداد .و در مقابل تالشهاي نظامی
خود را تشدید کرد».
در ادامه این مطالب مقامات عراقی اظهار داشتهاند که نبرد از منطقه مرزي دیاله عراق
(مقابل کرمانشاه و ایالم ایران) آغاز شد و در دهم سپتامبر  13( 1395شهریور  )1913نیروهاي
عراقی منطقه سیفسعد (میمک) را آزاد کردند و دامنه این عملیات به اروندرود کشیده شد.
در  17سپتامبر ( 21شهریور) نیروهاي عراقی  121مایل مربع از اراضی ایران را که طبق
قرارداد الجزایر به عراق تعلق میگرفت .تصرف کردند و از آن به بعد نبرد جدي آغاز شد.
نویسنده عراقی کتا ب یاد شده در باال درباره لغو قرارداد الجزایر به وسیله صدام حسین
چنین نظر داده است که در  16سپتامبر  27( 1395شهریور  )1913یک جلسه اضطراري
شوراي فرماندهی انقالب عراق تشكیل شد .پس از آنکه نمایندگان در صندلیهاي خود
قرار گرفتند ،صدام حسین رئ یس جمهور عراق در صندلی مخصوص خود نشست و آغاز
سخن کرد و ضمن تشریح چگونگی قرارداد  1361الجزایر اظهار داشت :طبق این قرارداد
دولت ایران به خواستههاي خود در شطالعرب دست یافته ولی مناطقی را که در مرز زمینی
به عراق تعلق گرفته تحویل نداده است ،بدین جهت من (منظور صدام حسین) در اینجا
قرارداد ششم مارس  1361الجزایر را از طرف عراق ملغی شده اعالم میکنم .بنابراین وضعیت
آبراه شطالعرب بایستی به وضعیت قبل از زمان انعقاد قرار داد الجزایر برگردد و بهدست عراق
و با هویت عربی اداره شود و تمام حقوق مربوط به آن متعلق به عراق باشد.
بعد از سخنرانی صدام حسین و اعالم لغو قرارداد الجزایر ،همان شب طارق حماد
عبداهلل رئیس مجلس نمایندگان عراق در تلویزیون بغداد ظاهر شد و تصویب لغو قرارداد
الجزایر را به وسیله نمایندگان عراق رسماً اعالم کرد».

مقدمه 91/

فصل اول
پیشروی نیروهای متجاوز عراق
و متوقف کردن آنها
بخش یكم :وضعيت عمومي منطقه نبرد در آغاز جنگ
بخش دوم :پيشروي نيروهاي متجاوز عراق در سرزمين ایران
بخش سوم :متوقف كردن پيشروي نيروهاي متجاوز و پدافند در غرب
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بخش یكم
وضعيت عمومی منطقه نبرد در آغاز جنگ
 -1وضعيت زمين منطقه عمليات
به طور کلی منطقه مرزي ایران و عراق در مرز زمینی از شلمچه در جنوب غربی
خوزستان تا داالمپر در نقطه تالفی مرز سه کشور ایران ترکیه و عراق  9حالت طبیعی کامالً
متمایز دارد .در قسمت جنوبی که منطقه مرزي استان خوزستان ایران است ،وضعیت
طبیعی زمین بهصورت دشت جلگهاي است که در سرزمین عراق کامالً صاف و هموار بود.
ولی در قلمرو ایران به استثناي منطقه مرزي جنوب غربی اهواز زمین داراي تپه ماهورهاي
رملی است که از شمال سوسنگرد و بستان بهتدریج این تپه ماهورها مرتفعتر و فشردهتر
میگردند و در جنوب غربی دهلران و موسیان ارتفاعات مرزي حمرین را تشكیل میدهند و
با عمق حدود  15کیلومتر از سمت شمال به ارتفاعات صعبالعبور کبیر کوه متصل
میگردند.
منطقه میانی که از حوالی شمال دشت مهران ایران شروع میشود .و تا حوالی باویسی
ایران امتداد مییابد وضعیت طبیعی زمین در سرزمین ایران و عراق تغییراتی پیدا میکند.
بهنحويکه در سرزمین ایران کالً ارتفاعات بسیار سخت در تمام منطقه به استثناي دشت
بسیار محدود مهران و دشت ذهاب گسترش مییابد و در سرزمین عراق قسمت جلگهاي
بینالنهرین تا شمال شهر مندلی عراق ادامه پیدا میکند .ولی از آن به بعد دامنه ارتفاعات
واقع در سرزمین ایران در داخل عراق و به سمت غرب گسترش مییابد ،بهنحويکه از
حوالی منطقه نفتخانه عرا ق به سمت شمال منطقه مرزي در خا

عراق نیز تپه

ماهورهایی را دربر میگیرد و به ترتیب رو به سمت شمال ارتفاع این تپه ماهورها افزایش
مییابد .از حوالی باویسی ایران به سمت شمال ارتفاعات مرزي در سرزمین ایران و عراق
شكل مشابهی پیدا میکند.

وضعیت زمین منطقه عملیات 99/

باألخره در قسمت شمالی منطقه مرزي که کردستان و آذربایجانغربی ایران را شامل
میشود ،حالت طبیعی زمین در قلمرو هر دو کشور ایران و عراق وضعیت کوهستانی
صعبالعبور پیدا میکند.
با توجه به خالصه وضعیت طبیعی زمین که بیان شد .شكل زمین در صحنه عملیات
غرب که مورد بررسی این قسمت از گفتار ما است ،داراي دو قسمت کامالً متمایز در جنوب و
شمال این صحنه عملیات میباشد .در قسمت جنوبی که حوالی منطقه مرزي استانهاي ایالم
و کرمانشاهان ایران میگردید ،زمین منطقه در سرزمین ایران کالً کوهستانی صعبالعبور
است ولی در سرزمین عراق در قسمت جنوبی به صورت دشتی است کامالً صاف و در قسمت
شمالی تپه ماهورهایی در نزدیک مرز گسترش دارد که بهتدریج از جنوب به شمال متراکم و
همچنین ارتفاع این تپه ماهورها افزوده میشود که در مقابل باویسی ایران به ارتفاعات زاگرس
متصل میگردد .قسمت شمالی منطقه که استانهاي کردستان و آذربایجان غربی ایران
تشكیل میدهد ،زمین در خا

هر دو کشورکالً کوهستانی و صعبالعبور است.

کوهستانی بودن منطقه در سرزمین ایران سبب شده است که در این منطقه مورد
بحث مناطق مسكونی و منابع اقتصادي و حتی زمینهاي قابل کشاورزي بسیار محدود باشد
و طبعاً اینگونه محدودیتهاي طبیعی سبب کاهش اهمیت استراتژیكی این منطقه
بهنحويکه در یک جنگ عمومی چنانچه نیروهاي مهاجم به ایران بخواهند به
میگردد .
هدفهاي مهم استراتژیكی دست یابند مجبورند بیش از صد کیلومتر از معابر کوهستانی
صعبالعبور بگذرند تا به هدفهاي استراتژیكی حائز اهمیت در غرب ایران که شهرهاي
کرمانشاه و سنندج و ارومیه و تبریز میباشند برسند ،وگرنه در این قسمت از منطقه مرزي
ایران با عراق در سرزمین ایران فقط چند شهر شامل مهران و صالحآباد و قصرشیرین و
سرپلذهاب و مریوان و سردشت و پیرانشهر وجود دارند که در لشكرکشی عمومی از غرب
به شرق هیچ یک از آنها هدف مهم نظامی نمیباشند و فقط میتوانند هدفهاي سیاسی و
روانی را تشكیل دهند .زیرا اصوالً از جنبههاي سیاسی و روانی و حقوق بینالمللی حتی یک
تپه و یا یک دهكده نیز حائز اهمیت بینالمللی میباشد .الزم به توضیح است که از نظر
بررسی نظامی هدف استراتژیكی به منطقه یا موضع یا شهري گفته میشود که تصرف آن
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براي نیروي مهاجم امتیازات مهم در سطح بین دو کشور متخاصم ایجاد کند و آن چنان
منافع سیاسی و اقتصادي و نظامی براي نیروي مهاجم دربرداشته باشد که به صورت ضربه
بسیار سختی براي کشور مورد تهاجم قرار گیرد .در معادالت سیاسی خاتمه جنگ بهصورت
یک حربه بسیار محكم و شكننده در دست نیروي مهاجم باشد تا بدان وسیله بتواند
خواستههاي سیاسی خود را بر کشور مورد تهاجم تحمیل نماید .بهعنوان مثال میتوان
شهرهاي خرمشهر و اهواز و دزفول را در جنگ تحمیلی هدف استراتژیكی قلمداد نمود .زیرا
اشغال هر یک از آنها بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق میتوانست امتیازات فوقالعادهاي در
سطح روابط بین دو کشور براي دولت عراق ایجاد نماید.
اما در جنگهاي محدود و محلی مسئله ارزش هدفهاي استراتژیكی تا حدودي
بستگی به موضوع حیثیت و اعتبار ملی و دولتهاي حاکم بر ملتها دارد .زیرا در این نوع
جنگها هدف اصلی نمایش قدرت و برتري است که این نمایش را میتوان حتی با بمباران
یا گلوله باران یک پاسگاه مرزي به معرض تماشا و آزمایش گذاشت و امكانات عكسالعمل
طرف مقابل را ارزیابی کرد .جنگ تحمیلی عراق به ایران نیز از همین نوع جنگ بود و هدف
اصلی استراتژیكی دولت عراق نمایش قدرت در مقابل دولت ایران و دولتهاي منطقه خلیج
فارس و باألخره در مقابل دولتهاي عرب بود .بنابراین تصرف حتی یک تپه و یا پاسگاه
مرزي نیز براي دولت عراق اهمیت ویژهاي داشت و طبیعی بود که بعد از این پردههاي
نمایش قدرت چنان چه ارتش متجاوز عراق میدان نبرد را خالی از نیروي مقاومت میدید تا
هدفهاي استراتژیكی واقعی در سرزمین ایران پیشروي میکرد و به اشغال هدفهاي
تاکتیكی نزدیک مرز اکتفا نمینمود.
به هر حال نقاطی که براي نیروهاي متجاوز عراق در صحنه عملیات غرب در سرزمین
ایران میتوانستند به عنوان هدفهاي اولیه انتخاب گردند ،به ترتیب از جنوب به شمال
عبارت بودند از :شهرها و شهر هاي مهران ،صالحآباد ،سومار ،نفتشهر ،قصرشیرین،
سرپلذهاب ،گیالنغرب ،مریوان ،سردشت و پیرانشهر ،مسلماً حداقل حكام بعث عراق و
فرماندهان ارتش آن به این نكته آگاه بودند که توانایی پیشروي ارتش عراق در صحنه
عملیات غرب بیش از محدوده این هدفها نمیتوانست باشد .در عمل نیز همین نتیجه
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حاصل شد و حتی ارتش عراق فقط توانست  1هدف از  15هدف یاد شده باال را اشغال کند
که شهرهاي مهران ،سومار ،نفتشهر و قصرشیرین بودند .با وجود اینکه نیروهاي متجاوز
عراق تا نزدیكی شهرهاي سرپلذهاب و گیالنغرب نیز پیشروي کردند ،ولی نتوانستند آنها
را اشغال کنند لذا مجبور به عقبنشینی به ارتفاعات غربی این شهرها شدند.
هدفهاي دهگانه یاد شده باال محورهاي پیشروي نیروهاي متجاوز عراق را در سرزمین
ما مشخص میکرد .بنابراین محورهاي وصولی که نیروهاي عراق در صحنه عملیات غرب
انتخاب کردند عبارت بودند از:
( )1محور بدره ،زرباطیه ،مهران
( )2محور بدره ،ارتفاعات میمک ،صالحآباد
( )9محور مندلی ،سومار
( )1محور نفتخانه به نفتشهر
( )1محور عمومی خانقین ،خسروي ،قصرشیرین که خود به  9محور فرعی تقسیم
میشد که عبارت بودند از :خانقین ،تنگاب قصرشیرین -خانقین ،خسروي قصرشیرین-
محوري که از شمال قصرشیرین و بابا هادي به ارتفاعات قراویز میرسید و جاده قصرشیرین
سرپلذهاب را قطع میکرد.
این محور عمومی بعد از وصول به قصرشیرین به دو شاخه تقسیم میشد که یک
شاخه به طرف گیالنغرب و شاخه دیگر به طرف سرپلذهاب ادامه مییافت.
( )7محور باویسی ،سرپلذهاب
( )6محور پنجوین ،مریوان
( )9محور رواندوز ،پیرانشهر
مهم ترین محور از محورهاي هشت گانه یاد شده باال محور خانقین ،قصرشیرین،
سرپلذهاب بود که به طرف گردنه پاتاق و شهرهاي اسالمآباد غرب و باألخره کرمانشاه
امتداد مییافت .چنانچه ارتش متجاوز عراق موفق میشد گردنه پاتاق را تصرف کند،
می توانست کنترل دشت ذهاب و شهرهاي سرپلذهاب و قصرشیرین را در دست بگیرد و
به عنوان یک حربه مهم استراتژیكی آن را نگهدارد و چنانچه میتوانست به سمت
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اسالمآباد و کرمانشاه پیشروي را ادامه دهد ،احتماالً به هدف هاي استراتژیكی سیاسی و
اقتصادي و نظامی مهمی نائل میشد .به همین دلیل تالش اصلی نیروهاي متجاوز عراق
در صحنه عملیات غرب در همین محور بهکار گ رفته شد که در بررسی حوادث جنگ بیان
خواهد گردید.
اما نكتهاي را که باید بدان توجه نمود ،این است که تمام این محورهاي وصولی از
داخل کشور عراق به ایران در خا

ایران از میان ارتفاعات سختی میگذرند که عبور از

آنها به سادگی امكانپذیر نیست و بهعلت وجود ارتفاعات سرکوب در اطراف آنها نیروهاي
مهاجم در تمام طول مسیر در معرض تهدید قرار میگیرند .بهنحويکه نیروي مهاجم
نمیتواند این تهدیدات را نادیده بگیرد و بیش از حد توانایی خود براي برقراري تأمین این
محورها در داخل سرزمین ایران پیشروي نماید و ارتش عراق متوجه این خطر بود .به همین
دلیل بعد از موفقیت هاي اولیه در آغاز تهاجم ،تالش نیروهاي عراقی در صحنه عملیات غرب
به کلی متوقف گردید و در قسمت شمالی منطقه غرب یعنی در مناطق مرزي کردستان و
آذربایجان غربی اصوالً از حوالی خط مرز فراتر نرفت.
حال نگاه مختصري به وضیعت نظامی زمین در این قسمت از صحنه عملیات در داخل
خا

عراق میکنیم .وضعیت این منطقه در داخل خا

عراق به ویژه در استانهاي واسط و

دیالی (مقابل ایالم و کرمانشاهان ایران) کامالً با سرزمین ایران متفاوت است این منطقه
عالوه بر وضعیت زمین که برخالف منطقه کوهستانی ایران حالت جلگهاي دارد ،از نظر
اهمیت استراتژیكی مهمترین قسمت سرزمین عراق را تشكیل میدهد .زیرا شهر بغداد که
پایتخت کشور عراق است در کمتر از  195کیلومتري خط مرز قرار گرفته و جاده مواصالتی
مهم عراق از پایتخت به سمت شمال و جنوب آن کشور به موازات خط مرز کشیده شده
بهنحويکه چنانچه نیروهاي ایرانی حدود  95کیلومتر در خا

عراق پیشروي کنند

میتوانند این محورهاي مواصالتی را در شمال به سمت کردستان عراق و در جنوب به
سمت بصره دومین شهر بزرگ عراق قطع نمایند و حكومت عراق را به کلی فلج سازند.
بنابراین آسیب پذیري کشور عراق در یک جنگ متعادل با کشور ایران خیلی شدیدتر از
ایران است.
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شهر کوت مرکز استان واسط عراق که یک گره مواصالتی حیاتی مرکز عراق با جنوب
غربی آن کشور است در حدود  15کیلومتري منطقه مرزي مهران ایران قرار دارد و در یک
شرایط نظامی متعادل بین ایران و عراق ،پیشروي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران به
سمت این گره مواصالتی چندان دشوار نیست .اما ذکر این نكته ضروري است که ملت و
دولت ایران هیچ وقت نظر سوئی حتی به یک وجب از خا

عراق نداشته و نخواهند داشت و

امید است چنان شرایط حسن همجواري بهوجود آید و ادامه یابد که دو ملت مسلمان ایران و
عراق همیشه بتوانند ،در صلح و صفا در کنار یكدیگر به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
 -2استعداد و گسترش نيروهاي دشمن در آغاز جنگ در منطقه عملياتي غرب
قبل از بررسی این موضوع یادآوري این نكته الزم است که متأسفانه برخالف اسناد
کافی که براي بررسی وضعیت دشمن در صحنه عملیات جنوب در دسترس بود ،درباره
عملیات غرب اسناد و مدار

مهمی از چگونگی وضعیت نیروهاي دشمن در دسترس قرار

نگرفت و علت این امر آن بود که اصوالً عملیات آفند متقابله نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران در صحنه عملیات غرب آن چنان سریع و وسیع اجرا نشد تا نیروهاي ما به
محل گسترش قرارگاههاي واحدهاي بزرگ دشمن مانند قرارگاه تیپ و لشكر برسند و
اسناد و مدارکی را از آن قرارگاههاي عراقی بهدست آورند.
بدین لحاظ مطالبی که در این قسمت از بررسی درباره وضعیت نیروهاي متجاوز عراق
بیان میگردد مستند به اطالعات کلی است که بهوسیله عوامل اطالعاتی ما از نیروهاي
عراقی کسب شده است و ممكن است از دقت و صحت کافی برخوردار نباشد ولی آنچه
صحیح بهنظر میرسد این است که آرایش و گسترش عمومی نیروهاي متجاوز عراق در آغاز
جنگ با اختالفات جزئی احتمالی در همین شرایطی بوده است که بیان میگردد.
نیروهاي مسلح عراق قبل از آغاز جنگ ،نیروي زمینی ارتش عراق شامل  9قرارگاه
سپاه 12 ،لشكر و تعدادي تیپ مستقل احتیاط و گارد مرزي و گارد جمهوري بود.
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گسترش عمومی ارتش عراق در مقابل مرز غربی ایران چنین بود که سپاههاي  1و  2و
 9به ترتیب از شمال به جنوب صفآرایی کرده بودند .بدین ترتیب سپاه  1در منطقه
کردستان عراق ،سپاه  2در استان دیالی و واسط (مقابل کرمانشاه و ایالم ایران) و سپاه  9در
استان میسان و بصره (مقابل خوزستان ایران) مستقر شده بودند .بهعلت کوهستانی بودن
منطقه کردستان ایران و عراق  1لشكر پیاده و یک لشكر زرهی عراق در آن منطقه مستقر
شده بودند ،که شامل لشكرهاي  2و  1و  6و  9و  11پیاده و  12زرهی بودند .این لشكرها
از شمالیتری ن منطقه مرزي ایران و عراق در نزدیكی مرز ترکیه تا جنوب خانقین و حوالی
نفتخانه عراق گسترش یافته بودند.
سپاه  2عراق که لشكرهاي  9و  7و  15زرهی را در زیر امرخود داشت در یک موقعیت
مرکزي در تكریت و بعقوبه و بغداد مستقر بود که با دسترسی به محورهاي مواصالتی
مناسب میتوانست به مناطق شمالی یا جنوبی تغییر مكان یاید وباألخره سپاه  9عراق شامل
لشكرهاي یک و  1مكانیزه و  3زرهی در منطقه جنوبی عراق و در شهرهاي ناصریه ،دیوانیه،
سماوه و بصره مستقر بود.
بر مبناي اسناد در دسترس در آغاز جنگ تحمیلی لشكرهاي  2و  1و  6و  9پیاده و 7
و  12زرهی ارتش عراق در صحنه عملیات غرب (استانهاي ایالم ،کرمانشاه ،کردستان و
آذربایجان غربی ایران) وارد نبرد شدند و بقیه لشكرهاي عراقی شامل  9لشكر زرهی  2لشكر
مكانیزه و یک لشكر پیاده در منطقه عملیاتی جنوب (خوزستان ایران) تهاجم خود را آغاز
کردند .البته در ترکیبات سازمان رزمی لشكرها تغییرات جزئی داده شد .مثالً حدود یک
تیپ مكانیزه از عناصر لشكر  15زرهی عراق در منطقه مهران ایران حمله کرد.
بنابرگسترش عمومی نیروهاي عراقی که بیان شد نیروهاي متجاوز عراق در آغاز جنگ
حداقل با  7لشكر در صحنه عملیات غرب به سرزمین مقدس ما حمله کردند که عالوه بر
آنها چندین تیپ مستقل احتیاط و گارد مرزي نیز در تقویت این لشكرها قرار گرفت.
هر لشكر پیاده عراقی عموماً شامل  11گردان پیاده ،یک گردان تانک ،یک گردان
شناسایی ،چند گروهان کماندو 9 ،تا  1گردان توپخانه صحرایی و دو گردان توپخانه پدافند
هوایی و گردانهاي دیگر پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی بود .ولی در ترکیب سازمانی
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لشكرهاي پیاده عراقی که بع ی از آنها پیاده کوهستانی محسوب میشدند ،اختالفات
جزئی در ترکیب سازمانی وجود داشت و این اختالف بیشتر درباره گروهانهاي کماندو بود
که بع ی از لشكرها یک گروهان و بع ی بیش از  11گروهان از این نوع واحد رزمی در
اختیار داشتند.
لشكر  7زرهی عراق که در آغاز جنگ در منطقه ایالم و قصرشیرین وارد عمل گردید
شامل تیپهاي  17و  95زرهی و  21مكانیزه بود که مانند سایر لشكرهاي زرهی عراق
داراي  6گردان تانک 1 ،گردان مكانیزه ،یک گردان شناسایی و  7گردان توپخانه صحرایی
یک گردان توپخانه پدافند هوایی ،یک گردان ضدتانک و یک گردان موشكی و سایر
یگانهاي پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی بود .لشكر  12زرهی نیز با اختالفاتی کموبیش،
همان سازمان لشكر  7زرهی را داشت که البته در آغاز جنگ فقط داراي یک تیپ زرهی
( 96زرهی) و یک تیپ مكانیزه ( 17مكانیزه) بود و تیپ دوم زرهی آن بعداً تكمیل گردید.
اسامی گردنهاي تانک تیپ  17لشكر  7زرهی المهلب ،حدیفه ،الرافدین و تیپ 95
زرهی به نام طارق المثنی و شرجیل بود و گردان تانک تیپ  21مكانیزه این لشكر به شماره
گردان  7مشخص گردیده بود ولی گردانهاي تانک لشكر  12زرهی نام ویژهاي نداشتند و
با شمارههاي  12و  11و  17و  25و  29و  21و  21مشخص گردیده بودند .نام گردان
شناسایی لشكر ( )7الولید و گردان شناسایی لشكر ( )12االسامه بود .گردانهاي پیاده
لشكرها فقط با شماره مشخص بودند که معموالً در تمام تیپها با همان ترتیب عددي  1و
 2و  9مشخص میگردیدند .گفتیم که در آغاز جنگ ،ارتش عراق عالوه بر  12لشكر سازمان
یافته ،تعداد زیاد ي تیپ مستقل از نوع گارد مرزي و احتیاط و تیپ مستقل داشت که تعداد
آنها به حدود  75تیپ میرسید و شامل  25تیپ گارد مرزي 15 ،تیپ احتیاط و حدود 95
تیپ مستقل رزمی در تحت امر ستاد کل ارتش عراق بود .بنابراین در آغاز جنگ ،ارتش
عراق عالوه بر  12لشكر سازمان یافته ،یگانهاي رزمی دیگري نیز حدود استعداد رزمی 25
لشكر پیاده در اختیار داشت .از این همه نیروي زمینی ،فقط قسمت بسیار اندکی از آن در
مرزهاي غربی عراق از جمله  12لشكر سازمان یافته و تعدادي از تیپهاي مستقل مستقیماً
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با نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران وارد نبرد شدند که حدود نیمی از این نیروها در
صحنه عملیاتی غرب در تهاجم عمومی به سرزمین ما شرکت کردند.
از نظر تمرکزات نیروهاي عراق در نزدیكی مرز غربی ایران توجه به جدول زیر میتواند
چگونگی آمادگی نیروهاي عراقی را براي تهاجم به سرزمین ما روشن سازد
مشخصات یگان

لشكر  2پیاده کوهستانی
لشكر  1پیاده کوهستانی
لشكر  9پیاده کوهستانی
لشكر  6پیاده
لشكر  7زرهی
لشكر  12زرهی

محل گسترش

منطقه گسترش قبل از

پادگاني

آغاز جنگ

کرکو
موصل
اربیل
سلیمانیه
بعقوبه
دهو

ترساق
احتماالً رواندوز
خانقین
پنجوین
کوت
چقاحمام

منطقه مرزي ایران

مقابل منطقه صالحآباد ایالم
مقابل پیرانشهر
مقابل منطقه باویسی و قصرشیرین
مقابل مریوان
مقابل مهران و قصرشیرین
مقابل نفتشهر و سومار


الزم به یادآوري است که گسترش عمومی نشان داده شده در جدول باال براساس
اطالعات اولیه نیروهاي ما بوده و بعد از آغاز جنگ مشخص گردید که لشكرهاي عراقی با
سازمان رزمی متناسب با وضعیت منطقه عملیات وارد جنگ شدند .به عنوان مثال یک
قسمت عمده عناصر لشكر  7زرهی در منطقه قصرشیرین وارد عمل گردید و به ترتیبی که
جریان جنگ و میزان مقاومت نیروهاي ما در مقابل تهاجم نیروهاي عراق در مناطق مختلف
نبرد نمایان شد ،برحسب ایجاب وضعیت تاکتیكی در سازمان و گسترش نیروهاي عراقی
تغییراتی داده شد که در شرح جریان جنگ به آنها اشاره خواهد شد .اما آنچه که قطعی
به نظر میرسد این است که در آغاز جنگ نیروهاي متجاوز عراق با  1لشكر تقویت شده در
منطقه عملیاتی کرمانشاه و ایالم به سرزمین ما حمله کردند و با  2لشكر تقویت شده در
مناطق مرزي کردستان و آذربایجان غربی پدافند نمودند در حالیکه در مقابل این  7لشكر
تقویت شده عراق ،نیروهاي ما  9لشكر از هم پاشیده و متالشی شده قرار داشت که استعداد
رزمی آنها کمتر از  %15بود و در مبحث زیر شمهاي از آن را بیان میکنیم.
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 -1استعداد و گسترش نيروهاي خودي (ایران) در صحنه عمليات غرب
براساس گسترش پادگانی نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران ،یک لشكر
زرهی و دو لشكر پیاده در منطقه غرب گسترش داشت .لشكر  91زرهی در استان کرمانشاه
لشكر  29پیاده در استان کردستان و لشكر  71پیاده در استان آذربایجان غربی مستقر بود.
از نظر پدافند عمومی منطقه غرب ،تیپ  91پیاده نیز براي استان ایالم درنظر گرفته شده
بود که محل استقرار پادگانی آن در شهر خرم آباد لرستان بود .با توجه به اینکه اصوالً
نیروي زمینی جمهوري اسالمی ایران ،جمعاً داراي  6لشكر کامل و یک لشكر ناقص (99
زرهی) و  9تیپ مستقل رزمی بود و با در نظر گرفتن اینکه کشور جمهوري اسالمی ایران
در طول خط مرز بیش از  6هزار کیلومتري با  1کشور هم مرز بود ،طبعاً به هیچ وجه
نمی توانست براي منطقه غربی ایران بیش از یک لشكر تقویتی در نظر بگیرد .بنابراین
حداکثر نیرویی که ارتش ایران میتوانست به جبهه غرب اختصاص دهد ،همان  9لشكر
مستقر شده در پادگانهاي غرب به اضافه یک لشكر و تیپ  91پیاده بود .در نتیجه بر فرض
اینکه ارتش ایران از حداکثر این امكانات خود استفاده میکرد ،میتوانست  1لشكر و یک
تیپ مستقل در مقابل  7لشكر تقویت شده عراق که با چندین تیپ مستقل احتیاط و گارد
مرزي و تیپ رزمی تقویت میشدند آماده براي پدافند سازد.
لطمات و صدماتی که بعد از پیروزي انقالب اسالمی بهعلت خاصیت طبیعی انقالب به
ارتش ایران وارد گردیده بود ،آمادگی رزمی ارتش جمهوري اسالمی ایران را در شروع جنگ
تحمیلی در پایینترین سطح ممكنه یک ارتش منظم و سازمان یافته رسانده بود ،بهنحوي
که از نظر تعداد پرسنل و تجهیزات و وسایل کمتر از  %15و از نظر آمادگی روانی نیز کمتر
از آمادگی مقابله با تهاجم لشكرهاي سازمان یافته و مجهز شده و آموزش دیده عراقی را
داشت .اغتشاشات و آشوبهاي داخلی تمام منطقه غرب از ایالم تا آذربایجان غربی مزید بر
کاهش رز می ارتش جمهوري اسالمی ایران جهت مقابله با تهاجم ارتش عراق بود .زیرا آن
مقدار از نیروهاي ارتشی نیز که باقیمانده بودند و تا حدي آمادگی عملیاتی داشتند ،درگیر
عملیات آرامسازي داخلی و مبارزه با ضدانقالب داخلی بودند .منطقه غرب ایران از اوایل
سال  1919و کمتر از دو ماه بعد از پیروزي انقالب ،دچار ناامنی بهوسیله عناصر ضدانقالب
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از جمله عناصر تجزیه طلب کردستان شد .این درگیري حتی شامل نیروي هوایی و واحد
هوانیروز نیز گردید ،به نحويکه قبل از آغاز جنگ تحمیلی این دو نیروي عمده پشتیبانی ما
یعنی نیروي هوایی و هوانیروز در نبردهاي داخلی خسارات قابل مالحظهاي دیدند وتعدادي
از هواپیماها و هلیکوپترهاي ما سرنگون و منهدم شدند و یا بهعلت اجراي مأموریتهاي
زیاد نیاز به تعمیرات اساسی عمدهاي پیدا کردند که بهعلت محاصره اقتصادي کشور ایران از
جانب کشورهاي تدار

کننده قطعات یدکی این وسایل ،مشكالت فراوانی براي ارتش ما

ایجاد شد .از نظر کاربرد واحدهاي نیروي زمینی نیز عالوه برکاهش بیش از حد آمادگی
رزمی بهعلت مسائل پرسنلی و تجهیزاتی ،از نظر کاربرد عملیاتی نیز آمادگی رزم نیروهاي ما
کاهش یافت .زیرا عناصر لشكرهایی که در منطقه غرب گسترش داشتند بهمنظور مقابله با
عوامل ضدانقالب داخلی در تمام سطح منطقه اعم از شهرها و روستاها ،الزاماً به واحدهاي
کوچكی تجزیه شدند و هر واحد جزئی در سطح دسته و گروهان و حداکثر گردان در نقطهاي
با ضدانقالب داخلی درگیر شدند لذا هر  9لشكر مستقر در غرب و همچنین یگانهایی که از
نقاط دیگر کشور به غرب اعزام شدند ،یكپارچگی سازمانی خود را از دست دادند که در نتیجه
آن توانایی خود را براي هدایت عملیات در یک جبهه منظم از دست دادند بهنحويکه در آغاز
جنگ تحمیلی بزرگ ترین واحد رزمنده سازمان یافته ما در مقابل نیروهاي عراقی ،گروه
رزمی گردانی بود که استعداد رزمی موجود آنها در حدود یک گردان تقویت شده تانک یا
پیاده بود.براي روشن تر شدن وضعیت استعداد و گسترش نیروي زمینی جمهوري اسالمی
ایران در صحنه عملیات غرب در زمان قبل از آغاز جنگ تحمیلی خالصه جدول صفحه بعد
میتواند بیانگر چگونگی آمادگی رزمی نیروهاي ما براي شرکت در یک جنگ عمومی باشد.
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جدول استعداد و گسترش یگانها در صحنه عمليات غرب قبل از آغاز جنگ تحميلي
محل گسترش

یگان اصلي

محل استقرار پادگاني

استعدادیگان گسترش یافته

لشكر  71پیاده

ارومیه
مهاباد
پیرانشهر
سلماس

گردان  159پیاده-گردان  192پیاده
گردان  139پیاده
یک گروهان تانک با یک آتشبار توپخانه
سایریگانها

مهاباد -ژاژان
جلدیان
نقده
در پادگان مربوطه

لشكر  29پیاده

سنندج
سقز
مریوان

یک آتشبار توپخانه -یک گردان پیاده
گردان  119پیاده -گردان  195پیاده
سایریگانها

سردشت -میاندوآب
مرند -تبریز
درگیر در تمام منطقه
استحفاظی لشكر

لشكر  91زرهی

کرمانشاه،
اسالمآباد
غرب،سرپلذهاب

تیپ  91پیاده

خرم آباد لرستان

عملياتي

یک گروهان تانک -یک گروهان روانسر-نفتشهر
سوارزرهی
تیلهکوه-تپه رش
یک گروهان پیاده -یک گروهان مكانیزه گره نو -شهر مهدي
یک گروهان تانک -یک دسته سوارزرهی کالنتر
یک گروهان سوار زرهی
ایستگاه رادار ایالم
یک دسته مكانیزه -یک دسته تانک
پاوه قراویز -سومار
یک گردان تانک -یک گروه رزمی
کامیاران
یک دسته تانک
در پادگانهاي مربوطه
سایریگانهاي لشكر
یک آتشبار -یک گردان پیاده
یک گردان پیاده تقویت شده
سایریگانها

کرمانشاه -پاوه
مهران
پادگان خرمآباد

تیپ  11پیاده
هوابرد

شیراز

یک گروهان پیاده-یک گردان پیاده
یک گروهان تقویت شده
یک گروهان پیاده
بقیه عناصر تیپ

سنندج -سردشت
کازرون
دزفول
شیراز

تیپ  29نیروهاي
ویژه هوابرد

تهران

در  19منطقه غرب گسترش یافته بود

به صورت تیم عملیاتی
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عالوه بر تجزیه و گسترش بیش از حد عناصر لشكرهاي مستقر در منطقه غرب و 9
تیپ مستقل که گسترش عمومی آنها در زمان قبل از آغاز جنگ در جدول باال نشان داده
شد ،عناصر لشكرهاي دیگر ایران نیز در خارج از منطقه مرزي عراق گسترش پادگانی
داشتند و شامل لشكر  1و دو پیاده مرکز و لشكر  66مشهد و  17زرهی قزوین بودند .این
لشكرها به عنوان نیروي تقویتی میتوانستند ،در جبهه غرب بهکار برده شوند .قسمتی از
عناصر سازمانی آنها نیز مجزا شده و به شرح جدول زیر بهمنظور عملیات مبارزه با
ضدانقالب داخلی در منطقه غرب گسترش یافته بود.
جدول گسترش عناصر لشكرهاي دیگر در منطقه غرب قبل از آغاز جنگ تحميلي
یگان اصلي

محل استقرار

استعدادیگان گسترش

پادگاني
لشكر  1پیاده

تهران

لشكر  2پیاده (بعداً در تهران
لشكر  1ادغام شد و
لشكر  21را تشكیل
داد)
مشهد
لشكر  66پیاده
قوچان
بجنورد
تربت جام
لشكر  17زرهی

قزوین
زنجان
همدان

محل گسترش
عمليات

یک گروهان مكانیزه -یک گروهان پیاده
یک گردان پیاده -یک گردان پیاده
یک آتشبار توپخانه
سایریگانها

ارومیه -گنبد قابوس
کرمانشاه -سنندج
سرپلذهاب
در پادگان مربوطه

یک گردان پیاده-یک گروه رزمی
یک آتشبار توپخانه-یک گروهان تانک
سایریگانها

گنبد قابوس -بانه
گردهنو -کرمانشاه
در پادگان مربوطه

یک گردان پیاده -یک گردان پیاده
یک گروهان پیاده -یک گردان پیاده
یک گردان پیاده
یک گروهان تانک
سایریگانها

کرمانشاه -سنندج
مریوان -صالحآبادایالم
گردنه پاتاق(کرمانشاه)
کرمانشاه
در پادگان مربوطه

یک گروهان مكانیزه-یک گروهان پیاده
یک گروهان مكانیزه
یک گروهان سوارزرهی
یک گروهان مكانیزه
یک گروهان تانک-یک گروه رزمی
سایریگانها

بیجار -نقده
میاندوآب
گنبد قابوس
قروه
سنندج -بانه
در پادگانهاي مربوطه
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درباره گسترش یگانها در مناطق عملیاتی غرب که در جداول باال نشان داده شد،
یادآوري این نكته ضروري است که این گسترش از آغاز ناآرامیهاي داخلی بعد از پیروزي
انقالب بهتدریج انجام گرفت .نظر به اینکه مدت زمان درگیري تا شروع جنگ تحمیلی
حدود  19ماه به طول انجامیده بود ،یگانهاي گسترش یافته ،به نوبت با یگانهاي مستقر
در پادگانها تعویض میگردیدند .در نتیجه میتوان گفت اغلب عناصر لشكرها و تیپهاي
مستقل یاد شده در جداول باال به نوعی در جنگ داخلی درگیر شده بودند ،که بعد از آغاز
تهاجم عمومی ارتش متجاوز عراق به ایران ،نهتنها درگیريهاي داخلی کاهش نیافت ،بلكه
به علت همكاري عوامل ضدانقالب داخلی با دشمن خارجی جمهوري اسالمی ایران در
مناطق کُردنشین ایران ،درگیريها و ناآرامیهاي داخلی در بع ی نقاط مانند منطقه
کرمانشاه حتی شدیدتر از زمان قبل از آغاز جنگ شد .بنابراین قسمت عمدهاي از نیروهاي
ما در منطقه عملیاتی غرب همچنان درگیر مأموریت آرامسازي داخلی باقی ماندند .ارتش
جمهوري اسالمی ایران توانست واحدهاي تجزیه شده را بهسرعت جمعآوري کند و براي
مقابله با تهاجم وسیع ارتش عراق ،آنها را متمرکز سازد و به مناطق اصلی مورد تهدید که
خوزستان و ایالم و کرمانشاه بود ،اعزام نماید .ضمن اینکه عناصر لشكرهاي استقرار یافته
در غرب ،آن چنان به واحدهاي جزء تجزیه شده بودند که امكان نشان دادن عكسالعمل
مناسب د ر مقابل تهاجم لشكرهاي سازمان یافته عراق را از دست داده بودند .چنانکه
فرمانده لشكر 91زرهی که درخطرنا ترین منطقه عملیاتی غرب یعنی باویسی ،قصرشیرین،
نفتشهر گسترش داشت ،در  23تیر ماه  1913یعنی  2ماه قبل از تهاجم نیروهاي متجاوز
عراق به ایران ،به عنوان یک گزارش اعتراضآمیز گزارش داده بود ،که عناصر آن لشكر در
 21منطقه مرزي به صورت دسته و گروهان و گردان گسترش یافتهاند .الزم به یادآوري
است که منطقه مرزي گسترش عناصر لشكر  91زرهی از باویسی در شمال تا سومار در
جنوب بیش از  215کیلومتر بود .ضمن اینکه چون قبل از آغاز جنگ تحمیلی تمام عناصر
تیپ  91پیاده به منطقه ایالم تغییر مكان نیافته بود ،عمالً مسئولیت منطقه مرزي ایالم نیز
بهعهده لشكر  91زرهی واگذار شده بود .در نتیجه عرض منطقه مسئولیت این لشكر به
بیش از  155کیلومتر افزایش یافته بود .قسمت عمده این منطقه مسئولیت حداقل در دو
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سال اول جنگ همچنان بر عهده لشكر  91زرهی باقی ماند و تقویتهایی که براي این
لشكر اعزام شد از حدود یک تیپ پیاده تجاوز نكرد .البته باید توجه داشت که عالوه بر
عناصر نیروي زمینی که درمنطقه عملیاتی غرب گسترش داشتند ،عناصر ژاندارمري
جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در این منطقه به صورت کامالً
فعال ح ور داشتند ،ولی استعداد رزمی آنها در آغاز جنگ براي شرکت در یک نبرد منظم
با نیروهاي سازمان یافته و مجهز عراق چندان قابل مالحظه نبود .از نظر ژاندارمري عناصر
این واحد رزمی بهصورت گروه و یا حداکثر دسته پیاده در پاسگاههاي مرزي یا داخلی
گسترش داشتند و جنگافزار آنها سالح سبک و معدودي خمپارهانداز و سالح ضدتانک بود
و اصوالً مأموریت عناصر ژاندارمري فقط مأموریت پوشش و تأمین بود و هرگونه انتظار نبرد
جدي از آنها با نیروهاي منظم عراقی خارج از محدوده امكانات و مقدورات آنها بود .به
همین جهت بعد از ایجاد تهدید جدي در مناطق داخلی ما ،واحدهاي نیروي زمینی وارد
عمل شدند .لشكرهاي  91زرهی و  29و  71پیاده با تقویتهایی از لشكرهاي  17زرهی و
 21و  66پیاده و تیپهاي مستقل  11 ،29و  91با ضدانقالب داخلی درگیر گشتند .طبعاً
بعد از ایجاد تهدیدات جدي در حوالی مرز به وسیله نیروهاي متجاوز عراق ،اولین اقدام براي
دفع تهدیدات ،تقویت پاسگاههاي ژاندارمري بهوسیله عناصر لشكرهاي نیروي زمینی بود.
از نظر چگونگی استعداد رزمی عناصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز گرچه اسناد
رسمی در دسترس قرار نگرفت ،ولی بررسی حوادث نشان میدهد که اوالً این یگانهاي
پاسدار فاقد سازمان وسایل و تجهیزات بودند و هرگونه وسایل و تجهیزات آنان با دریافت از
امكانات نیروي زمینی ارتش فراهم میشد .لذا مقداري از این امكانات رزمی یگانهاي نیروي
زمینی کاهش مییافت .ثانیاً اینکه این نیروي رزمنده کامالً ابتكاري ،جدیدالتأسیس بود که
نه سازمان مشخصی داشت و نه آموزشی دیده بود و نه تجهیزات جنگی کافی در اختیار
داشت ،تنها نیرو و قدرت مهم این یگان رزمنده ما قدرت ایمان و اراده افراد متشكله آن بود
که حقیقتاً در سطح خود از باالترین قدرت برخوردار بود.
در مقام مقایسه منطقی نظامی با نیروهاي مجهز و سازمان یافته عراق توان رزمی
عناصر سپاه پاسداران که در آغاز جنگ در مناطق مختلف غالباً حدود گروه و دسته و
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حداکثر یک گروهان پیاده ارتشی بود ،آنچنان نبود که بتواند در مقابل گردانها و تیپها و
لشكرهاي مجهز عراق بیش از حد توان خود مقاومت کند.
به هرحال عناصر سپاه پاسداران انقالب اسالمی بهصورت یک عنصر رزمی فعال در
صحنه عملیات غرب ح ور داشتند و قسمتی از مسئولیت نگهبانی میهن عزیز ما را در
مقابل آشوبگران داخلی و تهاجم نیروهاي عراقی بر عهده گرفته بودند .چنانکه در تفكیک
مسئولیت نگهبانی از خط مرز در منطقه مرزي باویسی ،قصرشیرین ،عناصر سپاه پاسداران
انقالب اسالمی مسئولیت نگهبانی  11پاسگاه مرزي را مستقیماً برعهده گرفته بودند .بدین
طریق براي ناحیه ژاندارمري کرمانشاه این امكان را بهوجود آورده بودند که افراد ژاندارم آن
 11پاسگاه را در تقویت پاسگاههاي دیگر مرزي قرار دهد.
اما همانگونه که اشاره شد تعداد افراد این پاسگاهها حدود گروه و دسته نظامی و
جنگافزار آنها جنگافزار سبک بود و تعداد معدودي از پاسگاهها جنگافزار سنگین
ضدتانک یا تیربار داشتند ،به عنوان نمونه در گزارشی که ستاد مرکزي سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران در اواخر مرداد ماه  1913به ستاد مشتر

داده ،وضعیت پاسگاه مرزي

پرویز در شمال قصرشیرین چنین بیان شده که در این پاسگاه  16نفر پاسداران مستقر شده
که عالوه بر جنگافزار سبک فقط یک قب ه تیربار کالیبر  15و یک قب ه خمپارهانداز 75
میلیمتري در اختیار دارند و براي هر قب ه تفنگ ژ 9فقط  155تیر فشنگ در دسترس
میباشد ،در حالیكه در مقابل این پاسگاه ایرانی  9پایگاه عراقی قرار گرفته که با جنگافزار
سنگین و تانک تقویت شدهاند و بهتناوب با آتش سالح سنگین پاسگاه ایرانی را گلوله باران
میکنند.
در همین گزارش سپاه پاسداران یادآوري شده است که وضع پاسگاه برار عزیز از
پاسگاه پرویز نیز ضعیفتر است و جنگافزار انفرادي افراد این پاسگاه تفنگ ام -یک می-
باشد که سالها قبل ،از سازمان ارتش ایران خارج گردیده است .وضعیت سایر پاسگاههاي
نیز به همین وضع بود .به همین جهت بعد از شدت یافتن تهدیدات نیروهاي متجاوز عراق،
عناصر لشكر  91زرهی براي تقویت مناطق مرزي اعزام شدند .بهنحويکه عناصر یک لشكر
زرهی به صورت واحدهاي جزء حتی در بع ی نقاط  2دستگاه تانک یا یک قب ه توپ
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گسترش یافت .در نتیجه این لشكر زرهی قدرت ضرتبی خود را بهکلی از دست داد و به
همین دلیل هنگامی که در اول مهرماه  1913حدود  9لشكر عراقی به منطقه مسئولیت این
لشكر زرهی ما حمله کردند ،عناصر این لشكر نتوانستند در منطقه مرزي جلو پیشروي
نیروهاي عراقی را سد نمایند و اجباراً به کوهستانهاي شرقی خط مرز عقبنشینی کردند
که جریان این مرحله از عملیات تهاجمی نیروهاي متجاوز عراق و عملیات تأخیري نیروهاي
مدافع ایران در بخش سوم بیان میگردد ،و در خاتمه این بخش از گفتار ،جدول مقایسه
توان رزمی نیروهاي ایران و عراق در صحنه عملیات غرب در آغاز جنگ نشان داده میشود،
تا انگیزه و علت چگونگی جریان جنگ در مراحل اولیه آن روشنتر گردد.
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جدول مقایسه استعداد رزمي نيروهاي ایران و عراق در آغاز جنگ در صحنه عمليات غرب
نوع یگان

تعداد در منطقه ایالم و كرمانشاه

تعداد در كردستان و آذربایجان
غربي

ایران

عراق

ایران

عراق

قرارگاه سپاه

( 1عملیاتی)

1

( 1عملیاتی)

1

قرارگاه لشكر

1

9

2

9

قرارگاه تیپ لشكري

9

3

7

3

قرارگاه تیپ مستقل

1

حداقل  9تیپ

-

احتماالً  15تیپ

گردان پیاده

12

25

19

( 15تقریبی)

گردان مكانیزه

1

15

-

-

گردان تانک

7

17

1

2

گردان شناسایی

1

9

2

2

گردان توپخانه صحرایی

6

25

9

15

گردان توپخانه پدافند

2

1

2

9

هوایی
گردان موشكی ضدتانک

-

2

-

1

گردان مهندسی رزمی

1

9

2

9

سایریگانهاي لشكر

1

9

2

9

عناصر ژاندارمري

یک ناحیه

گارد مرزي

 2ناحیه

گارد مرزي

نیروهاي مردمی

سپاه پاسداران

جیشالشعبی

سپاه پاسداران

جیشالشعبی

گروهان کماندو

-

 29گروهان

-

91

توضیحات:
 -1استعداد نیروهاي دشمن بر مبناي اطالعات کلی در دسترس و بـهصـورت تقریبـی
برآورد گردیده است و امكان وجود اختالف با واقعیت چگونگی ارتش عراق وجود دارد.
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 -2استعداد نیروهاي خودي شامل عناصر سازمانی  2لشكر پیاده و یک لشكر زرهـی و
یک گروه توپخانه و گردانهاي پیاده اعزامی از لشكرها و تیـپهـاي دیگـر ارتـش ایـران بـه
منطقه عملیاتی غرب میباشد.
 -9منظور از یک قرارگاه سپاه در کرمانشاه و ایالم قرارگاه عملیـاتی نیـروي زمینـی در
غرب است که بعداً یک قرارگاه دیگر نیز بـه نـام قرارگـاه حمـزه سیدالشـهداء در کردسـتان
تشكیل شد.
 -1با توجه به اینکه نیروهاي مسلح هر دو کشور ایران و عـراق در منـاطق کردنشـین
درگیر مسئله آرامسازي داخلی بودند ،قسمتی از نیروهاي گسترش یافتـه در منـاطق مـرزي
کردستان و آذربایجان غربی درگیر آن مأموریت بودند.
در پایان این گفتار اشاره بـه ایـن نكتـه را ضـروري مـیدانـیم کـه اغلـب برخوردهـا و
نبردهاي بین نیروهاي مدافع جمهوري اسالمی ایران بـا نیروهـاي مهـاجم عـراق در منطقـه
غرب در حوالی پاسگاههاي ژاندارمري رخ داد .بـه همـین جهـت در بیـان حـوادث غالبـاً بـه
پاسگاههاي ژاندارمري اشاره خواهد شد ،بدین لحاظ پاسگاههاي تابعه هر گروهان ژانـدارمري
این منطقه نبرد را یادآوري میگردد.
 -1پاسگاههاي ژاندارمري گروهان مهران تابع هنگ ژاندارمري ایالم
(کنجانچم -ساالري -فرخ آباد -بهرامآباد-گمر  -آب زیادي)
 -2پاسگاههاي ژاندارمري گروهان صالحآباد تابع هنگ ژاندارمري ایالم
(هالله -نیخزر ،انجیره ،شورشیرین -صالحآباد -کانیسخت)
 -9پاسگاههاي ژاندارمري گروهان سومار تابع هنگ ژاندارمري قصرشیرین
(نفتشهر-سه تپان -چقا شیرگه -سلمان کشته -سانواپا -کیسگه -کانیشیخ -بازرگـان
تنگاب)
 -1پاســگاههــاي ژانــدارمري گروهــان خــانلیل ـی تــابع هنــگ قصرشــیرین "منطقــه
زینلکش"(تنگابکهنه -امینه)
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 -1پاسگاههاي ژاندارمري گروهان قصرشیرین تابع هنگ ژاندارمري قصرشیرین
(قلعه سفید -برار عزیـز -دارخـور -پرویـز -بـرج احمـدي -دربنـد جـوق -تنگـابنـو-
ولدکشته -خسروي)
 -7پاسگاههاي ژاندارمري گروهان گردهنو تابع هنگ ژاندارمري قصرشیرین
(زید یحیایی -بیشگان -تیلهکوه -باویسی -ازگله -شیخ سله)
 -6پاسگاههاي ژاندارمري گروهان نوسود تابع هنگ ژاندارمري سنندج
(دودله -مرخیل -هیرتا -شیخان -شوشمی -نوسود -دزآور -نورشه -هانی گرمله)
توضیح اینكه سایر پاسگاههاي ژاندارمري منطقـه عملیـاتی غـرب کـه از نظـر برخـورد
نیروهاي خودي و دشمن حوادث مهمی در حوالی آنها رخ نداده بـود در فهرسـت بـاال نـام
برده نشدند.
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بخش دوم
پيشروی نيروهای متجاوز عراق در سرزمين ایران
 -1نبرد در منطقه مرزي استان ایالم
منطقه مرزي استان ایالم از رودخانه دویرج در شرق موسیان و دهلران شروع میشـود
و تا رودخانه تلخ آب در جنوب سومار امتداد مییابد ،وضعیت و شكل طبیعی زمـین در ایـن
منطقه مرزي به دو قسمت کامالً متمایز تقسیم میگردد .در قسمت اول آن ،امتداد خط مرز
جنوب شرقی -شمالغربی است که در شرق به استان خوزستان متصـل مـیگـردد و حالـت
طبیعی زمین در خا

ایران و عراق تا حـدودي مشـابه وضـعیت طبیعـی زمـین در منطقـه

ال بـا
مرزي استان خوزستان است و از لحـاظ خصوصـیات نظـامی ،زمـین ایـن منطقـه کـام ً
خوزستان ارتباط دارد .زیرا هدفهاي مهم نظـامی در خـا

ایـران در ایـن منطقـه ،شـهرهاي

اندیمشک و دزفول و شوش و جاده مواصـالتی اندیمشـک ،اهـواز بـوده و در خـا

عـراق نیـز

هدفهاي مهم نظامی شهرهاي علی غربی و عماره و جاده مواصالتی بغداد ،کوت عماره ،بصـره
میباشد .بنابراین هرگونه عملیات نظامی در این قسـمت از منطقـه مـرزي اسـتان ایـالم یـک
عملیات فرعی بهمنظور تسهیل عملیات نظامی در خوزستان یا استان هیسان عراق خواهد بود.
قسمت دیگر منطقه مرزي استان ایالم که از دشت مهران شروع میشـود و تـا جنـوب
سومار ادامه مییابد ،مسیر خط مرز تقریباً شمالی جنوبی بوده و شكل و خصوصیات طبیعـی
زمین در خا
حالیکه در خا

ایران کوهستانی مشابه منطقه مـرزي اسـتان کرمانشـاه ایـران مـیباشـد .در
عراق حالت طبیعی زمین مانند منـاطق مقابـل اسـتان خوزسـتان دشـتی

است و قسمت شمالی استان واسط و جنوبی استان دیاله عراق در مقابل این قسمت شـمالی
استان ایالم قرار گرفته است .به سبب شكل طبیعی زمـین و اثـرات آن در عملیـات نظـامی،
بررسی جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در قسـمت جنـوبی اسـتان ایـالم بـا مسـائل
استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت و اکنـون قسـمت شـمالی ایـن منطقـه نبـرد را در
رابطه با عملیات غرب کشور ایران بررسی مینماییم.

نبرد در منطقه مرزي استان ایالم 19/

گرچه منطقه نبرد غرب ایالم (از مهران تا جنوب سومار) در جنـگ تحمیلـی جزئـی از
صحنه عملیات غرب بود ،ولی بهعلت طوالنی بودن عرض جبهه و کوهستانی و صـعبالعبـور
بودن ،منطقه عملیات در خا

ایران ،این قسمت از منطقه نبرد خود یک جبهـه مسـتقلی را

در جنگ تحمیلی تشكیل میداد .زیرا طول خط مرز در این قسمت از رودخانـه چنگولـه در
جنوب شرقی تا رودخانه تلخاب در شـمال حـدود  115کیلـومتر اسـت و بـهعلـت سـاختار
طبیعی زمین در سرزمین ایران که منطقه کوهستانی و صعبالعبور میباشد ،امكـان ارتبـاط
عملیات نظامی در این منطقه با مناطق دیگر به قـدري محـدود اسـت کـه مـیتـوان گفـت
عملیات پشتیبانی از مناطق دیگر به این منطقه تقریباً غیرممكن است .زیرا در خـا

ایـران در

این قسمت فقط یک جاده ارتباطی غربـی شـرقی از مهـران بـه طـرف دهلـران و یـک جـاده
ارتباطی جنوبی شمالی از مهران به طرف صالحآباد ایالم احداث شده که به جز در جنـگهـاي
عمومی و نامحدود ،قابل بهرهبرداري نظامی نمیباشد بهویژه اینکه از نظر ترکیـب جمعیـت،
ساکنین این منطقه زندگی ایلـی و عشـایري دارنـد و مـیتواننـد در تمـام مسـیر دو جـاده
یادشده ،عملیات ایذایی و ممانعتی براي نیروهاي مهاجم فراهم نمایند .بنـابراین هـدفهـاي
مهم نظامی که در این منطقه عملیات براي نیروهاي مهاجم عراقی میتوانست وجود داشـته
باشد ،هدفهاي محدودي بودند که عبارت از دو شهر

مهران و صالحآباد بودند .بـههمـین

جهت ارتش متجاوز عراق نیز عمالً مسیر تالشهاي تجاوزکارانه خود را در این منطقـه نبـرد
براي وصول به همین دو هدف اصلی قرار داد .بهعلت شرایط مناسب زمین در منطقه مهـران
براي نیروهاي متجاوز عراق ،آنها توانستند مهران را اشغال کنند .ولی بهعلت نامناسب بودن
و صعبالعبور بودن زمین در غرب صالحآباد و نبودن محور مواصـالتی و تـدارکاتی مناسـب،
نیروهاي عراقی نتوانستند به هدف دوم یعنی شهر

صالحآبـاد دسـت یابنـد .امـا توانسـتند

قسمتی از ارتفاعات مرزي را که میمک در مرکز آن قرار داشت اشغال نمایند.
گرچه تا زمان نگارش این مطالب ،اسناد و مدار

رسمی نظامی از نیروهاي عراقـی در

دسترس ما قرار نگرفت ،ولی بررسی حوادث نشان مـیدهـد کـه اصـوالً هـدفهـاي نظـامی
نیروهاي متجاوز عراق در منطقه نبرد مهران و صالحآباد محدود به همان دو هدف یـاد شـده
بود و ارتش عراق هدف یا هدفهاي عمیقتري را در داخل خا

ایران دنبال نمیکرد .مـثالً
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شهر ایالم که مرکز استان ایالم است هدف مورد نظـر نیروهـاي عراقـی نبـود ،بـدین سـبب
جنگ در این منطقه چندان گسترش نیافت و ارتش عراق به موفقیتهاي اولیه که در هفتـه
اول جنگ در این منطقه بهدست آورد اکتفا کرد و نیروهاي عراقی در همان مواضعی کـه در
روزهاي اول جنگ اشغال کردند متوقف شدند.
در مطالب قبلی گفتیم که اصوالً اختالف مرزي و مرز زمینی بین ایـران و عـراق در دو
قسمت بود که یک قسمت آن مربوط به منطقه میمک و در همین منطقه مـورد بحـث قـرار
داشت و منطقه مورد اختالف دیگر منطقه زینلکش بود که در جنوبغربی قصرشیرین واقع
شده بود و گفتیم که حداقل بـه ظـاهر ،آتـش جنـگ از همـین دو نقطـه شـعلهور گردیـد.
نیروهاي متجاوز عراق از نیمه دوم شهریور مـاه  1913تهـاجم علنـی خـود را بـراي اشـغال
پاسگاههاي مرزي این دو منطقه آغـاز کردنـد ،و در  13شـهریورماه حكومـت عـراق اشـغال
قسمتی از سرزمین ما را که شامل دو منطقه میمک و زینلکش بود رسماً اعالم نمود .بـدین
طریق به صورت ضمنی به حكومت جمهوري اسالمی ایران اعالن جنگ داد و به قـول یكـی
از رزمندگان ما چنانچه در آن موقع ،نیروي کافی براي عكسالعمل مناسـب در آن منـاطق
مرزي میداشتیم و موفق میشدیم نیروهاي متجـاوز را از منـاطق اشـغالی بیـرون بـرانیم و
پاسخ محكمی به حكومت توسعهطلب عراق بدهیم ،شاید سرنوشت جنگ غیر از آن میشـد
که به وقوع پیوست و شاید اصالً آتش جنگ در همان لحظات اول خاموش میشد .امـا ایـن
پیروزي اولیه ارتش عراق سبب تهییج بیش از پیش حاکم جاه طلب عراق بـراي شـعلهورتـر
کردن آتش جنگ شد .جنگی بر دو ملت مسلمان و ستمدیده ایران و عراق تحمیـل گردیـد
که در زمان نگارش این مطالب قریب  6سال از شروع آن مـیگـذرد و همچنـان بـه شـدت
شعله میکشد و تاروپود اقتصادي هر دو ملت برادر و مسلمان را در هم مـیپیچـد و جوانـان
هر دو ملت را به خا

و خون میکشد و هیچ روزنه امیدي براي پایان یافتن آن نمـیباشـد،

بلكه به علل حوادثی که در صحنه خلیج فارس رخ میداد احتمال گسترش دامنه جنـگ بـه
کشورهاي دیگر نیزمیباشد.
بنابر مطالب باال دومین نقطه آغاز تشدید بحران در جنگ تحمیلـی در همـین منطقـه
مورد بحث یعنی منطقه مرزي غرب ایالم بود .بعد از اینکه شروع جنگ اجتنابناپذیر شد و
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نیروهاي متجاوز عراق تهاجم عمومی خود را از روز  91شهریور ماه  1913و بعد از حمـالت
هوایی به شهرهاي ایران از ساعت  1995همان روز آغاز کردند ،اولین شهري که بـه اشـغال
نیروهاي متجاوز عراق درآمد ،شهر مهران ،بود که در مدت کمتر از  19ساعت بعـد از آغـاز
تهاجم عمومی نیروهاي متجاوز عراق بهدست آن اشغالگران سقوط کرد.
جریان نبرد در غرب استان ایالم چنین بود کـه نیروهـاي متجـاوز عـراق در دو محـور
عمومی بدره ،زرباتیه ،مهران و محور ترساق ،میمک ،سرنی ،صـالحآبـاد بـه طـرف دو هـدف
اصلی که مهران و صالحآباد بود تهاجم خود را آغاز کردند .ضمن اینکه در تمـام طـول مـرز
تالش نمودند با تقویت عناصر پاسگاههاي مرزي عراق بهوسیله نیروهاي منظم زمینـی تمـام
پاسگاههاي مرزي ایران را اشغال و یا منهدم سازند.
قبل از شرح جریان نبردها ،یادآوري این نكته الزم است که قسمت غربی اسـتان ایـالم
از نظر سوق الجیشی و حرکات نیروهاي نظامی ،یكی از دور افتادهترین و سختترین مناطق
براي رساندن نیروهاي تقویتی و پشتیبانی ایران میباشد .زیرا این منطقه مرزي بهوسـیله دو
محور عمومی قابل پشتیبانی است که محور اول از شهر کرمانشـاه آغـاز و بـا عبـور از شـرق
اسالمآباد غرب و گردنه قالجه و ارتفاعات بسیار سخت به ایـالم مـیرسـد و تـا صـالحآبـاد و
مهران امتداد مییابد .مناسبترین محل براي مرکز تـدارکاتی و پشـتیبانی منطقـه ایـالم در
مسیر محور شهر کرمانشاه است که تا مهران بیش از  215کیلومتر فاصله دارد و تنها محـور
مواصالتی آن از کوهستانهاي سخت عبور میکند.
محور مواصالتی دیگر محور اندیمشک ،عینخوش ،دهلران ،مهـران اسـت کـه آن هـم
حدود  215کیلومتر طول دارد و از دهلران تا مهران از میان ارتفاعات سخت که بـه مـوازات
خط مرز قرار گرفتهاند عبور مینماید .ضمن اینکه این محور مواصـالتی در همـان روزهـاي
اول جنگ ،با اشغال منطقه عینخوش بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق و پیشـروي آنهـا بـه
طرف اندیمشک کامالً قطع گردید .بنابراین تنها محور مواصالتی که باقی ماند ،همان محـور
کرمانشاه ،ایالم ،مهران بود که این محور نیز حداقل از صالحآباد تا مهران مورد تهدید مـداوم
عناصر زمینی و هوایی دشمن قرار گرفت و امكـان قطـع شـدن ایـن محـور بـراي نیروهـاي
دشمن فراهم گردید .ولی دشمن به علل ناچیز بودن اهمیت نظامی این منطقه ،عالقهاي بـه
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ادامه پیشروي براي قطع این محور از خود نشان نداد و به اشغال دشت مهران و تپه میمـک
و چند پاسگاه مرزي اکتفا نمود که اینک به شرح جزئیات نبردهاي این منطقه میپردازیم.
اولین پیروزي نیروهـاي متجـاوز عـراق در منطقـه مـرزي غـرب اسـتان ایـالم در 13
شهریورماه  1913حاصل شد .در این روز نیروهاي متجاوز عراق موفـق شـدند ،پاسـگاههـاي
مرزي هالله و نیخزر را در غرب ارتفاعات میمک اشغال کنند و پاسگاههاي انجیره و نخجیـر
را نیز مورد تهدید جدي قرار دهند و دامنه تهدید را تا پاسگاه مرزي شورشـیرین در جنـوب
غربی منطقه میمک توسعه دهند .این تجاوزات جـدي نیروهـاي عراقـی در منطقـه میمـک
سبب شعلهورتر شدن آتش جنگ در این منطقه شد ،بهنحويکه نیروي هوایی ارتـش ایـران
براي پشتیبانی از پاسگاههاي مرزي مورد تهدید وارد عمل گردید و نیروهاي مدافع مرزي ما
نیز که عمدتاً عناصر ژاندارمري تقویت شده با سپاه پاسداران بودند تـالش کردنـد نیروهـاي
متجاوز را از پاسگاههاي اشغال شده عقب برانند ولی موفق به اجراي ایـن مأموریـت نشـدند.
زیرا در آن موقع لشكر  2پیاده عراق تقویت شده با یک تیپ زرهـی از عناصـر لشـكر  15یـا
 12زرهی در منطقه بدره و ترساق و مقابل مهران و میمک ایران گسترش جنگی یافته بـود.
در حالیكه در مقابل این لشكر تقویت شده عراقـی ،نیروهـاي ایـران فقـط شـامل گـردان 192
پیاده از تیپ  91پیاده ،تقویت شده با یک گروهان سوارزرهی و یک گروهان ( )-تانـک و یـک
آتشبار توپخانه  151میلیمتري بود .بهطوریكه بررسـی حـوادث جنـگ نشـان مـیدهـد ،در
روزهاي قبل از آغاز جنگ از عناصر لشكر  91زرهی ،واحدي در منطقه مهران مستقر نشـده
بود .زیرا از نظر طرح کلی عملیاتی نیروي زمینی ارتش ایـران ،مسـئولیت پدافنـدي منطقـه
مرزي غرب ایالم به تیپ  91پیاده که در خرمآباد لرستان اسـتقرار پادگـانی داشـت محـول
شده بود .این تیپ در سازمان خود داراي  9گردان پیاده و یک گردان تانک متوسط ام  16و
یک گروهان سوارزرهی و یک گردان توپخانه  151میلیمتري بود .قبل از آغـاز جنـگ ،یـک
گردان آن ( 193پیاده) در مأموریت آرامسازي داخلی در منطقه کردستان درگیـر بـود .یـک
گردان تقویت شده به مهران اعزام شده بود و یک گردان باقی مانـده ( 111پیـاده) بـا سـایر
عناصر تیپ تا روز آغاز جنگ در پادگان خرمآباد نگهداشته شده بودند .بعد از شـروع جنـگ
به تیپ دستور داده شد این عناصر باقیمانده را از محـور خـرمآبـاد ،اندیمشـک،عینخـوش،
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دهلران به مهران اعزام کند که دیگر خیلی دیر شده بود و این عناصر تیپ در روز دوم جنگ
در دهلران متوقف گردیدند .بهنحويکه با اشغال عینخوش بهوسیله دشمن راه عقبنشـینی
آن بسته شد و با سقوط مهران و تهدید محور دهلران ،مهران پیشروي آن عناصر بـه سـمت
مهران نیز امكانپذیر نگردید و عمالً این عناصر بدون اینکه بتوانند نبرد مثبتی انجام دهنـد
اجباراً به سمت ارتفاعات شمال دهلران عقبنشینی کردند.
بنابراین نیروهاي منظم ایران در مقابل لشكر  7پیـاده تقویـت شـده عـراق در منطقـه
مرزي غرب ایالم ،همان گردان  192پیاده تقویت شده در مهران و یک گروه رزمی از لشـكر
 91در میمک بود .نكته حائز اهمیت از نظر کنترل و فرماندهی این منطقه نبرد آن بـود کـه
در آغاز جنگ حتی تكلیف فرماندهی مسئول این منطقه نبرد روشن نبود .زیرا قرارگاه تیـپ
 91پیاده در خرمآباد و در مسافت قریب  155کیلـومتري مهـران مسـتقر بـود و لشـكر 91
زرهی نیز خود درگیر مشكالت بسیار سختی در منطقه داخلی و همچنین در مناطق مـرزي
نفتشهر و قصرشیرین و باویسی بود .بهنحويکه عمالً نیمی از عناصر لشكر درگیر مأموریـت
داخلی و نیمی دیگر درگیر مقابله با حوادث مرزي بودند .براي این لشكر به هیچ وجه مقدور
نبود که با آن استعداد ضعیف و تجزیه شدهاش بتواند در منطقه دور افتاده مهـران و میمـک
نیز اعمال فرماندهی مناسب نماید.
از نظر قرارگاه هماهنگ کننده نیز گرچه چند مـاه قبـل از آغـاز جنـگ ،یـک قرارگـاه
عملیاتی در کرمانشاه تشكیل شده بود ،ولی تالش اصلی این قرارگاه متوجـه مأموریـتهـاي
آرامسازي داخلی بود.باألخره در روز دوم مهرماه یعنی بعد از شـروع جنـگ افسـري بـه نـام
سرهنگ عطاریان به کرمانشاه اعزام شد و بهعنوان فرمانـدهی عملیـاتی منطقـه کرمانشـاه و
ایالم با استفاده از همان قرارگاه لشـكر  91زرهـی مشـغول انجـام وظیفـه گردیـد .بنـابراین
منطقه مرزي غرب ایالم از زمان قبل از آغاز جنگ وضع نامساعدي داشت و مـیتـوان گفـت
عمالً آقاي مهندس اصغر ابراهیمی استاندار ایالم به عنـوان مقـام هماهنـگکننـده عملیـات
نظامی این منطقه انجام وظیفه میکرد و با تجهیز عشایر منطقه تالش مینمود تـا حـدودي
کمبود توان رزمی نیروهاي خودي را جبران نماید .گرچه بررسی حوادث نشان میدهـد کـه
حداقل در اوایل جنگ این برنامه نیز چندان موفقیتی در برنداشت.
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با توجه به نكاتی که درباره وضعیت نیروهـاي خـودي در منطقـه میمـک بیـان شـد و
مطالبی که درباره منطقه زینلکش بیان خواهد شد ،اصوالً در اولین حمالت منظم نیروهـاي
متجاوز عراقی به دو منطقه زینلکش و میمک تقریباً نیروي منظم قابل مالحظـهاي در مقابـل
نیروهاي مهاجم عراقی قرار نداشت و فقط پاسـگاههـاي ژانـدارمري مـرزي تقویـت شـده در
مقابل نیروهاي عراقی قرار گرفته بودند که آنهـا نیـز در شـرایط چنـدان مطلـوبی نبودنـد.
چنانکه فرماندهی قرارگاه غرب که قبل از آغاز جنـگ سراسـري بـهعهـده سـرهنگ صـیاد
شیرازي بود ،در  13شهریورماه در یک بخشنامه شدیدالحنی که به عناصر ارتشی و ژانـدارمري
مستقر در مناطق مرزي ابالغ کرده بود تأکید شده بود ،تا آخرین نفر از پاسگاههاي خود دفـاع
کنند و تحت هیچ شرایطی عقبنشینی ننمایند .اما کامالً واضح است که اینگونه دسـتورات
نمیتوانست ضمانت اجرایی مؤثري داشته باشد .زیرا یک پاسگاه مرزي با چند نفر ژانـدارم و
مجهز به سالح سبک یا حداکثر یک یا دو قب ه سالح سنگین در مقابل گردانها و تیپها و
لشكرهاي دشمن چه عكسالعمل مثبتی میتوانست انجام دهد.
بعد از اشغال پاسگاههاي مرزي هالله و نیخزر در منطقه مرزي غرب صالحآباد (منطقه
میمک) ،ژاندارمري ایالم ضمن تأیید ایـن مطلـب گـزارش داد کـه نیروهـاي عراقـی تـالش
میکنند پاسگاههاي دیگر حوالی این منطقه را نیز اشغال یا منهدم سازند و درخواست اعـزام
نیروهاي تقویتی و پشتیبانی هوایی نمود.
از  11شهریور ماه  1913که تهاجم عمـومی نیر وهـاي متجـاوز عراقـی در منطقـه
زینلکش (جنوب غربی قصرشیرین) آغاز شد ،نیروي زمینی به لشكر  91دستور داد که یک
گروه رزمی از تیپ یک زرهی اسالمآباد غرب به صالحآباد اعـزام و منطقـه مـرزي میمـک را
تقویت نماید .این گروه رزمی تا  13شهریور به منطقه مرزي حرکت نكرده بود .لشكر  91در
 17شهریور گزارش داده بود که پاسگاههاي مرزي گروهان ژاندارمري سومار را بـا دو قب ـه
توپ  111میلیمتري و  9دستگاه تانک و یک دستگاه نفربر و یـک تـانكر آب تقویـت کـرده
است.
در  25شهریورماه نیروي زمینی به لشكر  91زرهی دستور داد ،گروه رزمی اعزام شـده
به صالحآباد هر چه زودتر به منطقه مرزي میمک حرکت کند و پاسگاههاي مرزي را تقویـت
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نماید و نیروهاي متجاوز را از منطقه اشـغالی میمـک عقـب برانـد .همـین روز دامنـه فشـار
نیروهاي عراقی به منطقه مرزي سومار نیز کشیده شد ،در نتیجه تمام منطقـه مـرزي غـرب
استان ایالم مورد تهدید جدي نیروهاي متجاوز عراقی قرار گرفـت .نظـر بـه ایـنکـه همـین
شرایط با شدتی بیشتر در منطقه مرزي کرمانشاه وجود داشت .خطر جدي شـروع جنـگ در
تمام مقامات سطح باالي مملكتی نیز احساس شد .لذا در روز  21شـهریورماه  1913ضـمن
ابالغ آمادهباش نهایی به نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران و اعـزام کلیـه نیروهـاي در
دسترس به مناطق مرزي مورد تهدید از جملـه عناصـر لشـكرهاي مسـتقر در نزدیكـی مـرز
منطقه غرب ،رئیس جمهور و نخستوزیر وقت ایران به همراه مقامات رده بـاالي نظـامی بـه
مناطق مرزي غرب کشور عزیمت کردند تا وضعیت نظامی منطقه را از نزدیک مشاهده کنند
و چگونگی جریان نبردها را از زبان فرماندهان دیگر در خط مقدم جبهه بشـنوند و فقـط بـه
مطالعه گزارشها اکتفا ننماید .این بازدید در آن زمان بسیار مفید بـود ،زیـرا بررسـی اظهـار
نظرهاي مقامات مسئول ایران در ماههاي قبل از جنگ تحمیلی چنین نتیجه میداد که ایـن
مقامات ،حمله عمومی نیروهاي متجاوز عراقی به قلمـرو کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران را
خیلی بعید و دور از مالاندیشی حكام عراق تصور میکردند .لذا دیـدن صـحنههـاي نبـرد و
آرایش لشكرهاي پیاده و مكانیزه و زرهی عراق در نزدیكی مـرز مسـلماً در بـرآورد آنـان تـأثیر
میگذاشت .چنانکه همین نتیجه حاصل شد و از  22شـهریور بـه بعـد خطـر جـدي تهـاجم
نظامی عراق در تمام سطوح مملكت احساس شد .اما دیگر فرصتی براي تالشهاي مؤثر جهـت
جلوگیري از بروز جنگ سراسري و بازداشتن نیروهاي متجاوز عراق در همـان محـلهـایی کـه
اشغال کرده بودند وجود نداشت .هرگونه عقبنشینی سیاسـی نیـز نتیجـه فالکـتبـاري بـراي
کشور و ملت ایران در برداشت ،زیرا دندانهاي تیز حكام جاهطلب عراق تازه در سرزمین ایـران
به شكار گیر کرده بود مسلماً او به سادگی دندانهاي خود را از سرزمین ما بیرون نمیکشـید و
تا قطعهاي از آن را جدا نمیکرد ،سرزمین مقدس ما را رها نمینمود.
ضمن اینکه تا آن موقع و حتی تا هنگامی که نیروهاي متجاوز عراقی در سـرزمین مـا
پیشروي کردند و هزاران کیلومتر مربع از قلمرو ایـران را اشـغال نمودنـد ،هـیچ دولـت و یـا
سازمان بینالمللی نیز ابراز عالقهاي به وساطت بین حكومت ایران و عـراق نكـرد تـا از بـروز
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جنگ جلوگیري به عمل آید .بعد از اینکه حكومت متجاوز عراق در تهاجم خود به سرزمین
ما به هدفهاي خود رسید ،رئیس جمهور پاکستان و شوراي امنیت سازمان ملل متحد براي
وساطت وارد این معرکه شدند.
نبرد در منطقه مرزي غرب ایالم و بعد از اشغال میمک بهوسیله نیروهـاي متجـاوز عـراق
روزبهروز فعالتر میشد و نیروهاي عراقی پاسگاههاي مرزي بیشتري را اشـغال مـیکردنـد ،یـا
اینکه با آتش سالح سنگین آنها را منهدم میساختند .طبعاً مرزداران دلیر ما نیز در حدود
مقدورات خود به تجاوزات آنان پاسخ میدادند ،اما اختالف سطح توان رزمی بین نیروهاي ما
و نیروهاي متجاوز به قدري زیاد بود که عكسالعمل نیروهاي مـا نمـیتوانسـت مـانع ادامـه
تجاوزات دشمن گردد .گرچه همان مقدار جزئی مقاومت نیز از نظر اثرات روانی ،فـوقالعـاده
مؤثر بود ،زیرا نیروهاي عراقی به قدري ضعیف و زبون بودند کـه در مقابـل کمتـرین مقاومـت
نیروهاي ما به وحشت میافتادند و متوقف میشدند و حتی در بع ی نقاط سریعاً عقبنشـینی
میکردند.
احتماالً علت این عمل نیروهاي عراقی آن بوده باشد کـه قبـل از شـروع تهاجمـات بـه
نیروهاي عراقی چنین تفهیم شده بود که اصوالً در مقابل آنـان نیروهـاي ایرانـی هـیچگونـه
مقاومتی نخواهند کرد و سریعاً یا تسلیم خواهند شد و یا فـرار خواهنـد نمـود .امـا در عمـل
میدیدند که برعكس آن وعدههاي پوچ و بیاساس ،پاسگاههاي مرزي با حـداقل تـوان خـود
در مقابل گردانهاي تانک و مكانیزه عراق پایمردي نشان میدادند و مقاومت میکردند.
تهاجم نیروهاي متجـاوز عـراق در منطقـه میمـک در روزهـاي  22تـا  91شـهریورماه
همچنان با آهنگی نسبتاً مالیم ادامه یافت و به منطقه مهران نیز کشیده شد .میتوان گفـت
در دهه سوم شهریورماه عمالً جنگ در تمام پاسگاههاي مرزي منطقه مورد بحـث از سـومار
تا مهران جریان داشت و تعدادي از پاسگاههاي مرزي ما یا بهوسیله دشمن اشغال شـدند یـا
منهدم گردیدند ،البته قطعاً تعدادي از پاسگاههاي مرزي عراق نیز همـین سرنوشـت را پیـدا
کردند .در این مدت  15روز لشكر  91در حـدود مقـدورات خـود عناصـري را بـراي تقویـت
منطقه مرزي ایالم اعزام کرد ،اما منطقه اصلی مورد تهدید در منطقه اسـتحفاظی آن لشـكر
قصرشیرین و گیالنغرب بود .که اگر خطر جدي ایجاد میشد خود به خود منطقه ایالم را نیز
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فرا میگرفت .لذا آن لشكر تالش اصلی خود را به منطقه قصرشـیرین ،نفـتشـهر اختصـاص
داده بود .که در بررسی جریان نبردهاي منطقه کرمانشاه بیان خواهد شد .منطقه ایـالم بـه-
صورت منطقه تالش فرعی و حتی از نظر لشكر  91منطقه تحمیلی بود زیرا همانگونـه کـه
گفته شد ،مسئولیت دفاع این منطقه به عهده تیپ  91مستقل پیاده خرمآبـاد محـول شـده
بود ،اما آن تیپ به موقع به آن منطقه اعزام نشد ،در نتیجه این منطقه نیز گردنگیـر لشـكر
 91گردید و لشكر نیز نتوانست اقدام مؤثري در آغاز جنگ در آن منطقه به عمـل آورد .بـه-
عنوان نمونه در  27شهریور فقط توانست یک آتشبار کاتیوشا با  1قب ه توپ از توپخانههـاي
اعزامی گروه  11توپخانه مراغه به منطقه صالحآباد اختصاص دهد کـه طبعـاً در یـک جبهـه
 115کیلومتري یک آتشبار توپخانه ،نیروي قابل مالحظهاي نمیتواند باشد .بـهعـالوه بـراي
بازپسگیري ارتفاعات میمک ،لشكر  91دستور داد عناصري از گردان  192تقویت شده کـه
شامل گروهان سوارزرهی ،قسمتی از گردان تانک اعزامی از تیپ  91میشد از منطقه مهران
به منطقه میمک اعزام گردد .بدین طریق نیروي مدافع مهران بیش از پیش ت عیف گردید.
باألخره روز آغاز جنگ براي منطقه مورد بحث ما یعنی ایالم نیـز ماننـد سـایر صـحنه
عملیات فرا رسید و تهاجم عمومی نیروهاي عراقی بعد از بمباران هوایی شهرهاي مهم ایران
از بعدازظهر روز  91شهریورماه آغاز شد .از جمله نقاطی که در تهاجم اولیه نیروهاي عراقـی
صحنه فعال نبرد شد منطقه مرزي مهران بود .نیروهاي عراقی با آغاز تاریكی شب از مواضـع
خود در داخل خا

عراق حرکت کردند و به خط مرز بین دوکشور نزدیـک شـدند و همـان

شبانه نیروهاي جلودار عراقی به پاسگاههاي مرزي ایران که هنوز ایستادگی میکردند حملـه
نمودند ،چنانکه در ساعت  2595استاندار ایالم اطالع داد کـه نیروهـاي عراقـی بـه سـمت
پاسگاههاي کالت و چنگوله در منطقه مهران تهاجم کـردهانـد و پاسـگاههـاي کـانیشـیخ و
بازرگان نیز مورد هجوم نیروهاي عراقی قرار گرفت و یـک سـتون زرهـی دشـمن بـه طـرف
پاسگاه بهرامآباد در غرب مهران پیشروي کرد.
از سحرگاه روز اول مهرماه  1913تهاجم عمومی نیروهاي متجاوز عراقی با عناصر یـک
لشكر پیاده تقویت شد .با یک تیپ زرهی به منطقه مرزي مهران آغاز گردید.
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با وجود اینکه نیروهاي عراقی  12روز قبل از آغاز جنگ میمک را اشغال کـرده بودنـد
و به محور سرنی صالحآباد نیز نزدیک شده بودند ،ولی در تهاجم عمـومی ،نیروهـاي متجـاوز
عراقی تالش اصلی خود را به منطقه مهران اختصاص دادند و در محور سرنی صالحآباد فقـط
به تحكیم مواضع در مناطق اشغالی و بع ی تالشهاي سبک جهت اشغال سایر پاسگاههـاي
مرزي پرداختند .لذا در روزهاي اول جنگ در منطقه عملیاتی غرب ایالم نبردهاي جـدي در
منطقه مهران جریان یافت .البته باید خاطر نشان نمود که در این موقع دیگر مقابـل منطقـه
میمک خالی از نیروي مدافع نبود زیرا گروه رزمی اعزامی به صالحآباد که گردان  216تانـک
از تیپ یک لشكر  91بود از صالحآباد به غرب سرنی تغییر موضع داده و محور میمک سـرنی
صالحآباد را تحت کنترل خود گرفته بود و عناصري ازیگـانهـاي مسـتقر در مهـران نیـز بـه
منطقه میمک تغییر مكان کرده بـود و بـا توجـه بـه وضـعیت طبیعـی زمـین و محـدودیت
فوقالعاده تحر

در این محور ،نیروهاي متجاوز عراقی نمیتوانستند به سادگی نیروهاي مـا

را عقب برانند و خود را به صالحآباد برسانند .ضمن اینکه مـا در بررسـی حـوادث جنـگ در
خوزستان نیز کراراً به این نكته اشاره کردیم که حوادث جنگ چنـین نشـان مـیدهنـد کـه
مأموریت ارتش عراق در حمله به ایران عمدتاً اشغال هدفهاي سهلالوصول بود ،زیرا حكـام
جاه طلب عراق حداقل به این حقیقت آگـاه بودنـد کـه در شـرایط زمـانی جهـان ،اشـغال و
نگهداري سرزمین کشوري به وسیله کشور دیگر به سادگی امكانپذیر نیست و مـورد قبـول
هیچ کشوري نمیباشد و با بودن سازمانهاي بینالمللی حفظ نمایند نمـیتـوان قسـمتی از
سرزمین کشوري را اشغال کرد و نگهداري نمود .از طرفـی ارتـش و کشـور عـراق آنچنـان
قدرتی نداشتند که در طول بیش از هزار کیلومتر جبهه نبرد مناطقی را تصـرف و نگهـداري
کنند .بنابراین حمله به هدفهاي عمیق در خا

ایران به صرفه و صـالح و در تـوان ارتـش

عراق نبود .براین اساس در محور میمک سرنی صالحآباد نیز نیروهاي عراقـی نمـیتوانسـتند
بیش از اشغال ارتفاعات میمک به توسعه مناطق اشغالی بپردازند ،بدین جهت تـالش عمـده
خود را در دشت مهران بهکار گرفتند.
نیروهاي مهاجم عراقـی بـراي اشـغال سـریع شـهر مهـران ،کـه نیـروي مـدافع قابـل
مالحظهاي نداشت ،نیازي به زحمت انداختن خود ندیدند کـه از ارتفاعـات مـرزي جنـوب و
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شمال دشت مهران حمله خود را هدایت کنند .بلكه سهلالوصولترین محور پیشروي یعنـی
دشت زرباطیه مهران را براي حرکت خود انتخاب کردند .ضمن اینکه با عناصر سـبكی نیـز
تالش کردند دامنه جنوبی ارتفاعات مشرف به سـد کنجـانچـم در شـمال و دامنـه شـمالی
ارتفاعات جنوب مهران را نیز اشغال کنند .در نتیجه شهر مهران  ،از  9جهت غرب ،شـمال و
جنوب مورد تهدید قرار گرفت بهنحويکه خلبانان هواپیماهاي ما که بـراي پشـتیبانی گـروه
رزمی مستقر در منطقه مهران پرواز کردند ،در ساعت  1115روز اول مهرماه گـزارش دادنـد
که شهر مهران ،به محاصره نیروهاي دشـمن درآمـده اسـت .اسـتاندار ایـالم نیـز در سـاعت
 1155اعالم کرد توپخانههاي دشمن به شهر مهران نزدیک شده و شهر و پاسگاههاي مـرزي
را به شدت به زیر آتش گرفته است و نیروهـاي رزمـی دشـمن بـه سـمت مهـران در حـال
پیشروي میباشند و اضافه نمود که هلیکوپترهاي عراقـی نیـز در ایـن منطقـه نبـرد فعـال
شدهاند و حتی خبر تأیید نشده حاکی از آن بود که یک واحـد هلـیبـرن عراقـی در حـوالی
ایستگاه رادار نخجیر (غرب صالحآباد) پیاده شده است.
با شدت گرفتن حمالت نیروهاي عراقی به منطقه نبرد ایالم ،نیروي زمینـی بـه لشـكر
 91دستور داد واحدهاي این منطقه نبرد را با اعزام یگانهاي توپخانه برد بلند  195و 161
میلیمتري تقویت نماید .اما لشكر خود گرفتار مشكالت سختی بود که نمیتوانسـت آنهـا را
حل کند ،لذا در آن شرایط نمیتوانست توجه کافی به منطقه ایـالم داشـته باشـد .از طرفـی
تیپ  91پیاده نیز که از نظر طرح عملیاتی نیروي زمینی مسئولیت دفاع منطقه مرزي ایـالم
را به عهده داشت،خیلی دیرتر از زمان الزم از خرمآباد تكان خـورد ،لـذا نتوانسـت بـه موقـع
محور اندیمشک دهلران مهران را طی کند و به منطقه نبرد مهران برسد و نیروي زمینـی در
استی احی که در همـان روز اول جنـگ از تیـپ  91پیـاده بـه عمـل آورد اظهـارنظر کـرد
چنانچه گردان  111پیاده آن تیپ (تنها گردان باقیمانده) ،بـه موقـع از خـرمآبـاد حرکـت
میکرد می توانست به موقع به مهران برسد و در خاتمه این استی اح ابالغ کرد چنانچه آن
گردان قادر به ادامه حرکت به طرف مهران نیست در عینخوش باقی بماند و زیرامر تیـپ 2
لشكر  32زرهی قـرار گیـرد .امـا در ایـن موقـع گـردان یـاد شـده در دهلـران بـود و جـاده
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عینخو ش در کنترل نیروهاي عراقی قرار گرفته بـود بنـابراین آن گـردان نمـیتوانسـت بـه
عینخوش برگردد و در همان منطقه دهلران باقی ماند.
بعد از آغاز جنگ تالشهاي عملی نیروهاي ایران آغاز شد و براي منطقه عملیات غرب
یک فرماندهی تعیین گردیـد و ایـن فرمانـدهی از سـاعت  2155روز اول مهرمـاه ح ـور و
فعالیت خود را در صحنه عملیات غرب به یگانهاي تابعه اعالم کرد که البته یگانهاي تابعـه
آن فقط لشكر  91زرهی و یک گروه رزمی از عناصر تیپ  91پیاده و تعدادي یگـان توپخانـه
اعزامی از گروههاي  11مراغه و  11اصفهان بود .با تشكیل قرارگاه منطقـه غـرب ،لشـكر 91
زرهی از مسئولیت منطقه عملیاتی مهران رها گردید .اما با توجه به اینکه قسـمتی از تیـپ
یک زرهی این لشكر در منطقه عملیاتی صالحآباد و سـومار گسـترش یافتـه بـود .مسـئولیت
هدایت عملیات منطقه میمک و صالحآباد همچنان برعهده آن لشكر باقی ماند و حـداقل بـه
ظاهر منطقه مسئولیت تیپ  91مستقل پیاده و لشكر  91زرهی در منطقـه عملیـاتی غـرب
مشخص گردید و عناصر تیپ  91پیاده مستقیماً تحت کنترل قرارگاه غرب قرار گرفتند .امـا
این وضعیت یک مشكل بدتري ایجاد کرد و آن عبارت از اینکه قرارگاه تیـپ  91بـا عناصـر
باقیمانده آن تیپ در دهلران گیر افتاده بود و هیچ گونه کنترلی بر عناصر گردان  192پیـاده
مستقر در منطقه مهران نداشت .و خود قرارگاه غرب نیز که تـازه وارد منطقـه شـده بـود در
حقیقت امكان کنترل و فرماندهی بر منطقه مهران را نداشـت در نتیجـه منطقـه مهـران بـه
صورت یک منطقه مجزا درآمد که تنها یگان رزمنده در آن گردان  192پیاده تقویت شد .بـا
یک گروهـان سـوارزرهی و یـک واحـد تانـک و یـک آتشـبار توپخانـه و عناصـري از هنـگ
ژاندارمري ایالم بود .این عناصر که در مقابل حمله عناصر یک لشكر تقویت شده عراقی قـرار
گرفته بود ،نتوانست در دشت باز و بدون موانع و حفاظ در خط دفاعی مهران مقاومت جدي
از خود نشان دهد .گرچه گزارشهاي دقیقی از جریان نبرد در دشت مهران در دسـترس مـا
قرار نگرفت ،ولی بررسی حوادث چنین نشان میدهد که بهعلت کمبود نیروي مدافع نسـبت
به استعداد رزمی نیروهاي مهاجم و نامناسب بودن وضعیت زمین براي دفاع در غرب مهـران
ال بـاز و بـدون عارضـه طبیعـی جهـت مواضـع
که دشتی به عرض قریـب  11کیلـومتر کـام ً
پدافندي میباشد و همچنین جبهه وسیع واحد مدافع که از تالقی رودخانه چنگوله بـا خـط
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مرزي و جنوب شرقی دشت مهران و حداقل تا پاسگاه مرزي کانیسـخت در شـمال مهـران
قریب یكصد کیلومتر عرض جبهه آن بود ،یک گردان تقویت شده پیاده و چند پاسـگاه مـرزي
ژاندارمري نمیتوانست در مقابل حمله عناصر یک لشكر تقویت شده مقاومت قابل مالحظـهاي
داشته باشد .با این وجود نیروهاي مهاجم عراقی در روز اول نبرد موفق نشدند همـین پـرده
پوششی ایران را عقب برانند و نبرد در روز دوم مهرماه نیـز در همـان منطقـه مـرزي ادامـه
یافت .البته نیروهاي مهاجم موفق شدند پاسگاههاي مرزي غرب شهر مهران ،را که بهرامآبـاد
و فرخآباد بودند اشغال نمایند .و نیروهاي ما را تا شرق رودخانه گاوي و به داخل شهر مهران
عقب برانند .اما در ارتفاعات شمالی و جنوبی دشت مهران تالش چندانی از طـرف نیروهـاي
مهاجم مشاهده نشد .در آغاز روز دوم نبرد فشار دشمن بر مـرزداران دلیـر مـا افـزایش یافـت.
دشمن تالش کرد هرچه شدیدتر مواضع نیروهاي ما را که چندان استحكامی نداشـت و موانـع
در مقابل آنها ایجاد نشده بـود ،سـریعاً منهـدم سـازد .لـذا در سـاعات اولیـه روز دوم مهرمـاه
نیروهاي مهاجم عراقی تالش کردند ،دامنه جنوبی ارتفاعات شمال مهران را اشـغال کننـد و بـا
بهدست آوردن میدان دید و تیر کامل به دشت مهران آتشهاي هدایت شده را به روي مواضـع
نیروهاي ما بریزند و آنها را نابود یا وادار به عقبنشینی نمایند .در بررسـی ایـنگونـه حـوادث
چنین نتیجهگیري میشود که نیروهاي متجاوز عراقی با وجود برتـري مطلـق جـرأت قبـول
خطرات احتمالی حتی به مقدار جزئی را نداشتند ،یا اینكه اصوالً اطالعات آنهـا از وضـعیت
نیروهاي ما بسیار ضعیف و نادرست بود وگرنه در آن شرایط توان رزمـی نسـبی کـه برتـري
مطلق با نیروهاي عراقی بود ،بایستی آنها در ظرف چنـد سـاعت از روي مواضـع نیروهـاي
ایرانی میگذشتند و با حالت راهپیمایی تاکتیكی تا اولین هدف پیشروي مـینمودنـد .البتـه
یک احتمال سوم نیز میتواند وجود داشته باشد و آن ،این است که نیروهاي عراقی آمـادگی
قبول تلفات و خسارات زیاد را نداشتند و میخواستند با دادن حداقل تلفات و خسـارات ،بـه
هدفهاي تعیین شده خود دست یابند.
به هر حال ژاندارمري در ساعت  5711روز دوم مهر اعالم کرد که یگان ارتشـی ایرانـی
که در تپه  919شمال مهران مستقر است در محاصره نیروهاي عراقی قرار گرفتـه و پاسـگاه
مرزي دراجی در دامنه این تپه (غرب سد کنجانچم) منهدم شده است.
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تالش دشمن در منطقه صالحآباد نیز در ساعت اولیـه روز دوم مهرمـاه شـدیدتر شـد و
گروه رزمی اعزامی از تیپ یک لشكر  91به این منطقه در محور صالحآباد سرنی میمـک بـه
سختی با دشمن درگیر گردید .در ساعت  1555تیپ  91پیاده گزارش داد براساس گـزارش
گردان  192پیاده مستقر در منطقه عملیاتی مهران ،این شهر در حـال سـقوط اسـت و اگـر
پشتیبانی کافی هوایی نرسد به احتمال قوي این شهر سقوط خواهد کرد .و نیم سـاعت بعـد
نیروي زمینی براساس گزارش یگانهاي مستقر در مهران به ستاد مشتر

اعـالم کـرد یـک

لشكر سنگین عراقی با پشتیبانی توپخانه سنگین و یک گردان هوابرد و هلیکوپترهاي رزمی
به منطقه مهران حمله کرده و تا پاسگاه آب زیادي پیشروي نموده و منطقه سد کنجـانچـم
را مورد تهدید قرار داده است و تا زمان ارسال این گزارش  15نفر از مدافعان میهن اسـالمی
ما جان خود را فدا کردهاند ولی خطر سقوط مهران کامالً جدي به نظر میرسد و براي دفـع
این خطر درخواست پشتیبانی هوایی کرد.
این وضعیت نشان مـی دهـد کـه در روز دوم نبـرد نیروهـاي عراقـی تـالش کردنـد از
رویارویی مستقیم با نیروهاي ما در دشت مهران اجتناب کنند و از سـمت ارتفاعـات شـمال
سد کنجانچم پیشروي نمایند و به جاده مهران صالحآباد برسند و راه عقبنشینی نیروهـاي
ما را در آن محور قطع نمایند .در این صورت ،هم مواضع کامالً مسـلط بـر دشـت مهـران را
اشغال میکردند و هـم کنتـرل محـور مهـران صـالحآبـاد را بـه دسـت خـود مـیگرفتنـد و
میتوانستند با حرکت سریع شمالی جنوبی از دامنههاي شمال شرقی مهران خود را به جاده
مهران چنگوله ،دهلران برسانند و نیروهاي مدافع ما را کامالً محاصره نمایند .بنابراین تـالش
دشمن با تاکتیک عملیات استفاده از موفقیت و تعاقب اجراء میگردید .بدین طریق که یـک
نیروي فشار مستقیم در محور غربی شرقی زرباطیه ،مهران به نیروهاي ما فشار مـیآورد کـه
از مواضع خود جا کن شوند .یک نیروي احاطهاي از سمت شمال مهران نیز تالش مـیکـرد
مواضع نیروهاي ما را دور بزند و مانع عقبنشینی آنها در محور مهران صالحآبـاد یـا محـور
مهران دهلران گردد .عملیات نیروي فشار مستقیم بیشتر با اجراي آتشهاي سنگین توپخانه
و تانک و سایر جنگافزارهاي تیر مستقیم بود و بر اثر این آتـشهـا شـهر مهـران ،خسـارات
سنگینی میدید ،ساختمانها فرو میریختند و یا به آتـش کشـیده مـیشـدند و طبعـاً ایـن
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آتش هاي انبوه که چندین برابر قدرت آتش نیروهاي ما بود در روحیه رزمنـدگان مـا اثـرات
نامطلوبی میگذاشت و آنها براي جبران کمبود آتشها فقـط مـیتوانسـتند بـه درخواسـت
پشتیبانی هوایی متوسل گردند.
هر قدر عقربه زمان در روز دوم مهرماه به جلو میرفت ،وضعیت رزمندگان ما وخـیمتـر
میشد ونیروهاي متجاوز بر مناطق و مواضع بیشتري چیره میشدند .حـدود سـاعت 1955
سقوط کلیه پاسگاههاي مرزي ایران در منطقه مهران بهوسیله عناصر اطالعاتی ما تأیید شـد
و اعالم گردید نیروهاي زرهی دشمن بعد از انهدام پاسگاههاي مرزي مهران به سـمت شـرق
در حال پیشروي هستند .در ساعت  1991نیروي زمینی ضمن تأییـد سـقوط پاسـگاههـاي
مرزي بهرامآباد ،خسروآباد ،آبزیادي و تپه  919اعالم کرد ،شهر مهـران ،در محاصـره قـرار
گرفته ولی واحدهاي مدافع ما هنوز در مقابل دشمن متجاوز پایمردي میکنند .اما اظهارنظر
شد چنانچه پشتیبانی هوایی کافی نرسد احتماالً این مقاومت نمیتواند چندان دیرپـا باشـد
و اظهار نمود نیروهاي دشمن در جهات مختلف در دشت مهران در حال پیشروي هستند.
یادآوري این نكته ضروري است که شهر مهران ،در مسافتی کمتـر از یـک کیلـومتري
خط مرز بین ایران و عراق قرار دارد و با سقوط پاسگاههاي مرزي مشرف به شهر اصوالً ایـن
شهر در بردتیر مستقیم جنگافزارهاي دشمن قرار میگیرد .ضمن اینكه ارتفاعـات شـمالی و
جنوبی نیز کامالً بر دشت تسلط دارند واشغال آنها بهوسیله دشمن ادامه مقاومت در مواضع
واقع در دشت را بسیار مشكل میسازد.
در بعدازظهر روز دوم مهرماه  1913سقوط مهران مورد تأیید قـرار گرفـت و حكومـت
متجاوز عراق در اعالمیه شماره  19ارتش عراق اعالم کرد که ((در بعدازظهر روز جاري شـهر
مهران ،ایران به اشغال نیروهاي عراقی در آمد)).
با سقوط شهر مهران  ،عناصر گردان  192پیاده به سمت شرق عقبنشینی کردند و در
کرانه رودخانه چنگوله در حدود  15کیلومتري خط مرز موضع تأخیري اشـغال نمودنـد امـا
قسمتی از عناصر تیپ  91پیاده و همچنین پاسگاههاي ژاندارمري کـه در ارتفاعـات شـمالی
سد کنجانچم مستقر بودند .همچنان به مقاومت خود ادامه دادند چنانکه فرمانده گروهـان
ژاندارمري مهران گزارش داد که با وجود اینكه یگانهاي ارتشی مستقر در حوالی مهـران در
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حال عقبنشینی هستند ولی تعدادي از پاسگاههاي ژاندارمري به مقاومت ادامـه مـیدهنـد.
حتی در این گزارش اظهار شد که پاسگاه مـرزي هاللـه در غـرب صـالحآبـاد کـه در اشـغال
نیروهاي دشمن بود از نیروهاي دشمن پس گرفته شد و  12نفر از افراد نیروهاي عراقـی بـه
اسارت نیروهاي ما در آمدند.
در مقابل درخواستهاي مكرر پشتیبانی از نیروي هوایی ،این نیـرو اعـالم کـرد کـه تـا
ساعت  5911روز جاري (دوم مهرماه) تعداد  19سورتی پشتیبانی نزدیک اعزام شده است و
این امر نشان میدهد که نیروي هوایی در حدود مقدورات خود ازیگانهاي نیروي زمینی در
مناطق مورد تهدید پشتیبیانی کرده است.
در پی گزارشهاي واحدهاي نظامی مبنی بر سقوط شهر مهران ،استاندار ایـالم نیـز در
ساعت  1995به ستاد مشتر

اطالع داد که شهر مهران سقوط کرد ،ولی جنـگ در حـوالی

این شهر هنوز ادامه دارد و پیشنهاد کرد پل بدره ،زرباطیه عراق بمباران و منهدم شود تـا در
حرکت نیروهاي عراقی به سمت مهران اختاللی ایجاد گردد .ولی با توجـه بـه قابلیـت عبـور
زمین و خشک بودن مسیلها در اوایل پاییز این اقدام نمیتوانسـت اثـر چنـدانی در حرکـت
نیروهاي عراقی داشته باشد.
باألخره در ساعت  2511قرارگاه عملیاتی غرب سقوط قطعی شهر مهران را گزارش داد
و بدین طریق در پایان روز دوم نبرد اولین شهر مرزي ایران به اشغال نیروهاي متجاوز عراق
درآمد و نیروهاي مدافع ما بهعلت کمبود توان رزمی نتوانستند بیش از  19ساعت در مقابـل
یک لشكر تقویت شده عراقی مقاومت کنند .لذا مجبور به عقبنشینی بـه مواضـع بعـدي در
کنار رودخانه چنگوله شدند .زیرا همانگونه که بارها این نكته یـادآوري شـده اسـت ،اصـوالً
قبل از آغاز جنگ تحمیلی هیچگونه طرح پدافندي انجام نگرفته بود و در نتیجه هـر نیـروي
مدافعی که در هر منطقهاي مستقر شده بود فقط بـه وضـعیت طبیعـی زمـین و احسـاس و
استنباط شخصی فرمانده متكی بود .از جمله کمبودهاي فوقالعاده محسوس نیروهاي ایـران
در اوایل جنگ ،کمبود وسایل مهندسی براي تهیه مواضع و موانع بود .بـهعلـت ایـن کمبـود
عمالً آرایش مواضع حتی در خط مقدم انجام نگرفته بـود .در صـورتیکـه ایـن وضـع بـراي
نیروهاي عراقی کامالً معكوس بود و به طوريکـه فرمانـدهان واحـدهاي خـط مقـدم اظهـار
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کردهاند ،عراقی ها حتی براي افراد پاسگاههاي مرزي خـود سـنگرها و جـانپنـاههـاي بتنـی
ساخته بودند ،در حالیکه افراد پاسگاههاي ما در همان سـاختمان آجـري دفـاع مـیکردنـد.
وضعیت یگانهاي ارتشی نیز بهتر از آن نبود و این عدم آرایش مواضع و عـدم ایجـاد موانـع
سبب شده بود که نیروهاي ما در میدان دید و تیر مستقیم نیروهـاي دشـمن قـرار گیرنـد و
فقط با اتكاء به قدرت ایمان و شهامت خود پایداري نمایند و مسلماً این نیروهاي معنوي نیز
در همه افراد یكسان نبوده و نامحدود نمیباشد.
بهعلت همین شرایط کلی جنگ ،در دشت مهران نیز نیروهاي ما موضع مقاومت بعدي
در تپه ماهورهاي شرق مهران تهیه نكرده بودند ،در نتیجه هنگامیکه مجبور به عقبنشینی
شدند تا رودخانه چنگوله و به مسافت  15کیلومتر عقب رفتنـد و بـه رودخانـه چنگولـه کـه
مانع طبیعی نسبتاً مناسبی بود متكی شدند و حتی بعداً پل رودخانه را نیز تخریب کردند تـا
حداقل نیروهاي عراقی نتوانند از محور مهران ،دهلـران بـه سـمت شـرق رودخانـه چنگولـه
پیشروي نمایند .گرچه در آن موقع که اصوالً رودخانه به صورت مسیل خشكی بود ،تخریـب
پل اثري در عملیات نداشت ،ضمن اینکه مواضع شرق رودخانه چنگوله از طریـق شـیارهاي
ارتفاعات حمرین قابل دور زدن بود و اگر نیروهاي عراقی تصمیم به ادامه پیشروي در محـور
مهران دهلران میگرفتند تخریب پل اثر چندانی در حرکت آنها نمیتوانست داشـته باشـد.
اما همانگونه که قبالً یادآور شدیم به نظر میرسـد اصـوالً ارتـش متجـاوز عـراق ،مأموریـت
حمله به هدفهاي در عمق خا
مشخصی را در خا

ایران را نداشت و فقط مأموریـت داشـت نقـاط حسـاس و

ایران اشغال کند و آنها را پشتوانه تحمیل خواستههاي سیاسـی خـود

به حكومت جمهوري اسالمی ایران قرار دهد .اما یک موضوع ،این تدبیر کلی حكومت عـراق
را قاطع تر کرد و آن مقاومت دلیرانه نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمی در مقابـل نیروهـاي
مهاجم عراقی در روزهاي اول جنگ بود .زیرا حكومت و ارتش عراق در برآوردهاي اولیه خود
براي آغاز جنگ چنین نتیجه گرفته بودند که ارتش ایران به کلـی متالشـی شـده و قـدرت
رزمی خود را از دست داده است و نیروهاي مردمی از جمله سپاه پاسداران نیز هنوز شـكلی
به خود نگرفته و حالت واحد رزمی پیدا نكـرده اسـت ،بـه عـالوه اسـتنباط برآوردکننـدگان
عراقی در آن موقع از ارتش ایران چنین بود که ارتشی که دچار آنگونه اثرات انقالب شـده،
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بر فرض اینکه نیرویی از آن باقیمانده باشد ،این نیرو بدون روحیه ایمـان و میـل بـه جنـگ
میباشد .اما همان مقاومت هـاي فداکارانـه نیروهـاي مسـلح مـا در روزهـاي اول جنـگ ،بـه
فرماندهان عراقی ثابت کرد که در ق اوت درباره ملت ایران سخت در اشتباه بـودهانـد .ملـت
ایران ممكن است مانند تمام ملتهاي جهان در داخل خود دچار اختالفاتی بوده باشد ،ولـی
وقتی که دشمن خارجی استقالل و تمامیت ارضی و شرف ملی این ملت را مورد تهدید قـرار
دهد ،این ملت یک دل و یک جان در مقابل دشمن خارجی آماده مبـارزه مـیگـردد .و ایـن
حقیقت در طول تاریخ کهنسال ملت ایران کراراً مشاهده شده است .با توجه به این حقیقت
گرچه در روزهاي اول جنگ نیروهاي ما نتوانستند آثار تجـاوز نیروهـاي عراقـی را در همـان
خط مرز نابود سازند ،ولی با همان مقدار مقاومـت کـه در سـطح حـداکثر توانشـان بـود بـه
دشمن نشان دادند کـه در محاسـبات خـود اشـتباه کـرده اسـت .لـذا دشـمن مجبـور شـد
محتاطانهتر عمل کند و خواستههاي جاهطلبانه خود را هر چـه بیشـتر محـدود سـازد و بـه
همان موفقیتهاي اولیه اکتفا کند.
بهعنوان شاهد مثال ،به پایمردي نیروهاي ایران در همـین منطقـه نبـرد کـافی اسـت
توجه کنیم که یک گردان پیاده تقویت شده ایـران کـه در آن موقـع اسـتعداد رزمـی آن در
حدود  %15استعداد سازمانیاش بود ،یعنی این گردان بایگـانهـاي تقـویتی شـاید کمتـر از
 155نفر پرسنل داشت ،طبق گزارشهائی که فرمانده گردان ارسال نمود بـیش از  255نفـر
از افراد این گردان قربانی این آب و خا

شدند و شهید و یا مجروح گردیدند.

بررسی حوادث چنین نشان میدهد که بعد از سقوط شهر مهران ،بهوسـیله نیروهـاي
متجاوز عراق و عقبنشینی نیروهاي مدافع ایران بهطرف رودخانـه چنگولـه ،بـهعلـت قطـع
تماس نیروهاي خودي با دشمن ،آتش جنگ در دشت مهران فروکش کـرد و زد و خوردهـا
در جهت ارتفاعات مرزي شمال دشت مهران ادامه یافت .زیرا هنوز آن قسمت از عناصر تیپ
 91پیاده که در ارتفاعات مرزي شـمال غربـی سـد کنجـانچـم مسـتقر بودنـد و همچنـین
پاسگاههاي ژاندارمري این منطقه در مواضع خود باقیمانده و در مقابل دشمن عكـسالعمـل
نشان میدادند .همین مقاومتها سبب شـد کـه نیروهـاي متجـاوز عـراق نتوانسـتند دامنـه
تجاوزات خود را بیش از آنچه که در  2روز اول جنگ در مهران و در روزهاي قبل از جنـگ
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عمومی در منطقه میمک بهدست آورده بودند ،توسعه دهند .لذا نظر به ایـنکـه در روزهـاي
اول جنگ نبرد در منطقه مرزي غرب ایالم بـه صـورت پدافنـدي درآمـد ،در وضـعیت کلـی
هدایت عملیات این منطقه از طرف قرارگاه عملیات غـرب تغییراتـی داده شـد و تیـپ یـک
لشكر  91زرهی مسئولیت دفاع از منطقه نبرد غرب صـالحآبـاد را بـر عهـده گرفـت و فقـط
مسئولیت غرب منطقه مهران در عهده تیپ  91پیاده باقی ماند .لذا ما در ادامه این بررسـی،
منطقه صالحآباد را در بررسی عملیات لشكر  91زرهی کرمانشاه مورد مطالعه قرار مـیدهـیم
و در این قسمت فقط مسائل مربوط به منطقه مهران را دنبال میکنیم.
از روز سوم مهرماه نیروهاي مدافع ما در دشت مهران کالً بـه شـرق رودخانـه چنگولـه
عقبنشینی کردند و با دشمن قطع تماس نمودند .نیروهاي دشمن نیـز بعـد از پـا سـازي
شهر مهران ،و حوالی آن از نیروهاي باقیمانده ایرانی و حتی اهالی محلـی کـه البتـه بسـیار
معدود بودند ،تالش قابل مالحظهاي براي ادامه پیشروي در محـور مهـران چنگولـه از خـود
نشان ندادند و فقط تـا حـوالی آبـاديهـاي حسـینآبـاد و محسـنآبـاد واقـع در حـدود 15
کیلــومتري شــرق مهــران پیشــروي کردنــد .و مواضــع پدافنــدي در تپــه ماهورهــاي شــرق
حسینآباد تهیه و حالت پدافندي اتخاذ نمودند .با این امر نیروهاي عراقی توانستند با انجـام
عمل صرفه جویی در قوا ،عناصري از لشكر  2پیاده و تیپ زرهی تقویتی را به منطقه میمک
و سومار و احتماالً نفتشهر و قصرشیرین تغییر مكان دهند.
تالش عمده نیروهاي دشمن در منطقه عملیاتی مهران صرف تصرف تپـههـاي شـمالی
مشرف به سد کنجانچم و ایجاد مواضع تأمینی در آن تپـههـا بـراي یگـانهـاي مسـتقر در
دشت مهران گردید .زیرا احتماالً عراقیها چنین برآورد میکردند که ممكن اسـت نیروهـاي
تقویتی ایران در محور صالحآباد مهران پیشروي کنند و با اشغال مجدد شـهر مهـران ،محـور
تدارکاتی و مواصالتی به دره زرباطیه و مهـران را قطـع نماینـد و نیروهـاي عراقـی مسـتقر در
دشت مهران را منهدم سازند .بنابراین براي جلوگیري از بروز چنین اتفاقی قطـع کامـل محـور
صالحآباد ایالم در شمال سد کنجانچم براي این قسمت از نیروهاي عراقی امري حسـاس بـود
بدین جهت ادامه نبردهاي دشت مهران در حوالی سد کنجانچم جریان پیدا کرد.
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در آغاز روز سوم مهرماه ژاندارمري اعالم کرد ،کلیه پاسـگاههـاي مـرزي منطقـه نبـرد
مهران به همراه نیروهاي ارتشی عقبنشینی کرد .و ارتباط آنها با مراکز گروهان و گـردان و
هنگ ژاندارمري قطع شده و فقط پاسگاه ژانـدارمري چنگولـه بـا هنـگ ایـالم ارتبـاط دارد.
ژاندارمري در گزارش دیگري اظهار داشت نیروهاي عراقی از دامنه جنوبی ارتفاعـات حـوالی
سد کنجانچم در حال پیشروي به طرف شرق هستند و تالش میکنند پاسگاههاي زالو آب،
رضاآباد و ساالري را اشغال نمایند و بهعلت کمبود نیرو نگهداري این پاسگاههاي با خطراتـی
مواجه است.
در این روز تیپ  91نیز گزارش داد که عناصر آن تیـپ کـه در دشـت مهـران مسـتقر
بودند به شرق رودخانه چنگوله عقبنشینی کردهاند .با توجه بـه ایـن حـوادث در روز سـوم
مهرماه دشت مهران در کنترل کامل نیروهاي عراقی قرار گرفت و عوامل اطالعاتی ایران نیـز
آن را تأیید کردند .در یک گزارش اطالعاتی ،استاندار ایالم خبر داد کـه واحـدهاي زرهـی و
مكانیزه عراق که حدود یک تیپ برآورد میگردید در اطراف شهر مهران ،از جمله حدود یک
گردان تانک در فرودگاه مهران مستقر شده است و درخواست کـرد بـا حمـالت هـوایی ایـن
واحدهاي زرهی دشمن منهـدم گـردد .امـا بـا توسـعه دامنـه جنـگ در خوزسـتان و ایجـاد
تهدیدات جدي براي خرمشهر و اهواز و دزفول ،نیروي هوایی مجبور بود تالش اصلی خود را
به منطقه عملیاتی خوزستان اختصاص دهد .ضمن ایـنکـه بعـد از اشـغال شـهر مهـران ،و
گسترش و آرایش نیروهاي عراقی در آن منطقه ،دیگر حمـالت هـوایی نمـیتوانسـت اثـرات
چندانی بر نیروهاي عراقی داشته باشد .ولی به هرحال همانگونه که بارها یادآور شدهایم که
در روزهاي اول جنگ تنها و مهمترین نقطه امید فرمانـدهان و مقامـات مسـئول مـا نیـروي
هوایی ما بود .نیروي هوایی ما نیز در روشن نگاهداشتن این روزنه امید نهایت تالش خـود را
کرد و خلبانان شجاع ما با حداکثر قواي خود به نیروهاي دشمن حملـه مـیکردنـد و تعـداد
قابل مالحظهاي از آنان نیز جان خود را فداي استقالل و آزادي میهن مقدس ما نمودند .امـا
در شرایطی که جنگ بر ما تحمیل شده بود ،نیروي هوایی ما نیز ضربات سختی دیده بـود و
قسمت عمدهاي از توان رزمی آن از بین رفته بود و ما در کتابهاي مقدمات جنگ تحمیلـی
با استناد به آمار و ارقام این مسئله را روشن کردیم .در نتیجه نیروي هوایی ایران در مقایسه
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با امكانات پدافند هوایی عراق اعم از زمین به هوا یا هوا به هوا در سطح چندان باالیی نبـود.
بهنحويکه تعداد پروازهاي پشتیبانی نزدیک اختصاص داده شده براي هر روز عملیاتی نشان
میدهد ،مقدورات پشتیبانی هوایی ما در روزهاي اول جنگ حدود  25پرواز در هر روز بود و
این مقدار براي جبهه هزار کیلومتري یک قدرت تعیین کننـده نمـیتوانسـت باشـد .ضـمن
اینکه بهعلت تلفات روزافزونی که وارد میشد به مـرور ایـن مقـدار پشـتیبانی نیـز کـاهش
مییافت .اما به هر حال پرواز حتی یک فروند هواپیما یا هلیکوپتر ایران بر فراز هـر منطقـه
نبرد سبب افزایش فوقالعاده روحیـه رزمنـدگان زمینـی مـا مـیشـد .اعـم از ایـنکـه ایـن
پشتیبانیهاي هوایی یا نتیجه مثبت در زدن ضربت به دشـمن داشـتند ،یـا حـداقل از نظـر
تقویت روحیه ،نتایج عملیات آن بسیار مثبت و مؤثر بود.
از روز سوم نبرد واحد هوانیروز از نیروهاي زمینی ارتش جمهـوري اسـالمی ایـران بـه
طور فعال در صحنههاي نبرد ح ور یافت .از جمله مناطقی که هلیکوپترهاي رزمی مـا وارد
عمل شدند ،منطقه مهران و صالحآباد بود.
فعالیت هلیکوپترها در روز چهارم به صورت چشمگیري در این مناطق انجام گردید ،و
سبب تقویت روحی و خوشحالی مسـئوالن اداره جنـگ در ایـن منطقـه شـد ،بـهنحـويکـه
ژاندارمري ایالم گزارش داد ،هلیکوپترهاي ایرانی صدمات سختی بـه نیروهـاي عراقـی وارد
کردند .اما بهطور کلی سقوط مهران و منطقه میمک در استان مرزي ایالم اثـرات نـامطلوبی
در روحیه مقامات کشوري ایران گذاشته بود و چنان به نظر مـیرسـید کـه اصـوالً مقامـات
غیرنظامی ایران به علت عدم آگاهی از مسائل نظامی و خصوصـیات جنـگ ،آمـادگی روانـی
براي قبول حقایق موجود را نداشتند و این امر سبب تشویش خاطره آنان شـده بـود .بـدین
سبب استاندار ایالم که حساسیت ویژهاي در مسـائل جنـگ نشـان مـیداد ،از نحـوه انجـام
و ظیفه نیروهاي مسلح اظهار عدم رضایت کرد و آن را به وزارت کشور اعالم نمود که طبعاً از
طریق وزارت کشور در هیئت دولت و باألخره در شوراي عـالی دفـاع مطـرح گردیـد ،گرچـه
اساس این گونه عدم رضایتها منطقی بود و نبایستی روند حوادث جنگ بدین گونه میشـد
ولی با شرایط کلی که در دوران بعد از انقالب در ارتش ایران به وجود آمده بـود نتیجـه جـز
این نمیتوانست باشد.
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با وجود اینکه تالش نیروهاي متجاوز عراقی در منطقه عملیاتی مهران و صـالحآبـاد از
روز سوم جنگ کاهش یافته و عمالً نیروهاي عراقی به حالت توقـف و پدافنـد درآمدنـد .امـا
شكستهاي اولیه نیروهاي ایران سبب نگرانی فوقالعاده مقامات مسئول به ویـژه غیرنظـامی
شده بود و آنها چنین برآورد میکردند که قریباً نیروهاي عراقی در محور مهـران دهلـران و
محور مهران صالحآباد ایالم و محور میمک سرنی صالحآباد ایـالم پیشـروي خواهنـد کـرد و
شهر ایالم را که مرکز استان ایالم است اشـغال خواهنـد نمـود .ایـن موضـوع را بـا مقامـات
مسئول نظامی مطرح میکردند و از آنان میخواستند به هر نحو مقدور از این اقدام احتمالی
نیروهاي عراقی جلوگیري به عمل آورند .این نگرانیها در بع ی موارد چنان شدید بـود کـه
تصور میشد نیروهاي عراقی تا نزدیک ایالم پیشروي کردهانـد .چنـانکـه در یـک گزارشـی
چنین اظهار نظر شده بود که در ساعت  1155روز سوم مهرماه نیروهاي عراقی تـا نزدیكـی
شهر ایالم رسیدهاند .البته ممكن است در این گزارش منظور استان ایالم بـوده ولـی بـه هـر
حال این اضطراب و نگرانی وجود داشت .اما همانگونه که اشاره شد ایـن برآوردهـا چنـدان
صحیح نبود و نیروهاي عراقی از پایان روز سوم مهرماه تحـر

عمـومی خـود را در منطقـه

مرزي ایالم از دست دادند و تالش قابل مالحظهاي براي توسعه مناطق اشغالی نكردند.
در روز چهارم مهرماه و روزهاي بعد از آن حـوادث و نبردهـاي مهمـی در ایـن منطقـه
نبرد به وقوع نپیوست و نیروهاي هر دو طرف متخاصم تالش کردند مواضع اشـغالی را بـراي
پدافند تحكیم کنند و چنانچه فعالیت و حرکتی از نیروهاي هر طرف انجام میشـد ،اصـوالً
یه منظور اشغال نقاط مناسبتر براي پدافند و به اصطالح نظـامی بـراي اسـتفاده صـحیح از
شرایط طبیعی زمین براي دفاع بود .چنانکه گزارشهاي اطالعاتی کـه از منطقـه عملیـاتی
مهران درباره وضعیت نیروهاي عراقی میرسید ،حاکی از آن بود که تـالش عمـده نیروهـاي
عراقی در حوالی سد کنجانچم براي تصرف ارتفاعات مسلط بر منطقه سد انجام میگیـرد و
این تالشها به مدتی طوالنی ادامه یافت .البتـه بایـد خـاطر نشـان نمـود کـه پاسـگاههـاي
ژاندارمري باقی مانده در منطقه مرزي شمال مهـران کـه شـامل پاسـگاههـاي کـانیسـخت،
شورشیرین و چند پاسگاه دیگر بودند در تمام مدت زمان جنگ در کنتـرل نیروهـاي ایرانـی
باقیماندند .و نیروهاي عراقی بهعلت موقعیت طبیعی خاص زمین نتوانستند یا نخواسـتند آن
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پاسگاههاي ایران را عقب برانند .باقی ماندن این پاسگاههـا سـبب تعـادل آتـشهـا و گـاهی
هدایت عملیات ایذایی و چریكی از طرف نیروهاي ما و عكسالعمل نیروهاي متجـاوز عراقـی
میشد و حوداثی به بار میآورد .اما به طوريکه اسناد و مدار

در دسترس نشان میدهنـد،

این برخوردها حداقل تا عملیات آفندي نیروهـاي مـا در میمـک کـه در  13ديمـاه 1913
انجام شد ،از حالت برخوردهاي موضعی خارج نشد و ما بـراي روشـن شـدن چگـونگی ایـن
برخوردها بررسی حوادث را دنبال میکنیم.
در ساعات اولیه روز پنجم مهرماه عوامل اطالعاتی ایران خبر دادند که نیروهاي عراقـی
مستقر در حوالی سدکنجانچم با واحدهاي تانک تقویت شدهاند ،بهعـالوه نیروهـاي دشـمن
در مقابل پاسگاه مرزي شورشیرین حدود  95کیلومتري شمال مهـران تقویـت گردیـدهانـد.
ولی به جز تبادل آتش حرکات دیگري از نیروهاي دشمن مشاهده نشد و نیروهاي ما نیـز در
شرایطی نبودند که بتوانند عملیات آفند متقابله را طرحریزي و اجراء نمایند .تالش نیروهـاي
دشمن در منطقه میمک و محور میمک ،سرنی ،صالحآباد نیز قابل مالحظه نبود و بـا توجـه
به استقرار یک گروه رزمی تانک از عناصر تیپ یک لشـكر  91و  2گـردان رزمـی از عناصـر
تیپ  91در آن محور نیروهاي عراقی کامالً حالت پدافندي به خود گرفته بودند.
نكته حائز اهمیت این است که تا روز پنجم مهرماه یگان تقویتی قابـل مالحظـهاي بـه
منطقه مهران اعزام نشده بود .واحدهاي شكست خورده قبلی مـا نیـز حـداکثر توانـایی کـه
داشتند حفظ مواضع موجودشان بود که آن هم بهعلت عـدم تـالش نیروهـاي عراقـی بـراي
پیشروي امكانپذیر بود ،وگرنه چنانچهیگانهاي عراقی در محور مهـران دهلـران پیشـروي
میکردند ،حداقل در روزهاي اول جنگ و بعد از شكست گردان  192تیپ  91پیاده ،نیروي
قابل مالحظهاي در مقابل آنها نبود که بتواند جلوي پیشروي آنها را سد نماید.
از روز پنجم مهرماه اعزام نیروهاي تقویتی ارتشی و بسیجی به منطقه نبرد ایـالم آغـاز
شد .اولین نیروي تقویتی یک واحد بسیج بود که از تهران به ایـالم و بـه منطقـه نبـرد سـد
کنجانچم اعزام شد .اما طبق گزارش ژاندارمري این واحد بسیج بعد از ورود به منطقه نبـرد
با مشكالت تدارکاتی مواجه شـد و آن منطقـه را تـر

کـرد و نیروهـاي دشـمن ارتفاعـات

سرکوب منطقه سد را تحت کنترل خـود درآوردنـد .از هنـگ ژانـدارمري ایـالم یـک واحـد
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تقویتی براي منطقه شورشیرین و تأمین محور پاسگاه شورشیرین اعزام شد .این واحد موفق
گردید موقعیت نیروهاي ما را در منطقه شورشیرین تحكیم نماید.
با توجه به اینکه در روز ششم مهرماه  1913صـدام حسـین حـاکم جـاهطلـب عـراق
درخواست اعالن آتشبس در جنگ تحمیلی کرد ،از این روز تالش عمومی نیروهـاي عراقـی
در اغلب صحنههاي نبرد غرب بهویژه در منطقه ایالم کامالً متوقف گردید .نیروهـاي عراقـی
در منطقه عملیاتی مهران به حالت پدافندي کامل درآمدنـد .تـالش اصـلی ارتـش عـراق در
صحنه عملیات خوزستان براي وصول به هدفهاي خرمشهر و اهواز و سوسنگرد ادامه یافت.
بنابراین میتوان گفت که حرکت آفند نیروهاي عراقی در منطقـه نبـرد ایـالم در روز ششـم
مهرماه خاتمه یافت و حال وظیفه نیروهاي ایران بود که با عملیـات آفنـد متقابـل نیروهـاي
عراقی را از مواضع اشغالی عقب برانند .اما به علت کمبود توان رزمی و عـدم آمـادگی کـافی،
اجراي این امر براي نیروهاي ما مقدور نبود .بنابراین نبرد در این منطقه به مدت بـیش از 9
ماه و نیم بدون تغییرات محسوسی و فقط به صورت تبادل آتش و اعزام واحـدهاي گشـتی و
شناسایی و کسب اطالعات ادامه یافت .از جمله اطالعاتی که از این منطقه بهدست نیروهـاي
ما رسید ،این بود که برخالف تصور قبلی که گمان میرفت ،تیپ  96لشكر  12زرهی عـراق
در این منطقه باشد مشخص گردید کـه عناصـر تیـپ  21مكـانیزه لشـكر  15زرهـی عـراق
تقویت شده با گردان تانک حماد شهاب در منطقه مهران وارد عمل شده اسـت و ایـن خبـر
بعد از به دست آمدن اسناد و مدار

از نیروهاي عراقی مورد تأیید قرار گرفت.

در روز هفتم مهرماه نیروهاي عراقـی تـالش مختصـري در حـوالی تپـه  919واقـع در
منطقه مرزي جنوبغربی سد کنجانچم کردند .الزم به یادآوري است که این تپـه از جملـه
نقاط مورد اختالف ایران و عراق در تعیین خط مرز بود کـه در وقـایع سـال  1919-11نیـز
نبرد نسبتاً سختی در روي این تپه بین نیروهاي ایرانـی و عراقـی در گرفـت و مـا چگـونگی
جریان این نبرد را در کتابهاي دیگر تاریخ جنگ تحمیلی بیان کردهایـم .در جنـگ تحمیلـی
نیز ارتفاعات حوالی این تپه از جمله نقاط پر حوادث در منطقه نبرد مهران بود.
در بررسی حوادث بع ی نكات جالب توجه به چشم میخورد که از نظر بیان مشـكالت
منطقه نبرد حائز اهمیت میباشد .در شرح جریان نبرد گفتیم که گردان  192پیاده تقویـت
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شده تیپ  91پیاده در هنگام آغاز جنگ مسـئولیت دفـاع از منطقـه عملیـاتی مهـران را بـر
عهده داشت که بر اثر فشار دشمن بعد از  19ساعت مقاومت به سمت رودخانـه چنگولـه در
 15کیلومتري شرق مهران عقبنشینی کرد .عناصري از این گردان در ارتفاعات شمال غربی
مهران مستقر بودند که بعد از پیشروي نیروهاي دشمن به طرف سد کنجانچـم نتوانسـتند
به همراه گردان مربوطه عقبنشینی نمایند .سرنوشت این عناصر که طبق گـزارش فرمانـده
گردان شامل گروهان سوم پیاده ،دسته شناسایی ،دسته خمپـارهانـداز و همچنـین گروهـان
سوارزرهی تیپ  91بودند ،تا روز هفتم مهرماه براي فرمانده گردان نامشخص بـود و بـاألخره
در آن روز فرمانده گردان این عدم اطالع را به تیپ گزارش داد .اطالعاتی که بعـداً بـهدسـت
آمد ،این عناصر در منطقه مربوطه در مقابل دشمن مقاومت میکردند.
با وجود توقف و رکودي که در منطقه نبرد مهران ایجاد شده بود ،عوامل اطالعاتی مـا
در هفتم مهرماه گزارش دادند که یک واحد هلیبرد عراقی در حـوالی امیرآبـاد واقـع در 25
کیلومتري شمال سد کنجانچم و  11کیلومتري جنوب صـالحآبـاد پیـاده شـده و مأموریـت
دارد محور صالحآباد ،مهران را قطع و نیروهاي ما را در منطقه بین جاده و خط مرز محاصـره
نماید که البته در صورت صحت این مطلب راه تدارکاتی نیروهاي باقی مانده در تپـه  919و
پاسگاههاي کانیسخت و شورشیرین قطع میشد و آنها مجبور به تسلیم مـیگردیدنـد .امـا
این اطالعیه عاري از حقیقت بود و چنین اتفاقی رخ نداد و اصوالً در طول جنـگ ،نیروهـاي
عراقی از واحدهاي هلـیبـرد اسـتفاده قابـل مالحظـهاي نكردنـد .امـا آنچـه مسـلم اسـت
هلیکوپترهاي عراقی گاهگاهی در مناطق نبرد فعال میشدند و تو هماتی براي نیروهـاي مـا
ایجاد میکردند .براساس تدبیر کلی حكام عـراق دایـر بـر متوقـف کـردن جنـگ در همـان
شرایطی که ایجاد شده بود ،اساساً منطقه عملیاتی ایالم براي مدت زمانی غیرفعال گردیـد و
مبارزات نیروهاي هر دو طرف فقط به تبادل آتش محدود شـد .بنـابراین حـوادث مهمـی در
این منطقه نبرد رخ نمیداد ،فقط عناصر ژاندارمري بهمنظور فعال جلـوه دادن منطقـه نبـرد
گاهگاهی گزارشهاي مبنی بر برخوردهاي نیروهاي دو طرف میدادند که امـري غیـر عـادي
نبود .این وضع در غرب صالحآباد و منطقه میمک تا  13ديماه  1913و در منطقه مهران تـا
عملیات والفجر 9که در  3مرداد ماه  1972اجراء شد ،با تغییرات بسیار جزئی همچنان ادامه
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داشت که در منطقه میمک نیز بعد از نبرد میمک و آزاد کردن آن ارتفاعات بار دیگر صـحنه
نبرد غیرفعال شد و تا زمان نگارش این مطالب در آغاز سال  1977یعنی قریـب شـش سـال
بدون تغییرات قابل مالحظه باقی ماند ،ولی البتـه جنـگ بـه پایـان نرسـید ،بلكـه مبـارزات
نیروهاي ما براي وارد کردن ضربت به نیروهاي دشمن و بیرون راندن آنها از مناطق اشغالی
همچنان ادامه یافت ..ولی اینگونه تالشها که غالباً محدود و موضعی بودند نتوانستند تـأثیر
قابل مالحظهاي در تغییر شرایط منطقه نبرد به نفع نیروهاي ما داشته باشند.
از جمله تالشی که در منطقه نبرد ایالم انجام گرفـت بسـیج عشـایر ملكشـاهی و وارد
کردن آنان به صحنه نبرد در مبارزه با نیروهاي اشغالگر عراقی بود ،ولی ورود این عشـایر بـه
صحنه نبرد فقط سبب تقویت نسبی قدرت دفـاعی نیروهـاي مـا در منطقـه مهـران و صـالحآبـاد
گردید و تغییرات محسوسی در منطقه نبرد ایجاد نكرد .البته نیروهاي عراقی نیز به حالـت رکـود
کامل درآمدند ،چنانکه تا عملیات والفجر 9و آزادسـازي مهـران در مـرداد مـاه  1972نیروهـاي
عراقی نتوانستند چند پاسگاه مرزي را در منطقه کانیسخت و شورشیرین از میان بردارند.
از جمله نقاطی که بعد از ایجاد جالت پدافندي نیروهاي هر دو طرف در منطقه مهـران
نسبتاً فعال شد ،ارتفاعات ملكشاهی در شمال دشت مهران بود .گروهان ژاندارمري مهران بـه
آن منطقه عقبنشینی کرده بود .بعد از بسیج عشایر ملكشاهی ،این گروهان هدایت عملیـات
چریكی را علیه نیروهاي اشغالگر بر عهده گرفت و در حدود مقدورات خود به مواضع دشـمن
دستبرد میزد .طبعاً در این عملیات درگیريهایی با نیروهاي دشمن به وجود مـیآمـد کـه
گاهی سبب مشكالتی نیز میگردید .اما از نیروهاي خودي عنصري که تا حدودي در منطقه
مهران فعال بود گروه هوانیروز مأمور به این منطقه بود و هلیکوپترهاي رزمی ایـن گـروه در
هر فرصت مناسب بهیگانهاي دشمن بهویژه خودروهاي زرهی و نقاط تـدارکاتی وي حملـه
میکردند و ضرباتی وارد میساختند و اجازه نمیدادند نیروهاي دشمن بـا خیـال راحـت در
سنگرها و مواضع خود استراحت نمایند.
با توجه به توقف و رکودي که در منطقه نبرد مهران ایجـاد شـد بـراي مـدتی طـوالنی
حوادث مهمی در این منطقه نبرد رخ نداد .لذا ما بررسی عملیات این منطقه را در همینجـا
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به پایان میرسانیم و فقط بهمنظور آگـاهی از چگـونگی رونـد جنـگ در ایـن منطقـه نبـرد
حوادث قابل مالحظهاي را که در زمانهاي مختلف رخ داد فهرستوار بیان میکنیم.
طبق گزارش سپاه پاسداران پل رودخانه چنگوله در مسـیر محـور مهـران ،دهلـران در
تاریخ  17مهرماه بهوسیله نیروهاي خودي منهدم و تخریب گردید.
در  19مهرماه نیروهاي دشمن تالش کردند که مدافعان پاسگاههاي مرزي کانیسـخت
و شورشیرین را به عقب برانند ،ولی موفق نشدند و این تالش دشـمن در روزهـاي  21و 22
مهرماه نیز تكرار شد ولی نتیجه آن عدم موفقیت دشمن بود.
در  21مهرماه فرمانده ژاندارمري منطقه کانیسخت گزارش داد نیروهاي خودي کـامالً
بر این منطقه مسلط هستند و پیشـنهاد کـرد ،واحـد تقـویتی بـه آن منطقـه اعـزام شـود و
نیروهاي خودي در محور کانیسخت و زرباطیه حمله کنند و عقبه نیروهاي دشمن در محور
بدره زرباطیه ،مهران را قطع نمایند که طبعاً در آن موقع چنین امكانی براي نیروهاي خودي
وجود نداشت .در همین روز درگیريهاي نسبتاً شدیدي در حـوالی پاسـگاه شورشـیرین رخ
داد و از افراد خودي  2نفر شهید و  1نفر مجروح شدند ،ولی پیشروي نیروهـاي دشـمن بـه
سمت پاسگاه متوقف گردید.
در  21مهرماه واحدهاي ژاندارمري مستقر در شـمال سـد کنجـانچـم بـا یـک دسـته
ژاندارم تقویت شدند.
در  26مهرماه استاندار ایالم اعالم کرد عملیات نفوذي بـهوسـیله نیروهـاي خـودي در
منطقه ایالم اجراء گردید که موفقیت آمیز بود .ضمناً در این گزارش اضافه شد کـه درگیـري
در منطقه کانیسخت همچنان به تناوب ادامه دارد.
در  29مهرماه ژاندارمري اعالم کرد که یک واحد خودي در ارتفاعـات ملكشـاهی شـمال
دشت مهران مستقر است و عناصر دشمن نیز در شمال چاالب بین شهر

اسـالمیه و چـاالب

مهران گسترش دارند که با نیروي خودي مستقر در ارتفاعات ملكشاهی درگیر شدهاند.
در  23مهرماه درگیري در نقاط مرزي کانیسخت و شورشیرین ادامه داشت که بیشـتر
محلی و موضعی بود .در دوم آبانماه فعالیت مهندسی دشمن براي تحكیم مواضع پدافنـدي
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در مناطق اشغالی مهران و غرب صالحآباد مشهود گردید و به نیروهـاي خـودي دسـتور داده
شد با اجراي آتشهاي توپخانه از فعالیت مهندسی دشمن جلوگیري نماید.
با توجه به این که دشـت مهـران در کنتـرل دشـمن قـرار گرفتـه بـود ولـی ارتفاعـات
ملكشاهی در شمال این دشت در کنترل کامل نیروهاي مـا بـود .از اوایـل آبـانمـاه عناصـر
ژاندارمري و عشایر ملكشاهی که در این ارتفاعات موضع گرفته بودند به تناوب بـه نیروهـاي
دشمن حمله میکردند و ضرباتی به آنان وارد مینمودند .در نتیجـه منطقـه فعـال نبـرد در
دشت مهران به دامنه جنوبی ارتفاعات آن دشت کشیده شده بود .ولی غالباً نبرد بـه صـورت
تبادل آتش و عملیات چریكی و نفوذي و دستبرد اجراء میشد و گاهی تلفاتی بـه نیروهـاي
ما نیز وارد میگردید .چنانکه در روز سوم آبان یک ستوان ژاندارم و یـک نفـر غیرنظـامی از
نیروهاي ما مجروح شدند.
در روز چهارم آبان هلیکوپترهاي ما در دشت مهـران بـه دشـمن حملـه کردنـد یـک
هلیکوپتر مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و آسـیب دیـد ولـی خلبانـان آن در منطقـه
خودي ،سالم فرود آمدند.
در روز ششم آبان نیروهاي عراقی با حمله به دامنه جنوبی ارتفاعات ملكشـاهی تـالش
کردند نقاط سرکوب به دشت مهران را اشغال کنند و مانع دیدهبانی نیروهاي مـا بـه دشـت
مهران گردند .این حرکت نیروهاي عراقی سبب درگیري نسـبتاً جـدي شـد ولـی بـه زودي
خاتمه یافت .در همین روز هلیکوپترهاي عراقی نیز متقـابالً در منطقـه نبـرد مهـران فعـال
شدند و یک فروند هلیکوپتر عراقی بهوسیله آتش نیروهاي ما سـرنگون گردیـد .ولـی طبـق
گزارش سپاه پاسداران ،خدمه آن بهوسیله هلیکوپتر دیگر عراقی نجات داده شدند .بـهطـور
کلی در این روز ،منطقه نبرد مهران نسبتاً فعال بود و نیروهاي عراقـی جابجـاییهـاي قابـل
مالحظهاي انجام دادند که مورد توجه رزمندگان ما قرار گرفت .متقـابالً نیروهـاي ایرانـی در
غرب پاسگاه شورشیرین ایران به پاسگاه تک مشكی عراق حملـه کردنـد و خسـاراتی بـه آن
وارد نمودند.
اطالعات بهدست آمده از دشمن در روز ششم آبان حـاکی از ایـن بـود کـه قسـمتی از
نیروهاي عراقی مستقر در منطقه مهران به منطقه میمک تغییر مكان دادند .این امـر چنـین
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ارزیابی میشد که احتماالً نیروهاي عراقی آماده میشوند در محور میمک ،سرنی ،صـالحآبـاد
براي اشغال صالحآباد حمله نمایند.
در روز یازدهم آبان نیروهاي عراقی به پاسگاه کانیسخت حملـه کردنـد ولـی مـدافعان
میهن اسالمی ما توانستند حمله دشمن را دفع نمایند و در این نبرد یک افسر نیروهـاي مـا
زخمی گردید .این حمله دشمن سبب نگرانی فرمانده واحد مدافع پاسـگاه شـد و اظهـارنظر
کرد که احتماالً نیروهاي عراقی تصمیم گرفتهاند این پاسـگاه مـرزي مـا را منهـدم نمـوده و
منطقه مرزي کانیسخت را اشغال نمایند .این برخورد سبب تهییج رزمندگان ما شد و بـراي
نشان دادن اراده قاطع خود مبنی بر ادامه مبارزه تا بیرون راندن نیروهاي اشغالگر ،نیروهـاي
ما که ترکیبی از عناصر ارتشی ،ژاندارمري و سپاه پاسداران بودند ،در  12آبان در منطقه سد
کنجانچم به نیروهاي دشمن حمله کردند و ضرباتی به دشمن متجاوز وارد نمودند .در ایـن
نبرد  2نفر از نیروهاي خودي شهید و  7نفر مجروح گردیدند.
نبردهاي پراکنده بین نیروهاي مدافع ایران و نیروهاي متجـاوز عـراق در منطقـه نبـرد
مهران بهویژه در ارتفاعات ملكشاهی و حوالی پاسگاههاي کانیسخت و شورشیرین به تنـاوب
انجام میشد و تبادل آتش به صورت مداوم ادامه داشت .در روز  25آبان یک افسر ایرانـی در
اثر آتش دشمن در منطقه کانیسخت ،شهید گردید و آن شهید ستوانسوم منصور کاللی بود
و در درگیريهاي روز  22آبان نیز افراد نیروهاي ما یک نفر شهید و  7نفـر مجـروح شـدند.
این نبردهاي مداوم و تلفات وارده بر نیروهاي ما سبب فرسـودگی و کـاهش آمـادگی رزمـی
آنها میگردید و هر قدر زمان جنگ طوالنی میشد فرسودگی افزایش مییافـت ،چنـانکـه
در  29آبانماه ژاندارمري مرکز گزارش داد،یگـانهـاي مسـتقر در منطقـه عملیـاتی مهـران
بهویژه در کانیسخت و شورشیرین مدام در حال مبارزه با دشمن بـوده و فرسـوده شـدهانـد
ونیاز به تعویض یا حداقل تقویت با نیروهاي قوي تازه نفس دارند که البتـه ایـن درخواسـت
کامالً موجه بود .ولی بعد از گذشت قریب  2ماه از مدت زمان جنگ هنـوز برتـري کامـل بـا
دشمن بود و نیروي تقویتی قابل مالحظهاي در دسترس فرماندهان ایرانی نبـود .هـر قـدر از
نیروهاي ما باقیمانده بود به منطقه خطرنا تر خوزستان و منطقه کرمانشـاه اختصـاص داده
شده بود و امكانی براي تقویت منطقه مهران باقی نمانده بود.اما همان نیروهاي فرسـوده مـا
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توانستند مدت زمانی طوالنی مواضع دفاعی خود را در منطقه نبرد مهران نگهدارند تا اینکه
جهت عمومی جنگ به نفع نیروهاي ما تغییر کلی پیدا کند.
از اوایل آذرماه  1913منطقه نبرد مهران به حالت رکود کامل درآمد و نیروهاي هـر دو
طرف اساس عملیات خود را بر تحكیم مواضع پدافندي قرار دارنـد و نبـرد فقـط بـه صـورت
تبادل آتش و گاهی اعزام واحدهاي گشتی رزمـی و شناسـایی و عوامـل نفـوذي و دسـتبرد
اجراء میگردید .این رکود در غرب صـالحآبـاد و منطقـه میمـک تـا  13ديمـاه  1913و در
منطقه مهران تا مردادماه  1972ادامه یافت.
 -2نبرد در منطقه مرزي استان كرمانشاه
قبل از تدوین چگونگی جریان آغاز عملیات جنگ در منطقه مرزي اسـتان کرمانشـاه و
ادامه و گسترش آن در قصرشیرین و نفتشهر و سومار با فرماندهان تیپ و بع ی از افسـران
لشكر  91زرهی گفتوگوهایی به عمل آمد تا آنچه که نگاشته میشود با آگـاهی بیشـتر از
چگونگی جریان جنگ به رشته تحریر درآید.
افسرانی که اطالعات دقیق در اختیار نگارنده قرار دادند عبارت بودند از:
 -تیمسار سرتیپ اسماعیل سهرابی -رئیس ستاد مشتر

ارتش جمهوري اسـالمی

ایران که در زمان آغاز جنگ فرماندهی تیپ یـک زرهـی لشـكر  91زرهـی را برعهـده
داشت.
 جناب سرهنگ زرهی ستاد اتحادیه کـه در آغـاز جنـگ فرمانـده تیـپ  9زرهـیلشكر  91زرهی را بر عهده داشت.
 جناب سرهنگ زرهی ستاد رسولی که در آغاز جنگ رئیس رکن سوم تیـپ یـکلشكر  91زرهی بود.
ضمن سپاس از همكاري صمیمانه و عالقهمندانه افسران یاد شده که با اشتیاق فـراوان
هر گونه اطالعاتی را که از وضعیت نیروهاي خودي و دشمن مربـوط بـه زمـان قبـل از آغـاز
جنگ و در زمان آغاز جنگ داشتند ،در اختیار نگارنده قرار دادند ،نتیجه کلـی مـذاکرات بـا
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افسران فرمانده یاد شده چنین بود که مدتها قبل از آغاز جنگ و از حدود بهار سال 1919
به علت ناآرامیهاي داخلی که در منطقه کردستان و آذربایجانغربی ایجاد شد ،عناصر لشكر
 91زرهی که قويترین لشكر ایران در منطقه غرب بود ،بهتدریج با مسئله آرامسازي داخلـی
مناطق کردنشین درگیر شد و تیپ  2زرهی این لشكر که در شهر کرمانشاه استقرار پادگانی
داشت بهصورت دسته و گروهان وگردان به مناطق ناآرام کردستان اعزام گردید ،بهنحويکـه
در آغاز جنگ ،عمالً این تیپ تشكل سازمانی براي وارد عمل شدن در یـک جنـگ مـنظم را
نداشت و فقط قرارگاه تیپ و بع ی گردانها با عناصر سبكی در پادگان کرمانشاه باقی مانده
بودند.
اغتشاشات و ناآرامی منطقه کردستان بهتدریج به سمت استان کرمانشاه نیز کشـیده شـد
و در منطقه پاوه و نوسود و جوانرود درگیريهاي داخلی بـهوجـود آمـد .و ایـن نـاآرامیهـا بـا
افزایش فعالیت ضدانقالب که عمدتاً از افراد عشایر قلخانی بودند تا منطقه اسالمآبـاد و کرنـد و
ارتفاعات داالهو و گردنه پاتاق گسترش یافت و با توجه به فعالیـت سـرکرده ضـدانقالب نظیـر
سردار جاف و پالیزبان که مرکز فعالیت آنان در خا

عراق در تحریـک هرچـه بیشـتر عوامـل

ضدانقالب ایران و تقویت و پشتیبانی عملی از آنان به مسئله عملیات ناآرامی داخلـی ایـران در
منطقه کرمانشاه جنبه خطرنا تري داد ،بهنحويکه چنین استنباط شـد کـه اصـوالً عملیـات
ضدانقالبیون ایران در منطقه مرزي کرمانشاه بـهوسـیله عوامـل حكومـت عـراق طـرحریـزي و
هدایت و پشتیبانی میگردد .و حتی در گزارشهاي نیروهاي خودي گفته میشد که افسـران و
درجهداران ارتش عراق ،افراد ضدانقالب ایران را آموزش میدهنـد و مـین و مـواد منفجـره در
اختیار آنان میگذارند تا در جاده هاي داخلـی ایـران کـه بـه طـرف مـرز منتهـی مـیگردنـد،
مینگذاري کنند و آسیبهایی به نیروهاي ایرانی وارد سازند .در اجراي این امر موفقیـتهـایی
نیز داشتند چنانکه در یک آمار تأیید نشده گفته شد که حدود  75دستگاه خودرو شـنیدار و
دهها دستگاه خودرو چرخدار نیروهاي ایران قبل از آغاز جنگ در حین حرکـت در جـادههـاي
منتهی به منطقه مرزي باویسی قصرشیرین منهدم شده یا آسیب سختی دیدند.
این عملیات ضدانقالبیون ایران توأم با پشتیبانی عمال حكومت جاهطلب عـراق ،سـبب
گردید که بهتدریج ابتدا عناصر تیپ  9زرهی لشكر  91زرهی مستقر در پادگان سرپلذهـاب
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به منطقه مرزي از باویسی تا قصرشیرین اعزام شوند و در تقویت پاسگاههاي ژاندارمري قـرار
گیرند و سپس عناصر تیپ یک زرهی مستقر در پادگان اسالمآباد غرب نیز به منطقه مـرزي
از قصرشیرین تا صالحآباد ایالم گسترش یابند .حتی گردان سوارزرهی لشكر نیـز بـهصـورت
گروهان تجزیه شود و در حوالی نفتشهر مستقر گردد.
بنابراین عناصر لشكر  91زرهی در اوایـل تابسـتان سـال  1913از روانسـر و کامیـاران
کردستان تا صالحآباد و میمک استان ایالم بهصورت دسته و گروهان و حداکثر گـروه رزمـی
گردانی گسترش یافتند .این عناصر سبک نیز خود بین پاسگاههاي مرزي ژاندارمري تقسـیم
شدند بهنحويکه در هر پاسگاه ژاندارمري یک یا دو دستگاه تانک بـه همـین نسـبت نفربـر
زرهی و قب ه توپ مستقر گردید در نتیجه عمالً در شروع جنگ تحمیلی ،لشـكر  91زرهـی
به صورت یک لشكر متشكل وجود نداشت و در مقابل حمله عناصر حداقل یک لشكر زرهـی
و یک لشكر پیاده دشمن به منطقه عملیاتی استان کرمانشـاهان ،نیروهـاي مـا فقـط شـامل
نقاط اتكاء بسیار ناقص دستهاي و گروهانی بودند که هسـته مرکـزي آنهـا را پاسـگاههـاي
ژاندارمري تشكیل میدادند و تعدادي از افراد سپاه پاسداران نیز در این پاسگاهها بـه همـراه
افراد ژاندارمري یا بهصورت مستقل مستقر بودند که استعداد رزمی آنها نیز حداکثر در حـد
یک گروه پیاده ارتشی بود.
نكته حائز اهمیت دیگري که افسران فرمانده اظهار میکردند ،این بود که تا آغاز جنگ
تحمیلی نیروهاي ایرانی هیچگونه طرح عملیاتی مشخص و مـدونی بـراي مقابلـه بـا تهـاجم
نیروهاي عراق نداشتند و شـرایط روانـی ویـژهاي کـه در مقامـات تصـمیمگیـري نظـامی و
غیرنظامی ایران وجود داشت چنین نشان میداد که به نظـر آنـان احتمـال تهـاجم عمـومی
نیروهاي مسلح عراق به ایران بسیار بعیـد و نامحتمـل اسـت ،بـه همـین دلیـل فرمانـدهان
یگانهاي لشكر  91زرهی از مقامات تصـمیمگیـري نظـامی و غیرنظـامی ایـران درخواسـت
کردند تا شخصاً از مناطق مرزي و پاسگاههاي منهدم شـده ایـران بازدیـد کننـد و گسـترش
نیروهاي منظم عراقی را در نزدیكی مناطق مرزي مشاهده نمایند و از میـزان تهدیـد جـدي
ارتش عراق آگاه شوند .این بازدیدها انجام گرفـت ولـی از نظـر اقـدامات نظـامی هـیچگونـه
تغییري در شرایط و وضعیت نیروهاي ایرانی ایجاد نگردید.
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بعد از اشغال منطقه مرزي زینلکش به وسـیله نیروهـاي عـراق در  17شـهریورماه و
اشغال میمک در  13شهریورماه ،تازه خطر جدي تهاجم ارتش عـراق احسـاس شـد و بـار
دیگر مقامات تصمیم گیر از منطقه مرزي استان کرمانشـاهان بازدیـد کردنـد و دسـتوراتی
براي مقابله با این خطر به لشكر  91زرهی دادند ،اما همانگونـه کـه گفتـه شـد لشـكري
وجود نداشت .عنا صر لشكر تجزیه شده بودند و از کردستان تا ایـالم در منـاطق داخلـی و
مرزي گسترش یافته بودند که بنا به یک گزارش این لشكر ،عناصر لشكر  91در  21نقطه
مجزا و ده ها کیلومتر دور از هم مستقر گردیده بودند .تنها یگان تقویتی قابل مالحظه کـه
به منطقه لشكر  91اعزام شده بود ،عناصري از گروه  11و  11توپخانه بودند که آنها نیـز
به صورت آتشباري و حتی دو قب ه توپ در پشـتیبانی عناصـر گسـترش یافتـه لشـكر 91
زرهی در منطقه پخش گردیده بودند.
مسئله دیگر حائز اهمیت ،مسئله عدم ثبات فرماندهی بود .به علت شرایط ویـژهاي کـه
در تمام واحدهاي ارتشی وجـود داشـت ،فرمانـدهان قـدرت کنتـرل و فرمانـدهی کـافی بـر
یگانهاي خود نداشتند و بهعلت مشكالتی که فراهم میشد در مدت زمـانی کوتـاه تعـویض
میشدند .انگیزه اساسی این تعویضها شرایط روانی نیروي انسانی بود و نه صالحیت نظـامی
افسران فرمانده.
با توجه به درگیريهاي تدریجی داخلی که در مناطق کردنشین داخلی از اوایـل سـال
 1919بهوجود آمد ،درگیريهاي مرزي با عوامـل عراقـی نیـز ایجـاد شـد ،بـهنحـويکـه از
فروردینماه  1913عناصر لشكر  91زرهی به ترتیب زیر گسترش یافت.
 تیــپ یــک زرهــی .یــک دســته تانــک در باویســی ،یــک گــروه رزمــی تانــک درناصرخان(جنوب قصرشیرین) ،یک گروهان تقویت شده در کالنتر (شمال قصرشیرین) ،یـک
گروه رزمی در سومار ،یک گروه رزمی در صالحآباد ایالم ،یک گروه رزمی به عنـوان احتیـاط
در سرچله واقع در جنوب گردنه قالجه ،یک گـردان مكـانیزه ( )-در تـأمین داخلـی اطـراف
شهر اسالمآباد و ایستگاه رادار بلونیج ،یک گروهان پیاده در کردستان ،یـک گـروه رزمـی در
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گردنه امام حسن واقع در محور گیالنغرب که بعد از سقوط زینلکش این گروه رزمی نیز بـه
منطقه ناصرخان اعزام شد و محور گیالنغرب بهکلی فاقد نیروي مدافع گردید.
 تیپ  2زرهی .عناصر این تیپ به منطقه کردستان اعـزام شـده و درگیـر مأموریـتآرامسازي داخلی بودند .فقط قسمتی از عناصر گردان  291تانک این تیپ در کرمانشاه باقی
مانده بود که بعد از شروع جنگ به محور گیالنغرب اعزام شد.
 تیپ  9زرهی .تمام عناصر این تیـپ در منطقـه مـرزي باویسـی تـا قصرشـیرین ونفتشهر گسترش یافته بودند و گردان سوار زرهی لشكر نیز در نفتشهر مستقر شده بود.
 اولین یگان رزمی تقویتی که از مناطق داخلی به منطقـه کرمانشـاهان اعـزام شـد،گردان  179پیاده از عناصر لشكر  66مشهد بود .در اوایل جنگ عناصـر یـک تیـپ پیـاده از
این لشكر وارد منطقه عملیاتی کرمانشاهان گردید.
با در نظر گرفتن نكات یاد شده باال که از مصاحبه با افسران فرمانده لشكر  91زرهی
استنتاج گردید ،ارتش متجاوز عراق در شـرایطی کشـور مـا را مـورد تجـاوز قـرار داد کـه
نیروهاي مسلح ما در نامناسب ترین شرایط آمادگی رزمی بودند .بـا ایـن وجـود ارتـش مـا
توانست پیشروي نیروهاي متجاوز را متوقف سازد و سرنوشت جنگ را به نفع ملـت ایـران
تغییر دهد که در مطالب بعدي چگونگی جزئیات جنگ در منطقه اسـتان کرمانشـاهان را
بررسی میکنیم.

وضعيت قبل از آغاز جنگ عمومي

برخوردهاي جدي نظامی بین نیروهـاي مـرزي ایـران و عـراق ابتـدا از منطقـه مـرزي
کرمانشاهان به ویژه حوالی باویسی و قصرشیرین آغاز شد و بهتدریج به منطقه مرزي اسـتان
ایالم شامل منطقه مهران و بعد میمک گسترش یافت.
از اواسط شهریورماه  1913درگیريهاي مرزي بـین نیروهـاي ایـران و عـراق در منطقـه
مرزي کرمانشاهان از حالت درگیري بین پاسگاهها فراتر رفت و به نیروهاي جديتـري تـوأم بـا
پشتیبانی هوایی و توپخانه کشیده شد .توپخانه ارتش عراق شـهر قصرشـیرین را گلولـه بـاران
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میکرد و متقابالً توپخانه ایران شهر خانقین عراق را به زیر آتش میگرفت .گرچه بنا بـه اظهـار
فرمانده تیپ  9لشكر  91زرهی رسماً به توپخانه ایران دستور داده شده بود در پاسـخگویی بـه
آتش توپخانه دشمن به شهر قصرشیرین  ،توپخانه ایران اهالی بیدفاع شـهر خـانقین عـراق را
هدف قرار ندهد بلكه حتیالمقدور آتش توپخانهها را به خارج از شهر و منـاطق غیـر مسـكونی
روانه سازد ،تا به نیروهاي عراقی نشان داده شود که در صورت لزوم ارتـش ایـران نیـز توانـایی
آنرا دارد که به شرارتهاي حكام جاهطلب عراق پاسخ مناسب بدهد.
از دهه دوم شهریورماه به بعد تقریباً تمام پاسگاههـاي مـرزي کرمانشـاهان بـهصـورت
متناوب و پراکنـده بـا نیروهـاي مهـاجم عـراق درگیـر شـدند و بـاألخره در  11شـهریورماه
نیروهاي عراقی منطقه زینلکش را در حوزه استحفاظی گروهان ژاندارمري خانلیلی اشـغال
کردند .قبالً یادآوري شده است که این منطقه شدیدترین مسئله مرزي مـورد اخـتالف بـین
ایران و عراق بود .بهطوري که بررسی حوادث جنگ نشان میدهد در هنگامی کـه نیروهـاي
عراقی این منطقه را اشغال کردند ،از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عنصـري در آن
منطقه مستقر نبود و حتی پاسگاههاي ژاندارمري نیز به پاسگاههـاي عقـبتـر تغییـر مكـان
کرده بودند .و این امر شاید بدان جهت بوده باشد که بهانهاي براي شـروع جنـگ بـه دسـت
حكام عراق داده نشود و در فرصت مناسب موضوع اخـتالف مـرزي ایـن منطقـه از راههـاي
مسالمتآمیز حل و فصل گردد .بهدلیل عدم ح ور نیروهاي ایرانـی در منطقـه زینـلکـش،
هنگامی که نیروهاي عراقی این منطقه را اشغال کردند ،با عنصري از نیروهاي ایرانی مواجـه
نشدند ،در نتیجه هیچگونه نبردي رخ نداد و حتی چنین بهنظـر مـیرسـد کـه زمـان دقیـق
اشغال این منطقه بهوسیله نیروهاي عراقی براي نیروهاي ایران مشحص نبود.
در  17شهریورماه  1913نیروي زمینی براساس اطالعات تأیید نشده ،دایـر بـر اشـغال
منطقه زینلکش بهوسیله نیروهاي عراقی ،به لشكر  91دستور داد وضعیت را دقیقـاً بررسـی
کند و چنانچه وقوع این امر صحت داشته باشد ،عناصر آن لشكر بهعنـوان عمـل مقابـل در
محور خسروي خانقین حمله کنند و مناطقی از خا

عراق را اشغال نماینـد .البتـه دسـتور

نیروي زمینی این بود که بعد از خلع سالح پاسگاههاي مـرزي و زدن ضـربت ،بـه نیروهـاي
عراقی ،نیروهاي ایرانی به داخل مرز ایران عقبنشینی نمایند .اما ستاد مشتر

با ایـن روش
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هماهنگی نكرد و اظهار نظر نمود که نیروهاي ایرانی بعد از اشغال قسمتی از خا

عـراق آن

مناطق را تا تخلیه منطقه زینلکش از نیروهاي عراقی در اشغال خود نگهدارند .هدف از ایـن
دستورات این بود که عكسالعمل متناسبی به تهاجم اولیه نیروهاي عراقی داده شود .الزم به
یادآوري است که نیروهاي عراقی بعد از اشغال منطقه زینلکش ،پیشروي را به سمت مرز تا
پاسگاههاي مرزي خانلیلی ،تنگابکهنه و امینه ادامه دادند و آن پاسگاهها را اشغال کردنـد.
هدف ستاد مشتر

ارتش ایران آن بود که حداقل به همین تعداد از پاسگاههاي مرزي عراق

در شمال منطقه اشغالی زینلکش بهوسیله نیروهاي ایران اشـغال شـود .ولـی بـه هـر حـال
بررسی حوادث چنین نشان میدهد که اصوالً حمله متقابلهاي از طرف نیروهاي ایرانی انجام
نشد و فقط لشكر  91زرهی به گروه رزمی مستقر در گردنه امام حسـن کـه از عناصـر تیـپ
یک زرهی بود ،دستور داد یک خیز به جلوتر به سمت غرب تغییر موضـع دهـد و در محـور
تنگابکهنه ،قصرشیرین مستقر گردد و آماده براي سد کـردن پیشـروي احتمـالی نیروهـاي
عراقی از منطقه خانلیلی به طرف شرق باشد.
بالفاصله بعد از وصول خبر سقوط پاسگاههاي منطقه خانلیلی (زینـلکـش) ،مقامـات
بلند پایه نظامی و سیاسی ایران بـه آن منطقـه رفتنـد تـا ح ـوراً وضـعیت نظـامی منطقـه
کرمانشاه را با فرماندهان مسئول بررسی کنند .ضمن ایـنکـه نیـروي هـوایی ایـران منطقـه
اشغال شده خانلیلی را به شدت بمباران میکرد .در جریـان ایـن مأموریـتهـا یـک فرونـد
هواپیما را از دست داد و در جریان همین بررسی و کمکرسانی یک فروند هلـیکـوپتر 211
نیروي هوایی ما نیز که حامل تعدادي خلبان بود در همان منطقـه سـقوط کـرد و  1نفـر از
خلبانان ما شهید شدند .درباره چگونگی این حادثه سرهنگ اتحادیه فرمانـده تیـپ  9لشـكر
 91زرهی که فرماندهی منطقه عملیات قصرشیرین را در آغاز جنگ برعهده داشـت ،چنـین
گفت که بهعلت شدت وخامت وضعیت ،از فرماندهان رده باال درخواست کرد در منطقه نبرد
ح ور یابند و وضع را از نزدیک مشاهده کنند ،فرماندهان رده باال در منطقه حاضر شـدند و
بررسیهاي انجام گرفت .اما در آن شرایط ،نیروي زمینی امكانات سهلالوصولی در دسـترس
نداشت تا بتواند سریعاً نیروي تقویتی به منطقه اعزام کند .لذا اجباراً دست کمـک بـه سـوي
فرمانده نیروي هوایی ،شهید سرتیپ فكوري دراز شد و ایشان بالفاصله دسـتور داد تعـدادي
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از خلبانان نیروي هوایی در منطقه حاضر شوند و بـا وضـعیت منطقـه نبـرد توجیـه گردنـد،
سپس با هواپیماهاي خود هدفهاي مناسب را بمباران نمایند .ایـن خلبانـان بـا هلـیکـوپتر
عازم قرارگاه عملیاتی لشكر  91بودند که دچار سـانحه شـدند و احتمـاالً هلـیکـوپتر مـورد
اصابت گلوله جنگندهها یا هلیکوپترهاي رزمی عراقی قرار گرفت و سرنگون گردیـد و تمـام
سرنشینان آن از جمله همه خلبانان شهید شدند و ارتش عراق در گزارش خود اظهـار کـرد،
فرمانده نیروي زمینی ایران در آن هلیکوپتر بوده است.
حادثهاي که در منطقه خانلیلی پیش آمد سبب گردید لشكر  91زرهی تمام نیروهاي
در دسترس خود را از پادگانها حرکت دهد و در منطقه مرزي مسـتقر سـازد بـدین جهـت
فرمانده لشكر در  19شهریورماه گزارش داد تمام عناصر لشكر درگیر شدهانـد و لشـكر فاقـد
نیروي احتیاط براي موارد اضطراري میباشد.
نبرد در منطقه قصرشیرین روز به روز شدیدتر میشد و لشكر  91زرهی بیش از بـیش
درگیر مسایل جنگ با نیروهاي مهاجم خارجی میگردید ،اما قسمتی از عناصر این لشكر در
مأموریت آرامسازي داخلی بودند و این مأموریت نیـز قسـمت قابـل مالحظـهاي از امكانـات
لشكر را به خود مشغول میکرد .چنانکه در حـالیکـه تهدیـد دشـمن خـارجی هـر لحظـه
شدیدتر میشد ،در  13شهریور فرمانده لشكر مطلع گردید که گردان اعزامی از آن لشكر بـه
منطقه سردشت کردستان مورد تهاجم نیروهاي ضدانقالب قرار گرفته و تلفات سـنگینی بـه
آن گردان وارد شده که شامل  11نفر شهید و  111نفر مجـروح بـوده اسـت .طبعـاً چنـین
حوادثی قسمتی از تالش عینی و ذهنی فرماندهان را به خود مشغول میکرد و تـأثیر منفـی
براي آمادگی روانی کافی جهت مقابله با دشمن خارجی بر جاي مینهاد .در همان زمانی کـه
خبر ناگوار تلفات سنگین در محور سردشت به فرمانده لشكر  91رسید ،در جبهه عـراق نیـز
گزارش رسید که نیروهاي زرهی عراق از منطقه مـرزي خـانلیلـی گذشـته و جـاده مـرزي
قصرشیرین ،نفتشهر را تحت کنترل خود درآوردهاند.
البته با یک نگاه به نقشه معلوم میگردد که اصوالً این جاده کامالً به موازات خط مـرز
کشیده شده بنابراین با اشغال ارتفاعات زینلکش خود به خود ایـن جـاده در کنتـرل کامـل
نیروهاي عراقی قرار میگرفت و نیازي به پیشروي نیز نبود و با اشغال ارتفاعـات زینـلکـش
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عمالً جاده اصلی قصرشیرین ،نفتشـهر ،سـومار از تنگـاب کهنـه تـا سـومار تحـت کنتـرل
نیروهاي عراقی درآمد.
گفتیم که بعد از اشغال منطقه خانلیلی بهوسیله نیروهاي مهاجم عـراق ،جـدي بـودن
جریان اختالفات ایران و عراق کامالً براي مقامات تصمیمگیري ایران روشن گردید .به همین
جهت در  21شهریورماه رئیس جمهور به اتفاق نخستوزیـر و مقامـات مسـئول نظـامی بـه
کرمانشاه رفتند و از آن منطقه نبرد بازدیـد کردنـد و ح ـوراً بـهوسـیله فرمانـدهان نظـامی
مسئول منطقه با وضعیت نظامی منطقه توجیه شدند .در آن موقـع هنـوز قرارگـاه عملیـاتی
مخصوص هدایت عملیات در مقابل نیروهاي عراقی منطقه غـرب تشـكیل نشـده بـود .یـک
قرارگاه عملیاتی به فرماندهی سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازي بـراي همـاهنگی عملیـات
آرامسازي مناطق کردنشین در کرمانشاه تشكیل شده بود که بـهطـور ضـمنی و محـدود در
هدایت عملیات مقابله با تهدید نیروهاي عراقی نیز دخالت میکرد ،ولـی عمـالً رهبـري ایـن
عملیات به عهده فرمانده لشكر  91زرهی بود که در آن زمان سرهنگ 2زرهی ستاد زمانفـر
بود .قبل از او نیز سرهنگ پیاده هوشنگ سهرابی بود (البته نه اسماعیل سـهرابی کـه در آن
موقع فرمانده تیپ یک زرهی اسالمآباد بود) .انگیزه مسافرت مقامات سیاسی عالوه بر مسئله
اشغال منطقه خانلیلی ،اشغال منطقه میمک نیـز بـود کـه در  13شـهریور انجـام شـد کـه
چگونگی آن را در بررسی وضعیت منطقه مرزي ایالم بیان کردیم.
این بازدیدها و تبادل نظرها گرچه از نظر روانی بـراي رزمنـدگان مسـتقر در منطقـه
نبرد اثرات مثبتی داشت ،ولی از نظر اعزام نیروهاي تقویتی تأثیر قابل مالحظهاي نداشت.
زیرا نیرویی در دسترس نبود تا به منطقه مورد تهدید اعزام شود .از همه بدتر اینکه اصوالً
طرحی نبود تا براساس آن امكانات موجود نظامی به طو ر متعادل به مناطق مـورد تهدیـد
اختصاص داده شوند و یا این که به فرماندهان واحدهاي اجرایی دستور داده شود در نقـاط
اتكاء مناسب ،جلوي پیشروي احتمالی دشـمن را بگیرنـد تـا نیروهـاي تقـویتی برحسـب
امكان ات موجود از نقاط داخلی اعزام گردد .اگـر فرمانـدهان یگـانهـاي لشـكر  91زرهـی
ابتكاراتی به خرج میدادند ،براساس تمرینات رزمی و مانورهایی بـود کـه در زمـان رژیـم
سلطنتی انجام گرفته بود .در حالیکه این تمرینات نیز بـا توجـه بـه فرضـیاتی کـه در آن
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زمان درباره امكان ات ارتش ایران و عراق تصور میشد طرحریزي و اجـراء مـیگردیـد .و در
زمان آغاز جنگ تحمیلی آن فرضیات به کلی دگرگون شده بود ،زیرا ارتش عراق چنـدین
برابر قوي تر و ارتش ایران برعكس چندین برابر ضعیف تر شده بود .ضمن اینکه لشـكر 91
زرهی آن چنان تجزیه و متالشی شده بود که دیگر به هیچ وجه قدرت یک لشكر زرهی را
ند اشت و عناصر آن لشكر نیز به مناطقی کشانده شده بودند که به حالت ژاندارمري مرزي
درآمده بودند .الزم به یادآوري است که نگارنده در سال هاي قبل از انقالب در چنـد مـانور
تیپی و لشكري لشكر  91زرهی به عنوان افسر عملیات مانورها شرکت داشتم و مانورهـا را
در عملیات آفندي و پدافندي طرح ریزي کرده و بر اجراي آن نظارت نموده بـودم .دربـاره
وضعیت کلی لشكر  91در آغاز جنگ می توانم بگویم که اصوالً بـه هـیچ وجـه آن شـرایط
پیشب ینی شده براي عملیات پدافندي و آفنـدي وجـود نداشـت .بنـابراین امكـان اجـراي
آن گونه عملیات نیز وجود نداشت .نظر به اینکه طرح عملیاتی ویژه اي نیز از طرف نیروي
زمینی ابالغ نشده بود ،فرماندهان مسئول منطقه نبرد مجبور بودنـد بـه نسـبت شـرایط و
وضعیت موجود هر کاري که توانایی انجام آن را داشتند انجام دهنـد .بنـابراین از دیـدگاه
نظامی تمام عناصر لشكر  91به صورت یک پرده پوششی در طول مـرز منطقـه مسـئولیت
خود از باویسی تا میمک گسترش یافته بودند تا باد جنـگ بـه هـر نقطـهاي کـه بـوزد در
همان نقطه عكس العمل ممكن را از خود نشان دهند.
از  22شهریورماه به بعد تهاجم نیروهاي عراقی به پاسگاههـاي مـرزي شـدیدتر شـد و
نیروهاي عراقی تالش کردند در حوالی مناطق اشغالی خانلیلی و میمک پاسگاههاي دیگري
را نیز اشغال کنند .بر این اساس پاسگاه مرزي تلخاب در شـمال منطقـه میمـک نیـز در 22
شهریورماه به اشغال نیروهاي عراقی درآمد و پاسگاههـاي ،کـانیشـیخ ،سـهتپـان ،سـانفواپا،
سلمان کشته آسیب سختی دیدند.
در روز  29شهریور ،پاسگاه ولدکشته و جنوب خسروي نیز همین سرنوشت را پیدا کرد
و پاسگاههاي بازرگان و انجیره و تپه شینو در منطقه میمـک بـه محاصـره نیروهـاي عراقـی
درآمد و نیروهاي عراقی در منطقه نفتشهر گسترش یافت و توپخانه عراق ،شهر نفتشهر را
به شدت گلوله باران کرد و خسارات سنگینی وارد نمود.
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یک نكته خارج از موضوع ولی جالب این است که در این گیرودار سخت بـا ضـدانقالب
داخلی و دشمن خارجی هنوز ژاندارمري ایران فرمانده مستقل نداشت و سـرتیپ ظهیرنـژاد
که قبل از انتصاب به فرماندهی نیروي زمینی در تیرماه  ،1913سمت فرماندهی ژانـدارمري
ایران را بر عهده داشت ،بعد از انتصاب به فرماندهی نیروي زمینی مقام فرماندهی ژاندارمري
را نیز حفظ کرد .در حالیکه اصوالً وظایف و مسئولیتهـاي ژانـدارمري کـه از مسـیر وزارت
کشور هدایت میگردد ،آن چنان شـدید و حسـاس اسـت کـه خـود نیـاز بـه یـک سـازمان
فرماندهی بسیار قوي و فعال دارد .به هر حال در  21شهریورماه  1913سرهنگ پیاده سـتاد
حسنعلی فروزان به عنـوان فرمانـده ژانـدارمري کشـور منصـوب شـد و مسـئولیت اداره آن
سازمان از عهده فرمانده نیروي زمینی ساقط گردید.
باألخره در  27شهریور ماه حاکم جاهطلب عراق ،قرارداد  1361الجزایـر را یـک طرفـه
ملغی کرد و بدین طریق به طور ضمنی به ایران اعالم جنگ داد .در  91شـهریورماه تهـاجم
عمومی ارتش عراق به سرزمین ما آغاز شد که یكی از فعالترین مناطق نبرد منطقـه مـرزي
استان کرمانشاهان بود و ما در مطالب بعدي چگونگی حوادث جنگ در این منطقـه نبـرد را
بررسی میکنیم .اما قبل از پرداختن به شرح جریان نبردها الزم است این نكته روشن شـود
که در آخرین روزهاي قبل از آغاز جنـگ ،وضـعیت اسـتعداد و گسـترش نیروهـاي ایـران و
نیروهاي عراق در منطقه عملیاتی استان کرمانشـاهان چگونـه بـوده اسـت .در مطالـب قبـل
اشاره شد که تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی فقط عناصر سازمانی لشكر  91زرهـی و تعـدادي
گردان و آتشبار توپخانه تقویتی از عناصر گروههـاي  11و  11توپخانـه در منطقـه عملیـاتی
کرمانشاهان مستقر بود و در منطقه مهران نیز که از نظر طـرحهـاي عملیـاتی جـزء منطقـه
مسئولیت تیپ  91پیاده بود یک گروه رزمی گردانی از عناصر تیپ  91پیاده استقرار داشت.
گسترش عملیاتی لشكر  91زرهی در مواضع پدافندي نزدیک خط مرز چنین بـود کـه
تیپ  9زرهی با  2گردان تانک و یک گردان مكانیزه مسئولیت پدافند از باویسی در شمال تا
نفتشهر در جنوب قصرشیرین را بر عهده داشت .نظر به اینکه توان رزمی این تیپ توانـایی
الزم براي پوشش یک خط پدافندي بیش از  115کیلومتري و در مقابل خطرنا ترین معبر
وصولی ارتش عراق در محور خانقین ،قصرشیرین را نداشت ،یک گروه رزمی از عناصـر تیـپ
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یک زرهی نیز در اختیار تیـپ  9قـرار گرفـت و در محـور قصرشـیرین ،خسـروي در گردنـه
خرناصرخان مستقر گردید و هنگامی که بعد از سقوط خانلیلی ،حالت وضعیت عملیاتی بـه
شدت گرائید ،از تیپ یک زرهی یک گروه رزمی براي تشكیل خـط دوم پدافنـدي در محـور
گیالنغرب قصرشیرین اعزام شد .که این گروه رزمی نیز به دستور لشكر  91به محور تنگـاب
کهنه قصرشیرین اعزام شد بنابراین عمالً  1گردان رزمی از  12گردان رزمی سازمانی لشـكر
 91زرهی در منطقه باویسی ،قصرشیرین گسترش یافت.
تیپ  2زرهی مستقر در کرمانشـاه بـا  2گـردان تانـک و یـک گـردان مكـانیزه درگیـر
آرامسازي داخلی منطقه کردستان بود .فقط قسمتی از گردان  291تانک آن تیپ در پادگان
کرمانشاه باقی مانده بود که بعد از شروع جنگ به منطقه گیالنغرب اعزام شد.
مسئولیت منطقه عملیاتی نفتشهر که یک منطقه منفرد و مجزا بـود بـه گـردان 271
سوار زرهی لشكر محول گردید.
تیپ یک زرهی که  2گردان تانک و  9گـردان مكـانیزه در زیرامـر داشـت ،مسـئولیت
پدافند منطقه سومار و صالحآباد ایالم را عهدهدار شد .اما همانگونه کـه گفتـه شـد  2گـروه
رزمی گردانی از عناصر این تیپ در منطقه عملیاتی جنوب قصرشـیرین وارد عمـل شـد و از
اختیار تیپ یک زرهی خارج گردید و از  9گردان باقیمانده نیز یک گردان مكـانیزه آن تیـپ
( 129مكانیزه) در مأموریت آرامسازي منطقه سردشت کردستان تلفات سنگینی دیده بود و
آمادگی رزمی نداشت .لذا فرمانده تیپ به این گردان مأموریت حفاظت از پادگان اسالمآباد و
منطقه بیونچ را که پایگاه رادار نیمساخته در آن قرار داشـت واگـذار کـرد .بنـابراین فقـط 2
گردان رزمی در اختیار تیپ یک زرهی باقیمانده بود کـه از ایـن دو گـردان یـک گـردان در
ماههاي قبل در منطقه مهران مستقر بود و بعد از نبرد خردادماه  1913در منطقه مهران بـه
دستور لشكر  91به صالحآباد ایالم تغییر مكـان یافـت و در همـانجـا بـاقی مانـد .در اوایـل
شهریورماه عناصر این گروه رزمی براي تقویت پاسگاههاي مرزي غرب صـالحآبـاد بـهصـورت
تجزیه درآمدند.
باألخره آخرین گردان تیپ یک زرهی در اواخر مردادماه به منطقه سومار اعزام شد .بـا
توجه به اینکه تمام عناصر تیپ یک زرهی در یک خط پوششی گسـترش یافتنـد ،فرمانـده
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تیپ احساس نیاز به یک واحد احتیاط جهت شرایط زمانی حساس کرد و با استفاده از عناصـر
باقیمانده متفرق در پادگان اسالمآباد غرب یک واحد کوچـک احتیـاط تشـكیل داد و آن را در
منطقه سرچله در جنوب گردنه قالجه مستقر کرد .اما با تشدید بحران در منطقه نفتشـهر در
اواسط شهریورماه ،گروه رزمی مستقر در سرچله نیز به منطقه نفتشهر اعزام شد.
غیر از عناصر سازمانی لشكر  91زرهی ،یک گردان از عناصر لشكر  66پیاده زیرامر این
لشكر بود که در مأموریت آرامسازي داخلی بود .در  95شهریور ماه یک گردان دیگر از لشكر
 66پیاده (گردان  115پیاده) وارد کرمانشاه گردید و به گردنه پاتاق اعـزام شـد تـا در خـط
دوم پدافندي ،آن گردنه را نگه دارد.
با توجه به گسترش لشكر  91که در باال بیان شد ،عمالً فقط  2تیپ این لشكر با هفـت
گردان مكانیزه و تانک و یک گردان سوارزرهی از باویسی تا میمـک در طـول بـیش از 255
کیلومتر به صورت گروه رزمی گسترش یافته بودند .این یگانها بهویژه عناصر تیپ  9زرهـی
که از اوایل سال  1913در منطقه عملیاتی درگیريهـایی داشـتند ،قسـمتی از تـوان رزمـی
خود را از دست داده بودند .ضمن اینکه اصوالً توان رزمییگانهاي بعد از پیروزي انقالب بـه
کمتر از  %15تقلیل یافته بود.
عالوه بر عناصر لشكر  91زرهی ،عناصر هنـگ ژانـدارمري قصرشـیرین و ایـالم نیـز در
پاسگاههاي مرزي مستقر بودند که یک نیروي مراقبتی را تشكیل مـیدادنـد .بع ـی از ایـن
پاسگاهها با عناصر سپاه پاسداران تقویت شده بود یا ایـنکـه اصـوالً مسـئولیت مراقبتـی در
بع ی از پاسگاهها به سپاه پاسداران محول گردیده بود.
بنابر مطالبی که از استعداد و گسترش یگانهاي خودي بیان شد ،جمـع کـل اسـتعداد
رزمی عناصر لشكر  91زرهی مستقر در منطقه مرزي کرمانشاهان از استعداد رزمـی  2تیـپ
زرهی با  9گردان رزمی مكانیزه و تانک کمتر بود.
در مقابل این عناصر نیروهاي خودي ،سپاه یک ارتش عراق بـا لشـكرهاي  2و  1و  6و
 9پیاده و  7زرهی صفآرایی کرده بود که طبـق برآوردهـاي اطالعـاتی اولیـه نیروهـاي مـا
قسمتی از لشكر  2پیاده در مقابل منطقه مرزي استان ایالم ایران (منطقه مهران صـالحآبـاد)
لشكر  1پیاده در منطقه خانقین به مقابل قصرشیرین ،لشكر  7زرهی در مقابل منطقه مرزي
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شمال قصرشیرین و باویسی ،قسمتی از لشكر  6پیاده کوهستانی در مقابل نفتشـهر آرایـش
جنگی به خود گرفته بودند .لشكر  9پیاده کوهستانی نیز در منطقه قزلرباط عـراق احتمـاالً
به عنوان احتیاط مستقر شده بود و قرارگاه سپاه یكم عراق نیز در حوالی مقدادیه در جنـوب
غربی قزلرباط استقرار یافته بود .البته طبق روش کلی عملیـاتی کـه در سـازماندهی رزمـی
ارتش عراق وجود داشت ،احتماالً عناصر رزمی این لشكرها بهصورت سازمان رزمی و ترکیبی
از عناصر لشكرها دریكدیگر وارد عمل شـده بودنـد و احتمـاالً عناصـري از ایـن لشـكرها در
منطقه عملیاتی خوزستان ایران یا کردستان عراق مستقر بودند .چنانکه از لشكر  15زرهـی
عراق نیز یک تیپ مكانیزه (احتماالً تیپ  21مكانیزه) در منطقه مهران و بـه همـراه عناصـر
لشكر  2پیاده وارد عمل گردیده بود .بنابر مطالبی که درباره استعداد و گسـترش یگـانهـاي
خودي و دشمن بیان گردید ،نسبت توان رزمی نیروهاي عراقی به توان رزمی عناصـر لشـكر
 91زرهی ایران که در منطقه عملیات گسترش داشت حدود  15بـه یـک بـود زیـرا از نظـر
برآوردي حدود  25تیپ مجهز و سازمان یافته و آماده به رزم عراق در مقابل  2تیپ آسـیب
دیده و تجزیه شده ایران قرار گرفته بود.
البته باید در نظر داشت که مسلماً در آغاز تهاجم عمومی ،تمـام عناصـر ایـن  1لشـكر
عراقی به سرزمینما یورش نكردند ،بلكه قطعاً آنها بـا آرایـش رزمـی و تـاکتیكی وارد عمـل
شدند و ارتش عراق از همان آغاز جنگ نشان داد که آمادگی تحمل تلفات سنگین و بهویـژه
تلفات پرسنلی را ندارد .لذا قسمتی از عناصر لشكرهاي یاد شده در خط اول حمله به کشـور
ما حمله کردند که در بررسی حوادث تا آن حدي که اطالعات در دسـترس مـا قـرار گرفـت
بیان خواهیم کرد.
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 -1آغاز جنگ و پيشروي نيروهاي متجاوز
در مباحث گذشته یادآوري شد که تهاجم عمومی ارتش عراق به ایران با حمله هـوایی
به شهرهاي ایران از ساعت  1995روز  91شهریور ماه  1913آغاز شد .از جمله مناطقی کـه
مورد بمباران هوایی عراق قرار گرفت شهرهاي کرمانشاه و اسالمآباد غـرب در منطقـه مـورد
بحث این قسمت از تاریخ جنگ بود.
به دنبال بمباران هوایی ،نیـروي زمینـی عـراق نیـز در تمـام منـاطق مـرزي از جملـه
کرمانشاه به حرکـت درآمـد و پی شـاپیش ایـن حرکـت توپخانـه عـراق منـاطق مسـكونی و
پاسگاه هاي مرزي را تحت پوشش آتش شدید خود گرفت و هرگونـه شـک و تردیـد دربـاره
حمله عمومی عراق به ایران از میان رفت ،به همین جهت سـتاد مشـتر

ارتـش جمهـوري

اسالمی ایران به نیروهاي مسلح دستور داد پیشروي نیروهـاي مهـاجم عراقـی را در منـاطق
مرزي سد کنند و در هر محل مناسب نبرد را به داخل خا

عراق بكشانند .اما ایـن دسـتور

فقط حاکی از یک احساس مسئولیت بود و نمیتوانست جنبه اجرایی داشـته باشـد ،زیـرا در
آن موقع لشكر  91زرهی حتی یک گردان رزمی با استعداد رزمی کامل در اختیار نداشت تـا
در نقطهاي با آن گردان نمایش قدرتی انجام دهد.
در ساعات بعد از ظهر روز  91شهریور مـاه ،نیروهـاي جلـودار عراقـی بـه خـط مـرزي
نزدیکتر شدند و در هر محلی که مناسب دیدند از خط مرز عبور کردند و منـاطق سـرکوبی
را اشغال نمودند .از جمله نقاطی که قبل از اول مهرماه به اشـغال نیروهـاي متجـاوز عراقـی
درآمد پاسگاه هدایت در شمال غربی قصرشیرین و پاسگاه گیسكه در حوالی سومار بود.
گرچه بهعلت نابسـامانی فرمانـدهی و کنتـرل در نیروهـاي ایرانـی ،بـرآورد وضـعیت و
ارزیابی صحیح و دقیقی از نیروهـاي عراقـی بـه عمـل نیامـده و طـرح پدافنـدي و تـأخیري
مناسبی تهیه نگردیده بود ،ولی بررسی حوادث چنین نشان میدهند که اصوالً ارتـش عـراق
در هفت محور عمومی در منطقه مرزي کرمانشاه ،کشور ما را مورد تهـاجم قـرار داد کـه بـه
ترتیب از شمال به جنوب عبارت بودند از:
( )1محور میدان باویسی ،تپه کوه بیشكان ،سرپلذهاب
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( )2محور قورهتو پاسگاه مرزي هدایت قصرشیرین کـه در مـرز بـه دو شـاخه
میشد و یک شاخه آن از پاسگاه برار عزیز بابا هادي وارد ایران گردید.
( )9محور خانقین ،خسروي ،قصرشیرین
( )1محور خانقین ،تنگاب کهنه ،قصرشیرین که در سه راهی نی پهـن عبدالـه
به طرف گیالنغرب نیز هدایت میشد.
( )1محور نفتخانه ،نفتشهر
( )7محور مندلی ،سومار
( )6محور ترساق ،میمک
دو محور نفتخانه به نفتشهر و مندلی ،سومار به هدفهاي محدود نفتشهر و سـومار
ختم میگردید .زمین منطقه عملیات اجازه توسعه وضـعیت را بـه نیروهـاي مهـاجم عراقـی
نمیداد بدین سبب عملیات نیروهاي آن مناطق نیز خیلی محدود انجـام گرفـت و نیروهـاي
عراقی خیلی سریع و با تالش نهچندان زیاد موفق شدند نفتشهر و سومار را اشغال کننـد و
نیروهاي مدافع ما را یا منهدم سازند یا به عقب برانند .اما منطقه قصرشیرین و سـرپلذهـاب
و به دنبال آنها گیالنغرب شاهد صحنه نبردهاي خونینی شد و نیروهـاي متجـاور عـراق در
این مناطق نبرد مانند مناطق نبرد خوزستان با مقاومت سرسـختانه نیروهـاي مـدافع ایـران
مواجه شدند .گرچه رزمآوران دلیر ما بهعلت عـدم تعـادل تـوان رزمـی نتوانسـتند نیروهـاي
متجاوز را در حوالی خط مرز متوقف سازند ،ولی همان مقـدار مقـاومتی کـه از خـود نشـان
دادند سبب گردید دشمن متجاوز در ارزیابی توان رزمـی نیروهـاي مـا تجدیـد نظـر کنـد و
دست از جاهطلبی بـیش از حـد تـوان خـود بـردارد ،بـه حـدي کـه حتـی از اشـغال شـهر
سرپلذهاب که وارد آن شده بـود صـرفنظـر کنـد و بـه مواضـع عقـبتـر در سـمت غـرب
عقبنشینی نماید .در حالیکه به احتمال بسیار قوي حـداقل هـدفی کـه نیروهـاي متجـاوز
عراقی در منطقه قصرشیرین داشتند ،اشغال گردنه پاتاق در  11کیلومتري شرق سرپلذهاب
و همچنین اشغال شهر گیالنغرب و تأمین گردنـه سـگان در جنـوب شـرقی سـرپلذهـاب و
گردنه کاسهگران در شرق گیالنغرب بود که با اشغال و تـأمین و نگهـداري ایـن سـه گردنـه
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(پاتاق ،سگان ،کاسهگران) تمام مناطق غربـی ایـن گردنـههـا شـامل منطقـه سـرپلذهـاب،
قصرشیرین گیالنغرب در کنترل کامل نیروهاي مهاجم عراقی قرار میگرفـت و عقـبرانـدن
نیروهاي متجاوز از این مواضع پدافندي بسیار مستحكم براي نیروهاي مسلح ایـران چنـدان
محتمل و امكانپذیر نمینمود و با کنترل این معابر اجباري ،خود به خود منطقه نفتشـهر و
سومار نیز براي نیروهاي عراقی تأمین میگردید.
از سحرگاه روز اول مهرماه  1913تهاجم عمومی نیروهاي متجاوز عـراق بـه مـیهن مـا
آغاز شد .نیروهاي عراقی در تمام مناطق مرزي استان کرمانشاه در محورهـایی کـه بیـان شـد
پیشروي خود را به سمت شرق و داخل خا

ایران شروع کردند .تالش اصلی نیروهاي عراقـی

در منطقه قصرشیرین بهکار گرفته شده بود و تـالشهـاي فرعـی نیـز در منطقـه نفـتشـهر و
سومار در حال اجراء بود .نظر به اینکه بعد از اشغال منطقـه خـانلیلـی جـاده قصرشـیرین،
نفتشهر عمالً تحت کنترل نیروهاي عراقی قرار گرفته بود و امكان اعـزام نیـروي تقـویتی از
این محور به منطقه نفتشهر و سومار که تنها راه مواصالتی قابل استفاده بود قطـع گردیـده
بود ،واحدهاي متجاوز عراقی با تالش اندکی توانستند نیروهاي ما را که در منطقه نفتشـهر
و سومار دفاع میکردند ،عقب برانند یا منهدم سازند .بهنحويکه عناصـر مسـتقر در منطقـه
نفتشه ر تقریباً به کلی متالشی شدند و گروه رزمی مستقر در سومار نیز با وضـع نـامطلوبی
به ارتفاعات شرقی سومار عقبنشینی کرد .طبق گزارشی که از سپاه پاسداران رسید ،حـدود
ساعت  1595روز اول مهرماه کنترل منطقه سومار بهدست نیروهـاي عراقـی افتـاد و حـدود
ساعت  1155نفتشهر نیز همان سرنوشت را پیدا کرد .نیروي هوایی ما که با تمام امكانـات
خود براي پشتیبانی از نیروي زمینی وارد عمل شـده بـود ،در اجـراي مأموریـتهـاي خـود
متوجه گسترش نیروهاي دشمن در منطقـه منـدلی (مقابـل سـومار) گردیـد و تـالش کـرد
ضرباتی به آنان وارد سازد.
حالت وضعیت منطقه سومار خیلی سریع روشن گردید .زیرا ژاندارمري کشور که هنـوز
از طریق سلسله مراتب ژاندارمري در جریان وضـعیت منطقـه سـومار قـرار داشـت ،از سـتاد
مشتر

درخواست کرد هرچه سریعتریگانهایی از نیروي زمینی براي نجات منطقه سـومار

اعزام گردد .اما در شرایطی که دشمن در تمام جبهه  255کیلومتري منطقه کرمانشاه حمله
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کرده بود ،حتی یک گروهان نیز در اختیار فرمانده لشكر  91نبود تا آنرا بـه منطقـه سـومار
اعزام کند .به همین جهت فرمانده لشكر  91در یک نامه گلهآمیزي به نیروي زمینی و ستاد
مشتر

گزارش داد مبنی براینکه عناصر ژاندارمري کراراً از لشكر درخواست نیروي تقویتی

میکنند در حالی که این لشكر فاقد هرگونه امكانات براي این امر میباشد.
در جنوب منطقه سومار ،منطقه میمک آخرین و جنوبی ترین منطقه مسئولیت لشـكر
 91زرهی بود که بعد از اشغال ارتفاعات میمک بهوسیله نیروهاي عراق ،گروه رزمـی مسـتقر
در صالحآباد ایالم براي عقبراندن نیروهاي اشـغالگر بـه آن منطقـه تغییـر موضـع داد ولـی
موفقیتی به دست نیـاورد .امـا توانسـت نیروهـاي دشـمن را در غـرب سـرنی و تنـگبینـا و
تنگبیجار تثبیت نماید.
بررسی حوادث چنین نشان میدهد که با وجود اینکه یک نیروي کامالً برتر عراقی بـا
چند برابر توان رزمی نسبت به نیروهاي ما تهاجم عمومی را آغاز کرد ،ولی از همان لحظـات
اول حمله ،توجه نیروهاي عراقی به مسایل و مناطق جزئی بود و تقریباً تالش اولیه نیروهاي
عراق صرف آن میشد که پاسگاههاي مرزي ما را نابود سازند یا عقب برانند .در صـورتی کـه
در یک حمله عمومی معموالً نیروي حملهور تالش میکند یا اصوالً هدف واسطهاي انتخـاب
نكند یا اینکه حداقل هدف هـاي واسـطه خـود را یـک هـدف قابـل مالحظـهاي نسـبت بـه
استعدادیگان حملهور تشكیل دهد ،که در این صورت معموالً پاسگاههاي مرزي یـا بـا آتـش
توپخانه منهدم میگردیدند ،یا اصوالً بدون توجه مهم به آنها یک عنصر کوچک بـا پاسـگاه
درگیر میشود و عناصر اصلی به عمق منطقه هدف پیشروي میکنند .ولی نیروهـاي عراقـی
در آغاز نبرد از این روش کلی پیروي نكردند ،بلكه تالش نمودند یک یک پاسگاههاي مـرزي
ما را منهدم سازند یا عقب برانند و همین امر سبب شد که در اغلـب نقـاط مـرزي درگیـري
نیروهاي عراقی با نیروهاي ایرانی نسبتاً طوالنی گردد.
با وجود اینکه نیروهـاي ارتـش عـراق حـداقل از  11شـهریورماه بـه طـور جـدي بـا
پاسگاههاي مرزي ما درگیر شده بودند ،در روز اول نبرد نتوانستند یا جرأت نكردند تمـام آن
پاسگاهها را از سر راه خود بردارند .طبق گزارش سپاه پاسداران از منطقه نفتشهر نیروهـاي
ما تا پایان روز اول نبرد در این منطقه مقاومت کردنـد .تنهـا موضـعی کـه در روز اول نبـرد
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سقوط قطعی کرد موضع سومار بود و دلیل آن هم ،این بود که این موضع بـهصـورت کـامالً
جدا شده و یكه و تنها بود و رساندن نیروي کمكی به آن منطقه بسـیار دشـوار بـود ،ضـمن
اینکه نیرویی در اختیار نبود .در این باره امیر سرتیپ اسماعیل سهرابی کـه در آغـاز جنـگ
تحمیلی فرمانده تیپ بود ،چنین گفت که براي متوقـف کـردن نیروهـاي دشـمن در محـور
سومار رووان مجبور شد  1دستگاه تانک از عناصر تیپ یک زرهی آماده کنـد و بـا اشـكاالت
فراوان از محور کوهستانی ایوان غرب ،رووان کله جوب به دهانه شرقی دشـت سـومار اعـزام
کند و گردان  131مكانیزه را که در حال متالشی شدن بود تقویت نماید و پیشروي دشـمن
را در شرق سومار متوقف سازد .با توجه به اینکه این تانـکهـا بایسـتی بـا راهپیمـایی روي
جاده این مسیر کوهستانی را طی میکردند ،این اقدام کار سادهاي نبود اما تنها امكـانی بـود
که وجود داشت .ضمناً نیروهاي عراقی قبل از روز حمله عمـومی پاسـگاههـاي مـرزي میـان
تنگ و کانیشیخ و دیگر پاسگاههاي این منطقه را منهدم کرده بودند و تلفـات سـنگینی بـه
گروه رزمی مستقر در منطقه سومار وارد نموده بودند .با توجه به اینکه عناصـر یـک لشـكر
عراقی در حوالی مندلی عراق مستقر بود ،عقب راندن یک گروه رزمی متالشـی شـده ایـران
براي نیروهاي عراقی کار دشواري نبود.
آخرین وضعیت منطقه نفتشهر در ساعات پایانی روز اول جنگ چنین گزارش شد که
جریان آب و برق شهر قطع گردید .نیروهاي خودي از نظر مهمـات در م ـیقه سـخت قـرار
گرفتند و قدرت مقاومت آنها کاهش فوقالعادهاي یافـت .طـی گزارشـی ،فرمانـده مربوطـه
اعالم کرد چنانچه سریعاً نیروهاي کمكی و مهمات به آن منطقـه نرسـد ،نیروهـاي خـودي
مجبور به عقبنشینی خواهند شد .اما وضعیت کلی نیروهاي مـا بـه حـدي وخـیم بـود کـه
امكان اعزام نیروي تقویتی و حتی ارسال مهمات مقدور نبود .نیروهاي مـا مجبـور بودنـد در
همان شرایط به مقاومت ادامه دهند یا اینکه عقبنشینی نمایند و آنها مقاومت را انتخـاب
کردند به همین جهت متحمل تلفات بسیار سنگینی شدند.
در منطقه نبرد قصرشیرین ،باویسی ،تالش اصلی دشمن در منطقه عملیـات کرمانشـاه
متوجه اشغال شهر قصرشیرین و ادامه پیشروي به سمت سرپلذهـاب و گیالنغـرب گردیـد.
بدین جهت عناصر لشكر زرهی و یک لشكر پیاده عراق در این منطقه نبرد صفآرایـی کـرده
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بود .ضمن اینکه قسمت عمده مقدورات موجود لشكر  91زرهـی نیـز کـه شـامل  1گـردان
رزمی و قسمت عمده توپخانههاي پشتیبانی بود ،در این منطقه موضع گرفته بودند.
آرایش واحدهاي زرهی عراق در غرب خـط مـرز از بعـدازظهر روز  91شـهریور کـامالً
مشخص شد و همان موقع نیروهاي زرهی و مكانیزه عراق به پاسگاههاي ولدکشته ،تنگابنـو
و خسروي حمله کردند ،اما با مقاومت نیروهاي ما مواجه شدند.
در روز اول مهرماه نیروهاي مهاجم عراقی تقریباً در تمام عرض جبهه از تنگاب کهنـه تـا
باویسی به پاسگاههاي مرزي ایران یورش بردند و مدافعین آنها را منهدم یا به عقب راندند .در
 1محور عمومی براي تصرف قصرشیرین و سرپلذهاب حمله کردند که از جنوب بـه شـمال
این محورها عبارتند از :تنگابکهنه ،قصرشیرین -خسروي ،قصرشیرین -هدایت ،قصرشـیرین-
برار عزیز ،بابا هادي ،شهر

مهدي سـرپلذهـاب -باویسـی ،پیشـگان ،سـرپلذهـاب .بررسـی

حوادث نشان میدهد که پایگاههاي مقاومت مرزي که البته با عناصر لشكر  91زرهی تقویت
شده بودند تا حوالی ساعت  1255روز اول نبرد مقاومت کردند ،اما بهتـدریج ایـن پایگـاههـا
مجبور به عقبنشینی شدند .از جمله پایگاههاي مقاومت نیروهاي ایران که در ساعات اولیـه
روز اول مهرماه سقوط کرد ،پایگاههاي منطقه باویسی و تیلهکوه بـود و نیروهـاي دشـمن بـا
انهدام این پایگاهها در محور باویسی تیلهکوه بیشكان به سمت جنوب تغییر جهـت دادنـد و
در همان روز اول نبرد به دشت ذهاب رسیدند .بهنحويکه قسمتی از عناصر لشكر  91زرهی
که در خط دوم پدافندي ازگله گردهنو مستقر بودند ،از محور باویسی ،تیلهکوه ،بیشـكان دور
زده شدند و راه عقبنشنی آنها به دشت ذهاب بسته شد به همین جهت قسمتی از وسـایل
و تجهیزات سنگین آنها بجا ماند و به دست نیروهاي عراقی افتاد.
یک ستون دیگر دشمن از شمال پاسگاه برار عزیز و بابا هادي وارد قلمرو ایران شد و
به سرعت خود را به جاده قصرشیرین سرپلذهاب رساند .زیرا فاصله جاده تا خـط مـرز در
این نقطه کمتر از  1کیلومتر است ،با قطع این جاده ارتباط سـرپل ذهـاب بـا قصرشـیرین
قطع گردید.
یک ستون دشمن از پاسگاه مرزي هدایت و کمرگکهنه به سمت قصرشیرین پیشروي
کرد ،در حالیکه توپخانه سنگین عراق از آن پشتیبانی مینمود .این ستون دشمن نیز موفق
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شد نیروهاي مدافع مرزي ما را به داخل شهر قصرشـیرین عقـب برانـد و تـا حاشـیه شـهر
پیشروي نماید .ستون دیگر دشمن در محور عمومی خسـروي ،خـر ناصـرخان ،قصرشـیرین
پیشروي کرد .نظر به اینکه در خرناصرخان یک گروه رزمی از عناصـر تیـپ یـک لشـكر 91
زرهی مستقر بود این گروه رزمی توانست به طور موقت پیشروي دشمن را سد نماید.
و باألخره ستونی از دشمن در محور تنگابکهنه ،نیپهن عبـداهلل سـهراهـی گیالنغـرب
قصرشیرین پیشروي کرد که موقتاً با مقاومت گروه رزمی مستقر در آن محور مواجـه شـد و
متوقف گردید.
با توسعه دامنه جنگ میزان تهدید جدي ارتش عراق بر فرماندهان ما مشخص گردیـد.
سرهنگ عطاریان فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب که تازه وارد این منطقه نبرد شـده بـود ،در
اولین گزارش خود به نیروي زمینی اعالم کرد :نیروهاي عراقی با اسـتعداد  7برابـر اسـتعداد
نیروي ایرانی به منطقه کرمانشاه حمله کردهاند ،لشكر  91زرهی آنچه در توان داشـته وارد
عمل کرده و اکنون فاقد نیروي احتیاط میباشد .نیروهاي ما قادر نیستند ،پیشـروي نیروهـاي
دشمن را متوقف سازند ،بهنحويکه مواضع منطقه سومار سقوط کرده ،مواضع منطقه نفتشهر
در حال سقوط است و در منطقه قصرشیرین نیز نیروهاي دشمن بـه یـک کیلـومتري شـهر
سرپلذهاب رسیدهاند .این گزارش حدود ساعت  2511روز اول مهرماه مخابره شد.
فرمانده لشكر  91زرهی دچار بحران شـدیدي شـده بـود ،زیـرا تنهـا قرارگـاه مسـئول
منطقه عملیاتی کرمانشاه بود .با توجه به وخامت وضـعیت پیشـنهاد کـرد ،حـداقل هـر چـه
سریعتر عناصر تیپ  2آن لشكر که در منطقه کامیـاران ،روانسـر ،جـوانرود و قلقلـه و پاتـاق
درگیر مأموریت آرامسازي داخلی بودند ،با یگانهاي دیگر تعویض شوند ،تا آن لشـكر بتوانـد
با عناصر این تیپ یک واحد احتیاط تشكیل دهد و پیشروي دشمن را در گردنـههـاي قابـل
دفاع منطقه که پاتاق و سگان و کاسهگران بودند متوقف سـازد .امـا در آن شـرایط حسـاس
اجراي این امر کار سادهاي نبود .زیرا بر فرض اینکه با این پیشنهاد موافقت میشد ،چنـدین
روز طول میکشید تا عناصر زرهی و مكانیزه آن لشكر از منطقه کردستان جمعآوري شـوند
و به گیالنغرب و صالحآباد و پاتاق تغییر مكان نمایند .ولی به هر حـال بـراي فرمانـده لشـكر
 91تنها راه حل ممكنه بود ،اما طبیعی بود که امكـان اجـراي سـریع آن وجـود نداشـت .در
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ساعات پایانی روز اول مهرماه نیروهاي دشمن که از محـور پاسـگاه هـدایت پیشـروي کـرده
بودند ،به شهر قصرشیرین نزدیک شدند ،بهنحويکه سپاه پاسداران گـزارش داد ،در حومـه
شهر درگیري با دشمن شروع گردید .در این درگیري به نیروهاي دشمن تلفـاتی وارد شـد و
 9نفر از افراد دشمن نیز به اسارت نیروهاي ما در آمدند و از افراد سپاه پاسداران نیـز  1نفـر
شهید گردیدند .الزم به یادآوري است که در مطالب قبـل نیـز اشـاره شـد ،سـپاه پاسـداران
مسئولیت پدافند پاسگاههاي مرزي شمال و غرب قصرشیرین را به عهده گرفته بـود .لـذا در
نبردهاي این قسمت از منطقه نبرد ،افراد سپاه پاسداران نقـش فعـالی داشـتند .بـاألخره روز
اول نبرد در منطقه عملیاتی کرمانشاه در حالی به پایـان رسـید کـه طبـق گـزارش فرمانـده
لشكر  91زرهی ،نیروهاي دشمن با استعدادي حدود ده برابر استعداد رزمی نیروهاي ما وارد
این منطقه شده بودند .در محور باویسی تیلهکوه بیشگان تـا دشـت ذهـاب پیشـروي کـرده
ویگانهاي مستقر در گردنو ،ازگله ،باویسی را دور زده بودند .آتشبار  195میلیمتري مستقر
در گردهنو ،نتوانسته بود توپهاي کششی خود را عقب ببـرد .لـذا بـه دسـت دشـمن افتـاده
بودند و پرسنل آن به حالت متالشی شده به پادگان سرپلذهاب عقـب رفتـه بودنـد .سـومار
سقوط کرده بـود و گـروه رزمـی مسـتقر در آن تـا شـرق سـومار و بـه موضـع کلـه جـوب
عقبنشینی کرده بود .نفتشهر در محاصره بود و در اطراف قصرشـیرین دشـمن تـا دیـواره
شهر نزدیک شده بود .در خارج از میدان نبرد نیز هواپیماهاي عراقـی شـهرهاي کرمانشـاه و
اسالمآباد و گیالنغرب ،تبریز و همدان را بمباران کرده و خساراتی وارد نموده بودند .متقـابالً
نیروي هوایی ایران هدفهایی را در عمق داخل خا
فرودگاه بغداد و کرکو

عراق بمباران کردند که از جمله آنها

بود .در حمله به فرودگاه بغداد ،یک فروند هواپیماي ایـران سـقوط

کرد و خلبان آن به اسارت عـراق درآمـد .در روز اول جنـگ نیـروي هـوایی ایـران  9فرونـد
هواپیما از دست داد و  1فروند هواپیماي عراقـی نیـز سـرنگون گردیـد .در ایـن روز نیـروي
هوایی ایران  79پرواز پشتیبانی انجام داد .از نظر پشتیبانی هلیکوپترهـاي هـوانیروز در روز
اول مهر ،هنوز آن یگان پشتیبانی رزمی وارد عمل نشده بود .در این روز بـه یگـان هـوانیروز
دستور داده شد  2فروند هلیکوپتر رزمی در پشتیبانی لشكر  91زرهی قرار دهد.
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آخرین تحولی که در روز اول جنگ در منطقه عملیاتی کرمانشاه ایجاد شد ،آن بود که
قرارگاه عملیاتی هدایت کننده عملیات در منطقه کرمانشاه و ایـالم بـه فرمانـدهی سـرهنگ
توپخانه ستاد عطاریان در کرمانشاه تشكیل شد .از ساعت  2155روز اول مهر فعالیت خود را
آغاز کرد .بدین ترتیب مسئولیت عملیاتی قرارگاه عملیاتی غرب که قبالً تشكیل شـده بـود و
فرماندهی آن به عهده سرهنگ توپخانه علی صیادشیرازي بود ،فقط بـه عملیـات آرامسـازي
داخلی کردستان محدود گردید.
روز دوم جنگ در منطقه عملیاتی کرمانشاه با تالش نیروهاي عراقی براي پـا

کـردن

مناطق اشغال شده از وجود عناصر باقیمانده نیروهاي ایران آغاز شد .نیروهاي مهاجم عراقـی
تالش کردند پاسگاهها و مواضع پدافندي ایرانی نزدیک به مـرز را از وجـود نیروهـاي مـدافع
آنها پا

کنند .براي این منظور عناصر نیروهاي عراقی به تمام پاسگاههاي مرزي باقیمانـده

حمله کردند و آنها را منهدم و یا مجبور به عقبنشینی نمودند.
در آغــاز روز دوم مهــر ژانــدارمري گــزارش داد ،پاســگاه بیشــگان در شــمال شــرقی
قصرشیرین سقوط کرده و پاسگاههاي گمر نو ،چقـا شـیرگه ،والیـت کشـته ،تنگـابنـو در
محاصره و خطر سقوط قرار گرفتهاند.
حوادث روز اول جنگ نشان داد که تهدید نیروهاي عراقی خیلی جديتر و خطرنا تر
از آن بود که مقامات مسئول نظامی و غیرنظامی ایران برآورد مـیکردنـد .نیـروي زمینـی از
ستاد مشتر

درخواست کرد ،نیروي هـوایی را بـا حـداکثر تـوان رزمـی وارد عمـل سـازد.

فرمانده لشكر  91زرهی در گزارشی که از وخامـت وضـعیت داد ،اظهـار داشـت " وطـن در
خطر جدي قرار گرفته است" و درخواست کـرد نیـروي هـوایی آنچـه در تـوان دارد بـراي
پشتیبانی واحدهاي این لشكر بهکار گیرد.
نیروي هوایی در اولین پشتیبانی خود به پل بعقوبه ،خانقین ،قصرشیرین حمله کرد تـا
با انهدام آن خط مواصالتی اصلی نیروهاي عراقـی را در منطقـه عملیـاتی اسـتان کرمانشـاه
مختل سازد .نیروي هوایی عراق نیز متقابالً در منطقه فعال شـد و بـه هـدفهـاي نظـامی و
غیرنظامی در داخل خا

ایران حمله کرد .بنا به گزارش نیروي هوایی ایران ،نیـروي هـوایی

عراق در روز دوم تا ساعت  9 56:21فروند از هواپیماهاي خـود را از دسـت داد ،امـا از نظـر
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اعزام عنصر زمینی تقویتی هیچگونه اقدام زودرسی امكانپذیر نبود .زیرا با توجه بـه وسـعت
بیش از یک میلیون و ششصدهزار کیلومتر مربعی خا

ایران و بعـد مسـافت بـیش از هـزار

کیلومتري و محدود بودن جادههاي مواصالتی و عدم امكانـات راهآهـن و همچنـین محـدود
بودن امكانات ترابري هوایی ،نقل مكان یگانهاي زمینی مسـتقر در منـاطق داخلـی کشـور،
مانند :تهران ،قزوین ،مشهد و زاهدان در مدت زمان تاکتیكی قابل قبول امكـان پـذیر نبـود.
ضمن اینکه اغلب یگانهاي مستقر در مناطق داخلی نیز در مأموریت آرامسـازي داخلـی در
منطقه کردستان درگیر بودند و رها کردن آن یگانها مستلزم قبول خطرات تشـدید بحـران
داخلی یا بسیج نیروهاي مردمی براي جایگزینی یگانهاي نیروي زمینی بـود .بـهطـور کلـی
میتوان گفت قبل از آغاز جنگ نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،هـیچگونـه طـرح و
برنامه اي براي مقابله جدي با تهدید تجاوز عراق تهیه نكرده بودند و فقط به گسترش همـان
لشكرهاي مستقر در منطقه غرب اکتفا نموده بودند .حتی تیپ  91پیاده مستقر در خرمآبـاد
به منطقه مسئولیت عملیاتی خود در استان ایالم اعزام نشده بود .فقط یـک گـردان تقویـت
شده از آن تیپ به مهران اعزام گردیده بود و عناصر باقیمانده در پادگان بعد از شروع جنـگ
به طرف منطقه مسئولیت خود حرکت کردند .همانگونه که در بررسی منطقـه ایـالم اشـاره
شد آنها هم در دهلران متوقف شدند و نتوانستند به منطقه مهران برسند.
درباره مسئله علت عدم طرح و برنامه نظامی ،الزم به یادآوري اسـت کـه اطالعـات مـا
براساس اسناد و مدار
مشتر

بیان ،میگردد .لـذا شـاید در ردههـاي بـاالي نظـامی ماننـد سـتاد

و شوراي عالی دفاع ،مسائل جنگ احتمالی از دیدگاههاي دیگري بررسی مـیشـد و

طرحها و برنامههاي ویژه عملیاتی براي جنگ پیشبینی شده بود ،ولی در این بـاره اسـنادي
در اختیار ما قرار نگرفت .در مذاکرات با فرماندهان ،درباره چگـونگی عـدم طـرحریـزيهـاي
قبلی ،عقیده عموم بر این بود که احتماالً خطر تهـاجم احتمـالی عـراق بـه ایـران در اغلـب
مقامات تصمیمگیرنده خیلی جدي تلقی نمیشد.
با توجه به عدم آمادگی نیروهاي مسلح ایران براي اعزام نیروهـاي تقـویتی بـه منطقـه
عملیات غرب و عدم امكان اقدامات فوري مؤثر ،ردههاي باالي فرماندهی تالش میکردند بـا
همان نیروهاي گسترش یافته در منطقه پدافندي جلو پیشروي نیروهاي متجاوز را بگیرنـد و
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در صدور دستورات براي این منظور گاهی به مسائل بسیار جزئی مـیپرداختنـد .بـه عنـوان
مثال در روز دوم جنگ که فشار نیروهاي عراق در منطقه سرپلذهـاب بـه اوج شـدت خـود
رسیده بود ،ستاد مشتر

در یـک دسـتور راهنمـائی بـه لشـكر  91چنـین ابـالغ کـرد کـه

«بهترین موقعیت براي شكار تانکهاي مهاجم عراق به منطقه عمومی سرپلذهاب است ،لذا
با تشكیل تیمهاي سه نفري مسلح به آر پی جی  6تانکهـاي دشـمن را منهـدم سـازید» از
نظر هدایت عملیات نظامی صدور اینگونه دستورات در صالحیت رده گروهان و گردان است
و ستاد مشتر

باید دستورات در سطح استراتژیكی صادر کند .اما شرایط نیروهاي ما بـراي

هدایت جنگ چنان بود که باالترین رده در سطح پایینترین رده ،اعمـال قـدرت فرمانـدهی
میکرد .در حالیکه این گونه دستورات غالبـاً هـیچ گونـه ارزش اجرایـی نداشـت و معمـوالً
ترتیب اثري به آنها داده نمیشد .زیرا جز دستورات نصیحت گونه ،خاصیت دیگري نداشت.
با آغاز روشنایی روز دوم مهرماه ،آتش جنگ در میدآنهاي نبرد شعلهورتر گردیـد .رزم
آوران جانباز ما در یک شرایط کامالً نامتعـادل بـه سـود دشـمن ،در مقابـل فشـار نیروهـاي
مهاجم پایمردي میکردند و از شرف و حیثیت ملت و میهن و مكتب خود دفاع مینمودنـد.
اما نامتعادلی آن چنان زیاد بود که با نیروهاي موجود امكان متوقـف کـردن نیروهـاي متجـاوز
وجود نداشت .بنابراین نیروهاي دشمن به پیشروي خود ادامه میدادند .اما همان مقاومتهـاي
نیروهاي ما سبب شده بود که نیروهاي عراقی با عزم و احتیـاط بیشـتر پیشـروي کننـد .در
نتیجه همان نیروهاي پرده پوشش مـا توانسـتند از همـان روز دوم ،حملـه دشـمن را از دور
بیندازند .الزم به توضیح است که از نظر محاسبات و برآوردهاي کالسـیک نظـامی شـناخته
شده در اغلب ارتشهاي جهان ،هنگامی که برتري یک نیروي حملهور به نیروي مدافع بیش
از  1به یک باشد ،قدرت مقاومت نیروي مدافع جدي تلقی نمیگـردد و نیـروي حملـهور بـا
حالت راهپیمایی تاکتیكی ،به پیشروي خود ادامه میدهد .چنانچه نیروي حملهور مكـانیزه و
زرهی باشد ،میتواند با سـرعت متوسـطی بـیش از  15کیلـومتر در سـاعت پیشـروي کنـد.
چنانچه واحد حملهور پیاده نظام باشد ،در این شرایط سرعت متوسط پیشروي بـیش از 1/1
کیلومتر در ساعت خواهد بود .با توجه به این امر و با در نظر گرفتن قدرت برتـري نیروهـاي
عراقــی ،از نظــر بــرآورد کلــی نظــامی ،نیروهــاي عراقــی بایســتی در همــان روز اول نبــرد
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میتوانستند قصرشیرین و سرپلذهاب را اشغال کنند .ولی به علت همان مقاومتهـاي سـبک
نیروهاي ما ،قصرشیرین  1روز مقاومت کرد و سرپلذهـاب نیـز اصـوالً بـه اشـغال نیروهـاي
متجاوز عراق در نیامد .تنها موضعی که در روز اول نبرد نتوانست مقاومت کند ،یگان مسـتقر
در منطقه سومار بود .احتماالً دلیل آن نیز منزوي بـودن و دور افتـادن یگـان مسـتقر در آن
منطقه از عناصر دیگر لشكر  91زرهی بود.
سقوط قطعی سومار در اوایل روز دوم مهرماه مـورد تأییـد قـرار گرفـت .ژانـدارمري در
ساعت  5615روز دوم اطالع داد ،یگان مستقر در سومار حدود  95کیلومتر در جاده سـومار
ایوان غرب عقبنشینی کرده،یگان مستقر در مواضـع اسـمعیل خـانی و قلعـهپنـاه واقـع در
منطقه سومار هنوز به مقاومت ادامه میدهند ،ولی اطالع دقیقی از وضعیت اغلب پاسـگاههـا
در دست نیست .در این گزارش ،ژانـدارمري اضـافه کـرد در منطقـه نبـرد قصرشـیرین نیـز
وضعیت نیروهاي ما چندان مطلوب نیسـت ویگـان مسـتقر در موضـع خرناصـر خـان دچـار
کمبود مهمات شده است.
تالش دشمن در روز دوم نبرد بیشتر براي اشغال سرپلذهاب صرف گردید ،زیرا سومار
سقوط کرده بود .نفتشهر در حال سقوط بود و چنانچه نیروهـاي عراقـی موفـق مـیشـدند
سرپلذهاب را اشغال کنند ،سقوط قصرشیرین نیز خود به خـود حاصـل مـیشـد .بنـابراین
نیروهاي عراقی تالش کردند هرچه سریعتر سرپلذهاب را تصرف نمایند ضمن اینكه ستونی
از دشمن که از محور خسروي -قصرشیرین پیشروي میکرد ،تـالش مـینمـود سـریعاً سـه
راهی گیالنغرب -قصرشیرین را نیز اشغال کند و بدین طریق محور قصرشیرین به گیالنغرب
را نیز تحت کنترل خود درآورد.
طبق گزارش لشـكر  91زرهـی ،در سـاعت  5355تانـکهـاي دشـمن بـه مسـافت دو
کیلومتري سرپلذهاب رسیدند و تالش کردند وارد شهر شوند .حـوادث پـیش آمـده سـبب
نگرانی فرمانده لشكر  91زرهی گردید و در گزارشی اظهار داشت ،تمام منطقه مـورد تهدیـد
جدي قـرار گرفتـه ،زیـرا در خـط دوم پدافنـدي (در حقیقـت خـط اول پدافنـدي بـود) در
گردنههاي سگان و پاتاق نیروي مدافعی وجود ندارد و چنانچه دشمن بتواند سـرپلذهـاب را
اشغال کند ،میتواند بدون برخورد به مقاومت نیروهاي ما تا اسالمآباد غرب پیشروي نماید و
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از طرفی در منطقه نفتشهر و سومار نیز خط دومپدافندي وجود ندارد .در مواضع کله چوب
و سرچله در محور سومار ،روان ،ایوان غرب ،قالجه نیرویی نیست و دشـمن مـیتوانـد تمـام
منطقه را دور بزند و خود را به اسالمآباد غرب برساند و نیروهاي ما را در منطقه قصرشیرین،
گیالنغرب محاصره نماید.
دراین باره توضیح یک حادثه تاریخی بیلطف نیست .در جنـگ جهـانی دوم ،نیروهـاي
انگلیسی از سمت جنوب و غرب کشور ما را مورد تهاجم قرار دادنـد .محـور اصـلی پیشـروي
نیروهاي انگلیسی در غرب که از مناطق اشغال شده کشور عراق آغاز میشد ،محور خـانقین،
قصرشیرین ،پاتاق ،اسالم آباد به طرف کرمانشاه بود .نیروهاي متجاوز انگلیسی تا گردنه پاتاق
بدون برخورد با مقاومت جدي نیروهاي ایرانـی پیشـروي کردنـد .ولـی در گردنـه پاتـاق بـا
نیروهاي ایرانی مواجه شدند و با دادن تلفـاتی کـه  22کشـته و  12مجـروح اعـالم گردیـد
متوقف شدند .اما نیروهاي انگلیسی به فرماندهی ژنرال اسلیم راه سادهتري پیـدا کردنـد و از
محور قصرشیرین ،گیالنغرب ،گردنه قالجه حرکت کردند و بدون برخورد با نیروهـاي ایرانـی
به اسالمآباد غرب رسیدند .در نتیجه موضع نیروهـاي ایرانـی در پاتـاق را دور زدنـد و بـدین
طریق خود را به کرمانشاه رساندند .نیروهاي ایرانی مستقر در موضع پاتاق مجبـور بـه تـر
مقاومت شدند ( .مدر  :کتاب «ایران در جنگ جهانی دوم» نوشته احمد علی سپهر)
با توجه به وضعیت منطقه و معابر وصولی آن،همانگونه که شاهد مثال تـاریخی نشـان
میدهد ،چنانچه نیروهاي عراقی در یكی از محورهاي نفـوذي ،نیروهـاي ایرانـی را تارومـار
میکردند ،میتوانستند به سرعت به مواضع کلیدي منطقه به ویژه گردنه قالجه در ارتفاعـات
جنوب اسالم آباد دسترسی پیدا کنند و بـا اشـغال اسـالمآبـاد ،تمـام منـاطق غربـی اسـتان
کرمانشاه را تحت کنترل خود درآوردند .اما در جنگ تحمیلی نه نیروهاي مسـلح جمهـوري
اسالمی ایران مانند جنگ جهانی دوم ناتوان بودند و نه ارتش عراق قدرت فرمانـدهی ارتـش
انگلستان را داشت .گرچه از نظر قدرت تجهیزاتی و اسـتعداد کمـی و عـددي چنـدین برابـر
قدرت نیروهاي انگلیس حملهور به غرب ایران در جنگ جهانی دوم بود.
البته الزم به یادآوري اسـت کـه بعـد از سـقوط قصرشـیرین در روز چهـارم مهرمـاه،
نیروهاي عراقی خواستند از نیروهاي انگلیسی در جنگ جهانی دوم تقلید کننـد و پـا جـاي
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پاي ارتش انگلستان بگذارند .بدین منظور در محور قصرشیرین ،گیالنغرب پیشروي کردنـد و
تا گیالنغرب رسیدند .هدفشان آن بود که همان مسیر ارتـش انگلسـتان را طـی کننـد و بـه
اسالمآباد غرب برسند .اما در زمان جنگ تحمیلـی ،بنـا بـه ضـربالمثـل فارسـی «آن سـبو
بشكسته و آن پیمانه ریخته بود».
بحث درباره نگرانی فرمانده لشكر  91زرهی راجع بـه دور زدن احتمـالی منطقـه نبـرد
کرمانشاه به وسیله نیروهاي عراقی بود.
فرمانده لشكر براي جلوگیري از این تهدید احتمالی دشمن ،درخواست کرد یـک تیـپ
زرهی در تقویت آن لشكر قرار گیرد تا معابر و گردنههاي عبور اجباري را سد کند .پیشـنهاد
کرد لشكر  17زرهی به منطقه کرمانشاه تغییر مكان کند و با اجراي تعرض متقابله نیروهـاي
دشمن را از سرزمین ما بیرون براند .امـا ایـن پیشـنهاد فقـط حـاکی از احسـاس مسـئولیت
فرمانده لشكر  91بود و امكان اجرایی نداشت .زیرا همان موقع اغلب عناصر رزمی لشـكر 17
زرهی در منطقه کردستان متفرق بودند .بهعالوه تهدید اصلی ارتش عـراق در صـحنه عملیـات
خوزستان به مرحله اجراء درآمده بود .اگر الزم بود لشكر  17زرهی جمعآوري و به صحنههـاي
عملیات جنگ با عراق اعزام شود ،خوزستان در اولویت قرار داشت.
به هر حال اولین گردان تقویتی از عناصر لشكر  66پیاده که گردان  179پیاده تقویـت
شده بود ،در روز دوم مهرماه وارد کرمانشاه شد و بالفاصله به اسالمآباد غرب اعـزام گردیـد و
زیر امر تیپ یک زرهی قرار گرفت ،تا با آن گردان تهدید جدي که در باال بـدان اشـاره شـد
مقابله نماید .در بررسی گزارشهاي ردههاي مختلف فرماندهی به نكاتی برخورد میشود کـه
به ظاهر امر نكته جالبی در برندارد ،ولی از نظر تحلیل مسایل جنگ میتواند چگونگی کلـی
بع ی نقاط ضعف یا برجسته را روشن سازد .ما در مباحث قبل نیز یادآور شدیم که یكـی از
نقاط ضعف مهم نیروهاي ما در جنگ تحمیلی ،کسب اطالعات از دشمن و تقویم و تفسـیر و
ارزیابی اطالعات و انتشار به موقع آنها جهت امكان بهرهبرداري در ردههاي اجرایی بـود .در
گزارشهاي روز دوم جنگ ،به یكی از این نوع مسایل بر میخـوریم و آن ایـن اسـت کـه در
حالیکه نیروهاي مهاجم عراق از اواخر روز  91شهریور ماه منطقه عملیاتی کرمانشاه را مورد
تهاجم قرار داده و در اوایل روز دوم مهرماه تا شهر سـرپلذهـاب پیشـروي کـرده بودنـد ،در
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ساعت  1611روز دوم مهرماه ،نیروي زمینی در یک پیام اطالعاتی به لشكر  91زرهی ابـالغ
کرد که «طبق اطالع نیروهاي عراقی از طریق بیشگان ،ازگله ،تیلهکوه ،قره بـالغ ،وارد ایـران
شده و به دو ستون تقسیم گردیده ،یک ستون به طرف قصرشیرین و ستون دیگر به طـرف
سرپلذهاب حرکت کردهاند ،تعـداد خودروهـاي زرهـی عـراق حـدود  955دسـتگاه بـرآورد
گردیده که بهترین هدف براي هواپیماهاي خودي میباشند»
صرف نظر از هر گونه تحلیل ،مفاد این پیام اطالعـاتی و احتمـال تـأخیر تبـادل آن در
ردههاي مختلف اطالعاتی ،حداقل یک نقطه ضعف مهم نظامی در این پیام وجـود دارد و آن
این است که این اطالعات را بایستی عناصر لشكر  91که در رویارویی دشـمن قـرار داشـتند
بهترتیب سلسله مراتب فرماندهی به ردههاي باالتر گزارش میدادند .نه این که بـاالترین رده
فرماندهی اطالع خط مقدم جبهه را در اختیار یگانهاي مستقر در آن خط که صـحنه نبـرد
را به رايالعیین مشاهده میکنند قرار دهد.
این گونه مسائل دلیل بر ضعف سیستم کنترل و فرماندهی نیروهاي مـا اسـت کـه هـر
رده به جاي پرداختن به مسایل مربوط به خـود ،صـرفاً بـراي اینكـه کـاري کـرده باشـد در
وظایف ردههاي دیگر دخالت مینمود.
باري با افزایش طول مدت زمان روز دوم نبـرد ،شـدت نبـرد نیـز افـزایش مـییافـت و
نیروهاي بیشتري از دشمن وارد سرزمین ما مـیشـد .منـاطق بیشـتري از خـا

مـیهن مـا

جوالنگاه تانکهاي دشمن میگردید و تعداد بیشتري از فرزندان این آب و خا

جـانخود را

فداي میهن و مكتب خود میکردند.
در ساعت  5395خلبانان شجاع ما در هنگـام اجـراي مأموریـت بـرون مـرزي حرکـت
ستون هاي عظیم نیروهاي عراقی به سمت ایران را مشاهده کرده و گزارش دادند .در سـاعت
 1191عوامل اطالعاتی ما حرکت یک لشـكر زرهـی عـراق را از جـاده قـره بـالغ بـه طـرف
قصرشیرین اعالم کردند و اظهار نمودند جـاده خسـروي ،قصرشـیرین ،سـرپلذهـاب تحـت
کنترل نظامیان عراقی قرار گرفته و افراد عراقی افراد نظامی و غیرنظامی ایران را بـه اسـارت
میگیرند ولی غیرنظامیان را آزاد میسازند.
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در ساعت  1255ژاندارمري اطالع داد ،نیروهاي عراقی نفتشهر را کـامالً بـه محاصـره
خود در آوردهاند .چنانچه پشتیبانی هوایی به این منطقه نرسد سقوط نفتشهر قطعی است.
لشكر  91زرهی نیز در ساعت  1255چنین گزارش داد «ستونی از دشمن که از گردهنـو
پیشروي میکرد تا ارتفاعات دستک و قراویز پیشروي کرده و جـاده قصرشـیرین بـه شـدت
گلوله باران می شود .نیرویی از دشـمن از سـمت قـره بـالغ بـه طـرف قصرشـیرین در حـال
پیشروي اسـت .یگـان خـودي مسـتقر در موضـع پدافنـدي خرناصـرخان (محـور خسـروي
قصرشیرین) از  9طرف آق داغ ،خسروي ،تنگابنو مورد حمله نیروهاي دشـمن قـرار گرفتـه
است .یگان مستقر در تنگاب کهنه در نقطه آخرین مقاومت است .توپخانـه دشـمن آن قـدر
جلو آمده که گردنه پاتاق را به زیر آتش گرفته و پادگان سرپلذهاب نیز زیر ضربات توپخانه
دشــمن است.قســمتی از توپخانــههــاي  195و  259میلیمتــري مــا کــه در منطقــه نبــرد
قصرشیرین مستقر بودند به دست دشمن افتادند»
با توجه به وضعیت یاد شده باال فرمانده لشكر  91زرهی که در آن موقع سـرهنگ دوم
زرهی ستاد زمانفر بود ،پیشنهاد کرد اجازه داده شود عناصر باقیمانـده یگـانهـاي متالشـی
شده جمعآوري شوند و مواضع پدافندي اصلی در گردنههاي پاتاق ،کاسـه گـران و سـگان را
اشغال و در آن مواضع پدافند نمایند.
پیشنهاد فرمانده لشكر  91زرهی به اطالع فرمانده نیروي زمینی رسید و چنـین پاسـخ
دادند« :نه امام و نه ملت و نه ارتش چنین انتظاري را دارند ،باید تـا آخـرین حـد ،مقاومـت
ادامه یابد»
این دستور قاطع فرمانده نیرو پیامدهاي بسیار مفیدي داشت .زیـرا همـان نیروهـاي
متالشی شده که می خواستند با رها کردن شهر و پادگان سرپلذهاب تـا گردنـه پاتـاق در
 11کیلومتري و گردنه سگان در  95کیلومتري شرق سرپلذهاب عقـبنشـینی کننـد ،بـا
اجراي دستور فرمانده نیروي زمینی ،در حوالی سرپل ذهاب به مقاومت ادامه دادند و حتی
موفــق شــدند نیروهــاي دشــمن را تــا ارتفاعــات قراویــز در بــیش از ده کیلــومتري غــرب
سرپلذهاب عقب برانند.
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در همان حال که وضعیت نبرد در منطقه قصرشـیرین کـامالً علیـه نیروهـاي مـا بـود،
وضعیت منطقه نبرد نفتشهر نیز به اوج بحران رسیده بود .راههاي ارتباطی این شهر بـه و
سومار قطع شده و امكـان رسـاندن تـدارکات بـه ویـژه مهمـات از بـین رفتـه بـود .مهمـات
یگانها ي مدافع نیز در شرف اتمام بود ،بر اثر محاصره و آتش شدید دشمن تلفات سـنگینی
بر مدافعین نفتشه ر وارد شده و بیش از نصف نیروهاي آن منطقه منهدم گردیده بودند .بـه
عنوان نمونه ازیگان سوارزرهی  9دستگاه اسكوریبون و یک قب ه موشکانداز ضـدتانک تـاو،
یک نفربر حامل خمپارهانداز و یک خودرو حامل مهمات منهدم شده بود و نیروهاي دشـمن
از جوانب مختلف به طرف نفتشهر به حرکت درآمده بودند.
در ساعات بعد از ظهر روز دوم مهرماه نیروهاي دشمن تـالش کردنـد سـرپلذهـاب را
اشغال کنند و محاصره قصرشیرین را تكمیل نمایند .براي این منظور نیروهاي عراقـی حتـی
تا داخل شهر پیشروي کردند بـهنحـويکـه سـپاه پاسـداران در سـاعت  1111گـزارش داد،
سرپلذهاب در حال سقوط است .نیروهاي دشمن از همه طرف به شـهر نزدیـک مـیشـوند.
قسمتی از نیروهاي خودي از اطراف شهر عقبنشینی کرده و در موضع گردنه پاتـاق مسـتقر
شدهاند .در شهر قصرشیرین نیز نبرد ادامه دارد و تلفـات سـنگینی بـه نیروهـاي خـودي و
دشمن وارد شده است.
ارتش عراق در بیانیه خود اعالم کرد از نیروهاي ایرانی  121نفـر را بـه اسـارت گرفتـه
تعدادي را کشته و غنایمی نیز به دست آورده است که با توجه به شـدت نبـرد ،یـک لشـكر
ایران با  1لشكر عراق ،این تعداد اسیر که کمتر از افـراد یـک گروهـان اسـت ،چنـدان زیـاد
نمیباشد و این آمار می تواند بیانگر آن باشـد کـه نیروهـاي عراقـی در انهـدام نیروهـاي مـا
موفقیت چندانی نداشتند.
ارتش عراق در بیانیههاي بعدي خود (شمارههاي  11و  16و  )19سقوط شهر مهـران،
و محاصره قصرشیرین و حمله به شهر سرپلذهاب را اعالم کرد و به بمباران تأسیسات نفتی
کرکو

و موصل به وسیله هواپیماهاي ایرانی اعتراف نمود.
در ساعات پایانی روز دوم مهر ،خطر سقوط شهر قصرشیرین احسـاس شـد .نیروهـاي

دشمن با بمباران هوایی و گلوله باران توپخانه ،حداکثر فشار را بر مدافعین قصرشـیرین وارد
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ساختند .در ساعت  1311شایعه سقوط شهر سرپلذهاب تقویت گردید و از طـرف مقامـات
نخستوزیري ایران هشداري به نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران داده شد که بـه هـر
ترتیـب میسـر باشـد موضــع گردنـه پاتـاق را نگهدارنـد .بحــران در منطقـه سـرپلذهــاب و
قصرشیرین به نقطه اوج خود رسیده بود .فرماندهان خط مقـدم نبـرد درخواسـت نیروهـاي
تقویتی و پشتیبانی میکردند و تنها نقطه امید آنان پشتیبانی هوایی بود .اما ایـن پشـتیبانی
نیز خیلی محدود بود .به ویژه این که صحنه اصلی جنگ در خوزستان بود و نیـروي هـوایی
ما الزاماً بیشتر امكانات پشتیبانی خود را به خوزستان اختصاص داده بود.
در ساعت  2111قرارگاه عملیاتی غـرب اعـالم کـرد ،گروهـان ژانـدارمري قصرشـیرین
محاصره شده ،واحدهاي زرهی عراق از قره بالغ وارد قصرشیرین میشوند.

 -1اولين حملههاي متقابله نيروهاي ایران
با وجود فشارهاي شدیدي کـه در تمـام منـاطق نبـرد بـه نیروهـاي مـا وارد مـیشـد.
نیروهاي ما در حدود مقدورات خود عكسالعمل مناسب در مقابل دشمن نشان میدادنـد .از
جمله حرکات متقابله نیروهاي ایران اولین حمله متقابله در منطقه میمک بود .نظر به اینكـه
در این منطقه نبرد که از روز  13شهریور به اشغال دشمن درآمده بو،د بـا وارد عمـل شـدن
عناصر سبكی از نیروهاي ما به شرق میمک وضعیت پدافندي تثبیت شده بود ،فرمانده تیـپ
یک زرهی لشكر  91زرهی یک طرح حمله متقابله براي باز پس گرفتن ارتفاعـات میمـک از
نیروهاي متجاوز عراق تهیه و آن را در دوم مهرماه  1913اجراء کرد .طبق نظریـات فرمانـده
تیپ (تیمسار سرتیپ اسماعیل سهرابی) و رییس رکـن سـوم تیـپ ،سـرهنگ زرهـی سـتاد
رسولی ،طرح این عملیات با توجه به امكانات موجود بسیار دقیـق و مناسـب تهیـه شـد .در
هنگام اجراء نیز در مراحل اولیه موفقتآمیز بود ،بـهنحـويکـه  21نفـر از افـراد دشـمن بـه
اسارت نیروهاي ما در آمدند و دامنه شرقی ارتفاعات میمک به تصرف نیروهـاي مـا در آمـد.
این حمله از دشت لیک به سمت غرب هدایت شد .بعد از موفقیتهاي اولیه نیروهاي ما کـه
احتماالً دشمن را غافلگیر کرده بودند ،عكسالعمل شـدید دشـمن بـا پشـتیبانی آتـشهـاي
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سنگین توپخانه و هلیکوپترهاي رزمی آغاز گردید .دشـمن موفـق شـد نیروهـاي مـا را بـه
مواضع قبلی خود در ارتفاعات شرقی دشت لیک عقب براند .در این نبرد تلفات نسـبتاً قابـل
مالحظهاي به نیروهاي ما وارد گردید که از جمله سرگرد عبیـري فرمانـده گـردان تانـک بـا
راننده و خودرو فرماندهی گرفتار نیروهاي عراقی گردید.
جزئیات عملیات اولین پاتک نیروهاي مدافع میهن ما در منطقه کرمانشاه چنین اسـت
که بعد از اشغال ارتفاعات میمک به وسیله نیروهاي مهاجم عراقی در  13شهریور ماه 1913
تیپ یک لشكر  91زرهی گروه رزمی  216تانک را که در صـالحآبـاد ایـالم مسـتقر بـود بـه
سمت منطقه نبرد میمک تغییر مكان داد .این گـروه رزمـی مواضـعی را در ارتفاعـات شـرق
میمک حوالی پاسگاههاي کانیسخت ،شورشیرین و معابر تنگ باریک و رودخانه گدار خوش
و ارتفاعات چگر اشغال کرد و معابر تنگبینا و تنگبیجار در شرق میمک را تأمین نمود.
بعد از وصول نیروهاي تقویتی به منطقه نبرد میمک ،در  21شهریور به فرمانـده تیـپ
یک لشكر  91دستور داده شد حمله متقابله کند و نیروهاي دشمن را از منطقـه اشـغالی در
ارتفاعات میمک عقب براند .لذا طرح پاتک تهیه و اجراء شد ولی موفقیتی در برنداشت بلكـه
برعكس ،دشمن متوجه تالش نیروهاي ایرانی بـراي بـازپس گـرفتن میمـک گردیـد و آن را
بیش از پیش تحكیم نمود.
در  27شهریور ماه به عناصر تیپ  91پیاده مستقر در منطقه نبرد مهـران دسـتور داده
شد ،یک گروهان تانک ( با  3دستگاه تانک ام  )16و گروهان شناسایی آن تیپ را به منطقه
میمک اعزام کند و عالوه بر این دو واحد رزمی ،یک آتشبار کاتیوشا با  1قب ه توپ نیـز بـه
منطقه نبرد میمک اعزام گردید.
با تقویت یگان هاي مدافع منطقه نبـرد میمـک ،اسـتعداد رزمـی نیروهـاي مسـتقر در
میمک شامل :یک گردان تانک ،یک گروهان شناسایی ،یک گروهان مكـانیزه و یـک آتشـبار
توپخانه  111میلیمتري و یک آتشبار کاتیوشا گردید ویگانی به نام گروه رزمـی  216تانـک
تشكیل شد .ضمناً  15نفر از افراد عشایر محلی و  21نفر از افراد سپاه پاسداران نیـز زیرامـر
گروه رزمی  216قرار داده شد.
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عناصر این گروه رزمی بدین ترتیـب گسـترش یافتنـد کـه گروهـان تانـک و گروهـان
شناسایی تیپ  91پیاده با افراد عشایر و سپاه پاسداران به اضافه یک دسـته مكـانیزه ،تحـت
فرماندهی معاون گردان  216تانک (سروان خوارزمی) در غـرب تنـگبینـا مسـتقر گردیـد و
تأمین آن تنگه را برقرار کرد و دو گروهان تانک و یـک گروهـان مكـانیزه تحـت فرمانـدهی
سرگرد زرهی ستاد محمد علی عبیري فرمانده گردان  216تانـک در محـور سـرنی میمـک
مستقر شد .در این موقع نیروهاي دشمن در شرق ارتفاعات میمک مواضع پدافنـدي اشـغال
کرده بودند ،بهنحويکه در مقابل دهانه تنگبینا قسمتی از دامنه غربی ارتفاعـات کـوهگـچ و
چگر تحت کنترل نیروهاي دشمن بـود .بعـد از تثبیـت کامـل وضـعیت پدافنـدي در شـرق
میمک فرمانده تیپ یک لشكر  91زرهی تصمیم گرفـت مجـدداً طـرح پاتـک بـه میمـک را
تكمیل و اجراء نماید لذا طرح حمله براي روز دوم مهرماه تهیه گردید.
اساس کلی این طرح بر این مبنا بود که ابتدا عناصر پیاده شبانه در محور تنگبینـا بـه
دشمن نزدیک شوند ،بهنحويکه سحرگاه روز حمله به طور ناگهانی به مواضع دشمن بریزنـد
و آنها را غافلگیر نمایند و حداکثر تلفـات و خسـارات را بـه نیروهـاي دشـمن وارد سـازند.
سپس گروهان تانک مستقر در تنگبینا به صورت احاطهاي به موضع دشـمن حملـه کنـد و
راه فرار نیروهاي دشمن را به سمت غرب سد نماید .همزمان با حمله یگـانهـاي مسـتقر در
تنگبینا ،یگانهاي مستقر در محور سرنی نیز پیشروي کنـد و تمـام ارتفاعـات میمـک را از
پاسگاه هالله در شمال تا تپه شینو در جنوب تصرف و تأمین نمایند .در طرح عملیات چنین
پیشبینی شده بود که اگر تصرف تمام ارتفاعات میمک امكانپذیر نشـد ،حـداقل چـاههـاي
نفت واقع در غرب تنگبینا از اشغال دشمن آزاد گردد و نقاط اتكایی براي تسـهیل عملیـات
بعدي در شمال میمک اشغال و تحكیم شوند.
مرحله برآوردهاي ستادي و طـرح ریـزي ایـن حملـه تـا روز اول مهرمـاه ادامـه یافـت.
بنابراین این عملیات زمانی طرحریزي میشد که هنوز تهاجم عمومی ارتش عراق آغاز نشـده
بود .اما بعد از اینكه آن تهاجم انجام گرفت و با وجود اینكه شرایط جنگ تغییر بنیادي کرد،
ولی فرمانده تیپ هنوز براي اجراي حمله در میمک مصمم بود.
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در بررسیهاي قبلی گفتیم که در همان روز اول مهرمـاه مواضـع پدافنـدي سـومار در
شمال منطقه نبرد میمک که جزو منطقه مسئولیت تیپ یک زرهی بود ،به اشغال نیروهـاي
متجاوز درآمد و وضعی خطرنا تر از منطقه میمک براي تیپ یک زرهـی ایجـاد شـد .زیـرا
چنین برآورد گردید که نیروهاي دشمن که توانسـته بودنـد بـه سـادگی گـروه رزمـی 131
مكانیزه مستقر در سومار را متالشی سازند ،در محـور سـومار ،رووان ،ایـوان غـرب پیشـروي
خواهند کرد و با اشغال گردنه سرچله در جنوب گردنه قالجـه تمـام اسـتان ایـالم را تحـت
کنترل خود در خواهند آورد و راه مواصالتی آن استان را با اسـتان کرمانشـاه قطـع خواهنـد
کرد .در این صورت خود به خودیگانهاي خودي مستقر در میمک نیـز در محاصـره دشـمن
قرار میگرفت .با توجه به این خطر فوقالعاده احتمالی ،فرمانده لشكر  91زرهی بـه فرمانـده
تیپ یک زرهی دستور داد ،با استفاده از امكانات موجود تیپ به هـر نحـو کـه مقـدور باشـد
عناصري را به محور ایوان غرب ،رووان ،سومار اعزام کنـد و بـا جمـعآوري باقیمانـده عناصـر
گروه رزمـی  131در آن محـور یـک موضـع پدافنـدي مسـتحكم در آن محـور اشـغال و از
پیشروي احتمالی نیروهاي دشمن در آن محور و ایجاد خطر بسیار جدي که میتوانسـت در
برداشته باشد جلوگیري نماید .در اجراي این دستور فرمانده تیپ یک زرهی سرهنگ پیـاده
ستاد اسماعیل سهرابی با یک دسته تانک ( 1دستگاه تانک) که از گردان  216تانک مسـتقر
در محور سرنی برداشت نمود ،شخصاً در محور سرنی صالحآباد ،ایالم ،ایوان غرب ،رو وان بـه
طرف سومار حرکت کرد و به رییس رکن سوم تیپ دستور داد حمله طـرحریـزي شـده بـه
میمک را در زمان پیشبینی شده که سـاعت  5755روز دوم مهرمـاه تعیـین گردیـده بـود،
اجراء نماید و کمبود برداشت  1دستگاه تانک از منطقه میمک با  2دستگاه موشکانـداز تـاو
و دو دستگاه نفربر بی ام پی یک جبران گردد.
بدین ترتیب فرمانده تیپ که در نظر داشت حمله به میمک را شخصاً هدایت کنـد بـه
محور سومار رفت و توانست با جمعآوري باقیمانده گـردان  131مكـانیزه و بـا اسـتفاده از 1
دستگاه تانک ام 75-که به همراه خود برده بود ،وضعیت پدافنـدي محـور سـومار را تحكـیم
کند .اما به احتمال قوي نیروهاي دشمن در این محـور مـأموریتی بـراي پیشـروي در عمـق
خا

ایران نداشتند.
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در اجراي دستور فرمانده تیپ ،حمله پیشبینی شده در منطقه میمک طبق طـرح بـه
مرحله اجراء درآمد و ابتدا عناصر پیاده نظام یگان حملـهور مـا بـه مواضـع مقـدم نیروهـاي
دشمن در غرب تنگبینا حمله کردنـد و آنهـا را غـافلگیر سـاخته و ضـرباتی بـه آنـان وارد
نمودند و تعدادي از افراد دشمن را به اسارت گرفتند .بعد از موفقیت اولیه پیاده نظام عنصـر
زرهی پیشروي کرد و نیروهاي خودي در دو محور در شمال میمـک پیشـروي کردنـد و تـا
حوالی پاسگاه هالله جلو رفتند.
اما بعد از متالشی شدن عناصـر مقـدم دشـمن ،تعـدادي از عنصـر پیـاده نظـام مـا از
مأموریت اصلی خود غافل شدند و به جمعآوري غنایم جنگی پرداختند .این امر اختاللـی در
هدایت عملیات ایجاد کرد ،ضمن اینكه نیروهاي دشمن نیز مرحله غافلگیر شدن را به پایـان
رساندند و آماده براي عكسالعمل متقابل شدند و پاتـک شـدید خـود را تـوأم بـا پشـتیبانی
بسیار سنگین آتش توپخانه آغاز کردند .با توجه به اینكه اصـوالً برتـري مطلـق بـا نیروهـاي
عراقی بود ،زیرا عناصر یک لشكر پیاده دشمن در حوالی ترساق در خا

عراق مسـتقر شـده

بود و آماده بود در منطقه نبرد مهران و میمک عكسالعمل سریع نشان دهـد .در حـالی کـه
جمع کل استعداد رزمی نیروهاي ما در منطقه میمک از استعداد رزمـی یـک گـردان رزمـی
کمتر بود .بنابراین اجراي حمله در آن شرایط نامتعادل یا صرفاً به دلیل احساسات فوقالعاده
شدید میهنی و مكتبی بود ،یا اینكه اطالع دقیقـی از وضـعیت نیروهـاي دشـمن در اختیـار
فرماندهان ما نبود .بدین جهت آنان توانایی دشمن را به هیچ میانگاشتند بـا اجـراي پاتـک
نیروهاي دشمن ،نیروهاي ما مجبور به عقبنشینی به مواضع قبلـی خـود در شـرق میمـک
شدند .در حالیکه تلفات و خسارات نسبتاً سنگینی به گروه رزمی حملهور مـا وارد گردیـد و
فرمانده گردان نیز جان خود را فداي میهن اسالمی خود کرد.
گرچه اولین تعرض متقابله نیروهاي ایران براي بازپس گرفتن قسمتی از مناطق اشغال
شده موفقیت قاطعی در برنداشت و تنها نتیجه آن به اسارت گـرفتن  21نفـر و بـه غنیمـت
گرفتن  1دستگاه خودرو چرخدار و مقداري جنگافزار و تجهیزات از دشمن بود ،ولی با ایـن
عكسالعمل نیروهاي ما در نیروهاي دشمن وحشت ایجاد و آنهـا متوجـه گردیدنـد کـه در
برآورد قدرت نیروهاي ایران سخت اشتباه کردهاند و همین حمله و عملیات دیگر مشـابه آن
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در هفته اول جنگ سبب گردید که حاکم جاهطلب عراق از اشتباهی که مرتک شده بود بـه
وحشت بیفتد و در اولین فرصت که روز ششم جنگ بود درخواست آتشبس نماید .نبرد در
پایان روز دوم مهرماه در حالی به رکود موقت گرایید که نیروهاي متجاوز عراق موفـق شـده
بودند در منطقه عملیات کرمانشاه مواضع اشغالی خود را در میمـک و سـومار کـامالً تثبیـت
نمایند ،در منطقه نفتشه ر نیروهاي ایرانی را متالشـی سـازند و بـر قسـمت اصـلی مواضـع
نیروهاي ایرانی مسلط گردند و باألخره در منطقه نبرد قصرشیرین ،سـرپلذهـاب محورهـاي
ارتباطی را تحت کنترل خود درآورند و نیروهاي ما را تا شهرهاي سرپلذهاب و قصرشـیرین
عقب برانند و تمام پاسگاههاي مرزي آن منطقه را اشغال نمایند.
در روز ســوم مهرمــاه نیروهــاي عراقــی شــدیدترین حمــالت خــود را در منطقــه نبــرد
قصرشیرین ،سرپلذهاب به مرحله اجـراء گذاشـتند و حمـالت زمینـی نیروهـاي عراقـی بـا
پشتیبانی شدید هوایی دشـمن پشـتیبانی گردیـد .نیـروي هـوایی متجـاوز عـراق شـهرهاي
کرمانشاه و اسالمآباد را به شدت بمباران کرد .از جمله نقاطی که در شهر کرمانشاه بمبـاران
شد ،پایگاه هوانیروز بود .دامنه بمباران هواپیماهاي عراقـی در تمـام صـحنه عملیـات غـرب
گسترش یافته و تا شهر تبریز کشیده شد .متقابالً نیروي هـوایی ایـران وارد عمـل گردیـد و
شهرهاي نزدیک به مرز عراق از جمله خانقین را بمباران کرد.
عناصر نیروي زمینی عراق تالش کردند شهر سـرپلذهـاب را اشـغال کننـد و پادگـان
سرپلذهاب را از سمت شمال شرقی دور بزنند و محور مواصالتی اسالمآبـاد سـرپلذهـاب را
قطع نمایند و در صورت امكان خود را به گردنه پاتاق برسانند .شرایطی که پیش آمـده بـود،
عمالً قصرشیرین در محاصره قرار گرفته بود و فقط راه گیالنغرب تا حـدودي بـاز بـود .شـهر
قصرشیرین زیر ضربات توپخانه دشمن قرار گرفته ،شبكه آب و برق آن قطع شده و شهر در
معرض سقوط قطعی قرار گرفته بود .در ساعت  5315روز سوم مهرمـاه نیروهـاي دشـمن از
جاده سرپلذهاب ،قصرشیرین به سمت جنوب پیشروي کردند و تا حوالی سر آب گرم قنبـر
رسیدند و به طرف پادگان سرپلذهاب پیشروي کردند .در این موقع عناصـر تیـپ  9زرهـی
لشكر  91زرهی در حال متالشی شدن بودند و مقاومت ها به حالت پراکنده در آمـده بـود.
به نحوي که در حقیقت دیگر جبهه مشخصی براي نبرد وجود نداشت .تمام منطقـه شـمال و
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غرب جاده اصلی قصرشیرین به اشغال نیروهاي دشمن درآمده بود .نیروهـاي مـدافع موضـع
خرناصر خان با وضع آشفتهاي عقبنشینی کرده بودند ویگانی که در محور تنگاب کهنه ،سه
راهی گیالنغرب پدافند میکرد ،متالشی شده بود .در حقیقت میتوان گفت نیروهاي مـدافع
ما در این منطقه نبرد آخرین نفسهاي باقیمانده خود را میکشیدند در حالی کـه کنتـرل و
فرماندهی از دست فرماندهان خارج شده بود .جمعآوري عناصر باقیمانـده و سـازمان دادن و
وارد عمل کردن مجدد آنان با دشواري زیادي توأم بود .اما همانگونه که اشاره شد مقاومـت
هنوز ادامه داشت و حتی در داخل شهر قصرشیرین نیروهاي اند

باقیمانده مـا بـا دشـمن

میجنگیدند و اجازه نمیدادند نیروهاي دشمن به سادگی وارد شهر شوند .در ایـن پایـداري
دلیرانه اهالی شهر نیز با نیروهاي رزمنده همیاري و همكاري میکردنـد و از خانـه و کاشـانه
خود دفاع مینمودند.
خوشبختانه از روز سوم مهرماه هلیکوپتر هاي هوانیروز ما در منطقه مورد بحث فعال
شدند  .به تانک ها و نفربرهاي عراقی حمله کردند .ورود ناگهانی ایـن نیـروي رزمنـده بـه
صحنه نبرد ،سبب وحشت نیروهاي عراقی گردید .زیرا افراد نیروهاي عراقی انتظار چنـین
عكسالعملی را از نیروهاي ایرانی نداشتند .هنگامی که نیروهاي عراقی در محور سرآب گـرم
به سمت پادگان سرپلذهاب در حال حرکت بودند ،عنصر مـدافع مهمـی از نیروهـاي مـا در
مقابل آنها قرار نداشت .هجوم هلیکوپترهاي خودي توانست اثرات فوقالعاده مثبتـی بـراي
نیروهاي ما داشته باشد و از سرعت پیشـروي تانـکهـاي عراقـی بكاهـد ،تـا فرمانـده تیـپ
سرپلذهاب چارهاي براي متوقف کردن نیروهاي دشمن به سمت پادگان بیندیشد.
در این باره سرهنگ اتحادیه فرمانده تیپ چنین گفت که  1دستگاه تانـک در نزدیكـی
پادگان باقی مانده بود و تعدادي پاسدار نیز در سرآب گرم هنوز مقاومت میکردند ،فرمانـده
تیپ با تالش مأیوسانهاي آن  1دستگاه تانک تعمیري را به شمال غربی پادگان و بـه حـوالی
سرآب گرم تغییر مكان داد .توپ این تانکها حاضر بكار بود .این تانکها به سوي تانکهـا و
نفربرهاي عراقی تیراندازي کردند .این امر سبب شد که نیروهـاي عراقـی تصـور کننـد یـک
موضع پدافندي قوي ما در محور سرآب گرم مستحكم شده است و همین امر سبب توقـف و
بعد عقبنشینی عناصر دشمن از حوالی سرآب گـرم گردیـد .در قسـمت شـمال جـاده نیـز
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نیروهاي خودي به استعداد رزمی بسیار اند

به داخل شهر سرپلذهاب پیشـروي کردنـد و

نیروهاي دشمن را که تا پمپ بنزین شهر پیش آمده بودند ،به عقب راندند .این عكسالعمـل
سبک نیروهاي ما سبب شد که تالش دشمن در اطراف شهر سرپلذهاب بـا عـدم موفقیـت
مواجه گردد و نیروهاي دشمن مواضع پدافند تعجیلی اشغال و به حالت پدافنـد درآینـد .در
ساعت  1195روز سوم مهر تهدید جدي از اطراف شهر سرپلذهاب برطرف گردید و فرمانده
قرارگاه عملیاتی غرب گزارش داد نیروهاي عراقی از اطراف سرپلذهاب عقبرانده شدند.
اما در قصرشرین فشار دشمن همچنان ادامه داشت .شهر به محاصره کامـل دشـمن در
آمده بود .سیستم ارتباطی با سایر نقاط قطع گردیده بود .تالش اصلی دشـمن بـراي اشـغال
شهر و پادگانهاي آن منطقه بود .با وجود پیشـروي نیروهـاي عراقـی در محورهـاي اصـلی
پیشروي ،هنوز تعدادي از پاسگاههاي مرزي ما که به دور از آن محورها بودند در محل خـود
باقیمانده بودند و به وظایف میهنی خود عمل میکردند.
فشار دشمن در بعد از ظهر روز سوم مهر بـه مـدافعین قصرشـیرین بـه نهایـت درجـه
رسید .در ساعت  1195فرمانده سـپاه پاسـداران قصرشـیرین گـزارش داد ،قـدرت مقاومـت
نیروهاي خودي به نقطه پایانی رسیده و شهر در حال سقوط به دست نیروهاي عراقی است،
چنانچه پشتیبانی کافی هوایی برسد ممكن است ادامه مقاومت امكانپذیر باشد .اما امكانـات
پشتیبانی هوایی ما بسیار محدود بود ،ضمن اینكه نیروي هوایی موظف بود مأموریـت اصـلی
خود را که بمباران هدفهاي استراتژیكی در داخل خا

عراق بـود اجـراء کنـد .بـه همـین

منظور در روز سوم مهرماه پایگاه هوایی المثنـی و پادگـان التـاجی ،پاالیشـگاه نفـت الـدوره
بغداد و طرح اکتشاف نفت نیسان عراق را بمباران کرد ،ضـمن اینكـه از نیـروي زمینـی نیـز
پشتیبانی نمود و یک فروند هواپیما در منطقه قصرشیرین از دست داد.
در ساعت  1921روز سوم ورود نیروهاي عراقی به داخل شهر قصرشـرین مـورد تأییـد
عوامل اطالعاتی ما قرار گرفت و اطالع رسید که واحدهاي زرهی و مكانیزه دشـمن از طـرف
شمالغربی و از طریق پاسگاههاي قلعهسفید و هدایت وارد شهر قصرشیرین شدهاند.
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در این گیر و دار سخت با دشمن خارجی ،عوامل ضدانقالب داخلی که از افـراد عشـایر
قلخانی در کوهستانهاي شمال گردنـه پاتـاق بودنـد ،عملیـات خائنانـهاي را آغـاز کردنـد و
پاسگاههاي بیونیچ و گهواره را مورد حملـه قـرار دادنـد و نگرانـی دیگـري بـراي فرمانـدهان
مسئول منطقه نبرد ایجاد کردند.
با ورود نیروهاي دشمن به داخل شهر قصرشیرین ،نبرد شـهري بـین مـدافعین مـیهن
اسالمی ما با نیروهاي متجاوز اشغالگر به اوج شدت خـود رسـید .عـدهاي از اهـالی غیـور و
شجاع قصرشیرین با هر امكانی که داشتند آماده دفاع از ناموس و میهن خود شـدند و نبـرد
کوچه به کوچه و خانه به خانه جریان یافت .ژاندارمري در سـاعت  2211گـزارش داد ،نبـرد
در داخل شهر از ساعت  1995آغاز شده ولی امكانات نیروهاي خودي بسیار تقلیل یافته ،بـه
ویژه اینكه تدارکات و مهمات در شرف اتمام است و امكان رسـاندن تـدارکات وجـود نـدارد،
زیرا دشمن تمام محورهاي مواصالتی قصرشیرین را قطع کرده و ارتفاعات سرکوب را نیز بـه
اشغال خود درآورده بود.
بنابر مطالبی که بیان شد ،تـالش دشـمن در روز سـوم نبـرد ،صـرف اشـغال کامـل
شهرهاي سرپل ذهاب و قصرشیرین گردید .در سرپل ذهـاب ،دشـمن مـوفقیتی بـه دسـت
نیاورد ،ولی در شهر قصرشرین توا نست به داخل شهر رخنه کند و افسـر مخـابرات هنـگ
ژاندارمري قصرشرین آ خرین پیام از قصرشیرین را بدین شرح مخابره کـرد« :ایـن آخـرین
پیام است جاده هاي ورودي و خروجی قصرشـیرین در کنتـرل کامـل دشـمن اسـت فقـط
حدود  255نفر ژاندارم با جنگ افـزار سـبک در شـهر دفـاع مـیکننـد .تعـداد  15نفـر از
پاسداران به کوه هاي اطراف پراکنده شدهاند .ایستگاه رادیو قصرشـیرین بـهدسـت دشـمن
افتاده و برنامه عربی پخش میکند»
ناحیه ژاندارمري کرمانشاه نیز اطالع داد ،واحدهاي ارتشی و سپاه پاسداران به سـرعت
از قصرشیرین عقبنشینی میکنند .فرمانده ژاندارمري کشور ،در پاسخ ایـن گـزارش دسـتور
داد ،یگانهاي ژاندارمري نیز هماهنگ با واحدهاي ارتشی اقـدام کننـد و بـا ابتكـار شخصـی
خود عمل نمایند .در حقیقت این دستور عقبنشینی به واحدهاي ژانـدارمري بـود .بـاألخره
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دقایقی بعد از نیمه شب سوم به چهارم مهرماه ،ناحیه ژانـدارمري کرمانشـاه اطـالع داد کـه
شهر قصرشیرین در کنترل کامل نیروهاي دشمن قرار گرفته است.
در آغاز روز چهارم مهرماه سقوط شهر قصرشیرین به دسـت نیروهـاي عراقـی قطعـی
شد .ولی هنوز مقاومتهاي پراکندهاي در داخل شهر وجـود داشـت .بـا آغـاز روشـنایی روز
چهارم مهرماه ،خیابانهاي قصرشیرین جوالنگـاه سـربازان اشـغالگر عراقـی گردیـد و ارتـش
متجاوز عراق با پخش اعالمیههایی تالش کرد ،حمایت مردم را به سوي حكومت عراق جلب
کند و افراد مدافع باقیمانده ایرانی را دستگیر نماید .با سقوط قصرشیرین ،فرمانده لشـكر 91
زرهی وضعیت کلی منطقه نبرد کرمانشاه را چنین گـزارش داد « گـردانهـاي  222و 235
تانک که در منطقه قصرشیرین دفاع میکردند بكلی متالشی شدهاند .فقـط تعـداد معـدودي
تانک از آنها باقی مانده است .قصرشیرین در کنترل کامل دشمن است .از وضعیت نفتشهر
اطالعی در دست نیست .گروه رزمی  211تانک که در محور تنگاب کهنـه مسـتقر و پدافنـد
میکرد ،با دادن تلفاتی سنگین به تنگ دهره در شرق قاسم آباد عقـبنشـینی کـرده ،گـروه
رزمی  131که در سومار پدافند میکرد با دشمن به سختی درگیر است و نیروهـاي دشـمن
در حال پیشروي در محور سومار نفتشهر هستند.
درباره ارسال گزارش وضعیت ،یادآوري این نكتـه الزم اسـت کـه بـه علـت وارد شـدن
ضربات سخت به نیروهاي ما و از هم گسسـتن سـازمان کنتـرل و فرمانـدهی گـزارشهـاي
ارسالی چندان دقیق نبود .به عنوان مثال مواضع پدافنـدي سـومار در همـان سـاعات اولیـه
حملــه دشــمن در اول مهرمــاه ســقوط کــرد و گــردان مــدافع آن بــه شــرق دشــت ســومار
عقب نشینی نمود که مـا در حـوادث روز دوم مهرمـاه چگـونگی حـوادث آن محـور را بیـان
کردیم .ولی در گزارش روز چهارم مهر ،لشكر  91بدون بیان محل درگیـري ،دربـاره سـومار
گفته است که گروه رزمی  131با دشمن درگیر است.
بعد از سقوط قصرشیرین  ،نیروهاي عراقی تـالش کردنـد سـرپلذهـاب را نیـز اشـغال
کنند .لذا نیروهاي عراقی از شمال و غرب و جنوب به طرف این شـهر بـه حرکـت درآمدنـد.
هلیکوپترهاي هوانیروز که براي پشتیبانی از عناصر نیروي زمینی در منطقه در پرواز بودنـد،
اطالع دادند ،انبوهی از نیروهاي دشمن در تمام ارتفاعات اطراف شـهر قصرشـیرین مسـتقر
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شدهاند .اسرایی که از دشمن گرفته شده بودند ،در بـازجویی اظهـار کردنـد ،تیـپهـاي 21
مكــانیزه و  95زرهــی لشــكر  7زرهــی و تیــپ  29لشــكر  9کوهســتانی عــراق در منطقــه
قصرشیرین ،سرپلذهاب وارد عمل شدهاند .بهنحويکه تیپ  21مكانیزه در محـور خسـروي
قصرشیرین ،تیپ  95زرهی در دشت ذهاب و تیپ  29پیـاده در تپـه رش وارد عمـل شـده
است .عوامل اطالعاتی قصرشیرین خبر دادند نیروهاي عراقی کنترل شهر را بهدست گرفته و
براي جلب حمایت مردم شـیرینی و مـواد غـذایی بـین مـردم تقسـیم مـیکننـد .شـهربانی
کرمانشاه نیز اطالع داد که عناصر شهربانی قصرشیرین به سرپلذهاب تغییر مكان دادهاند.
با وجود اینکه نیروهاي دشمن از روز سوم مهرماه به داخل شـهر سـرپلذهـاب رخنـه
کرده و حتی تا پمپ بنزین آن شهر پیشروي کرده بودند ،در روز چهارم نیز به تـالش خـود
براي بهدست گرفتن کنترل آن شهر ادامه دادند ،ولی نتوانستند به این هـدف دسـت یابنـد.
زیرا عناصر مدافع نیروهاي ایرانی که قبل از آغاز جنگ در یک منطقه بسیار وسیعی پراکنده
شده بودند ،بعد از عقبنشینی به حوالی سرپلذهاب ،متمرکز شدند و با وجود تلفاتی که بـه
آنان وارد شده بود ،حداقل امكان برقراري ارتباط ح وري و کنترل تا حدودي ایجاد کردنـد.
فرماندهان یگان ها توانستند ح ور ًا بـا عناصـر باقیمانـده تمـاس برقـرار کننـد و دسـتورات
عملیاتی به آنان بدهند .این حالت سبب شد که حداقل نیروهاي باقیمانـده حالـت سـازمانی
خود را بازیابند و در اختیار فرماندهان قرار گیرند .بدین وسیله بـا همـان عناصـر باقیمانـده،
فرمانده تیپ  9زرهی توانست مواضع پدافندي تعجیلی را در شـمال و جنـوب سـرپلذهـاب
اشغال کند و عناصري را براي عقب راندن نیروهاي دشمن از شهر اعـزام دارد .بـا توجـه بـه
اینكه هلیکوپترهاي ما نیز در پشتیبانی عناصر نیروي زمینی وارد عمل شده بودند ،تیـپ 9
لشكر  91به همراه سپاه پاسداران موفق گردید ،نیروهاي دشمن را تا قره بـالغ عقـب برانـد.
بهنحويکه از بعد از ظهر روز چهارم مهر تهدید جدي نیروهاي عراقی فروکش کرد و عوامـل
اطالعاتی ما گزارش دادند ،نیروهاي عراقی دچار مشكالت تدارکاتی شدهاند.
عوامل ژاندارمري در ساعت  1125اطالع دادند نیروهاي خودي در منطقه سرپلذهـاب
پیشروي کرده و موفق شدهاند پاسگاههاي قـره بـالغ و شـرکت سـهامی زراعـی را از اشـغال
دشمن آزاد سازند .قرارگاه علمیاتی غرب نیز اعالم کرد ،در ساعت  1155با فشـاري کـه بـه
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نیروهاي دشمن وارد شد ،نیروهاي دشمن در محور سرپلذهاب ،گردهنو عقبنشینی کردنـد
و یک دستگاه تانک دشمن با خدمه به دست نیروهاي خودي افتـاد ،کـه بـه پادگـان ابـوذر
سرپلذهاب تخلیه گردید .بنابر آن چه که بیان شد از بعداز ظهر روز چهـارم مهرمـاه لشـكر
 91زرهی به همراه عناصر سپاه پاسداران موفق شد ،یگانهاي متالشی شده در جبهـههـاي
نبرد میمک سومار و سرپلذهاب را جمعآوري کرده و به وضعیت منطقه نبرد سر و سـامانی
بدهد .اما در منطقه نفتشهر انجام عملی امكان پذیر نبود و قصرشـیرین نیـز تحـت کنتـرل
کامل دشمن قرار گرفته بود.
بــه هرحــال حــوادث  9روز اول جنــگ در تمــام صــحنه عملیــات جنــوب و غــرب و
شكستهاي فاحشی که به نیروهاي مـا در تمـام جبهـههـا وارد شـده بـود ،حقـایق برتـري
نیروهاي متجاوز عراقی را بر نیروهاي ایرانی کامالً روشن ساخت .بـهمنظـور ارزیـابی مجـدد
شرایط عمومی جنگ ،ستاد مشتر

ارتش جمهوري اسالمی ایـران از فرمانـدهان نیروهـاي

سه گانه و سایر فرماندهان مسئول دعوت کرد ،در ساعت  1655روز چهارم مهرماه در جلسه
بررسی وضعیت جنگ ح ور به هم رسانند که احتماالً این جلسه اولین جلسه بررسی جدي
واقع بینانه شرایط جنگ از زمان بروز اختالف با عراق تا آن زمـان بـود .روز چهـارم نبـرد بـا
تالشهاي نیروهاي دو طرف در منطقه سرپلذهاب به پایان رسید .نیروهـاي متجـاوز عـراق
تالش کردند با اشغال شهر سرپلذهاب حداقل تأمین منطقه اشغالی در غرب گردنه پاتـاق را
تكمیل کنند و محور اصلی مواصالتی نیروهاي ما را از کرمانشاه و اسالمآباد غـرب بـه طـرف
ســرپلذهــاب و قصرشــیرین کــامالً در تحــت کنتــرل کامــل خــود درآورنــد .محــور فرعــی
سرپلذهاب ،گردنه سگان ،گو آور ،اسالمآباد غرب را نیز قطع نمایند کـه بـراي ایـن منظـور
تالشهایی براي وصول به ارتفاعات دانهخشک در جنوب شرقی دشت ذهاب انجام دادند .اما
مدافعین میهن اسالمی ما با وجود تلفات و خسارات سختی که دیده بودند و از همه مهـمتـر
آن که سازمان کنترل و فرماندهی آنها متالشی شده بود ،با تالش سرسـختانهاي توانسـتند
سرپلذهاب و ارتفاعات شمالی و جنوبی و حتی تپههاي قره بـالغ در غـرب آن را در کنتـرل
خود نگهدارند و تالش دشمن متجاوز را در کنترل سرپلذهاب با عدم موفقیت مواجه سازند.
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در روز پنجم مهرماه نیز نیروهاي دشمن تالش خود را براي بـهدسـت گـرفتن کنتـرل
شهر و پادگان سرپلذهاب ادامه دادند ،نیروهاي تازه نفس عـراق کـه عمـدتاً عناصـر درگیـر
نشده لشكر  7زرهی و تیپ  31پیاده و عناصري از تیپ  29لشكر  9پیاده بودند وارد منطقـه
نبرد سرپلذهاب شدند و همزمان نیروي هوایی عراق شهرهاي کرمانشاه و اسالمآباد غرب را
نسبتاً شدید بمباران کردند .نیروي هوایی ما نیز متقابالً تالشهاي خود را در حـد مقـدورات
براي وارد کردن ضربات متقابل به دشمن متجـاوز انجـام داد و ضـمن بمبـاران منـاطقی در
داخل خا

عراق مانند تأسیسات نفت کرکـو

و موصـل در خـط مقـدم پدافنـدي نیـز از

نیروي زمینی پشتیبانی کرد .در این نبردها در منطقه قصرشیرین نبرد هوایی نیز در گرفـت
و هواپیماهاي دشمن درگیر شدند که در آن درگیري  2فرونـد هواپیمـاي دشـمن سـرنگون
شد و به یک فروند هواپیماي ما نیز آسیب رسید و خلبان آن مجبور به تر

هواپیما گردیـد

و سالم در منطقه یگانهاي خودي فرود آمد .یک فروند دیگـر از هواپیماهـاي مـا در هنگـام
اجراي مأموریت برون مرزي مورد اصابت موشک زمین به هـواي دشـمن قـرار گرفـت ،ولـی
توانست خود را تا پایگاه هوایی مربوطه برساند .همزمان با حملـه هواپیماهـاي مـا در عمـق
خا

عراق ،هواپیماهاي عراقی نیز در عمق خا

ایران حملـه کردنـد و شـهرهاي سـازي و

بابل ،نهاوند و قزوین را بمباران نمودند .در بمباران نهاوند دو هواپیماي عراقی سرنگون شـد،
یک خلبان اسیر و خلبان دیگر کشته شد.
با توجه به عقب رانده شدن نیروهاي ایران از محورهایی کـه از خـا

عـراق بـه شـهر

قصرشیرین منتهی میشد ،نیروهاي عراق موفق شدند سه راهی گیالنغرب قصرشیرین را بـه
کنترل خود درآورند.
از روز چهارم مهرماه احتمال پیشروي نیروهاي عراق در محـور قصرشـیرین گیالنغـرب
کامالً احساس شد ،به ویژه آن که هیچیگانی از نیروهاي خودي در این محور وجود نداشـت
و این محور براي حرکت نیروهاي عراقی کامالً باز بود ،زیرا هر دو گروه از عناصـر تیـپ یـک
زرهی که در محورهاي خسروي خرناصر خان قصرشیرین و تنگاب کهنـه نـی پهـن عبدالـه
سهراهی گیالنغرب مستقر بودند ،هنگام عقبنشینی بـه سـمت قصرشـیرین و سـرپلذهـاب
رفته بودند و هیچ کدام از آنها در محور گیالنغرب متوقف نشـده بـود .در حـالیکـه موضـع
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پدافندي اولیه یكی از آنها معبر امام حسن در این محور بود و بایستی هنگام عقـبنشـینی
به آن موضع برمیگشت و در آن دفاع میکرد ،ولی به نظر میرسد که ضربات اولیه نیروهاي
عراقی در روزهاي اول و دوم مهرماه به نیروهاي ما که در منطقه نبـرد قصرشـیرین باویسـی
میجنگیدند به قدري شدید و سریع بود که نیروهاي ما کنترل خـود را از دسـت دادنـد و از
همه مهم تر این که هیچ گونه طرحی درباره مواضع دفاعی و تأخیري به آن هـا داده نشـده
بود ،تا فرماندهان آن ها براساس آن طرحها عمل کنند .لذا هریگانی که تحت فشار شـدید
نیروهاي دشمن قرار می گرفت بدون طرح و برنامه و فقط به منظور رسیدن به یـک محـل
امنتر عقبنشینی میکرد که در این باره پادگان سرپلذهاب حـداقل از نظـر روانـی نقطـه
مرکزي عناصر لشكر  91زرهی در آن منطقه بود .بـه همـین جهـت تقریبـاً تمامیگـانهـاي
گسترش یافته اعم از واحدهاي تیپ  9زرهی که پادگانش در سرپلذهـاب بـود ویگـانهـاي
تیپ یک زرهی و گردانهاي توپخانه مسیر عقبنشینی خود را به سمت پادگان سرپلذهاب
انتخاب کرده بودند .در این باره فقط عناصر مستقر در حوالی نفتشهر کامالً بالتكلیف بودند
و گروه رزمـی مسـتقر در سـومار نیـز در محـور کلـه جـوب -رووان بـه طـرف ایـوان غـرب
عقبنشینی کرد تا خود را به پادگان اسالمآباد غرب نزدیک سازد ،ولی با تالش فرمانده تیپ
در حوالی کله جوب واقع در شـرق سـومار متوقـف گردیـد .امـا راههـاي مواصـالتی منطقـه
نفتشهر در جنوب به سمت سومار و در شمال به سمت تنگـابکهنـه و قصرشـیرین تحـت
کنترل نیروهاي دشمن قرار گرفته بود ،لذا عمالً قسمت عمده نیروهاي مستقر در آن منهدم
شده و باقیمانده که بیشتر افراد بدون تجهیزات بودند ،با مشكالت زیاد توانستند از جادههاي
سخت کوهستانی بگذرند و خود را به یگانهاي دیگر برسانند.
گفتیم که در روز پنجم مهرماه نیز تالش دشمن براي اشغال شهر و پادگان سـرپلذهـاب
ادامه یافت .اطالعات واصله حاکی از آن بود که تیپ  95زرهی لشكر  7زرهـی عـراق از شـمال
به جنوب جاده سرپلذهاب -قصرشیرین حرکت کرده و مأموریت دارد ارتفاعات دامنه ختک را
تصرف و پادگان سرپلذهاب را از جنوب شرقی مورد تهدید قرار دهـد ولـی هلـیکوپترهـاي و
هواپیماهاي ایران به این تیپ حمله کردند و پیشـروي آن را متوقـف نمودنـد .ضـمن اینكـه
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فرمانده تیپ  9زرهی تالش کرد با استفاده از اند

عناصر باقیمانده ،جلو پیشروي دشمن را

در حوالی سر آب گرم سد نماید.
عالوه بر فشار دشمن در جنوب محور اصـلی ،در شـمال محـور نیـز نیروهـاي دشـمن
تقویت شدند و واحدهاي تازه نفس عراقی وارد حـوالی بیشـگان شـدند ،کـه گفتـه مـیشـد
کماندوهاي عراقی با هلیکوپتر در این محل پیاده شدند .این واحدهاي تازه وارد از شمال به
جنوب در محور بیشگان سرپلذهاب پیشروي کردند تـا نیروهـاي عراقـی مسـتقر در غـرب
سرپلذهاب را تقویت کنند و با هم به شهر یورش ببرند.
بررسی حوادث چنین نشان میدهد که در ساعات بعداز ظهر روز پنجم مهرماه تهدیـد
نیروهاي عراقی در منطقه سرپلذهاب فوقالعاده تشدید شد و فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب
احساس خطر جدي کرد .لذا در ساعت  1115روز پنجم گزارش داد بـه علـت فشـار شـدید
دشمن در سرپلذهاب با هماهنگی سپاه پاسداران تعداد  955نفر از افراد سپاه براي تقویـت
یگانهاي آن منطقه اعزام شد.
با تالشهایی که براي نگهداري منطقه سرپلذهاب به عمل آمـد ،دشـمن از دسـتیابی
سریع به آن شهر ناامید گردید .لذا از بعداز ظهر روز پـنجم مهرمـاه تـالش خـود را متوجـه
محور گیالنغرب کرد تا بدینوسـیله هـم منـاطق بیشـتري را اشـغال کنـد و هـم قسـمتی از
نیروهاي مدافع سرپلذهاب را به آن منطقه بكشاند و مقاومت نیروهاي ما را در دفاع از شـهر
کاهش دهد .در ساعت  1155عوامل اطالعاتی ما خبر دادند که یـک واحـد بـزرگ زرهـی و
مكانیزه دشمن با حدود  255دستگاه خودرو در محور گیالنغرب در حال پیشروي اسـت و از
گردنه امام حسن گذشته و به حوالی روستاي قاسمآباد واقع در حدود  21کیلـومتري غـرب
گیالنغرب رسیده است .فرمانده لشـكر  91زرهـی در تحلیـل ایـن عملیـات دشـمن ،چنـین
برآورد کرد که احتماالً قسمتی از این واحد دشمن که در محور گیالنغرب در حال پیشـروي
است در شرق قاسم آباد به طرف شـرق تغییـر جهـت خواهـد داد و از تنـگحاجیـان عبـور
خواهد کرد و پس از عبور از تنگ دهره و دشت شـاههـا ارتفاعـات دانـهخشـک را اشـغال و
بایگانی که از سمت شمالغربی پیشروي کرده بـود الحـاق حاصـل خواهـد نمـود و پادگـان
سرپلذهاب را اشغال خواهد کرد .با توجه به این امر چنین به نظر میرسد که با وجود اینكه
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نیروهاي دشمن حدود  95کیلومتر بدون برخورد با مقاومتی در محـور گیالنغـرب پیشـروي
کرده و به  21کیلومتري گیالنغرب رسیده بودند ،هیچ نیروي مدافعی در آن محور نبود .ولی
توجه اصلی فرمانده لشكر به نگهداري پادگان و شهر ذهاب جلب شده بـود و اقـدام مـؤثري
براي بستن راه حرکت نیروهاي دشمن در محور گیالنغرب نكرده بود .نظریات فرمانده لشكر
 91درباره وضعیت منطقه سرپلذهاب و گیالنغرب به نیروي زمینـی گـزارش شـد .بـه نظـر
میرسد بعد از  1روز نبرد در شرایط نامتعادل ،عوامل تصمیمگیـري نیـروي زمینـی متوجـه
مشكالت شده بودند ،لذا در پاسخ گزارش لشكر  91چنین گفتند که « 9یگان از میان دوآب
به منطقه کرمانشاه اعزام شده است تالش کنید گذرگاههاي پاتاق ،قالجه گیالنغرب را به هر
ترتیب شده نگهدارید» همانگونه که از متن این پیام نتیجـه گیـري مـیشـود ،دیگـر فكـر
نگهداري تمام مناطق و حتی کشاندن جنگ به داخل خا

عراق مطرح نبود ،بلكه تالش بر

این بود که حداقل معابر کلیدي منطقه نگهداري شود ولو اینكـه ایـن معـابر کلیـدي ماننـد
گردنه قالجه در مسافت بیش از یكصد کیلومتري خط مرز باشد .در این بـاره یـادآوري ایـن
نكته الزم است که هر قدر عملیات احساسی در ردههاي پایینتر و به ویژه در افـراد رزمنـده
در خط مقدم نبرد مفید و سرنوشـتسـاز اسـت ،بـرعكس در ردههـاي بـاالتر ممكـن اسـت
فاجعهآمیز باشد و کشور و ملتـی را دچـار مشـكالت سـختی سـازد .لـذا در ردههـاي بـاالتر
تصمیمگیري همه مسایل جنگ بایستی با برآورد وضـعیتهـاي دقیـق اسـتراتژیكی اعـم از
سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و نظامی توأم باشد و اجازه داده نشود احساسات جاي منطـق
صحیح را بگیرد .تهدیدي که در محور گیالنغرب ایجاد شده بود ،فرمانـده تیـپ یـک زرهـی
لشكر  91زرهی را دچار اضطراب کرد ،زیرا از نظر طرحهاي کلـی عملیـاتی قبـل از انقـالب،
محور گیالنغرب جزو منطقه عملیاتی آن تیپ بود .بنابراین فرمانده تیپ بایستی به هـر نحـو
مقدور عكسالعملی در مقابل دشمن نشان میداد ،زیرا اگر دشـمن در ایـن محـور پیشـروي
میکرد و گیالنغرب را اشغال مینمود ،میتوانسـت پیشـروي را بـدون برخـورد مقـاومتی تـا
محور اسالمآباد ایالم ادامـه دهـد و در حـوالی گردنـه قالجـه آن محـور را قطـع کنـد و راه
مواصالتی نیروهایی را که در منطقه استان ایالم درگیر بودند به کلی ببندد .بنـابراین تهدیـد
دشمن در محور گیالنغرب فوقالعاده قوي و جدي بود والزم بود به هر نحـو مقـدور در یـک
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نقطه مناسبی متوقف گردد .بعد از عبور از گردنه امام حسن و تنـگحاجیـان مناسـبتـرین
نقطه براي نگهداري شهر گیالنغرب ارتفاعات غربی آن شهر بود .فرمانده تیپ یک از لشـكر 91
درخواست کرد که بـه هـر نحـو مقـدور یگـانی از تیـپ  2زرهـی مسـتقر در شـهر کرمانشـاه
جمعآوري و به گیالنغرب اعزام شود تا با کمک اهـالی محلـی و پاسـگاههـاي ژانـدارمري جلـو
پیشروي دشمن سد گـردد .لشـكر تعـدادي از تانـکهـاي باقیمانـده گـردان  291تانـک را
جمعآوري و از کرمانشاه به منطقه گیالنغرب اعـزام کـرد و بـا همـاهنگی ژانـدارمري مـردم
گیالنغرب بسیج شدند تا از شهر و دیار خود دفاع کنند .بدین ترتیب هسته مرکزي نیروهاي
مقاومت در محور گیالنغرب تشكیل شد و همین نیروي اند

موفق گردیـد از سـقوط شـهر

گیالنغرب بهدست نیروهاي متجاوز عراق جلوگیري نماید کـه جزییـات ایـن تـالشهـا را در
مطالب بعدي خواهیم آورد.
گفتیم که در روز پنجم مهرماه نیروهاي عراقی تـالش کردنـد سـرپلذهـاب را اشـغال
کنند اما مقاومت دلیرانه مدافعین میهن اسالمی ما این نقشه دشمن را نقش بر آب کرد .لـذا
از بعد از ظهر روز پنجم مهرماه آثار ناامیدي در نیروهاي عراقی مشـاهده گردیـد و نیروهـاي
عراقی به ارتفاعات قراویز در شمالغربی دشـت ذهـاب عقـبنشـینی کردنـد و بـه کنتـرل و
نگهداري حوالی قصرشیرین اکتفا نمودند .ارتـش عـراق در بیانیـه شـماره  193اعـالم کـرد
شمالشرقی راه خسروي -قصرشیرین -سرپلذهاب پاکسازي و تأمین شده است که بـا یـک
توجه دقیق نظامی به این بیانیه روشن میگردد کـه در رده بـاالي فرمانـدهی ارتـش عـراق
شكست تالشهاي  1روز براي تصرف شهر سرپلذهاب بـه طـور ضـمنی مـورد قبـول قـرار
گرفته و ارتش عراق از اجراي آن عملیات منصرف گردیده است .چنانکه عمـالً نیـز همـین
وضع پیش آمد و از روز ششم مهرماه پیشروي نیروهاي دشـمن در منطقـه کرمانشـاه عمـالً
متوقف گردید و نیروهاي دشمن به تحكیم مواضع پدافندي در مناطق اشغالی اکتفا کردند.
یک نكته قابل بررسی و تعمق در منطقه عملیاتی کرمانشاه حرکت عناصـر ضـدانقالب
داخلی است .از ماهها قبل از آغاز جنگ ،بع ی از عشایر مخالف حكومت جمهـوري اسـالمی
ایران عملیات خرابكاري و دسـتبرد و کمـین و زدن ضـربت بـه واحـدهاي نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمی ایران را در استان کرمانشاه آغاز کـرده بودنـد .مهـمتـرین منطقـه نـاامن،
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منطقه زیست عشایر قلخانی در منطقه وسیعی بین خـط مـرز از باویسـی تـا قصرشـیرین و
شمالغربی اسالمآباد غرب بود که مرکز آن را ارتفاعات داالهو تشـكیل مـیداد .ولـی بعـد از
آغاز جنگ ،فعالیت خرابكاران داخلی فروکش کـرد و حـداقل تـا پـنجم مهرمـاه گزارشـی از
برخورد نیروهاي مسلح ما با عوامل ضدانقالب در استان کرمانشاه مشاهده نشد .علت ایـن امـر
میتواند آن باشد که عوامل ضدانقالب داخلی در استان کرمانشـاه بـه دسـتور مقامـات عراقـی
عمل میکردند و اقدامات آنان در زمان قبل از آغاز جنگ ایجاد وحشت و ناامنی در منطقه و
تسهیل عملیات تهاجمی نیروهاي عراق بود .طرح هماهنگ شده بین ضـدانقالبیون ایرانـی و
ارتش عراق آن بود که با شروع حمله همه جانبه ارتش عراق ،عملیـات ضـدانقالبیون موقتـاً
متوقف گردد تا تداخلی در عملیات نیروهاي عراقی به وجود نیاید .اما بعـد از متوقـف شـدن
ماشین جنگی ارتش عراق ،بـار دیگـر تـالش ضـدانقالبیون داخلـی در منطقـه کرمانشـاه از
سرگرفته شد.
از روز ششم مهرماه فعالیتی از عوامل ضدانقالب در ارتفاعات غـرب جـوانرود مشـاهده
گردید و همراه با عملیات ضدانقالب داخلی فعالیتی از نیروهاي دشمن نیز در شـمال شـرق
دشت ذهاب و حوالیبزمیرآباد انجام گرفت .چنین برآورد شد که چـون دشـمن نتوانسـته در
محور قصرشیرین سرپلذهاب پیشروي کند و گردنـه پاتـاق را تحـت کنتـرل خـود درآورد،
اکنون تالش میکند با کمک ضدانقالبیون داخلی ایران از ارتفاعات شـمال ،گردنـه پاتـاق را
دور بزند و نیروهاي ما را محاصره نماید .البته به احتمال قوي ایـن بـرآورد خیلـی بدبینانـه
بود ،زیرا ارتش عـراق آن چنـان قـدرت و جـرأت و مـدیریت نداشـت کـه بـه چنـان اقـدام
متهورانهاي دست بزند و از ارتفاعات صعبالعبور بگذرد و خود را به اسالمآباد غرب یـا حتـی
آنچنان که برآورد شده بود به کرمانشاه برساند .اما حرکات آشوبگرانه داخلـی بـا توجـه بـه
سابقه امر میتوانست چنین توهمی را در فرماندهان ایجاد کنـد .چنانكـه قرارگـاه عملیـاتی
غرب در ساعات اولیه روز ششم مهرماه گزارش داد پاسگاه ژاندارمري قلقله در  95کیلومتري
غرب جوانرود سقوط کرد و دشمن در حال پیشروي به طرف جوانرود است که البته منظـور
از دشمن ،نیروهاي ضدانقالب داخلی بود و گرنه نیروهـاي متجـاوز عـراق اصـوالً از ورود بـه
ارتفاعات وحشت داشتند و در جنگ تحمیلی فقط به اشغال ارتفاعات مرزي اکتفا کردند.
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فعالیت نیروهاي ضدانقالب در منطقه کرمانشاه به ویژه منطقه جوانرود سبب نگرانی
فرماندهان مسئول شد ،زیرا در آن شـرایط بحرانـی حـداقل نیـاز فرمانـدهان آن بـود کـه
منطقه داخلی امن باشد و خودروهاي تدارکاتی بتوانند بدون خطر ،پشتیبانی تـدارکاتی را
از مناطق داخلی به منطقه نبرد انجام دهند .چنانچه محورهاي تـدارکاتی بـه ویـژه محـور
کرمانشاه اسالم آباد به طرف مناطق نبرد ناامن میشد ،مشكالت فوقالعادهاي براي نیروهاي ما
ایجاد میگردید .در رابطه با عملیات ضدانقالبیون در ساعت  1911روز ششـم مهرمـاه قرارگـاه
عملیاتی غرب گزارش داد ،نیروهاي خودي مستقر در منطقه جوانرود در اثر فشار مهـاجمین
عقبنشینی کردهاند و مهاجمین قصد دارند از محورهاي باباخانی ،ارتفاعـات شـاهو و داالهـو
به قلعه جوانرود برسند .براي این منظور یک نیروي حدود یک هزار نفري را بسیج کردهاند و
احتماالً این عناصر ضدانقالب بعد از اشـغال منطقـه جـوانرود از طریـق کـوزه گرانیـه شـهر
کرمانشاه حمله خواهند کرد .الزم به یادآوري است کـه دربـاره عملیـات ضـدانقالب داخلـی
شایعات فوقالعاده تأثیر گذار بودند .نظر به اینكه اهالی بومی اعم از طرفداران دولت مرکـزي
یا ضدانقالب خیلی سریع و به سادگی تحت تأثیر شایعات قـرار مـیگرفتنـد ،خیلـی سـریع
آنها را در تمام منطقه پخش میکردند وعوامل اطالعاتی ما نیز که این شـایعات را دریافـت
میکردند ،امكانات تجزیه و تحلیل آنها را نداشتند .لذا الزاماً به همان صورت خام به ردههـاي
باال گزارش مینمودند .به هر حال این اطالعات ناخوشایند قسـمتی از تـالش عملـی و فكـري
فرماندهان مسئول را به خود جلب میکرد و مشكلی بر مشكالت آنان میافزود.
از نظر تالش نیروهاي دشمن در ششم مهرماه گفتیم که ماشین جنگی عراق از حرکت
بازمانده و حتی صدام حسین درخواسـت آتـشبـس کـرد .بنـابراین در روز ششـم مهرمـاه
نیروهاي دشمن تالش قابل مالحظهاي براي اشغال مناطق بیشتر از خود نشـان ندادنـد .امـا
مرکز فعالیت نیروهاي عراقی در منطقه نبرد کرمانشاه به محور گیالنغـرب معطـوف گردیـد.
هلیکوپترهاي ما که براي منهدم کردن نیروهاي دشمن به محور گیالنغرب اعزام شده بودند
گزارش دادند یک واحد بزرگ زرهی دشمن که حدود یک تیپ بـرآورد مـیگردیـد در ایـن
محور وارد عمل شده و تالش میکنـد بـه شـهر گیالنغـرب برسـد .گرچـه در گـزارشهـاي
نیروهاي خودي درباره چگونگی عملیات نیروهاي خـودي در حـوالی گیالنغـرب بـه مطلبـی
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اشاره نشده بود ،اما در گفتوگوهایی که با افسران فرمانده به عمل آمد ،به ویـژه بـا تیمسـار
سرتیپ اسماعیل سهرابی که در اوایل جنگ فرمانده تیپ یک بود ،چنین نتیجـهگیـري شـد
که نیروهاي دشمن توانسته بودند تا داخـل شـهر گیالنغـرب رخنـه کننـد ،امـا بـا مقاومـت
ژاندارمري و افراد محلی مواجه شده بودند و مجبور گردیـده بودنـد ،بـه چهـار کیلـومتري
غرب شهر عقبنشینی نمایند .بعد از این که یک دسته تانک از گردان  291تانک تیـپ 2
لشكر  91به گیالنغرب رسید و عراقی ها ح ور نیروهاي منظم ما را در آن منطقه احساس
کردند ،عقبنشینی بیشتري نمودند و تا حوالی تنگ کور

عقبتر رفتند.

در روز ششم مهرماه تالش عمده دشمن در منطقه مورد بحث تقویت نیروهـاي موجـود
و تحكیم مواضع پدافندي بود .طبق اطالعاتی که به نیروهـاي مـا رسـید تیـپ  17لشـكر 7
زرهی عراق وارد شهر قصرشـیرین شـد و بـا تیـپ  31پیـاده مسـئولیت پدافنـد از منطقـه
قصرشیرین را به عهده گرفت .تیپ  95زرهی لشكر  7زرهی مواضع پدافنـدي را در منـاطق
جنوبی سرپلذهاب مستحكم کرد .تیپ  21لشكر  7در ارتفاعات قراویز در غرب دشت ذهاب
گسترش یافت .تیپ  29لشكر  9پیاده در منطقه عملیاتی تپه رش ،گردهنو ،بزمیرآباد مستقر
گردید .بنابراین در صورتی که این اطالعات صحت داشته باشند ،تمام عناصر لشكر  7زرهـی
عراق به اضافه تیپ  29لشكر  9پیاده و تیپ  31مستقل پیاده در منطقـه نبـرد قصرشـیرین
گیالنغرب متمرکز شدند .در حالیکه در آن موقع نیروهاي ما فقـط همـان عناصـر متالشـی
شده تیپ  9زرهی لشكر  91زرهی و یک گردان پیـاده اعزامـی ار لشـكر پیـاده و عـدهاي از
افراد سپاه پاسداران و عناصر ژاندارمري بودند.
همانگونه که یـادآوري شـد از روز ششـم مهرمـاه نیروهـاي دشـمن در منطقـه نبـرد
کرمانشاه از حرکت باز ایستادند و فقط به تحكیم و تثبیت وضعیت مناطق اشغالی پرداختند.
با توقف نیروهاي دشمن ،نیروي هوایی و هلـیکوپترهـاي مـا توانسـتند ضـربات مـؤثري بـر
نیروهاي دشمن وارد سازند و اراده قاطعانه ملت ایران را پـیش از پـیش بـراي دفـاع از حـق
حاکمیت خود به دشمن متجاوز نشان دهند .در پایـان روز ششـم مهرمـاه صـدام حسـین
حاکم جاه طلب عراق در یک سخنرانی رسمی درباره جنگ تحمیلی چنین اظهار نظر کـرد
که « عراق به هدف هاي نظامی خود رسیده است و اکنون آماده است در صـورتیكه ایـران
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شرایط عراق را قبول کند ،تر

مخاصـمه نمایـد و اضـافه کـرد از هـر گونـه میـانجیگـري

استقبال میکند».
همین گفتار صدام حسین به هر انگیزهاي بوده باشد ،بیانگر این واقعیـت نیـز بـود کـه
حكومت و ارتش عراق از برخوردهاي اولیه با نیروهاي مدافع مهین اسـالمی مـا بـه وحشـت
افتادند و آینده تیرهاي براي آنان از جنگی که به وجود آورده بودند مجسم گردید .لذا حـاکم
جاهطلب عراق سعی کرد هر چه سریعتر جنگ را با همان موفقیتهاي اولیـه کـه بـهدسـت
آورده بود پایان دهد و از شرایط سیاسی و روانی اثرات آن موفقیتها براي وصول به مقاصـد
استراتژیكی خود بهرهبرداري نماید.
چون ما در این بـاره در بررسـی جنـگ در صـحنه عملیـات خوزسـتان مطـالبی بیـان
داشتهایم از بحث بیشتر در این مبحث خودداري میکنیم .فقط یـک نكتـه دیگـر را متـذکر
میشویم که عامل اصلی ایجـاد کننـده ایـن تـوهم مأیوسـانه در حاکمیـت عـراق ،مقاومـت
شجاعانه و فداکارانه رزمندگان میهن اسالمی ما بود .گر چه در بیان حوادث جنگ ،ما نیز به
مطالبی از نابسامانیهاي ارتش جمهوري اسالمی ایـران اشـاره کـردیم ،ولـی نتیجـه نهـایی
نبردهاي هفته اول جنگ نشان داد ،با وجـود آن همـه مشـكالت و نقـاط ضـعفهـا کـه در
نیروهاي ما وجود داشت ،در مقایسه با قدرت چند برابر ارتش عراق ،نیروهاي ما بسیار خوب
عمل کردند ،خوب جنگیدند و مردانه جان بازي کردند .اگر یک سیستم فرماندهی و کنتـرل
کارساز در رده هاي مختلف فرماندهی نیروهاي ما برقرار میبود ،قطعاً به ا رتش عراق اجازه
داده نمیشد ،به آن اندازه موفقیت به دست آورد .گرچه آن موفقیت ها را نیز چندان سـاده
و به رایگانبهدست نیاورد و نیروهاي ما با وجود اینكه به صورت یگانهـاي کوچـک دسـته و
گروهان تجزیه شده بودند ،توانستند ضربات بازدارندهاي بـه نیروهـاي دشـمن وارد سـازند و
تعداد زیادي از افراد دشمن را به هالکت برسانند .فقط در جبهه نبرد کرمانشاه و ایالم تا روز
ششم مهرماه  223نفر از افراد دشمن را به اسارت خود درآوردند و تعدادي تانک و خـودرو و
تجهیزات سبک از دشمن به غنیمت بگیرند.
در هر گونه بررسیها و تحقیقات ،آمارهاي دقیق بهتـرین راهنمـا بـراي پـی بـردن بـه
چگونگی وضعیتها می تواند باشد .از نظر پی بردن بـه چگـونگی آمـادگی رزمـی لشـكر 91
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زرهی که در مقابل چندین لشكر مجهز و کامل و سازمان یافته و آمـوزش دیـده عـراق قـرار
گرفته بود ،ضمن اینكه همانگونه که در مطالب قبل اشاره شد فقط  2تیـپ از آن لشـكر در
این جبهه نبرد بود و تیپ  2زرهی کرمانشاه در مأموریت آرامسازي داخلی کردستان درگیـر
بود .در گزارش وضعیت پرسنلی که لشكر به نیروي زمینی داده بود ،کمبود سازمانی افسران
کادر  121نفر و درجهداران کارد  667نفـر ذکـر شـده بـود .ایـن تعـداد حـدود  95درصـد
سازمانی لشكر بـود .ضـمن اینكـه در آن موقـع بـه علـت اینكـه آموزشـگاههـاي افسـري و
درجهداري وظیفه به حالت تعطیل درآمده بود ،کمبود تعداد افسـران و درجـهداران وظیفـه
سازمانی لشكر بیش از پرسنل کادر بود و میتوان گفت که تقریباً وجود نداشت و با توجه به
اینكه حدود  95درصد افسران و درجـهداران سـازمانی لشـكرها را افسـران وظیفـه تشـكیل
میدادند در جمع کل کمبود افسران و درجهداران لشكرها قریب  %15بود .وضعیت سـربازان
وظیفه نیز در همین حدود بود.
در روز ششم مهرماه نیروي زمینی فقط توانست  11نفر افسر کادر و  39نفـر درجـهدار
کادر ازیگان هاي دیگـر برداشـت کنـد و در مقابـل درخواسـت  121نفـر افسـر و  667نفـر
درجهدار مورد نیاز لشكر  91به آن لشكر اختصاص دهد.
از روز هفتم مهرماه وضعیت منطقه نبرد کرمانشاه در اغلب نقاط تثبیت شد و نیروهاي
ما موفق شدند نیروهاي دشمن را مجبور به توقف نمایند .فرمانده لشـكر  91زرهـی آخـرین
وضعیت خط تماس با نیروهاي دشمن را در ساعت  5655روز هفـتم مهرمـاه چنـین اعـالم
کرد «عناصر لشكر در منطقه قصرشیرین گیالنغرب در امتداد خط شمالی جنـوبی ارتفاعـات
دستک ،بن دستک ،قراویز ،ارتفاعـات بـازيدراز و تنـگ کـور

در محـور گیالنغـرب خـط

پدافندي اشغال کردهاند ،در محور زرنه سومار موضع دفاعی نیروهاي مـا در چـم کمرشـكن
واقع در پانزده کیلومتري شرق سومار قرار دارد و در محور میمک سرنی نیز نیروهـاي مـا در
سه راهی غرب سرنی موضع گرفتهاند»
با توجه به این گزارش فرمانده لشكر  ،91نیروهاي دشمن در  7روز اول نبـرد موفـق
شده بودند به طور متوسط حدود  25کیلومتري در خا

میهن ما در منطقه قصرشـیرین،

سومار ،میمک پیشروي کنند و اما در محور گیالنغرب عمـق منطقـه پیشـروي دشـمن از
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خط مرز تا تنگ کور

حدود  15کیلومتر بود .در حالیکه این محور مناسبترین شرایط

طبیعی براي دفاع داشت و اگر گروه رزمی کـه در روزهـاي قبـل از جنـگ در سـه راهـی
گیالنغرب قصرشیرین مستقر بود ،با آهنگی منظم و کنترل شـده عقـبنشـینی مـیکـرد،
سادهتر ازیگان هاي دیگر می توانست پیشروي دشمن را در گردنه امام حسن سد کنـد .بـه
طور قطع اگر نیروهاي دشمن در این محور با مختصر مقاومتی برخورد میکردند ،تالشـی
براي پیشروي انجام نمیدادند .اما متأسفانه آن گر وه رزمی ما در همان روزهاي اول جنگ
که تحت فشار دشمن قرار گرفت ،صـحنه نبـرد را بـه سـرعت خـالی کـرد و بـیش از 15
کیلومتر عقبنشینی نمود .حتی در تنگ کور

نیز توقف نكرد ،بلكه تا حوالی انگ دهـره

عقب نشینی را ادامه داد و به احتمال زیـاد هـدف آن هـا آن بـود کـه خـود را بـه پادگـان
سرپل ذهاب برسانند .باید یادآوري نمود جنگی که بدون طرح عملیاتی و بـا ضـعف کامـل
فرماندهی و کنترل توأم باشد و رهبري عملیات به اختیار فرماندهان عمـل کننـده باشـد،
بروز چنین حوادثی عمل غیرعادي نمیتواند باشد.
همین عمل عقبنشینی طرحریزي نشده و هدایت نشده گروه رزمی مسـتقر در محـور
گیالنغرب سبب گردید نیروهاي دشمن بدون برخوردبا مقاومتی تا شهر گیالنغرب و در عمق
بیش از  15کیلومتر پیشروي کنند .در حالیکه نیروهاي دشمن بعد از رسیدن به گیالنغـرب
با برخورد با قدرت چوب و چماق و تفنگهاي سرپر مردم و سالح سبک ژانـدارمري فـرار را
برقرار ترجیح دادند و با ورود یک دسته تانک به گیالنغرب حدود  11کیلومتر عقـبنشـینی
کردند .طبق گزارشی که قرارگاه عملیاتی غرب در سـاعت  1115روز هفـتم مهرمـاه داد ،در
پی تالش مختصري که نیروهاي ما نشان دادند نیروهاي دشمن با بجا گذاشـتن دو دسـتگاه
تانک تا غرب آبادي گورسفید در  11کیلومتري غرب گیالنغرب عقـبنشـینی نمودنـد .ایـن
وضعیت پیش آمده در محور گیالنغرب سبب شد که ادامه مبـارزات اصـلی نیروهـاي مـا در
منطقه عملیاتی قصرشیرین به محور گیالنغرب کشانده شود .زیرا نیروهاي دشـمن مواضـعی
را در این محور اشغال کرده بودند که میتوانست منطقه عقب نیروهاي ما را در سرپلذهـاب
تهدید نماید و فرماندهی دشمن به محور گیالنغـرب اختصـاص دهـد و آنهـا را حـداقل تـا
گردنه امام حسن که در موازات خط پدافندي ارتفاعات دستک و قراویز در محور قصرشیرین
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بود عقب براند .به همین جهت صحنه مبارزات منطقه کرمانشاه براي مدت زمانی طوالنی به
محور گیالنغرب کشیده شد که چگونگی آن را در مباحث بعدي بیان خواهیم کرد.
گفتیم صحنه اصلی نبرد در روز هفتم مهرماه ،محور گیالنغرب بود .در این نبـرد واحـد
هوانیروز با تالش فراوان وارد عمل گردید .نظر به اینكه بـه علـت کوهسـتانی بـودن منطقـه
هلیکوپترها میتوانستند با استفاده از پناه تپه ماهورها موضع امنی انتخـاب و تانـکهـاي و
نفربرهاي زرهی دشمن را مورد هدف قرار دهنـد ،توانسـتند خسـارات قابـل مالحظـهاي بـه
دشمن وارد کنند و نیروهاي دشمن را متوحش سازند .به علت باریـک بـودن عـرض محـور
عملیات ،براي دشمن امكان تفرقه و مانور بسیار محدود بود و دشمن مجبور شـد بـه سـمت
غرب برگردد تا موضع مناسبتري اشغال نماید .خلبانان ما بـه وضـوح ایـن عقـبنشـینی را
دیدند و آن را گزارش نمودند.
خبر موفقیت نیروهاي ما در عقـب رانـدن دشـمن در محـور گیالنغـرب خیلـی سـریع
منتشر شد که طبق معمول با اغراقگوییهایی نیز همـراه بـود .بـه عنـوان نمونـه شـهربانی
کرمانشاه اطالع داد ،نیروهاي دشمن در محور گیالنغرب  11کیلومتر عقبنشـینی کردنـد و
در نبرد با رزمندگان ما  91تانک دشمن نابود شد ،حال این رقم از کجـا دریافـت شـده بـود
نامعلوم بود .قطعاً نیروهاي عراقی در این نبرد ،این تعداد تانک یـا دیگـر خودروهـا از دسـت
نداده بودند .ولی به هر حال تالش نیروهاي ما در این منطقه نبرد قابـل مالحظـه بـود و بـه
ویژه ورود هلیکوپترهاي رزمی به صحنه نبرد وحشت فزایندهاي در نیروهاي دشـمن ایجـاد
کرد .در این نبرد یک فروند هلیکوپتر ما در تنگحاجیان مورد اصابت موشک دشـمن قـرار
گرفت و سقوط کرد ولی خلبانان آن آسیبی ندیدند.
در روز هفتم مهرماه نه تنها در محور گیالنغرب ،بلكه در منطقه نبرد سرپلذهـاب نیـز
وضعیت عمومی تا حدودي به نفع نیروهاي ما تغییر کرد .نیروهاي دشمن اختیاري یا تحـت
فشار نیروهاي ما قسمتی ازمنطقه اشغالی را تخلیه کرده و حدود  2کیلومتر به سـمت غـرب
عقبنشینی کردند .در این عقبنشـینی تعـدادي از تانـکهـا و تجهیـزات دیگـر دشـمن در
منطقه تخلیه شده به جا ماند و به دست رزمندگان ما افتاد و تپه رش در محور سرپلذهـاب
گردهنو باویسی به اشغال نیروهـاي مـا در آمـد کـه بـا اشـغال آن خـط پدافنـدي شـمال و
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شمالغربی سرپلذهاب به صورت پیوسته تأمین گردید .در این عملیات بنا به گزارش سـپاه
پاسداران منطقه سرپلذهاب  15نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند.
اما همانگونه که در بیان حوادث روز ششم مهرماه اشـاره شـد ،از آن روز بـه بعـد بـار
دیگر فعالیت عناصر خائن و آشوبگر داخلی از سرگرفته شد در روز هفتم مهرماه نیز فعالیـت
این اَشوبگران خائن قسمتی از تالش نیروهاي مـا را بـه خـود جلـب کـرد .امـا خوشـبختانه
ضربات سختی به نیروهاي آشوبگر وارد شد .طبق گزارش سـپاه پاسـداران  17نفـر از اشـرار
دستگیر و یک کامیون مهمات ،دو کامیون سوخت ،یک خودرو فیـات از اشـرار بـه غنیمـت
گرفته شد .البته به نیروهاي خودي نیز آسیبهایی وارد گردید و  9دستگاه تانـک کـه در ان
شرایط بحرانی جنگ براي نیروهاي ما فوقالعاده حساس و با ارزش بـود منهـدم گردیـد .در
بع ی مناطق دیگر داخلی از جمله ارتفاعات شمال کرند و دشت حر و حوالی پاسگاه قلقلـه،
آشوبگران اختالالتی در منطقه بهوجود آوردند کـه طبعـاً سـبب معطـوف شـدن قسـمتی از
تالش مدافعین ما به ان مناطق میگردید .چنانكه ژاندارمري کرمانشاه گزارش داد قسمتی از
عناصر آن یگان در منطقه عملیات کرمانشاه با ضدانقالبیون درگیر هستند و قرارگاه عملیاتی
غرب مجبور شد از همان یگان اند

موجود در منطقه پاتـاق و سـرپلذهـاب یـک گروهـان

پیاده برداشت کند و براي سرکوبی اشرار به منطقه قلقله و دشت حر اعزام نماید.
بعد از یک هفته نبرد در جبهه بیش از یکهزار کیلومتري جنـگ ،بـهتـدریج نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران از حالت ابهام خارج میشدند و حقایق مسایل جنگ روشنتـر
میگردید و رزمندگان خط مقدم نبرد نیز با شرایط نبرد آشناتر میشدند .لذا در تمام ردههـاي
فرماندهی ،هدایت عملیات حالت نظم و ترتیب منطقی نظامی را باز مییافت.
در رده ستاد مشتر

و نیروي زمینی برآورد ستادي و تالشهاي پشتیبیانی به صـورت

منطقی و حساب شده و مؤثر طرحریزي و هدایت میشد و کمکم روش هدایت جنگ حالـت
منطقی پیدا میکرد و از حالت احساسی غیرمنطقی خارج میشد ،واحدهاي نیـروي زمینـی
که در مناطق داخلی کشور در پادگانها باقی مانده بودند،بهتدریج و برحسب امكانات ترابري
موجود به میدان هاي نبرد اعزام میشدند .لشكر  17زرهی که درگیر مأموریـت آرامسـازي
کردستان بود،به تدریج از این مأموریت رها میگردید و به صـحنههـاي جنـگ بـا دشـمن
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خارجی اعزام میشد .عناصر لشكر  66پیاده مشهد نیز با قبول خطر احتمالی منطقـه شـرق
در مرز افغانستان به مناطق نبرد غـرب و جنـوب کشـور تغییـر مكـان مـییافـت و آمـادگی
نیروهاي ما براي مبارزه با دشمن متجاوز قويتر میگردید .سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی
ایران با تالش بیشتر به بسیج نیروهاي مردمی میپرداخت و سهم بیشتري از مسـئولیت دفـاع
از مهین اسالمی ما را بر عهده میگرفت .بدین ترتیب بهتدریج عدم تعادل فوقالعادهاي کـه در
آغاز جنگ به نفع نیروهاي متجاوز وجود داشت ،کاهش پیدا میکرد و توازن نسبی متعـادل
در صحنههاي نبرد ایجاد میشد.
براساس این تغییرات بنیادي و مؤثر در رهبري نیروهاي مـا ،تیـپ  9پیـاده لشـكر 66
مشهد به تدریج به منطقه عملیاتی کرمانشاه تغییر مكان کرد .تمـام عناصـر گـروه  11و 11
توپخانه که آماده براي شرکت در نبرد بودند ،به این منطقه نبرد اعـزام شـدند .از لشـكرهاي
پیاده تهران و زرهی قزوین نیز عناصري به منطقه نبرد کرمانشاه اختصاص داده شـد ،گرچـه
عمده قواي این لشكرها به صحنه عملیات جنوب تغییر مكان نمودند.
ستاد مشتر

با هماهنگی فرماندهان نیروهاي سه گانه در جلسه شـوراي فرمانـدهان،

یک خط مشی عمومی براي نیروهاي سه گانه (زمینی ،هوایی ،دریایی) تعیـین و ابـالغ کـرد
که خالصه آن چنین بود:
« الف -نیروي زمینی حداقل  1روز دیگر در خوزستان مواضع موجود را نگهـدارد و بـه
بازسازییگانها بپردازد و از پشتیبانی نیروي هوایی به طور محدود اسـتفاده کنـد .لشـكر 17
زرهی را جمعآوري و به خوزستان اعزام کند ،ازیگان هوانیروز حداکثر بهرهبرداري را بنمایـد
و یک گروه رزمی از تیپ  11پیاده هوابرد را که در بندرعباس مستقر بود به خوزستان تغییر
مكان دهد.
ب -نیروي هوایی به مأموریتهاي برون مرزي تقدم قایل شود و از نیـروي زمینـی بـه
طور محدود پشتیبانی کند.
پ -نیروي دریایی یگان مستقر در بندرعباس را در اختیار نیروي زمینی قرار دهد»
هماهنگ با تالش نیروهاي خودي براي بهسازي وضـعیت آمـادگی رزمـی یگـانهـا،
عوامل اطالعاتی ما نیز فعال تر شدند و هدایت جمع آوري اطالعات روش مطمئنتري پیـدا
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کرد و اطالعات نسبتاً صحیح تري از نیروهاي دشمن جمع آوري گردید که مـیتوانسـت در
تصمیمگیري هدایت عملیات یگـان هـاي خـودي مـورد بهـرهبـرداري قـرار گیـرد ،گرچـه
متأسفانه بهنحو مطلوب قرار نگرفت و ما در شرح وقایع جنگ در صحنه عملیـات خوزسـتان
به بع ی نكات حساس آن اشاره کردیم.
در اجراي تالشهاي جمعآوري اطالعات که قسمت قابـل اعتمـادتر آن از افـراد اسـیر
شده عراقی بهدست میآید ،عوامل اطالعاتی ما درباره وضعیت نیروهـاي دشـمن در منطقـه
کرمانشاه اطالعات زیر را بهدست آوردند.
لشكر  7زرهی عراق که در منطقه عملیاتی قصرشیرین وارد عمل شـده بـود ،در  2رده
عمومی گسترش یافته بود .رده مقدم آن لشكر در منطقه عمومی باویسـی ،قصرشـیرین وارد
عمل گردیده بودند .و رده عقب در حوالی جلوالي عراق واقع در غرب خـانقین مسـتقر بـود.
تیپ  29لشكر  9پیاده در منطقه شمال سرپلذهاب (تپه رش) ،تیپ  1پیاده لشكر  1پیـاده
در منطقه نفتشره ،تیپ  22لشكر  9در منطقه قصرشیرین ،تیـپ  21لشـكر  15زرهـی در
منطقه غرب ایالم ،تیپ  91نیروي مخصوص در نفتشهر و قصرشیرین ،تیپ  31پیاده بـین
سرپلذهاب و گیالنغرب وارد عمل شـده بودنـد .گسـترش عملیـاتی لشـكر  7زرهـی عـراق
کهیگان اصلی وارد عمل شده در منطقه عمـومی غـرب کرمانشـاه بـود بـدین شـرح بـرآورد
گردید .تیپ  95زرهی در منطقه تنگاب کهنه و نو ،تیپ  21مكانیزه در منطقه نفـتشـهر و
چقاحمام ،تیپ  17زرهی در منطقه قصرشیرین سرپلذهاب وارد عمل گردیده بود.
در منطقه سومار عناصر تیپ  36مستقل پیاده وارد عمـل شـده بودنـد .بـدین ترتیـب
مشخص گردید که استعداد دشمن در منطقه کرمانشاه حداقل حدود یک لشكر زرهی و یک
لشكر پیاده میباشد .نكتهاي که باید یادآوري شود .این اسـت کـه در آغـاز جنـگ نـه تنهـا
اطالعات ما از نیروهاي دشمن خیلی ضعیف و مبهم بود ،درباره وضعیت نیروهاي خودي نیز
فرماندهان اطالعات دقیقی در اختیار نداشتند .حتی در ردههـاي اجرایـی ماننـد گروهـان و
گردان فرماندهان نمیتوانستند آمـار دقیقـی ازیگـان تحـت فرمانـدهی خـود تهیـه کننـد و
گزارشهاي قابل اعتمادي از وضعیت استقرار و گسترش و استعداد رزمی آن داشـته باشـند.
به همین علت در اغلب گزارشهاي ارسالی معموالً وضعیت نیروهاي دشمن بـه طـور قـاطع
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اعالم میگردید .ولی درباره وضعیت یگان خودي یادآوري میشد که بعد از بررسـی متعاقبـاً
اعالم خواهد شد .معموالً این مسئله متعاقباً جامه عمل به خود نمیپوشید یا هنگامی اعـالم
میگردید که دیگر تأثیري در نحوه تصمیمگیري براي طرحهاي عملیاتی نداشت .بـه عنـوان
نمونه وضعیت نبرد در منطقه گیالنغرب را ژاندارمري در روز هشتم مهرماه چنین اعالم کـرد
که در ساعات بعداز ظهـر روز پـنجم مهرمـاه واحـدهاي عراقـی تـا حـوالی قریـه گورسـفید
گیالنغرب (حدود  11کیلومتري غرب گیالنغرب) پیشروي کردند و صبح روز ششـم مهرمـاه
به طرف شهر پیشروي نمودند و وارد شهر شدند ،اما با مقاومـت نیروهـاي خـودي مواجـه و
عقبنشینی کردند .نیروهاي دشمن در هنگام عقبنشینی  7قب ه سالح سنگین 7 ،دستگاه
خودرو ،تعدادي سالح سبک ،یک دستگاه بیسیم بر جاي گذاشتند و نبـرد در ایـن منطقـه
هنوز ادامه دارد.
نمونه دیگر این نوع گزارشهاي مبهم از وضعیت نیروهاي خودي منطقه سومار بـود در
حالیکه از روز دوم مهرماه گزارش گردید ،گروه رزمـی  131مسـتقر در آن منطقـه نبـرد از
دشت سومار به سمت ارتفاعات شرقی عقبنشینی کـرده ،و در حـوالی کلـه جـوب و گردنـه
کمرشكن موضع پدافندي اشغال کرده و در همان روز دوم مهـر فرمانـده تیـپ یـک زرهـی
لشكر  91با یک دستگاه تانک به آن منطقه نبرد رفت و به آن سر و سـامانی داد و نیروهـاي
عراقی نیز از ششم مهرماه از حرکت بازماندند .در روز هشـتم مهرمـاه فرمانـده گـروه رزمـی
 131مستقر در شرق سومار گزارش داد ،نیروه اي دشـمن در محـور گیالنغـرب و میمـک
صالح آباد "شمال و جنوب سومار" پیشروي کردهاند .بنابراین گروه رزمی سومار در محاصـره
قرار گرفته است ،بدین جهت درخواست کرد در گردنه قالجه در محور اسالمآباد غرب ،ایالم
( به مسافت قریب  65کیلومتر) عقبنشینی نماید.
یک توجه مختصر نشان میدهد که منطقه نبرد سومار هیچ ارتباط عملیاتی بـا منطقـه
گیالنغرب و میمک نداشت ،به عالوه در گزارشهـاي واصـله از منطقـه گیالنغـرب و میمـک
تأکید شده بود که این جبهه ها تثبیـت شـده و نیروهـاي دشـمن بـه حالـت پدافنـد کامـل
درآمده اند و حتی نیروهاي خودي تعرض متقابله را به ویژه در محور گیالنغرب آغاز کردهاند.
با این وجود چنین گزارشی از وضع سومار به ردههاي باالتر ارسال گردید.
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در اوایل روز هشتم اطالعاتی از دشمن به دست آمد و حاکی از آن بود که فرماندهی
سپاه یكم عراق تغییـرات اساسـی در گسـترش و سـازمان منطقـه نبـرد کرمانشـاه داده و
تصمیم گرفته است ،پدافند این منطقه را به تیپهـاي  95زرهـی لشـكر  17زرهـی و 29
پیاده لشكر  9پیاده واگذار کند و سایریگانهاي لشكر  7زرهی و لشكر  9پیاده ویگانهـاي
مستقل را از این منطقه به عقب ببرد .ایـن اطالعـات نشـانمـیداد کـه نیروهـاي عراقـی
مأموریت آفندي را در منطقه کرمانشاه به کلـی کنـار گذاشـته و حالـت پدافنـدي اتخـاذ
کردهاند .به همین ت رتیب عمل شد و عمده قواي دشمن براي اشـغال خرمشـهر و اهـواز و
سوسنگرد به صحنه عملیات خوزستان تغییر مكان یافت .حداقل قواي دشمن بـراي دفـاع
در منطقه عملیاتی غرب باقیماند ،اما نیروهاي ما نیز همین گسترش را پیدا کردند .عمـده
قواي نیروهاي مسلح ما به خوزستان اختصاص داده شـدند و در منطقـه نبـرد کرمانشـاه،
همان لشكر  91زرهی متالشی شده با مختصر تقویت هایی به نبـرد ادامـه داد .بـه همـین
دلیل این لشكر در طول زمان جنگ نتوانست عملیات آفندي درخشانی اجرا کنـد کـه در
بخش هاي آینده به چگونگی آن خواهیم پرداخت.
با توجه به وضعیتی که پیش آمد ،از روز هشتم مهرمـاه عمـالً نیروهـاي هـر دو طـرف
متخاصم ایران و عراق در تمام صحنه عملیات غرب به حالت پدافندي در آمدند و حـوادث و
اتفاقاتی که رخ داد عموماً در رابطه با عملیات پدافنـدي بـود .چنانچـه نیروهـاي خـودي یـا
دشمن حرکاتی انجام میدادند حرکات مؤثر در کل صحنه عملیـات نبـود ،بلكـه فقـط یـک
حرکات محدود و موضعی بود که آن هم عمدتاً از طرف نیروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمی
ایران انجام میگرفت .این شرایط تا مهرماه  1971که عملیات مسـلم بـن عقیـل بـه وسـیله
نیروهاي ایران اجراء گردید ،به مدت  2سال ادامه داشت .در این مدت چند حرکـت محـدود
موضعی در محور گیالنغرب و میمـک اجـراء گردیـد کـه در فصـل دوم جریـان آنهـا بیـان
میگردد .اما به هر حال در این مدت طوالنی  2سال ،جنگ تمام نشد و یا آتشبسـی اعـالم
نگردید .چنان که تا  1سال بعد هم ادامه یافت .در هنگام نوشتن این مطالب که بـیش از 7
سال از طول جنگ میگذشت نبردها همچنان شدید یا ضعیف ادامه داشت .بنابراین حوادث
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جنگ همچنان با شدت و ضعفی متفاوت جریان یافت و مـا بمنظـور روشـن شـدن حـوادث
تاریخ و تاحدودي پی بردن به علت طوالنی شدن جنگ جریان حوادث را دنبال میکنیم.
گفتیم که یگان هاي خودي کمکم حالت منظم نظامی خود را باز مـییافتنـد ،بـر ایـن
اساس لشكر  91زرهـی در هشـتم فـروردین مـاه اولـین گـزارش نسـبتاً مـنظم از وضـعیت
یگانهاي خود را ارسال داشت که خالصه آن چنین بود.
 «گروه رزمی  »131مستقر در محور سومار گزارش داده که به علت پیشروي دشـمندر محورهاي گیالنغرب و صالحآباد ایالم محاصره شده لذا درخواست کرده اسـت بـه گردنـه
قالجه عقبنشینی کند.
 هلیکوپترهاي خودي در گردنه امام حسن (محور گیالنغـرب) بـه نیروهـاي دشـمنحمله کردند.
 یگان هاي خودي مستقر در محور گیالنغـرب سـرچله درخواسـت پشـتیبانی هـوایینمودند.
 پاسگاه ژاندارمري گهواره مورد تهاجم ضدانقالبیون داخلی قرار گرفت. گردان  115پیاده اعزامی از لشكر  66پیاده مشهد که در قراویـز مسـتقر اسـت نیـازبهیگان تقویتی دارد.
گروه  216تانک مستقر در سرنی ویگان مستقر در تنگبیجـار در منطقـه نبـرد میمـکزیرآتش شدید دشمن قـرار دارنـد و نیروهـاي دشـمن در مقابـل میمـک تقویـت گردیـدهانـد
بهنحويکه به نظر میرسد دشمن آماده براي حمله در منطقه ایالم میگردد».
لشكر  91در همان روز هشتم دومـین گـزارش نوبـهاي را از وضـعیت عمـومی منطقـه
ارسال داشت که خالصه آن چنین بود:
«  -در منطقه پاسگاه قلقله (واقع در  15کیلومتري شمال گردنه پاتاق) سپاه پاسـداران
با ضدانقالبیون درگیر شدند.
 در محور گیالنغرب نیروهاي دشمن در گردنه امام حسن و تنـگ قاسـم آبـاد موضـعپدافندي اشغال کردهاند.
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 نیروهاي خودي بـراي عقـب رانـدن نیروهـاي دشـمن از ارتفاعـات قراویـز در غـربسرپلذهاب حمله کردند و تلفات سنگینی به دشمن وارد نمودند.
 تعداد  7دستگاه تانک از گردانهاي تانک تیپ  2زرهی در کرمانشاه به گردنـه پاتـاقاعزام شد.
 تیپ  9لشكر  66پیاده اعزامی از مشهد در پادگان ابوذر (سرپلذهاب) مستقر گردیـدو هدایت عملیات را به عهده گرفت و یک گروهان تانک همراه این تیپ به منطقه وارد شد.
 باقمیانده یگانهاي توپخانه لشكر به حوالی گردنه سگان اعزام شدند.  9دستگاه تانک گردان  229تانک تعمیر شد و براي تقویت گردان  131مكـانیزه بـهمنطقه سومار اعزام گردید».
با توجه به گزارش لشكر  91که در باال بیان گردید وضعیت کلی منطقه نبرد کرمانشـاه
مشخص شد و معلوم گردید که یک تیپ پیاده با یـک گروهـان تانـک از عناصـر لشـكر 66
پیاده مشهد وارد منطقه نبرد کرمانشاه شد و بدین وسیله قدرت دفاعی این منطقـه بـهنحـو
چشمگیري تقویت گردید .ضمن اینكه لشـكر  91تـالش نمـود تمـام عناصـر بجـا مانـده در
پادگانها را که به علت تعمیري یا نداشتن خدمه باقیمانده بودند ،آمـاده بـه رزم کنـد و بـه
جبهه اعزام نماید .برعكس نیروهاي دشمن حالت تهاجمی خود را از دست داده و بـه حالـت
پدافندي درآمده بودند .که این امر نیز نمایانگر بر هم خوردن توازن رزمی به نفـع نیروهـاي
ما بود.
گزارشهایی که خلبانان هلیکوپترهاي ما هنگام پرواز بر فراز مواضع دشمن مشاهده و
ارسال میکردند عموماً حاکی از تحكیم مواضع پدافنـدي بـه وسـیله دشـمن بـود .بنـابراین
برطرف شدن خطر ادامه حمله نیروهاي متجاوز عراقی قطعی به نظر میرسید .این امر سبب
تسكین نگرانی فرماندهان نیروهاي ما میشد .گرچه در بع ی مواقـع یگـانهـاي مسـتقر در
خط مقدم جبهه خونسردي خود را از دست میدادند و هرگونه حرکت دشمن را بـه عنـوان
عمل آفندي تلقی میکردند .در حالیکه به هر حال نیروي مدافع نیز فعالیتی دارد و حـداقل
اینكه خودروهاي تدارکاتی بایستی مدام در حرکت باشند و توپخانهها نیـز بـه تنـاوب آتـش
کنند .چنانكه در ساعت  1155روز هشتم مهرماه توپخانه عراق در غرب سرپلذهاب به طـور
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غیرعادي فعال شد و روستاهاي اطراف را به زیر آتش گرفت و موجب تخلیه اهـالی محـل از
بع ی از آباديها گردید.
در روز هشتم مهرماه عملیات ضدانقالبیون واقع در منطقه بین کرند و اسالمآباد غـرب
فعالتر بود ،بهنحويکه پاسـگاه ژانـدارمري گهـواره مـورد هجـوم قـرار گرفـت و بـه اشـغال
ضدانقالبیون درآمد و خائین به وطن از پشت به نیروهاي مدافع میهن مـا خنجـر زدنـد .امـا
نیروهاي مدافع ما آن چنان مصمم و با اراده میجنگیدند که این گونه ضربات نمـیتوانسـت
تأثیري در روحیه مبارزهجویی آنان ایجاد کند.
در هشتم مهر مـاه گسـترش عمـومی نیروهـاي دشـمن در منطقـه نبـرد قصرشـیرین
گیالنغـرب چنـین بـود کــه در محـور باویسـی -سـرپلذهــاب ،نیروهـاي دشـمن ارتفاعــات
کورهموش  ،دستک و قراویز را در شمال سرپلذهاب در کنترل خود داشتند ،تمـام منـاطق
شمالی و غربی این ارتفاعات تا گرده نو و باویسی تحت کنترل دشمن بود .در جنوب محور
سرپل ذهاب -قصرشیرین قسمتی از ارتفاعات بازيدراز در اشغال دشـمن بـود و در محـور
گیالنغرب نیز نیروهاي دشمن در تنگحاجیان موضع پدافندي اشـغال کـرده بودنـد .بنـابراین
خط پدافندي نیروهاي دشمن در یک قوس مقعر در شمال و غرب و جنوب سرپلذهـاب در
امتداد کلینه و سید صادق ،کورهموش ،دستک قراویز و داربلوط قاسم آباد (تنـگحاجیـان) و
تنگ چغالوند قرار گرفته بود .الزم به یادآوري است که این خط پدافندي دشمن براي مـدت
طوالنی بدون تغییرات قابل مالحظهاي به همین صورت باقی ماند.
نظر به اینكه صدام حسین حاکم جاهطلـب عـراق از تحمیـل آتـشبـس بـه حكومـت
جمهوري اسالمی ایران ناامید شد ،از روز نهم بار دیگر تـالش نیروهـاي دشـمن در منـاطق
نبرد از سرگرفته شد و نیروهاي متجاوز عراقی حرکات آفندي انجـام دادنـد .امـا در منطقـه
نبرد کرمانشاه و ایالم این حرکات چندان وسـیع نبـود و فقـط جنبـه زورآزمـایی داشـت تـا
چگونگی مقاومت و عكسالعمل نیروهاي ایران ارزیابی شـود .بـراین اسـاس در نهـم مهرمـاه
تالش توپخانه دشمن در منطقه نبرد سرپلذهاب و گیالنغرب به طور غیرعادي شـدید شـد.
بهنحويکه فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب چنین برآورد کرد که دشـمن در نظـر دارد در 9
محور به طرف قلعه شاهین و سرپلذهاب حمله کند .تالش توپخانه دشمن با حمالت هوایی
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توأم بود و هواپیماهاي دشمن شهر کرمانشاه را بمباران کردنـد .تـالش دشـمن تـا حـدودي
سبب نگرانی فرماندهان منطقه نبرد گردید ،زیرا هنوز مواضع پدافندي آن منطقه مسـتحكم
نشده بود و یگانهاي جدید که از نقاط دیگر کشور وارد این منطقه نبرد شـده بودنـد هنـوز
گسترش پدافندي نیافته بودند.
فرمانده ژاندارمري کرمانشاه در این روز گزارش داد کـه نیروهـاي دشـمن  9روز اسـت
تالش میکنند سرپلذهاب را اشغال نمایند ،ولی با مقاومت نیروهاي خـودي مواجـه شـده و
به طرف ارتفاعات قراویز عقبنشینی کردهاند.
از نكات جالب اینكه انبار مهمات هنگ ژاندارمري قصرشیرین در قره بالغ واقـع در غـرب
سرپلذهاب انبار شده بود و با وجود اینكه از روز دوم مهرماه این منطقه صحنه نبردهاي شدید
بود ولی انبار مهمات ژاندارمري آسیبی ندیده بود .تا اینكه در روز نهم مهرماه ژانـدارمري اعـالم
کرد این انبار مهمات با تالش فوقالعاده به عقب تخلیه گردیده است.
مسئلهاي که روز به روز مشكلتر میشد ،امور مهاجرین و پناهندگان بود ،اهالی منطقه
قصرشیرین که خانه و کاشانه آنان در منطقه اشغالی قرار گرفته بـود ،بـه سـرعت منطقـه را
تخلیه میکردند و نیروهاي اشغالگر نیز آنها را مجبور به تـر

خانـههایشـان مـینمودنـد.

اهالی سرپلذهاب و گیالنغرب نیز در زیر ضربات توپخانه و هوایی دشـمن قـرار داشـتند .در
نتیجه اکثریت اهالی این منطقه نبرد به سـمت کرنـد و اسـالمآبـاد و کرمانشـاه بـه حرکـت
درآمده بودند .از طرفی به علت بروز شایعاتی در زندگی عمومی اهالی کرمانشاه نیـز اخـتالل
ایجاد شده بود .بنابراین سیل مهاجرین به سمت مناطق داخلی مسـایلی را بـراي مسـئولین
نظامی و غیرنظامی منطقه نبرد ایجاد کرده بود ،چنانكه شهربانی کرمانشاه اطـالع داد بـیش
از دو هزار نفر از آوارگان قصرشیرین که در منطقه سرآب گرم نیلوفر اسكان داده شدهانـد ،از
لحاظ مواد غذایی در م یقه میباشند و اهالی گیالنغرب نیز به شهر کرمانشاه کوچ میکنند.
شهربانی در گزارش دیگري اعالم کرد که نیروهاي عراقی افراد غیرنظامی منـاطق اشـغالی را
بازداشت میکنند ،افراد جوان را به خانقین میبرند و بقیه را از شهر اخراج میکنند .در ایـن
گزارش اضافه شده بود معدودي از اهالی بومی با دشمن همكاري میکنند.
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از جمله نقاطی که در روز نهم مهرماه مورد تمرکز آتش توپخانه دشمن قرار گرفتـه بـود،
آبادي کل داود در شرق سرپلذهاب بود ،از این عمل دشمن چنین نتیجه گرفته مـیشـد کـه
دشمن قصد دارد از جنوب شرقی ،سرپلذهاب را دور بزند و به گردنـه پاتـاق برسـد .امـا ایـن
برآوردها صحیح درنیامد و دشمن حرکت قابل مالحظهاي براي پیشروي نكرد و تغییـري در
میدان نبرد ایجاد نشد .همین تراکم آتش توپخانه دشمن در مناطق دیگر نیز وجـود داشـت
ولی اقدام دیگر از دشمن مشاهده نگردید.
اطالعات مهمی که از نیروهاي دشمن رسید آن بود که تیپ  19لشكر  1پیاده عراق از
منطقه کردستان به منطقه سومار تغییر مكان کرده و نیروهاي دشـمن مواضـع پدافنـدي در
اطراف نفتشهر را مستحكم کردهاند.
درباره عملیات ضدانقالبیون داخلی منطقه کرمانشاه ،فعالیت آنان در منطقه قلقله ادامه
داشت و آنها موفق شده بودند مهمات ارسالی براي سپاه پاسـداران آن منطقـه را تصـاحب
نمایند که براي بازپس گرفتن آنان یک گروهان پیاده به منطقه اعزام شد ولی ایـن گروهـان
مورد حمله هوایی نیروهاي عراقی قرار گرفت و تلفات و خساراتی به آن وارد شد.
از نظر آگاهی از چگونگی ضعف پشتیبانی مهندسییگان مـا ،بیـان ایـن نكتـه ضـروري
است که تا روز نهم مهرماه حتی گروهانهاي مهندسی گردان مهنـدس سـازمانی لشـكر 91
در پشتیبانی تیپها و گردانهاي در خط مقدم قرار نگرفته بود و در آن روز این گروهـانهـا
در پشتیبیانی تیپها قرار داده شدند .این امر بیانگر ضعف فوقالعـاده پشـتیبیانی مهندسـی
نیروهاي ما است ،در این روز یک آتشبار توپخانه  195میلیمتري دیگـر کـه از مراغـه اعـزام
شده بود به سرپلذهاب رسید و در تقویت توپخانه تیپ  9زرهی قرار گرفت.
و باألخره آخرین مطلبی که در روز نهم مهر اعالم شد از طرف نیـروي هـوایی خـودي
بود که بر اساس آن در  1روز اول جنگ نیروي هوایی ما  13فروند هواپیمـاي سـانحه دیـده
داشت که  9فروند آنها سرنگون شده بودند .در روز نهم مهر نیروي هوایی از نیروي زمینـی
پشتیبانی مؤثري کرد ،بهنحويکه فقط پایگاه چهارم هوایی (دزفول)  29پرواز عملیاتی انجام
داد و  2فروند هواپیما دچار سانحه شدند که توانستند به پایگاه مراجعه کنند .البتـه نیـروي
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هوایی دشمن نیز هم در صحنههاي نبرد و هم در مناطق داخلی ایران فعال بـود و شـهرها و
مناطق مختلف را بمباران میکرد.
در روز دهم مهرماه حادثه قابـل مالحظـه اي در منطقـه نبـرد غـرب رخ نـداد .تنهـا
فعالیتی که از طرف دشمن انجام شد ،حرکت مختصري در محور گیالنغرب بود و نیروهاي
عراقی تالش میکردند مناسب ترین مواضع پدافندي را در ارتفاعات چرمیان واقع در دشت
گیالنغرب اشغال کنند .این حرکات دشمن نوعی عمل آفندي تلقی گردید .امـا اطالعـاتی
که از نیروهاي دشمن میرسید ،حاکی از تغییر مكان هاي عمده اي بود که از منطقه نبـرد
غرب به منطقه نبرد جنوب (خوزستان) انجام میگرفت .از جمله این تغییر مكانها حرکت
تیپ  21لشكر  15زرهی عراق از منطقه نبرد غرب به منطقه گسترش لشكر  15در غـرب
دزفول بود.
ارتش عراق در اعالمیه شماره  11خـود وضـعیت کلـی جنـگ را در روز دهـم مهرمـاه
چنین اعالم کرد که نیروهاي عراقی موفق شدهاند قسمتی از استحكامات نیروهاي ایرانـی را
تخریب نمایند و حمالت متقابله نیروهاي ایرانی که براي بـاز پـس گـرفتن منـاطق اشـغالی
نیروهاي عراق انجام گرفت خنثی سازند و تلفات و خسارات سنگینی به نیروهاي ایـران وراد
نمایند .بنا به اعتراف این بیانیه عراق تلفـات نیروهـاي عراقـی در روز دهـم مهرمـاه  17نفـر
کشته و  21نفر زخمی و  9نفر مفقوداالثر و تعداد  9دسـتگاه تانـک  1دسـتگاه نفربـر و 12
دستگاه خودرو چرخدار منهدم گردیده بود.
این بیانیه ارتش عراق قطعاً خالی از تحریفات نبود ،خود بیانگر این واقعیـت اسـت کـه
نیروهاي عراقی از حرکت بازمانده و برعكس نیروهاي ایرانی به حرکت درآمـدهانـد عملیـات
متقابله نیروهاي ایرانی از همین زمان یعنی  15روز بعد از آغاز جنگ تحمیلـی شـروع شـده
است و همین تغییر شرایط جنگ و به هدف نرسیدن سریع ارتش عـراق سـبب گردیـد کـه
حكام جاهطلب عراق و حامیان آنها متوجه اشتباهی که درباره قـدرت دفـاعی ایـران کـرده
بودند بشوند و از همان موقع حكومت عراق و حامیان وي متوجه گردیدند که ارتش عراق به
تنهایی قادر نخواهد بود این باري را که بر دوش گرفته به مقصـد برسـاند .لـذا از همـان روز
دهم جنگ ،پشتیبانی همه جانبه و بیدریغ حامیان حكومت جاهطلب عراق آغاز گردیـد کـه

 /119نبردهاي صحنه عملیات غرب

از جمله آنها قبول واگذاري هواپیماهاي اطالعـاتی آواکـس از طـرف آمریكـا بـه عربسـتان
سعودي و آمادگی همه جانبه پادشاه اردن براي کمک به عراق از جمله واگذاري بنـدر عقبـه
در دریاي مدیترانه به عراق و حاتم بخشی شیوخ به مال مفت رسیده خلیج فارس بـه عـراق
بود .ملک حسین پادشاه اردن رسماً اعالم کرد این کشور در جنگ عراق با ایران فقـط نقـش
نظارهگر را نخواهد داشت و با حداکثر مقدورات از عراق پشتیبانی خواهد کرد و همین کار را
نیز در تمام طول جنگ تحمیلی انجام داد.
در مطالب قبل گفتیم که به طور کلی از روز چهارم مهرمـاه وضـعیت منطقـه نبـرد در
غرب سرپلذهاب تثبیت شد و جریان مبارزات به محور گیالنغرب کشانده شد .علت این امـر
آن بود که نیروهاي عراقی در روزه اي اول جنـگ توانسـته بودنـد بـدون برخـورد جـدي بـا
نیروهاي ما تا شهر گیالنغرب پیشروي کنند و بعد از ورود نیروهـاي مـا بـه ایـن محـور ،بـه
ارتفاعات غربی دشت کم عرض گیالنغرب عقبنشینی کردند و تالش نمودنـد مناسـبتـرین
مواضع پدافندي را در غرب دشت گیالنغرب اشغال و تحكیم کنند تا بدینوسیله راه پیشروي
احتمالی نیروهاي ما را به طرف قصرشیرین در این محور قطع نمایند .این فعالیـت نیروهـاي
دشمن سبب گردید که وضعیت منطقه نبرد حوالی محـور گیالنغـرب بـراي مـدتی ناپایـدار
بماند و گاهگاهی برخوردهایی بین نیروهاي ما و نیروهاي متجاوز عراق ایجاد شـود .از جملـه
این برخوردها در روز پانزدهم مهرماه بود .عناصري از نیروهـاي دشـمن کـه گفتـه مـیشـد
گردانی از تیپ  91نیروي مخصوص و یک گردان پیاده از تیپ  1لشـكر  1پیـاده بودنـد ،در
محور گیالنغرب شروع به پیشروي به سمت شرق کردند .در پشتیبانی ایـن حرکـت یگـان
زمینی ،نیروي هوایی عراق نیز وارد عمل شد و شهر گیالنغرب را به شدت بمبـاران کـرد،
بهنحويکه باقیمانده اهالی شهر به وحشت افتادند و به سرعت آماده تخلیه شدند .ژاندارمري
گزارش داد شهر خالی از سكنه شده ،کلیه مغازههـا بسـته شـده و حتـی اهـالی روسـتاهاي
اطراف نیز در حال کوچیدن به مناطق داخلی هستند ،اما به هرحال بر اثر مقاومت نیروهـاي
ما حرکات دشمن در محـور گیالنغـرب متوقـف گردیـد و فرمانـده قرارگـاه عملیـاتی غـرب
وضعیت کلی میدانهاي نبرد را رضایت بخش اعالم کرد.
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دامنه بمباران ها ي هوایی دشمن در منطقه غرب تا خـرم آبـاد گسـترش یافـت و در
ساعت  1195روز پانزدهم مهر پادگـان نظـامی کرمانشـاه بـه وسـیله هواپیماهـاي عراقـی
بمباران گردید.
با توجه به عدم قبول آتشبس پیشنهادي ششم مهرمـاه عـراق از طـرف ایـران و عـدم
موفقیت اضافی نیروهاي متجاوز عراق در ادامه جنـگ ،در روز دهـم مهرمـاه صـدام حسـین
حاکم جاهطلب عراق بار دیگر پیشنهاد آتشبس داد و در یک مصاحبه مطبوعـاتی سـخنانی
در رابطه با جنگ تحمیلی که خود آغازگر آن بود مطالبی بیـان داشـت کـه خالصـه آن بـه
شرح زیر بود« :حكومت عراق آتشبس را میپذیرد و آماده آغاز مذاکرات به صورت مسـتقیم
یا غیرمستقیم با حكومت ایران است به شرط آنكه ایران به حقوق عراق در شطالعرب (ارونـد
رود) و زینالقو س (زینل کش) و سایر مناطق خشكی متعلق به عراق صریحاً اعتراف کند ،در
امور داخلی عراق مداخله ننماید ،به حقوق بینالمللی احترام بگذارد .از  9جزیره تنگه هرمـز
دست بردارد .صدام حسین اضافه نمود که ما ملت ایران را دشمن ملـت عـراق نمـیدانـیم و
مایلیم در کنار یكدیگر علیه اسرائیل وارد نبرد شویم و ادامه داد که اگر ایران مایل بـه ادامـه
جنگ باشد ما جنگ را ادامه خواهیم داد ،ما به حقوق ایران احترام میگذاریم و عالقمنـدیم
به حقوق خودمان برسیم.
صدام در ادامه سخنانش گفت :مسئولیت جنگ به گردن حكام فعلی ایران است ،ما بـه
ملتهاي کرد و عرب ایران درود میفرستیم تمام این اختالفات را رژیـم سـابق ایـران باعـث
شده است ،عراق طالب صلح است و هرگونه میانجیگري را مـیپـذیرد بع ـی از کشـورهاي
عربی در کنار ما و بع ی در کنار دشمن قرار گرفتهاند و اعراب جواب آنها را خواهند داد»
با توجه به سخنان یاد شده بـاال حـاکم جـاهطلـب عـراق در همـان ده روز اول جنـگ
متوجه عواقب وخیم آتشی را که خود برافروخته بود گردید و تالش کرد با کشاندن حكومت
ایران به پاي میز مذاکره یک صلح تحمیلی براي پایان جنگ تحمیلـی بـه حكومـت و ملـت
ایران تحمیل کند و هر چه سریعتر از گردابی که خـود و ملـت عـراق را بـدان افكنـده بـود
رهایی یابد .در ادامه این سخنرانی ،رسماً درخواست کرد که آتشبس از  19تا  17مهرماه به
مرحله اجراء درآید .اما تجربیات تمام جنـگهـا نشـان داده اسـت کـه قبـول آتـشبـس در
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حالیکه نیروهاي متجاوز درخا

و سرزمین کشور مورد تجاوز ح ور داشـته باشـند ،کـاري

بس ذلتبار است و بهترین نمونه آن شـرایط جنـگ  1376اعـراب و اسـرائیل اسـت کـه در
هنگام نگارش این مطالب ( )1396حدود  25سال از قبول شرایط آتشبس میگذشت ولـی
هنوز نیروهاي اشغالگر اسرائیل محكم در سرزمینهـاي اشـغالی اردن و سـوریه بـاقی مانـده
بودند و سردمداران اسرائیل علناً اظهار میکردند که بر فرض رسیدن به یک راه حـل نهـایی
صلح با اعراب از تمام سرزمینهاي اشغالی بیرون نخواهند رفت و قسمتی از آن سـرزمینهـا
را براي همیشه حفظ خواهند کرد .چنانكه بعد از معاهده صلح با مصـر بنـام قـرارداد کمـپ
دیوید و خروج نیروهاي اشغالگر اسـرائیل از صـحراي سـینا ،قسـمتی از منـاطق اشـغالی در
ناحیه طابا همچنان در اشغال اسرائیل باقیماند.
تالش حكومت عراق براي تحمیل آتشبس به ایران به نتیجهاي نرسید ،لذا آتش جنگ
شعلهور گردید .اما صحنه اصلی مبارزات به خوزستان کشیده شد و صحنه عملیـات غـرب از
مهران تا قصرشیرین و مناطق شمالی مرز دو کشور به صورت نیمه فعال درآمد که براي پـی
بردن به چگونگی میزان فعال بودن جبههها کافی است در نظـر بگیـریم کـه نیـروي هـوایی
ایران بـراي پشـتیبانی ازیگـانهـاي نیـروي زمینـی در روز  12مهرمـاه جمعـاً  29سـورتی
پیشبینی کرده بود که  9سورتی آن براي پشـتیبانی از عناصـر لشـكر  91زرهـی در جبهـه
غرب و  25سورتی براي لشكر  32زرهی در جبهه خوزستان اختصاص داده شده بود .همـین
مقدار سهمیه میتواند میزان فعال بودن صحنه عملیات غرب و جنوب را روشن نمایـد .ایـن
پشتیبانی براي روز  11مهرماه  27سورتی بود که  25سورتی براي لشكر  32در خوزستان و
 7سورتی براي لشكر  91در منطقه غرب بود.
با وضعیتی که در کل صحنه عملیات جنگ ایران و عراق پیش آمد ،عمده قواي ارتـش
عراق به ویژه لشكرهاي زرهی و مكـانیزه در صـحنه عملیـات خوزسـتان وارد نبـرد شـدند و
نیروهاي دیگر عراقی که اغلب یگانهاي پیاده بودند مواضع پدافنـدي را در منـاطق اشـغالی
تحكیم و آماده براي پدافند در مقابل آفند متقابله نیروهاي ایران شدند .چـون نیروهـاي مـا
هنوز در شرایطی نبودند که بتوانند سریعاً آفند متقابله را آغاز کنند ،لـذا نیروهـاي اشـغالگر
فرصت یافتند هرچه بیشتر به تحكیم مواضع بپردازند .این شرایط سبب گردید کـه عملیـات
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نیروهاي هر دو طرف متخاصم ایران و عراق در صحنه عملیات غرب از دور بیفتد و به رکـود
و آرامش گراید .به همین جهت در ادامـه بررسـی مسـایل جنـگ در ایـن منطقـه مالحظـه
میشود که جنگ در منطقه عملیات غرب از دهه دوم مهرماه به حالت رکود و سكون درآمد
که در ادامه بررسی مطالب چگونگی آن روشن خواهد شد.
در  12مهرماه تالشی از نیروهاي خودي و دشمن در جبهه غرب مشـاهده نشـد .فقـط
عوامل اطالعاتی نسبتاً فعال بودند و اطالعاتی از وضعیت نیروهاي دشمن بهدست میآورنـد،
که البته صحت آنها چندان قابل اعتماد نبود .براساس این اطالعات ،لشكر  7زرهـی و تیـپ
 9لشكر  9پیاده و تیپ  1لشكر  1پیاده عراق در منطقه عملیـاتی سـرپلذهـاب -گیالنغـرب
پدافند میکردند .تیپ  1لشكر  1پیاده در حوالی تنگحاجیان در محـور گیالنغـرب پدافنـد
مینمود .ضمناً عناصري از لشكرهاي پیاده دشمن نیز در منطقـه سـومار و میمـک و مهـران
گسترش داشتند که در مقابل این نیروهاي دشمن فقط همان لشكر  91زرهی و یـک تیـپ
اعزامی از لشكر  66پیاده ما قرار داشت .با توجه به اینکه هنوز تمـام عناصـر تیـپ  9لشـكر
 91زرهی از مأموریت داخلی کردستان رها نشده بود و تحول چشمگیري در استعداد رزمـی
نیروهاي مردمی و سپاه پاسداران ایجاد نگردیده بود ،از گزارشهایی کـه در روز  12مهرمـاه
بهوسیله لشكر  91زرهی ارسال شد ،وضعیت تلفات و خسارات عناصر لشكر بود که با توجـه
به شدت نبردهاي انجام شده چندان زیاد به نظر نمیرسید .براسـاس ایـن گـزارشهـاي ،در
نبردهاي روز ششم مهرماه از  2گردان تانک دشمن جمعاً  1دستگاه تانک آسیب دیده بود و
گردان  235تانک این لشكر در طول  12روز نبرد  3دستگاه تانـک ،یـک دسـتگاه کـامیون،
یک دستگاه خودرو حامل بـیسـیم  157از دسـت داده بـود .گـردان  222تانـک نیـز فقـط
تعدادي تیربار و تفنگ و بیسیم از دست داده بود .بنابراین ضایعات وارده به نیروهاي خودي
بر اثر شرکت در جنگ چندان زیاد نبود .اما کمبود اصلی آنها به علل مسایل پادگـانی بـود
که قبل از جنگ سبب از کار افتادن خودروها و کاهش آمادگی رزمـی گردیـده بـود .مسـلماً
تلفات و خسارات جنگ نیز بیش از بیش سبب کاهش آمادگی رزمی یگانهاي ما میشد.
در مطالب قبل گفتیم ،از نظر تقویت مواضع پدافندي بهوسیله نیروهاي خودي ،تقریبـاً
هیچ اقدام قابل مالحظهاي انجام نگرفته بود .فقط در روز دهم مهرماه ،لشكر  91گزارش داد
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که به یگان مهندس دستور داده است گردنههاي پاتاق و سگان و قالجه را خرج گذاري کند
و براي تخریب آماده سازد که البته احتمال اجراي ایـن دسـتور نیـز در آن شـرایط چنـدان
قطعی بهنظر نمیرسید.
گفتیم که یگانی که در حوالی نفتشهر پدافند میکرد تقریباً بكلـی متالشـی شـد .بـه
عنوان نمونه از پرسنل یک آتشبار  151میلیمتري فقط  19نفر توانستند به عقب برگردنـد و
کلیه وسایل و تجهیزات و سایر پرسنل آن بهدست دشمن افتاد یا منهـدم گردیـد .از عناصـر
گردان  271سوار زرهی نیز فقط  1دستگاه اسكورپیون از ( 21دسـتگاه) باقیمانـده بـود کـه
براي پوشش گردنه سگان اعزام گردید.
وضعیت یک لشكر زرهی ما به جایی رسیده بود که فقط با تعـداد معـدودي پرسـنل و
تانک میتوانست جبهه  115کیلومتري خود را تقویت نماید .چنانكـه در گـزارش روز دهـم
مهر لشكر اعالم کرد تیپ  9زرهی ،تعداد  1دستگاه تانک باقیمانده گردان  222تانـک را بـه
مالسرخه اعزام کرد و از باقیمانده گردان  119مكانیزه تعداد  15نفـر بـراي تقویـت گـردان
 115پیاده مستقر در تپه کورهموش اعزام نموده اسـت .تیـپ یـک زرهـی نیـز گـزارش داد
عناصر آن تیپ که در سومار مستقر هستند ،تحت فشار دشمن قرار گرفتهاند و یگان مسـتقر
در محور صالحآباد سرنی میمک نیز وضعیت مناسبی ندارد و بطـور کلـی وضـعیت نیروهـاي
خودي بسیار وخیم است.
با وجود وخامت اوضاع ،وضعیت نیروهاي ما روز بروز بهتر میشد .نیروهاي تقویتی اعم
ازیگانهاي ارتشی و سپاه پاسداران و ژاندارمري از مناطق دیگر کشور وارد منطقـه عملیـات
غرب و جنوب میشدند .چنانكه در روز پانزدهم مهرماه دو آتشبار توپخانه  161میلیمتـري،
و دو آتشبار توپخانه  111میلیمتري که از اصفهان و مراغه اعزام شده بودند و همچنین یـک
آتشبار توپخانه و یک گروهان تانک چیفتن اعزامی از تهران به اسالمآباد غرب رسیدند و در
تقویت عناصر لشكر  91زرهی قرار گرفتند .گرچه از نظر نیازمنديهاي یـک جنـگ عمـومی
در جبهه نبرد  1155کیلومتري چند آتشبار توپخانه و یـا چنـد گروهـان رزمـی نمـیتوانـد
تغییرات محسوسی در باال رفتن استعداد رزمییگان اجرایی ایجاد کند ،ولی به هر حال بنا بـه
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ضربالمثل فارسی ( لنگه کفش هم در بیابان نعمتـی اسـت) و در آن شـرایط کمبـود تـوان
رزمی ،حتی یک دستگاه تانک و یا یک خودرو چرخدار نیز براي نیروهاي ما حائز اهمیت بود.
بنا به پیشنهاد آتشبسی که حكومت عراق کرده بود ،روز  19مهرماه جبهـههـاي نبـرد
تقریباً به حالت غیرفعال درآمده بود و فعالیتی از نیروهاي عراقی به چشم نمیخـورد و فقـط
به علت عدم قبول پیشنهاد آتشبس از طرف ایران حمالت هوایی عراق از بعداز ظهر آن روز
از سر گرفته شد ،از جمله نقاطی که مورد بمباران هوایی دشمن قرار گرفت ،پلدختر ،تبریز،
تهران ،شهرري و مریوان بود که تلفات و خساراتی به بار آورد .طبق گزارشهاي تأیید نشده،
نیروي هوایی عراق در این بمبارانها  9فروند هواپیماي خود را از دست داد .نیـروي هـوایی
ایران نیز در حدود مقدورات ،حمالت متقابلی انجام داد .از عنصر زمینی دشمن نیز حرکـاتی
مشاهده شد که احتماالً جابجاییهاي معمولی و تدارکاتی بود ،ولی به هر حال هنـوز برتـري
مطلق عدد ي با نیروهاي دشمن بود و نیروهاي ما فقط از نظر کیفی و روانی برتري داشـتند.
همین عامل سبب مقاومت دلیرانه آنان در مواضع خود میگردید .به علت کمبود نیرو ،سـپاه
پاسداران سرپلذهاب درخواست کرد  255نفر نیروي تقویتی به آن منطقه نبرد اعزام گردد.
نیروي هوایی سهمیه پشتیبیانی نزدیک براي لشكر  32زرهی در منطقه عملیـات خوزسـتان
را براي روز  11مهر  25سورتی و جهت لشكر  91زرهی ،فقط  1سورتی اعالم کرد .این خود
بیانگر کاهش تهدید عمومی ارتش عراق در منطقه غرب میباشد.
از حوادث مهم روز  19مهر آن است که اشرار ضدانقالب به پاسگاه گهواره حمله کردند
و آن پاسگاه را خلع سالح نمودند .باألخره وضعیت عمومی نبرد در روز  19مهرمـاه را لشـكر
 91زرهی چنین گزارش داد :توپخانهها و گروهان تانک اعزامی وارد منطقه نبرد شـدند و در
مواضع مناسب مستقر گردیدند که عمدتاً در تقویت یگانهاي تیـپ  9آن لشـكر در منطقـه
سرپلذهاب قرار گرفتند .با این وجود تیپ درخواست حداقل  2گردان رزمی را کرد تا بتواند
مواضع پدافندي خود را مستحكم نماید .براي این منظور گردان  235تانک تیپ  2زرهی که
در منطقه پاتاق مستقر بود در اختیار تیپ  9قرار داده شد ،تا مواضع ارتفاعات کورهمـوش را
تقویت نماید .یک گروهان از گردان  119مكانیزه با یک قب ه خمپاره انداز  125میلیمتـري
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از عناصر گردان  211تانک به ارتفاعات دانهخشک اعزام گردید .نیروهاي دشـمن در حـوالی
تنگحاجیان مشغول تحكیم مواضع و جادهسازي میباشد.
با وجود اینكه پیشروي نیروهاي دشمن در صحنه نبرد غرب کامالً متوقف شـده بـود و
نیروهاي دشمن به حالت پدافند ثابت درآمده بودنـد ،ولـی هنـوز در تـوان رزمـی نیروهـاي
خودي بهبود قابل مالحظهاي ایجاد نشده بود تا بدان وسیله لشـكر  91بتوانـد حـداقل یـک
نیروي پدافندي مناسب در مقابل نیروهاي دشـمن گسـترش دهـد و بـا اطمینـان کامـل از
پوشش تمام محورهاي نفـوذي دشـمن ،بـه پدافنـد بپـردازد .بـدین جهـت فرمانـده لشـكر
هنوز نگران ادامه تهاجم احتمالی نیروهاي دشمن بود .براي کم شدن این نگرانی از نیـروي
زمینی درخواست کرد حداقل یک گروه رزمی گردانی عالوه بریگان هاي موجود در اختیـار
آن لشكر قرار داده شود تا با آن گروه رزمی موضع سـد کننـده اي را در گردنـه قالجـه در
محور اسالم آباد گیالنغرب آرایش دهد و در صورت شكسته شدن خط دفاعی ما در حقیقـت
پوشش دفاعی در محور گیالنغرب ،امكـان سـد کـردن پیشـروي دشـمن در گردنـه قالجـه
بهوجود آید .اما در آن شرایط نیروي زمینی ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران حتـی امكـان
واگذاري یک گردان به یک لشكر را نداشت زیرا هر چه در توان داشت براي نجات خوزستان
از سقوط احتمالی اختصاص داده بود.
درخواست لشكر  91براي واگذاري یـک گـردان اضـاقی بـدان جهـت بـود کـه در روز
چهاردهم مهرماه ،نیروهاي دشمن بار دیگر در محور گیالنغرب فعال شدند و نیروهاي مدافع
ما را به زیر آتش گرفتند و احتماالً حرکاتی نیز انجام دادند .گرچه متأسفانه در گزارشهـاي
نحوه فعالیتها ذکر نمیشد .بر اثر فعالیت دشمن در محور گیالنغـرب  1نفـر از افـراد سـپاه
پاسداران شهید شـدند و احتمـا ًال نیروهـاي خـودي تغییـر مواضـعی دادنـد کـه بـه عنـوان
عقبنشینی تلقی گردید و این امر سبب نگرانی فرمانده لشكر  91شد .اما با یـک توجـه بـه
تعداد تلفات که  1نفر بوده ،این امر بیانگر آن است که تهدید جدي وجود نداشته و احتمـاالً
تمرکزات توپخانه دشمن که در شرایط پدافندي امري عادي است سبب نگرانی گردیده بـود.
این گونه برآوردها و تحلیلها ،بیانگر یک واقعیت نظامی نیز هست و آن اینكـه اصـوالً هنـوز
دریگانهاي مدافع ما سیستم کنترل و فرماندهی آنچنـان بهبـودي حاصـل نكـرده بـود ،تـا
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جریان وضعیت مناطق نبرد به صـورت منطقـی تجزیـه و تحلیـل شـود و نتیجـه صـحیحی
بهدست آید .بدین سبب هر حرکت و فعالیت پدافندي دشـمن نیـز دلیـل بـر آمـاده شـدن
دشمن براي آفند اطالق میگردید .نبودن وحدت فرماندهی بینیگانهاي سپاه و ارتـش نیـز
بر مشكالت اینگونه مسایل میافزود .یگانهاي سپاه بدون توجه به طرحهاي کلی یگانهاي
نیروي زمینی در مناطقی مستقر میشدند که گـاهی حتـی یگـانهـاي ارتشـی از چگـونگی
طرحهاي آنان بیاطالع بودند و هنگامیکه برخوردهاي معمولی عملیاتی بین نیروهاي سـپاه
پاسداران و دشمن متجاوز ایجاد میشد ،به علت برتري دشمن طبعاً مشـكالتی بـراي یگـان
سپاه پاسداران و بعد یگان ارتشی مستقر در منطقه آن یگان سپاه ایجاد میگردیـد و نتیجـه
نهایی اینگونه عملیات معموالً چندان مطلوب نبود و ناهمـاهنگیهـا را بیشـتر مـیکـرد .در
بع ی موارد این ناهماهنگیها سوء تفاهماتی بین نیروهاي خودي بهوجود میآورد که یكـی
از نمونههاي آن را در عملیات روز  11مهرماه در محور گیالنغرب مشاهده میکنیم .میدانیم
که در اوایل جنگ نیروهاي رزمنده ما در تمام جبهههاي نبرد از  1عنصـر مسـتقل تشـكیل
میشد که شامل نیروي زمینی ،سپاه پاسداران و ژاندارمري و بسـیج مردمـی بـود .در اوایـل
جنگ میتوان گفت هیچگونه وحدت فرماندهی بین این نیروها وجـود نداشـت .حتـی خـود
سپاه پاسداران از دو قسمت عمده یگان سپاه ویگان بسیج ترکیـب یافتـه بـود و یگـانهـاي
بسیج زیرامر سپاه نبودند و اگر مطلب را بیشتر بشكافیم خود یگان بسیج نیز از افراد متفـرق
اعزامی از مناطق مختلف تشكیل میشدند که هر گونه اعزامی از هر شهر و منطقه ،مسـتقالً
عمل میکرد مثالً در منطقه عملیات غـرب ،بسـیج کرمانشـاه بـا بسـیج اسـالمآبـاد غـرب و
گیالنغرب تقارن چندانی نداشت .بنابراین مهمترین عامل الزم براي هدایت جنگ که وحدت
فرماندهی بود ،بكلی نادیده گرفته شده بود .بهنحويکه شاید در یک موضع خیلی محدود دو
یا چند یگان بسیج از شهرهاي مختلف بودند که هر کدام تحت رهبري فرمانـده خـود عمـل
میکردند .در چنین شرایطی ایجاد هماهنگی در صحنههاي نبـرد آنچنـان مشـكل بـود کـه
میتوان گفت به حالت غیرمقدور درآمده بود تنها مسئلهاي که میتوان گفت ،حداقل تداخل
چندانی در امر فرماندهی نداشت وجودیگان بسیج بود .زیرا آنها اصـوالً در اوایـل جنـگ در
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سلسله مراتب فرماندهی نیروهاي رزمنده قرار نگرفته بودند .مستقالً میآمدند ،مسـتقالً وارد
عمل میشدند ،مستقالً تدار

میشدند و باألخره مستقالً مناطق نبرد را تر

میکردند.

اما یگانهاي ارتشی و ژاندارمري و سپاه به صورت مـنظمتـر وارد عمـل شـده بودنـد و
حداقل بایستی بین این سه عنصر رزمنده وحدت فرماندهی ایجاد میشد .ولی حتی بـین آن
 9عنصر نیز چنین وحدتی وجود نداشت و در طول زمان جنگ نیز که در هنگام نگارش این
مطالب قریب  6سال از آن میگذشت ،به نحو مطلوب وحدت کامل بین این عناصـر ایجـاد
نشد .گرچه در بع ی موارد استثنایی مانند  1عملیات عمده ثـامناالئمـه ،طریـقالقـدس،
فتحالمبین ،بیتالمقدس وحدت فرماندهی تا حدودي بهصورت نتیجه بخش ایجاد گردید.
حال به چگونگی این عدم وحدت فرماندهی در آغاز جنگ نظري بیفكنیم .گفتـیم کـه
در روز  11مهرماه نیروهاي دشمن در منطقه گیالنغرب فعالتر شدند ،اما نحوه ایـن فعالیـت
مشخص نبود که آفندي یا پدافندي است 9 .عنصر اصلی رزمنده یعنی نیروي زمینـی ،سـپاه
پاسداران ،ژاندارمري چگونگی این عملیات دشمن را به شرح زیر گزارش دادند.
یگان ژاندارمري ،طبق معمول وضـعیت را خیلـی داغ اعـالم کـ رد و گـزارش داد کـه
نیروهاي عراقی در ساعت  1915روز جاري وارد گیالنغرب شدند و زد و خـورد در جریـان
است.
سپاه پاسداران چنین اعالم کرد که حمله همه جانبـه دشـمن بـه طـرف گیالنغـرب از
صبح روز جاري شروع شده از افراد سپاه  1نفر شهید گردیده ،نیروهاي ارتشی عقـبنشـینی
کردهاند.
نیروي زمینی به استناد گزارش قرارگاه عملیاتی غرب اعالم کـرد ،وضـعیت در منطقـه
نبرد سرپلذهاب بسیار وخیم است پشتیبیانی هوایی انجام نشده ،در گیالنغرب جنگ تن بـه
تن ادامه دارد (بدون ذکر محور یا شهر گیالنغرب) نیروي سـپاه پاسـداران کـافی نیسـت ،در
حال حاضر دستور داده شد یک گروهان تانـک و یـک گروهـان پیـاده از عناصـر لشـكر 66
مشهد به کرمانشاه اعزام شود.
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لشكر  91زرهی در گزارش نوبهاي شماره  131مورخه  11مهرماه ضمن اعالم وخامـت
وضعیت در منطقه نبرد سرپلذهاب درباره محـور گیالنغـرب اظهـار داشـت کـه دشـمن در
تنگحاجیان (در حدود  25کیلومتري غرب گیالنغرب) مشغول جادهسازي است.
و باألخره در روز بعد یعنی در  11مهرماه قرارگاه عملیاتی غرب درباره عملیـات محـور
گیالنغرب اعالم کرد که در حال حاضر هیچگونه زد و خوردي در حوالی گیالنغرب بین مردم
و متجاوزین نبوده و عناصر دشمن تـا گیالنغـرب چنـدین کیلـومتر فاصـله دارنـد .مالحظـه
میشود که درباره یک حادثه در یک محور بسیار محدود و در یک منطقه کـامالً مشـخص از
 1قرارگاه شرکت کننده در عملیات  1نوع گزارش متناقص مخابره شده است .این امر نتیجه
عدم همان عامل بسیار مهم عدم وحدت فرماندهی است .اگر چنین وحـدتی وجـود داشـت،
اصوالً نبایستی بیش از یک قرارگاه گزارشی ارسال میکرد ،اگر قرارگـاهی بـهنـام فرمانـدهی
عملیات غرب تشكیل شده بود ،تمام عناصر رزمنـده از جملـه ژانـدارمري و سـپاه پاسـداران
بایستی هرگونه گزارش را فقط به آن قرارگاه ارسال میکردند و آن قرارگاه اخبار و اطالعـات
رسیده از یگانهاي مختلف را بررسی و ارزیابی و هماهنگ مـینمـود و نتیجـه نهـایی را بـه
نیروي زمینی ارسال میکرد .اما الزم بهیادآوري است که مـا در نگـارش ایـن مطالـب هـر 9
گزارش را از اسناد و مدار

ستاد مشتر

برداشت کردیم .بنابراین هر  9قرارگاه عملکننده

در یک منطقه نبرد از طریق فرماندهی خود با ستاد مشتر

ارتباط برقرار کرده بودند.

در روز  11مهرماه حمالت هوایی عراق تشدید شـد و نیـروي هـوایی عـراق شـهرهاي
تهران ،تبریز ،کرمانشاه ،ارومیه ،خرمآباد ،جزیره خار

و بندر گناوه را بمباران کرد .از جمله

نقاطی که در تهران بمباران شد ،فرودگاه مهرآباد و کارخانجات ایران خودرو و کارخانـههـاي
اطراف آن در محور تهران کرج بود .در اطراف تهـران نیروگـاه بـرق شـهریار نیـز بـهوسـیله
هواپیماهاي عراقی بمباران گردید.
اطالعاتی که در این روز از وضعیت دشمن بهدست نیروهاي ما رسید ،حاکی از آن بـود
که حمالت متقابل هوایی ایران در داخل خا

عراق در منطقه اربیل خساراتی بـهبـار آورده

بود .نیروهاي عراقی در منطقه قصرشیرین مشغول تحكیم مواضع پدافندي و برقراري ارتباط
تلفنی بین قصرشیرین و خانقین بودند ،صدام حسـین در روز نهـم مهرمـاه از شـهر اشـغال
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شده قصرشیرین یاد کرده بود .خانههاي و مغازههاي قصرشیرین مورد غارت و چپـاول افـراد
نیروهاي عراقی قرار گرفته بود .آخرین خبر آنکه به نیروهاي عراقی اجازه داده شده بـود در
صورت لزوم از سالح شیمیایی علیه نیروهاي ایرانی استفاده کنند.
از نظر پشتیبانی هوایی تخصیص داده شده براي نیروهاي خودي جهت روز  11مهرماه
نیروي هوایی  25پرواز براي منطقه خوزسـتان و  7پـرواز بـراي منطقـه عملیـاتی کرمانشـاه
اختصاص داده بود که خود بیانگر محدود بودن امكانات پشتیبانی هوایی میباشد .در مطالب
باال درباره ضدونقیض بودن گزارشهاي از وضعیت یگانهاي خـودي نكـاتی یـادآور شـدیم،
نمونه این شرایط را در گزارشهاي روز بعد میبینیم ،با وجود اینكه در گزارشهـاي روز 11
مهرماه وضعیت منطقه سرپلذهاب خیلی وخیم اعالم شد ،درباره منطقه گیالنغرب نیز نكات
اغراقآمیزي اعالم گردید .در روز  11مهرماه لشكر  91زرهی گزارش داد که در عملیـات روز
 11مهرماه در منطقه سرپلذهاب تیـپ  9زرهـی آن لشـكر حملـه کـرد و  11نفـر از افـراد
دشمن را به اسارت گرفته و تلفات سنگینی به نیروهاي دشمن وارد کرد.
قرارگاه عملیاتی غرب نیز اعالم کرد که دیروز یک واحـد خـودي در ارتفاعـات کالنتـر
واقع در  17کیلومتري غرب سرپلذهاب به نیروهاي دشـمن حملـه کـرد ولـی بـا مقاومـت
دشمن مواجه گردید .در این نبرد یک نفر از افراد دشمن به اسـارت گرفتـه شـد و تعـدادي
جنگافزار دشمن نیز بهدست نیروهاي ما افتاد .در حال حاضر موضع یگـان دشـمن در ایـن
منطقه در تپه کورهموش است.
با وجود جانبازيهایی که عناصر ژاندارمري در تمام مناطق نبرد از خود نشان میدادنـد،
ولی نحوه گزارش آنان غالباً ناپخته و اغراقآمیز و نگران کننده بود ،ایـن امـر سـبب مشـكالتی
دربرآورد وضعیتها و تصمیمگیريها میشد .البته باید یادآور شد کـه سیسـتم فرمانـدهی و
کنترل دریگان هاي ژاندارمري خیلی ضعیفتر ازیگانهاي ارتشی بـود و اغلـب قرارگـاههـاي
ژاندارمري ستاد واجد شرایطی براي هدایت امور ستادي یگانها نداشتند .لـذا هـر خبـري را
که فرمانده هریگان ژاندارمري اعم از یک پاسگاه ،یا یک گروهان از خط مقـدم نبـرد ارسـال
میکرد ،بدون تجزیه و تحلیل به ردههاي باالتر و تا رده ستاد مشتر

اعالم مـیگردیـد .بـه

عنوان نمونه در آغاز روز  11مهرماه ،عناصر ژاندارمري گزارش دادنـد کـه نیروهـاي دشـمن
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مجدداً به گیالنغرب حمله کردند ،این منطقه نیاز بهیگان تقویتی دارد کـه در صـورت عـدم
واگذاري ،شهر سقوط خواهد کرد .اما در ساعت  1655همان روز ژانـدارمري اطـالع داد کـه
نیروهاي دشمن در  15کیلومتري گیالنغرب مستقرند و شهر به وسیله توپخانه دشمن گلوله
باران میشود و هواپیماهاي عراقی نیز آن را بمباران میکنند ،شـهر خـالی از سـكنه اسـت.
تاکنون  12نفر شهید شدهاند و قرارگاه عملیاتی غرب نیز در عدم تأیید این اخبار گفته است
که در حال حاضر هیچگونه نبردي در محور گیالنغرب جریان ندارد ،زیـرا نیروهـاي دشـمن
چندین کیلومتر دورتر از شهر گیالنغرب واحد پیاده نظام هستند کـه بایگـانهـاي توپخانـه
پشتیبانی میشوند .این یگان هاي دشمن احتماالً قصد پیشـروي بـه سـمت سـرپلذهـاب و
گیالنغرب را دارند .نظر به اینكه نیروهاي خودي در مـدت  11روز گذشـته بـدون تقویـت و
پشتیبانی کافی جنگیدهاند ،توان رزمی آنها کـاهش یافتـه و عناصـر بسـیجی اعزامـی نیـز
کارآیی کافی براي رزم ندارند .هواپیماهاي خودي به علـت اسـتقرار موشـکهـاي زمـین بـه
هواي سام عراق نمیتوانند از عناصر زمینی پشتیبانی مؤثر بهعمل آورند .منطقه عملیـات در
معرض تهدید خطر جدي قرار گرفته است و توپخانههاي خودي نیز قـادر بـه پوشـش تمـام
مناطق نبرد نمیباشند .به هر حال بررسی کلی حوادث بیانگر آن است که دشمن در منطقه
عملیات غرب به حالت پدافندي درآمده بود و مأموریت آفندي عمومی نداشت .ولی احتمـاالً
یگانهایی از دشمن براي قدرتنمایی و به طمع بهدست آوردن امتیازاتی ،تالشهـایی بـراي
اشغال تپهاي میکردند ،یا اینكه در اجراي مأموریتهـاي شناسـایی رزمـی تـالش مـیکردنـد
ضرباتی به نیروهاي ما وارد کنند ،که اینگونه اقدامات دشمن با بـزرگنمـاییهـایی بـهوسـیله
فرماندهان نیروهاي مدافع ما مخابره میشد .حتی گاهی عناصر خـارج از منطقـه رزم کاسـه را
داغتر از آش اعالم میکردند که از جمله این عناصر شهربانی بود که به عنوان نمونـه دربـاره
عملیات روز  11مهر در منطقه سرپلذهاب گزارش داد ،بعد از ظهر روز جاري بـیش از 255
نفر از افراد دشمن با تجهیزات کامل خود را تسلیم نیروهاي ما کردهاند و تعداد  11نفـر نیـز
اسیر شدند و یک نفر نیز کشته شد و یک افسر عراقی که پناهنده شده بود به تهـران اعـزام
گردید .در این باره مقام دریافت کننده گزارش شهربانی در ستاد مشتر

با فرمانده قرارگـاه

عملیاتی غرب تماس گرفت و او تعداد پناهنـدگان را  35نفـر اعـالم کـرد .در حـالی کـه در
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بررسی اسناد و مدار

اصوالً تأیید این خبر مشاهده نگردید .اما آنچه حقیقـت داشـت ایـن

بود که بعد از فروکش کردن التهاب جنگ ،در افراد نیروهاي عراق حالت ناامیدي و وحشـت
از عواقب جنگ شدیدتر شد .افراد عراقی در هر فرصت مناسـب از صـحنه نبـرد گریختنـد و
تعدادي از آنان به نیروهاي ایران پناهنده شدند .هر قدر زمان جنگ طوالنیتر میشد ،تعداد
پناهندگان عراقی افزایش مییافت .در حالیکه بدون تعصب و اغراق باید بگوییم که حـداقل
در سال اول جنگ که نگارنده در صحنه عملیات خوزستان ح ور داشتم ،هیچگونه گزارشـی
از پناهنده شدن افراد نیروهاي ما به دشمن نرسید و افرادي از نیروهـاي مـا کـه بـه اسـارت
دشمن در میآمدند ،در اجراي مأموریتهاي رزمی و در مصاف با دشمن گرفتار میشدند.
اسراء و پناهندگان عراقی اطالعاتی از وضـعیت منطقـه عملیـات و گسـترش نیروهـاي
دشمن میدادند که تا حـدودي مـیتوانسـت وضـعیت گسـترش نیروهـاي دشـمن را بـراي
نیروهاي ما روشن سازد .از جمله اطالعاتی که از افـراد پناهنـده و اسـیر در روز  11مهرمـاه
بهدست آمده این بود که عناصري از لشكر  9پیاده و  12زرهی و تیپ مسـتقل  32عـراق در
محور گیالنغرب مستقر شده و در مواضع دشمن در تپههاي غربـی ارتفاعـات دانـهخشـک و
بازيدراز یگان هاي کماندو و پیاده هستند که شامل یک گردان کماندو و یک گـردان پیـاده
میباشند .پاسگاه فرماندهی تیپ  22عراق در پل امام حسـن مسـتقر شـده اسـت .فرمانـده
لشكر  9پیاده روزي یكبار با وضعیت منطقه نبرد توجیه میشود .ایـن لشـكر مأموریـت دارد
شهر و پادگان سرپلذهاب را اشغال نماید .درباره بازجویی از یک پناهنده دیگر که شغل وي
توپچی در گردان  77توپخانه بود ،اظهار داشت ،تیپهاي  9و  22و  29پیاده لشكر  9پیـاده
با  1گردان توپخانه آن لشكر در منطقـه عملیـاتی امـام حسـن گیالنغـرب گسـترش دارنـد،
قرارگاه لشكر  9در پل امام حسن یک گردان پیاده از تیپ  22در ارتفاعـات دانـهخشـک ،دو
گردان تانک در تپههاي قراویز مستقر میباشند.
گرچه تمام این اطالعات نمیتوانست به طور قطعی قابل اعتماد باشـد ،زیـرا طبعـاً هـر
پناهنده و اسیر مطالب دروغ و غیرواقعی نیز بیان میکند ،اما به هر حال متخصصین اطالعـاتی
میتوانند از مجموع گفتههاي این افراد مطالب صحیحتر را استنتاج نمایند .نتیجهگیري کلی از
این اطالعات آن بود که عناصر لشكر  9پیـاده عـراق مسـئولیت عملیـاتی محـور امـام حسـن
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گیالنغرب را عهدهدار شده بودند .عناصر لشكر  7زرهی عراق کـه در ایـن منطقـه بودنـد بـه
منطقه دیگـر و احتمـاالً خوزسـتان تغییـر مكـان یافتـه یـا اینكـه فقـط مسـئولیت منطقـه
قصرشیرین را به عهده گرفته بودند .نتیجه نهایی آنكه با توجه به استقرار یک لشكر پیاده در
منطقه کوهستانی ،احتمال عملیات آفندي بسیار بعید بود .زیرا واحـدهاي پیـاده در منـاطق
کوهستانی روزي بیش از  2یـا  9کیلـومتر نمـیتواننـد پیشـروي کننـد .بنـابراین پیشـروي
نیروهاي عراقی در عمق دهها کیلومتر بهمنظور رسیدن به گیالنغرب یا گردنه قالجه منتفـی
بود چنانکه به همین نحو نیز پیش آمد.
در تأیید چنین وضعیت ،عوامل خط مقدم تیپ  9لشكر  91زرهی که در غـرب دشـت
ذهاب مستقر بودند اطالع دادند عناصر دشمن که در نزدیكی روسـتاي فشـار آبـاد واقـع در
تپههاي جنوب شرقی سرپلذهاب مستقر میباشـند ،از نظـر رسـاندن تـدارکات در م ـیقه
هستند و وسایل تدارکاتی آن یگان به وسیله حمل با قاطر انجام میگردد.
با وجود همه نگرانیهایی که از طرف فرماندهان مسئول ابراز مـیشـد ،بـه طـور کلـی
وضعیت پدافندي نیروهاي ما در منطقه نبرد غرب کامالً تثبیت شده بـود و ایـن نگرانـیهـا
فقط به علت ضربات اولیه اي بود که نیروهاي عراقی بر نیروهاي ما وارد کرده بودند .در تأیید
این مطلب از هفته دوم جنگبهتدریج نیروهاي مـا بودنـد کـه عملیـات آفنـدي را گرچـه در
مقیاس کوچک طرح و اجراء میکردند و نیروهاي متجاوز را به وحشت میانداختند .چنانكـه
در همین روز مورد بحث یعنی  11مهرماه فرمانده ژاندارمري منطقه نبرد گـزارش داده بـود،
در ساعت شش این روز یک واحد خـودي در ارتفاعـات کالشـی و کـورهمـوش واقـع در 12
کیلومتري شمالغربی سرپلذهاب به مواضع نیروهاي دشمن حملـه کـرد 13 ،نفـر از افـراد
دشمن را به اسارت گرفت ،تعدادي از آنان را نیز کشته و یا زخمی نمود و  25قب ه تفنگ و
مقداري مهمات به غنیمت گرفت و مواضع پدافندي یک گردان زرهـی و مكـانیزه دشـمن را
در این تپهها مورد تهدید قرار داد.
همانگونه که اشاره شد روز قبل نیز حمالتی از طرف نیروهاي ما به نیروهـاي دشـمن
انجام گرفته بود و تعدادي از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما در آمـده بودنـد .بنـابراین از
هفته دوم مهرماه شرایط کلی جنگ در صحنه عملیـات غـرب بـه نفـع نیروهـاي مـا تغییـر
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محسوسی کرده بود بهنحويکه نیروهاي دشمن از حرکت بازمانده بودند .بـرعكس نیروهـاي
ما براي بیرون راندن اشغالگران به حرکت درآمده بودند .این تغییـر جهـت کلـی ،سـبب آن
گردید که حكام عراق به این حقیقت پی ببرند که به آن سادگی هم که تصـور کـرده بودنـد
نمیتوانند ملت و حكومت جمهـوري اسـالمی ایـران را از پـاي درآورنـد و آنهـا را وادار بـه
نشستن در پاي میز مذاکره نمایند .بدین جهت ارتش عراق احسـاس کـرد کـه بـا نیروهـاي
موجود نمیتواند به جنگ ادامه دهد و به فكر تقویت نیروهاي خود افتاد .از جملـه اقـداماتی
که کرد این بود که افسران وظیفه خدمت منق ی سال  1361را بـه خـدمت فراخوانـد و در
ارتباط با کشورهاي عربی نیز تالش کرد حمایت هر چه بیشتر آنها را جلـب کنـد .در ایـن
باره کشورهاي اردن ،عربستان سعودي و کویت پیشـگام سـایر کشـورهاي عربـی بودنـد .در
نتیجه از همان آغاز جنگ ،مبارزه بین ایران و عراق از سطح بین دو کشور فراتر رفت و پـاي
سایر کشورها نیز به میان کشیده شد .گرچه اصوالً یكی از علل اقدام صدام حسین در حمله
به ایران تحریک و وعدههاي پشتیبانی همه جانبه تعدادي از کشورهاي عرب و غیرعرب بود.
اکنون  11روز اول جنگ را در حالی پشت سر میگذاریم که نبرد در منطقـه عملیـات
غرب به رکود و سكون گراییده ،نیروهـاي متجـاوز عراقـی در محورهـاي پیشـروي بـه طـور
متوسط حدود  25کیلومتر در تمـام عـرض جبهـه کرمانشـاه و ایـالم از مهـران تـا باویسـی
پیشروي کرده و قسمتی از سرزمین ما را اشغال و آن را نگهـداري و تحكـیم نمـوده بودنـد.
مناطقی که در این منطقه عملیات به اشغال نیروهاي عراقی درآمده بود ،منـاطقی در غـرب
خط عمومی ازگله ،گردهنو ،جگیران ،کـوه گامیشـان ،کـوه شـاهنشـین ،ارتفاعـات دسـتک و
کورهموش ،ارتفاعات قراویز دامنه شمالی غربی و جنوب ارتفاعات دانهخشک ،تنـگحاجیـان،
تنگ چغالوند ،تنگ داربلوط ،خط عمومی در  11کیلومتري شرق نفتشهر تا سـومار ،شـرق
میمک که در جنوب غربی تپه میمک به طرف مرز منحرف میگردید و در پاسگاه انجیـره و
تپه شینو به مرز میرسید .از پاسگاه انجیره تا کانیسخت و تپه  919عراقـی نتوانسـتند وارد
قلمرو ایران شوند و باألخره در دشت مهران تا حـدود  11کیلـومتري شـرق خـط مـرز و در
شمال تا سد کنجانچم به اشغال نیروهاي عراقی درآمده بـود در نتیجـه خـط تمـاس بـین
نیروهاي مدافع ما و نیروهاي متجاوز عراق در حوالی همـان خطـی بـود کـه در بـاال مسـیر
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عمومی آن بیان گردید .این خط تماس به مدت قریب  2سال بدون تغییـرات چنـدان قابـل
مالحظهاي به همین صورت باقیماند .مهمترین تغییري که در ظـرف ایـن دو سـال در ایـن
خط ایجاد شد ،عقب راندن نیروهاي متجاوز عراقی از ارتفاعات میمک بود که تأثیر چنـدانی
در وضعیت کلی صحنه عملیات نداشت .اما بعد از دو سال نیروهاي عراقـی از منطقـه غـرب،
عقب رانده شدند ،شهرهاي اشغال شده ایران به استثناي نفتشهر از دسـت متجـاوزین آزاد
گردید که شرح جریان آن حوادث را در فصل مربوطه در این تاریخ جنگ بیان خواهیم کرد.
به علت رکود فوقالعاده در جبهههاي نبرد صحنه عملیات غـرب ،نبـرد کـامالً تـدافعی
بین نیروهاي ایران و عراق ادامه یافت و نیروهـاي هـر دو طـرف تـالش مـیکردنـد مواضـع
پدافندي را مستحكمتر و در مقابل حمالت احتمالی طرف مقابل آسیبناپـذیرتر سـازند .امـا
در این تالش نیز برتري کامـل بـا نیروهـاي متجـاوز عـراق بـود و ارتـش عـراق از امكانـات
فوقالعاده مهندسی رزمی و مهندسی ساختمانی برخوردار بود .در حـالیکـه نیروهـاي مـا از
لحاظ پشتیبانی مهندسی فوقالعاده ضعیف بودند .با توجه بـه اینكـه تـالش اصـلی عملیـات
پدافندي وابسته به فعالیت مهندسی ،براي تهیه موانع ماننـد برقـراري میـدانهـاي مـین،
احداث خندق هاي ضدتانک و ضدنفر ،ایجاد استحكامات صحرایی بـراي افـراد و وسـایل و
تجهیزات ،احداث جادههاي تدارکاتی و مواصالتی و سایر فعالیت هاي ساختمان و تخریـب
می باشد و هرگونه کمبود در امكان ات پشتیبانی مهندسی سبب ت عیف یا عدم وصـول بـه
هدف هاي پدافندي می گردد ،متأسفانه نیروهاي ما داراي چنین کمبودي بودند ،اما حداقل
طبیعت منطقه نبرد غرب براي پدافند مناسب بود و نیروهاي ایـران بـا اسـتفاده از موانـع
طبیعی کوهستانی می توانستند معابر نفوذي احتمالی دشمن را به نحو مطلوبی سد کنند و
هرگونه امكان حرکت و جابجایی دشمن را مختل سازند .گرچه ایـن امتیـاز بـراي نیـروي
دشمن نیز وجود داشت و نیروهاي دشمن با استفاده از امكانـات مهندسـی خـود بهتـر از
نیروهاي ایرانی می توانستند از این امتیاز طبیعی استفاده کنند .این حالت طبیعـی زمـین
یكی از دالیل عمده طوالنی شدن زمان رکود و سكون در صحنه عملیات غـرب بـود .یـک
دلیل مهم دیگر نیز عدم اعزام نیروي تقویتی و اضـافی قابـل مالحظـه از طـرف نیروهـاي
مسلح ایران به این منطقه بود .چنانكه در دو سال اول جنگ غیر از یـک تیـپ پیـاده کـه
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ابتدا از عناصر لشكر  66پیاده و بعد از تیپ مستقل  19ذوالفقار بود ،یگان عمـده دیگـري
به صحنه عملیات کرمانشاه اعزام نشد .در اواخر سال  1975همان یک تیپ پیاده نیز براي
شرکت در عملیات فتحالمبین به خوزستان اح ار شـد و بـه طـور کلـی صـحنه عملیـات
خوزستان به صورت صحنه اصلی جنگ در آمد و صحنه عملیات غرب نقش تالش فرعی و
جانبی را ایفا کرد.
با در نظر گرفتن نكاتی که درباره وضعیت کلی صحنه نبرد عملیات غرب بیـان شـد ،از
آغاز نیمه دوم مهرماه  1913یعنی  11روز بعد از آغاز جنگ ،حالـت عمـومی نیروهـاي ایـن
منطقه حالت پدافندي به خود گرفت و حوادثی که در ایـن منطقـه نبـرد رخ داد ،اصـوالً بـر
مبناي عملیات پدافندي بود .ما در ادامه این بحث به چگونگی عملیات پدافندي نیروهاي دو
طرف مخاصم میپردازیم .با آرام شدن جبهه غرب ،برآورد گردید که از این فرصـت اسـتفاده
شود و حتیالمقدور نیروهاي موجود که در نبردهاي  11روز گذشـته و عملیـات قبـل از آن
آسیبهاي زیادي دیده بودند ،بازسازي و تجدید سازمان شوند ،زیرا در آن موقع حداقل یک
واقعیت مهم و بارز براي فرماندهان ردههاي بـاالي ارتشـی مشـخص بـود و آن عـدم امكـان
بسیج نظامی تشكیل یگانهاي جدید براي جایگزینی و تقویت یگانهاي در خـط بـود ،زیـرا
اصوالً از نقاط ضعف بسیار مهم ارتش ایران در زمان رژیم سلطنتی آن بود که طـرح اساسـی
قابل اجرا براي بسیج همگانی و تشكیل واحدهاي جدیـد تهیـه و تمـرین نشـده بـود .البتـه
چندین بار تالش شده بود که لشكرهاي احتیاط سازماندهی و تجهیز و تمـرین گـردد ،ولـی
عمالً طرحها به مرحله اجراء درنیامد .چندین طرح دیگر شبه نظامی در سطح ملـی تهیـه و
اجراء گردید ولی نتیجه مطلوبی دربر نداشت که از جمله این طرحها ،طرح آمـوزش نظـامی
در دانشگاههاي غیرنظامی ،طرح نیروي پایداري ،طرح مقاومت ملـی و غیـره بـود کـه عمـالً
ارزش نظامی در سطح ملـی پیـدا نكـرد .الزم بـه توضـیح اسـت کـه در آن موقـع نگارنـده
مسئولیت طرحریزي عملیات نظامی خوزستان را برعهده داشـتم و بـه مناسـبت شـغلی ،در
جریان کامل این طرحها بودم .از سال  1919که اختالفات سیاسی و مرزي ایران و عراق بـه
صورت جدي آغاز گردید همراه با تالشهاي سازماندهی و تجهیز یک نیـروي مـنطم تحـت
سالح که بتواند در منطقه خاورمیانه داراي قدرت تعیین کنندهاي باشد ،حكومت وقت سعی
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می کرد آمادگی نظامی ایران را در سطح ملی گسترش دهد و تنها به نیروهاي تحـت سـالح
متكی نباشد .زیرا خیلی واضح است که نیروي تحت سالح هـر کشـوري بـه نسـبت مقـدورات
کلی ملی ،به ویژه مقدورات اقتصادي ،کامالً محدود میباشد و این نیروي محدود فقط میتواند
در جنگ محدود و کوتاه مدت نبرد کند .ولی چنانچه نبرد طوالنی شـد قـدرت نظـامی هـر
کشور وارد در جنگ براي ادامه جنگ بایستی متكی به قدرت دفاعی عمومی ملی باشـد و از
منابع انسانی و اقتصادي داخلی نیروهاي جدیدي را بسیج و تجهیز کنـد و وارد صـحنههـاي
نبرد سازد .در رژیم سلطنتی ایران یكی از نگرانیهاي شاه همین مسئله بود که اگر ایـران در
یک جنگ منطقهاي درگیر شد ،آن جنگ ،بیش از حد توانایی نیروهاي مردمی و پشـتیبانی
عمومی ملت ایران متكی باشد یا نه .هنگامی که در اواخر سـال  1916اختالفـات سیاسـی و
مرزي ایران و عراق به مرحله برخورد نظامی نزدیک شده بود ،رییس سـتاد ارتـش وقـت بـه
شاه پیشنهاد کرده بود ،ایران در حمله به عراق پیشدستی کند .شاه در پاسخ گفتـه بـود بـر
فرض اینكه با چند لشكر ناقص موجود چند کیلومتري در خا

عراق پیشـروي کردیـد و در

محلی مجبور به توقف شدید براي ادامه جنگ و جایگزینی تلفات و خسارات چه نیرویـی در
اختیار دارید .باري این حقیقت وجود داشت و اما راه حلی که رژیم قبلـی ایـران پیـدا کـرده
بود ،اتكاء به همپیمانان ایران در پیمان سنتو از همه بـاالتر پشـتیبانی آمریكـا و کشـورهاي
اروپاي غربی بود .اما احتماالً راه حل اصلی آن رژیم این بـود کـه در سیاسـتهـاي عمـومی
منطقهاي تا آن حد پیش برود که به مرحلـه برخـورد نظـامی نیانجامـد .چنانكـه در جریـان
اختالفات سالهاي  1919-11مهمترین برخورد نظامی که بین نیروهاي ایران و عراق پـیش
آمد ،اتفاقاً در همین منطقه عملیات غرب و در شمال غربی مهران بود و ما جریان نبـرد تپـه
 919در سال  1912را در کتاب تاریخ نظامی جنگ تحمیلی جلد یكم بیان کردیم .یادآوري
شد که نگارنده در آن نبرد ح ور داشتم و در جریان چگونگی پایان دادن به مناقشـات نیـز
قرار گرفتم .حداقل آنچه که به ظاهر روشن بود این بود که حكومت وقت ایران عالقـهاي بـه
درگیري جدي نظامی نشان نمیداد و تالش میکرد هر گونه اختالفـات ،حتـی برخوردهـاي
نظامی با گفتگوهاي سیاسی فیصله یابد .احتماالً یكی از دالیل اصلی ایـن روش آن بـود کـه
آن حكومت به پشتیبانی عمومی ملی اطمینانی نداشت و تصـور نمـیکـرد در صـورت لـزوم
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اعالم بسیج عمومی و اح ار به خدمت افراد منق ی (سـرباز ،درجـهدار و افسـر) ایـن افـراد
بهنحو مطلوب آماده به خدمت در واحدهاي نظامی شوند و بتوانند قسمتی از مسئولیت اداره
جنگ را به عهده بگیرند.
باري به ادامه موضوع اصلی برگردیم ،نظر به اینكه در پایهگذاري ارتش ایـران در زمـان
رژیم سلطنتی تشكیل واحدهاي احتیاط جنبه عملی به خـود نگرفتـه بـود ،بعـد از پیـروزي
انقالب و درگیري با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،طبعاً طرحی بـراي تشـكیل یگـانهـاي
جدید نظامی وجود نداشت .ضمن اینكه شرایط نظـامی متـأثر از انقـالب ،هرگونـه اقـدامات
احتمالی را نیز ضعیفتر کرده بود .چنانكه در اقدامات اح ار سربازان خدمت منق ـی سـال
 1917در آغاز جنگ تحمیلی نتیجه نظامی آن چندان مطلوب نبود و این افراد آمادگی الزم
روانی و همچنین آموزشهاي نظامی کافی براي تشكیل و تكمیل واحدهاي نظامی و شرکت
در رزم را نداشتند.
عالوه بـر مسـئله نیـروي انسـانی از نظـر وسـایل و تجهیـزات اضـافی بـراي تجهیـز و
سازماندهی نیروهاي جدید ،هیچگونه پـیش بینـی کـافی بـه عمـل نیامـده بـود و وسـایل و
تجهیزات اضافی تهیه و انبار نشده بود .بنابراین بر فرض اینكه گردانها و تیپها و لشكرهاي
احتیاط بسیج میشدند ،وسایل و تحهیزاتی نبود که در اختیار آنان قـرار داده شـود بـه ایـن
جهت عمالً در طول زمان جنگ (تا هنگام نگارش ایـن مطالـب در  )1977ارتـش جمهـوري
اسالمی ایران نتوانست نیروي جدید قابل مالحظهاي تشكیل دهد .فقط یک لشكر اسمی 95
پیاده گرگان ،لشكر اسمی  91پیاده و لشكر اسمی  19پیاده ذوالفقار در طول قریـب  6سـال
جنگ تشكیل شد که پایه اصلی آن لشكرها نیز یگانهاي موجود قبلی بودند.
اما ادامه چندین ساله جنگ با بسیج نیروهاي مردمی و سازماندهی یک نیروي رزمنـده
فوقالعاده قوي و نیرومند و با ایمان به نام سپاه پاسداران و بسیج مردمی امكانپذیر شد کـه
شرح چگونگی پایهگذاري ،بسیج ،سازماندهی ،تجهیز ،آموزش و وارد عمل شدن آن بایسـتی
در یک کتاب مستقل جداگانه به رشته تحریر درآید .زیرا این نیـروي مردمـی نقشـی کـامالً
سرنوشتساز و اساسی در جریان جنگ داشت .وصف آن در داخـل مباحـث عمـومی جنـگ
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نمیگنجد .لذا ما نیز بحث و بررسی مسـایل مربـوط بـه سـپاه پاسـداران و بسـیج نیروهـاي
مردمی را براي تدوین یک کتاب مستقل اختصاص میدهیم.
زمان جنگ به نیمه دوم مهرماه  1913رسید .از جمله اقدامات مهم که در  17مهرماه در
صحنه عملیات غرب انجام گرفت آن بود که تصمیم گرفته شد ،تیپ  9لشكر  91زرهـی کـه از
ماهها قبل از آغاز جنگ در منطقه عملیات از باویسی تا نفتشهر گسترش یافته و در نبردهـاي
طوالنی تلفات و خسارات زیادي دیده بود ،به پادگان مربوطـه در سـرپلذهـاب عقـب کشـانده
شود و براي مدتی به بازسازي و تجدید سازمان بپردازد .درباره این اقدام از فرمانـده لشـكر 91
زرهی نظرخواهی شد و فرمانده ،نظري در این بـاره داد کـه خـود مـیتوانـد بیـانگر چگـونگی
آمادگی رزمی نیروهاي ما در اوایل جنگ باشد .نظر فرمانده لشكر  91درباره تیپ  9چنین بـود
که در مدت چند روز گذشته در منطقه مسئولیت تیپ  9زرهی فقط گردان  115پیاده تقویـت
شده اعزامی از لشكر  66پیاده ویگانهاي توپخانه مستقر در آن منطقه با هدایت قرارگـاه تیـپ
 9لشكر  66پیاده که در این منطقه مستقر است فعال بـودهانـد و در مقابـل نیروهـاي دشـمن
مقاومت کردهاند .عناصر تیپ  9لشكر  91زرهی فعالیتی نداشتهاند ،ضمن اینكه اغلـب پرسـنل
آن تیپ اصوالً در پادگان سرپلذهاب جمع شدهاند .بنـابراین بـه عقـب آوردن عناصـر تیـپ 9
زرهی خللی در دفاع منطقه سرپلذهاب ایجاد نخواهد کرد.
در اوایل مهرماه ،تعدادي از افراد خدمت منق ی سال  1917به لشكر  91زرهـی تحویـل
شد .لشكر براي تجهیز این افراد تفنگ نداشت ،لذا از نیروي زمینـی درخواسـت کـرد تعـداد 9
هزار قب ه تفنگ و  9هزار قب ه موشکانداز آرپیجی  6به آن لشكر واگذار شود ،تا هـم افـراد
واگذاري جدید را تجهیز کند و هـم در صـورت امكـان قسـمتی از افـراد غیرنظـامی منطقـه را
مسلح سازد که البته در آن زمان امكان واگذاري این تعداد سالح به یک لشكر وجود نداشت.
با طوالنی شدن جنگ ،امكانات نیروي هوایی ایران نیز کاهش بیشتري مییافـت .زیـرا
هواپیماهایی که سرنگون میشدند یا آسیب میدیدنـد ،هواپیمـاي دیگـري جـایگزین آنهـا
نمیشد .بنابراین روز به روز امكانات پشتیبانی هوایی محدودتر مـیگردیـد و نیـروي هـوایی
براي پشتیبانی روز  16مهرماه فقط  9فروند براي منطقـه جنـوب و  9فرونـد بـراي منطقـه
غرب اختصاص داد و امكانات روزي  27فروند و بیشتر بـه روزي  17فرونـد و کمتـر کـاهش
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یافت .البته عامل صرفه جویی براي روزهاي بحرانی نیز در کـاهش سـهمیه روزهـاي عـادي
مؤثر بود و این کاهش سهمیه همچنان ادامـه یافـت ،چنانكـه بـراي روز  19مهـر فقـط 11
سورتی پیشبینی شد.
روز  17مهرماه بدون حوادث مهمی در صحنه عملیـات غـرب سـپري شـد .در روز 16
مهرماه صحنه نبرد کرمانشاه نسبتاً فعال شد .توپخانه دشمن بر حجـم آتـش خـود افـزود .از
نقاطی که به شدت گلوله باران شـد .شـهر گیالنغـرب بـود .توپخانـه ایـران نیـز متقـابالً بـه
آتشهاي توپخانه دشـمن پاسـخ داد کـه شـدت آتـش در منطقـه تنـگحاجیـان در محـور
گیالنغرب بود .بنا به اظهار فرماندهان ،این آتش توپخانـه ایـران بـه قـدري شـدید بـود کـه
نیروهاي دشمن مستقر در تنگ کور

در غرب تنگحاجیان متحمل تلفات سنگینی شـدند

و مجبور به عقبنشینی از تنگ کور

گردیدند .منطقه دیگري کـه شـاهد مبـارزات جـدي

نیروهاي مدافع ما با نیروهاي مهاجم عراقی بود ،منطقه نبرد ازگله و گردهنو در شمال شرقی
دشت ذهاب بود .الزم بهیادآوري است که در این منطقه ،نیروي منظمی از عناصر لشـكر 91
زرهی ویگان تقویتی آن مستقر نشده بود ،بلكه فقط پاسگاههاي ژاندارمري تقویـت شـده بـا
عناصر سپاه پاسداران و نیروهاي مردمی و احتماالً عناصر سبكی از لشـكر  91زرهـی در آن
مناطق دفاع میکردند .اما خط اصلی پدافندي نیروهاي عراق نیز در آن منطقه قرار نداشـت،
بلكه خط اصلی پدافندي دشمن در منطقه شمال سرپلذهاب در امتداد خط عمومی کلینـه،
سید صادق ،کورهموش ،قراویز بود .در شمال شـرقی ایـن خـط عناصـر پوششـی دشـمن در
سمت جبهه غربی شرقی در دامنه غربی ارتفاعات شرق دشت ذهاب مستقر بودند.
همانگونه که عناصر پوششی ما نیـز در آن قسـمت گسـترش داشـتند ،بنـابراین زد و
خوردهایی که در خارج از محدوده منطقه اصلی پدافندي بین نیروهاي ما و نیروهاي دشمن
متجاوز در میگرفت ،عموماً بین عناصر تأمینی و پوششی بود که به علت وسعت زیاد منطقه
نبرد تنها امكان پشتیبانی مؤثر ،یگان هوانیروز بود.
در درگیري روز  16مهرماه در منطقه ازگله و گردهنـو هلـیکوپترهـاي رزمـی مـا وارد
عمل شدند .لذا نیروهاي پوششی ما موفق گردیدند عناصر پوششی دشمن را تا حـدودي بـه
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سمت غرب عقب برانند .در این درگیري یک درجهدار ژاندارم شهید و  2نفـر از افـراد سـپاه
پاسداران مجروح شدند.
عالوه بر درگیري در شرق ازگله و گردهنو در ارتفاعات دستک و کـورهمـوش در شـمال
سرپلذهاب نیز نیروهاي ما به مواضع مقدم دشمن حمله کردند و موفـق شـدند قسـمتی از
ارتفاعــات کــورهمــوش را از وجــود نیروهــاي دشــمن پــا

کننــد و مواضــع دفــاعی شــمال

سرپلذهاب را بیش از پیش مستحكم سازند.
از تغییراتی که بهتدریج در سازماندهی لشكر  91زرهی در منطقه نبرد کرمانشاه ایجـاد
شد ،آن بود که تیپ  2زرهی این لشكر کـه قبـل از جنـگ در مأموریـت داخلـی آرامسـازي
کردستان درگیر بود ،از آن مأموریت رها شد و به منطقـه عملیـاتی کرمانشـاه تغییـر مكـان
یافت .در نتیجه فرمانده لشكر  91زرهی توانست با استفاده از عناصـر ایـن تیـپ سـازمانی و
تیپ  9لشكر  66پیاده ،سر و سامانی به وضعیت منطقه نبرد بدهد و تیپ  9زرهـی را بـراي
بازسازي به عقب بیاورد .اما الزم بهیادآوري است که تیپ 2زرهی نیز با 2گردان تانک و یـک
گردان مكانیزه آمادگی رزمی چندانی نداشت و فقط ظاهر سـازمانی یـک تیـپ زرهـی از آن
باقی مانده بود ،عناصر این تیپ در گردنههاي پاتـاق و سـكان مسـتقر شـدند تـا یـک خـط
پدافندي دوم در این معابر اجباري تشكیل دهند .از نظر آگاهی از وضعیت آمـادگی رزمـی
باقیمانده عناصر لشكر  91توجه به این نكته کـافی اسـت کـه در روز  16مهرمـاه نیـروي
زمینی به لشكر  ،91زرهی اطالع داد که طبق گزارش هاي واصـله از تعـداد  157دسـتگاه
تانک سازمانیگردانهاي  211و  211تانک تیپ  9آن لشكر فقط  15دستگاه تانـک حاضـر
بكار باقی مانده ،لذا دستور داده شد یک اکیپ بازرسی و تعمیراتی به سرپلذهاب اعزام شود
تا چگونگی وضعیت  37دستگاه تانک آسیب دیده یا منهدم شـده و یـا تعمیـري آن تیـپ را
بررسی نماید .البته الزم بهیادآوري است که این گونه آمارها غالبـاً دقـت و صـحت چنـدانی
نداشت و با اغراقهاي مثبت و منفی توأم بـود .در بررسـی گـزارشهـاي آمـاري از تلفـات و
ضایعات دشمن اینگونه عدم دقتها بیشتر مشهود میگردد .چنانکه در گزارش آمار تلفـات
و ضایعات دشمن در روز هفتم مهرماه تعداد افراد اسیر عراقی تا آن روز  223نفر ذکـر شـده
بود و در گزارش آماري در روز  16مهرماه این تعداد  191نفر اعالم گردید و در یک گـزارش
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راجع به پناهندگان اعالم شده بود که حدود  255نفـر افـراد عراقـی پناهنـده شـدهانـد ،در
حالیکه در گزارش روز  16مهرماه تعداد پناهندگان فقط  6نفر بیـان گردیـده بـود .مسـئله
دیگر در رابطه با دشمن وضعیت استعداد و گسـترش آن در منطقـه نبـرد بـود کـه اخبـار و
اطالعات هماهنگی چندانی نداشت .به عنوان مثال ،از اوایل جنگ چنین گفته شده بود کـه
لشكر  2پیاده عراق در غرب منطقه نبرد مهران مسـتقر شـده ،در حـالیکـه در  16مهرمـاه
اطالع رسید که تیپهاي  2و  9آن لشكر در منطقـه سـلیمانیه ( کردسـتان عـراق) مسـتقر
بودند و در آن روز به منطقه بدره و زرباطیه در غرب مهران تغییر مكان یافتند .همچنـین در
گزارشهاي اولیه برآورد شده بود که لشكر  6پیاده عراق در حوالی مندلی و غرب نفـتشـهر
ایران مستقر است .ولی در بررسـی حـوادث وجودیگـانی از ایـن لشـكر در منطقـه عملیـاتی
کرمانشاه تأیید نشده ،بلكه در گزارشهاي اطالعاتی چنـین اعـالم شـده کـه ایـن لشـكر در
منطقه پنجوین و حاج عمران مستقر بوده است .البته معمـوالً اطالعـات از وضـعیت دشـمن
هیچ وقت کامالً قطعی نمیتواند باشد ،زیرا حتی اسراي گرفتار شده نیز ممكـن اسـت یـا در
مقامی نباشند که اطالعات کافی از استعداد و گسترش یگانهاي بزرگتـر داشـته باشـند ،یـا
اینكه ممكن است حقیقت را نگفته باشند .اما اگر یـک سـازمان اطالعـات نظـامی ورزیـده و
آموزش دیده وجود داشته باشد ،مـی توانـد از قـراین و شـواهد جزیـی بـه چگـونگی کلیـات
گسترش و استعداد نیروهاي دشمن پی ببرد که در آغاز جنگ در نیروهاي ما چنین سازمان
فعالی وجود نداشت .اما متأسفانه این عدم دقت در آمارهاي مربوطه به نیروهاي خـودي نیـز
وجود داشت.
لشكر  91زرهی در اوایل نیمه دوم مهرماه تعداد خودروهـاي آسـیب دیـده یـا منهـدم
شده را بدین قرار اعالم کرد تانک ام 75-تعداد  65دستگاه ،نفربر زرهی  29دستگاه ،خـودرو
مهماتبر  9دستگاه ،تانک اسكورپیون  9دستگاه ،انواع خودروهـاي چرخـدار  117دسـتگاه،
آمبوالنس  16دستگاه .با توجه به این آمار چنانچه صحت داشته باشد میزان خسـارات وارده
به این لشكر در  11روز اول جنگ در شرایط نامتعادل چندان زیاد نبـوده اسـت و ایـن لشـكر
هنوز استعداد رزمی کافی براي نبرد تدافعی داشته است .اما مشكل مهم تجهیزاتی عدم امكـان
واگذاري اقالم جایگزینی بود .چنانكه در مقابل آن همه وسایل از دست رفته لشكر 91زرهی،
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نیروي زمینی فقط توانست  6دستگاه تانک ام 16-و تعداد  11دستگاه نفربر از انـواع مختلـف
به لشكر  91زرهی واگذار کند .ولی به هرحال لشكر با همان امكانات باقیمانده خود توانسـت
به مأموریت دفاع از منطقه مسئولیت خود ادامه دهد.
قبالً یادآوري شد که از دهه دوم مهرماه به بعد هر قدر زمان جنگ طوالنیتر میشـد ،در
صحنههاي نبرد منطقه عملیات غرب رکود بیشتري ایجاد میگردیـد و تـالشهـا غالبـاً صـرف
تحكیم مواضع پدافندي و کسب اطالعات از طرف متقابل میشد .بر این اساس در  19مهرمـاه
نبرد قابل مالحظهاي در منطقه کرمانشاه رخ نداد .یک فروند هلیکوپتر نیروهـاي مـا بـهعلـت
نقص فنی یا اصابت گلوله مجبور به فرود در خا

عراق گردیـد و خلبـان آن اسـیر شـد .یـک

درجهدار عراقی به نیروهاي ایرانی پناهنده شد .تبادل آتش توپخانه در مناطق مختلـف جریـان
داشت که در منطقه مرزي شمال مهران حوالی پاسگاه شورشیرین کانیسـخت و همچنـین در
محور گیالنغرب نستباً شدید بود .به علت تثبیت وضعیت در منطقه کرمانشـاه ،دشـمن تـالش
هوایی خود را در منطقه کردستان و آذربایجان بكار برد .از جمله نقـاطی را کـه بمبـاران کـرد،
مرکز آموزش جلدیان بود .در این بمباران حـدود  125نفـر از افـراد پادگـان مجـروح شـدند و
خسارات نسبتاً سنگینی به تأسیسات آن وارد گردید .از نظـر فعالیـت ضـد انقـالب در منطقـه
کرمانشاه ،این عملیات نیز بهتناوب ادامه داشت .در روز  19مهر ماه در حوالی قریه زردهریجـاب
در منطقه پاتاق بین نیروهاي خودي با اشرار ضـد انقـالب درگیـري رخـداد کـه در آن  2نفـر
پاسدار شهید و تعدادي نیز مجروح شدند .در زدوخوردهاي حوالی تپه کـورهمـوش نیـز  2نفـر
سرباز شهید و یک افسر و یک درجهدار مجروح گردیدند .اما جریان حوادث نشـان مـیداد کـه
آثار خستگی و فرسودگی در افراد عراقی ظاهر شده اسـت .چنـانکـه در روز  19مهرمـاه یـک
افسر و  1نفر درجهدار عراقی در منطقه سرپلذهاب خود رابه نیروهاي ایرانی تسـلیم کردنـد و
اظهار نمودند که خیلی از افراد نیروهاي عراقی چنین خیالی دارند.
در  13مهرماه منطقه نبرد غرب آرام بود .تنها گزارش حائز اهمیت از طرف ژانـدارمري
بود که اطالع داد قریب  2155نفر از افراد ضدانقالب در ارتفاعـات داالهـو و منطقـه درهرش
متمرکز شدهاند.در روز  25مهرماه نیز نیروهاي ما یک حمله محدود در منطقه شمالشـرقی
کورهموش و دستک اجرا کردند.بنا به گزارش یگـان ژانـدارمري مسـتقر در آن منطقـه ایـن
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حمله شبانه اجرا گردید و نیروهاي ما موفق شدند به دشمن ضربت سختی وارد کنند و 11
نفر را به اسارت بگیرند و حدود  15قب ه جنگافزار سبک به غنیمت بهدست آورند .در ایـن
حمله که بهوسیله عناصر ژاندارمري و پاسدار اجرا گردید ،از نیروهاي خودي  2نفـر شـهید و
 1نفر مجروح شدند .در پیامد این حمله ،قسـمتی از ارتفاعـات شـاهنشـین در شـرق دشـت
ذهاب به تصرف نیروهاي ما در آمد .عكسالعمل دشمن در مقابل حمله نیروهاي ما ،آن بـود
که متوسل به حمالت هوایی گردد .زیرا نیروي زمینی عراق در این منطقه نبرد از کار افتـاده
بود .بر این اساس هواپیماهاي عراقی شهر کرمانشاه و اسالمآباد غرب را بمباران کردند ،ولـی
خسارات وارده چندان قابل مالحظه نبود .از جمله نقاطی که در این دو شـهر بمبـاران شـد،
کارخانه قند اسالمآباد و پادگان هوانیروز در کرمانشاه بـود .حملـه هـوایی عـراق در منـاطق
داخلی ایران نیز اجرا شد و در حوالی شهر اصفهان ،منطقه شاهینشهر بمبـاران و سـبب بـه
شهادت رسیدن  9نفر و مجروح شـدن  7نفـر گردیـد .در سـاعت  1611همـان روز مجـدداً
منطقه انبار مهمات مادرشاه اصفهان بهوسیله دشمن بمباران گردید.
در بررسی حوادث روز بیستم ،بار دیگر به یک گـزارش اغـراقآمیـز برمـیخـوریم کـه
نمایانگر وضعیت نابسامان نیروهاي ما است .با وجود اینکه  25روز از زمان جنـگ گذشـته
بود ،هنوز ستادهاي ما نقش اصلی خود را باز نیافته بودند و فقط بهصـورت یـک مرکـز پیـام
تبادل نامهها عمل میکردند ،با وجود اینکه منطقه نبرد گیالنغرب کامالً تثبیت شده بـود و
نیروهاي دشمن در حوالی شرق تنگحاجیان در حدود  15کیلومتري غرب گیالنغرب موضع
دفاعی اشغال کرده بودند و در چند روز گذشته هیچگونه تالش آفنـدي از نیروهـاي دشـمن
در این محور مشاهده نشده بود .در  25مهرماه ژاندارمري کشور به ستاد مشتر

اعالم کـرد

که بر اساس گزارش پاسگاه ژاندارمري کفرآور گیالنغرب ،شـهر گیالنغـرب در حـال سـقوط
است و ممكن است راه پادگان سرپلذهاب مورد تهدید قرار گیرد.
مسئله مهم در بررسی این گونه مطالب از دیدگاه تاریخی آن است که چهگونه گـزارش
یک پاسگاه ژاندارمري بدون هرگونه بررسی و تحلیل از مجراي فرماندهی گروهان و گردان و
هنگ و ناحیه و باألخره ستاد کل ژاندارمري کشور عبور میکرد و عیناً به ستاد مشتر

کـه

باید در حد مسائل استراتژیكی فعال باشد میرسـید ،در صـورتی کـه اصـوالً چنـین پیـامی
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صحت نداشت .اما این موضوع نیز خود یكی از دالیل ازهم گسستگی کنترل و فرمانـدهی در
واحدهاي ما بود.
در  13مهر ماه ،ارتش عراق در جبهه خوزستان اقدام به یک عمل تهاجمی وسـیع زد و
در شمال خرمشهر از رودخانه کارون گذشت و جزیره آبادان را مورد تهدیـد قـرار داد .بـدین
جهت تالش همه جانبه ارتش متجاوز عراق بـه صـحنه عملیـات خوزسـتان متوجـه گردیـد.
فعالیت نیروهاي عراقی در صحنه عملیات غرب کامالً متوقف شـد .در نتیجـه از اوایـل دهـه
سوم مهرماه نیروهاي عراقی درغرب فعالیت آفندي قابل مالحظهاي از خـود نشـان ندادنـد و
اگر تالشهایی میکردند ،بیشتر بهمنظور تعویض و جابجایی یگانهـا ،اقـدامات تـدارکاتی و
لجستیكی و تقویت مواضع پدافندي بود .بنابراین برخوردهاي مهمی بین نیروهـاي ایرانـی و
عراقی ایجاد نمیشد .چنانکه در روزهاي  21و  22مهرماه جبهههاي نبـرد نسـبتاً آرام بـود
فقط تبادل آتش در جبههها وجود داشت که در بع ـی منـاطق ماننـد پاسـگاههـاي مـرزي
شمالغربی مهران نسبتاً شدید بود.
در روز  21مهرمــاه گــروه هــوانیروز مســتقر در کرمانشــاه فعــال بــود و در اجــراي
مأموریت هاي رزمی یک فروند هلیکوپتر در منطقه سرپلذهاب از دست داد .تالش نیروهاي
خودي در منطقه سرپلذهاب آن بود که حداقل نیروهاي دشمن را از تمام ارتفاعـات شـمال
مشرف به سرپلذهاب که از سیدصادق تا قراویز امتداد داشت عقب براند .بـراي ایـن منظـور
واحدهاي مدافع مستقر در این مناطق نبرد تالشهایی میکردند .اما بررسی حـوادث نشـان
میدهند که تالش آنها به نتیجه مطلوب نمیرسید و بع ی موارد گزارشهاي اغراقآمیـزي
نیز از پیروزيهاي یگانهاي خودي میدادند .بهعنوان مثال ژاندارمري در  22مهرمـاه اعـالم
کرد که در  21مهرماه یک عملیات آفندي در ارتفاعات کورهموش انجام گرفـت و  71نفـر از
افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند .از نیروهاي خودي یک هلیکوپتر سرنگون شد و
 2نفر از افراد خودي شهید گردید .همین خبر را شهربانی با اعالم  15نفر اسیر گـزارش داد.
در صورتیکه در گزارشهاي لشكر  91زرهی و قرارگاه عملیاتی غرب فقط سقوط یک فروند
هلیکوپتر ایران اعالم گردید و بعداً معلوم شد در این روز گردان  115پیـاده خـودي تلفـات
سختی دیده است .در روز  29مهرماه قرارگاه غرب گزارش داد که قرار بود حملـهاي در ایـن
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روز در  9محور سرپلذهاب ،گیالنغرب ،سومار اجرا گردد ،ولی بهعلـت عـدم آمـادگی یگـان
مستقر در منطقه نبرد سرپلذهاب ،این حمله در این محور اجرا نشد و دشمن ازاین فرصـت
استفاده کرد و تالش اصلی خود را در منطقه گیالنغرب بهکار گرفت .براي جلوگیري از بـروز
خطر احتمالی براي نیروي خودي دستور داده شد ،ایـن عملیـات اجـرا نشـود .امـا بـه نظـر
میرسد که بین قرارگاه عملیاتی غرب و سـپاه پاسـداران و یگـان ژانـدارمري مسـتقر در آن
منطقه هماهنگی وجـود نداشـت .زیـرا دربـاره همـین عملیـات ،فرمانـده ژانـدارمري محـور
گیالنغرب گزارش داد ،گردان ژاندارمري مشكینشهر مستقر در محـور گیالنغـرب بـهسـمت
قصرشیرین حمله کرد .در تنگحاجیان درگیري شدیدي بین نیروهـاي مـا و دشـمن پـیش
آمد و فرمانده گردان ژاندارمري (سرگرد بیگلري) و یک نفر سرباز به شهادت رسـیدند و 11
نفر از افراد دشمن به اسارت گرفته شدند .در گزارش بعـدي ژانـدارمري کـه در  21مهرمـاه
درباره عملیات روز  29مهرماه در محور گیالنغرب اعالم شد ،بیان گردیـد کـه ایـن عملیـات
فعالیت یک گروه گشتی رزمی بوده که به یک واحد دشـمن دسـتبرد زده و  1نفـر از افـراد
دشمن را با یک دستگاه بیسیم دستگیر نموده و در گزارش تكمیلی تعـداد اسـرا  11نفـر و
غنائم یک قب ه خمپارهانداز اعالم گردید.
نكته اي را که باید یادآوري کنیم آن است که بـه هـر حـال اعـم از ایـنکـه ایـنگونـه
فعالیت ها انجام گرفته یا نگرفته و نتایج آنها هرچه بوده ،هیچگونه تأثیر سرنوشتسـازي در
جریان جنگ نداشت .در یک نبرد بین دو ارتش متخاصم چند صدهزار نفـري ،کشـتن یـا
اسیرکردن چند نفر و به غنیمت گرفتن چند قب ه جنگ افزار اثري در کلیات روند جنـگ
نمیتواند داشته باشد .چنانکه عمالً نیز همین شرایط پیش آمد و جنگ چندین سال طـول
کشید .اما منظور ما از ذکر اینگونه حوادث ،تحلیل چگونگی جریـان جنـگ بسـیار طـوالنی
(در نوع خود) و پی بردن به علل طوالنی شدن جنگ است .این حوادث کوچک میتوانـد تـا
حدودي ما را به یافتن این علت راهنمایی کنند .براي مثال از اینگونه حوادث ،به مطلب زیر
اشاره میکنیم.
«کمیته انقالب اسالمی شهرسـتان ارا

یـک واحـد بسـیجی بـراي تقویـت نیروهـاي

رزمنده در منطقه کرمانشاه اعزام کرده بود ،این کمیتـه در  21مهرمـاه  1913مسـتقیماً بـه

اولین حملههاي متقابله نیروهاي ایران 161/

ستاد مشتر

اعالم کرد که افراد اعزامی از ارا

بـه منطقـه غـرب توانسـتند دو تپـه را بـه

تصرف درآورند ،ولی بهعلت عدم هماهنگی بین رزمندگان خودي،آنها نتوانسـتند تپـههـاي
تصرف شده را نگه دارند و حتی دو گـروه بسـیجی اشـتباه ًا بـه همـدیگر تیرانـدازي کردنـد،
وحدت فرماندهی وجود نداشت .فقط ستوانیكم توپخانه کالنتري توانست تـا حـدودي بـین
گروهها وحدت ایجاد کند» این پیام نمونه بارزي از چگونگی وضعیت نیروهاي رزمنده مـا در
اوایل جنگ تحمیلی بود که به مرور زمان کمتر شد ولی بهکلی از بین نرفت.
گفتیم در دهه سوم مهرماه فعالیت نیروي زمینـی دشـمن از دور افتـاد ،ولـی فعالیـت
هوایی وي همچنان ادامه داشت و شهرهاي ما را بهشدت بمباران مـیکـرد .در روز  29مهـر
شهر تبریز بمباران شد و در  21مهر شهرهاي کرمانشاه و کوهدشـت و پادگـان جلـدیان بـه
شدت بمباران گردید .اما نیروي هوایی ما از همان روزهاي اول جنگ دچار محـدودیتهـایی
شد و بهتدریج امكانات پشتیبانی آن نیرو از عناصر رزمنده زمینی کـاهش یافـت .در مقابـل،
واحد هوانیروز فعالتر گردید و هلی کوپترهاي رزمـی مـا در هـر زمـان و مكـان مناسـب بـه
نیروهاي دشمن حمله میکردند و ضـرباتی بـه آنـان وارد مـینمودنـد .بـر اثـر ایـن حملـه
هلیکوپترهاي ما ،نیروهاي دشمن در بع ی مناطق مجبور میشدند مواضع پدافنـدي خـود
را تغییر دهند و به عقب برونـد .چنـانکـه در حمـالت روز  29مهرمـاه هـوانیروز در محـور
گیالنغرب ،نیروهاي دشمن در تنگحاجیان مجبور به تغییر موضع به تنگکورگ شدند .این
حمله در روز  21مهرماه نیز ادامه یافت و اختالالتی در گسترش دشمن در ارتفاعات پشتک،
کور

و بازيدراز ایجاد کرد.
در  21مهرماه ستاد سپاه پاسـداران منطقـه عملیـاتی غـرب یـک بـرآورد اطالعـاتی از

وضعیت نیروهاي دشمن کرد و نتیجه را چنین اعالم نمود .که نیروهـاي دشـمن در منطقـه
نبرد قصرشیرین بهصورت نقاط اتكـاء گروهـانی و در هـر نقطـه  191نفـر افـراد پیـاده و 2
دستگاه تانک مستقر کرده است .شایعات به دست آمده درباره طرح عملیاتی دشمن حاکی از
آن است که نیروهاي عراقی در منطقه قصرشیرین آماده میشوند ،در محور گیالنغرب گردنه
قالجه و یا در مسیر تنگحاجیان ،دهره ،گوآور قالجـه پیشـروي کننـد و سـتون دیگـري از
شمال محور قصرشیرین سرپلذهاب حرکت کنند و پس از اشغال ارتفاعات داالهو ،گهـواره و
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گوران ،قلعهشاهین در جنوبشرقی سرپلذهاب مورد حمله قرار گیرد که با اشـغال آن شـهر
سرپلذهاب به محاصره نیروهاي عراقی در میآید .در این برآورد اطالعـاتی نظـر داده شـده
بود .حدود یکصد دستگاه تانک عراقی در منطقه نبرد سرپلذهاب گسترش دارند.
نظر به این که اصوالً برآوردهاي اطالعاتی بر مبناي قرائن و شواهد و گاهی کسب اطالع
از اسراي دشمن انجام میگیرد ،صحت آن معموالً نسبی است .اما به هر حال در این بـرآورد
یک نكته حائز اهمیت است و آن این است که از نظر نیروهاي رزمنده ما هنـوز خطـر ادامـه
پیشروي نیروي متجاوز عراق در محور عمومی قصرشیرین -اسالمآبـاد از بـین نرفتـه بـود و
حداقل از نظر نیروهاي ما دشمن داراي چنین امكانی بود .ولی جریان حوادث نشان داد کـه
دشمن قدرت استفاده ازاین امكانات را ندارد و در مقابل آن نیروهاي مـا نیـز امكانـات قابـل
مالحظهاي ندارد تا از آن استفاده کنـد .بـهعنـوان مثـال در روز  21مهرمـاه نیـروي زمینـی
توانست فقط  15عدد موشک تاو که آخرین باقیمانده در انبار مهمـات نیـروي زمینـی بـود،
براي لشكر  91زرهی ارسال کند و یک گروهان تانک ام –  16اعزامی از لشكر پیاده (عـالوه
بر یک گروهان اعزامی قبلی) در این روز به منطقه عملیات لشكر  91زرهـی رسـید و بـراي
تقویت یگانهاي مستقر در منطقه نبرد سرپلذهاب اختصـاص یافـت .در حـالیکـه در ایـن
روزهاي جنگ ارتش عراق براي تقویت مناطق نبرد ،لشكرها و تیـپهـاي پیـاده و زرهـی را
جابجا میکرد و کوچکترین یگانی که جابجا میشد گردان بود .بهعنوان نمونه سـپاههـاي 2
و  9را که با  7لشكر زرهی و مكانیزه در صحنه عملیات خوزستان وارد عمل شده بودنـد ،در
تاریخ  21مهرماه در یكدیگر ادغام کـرد و یـک قرارگـاه مشـتر

تشـكیل داد تـا جابجـایی

لشــكرهاي زرهــی و مكــانیزه از غــرب دزفــول تــا خرمشــهر بــهســادگی و بــدون مشــكالت
اختالف نظرهاي فرماندهان انجام گیرد و وحدت فرماندهی کامل بهوجود آید .در حالیکه در
این موقع حتی دو واحد ما که در یـک تپـه مسـتقر بودنـد ،وحـدت فرمانـدهی نداشـتند و
همانگونه که در باال اشاره شد همدیگر را به گلوله میبستند .با توجه به اینکه چهار عنصـر
اصلی رزمنده ناهمگن که ارتش ،ژاندارمري ،سپاه پاسداران و بسیج بودند در هر منطقه نبرد
اعــم از کوچــک و بــزرگ شــرکت داشــتند ،بــر اســاس خصوصــیات طبیعــی جنــگ قطع ـاً
سوءتفاهماتی نیز درباره هدایت عملیات بین آنـان وجـود داشـت و هـر موقـع کـه حرکـات
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موفقیتآمیزي انجام میگرفت ،هر کدام به خود نسبت میدادند و بـرعكس هـر موقـع عـدم
موفقیتی ایجاد میشد ،هر کدام دیگري را مسئول قلمداد میکرد .نظـر بـه ایـنکـه نیـروي
زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران مسئولیت اصلی و کلی هدایت جنگ را بهعهده داشـت،
طبعاً هرگونه مشكالت دامنگیر این نیرو مـیگردیـد و همـه رزمنـدگان و مقامـات مسـئول
نظامی و غیرنظامی از این نیرو انتظار داشتند تا همه مشـكالت را حـل نمایـد .در حـالیکـه
خود آن نیرو نیز توانایی کافی براي پاسخگویی به تمام نیازهاي جنگ را نداشت .یک شـاهد
مثال آنکه در روز  21مهرماه از طریق ژاندارمري از نیروي زمینی درخواسـت خمپـارهانـداز
جهت یگانهاي ژاندارمري مستقر در منطقه کرمانشاه گردید .فرمانـدهی لجسـتیكی نیـروي
زمینی خمپارهانداز انبارشدهاي نداشت تا به سازمانی تحویل دهد .لذا صرفاً براي دادن پاسـخ
مثبت به ژانـدارمري بـه لشـكر  91زرهـی دسـتور داد یـک دسـته خمپـارهانـداز از عناصـر
گردانهاي رزمی سازمانی لشكر در اختیار عناصر ژاندارمري قـرار دهـد .در حـالیکـه در آن
موقع خود لشكر حتی براي یک قب ه خمپارهانداز نیاز عملیاتی داشت .بهعـالوه دسـتههـاي
خمپارهانداز از گردانهاي مكانیزه و پیاده لشكر نیز در عملیات  21روز گذشته و قبـل از آن
دچار صدماتی شده بودند و حداقل نیاز گردانها را کفایت نمیکردند.
درباره کمبود خمپارهانداز ،نگارنده بهخاطر دارم که هنگامیکه در اوایل جنگ در قرارگاه
عملیاتی جنوب مشغول انجام وظیفه بودم واحدهاي رزمنده درخواست خمپارهانداز براي
جایگزینی خمپارهاندازهاي از بین رفته میکردند .از فرماندهی لجستیكی نیروي زمینی
درخواست خمپارهانداز کردیم ،پاسخ داد،خمپارهانداز از نوع سازمانی یگانها در انبارها وجود
ندارد ،ولی تعدادي خمپارهانداز  157میلیمتري ( 1/2اینچی) خارج از رده در انبارهاي وسایل
خارج از رده وجود دارد و ما درخواست کردیم چنانچه مهمات آنها نیز موجود باشد،
همانها را به خوزستان بفرستد تا در اختیار واحدها قرار گیرد و بههمین نحو عمل شد .ولی
بهعلت خارج از رده بودن و عدم آموزش و طول زمان ساخت مهمات این خمپارهاندازها
کارآیی رزمی نداشتند و بیبهره ماندند .بارها یادآور شدیم که یكی از نقاط ضعف ستادي
نیروهاي ما عدم دقت در تنظیم و ارسال گزارشها از وضعیت نیروهاي خودي بود که حداقل
امكان برطرف کردن آن بود ،ولی برطرف نمیشد .در بررسی حوادث روز  22مهرماه مالحظه
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شد که ژاندارمري اطالع داده بود در منطقه نبرد ارتفاعات کورهموش در شمال سرپلذهاب
حمله کرده و موفقیتهایی نیز بهدست آورده است .ولی نتایج این عملیات را نیروي زمینی با
دو روز تأخیر و در  21مهرماه چنین اعالم کرد که در آن نبرد به گردان  115پیاده اعزامی از
لشكر  66که در ارتفاعات کورهموش مستقر بود ،تلفات قابل مالحظهاي وارد شده ،تعداد 11
نفر از افراد آن گردان شهید و  915نفر مجروح شدند و به وسایل گردان نیز خسارت سنگینی
وارد گردیده است .در منطقه نبرد شمالغربی ارتفاعات دانهخشک ،حوالی فشارآباد نیز
نیروهاي ما موفق شدند ارتفاعاتی را از دشمن بازپس بگیرند،ولی تحت فشار متقابل دشمن
قرار گرفتند و درخواست نیروي تقویتی کردند .براي این منظور تعداد  15نفر ازافراد سپاه
پاسداران و  75نفر از افراد گردان  119مكانیزه لشكر  91زرهی به آن منطقه نبرد اعزام گردید
و براي تعویض مدافعین ارتفاعات کورهموش تعداد  62نفر از پرسنل گردان  211تانک لشكر
 91زرهی به آن محل اعزام شد و یگان تكاور را تعویض کرد .این واحد جدید زیر امر گردان
 235تانک مستقر در آن منطقه نبرد قرار گرفت .مالحظه میگردد که در یگانهاي ما به
اصطالح ضربالمثل فارسی کفگیر آنچنان به ته دیگ رسیده بود که خدمه تانک یک
گردان تانک را که تعدادي از تانکهاي خود را از دست داده بود ،جمعآوري میکردند و یک
واحد پیاده تشكیل میدادند و وارد عمل میکردند .در باال اشاره شد که یكی از نقاط ضعف
نیروهاي ما فعالیت ستادي و تهیه و تنظیم گزارشها بود .در این گزارشها غالباً محل دقیق
نقشهاي به درستی بیان نمیشد و اصوالً به مختصات نقشه اشاره نمیگردید .نظر به اینکه
اسم مناطق برده میشد و هر منطقه نیز ممكن بود چندین کیلومتر طول و عرض داشته باشد
در نتیجه محل دقیق گسترش نیروهاي خودي و دشمن غالباً مشخص نمیگردید .نظر به
اینکه اغلب افسران غیرمحلی به خصوصیات طبیعی مناطق عملیات آشنایی ح وري نداشتند
و آن مناطق را ندیده بودند ،در تعیین منطقه خط تماس نیروهاي خودي با دشمن دچار
اشتباه میشدند .زیرا اتفاق میافتاد که روزي گزارش میشد منطقهاي تحت کنترل نیروهاي
خودي است ،در حالیکه چند روز بعد اعالم میگردید نبرد براي بازپس گرفتن همان منطقه
جریان دارد .از جمله نقاطی که بهعلت همان ضعف دقت گزارشها وضع مبهمی داشت محور
گیالنغرب بود .در گزارشی گفته میشد دشمن وارد شهر شده و در گزارش دیگر محل دشمن
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در  21کیلومتري غرب آن شهر اعالم میگردید .باألخره در  21مهرماه قرارگاه عملیاتی غرب
تا حدودي این وضع را روشن کرد و اعالم نمود که در روز  21مهرماه گردان  291تانک
تیپ  2لشكر  91زرهی که در حوالی روستاي گورسفید مستقر شده بود .با نیروهاي
دشمن که تنگحاجیان را در شرق این آبادي تحت کنترل داشتند درگیر شد و موفق گردید
نیروهاي دشمن را از تنگحاجیان عقب براند و در جنوبغربی آبادي گورسفید نیز نیروهاي ما
موفق شدند ارتفاعات آوازین را تأمین کنند .در نبرد این روز  9نفر از افراد بسیجی شهید و 6
نفر از آنان مفقود شدند .اما حوادث بعدي نشان میدهند که این گزارش نیرو دقت چندانی
نداشت .با توجه به این پیام خط پدافندي نیروهاي ما در محور گیالنغرب در حدود ده
کیلومتري غرب آن شهر و در امتداد عمومی تنگحاجیان روستاي گورسفید ارتفاعات آوازین
تا ارتفاعات داربلوط در شمالشرقی نفتشهر قرار داشت .بنابراین ارتفاعات بازيدراز در کنترل
کامل نیروهاي دشمن بود و چنانچه نیروهاي دشمن موفق میشدند ارتفاعات دانهخشک در
شرق ارتفاعات بازيدراز را تحت کنترل خود درآورند ،میتوانستند شهر و پادگان سرپلذهاب
را بهطور جدي مورد تهدید قرار دهند .اما قبل از اینکه عملیات به این مرحله برسد نیروهاي
متجاوز عراق در منطقه عملیاتی کرمانشاه اجباري یا اختیاري متوقف گردیدند .در روز 21
مهرماه بار دیگر هواپیماهاي عراقی مناطق داخلی ایران را بمباران کردند و از جمله مناطقی
که بمباران شد پاالیشگاه تبریز ،کارخانه پالسكو ابهر و شهرهاي کردستان بود.
در نبردهاي هوایی این روز ،نیروي هوایی ما دو فروند هواپیماي خود را از دسـت داد و
متقابالً دو فروند هواپیماي دشمن نیز در حوالی تبریز سرنگون گردید.
در بررسی حوادث جنگ در منطقه نبرد کرمانشاه یک نكته جلب توجه مـیکنـد و آن
این است که به استثناي چند روز اول جنگ ،درباره وضعیت مناطق نبرد نفتشهر و سـومار،
بهندرت اشارهاي شده که آنهم چندان قابل مالحظـه نبـوده اسـت .بـدین جهـت بـه نظـر
می رسد که بعد از پیشروي نیروهاي متجاوز عراق در این مناطق یاد شده ،نیروهاي عراقی با
برخورد به ارتفاعات صعب العبور شرق تا محور قصرشیرین نفتشهر سـومار مواجـه شـدند و
بهکلی متوقف گردیدند .زیرا از نظر حرکات نظامی به بنبست رسیده بودند و نیروهاي ما نیز
در منطقه نفتشهر هیچگونه فعالیتی نمیتوانستند داشته باشند.
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بدین جهت نیرویی در آن جا مستقر نبود (به استثناي اول جنگ) در شرق سومار نیـز
یک گروه رزمی گردانی بود که کارآیی چندانی نداشت و فعالیتی نمیکرد در نتیجه عمالً در
این دو منطقه نبرد نیروهاي هر دو طرف به حالت رکود کامل درآمده بودند .فقط گـاهگـاهی
یگان ژاندارمري اطالعاتی ارسال میکرد که معموالً خالی از اغـراق نبـود .همـین شـرایط تـا
حدودي در منطقه نبرد میمک و مهران نیز وجود داشت .بنابراین فعالترین منطقه نبـرد در
صحنه عملیات کرمانشاه منطقه گیالنغرب و سرپلذهاب بود .بدین لحاظ مطالب بررسـی مـا
نیز غالباً درباره حوادث این منطقه نبرد میباشد.
قبالً اشارهاي به آمار تلفـات و ضـایعات دشـمن شـد ،از جملـه آمارهـایی کـه قرارگـاه
عملیاتی غرب در زمانهاي دورهاي ارسال میکرد ،مربوط به تلفات و خسـارات دشـمن بـود
که البته آنچه مربوط به کشته و زخمیهاي پرسـنلی و خسـارات وسـایل و تجهیـزات بـود
معموالً نمیتوانست چندان مورد اعتماد باشد ،اما حداقل درباره اسـرا و پناهنـدگان و غنـائم
جنگی میتوانست بیانگر شدت و ضعف عمومی نبرد باشد.
آماري که در این باره در تاریخ  27مهرماه ارسال شد ،حاکی از آن بود که تا آن تـاریخ
تعداد کل اسراي عراقی  216نفر تعداد پناهندگان  16نفـر ( 9نفـر افسـر  1درجـهدار و 15
سرباز) غنائم  9دستگاه تانک  1دستگاه خودرو چرخ دار بود و با توجه به اینکه این آمـار در
 16مهرماه شامل  191نفر اسیر و  6نفر پناهنده و  9دستگاه خودرو به غنیمت گرفته شـده
بود در مدت  15روز نبرد در منطقه کرمانشاه و ایالم نیروهاي مـا توانسـته بودنـد  127نفـر
اسیر بگیرند و  15نفر دیگر از افراد عراقی به نیروهاي ایرانی پناهنده شده بودنـد .ایـن آمـار
نشان میدهد به هر حال نیروهاي ما در پیكار بـا دشـمن متجـاوز اشـغالگر بودنـد و در هـر
فرصت مناسب به نیروهاي دشمن حمله میکردند ،تعدادي از آنان را به هالکت میرساندند،
تعدادي را زخمی و از صحنه نبرد خارج می نمودند و تعدادي را نیز به اسارت میگرفتنـد .از
طرفی افراد نیروهاي عراقی نیز به مرور میـل بـه جنـگ را از دسـت مـیدادنـد و هـر کـدام
فرصتی مییافتند به نیروهاي ما پناهنده میشدند.
اما بهعلت سختی و کوهستانی بودن منطقـه عملیـات و نبـودن تـوان رزمـی کـافی در
نیروهاي ما و ضعف رهبري ،فرماندهی عملیات غرب قادر نبـود یـک طـرح عملیـاتی نسـبتاً
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وسیع تهیه و اجرا نماید .مجبور بود به همان حرکات جزئی اکتفا کند .متأسـفانه ایـن وضـع
مدتی بسیار طوالنی در منطقه عملیات غرب وجود داشت.
در  27مهرماه یک تالش از همان تالشهاي محدود بهوسیله یگـان بسـیج مسـتقر در
ارتفاعات آوازین انجام شد و نیروهاي ما تالش کردند نیروهاي دشمن را عقب برانند .در ایـن
تالش  1نفر شهید و  7نفر مجروح شدند .امـا مسـلماً انتظـار موفقیـت قابـل مالحظـه اي از
اینگونه تالشها به دور از واقعنگري است.
قبالً یادآور شدیم که در منطقه عملیات کرمانشاه ،عالوه بر دشمن خارجی ،ضـدانقالب
و اشرار داخلی نیز مـزاحم نیروهـاي مـا بـود و قسـمتی از تـالش عمـده سـپاه پاسـداران و
ژاندارمري صرف مبارزه با ضدانقالب میشد .این وضع نیز سبب کاهش توان رزمی نیروهـاي
ما در منطقه نبرد کرمانشاه میگردید.
از حوادث مهم  27مهرماه در منطقه گیالنغرب آن اسـت کـه بـراي اولـین بـار ارتـش
متجاوز عراق شهر گیالنغرب را هدف موشک میانبرد زمینبـهزمـین قـرار داد و یـک فرونـد
موشک به آن شهر پرتاب کرد ولی موشک به خارج از مناطق مسكونی اصابت نمود و تلفـات
و خساراتی بهبار نیاورد.
در  26مهرماه صحنه عملیات کرمانشاه آرام بود و حوادث مهمی رخ نداد .ولی بهتدریج
عملیات تجاوزکارانه نیروهاي عراقی در مناطق مرزي کردستان و آذربایجان غربـی نیـز آغـاز
میشد که چگونگی آن تجاوزات را در مطالب جداگانه بیان خواهیم کرد.
در  29مهرماه مهمترین تحولی که در منطقه نبرد کرمانشاه ایجـاد شـد ،تغییـر فرمانـده
لشكر  91زرهی بود .تا این زمان سرهنگ زرهـی سـتاد زمـانفر ،فرمانـدهی لشـكر را بـهعهـده
داشت ،این افسر تا اول مهرماه درجه سرهنگ دومی داشت و بهصـورت موقـت بـه فرمانـدهی
لشكر منصوب شده بود ،زیرا فرمانده قبلی لشكر سرهنگ پیاده ستاد هوشنگ سهرابی بـود کـه
بعد از تغییرات کلی در فرماندهی یگانهاي عمده ارتش که پس از کودتـاي  25تیرمـاه 1913
انجام گرفت ،آن افسر نیز از فرماندهی لشكر  91زرهی به کنار رفت و موقتاً سـرهنگ  2زرهـی
زمانفر به فرماندهی لشكر منصوب گردید .بنابراین در آغاز جنگ تحمیلی و در روزهاي بسـیار
سخت و بحرانی،لشكر  91زرهی نیز مانند لشكر  32زرهی فرمانده سـازمانی نداشـت و هـر دو
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لشكر در خط مقدم جبهه که سنگینترین بار مسئولیت را در مقابل تهاجم اولیه عراق بر عهده
داشتند ،بدون فرمانده سازمانی بودند .ما اثرات زیانبار این نابسـامانی فرمانـدهی را در بررسـی
مسائل جنگ در خوزستان بیان کردهایم و از تكرار آن خودداري میکنیم ،فقط اشاره میکنـیم
که این بیثباتی فرماندهی در تیپها و گردانها نیز وجود داشت.
در  29مهرماه سرهنگ زرهی ستاد ابراهیم باونـدپور ،بـه فرمانـدهی لشـكر  91زرهـی
منصوب شد .ویبه اتهام ع ویت در گروه افسران لشـكر  32زرهـی شـرکتکننـده در کودتـا
بازداشت گردیده بود ،زیرا در آن موقـع فرمانـدهی تیـپ  2زرهـی لشـكر  32زرهـی (تیـپ
دزفول) را بر عهده داشت .بعد از بررسیهاي ق ایی ،عدم شرکت این افسر در گروه افسـران
کودتاچی و بی گناهی وي ثابت گردید و از زندان آزاد شد .نظر به اینکه از اهـالی کرمانشـاه
بود و چندین سال در لشكر  91زرهی در مشاغل مختلف خـدمت کـرده بـود ،ضـمناً افسـر
ورزیده و آگاهی نیز بود به فرماندهی لشكر  91زرهی منصوب شد .اما تا زمان انتصاب او بـه
این سمت آن چه که در منطقه نبرد کرمانشاه ممكن بود اتفـاق بیفتـد ،اتفـاق افتـاده بـود و
نیروهاي عراقی به اندازهاي که براي یک هدف نسبتاً محدود کافی باشد ،در سـرزمین ایـران
پیشروي کرده و هدف هایی را تصرف و تحكیم نمـوده بودنـد .نیروهـاي مـا نیـز بـه نسـبت
مقدورات رزمی که داشتند جلوي پیشروي دشـمن را در غـرب سـرپلذهـاب و گیالنغـرب و
شرق نفتشهر و سومار سد کرده بودند .در نتیجه نیروهاي هـر دو طـرف متخاصـم ایـران و
عراق در منطقه نبرد کرمانشاه و ایالم به حالت پدافندي درآمده بودند .وضـعیت جبهـههـاي
نبرد در کرمانشاه و ایالم در همان خط تماسی که بین نیروهاي ایـران و عـراق بـود تثبیـت
گردیده بود .امتداد عمومی این خط تماس از شـمال بـه جنـوب در امتـداد ارتفاعـات شـرق
ازگله و گردهنو تا کلینه و سیدصادق در حدود  7کیلومتري شـمال سـرپلذهـاب بـهصـورت
شمالیجنوبی بود و از سیدصادق بهسمت غرب تغییـر مسـیر مـیداد و در امتـداد ارتفاعـات
کوره موش و دستک و قراویـز امتـداد شـرقی غربـی داشـت و از ارتفاعـات قراویـز بـهطـرف
جنوب شرقی ادامه مییافت و در دامنه شمالغربی ارتفاعات دانهخشک به روستاي فشـارآباد
میرسید و از آن به بعد با یک انحراف مختصر به سمت جنوبغربی در امتداد دامنـه شـرقی
ارتفاعات بازيدراز تا شرق تنگحاجیان ادامه پیدا میکـرد و از تنـگحاجیـان مسـیر خـط
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تماس شمالشرقی جنوبغربی بود که بـه ارتفاعـات آوازیـن و داربلـوط و شـرق نفـتشـهر
می رسید و بعد تا شرق سومار و میمک مسیر شمالی جنوبی را میپیمود و در میمـک قطـع
میگردید و قسمتی از خط مرز همچنان خط تماس بین نیروهاي ایرانی و عراقی را تا شمال
مهران تشكیل میداد و باألخره در جنوبیترین قسمت منطقـه نبـرد غـرب ،خـط تمـاس در
دشت مهران و حدود  11کیلومتري شرق خط مرز قرار گرفته بود.
بعد از انتصاب فرمانده جدید لشكر ،تالشهاي فوقالعادهاي بهعمل آمـد تـا ایـن خـط
تماس با دشمن شكسته شود و نیروهاي دشمن به عقب رانده شوند .اما عدم تعادل رزمی به
سود نیروهاي عراق آنچنان قوي بود که این تالشها به نتایج قابل مالحظهاي نرسـید .و در
دو سال اول جنگ تغییرات چشمگیري بهجز در منطقه میمک در ایـن خـط تمـاس ایجـاد
نشد .به همین جهت در بررسی حوادث جنگ در این منطقه عملیات ،بهندرت بـه نیروهـاي
گسترده و وسیع برخورد میکنـیم .امـا بـه هـر حـال جنـگ جریـان داشـت و همـان عـدم
برخوردهاي جدي بین نیروهاي دوطرف نیز خود حالتی از جنگ بود کـه در تحلیـل وقـایع
جنگ میتوانند علت این رکود و طوالنی شدن جنگ را مشخص سازند.
فرمانده جدید لشكر  91زرهی بعد از شروع بهکار ،اولین اقدامی که کرد باال بردن توان
رزمی لشكر با حاضر بهکـار کـردن خودروهـا و سـایل و تجهیـزات تعمیـري و ازکـار افتـاده
سازمانی لشكر بود .زیرا بعد از پیروزي انقالب اسالمی مسائلی در ارتـش بـهوجـود آمـد کـه
سبب کاهش فوقالعاده توان رزمی واحدهاي نظامی گردید .ایـن کـاهش آمـادگی رزمـی در
لشكر  91زرهی نیز وجود داشت .یک نمونه از علل کاهش آمادگی رزمی عناصر ایـن لشـكر
آن بود که در اوایل بهمنماه  1916به قسمتی از یگانهاي تیپ  2زرهـی مسـتقر در شـهر
کرمانشاه دستور داده شده بود به تهران تغییر مكان کند و در تقویت فرماندار نظامی تهـران
براي سرکوبی انقالبیون قرار گیرد .اما قبل از اینکه این تیپ به تهران برسد ،انقالب به ثمـر
رسید و در  22بهمنماه  1916این تیپ در همدان بود و مورد تهاجم انقالبیون قـرار گرفـت
و آسیب هایی به آن وارد گردید .بعد از اینکه این تیپ به کرمانشاه مراجعـت کـرد ،حـداقل
لطمهاي که دیده بود ،آن بود که پرسنل آن روحیه خدمتی خود را از دست داده بودند .ایـن
شرایط در دو تیپ دیگر لشكر نیز تا حدودي وجود داشت .لذا بعد از پیـروزي انقـالب عمـالً
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تالش هاي اصلی نظامی شامل آموزش و تعمیر و نگهداري براي حفظ آمادگی رزمی به رکود
گرائیده بود .بهنحوي که آمادگی تجهیزات و وسایل به ویـژه خودروهـاي زرهـی چـرخدار بـه
کمتر از  %15کاهش یافته بود .در حالیکه عمالً خودروها حرکت چندانی نكرده بودند ،بدین
جهت تعداد زیادي از خودروهاي رزمی و تدارکاتی لشكر در پار هاي پادگـانهـا باقیمانـده
بودند و فرماندهان نتوانسته بودند آنها را در رزم شرکت دهند .بنـابراین اولـین اقـدام قابـل
اجرا باال بردن توان رزمی لشكر حاضر بهکار کردن همین وسایل باقیمانده در پادگانها بـود.
براي نمونه اولین پیامی که به ام اي فرمانده جدید لشكر یعنی سـرهنگ باونـدپور مخـابره
شده است ،میتواند شاهد مثال خوبی درباره چگونگی این وضعیت باشد.
در  29مهرماه فرمانده جدید لشكر به نیروي زمینی اعالم کرد «تعـداد  3قب ـه تـوپ
 111میلیمتري خودکششی گردان  916توپخانه بهعلت در دسترس نبـودن تریلـر تانـکبـر
مدت  11روز است در عقب جبهه باقیمانده است» با توجه به اینکه هر گردان توپخانـه 19
قب ه توپ داشت گردان یاد شده در آن شرایط که حتی یک قب ه توپ میتوانست در یـک
نقطه از منطقه نبرد سرنوشتساز باشد  %15امكانات خود را در عقب جبهه رها کـرده بـود و
تالشی براي حمل آنها به خط مقدم جبهه بهعمل نیامده بود .نمونه دیگر را در آمـاري کـه
لشكر  91قبل از تغییر فرمانده درباره وضعیت تانکهاي چند گـردان سـازمانی تهیـه کـرده
است مشاهده میکنیم .طبق این آمار وضعیت تانکهاي چند گردان به قرار زیر بود :
«گردان  211تانک جمعی تیـپ  9زرهـی تعـداد تانـک سـازمانی  19دسـتگاه ،تانـک
تعمیري رده  9و  1تعداد  11دستگاه ،تانک تعمیري رده  1تعداد  19دستگاه ،منهـدم شـده
در عملیات  19دستگاه ،تعداد حاضر بهکار  17دستگاه».
گردان  211تانک جمعی تیپ  9زرهی تعداد تانک سازمانی  19دستگاه ،تعمیـري رده
 9و  1تعداد  11دستگاه ،تعمیري رده  1تعـداد  11دسـتگاه ،منهـدم شـده در عملیـات 11
دستگاه ،تعداد حاضر بهکار  11دستگاه .ضمناً در پایان این آمار اضافه شده بود که تانکهاي
حاضر بهکار نیز کامالً حاضر بهکار نیستند و اغلب آنهـا تعمیـري رده  2مـیباشـند» بـراي
آگاهی خوانندگان ذکر این نكته ضروري است که در سیستم نگهداري ارتش تعمیري رده 2
به خودروها و وسایلی گفته میشود که با مقدورات تعمیراتی یگان اسـتفادهکننـده (گـردان)
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قابل تعمیر باشند .تعمیري رده  9به وسایل و تجهیزات از کار افتادهاي گفته میشود کـه در
لشكر قابل تعمیر هستند ،تعمیري رده  1وسایل و تجهیزاتی هسـتند کـه در سـطح نیـروي
زمینی بایستی تعمیر شوند و تعمیري رده پنج وسایل و تجهیزاتی هستند که در کارخانجات
نوسازي بایستی بازسازي شوند.
با توجه به آمار یاد شده باال استعداد رزمی یک تیپ لشـكر  91زرهـی بـه حـدود %17
رسیده بود .البته این تیپ در سختترین مأموریتهاي این لشكر شرکت کـرده بـود ،ولـی 2
تیپ دیگر آن لشكر نیز وضع خیلی بهتر از آن تیپ نداشتند .زیرا تیپ  2در جریـان انقـالب
لطمه دیده بود و بعد ازشروع ناآرامی در کردستان در مأموریت آرامسازي درگیـر شـده بـود.
فقط تیپ یک اسالم آباد غرب وضع نسبتاً بهتري داشت ،اما از عناصـر آن تیـپ نیـز گـردان
 129مكانیزه در عملیات سردشت کردستان آسیب سـختی دیـده بـود و گـروه رزمـی 216
تانک نیز قبل از آغاز جنگ در منطقه مهران و بعد میمـک قسـمتی از تـوان رزمـی خـود را
ازدست داده بود.
مطابق آمار یاد شده باال ،از تانکهاي دو گردان تانک تیپ  9زرهی تعـداد  13دسـتگاه
تانک قابل تعمیر در پادگان باقیمانده بود و احتماالً در دو تیپ دیگر نیـز وضـع تـا حـدودي
بههمین نسبت بود .بنابراین حدود  115دستگاه تانک قابل تعمیري در دسترس لشكر بود .و
چنان چه یک تالش تعمیراتی همهجانبه انجام میگرفـت ،امكـان داشـت بـیش از  2/9ایـن
تانکها حاضر بهکار شوند و لشكر صاحب یکصد دستگاه تانک حاضر بهکار اضافی گردد که
خود یک قدرت رزمی فوقالعادهاي است .به همین جهت فرمانـده جدیـد لشـكر  91زرهـی
قسمتی از تالش خود را براي این منظور بهکار برد .بهطوريکه فرمانـده لشـكر جریـان ایـن
فعالیت را براي نگارنده بیان کرد ،موفقیت در این تالش فوقالعـاده چشـمگیـر بـود و لشـكر
توانست بیش از یکصد دستگاه تانک ازکارافتاده را آماده بـه رزم سـازد .دربـاره سـایر اقـالم
تجهیزاتی مانند نفربرها و توپها و خودروهاي چرخدار نیز بههمین نحو اقدام شد .در نتیجـه
وضعیت توان رزمی لشكر  91زرهی افزایش نسبی قابل مالحظهاي پیدا کرد .اما به هر حـال
این افزایش فقط میتوانست کمبودهاي فوقالعاده یگانها را براي اجراي مأموریت پدافنـدي
تا حدودي کاهش دهد ،ولی آن چنان نبود که لشكر را قادر سازد ضمن دفاع در جبهه بـیش
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از  255کیلومتري ازشرق ازگله تا شرق مهران ،دست به یـک عملیـات آفنـدي متهورانـهاي
بزند و در منطقه اي خط دفاعی مستحكم دشمن را بشكافد و حداقل تا خـط مـرز پیشـروي
نماید .در حالیکه دشمن مقابل او در خط دفاعی در این جبهه  255کیلومتري داراي حدود
 9لشكر کامالً مجهز و آماده به رزم بود.
به همان دلیلی که بیان شد ،تغییر فرمانـده لشـكر فقـط سـبب بهبـود نسـبی شـرایط
پدافندي نیروهاي ما در جبهه کرمانشاه گردیـد .ضـمن ایـنکـه بـهتـدریج نیروهـاي بسـیج
بیشتري وارد منطقه نبرد و ژاندارمري نیز در حدود مقدورات موجود خـود ،یگـانهـاي ایـن
منطقه را تقویت کرد .اما بهعلت این که صحنه اصلی جنگ تحمیلـی بـه خوزسـتان کشـیده
شده بود ،نیروي زمینی ایران تقدم هرگونه فعالیت را به خوزستان اختصـاص داد .در نتیجـه
غیر از یک تیپ پیاده اعزامی از مشهد و چند یگان دیگر از لشكرهاي پیـاده تهـران و زرهـی
قزوین و گروههاي  11و  11توپخانه که قبالً به کرمانشاه اعزام شده بود ،در سال اول جنـگ
یگان تقویتی عمده اي به این منطقه اعزام نشد .این امر نیـز علـت دیگـري بـر عـدم امكـان
عملیات آفندي در این جبهه نبرد گردید.
در تغییراتی که در واحدهاي متجاوز عراق در منطقه عملیاتی کرمانشاه احسـاس شـد،
ح ور عناصر لشكر  12زرهی در این منطقه نبرد بود و با توجه بـه ایـنکـه معمـوالً ح ـور
لشكرهاي زرهی و مكانیزه در هر میدان نبرد نشـانهاي بـر احتمـال عملیـات آفنـدي اسـت،
ح ور لشكر  12زرهی عراق در صحنه عملیات غرب این توهم را به وجـود آورد کـه ممكـن
است دشمن درنظر داشته باشد این جبهه نبرد را از حالت رکود خارج سازد و به نوعی اقدام
به عملیات آفندي نماید .برآورد دیگر آن بود که ممكن است ارتش عراق تهدید جدیـدي در
صحنه عملیات غرب ایجاد کند ،تا مانع تمرکز نیروهاي ما در خوزستان گردد و ارتش ایـران
را مجبور سازد قسمتی از توانایی تقویتی خود را به منطقه غرب اختصاص دهد .چنانکـه در
مرز کردستان و آذربایجان غربی نیز فعالیت تجاوزکارانه عراق آغاز شد ،امـا نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمی ایران ،در مدت یک ماه جنگ ،مرحله بـیبرنـامگی را پشـت سـر گذاشـته
بودند و روش عملیات ارتش عراق نشـان داده بـود کـه هـدفهـاي اصـلی عـراق در صـحنه
عملیات خوزستان قرار دارد .آبادان و خرمشهر و سوسنگرد اولین هدفهاي عراق میباشـند
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و بعد از آنها شهر اهواز هدف اصلی خواهد بود .اگرچه شهرهاي اندیمشـک و دزفـول کلیـد
خوزستان بودند ولی با تمرکز یک لشكر پیاده و یـک لشـكر زرهـی ایـران در کرانـه شـرقی
رودخانه کرخه ،تقدم این هدف را در طرحهاي تجاوزکارانه عراق از میان بـرد .بـه هـر حـال
ارتش عراق متوجه اراده مصمم ملت ایران براي دفاع از خوزستان گردید .گرچـه در عبـور از
رودخانه کارون توانست موفقیت بزرگی بهدست آورد و جزیره آبادان را تهدید نمایـد ،امـا در
شمال رودخانه بهمنشیر مجبور به توقف گردید .در منطقه اهواز و سوسنگرد نیز نتوانست به
هدفهاي اصلی برسد و دلیل اصلی این توقف دشمن ،مقاومت دلیرانه و جانبازانه رزمنـدگان
ما در این صحنه عملیات بود.
بنابراین شاید یكی از دالیل استقرار لشكر  12زرهی عراق در صحنه عملیات غرب ،کـم
کردن مقدار مقاومت نیروهاي ایران در صحنه عملیات جنوب و کشاندن قسمتی از نیروهـاي
ایرانی به منطقه غرب بود .ولی این اقدام عراق تغییري در تدبیر فرماندهان ما نداد .از طرفـی
فرماندهان عراقی متوجه از بین رفتن روحیه افراد عراقی گردیدنـد و لـذا تـالش کردنـد کـه
حداقل همان هدفهاي اشغال شده در آغاز جنگ را تحكیم نمایند .ضـعف نیروهـاي عراقـی
بهحدي رسیده بود که آنها نمیتوانستند یا نمیخواستند قدمی به جلوتر از مواضع تحكـیم
شده بردارندکه یک شاهد مثال میتواند این وضع را روشن سازد.
سپاه پاسداران مستقر در منطقه سومار در  23مهرماه اطـالع داد عناصـر آن یگـان در
عملیات گشتزنی در منطقه نفتشهر یک قب ه موشکانداز تاو و یک دستگاه بیسیم سالم
به جا مانده از نیروهاي ایرانی در حال عقبنشینی را بهدست آورده و آن را به منطقه سـومار
برده و از آن استفاده مینماید.
مالحظه میشود با وجود این که نیروهاي ایرانی مستقر در منطقه نفـتشـهر در اوایـل
جنگ در حوالی نفتشهر مستقر بودند و در هنگام عقبنشـینی نیـز از جـادههـاي محـدود
عقبتر رفتند ،نیروهاي عراقی حتی براي شناسایی این جادههاي محـدود اقـدامی نكردنـد و
بعد از اشغال نفتشهر در اطراف آن موضع دفاعی گرفتند و همانجا باقی ماندند .در منطقـه
نبرد سومار نیز همین حالت پیش آمد  ،نیروهاي عراق بعد از پیشـرويهـایی کـه در دو روز
اول جنگ کردند کامالً متوقف شدند .حالت رکود در صحنه عملیات غرب در اواخـر مهرمـاه
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بهقدري چشمگیر بود که مورد توجه محافل نظامی کشـورهاي دیگـر نیـز قـرار گرفـت و در
رسانه هاي گروهی غرب به ویژه آمریكا چنین برآورد گردید که جنگ ایران و عـراق فقـط در
منطقه خوزستان فعال میباشد ،البته این امر بدان معنی نبود که در صـحنه عملیـات غـرب
بین نیروهاي ایران و عراق حالت آتشبس برقرار شـده اسـت .چنـانکـه در روز  23مهرمـاه
نیروهاي ایرانی در جنوبغربی سرپلذهاب به مواضع نیروهاي دشمن حمله کردنـد و موفـق
شدند نیروهاي دشمن را از دامنه شمالغربی ارتفاعات دانهخشـک عقـب براننـد و روسـتاي
فشارآباد را آزاد سازند .همین موفقیت جزئی سبب گردید شهر سرپلذهاب از سمت جنـوب
تأمین گردد و خطر جدي براي آن شهر از بین بـرود .چنـان کـه در همـین روز نیروهـاي
دشمن تالش کردند از محور داربلوط -ریخک در غرب سرپل ذهـاب پیشـروي کننـد ،امـا
موفقیت نیروهاي ما در شرق این محور سبب خنثی شدن این تالش دشمن گردید .البتـه
این گونه فعالیت ها با یگان هاي کوچک درحد گروهان و به ندرت گـردان انجـام مـی شـد و
حالت نی روهاي محدود و موضعی را داشت ،ولی به هر حـال در زورآزمـایی بـین نیروهـاي
دوطرف نقشی تعیین کننده داشت و می توانست در تصمیم گیري براي عملیـات وسـیع تـر
تأثیر زیادي داشته باشد.
چنانکه همین حرکت دشمن در محور داربلوط -ریخک سبب گردید ارتفاعات ریخـک
بهوسیله نیروهاي خودي که شامل  75نفر از افراد سپاه پاسداران 95 ،نفر سرباز و  6دستگاه
تانک از عناصر تیپ  9لشكر  91زرهی بود اشغال و تحكیم شود و خط پدافندي نیروهاي مـا
در جنوبغربی شهر سرپلذهاب کامالً مستحكم گردد.
اما بار دیگر براي آگاهی بیش از پیش از ضعف توان رزمی نیروهاي ما این نكتـه را یـادآوري
میشود که تیپ  9لشكر  91زرهی نتوانست حتی هر  6دستگاه تانک را از یـک گـردان زیـر امـر
خود برداشت کند و الزاماً از  2گردان تانک ،این  6دستگاه تانک برداشت گردید.
مهرماه  1913و اولین ماه جنگ در حالی به پایان رسید که نبـرد در منطقـه عملیـات
کرمانشاه و ایالم به حالت رکود کامل درآمد و از اوایل آبانمـاه فقـط تبـادل آتـش و گـاهی
اعزام گشتی هاي رزمی و شناسایی زمینـی و هـوایی جریـان یافـت .در ایـن گونـه عملیـات
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فعالیت هلیکوپترهاي رزمی تا حدودي چشمگیر بود و ما بـهمنظـور پـی بـردن بـه جریـان
حوادث جنگ در منطقه مورد بحث همین حوادث کم اهمیت را دنبال میکنیم.
در شرح حوادث جنگ گفتیم عالوه بر مبارزه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با
نیروهاي متجاوز عراق ،نیروهاي ما با اشرار منطقه قلخانی در شمال اسـالمآبـاد و کرنـد نیـز
درگیر بودند و قسمتی از تالش سپاه پاسـداران و ژانـدارمري صـرف تـأمین منطقـه داخلـی
میشد .درگیري با عناصر ضدانقالب و اشرار محلی مدتی نسـبتاً طـوالنی ادامـه یافـت .ولـی
بررسی حوادث نشان میدهد که بعد از تثبیت جبهه نبرد کرمانشاه ،فعالیت نیروهاي مخالف
داخلی نیز بهتدریج کاهش یافت .در اول آبانماه  1913سپاه پاسداران منطقـه کرنـد اطـالع
پیدا کرد کـه عناصـر ضـدانقالب منطقـه در حـوالی پایگـاه پدافنـد هـوایی بیـونچ واقـع در
شمالشرقی پاتاق متمرکز میشوند و آماده میگردند در منطقه کرند وارد عمـل شـوند ،امـا
این واقعه اتفاق نیفتاد و ضدانقالبیون اقدام وسیعی در منطقه کرند انجام ندادند.
عملیات تعرضی محدود نیروهاي ما در روز دوم آبانماه در شمالغربی سرپلذهـاب در
ارتفاعات زرده و ریجاب بـهوسـیله سـپاه پاسـداران و در شـمالغربـی گیالنغـرب ،چغالونـد
بهوسیله عناصر ژاندارمري اجرا گردید که موفقیتهاي محدود نسبی در برداشـت و چنـدین
تپه در هر دو منطقه نبرد از اشغال دشمن آزاد گردید.
نبرد در منطقه چغالوند در روز سوم آبانماه نیز جریان یافت و نیروهاي ما تالش
کردند قسمتی از ارتفاعات آوازین و داربلوط را از دست دشمن خارج سازند .با توجه به
آگاهی از استقرار عناصري از لشكر  12زرهی در مندلی عراق برآورد گردید که احتماالً
دشمن درنظر دارد در محور مندلی سومار بهطرف زرنه پیشروي کند و محور اسالمآباد غرب
به ایالم را قطع نماید .گرچه این مسیر حدود  15کیلومتر بود و از میان کوهستانهاي
سخت عبور میکرد و یک گروه رزمی گردانی و عناصري از سپاه پاسداران ما در آن محور
پدافند میکردند ،بدین لحاظ عبور واحدهاي زرهی و مكانیزه دشمن از این محور چندان
ساده نبود .ولی به هر حال امكاناتی بود که براي دشمن وجود داشت و این آگاهی سبب
گردید پدافند این محور مورد توجه بیشتري قرار گیرد و نیروهاي ما ،در حد توانایی خود
ح ور فعال خود را در این محور به دشمن نشان دهند .بههمین جهت عملیات ایذایی و
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ممانعتی و دستبرد به نیروهاي دشمن انجام شد و نگرانی برطرف گردید .یک عامل قابل
توجه که سبب فعال شدن مناطق نبرد میشد ،ح ور افراد بسیجی در این مناطق بود .نظر
به اینکه این افراد بهصورت داوطلب از نقاط مختلف کشور عازم جبهههاي جنگ میشدند،
با وصول به مناطق تعیین شده تالش میکردند به هر نحو مقدور فعالیتی از خود نشان
دهند .بهویژه اینکه در میان این افراد تعدادي مؤمن کامل به انقالب اسالمی بودند و تعصب
کامل به پیروي از رهبري والیت فقیه داشتند و در این راه از خط شهادت و راه امام حسین (ع)
پیروي میکردند .این افراد با ح ور در میدان نبرد تالش میکردند به نیروهاي دشمن بتازند
و بدون توجه به محاسبات و معادالت نظامی وظایف مكتبی خودشان را انجام دهند .گرچه
این شجاعت و بیباکی و فداکاري و جانبازي رزمندگان پاسدار و بسیجی در نوع خود
بینظیر بود ،اما گاهی سبب تلفات بینتیجه نیز میگردید که از جمله این موارد ،در روز
چهارم آبان در منطقه سرپلذهاب رخ داد و از افراد بسیج عشایر  9نفر شهید و  15نفر
مجروح شدند ،بدون این که تغییر محسوسی در وضعیت منطقه نبرد ایجاد شود .آرامش و
رکود جبهه کرمانشاه و ایالم روزبهروز بیشتر میشد .نیروهاي دشمن اجباري یا اختیاري
مواضع پدافندي ثابت اشغال و تحكیم کرده بودند و هیچگونه حرکت آفندي انجام
نمیدادند .فقط بع ی مواقع شدت آتش توپخانهها را افزایش میدادند که نیروهاي ما آنرا
دلیل بر آماده شدن جبهه حمله یا به اصطالح نظامی آتش تهیه براي حمله فرض میکردند.
گاهی گروههاي گشتی شناسایی دشمن در محدوده تحت کنترل وي حرکت میکردند و
این امر نیز سؤءتفاهمی براي حمله دشمن در نیروهاي ما ایجاد میکرد .اما نیروهاي ما نیز
بعد از گذشت بیش از یک ماه از زمان جنگ به این حقیقت آگاه میشدند که نیروهاي
عراقی خیلی هم پوشالی نیستند .به هر حال آنها نیز سازمانی و تجهیزاتی دارند که خیلی
پیشرفتهتر از نیروهاي ما است و آموزشهاي کافی دیدهاند و از یک روش کالسیک نظامی
براي نبرد پیروي میکنند که در این روش برتري توان رزمی عامل قطعی تعیینکننده
سرنوشت مبارزات در میدانهاي نبرد است و پیروزيهاي اولیه نیروهاي عراقی روحیه افراد
آن ارتش را فوقالعاده تقویت کرده و هر افسر و درجهدار و سرباز عراقی تالش میکند،
سهمی از این پیروزيها را نصیب خود گرداند .این عوامل و دهها عامل دیگر سبب شده
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بودند .که برتري توان رزمی همچنان براي ارتش عراقی حفظ شود و در چنین عدم تعادلی،
تالش آفندي چندین  15یا  155نفر نمیتواند تغییرات اساسی در وضعیت مناطق نبرد
ایجاد کند .نتیجه نهایی آنکه فرماندهان یگانهاي ایرانی نیز پی برده بودند که در آن
شرایط قادر به عقب راندن نیروهاي عراقی از مناطق اشغالی نخواهند بود و تنها کار مثبتی
که نیروهاي ما میتوانستند انجام دهند این بود که حداقل نگذارند نیروهاي دشمن با خیال
راحت در مناطق اشغالی توقف نمایند .براي این منظور مناسبترین راهحل ،مبادرت به
جنگ فرسایشی بود و الزاماً نیروهاي ما همین راهحل را در پیش گرفتند .برآورد اصلی
درباره اتخاذ روش جنگ فرسایشی این بود که بهعلت برتري مطلق نیروي انسانی ایران بر
عراق که  9به یک بود کشور ایران میتوانست تلفات انسانی را بهسادگی جایگزین کند
وجنگ را بهمدت طوالنی آنقدر ادامه دهد تا ارتش عراق بهعلت کمبود نیروي انسانی از پا
درآید .البته وقایع جنگ نشان داد که این روش ،عامل تعیینکننده نمیتواند باشد و
حكومت عراق تا زمان نگارش این مطالب که قریب  6سال از طول جنگ میگذشت،
توانسته بود به جنگ ادامه دهد .عامل انسانی نتوانست بهتنهایی عامل تعیینکننده
سرنوشت جنگ باشد و صحت این نظریه ثابت شد که «سرباز بدون اسلحه ارزش چندانی
در جنگ ندارد ولی اسلحه بدون سرباز هم هیچ ارزشی ندارد».
با توجه به حقایقی که درباره جنگ تحمیلی و توان رزمی نسبی بین نیروهـاي ایـران و
عراق روشن شد و بهویژه حوادثی که در صـحنه عملیـات خوزسـتان رخ داد و خرمشـهر بـه
اشغال نیروهاي متجاوز عراق درآمد ،الزامـاً تـدبیر پدافنـدي در بـاالترین رده فرمانـدهی در
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مورد قبـول قـرار گرفـت تـا نیروهـاي مسـلح ایـران
بتوانند بازسازي شوند و تجدید سازمان نمایند و حتیالمقدور کمبودها تـأمین گـردد ،نقـاط
ضعفها از بین برود و یا کاهش یابد و باألخره نیروهاي بیشتري وارد صحنه جنگ شـوند تـا
تعادل نسبی بین نیروهاي ما و دشمن بهوجود آید .براي وصـول بـه ایـن مرحلـه از جنـگ،
حداقل یک سال زمان الزم بود .بنـابراین نیروهـاي مـا مجبـور بودنـد ضـمن حفـظ روحیـه
مبارزهجویی و زدن ضربت به نیروهاي دشمن در هر زمان و مكان مناسب ،اصل کلی پدافنـد
را براي مدت زمانی بپذیرند و اجرا نمایند .این وضـع در صـحنه عملیـات کرمانشـاه و ایـالم

 /132نبردهاي صحنه عملیات غرب

بهعلت کمبود فوق العاده توان رزمی نیروهـاي مـا و نامناسـب بـودن منطقـه بـراي عملیـات
تعرضی وسیع ،ضروري تر از صحنه عملیات خوزستان بود .به همـین جهـت رکـود در جبهـه
کرمانشاه و ایالم شدیدتر از خوزستان جریان یافت .بهنحويکه در  7ماه اول جنگ یعنـی تـا
پایان سال  1913فقط چند عمل تعرضی بسیار محدود انجام گرفت که فقط یكی از آنها تا
حدودي از اهمیت ویژه اي برخوردار بود و آن عملیات آفندي میمک در غرب صالحآباد ایـالم
بود که در  13ديماه  1913اجرا گردید و ما ،در فصـل دوم ایـن کتـاب جریـان آن نبـرد و
نیروهاي آفندي محدود دیگر را بیان کرده ایم .اما نبرد تدافعی به هـر حـال جریـان داشـت.
توپخانه هاي هر دو طرف متخاصم به نسبت مهماتی کـه در اختیارشـان قـرار داده مـیشـد،
فعال میشدند .آتشهاي ایذایی و غالباً بدون هدف ویژه و بدون هـدایت اجـرا مـیشـد کـه
گاهی تصادفی بر هدفی اصابت میکرد و تلفات و خساراتی بهبار میآورد .بـراي در

اثـرات

این نوع آتشها خاطرهاي را بیان میکنیم ،هنگامیکه نگارنده در صحنه عملیـات خوزسـتان
مسئولیتی به عهده داشتم براي بازدید از موضع پدافندي یگانی رفتم کـه در محلـی بـین دو
تپه مقابل هم قرار داشت و یگان ما در شیب معكوس تپه مقابل دشمن مستقر بود که حتـی
سنگر و جانپناه قابل مالحظه اي تهیه نكرده بود .ایـن موضـع یگـان مـا بـهوسـیله دشـمن
شناخته شده بود و توپخانه دشمن روزانه صدها گلوله توپ به روي آن تیراندازي میکردنـد،
این تیراندازي دشمن بهقدري زیاد انجام شده بود که تپه عقبتر را بـه حـالتی درآورده بـود
که به نظر میرسید این تپه عمداً براي درختكاري انبوه جنگلی گودبرداري شده اسـت ،زیـرا
محل ترکش هزاران گلوله توپ با فواصلی حدود  21سانتیمتر تمـام شـیب مـورد اصـابت را
پوشانده بود.
من براي پی بردن به اثرات این همه گلوله توپ از فرمانده گردان سئوال کردم تـاکنون
در آن موضع چند نفر تلفات داشتهاید .فرمانده گردان پاسـخ داد در آن موضـع تـا آن موقـع
تلفاتی نداشتهاند و این وضع نمونهاي از اثرات تیراندازي توپخانه بدون دقت است.
باري شرایطی که در جبهههـاي نبـرد کرمانشـاه و ایـالم ایجـاد شـد تحـر

عمـومی

نیروهاي ایران و عراق کاهش فوقالعاده اي یافت و چون حرکتی انجام نمیشد حادثهاي نیـز
رخ نمیداد .با این وجود نیروهاي ما ،در هر فرصت مناسب و به هر اندازه مقدور بـه مواضـع
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نیروهاي دشمن حمله میکردند و ضرباتی به آنان وارد مـیسـاختند .بـر مبنـاي ایـن روش
عملیاتی ،در  19آبانماه  1913عناصر مستقر در منطقه نبرد سومار که تا گردنـه کمرشـكن
واقع در  11کیلومتري شرق سومار عقبنشینی کرده بودند ،بهسمت غرب پیشروي کردنـد و
موفق شدند ارتفاعات گلهجوب را که مشرف به دشـت سـومار اسـت تصـرف کننـد و دشـت
سومار را در میدان دید و تیر خود قرار دهند و جاده نفتشهر سومار را نیز بـه کنتـرل خـود
درآورند .گرچه این جاده براي دشمن چندان حائز اهمیت نبود ،زیرا هرگونه پشـتیبانی الزم
براي نیروهاي عراق در منطقه سومار مستقیماً از شهر مندلی عراق تـأمین مـیشـد .امـا بـه
کنترل درآوردن جاده نفتشهر به سومار براي نیروهاي ما از این لحاظ حائز اهمیت بود کـه
عناصر گشتی و شناسایی و نفوذي ما میتوانستند از آن محور به منطقه نفتشهر نفوذ کنند
و ضرباتی به دشمن وارد سازند .اما نیروهاي ما نتوانستند مناطق متصرفی را نگه دارند و بـه
مواضع اولیه برگشتند .با وجود کاهش تالش نیروهاي زمینی هـر دو طـرف ،نیـروي هـوایی
همچنان فعال بود و شهرهاي طرف مقابل را بمباران میکرد .در این حمالت خسـاراتی نیـز
به هواپیماهاي ما و دشمن وارد میشد .چنـانکـه در روز  12آبـانمـاه هواپیماهـاي عراقـی
حوالی شهر پل دختر را بمباران کردند و یک فروند از هواپیماهاي ایران را که بـراي بمبـاران
مناطق داخلی عراق اعزام شده بود ،در مراجعت دچار سانحه شد و خلبان آن بیـرون پریـد و
هواپیما سقوط کرد.
در روز  11آبان ماه نیز یک فروند هواپیماي ما مورد اصـابت موشـک زمـین بـه هـواي
دشمن قرار گرفت ،خلبان آن بیرون پرید و هواپیما سرنگون شد .از این گونه حوادث هـوایی
براي هواپیماهاي خودي و دشمن بهطور متنـاوب رخ مـیداد .یگـانی کـه نسـبتاً فعـال بـود
هوانیروز بود و در منطقه عملیات کرمانشاه و ایالم به نیروهاي دشمن حمله میکرد و تلفات
و خساراتی به آنان وارد میساخت و حداقل نتیجه فعالیت هوانیروز آن بود که اجازه نمیداد
افراد دشمن با خیال راحت در مواضع خود مستقر باشند.
از نظر آگاهی از میزان تلفات و خسارات نیروي هوایی ما آمار ارائه شده بهوسیله نیروي
هوایی جالب است ،نیروي هوایی ما ،در  16آبانماه  1913اعالم کرد که ضایعات هوایی ایـن
نیرو از اول تا  12مهرماه تعداد  11فروند هواپیما از نوع اف 1و اف 1بوده که منهدم شدهانـد
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و  22نفر خلبان آنان شهید و مجروح و یا مفقود گردیدهاند .در روز گزارش ایـن آمـار یعنـی
در  16آبان  9فروند هواپیماي نیروي هوایی ایران در صحنه عملیات خوزستان مورد اصـابت
موشکهاي دشمن قرار گرفت و دو فروند آن در خا

عراق سقوط کرد و یک فرونـد دیگـر

خود را به ایران رساند و خلبان آن بیرون پرید .در  19آبانماه هواپیماهاي بمباران عـراق تـا
تهران نفوذ کردند که یـک فرونـد هواپیمـاي توپولـف عراقـی (سـاخت شـوروي) در حـوالی
منظریه قم سقوط کرد و  9نفر خلبان آن کشته شدند .گزارش دیگـر نیـروي هـوایی ایـران
حاکی بود که در روزهاي  12و  19آبان نیز هر روز یک فروند هواپیماي ایران هنگام اجـراي
مأموریت دچار سانحه شد که خلبانان آنها در حوالی دزفـول و دیگـري در همـدان بیـرون
پریدند و هواپیماهاي آنان سقوط کردند.
درباره ادامه فعالیت عناصر ضدانقالب و اشرار داخلی در منطقـه کرمانشـاه نیـز گـاهی
حوادثی رخ میداد و اطالعاتی از تمرکز این عناصر در ارتفاعات داالهو و شـمال شـهر کرنـد
میرسید .اما بهطور کلی بهتـدریج فعالیـت ایـن عناصـر نیـز کـاهش یافـت و صـحنه نبـرد
ضدانقالب داخلی به منطقه کردستان و آذربایجان غربی محدود گردید.
بعد از ایجاد شرایط پدافندي در تمـام منـاطق نبـرد اعـم از خوزسـتان و غـرب بـهتـدریج
جنبههاي سیاسی جنگ اهمیت بیشتري پیدا کـرد و بـراي اولـین بـار بعـد از  15روز جنـگ ،از
طرف وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایـران از نماینـدگان خـارجی مقـیم تهـران و خبرنگـاران
خــارجی دعــوت شــد از منــاطق مســكونی بمبــاران شــده بــهوســیله هواپیماهــا و موشــکهــاي
زمینبهزمین عراق بازدید نماینـد .بـراي ایـن منظـور در  25آبـانمـاه تعـدادي از آنـان از شـهر
کرمانشاه بازدید کردند و روز بعد نیز از شهرهاي بمبارانشـده خوزسـتان بازدیـد نمودنـد و ایـن
بازدید سرآغاز کشانده شدن مسائل جنگ به محافل سیاسی بینالمللی از طرف ایران بـود کـه در
طول جنگ ادامه یافت ولی هیچ نتیجه مثبتی از آن گرفته نشد .در محافل سیاسـی بـینالمللـی
کار از حالت حرف و تبادل نظریات و کمیسیونها و اعزام واسطهها فراتـر نرفـت .از نظـر مـا الزم
است جنبههاي سیاسی بینالمللی جنگ در کتاب جداگانهاي مورد بررسی قرار گیرد.
نمونه اي از عدم تحر

در جبهههاي نبرد کرمانشاه آمار ارائه شـده بـهوسـیله قرارگـاه

غرب درباره تلفات و ضایعات دشمن است .در  21آبانماه قرارگاه غرب تعداد تلفـات دشـمن
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را تا  25آبان  275نفر اسیر  26نفر پناهنده  9دستگاه تانک و  7دستگاه خودرو بـه غنیمـت
گرفته شده و بیش از  2555نفر کشته و زخمی و تعدادي اغراق آمیز وسـایل و تجهیـزات از
بین رفته اعالم کرد که حداقل آمار اسرا و پناهندگان و غنائم قابل اعتماد نسـبی بـود .امـا از
نظر مقایسه این آمار با آمار حدود یک ماه قبل تغییرات قابل مالحظهاي مشاهده نمیگردد.
در  27مهرماه این آمار شامل  216نفر اسیر  16نفر پناهنده و  9دستگاه تانک و  1دسـتگاه
خودرو به غنیمت گرفته شده بـود .بنـابراین در  21روز بعـدي جنـگ فقـط  9نفـر از افـراد
دشمن به اسارت گرفته شد و  15نفر از افراد عراقی نیـز شخصـاً پناهنـده شـده بودنـد و دو
دستگاه خودرو نیز به غنیمت گرفته شده بود .این مقایسه آماري بهتـرین دلیـل بـراي عـدم
تحر

در جبهه نبرد یک لشكر زرهی تقویت شده ایران و  9لشكر عراقی است.
در  29آبان قرارگاه عملیاتی غرب آخرین وضعیت منطقه نبرد کرمانشاه را چنین اعالم

کرد «تبادل آتش در تمام منطقه که در حـوالی سـرپلذهـاب و ارتفاعـات بـازيدراز شـدت
بیشتري داشت ،تیپ  2لشكر  91زرهی با زیر امر گـرفتن گـردان  291تانـک و  179پیـاده
اعزامی از لشكر  66پیاده مسئولیت پدافندي محور گیالنغرب را بـر عهـده گرفـت ،درگیـري
محلی در منطقه مرزي شمال مهران تا میمک همچنان ادامه داشت»
این گزارش مختصر بیانگر این واقعیت است که مبارزات در منطقـه نبـرد کرمانشـاه و
ایالم به کلی از دور افتاده بود و اگـر بع ـی مـوارد از بع ـی قرارگـاههـاي اجرایـی بـهویـژه
یگانهاي ژاندارمري گزارشهایی از برخوردهاي جدي با نیروهاي عراقی میرسـید خـالی از
اغراق نبود.
تغییراتی که از دهه سوم آبانماه  13در صحنه عملیات کرمانشاه رخ داد ،این بـود کـه
فرمانده لشكر حالت منظم تري به جبهه دفاعی داد و قرارگاه تیپ  2آن لشكر که تا آن موقع
مسئولیتی را بهعهده نگرفته بود ،مسئول اداره پدافند قسمتی از جبهه عریض لشكر گردید و
همزمان منطقه مشخصی نیز به تیپ  9پیاده لشكر  66اعزامی از مشهد داده شـد و بـاألخره
مسئولیت منطقه مهران نیز تا حدودي مشخص گردید .زیرا بعد از آغاز جنگ و عقبنشـینی
عناصر تیپ  91پیاده به حوالی رودخانه چنگوله هنوز مشخص نشده بود که باألخره پدافنـد
منطقه مهران بهعهده کدام یگان عمده میباشد .ولی در دهـه سـوم آبـان محـدوده منطقـه
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مسئولیت لشكر  91تا سد کنجانچم در شمال مهران تعیین گردید .و تیپ  91پیـاده فقـط
مسئولیت پوشش منطقه مرزي بین رودخانه چنگوله در شرق مهران تا دهلـران را عهـدهدار
شد و شمال دشت مهران نیز بهوسیله ژاندارمري تأمین گردید.
از لحاظ آگاهی از چگونگی وضعیت نیروهاي عراقی ،مشاهدات یک خبرنگار خـارجی از
مهران می تواند رهنمودي باشد «وزارت امور خارجه ایران اطالع داد که نماینـده خبرنگـاري
پیان در  21آبانماه به دعوت ارتش عراق از شهر مهران ،اشغال شـده ایـران بازدیـد کـرده
است .مشاهدات وي چنین بود شهر مهران به کلی خالی از سـكنه اسـت و نیروهـاي عراقـی
مشغول تهیه استحكامات پدافندي در اطراف شهر بودهاند .فرمانده عراقی این منطقـه اظهـار
کرده است که حدود  25روز است تالشی از طرف نیروهاي ایرانی مشاهده نگردیده ،در ایـن
بازدید الشه یک فروند هواپیماي سرنگون شده ایران مشاهده گردید .عراقیهـا نیـز فعالیـت
رزمی در این منطقـه نداشـتند و فعالیـت اصـلی آنهـا دربـاره امـور لجسـتیكی و تشـكیل
آمادگاههاي صحرایی براي پشتیبانی منطقـه عملیـات دزفـول بـود .بـدین منظـور وسـائل و
خودروهاي سنگین مهندسی شامل وسایل جادهسـازي در مهـران متمرکـز شـده بـود .یـک
سرهنگ عراقی فرمانده منطقه مهران اظهـار کـرده بـود کـه نیروهـاي عراقـی تـا عمـق 11
کیلومتري در ارتفاعات مرزي ایران پیشروي کردهاند و برآورد سرهنگ عراقـی ایـن بـود کـه
یک لشكر ایرانی در کوههاي ایالم متمرکز شدهاند»
با توجه به این وضعیت کـه صـحت آن حـداقل دربـاره نیروهـاي عراقـی قطعـی بـود،
نیروهاي عراقی حالت تعرضی را در منطقه عملیات ایالم و کرمانشـاه بـهکلـی از دسـت داده
بودند .زیرا اگر چنین حالتی نداشتند دشت مهران مناسبترین منطقه براي ادامـه پیشـروي
نیروهاي عراقی بود .چون این منطقه به کلی خالی از نیروهاي ایران بود و ایـن دشـت بـراي
حرکت واحدهاي زرهی و مكانیزه عراق مناسـب تـرین وضـعیت طبیعـی را داشـت و جنـاح
جنوبی دشت نیز که خط مرز بود کامالً در کنترل نیروهاي عراقی بود با این وجود نیروهـاي
عراقی احتماالً در  11کیلومتري شرق مهران متوقف شده و همانجا را براي خـط پدافنـدي
خود تعیین کرده بودند .در صورتیکه این نیروها میتوانستند بهسادگی حداقل  21کیلـومتر
بهسمت شرق پیشروي کنند و تا رودخانه چنگوله برسند و خط دفاعی خـود را بـه رودخانـه
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چنگوله متكی سازند .اما این عمل یک مشكل بـراي نیروهـاي عراقـی ایجـاد مـیکـرد و آن
طوالنی شدن خط تدارکاتی و در نتیجه آسیبپذیر بـودن آن در مقابـل حمـالت چریكـی و
نفوذي نیروهاي ایران از ارتفاعات ملكشاهی در شمال محور مهـران چنگولـه بـود و احتمـاالً
نیروهاي عراقی به همین علت تا رودخانه چنگوله پیشروي نكردند.
در روز  21آبان هواپیماهاي عراقی کارخانه قند اسالمآبـاد غـرب را بـار دیگـر بمبـاران
کردند ،ولی خسارت قابل مالحظهاي بهبار نیاورد .در مأموریتهاي برونمرزي نیروي هـوایی
ما یک فروند هواپیما از دست داد و متأسفانه روز دیگر نیز یک فروند هواپیمـاي اف 1ایـران
در منطقه موصل به کوه برخورد و منهدم گردید .در روز  26آبان نیـز نیـروي هـوایی مـا دو
فروند هواپیما از دست داد .مسئلهاي که در منطقه عملیـات کرمانشـاه قابـل بررسـی اسـت
چگونگی همكاري عشایر منطقه با نیروهاي مسلح ایران در مبارزه بـا عشـایر مخـالف دولـت
مرکزي ایران و همچنین با نیروهاي متجاوز عراق است.
طبق آماري که قرارگاه عملیاتی غرب درباره واگذاري جنگافـزار و مهمـات بـه عشـایر
منطقه کرمانشاه داده ،از روز  12مهرماه تا  21آبانماه جنـگافـزار و مهمـات زیـر بـه آنـان
تحویل گردیده است:
 ایل سنجابی  2515قب ه تفنگ برنو با  111555تیر فشنگ ایل کلهر  1595قب ه تفنگ برنو و امیک با  75555تیر فشنگ ایل عثمانوند  255قب ه تفنگ برنو  155قب ه تفنگ امیک با  75555تیر فشنگ ایل ولدبیگی  255قب ه برنو با  15555تیر فشنگ ایل گوران  2135قب ه تفنگ برنو با  199555تیر فشنگ ایل سرفیروزآباد  115قب ه تفنگ برنو با  25555تیر فشنگ ایل زردالن  955قب ه تفنگ برنو با  75555تیر فشنگدر این گزارش آماري بیان شده است که از افراد عشـایر بـراي اعـزام گشـتی رزمـی و
کمین و دستبرد در نقاط مختلف استفاده می شود .با توجه با آمار بـاال بـیش از چهـار هـزار
قب ه تفنگ با قریب یک میلیون تیر فشنگ به عشایر منطقـه کرمانشـاه تحویـل داده شـده
بود .اما در بررسی حوادث به ندرت از فعالیت آنان سـخنی بـه میـان آمـده اسـت و بـه نظـر
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می رسد در تحلیل جنگ تحمیلی ایران و عراق بایستی فصل جداگانهاي به چگونگی استفاده
از نیروي انسانی عشایر ایران تخصیص داده شود.
طوالنی شدن زمان جنگ ،حكام عراق را بیش از ایران نگران مـیکـرد و آنهـا تـالش
مینمودند ،به هر ترتیبی که ممكن باشد جنبـههـاي سیاسـی جنـگ را فعـالتـر سـازند تـا
راهحلی براي پایان جنگ پیدا شود .ولی دولت ایران اعالم کرده بود که تا هنگـامی کـه یـک
سرباز عراقی در سرزمین ایران ح ور داشته باشد ،هیچ راهحل سیاسی مورد توجه ایران قرار
نخواهد گرفت .پیرو خط مشی سیاسی یاد شـده ،عـراق در  21آبـانمـاه در روزنامـه الثـوره
ارگان رسمی حزب بعث عراق درباره جنگ تحمیلی چنین نوشت که « حل اختالفات ایـران
و عراق با شرایط زیر امكانپذیر خواهد بـود ( )1ایـران  9جزیـره تنگـه هرمـز را بـه اعـراب
بازگرداند ( )2کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمـز آزاد باشـد ( )9اسـتقالل و حاکمیـت
کشورهاي حوزه خلیج فارس محترم شمرده شود» گرچه این شرایط اعالم شـده در محتـوا،
اختالفی با شرایط اعالم شده قبلی عراق نداشت ،اما با دقت بیشتر در کلمـات انتخـابشـده
چنین به نظر میرسد که ضعیفتر از نظریات و خواستههاي قبلی عراق بود .بهعنـوان مثـال
بعد از آن که نیروهاي متجاوز عراق قسمتی از سرزمین مـا ار اشـغال کردنـد ،صـدامحسـین
حاکم جاهطلب عراق گفته بود « حال حكومت ایران باید بگوید مرزهاي ایران در کجـا قـرار
دارد» مفهوم این کالم آن است که حـال بایـد حكومـت ایـران از دولـت عـراق بخواهـد تـا
عقبنشینی کند .اما در نظریه جدید اعالم شده در روزنامه الثوره جمـالت ،خیلـی مالیـمتـر
بود .و حالتی از قلدري در آن دیده نمیشد .به هر حـال دولـت عـراق متوجـه ثبـات رأي و
استقامت حكومت ایران در ادامه جنگ تا بیرون راندن نیروهـاي متجـاوز از منـاطق اشـغال
شده بود ،لذا در اواخر آبانماه ارتش عراق سربازان احتیاط خدمت منق ی سالهـاي 1361
تا  95را به خدمت فرا خواند.
در  29آبانماه سكوت و رکود جبهه نبرد کرمانشاه و ایالم بهطور محدود شكسته شد و
نیروهاي مدافع ایران یک طرح عملیاتی آفندي به نام عملیات عاشورا در منطقه گیالنغرب و
سومار و سرپلذهاب اجرا کردند .علت نامگذاري عاشورا آن بود که در آن تاریخ ،این عملیات
مصادف با دهه اول ماه محرم قمري و روز عاشوراي امام حسین (ع) بود.
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عملیات عاشورا اولین عملیات تعرضی متقابله طرحریزي شده نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی در صحنه عملیات غرب براي عقب راندن نیروهاي متجاوز عـراق از سـرزمین ایـران
بود .متأسفانه تا هنگام نگارش این مطالب طرحها و اسناد و مدار
ما قرار قرار نگرفت .لذا اگر جزئیات چگونگی این مدار
پیوست ضمیمه این مدار

این عملیات در دسترس

در دسترس قرار گیـرد ،بـهصـورت

خواهد شد) فقط قرارگـاه عملیـاتی غـرب دربـاره ایـن عملیـات

چنین گزارش داد که در  29آبان  1913نیروهاي خـودي در منطقـه گیالنغـرب و سـومار و
سرپلذهاب به نیروهاي دشمن حمله کردند و تلفات به دشمن وارد ساختند و منـاطقی را از
اشغال آزاد کردند .در این عملیات نیروهاي خودي متحمـل  25نفـر شـهید و یـکصـد نفـر
مجروح از افراد نظامی و پاسدار شدند و تلفات دشمن حدود  255نفر برآورد گردیـد .همـین
تعداد تلفات ،محدود بودن دامنه و مدت زمان عملیات است .بنابراین عملیات عاشورا از نظـر
نتایج نظامی آن در سطح عملیات یک لشكر تقویت شده زرهی چندان حائز اهمیت نیسـت.
اما جنبههاي کلی این عملیات حائز اهمیت است .از این نظر که سمت حمله با  195درجـه
چرخش از طرف نیروهاي ما بهطرف نیروهاي دشمن برگشته بود .اکنـون نیروهـاي دشـمن
حالت تدافعی به خود گرفته بودند و برعكس نیروهاي ما به حالت تعرضی درآمده بودند .بعد
از  2ماه تالش فوقالعاده ،نیروهاي ما نهتنها موفق شده بودند امكان ادامه عملیات تعرضی را
از دشمن سلب کنند ،بلكه قدرت و توان اجراي تعرض متقابلـه را گرچـه بـهصـورت خیلـی
محدود بهدست آورده بودند .ولی متأسفانه بهعلت مشكالت کلی در هدایت جنگ که بررسی
آن نیاز به مدت زمان و فرصت و مطالعات عمیقی دارد نیروهاي ما نتوانسـتند از ایـن جهـت
کلی جنگ بهره برداري کامل بكنند و دشمن را سریعاً از پاي درآورند ،یـا حـداقل از منـاطق
اشغالی بیرون برانند .در نتیجه جنگ تحمیلی چندین سال به طول انجامید.
لشكر  91زرهی وضعیت کلی عملیات عاشورا را در  23آبان چنین اعالم کرد که گـروه
رزمی گیالنغرب در شب  29آبان بهطرف چخار ،تنگحاجیان ،ارتفاعـات آوازیـن و روسـتاي
گورسفید حمله کرد ،تاکنون (زمان گزارش)  7نفر مجروح داشته است .همزمـان در منطقـه
سومار نیز حمله شد و در ارتفاعات سارات واقع در جنوبشرقی سـومار تلفـات سـنگینی بـه
نیروهاي دشمن وارد گردید و از افراد خودي نیز  95نفر مجروح داشته است .بـدین ترتیـب
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محدود بودن عملیات عاشورا روشنتر گردید .نكتهاي که درباره محور گیالنغرب مشـخصتـر
شد آن بود که نیروهاي دشمن سعی کرده بودند به ارتفاعات جنوبغربی دشـت گیالنغـرب
تسلط داشته باشند .تالش نیروهاي ما آن بوده که حتیالمقـدور از نزدیـک شـدن بـه شـهر
گیالنغرب جلوگیري کنند و آنها را تا امتداد تنگحاجیـان در ارتفاعـات آوازیـن و داربلـوط
عقب برانند .این هدف ،خود سبب برخوردهایی بین نیروهاي ما و دشمن در کوه چرمیـان و
چغالوند شد که در بخش دوم چگونگی آن بیان میگردد.
درباره عملیات عاشورا فرمانده ژاندارمري منطقه گیالنغرب چنـین گـزارش داد کـه در
تاریخ  23آبانماه از منطقه عملیات گیالنغرب بازدید بهعمل آمد ،نتیجه آن بود کـه گـردان
ژاندارمري مشكینشهر تا دامنه شرقی ارتفاعات چغالوند و گروهان ژاندارمري خـانلیلـی تـا
یک کیلومتري ارتفاعـات زلـهزرد پیشـروي کـرده اسـت و در ایـن عملیـات بـه یگـانهـاي
ژاندارمري تلفاتی وارد نشده است.این پیام نیز دلیل دیگر بر این نكتهاي اسـت کـه عملیـات
عاشورا یک عملیات آفندي محدود بود و نتایج آن نیز در سرنوشت منطقـه نبـرد گیالنغـرب
تأثیري نداشته است.
آبان ماه سال  1913و ماه دوم جنگ تحمیلی در حالی به پایان رسـید کـه نیروهـاي
دشمن در تمام صحنه هاي جنگ از خوزستان تـا کرمانشـاه از حرکـت بازماندنـد .آخـرین
تالش دشمن براي اشغال شهر سوسنگرد در خوزستان  29آبان به اجرا درآمد ولی در 27
آبان با شكست مفت حانه مواجه گردید .نیروهـاي دشـمن در صـحنه عملیـات خوزسـتان
به کلی از حرکت آفندي بازماندند و مجبور به اتخاذ حالت پدافندي قطعی و ثابت شـدند و
از آن به بعد ارتش عراق عمل تعرضی قابل مالحظه اي در تمام جبهـه هـاي جنـگ انجـام
نداد .اما در رده هاي باالي فرماندهی نیروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز ایـن
حقیقت مورد قبول قرار گرفت که نیروهاي ما نیز براي عملیـات تعرضـی آمـادگی الزم را
ندارند و به همین جهت اولین طرح عملیاتی پدافندي به نام طرح عملیاتی بدر بـه وسـیله
قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در جنوب که فرمانده نیروي زمینـی ( تیمسـار ظهیرنـژاد)
هدایت آن را شخصاً بر عهده داشتند ،در  95آبان ماه تهیه و منتشر گردید .الزم به یادآوري
است که این طرح را شخص تیمسار ظهیرنژاد نوشتند و به وسیله قرارگاه عملیـاتی جنـوب
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منتشر گردید .بنابراین بیان خالصه مفاد آن طرح می تواند تدبیر کلـی فرمانـدهی نیـروي
زمینی را براي ادامه جنگ تحمیلی روشن نماید ،ضمن آن که وضعیت کلی نیروهاي مـا را
نیز تا حدودي مشخص میسازد.
اولین قسمت این طرح ،سازمان کلی یگانهاي شرکتکننـده خـودي یـا بـه اصـطالح
نظامی ،سازمان رزمی است ،برابر این سازمان در صحنه عملیـات جنـگ تحمیلـی ایـران بـا
عراق  1قرارگاه کلی شرکت داشتند که عبارت بودند از:
( )1قرارگاه عملیاتی جنوب با زیر امر داشتن لشـكرهاي  17و  32زرهـی و لشـكر 21
پیاده و تیپ  91پیاده منطقه ،مسـئولیت عملیـاتی ایـن قرارگـاه از ارونـدرود در جنـوب تـا
اندیمشک و دزفول و دهلران بود و صحنه عملیات خوزستان را در برمیگرفت.
( )2قرارگاه عملیاتی غرب با زیر امر داشتن لشكر  91زرهی و عناصر تقـویتی از لشـكر
 66پیاده و سایر یگانها .منطقه مسئولیت عملیاتی این قرارگاه از دشت مهران در جنوب تـا
باویسی در شمال بود و صحنه عملیات غرب استان ایالم و کرمانشاه را شامل میشد.
( )9فرماندهی مخصوص کردستان که لشكر  29پیاده و یگانهـاي تقـویتی اعزامـی از
سایر لشكرها را در زیر امر داشت و منطقه مسئولیت آن منطقه نـاآرام کردسـتان و قسـمت
شمالی کرمانشاه بود و مأموریت اصلی این قرارگاه اقدامات خنثیسازي آشوبگران و نیروهاي
ضدانقالب داخلی کردستان بود.
( )1لشكر  71ارومیه که در استان مرزي آذربایجانغربی گسترش داشـت و مسـئولیت
اصلی عملیات آن آرامسازي مناطق کردنشین داخلی بود.
الزم به یادآوري است عالوه بر  1قرارگاه رسمی یادشده باال یک قرارگـاه غیررسـمی
نیز به نام قرارگاه فرماندهی اروند در منطقـه خرمشـهر و آبـادان بـه فرمانـدهی فرمانـده
ژاندارمري کشور تشكیل شد و مسئولیت هدایت عملیات آن منطقه را به عهده گرفته بـود.
ولی این قرارگاه بر خال ف نظریات فرمانده نیروي زمینی تشكیل گردیده بـود و بـه همـین
جهت فرمانده نیروي زمینی آن را در سازمان طرح کلی عملیات بدر منظور نكرده بود و ما
چگونگی جریان اختالفات بین فرمانده نیروي زمینی از یک طرف و سایر مقامات نظامی و
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غیرنظامی از طرف دیگر در باره قرارگاه فرماندهی اروند را در کتاب مربوط بـه خرمشـهر و
آبادان به تفصیل بیان کردهایم.
از نظر فرماندهی کل عملیات ،فرمانده نیروي زمینی فقـط عملیـات قرارگـاه جنـوب را
شخصاً هدایت و رهبري میکرد و فرماندهیهاي دیگر عمـالً مسـتقل بودنـد و فقـط از نظـر
مكاتبات عمومی ستادي با قرارگاه اصلی نیروي زمینـی در تهـران رابطـه داشـتند .فرمانـده
نیروي زمینی به وسیله قرارگاه اصلی نیرو در تهران در جریان مسائل مناطق فرمانـدهیهـاي
دیگر قرار میگرفت و چنانچه مسائل حساسی پیش میآمدکه شـخص فرمانـده نیـرو بایـد
تصمیم میگرفت ،از طریق ستاد اصلی نیروي زمینی از ایشان کسب دستور میشد.
در سازمان یگانهاي عمده عملکننـده ،عـالوه بـر یگـانهـاي نیـروي زمینـی ،سـپاه
پاسداران و نیروهاي مردمی نیز منظور شده بود ،ولی عناصر ژاندارمري عمداً یا اشتباهاً جـزو
یگانهاي رزمنده منظور نشده بود ،در صورتیکه در شرح وظایف منظور گردیده بود :
نكته اصلی و حساس طرح عملیات بدر تدبیر کلی هدایت عملیات بـود کـه احسـاس و
نظریات و روش هاي کلی فرماندهی هدایت جنگ را روشن میکرد و این تدبیر چنین نوشته
شده بود .
«ارتش جمهوري اسالمی ایران ابتدا تجاوزات ارتش مزدور بعثی عراق را به خا

کشور

جمهوري اسالمی ایران در مقدمترین مواضع پدافندي ممكنه متوقف کرده و سـد مـیکنـد.
سپس با هدایت عملیات نامنظم در جبههها و جناحین و عمق ،سـازمان و گسـترش دشـمن
متجاوز را ت عیف کرده در نهایت با اجراي عملیات آفندي نیروهاي وي را در منطقه منهـدم
و خط مرز بینالمللی را ترمیم و آماده میشود تعرض خـود را بـراي سـرنگون کـردن رژیـم
منحط بعث عراق به داخل خا

عراق هدایت نماید».

با توجه به متن تدبیر کلی مالحظه می گردد که بر خالف اوایل جنگ و یا قبل از آغـاز
جنگ ،برتري کامل نیروهاي عراق براي این مقامات تصمیمگیري به ثبت رسیده بـود و ایـن
حقیقت مورد قبول قرار گرفته بود که در شرایطی که جنگ بر ملـت و نیروهـاي مسـلح مـا
تحمیل شد نیروهاي ما آمادگی کافی براي مقابله و عكسالعمل سریع جهت عقـب رانـدن و
خنثی کردن دشمن متجاوز را نداشت لذا براي بهدست آوردن فرصت کافی جهـت آمـادگی،
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نیاز به زمان داشتند و در این مدت زمان الزاماً باید تدبیر پدافندي را قبول میکردند .امـا بـا
وجود قبول برتري دشمن و در نتیجه الزام اتخاذ تدبیر کلـی پدافنـدي ،مقامـات رده بـاالي
تصمیمگیري ایران نمیخواستند یا نمیتوانستند بهطور قاطع خود را طرفدار طرح پدافنـدي
براي مدت زمان مشخص قلمداد کنند .بنابراین همین طـرح عملیـاتی بـدر نیـز کـه اساسـاً
پدافندي بود ،بهنوعی جنبه آفندي به آن داده شده بود .براي این منظور یک تـدبیر آفنـدي
نیز براي منطقه عملیاتی غرب دزفول و شوش در این طرح پیشبینی گردیـده بـود و بـراي
توجیه این امر در قسمت دیگر طرح عملیات چنین نوشته شده بود.
« اساس این عملیات عبارت است از متوقـف نمـودن و سـد کـردن تعـرض دشـمن در
مقدمترین مواضع مناسب ،سپس وارد کردن تلفات و خسارات عمده و جزئـی همـهجانبـه از
جبههها ،جناحین ،عمق سازمان رزمی و تدارکاتی دشمن ،بهمنظور ت ـعیف او در منطقـه و
کاهش توانایی هاي رزمی متجاوز با هدایت عملیات چریكی ،حمالت محدود شبانه و روزانـه
نظامی و حمالت مداوم آتش توپخانه و هوایی و در نهایت هدایت عملیات تعرضی در دزفـول
(خطرنا ترین معبر وصولی دشمن) و توسعه آن در سایر مناطق بهمنظور انهـدام و نـابودي
نیروهاي دشمن در داخل کشور و در نتیجه آزاد کردن منـاطق اشـغالی و تـرمیم خـط مـرز
بین المللی و تسهیل عملیات آفندي جهت سرنگون کردن رژیم صدام حسین کافر به داخـل
خا

عراق»
توجه دقیق به جمالت و کلمـات بیـان شـده در ایـن قسـمت از طـرح عملیـاتی بـدر،

میتواند احساس کلی فرماندهی نیروي زمینی را درباره چگونگی هدایت جنگ نشان دهد.
اما با توجه به اینکه موضوع اصلی مورد بحث ما در ایـن جلـد از کتـاب تـاریخ جنـگ
تحمیلی بررسی جریان جنـگ در صـحنه عملیـات کرمانشـاه و ایـالم اسـت کـه فرمانـدهی
عملیات غرب مسئولیت آنرا بر عهده داشت ،نظري به وظایف تعیین شده براي این قرارگـاه
در طرح عملیاتی بدر میافكنیم.
در این طرح وظایف قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در غرب چنین بیان شـده بـود کـه
«با زیر امر گرفتن لشـكر  91زرهـی و عناصـر تقـویتی اعزامـی از لشـكر  66پیـاده و سـایر
یگانهاو سپاه پاسداران منطقه ،تعرض عمومی ارتـش متجـاوز عـراق را در منطقـه مربوطـه
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همچنان متوقف می کند و با هدایت عملیات چریكـی مـداوم در جبهـه و جنـاحین و عمـق
منطقه نبرد تلفات و خساراتی به نیروهاي دشمن وارد مـی سـازد و تـوان رزمـی دشـمن را
کاهش می دهد و با هدایت عملیات تعرضـی محلـی و محـدود شـبانه و روزانـه ضـرباتی بـه
دشمن وارد میکند .متناسب با توسعه نقاط ضعف دشـمن ،نیروهـاي مهـاجم را در منطقـه
نابود و خط مرز را ترمیم می نماید و بنا به دسـتور ،حملـه را جهـت سـرنگونی رژیـم صـدام
حسین کافر به داخل خا

کشور عراق میکشاند»

با تهیه و انتشار طرح عملیاتی بدر که میتوان گفت اولین طرح عملیاتی قابـل اجـرا در
صحنه جنگ تحمیلی بود ،وظایف و مأموریتهاي قرارگاههـاي عمـده تابعـه نیـروي زمینـی
جمهوري اسالمی ایران مشخص گردید و اساس این مأموریتها پدافندي بود .بنابراین لشكر
 91زرهی که عنصر اصلی رزمی قرارگاه عملیاتی غرب بود ،بر اساس وظایف تعیین شـده در
طرح عملیاتی بدر ،طرح عملیاتی لشكر را به نام طرح امین شماره  1تهیه و در نهـم آذرمـاه
 1913منتشر کرد که براي آگاهی از وضعیت کلی این لشكر ،خالصه طرح عملیاتی امـین را
بیان میکنیم.
در اولین قسمت این طرح سازمان یگانهاي سازمانی و زیر امر لشكر  91چنـین بیـان
شده بود:
 تیپ یک زرهی شامل  2گردان مكانیزه ،دو گردان تانک ( هر کدام فقط یک گروهانتانک) ،یک گروهان ژاندارمري ،یک گردان توپخانه 111میلیمتري خودکششـی و  2آتشـبار
توپخانه  195میلیمتري کششی یک آتشبار کاتیوشا.
 تیپ  2زرهی شامل یک گردان مكانیزه ،یک گردان تانک ( کـه فقـط یـک گروهـانتانــک داشــت) بــه اضــافه یــک گروهــان تانــک ام 16-اعزامــی از لشــكر  66پیــاده ،یــک
آتشبارتوپخانه  111میلیمتري خودکششی و یک آتشبار توپخانه  195میلیمتري.
 تیپ  9زرهی شامل دو گردان مكانیزه 2 ،گردان جدیدالتأسیس پیاده ،یـک گروهـاناز گردان  191تیپ  11پیاده هوابرد ،دو گردان تانک ( که هر کدام فقط یک گروهان تانـک
داشت) گردان سوار زرهی لشكر ( )-یک گروهان تانک ام 16 -اعزامـی از لشـكر  66پیـاده،
یک گروهان تانک چیفتن اعزامی از لشكر پیاده تهران ،یک گردان توپخانـه  111میلیمتـري
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خودکششی تقویت شده بـا  9آتشـبار  111میلیمتـري اضـافی ،یـک آتشـبار توپخانـه 151
میلیمتري ،یک آتشبار توپخانه  195میلیمتري ،یک آتشبار توپخانه کاتیوشا.
 تیپ  9پیاده لشكر  66پیاده مشهد شامل دو گردان پیاده از عناصـر لشـكر  ،66یـکگروهان پیاده جدیدالتأسیس ،یک گـردان تانـک از عناصـر لشـكر  91زرهـی ،گـردان 257
ژاندارمري مشكینشهر ،گروهان ژاندارمري قصرشیرین ،یک گردان توپخانه  111میلیمتـري
خودکششی ،یک آتشبار توپخانه  161میلیمتري.
توضیح اینکه سایر عناصر پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی لشكر نیز به نسبت نیازمنـدي
بین تیپها تقسیم گردیده بود .ضمناً عناصر تقویتی لشكر  91زرهی عبارت بودند از  2گـردان
پیاده و  2گروهان تانک ام 16 -و یک آتشبار  151میلیمتري از عناصر لشـكر  66پیـاده ،یـک
گروهان تانک چیفتن از عناصر لشكر  21پیاده ،یک گروهـان پیـاده از عناصـر تیـپ  11پیـاده
هوابرد و حدود  1گردان توپخانه از انواع مختلف از گروههاي  11و  11توپخانه.
لشكر  91زرهی بر مبناي مأموریت تعیین شده در طرح عملیاتی بـدر نیـروي زمینـی،
تدبیر عملیاتی خود را براي اجراي آن مأموریت چنین درنظر گرفت که ضمن خنثـی کـردن
فعالیت عناصر آشوبگر و ضدانقالب داخلی در منطقه کرمانشاه ،نیروهاي متجـاوز عـراق را در
مقدمترین مواضع سدکننده سد کند و سپس با وارد کردن تلفات و خسارات به دشمن تـوان
رزمی او را کاهش دهد و در مرحله دوم عملیات آفندي را علیه نیروهاي دشمن طرحریزي و
اجرا کند .بر اساس این تدبیر ،فرمانده لشكر تصمیم گرفت هر  1تیپ سازمانی و زیـر امـر را
در خط پدافندي موجود ،در خط تماس با دشمن گسترش دهـد کـه در ایـن صـورت هـیچ
یگانی به عنوان احتیاط در اختیار مستقیم لشكر باقی نمیماند .لذا لشكر به تیـپهـا دسـتور
داد در سازمان رزمی خ ود واحدي را براي احتیاط منظور کنند و آن واحد را در صورت نیـاز
بعد از کسب اجازه از قرارگاه لشكر وارد عمل سـازند .خـط تمـاس بـین نیروهـاي خـودي و
دشمن در هنگام تهیه طرح امین (نهم آذرماه  )1913در منطقه عملیات غرب بدین ترتیـب
بود :خط تماس با دشـمن در شـرق قصرشـیرین و نفـتشـهر و سـومار در امتـداد عمـومی
کوهکامیشان ،ارتفاعات قراویز ،تنگحاجیان ،ارتفاعات آوازین داربلوط (چغالونـد) ،حـدود 15
کیلومتري شرق نفتشهر و سومار تا شرق ارتفاعات میمک قرار داشت که در غرب صالحآبـاد
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و ایالم تا مهران قسمتی از خط مرز هنوز در کنترل نیروهـاي ایـران بـود .در شـمال مهـران
خط تماس با انحرافی به سد کنجانچم منتهی میگردید و در دشـت مهـران نیـز ارتفاعـات
شمالی خط تماس را تشكیل میداد.
نكته قابل توجه در پیوستهاي این طـرح ،وضـعیت مهمـات بـود کـه دربـاره مهمـات
جنگافزارهاي کالیبر بزرگ محدودیت هاي نسبی وجود داشت که چنـد نمونـه بـراي مثـال
بیان میشود .مهمات یاد شده براي یک قب ه در یک روز منظور شده.
مهمات کاتیوشا براي هر قب ه در روز  15گلوله ( براي هر خودرو  15لولهاي فقط یک
1

شلیک) ،موشکانداز تـاو موشـک _ تـوپ  195میلیمتـري  11گلولـه ،تـوپ  125تانـک
1

چیفتن  15گلوله _ توپ  111میلیمتري  19گلوله ،خمپارهانداز  125میلیمتري  21گلوله.
با تهیه و انتشار طرح پدافندي لشكر  91زرهـی کـه عمـالً مسـئولیت پدافنـدي غـرب
کرمانشاه و ایالم را بهعهده داشت ،وضعیت جبهه شكل منظم نظامی به خود گرفـت .گرچـه
این جبهه عریض بیش از  115کیلومتري براي یک لشكر آسیبدیده خیلـی زیـاد بـود .امـا
شرایط طبیعی زمین که کوهستانی بود ،هرگونه حرکات نظامی را محدود بـه معـابر وصـولی
اجباري میکرد .بدین لحاظ لشكر با استقرار  1قرارگاه عمده تیپی در مقابل  1معبر وصـولی
اصلی که سرپلذهاب،گیالنغرب ،سومار و صالحآباد بودند ،توانست مواضع مناسـب پدافنـدي
اشغال و از هرگونه پیشروي نیروهاي دشمن به داخل ارتفاعات کـه سراسـر عـرض جبهـه از
باویسی در شمال تـا سـد کنجـان چـم در جنـوب منطقـه مسـئولیت لشـكر امتـداد داشـت
جلوگیري نماید .ضمن اینکه نیروهاي دشمن نیز بعد از موفقیـتهـاي اولیـه تالشـی بـراي
نفوذ بیشتر در ارتفاعات مقابل خود نكردند .در نتیجه عمالً یک خط دفاعی مسـتحكمی کـه
اساساً متكی به مواضع طبیعی کوهستانی بود براي نیروهاي ما ایجاد شد .متقابالً این امتیـاز
براي دشمن نیز وجود داشت .فقط در بع ی از مناطق نبرد مانند غرب سرپلذهـاب و غـرب
صالحآباد (میمک) منطقه براي پدافند نیروهاي ما مناسبتر از دشمن بـود .ولـی در منطقـه
گیالنغرب و سومار وضعیت طبیعی زمین براي هر دو طـرف متخاصـم یكسـان بـود .همـین
شرایط مناسب طبیعی زمین براي پدافند هـر دو طـرف سـبب گردیـد کـه در دو سـال اول
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جنگ جبهه عملیات کرمانشاه و ایالم با تغییراتی جزئی در همان وضعیت اوایل جنـگ بـاقی
بماند و چهبسا چنان چه نیروهاي عراقی داوطلبانـه و اختیـاري از بع ـی از ایـن قسـمتهـا
عقبنشینی نمیکردند ،وضعیت این منطقه نبرد مدتی طوالنیتر به همان شكل اولیـه بـاقی
میماند ،زیرا بعد از شكست نیروهاي عراقی در خوزستان در عملیات سال دوم جنگ ( مهـر
 75تا مهر  )71نیروهاي عراقی از قسـمت هـاي عمـده منـاطق اشـغالی در غـرب عقـبروي
اختیاري کردند و فقط نفتشه ر را کالً در اختیار خود نگه داشتند که تا زمـان نگـارش ایـن
مطالب هنوز همچنان در اشغال نیروهاي عراقی باقی بود.
با تثبیت حالت پدافندي نیروهاي خودي و دشمن در منطقه نبـرد کرمانشـاه و ایـالم،
این منطقه تا اواسط ديماه  1913بدون حادثه مهمی به حالت رکود و آرام باقی ماند .فقـط
تبادل آتش و گاهی اعزام گشتیهاي شناسایی و رزمی که بیشتر از جانب نیروهـاي مـا بـود
جریان داشت .اگر تغییرات جزئی در منطقه خط تماس بین نیروهاي خودي و دشمن ایجـاد
میشد ،داراي اهمیت فوقالعادهاي نبود .بهعنوان مثال ،در سوم آذرماه هلیکوپترهاي رزمـی
دشمن به پل هفتدهنه واقع در محور سومار ایوان غرب حمله کردند ،ولی نتوانسـتند آن را
هدف قرار دهند .از نظر تالش نیروهاي خودي نیز آماري کـه قرارگـاه عملیـاتی غـرب در 1
آذرماه از تعداد اسراء و پناهندگان عراقی گزارش کرده ،نسبت به  11روز قبل از آن فقـط 9
نفر اسیر و  1نفر پناهنده اضافه شده بود که خود نشانگر رکود تالش نیروهاي ما مـیتوانـد
باشد .در همین روز چهـارم آذرمـاه ،وضـعیت کلـی جبهـه کرمانشـاه و ایـالم چنـین اعـالم
شد«منطقه عمومی آرام بود در ارتفاعات سارات شرق سومار فعالیت مختصـري بـود ،عناصـر
دشمن در ارتفاعات چغالوند اقدام به تعـویض یـا تقویـت یگـانهـا کردنـد .نبـرد در منطقـه
کانیسخت ادامه داشت» که البته منظور از نبرد در کانیسخت و شورشیرین معمـوالً تبـادل
آتش توپخانه و خمپارهانداز بود.
در روز پنجم آذرماه هواپیماهاي عراقی ،شهر خرمآباد را بمباران کردند که سبب شهید
شدن  25نفر و مجروح شدن بیش از  155نفر از سكنه غیرنظامی گردید .این حملـه عـراق
یكی از زیانبارترین حمله هوایی در طول جنگ بود.
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گرچه جبهه دفاعی منطقه کرمانشاه و ایالم به حالت پدافنـد ثابـت درآمـده بـود ولـی
نیروهاي ما تالش میکردند ،حتیالمقدور جبهه را از حالت رکـود خـارج سـازند .بـراي ایـن
منظور عملیات محدود و محلی را که در دسـتور عملیـاتی تعیـین شـده بـود طـرح و اجـرا
میکردند .به همین منظور عناصر لشكر  91زرهی تالش میکردند حتی اگر تصرف یک تپـه
هم مقدور باشد پیشروي کنند و در این نوع تـالشهـا در دهـه اول آذرمـاه چنـد تپـه را در
منطقه سومار و گیالنغرب به تصرف درآوردند .اما همانگونه که یادآوري شده است ،اینگونه
تالشها از نظر فیزیكی تغییر قابل مالحظهاي در وضعیت جبهه نمیداد ،فقط از نظـر روانـی
سبب تهییج نیروهاي ما و ت عیف نیروهاي دشمن میگردید.
با تثبیت کامل خط پدافندي در منطقه غرب ،ارتش عراق قسمتی از نیروهـاي خـود را
از این منطقه به صحنه عملیات خوزستان تغییر مكان داد که از آن جملـه تیـپ  91نیـروي
مخصوص که در حوالی نفتشهر مستقر بود به منطقه سوسنگرد تغییر مكان نمود.
در روز هشتم آذرماه دو فروند هواپیماي عراق منطقه گسترش نیروهاي ما را در حوالی
امیرآباد قصرشیرین بمباران کردند که هر دو هواپیما مورد هدف قرار گرفت .یـک فرونـد در
خا

ایران سقوط کرد و خلبان آن به اسارت نیروهاي ما درآمـد ،ولـی هواپیمـاي سـرنگون

شده دیگر احتماالً در خا

عراق سقوط کرد.

از نظر آگاهی از محدودیت جایگزینی وسایل و تجهیزات نیروهاي مـا ،کـافی اسـت بـه
یک پیام لجستیكی نیروي زمینی درباره نفربرها اشاره شـود .در تـاریخ نهـم آذرمـاه نیـروي
زمینی به فرماندهی لجستیكی آن نیرو چنین دستور داد «یک دستگاه از دو دسـتگاه نفربـر
ام  119حامل خمپارهانداز موجود در تهـران را بـه کرمانشـاه حمـل و بـه لشـكر  91زرهـی
تحویل دهید» این پیام نشان می دهد که انبارهاي تدارکاتی نیروي زمینی بـهکلـی خـالی از
تجهیزات ذخیره شده بود ،در حالیکه فقط وضعیت یک گـردان مكـانیزه لشـكر  91زرهـی
چنین گـزارش شـده بـود کـه « گـردان  113تیـپ یـک زرهـی تعـداد  11دسـتگاه نفربـر
بیامپییک  ،یک دستگاه نفربر ام  119حامل موشکانداز تاو و یک نفربر ام 119معمـولی از
دست داده است».
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یک نكته که هنوز در منطقه عملیات کرمانشاه مبهم باقیمانده بـود ،چگـونگی فعالیـت
عناصر ضدانقالب در ارتفاعات داالهو و رابطه آنان با ارتش عراق بود .آنچه مسلم بود در این
ارتفاعات گاهگاهی فعالیتهایی علیه نیروهاي ما انجام میگرفت و به پاسگاههـاي ژانـدارمري
و پایگاههاي سپاه پاسداران حمالتی میشد و بع ـی مواقـع ایـن حمـالت سـبک دلیـل بـر
پیشروي نیروهاي منظم عراق در این ارتفاعات تلقی میگردید چنانکـه در یـازدهم آذرمـاه
سپاه پاسداران منطقه عملیات کرمانشاه اعالم کرد ،طبق یک اطـالع کـامالً موثـق نیروهـاي
دشمن قصد پیشروي در منطقه خانهشور بهطرف قلقله و بزمیرآباد را دارد .در درگیـريهـاي
چند روز گذشته در این منطقه از افغانیهاي مشهد  2نفر شهید و  9نفر مفقود شدهانـد و از
افراد سپاه پاسداران نیز  6نفر شهید و  9نفر اسیر شدهاند .گرچـه ایـن اطـالع چنـدان گویـا
نیست که آیا این درگیريها با ضدانقالب یا نیروهاي عراقی بوده است ،ولی به هر حال یـک
نكته مسلم است که در این منطقه چنین درگیـريهـایی وجـود داشـته اسـت .امـا حرکـت
نیروهاي منظم عراق در ارتفاعات صعبالعبور بسیار بعید بود .چنانکه در طول جنگ چنـین
عملی از طرف نیروهاي عراقی انجام نگرفت .در  11آذرماه هواپیما و هلیکوپترهـاي عراقـی
بار دیگر شهر گیالنغرب را بمباران کردند و تعدادي ازاهالی را که هنـوز در خانـههـاي خـود
باقیمانده بودند مجروح نمودند.
در  11آذرماه منطقه نبرد کانیسخت و شورشیرین فعال بود و تبـادل آتـش بـهشـدت
ادامه داشت .بر اثر آتش دشمن  2نفر از افراد نیروهاي ما شهید و  1نفـر مجـروح شـدند .در
 16آذرماه براي اولین بار هواپیماهاي عراقی به ایستگاههاي مخابراتی اسدآباد همدان حملـه
کردند ولی خسارت چندانی به آن مرکز مخابراتی وارد نشد.
در  21آذر ماه تعداد  1نفر از نظامیان عراقی ( یک نفـر درجـهدار و  1نفـر سـرباز) در
غرب سرپلذهاب به نیروهاي ایرانی پناهنده شدند .این افـراد اظهـار داشـتند کـه نیروهـاي
عراقی آماده میشوند در  29آذرماه اقدام به حمله کنند .اما چنین حملهاي صـورت نگرفـت.
این امر نشانهاي از اطالعات نادرست از اسراء و پناهندگان است که بهمنظور اینکـه مسـائل
جدي و مهم را مطرح سازند ،چنین اطالعاتی را در اختیار نیروي مقابل قرار میدهند.
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در دهه سوم آذرماه فقط یک درگیري نسبتاً جدي بین نیروهاي ما با نیروهاي اشغالگر
در حوالی سیدصادق واقع در  9کیلومتري شمال سرپلذهـاب رخ داد .طبـق گـزارش لشـكر
 91زرهی ،این درگیري از ساعت یک تا  7روز  29آذرماه و مدت  1سـاعت ادامـه یافـت .در
این درگیري  16نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند .از افراد نیروهاي ما  1نفر
نظامی شهید و  21نفر مجروح شدند.
ماه سوم جنگ ،بدون تغییرات محسوسی نسبت بـه اوایـل جنـگ در منطقـه عملیـات
کرمانشاه و ایالم به پایان رسید .در دهه اول ماه چهارم یعنی ديماه نیز تالش محسوسـی از
نیروهاي خودي و دشمن در این جبهه مشاهده نشد .این آرامش فقط بـه لشـكر  91زرهـی
این فرصت را داد که تالش کند تعدادي از خودروهاي ازکار افتاده و باقیمانده در پادگانهـا
را تعمیر و حاضر بهکار نماید و آنها را به مناطق نبرد اعزام کند و بدین طریق تـوان رزمـی
عناصر لشكر را افزایش دهد .در این باره فرمانده لشكر  91چنین گزارش داده اسـت کـه در
مهرماه  1913لشكر ،فقط  71دستگاه تانک ام_ 75حاضر بهکار داشت و با تالشی که انجـام
گرفت ،لشكر موفق شد تعداد  121دستگاه از تانکهاي تعمیري را حاضر بهکار کند و تعـداد
تانکهاي قادر به رزم لشكر را بـه  191دسـتگاه برسـاند .ضـمناً در ایـن مـدت تعـداد 125
دستگاه خودرو چرخدار و  26دستگاه نفربر زرهی نیز تعمیر و حاضر بهکار گردید.
با توجه به این آمار بعد از گذشت حدود  9ماه از جنگ تحمیلی ،تازه لشكر  91زرهـی
توانست استعداد رزمی خود را به حدود  %75برساند .اما نیروي زمینـی امكـانی دیگـر بـراي
تأمین  %15کسري را نداشت .چنانکه لشكر  91زرهی درخواست  1قب ه خمپارهانداز 125
میلیمتري کرده بود ،نیروي زمینی براي فراهم کردن این نیازمندي به آخرین یگان آموزشی
باقیمانده متوسل شد و دستور داد  2قب ه خمپارهانداز از مرکز زرهـی شـیراز و  2قب ـه از
آموزشگاه گروهبانی تهران به کرمانشاه و در اختیار لشكر  91قرار گیرد.
لشكر  91زرهی هم زمان با آمـاده کـردن وسـایل و تجهیـزات ازکـار افتـاده ،اقـدام بـه
تشكیل  9گردان پیاده نمود تا کمبود یگانی را تا حدودي جبران کند.همانگونه که در شرح
طرح عملیاتی امین لشكر  91بیان گردید 2 ،گردان پیاده در آن طـرح منظـور شـد و بـراي
پوشش قسمتی از منطقه دفاعی لشكر مورد استفاده قرار گرفت.
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از دهه دوم ديماه  1913تحول نسبتاً چشمگیري در وضـعیت کلـی جنـگ تحمیلـی
ایجاد شد و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،عملیات تعرضی علیه نیروهاي متجاوز را
بهطور نسبتاً جدي آغاز کردند .علت این تحول باال رفتن آمادگی رزمی نیروهاي ایـران نبـود
بلكه ت عیف نیروهاي متجاوز عراق بهعلـت طـوالنی شـدن مـدت زمـان جنـگ و بـرخالف
انتظارات نیروهاي عراق از یـک طـرف و فشـارهاي سیاسـی داخلـی ایـران از طـرف دیگـر،
نیروهاي مسلح ما را وادار کرد ،از حالت رکود و پدافند خارج شوند و به دشمن متجاوز اجازه
ندهند در مناطق اشغالی همچنان باقی بماند .در این مسئله مقایسه توانـاییهـاي خـودي و
دشمن مورد توجه نبود .نظر به اینکه در این باره در بررسی چگونگی طـرحریـزي و اجـراي
عملیات کرخهکور (نصر) در ديماه  1913در منطقه سوسنگرد سخن گفتهایـم از تكـرار آن
خودداري میگردد .فقط یادآوري میشود که از اواخر آذرماه  1913مقامـات سیاسـی ایـران
تالش کردند به هر نحو مقدور نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران را بـراي یـورش بـه
دشمن به حرکت در آورند .بر اساس این تدبیر کلی ،فرماندهی عملیـات غـرب بـراي جبهـه
کرمانشاه و ایالم طرح هاي آفندي محدودي تهیـه کـرد کـه از دهـه دوم ديمـاه  1913بـه
مرحله اجرا گذاشته شد .نظر به اهمیت فوقالعاده همین عملیات آفندي محدود در وضـعیت
کلی جبهه هاي جنگ ما آن عملیات را در بخشهاي بعد بیان میکنیم و یادآور میشویم که
از ديماه تا آخر اسفندماه سال  1913نیروهاي ما در جبهه کرمانشـاه و ایـالم چهـار حملـه
محدود به شرح زیر اجرا کردند که شرح آنها در بخش بعدي خواهد آمد.
 عملیات تنگحاجیان در منطقه گیالنغرب در  11ديماه 1913 عملیات میمک در غرب صالحآباد ایالم در  13ديماه 1913 عملیات سیدصادق در کلینه سرپلذهاب در  11اسفند ماه 1913 -عملیات چغالوند در غرب گیالنغرب در  27اسفندماه 1913
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 -2اثرات جنگ تحميلي در مناطق مرزي كردستان و آذربایجان غربي
مسئله کردستان و منـاطق سـكونت اقـوام و عشـایر کـرد موضـوع بسـیار مفصـل و
پیچیده اي است که در طول چند قرن اخیر دولتها و ملت هاي درگیر در این مسئله را به
خود مشغول کرده است .ما در این مبحث قصد آن نداریم که درباره مسائل اصلی قوم کرد
و کردستان و روابط تاریخی آن با کشورهاي ایران و ترکیه و عراق و سوریه که مسكن این
قوم می باشند بررسی نمائیم ،بلكه هدف ما در این بخش فقط بررسی چگونگی روند جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران در مناطق مرزي بین دو کشـور در کردسـتان اسـت کـه عمومـاً
مسكن اقوام و عشایر کرد می باشد .اما به علت شرایط اجتماعی موجود در ایـن منطقـه در
زمان جنگ و درگیري هر دو کشور ایران و عـراق بـا مسـئله نـاآرامی داخلـی در منـاطق
کردنشین ،ناگز یر هستیم براي روشن شدن ارتباط احتمالی و از بع ی لحاظ ارتباط قطعی
درگیري داخلی با مسئله جنگ تحمیلـی ،در شـرح جریـان حـوادث جنـگ تحمیلـی ،بـه
حوادث درگیري هاي داخلی نیز اشاره کنیم.
سابقه تاریخی درگیري حكومت هاي مرکزي ایران و عراق و قبل از تشكیل دولت عراق
در  1321درگیري حكومت هاي مرکزي ایران و عثمانی در مناطق کردنشین بسـی طـوالنی
است و خارج از محدوده بررسی ما در این موضوع میباشد .فقط اشاره میکنیم که از زمـانی
که سیاستهاي استعماري اروپا در کشورهاي آسیایی و آفریقایی رو بـه توسـعه گذاشـت ،از
جمله هدفهاي اصلی استعمارگران تفرقهافكنـی و ایجـاد روحیـه جـداییطلبـی در اقـوام و
عشایر ملل آسیایی و آفریقایی بود .زیرا شرایط کلی اجتماعی این اقوام و عشایر کـه از تنـوع
و ناهماهنگی هایی مانند اختالف زبان و شیوه زندگی و گاهی مذهب برخوردار بود ،زمینـه را
براي روشن کردن آتش فتنه و نفاق فراهم میکرد.
از زمانیکه فلسفه ناسیونالیسم در اروپـا رواج و رونقـی یافـت ،حربـه قـويتـري بـراي
نفاق افكنی بین اقوام و عشایر ملل آسیا و آفریقا بـه دسـت اسـتعمارگران اروپـایی افتـاد .بـا
استفاده از آن حربه توانستند احساسات جداییخواهی اقوام و عشایر کشورهاي آسیا و آفریقا
را سادهتر و بیشتر و کمهزینهتر و مؤثرتر تهییج کننـد و روحیـه اسـتقاللطلبـی را در آنـان
بیشتر تحریک نمایند ،تا بدینوسیله حكومتها و ملـت هـاي اسـتعمارزده آسـیا و آفریقـا را
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آن چنان درگیر مشكالت سیاسی و اقتصادي و اجتماعی داخلی سازند که نتوانند وارد میدان
مسابقه علمی و صنعتی دنیاي جدید که از بعد از تجدید حیات ادبـی و صـنعتی (رنسـانس)
اروپا به روي جهانیان باز شده بود ،گردند .از جمله کشـورهایی کـه در معـرض تهـاجم ایـن
سیاست تفرقه افكنانه و تجزیه طلبانه اروپاییان قرارگرفت کشور ایران و ترکیه عثمانی بودنـد.
نتیجه آن سیاست در ترکیه عثمانی آن شد که آن کشور تمـام متصـرفات عربـی و اروپـایی
خود را از دست داد و تنها منطقه غیرتر زبان که در کنتـرل حكومـت ترکیـه جدیـد بـاقی
ماند ،همان منطقه کردنشین جنوب شرقی ترکیه در حوالی مرز بین ایـران و ترکیـه و عـراق
بــود کــه قســمتی از ایــن منــاطق کردنشــین در تجزیــه حكومــت عثمــانی جــزو کشــور
جدیدالتأسیس عراق قرار گرفت و قسـمت شـمالی کشـور عـراق را تشـكیل داد .امـا دربـاره
کردستان ایران وضعیت کلی اجتماعی با کردهاي عثمانی کامالً متفاوت بود .کردها اصـوالً از
نظر ریشه نژادي و زبان و آداب و سنن تاریخی جزو ملت ایران بودند .قوم ماد که یكی از دو
قوم اصلی تشكیل دهنده کشور پارس قدیم بود ،در همـین منطقـه کردسـتان و قسـمتی از
آذربایجان کنونی سكنی داشت و میتوان گفت اساساً اقوام و عشایر کـرد در تشـكیل کشـور
پارس (ایران بزرگ) و نگهداري استقالل و تمامیت ارضی کشور ایران در طـول تـاریخ نقـش
بهسزایی داشتند .بنابراین مطرح کردن مسائل خودمختـاري یـا تجزیـهطلبـی در کردسـتان
ایران هیچگونه ریشه تاریخی نمیتوانست داشته باشد .حتی اگـر بگـوییم کـه تمـام منـاطق
کردنشین در منطقه خاورمیانه در طول قرنهاي متمادي جزئی از ایران بودهاند ،سـخنی بـه
گزاف نگفتهایم (مدر  :تاریخ مفصل کردستان نوشته امیر شرفخان لبیسی) .بـه هـر حـال
بعد از ظهور دین مبـین اسـالم و پیشـروي مسـلمانان از شـبه جزیـره عربسـتان بـهسـمت
متصرفات حكومت ایران ،در سایه افكار دین اسالم که امت اسـالمی را شـامل همـه اقـوام و
ملل مختلف حتی از نژادها و زبانهـاي مختلـف مـیکـرد ،مسـئله قومیـت و ملیـت خـاص
تحتالشعاع فلسفه امت اسالمی قرار گرفت .در این راستا همه اقوام و عشایر ایرانی صرفنظر
از ترکیب اجتماعی ویژه آنها جزو امت اسالمی شدند .اما این مشكل اجتماعی امت اسالمی
عمالً بیش از دو قرن دوام نیاورد و با ت ـعیف حكومـت اسـالمی عباسـیان بـهتـدریج امـت
اسالمی متالشی گردید و به حالت اولیه حكومتها و ملـتهـاي منطقـهاي و قـومی درآمـد.
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باألخره حمله سبعانه اقوام مغول از شرق به غرب که تمام مناطق مسلماننشـین آسـیا را تـا
بغداد پایتخت عباسیان فراگرفت ،مسئله امت اسالمی بهکلی از میان رفت .بعـد از دگرگـونی
تاریخ و تشكیل حكومت عثمانی در آسیاي صغیر و قسمت شمال غربی منطقه امت اسالمی،
رهبران حكومت عثمانی تالش کردند ،روش حكومت اسالمی را تحت عنوان خالفت اسالمی
زنده کنند .در این راه موفقیتهایی نیز بـهدسـت آوردنـد و قسـمتی از متصـرفات حكومـت
اسالمی زمان عباسیان را که شامل تمام منـاطق عـرب زبـان جنـوب آسـیا و شـمال آفریقـا
میشد ،تحت سیطره خود درآوردند .اما در حرکت بهسمت شرق با مقاومت ایرانیـان مواجـه
شدند و در نبردهاي چند صد ساله ،عثمانی موفق گردید قسـمتی از کردسـتان را کـه جـزو
قلمرو ایران محسوب میشد ،تصرف و نگهداري کند .از آن زمان به بعد منطقه کردستان بـه
دو بخش کلی ایران و عثمانی تجزیه گردید .باألخره بعد از تجزیه متصرفات حكومت عثمانی
که بعد از جنگ جهانی اول رخ داد،حكومتهـاي جدیـد عـراق و سـوریه در جنـوب ترکیـه
تشكیل شد و قسمتی از مناطق کردنشین تحت حكومت عثمانی بین ترکیه و حكومتهـاي
جدیدالتأسیس عراق و سوریه تقسیم گردید .بدین ترتیب منطقه کردنشـین ایـران قـدیم در
محدوده قلمرو چهار کشور ایران و ترکیه و عراق و سوریه قرار گرفت .بـا توجـه بـه سیاسـت
استعماري اروپائیان که بعد از جنگ جهانی اول با روشی جدیدتر تحت عنوان ناسیونالیسم و
ملی گرایی در کشورهاي تحت سلطه استعمارگران جریان یافت ،از جمله مناطقی کـه مـورد
توجه ویژه استعمارگران جدید (نیوکولوینالیست) قرار گرفت ،منطقه کردنشین چهـار کشـور
یاد شده بود .با پیدایش منابع عظیم نفت در منـاطق کردنشـین شـمال کشـور عـراق ،ایـن
مسئله اهمیت فوقالعاده اي پیدا کرد و موضوع بسـیار حساسـی بـراي ایجـاد درگیـريهـاي
عمومی سیاسی و اجتماعی در این منطقه را تشكیل داد.
با توجه به خالصه مطالبی که بیان شد ،حكومـت عـراق از بـدو تشـكیل در  1321بـا
مسئله مناطق کردنشین شمال آن کشور درگیر شد که در جریان جنگ تحمیلی با ایران آن
درگیري بهشدت ادامه داشت .بنابراین هنگامیکه ارتش متجاوز عراق بهسمت مرزهاي ایران
حرکت کرد ،در مناطق مرزي کردنشین نمیتوانست آزادي عمل داشته باشد ،زیـرا سـاکنین
این منطقه عمالً با ارتش عراق در جنگ بودند.ارتش عـراق نمـیتوانسـت از امنیـت خطـوط
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تدارکاتی و مواصالتی خود در این منطقه اطمینان خاطر داشته باشد .بنابراین طراحان کلـی
نظامی عراق صالح بر آن دیدند که از ماجراجویی در منـاطق کردنشـین علیـه ایـران دسـت
بردارند و فقط آماده براي دفاع در مقابل حرکت احتمالی نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمی
ایران و همكاري احتمالی عشایر کرد با نیروهاي ایرانی علیه ارتش عراق باشند .در نتیجـه در
اوایل جنگ تحمیلی تالش تجاوزکارانه قابل مالحظـهاي از جانـب نیروهـاي متجـاوز مـرزي
کردستان و آذربایجان انجام نگرفت و اطالعاتی که از چگونگی فعالیـت نیروهـاي عراقـی در
غرب خط مرز ایران با عراق میرسید ،غالباً حاکی از جابجاییهاي معمولی و گـاهی حرکـات
احتمالی رزمی و تاکتیكی در مقابل نیروهاي ایرانی بود.
اما از نظر وضعیت داخلی ایران در مناطق کردنشـین ،حكومـت ایـران نیـز بـا مسـئله
ناآرامی داخلی درگیر بود و این ناآرامی ریشه اي نسبتاً عمیق از زمان رژیـم سـلطنتی ایـران
داشت که حداقل از زمان پایان جنگ جهانی اول و تشكیل حكومت جدیدالتأسیس عراق در
غرب ایران آغاز شده بود .گروههایی از عشایر کرد به سردسـتگی اشخاصـی ماننـد اسـماعیل
آقاسمیتقو و همه رشیدخان ناآرامیهایی در مناطق کردنشین بهوجـود آورده بودنـد .بعـد از
جنگ جهانی دوم نیز در جریان فعالیت تجزیهطلبانه فرقـه دمـوکرات آذربایجـان ،هـمزمـان
فعالیتهاي تجزیهطلبانهاي در کردستان ایران نیز آغاز شد که اساسـاً ریشـه کـامالً سیاسـی
خارجی داشت ،منتهی این بار سردمدار این سیاست اتحاد جمـاهیر شـوروي سوسیالیسـتی
بود .در مقابل این سیاست نفاق افكنی و گسترش روح تجزیـهطلبـی شـوروي کـه هـدف آن
توسعه مرام کمونیستی در ایران بود ،این بار سیاست عمومی جهان غرب با سیاسـت جهـانی
شوروي ت اد مطلق پیدا کرد و این ت اد در نهایت به نفع کشور ایران تمام شـد .کشـورهاي
غربی به سردستگی آمریكا اجازه ندادند حكومت شوروي با تكیه بر ارتش خود که آذربایجان
و قسمتی از مناطق کردنشین ایران را در اشغال داشت ،حكومت کمونیستی تشـكیل دهـد و
آنرا تحت حمایت خود بگیرد .براي این منظور از طریق سـازمان ملـل متحـد بـه حكومـت
شوروي فشار آوردند ،ارتش خود را از مناطق اشغالی ایـران خـارج کنـد و دسـت از حمایـت
گروههاي تجزیهطلب آذربایجان و کردستان ایران بردارد .در نتیجه ،آن غائله در آذرماه سـال
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 1921خاتمه یافت و سران فرقه دموکرات آذربایجان و کردسـتان بـه کشـور شـوروي فـرار
کردند ،یا دستگیر و یا اعدام شدند.
بعد از پایان غائله آذربایجان و کردستان موضوع تجزیهطلبی یا خودمختـاريطلبـی در
کردستان ایران تقریباً منتفی شد و حتی گروهی از همان گروههایی از کرد که به سرکردگی
مال مصطفی بارزانی در جریان غائله سالهاي  1921-21علیه دولت مرکزي ایران قیام کرده
بودند ،در هنگام بروز اختالفات شـدید سیاسـی و ارضـی بـین ایـران و عـراق در سـالهـاي
 1911-1916کردهاي بارزانی کامالً از حكومت مرکزي ایران حمایت کردند و علیـه عـراق
وارد عملیات چریكی شدند .بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران و سرنگونی رژیم سـلطنتی و
برقراري حكومت جمهوري اسالمی،بار دیگر مسئله قوم کرد در ایـران باشـدتی ،فـوقالعـاده
قويتر از زمانهاي گذشته مطرح گردید .چنین به نظر مـیرسـد کـه طـرح ایـن مسـئله از
سالها قبل بررسی و تهیه شده بود .چون ما در این بحـث فقـط بـه مسـائل کلـی جریانـات
داخلی در رابطه با جنگ تحمیلی میپـردازیم ،از تحلیـل چگـونگی شـكلگیـري و هـدایت
عملیات گروه هاي مخالف حكومت مرکزي ایران خودداري میکنیم .زیرا ایـن موضـوع خـود
مستلزم تدوین یک کتاب مستقل بهعنوان جزئی از تاریخ میهن ما است .اما مسلمترین نكته
این است که بالفاصله بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران در  22بهمـنمـاه  1916فعالیـت
گروههاي مخالف در کردستان آغاز شد .بهنحويکـه فقـط  9روز بعـد از پیـروزي ،یعنـی در
اوایل اسفندماه  1916عناصر کرد مخالف حكومت مرکـزي بـه پادگـان تیـپ مهابـاد حملـه
کردند .هدف آنها از این حمله ،اشغال پادگان و به دست آوردن جنگافزار و تجهیزات یـک
تیپ و تحت کنترل گرفتن شهر مهاباد و توسعه مناطق تحت کنترل با بهکار بـردن سـالح و
مهمات غارت شده از پادگان مهابـاد بـود .در ایـن توطئـه حـداقل بـه هـدف اول خـود کـه
دستیابی به سالح و تجهیزات تیپ مهاباد بود رسیدند ،عدهاي از افـراد تیـپ را بـه شـهادت
رساندند و پادگان را خلع سالح کردند و مقدار زیادي سالح و تجهیزات و مهمـات بـه غـارت
بردند .از جمله آنها  19دستگاه تانک ام_ 16و تعداد  19قب ه توپ  151میلیمتـري بـود.
بعد از واقعه مهاباد بهتدریج دامنه توطئـه و آشـوب در تمـام منـاطق کردنشـین از مـاکو در
شمالی ترین نقطه آذربایجان غربی تا استان کرمانشاه گسترش یافت و آشوبگران بـا اسـتفاده
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از سالح و مهماتی که از غارت پادگان مهاباد بهدست آورده بودند ،در  26اسـفندمـاه 1916
به پادگان لشكر  29پیاده در شهر سنندج هجوم بردند و پادگان را محاصره کردند و  21نفـر
را به شهادت رساندند و تالش کردند پادگان سنندج را مانند پادگان مهابـاد اشـغال و غـارت
نمایند .اما این بار نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی بهطور جدي به مقابلـه برخواسـتند و بـا
 11روز نبرد با ضدانقالبیون ،پادگان سنندج را از محاصره نجـات دادنـد .شكسـت نیروهـاي
تجزیه طلب کردستان در عملیات تهاجمی به پادگان سنندج،اولین پیروزي نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمی ایران در تثبیت حاکمیت دولت مرکزي ایران در تمـام قلمـرو ایـن کشـور
بود .اما حادثه در همین نقطه خاتمه نیافت و آشوبگران تمام منطقه کردسـتان و آذربایجـان
غربی و قسمتی از شمالغربی استان کرمانشاه را به میدان نبردهاي داخلی مبدل سـاختند و
جنگ داخلی را به حكومت و ملت ایران تحمیل کردنـد کـه تـا زمـان نگـارش ایـن مطالـب
( )1977هنوز ادامه دارد .گرچه از شدت و وسعت آن بهنحو بارزي کاسته شده است.
با توجه به مطالب یاد شده باال در آغاز و همچنین در طول جریان جنگ تحمیلی عراق
علیه ایران هر دو کشور ایران و عراق در مناطق کردنشین قلمرو خود به نوعی با ناآرامیهاي
داخلی درگیر بودند .این وضع به هیچ یک از دو کشور اجازه نمـیداد تـالش وسـیعی بـراي
جنگ بین دو کشور داشته باشند و تهدید جدي براي یكدیگر ایجـاد نماینـد .در نتیجـه ،در
سال هاي اول جنگ تحمیلی در مناطق مرزي بین دو کشور در کردستان و آذربایجان غربـی
برخوردها و نبردهاي مهمی به وقوع نپیوست .برخوردها از تبـادل آتـش توپخانـه و بمبـاران
هوایی و گاهی اعزام واحدهاي سبک گشتیهاي رزمی و کمین و دستبرد فراتـر نرفـت .ایـن
اقدامات نیز غالباً با استفاده از عوامل نفوذي یا افراد مخالف حكومـت مرکـزي طـرف مقابـل
انجام میگرفت.
اما آنچه مسلم است ،کشور ایران در یک جنگ تحمیلی با کشور عراق در جنگ بود و
مناطق مرزي آذربایجان غربی و کردستان نیز قسمتی از صحنه کلی جنگ بود .هـر اتفـاقی،
چه در داخل خا

ایران و یا عراق رخ میداد ،به نوعی بـا کـل مسـائل جنـگ ارتبـاط پیـدا

میکرد .قبالً دو لشكر از  6لشكر سازمانیافته ایران در کردستان و آذربایجان غربـی مسـتقر
بودند و به علتشرایط کلی منطقه و رابطه آن با جنگ تحمیلی ،ارتش ایران نمیتوانست ایـن
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دو لشكر را از آن مناطق رها کند و به خوزستان و یا کرمانشـاه تغییـر مكـان دهـد و در آن
صحنه هاي نبرد از این دو لشكر استفاده کند .در نتیجه ارتش ایران عمـالً از بهـرهبـرداري از
توان رزمی دو لشكر متشكل و سازمان یافته که لشـكرهاي  29و  71پیـاده بودنـد محـروم
بود .این  2لشكر حدود  % 95کل توان رزمی ضعیف ارتش ایران را تشـكیل مـیداد .البتـه
متقابالً ارتش عراق نیز مجبور بود براي مقابله با تهدید احتمالی دو لشكر ایرانی مستقر در
کردستان و آذربایجان غربی قسمتی از نیروهاي خود را در منطقـه کردسـتان عـراق نگـه
دارد .اما در این موضوع یک نابرابري وجود داشت و آن عدم تعادل توان رزمی ارتش عراق
با ارت ش ایران بود .ارتش عراق در آغاز جنگ  12لشكر کامالً سـازمان یافتـه و  9لشـكر در
حال تشكیل و حدود  75تیپ مستقل با ترکیب سازمانی مختلف داشت ،در حالیکه جمع
کل واحدهاي زمینی ارتش ایران  6لشكر سازمان یافته ،یـک لشـكر در حـال تشـكیل و 2
تیپ مستقل بود .ضمن این که وضعیت نیروهاي ایران بـه علـت اثـرات انقـالب در شـرایط
بسیار ضعیفی قرار داشت .با توجه به مطالب باال گرچه در سال هاي اول جنگ تحمیلی در
منطقه مرزي کردستان و آذربایجان غربـی ،نبـردي جـدي بـین نیروهـاي ایـران و عـراق
درنگرفت ،ولی صف آرایی رزمی و آمادگی براي عكـس العمـل متقابـل در نیروهـاي هـر دو
طرف وجود داشت .چون درگیري داخلی نیز در قلمـرو کردنشـین هـر دو کشـور جریـان
داشت ،طبعاً این گونه درگیري ها با مسئله کلی جنگ تحمیلی ارتبـاط پیـدا مـیکـرد .مـا
به منظور پی بردن به چگونگی این گونـه ارتباطـات ،مسـائل کلـی نـاآرامی هـاي داخلـی و
برخوردهاي مرزي بین د و کشور را به اختصار مرور میکنیم.
در بخش یكم ایـن مبحـث دربـاره وضـعیت طبیعـی زمـین در منطقـه مـرزي اسـتان
کردستان و آذربایجان غربی گفتیم که تمام این منطقه در سرزمین ایران و عراق قسـمتی از
ارتفاعات زاگرس می باشد و سرزمینی کوهستانی و صعبالعبـور اسـت .منـاطق کشـاورزي و
اقتصادي در این منطقه به نسبت وسعت آن بسیار کم است .بدین لحاظ از نظـر هـدفهـاي
مهم استراتژیكی در یک جنگ عمومی ،هدف هـاي چنـدان مهمـی در حـوالی مـرز بـین دو
کشور وجود ندارد .ضمن اینکه نقاطی را نیز که میتوان بهعنوان یک هدف سیاسی و روانی
انتخاب نمود ،دسترسی به آنها بسیار مشكل است .اقوام و عشایر کرد ساکن این منطقه چه
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در قلمرو ایران یا در عراق ،صرفنظر از هرگونه احساس مخالف یا موافق نسبت بـه حكومـت
مرکزي مربوطه با اشغال منطقه زندگی خود بهوسیله نیروهاي کشور مقابل موافقتی ندارند و
با حداکثر توانایی خود با آن مخالفت میکنند ،مگر اینکه نیروهاي حكومت مرکـزي طـرف
مقابل در راستاي هدف هاي ویژه اقوام و عشایر کرد حرکت نماید .بنابراین نیروهاي اشـغالگر
چه ایران و چه عراق نمی توانستند با اعتماد کامل به تأمین منطقه از نظـر افـراد عشـایر ،در
این مناطق لشكرکشی کنند.
نقاط مهمی که در سرزمین ایران در کردستان و آذربایجـان غربـی مـیتوانسـت بـراي
ارتش عراق هدف عمومی مناسبی انتخاب شود و ضمناً قابل وصول احتمـالی نیـز باشـد ،در
منطقه مرزي استان کردستان شـهر مریـوان و در منطقـه مـرزي اسـتان آذربایجـان غربـی
پیرانشهر بود .مناطق مسكونی دیگر نزدیک به مرز که شـامل پـاوه ،نوسـود ،بانـه ،سردشـت
میباشند ،بهعلت مشكل فوقالعاده حرکات نظامی در کوهستانها و عدم اهمیت استراتژیكی
منطقه ،ارزش نظامی چندانی نداشت .در سرزمین عراق نیز ،مهمتـرین و قابـل وصـولتـرین
هدفهاي نظامی براي نیروهاي ایران عبارتنـد از :شـهر پنجـوین در مقابـل مریـوان و حـاج
عمران در مقابل پیرانشهر و بقیه شهرها و مناطق مسـكونی کـه شـامل حلبچـه قلعـهدیـزه،
خورمال و سیدصادق میباشند ،حالت همان مناطق مسكونی درجه 2در ایران یعنـی پـاوه و
نوسود و غیره را داشتند .مهم ترین شهر عراقی که در نزدیكی خط مرز در این قسمت مـورد
بحث قرار دارد شهر سلیمانیه است که تا خط مرز به خط مستقیم حدود  75کیلـومتر و بـه
خط جاده مواصالتی قابل عبور و در مسیر مریـوان ،پنجـوین سیدصـادق ،اربیـل ،سـلیمانیه
قریب یكصد کیلومتر مسـافت دارد .هرگونـه عملیـات نظـامی در ایـن منطقـه بـا مشـكالت
فوقالعادهاي مواجه میگردد .چنانکه نیروهاي جمهوري اسالمی ایران در اوایل سال چهـارم
جنگ ( 29مهرماه  )1972در عملیاتی به نام والفجر  1در این منطقه حمله کردند و قسمتی
از دره شیلر در شمال پنجوین عراق را تصرف نمودند ،ولی تا زمان نگارش ایـن مطالـب کـه
حدود  1سال از زمان آن حمله میگذشت ،نتوانستندشهر پنجوین عراق را که تـا خـط مـرز
کمتر از  1کیلومتر مسافت دارد اشغال نمایند.
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البته الزم به توضیح است که در هر گونه جنـگ عمـومی بـین دو کشـور ،نیروهـاي
رزمنده هر کشوري به هیچوجه نمیتوان ند تمام نقاط مسكونی و غیرمسكونی کشور مقابـل
را اشغال و نگهداري کنند .زیرا این امر مستلزم داشتن ارتش هاي چند میلیون نفري است
و براي حل این موضوع ارتش هاي حمله ور فقط نقاط حساس و حیـاتی را کـه مـیتواننـد
حكومت طرف مقابل را به زانو درآورند به عنوان هدف انتخـاب مـی کننـد و تـالش اصـلی
نظامی را براي همان نقاط کـه معمـوالً تعـداد آن هـا بایسـتی حتـی المقـدور کـم باشـند
اختصاص می دهند وگرنه تصرف هر تپه و دهكدهاي نمیتواند تـأثیري در سرنوشـت کلـی
جنگ داشته باشد ،بلكه حتی سبب درگیري غیرمؤثر نیروها و اتالف قسمتی از توان رزمی
نیز میگردد .بنابراین تالش براي تصرف هدفهاي کماهمیت ،فقط در حـالی مفیـد اسـت
که نبرد حالت فرسایشی داشته باشد و بدین وسیله ضربات سیاسـی و روانـی بـر نیروهـا و
حكوم ت و ملت طرف مقابل وارد گردد وگرنه از نظـر برآوردهـاي کلـی نظـامی ایـنگونـه
تالش ها تأثیر چندانی در نتیجه نهایی جنگ که تحمیل اراده و خواسته هـاي سیاسـی بـر
حكومت طرف مقابل است ندارد.
با توجه به مطالبی که بیان شد در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،در صحنه عملیـات
شمالغر ب فقط شهرهاي مریوان و پیرانشـهر در خـا
عمران در خا

ایـران و شـهرهاي پنجـوین و حـاج

عراق ،هدف هاي نظامی قابل دسترس بـه نسـبت تـوان رزمـی نیروهـاي دو

طرف بودند .به همین جهت فعالیت هاي عملیاتی نیروهاي هر دو طرف متخاصم در محدوده
همین هدفها بهکار گرفته شد و در سایر مناطق مرزي چندصد کیلـومتري در ایـن منطقـه
عملیات برخوردها از بمباران هوایی و گلولهباران توپخانه که آنهم خیلی محدود بـود فراتـر
نرفت و تالش هاي عملیاتی هر دو طرف فقط این نتیجه عملیـاتی را داشـت کـه قسـمتی از
نیروهاي طرف مقابل را در این منطقه درگیر میکرد و مانع بهکار بردن آنها در صحنههـاي
اصلی نبرد که منطقه خوزستان و کرمانشاه بودند میگردید.چنانکه عناصر اصـلی دو لشـكر
پیاده ایران که لشـكرهاي  29و  71بودنـد ،در تمـام مـدت زمـان جنـگ الزامـاً در منـاطق
گسترش پادگانی خود در کردستان و آذربایجان غربی باقیماندند .در بع ی موارد اسـتثنایی
عناصري از این لشكرها به مناطق دیگر نبرد اعزام شدند و نیروهاي عراقی نیز همـین حالـت
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را داشتند ،طبق اطالعاتی که به دست نیروهاي ما رسیده بود ،حداقل یک یا دو لشكر پیـاده
با تعدادي تیپ مستقل در استانهـاي دیالـه و سـلیمانیه عـراق ،مسـتقر بودنـد کـه ضـمن
اقدامات در مقابل عملیات براندازي کردهاي عراق در مقابل حرکتهـاي احتمـالی نیروهـاي
ایران به داخل خا

عراق صف آرایی کرده بودند .اما صف آرایی نیروهاي هر دو طرف عمومـاً

حالت پدافندي داشت .نیروهاي ایران اصوالً هدف تعرضی در این منطقه نداشتند و احتمـاالً
نیروهاي عراقی نیز همین حالت را داشتند .اما طبیعت جنگ حكم میکنـد کـه هـیچ وقـت
نباید درباره تواناییهاي دشمن و طرحها و برنامهها و هدفهاي وي بهطور قاطع اظهـار نظـر
شود و تصمیمگیري گردد .بنابراین الزم بود که تواناییهاي تعرضی طرف مقابل با واقعبینـی
مورد بررسی قرار گیرد و آمادگی براي مقابله با هر گونه احتماالت بـهوجـود آیـد .بـههمـین
دلیل صف آرایی نیروهاي هر دو طرف ایران و عراق در منطقه مرزي کردسـتان و آذربایجـان
غربی ضمن تدبیر کلی پدافندي بر اساس احتماالت آفندي نیز بود.
حال مروري گذرا بر چگونگی پیش آمـدهاي جنـگ در منطقـه عملیـاتی مـورد بحـث
میکنیم.
اولین اطالعات از تمرکزات نیروهاي عراق در منطقه مرزي استان کردستان کـه در 91
شهریورماه  1913بهدست نیروهاي ما رسید ،حاکی از آن بود که ارتش عـراق نیرویـی را در
حوالی شهر پنجوین مقابل شهر مریوان ایران متمرکز کرده و از جمله این نیروها یک گردان
توپخانه سنگین میباشد.
الزم به یادآوري است که از عناصر لشكر  29پیاده ،یک تیپ پیاده در مریوان یک تیپ
پیاده در سقز و بقیه عناصر لشكر در شهر سنندج گسترش پادگانی داشـتند .ولـی در زمـان
شروع جنگ عناصراین لشكر براي مبارزه با آشوبها و ناآرامیهـاي داخلـی تقریبـاً در تمـام
شهرها و بخشهاي مهم کردستان متفرق بودند .حتی چون توانایی این لشـكر بـراي خنثـی
کردن فعالیت عناصر ضدانقالب کافی نبود ،از عناصر لشكرهاي دیگر بهویژه لشكر  17زرهـی
قزوین و لشكر  2پیاده تهران و لشكر  91زرهی کرمانشاه نیز یگانهایی براي تقویـت لشـكر
 29پیاده بهاستان کردستان اعزام شده بود .بنابراین لشكر  29پیاده که مسئولیت منطقـهاي
استان کردستان را داشت ،فاقد توانایی رزمی براي مقابله با حمله احتمالی نیروهاي عراق بـه
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مناطق مرزي آن استان و به ویژه شهر مریوان بهعنوان مهم ترین و حساس ترین شهر مرزي
بود .اما به هر حال یگانی از تیپ پیاده مریوان در همان شهر باقیمانده بـود .همـین یگـان
بایستی با خطر احتمالی تجاوز نیروهاي عراقـی در آن منطقـه مبـارزه مـیکـرد .بـه نظـر
می رسد که ارتش عراق از ضعف قواي رزمی نیروهاي مـا در ایـن منطقـه آگـاهی داشـت،
به همین جهت تهدید اصلی خود را د ر این منطقه متوجه حوالی شهر مریـوان کـرده و در
بمباران هوایی مناطق داخلی ایران ،شهر مریوان را نیز یكی از هدف هاي هـوایی قـرار داد.
در روز  91شهریور اطراف مریوان را بمباران کرد و یک فروند هواپیماي عراقی در حـوالی
واریژ مریوان سرنگون گردید.
در دهه اول مهرماه  1913که ارتش متجـاوز عـراق ،تـالش اصـلی خـود را در صـحنه
عملیات خوزستان و کرمانشاه وارد عمل کرده بود ،در منطقه کردسـتان و آذربایجـان غربـی
فعالیت مهمی از خود نشان نداد و فقط به بمباران هوایی شهرها اکتفا کرد .بر این اسـاس در
روز دوم مهرماه ،شهر سنندج و نقاطی را در آذربایجان غربی بمباران کرد کـه سـبب انهـدام
یک قب ه توپ در پادگان و مجروح شدن  1نفر غیرنظامی در شهر سنندج گردید .بـا وجـود
تهاجم نیروهاي متجاوز عراق به ایران ،عملیـات ضـدانقالب داخلـی در منطقـه کردسـتان و
آذربایجان غربی متوقف نگردید .ضدانقالبیون در آن برهه حساس از تاریخ میهن ما ،دست از
مخالفت و تهاجم به نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران برنداشـتند و همچنـان و شـاید
شدیدتر ،مناطق حساس را در شهرهاي کردستان و آذربایجان غربی ناامن کردند .در نتیجـه
به ارتش ایران فرصت ندادند سریعاً یگانهاي موجود نظامی را از مناطق داخلی جمعآوري و
به مناطق مورد تهدید ارتش بیگانه اعزام کند که بهعنوان نمونه به حوادثی اشاره میشود.
نیروي زمینـی در روز اول مهرمـاه اعـالم کـرد ،سـتون نظـامی کـه بـراي نبـرد بـا
ضدانقالبیون از مراغه عازم میاندو آب و پا سازي جاده میاندوآب و مهاباد بود ،در بین راه
با ضدانقالبیون مواجه شده و نتوانسته است در محور میاندو آب -مهاباد به پیشروي ادامـه
دهد .لشكر  71نیز در این روز گزارش داد ،فعالیـت عناصـر ضـدانقالب در حـوالی مهابـاد
شدیدتر شده و منطقه با تهدید جدي مواجه گردیده است .در درگیري هایی کـه در شـهر
مهاباد صورت گرفته  2نفر شهید و  1نفر مجروح شده اند و قرارگاه ژاندارمري مهاباد مـورد
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تهاجم قرار گرفته است .در روز دوم مهرماه خبر رسید که ستاد اصلی ضـدانقالبیون بـراي
طرح ریزي عملیات برا ندازي در شهر بوکان مستقر شده است .در روز سوم مهرمـاه عناصـر
ضدانقالب به پادگان ژاندارمري مهاباد حمله کردنـد  2نفـر را شـهید و  9نفـر را مجـروح
نمودند .در حمالت عناصر ضدانقالب به قرارگاه سپاه پاسداران ،از افـراد سـپاه نیـز  1نفـر
شهید و  25نفر مج روح شدند و وضعیت شهر مهاباد کامالً بحرانی گردید .در حـالیکـه در
همان روز سوم مهر ،هواپیماهاي دشمن خارجی نیز بندر گلمانخانه در کنار دریاچه ارومیه
را بمباران کردند .در این بمباران یک فروند هواپیماي متجاوز در ف اي دریاچـه سـرنگون
گردید و خلبان آن کشته شد .عوامل اطالعاتی ما گزارش دادند ،نیروهاي عراقی در حوالی
پنجوین و مقابل مریوان ایران تقویت شده و تیپ  99لشكر  6تقویت شده با گـردان هـاي
توپخانه و ضدتانک مستقر گردیده است.در حالی که نیروهاي ایرانی کـه در ایـن موقـع در
منطقه مریوان گسترش داشتند ،شامل یک گردان پیاده ،یک گردان توپخانـه ،یـک واحـد
تانک ،یک گروهان سوار زرهی بود .جمع استعداد این یگان ها از یک تیپ پیـاده معمـولی
کمتر بود .با گسترش تالش هاي اطالعاتی،چنین ب رآورد گردید که عناصـر عمـده لشـكر 6
پیاده عراق در غرب مریوان متمرکز گردیده است .بنابراین همانگونه که بیان شد ،ارتـش
عراق تهدید اصلی خود را در منطقه مرزي استان کردستان متوجه شهر مریـوان کرد،زیـرا
مناسب ترین و سهل الوصول ترین هدف براي ارتش عراق در این منطقه بود .تهدید عناصـر
آشوبگر و ضدانقالب داخلی در شـهر مهابـاد در روز سـوم مهـر آن چنـان شـدید شـد کـه
نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران مجبـور شـدند بـراي رفـع تهدیـد از توپخانـه و
هلی کوپترهاي رزمی استفاده کنند .تعداد تلفات افـراد ارتشـی بـه  1نفـر شـهید و  1نفـر
مجروح رسید و از افراد سپاه پاسداران نیز تعدادي جان خود را فداي اسـتقالل و تمامیـت
ارضی ایران و حفظ انقالب کردند.
در ساعات اولیه روز چهارم مهرماه  1913اولین خبر از ایجاد تهدید نیروهاي عراقی در
منطقه مرزي آذربایجان غربی و در غرب پیرانشهر به نیروهاي ما رسید .چنین برآورد گردید
که نیروهاي مهاجم عراقی قصد دارند ،در غرب پیرانشهر با یک واحـد مكـانیزه یـا زرهـی ،از
مرز بگذرند و پیرانشهر را اشغال نمایند .احتمال داده شده بود که یک واحد دیگـر عراقـی از
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قلعه دیزه عراق بهسمت مرز پیشروي کند و شهر سردشت را اشغال نماید .در صورت تحقـق
این امر ،محور پیرانشهر -سردشت در کنترل کامل نیروهاي عراقـی قـرار مـیگرفـت .امـا
همانگونه که قبالً نظر دادیم این برآوردها و مشابه آن ،بیشتر بهعلت احساس مسـئولیت در
مقابل تهدیدات احتمالی بود و عمالً به وقوع نپیوست.
در پنجم مهرماه بار دیگر منطقه مریوان مورد توجه قرار گرفت .اطالعات واصله حـاکی
از تقویت نیروهاي عراقی مستقر در پنجوین مقابل مریـوان بـود .خبـر رسـید کـه نیروهـاي
عراقی از حوالی شهرهاي سلیمانیه و پادگان سیدصادق بهطرف پنجـوین حرکـت کـردهانـد.
اینگونه اطالعات اعم از اینکه درست یا نادرست بود ،حداقل حـاکی از دو مسـئله بـود ،اول
آن که فرماندهان مسئول ما در این منطقه نگران حمله احتمالی دشـمن بـه مریـوان بودنـد.
دوم این که اگر این اطالعات صحت نداشت حداقل در حد شایعه در نیروهاي ما اثرات منفـی
داشت .چنانکه در یک اطالعیه نیروهاي ما چنین بیان شده بود که در شهر پنجـوین عـراق
شایع شده است که ارتش عراق به زودي به مریوان حمله خواهد کرد .اینگونـه شـایعات در
حالیکه نیروهاي ما با عوامل ضدانقالب داخلی در جنگ و ستیزه بودند ،میتوانسـت اثـرات
تخریب روانی بسیار بدي در نیروهاي ما داشته باشد .زیرا در همان ساعاتی که ایـن شـایعات
پراکنده میشد نیروهاي ما در منطقه مریوان و سردشت و تنكاب بهشدت با ضدانقالبیون در
نبرد بودند ،نیروي هوایی دشمن خارجی نیـز شـهر سـنندج را بمبـاران مـیکـرد و آسـمان
مریوان در کنترل کامل هواپیماهاي دشمن بود ،زیرا قدرت پدافند هـوایی مـا در آن منطقـه
بسیار اند

بود .همین ضعف در منطقه نبرد آذربایجان غربی نیز وجود داشت و هواپیماهاي

عراقی با آزادي کامل حوالی پیرانشهر را بمباران میکردند .ولی خلبانـان عراقـی بـهویـژه در
اوایل جنگ خیلی زبونتر از آن بودند که بتوانند از این برتري مطلق هـوایی در کردسـتان و
آذربایجان غربی به نحو کمال مطلوب استفاده کنند .لذا اغلب بمبارانهاي هوایی عراق تلفات
و خسارات جزئی دربر داشت.
در روز پنجم مهرماه فعالیت عناصر ضدانقالب در منطقه پاوه شدیدتر شـد .فرمانـدار
پاوه با نیروهایی از سپاه پاسداران در منطقه رشكاب با عوامل ضدانقالب درگیر شد و ایـن
نیروهاي خودي در محاصره ضد انقالبیون قرار گرفتنـد .همـان موقـع هواپیماهـاي عراقـی
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پایگاه عشایر بارزانی را که با نیروهاي ایرانـی همكـاري مـیکرد نـد در حـوالی قریـه کـور
بمباران کردند و سبب به شهادت رسـیدن  9نفـر و مجـروح شـدن  17نفـر گردیدنـد .در
منطقه داخلی مهاباد نیز نیروهاي ضدانقالب به یـک گـردان تانـک اعزامـی از ارومیـه بـه
مهاباد دستبرد زدند و یک نفر شهید و  1نفـر را زخمـی نمودنـد .در منطقـه واریـان نیـز
ضدانقالبیون به عناصر نیروهاي مسلح ایران حمله کردنـد ،یـک نفـر را شـهید و  9نفـر را
زخمی نمودند .بدین ترتیب مالحظه میگردد که در صحنه عملیات کردستان و آذربایجان
غربی ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در دو جبهه می جنگیدند .در جبهه مقابل و
در سمت غرب نیروهاي متجاوز عراقی هر روز بر تعداد واحدهاي خود می افزودند و تهدید
خود را شدیدتر میکردند .هواپیماهاي عراقی شهرها و پادگانهاي ما را بمباران مینمودند
و در جبهه داخلی نیز نیروهاي ضدانقالب از پشت به نیروهاي ما خنجر می زدنـد .منـاطق
داخلی را هر روز بیش از پیش ناامن تر میکرد ند و مـانع حرکـت نیروهـاي مسـلح مـا بـه
منطقه نبرد با دشمن خارجی میشدند.
در روز ششم مهرماه ،بار دیگر خبر از تقویت نیروهاي عراقی در منطقه پنجوین مقابل
مریوان رسید و اضافه شد که نیروهاي عراقی تا حوالی آباديهاي بایوه و باشماق در خا
ایران پیشروي کرده اند و تعدادي از مرزنشینان مخالف حكومت ایران را مسلح نمودهاند .این
اولین خبر تجاوز نیروهاي عراق در محور پنجوین -مریوان بود .در این روز یک فروند
هواپیماي نیروي هوایی ایران هنگام مراجعت از اجراي مأموریت ،در داخل عراق مورد اصابت
موشکهاي عراقی قرار گرفت .هواپیما در حوالی جلدیان سقوط کرد و خلبان به بیرون پرید
و سالم فرود آمد .در جبهه داخلی نیز در این روز تعدادي از پایگاههاي مقاومت در حوالی
کامیاران از نیروهاي خودي تخلیه گردید و هنگام مراجعت عناصر این پایگاهها به کامیاران
یک دستگاه نفربر زرهی با مینی که بهوسیله عناصر ضدانقالب کار گذاشته شده بود،
برخورد کرد ،مین منفجر شد و نفربر را منهدم کرد و  3نفر سرنشین آن به شهادت رسیدند.
درگیري در حوالی کامیاران با ضدانقالبیون داخلی شدت گرفت و تا روز هفتم مهرماه ادامه
یافت ،ولی در روز هفتم صحنه عملیات شمالغرب نسبتاً آرام بود و حادثه مهمی در جبهه
داخلی و خارجی رخ نداد .این آرامش موقتی در روز هشتم مهرماه نیز ادامه یافت .ولی در
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روز نهم مهرماه اخبار نگرانکنندهاي از جبهه داخلی و خارجی رسید .درباره جبهه خارجی
خبر رسید که نیروهاي عراقی حمله خود را در محور پنجوین -مریوان آغاز کرده و تا حوالی
روستاي باشماق در خا

ایران پیشروي کردهاند درباره جبهه داخلی نیز اخبار حاکی از

ألتالف ضدانقالبیون براي تشدید جنگ با نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران بود .از
دفتر رئیس جمهوري خبر دادند .که نیروهاي مخالف داخلی ،کنوانسیونی در حوالی پیرانشهر
تشكیل دادهاند و تصمیم دارند بهطور جدي با نیروهاي دولت مرکزي ایران وارد جنگ
شوند .در همان روز افراد حزب زرگاري کردستان در حوالی مریوان به نیروهاي مرکزي ایران
حمله کردند و از افراد سپاه پاسداران  7نفر را شهید و  11نفر را زخمی نمودند .لشكر 29
پیاده نیز گزارش داد یک ستون تدارکاتی که در روز هفتم مهرماه در حال حمل خواروبار
بود ،مورد حمله ضدانقالبیون قرار گرفت که در نتیجه از نیروهاي خودي  1نفر شهید و 1
نفر مجروح شدند .شهداء شامل دو نفر سرباز  2نفر پاسدار و یک نفر کرد پیش مرگ بود.
بررسی این حوادث نشان میدهند که با حرکت نیروهاي عراقی بهطرف مرز ایران در
کردستان و آذربایجان غربی ،فعالیت نیروهاي مخالف داخلی نیز هماهنگ با تهدید خارجی
تشدید شد .این امر نمی تواند تصادفی و بدون ارتباط با یكدیگر باشد و به احتمال زیاد بین
سردمداران نیروهاي مسلح مخالف داخلی ما با ارتش متجاوز عراق روابط و هماهنگی وجود
داشت و نیروهاي ضدانقالب ایران بهوسیله نیروهاي عراقی تقویت و پشتیبانی و تدار
میشدند .طبعاً این وضع سبب نگرانی فوقالعاده مقامات مسئول جمهوري اسالمی ایران
میگردید .اما بررسی حوادث نشان میدهد که در عین حال که عناصر ضدانقالب داخلی
ایران از پشتیبانی لجستیكی عراق برخوردار بودند ،ولی روح وطنخواهی آنان اجازه نمیداد
سرزمینشان به اشغال نیروهاي عراقی درآید و آنان مسئله مخالفت و مبارزه با حكومت
مرکزي ایران را از مسئله اشغال خا

ایران بهوسیله نیروهاي عراقی جدا میدانستند .در

این باره خبري در  11مهرماه به دست نیروهاي ما رسید که حاکی از آن بود بع ی از
رهبران نیروهاي کرد مخالف حكومت مرکزي ایران به طرفداران خود دستور دادهاند در
صورت تجاوز ارتش عراق به سرزمین کردستان ایران با آنها مقابله کنند و دولت عراق از
کردهاي ایران درخواست کرده است در اشغال هدفهایی بهوسیله ارتش عراق در خا
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ایران با آنان همكاري کنند ،ولی عشایر کرد ایرانی این درخواست عراق را رد کردهاند .خبر
دیگر در این باره حاکی از آن بود که مسعود بارزانی بههمراه قریب  9555نفر از افراد قیاده
موقت که با نیروهاي ایرانی همكاري میکردند ،وارد کردستان عراق شده و مورد استقبال
عشایر کرد ساکن کردستان عراق قرار گرفته است .روحانیون کرد عراقی به مردم منطقه
تكلیف کرده اند از قبول تجاوز نیروهاي عراقی به سرزمین ایران امتناع کنند ،گرچه چگونگی
میزان صحت اینگونه اطالعات میتواند قابل بررسی باشد ،ولی نكته مهم در این اطالعات،
مفهوم احساسی آن است که بیانگر روح وطنخواهی کردهاي ایرانی در هر گونه شرایط
سیاسی و اجتماعی است .چنانکه عمالً نیز صحت این اطالعات در طول سالهاي جنگ به
اثبات رسید .در صورتیکه ما سعادت ادامه بررسی تاریخ جنگ تحمیلی را تا سالهاي
 1971به بعد داشته باشیم چگونگی همكاري اقوام و عشایر کرد را با نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در استان سلیمانیه عراق بیان خواهیم کرد .ضمن اینکه نمیتوانیم
پناهنده شدن تعداد معدودي از ایرانیان گمراه را به عراق نادیده بگیریم و آنرا جزو حوادث
تاریخ منظور نكنیم.
در روز دهم مهرماه در جبهه داخلی ،مهاباد همچنان ناآرامترین منطقه بود .اخبار
رسیده از بوکان نیز حاکی از تمرکز نیروهاي ضدانقالب در حوالی آن شهر بود ،بهنحويکه
سپاه پاسداران اعالم کرد در ده روز اول مهرماه تعداد  21نفر از افراد نیروهاي خودي در
درگیري با ضدانقالبیون در حوالی بوکان شهید شدهاند.
در این روز یک فروند هواپیماي عراقی در حوالی مریوان سرنگون گردید.
در روزهاي  11تا  19مهرماه جبهههاي داخلی و خارجی نسبتاً آرام بود .از نظر نیروهـاي
عراقی خبر رسید که تیپهاي  35و  33احتیـاط عـراق نیـز در منطقـه عملیـاتی سـلیمانیه
مستقر شدهاند .از نظر جبهه داخلی در محور سقز به بانه ،نیروهاي ضدانقالب به یک سـتون
نظامی حمله کردند .حمله آنها دفع شد یک نفر از مهاجمین کشته شد ولـی بـه نیروهـاي
خودي آسیبی نرسید.
در روز  11مهرماه تالشی از نیروهاي دشمن خارجی مشاهده نشد .فقط اطالعات تأئید
نشده حاکی از آن بود که به لشكر  6عراق مسـتقر در منطقـه سـلیمانیه دسـتور داده شـده
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است ،در محور پنجوین و خورمال به مرز ایران حمله کند .در جبهه داخلـی یـک گـردان از
عناصر لشكر  17زرهی هنگام حرکت از مهاباد به میاندوآب که بـراي مراجعـت بـه قـزوین و
عزیمت به خوزستان بود ،مورد دستبرد اشرار قرار گرفت  9فروند هلیکوپتر که ایـن گـردان
را اسكورت میکرد ،بهوسیله اشرار گلولهباران شد .یک فروند مورد اصابت قرار گرفت و فـرود
اجباري کرد و دو فروند دیگر به ارومیه مراجعت کردند .در این حادثه  1نفر از افـراد خـودي
مجروح شدند .همچنین یگانی که براي جایگزینی گردان قبلی از ارومیه به مهاباد اعزام شده
بود ،مورد حمله افراد ضدانقالب قرار گرفت و  3نفـر از افـراد آن زخمـی گردیدنـد .نظـر بـه
این که فعالیت عناصر ضدانقالب در این روز شدید بـود ،مراکـز تجمـع شـناخته شـده آنـان
بهوسیله هواپیماهاي خودي بمباران شد.
نبرد در جبهه داخلی کردستان و آذربایجان غربی روزبهروز گسترش بیشتري مییافت.
در همان حال ،تهدید دشمن خارجی نیز در غرب مریوان و پیرانشهر جديتـر مـیگردیـد و
مسئولیت و درگیري رزمندگان ما در این صحنه نبرد روزبـهروز شـدیدتر مـیشـد .درجبهـه
داخلی درگیريها و نبردهاي پراکنده در تمام مناطق کردنشین جریان داشت .از جمله نقـاطی
که مورد تهدید جدي قرار گرفته بود شهر سردشت بود که در محاصره نیروهـاي ضـدانقالب
داخلی قرار داشت و واحد مستقر در پادگان سردشت در محاصره قرار گرفته بود .زیرا عناصر
ضدانقالب تمام محورهاي ورودي و خروجی شهر را در کنتـرل خـود گرفتـه بـود و یكـی از
شدیدترین نبردها بین نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و نیروهاي ضدانقالب داخلـی
براي آزادسازي شهر سردشت انجـام گرفـت .سـنگین تـرین تلفـات نسـبی نیـز در آزادسـازي
سردشت به نیروهاي ما وارد شد .جریان این نبردها در بررسی کلی جنگ داخلی در کردسـتان
مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و ما ،در این مبحث فقط به کلیات حـوادث جنـگ داخلـی
که به نوعی با جنگ تحمیلی عراق ارتباط داشت می پردازیم ،باألخره محاصـره سردشـت تـا
روز  17مهرماه شكسته شد و عناصر ارتش و سپاه پاسداران موفق شـدند در ایـن روز بـدون
درگیري با ضدانقالبیون وارد سردشت شوند و کنترل کامل شهر را در دست خود بگیرند.
کنترل محور سنندج -مریوان نیز تا حدودي به دست نیروهاي ما افتاد و لشكر 29
پیاده موفق شد یک ستون تدارکاتی شامل  22دستگاه خودرو و  115نفر افراد بسیجی را
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براي تقویت پادگان مریوان اعزام کند .اما این وضع بدان معنی نبود که تالش نیروهاي
مخالف داخلی به پایان رسیده باشد ،چنانکه در همان روز  17مهرماه عوامل ضدانقالب که
تپههاي اطراف شهر سردشت را در کنترل خود داشتند از مواضع خود شهر و پادگان شهر
سردشت را با خمپاره گلولهباران کردند .ژاندارمري اطالع داد که یک دستگاه اتوبوس حامل
 17نفر از سربازان خدمت منق ی سال  1917که به خدمت اح ار شده و از پادگان
عجبشیر ( نزدیک مراغه) عازم کرمانشاه بودند در تاریخ هشتم مهرماه در جاده کامیاران
سنندج بهوسیله ضدانقالبیون به گروگان گرفته شدهاند و تاکنون از سرنوشت آنان اطالعی
در دست نیست.
در روز  17مهرماه هواپیماهاي عراقی ،شهر ارومیه را بار دیگر بمباران کردند و تلفات و
خساراتی بهبار آوردند .در روز  16مهرماه حادثه مهمی در صحنه عملیات شمال غرب رخ
نداد .ولی روز  19مهر شاهد حوادث خونینی بود .هواپیماهاي متجاوز عراق پادگانهاي
پیرانشهر و جلدیان را بهشدت بمباران کردند و تلفات سنگینی وارد ساختند که در پادگان
جلدیان بیش از یكصد نفر سرباز زخمی شدند و به تأسیسات پادگان از جمله پاسدارخانه،
مسجد ،برج مراقبت ،باشگاه ورزشی خسارات سنگینی وارد شد .بهعالوه واحدهاي توپخانه
عراق در حوالی تمرچین به خط مرز نزدیک شدند و پادگانهاي پیرانشهر و جلدیان در
تیررس آنها قرار گرفت ،لذا بهوسیله توپخانه عراق گلولهباران شدند .لشكر  71پیاده اطالع
پیدا کرد که نیروهاي رزمی عراق به مرز نزدیک شده و در حوالی حاج عمران و شیرهرش
گسترش یافتهاند .بدین طریق تهدید جدي ارتش عراق در مرز آذربایجان غربی نیز از قوه به
فعل درآمد .همزمان با نزدیک شدن توپخانه ارتش عراق به شهر پیرانشهر ،در غرب مریوان
نیز همین وضع ایجاد شد و توپخانه عراق آنقدر به مرز نزدیک شد که شهر مریوان در
تیررس آن قرار گرفت و گلولهباران گردید.
در  13مهرماه نیروهاي عراقی ،شهر و پادگان پیرانشهر را زیر آتش توپخانه قرار دادند
و تلفات و خسارات نسبتاً سنگینی وارد کردند که نتیجه آن  6نفر شهید و  11نفر مجروح از
اهالی پیرانشهر بود .توپخانه ایران متقابالً مناطق مرزي حاج عمران را در خا

عراق
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گلولهباران نمود .دامنه آتشباري توپخانه دشمن تا جلدیان و پسوه که به خط مستقیم تیر
توپخانه در حدود  95کیلومتري خط مرز قرار دارد کشیده شد.
این امر نشان می داد که توپخانه دور برد عراق کامالً به خط مرز نزدیک شده و شاید از
خط مرز نیز عبـور کـرده اسـت .زیـرا توپخانـه معمـولی بـرد بلنـد عـراق داراي تـوپ 195
میلیمتري بود که حدود  26کیلومتر برد داشت .البته نوع دیگر توپ نیز در ارتش عراق بـود
که برآورد میشد توپ  192میلیمتري است و حدود  15کیلومتر برد دارد .با آن نـوع تـوپ،
شهرهاي اهواز و دزفول در جبهه خوزستان گلولهباران میشد .شاید ارتش عراق از ایـن نـوع
توپها در جبهه پیرانشهر نیز مستقر کرده بود .به هر حال بر اثر این گلولهبـاران دشـمن در
جلدیان  12نفر سرباز و در پسوه یـک نفـر سـرباز زخمـی شـدند ،ولـی خسـارات وارده بـه
تأسیسات نسبتاً زیاد بود .فعالیت توپخانـه عـراق در  13مهرمـاه در منطقـه نبـرد پیرانشـهر
سرآغاز فعالیت جدي نیروهاي عراقی در این منطقه بود .از آن پس بهتدریج این منطقه نبرد
شاهد برخوردهاي جدي تري بین نیروهاي متجاوز عراق و نیروهاي مدافع ایـران گردیـد .در
همین روز خبر رسید که عناصر مهندسی عراق مشغول احداث جـادههـاي مناسـب از حـاج
عمران عراق بهطرف پیرانشهر و جلدیان ایران هستند تا بدین وسیله نیروهاي عراقی بتواننـد
توپخانه سنگین خود را هر چه بیشتر به خط مرز نزدیکتر سازند .گلولهباران توپخانه دشمن
در پیرانشهر این توهم را به وجود آورد که دشمن در نظر دارد در آینده نزدیک ایـن شـهر را
مورد حمله قرار دهد .این احتمال با بمباران هوایی این منطقه بهوسیله هواپیماهـاي عراقـی
قويتر گردید .عناصر لشكر  71پیاده ایران براي نشان دادن آمادگی خـود جهـت مقابلـه بـا
نیروهاي عراقی متقابالً منطقه حاج عمران عراق را بهشدت گلولهباران کردند.
روز  13مهرماه ،صحنه نبرد داخلی نیز شاهد نبردهاي نسبتاً شدیدتري بود .بـه نظـر
می رسد بین عوامل ضدانقالب با نیروهاي منظم ارتش عراق هماهنگی هایی وجود داشـت.
زیرا هم زمان با تشدید فعالیت توپخانه عراق از خارج مرز فعالیت نیروهاي ضـدانقالب نیـز
در مناطق داخلی شدید شد .در همان موقع که توپخانه دشمن پیرانشهر و پسوه و جلدیان
را گلوله باران می کرد افراد ضدانقالب نیز که از عناصـر حـزب کوملـه و دمـوکرات بودنـد،
شرارت هایی در منطقه انجام دادند .پادگـان لشـكر  71در شـهر ارومیـه در سـاعت 1355
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مورد هجوم یک واحد بزرگ ضدانقالب که حدود  155نفر برآورد می شد قرار گرفت .ایـن
حمله ضـدانقالبیون یكـی از وسـیع تـرین حمـالت آنـان در طـول جنـگ داخلـی منطقـه
کردنشین و آذربایجان غربی بود .در این حمله ناجوانمردانـه ،مهـاجمین در بحرانـی تـرین
روزهاي آذربایجان غربی در مقابل تهدید دشمن خارجی ،تعـداد  19نفـر از افـراد پادگـان
ارومیه را شهید و  1نفر مجروح نمودند .از افراد غیرنظامی نیز  91نفر مجروح گردیدند .از
مهاجمین نیز  19نفر کشته و  2نفر مجروح بـر جـاي مانـد .در بررسـی چگـونگی حملـه
ضدانقالب مشاهده گردید که آنان در این حمله از سالح سنگین تفنـگ  157میلیمتـري،
تفنــگ  16میلیمتــري موشــک انــداز بازوکــا ،تیربــار  12/6و خمپــارهانــدازهاي  75و 91
میلیمتري استفاده کردند.
در همین روز عوامل ضدانقالب در منطقه سنندج نیز به پاسگاه تیژتیژ در جاده
مریوان سنندج حمله کردند و  1نفر از افراد خودي در این حمله زخمی شدند .خبر دیگر
نیز حاکی از آن بود که یک پل نسبتاً مهم در روي رودخانه گدار در سه راهی محمدیار در
محور مهاباد نقده به وسیله ضدانقالبیون تخریب شده است .در محور سردشت به پیرانشهر
نیز مهاجمین جاده را بسته بودند و یک واحد از پادگان سردشت براي باز کردن محور
اعزام شد و در سه راهی سردشت پیرانشهر در حدود  15کیلومتري شمالغربی سردشت
بین واحد اعزامی با ضدانقالبیون درگیري ایجاد شد که در این درگیري از افراد یگان
اعزامی  9نفر شهید و  11نفر زخمی شدند ولی توانستند مهاجمین را متواري سازند و
محور سردشت پیرانشهر را باز کنند.
حوادثی که پیش آمد نشان داد که ارتش عراق بهعلت برخورد با مقاومت سرسختانه
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در صحنه عملیات خوزستان و کرمانشاه تصمیم
گرفته است جبهه سومی در شمالغرب باز کند .چون با توجه به اطالعات دقیقی که از
وضعیت ارتش ایران از افسران و افراد فراري به عراق به دست آورده بود ،اطمینان داشت که
ارتش ایران قادر نیست نیروي بیشتري به جبهه شمالغرب اختصاص دهد ،ضمن اینکه از
فعالیت  19ماهه ضدانقالبیون ایران در مناطق کردنشین آگاهی کامل داشت .زیرا عدهاي از
رهبران گروههاي ضدانقالب ایران در عراق تحت لواي دشمن خارجی ایران قرار داشتند،
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بنابراین حكومت عراق امیدوار بود مشكالتی وسیعتر در مناطق شمالغربی ایران براي
حكومت جمهوري اسالمی ایران ایجاد کند و بدان وسیله حكومت ایران را وادار به قبول
آتش بس و نشستن در پاي میز مذاکره و تن در دادن به شرایط اعالم شده حكومت عراق
نماید .بیطرفانه باید گفت چنان چه آن شرایط موجود در آغاز جنگ تحمیلی در زمان یک
حكومت غیرانقالبی و معمولی سیاسی رخ میداد ،به احتمال زیاد حكومت ایران مجبور
میشد شرایط عراق را بپذیرد و یا اینکه متوسل به پشتیبانی یكی از ابرقدرتها گردد .اما
شرایط انقالبی در ملت ایران روحیه جدیدي که بسیار فعال و کارساز بود ایجاد کرده بود
بهویژه اینکه انقالب ،فلسفه مذهبی را رهنمود خود قرار داده بود .در مذهب تشیع ،شهادت
در راه آرمان مذهبی سعادت بسیار بزرگی محسوب میگردد .در نتیجه این روح انقالبی
شیعی ،جوانان پرشور انقالبی که از اعتقادات بسیار قوي و محكم تشیع نیز برخوردار بودند
رو به جبهههاي جنگ آوردند و کمبود نیروهاي مسلح جمهوري نوپاي اسالمی ایران را
جبران کردند و به حكومت جمهوري اسالمی ایران امكان دادند تسلیم خواستههاي باطل
دشمن نشود .بنابراین جنگ از همان آغاز خود براي ملت ایران جنبه مردمی پیدا کرد و ما
امیدواریم در کتاب تحلیل سیاسی و اجتماعی جنگ جنبههاي مردمی آن بهنحو مطلوب
مورد بررسی قرار گیرد .لذا در این مبحث به همان روش بررسی جنبههاي کلی نظامی
جنگ ادامه میدهیم.
فعالیتی را که عوامل ضدانقالب در روز  13مهرماه تشدید کرده بودند در  25مهرماه از
جنبه نظامی فراتر رفت و یک نوع حالت سیاسی و حكومتی به خود گرفت .زیرا در این روز
از طرف حزب دموکرات کردستان در پیرانشهر حكومت نظامی اعالم شد و رفتوآمد مردم
در شهر ممنوع اعالم گردید .افراد این حزب تصمیم گرفتند ،بدینوسیله کنترل کامل شهر
را به دست بگیرند و قدرت حكومت مرکزي ایران را از بین ببرند .در حالیکه در آن شهر
یک تیپ کامل سازمانی از عناصر لشكر  71پیاده مستقر بود .بهعالوه یگان ژاندارمري و
سپاه پاسداران و شهربانی و کلیه ادارات دولتی در آن شهر برقرار بودند و به فعالیت روزانه
خود میپرداختند .بنابراین اعالم حكومت نظامی بهوسیله گروههاي ضدانقالب یک امر کامالً
غیرعادي بود ،مگر اینکه ارتباط مستقیمی بین تهدید جدي نیروهاي متجاوز عراق با
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ضدانقالبیون داخلی ایران برقرار شده باشد و در این ارتباط هماهنگی شده باشد که
نیروهاي عراقی ،نیروهاي ایرانی را درگیر کنند تا بدینوسیله صحنه عملیات براي نیروهاي
ضدانقالب خالی از مقاومت شود و آنها بتوانند کنترل پیرانشهر را در دست بگیرند .علت
انتخاب پیرانشهر آن بود که این شهر در معرض تهدید جدي حمله ارتش عراق قرار داشت و
نیروهاي دشمن خارجی تا این شهر کمتر از ده کیلومتر فاصله داشتند و توپخانه آنان
بهسادگی می توانست از همان خارج مرز از عملیات ضدانقالبیون پشتیبانی کند .چنانکه
گلولهباران پیرانشهر به وسیله توپخانه عراق در ساعات پایانی روز بیستم مهرماه تشدید
گردید .اما خوشبختانه با همه تالشی که نی روهاي ضدانقالب براي ایجاد آشوب و ناامنی و
تحت کنترل گرفتن مناطق کردنشین میکردند ،مبارزان دالور میهن اسالمی ما
کوچکترین ضعفی از خود نشان نمیدادند ،بلكه دامنه مبارزات را وسیعتر و قويتر
میکردند .بر همین مبنا در همان حال که عوامل ضدانقالب تالش میکردند کنترل پیرانشهر
را به دست خود بگیرند ،یک ستون از واحدهاي حكومت مرکزي که از شهر بانه به شهر
سردشت اعزام شده بود ،در مسیر حرکت با نیروهاي ضدانقالب مواجه گردید ،با فشاري که
به دشمن وارد کرد توانست آنها را از سر راه خود بردارد و به سردشت برسد .با ورود به
شهر سردشت مورد استقبال فوقالعاده اهالی کرد شهر قرار گرفت .این نمایش قدرت ،پاسخ
بسیار مناسبی به اعمال ضد ملی گروههاي ضدانقالب در آذربایجان غربی و کردستان بود.
اما این پایان ماجرا نبود ،بلكه این ماجرا همچنان ادامه یافت .گرچه بهتدریج از قدرت
ضدانقالبیون کاسته شد و کنترل نیروهاي حكومت مرکزي ایران بر مناطق کردنشین قويتر
گردید اما داستان تا زمان نگارش این مطالب که حدود  6سال از آغاز آن میگذشت ادامه
داشت و هزاران نفر از افراد میهن ما به دست یكدیگر به خا

و خون غلطیدند که باعث

آن ،عوامل تجزیهطلب کرد بودند.
در بررسی حوادث جنگ در جبهه کرمانشاه و ایالم به این نتیجه رسیدیم که اصوالً
ارتش متجاوز عراق از دهه سوم مهرماه در صحنه عملیات غرب به حالت رکود و پدافندي
درآمد و تالش اصلی ارتش عراق در صحنه عملیات خوزستان بهکار گرفته شد .بههمین
سبب فعالیت ارتش عراق در صحنه عملیات شمالغرب و در منطقه مرزي کردستان و
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آذربایجان غربی نیز کامالً از دور افتاد ،گرچه دور چندانی نگرفته بود .بنابراین عملیات
خصمانه نیروهاي متجاوز عراق در غرب پیرانشهر و مریوان که دو منطقه نبرد اصلی در
صحنه عملیات شمالغرب بودند ،به اجراي آتش توپخانه و گاهی بمبارانهاي هوایی محدود
گردید .اما نبرد نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با گروههاي ضدانقالب همچنان ادامه
داشت و حتی میتوان گفت در بع ی مقاطع از زمان شدیدتر هم میشد.چنانکه در اولین
روز دهه سوم مهرماه حوادث زیر در شمالغرب رخ داد .یک دستگاه مینیبوس حامل
تعدادي از جوانمردان پادگان جلدیان در هنگام حرکت از جلدیان به نقده با مین برخورد
کرد و واژگون شد و  2نفر از سرنشینان آن شهید و  11نفر مجروح شدند.
مهاجمین ،شهر سنندج را گلولهباران کردند .در حوالی مریوان ناآرامی رخ داد و
نیروهاي خودي مجبور به استفاده از هلیکوپتر جت رنجر براي شناسایی مهاجمین شدند.
در این عملیات یک فروند هلیکوپتر مورد اصابت گلوله مهاجمین قرار گرفت و سرنگون شد
و  2نفر از سرنشینان آن شهید و یک نفر مجروح گردید .در بانه ضدانقالبیون به پادگان
نظامی حمله کردند ولی حمله آنها دفع گردید .در حوالی شهر بوکان مهاجمین به چهار
نفر از افراد پاسدار و ژاندارم حمله کردند  2نفر از آنان را شهید و  2نفر دیگر را مجروح
نمودند .در پیرانشهر نیز ضدانقالبیون ،هماهنگ با توپخانه عراق شهر و پادگان را گلولهباران
کردند و به بیمارستان شهر آسیب زیادي وارد و تعدادي از خانههاي مردم را ویران کردند و
 1نفر از اهالی نیز زخمی شدند .در همان روز هواپیماهاي متجاوز عراق نیز پیرانشهر و پسوه
را بمباران نمودند .در ساعت  1755همان روز توپخانه سنگین عراق پادگان تیپ پیرانشهر را
بهشدت زیر آتش گرفت.
حمالت هوایی عراق در روز  29مهرماه تشدید شد و شهرهاي بانه ،ارومیه ،بمباران
گردید ولی تلفات و خسارات مهمی بهوجود نیاورد.
بمباران هواپیماهاي عراق در  21مهرماه در جلدیان اجرا شد که سبب شهید شدن
یک نفر و مجروح شدن  1نفر گردید و خسارات نسبتاً شدیدي به پادگان جلدیان وارد شد.
تكرار حوادث براي مدت کوتاهی متوقف گردید ولی از روز  26مهرماه دوباره آغاز شد.
حمالت هوایی عراق از سر گرفته شد در حالیکه فعالیت ضدانقالبیون داخلی نیز در تمام
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منطقه بهویژه حوالی سقز و پیرانشهر تشدید شد .در منطقه پیرانشهر نیروهاي خودي موفق
شدند فعالیت ضدانقالب را خنثی سازند و نیروهاي مخالف را از حوالی شهر متواري سازند و
کنترل پیرانشهر و محور تمرچین را در دست بگیرند .در نتیجه این عملیات نیروهاي عراقی
نیز که به خط مرز نزدیک شده بودند تا حدودي عقبتر رفتند و ارتفاعات تمرچین به
اشغال کامل رزمندگان ما درآمد.
ژاندارمري آذربایجان غربی جریان عملیات روز جاري پیرانشهر را چنین گـزارش داد
«با توجه به اهمیت تاکتیكی ارتفاعـات مـرزي تمـرچین در غـرب پیرانشـهر و جلـوگیري از
دستیابی نیروهاي عراقی به پیرانشهر و پسـوه و جلـدیان ،در سـاعت  5755روز  26مهرمـاه
ارتفاعات مشرف به پیرانشهر اشغال شد .در ساعت  1555افراد نهادهـاي انقالبـی وارد شـهر
پیرانشهر شدند و کنترل شهر را در دست گرفتنـد .سـپس افـراد ارتـش بـا برقـراري تـأمین
به وسیله عناصر سپاه پاسداران و ژاندارمري مواضع مستحكم گردنه شیخ را در ساعت 1195
اشغال کردند»
قبالً خبر رسیده بود که رهبري ضدانقالب به گروههـاي ضـدانقالب مسـتقر در اطـراف
شهر سقز دستور داده است در روز عید قربان که مصادف با  29مهرمـاه بـود ،در شـهر سـقز
تظاهرات ضددولتی برپا کنند .به همین جهت در این روز این تظاهرات برپا شـد و درگیـري
شدیدي بین عناصر نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با ضدانقالبیون درگرفت .در ایـن
درگیري برادر منوچهر زنگنه فرمانده سپاه پاسداران سقز شهید شد ،ولـی نیروهـاي خـودي
موفق شدند کنترل شهر را در دست خود بگیرند ،اما آرامش کامل به شهر بازنگشت.
فعالیت ضدانقالبیون در مناطق دیگر کردنشین نیز کموبیش جریان داشـت .در اطـراف
نقده بین نیروهاي خودي و ضدانقالب درگیري رخ داد که منجر به شهید شـدن یـک نفـر و
مجروح شدن  9نفر از افراد خودي گردید ،از افراد ضدانقالب نیز  15نفر کشته شدند.
در حوالی پادگان ارومیه یک دستگاه خودرو نظامی با مین برخورد کرد و واژگون شد و
 1نفر سرباز سرنشین آن مجروح شدند .در محور مهابـاد -ارومیـه یـک گـردان از تیـپ 11
هوابرد هنگام مراجعت به ارومیه در حوالی روستاي یوسفکندي مـورد حملـه ضـدانقالبیون
قرار گرفت و به  9دستگاه خودرو آسیب رسید ،اما تلفات جانی دربر نداشت.
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در جبهه خارجی نیز توپخانه عراق در حوالی پیرانشهر فعال شد و موضع نیروهاي ما را
در گردنه شیخ به زیر آتش گرفت که بر اثر آن یک نفر شهید و  6نفر مجروح شدند .بهعالوه
عوامل اطالعاتی ما خبر دادند که نیروهاي عراقی در حوالی حاج عمران مقابل پیرانشهر تقویت
شدهاند و احتماالً آماده براي حمله میگردند.
ناآرامی و درگیري در شهر سقز در روز  23مهرماه نیز ادامه یافـت و بـاألخره در پایـان
این روز این ناآرامی با شهید شدن  1نفر از افراد خودي و کشته شدن  9نفـر و اسـیر شـدن
 11نفر از مهاجمین بهطور موقت پایان یافت و آرامش نسبی برقرار شـد .در ایـن روز دامنـه
تالش ضدانقالبیون به منطقه سلماس نیـز کشـیده شـد و افـراد سـپاه پاسـداران در حـوالی
روستاي شورگل سلماس مورد حمله ضدانقالبیون قـرار گرفتنـد و نـارنجكی بـهطـرف آنـان
پرتاب شد که یک نفر را مجروح کرد.
در  95مهرماه تالش قابل مالحظه اي از توپخانه عراق نبود ،ولـی نیروهـاي ضـدانقالب
همچنان در تمام مناطق کردنشین کمو بیش فعـال بودنـد و شـدت فعالیـت آنـان در محـور
مهاباد نقده بود که به یک سـتون نظـامی حملـه کردنـد و بـراي دفـع حملـه مهـاجمین از
هلیکوپتر استفاده شد ،در این درگیري یک نفر شهید شد.
اولین ماه جنگ در حالی به پایان رسید که در صحنه عملیات شمالغرب نبـرد جـدي
بین نیروهاي ایرانی و عراقـی رخ نـداده بـود ،ولـی نیروهـاي هـر دو طـرف در حـوالی مـرز
پیرانشهر و مریوان مواضع پدافندي اشغال و آماده مقابله با تهاجم طرف مقابل شـده بودنـد.
اما در جبهه داخلی وضع روزبهروز بحرانیتر میشد و فعالیت ضدانقالب شدیدتر میگردید و
دامنه فعالیت ضدانقالبیون وسعت بیشتري می یافت و به مناطق شمالی آذربایجان غربـی در
حوالی سلماس نیز کشیده میشد .چنانکه در روز اول آبـان عناصـر ضـدانقالب بـه پاسـگاه
ژاندارمري تازه شهر از توابع سلماس حمله کردند و ژاندارمري سـلماس بـراي پشـتیبانی آن
پاسگاه مجبور به اعزام نیروي کمكی گردید .از اوال آبانماه فعالیت عمـده ضـدانقالبیون بـار
دیگر متوجه مناطق کردنشین پاوه و بانه گردید ،اما یک حادثه بـه نفـع نیروهـاي حكومـت
مرکزي ایران به وقوع پیوست و آن چنین بود که عشایر کرد بارزانی حاضر شدند در مبـارزه
علیه ارتش عراق و همچنین عملیات ضدانقالبیون در کردستان با نیروهاي ایرانـی همكـاري
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کنند .این همكاري عملی گردید و یک نیروي قابل مالحظه به صف رزمنـدگان مـا پیوسـت.
در نبرد با نیروهاي عراقی گردنه شـیخ در محـور پیرانشـهر تمـرچین از حساسـیت ویـژهاي
برخوردار بود و توپخانه عراق با گلولهباران شدید موضع نیروهاي ما تالش میکردند نیروهاي
ما را عقب براننده و در این گلولهبارانها در روز اول آبان  2نفر از مدافعین میهن ما شـهید و
 1نفر زخمی شدند .در دوم آبان ضدانقالبیون ،نوسود را محاصره کردند و گردان  193پیـاده
از عناصر تیپ  91که در آن شهر مستقر بود در محاصره قرار گرفت .به لشـكرهاي  29و 91
دستور داده شد با همكاري نیروهاي دیگر رزمنده محورهاي وصـولی نوسـود را پـا سـازي
کنند و شهر و یگان محاصره شده را آزاد سازند .براي این منظور یک ستون نظامی از پاوه به
مقصد نوسود حرکت کرد و در مسیر پیشروي با گروههـاي ضـدانقالب درگیـر شـد .در ایـن
درگیري  2نفر شهید و  9نفر زخمی گردیدند و آقاي کاظمی فرماندار پاوه که همراه سـتون
بود نیز مجروح گردید.
در روز سوم آبان سردشت بهوسیله ضدانقالبیون گلولهباران شـد و  7نفـر غیرنظـامی و
یک نفر نظامی شهید و  11نفر زخمی گردیدند .در روز چهارم آبان منطقه سردشـت و سـقز
و بانه و سنندج ناآرام بود که در منطقه پاوه شدت بیشتري داشت و درگیريهاي اطراف این
شهر از نیروي خودي  1نفر پیشمرگ کرد شـهید و  15نفـر زخمـی گردیـد .یـک دسـتگاه
بیسیم و یک دستگاه آمبوالنس نیروهاي خودي نیز به دست مهاجمین افتاد.
در جبهه خارجی در پیرانشهر تبادل آتش توپخانه بین نیروهاي ایران و عراق به تناوب
جریان داشت.
نظر به اینکه نبرد در دو جبهه داخلی و خارجی ،در یـک منطقـه کردنشـین در حـال
اجرا بود و عملیات عوامل ضدانقالب داخلی به نوعی بـا عملیـات دشـمن خـارجی اشـترا
منافع داشت ،شایعات پراکنده شده به وسیله ضـدانقالبیون دربـاره فعالیـت نیروهـاي عراقـی
اثرات نسبتاً زیادي در منطقه باقی میگذاشت و سبب نگرانیهایی میشد .عوامـل اطالعـاتی
ما نیز هر گونه شایعات را بدون تجزیهوتحلیل منطقی نظامی منتشر میکردند کـه خـود بـه
هدف شایعهپراکنی دشمن داخلی و خارجی کمک میکرد .بهعنوان مثال کراراً شایع میشـد
که نیروهاي عراقی فالن نقطه را اشغال کردهاند ،ولی هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاد .بـه هـر
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حال شایعهپراکنی ،قسمتی از عملیات جنگ روانی است که در تمام جنگها اجـرا مـیشـود
اما وظیفه عوامل اطالعاتی آن است که با تحلیلهاي دقیق و انتشار اطالعات صـحیح اثـرات
شایعات را خنثی نمایند .به طور کلی طبق روند کلـی جنـگ تحمیلـی ،از اواخـر مهرمـاه در
صحنه عملیات غرب و شمالغرب به رکود گرائید.حوادث کلـی جنـگ بـا نیروهـاي متجـاوز
عراق روزبهروز کمتر میشد و میدانهاي نبرد حالت دفاع ثابـت کامـل پیـدا مـیکـرد .ولـی
فعالیت عوامل ضدانقالب داخلی برعكس شدیدتر میشد و قسمتی از توان رزمی نیروهاي ما
را به خود جذب میکرد .به نظر میرسد رهبران ضدانقالب تالش میکردنـد از آب گـلآلـود
ماهی بگیرند و از جنگ تحمیلی عراق به ایران به سود خود استفاده کننـد و از فرصـتی کـه
درگیري نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران با عـراق پـیش آمـده اسـتفاده کننـد و بـه
مقاصد سیاسی خود برسند .امید است مسئله جنگ داخلی در مناطق کردنشـین در جریـان
جنگ تحمیلی در یک کتاب مستقلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد و جنبـههـاي گونـاگون
سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی آن به دقت بررسی گردد .لذا در این کتاب ما فقط
به ذکر بع ی نمونههاي این درگیري اشاره میکنیم تا مشخص گردد ،هنگـامی کـه تهدیـد
جدي ارتش عراق در تمام مناطق مرزي بیش از یکهزار کیلومتري جریان داشت ،نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران با چه مشكالتی روبرو بودند.
در روز پنجم آبان اطالع حاصل شد کـه سـتاد مرکـزي ضـدانقالبیون در شـهر بوکـان
مستقر شده است .در این روز در منطقه بانه درگیري ایجاد شد ،یک پاسدار شهید و  12نفـر
سرباز و پاسدار مجروح شدند .این درگیري در روز ششم آبان نیز ادامه داشت و تعداد شهداء
به  1نفر و مجروحین به  11نفـر افـزایش یافـت .در ایـن روز در اطـراف شـهر ارومیـه نیـز
نیروهاي ضدانقالب به پاسگاه گلیج حمله کردند و حجتاالسالم حسنی امام جماعت ارومیه
و یاران او را که با ضدانقالبیون مبارزه مـیکردنـد در محاصـره قـرار دادنـد .در نبـردي کـه
درگرفت  7نفر از افراد نظامی و بسیجی به شهادت رسیدند و عدهاي نیز مفقوداألثر شدند.
در هشتم آبان فعالیت عناصر ضدانقالب در اطراف شهر تبریز نیز مشاهده شـد و خبـر
رسید ضدانقالبیون کنترل قریه قره موسی را به دست خود گرفتهاند .در این روز آبادي بوئین
از توابع بانه در محاصره ضدانقالبیون قرار گرفت که با حرکت سریع پاسداران انقالب ،آبـادي
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از محاصره خارج شد .تمام مردان روستا منطقه را تر

کردند فقط زنان و کودکان روسـتائی

باقی ماندند .در این روز درباره نیروهاي عراقی نیز شایعاتی پراکنده شد مبنی بر اینکه یـک
واحد چترباز عراقی در حوالی مریوان پیاده شده و قصد محاصره مریوان را دارد .در حالی که
در تمام طول جنگ هیچ وقت نیروهاي ایران و عراق از واحد چترباز استفاده نكردند .اتفاقاً در
همان روز هشتم خبر پیاده شدن چتربازان عراقی در حوالی مریوان شایع شـد .نیروهـاي مـا
در آن منطقه با ضدانقالبیون درگیر بودند و در منطقه ح ور داشتند.
از جمله فعالیت ضدانقالبیون گروگانگیري بود .در روز دهم آبان برآورد گردید ،حـدود
 155نفر از اهالی منطقه و افراد نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران در اسـارت عوامـل
ضدانقالب هستند که اغلب آنان به گروگان گرفته شده بودند.
با گذشت زمان عوامل ضدانقالب تالش میکرد با نمایش قدرت ،ح ور رسمی خـود را
در مناطق کردنشین اعـالم کنـد .بـه ایـن منظـور در روز هشـتم آبـان یـک نیـروي بـزرگ
ضدانقالب که تعداد افراد آن حدود  655نفر برآورد میگردید ،در شهر بوکـان بـا تجهیـزات
کامل جنگی و دو قب ه تفنگ  157میلیمتري رژه رفتنـد و بـدین طریـق تمرکـز نیروهـاي
ضدانقالب در شهر بوکان به اثبات رسید.
در روز نهم آبان یک واحد مهندسـی پادگـان مریـوان هنگـام مـینگـذاري در جنـوب
دریاچهزریوار با نیروهاي ضدانقالب درگیر شـد کـه از افـراد خـودي  2نفـر شـهید و  9نفـر
زخمی شدند .از طریق شهربانی اطالع رسید عده زیادي از نیروهاي ضـدانقالب کـه بـیش از
هزار نفـر هسـتند در حـوالی  21کیلـومتري مریـوان متمرکـز شـدهانـد و در حـال اجـراي
استحكامات نظامی در اورامانات میباشند و در همان محل حدود  95نفر از گروگانهـا را در
مدرسهاي زندانی کردهاند.
در شـب  11بـه  12آبــانمـاه ضـدانقالبیون پاســگاه پلـیسراه میانـدوآب را باخمپــاره
گلوله باران کردند و خساراتی به پاسگاه وارد نمودند ،ولی تلفات انسانی ایجـاد نشـد .در ایـن
روز بار دیگر هواپیماهاي عراقی در آسـمان آذربایجـان غربـی بـه پـرواز درآمدنـد و منطقـه
تمرچین را بمباران کردند که از افراد نظامی مدافع آن منطقه یک نفر شهید و  9نفر مجروح
شدند.
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در روز  19آبان تالش اصلی ضدانقالبیون داخلی در منطقه کامیاران وارد عمـل شـد و
حوادثی بهبار آورد .در محور مهاباد -نقده نیز درگیريهایی ایجاد شد که سبب شهید شـدن
 9نفر و مجروح شدن  9نفر از رزمندگان ما گردید .این درگیري در اطراف روستاي قـمقلعـه
واقع در ده کیلومتري مهاباد رخ داد.
تالش ضدانقالبیون بهتدریج توسعه مییافت و از حالت دستبردهاي پراکنده چنـدنفري
به حالت گروههاي چندصد نفري درمیآید .این عوامل تالش میکردنـد بـا تمرکـز نیـرو در
نقاط حساس مناطق کردنشین محلهایی را تحت کنترل کامل خود درآوردند و از آن محـل
یک نوع عملیات نیمهمنظم علیه نیروهاي حكومت مرکـزي ایـران انجـام دهنـد .بـراي ایـن
منظور در روز  11آبان نیروهاي مخالف در دو منطقه مهاباد و کامیاران متمرکـز شـدند ،امـا
نیروهاي حكومت مرکزي از وجود این تمرکزات به موقع آگاه شدند و مانع موفقیـت عوامـل
ضدانقالب گردیدند .چنانکه در اطراف مهاباد به روستاي قلعهدرباز ،جعفرآباد ،یوسفکنـدي
و آبگريقاش حمله کردند و عوامـل ضـدانقالب را متـواري سـاختند ،در ایـن نبـرد از افـراد
خودي  9نفر شهید و  6نفر مجروح شدند .نبرد با ضـدانقالبیون در  11آبـان نیـز در اطـراف
مهاباد جریان داشت و پلیسراه مهاباد میاندوآب مورد حمله مهاجمین قرار گرفت .در محـور
نقده مهاباد نیز درگیري جریان یافت ،یک جوانمرد شهید و  1نفر مجروح شدند .ایـن وضـع
در روزهاي آینده نیز ادامه یافت .هر روز در نقطهاي از مناطق کردنشین بین نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران با عوامل ضدانقالب درگیري ایجاد میشد و تعدادي از هموطنان مـا
شهید و مجروح میشدند .ولی دشمن خارجی یعنی نیروهاي عراقی هر روز حالت دفـاعی را
ثابتتر میکردند و از هرگونه اقدامات آفندي خودداري مینمودند .حتی آتشباري توپخانـه و
بمباران هوایی نیز در منطقه شمالغرب روزبهروز کاهش مییافت.
موضوعی که از نظر ترکیب سازمانی عوامل ضدانقالب حـائز اهمیـت بـود ،آن بـود کـه
اصوالً نیروهاي مخالف داخلی از دو گروه عمده تشكیل یافته بودند .یک گروه که هسـته مرکـزي
درگیري داخلی در مناطق کردنشین را بهوجود آورده بودند ،احزاب کرد خودمختاريطلـب و یـا
تجزیهطلب بودند .دو حزب دموکرات و کومله عمـدهتـرین گـروه سیاسـی آنـان را تشـكیل
میدادند .گروه دیگر احزاب سیاسی چپگرا بودند که در تمـام ایـران فعـال بودنـد و بعـد از
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تشدید فعالیت گروه هاي کرد خودمختاري طلب در کردسـتان ،احـزاب سیاسـی چـپگـراي
مخالف حكومت مرکزي ایران نیز تالش خود را در کردستان متمرکز ساختند و با گروههـاي
کرد مخالف حكومت جمهوري اسالمی ایران ائتالف کردند و با همكاري آنان وارد مبـارزه بـا
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران شدند.
گروه سومی نیز در مناطق کردنشین ایران بهطور مستقل با هماهنگی با  2گروه دیگـر
(کردهاي خودمختاري طلب و گروههاي چپگرا) وارد مبارزه با حكومت مرکزي ایـران شـده
بودند .این گروه سوم سلطنتطلبان ایران بودند که بعد از پیروزي انقالب به کشور عراق فرار
کرده بودند و بعـد از شـكلگیـري نیروهـاي مخـالف در منـاطق کردنشـین ،اع ـاي گـروه
سلطنتطلب نیز وارد میدان شدند .اما به نظر میرسد که حناي آنان چندان رنگـی نگرفـت.
زیرا دو گروه دیگر مخالف که اصوالً چپگرا بودند ،نمیتوانستند با سلطنتطلبان همـاهنگی
ایدئولوژیكی داشته باشند .در نتیجه فعالیت سلطنتطلبـان دوام چنـدانی نداشـت و خیلـی
سریع متالشی گردید .ضمناً منطقه اصلی فعالیت سلطنتطلبان در مناطق کردنشین ،استان
کرمانشاه بـود و سـلطنتطلبـان فـراري بـا تطمیـع و رشـوه دادن بـه افـراد بع ـی عشـایر
ماجراجوي این منطقه ،مانند ایل قلخانی منطقه را ناامن کرده بودند .ولی تالش آنان از نظـر
ریشه مكتبی و ایدئولوژیكی نتوانست چندان عمیق و مردم پسند باشد.
به هر حال اغتشاشات و ناامنی داخلی همراه با جنگ تحمیلی خارجی همچنـان ادامـه
داشت و حتی توسعه بیشتري مییافت .چنانکه در اواسط آبانماه به حوالی شهر تبریـز نیـز
کشیده شد .احتماالً علت این امر وارد عمل شدن گروههاي چپگرا در منـاطق آذربایجـان و
کردستان بود .در شب  13آبان پلیسراه تبریز مورد حملـه مهـاجمین داخلـی قـرار گرفـت.
ساختمان بهمدت  15ساعت متناوب از جوانب مختلف با سالح سنگین گلولهباران شد ،ولـی
تلفات و خسارات چندانی بهبار نیاورد .اما این حادثـه در اطـراف بانـه و مهابـاد و پسـوه نیـز
جریان یافت و تعدادي از هموطنان ما را به خا

و خون کشید.

ح ور نیروهاي ضدانقالب بهقـدري گسـترش یافـت کـه در روز  21آبـان  1913یـک
نیروي بزرگ که حدود دوهزار نفر برآورد میگردید ،در شهر بوکـان متمرکـز شـد و مراسـم
رژهاي ترتیب دادند و رسماً اعالم کردند که فرداي آن روز به پادگانهاي مریوان و سـنندج و
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سقز حمله خواهند کرد .در این رژه  1قب ه توپ نیـز بـه نمـایش درآمـد .بنـابراین حرکـت
نیروهاي ضدانقالب در کردستان از حالت عملیات پراکنده چریكـی گـروههـاي چنـد نفـري
خارج میشد و جنبه یک تهدید کامالً جدي براندازي علیه حكومت مرکزي ایـران بـه خـود
میگرفت .در مناطق مرزي کردنشین این خطر جديتر از خطر حمله نیروهاي منظم عراقی
بود .لذا تالش اصلی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران الزامـاً بـراي دفـع ایـن تهدیـد
داخلی مصرف میشد .چنانکه در همان روز  21آبان که هیچ فعالیتی از نیروهاي عراقـی در
منطقه پیرانشهر در جبهه مقابل مدافعین میهن اسالمی ما نبـود ،نیروهـاي مخـالف داخلـی
شبانه به تأسیسات نظامی و کارخانه قند پیرانشهر حمله کردند و  9نفـر از افـراد بسـیجی را
به شهادت رساندند و  11قب ه تفنگ و مقداري مهمات نیز به یغما بردنـد .در همـان موقـع
نیروهاي مهاجم ،محور جلدیان -پیرانشهر را نیز ناامن کردند .در اطراف ارومیه حوالی آبادي
مواجا به یک خودرو نظامی حمله کردند و  1نفر بسیجی را مجروح نمودند .در این روز الشه
یک فروند هلیکوپتر شنو

که در عملیات امدادرسانی در منطقـه سردشـت ،در روز ششـم

آبان بهوسیله عوامل ضدانقالب سرنگون شده بود پیدا شد .معلوم گردید  1نفر از سرنشـینان
آن شهید و بقیه از جملـه سـرگرد حقیقـت معـاون گـردان  127پیـاده هـوابرد بـه اسـارت
ضدانقالبیون درآمده است .این حوادث نشان میدهد که گرفتاري حكومت و نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در مناطق کردنشین چقدر گسترش یافته بود و عمـق اختالفـات تـا
چه حد زیاد بود .همین مسئله سبب شد که هماهنگ با جنگ تحمیلی عـراق علیـه ایـران،
آرامسازي داخلی مناطق کردنشین نیز سالیان متمادي ادامه یابد.
در اوایل دهه سوم آبانماه یک خبر خوشحالکننـده رسـید و آن بـروز اخـتالف میـان
گروههاي کرد مخالف دولت مرکزي ایران بود .طبق ایـن خبـر ،رابطـه بـین حـزب کوملـه و
دموکرات از یک طرف و حزب زرگاري در طرف دیگر اختالف افتاد .بهحـدي کـه بـین آنـان
زدوخورد ایجاد شد و  12نفر از طرفین کشته شدند .گرچه ایـن امـر سـبب ایجـاد نفـاق و
جدایی بین گروههاي مخالف حكومت مرکزي ایـران بـود ،ولـی در عمـل تـأثیر چنـدانی در
سرنوشت داخلی جنگ نكرد و این جنگ تأسفبار همچنان ادامه یافت.
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در روز  29آبان نیروهاي مخالف به روستاي محمدشاه ارومیه حمله کردنـد خانـههـاي
مردم را آتش زدند و تعدادي از اهالی در این آتـش کـه بـه دسـت بـرادران هـموطـن خـود
افروخته شده بود سوختند و  11نفر غیرنظامی شهید و  6نفر زخمی گردیدند .وضـع چنـان
وخیم شد که فرمانده لشكر  71ارومیه آنرا خطرنـا

اعـالم کـرد و گـزارش داد همـاهنگی

کافی بین نیروهاي رزمنده خودي شامل عناصر ارتش و ژانـدارمري و سـپاه پاسـداران بـراي
مبارزه با ضدانقالب وجود ندارد .در همین روز عوامل ضدانقالب در حوالی قـروه کردسـتان و
بانه و سقز و مریوان فعال شدند و به پایگاه هاي نیروهـاي خـودي حملـه کردنـد و تلفـات و
خساراتی بهبار آوردند که فقط در محور بانه یک نفر شهید و  11نفر زخمی بهوجود آوردند.
در اوایل روز  21آبان مهاجمین به روستاي محمد شیعی از توابع نقده یـورش بردنـد و
 15نفر را قتلعام کردند و  11نفر را به اسارت بردند .در حالیکه نیروهاي مسـلح جمهـوري
اسالمی ایران در مناطق کردنشین صحنه عملیات شمال غرب به سـختی بـا عوامـل مخـالف
داخلی درگیر نبرد بودند ،از جبهه جنگ با نیروهاي عراقی غافل نبودنـد .تـالش مـیکردنـد
ضمن تحكیم مواضع پدافندي در ارتفاعات مشرف به خط مرز و آمادگی براي دفـع حمـالت
احتمالی نیروهاي عراق ،در حد امكان ضرباتی به نیروهاي عراقی وارد سازند و قاطعیت اراده
و تصمیم نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران را درباره ادامه جنـگ تـا پیـروزي حـق بـر
باطل بر حكومت متجاوز عراق نشان دهند .براي این منظور در منطقـه عملیـاتی لشـكر 71
ارومیه ،قرارگاهی به نـام کمبـا  11تشـكیل شـد و مأموریـت آن اجـراي عملیـات نفـوذي و
دستبرد در داخل خا

عراق بود .بهطوريکه گزارشهانشان مـیدهنـد،اولین عملیـات ایـن

قرارگاه در  22تا  21آبان در ارتفاعات چومال عراق مقابل پیرانشـهر اجـرا شـد و قسـمتی از
ارتفاعات چومال و پاسگاههاي میوتان و شیوهرش عراق به تصرف نیروهاي ما درآمد .تلفـاتی
به نیروهاي عراقی وارد گردید و از نیروهاي خودي نیز  1نفر مجروح شدند .موضوعی کـه در
 25آبان روشنتر شد ،عدم هماهنگی بین عناصر مختلف رزمندگان ما بود .توضیح اینکه در
اوایل جنگ تحمیلی عالوه بر یگانهاي ارتش و ژاندارمري ،نیروهاي مردمی نیـز متشـكل از
سپاه پاسداران و افراد بسیج و عشایر با گروهها و رهبريهـاي مختلـف وارد میـدانهـاي رزم
شدند .در منطقه شمالغرب پیشمرگان کرد یک نیروي عمده مردمی را تشكیل مـیدادنـد.

 /211نبردهاي صحنه عملیات غرب

نظر سپاه پاسداران این بود که کلیه گـروههـاي بسـیجی در تمـام صـحنههـاي نبـرد تحـت
فرماندهی سپاه قرار گیرند ،ولی این امر مورد موافقت رهبـران گـروههـاي مردمـی نبـود .در
منطقه کردستان نیز نظر قرارگاه سپاه پاسداران آن بود که پیشمرگان کـرد تحـت رهبـري
سپاه عمل کنند .ولی رهبران این گروه با ایـن نظـر موافـق نبودنـد و ایـن امـر سـبب بـروز
اختالفاتی میشد ،تا اینکه در روز  21آبان دامنه اختالفات چنان شدت گرفت کـه تعـدادي
از رهبران پیشمرگان کرد بهوسیله سپاه پاسداران بازداشت شدند .ایـن امـر سـبب تشـدید
اختالفات و ناآرامی در مناطق کردنشین بهویژه شهر سنندج گردید .این وضع تا مدتی ادامـه
یافت تا این که به فرمان رهبر کبیر انقالب ،نیروهاي بسـیج مردمـی در تمـام سـطح کشـور
تحت رهبري سپاه پاسداران قرار گرفت و ستاد مرکزي بسیج مست عفین منحل گردید.
گفتیم که در عملیات روز  21آبان دو پاسگاه عراقـی میوتـان و شـیوهرش در روبـروي
تمرچین به تصرف نیروهاي ایرانی درآمد ،این منطقه تكیـهگـاهی بـراي عملیـات بعـدي در
منطقه حاج عمران عراق گردید.
در  26آبان نیروهاي مخالف در گردنه محمودآباد بین سنندج و سـقز بـه یـک سـتون
نظامی حمله کردند .نبردي رخ داد که حدود  7ساعت به طول انجامید و در آن نبرد از افراد
خودي  2نفر شهید و  1نفر مجروح شدند.
در  29ابان نیروهاي ضدانقالب یک کـامیون ارتشـی را در حـوالی قارنـاي جلـدیان بـا
موشک زدند و آنرا منهدم کردند و هر  1نفر سرنشین خـودرو چنـان سـوختند کـه هویـت
اجساد قابل تشخیص نبود .بهطور کلی عوامل ضدانقالب عمالً کنترل تمام جادههاي منـاطق
کردنشین را به دست خود گرفته بودند و به واحـدهاي نیروهـاي مسـلح کـه در ایـن محـور
حرکت میکردند دستبرد میزدند و تلفات و خساراتی وارد مینمودند.
ماه دوم جنگ نیز در صحنه عملیات شمالغرب به پایان رسید ،در حـالیکـه وضـعیت
کلی جنگ در جبهه داخلی و خارجی چنین بود که در جبهه خارجی نیروهاي عراقی بهکلی
از حرکت بازمانده بودند و فقط به تحكیم مواضع پدافندي در ارتفاعات صعبالعبـور نزدیـک
مرز میپرداختند .نیروهاي ایرانی قدمهایی براي عملیات آفندي برداشته بودند ،اما درگیـري
داخلی به آنها اجازه نمیداد این قدم ها را از حوالی مـرز فراتـر بگذارنـد .در جبهـه داخلـی
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وضعیت روزبهروز وخیمتـر مـیشـد .نیروهـاي ضـدانقالب مخـالف حكومـت مرکـزي ایـران
روزبهروز قويتر میشدند و دامنه فعالیت خود را در تمام مناطق کردنشـین در اسـتانهـاي
کردستان و آذربایجان غربی و شمال استان کرمانشاه گسترش میدادند .عالوه بر گـروههـاي
سیاسی کرد ،گروههاي سیاسی دیگر مخالف دولت مرکزي نیز به گروههاي کرد میپیوسـتند
و با افكار سیاسی تندي کـه داشـتند اقـدامات خرابكـاري و هجـوم بـه تأسیسـات نظـامی و
انتظامی و سازمانهاي دولتی در مناطق کردنشین را تشدید میکردند .حتی دامنـه فعالیـت
را به مناطق آذري زبان ماننـد حـوالی ارومیـه و تبریـز گسـترش مـیدادنـد .قسـمت قابـل
مالحظه اي از امكانات نظامی و اقتصادي حكومت جمهوري اسالمی ایران را براي آرامسـازي
این مناطق درگیر میکردند .در مقابل این اقدامات برانـدازي مخـالفین حكومـت جمهـوري
اسالمی ایران ،دولت مرکزي مجبور بود فعالیت آرامسازي منطقه را بیشـتر کنـد و نیروهـاي
بیشتري را براي مقابله با عوامل ضدانقالب داخلی اختصاص دهد .نظر بـه ایـنکـه اسـتعداد
رزمی نیروهاي ارتش و ژاندارمري و شهربانی محدود بود و به عالوه عناصر این نیروهـا بـراي
مقابله با دشمن خارجی بهکار گرفته شده بودند ،الزاماً براي بسیج نیروي کافی جهت مقابلـه
با عوامل ضدانقالب داخلی ،از طریق سپاه پاسداران و بسـیج نیروهـاي مردمـی و همچنـین
کمیتههاي محلی انقالب اقدام شد .جوانـان پرشـوري کـه ایمـان کـافی بـه مبـانی اسـالمی
داشتند ،داوطلبانه وارد نیروهاي بسیجی میشدند و در مناطق کردنشین با عوامل ضدانقالب
به مبارزه میپرداختند .در این مبارزه تعداد زیادي از آنان جان خود را فداي میهن و مكتـب
خود کردند.
شاید الزم به باشد که انگیزه هاي سیاسی و مكتبی و اجتماعی نیروهاي هر دو طـرف
(نیروهاي حكومت مرکزي و نیروهاي مخالف آن) کـه هـر دو ایرانـی بودنـد و هـر دو تحـت
عنوان حمایت از حقوق مردم و تأمین سعادت ملت ایـران و آبـادانی کشـور ایـران وارد ایـن
مبارزه شده بودند ،تجزیه و تحلیلهایی عمیق بهعمل آید .اما این بررسی خـارج از محـدوده
مطالب مورد نظر ما در این کتاب تاریخ جنگ میباشد .زیرا در این نوشتهها هـدف مـا فقـط
بررسی جنبه هاي نظامی جنگ تحمیلی و عوامل داخلی و خارجی مؤثر در روند آن میباشد.
لذا این بررسی را به تحلیل گران دیگر وامیگذاریم .براي روشنتـر شـدن چگـونگی ارتبـاط
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نظامی جنگ داخلی در مناطق کردنشین با جنگ خارجی در صـحنه عملیـات شـمالغـرب
ایران ،حوادث و اتفاقات یک ماه دیگر از مدت زمان جنگ را مـورد مطالعـه قـرار مـیدهـیم.
بنابراین حوادث آذرماه سال  1913را در شمالغرب ایران مرور میکنیم.
در دهه سوم آبانماه در جبهه جنگ خارجی ،نیروهاي هر دو طـرف متخاصـم ایـران و
عراق یک زورآزمایی آفندي کردند که عملیات هر دو طرف ناموفق بود .خالصه جریـان ایـن
بود که نیروهاي متجاوز عراق در  29آبان شهر سوسـنگرد را در صـحنه عملیـات خوزسـتان
مورد حمله قرار دادند و آنرا محاصره کردند .اما با حمله متقابله نیروهاي ایـران مجبـور بـه
عقبنشینی به مواضع اولیه خود شدند .حمله نیروهاي عراقی کامالً با شكست مواجه گردیـد
و در مقابل آن عملیات نیروهاي عراق ،نیروهاي ایرانی نیـز در  27آبـان در منطقـه عملیـات
کرمانشاه یک طرح عملیاتی آفندي را اجرا کردند که آنهم بـا شكسـت کامـل مواجـه شـد.
بنابراین نیروهاي هر دو طرف متوجه این حقیقت شدند کـه قـدرت تعرضـی کـافی ندارنـد،
نیروهاي ایران از آغاز جنگ این قدرت را نداشتند و نیروهاي عراقی نیز بعد از دو ماه جنـگ
این قدرت را ازدست دادند .درنتیجه نیروهاي هر دو طرف الزاماً در تمام جبهههـاي نبـرد از
پیرانشهر در شمال تا اروندرود در جنوب ،در عرض جبهه بیش از هزار کیلومتري بـه حالـت
پدافندي درآمدند و تمام تالش رزمی خود را صرف تحكیم مواضع پدافندي نمودند .نظـر بـه
این که ارتش و حكومت عراق از امكانات اقتصادي و تسلیحاتی برخوردار بود و از جانب اغلب
کشورهاي جهان بهویژه ابرقدرتها و کشورهاي ثروتمنـد عـرب حـوزه خلـیج فـارس مـورد
حمایت عملی قرار گرفته بود ،.درباره تحكیم مواضع پدافندي از نیروهاي ایران پیشی گرفتـه
بود و با استفاده از امكانات مهندسی فوقالعاده خود و تهیه سنگرها و جانپناهها و خاکریزها
و جاده هاي تدارکاتی و مواصالتی و خندق ها و موانع ضدتانک ،برقراري میـدانهـاي مـین و
شبكههاي سیم خاردار و غیره را به سرعت انجام میداد .در حالیکـه در آن موقـع نیروهـاي
رزمنده ،گاهی حتی براي یک دستگاه بلدوزر یا لودر جهت ایجاد حداقل جانپناه که خاکریز
بود در م یقه بودند.
بر اساس تدبیر کلی پدافندي که ارتش متجاوز عراق در تمـام صـحنه عملیـات جنـگ
تحمیلی اتخاذ نمود ،در صحنه عملیات شمالغرب نیـز همـین تـدبیر را بـهکـار گرفـت و از
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آذرماه سال  1913تالش و یا حتی حرکت قابل مالحظهاي که نشـانهاي از اجـراي عملیـات
تعرضی باشد انجام نداد .اما بهعلت امكانات وسیع نسبی که از نظر نیروي انسـانی و یگـانی و
تجهیزات مهندسی رزمی داشت ،با وجود اینکه خط تماس بین نیروهـاي ایـران و عـراق در
صحنه عملیات شمال غرب به ارتفاعات سرسخت زاگـرس در خـط مـرز متكـی بـود و مـانع
طبیعی بسیار خوبی بین نیروهاي دو طرف وجود داشت ،ارتـش عـراق بـهوجـود ایـن مـانع
طبیعی اکتفا نكرد و تقریباً تمام عرض جبهـه ایـن صـحنه عملیـات را بـا نیروهـاي نظـامی
پوشاند .براي تقویت امكانات پدافندي نیروهاي گسترش یافته در حوالی خط مـرز اقـدام بـه
تهیه جادههاي تدارکاتی ،سنگر و جانپناه و انبارهاي ضدگلوله تدارکات و خطوط رابط کنده
شده بین سنگرها و سایر نیازمنديهاي پدافندي کرد .بهعنوان نمونـه از ایـن تـالش ارتـش
عراق ،طبق اطالعاتی که منابع اطالعاتی ما دادند ،در اوایل آذرماه ارتش عراق در پیشرفتگی
شیلر در شمال مریوان و منطقه مرزي حلبچه به نوسود در جنوب مریوان جاده تدارکاتی تـا
نزدیكی خط مرز احداث نمود .در صورتی که بـا یـک نگـاه بـه نقشـه ایـن منطقـه مالحظـه
میگردد که در یک جنـگ عمـومی بـین دو کشـور بـا توجـه بـه محـور اصـلی مواصـالتی
سیدصادق -پنجوین -مریوان هرگونه تالش نظامی در مناطق شـمالی و جنـوبی ایـن محـور
چندان ضرورت عملیاتی ندارد ،زیرا به نفع هیچ یـک از طـرفین متخاصـم نیسـت کـه از آن
ارتفاعات سخت بگذرند و روستایی را در طرف مقابل اشغال نمایند و بعد دردسر و گرفتـاري
نگهداري آنرا داشته باشند .اما ذکر این نكته الزم است که بهعلت طوالنی شدن مدت زمـان
جنگ تحمیلی به مرور اجباراً همین شرایط براي نیروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمی ایـران
پیش آمد و نیروهاي ما با پیروزي از جنگ فرسایشی الزامـاً اشـغال هـدفهـاي کـماهمیـت
نظامی را مورد توجه قرار دادند تا از اثرات سیاسی و روانی آن استفاده کنند .اما ارتش عـراق
ال ایـن روش را کنـار گذاشـت و حالـت
از آذرماه سال  1913یعنی دو ماه بعـد از جنـگ کـ ً
پدافندي ثابت را اساس ادامه جنگ قرار داد .بنابراین از اوایل آذرماه سـال  1913در صـحنه
عملیات شمالغرب تالش آفندي از طرف نیروهاي متجاوز عراق بهعمل نیامد .گفتیم کـه در
صحنه عملیات غرب ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در دو جبهه داخلـی و خـارجی
در نبرد بودند و بر خالف آرامش تدریجی در جبهه خارجی،نبرد در جبهه داخلـی روزبـهروز
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شدیدتر و فعالتر میشد و عملیات نیروهاي مخالف داخلـی شـدت بیشـتري مـییافـت کـه
نمونههایی از این فعالیت عوامل ضدانقالب داخلی را براي تاریخ ایران بازگو میکنیم.
در اول آذرماه  1913نیروهاي ضدانقالب در محور کامیاران -سـنندج بـه یـک سـتون
سپاه پاسداران دستبرد زدند که در نتیجه آن یک نفر پاسدار شهید و  1نفر مجـروح شـدند.
در حوالی نقده عوامل ضدانقالب به روستاي درکه ارنجان حمله کردند .منطقه نقده آنچنان
ناآرام شد که اهالی تر زبان از حمله احتمالی هموطنان کردزبان خود به وحشت افتادنـد و
کاشانه خود را رها کرده و به مناطق امنتر پناه میبردند.
در روز دوم آذرماه منطقه نقده همچنان ناآرام بود .عوامـل ضـدانقالب بـه یـک سـتون
ژاندارمري که عازم اشنویه بودند حمله کردند و  6نفر ژانـدارم را زخمـی نمودنـد .در محـور
ارومیه -مهاباد در حوالی روستاي کوزهکهریز بـه یـک سـتون ارتشـی حملـه شـد ،ولـی بـه
نیروهاي خودي آسیبی نرسید .از مهاجمین  2نفر کشته شدند و دو قب ه تفنگ آنهـا نیـز
به دست نیروهاي ما افتاد.
یک واحد نظامی براي پا سازي محور صوفیان -جلدیان اقدام کرد .در حوالی صوفیان
با مهاجمین درگیر شد ،از نیروهاي خودي  7نفر زخمی شدند و از عوامل ضدانقالب نیـز 11
نفر کشته و زخمی برجاي ماند.
نكته قابل توجهی که در حوادث روز دوم آذرماه به چشم میخورد ،این است که سـپاه
پاسداران اطالع داد عوامل نفوذي خودي در منطقه مرزي غرب مریوان به داخل خا

عـراق

نفوذ کردند و با خمپاره پادگان سیدصادق عراق را که در حـدود  25کیلـومتري غـرب خـط
مرز قرار دارد گلولهباران نمودند .بنابراین در صورتیکه متن این گزارش دقیق باشـد ،عوامـل
نفوذي ایران حدود  16کیلومتر در داخل خا

عراق نفوذ کردند تا بتوانند با خمپـارهانـداز

 91میلیمتري پادگان سیدصادق را گلولهباران کنند .امـا در ایـنگونـه حـوادث جنبـههـاي
عملیاتی چندان حائز اهمیت نمیباشند ،بلكه جنبههاي کلی جنگ بهویژه جنبههاي سیاسی
و روانی حائز اهمیت هستند .این حرکت نیروهاي ایرانی در نفـوذ بـه داخـل خـا

عـراق و

پرتاب چند گلوله خمپاره به یک شهر مرزي در مسافت  25کیلومتري نشـانهاي از قاطعیـت
اراده ملت ایران براي ادامه مبارزه تا به زانو درآوردن متجاوز بود.
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در سوم آذرماه بین نیروهاي حكومت مرکزي با عوامـل ضـدانقالب در محـور جلـدیان
بهطرف خط مرز درگیري رخ داد کـه در نتیجـه آن  9نفـر از افـراد خـودي شـهید و  7نفـر
زخمی شدند ،ولی از عوامل ضدانقالب آثاري در محـل بـاقی نمانـد .در میانـدوآب نیروهـاي
ضدانقالب ،ساختمان پلیسراه را گلولهباران کردند .شهر و پادگان سردشت نیـز از تپـههـاي
اطراف گلولهباران گردید که سبب به شهادت رسیدن  2نفر و زخمی شدن  29نفـر از اهـالی
شهر شد .در همین روز براي پا سازي محور نقده -اشنویه از وجود عوامل ضـدانقالب یـک
گردان اعزام شد .این گردان در حوالی روستاي جبرئیلآباد با دشمن داخلی درگیـر شـد .در
این درگیري از افراد نیروهاي خودي  9نفر شهید  1نفر مجروح و  2نفر مفقود شدند و یـک
دستگاه کامیون ارتشی منهدم گردید ولی از تلفات مهاجمین آثـاري برجـاي نمانـد .در ایـن
روز هواپیماهاي ایران ،واحدهاي عراقی مستقر در حوالی پنجوین عراق را بمبـاران کردنـد و
برآورد گردید تلفات و خسارات نسبتاً زیاد به نیروهاي عراقی وارد گردید.
درگیري در شهر سردشت تا روز پنجم آذرماه ادامه داشت .طبق گزارشهاي نیروهـاي
خودي در مدت  9روز درگیريهاي این شهر  1نفر کشته و  15نفر زخمی داشته که  2نفـر
آنان نظامی و بقیه از اهالی شهر بودند.
در پنجم آذر  2فروند هواپیماي ایران یگانهاي نظامی مستقر در حوالی شهر بوکـان را
بمباران کردند .در این مأموریت یكی از هواپیماهاي ایران سرنگون شد.
حوادث تندي که در جبهه داخلی در منطقه نقده جریان داشت ،چنـین نشـان مـیداد
که توجه اصلی عوامل ضدانقالب داخلی براي تحت کنترل گرفتن این شهر میباشد .چنـین
برآورد گردید که در آتیه نزدیک افراد حزب دموکرات و کومله حمله شدیدي بـراي اشـغال
نقده اجرا خواهند کرد.
در هفتم آذرماه عوامل ضدانقالب داخلی دامنه فعالیت خود را تا حوالی شـهر مـاکو در
شمالیترین منطقه کردنشین کشاندند .در اطراف روستاي گلبین عناصر ژاندارمري و عوامل
ضدانقالب درگیري رخ داد و یک نفر از عوامل ضدانقالب کشته شد .در این روز تهدیـدهـاي
عوامل ضدانقالب در حـوالی مهابـاد و سردشـت چنـان شـدید شـد کـه الزامـاً هواپیماهـاي
جمهوري اسالمی ایران براي درهم کوبیدن محل تمرکزات نیروهـاي ضـدانقالب وارد عمـل
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شدند و مناطق گسترش آنان را بمباران کردند .الزم به یادآوري اسـت شـرایطی کـه جنـگ
تحمیلی عراق براي ایران بهوجود آورده بود ،نیروي هوایی براي ایران فوقالعاده حساس بـود
و این نیرو مجبور بود در بهکار بردن هواپیماها حداکثر صرفهجویی را بهعمـل آورد .ایـنکـه
براي درهم کوبیدن تمرکزات ضدانقالب از هواپیما استفاده شد ،خـود بیـانگر شـدت تهدیـد
میباشد .در همین روز مورد بحث در منطقه بین روستاهاي دوآب و قارنه در محور جلـدیان
نقده عوامل ضدانقالب یک کامیون را که حامـل  25نفـر از افـراد عشـایر بـارزانی طـرفدار
دولت مرکزي بودند مورد حمله قرار دادند و کلیه آنان را خلع سالح کردند .از این عده یـک
نفر شهید  11نفر مجروح و بقیه مفقود شـدند و کـامیون نیـز بـه آتـش کشـیده شـد .الزم
به یادآوري است این افراد بارزانی جزو نیروهـایی بودنـد کـه بـا نیروهـاي مسـلح جمهـوري
اسالمی ایران علیه عوامل مخالف داخلی و ارتش مهاجم خارجی همكـاري مـیکردنـد .آنـان
مسلح بودند و سالح آنان تفنگ و خمپـارهانـداز  75میلیمتـري و موشـکانـداز  9/1اینچـی
بازوکا بود.
در روز هفتم آذرماه تهدید جدي ضدانقالب در اشنویه به نمایش گذاشته شـد .اع ـاي
حزب دموکرات کردستان به اهالی اشنویه دستور دادند شهر را تخلیه کنند تا در زد و خـورد
با نیروهاي دولتی ایران آسیب نبینند .زیرا آنها تصمیم گرفته بودند کنترل شهر را به دست
بگیرند و در صورت پیشروي نیروهاي حكومت مرکـزي ایـران بـراي پـا سـازي ،وارد نبـرد
شوند ،شوراي شهر اشنویه تالش کرد از راه گفتگوهاي سیاسی افراد حزب دمـوکرات را وادار
کند از شهر خارج شوند .ولی آنان برعكس اصرار داشتند مردم خانه و کاشـانه خـود را تـر
کنند و از شهر بیرون برونـد .در دهـم آذرمـاه خالصـه وضـعیت منطقـه کردسـتان را سـپاه
پاسداران چنین اعالم کرد «در بخش نودشه واقع در شرق نوسود کـه تحـت سـلطه عوامـل
ضدانقالب است مردم علیه ضدانقالبیون تظاهراتی برپا کردند .در منطقه اورامانات کردسـتان
درگیري با عوامل ضدانقالب ادامه دارد ،افراد قیاده موقت کردستان طرفدار حكومت مرکـزي
ایران در منطقه پنجوین عراق عملیات نفوذي اجرا میکننـد بمبـارانهـاي هـوایی ایـران در
چند روز گذشته در منطقه پنجوین عراق اثرات خوبی داشته است .در عصر روز نهـم آذرمـاه
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یک واحد پاسدار در جاده سنندج -دیواندره مورد هجوم عوامل ضدانقالب قرار گرفـت و در
نتیجه آن  9نفر شهید و یک نفر مجروح شد»
لشكر  29پیاده سنندج نیز گزارش داد که در روز نهم آذرماه گـردان  119پیـاده تیـپ
مریوان هنگام حرکت در محور تكاب به میاندوآب مورد حملـه ضـدانقالبیون قـرار گرفـت و
تلفات بسیار سنگینی به آن وارد شد ،بهنحوي که گردان متالشی گردید و تعدادي ازافراد آن
به اسارت ضدانقالبیون درآمدند و بقیه متواري گردیدند .فرمانـده تیـپ مریـوان شخصـاً بـه
منطقه درگیري رفت ،افراد باقیمانده متواري را جمعآوري و به پادگان برگرداند.
با توجه به جریان حوادثی که بیان شد ،مالحظه میگردد که از آذرماه  1913نبـرد در
صحنه عملیات شمال غرب در جبهه خارجی کامالً راکد شده بود ،ولی نبرد در جبهه داخلـی
روز به روز شدیدتر میگردید .البته یكی از علل شدت گرفتن نبرد در جبهه داخلی ،درگیري
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی در جبهه جنگ بـا عـراق بـود .زیـرا حـداکثر تـوان رزمـی
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران براي دفع تجاوز نیروهاي عراقی بهکـار گرفتـه شـده
بود .همانگونه که قبالً اشاره شد حتی عناصر لشكرهاي  17زرهـی و  21پیـاده کـه قبـل از
آغاز جنگ تحمیلی در منطقه ناآرام کردستان مأموریت آرامسازي داشتند ،بعد از آغاز جنگ
الزاماً به صحنه عملیات خوزستان انتقال داده شدند و به همان نسـبت عـدهاي از رزمنـدگان
غیرارتشی شامل سپاه پاسداران و نیروهاي بسـیج مردمـی نیـز از صـحنه نبـرد داخلـی بـه
میدانهاي جنگ با دشمن خارجی شتافتند .بنابراین حداقل در ماههاي اول جنـگ خـالءاي
نسبی در نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در مناطق ناآرام شمالغرب ایران بـهوجـود
آمد .زیرا قدرت اصلی  2لشكر پیاده مستقر در آن منطقه نیز به منطقه مورد تهدید نیروهاي
عراقی در حوالی پیرانشهر و مریوان اختصاص داده شد .نیروهاي مخالف داخلی اعم از احزاب
کرد یا احزاب سیاسی دیگر مخالف حكومت مرکزي ایران تالش کردند ،از این خالء نظـامی در
شمالغرب استفاده کنند و مقاصد شوم تجزیهطلبی را تحـت پوشـش خودمختـاريطلبـی بـه
دولت مرکزي ایران تحمیل نمایند .اما تاریخ این کشور کهنسال نشان داده است کـه گرچـه
در جریان طوفانهاي سهمگین تـاریخ ،شـاخه هـایی از ایـن کشـور قطـع شـده و بـهدسـت
یغماگران تاریخ به تاراج رفته است ،اما با وجود گوناگونی زبان و شرایط اقلیمی مختلف ایـن

 /212نبردهاي صحنه عملیات غرب

کشور ،مردمان این سـرزمین همیشـه خـود را ایرانـی دانسـته و در حفاظـت از اسـتقالل و
تمامیت ارضی این کشور دوشبهدوش همدیگر ،تالش چند هزار ساله داشتهاند .این بـار نیـز
یعنی در جریان بعد از پیروزي انقالب از آن طوفانهـاي سـهمگین کـه بـا حملـه نیروهـاي
متجاوز عراق توآم با فریبخوردگان داخلی همراه بود ،درخت کهنسـال ملـت مـا بـا عزمـی
استوار پایداري کرد و ضربات بسیار سختی را متحمل شد ،ولی از پاي در نیامد.
روند حوادث ،همچنان مسیر خود را مـیپیمـود ،در حـالیکـه جبهـه جنـگ خـارجی
بیشازپیش به آرامش میگرائید .در جبهه داخلی نیروهاي مخالف بر تالش خود میافزودنـد
و عده بیشتري از هم میهنان خود را به خا

و خـون مـیکشـیدند و سـبب ویرانـی بیشـتر

مناطق کردنشین میگردیدند .در جریان ایـن حـوادث شـهرهاي سـقز و سردشـت و بانـه و
مهاباد و مریوان در مرکز حوادث قرار داشتند.
در  12آذرماه خبر رسید که یک واحد حـدود  255نفـري ضـدانقالب در اطـراف بانـه
متمرکز شده و طرح حمله به شهر سردشت را تهیه مینمایند .در همین روز یک واحد سپاه
پاسداران در محور سنندج -سقز مورد حمله قرار گرفت و تلفاتی به آن وارد شـد در روز 19
آذرماه ضدانقالبیون براي تحریک اهالی سقز ،دانش آموزان مدارس را سپر خود قرار دادنـد و
آنان را وادار به راهپیمایی و دادن شعار علیه عوامل حكومت مرکزي کردند .نیروهاي تـأمین
محلی تعدادي از این دانش اموزان را بازداشت نمودند و همین امر بهانه بـه دسـت محرکـان
اصلی داد تا مسئله را بزرگ جلوه دهند و از آن به نفع سیاسی خود استفاده کنند.
در این روز ،از نقاط دیگر شمالغرب نیز اخبار نگرانکنندهاي رسید .از جمله آنکـه یـک
واحد بزرگ ضدانقالب در حوالی سردشت متمرکز شده و قصد حمله جدي به شـهر را دارد .در
مریوان نیز درگیري ایجاد شد و  9نفر نظامی مجروح شـدند .مسـئله بازداشـت دانـشآمـوزان
مدارس در سقز بهعلت حادثهاي ،وضع وخیمتري پیدا کرد .اولیـاء دانـشآمـوزان بـراي رهـایی
فرزندانشان تجمع کرده بودند ،در این موقع نارنجكی بهوسیله عوامل نـامعلوم پرتـاب شـد کـه
سبب شهید شدن یک کود

 1ساله و مجروح شدن سه نفر از مادران دانشآمـوزان بازداشـت

شده گردید و این حادثه ناآرامی را بسیار تشدید کـرد .در ایـن روز در حـوالی روسـتاي مـرزي
سرو در غرب دریاچه ارومیه ،بین نیروهاي حكومت مرکزي با عوامـل ضـدانقالب درگیـري رخ
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داد  9نفر از افراد پاسگاه ژاندارمري سرو بهشدت زخمی شدند که بهعلـت در دسـترس نبـودن
تسهیالت پزشكی در نزدیكی پاسگاه در داخل ایـران ،اجبـاراً زخمـیشـدگان بـه مرکـز امـداد
پزشكی کشور ترکیه در نزدیكی مرز اعزام شدند .در مهاباد نیز نیروهاي ضـدانقالب بـه یكـی از
شدیدترین اقدامات خود دست زدنـد .بـهنحـويکـه بـراي خنثـی کـردن آن ،هلـیکوپترهـاي
هوانیروز ایران وارد عمل شده و تلفات سنگینی که حدود  95نفر اعـالم شـد بـه ضـدانقالبیون
وارد کردند و از افراد سپاه پاسداران نیز یک نفر شهید و  9نفر مجروح شدند.
نبردهاي پراکنده در جبهه داخلی بین نیروهاي حكومت مرکزي بـا عوامـل ضـدانقالب
همچنان در تمام مناطق کردنشین ادامه یافت که گاهی براي مدت زمان کوتاهی چنـد روزه
آرامش نسبی برقرار میشد ،ولی بعد از چند روز دوباره آغاز میگردید .به نظر میرسـد علـت آن،
نقلوانتقاالت نیروهاي ضدانقالب از نقطهاي به نقاط دیگر بود .زیرا آنان جبهه مشخصی نداشـتند
و احتماالً نیروهاي خود را بر اساس یک منطقهبندي نظامی سازمان نداده بودند بنابراین آنـان بـه
حالت متحر بودند .و بر حسب طرح و برنامـه در هـر منطقـهاي وارد عمـل مـیشـدند .گرچـه
احتماالً سعی میکردند حتیالمقدور در هر منطقه از عوامل محلی استفاده کنند.
در  16آذرماه یک ستون موتـوري لشـكر  71پیـاده در محـور ارومیـه -مهابـاد حـوالی
سهراهی محمدیار مورد حمله قرار گرفت  2نفر جوانمرد شهید شدند و از ضدانقالبیون نیز 9
نفر کشته و  7نفر زخمی گردیدند و تعدادي جنگافزار و مهمات به دست نیروهـاي خـودي
افتاد .در همین روز در حوالی قریه نیز درگیري ایجاد شد کـه در آن  7نفـر از ضـدانقالبیون
کشته و یک نفر زخمی گردیدند.
در  19آذرماه درگیري در محور سقز -بوکان ایجاد شد  9نفر غیرنظامی کشـته و یـک
نفر زخمی گردید.
در  13آذرماه عوامل اطالعاتی خبـر دادنـد کـه حـزب دمـوکرات کردسـتان اقـدام بـه
تشكیل  9گردان رزمی در حوالی سنندج ،پاوه و دزلی کرده است .این امر نشانهاي از تشكل
سازمانی ضدانقالب بود .در این روز لشكر  29سنندج اطالع داد مرکز تجمع ضدانقالب را در
حوالی دزلی واقع در جنوب غربی مریوان تارومار کرده و مقداري از وسائل و تجهیزات آنان را
از جمله  1دستگاه خودرو  1قب ه جنگافزار سنگین و  17قب ه سالح سـبک بـه غنیمـت

 /211نبردهاي صحنه عملیات غرب

گرفته است .در این روز عوامل ضدانقالب ،سـاختمان دادگـاه سـنندج را بـا سـالح سـبک و
سنگین گلولهباران کردند و بدینوسیله ح ور خود را در آن صحنه اعالم نمودند.
بعد از مدتی سكوت و رکود در جبهه جنـگ بـا عـراق در شـمالغـرب ،در  21آذرمـاه
عوامل اطالعاتی ما خبر دادند ،ارتش عراق براي دفاع در این صحنه عملیات ،لشـكر  6پیـاده
را با  9تیپ پیاده بهعالوه یک تیپ گارد مرزي و  2تیپ احتیاط جمعاً  7تیپ پیاده با عناصر
دیگر رزمی و پشتیبانی یک لشكر پیاده در منطقه عملیاتی شـرق اسـتان سـلیمانیه مسـتقر
کرده است .در حالیکه در آن موقع نیروهاي ما در مقابل این نیروي عراقی که حـدود  2لشـكر
بود فقط تیپ ناقص مریوان با عناصري از سپاه پاسداران و پاسگاههـاي ژانـدارمري بـود کـه در
مقایسه با استعداد دشمن توانایی چندانی نداشت ،اما ارادهاي بس قويتر از دشمن داشت.
فعالیت عوامل ضدانقالب همچنان در مناطق کردنشین در حال تشـدید بـود و یكـی از
شدیدترین درگیريها در روز  27آذرماه رخ داد که در آن گـردان  125پیـاده کـه در حـال
حرکت از میاندوآب به مهاباد بود مورد حمله ضدانقالبیون قرار گرفت .از افراد این گردان 27
نفر شهید و  25نفر مجروح شدند.
در  29آذرماه یگانی از لشكر  29سنندج ،بار دیگر بـه قرارگـاه ضـدانقالبیون در دزلـی
واقع در  16کیلومتري جنوب غربی مریوان حمله کرد و تلفات سنگینی به عوامل ضـدانقالب
وارد نمود .در همین روز یـک فرونـد هواپیمـاي ایرانـی کـه از نیروهـاي خـودي پشـتیبانی
میکرد ،در حوالی بانه دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و خلبان آن بیرون پرید.
در این روز در گردنه محمودآباد واقع در محور سقز دیواندره ،بین نیروهاي خـودي و
ضدانقالب درگیري بهوجود آمد که در نتیجه آن  1نفر از افراد خودي زخمی گردیدند.
در  23آذرماه یک دستگاه جیپ ژاندارمري در حوالی تپه ناصر نزدیک شهر ارومیـه بـا
مین برخورد کرد و آسیب دید .هر  9نفر سرنشینان آن زخمی و بـا هلـیکـوپتر بـه ارومیـه
تخلیه گردیدند .باألخره آذرماه سال  1913بـه روز پایـانی خـود رسـید .در ایـن روز عناصـر
ضدانقالب کنترل جاده سنندج-کرمانشـاه را در گردنـه مرواریـد بـه دسـت خـود گرفتنـد و
خودروهاي نظامی و غیرنظامی را کنترل کردند که در کنترل یـک دسـتگاه اتوبـوس  2نفـر
ژاندارم مسافر آن را به اسارت گرفتند.
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نتیجه کلی بررسی حوادث  9ماه اول جنگ تحمیلی در صحنه عملیات شمالغرب این
است که در این صحنه عملیات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در دو جبهه در روبرو
و عقب خود درگیر بودند .گرچه دو نیروي مخالف نیروهاي ما در دو جبهه یـاد شـده رابطـه
قطعی عملیاتی با یكدیگر نداشتند ،یا اگر هم داشتند چندان حائز اهمیت نبود .ولـی نتیجـه
فعالیت آن دو نیروي مخالف علیه نیروهاي ما ،رابطه قطعی وجود داشت .به هر حال هر یک
از آنان قسمتی از امكانات نظامی ما را به خود مشغول کرده بودند و از همه مهمتـر ایـنکـه
منطقه عقب نیروهاي ما در جبهه جنگ با عراق ،آنچنان ناامن بود که نیروهـاي ضـدانقالب
حتی به ستونهاي بزرگ نظامی ما حمله میکردند و اجازه نمیدادند واحدهاي ما به راحتی
و با سازمانی کامل به مقابله با دشمن خارجی بپردازند.
این حوادث هماهنگ بین دشمن خـارجی و نیروهـاي ضـدانقالب داخلـی کـه از آغـاز
جنگ تحمیلی شروع گردیده بود ،همانند همان وضـعیتی کـه در  9مـاه اول جنـگ وجـود
داشت تا زمان نگارش این مطالب کـه قریـب  6سـال از آغـاز جنـگ تحمیلـی مـیگذشـت
همچنان ادامه پیدا کرد .در طول این  6سال با وجود تالشهاي فـوقالعـادهاي کـه از طـرف
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران براي سرکوبی نیروهاي ضدانقالب داخلی در منـاطق
کردنشین بهعمل آمد ،ریشه این فساد کامالً از منطقه کنده نشـد .ولـی قـدرت و شـدت آن
کاهش فوقالعادهاي پیدا کرد ،بهنحوي که فعالیت عوامل ضدانقالب داخلی از حالت عملیـات
چریكی در سطح وسیع بهکلی خارج شد و جنبه دستبرد بسـیار محـدود موضـعی و محلـی
پیدا کرد .در جبهه جنگ با عراق نیز چندین عملیات تعرضی بهوسیله نیروهـاي رزمنـده مـا
در طول جنگ در صحنه عملیات غرب اجرا شد که گرچه ضربات نسبتاً سـختی بـه دشـمن
متجاوز وارد کرد ولی تغییرات چندان محسوسی در کل وضعیت منطقـه ایجـاد ننمـود و مـا
امیدواریم که در صورت داشـتن توفیـق ادامـه بررسـی وضـعیت جنـگ در صـحنه عملیـات
شمالغرب ،در کتاب هاي دیگر این بحث را دنبال کنیم .بنابراین این مبحث را که هـدف آن
بررسی چگونگی کلیات جنگ تحمیلی در صحنه عملیات شمالغرب بود ،در همـین جـا بـه
پایان میرسانیم.
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بخش سوم
متوقف کردن پيشروی نيروهای متجاوز و پدافند در غرب
براي توجیه این بخش الزم به یادآوري است که اصوالً جنگ تحمیلی عراق علیه ایـران
 9مرحله کلی را پیمود .در مرحله اول ،نیروهاي متجاوز عراق با فراهم کردن مقدمات شـروع
جنگ در  91شهریور  1913حمله عمومی را به قلمرو کشور جمهوري اسـالمی ایـران آغـاز
کردند .در تمام طول مرز بیش از  1955کیلومتري در محورهاي نفـوذي مهـم کـه از خـا
عراق به ایران منتهی میشد به مناطق مرزي تجاوز نمودند .در بع ی از محورها ایـن تجـاوز
در عمق قلمرو کشور ایران ادامه یافت و در برخی دیگر در همان خط مرز متوقف گردید.
مرحله دوم جنگ از زمانی آغاز شد که پیشروي نیروهاي متجاوز عراق در تمـام طـول
جبهه از اروندرود در جنوب تا پیرانشهر در شمال متوقـف گردیـد و نیروهـاي هـر دو طـرف
متخاصم ایران و عراق در خطوط تماسی که بعد از تهاجم نیروهاي عراق به وجود آمده بـود
به حالت پدافندي در مقابل یكدیگر قرار گرفتند.
مرحله سوم جنگ ،مرحله تعرض متقابله نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران اسـت
که از ماه چهارم جنگ آغاز شد و هدف آن بیرون رانـدن نیروهـاي متجـاوز عـراق از سـرزمین
ایران و کشاندن جنگ به داخل خا

عراق بود .با توجه به مراحل یـاد شـده بـاال ،مرحلـه دوم

خود قسمتی از مراحل حساس جنگ را تشكیل داد ،بهنحـويکـه سـبب تغییـر جهـت کامـل
جنگ شد .از آن مرحله به بعد نیروهاي متجاوز عـراق تحـر

و امكانـات تعرضـی خـود را در

مقابل پدافند نیروهاي ایران بهکلی از دسـت دادنـد .در ادامـه چنـدین سـاله جنـگ بـهنـدرت
توانستند عملیات تعرضی محدود اجرا کنند که همه آنها نیز با حمالت متقابله ایران بالفاصـله
یا بعد از مدت زمانی خنثی گردید و نیروهاي عراقی مجبور شدند به همان خطـوط پدافنـدي
اصلی که در داخل خا

عراق تهیه کرده بودند ،متكی گردند .بهترین نمونه ایـنگونـه نبردهـا

مهران بود و نیروهاي عراقی بعد از عقبنشینی سراسري به داخل خا

عراق ،یک بار دیگر بـه

شهر مهران ،حمله کردند و آنرا اشغال نمودند ولی این اشغال دیري نپائید و نیروهـاي مسـلح
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جمهوري اسالمی ایران با تعرض متقابله ،نیروهاي عراقی راحتی فراتر از مواضع پدافندي قبلـی
به عقب راندند .الزم به یادآوري است که این عملیات بعد از تصرف شبهجزیـره فـاو بـهوسـیله
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران بود .یاسرعرفات رهبـر سـازمان آزاديبخـش فلسـطین
پیشنهاد کرد ،مهران ایران با شبهجزیره فاو عراق مبادله شود و در مقابل تخلیه نیروهاي ایـران
از شبهجزیره فاو ،نیروهاي عراقی نیز شهر مهران ،را تخلیه نماینـد .امـا جریـان جنـگ عـوض
شده بود و نیروهاي مسلح ایران توانستند ضمن نگهداري شبهجزیره فاو ،نیروهاي عراقـی را بـا
قدرت اراده و تصمیم خود ،از شهر مهران نیز بیرون برانند.
گفتیم مرحله دوم جنگ از زمان متوقف شـدن کامـل نیروهـاي عـراق در تمـام طـول
جبهه آغاز شد .این زمان از اوایل ماه سوم جنگ یعنی آذرماه  1913بهصـورت تـدبیر کلـی
نیروهاي متجاوز عراق در تمام صحنههاي نبرد به اجرا درآمـد و نیروهـاي متجـاوز عـراق در
همان مناطقی که در ماه اول جنگ اشغال کرده بودند متوقف شدند .مواضع مستحكم تهیـه
کردند و در مقابل نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران بـه دفـاع پرداختنـد .ایـن خـط
پدافندي نیروهاي متجاوز عـراق در صـحنه عملیـات خوزسـتان در امتـداد شـهر خرمشـهر،
قسمتی از شرق رودخانه کارون در شمال جزیره آبـادان تـا جنـوب دارخـوین ،کرانـه غربـی
رودخانه کارون خط شرقی غربی در  21کیلومتري جنوبغربی اهواز ،امتداد رودخانه کرخـه
کور ،ارتفاعات اهللاکبر و میشداغ و باألخره در غرب شوش و دزفـول ،کرانـه غربـی رودخانـه
کرخه بود .در شمال منطقه دشت عباس ،عینخوش و دهلران نیز دامنـه جنـوبی ارتفاعـات
خط تماس را تشكیل میداد .در غرب دهلران تا رودخانه چنگوله در شرق مهران به مسـافت
قریب  155کیلومتر ،ارتفاعات مرزي حمرین بدون تغییرات تاکتیكی خط تماس پاسگاههـاي
مرزي بین دو طرف بود.
صحنه عملیات غرب که از مهران شروع مـیشـد و تـا شـمال پیرانشـهر در آذربایجـان
غربی ادامه مییافت ،خود به دو قسمت کلی تفكیک شـده بـود .قسـمت اول منطقـه غـرب
استان ایالم و کرمانشاه و قسمت دوم که به نام شمالغرب نامیده شد ،منطقه مـرزي اسـتان
کردستان و آذربایجان غربی را شامل میگردید.
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در بخش قبلی همـین مبحـث ،چگـونگی جریـان مرحلـه اول جنـگ یعنـی پیشـروي
نیروهاي متجاوز عراق در سرزمین ایران در صحنه عملیـات غـرب و تبـدیل مرحلـه اول بـه
مرحله دوم و آغاز عملیات پدافندي نیروهاي هر دو طرف متخاصم به تفصـیل بیـان گردیـد.
نتیجه نهایی مرحله اول جنگ در جبهه میـانی در اسـتان ایـالم و کرمانشـاه ،ایـن بـود کـه
نیروهاي متجاوز عراق موفق شدند با اشغال شهر مهران ،و پیشروي به سمت شرق قسـمتی
از دشت مهران را تحت کنترل خود بگیرند .ولی ایـن نیروهـا نتوانسـتند در شـرق و شـمال
دشت مهران پیشروي کنند و الزاماً به نگهداري تپه ماهورهایی کـه در شـرق و شـمال شـهر
مهران ،را تأمین میکرد اکتفا نمودند .بهنحويکه در شمال از ارتفاعات سدکنجانچم بـاالتر
نرفتند و در شرق نیز حتی به کرانه غربی رودخانه چنگوله نرسیدند .در صورتیکه نیروهـاي
ما آن منطقه را رها کرده بودند .البته قطعاً این امر علت تاکتیكی داشـت و نیروهـاي عراقـی
صالح بر آن دیدند که حتی المقدور خطوط مواصالتی خود را در مناطق اشـغالی بـهویـژه در
مناطقی که تأمین جناحین محورها مشكالتی ایجاد میکرد کوتاهتر سازند و در دشت مهران
چنین حالتی وجود داشت .چنانکه همان مسافت حدود  15کیلومتري که به سـمت شـرق
پیشروي کرده بودند ،خط مواصالتی آنها مورد تهدید نیروهاي چریكی ما کـه در ارتفاعـات
ملكشاهی شمال دشت مهران موضع گرفته بود قرار داشت .عوامل نفوذي ما در هـر فرصـت
مناسب به یگانهاي دشمن حمله میکردند و تلفات و خساراتی به آنهـا وارد مـیسـاختند.
نیروهاي عراقی نمی توانستند در جبهه شمالی دشت مهران به عرض قریب  15کیلومتر وارد
ارتفاعات سرسخت شوند و نیروهاي ما را تعقیب نمایند .اما چنانچهنیروهاي اشغالگر عراقی
از ارتفاعات فاصله میگرفتند و یک ف ـاي تـأمینی بـین مواضـع خـود بـا ارتفاعـات ایجـاد
میکردند بهعلت وسعت زیاد منطقه ،عوامل نفوذي و چریكی ما نمیتوانستند در مدت زمان
کوتاه این مسافت را طی کنند و مأموریت خود را انجام دهند و به پایگاه اولیه خود برگردند.
بدین جهت نیروهاي اشغالگر عراق منطقه اشغالی را در شرق و شمال دشت مهـران چنـدان
توسعه ندادند .همین وضع با کموبیش اختالف در تمام عرض جبهه وجود داشت و نیروهـاي
عراقی نمی توانستند در میان ارتفاعات صعب العبور در عمق زیاد پیشروي کنند .زیرا هر قـدر
خط مواصالتی آنان طوالنیتر میشد ،تأمین آن مشكلتر میگردیـد .ضـمناً عـرض و عمـق
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کلی این صحنه عملیات بهقدري وسیع بود که اشغال تمام منطقـه و کنتـرل و نگهـداري آن
براي ارتش کمتر از  255هزار نفري عراق امكانپذیر نبـود .زیـرا اگـر ارتـش عـراق تصـمیم
میگرفت هدفهاي اصلی استراتژیكی این صحنه عملیات را که شهرهاي ایالم و کرمانشـاه و
اسالمآباد بودند اشغال کند ،بایستی حـدود  255کیلـومتر در منـاطق کوهسـتانی در داخـل
خا

ایران پیشروي کند و به اصطالح زبان فارسی «این لقمه براي دهن ارتش عراق خیلـی

بزرگ بود» و ممكن بود نیروهاي عراقی را خفه کند بهویژه ایـنکـه ارتـش عـراق در همـان
روزهاي اول جنگ متوجه شد کـه در ارزیـابی قـدرت مقاومـت نیروهـاي مسـلح جمهـوري
اسالمی ایران کامالً در اشتباه بوده است .بنابراین تالش اصلی نیروهـاي عراقـی فقـط بـراي
دستیابی به حداقل هدفهاي تعیینشده در صحنه عملیات کرمانشاه و ایالم کـه شـهرهاي
مهران ،صالح آباد سومار ،نفتشهر ،قصرشیرین ،سرپلذهاب گیالنغـرب بـود ،در همـان یـک
هفته اول جنگ بهکار گرفته شد .از هفته دوم جنگ نیروهاي عراقی اجباراً به همان مناطقی
که اشغال کرده بودند اکتفا کردند و از ادامه تالش بـراي پیشـروي و اشـغال منـاطق بیشـتر
دست کشیدند .در نتیجه در خطی در امتداد عمومی حدود  11کیلومتري شـرق خـط مـرز
متوقف شدند و به حالت پدافندي درآمدند .مسیر عمومی این خط پدافندي از شمال مهـران
تا سرپلذهاب بدین شرح بود .در ارتفاعات شمالغربی مهـران تـا حـوالی پاسـگاه انجیـره و
جنوب ارتفاعات میمک نیروهاي عراقی نتوانستند یا نخواستند از خط مرز عبـور کننـد و آن
ارتفاعات سرسخت را اشغال نمایند .بنابراین در این قسـمت کـه حـدود  15کیلـومتر طـول
داشت و پاسگاههاي کانیسخت و شورشیرین ،مراکز اصلی مقاومت نیروهاي ایران بود ،خـط
مرز خط تماس را تشكیل داد.
در شمال پاسگاه شورشیرین و غرب شهر صالحآباد ایالم ،ارتفاعـات میمـک بـه اشـغال
نیروهاي متجاوز عراق درآمد و نیروهاي عراقی حدود  11کیلومتر در خـا

ایـران پیشـروي

کردند .اما در شرق ارتفاعات میمک متوقف شدند این خط تمـاس در میمـک بـا کـموبـیش
تغییر تا شرق سومار و نفتشهر و غرب گیالنغرب در طول قریب  125کیلومتر ادامـه یافـت.
در غرب گیالنغرب عمق منطقه اشغالی بیش از  11کیلومتر و حدود  25تـا  15کیلـومتر در
شرق قصرشیرین بود .اما در شمال این قسمت که منطقه سـرپلذهـاب بـود وضـعیت خـط
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پدافندي نامنظم گردید .بهنحويکه در قسـمت غربـی سـرپلذهـاب عمـق منطقـه اشـغالی
نیروهاي عراق فقط حـدود  15کیلـومتر و تـا ارتفاعـات قراویـز بـود .امـا در منطقـه شـمال
سرپلذهاب خط پدافندي حالت شرقی غربی پیدا کرد و نیروهاي عراق تـا امتـداد تپـههـاي
کلینه و سیدصادق و دستک و کورهموش در کمتر از  15کیلومتري شمال جاده قصرشـیرین
سرپلذهاب پیشروي کردند و تمام دشت ذهاب را در شرق خط مرز و غرب ارتفاعات شـرقی
آن تحت کنترل خود گرفتند .خط تماس نیروهاي ما در شمال سرپلذهاب به دامنـه غربـی
ارتفاعات داالهو ،گامیشان ،چیگران و ازگلـه متكـی گردیـد .در نتیجـه در ایـن قسـمت نیـز
نیروهاي متجاوز عراق حدود  11کیلومتر در خا

کشور ما پیشروي کردند و با برخـورد بـه

ارتفاعات صعبالعبور شرق دشت ذهاب اجباراً متوقف شدند.
با متوقف شدن نیروهاي متجاوز عراق که در قسمتی به علت غیرقابـل پیشـروي بـودن
ارتفاعات و در قسمتهایی دیگر بهعلت مقاومت رزمنـدگان مـا انجـام گرفـت ،خـط تمـاس
نیروهاي دو طرف در همان خط عمومی کـه بیـان شـد ،بـهصـورت خـط پدافنـدي درآمـد.
نیروهاي هر دو طرف در شرق و غرب این خط به تحكیم مواضـع پدافنـدي پرداختنـد .ایـن
خط پدافندي در صحنه عملیات غرب با تغییراتی جزئی تا اواخر سال دوم جنگ بـه همـین
وضع باقی ماند .بعد از شكست نیروهاي متجاوز عراق در صحنه عملیات خوزستان ،نیروهـاي
عراقی صحنه عملیات غرب را با عقب نشینی اختیاري تا حوالی خط مرز تخلیه کردند.در این
مدت نیروهاي عراق هیچ گونه تالشی براي اجراي عملیات تعرضی به سـمت شـرق و ایجـاد
تغییر قابل مالحظه در این خط پدافندي انجام ندادند .نیروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمی
ایران نیز چند عملیات تعرضی محدود در دو سال اول جنگ در صحنه عملیـات غـرب اجـرا
کردند ،ولی بهجز یكی از آنها که عملیات میمک بود ،سایر عملیات تغییر قابـل مالحظـهاي
در وضعیت کلی خط پدافندي این منطقه نداد .بنابراین بیطرفانه بایـد گفـت کـه نیروهـاي
اشغالگر عراق مناطق اشغالی در صحنه عملیات کرمانشاه و ایالم را داوطلبانه تخلیـه کردنـد.
چنانکه نفتشهر را که تخلیه نكرده بودند ،تا زمان نگـارش ایـن مطالـب و بعـد از گذشـت
قریب  6سال از جنگ تحمیلی همچنـان در اشـغال خـود داشـتند .علـت ایـن امـر سـختی
وضعیت طبیعی زمین این منطقه است که بهدلیل کوهستانی بودن ،اجراي هرگونه عملیـات
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تعرضی وسیع را فوقالعاده محدود میسازد .از نظر نظامی اجراي هرگونـه عملیـات تعرضـی
وسیع در این منطقه به سمت غرب و به داخل خا

عراق بهمنظور دستیابی بـه هـدفهـاي

استراتژیكی و مهم مانند شهرهاي مندلی و خـانقین و قـزلربـاط و میـدان و تحـت کنتـرل
گرفتن محور اصلی مواصالتی بغداد -سلیمانیه در موازات خط مـرز مسـتلزم داشـتن برتـري
مطلق توان رزمی اعم از زمینی و هوایی است .چون نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران
اصوالً از چنین برتري برخوردار نبودند .آن مقدار تـوان رزمـی هـم کـه داشـتند بـه صـحنه
عملیات خوزستان اختصاص داده بودند .لذا در صحنه عملیات غرب موفق به اجراي عملیـات
آفندي وسیع در سالهاي اول جنگ نشدند .بهعنوان شاهد مثال ،وسیعترین عملیات آفندي
نیروهاي ما در صحنه عملیات کرمانشاه در آغاز سال سوم جنگ در غـرب سـومار بـه هـدف
اشغال شهر منـدلی عـراق کـه در  7کیلـومتري خـط مـرز قـرار دارد اجـرا شـد ( عملیـات
مسلمابنعقیل مهرماه  )1971ولی نیروهاي ما نتوانسـتند بـه شـهر منـدلی عـراق برسـند و
اجباراً در ارتفاعات مرزي متوقف گردیدند .زیرا در همان موقع ،ارتش عراق حداقل یک لشكر
در این منطقه متمرکز داشت ،ضمن اینکه دو لشكر دیگـر عراقـی نیـز در شـمال و جنـوب
منطقه مندلی و در مقابل منطقه قصرشیرین و مهران گسترش داشتند.
بهمنظور آگاهی بیشتر از چگونگی نسبت توان رزمی نیروهاي ایران و عـراق در صـحنه
عملیات غرب یادآور می گردد که طبق برآوردهاي عملیاتی و اطالعاتی قرارگاه هدایتکننـده
عملیات مسلمابنعقیل ،نیروهاي خـودي در آن عملیـات عبـارت بودنـد از :تیـپ  11پیـاده
هوابرد ،یک تیپ اسمی به نام تیپ  1مكانیزه لشكر  91زرهی که فقـط  9گروهـان تانـک از
انواع مختلف ام 16و ام 75و تی  11و تی  72و یک گروهان مكانیزه داشت 9 ،تیپ از عناصر
سپاه پاسداران شامل تیپهاي امـامرضـا ،محمدرسـولاهلل (ص) و عاشـورا بودنـد و جمعـاً 6
آتشبار توپخانه (حدود  2گردان عملیات این تیپهـا را در جبهـهاي بـه عـرض بـیش از 15
کیلومتر پشتیبانی میکرد.
در مقابل حمله این نیروهاي ما ،طبق برآورد اطالعاتی بـهعمـل آمـده نیروهـاي دشـمن
شامل عناصر لشكر  12زرهی (حداقل یک تیپ از آن لشـكر) و عناصـري از تیـپهـاي  121و
 112پیاده ،تیپ  2کوهستانی تیپ  119و عناصري از لشـكر  6پیـاده بـا پشـتیبانی  7گـردان
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توپخانه و تقویت  19گروهان کماندو و  9گردان گارد مرزي گسـترش داشـتند کـه در صـورت
صحت این برآورد نیروهاي دشمن بیش از  9برابر نیروهاي ما بود .این وضـعیت نیـز در حـالی
بهوجود آمد که تیپ  11پیاده هوابرد نیروي زمینـی و لشـكر نصـر سـپاه پاسـداران از صـحنه
عملیات خوزستان به صحنه عملیات غرب تغییر مكان داده شد و با ت ـعیف جبهـه خوزسـتان
چنین امكان محدودي بهوجود آمد .این بود دلیل عدم امكان اجراي عملیات تعرضی در سـطح
وسیع بهوسیله نیروهاي ما در صحنه عملیات غرب ،چنانکه همین عملیات مسلمابنعقیل نیـز
موفقیت چندان چشمگیري نداشت و حتی نیروهاي ما نتوانسـتند تمـام ارتفاعـات مـرزي را از
وجود نیروهاي دشمن پا

کنند و دشمن را به دشت عراق عقب برانند.

با توجه به شرایط موجود که در باال بیان شـد ،وضـعیت پدافنـدي در صـحنه عملیـات
غرب بسیار طوالنی شد و نیروهاي ما نتوانستند بهطرف قلب کشور عراق یعنـی شـهر بغـداد
که در مقابل این منطقه نبرد و در مسافت کمتر از  195کیلـومتري خـط مـرز قـرار داشـت
پیشروي نمایند و تحول سرنوشتسازي در وضعیت کلی جنگ ایجاد کنند.
وضعیت پدافندي در صحنه عملیات شمالغرب ،در منطقه مرزي کردستان و آذربایجـان
غربی نیز از همان آغاز جنگ بدون تحر

چشمگیر از جانب نیروهاي طـرفین بـاقی مانـد و

نیروهاي عراقی تقریباً هیچگونه پیشـروي قابـل مالحظـهاي در منطقـه مـرزي ایـن صـحنه
عملیات نكردند و از همان آغاز جنگ در این منطقه حالت پدافندي اتخاذ نمودنـد .نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران نیز در  9سـال اول جنـگ تحـر
صحنه عملیات براي اشغال مناطقی در داخـل خـا

قابـل مالحظـهاي در ایـن

عـراق نداشـتند .زیـرا همـانقـدر کـه

نیروهاي گسترشیافته ،در این منطقه در جبهه داخلی و در مقابل آشوبهـا و نـاآرامیهـا و
مبارزات با ضدانقالبیون توانسته بودند موجودیت خود را حفظ کنند ،خود عملیات درخشانی
بود .بنابراین خظ پدافندي این صحنه عملیات به همان حوالی خط مرز محدود گردیـد .ایـن
وضع تا اواخر سال سوم جنگ همچنان ادامه داشت و اولین حرکت تعرضی نیروهاي ما براي
برهم زدن خط پدافندي شمالغرب در آخر تیرماه  1972در منطقه پیرانشهر به سمت حاج
عمران عراق اجرا گردید که در فصلهاي آینده چگونگی آن بیان خواهد شد.
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آغاز جنگ در صحنه عمليات غرب
یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان
توجه :بهمنظور آگاهی بیشتر نسبت به جزئیات حوادث جنگ تحمیلی مصاحبههائی بـا
رزمندگان از درجات و گروههاي مختلف به عمل آمده که در این یادداشتها بـراي اختصـار
کالم فقط خالصهاي ازاظهار نظرها و خاطرات معدودي از رزمندگان بیان میگردد.
-1خاطرات سرهنگ زرهي ستاد عبدالعلي فيروزي:

من در شروع جنگ تحمیلی با درجه سرگردي فرمانده گردان  222تانک (لشـكر 91
زرهی) بودم .گردان مـا در تـاریخ  13/7/23بـه منطقـه عملیـاتی خرناصـرخان در محـور
قصرشیرین گیالنغرب اعزام گ ردید که از همان روز با نیروهاي متجاوز عراق درگیري آغـاز
شد.با آغاز رسمی جنگ تحمیلی به علت برتري کامل نیروهاي دشمن که حدود یـک لشـكر
زرهی بود ،در تاریخ  13/6/1قدرت مقاومت از ما سلب شد و طبق دستور بـهطـرف پادگـان
سرپلذهاب عقبنشینی کردیم .بعد از مدتی به پادگان اسالم آبـاد اعـزام و تجدیـد سـازمان
نمودیم و به منطقه نبرد سومار اعزام شدیم .بعد از یـک مـاه ،از منطقـه سـومار بـه منطقـه
عملیاتی مهران (شمال سد کنجانچم) تغییـر مكـان یـافتیم و مسـئولیت عملیـاتی منطقـه
مهران را به عهده گرفتیم .در این موقع عالوه بر گردان  222تانـک ،گـردان  129مكـانیزه و
گــردان  933توپخانــه (منهــاي یــک آتشــبار) و یــک آتشــبار از گــردان  937توپخانــه 111
میلیمتري و عناصري از گردان  192پیاده تیپ  91نیز در منطقه عملیاتی مهـران گسـترش
داشت .البته عناصر تیپ  91پیاده بهطرف رودخانه چنگوله عقبنشینی کـرده بـود و بعـد از
مدتی این گردان جدیدالتأسیس ستاد مشتر

که بنام گردان  6بود جایگزین گردید .گـروه

رزمی  222بعد از استقرار در منطقه مهران مواضع پدافندي رامسـتحكم و در مقابـل نیروهـا
پدافند میکرد ،تا اینكه در اوایل دیماه دستور داده شد براي اجراي عملیات آفندي بهمنظور
تصرف منطقه میمک آماده گردد.
توجه :بقیه خاطرات افسر یاد شده در بخش بررسی عملیات میمک بیان گردیده است.
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 -2خاطرات سرهنگ زرهي علي اصغر خوارزمي:

از بهار سال  1913یک واحد نظامی که شامل یک دسته تانک و یک گروهـان پیـاده و
یک آتشبار توپخانه و یک رسد ضد هوایی  29میلیمتـري و عناصـري از ژانـدارمري بـود ،در
منطقه میمک حوالی پاسگاههاي تلخاب ،هالله ،نیخزر ،انجیره ،شور شیرین مستقر گردید و
یک پرده پوششی در خط مرزي در مقابل تجاوزات احتمـالی نیروهـاي عراقـی تشـكیل داد.
البته این واحدها توانائی پدافند جدي در مقابل حمالت یگانهاي عراق را نداشتند .از جملـه
مشكالت عمدهاي که این یگانها با آن مواجـه بودنـد ،طـوالنی بـودن و کوهسـتانی بـودن،
منطقه گسترش بود که سبب مشكالت تدارکاتی و پشتیبانی رزمی و لجستیكی مـیگردیـد.
جاده هاي تدارکاتی انشعابی از محور تدارکاتی اصلی به سمت پاسگاهها بـهخصـوص پاسـگاه
هالله -نی ح ر در معرض میدان دید و تیر نیروهاي عراقی قـرار داشـت کـه بعـد از شـروع
درگیري ،این وضعیت به زیان نیروهاي ما تمـام شـد و نیروهـاي مـا فاقـد وسـایل سـنگین
مهندسی بودند که بتوانند حفاظ و جان و پناه خاکریز ایجاد کنند.
این یگان که در خط پوشش طوالنی گسترش داشت ،فقـط داراي یـک دسـتگاه تـانكر
آب بود که بایستی مسافتی حدود  75کیلومتر را رفتوآمد نماید و به عناصر گروه رزمی آب
برساند .بدین جهت تدار

آب بسیار مشكل بود .از نظر خودروهاي تـدارکاتی کمبودهـا بـه

قدري زیاد بود که حتی براي اجراي مأموریتهاي ضروري محدودیت داشت .به طـور مثـال
فرمانده گروه رزمی براي سرکشی به یگانهاي تابعه خود فاقد خودرو سبک بـود و اجبـاراً از
خودرو متوسط از نوع ذیل استفاده میکرد .درباره اشغال میمـک بـهوسـیله ارتـش متجـاوز
عراق سرهنگ خوارزمی چنین نظر داده است که:
درگیريهاي اولیه مرزي نیروهاي ایران و عراق در منطقه میمک از  19شهریور 1913
آغاز گردید که ابتدا بهصورت تبادل آتش توپخانه بود ،ولی در حدود 13شهریورماه نیروهـاي
عراقی آماده حمله جدي به میمک شدند .براي این منظور یک واحد زرهی در اطراف پاسگاه
الشهدا و شهر

ترساق عراق متمرکـز گردیـد و در  25شـهریور نیروهـاي زرهـی عـراق بـا

پشتیبانی توپخانه به پاسگاههاي مرزي ایران در منطقه میمک حمله کردند و پاسگاههـاي و
هالله و نیخ ر در نتیجه ارتفاعات میمک را اشغال نمودند.
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براي عقب راندن نیروهاي عراقی از منطقه میمک تمـام عناصـر گـردان  216تانـک از
پادگان اسالم آباد غرب به منطقه میمک اعزام گردید .این واحـد در  21شـهریور  13پـاتكی
علیه نیروهاي متجاوز اجراء نمود ،ولی موفقیتی بهدست نیاورد .در نتیجه ،نیروهـاي متجـاوز
عراق منطقه اشغالی را تحكیم کردند و جاده مواصالتی نیروهـاي مـا را در محـور سـرنی بـه
هالله و دشت به شور شیرین و سرنی بهانجیره را با آتش ،تحـت کنتـرل خـود قـرار دادنـد.
فرمانده تیپ اسالمآباد غرب (تیپ  1لشكر  91زرهی) طرحی بـراي عقـب رانـدن نیروهـاي
دشمن از منطقه میمک تهیه کرد که در تاریخ دوم مهرماه  13اجرا شـد .در ایـن حملـه 11
نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما در آمدند و وسایلی نیز به غنیمت گرفته شـد .ولـی
بعد از ظهر آن روز یكی از فرماندهان گردان ما مفقود شد و نیروهـاي دشـمن بـا پشـتیبانی
آتش شدید توپخانه به واحد ما پاتک کردند و نیروهاي ما اجباراً به مواضـع پدافنـدي قبلـی
خود عقب نشینی نمودند .در آن مواضع جلوي پیشروي دشمن را سد کردند .این وضع قریب
 9ماه ادامه یافت تا باألخره طرح آفندي میمک تهیه و اجرا گردید.
توجه :بقیه خاطرات این افسر در عملیات میمک بیان شده است.
 -1برادر مالكيان فرمانده سپاه پاسداران قصرشيرین:

از یک سال قبل از شروع جنگ در منطقه قصر شـیرین درگیـريهـائی وجـود داشـت
وعوامل ضد انقالب داخلی ناامنیهائی بهوجود آورده بودند .محرکان آنهـا در عـراق مسـتقر
بودند .از جمله رؤساي آنان پالیزبان و سردار جاف بودند .عوامل ضد انقالب ،ایل قلخانی را با
خود همدست کرده و بهوسیله آنان به پاسگاههاي ژاندارمري حمله میکردند و آنها را خلـع
سالح مینمودند .جادهها را ناامن و مینگذاري میکردند .بر اثر همین اقـدامات عوامـل ضـد
انقالب ،بیش از  95دستگاه تانک و تعداد زیادي خودرو چرخدار از بین رفت .تعداد زیادي از
افراد نیروهاي مسلح ما شهید و مجروح شدند و تعدادي به گروگان گرفتـه شـدند .بنـابراین
اولین خطر جدي از طرف نیروهاي ضد انقالب داخلی بود .به همین جهت اولین کـاري کـه
سپاه پاسداران بایستی انجـام مـیداد ،نفـوذ دادن عـواملی در داخـل ضـد انقـالب و کسـب
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اطالعات از چگونگی عملیات آنان بود .ما از اطالعات بـهدسـت آمـده بـراي ضـربت زدن بـه
گروههاي ضد انقالب استفادههاي شایانی کردیم.
شهر قصرشیرین از مدتها قبل از آغاز جنگ تحمیلی ،متناوب بهوسیله نیروهاي عراقـی
گلولهباران میشد .وضیعت بحرانی منطقه به مقامات مسئول ایران گـزارش مـیگردیـد ،امـا
اقدام مؤثري از طرف مقامات مسئول براي تقویت منطقه به عمل نمـیآمـد .حتـی احتمـال
حمله عراقیها یادآوري شد و مقامات ارتشی براي بازدید منطقه آمدند ،ولی اقدامات تقویتی
به عمل نیامد و پاسگاههاي مرزي ایران تقریباً به همان حالت باقی ماند .حتی رئیس جمهور
شخصاً یكبار به منطقه آمد که من همراه ایشان بودم و با هلیكـوپتر از منطقـه بازدیـد کـرد.
همان هنگامی بود که هلیكوپتر ایشان سقوط کرد .در این بازدید ،پاسگاههـاي منهـدم شـده
ایران به رئیس جمهور نشان داده شد .در جلسهاي که در کرمانشـاه تشـكیل شـد  29مـورد
نواقص و کمبودهاي سپاه پاسداران قصرشیرین به اطـالع رئـیس جمهـور و فرمانـده نیـروي
زمینی رسید .از جمله آن مطالب ،کمبود استعداد رزمی نیروهاي خودي ،مینگـذاري معـابر
نفوذي ،تقویت پاسگاههاي مرزي ،ضعف سیستم ارتباط مخابرات ،ضعف توان رزمـی تیـپ 9
زرهی سرپلذهاب که حدود  %95بود ،تمرکز حدود یک لشكر زرهی عراق در مقابل منطقـه
قصرشیرین ،عدم کارایی ژاندارمري در پوشش مرز ،ضعف فوقالعـاده تـالش هـاي اطالعـاتی
کمبود توپخانه به ویژه دیدهبان توپخانه ،به اطالع رئیس جمهور و فرماندهان نظـامی رسـید.
اما هیچگونه اقدام جدي براي رفع نواقص و کمبودها انجام نگرفت.
باألخره همانگونه که پیشبینی میشد ،ابتدا نیروهاي عراقی از منطقـه خـان لیلـی بـه
سرزمین ایران تجاوز کردند.این عملیات تجاوزکارانه عراق حدود  11روز قبل از آغـاز جنـگ
انجام گرفت و نیروهاي عراقی حدود  25کیلـومتر از خـا

ایـران را گرفتنـد و چنـد نقطـه

حساس را اشغال کردند .ولی باز هیچگونه عكسالعمل جـدي از طـرف ایـران انجـام نشـد و
باألخره حمله عمومی عراق آغاز گردید .افراد سپاه پاسداران دلیرانه در پاسگاههـاي مربوطـه
مقاومت کردند ،در حالیکه سالح آنان شامل  1قب ه آرپیجـی  6و  21قب ـه تفنـگ ژ 9و
یک قب ه خمپارهانداز در پاسگاه پرویز بود .یک گردان زرهی عراق به این پاسگاه حمله کرد
ولی افراد پاسگاه پرویز توانستند ضربات سختی به دشمن وارد کنند و آنها را عقب براننـد و
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حتی  2کیلومتر در خا

عراق پیشروي کنند و وارد پاسگاه قـورهتـو عـراق شـوند.چهار روز

قبل از حمله سراسري عراق ،شهر قصرشیرین بمباران شد و پمپبنزین و مقر سپاه پاسداران
و کارخانه برق قصر شیرین به شـدت آسـیب دیـد .بعـد از شـروع جنـگ ،افـراد تعـدادي از
پاسگاهها و همچنین یگانهاي ارتشی مستقر در منطقه نبرد عقبنشینی کردنـد .در نتیجـه
نیروهاي دشمن توانستند قسمتهائی را دور بزنند و خود را به محورهاي اصـلی برسـانند .از
جمله یک واحد عراقی از تنگاب وارد محور قصرشیرین -گیالنغرب و واحـد دیگـر دشـمن از
گردهنو وارد محور قصرشیرین -سرپلذهاب گردید.
ستون عراقی وارد دشت ذهاب شد ،تا کالنتر پیش آمد و راههاي قصرشیرین را بریـد و
شهر را محاصره کرد .یک گروه رزمی ارتش در خرناصرخان مستقر بود که  17دستگاه تانـک
ام  75و تعداد  7قب ه توپ برد بلند صحرائی و  1قب ه توپ ضدهـوائی و تعـدادي نفربـر و
خودرو دیگر داشت .این واحد در محاصره نیروهاي عراقی قرار گرفـت و بـراي رهـائی دچـار
مشكالتی شد و به سختی توانست به سـرپل الونـد قصرشـیرین عقـبنشـینی نمایـد .شـهر
قصرشیرین زیر آتش شدید توپخانه دشمن قرار گرفت .تالش شد که از شهر دفاع شود ولی
هماهنگی بین فرماندهان نبود .فرمانده یگان ارتشی ،حاضر به ادامه مقاومت در قصرشـیرین
نشد .ضمن اینكه عدهاي از رزمندگان نیز منطقه را تر

کرده بودند .باألخره فرمانـده واحـد

ارتشی تصمیم گرفت از قصرشیرین عقبنشینی کند تا گرفتار عراقیها نشود .ما با شـناختی
که از منطقه داشتیم یک راه فرعی نشان دادیم که به سر آبگـرم منتهـی میشـد و ایـن راه
آزاد بود .واحد ارتشی از آن راه عقبنشینی کرد ،در حالیكه عناصر سپاه پاسداران تا 13/6/1
در شهر قصرشیرین به مقاومت ادامه دادند .در این موقع تنها وسیله ،تلفن سوییچینگ بـود
که آن هم قطع شد و مهمات و تدارکات ما رو بـه اتمـام رفـت و تعـداد زیـادي از پاسـداران
شـهید شــدند و فقــط حــدود  25نفــر از آنــان بــاقی ماندنــد کــه بــاألخره تصــمیم گــرفتیم
عقبنشینی کنیم .چون  9قب ه توپ  111میلیمتـري خـود کششـی و دو دسـتگاه خـودرو
حامل مهمات در قصرشیرین باقیمانده بود ،تالش کردیم با کمک یک درجهدار آنهـا را نیـز
به عقب بیاوریم که موفق شدیم و آنها را به پادگان سرپلذهاب آوردیم.
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 -1سروان مازیار فرمانده گروهان تانك:

جنگ از دشت ذهاب آغاز شد و به طرف باویسی گسترش یافت ،بعد به منطقه هوان و
تنگ ترشابه و بیشگان و بابا هادي و اطراف قصرشـیرین کشـیده شـده .بـاألخره تـا روز 17
شهریور ماه  1913به منطقه خانلیلی و تنگاب رسید .دولت عراق قبل از آغاز حمله عمومی
به ایران ،بع ی از رؤساي ایالت و عشایر را بهطرف خود جلب کرد و به وسیله آنـان نـاامنـی
داخلی در مناطق مرزي ایران ایجاد نمود .افراد این عشایر ،جادهها را مینگذاري مـیکردنـد.
بر اثر مینگذاري جادهها تعداد قابل مالحظهاي از تانكها و نفربرها و سایر خودروهاي ما قبل
از آغاز جنگ با مین برخورد کردند و از کار افتادند .گرچـه اصـوأل بـردن تانـک بـه منـاطق
کوهستانی کار درستی نبود و بایستی پیاده نظام در این منطقـه وارد عمـل میگردیـد ،ولـی
عمالً گسترش نیروهاي ما معكوس بود .ما واحدهاي تانک را بدون پیـاده نظـام در خیلـی از
مناطق مرزي مانند تنگاب ،خرناصرخان ،کالنتر مستقر کرده بـودیم .ضـمن اینكـه بع ـی از
مناطق مرزي مانند منطقه بین نفتشهر و سومار فاقد نیروي دفاعی بود .البتـه پاسـگاههـاي
مرزي وجود داشتند ولی این پاسگاهها قدرت مقابله با نیروهاي عراقی را نداشتند .در بع ـی
نقاط نیروي ما فقط توپخانه بدون واحد رزمـی بـود .چنانكـه در تنگـاب فقـط یـک آتشـبار
توپخانه  111میلیمتري مستقر بود.
مشكل دیگر قبل از آغـاز جنـگ ،اسـتفاده از واحـدهاي ژانـدارمري غیـر محلـی بـود.
گروهانهاي ژاندارمري مناطق دیگر کشور را به منطقه غرب آورده بودند که افراد آنهـا بـه
منطقه غرب آشنائی نداشتند.
قبل از آغاز جنگ ،طرح مشخص نظامی تهیه نشده بود .لذا عكسالعمل نیروهاي ما در
مقابل عراق مناسب نبود .چنانكه نیروهاي دشمن براي حمله به منطقه قصرشیرین ،ابتدا در
منطقه باویسی تظاهر به حمله کردند و نیروهاي ما را سرگرم نمودند و بعد از طریق قراویز و
بابا هادي پیشروي نمودند و جاده قصرشیرین را قطع کردند .شـهر قصرشـیرین را محاصـره
نمودند بعد ،از جاده گردهنو -سرپلذهاب به طـرف کالشـی و ملـه دزگـه پیشـروي کردنـد.
توپخانه ما نتوانست سمت اصلی حمله دشمن را تشخیص دهد و اجراي آتش نمایـد .بعـد از
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حمله نیروهاي عراقی صدور دستورات از طریق قرارگاههاي ما دچار اختالل شد و دسـتورات
کتبی ابالغ نمیشد و دستور عقبنشینی به صورت شفاهی ابالغ شد.
مقامات تصمیمگیري ما نسبت به اطالعات رسیده از عملیات نیروهاي عراقـی حساسـیت
چندانی نشان نمیدادند .مثل اینكه اعتمادي به آن اطالعات نبود .به همـین جهـت بـا وجـود
اینكه از اردیبهشت ماه  1913اقدامات خصمانه عراق علیه ایران عمـالً اجـرا گردیـد و شـهر
قصرشیرین گلوله باران میشد ،ولی عكسالعمل نیروهاي ما کافی به نظر نمـیرسـید .گرچـه
البته نیروهاي ما نیز متقابالً خانقین عراق را گلولهباران میکرد .باألخره با وجود اینكـه از روز
 17شهریور ماه  1913برخوردها به صورت نبرد نسبتأ جدي درآمد ،ولـی نیروهـاي تقـویتی
خودي در ششم مهر ماه وارد منطقه شد.
 -2ستوانيكم امير رستمي فرمانده گروهان تانك در گردان  211تانك:

بعد از پیروزي انقالب وضع پادگان به هم ریخت .یک گـروه ضـربت تشـكیل شـد کـه
شامل  9قسمت بود .یک قسمت براي حفاظت پادگـان (سـرپلذهـاب) ،یـک قسـمت بـراي
برقراري تأمین جادهها و باألخره یک گروه براي تأمین شهر ،زیرا دزدي و نا امنی شدید شده
بود .بع ی از رؤساي عشایر که سر سپرده رژیـم قبـل بودنـد منافعشـان از بـین رفتـه بـود.
باألخره مدتی بعد با حمایتی که از ارتش شد ،وضـیعت نسـبتاً بهتـر کردیـد .فرمانـده گـروه
ضربت سروان آذربون بود که فرد متدینی بود .بعد از فعال شدن سپاه پاسـداران در منطقـه،
گروه ضربت با آن همكاري میکرد .اما همكاري فرمانـدهان ارتشـی چنـدان مطلـوب نبـود.
استعداد پرسنلی گروه ضربت به  115نفر رسید ،آرمان و محر

گروه ضربت مـذهب بـود و

هزینه تدارکات آن به وسیله مردم تأمین میشد و مردم قصر شیرین طرفدارآذربون بودند.
مدت فعالیت گروه ضربت  1ماه بود و بعد منحل گردید .سروان آذربون هـم بـه سـپاه
پاسداران ملحق شد .از نظر نیروي تأمینی مرزي در بع ی پاسگاههـا سـپاه و ارتـش بـا هـم
بودند .در بع ی از آنها فقط سپاه مستقر بود .چنانكه در تعدادي دیگر فقط ژاندارمريهـا و
یا ارتشیان بودند .من براي اولین بار با دو دستگاه تانک و  11نفر پیاده پاسگاه باویسی رفتم.
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در تغییر مكان تانک ها در جادههاي داخلی حدود  72دستگاه تانک بـه مـینهـائی کـه بـه
وسیله دشمن کار گذاشته شده بود ،برخورد کردند و از کار افتادند.
از نظر مهندسی ،ما بسیار ضعیف بودیم و تانكهاي ما نیـز در راهپیمائیهـاي قبـل از آغـاز
جنگ ،آسیب زیادي دیدند.زیرا بهعلت نبودن خـودرو تـانكبر ،همـه آنهـا بـا راهپیمـائی روي
جاده ،از پادگان به مناطق مرزي میرفتند که عالوه بر اینكه تعدادي از آنها بـا مـین برخـورد
کردند و از کار افتادند ،تعدادي زیادي نیز بـه علـت ایـن راهپیمائیهـا فرسـوده شـده و از کـار
افتادند .افراد پیاده نظام ،آموزش کافی نداشتند .ضمن اینكه جنگافزار اصلی آنها فقط تفنـگ
بود .خمپاره انداز و سایر جنگافزار سنگین به مقدار کافی نبـود ،تـا همـه پاسـگاههـاي مـرزي
تقویت شوند.
در واحدهاي توپخانه وضع دیدهبانی بسیار اسفبار بود و غالباً به جاي اینكه دیـدهبانـان
در خط مقدم باشند ،در عقب واحدهاي رزمی پست دیدهبانی انتخاب میکردند و از منـاطق
مناسب و سرکوب و مسلط براي دیدهبانی استفاده نمیشد .به وسیله فرماندهان ،تعـدادي از
افراد عشایر مسلح شده و با نیروهاي مسلح همكاري میکردند .اما بع ی از آنان قابل اعتماد
نبودند و نتایج همكاري آنان مثبت نبود و مـا قسـمتی از تـالش خـود را صـرف مواظبـت و
مراقبت از فعالیت مشكو

آنان میکردیم .چنانكه بعد از حمله ارتش متجاوز عراق ،تعدادي

از آنان به عراق رفتند و با ارتش عراق همكاري کردند .وضیعت گسترش نیروهاي ما قبـل از
شروع جنگ ،چندان مناسب نبود و واحدهاي تانک و پیاده در مواضع مناسب مسـتقر نشـده
بودند .مثالً در ازگله ،تانک مستقر بود و در تنگ هـوان افـراد پیـاده و پاسـدار ،در حـالیکـه
وضیعت زمین عكس این را ایجاب میکرد.
بع ی از عوامل اطالعاتی ما دو جانبه عمل میکردند .در دوم شهریور مـاه بـه منطقـه
تنگاب رفتیم و گردان ما در یک جبهه  75کیلومتري گسترش یافت .ضعف دیگر این بود که
فرماندهان ،به منطقه عملیات آشنائی کافی نداشتند و طبعاً افراد نیز ضعیفتر از فرمانـدهان
بودند.
در دوم مهرماه  1913یک گروهان از گردان  271سوار زرهی به خط مقدم اعزام شد و
به علت عدم آشنائی به منطقه ،تمام آن گروهان از بین رفت.
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ما در یازدهم شهریور ماه با  17دسـتگاه تانـک بـه تنگـاب رفتـیم .در  16شـهریور بـا
دشمن درگیري به وجود آمد که  1نفر از افراد ما شهید شدند و ما مجبور بـه عقـبنشـینی
شدیم .فرمانده نیروي زمینی در  13شهریور به پاسگاه تنگاب آمد ،از ایشـان خواسـته شـد،
نیروي تقویتی به منطقه اعزام کنند ،اما نیروئی نیامد .قسـمتی از نیروهـاي عراقـی از تنـگ
هوان و تیلهکوه وارد خا

ایران شدند و بع ی از یگانهاي ایرانی را محاصره کردند.

 -2خاطرات خواهر مریم و خواهران ملكشاهي از قصرشيرین:

روز قبل از وارد شدن نیروهاي عراقی به قصرشیرین ،شهر به شـدت گلولـهبـاران شـد.
مدتی قبل از آغاز جنگ تعداد زیادي از اهالی قصرشیرین شهر را تـر

کـرده بودنـد ،حتـی

نانوائیها بسته شده بود و جهاد سازندگی عمل تهیه و توزیع نـان را اداره مـیکـرد .یـک روز
متوجه شدیم که نیروي انتظامی ما عقبنشینی میکننـد .بـاألخره جنـگ بـه داخـل شـهر
کشیده شد و نیروهائی از ارتش و سپاه در داخل شهر مقاومت میکردند و باألخره اکثر آنـان
نیز شهر را تر

کردند و عراقیها وارد شهر شدند .بع ی از اهالی شهر قصرشیرین مغازههـا

به خصوص طال فروشیها را غارت کردند و بع ی از خائنین نیـز ابـراز شـادمانی مـیکردنـد.
عراقیها حكومت نظامی اعالم کردند و به تدریج مدت ساعت محدودیت رفت و آمـد زیـادتر
میشد .عده اي که مخالف عراق بودند ،در خانههاي خود میماندند ،ولی بع ی از خیانتكاران
حتی قربانی هم کشتند .جستجوي خانهها بهوسیله عراقیها براي پیدا کردن افـراد ارتـش و
سپاه پاسداران شروع شد .ضمن اینكه با افراد غیر نظامی نیز که مشكو

میشـدند آنهـا را

میبردند .در خانه ما اسلحه پیدا کردند ،به همین جهت پـدر و خـواهرم را کتـک زدنـد ،مـا
حاظر نبودیم شهر را تر

کنیم ،ولی عراقیها ما را مجبور کردند و ما را سوار ماشین کردند

و بردند و در بیابانی رها کردند.
-3خاطرات سرگرد افشين:

برخوردها از باویسی آغاز شد که ابتدا افراد اعشایر مخالف دولت ایران منطقـه را نـاامن
کردند و به پاسگاههاي ژاندارمري حمله کردند ،تا این که در آذرماه سال  1919به لشكر 91
دستور داده شد ،پاسگاههاي مرزي را تقویت کند .این امر سبب تجزیه لشكر شـد .درگیـري
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باویسی به منطقه قصرشیرین گسترش یافت و باألخره به نفتشهر و سومار کشـیده شـد .در
مرداد ماه  1913لشكرهاي عراقی در نزدیكی مرز ایران متمرکز شدند ،اما از طرف نیروهـاي
ایرانی عمل متقابل انجام نگرفت .به همـین جهـت نیروهـاي عراقـی در  13/7/17تپـههـاي
زنیلکش را اشغال کردند و ما توانستیم آنها را به عقب برانیم و این امر سرآغاز جنـگ شـد
و نیروهاي عراقی در تمام خط مرز شروع به پیشروي کردند .در حالیکه اگر ما زنیلکـش را
از نیروهاي عراقی پس میگرفتیم ،شاید جنگ به ایـن صـورت در نمـیآمـد .در آغـاز جنـگ
نیروهاي عراقی از تیلهکوه وارد شدند و نیروهاي ما را حدود  9کیلـومتر عقـب راندنـد ،زیـرا
توان نیروهاي ما نسبت به آنها خیلی ضعیف بود .نیروهـاي عراقـی پیشـروي را بـه سـمت
گردهنو ادامه دادند و به دستک رسیدند .یک ستون دیگر عراقی از بابا هادي به طرف کالنتـر
پیشروي کرد و ارتباط قصرشیرین را با سرپلذهاب قطع نمود .در روز دوم مهرماه سـتونهـاي
عراقی به یكدیگر ملحق شدند .در روز سوم مهرماه من وارد منطقه نبرد شدم .مشكالت ما از
آغاز زیاد بود .مثالً براي رفتن از کرمانشاه به سرپلذهاب خودرو پیـدا نمـیکـردم .در مسـیر
حرکت مردم را دیدم که منطقه را تر

میکردند ،وحشت زیادي مـردم را فـرا گرفتـه بـود.

هنگامی که به پادگان سرپل رسیدم ،نیروئی در آنجـا نبـود .فرمانـده تیـپ سـرپلذهـاب را
مالقات کردم ،از وضع جبهه سؤال کردم ،گفت :عراقیها به فاصله تیررس تانک رسیدهاند .از
او پرسیدم شما چه نیروئی براي مقابلـه داریـد .گفـت :فقـط یـک دسـته تانـک در پادگـان
باقیمانده استكه حاضر به کار نیستند .عمده قواي تیپ  9زرهی در تنگاب بـود کـه فرمانـده
تیپ از وضعیت کنونی آن اطالع کافی نداشت .وضع به نحوي آشفته بود که فرمانـده تیـپ
مجبور بود شخصاً کارهاي کوچک را انجام دهد .ما در حرکت در منطقه در حوالی ریخک به
یک واحد تانک دشمن برخورد کردیم ،اما خدا نخواست ،فرمانده تیـپ و مـن اسـیر دشـمن
شویم .در سر آب گرم  1نفر پاسدار با جنگافـراز سـبک و در  9کیلـومتر عقـبتـر از آنهـا
تانكهاي ما مستقر بودند که حتی موضعی که انتخاب کرده بودند مناسب نبود .فرمانده تیـپ
همان زمان مرا به عنوان سرپرست آنها تعیین و معرفی کرد.
در آغاز جنگ وضع نظامیان نیز چندان مطلوب نبود ،عدهاي فرار کردند.با این وجود ما
با کمترین نیرو توانستیم سرپلذهاب را حفظ کنـیم .البتـه نبردهـائی بـین نیروهـاي مـا بـا
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دشمن درگرفت و بعد از مدت کوتاهی ما توانستیم افراد خودمان را جمع کنیمو خونسـردي
را به آنها باز گردانیم .توپخانهها را به کار انداختیم ،افراد سپاه پاسـداران وارد عمـل شـدند،
سربازان به هیجان آمدند و اسلحه برگرفتند و صفوف ارتشیان منظمتر شد .غیرنظامیـان هـر
وسیله اي که در توان داشتند ،به ویژه خودروهاي کمپرسـی و وانـت را در اختیـار نیروهـاي
ارتشی قرار دادند .نیروئی از گردنه پاتاق به سمت شرق سرپلذهاب حرکت کرد و باألخره ما
شهر را نجات دادیم و نگهداري آن را تأمین کردیم .با این آمادگیها که بـه وجـود آمـد یـک
تیپ زرهی عراقی که براي حمله به شهر آماده شده بود ،عقبنشینی کرد و شهر نجات یافت
و ما از ساعت  11:55روز سوم مهر کامالً بر شهر سرپلذهـاب مسـلط شـدیم .امـا نیروهـاي
عراقی پس از عقبنشینی از حوالی شهر ،در تپههاي غربی مواضع مستحكمی ایجـاد کردنـد
که عقب راندن آنها از آن مواضع براي نیروهاي ما مقدور نبود.
-2خاطرات ستوانيار بحري جمعي گردان  212تانك:

ما در ابتداي شروع اختالفات با عراق ،به باویسی اعزام شدیم .بعـد بـه منطقـه تنگـاب
رفتیم .هنگامی که در تنگاب بودیم ،تیمسار ظهیرنژاد با عده اي براي بازدید به منطقه آمدند
و وضیعت را از نزدیک دیدند .تعداد تانكهاي ما در آن منطقه  11دستگاه بود که یک دسـته
 25نفري پیاده و یازده نفر پاسدار نیز همراه گروهان ما بودند  .این پاسداران افـراد جدیـدي
بودند و آموزش کافی نداشتند .فرمانده گردان سرگرد حصاري بـود  ،روزي حـدود  25فقـره
رمز به من نشان داد که از لشكر درخواست بلدوزر کرده تا براي واحد سنگر تهیه کنـد ولـی
به درخواست او توجه نشده بود .لذا اجباراً تانکها در شیار تپه موضع گرفته بودند و ما حتی
جرأت روشن کردن آنها را نداشتیم .زیرا موضـع آنهـا بـه وسـیله دشـمن تشـخیص داده
میشد و مورد هدف قرار میگرفتند .باألخره بعد از  15روز ،یک دسـتگاه گریـدر آمـد ولـی
نتوانست کمكی به ما کند.
بین محل استقرار ما و عراقیها ،رودخانهاي بود که پل آن بـراي عبـور تانكهـا مناسـب
نبود .روزي در هنگام شناسائی منطقه دیدم ،عراقیها با وسایل مهندسی از مسـیر رودخانـه
گدار ایجاد میکنند .همان روز سروان آذربون به محل واحد مـا آمـد .موضـوع جـادهسـازي
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عراقیها را به او گفتم و اطالع دادم که قریباً عراقی ها حمله خواهنـد کـرد .آذربـون گفـت
قرار است ما از طرف نفتشهر و خرناصرخان و تنگاب به دشمن حمله کنـیم .گـردان مـا در
همان شب با گردان  211تانک تعویض شد .اتفاقاً همان شب نیروهاي عراقی به گردان 211
تانک حمله کردند و الزاماً به ما دستور داده شد ،به کمک گردان  211برویم .ایـن اتفـاق در
 13/7/23رخداد و ما با ده دستگاه تانک دوباره به آن محل برگشتیم .من متوجـه شـدم کـه
آتش دشمن چنان شدید شده است که به تانكهاي گردان  211اجازه خارج شدن از شـیارها
را نمیدهد .زیرا به محض شلیک یک گلوله ،موضع تانـکهـا شـناخته مـیشـد و نیروهـاي
عراقی آنرا با موشک ضد تانک میزدند .من با تانک خودم از شیاري به طرف دشـمن رفـتم و
در پشت تپهاي قرار گرفتم که در طرف دیگر آن تانكهاي عراقی مستقر بودند ،ولی عمـالً نـه
تانكهاي ما و نه تانكهاي عراقی قادر به اجراي آتش نبودند .زیرا ارتفاعات مانع میـدان دیـد و
تیر بود .لذا نیروهاي هر دو طرف تالش میکردند از افراد پیاده استفاده کنند .ایـن درگیـري
حدود  1ساعت به طول انجامید که در آن از نیروهاي ما  9نفر شهید و  1نفر مجروح شـدند
و یک تانک ما نیز منهدم گردید.روز بعد از این نبرد کـه احتمـاالً قصـد دشـمن شناسـائی و
برآورد وضیعت نیروهاي ما بود ،نیروهاي پیاده نظـام دشـمن بـه صـورت وسـیع بـه موضـع
نیروهاي ما حمله کردند .باألخره از طرف تیپ به گردان ما دسـتور داده شـد ،بـه چـم امـام
حسن عقبنشینی کنیم .ولی چون دشمن ما را دنبال میکرد ،به ما دستور دادند تا پادگـان
سرپلذهاب عقبنشینی کنیم.ساعت  9شب به پادگان رسیدیم .ساعت  9صـبح بـه شـهر
مهدي حرکت کردیم و در ساعت  9صبح در آنجا با دشمن درگیر شدیم .جنـگ بـه صـورت
جدي آغاز شد و ما موفق شدیم حمله دشمن را به شهر سرپلذهاب دفـع نماییم.دشـمن در
روز دوم جنگ به حوالی شهر رسیده بود و حتی تانكهاي دشمن وارد شهر شده بودند و مقـر
سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داده بودند که میگفتند یک نفر خائن موتور سوار آنهـا را
به قرارگاه سپاه راهنمائی کرده بود.
گروهبان مصطفي سكوند درباره آزادسازي شهر سرپلذهاب میگوید ،در ساعت  9شـب
به دسته تانک ما که  1دستگاه بود ،دستور داده شد به سمت سرپلذهاب برویم .ما به طرف
مأموریت رفتیم ،ولی داخل شهر نشدیم .ابتدا در دهكدهاي به نام تپه عظیم موضع گرفتیم و

آغاز جنگ در صحنه عملیات غرب ،یادداشتهایی از خاطرات رزمندگان 261/

تا روشنائی صبح در آنجا ماندیم .بعد از آغاز روشنائی روز توپخانه ما شهر و تپههـاي اطـراف
آن را که در اشغال دشمن بود به زیر آتش گرفتند .هواپیماهاي ما نیـز بـه نیروهـاي عراقـی
حمله کردند ،تا اینكه به ما دستور دادند به طرف شهر پیشروي کنیم .مـا ابتـدا بـه شـهر
نزدیک آبگرم رسیدیم و موضع گرفتیم و از ساعت  12نبـرد را بـا تانـک هـاي دشـمن آغـاز
کردیم .تانكهاي دشمن به طرف شهر

مهدي عقبنشینی کردند و ما نیـز بـه طـرف شـهر

سرپلذهاب پیشروي کردیم .در این حال یک دسته دیگر تانک به مـا ملحـق شـد و مـا وارد
شهر شدیم.
 -1خاطرات یكي از اهالي قصر شيرین:

بعد از اشغال شهر به وسیله نیروهاي عراقی ،من مـدت  26روز در شـهر بـاقی مانـدم.
وضیعت تأمین نیازمندي به ویژه نان و آب بسیار مشكل شده بود .خودروهاي عراقی در شهر
گشت میدادند و با بلندگو به زبان کردي میگفتند که کسی نباید از ساعت  1به بعـد بیـرون
بیاید .دو روز بعد تمام مردم شهر را یک جا جمع کردند ،بین مردم بیسكویت توزیع کردنـد.
از مردم خواستند افراد ارتشی و پاسدار ایرانی را که در شهر باقیماندهاند ،به نیروهاي عراقـی
تحویل داده شوند .البته حدود  65نفر در شهر باقیمانده بودند .تعدادي از اهالی قصرشـیرین
که ضد انقالب بودند ،با نیروهاي عراقی همكاري میکردند .تجمع مـردم در مسـجد مهـدي
انجام شد .عراقیها به کسانیکه مشكو
خواستند شهر را تر

بودند آنها را جدا و به خانقین بردنـد و از مـا هـم

کنیم و به نقاط دیگر ایران برویم .باألخره روزي به اجبـار مـا را سـوار

ماشین کردند و از شهر خارج نمودند .نیروهاي عراق ابتدا تانک زیادي وارد شهر کردند ،ولی
بعد از چند روز آنها را از شهر خارج ساختند.
 -12خاطرات یكي از افراد تيپ  1زرهي (اسالمآباد غرب)

در  13/7/25در اسالم آباد غرب آماده باش اعالم شد .به افراد دستور دادنـد بـه منـازل
خود بروند و فردا صبح با وسایل شخصی مورد نیاز در پادگان حاضر شـوند .مـا در 13/7/21
از پادگان حرکت کردیم و در منطقه چهارمله در جاده گیالنغرب مسـتقر شـدیم .بعـد از  2روز
به منطقه کاسهگران تغییر مكان نمودیم .در  13/7/21دوباره از کاسهگران به چهارملـه رفتـیم.
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در روز ( 13/7/91ساعت  1/1صبح) بـه طـرف سـومار حرکـت کـردیم و در  11کیلـومتري
سومار مستقر شدیم .در ساعت  11/1شب دستور حرکت داده شد و در ساعت  12/1شب بـا
نظارت فرمانده تیپ به طرف سومار حرکت کردیم .ستون به دو قسمت شد ،یک قسـمت بـه
فرماندهی ستوان دوم مسعود اکبري به طرف پاسگاه سوان واپـا و دسـته دوم بـه فرمانـدهی
ستواندوم حسن بنیعامریان به طرف موضع دیگر حرکت کرد .فرمانده گروهان ستوان یكـم
صادق سلیمانی بود .حدود ساعت  2بامداد روز  13/6/1به یک مسیر خشک رسیدیم .عمومـاً
منطقه عملیات ناشناخته بود و سمت دشمن مشـخص نبـود ،تانكهـا را در مواضـعی مسـتقر
کردیم .ارتباط فرماندهی ضعیف بود .به ما گفتند در ساعت  1صـبح ،دسـته سـتوان اکبـري
حمله میکند و ما هم به عنوان احتیاط و پشتیبان او هستیم ،اما بین دستهها و حتی تانكها
ارتباط برقرار نبود.
حدود سـاعت  6صـبح تیرانـدازي شـروع شـد ،امـا وضـع بـراي مـا روشـن نبـود.
نمی دانستیم چه کار بایستی بكنیم .بعد از چند ساعت ،استوار علمداري متصدي بی سیم
گروه رزمی (سرگرد رنجبر فرمانده گروه رزمی بود) به محل واحد مـا آمـد و اطـالع داد کـه
نزدیک است همه محاصره شویم و گفت فرمانده گروه رزمی دستور داده است ،تانكها و افراد
را نجات دهید و به سمت سومار عقبنشینی کنید .لیكن ستوان بنیعامریان فرمانـده دسـته
گفت سروان سلیمانی فرمانده گروهان دستور داده بدون اجازه او تانكها را حرکت ندهیم .لذا
استوار علمداري با فرمانده گروهان تماس گرفت تا جریان را به اطالع او برساند .اما در طرف
مقابل بیسیم ،شخصی اظهار کرد که ستوان بنیعامریان خیال کنـد کـه سـروان سـلیمانی
مرده است ،تانكها را به عقب بیاوریـد .سـتوان بنـیعامریـان قبـول نكـرد .لـذا مـا همچنـان
بالتكلیف ماندیم در حالیکه ستوان بنیعامریان هیچگونه ارتباط بیسیم با فرمانده گروهـان
نداشت .توپخانه دشمن خیلی فعال شد و ما متوجه شدیم توپخانـه مـا عقـبنشـینی کـرده
است .لذا در واحد ما وحشت ایجاد شد ،ولی فرمانده دسته اجـازه عقـبنشـینی نمـیداد تـا
اینكه نیروهاي دشمن کامالً به ما نزدیک شد .فرمانده دسته از تانک پیاده شد تا وضـیعت را
بررسی کند .در این موقع نیروهاي عراقی به طرف او تیراندازي کردند و او از ناحیه پا زخمی
شد و به داخل تانک برگشت و دستور داد ،تغییر موضوع بدهیم و به دشمن تیراندازي کنیم،
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ولی وضع آشفته شده بود .ما به دشمن آشنایی نداشتیم و نمیدانستیم بـه کجـا بـرویم ،تـا
اینكه یكی از افراد گفت اهل نفتشهر است و پیشنهاد کرد با راهنمائی او به طرف نفتشـهر
برویم .اما در حین حرکت به چند نفر از افراد شرکت نفت برخورد کردیم که گفتند نفتشهر
بهوسیله نیروهاي عراقی اشغال شده است .لذا ما ناچـار شـدیم بـه طـرف ارتفاعـات زلـهزرد
برویم ،ولی در مسیر راه به یک واحد شرکت نفـت رسـیدیم کـه آن منطقـه را تـر

کـرده

بودند .یكی از افراد باقیمانده به ما گفت اگر این راه را ادامه دهید ،به خانلیلی میرسید کـه
چند روز قبل به تصرف عراقیها درآمده است.
ما در آن بیابان سرگردان بودیم و شنی یكی از تانكهاي ما پـاره شـد و نتوانسـتیم آنرا
تعمیر کنیم ،لذا مجبور شدیم وسایل قابل حمل آنرا جدا کنیم و تانک را تخریب نمـائیم .بـا
 9تانک باقیمانده به طرف زلهزرد رفتیم .در این مدت هیچگونه تماسـی بـا واحـدهاي دیگـر
نداشتیم ،تشنه و گرسنه بودیم .باألخره قرار شد در جائی موضع بگیریم و افـرادي بـه عقـب
بروند ،شاید واحدهاي خود را پیدا کنند و کمک برسانند ،شـب را در آن موضـع مانـدیم .در
روز بعد که فقط  2دستگاه تانک قادر به حرکت بود ،در مقابل نیروهاي دشمن قرار گـرفتیم
و تا ساعت  1بعد مقاومت کردیم .در حالیكه مهمات ما نیز در حال تمام شـدن بـود و اکثـر
افراد دسته از جمله فرمانده دسته منطقه را تر

کرده بودند .فرمانده دسـته حـدود سـاعت

 11از تانک پائین رفت و ما دیگر او را ندیدیم .مهمات یكی از تانكها تمام شد و ما آن تانک
را در جاده قرار دادیم تا سد معبر کند و راه دشمن را ببندد و آن تانـک را از کـار انـداختیم.
در این موقع دشمن به روي ما تیراندازي میکرد و سرباز هاشمی همین موقـع شـهید شـد.
تالش ما به جائی نرسید .بعد از  2روز درگیري ،مهمات و تدارکات ما کامالً تمام شد و ما در
بیابان سرگردان شدیم و بعد از  19ساعت سرگردانی خودمان را به یک واحد توپخانه خودي
رساندیم.
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بخش یكم
عمليات آفندی در سال 9531
مقدمه
در فصل یكم چگونگی آغاز تجاوز نیروهاي متجاوز عراق در صـحنه عملیـات غـرب بـه
سرزمین ایران ،روش پیشروي نیروهاي متجاوز عراق ،روش پدافنـد نیروهـاي مـدافع ایـران،
متوقف شدن پیشروي نیروهاي عراق و باالخره قرار گرفتن نیروهاي هـر دو طـرف متخاصـم
در حالت پدافندي در یک خط تماس در حدود  11تـا  25کیلـومتري داخـل قلمـرو کشـور
جمهوري اسالمی ایران بیان گردید .گفتیم که نیروهاي متجاوز عراق ،حداکثر موفقیتهـاي
خود را در یک هفته اول جنگ به دست آوردند .از هفته دوم جنگ به بعد ،تـالش نیروهـاي
عراقی براي ادامه پیشروي و اشغال سرزمینهاي بیشتر در صحنه عملیات غرب به نتیجـهاي
نرسید .فقط در محور گیالنغرب به علت خالی بـودن ایـن محـور از نیروهـاي مـدافع ایـران،
نیروهاي عراقی توانستند تا شهر گیالنغرب پیشروي کنند .ولی به محض این که بـا مقاومـت
یک واحد بسیار کوچک از نیروهاي ایران که شامل یک دسته تانک و تعدادي ژاندارم و افراد
بسیج محلی بودند برخورد کردند ،از اشغال شهر گیالنغرب عاجز ماندند و به ارتفاعات غربـی
آن شهر عقبنشینی کردند .متأسفانه در اسناد و مدار

در دسـترس کـامالً مشـخص نبـود

نیروهاي متجاوز عراق در چه مسافتی در غرب گیالنغرب موضع پدافندي اشغال کردنـد .امـا
آنچه مسلم به نظر میرسد ایـن اسـت کـه کنتـرل تنـگحاجیـان و روسـتاي گورسـفید و
ارتفاعات آوازین و داربلوط در غرب گیالنغرب در دست نیروهاي عراقی قرار گرفت .بنـابراین
نیروهاي عراقی در حدود  7تا  9کیلومتري گیالنغرب متوقف شدند و در محور قصر شیرین-
سرپلذهاب نیز که محور اصلی مواصالتی صحنه عملیات کرمانشاه و ایالم است ،کنترل شهر
قصر شیرین به دست نیروهاي اشغالگر عراقی افتاد .ولی شهر سرپلذهاب و تپه ماهورهـاي
غربی و شمالی و جنوبی مشرف بر آن در کنترل نیروهاي ایرانی باقی ماند.
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در مناطق دیگر شامل نفتشهر ،سومار ،صـالحآبـاد و میمـک ،مهـران و همچنـین در
شمال محور قصر شیرین -سرپلذهاب ،نیروهاي متجاوز عراق حدود  11کیلومتري به سمت
شرق پیشروي کردنـد .بعـد از اشـغال نقـاط حسـاس بـه علـت مواجـه شـدن بـا ارتفاعـات
صعب العبور و نبودن محور مواصالتی مطمئن و حائز اهمیـت ،در حـوالی همـان هـدفهـاي
اشغالی نزدیک مرز که شامل شهرهاي مهران ، ،سومار ،نفتشهر و تپههاي میمـک در غـرب
صالحآباد و تپه ماهورهاي شمال دشت ذهاب بود متوقف گردیدند.
بالفاصله بعد از متوقف شدن نیروهاي متجاوز عراق و دور افتادن حمله آنان ،نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران تالش کردند ،سریعاً حمالت متقابله را در تمـام عـرض جبهـه
آغاز کنند و به نیروهاي اشغالگر فرصت ندهند مناطق اشغال شده را تحكیم و خود را بـراي
دفاع در مقابل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران آماده سازند .اما در آن موقع نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران از نظر کمیت توان رزمی در پایینترین سطح خود بودند .زیـرا
از همان مقدار توان رزمی نیز که قبل از آغاز جنگ داشـتند ،مقـدار قابـل مالحظـهاي را در
نبردهاي هفته اول جنگ از دست داده بودند .در حالی که هنوز چیزي جـایگزین پرسـنل و
وسایل از دست رفته نشده بود .ولی از نظر کیفیت و مسائل روانی ،بعد از هفته اول جنگ در
وضعیت نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،تحوالت قابل مالحظهاي ایجاد شده بود .بـه
نحوي که حتی همـان نیروهـاي شكسـت خـورده در آغـاز جنـگ بـا وجـود دادن تلفـات و
ضایعات ،کارآیی رزمی بهتري پیدا کرده بودند .به همـین جهـت همـان نیروهـاي باقیمانـده
موجود توانستند از سرعت ماشین جنگی عراق بكاهند و باالخره او را مجبور به توقف نمایند.
ضمن این که نیروهاي متجاوز عراق نیز خیلی زودتر از آنکه قابل تصور بود از نفس افتادنـد
و قدرت تعرضی خود را از دست دادند .البته این احتمال را نیز نمـیتـوان بـه کلـی منتفـی
دانست که شاید در پشت صحنههاي جنگ ،در صحنههاي سیاسی بینالملل به دولت عـراق
اجازه دستدرازي بیشتر را ندادند .در روز پنجم جنگ به حاکم جاهطلب عراق هشدار دادنـد
پایش را بیشتر از گلیم خود درازتر نكند .بدین جهت در روز ششم جنـگ حـاکم جـاهطلـب
عراق اعالم کرد ،به تمام هدفهاي نظامی خـود در جنـگ تحمیلـی رسـیده اسـت و اعـالم
آمادگی براي برقراري آتشبس نمود.
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به هر حال بعد از متوقـف شـدن نیروهـاي متجـاوز عـراق در صـحنه عملیـات غـرب،
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران تالش کردند ،هر چه سریع تر عملیات آفندي را براي
بیرون راندن نیروهاي اشغالگر از سرزمین مقدس ما آغاز کنند .براي احراز آمـادگی بیشـتر
جهت این امر ،نیروهاي تقویتی ارتش ،ژاندارمري ،سپاه پاسـداران و بسـیج مردمـی در حـد
توانایی آن موقع به این میدان کارزار اعزام شدند .مهمترین آنها یک تیـپ پیـاده از عناصـر
لشكر  66پیاده بود .ولی نیروي اصلی رزمنده در این منطقه نبرد ،همان لشكر  91زرهی بود
که در سال هاي اول جنگ بدون تغییرات مهمی در همان منطقه باقی ماند و به نبـرد ادامـه
داد .تنها تغییر محسوسی که در وضعیت توان رزمی این لشكر نسبت بـه زمـان آغـاز جنـگ
تحمیلی ایجاد شد ،آن بود که تیپ  2زرهی ایـن لشـكر از مأموریـت آرامسـازي داخلـی در
کردستان رها گردیده و به منطقه عملیات لشكر در کرمانشاه تغییر مكان یافت و قسـمتی از
بار مسئولیت لشكر را به دوش گرفت .تغییر دیگر آن بود که قریب  %95وسایل و تجهیـزات
عمده این لشكر از جمله تانک و نفربر زرهی که قبل از آغاز جنگ به علت تعمیري بـودن در
پادگانها بدون استفاده باقیمانده بود ،با تالش پرسنل لشكر تعمیر شد و به میدانهاي نبـرد
ارسال گردید .ضمناً نیروهاي بسیج مردمی نیز با عدههاي بیشتري وارد این منطقه شدند.
از مطالب باال نتیجهگیري میشود ،تغییراتی کـه در بهبـود آمـادگی رزمـی لشـكر 91
زرهی و سایر نیروهاي رزمنده گسترش یافته در صـحنه عملیـات غـرب بـه وجـود آمـد ،در
سطحی نبود که تعادل توان رزمی نسبی بین نیروهـاي ایـران و عـراق را بـه نفـع نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران برهم بزند و برتري نسبی را براي نیروهاي ایران فراهم سـازد.
در چنین شرایطی انتظار عقب راندن نیروهاي متجـاوز از سـرزمین هـاي اشـغالی بـه دور از
منطق نظامی بود .چنان که عمالً نیز این کار تا عقبنشینی اختیاري نیروهاي متجاوز عـراق
در مناطق اشغالی استان ایالم و کرمانشاه در ماههـاي پایـانی سـال دوم جنـگ امكـانپـذیر
نگردید .در سال اول جنگ ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،موفق به اجراي عملیات
تعرضی وسیع و سرنوشتساز در این صحنه عملیات نشدند .امـا در ایـن مـدت دو سـال ،ده
عملیات تعرضی محدود و نیمه گسترده طرح ریزي و اجـرا گردیـد کـه صـرفنظـر از نتـایج
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نظامی هر یک از آنها ،از لحاظ روانی و سیاسی تمام آنها حـائز اهمیـت بودنـد .زیـرا
این نوع عملیات مبارزهجویی ،بیانگر استقامت و پایداري ملت ایران و نیروهاي مسلح ایـران
براي بیرون راندن نیروهاي متجاوز به وسیله اعمال قدرت نظامی و تن در ندادن به آتشبس
و صلح تحمیلی از طریق مذاکرات سیاسی تحمیلی بود .بدین لحاظ تمـام ایـن عملیـات ،در
کل سرنوشت جنگ اثرات فراوانی داشت .بدین جهت ما در این فصل از کتاب تـاریخ جنـگ
تحمیلی ،این عملیات آفندي در صحنه عملیات غرب را به اختصار بیان میکنیم.
 -1عمليات آفندي عاشورا در  22آبان 1121
اسناد و مدار

در دسترس چنین نشان مـی دهـد کـه اولـین طـرح عملیـات آفنـدي

محدود در صحنه عملیات غرب ،در اواخر آبان  1913یعنی حدود  2ماه بعـد از آغـاز جنـگ
مورد بررسی قرار گرفت .متأسفانه درباره چگونگی برآورد وضعیت و طرحریزي و اجراي ایـن
عملیات ،مدار

چندان زیادي به دست نیامد و فقط کلیات اجراي این عملیات و نتایج کلی

حاصله از آن در دسترس نگارنده قرار گرفت.
با ت وجه به مدار

در دسـترس و حـوادث جنـگ در منطقـه سـومار کـه شـرح آن در

مطالب قبلی بیان گردید ،یكی از  6محور اصلی پیشروي نیروهاي متجـاوز عـراق در منطقـه
مرزي استان ایالم و کرمانشاه ،محور مندلی -سومار بود .نیروهاي متجاوز عراق پس از عبـور
از خط مرز در این محور سریعاً بخشی از محور سومار را اشـغال کردنـد و نیروهـاي مـا را از
دشت سومار به طرف شرق تا گردنه کمرشكن در محور سومار و وانزرنه عقب راندنـد .ولـی
نیروهاي عراق از دشت سومار و ارتفاعات شرقی مشـرف بـه آن کـه ارتفاعـات سـارات بـود،
جلوتر نرفتند و در گلوگاه محور سـومار و وانزرنـه در ارتفاعـات شـرقی کلـهجـوب متوقـف
گردیدند و مواضع دفاعی را اشغال و تحكیم نمودند.
عناصر لشكر  91زرهی ایران نیز بعد از توقـف نیروهـاي دشـمن ،در گردنـه کمرشـكن
واقع در حدود  11کیلومتري شرق سومار متوقف شدند و حالـت دفـاعی بـه خـود گرفتنـد.
بنابراین می توان گفت علت توقف ،شرایط وضعیت کوهستانی منطقه و منحصر بهفـرد بـودن
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محور مواصالتی براي پیشروي نیروي طرف مقابل بود ،بدین لحـاظ یـک نـوع حالـت قطـع
تماس بین نیروهاي دو طرف در این محور ایجاد شد .و نظر بـه ایـن کـه ایـن محـور بـراي
پدافند نیروهاي ایران مناسب بود ،فقط یک گردان پیاده از عناصر لشكر  66پیـاده (گـردان
 )179که زیر امر لشكر  91زرهی بـود ،بـراي پدافنـد ایـن محـور اختصـاص یافـت و در آن
مستقر گردید .در حالیکه طبق اطالعات بهدست آمده از نیروهاي دشمن ،یـک تیـپ پیـاده
عراق (احتماالً تیپ  22لشكر  1پیاده) با  9گردان پیاده و یک گـردان تانـک و یـک گـردان
نیروي مخصوص در منطقه اشغالی سومار مستقر بود.
این منطقه نبرد از دیدگاه عملیاتی در داخل سرزمین ایران ،یک منطقه مجزا و منزوي
بود .زیرا ارتفاعات سخت شرق سومار مانع اجراي عملیات گسترده بود و تـا آبـادي زرنـه در
حدود  15کیلومتري شرق سومار هیچگونه هدف تاکتیكی قابل مالحظهاي در شـرق سـومار
وجود نداشت .ضمن این که خود بخش سومار نیز از نظر نظامی حائز اهمیت چنـدانی نبـود.
اما در مقابل سومار و در خا

عراق شهر مندلی قرار دارد که نـهتنهـا یـک هـدف تـاکتیكی

بلكه حتی یک هدف استراتژیكی میتواند تلقی گردد .زیرا عالوه بر این که شهر مندلی یكـی
از شهرهاي متوسط عراق است ،این شهر کلید منطقه عملیاتی غـرب شـهر بغـداد ،پایتخـت
عراق است که با شهر بغداد فقط  112کیلومتر مسافت دارد و فاصله آن شهر تا شهر بعقوبـه
عراق در گره مواصالتی بغداد -خانقین  39کیلومتر است و یک محور مواصالتی بسیار خـوب
شهر مندلی را به بعقوبه و بغداد متصل میسازد .در نتیجـه در صـورتیکـه نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمی ایران موفق میشدند ،شهر مندلی را تصرف نمایند ،میتوانستند پیشـروي
را مستقیماً به سمت بغداد یا به سمت شمال و خانقین و یـا بـه سـمت جنـوب و بـه طـرف
شهرهاي ترساق ،بدره و کوت ادامه دهند و خطري جدي بـراي نقـاط حیـاتی کشـور عـراق
ایجاد کنند .در صورتیکه در منطقه سومار خطر جدي قابل مالحظهاي براي ایران به وجـود
نیامده بود.
گرچه مشخص نیست که آیا در تصمیم گیري انتخـاب منطقـه نبـرد بـراي آغـاز آفنـد
متقابله نیروهاي مسلح ایران ،فرماندهان مسئول نیز چنین برآوردي کرده بودند یا نـه ،ولـی
به هر حال برآوردشده یا اتفاقی ،منطقه نبرد سومار -مندلی اولین منطقه براي آفنـد عناصـر
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لشكر  91زرهی انتخاب گردید .دلیل این انتخاب هـر چـه بـوده باشـد ،در آن شـرایط یـک
انتخاب درست و منطقی نظامی به نظر میرسد .زیرا عالوه بـر وضـعیت مناسـب تـاکتیكی و
استراتژیكی هدفهاي مورد نظر ،از لحاظ امكان غافلگیري نیز از شـرایط بهتـري برخـوردار
بود .به احتمال قوي نیروهاي متجاوز عراق ،نیروهاي ایران اگر با تـوان رزمـی کـافی و برتـر
نسبت به استعداد دشمن ،در این منطقه حمله میکردند ممكن بود ادامه این عملیات نتـایج
درخشانی براي سرنوشت جنگ در غرب ایالم و کرمانشاه داشته باشد .اما متأسفانه آن تـوان
رزمی الزم در اختیار نیروهاي ایران نبود .بنابراین آن نتیجه مورد نظر حاصـل نشـد و حتـی
نتیجه مورد نظر تاکتیكی و محدود نیز بهدست نیامد.
در این باره الزم به یادآوري است که اصوالً عملیات آفنـدي عاشـورا بـه صـورت یـک
حمله محدود و محلی طرحریزي شده بود .هدف تاکتیكی این عملیات عقب راندن نیروهـاي
متجاوز عراق از ارتفاعات شرقی دشت سومار به سمت غرب ،تصرف و تأمین ارتفاعات سارات
در جنوب شرقی و ارتفاعات بند پیرعلی در شمالغربی سومار و پیشروي تدریجی بـه سـمت
غرب تا تصرف و تأمین ارتفاعات کهنهریگ در خط مرز بو .در صـورتیکـه ایـن عملیـات بـا
موفقیت اجرا میگردید ،عالوه بر آنکه منطقه سومار آزاد میشد ،این امر میتوانست اثـرات
روانی و سیاسی مهمی دربر داشته باشد .شهر مندلی عراق نیز که در فاصله شش کیلـومتري
خط مرز قرار دارد ،در تیررس توپخانهها و حتی خمپارهاندازهاي سنگین نیروهاي ایران قـرار
میگرفت و بهعنوان اولین شهر عراقی طعم تلخ جنگ را از نزدیک میچشید و گروه آوارگان
عراقی به داخل آن کشور سرازیر میشد .همـان شـرایطی کـه نیروهـاي متجـاوز عراقـی در
شهرهاي خرمشهر و آبادان و سوسنگرد و بسـتان و شـوش و مهـران و قصـرشـیرین ایـران
بهوجود آورده بودند ،در کشور عراق نیز بهوجود میآمد.
با توجه به مطالبی که درباره علت انتخاب منطقه سومار بهعنوان اولین منطقه عملیـات
آفندي محدود در صحنه عملیات غرب بیان گردید ،فرمانده لشكر  91زرهی تصـمیم گرفـت
یک نیروي متعادلی براي این نبرد اختصاص دهد .بدین منظور قرارگاه تیپ  2زرهـی را کـه
تا این زمان هنوز در مراحل جنگ شرکت فعالی نداشـت ،بـهعنـوان قرارگـاه هـدایتکننـده
ال یادآور شـدیم کـه علـت انتخـاب اسـم عاشـورا بـراي ایـن
عملیات عاشورا انتخاب کرد .قب ً
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ع ملیات آن بود کـه ایـن عملیـات در روز عاشـوراي مـاه محـرم سـال  1913اجـرا گردیـد.
یگانهایی که براي اجراي این عملیات در زیر امر قرارگاه تیپ  2لشكر  91زرهی قرار داشت
عبارت بودند از:
-

گردان  179پیاده لشكر  66پیاده

-

گردان  113مكانیزه لشكر  91زرهی

-

گردان  235تانک ( )-از لشكر  91زرهی

-

یک گردان از عناصر سپاه پاسداران و بسیج سومار با حدود  255نفر رزمنده

-

دو آتشبار توپخانه  111و یک آتشبار  195میلیمتري

در مقابل نیروهاي خودي یاد شده باال که با توجـه بـه شـرکت فعـال در دو ماهـه اول
جنگ تلفات و خسارات قابل مالحظهاي نیز دیده بودند ،جمع استعداد رزمـی آنهـا از یـک
تیپ مكانیزه  9گردانی کمتر بود .استعداد نیروهاي دشمن طبق برآورد اطالعـاتی بـه عمـل
آمده عبارت بودند از:
 قرارگاه تیپ  23پیاده کوهستانی لشكر  1پیاده کوهستانی-

 9گردان پیاده

-

یک گردان نیروي مخصوص

-

یک گردان تانک

-

حداقل یک و احتماالً دو گردان توپخانه

طرح کلی تیپ  2لشكر  91زرهی براي عملیات عاشـورا چنـین بـود کـه گـردان 179
پیاده که در مواضع پدافندي گردنه کمرشكن در محور زرنـه -سـومار پدافنـد مـیکـرد ،بـه
پدافند خود ادامه دهد و دو گردان دیگر زیر امر تیپ  2بعد از تمرکز در نزدیكی منطقه نبرد
از خط پدافندي گردان  179پیاده عبـور از خـط کننـد و نیروهـاي دشـمن را در ارتفاعـات
شمال و جنوب محور کلهجوب -سومار منهـدم یـا عقـب براننـد و آن ارتفاعـات را کـه بنـد
پیرعلی در شمال و سارات در جنوب سومار بودند تصرف و تأمین نمایند .اجراي طرح حملـه
در ساعت  5195روز  29آبان  1913آغاز شد .گردان  235تانـک در شـمال و گـردان 113
مكانیزه در جنوب محور کلهجوب سومار پیشروي کردند .چنین به نظر میرسـد کـه گـردان
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تانک به علت نامناسب بودن زمین منطقه عملیات بـراي واحـدهاي زرهـی موفـق بـه ادامـه
پیشروي نشد و نتوانست هدف تعیین شده را که ارتفاعات بند پیرعلی بود تصرف نمایـد .امـا
گردان  113مكانیزه در روز اول حمله نسبتاً موفق بود و توانست ارتفاعـات سـارات  1و  2را
در جنوب محور سومار -مندلی اشغال کند و گذرگاه کلهجوب را در شمالشـرقی سـومار در
محور زرنه سومار تحت کنترل بگیرد .تا سـاعت  1555روز  23آبـان هـدفهـاي اشـغالی را
تحكیم کند.
نیروهاي دشمن که به نظر میرسد ،در مراحل اولیه این نبرد در مقابل حمله نیروهـاي
ایران غافلگیر شده بودند ،از روز دوم آماده براي اجراي پاتک شدند .چون گـردان تانـک در
شمال منطقه نبرد نتوانسته بود پیشروي کند و گردان دشمن مقابل آن توانسته بـود موضـع
پدافندي خود را نگه دارد و احتماالً بعد از کشف حمله نیروهاي ایران تقویتهایی نیـز بـراي
دشمن رسیده بود ،فرماندهی نیروهاي دشمن تالش اصلی خود را براي عقب رانـدن گـردان
 113مكانیزه لشكر  91زرهی در جنوب محور مندلی سومار وارد عمل کرد و بـا پاتـکهـاي
مداوم بر گردان  ،113این گردان را تحت فشار شدید قرار داد .از طرفـی فرمانـدهی تیـپ 2
لشكر  91زرهی نیروي اضافی در اختیار نداشت تا از نقطه دیگـري مواضـع دشـمن را مـورد
تهدید قرار دهد و جبهه جدیدي باز کند و بدین وسیله تالش دشمن را تجزیـه نمایـد .یـک
نكته قابل توجه در این عملیات ،نقش گردان  179پیاده بود که در مواضع پدافنـدي مسـتقر
بود و در حمله به کار برده نشده بود .در صورتی که به علت کوهستانی بـودن منطقـه نبـرد
واحدهاي پیاده بسیار مناسب تر از واحدهاي زرهی و حتی مكانیزه براي حمله بودند .اما باید
یادآوري شود که در آغاز جنگ هنوز فرماندهان یگانهاي ما تجربه عملی جنگی پیدا نكـرده
بودند و آنان با استفاده از اطالعات و دانش نظامی کالسیک ،واحـدهاي زرهـی و مكـانیزه را
بهترین واحد براي حمله میدانستند .زیرا واحدهاي پیاده هر قدر هم قـوي باشـند ،در یـک
روز عملیات بیش از چند کیلومتر نمی توانند با حالت نبرد پیشروي کنند که معموالً کمتر از
ده کیلومتر میباشد .اما واحدهاي زرهی و مكانیزه در صورتی کـه موفـق بـه شـكافتن خـط
مقاومت اولیه دشمن شوند میتوانند در عمـق منطقـه دشـمن تـا دههـا کیلـومتر پیشـروي
نمایند .طبق اصول تاکتیک ،ابتدا باید جبهه دشمن بـهوسـیله پیـاده نظـام شـكافته شـود و

 /299نبردهاي صحنه عملیات غرب

رخنهاي در منطقه دفاعی دشمن ایجاد گردد و بعد واحـدهاي زرهـی و مكـانیزه وارد رخنـه
شوند و استفاده از موفقیت نمایند .اما در ماههـاي اول جنـگ بـهطـورکلی فرمانـدهان مـا از
اهمیت فوقالعاده پیاده نظام غافل بودند و تالش اصلی خود را با تكیه بر واحـدهاي زرهـی و
مكانیزه بهکار میگرفتند .همین امر سبب وارد شدن خسارت زیادي به تانکهـا و نفربرهـاي
زرهی ما گردید.
در این حمله مورد بحث نیز همین شرایط کلی وجود داشت .نظر به این که لشـكر 91
یک لشكر زرهی بود ،طرز تفكر عمومی افسران فرمانده بر اساس کاربرد واحـدهاي زرهـی و
مكانیزه بود .بدین جهت ،در عملیات مورد بحث نیز به جاي این که از گردان  179پیـاده در
خط مقدم حمله ،براي شكافتن جبهه دفاعی دشمن استفاده کنند ،آن گـردان را در مواضـع
پدافندي نگه داشتند و حمله را با گردانهاي تانک و مكانیزه آغاز کردند .البته یـک نكتـه را
نیز باید در نظر گرفت و آن این است که در اوایل جنگ نگهداري مواضـع پدافنـدي موجـود
براي یگانهاي ما به عنوان هدف اصلی بود .تقدم عملیات بر آن بـود کـه خطـوط پدافنـدي
موجود بهنحوي حفظ شود که به دشمن اجازه داده نشود ،بیش از آن چه کـه در هفتـه اول
جنگ پیشروي کرده به پیشروي ادامه دهد .در این عملیات مورد نظر با توجـه بـه ایـن کـه
گردان  179پیاده در مواضع پدافندي استقرار کامل یافته بود ،میتوانسـت آن اصـل کلـی را
بهتر اجرا نماید .بنابراین شاید علت وارد عمل نكردن این گـردان در حملـه ،ایـن امـر بـوده
باشد .به هر حال گردانهاي تانک و مكانیزه تیپ  2زرهی که به مواضع مستحكم پیاده نظام
دشمن حمله کرده بودند ،نتوانستند در مقابل آتشهاي ضدتانک دشمن که بسیار قوي بـود
پیشروي چندانی داشته باشند .احتما ًال با هـدف قـرار گـرفتن چنـد دسـتگاه تانـک و نفربـر
مجبور به توقف گردیده بودند .با ایـن وجـود ،گـردان پیـاده مكـانیزه بهتـر از گـردان تانـک
پیشروي کرد و هدف هاي اولیه را در ارتفاعات سارات اشغال نمود .اما همان گونه کـه اشـاره
شد ،دشمن پاتکهاي سنگین خود را متوجه این گردان کرد .در طول  9روز چنـدین بـار از
جهات مختلف به منطقه توقف این گردان در ارتفاعات سارات پاتک کرد .باالخره این گـردان
را وادار به عقبنشینی نمود .در نتیجه گردان  113مكانیزه تیپ  2نیز مناطقی را کـه در روز
اول حمله تصرف کرده بود رها کرد و به شرق ارتفاعات کلهجوب عقبنشینی نمـود .دشـمن
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موفق گردید ارتفاعات سارات و کله جوب را مجدداً تصرف نماید و حملـه تیـپ  2لشـكر 91
زرهی را با شكست کامل مواجه سازد .در جریان این حمله ناموفق تلفات و خسـارات بسـیار
سنگین به گردان  113مكانیزه تیپ  2زرهی وارد گردید به نحوي که لشكر مجبـور شـد آن
گردان را به کلی از منطقه عملیات رها سازد و به پادگان اسالمآباد غرب منتقل نماید ،تـا در
آنجا این گردان تجدید سازمان کند و بازسازي گردد.
طبق مدار

در دسترس ،فقط تلفات پرسنلی این گـردان  162نفـر بـود کـه شـامل

شهید  2نفر افسر و  1نفر درجهدار و  19نفر سرباز جمعاً  25نفر ،مجروح  1نفـر افسـر و 12
نفر درجهدار و  95نفر سرباز جمعاً  126نفر ،گمشده یا اسیر شامل افسر یک نفـر ،درجـهدار
 2نفر ،سرباز  22نفر ،جمعاً  21نفر گردید .قطعاً آمار خسارات و ضایعات وارده بـه وسـایل و
تجهیزات نیز به همین نسبت تلفات پرسنلی خیلی زیاد بود .به طور تقریب این گردان بـیش
از  %95استعداد رزمی خود را در این عملیات از دسـت داد .در مقابـل ایـن تلفـات سـنگین
نیروهاي خودي نسبت به حجم عملیات ،احتماالً تلفات دشمن چندان زیاد نبود .زیـرا فقـط
 11نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمد .تجربه جنگ به ما نشان داد کـه نسـبت
موفقیت عملیات آفندي نیروهاي مابا تعداد اسراي دستگیر شده تناسب مستقیم داشت .زیرا
نیروهاي عراقی به محض این که احساس ضعف میکردند و وضعیت را وخیمتـر مـیدیدنـد
سریعاً خود را تسلیم نیروهاي ما میکردند .ولی چنـان چـه خطـري جـدي آنهـا را تهدیـد
نمیکرد ،مقاومت مینمودند و تسلیم نمـیشـدند .الزم بـه یـادآوري اسـت کـه در اسـناد و
مدار  ،اشاره اي هم به تلفات سنگین نیروهاي دشمن شده بود ،از جمله ایـن کـه بـه یـک
گردان نیروي مخصوص و یک گردان پیاده و یـک گـردان تانـک دشـمن حـدود  75تـا 65
درصد تلفات و خسارات وارد گردیده بود .ولی نظر به این که هـیچ آمـاري بـدون در دسـت
داشتن مدار

دقیق قابل اعتماد نیست ،ما از بیـان آمارهـاي مربـوط بـه تلفـات و ضـایعات

دشمن خودداري میکنیم.
باألخره بدین طریق اولین عملیات آفندي نیروهاي ما در جبهه کرمانشاه و ایالم با عدم
ال
موفقیت مواجه گردید .امـا نتیجـه نهـایی ایـن عملیـات و سـایر عملیـات مشـابه آن کـام ً
موفقیتآمیز بود .زیرا حداقل نتیجه موفقیتآمیز ایـنگونـه عملیـاتهـا آن بـود کـه قـدرت
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عملیات آفندي را از دشمن سلب کردند و به دشمن نشان دادند که در بـرآورد تـوان رزمـی
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مرتكب اشتباه بسـیار بزرگـی شـده اسـت .نیروهـاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران حتی با کمترین قدرت رزمی نیز در مقابل ارتش متجاوز عراق
ایستادگی خواهند کرد و نیروهاي دشمن را به نابودي خواهند کشاند .چنـان کـه عمـالً نیـز
نتیجه همین بود .بنابراین فرماندهی نیروهاي متجاوز عراق صالح را بر آن دید کـه دسـت از
ماجراجویی بیشتر بردارد و طرحهاي توسعه طلبی را بـه کلـی کنـار بگـذارد و بـه پدافنـد و
نگهداري همان مناطق اشغالی اولیه اکتفا کند .بر اثر همین گونه عملیات محدود آفندي کـه
بعداً در صحنه عملیات خوزستان به عملیات گسـتردهاي ماننـد بیـتالمقـدس تبـدیل شـد،
فرماندهی ارتش عراق حتی ادامه توقف در سرزمین ایران را سبب نابودي قطعی ارتش عراق
دانست و بعد از عملیـات بیـتالمقـدس و آزادسـازي خرمشـهر بـهوسـیله نیروهـاي مسـلح
جمهوري اسالمی ایران فرار را بر قرار ترجیح داد و مناطق اشغالی منطقه ایالم و کرمانشاه را
اختیاري تخلیه نمود که در مباحث بعدي به چگونگی آن خواهیم پرداخت .عملیات آفنـدي
محدود عاشورا سرآغاز یک سلسله عملیات آفندي محدود در منطقه نبرد کرمانشـاه و ایـالم
گردید به نحوي که در  1ماهه پایانی سال  1913تعـداد  1عملیـات آفنـدي محـدود دیگـر
بهوسیله عناصر لشكر  91زرهی طرحریزي و اجرا شد که به ترتیب تاریخ اجراي این عملیات
آنها را بیان میکنیم.
 -2عمليات كلينه سيد صادق در سرپلذهاب  22آذر ماه 1121
دومین عملیات آفندي محدود که در مناطق عملیاتی غرب طرحریـزي و اجـرا گردیـد،
حمله در شمالغربی سرپلذهاب بهمنظور تصرف تپههاي مشرف به آباديهاي کلینـه سـید
صادق و تپه کورهموش بود .گسترش طبیعی این تپهها به نحوي است که در دسـت داشـتن
آنها براي تأمین شهر سرپلذهاب فوقالعاده حساس و حائز اهمیت است .زیرا مسافت دامنه
جنوبی این تپهها تا شهر سرپلذهاب فقط حدود  1کیلومتر است .چنانچه تمام این تپـههـا
بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق اشغال میشد آنها میتوانستند حتی با تفنگ  157میلیمتري
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و جنگافزارهایی نظیر آن ،با تیر مستقیم شهر سرپلذهاب را زیر آتـش بگیرنـد .بـه همـین
علت در اوایل جنگ نیروهاي عراقی که از محور باویسی -تیلهکوه به سمت جنوب پیشـروي
کردند ،تالش نمودند هر چه سریعتر کنترل آن تپـههـا را در دسـت خـود بگیرنـد.یگـانی از
دشمن که از محور پاسگاه بابا هادي به طرف ارتفاع قراویز پیشروي کرد ،تالش نمود ضـمن
اشغال کامل ارتفاعات قراویز و تپه بنهدستک خط گسترش شرقی غربی یگانهـاي عراقـی را
با عناصر مستقر در تپه کورهموش متصل سازد و قسمت جنوبی دشت ذهاب را تحت میـدان
دید و تیر مستقیم درآورد .ضمن این امر ،کنترل کامل قسمت شمالی دشت ذهاب از شـمال
خط شرقی غربی سید صادق -کورهموش -بنهدستک تا ازگله و گردهنو در طول قریب چهـل
کیلومتر و عمق قریب  11کیلومتر از خط مرز تا دامنه غربی ارتفاعات شاهنشـین ،گامیشـان،
باجگیران به دست نیروهاي متجاوز عراقی افتاد .زیرا در این منطقه عملیاتی به علت شـرایط
کوهستانی سخت ،هیچ محور مواصالتی دیگري غیر از محور اصلی اسالمآباد -سـرپلذهـاب
وجود نداشت تا نیروهاي مسلح جمهوري اسـالمی ایـران بتواننـد از آن محـور نیـروي قابـل
مالحظه اي وارد منطقه دشت ذهاب کنند و ضمن عقب رانـدن نیروهـاي متجـاوز از منطقـه
ازگله و گردهنو و باویسی ،منطقه عقب نیروهاي دشمن را در شـمال تپـههـاي کلینـه سـید
صادق ،کورهموش و بنه دستک و قراویز مورد تهدید قرار دهند .بنابراین تپههاي یاد شـده در
داخل منطقه دشت ذهاب حالت نقاط کلیدي را داشتند .به همین جهت هم بـراي نیروهـاي
ایران و عراق حائز اهمیت ویژهاي بودند.
در روزهاي اول جنگ که نیروهاي متجاوز عراق تا شهر سرپلذهـاب پیشـروي کردنـد،
نیروهاي مدافع ایران ضمن تالش براي نگهداري شهر سرپلذهاب ،تـالش نمودنـد ،حـداقل
ارتفاعات شمالی و غربی و جنوبی این شهر و از جمله تپههاي سـید صـادق و کـورهمـوش و
بنه دستک و دامنه شرقی ارتفاعات قراویز را از اشغال دشمن آزاد سازند تا بدین طریق تأمین
شهر را در مقابل دید و تیر مستقیم نیروهاي دشمن برقـرار نماینـد .بـدین لحـاظ از همـان
اوایل جنگ ،نبردهایی براي بازپس گرفتن این تپهها از نیروهاي متجاوز انجام گرفـت کـه از
جمله آنها نبرد در روز  21مهر ماه بود .در این نبرد گردان  115پیاده اعزامی از لشـكر 66
پیاده تالش نمود ارتفاعات کورهموش را از اشغال دشمن آزاد سازد ،ولی موفق به انجـام ایـن
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امر نشد و تلفات نسبتاً سنگینی به این گردان وارد گردید .بنابراین ارتفاعـات سـید صـادق و
کورهموش براي تأمین کامل شهر سرپلذهاب اهمیت ویژهاي داشت .به همین جهـت لشـكر
 91زرهی تالش میکرد ،حداقل نیروهاي دشمن را از این تپه عقب براند .امـا بـراي اجـراي
این منظور نیروي کافی در اختیار نداشت .زیرا عناصر سازمانی لشكر کمتـر از  %15اسـتعداد
رزمی خود را داشتند و نیروي تقویتی نیز عمالً فقـط  2گـردان پیـاده (  115و  179لشـكر
 )66وارد این منطقه شده بودند .در حـالی کهـاین لشـكر در  6محـور مـورد تهدیـد جـدي
دشمن قرار گرفته بود و خطرنا ترین این محورها به همـین منطقـه سـرپلذهـاب منتهـی
میگردید .تیپ  9لشكر  91که در این منطقه پدافند میکرد ،تقریباً از اوایل سـال  1913در
این منطقه گسترش یافته و با عناصر ضدانقالب درگیر شـده بـود و قسـمتی از تـوان رزمـی
ضعیف خود را نیز در نبرد با ضد انقالب داخلی از دست داده بـود .بـه علـت ایـن کـه یگـان
دیگري در تقویت لشكر  91زرهی قرار نگرفت ،بعد از شكلگیري کلی پدافند منطقه و تهیـه
اولین طرح عملیاتی به نام طرح عملیاتی امین شماره  1کـه در نهـم آذرمـاه  1913تهیـه و
منتشر گردید ،مسئولیت پدافند منطقه سرپلذهاب به همان تیپ  9زرهی لشكر  91واگـذار
شد .منطقه پدافندي تیپ  9زرهی از شمال محور گیالنغرب -قصرشـیرین تـا شـمال محـور
پاتاق -سرپلذهاب -قصرشیرین بود .این منطقه دو محور اصلی منطقه نبـرد را دربـر گرفـت
کــه شــامل محــور قصــرشــیرین -ســرپلذهــاب-پاتــاق و محــور ســرپلذهــاب -گــردهنــو
سگانگوآورقالجه بود .ضـمناً پدافنـد و پوشـش محـور گیالنغـرب -قصـرشـیرین و منطقـه
نفتشهر به تیپ  2زرهی و پدافند در محور زرنـه -سـومار و صـالحآبـاد -سـرنی -میمـک و
شمال منطقه مهران به تیپ یک زرهی واگذار گردید.
عرض منطقه مسئولیت تیپ  9زرهی  21تا  95کیلومتر بود .این تیپ بـراي پوشـش و
پدافند این منطقه دو گردان مكانیزه ،دو گردان جدیدالتأسـیس پیـاده ،یـک گروهـان پیـاده
هوابرد و دو گردان تانک ( )-سازمانی و  2گروهان تانک مـأمور از لشـكرهاي دیگـر ،گـردان
سوار زرهی ( )-و یک گردان توپخانه  111میلیمتري خودکششی در زیر امـر داشـت کـه از
نظر شكل ظاهري سازمانی  6گردان رزمی در اختیار این تیپ بود .ولی باید در نظـر داشـت
که این گردانها فقط همان شكل ظاهري را داشتند و عمـالً اسـتعداد رزمـی آنهـا در حـد
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گروهان بود .البته عالوه بر یگانهاي سازمانی و زیر امر تیپ  9زرهی ،عناصري از ژانـدارمري
و سپاه پاسداران و بسیج مردمی نیز در این منطقه نبرد گسـترش داشـتند و بـا یگـانهـاي
ارتش همكاري میکردند .اما هنوز رابطه فرمانـدهی مشـخص بـین قرارگـاههـاي ارتـش بـا
ژاندارمري و سپاه پاسداران بهوجود نیامده بود .فقط ژاندارمري بهعلت طول سوابق همكـاري
همیشگی ،تا حدودي با یگان ارتش در ارتباط بود .چنانکه در طرح عملیاتی امین  1،لشـكر
 91زرهی براي ژاندارمري وظیفهاي تعیین کرده بـود ،ولـی سـپاه پاسـداران اصـالً در طـرح
منظور نشده بود.
فرمانده تیپ  9لشكر  91زرهی با استفاده از یگانهایی که در اختیار داشت ،بر مبنـاي
مأموریت پدافندي واگذاري از لشكر  ،91طرح پدافندي را تهیه و یگـانهـا را بـر اسـاس آن
گسترش داد .اما این طرح با وجود ح ور نیروهاي دشمن در تپههاي شمالی مشرف به شهر
سرپلذهاب نمی توانست چندان مورد اعتماد باشـد .زیـرا نیروهـاي دشـمن تمـام ارتفاعـات
شمالی و غربی و جنوبی مسلط بـر شـهر سـرپلذهـاب را در کنتـرل خـود گرفتـه بودنـد و
میتوانستند از  9طرف آن شهر را مورد حملـه قـرار دهنـد .بنـابراین الزم بـود کـه حـداقل
نیروهاي دشمن از دامنه هاي این ارتفاعات که مشرف به حوالی شهر سرپلذهاب بـود عقـب
رانده شوند .به همین جهت بعد از مشخص شدن طرح پدافنـدي منطقـه ،اولـین مسـئولیت
عمده تیپ  9زرهی آن بود که نیروهاي دشمن را از ارتفاعات مشرف بـه شـهر سـرپلذهـاب
عقب براند .در اجراي این امر تیپ  9زرهی ابتدا با اجراي عملیات آفندي محدود تالش کرد،
نیروهاي دشمن را در تپه هاي جنوب محور اصـلی قصـرشـیرین -سـرپلذهـاب کـه شـامل
تپههاي اطراف سرآبگرم و فشارآباد و تپههاي ریخک و داربلـوط بـود عقـب برانـد و محـور
سگان قلعهشاهین -سرآبگرم را بهصورت مطمئنی تـأمین نمایـد و مـانع کنتـرل ارتفاعـات
دامنه خشک در غرب آن محور بهوسیله دشمن گردد .با انجـام ایـن عمـل ،تـأمین قسـمت
جنوبی منطقه مسئولیت تیپ  9زرهی تا حدودي برقرار شد .اما هنوز تهدید اصلی از سـمت
شمال و از ارتفاعات سید صادق و کورهموش همچنان باقی بود .تیپ  9زرهی تصمیم گرفـت
با اجراي یک عملیات آفندي محدود ،دشمن را از ارتفاعات یـاد شـده عقـب برانـد و تـأمین
شمال منطقه را نیز برقرار سازد .اما نكته بسیار مهم که در اوایل جنگ بـه علـت احساسـات
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تهییج شده نیروهاي ما در مقابل جسارت حكومت و ارتش عراق به حریم مقدس کشـور مـا
کمتر به صورت منطقی مورد ارزیابی قرار میگرفت ،استعداد و امكانات رزمی دشمن بـود .در
این باره کراراً مطالبی بیان شده است .در تصمیمی که براي اجراي حملـه و بـازپس گـرفتن
ارتفاعات سید صادق و کورهموش از نیروهاي اشغالگر گرفته شـد ،بـار دیگـر همـین عامـل
حقیر شمردن دشمن ،حاکم بر اصل طرح عملیاتی بـود کـه بـا نگـاهی بـه اسـتعداد رزمـی
یگانهاي خودي و دشمن در این عملیات ،حقیقت امر روشن میگردد.
طبق برآورد اطالعاتی که از نیروهاي دشمن بهعمل آمده بود ،نیروهاي دشمن در شـمال
و غرب سرپلذهاب بدین شرح گسترش داشتند:
-

تیپ  29لشكر پیاده کوهستانی با  2گردان پیاده در کلینه و سید صادق و کویكیها

-

تیپ  1لشكر  1پیـاده کوهسـتانی بـا یـک گـردان تانـک تقـویتی در ارتفاعـات
کورهموش و قراویز و دشت ذهاب.

-

تیپ  92نیروي مخصوص در منطقه عمومی قورهتو در غرب قصرشیرین

با توجه به اطالعات باال ،حدود یک لشكر دشمن در شمالغربی سرپلذهـاب گسـترش
داشت .بر فرض این که اطالعات از دقت و صحت چندانی نیز برخوردار نبوده باشـد ،بـه هـر
حال مبناي برآورد عملیاتی و تصمیمگیري آن عملیات قـرار گرفـت .امـا تیـپ  9لشـكر 91
زرهی براي حمله به این نیروي دشمن توانست فقط یک گـروه رزمـی گردانـی را اختصـاص
دهد که سازمان آن عبارت بود از:
گردان 191مكانیزه ( )-به اضافه یک گروهـان از گـردان  119مكـانیزه ،یـک گروهـان
پیاده از گردان  911پیاده جدیدالتأسیس ،یک گروهـان تانـک چیفـتن از عناصـر اعزامـی از
لشكر  21پیاده و یک گردان توپخانه  111میلیمتري در کمک مستقیم.
مالحظه میگردد که جمعاً استعداد رزمی یگانی که براي اجراي حمله در نظر گرفته شده
بود ،حدود یک گردان تقویت شده با پشتیبانی یک گردان توپخانه بود .در حالی که امكانـات
دشمن مقابل آن ،حدود یک لشكر پیاده بود .البته باید در نظر داشت که عناصر دیگـر تیـپ
 9زرهی نیز در این منطقه نبرد بودند ،اما مسئولیت پدافندي آنها بهعلت حساسیت زمان و
مكان به قدري شدید بود که آنها نمیتوانستند از مسـئولیت پدافنـدي منفـک شـوند و در
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عملیات آفندي شرکت نمایند .طبعاً اگر وضعیت غیر از این میبود ،فرمانـده تیـپ  9زرهـی
نیروي بیشتري را براي عملیات آفندي مورد نظر اختصاص میداد.
الزم است این نكته یـاد آوري شـود کـه هـدف مـا در ایـن گفتارهـا تجزیـه و تحلیـل
جنبه هاي نظامی جنگ و پی بردن به چگونگی جریان آن میباشد .براي وصول به این هدف
ناگزیریم مسائل جنگ را حتی اگر در مقیاس اند

باشد بررسـی کنـیم تـا از جزئیـات ،بـه

کلیات جنگ پی ببریم ،وگرنه ما نیز به این نكته آگاهیم که در یـک جنـگ بـین دو ارتـش
چند صد هزار نفري ،عملیات یک گردان تأثیر چندانی در سرنوشت جنـگ حتـی در سـطح
محدود نمیتواند داشته باشد.
به هر حال به دالیل احساسی ،طرح عملیات آفندي محدود در شمال شهر سرپل ذهاب
با هدف عقب راندن نیروهاي دشمن از تپههاي کلینه و سـید صـادق و کـورهمـوش و تحـت
کنترل گرفتن آنها و تأمین شمال سرپلذهاب تهیـه و گـروه رزمـی  191مكـانیزه تیـپ 9
زرهی براي اجراي این عملیات سازماندهی شد.
تدبیر کلی این تک محدود چنین بود که عناصر زیر امر این گروه رزمـی ،در دو محـور
به سمت دو هدف تعیین شده که هـدف اول کلینـه و سـید صـادق و هـدف دوم تپـههـاي
کوره موش بود پیشروي نماید .عرض کلی این منطقه نبرد حدود  1کیلومتر بـود .چنـانچـه
گروه رزمی  191موفق میشد نیروهاي دشمن را در این تپهها منهدم یـا بـه دشـت شـمال
عقب براند و تمام ارتفاعات کورهموش اشغال کند ،احتماالً میتوانسـت آن را نگـه دارد .زیـرا
این تپه موقعیت نظامی بسیار خوبی در میان دشت ذهاب داشـت .امـا همـان گونـه کـه در
وضعیت دشمن یادآور شدیم ،حداقل عناصر یک تیپ پیاده دشـمن در ایـن منطقـه پدافنـد
میکرد .ضمن این که دو تیپ دیگر نیز میتوانست آن را تقویت و پشتیبانی کند.
حمله مورد نظر طبق طرح در ساعت  2955روز  29آذرمـاه  1913آغـاز شـد .عناصـر
گروه رزمی  191مكانیزه در دو محور به سمت سید صادق و کـوره مـوش پیشـروي کردنـد.
متأسفانه درباره جزئیات این حمله اسناد و مدار

کافی در دسترس قرار نگرفت .امـا اسـناد

کلی در دسترس نشان میدهند ،نظر به این که این حمله شبانه اجرا شد ،در مراحل اولیه با

 /237نبردهاي صحنه عملیات غرب

موفقیت نسبی مواجه گردید و عناصر گروه رزمی  191توانستند قسمتهاي جنوبی هدفهـا
را اشغال کنند .به ویژه ستونی که از سمت شرقی به طرف سید صـادق پیشـروي مـیکـرد،
توانست تپههاي مشرف به آبادي سید صادق را تصرف کند .اما به نظر میرسد بعد از کشـف
حمله به وسیله دشمن ،مقاومت جدي دشمن آغاز شد و مـانع ادامـه پیشـروي نیروهـاي مـا
گردید .در نتیجه ،حمله در کورهموش بهکلی متوقف شد .ولی در محور سید صادق کلینه تـا
حدودي موفقیتی بهدست آمد و تپههایی اشغال شد .در سحرگاه روز بعد اولین پاتک دشمن
اجرا شد و دشمن تالش کرد نیروهاي ما را به مواضع اولیه خود عقب براند.
آمار تلفات پرسنلی ،خود نمایانگر آن است که نبرد شدیدي بین نیروهاي ما با دشمن
درگرفت .دشمن با  2گردان پیاده پاتک کرد ،ولی در پاتک اول موفق نشـد ،نیروهـاي مـا را
عقب براند .لذا در روز سوم نبرد یعنی  95آذر مجدداً پاتک سنگین جدیدي اجرا کرد .نتیجه
کلی عملیات نشان میدهد که دشمن در این تالش موفق شد کنتـرل کامـل کـورهمـوش را
براي خود حفظ کند ،اما نتوانست عناصر گروه رزمی  191را از تپههاي جنوبی آبـادي سـید
صادق عقب براند .نظر به این که از نظر کلی نظامی ،تپههاي اطراف سید صـادق بـر منـاطق
غربی مسلط بودند ،نیروهاي ما توانستند آنها را نگه دارند و دشمن نیـز اصـراري بـر عقـب
راندن نیروهاي ما از آن حوالی نكرد و این نبرد به همین وضع خاتمه یافت.
در این نبرد تلفات نیروهاي ما  11نفـر شـهید و  35نفـر زخمـی بـود کـه بـه نسـبت
استعداد یک گروه رزمی گردانی تلفات نسبتاً سنگینی به نظر میرسد .در مقابل ایـن تلفـات
خودي ،نیروهاي ما فقط  21نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفتند و وسـایل اغتنـامی نیـز
فقط چند قب ه جنگافزار سبک بود .البته آماري از تلفات و خسارات دشمن نیز در مـدار
بود که بهعلت عدم اطمینان از دقت آنها از بیان آن صرفنظـر گردیـد .نتیجـه نهـایی ایـن
عملیات آن است که گرچه تیپ  9زرهی بهعلت عدم تناسب تـوان رزمـی نیروهـاي دشـمن
نتوانست هدفهاي تعیین شده را اشغال نماید ،اما همان موفقیت نسبی کـه بـهدسـت آورد،
در سرنوشت این منطقه نبرد تأثیر فراوانی داشت ،زیرا این عملیات کـامالً بـر خـالف انتظـار
نیروهاي دشمن بود.آنها تصور میکردند که نیروهاي مسلح ایران به هیچ وجه توانایی انجام
عملیات آفندي را ندارند .لذا با مواجه شدن با این عملیات متوجه گردیدند که بر خالف تصـور
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آنها ،نیروهاي مسلح ایران بهتدریج داراي چنین قدرتی میشوند .همـین امـر سـبب ایجـاد
وحشت فزاینده در افراد دشمن گردید .برعكس ،نیروهاي دشمن بودند کـه قـدرت تعرضـی
خود را از دست دادند و تحكیم مواضع پدافندي در مناطق اشـغالی را بهتـرین راهکـار بـراي
مقابله احتمالی نیروهاي ایران انتخاب کردند و در همان مناطق به پدافند ادامه دادند.
 -1عمليات آفندي تنگحاجيان ،دي ماه  1121در منطقه عملياتي گيالنغرب
مقدمه

در بررسی چگونگی پیشروي نیروهاي متجاوز عراق در آغـاز جنـگ تحمیلـی مالحظـه
شد که نیروهاي متجاوز بعد از عدم موفقیت تالش خود در اشغال شهر سـرپلذهـاب ،سـعی
کردند ضمن محاصره این شهر از سمت جنوبغربی در محور قـرهبـالغریخـک ،سـرآبگـرم
قلعهشاهین منطقه نبـرد دیگـري در جنـوب سـرپلذهـاب و در محـور گردنـه امـام حسـن
گیالنغرب ایجاد کنند تا قسمتی از نیروهـاي مـدافع منطقـه سـرپلذهـاب را بـه آن محـور
بكشانند .تیپ  9لشكر  91زرهی را که در حـال متالشـی شـدن بـود ،وادار بـه نبـرد در دو
منطقه سازند .شمال محور گیالنغرب بهعلت امتداد طولی ارتفاعات غیر قابل عبور بـر آفتـاب
به موازات محور گیالنغرب امام حسن ،پشتیبانی متقابل نیروهاي ما در منطقه سرپلذهاب و
گیالنغرب به جز معبر تنگحاجیان و معبر تنگکور

غیر ممكن بود .زیرا ارتفاعات برآفتاب

بهصورت تیغهاي عمودي به موازات تمام طول محـور گیالنغـرب امـام حسـن کشـیده شـده
است .گرچه در برآوردها و گزارشها و اظهار نظرهاي فرماندهان یگانهـاي مـا چنـین نظـر
داده میشد که ورود نیروهاي متجاوز عراق به محور گیالنغرب بهمنظور اشـغال گیالنغـرب و
ادامه پیشروي به گردنه قالجه و اشغال اسالمآباد غرب از سمت جنوبشرقی بود ،اما با توجه
به جریان کلی جنگ در صحنه عملیات غرب چنین به نظر میرسد که ارتش متجـاوز عـراق
چنین هدف عمیقی در غرب ایران نداشت .هدفهاي تعیین شده بـراي نیروهـاي عراقـی در
منطقه کرمانشاه به ترتیب تقدم قصرشیرین و سرپلذهاب و احتمـاالً شـهر گیالنغـرب بـود.
طبعاً براي تأمین این هدف ها طبق اصول تاکتیكی بایستی ارتفاعات شرقی مشـرف بـه ایـن
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شهرها نیز اشغال میشد ،به همین جهت تالش اصلی نیروهاي متجـاوز عـراق در هفتـه اول
جنگ براي وصول به همین هدفها بهکار گرفته شد .بر این اساس نیروهاي متجاوز عراق بـا
توجه به اولویت سوم محور گیالنغرب ،بعد از عدم موفقیت در اشغال شـهر سـرپلذهـاب ،در
روز پنجم مهرماه در محور امام حسن گیالنغرب شروع به پیشروي کردند .نظر به این کـه در
آن زمان نیرویی از عناصر لشكر  91زرهی در این محور نبود و گـروه رزمـی گردانـی مـأمور
دفاع از این محور در هنگام عقبنشینی اولیه بهجاي این که در این محور عقبروي کنـد ،از
تنگکور

گذشته وارد محور دهره سرآبگرم قلعهشـاهین شـده و بـه طـرف قلعـهشـاهین

عقبنشینی کرده بود ،لذا محور امام حسن گیالنغرب بهکلی خالی از نیـروي مـدافع ارتشـی
بود .فقط عناصر پاسگاههاي ژاندارمري و حدود  95نفر پاسدار و یک آتشبار توپخانـه از ایـن
محور دفاع میکرد .بدین جهت نیروهاي متجاوز عراق توانستند بـدون برخـورد بـا مقاومـت
نیروهاي ما به سرعت در این محور پیشروي کنند.
خوشبختانه واحد هوانیروز ما از سوم مهر ماه در ایـن منطقـه فعـال شـده بـود .در روز
پنجم مهر ماه توانست تلفاتی به نیروهاي دشمن در محور گیالنغرب وارد سازد اما به هر حال
نیروي هوایی و هلی کوپترهاي رزمی یک نیروي رزمی متوقف کننده قطعـی نیـروي زمینـی
نیستند ،فقط می توانند با وارد کردن تلفات و خسـارات بـه دشـمن حملـهور ،پیشـروي او را
مختل سازند .بنابراین حمالت هلیکوپترهاي ما به نیروهاي دشمن نتوانستند پیشـروي او را
در محور گیالنغرب متوقف سازند.
نیروهاي دشمن تا روز ششم مهرماه تا شهر گیالنغرب پیشـروي کردنـد .امـا در همـان
روز یک دسته تانک اعزامی از لشكر  91زرهی به گیالنغرب رسید و عناصر ژاندارمري ،سـپاه
پاسداران و آتشبار توپخانه  111میلیمتري مسـتقر در گیالنغـرب نیـز آمـاده دفـاع از شـهر
شدند .تعدادي از اهالی شهر نیز در دفاع از خانه و کاشانه خود با نیروهاي رزمنـده همكـاري
کردند و با این تالش موفق شدند از اشغال شهر بهوسیله دشمن جلوگیري نمایند.
نیروهاي دشمن بعد از برخورد به مقاومت نیروهاي ما سماجتی براي اشغال شهر نشان
ندادند و به مناطق مناسب پدافندي در شمالغربی شهر عقـبنشـینی کردنـد .متأسـفانه در
اسناد و مدار

در دسترس ،محل دقیـق نیروهـاي دشـمن در محـور گیالنغـرب کـه در آن
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مواضع پدافندي را آرایـش و اشـغال نمودنـد ،بیـان نگردیـده بـود و اطالعـات در ایـن بـاره
فوقالعاده متناقض بود .بع ی گزارشهـا حـاکی از آن بـود کـه نیروهـاي دشـمن در غـرب
تنگحاجیان و حوالی تنگکور

متوقف شدند ،در حالی که چنین نبود و تنـگحاجیـان در

کنترل کامل دشمن بود .به هر حال آنچه صحیحتر به نظر میرسد آن اسـت کـه نیروهـاي
دشمن در مناطقی حدود  7تا  9کیلومتر شـمالغربـی گیالنغـرب متوقـف شـدند و مواضـع
پدافندي خود را در امتداد خـط عمـومی روسـتاهاي کرگـهاي و بـیآبـاد ،عمـود بـر محـور
گیالنغرب امام حسن انتخاب و اشغال و مستحكم نمودنـد .بـدین ترتیـب تنـگحاجیـان در
شمالشرقی و روستاي گورسفید در مرکز و ارتفاعات آوازین و داربلوط در جنوبغربی محـور
گیالنغرب تحت کنترل کامل نیروهـاي دشـمن قـرار گرفـت و شـهر گیالنغـرب در تیـررس
توپخانه متوسط دشمن باقی ماند.
بعد از بهبود نسبی توان رزمی لشكر  91زرهی ،این لشكر تالش کرد نیروهـاي دشـمن
را در محور گیالنغرب عقب براند و شهر را از تیررس توپخانه متوسط دشمن خارج سازد .امـا
به عللی که در بخش دوم بیان گردید ،اینگونه تالشهاي لشكر در  9ماهـه اول جنـگ بـه
نتیجه مطلوبی نرسید .هر فدر زمان جنگ طوالنیتـر مـیشـد ،اضـطراب و نگرانـی مقامـات
غیر نظامی جمهوري اسالمی ایران از توقف نیروهاي اشغالگر عراق در سرزمین ایران شدیدتر
میگردید .تا این که در اواخر آذرماه  1913به نیروهاي رزمنده فشار آوردند ،به هـر ترتیـب
مقدور عملیات آفند متقابله را براي بیرون راندن نیروهاي اشغالگر آغاز کنند .ما در این بـاره
در چگونگی طرحریزي و اجراي عملیات کرخهکـور در خوزسـتان بـهطـور مشـروح صـحبت
کردیم .در اجراي این طرز تفكر ،عملیات کرخهکور (هـویزه) در صـحنه عملیـات خوزسـتان
طرحریزي شد و زمان اجراي آن  11ديماه تعیین گردید .در همان موقـع قرارگـاه عملیـات
غرب نیز یک طرح آفندي در جبهه نبرد کرمانشاه تهیه کرد کـه تـالش اصـلی عملیـات آن
محور گیالنغرب بود .تیپ  9زرهی لشكر  91نیز در منطقه مربوطـه در سـرپلذهـاب تـالش
فرعی اجرا میکرد .تاریخ اجراي آن نیز هماهنگ با عملیات کرخهکور در خوزسـتان ،روز 11
ديماه  1913تعیین گردید .نظر به این که تالش اصلی حمله در این عملیات ،صـرف عقـب
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راندن دشمن از تنگحاجیان و آزاد کردن خط ارتباطی محور گیالنغرب با محور دشتدهـره
سرآبگرم -سرپلذهاب بهکار رفت ،این عملیات بهنام عملیات تنگحاجیان مشـهور گردیـد.
ولی هدف نهایی این عملیات آزادسازي تنگ قاسمآباد در محور گیالنغرب -قصرشیرین بود.
طرحریزي عمليات

در بخش قبلی گفتیم که اولین طرح عملیاتی نسبتاً منطقـی نیـروي زمینـی در اواخـر
آبان  1913به نام طرح عملیاتی بدر تهیه و به یگانهاي تابعه نیروي زمینی ابالغ گردید .در
این طرح ،مأموریت یگانهاي تابعه نیروي زمینی ترکیبی از پدافندي و آفندي تعیـین شـده
بود .بر این اساس ،مأموریت قرارگاه عملیاتی غرب که یگان عمده زیـر امـر آن فقـط همـان
لشكر  91زرهی بود ،چنین تعیین شده بود که پیشروي نیروهاي دشمن را در همان نقـاطی
که تا آن تاریخ رسیده بودند متوقف سـازد و در منطقـه پدافنـد کنـد و بـا اجـراي عملیـات
آفندي نامنظم و منظم محدود ،ضرباتی به دشمن وارد سازد و توان رزمی او را کـاهش دهـد
و در فرصت هاي مناسب عملیات آفندي نیمهگسترده و یا گسترده را طرحریزي و اجرا نماید
و نیروهاي دشمن را از مرز بینالمللی بیرون براند.
لشكر  91زرهی که یگان عمده عملکننده در جبهه کرمانشاه و ایالم بـود ،بـر مبنـاي
طرح عملیاتی بدر نیروي زمینی ،طرح عملیاتی امین شماره  1لشكر را تهیه و در تاریخ نهـم
آذرماه 1913منتشر نمود .مأموریت لشكر در این طرح ،در تقدم یک ،پدافنـد در منطقـه در
حوالی خط تماس موجود با دشمن در تاریخ انتشـار طـرح و در تقـدم دوم اجـراي عملیـات
آفندي محدود و نیمه محدود بود .با توجه به این که منطقه عملیاتی لشكر  91در زمان تهیه
طرح امین از سرپلذهاب در شمال تا سد کنجانچم در جنـوب (شـمال مهـران) بـه عـرض
بیش از  115کیلومتر بود و حداقل  1منطقه نبـرد اصـلی شـامل سـرپلذهـاب ،گیالنغـرب،
نفتشهر و سومار ،صالحآباد و میمک را شامل میشد ،لشكر  91زرهی عناصر سازمانی و زیـر
امر خود را در  1قرارگاه کلی سازمان داد و به هر یک از آنهـا مسـئولیت عملیـاتی یكـی از
مناطق نبرد چهارگانه را واگذار نمـود ،چهـار قرارگـاه اصـلی لشـكر  91عبـارت بودنـد از9 :
قرارگاه تیپ سازمان لشكر و یک قرارگاه تیپ  9لشكر  66پیاده در زیر امر.
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مسئولیت عملیاتی این قرارگاه ها در منطقه عملیاتی لشكر به ترتیب از شمال به جنوب
تیپ  9زرهی لشكر  91در منطقه سرپلذهاب ،تیپ  9پیاده لشكر  66در منطقه گیالنغـرب،
تیپ  2لشكر  91در منطقه نفتشهر و سومار و تیپ یک لشـكر  91در منطقـه صـالحآبـاد و
میمک و مهران تعیین گردید .نكتهاي که در مطالب طرح نوشته شـده ،بـا گسـترش عملـی
یگانها در منطقه عملیاتی تعیین شده مغایر به نظر میرسد ،این است که در طرح اجرایـی،
قرارگاه هدایت کننده منطقه عملیات گیالنغرب که مورد بحث این قسمت از بررسیهاي مـا
است ،به جاي این که قرارگاه تیپ  9لشكر  66پیـاده منظـور شـود ،قرارگـاه عملیـاتی غیـر
سازمانی به نام گروه رزمی کبیر بهنام سرهنگ کبیري فرمانده این گـروه منظـور شـد .بـراي
نگارنده مشخص نگردید علت حذف قرارگاه تیپ  9لشكر  66پیاده چه بوده است ،ضـمناً در
کالک عملیاتی طرح امین نیز همـان گـروه رزمـی کبیـر مسـئولیت عملیـاتی منطقـه نبـرد
گیالنغرب را بر عهده داشته است .همین امر یعنی عدم هدایت عملیات بهوسیله یک قرارگاه
سازمانی ،سبب ناهماهنگیهـایی در هـدایت عملیـات تنـگحاجیـان گردیـد کـه بـه موقـع
چگونگی آن بیان خواهد شد.
بر مبناي طرح عملیاتی لشكر  91زرهی ،گروه رزمی کبیر طرح عملیاتی خود را در 11
آذرماه تهیه و منتشر کرد ،یگانهایی که زیر امـر قرارگـاه عملیـاتی کبیـر قـرار داده شـدند،
عبارت بودند از :گردان  115پیاده از عناصر لشكر  66پیاده ،گردان  291تانک ( )-از عناصـر
لشكر  91زرهی ،گردان پیاده جدیدالتأسیس مهدي از عناصـر لشـكر  91زرهـی کـه حـدود
 %25استعداد سازمانی را داشت ،گردان  257ژاندارمري مشـكینشـهر و گـردان ژانـدارمري
قصرشیرین .با توجه به ایـن سـازمان مالحظـه مـی گـردد کـه عـالوه بـر ایـن کـه قرارگـاه
هدایتکننده این یگانها غیرسازمانی و ناآشـنا بـه یگـانهـاي تابعـه خـود بـود ،بـین خـود
یگانهاي شرکتکننده در این سازمان نیز هیچگونه رابطه همكاري قبلی وجود نداشت و بـه
مفهوم کلی نسبت به هم کامالً بیگانه بودند .یگان توپخانه پشتیبانیکننده گروه رزمی کبیـر
یک گردان توپخانه  111میلیمتري خودکششی تقویت شده با یک آتشـبار  161میلیمتـري
بود .مأموریتی که در طرح عملیاتی لشكر براي گروه رزمی کبیر (البته بهنام قرارگـاه تیـپ 9
پیاده مشهد) تعیین شده بود ،همان مأموریت کلی لشـكر در منطقـه مربـوط بـه ایـن گـروه
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رزمی بود .یعنی پدافند در منطقه و اجراي عملیات آفندي محدود و نیمـهمحـدود تـا عقـب
راندن دشمن به خـط مـرز در محـور گیالنغـرب ،الزم بـه یـادآوري اسـت کـه تـوان رزمـی
گردانهاي زیر امر این قرارگاه در سطح بسیار پایینی بود و می تـوان گفـت ظـاهر سـازمانی
گردان را داشتند .زیرا گردان  115پیاده لشكر  66از بدو ورود به منطقه نبـرد کرمانشـاه در
اوایل جنگ در خطرنا ترین منطقه نبرد غرب سرپلذهاب و ارتفاعات کورهموش وارد نبـرد
گردید و تلفات و خسارات سنگینی را متحمل شده بود .در نبرد روز  21مهرماه در ارتفاعـات
کورهموش حدود  %95توان رزمی خود را از دست داده بود .گردان  291تانک از بدو پیروزي
انقالب در مأموریت آرامسازي جنگ هاي داخلی کردستان درگیر شده بود و یک گروهان آن
گردان در نبردهاي منطقه سرپلذهاب تلفات سختی دیده بود و هنگامی که زیر امر قرارگـاه
عملیاتی کبیر قـرار گرفـت ،فقـط حـدود  95دسـتگاه تانـک یعنـی کمتـر از  %75اسـتعداد
سازمانی خود را داشت.
گردان پیاده جدیدالتأسیس مهدي فقط یک گردان اسمی بود و با استفاده از افسـران و
درجهداران مأمور بـه لشـكر و سـربازان خـدمت منق ـی سـال  1917حـدود  %25پرسـنل
سازمانی آن فراهم شده بود .قطعاً از نظر وسایل و تجهیزات نیـز کمتـر از  %25بـود .گـردان
 257ژاندارمري مشكینشهر از آذربایجان غربی به منطقه کرمانشاه اعزام شده بود و آشـنایی
به این منطقه عملیـاتی نداشـت .ضـمن ایـن کـه اصـوالً سـازمان و تجهیـزات گـردانهـاي
ژاندارمري تناسب چندانی براي عملیات جنگ منظم را نداشت .ایـن چنـین یگـانهـایی در
کنترل عملیاتی یک قرارگاه عملیاتی قـرار داده شـدند کـه هـیچگونـه پرسـنل و تجهیـزات
سازمانی و کافی براي فعالیت فرماندهی و ستادي جهت هدایت ایـن یگـانهـا را در اختیـار
نداشت و آشنایی و هماهنگی و روابط فرماندهی قبلی بین فرمانده این قرارگاه با فرمانـدهان
یگانهاي زیر امر وجود نداشت.
حال ببینیم استعداد دشـمن مقابـل ایـن گـروه رزمـی چقـدر بـود .طبـق برآوردهـاي
اطالعاتی بهعمل آمده ،تیپ  16لشكر  1پیاده کوهستانی عراق با  9گـردان سـازمانی و یـک
گردان تقویتی از عناصر تیپ  23پیاده در خـط مقـدم پدافنـدي محـور گیالنغـرب مواضـع
پدافندي را در مناسبترین نقاط سرکوب اشغال و تحكیم کرده بود.
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طبق این برآورد ،عالوه بر تیپ یاد شده ،یک گردان تانک از عناصر لشكر  1پیاده ،یـک
گردان ضدتانک ،یک گردان از تیپ  92نیروي مخصوص بهعنـوان یگـان تقـویتی در حـوالی
محور گیالنغرب گسترش داشت .تیپ  99پیاده عراق نیز بهعنوان احتیاط عمومی در منطقه
قصرشیرین -گیالنغرب مستقر بود .بنابراین چنانچه این برآورد اطالعـاتی از دقـت وصـحت
کافی برخوردار بوده باشد ،نیروهاي متجاوز عراق میتوانستند با یک لشـكر پیـاده در مقابـل
هر گونه فعالیت گروه رزمی کبیر که استعداد آن کمتر از یک تیپ بود وارد عمل شـوند .بـر
فرض این که این اطالعات صحت چنـدانی نداشـته باشـد ،حـداقل در تصـمیمگیـري بـراي
هرگونه عملیات نیروهاي خودي ،بهعنوان یک عامل بسیار مهم اخـذ تصـمیم نقـش خـود را
ایفا میکرد .در اتخاذ تصمیم براي حمله بـه ایـن عناصـر دشـمن ،الزامـ ًا یـا بـهعلـت تهـور
فوقالعاده نیروهاي ما و زبون شمردن دشمن و یا تحت فشار قـرار گـرفتن فرمانـدهان بـراي
اجراي این عملیات بوده است که بهعلت ایجاد جو سیاسی ویـژه در جامعـه مـا در آن موقـع
بهوجود آمده بود.
فرمانده گروه رزمی کبیر ،بر مبناي مأموریت واگذاري از لشكر  91زرهی و با توجـه بـه
استعداد رزمی یگانهاي واگذار شده خودي و توان رزمـی بـرآورد شـده دشـمن در منطقـه
مربوطه ،طرح عملیاتی خود را تهیه و در تاریخ  11آذرماه  1913منتشر کرد که نكات مهـم
آن طرح چنین بود :
عناصر زیر امر گروه رزمی کبیر در  1یگان عملیاتی سـازمان داده شـد کـه بـه ترتیـب
گردان  115پیاده ،گردان  291تانک ( )-بـا گـردان پیـاده مهـدي ،گـردان  257ژانـدارمري
مشكینشهر و گروهان ژاندارمري قصرشیرین.
منطقه مسئولیت عملیاتی واگذار شده به نسبت توان رزمـی و وضـعیت زمـین منطقـه
عملیات بین  1یگان یاد شده باال تقسیم گردید ،به نحوي کـه گـردان  115پیـاده در شـرق
گــردان  291تانــک در غــرب محــور گیالنغــرب گســترش یافــت .گــردان  257ژانــدارمري
مشـكینشــهر در ارتفاعــات جنــوبی آوازیــن و داربلــوط مســتقر شــد و گروهــان ژانــدارمري
قصرشیرین نیز پوشش جناح چپ (جنوبغربی) گروه رزمی را عهدهدار گردید.
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یک گروهان تانک از عناصر گردان  291تانک نیز براي احتیاط گـروه رزمـی نگهـداري
شد و عناصر سپاه پاسداران بدون مأموریت مستقل ویژه در منطقه یگانها منظور شدند.
مأموریت گروه رزمی کبیر بر اساس طرح عملیاتی امـین لشـكر  91زرهـی ترکیبـی از
عملیات پدافندي و آفندي بود که در تقـدم یـک ایـن گـروه رزمـی در منطقـه واگـذاري در
اطراف محور گیالنغرب پدافند میکرد و در تقدم دوم و بر حسب ایجاب وضـعیت بـه سـمت
غرب حمله می نمود و در حد توانایی خود نیروهاي دشمن را به عقب میراند و مناطقی را از
اشغال نیروهاي متجاوز آزاد میکرد .فرمانده گروه رزمی بر اساس این مأموریت ضمن تعیین
منطقه پدافندي یگانهاي زیر امر خود در همـان طـرح اولیـه عملیـاتی مورخـه  11آذرمـاه
 1913مأموریت آفندي یگانها را نیز مشخص کرد و هدفهایی براي حمله یگانهـا تعیـین
نمود که به محض ایجاد شرایط مناسب براي حمله نیروهاي خودي و بنا به دستور ،یگانهـا
حمله کنند و آن هدفها را اشغال نمایند .همین طرح اساس عملیات آفندي تنـگحاجیـان
در  11ديماه  1913قرار گرفت.
در نهم ديماه در طرح تهیه شده گروه رزمی کبیر تجدید نظـر شـد و طـرح عملیـاتی
امین  7با تغییراتی جزئی تهیه گردید که در آن عناصر سپاه پاسداران بهصورت یـک گـردان
منظور گردید .طبق این طرح خط عمومی پدافندي نیروهاي خودي در امتداد خط روسـتاي
گرگهاي و بیآباد در  9کیلومتري غرب گیالنغرب و امتـداد آن بـه سـمت شـمالشـرقی تـا
ارتفاعات برآفتاب شمال تنگحاجیان و تنگکور

و بـه سـمت جنـوبغربـی تـا ارتفاعـات

داربلوط بود که یگانهاي گروه رزمی از شمالغربی تا جنوبغربی منطقه پدافندي به ترتیب
گردان  115پیاده ،گردان  291تانک با گردان پیاده مكـانیزه مهـدي ،گـردان سـپاه ،گـردان
 257ژاندارمري و گروهان ژاندارمري قصـر شـیرین مواضـع پدافنـدي را اشـغال و از منطقـه
پدافند مینمودند.
در طرح عملیاتی امین  7براي مرحله آفندي عناصر گروه رزمی کبیر هدفهایی به این
شرح تعیین شده بود.
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 گردان  115پیاده در شمالشرقی محور گیالنغرب به سمت غرب حمله میکرد وتنگحاجیان را تصرف وتأمین مینمود و پیشروي را تا تصرف و تأمین تنگکور

و

الحاق با گردان  271سوار زرهی ادامه میداد.
 گروه رزمی گردانی  291تانک مرکب از گردان  291تانک و گردان مكانیزه مهديدر جنوبغربی محور گیالنغرب پیشروي میکرد و روستاي گورسفید و حوالی آن را
تصرف مینمود و پیشروي را تا تصرف و تأمین ارتفاعات حوالی روستاي داود عرب
ادامه میداد.
 گردان  257ژاندارمري از ارتفاعات داربلوط به طرف ارتفاعات چغالوند حملهمیکرد و قسمتی از این ارتفاعات را آزاد میساخت و پیشروي را به طرف شمالغرب
تا حوالی سرتتان ادامه میداد.
 گردان سپاه پاسداران به طرف ارتفاعات آوازین حمله میکرد بعد از تصرف آنپیشروي را تا ارتفاعات چرمیان ادامه میداد.
 گروهان ژاندارمري قصرشیرین تأمین جناح چپ (جنوبغربی) منطقه گروه رزمیکبیر را برقرار میساخت.
 یک گردان توپخانه  111میلیمتري تقویت شده با یک آتشبار  161میلیمتريآتش پشتیبانی گروه رزمی را تأمین میکرد.
 یک تیم هوانیروز مرکب از  1فروند هلیکوپتر رزمی کبرا و دو فروند هلیکوپتر نفربر 211و یک فروند هلیکوپتر شناسایی جت رنجر عملیات رزمی را پشتیبانی میکرد.
 یک تیم گروهانی تانک از عناصر گردان  291تانک در احتیاط گروه رزمی و درگردنه کاسهگران واقع در شرق گیالنغرب مستقر شده بود که بنا به دستور در مناطق
مورد نیاز وارد عمل میشد.
 قرارگاه عملیاتی غیرسازمانی گروه رزمی در حوالی گیالنغرب مستقر بود .نظر بهاین که این قرارگاه فاقد پرسنل و تجهیزات سازمانی بود ،الزاماً از مقدورات گردانها
استفاده میکرد و این امر از جمله مشكالت بزرگ این گروه رزمی بود ،زیرا خود آن
گردانها داراي کمبودهاي فراوان بودند.
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 مرحله طرحریزي عملیات آفندي که بیان شد خاتمه یافت و طرح در  3ديماه 1913منتشر گردید و یگانهاي تابعه گروه رزمی کبیر مرحله اول عملیات را که
مأموریت پ دافندي بود بر اساس آن طرح اجرا نمودند و در مواضع پدافندي تعیین
شده مستقر گردیدند.
هدایت عمليات

در مطالب قبل گفته شد که در طرح عملیاتی یگانهاي تابعه لشكر  91زرهی
مأموریت یگانها ترکیبی از عملیات پدافندي بعد آفندي بود .نظر به این که در این بخش
هدف ما بررسی عملیات آفندي انجام شده در منطقه گیالنغرب میباشد لذا فقط به بیان
هدایت عملیات آفندي میپردازیم.
گفتیم که طرح کلی عملیات قرارگاه اجرایی عملیات منطقه گیالنغرب در  3ديماه
تهیه و منتشر شد .در این طرح ،ضمن این که وظایف و مأموریتهاي یگانهاي اجرایی براي
مرحله آفندي نیز کامالً مشخص شده و هدفهاي گردانهاي عملکننده مشخص گردیده
بود ،ولی زمان حمله مشخص نشده بود .در روز  12ديماه ،زمان حمله نیز ساعت 5795
روز  11ديماه معین گردید .همان گونه که در قسمت مقدمه شرح این عملیات بیان
گردید ،به احتمال قوي تصمیمگیري براي اجراي این حمله ،همزمان با حملهاي که در
صحنه عملیات خوزستان و در منطقه هویزه و کرخه کور اجرا میگردید ،بهعلت همان
شرایط سیاسی و اجتماعی بود که در کشور ما درباره جنگ ایجاد شده بود .در این
تصمیمگیري بررسی ها و برآوردهاي نظامی در تقدم بعدي قرار داشت .بهعلت آن شرایط،
قرارگاه عملیاتی غرب ملزم بود یک عملیات آفندي به هر نحو مقدور در منطقه مسئولیت
خود اجرا کند .با توجه به شرایط کلی مناطق نبرد جبهه کرمانشاه ،منطقه نبرد گیالنغرب
مناسبتر از نقاط دیگر بود .به همین جهت این منطقه براي عملیات آفندي در  11ديماه
 1913انتخاب گردید.
زمان شروع حمله ساعت  5795روز  11ديماه تعیین شده بود .دستور این بود تا قبل
از آن ساعت تمام فعالیتها مخفیانه و در غافلگیري مطلق انجام شود تا حمله کشف نشود.
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اما عمالً چنین نشد ،زیرا در ساعت  5195یک عنصر شناسایی از گردان  115پیاده که
شامل ستوانیكم اختر خاوري فرمانده گروهان سوم با  1درجهدار بودند در هنگام شناسایی
شب در تاریكی به میدان مین دشمن برخورد کردند و بر اثر انفجار مین هر شش نفر آنان
به شهادت رسیدند .این حادثه تأثیر بدي در کل عملیات داشت ،زیرا هم دشمن متوجه
فعالیت نیروهاي ما شد و هم این که یک افسر فرمانده گروهان شهید شد که در آن شرایط
حساس فوقالعاده حائز اهمیت بود .زیرا به علت کمبود افسر کس دیگري در گردان 115
پیاده واجد شرایط براي بهدست گرفتن هدایت گروهان تحت فرماندهی آن افسر شهید
وجود نداشت.
به هر حال زمان آغاز حمله فرا رسید و گردانهاي حملهور طبق طرح عملیاتی به
سمت هدفهاي تعیین شده پیشروي کردند .جریان حوادث نشان میدهد که خط مقاومت
اصلی دشمن در اطراف محور گیالنغرب و ارتفاعات کنترلکننده دشت گیالنغرب بود ،ولی
در ارتفاعات دور از این محور مواضع دشمن چندان مستحكم نبود ،زیرا دشمن چنین برآورد
کرده بود که هر گونه عملیات تعرضی نیروهاي ما الزاماً (بایستی در اطراف محور اصلی اجرا
گردد تا امكان تدارکات و پشتیبانی وجود داشته باشد .با این وجود فرماندهی نیروهاي
دشمن از اهمیت تاکتیكی ارتفاعات برآفتاب واقع در بین منطقه گیالنغرب و سرپلذهاب
غافل نمانده بود و تقریباً تمام معابر نفوذي مهم و غیرمهم این ارتفاعات را در منطقه
پدافندي تحت کنترل خود مینگذاري کرده بود .در حالی که چنین به نظر میرسد که
اقدامات ایجاد موانع و مینگذاري دشمن در ارتفاعات آوازین و داربلوط و چغالوند واقع در
جنوبغربی محور گیالنغرب مستحكم نشده بود.
الزم به یادآوري است که در بین دو رشته ارتفاعات شمالشرقی و جنوبغربی ،دشت
نسبتاً هموار گیالنغرب قرار دارد که منطقهاي مزروعی است .بنابراین جنس زمین آن خا
رس و نرم است .اتفاقاً در روز  11ديماه در منطقه باران بارید و این منطقه مزروعی تبدیل
به گل و تا حدودي باتالقی شد .با توجه به این که بهعلت باز بودن نسبی زمین ،این قسمت
منطقه نبرد براي پیشروي تانکها و نفربرهاي زرهی پیشبینی شده بود ،گلی شدن زمین
مشكالتی در حرکت تانکها و نفربرها ایجاد کرد و یگان تانک و مكانیزه امكانات گسترش و
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مانور در دشت گیالن را از دست داد .الزاماً حرکت تانکها و نفربرها به دامنه تپهها و جادهها
متكی شد و این امر سبب وارد شدن خساراتی به تانکها و نفربرها گردید زیرا هدف
مناسبی براي جنگافزارهاي ضدتانک دشمن تشكیل داد.
با توجه به وضعیت طبیعی زمین منطقه عملیات ،واحدهاي پیاده در قسمتهاي
کوهستانی پیشروي میکردند .بنابراین سرعت پیشروي آنها نمیتوانست چندان زیاد باشد.
به همین جهت هدف اول واحدهاي پیاده در عمق کمتر از  1کیلومتري منطقه اشغالی
دشمن انتخاب شده بود .بهمنظور هماهنگی پیشروي گردان تانک و مكانیزه با سرعت
پیشروي یگانهاي پیاده ،هدف گردان تانک نیز در همان عمق  1کیلومتري خط عزیمت
انتخاب شده بود .به نحوي که منطقه عمومی هدف اولیه گروه رزمی کبیر در امتداد
تنگحاجیان روستاهاي گورسفید و آوازین و ارتفاعات چغالوند بود .هدفها در حوالی
تنگحاجیان و گورسفید و آوازین مشخص بودند .بنابراین مشكلی براي تشخیص آنها
بهوسیله واحد حملهور در میان نبود .ولی هدف تعیین شده در ارتفاعات چغالوند چندان
قابل تشخیص نبود .زیرا ارتفاعات چغالوند قسمتی از رشته ارتفاعاتی است که از کوههاي
داربلوط در جنوب تا کوههاي چرمیان در شمال در طول بیش از  1کیلومتر امتداد دارد و
همین امر در ساعات اولیه حمله سبب بروز اشتباهی شد که در نتیجه نهایی عملیات تأثیر
منفی داشت.
جریان بدین نحو بود که گردان  257ژاندارمري مشكینشهر که در جنوبغربی گروه
رزمی کبیر در امتداد شرق کورهراه کوهستانی که از ارتفاعات داربلوط به سمت شمالغربی
در غرب ارتفاعات چغالوند امتداد داشت حرکت میکرد ،یک ساعت بعد از شروع حمله و در
ساعت  5695گزارش داد هدف خود را در ارتفاعات چغالوند تصرف کرد و افراد دشمن
کشته و یا زخمی و یا متواري شدند .علل این گزارش عجوالنه هر چه بوده باشد ،یک علت
آن عدم تشخیص صحیح منطقه هدف بود .زیرا عناصر این گردان بعد از یک ساعت
پیشروي یكی از بلندترین تپههاي چغالوند را در شمالغربی روستاي شکمیان اشغال
کردند .فرمانده گردان بهعلت عدم آشنایی به منطقه تصور کرد تپهها همان هدف مورد نظر
در طرح عملیاتی میباشد .بنابراین سریعاً این موفقیت را گزارش داد .در صورتی که منطقه
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هدف گردان ژاندارمري تپههاي شمالشرقی چغالوند بود که محور گیالنغرب را تحت میدان
دید و تیر مستقیم داشت و دشمن از آن تپه ها قسمتی از دشت گیالنغرب را در حوالی
روستاهاي گورسفید و گمار کنترل میکرد .به هر حال این اشتباه در تشخیص هدف منطقه
گردان  257ژاندارمري سبب شد که حمله این گردان از دور بیفتد ،منطقه هدف اصلی
اشغال نشود و بین عملیات گردان تانک و سپاه پاسداران در سمت راست با گردان
ژاندارمري ناهماهنگی بهوجود آید.
در جناح شرقی جبهه نیز که گردان  115پیاده در ارتفاعات برآفتاب پیشروي میکرد،
عناصر این گردان در مراحل اولیه عملیات با میدان مین برخورد کردند .همان گونه که
یادآوري شد یک فرمانده گروهان و  1نفر درجهدار شهید شدند و در نتیجه پیشروي گردان
 115پیاده از دور افتاد .به نحوي که در ساعت  5995فرمانده گردان گزارش داد که گردان
متوقف شده و قادر به ادامه پیشروي نمیباشد .فرمانده گروه رزمی کبیر از برادر عباسی
معاون عملیاتی سپاه پاسداران گیالنغرب خواست شخصاً با  95نفر پاسدار به کمک گردان
 115پیاده بشتابد و به گردان  291تانک نیز که در سمت چپ گردان  115پیشروي
میکرد دستور داده شد با تیر مستقیم تانک مواضع دشمن را در ارتفاعات برآفتاب به زیر
آتش بگیرد تا فشار دشمن در مقابل گردان  115کمتر شود .برادر عباسی با تعدادي پاسدار
به منطقه خطر حرکت کرد و به نظر میرسد تالش نمود با پاسداران تحت امر خود میدان
مین مقابل گردان  115پیاده را پا

کند ،اما متأسفانه در ساعت  1555بر اثر انفجار مین

دشمن مجروح شد و الزاماً با هلیکوپتر به عقب تخلیه گردید.
در قسمت مرکزي منطقه نبرد نیز که گردان  291تانک پیشروي میکرد ،در حوالی
روستاي آوازین با میدان مین دشمن مواجه شد و متوقف گردید .نیروهاي دشمن که در
دامنه شرقی ارتفاعات چغالوند و مشرف به روستاي آوازین مستقر بودند ،عناصر گردان تانک
را به زیر آتش گرفتند و خسارات نسبتاً سنگینی به آن وارد ساختند .این امر اولین زیان
اشتباهی بود که گردان ژاندارمري در تشخیص هدف مرتكب شده بود.
باالخره در حدود ساعت  1255مشخص شد که نیروهاي دشمن در تمام عرض جبهه
دفاعی خود میدان مین سنگینی برقرار کردهاند و براي ادامه پیشروي الزم است ،ابتدا این
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میدانهاي مین از سر راه نیروهاي خودي برداشته شود .لذا فرمانده گروه رزمی کبیر به
واحدهاي مهندسی دستور داد هر چه سریعتر براي خنثی کردن میدانهاي مین دشمن
اقدام کنند.
اولین آثار تزلزل در خط دفاعی دشمن در ساعت  1115در حوالی روستاي گرگاه
مشاهده شد و گروهان سوم گردان  291تانک که به سمت آن روستا پیشروي میکرد،
گزارش داد نیروهاي دشمن به حالت عقبنشینی درآمدهاند .به این گروهان دستورداده شد
سرعت پیشروي را افزایش دهد و وحشت بیشتري در افراد دشمن ایجاد کند .اما این
گروهان در محور پیشروي خود به نهر آوازین که در جنوب روستاي گورسفید به رودخانه
گیالن متصل میگردد برخورد نمود .نظر به این که پل واقع بر روي این نهر در مسیر جاده
اصلی تحت آتش شدید دشمن بود ،گروهان سوم تانک نتوانست براي عبور از آن پل
استفاده کند و متوقف گردید زیرا مسیر نهر بهعلت بریدگی ،کرانه مناسب براي عبور تانکها
نبود .گروهان دوم تانک نیز که در دامنه شرقی ارتفاعات غربی محور گیالنغرب پیشروي
میکرد ،از تپههاي غربی در زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت .در ساعت  1225یک
دستگاه تانک مورد اصابت موشک قرار گرفت و منهدم شد .از خدمه آن یک نفر شهید و 9
نفر زخمی گردیدند و چند دقیقه بعد این گروهان گزارش داد ،ستوانیكم احمدي معاون
گروهان با مین دشمن برخورد کرد و شهید شد و براي تخلیه آن شهید درخواست وسیله
ترابري کرد .آتش دشمن هر لحظه بر تانکهاي گردان  291شدیدتر میشد .در ساعت
 1951تانک فرمانده گروهان دوم هدف آتش دشمن قرار گرفت و فرمانده گروهان ستوانیكم
فرهادي شهید گردید .این گروهان که در قسمتی از پرتالشترین منطقه نبرد حمله میکرد
فرمانده و معاون خود را ازدست داد و براي سرپرستی این گروهان دستور داده شد سروان
زعفري رئیس رکن سوم گردان  291تانک فرماندهی و هدایت گروهان دوم را بر عهده
بگیرد.
با وجود این که گروهان دوم تانک فرمانده و معاون خود را از دست داده بود ،این امر
خلل چندانی در اجراي مأموریت آن یگان ایجاد نكرد .گروهان دوم در ساعت  1795گزارش
داد روستاي آوازین را تصرف نمود .در این گزارش اضافه شد که ارتفاعات چغالوند هنوز در
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دست دشمن است و دشمن از آن ارتفاعات آتشهاي شدید خود را به منطقه پیشروي
گردان تانک هدایت میکند .روز اول حمله عناصر لشكر  91زرهی در محور گیالنغرب به
پایان رسید ،در حالی که فقط گردان تانک و گردان سپاه پاسداران در مرکز منطقه نبرد
حدود  9کیلومتر پیشروي کرده بودند و متحمل تلفات سنگینی شده بودند و دو گروه رزمی
دیگر در شمال و جنوب پیشروي چندانی نكرده بودند .گردان  115پیاده در ارتفاعات
برآفتاب با میدان مین دشمن برخورد کرده و متوقف شده بود .گردان  257ژاندارمري نیز در
یک منطقهاي که به نظر می رسید خالی از عناصر دشمن بود حدود  9کیلومتر به سمت
شمالغرب پیش رفته بود ،اما به علت اشتباه در تشخیص منطقه هدف از مسیر اصلی به
سمت غرب منحرف شده بود ،لذا نتایج پیشروي آن گردان تأثیري در عملیات کلی گروه
رزمی کبیر ایجاد نكرده بود .تلفات روز اول نبرد جمعاً شامل  19نفر شهید و  11نفر مجروح
بود .بررسی گزارشهانشان می دهد که با آغاز تاریكی شب حمله نیروهاي ما به کلی از دور
افتاده و متوقف گردیده بود .تغییرات مهمی که در شب اول به دوم عملیات در سازمان گروه
رزمی ایجاد شد ،تعویض فرمانده گردان  291تانک بود .الزم به توضیح است که فرمانده
سازمانی این گردان سرگرد مردانپور بود ،ولی در روز قبل از حمله فرمانده گردان به عللی
که براي نگارنده مشخص نشد عوض شد و سرگرد افشین بهجاي سرگرد مردانپور
فرماندهی  291تانک را بر عهده گرفت .اما بعد از اولین روز حمله مجدداً دستور داده شد
سرگرد مردانپور فرماندهی آن گردان را بر عهده بگیرد .بنابراین در روز دوم حمله فرماندهی
گردان تانک با فرمانده سازمانی آن بود .نظر به این که مشخص گردیده بود گردان
ژاندارمري از مسیر پیشروي تعیین شده براي وصول به هدف چغالوند منحرف شده است،
فرمانده گروه رزمی کبیر از گردان ژاندارمري خواست موقعیت دقیق خود را گزارش کند.
گزارشی که این گردان در ساعت  355روز  11ديماه داد ،حاکی از آن بود که این گردان
اشتباهاً به سمت جنوبغربی منحرف شده ،در نتیجه هدف اصلی آن در شمالغربی
همچنان در اشغال دشمن باقیمانده است.
در آغاز روشنایی روز  11ديماه ،دومین روز حمله عناصر لشكر  91زرهی در محور
گیالنغرب شروع گردید .فرمانده گروه رزمی دستور داد گردانها به سمت هدفهاي تعیین
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شده پیشروي کنند .در این روز ابتدا گردان تانک فعالیت جدي را آغاز کرد و از نهر آوازین
عبور نمود تا به سمت روستاي گورسفید که مرکز منطقه هدف آن گردان بود پیشروي
نماید ،اما بار دیگر در کرانه غربی این نهر با میدان مین دشمن برخورد کرد .به این گردان
دستور داده شد تالش کند میدان مین دشمن را از سر راه خود بردارد و اگر میسر نشد به
سمت راست و به طرف جاده اصلی گیالنغرب متمایل شود و از جاده اصلی و اطراف آن
براي پیشروي استفاده نماید.
ولی بهنظر می رسد دشمن آرایش بسیار دقیقی به منطقه پدافندي خود داده بود و
جنگافزارهاي ضدتانک را در مناسسبترین مواضع بهسمت دشت و جاده اصلی گیالنغرب
روانه کرده بود .بدین سبب در ساعت اول روز دوم حمله نیز توانست تلفات و خسارات
سنگینی به تانکهاي گردان  291تانک وارد سازد .به نحوي که فرمانده گردان در ساعت
 5695روز  11ديماه گزارش داد ،گروهان دوم تانک که در دامنه تپههاي غرب جاده
پیشروي میکرد ،بیش از نیمی از تانکهاي خود را از دست داده و آمادگی رزمی آن
فوقالعاده کاهش یافته است .از فرمانده گروه رزمی کبیر درخواست کرد گروهان یكم تانک
را که در احتیاط قرار داشت در منطقه آن گردان وارد عمل سازد .فرمانده گروه رزمی کبیر
با این پیشنهاد موافقت کرد و دستور داد گروهان یكم تانک از منطقه تجمع واقع در گردنه
کاسهگرا ن در غرب گیالنغرب به خط مقدم نبرد حرکت کند و در اختیار فرمانده گردان
تانک قرار گیرد .گفتیم که در روز اول حمله گردان  115پیاده که در جناح شمالی و در
ارتفاعات برآفتاب بهطرف هدف اصلی یعنی تنگحاجیان پیشروي میکرد ،با میدان مین
دشمن برخورد کرد و متوقف گردید .یک دسته  95نفري پاسدار براي جمعآوري میدان
مین دشمن اعزام شد ،اما فرمانده آنان بهعلت انفجار مین مجروح شد و عملیات آن دسته
نیز به نتیجه مطلوب نرسید .در اسناد و مدار

در دسترس درباره عملیات گردان 115

پیاده غیر از نكات یاد شده مطالب دیگري مشاهده نگردید .احتماالً این گردان موفق به
پیشروي قابل مالحظهاي نشد و باالخره اولین گزارش از این گردان در ساعت  5315روز
 11دي ماه ارسال شد و حاکی از آن بود که گردان به کندي به طرف هدف پیشروي
میکند .مقاومت دشمن خیلی سنگین است و فرمانده گردان که سرهنگ دوم حبرانی بود
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از فرمانده قرارگاه درخواست کرد به گردان تانک که در جناح چپ گردان  115پیشروي
میکرد دستور داده شود آتش مستقیم تانکها را به تنگحاجیان روانه کند تا عناصر گردان
پیاده در پناه آتش جانبی تانکها به سمت هدف اصلی پیشروي نماید .به همین ترتیب
اقدام شد ،اما گردان تانک که در دشت گیالنغرب پیشروي میکرد و از ارتفاعات جنوبغرب
بهشدت زیر آتش ضدتانک دشمن قرار گرفته بود ،دچار مشكالت شدیدي گردیده بود و
تلفات و خسارات نسبتاً زیادي به آن وارد شده و همچنان وارد میشد ،زیرا دشمن تمام
عرض دره گیالنغرب را در مناطق متناوب مینگذاري کرده و پلهاي موجود در روي جاده
اصلی و آبروها و شیارها را براي تخریب آماده ساخته بود .بدین سبب عناصر گردان تانک
بعد از مسافت محدودي که پیشروي میکردند ،با موانع ایجاد شده بهوسیله دشمن برخورد
مینمودند و متوقف میگردیدند .در همان موقع آتش جنگافزارهاي ضدتانک دشمن که به
منطقه موانع روانه شده بود شروع به اجرا میگردید و تانکها و نفربرهاي گردان تانک را
منهدم مینمود .چنان کهدر ساعت  1515روز  11ديماه فرمانده گردان تانک گزارش داد
گروهان سوم آن گردان با میدان مین دشمن برخورد کرد و دو دستگاه تانک بهعلت
برخورد با مین از کار افتاد .در همان زمان یک دستگاه نفربر نیز با موشک ضدتانک دشمن
در حوالی آبادي گورسفید در روي جاده اصلی منهدم گردید و همه سرنشینان آن به
شهادت رسیدند .با توجه به این پیام ،گردان تانک از آغاز حمله تا آن موقع که  29ساعت از
آن میگذشت فقط توانسته بود حدود  9کیلومتر پیشروي نماید و این امر خود بیانگر
سختی مبارزات میباشد .با توجه به این که دشمن تمام نقاط سرکوب و مسلط به دره
گیالنغرب را در اطراف آن اشغال کرده و آتشهاي نشان شده خود را به این منطقه روانه
کرده بود ،میزان خطرات فوقالعاده براي گردان تانک کامالً روشن میشود .ولی به هر حال
فرماندهی عملیات تصمیم گرفته بود تا آخرین حد امكانات به نبرد ادامه دهد و حداقل
هدفهاي اولیه تعیین شده را تصرف و نیروهاي دشمن را در آن منطقه منهدم یا به عقب
براند .لذا فرمانده گروه رزمی کبیر به فرمانده گردان تانک دستور داد ،به هر صورت و تحت
هر شرایطی به حمله خود ادامه دهد .گردان تانک در اجراي این دستور به پیشروي ادامه
داد .اما نیم ساعت بعد به میدان مین دیگر دشمن برخورد نمود و متوقف شد و یک دستگاه
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تانک که م عاون یک گروهان (ستوان خزعلی) از جمله سرنشینان آن بود مورد هدف موشک
ضد تانک دشمن قرار گرفت و منهدم گردید و سرنشینان آن از جمله ستوان خزعلی به
شهادت رسیدند .با ایجاد این حادثه فرمانده گردان تانک گزارش داد که دیگر پیشروي
امكانپذیر نیست .بدین جهت فرمانده گروه رزمی کبیر به فرمانده گردان دستور داد ،شخصاً
وضعیت میدان نبرد را از نزدیک بررسی کند و چنان چه ادامه پیشروي امكانپذیر نباشد،
در همان محلی که گردان متوقف شده آرایش پدافندي بگیرد .از جناح چپ گردان 115
پیاده را با آتش مستقیم تانک پشتیبانی نماید .بدین ترتیب پیشروي گردان  291تانک در
حوالی آبادي گورسفید متوقف گردید و گردان سپاه پاسداران نیز در حوالی روستاي آوازین
با نیروهاي دشمن درگیر شد و حمله آن گردان از دور افتاد .نظر به این که پیشروي گردان
ژاندارمري نیز در همان ساعت اولیه حمله در روز  11ديماه بهعلت انحراف از مسیر اصلی
پیشروي متوقف گردیده بود ،بعد از ساعت  1255روز  11ديماه فقط گردان  115پیاده به
تالش خود براي پیشروي ادامه داد .باالخره در ساعت  1125روز  11ديماه آثاري از
شكست دشمن در قسمت شمالی منطقه نبرد مشاهده شد و گردان  291تانک که از سمت
جنوب ارتفاعات برآفتاب را تحت نظر داشت ،مشاهده کرد عناصري از دشمن به سمت
تنگحاجیان در حال حرکت هستند .فرمانده گروه رزمی کبیر دستور داد کلیه آتشهاي
پشتیبانی به منطقه هدف تنگحاجیان روانه شود تا هر چه بیشتر دشمن را متوحش سازد
در این هنگام دشمن نیز به عكسالعمل شدید مبادرت کرد و براي اولین بار هلیکوپترهاي
رزمی دشمن به گردان تانک خودي حمله کردند .این عمل دشمن بهعنوان آماده شدن وي
جهت پاتک تلقی گردید ،بدین جهت به یگان هوانیروز خودي نیز دستور داده شد آماده
باشد به منطقه عقب جبهه دشمن حمله کند.
هلیکوپترهاي خودي و دشمن در ف اي میدان کارزار فعال شدند .گردان تانک خودي
یک فروند هلیکوپتر دشمن را سرنگون کرد و پاتکهاي دشمن را مورد هدف قرار داد که
در این نبرد دو دستگاه تانک دشمن را منهدم نمود.
در ساعت  1155روز  11ديماه پاتک یگانهاي زرهی و مكانیزه دشمن در دشت
گیالنغرب آشكار شد .براي انهدام ادوات زرهی دشمن به هلیکوپترهاي خودي دستور داده
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شد به آنها حمله کنند و مانع پیشروي آنها به طرف مواضع گردان  291تانک شوند.
باالخره تالش نیروهاي ما در قسمت شمالی منطقه نبرد به نتیجه مطلوب نزدیک شد و در
ساعت  1195فرمانده گردان  115پیاده گزارش داد ،نیروهاي دشمن به حالت عقبنشینی
درآمدهاند و این گردان در حال نزدیک شدن به تنگحاجیان است .در نبرد ساعتهاي اخیر
تعدادي از افراد دشمن به اسارت گرفته شدهاند و از قرارگاه اصلی درخواست کرد ،برد
آتشهاي توپخانه خودي را زیادتر کند تا خطري براي نیروهاي خودي ایجاد نشود.
کمتر از یک ساعت بعد و در ساعت  1125گردان  291تانک گزارش داد ،دو دستگاه
نفربر زرهی دشمن را به غنیمت گرفته و  22نفر سرنشینان آنها را نیز اسیر نموده است .و
اضافه نمود که تلفات سختی به نیروهاي دشمن که پاتک کرده بود وارد شد .یک دستگاه
هلیکوپتر و یک دستگاه نفربر دشمن منهدم گردیده .اما در این برهه از نبرد یک دستگاه
هلیکوپتر ما نیز مورد اصابت آتش دشمن قرار گرفت و منهدم گردید.
و باالخره آخرین پیام به دست آمده در مدار

حاکی از آن است که گردان  115پیاده

در ساعت  1925گزارش داد ،تنگحاجیان را تصرف نموده و مشغول تحكیم هدف میباشد،
اما براي نگهداري آن توان رزمی کافی ندارد و نیاز به نیروي تقویتی دارد که در پاسخ
درخواست این گردان دستور داده شد ،فعالً با مقدورات موجود هدف را نگه دارد .از لشكر
 91درخواست گردید یک گردان اضافی براي نگهداري تنگحاجیان در اختیار گروه رزمی
کبیر قرار دهد .اما در بررسی طرح عملیاتی امین لشكر  91زرهی مالحظه شد ،این لشكر
حتی یک گروهان به عنوان احتیاط در اختیار خود نداشت .بنابراین انجام درخواست گروه
رزمی کبیر براي لشكر غیر ممكن بود .فقط یک امكان براي لشكر وجود داشت و آن چنین
بود که گردان  271سوار زرهی لشكر در جناح شمالی منطقه نبرد تنگحاجیان که در شرق
تنگکور

مستقر و زیر امر تیپ  9زرهی بود ،لشكر میتوانست آن گردان را به یاري گردان

 115پیاده براي تحكیم منطقه آزاد شده تنگحاجیان بفرستد .اما به نظر میرسد این کار
نیز انجام نشد .زیرا برابر هماهنگیهاي انجام شده با تیپ  9زرهی ،گردان  271سوار زرهی
مأموریت داشت تنگ کور
تنگکور

را با آتش تحت کنترل داشته باشد و گردان پیاده حملهور به

را که از عناصر گردان  115پیاده بود با آتش پشتیبانی نماید.
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نكته حائز اهمیت این است که طرح کلی حمله گروه رزمی کبیر بر اساس طرح کلی
لشكر  91زرهی اجرا میگردید .در طرح کلی لشكر ،تیپ  9زرهی نیز که در منطقه نبرد
سرپلذهاب و شمال منطقه نبرد گیالنغرب گسترش داشت ،مأموریت داشت ،ضمن ادامه
پدافند در غرب سرپلذهاب حداقل با دو گروه رزمی گردانی  271سوار زرهی و 119
مكانیزه که در ارتفاعات سنبله واقع در غرب دشت دهره مقابل تنگکور

و تنگ قاسمآباد

پدافند میکردند ،به طرف جاده اصلی گیالنغرب حمله کنند و تنگکور

و تنگ قاسمآباد

را تصرف و تأمین نماید .اما در اسناد و مدار

در دسترس ،هیچ گونه اشارهاي به عملیات

تیپ  9زرهی لشكر  91زرهی در مناطق یاد شده نشده ،فقط اشاره گردیده است که تیپ 9
نتوانست مأموریت آفندي واگذار شده را اجرا کند و هدفهاي تعیین شده را تصرف نماید.
در نتیجه تالش فرعی لشكر  91زرهی در حمله روز  11ديماه کامالً غیرفعال بود .نظر به
این که فرمانده لشكر  91زرهی نیز در این عملیات شخصاً در منطقه تالش اصلی و در
قرارگاه گروه رزمی کبیر ح ور داشت ،عملیات تالش فرعی تقریباً به فراموشی سپرده شد.
ضمن این که باید توجه داشت یگانهاي زیر امر تیپ  9زرهی در مدت جنگ آنچنان
متحمل تلفات و خساراتی شده بودند که توانایی اجراي عملیات آفندي را نداشتند.
توپخانههاي پشتیبانی لشكر نیز آنچنان قوي و کافی نبودند که بتوانند ضمن حفظ
موقعیت پدافندي عناصر لشكر در جبهه بیش از  215کیلومتري ،عملیات آفندي یگانهاي
لشكر را در دو یا چند محور پشتیبانی نمایند .در نتیجه عناصر تیپ  9زرهی نتوانستند
تالشی در این عملیات از خود نشان دهند.
با تصرف تنگحاجیان در روز  11ديماه بهوسیله گردان  115پیاده لشكر  66،عملیات
آفندي مورد بحث عمالً خاتمه یافت .به یگانهاي لشكر  91زرهی دستور داده شد در
مناطقی که تحت اشغال دارند متوقف شوند و پدافند کنند .در اجراي این دستور عناصر
گروه رزمی کبیر به ترتیب گردان  115پیاده در تنگحاجیان و شمالشرق تنگکور ،
گردان  291تانک در حوالی روستاي گورسفید ،گردان سپاه پاسداران در تپه  991واقع در
غرب روستاي آوزین و غرب روستاي شکمیان ،یک گروهان ژاندارمري مواضع پدافندي در
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تپههاي داربلوط ،یک گروهان ژاندارمري در ارتفاعات میلههرکوت ،یک دسته پاسدار در تپه
 1595چغالوند انتخاب کردند و آرایش و تحكیم نمودند.
نیروهاي متجاوز از روز  17ديماه تالش کردند با اجراي پاتکهاي متناوب نیروهاي ما
را از نقاطی که تصرف کرده بودند عقب برانند .این تالش دشمن تا روز دوم بهمنماه 1913
و به مدت  17روز ادامه یافت .دشمن در اجراي این پاتکها موفق شد ،گردان ژاندارمري را
از ارتفاعات چغالوند به مواضع قبلی آن گردان در ارتفاعات داربلوط عقب براند .اما
گردانهاي  115پیاده و  291تانک و سپاه پاسداران توانستند هدفهاي تصرف شده در
تنگحاجیان و حوالی روستاي گورسفید و آوازین راتحكیم و نگهداري کنند .لذا نیروهاي
دشمن از ادامه پاتک منصرف گردیدند و وضعیت منطقه نبرد گیالنغرب به حالتی درآمد که
نیروهاي دشمن از  6کیلومتري به حدود  12کیلومتري شهر گیالنغرب عقب رانده شدند .در
نتیجه ،این شهر از تیررس توپخانه متوسط دشمن خارج گردید و حدود  15کیلومتر مربع از
مناطق اشغالی میهن اسالمی ما از اشغال نیروهاي متجاوز عراق آزاد گردید.
در این عملیات تعدادي ازافراد دشمن که  19تا  157نفر در مدار

ثبت شده به

اسارت نیروهاي ما درآمد .دو دستگاه نفربر زرهی دشمن به غنیمت گرفته شد و تلفات و
خسارات نسبتاً زیادي به نیروهاي دشمن وارد گردید ،اما نیروهاي خودي نیز متحمل تلفات
و ضایعات نسبتاً سنگینی شدند ،به نحوي که فقط تلفات پرسنلی افراد ارتشی  91نفر
شهید 116 ،نفر زخمی و  6نفر گمشده یا اسیربود .از این تعداد ،تلفات افسر  6نفر شهید و
 1نفر زخمی ،یک نفر مفقود بود ،درجهدار  1نفر شهید  99نفر مجروح یک نفر مفقود و
سرباز  19نفر شهید  153نفر مجروح و  1نفر مفقود بود .بنابراین به نسبت آماري ،تعداد
تلفات افسران نسبتاً زیاد بود و همین امر بیانگر تالش فرماندهان براي اجراي مأموریت خود
میباشد.
در این عملیات یک مشكل پرسنلی از طرف سربازان خدمت منق ی سال 1917
بهوجود آمد .در آغاز عملیات تعداد قابل مالحظهاي از آنان از منطقه نبرد فرار کردند که 92
نفر از آنان دستگیر و زندانی شدند .این امر در تالش گردان  115پیاده اثراتی منفی بر جاي
گذاشت ،با وجود این ،آن گردان موفق به اجراي مأموریت خود شد.

 /919نبردهاي صحنه عملیات غرب

در پایان بررسی عملیات تنگحاجیان یادآوري میگردد که گزارشهاي ارسالی چندان
همآهنگ به نظر نمیرسید .مثالً در حالی که یگانی گزارش داده بود نقطهاي را تصرف
کرده ،در بررسی حوادث بعد معلوم می گردید آن نقطه هنوز در دست دشمن است .بنابراین
در ارزیابی نتیجه نهایی عملیات تنگحاجیان ممكن است نارساییهایی وجود داشته باشد
که بایستی در بررسیهاي تكمیلی حتیالمقدور این نارساییها برطرف گردد .بهمنظور
روشنتر شدن وضعیت این عملیات چند گزارش کلی عیناً بیان میگردد.
 در پایان روز  11ديماه (اولین روز حمله) فرمانده گروه رزمی کبیر وضعیت را چنیناعالم کرد:
«  -1تنگکور

توسط عناصر گردان  115مشهد و گردان  271سوار زرهی و عناصر

سپاه پاسداران به تصرف نیروهاي خودي درآمده است.
 -2گردان ژاندارمري در ارتفاعات چغالوند با مقاومت دشمن روبرو است.
-9گردان  115پیاده تا  1155متري تنگحاجیان پیشروي نموده و به کمک سپاه
پاسداران تا ارتفاعات برآفتاب حوالی تنگحاجیان جلو رفته است.
 -1گردان  291تانک تا  255متري روستاي گورسفید و  955متري روستاي آوازین
پیشروي کرده است.
 -1سپاه پاسداران آوازین را تصرف و  155متر جلوتر پیشروي کرده است.
 -7تعداد تلفات و ضایعات خودي  19نفر شهید 11 ،نفر مجروح بوده و به عمق منطقه
دشمن  9دسته  15نفري نفوذ داده شده است .اگر دو گروهان پیاده بفرستید عالی خواهد
ام اء فرمانده گروه گیالنغرب :سرهنگ کبیري»

بود.

 در آغاز روز  11ديماه (دومین روز نبرد) پاتکهاي دشمن آغاز شد .از جمله ازمنطقه تنگکور

دشمن عناصر تیپ  9زرهی را تحت فشار شدید قرار داد ،بدین جهت

لشكر  91زرهی وضعیت آن منطقه را خطرنا

اعالم کرد.
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 در پایان روز  11ديماه فرمانده هنگ ژاندارمري قصرشیرین شخصاً منطقه عملیاتیگردان ژاندارمري که در منطقه داربلوط چغالوند حمله کرده بود رفت و از آن منطقه بازدید
کرد که این بازدید تا روز  11ديماه ادامه داشت .نتیجه کلی آن بود که گردان ژااندارمري
ابتدا موفق به پیشروي به سمت هدف شده بود ،ولی در مقابل پاتک دشمن نتوانسته بود
مقاومت کند و به مواضع اولیه خود در داربلوط عقبنشینی کرده بود.
 در  11ديماه فرمانده گروه رزمی کبیر ،شخصاً از میدانهاي نبرد بازدید کرد ونتیجه آن را به شرح زیر به لشكر  91زرهی گزارش داد (خالصه شده).
« -1گردان  291تانک در سمت راست تا  255متري آبادي گورسفید پیشروي کرده
ولی متوقف شده است ،ولی در سمت چپ تا روستاي آوازین جلو رفته وآنرا تصرف نموده و
سپاه پاسداران نیز در منطقه مربوطه در حوالی آوازین با دشمن درگیرند.
 – 2گردان  115پیاده تعدادي از عناصر دشمن را در ارتفاعات برآفتاب عقب رانده
ولی هنوز این ارتفاعات از وجود دشمن پا
 -9تنگکور

نشده است.

با یک گروهان از گردان  115پیاده با همكاري گردان  271سوار زرهی

تصرف گردیده است.
 -1گردان ژاندارمري در  11ديماه موفق به اشغال چغالوند شد ،ولی در مقابل
مقاومت دشمن به مواضع قبلی خود عقبنشینی کرد.
 -1یک گروهان از گردان  115پیاده که در جنوب ارتفاعات برآفتاب پیشروي میکرد،
بعد از شهید شدن فرمانده گروهان متوقف گردید.
 -7تا رسیدن حداقل دو گروهان پیاده براي چغالوند و جایگزینی یک گروهان پیاده
براي گردان  115پیاده اقدام چشمگیري مقدور نمیباشد.
ام اء فرمانده گروه رزمی کبیر :سرهنگ کبیري»
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 در روز  11ديماه که حمله گروه رزمی کبیر از دور افتاده بود ،با تأکید لشكر 91زرهی ،تیپ  9زرهی به یگانهاي خود که در منطقه تنگکور
تنگکور

بودند ،دستور داد در محور

و تنگ قاسمآباد از جناح شمالغربی به دشمن حمله کنند تا بدین وسیله عقب

دشمن مورد تهدید قرار گیرد و مقاومت دشمن در مقابل عناصر گروه رزمی کبیر کمتر
شود .اما بررسی حوادث چنین نشان میدهد که این تالش یا اصوالً به مرحله عمل درنیامد،
یا این که به نتیجه مطلوبی نرسید.
 از روز  17ديماه ،جبهه نبرد گیالنغرب به حالت رکود درآمد .این موضوع سببنگرانی فرمانده لشكر  91زرهی گردید .بهویژه این که عناصر لشكر بعد از حمله در این
محور تحت آتش هاي شدید دشمن قرار گرفته و تلفات مداوم به آنان وارد میگردید .براي
تحر

دادن به جبهه و کم کردن اثرات آتش دشمن ،فرمانده لشكر در  16ديماه به

فرمانده گروه رزمی کبیر و تیپ  9زرزهی دستور داد پیشروي را به سمت غرب ادامه دهند.
اما فرمانده گروه رزمی کبیر پاسخ داد ،بدون رسیدن قواي تقویتی با یگانهاي موجود
نمیتواند به حمله ادامه دهد .الزم است یک گردان تانک و یک گردان پیاده تقویتی در
اختیار این گروه رزمی قرار گیرد.
 باالخره آخرین وضعیت را فرمانده گروه رزمی کبیر در  16ديماه به شرح زیرگزارش داد که به نظر میرسد بعد از آن تغییرات محسوسی در این منطقه نبرد ایجاد نشد.
«موقعیت فعلی یگانهاي گروه رزمی کبیر در  16ديماه به شرح زیر میباشد.
 -1در تنگکور

یک گروهان از گردان  115پیاده مستقر گردیده است.

 -2یک دسته پیاده در شرق تنگحاجیان در ارتفاعات برآفتاب.
 -9یک گروهان پیاده در شرق روستاي گمار و شمالغربی سهراهی تنگحاجیان.
 -1یک تیم تانک و مكانیزه در شرق روستاي گورسفید.
 -1یک گروهان تانک و مكانیزه در غرب روستاي گورسفید.
 -7یک گروهان تانک و مكانیزه در شمال روستاي آوازین.
 -6یک دسته پاسدار به استعداد  95نفر در تپه  921در شمالغربی روستاي آوازین.

عملیات آفندي تنگ حاجیان ،ديماه  1913در منطقه عملیاتی گیالنغرب 921/

 -9یک گروه پاسدار با یک قب ه تیربار  12/6در دو کیلومتري غرب روستاي آوازین.
 -3یک دسته پاسدار به استعداد  95نفر در تپههاي جنوبغربی آوازین.
 -15یک گروهان ژاندارمري در ارتفاعات داربلوط و یک گروهان در ارتفاعات میله
هرکوت.
 -11یک دسته پاسدار در تپه  1595واقع در  1155متري شمال روستاي شکمیان
در ارتفاعات چغالوند.
فرمانده گروه رزمی کبیر در گزارش خود اضافه نمود که با توجه به استعداد رزمی
یگانها ي یاد شده (که در باال اشاره شد) فعالً ادامه حمله مقدور نیست ،مگر این که دو
گردان رزمی در اختیار گروه رزمی کبیر قرار داده شود و تیپ  9زرهی از سمت شمالغربی
تالش اصلی حمله را عهده دار گردد و عناصر گروه رزمی کبیر در تالش فرعی به حمله ادامه
دهد .ضمناً اضافه کرد که آتش توپخانه خودي نیز کافی نیست و الزم است حداقل دو
آتشبار دیگر در پشتیبانی این قرارگاه قرار گیرد»
با توجه به گزارش یاد شده باال که ضمن مشخص کردن وضعیت منطقه نبرد
گیالنغرب بعد از اجراي حمله  11ديماه ،وضعیت توان رزمی نیروهاي ایران را در این محور
مشخص میسازد .مالحظه میگردد که جمع کل استعداد رزمی عناصر گروه رزمی کبیر
حدود  2گردان رزمی بوده است .در مقابل این عناصر حداقل یک تیپ کامل دشمن با 9
گردان سازمانی و یک گردان تقویتی گسترش داشته است .در مقایسه توان رزمی نسبی
استعداد دشمن حدود  2برابر نیروهاي ما بوده ،ضمن این که دشمن بهترین مناطق سرکوب
و مسلط در منطقه نبرد را در اختیار داشته است .با این وجود روح مبارزهجویی رزمندگان
ما تمام این عوامل منفی را خنثی کرده و با حداکثر توانایی خود به دشمن تاختهاند .اما به
هر حال از هر نیرویی بیش از کارآیی نهایی آن نمیتوان انتظار داشت و کارآیی نهایت این
گروه رزمی نیز همان بود که توانسته بود نیروهاي دشمن را حدود  1کیلومتر عقب براند و
یكی از گذرگاههاي عمده این منطقه نبرد را که تنگحاجیان بود تصرف نماید و کنترل
کامل تنگکور
در دست بگیرد.

را نیز که دومین معبر نفوذي از محور گیالنغرب به طرف دشت ذهاب بود
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با فشاري که فرمانده لشكر  91براي ادامه حمله به گروه رزمی کبیر وارد میکرد ،با
وجود وضعیتی که براي این گروه رزمی پیش آمده بود ،در روز  16ديماه یک بار دیگر
گروه رزمی تالش کرد حمله را ادامه دهد ،ولی با میدانهاي مین برخورد کرد و نتوانست
پیشروي کند .فقط گردان  115پیاده تالش کرد تمام منطقه تنگحاجیان را پا سازي کند
که به سختی با عناصر باقیمانده دشمن درگیر شد .اما هر قدر مدت زمان نبرد طوالنیتر
میشد ،تلفات و خسارات گروه رزمی کبیر نیز بیشتر میگردید ،در حالی که هیچ گونه
تقویتی براي آن نمیرسید .بدین جهت فرمانده گروه رزمی در  19ديماه گزارشی به لشكر
 91زرهی داد که خالصه آن چنین است:
«از تعداد  91دستگاه تانک موجود گردان  291تانک ،فقط  21دستگاه تانک حاضر
بهکار است .از تعداد نفربرهاي گردان مكانیزه مهدي نیز فقط  1دستگاه قابل بهرهبرداري
است .از  9دستگاه نفربر حامل تفنگ  157میلیمتري نیز فقط یک دستگاه آماده است .با
این استعداد رزمی امكان ادامه حمله وجود ندارد .با این وجود سعی خواهد شد با گردان
 115پیاده و گردان پاسدار حمله ادامه یابد»
حملهاي را که عناصر گروه رزمی کبیر از روز  11ديماه آغاز کرده بودند ،با وجود این
که از روز  11ديماه از دور افتاد ،ولی بهکلی متوقف نگردید .زیرا هیچ یک از هدفهاي
اصلی پیشبینی شده بهطور کامل تصرف نشده بود .لشكر  91تالش میکرد با فشار آوردن
به گروه رزمی کبیر آنرا وادار به ادامه پیشروي و تصرف حداقل یكی از هدفهاي اصلی در
حوالی قاسمآباد و ارتفاعات چرمیان نماید .بدین لحاظ این گروه رزمی با وجود کاهش
چشمگیر توان رزمی یگانهایش ،بهطور محدود به تالش خود ادامه داد .این ادامه تالش
بیشتر در حوالی تنگحاجیان بود .تالش میشد حداقل ارتفاعات برآفتاب بین تنگحاجیان
و تنگکور

از وجود دشمن پا سازي شود .براي این منظور در روز  13ديماه نیز گردان

 115در منطقه مربوطه حملهاي را آغاز کرد و قسمتی از مناطق تحت کنترل دشمن را
اشغال نمود و  27نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت و یک نفربر عراقی نیز در محور
گیالنغرب به غنیمت گرفته شد.

عملیات آفندي تنگ حاجیان ،ديماه  1913در منطقه عملیاتی گیالنغرب 929/

تالش گردان  115در منطقه تنگحاجیان با آهنگی مالیم ادامه یافت .باالخره این
گردان در  21ديماه موفق شد ،تمام منطقه تنگحاجیان را اشغال کند و نیروهاي دشمن را
به ارتفاعات جنوبغربی عقب براند .با توجه به این که کنترل تنگ کور

در غرب

تنگحاجیان نیز در دست نیروهاي خودي بود ،در نتیجه کنترل ارتفاعات برآفتاب در شمال
محور گیالنغرب قصر شیرین تا حوالی تنگکور

بهدست نیروهاي ما افتاد .نیروهاي دشمن

در حوالی قاسم آباد در غرب و ارتفاعات چرمیان در جنوب محور گیالنغرب قصر شیرین به
پدافند پرداختند.
فرمانده گروه رزمی کبیر در  21ديماه به یگانها دستور داد ،در همان مواضعی که هر
یک از یگانها تصرف کردهاند متوقف شوند و پدافند نمایند .براساس این دستور یک گروهان
از گردان  115پیاده در تنگکور  ،بقیه آن گردان در تنگحاجیان مواضع پدافندي را تحكیم
نمود .گردان  291تانک با گردان پیاده مهدي در اطراف جاده اصلی گیالنغرب قصرشیرین و
در غرب روستاي گورسفید گسترش پدافندي یافت .گردان ژاندارمري با یک گروهان،
ارتفاعات میله هرکوت را پوشش کرد و بقیه عناصر آن در داربلوط متمرکز شدند تا در
فرصت مناسب تپههاي چغالوند را اشغال نمایند .گردان سپاه پاسداران نیز در ارتفاعات
غربی آوازین به پدافند پرداخت.
در روز  29ديماه تغییراتی در سازمان فرماندهی گروه رزمی کبیر داده شد و فرمانده
تیپ  9پیاده لشكر  66مشهد که سرهنگ ستاد منصورزاده بود ،بهجاي سرهنگ کبیري
فرماندهی گروه رزمی کبیر را بر عهده گرفت .این گروه رزمی مواضع پدافندي را تحكیم و
میدانهاي مین دشمن را که در منطقه باقیمانده بود پا سازي کرد .فقط در منطقه
تنگحاجیان  255عدد مین باقیمانده از دشمن کشف و جمعآوري گردید .در این روز یک
حادثه تأسفبار هوایی نی ز براي نیروي هوایی ما رخ داد .یک فروند هواپیماي نیروي هوایی
جمهوري اسالمی ایران که براي پشتیبانی نیروهاي خودي به منطقه نبرد اعزام شده بود ،در
حوالی تنگحاجیان ارتفاع خود را کم کرد و افراد یگانهاي خودي ،هواپیماي خودي را
تشخیص ندادند و به آن تیراندازي کردند و در نتیجه به علت اصابت گلوله نیروهاي خودي،
هواپیماي خودي سقوط کرد و سرنشینان آن شهید شدند .با این حادثه تأسفبار نبرد 11
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ديماه محور گیالنغرب به نام تنگحاجیان عمالً خاتمه یافت و نیروهاي ایران و عراق در
مواضعی که اشغال کرده بودند به پدافند پرداختند .نتیجه نهایی این عملیات  15روزه آن
بود که نیروهاي دشمن در ارتفاعات برآفتاب در شمالشرقی محور گیالنغرب قصرشیرین از
حوالی تنگحاجیان و تنگکور

عقب رانده شدند و در جنوب محور یاد شده نیز نیروهاي

ما حدود  1کیلومتر پیشروي کردند و خط پدافندي را به غرب روستاي گورسفید ،آوازین و
شکمیان انتقال دادند ،ولی نتوانستند حداقل تا امتداد محور تنگحاجیان پیشروي را ادامه
دهند .لذا نیروهاي دشمن در  21دي ماه ،پل واقع در روي رودخانه گیالن در محل اتصال
تنگحاجیان به محور اصلی گیالنغرب را تخریب کردند و امكان برقراري ارتباط مستقیم
مواصالتی بین عناصر تیپ  9پیاده مشهد را در طرفین رودخانه قطع نمودند .ضمن این که
این عمل دشمن نمایانگر آن بود که نیروهاي دشمن نیز دست از مناطق تصرف شده بهوسیله
نیروهاي ایرانی برداشته و به غرب محور تنگحاجیان عقبنشینی کردهاند.
و باالخره بهعنوان نتیجه نهایی این عملیات با بیان خالصه گزارش سرهنگ کبیري
فرمانده گروه رزمی کبیر که بعد از تعویض با فرمانده تیپ  9پیاده مشهد و واگذاري مسئولیت
به وي در  21ديماه به لشكر ارسال شده است ،شرح این نبرد را به پایان میرسانیم.
«گروه رزمی کبیر در ساعت  2155روز  19ديماه با اعزام یک گروهان از گردان 115
پیاده ،به منطقه تنگکور

حمله را در ساعت  5155روز  11ديماه آغاز کرد و تنگکور

با پشتیبانی گردان  271سوار زرهی تأمین گردید ،ولی سایر عناصر گردان  115در آغاز
عملیات به میدانهاي مین دشمن برخورد کردند و پیشروي آنها محدود شد.
گردان  291تانک نیز در محور پیشروي با میدان مین دشمن برخورد کرد و حمله وي
از دورافتاد .باالخره با تالش فراوان ،قسمتی از میدانهاي مین دشمن خنثی شد و این
گردان تا حوالی روستاي گورسفید پیشروي کرد و در سمت جنوب محور پیشروي با همكاري
گردان تانک باسپاه پاسداران دهكده آوازین تصرف و ارتفاعات اطراف آن تأمین گردید.
در مرحله بعدي یک دسته پیاده از گروهان اعزامی به تنگکور
 271سوار زرهی در مسیر غربی شرقی از تنگکور
این منطقه را از وجود دشمن پا سازي نمود.

با عناصري از گردان

به طرف تنگحاجیان حرکت کرد و

عملیات آفندي تنگ حاجیان ،ديماه  1913در منطقه عملیاتی گیالنغرب 921/

یگان ژاندارمري مستقر در داربلوط به طرف چغالوند پیشروي کرد .ابتدا موفقیتی نیز
بهدست آورد ،ولی در مقابل عكسالعمل ناچیز دشمن ،مناطق تصرف شده را رها کرد و به
مواضع اولیه خود در داربلوط عقبنشینی نمود .لذا مأموریت این یگان به واحد سپاه
پاسداران محول گردید و یگان ژاندارمري با واگذاري عناصري از نیروهاي مخصوص تقویت
شد تا در فرصت مناسب به سمت چغالوند پیشروي کند.
در این عملیات ،عناصر سپاه پاسداران عالوه بر اجراي مأموریت خود در منطقه مربوطه
در منطقه تنگکور

و آوازین و چغالوند نیز خوشبختانه نیز شجاعانه جنگیدند و در

موفقیت یگانهاي دیگر نیز سهم بهسزایی داشتند .در طول این عملیات تلفات وخسارات
وارده به دشمن عبارت بود از :تانک حدود  27دستگاه ،نفربر زرهی  9دستگاه ،هلیکوپتر دو
فروند ،بلدوزر یک دستگاه ،توپ  6قب ه ،خودرو چرخدار  12دستگاه .تلفات دشمن :اسیر
 13نفر ،کشته و زخمی حدود  155نفر ،خسارات عمده وارده به تجهیزات یگانهاي خودي
تانک  7دستگاه ،نفربر  3دستگاه ،توپ  111میلیمتري یک قب ه .غنائم بهدست آمده از
دشمن یک دستگاه نفربر–  3قب ه جنگافزار سنگین -یک دستگاه موشک ساکر -دو
دستگاه جیپ با تفنگ  157میلیمتري .ضمناً یادآور میشود که تلفات پرسنلی نیروهاي
خودي نیز  91نفر شهید و  116نفر مجروح و  6نفر مفقود و جمعاً  199نفر بود که جزئیات
آن قبالً بیان گردید.
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 -1عمليات آفندي ميمك در  11ديماه 1121
مقدمه :

در مطالب قبل گفته شد که منطقه میمک که در منطقه مرزي غرب صالحآباد قرار
دارد ،یكی از دو نقطه مورد اختالف در مرز زمینی ایران و عراق بود (منطقه اول مورد
اختالف زینلکش بود) .بدین سبب ارتش عراق بعد از فراهم شدن تهاجم عمومی به
سرزمین ایران ،در دومین تهاجم خود قبل از آغاز جنگ عمومی ،این منطقه را در 13
شهریورماه  1913اشغال نمود .منطقهاي را به عرض و عمق تقریبی  11کیلومتر در حوالی
پاسگاههاي مرزي هالله و نیخزر تحت سلطه خود درآورد .با اشغال این منطقه محور
وصولی صالحآبا د سرنی به طرف خط مرز مورد تهدید نیروهاي عراقی قرار گرفت و نتیجه
نهایی آن ،تهدید جدي محور ایالم و صالحآباد و مهران بود.
هنگامی که نیروهاي مهاجم عراقی با نیرویی حدود یک تیپ پیاده به منطقه میمک
حمله کردند ،نیروهاي مدافع ایران در آن ارتفاعات ،فقط شامل یک گروهان مكانیزه و یک
گروهان تانک بود که جمع استعداد رزمی آنها کمتر از یک گروهان رزمی بود .این یگان
رزمی را فقط یک آتشبار توپخانه  111میلیمتري پشتیبانی میکرد که فقط حدود %75
استعداد سازمانی خود را داشت .بدین سبب نیروهاي متجاوز عراق موفق شدند به سادگی
ارتفاعات میمک را اشغال کنند و معابر وصولی به آنرا که از شمال ،به جنوب شامل تنگ
بیجار ،تنگ مینا و معبر اصلی صالحآباد سرنی بود سد نمایند.
بالفاصله بعد از آگاهی از اشغال میمک بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق ،به لشكر 91
زرهی دستور داده شد ،به هر نحو مقدور ابتدا معابر وصولی از میمک به طرف داخل
سرزمین ایران بهویژه سرنی صالحآبا د را تأمین کند و از ادامه پیشروي نیروهاي دشمن از
دشت لیک به طرف شرق جلوگیري نماید و در اولین فرصت پاتک کند و نیروهاي متجاوز را
از آن منطقه بیرون براند.
در آن موقع یک گروه رزمی گردانی از عناصر لشكر  91زرهی در صالحآباد مستقر بود
که عناصر مستقر شده قبلی در منطقه میمک نیز از همان گروه رزمی اعزام شده بود .لذا
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بقیه عناصر گروه رزمی که گردان  216تانک بود به منطقه معابر نفوذي احتمالی نیروهاي
عراقی اعزام شد و آماده براي سد کردن پیشروي بیشتر نیروهاي متجاوز عراق گردید.
در اجراي دستوري که به لشكر  91داده شده بود تا در اولین فرصت به منطقه میمک
پاتک کند ،لشكر نیز به تیپ یک زرهی سازمانی خود اجراي این مأموریت را محول کرد .آن
تیپ طرحریزي براي اجراي پاتک را انجام داد ،اما قبل از آغاز تهاجم عمومی ارتش عراق به
ایران موفق به اجراي این عملیات نشد .ولی بعد از تهاجم عمومی ارتش عراق در 91
شهریورماه  1913با وجود این که تمام عناصر لشكر  91گسترش یافته در منطقه مرزي
ایالم و کرمانشاه مورد هجوم قرار گرفتند و بهعلت برتري مطلق نیروهاي عراق به ایران ،الزم
بود نیروهاي ایران در تمام مناطق به دفاع بپردازند .اما نظر به این که طرح حمله تیپ یک
زرهی لشكر  91زرهی به منطقه میمک براي اجرا آماده شده بود ،فرمانده تیپ یک زرهی
که در آن موقع سرهنگ اسماعیل سهرابی بود (بعداً رئیس ستاد مشتر

شد) ،دستور داد

طرح آماده شده اجرا گردد .بنابراین اولین پاتک نیروهاي ایران در ساعت  115روز دوم
مهرماه  1913در منطقه میمک به اجرا درآمد اما در آن شرایط عدم موفقیت این عملیات
اجتنابناپذیر بود .با این وجود نیروهاي ما توانستند  21نفر از افراد دشمن را به اسارت
بگیرند و تلفاتی نیز به آنان وارد سازند .از همه مهمتر ،آن که ح ور خود را در معابر نفوذي
شرق میمک به دشمن نشان دهند و آمادگی خود را براي دفاع از این منطقه به دشمن
اعالم کنند .بدین طریق نیروهاي ما و نیروهاي دشمن در این منطقه نبرد در شرق و غرب
دشت لیک در مقابل هم مواضع پدافندي اشغال و تحكیم نمودند و به پدافند پرداختند.
با توجه به شرایط کلی جنگ که در تمام صحنه عملیات غرب از جمله منطقه نبرد
میمک به وجود آمد که شرح آن در بخش دوم بیان گردید ،منطقه نبرد میمک نیز مانند
سایر مناطق نبرد از هفته دوم جنگ به حالت رکود و سكون گرایید و نیروهاي هر دو طرف
متخاصم ایران و عراق تحر

خود را از دست دادند و به حالت پدافندي درآمدند .در این

باره وضعیت نیروهاي متجاوز عراق کم تحر تر از نیروهاي ایران گردید .زیرا گرچه
نیروهاي ایران نیز بهعلت کمبود قواي رزمی اجباراً شرایط پدافندي را پذیرا شدند ،اما باقی
ماندن نیروهاي متجاوز را در سرزمین خود هرگز نمیتوانستند بپذیرند .بنابراین با هر توانی
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که داشتند تالش کردند از رکود جبههها جلوگیري کنند و در هر فرصت مناسب به
نیروهاي دشمن ضربت بزنند و او راحتی قدم به قدم هم که مقدور باشد عقب برانند .از
جمله مناطقی که در ماه هاي اول جنگ براي اجراي عملیات آفند متقابله در صحنه عملیات
غرب انتخاب گردید ،همین منطقه مورد بحث یعنی منطقه میمک بود و براي این منظور
طرح عملیات بهوسیله تیپ یک لشكر  91زرهی تهیه و در تاریخ  13ديماه  1913اجرا
گردید که ذیالً به شرح آن میپردازیم.

طرحریزي عمليات:

قبالً اشاره شد که بعد از گذشت بیش از دو ماه از زمان جنگ تحمیلی ،باالخره اولین
طرح عملیاتی لشكر  91زرهی به نام طرح عملیاتی امین ( )1در نهم آذرماه تهیه و منتشر
گردید و وظایف و مأموریتهاي یگانهاي سازمانی و زیر امر آن لشكر را مشخص نمود .در
این طرح عملیاتی مسئولیت عملیاتی قسمت جنوبی منطقه لشكر  91از سد کنجانچم در
شمال مهران تا جنوب سومار به تیپ یک زرهی لشكر واگذار شده بود که شامل منطقه
اشغال شده میمک نیز میگردید .در این منطقه نبرد ،نیروهاي متجاوز عراق در ارتفاعات
میمک و شمال آن تا سومار حدود  11کیلومتر در داخل خا

عراق پیشروي کرده بود و در

سلسله ارتفاعات صعبالعبور شرق دشت لیک متوقف شده بودند .اما در قسمت جنوبی
منطقه ،قسمتی از ارتفاعات مرزي در حوالی پاسگاههاي کانی سخت و شور شیرین در دست
نیروهاي ایرانی باقیمانده بود .در قسمت جنوبی نیز نیروهاي عراقی دشت مهران و ارتفاعات
غربی سد کنجانچم را اشغال کرده بودند.
مأموریت واگذار شده به تیپ یک لشكر  91زرهی در این منطقه نبرد عبارت از این
بود که طبق تدبیر کلی نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران ،در تقدم اول در همان
خط تماس با نیروهاي دشمن پدافند کند و به نیروهاي دشمن اجازه ندهد بیش از آن چه
که در اوایل جنگ در خا

ایران پیشروي کردهاند پیشروي نماید .همزمان با متوقف کردن

کامل پیشروي نیروهاي دشمن ،اقدام به عملیات محدود چریكی و کمین و دستبرد کند و با
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عملیات ایذایی و ممانعتی توان رزمی دشمن را کاهش دهد .در مرحله سوم عملیات آفندي
محدود و محلی را طرحریزي و اجرا نماید .باالخره در مرحله چهارم با مناسبترین شرایط
آفندي براي نیروهاي خودي در منطقه مربوطه آفند کند و نیروهاي دشمن را تا خط مرز
عقب براند.
همان گونه که مالحظه میشود مأموریت تیپ یک لشكر  91زرهی ترکیبی از
پدافندي و آفندي بود .صرفنظر از این که آیا اصوالً چنین روش ارجاع مأموریت بهوسیله
رده باالتر از نظر نظامی منطقی بود یا نه ،این روش بهعلت شرایط کلی جنگ بود که به
نیروهاي ما تحمیل شده بود وگرنه مسلم است یک تیپ شكست خورده و ت عیف شده در
ماه هاي اول جنگ بدون این که تجدید سازمانی کرده باشد چگونه میتواند در یک منطقه
به عرض بیش از  75کیلومتر در مقابل یک لشكر دشمن پدافند کند و آن عناصر دشمن را
آن چنان ت عیف کند که با یک حرکت آفندي نیروهاي دشمن را از تمام منطقه بیرون
براند .اما خوشبختانه نتیجه نهایی نشان داد که حداقل در این منطقه نبرد اجراي این
مأموریت تا حدودي امكانپذیر شد.
نیرویی که براي اجراي مأموریت واگذاري به تیپ یک زرهی در اختیار قرارگاه تیپ
گذاشته شده بود عبارت بودند از:
 گردانهاي  129و  131مكانیزه گردانهاي  216و  222تانک (منها)-

یک گروهان ژاندارمري

-

یک گردان توپخانه  111میلیمتري خودکششی به اضافه دو قب ه توپ 195
میلیمتري

-

یک گردان  195میلیمتري ( منها) و یک آتشبار کاتیوشا و یک آتشبار 161
میلیمتري

-

عناصر دیگر پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی

در برابر این عناصر ،تیپ یک زرهی در منطقه عملیاتی غرب صالحآباد ( از سومار تا
مهران) عناصر دشمن طبق برآوردهاي اطالعاتی انجام شده عبارت بودند از:
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-

تیپ  2پیاده لشكر  2پیاده که در منطقه شهر ترساق عراق گسترش داشت و 2
گروه رزمی گردانی آن در تپههاي میمک پدافند میکرد و یک گردان آن
بهعنوان احتیاط در منطقه بین هالله و نیخزرمستقر بود.

 گردان  6تانک لشكر  2پیاده بهعنوان احتیاط در ترساق مستقر بود.-

یک آتشبار ضدتانک در میمک مستقر بود.

-

یک گردان توپخانه صحرایی در پشتیبانی تیپ  2بود.

-

تیپ  1پیاده کوهستانی در منطقه سدکنجانچم گسترش داشت که شامل 9
گردان پیاده و یک گروهان کماندو بود.

-

عالوه بر یگانهاي باال که در مقابل تیپ یک لشكر  91زرهی گسترش داشتند،
برآورد شده بود که ارتش عراق ،توانایی آنرا داشت عناصري از تیپهاي  9و 13
لشكر  9پیاده و تیپ  93لشكر  6پیاده و تیپ مكانیزه گارد جمهوري و تیپ 91
و  92نیروي مخصوص و دو گردان تانک و دو گردان توپخانه صحرایی از نیروي
احتیاط سپاه  2عراق را در صورت لزوم به منطقه نبرد غرب صالحآباد و مهران
اعزام نماید.

بنا بر برآورد اطالعاتی باال دو تیپ پیاده و یک گردان تانک از نیروهاي عراقی در
رویارویی عناصر تیپ یک لشكر  91زرهی ایران قرار داشتند که شامل  6گردان رزمی و
حداقل  2گردان توپخانه میشدند .فرماندهی نیروهاي عراقی میتوانست تیپهاي گسترش
یافته در منطقه میمک و مهران را با حدود یک لشكر پیاده تقویت شده تقویت نماید.
همانگونه که در بررسی عملیات آفندي قبل نیز یادآور شدیم ،اعم از این که این
برآورد اطالعاتی از دقت و صحت کافی برخوردار بود یا نه ،به هر حال این برآورد ،مبنایی
براي تصمیم گیري فرماندهان نیروهاي ایرانی در مقایسه توان رزمی یعنی نیروهاي خودي و
دشمن و نتیجه گیري براي امكان اجراي عملیات آفندي بود .حال با وجود این که بر اساس
این برآورد توان رزمی نیروهاي دشمن حداقل دو برابر و از دیدگاه حقیقی بیش از چهار
برابر نیروهاي خودي بود ،چگونه فرماندهان نیروهاي ما تهور و شجاعت آن را داشتند به این
نیروهاي دشمن حمله کنند .قطعاً در این معادله مسائل روانی و احساسی خیلی قويتر از
مسائل مادي و فیزیكی بود .در این باره فرمانده وقت تیپ یک زرهی لشكر  91زرهی
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(تیمسار سرتیپ اسماعیل سهرابی) براي نگارنده خاطرهاي تعریف کرده میتواند حالت
عمومی روانی حاکم بر شرایط آن روز جنگ را نشان دهد .ایشان چنین گفت:
" بعد از این که سرهنگ ابراهیم باوندپور در اواخر مهرماه  1919به فرماندهی لشكر
 91زرهی منصوب شد ،با هماهنگی با نظریات نظامی آقاي مهندس اصغر ابراهیمی استاندار
ایالم تالش میکرد هرچه سریعتر با همان نیروهاي باقیمانده لشكر  91زرهی که عمدتاً
عناصر تیپ یک زرهی در منطقه مهران و صالحآباد بود حمله کند و نیروهاي دشمن را از
دشت مهران و ارتفاعات غربی صالحآباد (میمک) تا خط مرز عقب براند .روزي براي بررسی
این طرح در استانداري ایالم جلسهاي تشكیل شد که استاندار ایالم نیز ح ور داشت ،بعد از
این که افسران ستاد تیپ وضعیت استعداد و گسترش نیروهاي خودي و دشمن را تشریح
کردند و به اصطالح نظامی توجیه ستادي بهعمل آمد ،استاندار ایالم و فرمانده لشكر
متفق القول بودند که با وجود برتري مطلق ظاهري دشمن ،نیروهاي موجود ما بایستی حمله
کنند و نیروهاي دشمن را از تمام مناطق اشغالی عقب برانند .من (منظور فرمانده تیپ) با
اشاره به نقشه وضعیت به فرمانده لشكر گفتم که شما بهعنوان یک افسر فرمانده لشكر
کارآزموده ،متوجه تواناییهاي ما و دشمن هستید و میدانید که در گردانهاي ما فقط ظاهر
سازمانی آنها باقیمانده است .بنابراین چگونه انتظار دارید که این نیروي ضعیف ما بتواند
دشمن چندین برابر خود را در منطقهاي وسیع از مهران تا سومار عقب براند .اما این گفتار
من چندان خوشآیند فرمانده لشكر و استاندار ایالم نبود .لذا سبب اختالف رأي بین من
(فرما نده تیپ) و فرمانده لشكر گردید و این اختالف تا هنگامی که ایشان فرمانده لشكر
بودند ادامه داشت".
به هر حال نظر به این که ما ،در گذشته درباره احساسات حاکم بر تصمیمگیرندگان
نیروهاي ایران در ماههاي اول جنگ در برسی مسائل مختلف جنگ مطالبی را بیان کردهایم،
این ا حساسات فرمانده لشكر نیز از همان نوع بود و وضعیتی بود که شرایط کلی جنگ
تحمیلی و اوضاع داخلی ایران بعد از انقالب به وجود آورده بود و در بع ی موارد گریزي از
آن نبود .ضمن این که در مجموع و در نتیجه نهایی حداقل در دو سال اول جنگ ،این
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احساسات نتایج بسیار مطلوب و درخشانی نیز بهبار آورد و سبب بیرون راندن نیروهاي
متجاوز عراق از میهن اسالمی ما گردید.
در بررسی طرح عملیاتی بدر نیروي زمینی و طرح عملیات امین لشكر  91زرهی
گفتیم که از اوایل آذرماه ،نگرش واقعبینانهتري براي ادامه جنگ بهکار گرفته شد .فرمانده
لشكر  91زرهی مأموریت و امكانات موجودرا بر اساس نیاز عملیاتی منطقه لشكر تعیین کرد
و یک شكل نسبتاً منطقی نظامی به میدان نبرد داده شد .نیروهاي تقویتی که از مناطق
داخلی وارد منطقه نبرد شدند ،بر حسب حساسیت مناطق زیر امر قرارگاههاي اجرایی قرار
داده میشدند .بر این اساس یک گردان پیاده تشكیل شده در ستاد مشتر

به نام گردان 6

پیاده از تهران به منطقه نبرد ایالم و کرمانشاه اعزام شد .این گردان نیز از طرف فرمانده
لشكر  91زرهی زیر امر تیپ یک زرهی قرار داده شد .گروهان ژاندارمري صالحآباد ،ایالم نیز
متمرکز گردید و در همان منطقه در تابعیت عملیاتی قرارگاه تیپ یک زرهی درآمد .قرارگاه
عملیاتی تیپ یک زرهی که تا دهه اول آذرماه در گردنه قالچه (جنوب شرقی اسالمآباد
غرب) مستقر بود در اواسط آذرماه به صالحآباد ایالم تغییر مكان نمود.یگانهاي زیر امر این
تیپ در منطقه عملیاتی واگذار شده گسترش پدافندي گرفتند ،به نحوي که تمام معابر
نفوذي احتمالی دشمن پوشیده شد و نیروهاي ما براي سد کردن پیشروي احتمالی دشمن
آمادگی کافی پیدا کردند..
می توان گفت بالفاصله بعد از تكمیل گسترش پدافندي ،نیروهاي ما تالش کردند
مرحله آفندي مأموریت خود را هر چه زودتر و با هرگونه امكانات موجود طرح و اجرا نمایند.
این امر خود نشانه بارزي از احساس مسئولیت فرماندهان براي عقب راندن دشمن از
سرزمین مامیباشد .بر این مبنا تیپ یک لشكر  91زرهی نیز مانند سایر یگانها ضمن
تحكیم مواضع پدافندي ،طرح مرحله آفندي را نیز تا  29آذرماه یعنی  12روز بعد از ابالغ
طرح عملیاتی لشكر تهیه و به نام طرح عملیاتی شماره  7خوارزم منتشر کرد.
گفتیم که منطقه عملیاتی تیپ یک زرهی از جنوب سومار تا مهران بود .بنابراین
فرماندهی تیپ یک زرهی براي حمله به نیروهاي دشمن بایستی وضعیت تمام منطقه را
بررسی و ارزیابی میکرد و هدفهاي مناسبتري را براي حمله مورد نظر انتخاب مینمود.

عملیات آفندي میمک در  13ديماه 999/ 1913

در منطقه این تیپ دو منطقه حساس وجود داشت که شهر مهران ،و تپههاي میمک در
غرب صالحآباد بودند .بنابراین فرمانده تیپ میتوانست هر دو منطقه حساس یا یكی از آنها
را بهعنوان هدف حمله انتخاب نماید .از نظر اهمیت نظامی و سیاسی شهر مهران مسلماً
مهمتر از منطقه میمک بود .چنان چه نیروهاي ما میتوانستند این شهر را از اشغال دشمن
آزاد سازند ،موضوع جنبه تبلیغاتی پیدا میکرد .در صورتی که اشغال هدفهاي غیرمسكونی
مانند ارتفاعات هر قدر هم اهمیت تاکتیكی و حتی استراتژیكی داشته باشد ،معموالً در
خارج از صحنه هاي نبرد و در ،بین مردم و محافل جهانی انعكاس چندانی پیدا نمیکنند.
بنابراین آزاد کردن شهر مهران ،قطعاً انعكاس بینالمللی دربرداشت .اما با توجه به وضعیت
طبیعی زمین منطقه عملیات و محدود بودن محور مواصالتی به جاده صالحآباد مهران که
آن هم در حوالی سد کنجان چم در کنترل کامل نیروهاي عراقی قرار داشت ،حمله به شهر
مهران با آن نیروهاي اند

تیپ زرهی امكانپذیر نبود ،بهویژه این که این تیپ در تقدم اول

بایستی در تمام منطقه پدافند میکرد .به هیچ وجه این تقدم را نمیتوانست در هیچ
نقطهاي در معرض خطر قرار دهد .بنابراین چنان که این تیپ تمام تالش خود را صرف
حمله به مهران میکرد ،دشمن میتوانست در محور میمک ،سرنی ،صالحآباد پیشروي کند و
عقبه تمام عناصر تیپ را در جنوب صالحآباد ببندد و نیروهاي حملهور ایران به مهران را
محاصره و نابود سازد.
با توجه به این حقایق ،انتخاب شهر مهران ،بهعنوان هدف حمله امكانپذیر نبود.
بنابراین دومین منطقه حساس یعنی منطقه میمک بهعنوان هدف اصلی حمله مورد نظر
تیپ یک لشكر  91زرهی انتخاب گردید .با وجود این ،منطقه مهران در این حمله به کلی
کنار گذاشته نشد و فرمانده تیپ تصمیم گرفت تالش اصلی حمله را در منطقه میمک و در
محور صالحآباد ،سرنی ،میمک وارد عمل کند و یک تالش فرعی نیز به طرف سد کنجانچم
و ارتفاعات حوالی آن روانه سازد و نیروهاي دشمن را در آن منطقه مورد تهدید قرار دهد.
لذا طرح حمله تیپ براي تصرف دو هدف متفاوت که حدود  15کیلومتر دور از یكدیگر
بودند تهیه گردید .درباره این که آیا این تصمیم منطقی بود یا نه و آیا بهتر نبود فرمانده
تیپ در یک منطقه به پدافند ادامه میداد و در منطقه دیگر با نیروي قويتر آفند میکرد،
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ما بحثی نمیکنیم ،زیرا تصمیمی بود که فرمانده تیپ با توجه به استنباط شخصی از
وضعیت کلی اتخاذ کرده بود .بر اساس این تصمیم فرماندهی ،طرح عملیاتی شماره 7
خوارزم تهیه و منتشر گردید.
در این طرح مأموریت تیپ یک زرهی چنین بیان شد.
" تیپ یک زرهی بهمنظور درهم کوبیدن نیروهاي متجاوز بعث عراق و اجراي مرحله
به مرحلهاي رسیدن به مرزهاي بینالمللی در ساعت (س) روز (ر) در محور کنجانچم
دشمن را درگیر می کند و در محورهاي سرنی و تنگ بینا تک نموده ،ارتفاعات میمک را
تصرف و آماده میگردد بنا به دستور تک را بهمنظور ترمیم مرز بینالمللی به سمت غرب
ادامه دهد".
در بیان سازمان یگانهاي تیپ یک زرهی ،یادآوري شد که این تیپ  2گردان مكانیزه،
دو گردان تانک (منها) از یگانهاي رزمی سازمانی لشكر  91زرهی در اختیار داشت .عالوه
بر آنها یک گردان پیاده غیرسازمانی تشكیل شده در ستاد مشتر  ،گروهان ژاندارمري
صالحآباد ،تعدادي بسیج عشایري از ایل خزعل در اختیار داشت .توپخانه پشتیبانی تیپ نیز
یک گردان  111میلیمتري و یک آتشبار تقویت شده  195میلیمتري بود .فرمانده تیپ
عناصر تابعه را در  9گروه رزمی گردانی و یک واحد مستقل تحت کنترل قرارگاه تیپ
سازمانی رزمی داد که به ترتیب گروه رزمی  131مكانیزه ،گروه رزمی  216تانک ،گروه
رزمی  222تانک با گردان  129مكانیزه و گردان  6پیاده ستاد مشتر  ،یک گروهان تانک
در کنترل قرارگاه تیپ بودند.
تدبیر فرمانده تیپ یک زرهی براي اجراي حمله مورد نظر چنین بود که با  9گروه
رزمی گردانی به ترتیب از شمال به جنوب ،گروه رزمی  131مكانیزه و گروه رزمی 216
تانک در شمال حمله کنند و تپههاي میمک را تصرف و تأمین نمایند .همزمان گروه رزمی
 222تانک در جنوب و در محور عمومی به طرف سد کنجانچم حمله کند و ضمن درگیر
کردن عناصر دشمن در این منطقه در حد توانایی خود تپههاي مشرف به سد کنجانچم را
تصرف و تأمین نماید.

عملیات آفندي میمک در  13ديماه 991/ 1913

در تدبیر عملیاتی تیپ به گردانهاي اجرایی دستور داده شده بود ،ابتدا با استفاده از
بسیج عشایر محلی و یگانهاي پیاده سازمانی به مواضع مقدم نیروهاي دشمن رخنه کنند و
جنگافزارهاي ضدتانک دشمن را نابود سازند ،سپس یگانهاي تانک استفاده از موفقیت
کنند و به عمق آرایش دشمن حمله نمایند .این تدبیر نتایج مثبت بسیار خوبی براي
نیروهاي ما داشت ،زیرا از انهدام خودروهاي زرهی ما در مراحل اولیه حمله جلوگیري کرد.
به عالوه زمان شروع حرکت به سمت دشمن در ساعات تاریكی شب انتخاب شد ،تا حداکثر
غافلگیري ممكن علیه دشمن به وجود آید .پاسگاه فرماندهی تیپ در قلعه نیاز واقع در
محور سرنی ،صالحآباد مستقر شد تا بتواند در هدایت تالش اصلی یگانها نقش فعالتري
ایفا نماید.
بدین ترتیب مرحله طرحریزي تیپ یک لشكر  91زرهی براي اجراي عملیات آفندي
در منطقه غرب صالحآباد و شمال مهران در  22آذرماه پایان یافت و عناصر تابعه تیپ ضمن
اجراي مأموریت پدافندي در مواضع گسترش یافته در مقابل دشمن ،اقدامات آمادگی را
براي اجراي مرحله آفندي آغاز کردند .از جمله این اقدامات ،سازماندهی رزمی ،اجراي
تمرینات عملی رزمی ،در مناطقی مشابه منطقه حمله موردنظر ،تكمیل تدارکات ،شناسایی
منطقه گسترش دشمن با اعزام گشتیهاي رزمی و شناسایی ،برداشتن موانع ایجاد شده
بهوسیله دشمن ،به نحوي که غافلگیري رعایت گردد .باالخره تمرینات لجستیكی براي
آموزش چگونگی رساندن تدارکات و تخلیه مجروحین و اسراء از منطقه نبرد و امثال آن بود.
درباره تمرینات ،فعالیت چنان جدي بود که گردان  131مكانیزه منطقهاي را مشابه منطقه
نبرد میمک در خارج از میدان نبرد و حوالی آبادي گنجوان انتخاب و حدود یک ماه در آن
منطقه تمرینات رزمی بر اساس طرح عملیاتی خوارزم اجرا کرد تا بتواند بهترین راهکارها را
جهت حمله در منطقه مسئولیت خود انتخاب نماید .بنابراین مرحله آمادگی براي اجراي
حمله نیز در حد مقدورات به نحو نسبتاً مطلوبی انجام شد و عناصر تیپ آماده براي اجراي
حمله گردیدند .ولی ،زمان حمله تا  11ديماه  1913هنوز تعیین نگردیده بود و نكته جالب
توجه درباره زمان حمله این است که با وجود این که عناصر دیگر لشكر  91زرهی در 11
ديماه  1913در منطقه سرپل و گیالنغرب طرح عملیاتی آفندي به نام تنگحاجیان را اجرا
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نمودند که شرح آن گذشت ،ولی حمله تیپ یک آن لشكر با وجود این که مقدمات آن از
حدود  21روز قبل آماده شده بود ،همزمان با حمله سایر یگانها در  11ديماه اجرا نشد و
در روز  11ديماه که هنوز عناصر لشكر  91زرهی در تنگحاجیان در حال حمله بودند،
زمان حمله تیپ یک زرهی ساعت  7/25روز  13ديماه و براي  1روز بعد تعیین و ابالغ
گردید .البته این ساعت و زمان بهوسیله فرمانده تیپ تعیین و به لشكر پیشنهاد شد .لشكر
در تاریخ  16ديماه پیشنهاد تیپ را تأیید کرد و این عدم همزمانی حمله عناصر لشكر 91
زرهی میتواند نشانهاي از عدم هماهنگی و ضعف مدیریت در ستاد لشكر باشد .زیرا به
علل محدودیت استعداد رزمی و وسعت بیش از حد معمول مناطق نبرد ،هر یگانی در رده
تیپ معموالً بهصورت مستقل عمل میکرد و امكان پشتیبانی متقابل براي یگانها وجود
نداشت تا از مقدورات یگان درگیر نشده براي تقویت یگانهاي درگیر شده استفاده شود
بنابراین در صورتی که یگانهاي ما ،همزمان طرحهاي پیشبینی شده را اجرا میکردند،
بهتر می توانستند نیروهاي دشمن را در چند جبهه درگیر سازند و در او وحشت و اضطراب
ایجاد نمایند .ولی به هر حال نمیتوان نادیده گرفت که قطعاً در آن زمان شرایط کلی
عملیاتی طوري بوده است که اجراي همزمان طرحها مشكالت احتمالی دربر داشته است.
با اعالم زمان حمله تیپ یک لشكر  91زرهی در ساعت  7/25روز  13ديماه ،1913
مرحله یک طرحریزي و آمادگی این عملیات به پایان رسید و یگانها آماده براي مرحله اجرا
شدند که در مطالب زیر شرح آن بیان میگردد.
اجراي عمليات آفندي ميمك در  11ديماه 1121

بعد از تعیین ساعت و زمان حمله و قطعیت یافتن اجراي این عملیات ،فرمانده تیپ
متوجه گردید که براي منطقه تالش اصلی حمله که در محور صالحآباد ،سرنی ،میمک بود،
یگان احتیاط در دسترس پیشبینی نشده است .به عالوه به علت وسعت زیاد منطقه نبرد
پوشش مناطق بین یگانها به قدر کافی نمیباشد لذا با صدور یک دستور جزءبهجزء این دو
مسئله را بدین طریق حل کرد که به گروه رزمی  222تانک (شامل گردان  222تانک و
 129مكانیزه) دستور داد یک تیم گروهانی شامل یک گروهان تانک با  6دستگاه نفربر

عملیات آفندي میمک در  13ديماه 996/ 1913

زرهی از عناصر گردان  129مكانیزه را از گروه رزمی جدا کند و در محور سرنی میمک
مستقر گردد و ضمناً افراد پیاده سرنشین نفربرها با  79نفر از ،افراد گردان  6پیاده ستاد
مشتر

که در احتیاط تیپ بود تأمین میگردید .براي پوشش مناطق باز نیز به گردان 6

پیاده دستور داده شد  15نفر از افراد آن گردان را در اختیار گروه رزمی  222قرار دهد تا
آنها در ارتفاعات بین کنجانچم و پاسگاه مرزي کانی سخت مستقر شوند و جناح غربی
گروه رزمی  222را که بهعنوان تالش فرعی حمله میکرد تأمین نمایند .براي تقویت
پوشش این جناح یک دسته ژاندارم از گروهان ژاندارمري صالحآباد نیز در منطقه کانی
سخت مستقر گردید.
مالحظه می شود تیپی که براي حمله به دشمنی حداقل دو برابر استعداد رزمی خود
آماده میشدچگونه نیازمنديهاي خود راتأمین مینمود .هدف ما نیز از بیان این جزئیات
نشان دادن همین مشكالت است.
لشكر  91زرهی براي تأمین پشتیبانی هوایی و هوانیروز عملیات میمک ،از طریق
قرارگاه عملیاتی غرب از نیروي زمینی درخواست کرد ،از روز  13ديماه به مدت  19ساعت
پوشش هوایی منطقه بهوسیله نیروي هوایی برقرار شود و روزانه  15پرواز پشتیبانی نزدیک
هوایی براي تیپ یک زرهی اختصاص یابد .بهعالوه شش فروند هلیکوپتر نفربر  211جهت
تخلیه مجروحین درنظر گرفته شود .بدین ترتیب آخرین اقدامات براي پشتیبانیهاي مورد
نیاز انجام گرفت.
باالخره ساعت حمله فرا رسید و تیپ یک لشكر  91زرهی در ساعت  7/25با اعالم
کلمه رمز یاا ...حمله را آغاز کرد .طرح کلی هدایت حمله چنین بود که ابتدا واحدهاي پیاده
از پهلوهاي مواضع دشمن به منطقه دشمن رخنه میکردند و موانع و میدانهاي مین
دشمن را در مسیر اصلی پیشروي یگانهاي حملهور پا

مینمودند ،سپس نیروهاي اصلی

حملهور شامل عناصر تانک و مكانیزه از معابر پا سازي شده پیشروي میکردند و نیروهاي
دشمن را منهد م یا مجبور به تر

مواضع مینمودند .براي این منظور ابتدا عناصر پیاده که

افراد عشایر خزعل را نیز شامل میشد ،با راهپیمایی شبانه و با استفاده از قاطر در بع ی
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نقاط به مواضع دشمن نزدیک شدند تا بتوانند در رأس ساعت حمله عملیات خود را آغاز
کنند.
در بیان طرح ریزي عملیات گفتیم که عناصر رزمی تیپ یک زرهی که شامل دو گردان
مكانیزه و دو گردان تانک و یک گردان پیاده بود ،در دو محور دور و جدا از هم وارد عمل
میشد .در محور شمالی که به ارتفاعات میمک منتهی میگردید یک گردان تانک و یک
گردان مكانیزه وارد عمل میشد  .طرح مانور در این جبهه بدین ترتیب بود که گروه رزمی
 131مكانیزه در شمال این منطقه نبرد و در مسیر عمومی تنگبنیا میمک پیشروي میکرد
و گروه رزمی  216تانک در جنوب آن و در مسیر عمومی سرنی میمک حمله مینمود .در
محور دیگر پیشروي تیپ ،گروه رزمی  229تانک که گردان  129مكانیزه را نیز در زیر امر
داشت به سمت جنوب و به طرف سد کنجانچم پیشروي میکرد و ارتفاعات غربی سد را از
وجود نیروهاي دشمن پا

می نمود .الزم به تذکر است که منطقه عملیات جنوبی که

ارتفاعات کولک را دربر میگرفت منطقه کوهستانی صعبالعبور بود که در بع ی نقاط آن،
رساندن تدارکات با دواب انجام میگرفت .بنابراین پیشروي یگان زرهی و مكانیزه در چنین
منطقه اي با مشكالت زیادي مواجه بود .یک نكته بسیار مهم در نبرد در کوهستان تشخیص
هدف میباشد ،زیرا تپهها و ارتفاعات و درهها غالباً مشابه یكدیگرند و یگان حملهور به
سختی میتواند منطقه هدف واقعی را تشخیص دهد .بهویژه این که معموالً در این
ارتفاعات ،نقاط نشان ی مشخص مانند روستاها و جاده و غیره خیلی محدود بود .این امر
سبب بروز اشتباه در نتیجهگیري عملیات میشد .چنان که هنوز ساعتی از زمان حمله
نگذشته بود که گردانهاي  131و  129مكانیزه گزارش دادند ،هدفهاي خود را تصرف
کردهاند .در حالی که چنین نبود و این دو گردان اصوالً نتوانستند هدفهاي نهایی خود را
تصرف کنند .عامل دشمن نیز سبب بروز اینگونه اشتباهات میشد و آن برخورد به عناصر
تأمینی دشمن در خط مقدم منطقه نبرد بود .نظر به این که طبق اصول و تكنیک دفاع،
معموالً نیروهاي مدافع در هر منطقه نبرد ،ابتدا در جلو مواضع اصلی نیروي پوشش و تأمین
برقرار میکنند و فاصله منطقه گسترش این عناصر تأمین معموالً حداقل  1155متر (پاسدار
رزمی) و حداکثر  15تا  12کیلومتر (پاسدار عمومی و نیروي پوشش) میباشد ،یگانهاي
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حملهور که تجربه کافی جنگی نداشته باشند و به نقشهخوانی و تشخیص عوارض طبیعی
زمین آگاهی نداشته باشند ،به محض این که در اولین قسمت منطقه دشمن به یگانی از
دشمن برخورد کنند ،تصور میکنند به منطقه هدف رسیده یا نزدیک شدهاند .این اشكال در
اوایل جنگ در اغلب عملیات آفندي نیروهاي ما وجود داشت و در عملیات میمک نیز
مشاهده شد .بهعنوان مثال گردان  129مكانیزه که در منطقه سد کنجانچم پیشروي
میکرد ،در ساعت اول حمله گزارش داد ،این گردان هدف سرکوب را که  12سنگر بود
تصرف کرده است .در صورتی که عناصر یک تیپ پیاده دشمن در این ارتفاعات گسترش
داشت و طبعاً صدها سنگر بایستی تهیه مینمود .همین اشتباه را گردان  131مكانیزه نیز
مرتكب شد و در ساعت  6/11یعنی کمتر از یک ساعت بعد از آغاز حمله گزارش داد،
مرحله دوم عملیات در حال اجرا است و نیروهاي دشمن به حالت فرار درآمدهاند .اما آن چه
مسلم است عناصر تیپ یک زرهی در ساعت اول حمله موفق شدند ،عناصر تأمینی دشمن
را در غرب دشت لیک و دامنه شرقی ارتفاعات میمک نابود یا مجبور به فرار نمایند و
تعدادي از افراد دشمن را به اسارت بگیرند و خط تأمینی دشمن را قبل از ساعت 5955
منهدم سازند .از این ساعت به بعد پیشروي به سوي مواضع اصلی پدافندي دشمن آغاز شد.
گردان  131مكانیزه تالش کرد ،از حمله جبههاي به مواضع دشمن اجتناب کند .براي این
منظور از سمت شمال و از دشت هالله ،تپههاي میمک را دور زد .ولی به هر حال این
گردان نتوانست به هدفهاي خود نزدیک شود .گردان  216تانک که در جنوب گردان 131
پیشروي میکرد ،به میدان مین دشمن برخورد کرد و متوقف شد .در این زمان هلیکوپترهاي
دشمن در منطقه فعال شدند و به تانکهاي ما حمله کردند .اما با اجراي آتشهاي پدافند
هوایی نتوانستند خساراتی به تانکها وارد سازند .ضمن این که هلیکوپترهاي ما نیز فعال
شدند .اما پشتیبانی نزدیک هوایی تا ساعت  1155روز اول نبرد اجرا نشد .در حالی که
هواپیماهاي دشمن برتري هوایی را به دست آورده و مزاحمتی براي عناصر تیپ یک زرهی
فراهم میآوردند.
بررسی حوادث چنین نشان میدهد که در ساعات اولیه حمله ،پیشروي نیروهاي ما به
طور نسبی بسیار خوب بود و احتماالً نیروهاي دشمن غافلگیر شدند و مقاومت چندانی در
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مقابل نیروهاي ما نشان نمیدادند ،به نحوي که گردانهاي  129و  131مكانیزه قبل از
ساعت  5355گزارش دادند ،هدفهاي خود را در منطقه سد کنجانچم و میمک اشغال
کردهاند .البته این گزارش کمی عجوالنه ارسال شده بود ،زیرا گردان  131در ساعت 3/25
گزارش داد در تپه هاي میمک پیشروي گردان متوقف شد و براي خنثی کردن مقاومت
دشمن درخواست اعزام هلیکوپتر رزمی کرد.
گروه رزمی  216تانک که از جنوب میمک حمله میکردند در ساعت  11/25گزارش
داد ،عناصر تقویتی دشمن از طرف تپه شینو و جنوب پاسگاه نیخزر وارد منطقه نبرد
میمک میشوند .این امر نشانهاي از آماده شدن دشمن براي پاتک بود .فرمانده تیپ از تیم
هوانیروز خواس ت حوالی تپه شینو را مورد حمله قرار دهد و مانع آرایش دشمن براي پاتک
گردد.
در ساعت  11/91گردان  222تانک نیز که در محور عمومی سد کنجانچم پیشروي
میکرد ،گزارش داد قسمتی از هدف خود را اشغال کرده است .بنابراین تا قبل از ساعت
 12/55روز اول حمله هر چهار گردان تیپ یک زرهی به منطقه هدف خود رسیده بودند و
اکنون تالش میکردند هدف را تصرف و از وجود دشمن پا

سازند .به نظر میرسد در

ساعات اولیه بعدازظهر حمالت هوایی و هلیکوپترها و آتش توپخانه دشمن خیلی شدید
شد .فرمانده تیپ درخواست کرد با حمالت هوایی متقابل ،هواپیما و هلیکوپترهاي دشمن
از منطقه بیرون رانده شوند .اما به نظر میرسد در روز اول حمله برتري هوایی با دشمن بود
و هواپیماهاي ما نتوانستند مانع ورود هواپیما و هلیکوپترهاي دشمن به منطقه نبرد گردند.
در حالی که عملیات تیپ یک در شرف موفقیت نهایی بود و تمام گردانها به منطقه
هدف خود رسیده بودند ،فشار دشمن در شمال منطقه نبرد به گردان  131آنچنان زیاد
شد که این گردان مجبور شد ،قسمتی از منطقه اشغالی را تخلیه کند و عقبنشینی نماید.
ولی فرمانده تیپ یک به این گردان دستور داد در هر نقطهاي که هست تا آخرین نفس
مقاومت کند و عقبنشینی ننماید .البته در این موقع یک واحد تانک دشمن در منطقه
گردان  131اقدام به پاتک کرد و عناصر این گردان در مقابل پاتک دشمن نتوانست مقاومت
کند .فرمانده گردان علت این اقدام را چنین گزارش داد ،در هنگام حرکت نفربرهاي زرهی
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در جاده جهاد سازندگی ،شنی دو دستگاه نفربر پاره شد و این نفربرها اجباراً متوقف
گردیدند .این توقف سبب اختالل در پیشروي یكی از گروهانها گردید و الزاماً به آن
گروهان دستور داده شد تغییر موضع دهد تا در زیر آتشهاي هدایت شده دشمن قرار
نگیرد .اما به هر حال گزارشهاي بعدي نشان میدهند که فشار دشمن نیز در این تغییر
موضع مؤثر بود .زیرا در ساعت  11/21فرمانده گردان  131گزارش داد بهعلت آتش شدید
دشمن ،افراد بسیجی به وحشت افتادهاند و از منطقه نبرد فرار میکنند .فرمانده تیپ دستور
داد افراد فراري را دستگیر و به قرارگاه تیپ اعزام نمایند.
گرچه گزارشهاي واصله از بع ی از گردانها ،حاکی از مقاومت شدید دشمن میباشد،
اما به طور کلی چنین استنباط میشود که مقاومت دشمن چندان هم زیاد نبود .مهمترین
دلیل آن تعداد اسراء است که بسیار اند

بود .گردان  131که در قسمت شمالی با مقاومت

دشمن مواجه شده بود ،فقط  11نفر اسیر گرفته بود و گردان  216نیز معدودي اسیر گرفته
بود که براي تخلیه آنها پیشنهاد کرد از هلیکوپتر استفاده شود و جمع کل اسراي این
مرحله عملیات  79نفر بود.
باالخره با تالش فراوانی که عناصر تیپ یک زرهی در روز  13ديماه انجام دادند،
موفق شدند ،نیروهاي دشمن را در قسمت عمده این منطقه نبرد منهدم یا به سمت غرب
عقب برانند .با آغاز تاریكی شب به یگانهاي تیپ دستور داده شد ،در مناطق تصرف شده
پدافند کنند و هرگونه اقدامات الزم را براي تحكیم مواضع پدافندي و آماده شدن براي
خنثی کردن پاتکهاي دشمن انجام دهند .نكته جالب توجه در این مرحله از نبرد ،چگونگی
ضعف پشتیبانی مهندسی است .در سازمان لشكرهاي ایرانی یک گردان مهندسی رزمی
پیشبینی شده بود که در هنگام عملیات ،هر تیپ سازمانی لشكر با یک گروهان مهندسی
پشتیبانی میشد .مقدورات این گردانها بسیار محدود بود و تقریباً میتوان گفت کارآیی
قابل مالحظهاي نداشتند .در عملیات مورد بحث نیز یک گروهان مهندس از گردان مهندس
لشكر  91زرهی در پشتیبانی تیپ یک زرهی قرار داشت .هنگامی که عناصر رزمی تیپ
هدف را اشغال و به حالت پدافندي درآمدند ،فرمانده تیپ به گروهان مهندس ،دستور داد با
اعزام بلدوزر و عوامل مینگذار ،گردانهاي رزمی را در ایجاد مواضع و موانع یاري کند.
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فرمانده این گروهان مهندس در ساعت  1915درباره این پشتیبانی مهندسی چنین گزارش
داد.
" براي کندن سنگر جهت تانکها و نفربرها یک دستگاه بلدوزر به رانندگی گروهبان
سوري اعزام شد ،ولی گروهبان سوري شهید گردید .براي بلدوزر راننده دیگري اعزام شد،
اما تهیه سنگرهاي مورد نظر مقدور نمیباشد.
مالحظه میشود که براي یک تیپ زرهی  1گردانی فقط یک دستگاه بلدوزر در اختیار
بود که آن هم متأسفانه با شهادت راننده سازمانی نتوانست کاري انجام دهد .اما نیاز به تهیه
سنگر فوقالعاده حائز اهمیت بود .در این موقع سرهنگ ابراهیم باوندپور فرمانده لشكر 91
زرهی از منطقه نبرد میمک بازدید کرد و متوجه کمبود پشتیبانی مهندسی گردید .نظر به
این که لشكر نیز هیچ گونه امكانات اضافی در اختیار نداشت ،فرمانده لشكر در ساعت
 2255به استانداري ایالم مراجعه و از استاندار خواست از مردم براي تهیه وسایل سنگرکنی
یاري طلبد .استاندار نیز فوري با ارسال پیام رادیویی از مردم ایالم درخواست کرد ،هرگونه
امكانات بلدوزر و لودر در اختیار دارند ،سریعاً به منطقه نبرد میمک بفرستند تا براي
رزمندگان نبرد میمک سنگر تهیه کنند .در پاسخ مثبت به درخواست استاندار ،تعدادي
راننده لودر و بلدوزر داوطلب حرکت به میدان نبرد شدند .از طریق استانداري لودر و بلدوزر
در اختیار آنان قرار داده شد و به منطقه میمک حرکت کردند و تا قبل از آغاز روشنایی روز
بیستم ديماه ،با تالش فراوان شبانه ،براي یگانهاي ارتشی سنگر تهیه نمودند .این امر و
فعالیتهاي مشابه آن از جمله نكات فوقالعاده حائز اهمیت پشتیبانی مردمی مردم ایران در
جنگ تحمیلی از رزمندگان ما بود .از جمله مسائلی که در اوایل جنگ مشكالتی ایجاد
میکرد چگونگی جمع آوري و تخلیه اسراء و غنائم جنگی بود .نظر به این که از آغاز جنگ
تحمیلی ،سپاه پاسداران و نیروهاي مردمی در کنار نیروهاي ارتشی وارد میدانهاي نبرد
شده بودند و در آغاز جنگ وظایف و مسئولیتها تفكیک نشده بود ،مسئله گرفتن اسیر یا به
دست آوردن غنائم حالت روانی طبیعی خاصی داشت .هر فرد یا گروه رزمنده سعی میکرد،
اسراء و غنائم را به خود اختصاص دهد .در این موضوع یگانهاي ،ارتشی دچار مشكالتی
شده بودند .شرایط ویژه حاکم نیز طوري بود که فرماندهان ارتشی مجبور بودند تمایالت
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رزمندگان غیرارتشی را بیشتر مراعات کنند .بدین لحاظ معموالً اسراء و غنائم از طریق
رزمندگان غیرارتشی تخلیه میگردید .نمونه آن را در عملیات میمک نیز مشاهده میکنیم.
در گزارشی که تیپ یک زرهی به لشكر  91زرهی داده چنین گفته است.
" از ساعت  1555روز  13ديماه  13تا ساعت  2555همان روز تعداد  79نفر اسیر
عراقی توسط این قرارگاه به استانداري ایالم تخلیه گردید ،تعدادي از پرسنل مجروح دشمن
بدون اطالع این قرارگاه به بیمارستان ایالم تخلیه شدهاند .چند نفر اسیر هم گویا بهوسیله
افراد غیرمسئول از جمله یک نفر اسیر بهوسیله بخشداري صالحآباد به ایالم تخلیه گردیده
است.
در پیام دیگري که تیپ یک زرهی در اوایل روز  25ديماه ارسال نمود ،گزارش داد"
گردان  129مكانیزه  9نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفته ،ولی آقاي حیدري آنها را
بدون اطالع تیپ به ایالم تخلیه کرده است.
باالخره در گزارشهاي نهایی عملیات روز  13ديماه ،تیپ یک زرهی اعالم کرد تا
ساعت  2255گروههاي رزمی  216و  131در منطقه میمک به هدفهاي خود دست یافته
و تبادل آتش توپخانه جریان دارد .در محور سد کنجانچم نیز گروه رزمی  222تانک به
پیشروي خود براي تصرف هدف تعیین شده در حوالی سد کنجانچم ادامه میدهد .ضمناً
در گزارشهاي پایانی روز  13ديماه ،تعداد اسراء  72نفر و غنائم جنگی نیز  9دستگاه تانک
منهدم شد و  9دستگاه تانک سالم اعالم گردید .بنابراین روز اول نبرد میمک در حالی به
پایان رسید که در قسمت شمالی جبهه موفقیت عناصر تیپ بسیار خوب بود و یگانهاي
حملهور توانسته بودند ،قسمت بیشتر ارتفاعات میمک را از اشغال دشمن آزاد سازند .ولی
نیروهاي دشمن از تمامی آن ارتفاعات به غرب خط مرز عقب رانده نشده بودند .در قسمت
جنوبی منطقه نبرد و در محور کنجانچم ابتدا پیشروي نسبتاً خوب بود .ولی با شهید شدن
ستوان نظري یكی از افسران فرمانده گردان  129مكانیزه اختاللی در پیشروي گروه رزمی
 222ایجاد شد و قسمتی از عناصر این گروه رزمی که در سمت چپ (شرق) به طرف سد
پیشروي میکرد ،نتوانست منطقه را نگه دارد و مجبور به عقبنشینی به مواضع اولیه خود
گردید .اما در قسمت غربی ،ارتفاعاتی که از دشمن بازپس گرفته شده بود ،نگهداري شد .با
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شروع تاریكی شب آرامش نسبی میدان نبرد را فراگرفت .نیروهاي حملهور از حرکت
بازایستادند و نیروهاي دشمن نیز در مواضعی که در اختیار داشتند باقی ماندند .در نتیجه
نیروهاي هر دو طرف متخاصم به انتظار آن بودند که فردا چه خواهد شد .در آغاز روز دوم
نبرد ،توپخانه دشمن شدیداً فعال شد و تمام منطقه نبرد را به زیر آتش گرفت .در این روز
براي اولین بار آثاري از استعمال گلولههاي گاز سمی شیمیایی بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق
در منطقه سد کنجانچم مشاهده شد .بعد از روشن شدن هوا ،هواپیماها و هلیکوپترهاي
دشمن برتري هوایی را بهدست گرفتند و به یگانهاي ما حمله کردند.
فرمانده تیپ یک زرهی دستور داد گردانها به حمله خود ادامه دهند و هدفهاي
تعیین شده را از وجود نیروهاي دشمن پا

نمایند .در اجراي این دستور در محورهاي

تالش اصلی و فرعی ،گردانها تالش کردند پیشروي کنند .اما انبوه آتشهاي زمینی و
هوایی دشمن به آنها اجازه نمیداد سرعت چندانی داشته باشند .فرمانده گردان  131که
در قسمت حساس منطقه تالش میکرد ،از فرمانده تیپ درخواست کرد واحد احتیاط را به
منطقه آن گردان اعزام کند تا آن گردان بتواند به پیشروي خود ادامه دهد .اما قبل از آن که
فرمانده تیپ یک بتواند حمله عناصر تیپ را به دور بیاندازد ،نیروهاي دشمن در ساعت
 3/95پاتک خود را ،در هر دو منطقه میمک و سد کنجانچم آغاز کردند .یک واحد زرهی
دشمن از سمت پاسگاه نیخز ر در جنوب غربی میمک شروع به حمله به یگانهاي ما کرد.
حرکت واحدهاي زرهی و مكانیزه دشمن با پشتیبانی و پوشش هوایی همراه بود .ولی در
این زمان پشتیبانی هوایی و هوانیروز نیروهاي ما کارآیی چندانی نداشت .چنان که فرمانده
تیپ یک گزارش داد دو فروند از  9فروند هلیکوپتر رزمی تیم هوانیروز مأمور به این تیپ
حاضر به کار نبوده و قادر به پرواز نمیباشد .درخواست نمود این تیم سریعاً تقویت شود .اما
لشكر  91نیز امكانات چندانی نداشت .لذا به تیپ یک زرهی پاسخ داد براي خنثی کردن
حمله زرهی و هوایی دشمن از مقدورات موجود یگانهاي رزمی استفاده شود.
گرچه پاتک اول دشمن در منطقه میمک نسبتاً شدید بود ،ولی با مقاومت و پایمردي
که نیروهاي ما از خود نشان دادند ،موفق شدند مانع پیشروي عناصر دشمن به سمت
میمک شوند .در ساعت  12/95شكست پاتک اول دشمن قطعی شد و فرمانده تیپ آنرا به
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لشكر گزارش داد که بر اساس آن نیروهاي دشمن مجبور به عقبنشینی به سمت غرب
شدند .فرمانده گردان  216تانک نیز در ،ساعت  12/11اطالع داد تانکهاي دشمن که به
جلو آمده بودند ،به مواضع قبلی خود عقبنشینی میکنند .در این ساعات از مرحله عملیات،
هلیکوپترهاي تیم هوانیروز نیز در منطقه نبرد فعال شدند و به تانکها و نفربرهاي دشمن
حمله کردند .این امر سبب تقویت روحیه پرسنل یگانهاي ما گردید و فرمانده گردان 131
با احساس خوشحالی گزارش داد هلیکوپترهاي ما به نحو احسن در منطقه میمک اجراي
آتش میکنند .در این موقع که دشمن متوجه فعالیت هلیکوپترهاي ما شد ،هواپیماهاي
خود را به منطقه نبرد اعزام کرد و میگهاي عراقی به هلیکوپترهاي ما حمله کردند و
توانستند یک فروند هلیکوپتر کبرا را مورد هدف قرار دهند ،اما هلیکوپتر موفق به فرود
اضطرارري شد و خلبانان آن سالم به زمین نشستند.
نبرد دالوران تیپ یک زرهی با نیروهاي دشمن متجاوز در بعدازظهر روز  25ديماه به
شدت ادامه یافت ،رزمندگان ما تالش میکردند تمام منطقه هدف تعیین شده را از وجود
دشمن پا

کنند و حداقل منطقه پاسگاههاي هالله و نیخزر را در غرب ارتفاعات میمک

تصرف و تأمین نمایند .اما دشمن دومین پاتک خود را در حدود ساعت  1155از سمت
پاسگاه نیخزر اجرا کرد .این عمل دشمن سبب رکود و میتوان گفت وحشت بع ی از
فرماندهان گردید .زیرا در شرایطی که یگانهاي ما هنوز موضع دفاعی مناسب اشغال نكرده
بودند ،خنثی کردن پاتک دشمن تهدید جدي براي آنها به وجود میآورد .ولی خوشبختانه
پاتک دشمن با اجراي آتشهاي سنگین توپخانه خنثی گردید و نیروهاي دشمن که به جلو
آمده بودند ،با بهجا گذاشتن مقداري جنگ افزار و مهمات مجبور به عقبنشینی شدند .با
خنثی شدن پاتک دشمن ،گردان  131از جناح شمال غربی هدف خود را دور زد و آنرا
اشغال کرد .یک گروهان تانک دشمن که در این قسمت از منطقه نبرد پاتک کرده بود،
تعداد قابل مالحظه اي از خودروهاي زرهی خود را بر جاي گذاشت و فرار نمود 6 ،دستگاه
تانک و  2دستگاه نفربر سالم به غنیمت این گردان درآمد و تعدادي نیز آسیب دیده یا
منهدم شده در منطقه باقی ماند .بدین ترتیب در جناح شمالی منطقه نبرد یعنی در
ارتفاعات میمک نیروهاي ما موفق شدند هدفهاي تعیین شده را تصرف و تأمین نمایند .اما
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در قسمت جنوبی منطقه در حوالی سد کنجانچم نیروهاي ما نتوانستند ،مواضعی را که در
روز  13دي ماه اشغال کرده بودند نگه دارند و بر اثر فشار شدید دشمن و به کار بردن
گلولههاي گاز سمی علیه نیروهاي ما ،گروه رزمی  222به مواضع قبل از آغاز این عملیات،
عقبنشینی کرد و به پدافند در آن مواضع پرداخت.
روز دوم نبرد میمک نیز به پایان رسید و تاریكی شب رکود و سكوتی در منطقه نبرد
ایجاد کرد .فرمانده تیپ یک زرهی دستور داد یگانها در منطقه هدف اشغال شده دفاع
دورادور برقرار کنند و مواضع خود را مستحكم سازند و آماده براي مقابله با پاتکهاي
احتمالی دشمن باشند.
الزم به یادآوري است که منطقه میمک براي حكومت و ارتش عراق حائز اهمیت
ویژهاي بود ،زیرا حكومت عراق ادعاي مالكیت آنرا داشت و اصوالً یكی از بهانههاي عمده
حكومت عراق براي آغاز جنگ تحمیلی ،گرفتن این منطقه از ایران بود .حكومت عراق این
منطقه را به نام سیفسعد مینامید و از نظر اهمیت یک گردان مستقل تانک را بهنام آن
منطقه و سیفسعد نامگذاري کرده بود .البته شاید علت نامگذاري سیفسعد به این منطقه
موضوع دیگري مانند یک شخصیت ویژه عراقی بوده باشد .اما به هر حال تعیین نام ویژه
براي این منطقه به هر دلیلی که بوده باشد اهمیت خاص آن منطقه را براي حكومت عراق
نشان میدهد .بدین لحاظ منطقه میمک براي حكومت عراق داراي یک اهمیت ویژه سیاسی
احتمالی بود و حكومت عراق از دست دادن این منطقه را شكستی خفتبار براي خود
میدانست .گرچه این موضوع در ایران و محافل بینالمللی انعكاس ویژهاي نداشت ،زیرا
سوابق تاریخی بین ایران و عراق درباره این منطقه آن چنان مهم جلوهگر نشده بود تا جنبه
بینالمللی پیدا کند .در حالی که درباره مسئله اروندرود موضوع جنبه بینالمللی پیدا کرده
بود .با توجه به اهمیت سیاسی و اجتماعی میمک براي حكومت عراق ،ارتش عراق ملزم بود
به هر صورتی که باشد این منطقه را از نیروهاي ایرانی بازپس بگیرد .بنابراین پاتکهاي
مد اوم خود را در روزهاي بعد نیز ادامه داد و براي این نبردها نیرویی در حدود یک لشكر به
این منطقه وارد کرد .ضمن این که طبق اطالعات تأیید نشدهاي که به نیروهاي ما رسید،
فرماندهان مسئول به دلیل از دست دادن میمک بهشدت مجازات شدند و بع ی از آنان
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اعدام گردیدند .براساس تدبیر کلی دشمن در تالش براي بازپسگیري ،در روز سوم نبرد
یعنی در  21ديماه نیروهاي عراقی از جناح شمالغربی پاتک دیگري را اجرا کردند .در
ساعت  6/11گردان  131مكانیزه ما را که در آن جناح گسترش داشت ،تحت فشار قرار
دادند .نیروي حمله ور دشمن دو گردان تانک برآورد گردید و این برآورد نشان میداد که
واحد زرهی جدیدي از نیروهاي عراقی وارد این منطقه شده است.
حمله نیروهاي دشمن بهتدریج شدیدتر شد و تا ساعت  9/95نیروهاي دشمن در تمام
جبهه میمک با نیروهاي ما که فقط شامل یک گردان مكانیزه و یک گردان تانک بودند و
آنها هم استعداد رزمی چندانی نداشتند درگیر شدند .فرمانده گردان  216تانک (سرگرد
خوارزمی) در ساعت  9/95گزارش داد با عناصر دو گردان تانک دشمن در رزم نزدیک
درگیر شده و سنگر به سنگر با دشمن میجنگد .دشمن تالش میکند از سمت چپ
(جنوبغربی) وارد ارتفاعات میمک شود ،ولی نیروهاي ما مقاومت میکنند .سرگرد کروندي
فرمانده گردان  131مكانیزه ،نیز گزارش داد یک گروهان تانک دشمن به مواضع نیروهاي ما
نزدیک شده ،اما بهوسیله نیروهاي ما ،دچار مشكالتی گردیده است.
در حدود ساعت  5355روز سوم نبرد اطالع حاصل شد که نیروهاي دشمن ،عالوه بر
حمله جبههاي میمک ،در جناح شمالی و از طرف رودخانه تلخاب و تنگ بیجار نیز فعالیتی
را آغاز کردهاند .یک واحد زرهی دشمن که حدود یک گردان برآورد میگردید ،در جنوب
رودخانه تلخاب به حرکت درآمده است .با وجود این تهدیدات خیلی شدید ،روحیه
رزمندگان ما فوقالعاده خوب بود .فرمانده گردان  131مكانیزه ،در ساعت  3/15اعالم کرد
احتمال موفقیت صددرصد است و جاي نگرانی نیست ،اما فشار دشمن هر لحظه شدیدتر
میشد و آتشهاي سنگین توپخانه دشمن ،منطقه گسترش یگانهاي ما ،بهویژه گردان
 131مكانیزه را بهشدت میکوبید .ولی با همه تالشی که دشمن در سومین پاتک خود بهکار
برد موفقیتی بهدست نیاورد و با تحمل تلفات سنگین مجبور به عقبنشینی گردید و
نیروهاي ما (گردان  216تانک و  131مكانیزه) از حدود ساعت  1555پا سازي بقیه
منطقه هدف را آغاز کردند و در ساعت  1155فرمانده گردان  131گزارش داد" پرچم ایران
بر فراز بلندترین قله میمک برافراشته شد".
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گردان  216تانک نیز گزارش داد ،منطقه آبگرم را تصرف کرده و به قسمت انتهایی
منطقه هدف رسیده است.
با وجود این که دشمن با مقاومت سرسخت نیروهاي ما مواجه شد ،ولی احتماالً به
علت فشار شدید که از طرف مقامات رده باالي ارتش عراق و احتماالً شخص صدام حسین
به فرماندهان عراقی وارد میگردید ،آنها دست از لجاجت براي بازپس گرفتن از نیروهاي ما
برنداشتند و با وجود عقبنشینی یگانهاي زرهی دشمن آتش توپخانه انبوه دشمن همچنان
بر روي یگانهاي ما فرو ریخته میشد .به نظر میرسید دشمن میخواهد با انهدام نیروهاي
ما بهوسیله آتش توپخانه ،مقاومت را از سر راه واحدهاي پیاده نظام خود بردارد و یگانهاي
پیاده خود را براي اشغال مجدد منطقه میمک روانه سازد .الزم به یادآوري است که تا این
موقع که روز سوم نبرد بود هیچ نیروي تقویتی براي واحدهاي ما اعزام نشده بود و تیپ یک
زرهی با همان دو گردانی که قسمتی از توان رزمی خود را نیز در نبرد  9روزه از دست داده
بود ،در منطقه میمک می جنگید ،کمبود نیرو به قدري شدید بود که فرمانده گردان 131
درخواست نمود ،یک واحد بسیجی براي پوشش قسمتی از منطقه نبرد آن گردان اعزام
شود .ولی این امر نیز بهسادگی امكانپذیر نبود .تنها کمكی که در ساعات حساس نبرد به
یاري گردانهاي رزمنده میشتافت ،چند فروند هلیکوپتر بود .در این باره نیز باید گفت
اثرات روانی پرواز هلیکوپترهاي جنگنده بیش از اثرات رزمی ،آنها بود .در ساعت 1955
روز سوم نبرد ف اي منطقه نبرد در کنترل پرندههاي رزمی ما بود و هواپیماها و
هلیکوپترهاي ما به پرواز درآمدند و ضرباتی به دشمن وارد ساختند .در پناه این پشتیبانی
هوایی ،گردانهاي رزمی موفق شدند ،تمام منطقه هدف مربوطه را اشغال و از وجود دشمن
پا

سازند ،اما دشمن همچون مار زخمخورده ناآرام بود و به خود میپیچید و به طرف

نیروهاي ما حمله میکرد .بر این اساس در ساعت  1155روز سوم نبرد ،پاتک دیگري را
آغاز کرد و یک واحد زرهی دشمن از سمت جنوبغربی و از طرف پاسگاه نیخزر به
ارتفاعات میمک حمله کرد .این بار منطقه تهدید اصلی دشمن جناح جنوبی و منطقه
گسترش گردان  216تانک بود .فرمانده تیپ احساس خطر جدي کرد و از لشكر درخواست
نمود ،هرگونه پشتیبانی هوایی و هوانیروز مقدور را براي انهدام یا عقب راندن واحد زرهی
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دشمن به منطقه نبرد میمک اعزام کند .به یگان احتیاط که یک تیم گروهانی تانک و یک
گردان اسمی پیاده بود ،دستور داد سریعاً به منطقه نبرد میمک حرکت کند و گردان 216
تانک را یاري نماید .نیم ساعت بعد یعنی در ساعت  11/95هلیکوپترهاي رزمی ما وارد
منطقه نبرد شدند و به تانکهاي دشمن یورش بردند .در این نبرد یک فروند هلیکوپتر
مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و خلبان آن سروان شمشادیان زخمی گردید .با
گسترش وضعیت نبرد ،ح ور یک تیپ زرهی دشمن در این نبرد تشخیص داده شد.
دالوران جانباز ما با حداکثر توان خود نبرد میکردند .در این نبرد سروان حاتم فرمانده یكی
از گروهانهاي گردان  131مكانیزه شهید شد .یک دستگاه تانک گردان  216تانک به
درهاي سقوط کرد و استوار زنگنه فرمانده تانک شهید گردید .یگان احتیاط تیپ که از
عناصر گردان  222تانک بود ،در ساعت  11/15به منطقه نبرد گردان  216تانک رسید و
آماده براي شرکت در مبارزه جهت دفاع از حیثیت و شرف ملی و مملكتی ما گردید.
افرادي مانند ستوانیار میري با جنگافزارهاي ضدتانک به تانکهاي مهاجم دشمن
یورش بردند و تانکهاي دشمن را یكی پس از دیگري منهدم ساختند.
نبرد خونینی بین نیروهاي مدافع میهن اسالمی ما با نیروهاي متجاوز عراق جریان
یافت .فرمانده تیپ در ساعت  1755وضعیت را چنین گزارش داد" جنگ شدیدي بین
نیروهاي خودي و دشمن به شدت ادامه دارد و  15تا  75دستگاه تانک دشمن از بین رفته
و پاتک دشمن درهم کوبیده شده و آنها را به خا

و خون کشیدهاند .افسران و درجهداران

و سربازان ما با نثار خون از مملكتشان دفاع کردند .ام اء سرهنگ اسماعیل سهرابی" 
پاتک پنجم دشمن نیز که به نظر میرسد شدیدترین پاتک وي بود ،در حدود ساعت
 1755درهم کوبیده شد و نیروهاي دشمن با دادن تلفات سنگین به مواضع قبلی خود
عقبنشینی کردند .توپخانه دشمن همچنان به فروریختن انبوه آتش بر روي یگانهاي ما
ادامه میداد ،در حالی که توپخانه ما در آن منطقه ،فقط یک گردان  111میلیمتري و دو
آتشبار  195و  161میلیمتري بود که از سد کنجانچم تا منطقه میمک را در منطقهاي به
عرض بیش از  15کیلومتر پشتیبانی میکرد .با این وجود ،بررسی گزارشهاي چنین نشان
میدهد که فرماندهان یگانهاي رزمی ،شكایتی از کمبود آتشهاي توپخانه نداشتند .با
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شكست پاتک پنجم دشمن هواپیماها و هلیکوپترهاي دشمن مجدداً فعال شدند و به حالت
انتقامجویانه به واحدهاي ما حمله کردند .اما این تالش مذبوحانه دشمن نیز تأثیري در اراده
خللناپذیر فرماندهان یگانهاي ما براي نگهداري میمک ایجاد نكرد.گردانهاي عملکننده
تالش کردند ،تا آخرین حدامكان ،ارتفاعات میمک را از وجود دشمن پا

کنند و

حتیالمقدور به خط مرز نزدیک شوند .اما دشمن نیز هنوز دست از لجاجت برنداشته بود و
با هر امكانی که برایش مقدور بود ،سعی میکرد روح مبارزهجویی کاذب خود را عرضه کند.
براي این منظور عناصر پیاده و زرهی و مكانیزه دشمن از مسافتهاي دور حرکاتی انجام
میدادند و تظاهر به حمله یا آماده شدن براي حمله میکردند .اینگونه فعالیتهاي دشمن
با اجراي آتشهاي سنگین توپخانه همراه بود.
روز سوم نبرد که با حوادثی خونین همراه بود با شكست دو پاتک سنگین دشمن و
پیروزي درخشان نیروهاي ما به پایان رسید .طبق معمول با شروع تاریكی شب ،سكوتی
مبهم میدان نبرد را فراگرفت .در حالیکه هنوز بیم موج و حمله دشمن بهکلی از میان
نرفته بود .برآورد میشد نیروهاي متجاوز عراق ،فردا نیز موج حمله خود را به سمت
رزمندگان ما روانه خواهند ساخت .براي آماده بودن جهت دفع این حمالت احتمالی دشمن،
فرمانده تیپ به یگانهاي رزمنده دستور داد به هر نحو مقدور مناطق تصرف شده را
مستحكم کنند و موانع و میدان مین برقرار سازند و براي دفاع آماده باشند .از طرفی
فرمانده تیپ احساس کرد نیروهاي رزمنده آن تیپ در مدت سه روز نبرد فعال و بدون
دریافت هرگونه تقویت و پشتیبانی از لشكر تا حدودي توان رزمی خود را از دست دادهاند و
چنانچه دشمن در روزهاي آینده نیز با لجاجت بخواهد میمک را بازپس بگیرد ،ممكن است
این یگانها براي مقابله با دشمن با مشكالتی مواجه گردند .لذا براي آگاه کردن لشكر از
وضعیت ،نامهاي بدین شرح به لشكر ارسال نمود.
" از روز شروع تک تاکنون این یگان با دادن تلفات پرسنلی نسبتاً زیاد توانسته پاتک
سنگین دشمن را دفع نماید و مسلماً در روزهاي آینده نیز مواجه با این پاتکها خواهد بود
و با این نیروي خسته و تحلیل رفته دیگر نمیتوان انتظار ادامه را داشت و نیاز به تقویت با
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استعداد یک گردان پیاده داریم چون دشمن منطقه میمک را به هیچ وجه ول نمیکند واقعاً
منطقه قتلگاه بعثیها شده و باز هم مجدداً سعی میکند از هر طرف نفوذ کند.
ام اء سرهنگ اسماعیل سهرابی"
اما همان گونه که بارها یادآور شدهایم توانایی نیروهاي ما همان بود که از آغاز جنگ
به هر منطقه نبرد اختصاص داده شده بود و لشكر  91زرهی ،یگان دیگري در اختیار نداشت
تا براي تقویت تیپ یک زرهی بفرستد .بدین لحاظ درخواست فرمانده تیپ یک زرهی براي
اعزام یک گردان تقویتی بدون جواب ماند و چون فشار دشمن همچنان بر عناصر تیپ ادامه
داشت ،فرمانده تیپ در روز  22ديماه نیز با ارسال پیامی به شرح زیر درخواست خود را
تكرار نمود.
" با توجه به درگیري  9شبانهروز ،پرسنل تیپ بدون خواب و استراحت با دشمن
درگیر بوده بهمنظور جلوگیري از کاهش توان رزمی تیپ و حفظ موفقیتهاي کسب شده،
استدعا میشود به هر نحوي که ممكن است این تیپ را تقویت نمایند.
ام اء سرهنگ اسماعیل سهرابی"
نظر به این که لشكر  91هیچ گونه امكانی براي تقویت تیپ یک نداشت ،از قرارگاه
عملیاتی غرب درخواست کرد اقدامی به عمل آید ،تا حدود یکهزار نفر افراد پاسدار و
بسیجی به منطقه میمک اعزام شود و در تقویت تیپ یک زرهی قرار گیرد .اما بررسی اسناد
و مدار

چنین نشان می دهد که این درخواست از مرحله مكاتبه فراتر نرفت و عنصري

براي تقویت تیپ یک زرهی به منطقه میمک اعزام نشد و تیپ الزاماً با همان مقدورات
موجود خود به نبرد ادامه داد و حتی همان گردان پیاده جدیدالتأسیس اعزامی از ستاد
مشتر

نیز در میدان نبرد کارآیی قابل مالحظهاي از خود نشان نداد و هنگامیکه بهعلت

فشار شدید دشمن فرمانده تیپ مجبور شد این گردان را که در احتیاط تیپ نگه داشته
شده بود به منطقه نبرد بفرستد ،سربازان این گردان به وحشت افتادند و منطقه نبرد را
تر

کردند .در نتیجه این گردان اعزام شده از خارج از منطقه نبرد نیز کمكی به عملیات

تیپ نكرد .دو گردان رزمنده تیپ به فرماندهی سرگرد زرهی خوارزمی و سرگرد پیاده
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کروندي مجبور شدند با همان یگان سازمانی خود در مقابل عناصر یک لشكر دشمن
مقاومت کنند.
روز  21ديماه و سومین روز نبرد پایان یافت .فرمانده تیپ آخرین وضعیت را در
ساعات پایانی این روز چنین گزارش داد" درگیري در منطقه کاهش یافته ،یگانهاي خودي
تحكیم روي هدفها را ادامه میدهند .فقط دشمن بهطور پراکنده مواضع خودي را به زیر
آتش توپخانه قرار میدهد که شدیداً مقابله و خنثی میشود .دستور مراقبتهاي الزم به
یگانها ابالغ شد و در مورد احتمال تک شبانه یا نزدیكیهاي صبح دشمن نیز به یگانها
ابالغ شد تا پیشبینیهاي الزم را بهعمل آورند .ام اء سرهنگ اسماعیل سهرابی" 
روز  22دي ماه و چهارمین روز نبرد میمک آغاز شد .اولین فعالیت دشمن در ساعت
 2بعداز نیمه شب مشاهده شد و عناصر پیاده دشمن تالش کردند با استفاده از تاریكی
شب به مواضع نیروهاي ما نزدیک شوند ،ولی فعالیت د شمن کشف و خنثی گردید و در
ادامه آن چند حرکت جزئی دشمن مشاهده شد که با اجراي آتش توپخانه متوقف گردید.
فرمانده تیپ در ساعت  5755منطقه را نسبتاً آرام اعالم کرد .اما این حالت آرامش قبل از
طوفانی بود که از ساعت  5655آغاز شد و دشمن در طول این روز پاتک متناوب اجرا کرد
و آخرین تالش هاي خود را براي بازپس گرفتن میمک به کار برد .فعالیت نیروهاي دشمن
در آغاز عملیات روز جاري ،بر این بود که نیروهاي ما را به طرف خود جلب کنند و آنها
را وسوسه براي تعقیب نمایند تا بدین طریق نیروهاي ما از مواضع نسبتاً آرایش شده
بیرون بیایند و وارد دشت غربی میمک شوند و بعد نیروهاي دشمن از زمین و هوا به آنها
حمله کنند و آنها را نابود سازند .اما فرمانده تیپ دستور حمله صادر نكرد و ادامه دفاع از
مواضع را تأکید نمود.
در نتیجه این حیله دشمن کارساز نشد و از حدود ساعت  5325پیشروي پیادهنظام
دشمن از زمینهاي ذوعارضه در حوالی پاسگاه هالله در شمال و نیخزر در جنوب آغاز شد
و توپخانه دشمن به شدت مواضع نیروهاي ما را به زیر آتش گرفت .هلیکوپترهاي دشمن
نیز بر فراز منطقه نبرد به پرواز درآمدند و خطر حمله هوایی دشمن نیز احساس شد .به نظر
رسید که دشمن قصد دارد با حداکثر توانایی خود به میمک حمله کند .در این شرایط تیپ
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یک لشكر  91زرهی هیچگونه امكانی براي اعزام نیروهاي تقویتی نداشت و تنها روزنه امید
نیروي هوایی و یگان هوانیروز بود .فرمانده لشكر  91زرهی به تیم هوانیروز کرمانشاه دستور
داد هر چند فروند هلیکوپتر که در توان دارد در پشتیبانی تیپ یک زرهی قرار دهد.
فرمانده تیپ یک زرهی نیز به گردان توپخانه کمک مستقیم دستور داد با حداکثر حجم
آتش خود منطقه هالله و نی خزر را به زیر آتش بگیرد .حوادث گزارش شده چنین نشان
میدهد که از حدود ساعت  1555نبرد شدیدي بین نیروي ما و دشمن در غرب میمک
درگرفت ،نیروهاي دشمن با تهاجمی وسیعتر از روزهاي قبل بهصورت پیاده و مكانیزه و
تانک به مواضع یگانهاي ما نزدیک شدند .توپخانههاي هر دو طرف با حداکثر حجم آتش
مواضع یكدیگر را میکوبیدند ،اما مسلماً برتري آتش با دشمن بود .زیرا توپخانه ما نسبت به
وسعت منطقه استعداد چندانی نداشت ،ولی با هر توانی که بود دالوران ما شجاعانه مقاومت
میکردند و ضربات سنگین خود را بر دشمن وارد میساختند .دشمن در حدود ساعت
 1155به آخرین تالش دست زد و تظاهر به پیاده کردن نیرو با هلیکوپتر در داخل مواضع
نیروهاي ما نمود .البته درباره صحت این گزارش نمیتوان نظري قطعی داد ،ولی این امر
حداقل نشانهاي از لجاجت دشمن براي بهدست آوردن پیروزي بود .به توپخانه خودي
دستور داده شد محل فعالیت هلیکوپترهاي دشمن را به زیر آتش بگیرد .بر اثر این آتشها
یا عوامل دیگر یک فروند هلی کوپتر دشمن مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون گردید .اما
تالش دشمن براي پیشروي به سمت میمک همچنان لحظه به لحظه بیشتر میشد و
هلیکوپترهاي رزمی دشمن به گردان  216تانک ما حمله کردند و دو دستگاه تانک این
گردان را منهدم نمودند .فرمانده گردان  216تانک وضعیت را بسیار خطرنا

اعالم کرد و

اظهار داشت نیروهاي دشمن از طرف نیخزر در حال پیشروي هستند فرمانده یگان احتیاط
نیز در ساعت  1255گزارش داد تلفات خیلی زیاد است ،گردان  131مورد حمله هوایی
دشمن قرار گرفت و تالش دشمن به نقطه اوج خود رسید اما در مقاومت رزمندگان دلیر ما
خللی ایجاد نشد و هم چنان به مبارزه سرسختانه و شجاعانه با دشمن ادامه دادند و قدمی از
مواضع تصرف شده عقبنشینی نكردند .باالخره از حدود ساعت  12/25آثار شكست پاتک
دشمن ظاهر شد و فرمانده گردان  216تانک که تحت فشار شدید دشمن قرار داشت
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گزارش داد پاتک دشمن در حال دفع شدن است .با این وجود دشمن سرسختی نشان
میداد و به احتمال زیاد فشار فرماندهان رده باالي ارتش عراق در پشت سر نیروهاي دشمن
بود .بر این اساس تالش هوایی دشمن همچنان ادامه یافت و پیادهنظام دشمن بار دیگر
تالش کردند از سمت هالله و نیخزر (شمال و جنوب میمک) وارد ارتفاعات میمک شوند.
گزارش حوادث نشان میدهد که در نبرد این روز ،نیروي هوایی ما نتوانست از تیپ یک
زرهی پشتیبانی کند و بدین سبب فرمانده تیپ یک زرهی در ساعت  19/21در یک نامه
شكایتگونه به لشكر اظهار داشت ،از ساعت  1555روز جاري درخواست هواپیماهاي اف11
براي پوشش هوایی منطقه و فراري دادن هواپیماهاي دشمن درخواست شده ولی تاکنون
این پشتیبانی انجام نگرفته است .باالخره در حدود ساعت  19/95پاتک اول دشمن از شدت
خود افتاد ولی کامالً متوقف نگردید .حتی عناصري از دشمن موفق شدند یک موضع
دیدهبانی توپخانه ما را در یكی از قلههاي غرب میمک تصرف نمایند ،اما نتوانستند آن را
نگه دارند .نبرد روز جاري ( 22ديماه) با شدت و ضعفی متغیر همچنان ادامه یافت .زمانی
نیروهاي دشمن از حرکت باز میماند و بعد از چند دقیقه بار دیگر و احتماالً با فشار شدید
فرماندهان به حرکت درمیآمدند و تظاهراتی میکردند .طبعاً در آن شرایط احساس هرگونه
فعالیت دشمن براي نیروهاي ما میتوانست اثرات روانی منفی بیش از حد طبیعی را داشته
باشد و این امر سبب ارسال گزارشهاي نسبتاً حساسی میشد .به هر حال از ساعت 1155
فعالیت دشمن نسبتاً فروکش کرد ،ولی هواپیماها و هلیکوپترهاي دشمن به تالش خود
ادامه دادند و توپخانه دشمن نیز همچنان آتش سنگین خود را بر روي مواضع یگانهاي ما
میریخت و سبب ناراحتی یگانهاي ما میشد.
در حالی که در نبرد روز  22ديماه عناصر هوایی دشمن خیلی فعال بود ،عناصر
پشتیبانی هوایی و هلیکوپتر ما غیرفعال بود .به نظر میرسد در این روز عناصر هوایی از
تیپ یک زرهی پشتیبانی نكردند.
با وجود کاهش تالش دشمن در بعدازظهر روز  22ديماه ،این تالش بهکلی متوقف
نگردید و تا غروب آن روز به تناوب ادامه یافت که مرکز اصلی تالش از سمت جنوب و
حوالی پاسگاه نیخزر و آبگرم بود .اما در قسمت شمال میمک گروه رزمی  131موفق
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گردید چند تپه دیگر را به تصرف خود درآورد و پرچم سهرنگ ایران را بر فراز غربی قله
میمک به اهتزاز درآورد .نیروهاي عراقی در ساعت  1755آخرین تالش خود را بهکار بردند
تا شاید قبل از شروع تاریكی بتوانند در خط مقاومت نیروهاي ما رخنه کنند .این حمله
دشمن نیز با پشتیبانی هوایی هواپیماهاي عراق همراه بود و هواپیماهاي عراقی مواضع
نیروهاي ما را بمباران کردند .به نظر میرسد این عملیات دشمن در بع ی از یگانهاي ما
تأثیر منفی گذاشت و یكی از فرماندهان گزارش داد ،عدهاي از افراد نیروهاي خودي
عقبنشینی میکنند .حمله هوایی دشمن به منطقه عقب تیپ یک زرهی در دشت لیک
(شرق میمک) اجرا شد ،ولی در این حمله یک فروند هواپیماي دشمن مورد اصابت موشک
زمین به هواي سهند  9قرار گرفت و سرنگون گردید .آخرین تالش دشمن نیز در ساعت
 1655با شكست مواجه شد و فرمانده تیپ اعالم کرد پاتک دشمن دفع گردید و گردانهاي
 216و  131که در تالش اصلی مقاومت بودند گزارش دادند نیروهاي دشمن به سمت غرب
عقبنشینی میکنند و یگانهاي خودي کنترل کامل منطقه نبرد میمک را بهدست
گرفتهاند .گردان  222تانک نیز که در منطقه سد کنجانچم عمل میکرد ،گزارش داد یک
فروند هلی کوپتر دشمن را منهدم کرد و تمام سرنشینان آن که به نظر میرسید افراد پیاده
بودند نابود ساخت .باالخره سپاهی تاریكی شب کنترل تمام منطقه نبرد را به دست خود
گرفت و حرکت نیروهاي هر دو طرف را متوقف ساخت .چهارمین روز نبرد میمک که با
تالش مداوم در تمام روز جریان داشت در حالی به پایان رسید که رزمندگان دلیر تیپ یک
لشكر  91زرهی توانستند سنگینترین پاتک دشمن را با  12ساعت نبرد دالورانه با شكست
مواجه سازند و مناطقی را که در روزهاي قبل از اشغال دشمن آزاد کرده بودند نگه دارند و
حتی مواضع جدیدي را نیز تصرف نمایند .اما نقطه ضعف نیروهاي ما در عملیات این روز
عدم پشتیبانی هوایی و هوانیروز بود .با شكست آخرین تالش دشمن براي بازپسگیري
میمک از نیروهاي ما ،بهعلت تلفات سنگین و بینتیجهاي که نیروهاي عراقی متحمل شده
بودند ،فرماندهی ارتش عراق از ادامه تالش مذبوحانه براي عقب راندن نیروهاي ما از میمک
صرفنظر کرد و از روز  29دي ماه و بعد از چهار روز نبرد مداوم خونین نیروهاي عراق در
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غرب ارتفاعات میمک و در حوالی خط مرز مواضع پدافندي را مستحكم نمودند و به دفاع
در مقابل ادامه پیشروي نیروهاي ایران پرداختند.
اما تیپ یک لشكر  91زرهی نیز بیش از آنچه که در روزهاي اول در این منطقه
به دست آورده بود نتوانست پیشروي کند تا مناطق بیشتري را از اشغال نیروهاي دشمن آزاد
سازد .در نتیجه عناصر این تیپ موفق نشدند نیروهاي عراقی را به غرب خط مرز شناخته
شده عقب برانند و الزاماً در دامنه غربی ارتفاعات میمک حوالی پاسگاههاي نیخزر و هالله
متوقف شدند و مواضع پدافندي آرایش دادند و به دفاع پرداختند .بنابراین از روز  29ديماه
 1913حالت پدافندي در نیروهاي هر دو طرف برقرار شد و طبق معمول تبادل آتش
توپخانه و گاهی حمالت هوایی و هلیکوپتر جریان یافت .فرمانده تیپ یک زرهی آخرین
وضعیت منطقه نبرد میمک را در  29ديماه چنین اعالم کرد:
 -1از اولین روز نبرد تا کنون ،یگانهاي خودي ارتفاعات میمک را کامالً به تصرف
خود درآورده و پا سازي نمودند و در سمت راست ( شمال) در بلندترین قله میمک پرچم
ایران برافراشته شد.
 -2یگانها پس از تصرف هدف توانستهاند پاتکهاي سنگین دشمن را دفع و آخرین
پاتک او را در ساعت  1655روز  13/15/22خنثی نمایند.
 -9در محور مهران (منطقه سد کنجانچم) دشمن در روي ارتفاعات کلهقندي در
ساعت  16/95روز  13/15/22توسط دو فروند هلیکوپتر نیرو پیاده کرد که بهوسیله
گردانهاي  222تانک و  129مكانیزه درهم شكسته شد و درحال حاضر درگیريهاي
پراکنده ادامه دارد" .ام اء سرهنگ ستاد سهرابی".
بدین ترتیب منطقه هدف تصرف شده در میمک تثبیت گردید و نیروهاي ما موفق
شدند منطقهاي را به وسعت حدود  155کیلومتر مربع در غرب دشت لیک بین رودخانه
تلخاب در شمال و رودخانه خوش در جنوب را از اشغال دشمن رها سازند و اولین حمله
موفقیتآمیز را در طول قریب  1ماه جنگ تحمیلی اجرا نمایند.
عملیات میمک گرچه در مقیاس جنگ تحمیلی بین دو ارتش ایران و عراق در
جبهه اي به عرض بیش از هزار کیلومتر یک عملیات محدودي بود و منطقهاي که ازاشغال
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دشمن آزاد شد ،در مقایسه با بیش از دههزار کیلومتر منطقه اشغال شده بهوسیله ارتش
متجاوز عراق منطقه بسیار کوچكی محسوب میشد ،اما اثرات روانی این عملیات فوقالعاده
بیشتر از جنبههاي ارضی آن بود .زیرا همانگونه که گفته شد این عملیات اولین حمله
موفقیتآمیز نیروهاي ایران در یكی از حساسترین منطقه نبرد از نظر حكومت عراق بود و
همانگونه که گفتیم یكی از چند ادعاي اصلی حكومت عراق براي تحمیل جنگ به ایران
گرفتن منطقه میمک بود که حكومت عراق ادعاي اراضی آن را داشت و قبل از آغاز جنگ
عمومی با توسل به قدرت نظامی آن را اشغال کرده بود و حال که نتوانسته بود در مقابل
تهاجم متقابل نیروهاي ایران آن منطقه را نگه دارد ،این امر یک شكست فاحش نظامی و
سیاسی و روانی براي حكومت و ارتش عراق محسوب میشد و حكومت عراق را بیش از
پیش به این فكر میانداخت که هر چه سریعتر و قبل از آن که نتیجه جنگ به افت اح
بیشتري براي عراق بیانجامد با توسل به مراجع بینالمللی حكومت ایران را به پاي میز
مذاکره بكشاند و جنگ را از طریق سیاسی پایان دهد .اما همانگونه که در بررسی مسائل
دیگر جنگ نیز بیان شده است ،حكومت ایران اعالم کرده بود تا آخرین سرباز عراقی
سرزمین ایران را تخلیه نكند ،پیشنهاد هیچگونه مذاکرهاي را مورد بررسی قرار نخواهد داد و
حكومت عراق نیز آن شهامت سیاسی را نداشت که سریعاً نیروهاي خود را از خا

ایران

بیرون ببرد .در نتیجه شرایط جنگ روزبهروز پیچیدهتر میشد و تلفات و خسارات سنگینی
که به طرفین و بهویژه به ایران وارد میگردید ،امكان حل مسئله جنگ را مشكلتر میکرد.
این مشكالت آنچنان شدید شد که در زمان نگارش این مطالب قریب  6سال از طول
جنگ میگذشت ولی هیچ راهحل قابل اجرایی براي پایان جنگ که خواستههاي هر دو
طرف را بهطور نسبی برآورد کند امكانپذیر به نظر نمیرسید.
نكته اي را که الزم است درباره عملیات میمک یادآوري نمود ،عدم ح ور سپاه
پاسداران در این نبرد بود .با وجود این که از زمان شروع اختالفات مرزي ایران و عراق،
عناصر سپاه پاسداران در تمام میدانهاي نب رد ح ور داشتند و در حدود توان رزمی
خودي نقش فعالی ایفا میکردند ،ولی در عملیات میمک اشاره اي به ح ور سپاه پاسداران
در میدان نبرد نشده بود و فقط تعدادي از افراد ایلخزعل به عنوان نیروي بسیج عشایري
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در این نبرد شرکت داشتند که آنها نیز در زمان اجراي عملیات چندان فعال نبودند و
حتی در بع ی موارد نتیجه کار آنان مثبت نبود .درباره ح ور سپاه پاسداران در منطقه
میمک فقط در پایان روز  29ديماه اطالعیه اي از سپاه پاسداران به تیپ یک داده شد که
یک گردان شناسایی دشمن از مندلی به طرف زرباطیه حرکت نموده است ،که صرفنظر
از چگونگی این خبر این موضوع می تواند به نوعی ح ور عناصر سپاه پاسداران را در این
منطقه نشان دهد.
وضعیت کلی میدان نبرد در  29ديماه را تیپ یک زرهی چنین اعالم کرد:
" در ساعت  1125آتش سنگین توپخانه خودي بر روي مواضع دشمن در اطراف
هالله اجرا شد و تلفات سنگینی وارد کرد.
یگانهاي خودي به تحكیم هدف ادامه میدهند و در ساعات مختلف ،یگانهاي خودي
زیر آتش توپخانه دشمن قرار داشتند .در اثر آتش دشمن به موضع توپخانه خودي یک نفر
از افراد گردان توپخانه شهید و  2نفر زخمی شدند و دو دستگاه خودرو منهدم گردید.
دشمن در اطراف نیخزر و انجیره به تقویت نیروهاي خود ادامه میدهد.
بعد از این که نیروهاي هر دو طرف ایران و عراق در منطقه نبرد میمک به حالت
پدافندي درآمدند و عناصر پیروز تیپ یک زرهی مرحله آفندي را با موفقیت به پایان
رساندند ،بار دیگر رکود میدان نبرد سبب ایجاد خستگی و فرسودگی روانی پرسنل میشد و
افراد از فرماندهان میخواستند ،نیروي تقویتی براي منطقه بیاید و قسمتی از بار مسئولیت
منطقه را به عهده بگیرد ،فرماندهان نیز این خواسته را به ردههاي باالتر منعكس میکردند.
اما هیچ ردهاي امكان واگذاري نیروي دیگر نداشت ،زیرا تمام توان موجود نیروهاي مسلح
ایران در میدانهاي نبرد درگیر بودند .براي روشن شدن وضعیت نیروهاي خودي نامهاي را
که لشكر  91زرهی در پاسخ درخواست تیپ یک زرهی فرستاده است عیناً نقل میکنیم:
«از ستاد لشكر  91زرهی به فرماندهی تیپ یک زرهی
با توجه به این که تیپ به مقدورات و امكانات لشكر کامالً واقف بوده ،معالوصف
تقاضاي تعویض یگانها را مینماید .در حال حاضر اکثر یگانها بایستی تعویض شوند ولی
بهعلت نبودن یگان مانوري (بهصورت ذخیره) امكانپذیر نمیباشد ،علیهذا ضمن رسیدگی
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به معایب و مشكالت یگانها ،سعی شود با ایراد سخنرانی و تالش و جایگزین نمودن وسایل
و پرسنل و رفع گرفتاريها نسبت به حل اینگونه مسائل اقدام شود .ضمناً از نیروي زمینی
تقاضاي یگان بهمنظور کمک و احیاناً تعویض پرسنل به کرات شده است ،به محض این که
یگان در اختیار لشكر قرار گیرد ،سعی خواهد شد که نسبت به رفع این قبیل اشكاالت اقدام
شود .ام اء :ف ل  91زرهی -سرهنگ ستاد باوندپور»
و اما عالوه بر اینکه مشكل کمبود نیرو وجود داشت ،همان نیروهایی نیز که در منطقه
نبرد بودند داراي مشكالت و کمبودهاي فراوانی بودند ،که بهعنوان نمونه وضعیت تیم
هوانیروز مأمور به تیپ یک زرهی را که فرمانده تیپ اعالم کرده است ،مالحظه میکنیم:
" از فرمانده تیپ یک به فرمانده لشكر  91زرهی
در حال حاضر یک فروند هلیکوپتر مجهز به موشک تاو و دو فروند هلیکوپتر
غیرمجهز به تاو در منطقه تیپ موجود است .هلیکوپتر مجهز به تاو و یک فروند از
هلی کوپترهاي غیرمجهز به تاو خلبان ندارند ،بنابراین فقط یک فروند از  2فروند هلیکوپتر
پشتیبانی این تیپ قادر به پرواز میباشد .ام اء سرهنگ سهرابی" 
از نظر پشتیبانی هوایی نیز روزبهروز وضعیت نیروهاي ما ضعیفتر میشد و نیروي
هوایی ما نمی توانست به طور مؤثر از عناصر نیروي زمینی پشتیبانی کند که براي روشن
شدن این وضعیت پیام زیر را که فرمانده لشكر  91زرهی در  23ديماه  1913به قرارگاه
عملیاتی نیروي زمینی در غرب فرستاده است عیناً بیان میکنیم :
" برابر گزارش تیپ یک ،با توجه به نیاز شدید منطقه به پشتیبانی نزدیک هوایی ،از
تاریخ  13/15/21تاکنون ( )1913/15/23هیچگونه پشتیبانی نزدیک و پوشش هوایی از
یگان مذکور به عمل نیامده است .در مورخه  13/15/22هلیکوپترهاي هوانیروز بهعلت
نداشتن پوشش هوایی هیچگونه فعالیت عملیاتی و رزمی انجام ندادند.
ام اء :سرهنگ باوندپور" 
به هر حال بهعلت مشكالت کلی کمبود نیرو که براي نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران وجود داشت ،گله و شكایتها و درخواستهاي تیپ یک زرهی لشكر 91
زرهی نیز مانند همه یگانها از روي کاغذ فراتر نرفت و نتیجه عملی بهبار نیاورد .این تیپ
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مانند سایر یگانها مجبور شد با همان عناصري که نبرد آفندي میمک را انجام داده بود و
تلفات و خساراتی نیز به آن وارد گردیده بود و دشمن مقابل او براي مقابله با ادامه پیشروي
نیروهاي ما نیروهاي بیش از پیش تقویت شده وارد منطقه کرده بود ،منطقه را نگه دارد و از
دستآورد خود پاسداري کند .فرمانده لشكر  91زرهی نیز جز فرستادن نامههاي مهیج،
هیچگونه امكانی براي یاري دادن به این تیپ نداشت .لذا در  26ديماه نامهاي به شرح زیر
براي تیپ یک ارسال کرد:
" رزمندگان عزیز تیپ یک همه میدانند که ارتفاعات میمک به همین سادگیها
تصرف نشده ،خونها ریخته شد و عزیزانی را از دس ت دادیم .به پاس شهداي به خون خفته
به پا خیزید و با مستحكم نمودن مواضع خود ارتفاعات میمک را بهسان دژي درآورید که
هیچگاه دشمن مزدور کافر نتواند قدمی به جلو بگذارد.
میمک خون بها و میعادگاه مردان دلیر و سرزمین شجاعان شهید باقی خواهد ماند.
فرماندهان در هر رده موظفند پرسنل عزیز خود را با هدایت در ایجاد مواضع حفظ و به
عظمت شاهكار تصرف میمک واقف نمایند.
از دست دادن یک وجب از میمک ،خون ریخته شهیدانمان را به هدر خواهد داد.
ام اء سرهنگ باوندپور" 
باالخره در سایه مقاومت و پایمردي رزمندگان دلیر تیپ یک لشكر  91زرهی ،وضعیت
پدافندي نیروهاي ما در منطقه میمک و سد کنجانچم کامالً تثبیت شد و نیروهاي دشمن
از ادامه تالش براي بازپس گرفتن میمک ناامید شدند و اجباراً پاتکهاي خود را موقتاً
متوقف ساختند و به پدافند ادامه دادند .در نتیجه ،نبرد پدافندي شامل تبادل آتش توپخانه
و اعزام گشتیهاي رزمی ،دستبرد و عملیات نفوذي بهوسیله نیروهاي هر دو طرف متخاصم
جریان یافت و نبردهاي جدیدتري ،بار دیگر از روز  19بهمنماه  1913آغاز شد ،در آن روز
نیروهاي عراقی خواستند با غافلگیر کردن نیروهاي ما به منطقه میمک حمله کنند .بدین
منظور در ساعت  9/11روز  19بهمن نیروهاي دشمن از طرف پاسگاه هالله و نیخزر شروع
به پیشروي کردند و پیادهنظام دشمن موفق شد در منطقه هالله تا نزدیک مواضع نیروهاي
ما پیشروي کند .ولی پاسداري افراد تیپ یک زرهی از دستآورد خود در نبرد میمک سبب
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گردید دشمن این بار نیز شكست بخورد و به مواضع قبلی خود عقبنشینی نماید .اما این
حمله دشمن اثرات روانی منفی در فرماندهان یگانها و تیپ یک زرهی داشت و آنها مصراً
درخواست کردند حداقل یک گردان رزمی به کمک آنها فرستاده شود ،که طبق معمول
انجام این درخواست امكانپذیر نبود .تنها کاري که نیروي زمینی و قرارگاه عملیاتی غرب
میتوانستند انجام دهند دادن نظریات نصیحتگونه و غیرقابل اجرا بود که در این باره به
ترتیب سلسله مراتب به تیپ یک زرهی ابالغ شد ،با استفاده از پرسنل و امكانات موجود
خود فورا! یک یگان احتیاط تشكیل دهد و پرسنل آن را از افسران و پرسنل غیردرگیر مانند
پست مهندسی و خدمات پادگانی و قرارگاه تأمین نماید .جالب توجه است که نهتنها کمكی
براي تیپ ارسال نشده بود ،در پایان همین پیام دستوري چنین اضافه شده بود ،ضمناً برابر
تدبیر نیروي زمینی ،حفظ ارتفاعات میمک امري حیاتی است الزم است تا آخرین توان
نسبت به تثبیت و انهدام دشمن اقدام گردد".
به نظر میرسد باالخره در رده هاي باالتر تالشی براي اعزام نیروي تقویتی به منطقه
میمک صورت گرفت و  97نفر از افراد بسیج عشایري ایالم بهوسیله استاندار ایالم جمعآوري
و به منطقه نبرد اعزام شد .سپاه پاسداران نیز گروهی از بسیج عشایري مشهد را آماده کرد
تا به منطقه میمک اعزام کند .لشكر  91زرهی نیز به آخرین امكان خود دست زد و  15نفر
از افراد خدمات پادگانی و پست مهندسی پادگان اسالمآباد غرب و آموزشگاه گروهبانی را
براي تقویت تیپ یک زرهی اعزام نمود که جز ایجاد مشكالت توفیقی براي تیپ نداشت.
بدین ترتیب یک تیپ زرهی با نیرویی در حدود یک گروهان پیاده بدون تجهیزات تقویت
گردید و همین ضعف توان رزمی و عدم تقویت کافی سبب شد که تیپ یک زرهی نتوانست
از موقعیتی که به دست آورده بود استفاده کند و پیشروي را حداقل تا خط مرز ادامه دهد و
افتخار وصول اولین واحد ما به خط مرز را نصیب خود سازد .در نتیجه قسمتی از منطقه
نبرد میمک در شرق خط مرز شناخته شده در اشغال نیروهاي عراقی باقی ماند و حتی
قسمتی از دامنه غربی ارتفاعات میمک بهویژه در شمال شرقی پاسگاه نیخزر (تپه  )115در
اشغال دشمن باقی ماند .نظر به این که این تپه در این منطقه حساس بود ،لشكر  91زرهی
به تیپ یک دستور داد در اولین فرصت مناسب تک کند و آن تپه را تصرف نماید.
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نظر به این که تصرف ارتفاعات میمک بهوسیله تیپ یک لشكر  91زرهی حساسیت
عملیاتی ویژهاي به وجود آورد و نگهداري آن براي نیروهاي ما حائز اهمیت فوقالعادهاي بود
بهویژه اینکه در همین دوره عملیاتی یعنی در نیمه دوم ديماه تعرض متقابله نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران در خوزستان و دو نبرد کرخه کور و شمال آبادان با عدم
موفقیت مواجه گشته بود نگهداري منطقه تصرف شده میمک میتوانست اثرات روانی و
سیاسی بیش از جنبه نظامی آن داشته باشد .بدین سبب تمام ردههاي فرماندهی تالش
میکرد ند در نگهداري میمک وظیفه خود را در حد توانایی خود انجام دهند تا چنانچه این
منطقه نیز مانند خوزستان دوباره بهوسیله دشمن اشغال شد حداقل از نظر ظاهر ق یه
مسئولیتی متوجه آنان نباشد .براي این منظور تقویتهایی اعزام شد که در باال یادآوري
گردید .مسلماً آن تقویت ها اثري در توان رزمی تیپ یک زرهی نداشت و آن را باالتر
نمی برد .براي پی بردن به روحیه حاکم بر فرماندهان در آن زمان عملیات میمک ،خالصه
گزارش فرمانده لشكر  91زرهی را که به قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در غرب فرستاده
است بیان میکنیم .در این گزارش فرمانده لشكر چنین نوشته است:
" از لحظه تک دشمن به ارتفاعات میمک لشكر اقدامات زیر را انجام داده است:
 -1ضمن گزارش وضعیت به قرارگاه عملیاتی درخواست پشتیبانی هوایی شد.
 -2به تیپ یک دستور داده شد با استفاده از امكانات موجود خود حمله دشمن را
خنثی کند.
 -9به تیپ دستور داده شد از گردان  6پیاده ستاد مشتر

حداکثر استفاده را بنماید.

 -1با استانداري ایالم هماهنگی شد حدود  155نفر از افراد ایلخزعل را به کمک تیپ
یک اعزام کند.
 -1براي اعزام هلیکوپتر با تیم هوانیروز هماهنگی شد.
 -7با رده عقب لشكر هماهنگی شد ،حدود  155نفر پرسنل آماده کند و به منطقه
تیپ یک اعزام نماید.
 -6براي اعزام هواپیماهاي مورد نیاز جهت پشتیبانی پیگیري مداوم بهعمل آمد.
 -9به تیپ دستور داده شد میدان مین الزم را برقرار سازد.
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 -3به تیپ دستور داده شد حتیاالمكان از یگان مستقر در منطقه سد کنجانچم
برداشت کند.
 -15دستور داده شد از توپخانه پشتیبانی تیپ حداکثر استفاده بهعمل آید.
 -11در مورد اعزام حداقل یک گردان پیاده براي تقویت تیپ یک قرارگاه عملیاتی غرب
مكاتبه شد.
 -12با توجه به این که یگان ی آماده در اختیار لشكر نبود که به کمک یگانهاي مستقر
در ارتفاعات میمک اعزام نماید ،معالوصف هر تالشی بهمنظور دفع تک دشمن بهعمل آمد.
ام اء فرمانده لشكر سرهنگ ستاد باوندپور"
از دیدگاه نظامی تحلیل مواد 12گانه باال خود میتواند کامالً وضعیت نیروهاي ما را
در آن برهه از زمان روشن نماید ،لذا ما آن را به تحلیلگران وا میگذاریم.
حملهاي را که دشمن در  19بهمن براي بازپسگیري میمک آغاز کرده بود ،در روز
 11بهمن نیز ادامه داد و نیروهاي دشمن با اجراي آتشهاي انبوه توپخانه تالش کردند
نیروهاي ما را از مواضع خود بیرون برانند ،اما رزمندگان دالور تیپ یک قدمی به عقب
برنگشتند و چون کوهی استوار پایمردي کردند و تالشهاي دشمن را خنثی نمودند و حتی
در قسمت شمالی منطقه و حوالی پاسگاه هالله گردان  131مكانیزه تیپ یک زرهی به
طرف دشمن پیشروي کرد و قللی دیگر از ارتفاعات میمک را تصرف نمودند.
در روز  11بهمنماه سنگینترین نبرد توپخانه میدان کارزار را فراگرفت ،توپخانه
دشمن با حداکثر آتش خود تمام منطقه حتی دشت لیک در شرق تپههاي میمک را به زیر
آتش گرفت و تلفات قابل مالحظهاي به دسته خمپارهانداز  131مكانیزه وارد کرد .نیروهاي
دشمن بار دیگر آن چنان به مواضع این گردان نزدیک شدند که رزم نزدیک با جنگافزار
سبک مانند تفنگ و تیربار بین دالوران مواضع میهن اسالمی ما با افراد دشمن متجاوز
درگرفت و واحدهاي زرهی و مكانیزه دشمن  9بار از مواضع خود به طرف مواضع نیروهاي
ما به حرکت درآمدند که با ایجاد سد آتش در مقابل آنها مجبور به توقف و عقبنشینی به
مواضع قبلی خود گردیدند .اما این فشار دشمن اثرات روانی خود را تا حدودي ظاهر کرد و
در فرماندهان یگانهاي ما ایجاد تردید براي ادامه مقاومت و نگهداري میمک نمود .چنانکه
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فرمانده تیپ یک زرهی به لشكر  91گزارش داد ،با توجه به تقویتهاي فوقالعاده و سماجت
دشمن جهت بازپسگیري میمک ،چنانچه حداقل یک گردان پیاده و یک گردان توپخانه
براي تقویت تیپ یک زرهی اعزام نشود ،تصور نمیرود منطقه میمک نجات یابد .ضمناً
فرمانده تیپ اضافه نمود هلیکوپترهاي خودي دو بار به منطقه نبرد اعزام شدند ،ولی
کارآیی جدي نداشتند.
به نظر میرسد فرماندهی رده باالي ارتش عراق تصمیم گرفته بود ،به هر قیمتی شده
منطقه میمک را از نیروهاي ما بازپس بگیرد .براي وصول به این هدف به واحدهاي عراقی
مستقر در منطقه میمک فشار می آمد تا حمله کنند و نیروهاي ما را منهدم یا عقب برانند.
به همین جهت حملهاي را که نیروهاي عراقی در  19بهمنماه آغاز کرده بودند .و در
روزهاي  11و  11بهمن آن را ادامه داده بودند ،در روز  17بهمن نیز ادامه یافت .در اولین
دقایق بعد از نیمه شب  17بهمنماه ،نیروهاي پیاده زرهی دشمن از محور پاسگاه نیخزر،
حمله را آغاز کردند و با استفاده از تاریكی شب موفق شدند تا تیررس جنگافزار سبک به
مواضع گردان  216تانک تیپ یک زرهی نزدیک شوند .بدین سبب در حوالی آبگرم
نی خزر رزم نزدیک بین نیروهاي ما و نیروهاي دشمن درگرفت و توپخانه دشمن با
سنگینترین آتش خود یگانهاي رزمی را پشتیبانی نمود .اما این حمله شبانه دشمن در
ساعت  5295متوقف گردید و عناصر تیپ یک زرهی موفق شدند ،در چهارمین روز نبرد نیز
با همان توان ضعیف و ت عیف شده خود در این زورآزمایی با تكیه بر نیروي ایمان و
فداکاري ،بر دشمن برتر پیروز شوند .اما بار دیگر فرمانده تیپ به لشكر اعالم کرد ،دو گردان
رزمی موجود در این منطقه نبرد ( 216تانک و  131پیاده) نیاز به تقویت دارند و تیپ فاقد
هرگونه امكان تقویتی است .در گزارش بعدي فرمانده تیپ اظهار نمود بهعلت فشار شدیدي
که به نیروهاي موجود وارد می شود نگهداري منطقه مورد تهدید جدي قرار گرفته است و
یک گردان توپخانه ما پاسخگوي متقابل آتش دشمن نمیباشد .باالخره لشكر  91اولین
اقدام تقویتی را شروع کرد و دستور داد  1قب ه توپ  111میلیمتري خودکششی به منطقه
نبرد میمک اعزام شود ،که دو قب ه آن در ساعت  1555روز  17بهمن به سمت میمک
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اعزام گردید .ضمناً لشكر به تیپ هاي دیگر دستور داد در منطقه عملیاتی مربوطه تظاهر به
تک کنند تا فشار دشمن به تیپ یک کمتر شود.
نبرد روز  17بهمن با سرسختی دشمن براي بیرون راندن نیروهاي ما از مواضع مقدم
خود و مقاومت دلیرانه رزمندگان ما در آن مواضع تا ساعت  1955آن روز ادامه یافت .یک
واحد زرهی دشمن موفق شد ،در جناح شمالی و در کرانه رودخانه تلخاب به پهلوي مواضع
یگانهاي ما نفوذ کند ،ولی با اجراي آتش توپخانه و ضدتانک مجبور به عقبنشینی گردید.
در سایر نقاط نیز حمله عناصر دشمن درهم شكست .اما هر قدر این حمالت دشمن تكرار
میشد و ادامه مییافت ،بهعلت نرسیدن نیروي تقویتی و وارد شدن تلفات و خسارات بیشتر
به یگانهاي خودي ،نگرانی از سرنوشت این نبرد یک ماهه در فرماندهان یگانهاي ما
شدیدتر میشد و درخواست کمک میکردند .ولی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
در آن زمان تقریباً به کلی فاقد هرگونه امكانات ،عالوه بر آنچه که در میدانهاي نبرد
گسترش داشتند بود .لذا درخواستهاي «هل من ناصر» فرماندهان غالباً بیجواب میماند .با
این وجود ،سنگرهاي خود را حفظ میکردند و به دشمن متجاوز اجازه نمیدادند
موفقیت هایی را که در آغاز جنگ به دست آورده بود تكرار کند .باالخره بنا به حكم آیه
قرآنکریم :ان تنصرا ...ینصرکم و یثبت اقدامكم – اگر شما به خداوند کمک کنید خداوند
نیز به شما یاري خواهد داد و قدمهاي شما را استوارتر خواهد ساخت -با یاري خداوند
درهم کوبنده ستمگران و با استقامت و پایداري رزمندگان دلیر تیپ یک لشكر  91زرهی،
دشمن این بار نیز از تالشهاي خود نومید شد و بعد از  1روز پیكار مداوم مجبور به توقف
در همان مواضع قبلی در غرب میمک گردید .بدین ترتیب ح ور رزمندگان پرتوان ما در
ارتفاعات میمک تثبیت شد .اما نبرد بهکلی متوقف نگردید و نیروهاي دشمن تحت فشار
فرماندهان رده باالتر دست از ادامه تالش برنداشتند و نبرد فرسایشی را علیه عناصر تیپ
یک زرهی همچنان ادامه دادند .زیرا آنها متوجه شده بودند که قدرت و توان رزمی
نیروهاي ما در طول یک ماه نبرد خونین نهتنها تقویت نگردیده ،بلكه بهعلت تلفات و
خسارات مداومی که بر این یگانهاي ما وارد میشد ،طبعاً حجم آتش و سایر امكانات آنها
کاهش مییافت و نیروهاي دشمن که طبعاً افراد متخصص ورزیدهاي بین آنها بود،

 /977نبردهاي صحنه عملیات غرب

میتوانستند قدرت نیروهاي ما را ارزیابی کنند و به کاهش آن پی ببرند .بهعنوان نمونه طبق
گزارشی که فرمانده تیپ یک در  13بهمنماه داد ،اظهار نمود از  7قب ه توپ یک آتشبار
توپخانه فقط یک قب ه آن حاضر به کار و فعال بوده است .با توجه به این که فقط یک
گردان توپخانه  9آتشباري و  2آتشبار تقویتی در تمام منطقه  75کیلومتري تیپ یک از
میمک تا سد کنجانچم گسترش داشت ،کم شدن آتش  1قب ه توپ در یک منطقه نبرد
کامالً احساس میشد و دشمن میتوانست به نقطه ضعف ما پی ببرد .شاید همین گونه نقاط
ضعفها ،سبب وسوسه فرماندهان یگانهاي دشمن براي ادامه تالش جهت عقب راندن
نیروهاي ما از میمک میگردید .براي این منظور در روز  13بهمن و بعد از دو روز رکود
نسبی ،نیروهاي دشمن بار دیگر حمله جدیدي به منطقه میمک کردند .این بار سعی کردند
از جناح شمال شرقی هالله و غرب تنگبینا ،ارتفاعات میمک را دور بزنند و منطقه عقب
عناصر تیپ یک را در دشت لیک تهدید نمایند ،تا نیروهاي ما را مجبور به تر

مواضع و

عقبنشینی سازند .این عملیات دشمن از ساعت  5195شروع شد که با پشتیبانی قوي
آتش توپخانه توأم بود ،نیروهاي دشمن در ساعت  995موفقیتی موضعی بهدست آوردند و
یک پست دیدهبانی را اشغال کردند و در خط مقاومت گردان  131مكانیزه نیز دشمن
شكاف ایجاد کرد و تهدید خطرناکی براي مواضع آن گردان ایجاد گردید .فرمانده تیپ تقدم
آتشهاي توپخانه و هلیکوپترهاي رزمی را به منطقه شمالی داد و با تمام توان سعی شد
رخنه دشمن در مواضع خودي سد گردد و پست دیدهبانی از دشمن بازپس گرفته شود.
نبرد به مرحله بحرانی خود نزدیک شده بود و خطر از دست دادن موفقیتی که با
تالش یک ماهه یک تیپ زرهی بهدست آمده بود کامالً جدي شد به نحوي که در تمام
ردهها این خطر احساس گردید.
فرمانده لشكر  91زرهی اجباراً دستور داد گردان  179پیاده مستقر در منطقه نبرد
سومار که براي بازسازي به پادگان اسالمآباد غرب برگردانده شده بود ،فوراً به منطقه نبرد
میمک حرکت کند و در تقویت تیپ یک زرهی قرار گیرد .لشكر با پیگیري مداوم تالش کرد
این گردان را حداکثر تا پایان شب  13بهمنماه به منطقه نبرد میمک وارد کند ،زیرا
فرمانده تیپ یک گزارش داد در نبرد  12ساعته روز جاري توان رزمی نیروهاي خودي
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فوقالعاده کاهش یافته ،به نحوي که ممكن است خط مقاومت نیروهاي خودي درهم
شكسته شود و دشمن وارد منطقه مواضع نیروهاي خودي گردد.
باالخره این بار نیز خداوند قادر متعال رزمندگان ما را یاري کرد و عناصر تیپ یک
زرهی موفق شدند ،در ساعات پایانی روز  13بهمنماه ،فعالیتهاي آفندي دشمن را متوقف
سازند و ضربات سختی به آنان وارد نمایند و  12نفر از افراد دشمن را به اسارت بگیرند.
عالوه بر آنها  2نفر از افراد دشمن نیز به نیروهاي ما پناهنده شدند .در نبرد این روز
هلیکوپترهاي رزمی ما در  9دوره زمانی به واحدهاي دشمن حمله کردند و ضربات تخریبی
مادي و روانی قابل مالحظهاي بر دشمن وارد ساختند .با آغاز تاریكی شب بار دیگر آرامش
نسبی منطقه نبرد را فراگرفت و رزمندگان خسته ولی با اراده ما ضمن تحكیم و تثبیت
مواضع خود براي ادامه نبرد  1روزه در روز بعد آماده شدند.
فرمانده تیپ یک زرهی آخرین وضعیت منطقه نبرد را تا ساعت  2295روز  13بهمن
چنین اعالم کرد" در ساعت  1755آخرین پرواز هلیکوپترها انجام و ضرباتی به دشمن وارد
گردید .با تالش فوقالعاده پرسنل تیپ کلیه رخنههاي دشمن مسدود ،در سمت راست
(شمال) میمک نسبت به انهدام و بیرون راندن دشمن از روي ارتفاعات کلهقندي و دو قب ه
تیربار ضدهوایی دشمن مستقر در روي آن و پست دیدهبانی دشمن تالش شد ،ولی بهعلت
کمبود نیرو عقب راندن دشمن از پست دیدهبانی ارتفاع کلهقندي مقدور نشد و رزم نزدیک
با جنگافزارهاي کالیبر کوچک ادامه دارد".
تالش تیپ بر این بود ،حداقل مناطقی را که در نبرد روز  13ديماه تصرف کرده بود
نگه دارد و چون در نبرد روز  13بهمنماه ،یک تپه از آن منطقه را از دست داده بود ،در روز
 25بهمنماه ،فرمانده تیپ به گردان  131مكانیزه دستور داد به هر ترتیب که مقدور باشد،
ارتفاع کلهقندي را از دشمن بازپس بگیرد .این گردان با جانبازي افراد خود موفق شد تا
سات  1555روز  25بهمن این مأموریت را انجام دهد و خط مقدم منطقه نبرد را به همان
محلی بكشاند که در نبرد  13ديماه بهدست آورده بود .اشغال کامل ارتفاع کلهقندي در
ساعت  1215به پایان رسید و فرمانده تیپ در گزارش ساعت  1195ضمن اعالم موفقیت
اظهار داشت ،نیروهاي دشمن از این نقطه به حالت فرار و عقبنشینی درآمده و تعدادي از
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افراد دشمن نیز به اسارت رزمندگان ما درآمده و یک دستگاه بلدوزر دشمن به غنیمت
گرفته شد .در گزارش ساعت  1955فرمانده تیپ اعالم کرد" :پس از تالش و نبرد بیامان
پرسنل قهرمان تیپ ،خط تماس (با دشمن) در وضعیت قبلی تثبیت شد و یگانها مشغول
تهیه مواضع و تحكیم هدف میباشند".
بدین ترتیب دومین مرحله نبرد میمک که از روز  19بهمنماه با حمله نیروهاي تازه
نفس دشمن براي بازپسگیري میمک از نیروهاي ما آغاز شده بود ،بعد از  9روز نبرد
بیامان و مقاومت دلیرانه رزمندگان ما ،به نفع نیروهاي ما پایان یافت .تیپ یک زرهی
توانست با همان یگانهاي تابعه خود که قبل از این نبرد در اختیار داشت ،بدون هیچگونه
تقویت و پشتیبانی اضافی اعم از زمینی و هوایی ،در مصاف یک ماهه با دشمنی چند برابر
قويتر از خود دستوپنجه نرم کند و این نبرد را با پیروزي نهایی بر دشمن به پایان برساند
و منطقه را که در اوایل دهه سوم ديماه  1913تصرف و تحكیم کرده بود نگه دارد.
جالب این که بعد از گذشت سخت ترین مراحل نبرد و دشوارترین روزها براي
یگانهاي تیپ یک زرهی ،در روز  25بهمن ماه اولین یگان تقویتی که یک گروهان از
گردان  192پیاده تیپ  91پیاده بود ،به منطقه عملیاتی میمک وارد شد و زیر امر تیپ
یک زرهی قرار گرفت .فرمانده تیپ دستور داد این گروهان در محور صالحآباد سرنی
مستقر شود تا بر حسب نیاز وارد منطقه نبرد گردد .از ساعت  1755روز  25بهمنماه
عناصر گردان  179پیاده نیز وارد صالحآبا د شدند و به دستور فرمانده تیپ یک زرهی در
محور سرنی مستقر گردیدند .با شكست تالشهاي بی نتیجه یک ماهه نیروهاي دشمن
براي بازپس گیري منطقه میمک و ورود نیروهاي تقویتی حداقل یک گردان پیاده براي
نیروهاي ما ،وضعیت نیروهاي هر دو طرف متخاصم در طرفین خط تماس در دامنه غربی
ارتفاعات میمک بین پاسگاه هالله و نیخزر تثبیت شد .نیروهاي هر دو طرف در طرفین
این خط به حالت پدافندي درآمدند و حكومت متجاوز عراق اجباراً اولین شكست در
جنگ تحمیلی را قبول نمود و به سختی طعم تلخ این شكست را چشید و آن را تحمل
کرد و در مقابل ،نیروهاي ما اولین شاهد پیروزي را در مبارزه با دشمن متجاوز در آغوش
گرفتند و آن را نگهداري کردند .طبق اسناد در دسترس ،این شكست براي ارتش عراق
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آن چنان سخت و ناراحت کننده بود که حاکم جاه طلب عراق را به خشم آورد و دستور
مجازات سخت فرماندهان شكستخورده ،از جمله فرمانده تیپ  2لشكر  2پیاده
کوه ستانی را که این منطقه را از دست داده بود صادر کرد.
در این نبرد یک ماهه تلفات سنگینی به نیروهاي دشمن وارد شد .دشمن در مراحل
مختلف عملیات ،عناصر  1تیپ از لشكرهاي  6و  9پیاده را وارد میدان کارزار نمود که هیچ
یک از این تیپها موفق به بازپس گرفتن میمک از یک تیپ ما نشدند و با دادن  171نفر
اسیر ( 9نفر افسر 19 ،نفر درجهدار 119 ،نفر سرباز) و از دست دادن  19دستگاه تانک و دو
دستگاه نفربر و تعداد زیادي خودرو و تجهیزات دیگر که سالم بهدست رزمندگان ما افتاد و
دهها وسایل سنگین و صدها تجهیزات دیگر و هزاران نفر کشته و زخمی ،مجبور به قبول
این شكست گردید.
اما این موفقیت بدون فداکاري و جانبازي ،بهدست رزمندگان ما نیامد .در این نبرد از
افراد تیپ یک زرهی  9نفر افسر 11 ،نفر درجهدار و  11نفر سرباز جمعاً  23نفر شهید و 7
نفر افسر 71 ،نفر درجهدار و  92نفر سرباز جمعاً  112زخمی گردیدند .خوشبختانه این
خون هاي ریخته شده جوانان میهن اسالمی ما به هدر نرفت و اولین قدمهاي نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران براي عقب راندن نیروهاي متجاوز عراق از مناطق اشغالی
جنگ تحمیلی با موفقیت برداشته شد و پیامد آن ،موفقیتهاي مهمتري گردید که سبب
بیرون ران ده شدن نیروهاي متجاوز از سرزمین مقدس ما شد ،بنابراین الزم است به روح آن
رادمردانی که شجاعانه در تپههاي میمک جان خود را فدا کردند درود بفرستیم.
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یادداشتهایي از خاطرات تعدادي از رزمندگان در عمليات ميمك
توجه :این یادداشتها خالصهبرداري شده و مطالب مشابه حتیالمقدور حذف گردیده است.
 -1سرگرد زرهي علي اصغر خوارزمي فرمانده گردان  213تانك

از اوایل جنگ و بعد از حمله ناموفق گردان  216تانک براي بازپسگیري میمک در
دوم مهرماه  1913انجام شد ،فرمانده تیپ یک لشكر  91زرهی (سرهنگ ستاد اسماعیل
سهرابی ) قصد حمله به میمک و عقب راندن نیروهاي اشغالگر از آن منطقه را داشت به
همین جهت بررسیها و شناساییها براي این عملیات بهطور مداوم در جریان بود و اقدامات
آمادگی در حدود مقدورات موجود تیپ انجام میشد .براي شرکت در این عملیات حدود
سیصد نفر از افراد ایلخزعل منطقه ایالم نیز اعالم آمادگی کرده بودند.
از نظر یگانها ي تیپ یک زرهی ،فقط امكان وارد عمل کردن گردانهاي  216تانک و
 131مكانیزه در میمک وجود داشت .زیرا سایر یگانهاي زیر امر تیپ در قسمتهاي دیگر
منطقه مسئولیت تیپ درگیر بودند .براي آماده کردن گردانهاي یاد شده ،حدود دو ماه
تالش شد و آموزش هاي ویژه متناسب با شرایط منطقه به افراد داده شد و حاصل این  2ماه
تالش به تهیه طرح عملیاتی میمک منتهی گردید .اساس طرح چنین بود که گردانهاي
 131مكانیزه و  216تانک ،با ترکیب کردن قسمتی از یگانها بهصورت گروه رزمی درآمدند.
ابتدا بایستی تالش اصلی خود را با استفاده از نیروي پیاده نظام وارد عمل میکردند .در این
مرحله از نیروهاي بسیج عشایري نیز استفاده مینمودند و این افراد عشایر که آشنایی کامل
به منطقه میمک داشتند ،ابتدا با عملیات نفوذي شبانه به مواضع دشمن نزدیک میشدند و
نقاط سرکوبی را تحت کنترل خود میگرفتند.
تا قبل از شروع عملیات ،اقالم عمده تدارکاتی بهویژه مهمات به نزدیک منطقه نبرد
حمل شد و انبار گردید.گروه رزمی  216تانک ( )-شامل یک گروهان تانک و نفربرهاي یک
گروهان پیاده مأموریت داشت ،پس از پیشروي عناصر پیاده و پا سازي جاده منتهی به
شرق میمک ،بهوسیله دسته مهندسی مأمور از محور سرنی ،دشت سهکوران ،میمک ،حرکت
کند و پس از عبور از جاده منحصر به فرد ،قسمتی از تپههاي میمک را در منطقه واگذاري
تصرف نماید.

یادداشتهایی از خاطرات تعدادي از رزمندگان در عملیات میمک 961/

بعد از شروع عملیات ،مرحله یكم طرح با موفقیت انجام شد و تا حوالی ظهر روز 13
ديماه ،مواضع مقدم نیروهاي دشمن به اشغال رزمندگان پیاده ما درآمد و بعد گروهان
تانک عبور از خط کرد و پیشروي را ادامه داد .در این موقع هلیکوپترهاي خودي و توپخانه،
پشتیبانی مؤثري از گروه رزمی  216تانک کردند و این گروه رزمی تا حدود ساعت 1955
موفق شد هدف تعیین شده را تصرف نماید .الزم به یادآوري است که یک گروهان از این
گروه رزمی در احتیاط بود که در نبرد قبلی  17نفر از بهترین درجهداران خدمه تانکهاي
آن گروهان ،شهید و یا مجروح شده و از صحنه نبرد خارج گردیده بودند .لذا این گروهان از
نظر خدمه تانک کمبود زیاد داشت .به نحوي که فرمانده گردان از کارآیی این گروهان قطع
امید داشت .اما هنگامی که ضرورت عملیاتی ایجاب کرد ،گروهان تانک احتیاط وارد عمل
شود ،این گروهان با شهامت و کارآیی تحسینبرانگیزي با دشمن متجاوز وارد نبرد شد و این
عمل متهورانه این گروهان در موفقیت روز اول نبرد بسیار مؤثر بود.
نظر به این که در مرحله طرحریزي براي پاتکهاي احتمالی دشمن بعد از تصرف
میمک بهوسیله نیروهاي ما پیشبینی کافی بهعمل آمده بود ،هنگامیکه از آغاز روز دوم
نبرد هلیکوپترهاي دشمن به گردان ما حمله کردند ،ما آمادگی کافی براي پاسخگویی
داشتیم و بعد از حمله هلیکوپترها ،پاتک عناصر زمینی دشمن با پشتیبانی آتشهاي
سنگین توپخانه و خمپارهانداز شروع شد و دشمن بهطور متناوب  1پاتک سنگین در روزها
و ساعت هاي مختلف انجام داد که با پایمردي رزمندگان دلیر ما همه پاتکهاي دشمن
خنثی گردید.
عوامل مهمی که در این موفقیت به ما یاري کردند ،عبارت بودند از :به کار بردن اصول
جنگ در مرحله طرحریزي و اجرا ،متانت و قاطعیت تصمیم فرمانده تیپ در مقابل فشار
مقامات باالتر و خواستههاي زیردستان ،احساسات تهییج شده پرسنل یگانهاي ارتش،
ژاندارمري و عشایر منطقه ،شجاعت رزمندگان ما بهویژه خلبانان هلیکوپترها ،پشتیبانی
مردمی اهالی استان ایالم و دقت کافی در برآوردهاي ستادي و تهیه طرح متناسب با شرایط
وضعیت زمین ،استعداد ،نیروهاي خودي و استعداد نیروهاي دشمن.
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 -2سرهنگ زرهي ستاد عبدالعلي فيروزي

بعد از تهاجم اولیه نیروهاي متجاوز عراق و عقبنشینی عناصر تیپ  91پیاده مستقر
در منطقه مهران به سمت شرق ،یک گروهان تانک ام  16و یک گروهان سوار زرهی ،یک
دسته خمپارهانداز  125میلیمتري از عناصر تیپ  91به طرف شمال مهران و حوالی
صالحآباد عقبنشینی کردند ،بعد از تثبیت وضعیت در میدانهاي نبرد ،این یگانها در همان
منطقه زیر امر گردان  222تانک تیپ یک لشكر  91زرهی قرار گرفتند و تحت فرماندهی
من درآمدند .مسئولیت پدافند در شمال مهران به من واگذار شد ،ولی مدتی بعد عناصر
تیپ  91به منطقه آن تیپ که در شمال دهلران گسترش داشت اعزام شدند و به جاي آنها
یک گردان پیاده جدیدالتأسیس که در ستاد مشتر

تشكیل شده بود در تقویت گردان

 222تانک قرار گرفت.
بعد از تكمیل گسترش پدافندي و اخذ تماس دیدهبانی با دشمن و تنظیم تیر
آتش هاي توپخانه و خمپاره به مواضع وي ،عملیات نفوذي و گشتی رزمی را در منطقه
مسئولیت گروه رزمی آغاز کردیم و ضربات مداوم به دشمن وارد نمودیم.
حدود  15روز قبل از آغاز عملیات میمک من به قرارگاه تیپ یک زرهی اح ار شدم و
درباره طرح عملیاتی میمک توجیه گردیدم .اساس آن مبنی بر تالش اصلی یگانهاي
مستقر در غرب صالحآبا د و منطقه نبرد میمک و تالش فرعی در منطقه مهران بهوسیله
گروه رزمی  222تانک بود .مأموریت گروه رزمی  222تانک پیشروي به سمت ارتفاعات
حوالی سد کنجان چم و تصرف و نگهداري آن ارتفاعات در حد مقدور بود .بنابراین حمله
اصلی در منطقه میمک بود و در منطقه مهران هدف اصلی ،درگیر کردن قسمتی از نیروهاي
دشمن و منحرف کردن آنها از هدف اصلی نیروهاي ما بود.
من (فرمانده گردان) بعد از مراجعت به قرارگاه گردان ،افسران را فقط با مأموریت گروه
رزمی  222آشنا کردم تا طرح اصلی کشف نشود .دستور دادم یگانها در ظرف مدت یک
هفته براي حمله آماده شوند .از آن زمان اقدامات شناسایی و طرحریزي و آمادگی در عناصر
گروه رزمی آغاز شد.

یادداشتهایی از خاطرات تعدادي از رزمندگان در عملیات میمک 969/

نظر به این که گردان  129مكانیزه تیپ یک زرهی نیز در منطقه عملیاتی مهران در
زیر امر من قرار داده شد و این گردان در مواضع پدا فندي گسترش داشت ،مأموریت
پدافندي این گردان به عناصري از ژاندارمري و سپاه پاسداران واگذار شد .این گردان از
مأموریت پدافندي رها گردید ،تا در عملیات آفندي شرکت نماید .بنابراین براي اجراي
آفند در منطقه سد کنجانچم ،گردان  222تانک و گردان  129مكانیزه منظور گردید .با
ترکیب عناصر این دو گردان ،سازمان رزمی مناسب داده شد و مأموریت ها به شرح زیر
تعیین گردید :
الف -گروه رزمی  129مكانیزه یگان اصلی حملهکننده با مأموریتهاي زیر:
 گروهان دوم مستقر در ارتفاعات ذیل در همان منطقه حمله کند و دشمن را ازتمام قسمتهاي آن ارتفاعات عقب براند.
 گروهان سوم مستقر در ارتفاعات کانیسخت به سمت کرانه غربی رودخانهکنجانچم حمله کند.
 گروهان سوم تانک مستقر در غرب رودخانه کنجانچم حمله گروهانهايمكانیزه را پشتیبانی نماید و در تحكیم هدف وارد عمل گردد.
 گروهان یكم در احتیاط گروه رزمی  129کاربرد آن بنا به دستور فرمانده گروهرزمی  222مهران
ب -گروه رزمی  222تانک مأموریت اصلی پدافند
 گروهان یكم تانک – پدافند در مواضع گروهان سوم گردان  6پیاده پدافند در مواضع یگانی به استعداد  75نفر از باقیمانده عناصر تیپ  91پدافند در مواضع یگانی به استعداد  15نفر از گروهان دوم گردان  129مكانیزه پدافند در مواضع یک گروهان ژاندارمري پدافند در مواضع عناصري به استعداد  91نفر از سپاه پاسداران -یک گروهان از گردان  6پیاده احتیاط گروه رزمی  222مهران
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پ -گروه رزمی پارسا بهعنوان احتیاط تیپ یک لشكر  91زرهی شامل یگانهاي زیر:
 -گردان  6پیاده ستاد مشتر

(منهاي دو گروهان)

 گروهان دوم گردان  222تانکبا فرا رسیدن زمان شروع عملیات آفندي میمک ،حمله در ساعت  7/25روز  13ديماه
با کلمه رمز یا اهلل شروع شد .ابتدا گروهان سوم گردان  129مكانیزه پیشروي کرد و تا
حوالی ارتفاعات مشرف به سد کنجانچم جلو رفت و موفقیتی به دست آورد .اما گروهان
دوم این گردان نتوانست ارتفاعات ذیل را از وجود دشمن پا

کند .فرمانده این گروهان

ستوان یكم نظري در این موقع شهید شد و اختاللی در عملیات این گروهان ایجاد گردید و
گروهان یكم گردان  129ادامه مأموریت گروهان دوم را بر عهده گرفت .ولی گردان 129
نتوانست حمله را در سمت شرق بهطرف جنوب ادامه دهد در نتیجه در محور شرقی حمله
از دورافتاد و با فرا رسیدن شب گروهانهاي حملهور در این محور به مواضع قبلی خود
عقبنشینی کردند.
اما گروهان سوم گردان  129نیز که در محور پیشروي مربوطه موفقیتی به دست
آورده بود بهعلت توقف و بعد عقبنشینی یگان سمت چپ خود از این جناح احساس خطر
کرد .براي تقویت او گروهان پیاده از گردان  6که در احتیاط گروه رزمی بود ،در تقویت
گروهان سوم مكانیزه قرار داده شد .نیروهاي دشمن که ابتدا غافلگیر شده بودند ،بعد از
فرارسیدن شب موقعیت خود را بهبود بخشیدند و احتیاط خود را وارد منطقه نبرد کردند .به
نحوي که در ساعت  5195روز  25ديماه اولین پاتک خود را آغاز نمودند .نظر به این که
تمام عناصر گروه رزمی مهران درگیر شده بودند و یگان احتیاطی باقی نمانده بود و
یگانهاي ما در حمله روز قبل تلفاتی داده و تا حدودي فرسوده شده بودند ،نتوانستند در
منطقه تصرف شده پاتک دشمن را خنثی کنند و اجباراً قسمتی از مواضع تصرف شده را رها
کردند و عقبنشینی نمودند .نیروهاي دشمن با ادامه پاتک در روز سوم نبرد ،نیروهاي ما را
به مواضع قبل از شروع این عملیات عقب راندند و حالت پدافندي قبلی مجدداً برقرار گردید.

یادداشتهایی از خاطرات تعدادي از رزمندگان در عملیات میمک 961/

نقاط ضعف مهم این عملیات ،در دسترس نبودن نیروي کافی بهویژه یگان احتیاط،
اجراي حمله با همان یگانی که در مواضع پدافندي گسترش داشت و باالخره کمبود
فوقالعاده افسران فرمانده در یگانها بود .به نحوي که بعد از شهید شدن ستوان یكم نظري،
فرماندهی گروهان وي به یک افسر وظیفه واگذار شد و او نتوانست فرماندهی کند .الزاماً
فرماندهی این گروهان به سرگروهبان آن محول گردید و او نیز نتوانست عملیات گروهان را
هدایت کند و باالخره یكی از افسران گروهان دیگر براي سرپرستی این گروهان تعیین شد و
این تعویض مداوم فرماندهی ،عمالً سبب عدم کارآیی آن گروهان گردید.
نتیجه نهایی عملیات گروه رزمی مهران در عملیات میمک آن بود که گرچه این گروه
رزمی نتوانست مأموریت خود را در این نبرد انجام دهد ،ولی با درگیر کردن قسمتی از
نیروهاي دشمن در منطقه نبرد مهران توانست عملیات یگانهاي تک اصلی خود را در
منطقه میمک تسهیل نماید .بنابراین حداقل قسمتی از منظورهاي کلی این عملیات را
برآورد نمود.
 -1سرتيپ 2پياده ستاد محمود كروندي ،فرمانده گروه رزمي  112پياده

*

در راستاي انجام طرحریزي و اجراي عملیات میمک؛ من با درجه سرگردي گردانم
راپس از بازسازي در پادگان اسالمآباد ،به سمت منطقه تجمع حرکت دادم؛ اول از همه
مهماتها را به جلو فرستادم .در گردنه قالجه ،یكی از ماشینهايمان افتاد توي دره؛ چون
که جاده تنگ و باریک بود.
به هر حال ،ما گردان را از قالجه به سمت ایالم حرکت دادیم و رفتیم به مهران و
میمک و گنجوان یا نخجیر؛ در آنجا پدافند نیروي هوایی توپ ضدهوایی مستقر کرده بود،
که بعداً به عنوان منطقه سرنی معروف شد.

*خاطرات سرتیپ 2کروندي از سوابق موجود در مرکز اسناد هیئت معارفجنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازي»
برداشت گردیده است
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ما جعبه شنی درست کردیم؛ یعنی منطقه دشمن رابا گل و خا

و اینها شبیهسازي

میکردیم؛ و به سربازها نشان میدادیم ،که آقا! این ارتفاع همان ارتفاعی است که اآلن
رویش ایستادهاي ،بعد به او میگفتیم که این ارتفاع ،همینه و این هم راههایش است که از
این طرفه (البته اطالعات هم قبالً مسیرها را بررسی و شناسایی کرده بود)؛ راههاي نفوذیش
اینجاست؛ سنگرهاي عراقی اینجاست؛ تو خودت این جایی و از این راه باید بروي؛ این
مقدار زمان طول میکشد تا بخواهی اینجا برسی؛ حواست باشد؛ چون کولهپشتی داري،
مسلسل داري حمل میکنی و تشكیالت دیگر؛ زمانت به این شكل است؛ در این جاها باید
استراحت کنی؛ نكند یک نفس بروي با دشمن روبرو بشوي ،نفست میگیرد .آموزشهاي
الزم که باید به اینها بدهیم و نیز غذا را کِی و کجا بخورند و این مطالب .مثالً من وقتی که
نفرات را در منطقه جمع کرده بودم و میخواستم نظر این رزمندهها را به خودم جلب کنم؛
به فرمانده تیپ گفتم :آقا! ما این سربازهايمان اگر دستشان زخمی بشود؛ جایی نداریم
ببریم آنها را پانسمان کنیم ،ما اینجا بهداري نداریم؛ باید کسی باشد اینها را پانسمان کند؛
یک جایی باید باشد؛ پایگاه امدادي باید درست کنیم؛ و اگر نداریم ،یک ماشین از شهر
بگیریم و دکتر از شهر بیاوریم؛ یا الاقل یک بهیار بگیریم .چون واقعاً نبود؛ و کم بود .بعدش
گفتم :از واحدهاي دیگر ،یک تعدادي نفرات پزشكیار را لباس سفید بپوشانید و یكی یک
قرص تقویتی به اینها بدهید ،بیایند اینجا و رزمندهها را معاینه کنند؛ تا اینها اینطور
احساس کنند و بگویند ،که اگر ما فردا به جنگ برویم و مجروح شویم ،کسی را داریم که
به ما رسیدگی کند!.
به هر حال آمادگی رزمی ما کم بود؛ یک گروهان تانک که از گروه رزمی 222به ما
داده بودند؛ خوب درخشیدند .خوشبختانه در تیپ1؛ هنر خوب جنگیدن ،که الزمهاش
داشتن یک فرمانده و رهبر خوب ،آموزش کافی ،اطالعات قوي و پشتیبانی مؤثر و سایر
عوامل است ،وجود داشت؛ این را اعتقاد دارم .به خاطر اینكه نیروهایی شامل دو تیپ و یک
گردان زرهی عراقی ،روبروي ما قرار گرفته بودند؛ که ما با توکل به پرودگار عالم ،با دو گروه
رزمی به آنها حمله کردیم و موفق شدیم.

یادداشتهایی از خاطرات تعدادي از رزمندگان در عملیات میمک 966/

حجتاالسالم ناطقنوري(رئیس وقت مجلس شوراي اسالمی)در روز هفدهم ديماه
سال  1913به منطقه گنجوان آمد .من ایشان را بردم که ارتفاعات میمکراببیند؛ به ایشان
گفتم :حاج آقا! عشق من آنجاست ،آن میمک!؛ که ایشان برگشت به من گفت :عشقت به
خدا باشد؛ من گفتم :خدا است ،ولی این راباید بگیرم؛ ایشان گفت:کِی؟؛ گفتم :نمیدانم
(ولی دو سه روز دیگر عملیات شروع میشود)؛ گفتم :به مجلس که رفتید ،صدایش آنجا
درمیآید و خارج هم میرود ،بسیار مهم است!.
اغلب شب ها در این دو گروه رزمی ،من و سرگرد خوارزمی با هم براي اجراي عملیات
کنكاش میکردیم .ما شبانه روز منطقه میمکرا شناسایی میکردیم؛ آنهم شناسایی
اطالعاتی و عملیاتی روي مواضع و نیروهاي عراقی؛ خوب هم آموزش میدادیم ،پشتیبانی
هم میکردند .البته حرفه من هم اطالعاتی بود ،روحیات عراقیها را خوب میشناختم،
میدانستم که آنها اهل لهو و لعبند و اهل جنگ نیستند و حوصله هم ندارند .در آنجا ما
عناصري از ایل خزعل را داشتیم که افرادي بسیار ورزیده ،جنگنده و عاشق میمک بودند.
آنه ا واقعاً به ما کمک کردند .ایل خزعل ،براي راهنمایی مسیرها ،خیلی به ما کمک کردند،
چون آنها دشتها و کوههارا خوب میشناختند .میمک یک مجموعه ارتفاعات بزرگ است.
قبل از اجراي عملیات ،در تنگبینا و جلوترش در دشت لیگ؛ مقدار زیادي مهمات را
داده بودیم که ذخیره کنند .حتی وقتی که مرحوم باوندپور -فرمانده لشكر به من گفت:
کروندي! تو چرا این کار را کردي؟ تلهاش نكرده باشند؟ من به او گفتم :نه آنجا آماده است.
ستوانی به نام چوگان ،سرپرست آنجا بود .بررسی منطقه عملیات انجام شده بود.
دو نفر از فرمانده گروهانهایم در روز اول عملیات شهید شدند که خدا روحشان را
شاد بكند ،من این دو فرمانده گروهانهایم را از دست دادم .یكی از آنها ستوانیكم صادق
پورشیانی فرمانده گروهان 1گردان 131مكانیزه بود که در دشت لیگ ،یک خمپاره توي
سنگرش خورد که خودش و سربازش شهید شدند .یكی دیگر از فرماندهان گروهانم ،به نام
ستوانیكم محمود حاتم فرمانده گروهان 9گردان 131مكانیزه بود که در شب عملیات
(میمک) به شهادت رسید.
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ما یک افسري هم داشتیم به نام قزاقی؛ که هر وقت میآمد به منطقه ،روي زمین یک
لوبیا میکشید و میگفت که این نیخزر ،این هالله است و این کجا است و کجا ،و شروع
میکرد به تشریح کردن منطقه.
در ای ن عملیات ،ما دو گروهان چریک فرستادیم؛ براي اولین بار بود که ما روي
خودروهاي نیسان این دو گروهان مسلسل ضدهوایی کار گذاشته بودیم و میتوانم ادعا کنم
که براي اولین بار بود که چنین ابتكاري را در یگانهاي رزمی به خرج داده بودیم .استاندار
ایالم هم خیلی به ما کمک میکرد .دوم اینكه وقتی که ما نیروها را میفرستادیم پشت
ارتفاعات ،به خاطر اینكه دو تا نیرو باهم درگیر نشوند ،حدود  255متر پارچه قرمز رنگ را
از استانداري ایالم گرفته بودیم؛ که یک تعدادي از سربازهايمان را ،دور سر و بازوهایشان را
با نوار پارچه اي قرمز رنگی بستیم که اگریک وقت حمله شروع شد ،اینها با هم درگیر
نشوند؛ این کار بسیار خوب را ما انجام دادیم .عملیات شبانه را با این نیروهاي چریكی
پوشاندیم.
ارتفاعات میمک در روز  1913/7/19توسط عراقیها ،به اشغال در آمده بود .یک مقام
بلندپایة عراقی گفته بود که اگر ایرانیها ،ارتفاعات میمک را بگیرند ،من کلید بغداد را به
آنها خواهم داد .لكن عراقیها غافل از این بودند ،نیروهاي ایرانی با روحیه باال و با اطالعات
کامل دارند با آنها میجنگند؛ من قبل از انقالب ،با آنها کار کرده بودم و آنها را خوب
میشناختم ،و روحیاتشان را میدانستم که چگونه است؛ میدانستم عراقیها در روزهاي
پنجشنبه و جمعه به لهو و لعب میپردازن د و اصالً اهل عملیات و جنگ نبودند؛ من هم روز
جمعه را براي انجام عملیات انتخاب کردم که آنها یا در منطقه نباشند و یا در خواب باشند.
ساعت  7صبح روز جمعه نوزدهم ديماه سال 1913؛ حمله را آغاز نمودیم و رفتیم
جلو .خوشبختانه ،زمانی که من در گروه رزمی بودم ،یک ضبط صوت را به کار گرفته بودم
که تمام هدایت عملیات مرا ضبط کند .ستوانیكم محمود حاتم (فرمانده گروهان9
گردان 131مكانیزه) ،وقتی که به کمرکش کوه در ارتفاعات میمک رسید؛ پشت یک سنگ
گیر کرد ،و با بیسیم به من گفت :کروند! من نمیتوانم باال بروم و آن مسلسلها را که آن
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باال مستقر هستند بزنم( .مسلسلهاي عراقی آتش پرحجمی داشتند و بچههاي ما را درو
میکردند) من به او گفتم :جناب حاتم ! اگر باال بروي و شهید بشوي ،افتخار بزرگی براي
خانوادهات است؛ و اگر پشت این سنگ باشی ،مرگ تدریجی داري؛ و اگر بیایی عقب ،الیاالبد
براي خانوادهات یک ننگی را بجا میگذاري! .یک دفعه سرهنگ اسماعیل سهرابی(فرمانده وقت
تیپ ،)1آمد روي خط (بیسیم) و گفت :حاتم! صحبت کروندي را گوش بده .بعدش ستوان
حاتم به من گفت :کروند! هر وقت رفتم و شهید شدم ،این پرچم ایران را به رویم بكش؛
کروند! یک اسلحة کالشینكف ساق کوتاه برات گیر آوردم .من هم بهش گفتم :دستت درد
نكند؛ مواظب باش ،روي مین نروي! .او رفت و بعد از ظهر همان روز شهید شد .جنازه این
شهید را که من دیدم ،هیچ آثاري از ترکش در بدنش نبود.
به هرحال ما ارتفاعات میمک را تصرف کردیم .در ساعت  1995روز 1913/15/13؛
محاسب خمپاره 125رفته بود باالي ارتفاعات میمک و بلندترین نقطه این ارتفاعات را
گرفته بود .من گزارش کردم که« :بلندترین نقطه میمک ،به وسیله رزمندگان اسالم فتح
شد» و «پرچم ایران برفراز بلندترین قله میمک برافراشته شد» .در روز اول این عملیات؛ ما
یكی دو نفر شهید دادیم.
ناگفته نماند که همزمان با یورش گروه رزمی  131به قسمت شمالی میمک ،گروه
رزمی  216به فرماندهی سرگرد خوارزمی نیز در جنوب میمک ،ارتفاعات مورد نظر خود را
تصرف نمود.
در صحنه عملیات هنگامی که برادران نظامی ،ایثارگري و رشادت از خود نشان
میدادند .مزدوران عراقی شروع به پیاده نمودن نیرو به وسیله هلیکوپتر روي میمک
نمودند .به وسیله موشک تاو استوار امیریان ،هلیکوپتر سقوط کرد .همزمان در دشت
میمک هواپیماهاي عراقی به هلیکوپترهاي ایران حمله بردند ،هلیکوپترهاي ایرانی ضمن
درگیري با هلیکوپترهاي در حال پرواز عراق به طرف هواپیماهاي عراقی نیز تیراندازي
مینمودند .تانکها در صحنه نبرد به یكدیگر تیراندازي میکردند در این هنگام یک موشک
سام به طرف یک هواپیماي عراقی روانه شد و دقیقاً موشک به درون لوله اگزوز هواپیما رفته
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و موجب سقوط آن شد ،خلبان آن نیز هال

گردید .گروه رزمی  131در این عملیات حدود

 19نفر شهید و  15نفر زخمی و یک نفر اسیر داد و در عوض بیش از  255نفر از نفرات
عراقی کشته و حدود  65نفر اسیر و غنائم بیشماري به دست رزمندگان اسالم افتاد ،در
عملیات علل پیروزي را میتوان مرهون زحمات فرماندهی تیپ ،رؤساي ارکان مربوطه
بخصوص رکن سوم (سرکار سروان مهدي رسولی که چند سال بعد شهید شد ).و
ایثارگريهاي پرسنل شهید ،بخصوص سروان شهید حاتم و ستوانیكم پورشیانی دانست.
اصل وحدت فرماندهی ،اصل تأمین ،اصل آمادگی ،اصل صرفهجوئی در قوا ،اصل هدف،
اصل غافلگیري در حمله اصولی بوده که موفقیت در عملیات را سبب گردید .واحدهاي
توپخانه نقش حساس و اساسی را اجراء نمودند ،هوانیروز نقش بسیار ارزندهاي در اجراي
عملیات داشت .ارتباط و مخابرات در سطح ممتاز خودنمائی کرد ،پرسنل کاردان گروه رزمی
هماهنگ به پیش میرفتند .از پرسنل پدافند هوایی  29مم کامالً بهرهبرداري گردید .تقریباً
تخلیه بیماران و رساندن آذوقه و مهمات در آن شرایط سنگین کامالً خوب اجرا شد.
عملیات میمک  ،به مدت سه یا چهار روز یعنی از نوزدهم تا بیست و چهارم
ديماه سال 1913به طول انجامید؛ ما میمک را تثبیت کردیم .عراق را هم کنار زدیم.
انبوهی از جنازههاي عراقی آنجا بود ،که من رفتم و گفتم :با اینها چكاربكنیم؟ استاندار
ایالم یک لودر به ما داد و زمین را کندند و همه جنازهها را در آنجا خا

کردند .عراقیها

شاید  1555 -1155نفرکشته دادند (این اغراق نیست).
بعد از تثبیت میمک؛ در اول بهمن ماه سال  ،1913بنده با معاونم رفتیم به مرخصی.
هنوز چند روز از مرخصیام نگذشته بود که سرهنگ سهرابی (فرمانده وقت تیپ 1لشكر)91
به من زنگ زد و گفت که سریع خودت را برسان میمک .وقتی که من به منطقه آمدم،
دیدم عراقیها ارتفاعات میمک را اشغال کردهاند؛ به فرمانده تیپ گفتم نگران نباش ،پس
میگیریم .شبی که رسیدم به منطقه؛ سرگرد علیپور در پاي ارتفاع میمک ،در آنجا گیر
کرده بو دند .دو تیپ ما که در آنجا بودند و هرکدام دو گردان زرهی داشتند ،اینها به
عراقیها حمله کردند؛ و ما  1روز درگیر عملیات و مبادله آتش بودیم .جناب سروان متقی،
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حقیقتاً توپخانه اش براي ما کار کرد؛ حقیقتاً هوانیروز به ما کمک کرد .برادر شمشادي هم
آنجا بود که من به او میگفتم :یحیی! برو باال؛ رادار مندلی ،شما را بگیرد؛ و هواپیماي عراقی
بیاید ،ما بزنیمش .یک هواپیماي میگ  29عراقی را من با چشم خودم دیدم که با سهند
زدند و خلبانش را دستگیر کردند و کمک خلبانش هم کشته شد.
عراقیها که از تاریخ  ،1913/11/19پاتكهاي مستمر و بیوقفهاي را براي اشغال مجدد
ارتفاعات میمک شروع کرده بودند؛ ما به حمد و کمک پروردگار و با مقاومت و رشادت
بچهها ،در روز نوزدهم بهمن ماه  1913مجدداً ارتفاعات میمک را از چنگال عراقیها خارج
ساختیم و به آنان مسلط شدیم.
همین حرکتی که ما در اینجا داشتیم ،گردان 216هم همینطور؛ جناح راست را ،ما
باید تصرف می کردیم و جناح چپ را آنها؛ در نتیجه این ارتفاعات در روز مقرر ،تصرف و ما
در عملیات میمک پیروز و موفق شدیم.
 -1از خاطرات سرهنگ ستاد پرویز خلفبيگي

بعد از آغاز جنگ من به همراه عدهاي از افسران ستاد مشتر

به منطقه عملیات

غرب مأمور شدم .در بیستم مهرماه خود را به لشكر  91زرهی معرفی کردم .به دستور لشكر
در اختیار تیپ یک زرهی آن لشكر قرار گرفتم و بهعنوان معاون گردان  113مكانیزه
مشغول انجام وظیفه شدم .ولی چون فرمانده گردان  131مكانیزه مجروح و بستري بود ،من
از فرمانده تیپ درخواست کردم مرا هم به گردان  131مأمور نماید تا به همراه یكی از
افسران مأمور از ستاد مشتر

که سرگرد محمود کروندي بود ،بهعنوان معاون آن گردان

انجام وظیفه نمایم .درخواست من مورد تصویب فرمانده تیپ قرار گرفت و به اتفاق سرگرد
کروندي به منطقه صالحآبا د ایالم حرکت کردیم و در سرنی خود را به گردان  131معرفی
نمودیم .در آن موقع این گردان در حدود  19کیلومتري شرق میمک مواضع پدافندي
اشغال و در حال پدافند بود.
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بعد از بررسی هایی که انجام گرفت منطقه میمک براي اجراي یک عملیات آفندي
مناسب تشخیص داده شد ،این منطقه به طول تقریبی  11و عرض  1تا  9کیلومتر بود که
با شیب مالیم از طرف ایران به داخل خا

عراق ادامه مییافت و بهعلت بریدگیهاي زیاد

در ارتفاعات ،حرکت خودروها بهجز در دو جاده موجود غیرمقدور بود.
بهمنظور بهبود وضعیت آموزش پرسنل ،منطقهاي در حوالی آبادي کنجوان که مشابه
منطقه میمک بود ،جهت اجراي آموزشهاي رزمی انتخاب شد .حدود یک ماه طرح عملیات
میمک در آن تمرین گردید .همزمان با اجراي آموزشها ،اقدامات عملی رزمی نیز با اعزام
گروههاي گشتی رزمی و شناسایی به عمل میآمد و وضعیت دشمن بررسی میگردید .نتایج
کلی این شناسایی آن بود که نیروهاي دشمن احتمال حمله ما را بسیار ضعیف میشمارند و
به همین جهت شبها توجه چندانی به مراقبت از منطقه ندارند.
ضمناً مناطق مین گذاري شده دشمن مشخص گردید و مسیرهاي پیشروي مناسب
براي نیروهاي خودي انتخاب شد .همچنین معلوم گردید یک واحد زرهی دشمن در غرب
میمک و در اطراف جاده اصلی مستقر است که احتماالً یگان احتیاط وي میباشد.
عالوه بر اعزام گروههاي گشتی ،فرماندهان گروهانها و گردانها نیز کراراً منطقه نبرد
را شناسایی کردند و راهها ي کار مناسب براي حمله را ارزیابی نمودند که نتیجه نهایی این
فعالیت ها تهیه طرح عملیاتی میمک بود .نكات مهم این طرح این بود که حمله با پیاده
نظام آغاز شود .براي این منظور  955نفر از افراد عشایر منطقه با  955نفر پرسنل نظامی
مجهز به سالح سبک با یک راهپیمایی شبانه به مواضع دشمن نزدیک شوند و از دو جناح به
آنها نفوذ نمایند و نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب درگیري با دشمن آغاز شود و با طلوع
آفتاب یگانهاي تانک و مكانیزه حمله سریع را آغاز کنند و با الحاق با عناصر پیاده نظام،
دشمن را منهدم و منطقه هدف را تصرف و در آن پدافند نمایند.
عملیات طرحریزي شده از غروب روز پنجشنبه  19ديماه آغاز شد و بعد از انجام
مراحل نهایی آمادگی ،حرکت به سمت خط عزیمت آغاز گردید .دلیل انتخاب شب جمعه
براي حمله این بود که منطقه میمک به شهرهاي مندلی و زرباطیه و حتی بغداد نزدیک
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بود ،تعدادي از افرادنظامی یگانهاي عراقی مستقر در میمک در آن شب ،براي مرخصی به
آن شهرها میرفتند و توان رزمی نیروهاي عراقی کاهش مییافت.
حرکت گروه رزمی  131در محور شمالی و جنوبی به فرماندهی ستوان حیدرزاده (بعداً
در منطقه جنوب شهید شد) و ستوان چوگان آغاز شد و عناصر گروه رزمی از دهانه تنگ
سرنی و تنگ بینا عبور کردند و وارد دشت لیک شدند.
عناصر پیاده که زودتر حرکت کرده بودند در ساعت  7/55با دشمن درگیر شدند و در
ساعت  7/15یگانهاي زرهی و مكانیزه نیز به نزدیكی مواضع مقدم دشمن رسیدند .گروه
رزمی  216تانک به فرماندهی سرگرد خوارزمی از محور سرنی ،سهکوران پیشروي میکرد و
گروه رزمی  131مكانیزه در دو ستون ،ستون اول به فرماندهی سروان حاتم (دراین عملیات
شهید شد) از محور تنگ بینا جاده جهاد پیشروي کرد و ستون دوم به فرماندهی ستوانیكم
پورشیبانی (در این عملیات شهید شد) از محور تنگبینا لیک حمله نمود .عكسالعمل
توپخانه دشمن در نیم ساعت اول حمله نیروهاي ما نسبتاً سبک بود ،ولی بعد از آن ،منطقه
میمک ،سرنی و تنگ بینا زیر آتش شدید توپخانه دشمن قرار گرفت .اما در این موقع
یگانهاي ما از آن تنگهها گذشته بودند و جاي نگرانی نبود.
در حدود ساعت  3/55اولین روز حمله ،در حالی که عناصر پیاده در مواضع عقب
دشمن درگیر شده بودند ،ولی یگانهاي زرهی و مكانیزه هنوز به آنها نرسیده و الحاق
حاصل نشده بود .زیرا از محل خط عزیمت تا هدف حدود  15کیلومتر مسافت بود و طی
این مسافت مدتی زمان میگرفت .در همین هنگام  1فروند هلیکوپتر دشمن به تانک و
نفربرهاي ما حمله کرد ،ولی با آتش انبوه ضدهوایی یگانهاي ما ،هلیکوپترهاي دشمن
نتوانستند ضربتی بزنند و مجبور به فرار از منطقه نبرد شدند .بعد از آن هلیکوپترهاي ما
نیز وارد میدان کارزار شدند.
تا عصر روز اول نبرد ،گروه رزمی  216تانک موفق به شكستن خط مقاومت اصلی
دشمن در منطقه خود گردید و با عناصر نفوذ یافته پیاده خودي الحاق حاصل شد .اما در
قسمت شمالی منطقه ،گروه رزمی  131با مقاومت سرسختانه دشمن مواجه گردید و این
گردان نتوانست هدف خود را تصرف کند.
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صبح روز دوم نبرد ،احتیاط تیپ در منطقه گروه رزمی  131وارد عمل شد که با
همكاري گروهان سروان حاتم ،قسمتی از خط پدافندي دشمن شكسته شد و به تدریج تمام
مقاومت هاي دشمن درهم شكست و با عناصر پیاده خودي ارتباط برقرار گردید .در این نبرد
خلبانان هلیکوپترهاي ما بهویژه سروان یحیی شمشادیان (بعداً شهید شد) فوقالعاده
شهامت و فداکاري از خود نشان دادند .باالخره با تالش و فداکاري کلیه رزمندگان
شرکتکننده در این نبرد ،منطقه میمک از اشغالگران نیروهاي متجاوز عراقی خارج شد و به
تصرف نیروهاي ما درآمد.
در این نبرد از پرسنل گروه رزمی 131 ،مكانیزه  19نفر شهید و  15نفر مجروح شدند
و یک نفر نیز اسیر گردید که در مقابل آن صدها نفر از افراد دشمن کشته و  65نفر از آنان
به اسارت نیروهاي ما درآمدند.
 -2سرگرد پياده صالحزهي افسر گردان  112مكانيزه

من در عملیات میمک بهعنوان معاون لجستیكی گردان  131انجام وظیفه میکردم.
براي حمله به میمک گردانهاي  216تانک و  131مكانیزه با عدهاي از عشایر خزعل و
گاواس آماده شدند .بعد از تكمیل مرحله طرحریزي ،حمله در  13ديماه آغاز شد .گروه
رزمی  131مكانیز ه با مقاومت شدید دشمن مواجه شد و در روز اول نبرد ستوان پورشبانی
فرمانده یكی از گروهانها شهید گردید .ولی به هر حال این گردان نیز در روز اول عملیات
قسمتی از هدف خود را اشغال کرد و ما شبانه موفق شدیم بدون مشكالتی تدارکات الزم را
به خط مقدم نبرد برسانیم .پیشروي گردان  131در روز دوم ادامه یافت و قسمت بیشتر
منطقه هدف تصرف گردید .در روز سوم نبرد پاتکهاي سنگین دشمن به منطقه گردان
 131اجرا شد .در همین نبردها سروان حاتم فرمانده گروهان دیگر نیز شهید شد و ستوان
قنبري به جاي آن شهید فرماندهی گروهان را بر عهده گرفت .از جمله افراد گردان که در
این نبرد ،فوقالعاده بودند ،استوار یكم بخشعلی امیریان تیرانداز موشک تاو (ضدتانک) بود
که با منهدم کردن چند دستگاه تانک دشمن سبب ایجاد وحشت در واحدهاي زرهی
دشمن گردید.
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این عملیات به مدت یک هفته هم چنان فعال بود و دشمن چندین پاتک اجرا کرد که
همه آنها خنثی گردید .در یكی از این پاتکها دشمن موفق به اشغال ارتفاع کلهقندي شد
ولی در عملیات بعدي مجبور به تخلیه آن گردید.
بعد از چند روز رکود نسبی ،در  19بهمنماه نیروهاي عراقی براي بازپسگرفتن میمک
حمله کردند .حمله نیروهاي عراقی با پیشروي دو گروهان کماندو به تپه کلهقندي آغاز شد
و ارتفاع کلهقندي به تصرف نیروهاي عراقی درآمد .در نتیجه مواضع نیروهاي ما در میدان
دیدوتیر دشمن قرار گرفت.
این نبرد دوم به مدت شش روز ادامه یافت تا اینکه در ساعت  11/11روز  13بهمن
تپه کله قندي بار دیگر به تصرف نیروهاي ما درآمد که در گرفتن آن بسیج عشایري سهم
بسزایی داشتند.
بار دیگر به تصرف نیروهاي ما درآمد که در گرفتن آن بسیج عشایري سهم بسزایی
داشتند .با بازپس گرفتن تپه کلهقندي از نیروهاي عراقی ،دشمن مجبور به عقبنشینی به
مواضع قبلی خود گردید و نیروهاي ما کامالً بر منطقه میمک مسلط شدند.
 -2ستوان سوم علياكبر ميري افسر گردان  213تانك

من در طول جنگ (تا زمان مصاحبه در اردیبهشتماه  )1972سه درجه تشویقی
گرفتم و از درجه گروهبانیكمی به درجه ستوان سومی ارتقاء یافتهام.
قبل از جنگ من مكانیسین تانک ام 75-بودم ،ولی دوره آموزشی فرماندهی تانک را
طی کرده بودم ،بعد از آغاز جنگ داوطلب شدم که در روي تانک انجام وظیفه کنم.
در عملیات میمک با تعدادي تانک به سمت دشمن حرکت کردیم .در مسیر حرکت
ابتدا با ارتفاعات سخت مواجه شدیم ،ولی از آنها باال رفتیم و با  7دستگاه تانک حمله را به
دشمن آغاز نمودیم .در منطقه پیشروي یگان ما فقط یک راه مناسب براي حرکت تانکها
وجود داشت که آن هم بهوسیله نیروهاي عراقی مینگذاري شده بود ،ولی این مینها با
فداکاري ستوان قنبري ،فرمانده دسته مهندسی و تعدادي از سربازان یگان او برداشته شد و
پیشروي تانکها ادامه یافت .اما یک دستگا ه تانک نقص فنی پیدا کرد و یک دسته دیگر نیز

 /997نبردهاي صحنه عملیات غرب

با مین دشمن برخورد نمود .در نتیجه فقط  1دستگاه توانست به پیشروي ادامه دهد .نظر
به این که مسیر حرکت در میدان مین دشمن باریک بود ،تانکها بهصورت ستون حرکت
میکردند .در این هنگام یک تانک دیگر نقص فنی پیدا کرد و فقط  9دستگاه تانک باقی
ماند و ما هم با همین سه دستگاه تانک به سنگرهاي دشمن حمله کردیم .اما عكسالعمل
دشمن شدید بود و ما مجبورشدیم تانکها را در حفاظ قرار دهیم .یكی از تانکهاي ما
سنگر عراقیها را به زیر آتش گرفت و آن را منهدم گرد و مانع از سر راه ما برداشته شد .بعد
از چند متر پیشروي ،با تانکها و نفربرهاي عراقی مواجه شدیم .نبرد بین تانکهاي ما با
تانکهاي عراقی آغاز شد .در این زورآزمایی تانکها ،موفقیت با ما بود .اما با بررسی منطقه
متوجه شدیم که یک واحد بزرگ زرهی و مكانیزه دشمن به طرف نیروهاي ما میآیند .از
گردان و تیپ درخواست پشتیبانی کردیم ،هلیکوپترها به یاري ما آمدند .خلبان یكی از
آنان ستوانیكم شمشادي بود .با برقراري ارتباط با هلیکوپترها محل تانکهاي عراقی به
آنان نشان داده شد و هلیکوپترهاي ما به تانکهاي دشمن حمله کردند و چند دستگاه از
آنها را منهدم نمودند .بعد از مراجعت هلیکوپترها ،نبرد تانک به تانک بار دیگر شروع شد
و ما با همان  9دستگاه تانک خود توانستیم جلوي پیشروي تانکهاي دشمن را بگیریم .اما
دشمن براي عقب راندن ما سماجت میکرد تا این که گروهان یكم تانک به فرماندهی
سروان پاکزاد به کمک ما آمد و با دالوري افراد این گروهان موفق به عقب راندن دشمن
شدیم .در این عملیات سرگرد خوارزمی فرمانده گردان شایستگی فوقالعادهاي در رهبري
گردان از خود نشان داد .با رسیدن تاریكی شب ،ما در مسیل رودخانهاي متوقف شدیم .اما
آنقدر خسته بودیم که حتی نتوانستیم براي واحد نگهبان بگذاریم .خوشبختانه در آن شب
باران نسبتاً شدیدي بارید و هوا خیلی سرد شد و احتمال حمله دشمن ضعیف گردید .در
آن شب خودرو مهمات ما مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت ،یک نفر شهید و مهمات
آتش گرفت .اما باران سبب شد که قسمتی از مهمات ما سالم بماند.
صبح روز دوم براي ادامه پیشروي ،عملیات آغاز شد .ابتدا با مواضع آرایش شده دشمن
برخورد کردیم ،ولی مقاومت را از میان برداشتیم و چند نفر از افراد دشمن را به اسارت
گرفتیم .یكی از اسراء در بازجویی گفته بود که نیروهاي عراقی از استعداد ضعیف نیروهاي
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ایران مطلع بودند و یگان کوجكی را به جلو فرستاده بودند تا در آغاز روز دوم نبرد تمام
افراد نیروهاي ایرانی را اسیر یا نابود سازند .ولی این یگان عراقی بر اثر باران و شدت سرما
به پناهگاهی پناه برده بود که گرفتار نیروهاي ایرانی گردید.
بعد از تصرف کامل میمک بهوسیله رزمندگان ما ،دشمن چندین پاتک براي
بازپسگیري آن منطقه اجرا کرد که تمام آنها با شكست مواجه گردید .بعد از تصرف کامل
میمک جاده اصلی مواصالتی نیروهاي عراقی که در موازات غرب تپه میمک کشیده شده
بود ،در زیر میدان دید و تیر نیروهاي ما قرار گرفت و ما در این جاده تلفات و خسارات
سنگینی به نیروهاي عراقی وارد کردیم.
یكی از پاتکهاي مهم دشمن بهوسیله سروان شمشادیان خلبان هلیکوپتر کشف و به
ما اطالع داده شد .او هنگام پرواز مالحظه کرد ،به هلیکوپترش تیراندازي میشود .با
بیسیم گفت تانک هاي دشمن از دو جناح به طرف مواضع نیروهاي ما در حال پیشروي
هستند .این اطالع فوق العاده مفید واقع شد و ما را از غافلگیري نجات داد .اما در همین
پرواز به هلی کوپتر او گلوله خورد و مجبور شد منطقه را تر

کند .بعد از آگاه شدن از پاتک

دشمن نبرد شدید تانک با تانک ،بین تانکهاي ما و تانکهاي دشمن درگرفت .در این نبرد،
شهید ستوانیارکرمی تالش فوقالعادهاي کرد .نبرد آنچنان فعال بود که مهمات تانکهاي ما
تمام شد و افراد ایل خزعل نیز که با سالح سبک بهصورت پیاده نظام با ما همرزم بودند،
مهماتشان تمام شد .تانکهاي ما هنوز مهمات کالیبر کوچک داشتند ،به افراد پیاده دادیم و
خود نیز با سالح سبک با دشمن وارد نبرد شدیم .چند نفر از فرماندهان تانک عراقی را
کشتیم .این امر سبب وحشت عراقیها گردید و مجبور به عقبنشینی و فرار شدند و ما چند
تانک عراقی را که خدمه آن کشته شده بود ولی تانک سالم بود به غنیمت گرفتیم.
 -3ستوانيار دوم علي خواجهزاده از پرسنل گردان  222تانك

گردان  222تانک در منطقه عملیاتی مهران مستقر بود و یگان ما در حوالی روستاي
گالن مهران گسترش داشت .در روز  13ديماه  1913که عملیات میمک آغاز شد ،من
بهعنوان خدمه تانک ارگان گردان به گروهان دوم تانک مأمور شدم (توضیح اینکه این
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گردان بهعنوان احتیاط تیپ یک زرهی بود) این گردان به فرماندهی سرگرد پارساپور
(فرمانده یگان احتیاط) و فرمانده گروهانی سروان سلیمانی از منطقه مهران به مقصد میمک
حرکت کرد و حوالی ظهر روز اول نبرد به شرق ارتفاعات میمک رسید.در این موقع عناصر
تیپ یک در حال پیشروي بودند.
در روز بیستم دي ماه نیروهاي دشمن پاتک کردند ،به دستور فرمانده تیپ ،یگان ما
که احتیاط تیپ بود وارد عمل شد .یگان ما از منطقه گسترش واحدهاي جلو خودي عبور
کرد .در این منطقه گردان  216تانک و  6پیاده ،با دشمن درگیر بودند .من در بررسی
منطقه تانک خود متوجه شدم ،تانک هاي دشمن در حدود  1155متري جلوي ما قرار
دارند و به طرف نیروهاي ما می آیند.تانک ما در این هنگام تیراندازي به طرف دشمن را
آغاز کرد و تانک هاي دیگر ما نیز شروع به تیراندازي کردند و تعدادي از تانکهاي دشمن
را از کار انداختند .بعد از انهدام چند تانک دشمن ،بقیه ادوات زرهی دشمن شروع به
عقب نشینی کردند.
این نبرد تا نزدیكی غروب آفتاب ادامه یافت .بعد از عقبنشینی تانکها ،پیاده نظام ما
براي بررسی و شناسایی به جلو اعزام شدند و دو تانک دشمن را که در شیاري باقیمانده بود
پیدا کردند و آنها را با آرپیجی هفت منهدم کردند .ما شبانه تجدید تدار

مهمات کردیم

و براي ادامه نبرد در روز بعد آماده شدیم.
ساعت  3/95روز سوم نبرد ،پاتک دیگري از دشمن آغاز شد که با اجراي آتش
سنگین توپخانه همراه بود .ضمناً در شب قبل عناصر مهندسی نیروهاي عراق مواضع
بسیار خوبی تهیه کرده بودند ،ما با تصرف آن مواضع می توانستیم با تیر مستقیم
تانک هاي دشمن را هدف قرار دهیم .بعد از آغاز پاتک دشمن ،به ما دستور داده شد در
موضع خود پدافند کنیم.
گروهان تانک ما فقط  1دستگاه تانک داشت که  1دستگاه جمعی گروهان دوم گردان
 222تانک و یک دستگاه تانک جمعی گروهان ارکان همان گردان بود که من فرماندهی آن
تانک را بر عهده داشتم .گروهان ما در سمت چپ (جنوب) میجنگید و ستوان یكم
بنیعامریان یكی از فرماندهان دسته تانک بود .پاتک دشمن خیلی شدید بود و دشمن
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توانست از  1دستگاه تانک ما  1دستگاه آنرا از کار بیاندازد که از جمله تانک خود من بود
که مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و من مجروح شدم و گلولهگذار تانک نیز که
سرباز پیمانی حمید حسینی بود به شدت زخمی شد ،ولی دو نفر خدمه دیگر (راننده و
توپچی) آسیب چندانی ندیدند .ما از داخل تانک آسیبدیده خود بیرون آمدیم و من به
عقب تخلیه و به بیمارستان اعزام شدیم .در بیمارستان شنیدیم که باالخره برادران رزمنده
ما توانسته بودند پاتک دشمن را خنثی کنند و منطقه میمک را که دو روز قبل تصرف کرده
بودند ،نگه دارند.
 -2استوار یكم بخشعلي اميریان جمعي گردان  112مكانيزه

من گروهبان دسته موشک انداز ضدتانک تـاو بـودم ،دسـته مـا روز قبـل از آغـاز نبـرد
میمک در تنگبینا مستقر گردید .هنگامی که در سـاعت  7/95روز  13ديمـاه حملـه آغـاز
شد واحد ما به طرف دشت هالله پیشروي کرد .در مسیر پیشروي ،بـا میـدان مـین دشـمن
برخورد کردیم و اجبار ًا در دامنه ارتفاعـات متوقـف شـدیم .گروهـانی کـه در سـمت راسـت
(شمال) ما پیشروي میکرد و فرمانده آن سـروان پورشـبانی بـود ،او نیـز مجبـور بـه توقـف
گردید .در نتیجه در آن روز ما نتوانستیم پیشروي کنیم .در حالی که عناصر دیگـر حملـهور
ما در سمت جنوب پیشروي کرده و قسمتی از هدف را تصرف نمـوده بودنـد .شـبانه بـه مـا
دستور دادند به هر نحو که مقدور باشد باید فردا صبح پیشروي کنیم .سروان حـاتم فرمانـده
گروهان گفت ،اگر ما نتوانیم مأموریت خود را انجام دهیم ،نتیجه زحمات همه افراد تیپ بـه
هدر خواهد رفت .او این جمله را گفت «انسان باید بمیرد اما بنام و نه به ننگ» این جمله او
در رزمندگان از جمله من اثر گذاشت (توضیح اینکه این افسر شجاع در همین نبـرد شـهید
شد) .باالخره ما در روز دوم پیشـروي کـردیم و ضـربات سـختی بـه دشـمن وارد نمـودیم و
مقداري پیشروي کردیم اما بار دیگر به میدان مین دشمن برخـورد کـردیم ،کـه تانـکهـاي
دشمن بر روي آن آتش داشتند .اما به لطف پروردگار مـا توانسـتیم از آن میـدان نیـز عبـور
کنیم و ضربات شكنندهاي بر تانکهاي عراقی وارد سـازیم .بـاالخره یگـان مـا نیـز توانسـت
قسمتی از هدف خود را تصرف کند .ولی روز سوم پاتک دشمن بر منطقـه مـا شـروع شـد و
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نیروهاي دشمن از  9طرف به یگان ما حمله کردند .سروان حاتم به مـن گفـت یـک ارتفـاع
کله قندي در دست دشمن است که از آن نقطه آتش خود را به روي ما هـدایت مـیکنـد .از
من خواست با آتش دسته موشک او را پشـتیبانی کـنم تـا او پیشـروي کنـد و آن تپـه را از
اشغال دشمن آزاد سازد .این عمل انجام شد ،امـا در همـین زمـان آن افسـر شـجاع شـهید
گردید .بعد از شهید شدن سروان حاتم ،فرماندهی منطقه گروهان وي را بـه مـن دادنـد .در
یكی از ساعات نبرد متوجه شدیم که هلیکوپترهاي دشمن در جناح شمالی مـا نیـرو پیـاده
میکنند ،من به سمت آنها تیراندازي کردم و یک هلیکوپتر دشمن را بـا موشـک تـاو زدم.
بعد از انهدام این هلیکوپتر و سرنشینانش ،عناصري از یگـان مـا بـه منطقـه فـرار نیروهـاي
دشمن حمله کردند .افراد دشمن که وحشت کرده بودند از منطقه نبرد فرار کردند.
روز بعد نیز بار دیگر نیروهاي عراقی به منطقه گسترش ما پاتک کردند .من یک قب ه
موشکانداز تاو را در موضع مستقر کردم ،ولی محل ما را دشمن کشف کرد و با آتش توپ
تانک ما را به گلوله بست .ما مجبور شدیم تغییر موضع بدهیم .بعد از استقرار در موضع
جدید ،دیدم یک دستگاه بلدوزر دشمن در حال سنگر کندن است ،آنرا هدف قرار دادم و
منهدم کردم .بعد به طرف تانکهاي دشمن آتش گشودیم و چند دستگاه از آنها را هدف
قرار دادیم و زدیم .بقیه تانکهاي دشمن ازمهلكه فرار کردند ،در حالی که تعدادي از
تانکهاي خود را به جاي گذاشته بودند .در شب  22ديماه نیز بار دیگر دشمن پاتک کرد.
سرگرد طالبیان که در آن موقع فرماندهی گروهان را بر عهده داشت به من گفت بهتر است
دسته موشک تاو به جلو برود و در ارتفاع کلهقندي مستقر گردد .با وجود اینکه این دستور
چندان منطقی نبود ،من با چند نفر سرباز به باالي تپه رفتم .افراد ما کمی وحشتزده بودند
ولی من گفتم به هر قیمت شده این منطقه را که با نثار خون بهترین فرزندان این آبوخا
بهدست آوردهایم باید نگه داریم .بعد از اینکه من با تعدادي از سربازان در باالي تپه مستقر
شدم ،یک خمپاره دشمن در منطقه ما منفجر گردید و من مجروح شدم .چون آمبوالنس در
منطقه موجود نبود ،با نفربر به عقب تخلیه شدم که متأسفانه در بین راه آمبوالنسی که براي
تخلیه من میآمد ،با همان نفربر که من در آن بودم تصادف کرد و دو نفر سرباز شهید شدند
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و پاي یک سرباز نیز شكست .این حادثه براي من درد آورتر از درد خودم بود ،باالخره
من به بیمارستان کرمانشاه تخلیه شدم.
 -2عمليات آفندي تيپ  1لشكر  21زرهي(در شمال سرپلذهاب 12 ،اسفندماه )1121

در شرح وقایع جنگ تا بهمنماه  ،1913بیان گردید که هر قدر زمان جنگ طوالنیتر
میشد ،نگرانی مقامات مسئول سیاسی و نظامی ایران از طوالنیتر شدن توقف نیروهاي
اشغالگر در سرزمین ایران بیشتر میگردید .ولی از طرفی طول زمان این حقیقت را نیز
روشن میکرد که برتري نسبی توان رزمی بین نیروهاي ایران و عراق کامالً به نفع نیروهاي
متجاوز عراق است و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران داراي آنچنان توانایی کافی
نیستند تا بتوانند سریعاً نیروهاي متجاوز را از خط مرز بینالمللی عقب برانند .اما در عین
حال ملت ،حكومت و نیروهاي مسلح ایران نمیتوانستند وضعیت پیشآمده را تحمل کنند و
ح ور نیروهاي اشغالگر را در سرزمین ایران بهعنوان یک واقعیت الزامی بپذیرند .بنابراین
مجبور بودند تحت هر شرایطی ،به هر نحوي که مقدور باشد اراده مصمم خود را براي بیرون
راندن نیروهاي متجاوز نشان دهند .براي این منظور بعد از عملیات آفندي گسترده نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران در ديماه  1913در صحنه عملیات جنوب و غرب و عدم
وصول به نتیجه نهایی موردنظر ،مقامات مسئول نظامی ایران تصمیم گرفتند ،تا احراز
آمادگی کافی براي اجراي عملیات گسترده ،فقط به اجراي عملیات آفندي محدود و محلی
اکتفا کنند .هدف این گونه عملیات ،وارد کردن ضربات سبک ولی مداوم به دشمن ،انهدام
تدریجی نیروهاي دشمن ،خسته و فرسوده کردن نیروهاي دشمن و باالخره بسیج نیروهاي
بیشتر و آماده شدن براي اجراي عملیات وسیع و مؤثر و سرنوشتساز در میدانهاي نبرد بود.
بر اساس این تدبیر کلی ،از اسفند ماه  1913عملیات آفندي محدود و محلی توأم با تقدم
نگهداري مواضع پدافندي موجود و خنثی کردن هر گونه عملیات آفندي دشمن ،روش عملیات
کلیه یگانهاي نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران در صحنههاي نبرد گردید.
لشكر  91زرهی هم ،چون سایر یگانها ي نیروي زمینی ،بر مبناي تدبیر کلی که بیان
شد ،به یگانهاي تابعه دستور داد ،با بررسی وضعیت کلی منطقه نبرد و توان رزمی نیروهاي
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خودي و دشمن ،ضمن نگهداري خط پدافندي موجود ،در هر فرصت مناسب عملیات
آفندي محدود و محلی را طرحریزي و اجرا نمایند.
بنابراین براي مدت زمان چند ماهه ،عملیات آفندي در رده گردان و تیپ طرحریزي و
اجرا شد .از جمله عملیات آفندي محدود که در منطقه عملیات غرب تهیه و اجرا گردید،
عملیاتی بود که تیپ  9لشكر  91زرهی گسترش یافته در منطقه عملیاتی سرپلذهاب طرح
و در  11اسفندماه  1913آنرا اجرا کرد .نظر به اینکه این تک محدود در حوالی روستاي
سیدصادق و در شش کیلومتري شمال سرپلذهاب اجرا گردید ،به نام عملیات سیدصادق
نامگذاري شد.
الزم به یادآوري است که بعد از متوقف شدن پیشروي نیروهاي متجاوز عراق در
منطقه نبرد سرپلذهاب ،نظر به اینکه نیروهاي متجاوز عراق ارتفاعات قراویز ،بنهدستک،
کورهموش و ارتفاعات حوالی روستاي سیدصادق را در شمال و غرب سرپلذهاب اشغال
کرده بودند و این ارتفاعات تا شهر سرپلذهاب فقط حدود  7کیلومتر فاصله داشت ،لذا شهر
سرپلذهاب در معرض خطر جدي قرار داشت .اگر نیروهاي متجاوز عراق با یک تهاجم
گسترده بهوسیله واحدهاي زرهی و مكانیزه دست به حمله میزدند میتوانستند این شهر را
با تالشی نهچندان زیاد اشغال نمایند .گرچه در آغاز جنگ عمالً ثابت شد که نیروهاي
عراقی شایستگی چنین تهوري را نداشتند ،ولی به هر حال بنا به مصداق " دشمن نتوان
حقیر و بیچاره شمرد" این امكان براي ارتش عراق وجود داشت ،بهویژه اینکه بعد از
گسترش پدافندي نیروهاي ایران در خطوط بیش از هزار کیلومتري ،گرچه موقعیت
پدافندي نیروهاي ما در مواضع اشغال شده مستحكمتر شده بود ،ولی بهعلت طوالنی بودن
خط دفاعی ،مناطق خالی زیاد نیز وجود داشت که نیروهاي دشمن میتوانستند از آن
رخنه ها وارد شوند و مشكالتی براي نیروهاي ما فراهم آورند .بنابراین خطوط پدافندي
نیروهاي ما به هم پیوسته نبود و فوقالعاده آسیبپذیر بود .براي کم کردن میزان
آسیبپذیري خطوط پدافندي ،الزم بود نیروهاي ما حداقل نقاط کلیدي منطقه را در دست
داشته باشند و با تكیه بر آنها هرگونه فعالیت تهاجمی را خنثی نمایند .از جمله نقاطی که
در منطقه نبرد سرپلذهاب حائز اهمیت فوقالعاده براي منظور یاد شده در باال بود،
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ارتفاعات شمال و شمالغربی سرپلذهاب ،شامل ارتفاعات سیدصادق و کورهموش بود.
همانگونه که در مطالب قبلی بهویژه در بررسی اولین عملیات آفندي تیپ  9لشكر 91
زرهی در این منطقه نبرد در  29آذرماه  1913بیان گردید ،تالش این تیپ در تقدم اول آن
بود که نقاط کلیدي سیدصادق و کورهموش را تحت کنترل خود درآورد تا یک خط
پدافندي قابل اعتماد در شمال و شمالغربی شهر سرپلذهاب برقرار سازد .اما نیروهاي
دشمن نیز کامالً از اهمیت تاکتیكی این ارتفاعات آگاه بودند و از روزهاي اول جنگ و بعد از
شكست در اشغال شهر سرپلذهاب ،این ارتفاعات را تحت کنترل خود گرفتند و براي
نگهداري آن نهایت تالش خود را بهکار بردند و حمالت عناصر تیپ  9لشكر  91زرهی را
براي بازپسگیري آن ارتفاعات خنثی کردند که آخرین تالش تیپ یاد شده در  29آذرماه با
عدم موفقیت مواجه گردید.
در اسفندماه  1913فرمانده تیپ  9لشكر  91زرهی بار دیگر تصمیم گرفت که یک
زورآزمایی محدود در ارتفاعات یاد شده انجام دهد و در صورت مقدور نیروهاي دشمن را از
آن ارتفاعات به سمت شمال یا غرب عقب براند .در صورت موفقیت این عملیات ،ارتفاعات
کورهموش را بهعنوان پایگاهی براي حمله به ارتفاعات قراویز و بنهدستک در شمالغربی و
غرب سرپلذهاب قرار دهد .بدینوسیله حداقل تأمین کامل قسمتی از منطقه دشت ذهاب
ر ا در بین ارتفاعات قراویز و ارتفاعات شرقی دشت برقرار سازد .اما تیپ  9زرهی براي اجراي
این عملیات نیروي رزمی کافی در اختیار نداشت .طبق سازمان رزمی که لشكر  91زرهی
داشت ،به تیپ  9زرهی آن لشكر فقط دو گردان تانک و دو گردان مكانیزه واگذار شده بود.
این گردانها نیز در عملیات  1ماه گذشته تلفات و خسارات سنگینی دیده بودند و
جایگزینی قابل مالحظهاي نیز انجام نگرفته بو .این تیپ با این گردانها مسئولیت پدافندي
منطقه نبرد سرپلذهاب از شمال محور گیالنغرب ،قصرشیرین تا شمال شهر سرپلذهاب در
جبهه قوسی شكل به طول بیش از  21کیلومتر را بر عهده داشت ،در حالی که بهترین
زمین هاي عملیاتی پدافندي در غرب خط تماس در اختیار دشمن بود .نیروهاي دشمن
میتوانستند با نیرویی در حدود استعداد یک لشكر ،از جهات مختلف شهر سرپلذهاب مورد
تهدید قرار دهند .
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با وجود برتري مطلق دشمن نسبت به عناصر تیپ  9زرهی ،فرمانده تیپ تصمیم
گرفت یکبار دیگر در منطقه سیدصادق و کورهموش زورآزمایی کند .نظر به اینکه براي این
زورآزمایی نمی توانست از تمام امكانات موجود تیپ که در خط دفاعی گسترش داشتند و
درگیر بودند استفاده کند ،فرمانده تیپ براي زورآزمایی مورد نظر فقط یک گروه رزمی
گردانی به نام امید اختصاص داد که عناصر آن عبارت بودند از:
 گردان  911پیاده جدیدالتأسیس به نام گردان امید-

یک گروهان تانک چیفتن اعزامی از لشكر  21پیاده

-

نیروهایی از سپاه پاسداران سرپلذهاب

-

یک گردان توپخانه  111میلیمتري در پشتیبانی مستقیم گروه رزمی امید

نظر به اینکه هدف از این عملیات ،انجام یک تک محدود بود ،منطقه هدف تپههاي
اطراف روستاهاي کلینه و سیدصادق انتخاب گردید .چنانچه مراحل اولیه عملیات با
موفقیت مواجه میشد ،ادامه تک به سمت غرب و دامنه شرقی ارتفاعات کورهموش گسترش
مییافت و روستاهاي گلخاطر و دستک نیز تصرف میگردید.
نیروهاي دشمن در این منطقه هدف محدود ،طبق برآوردهاي اطالعاتی شامل یک
گردان پیاده بود که با عناصر دو گردان پیاده دیگر که در شمال و غرب این هدف گسترش
داشتند تقویت میگردید .طبق برآوردهاي اطالعاتی ،این عناصر دشمن از تیپ  1لشكر 1
پیاده کوهستانی عراق بودند که مأموریت پدافند از ارتفاعات کورهموش را بر عهده داشتند.
یک گردان تانک نیز در تقویت نزدیک این تیپ در تپه بنهدستک واقع در  9کیلومتري
شمالغربی ارتفاعات کورهموش مستقر بود که میتوانست در مدتی کمتر از دو ساعت در هر
نقطه منطقه نبرد شمالغربی سرپلذهاب وارد عمل گردد .در حالیکه تیپ  9زرهی
هیچگونه امكانات اضافی عالوه بر آنچه که براي این تک محدود پیشبینی کرده بود در
اختیار نداشت .بنابراین گروه رزمی امید مجبور بود فقط با نیروهاي موجود خود این تک
محدود را هدایت کند .گرچه متأسفانه در اسناد و مدار

در دسترس چگونگی جزئیات

طرحریزي و اجراي این عملیات وجود نداشت و علت آنهم محدود بودن وسعت این
عملیات از لحاظ استعداد یگان عملکننده و منطقه عملیات میباشد ،ولی به هر حال
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مدار

در دسترس نشان می دهد که این عملیات با تهور قابل مالحظهاي و قبول خطرات

احتمالی طرحریزي و اجرا گردید.
عملیات موردنظر در ساعت  7/95روز  11اسفندماه  1913با همان سازمانی که بیان
شد آغاز گردید .گروه رزمی امید از دامنه غربی ارتفاعات شرق دشت ذهاب و در امتداد
عمومی تپهرش ،سراوله ،سیدصادق ،کلینه پیشروي کرد و تا ساعت  11/11همان روز موفق
شد نیروهاي دشمن را در حوالی روستاهاي سیدصادق و کلینه منهدم یا مجبور به
عقبنشینی کند و تپه  166را در جنوبغربی سیدصادق تصرف نماید .با تصرف این تپه
کنترل دیدهبانی شمال و غرب آن منطقه تا روستاهاي گلخاطر و دستک بهدست نیروهاي
ما افتاد .یک محور مواصالتی نیروهاي دشمن به منطقه سرپلذهاب که از شمالشرقی
دشت ذهاب به سمت جنوب ادامه داشت ،تحت کنترل نیروهاي ما قرار گرفت و نیروهاي
دشمن در استفاده از این محور براي رساندن تدارکات به منطقه کورهموش محروم شدند.
البته الزم به یادآوري است که نتیجه کلی این عملیات در سرنوشت کلی منطقه نبرد
شمالغرب سرپلذهاب تأثیر چندانی نداشت و همانگونه که گفته شد این عملیات براي
وصول به یک هدف محدودي اجرا شد ،اما نتیجه کلی عملیات نسبت به هدف مورد نظر
بسیار خوب بود زیرا در این عملیات یک افسر و سه درجهدار و  11سرباز از افراد دشمن به
اسارت نیروهاي ما درآمدند که خود بیانگر ازبین رفتن حداقل یک گروهان و خسارت شدید
به یک گردان پیاده مستقر در حوالی سیدصادق میباشد .در حالی که تلفات نیروهاي ما در
این نبرد فقط  9نفر شهید و  19نفر زخمی از عناصر ارتشی بود .توضیح اینکه در این سري
عملیات که سپاه پاسداران نقش فعالی در آنها داشت چگونگی فعالیت آن یگان رزمنده و
تلفات و خسارات وارده به آن ،در مدار

ارتشی ثبت نگردیده است.

بعد از تصرف تپه  166و تپههاي دیگر مشرف به روستاهاي سیدصادق و کلینه
بهوسیله رزمندگان ما ،نیروهاي دشمن تالش کردند با اجراي پاتکهاي مكرر آن مناطق را
از نیروهاي ما بازپس بگیرند ،ولی عناصر تیپ  9لشكر  91زرهی توانستند منطقهاي را که
تصرف کرده بودند نگه دارند .بدین طریق این تیپ موفق شد اولین عملیات آفندي محدود
را در شمال شهر سرپلذهاب با موفقیت اجرا نماید و این عملیات را مبنایی براي
موفقیتهاي بعدي قرار دهند که در شرح نبردهاي آینده به آنها میپردازیم.
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در مباحث قبل بهویژه در بررسی عملیات تنگحاجیان بیان گردید که بعد از تثبیت
وضعیت مناطق نبرد ،لشكر  91زرهی تالش کرد بهصورت گامبهگام ،نیروهاي متجاوز عراق
را از مناطق اشغالی در استان ایالم و کرمانشاه بیرون براند .براي اجراي این امر از اوایل
آذرماه سال  1913طرحهاي آفندي محدود و محلی تهیه و بهتدریج به مرحله اجرا درآمد.
از جمله طرحهاي آفندي محدود که بهصورت جديتري براي لشكر  91زرهی مطرح
گردید ،عقب راندن دشمن از محور گیالنغرب ،قصرشیرین به سمت مرز بود که بر این مبنا
عملیات آفندي تنگحاجیان در ديماه  1913انجام شد .اما همانگونه که در شرح این
عملیات بیان گردید ،عناصر حملهور لشكر  91زرهی ،سپاه پاسداران و ژاندارمري در عملیات
تنگحاجیان موفق نشدند ،به هدفهاي اصلی این حمله که تصرف حوالی قاسمآباد و
ارتفاعات چرمیان در غرب دشت گیالنغرب بود دست یابند .حتی نتوانستند هدفهاي
واسطه از جمله ارتفاعات چغالوند را از ا شغال دشمن آزاد سازند .نتیجه آن عملیات فقط
آزاد شدن تنگحاجیان و تنگکور

در شمالشرقی محور گیالنغرب و حدود  1کیلومتر

پیشروي در جنوب آن محور بود.
عدم اشغال ارتفاعات چغالوند در ارتفاعات جنوبغربی محورگیالنغرب مشكالتی را
براي نیروهاي ما در این منطقه نبرد ایجاد میکرد ،زیرا این ارتفاعات بهویژه تپه  1119بر
روي مواضع نیروهاي ما در این منطقه نبرد میدان دید بسیار خوبی داشت و نیروهاي
دشمن که در آن ارتفاعات پدافند میکردند نیروهاي ما را در میدان دید و تیر خود داشتند
و بهطور مداوم تلفات زیادي به واحدهاي ما وارد میکردند .لذا تالش لشكر  91زرهی این
بود که حداقل ارتفاعات چغالوند را از اشغال دشمن خارج سازد و امتیازي را که این
ارتفاعات براي دشمن داشت از آنها بگیرد و بدین وسیله امكان ادامه پیشروي به سمت
غرب در محور گیالنغرب و وصول به هدف اصلی در حوالی قاسمآباد را تسهیل نماید.
براي وصول به این هدف لشكر  91زرهی به قرارگاه هدایتکننده عملیات محور
گیالنغرب که تیپ  9لشكر  66پیاده بود فشار میآورد ،هرچه زودتر این مأموریت را انجام
دهد و ارتفاعات چغالوند را تصرف و تأمین نماید .اما با توجه به اینکه عملیات تنگحاجیان
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در  11ديماه  1913اجرا گردید ،آمادگی براي ادامه عملیات در این منطقه نبرد تا اواخر
اسفندماه  1913یعنی تا حدود دو ماه بعد امكانپذیر نشد .زیرا در این مدت اقدامات قابل
مالحظهاي براي تقویت عناصر تیپ  9پیاده بهعمل نیامده بود و تقریباً همان یگانهایی که
از زمان قبل از عملیات تنگحاجیان در این منطقه نبرد مستقر بودند به نبرد ادامه
میدادند ،در حالیکه تلفات و خساراتی را نیز متحمل شده بودند .بهعالوه نیروهاي دشمن
که متوجه امكانات نسبی نیروهاي ایرانی براي اجراي حمله در این محور شده بودند ،مواضع
پدافندي خود را بیش از پیش تحكیم کرده بودند.
در اسفندماه  1913لشكر  91زرهی به تیپ  9پیاده دستور داد حمله به ارتفاعات
چغالوند را با توجه به مقدورات موجود آن تیپ طرح و اجرا کند .تیپ  9لشكر  66پیاده در
اجراي این دستور طرح عملیاتی خود را بهنام طرح عملیاتی کاظم تهیه و در  29اسفندماه
 1913آنرا منتشر نمود .یگانهایی که در هنگام تهیه این طرح در زیر امر قرارگاه تیپ 9
پیاده قرار داشتند عبارت بودند از:
 گردان  115پیاده از لشكر  66پیاده گردانهاي  261تانک و  912مكانیزه ( مهدي) از عناصر لشكر  91زرهی یک گردان ( منها) ژاندارمري سپاه پاسداران گیالنغرب و بسیج عشایري یک گردان توپخانه  111میلیمتري و یک آتشبار  161میلیمتريیگانهاي یاد شده باال مسئولیت پدافندي در منطقه نبرد گیالنغرب را داشتند و از
ارتفاعات برآفتاب در حوالی تنگحاجیان و تنگکور

در شمال تا ارتفاعات داربلوط و

میلههرکوت در جنوب محور گیالنغرب ،در منطقهاي به عرض حدود  21کیلومتر پدافند
میکردند .به نحوي که تمام عناصر این قرارگاه در خط پدافندي در غرب جاده عمومی
روستاي شکمیان ،آوازین ،گورسفید و تنگحاجیان در طرفین محور گیالنغرب گسترش
پدافندي داشتند و یگان عمدهاي بهعنوان احتیاط یا نیروي غیردرگیر وجود نداشت تا از
خط گسترش پدافندي عناصر تیپ  9پیاده عبور کند و به نیروهاي دشمن حمله نماید.
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بنابراین این تیپ مجبور بود هرگونه عملیات آفندي را با همان یگانهاي گسترش یافته در
مواضع پدافندي اجرا کند.
در مقابل این تیپ ،استعداد نیروهاي دشمن در خط تماس عبارت بود از :یک تیپ
پیاده با  9گردان پیاده که یک گردان تانک نیز در حوالی قاسمآباد مستقر و در تقویت این
تیپ پیاده دشمن قرار داشت .از برآورد اطالعاتی که براي این عملیات مورد بحث بهعمل
آمده بود ،چنین نتیجهگیري میشد که عالوه بر  9گردان پیاده و یک گردان تانک تیپ 19
پیاده دشمن ،تیپ  23پیاده سپاه عراق نیز در این منطقه نبرد و حوالی روستاي شیخداود
عرب مستقر بود .بنابراین  2تیپ پیاده و یک گردان تانک دشمن در منطقه نبرد گیالنغرب
برآورد میگردید .اعم از اینکه این برآورد اطالعاتی دقیق بود یا نه ،به هر حال مبناي
تصمیمگیري براي اجراي حمله تیپ  9لشكر  66پیاده ایران بود.
در مقابل عناصر یاد شده دشمن ،گسترش پدافندي تیپ  9پیاده ایران عبارت بودند از:
گردان  115پیاده در ارتفاعات برآفتاب ،گردان  291تانک در حوالی روستاي آوازین ،گردان
 912مكانیزه (مهدي) در حوالی کورسفید ،گردان ژاندارمري در جنوبشرقی چغالوند ،سپاه
پاسداران ،قسمتی گسترش یافته در تمام منطقه و قسمتی دیگر متمرکز در شرق آوازین.
با توجه به استعداد رزمی نیروهاي خودي و دشمن که در باال بیان شد و با درنظر
گرفتن اینکه در تمام جبهه هاي نبرد ،نگهداري مواضع پدافندي موجود در تقدم اول قرار
داشت و حائز اهمیت بسیار زیادي براي نیروهاي ما بود ،تیپ  9پ یاده نیز مجبور بود این
تقدم را رعایت نماید .بنابراین با آن استعداد ضعیفی که نسبت به دشمن داشت
نمی توانست با به حرکت درآوردن کلیه یگانهاي خود و تر

مواضع آرایششده

پدافندي ،اصل مهم نگهداري مواضع موجود را به خطر اندازد .بدین لحاظ تدبیر فرمانده
تیپ در طرح عم لیات آفندي موردنظر (طرح کاظم) چنین بود که فقط در یک نقطه
حمله کند و در بقیه نقاط ابتدا پدافند نماید و در صورت ایجاب وضعیت ،یگانهاي دیگر
نیز مبادرت به تک محدود نمایند.
براین اساس مأموریت کلی تیپ در طرح کاظم چنین بیان شد که «تیپ  9مشهد
مستقر در گیالنغرب حمله میکند ،هدف هاي الف (تپه  1119چغالوند) و ب (تپههاي
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جنوب غربی روستاي کورسفید) و پ ( تپه  695در شمال غربی روستاي کورسفید) را
تصرف و تأمین مینماید» با وجود تعیین  9هدف باال ،هدف اصلی حمله تیپ همان الف
یعنی تپه چغالوند بود و هدف هاي دیگر به صورت تالش فرعی و بر حسب ایجاب وضعیت
انتخاب شده بود.
نكته مهم ،روش اجراي حمله بود که طبق مفاد طرح عملیاتی ،تالش اصلی این حمله
به عهده یگان سپاه پاسداران واگذار شده بود و تالش فرعی را گردان  291تانک و گردان
مكانیزه مهدي عهدهدار گردیده بود .گردان  115پیاده در جناح شمالی و گردان ژاندارمري
در جناح جنوبی مسئولیت تأمین جناحین منطقه عملیاتی تیپ  9را بر عهده داشتند .ضمناً
شروع عملیات تالش فرعی بنا به دستور بود .یعنی همانگونه که گفته شد تقدم عملیات
این گردانها نیز پدافند از مواضع بود .بنابراین عملیات آفندي چغالوند در اسفندماه 1913
عمالً بهوسیله سپاه پاسداران اجرا میگردید و یگانهاي ارتش و ژاندارمري ابتدا با آتش و در
صورت لزوم با حرکت ،حمله سپاه پاسداران را تقویت و پشتیبانی میکردند.
از نظر یگان احتیاط براي این عملیات ،بهعلت اینکه تمام گردانها در مواضع پدافندي
درگیر بودند ،تیپ  9به گردان تانک و همچنین به گردان ژاندارمري زیر امر دستور داد ،یک
گروهان از عناصر موجود خود را عقبتر نگه دارند و از درگیري رها سازند تا در صورت لزوم
بهعنوان احتیاط تیپ در مناطق خطرنا

وارد عمل شوند .البته گروهان ژاندارمري در

منطقه ارتفاعات داربلوط و عقب یگان حملهور اصلی مستقر بود و احتیاط نزدیک را تشكیل
میداد و تیم تانک پیاده در منطقه عمومی تیپ در غرب گیالنغرب قرار گرفته بود .بدین
ترتیب طرح عملیاتی کاظم آماده براي اجرا گردید و در  29اسفندماه منتشر شد.
در  21اسفند ماه تصمیم قطعی براي اجراي این طرح گرفته شد و ساعت و زمان حمله
ساعت  1/95روز  27اسفندماه تعیین و ابالغ گردید.
بر خالف مفاد گسترده ظاهري طرح عملیات مورد بحث ،در مرحله اجرا همان تدبیر
اصلی و کلی طرح به اجرا درآمد که حمله محدود براي تصرف تپههاي چغالوند بود .در این
تپهها یک گردان پیاده عراقی گسترش پدافندي داشت .بنابراین نبرد اصلی چغالوند بین یک
گردان از نیروهاي ما با یک گردان دشمن انجام گرفت .زمان پرتالش این عملیات فقط دو
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ساعت به طول انجامید .به نحوي که در ساعت  16/95روز  27اسفندماه تیپ  9پیاده
گزارش داد تپههاي چغالوند به تصرف نیروهاي ایرانی درآمد و پیامهاي تبریک و تشكر بین
لشكر و قرارگاه تیپ  9مبادله گردید.
بررسی حوادث چنین نشان می دهد که یگان دشمن در تپه چغالوند در مقابل حمله
عناصر تیپ  9پیاده غافلگیر شد و در مدت  2ساعت تارومار گردید و در نتیجه عناصر
حملهور تیپ  9پیاده موفق گردیدند تا ساعت  3/95یعنی  1ساعت بعد از آغاز حمله
منطقه هدف اشغال شده را تحكیم نماید و برتري نسبی را در این منطقه بهدست آورد .اما
از ساعت  3/95نبرد از حالت تحر

به حالت تبادل آتش درآمد .بعد از اعالم خبر

موفقیت اشغال هدف چغالوند از طرف تیپ  9پیاده به لشكر  91زرهی ،فرمانده لشكر به
تیپ دستور داد تپه هاي اشغال شده را به هیچ وجه از دست ندهد و هرگونه پاتک احتمالی
دشمن را با استفاده از کلیه امكانات موجود و با حداکثر تالش ممكن خنثی سازد.
بهعنوان یک دس تور راهنمایی ،لشكر به تیپ  9پیاده دستور داد ،از یگان ژاندارمري مستقر
در ارتفاع داربلوط که به عنوان احتیاط در دسترس براي این منطقه نبرد بود ،براي تحكیم
هدف تصرف شده استفاده گردد .همین دستور اهمیت فوق العاده نگهداري تپه چغالوند را
نشان میدهد ،زیرا این تپه کلید گشایش امكان ادامه حمله به طرف غرب در محور
گیالنغرب بود .عناصر لشكر  91زرهی با در دست داشتن بلندترین قله چغالوند که به
ارتفاع  1119متر و بلندترین قله ارتفاعات چرمیان در تمام منطقه نبرد گیالنغرب بود،
میتوانستند کنترل و دیدهبان ی وسیعی در تمام این منطقه داشته باشند ،به ویژه این که
ارتفاع کوه هاي چرمیان از چغالوند بهطرف شمالغرب به مرور کمتر میشد .از نظر نظامی
در دست داشتن این ارتفاع امتیاز مداومی در حرکت به سمت شمال غرب براي نیروهاي ما
ایجاد میکرد و ادامه عملیات را تسهیل مینمود.
بعد از احراز موفقیت در قسمت جنوبی منطقه نبرد و تصرف هدف اصلی عملیات
چغالوند ،فرمانده تیپ  9پیاده تصمیم گرفت تالشهاي فرعی را نیز به حرکت درآورد و به
سمت هدفهاي پیشبینی شده فرعی نیز حمله نماید .لذا به گردانهاي دیگر تیپ که 115
پیاده و  291تانک و  912مكانیزه بودند ،دستور داد در قسمت مرکزي و شمالی منطقه نبرد
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حمله کنند و هدفهاي پیشبینی شده را در منطقه خود تصرف نمایند .در اجراي این
دستور گردان  115پیاده در شمال منطقه نبرد بهمنظور تصرف باغ عالیی حمله کرد ،اما
نتوانست مقاومت اولیه دشمن را درهم بشكند و در ساعت  17/11کامالً متوقف گردید.
گردان تانک نیز در مسیر پیشروي خود به میدان مین دشمن برخورد کرد و متوقف گردید.
چنین به نظر میرسد که گردان  912مكانیزه مهدي نیز که در غرب روستاي آوازین وارد
عمل شده بود ،موفقیت چندانی بهدست نیاورد و حمله عناصر تیپ در محورهاي تالش
فرعی در طرفین جاده گیالنغرب قصرشیرین نتیجه مطلوب را بهدست نیاورد .یگانهاي
حملهور در این قسمت از منطقه نبرد نتوانستند پیشروي قابل مالحظهاي داشته باشند و
مجبور به توقف در حوالی همان مواضع قبلی خود گردیدند .در نتیجه عمالً نتایج نهایی این
نبرد به تصرف همان ارتفاع چغالوند محدود گردید ،بدین سبب این عملیات به نام عملیات
چغالوند نامگذاري شد .اما فرمانده لشكر  91زرهی انتظار داشت از نتیجه عملیات چغالوند
استفاده از موفقیت شود و حداقل حمله در ارتفاعات چرمیان به سمت شمالغرب ادامه یابد
و نیروهاي دشمن هرچه بیشتر به سمت غرب عقب رانده شوند .براي این منظور به تیپ 9
پیاده دستور داد شبانه با نیروهاي سپاه پاسداران و ژاندارمري پیشروي را بهطرف قلههاي
مرتفع دیگر کوه چرمیان در شمالغرب چغالوند ادامه دهد .احتماالً نظر فرمانده لشكر این
بود که پیشروي حداقل تا غرب روستاي مرجان پایین و به مسافت حدود  1کیلومتر دیگر
ادامه یابد و بلندترین تپههاي کوه چرمیان در شمالغرب محور گیالنغرب قصرشیرین از
کنترل دشمن خارج گردد تا امكان عقب راندن گامبهگام دشمن از دشت گیالنغرب بهطرف
قاسمآباد و گردنه امام حسن براي لشكر ایجاد شود .لشكر براي حصول به این مقصود با
پیامی دیگر تأکید کرد که به دشمن اجازه داده نشود متوقف گردد و تحكیم مواضع کند ،لذا
تیپ حمله را شبانه ادامه دهد .اما چنین به نظر میرسد که بعد از موفقیت اولیه در نبرد
روز  27اسفندماه که در  2ساعت اول نبرد بهدست آمد ،ادامه تالشهاي عناصر تیپ  9پیاده
به نتیجه قابل مالحظه اي نرسید و در ساعات پایانی آن روز کلیه عناصر تیپ از حرکت
بازماندند و نبرد به حالت پدافندي و مبادله آتش درآمد .در گزارشهاي تیپ نیز فقط به
تبادل آتش و انهدام عناصر دشمن با آتش اشاره گردید.
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البته عناصر دشمن نیز در روز اول نبرد نتوانستند پاتكی انجام دهند و فقط به مقابله
با نیروهاي حملهورما با آتش توپخانه اکتفا کردند .در اجراي این آتشها تلفات و خساراتی
نیز به نیروهاي ما وارد ساختند .چنانکه در گزارش نتیجه نهایی این عملیات اعالم شد که
از عناصر نظامی (ارتش و ژاندارمري) تیپ  9تعداد  11نفر شهید و  69نفر زخمی شدند و
این تعداد تلفات نسبت به وسعت عملیات انجام شده نسبتاً زیاد بود و همین آمار شدت نبرد
را در تمام منطقه عملیات نشان میدهد.
به هر حال نبرد روز  27اسفند ماه در محور گیالنغرب در ساعات پایانی آن روز
به کلی از دور افتاد و متوقف گردید و نیروهاي هر دو طرف تالش کردند با اجراي
آتش هاي شدید توپ خانه مواضع طرف مقابل را بكوبند .نمونه اي از نتیجه این تبادل آتش
را در پیام زیر که لشكر به قرارگاه عملیاتی غرب ارسال کرد و بر مبناي گزارشهاي
تیپ  9پیاده بود مالحظه میکنیم:
«برابر گزارش تیپ  9مشهد ،در اثر آتش شدید گردان ،در ساعت  1915مورخه
 13/12/27دو دستگاه تانک دشمن در حوالی آوازین منهدم گردید.
در ساعت  1911روز جاري یک انبار مهمات دشمن نزدیک پل تخریب شده حوالی
تنگحاجیان توسط خمپارهاندازهاي گردان  115پیاده به آتش کشیده شد.
در ساعت  1995روز جاري در اثر آتش شدید گردان  115پیاده ،یک دستگاه تانک
دشمن در حوالی  2کیلومتري تنگحاجیان به آتش کشیده شد.
در ساعت  1991روز جاري یک دستگاه خودرو حامل مهمات گردان  115پیاده مورد
اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و منهدم گردید.
با توجه به مفاد پیام باال چنین به نظر میرسد که از غروب روز  27اسفندماه ،نیروهاي
حملهور تیپ  9پیاده ایران به حالت پدافندي درآمدند و نیروهاي دشمن موفق شدند با
اجراي آتشهاي سنگین توپخانه جلوي پیشروي نیروهاي ما را سد نمایند.
با متوقف شدن حمله نیروهاي ما ،احتمال اجراي پاتک بهوسیله دشمن زیاد شد .بدین
سبب فرمانده لشكر  91زرهی به تیپ  9پیاده دستور داد ،آماده براي خنثی کردن
پاتک هاي دشمن با اجراي آتش توپخانه باشد و نیازمندي پشتیبانی هوایی را براي روز بعد
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درخواست نماید .طبق پیشبینیهاي به عمل آمده ،دشمن در ساعات اولیه روز 26
اسفندماه ( روز دوم نبرد) اقدام به پاتک کرد .آتش شدید توپخانه دشمن در تمام منطقه
نبرد گیالنغرب بهویژه به تپههاي چغالوند از ساعت  5915باز شد و متقابالً توپخانه
پشتیبانی تیپ  9پیاده آتش هاي خود را به روي دشمن باز کرد و نبرد توپخانهها آغاز
گردید .عناصري از دشمن بهمنظور بازپسگیري تپههاي چغالوند پاتک خود را شروع کردند،
اما برتري نسبی با نیروهاي ما بود .لذا عناصر تیپ  9پیاده پاتک دشمن را خنثی نمودند و
او را مجبور به عقبنشینی به مواضع اولیه خود کردند.
با وجود اینکه نیروهاي دشمن در حال اجراي پاتک بودند ،عناصر تیپ مجبور بودند
ابتدا پاتکهاي دشمن را خنثی کنند .فرمانده لشكر  91زرهی عالقهمند بود در همان
شرایط ،حمله دیروز تیپ در روز  26اسفند نیز ادامه یابد .بدین لحاظ دستور ادامه حمله را
صادر کرد ،اما به نظر میرسد ،عناصر این تیپ بیش از آنچه که دیروز انجام داده بودند،
توانایی نداشتند و نتوانستند این دستور لشكر را اجرا کنند .بهویژه اینکه فعالیتهایی از
ن یروهاي دشمن در ارتفاعات چرمیان مشاهده شد و برآورد گردید دشمن قصد آماده شدن
براي اجراي یک پاتک سنگین را دارد .تالش عمده دشمن در غرب چغالوند بود ،لذا تقدم
آتش هاي پشتیبانی به منطقه چغالوند داده شد و حرکات دشمن متوقف گردید .از ساعت
 15روز  26اسفند ،آرامش تدریجی در منطقه نبرد گیالنغرب برقرار شد و دشمن مجبور به
قبول از دست دادن تپههاي چغالوند گردید .ولی در قسمتهاي دیگر منطقه نبرد گیالنغرب،
توانست مواضع پدافندي خود را حفظ کند و مانع پیشروي عناصر تیپ  9زرهی به طرف
غرب گردد .این نبرد محدود با همین نتیجه به پایان رسید.
در این نبرد دو نفر افسر  6نفر درجهدار و  79نفر سرباز جمعاً  61نفر از افراد دشمن
متجاوز به اسارت رزمندگان ما درآمد .از افراد نیروهاي ما نیز  11نفر شهید و  69نفر
مجروح گردیدند و قطعاً خیلی بیش از این تعداد به نیروهاي دشمن تلفات وارد گردید.
نبرد  27اسفندماه در محور گیالنغرب که دومین آفند متقابله نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در این محور بود ،گرچه نتایج خیلی محدودي داشت و این نتایج
تأثیر ظاهري چندانی در وضعیت کلی جنگ در این منطقه نبرد نداشت ،اما اثرات روانی این

 /151نبردهاي صحنه عملیات غرب

عملیات در نیروهاي ما و دشمن ،فوقالعاده قويتر از جنبههاي تاکتیكی آن بود ،زیرا هر
تعداد از اینگونه عملیات آفندي محدود بهوسیله نیروهاي ما اجرا میشد ،سبب تقویت
بیشتر روحیه رزمندگان ما و امیدوارتر کردن آنان به پیروزي نهایی در جنگ میگردید.
درست برعكس ،نیروهاي دشمن را از نتایج این جنگ تحمیلی که آغازگر آن ،حاکم
فاشیست و جاهطلب عراق بود مأیوس میکرد .افراد نیروهاي عراقی را به عبث بودن این
جاهطلبی حاکم عراق آگاهتر میساخت .به تدریج این بدبینی نسبت به آینده جنگ در
مقامات رده باالي عراق سرایت میکرد و تا به آنجا رسید که حتی خود حاکم عراق نیز به
این حقیقت پی برد .که در روشن کردن آتش این جنگ دچار اشتباهات بزرگی شده است و
به فكر چاره جویی براي خاموش کردن این آتش از طریق مذاکرات سیاسی افتاد ولی دیگر
دیر شده بود.
تالش نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران براي عقب راندن نیروهاي متجاوز عراق
در محور گیالنغرب در سال  1975نیز ادامه یافت که در بخش دوم چگونگی حوادث آن
نبردها بیان میگردد.
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بخش دوم
عمليات آفندی در سال  9531و سال 9539
عمليات آفندي بازي دراز در منطقه سرپلذهاب (مرحله یكم عمليات در )1122/2/2
مقدمه

نظر به اینکه حساسترین منطقه نبرد در صحنه عملیات غرب (استان کرمانشاه و
ایالم) منطقه سرپلذهاب ،قصرشیرین بود ،بعد از تثبیت وضعیت پدافندي نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در تمام صحنه هاي جنگ و آغاز تعرض متقابله نیروهاي ایران براي
عقب راندن نیروهاي متجاوز عراق از مناطق اشغال شده سرزمین ایران ،تقدم عملیات
آفندي نیروهاي مستقر در جبهه میانی صحنه عملیات ،به منطقه نبرد سرپلذهاب و
گیالنغرب داده شد .یگانهاي وارد عمل شده در جبهه میانی تالش کردند ،نیروهاي دشمن
را از این منطقه عقب برانند .براي این منظور از  15مرحله عملیات آفندي که لشكر 91
زرهی در دوسال اول جنگ در جبهه کرمانشاه و ایالم اجرا کرد  6مرحله آن در منطقه
سرپلذهاب و گیالنغرب بود .از جمله این عملیات آفندي عملیاتی بود که براي آزاد کردن
ارتفاعات بازي دراز واقع در بین محور گیالنغرب ،قصرشیرین و محور سرپلذهاب،
قصرشیرین اجرا گردید.
اهمیت تاکتیكی ارتفاعات بازي دراز در آن بود که این ارتفاعات بر محورهاي
گیالنغرب و سرپلذهاب و همچنین در غرب منطقه نبرد تا حوالی شهر خانقین عراق تسلط
کامل داشت .در دست داشتن آن امتیازات تاکتیكی زیادي براي نیروي اشغال کننده ایجاد
میکرد .به همین جهت نیروهاي متجاوز عراق در آغاز جنگ تالش کردند ،این ارتفاعات را
تصرف و آن را نگه دارند .نظر به این که در آغاز جنگ برتري نسبی کامالً از آن نیروهاي
دشمن بود ،نیروهاي ما نتوانستند آنان را از ارتفاعات بازي دراز عقب برانند .حتی در
عملیات آفندي تنگحاجیان و چغالوند نیز نیروهاي ما موفق به اجراي این امر نشدند .در
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نتیجه در طول شش ماهه دوم سال  1913ارتفاعات بازي دراز همچنان در اشغال دشمن
باقی ماند.
از اوایل سال  1975نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران تصمیم گرفتند ،اقدامات
جديتري براي عقب راندن نیروهاي متجاوز و اشغالگر عراق انجام دهند .براي حصول به
این هدف ،طرحریزي و آمادگی جهت اجراي عملیات آفندي نسبتاً وسیع در تمام
صحنههاي نبرد جنوب و غرب آغاز شد .الزم به تذکر است که عوامل اصلی تغییردهنده
جهت جنگ عبارت بودند از:
( )1بعد از سپري شدن مراحل اولیه جنگ و روشنتر شدن حقایق موجود توان رزمی
نیروهاي ایران و عراق ،مسئولین سیاسی و نظامی ایران با تالش چشمگیري بسیج نیروهاي
بیشتر بهویژه نیروهاي مردمی را دنبال کردند .به نحويکه در آغاز سال  1975و  7ماه بعداز
شروع جنگ گردانهاي نیمهمنظمسپاه پاسداران و بسیج تشكیل و در میدانهاي نبرد وارد
پیكار گردیدند .یگانهاي ارتشی نیز با تعمیر و نگهداري وسایل و تجهیزات باقیمانده در
پادگانها  ،برقراري مجدد ان باط و آموزش و تشكل در یگانها و افزایش قدرت فرماندهی و
کنترل ،بر توانایی رزمی خود افزودند.
( )2افراد نیروهاي متجاوز عراق بعد از گذشت  7ماه از طول جنگ خسته و فرسوده
شدند و نتایج حاصله از جنگ را بر خالف وعدههاي فریبنده رهبران خود دیدند و به تدریج
روحیه و توان خود را از دست دادند.
با توجه به دو عامل اصلی یاد شده در تغییر جهت جنگ ،فرماندهان یگانهاي
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،زمان را براي اجراي عملیات آفندي نیمهگسترده
مناسب دیدند و اقدامات عملی را آغاز کردند که در صحنه عملیات جنوب اولین عملیات
آفندي نیمه گسترده براي حمله در تپههاي اهللاکبر واقع در شمال سوسنگرد طرحریزي شد
که در اواخر اردیبهشتماه سال  1975اجرا گردید .همزمان با طرحریزي و آمادگی آن
عملیات ،در صحنه عملیات غرب نیز عملیات آفندي بازي دراز طرحریزي شد که در اوایل
اردیبهشت ه مان سال به مرحله اجرا درآمد که ما در این قسمت از بررسی حوادث جنگ
تحمیلی به چگونگی آن عملیات میپردازیم.
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مرحله طرحریزي

در بررسی حوادث جنگ در صحنه عملیات غرب گفتیم که طرح کلی عقب راندن
تدریجی نیروهاي متجاوز عراق از منطقه اشغالی در سرزمین ایران ،در اواخر آبانماه 1913
تهیه و به نام طرح عملیاتی بدر نیروي زمینی منتشر گردید .لشكر  91زرهی بر مبناي آن
طرح نیروي زمینی ،طرح عملیاتی امین شماره ( )17را تهیه و در آذرماه  1913منتشر کرد.
در این طرح که اساس تدبیر عملیات آفندي لشكر  91زرهی را مشخص میکرد ،مأموریت
کلی لشكر این بود که ضمن سد کردن پیشروي دشمن ،در همان خط تماس اولیه با
عملیات آفندي محدود ولی مداوم ،دشمن را به خارج از خط مرز عقب براند .لشكر براي
حصول به این هدف ،تالش اصلی خود را در منطقه سرپلذهاب و گیالنغرب بهکار گرفت .در
سال  1913تعداد چهار عملیات آفندي محدود در این قسمت از منطقه مسئولیت خود اجرا
کرد .اما نتایج آن عملیاتها آنچنان نبود که در وضعیت کلی منطقه نبرد سرپلذهاب،
گیالنغرب تغییرات محسوسی ایجاد کند .در حالی که براي تثبیت قطعی پدافند این منطقه
نبرد الزم بود ،لشكر  91زرهی و سایر یگانهاي همراه آن لشكر یک حمله گستردهتري اجرا
نمایند و حداقل نیروهاي دشمن را از مناطق تهدیدکننده شهرهاي سرپلذهاب و گیالنغرب
دور سازند .براي این منظور ارتفاعات بازي دراز مناسبترین هدف میتوانست باشد .زیرا این
ارتفاعات بین منطقه گیالنغرب و سرپلذهاب ق رار دارند و عقب راندن نیروهاي دشمن از آن
ارتفاعات سبب تقویت تأمین هر دو منطقه گیالنغرب و سرپلذهاب میگردید .به اصطالح
زبان فارسی ،با یک تیر دو نشان زده میشد .به همین دلیل لشكر  91زرهی و سپاه
پاسداران همرزم آن لشكر ،این ارتفاعات را بهعنوان اولین هدف حمالت نیمهگسترده
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در صحنه عملیات غرب انتخاب کردند .ضمناً
یادآوري این نكته نیز الزم است که در صورت موفقیت قاطع و یا تدریجی نیروهاي ما در
عملیات این منطقه نبرد ،شهر قصرشیرین که مهمترین نقطه استراتژیكی صحنه عملیات
غرب بود آزاد میشد .برعكس شهر خانقین عراق که در مقابل قصرشیرین قرار گرفته ،مورد
تهدید جدي نیروهاي ما واقع میگردید.
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بر مبناي برآوردهاي کلی که قسمتی از آن بیان شد ،ارتفاعات بازي دراز بهعنوان
اولین هدف حمله نیمهگسترده نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در منطقه نبرد
کرمانشاه انتخاب گردید .مرحله طرحریزي و آمادگی براي این عملیات از اوایل سال 1975
آغاز شد که نتیجه آن تهیه طرح عملیاتی به نام محسن ،بهوسیله تیپ  9لشكر  91زرهی
بود که در اواخر فروردینماه ،مراحل نهایی برآورد وضعیتها و هماهنگیها بین یگانهاي
ارتش و سپاه پاسداران را گذراند و در  23فروردینماه طرح هماهنگ شده منتشر گردید.
خالصه مفاد این طرح به شرح زیر بود :
یگانهاي شرکت کننده در عملیات مورد نظر در این طرح عبارت بودند از:
 قرارگاه تیپ  9لشكر  91زرهی. گردانهاي  129و  191مكانیزه،گردانهاي  211و  211تانک و یک گروهانتانک چیفتن ،گردان  271سوار زرهی ،گردانهاي پیاده جدیدالتأسیس نور و
امید از عناصر لشكر  91زرهی زیر امر قرارگاه تیپ  9زرهی آن لشكر.
-

یک گروهان از گردان  117تیپ  11پیاده هوابرد.

 گردان  3سپاه پاسداران انقالب اسالمی.-

یک گروهان تكاور داوطلب به نام مالک اشتر.

-

یک واحد ضربت به نام کلهر متشكل از بسیج عشایر منطقه کرمانشاه.

-

عناصر ژاندارمري منطقه نبرد سرپلذهاب.

-

یک تیم از نیروهاي ویژه تیپ  29هوابرد.

-

یک تیم هوانیروز.

-

یک گردان توپخانه  111میلیمتري از توپخانه لشكر  91زرهی و  1آتشبار
توپخانه سنگین  195و  161میلیمتري از عناصر گروه  11توپخانه.

-

سایر یگانهاي پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی طبق روش جاري
سازمان رزمی لشكر  91زرهی.

با توجه به یگانهاي یاد شده در باال براي اجراي عملیات آفندي بازي دراز ،یگانی به
استعداد رزمی حدود  3گردان رزمی ( پیاده -مكانیزه -تانک -سوار زرهی -سپاه پاسداران و
بسیج مردمی) سازماندهی شده بود .ضمن اینکه تیپ  9پیاده لشكر  66پیاده نیز با 1
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گردان رزمی در جنوب این منطقه نبرد و در محور گیالنغرب ،قصرشیرین پدافند میکرد .اما
قبل از شرح سایر مطالب ،یادآوري این نكته ضروري است که تقریباً تمام عناصري که زیر
امر قرارگاه تیپ  9لشكر  91زرهی قرار داشتند ،در منطقه مسئولیت پدافندي این تیپ از
آباديهاي کلینه ،سید صادق در شمال شهر سرپلذهاب تا ارتفاعات قراویز و روستاهاي
داربلوط و ریخک در غرب و شرق ارتفاعات بازي دراز تا مقابل تنگکور

در طول قوسی به

طول تقریبی  21کیلومتر مواضع پدافندي اشغال و از منطقه مربوطه پدافند میکردند .تیپ
 9زرهی ،فقط یک گردان تانک (منها) را به صورت احتیاط در اختیار داشت که گردان 211
تانک بود و از آن گردان نیز فقط شكل ظاهري سازمان آن باقیمانده بود .بنابراین مأموریت
اولیه آن قسمت از عناصر سازمانی لشكر  91زرهی که زیر امر قرارگاه تیپ  9زرهی بودند،
پدافند از منطقه مسئولیت این تیپ در منطقه سرپلذهاب بود .همانگونه که بارها یادآور
شدیم تقدم مأموریت یگانهاي نیروهاي زمینی جمهوري اسالمی ایران نگهداري مواضع
پدافندي موجود و مانع شدن از پیشروي بیشتر نیروهاي متجاوز عراق بود .هیچ فرماندهی
نمیتوانست با اقدام به حمله ،این مأموریت اصلی پدافندي را با خطر غیر قابل قبول مواجه
سازد .بنابراین فرمانده تیپ  9لشكر  91زرهی نیز مجبور بود با استفاده از حداکثر توانایی
تیپ ،مأموریت پدافندي را همچنان اجرا کند ،ضمن اینکه یگانهاي مناسبی را نیز براي
اجراي حمله مورد نظر آماده سازد .به همین جهت در بررسی اسناد و مدار

این عملیات

چنین به نظر میرسد که از عناصر سازمانی لشكر  91زرهی که زیر امر قرارگاه تیپ 9
زرهی بودند ،فقط گردان  119مكانیزه و یگانهاي کوچكی از گردانهاي دیگر رزمی شرکت
داشتند و بار سنگین مأموریت بهعهده سپاه پاسداران و نیروهاي بسیج مردمی و یگان
هوابرد و تكاور بود.
نظر به اینکه مأموریت آفندي با پدافندي توأم بود ،فرمانده تیپ با هماهنگی سپاه
پاسداران و سایر فرماندهان نیروهاي رزمنده جمع کل نیروهاي موجود در منطقه نبرد در
زمان اجراي حمله را به دو قسمت کلی تقسیم کرد .یک قسمت را براي حمله و قسمت
دیگر را براي پدافند اختصاص داد.
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عناصري که براي آفند تعیین شدند عبارت بودند :از گردان  3سپاه پاسداران ،گردان
 119مكانیزه  ،گروهان پیاده هوابرد و گردان پیاده جدیدالتأسیس امید ،سایر یگانهاي زیر
امر قرارگاه تیپ ،اعم از یگان ارتشی و بسیج عشایري و تكاوران ،در تقدم یک ،مأموریت
پدافندي عهدهدار شدند.
گفتیم که خط پدافندي تیپ  9زرهی قوسی شكل و به طول تقریبی  21کیلومتر بود.
بنابراین عمالً عناصر تیپ در سه جهت شمالی ،غربی و جنوبی پدافند میکردند .ارتفاعات
بازي دراز در مقابل جبهه جنوبی این تیپ قرار داشت .نظر به اینکه هدف اصلی عملیات
آفندي ،آزاد کردن ارتفاعات بازي دراز بود ،بنابراین حمله اصلی تیپ در قسمت جنوبی
منطقه نبرد اجرا میشد .اما تیپ مجبور بود براي کم کردن امكانات دشمن در این منطقه
در جناح غربی و شمالی نیز تالشهاي فرعی اجرا کند .ضمناً این احتمال قوي وجود داشت
که پاتکهاي دشمن براي خنثی کردن حمله تیپ  9زرهی از جناح شمالی یا غربی اجرا
گردد .بنابراین الزم بود تیپ و همرزمان او در جناح غربی و شمالی با قدرت کافی آماده
هرگونه عملیاتی باشند .براي این منظور فرمانده تیپ  9زرهی با هماهنگی فرماندهان سایر
عناصر رزمنده ،نیروهاي عملکننده در این منطقه نبرد را به نحوي سازمان داد که
حتیالمقدور ضمن موفقیت در اجراي حمله ،هیچگونه خطري متوجه خط پدافندي تیپ
نگردد .براي این کار ،گردان  3سپاه پاسداران مأموریت تالش اصلی را بر عهده گرفت و
گردان  119مكانیزه و گردان پیاده امید تیپ  9زرهی و گروهان هوابرد قسمتی دیگر از
تالش حمله را عهدهدار شدند و سایر عناصر براي پدافند اختصاص یافتند.
عناصر حملهور در  1گروه رزمی سازمان داده شدند .یک گروه رزمی به نام اژدر ،شامل
گروهان هوابرد و یک گروهان پیاده بدون ادغام با سپاه ،یک گروه رزمی به نام ببر فقط
عناصر سپاه که حدود  995نفر بودند ،گروه رزمی سوم و چهارم به نامهاي پلنگ و شیر
ترکیبی از عناصر سپاه و ارتشی بود.
هدفهاي اصلی که براي حمله مورد نظر در ارتفاعات بازي دراز در نظر گرفته شد،
عبارت بودند از :تپههاي  1515 ، 1525و  1155و  1115که بلندترین قلههاي این
ارتفاعات بودند .طول این منطقه هدفها ،حدود  9کیلومتر بود .ضمن اینکه عرض این
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منطقه هدف که بایستی از وجود دشمن پا سازي میگردید ،حدود  1کیلومتر بود .بنابراین
وسعت منطقه نبرد مورد نظر ،حدود  95کیلومتر مربع در یک منطقه کوهستانی صعبالعبور
بود .تدبیر فرماندهی براي اجراي این حمله چنین بود که  1گروه رزمی حملهور را با آرایش
خط زنجیر وارد عمل سازد و نیروهاي دشمن را در تمام منطقه هدف درگیر نماید تا
حتیالمقدور همزمان ،هدفهاي پیشبینی شده تصرف و تأمین گردند .براي این منظور
چنین پیش بینی شد که گروهان هوابرد با یک گروهان پیاده به نام گروه رزمی اژدر ،به
شمال غربی حمله کند و تپه  1155را در شمال غربی تپه  11115تصرف و تأمین نماید.
یگان سپاه پاسداران به نام گروه رزمی ببر ،به فرماندهی برادر حاجی بابا در جنوبشرقی تپه
 1115به تپه  1155جنوبی حمله کند و بعد از تصرف آن پیشروي را تا آزادسازي تپه
 1115به سمت شمالغرب ادامه دهد.
گروه رزمی سوم به نام پلنگ ،متشكل از دو گروهان ارتشی و دو گروهان سپاهی با
پشتیبانی  9دستگاه تانک ،ابتدا به سمت تپه  1515پیشروي کند و بعد از اجراي این
مأموریت به سمت شمال غربی تغییر مسیر دهد و به گروه رزمی دوم در اشغال تپه
 1115یاري نماید .و باالخره گروه رزمی چهارم به نام شیر ،متشكل از باقیمانده گردان
 119مكانیزه و یک گروهان از سپاه پاسداران و یک دست ه تانک در قسمت جنوب شرقی
منطقه نبرد وارد عمل گردد و تپه هاي  631 ،671 ،695 ،651 ،655را آزاد سازد .سایر
یگان ها ،پدافند در منطقه را که عمدتاً تا قسمت غربی و شمالی منطقه نبرد سرپلذهاب
بود ،ادامه دهند.
به این ترتیب مرحله طرحریزي عملیات باز ي دراز خاتمه یافت و طرح براي اجرا آماده
گردید و در روز  23فروردینماه  1975منتشر شد .اما بهعلت کوهستانی بودن منطقه و
ترکیب چند جانبه یگانهاي رزمنده ،اجراي این عملیات با مشكالتی مواجه گردید که در
بررسی حوادث این نبرد به آنها اشاره میگردد.
اما قبل از پرداختن به چگونگی جریان نبرد ،الزم است وضعیت نیروهاي متجاوز عراق
در این منطقه را نیز بررسی کنیم .طبق اطالعاتی که به دست نیروهاي ما رسیده بود ،در
صحنه عملیات غرب قصرشیرین ،سرپلذهاب ،حساسترین منطقه براي نیروهاي متجاوز
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عراقی بود .زیرا در صورتیکه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران موفق میشدند،
نیروهاي عراقی را تا غرب خط مرز عقب برانند و وارد دشت خانقین عراق شوند ،میتوانستند
نیروهاي عراقی را سریعاً منهدم سازند و در محور خانقین ،بعقوبه ،بغداد به سمت پایتخت
عراق پیشروي نمایند .اعم از اینکه نیروهاي ایران موفق به نزدیک شدن به شهر بغداد
میشدند یا نه ،به هر حال هرگونه حرکت نیروهاي ایران به سمت بغداد ،حتی به مساحت
جزئی ،اثرات سیاسی بینالمللی داشت ،ضمن اینکه سبب وحشت کامل حكام بغداد
میگردید .به همین دلیل و براي مقابله با چنین تهدید احتمالی نیروهاي ایران ،ارتش عراق
عمده قواي خود را در صحنه عملیات غرب در منطقه نبرد قصرشیرین مستقر کرده بود .به
طوريکه برآوردهاي اطالعاتی نیروهاي ما نشان میداد ،عناصري از لشكر  7زرهی و
لشكرهاي  1و  9پیاده ارتش عراق در منطقه عملیاتی گیالنغرب ،قصرشیرین گسترش
داشتند که به ترتیب از شمال به جنوب به شرح زیر مستقر بودند:
-

تیپ  29پیاده کوهستانی لشكر  9پیاده در شمال منطقه نبرد در منطقه باویسی
تپه رش و ارتفاع کورهموش.

-

تیپ  21مكانیزه لشكر  7زرهی در ارتفاعات قراویز و ارتفاعات جنوبغربی
داربلوط (اطراف محور قصرشیرین ،سرپلذهاب)

-

تیپ  1لشكر  1پیاده در رده عقب در غرب قصرشیرین تا خسروي.

-

قرارگاه لشكر  7زرهی و تیپ  17زرهی آن لشكر در قصرشیرین.

-

قرارگاه لشكر  9پیاده کوهستانی در خانقین.

 عناصري از لشكر  6پیاده و قرارگاه اصلی هدایتکننده عملیات غرب در منظریهعراق.
-

تیپ  2پیاده کوهستانی در بایران و زله زرد.

-

تیپ  9پیاده لشكر  9پیاده کوهستانی در ارتفاعات بازي دراز.

-

تیپ  22پیاده لشكر  9در منطقه امام حسن.

-

تیپ  19پیاده لشكر  1در محور گیالنغرب (در مقابل تیپ  9لشكر  66پیاده
ایران که در حوالی تنگکور  ،تنگحاجیان ،روستاهاي کورسفید ،آوازین و
ارتفاعات چغالوند گسترش داشتند).
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با توجه به اطالعات باال مالحظه میگردد که عناصر  9لشكر عراقی در منطقه
گیالنغرب ،قصرشیرین در مقابل دو تیپ بسیار ضعیف ایران که جمع کل استعداد رزمی
آنها در حدود یک تیپ  1گردانی بود ،صفآرایی کرده بودند .در مقابل این تیپها و
لشكرها که ما بهمنظور اختصار کالم از ذکر نام دهها گردان رزمی و پشتیبانی رزمی سازمانی
آنها خودداري کردیم ،در سازمان رزمی ما بزرگترین قرارگاه در رده تیپ و بعد گردان و
گروهان و حتی تیم بود .قويترین نیرویی که براي حمله درنظر گرفته شده بود یک گردان
سپاه پاسداران بود که طبق ارقام ذکر شده در مدار

در دسترس ،کل استعداد پرسنلی آن

کمتر از  155نفر بود .در تالش اصلی حمله ،از عناصر ارتشی فقط یک گردان مكانیزه و یک
گروهان پیاده هوابرد شرکت میکرد .در صورتیکه فقط در منطقه هدفهاي موردنظر در
ارتفاعات بازي دراز که براي حمله پیشبینی شده بود نیروهاي گسترش یافته دشمن در
مواضع مستحكم پدافندي عبارت بودند از:
-

تیپ  9پیاده لشكر  9با  9گردان سازمانی و  9گردان از عناصر تیپهاي  1و 29
و 93

-

تیپ  22پیاده در جنوب بازي دراز و حوالی چم امام حسن

-

تیپ  19پیاده لشكر  1در مقابل منطقه نبرد گیالنغرب که میتوانست از جنوب
به شمال به نحوي در ارتفاعات بازي دراز اعمال نفوذ نماید.

البته ذکر این نكته الزم است که مسلماً تمام این یگانهاي دشمن در خط مقدم
پدافندي خود مستقر نبودند .چه بسا عناصري از این تیپها در صحنه هاي دیگر جنگ
گسترش داشتند .اما همانگونه که بارها یادآور شدهایم ،به هر حال این اطالعات مبنایی
در تصمیم گیري براي حمله یا دفاع جهت فرماندهان یگانهاي ایران بود که در یک
برآورد وضعیت معمولی نظامی می توانست مانع هرگونه تصمیم گیري براي اجراي عملیات
آفندي باشد .اما فرماندهان هدایت کننده عملیات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران،
بدون توجه به این همه برتري عددي نیروهاي دشمن تصمیم به حمله گرفتند و آنرا با
موفقیت نسبی قابل مالحظه اي اجرا کردند که در مطالب زیر چگونگی جریان این نبرد را
مطالعه میکنیم.
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جریان نبرد بازيدراز

در بررسی چگونگی طرحریزي عملیات بازيدراز گفتیم که منطقه مسئولیت عملیاتی
تیپ  9لشكر  91زرهی در غرب سرپلذهاب ،شكل قوسی به طول تقریبی  21کیلومتر بود
که از روستاهاي کلینه و سیدصادق در شمالشرقی (شمال سرپلذهاب) تا ارتفاعات قراویز و
داربلوط در غرب و ارتفاعات دانهخشک در جنوب امتداد داشت .بنابراین جبهه پدافندي
تیپ  9زرهی اصوالً در  9جهت شمالی و غربی و جنوبی بود .نظر به اینکه در عملیات
آفندي بازيدراز هدف اصلی در سمت جنوبی منطقه تیپ انتخاب شده بود ،الزاماً عناصر این
تیپ در دو سمت دیگر (غرب و شمال) بایستی مواضع پدافندي خود را مستحكمتر
میکرد ند تا مانع وارد عمل شدن نیروهاي قوي دشمن که در باال به آنها اشاره شد از این
سمتها به داخل منطقه نبرد گردند .نبابراین ضمن اینکه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران به سمت ارتفاعات بازيدراز حمله میکردند ،مجبور بودند احتمال خطر حمله متقابله
نیروهاي متجاوز عراق را از خطرنا ترین معابر شمال و غرب به طرف حساسترین نقطه
این منطقه نبرد یعنی شهر سرپلذهاب ،کامالً جدي تلقی کنند .زیرا قبالً گفتیم که در
تدبیر کلی نیروهاي ایران ،نگهداري مواضع پدافندي موجود و حفظ خط دفاعی برقرار شده
در صحنههاي نبرد ،مقدم بر هرگونه عملیات آفندي بود.
با توجه به این تدبیر کلی ،طرح کلی عملیات بازيدراز این بود که تیپ  9لشكر 91
زرهی با یگانهاي زیر امر و منتسب و همرزم اعم از یگانهاي ارتشی و سپاه و بسیج در دو
جبهه شمالی و غربی دفاع ثابت و محكم بكند و در جبهه جنوبی آفند نماید .در بررسی
جریان حوادث خواهیم دید که این خطرات بهصورت کامالً جدي بهوسیله نیروهاي عراقی
ایجاد گردید.
در  29فروردینماه  1975آخرین جلسه مشورتی و هماهنگی با شرکت فرماندهان
یگانهاي ارتشی و سپاهی و بسیج و قرارگاه تیپ  9زرهی تشكیل شد ،در این جلسه،
منطقه هدف عملیات مورد نظر به دو قسمت شمالی و جنوبی تفكیک گردید .در قسمت
شمالی ،مرکز منطقه هدف تپههاي  1155شمالی و  1115و در قسمت جنوبی تپه 1155
جنوبی و تپه  1515و تپههاي جنوبشرقی آن که ارتفاع آنها حدود  655متر بود ،بهعنوان
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هدف نهایی انتخاب شد .نظر به اینکه قله  1115بلندترین قله منطقه بود و تمام آن منطقه
نبرد را در کنترل داشت هدف اصلی انتخاب و تالش اصلی براي تصرف آن قله به کار برده
شد .قبالً گفتیم که براي این حمله یگانهاي حملهور در چهار گروه رزمی سازمان داده
شدند که البته استعداد رزمی هیچیک از آنها در حد توان رزمی یک گردان رزمی نبود و
عنصر اصلی حملهور ،یک گردان پاسدار ،یک گردان مكانیزه و یک گروهان هوابرد بود که در
چهار گروه رزمی سازماندهی شدند.
در طرح اجرایی حمله براي تالش اصلی  9گروه رزمی و براي تالش فرعی یک گروه
رزمی منظور گردید 9 .گروه رزمی تالش اصلی در  9محور پیشروي میکردند .ابتدا تپههاي
شرقی قله  1115را که شامل تپههاي  1155شمالی و جنوبی میگردید از وجود دشمن
پا

مینمودند ،بعد هر  9گروه رزمی به سمت تپه  1115پیشروي را ادامه میدادند و آن را

تصرف و تأمین میکردند .گروه رزمی چهارم نیز از سمت جنوبشرقی به سمت جنوبغربی
پیشروي میکرد و دامنه جنوبشرقی تپههاي بازيدراز را تصرف مینمود و جناح یگانهاي
تک اصلی را تأمین میکرد و از حرکت احتمالی نیروهاي دشمن از معبر کاظمآباد و چم
امام حسن به طرف ارتفاعات بازيدراز جلوگیري مینمود ،گروههاي رزمی  191مكانیزه،
یگان تكاور مالکاشتر ،یگان ضربت کلهر ،گروه رزمی  211تانک و گروه رزمی  271سوار
زرهی به ترتیب از شمال به جنوب در خط پدافندي تیپ پدافند میکردند .عنصر پشتیبانی
آتش این حمله شامل  2آتشبار  111میلیمتري ،یک آتشبار  151میلیمتري و دو آتشبار
 195میلیمتري بود.
باالخره بعد از آخرین هماهنگی در جلسه شوراي فرماندهان یگانهاي عملکننده
تصمیم نهایی براي اجراي این عملیات در تاریخ دوم اردیبهشتماه  1975گرفته شد و طرح
تكمیل و منتشر گردید.
اما در همان روز انتشار طرح ،یعنی در  23فروردین ،اولین تغییر در طرح داده شد و
فرمانده تیپ  9زرهی تصمیم گرفت عالوه بر حمله در قسمت جنوبی منطقه نبرد
سرپلذهاب ،یک حمله فرعی نیز در شمال این منطقه بهوسیله گروه رزمی  191مكانیزه به
سمت ارتفاعات کورهموش و بنهدستک اجرا کند .لذا به گردان یاد شده دستور داد ،آماده
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براي حمله بنا به دستور باشد .بررسی حوادث چنین نشان میدهد که دشمن از احتمال
حمله نیروهاي ایران آگاه شده بود .زیرا از همان روز  23فروردین حجم آتشهاي توپخانه و
خمپارهانداز دشمن در تمام منطقه نبرد سرپلذهاب افزایش چشمگیري یافت که اتفاقاً
شدت آتش در منطقه غربی و شمالی بیشتر بود و احتماالً نیروهاي دشمن تصور کرده بودند
حمله نیروهاي ایران در این قسمتها و بهمنظور تصرف ارتفاعات کورهموش و قراویز اجرا
خواهد گردید .در این صورت میتوان گفت نیروهاي دشمن در تپههاي بازيدراز غافلگیر
شدند .ضمناً دشمن براي ایجاد تهدید جدي در منطقه دیگر ،در محور گیالنغرب نیز فعالتر
شد و مواضع نیروهاي ما را که در حوالی تنگکور

و تنگحاجیان مستقر بودند ،زیر آتش

گرفت .این اقدام دشمن مورد توجه فرمانده تیپ  9زرهی قرار گرفت و از تیپ  9پیاده
مستقر در منطقه نبرد گیالنغرب درخواست کرد با مراقبت کامل در جناح جنوبی تیپ 9
زرهی عناصر مستقر در آن جناح را تقویت نماید.
در آتشباري که دشمن در روز  23فروردینماه به مواضع یگانهاي تیپ زرهی اجرا
کرد  11نفر مجروح شدند که شامل  1نفر ارتشی 1،نفر پاسدار و  9نفر بسیجی و  2نفر غیر
رزمنده از اهالی منطقه بود.
تبادل آتش شدید توپخانه بین نیروهاي ایران و عراق در روز  95فروردینماه نیز ادامه
یافت .در بع ی از مناطق نبرد شدت آتش دشمن بهقدري زیاد بود که فرمانده یگان ایرانی
پدافندکننده ،آنرا حمل بر آتش تهیه دشمن جهت اجراي حمله نمود .چنین به نظر رسید
که دشمن از احتمال حمله قریبالوقوع نیروهاي ایران آگاه شده و میخواهد یک حمله
بازدارنده ،علیه نیروهاي ایران اجرا نماید .فعالیت توپخانه دشمن در قسمت جنوبی منطقه
نبرد بیشتر بود ،احتماالً دشمن در نظر داشت نیروهاي ایران را دچار ابهام کند.
نكته اي که در بررسی مسائل روزهاي نهایی آمادگی براي عملیات مورد بحث به چشم
میخورد ،وضعیت آمادگی رزمی یگانهاي شرکتکننده در این عملیات میباشد .با وجود
اینکه حداکثر  9روز دیگر بایستی عملیات شروع میشد ،هنوز ترکیب سازمان رزمی
یگانهاي عملکننده کامل نشده بود و یگانهایی که بایستی جابجا میشدند ،تغییر مكان
نداده بودند .جالبتر آنکه در روز  95فروردین فرمانده تیم نیروهاي ویژه هوابرد ،درباره
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تعویض افراد عشایر شرکتکننده در این نبرد سخن به میان میآورد .حتی گردانهاي تانک
و مكانیزه ،تعدادي از تانکها و نفربرها و سایر امكانات رزمی خود را که در پادگان باقیمانده
بودند ،به منطقه نبرد تغییر مكان نداده بودند .تا خاتمه عملیات نیز نتوانستند این امر بسیار
مهم را انجام دهند .چنانکه در تاریخ دهم اردیبهشتماه از طرف رکن  1تیپ  9از
پار هاي گردانها در پادگان در سرپلذهاب بازدید شد و نتیجه چنین بود که از تانک هاي
گردان  211تانک تعداد  29دستگاه ،گردان  211تانک  6دستگاه و گردان  271سوار زرهی
 16دستگاه در پار

باقیمانده ،الزم به یادآوري است که در نبردهاي  6ماهه گذشته ،این

گردانها تعدادي از تانکهاي خود را از دست داده بودند .بنابراین همان تعداد تانک حاضر
به کار باقیمانده در پادگان براي باال بردن توان رزمی این گردانها اهمیت فوقالعادهاي
داشت .اما با وجود اینکه در  95فروردینماه تیپ دستور داد کلیه تانکها و نفربرهاي حاضر
به کار باقیمانده در پادگان را به منطقه نبرد حمل نمایند ،این دستور اجرا نگردید.
هر قدر زمان حمله نزدیکتر میشد ،جنبوجوش در منطقه نبرد بهوسیله نیروهاي هر
دو طرف متخاصم افزایش مییافت .نیروهاي ایران براي حمله آماده میشدند و دشمن نیز
به این امر واقف شده بود و تالش میکرد با اقدامات ممانعتی ،مانع اجراي حمله نیروهاي
ایران گردد .عكسالعمل دشمن در فرماندهان یگانهاي ما تا حدودي نگرانی ایجاد مینمود.
به همین منظور در  95فروردین ،فرمانده تیپ  9زرهی به یگانهایی که مأموریت پدافندي
بر عهده داشتند تأکید کرد مواضع خود را هر چه بیشتر محكمتر کنند و آماده براي خنثی
کردن هرگونه فعالیت آفندي دشمن باشند .اما از طرفی نیروهاي ما از نظر ارائه روحیه
تهاجمی خود تردیدي به خود راه نمیدادند و تالشهاي خود را ادامه میدادند.
در روز  91فروردینماه اولین اقدام دشمن براي عملیات ممانعتی در جناح شمالی
منطقه نبرد و حوالی آبادي کوئیكی عزیز انجام گرفت و یک واحد از نیروهاي عراقی به
مواضع سپاه پاسداران ایران که در این منطقه پدافند میکرد حمله کرد .این حمله در
ساعت یک بعد از نیمه شب آغاز شد که با مقاومت دلیرانه نیروهاي ما مواجه گردید .این
نبرد حدود  1ساعت به طول انجامید و باالخره واحدهاي حملهور عراقی مجبور به
عقبنشینی به مواضع قبلی خود شدند .در این نبرد فقط یک نفر از افراد سپاه مجروح
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گردید .اما به نظر میرسد که تأخیر اجراي حمله بهوسیله نیروهاي ایران سبب اغفال
نیروهاي دشمن گردید .زیرا فعالیت دشمن در روز  91فروردین کمتر بود و در روز اول
اردیبهشت نیز فعالیت قابل مالحظهاي از دشمن مشاهده نشد .نیروهاي ایران نیز در این دو
روز قبل از آغاز عملیات اقدامی نكردند که توجه دشمن را به حمله احتمالی آنان جلب
نماید ،لذا صحنه نبرد از آرامش نسبی برخوردار بود.
فرمانده تیپ برآورد کرد که پاتک احتمالی دشمن بعد از تک نیروهاي ما ،در منطقه
غربی و حوالی ارتفاعات قراویز ریخک خواهد بود و براي آمادگی جهت خنثی کردن پاتک
دشمن در آن قسمت به گردان  211تانک که در احتیاط بود دستور داد با کلیه عناصر
سازمانی و زیر امر در پادگان سرپلذهاب (قلعهشاهین) مستقر شود و تقدم طرح وارد عمل
شدن را در منطقه گسترش گردان  211تانک در ارتفاعات ریخک تهیه نماید .به یگان تكاور
نیز دستور داده شد قبل از آغاز حمله که ساعت  5155روز دوم اردیبهشتماه تعیین
گردیده بود ،در باند فرودگاه هلیکوپترها و در حوالی پادگان سرپلذهاب مستقر شود تا
بهصورت هلیبرد به هر نقطه مورد نیاز هلیبرد گردد.
باالخره زمان حمله که همان ساعت  5155روز دوم اردیبهشتماه تعیین شده بود ،به
کلیه یگانها ابالغ گردید و نیروهاي رزمنده ما آماده براي زورآزمایی با دشمن متجاوز در
منطقه نبرد سرپلذهاب شدند.
آخرین روز قبل از حمله یعنی اول اردیبهشتماه صرف آخرین تالشها براي تكمیل
سازمان رزمی ،تكمیل تدارکات و آخرین هماهنگیها گردید .به نظر میرسد فرمانده تیپ 9
درباره منطقه شمالی جبهه نگران بود ،زیرا همانگونه که در مطالب قبل اشاره شد ،وضعیت
پدافندي این قسمت بهعلت برتري مطلق نیروهاي عراقی و وضعیت مناسب زمین براي آنان
آسیبپذیرترین قسمت منطقه مسئولیت تیپ  9زرهی بود .لذا فرمانده تیپ براي رفع
نگرانی پدافند این قسمت به فرمانده گردان مستقر در آن دستور داد ،همزمان با تک اصلی
در قسمت جنوبی منطقه نبرد ،آن گردان نیز در حوالی روستاي سیدصادق و تپههاي
کوره موش تظاهر به آفند کند و نیروهاي دشمن را از اقدام به آفند در آن قسمت باز دارد.
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ضمن این که به فرمانده گردان  191مكانیزه که سرهنگ دوم مظفري بود تأکید شـد
آمادگی صد در صد براي پدافند از آن منطقه داشته باشد .در تأکید بیشتر بـه پدافنـد ایـن
قسمت ،به گردان  211تانک نیز که رو به سمت غرب و تپه هاي قراویز پدافنـد مـیکـرد،
همان دستورات تأکیدي داده شد .از جملـه دسـتورات آن بـود کلیـه تانـک هـاي گـردان
به نحوي گسترش یابند که از آتش آن ها براي پدافند از منطقه استفاده شود و تا آن جا که
مقدور باشد در تحكیم مواضع پدافندي اقدام گردد .همین دسـتورات تأکیـدي بـه گـردان
 271سوار زرهی نیز که در قس مت جنوبی منطقه و در ارتفاعات سـنبله و دانـه خشـک در
مقابل تنگ کور

پدافند میکرد صادر گردید .به طور کلی دستورات تأکیدي براي تحكـیم

مواضع پدافندي موجود نشان می دهد که به علت عدم تعادل نیرو که کالً به نفع نیروهـاي
دشمن بود ،فرماندهان یگان هاي ما را از به خطر افتا دن پدافند منطقه نگران کرده بـود .بـا
این وجود شرایط کلی نبرد به نحوي بود که آنهـا بایسـتی قبـول خطـر مـیکردنـد و بـه
نیروهاي دشمن حمله می نمودند .عالوه بر این که فرمانده تیپ  9زرهی به یگان هاي تحت
فرماندهی خود جهت تحكیم مواضع پدافنـدي و اجـراي تـک فریبنـده ،دسـتورات الزم را
صادر کرد .از فرمانده لشكر  91زرهی درخواست نمود تا به تیـپ هـاي دیگـر نیـز دسـتور
دهند آن ها نیز در منطقه مسئولیت خود تک فریبنده اجرا کننـد تـا قسـمتی از نیروهـاي
دشمن در مناطق آن ها درگیر شوند و احتیاط دشـمن نتوانـد سـریعاً در منطقـه تیـپ 9
زرهی وارد عمل گردد .این درخواست مورد موافقت فرمانده لشكر قرار گرفت و دستوررات
الزم به تیپ هاي دیگر داده شد.
در طرح عملیاتی چنین پیشبینی شده بود که در صورتیکه در مراحل اولیه حمله،
پیشروي رضایتبخش باشد ،براي تسهیل عملیات ،یک واحد از تكاوران بهصورت هلیبرد در
عقب مواضع دشمن پیاده شود .لذا براي این مأموریت به یگان هوانیروز دستور داده شد
آماده باشد  15نفر از تكاوران را بهصورت هلیبرد در قسمت شمالی منطقه نبرد پیاده نماید.
گردان  211تانک که یگان احتیاط تیپ بود با  21دستگاه تانک و دو قب ه
خمپارهانداز و  9دستگاه نفربر طبق طرح عملیاتی ،در قلعه سفید واقع در حوالی
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سرپلذهاب مستقر گردید و کلیه یگانها در محلهاي پیشبینی شده مستقر و آماده براي
تعیین سرنوشت نبرد بازيدراز گردیدند.
آخرین نكتهاي که قبل از شرح ماجراي نبرد باید یادآوري شود ،این است که در
شرایط پدافندي نیز تلفات روزانه نیروهاي ما بهویژه در اوایل جنگ که نیروهاي متجاوز
عراق مهمات بیكرانی در اختیار داشتند و مانند باران تند به مواضع پدافندي نیروهاي ما
روانه میساختند ،چندان کم نبود .چنانکه در روز اول اردیبهشت  19نفر از افراد رزمنده
ما ،در این منطقه نبرد بر اثر آتش دشمن ،سخت آسیب دیده و از صحنه نبرد خارج شده
بودند .از این عده  16نفر نظامی شامل دو افسر جزء و  1نفر درجهدار  15نفر سرباز و یک
نفر پاسدار بودند .باالخره زمان حمله موردنظر فرا رسید .یگانهاي حملهور تیپ  9زرهی و
سپاه پاسداران و بسیج عشایري همرزم آن تیپ در ساعت  5155صبح روز دوم
اردیبهشتماه پیشروي به طرف جنوبغرب براي آزاد کردن ارتفاعات بازيدراز از اشغال
دشمن متجاوز را آغاز کردند .فرمانده تیپ بهمنظور هدایت تک فریبنده در منطقه غرب و
شمال جبهه به توپخانه پشتیبانی دستور داد آتش تهیه را به مدت  95دقیقه و از ساعت
 5755در غرب و شمال و جنوبشرقی منطقه اجرا نماید .به گروه رزمی  191مكانیزه
مستقر در شمال دستور داد تک فریبنده را در ساعت  5795آغاز کند .این دستورات فرمانده
تیپ به همین نحو اجرا شد و دو گردان توپخانه از ساعت  5755به مدت نیم ساعت در
شمال و جنوبشرقی آتش انبوه بر روي دشمن ریختند و گردان  191مكانیزه تک فریبنده
به طرف ارتفاعات کورهموش را آغاز کرد.
گردان  271سوار زرهی نیز در سمت تنگکور

قاسمآباد تظاهر به اجراي تک نمود

در حالیکه تک اصلی با گردان  3سپاه پاسداران و گردان  119مكانیزه تیپ  9زرهی
بهطرف ارتفاعات  1515و  1115بازيدراز هدایت میگردید.
متأسفانه در اسناد و مدار

در دسترس جزئیات تالش رزمندگان دلیر ما در پیشروي

بهطرف هدفهاي تعیین شده در ارتفاعات بازيدراز درج نگردیده بود ،ولی اسناد در
دسترس نشان می دهند که با توجه به کوهستانی و سخت بودن منطقه نبرد و کمبود توان
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رزمی نیروهاي حملهور ما و تواناییهاي بیشتر دشمن ،نتیجه کلی عملیات در روز اول نبرد
بسیار خوب بود ،گرچه تمام هدفها به تصرف نیروهاي ما درنیامدند.
با کشف حمله نیروهاي ما بهوسیله دشمن ،اولین عكسالعمل شدید دشمن اعزام
هواپیماهاي جنگی به منطقه نبرد بود .با وجود اینکه فرمانده تیپ درخواست کرده بود
پوشش هوایی منطقه نبرد بهوسیله هواپیماهاي اف 11برقرار شود ،ولی به نظر میرسد که
کنترل هوایی منطقه در دست هواپیماهاي دشمن بود .هواپیماهاي عراقی به مواضع
نیروهاي ایران بهویژه گروه رزمی احتیاط حمله کردند ،اما بهعلت وجود آتشهاي خودي و
دشمن در ف اي منطقه نبرد نتوانستند هدفگیري کنند ،لذا آسیبی به یگان احتیاط وارد
نگردید .اولین عكسالعمل زمینی دشمن در سمت غرب منطقه نبرد و از طرف ارتفاعات
قراویز و داربلوط ظاهر گردید .براي خنثی کردن تالش عناصر زرهی و مكانیزه دشمن در
این قسمت ،فرمانده تیپ  9زرهی به تیم هوانیروز دستور داد تقدم اجراي پشتیبانی
هلیکوپترها را به آن منطقه بدهند و با هلیکوپترهاي رزمی به تانکها و نفربرهاي رزمی
دشمن در غرب داربلوط حمله نمایند .طبق اظهارات بع ی از رزمندگان ،این حمله بسیار
مؤثر بود .از جمله خلبانانی که در این مأموریت جانفشانی کرد ستوان یارشیرودي بود که
بعداً در همین نبرد به شهادت رسید .در همان شدت جریان نبرد مشكل تدارکات ظاهر شد،
از جمله بهعلت گرمی هواي منطقه مشكل تدار

آب بود .دیدهبانان توپخانه که در نقاط

دور از خط مقدم نبرد مستقر بودند ،از لحاظ آب دچار مشكل شدند و تیم هوانیروز مجبور
شد قسمتی از فعالیت تدارکاتی خود را صرف رساندن آب به نقاط مورد نیاز نماید .این
مشكل آب رسانی به ترتیبی که نیروهاي ما به سمت هدف پیشروي میکردند و آفتاب
سوزان منطقه باالتر میآمد ،شدیدتر میگردید ،بهنحويکه بعد از ساعاتی که از آغاز حمله
گذشت آبرسانی به یگانها ،از جمله درگیريهاي فرماندهان گردید .از جمله آن یگانها،
یگان هوابرد بود که در قسمت شمالغربی به تپه  1155شمالی حمله کرده و به نزدیكی آن
رسیده بود ،اما دچار کمبود تدارکات از جمله آب ،مهمات و غذا شده بود که دستور داده
شد با هلیکوپتر براي آن یگان ارسال شود.
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اولین گزارش ثبت شده تیپ  9زرهی در اسناد در دسترس نشان میدهد که بهطور
کلی در ساعات اولیه حمله ،عملیات موفقیتآمیز بود .در این گزارش فرمانده تیپ اعالم
کرد ،طرح عملیاتی محسن از ساعت ( 5155روز دوم اردیبهشت) اجرا شد ،تا زمان ارسال
این گزارش از افراد دشمن  291نفر به اسارت گرفته شد و حدود  955نفر از آنان نیز کشته
و یا زخمی گردیدهاند .تا زمان این گزارش ،از افراد تیپ نیز  1نفر شهید و  11نفر زخمی
بوده که نسبت به شرایط نبرد تلفات چندان زیادي نمیباشد .اما به نظر میرسد که بهعلت
کوهستانی بودن منطقه نبرد و مشابه بودن ارتفاعات با یكدیگر وضعیت کامالً روشن نبود و
موفقیتهایی که در روز اول بهدست آمد اجراي تمام مأموریت نبود و هنوز هدفهاي اصلی
که تپههاي  1155شمالی و جنوبی و  1115باالخره  1525بودند به تصرف نیروهاي ما
درنیامده بودند .در این حال فرمانده تیپ در دستوري که احتماالً در اواخر روز دوم
اردیبهشتماه به یگانهاي تابعه صادر کرد ،اظهار داشت( :با موفقیتهایی که تیپ حاصل
کرده دشمن تصمیم دارد پاتک نماید کامالً مراقب باشید و آمادگی براي مقابله داشته باشید
بهویژه گردان ( 211احتیاط) آماده خنثی کردن پاتک دشمن باشد) .فرمانده تیپ در
دستوري دیگر به فرمانده گروه  11توپخانه دستور داد سریعاً طرح پوشش با آتش معابر
وصولی پاتک احتمالی دشمن را تهیه و آماده براي اجراي آتش در مسیرهاي دشمن باشد و
مسیرهاي احتمالی پیشروي دشمن به منطقه نبرد بازيدراز به ترتیب از جنوب به شمال
قاسمآباد بهطرف تنگکور  ،چم امام حسن بهطرف تپه  ،1515خزعلگري ،کهر

بهطرف

تپه  1115روستاي در مسیر بهطرف شیرین آب و داربلوط باالخره از سمت غرب بهطرف
شیرینآب و داربلوط تعیین گردید.
اولین روز نبرد بازيدراز با موفقیتی نسبی خاتمه یافت .ولی بهعلت شرایط زمین و
گسترش وسیع نیروهاي خودي در منطقه نبرد وضعیت عمومی نیروهاي خودي و دشمن
هنوز کامالً روشن نبود .با وجود اینکه لشكر کراراً از تیپ  9میخواست وضعیت را اعالم
کند فرمانده تیپ در روز سوم اردیبهشت (روز دوم نبرد) پاسخ داد ،نبرد همچنان ادامه
دارد ،ولی بهعلت وضعیت طبیعی منطقه هنوز برآورد نتیجه نهایی میسر نیست .این پیام
نشان می دهد که حتی در روز دوم نبرد نیز وضعیت براي فرمانده تیپ مبهم بود .زیرا با
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وجود پیشرفتهایی که بع ی از یگانها در منطقه بازيدراز کرده بودند ،ولی مشكالت
زیادي نیز بهوجود آمده بود که شمهاي از این مشكالت را برادر سپاهی وزوایی در خاطرات
خود بیان کرده است (به یادداشتهایی از خاطرات رزمندگان مراجعه شود) اما قرارگاه تیپ
و گردانهاي رزمنده تصویر روشنی از عملیات اولین روز نبرد نشان ندادند .فقط  2گزارش از
گروه رزمی  191مكانیزه و  211تانک در اسناد و مدار

درج گردیده که تا حدودي

وضعیت سمت شمالی و غربی منطقه نبرد را روشن میسازد .این دو قسمت در تالش اصلی
نبودند و تالش اصلی در سمت جنوبی بود که برادر سپاهی وزوایی تا حدودي وضعیت آن
منطقه را روشن ساخته است.
خالصه گزارش گروه رزمی  191مكانیزه مستقر در شمال سرپلذهاب چنین است:
« ازساعت  5755روز  75/2/2تا ساعت  1755آن روز تعداد  1دستگاه تانک خودي
زیر آتش توپخانه و تانک دشمن بهطور مداوم اجراي تیراندازي نمود و تا به حال تعداد 155
گلوله محترقه شدید توسط آنها تیراندازي شده است.
فرمانده دسته مربوطه در کورهموش با همكاري سروان سرمدي تقاضاي آتش و
تصحیح تیر کرد .برابر اظهارات آنان عملكرد دسته تانک چیفتن بسیار خوب بود و از حرکت
تانکهاي دشمن بهطرف مواضع خودي جلوگیري شد.

ام اء سرهنگ 2مظفري»

از نكات جالب از دیدگاه نظامی درباره همین گروه رزمی این است که در آن شرایط
حساس نبرد فرمانده گردان  191مكانیزه اعالم کرد که در ساعت  2155یگان مستقر در
کورهموش و ریخک با گروهان دوم آن گردان تعویض خواهد شد .در صورتیکه معموالً در
چنین شرایطی بهمنظور حفظ نظم ایجاد شده در جبهه ،عملیات تعویض انجام نمیگیرد ،اما
علت انجام این امر براي ما روشن نگردید.
گزارش دیگر از وضعیت منطقه نبرد بازيدراز در روز دوم اردیبهشتماه را فرمانده
گردان  211تانک مستقر در جنوب محور سرپلذهاب قصرشیرین داده است که خالصه آن
چنین است :
«یک دسته تانک به آبباریک فرستاده شد تا یگانی را که به تپه  1515حمله میکرد
با آتش پشتیبانی کند ،همزمان تانکهاي مستقر در ریخک مواضع دشمن را در ارتفاعات
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قراویز جنوب دستک (شمال ریخک) به زیر آتش گرفتند .در تمام مدت آن روز گردان با
دشمن درگیر بود و مواضع خودي زیر تمرکزات آتش دشمن قرار داشت .بر اثر آن 9
دستگاه تانک خودي آسیب دید و  2نفر درجهدار شهید و یک نفر درجهدار و یک نفر سرباز
زخمی گردیدند .بر اثر آتش دشمن به مواضع حوالی خاتومه نیز یک سرباز و یک درجهدار
مجروح گردیدند و یک خودرو آسیب دید.
از حدود ساعت  1955یک واحد زرهی دشمن با حدود  25دستگاه تانک از روستاي
کالنتر به طرف شرق پیشروي نمود و تا حوالی نصرآباد سید خاتم و شیرین آب جلو آمد که
با ایجاد سد آتش بهوسیله توپخانه و خمپارهاندازهاي خودي ،نیروهاي دشمن مجبور به
عقبنشینی به مواضع قبلی خود شدند.
در طول مدت شب نیز نیروهاي دشمن یکبار در ساعت  2155و بار دیگر در ساعت
یک بعد از نیمه شب اقدام به تک نمودند که با آتش خودي خنثی شد .درگیري تا آغاز
روشنایی روز سوم اردیبهشت همچنان ادامه دارد.

ام اء سرگرد افشین»

با توجه به نكات یاد شده ،وضعیت نبرد بازيدراز در روز اول چندان روشن نبود و
پیكار سختی درگرفته بود که در روزهاي بعدي ادامه یافت .در روز اول نبرد ،دوم اردیبهشت
 1975از افراد عناصر شرکت کننده در آن ،جمعاً  1نفر شهید و  79نفر مجروح گزارش
گردید که نسبت به حجم عملیات تلفات زیادي به نظر نمیرسد .زیرا جمعاً در این منطقه
نبرد حدود  15گردان رزمی و توپخانه و پاسدار وارد عمل شده بود که با درنظر گرفتن
کمبودهاي پرسنلی حدود  1555نفر از نیروهاي ما در این منطقه نبرد گسترش داشت.
بنابراین میزان درصد تلفات کمتر از  %2بود .ترکیب تلفات عبارت بود از  13نفر نظامی (دو
افسر  6درجهدار بقیه سرباز و تكاور)  11نفر پاسدار و  9نفر بسیجی یک افسر مجاهد
عراقی ،ضمناً از این تعداد فقط  1نفر در نقاط مختلف و بقیه یعنی  76نفر در منطقه
بازيدراز مجروح شدند.
روز دوم نبرد در شرایطی آغاز شد که هنوز موفقیت قاطعی نصیب تیپ  9زرهی نشده
بود .فرمانده تیپ بار دیگر از لشكر  91زرهی درخواست کرد ،تیپهاي دیگر نیز در منطقه
خود (سومار و گیالنغرب ) تک فرعی اجرا کنند تا فشار دشمن در منطقه این تیپ کمتر
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شود و بتواند بهسرعت هدفهاي تعیین شده را تصرف نماید .بررسی گزارشهاي چنین
نشان میدهد که روز دوم نبرد روز بسیار سختی بود .زیرا نیروهاي دشمن کامالً به طرح
حمله نیروهاي ما آگاه شده بودند و عكسالعمل شدید خود را در تمام منطقه شروع کرده
بودند .از جمله طبق پیشبینیهاي قبلی فرمانده تیپ ،تهدید عمده دشمن از طرف غرب و
شمال ج بهه نبرد به مرحله اجرا گذاشته و نیروهاي زرهی دشمن از آن مناطق به مواضع
نیروهاي ما حمله کردند .این حمله دشمن سبب ایجاد تغییرات در طرح تیپ شد ،طرح این
بود که بعد از موفقیت در قسمت شمالی ارتفاعات بازيدراز ،یک واحد هوابرد و تكاور در آن
قسمت بهصورت هلیبرد پیاده شود و پیشروي را از شمالغربی به جنوبشرقی براي تپه
 1155و  1115تسهیل نماید .اما بهعلت تهدید دشمن در شرق قراویز ،فرمانده تیپ مجبور
شد،یگان هلی برد را در آن قسمت پیاده کند که در این عمل یک هلیکوپتر نفربر 211
مورد اصابت گلوله دشمن واقع شد و منهدم گردید ،اما خوشبختانه این سانحه بعد از پیاده
کردن سرنشینان آن رخ داد( .به خاطرات سرهنگ بدري فرمانده تیپ  9زرهی مراجعه
شود) این اتفاق در ساعت  1111روز دوم نبرد حادث شد ولی خلبانان نیز نجات یافتند.
الزم به یادآوري است که عملیات هلیبرد در روز دوم اتفاق افتاد و بهطور کلی یگان
هلیبرد و تكاور که در روز دوم اردیبهشت در منطقه شمالغربی وارد عمل شدند ،موفقیتی
بهدست نیاوردند و با دادن تلفات سنگینی عقبنشینی کردند .از جمله دو نفر افسران آن
یگان سروان شاهحسینی و سروان ادبیان به شهادت رسیدند.
درباره عملیات یگان تكاور ،فرمانده گروهان چهارم مالکاشتر چنین گزارش داده است:
«در ساعت  1255روز دوم اردیبهشتماه یگان هلی برد در منطقه مورد نظر پیاده
شد ولی بالفاصله در زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت .نظر به اینکه یگانی در جناحین
این واحد نبود ،هنگام پیشروي ،این یگان در محاصره نیروهاي دشمن قرار گرفت .با وجود
درخواست مكرر پشتیبانی آتش و کمک ما ،نیرویی به کمک نرسید ،در حالیکه فشار
دشمن هر لحظه شدیدتر میشد .با این وجود مقاومت نیروهاي ما به ویژه گروهی که به
فرماندهی سروان ادبیان در جناح چپ (شرق) پیشروي میکرد ،تلفاتی به دشمن وارد
ساخت.
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در ساعت  1695سروان ادبیان شهید شد و پرسنل تحت فرماندهی او به نبرد ادامه
دادند ،ولی بهعلت تمام شدن مهمات و وارد شدن تلفات ،آن قسمت در ساعت  1355مجبور
به عقبنشینی شد و تدارکاتی که بهوسیله هلیکوپتر به منطقه نبرد این تیم حمل شده بود با
آتش دشمن منهدم گردید.

ام اء فرمانده گروهان چهارم ستوان یكم محمدرضا نانكلی»

در ادامه گزارش افسر یاد شده تعداد تلفات  11نفر شهید و  19نفر مجروح اعالم شد و
 19نفر افراد باقیمانده این گروهان عقبنشینی کرد.
باري در روز دوم نبرد تالش اصلی نیروهاي ما در منطقه بازيدراز ادامه یافت که در
قسمت شمالی بهعلت عدم موفقیت یگان هوابرد پیشرفتی حاصل نشد .ولی در قسمت
میانی و جنوبی بازيدراز نیروهاي ما توانستند قسمت عمده ارتفاعات را از اشغال دشمن
آزاد سازند و موفقیتهاي قابل مالحظهاي کسب نمایند .ولی مدار

موجود نشان میدهند

که هنوز هدف نهایی که تپه  1115بود به تصرف نیروهاي ما درنیامده بود .با این وجود
موفقیتهاي بهدست آمده آن چنان حائز اهمیت بود که فرمانده عملیاتی قرارگاه نیروي
زمینی در غرب طی پیام کتبی این موفقیت را به تیپ  9زرهی تبریک گفت و از ابراز
رشادت و شجاعت رزمندگان دلیر شرکتکننده در این نبرد ستایش کرد.
نظر به اینکه هنوز مأموریت تیپ  9خاتمه نیافته بود فرمانده تیپ تغییراتی در
گسترش یگانها داد .از جمله به گردان پیاده نور دستور داد که یک گروهان یکصد نفري
را به حوالی روستاي نسار در غرب دشت دهره اعزام کند تا با گردان  119مكانیزه و 271
سوار زرهی در عملیات منطقه تنگکور

شرکت نماید .به گردان  119مكانیزه دستور داد،

معبر وصولی دشمن در چم امام حسن و قاسمآباد را تحت کنترل کامل بگیرد و آماده خنثی
کردن پاتک دشمن از این معبر باشد.
همانگونه که در بررسی نیروهاي گذشته یادآور شدیم ،در این بررسیها گاهی مطالب
بسیار جزئی به چشم میخورد که به ظاهر حائز هیچ اهمیتی نیست ،ولی اگر عمیقاً
انگیزههاي ایجاد آن عامل بررسی شود اهمیت ویژهاي پیدا میکند.
در بررسی اسناد و مدار

عملیات بازيدراز نیز گاهی به چنین مسائلی برخورد

میشود که یكی از آنها چنین است .با وجود اینکه عناصر حملهور تیپ  9و سپاه پاسداران
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بنا به اعالم لشكر  91زرهی به نیروي زمینی شامل یک گروهان هوابرد ،یک گردان مكانیزه
(منها) یک گردان سپاه پاسداران 155 ،نفر تكاور و یک واحد تانک بود و در روز دوم نبرد
مشكالت سختی براي تیپ جهت تصرف هدفهاي اصلی ایجاد شده بود ،لشكر  91زرهی
درباره رها کردن گروهان هوابرد چنین دستوري به تیپ  9زرهی داد «برابر امریه نیروي
زمینی هماکنون که عملیات آن تیپ با موفقیت انجام گردیده ،دستور فرمایید گروهان 117
هوابرد رها گردد» الزم به توضیح است که این تیپ بهعلت اینکه تحت فشار دشمن از سه
جهت بود ،مدام از لشكر  91درخواست میکرد ،به تیپهاي دیگر دستور دهد آنها نیز در
منطقه مربوطه تک فرعی کنند تا قسمتی از تالش دشمن که حدود یک لشكر بود از منطقه
آن تیپ کمتر شود .این امر مورد تأیید لشكر نیز بود و دستوراتی به یگانهاي دیگر صادر
کرد .با این وجود شرایط کلی جنگ و مشكالت و کمبودها در تمام ردههاي فرماندهی
آنچنان زیاد بود که براي یک گروهان پیاده ،بین ردههاي مختلف فرماندهی چانه زده
میشد و بحث و گاهی جدال مكاتباتی درمیگرفت .روز دوم نبرد بازيدراز با موفقیتی نسبی
به پایان رسید .در این روز تلفات انسانی یگانهاي ما غیر از یگان تكاور 9 ،نفر از رزمندگان
ما شهید شدند که یک نفر پاسدار ،یک نفر بسیجی و یک نفر دیگر سرباز بود و  17نفر نیز
مجروح گردیدند.
نبرد در چهارم اردیبهشتماه ادامه یافت .اطالعات بهدست آمده از نیروهاي دشمن
نشان میداد که نیروهاي دشمن آماده براي اجراي پاتک همهجانبه از سمت شمال و غرب و
جنوب میشوند .لشكر  91زرهی براي منحرف کردن نیروهاي دشمن از منطقه نبرد
سرپلذهاب به تیپهاي دیگر دستور داد از ساعت  1/11صبح یک آتش تهیه در منطقه
مربوطه اجرا کنند و تظاهر به تک نمایند.
عناصر حملهور سپاه پاسداران و تیپ  9زرهی ضمن تشدید مراقبت در مواضع
پدافندي تالش کردند ،منطقه هدفهاي بازيدراز را که تپههاي  1155و  1515و 1115
بود از وجود عناصر دشمن پا

کنند و در صورت امكان به سمت آخرین هدف که تپه

 1525در شمالغربی منطقه نبرد بازيدراز بود پیشروي نمایند.
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اولین آثار پاتک دشمن در اوایل روز چهارم اردیبهشت در جنوب تپه  1115مشاهده
شد ،نیروهاي دشمن با ایجاد پرده دود بهوسیله گلولههاي دودانگیز تالش کردند بهطرف
محل گسترش نیروهاي ما پیشروي نمایند .اما رزمندگان ما همچنان به تالش خود براي
تسخیر هدفهاي تعیین شده ادامه میدادند .در ساعت  9/11توانستند تپه  1155شمالی را
تصرف کنند و به تپه  1115نزدیکتر شوند .در این مرحله نبرد تعداد  75نفر از افراد
دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند و نیروهاي دشمن نتوانستند عكسالعمل نتیجهبخشی
در تپههاي بازيدراز در مقابل پیشروي نیروهاي ما نشان دهند .لذا از بعدازظهر روز چهارم
اردیبهشت عكسالعمل دشمن در منطقه نبرد سرپلذهاب بهکار گرفته شد و نیروهاي
دشمن از تپه کوره موش در شمال و ریخک در جنوب محور قصرشیرین فعالیت پاتک را با
اجراي تیراندازي انبوه توپخانه شروع کردند .یک واحد زرهی دشمن از تپههاي قراویز و
بنهدستک به سمت شرق و سرپلذهاب به حرکت درآمد ،ولی با آتشهاي شدید ضدتانک
نیروهاي ما مواجه گردید و مجبور به عقبنشینی به مواضع اولیه خود شد.
طبق گزارش تیپ  9این پاتک دشمن در ساعت  1195آغاز شد و تا ساعت 1925
ادامه داشت .در عملیات این روز گروه هوانیروز با  19فروند هلیکوپتر وارد عمل شد و 297
پرواز پشتیبانی براي یگانهاي رزمنده تیپ  9و سپاه پاسداران اجرا نمود که در خنثی
کردن پاتک دشمن در منطقه بازيدراز و قراویز فوقالعاده مؤثر بود .نبردهاي روز چهارم
اردیبهشتماه نیز با موفقیت نسبی رزمندگان ما پایان یافت ،ولی هنوز هدفهاي انتخاب
شده به تصرف کامل رزمندگان ما درنیامده بود.
فرمانده تیپ  9زرهی نتیجه نهایی فعالیتهاي روز جاري را چنین گزارش داد« :در
تمام مدت روز جاري مانند روزهاي  2و  9اردیبهشتماه تالش همه جانبه برادران ارتشی و
سپاهی و پشتیبانی توپخانه و هوانیروز و نیروي هوایی بهمنظور پا سازي ارتفاعات مورد
نظر (بازيدراز) به مورد اجرا گذارده شد که تاکنون توأم با موفقیت بوده است.
از ساعت  1195روز جاري پاتک دشمن با بیش از  15دستگاه خودرو زرهی در محور
کالنتر ،شیرینآب ،قراویز ،بنهدستک و کورهموش به اجرا درآمد که با پشتیبانی هلیکوپترها
و آتش تانکها و توپخانه ،پاتک دشمن در منطقه سرپلذهاب و بازيدراز خنثی گردید و
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تلفات و خسارات شدیدي به دشمن وارد شد و  75نفر از افراد دشمن نیز به اسارت
درآمدند .در نتیجه تاکنون  913نفر از افراد دشمن در نبرد جاري اسیر شدهاند».
بدین ترتیب سومین روز نبرد بازي دراز نیز به پایان رسید در حالیکه هنوز عناصر
حمله ور ما به هدف هاي نهایی خود دست نیافته بودند ،ولی نیروهاي دشمن نیز نتوانسته
بودند با افزایش فشار خود نیروهاي ما را از ادامه نبرد ناامید سازند .در نبردهاي این روز
تلفات نیروي انسانی ما  3نفرشهید 11 ،نفر مجروح و یک نفر مفقوداألثر بود .از شهدا 9
نفر نظامی و  7نفر سپاهی و بسیجی و از مجروحین  22نفر نظامی و بقیه پاسدار و
بسیجی بودند.
مبارزه سرسختانه رزمندگان دلیر ما براي عقب راندن نیروهاي متجاوز اشغالگر از
منطقه بازيدراز در روز پنجم اردیبهشتماه نیز ادامه یافت ضمن اینکه نیروهاي متجاوز نیز
براي نگهداري مناطق اشغالی سرسختی نشان میدادند.
برآوردهاي اطالعاتی نشان میداد نیروهاي دشمن براي اجراي پاتکهاي سنگین در
تمام منطقه نبرد بهویژه در منطقه سرپلذهاب که مناسبتر براي وارد عمل شدن یگانهاي
زرهی دشمن بود آماده میگردد .لذا تیپ  9زرهی مجبور بود به هر نحو مقدور مواضع
موجود پدافندي را حفظ کند .ضمن اینکه سعی کند هدفهاي انتخاب شده براي عملیات
آفندي در ارتفاعات بازيدراز را تصرف نماید .اما همانگونه که بارها یادآور شدیم در تمام
مناطق نبرد توان رزمی نیروهاي ما همان بود که به آن مناطق اختصاص یافته بود و امكان
رساندن نیروهاي تقویتی بیشتر به نقاط حساس ،فوقالعاده محدود و حتی میتوان گفت
غیرمقدور بود .بنابراین فرمانده تیپ  9زرهی در مقابل تهدیدات جدي پاتک دشمن
نمی توانست امیدي به اعزام نیروي کمكی از رده باالتر داشته باشد و مجبور بود از حداکثر
تواناییهاي در دسترس تیپ براي ادامه نبرد استفاده نماید .براي این منظور فرمانده تیپ به
کلیه یگانهاي تابعه خود دستور داد کلیه پرسنل باقیمانده در پادگان را جمعآوري و مسلح
و مجهز کنند و به منطقه نبرد اعزام دارند .از جمله این دستورات آن بود که به گردان پیاده
امید دستور داده شد ،تعداد  15نفر از افراد ارکان و گروهان ارکان گردان را مجهز کند و در
تقویت گردان  211تانک قرار دهد .همین دستور به فرمانده گروهان قرارگاه تیپ نیز داده
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شد .به علت کمبود نیرو ،جابجایی عناصر رزمنده براي تعدیل توان رزمی در مناطق مختلف
نبرد حتی به یک دستگاه نفربر نیز رسید ،چنانکه گردان  191مكانیزه در گزارشی چنین
اظهار داشت «در اجراي دستور شفاهی فرمانده تیپ یک دستگاه نفربر بیامپییک با خدمه
مربوطه به منطقه نبرد ریخک اعزام شد و در تقویت گروهان مستقر در آن محل قرار گرفت.
یک گروهان پیاده با  2دستگاه نفربر بیامپییک و یک قب ه موشکانداز تاو در رشید عباس
مستقر گردید»
در اجراي تدبیر فرمانده تیپ براي استفاده ا ز کلیه مقدورات جهت نبرد ،به خدمات
پادگانی در سرپلذهاب نیز دستور داده شد ،کلیه پرسنل خود را مجهز و آماده براي
حرکت به مناطق نبرد نماید .در تقدم یک از پادگان سرپلذهاب پدافند کند ،زیرا تهدید
پاتک دشمن در شمالغرب سرپلذهاب آنچنان جدي به نظر می رسید که فرمانده تیپ
این احتمال را که ممكن است نتواند مواضع موجود پدافندي را حفظ کند از نظر دور
نمیداشت .و این امر خود بهترین نشان ه وخامت وضعیت براي تیپ  9زرهی و در شرایطی
بود که از طرفی تالش میکرد مأموریت آفندي پیش بینی شده را به اتمام برساند و از
طرفی دیگر تا آخرین حد توانایی از مواضع موجود پد افند نماید .از پیام هاي جالب در این
شرایط بحرانی پیامی است که فرمانده گروهان بهداري پشتیبانی تیپ فرستاده است و آن
چنین است « قبل از امریه تیپ (منظور آمادگی کل یه پرسنل براي شرکت در رزم) یک
دستگاه آمبوالنس با دارو و پزشكیار و سرباز کمک دهنده اولیه جهت تخلیه مجروحین به
مناطق درگیر فرستاده شد و دو اکیپ امداد هم آماده براي تخلیه مجروحین و شرکت در
عملیات میباشد»
در روز پنجم اردیبهشتماه ،پشتیبانی هوایی نسبتاً فعال بود .از جمله در ساعت
 15/91هواپیماهاي نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران در غرب سرپلذهاب به
نیروهاي دشمن حمله کردند ،این حمالت هوایی از نظر باال رفتن روحیه افراد خودي بسیار
مفید بود .همانگونه که برآورد شده بود ،پاتک شدید دشمن در اوایل روز پنجم اردیبهشتماه
در غرب سرپلذها ب به اجرا درآمد و نیروهاي دشمن از ارتفاعات قراویز به سمت شرق و به
طرف شهر

مهدي پیشروي کردند.
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این پاتک دشمن بهقدري خطرنا

بود که فرمانده تیپ مجبور شد گردان  211تانک

را که در احتیاط تیپ و در حوالی سرپلذهاب مستقر بود ،در ساعت  5655براي عقب
راندن نیروهاي دشمن وارد عمل سازد .این پاتک دشمن از ساعت  2155شب قبل در
منطقه غرب سرپلذهاب و محل گسترش گردان  211تانک اجرا گردید که با روشنایی روز
پنجم اردیبهشت به اوج خود رسید .حدود ساعت  5155نیروهاي دشمن آنقدر به مواضع
نیروهاي ما نزدیک شدند که رزم نزدیک بین رزمندگان مدافع ما و نیروهاي متجاوز دشمن
آغاز شد .ابتدا فرمانده تیپ براي عقب راندن نیروهاي دشمن در این قسمت به گردان پیاده
نور که در منطقه کلینه و سیدصادق مستقر بود ،دستور داد یک گروهان  15نفري به منطقه
شهر

مهدي اعزام کند .اما این عده نمیتوانست پاسخگوي نیاز عملیاتی باشد .لذا فرمانده

تیپ مجبور شد گروه رزمی احتیاط را وارد عمل سازد .ضمناً نظر به اینکه در شهر
مهدي گروهان تكاور مالکاشتر و یگانی از سپاه پاسداران دفاع میکرد ،سپاه پاسداران نیز
تعدادي نفرات تقویتی به شهر

مهدي اعزام نمود .تالش اصلی تیپ  9زرهی در دو جبهه

به کار گرفته شد .جبهه اول دربازيدراز بود که نیروهاي حملهور (سپاه پاسداران ،گروه
رزمی  )119تالش میکردند تپههاي  1155و  1515و  1115را از وجود دشمن پا

سازند

و جبهه دوم خنثی کردن تهدید پاتک شدید دشمن در غرب سرپلذهاب بود .متأسفانه
چگونگی شرح جریان نبرد بازيدراز بهطور روشن در مدار

در دسترس مشهود نبود .حتی

فرمانده لشكر  91زرهی نیز از این بابت از فرمانده تیپ توضیح خواست و در پیامی به تیپ
 9چنین ابالغ شد «از شروع عملیات مورخه  1975/2/2تاکنون ( )1975/2/1یک گزارش
جامع که مشخص گردد نتیجه کلی عملیات تا به حال چه بوده است به لشكر واصل
نگردیده دستور فرمائید نتیجه کلی عملیات را در تمام جبهههاي تیپ گزارش نمایند»
در پاسخ دستور لشكر ،فرمانده تیپ چنین گزارش داد که «در عملیات روز پنجم پاتک
نیروهاي متجاوز بعثی عراق که با یک تیپ زرهی به منطقه سرپلذهاب از شب گذشته آغاز
شده بود ،خنثی گردید .در نبردهاي روز جاري  3نفر از افراد دشمن به اسارت گرفته شد.
تعداد  7دستگاه نفربر زرهی ،یک دستگاه تانک ،یک دستگاه لودر ،یک دستگاه بلدوزر
دشمن به غنیمت نیروهاي ما درآمد»
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همانگونه که مالحظه میشود در این پیام نیز هیچگونه اشارهاي به وضعیت مناطق
نبرد بهویژه منطقه بازيدراز نشده بود و معلوم نبود باالخره موقعیت یگانهاي حملهور ما در
بازيدراز چگونه است .باید خاطر نشان نمود که این ضعف فعالیت ستادي در تمام یگانهاي
ما وجود داشت و غالباً یا وضعیتها اصوالً گزارش نمیشد و یا اگر گزارش میشد از دقت و
صحت چندانی برخوردار نبود .بهعنوان مثال در حالیکه تلفات دشمن با آمار قطعی اعالم
میشد ،غالباً تلفات خودي که در اختیار و در دسترس فرماندهان بود اعالم نمیگردید.
درباره وضعیت نبرد در جبهه بازيدراز ،تنها پیامی که در مدار

مشاهده شد ،این بود

که گردان  119مكانیزه و یگان عشایري کلهر و گروه ضربت که احمد ابن موسی نامگذاري
شده بود گزارش داد «در اجراي دستور فرماندهی تیپ تعداد  39نفر در دو دسته از افراد
بویراحمد و ممسنی به فرماندهی سرهنگ  2ق ایی علی انصاري  75/2/1بهطرف ارتفاع
 1515حرکت و در  75/2/1مستقیماً با برادران سپاه پاسداران وارد عمل شدند و بهطرف
قله  1115حرکت و پس از تصرف ارتفاع رو در روي دشمن قرار گرفتند و به دفاع از آن
ارتفاع مشغول هستند.

ام اء سرهنگ ستاد زنوزي»

البته الزم به یادآوري است که این گزارش در روز نهم اردیبهشت و  1روز بعد ارسال
شده است.
باالخره با اصرار فرمانده لشكر براي دریافت گزارش آخرین وضعیت منطقه نبرد
بازيدراز ،فرمانده تیپ  9زرهی گزارشی به شرح زیر ارسال کرد« .عملیات پا سازي
بازيدراز همچنان ادامه دارد .دشمن در شب گذشته مناطق شهر

مهدي و ریخک و

داربلوط را زیر آتش شدید خود قرار داده بود و با واحد زرهی اقدام به پاتک کرد که پاتک
وي خنثی شد .در حال حاضر منطقه شهر

مهدي و داربلوط نسبتاً آرام است .در شب

گذشته نیروهاي دشمن از طرف چم امام حسن نیز قصد پاتک به ارتفاعات بازيدراز را
داشتند که فعالیت آنان خنثی شد»
با توجه به گزارش معلوم میگردد که در روز پنجم اردیبهشتماه (چهارمین روز نبرد)
یگانهاي حملهور در بازيدراز هنوز به هدفهاي خود نرسیده بودند .گرچه قسمتی از
ارتفاعات را آزاد کرده بودند.
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طوالنی شدن مدت زمان نبرد کمکم اثرات منفی در یگانهاي ما ایجاد میکرد ،زیرا
همان یگانها مدت  1روز تالش کرده بودند و یگان جدیدي به منطقه نبرد وارد نشده بود.
بدین سبب آثار اختالل در بع ی از یگانها ظاهر شد که در منطقه مسئولیت یگان هوابرد
در شمالغربی بازيدراز شدیدتر بود .یک دسته پیاده مأمور از گردان امید به آن منطقه
بدون اجازه عقبنشینی نمود .آمار شهدا و مجروحین روز پنجم اردیبهشتماه نشان میدهد
که نبرد در این روز سختتر از روزهاي دیگر بود .در نبرد این روز از پرسنل یگانهاي ما 16
نفر شهید و  11نفر مجروح شدند و ازشهدا تعداد  1نفر نظامی و  12نفر سپاهی و بسیجی
بودند و از مجروحین نیز  21نفر نظامی و  13نفر پاسدار و بسیجی بودند ،ضمناً از شهدا
تعداد  3نفر آنان از افراد بسیج بودند که بیشترین تعداد را تشكیل میدادند.
بدین ترتیب چهارمین روز نبرد بازيدراز نیز بدون دستیابی به موفقیت نهایی پایان
یافت .اما در مجموع عملیات ،نبردهاي این روز موفقیت نسبی خوبی داشت .زیرا یكی
ازبزرگترین تهدیدات دشمن در منطقه سرپلذهاب خنثی شده بود .به هر حال سرنوشت
نهایی این نبرد هنوز مشخص نگردیده بود .بنابراین نبرد همچنان بیش از پیش در روزهاي
آینده ادامه یافت.
در روز ششم اردیبهشت ماه (پنجمین روز نبرد) فشار متقابل دشمن براي منصرف
کردن نیروهاي ما از ادامه حمله در بازيدراز مانند روزهاي قبل در غرب سرپلذهاب و
بهویژه بهطرف شهر

مهدي به مورد اجرا درآمد .نیروهاي دشمن در شمال و جنوب محور

قصرشیرین به طرف شرق پیشروي کردند و ابتدا مواضع نیروهاي ما را در غرب روستاهاي
شیرینآب و داربلوط و جگر و محمدعلی مورد تهدید قرار دادند .حرکت یگانهاي دشمن با
پشتیبانی هواپیماها و هلیکوپترهاي وي همراه بود .رزمندگان دلیر ما در این منطقه نبرد
موفق شدند پاتک دشمن را خنثی کنند .اما منظور اصلی تیپ  9هنوز آزادسازي ارتفاعات
بازيدراز بود .براي وصول به آن ،آخرین تواناییهاي خود را بهکار میگرفت .با توجه به
تهدیدي که از جنوب محور قصرشیرین ،سرپلذهاب براي منطقه تیپ  9زرهی ایجاد شد،
فرمانده تیپ  9زرهی به گروهان هوابرد و عناصر زیر امر او دستور داد از منطقه ریخک در
جنوب محور قصرشیرین به سمت غرب حرکت کند و تپههاي بازيدراز و ریخک را اشغال
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نماید .با این اقدام تپههاي شمال قله  1155شمالی تا روستاي شیرینآب را به نحوي اشغال
کنند که تأمین منطقه عملیاتی تیپ را در غرب روستاهاي جگر و محمدعلی ،داربلوط،
خاتونه برقرار سازد که البته مأموریت و تأمین بیشتر موردنظر فرمانده تیپ بود .هرقدر از
ساعات روز میگذشت ،تهدید دشمن در غرب سرپلذهاب شدیدتر میشد ،به نحويکه
فرمانده تیپ الزاماً قسمت عمده توجه خود را براي تحكیم دفاع از آن قسمت معطوف کرد
و به یگان هوابرد دستور داد که با کلیه عناصر زیر امر ،تأمین جنوب محور قصرشیرین را تا
دامنه شمالشرقی ارتفاعات بازيدرا ز برقرار کند و آماده براي خنثی کردن پیشروي
نیروهاي دشمن باشد .براي این مأموریت  95نفر از افراد سپاه پاسداران نیز در تقویت یگان
هوابرد قرار گرفت .براي تقویت شمال محور قصرشیرین نیز به گردان پیاده نور دستور داده
شد یک گروهان یک صد نفري در شهر
سپاه پاسداران مستقر در آن شهر

مهدي مستقر کند و با همكاري و هماهنگی یگان

از آن منطقه پدافند نماید.

در نبرد روز جاري هواپیماها و هلیکوپترهاي دشمن نیز فعال شدند و متقابالً
هواپیماها و هلی کوپترهاي خودي نیز وارد عمل گردیدند و طبق گزارشهاي ثبت شده ،در
این نبردهاي هوایی یک فروند هواپیما و یک فروند هلیکوپتر دشمن سرنگون گردید.
چنین به نظر میرسد که در ساعات اول روز ششم ،وضعیت عمومی یگانهاي تیپ 9
زرهی در منطقه سرپلذهاب به وخامت گرائید .نظر به اینکه تنها نقطه امید نیروهاي ما
یگان هوانیروز بود ،فرمانده تیپ به تیم هوانیروز دستور داد با حداکثر توانایی خود به
تانکهاي دشمن در حوالی روستاي شیرینآب حمله کنند .زیرا یگان تكاور مستقر در آن
منطقه گزارش داد ،وضع بسیار بحرانی است ،دیدهبان توپخانه مستقر در ریخک نیز گزارش
داد ،تانکهاي دشمن به حوالی روستاي شیرینآب و جگر و محمدعلی نزدیک شدهاند.
فرمانده تیپ  9زرهی خالصه وضعیت در منطقه حوالی محور قصرشیرین را چنین گزارش
داد «درساعت  1111یگانهاي زمینی دشمن با پشتیبانی هواپیما و هلیکوپتر از طرف
کالنتر و شیرین آب به سمت داربلوط و ریخک تک نمود که با آتش تانکها و هلیکوپترهاي
خودي تا اندازهاي از سرعت پیشروي دشمن کاسته شد ولی نتیجه هنوز معلوم نیست»
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فشار روزافزون دشمن و کمبود نیروهاي خودي بهتدریج اثرات منفی در روحیه
فرماندهان ایجاد میکرد و آنها تالش میکردند حداقل ،نگرانیهاي خود را به نوعی و به
یگانی ابراز کنند .در این راستا فرمانده تیپ  9زرهی که از دسترسی به نیروي تقویتی ناامید
بود ،نگرانی خود را به واحد عشایري به نام گروه ضربت کلهر ابراز کرد .در نامهاي
استی احگونه پیام فرستاده که «طبق هماهنگیهاي قبلی قرار بود پانصد نفر از افراد عشایر
کلهر در منطقه این تیپ مستقر گردد در حالیکه فقط  199نفر حاضر شدهاند .در این باره
بررسی و چگونگی را اعالم دارید.

ام اء  :سرهنگ ستاد بدري»

با تالش همهجانبهاي که یگانهاي رزمنده در منطقه نبرد سرپلذهاب و بازيدراز
بهعمل آوردند در نبردهاي روز ششم اردیبهشتماه کلیه پاتکهاي دشمن خنثی شد و
تعدادي از هواپیماها و هلیکوپترهاي دشمن نیز سرنگون گردید و در منطقه بازيدراز نیز
موفقیتهاي شایان توجهی بهدست آمد که برابر گزارش فرمانده تیپ بدین شرح بود.
«یگانهاي دالور ارتش و سپاه پاسداران با پشتیبانی هوایی و هوانیروز و آتش توپخانه
تاکنون ارتفاعات  1515و  1155جنوبی و حد فاصل بین ارتفاع  1155جنوبی و ارتفاع 1115
(مرکز منطقه هدف) را پا سازي و از دست نیروهاي دشمن خارج ساختهاند فعالیت
همهجانبه براي تصرف تپه  1115همچنان ادامه دارد.

ام اء  :سرهنگ ستاد بدري»

بدین ترتیب مشخص گردید که تا پایان روز پنجم نبرد نیروهاي ما حدود %95
مأموریت آفندي خود را در ارتفاعات بازيدراز انجام داده به عالوه تهدیدات فوقالعاده
دشمن را در منطقه حساس سرپلذهاب خنثی کرده بودند .دراین نبردها  1فروند هلیکوپتر
و  9فروند هواپیماي دشمن نیز مورد هدف قرار گرفته و احتماالً سرنگون شده بود.
در نبرد روز ششم اردیبهشتماه تلفات انسانی نیروهاي ما  1نفر شهید و  16نفر
مجروح بود که با توجه به روزهاي گذشته حداقل تلفات بود.
باالخره تالش جانبازانه رزمندگان ما در  1روز نبرد مداوم ،در آغاز روز هفتم
اردیبهشت به نتیجه نهایی رسید و رزمندگان ما در ساعت  5695آن روز موفق شدند قله
 1115را تصرف نمایند .در نبردهاي این روز تعداد دیگري از افراد دشمن به اسارت
رزمندگان ما درآمدند که حدود  115نفر اعالم گردید.
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با تصرف هدف نهایی ،یعنی قله  1115بهوسیله رزمندگان ما ،حمالت هوایی دشمن
به منطقه عقب خط پدافندي نیروهاي ما شدت یافت و هواپیماهاي دشمن پادگان
سرپلذهاب را بمباران کردند .که بمبها به خارج از پادگان اصابت کرد و تلفات وخساراتی
بهبار نیاورد .فرمانده تیپ احساس کرد دشمن بهعلت از دست دادن ارتفاعات بازيدراز،
دچار خشم خواهد شد و دست به اقدامات جنونآمیز خواهد  .لذا به کلیه یگانهاي رزمنده
دستور داد در تمام نقاط ،آماده براي مقابله با پاتکهاي شدید دشمن باشند.
آخرین و بلندترین قله بازيدراز چندان ارزان بهدست نیروهاي ما نیفتاد .زیرا نیروهاي
رزمنده ما در آخرین تالش براي گرفتن قله  1115تعداد  7نفر شهید و  79نفر مجروح
دادند که به نسبت تلفات روزهاي گذشته بسیار سنگین بود .حدود  %75این تلفات در
ارتفاعات بازيدراز وارد شده بود و  %15بقیه در منطقه شمال و غرب سرپلذهاب ایجاد
گشته بود .همانگونه که فرمانده تیپ  9پیشبینی کرده بود ،سقوط قلل بازيدراز بهدست
رزمندگان ما سبب خشم فوقالعاده فرماندهان یگانهاي متجاوز عراق گردید .در روز هشتم
اردیبهشتماه با شدتی فوقالعاده آثار آن ظاهر شد .در روز هشتم اردیبهشت شدیدترین
عكسالعمل نیروهاي دشمن در مقابله حمله رزمندگان ما در منطقه بازيدراز نمایان گردید.
میتوان گفت سختترین روز نبرد به جریان درآمد که میتوانست سرنوشت این نبرد را
بهکلی دگرگون سازد و نتیجه تمام تالشهاي جانبازانه رزمندگان ما را در  7روز نبرد مداوم
با شكست مواجه سازد.
بعد از سقوط بلندترین قله ارتفاعات بازيدراز بهدست رزمندگان ما فعالیت نیروهاي
دشمن در مقابل تمام منطقه نبرد سرپلذهاب در شمال و غرب و جنوب بهصورت
چشمگیري افزایش یافت .اولین عكسالعمل شدید دشمن با حمالت هوایی در پایان روز
هفتم اردیبهشت آغاز گردید .از وضعیت کلی دشمن چنین برآورد میشد که براي جبران
شكست در بازيدراز اقدام به حمالت همهجانبه در منطقه نبرد سرپلذهاب خواهد کرد.
بدین لحاظ فرمانده تیپ  9زرهی در یک دستور تأکیدي به کلیه یگانهاي رزمنده در آن
منطقه دستور داد ،با دقت هرچه تمامتر مراقب فعالیت دشمن باشند و آمادگی براي مقابله
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با هرگونه حمله دشمن در تمام مناطق نبرد را داشته باشند و هرگونه حرکت دشمن را در
ابتداي امر خنثی نمایند.
باالخره از اوایل شب هفتم به هشتم اردیبهشتماه آن عكسالعمل دشمن که مورد
انتظار بود به وقوع پیوست و نیروهاي دشمن تمام منطقه پدافندي تیپ را از ارتفاعات
بازيدراز در جنوب تا ارتفاعات کورهموش در شمال مورد تهدید قرار دادند .در ساعات اولیه
روز هشتم ،فرمانده تیپ  9وضعیت وخیم منطقه را چنین اعالم کرد «فشار دشمن در تمام
مدت دیشب به حداکثر خود رسید نیاز مبرم به دو فروند هواپیما جهت پشتیبانی نزدیک
هوایی داریم ،حداقل دو گردان پیاده جهت تقویت مواضع ضروري است -تیپ فاقد یگان احتیاط
است ،چنانچه کمک نرسد شهر مهدي سقوط خواهد کرد .ام اء سرهنگ ستاد بدري»
مفاد این پیام ،وخامت فوقالعاده وضعیت را نشان میدهد .زیرا در طول مدت  6روزه
عملیات ،اولین بار بود که فرمانده تیپ ،از شدت خطر و نیاز مبرم به یگان تقویتی سخن به
میان آورد .به دنبال این پیام یک پیام دیگر به لشكر گزارش داد «دشمن با حداکثر نیرو در
صدد تصرف شهر

مهدي است و نیروهاي خودي بهسختی با دشمن درگیر شدهاند»

چنین به نظر میرسد که نیروهاي دشمن به قلب مواضع نیروهاي ما حمله کرده بودند ،زیرا
شهر

مهدي که در کنار محور قصرشیرین ،سرپلذهاب قرار داشت ،حساسترین نقطه در

منطقه سرپلذهاب بود .چنانچه این شهر

بهدست نیروهاي دشمن سقوط میکرد ،در

آرایش پدافندي نیروهاي ما شكاف ایجاد میشد و دشمن میتوانست آن شكاف را توسعه
دهد و به سمت نقطه حیاتی این منطقه یعنی شهر سرپلذهاب پیشروي نماید و با
پاتک هاي فرعی دیگر در شمال و جنوب محور قصرشیرین نیروهاي تجزیه شده ما را نابود
سازد که در نتیجه عملیات بازيدراز نهتنها نتیجه مثبتی نمیداشت ،بلكه یكی از بزرگترین
شكست ها را بعد از تثبیت نیروهاي متجاوز عراق در اوایل جنگ براي نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران بهبار میآورد.
فشار دشمن هر لحظه در حوالی شهر

مهدي شدیدتر میشد .تیپ  9زرهی فاقد

هرگونه امكانات اضافی و یگان احتیاط براي تقویت پدافند این منطقه بود و امیدي هم به
اعزام نیرو از لشكر وجود نداشت .بر فرض امیدوار بودن به آن ،مدت زمان زیادي طول
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میکشید تا لشكر بتواند یگان ی را از نقاط دیگر منطقه مسئولیت خود برداشت کند و به
منطقه نبرد سرپلذهاب اعزام نماید .در صورتیکه شرایط منطقه نبرد بهنحوي حساس بود
که زمان عكسالعمل به دقیقه و ساعت بستگی داشت .بنابراین فرمانده تیپ مجبور بود از
همان مقدورات موجود در منطقه تیپ استفاده کند و آخرین تالش خود را براي دفاع از
شرف و حیثیت نظامی خود و همرزمانش و همچنین ملت و نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران بهکار گیرد .براي این منظور اولین دستوري که داد آن بود که به گردان پیاده
امید که زیر امر گردان  211تانک و در احتیاط تیپ در جنوب محور قصرشیرین در
ارتفاعات ریخک مستقر بود ،دستور داد یک دسته پیاده از گروهان چهارم آن گردان را که
در عملیات روزهاي قبل در قسمت شمالی بازيدراز موفق نشده و عقبنشینی کرده بود ،با
کلیه سالح و تجهیزات و وسایل کافی فوراً به شهر
مالکاشتر که از آن شهر

مهدي اعزام کند و زیر امر یگان تكاور

پدافند میکرد قرار دهد .دستور دیگر به تیم هوانیروز پشتیبانی

داد که ابالغ گردید در تقدم اول کلیه تالشهاي پشتیبانی را براي یگان مستقر در شهر
مهدي بهکار ببرد .نظر به این که تنها امكان پشتیبانی رده باالتر نیروي هوایی بود ،فرمانده
تیپ از لشكر درخواست کرد ،نیروي هوایی آنچه در توان دارد براي پشتیبانی این تیپ قرار
گیرد و نیروهاي دشمن در ارتفاعات قراویز مورد حمله هوایی قرار داده شوند تا فشار بر
واحدهاي مدافع تیپ کمتر گردد.
هر قدر زمان روز هشتم طوالنیتر میشد ،فشار بر واحدهاي تیپ  9بهویژه در غرب و
شمال سرپلذهاب افزایش مییافت .تنها نیروي تقویتی که تیپ میتوانست وارد عمل سازد،
تیم هوانیروز بود .لذا به فرمانده تیم دستور داد با حداکثر تالش به نیروهاي دشمن در
منطقه شهر

مهدي و تپههاي کورهموش حمله کند و مانع پیشروي یگانهاي مكانیزه و

زرهی دشمن به طرف مواضع نیروهاي خودي گردد .در این موقع فرمانده تیپ  9در
دیدگاهی واقع در تپه  365ارتفاعات دانهخشک مستقر بود که مرکز منطقه عملیات تیپ
بود .فرمانده تیپ بهمنظور صدور دستورات ح وري به تیم هوانیروز دستور داد افسر رابط
هوانیروز فوراً به آن دیدگاه برود و در کنار فرمانده تیپ باشد.
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در این مراحل حساس نبرد ،توپخانه پشتیبانی تیپ با احساس مسئولیت کامل فعال
بود و با حداکثر امكانات خود بر روي دشمن آتش میریخت و مانع پیشروي سریع نیروهاي
دشمن میشد و همین امر کمک بسیار مؤثري در شكست دادن حمله دشمن کرد .اما به هر
حال توپخانه به تنهایی قادر به انهدام دشمن نیست ،نیروهاي دشمن را باید با تیر مستقیم
نابود کرد .لذا هر لحظه که توقفی در پیشروي خودروهاي زرهی دشمن ایجاد میگشت
هلیکوپترهاي خودي به آنها حمله میکردند و ضربات مستقیم انهدامی به آنها وارد
مینمودند .اما به هر حال فشار دشمن لحظهبهلحظه شدیدتر میشد و نگرانیهایی براي
فرمانده تیپ ایجاد میکرد ،بهنحويکه فرمانده تیپ در یک پیام آنی و ح وري این نگرانی
را به شرح زیر ابراز کرد:
فشار دشمن به نیروهاي این تیپ در جبهه سرپلذهاب (شهر

مهدي ،قراویز،

کورهموش) هم چنان رو به ازدیاد است .دشمن حدود یک صد دستگاه تانک در این جبهه
وارد عمل کرده است ،براي کاستن فشار دشمن به این تیپ الزم است تیپهاي دیگر
لشكر در گیالنغرب و سومار و میمک اقدام به تک نمایند در غیر این صورت این تیپ قادر
به مقاومت نخواهد بود .حداقل دو گردان پیاده تقویتی در اسرع وقت براي تیپ  9اعزام
ام اء  :سرهنگ ستاد بدري

شود.

اما لشكر هیچگونه امكانی براي یاريرسانی به این تیپ نداشت لذا در پاسخ
درخواستهاي تأکیدي تیپ  9چنین جواب داد «دستور دهید با امكانات موجود و با
قاطعیت تمام هرگونه تجاوز و پیشروي دشمن را سرکوب و سد نمایند» بنابراین دستور
لشكر به اصطالح زبان فارسی آب پا

را بهدست فرمانده تیپ ریخت و تیپ را از هرگونه

پشتیبانی ناامید کرد و فرمانده تیپ اجباراً به همان مقدورات موجود خود تكیه نمود که در
این باره تیم هوانیروز مؤثرترین یارویاور فرمانده تیپ بود که واقعاً فداکارانه و جانبازانه وارد
پیكار با دشمن متجاوز گردید .متأسفانه در این پیكار سخت و نامتعادل ،یک فروند
هلیکوپتر رزمی کبرا به خلبانی ستوانیار شیرودي در ساعت  5655روز هشتم اردیبهشت
مورد اصابت تیر خصم قرار گرفت و سرنگون گردید و آن خلبان دلیر به شهادت رسید و
کمکخلبان او که ستوانیار احمد آرش بود مجروح شد.
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وخامت وضعیت منطقه نبرد سرپلذها ب به ترتیب سلسله مراتب فرماندهی به آگاهی
کلیه ردههاي فرماندهی تا فرمانده نیروي زمینی (تیمسار ظهیرنژاد) رسید .اما شرایط کلی
توان رزمی ارتش جمهوري اسالمی ایران بهنحوي بود که آنچه در توان داشت در طبق
اخالص در جبهههاي نبرد بیش از یک هزار کیلومتري گسترده بود و در هیچ ردهاي
امكانات اضافی قابل مالحظهاي بهصورت آزاد و به اصطالح نظامی بهصورت ذخیره و احتیاط
وجود نداشت تا در شرایط بحرانی به یاري یگانهاي رزمنده بفرستد .به همین سبب فرمانده
نیروي زمینی بعد از کسب آگاهی از وخامت وضعیت منطقه نبرد سرپلذهاب همچون
فرمانده تیپ  9زرهی بهتنها روزنه امید در دسترس متوسل گردید و با ارسال پیام شخصی
براي فرمانده تیم هوانیروز از آنان خواست مانند همیشه به یاري رزمندگان یگانهاي زمینی
بشتابند .اما الزم به یادآوري است ستوان خلبان شیرودي شخصیت ویژهاي در بین همرزمان
خود داشت و مورد احترام آنان بود .به همین جهت شهادت این خلبان شجاع اثرات سوئی
در روحیه سایر خلبانان هلیکوپترها ایجاد کرد که نتیجه آن اثرات منفی در میزان تالش
تیم هوانیروز در پشتیبانی تیپ 9زرهی بود و فرمانده تیپ از این یگان پشتیبانی در
حساسترین ساعات سرنوشتساز نبرد محروم گردید .برابر گزارش فرمانده تیپ هلیکوپترهاي
رزمی تا ساعت  1795آن روز از ادامه پرواز خودداري کردند .این وضع بهقدري حائز اهمیت
بود که به اطالع فرمانده نیروي زمینی رسید و ایشان پیامی ویژه براي خلبانان تیم هوانیروز
فرستادند که به شرح زیر بود:
«هماکنون که شهر سرپلذهاب در حال سقوط است ،از پرسنل هوانیروز و فرزندان
شجاع خودم میخواهم کمافیالسابق در اجراي مأموریت واگذاري پیشقدم باشند تا چون
گذشته پیروزي از آن ارتش شجاع و از جانگذشته اسالم باشد»
به هر حال در حالیکه فشار دشمن لحظهبهلحظه شدیدتر میشد ،بهجاي اینکه براي
رزمندگان ما ،در منطقه سرپلذهاب نیروي کمكی برسد ،یک عنصر فعال آن که تیم
هوانیروز بود غیرفعال گردید.
گفتیم ابتدا تالش اصلی دشمن در اطراف محور اصلی قصرشیرین ،سرپلذهاب به
طرف شهر

مهدي بود ،ولی ساعاتی بعد نیروهاي دشمن از تمام جبهه شمالی منطقه نبرد
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بهطرف جنوب به حرکت درآمدند .در این جبهه گروه رزمی  191مكانیزه و گردان پیاده نور
با یک گردان تانک چیفتن و عدهاي از یگان تكاور مالکاشتر پدافند میکردند .فرمانده تیپ
به آن یگانها دستور داد ،با تمام قدرت در مقابل دشمن مقاومت کنند و مجاز به هیچگونه
عقبنشینی نمی باشند .الزم به یادآوري است که تالش اولیه دشمن مستقیماً از سمت غرب
به شرق و بهطرف شهر

مهدي و شهر سرپلذهاب بهکار گرفته شد .اما هنگامیکه این

تالش دشمن با مقاومت دلیرانه نیروهاي ما با عدم موفقیت مواجه گردید ،دشمن تصمیم
گرفت جبهه دیگري در شمال این منطقه ایجاد کند و از دو سمت منطقه سرپلذهاب را
مورد تهدید قرار دهد و تالشهاي پشتیبانی تیپ  9زرهی را براي بهکارگیري در دو منطقه
تجزیه و ت عیف نماید .ضمن اینکه چنانچه نیروهاي دشمن موفق میشدند در محور
شمالی جنوبی و از ارتفاعات کورهموش به شهر سرپلذهاب نزدیک شوند ،عقبه نیروهاي ما
را که در غرب سرپلذهاب مستقر بودند میبستند و راه پشتیبانی و تدارکاتی آنها را قطع
میکردند ،در نتیجه سادهتر از حمله غربی شرقی به مقصود خود میرسیدند .به همین
جهت فرمانده تیپ  9زرهی در گسترش پدافندي خود به نسبت امكانات در دسترس نیروي
بیشتري براي پدافند جبهه شمالی اختصاص داده بود .باالخره با گزارشهاي نگرانکنندهاي
که فرمانده تیپ  9زرهی براي فرمانده لشكر  91زرهی فرستاد ،فرمانده لشكر نیز احساس
خطر جدي براي منطقه سرپلذهاب کرد .نظر به اینکه لشكر نیز یگان احتیاطی در اختیار
نداشت ،فرمانده لشكر تصمیم گرفت با قبول خطر در منطقه میمک دو گردان رزمی از آن
منطقه برداشت کند و به منطقه سرپلذهاب اعزام نماید .براي این منظور لشكر به فرمانده
تیپ یک زرهی که در منطقه میمک مستقر بود ،دستور داد فوراً ابتدا تمام هلیکوپترهاي
مستقر در آن منطقه را به منطقه سرپلذهاب اعزام کند و یک گردان پیاده را نیز از مواضع
پدافندي آن منطقه رها سازد و به سرپلذهاب اعزام نماید.
نكته جالب توجه این است که شاید هنوز دستور لشكر به تیپ یک زرهی مستقر در
میمک نرسیده بود ،فرمانده تیپ  9زرهی که تحت فشار شدید شرایط سخت نبرد قرار
داشت ،پیامی به لشكر فرستاد و گله کرد که دو گردان تقویتی هنوز نرسیده است ،اما
هلیکوپترها رسیده که آنها نیز هنوز پرواز تاکتیكی اجرا نكردهاند.
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الزم به توضیح است که خط مواصالتی منطقه میمک تا سرپلذهاب در کوتاهترین
مسیر بیش از  115کیلومتر بود .بر فرض احتمال چنانچه تیپ یک زرهی گردانی در
پادگان اسالمآباد غرب داشت که احتماالً براي تجدید سازمانی در پادگان مستقر بود،
مسافت اسالمآباد غرب تا سرپلذهاب نیز حدود  65کیلومتر است و مدت زمان آمادگی و
تغییر مكان یک واحد نظامی نسبتاً آماده در این مسافت راه حداقل حدود  1ساعت طول
میکشد .بهعالوه یگانی که اصوالً در منطقهاي ح ور نداشته و بهطور غیرمترقبه وارد یک
منطقه جدید شود ،نمی تواند فوراً در آن منطقه گسترش عملیاتی پیدا کند و سریعاً وارد
عمل گردد .بهطور کلی از نظر نظامی چنین اقدامی منطقی نیست و احتمال موفقیت آن
بسیار ضعیف است .اما اتخاذ این تصمیم ،خود نشاندهنده وخامت فوقالعاده وضعیت در
منطقه نبرد سرپلذهاب است .ضمناً همانگونه که احتمال آن میرفت ،این گردان به
منطقه سرپلذهاب نرسید و تیپ  9زرهی الزاماً با مقدورات خود به نبرد ادامه داد و امید از
ردههاي باال را برید .به واحدهاي تحت فرماندهی خود دستور داد ،کلیه مقدورات خود را اعم
از آنهایی که در منطقه نبرد هستند و عناصري که به هر علتی در پادگان باقیماندهاند،
براي نبرد با دشمن متجاوز و دفاع از شرف ملی و مكتبی خود بسیج نمایند .از جمله این
دستورات آن بود که تعدادي از نفربرهاي گردان  119مكانیزه در پادگان باقیمانده بود،
فرمانده تیپ به این گردان دستور داد آنها را با تعدادي پرسنل و مهمات کافی به منطقه
غرب سرپلذهاب اعزام کند و زیر امر گردان  211تانک مستقر در ریخک قرار دهد.
لشكر  91زرهی نیز براي ایجاد جبهه جدید در مقابل دشمن به تیپهاي دیگر خود
دستور داد ،با اجراي آتشهاي شدید توپخانه و تظاهر به تک ،قسمتی از نیروهاي دشمن را
به منطقه خود جلب نمایند تا فشار دشمن در منطقه نبرد سرپلذهاب کمتر شود .اما این
تالشها و یا بهتر است گفته شود این دستورات ،غالباً یا اجرا نمیشد ،یا اجراي آن تأثیري
در وضعیت منطقه نبرد سرپلذهاب نداشت و کمكی به رفع گرفتاري تیپ  9زرهی نمیکرد.
لحظهبهلحظه فشار دشمن در منطقه سرپلذهاب شدیدتر میشد و نگرانی فرماندهان
یگانهاي تیپ را بیشتر میکرد .طبعاً این فشارها بهنوعی سبب عكسالعمل روانی
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فرماندهان میگردید .بر این اساس فرمانده تیپ  9زرهی یک پیام نسبتاً طوالنی و جامع
براي لشكر فرستاد که به شرح زیر بود:
«دشمن همچنان تالش همهجانبه خود را براي دستیابی به سرپلذهاب ادامه میدهد
و از هواپیماهاي خود براي انهدام نیروهاي ما استفاده کامل مینماید .ولی هواپیماهاي
خودي که درخواست شده است ،بهعنوان خراب بودن هوا تاکنون وارد منطقه نشدهاند.
چنانچه این وضع ادامه یابد ،این تیپ جوابگوي فشار سنگین دشمن که به استعداد یک
لشكر است نخواهد بود.
-

تا این لحظه تیم هوانیروز بهعلت سانحه دیدن یک فروند هلیکوپتر از اجراي
مأموریتهاي واگذاري خودداري کرده است .چنانچه یگانهاي در خط بهوسیله
هلیکوپترها پشتیبانی نشوند ،به یگانها ضربات جبرانناپذیري وارد خواهد شد
که مسئولیت آن متوجه تیم هوانیروز خواهد بود.

-

کمبود نیرو بهویژه نیروي پیاده عملیات تیپ را فلج کرده است.

-

دشمن در حال محاصره کردن روستاي داربلوط ،جگر و محمدعلی و دور زدن
کورهموش با یگانهاي زرهی خود و همچنین دور زدن ارتفاع  1115میباشد.

-

براي سرعت عمل پشتیبانی هوایی و هوانیروز از طریق لشكر اقدامی بهعمل
آید.
ام اء سرهنگ ستاد بدري»

با توجه به متن پیام باال تهدید دشمن در هر  9جبهه شمال و غرب و جنوب منطقه
نبرد سرپلذهاب به مرحله اجرا درآمده بود وتمام یگانهاي تیپ که در خط پدافندي قوسی
شكل گسترش داشتند تحت فشار شدید دشمن قرار گرفته بودند .طبق گزارش یگان مستقر
در جبهه شمالی ،یک واحد بزرگ زرهی دشمن در حدود یک تیپ از ارتفاعات کورهموش
به طرف جنوب به حرکت درآمده بود و واحد دیگري نیز ازسمت پیشگان بهطرف بنهدستک
و قراویز در حرکت بود .تمام یگانها از فرمانده تیپ درخواست کمک میکردند ،ولی این
فرمانده چیزي نداشت که به آنها بدهد .تنها عنصر پشتیبانی در اختیار فرمانده تیپ ،تیم
هوانیروز بود که آنهم بهعلت ایجاد سانحه براي هلیکوپتر ستوانیار شیرودي از اجراي
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مأموریت امتناع میکرد .فشار روانی که از طرف یگانهاي رزمنده به فرمانده تیپ وارد
میشد الزاماً به لشكر  91زرهی منتقل میگردید .بر همین اساس فرمانده تیپ در پیامی که
در ساعت  19/15روز هشتم براي لشكر فرستاد چنین گفت:
«یگانهاي زرهی دشمن همچنان یگانهاي پیاده و زرهی در خط این تیپ را زیر
فشار زیاده از حد خود قرار دادهاند .با توجه به اینکه یگانهاي در خط این تیپ مكرر
درخواست پشتیبانی هوانیروز مینمایند ،تا با ظاهر شدن هلیکوپترهاي خودي ،فشار روي
آنها کاسته شود ،معالوصف تا این لحظه (ساعت  )1915پس از سانحه هلیکوپتر ستوانیار
شیرودي ،دیگر هوانیروز حتی یک هلیکوپتر به مأموریت اعزام ننموده است .معلوم نیست
که چه کسی بایستی به هوانیروز دستور بدهد تا قابل اجرا باشد .چنانچه در این مورد
تصمیم قاطعی گرفته نشود ،عملیات تیپ توأم با موفقیت نخواهد بود.
ام اء فرمانده تیپ ،سرهنگ ستاد بدري»
وضع تیم هوانیروز به اطالع فرمانده نیروي زمینی رسید و پیامی را که قبالً بیان
کردیم براي تیم هوانیروز فرستاد و از آنها خواست مانند همیشه اجراي مأموریت را مقدم
بر تأسف و تأثر شهید شدن یكی از همرزمان خود بدانند.
نظر به این که عمالً کنترل ف اي منطقه نبرد در اختیار هواپیماهاي دشمن بود،
هواپیماهاي دشمن در ساعت  1195شهر سرپلذهاب را بمباران کردند .گرچه این
بمبارانها ارزش نظامی چندانی نداشت ،ولی ازنظر روانی اثرات بسیار بدي در رزمندگان ما
داشت و به طور غیرارادي این عمل هوایی دشمن دلیل برتري وي تلقی میگردید .طبعاً
همین اثر درباره فعالیت هواپیماها و هلیکوپترهاي ما بر روي افراد دشمن داشت ،چنانکه
در پیام باال فرمانده تیپ بدان اشاره کرده بود.
باالخره خطر جدي سرپلذهاب در تمام ردههاي فرماندهی احساس شد و نیروي
هوایی در ساعت  1195هواپیماهاي خود را وارد میدان نبرد سرپلذهاب کرد و به نیروهاي
دشمن در ارتفاعات قراویز و روستاي کالنتر حمله نمود.
فداکاريها و جانبازيها و استواريهاي رزمآوران دالور ما براي حفاظت از این
آبو خا

و دفاع از شرف ملی و مكتبی خود به نتیجه مطلوب رسید و درخت کهنسال
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استقالل کشور ما که با خون رزمندگان سرپلذهاب آبیاري شد ،جانی تازه به خود گرفت و
شكوفاتر گردید و خطر این طوفان سهمگین را نیز از سر خود گذراند .از ساعات اول
بعدازظهر روز هشتم اردیبهشت ماه آثار ناامیدي و سستی در نیروهاي دشمن متجاوز ظاهر
گردید .برعكس کم کم در نیروهاي ما بارقه امید به دفع تجاوز دشمن درخشانتر شد .لذا
پیامهایی که از حدود ساعت  1155به بعد از یگانهاي درگیر با دشمن به قرارگاه تیپ
ارسال میشد حاکی از امید به پیروزي رزمندگان ما بود.
یگانها ي مستقر در شمال و غرب جبهه که مورد هجوم عناصر زرهی دشمن قرار
گرفته بودند ،سرسختانه از مواضع خود دفاع کردند و قدمی به عقب برنگشتند و با استفاده
ازجنگافزارهاي ضدتانک خود ضربات سختی به تانکها و نفربرهاي زرهی دشمن وارد
ساختند .آنچنان که یگانهاي زرهی و مكانیزه دشمن نتوانستند انهدام بیش از حد تانکها
و نفربرهاي زرهی خود را تحمل کنند و مجبور به توقف شدند .با توقف نیروهاي دشمن،
آتشهاي مؤثر و هدایت شده نیروهاي ما به روي دشمن اجرا شد و تلفات و خسارات
بیشتري به دشمن وارد گردید .بهنحويکه نیروهاي دشمن مجبور به عقبنشینی به مواضع
اولیه خود شدند .فرمانده تیپ  9زرهی اولین پیام مسرتبخش نبرد روز هشتم اردیبهشتماه
را در ساعت  1695به شرح زیر به لشكر فرستاد «پس از تالش همهجانبه نیروي زمینی که
متأسفانه پس از شهید شدن ستوانیار شیرودي تیپ ،تا ساعت  1795بدون پشتیبانی
هوانیروز بود ،معالوصف نیروهاي ارتش ،پاسدار ،هوانیروز ،نیروي هوایی توانستند ضمن وارد
آوردن تلفات و ضایعات به دشمن ،نیروهاي متجاوز عراقی را که بیش از یک لشكر بود در
ساعت  1695تارومار سازند.
 -در حال حاضر نیروهاي خودي در شهر

مهدي و ریخک مستقر و کامالً بر منطقه

جلوي خود تسلط دارند.
 نیروهاي خودي بر ارتفاع  1115تسلط دارند و آن ارتفاع در اختیار نیروهاي خودياست.
 -نیروهاي مستقر در کورهموش و سیدصادق بر منطقه تسلط کامل دارند.
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 عده محدودي هستند که می خواهند با ایجاد شایعات ،آن اتحاد و یكپارچگی بیننیروهاي ارتش و سپاه پاسداران را از بین ببرند که خوشبختانه با هوشیاري پرسنل،
فعالیت آنان بیاثر خواهد بود.

ام اء سرهنگ ستاد بدري»

بدین ترتیب یكی از سختترین و سنگینترین حمالت نیروهاي متجاوز عراق که با
حدود یک لشكر به منطقه نبرد سرپلذهاب اجرا گردید ،با شكست کامل مواجه شد.
رزمندگان دلیر ما توانستند وظایف خطیري را که در این منطقه حساس به آنان واگذار شده
بود ،به نحو کمال مطلوب اجرا نمایند.
همانگونه که در بیان حوادث گفته شد ،یكی از بحثانگیزترین مسائل روز هشتم
اردیبهشتماه مسئله تیم هوانیروز و شهادت خلبان شیرودي بود .سرپرست تیم هوانیروز
پشتیبانی تیپ  ،9درباره این موضوع چنین گزارش داده است «در ساعت  5711تعداد 9
فروند هلیکوپتر که شامل  2فروند کبرا و یک فروند جترنجر بود ،جهت سرکوبی دشمن
در مسیرهاي قراویز ،شهر

مهدي اعزام شدند .در اجراي این مأموریت یكی از هلیکوپترها

به خلبانی علیاکبر شیرودي و کمکخلبانی ستوانیار احمد آرش در اثر اصابت گلوله
دشمن دچار سانحه گردید که در اثر آن خلبان یكم به درجه رفیع شهادت نائل شد و
کمکخلبان از ناحیه پا زخمی گردید .ضمناً تعداد  9فروند هلیکوپتر نیز رأس ساعت
 1795همان روز جهت سرکوبی دشمن در مسیرهاي سرپلذهاب قراویز اعزام شد که
عملیات آنان چشمگیر بود.

ام اء سرپرست گروه هوانیروز سروان اشترائی»

در عملیات روز هشتم اردیبهشتماه ،تالش اصلی دشمن براي اجراي حمله در منطقه
شمال و غرب سرپلذهاب بهکار گرفته شد و در منطقه جنوب که ارتفاعات بازيدراز بود
حرکات دشمن از حالت تظاهر و فریب فراتر نرفت .در نتیجه نیروهاي ما که این ارتفاعات را
در روز قبل تصرف کرده بودند ،توانستند مواضع خود را تحكیم نمایند .براي تقویت این
مواضع یک دسته  29نفري از گروهان سوم گردان سوم گردان  115پیاده که در منطقه
تنگکور

مستقر بود ،به تپه  1115اعزام شد و پدافند آن منطقه نیز مستحكم گردید .در

قسمتهاي غربی و شمالی سرپلذهاب نیز بعد از شكست حمله دشمن ،نیروهاي مدافع ما
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توانستند سریعاً مواضع خود را مستحكم کنند و آماده براي مقابله با هرگونه فعالیتهاي
احتمالی دشمن باشند.
اما براي روشنتر شدن توان رزمی نیروهاي ما در این نبرد بسیار سخت ،کافی است
اشاره کنیم که آتشبار توپخانه  161میلیمتري که در حوالی سرپلذهاب مستقر بود ،در روز
هشتم اردیبهشتماه از  1عراده توپ آن فقط یک قب ه توپ و آنهم بهطور محدود قادر به
تیراندازي بود ،این نمونهاي از وضعیت توان رزمی نیروهاي ما بود و بنا به ضربالمثل فارسی
« تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»
الزم به یادآوري است که در نبرد منطقه بازيدراز ،یک واحد بسیجی متشكل از افراد
مردمی داوطلب از استان خراسان  117نفر و استان فارس  253نفر شرکت داشتند که
یگانی بهنام احمدبنموسی را تشكیل داده بودند .مأموریت اصلی آنان پدافند از ارتفاعات
بازيدراز و حوالی آن بود .یک واحد عشایري نیز بهنام گروه ضربت کلهر شامل حدود 195
نفر در این نبرد شرکت داشتند که منطقه مأموریت آنان حوالی محور سرپلذهاب
قصرشیرین بود.
در نبرد روز هشتم اردیبهشتماه ،با وجود حمالت شدید زمینی و آتشباري سنگین
توپخانه و بمبارانهاي هوایی دشمن ،تلفات نیروهاي ما چندان زیاد نبود .فقط  11نفر
شهید و  115نفر مجروح و مفقود شدند که از تعداد شهدا  7نفر ارتشی  1نفر پاسدار  9نفر
بسیجی و از مجروحین  11نفر ارتشی  91نفر پاسدار و  22نفر بسیجی بودند .افراد
مفقوداألثر  11نفر و کالً سرباز بودند .ضمناً اکثریت مطلق شهدا و مجروحین و مفقودین در
فعالترین منطقه نبرد در روز هشتم اردیبهشت ،یعنی در منطقه غرب سرپلذهاب و حوالی
ارتفاعات قراویز و کورهموش و روستاي شهر

داربلوط بود .مقاومت دلیرانه رزمندگان ما در

منطقه نبرد سرپلذهاب به نتیجه کمال مطلوب رسید .زیرا نیروهاي دشمن بعد از شكستی
که در حمله روز هشتم اردیبهشتماه در این منطقه متحمل شدند ،خفت از دست دادن
ارتفاعات بازيدراز را اجباراً قبول کردند .وضعیت پدافندي موجود نیروهاي دو طرف را در
شمال و غرب سرپلذهاب پذیرفتند ،در نتیجه تغییراتی که به نفع نیروهاي ما در این
منطقه نبرد ایجاد شده بود تثبیت گردید .اما بعد از کاهش التهاب پیكارهاي خونین و ایجاد
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آرامش نسبی در منطقه نبرد ،نگهداري مناطق اشغالی در ارتفاعات بازيدراز مشكالتی براي
نیروهاي ما بهوجود آورد .زیرا جبهه دفاعی تیپ  9زرهی گسترش یافته و مواضع کوهستانی
سختی به تصرف درآمده بود و حساسیت نیروهاي دشمن در منطقه شدیدتر گردیده بود لذا
دشمن تالش میکرد با وارد کردن فشارهاي غیرمستقیم بهوسیله آتشباري توپخانه و
حمالت فریبنده و عملیات ایذایی نیروهاي ما را به ستوه آورده و مجبور به عقبنشینی به
مواضع قبلی نماید.
در مقابل این فشارهاي غیرمستقیم ولی مداوم دشمن ،توان رزمی نیروهاي ما همان
بود که از اوایل جنگ در این منطقه نبرد گسترده شده بود که در طول  6ماه جنگ بهویژه
در نبرد مورد بحث قسمتی از آن نیز آسیب دیده بود .بنابراین شرایط ،بعد از اجراي عملیات
بازيدراز و بهدست آمدن موفقیت نسبی قابل مالحظه ،مشكالت فرماندهان یگانهاي
مستقر در این منطقه نبرد نهتنها کاهش نیافت ،بلكه شدیدتر هم شد .زیرا همان یگانها
بایستی در همان منطقه باقی میماندند و به نبرد ادامه میدادند .در حالیکه معموالً پرسنل
آن یگانها انتظار داشتند حداقل یگان دیگري چند صباحی جاي آنها را بگیرد تا آنها نیز
به دور از مشكالت و شدائد منطقه نبرد چند روزي در پادگانها استراحت نمایند .اما یگانی
در دسترس نبود که جاي آنها را بگیرد .بنابراین آنها ملزم بودند با همان شرایط به نبرد
ادامه دهند.
در مطالب قبل گفتیم که بهعلت بحرانی بودن شرایط ،فرمانده تیپ  9زرهی از لشكر
درخواست کرد دو گردان پیاده براي تقویت آن تیپ اعزام شود .لشكر به تیپ یک زرهی
مستقر در میمک و مهران دستور داد یک گردان پیاده از منطقه خود رها کند و به
سرپلذها ب اعزام نماید .اجراي این امر در روز هشتم میسر نشد و در روز نهم اردیبهشت
یک گروهان  91نفري از پرسنل گردان  625پاسدار از منطقه تیپ یک به سرپلذهاب اعزام
گردید .الزم به توضیح است که گردانهاي پاسدار در سازمان ارتش ایران ،گردان حفاظت و
نگهبانی بودند که فقط تعدادي پرسنل مجهز به جنگافزار سبک بودند و توانایی رزمی در
جبهه نبرد را نداشتند .ولی نیاز آنچنان مبرم بود که این گردانها را نیز به منطقه نبرد
آورده و از آنها استفاده رزمی میکردند .باالخره یک لشكر زرهی با آن عظمت براي تقویت
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تیپ یک زرهی در حساسترین شرایط توانست یک گروهان ناقص پاسدار اعزام نماید .البته
تقویتهاي کوچک دیگري نیز فرستاده شد که عبارت بودند از یک دسته  19نفري پیاده با
 2دستگاه تانک و  1دستگاه خودرو ،یک دسته مهندس و  17نفر پرسنل یک دستگاه
موشکانداز تاو.
طبق گزارشی که فرمانده تیپ در نهم اردیبهشت به لشكر فرستاد ،فعالیت دشمن در
این روز نبرد به طور نسبتاً آرام ادامه داشت و عناصر کماندویی دشمن تالش میکردند با
نفوذ در منطقه پدافندي نیروهاي ما ،اختاللی در وضعیت آنان ایجاد کنند که با هوشیاري
رزمندگان ما دفع گردید .روز نهم اردیبهشت که هشتمین روز نبرد بازيدراز بود ،با آرامش
نسبی پایان یافت .اما مانند تمام صحنههاي نبرد ،غرش توپهاي هر دو طرف همچنان ادامه
داشت و باران گلوله توپخانه به مواضع هر دو طرف ریخته میشد و تلفات و خسارات قابل
مالحظهاي به بار می آورد که به نسبت تلفات در شرایط آفندي بسیار زیاد بود .چنانکه آمار
تلفات روز نهم اردیبهشت در منطقه نبرد سرپلذهاب و بازيدراز شامل  11نفر شهید و 11
نفر مجروح و یک نفر گمشده بود که به تعداد  %15تلفات سختترین روز نبرد بود.
در نبرد بازيدراز تعداد  39نفر از افراد عشایر بویراحمد و ممسنی مستقیماً درگیر نبرد
بودند و در اشغال تپههاي  1515و  1115به همراه برادران پاسدار تالش ارزندهاي کردند.
بعد از تصرف قله  1115نظر به این که این قله براي پدافند چندان مناسب نبود و
براي دیدهبانی بسیار مناسب بود ،عناصر دیدهبان ی از افراد سپاه پاسداران و یگان توپخانه
در آن مستقر شدند و مواضع پدافندي نیروهاي ما در نقاط مناسب تر گسترش یافت.
جبهه نبرد یک آرایش نسبتاً منظم به خود گرفت ،اما این گسترش سبب سوء تفاهماتی
شد و به نظر رسید که عناصر مداف عی که قلل ارتفاعات را در کنترل داشتند ،عقبنشینی
کردهاند .به همین سبب در ساعت  1955روز دهم اردیبهشت ،فرمانده گروه ضربت
احمدبنموسی (عشایر بویراحمد و ممسنی) گزارش داد نیروهاي خودي ارتفاعات  1155و
 1115را تخلیه کردهاند و فقط افراد عشایر در آن منطقه باقیماندهاند .بعداً معلوم شد این
گزارش تا حدودي صحت دارد و نیروهاي خودي به دامنه شرقی ارتفاعات تغییر موضع داده
بودند و در قله ارتفاعات فقط دیدهبان توپخانه باقیمانده بود.
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بعد از فروکش کردن شدت نبرد ،افراد عشایري که در نبرد شرکت کرده بودند،
درخواست تعویض و مراجعت به نزد خانوادههایشان کردند و بهویژه افراد ایل کلهر که مدتی
بود در آن منطقه مستقر بودند ،درخواست کردند تعویض شوند .خوشبختانه یک واحد 15
نفري جدید از افراد این عشایر در روز دهم به منطقه رسیدند و فرمانده تیپ تصمیم گرفت
تعدادي از افراد قبلی را تعویض نماید ،اما این تعداد به نسبت  199نفر قبلی خیلی کم بود.
در نتیجه اجراي مأموریت پیشبینی شده براي یگان کلهر مشكالتی براي فرمانده تیپ
ایجاد کرد ،از جمله خطراتی که از اوایل جنگ از جانب ارتش متجاوز عراق نیروهاي ما را
تهدید میکرد ،بهکار بردن گازهاي شیمیایی علیه نیروهاي ما بود .در نبرد مورد بحث نیز
احساس شد که ممكن است دشمن به این اقدام غیرانسانی دست بزند .لذا لشكر  91و تیپ
 9زرهی تالش کردند با تواناییهاي موجود خود اقدامات دفاعی را علیه گازهاي شیمیایی
دشمن بهعمل آورند .اتفاقاً بعدها روشن گردید که حكام جاهطلب عراق پايبند به هیچ
قوانین اخالقی و انسانی و حتی موضوعی ام اء شده بهوسیله خودشان نیستند و در
صحنههاي مختلف نبرد برخالف قراردادهاي بینالمللی به کرات ازسالح شیمیایی علیه
نیروهاي ما استفاده کردند.
با ایجاد آرامش نسبی در منطقه نبرد ،عناصر سپاه پاسداران اعزامی از مناطق دیگر
کشور نیز که اصوالً بهمنظور شرکت در عملیات آفندي به آن منطقه اعزام شده بودند ،طبق
روش معمول در مناطق نبرد بایستی مأموریت پدافندي را به یگانهاي ارتشی واگذار
میکردند و خود در عقب منطقه نبرد متمرکز میگردیدند و براي مأموریت آفندي دیگر
آماده میشدند .به همین سبب اولین یگان پاسدار که در شهر

مهدي مستقر بود در روز

دهم اردیبهشت ماه با یک گروهان از گردان پیاده امید تعویض گردید و براي تعویض
قسمتی از افراد عشایر کلهر نیز که در قله  1515بازيدراز مستقر بودند ،فرمانده تیپ به
همان گردان پیاده امید دستور داد یک گروهان کامل ،پدافند از منطقه مسئولیت عشایر
کلهر را بر عهده بگیرد.
در روز دهم اردیبهشتماه و بعد از  21ساعت ،آرامش نسبی در منطقه نبرد
سرپلذهاب ،بار دیگر عناصر دشمن فعالیتهایی را براي ایجاد مزاحمت جهت نیروهاي ما
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آغاز کردند و عملیات تظاهر و فریب بهعنوان حمله انجام دادند .این فعالیتهاي دشمن در
بع ی از فرماندهان یگانهاي مدافع ما ایجاد نگرانی کرد و آنرا نشانه حمله جدي دشمن
دانستند .ولی بررسی حوادث نشان میدهد که اینگونه فعالیتهاي دشمن یا بهمنظور
تغییرات در گسترش پدافندي و یا صرفاً عملیات فریبنده بوده است .البته حجم آتش
توپخانه دشمن هم چنان برقرار بود و گاهی در بع ی نقاط افزایش مییافت و سبب بروز
تلفاتی در یگانهاي ما میگردید .چنانکه در همین روز تالش دشمن در منطقه کورهموش
و بازيدراز نسبتاً چشمگیر بود .فرمانده تیپ برآورد کرد که ممكن است دشمن قصد بازپس
گرفتن تپه  1115را داشته باشد .لذا از فرمانده لشكر درخواست کرد به فرمانده تیپ 9
پیاده لشكر  66که در جناح جنوبی تیپ  9زرهی و در محور گیالنغرب گسترش داشت،
دستور دهد در منطقه خود تظاهر به تک نماید تا دشمن را از قصد احتمالی حمله به
ارتفاعات بازيدراز منصرف سازد.
متأسفانه تالش دشمن در بازيدراز تا حدودي براي وي نتیجهبخش گردید و آتشهاي
سنگین توپخانه دشمن تلفات سنگینی به یگان سپاه پاسداران مدافع تپههاي  1155و
 1115وارد ساخت و حدود  15نفر از آنان را شهید و مجروح کرد .بر اثر این تلفات آن واحد
پاسدار نتوانست در مواضع آرایش شده در تپههاي  1155و  1115باقی بماند و اجباراً تغییر
موضع داد و در دامنه شرقی آن ارتفاعات و بهدور از میدان دید و تیر کافی به روي دشمن
مستقر گردید.
بدین ترتیب روز دهم اردیبهشت و نهمین روز نبرد بازيدراز در حالی به پایان رسید
که تغییرات مهمی در منطقه نبرد ایجاد نشد ،آخرین وضعیت را فرمانده تیپ  9زرهی
چنین گزارش داد:
« -با هوشیاري یگانهایرزمنده تیپ ،فشار دشمن در منطقه کورهموش خنثی گردید و
نیروهاي دشمن در مواضع قبلی خود باقی ماندند.
 دشمن یک تیپ تازهنفس به منطقه جنوبغرب بازيدراز وارد کرد و با پشتیبانیتوپخانه تالش نمود یگان کماندویی خود را به داخل مواضع پدافندي نیروهاي ما نفوذ دهد.
این تالش دشمن با به حرکت درآمدن یگانهاي زرهی تقویت گردید و مواضع نیروهاي ما
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در تپه  1115به سختی زیر فشار قرار گرفت و به یگان سپاه پاسداران مستقر در آن تپه
تلفات سنگینی وارد شد.
 با توجه به اینکه یگانهاي رزمنده در این نبرد مدت یک هفته مداوم است مستقیماًدرگیر عملیات میباشند ،براي ادامه عملیات نیاز به یگان تازهنفس میباشد.
ام اء سرهنگ ستاد بدري»
به هر حال آنچه که صحیحتر به نظر میرسد این است که فعالیت دشمن در روز
دهم اردیبهشت چندان جدي نبود .ضمن این که نیروهاي ما نیز امكانات آفندي نداشتند و
الزامات حالت پدافندي را اتخاذ کرده بودند .اما نبرد توپخانهها همچنان فعال بود و بر اثر
آتشهاي دشمن در این روز از رزمندگان ما  9نفر شهید و  26نفر مجروح شدند که  17نفر
ازاین تلفات ارتشی و  15نفر پاسدار و  1نفر بسیجی بود.
از روز  11اردیبهشتماه ،منطقه نبرد سرپلذهاب آرامش حالت پدافندي نیروهاي هر
دو طرف متخاصم را بازیافت و نیروهاي هر دو طرف در مواضع پدافندي مستقر شدند و به
نبرد تدافعی پرداختند .در جریان عملیات آفندي بازيدراز ،عناصر رزمنده ما در سمت
شمال و غرب جبهه نبرد مواضع پدافندي قبلی را حفظ کردند و در سمت جنوب و ارتفاعات
بازيدراز قسمتی از آن ارتفاعات را از اشغال نیروهاي متجاوز عراق آزاد نمودند ،ولی به تمام
هدف هاي تعیین شده خود نرسیدند .طبق آخرین گزارشی که از وضعیت این منطقه
بهوسیله تیپ  9زرهی داده شد ،نیروهاي حملهور ما ،در این نبرد ،در قسمت جنوبی و
مرکزي ارتفاعات موفق بودند و تپههاي  1515و ( 1155جنوبی) و  1115را تصرف و تأمین
کردند ،ولی در قسمت شمالی موفق به تصرف تپه  1155شمالی و  1525نشدند .ضمناً در
تپه  1115و در مرکز منطقه هدف نیز نیروهاي ما ،در زیر آتش شدید مستقیم و
غیرمستقیم دشمن قرار گرفتند و نتوانستند در دامنه جنوبغربی ارتفاعات به سمت دشمن
مواضع خود را مستحكم سازند و اجباراً به دامنه شرقی ارتفاع  1115عقب نشینی کردند.
بدین ترتیب نبرد بازيدراز که از روز دوم اردیبهشتماه آغاز شده بود ،از لحاظ عملیات
آفندي پایان یافت .در خاتمه این بحث بهمنظور آگاهی از چگونگی توان رزمی یگانهاي
تیپ زرهی به نمونههایی اشاره میکنیم.

عملیات آفندي بازي دراز در منطقه سر پل ذهاب ،مرحله یكم 119/

فرمانده گردان  211تانک در روز  11اردیبهشت گزارش داد ،این گردان با  21دستگاه
تانک در این نبرد شرکت کرد ،از این تعداد تانک  19دستگاه آن در این نبرد آسیب دید و
اکنون فقط  12تانک حاضر به رزم باقیمانده است .الزم به یادآوري است که هر گردان تانک
داراي  19دستگاه تانک سازمانی بود .بنابراین در اصل ،عملیات این گردان با استعدادي
کمتر از  %15استعداد سازمانی خود در این نبرد شرکت کرد و در پایان این نبرد حدود
 %22از استعداد آن باقیمانده بود.
در گزارش دیگري که رئیس رکن  1تیپ بعد از بازدید وضعیت تانکها و نفربرهاي
باقیمانده در پادگان سرپلذهاب به فرمانده تیپ  9زرهی داده چنین گفته است:
 -از تانکهاي گردان  211تانک  29دستگاه در پار

باقیمانده که  7دستگاه آن

حاضر بهکار است.
 از تانکهاي گردان  211تانک  1دستگاه حاضر بهکار است( .تعمیري مشخصنشده)
 از تانکهاي اسكوریبون گردان  271سوار زرهی  16دستگاه باقیمانده که 15دستگاه آن حاضر بهکار است.
ضمناً باید یادآوري نمود که قسمتی از مشكالت بهرهبرداري از امكانات موجود ،بهعلت
کمبود خدمه ،ازهم پاشیدگی سیستم نگهداري و کنترل و فرماندهی بود.
جمع کل تلفات انسانی رزمندگان ما در  15روز نبرد بازيدراز که در گزارشهاي
آماري ثبت گردیده عبارت بود از:
-

افراد ارتشی  91نفر شهید  236نفر مجروح  16نفر مفقود و  27نفر اسیر.

-

افراد سپاه پاسداران  22نفر شهید  116نفر مجروح.

-

افراد بسیجی  19نفر شهید  79نفر مجروح یک نفر مفقود.

-

از داوطلبان مجاهدین عراقی  21نفر مجروح.

با توجه به آمار یاد شده مالحظه میگردد که نیروهاي ما در این نبرد فقط  27نفر
اسیر به دشمن دادهاند ،در حالیکه پیش از  11نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفتند .از
لحاظ ترکیب پرسنلی تلفات یگانهاي ارتشی از تعداد  99نفر شهید  9نفر افسر  11نفر
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درجهدار و  72نفر سرباز و یک نفر غیرنظامی و از جمع  239نفر مجروح  11نفر افسر 91
نفر درجهدار  113نفر سرباز و  7نفر غیرنظامی بود  165نفر گمشدگان هم سرباز بودند و از
 27نفر اسیر شده یک نفر درجهدار و  21نفر سرباز بود.
ضمناً ترکیب اسراي عراقی که به دست رزمندگان ما به اسارت درآمد  11نفر افسر 99
نفر درجهدار و  115نفر سرباز جمعاً  119نفر بود.
با توجه به مطالبی که بیان گردید ،گرچه تالشهاي زیادي براي عقب راندن نیروهاي
دشمن از منطقه سرپلذهاب بهعمل آمد و بهاي نسبتاً سنگینی با دادن شهدا و مجروحین
نسبتاً زیاد در نبردها پرداخت گردید ،ولی عمالً تغییرات چندان محسوسی در وضعیت
عمومی این منطقه نبرد ایجاد نشد و فقط چند تپه در ارتفاعات بازيدراز از اشغال دشمن
آزاد گردید که در سرنوشت عملیات این منطقه تأثیر چندانی نداشت .بنابراین تنها نتیجه
مهم این نبرد اثرات روانی آن بود که به دشمن متجاوز نشان داده شد ،نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران به هیچوجه دست از مبارزه نخواهند کشید و با هر امكانی که داشته
باشند و به هر قیمت که باشد نیروهاي متجاوز عراق را مجبور خواهند کرد میهن اسالمی ما
را تر

نمایند.

عمليات آفندي بازيدراز (مرحله دوم )1122/2/11 -
در بررسی مرحله یكم عملیات بازيدراز مالحظه گردید که حساسترین منطقه نبرد
در صحنه عملیات غرب منطقه سرپلذهاب ،قصرشیرین بود و بهدست آوردن هرگونه
امتیازي در اطراف محور سرپلذهاب ،قصرشیرین و گیالنغرب ،قصرشیرین پیامدهاي مهمی
میتوانست در برداشته باشد .بنابراین هرگونه تالشی در این منطقه نبرد براي عقب راندن
نیروهاي متجاوز عراق ،نتایج مهمتر از وضعیت ظاهري تصرف یک یا چند تپه را داشت.
بهطور کلی حداقل  2نقطه بسیار حساس در این منطقه بود که کلید دو محور اصلی بود،
نقطه اول ارتفاعات قراویز و ریخک در طرفین محور سرپلذهاب ،قصرشیرین و نقطه دوم
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چم امام حسن در محور گیالنغرب ،قصرشیرین بود .چنانچه نیروهاي ما موفق
میشدند نیروهاي متجاوز عراق را از این دو نقطه عقب برانند و آنها را در کنترل خود
درآورند میتوانستند به سرعت یا بهتدریج نیروهاي متجاوز را تا خط مرز عقب برانند .بهعلت
حساسیت همین نقاط بود که نیروهاي متجاوز عراق نیز آنها را کامالً تحت کنترل قرار
داده و مواضع مستحكمی در آنها ایجاد کرده بودند .ضمن اینکه در شمال محور
سرپلذهاب ،قصرشیرین ،ارتفاعات کورهموش و بنهدستک را نیز مستحكم کرده و مانع
حرکت احاطهاي نیروهاي ما از شمالغرب به طرف ارتفاعات قراویز میشدند.
اهمیت فوق العاده نقاط کلیدي یاد شده در صحنه عملیات غرب ،از آغاز عملیات
آفندي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،براي فرماندهان یگانهاي مستقر در این
منطقه روشن بود و آنهامیدانستند تا هنگامیکه این نقاط کلیدي بهدست رزمندگان ما
نیفتد ،پیشروي به طرف غرب براي آزادسازي قصرشیرین امكانپذیر نخواهد بود و به همین
جهت تالش اصلی لشكر  91زرهی و سپاه پاسداران مستقر در منطقه غرب آن بود که به هر
نحوي که ممكن باشد این نقاط را از کنترل دشمن خارج سازند .براي این منظور چندین
عملیات آفندي درمحورهاي سرپلذهاب ،قصرشیرین و گیالنغرب ،قصرشیرین اجرا کردند
که آخرین عملیات در اردیبهشتماه  1975اجرا شد ،ولی در هیچیک از آنها نتیجه مطلوب
حاصل نگردید و نیروهاي ما نتوانستند موفقیت کاملی بهدست آورند .گرچه موفقیتهاي
نسبی ولی غیرسرنوشتساز بهدست آوردند.
عملیات آفندي محدود نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران که از اوایل سال 1975
در تمام صحنه عملیات جنوب و غرب آغاز شده بود ،بهتدریج به عملیات گستردهتري تبدیل
میگردید .علت اصلی آن تشكیل یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمی در ردههاي
بزرگتر و به مقیاسی وسیعتر و وارد شدن آنان به صحنههاي عملیات بود .الزم به یادآوري
است که اصوالً در جریان جنگ تحمیلی و بهویژه در ماهها و حتی سالهاي اول جنگ
تحر

ارتش جمهوري اسالمی ایران براي بسیج نیروها و تشكیل یگانهاي جدید چندان

چشمگیر نبود .اساساً این فعالیت در سطحی نبود که حتی جبران تلفات و ضایعات نبردها را
بنماید .اما بهجاي ارتش عمالً وظیفه بسیج نیرو و تشكیل قدرت رزمی جدید به عهده سپاه
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پاسداران محول گردید و این نیرو با بسیج نیروهاي مردمی و تشكیل یگانهاي رزمنده
بسیار پرقدرت بهویژه از نظر ایمان و اعتقادات مكتبی در رده گروهان و گردان و تیپ و
لشكر و بعدها سپاه و نیروي زمینی و هوایی و دریایی توانست نیازهاي عملیاتی نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران را تأمین نماید .این فعالیت سپاه پاسداران از اوایل سال
 1975بهصورتی جدي و رسمی آغاز شد و در میدانهاي نبرد بهصورت کامالً مؤثر عرض
وجود کرد که در صحنه عملیات غرب اولین گردان سازمان یافته سپاه پاسداران در عملیات
تنگحاجیان و بعد در عملیات مرحله یكم بازيدراز شرکت نمود.
با وجود تالشهاي فوقالعادهاي که ر زمندگان ما در عملیات آفندي اردیبهشتماه در
بازي دراز انجام دادند ،ولی موفق به وصول به هدف هاي تعیین شده نگردیدند .اما طرح
تكمیل عملیات اجرا شده هم چنان براي فرماندهان مطرح بود و فرماندهی قرارگاه
عملیاتی نیروي زمینی در غرب و لشكر  91زرهی همواره به این فكر بودند که نیروهاي
کافی بسیج کنند و یک حمله گسترده براي تصرف نقاط کلیدي منطقه نبرد سرپلذهاب
و گیالنغرب اجرا نمایند .وارد صحنه شدن یگانهاي بزرگ تر و قوي تر سپاه پاسداران
کمکم طرح ریزي و اجراي عملیات آفندي گسترده تر را امكانپذیرتر میکرد .چنانکه در
 7ماهه اول سال  1975به یاري همین رزمندگان دلیر ،نبردهاي درخشانی در صحنه
عملیات جنوب اجرا شد که ادامه آنها به نبرد وسیع شكستن محاصره آبادان و اجراي
عملیات ثامناالئمه منتهی گردید.
در صحنه عملیات غرب نیز قدرت رزمی یگانهاي سپاه پاسداران بهتدریج افزایش
یافت و گردانهاي متشكل سپاه با توان رزمی فیزیكی و معنوي فوقالعاده وارد میدانهاي
پیكار شدند .با ورود این نیروهاي رزمنده به میدانهاي نبرد توان رزمی کلی نیروهاي
مستقر در منطقه غرب افزایش یافت و به فرماندهان مسئول منطقه امكان داد طرحهاي
عملیاتی حسابشدهتري تهیه نمایند و ضمن تحكیم بیشازپیش مواضع پدافندي ،طرحهاي
آفندي مناسب را بررسی و براي اجرا آماده سازند و در فرصت مناسب اجرا نمایند.
از جمله طرحهاي پدافندي که در شش ماهه اول سال  1975طرحریزي و در
شهریورماه آن سال اجرا گردید ،عملیات آفندي در منطقه نبرد سرپلذهاب بود که در
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حقیقت ادامه همان عملیاتی بود که به نام عملیات بازيدراز در اردیبهشتماه همان سال
اجرا شده بود .لذا آن عملیات بهعنوان مرحله دوم عملیات بازيدراز نامگذاري شد .تدبیر
اساسی در این طرح ،عقب راندن نیروهاي دشمن از غرب سرپلذهاب و گیالنغرب تا حداقل
ارتفاعات قراویز و کورهموش ،بنهدستک و ارتفاعات غربی روستاي جگرلو محمدعلی،
سرپلذهاب ،قصرشیرین و قلههاي  1155شمالی و  1115و  1555و  1517در ارتفاعات
بازيدراز در شمال محور گیالنغرب ،قصرشیرین بود .در حقیقت هدف نهایی این عملیات در
مرحله نخست ،همان هدف عملیات مرحله یكم بازيدراز بود ،زیرا در آن نبرد نیروهاي ما
نتوانستند به هدفهاي تعیین شده دست یابند و فقط توانستند چند تپه در جنوب بازيدراز
را از کنترل دشمن خارج سازند.
در شرح عملیات مرحله یكم بازيدراز یادآور شدیم که قدرت اصلی رزمی نیروهاي ما
در این منطقه نبرد ،تقریباً همان عناصر تیپ  9لشكر  91زرهی بود .گرچه به ظاهر دو
گردان پیاده جدیدالتأسیس به نامهاي امید و نور به آن اضافه شده بود ،ولی به هر حال در
نبردهاي  6ماه اول جنگ تلفات و ضایعاتی نیز به آن وارد گردیده بود و این یگانهاي
جدیدالتأسیس حداکثر میتوانستند جایگزین همان تلفات و ضایعات شوند .چنانکه درباره
تعداد تانکهاي گردان  211یادآور شدیم ،از  19دستگاه تانک سازمانی فقط  21دستگاه در
نبرد مرحله یكم بازيدراز شرکت داشت .در پایان این نبرد فقط  12دستگاه حاضر بهکار در
صحنه نبرد باقیمانده بود .از نظر عناصر رزمنده غیرارتشی نیز در عملیات مرحله یكم فقط
یک گردان حدود  155نفري پاسدار ،یک واحد از عشایر بویراحمد و ممسنی با حدود 195
نفر و یک واحد از عشایر کلهر با حدود  125نفر و یک گردان بسیج به نام احمدبنموسی با
حدود  155نفر در تقویت تیپ  9زرهی قرار گرفته بود .همانگونه که نتجه عملیات نشان
داد ،این نیروها آنچنان قوي نبودند که در یک جبهه  21کیلومتري که تمام مناطق آن
حساس و در کنترل کامل دشمن بود و حدود یک لشكر دشمن در مقابل آن گسترش
داشت ،بتوانند عمل فوقالعادهاي انجام دهند .چنانکه برادر وزوایی یكی از فرمانذهان سپاه
پاسداران در خاطرات خود گفته ،در یک نقطه حساس نبرد در تپه  1115کمتر از  15نفر از
رزمندگان ما ح ور داشتند و آنها نتوانستند افراد حاضر به تسلیم عراقی را اسیر کنند و به
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عقب تخلیه نمایند ،زیرا افرادي براي تخلیه اسرا نداشتند .میتوان گفت آن عملیات بیشتر با
انگیزه احساسی به اجرا درآمده بود و منطق نظامی آن بسیار ضعیف بود .اما به مرور که
طول زمان جنگ بیشتر میشد ،حقایق منطقی جنگ بیش از مسائل احساسی آن جلوهگر
میگردید و نیروهاي بیشتري براي مناطق نبرد بسیج میشدند که نمونه آنرا در مرحله
دوم عملیات بازيدراز مشاهده میکنیم .براي این نبرد  1گردان سپاه پاسداران با تشكیالت
سازمانی منظم تر و تجهیزات بیشتر و آموزش بهتر در منطقه نبرد سرپلذهاب متمرکز
گردیدند که قدرت رزمی این گردانها بهعلت ایمان مكتبی فوقالعاده افراد آنها ،بیش از
گردان معمولی ارتش بود .البته نباید از نظر دور داشت که معموالً تعداد پرسنل این
گردانها حدود  955نفر و تجهیزات و جنگافزارآنها خیلی کمتر از یک گردان پیاده
معمولی بود.
نیروهایی که براي اجراي مرحله دوم عملیات بازيدراز در منطقه سرپلذهاب گسترش
یافتند عبارت بودند از:
 قرارگاه تیپ  9لشكر  91زرهی بهعنوان قرارگاه هدایتکننده عملیات گردانهاي  211و  211تانک لشكر  ( 91به استعداد حدود  %15سازمانی) گردانهاي  119و  191مكانیزه لشكر 91 گردان  271سوار زرهی-

دو گردان پیاده به نامهاي امید و نور (  915و  )911از عناصر لشكر 91

-

 1گردان سپاه پاسداران

-

یک گروهان ژاندارمري

-

یک گروهان بسیجی به نام احمدبنموسی

-

یک واحد عشایري از عشایر کلهر با حدود  255نفر

-

یک گروهان تانک از گردان  235تانک لشكر  91با  11دستگاه تانک

-

یک گروهان تانک چیفتن از عناصر لشكر  21پیاده

-

یک تیم هوانیروز

-

یک تیم نیروهاي ویژه هوابرد

-

یگانهایی از توپخانه لشكر  91زرهی و گروه  11توپخانه
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با توجه به فهرست یگانهاي مستقر در منطقه سرپلذهاب که در باال نام برده شدند،
حداقل از نظر شكل ظاهري سازمانی حدود یک لشكر از نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران در شهریورماه  1975در منطقه نبرد سرپلذهاب گسترش داشتند و این توان رزمی
نسبت به روزها و ماههاي اول جنگ یک نیروي قابل مالحظهاي بود.
در مقابل نیروهاي ما ،نیروهاي دشمن در منطقه سرپلذهاب چنین برآورد میشدند
که حداقل از لشكر  7زرهی و  6و  9پیاده عراقی در مقابل نیروهاي ما مواضع مستحكم
تهیه کرده و پدافند مینمودند .طبق اطالعاتی که از نیروهاي دشمن بهدست آمده بود،
تیپهاي  13و  99و  93پیاده لشكر  6پیاده و تیپ  21مكانیزه لشكر  7زرهی و  9گردان
تانک تقویتی دشمن در این منطقه نبرد گسترش داشت و حداقل  9گردان توپخانه در
پشتیبانی آنها بود .بنابراین هنوز برتري عددي با دشمن بود و توان رزمی نیروهاي دشمن
(از نظر عددي) حدود دو برابر توان رزمی نیروهاي ما بود ( 1تیپ در مقابل  2تیپ) اما در
تهیه طرحهاي عملیات آفندي نیروهاي ما استعداد نیروهاي دشمن بهعنوان یک عامل
تعیینکننده به حساب نمیآمد و شاید اصالً به حساب نمیآمد .زیرا هنگامیکه تصمیم
قطعی براي اجراي حمله گرفته میشد ،اصوالً توجهی به چگونگی توان رزمی دشمن نشان
داده نمیشد .شاید یكی از بزرگترین عوامل موفقیت نیروهاي ما در جنگ تحمیلی ،همین
مسئله بود .زیرا اگر نیروهاي ما بهصورت کالسیک طرحهاي عملیاتی تهیه میکردند ،شاید
هرگز وضعیت اجازه حمله را نمیداد .چنانکه در کل مسائل جنگ در سطح ارتشهاي بین
دو کشور ایران و عراق و سطح بینالمللی نیز همین شرایط بود .اگر حكومت ایران بر اساس
محاسبات و معیارهاي شناخته شده بینالمللی ،مسائل جنگ را مورد نظر قرار میداد ،دست
از مبارزه نظامی میکشید و به قبول صلح تحمیلی و پایان جنگ از طریق مذاکرات سیاسی
تن درمیداد .زیرا عمالً در این جنگ تقریباً تمام کشورهاي جهان بهنوعی به حكومت عراق
کمک میکردند که در رأس آنها کشورهاي شوروي و آمریكا و فرانسه و تمام کشورهاي
عرب به استثناي لیبی و سوریه بود .چنانچه کشورهایی مانند الجزایر بودند که علناً به
عراق کمک نمیکردند ،ولی روش آنها در مجموع بهنفع حكومت عراق بود .این وضع چنان
شدید بود که تقریباً تمام رسانههاي گروهی جهان ،ایران را یک کشور کامالً منزوي و تنها
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قلمداد میکردند .کافی است براي مشخص شدن روابط بینالمللی در جنگ تحمیلی فقط
به یک نكته اشاره کنیم ،در حالیکه حكومت فرانسه طلب بر حق یک میلیارد دالري ایران
را پس نمیداد ،پیشرفتهترین هواپیماهاي خود را به نام سوپراتاندارد با پیشرفتهترین
موشکهاي هوا به دریا به نام اگزوسه بهصورت اجاره در اختیار حكومت عراق قرار میداد و
مدت وام کالنی را که به حكومت عراق داده بود تمدید میکرد تا حكومت عراق براي
بازپرداخت بدهی هاي خود به دولت فرانسه و کشورهاي دیگر در م یقه قرار نگیرد .بنابراین
در چنین شرایط بینالمللی ،ملت و حكومت ایران نمیتوانست معیارهاي شناخته شده
بینالمللی را مبناي حلوفصل مسائل جنگ قرار دهد .لذا یا باید به شرایط خواسته شده
عراق تسلیم میشد و جنگ را خاتمه میداد ،یا اینکه بدون توجه به معیارهاي بینالمللی و
جنگهاي کالسیک به نبرد ادامه میداد .حكومت و ملت ایران ،راه دوم را برگزیده بود.
بنابراین مجبور بود تواناییهاي بالقوه و بالفعل دشمن را هرچه میخواست باشد بهکلی کنار
بگذارد و با تكیه بر تواناییهاي ملی و مكتبی ملت ایران به پیكار و ستیز ادامه دهد .همین
روش را ،خط مشی اساسی جنگ تا زمان نگارش این مطالب که قریب  6سال از طول جنگ
میگذشت قرار داد .اگر چه ملت ایران به پیروزي نهایی دست نیافته بود ،ولی شكست نهایی
هم نخورده بود و در صحنه داخلی و بینالمللی بهعنوان تنها طرف تعیینکننده سرنوشت
جنگ قرار گرفته بود.
باري بحث درباره مسائل کلی جنگ را به فرصت دیگري وامیگذاریم و به ادامه بررسی
موضوع اصلی خود که شرح جریان مرحله دوم عملیات بازيدراز است میپردازیم.
گفتیم که از آغاز سال  1975نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،عملیات آفندي
را با هر مقیاسی که ممكن بود طرح و اجرا میکردند در صحنه عملیات غرب نیز بعداز
عملیات مرحله اول بازيدراز که در اردیبهشت اجرا شد ،بعد از آن نبرد ،طرح عملیات دیگر
در منطقه سرپلذها ب مورد بررسی قرار گرفت و نیروهایی براي وارد کردن ضربت قويتر بر
دشمن در محور سرپلذهاب ،قصرشیرین بسیج گردید و  1گردان از سپاه پاسداران در این
منطقه نبرد متمرکز شد.
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بر خالف عملیات قبلی که تالش اصلی حمله فقط بهمنظور آزادسازي ارتفاعات
بازيدراز بود ،در مناطق شمالی و غربی جبهه سرپلذهاب حمله جدي درنظر گرفته نشده
بود .در طرح مرحله دوم عملیات بازيدراز در هر  9جبهه منطقه نبرد هدفهاي حمله
تعیین شده بود و نیروهاي گسترش یافته در این منطقه بایستی در شمال و غرب و جنوب
حمله میکردند و ارتفاعات کورهموش ،بنهدستک ،قراویز و جگرلومحمدعلی را در سمت
شمال و غرب و تپههاي  1155و  1115و  1555و  1517را در سمت جنوب تصرف
مینمودند .بنابراین حمله نیروهاي ما در هر  9جبهه اجرا میگردید ،به همین سبب در طرح
عملیاتی که بهوسیله تیپ  9لشكر  91زرهی تهیه گردید ،یگانهاي موجود چنان سازمان داده
شدند که ضمن حفظ مواضع پدافندي موجود ( بر اساس تدبیر کلی نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران) در هر  9سمت در منطقه نبرد سرپلذهاب حمله کنند و هدفهاي پیشبینی
شده را تصرف نمایند .بر این اساس ،در طرح عملیاتی تیپ  9زرهی که بهنام طرح ادبیان
(بهنام سروان شهید ادبیان که در عملیات قبلی در این منطقه شهید گردید) تهیه و در دوم
شهریورماه منتشر شد .نیروهاي در دسترس بهشرح زیر سازمان داده شدند:
 یک گروه رزمی متشكل از دو گردان سپاه پاسداران ،پدافند در ارتفاعات شمالکلینه.
 یک گروه رزمی متشكل از  9گردان سپاه پاسداران ،یک گردان بسیجاحمدبنموسی.
  2گروهان از گردان پیاده امید و  1دستگاه تانک. یک دسته عشایر به استعداد  15نفر. یک گروهان  35نفري از گردان پیاده مهدي براي اجراي حمله در ارتفاعاتبازيدراز ( تالش اصلی).
 گروه رزمی  191مكانیزه شامل گردان  191مكانیزه. یک گروهان  35نفري پیاده از گردان مهدي. -یک گروهان  35نفري پاسدار گردان پیاده نور ( منهاي دو گروهان).
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 یک گروهان تانک چیفتن براي پدافند در شمال سرپلذهاب و آفند به ارتفاعاتکورهموش.
 گروه رزمی  211تانک شامل گردان  211تانک (منها). یک گروهان از گردان  119مكانیزه. یک گروهان از گردان پیاده نور. یک گروهان  155نفري پاسدار براي حمله به تپه بنهدستک و شمالشرقیقراویز.
 گروه رزمی  211تانک شامل گردان  211تانک (منها) یک گروهان مكانیزه یک گروهان پیاده ،یک گروهان  15نفري پاسدار ،یک گروهان ضربت شامل 75نفر افراد ارتشی و  95نفر سپاهی و گروهان  115نفري بسیج نجفآباد براي حمله به
سمت غرب و تصرف ارتفاعات قراویز ،داربلوط و غرب روستاي جگرلو محمدعلی.
 گروه رزمی امید شامل گردان پیاده امید (منهاي دو گروهان) گروهان وژاندارمري.
 گروهان  115نفري عشایر کلهر ،یک گروهان سوار زرهی ،یک دسته تانک برايپدافند از تپههاي جنوبشرقی بازيدراز و آفند بهسمت غربی بنا به دستور.
 گردان  271سوار زرهی (منهاي یک گروهان) با یک گروهان تانک ( 11دستگاه)پدافند در جنوب بازيدراز مقابل تنگکور .
 گروه رزمی  119مكانیزه (منهاي دو گروهان) به اضافه یک گروهان تانک ( با 15دستگاه تانک) در احتیاط تیپ.
بدین ترتیب طرح عملیاتی تیپ  9زرهی با هماهنگی سپاه پاسداران و سایر فرماندهان
یگانهاي رزمنده ،براي اجراي حمله در منطقه نبرد سرپلذهاب در دوم شهریورماه تكمیل
و آماده براي اجرا گردید .اما از نظر روشنتر شدن پیچیدگی این طرح و تنوع نسبتاً زیاد
عملیات ،اشاره به این نكته ضروري است که عالوه بر این که اساس این طرح ترکیبی از
پدافند در مواضع ،تقدم نگهداري خط پدافندي موجود و اجراي عملیات آفندي در  9سمت
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جبهه  21کیلومتري بود ،براي عملیات آفندي  15هدف قطعی و  1هدف احتمالی نهایی
تعیین شده بود که در نتیجه تالش یگانهاي تیپ و سپاه پاسداران عالوه بر نگهداري
مواضع پدافندي ،در  15محور پیشروي هدایت میگردید .با توجه به اینکه تمام یگانهاي
حملهور در این محورها نیاز به پشتیبانی آتش داشتند ،فقط هدایت عملیات توپخانههاي
پشتیبانی ،خود مسائلی را بهوجود میآورد .به همین جهت یگانهاي توپخانه که از عناصر
 15گردان توپخانه بودند ،به صورت آتشباري در تمام منطقه نبرد گسترش یافته بودند تا
امكان پشتیبانی از تمام یگانها در تمام منطقه نبرد و در تمام مدت عملیات وجود داشته
باشد .البته باید توجه داشت که مقدورات توپخانه پشتیبانی یگانهاي ما در این منطقه نبرد
نسبت به سایر نقاط بسیار خوب بود و جمعاً حدود  1گردان توپخانه از یگانهاي رزمی
گسترش یافته در منطقه سرپلذهاب پشتیبانی میکرد .اما در مقایسه با امكانات دشمن،
توپخانه ما ضعیفتر بود ،زیرا طبق برآوردهاي اطالعاتی بهعمل آمده ،قسمت عمده
یگانهاي لشكر  7زرهی و لشكرهاي  6و  9پیاده و قسمتی از یگانهاي لشكر  1پیاده عراق
در منطقه نبرد سرپلذهاب ،گیالنغرب گسترش داشتند .بنابراین توپخانههاي  9لشكر
دشمن در این منطقه مستقر بود ،ضمن اینکه مقدورات مهماترسانی دشمن نیز بیشتر از
نیروهاي ما بود.
مرحله برآورد وضعیتها براي طرحریزي عملیات آفندي موردنظر در منطقه
سرپلذهاب در اول شهریورماه سال  1975خاتمه یافت و طرح عملیاتی کتبی به نام طرح
ادبیان در دوم شهریور تهیه و منتشر گردید.
هدایت عمليات :

اسناد و مدار

در دسترس چنین نشان میدهند که ابتدا قرار بود ،این عملیات در

تاریخ  1شهریور یعنی دو روز بعد از انتشار طرح ادبیان به مرحله اجرا درآید ،اما قبل از
اجرا ،یک مشكل اساسی پیش آمد و آن کمبود مهمات توپخانه  111میلیمتري بود.
فرماندهان گردانهاي توپخانه گزارش دادند که مقدار مهمات موجود در منطقه نبرد براي
مداومت پشتیبانی کفایت نخواهد کرد .استدالل آنان چنین بود که در عملیات مرحله اول
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بازيدراز که حدود  15روز بهطول انجامید ،بیش از  13155گلوله توپ  111میلیمتري
مصرف گردید و مقدار مهمات موجود در آنموقع بهمقداري بود که بعد از عملیات هنوز بار
مبناي کامل در دسترس بود .ولی براي مرحله دوم این عملیات در تمام منطقه فقط
 21155گلوله توپ  111میلیمتري موجود بود که  17655گلوله آن بار مبنا بود .بنابراین
براي عملیات فقط حدود  9755گلوله موجود بود که در صورت مصرف شدن آن بایستی از
بار مبنا استفاده میشد و اگر آن مهمات نیز کاهش مییافت ،امكان ادامه پشتیبانی مشكل
میگردید.
این مسئله سبب لزوم بررسیهاي بیشتر گردید .لذا اجراي عملیات به تعویق افتاد و در
روز سوم شهریورماه جلسه اي در ح ور فرمانده عملیاتی نیروي زمینی در غرب ،فرمانده
لشكر  91زرهی و سایر افسران مسئول تشكیل شد .نظر نهایی این بود که قبل از شروع
عملیات الزم است وضعیت تدار
اسناد و مدار

مهمات بهویژه توپخانه  111میلیمتري روشن گردد .در

در دسترس ،مطالبی درباره چگونگی حل این موضوع مشاهده نشد .اما به

نظر میرسد که این توهم افسران توپخانه چندان منطقی نبود .زیرا نیروهاي ما در تمام
جبهههاي نبرد حتی در شرایطی سختتر از آنچه که در منطقه سرپلذهاب وجود داشت
می جنگیدند .به هر حال نتیجه هر چه بود تاریخ اجراي عملیات موردنظر به روز 11
شهریورماه موکول گردید .مدت زمان مرحله آمادگی ،یک هفته دیگر افزایش یافت .در این
مدت ،یگانهاي شرکتکننده در این نبرد حتیالمقدور نواقص موجود را برطرف کردند و
جابجاییهاي الزم انجام شد و یگانها با آمادگی بیشتر منتظر فرارسیدن زمان حمله شدند.
باالخره زمان حمله ساعت  5195روز  11شهریورماه تعیین و ابالغ گردید.
روز  11شهریور فرا رسید ،یگانهاي تعیینشده براي حمله از ساعت  5155از مواضع
و مناطق تجمع خود به حرکت درآمدند .متأسفانه در اسناد و مدار

در دسترس چگونگی

این عملیات چندان روشن نبود .از همان گزارشهاي اولیه نقاط ابهامی بهوجود آمد.
چنانکه با وجود این که خط تماس بین نیروهاي خودي و دشمن در شمال سرپلذهاب،
ارتفاعات کورهموش بود و طبق برآوردهاي اطالعاتی که بهوسیله تیپ  9زرهی و لشكر 91
زرهی و ردههاي باال انجام گرفته بود ،در ارتفاعات کورهموش یک گردان از تیپ  29لشكر
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 9پیاده عراق مستقر بود .همچنین در ارتفاعات بنهدستک و شرق قراویز واقع در غرب
کورهموش ،حداقل یک گردان تقویتشده دشمن پدافند میکرد .در گزارشهایی که از
یگانهاي حملهور تیپ  9زرهی در ساعت اول حرکت ارسال شد ،اعالم گردید ،روستاي
قراویز در دامنه شمالشرقی ارتفاعات قراویز در ساعت  ( 5155نیم ساعت قبل از آغاز حمله)
اشغال شد و در ساعت  5195یعنی لحظه شروع حمله ،بلندي قراویز تصرف گردید .البته
باید درنظر داشت که قسمتی از دامنه جنوبشرقی ارتفاعات قراویز در کنترل نیروهاي ما
بود .ما به هر حال مواضع نیروهاي ما تا روستاي قراویز حدود  2کیلومتر فاصله بود .بر فرض
اینکه دشمنی در این منطقه وجود نداشت ،را هپیمایی دو کیلومتري در تاریكی سحرگاهی
در کوهستان چندان کار سادهاي نیست .گروه رزمی  211تانک که در تالش اصلی و در
شمال محور سرپلذهاب ،قصرشیرین بهطرف تپه بنهدستک و شمالشرقی قراویز حمله
میکرد ،در ساعت  115یعنی  25دقیقه بعد از آغاز حمله گزارش داد ،روستاي قراویز را با
یک دسته تانک اشغال کرد و  15دقیقه بعد اعالم نمود چند تپه دیگر را آزاد نمود.
در جبهه جنوبغربی نیز که  2گردان سپاه پاسداران بهطرف ارتفاعات بازيدراز حمله
کرده بود ،در حدود ساعت  5715گزارش داد ،ارتفاع  1155را تصرف نمود .اما چند دقیقه
بعد ،وضعیت بهکلی تغییر کرد و گردان  211تانک گزارش داد ،نیروهاي دشمن از سمت
کورهموش و بنهدستک بهطرف نیروهاي خودي حمله کرد و تپههایی که بهدست نیروهاي
ما افتاد در شرف سقوط بهدست دشمن میباشد.
گروه رزمی  191مكانیزه که در سمت ( شرقی) منطقه تیپ بهطرف تپههاي
2

کوره موش حمله کرده بود ،یک ساعت بعد از آغاز حمله اعالم کرد حدود این ارتفاعات
9

را آزاد ساخته است .در همان زمان ،سپاه پاسداران نیز اعالم کرد ،قله  1115را در
بازيدراز به طور کلی تصرف نمود و  25دقیقه بعد یعنی در ساعت  5715اعالم شد که
ارتفاعات قراویز کامالً سقوط کرد و در ساعت  5655یعنی یک ساعتو نیم از آغاز حمله،
چنین برآورد گردید که دشمن از لحاظ مهمات در م یقه است و نیروهاي دشمن در حال
محاصره شدن میباشند.
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این گزارشهاي عجوالنه تا حدودي عاري از حقیقت بود و احتماالً در ساعات اول
حمله عناصر تأمینی دشمن مقاومت چندانی در مقابل حمله نیروهاي ما نكرده بودند ،یا
اینکه دشمن عمداً قصد داشت ،نیروهاي ما را وادار به حرکت کند و در مواضع و مناطق
نامناسب آنها را به زیر آتش بگیرد و ضرباتی به آنان وارد سازد .ولی به هر حال در مرحله
نخست این عملیات ،موفقیت عناصر تیپ  9زرهی خیلی امیدوارکننده بود و یگانهاي
حملهور موفق شدند در دو ساعت اول حمله مواضعی از دشمن را در ارتفاعات کورهموش،
بنهدستک ،قراویز و تپههاي  1155و  1115بازيدراز آزاد سازند و با سرعت نسبتاً زیاد
بهطرف هدفهاي اصلی تعیین شده در منطقه نبرد پیشروي نمایند.
اما دو ساعت بعد از شروع حمله نیروهاي ما ،عكسالعمل شدید دشمن آغاز شد،
چنین به نظر میرسد اولین ضربت دشمن به گردان  211تانک در تپه قراویز وارد گردید و
تعدادي از تانکهاي این گردان مورد اصابت موشکهاي ضدتانک دشمن قرار گرفتند .در
نتیجه پیشروي این گردان از دورافتاد و گردان مجبور شد ،در حدود ساعت  5955یگان
احتیاط خود را براي حفظ دور حمله وارد عمل سازد .عناصر پیاده همراه گردان  211تانک
متشكل از سپاه پاسداران و افراد بسیج پیشروي بهطرف تپه بنهدستک را بهسرعت ادامه
دادند و در ساعت  5955اعالم کردند که آن تپه را تصرف کردند .گردان  211تانک در
ساعت  5915گزارش داد از روستاي قراویز عبور کرده و به سمت هدفهاي پیشبینی شده
در غرب ارتفاعات قراویز پیش میرود و توانسته است  1نفر از افراد دشمن را به اسارت خود
درآورد .بنابراین گزارشها ،پیشروي گردان  211تانک و یگانهاي همراه او در ساعات اولیه
حمله نسبتاً خوب بود ،اما گروه رزمی  211تانک که در جنوب گروه رزمی  211در دامنه
جنوبغربی ارتفاعات قراویز و جنوب محور قصرشیرین پیشروي میکرد به مقاومت سخت
دشمن برخورد کرد و حمله آن از دور افتاد.
در ساعت  5915ورود هلیکوپترهاي دشمن به منطقه نبرد مشاهده شد و عكسالعمل
شدید دشمن در ارتفاعات قراویز در مقابل گروه رزمی  211به اجرا درآمد .ولی چنین به
نظر میرسید که نیروهاي دشمن در ارتفاعات کورهموش و بنهدستک و شمالشرقی قراویز
در ابتداي عملیات ،مقاومت چندانی در مقابل نیروهاي ما نشان ندادند و یگان حملهور در
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این قسمت از منطقه نبرد تا ساعت  5355موفقیتهاي چشمگیري بهدست آورد،
بهنحويکه گروه رزمی  211در ساعت  5311گزارش داد ،نیروهاي دشمن تانکهاي خود را
در ارتفاعات کورهموش باقی گذاشته و فرار کردهاند.
اما از ساعت  1555عكسالعمل نیروهاي دشمن در منطقه کورهموش و بنهدستک نیز
ظاهر شد ،بهنحويکه عناصر گروه رزمی  191مكانیزه ،شامل سپاه پاسداران نتوانستند براي
پا سازي آن ارتفاعات ،پیشروي را ادامه دهند و مجبور به توقف و اتخاذ حالت پدافندي
گردیدند .با توقف این گروه رزمی ،اختاللی در ادامه حمله عناصر تیپ  9زرهی در شمال
منطقه نبرد ایجاد شد .فرمانده تیپ به گروه رزمی  211تانک دستور داد به فشار خود بر
نیروهاي دشمن در شمال شرقی قراویز بیفزاید تا فشار دشمن در منطقه گروه رزمی 191
که در شرق گروه رزمی  211حمله میکرد کم شود و آن یگان بتواند به پیشروي ادامه
دهد .با توجه به آمار تلفاتی که تیپ  9زرهی در ساعت 1511به لشكر داد ،مالحظه
میگردد تلفات نیروهاي ما نیز در  1ساعت اول حمله نسبتاً زیاد بود و شامل  7نفر شهید و
 61نفر مجروح بود .این امر نشانهاي از مقاومت سرسختانه نیروهاي دشمن بود .این تعداد
تلفات تا ساعت  1195به  15نفر شهید و  129نفر مجروح رسید.
مقاومت و عكسالعمل دشمن لحظهبهلحظه شدیدتر میشد و مانع پیشروي نیروهاي
ما میشد ،بهنحويکه از حدود ساعت  1155به بعد ،از آن گزارشهاي مسرتبخش خبر
چندانی نبود و یگانها مدام آمار تلفات را میدادند .این تلفات تا ساعت  1955به تعداد 19
نفر شهید و  132نفر مجروح اعالم گردید .آخرین گزارش از چگونگی جزئیات این نبرد در
ساعت  1111ارسال شد که حاکی از تصرف کامل تپه  1115بهوسیله رزمندگان ما بود .از
آن به بعد فشار دشمن و افزایش تلفات خودي آن شوروشوق اولیه رزمندگان ما را از بین
برد و آثار فشار دشمن در فرماندهان ظاهر گردید .فرمانده تیپ  9زرهی از فرمانده لشكر
درخواست کرد ،به تیپ  19پیاده ذوالفقار که در محور گیالنغرب پدافند میکرد ،دستور
داده شود در منطقه خود تظاهر به تک کند تا قسمتی از تالش دشمن متوجه آن منطقه
شود و فشار بر واحدهاي تیپ  9زرهی کمتر گردد .عالوه بر آن ،فرمانده تیپ  9از لشكر
درخواست کرد هرقدر مقدور است ،یگان تقویتی براي عناصر این تیپ اعزام شود .اما

 /179نبردهاي صحنه عملیات غرب

همانگونه که قبالً یادآور شدیم لشكر یگان احتیاطی در اختیار نداشت .لذا مانند قبل به
تیپ یک زرهی مستقر در منطقه میمک دستور داد  2گروهان پیاده آماده کند تا به یاري
تیپ  9زرهی اعزام شود .در نتیجه همانند همیشه ،این تیپ مجبور بود فقط به امكانات
موجود خود تكیه کند .لذا براي رفع تهدید دشمن از مناطق خطرنا تر به یگانهایی که در
مناطق کمخطر گسترش داشتند ،دستور داد عناصري را رها سازند تا به مناطق خطرنا
اعزام شوند .ضمناً تیپ به یگان احتیاط خود که گروه رزمی  119مكانیزه شامل گردان 119
منهاي دو گروهان و یک گروهان تانک با ده دستگاه تانک بود یعنی در حقیقت یک تیم
گروهانی بود ،دستور داد آماده براي وارد عمل شدن در قسمت شمالی منطقه نبرد گردد.
یک نكته قابل توجه در این نبرد ،این است که تا هنگام تكمیل طرح عملیاتی ،فرمانده
سازمانی تیپ  9زرهی سرهنگ ستاد بدري بود که از آغاز جنگ فرماندهی این تیپ را
بهعهده داشت و فرماندهی لشكر نیز بهعهده سرهنگ ستاد باوندپور بود ،اما قبل از آغاز
عملیات ،فرمانده لشكر تعویض شد و سرهنگ ستاد بدري بهجاي وي فرماندهی لشكر 91
زرهی را بر عهده گرفت .در نتیجه جاي او در تیپ  9زرهی خالی ماند .لذا براي سرپرستی
تیپ ،سرهنگ ستاد زنوزي که قبالً فرماندهی یگان بسیجی احمدبنموسی را بهعهده داشت
تعیین گردید .در هنگام اجراي عملیات ،این افسر فرماندهی را بر عهده داشت.
گرچه اسناد و مدار

در دسترس درباره مرحله دوم عملیات بازيدراز چندان گویا

نبود ،ولی چنین به نظر می رسد که در این عملیات سیستم فرماندهی دچار مشكالتی شده
بود .چنانکه در آن مرحله بحرانی عملیات ،دستورات مكرري براي جابجایی یگانها و
تغییرات در سازمان رزمی آنها داده میشد .در حالیکه به نظر میرسد تغییر مكان یک
دسته یا گروهان در زمان فعال نبرد ،جز ایجاد اختالل در کل عملیات نتیجه مثبتی
نمیتوانست داشته باشد ،اما به هر حال احتماالً شرایط منطقه نبرد آن را ایجاب میکرد.
گرچه این تغییرات نتوانست تغییري در وضعیت ایجاد کند .پیشروي نیروهاي ما در ساعات
بعدازظهر اولین روز حمله متوقف گردید ،بدون اینکه یگانهاي ما به هدفهاي اصلی خود
رسیده باشند .این تغییرات و جابجاییها ،وضعیت میدان نبرد را بیشتر مبهم میکرد و
احتماالً سبب افزایش تلفات میشد .چنانکه در اولین روز نبرد ،تلفات رزمندگان ما در
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صحنه نبرد سرپلذهاب  11نفر شهید و  119نفر مجروح بود .از تعداد شهدا تعداد  6نفر
نظامی  2نفر پاسدار و  9نفر بسیجی بودند و از  119نفر مجروحین تعداد  32نفر نظامی
بقیه پاسدار و بسیجی بودند و اکثریت قابل مالحظه تلفات در سمت شمالی غربی منطقه
نبرد بود.
وضعیت کلی منطقه نبرد ،در روز پانزدهم شهریور حتی براي فرماندهان نیز روشن
نبود .پیشرويهایی انجام شده و مناطقی از اشغال دشمن آزاد گردیده بود ،ولی موقعیت
دقیق یگانهاي خودي و دشمن معلوم نبود .فرمانده لشكر  91زرهی از فرمانده تیپ 9
خواست وضعیت را روشن کند .فرمانده تیپ در یک پاسخ بسیار کوتاه چنین گزارش داد
«دشمن از قله  1115بازيدراز و داربلوط و شیرینآب عقبنشینی کرد ،لیكن در سایر
جبههها در خط پدافند قبلی میباشد»
با یک دقت به این پیام ،غیرواقعی بودن گزارشهاي قبلی روشن میگردد .زیرا در تمام
گزارشهاي قبلی موفقیت در کورهموش و بنهدستک و قراویز بود ،ولی در پیام فرمانده تیپ
گفته شد که نیروهاي دشمن در مواضع قبلی خود در آن ارتفاعات پدافند میکنند .الزم به
یادآوري است که قصد ما از بیان این مطالب ،انتقاد از فرماندهان آن نبرد نیست ،بلكه فقط
بیان تاریخ جنگ و چگونگی وضعیت یگانهاي ما در مراحل مختلف آن میباشد.
روز اول مرحله دوم عملیات بازيدراز به پایان رسید ،در صورتیکه به نسبت تلفاتی که
به نیروهاي ما وارد شده بود ،موفقیت چندانی نصیب نیروهاي ما نگردیده بود.
چنین به نظر میرسد که حمله تیپ  9زرهی در روز یازدهم شهریورماه در سمت
شمال و غرب منطقه نبرد سرپلذهاب با عدم موفقیت متوقف گردید ،ولی در سمت جنوب
و در ارتفاعات بازيدراز رزمندگان ما که عمدتاً از عناصر سپاه پاسداران بودند موفق شدند
قسمت جنوبی ارتفاعات را بهکلی از وجود نیروهاي دشمن پا

کنند و پیشروي را بهطرف

تپه  1155و شمال  1115و باالخره هدف نهایی  1555و  1517ادامه دهند .این عملیات
سپاه پاسداران در روز  12شهریور نیز ادامه یافت و در قسمت شمال جبهه نیز در این روز
فرمانده تیپ ،یگان احتیاط را وارد عمل کرد تا شاید بتواند حرکتی در این سمت ایجاد کند.
ولی چنین به نظر میرسد که این تالش نیز به نتیجه مثبتی نرسید و دشمن طبق روش

 /165نبردهاي صحنه عملیات غرب

عملیاتی خود پاتکهاي همه جانبه و سنگین را در تمام جبهه نبرد آغاز کرد و نبردهاي
شدیدي بین رزمندگان ما و نیروهاي دشمن جریان یافت .بهنحويکه در گزارشهاي ثبت
شده ،دشمن در مدت  9روز نبرد حدود  11پاتک در جهات مختلف اجرا کرد .متأسفانه
جزئیات این نبردها در اسناد در دسترس درج نشده بود ،لذا وضعیت کلی روشن نگردید.
در روز  19شهریور فرمانده تیپ  9به لشكر  91اعالم کرد که «بهدنبال تک همهجانبه
یگانهاي این تیپ و سپاه پاسداران علیه نیروهاي بعث عراق ،درگیري شدیدي بین
نیروهاي خودي و دشمن همچنان ادامه دارد.

ام اء :سرهنگ ستاد زنوزي»

فرمانده لشكر که در این موقع سرهنگ ستاد بدري (فرمانده سابق همان تیپ بود)
براي پیروزي تیپ پیام تبریكی فرستاد ،در حالیکه هنوز نتیجه این نبرد معلوم نبود.
باالخره در  11شهریور که به نظر میرسد آخرین روز پرتالش در منطقه نبرد مورد
بحث بود ،فرمانده تیپ  9زرهی آخرین وضعیت را چنین گزارش داد:
«طرح تک در ساعت  195روز  11شهریور به مورد اجرا گذاشته شد .عملیات یگانهاي
عملکننده ابتدا موفقیتآمیز بود بهطوريکه قسمتی از ارتفاعات قراویز ،دیدگاه قراویز
شیرین آب ،داربلوط و قسمتی از مواضع جگرلو محمدعلی به تصرف درآمد ،ولی دشمن
توانست با استفاده از پاتک هاي قوي ،نیروهاي پیاده ما را به عقب براند و در نتیجه،
یگانهاي ما در مواضع قبلی خود در قراویز و دشت ذهاب مستقر شدند.
در قسمت جنوبی ،قلههاي  1115و  1155و قسمتی از  1517تصرف شد و عملیات
براي تصرف قله  1155شمالی ادامه دارد .تاکنون نیروهاي دشمن  11بار در منطقه
بازيدراز پاتک کردهاند که نیروهاي ما همه آنها را دفع نمودهاند.
برآورد میشود تلفات و ضایعات وارده به نیروهاي دشمن حدود  11دستگاه تانک ،دو
دستگاه نفربر ،یک آتشبار توپخانه و حدود یکهزار نفر کشته و مجروح باشد .ضمناً تاکنون
 69نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدهاند»
با اعالم این وضعیت ،تقریباً نبرد مرحله دوم عملیات بازيدراز در منطقه سرپلذهاب
پایان یافت .در حالیکه تقریباً موفقیتی بهدست نیامد و نیروهاي ما بیش از  115نفر تلفات
دادند و مجبور به عقبنشینی به مواضع قبلی خود گردیدند و فقط  63نفر از افراد دشمن
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به اسارت رزمندگان ما درآمد .اما بیش از  35نفر از افراد یگانهاي ما نیز بهدست دشمن
اسیر شدند .می توان گفت در نتیجه نهایی عملیات نیروهاي ما در این حمله شكست نسبتاً
سختی خوردند .اما دشمن نیز با وجود برتري مطلقی که داشت ،به همان خنثی کردن
حمله نیروهاي ما اکتفا کرد و از مواضع پدافندي آرایش شده خود در ارتفاعات کورهموش و
قراویز و غرب داربلوط و جنوب بازيدراز جلوتر نیامد .در نتیجه وضعیت منطقه نبرد
سرپلذهاب به حالت قبل از تاریخ  11شهریور  1975بازگشت.
با توجه به آمار تلفات نیروهاي ما ،چنین به نظر میرسد که در روز  12شهریورماه
یعنی دومین روز نبرد ،سختترین مبارزه و پیكار بین رزمندگان ما و نیروهاي متجاوز
اشغالگر عراق در این منطقه نبرد درگرفت .زیرا در این روز از رزمندگان جانباز ما  19نفر
شهید و  169نفر مجروح شدند که از شهدا تعداد  7نفر نظامی و  6نفر پاسدار و بسیجی و
از تعداد  169نفر مجروح نیز  91نفر نظامی و  39نفر پاسدار و بسیجی بودند که اکثر آنان
در قسمت شمال و غرب جبهه نبرد بهویژه در قراویز و کورهموش شهید یا مجروح شدند.
در روز  19شهریور که هنوز نبرد با همان شدت اولیه ادامه داشت ،نظر به اینکه
بیشتر یگانهاي حملهور ما به مواضع پدافندي قبلی خود عقبنشینی کرده بودند ،تلفات به
کمتر از نصف روز قبل کاهش یافت و  7نفر شهید و  66نفر مجروح شدند که  95نفر ارتشی
و  19نفر پاسدار و بسیجی بودند .تلفات این روز بر خالف روزهاي قبل بیشتر در ارتفاعات
بازيدراز بود .همین امر نشانگر آن است که در روز  19شهریور تالش نیروهاي ما در سمت
شمالی و غربی جبهه نبرد کاهش یافت ،اما رزمندگان ما در ارتفاعات بازيدراز براي وصول
به هدفهاي پیشبینی شده به تالش ادامه دادند.
اما تالش آنها نیز به نتیجه مطلوب نهایی نرسید و باالخره نبرد بدون ایجاد تغییرات
قابل مالحظه در خطوط پدافندي نیروهاي خودي و دشمن پایان یافت.
شاید با توجه به تعداد یگانهاي شرکتکننده خودي در این نبرد چنین به نظر برسد
که از نظر تعداد گردانهاي رزمی و توپخانه ،استعداد کلی نیروهاي ما حدود یک لشكر بود و
با وجود اینکه عناصر  9لشكر دشمن در مقابل این نیروهاي ما قرار گرفته بودند ،ولی با
مقایسه با نیروهاي دیگر معموالً بایستی در این نبرد نیز حداقل موفقیت نسبی نصیب
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یگانهاي رزمنده ما میشد ،ولی باید درنظر داشت که دشمن بهترین و مستحكمترین
مواضع دفاعی را در ارتفاعات شمال و غرب و جنوب منطقه تهیه کرده بود .بهعالوه
یگانهاي ما غالباً فقط شكل ظاهري سازمان خود را داشتند .بهعنوان نمونه گردان 211
تانک که در سازمان خود  19دستگاه تانک و بیش از چهارصد نفر پرسنل داشت ،در این
نبرد فقط با  29دستگاه تانک و  139نفر پرسنل شرکت کرد .یعنی استعداد رزمی این
گردان حدود  %15سازمانی آن بود و در این نبرد بیشترین صدمات از لحاظ تجهیزات به
همین گردان وارد شد ،به نحويکه  9دستگاه تانک منهدم گردید  9دستگاه تانک بر اثر
انفجار گلولههاي دشمن آسیب دید و  7دستگاه آن نقص فنی پیدا کرد و از جمع کل 19
دستگاه تانک آن گردان فقط  6دستگاه حاضر بهکار باقی ماند و از  139نفر پرسنل
شرکتکننده در عملیات آن گردان نیز  19نفر شهید و  19نفر مجروح شدند یعنی این
گردان بیش از  %21تلفات داد .البته باید توجه نمود که این گردان در تپههاي قراویز و
سختترین منطقه حمله کرده بود و تلفات آن نسبت به سایر یگانها بیشتر بود ،اما وضع
گردان  211تانک نیز بهتر از گردان  211تانک نبود ،چنانکه یک واحد از این گردان که با
 19دستگاه تانک در قسمت شمالشرقی قراویز حمله کرد ،تقریباً هر  19دستگاه تانک
آسیب دید که  3دستگاه بر اثر اصابت گلولههاي جنگافزار سبک دشمن آسیب دید9 ،
دستگاه لوله توپ بر اثر کثرت تیراندازي ترکید ،یک دستگاه منهدم شد .گروهان تانک
چیفتن اعزامی از لشكر  21پیاده نیز گزارش داد که از  11دستگاه تانک آن گروهان فقط 6
دستگاه حاضر به کار و  9دستگاه دیگر آسیب دیده و یا تعمیري میباشد.
باألخره نبرد مرحله دوم بازيدراز با دادن  17نفر شهید  956نفر مجروح و  32نفر
اسیر یا مفقود از افراد یگانهاي نظامی و در حدود همین تعداد ،از افراد پاسدار و بسیج
بدون نتیجه به پایان رسید .بعد از این نبرد براي نیروهاي ما مشخص گردید که استقرار 9
لشكر دشمن در این منطقه نبرد ،دلیل بر آن است که دشمن تا آخرین حد امكان از این
منطقه حیاتی دفاع خواهد کرد و براي عقب راندن نیروهاي دشمن از این منطقه الزم است
نیروي سنگینتر و قويتري بسیج شود .چون چنین امكانی براي نیروهاي ما در سال دوم
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جنگ نیز میسر نگردید ،وضعیت این منطقه نبرد تا عقب نشینی اختیاري نیروهاي
متجاوز عراق از قسمت عمده مناطق اشغالی ،بدون تغییرات قابل مالحظه اي باقی ماند و
نیروهاي ما اقدام به هیچ عملیات آفندي دیگر در منطقه نبرد سرپلذهاب نكردند .فقط
یک بار دیگر نیروهاي ما در آذرماه سال  1975در محور گیالنغرب ،قصرشیرین تک
محدودي اجرا نمودند که تیپ  9زرهی نیز در منطقه خود تالش فرعی اجرا کرد ،ولی آن
عملیات نیز به نتیجهاي نرسید .شرح آن را در قسمت بعدي خواهیم داد بدین ترتیب،
منطقه نبرد صحنه عملیات غرب تا عملیات مسلمبن عقیل که در مهرماه سال  1971و
آغاز سومین سال جنگ در منطقه سومار اجرا گردید ،بدون تغییرات قابل مالحظهاي
همچنان باقی ماند.
یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در عمليات بازيدراز
اردیبهشت و شهریور 22
 -1سرهنگ محمود بدري فرمانده تيپ  1لشكر  21زرهي

بعد از پایان مرحله اول جنگ و تثبیت وضعیت پدافندي نیروهاي ایران و عراق در
منطقه سرپلذهاب و گیالنغرب ،نیروهاي ما تالش کردند با اجراي تکهاي محدود ،نیروهاي
دشمن را به تدریج عقب برانند .در منطقه گیالنغرب اولین عملیات آفندي محدود عملیات
تنگحاجیان بود که در آن ،تنگحاجیان و تنگکور

به تصرف نیروهاي ما درآمد.

حمله به تنگحاجیان به وسیله نیروهاي پیاده با پشتیبانی آتش تانکها و توپخانه
انجام شد .در این عملیات پرسنل ارتش و سپاه و بسیج هماهنگی کامل داشتند که در آن با
فداکاري رزمندگان ما ،یک گردان دشمن بهکلی منهدم شد و یک گردان دیگر که پاتک
کرد آسیب سختی دید .در عملیات تنگحاجیان ابتدا مقاومت دشمن خیلی شدید بود،
بهنحويکه در دو روز اول نبرد ،نیروهاي ما نتوانستند آنرا تصرف کنند .براي تقویت نیروي
حملهور به آن هدف ،یگان تكاور با  15نفر مستقر در قرهبالغ و قراویز به فرماندهی سروان
ادبیان به آن منطقه نبرد اعزام شد و باالخره با تالش این واحد تكاور و سایر یگانهاي
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حملهور به تنگحاجیان ،آن هدف د ر ساعات پایانی روز سوم نبرد به تصرف نیروهاي ما
درآمد .اما در این هنگام سروان ادبیان زخمی گردید و در نتیجه یگان تكاور حملهور روحیه
خود را از دست داد و مواضع بهدستآمده مجدداً به اشغال درآمد.
در روز چهارم نبرد  95نفر از افراد سپاه پاسداران به همراه یگان تكاور و قسمتی از
گردان  271سوار زرهی مجدداً به تنگحاجیان حمله کردند و آن منطقه را تصرف نمودند.
تا عملیات تنگحاجیان نیروهاي دشمن ،قسمتی از دشت افشارآباد و دامنه غربی ارتفاعات
دانهخشک را در تصرف داشتند.
دشمن بهمنظور هماهنگ کردن جبهه پدافندي خود و بهعلت تهدیدي که از سهطرف
براي نیروهاي دشمن در ارتفاعات دانهخشک ایجاد شده بود ،مجبور شد این ارتفاعات را نیز
تخلیه کند و به ارتفاعات بازيدراز عقبنشینی نماید .الزم به یادآوري است که در اوایل
جنگ ،یک واحد از سپاه پاسداران با هماهنگی نیروهاي ارتش موفق شدند ،قسمتی از
ارتفاعات دانهخشک را در حوالی افشارآباد از وجود دشمن پا سازي کنند .نگهداري آن
منطقه به پاسداران محول گردید .ولی با حمالت متقابله شدیدي که دشمن اجرا کرد موفق
شد مجدداً آن منطقه را تصرف نماید.
دومین عملیاتی که در منطقه سرپلذهاب انجام شد ،عملیات کلینه بود که خود دو
مرحله بود ،کلینه و سیدصادق .در مرحله اول قسمتی از حوالی روستاي سیدصادق و کلینه
که در دست دشمن بود آزاد شد .این عملیات با همكاري ارتش و سپاه انجام گرفت .تک
بعدي کلینه در تاریخ  13/12/11اجرا شد .در این نبرد از تانکهاي چیفتن به نحو مطلوبی
استفاده شد و ضربت سختی به یک گردان پیاده دشمن وارد گردید و منطقه روستاي کلینه
به تصرف نیروهاي ما درآمد .این عملیات با همكاري یگانهاي ارتش و سپاه اجرا گردید.
بعد از تصرف کلینه بهوسیله رزمندگان ما نیروهاي دشمن براي بازپسگیري آن ،پاتک
شدیدي کردند و از طرف بنهدستک و شرکت زارعی به سمت مواضع نیروهاي ما پیشروي
نمودند .اما توپخانه ما که در ارتفاعات شاهنشین مستقر بود ،نیروهاي دشمن را زیر آتش
شدید قرار داد و تانکهاي چیفتن نیز با تیر مستقیم توپ تانک ،به روي نیروهاي دشمن
آتش گشودند .در نتیجه نیروهاي دشمن مجبور به عقبنشینی به مواضع قبلی خود
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گردیدند .بعد از این عدم موفقیت ،دشمن از مواضع کلینه و سیدصادق دست کشید و این
مناطق د ر تصرف نیروهاي ما باقی ماند .سومین عملیات که در منطقه گیالنغرب،
سرپلذهاب اجرا شد ،عملیات بازيدراز بود که در  75/2/2آغاز شد و تا  75/2/11ادامه
یافت .ارتفاعات بازيدراز بهصورت کلید منطقه نبرد سرپلذهاب ،گیالنغرب بود .به همین
جهت نیروهاي دشمن بعد از اشغال آن ،استحكامات بسیار قوي در آن ایجاد کرده بودند و
جاده هاي تدارکاتی مطمئن براي تدارکات نیروها در قلل این ارتفاعات احداث نموده بودند
که مهمترین ارتفاعات قلل 1155 ،1515و 1115بود.
اما نظر به اینکه در اوایل جنگ نیروهاي ما توانستند نیروهاي عراقی را از ارتفاعات
دانهخشک و حوالی افشارآباد عقب برانند ،استحكام مواضع دشمن در بازيدراز با از دست
دادن ارتفاعات دانهخشک ت عیف گردید .الزم به یادآوري است که در بازپسگیري حوالی
افشارآباد از نیروهاي متجاوز عراق حدود  1555عدد مین کار گذاشته دشمن از آن منطقه
جمع آوري شد و مقداري مصالح ساختمانی نیز که براي تهیه مواضع و سنگر و جانپناه
جهت نیروهاي عراقی انباشته شده بود ،بهدست نیروهاي ما افتاد.
براي تهیه عملیات آفندي بازيدراز ،مدت زمانی طوالنی وقت صرف شد .زیرا از همان
اوایل جنگ که این ارتفاعات به دست دشمن افتاد ،یكی از هدفهاي اصلی عملیاتی تیپ
سرپلذهاب ،عقب راندن دشمن از این ارتفاعات بود .بدین منظور در هر فرصت مناسب
تالش میشد ،نیروهاي دشمن از این ارتفاعات عقب رانده شوند .اولین عملیات آفندي تیپ
 9زرهی در بازيدراز ،در آبانماه  1913اجرا گردید ،ولی موفقیت چندانی بهبار نیاورد ،در
این نبرد سعی بر این بود که تپه  1155از اشغال دشمن آزاد شود ،ولی میسر نگردید .این
حمله بهوسیله گردان  211تانک تیپ  9زرهی و عناصري از سپاه پاسداران و افراد بسیج
محلی اجرا شد .همزمان با حمله به تپه  1155در قسمت جنوبی این منطقه نیز یک واحد
عشایري به نام احمدبنموسی براي بازپسگیري تپه  1555و  1515اجرا گردید که تا
حدودي موفقیتآمیز بود و نیروهاي ما توانستند تپه  1559را آزاد کنند.
دومین عملیات آفندي در بازيدراز که بهصورت دقیقتري طرحریزي گردید ،در تاریخ
دوم اردیبهشتماه  1975به اجرا درآمد .براي انجام این مأموریت  9هدف که تپههاي 1155
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و  1515جنوبی و  1155و  1115شمالی بودند  9گروه رزمی گردانی سازمان داده شد که
بدین ترتیب انجام وظیفه میکردند ،ابتدا گردان  119مكانیزه با یک واحد از سپاه پاسداران
به استعداد  15نفر به سرپرستی برادر صاحبزمانی ،یک روز قبل از شروع عملیات ،قسمتی
از جاده تدارکاتی اصلی دشمن را در چم امام حسن به بازيدراز تصرف میکردند و راه
مواصالتی دشمن را قطع مینمودند.
در روز حمله یگان هوابرد و گردان پیاده امید در قسمت شمالی به سمت تپه
 1155و سپس  1115پیشروي میکرد .فرمانده این گروه ابتدا سروان شاهحسینی بود که
شهید شد و بعد سروان ادبیان بود که او نیز بعداً شهید شد.
گروه رزمی میانی به فرماندهی برادر حاجیبابا تماماً پاسدار بودند که براي تصرف
ارتفاع  1155جنوبی و الحاق با یگان هوابرد حمله میکردند .گروه رزمی جنوبی ترکیبی از
یگان پاسدار و ارتش به فرماندهی برادر شفیعی مأموریت داشت ارتفاع  1515را تصرف و با
گروه رزمی میانی و شمالی الحاق حاصل کند ،سپس پیشروي را براي تصرف تپه  1525که
آخرین قله بازيدراز به سمت جنوب بود ادامه دهد .در این عملیات بازيدراز جمعاً 1555
نفر پرسنل پیاده و فقط  7دستگاه تانک شرکت داشت و نقش تانکها فقط انهدام تانکها و
استحكامات دشمن بود که بهنحو مطلوب ایفا گردید.
عملیات در شب و با هدف اجراي غافلگیري آغاز شد ،اما حرکت گروه میانی بهوسیله
دشمن کشف گردید و همان موقع دستور داده شد ،گروه رزمی میانی بین گروههاي شمالی
و جنوبی تقسیم شود .این کار تا ساعت  5155انجام گردید و حمله در ساعت  5755آغاز
شد .گروه رزمی شمالی موفق شد تا حدود یک کیلومتري قله  1155شمالی پیشروي کند.
هلیکوپترها به فرماندهی سروان شهید شیرودي عملیات آنان را پشتیبانی کردند  .در تهیه
طرح براي قسمت شمالی چنین پیشبینی شده بود که چنانچه این گروه موفق به تصرف
قله  1155گردد ،یگان تكاوران به فرماندهی سروان ادبیان (شهید شد) براي حفظ دور
حمله بهوسیله هلی کوپترهاي نفربر در منطقه نبرد پیاده شود و پیشروي را بهسمت
جنوبغرب ادامه دهد .اما بهمحض اینکه نیروهاي ما به تپه  1155نزدیک شدند ،نیروهاي
تقویتی دشمن از راه کالنتر به طرف تپه  1155حرکت کردند و ما مجبور شدیم یگان
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هوابرد براي خنثی کردن فعالیت نیروي تقویتی دشمن وارد عمل سازیم .لذا هوابرد را با
هلیکوپتر در آن منطقه پیاده کردیم .در این عملیات هلیبرد یک فروند هلیکوپتر  211ما
مورد اصابت آتشهاي دشمن قرار گرفت و منهدم گردید .خوشبختانه این امر بعد از پیاده
کردن افراد سرنشین هلیکوپتر اتفاق افتاد ،ولی مهمات داخل هلیکوپتر منهدم گردید .نبرد
بهتدریج شدت یافت و نیروهاي تقویتی دشمن ساعت به ساعت وارد منطقه میشدند و
کنترل عملیات را از دست نیروهاي ما خارج میکردند .بهنحويکه فرمانده یگان هوابرد
(سروان شاهحسین ی) موفق به خنثی کردن دشمن نشد و خود نیز در این نبرد شهید گردید
و افراد یگان هوابرد عقبنشینی کردند .سروان ادبیان با گروه سوم تكاوران براي تصرف قله
 1155پیشروي کرد ،ابتدا موفقیتی داشت و  21نفر از افراد دشمن را به اسارت گرفت ،ولی
چون قله اصلی هنوز در دست دشمن بود ،آتش دشمن بهروي گروه تكاور باز شد .در این
آتشباري سروان ادبیان فرمانده گروه نیز شهید گردید .با شهادت او پرسنل یگان تحت
فرماندهی وي روحیه خود را باختند و شروع به عقبنشینی کردند .تعدادي از افراد این
گروه که حدود  21نفر بودند مفقود و یا اسیر دشمن شدند .در نتیجه در عملیات بازيدراز
در جبهه شمالی موفقیتی بهدست نیامد.
در عملیات گروه جنوبی ابتدا پیشروي باپشتیبانی آتش تانکها شروع شد .این گروه
رزمی توانست تا ارتفاع  1115پیشروي کند و تعدادي از افراد دشمن را به اسارت و مقدار
زیادي تجهیزات سنگین و سبک از جمله  2دستگاه تانک  1دستگاه بلدوزر و لودر به
غنیمت بگیرد .بهطور کلی عملیات گروه رزمی جنوبی موفقیتآمیز بود که با همكاري
یگانهاي ارتش ،سپاه ،پشتیبانی آتش توپخانه و تانک انجام شد .در هدایت این عملیات
تالش برادران سپاهی شفیعی ،وزوایی و موحد تحسینانگیز بود.
بعد از تحكیم مواضع در مناطق آزاد شده بهوسیله یگانهاي ما ،نیروهاي دشمن در
هشتم اردیبهشتماه پاتک همهجانبه خود را به منطقه نبرد سرپلذهاب اجرا کردند .این
پاتک بهوسیله عناصر لشكر  6پیاده عراق در ساعت  5195آغاز شد .تالش اصلی دشمن در
محور قصرشیرین ،سرپلذهاب بهمنظور تصرف شهر

قرهبالغ اجرا گردید ،ولی مواضع

نیروهاي ما در این منطقه بسیار خوب بود .در نتیجه دشمن نتوانست نیروهاي ما را عقب
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براند ،لذا مجبور گردید سمت حمله را تغییر دهد و از طرف ارتفاعات قراویز و شمالغربی
بهطرف شهر سرپلذهاب پیشروي نماید.
خوشبختانه نیروهاي ما ،در این قسمت از منطقه نبرد ،آمادگی بیشتري داشتند و
اجازه دادند نیروهاي دشمن تا تیررس جنگافزار جلوتر بیایند ،سپس با آتش تانکها و
جنگ افزارهاي ضدتانک خودروهاي زرهی دشمن را به زیر آتش گرفتند و تعداد قابل
مالحظهاي از آنها را منهدم کردند .دشمن مجبور به عقبنشینی و فرار شد .دفع پاتک
دشمن سبب افزایش فوقالعاده روحیه رزمندگان ما گردید .در نتیجه نیروهاي ما توانستند
کلیه پاتکهاي بعدي دشمن را نیز دفع و مناطق تصرف شده را تحكیم و نگهداري نمایند.
 -2برادر وزوایي یكي از فرماندهان سپاه پاسداران در عمليات بازيدراز

عملیات بازيدرا ز از دو جنبه نظامی و روانی حائز اهمیت بود .از نظر نظامی ارتفاعات
بازيدراز کلید منطقه نبرد جنوب سرپلذها ب و شمال محور گیالنغرب بود و از نظر روانی
اشغال آن امتیازات زیادي براي نیروهاي ما ایجاد میکرد و ما می توانستیم تمام منطقه
قصرشیرین ،خانقین ،نفتشه ر وسومار را که در اشغال نیرو هاي عراقی بود مورد تهدید
قرار دهیم.
هنگامیکه در تاریخ  11اسفندماه  1913گردان  3سپاه پاسداران را از پادگان
ولیعصر تهران به قصد منطقه سرپلذهاب حرکت دادیم ،اهمیت منطقه بازيدراز براي همه
روشن بود .با توجه به اینکه این امر در نزدیكی عید نوروز سال  1975بود ،افراد سپاه
پیمان بستند که این منطقه را تصرف و بهعنوان عیدي هدیه امام امت و ملت ایران نمایند.
بنابراین گردان سپاه با عزمی راسخ از تهران حرکت کرد .البته قرار بر این بود که ابتدا
عملیات دیگري اجرا شود که اجرا نشد .لذا تمام تالش براي آمادگی عملیات بازيدراز بهکار
گرفته شد .در آغاز مرحله طرحریزي ،هدف فقط تصرف تپه  1515بود ،ولی افراد سپاه
عقیده داشتند باید تمام قلل مرتفع بازي دراز آزاد شود و اگر الزم است نیروي بیشتري
بسیج شود و اجراي طرح مدتی به تأخیر بیفتد .باالخره هماهنگی بهعمل آمد و
شناساییهاي دقیق از منطقه نبرد انجام گرفت .حتی از مواضع دشمن ،عكس و اسالید تهیه

یادداشتهاي از خاطرات رزمندگان در عملیات بازيدراز 163/

شد و اطالعات الزم از مواضع دشمن به دست آمد .بعد از تكمیل شناساییها ،طرحریزي
عملیات آغاز شد .در این عملیات نقش اصلی بهعهده سپاه بود ،لذا طرح نیز با نظر سپاه
تهیه گردید .باید یادآوري کرد که این عملیات مشكالت زیادي دربر داشت ،به همین علت
اجراي آن به تأخیر میافتاد ،اما برادران سپاه مصمم بودند این عملیات را اجرا کنند.
چند روز قبل از عملیات گردان  3سپاه پاسداران که مأمور این عملیات شده بود ،در
حوالی روستاي شیشهراه مستقر شد .افراد مؤمن سپاه حالوهواي روحانی ویژهاي داشتند،
دعا میخواندند و مناجات میکردند .براي شروع عملیات از کالماهلل مجید استخاره شد و
آیات  99تا  19سوره حج آمد که م مونش این بود «خداوند اجازه جنگ به جنگجویان
اسالم داده تا دفع شر بع ی از مردم را بكنند زیرا آنها (مسلمانان) گناهی ندارند جز اینکه
میگویند خداي ما خداي یكتا است»
این استخاره عزم ما را براي اجراي این عملیات مصممتر کرد و برادران سپاه با عزمی
راسخ آهنگ حمله کردند و در این نبرد قدمی سست نكردند .چنانکه گروه برادر محسن
چریک ،در یكی از نبردهاي بسیار سخت تا آخرین نفر مقاومت کردند و اغلب افراد این گروه
به شهادت رسیده ،یا مجروح شدند.
عملیات از چند محور شروع شد .قرار بود گروهانهاي  9و  1از آب باریک باال ،تپه
 1115را تصرف کنند و به یگان هوابرد براي تصرف تپه  1155کمک نمایند .یگان تكاور نیز
مأموریت داشت تپه  1525را تصرف کند .گروهانهاي  1و  2گردان  3سپاه و گردان 119
مكانیزه تیپ سرپلذهاب مأموریت داشت قله  1515و سپس  1155جنوبی را تصرف کند و
یک واحد  15نفري بسیجی نیز در این قسمت از منطقه نبرد فعالیت میکرد ،مأموریتش
این بود که جاده تدارکاتی دشمن را بهطرف تپه  1515ببندد و مانع واردعمل شدن احتیاط
دشمن در این محور گردد.
از نظر من یک نقطه ضعف در این طرح آن بود که یگان هوابرد بهصورت مستقل و
بدون ترکیبی از عناصر سپاه عمل میکرد .من از این موضوع نگران بودم ،زیرا به نظر من
الزم بود در هر گونه عملیات ،مكتب و تخصص توأم باشند .البته نظر من این نیست که افراد
هوابرد ایمان کامل نداشتند ،ولی در شرایطی که ما میجنگیدیم ،الزم بود ایمان بر تخصص
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و تعداد برتر باشد ،زیرا دشمن چندین برابر ما نیرو داشت .متأسفانه پیشبینی من درست
بود ،در روز اول عملیات یگان هوابرد موفقیتی بهدست نیاورد و تعداد زیادي تلفات داد.
در این روز ستوانیار شیرودي خلبان هلیکوپتر ،عملیات غرورآفرینی اجرا کرد و به تپه
 1155حمله نمود و یکیک سنگرهاي دشمن را به زیر آتش گرفت .اما یگان هوابرد
نتوانست از این تالش هلیکوپتر استفاده کند و عقبنشینی کرد .به این ترتیب یكی از
ستونهاي حملهور ما متالشی شد.
در محوري که به تپه  1525منتهی میشد ،سروان ادبیان یگان حملهور را هدایت
میکرد ،با شهید شدن وي این یگان نیز روحیه خود را از دست داد و عقبنشینی کرد.
واحدي که از سمت آبباریک پیشروي میکرد قرار بود ابتدا دو گروه  95نفره براي
اشغال تپه  1155بفرستد که در آن تپه تانکها و خودروهاي دشمن را با جنگافزار
ضدتانک دراگون منهدم کنند .بقیه عناصر ستون از سمت روستاي شیشهراه بهطرف تپه
 1515حمله کنند و بعد از تصرف آن پیشروي را بهطرف تپه  1115ادامه دهند .اما این
ستون نیز موفقیتی بهدست نیاورد .زیرا گروههاي  95نفري اعزامی قبلی نتوانستند مأموریت
خود را اجرا نمایند.
در منطقه روستاي شیشهراه ستون دیگري براي بستن جاده تدارکاتی دشمن وارد
عمل شده بود ،این ستون نیز نتوانست کاري انجام دهد و با برخورد با میدان مین دشمن و
دادن چند شهید عقبنشینی کرد .تنها محوري که باقیمانده بود محور شیشهراه بهطرف
هدفهاي تعیینشده بود که گروهانهاي  1و  2سپاه پاسداران و گردان  119مكانیزه وارد
عمل شده بود .در این محور افراد ارتشی و سپاهی در گروههاي  95نفري ترکیب شدند و
فرماندهی و معاون بهعهده یک پاسدار و یک ارتشی واگذار شد و  6گروه تشكیل گردید و
بهطرف تپه  1515حمله کرد .طرح این بود که بعد از تصرف تپه  1515عدهاي آنرا نگه دارند
و بقیه حمله را بهطرف تپه  1155ادامه دهند .رهبري یگانهاي حملهور را برادر موحدي
بهعهده گرفت و من بهعنوان عقبدار تعیین شدم.
باالخره حمله آغاز شد و طبق طرح ،عناصر مقدم پیشروي را شروع کردند .اما در
همان دقایق اول خبر ناگواري رسید و یكی از برادران اطالع داد که فرمانده یگان ارتشی
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مفقوداالثر شده است .نظر به اینکه او فرمانده واحد جلودار بود،یگان او بدون فرمانده شد.
این موضوع نتایج نامطلوبی ممكن بود داشته باشد .بدین لحاظ واحد تحت فرماندهی من
مأموریت جلوداري را بهعهده گرفت و گروه جلودار قبلی نیز در کناره ما قرار گرفت .اما
مشكلی که براي ما پیش آمد ،این بود که ما با این مسیر پیشروي آشنایی کافی نداشتیم،
زیرا این مأموریت قبالً به یگان دیگري واگذار شده بود .با این وجود ما براي حمله آماده
شدیم و این مشكل برطرف گردید ،بهویژه اینکه برادر موحدي فرمانده یک گروه دیگر
جلودار به محل ما آمد و درشناسایی مسیر به ما کمک کرد.
ابتدا پیشروي با مشكالتی مواجه شد و یک گروه جلودار که سریعتر پیشروي کرده
بود ،با دشمن درگیر شد و درخواست کمک میکرد ،در حالیکه بهعلت شیب تند ارتفاعات،
گروههاي دیگر نمیتوانستند بهسرعت پیشروي کنند .باالخره گروه ما تالش کرد بهسرعت
پیشروي کند ،اما با میدان مین دشمن برخورد کرد و گروه مهندسی که براي جمعآوري
مینها اعزام شده بود ،نتوانسته بود کاري انجام دهد .گردان  119مكانیزه ارتش هم فعالیتی
در این باره نداشت .لذا به امید یاري خداوند متعال ،معبري در میدان مین دشمن باز کردیم
و به قله تپه  1515رسیدیم و باافراد دشمن درگیر شدیم .افراد دشمن مواضع بسیار خوبی
اشغال کرده بودند و با تیر مستقیم افراد ما را نشانه میگرفتند .در همین موقع از جمله
کسانی که مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت من بودم و  9گلوله به گردن من اصابت
کرد ولی زخمها چندان مهلک نبود و بعد از بستن زخمها با روش بسیار ابتدایی به راهمان
ادامه دادیم ،اما توان من روبه ضعف بود ،با این وجود تا مواضع دشمن بههمراه سایر
رزمندگان جلوتر رفتم و تعدادي از افراد دشمن را به اسارت گرفتیم و به قله تپه 1515
رسیدیم ،در حالیکه توان من فوقالعاده کاهش یافته بود .در بررسی دیدبانی تپه 1155
متوجه شدیم که یک عده از افراد عراقی در آن تپه مستقر هستند ،ما از آنها خواستیم
تسلیم شوند و آنها نیز سالح خود را زمین گذاشتند و آماده براي تسلیم شدند.
اما نكته مهم اینبود که در این هنگام فقط  7نفر از افراد ما دراین تپه بودند ،لذا
تخلیه اسرا براي ما مشكلی بهوجود آورد و ما نمیتوانستیم از این  7نفر دو نفر را براي عقب
بردن اسرا اختصاص دهیم و چون ما افراد کافی براي آوردن اسرا نداشتیم ،آنان بعد از مدتی
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درنگ شروع به فرار کردند و ما هم آنها را به رگبار بستیم و تعدادي از آنان را کشته و یا
مجروح ساختیم .عدهاي را نیز با اشاره راهنمایی کردیم که به تپه  1515بروند و خود را
تسلیم نیروهاي ما سازند .ما تصمیم گرفتیم با همان  7نفر بهطرف  1155پیشروي را ادامه
دهیم و آنرا اشغال کنیم .این موضوع را با بیسیم به برادر پیچک اطالع دادم ،اما برادر
موحد با این امر مخالفت کرد و ما ،در همان محل ،زمینگیر شدیم .باالخره  7نفر دیگر به
کمک ما آمدند و  12نفر شدیم .ابتدا برادر موحد با چند نفر جلو رفت و تپهاي را در پایین
تپه  1155تصرف کرد و ما هم رفتیم و به او ملحق شدیم.
در مقابل آن تپه ،تپه دیگري بود که هنوز نیروهاي عراقی مواضع خود را در آن حفظ
کرده بودند ،ما تصمیم گرفتیم به آن تپه حمله کنیم .در این هنگام یک گروه پاسدار به
فرماندهی برادر حاجیبابا که هنوز درگیر نشده بود ،به کمک ما آمد .ما جمعاً حدود  95نفر
شدیم و طرح حمله به تپه را سریعاً تهیه کردیم .از شیاري که بایستی گروه  11نفري برادر
موحد پیشروي میکرد ،نیروهاي عراقی پاتک کردند .افراد عراقی آنقدر به سنگرهاي افراد
ما نزدیک شدند که صداي آنان شنیده میشد ،در این هنگام درگیري با نیروهاي عراقی
شروع شد اما آنها حدود  155نفر و قويتر از ما بودند ،لذا درخواست نیروي کمكی کردیم.
افراد عراقی به برد نارنجک رسیدند و بهطرف سنگرهاي ما نارنجک پرتاب کردند که یک
نارنجک به سنگر برادر موحد افتاد و او آنرا برداشته بود تا به طرف دشمن پرتاب کند در
دستش منفجر شد و دست راست او را قطع کرد .با وجود این تا مدتی ،پیش همرزمان خود
ماند تا روحیه آنان را تقویت نماید.
باالخره ما تصمیم به تصرف این ارتفاع گرفته بودیم ،بنابراین به آن تپه حمله کردیم و
تعدادي از افراد دشمن را کشتیم و بقیه را اسیر نمودیم .روز دوم شد که ما ،در منطقه نبرد
بودیم و دشمن به تپه  1515پاتک کرد ،در این روز براي ما نیز از بسیج نجفآباد نیروي
کمكی رسید و ما تصمیم گرفتیم در شب سوم نبرد به تپه  1155حمله کنیم .حدود 75
نفر نیروي کمكی آمده بود ،ما نیاز به تدارکات داشتیم که روز قبل ستوانیار شیرودي با
هلیکوپتر آورده بود .ما سنگرهاي عراقی را بررسی کردیم ،مقداري آب و مواد غذایی پیدا
کردیم و از آن استفاده کردیم .در این موقع هنوز تپه  1155در دست دشمن بود که بر
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مواضع ما تسلط داشت .ما شب را استراحت کردیم و از فرط خستگی تا ساعت  5755صبح
خوابیدیم .هنگامیکه بیدار شدیم هوا روشن بود ،ولی ما تصمیم گرفتیم به حمله ادامه
دهیم .البته افراد کمكی دیگري نیز رسید در نزدیكی هدف بیسیم ما از کار افتاد .ما در
موقعیت نامناسبی قرار داشتیم و افراد عراقی مواضع مسلط به روي ما داشتند و میتوانستند
ما را نابود سازند .ما بدون بیسیم نمیتوانستیم درخواست آتش توپخانه بكنیم ،اجباراً
بیسیمچی را به عقب فرستادیم و بعد از حدود نیم ساعت با یک بیسیم دیگر پیش ما آمد و
به پیشروي ادامه دادیم .در این نبرد برادر خالقی آرپیچیزن بود و عملیات شایانی انجام داد.
باالخره ما به نزدیكی ارتفاع  1155رسیدیم .در شیب این ارتفاع برادر خالقی تیر
خورد .در همین زمان یک خمپاره دشمن در منطقه گسترش گروه ما منفجر شد و یک نفر
را شهید و  2نفر را مجروح ساخت .من دستور دادم برادر خالقی را به عقب تخلیه کنند و با
بقیه به پا

کردن منطقه هدف ادامه دادیم .اما وقتیکه در ضدشیب قرار گرفتیم ،متوجه

شدیم نیروهاي دشمن از هر طرف به روي ما دید دارند و به روي ما آتش گشودند .در این
موقع یک نفر از افراد ما شهید و چند نفر مجروح شدند و ما مجبور شدیم بهطرف قله
برگردیم .در این موقع تعداد افراد ما حدود  11نفر بود .در این زمان بار دیگر بهعلت تیري
که خورده بودم از حال رفتم و عملیات متوقف شد .خوشبختانه بعد از ساعتی حالم نسبتاً
خوب شد و برادر بابایی با حدود  21نفر به منطقه ما آمد و ما توانستیم تپه  1155را از
وجود دشمن پا

کنیم .این خبر مسرتبخش را با بیسیم به یگانهاي خودي اطالع

دادیم .هنگامیکه ما در تپه  1155بودیم ،تپه  1115مقابل ما کامالً آرام بود و من تصور
کردم از عراقیها نیرویی در آنجا نیست .من این موضوع را با بیسیم به ردههاي باال اعالم
کردم .حدود ساعت  1755برادر حاجیبابا بههمراه گروه  25نفري خود به منطقه ما آمد و
من به او گفتم تصور میکنم تپه  1115خالی از دشمن باشد .او هم با گروه خود بهطرف آن
تپه رفت ،ولی دشمن آنها را به زیر آتش گرفت و  2نفر از آنان شهید و  9نفر مجروح
شدند .در این هنگام برادر شفیعی و برادر مرندي با تعدادي از افراد بسیج اصفهان و شاهرود
به منطقه رسیدند و ما پیشروي را ادامه دادیم .اما برادر شفیعی بر اثر انفجار یک خمپاره
مجروح شد .در نتیجه تقریباً تمام فرماندهان یگان سپاه شامل برادر موحد ،کرملو ،خالقی،
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شفیعی ،خودم تیر خورده بودیم .خوشبختانه برادر حاجیبابا به گروه خود رسید و با گروه او
توانستیم عملیات را ادامه دهیم .در مسیر پیشروي به میدان مین دشمن برخورد کردیم و با
دشواري معبري در آن باز کردیم و به مواضع دشمن نزدیک شدیم .اما تاریكی شب رسید و
ما نتوانستیم به رأس این تپه برسیم و اجباراً به عقب برگشتیم و با برادر پیچک مالقات
کردیم و تصمیم به ادامه عملیات براي پا سازي تپه  1115گرفتیم .براي حمله دو گروه
 95نفري جهت جلوداري و دو گروه  25نفري براي یگان پشتیبانی تعیین شد ،بهطرف قله
پیشروي کردیم و باالخره آن را نیز تصرف کردیم .اما چون مهمات نرسید مجبور شدیم به
تپه  1155عقبنشینی کنیم .بعد از این عملیات گردان  7و  6سپاه به منطقه آمدند و
گردان  3را تعویض کردند .گردان  3در این نبرد  99نفر شهید  9نفر مفقود و  92نفر
مجروح داشت.
 -1سروان خلبان محمدرضا اشترایه خلبان هليكوپتر :

قبل از عملیات بازيدراز عملیات کلینه انجام شد که در آن هوانیروز نقش مؤثري
داشت و  12فروند هلیکوپتر وارد عمل شده بود .نتیجه موفقیتآمیز این عملیات آن بود که
جاده کورهموش به سرپلذها ب و سیدصادق باز شد .در این عملیات هماهنگی کامل بین
عناصر شرکتکننده وجود داشت .در ساعت  9صبح دو فروند هلیکوپتر موشکانداز به
منطقه کلینه اعزام شد .متأسفانه بعد از پرتاب موشکضدتاتک تاو این موشکها عمل
نكردند و تانک هاي دشمن بیشتر جلو آمدند اما بار دیگر  1فروند هلیکوپتر موشکانداز
اعزام شد که خلبانان آنان از بهترین شكارچیان تانک بودند و ضربت محكمی به تانکهاي
دشمن زدند که بر اثر این ضربت ،تانکهاي دشمن عقبنشینی کردند و تیپ  9زرهی موفق
شد گردان حملهور خود را بهطرف هدف کلینه جلو ببرد و آنرا تصرف و تأمین نماید.
در عملیات بازيدراز ،یک هفته قبل از آغاز حمله ،فرمانده تیپ خلبانان هلیکوپترها را
با مأموریت موردنظر توجیه کرد .به نظر ما اینطور رسید که این عملیات با مشكالت زیادي
مواجه خواهد شد و در این باره حتی با برادر ابوشریف نیز صحبت کردیم و او نیز با نظریات
ما موافق بود .مشكالت مهمی که به نظر میرسید ،عبارت بودند از :نبودن منابع تدار

آب
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و جاده هاي تدارکاتی مطمئن ،خشک و سوزان بودن منطقه و اثرات شدید گرما در افراد،
عدم امكان دسترسی سریع به منابع تدارکاتی دشمن ،کمبود اطالعات کافی از وضعیت
نیروهاي دشمن با وجود آنکه عكس و اسالیدسپاه پاسداران تهیه کرده بود،اما با نتیجه
شناساییهاي عملی ما تطبیق نمیکرد .همچنین نبودن وسایل کوهنوردي و غیره.
با وجود این مشكالت تصمیم قطعی براي اجراي این عملیات گرفته شد و نقشی که به
واحد هوانیروز واگذار شد ،عبارت بودند از :پیاده کردن یگان تكاور به فرماندهی سروان ادبیان
(شهید شد) روي ارتفاعات  1155شمالی ،پشتیبانی با آتش از پرسنل پیاده شده در تسخیر
این ارتفاعات ،در قسمت جنوبی منطقه نبرد حمله با راکت و موشک به نیروهاي دشمن و
پشتیبانی از گردان سرهنگ نصر و سپاه پاسداران براي تسخیر ارتفاعات  1155جنوبی.
در قسمت شمالی ،واحد تكاور با مقاومت سرسختانه دشمن و آتش انبوه وي مواجه
گردید و تلفات زیادي به تكاوران وارد شد .آن یگان مجبور به عقبنشینی گردید .در
پشتیبانی این قسمت از عملیات ،تیم هوانیروز یک فروند هلیکوپتر  211از دست داد و
پرسنل پروازي این گروه آسیب سختی دیدند.
در قسمت جنوبی منطقه نبرد تیم هوانیروز در رساندن تدارکات شامل آب ،مواد
غذایی و مهمات به یگانهاي حملهور تالش فراوانی کرد .در اولین روز نبرد تعداد  17پرواز
انجام داد .تیم هوانیروز یک مأموریت سوم را نیز در منطقه چم امامحسن بر عهده داشت و
آن حمله ایذایی و ممانعتی به نیروهاي دشمن در آن منطقه بود که با موفقیت انجام شد و
ضربات سختی به نیروهاي دشمن وارد گردید .این عمل هوانیروز ،دشمن را به اشتباه
انداخت و دشمن تصور کرد حمله اصلی نیروهاي ایران از محور گیالنغرب اجرا خواهد شد.
در نتیجه قسمتی از توان رزمی خود را در آن محور معطل نگه داشت .سروان اشترایه درباره
ستوانیار شیرودي گفته است او یک خلبان استثنایی بود که از هر لحاظ داراي ویژگیهاي
برتر خاص خودش بود و در رهبري تیم هوانیروز مهارت و شجاعت فوقالعادهاي داشت و
شهید شدن او ضایعه جبرانناپذیري براي تیم ما بود.
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عمليات آفندي قوچسلطان (خيبر) و محمدرسولاهلل (ص) در منطقه مریوان در
سال 1122
قبل از شرح وقایع این نبردها الزم است یادآوري گردد که اسناد و مدار

کافی درباره

جزئیات آنها در دسترس قرار نگرفت و جامعترین اطالعات درباره این عملیات از مدار
مصاحبه با رزمندگان بهدست آمد که قسمتی از نظریات رزمندگان شرکتکننده در این
نبردها در پایان همین بخش تحت عنوان یادداشتهایی از خاطرات رزمندگان درج گردیده
است .ضمناً تاریخ اجراي این عملیات در اسناد مختلف روز  11خرداد بیان شده است و در
طرح تبو

قرارگاه عملیاتی غرب تاریخ اجرا  1975/9/17منظور گردیده است.

از بررسی خاطرات رزمندگان و مدار

در دسترس چنین برمیآید که بعد از پیروزي

انقالب شكوهمند اسالمی ایران و آغاز فعالیت گروههاي ضدانقالب در کردستان که بالفاصله
بعد از پیروزي انقالب آغاز شد ،مناطق مرزي بین ایران و عراق در کردستان و آذربایجان
غربی جوالنگاه ضدانقالبیون کُرد و گروهکهاي دیگر گردید و بهتدریج از قدرت کنترل
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در مناطق مرزي کردنشین کاسته شد ،آنچنانکه
در شروع جنگ تحمیلی این کنترل فقط به حدود پادگانهاي نظامی در شهرهایی که
پادگان داشتند محدود گردید.
منطقه مرزي سردشت ،بانه ،مریوان ،نوسود و پاوه از جمله پرآشوبترین مناطق بودند
که عوامل ضدانقالب کرد و سایر گروهها در آن نقاط فعالیت براندازي علیه حكومت
جمهوري اسالمی ایران داشتند .بنابراین هنگامیکه ارتش متجاوز عراق از مرزهاي غربی
ایران گذشت و سرزمین ما را مورد تاختوتاز قرار داد ،عمالً نیروهاي مرزي ما در کردستان
و آذربایجانغربی ح ور فعال نداشتند .لذا میدان براي ورود نیروهاي متجاوز عراقی کامالً
خالی بود .از طرفی همین مناطق مرزي در داخل خا

عراق نیز چندان آرام و امن نبود،

زیرا عشایر کُرد مخالف حكومت عراق نیز در آن مناطق علیه حكومت عراق فعالیت داشتند.
بنابراین ارتش عراق در منطقه مرزي کردستان عراق و ایران از آزادي عمل چندانی
برخوردار نبود و براي ایجاد تأمین جهت نیروهاي خود مجبور بود ،ابتدا حمایت و همكاري

عملیات آفندي قوچسلطان (خیبر) و محمد رسولاهلل (ص) در منطقه مریوان 196/

عوامل مخالف داخلی ایران را به طرف خود جلب کند و به هر نحو مقدور موافقت آنان را
براي حمله به داخل قلمرو ایران بهدست آورد و بعد نیروهاي خود را وارد سرزمین ایران سازد.
بدین لحاظ در مناطق مرزي کردستان تهاجم نیروهاي عراقی به داخل خا

ایران

بدان صورت که در استآنهاي مرزي کرمانشاه ،ایالم و خوزستان انجام شد صورت نگرفت.
بلكه در اوایل جنگ نیروهاي عراقی در حوالی خط مرز آرایش دفاعی گرفتند و تالش اولیه
خود را صرف جلب همكاري ضدانقالبیون داخلی ایران کردند .اما به نظر میرسد که انتظار
حكومت عراق براي جلب این همكاري چندان بهطول نیانجامید و حداقل افراد و گروههایی
از عشایر کرد مناطق مرزي در تجاوز نیروهاي عراقی به ایران با آنان همكاري کردند .بعد از
جلب این همكاري ،یگانهای ی از ارتش متجاوز عراق در مناطق مرزي کردستان نیز وارد
سرزمین ایران شدند و نقاط حساس تاکتیكی و استراتژیكی را اشغال کردند که از آن جمله
اشغال ارتفاعات حساس در غرب مریوان بود .با توجه به نقشه این منطقه مالحظه میگردد
که این ارتفاعات کامالً بر دریاچه زریوار و دشت مریوان و دشت میرآباد و جادههاي
مواصالتی منطقه مریوان تسلط دارند و امكان اشغال مریوان و حوالی آن را بسیار تسهیل
میکنند .زیرا دامنه شرقی این ارتفاعات تا شهر مریوان فقط  7کیلومتر فاصله دارد که یک
نیروي نظامی با یک حرکت سریع میتواند در مدت کمتر از  2ساعت مریوان را اشغال
نماید .با این وجود چنین به نظر می رسد که نیروهاي متجاوز عراقی عالقه چندانی به دور
شدن بیشتر از خط مرز و تصرف مناطق مسكونی در داخل سرزمین ایران نشان ندادند و
احتماالً توانایی ارتش عراق را ضعیف تر از آن دیدند که بتواند مناطق مسكونی وسیعی را در
داخل خا

ایران اشغال کند و آنرا نگه دارد ،بهویژه اینکه تجربه تلخ اشغال خرمشهر

کافی بود که به حكام جاهطلب عراق ثابت کند که تصرف و اشغال سرزمین دیگران و
نگهداري آن ،کار هر ارتشی و هر کشوري نیست .بدین لحاظ در غرب شهر مریوان نیروهاي
متجاوز عراق به اشغال همان ارتفاعات مرزي غرب دریاچه زریوار که در مدار

نظامی بهنام

ارتفاعات قوچسلطان نامیده شده است ،اکتفاکردند .اگر در مناطق مرزي دیگر تجاوزاتی در
داخل خا

ایران انجام دادند ،بسیار محدود و بهمنظور تصرف تپههایی که نسبت به نقاط

دیگر بلندتر و میدان دیدوتیر وسیعتري داشت انجام گرفت.
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از نظر گسترش پادگانی یگانهاي ارتشی ،در شهر مریوان یک تیپ پیاده از عناصر
لشكر  29پیاده سنندج مستقر بود .این تیپ در سالهاي آخر رژیم سلطنتی ایران تشكیل
شد .لذا در زمان انقالب هنوز بهصورت یک تیپ پیاده کامل درنیامده بود .ضمن اینکه بعد
از شروع ناآرامیهاي داخلی در مناطق کردنشین ،قسمتی از یگانهاي این تیپ درگیر
مأموریت آرامسازي داخلی شدند .بنابراین در آغاز جنگ تحمیلی ،واحدي در حدود یک
گردان پیاده با یک واحد توپخانه  151میلیمتري در پادگان مریوان مستقر بود که آنهم به
گفته یكی از افسران آن تیپ آمادگی رزمی قابل مالحظهاي نداشت .هنگامیکه شهر و
پادگان مریوان در محاصره ضدانقالبیون قرار گرفت ،عناصر این تیپ قادر به شكستن خط
محاصره و برقراري امنیت منطقه نبودند .براي این منظور یگانهاي دیگري از نقاط مختلف
بهسوي مریوان حرکت کردند و خط محاصره را شكستند .در مقابل تیپ مریوان ،نیروهاي
عراق ،حداقل شامل یک تیپ گارد مرزي گسترش یافته در خط مرز و یگانهایی از ارتش
عراق مستقر در استان سلیمانیه بهویژه در شهر پنجوین و سیدصادق عراق بود .حداقل
امتیازي که نسبت به تیپ مریوان داشتند این بود که آنها در داخل خا

عراق بهطور

نسبی کنترل عمومی منطقه را در دست داشتند .اما همانگونه که یادآور شدیم تیپ مریوان
ایران در داخل پادگان خود در محاصره قرار گرفته بود و هیچ نوع کنترلی بر منطقه
استحفاظی خود از جمله مناطق مرزي نداشت و این مناطق ،میدان تاختوتاز ضدانقالبیون
داخلی ایران بود.
بعد از شكسته شدن محاصره شهر و پادگان مریوان و تسلط نسبی تدریجی نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران ،بر مناطق کردنشین ،تیپ پیاده مریوان نیز مانند سایر
یگانهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران عملیات تجدید سازمان و بازسازي را شروع کرد.
ضمن اینکه یگانهاي سپاه پاسداران و بسیج مردمی و نیروهاي عشایري طرفدار حكومت
مرکزي جمهوري اسالمی ایران نیز در این منطقه تقویت گردیدند و قدرت رزمی نیروهاي
ایران در منطقه مریوان بهبودي نسبی قابل مالحظهاي پیدا کرد .اما این باال رفتن توان
رزمی در آغاز جنگ تحمیلی آنچنان نبود که عناصر این تیپ و یگانهاي رزمنده مردمی
مستقر در مریوان ،بتوانند در همان مراحل نخست جنگ ،پاسخ دندانشكنی به جسارت
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نیروهاي عراقی بدهند .در نتیجه نیروهاي عراقی از این ضعف توان رزمی نیروهاي ایران
استفاده کردند و ارتفاعات غربی مریوان را اشغال نمودند.
از گفتار بع ی از افسران تیپ مریوان چنین برمیآید که بالفاصله بعد از تجاوز عمومی
یگانهاي ارتش عراق در منطقه مرزي مریوان که احتماالً در آبان یا آذرماه سال 1913
انجام گرفت ،به تیپ مریوان دستور داده شد نیروهاي متجاوز عراق را از منطقه استحفاظی
خود بیرون براند .تیپ مریوان در اجراي این امر در ديماه  1913حمله متقابلهاي به
نیروهاي عراقی در ارتفاعات مرزي اشغال شده اجرا کرد ،ولی با توجه به ضعف توان رزمی
نسبی که داشت موفقیتی بهدست نیاورد .در نتیجه نیروهاي متجاوز عراق مناطق اشغالی را
تا مناسب ترین مناطق براي پدافند توسعه دادند و بلندترین قلههاي ارتفاعات مرزي را
اشغال کردند و مواضع پدافندي مستحكمی در آنها ایجاد و آماده براي پدافند در مقابل
حمالت نیروهاي ایران شدند .این وضعیت تا اوایل سال  1975و به مدت قریب  7ماه بدون
تغییراتی ادامه یافت .در حالیکه نیروهاي ایران نیز یاراي حمله را نداشتند و تنها
عكسالعملی که میتوانستند در این منطقه نبرد نشان دهند ،اشغال مواضع پدافندي در
مقابل نیروهاي دشمن و جلوگیري از ادامه پیشروي او بود.
گرچه در اسناد و مدار

در دسترس مشخص نمی گردید که نیروهاي متجاوز عراق

در غرب مریوان چه مقدار در داخل خا

ایران پیشروي کرده بودند ،ولی در اولین مدر

که دستور عملیاتی براي اجراي آفند در این منطقه بهدست آمد ،چنین برآورد میگردید
که نیروهاي عراقی به طور متوسط حدود  1کیلومتر در داخل خا

ایران تجاوز کرده و

ارتفاعات سرکوب را اشغال نموده بودند .از جمله این منطقه اشغالی ارتفاعات کنهگرگ و
کود خزینه بود .این ارتفاعات محور اصلی مواصالتی مریوان به خط مرز را کنترل میکردند
در نتیجه دشت میرآباد و تا حدودي دشت مریوان در اطراف دریاچه زریوار در کنترل
نیروهاي عراقی بود.
در اوایل سال  1975تهاجم متقابله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در تمام
جبهههاي نبرد به نسبت توان رزمی موجود طرحریزي و به مرور به مرحله اجرا درآمد.
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در اجراي تدبیر کلی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،براي آغاز عملیات آفند
متقابله جدي و بیرون راندن تدریجی نیروهاي اشغالگر عراق از سرزمین ایران ،قرارگاه
عملیاتی نیروي زمینی در غرب نیز که مقر آن در کرمانشاه بود ،یک طرح عملیاتی آفندي
عمومی براي منطقه فرماندهی این قرارگاه تهیه و منتشر کرد.
این طرح عملیاتی که بهنام طرح تبو

بود در  17خردادماه  1975منتشر شد .طبق

مفاد این طرح لشكرهاي  29و  71پیاده و لشكر  91زرهی و تیپ  19پیاده ذوالفقار در
مناطق گسترش خود از آذربایجانغربی در شمال تا شهر مهران ،در استان ایالم مسئولیت
داشتند ،ضمن پدافند از مناطق مسئولیت خود ،طرحهاي پدافندي را بر حسب امكانات
موجود تهیه و اجرا نمایند.
عمليات آفندي قوچ سلطان (خيبر) در منطقه مریوان

در طرح عمل یاتی تبو

مأموریت لشكر  29پیاده گسترش یافته در استان مرزي

کردستان چنین بود که ضمن ادامه پدافند در مقابل نیروهاي متجاوز عراق ،در منطقه
مرزي غرب مریوان حمله کند و ارتفاعات اطراف روستاهاي بایوه و باشماق (مشهور به
ارتفاعات قوچ سلطان) را ا ز اشغال نیروهاي متجاوز عراق آزاد سازد و بر حسب ایجاب
وضعیت ،نبرد را به داخل خا

عراق بكشاند و شهر پنجوین عراق را تصرف و تأمین

نماید .گرچه تاریخ انتشار طرح عملیاتی تبو

قرارگاه عملیاتی غرب درست همزمان با

روز اجراي عملیات آفندي خیبر در غرب مریوان یعنی  17خرداد  1975میباشد ،ولی
احتماالً ممكن است ابتدا مأموریت بهصورت جزءبهجزء به لشكرها ،از جمله لشكر 29
پیاده ابالغ گردید و بعد طرح کتبی کامل منتشر شده است .به هر حال آنچه که قطعی
به نظر میرسد ،مأموریتی است که لشكر  29پیاده با بهکار بردن تیپ  9مریوان اجرا
کرده ،این مأموریت درست همان است که در طرح عملیاتی تبو
لشكر تعیین شده است.

قرارگاه غرب براي این

عملیات آفندي قوچسلطان (خیبر) 131/

به هر حال قرارگاه مقدم لشكر  29پیاده به فرماندهی سرهنگ توپخانه ستاد جمالی،
معاون آن لشكر در اوایل خردادماه طرح عملیاتی آفندي به نام «خیبر» تهیه و منتشر نمود.
در آن طرح مأموریت همان بود که قرارگاه غرب براي لشكر  29پیاده تعیین کرده بود.
خالصه طرح عملیاتی خیبر (عملیات قوچسلطان) چنین بود که لشكر  29پیاده در
منطقه مسئولیت خود ضمن ادامه مبارزه با عوامل ضدانقالب داخلی ،در مقابل نیروهاي
متجاوز عراق پدافند میکرد و در فرصتهاي مناسب و در مناطق مناسب عملیات آفندي را
براي بیرون راندن نیروهاي متجاوز از مناطق اشغالی طرح و اجرا مینمود .در این تدبیر،
تقدم اجراي عملیات آفندي به منطقه عملیاتی غرب مریوان داده شد و به تیپ  9پیاده آن
لشكر مأموریت داده شد ،آماده براي اجراي تک محدود در ارتفاعات مرزي غرب مریوان
(ارتفاعات کنهگرگ و کود خزینه) باشد.
در این موقع توان رزمی تیپ  9مریوان شامل دو گردان پیاده (منها) یک گردان سوار
زرهی (منها) و تعدادي یگان توپخانه بود.
عالوه بر یگانهاي ارتشی ،یک گروهان  115نفري سپاه پاسداران نیز در مریوان
متمرکز شده بود .تیپ 9مریوان مانند سایر یگانهاي ارتش جمهوري اسالمی ایران ،بایستی
با این یگانهاي تحت کنترل خود طبق تدبیر کلی نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی
ایران در تقدم یک در منطقه مسئولیت خود پدافند کند و مانع ادامه پیشروي نیروهاي
متجاوز عراق گردد و در تقدم دوم با هرگونه امكانات موجود خود عملیات آفندي محدود را
طرحریزي و اجرا نماید .بنابراین فرمانده تیپ نمیتوانست تمام امكانات موجود خود را براي
اجراي عملیات آفندي متمرکز سازد .نظر به اینکه در آن منطقه نبرد ،سپاه پاسداران نیز
ح ور داشت ،بهعالوه یگانهایی از عناصر تحت کنترل قرارگاه لشكر  29از جمله :گردان
سوار زرهی و یگانهاي توپخانه در منطقه نبرد مریوان مستقر شده بودند ،فرماندهی لشكر
یک قرارگاه عملیاتی به سرپرستی سرهنگ توپخانه ستاد جمالی معاون لشكر در آن منطقه
نبرد تشكیل داد .بنا به گفتار بع ی از افسران تیپ ،سرهنگ جمالی در بازسازي یگانهاي
توپخانه تالش فوقالعاده مؤثري انجام داد ،بهنحويکه این تیپ از لحاظ پشتیبانی توپخانه
داراي امكانات قابل مالحظهاي شد .حدود دو گردان توپخانه ،آماده براي پشتیبانی از
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یگانهاي رزمی تیپ مریوان گردید .بعد از استقرار قرارگاه عملیاتی لشكر  29پیاده در
مریوان سرهنگ توپخانه ستاد جمالی ،فرماندهی این منطقه را بهعهده گرفت .لذا طرح
عملیاتی خیبر بهوسیله قرارگاه یاد شده تهیه گردید.
هدفهایی که براي این عملیات آفندي درنظر گرفته شد ،ارتفاعات مشرف به مرز
کنهگرگ و کودخزینه در حوالی روستاهاي باشماق و بایوه بود .با توجه به اینکه این تیپ
مأموریت مقدم تر پدافند از منطقه عمومی خود را نیز بر عهده داشت ،از توان رزمی در
دسترس خود فقط توانست دو گروهان پیاده و گروهان سپاه پاسداران را براي حمله به
هدفهاي انتخاب شده اختصاص دهد .دو گروهان پیاده دیگر را که با واگذاري تعدادي نفر
بهصورت مكانیزه درآمده بودند ،بهعنوان احتیاط نگه دارد تا در صورت موفقیت در مرحله
نخست عملیات ،این دو گروهان پیاده ،استفاده از موفقیت کنند و حمله را حداقل تا خط
مرز ادامه دهند.
تدبیر عملیات چنین بود که یک گروهان پیاده بهعنوان یگان تالش اصلی در شمال
منطقه عملیات بهسمت روستاي باشماق و بایوه حمله کند و ارتفاعات کنهگرگ را تصرف و
تأمین نماید .یک گروهان دیگر بهعنوان تک پشتیبانی در جنوب جاده روستاي مرانه به
بایوه پیشروي کند و ارتفاعات کودخزینه در غرب مرانه را تصرف و تأمین نماید .گروهان
سپاه پاسداران ابتدا گروهان تالش اصلی را دنبال کند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از
مأموریت آن گروهان را بهعهده بگیرد.
الزم به یاد آوري است که از نظر فرم طرح عملیاتی ،گردانهاي  112و  119تیپ 9
مریوان براي اجراي این حمله درنظر گرفته شده بود ،ولی با توجه به مسئولیت پدافندي
آن گردانها دستور داده شده بود که فقط یک گروهان از هر گردان در حمله وارد عمل
گردد .از نظر یگان زرهی نیز یک دسته تانک براي وارد عمل شدن در صورت لزوم آماده
گردیده بود.
نكتهاي که در این طرح جلب توجه میکند ،چگونگی فعالیت پیشمرگان کرد است که
فقط اشاره شده از آنان بهعنوان راهنما در حرکت استفاده شود .اما باید درنظر داشت که از
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جمله رزمندگان ما در منطقه عملیات کردستان ،پیشمرگان مسلمان کرد بودند که نقش
نسبتاً فعالی در عملیات این مناطق داشتند.
به هر حال طرح عملیات آفندي قوچسلطان با مفادي که در باال بیان شد تهیه گردید
و در اوایل خردادماه  1975منتشر شد .در برآورد وضعیت اطالعاتی جهت ارزیابی توان
رزمی دشمن در این عملیات برآورد گردیده بود که یک گردان از عناصر تیپ  117گارد
مرزي عراق ،تقویت شده با عناصري از نیروي مخصوص و یک گروهان تانک ،یک دسته
خمپارهانداز ،یک آتشبار توپخانه  112میلیمتري و عناصر مختصر دیگر در ارتفاعات حوالی
روستاي باشماق و بایوه (منطقه هدف) مواضع پدافندي اشغال و آرایش کردهاند .عالوه بر
آنها ،نیروي تقویتی شامل یک گردان پیاده یک واحد  955نفري جیشالشعبی و چند
آتشبار توپخانه دشمن نیز در حوالی پنجوین گسترش دارند که میتوانند گردان مستقر در
ارتفاعات قوچسلطان را تقویت نمایند.
بعد از انتشار طرح خیبر ،تاریخ اجراي آن ساعت  5155روز  11خردادماه 1975
تعیین و ابالغ گردید .باالخره زمان اجراي عملیات فرا رسید و طبق دستور در ساعت و زمان
تعیین شده ،یگانهاي تیپ  9مریوان که جمعاً به استعداد یک گردان پیاده بودند ،پیشروي
را به سمت هدفهاي تعیین شده آغاز کردند.
متأسفانه در اسناد و مدار

در دسترس چگونگی جزئیات جریان این نبرد ثبت

نگردیده بود .فقط لشكر  29پیاده یک بررسی کلی درباره این نبرد کرده بود که خالصه آن
چنین بود .در ساعت  5155روز  11خرداد ابتدا تیم هوانیروز به مواضع دشمن حمله کرد.
نظر به اینکه منطقه کوهستانی بود ،هلیکوپترها توانستند با تأمین کافی در پناه تپهها به
مواضع دشمن نزدیک شوند و با یک حمله ناگهانی با موشک و راکت و تیربار به مواضع
دشمن ،افراد دشمن را وحشتزده سازند ،بهنحويکه در همان دقایق اول افراد دشمن
روحیه خود را باختند و بینظمی فوقالعاده در واحدهاي دشمن ایجاد شد .با برهم زدن
وضعیت دشمن ،قسمتی از عنصر حملهور اصلی که یگانهاي پیاده بودند و شبانه راهپیمایی
کرده و در نزدیكی مواضع پدافندي دشمن کمین نموده بودند ،با یک یورش سریع به
مواضع دشمن ،توانستند افراد دشمن را متالشی سازند ،و تعدادي از آنان را به اسارت
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بگیرند و بقیه را وادار به فرار نمایند .اما عنصر حملهور پشتیبانی در حین پیشروي به میدان
مین برخورد کرد و تلفاتی به آن وارد شد .این یگان نتوانست هدف خود را که ارتفاعات
کودخزینه بود تصرف و تأمین نماید .در مراحل اولیه نبرد ،سرگرد رسول عبادت فرمانده
گردان  112پیاده که در تالش اصلی حمله میکرد به شهادت رسید .در نتیجه در عملیات
آن یگان نیز رکودي نسبی ایجاد شد و فرمانده عملیات ،سروان پیاده نادر صفایی را بهعنوان
فرمانده یگان تالش اصلی تعیین کرد .با توجه به اینکه طبق نظریات مصاحبهشوندگان این
افسر هماهنگکننده عملیات یگانهاي ارتش و سپاه بود و از موقعیت مناسبی برخوردار بود
توانست جاي سرگرد عبادت را بگیرد و یگان تک اصلی را رهبري کند .با وجود اینکه هدف
اصلی که ارتفاعات قوچسلطان بود ،در ساعات اول حمله به تصرف نیروهاي ما درآمد ،ولی
تالش براي تصرف ارتفاعات کودخزینه تا ساعت  1755همان روز به طول انجامید و باالخره
به نتایج مطلوبی نرسید .در ساعات بعدازظهر همان روز دشمن براي بازپس گرفتن مناطق از
دست داده پاتک کرد ،ولی نیروهاي ما توانستند پاتک دشمن را دفع کنند .در نتیجه در
ساعات پایانی روز پانزده خردادماه ،وضعیت منطقه نبرد با موفقیت نسبی نیروهاي ما در
تصرف ارتفاعات مرزي قوچسلطان تثبیت شد و شهر پنجوین عراق که تا خط مرز حدود 1
کیلومتر فاصله دارد ،در تیررس توپخانه و خمپارهاندازهاي نیروهاي ما قرار گرفت .
در نتیجه عالوهبر آن که تهدید نیروهاي متجاوز عراق از شهر مریوان ایران به دور رانده
شد ،یک شهر عراقی در معرض تهدید نیروهاي ما واقع گردید .بنابراین میتوان گفت گرچه
نتیجه نهایی این عملیات از نظر وسعت منطقه آزاد شده و گسترش دامنه عملیات چندان
وسیع نبود ،ولی از نظر تأثیر کلی آن در نبرد همهجانبه نیروهاي مدافع جمهوري اسالمی
ایران با نیروهاي متجاوز عراق اثرات قابل مالحظهاي بر جاي گذاشت .چنانکه همین
موفقیت پایه و مبنایی براي عملیات بعدي نیروهاي ما در پیشروي در داخل خا

عراق در

این منطقه گردید.
در این نبرد تلفات نیروهاي ما  91نفر شهید و  61نفر مجروح بود و از افراد دشمن 92
نفر به اسارت درآمد و صدها نفر کشته و مجروح گردیدند.
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از نتایج مهم روانی این نبرد آن بود که قدرت رزمی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران به عوامل ضدانقالب داخلی و اهالی منطقه نشان داده شد .این موضوع در آن شرایط
داخلی منطقه حائز اهمیت فراوانی بود .از طرف دیگر این موفقیت امید به بیرون راندن
نیروهاي متجاوز عراقی را از سرزمین ما در رزمندگان ما زنده کرد و از آن به بعد رزمندگان
ما با روحیه و اعتمادقويتري به نبرد با دشمن متجاوز ادامه دادند تا بدانجا که دشمن را تا
داخل خا

عراق عقب راندند و نبرد را به سرزمین دشمن کشاندند.

عمليات آفندي محمدرسولاهلل (ص)
بعد از موفقیت نسبی در عملیات آفندي قوچسلطان ،در ارتفاعات مرزي غرب مریوان،
جبهه عملیات شمال غرب از حالت پدافندي مطلق و رکود کامل خارج شد و صحنه عملیات
جنگ ایران و عراق عمالً به سه منطقه عملیات مستقل فعال تقسیم گردید که شامل جبهه
جنوب (خوزستان) ،جبهه میانی (استان ایالم و کرمانشاه) ،جبهه شمالغربی (استان
کردستان و آذربایجانغربی) شد .تالش نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در هر سه
جبهه براي عقب راندن نیروهاي متجاوز عراق از خط مرز و کشاندن جنگ به داخل خا
عراق به مرحله اجرا درآمد .در جبهه جنوب تا عملیات فتحالمبین و بیتالمقدس و رم ان
ادامه یافت .در جبهه میانی ،عملیات مسلمبنعقیل در منطقه سومار ایران و مندلی عراق
اجرا گردید .اما در منطقه شمالغربی ،هنوز نیروهاي ما از آنچنان توان رزمی برخوردار
نبودند که بتوانند عملیات وسیعی مانند جبهه جنوبی و میانی طرح و اجرا نمایند .با این
وجود تالشهاي آفندي در حدود مقدورات موجود به مرحله اجرا درآمد.
اولین تالش براي کشاندن جنگ به داخل خا

عراق در جبهه شمالغرب ،عملیاتی بود

که در منطقه مرزي شمالغربی شهر پاوه ایران و حوالی شهر
درباره این عملیات مدار

طویله عراق اجرا گردید.

چندان زیادي در دسترس ما قرار نگرفت .ولی مدار

در دسترس

بهویژه نظریات تعدادي از شرکتکنندگان در آن نبرد که در بخش یادداشتهایی از خاطرات
رزمندگان همین بحث قسمتی از آنها بیان شده است ،چنین نشان میدهد که عملیات
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قوچسلطان در غرب مریوان ،روزنه امید بازتري براي رزمندگان ما در این جبهه نبرد کشور و
اعتماد بهنفس بیشتر و بهتري درباره قدرت رزمی نیروهاي ما و نقاط ضعف نیروهاي متجاوز
عراق ایجاد نمود .ضمن اینکه بهتدریج در این جبهه نبرد نیز مانند جبهه جنوبی و میانی با
بهبود نسبی آمادگی رزمی یگانهاي ارتش و وارد میدان نبرد شدن سپاه پاسداران و نیروهاي
بسیج مردمی در مقیاسی وسیعتر ،توان رزمی نسبی نیروهاي ما افزایش قابل مالحظهاي پیدا
کرد .بهعنوان نمونه با توجه به اینکه در عملیات قوچسلطان فقط یک گردان  115نفري سپاه
پاسداران شرکت کرده بود ،حدود  1ماه بعد براي شرکت در عملیات محمدرسولاهلل (ص) دو
گردان سپاه پاسداران آماده براي پیكار گردید و لشكر  29پیاده سنندج نیز عالوه بر یگانهاي
تیپ  9پیاده مریوان ،گردان  196پیاده را در زیر امر آن تیپ قرار داد.
در نتیجه حداقل از نظر شكل عمومی سازمان ،حدود یک تیپ پیاده عالوه بر تیپ
مریوان براي شرکت در عملیات منطقه مرزي غرب مریوان آماده گردید .اختالفات اصولی که
منطقه عملیات شمالغرب با دو منطقه جنوبی و میانی داشت ،آبوهواي منطقه و
کوهستانهاي صعبالعبور در آن بود .این دو عامل طبعاً تغییرات اصولی در تاکتیک نبرد
ایجاد میکرد .از جمله این تغییرات الزامی ،رکود نسبی یا کامل نبرد در فصل زمستان بود
که سرما و برف و یخبندان و عدم امكان تهیه سریع پناهگاه مناسب ،مانع جدي در اجراي
هرگونه عملیات آفندي بود .نبودن جادههاي مواصالتی مطمئن و کافی در منطقه عملیات
نیز عدم امكانات را تقویت میکرد .البته باید به نكتهاي اشاره شود که استعداد رزمی
نیروهاي ما آن چنان وسیع و قوي نبود که نیروهاي ما با واحدهایی در رده لشكر و سپاه در
منطقه اي در عمق خا

عراق پیشروي کنند و شهرها و مناطق مسكونی مناسبی را اشغال و

محورهاي وصولی به آنها را تأمین نمایند تا بتوانند در فصل سرما و یخبندان و برف در
مناطق مسكونی زیست نمایند .البته این مشكل براي ارتش عراق نیز وجود داشت .همین
امر سبب شد که عملیات فعال در جبهه شمالغربی بهصورت محدود و معموالً در فصل بهار
یا تابستان اجرا گردد.
درباره عملیات محمدرسولاهلل نیز بهطوريکه از نظریات بع ی از رزمندگان برمیآید،
فصل مناسبی براي این عملیات انتخاب نشد .زیرا این عملیات در اواخر پاییز طرحریزي شد
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و در اوایل زمستان که منطقه را برف انبوهی پوشانده بود اجرا گردید .اما چنین به نظر
میرسد که فرماندهی عملیات که سرهنگ توپخانه ستاد جمالی بود ،معتقد بود این وضعیت
جوي سبب غافلگیر شدن دشمن و موفقیت قطعی نیروهاي ما میگردید .لذا تصمیم گرفت
عملیات را در همان هواي سرد نامساعدزمستانی اجرا کند.
منطقه نبرد عملیات محمدرسولاهلل (ص) منطقه مرزي حوالی شهر طویله عراق بود و
هدفهاي نیروهاي ما در این منطقه ،اشغال ارتفاعات مشرف به شهر طویله ،سپس اشغال
آن شهر بود .در صورت موفقیت دراین مرحله عملیات ،پیشروي به طرف شهر حلبچه و
خرمال عراق ادامه مییافت و پادگان شهر سیدصادق عراق مورد تهدید جدي قرار میگرفت.
در طرح عملیاتی که براي این منظور تهیه شده بود ،مأموریت تیپ  9مریوان چنین
تعیین شده بود که این تیپ در ساعت (س) روز (ر) تک میکند و هدفهاي سرخ و سبز و
بنفش ارتفاعات شمال ،شرق و جنوب شهر طویله را تصرف و شهر طویله را تأمین مینماید
و زمینه سقوط شهرهاي بیاره ،خرمال و حلبچه و سیدصادق را فراهم میسازد و آباديهاي
کمینه و بیدرباز و هانی گرمله را کنترل مینماید.
بررسی طرح عملیاتی چنین نشان می دهد که عناصر سازمانی تیپ مریوان دراین
عملیات ،مأموریت پدافند از منطقه مسئولیت تیپ را بر عهده داشتند و براي اجراي عملیات
آفندي فقط گردان  196پیاده مأمور از لشكر  29و دو گردان سپاه پاسداران درنظر گرفته
شده بود .تدبیر عملیاتی دراین نبرد چنین بود که گردانهاي سپاه پاسداران در تالش اصلی
در جنوب منطقه نبرد پیشروي میکردند و ارتفاعات جنوبی و شرقی شهر طویله عراق را
تصرف مینمودند و گردان  196پیاده در سمت شمال تالش فرعی را اجرا میکرد و
ارتفاعات شمالی شهر طویله را تصرف و یک گروهان پیاده نیز بهعنوان یگان احتیاط تیپ
آماده براي وارد عمل شدن در نبرد بر حسب ایجاب وضعیت میگردید.
بنا به مفاد طرح بعد از تصرف ارتفاعات مشرف به شهر طویله ،بنا به دستور واحدهاي
حملهور به شهر یورش میبردند و آنرا اشغال میکردند .در پشتیبانی این عملیات ،یک
واحد چریكی محلی به نام کمبا  11قرار داشت که عملیات دستبرد و نفوذي و تخریبی در
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داخل خا

عراق اجرا میکرد .در عملیات محمدرسولاهلل (ص) این واحد مأموریت داشت

خطوط مواصالتی دشمن از داخل خا

عراق به شهر طویله را قطع کند و در حد توانایی به

یگانهاي تدارکاتی و توپخانه دشمن ضربت بزند.
از نظر تواناییهاي دشمن برآورد گردیده بود که در منطقه طویله یک گردان پیاده و 9
گروهان کماندو ،یک گروهان ضدتانک و در منطقه بیاره یک گردان تانک ،دو گردان گارد
مرزي و  9گروهان کماندو مستقر بودند که با دو گردان توپخانه پشتیبانی میشدند .عالوه
بر آنها یگانهاي رده دوم ارتش عراق در شهرهاي حلبچه ،خرمال ،سیدصادق ،قرهداغ و
سلیمانیه مستقر بودند که می توانستند در مدت کوتاهی در مناطق مورد تهدید نیروهاي
ایران وارد عمل گردند.
با توجه به استعداد برآورد شده دشمن ،عناصر یک لشكر عراق در استان سلیمانیه
مستقر بود که میتوانست در منطقه مرزي پاوه ،نوسود و مریوان ایران در مقابل نیروهاي ما
عكسالعمل نشان دهد .البته در مقابل آن ،لشكر  29پیاده ایران نیز در کردستان ایران و در
شهرهاي سنندج ،سقز و مریوان مستقر بود که منطقه عملیاتی آن مقابل استان سلیمانیه
عراق بود .اما این لشكر ایران به شدت درگیر آرام سازي داخلی و مبارزه با ضدانقالب بود و
عمالً فقط همان تیپ  9آن لشكر تا حدودي براي مقابله با نیروهاي متجاوز عراقی آزادي
عمل داشت.
به هر حال چنین به نظر میرسد که مرحله طرحریزي براي عملیات محمدرسولاهلل
(ص) در اطراف شهر طویله عراق در اواسط آذرماه  1975پایان یافت و در ديماه 1975
(احتماالً  12ديماه) به مرحله اجرا درآمد .در حالیکه منطقه نبرد پوشیده از برف بود و
سرما و یخبندان به حد باالیی رسیده بود.
نظر به اینکه درباره چگونگی هدایت این عملیات تا زمان نگارش این مطالب مدار
رسمی در دسترس ما قرار نگرفت ،به بیان همان قسمت از خاطرات رزمندگان شرکتکننده
در این نبرد که در مطالب بعدي نگاشته شده است اکتفا میکنیم و بررسی دقیقتر را به بعد
از بهدست آوردن مدار

وامیگذاریم.
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یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان درباره عمليات قوچسلطان و محمدرسولاهلل (ص)
 -1خالصهاي از خاطرات سرهنگ نخعي معاون تيپ  1لشكر  22پياده:

در آذرماه سال  1913نیروهاي متجاوز عراقی قسمتی از ارتفاعات مرزي غرب مریوان
را اشغال کردند و جاده مواصالتی مریوان به پاوه را در میدان دیدوتیر خود قرار دادند،
تعدادي از روستاهاي ایرانی آن منطقه نیز به اشغال نیروهاي دشمن درآمد .براي عقب
راندن نیروهاي عراق از ارتفاعات اشغالی که به نام قوچسلطان معروف بود ،ابتدا در ديماه
 1913نیروهاي ما عملیات آفندي انجام دادند ولی موفقیتی بهدست نیاوردند.
در خردادماه سال  1975نیروهاي ما آمادهتر بودند ،لذا شناساییهاي کافی از منطقه
اشغالی دشمن انجام گرفت و یگانهاي توپخانه بیشتري در آن منطقه مستقر گردید و تیپ
 9مریوان براي حمله آمادهتر شد و طرح عملیاتی تهیه گردید.
برابر طرح ،حمله در  9محور اجرا میگردید که به ترتیب ،فرماندهان یگانهاي حملهور
عبارت بودند از سرگرد عبادت (رسول) سروان صفایی و ستوان کیانی.
عملیات در ساعت  1صبح ( 11خرداد) از پاي ارتفاعات قوچسلطان آغاز شد .ابتدا
هلیکوپترها به مواضع نیروهاي دشمن حمله کردند .این حمله سبب غافلگیر شدن نیروهاي
عراقی گردید و تلفات قابلمالحظهاي به آنان وارد شد .در هنگام پیشروي در ارتفاعات
کودخزینه که در سمت چپ (جنوب) قوچسلطان قرار دارد عناصر حملهور ما به میدان مین
دشمن برخورد کردند .نظر به اینکه موقعیت حساس بود ،افراد ما اجباراً از وسط میدان
مین دشمن عبور کردند .این امر سبب شهید و زخمی شدن  11نفر از افراد ما گردید .ولی
به هر حال ارتفاعات موردنظر به تصرف نیروهاي ما درآمد .هدایت این عملیات بهعهده
سرهنگ توپخانه ستاد جمالی بود و نیروي هوایی خودي نیز از عملیات پشتیبانی میکرد.
بعد از تصرف هدفهاي موردنظر بهوسیله رزمندگان ما نیروهاي دشمن که تقویت شده
بودند پاتک کردند .ابتدا برآورد شده بود که یک گردان پیاده دشمن در منطقه نبرد
موردنظر گسترش دارد ،ولی بعد از حمله نیروهاي ما یگانهاي بیشتري از نیروهاي عراقی
به این منطقه نبرد وارد شدند.
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پاتک دشمن با مقاومت نیروهاي ما خنثی شد و تانکهاي دشمن بهوسیله
هلیکوپترها و موشکاندازهاي ما مورد هدف قرار گرفتند که  1دستگاه از آنها منهدم
گردید و دشمن مجبور به عقبنشینی شد .هواپیماهاي دشمن نیز بهطور فعال وارد عمل
شدند .اما دو فروند از آنها سرنگون شد و فعالیت آنها کاهش یافت.
در نتیجه این عملیات به تیپ  117گارد مرزي عراق تلفات زیادي وارد شد و نقاط
دیدبانی مناسبی به اشغال دیدبانان توپخانه ما درآمد و قرارگاه تیپ  117عراق که در آبادي
طویله مستقر بود منهدم گردید.
در این عملیات سرگرد پیاده رسول عبادت (فرمانده گردان  112پیاده) به شهادت
رسید.
در آذرماه سال  1975عملیات دیگري به نام عملیات محمد رسولاهلل (ص) در منطقه
عملیاتی مریوان اجرا گردید .علت این عملیات آن بود که راه مریوان به پاوه در میدان دید و
تیر دشمن بود .به عالوه براي باال بردن روحیه افراد خودي و ت عیف روحیه افراد ضدانقالب
منطقه الزم بود ،ضربت قابل مالحظهاي به دشمن زده شود .زمان عملیات یاد شده در
آذرماه سال  1975بود .با وجود این که هوا بسیار سرد و نامساعد بود و برف زیادي بر زمین
نشسته بود ،اجراي این عملیات الزامی بهنظر رسید.
براي این عملیات دو گردان از یگانهاي تیپ  9لشكر  29پیاده و سپاه پاسداران
مریوان و یک گردان پیاده (منها) از عناصر لشكر  29پیاده و یک گردان سپاه پاسداران براي
پیشروي در محور پاوه آماده شده بود .پیشروي در دو محور از مریوان و پاوه به طرف غرب
اجرا میگردید .ستونی که از مریوان پیشروي میکرد ،فقط  1دستگاه تانک همراه داشت .اما
از نظر عنصر توپخانه بهقدر کافی یگان توپخانه از کالیبرهاي  151و  195و  111و  259و
کاتیوشا در پشتیبانی بود .هماهنگی شده بود که افراد ایل بارزانی نیز از داخل خا

عراق

وارد عمل شوند و پلهایی به نام زلم و کولوس را تخریب نمایند .گروه عشایري قیاده موقت
نیز تا پل کولوس جلو میرفتند.
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ابتدا هماهنگی ها کافی نبود ،به همین جهت عملیات دو روز به تأخیر افتاد .با
وجود این که افراد پیاده موقت در کنار پل آماده تخریب آن بودند ،دستور داده شد پل را
تخریب نكنند.
در این عملیات ارتفاعات شینگه دول هدف یگان ارتشی و ارتفاعات دره تاریک هدف
یگان سپاه پاسداران بود .ستونی که از طرف پاوه پیشروي میکرد ،بایستی ارتفاعات
کلههرات و سونی را تصرف مینمود.
بعد از اینکه نقاط دیدبانی توپخانه عراق به تصرف رزمندگان ما درآمد ،توپخانه عراق
نتوانست آتش مؤثري اجرا کند .قرارگاه تیپ  117عراق که در طویله مستقر بود ،بهکلی
منهدم گردید و حدود  191نفر از افراد دشمن به اسارت نیروهاي ما درآمدند .هدفهاي
پنجگانه تصرف شد .هدف یگان سپاه پاسداران در عمق بیشتري از منطقه تحت کنترل
دشمن قرار داشت ،لذا پشتیبانی یگان ما در آن هدف مشكالتی بهوجود آورد و الزاماً یگان
اشغالکننده آن را رها کرد.
در این عملیات که در خا

عراق انجام گرفت ،در محور مریوان ،ما فقط یک سرباز و

چند نفر پاسدار شهید دادیم اما بهطور کلی دو ستونی که از محور مریوان و پاوه پیشروي
میکردند ،موفق به انجام الحاق با یكدیگر نشدند .اگر این کار انجام میگرفت ،شهر طویله
عراق قطعاً سقوط میکرد .اما هیچیک از ستونها نتوانستند تا مرحله نهایی پیشروي کنند و
هر دو ستون به محلهاي اولیه خود بازگشتند.
یک عامل مهم عدم موفقیت نیروهاي ما در عملیات محمد رسولاهلل (ص) نامساعد
بودن هواي منطقه بود .بهنظر میرسد چنانچه این حمله در بهار یا تابستان اجرا میشد به
احتمال زیاد موفقیت نهایی بهدست میآمد .به علت سردي هوا ،هدفها خیلی سریع گرفته
شدند ،اما نگهداري آنها مقدور نگردید.
به نظر این افسر ،افراد قیاده موقت چندان قابل اعتماد نبودند .زیرا آنها براي دریافت
پول میجنگیدند و انگیزه مكتبی نداشتند .گرچه از نظر جسمانی خیلی ورزیده بودند ،ولی
چون ایمان مكتبی نداشتند ،از کشته شدن خیلی میترسیدند و از قبول مأموریتهاي
خطرنا

خودداري میکردند.
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 -2برادر جعفري یكي از رزمندگان در نبرد محمد رسولاهلل (ص)

در این عملیات هدف ما اشتباهی تشخیص داده شد و به جاي اینکه بهطرف تپه
شماره  1برویم به طرف تپه یک رفتیم .ضعف فرماندهی در این عملیات کامالً روشن بود
وقتیکه تپه  1و  1گرفته شد ،یک واحد  155نفري از نیروي مخصوص عراق به آن پاتک
کردند و تپه  1را بازپس گرفتند .در این نبرد توپخانه ما بسیار خوب عمل کرد و توپخانه
دشمن را خاموش ساخت .در منطقه نبرد برف بهحدي بود که حرکت مشكل بود ،سرماي
سختی بر منطقه حكمفرما بود.
یگان ما از منطقه وسط پیشروي میکرد که ابتدا از مسیر خود منحرف شد و منطقه را
گم کرد ،خستگی بهقدري شدید شده بود که یگانی که در محلی توقف میکرد تا بقیه از
عقب برسند افراد آن خوابشان می برد .باالخره سرما عامل اصلی شكست ما در این نبرد بود.
در این عملیات پیشروي آنقدر بود که حتی تعدادي از افراد سپاه پاسداران وارد شهر طویله
عراق شدند.
 -1سروان پياده ناصر صفایي از افسران گردان  112پياده

ارتفاعات قوچسلطان در اوایل جنگ در کنترل عوامل ضدانقالب بود .فقط یكی از
پاسگاههاي ژاندارمري کنار دریاچه زریوار آن هم در هنگام روز در کنترل نیروهاي حكومت
مرکزي ایران بود .باالخره نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران بهطرف غرب پیشروي
کردند و ارتفاعات کافیمیران را پا سازي نمودند و به  12کیلومتري خط مرز رسیدند.
در آبانماه سال  13با  9نفر از افراد خودي به پاسگاه بناسوته عراق حمله شد و 12
نفر از افراد پاسگاه به هالکت رسیدند .براي حمله به این پاسگاه یگان ما بایستی از
منطقهاي که در کنترل عناصر ضدانقالب حزب کومله و دموکرات کردستان بود عبور
میکردند و این کار با مهارت انجام گرفت.
در این هنگام استعداد رزمی تیپ پیاده مریوان در حدود یک گردان بود ،زیرا جمع
استعداد رزمی یگانها حدود  %91سازمانی آنها بود و بهجاي  955نفر افراد سازمانی فقط
حدود  155نفر موجود بود .سربازانی هم که در خدمت بودند آمادگی روانی نظامی نداشتند.
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در این وضع بحرانی تیپ ،تعدادي داوطلب مؤمن آماده همكاري با تیپ براي برقراري تأمین
منطقه شدند ،اما در مقابل ،عدهاي نیز که طرفدار گروهکهاي ضدانقالب بودند سبب
ت عیف روحیه سربازان میشدند .وضعیت بهقدري بحرانی بود که امكان داشت پادگان
مریوان به دست عناصر ضدانقالب بیفتد.
عملیات قوچسلطان و تصرف آن ارتفاعات ،سبب تقویت روحیه رزمندگان ما گردید.
ضمن اینکه راه ارتباطی عوامل ضدانقالب از سردشت به پاوه و نوسود بسته شد .قبل از
شروع عملیات قوچسلطان ،سربازان مشكو

به طرفدار گروهکها را از میان رزمندگان جدا

کردیم و به آنان فقط وظایف خدمات پ ادگانی محول نمودیم و سربازان مؤمن به انقالب را
براي نبرد آماده ساختیم.
در اواخر آذرماه سال  1913اولین ضربت به عناصر ضدانقالب و عوامل عراقی
پشتیبانی آنان که در قوچسلطان مستقر بودند وارد شد .اما چندان موفقیتآمیز نبود و
نیروهاي ما نتوانستند زمین را نگه دارند و مجبور به مراجعت به مواضع اولیه خود شدند.
این حمله ناموفق سبب مطرح شدن منطقه قوچسلطان بهعنوان یک هدف اصلی براي تیپ
مریوان گردید .علت شكست در حمله اول این بود که اصوالً در طرحریزي این حمله به
عامل دشمن و کسب اطالعات توجهی نشده بود و ما تصور کرده بودیم که فقط عناصر
ضدانقالب در آن ارتفاعات فعال است ،ولی بعد از شروع حمله ،با نیروهاي منظم ارتش عراق
مواجه شدیم.
سرهنگ توپخانه ستاد جمالی که معاون لشكر  29پیاده بود ،بهعنوان فرمانده عملیاتی
قرارگاه مقدم لشكر به مریوان آمد و توانست یک گردان پیاده را سازماندهی کند و یک
گردان توپخانه  195میلیمتري را نیز تشكیل دهد .نظر به این که بین فرمانده لشكر که
سرهنگ مدرکیان بود با سرهنگ جمالی هماهنگی وجود نداشت ،سرهنگ جمالی بهعنوان
فرمانده توپخانه لشكري منصوب گردید.
لذا او قسمتی از توپخانه لشكري را که در پادگان غیرفعال مانده بود ،به مریوان انتقال
داد و یک گردان توپخانه  111میلیمتري نیز در این منطقه مستقر گردید .گردان 151
توپخانه که قبالً در مریوان مستقر بود ،خاصیت وجودي چندانی نداشت ،ولی سرهنگ
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جمالی آن گردان را نیز فعال کرد .با این اقدامات ،یگانهاي مستقر در مریوان آمادگی رزمی
نسبتاً خوبی پیدا کردند و قدرت جابجایی یگانها براي وارد عمل شدن در نقاط مختلف
افزایش یافت .بعد از اینکه قدرت پشتیبانی آتش کافی در منطقه ایجاد شد ،عملیات
قوچسلطان طرحریزي گردید .در مرحله شناسایی براي تهیه طرح ،سرهنگ جمالی اولین
کسی بود که قدم به ارتفاعات قولی خزینه گذاشت .من در این شناسایی همراه او بودم و
برادر عباس کریمی از افراد سپاه پاسداران نیز همراه بود که تا نزدیكی مواضع نیروهاي
عراقی جلوتر رفتیم .برادر کریمی مردي بسیار شجاع و تیزهوش بود و در کسب اطالعات از
وضعیت دشمن کارهاي بسیار مفیدي انجام داد.
نتیجه این شناساییها و بررسیها و کسب اطالعات دقیق این شد که در شب حمله
افراد ما توانستند تا چندین متري مواضع دشمن جلو بروند ،بدون این که دشمن به وجود
آنان پی ببرد.
در عملیات قوچسلطان ما فقط  9نفر شهید دادیم ،در حالی که از دشمن  96نفر اسیر
گرفتیم و صدها نفر از آنان نیز کشته و مجروح شدند .تعدادي از کشتههاي آنان را به
مریوان تخلیه و در آن جا بعد از نشان دادن به مردم دفن کردیم.
شمشادیان از خلبانان هلیکوپترهاي تیم هوانیروز در این نبرد اقدامات شجاعانهاي
انجام داد .فقط  95دقیقه بعد از اجراي تمرکز آتش توپخانه و حمله هلیکوپترها ،ارتفاعات
قوچسلطان به تصرف نیروهاي ما درآمد.
بعد از عملیات قوچسلطان ،یک بار عملیات نفوذي در داخل خا

عراق اجرا کردیم و

به پاسگاه کوخالن عراق حمله نمودیم .این پاسگاه را به مدت  9ساعت در اختیار داشتیم.
سرگرد عبادت در این نبردها تالش فوقالعادهاي کرد و در همان عملیات شهید شد.
بعد از عملیات قوچسلطان عملیات دیگري که در منطقه مریوان اجرا شد حمله به
ارتفاعات تهته بود (احتماالً منظور عملیات محمد رسولاهلل (ص) است) .سرهنگ جمالی
معتقد بود که در همان فصل زمستان باید این ارتفاعات از اشغال دشمن آزاد گردد وگرنه در
فصلهاي دیگر امكانپذیر نخواهد بود.
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بعد از اشغال ارتفاعات تهته پاسگاه ژاالنه هنوز در دست ضدانقالب بود که بهوسیله
نیروهاي عراقی پشتیبانی میشدند در نتیجه یگانهاي ما عمالً در محاصره دشمن قرار
داشتند .براي قرار گرفتن پاسگاه ژاالنه از زیر برف کانال زده شد و افراد ما در  255متري
پاسگاه از کانال خارج شدند و با موشکانداز تاو که با مشكالت زیادي بهوسیله نفر حمل
شده بود پاسگاه منهدم گردید .پاسگاه ژاالنه در موقعیت کوهستانی بسیار سختی قرار داشت
و براي رساندن تدارکات به آن ،یک روز طول میکشید تا با نفر وسایل حمل شوند.
پیشروي به طرف پاسگاه ژاالنه با سكوت مطلق و غافلگیري کامل انجام شد و در این
نبرد تعدادي از افراد سپاه و بسیج فداکاريهاي فوقالعادهاي کردند.
 -1سرهنگ ابراهيمي رئيس ركن سوم لشكر  22پياده

من در تاریخ  1919/9/15به مریوان رفتم در این موقع شهربانی خلع سالح شده بود.
افراد ارتشی در پادگان بودند .شهر عمالً در اختیار افراد و گروهکهاي ضدانقالب بود.
ایستگاه رادیو تلویزیون نیز در کنترل ضدانقالب بود و دادگاه ویژهاي نیز تشكیل داده بودند.
بعد از مدتی ،محاصره پادگان تنگتر شد و پادگان در زیر آتش نیروهاي ضدانقالب قرار
گرفت .این محاصره پادگان  93روز ادامه یافت .در این درگیريها سرهنگ آذرفر فرمانده
پادگان مریوان بر اثر انفجار و ترکش خمپاره مجروح گردید.
بعد از این که جاده سنندج ،گردنه کاران ،مریوان بهوسیله سرهنگ صیاد شیرازي،
نیروهاي ارتشی و سپاه پاسداران باز شد وضعیت عملیاتی مریوان نسبتاً به حالت عادي
بازگشت و بلنديهاي اطراف شهر تحت کنترل نیروهاي خودي درآمد.
بعد از شروع جنگ تحمیلی ،نیروهاي عراقی با کمک ضدانقالبیون ،ارتفاعات مرزي
قوچ سلطان را اشغال کردند و شهر مریوان را در زیر آتش توپخانه خود قرار دادند .با این امر
نیروهاي ما مجبور شدند از یک طرف براي پا سازي منطقه با عوامل ضدانقالب مبارزه
کنند و از طرفی دیگر تهدید نیروهاي عراقی را از منطقه دور سازند.
اولین نبرد جدي نیروهاي ایران با نیروهاي عراقی در منطقه مریوان در ارتفاعات
قوچ سلطان رخ داد که با حمله نیروهاي ما آغاز شد .طرح این حمله چنین بود که در 1
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محور ،بهطرف ارتفاعات پیشروي انجام گیرد .حمله در سپیدهدم آغاز شد .ابتدا هلیکوپترها
به مواضع دشمن حمله کردند و ضربات سنگینی به آنان وارد نمودند ،به نحوي که عناصر
حملهور ما در همان ساعت اول موفق شدند ارتفاعات را تحت کنترل خود درآورند .اما بعد از
مدتی انبوه آتش توپخانه دشمن به منطقه هدف ما اجرا شد و حدود  17نفر از افراد ما
شهید و  95نفر مجروح شدند ،لذا افراد ما مجبور به عقبنشینی گردیدند .دومین حمله
براي آذرماه  1975طرحریزي شد این عملیات بهوسیله سرهنگ توپخانه ستاد جمالی که
فرمانده قرارگاه مقدم لشكر  29پیاده بود ،طرحریزي و هدایت گردید .براي این نبرد
یگانهاي توپخانه کافی براي پشتیبانی آماده شده بود ،لذا یگانهاي ما توانستند ارتفاعات را
تصرف و آنرا نگهداري نمایند( .توجه :احتماالً در ذکر تاریخ اجراي این عملیات گوینده
دچار اشتباه شده است)
 -2سرهنگ جوادیان معاون لشكر  22پياده سنندج

در خردادماه  1975اولین درگیري عمده نیروهاي رزمنده ما با نیروهاي متجاوز عراق
در ارتفاعات قوچسلطان انجام شد .یک گردان ارتشی و یک گردان سپاه پاسداران ما براي
بیرون راندن نیروهاي اشغالگر از ارتفاعات قوچسلطان حمله کردند و در همان ساعات اول
حمله ،ارتفاعات کودخزینه به تصرف نیروهاي ما درآمد .در روي این ارتفاعات یک گردان
عراقی مستقر بود که  99نفر از افراد آن به اسارت نیروهاي ما درآمدند و صدها نفر کشته و
زخمی گردیدند.
در ساعت  1بعدازظهر روز حمله ،نیروهاي عراقی با یک گردان پیاده و یک گردان تانک
پاتک کردند که در این پاتک  1دستگاه تانک دشمن منهدم شد و پاتک دشمن دفع گردید.
با اشغال ارتفاعات قوچسلطان ،کلیه ارتفاعات مرزي از دزلی تا قوچسلطان شامل
ارتفاعات هانی براته ،تهته ،داالنی ،قلخانی و ملهخود ،تحت کنترل نیروهاي ایران قرار گرفت.
در شهریورماه  1975عناصر ضدانقالب زرگاري در اورامانات به محاصره نیروهاي ما
درآمدند و حدود  215نفر از آنان خود را به نیروهاي ما تسلیم کردند .در میان آنان جنازه یک
افسر عراقی نیز وجود داشت و این امر ارتباط آنان را با ارتش متجاوز عراق ثابت میکرد.
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در  12ديماه  1975عملیات آفندي دیگري به نام محمد رسولاهلل (ص) در منطقه
مریوان اجرا شده .این عملیات در هواي بسیار نامساعد سرد و یخبندان انجام گرفت .در این
عملیات دو گردان از یگانهاي ارتش و دو گردان از عناصر سپاه پاسداران شرکت داشتند و
نیروي دشمن نیز تیپ  117گارد مرزي عراق برآورد میشد که با یک گردان نیروي
مخصوص مستقر در طویله عراق تقویت گردید.
عملیات آفندي محمد رسولاهلل (ص) براي هدفهایی در عمق  25کیلومتري داخل
خا

عراق طرح ریزي شده بود و هدف اصلی این عملیات نمایش قدرت بود نه تصرف

زمین ،ضمن این که امكان نگهداري مناطق اشغالی نیز براي نیروهاي ما وجود نداشت ،زیرا
تدار

و پشتیبانی نیروها در آن سرماي یخبندان در عمق خا

دشمن کار سادهاي نبود.

عملیات محمد رسولاهلل (ص) در ساعت  15شب با راهپیمایی شبانه آغاز شد و
نیروهاي ما در ساعت  7صبح روي هدفهاي خود بودند .در ساعت  1555همان روز تقریباً
تمام هدفههاي پیش بینی شده در شمال و غرب و جنوب شهر

طویله عراق به تصرف

نیروهاي ما درآمد و  191نفر از افراد عراقی اسیر و صدها نفر کشته و مجروح شدند.
بعد از اطمینان از انهدام دشمن در منطقه هدف در ساعت  1بعدازظهر به نیروهاي
خودي دستور عقبنشینی به مواضع اولیه داده شد.
 -2سربازان وظيفه سيدمحمد موسوي ،اكبر جعفري ،یوسفآفرندا ،هادي آشوري:

شناسایی به این صورت انجام شد که یكی دو بار تا نزدیكی قله رفتیم و میدانهاي
مین دشمن را بررسی کردیم ،در عملیات شناسایی سرگرد عبادت شخصاً شرکت میکرد.
روز قبل از حمله در نزدیكی منطقه هدفها متمرکز شدیم و حدود ساعت  2بعد از
نیمه شب آماده براي حرکت گشتیم .حمله در  9محور اجرا میشد.محور نیروهاي سپاه
پاسداران از قوچلو به طرف مرانه بود که در سمت چپ (جنوب) بود .یگان دیگري از طرف
کانیمیران بهطرف قوچسلطان و محور سوم از کانیمیران بهطرف قله پیشروي میکرد.
حرکت در ساعت  2بعد از نیمه شب آغاز شد .بعد از ورود به دشت مرانه تا وصول به
پاي ارتفاعات حدود  2ساعت راهپیمایی کردیم .در پاي ارتفاعات آرایش حمله منظم شد.

 /159نبردهاي صحنه عملیات غرب

یک ستون بهطرف ارتفاعات کودخزینه ،ستون دیگر بهطرف قوچسلطان حرکت کرد .حدود
ساعت  1صبح به نزدیكی سنگرهاي دشمن رسیدیم .دشمن کامالً غافلگیر شده بود ،به
نحويکه ما تا حدود  255متري مواضع دشمن نزدیک شدیم ،ولی آنها عكسالعمل نشان
ندادند .نماز صبح را به حالت نشسته در نزدیكی سنگرهاي دشمن خواندیم .طرح این بود
که ابتدا هلیکوپترها حمله میکردند که با موفقیت کامل اجرا شد .سرگرد صفایی با یگان
سپاه عملیات را هدایت میکرد و این واحد اولین عنصر حملهور به سنگرهاي دشمن بود.
حمله هلیکوپترها بسیار مؤثر بود .بعد از هلیکوپترها حمله یگانهاي زمینی شروع
شد و در مدت کوتاهی افراد سپاه پاسداران سنگرهاي دشمن را اشغال کردند .اغلب نفرات
اول و خطشكنها شهید شدند .بعد از روشن شدن هوا آثار مینهاي دشمن دیده میشد.
بنابراین دیگر کسی روي مین نرفت و گرفتن اسیر آغاز شد .بعد از اشغال اولین سنگرهاي
دشمن سرگرد صفایی ،برادر احمد متوسلیان در جلو وارد منطقه هدف شدند و شخصاً
دیدبانی براي هلیکوپترها و توپخانه را بر عهده گرفتند .یگانی که در وسط عمل میکرد،
مسیر سختی را بایستی طی مینمود و از کنار پاسگاهی عبور میکرد .افراد دشمن آنچنان
غافلگیر شدند که تعدادي از آنان فرصت پوشیدن پوتین خود را پیدا نكرده بودند فقط
خدمه تیربارها حاضر به تیر بودند که سرگرد عبادت را نیز آنها به شهادت رساندند.
هدایت کلی این عملیات با سرهنگ جمالی بود که بسیار خوب عمل کرد و در این
نبرد عمل سرگرد صفایی و برادر احمد متوسلیان تحسینبرانگیز بود .اولین خبر سقوط
قوچسلطان را سرگرد صفایی در ساعت  5195صبح اعالم کرد .عناصر دشمن در ارتفاعات
کودخزینه چندان زیاد نبودند ،در نتیجه آن هدف به آسانی تسخیر شد .افراد یگانهاي
عراقی مقاومت چندانی در مقابل نیروهاي ما نكردند ،مقدار زیادي جنگافزار و مهمات
دشمن به دست افراد سپاه پاسداران افتاد که از همان جا علیه دشمن استفاده کردند .اما از
نقاط ضعف افراد ما سرگرم شدن به جمعآوري غنائم بود ،این امر سبب شد که دشمن پاتک
کرد و ما که آمادگی کافی براي مقابله با پاتک دشمن نداشتیم ،به پشت ارتفاعات
عقبنشینی کردیم .اما در این موقعیت حساس سرگرد صفایی رهبري بسیار خوبی نشان
داد .هلیکوپترها و توپخانه را بهطرف یگانهاي دشمن هدایت کرد و گروههاي موشکانداز

یادداشتهایی از خاطرات رزمندگان درباره عملیات قوچسلطان و محمد رسولاهلل (ص) 153/

ضدتانک تاو نیز وارد عمل شد و  1دستگاه تانک دشمن را به آتش کشیدند .در نتیجه بقیه
نیروهاي دشمن مجبور به عقبنشینی شدند و پاتک دشمن دفع گردید .از یگان ما کسی
شهید نشد ولی از یگانهاي دیگر تعدادي به شهادت رسیدند.
تخلیه مجروحین بسیار دشوار بود .زیرا بایستی آنان را از ارتفاع دوهزار متري با
برانكارد به پایین میآوردیم .خستگی بهحدي بود که به محض این که برانكارد را زمین
میگذاشتیم خوابمان می برد .یكی از سربازان به نام رضا یوسفی قبل از حمله گفته بود که
به وي الهام شده شهید خواهد شد ،اتفاقاً او اولین شهید این نبرد بود .با شهید شدن سرگرد
عبادت در یگان او تا حدودي اختالل و بینظمی ایجاد شد ،بهنحوي که یكی از دیدبانان که
خود نیز تیر خورده بود فریاد زد عبادت را بگذارید ،نگهداري قوچسلطان مهمتر است.
شجاعت و رهبري سرگرد عبادت در تصرف قوچسلطان مورد تحسین همه افراد گروه بود.
 -3برادر احمد متوسليان مسئول سپاه پاسداران مریوان:

در حملهاي که براي تصرف ارتفاعات قوچسلطان و قلیخزینه در مریوان بهعمل آمد
 99تن از مزدوران بعثی اسیر و  23نفر دیگر کشته شدند .غنائم بهدست آمده حدود 155
قب ه تفنگ کالشینكوف 6 ،قب ه تیربار 2 ،قب ه تیربار ضدهوایی و  1قب ه خمپارهانداز
 71میلیمتري 2 ،قب ه خمپارهانداز  92میلیمتري و  6قب ه تفنگ دوربرد قناسه و مقدار
زیادي مهمات و تجهیزات و وسایل دیگر بود.
دشمن اقدام به یک پاتک کرد که با مقاومت دلیران ما مواجه شد و با از دست دادن 1
دستگاه تانک مجبور به عقب نشینی گردید .در این عملیات پاسگاه نباوسوته و شهر
نزدیک آن و پادگان پنجوین و سیدصادق و بانی نبو

در برد توپخانه ما قرار گرفت و

خسارت زیادي روي آنها وارد شد.
در این عملیات برادران ارتشی ،پاسدار و هوانیروز و پیشمرگان کرد مسلمان ح ور
داشتند که عملیات همه آنان قابل تحسین است .در این نبرد یكی از برادران خوب ارتشی به
نام سرگرد عبادت به شهادت رسید که از این به بعد قله قوچسلطان را به نام قله شهید عبادت
نامگذاري کردیم .در این عملیات از نیروهاي خودي  11نفر شهید و  22نفر مجروح گردیدند.
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عمليات آفندي شياكوه در منطقه گيالنغرب (تاریخ اجرا  22آذر )1122
در مباحث قبل گفتیم که از آغاز سال  1975و شش ماه بعد از شروع جنگ تحمیلی،
تغییرات بنیادي در وضعیت آمادگی رزمی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران پدید آمد
که در نتیجه آن عملیات تعرض متقابله نیروهاي ایران براي عقب راندن نیروهاي متجاوز
عراق از مناطق اشغالی در سرزمین ایران شروع گردید .بر این اساس در صحنه عملیات غرب
عملیات بازيدراز (مرحله یكم) در منطقه نبرد سرپلذهاب و گیالنغرب اجرا شد .بعد از آن
عملیات ،قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در غرب یک طرح کلی عملیاتی به نام طرح تبو
تهیه و در خردادماه  1975منتشر کرد که در آن تدبیر کلی این فرماندهی براي طرحریزي و
هدایت عملیات آفندي در صحنه عملیاتی غرب مشخص گردید.
مأموریت کلی لشكرهاي  91 ،71 ،29و تیپ  19پیاده ذوالفقار زیر امر قرارگاه عملیاتی
غرب این بود که با تقدم پدافند در خطوط تماس با نیروهاي متجاوز عراق ،عملیات آفندي
را بهنحوي طرح ریزي و اجرا نمایند که در غرب مریوان ارتفاعات مرزي حوالی روستاهاي
باشماق و بایوه ،در منطقه جوانرود ،ارتفاعات کاري و در منطقه کرمانشاه ارتفاعات گامیشان،
قراویز ،تنگ قاسمآباد ،ارتفاعات چرمیان و شیاکوه و زلهزرد از اشغال دشمن آزاد گردد.
بر اساس این طرح عملیاتی ،تالش اصلی عملیات به عهده لشكر  91زرهی محول شده
بود ،در این موقع تیپ  19پیاده نیز در منطقه عملیاتی این لشكر و در محور گیالنغرب
گسترش پدافندي داشت .در طرح عملیاتی تبو

به لشكر  91زرهی مأموریت داده شده

بود که با عناصر سازمانی خود در محور عمومی سرپلذهاب قصرشیرین و با تیپ  19پیاده
در محور گیالنغرب ،قصرشیرین حمله کند و نقاط حساس تاکتیكی را تصرف نماید و بعد بر
حسب ایجاب وضعیت ،نبرد را به سمت غرب ادامه دهد .لشكر  91زرهی بر مبناي این
مأموریت در تاریخ  11شهریورماه  1975عملیات آفندي مرحله دوم بازيدراز را اجرا کرد
که قسمتی از آن پیشروي در محور گیالنغرب بود.
شرح این نبرد قبالً بیان گردید و گفته شد که در این نبرد موفقیتی نصیب لشكر 91
زرهی نشد ،اما تالش براي عقب راندن دشمن از منطقه سرپلذهاب – گیالنغرب متوقف
نگردید .در ادامه این تالش لشكر  91زرهی یک طرح عملیاتی دیگر به نام طرح عملیات

عملیات آفندي شیاکوه در منطقه گیالنغرب 111/

کربال  6تهیه و در  95آبانماه  1975منتشر کرد که اساس آن ،همان مأموریت واگذاري در
طرح تبو

قرارگاه عملیاتی غرب بود که با تغییراتی جدید در تاریخ  11آبانماه به لشكر

 91زرهی ابالغ شد.
مأموریت لشكر  91زرهی در طرح کربال  6چنین بود که عناصر این لشكر در حوالی
محور گیالنغرب ،قصرشیرین به سمت غرب آفند کند ،ارتفاعات چرمیان و شیاکوه را در
جنوبغربی این محور از وجود دشمن پا سازي نماید و با حمله در شمال و جنوب این
محور ،تنگ قاسم آباد را تصرف و تأمین و بنا به دستور تک را تا خط مرز ادامه دهد .بنابراین
مأموریت اصلی لشكر  91زرهی در این طرح ،تصرف ارتفاعات چرمیان و شاهکوه (یا شیاکوه)
بود .به همین جهت این عملیات به نام شیاکوه مشهور گردید.
در هنگام تهیه طرح عملیاتی کربال  6تیپ  19پیاده ذوالفقار همچنان در منطقه
عملیاتی غرب در محور گیالنغرب گسترش پدافندي داشت و اجراي مأموریت میکرد.
بنابراین با توجه به این که منطقه تالش اصلی در طرح کربال  6محور گیالنغرب ،قصرشیرین
بود ،تیپ  19پیاده عهدهدار اجراي این مأموریت گردید .اما هدف نهایی این عملیات تصرف
و تأمین تنگ قاسمآباد در محور گیالنغرب ،قصرشیرین بود( .به خالصه نقشه وضعیت
مراجعه شود) و براي تأمین این تنگه الزم بود ارتفاعات شمال آن نیز به اشغال و کنترل
عناصر لشكر  91زرهی درآید .بنابراین بایستی یک تالش فرعی نیز در شمال محور یاد شده
بهوسیله یگان دیگري اجرا میگردید .براي این منظور تیپ  9لشكر  91زرهی که در منطقه
عملیاتی شمال محور گیالنغرب ،قصرشیرین تا شمال محور سرپلذهاب ،قصرشیرین
گسترش داشت ،مأموریت یافت ،تالش فرعی عملیات کربال  6را اجرا نماید .لذا براي عملیات
شیاکوه (کربال  2 )6تیپ در خط ،تیپ  9زرهی در شمال و تیپ  19پیاده در جنوب محور
گیالنغرب ،قصرشیرین درنظر گرفته شد.
مأموریت تیپ  9زرهی ،حمله از شمال به جنوبغربی و تصرف ارتفاعات تنگ کور

و

شمال تنگ قاسمآباد و مأموریت تیپ  19پیاده ،حمله به سمت شمالغربی و تصرف
ارتفاعات چرمیان و شیاکوه در جنوب تنگ قاسمآباد بود .ضمناً مأموریت اصلی پدافند در
خطوط تماس همچنان به قوت خود باقی بود و تیپها و عناصر دیگر لشكر از شمال
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سرپلذهاب تا سد کنجان چم در شمال مهران به مأموریت پدافندي ادامه میدادند .ضمناً
تیپ  95پیاده گرگان نیز در زیر امر لشكر  91مأموریت پدافندي داشت.یگانهایی که در
زیر امر قرارگاههاي تیپهاي  9و  19براي اجراي مأموریت واگذاري قرار گرفته بودند،
عبارت بودند از:
( )1تیپ  9لشكر  91زرهی با دو گردان مكانیزه سازمان یافته ،دو گردان مكانیزه
جدیدالتأسیس ،دو گردان تانک (منها) 9 ،گروهان مجزاي تانک ،از عناصر لشكرهاي  21و
 29و  71پیاده ،یک گروهان تانک اضافی از گردان  235تانک لشكر  91زرهی ،گردان 271
سوار زرهی ،عناصري از سپاه پاسداران و بسیج عشایري 9 ،گردان توپخانه  111میلیمتري
(منها) به اضافه  9آتشبار مجزا از کالیبرهاي مختلف یک تیم هوانیروز.
( )2تیپ  19پیاده ذوالفقار با  1گردان تكاور ،یک گردان تانک (منها) از عناصر لشكر
 91زرهی ،یک گردان ژاندارمري (منها) عناصري از سپاه پاسداران و بسیج عشایري ،یک
گردان توپخانه  111میلیمتري به اضافه  1آتشبار مجزا از کالیبرهاي مختلف ،یک تیم
هوانیروز.
با توجه به یگانهاي یاد شده مالحظه میگردد که از نظر شكل ظاهري سازمان ،حدود
یک لشكر تقویت شده با بیش از  17گردان رزمی و حدود  6گردان توپخانه به این منطقه
نبرد اختصاص داده شده بود .اما بایستی توجه داشت یگانهاي ما غالباً فقط شكل ظاهري
سازمان خود را داشتند و استعداد رزمی موجود آنها کمتر از  %15سازمانی بود که بهعنوان
نمونه گردان  291تانک لشكر  91زرهی که در زیر امر تیپ  19پیاده قرار داشت وضعیت
عمومی آمادگی رزمی خودروهاي زرهی گردان را چنین اعالم کرده بود:
 تانک ام –  75تعداد سازمانی  19دستگاه موجودي  99دستگاه حاضر به کار 21دستگاه.
 نفربر شنیدار روسی ،سازمانی  9دستگاه ،موجودي  9دستگاه ،حاضر به کار 2دستگاه.

عملیات آفندي شیاکوه در منطقه گیالنغرب 119/

 نفربر حامل خمپارهانداز ،سازمانی  1دستگاه ،موجودي  1دستگاه ،حاضر بهکار  9دستگاه.
 نفربر پست فرماندهی ،سازمانی  2دستگاه ،موجودي  2دستگاه ،حاضر به کاریک دستگاه.
در شرح عملیات بازيدراز نیز یادآور شدیم که تعداد تانکهاي گردانهاي  211و
 211تیپ  9لشكر  91زرهی کمتر از  %15کاهش یافته بود .وضعیت گردان سوار زرهی و
گردانهاي مكانیزه هم از نظر تجهیزات بهتر از گردانهاي تانک نبود .از نظر تعداد نفرات
بهویژه سرباز ،کمبود چندانی نداشتند ،ولی از نظر کیفیت نیز کمبودهاي پرسنلی ،هنوز
قابل مالحظه بود .از نظر توان رزمی ،نیروهاي دشمن در مقابل دو تیپ یاد شده خودي،
طبق برآورد اطالعاتی که بهعمل آمده بود ،استعداد گسترش نیروهاي دشمن در منطقه
نبرد سرپلذهاب ،گیالنغرب چنین برآورد گردیده بود:
 در معبر وصولی شهر میدان عراق به باویسی ایران ،عناصري از تیپهاي ،1 21 ،29و یگانهاي کماندویی و عناصر تقویتی این محور ،عناصري از تیپهاي ،31
 31 ،31احتیاط عراق که در حوالی شهر میدان مستقر بودند.
 در معبر وصولی قصرشیرین ،سرپلذهاب عناصري از تیپهاي  22 ،9و 29لشكر  9پیاده ،عناصري از تیپهاي  17زرهی و  21مكانیزه لشكر  7زرهی ،عناصري از
تیپ  92نیروي مخصوص ،عناصري از تیپهاي  99 ،13و  93لشكر  6پیاده و
عناصري از لشكر  1پیاده.
 در معبر وصولی قصرشیرین ،گیالنغرب ،تیپ  19لشكر  1پیاده ،عناصري ازتیپ  13لشكر  6و تیپ  22لشكر  9و گردان تانک لشكر  1پیاده و چند گروهان
کماندو.
در آخرین برآورد اطالعاتی که لشكر  91زرهی در هنگام تهیه طرح کربال  6از
نیروهاي دشمن بهعمل آورده بود .حدود  19گردان رزمی با  1قرارگاه تیپ و یگانهاي
توپخانه پشتیبانی در منطقه نبرد گیالنغرب و سرپلذهاب در مقابل تیپ  9زرهی و تیپ 19
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پیاده ایران صفآرایی کرده بودند .با توجه به این برآوردها که حداقل کلیات آن قابل اعتماد
بود ،عناصر دو لشكر پیاده و یک لشكر زرهی عراق در منطقه نبرد کرمانشاه گسترش داشت.
در حالیکه جمع کل نیروهاي ایران ،همان لشكر  91زرهی و تیپ  19پیاده و تیپ
جدیدالتأسیس گرگان بود .ضمن اینکه آمادگی رزمی نیروهاي عراق در سطح بسیار باالیی
بود .در حالیکه آمادگی رزمی نیروهاي ما حدود  %15بود .البته ح ور سپاه پاسداران و
بسیج مردمی در صحنههاي نبرد ،تا حدودي عدم توازن توان رزمی نسبی را تعدیل میکرد.
ولی این عناصر از لحاظ جنگافزار و تجهیزات سنگین بسیار ضعیف بودند و هرگونه
پشتیبانی مورد نیاز آنها از وسایل لشكر  91زرهی تأمین میشد .به هر حال با وجود این
عدم توازن به نفع نی روهاي متجاوز عراق ،نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران قاطعانه
تصمیم گرفته بودند ،نیروهاي اشغالگر را از مناطق اشغالی بیرون برانند و عوامل منفی
نمی توانست ملت ایران و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران را از تصمیمی که گرفته
بودند بازدارد .بنابراین طرح عملیاتی کربال  6ق ع نزاجا در غرب براي حمله به نیروهاي
متجاوز در محور گیالنغرب با قاطعیت تهیه و در  95آبانماه  1975به قرارگاههاي ذینفع
ابالغ گردید .در این طرح به تیپهاي یک و دو زرهی (و تیپ  1پیاده) مأموریت ادامه
پدافند در منطقه غرب صالحآباد و سومار داده شد و تیپهاي  9زرهی و  19پیاده ضمن
نگهداري منطقه پدافندي مأموریت یافتند با قسمتی از عناصر تحت امر خود در شمال و
جنوب محور گیالنغرب ،قصرشیرین حمله کنند و ارتفاعات اطراف تنگ قاسمآباد را تصرف و
تأمین نمایند .در این هنگام سرهنگ پیاده ستاد اسماعیل سهرابی (بعداً رئیس ستاد
مشتر

شد) فرماندهی لشكر  91زرهی را بر عهده داشت.
بعد از ابالغ طرح مورد بحث به یگانهاي اجرایی ،تیپهاي  9زرهی و  19تكاور

طرحهاي عملیاتی خود را براي اجراي مأموریت واگذاري تهیه نمودند که خالصه آنها به
شرح زیر بود:
تیپ  9زرهی مأموریت داشت ضمن پدافند در منطقه حساس سرپلذهاب در جنوب
منطقه مسئولیت خود ،به ارتفاعات برآفتاب و تنگ کور

در شمال گردنه قاسمآباد واقع در

محور گیالنغرب ،قصرشیرین حمله کند و شمال آن گردنه را تأمین نماید.یگانهاي زیر امر
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قرارگاه تیپ در  6گروه رزمی گردانی سازمان داد که استعداد هر یک از آنها به شرح زیر
بود:
 گروه رزمی  191مكانیزه ،شامل گردان  191مكانیزه (منها) ،گردان 915پیاده جدیدالتأسیس ،یک گروهان تانک چیفتن.
 گروه رزمی  211تانک ،شامل گردان  211تانک (منها) ،یک گروهان مكانیزه،یک گروهان تانک ام .16
 گروه رزمی  2سپاه پاسداران ،شامل عناصري از سپاه پاسداران و بسیجعشایري موجود در منطقه سرپلذهاب.
 -گروه رزمی  911پیاده ،شامل گردان 911

(منها) ،یک گردان سپاه

پاسداران  ،یک گروهان تانک به اضافه یک دستگاه تانک اضافی ،یک گروهان سوار
زرهی.
 گروه رزمی  211تانک ،شامل گردان  211تانک (منها) ،گردان سپاه پاسدارانمراغه ،یک گروهان پیاده.
 گروه رزمی  271سوار زرهی ،شامل گردان  271سوار زرهی (منها) ،عناصرياز سپاه پاسداران ،یک دسته تانک.
 گروه رزمی  119مكانیزه ،شامل گردان  119مكانیزه (منها) ،یک گروهانتانک ( 11دستگاه تانک)
نظر به اینکه مأموریت پدافندي در منطقه نبرد سرپلذهاب براي این تیپ حیاتی بود،
فرمانده ،آن  9گروه رزمی از  6گروه رزمی یاد شده را براي پدافند در محور سرپلذهاب،
قصرشیرین اختصاص داد و به  9گروه رزمی دیگر که  911پیاده 211 ،تانک و  271سوار
زرهی بودند ،مأموریت داد از شمالشرقی محور گیالنغرب ،قصرشیرین به سمت جنوبغربی
حمله کنند و ارتفاعات شمال قاسمآباد را تصرف و تأمین نمایند .گروه رزمی  119مكانیزه
در احتیاط تیپ قرار داده شد .در این هنگام سرپرست تیپ  9زرهی سرهنگ پیاده نصر بود،
این طرح در تاریخ  11آذرماه منتشر گردید.
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درباره طرح عملیاتی تیپ  19تكاور ذوالفقار ،چنین بهنظر میرسد که قرارگاه این تیپ
طرح مورد نیاز را براي اجراي مأموریت واگذاري در طرح عملیاتی تبو

قرارگاه عملیاتی

غرب در مردادماه  1975تهیه کرده بود ،ولی حتی در مرحله دوم در عملیات بازيدراز که
در شهریورماه اجرا شد ،موفق به اجراي آن طرح نگردید .شرایط سختی که در محور
گیالنغرب براي این تیپ وجود داشت ،این تیپ نتوانست تا آذرماه آن سال یعنی تا حدود 7
ماه بعد از دریافت مأموریت آفندي ،در محور گیالنغرب آن مأموریت را اجرا کند و
همانگونه که در شرح مرحله دوم عملیات بازيدراز بیان شد ،تیپ  19در آن عملیات
فعالیت شایان توجهی از خود نشان نداد .اما بهنظر میرسد که قرارگاه عملیاتی غرب و لشكر
 91زرهی تأکید بر آن داشتند که تیپ  19نیز در منطقه مسئولیت خود حرکتی بكند و
قسمتی از مأموریت کلی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران را در بیرون راندن
نیروهاي متجاوز اشغالگر بر عهده بگیرد .اما الزم به یادآوري است که این تیپ اصوالً یک
تیپ جدیدالتأسیس بود که با استفاده از قسمتی از عناصر تیپ  29نیروهاي ویژه هوابرد،
هسته مرکزي آن سازمان یافته بود و با دریافت تعدادي سرباز،گردانهایی به نام تكاور
تشكیل داده بود .بنابراین تیپ  19تكاور سازمان و تجهیزات و آموزش و باالخره آمادگی
رزمی چندانی براي یک مأموریت مهم آفندي نداشت .ولی نیاز نیروي زمینی ارتش
جمهوري اسالمی ایران چنان شدید بود که اجباراً به این تیپ جدیدالتشكیل یک مأموریت
پدافندي و آفندي در یک محور عملیاتی مستقل و حساس واگذار کرده بود .با توجه به این
وضع ،طبیعی بود که این تیپ براي احراز آمادگی رزمی کافی ،حداقل نیاز به تجربه جنگی
داشت ،ضمن اینکه الزم بود وسایل و تجهیزات آن نیز تكمیل گردد.
به هر حال این تیپ در اوایل سال  1975به منطقه عملیاتی گیالنغرب اعزام شد و
تیپ  9لشكر  66پیاده را که در آن منطقه درگیر بود تعویض کرد و مسئولیت عملیاتی آن
منطقه را بر عهده گرفت.
در بررسی طرح عملیاتی تیپ  19که به نام ذوالفقار یک نامگذاري شده ،اولین نكتهاي
که به چشم میخورد ،این است که در طرح عملیاتی کربال  6یگانهاي سازمانی این تیپ 1
گردان تكاور منظور شده .ولی در طرح ذوالفقار  9گردان تكاور منظور گردیده است .بنابراین
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احتماالً از مردادماه (زمان تهیه طرح ذوالفقار یک) تا آذرماه یک گردان تكاور دیگر تشكیل
شده و به سازمان این تیپ اضافه گردیده است.
فرمانده تیپ  19ذوالفقار که سرهنگ ستاد یعقوب علیاري بود ،عناصر سازمانی و زیر
امر تیپ  19را براي اجراي حمله در محور گیالنغرب بدین ترتیب سازمان داد.
 گردان یكم تكاور شامل گردان تكاور به اضافه عناصري از سپاه پاسداران گردان دوم تكاور شامل گردان تكاور به اضافه یک گروهان ژاندارمري گردان پیاده مالکاشتر (منها) (عناصر لشكر  91زرهی) گروه رزمی  291تانک شامل گردان  291تانک ،یک گروهان تكاور ،یکدسته نفربر پیامپی یک.
 گردان ژاندارمري (منهاي یک گروهان) به اضافه دو دسته ژاندارم ازژاندارمري اسالمآباد غرب ،یگان بسیج عشایري.
 در کنترل قرارگاه تیپ ،یک گروهان از گردان مالکاشتر ،عناصري از سپاهپاسداران ،تیم هوانیروز.
 یگانهاي توپخانه شامل گردان  916توپخانه ،به اضافه  9آتشبار 195 ،161و  259میلیمتري و دو قب ه کاتیوشا.
مأموریت این تیپ در طرح آفندي ذوالفقار یک اجراي حمله و تصرف ارتفاعات
چرمیان و شاهکوه و تأمین تنگ کور

و تنگ قاسمآباد بود .تدبیر فرمانده تیپ براي اجراي

این مأموریت چنین بود که با  9گروه رزمی تكاور در خط حمله کند و ارتفاعات شاهکوه و
چرمیان را تصرف نماید .گروه رزمی  291تانک و گردان  1تكاور در احتیاط تیپ باشد.
ضمناً مواضع پدافندي موجود بهوسیله یگان مالکاشتر و بسیج عشایري و گردان ژاندارمري
نگهداري گردد.
نیروهاي دشمن که در زمان تهیه این طرح در مردادماه سال  1975در منطقه نبرد
گیالنغرب و در مقابل تیپ  19ذوالفقار برآورد گردیده بود عبارت بودند از:
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 عناصري در حدود دو گردان رزمی و یک آتشبار توپخانه در ارتفاعات زلهزردواقع در شرق نفتشهر.
 یک تیپ پیاده با یک گردان توپخانه در مقابل ارتفاعات بامسیران و پشتبلتا.
 یک تیپ پیاده تقویت شده با حدود  7گردان پیاده و دو گردان توپخانه درمقابل محور گیالنغرب.
 تیپ  95لشكر  7زرهی با  9گردان تانک و یک آتشبار توپخانه در حوالیتنگ قاسمآباد.
 یک تیپ پیاده (منها) با  9گردان توپخانه در گردنه امام حسن. یک تیپ پیاده تقویت شده ،شامل  6گردان پیاده در ارتفاعات بازيدراز.بار دیگر تكرار میکنیم اعم از اینکه این اطالعات دقیق بود یا نه ،به هر حال عامل
اصلی مقایسه توان رزمی نیروهاي خودي و دشمن و اساس اتخاذ تصمیم براي حمله یا دفع
بود .بر اساس این برآورد  1تیپ سازمان یافته و مجهز و آماده به رزم دشمن در مقابل یک
تیپ جدیدالتأسیس ما قرار داشت .با این وجود تصمیم گرفته شده بود که همین تیپ ما به
 1تیپ دشمن حمله کند .مسلماً حداقل از نظر احتماالت امكان موفقیت این تیپ
نمیتوانست چندان قوي باشد و همینطور نیز شد که در شرح جریان نبرد بیان خواهد
گردید.
اما این عوامل منفی فوقالعاده نتوانست مانع اجراي تصمیم فرماندهان نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران براي مبارزه با دشمن اشغالگر و بیرون راندن وي از مناطق اشغالی
گردد .لذا گرچه اجراي این عملیات به همان علت تعادل قوا به نفع نیروهاي دشمن حدود
چهار ماه به تأخیر افتاد ،ولی باالخره در آذرماه سال  1975تصمیم قطعی براي اجراي این
عملیات گرفته شد و همانگونه که در بیان طرح عملیاتی کربال  6به لشكر  91زرهی گفته
شد ،تیپ  19پیاده مأموریت تالش اصلی را در عملیات شیاکوه عهدهدار گردید ،بدون آنکه
تقویتهاي قابل مالحظهاي در اختیار آن تیپ قرار داده شود .تیپ  19پیاده در اجراي این
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مأموریت با همان سازمانی که در طرح عملیاتی کربال  6براي آن در نظر گرفته شده بود
یعنی با  1گردان تكاور ،یک گردان تانک ،یک گردان ژاندارمري و عناصري از سپاه پاسداران
و بس یج عشایري و با پشتیبانی حدود دو گردان توپخانه آماده براي زورآزمایی با دشمن
چندین برابر خود گردید.
هدایت عمليات

طبق طرح عملیاتی کربال  6تدبیر کلی فرماندهی لشكر  91زرهی چنین بود که تیپ
 19پیاده ذوالفقار در تالش اصلی در جنوب محور گیالنغرب قصرشیرین حمله میکرد
ارتفاعات چرمیان و شیاکوه را تصرف مینمود و ارتفاعات جنوبی تنگ قاسمآباد را تأمین
میکرد .تیپ  9لشكر  91زرهی در تالش فرعی در شمال محور یاد شده در مسیر
شمالشرقی ،جنوبغربی بهطرف ارتفاعات تنگ کور

حمله میکرد و شمال تنگ قاسمآباد

را تصرف و تأمین مینمود .عناصر دو تیپ در تنگ قاسمآباد الحاق حاصل میکردند .بر
اساس این تدبیر کلی ،حمله لشكر  91زرهی با تیپهاي یاد شده در ساعت  5955روز 25
آذرماه  1975آغاز گردید .متأسفانه در مدار

در دسترس چگونگی جزئیات این نبرد که

یكی از سختترین نبردهاي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،در صحنه عملیات غرب
می باشد ثبت نگردیده بود فقط کلیاتی از جریان پیكار نگاشته شده بود .اما نتایج کلی نشان
میدهد که تیپ  19ذوالفقار ایران در این نبرد تحت فشار بسیار سختی قرار گرفت و این
تیپ به مدت  26روز ضربات بسیار سخت نیروهاي دشمن را تحمل کرد و باالخره با تحمل
بیش از  995نفر تلفات پرسنلی مجبور به عقبنشینی به مواضع پدافندي اولیه خود گردید.
و این تعداد تلفات در نبردهاي دو سال اول جنگ ،براي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران بیسابقه بود .بهنظر میرسد که علت اصلی این عدم موفقیت ،عدم توجه به استعداد و
گسترش و تواناییهاي دشمن و از همه مهمتر حساسیت نقاط کلیدي جنگ بود که اگر
بهدست نیروهاي ایران میافتاد ،میتوانست راهگشاي جنگ بهطرف قلب کشور عراق یعنی
شهر بغداد باشد .مسلماً چنین کلید حیاتی را با یک تیپ در مقابل  9لشكر نمیتوان
بهدست آورد .اما بارها یادآور شدهایم که در این جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،در غالب
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موارد بهویژه در سالهاي اول جنگ ،احساسات بر منطق نظامی غلبه داشت .همین
احساسات بود که توانست سرنوشت جنگ را به نفع کشور ایران تغییر دهد.
به نظر میرسد که واقعیت کمبود نیروهاي اجراي این نبرد ،حتی قبل از آغاز حمله
براي فرماندهی هدایت عملیات مشخص گردیده بود .به همین دلیل در همان روز 25
آذرماه  9گردان از عناصر سپاه پاسداران به استعداد  955نفر از منطقه داخلی وارد منطقه
سرپلذهاب گیالنغرب شد و در اختیار لشكر  91زرهی قرار گرفت تا نیروهاي حملهور را
تقویت نماید 295 .نفر دیگر از سپاه پاسداران همدان و دیگر نقاط به جبهه نبرد کرمانشاه
حرکت کرد .این تعداد بیش از یکهزارنفر که کالً عناصر رزمنده با ایمانی بودند قدرت رزمی
یک تیپ پیاده را تشكیل میدادند و میتوانستند تأثیر فوقالعاده مثبتی در روند پیكار به
نفع نیروهاي ما داشته باشند .اما با توجه به اینکه این یگانهاي قدرتمند در همان روز آغاز
نبرد وارد این صحنه کارزار شدند و با توجه به اینکه افراد سپاه پاسداران بسیجی بودند و
عمدتاً هیچگونه آشنایی قبلی به منطقه نبرد و احتماالً تجربیات جنگی نیز نداشتند،آنها
نیز نتوانستند در سرنوشت نهایی این نبرد تأثیر بگذارند.
نكته حائز اهمیت نظامی که در این نبرد به چشم میخورد ،این است که مانند اغلب
حمالت نیروهاي ایران در ساعات اول حمله عملیات با موفقیت اغواکنندهاي همراه بود ،به
نحويکه تیپ  19پیاده در ساعت  5151یعنی یک ساعت بعد از آغاز حمله گزارش داد
ارتفاعات غربی روستاي آوازین و همچنین ارتفاعات شیاکوه را اشغال نمود و حدود 95
دقیقه بعد اعالم کرد که قله کوه چرمیان نیز به تصرف نیروهاي ما درآمد .در این باره الزم
به توضیح است که طبق روش کلی نظامی گسترش پدافندي داراي ردههاي مختلف
می باشد که از جلو و مقابل خط تماس با طرف مقابل با نیرویی کمتر و آرایشی سبکتر
شروع می شود و به ترتیب در سمت عقب (منطقه خودي) مواضع دفاعی مستحكمتر
میگردد ،به نحويکه در رده مقدم که رده تأمینی گسترش میباشد ،فقط عوامل تأمینی و
پستهاي دیدبانی مستقر میشوند .بنابراین هنگامیکه نیروهاي طرف مقابل که در حالت
حمله قرار میگیرند ،بهطرف دشمن حمله میکنند ،ابتدا با عناصر بسیار سبک گروه و
دسته و حداکثر گروهان طرف مدافع مواجه میکردند که معموالً مأموریت این ردههاي
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تأمینی مقاومت نیست ،بلكه فقط دیدبانی و گزارش و در حدود مقدورات اجراي عمل
تأخیري در مقابل پیشروي نیروي حملهور است .با توجه به این روش متداول تاکتیک
پدافندي ،نیروهاي حمله ور ما قطعاً ابتدا با عناصر سبک تأمینی دشمن برخورد میکردند و
احتماالً چند نفري از آنان را کشته و یا اسیر مینمودند و بقیه نیز طبعاً طبق مأموریت خود
عقبنشینی میکردند .این شرایط طبیعی نیروهاي دشمن ،نیروهاي حملهور ما را به اشتباه
میانداخت و یگانهاي ما که در خط مقدم حمله پیشروي میکردند ،به محض مشاهده
چنان وضعیت پدافندي دشمن تصور مینمودند که دشمن شكست خورده و به حالت فرار
درآمده است .همین وضع را سریعاً گزارش میدادند که غالباً سبب اشتباهات برآورد در تمام
ردهها میگردید .مسئله دیگري که در به وجود آمدن اشتباه برآورد از وضعیت دشمن مؤثر
بود وضعیت زمین مناطق نبرد و کم بودن عمق منطقه هدف بود.
نظر به این که غالب مناطق نبرد کوهستانی یا در جنوب بیابانی بود و مناطق مسكونی
و اقتصادي مهمی که کامالً مشخص باشد در اغلب مناطق محدود وجود نداشت ،در
نبردهاي پیادهنظام هدفها در عمق کمتري انتخاب میشد تا قبل از آنکه خستگی افراد
نیروهاي رزمنده را از پاي درآورد هدف تصرف گردد .در این محدوده کوچک با نبودن نقاط
کامالً مشخص ،غالباً یگانهاي حملهور در هنگام پیشروي دچار اشتباه میشدند و به محض
اینکه چند صد متري جلوتر میرفتند و یا خاکریزي را تصرف میکردند ،چنان تصور
مینمودند که به هدف اصلی رسیدهاند ،در حالیکه غالباً چنین نبود و هنوز تا هدف اصلی
فاصله زیادي داشتند .به هر حال این عوامل در نبردهاي آفندي سبب انحراف واحدهاي
رزمنده از مناطق هدف اصلی میگردید .چنین بهنظر میرسد که در عملیات مورد بحث نیز
همین اتفاق به نحو بارزي رخ داد و گردانهاي حملهور تیپ  19پیاده ،حدود یکساعت و
نیم بعد از آغاز حمله تصور میکردند به هدفهاي اصلی تیپ که ارتفاعات چرمیان و
شاهکوه بود رسیدهاند و مقاومت دشمن را درهم شكستهاند .چنانکه چند دقیقه بعد
یگانهاي دیگر حملهور گزارش دادند در پیشروي به سمت روستاهاي گورسفید و گمار با
مقاومت شدید دشمن روبرو گردیدهاند .با یک تحلیل نظامی چنین بهنظر میرسد که چون
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آباديهاي یاد شده کامالً مشخص بودند ،اشتباهی در نتیجهگیري پیشروي رخ نداده بود ،در
حالیکه در ارتفاعات که تپهها کامالً مشابه یكدیگر هستند امكان اشتباه خیلی زیاد بود.
عناصر حملهور تیپ  19پیاده که در دشت گیالنغرب پیشروي میکردند ،تا ساعت
 1295نتوانستند حدود  9کیلومتر پیشروي کنند و روستاي گمار و پورسوار را تصرف
نمایند .اما بهنظر میرسد که این پیشروي آخرین حد بود ،زیرا بعد از آن هیچگونه گزارشی
از ادامه پیشروي تیپ  19مشاهده نگردید .در همان ساعت یاد شده این تیپ اعالم کرد
یگانهاي حملهور در پیشروي به سمت سرتتان که نقطه نشانی اصلی هدف نهایی این تیپ
بود با مقاومت سخت دشمن مواجه گردیدهاند.
گفتیم که در شمال محور گیالنغرب ،قصرشیرین نیز تیپ  9زرهی با  9گروه رزمی
گردانی حمله میکرد و مأموریت آن پا سازي ارتفاعات شمال محور از وجود دشمن و
تأمین تنگ کور

و شمال تنگ قاسمآباد بود ،اما در مدار

در دسترس اشاره مهمی به

چگونگی عملیات تیپ  9زرهی نشده و فقط یادآوري شده که در روز اول عملیات ،این تیپ
قسمتی از ارتفاعات پشت تنگ کور

و قاسمآباد را تصرف نمود و در اثر مقاومت شدید

دشمن متوقف گردید.
به هر حال آنچه که از بررسی مدار

در دسترس بهرهگیري میشود ،این است که

در اولین روز این نبرد تیپهاي  9زرهی و  19پیاده در اولین ساعات حمله موفق شدند،
عناصر سبک تأمینی دشمن را در نزدیكی خط تماس نابود و یا مجبور به عقبنشینی نمایند
و چند کیلومتر (احتماالً حداکثر  9تا  1کیلومتر) بهطرف مواضع اصلی دشمن پیشروي
کنند .اما به محض اینکه نیروهاي حملهور تیپ  9و  19به تیررس جنگافزار تیر مستقیم
دشمن در خطوط اصلی پدافندي وي رسیدند ،حمله آنها از دور افتاد و باالخره بعد از چند
ساعت تالش مجبور به عقب نشینی و توقف گردیدند و دیگر نتوانستند پیشروي را به سمت
هدفهاي تعیین شده ادامه دهند .در نتیجه اجباراً در همان نقاطی که رسیده بودند حالت
پدافندي گرفتند .بدین ترتیب روز اول نبرد با موفقیت جزئی نیروهاي ما به پایان رسید.
یک نكته خارج از این بحث را باید یادآوري نمود و آن این است که در مدار

موجود

درباره منطقه عملیات سرپلذهاب و گیالنغرب خط مقدم پدافندي نیروهاي ما هیچ وقت
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بهطور وضوح مشخص نبود و کالکهاي عملیاتی که تهیه شده بود غالباً با گزارشهاي
متناقض بود .چنان که در اولین حمله که در محور گیالنغرب انجام گرفت ،گزارش شد
روستاي گورسفید و ارتفاعات غرب روستاي آوازین به تصرف نیروهاي ما درآمد .اما حتی در
این نبرد مورد بحث روستاي گورسفید و غرب آوازین در کنترل دشمن منظور شده بود.
همین وضع درباره ارتفاعات تنگ کور
ارتفاعات پشت تنگ کور

وجود داشت ،بارها گزارش شده بود که

در کنترل نیروهاي خودي است ،در صورتیکه در این عملیات

مورد بحث ،این ارتفاعات قسمتی از منطقه هدف تیپ  9تعیین گردیده بود .علت اصلی
اینگونه اشتباهات ،ضعف افسران ستاد در بررسی دقیق وضعیت زمین و گسترش نیروهاي
خودي و دشمن بود .در گزارشها بهندرت مختصات و مشخصات دقیق نقاط بیان میشد و
فقط به ذکر نام کلی منطقه اکتفا میگردید.
بهعلت همان روش یاد شده در ارسال گزارشها باالخره معلوم نشد که در روز اول نبرد
شیاکوه ،نیروهاي حمله ور ما تا چه مسافتی در منطقه اشغالی دشمن پیشروي کرده و در
چه محلی مجبور به توقف گردیدند .فقط آنچه مسلم بهنظر میرسد ،در بعدازظهر اولین
روز نبرد حمله نیروهاي ما بهکلی متوقف گردید .بدون اینکه هدف یا هدفهایی به تصرف
نیروهاي ما درآمده باشد.
در تاریخ  75/3/21یعنی در روز دوم نبرد توقف نیروهاي ما در همان خطی که روز
قبل رسیده بودند ادامه یافت .با وجود اینکه روز قبل  9گردان جدید سپاه پاسداران وارد
این منطقه نبرد شده بود ،ورود آنان به میدان نبرد نیز نتوانست تغییري در بهبود توان
رزمی نیروهاي ما بدهد .اولین پاتک دشمن در ساعت  1115روز  21آذرماه براي عقب
راندن نیروهاي ما به اجرا درآمد .نظر به اینکه نیروهاي ما در شیاکوه پیشروي بیشتري
کرده بودند ،پاتک دشمن نیز در همین منطقه اجرا شد ،اما یگانهاي تیپ  19پیاده و سپاه
پاسداران همراه آن تیپ موفق شدند ،پاتک دشمن را دفع کنند و  25نفر از افراد دشمن را
نیز به اسارت بگیرند .لذا اولین پاتک دشمن با مقاومت دلیرانه رزمندگان ما مواجه شد و
شكست خورد .ولی گفتیم که منطقه سرپلذهاب و گیالنغرب یک منطقه حیاتی براي ارتش
عراق بود و فرماندهان نیروهاي عراقی مستقر در این منطقه میدانستند ،هرگونه
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عقبنشینی ،مستوجب عواقب وخیمی براي آنان خواهد بود .بنابراین آنها مجبور بودند به
هر قیمتی که باشد مناطق از دست داده را بازپس بگیرند و حداقل همان خط تماسی را که
از اوایل جنگ تحمیلی اشغال کرده بودند نگه دارند .بدین لحاظ تالش نیروهاي دشمن براي
عقب راندن نیروهاي ما به خط تماس قبلی به تدریج شدیدتر شد .نظر به اینکه عناصر 9
لشكر عراقی در این منطقه نبرد گسترش داشت ،دشمن داراي امكانات فوقالعاده زیادي
براي وارد کردن یگانهاي تازهنفس به این منطقه بود .طبق اطالعاتی که از اسراي عراقی
بهدست آمد ،دشمن عالوه بر یگانهاي موجود قبلی در این منطقه ،عناصري از تیپهاي
 159 ،121و  112و همچنین قسمتی از یگانهاي تیپهاي قبلی را که در منطقه عقب
بودند وارد منطقه گیالنغرب کرد .در صورت صحت این اطالعات ،بیش از یک لشكر دشمن
در محور گیالنغرب وارد عمل گردید .با ورود این نیروهاي تازهنفس دشمن به منطقه نبرد
پاتکهاي متناوب دشمن در روزهاي  22و  29آذرماه ادامه یافت ،ولی نیروهاي رزمنده ما
با گذشت زمان نتوانستند بیش از پیش مواضع تصرف شده را مستحكم سازند و با وضعیت
بهتري در مقابل پاتکهاي دشمن مقاومت نمایند .اما در حمالت دشمن در روز  29آذرماه
به منطقه تیپ  19پیاده ،دشمن موفق گردید قسمتی از عناصر این تیپ را از حوالی
سرتتان در غرب تنگ قاسمآباد بهطرف جنوبغربی و ارتفاعات شیاکوه عقب براند.
پاتک دشمن در روز  21آذرماه همچنان ادامه یافت .اما تالش نیروهاي دشمن به
نتیجه نرسید و نیروهاي ما مواضع بهدست آمده را همچنان حفظ کردند .باالخره بعد از 1
روز توقف حمله ،در  21آذرماه با ر دیگر نیروهاي ما تالش کردند به پیشروي به سمت
هدفهاي تعیین شده ادامه دهند ،لذا حمله محدودي را در شیاکوه اجرا کردند و تپههاي
فریدونکشیا ،چقاعلی و بزنعلی را تصرف نمودند.
(توضیح اینکه این اسامی محلی است و در نقشهجات نوشته نشده است).
تنها مدر

در دسترس که نسبتاً حاوي اطالعات جالب توجهی از وضعیت کلی نبرد

میباشد ،گزارش اطالعاتی شماره  12تیپ  19پیاده است که خالصه وضعیت را از  21تا
 21آذرماه بیان کرده است .طبق مفاد این خالصه وضعیت اطالعاتی ،پاتک دشمن در مدت
این دوره از عملیات به تناوب ادامه داشت و دشمن تالش کرد عالوه بر فشار جبههاي در
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اطراف محور گیالنغرب ،یک فشار جناحی از جنوبغربی و از طرف چقاحمام و کوه کج به
نیروهاي ما وارد سازد.
توپخانه دشمن در این مدت بسیار فعال بود ،بهنحويکه توانست تلفات قابل
مالحظهاي به نیروهاي ما وارد سازد .اما از نكات متناقض در این گزارش این است که با
وجود اینکه اکثر اطالعات حاکی از نبرد در حوالی سرتتان و حدود  19کیلومتري غرب
روستاي گورسفید بود ،در یكی از بندهاي این گزارش بیان شده است که در ساعت 2255
روز  21آذرماه صداي حرکت تانکهاي دشمن در پشت گورسفید شنیده میشد ،این
موضوع نمونهاي از تناق ات گزارشها میباشد که طبعاً اعتماد به صحت آنها را کاهش
میدهد .چنانکه در همین گزارش درباره یک نكته فوقالعاده مهم که مسیر خط تماس
موجود بین نیروهاي خودي و دشمن میباشد بیان شده که متعاقباً اعالم خواهد شد که
البته معموالً هیچوقت اعالم نمیگردید .ضمناً الزم به یادآوري است که عناصر تیپ 19
پیاده فقط توانسته بودند در ارتفاعات شیاکوه پیشروي کنند .ولی در محور اصلی گیالنغرب
پیشروي چندانی نكرده بودند.
بر مبناي گزارش یاد شده ،در روز  21آذرماه فعالیت هوایی دشمن در منطقه نبرد
تشدید شد و در روز  21آذرماه ادامه یافت و دشمن در این حمالت هوایی  9فروند
هواپیماي خود را از دست داد.
اطالعاتی که از شبكههاي پستشنود و از یگانهاي عراقی بهدست آمد ،بهطور کلی
حاکی از وضعیت خوب آنها بود و نشان میداد که نیروهاي عراق آمادگی کامل براي ادامه
پاتک تا عقب راندن نیروها ما به مواضع قبلی را دارند .در مدت این  1روز عملیات نیروهاي
ما توانستند  16نفر از افراد عراقی را به اسارت گرفته و  9قب ه تیربار و مقداري مهمات
دشمن را به غنیمت درآورند.
نتیجه نها یی بررسی این گزارش خالصه وضعیت اطالعاتی این است که قسمتی از
عناصر تیپ  19پیاده ما توانسته بودند در ارتفاعات چرمیان و شیاکوه به سمت تنگ
قاسمآباد و سرتتان پیشروي نمایند ،اما بهطور کلی اطراف محور گیالنغرب هنوز در دست
دشمن باقی بود و نیروهاي ما موفق به کنترل کامل تنگ کور

و تنگ قاسمآباد نشده
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بودند .به منظور آگاهی از فعالیت یگانهاي توپخانه خودي یادآوري میگردد که طبق
گزارش گردان  916توپخانه ،مصرف مهمات در  1روز اول عملیات عبارت بودند از 7955
گلوله  151تعداد  695گلوله  111تعداد  315گلوله  259تعداد  615گلوله  195میلیمتري
و  115موشک کاتیوشا.
تالش لجوجانه دشمن در پاتکهاي  1روزه براي عقب راندن نیروهاي ما به نتیجهاي
نرسید و نیروهاي ما گرچه نتوانستند به پیشروي ادامه دهند ،اما حداقل توانستند مناطقی
را که آزاد کرده بودند نگه دارند .در  27آذرماه یک پاتک عمده دشمن به اجرا درآمد و
نیروهاي دشمن از جهات مختلف به ارتفاعات شیاکوه حمله کردند و تهدید جدي براي تیپ
 19پیاده ایران ایجاد نمودند ،بهنحويکه فرمانده تیپ ضمن اعالم این موضوع درخواست
کرد ،هلیکوپترهاي ایران وارد عمل شوند و مانع پیشروي عناصر دشمن بهطرف مواضع آن
تیپ گردند .این پاتک دشمن که از ساعت  5955شروع شده بود ،در ساعت  5355و بعد از
 7ساعت نبرد بر اثر مقاومت دلیرانه رزمندگان ما خنثی شد .اما در ساعت  1195همان روز
نیروهاي دشمن منطقه پاتک را تغییر دادند و از شمال منطقه تیپ  19و در حوالی محور
گیالنغرب شروع به حمله کردند ،در این روز یگان موشكی زمین به زمین دشمن یک فروند
موشک را

به سمت گیالنغرب پرتاب کرد که در ارتفاعات غربی شهر به زمین اصابت کرد

و تلفات و خساراتی به بار نیاورد .در نبرد روز  27آذرماه  21نفر از افراد دشمن به اسارت
رزمندگان ما درآمدند.
بهنظر میرسد که نیروهاي دشمن قصد داشتند از سمت چقاحمام و جنوبغربی
شیاکوه به واحدهاي ما حمله کنند و با تصرف ارتفاعات کوه گچی و پشت پلیا یگانهاي ما
را که در شیاکوه بودند محاصره نمایند .براي این منظور پاتکهاي عمده دشمن از این محور
اجرا میشد .در  26آذرماه نیز بار دیگر نیروهاي دشمن از این منطقه پاتک کردند ،ولی با
مقاومت رزمندگان ما مواجه شدند و عقبنشینی کردند.
در بازجوییهایی که از اسراي روز قبل بهعمل آمد ،چنین اظهار داشتند که قرارگاه
لشكر  12زرهی عراق در مندلی ،تیپ  112پیاده در شرق نفتشهر ،تیپ  1پیاده در محور
گیالنغرب ،تیپ  31احتیاط در دامنه شرقی ارتفاعات چرمیان ،عناصري از تیپ  9پیاده در
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ارتفاعات پشت پلیا و بامسیران ،یک گردان از تیپ  159پیاده در منطقه شیاکوه،یگانی از
تیپ  15زرهی جدیدالتأسیس در سرتتان و قاسمآباد ،یک گردان از تیپ  35احتیاط در
شیاکوه مستقر میباشند .در صورت صحت این اطالعات حدود یک لشكر عراقی در مقابل
تیپ  19پیاده ،وارد عمل شده بود .طبعاً منظور دشمن از استقرار این واحدهاي بزرگ در
منطقه گیالنغرب ،تصم یم قاطع بر بازپس گرفتن مناطق از دست داده و ترمیم رخنه ایجاد
شده در خط تماس قبل از این عملیات بود .بدین لحاظ نبرد در روزهاي  23 ،29و 95
آذرماه همچنان ادامه یافت .اما در این نبرد  15روزه ،دشمن با آنهمه برتري که داشت
نتوانست نیروهاي ما را از مناطقی که آزاد کرده بودند عقب براند .لذا در روز اول ديماه نیز
این مبارزه سرسختانه بین تیپ  19پیاده ایران و نیروهاي دشمن که بیش از  9برابر آن
توان رزمی داشتند همچنان ادامه یافت .اما در شمال محور گیالنغرب و در منطقه عملیات
تیپ  9زرهی تالش چندانی از طرف نیروهاي ما و دشمن نشان داده نشد .اگر تالشی هم
بوده در مدار

در دسترس ثبت نگردیده است .چنین بهنظر میرسد که اصوالً تالش تیپ

 9زرهی لشكر  91براي درگیر کردن قسمتی از نیروهاي دشمن در قسمت شمالی منطقه
نبرد چندان مؤثر و نتیجهبخش نبوده است .در صورتیکه اگر تیپ  9لشكر  91زرهی موفق
به پیشروي در منطقه مأموریت خود میشد و تنگ قاسمآباد و کور

را از سمت شمال

محور گیالنغرب تهدید میکرد ،قطعاً دشمن مجبور میشد قسمتی از توان رزمی خود را
براي دفع تهدید آن تیپ وارد عمل سازد ،در نتیجه فشار دشمن در منطقه تیپ  19پیاده
کمتر میشد.
با وجود اینکه تالش دشمن در منطقه رخنه ایجاد شده در خط تماس بهوسیله تیپ
 19پیاده فوقالعاده شدید و مداوم بود ،ولی در نقاط دیگر خط پدافندي جبههها نسبتاً آرام
بود .براي شاهد مثال این وضعیت ،گردان ژاندارمري مستقر در ارتفاعات داربلوط واقع در
جناح جنوبغربی تیپ  19گزارشی از دوره  15روزه عملیات از  19تا  29آذرماه داده است
که طبق این گزارش استعداد پرسنلی این کردان جمعاً  125نفر شامل  12نفر افسر 115
نفر درجهدار  11نفر ژاندارم و  915نفر سرباز بود .تلفات این گردان در مدت  15روز نبرد 9
نفر شهید و  6نفر زخمی بوده و این گردان درگیري مستقیم با دشمن نداشته است .در
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حالیکه یكی از محورهاي اصلی پاتک دشمن از سمت غرب این ارتفاعات بهطرف شاهکوه
بوده است.
از اول ديماه سرسختی دشمن براي عقب راندن تیپ  19پیاده شدیدتر شد ،حمالت
مداوم دشمن با پشتیبانی آتش سنگین توپخانه ادامه یافت و در همان روز اول ديماه
قرارگاه بسیج که در حوالی جاده گیالنغرب به داربلوط مستقر بود ،مورد اصابت گلولههاي
توپخانه دشمن قرار گرفت که در نتیجه آن  19نفر شهید و بیش از  15نفر زخمی شدند و
حمله دشمن به مواضع نیروهاي ما در ارتفاعات شیاکوه به اجرا درآمد که بهوسیله مدافعین
میهن اسالمی ما دفع گردید .اما این حمله دشمن در طول شب ادامه یافت .لذا در روز دوم
ديماه نیز درگیري شدید تیپ  19با دشمن همچنان ادامه پیدا کرد .در این حمله نیروهاي
دشمن موفق شدند ،تپه فریدون کوشیا را از تصرف نیروهاي ما خارج سازند .این امر اولین
آثار توانایی دشمن در عقب راندن تیپ  19پیاده بود ،به همین جهت فرمانده تیپ گزارش
داد با نیروهاي موجود قادر به نگهداري مواضع پدافندي موجود نخواهند بود و درخواست
نیروي تقویتی کرد .لشكر  91زرهی در پاسخ درخواست تیپ  19یک گروهان از گردان
 915پیاده را زیر امر آن تیپ قرار داد .در حالیکه در بررسی وضعیت دشمن مالحظه شد
نیروهاي تقویتی که براي دشمن رسیده بودند چندین تیپ بودند .تیپ  19پیاده گروهان
تقویتی را در منطقه یگانی که  159نفر تلفات داده بود مستقر کرد ،اما با توجه به فشار
روزافزون دشمن و وارد کردن تلفات و خسارات فوقالعاده به نیروهاي ما ،یک گروهان پیاده
تقویتی نمیتوانست تأثیر چندانی در جریان نبرد داشته باشد .به همین جهت فشار دشمن
روزبهروز بیشتر میشد و تیپ  19را در تنگنا قرار میداد .در ادامه همین خط مشی در روز
سوم دي ماه نیز نیروهاي دشمن به حمالت خود به یگانهاي تیپ  19و سپاه پاسداران
همراه او ادامه دادند و از دو سمت ارتفاعات چرمیان و ارتفاعات شیاکوه به سمت مواضع
پدافندي یگانهاي این تیپ حمله کردند .این حمله دشمن با آتش سنگین توپخانه وي
همراه بود .با وجود اینکه هوا بارانی بود ،ولی بارندگی مانع حمله دشمن نشده بود .همین
امر نشان ه تصمیم قاطع دشمن براي بازپس گرفتن مناطق از دست رفته بود .بهطوريکه در
مدار

ثبت شده ،این حمله دشمن تا نزدیكی مواضع نیروهاي ما ادامه یافت و عناصر
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دشمن به مسافت رزم نزدیک پیشروي کردند .حتی گفته شده است جنگ تنبهتن آغاز
شد ،ولی این بار نیز رزمندگان جانباز و فداکار ما توانستند حمله دشمن را دفع کنند و آنان
را مجبور به عقبنشینی به مواضع قبلی خود سازند.
باالخره بعد از  11روز نبرد نابرابر ،در روز ششم ديماه اولین گردان تقویتی که گردان
 131پیاده بود ،براي تقویت تیپ  19به منطقه نبرد گیالنغرب وارد شد و در اختیار آن تیپ
قرار گرفت .اما آماده شدن این گردان براي شرکت در نبرد تا روز  11ديماه بهطول
انجامید .در آن روز این گردان در قسمتی از منطقه دفاعی تیپ  19مستقر گردید ،در
حالیکه برابر اعالم فرمانده تیپ ،توان رزمی یگانهاي آن تا  %11کاهش یافته بود و این
کاهش بهطور مداوم در حال تزاید بود .فرمانده تیپ در گزارش دیگر آمادگی رزمی تیپ را
 %95اعالم کرد ،زیرا عملیات مداوم دشمن همچنان ادامه داشت و یگانهاي تازهنفس
دشمن به تناوب و به نوبت به یگانهاي تیپ  19حمله میکردند .ضمن اینکه توپخانه
دشمن با داشتن مهمات کافی به آتش مداوم ادامه میداد و تلفات سنگینی به نیروهاي ما
وارد میکرد ،در حالیکه نیروهاي ما همان یگانهاي ت عیفشدهاي بودند که از روز اول
نبرد در این منطقه وارد عمل شده بودند .ورود یک گروهان یا یک گردان تقویتی به این
منطقه تغییري در بهبود وضع آنها نداده بود .این فشار مداوم بیست روزه دشمن سبب
ت عیف روحیه تعدادي از رزمندگان ما میگردید و آثار آن با فرار عده معدودي از افراد
بع ی از یگانها از جبهه نبرد مشاهده گردید .ضمن اینکه اطالع حاصل شد بع ی از
یگانها نیز بدون کسب دستور از فرماندهی عملیات تغییر موضع دادهاند.
با توجه به فشار روزافزون دشمن به تیپ  19پیاده در  11ديماه یک گردان
جدیدالتأسیس پیاده لشكر  21براي تقویت تیپ  19پیاده درنظر گرفته شد .با توجه به
اینکه لشكر  21پیاده در صحنه عملیات خوزستان مستقر بود ،به آن لشكر دستور داده شد
این گردان را به گیالنغرب تغییر مكان دهد و در اختیار تیپ  19بگذارد.
با وجود اینکه از آغاز نبرد شیاکوه بیش از  25روز گذشته بود ،بر خالف نبردهاي
دیگر که معموالً نیروهاي عراقی بعد از هر حمله موفقیتآمیز نیروهاي ایران ،چند روز پاتک
میکردند و چنانچه موفق نمیشدند وضع جدید را میپذیرفتند و از دنبال کردن آن نبرد
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خودداري مینمودند .در نبرد شیاکوه دست از ادامه تالش برنداشتند .در دهه دوم ديماه
نیز با شدتی بیشتر و نیروهایی قويتر به مواضع عناصر تیپ  19حمله کردند .این حمالت
دشمن در  11ديماه به اوج شدت خود رسید .نیروهاي دشمن در ساعت  9بعد از نیمه
شب حمله را به سمت شیاکوه آغاز کردند و تا ساعت  7موفق شدند ،یک ارتفاع به نام
اهلل اکبر را از تصرف نیروهاي ایران خارج سازند و یک گروه سرباز و تعدادي از افراد بسیج را
که در آن دفاع میکردند به اسارت خود درآورند .در ادامه این حمله ،ارتفاعات انار نیز به
دست دشمن سقوط کرد .واحدهاي بزرگ دشمن که به استعداد حدود یک لشكر برآورد
گردید ،از جوانب مختلف به سمت شیاکوه حمله کرد .برآورد گردید تالش اصلی این حمله
دشمن از سمت جنوبغربی و از طرف چقاحمام به سمت دشت شکمیان و ارتفاعات
چغالوند خواهد بود ،در این صورت تمام عناصر تیپ  19که در ارتفاعات شیاکوه پدافند
میکردند ،در محاصره دشمن قرار میگرفتند.
یک نكته فوقالعاده قابل توجه در این نبرد ،عدم تالش لشكر  91زرهی در یاري کردن
به تیپ  19پیاده میباشد .با وجود اینکه این تیپ از نظر عملیاتی جزو عناصر لشكر 91
زرهی بود و برابر طرح کربال  6آن لشكر ،تیپ  9زرهی آن لشكر نیز سهم مهمی در اجراي
این مأموریت داشت ،ولی در مدار

در دسترس اشارهاي به تالش این تیپ در این نبرد

بسیار سخت و طوالنی نشده بود .فقط در روز اول نبرد سه گروه رزمی تیپ  9زرهی از
طرف ارتفاعات سنبله و بازيدراز بهطرف تنگ کور

و قاسمآباد پیشروي کرده بودند و به

محض این که با مقاومت دشمن مواجه شده بودند متوقف گردیده و یا احتماالً به مواضع
قبلی خود عقبنشینی کرده و به پدافند ادامه داده بودند .جالب اینکه نیروهاي دشمن نیز
آن منطقه را بهکلی رها کرده و تمام تالش خود را براي عقب راندن تیپ  19پیاده از منطقه
شیاکوه اختصاص داده بودند .این امر بیانگر آن است که ارتش متجاوز عراق خط تماس
ایجاد شده در اوایل جنگ را بهعنوان خط مرز تاکتیكی انتخاب کرده بود و ضمن اینکه در
اجراي سیاست حكومت جاهطلب عراق این خط را آخرین حد پیشروي خود در سرزمین
ایران قرار داده و مأموریتی براي ادامه پیشروي نداشت ،ولی در عین حال ملزم شده بود آن
خط را تا آخرین حد توان خود نگه دارد .به همین دلیل با وجود اینکه حدود  9لشكر
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عراقی در منطقه عملیاتی سرپلذهاب و گیالنغرب متمرکز شده بود ،در نبرد شیاکوه که 26
روز به طول انجامید ،تمام تالش نیروهاي عراق براي عقب راندن یک تیپ ایران از ارتفاعات
شیاکوه بهکار برده شد .این تیپ با وجود اینکه تلفات مداومی میدید ،در این مدت
سرسختانه در مقابل دشمن پایداري کرد .اما متأسفانه نیروي تقویتی کافی براي آن نرسید
تا حداقل جایگزین تلفات و ضایعات گردد .چنین بهنظر میرسد که بهعلت درگیريها و
گرفتاريهایی که لشكر  91زرهی در مناطق عملیاتی سرپلذهاب ،سومار ،میمک و مهران
داشت ،نتوانست تقویت و پشتیبانی مؤثري از تیپ  19پیاده بهعمل آورد .در نتیجه این تیپ
یكه و تنها با یگانهاي سازمانی و سپاه پاسداران و بسیج همراه خود ،به این نبرد مداوم 26
روزه ادامه داد.
اما ادامه حمالت متناوب دشمن در این مدت و عدم انصراف وي از بازپسگیري
ارتفاعات شیاکوه و عدم تقویت و پشتیبانی تیپ  19باالخره تعادل نبرد را بیش از پیش به
نفع نیروهاي دشمن برهم زد و تیپ  19آنچنان ت عیف گردید که توان مقاومت آن به
نقطه نهایی رسید .لذا فرمانده تیپ ضمن اعالم وضعیت بحرانی ،از لشكر  91زرهی
درخواست کرد اجازه داده شود قبل از انهدام عناصر باقی مانده ،به مواضع پدافندي قبلی
عقبنشینی نماید .اما این درخواست بالفاصله مورد قبول قرار نگرفت و به تیپ ابالغ شد به
مقاومت ادامه دهد .وضعیت بحرانی به اطالع فرمانده نیروي زمینی رسید و ایشان دستور
داد با هماهنگی با قرارگاه مرکزي سپاه پاسداران ،عناصري از سپاه پاوه و مریوان نیز براي
تقویت تیپ  19اعزام شوند.
باالخره روز تعیین سرنوشت این نبرد  26روزه که  17ديماه بود فرا رسید .نیروهاي
دشمن با حمالت شدید موفق شدند تا دشت شکمیان پیشروي کنند و روستاهاي تلوار و
چلسكسان را به تصرف خود درآورند و به گردان  131پیاده که در این منطقه پدافند
میکرد ،تلفات سنگینی وارد سازند ،بهنحويکه از افراد آن گردان فقط  1نفر افسر  19نفر
درجهدار و  157نفر سرباز باقی مانده بود .این افراد نیز در زیر انبوه تمرکزات آتش توپخانه
دشمن قرار داشتند .فرمانده گردان با توجه به این وضع درخواست کرد به مواضع پدافندي
تیپ قبل از آغاز نبرد شیاکوه عقبنشینی نماید.
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شرایط بحرانی وضعیت تیپ  19مجدداً به اطالع فرمانده نیروي زمینی (سرهنگ صیاد
شیرازي) رسید و ایشان نظر دادند که هرگونه تصمیمگیري با مشاورت فرماندهان ارتشی و
سپاه پاسداران منطقه نبرد اتخاذ گردد و اضافه کردند تیپ  19با عناصري که در تقویت او
قرار داده شد ،حداقل باید بتواند مواضع پدافندي قبل از آغاز این نبرد را نگه دارند.
در حالیکه فرماندهان منطقه نبرد مشغول بررسی آخرین وضعیت و پیدا کردن راهحل
مناسب براي ادامه این نبرد بودند ،فشار نیروهاي دشمن ساعت به ساعت افزایش مییافت.
بهنحويکه در ساعت  3روز  17ديماه گردان یک تكاور و گردان  131پیاده تقریباً توان
رزمی خود را از دست دادند و در سازمان پدافندي تیپ اختالل شدیدي ایجاد شد و ارتباط
با بع ی از یگانها قطع گردید.با توجه به شرایط فوقالعاده وخیم تیپ و دستور فرمانده
نیروي زمینی ،کمیسیون مشورتی فرماندهان با شرکت فرمانده قرارگاه عملیاتی نیروي
زمینی در غرب ،فرمانده لشكر  91زرهی و سایر فرماندهان مسئول تشكیل شد و آخرین
وضعیت منطقه نبرد شیاکوه بررسی گردید و نتیجه نهایی بررسی به شرح زیر به اطالع
فرمانده نیروي زمینی رسید.
« -گردان یک تكاور و گردان  131پیاده شیراز بهعلت فشار مداوم دشمن متحمل
تلفات سنگینی شدهاند.
 در منطقه نبرد تیپ ( 19پیاده) گروههاي کوچكی از عناصر نیروي زمینی و سپاهپاسداران مقاومت میکنند و ارتباط آنان از ساعت  5355قطع گردیده است.
 بهعلت محاصره شیاکوه و مسدود شدن دشت شکمیان ،تقویت عناصر باقیمانده درمواضع پدافندي امكانپذیر نیست»
خالصه وضعیت باال همان روز  17ديماه به اطالع فرمانده نیروي زمینی رسید و
ایشان با عقب نشینی عناصر باقیمانده به مواضع پدافندي قبلی موافقت کردند و به تیپ 19
پیاده و همرزمان سپاه پاسداران آن تیپ اجازه داده شد به مواضع پدافندي قبل از آغاز نبرد
شیاکوه عقبنشینی نمایند .بدین طریق یكی از سختترین نبردهاي رزمندگان ایثارگر
جمهوري اسالمی ایران با نیروهاي متجاوز عراق در منطقه عملیاتی کرمانشاه در حالی پایان
یافت که رزمندگان ما با وجود اینکه در یک نبرد کامالً نامتعادل به نفع دشمن ،ابتدا
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توانسته بودند تا نزدیكی هدفهاي تعیین شده در حوالی تنگ قاسمآباد پیشروي و نیروهاي
متجاوز عراق را تا غرب ارتفاعات شیاکوه عقب برانند ،اما فرماندهی نیروهاي دشمن مصمم
بود با بهرهگیري از حداکثر تواناییهاي برتر ارتش عراق در این منطقه نبرد که حدود سه
لشكر برآورد میگردید ،با یک تیپ پیاده ،بهطور کامالً جدي وارد زورآزمایی شود و به هر
قیمتی که تمام شود مناطق از دست داده را دوباره از نیروهاي ما بازپس بگیرد .بدین لحاظ
نبردي بسیار سخت و طوالنی به مدت  26روز بین یک تیپ پیاده ایران با حداقل یک لشكر
دشمن درگرفت .اما عدم تعادل قوا آنچنان شدید بود که باالخره تیپ پیاده ایران در شرف
نابودي کامل قرار گرفت .براي جلوگیري از بروز چنین واقعهاي دستور داده شد به مواضع
پدافندي قبلی عقبنشینی نماید .اما از نظر فرمانده نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی
ایران قبول این وضع موقتی بود .لذا به فرماندهی عملیاتی غرب دستور داد ضمن
عقبنشینی به مواضع قبلی و نگهداري آن ،نیروهاي مستقر در منطقه نبرد سرپلذهاب و
گیالنغرب آماده باشند در اولین فرصت مناسب حمله دیگر را آغاز کنند .در اجراي این
دستور فرم انده نیروي زمینی ،قرارگاه عملیاتی غرب سریعاً طرح حمله جدیدي را به نام
طرح عملیاتی خشم تهیه کرد که در  21ديماه و  1روز بعد از پایان نبرد شیاکوه آماده
گردید .در این طرح بار دیگر همان عناصر باقی مانده تیپ  19پیاده و گردان متالشی شده
 131پیاده به اضافه گردان مالکاشتر و گردان  115پیاده لشكر  66پیاده براي اجراي
مأموریت آفندي درنظر گرفته شد که طبعاً خود این امر میتواند دلیل قاطعی بر عدم امكان
اجراي این طرح باشد ،بنابراین طرح یاد شده به مرحله اجرا درنیامد.
تلفات پرسنلی یگانهاي ارتشی شرکت کننده در این نبرد  195نفر شهید  796نفر
مجروح و  61نفر مفقود و اسیر جمعاً  999نفر بود و قطعاً به همین نسبت تعداد تلفات
یگانهاي سپاه پاسداران نیز در حد زیادي بود ،ولی در اسناد و مدار

ارتشی ثبت نگردیده

بود.
ترکیب شهدا شامل  7نفر افسر  16نفر درجهدار  116نفر سرباز و ترکیب مجروحین
 16نفر افسر  71نفر درجهدار  111نفر سرباز ،ترکیب اسرا و گمشدگان یک نفر افسر  1نفر
درجهدار و  71نفر سرباز بود.
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نتایج عملیات شیاکوه براي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در صحنه عملیات
غرب بسیار زیانبار بود .بهنحويکه بعد از این نبرد صحنه عملیات کرمانشاه و ایالم به مدت
طوالنی قریب  3ماه غیر فعال گردید و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران نتوانستند
عملیات آفندي قابل مالحظهاي براي عقب راندن نیروهاي اشغالگر عراق طرح و اجرا نمایند.
لذا این جبهه نبرد به همان حالتی که در آغاز تجاوز ارتش عراق به سرزمین ایران و اشغال
مناطقی در استان مرزي کرمانشاه و ایالم ایجاد شده بود ،با تغییراتی جزئی باقی ماند .علت
اصلی این رکود و سكون ،عدم بسیج و تمرکز قواي کافی خودي عالوه بر نیروهاي موجود در
این منطقه نبرد و تصمیم قاطع دشمن بر نگهداري مناطق اشغالی بود که نتیجه کلی آن
ایجاد عدم تعادل مطلق نیرو به نفع دشمن بود .این وضعیت تا مهرماه  1971به همین
شرایط باقی ماند تا اینکه در آن تاریخ عملیات آفندي وسیعتري به نام عملیات
مسلمبنعقیل در منطقه نبرد سومار بهوسیله رزمندگان ما اجرا گردید که در بخش بعدي
چگونگی آن بیان میگردد.

عمليات آفندي مسلمبنعقيل در منطقه سومار(مهرماه )1121
مقدمه

سال  1971سال تغییر سرنوشت جنگ تحمیلی بود .زیرا در نخستین روزهاي آغاز این
سال عملیات آفندي فتحالمبین در منطقه عملیات دزفول و شوش بهوسیله رزمندگان دالور
ایران اجرا گردید که نتیجه آن نبرد ،عقب رانده شدن نیروهاي متجاوز عراق در کرانه غربی
رودخانه کرخه تا رودخانه دویرج به مسافت تقریبی  15کیلومتر بود .کمتر از دو ماه بعد از
آن عملیات ،عملیات دیگري در منطقه جنوبغربی اهواز تا خرمشهر به نام عملیات
بیتالمقدس به اجرا درآمد که نتایج بسیار درخشانی بهبار آورد و مهمترین و حساسترین و
حیاتی ترین نقطه جنگ که شهر خرمشهر بود و به اشغال نیروهاي متجاوز عراق درآمده بود
بهوسیله رزمندگان فداکار ایران آزاد شد.
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آزاد شدن این شهر ،تمام امیدهاي جاهطلبانه حكام بعثی عراق را به یأس مبدل
ساخت و آنان از رؤیاهاي کودکانه قادسیه صدام بیدار شدند و متوجه گردیدند که در
برافروختن این جنگ تحمیلی دچار اشتباهات جبرانناپذیري شدهاند .لذا تالش کردند،
حداقل از افزایش نتایج فالکتبار بیشتر این اشتباهات جلوگیري کنند .براي این منظور
داوطلبانه از بع ی از مناطق اشغالی که هنوز در کنترل ارتش عراق بود بیرون رفتند .ولی
مناطقی را به منظور تحمیل خواستههاي خود در یک صلح احتمالی نگه داشتند .حكام
عراق با توسل به سازمانهاي بینالمللی بهطور کامالً جدي درخواست حل اختالفات خود با
ایران از طریق مذاکرات سیاسی کردند .در حالیکه هنوز قسمتی از سرزمین ایران در اشغال
نیروهاي متجاوز عراقی باقی مانده بود و هنوز برگ برنده در دست نیروهاي عراقی و حكام
عراق بود ،زیرا قریب دو هزار کیلومتر مربع از قلمرو ایران در مناطق مرزي خوزستان ،ایالم و
کرمانشاه در اشغال نیروهاي عراق باقی مانده بود .بنابراین گرچه نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران با حمالت پیاپی در سال  1975و اوایل سال  1971برتري نظامی ایران را بر
ارتش عراق به اثبات رسانده بودند ،ولی هنوز موفق نشده بودند ،نیروهاي عراقی را حتی به
خارج از خط مرز بین دو کشور عقب برانند .بدین جهت الزم بود حكومت ایران در این
جنگ تحمیلی به موفقیت هاي بیشتر نظامی دست یابد تا در صورت ایجاب قبول حل
اختالفات از طریق مذاکرات سیاسی ،حكومت ایران حداقل در شرایط مساوي و در صورت
امكان موضع قويتر قرار گیرد .براي بهوجود آوردن چنین شرایطی ،الزم بود حمالت
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ادامه یابد .به همین جهت نیروهاي ایران از تالش
براي بیرون راندن نیروهاي متجاوز عراق از مناطق اشغالی و کشاندن جنگ به داخل خا
عراق باز نایستادند و همچنان به نبردهاي تعرضی ادامه دادند .اولین عملیات در اجراي این
تدبیر ،عملیات رم ان بود که در همان منطقه نبرد اهواز ،خرمشهر در منطقه مرزي بین
پاسگاه مرزي کوشک تا شلمچه به مرحله اجرا درآمد ،اما نتیجه این نبرد ،بر خالف نبردهاي
قبلی موفقیتآمیز نبود .عملیات رم ان در  22تیرماه  1971و حدود یک ماه بعد از پایان
عملیات بیتالمقد س و آزادسازي خرمشهر اجرا گردید و در حالیکه نتایج عملیات
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بیتالمقد س بسیار درخشان بود نتایج عملیات رم ان کالً به ضرر نیروهاي ما تمام شد و
تلفات و خسارات سنگینی به نیروهاي ما وارد گردید.
شرح نبرد رم ان در بررسی مسائل جنگ در خوزستان بیان میگردد در این بخش
فقط به منظور ارتباط آن با عملیات مسلمبنعقیل اشارهاي بدان میکنیم.
عملیات رم ان بهطور کلی اثرات منفی در روند حمالت نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران بر جاي گذاشت .زیرا در حالیکه با توجه به پیروزيهاي درخشان عملیات
فتحالمبین و بیتالمقدس ،انتظار میرفت این سلسله عملیات پیروزمندانه همچنان ادامه
یابد و در صحنه عملیات خوزستان نیروهاي ما حداقل به کرانه شرقی رودخانه دجله برسند،
اما در عملیات رم ان نتیجه کلی نبرد کامالً معكوس و علیه نیروهاي ما بود .طبعاً در
مقایسه و بررسی این نتایج کامالً عكس یكدیگر و بررسی علل آنها ،عواملی منفی جلوهگر
میشد .از جمله آن عوامل تحكیم فوقالعاده مواضع پدافندي بهوسیله نیروهاي عراق در
حوالی خط مرز و آمادگی کامل ارتش عراق براي دفاع در آن مواضع بود .به هر حال نظر به
اینکه بررسی این عوامل مستلزم تحقیقات و مطالعات دقیقتري است ،بایستی در بررسی
کلی جنگ تحمیلی به آن پرداخت .این مبحث ما فقط مربوط به عملیات مسلمابنعقیل
است .از بحث بیشتر درباره عملیات رم ان خودداري میکنیم و فقط یادآور میشویم که
نتایج منفی عملیات رم ان از نظر نظامی و سیاسی اثرات ناخوشایندي براي ملت ایران و
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران داشت .این اثرات خیلی عمیقتر و حساستر از
جنبههاي ظاهري نتایج این نبرد بود .بنابراین جهت خنثی کردن اثرات منفی نبرد رم ان،
الزم بود نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران به عملیات آفندي آغاز شده ،در مناطق نبرد
مناسبتر تداوم بخشند تا بدین وسیله به حكام عراق و حامیان وي نشان دهند که عدم
موفقیت عملیات رم ان صرفاً اثرات یک عملیات مخصوص و محدود را داشته و به هیچوجه
اثرات کلی و سرنوشتساز در جریان کلی جنگ ندارد .البته این جمله معترضانه و خارج از
مطلب را باید خاطرنشان نمود که بعد از آن نبرد ،حامیان حكومت بعث عراق با شدتی
هرچه تمام تر کلیه امكانات پشتیبانی خود را در اختیار حكومت عراق قرار دادند تا ازشكست
عراق در جنگ تحمیلی جلوگیري کنند .به همین جهت حكومت عراق توانست تا زمان
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نگارش این مطالب که حدود پنج سال از آن تاریخ میگذرد ،به حیات سیاسی خود ادامه
دهد و مانع خاتمه یافتن جنگ با پیروزي نظامی ایران گردد.
بر مبناي عواملی که نتیجه جنگ رم ان بهبار آورد ،فرماندهان یگانهاي نیروهاي
مسلح جمهوري اسالمی ایران تصمیم گرفتند ،نبرد دیگري را هرچه زودتر در منطقه دیگر
صحنه جنگ طرح و اجرا نمایند تا اثرات منفی جنگ رم ان را خنثی و برآوردهاي نظامی
حكومت جاهطلب عراق و حامیان وي را نقش بر آب سازند.
براي این منظور صحنه عملیات کرمانشاه انتخاب گردید .احتماالً یک علت اساسی این
انتخاب آن بود که در شش ماهه اول سال  1971ارتش عراق عمده قواي خود را در صحنه
عملیات جنوب متمرکز کرده بود تا از پیشروي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در
داخل خا

عراق جلوگیري نماید .بنابراین فرماندهان نظامی ایران برآورد کرده بودند که در

صورت اجراي یک عملیات سریع و توأم با غافلگیري در یكی از مناطق نبرد غیرحساس و
نسبتاً آرام ،میتوان ضربت قاطع و قابل مالحظهاي بر قسمتی از یگانهاي ارتش عراق وارد
ساخت و تأثیرات نبرد رم ان را از بین برد .لذا تصمیم گرفته شد این مأموریت به قرارگاه
عملیاتی غرب واگذار گردد ،ضمن اینکه برآورد شده بود که حداقل امتیاز باز کردن جبهه
نبرد فعال در صحنه عملیات غرب آن خواهد بود که ارتش عراق اجباراً قسمتی از نیروهاي
متمرکز شده در صحنه عملیات خوزستان را به منطقه غرب تغییر مكان میدهد و در نتیجه
نیروهاي دشمن در صحنه عملیات جنوب ت عیف میگردد و امكان ادامه پیشروي نیروهاي
ایران در آن صحنه عملیات تقویت می شود .به هر حال قرارگاه عملیاتی غرب بعد از دریافت
مأموریت آفندي در جبهه کرمانشاه و ایالم ،منطقه نبرد سومار را براي اجراي این مأموریت
مناسبتر تشخیص داد ،زیرا نزدیکترین شهر عراقی به خط تماس نیروهاي دو طرف
متخاصم شهر مندلی عراق بود که تا خط مقدم مواضع پدافندي نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران در غرب سومار حدود  11کیلومتر و تا خط مرز بینالمللی فقط حدود 9
کیلومتر فاصله داشت .چنانچه نیروهاي رزمنده ایران موفق میشدند مواضع پدافندي
نیروهاي دشمن را در خط مرز منهدم و آنها را اشغال نمایند ،امكانات قابل مالحظهاي
براي پیشروي آنان بهطرف شهر مندلی ایجاد میشد .بر فرض اینکه رزمندگان ما موفق به
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ادامه پیشروي در غرب مرز و در داخل خا

عراق تا شهر مندلی نمیشدند ،حداقل امتیازي

که براي نیروهاي ما فراهم میشد ،آن بود که اولین شهر عراقی در تیررس توپخانههاي
سبک ایران قرار میگرفت و تهدید جدي بهوسیله نیروهاي ایران براي این شهر ایجاد
میشد .بهطور کلی می توان گفت که اگر نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران موفق
میشدند یک نیروي رزمنده قوي در این منطقه نبرد وارد عمل سازد ،میتوانستند موفقیت
شایان توجهی بهدست آورند و اولین شهر عراقی را به جبران شهرهاي اشغال شده و ویران
گشته ایران مانند خرمشهر و هویزه و قصرشیرین اشغال یا متقابالً ویران سازند.
یک عامل دیگر انتخاب منطقه نبرد سومار براي اجراي عملیات آفندي آن بود که
محور اصلی عملیاتی این منطقه که محور قصرشیرین ،نفتشهر ،سومار بود ،در منطقه تحت
اشغال نیروهاي عراقی بود .تنها محوري که نیروهاي ایران براي وصول به این منطقه
میتوانستند استفاده کنند ،محور کوهستانی و صعبالعبور اسالمآباد غرب ،گردنه قالجه،
زرنه (در محور ایالم) رووان به سومار بود که از محور اصلی ایالم منشعب میشد و حدود
 15کیلومتر جاده کوهستانی از وسط ارتفاعات میگذشت و به سومار میرسید .این محور از
نظر نظامی ظرفیت و کشش نبردهاي چندان وسیع و بزرگ را نداشت و امكان پشتیبانی
تدارکاتی و وارد عمل کردن واحدهاي بزرگ توپخانه چندان ساده نبود .به همین جهت
پدافند این محور معموالً بهعهده ضعیفترین تیپ لشكر  91زرهی واگذار شده بود که غالباً
نیروي رزمی آن از دو گردان رزمی تجاوز نمیکرد .چنانکه در هنگام اجراي عملیات
مسلمابنعقیل نیز تیپ  1مكانیزه جدیدالتأسیس لشكر  91زرهی در این منطقه نبرد
گسترش داشت .ضمناً دشمن نیز همین احساس را نسبت به این منطقه نبرد داشت و با
وجود اینکه شهر مندلی عراق در فاصله کمتر از ده کیلومتري مرز ایران بود ،ولی ارتش
عراق تالش چندانی براي نفوذ در داخل خا

ایران در این منطقه و دور کردن نیروهاي

ایران از خط مرز از خود نشان نداده بود .حتی با وجود اینکه در اوایل جنگ تمام دشت
سو مار را اشغال و حداقل دامنه غربی ارتفاعات شرق دشت سومار را تصرف کرده بود ،ولی
در نگهداري ارتفاعات اطراف دشت سومار تعصب چندانی نشان نداده و به ارتفاعات غرب
سومار عقبنشینی کرده بود ،بهنحويکه در آغاز نبرد مسلمابنعقیل خط تماس نیروهاي دو
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طرف در امتداد ارتفاعات متعلق به ایران در نزدیكی خط مرز بود .البته باید توجه داشت که
این خط تماس بعد از عقب نشینی اختیاري نیروهاي متجاوز عراق از قسمتی از مناطق
اشغالی که در پی آمد نبردهاي فتحالمبین و بیتالمقدس براي ارتش عراق الزامی گردید
بهوجود آمد .ولی با وجود این عقبنشینی ،بهعلت نزدیكی شهرهاي مندلی و نفتخانه عراق
به خط مرز ،ارتش عراق بیشترین قسمت از خا

ایران را در همین منطقه نگهداري کرد،

چنانکه بعد از آن عقبنشینی هنوز نیروهاي عراق در عمق حدود  7تا  11کیلومتر در
داخل سرزمین ایران قرار داشتند .عمیقترین منطقه اشغالی در شرق نفتشهر بود .براي
روشن شدن اهمیت این منطقه براي ارتش عراق کافی است توجه کنیم که تا زمان نگارش
این مطالب که  6سال از آغاز جنگ و  1سال از زمان عقبنشینی نیروهاي عراقی
میگذشت هنوز قسمت عمده این اراضی بهویژه در شرق نفتشهر در اشغال نیروهاي
متجاوز عراق بود ،زیرا بعد از نبرد مسلمابنعقیل حساسیت ارتش عراق نسبت به این منطقه
افزایش فوقالعاده اي پیدا کرد و ارتش عراق ضمن تحكیم مواضع پدافندي در تمام صحنه
جنگ ،از جمله مناطقی که توجه خاصی به آن نشان داد ،همین منطقه نبرد نفتشهر
سومار بود .با توجه به مطالبی که بیان گردید ،بعد از نبرد رم ان منطقه نبرد سومار،
نفتشهر براي زورآزمایی مجدد رزمندگان حق علیه باطل انتخاب گردید و طرحریزي و
آمادگی جهت اجراي نبردي دیگر براي بیرون راندن اشغالگران از میهن اسالمی ما آغاز شد.
طرحریزي عمليات و آمادگي

همانگونه که اشاره شد تصمیم براي اجراي یک حمله بهوسیله نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران در صحنه عملیات غرب بعد از عملیات رم ان که در اواخر تیرماه
 1971اجرا گردید ،اتخاذ شد .اما در مدار

در دسترس ،تاریخ دقیق اتخاذ این تصمیم

مشخص نگردید .بهنظر میرسد که احتماالً در مردادماه  1971این تصمیم گرفته شد .با
توجه به اینکه عملیات مسلمابنعقیل در نهم مهرماه  1971شروع گردید ،براي طرحریزي
و تغییر مكان یگانها و احراز آمادگی کمتر از دوماه وقت در اختیار نیروهاي ایران بود.
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الزم به تذکر است که تا این تاریخ فقط لشكر  91زرهی تقویت شده با یک تیپ از
عناصر دیگر نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران و عناصري از سپاه پاسداران و
بسیج عشایري مسئولیت پدافندي و اجراي عملیات آفندي محدود را در منطقه عملیات
کرمانشاه و ایالم از شمال مهران تا سرپلذهاب در جبههاي به عرض حدود  255کیلومتر
برعهده داشت که شامل پنج منطقه نبرد اصلی سرپلذهاب ،گیالنغرب ،سومار و نفتشهر،
میمک و شهر مهران ،بود .براي پدافند در هر یک از این مناطق نبرد ،حداقل یک تیپ
تقویت شده ضروري بود ،در حالیکه لشكر  91زرهی فقط  9تیپ سازمانی داشت و معموالً
یک تیپ اضافی نیز در اختیار آن لشكر قرار میگرفت .این لشكر در اوایل جنگ  9گردان
پیاده جدید تشكیل داد که بهتدریج آنها را تبدیل به گردان مكانیزه کرد و در یک قرارگاه
تیپ متمرکز نمود .بهنحويکه در زمان اجراي عملیات مسلمابنعقیل این تیپ مكانیزه به
نام تیپ  1لشكر  91زرهی مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به استعداد موجود لشكر  91زرهی که بیان گردید ،این لشكر قادر به اجراي
عملیات آفندي گسترده نبود .چنانکه در بررسی عملیات قبل (عملیات شیاکوه) مالحظه
شد ،این لشكر نتوانست عملیات آفندي محدود را نیز با موفقیت به اتمام برساند .زیرا نسبت
توان رزمی دشمن به لشكر  91زرهی ایران حدود  9به یک بود ،در حالیکه در حمله
حداقل استعداد نیروي حملهور بایستی مساوي دشمن یا دو به یک باشد .بهعلت این ضعف،
توان رزمی لشكر  91زرهی و سایر عناصر رزمی مستقر در منطقه عملیات ایالم و کرمانشاه
براي اجراي هرگونه عملیات آفندي نیمهگسترده ،یا گسترده الزم بود یگانهاي تقویتی قابل
توجهی به آن منطقه اعزام شود .ضمن اینکه باید توجه نمود که در اوایل سال  1971تیپ
 19پیاده نیز از منطقه عملیات کرمانشاه به منطقه خوزستان تغییر مكان داده شده بود که
به جاي آن یک تیپ جدیدالتأسیس پیاده به نام تیپ  95گرگان با دو گردان پیاده
جدیدالتأسیس در اختیار لشكر  91زرهی قرار گرفت .بنابراین در اوایل سال  1971فقط
لشكر  91زرهی و تیپ  95جدیدالتأسیس در صحنه عملیات غرب (کرمانشاه و ایالم)
گسترش داشت .عناصري از بسیج عشایري منطقه نیز در تقویت پدافند این منطقه نبرد
شرکت میکردند .ضمن اینکه سپاه پاسداران حداکثر نیروهاي خود را در اوایل سال 1971
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براي شرکت در عملیات آفندي سرنوشتساز در خوزستان ،به آن صحنه نبرد اعزام کرده بود
و در صحنه عملیات غرب نیروي قابل مالحظهاي از سپاه پاسداران باقی نمانده بود.
با توجه به نكات یاد شده ،هنگامیکه تصمیم گرفته شد یک حمله نسبتاً وسیع در
صحنه عملیات غرب اجرا شود ،یگانهاي موجود در آن منطقه ،به هیچوجه توانایی اجراي
چنین مأموریتی را نداشتند .براي اجراي این امر الزم بود یگانهاي دیگري از مناطق دیگر
نبرد برداشته شود و به آن منطقه انتقال یابند .نظر به اینکه در آن موقع عمده قواي
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در خوزستان متمرکز بود ،لذا الزاماً براي تأمین
نیروي کافی جهت اجراي عملیات آفندي در غرب بایستی از نیروهاي مستقر در خوزستان
برداشت میشد .به همین نحو نیز عمل شد و با هماهنگی فرماندهی نیروي زمینی و
فرماندهی سپاه پاسداران تصمیم گرفته شد یک تیپ پیاده از عناصر نیروي زمینی و یک
لشكر از سپاه پاسداران از خوزستان به کرمانشاه تغییر مكان داده شود .براي این منظور تیپ
 11پیاده هوابرد از نیروي زمینی و لشكر نصر از عناصر سپاه پاسداران تعیین گردید و
دستور تغییر مكان آنها به منطقه عملیاتی غرب صادر شد.
چنین به نظر میرسد که تغییر مكان تیپ  11هوابرد پیاده و لشكر نصر سپاه پاسداران
از خوزستان به منطقه نبرد غرب ،در اوایل شهریورماه خاتمه یافت .این یگانها ابتدا در
منطقه عملیاتی گیالنغرب و حوالی گردنه کاسهگران مستقر شدند .از جمله اقدامات اولیه
که براي برآوردها و طرحریزيها بهعمل آمد ،تشكیل یک قرارگاه عملیاتی ویژه به نام
قرارگاه نجف بود که بهصورت یک قرارگاه عملیات مشتر
به فرماندهی مشتر

نیروي زمینی و سپاه پاسداران و

سرهنگ ستاد جمالی جانشین فرماندهی نیروي زمینی و برادر

محمدعلی جعفري مسئول سپاه پاسداران آن منطقه نبرد سازماندهی شد .این قرارگاه
عملیاتی در گردنه قالجه در محور اسالمآباد غرب ایالم مستقر گردید و عمالً همان وظایف
قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در غرب را بر عهده گرفت .در نتیجه تمام عناصر رزمنده
مستقر در استان کرمانشاه و ایالم تحت امر این قرارگاه قرار گرفتند .این عناصر عبارت بودند
از :
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 لشكر  91زرهی با  9تیپ زرهی  ،یک تیپ مكانیزه ،توپخانه لشكر و سایر عناصرسازمانی لشكر.
 تیپ  11پیاده هوابرد. تیپ  95پیاده گرگان. لشكر نصر سپاه پاسداران یا تیپهاي محمدرسولاهلل (ص) ،عاشورا ،امامرضا وتوپخانه لشكر.
 تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران. گروه  11توپخانه.قرارگاه عملیاتی نجف با زیرامر داشتن یگانهاي یاد شده باال بایستی دو مأموریت
مجزا و مهم آفندي و پدافندي را اجرا میکرد .اساس تدبیر کلی نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران که در ماههاي اول جنگ طی انتشار طرح عملیاتی بدر نیروي زمینی به
عناصر رزمنده ابالغ گردید هنوز به قوت خود باقی بود ،و عبارت بود از تقدم نگهداري
مواضع پدافندي موجود و جلوگیري از هرگونه پیشروي اضافی نیروهاي دشمن در مناطق
اشغالی ،بنابراین قرارگاه نجف ملزم بود همچنان این تدبیر را در اولویت منظور کند .ضمناً
براي اجراي مأموریت آفندي نیز تدابیري اتخاذ نماید .براي این منظور توان رزمی در اختیار
قرارگاه نجف به دو قسمت تقسیم گردید .نظر به اینکه نگهداري مواضع پدافندي موجود در
اولویت بود و عناصر عمده لشكر  91زرهی که  9تیپ زرهی بودند ،از آغاز جنگ در مواضع
پدافندي مستقر بودند و در مدت دو سال جنگ آشنایی کاملی به خصوصیات مناطق
مسئولیت خود پیدا کرده بودند و همچنین تیپ  95گرگان در قسمتی از منطقه پدافند
میکرد ،این یگانها بدون تغییر مأموریت به همان عملیات پدافندي خود ادامه دادند .براي
مأموریت آفندي ،تیپ  11پیاده و لشكر نصر سپاه پاسداران در نظر گرفته شد .از عناصر
لشكر  91زرهی ،فقط تیپ  1مكانیزه براي شرکت در عملیات آفندي منظور گردید.
یک نكته حائز اهمیت براي هدایت عملیات ،سازمان فرماندهی آن بود .طبق روش
جاري موجود نیروي زمینی ،مسئولیت اصلی مناطق عملیاتی به لشكرهاي مستقر در هر
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منطقه محول شده بود .بنابراین در منطقه عملیاتی کرمانشاه و ایالم نیز مسئولیت اصلی
هدایت عملیات با لشكر  91زرهی بود و قرارگاه عملیاتی نیروي زمینی در غرب بیشتر
وظایف یک قرارگاه هماهنگکننده عملیات یگانهاي ارتشی با سپاه پاسداران را عهدهدار
بود .با توجه به اینکه در این منطقه عملیات ،عنصر اصلی فقط همان لشكر  91زرهی بود،
قرارگاه عملیاتی غرب خاصیت وجودي چندانی نداشت ،ولی به هر حال بهعنوان نماینده
فرمانده نیروي زمینی در آن منطقه انجام وظیفه میکرد.
براي طرحریزي و هدایت عملیات آفندي مسلمابنعقیل ،الزم بود قرارگاه مسئول
مشخص گردد .بدین نحو یا بایستی قرارگاه نجف راساً این وظیفه را به عهده میگرفت ،یا
آنرا به لشكر  91زرهی واگذار میکرد .ولی قرارگاه نجف هیچیک از این دو راهکار را انجام
نداد .بلكه راهکار سومی را انتخاب کرد که آن ،تشكیل یک قرارگاه موقت عملیاتی دیگر به
نام قرارگاه ظفر بود .بدین ترتیب قرارگاه لشكر  91زرهی به دو قسمت میشد ،یک قسمت
تحت عنوان قرارگاه ظفر ،یگانهای ی را که براي مأموریت آفندي درنظر گرفته شده بودند
تحت کنترل عملیاتی خود میگرفت و بقیه عناصر لشكر  91زرهی که در مأموریت پدافندي
بودند ،تحت کنترل قرارگاه اصلی لشكر انجام وظیفه میکردند .در این میان تكلیف تابعیت
عملیاتی تیپ  95گرگان نیز باید روشن میشد که باالخره تحت امر کدام قرارگاه خواهد
بود .راهحلی که براي آن درنظر گرفته شد آن بود که این تیپ مستقیماً در کنترل عملیاتی
قرارگاه نجف انجام وظیفه نماید.
با توجه به تدبیري که براي کنترل عملیات آفندي و پدافندي مورد نظر قرار گرفت،
قرارگاه عملیاتی نجف (قرارگاه مشتر

ارتش و سپاه پاسداران) طرح عملیاتی خود را براي

اجراي مأموریت آفندي که بعداً به نام عملیات مسلمابنعقیل نامگذاري شد ،تحت عنوان
طرح عملیاتی کربال  7تهیه و در تاریخ سوم مهرماه  1971منتشر کرد .خالصه آن به شرح
زیر بود:
سازمان براي اجراي مأموریتهاي پدافندي و آفندي

قرارگاه ظفر براي مأموریت آفندي شامل:
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 عناصري از قرارگاه لشكر  91زرهی تیپ  1مكانیزه لشكر  91زرهی تیپ  11پیاده هوابرد لشكر نصر سپاه پاسداران یا تیپهاي عاشورا ،امامرضا ،محمدرسولاهلل (ص) وتوپخانه لشكر
 قرارگاه توپخانه لشكر  91زرهی ،یک گردان توپخانه  111مم ،یک گردانتوپخانه  151مم
 یک آتشبار  259میلیمتري ،یک آتشبار  195میلیمتري و  9دستگاهموشکانداز کاتیوشا
لشكر  91زرهی (منها) براي مأموریت پدافندي شامل:
 قرارگاه و گروهان قرارگاه لشكر (منها) تیپهاي  1و  2و  9زرهی لشكر قرارگاه گروه  11توپخانه توپخانه لشكر  91زرهی (منها) تیپ  95پیاده گرگان (درمأموریت پدافندي) قرارگاه و گروهان قرارگاه گردانهاي پیاده (مشخص نشده است) یک گردان توپخانه  111میلیمتري خودکششی تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران انقالب اسالمی (یگان احتیاط قرارگاه نجف)در بیان مأموریت کلی نیروي زمینی ارتش و سپاه پاسداران در عملیات مورد بحث
چنین گفته شده بود که :
«نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
گشایش جبهه جدیدي در منطقه غرب ،ضمن وادار کردن دشمن به انتقال نیرو از جنوب به
غرب ،به داخل خا

عراق تک نموده ،دشمن را منهدم و نقاط حساس و حیاتی را اشغال،
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شهرهاي مندلی و نفتخانه عراق را تهدید میکند تا دشمن را مجبور به قبول شرایط بر
حق جمهوري اسالمی ایران بنماید».
با توجه به مأموریتی که شرح آن در باال اشاره شد ،هدف اصلی از این عملیات ،وادار
کر دن نیروهاي متجاوز عراق به انتقال قسمتی از نیروهاي خود از جبهه جنوب به جبهه
غرب و در نتیجه ت عیف مقاومت دشمن در جنوب بود تا بدین وسیله امكان ادامه سلسله
عملیات آفندي که از اول سال  1971در جبهه خوزستان آغاز شده بود میسر گردد .بنابراین
از نظر فرماندهی کل عملیات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران ،منطقه اصلی جنگ
همان منطقه جنوب در شرق بصره عراق بود و جبههاي که در صحنه عملیات غرب باز
میشد ،بهمنظور تسهیل عملیات منطقه جنوب بود .اما مأموریت ویژه قرارگاه نجف در طرح
عملیاتی کربال  7مورخه سوم مهرماه  1971چنین تعیین گردیده بود:
«قرارگاه نجف در ساعت (س) روز (ر) تک میکند و ارتفاعات کهنهریک و کیسگه را
تصرف و میان تنگ را تأمین مینماید و آماده میشود بنا به دستور تک را به داخل خا
عراق براي تأمین شهر مندلی و نفتخانه ادامه دهد و در سایر مناطق واگذاري پدافند
مینماید».
بنا بر مأموریتی که قرارگاه نجف براي خود درنظر گرفته بود ،حمله موردنظر یک
عملیات نسبتاً محدودي بود که هدف اصلی آن فقط تصرف ارتفاعات مرزي در غرب سومار
بود .پیشبینی شده بود که چنانچه هدفهاي اصلی تصرف شوند ،در صورت ایجاب
وضعیت ،نبرد به داخل خا

عراق کشانده شود و شهرهاي مندلی و نفتخانه عراق مورد

حمله قرار گیرند .عامل دیگر محدودکننده هدفهاي حمله ،انتخاب منطقه محدود غرب
سومار براي حمله بود .با وجود اینکه در نقشه ترسیمی عملیات (کالک عملیات) منطقه
عملیات آفندي بسیار وسیعتر و از کرانه رودخانه کنكاکوش در حدود  11کیلومتري شمال
نفتشهر در شمال تا رودخانه کانیشیخ در  11کیلومتري جنوب سومار در جبههاي به
عرض قریب  15کیلومتر بود و آزادسازي یا حداقل کنترل نفتشهر با آتش خودي برنامه
عملیاتی بود ،ولی در بیان مأموریت فقط همان ارتفاعات غربی سومار به نام ارتفاعات
کهنهریگ و گیسكه بهعنوان هدف تعیین شده بود .البته باید توجه داشت با نیرویی که براي
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این مأموریت اختصاص یافته بود ،بیش از هدفهاي اصلی تعیین شده ،تعیین هدف قطعی
دیگري امكانپذیر نبود .بنابراین عملیات مسلمابنعقیل گرچه به ظاهر یک عملیات
گستردهاي بهنظر میرسید ،ولی عمالً یک حمله محدود یک تیپ ارتشی و یک لشكر سپاه
بود .چنانکه در تدبیر عملیاتی طرح کربال  7نیز تكرار شده بود ،هدف این عملیات تصرف
ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه و تأمین منطقه میانتنگ در منطقه مرزي بین سومار ایران و
شهر مندلی عراق بود .حتی در این تدبیر اصلی هیچگونه اشارهاي به مراحل بعدي عملیات
نشده بود .این امر نشان میدهد که فرماندهی قرارگاه نجف امیدواري چندانی به امكان ادامه
عملیات در خا

عراق را نداشت.

قسمت بعدي طرح کربال  7تعیین وظایف و مأموریتهاي یگانهاي عمده زیر امر
قرارگاه نجف بود که چگونگی هدایت این عملیات را از نظر فرماندهی آن قرارگاه کامالً
مشخص میساخت .این وظایف چنین مشخص شده بود:
« قرارگاه ظفر تک میکند هدفهاي اصلی (ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه) را تصرف و
میانتنگ را تأمین مینماید .بنا به دستور در شمال و جنوب هدفهاي اصلی پیشروي
میکند و خطوطی را که به نام قهوهاي و آبی منظور شده بودند تصرف و تأمین مینماید .بنا
به دستور پیشروي را تا مندلی و نفتشهر ادامه میدهد .لشكر  91زرهی و تیپ  95گرگان
به پدافند در منطقه مسئولیت خود ادامه میدهند .تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران بهعنوان
احتیاط قرارگاه نجف ابتدا در شرق سومار مستقر میگردد».
با توجه به وظایف تعیین شده ،مأموریت اصلی قرارگاه ظفر که عنصر اصلی حملهور در
عملیات مسلمابنعقیل بود ،تصرف همان هدفهاي عمده ارتفاعات مرزي غرب سومار بود و
عمالً نیز دامنه عملیات از آن فراتر نرفت که در شرح هدایت عملیات بیان خواهیم کرد.
حال باید وضعیت دشمن را نیز که در این منطقه نبرد گسترش داشت ،بررسی کنیم
تا مقایسهاي بین توان رزمی نیروهاي حملهور ما با نیروهاي مدافع دشمن بهعمل آید و
چگونگی امكانات ارزیابی گردد .طبق برآورد اطالعاتی که در تاریخ  17شهریورماه  1971و
قریب  21روز قبل از شروع عملیات مسلمابنعقیل بهعمل آمده بود ،استعداد و گسترش
نیروهاي دشمن در این منطقه چنین برآورد گردیده بود:
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-

یک قرارگاه سپاه در سعدیه

 قرارگاه لشكر  3زرهی در منطقه عمومی قورهنو (شمالغربی قصرشیرین)-

قرارگاه لشكر  6پیاده در منطقه عمومی خانقین (غرب قصرشیرین)

-

قرارگاه لشكر  12زرهی در منطقه مندلی (غرب سومار)

-

قرارگاه لشكر  2پیاده کوهستانی در منطقه بدره (غرب مهران)

-

تیپ  31احتیاط در منطقه میدان غرب باویسی

-

تیپ  751پیاده در منطقه باویسی

-

تیپ  11پیاده لشكر  11پیاده در شمالغربی منظریه

-

عناصري از لشكر  1پیاده از جمله گردان تانک آن لشكر در منطقه نبرد
کرمانشاه

-

تیپ  13پیاده در خسروي

-

تیپ  91پیاده جدیدالتأسیس در منطقه عمومی خانقین

-

تیپ  112پیاده در ارتفاعات کهنهریگ

-

تیپ  9گارد مرزي در شرق مندلی

-

تیپ  17زرهی لشكر  7زرهی در مندلی

-

تیپ  121پیاده در ورمهزیار (غرب مهران)

-

تیپ  1گارد مرزي در حوالی بدره (غرب مهران)

-

تیپ  35احتیاط با  7گردان در منطقه عمومی جبهه غرب

-

طبق برآورد یاد شده جمعاً حدود  16گردان توپخانه صحرایی دشمن در این
منطقه گسترش داشت.

با توجه به یگانهاي یاد شده دشمن که به منظور اختصار ،فقط لشكرها و تیپهاي
مستقل نامبرده شد ،عناصر لشكر  1به اضافه  12تیپ مستقل یعنی جمعاً حدود  21تیپ
عراقی در منطقه نبرد کرمانشاه و ایالم در مقابل یک لشكر زرهی به اضافه یک تیپ پیاده
ایران یعنی جمعاً  1تیپ (با احتساب اینکه لشكر  91داراي  1تیپ شده بود) صفآرایی
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کرده بودند و با امكانات فوقالعاده مهندسی و تهیه و تحكیم مواضع که در اختیار داشتند
مواضع پدافندي مستحكمی در مقابل نیروهاي ما ایجاد کرده بودند .بنابراین در صورتیکه
این برآورد اطالعاتی از دقت و صحت کافی برخوردار بوده باشد ،نسبت توانایی رزمی دشمن
در مقابل نیروهاي ما حدود  1به یک به نفع نیروهاي دشمن بود .البته باید به این نكته
توجه کرد ک ه تمام این عناصر دشمن در خط مقدم پدافندي گسترش نداشتند .بهعالوه
طبق روشی که ارتش عراق در ترکیب سازمانی یگانها بهکار میبرد ،معموالً لشكرها و
تیپ هاي عراقی با سازمان کامل خود در یک منطقه نبرد وارد عمل نمیشدند .غالباً تیپها
و لشكرهاي عراقی بهصورت ترکیبی از یگانها در یكدیگر بهکار برده میشدند ،بهنحويکه
بع ی از افسران ایرانی در این باره عقیده داشتند که فرماندهی ارتش عراق از ترس احتمال
کودتا بهوسیله لشكرهاي سازمان یافته که داراي وحدت فرماندهی پادگانی میباشند ،چنین
ترکیب درهم عملیاتی را روش سازماندهی رزمی قرار داده است.
به هر حال اعم از اینکه این اطالعات قابل اعتماد بودند یا نه ،در بررسی وضعیت
دشمن براي اتخاذ تصمیم جهت اجراي حمله ،این توان رزمی دشمن مورد نظر قرار گرفته
بود .اما طبق روش کلی هدایت عملیات آفندي بهوسیله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران ،در مرحله نهایی اتخاذ تصمیم براي حمله ،این توان برتر کامل دشمن نقش عامل
بازدارنده ایفا نكرده بود .زیرا اینگونه تصمیمات ،ماهها قبل از اجرا و بدون درنظر گرفتن
برتري دشمن اتخاذ شده بود .اینگونه برآوردهاي اطالعاتی در حقیقت هیچگونه تأثیري در
تصمیمات و حتی در تدابیر اجراي حمله نداشتند و هر یگان اجرایی بدون توجه به اینکه
چه استعدادي از دشمن در مقابلش قرار دارد حمله میکرد و به پیشروي خود ادامه میداد.
فقط نتیجه عملیات بود که برتري واقعی نیروهاي خودي یا دشمن را ثابت میکرد.
از نظر نسبت قدرت آتش بین دو نیروي خودي و دشمن نیز باید توجه داشت که
دشمن حدود  16گردان توپخانه از کالیبرهاي مختلف در منطقه عملیات کرمانشاه و ایالم
مستقر کرده بود ،در حالیکه جمع یگانهاي ما در این منطقه  3گردان به اضافه چند
آتشبار مجزا از کالیبرهاي مختلف بود که با احتساب هر  9آتشبار یک گردان جمع توان
پشتیبانی رزمی توپخانههاي ایران در این منطقه نبرد حدود  12گردان بود .یعنی نسبت به
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قدرت آتش دشمن به خودي حدود  9به  2بود .از این نظر نیز برتري با دشمن بود .ضمن
اینکه مقدورات دشمن از نظر تدارکات مهمات خیلی بیش از نیروهاي ما بود .در همین
عملیات تدار

مهمات تمام انواع توپها و خمپارهاندازها براي نبردهاي خودي محدود اعالم

گردیده بود.
گفتیم طرح عملیاتی قرارگاه نجف به نام طرح کربال  7براي عملیات مسلمابنعقیل در
سوم مهرماه  1971منتشر شد و الزم بود قرارگاه اصلی اجراي این طرح که قرارگاه عملیاتی
ظفر بود طرح اجرایی خود را براي قسمت آفندي طرح کربال  7تهیه نماید .قبل از بیان آن
طرح الزم به یادآوري است ک ه اساساً قبل از هنگامی که مأموریتی به یک قرارگاه محول
میگردید ،صرفنظر از اقدامات تأمینی و ضداطالعاتی ،غالباً آن مأموریت تا پایینترین رده
اجرایی بهطور رسمی یا غیررسمی ابالغ میشد .از همان آغاز مرحله طرحریزي در ردههاي
باالتر در تمام ردههاي پایینتر نیز فعالیتهاي شناسایی منطقه و کسب اطالع از وضعیت
زمین و دشمن و برآورد وضعیت و باالخره تهیه طرحهاي مقدماتی آغاز میگردید .بنابراین
هنگامیکه طرح رسمی رده باالتر ابالغ میشد ،عمالً تا رده پایینتر در جریان آن بود و
پیشبینیهاي الزم را براي تهیه طرح کتبی بهعمل آورده بود .در نتیجه براي تهیه طرح
ردههاي پایینتر معموالً نیاز چندانی به مدت زیاد و یا بررسیهاي اضافی نبود .بر همین
اساس بعد از انتشار طرح عملیاتی کربال  7روز بعد نیز طرح عملیاتی قرارگاه ظفر یک
(قرارگاه مشتر

تیپ  11پیاده و تیپ محمدرسولاهلل سپاه پاسداران) که یگان عمده

اجرایی بود آماده گردید .نظر به اینکه در مأموریت پدافندي سایر یگانها تغییري داده
نشده بود ،نیازي به تهیه طرح جدید نبود .در بررسی سازمان رزمی قرارگاه نجف دیدیم که
ع ناصري که به منظور اجراي حمله در اختیار قرارگاه ظفر قرار داده شد عبارت بودند از:
لشكر نصر سپاه پاسداران ،تیپ  11پیاده هوابرد و تیپ  1مكانیزه لشكر  91زرهی و
عناصري از عشایر منطقه نبرد .فرماندهی قرارگاه ظفر ،مشترکاً سرهنگ پیاده ستاد
اسماعیل سهرابی فرمانده لشكر  91زرهی و برادر همت فرمانده لشكر نصر سپاه پاسداران
بودند.یگانهاي زیر امر این قرارگاه به شرح زیر براي اجراي حمله سازمان داده شدند:
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 قرارگاه ظفر  1شامل تیپ  11پیاده هوابرد ،تیپ محمد رسولاهلل (ص) سپاهپاسداران ،یک گروهان تانک تی  11و تی  72سپاه پاسداران  ،یک گروهان نفربر
زرهی سپاه پاسداران ،یک گردان توپخانه  151میلیمتري تیپ 11
 قرارگاه ظفر  2شامل تیپ  1مكانیزه لشكر  ،91بسیج عشایر منطقه ،تیپ عاشورايسپاه پاسداران ،یک گروهان تانک ام  16از عناصر لشكر  71پیاده ،یک گروهان
تانک ام  75از عناصر لشكر  91زرهی یک گروهان تانک تی  11و تی  72از عناصر
سپاه پاسداران ،یک گروهان نفربر زرهی از عناصر سپاه پاسداران یک گردان
توپخانه  111میلیمتري از عناصر لشكر  71پیاده
 توپخانه پشتیبانیکننده (عالوه بر  9گردان کمک مستقیم)  6آتشبار از کالیبرهايمختلف
همانگونه که در شرح عملیاتی قرارگاه نجف بیان گردید مأموریتی که به قرارگاه ظفر
واگذار شده بود حمله در غرب سومار و تصرف ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه و تأمین میان
تنگ بود .در مناطق شمالی و جنوبی سومار مأموریت جدي به این قرارگاه محول نشده بود.
در نتیجه فرماندهی این قرارگاه بر مبناي همان مأموریت ،چنین تصمیم گرفت که تالش
اصلی خود را در مرکز منطقه عملیات به سمت هدفهاي تعیین شده (کهنهریگ و گیسكه)
بهکار ببرد و در قسمت شمال و جنوب نیز یگانها به سمت غرب حرکت کنند و خطوطی را
که به نام قهوهاي و آبی نامگذاري شده بود تصرف و تأمین نمایند .این خطوط در چند
کیلومتري داخل خا

ایران قرار داشتند و احتماالً تحت اشغال دشمن نبودند و تصرف

آنها بیشتر به منظور تأمین جناحین قسمت مرکزي و تک اصلی بود .البته در تدبیر
عملیاتی چنین پیش بینی شده بود که بعد از اجراي پیروزمندانه مرحله اصلی عملیات،
یگانهاي قرارگاه ظفر به سمت غرب پیشروي را ادامه دهند بهنحويکه در مرکز منطقه،
شهر مندلی عراق و در شمال ،منطقه نفتشهر ایران و در جنوب ،ارتفاعات مرزي تصرف و
تأمین گردد.
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با توجه به اینکه  9منطقه عملیات به سه قسمت تقسیم گردیده بود ،قرارگاه عملیاتی
ظفر  9قرارگاه تابعه خود را با آرایش در خط بهترتیب ظفر  9در شمال ظفر یک در مرکز و
ظفر  2در جنوب مستقر نمود .بنابراین تالش اصلی این نبرد بهعهده قرارگاه ظفر یک یعنی
تیپ  11پیاده و تیپ محمدرسولاهلل (ص) سپاه محول گردید .نظر به اینکه یگان دیگري
براي تشكیل احتیاط براي قرارگاه ظفر باقی نماند ،این قرارگاه به عناصر تابعه دستور داد
خود احتیاط مناسبی پیشبینی کنند .ضمن اینکه تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران بهعنوان
احتیاط قرارگاه نجف و تقدم وارد عمل شدن آن در منطقه سومار منظور گردیده بود.
باالخره قرارگاه اصلی اجراکننده طرح حمله که قرارگاه ظفر یک بود ،طرح عملیاتی خود را
بهنام طرح بیتاهللالحرام تهیه و در ششم مهرماه  1971منتشر کرد.
گفتیم که عنصر اصلی رزمنده این قرارگاه تیپ  11پیاده و تیپ محمدرسولاهلل (ص)
سپاه و چند گروهان تانک و نفربر بود .تیپ  11داراي  1گردان پیاده و تیپ محمدرسولاهلل
نیز داراي  15گردان پاسدار بودم بنابراین قرارگاه ظفر یک داراي  11گردان رزمی بود .اما
باید توجه داشت که گردانهاي سپاه پاسداران از نظر تعداد حدود  255تا  955نفر بودند
بنابراین از نظر استعداد پرسنلی ،این تیپ استعداد یک تیپ تقویت شده را داشت .به هر
حال فرماندهی قرارگاه مشتر

ظفر یک که سرهنگ پیاده ستاد کریم عبادت و برادر

چراغی بودند ،گردانهاي پیاده پاسدار را در  15یگان سازمان دادند.بدین ترتیب که 1
گردان پیاده تیپ  11با  1گردان پاسدار ادغام شدند و  1گروه رزمی مختلط تشكیل دادند و
 7گردان پاسدار نیز بهصورت مستقل وارد عمل گردند .تدبیر فرماندهی مشتر

ظفر یک

این بود که با  3یگان در خط حمله کند .براي این منظور در منطقه هدف کلی  3هدف جزء
تعیین گردید و حمله به هر یک از آنها به یكی از گروههاي رزمی و یا گردانهاي مستقل
سپاه پاسداران واگذار شد .بدین ترتیب طرح قرارگاه مشتر

ظفر یک نیز تكمیل و در

ششم مهرماه منتشر گردید و مرحله طرحریزي به پایان رسید .زمان اجراي طرح نیز یک
روز بعد از انتشار آخرین طرح یعنی روز هفتم مهرماه تعیین شده بود ،ولی نظر به اینکه
هنوز جابجایی یگانها از منطقه گیالنغرب به منطقه سومار تكمیل نشده بود ،الزاماً اجراي
این عملیات به مدت  19ساعت به تأخیر افتاد و در نهم مهرماه آغاز گردید.
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هدایت عمليات مسلمابنعقيل

مهم ترین اقدامات اجرایی قبل از آغاز عملیات ،انجام جابجاییهاي الزم و تغییر مكان
قرارگاهها و یگانهاي اجرایی به منطقه نبرد سومار بود .این اقدامات تا روز ششم مهرماه
طول کشید و قرارگاه ظفر در روز  26شهریور در روستاي واوان در شرق سومار مستقر شد و
یگانهاي اجرایی نیز از آن تاریخ بهتدریج از منطقه گیالنغرب به منطقه نبرد سومار تغییر
مكان کردند.
در روز هفتم مهرماه ،تصمیم قطعی درباره زمان حمله و نام عملیات و رمز عملیات
گرفته شد و بدین ترتیب به یگانها ابالغ گردید که ساعت شروع حمله ساعت  2155روز
هشتم (آغاز روز نهم) مهر نام عملیات ،مسلمابنعقیل و کلمه رمز شروع عملیات ،یا
ابوالف لالعباس میباشد الزم به یادآوري است که در طرحهاي عملیاتی نامهاي مختلفی
براي این عملیات بهکار برده شده بود .طرح قرارگاه نجف به نام کربال  ،7طرح قرارگاه ظفر
به نام مسلمابنعقیل و طرح قرارگاه ظفر یک به نام بیتاهللالحرام بود .در روز هفتم مهرماه
تصمیم گرفته شد نام این عملیات مسلمابنعقیل باشد.
تنها تغییري که در  21ساعت قبل از شروع عملیات در این طرح داده شد تغییر
ساعت حمله از ساعت  21روز هشتم به ساعت  5155روز نهم بود.
باالخره ساعت حمله فرا رسید و حمله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران به
نیروهاي دشمن در غرب سومار آغاز شد و یگانهاي قرارگاه ظفر در ساعت  11دقیقه بعداز
نیمه شب نهم مهرماه پیشروي بهطرف مواضع دشمن را آغاز کردند .نظر به اینکه یگانهاي
حمله ور براي کم کردن طول مسافت بین خودي و دشمن کامالً به مواضع دشمن نزدیک
شده بودند ،کمتر از یک ساعت بعد از شروع حمله ،به اولین مواضع دشمن نزدیک شدند و
درگیري بین نیروهاي ما و دشمن از ساعت  5195آغاز گردید .اما بهنظر میرسد این
درگیري با عوامل تأمینی و سبک دشمن بود زیرا نیروهاي دشمن مقاومت جدي در مقابل
پیشروي نیروهاي ما نكردند .بهویژه در قسمت شمال و جنوب منطقه نبرد که یگانهاي
ظفر  9و  2به ترتیب پیشروي میکردند ،درگیري قابل مالحظهاي بهوجود نیامد و این
یگانها سریعاً به خطوط قهوهاي و آبی که خط حد پیشروي اولیه آنها بود دسترسی پیدا
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کردند .اما در مرکز منطقه نبرد که در حقیقت رزمگاه اصلی بود ،عناصر قرارگاه ظفر یک با
نیروهاي تأمینی دشمن مواجه شدند و با نیروهاي سبک آنها را به عقب راندند و تا ساعت
 5195قسمت عمده منطقه هدف این قرارگاه که ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه در طرفین
میان تنگ بود به تصرف نیروهاي ما درآمد اما مقاومت نیروهاي دشمن بهویژه در ارتفاع
 152و حوالی پاسگاه مرزي سانواپا شدیدتر شد و از سرعت پیشروي رزمندگان ما کاسته
شد .ولی در یک ساعت بعد نیروهاي ما توانستند قسمت بیشتري از مقاومتهاي دشمن را
درهم بشكنند و عكسالعملهاي دشمن را تا حدودي خنثی نمایند.
در اولین گزارش قرارگاه ظفر به قرارگاه نجف که در ساعت  5925ارسال شد وضعیت
کلی نبرد چنین اعالم گردید :
«تک در ساعت  5155روز  71/6/3آغاز شد .در ساعتهاي اولیه تک یگانهاي ظفر 2
و  9مناطق مربوطه (خطوط قهوهاي و آبی) را اشغال کردند و یگانهاي ظفر یک با موفقیت
تک خود را ادامه دادند و تا ساعت  5755هدفهاي واگذاري را بهجز پاسگاه کومهسنگ و
دولهشریف اشغال کردند و درگیري در داخل میانتنگ ادامه دارد .وضعیت منطقه پاسگاه
سلمان کشته هنوز مشخص نشده است.
توسعه وضعیت ظفرها ادامه دارد و درگیري در سرتاسر جبهه بهشدت وجود دارد.
تاکنون تعداد زیادي از افراد دشمن کشته ،تعدادي نیز به اسارت رزمندگان ما درآمدهاند که
در حال تخلیه به عقب میباشند.
پاتک دشمن به تپه  152در ارتفاعات کهنهریگ دفع شد و پیشروي گردان تانک
دشمن در منطقه میانتنگ متوقف گردید .گردان احتیاط ظفر یک (در مرکز منطقه نبرد)
در ارتفاعات سانواپا و سلمانکشته به کار گرفته شد و برآورد گردید احتماالً پاتک شدید
دشمن در این قسمت از منطقه نبرد به اجرا درخواهد آمد.
سه فروند هلیکوپتر کبرا بهمنظور پشتیبانی نزدیک و یک فروند هلیکوپتر 211
بهمنظور حمل مهمات در ساعت  5715به منطقه ظفر یک اعزام گردید.
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در اثر اصابت گلوله توپ دشمن به قرارگاه ظفر ،یک دستگاه خودرو تویوتا منهدم
گردید .ام اء فرمانده لشكر  91زرهی سرهنگ ستاد اسماعیل سهرابی ،فرمانده لشكر نصر
سپاه پاسداران برادر همت»
بررسی مدار

در دسترس چنین نشان میدهد که قسمت عمده مأموریت اولیه یگان-

هاي قرارگاه ظفر (لشكر نصر سپاه و قسمتی از عناصر نیروي زمینی) تا زمان گزارش یاد
شده باال با موفقیت به پایان رسید و فقط در حوالی پاسگاههاي سلمانکشته و کومهسنگ و
دوله شریف هنوز قسمتی از منطقه هدف تعیین شده در کنترل دشمن باقی مانده بود .لذا
ادامه تالش عمدتاً براي خارج کردن آن قسمتها از کنترل دشمن و تكمیل تصرف منطقه
هدفهاي تعیین شده در ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه و خطوط قهوهاي و آبی در شمال و
جنوب منطقه نبرد صرف گردید .اما این موفقیت نسبتاً سریع سبب گردید که حمله از دور
بیفتد و یگانهاي حملهور بعد از اشغال هدفهاي اولیه و اجراي اولین قسمت مأموریت که
البته طبق طرح عملیاتی اساسیترین قسمت مأموریت بود ،تحر

اولیه خود را از دست

دادند آن چنان که ادامه پیشروي براي اجراي قسمت دوم مأموریت و کشاندن نبرد به داخل
خا

عراق و تهدید شهر مندلی عراق و آزادسازي نفتشهر ایران عمالً حساسیت خود را از

دست داد و باالخره به کنار گذاشته شد.
البته باید به این نكته توجه نمود که نبرد پیادهنظام ،بهویژه در مناطق کوهستانی
نمیتواند چندان مداوم باشد ،مگر اینکه یگانهاي کافی براي حمله در ردههاي چندگانه در
دسترس باشد و حمله بهصورت جهشی یک واحد از واحد دیگر هدایت گردد .ولی اگر حمله
بهصورت جبههاي و یا با بهکارگیري کلیه نیروها در خط مقدم ،در یک زمان هدایت گردد،
مسلماً افراد یگانهاي حملهور با تجهیزات و سالح و مهمات خود و تحت شرایط سخت و
فعال میدان نبرد نمیتوانند بیش از چند ساعت مداوم به نبرد ادامه دهند و بیش از چند
کیلومتر پیشروي نمایند .متأسفانه در غالب نبردهایی که نیروهاي ما اجرا میکردند بهعلت
کمبود نیرو این ضعف وجود داشت و عمالً نیروهاي ما بعد از وصول به هدف اولیه متوقف
میشدند و ادامه پیشروي با مشكالتی مواجه میشد و غالباً در همان منطقه هدف اولیه
متوقف میگردیدند .لذا یكی از مراحل بسیار مهم عملیات تعرضی که عملیات استفاده از
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موفقیت و تعاقب میباشد ،معموالً به اجرا درنیامد و رزمندگان ما مجبور میشدند به همان
مقدار موفقیتی که در مراحل اولیه حمله بهدست میآوردند اکتفا کنند.
در عملیات مسلمابنعقیل نیز همین وضع پیش آمد .با وجود اینکه رزمندگان دالور و
ایثارگر ما در  1ساعت اولیه حمله موفق به درهم شكستن مقاومتهاي اولیه دشمن و
اشغال بیش از  %35منطقه هدف شدند ،ولی در نتیجه نهایی ،موفقیت کلی همان بود که در
همان چند ساعت اول بهدست آوردند .این وضع حتی براي خود فرماندهان نیز مشخص و
معلوم بود و آنها میدانستند که امكان موفقیت قطعی همان است که در ساعات اولیه
حمله بهدست میآید .لذا به محض اینکه نیروهاي حملهور به اولین هدف رسیدند ،دستور
داده شد همان هدف را تحكیم کنند که چگونگی این شرایط در پیامهایی که از ساعت
 5355روز نهم مهرماه از طریق قرارگاه ظفر به یگانهاي تحت فرماندهی صادر شده است
مشخص میگردد .آن پیامها چنین است:
«ضمن تبریک پیروزي رزمندگان اسالم بر قواي کفر دستور فرمایند :
 -1نسبت به تحكیم هدف و پا سازي منطقه اشغالی سریعاً ادامه دهند.
 -2آمادگی مقابله با پاتکهاي دشمن را داشته باشند.
 -9با اشغال مواضع مناسب با دید و تیر عالی و ایجاد میادین مین نفوذ دشمن را به
مناطق اشغالی سد نمایند.
 -1آخرین وضعیت خود را گزارش نمایند.
ام اء :سرهنگ ستاد سهرابی – برادر همت»
بعد از صدور دستورات باال ،قرارگاه ظفر پیام تأکیدي دیگري براي تحكیم مواضع
دستور داد که به شرح زیر بود :
«با توجه به اینکه دشمن بعد از اطمینان از دست دادن مواضع خود با اجراي
آتشهاي سنگین مواضع اشغال شده را زیر آتش قرار میدهد دستور فرمایند.
 -1سریعاً با ایجاد سنگرهاي مستحكم رعایت کلیه اصول تأمینی را بنمایند.
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 -2سالحهاي ضدتانک و تانکها را در مناسبترین موضع در مناطق اشغالی مستقر
نمایند».
باالخره قرارگاه اصلی هدایتکننده عملیات که قرارگاه ظفر بود بعد از ابالغ دستورات
باال به یگانهاي اجرایی ،خالصه آخرین وضعیت نبرد را به شرح زیر به قرارگاه نجف چنین
اعالم کرد:
« درگیري در میانتنگ و سلمانکشته بهشدت ادامه دارد .یگانها مشغول تحكیم
مواضع خود هستند .پاسگاه میانتنگ به تصرف نیروهاي ما درآمده است.
ام اء :سرهنگ سهرابی -برادر همت»
یک نگرش نظامی به پیامهاي یاد شده باال نشان میدهد که از نظر فرماندهی قرارگاه
ظفر مأموریت اصلی آفندي عملیات مسلمابنعقیل بعد از اشغال قسمت عمده منطقه هدف
اولیه پایان یافته بود .به همین جهت دستور داد منطقه هدف را تحكیم و آماده پدافند در
مقابل پاتکهاي احتمالی دشمن باشند .البته یادآوري میشود که در دستور عملیاتی
قرارگاه نجف نیز مأموریت اصلی واگذار شده به قرارگاه ظفر تصرف ارتفاعات کهنهریگ و
گیسكه بود و مأموریت ثانوي که ادامه پیشروي بهطرف غرب و تهدید شهر مندلی عراق و
آزادسازي نفتشهر ایران بود ،بهصورت یک مأموریت درجه دوم و در صورت ایجاب وضعیت
درنظر گرفته شده بود .بنابراین عملی که قرارگاه ظفر انجام داد ،خارج از قواره مأموریت
واگذار شده نبود .تنها قسمتی از مأموریت که هنوز اجرا نشده بود ،پا

کردن غرب منطقه

هدف و تصرف و تأمین حوالی پاسگاههاي سانواپا و سلمانکشته و کومهسنگ و دولهشریف
بود که یگانهاي قرارگاه ظفر براي انجام آن به تالش خود ادامه دادند ،اما موفق به اجراي
این قسمت از مأموریت اولیه نشدند .همین امر خود بهترین نشانه آن است که امكان و
توانایی نیروهاي ما در این عملیات بیش از آن مقدار نبود که در ساعات اولیه حمله بهکار
گرفته شد و نتیجه مطلوبی نیز از آن بهدست آمد.
باالخره چنین بهنظر میرسد که حمله رزمندگان ما بهجز در چند نقطهاي که هنوز
تصرف نشده بود ،در سایر نقاط بهکلی از دور افتاد .حتی میتوان گفت از حدود ساعت
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 1555به بعد متوقف گردید و نیروهاي ما به حالت پدافندي در مناطقی که تصرف کرده
بودند درآمدند .در مقابل ،عكسالعمل دشمن رو به شدت گذاشت و اولین پاتک شدید
دشمن در حدود ساعت  1155در تپه  152به اجرا درآمد و قرارگاه ظفر یک ،این وضعیت
را در ساعت  1115به قرارگاه ظفر اطالع داد .قرارگاه ظفر که امكان تقویتی نداشت به ظفر
یک دستور داد با امكانات موجود خود با پاتک دشمن مقابله نماید.
در مطالب قبل گفتیم که هدف حمله قرارگاه ظفر یک (تیپ  11پیاده و تیپ
محمدرسولاهلل (ص) سپاه پاسداران) ،پا سازي تمام ارتفاعات مرزي بین سومار ایران و
مندلی عراق بود .عناصر این قرارگاه در ساعات اولیه حمله توانستند قسمتی از این ارتفاعات
را که در داخل قلمرو کشور ایران قرار دارد از اشغال دشمن متجاوز آزاد سازند .ولی هنوز
تمام این ارتفاعات پا سازي نشده بود و نقاط بسیارحساسی مانند میانتنگ ،هنوز در
کنترل دشمن باقی بود .بنابراین اجراي مأموریت قرارگاه ظفر یک خاتمه نیافته بود .بدین
لحاظ قرارگاه ظفر به قرارگاه ظفر یک دستور داد تالش کند در ظرف روز نهم مهرماه اجراي
مأموریت خود را تكمیل کند و پاسگاههاي مرزي کومهسنگ و دولهشریف را در طرفین
منطقه مرزي میانتنگ تصرف کند و این تنگه را که محور اصلی مواصالتی بین مندلی
عراق و سومار ایران بود ،تأمین نماید .زیرا تا هنگامیکه این تنگه در کنترل کامل نیروهاي
ایران قرار نمیگرفت ،اجراي مرحله دوم عملیات مسلمابنعقیل که تهدید شهر مندلی عراق
بود امكانپذیر نمیگردید .عالوه بر منطقه میانتنگ که در جنوبغربی سومار بود و مبارزه
بین رزمندگان ما با نیروهاي اشغالگر دشمن در آن ادامه داشت ،در قسمتی از منطقه
شمالغربی سومار و حوالی پاسگاه مرزي سلمانکشته نیز هنوز مبارزه ادامه داشت و
نیروهاي دشمن تالش میکردند از قسمت شمالی به منطقه نبرد اصلی ،یک تهدید جدي
براي یگانهاي قرارگاه ظفر یک که به نزدیكی خط مرز رسیده بودند ایجاد کنند تا فشار
نیروهاي ما در منطقه حیاتی شرق مندلی (براي نیروهاي عراق) کمتر شود و خطر و تهدید
از شهر مندلی کاسته شده یا از بین برود .زیرا قطعاً برآورد دشمن از حمله نیروهاي ما در
این منطقه نبرد آن بود که هدف نیروهاي ایران شهر مندلی میباشد .بدین جهت تالش
می کردند با استفاده از حداکثر امكانات خود مانع دستیابی نیروهاي ایران به تنگ میانتنگ
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و پیشروي نیروهاي ما بهطرف شهر مندلی شوند .با توجه به حساسیت نیروهاي دشمن براي
نگهداري میان تنگ و تالش نیروهاي ما براي آزادسازي آن ،نبرد شدید مداوم بین نیروهاي
دو طرف همچنان ادامه یافت و تا غروب روز نهم مهرماه نتیجه نبرد مسلمابنعقیل تقریباً
همان بود که در ساعات اولیه حاصل شد.
در ساعت  1655روز نهم مهرماه قرارگاه ظفر آخرین وضعیت نبرد را چنین اعالم کرد:
« کلیه هدفهاي واگذاري به استثناي میانتنگ و پاسگاههاي کومهسنگ و دولهشریف
بهدست نیروهاي خودي افتاده است .ظفر  2و  ( 9در شمال و جنوب منطقه نبرد) مشغول
تحكیم مواضع و دفع پاتکهاي دشمن هستند .ظفر یک نیز (در منطقه نبرد) هدفهایی را
که تصرف کرده است تحكیم مینماید .دشمن در سرتاسر منطقه مبادرت به پاتکهاي
موضعی نموده که دفع شده است ،از جمله پاتکهاي شدید دشمن در روز نهم مهرماه در
منطقه پاسگاه سلمانکشته اجرا شد و در ساعت  1155آن روز یگانهایی که در آن منطقه
با دشمن درگیر بودند تحت فشار شدید دشمن قرار گرفتند .لذا قرارگاه ظفر یک براي کم
کردن فشار دشمن ،درخواست تقویت و پشتیبانی نمود .اما تنها امكان در دسترس براي این
منظور ،هلیکوپترهاي هوانیروز و توپخانههاي پشتیبانی بود .قرارگاه ظفر تقدم پشتیبانی
این عناصر را به منطقه مورد تهدید یاد شده قرار داد و پاتک دشمن موقتاً متوقف گردید.
علت حساسیت دشمن در منطقه شمالغربی سومار و حوالی پاسگاه سلمانکشته ،وجود تپه
 152بود که میدان دید و تیر بسیار عالی به دشت باوندپور و حتی دشت سومار داشت .زیرا
در شرق و غرب این تپه ،بلندي ارتفاعات به سرعت کاشته میشد و به حدود  955متر
میرسید و به دشت سومار در ایران و دشت مندلی در خا

عراق منتهی میگردید .بنابراین

تپه  152یک نقطه کلیدي براي این منطقه نبرد بود و به همان میزان منطقه میانتنگ در
محور سومار مندلی حائز اهمیت بود .به همین جهت نبرد اصلی بین رزمندگان ما با
نیروهاي دشمن در عملیات مورد بحث در اطراف همین دو نقطه حساس یعنی تپه  152و
میان تنگ انجام گرفت .براي مشخص شدن این وضعیت پیام زیر را که فرمانده قرارگاه ظفر
یک در ساعت  1121روز نهم مهرماه به قرارگاه ظفر ارسال کرده است مالحظه میکنیم:
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« دشمن در قلعه بین ،ارتفاع  ،152سانواپا و گیسكه پاتک شدید خود را شروع نموده
است و نیروهاي خودي تا آخرین حد مقاومت میکنند .نیروي احتیاط بهکار برده شده
تقاضاي پشتیبانی هلی کوپتر و هواپیما شد که جواب مناسب داده نشده است .تقاضاي
تیراندازي توپخانه گردید که بهعلت کمبود مهمات اجرا نشده است .امكان سقوط ارتفاع
کهنهریگ میرود مقرر فرمایید اقدامات الزم بهعمل آید .گوینده سروان ابرهیمی.گیرنده
سرگرد افشین»
در پاسخ این پیام ،فرمانده قرارگاه ظفر به تیم هوانیروز و قرارگاه توپخانه دستور داد با
حداکثر امكانات خود از یگانهاي قرارگاه ظفر پشتیبانی کنند .ولی در آنموقع برتري هوایی
با دشمن بود و هواپیماهاي دشمن ،کنترل ف اي منطقه نبرد را در دست داشتند و به
هواپیماها و هلیکوپترهاي ما اجازه نمیدادند ،بدون قبول خطر قابل مالحظه وارد این
منطقه نبرد شوند .بدین لحاظ فرمانده قرارگاه ظفر به فرمانده قرارگاه ظفر یک پاسخ
داد«تعداد  15فروند هلی کوپتر کبري آماده پروازند و به محض اینکه وضعیت از نظر
هواپیماهاي دشمن مناسب باشد ،هلیکوپترها به پرواز درخواهند آمد و به توپخانه نیز
دستور داده شد ،حداکثر آتش را در منطقه نبرد اجرا کند»
مالحظه میگردد با وجود اینکه نیروهاي ما حمله میکردند ،ولی عمالً برتري زمینی
و هوایی براي دشمن بود .تنها برتري نیروهاي ما ،قدرت ایمان و میزان ایثار و فداکاري
رزمندگان ما بود که میتوانست نقش تعیینکنندهاي در اینگونه نبردهاي نامتعادل از نظر
کمی ،داشته باشد.
باالخره روز نهم مهرماه در رزمگاه سومار و مندلی به پایان خود نزدیک میشد و با
فرارسیدن تاریكی شب ،رزمندگان هر دو طرف متخاصم از ادامه تالش بازمیایستادند و به
تحكیم مواضع و تجدید تدارکات و تخلیه شهدا ،مجروحین ،کشتهشدگان و اسراي طرف
مقابل میپرداختند .در این ساعات پایانی ،اولین روز نبرد مسلمابنعقیل ،فرمانده قرارگاه
ظفر خالصه آخرین تالشهاي این روز نبرد را چنین اعالم کرد :
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« از ساعت  1721از قسمت قلعهبین تا ارتفاع  152در منطقه پاسگاههاي سانواپا و
سلمانکشته پاتک دشمن آغاز شد .همزمان ،پاتک دشمن در ارتفاعات گیسكه نیز شروع
گردید که نیروهاي خودي در هر دو منطقه دالورانه مقاومت کردند.
 -1قرارگاه ظفر یک ،واحد احتیاط خود را وارد عمل کرد.
 -2دو فروند هلی کوپتر کبري براي پشتیبانی نزدیک و یک فروند هلیکوپتر 211
جهت حمل مهمات در ساعت  1715به منطقه ظفر یک اعزام شد.
 -9از ساعت  1715وضعیت تقریباً خوب شده و درگیري بهشدت ادامه دارد».
با توجه به این پیام ،در پایان روز اول نبرد مسلمابنعقیل ،نیروهاي حملهور ما به
حالت دفاعی درآمده بود در حالیکه دشمن تالش میکرد ابتكار عمل را بهدست بگیرد و با
پاتکهاي سنگین ،نیروهاي ما را از مناطقی که ظرف روز جاري تصرف کرده بودند ،عقب
براند .نظر به استعداد رزمی فوقالعاده برتر دشمن که عناصري از  1لشكر و چند تیپ
مستقل در این منطقه نبرد داشت ،احتمال معكوس شدن سرنوشت این نبرد و عدم موفقیت
نیروهاي ما چندان بعید بهنظر نمیرسید ،ولی رزمندگان دالور ما با فداکاري و ایثار و
مقاومت و توکل ،به یاري خداوند از دستآورد نبرد این روز دفاع کردند و موفق شدند آنچه
را که بهدست آورده بودند نگه دارند و حمالت متقابله دشمن را دفع نمایند .در آخرین
پیامی که حدود ساعت  2155روز نهم مهرماه فرماندهی قرارگاه ظفر به قرارگاه نجف
مخابره کرد چنین اعالم داشت:
«آخرین وضعیت در منطقه قرارگاههاي ظفر  1و  2و  9تبادل آتش است که شدت آن
در منطقه عملیاتی ظفر یک شدید میباشد و کلیه پاتکهاي دشمن دفع گردیده است»
بدین ترتیب اولین روز نبرد مسلمابنعقیل در حالی به پایان رسید که رزمندگان ما
توانسته بودند ،قسمت اصلی مأموریت اولیه خود را انجام دهند و در شمال و جنوب منطقه
نبرد ،خطوطی را که بهعنوان خط حد پیشروي در مرحله اول عملیات بود تأمین نمایند .در
مرکز منطقه نبرد نیز که فعالترین منطقه بود رزمندگان ما موفق شده بودند ،نیروهاي
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دشمن را تا نزدیكی ارتفاعات مرزي عقب برانند و حدود  %35منطقه هدف تعیینشده را از
وجود نیروهاي متجاوز عراق آزاد سازند.
اما نیروهاي دشمن نیز با عملیات متقابل خود موفق شدند ،از ادامه پیشروي نیروهاي
ما جلوگیري کنند و نیروهاي ما را در شرق خط مرز و داخل خا
مانع عبور نیروهاي ما از خط مرز و ورود به داخل خا

ایران متوقف سازند و

عراق شوند .همین موفقیت نسبی

نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در صحنه عملیات غرب ،وحشت فزایندهاي در حكام
بعثی عراق ایجاد کرد ،آنچنانکه طبق اطالعاتی که به دست نیروهاي ما رسید ،همان شب
صدام حسین شخصاً از فرماندهان یگانهاي عملکننده در منطقه مندلی خواست مناطق از
دست داده را سریعاً از نیروهاي ایرانی بازپس بگیرند .سر فرماندهی نیروهاي عراقی در
منطقه غرب دستور داد ،تیپ پیاده و یک تیپ زرهی براي اجراي این دستور صدام حسین
سریعاً وارد عمل گردند .در اجراي این تصمیم ،نیروهاي دشمن از سحرگاه روز دهم مهرماه
فشار خود را در تمام منطقه نبرد غرب سومار بهویژه در دو نقطه حساس سلمانکشته و
میانتنگ شدت دادند .اما این تالش فزاینده دشمن در تصمیم رزمندگان ما براي تكمیل
اجراي مأموریت خود در مرحله یكم عملیات مسلمابنعقیل خللی ایجاد نكرد و آنها سعی
کردند ،در روز دهم مهرماه پاسگاههاي دولهشریف و کومهسنگ عراق را تصرف و میانتنگ
را تأمین نمایند تا امكان پیشروي بهطرف شهر مندلی بهوجود آید .در اجراي این امر
رزمندگان ما موفق شدند قبل از طلوع آفتاب روز دهم پاسگاههاي یاد شده را از اشغال
نیروهاي دشمن آزاد سازند و منطقه میانتنگ در محور سومار مندلی را تأمین نمایند .ولی
مقاومت دشمن در حوالی تپه  152و پاسگاه مرزي سلمانکشته همچنان ادامه داشت.
قرارگاه ظفر خالصه وضعیت نبرد را تا ساعت  5755روز دهم مهرماه چنین اعالم
کرد:
« 11دقیقه بعد از نیمه شب ،یک گروهان تانک دشمن از جنوب میانتنگ شروع به
پیشروي نمود و در ساعت  5912درگیري شدید با نیروهاي دشمن آغاز گردید .دشمن
تالش نمود شبانه ارتفاعات موردنظر خود را اشغال نماید.
در ساعت  5115فشار دشمن در منطقه سلمانکشته شدیدتر گردید.

 /172نبردهاي صحنه عملیات غرب

تعداد اسراي عراقی در زمان مخابره این پیام  156میباشد.
پاسگاههاي دولهشریف و کومهسنگ در داخل خا

عراق به تصرف نیروهاي ما درآمد.

ام اء :سرهنگ سهرابی– برادر همت»
بررسی مدار

در دسترس نشان میدهد ،برخالف آنچه که در ساعات اولیه روز دهم

مهرماه میدان نبرد مسلمابنعقیل فعال شد ،ولی این وضع ادامه نیافت و بعد از طلوع آفتاب
از میزان فعالیت نیروهاي هر دو طرف بهطور محسوس کاسته شد و هر دو طرف حالت
پدافندي به خود گرفتند و به تبادل آتش توپخانه پرداختند .چنانکه پیامهایی که قرارگاه
ظفر براي قرارگاه نجف فرستاد کالً حاکی از مبادله آتش بین نیروهاي دو طرف بود که در
منطقه سلمانکشته و میانتنگ شدت بیشتري داشت .نكته جالب که در گزارش
وضعیتهاي خودي به چشم میخورد و قبالً نیز نظایر آن فراوان دیده شده بود ،اختالف
شدید بین دقت گزارش وضعیت یگانهاي خودي و اطالعات بهدست آمده از نیروهاي
دشمن بود که نمونهاي از آنرا بیان میکنیم.
قرارگاه ظفر چندین بار از قرارگاههاي زیر امر خود خواسته بود ،ضمن اعالم آخرین
وضعیت گسترش یگانهاي خود اطالع دهند ،از یگان احتیاط خود چه عناصري را وارد
عمل کردهاند .از تیپ احتیاط قرارگاه نجف که تیپ جواداالئمه سپاه پاسداران بود ،کدام
یگان در تقویت آنها قرار داده شده است .ولی هیچ قرارگاهی پاسخ درستی به این پیام
فرماندهی قرارگاه ظفر نداد .حتی قرارگاه ظفر یک که در فعالترین منطقه نبرد درگیر بود،
درباره پیام یاد شده چنین پاسخ داد :
«برابر هماهنگی با برادر همت ،مشخص نیست چه گردانی از تیپ جواداالئمه زیر امر
این قرارگاه میباشد.

ام اء سرهنگ ستاد عبادت .فرمانده تیپ  11پیاده»

در مقابل این بیاطالعی از وضعیت یگانهاي خودي ،حتی در سطح یک یا چند
گردان تقویتی ،درباره وضعیت استعداد و گسترش نیروهاي دشمن ،گزارش اطالعاتی 9
صفحهاي که حاوي جزئیترین اطالع وضعیت دشمن تا رده گروهان و دسته بود ،بین
قرارگاهها مبادله میگردید .مشخصات دقیق یگانهاي دشمن و محل استقرار آنها در این
گزارش اطالعاتی بیان شده بود .بهعنوان مثال :در گزارش اطالعاتی که قرارگاه ظفر به
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قرارگاه نجف فرستاده بود ،در نتیجه بازجویی از اسراي جنگی از جمله نكاتی که بیان
گردیده بود این بود که در بند  19این گزارش یک صفحهاي اعالم گردیده بود ،گروهان
 995گردان  2لشكر  16بهعلت کسر پرسنل داراي  15نفر پرسنل میباشد و این گروهان
در ده کیلومتري مندلی مستقر است.
باري همانگونه که گفته شد ،نبرد در روز دهم مهرماه شدت چندانی نداشت .اگر هم
حوادثی رخ داده بود ،آنچنان حائز اهمیت نبود که به ردههاي باالتر اعالم گردد .بدین
جهت وضعیت عمومی نبرد در این روز چندان روشن نمیباشد.
تنها گزارش نسبتاً جامعی که درباره جریان نبرد روز دهم مهرماه در مدار

در

دسترس مشاهده شد ،خالصه گزارش اطالعاتی قرارگاه ظفر میباشد که خالصه آن چنین
است:
«آخرین وضعیت یگانهاي دشمن ،از ساعت  5755تا  1955روز 1971/6/15
-

در ساعت  5611تانکهاي دشمن در اطراف ارتفاع سلمانکشته در غرب
ارتفاعات مستقر شدند و به روي نیروهاي خودي آتش گشودند.

 در ساعت  5955چهار فروند هلیکوپتر دشمن در منطقه مشاهده گردید.-

در ساعت  5311یک فروند هواپیماي شناسایی دشمن در منطقه به پرواز
درآمد.

-

در ساعت  1551تعداد دو فروند هواپیماي دشمن ،قرارگاه ظفر  ( 9مستقر در
شرق نفتشهر) را بمباران کردند.

 در ساعت  1511دو فروند هواپیماي دشمن قرارگاه ظفر را بمباران کردند.-

در ساعت  1111هلیکوپترهاي توپدار دشمن در جلو مواضع منطقه عملیات
در حال پرواز مشاهده شدند.

-

تعداد اسراي عراقی تا ساعت  1255بالغ بر  163نفر میباشد.

 در ساعت  1115یک واحد دشمن با حدود  15دستگاه خودرو زرهی از منطقهنفتشهر بهطرف مندلی حرکت کردند»
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با توجه به خالصه وضعیت اطالعاتی یاد شده ،نیروهاي دشمن نیز در روز دهم مهرماه
چندان فعال نبودند ،فقط هواپیماها و هلیکوپترهاي دشمن عملیاتی انجام دادند .طبق
گزارشی که فرمانده قرارگاه ظفر در ساعت  2555روز دهم مهرماه داد ،در منطقه نبرد فقط
تبادل آتش جریان داشت که بر اثر آتش نیروهاي خودي به منطقه اشغالی نفتشهر  9حلقه
چاه نفت آتش گرفت.
بدین ترتیب دومین روز نبرد مسلمابنعقیل با آرامشی نسبی و با تغییرات جزئی در
منطقه نبرد نسبت به روز قبل به پایان رسید .اما فرماندهان یگانهاي ما احساس میکردند
که این ،آرا مش قبل از طوفان است و احتماالً در روزهاي آینده نیروهاي دشمن تالش
خواهند کرد نیروهاي ما را از مناطقی که از دشمن بازپس گرفته بودند عقب برانند و دستور
حاکم جاهطلب عراق را به مرحله اجرا درآورند .ضمن اینکه نیروهاي رزمنده ما هنوز موفق
به اجراي کامل مأموریت خود در مرحله اول عملیات مسلمابنعقیل نشده بودند .هنوز در
قسمت شمالغربی سومار و حوالی پاسگاههاي سانواپا و سلمانکشته ،قسمتی از منطقه
هدف تعیینشده در تصرف دشمن بود .بنابراین قرارگاه عملیات ظفر تالش میکرد حداقل
تمام مأموریت مرحله یكم این عملیات را به پایان برساند .براي این منظور گرچه نبرد در
روز دوم از دور افتاد ،ولی بهکلی متوقف نگردید و ادامه آن به روزهاي بعد کشیده شد.
در روز یازدهم مهر که سومین روز عملیات مسلمابنعقیل بود ،مبارزه با اجراي آتش
شدید توپخانه در شرق ارتفاعات سلمانکشته و حوالی روستاي قلعهبین و وارولین آغاز شد.
بهتدریج به مناطق دیگر بهویژه دومین منطقه حساس یعنی میانتنگ کشیده شد .در پیامی
که ساعت  5755روز  11مهر بهوسیله قرارگاه ظفر به قرارگاه نجف مخابره شد ،اعالم
گردید ،حمله نیروهاي خودي براي عقب راندن نیروهاي دشمن از ارتفاعات سلمانکشته
آغاز گردیده و نیروهاي دشمن به حالت عقبنشینی از این منطقه درآمدهاند .این نبرد تا
ساعت  5355آن روز ادامه یافت .بهنظر میرسد برخالف خوشبینی اولیه ،نیروهاي دشمن
در منطقه سلمانکشته به مقاومت ادامه دادند و مانع پیشروي نیروهاي ما بهطرف مرز
شدند .این منطقه نبرد بهقدري حائز ا همیت بود که براي تصرف آن ،شخص فرمانده نیروي
زمینی در یک پیام تلفنی از یگانهاي عملکننده در آن منطقه خواست منطقه
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سلمانکشته و سانواپا و میانتنگ را بهعلت حساسیت آن ،به هر نحو مقدور تصرف و تأمین
نمایند.یگانهاي عملکننده نیز نهایت تالش خود را میکردند .اما در این مدت  9روز نبرد
فعال ،یگان تقویتی جدیدي به منطقه اعزام نشده بود و همان یگانهایی که در آغاز نبرد با
دشمن در ستیز شده بودند به نبرد ادامه دادند .در حالیکه دشمن داراي امكانات تقویتی در
رده تیپ و حتی لشكر بود .بدین جهت تالش نیروهاي ما براي تكمیل اجراي مأموریت با
مشكالت سختی مواجه شده بود .چنانکه در ساعت  1255روز  11مهر اعالم گردید دشمن
یگانهاي زرهی خود را در منطقه سلمانکشته متمرکز کرده و در منطقه سانواپا و قلعهبین
در مقابل نیروهاي ما بهشدت تقویت شده است .همزمان با تقویت نیروهاي دشمن ،آتش
توپخانه وي نیز شدت یافت ،بهنحويکه در این روز از عناصر تیپ  11پیاده تعداد  25نفر
شهید و  36نفر مجروح گردیدند و احتماالً تلفات یگانهاي سپاه پاسداران نیز کمتر از این
تعداد نبود.
با توجه به تقویتهایی که براي نیروهاي دشمن رسید ،دشمن در روز  11مهرماه
چندین بار تمام منطقه نبرد بهویژه در منطقه مرزي ،اقدام به پاتک کرد .ولی نیروهاي ما با
همان استعداد موجود خود توانستند همه آنها را خنثی نمایند .حتی در یكی از مناطق
نبرد دو دستگاه تانک دشمن با  9نفر خدمه بهدست رزمندگان ما افتاد .اما دشمن براي
عقب راندن نیروهاي ما همچنان سرسختی نشان میداد .براي این منظور پاتکهاي مداوم
دشمن ،حتی بعد از تاریكی شبانه نیز ادامه یافت که آخرین پیكار تا ساعت  2995بهطول
انجامید .باالخره با عدم موفقیت دشمن و موفقیت نیروهاي ما خاتمه یافت و سومین روز
نبرد نیز به پایان رسید.
فشار مداوم  9روزه دشمن و عدم واگذاري نیروهاي تقویتی و کمبود پشتیبانی هوایی
و هوانیروز به نیروهاي خودي ،باالخره تأثیر روانی منفی خود را ظاهر نمود و نارضایتی از
وضع موجود در افراد و سلسله مراتب فرماندهی مشهود گردید .فرمانده تیپ  11پیاده که
یگان اصلی رزمنده نیروي زمینی در این نبرد بود ،در گزارش شكایت گونهاي چنین اعالم
کرد :

 /177نبردهاي صحنه عملیات غرب

«دشمن از لحظه شروع حمله تاکنون بهطور مداوم پاتکهایی اجرا نموده و کلیه
رزمندگان ما زیر آتش شدید دشمن مقاومت الزم را مینمایند که در این بین تاکنون

1
9

پرسنل یگانها (بهعلت تلفات) از صحنه خارج شدهاند .بهمنظور مقاومت بیشتر و آمادگی
الزم جهت مقابله جدي با دشمن و امكان زدن ضربتهاي زیاد در سلمانکشته و سانواپا
نیروي تقویتی الزم است .مقرر فرمایید یک یگان ارتشی بهعنوان کمک و تقویت به این
منطقه آورده شود .ام اء :سرهنگ ستاد عبادت»
این پیام به قرارگاه ظفر که در نقش لشكر عمل میکرد ،ارسال شد و آن قرارگاه نیز
چون هیچگونه امكان تقویتی در دسترس نداشت ،گزارش فرمانده تیپ  11را عیناً به قرارگاه
نجف ارسال کرد.
قرارگاه نجف یک تیپ از عناصر سپاه پاسداران به نام جواداالئمه در احتیاط خود
داشت ،اما در مدت  9روز نبرد و روزهاي بعد نیز مشخص نگردید ،از این تیپ احتیاط
چگونه استفاده شد.
نمونه دیگر گلهها درباره عدم پشتیبانی هوایی بود .در پیامی که در روز  12مهرماه از
طریق قرارگاه ظفر به قرارگاه نجف ارسال شد ،درباره این موضوع چنین اظهار گردید.
« مدت  1روز است که هواپیماهاي دشمن بهطور آزاد در منطقه عملیاتی ظفر به پرواز
درآمده و مرتباً یگانهاي در خط و پاسگاههاي فرماندهی و کلیه یگانهاي ما را بمباران
مینمایند .با توجه به اینکه برابر هماهنگیها ،بنا بر این بود که مدت  6روز پوشش هوایی
منطقه برقرار گردد ،لذا به نظر میرسد که هیچگونه پوشش هوایی وجود نداشته و نیروي
هوایی پاسخگوي خون شهدا خواهد بود .ام اء :برادر حاج همت– سرهنگ ستاد سهرابی»
نبرد مسلمابنعقیل در روز  12مهرماه نیز مانند روزهاي گذشته با فشار دشمن بر
نیروهاي ما که غالباً با تمرکز انبوه آتش توپخانه و بمباران هوایی همراه بود ادامه یافت.
بهنظر میرسید که به فرماندهان یگانهاي دشمن فشار وارد میشد تا به هر قیمتی که شده
نیروهاي ما را به مواضع قبل از شروع عملیات مسلمابنعقیل که حدود  1کیلومتري شرق
خط مرز در داخل خا

ایران بود عقب برانند .این امر تدبیر اصلی نظامی ارتش عراق بعد از
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عقبنشینی اجباري و یا اختیاري به نزدیكی خط مرز بود که بعد از عملیات فتحالمبین و
بیتالمقدس و در اوایل تابستان  1971اتفاق افتاد.
بر اساس این تدبیر ،ارتش عراق مواضع بسیار مستحكمی را که احتماالً از اوایل سال
 1975و بعد از ناامید شدن از پیروزي خود در جنگ تحمیلی ،تهیه آنها آغاز شده
بود،اشغال کرده بود .تصمیم حكام عراق براین بود که مواضع را تا آخرین حد امكان
نگهدارند .اولین آزمایش این تدبیر کلی ارتش عراق در نبرد رم ان در جنوبغربی
خوزستان به مرحله اجرا درآمد که نتیجه آن به نفع نیروهاي عراق بسیار درخشان بود .در
عملیات مسلمابنعقیل دومین آزمایش این تدبیر و در منطقه کوهستانی صحنه عملیات
غرب به مرحله اجرا گذاشته شد .ارتش عراق تالش میکرد در این آزمایش نیز موفق گردد.
لذا با بكارگیري حداکثر تواناییهاي موجود خود اعم از زمینی و هوایی سعی میکرد ،مانند
عملیات رم ان ،نیروهاي ایران را با شكست کامل مواجه سازد .بنابراین نبرد مسلمابنعقیل
در دو سال اول جنگ ،یكی از سختترین نبردهاي زورآزمایی حقیقی و استقامت نیروهاي
هر دو طرف نبرد براي وصول به هدفهاي خود بود .اما در این زورآزمایی نامتعادل ،توان
رزمی نیروهاي ما همان بود که در شروع حمله وارد میدان کارزار کردند .حتی از نظر
پشتیبانی هوایی کمتر از میزان برآورد شده وارد عمل گردید .در صورتیکه نیروهاي متجاوز
عراق با داشتن قریب  25لشكر (در آن موقع) آزادي عمل کامل براي جابجایی تیپها و
لشكرها و رساندن نیروهاي تازهنفس به منطقه نبرد مسلمابنعقیل داشتند.
بهنظر میرسد منطقه اصلی نبرد که نیروهاي عراقی براي زورآزمایی انتخاب کرده
بودند ،منطقه سلمانکشته در شمال و میانتنگ در جنوب منطقه نبرد سومار بود .زیرا این
دو منطقه ،کلید حیاتی منطقه براي تهدید شهر مندلی عراق بود.
در روز  12مهرماه نیز تالش عمده دشمن در این مناطق بهکار گرفته شد .یک واحد
زرهی دشمن در حوالی تپه  152و قلعهبین به گروه رزمی انصار ( گردان  119پیاده و
گردان انصار سپاه پاسداران) حمله کرد و تلفات سنگینی به آن وارد ساخت .یک واحد
زرهی دیگر در جنوب ،منطقه کانیشیخ را مورد تهدید قرار داد .با این عمل نیروهاي دشمن
تالش کردند در جناحین منطقه نبرد سومار براي نیروهاي ما تهدید جدي ایجاد کنند و
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آنها را در معرض خطر محاصره شدن قرار دهند .ولی بار دیگر با مقاومت دلیرانه رزمندگان
خسته ولی مصمم ما ،حمالت دشمن عقب رانده شد و مواضع خودي چون سدي استوار
نگهداري گردید ،دشمن مجبور به عقبنشینی شد .صحنه نبرد مجدداً به حالت پدافند هر
دو طرف درآمد و آتش توپخانهها ،یكهتاز میدان نبرد گردید.
چهارمین روز نبرد در حالی به پایان رسید که در منطقه سلمانکشته برتري نسبی با
دشمن بود .زیرا قسمتی از ارتفاعات آن منطقه در دست دشمن بود .در منطقه میانتنگ نیز
دشمن موفق شده بود ارتفاع  255متري را تصرف کند و یگانهاي ما را که پاسگاههاي
کومهسنگ و دوله شریف عراق را در اختیار خود داشتند مورد تهدید قرار دهد ولی مرکز
منطقه نبرد ،سومار نسبتاً آرام بود و در شرق نفتشهر نیز آرامش کامل برقرار بود .چنان
بهنظر میرسد که قرارگاههاي ظفر  2و  9بعد از ساعات اولیه روز نهم مهرماه کامالً غیرفعال
شدند و تالشی براي درگیر کردن دشمن و کم کردن فشار در مرکز منطقه بهعمل نیاوردند.
با فرا رسیدن تاریكی شب  12مهرماه ،مانند همیشه یگانهاي هر دو طرف از حرکت
بازماندند و فقط به تبادل آتش توپخانه و تحكیم مواضع موجود و تجدید تدارکات و تخلیه
تلفات خود پرداختند .بعد از  1روز نبرد پرتالش ،نیروهاي هر دو طرف ایران و عراق که در
این مبارزه مداوم درگیر بودند ،خسته و فرسوده شدند و هر دو طرف موقتاً دست از عملیات
آفندي کشید ند و به حالت پدافندي اکتفا کرده و به حفظ مواضع موجود خود پرداختند .در
روز  19مهرماه و پنجمین روز نبرد جبهه سومار نسبتاً آرام بود و فقط تبادل آتش توپخانهها
جریان داشت .در نتیجه میتوان گفت وضعیت این منطقه نبرد در همین حالت تثبیت
گردید که در آ ن نیروهاي ایران در غرب سومار تا حوالی خط مرز پیشروي کرده و در
منطقه میانتنگ حدود  2کیلومتر وارد خا

عراق شده بودند .این امر دومین باري بود که

در جنگ تحمیلی رخ میداد .اما در منطقه سلمانکشته هنوز قسمتی از ارتفاعات مرزي
متعلق به کشور ایران در دست نیروهاي متجاوز عراقی بود .ضمن اینکه در شرق نفتشهر،
نیروهاي ایران پیشروي قابل مالحظهاي نكرده بودند .در نتیجه قسمتی از سرزمین ما
تاکرانه رودخانه کنكاکوش در حدود  7کیلومتري خط مرز در اشغال نیروهاي متجاوز بود.
آرامشی که در روز  19مهرماه در منطقه نبرد سومار برقرار شده بود ،چندان دوامی نیافت و
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در روز  11مهرماه بار دیگر میدان نبرد شاهد تالش رزمندگان مدافع میهن اسالمی ما با
نیروهاي متجاوز عراقی گردید .همانگونه که یادآور شدیم تدبیر کلی ارتش عراق بعد از
عقبنشینی به حوالی خط مرز آن بود که ،مواضعی را که به عنوان مرز تاکتیكی بین دو
کشور ایران و عراق در دست خود داشت ،به هر قیمتی که تمام شود آنرا نگه دارد .با توجه
به اینکه در منطقه نبرد سومار ،نیروهاي ما این خط دفاعی اصلی دشمن را شكسته و حتی
در قسمتی از منطقه نبرد وارد خا

عراق شده بودند ،تحمل این وضع براي ارتش و

حكومت متجاوز عراق بسیار ناگوار بود .زیرا این امر میتوانست سرآغاز کشانده شدن جنگ
به داخل خا

عراق و وارد شدن اثرات انهدامی جنگ به شهرها و مؤسسات عراق گردد.

بهویژه اینکه در این منطقه نبرد ،شهر مندلی عراق در تیررس خمپارهاندازهاي نیروهاي
ایرانی قرار گرفته بود .بنابراین از طرف ردههاي باالي فرماندهی ارتش عراق به نیروهاي
مستقر در این منطقه نبرد فشار وارد میشد ،نیروهاي ایرانی را تا مواضع قبلی یا حداقل به
خارج از خا

عراق عقب برانند و شهر مندلی را از تیررس خمپارهانداز و توپخانه سبک

ایران خارج سازند.
در اجراي این مأموریت نیروهاي عراقی در روز  11مهرماه تالش آفندي خود را از سر
گرفتند و در همان دو نقطه حساس که سلمانکشته و میانتنگ بود ،به نیروهاي ما حمله
کردند .این حمالت دشمن قبل از شروع روشنایی روز آغاز شد .ولی با شروع روشنایی
نیروهاي ما تلفات و خسارات سنگینی به یگانهاي حملهور دشمن وارد ساختند و قبل از
ساعت  5955آنها را وادار به عقبنشینی به مواضع خود نمودند.
به نظر میرسد که در اثر این تالش مداوم چند روزه ،نیروهاي عراقی نیز خسته و
فرسوده شده بودند .بهویژه اینکه قدرت مقاومت و پایداري نیروهاي مسلح جمهوري
اسالمی ایران براي آنان کامالً غیرمنتظره بود .زیرا آنها اطالع داشتند که یگانهاي رزمنده
ایران در این نبرد همانهایی هستند که از روز اول وارد این پیكار شدهاند .در حالیکه
نیروهاي تازهنفس عراقی ،یكی بعد از دیگري وارد میدان میشدند و بدون بهدست آوردن
پیروزي مجبور به عقبنشینی میگردیدند .این وضعیت ،سبب طوالنی شدن مدت زمان
نبرد مسلمابنعقیل شد .بهطوريکه مدار

در دسترس نشان میدهد تا اوایل دهه سوم
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مهرماه و به مدت بیش از ده روز ادامه یافت .در حالیکه موفقیتی که بهدست نیروهاي ما
افتاده بود ،در چند ساعت اولین روز حمله بود .اما با توجه به اینکه نیروهاي رزمنده ما
بهعلت تحمل تلفات و خسارات چند روزه و نرسیدن قواي تازهنفس و جدید ،توان ادامه
حمله را از دست داده بودند ،نیروهاي دشمن نیز بهعلت ضعف ایمان و اعتقاد به این جنگ
تحمیلی ،با وجود برتري مطلقی که داشتند ،نمیتوانستند مأموریتی را که براي عقب راندن
نیروهاي ما دریافت کرده بودند ،به موفقیت برسانند .در نتیجه نیروهاي دشمن نیز گرچه به
اصطالح فارسی عامیانه در مقابل نیروهاي ما شاخ و شانهاي میکشیدند و ژست حمله به
خود میگرفتند و حرکاتی نیز انجام میدادند ،ولی به محض مواجه شدن با مقاومت
نیروهاي ما ،عقبنشینی میکردند و دست از ادامه حمله برمیداشتند .همین امر سبب
طوالنی شدن این نبرد گردید .زیرا از طرفی فرماندهان رده باالي عراق به یگانهاي خط
مقدم فشار می آوردند که حمله کنند و نیروهاي ایرانی را از محدوده خطر شهر مندلی عراق
عقب برانند .از طرف دیگر افراد ارتش عراق روحیه تهاجمی خود را بهکلی از دست داده
بودند .تنها عملی که از آنان ساخته بود ،دفاع از مواضع خودشان بود که هرموقع آنرا از
دست میدادند ،دیگر نمیتوانستند آنرا بازپس بگیرند .این وضع تقریباً در تمام طول 1
ساله جنگ (از سال دوم به بعد) در تمام نبردها وجود داشت.
بر مبناي حالت یاد شده باال ،در میدان نبرد مسلمابنعقیل ،نیروهاي متجاوز عراقی تا
روز  25مهرماه نتوانستند موفقیت قابل مالحظهاي در عقب راندن نیروهاي ایران بهدست
آورند ،ولی موفق شدند حداقل ،پیشروي نیروهاي ایران را عمدتاً در شرق خط مرز و در
داخل قلمرو ایران متوقف سازند .فقط در نقاط محدودي ،نیروهاي ایران به عمق حداکثر 1
کیلومتري کومهسنگ وارد خا

عراق شدند .گرچه در خاطرات بع ی از رزمندگان چنین

بیان شده که رزمندگان ما تا شهر مندلی نفوذ کردند و عكس امام خمینی رهبر کبیر
انقالب اسالمی ایران را بر دیوارهاي شهر چسباندند ،اما آنچه که در مدار

رسمی ثبت

شده این است که حداقل دو پاسگاه عراقی به نام کومهسنگ و دولهشریف در داخل خا
عراق به تص رف نیروهاي ما درآمده بود و تالش اصلی نیروهاي دشمن نیز آن بود که
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نیروهاي ایران را از این دو پاسگاه عقب برانند .بههمین جهت منطقه نبرد میانتنگ یكی از
دو منطقه فعال در جبهه سومار بود.
مدار

در دسترس چنین نشان میدهد که از روز  11مهرماه ،در جبهه نبرد

مسلمابنعقیل به مدت  7روز آرامش چشمگیري برقرار شد و یگانهاي عراقی به حمالت
مداوم  6روزه خود ظاهراً پایان دادند و وضع موجود را قبول کردند .اما در ساعات پایانی روز
 13مهرماه این آرامش به پایان رسید .احتماالً علت آن بود که فرماندهان رده باالي عراق
مجبور شده بودند براي عقب راندن نیروهاي ایران یگانهاي تازهنفسی از جبهههاي دیگر
جنگ و شاید از خوزستان به منطقه نبرد سومار تغییر مكان دهند .همین یگانهاي
تازهنفس عراقی بودند که از آغاز روز  25مهرماه حمله شدیدي را علیه نیروهاي ما در
منطقه نبرد غرب سومار آغاز کردند .شدت حمله آنان مانند روزهاي گذشته در منطقه
میانتنگ واقع در محور سومار ،مندلی و منطقه پاسگاه سلمانکشته و تپه  152بود.
متأسفانه جزئیات نبرد روز  25مهرماه در مدار

در دسترس ثبت نشده بود ،ولی از

بررسی خالصه گزارشها چنین نتیجهگیري میشود که نبرد در این روز یكی از سختترین
مراحل نبرد مسلمابنعقیل بود ،بهنحويکه سرنوشت نهایی این نبرد در این روز تعیین
گردید .در یكی از خالصه گزارشها چنین بیان شده است که نیروهاي دشمن از ساعت
 2955روز  13مهرماه ،در منطقه سلمانکشت ه حمله را آغاز کردند که تا ساعت  5755آن
روز ادامه یافت .ولی نیروهاي ما موفق شدند ضمن وارد آوردن تلفات و خسارات سنگین به
دشمن و به اسارت گرفتن تعدادي از افراد وي ،آنان را مجبور به عقبنشینی نمایند.
همین وضعیت در منطقه میانتنگ نیز وجود داشت .در خالصه گزارشی که در ساعت
 1555روز  25مهرماه ارسال شد ،اعالم گردید که پاتک دشمن در ساعت  5315دفع شد و
از افراد دشمن بیش از  155نفر کشته و زخمی و  71نفر به اسارت نیروهاي ما درآمدند که
به منطقه تخلیه شدند.
به نظر میرسد که نبرد روز  25مهرماه ،آخرین نبرد جدي نیروهاي ایران و عراق در
عملیات مسلمابنعقیل بود .زیرا در حوادث روزهاي بعد اشارهاي به حمله نیروهاي ما و یا

 /162نبردهاي صحنه عملیات غرب

دشمن نشده و فقط تبادل آتش با شدت و ضعفی متناوب در نقاط مختلف منطقه نبرد ادامه
یافته است.
گرچه در مدار
بررسی همان مدار

در دسترس ،جزئیات نتیجه نهایی این نبرد ثبت نگردیده بود ،ولی
در دسترس نشان میدهد که باالخره نیروهاي عراقی موفق شدند در

منطقه میانتنگ پاسگاههاي دولهشریف و کومهسنگ را از نیروهاي ما بازپس بگیرند و
نیروهاي ما را تا حوالی خط مرز عقب برانند .در منطقه سلمانکشته نیز نیروهاي عراقی
توانستند مواضعی را در داخل خا

ایران حفظ کنند و سدي در مقابل پیشروي احتمالی

نیروهاي ایران بهطرف مندلی ایجاد نمایند .آخرین گزارشی که وضعیت یاد شده باال را
مشخص میکرد ،آن بود که قرارگاه ظفر در ساعت  1695روز  21مهرماه اعالم
کرد،یگانهاي خودي در منطقه سلمانکشته و جلوي میانتنگ زیر آتش شدید دشمن قرار
داشتند .استنباط ما از مفهوم این پیام آن است که نیروهاي ما در جلوي میانتنگ تا حوالی
خط مرز عقبنشینی کرده بودند و در منطقه سلمانکشته نیز نبرد در داخل خا

ایران

جریان داشت.
با توجه به مطالبی که بیان شد ،نبرد مسلمابنعقیل که در ساعت یک بعد از نیمه شب
روز نهم مهرماه با حمله نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در غرب سومار آغاز شده
بود ،بعد از  12روز پیكار خونین مدافعین میهن اسالمی ما با نیروهاي متجاوز عراق ،در
حالی پایان یافت که رزمندگان با ایمان ما با وجود برتري مطلق کمی و عددي دشمن موفق
شدند مرحله اول عملیات را با موفقیت نزدیک به کامل به پایان برسانند و قسمت اصلی
هدفهاي تعیینشده را در ارتفاعات کهنهریگ و گیسكه واقع در منطقه مرزي بین سومار و
مندلی تصرف و نگهداري کنند .ولی دشمن نیز در این نبرد حساسیت فوقالعادهاي از خود
نشان داد و با تالش مداوم به نیروهاي پیروزمند ما فشار آورد تا آنها را به مواضع قبل از
آغاز این نبرد عقب برانند ،اما موفق به انجام آن نشد .بدین جهت دشمن تغییر هدف داد و
تصمیم گرفت در دو نقطه حساس منطقه ،یعنی میانتنگ و سلمانکشته ضربات کاري خود
را بر نیروهاي ما وارد سازد و تهدید نیروهاي ما را از شهر مندلی دور نماید .باید اعتراف
کنیم که در این قسمت موفق گردید .همین موفقیت دشمن سبب شد که مرحله دوم
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عملیات مسلمابنعقیل که پیشروي بهطرف شهر مندلی و تصرف و تأمین آن بود بهکلی
کنار گذاشته شود .اثرات کلی و نهایی این موفقیت دشمن آنچنان سرنوشتساز بود که تا
زمان نگارش این مطالب که حدود  1سال از زمان نبرد مسلمابنعقیل میگذشت ،منطقه
نبرد سومار و نفتشهر بدون تغییرات محسوسی باقی مانده بود .نفتشهر بهعنوان آخرین
شهر اشغال شده ایران ،بهوسیله نیروهاي متجاوز عراق همچنان در اشغال نیروهاي دشمن
بود .بنابراین میتوان گفت نبرد مسلمابنعقیل آخرین نبرد مهم نیروهاي ایران و عراق در
منطقه مرزي استان کرمانشاه بود .زیرا بعد از آن نبرد ،با وجود اینکه نیروهاي مسلح
جمهوري اسالمی ایران بهمنظور کشاندن جنگ به داخل خا

عراق ،نبردهاي وسیع و

سنگینی را تحت عنوان سري عملیات والفجر ،کربال ،فتح و نصر در نقاط مختلف جبهه
جنگ اجرا کردند ،ولی تمام آنها در مناطق مرزي استانهاي خوزستان ،ایالم ،کردستان و
آذربایجان غربی بود .بدین ترتیب بعد از عملیات مسلمابنعقیل ،جبهه عملیات استان
کرمانشاه تقریباً به همان حالتی که درآمده بود ،تثبیت شد .چنانچه حمالت محدودي
بهوسیله لشكر  91زرهی که بیشتر در مدت زمان جنگ در این منطقه گسترش داشت
انجام گرفت ،نتایج سرنوشتسازي دربر نداشت و نفتشهر ایران همچنان در اشغال نیروهاي
دشمن بود .ضمن اینکه قسمتی از مناطق مرزي نیز از باویسی تا قصرشیرین و نفتشهر
هنوز از وجود نیروهاي متجاوز عراق پا سازي نشده بود.
شاید دلیل اصلی این تثبیت وضعیت طوالنی منطقه عملیات کرمانشاه ،حساسیت
فوقالعاده و حتی حیاتی بودن آن براي حكومت عراق بود .زیرا این منطقه نزدیکترین
فاصله را تا شهر بغداد و قلب کشور عراق داشت .به همین جهت ارتش عراق ،با حداکثر
امكانات خود از این منطقه دفاع میکرد .چنانکه در خوزستان نیز در منطقه حیاتی شرق
بصره ارتش عراق همین حالت را داشت و این مقاومت سرسختانه دشمن در اینگونه مناطق
حیاتی در مقابله با تواناییهاي ضعیف نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران امكان شكست
دادن نیروهاي عراقی را ت عیف کرده بود .همین عامل یكی از مهمترین علل طوالنی شدن
مدت زمان جنگ گردید که جزئیات آنرا باید در بررسی کلی جریان جنگ تحمیلی مورد
مطالعه قرار داد.
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در پایان بررسی عملیات مسلمابنعقیل الزم است یادآوري گردد ،موفقیتی که در این
نبرد نصیب رزمندگان ما گردید ،به قیمت چندان ارزانی تمام نشد .طبق گزارشی که
فرمانده تیپ  11هوابرد از نتیجه نهایی این عملیات داده است ،فقط از یگانهاي تحت
فرماندهی آن تیپ  117نفر شهید و  1571نفر مجروح و  1نفر مفقود یا اسیر شده بودند.
در حالیکه تعداد اسرایی که این تیپ از افراد دشمن گرفته بود جمعاً  15نفر بود .مقایسه
این آمار تلفات خودي و اسراي دشمن نسبت به سایر نبردها ،نشان میدهد که نیروهاي ما
در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته بودند.
در آماري دیگر ،این تعداد تلفات و اسرا با اختالف فاحشی بیان شده است که در آن
جمع شهداي ارتشی  135نفر ،جمع مجروحین ارتشی  123نفر و جمع مفقودین یا
اسیرشدگان ارتش خودي  1نفر بیان گردیده که در نتیجه کل تلفات یگانهاي ارتشی در
این نبرد  699نفر منظور شده است .البته به احتمال قوي علت این اختالف آمار نوع
مجروحین بوده که عدهاي از آنان زخم مختصري داشتهاند و در آمار رده باال منظور
نگردیدهاند .ضمناً در این خالصه آمار تعداد کل اسراي عراقی  921اعالم شده است.
با پایان یافتن بررسی عملیات مسلمابنعقیل ،مرحله اول تدوین کتاب تاریخ جنگ
تحمیلی که بررسی حوادث دو سال اول جنگ بود و در این مدت کلیه نبردها در داخل
خا

ایران انجام گرفت به پایان میرسد .امیدواریم با توفیقات الهی این تالش ادامه یابد و

حوادث مرحله دوم جنگ نیز به نگارش درآید .این مرحله شامل نبردهاي مرزي و
برونمرزي میباشد.
زیرا بعد از عقب نشینی نیروهاي متجاوز عراق به حوالی خط مرز که در ماههاي پایانی
سال دوم جنگ انجام گرفت ،جنگ به نزدیكی خط مرز و در داخل خا

عراق کشانده شد.

گرچه با توسعه دامنه جنگ و حمالت هوایی و موشكی ،دامنه جنگ صد کیلومتر دورتر از
خط مرز نیز فراتر رفت و به پایتختهاي دو کشور یعنی تهران و بغداد نیز رسید .حتی
جنگ از حالت منطقهاي بین دو کشور فراتر رفت و جنبه بینالمللی پیدا کرد بنابراین
مرحله دوم نگارش تاریخ جنگ داراي ابعاد بسیار وسیعی است که الزم است از دیدگاههاي
مختلف سیاسی ،اقتصادي و بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد .امیدواریم نگارندگان بتوانند
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با بینش عمیق ،عوامل مهم و مؤثر را که سبب طوالنی شدن جنگ گردید ،در این
مرحله از نگارش تاریخ جنگ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
والسالم علی عباداهللالصالحین
یادداشتهایي از خاطرات رزمندگان در عمليات مسلمابنعقيل
توجه :این یادداشتها فقط از خاطرات تعداد معدودي از رزمندگان که با آنان مصاحبه
شده خالصهبرداري شده است.
 -1خالصهاي از خاطرات سرهنگ توپخانه ستاد جمالي ،جانشين فرمانده نيروي زميني

در طرحریزي عملیات مسلمابنعقیل ،زمان تغییر مكانها را شب یازدهم ماه ذیحجه
(بعد از عید قربان) انتخاب کردیم .نیروهاي ما بایستی در شب سیزدهم ماه که بدر کامل
بود حمله میکردند .لذا امكان غافلگیر کردن دشمن خیلی ضعیف بود .براي این عملیات ما
مجبور بودیم یگانهایی را از صحنه عملیات جنوب به منطقه غرب تغییر مكان دهیم .این
تغییر مكانها سبب کشف عملیات احتمالی ما بهوسیله دشمن شد و هواپیماهاي دشمن از
چند روز قبل از شروع عملیات ،بمباران مناطق عملیاتی را شروع کردند .در منطقه عملیاتی،
قسمتی از ارتفاعات سرکوب حوالی پاسگاه مرزي گیسكه و نقاط دیگر در کنترل دشمن بود
و نیروهاي دشمن که در آن ارتفاعات مستقر بودند ،تمام فعالیت نیروهاي ما را در میدان
دید خود داشتند .این امر مشكالتی را در جابجایی یگانهاي ما ایجاد کرده بود .زیرا مسافتی
که یگانهاي ما بایستی تا به نزدیكی هدف برسند  15تا  25کیلومتر بود .در این مسافت،
دشمن میتوانست ضرباتی به نیروهاي ما وارد کند .از طرفی راهپیمایی در شب مهتاب نیز
تا حدودي علیه ما بود و دشمن میتوانست با استفاده از نور مهتاب ،حرکات شبانه یگانهاي
ما را تحت نظر بگیرد .ولی به هر حال ما مجبور بودیم ،هرچه سریعتر حمله را شروع کنیم و
نمی توانستیم چند روزي صبر کنیم تا حداقل در اوایل شب مهتاب نباشد .زیرا منطقه نبرد
در سومار و کنار رودخانه کنگیر آنقدر باریک بود که نگهداري یک واحد بزرگ در آن
ممكن بود خطرات جبرانناپذیري بهوجود آورد .امكان تفرقه یگانها بسیار محدود بود و
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خطرات آتش توپخانه و بمبارانهاي هوایی دشمن نیز مداوم روبه افزایش بود .بهعالوه
نیروها در منطقه نبرد متمرکز شده بودند و افراد بسیجی که عشق به فداکاري داشتند ،براي
شروع حمله بیتابی میکردند .به هر حال شرایط ایجاب میکرد که ما در نور مهتاب کامل
اقدام به حمله کنیم .لذا در روز یازدهم ماه قمري یگانها را بهتدریج به نزدیک خط عزیمت
تغییر مكان دادیم ،تا در شب  19ماه قمري حمله را آغاز کنیم.
با وجود اینکه عملیات در اول پاییز ( 6مهرماه  )1971اجرا میشد و معموالً در این
موقع از سال هواي منطقه سومار هنوز گرم و آرام است ،در آن سال برخالف معمول در
منطقه سومار بارندگی و طوفان شروع شد که کامالً غیرعادي بود .این وضع هواي مهآلود در
تغییر مكان یگانها کمک مؤثري کرد و ما حتی با اتوبوس نیروها را در منطقه نبرد تغییر
مكان دادیم .زیرا دید دشمن از بین رفته بود .در پناه هواي مهآلود عناصر مینبردار
توانستند معابري در میدانهاي مین دشمن ایجاد کنند.
منطقه عملیات مسلمابنعقیل ،یک منطقه کوهستانی به عرض قریب  25کیلومتر بود
که تمام آن در اشغال دشمن بود .تمام منطقه نبرد تحت کنترل کامل دشمن قرار داشت.
این ارتفاعات در شرق شهر مندلی عراق و در مسیر محور مندلی ،بغداد قرار داشت .بنابراین
داراي اهمیت ویژهاي بود .اگر نیروهاي ما آن ارتفاعات را از اشغال دشمن آزاد میکردند،
میتوانستند پایگاهی براي حرکات بعدي در محور مندلی بغداد بهدست آورند .در طول
مدت زمان جنگ نیروهاي ما چند بار تالش کرده بودند ،این ارتفاعات را آزاد سازند ،ولی
موفق نشده بودند .این بار سعی شد ،با بسیج نیروهاي بیشتر و هماهنگی بهتر بین یگانهاي
ارتش و سپاه و بسیج و با استفاده از تجربیات بهدست آمده در نبردهاي قبلی ،طرح عملیات
بهنحوي تهیه و اجرا گردد که امید موفقیت در آن درصد باالیی باشد.
از جمله تدابیر وارد عمل شدن ،یگانهاي تیپ محمدرسولاهلل بود که تجربه زیادي در
نبرد در کوهستان داشت .ضمن اینکه در آب و هواي گرم جنوب نیز جنگیده بود .از عناصر
نیروي زمینی نیز تیپ  11هوابرد یگان ورزیدهاي بود که قبالً ،هم در کردستان و هم در
خوزستان جنگیده بود.
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بهطور کلی در تهیه طرح ،حتیالمقدور تمام نقاط مهم مثبت و منفی بررسی شد و
راههاي کار ارزیابی شده براي عملیات انتخاب گردیده بود.
 -2سرهنگ پياده ستاد كریم عبادت فرمانده تيپ  22پياده هوابرد

بعد از عملیات ناموفق رم ان (در منطقه عملیات جنوب) ،عملیات موفق مسلمابنعقیل
تأثیر زیادي در باال رفتن روحیه رزمندگان ما داشت .برعكس سبب ت عیف روحیه پرسنل
نیروهاي عراقی گردید .می توان گفت اجراي این عملیات براي نیروهاي ما کامالً ضروري
بود ،اما باید درنظر داشت که بعد از عدم موفقیت در عملیات رم ان ،طرحریزي براي
عملیات مسلمابنعقیل در یک حالت عدم اعتماد انجام گرفت .با این وجود تصمیم بر اجراي
آن گرفته شد و حتی سعی شد هرچه زودتر اجرا شود تا تأثیرات شكست عملیات رم ان
خنثی گردد .چنانکه در اجراي این امر آنقدر تعجیل شد که هنوز دو گردان از تیپ 11
پیاده هوابرد جابجایی کامل انجام نداده بود .زیرا این دو گردان در منطقه کاسهگران
گیالنغرب مستقر بود .اما بهنظر میرسد این موضوع به نفع ما تمام شد .زیرا فرماندهان
عراقی تصور کردند ،حمله نیروهاي ما از محور گیالنغرب ،قصرشیرین خواهد بود .البته ما
عمداً این کار را کرده بودیم تا دشمن را از قصد خود منحرف سازیم .این وضع سبب شد که
ما در تغییر مكان یگانها تأخیر داشته باشیم ،بهنحويکه بع ی از یگانها فقط  21ساعت
قبل از شروع عملیات مسلمابنعقیل وارد منطقه سومار شدند .در شناسایی منطقه متوجه
شدیم ،ارتفاعات سومار بهطرف مندلی خیلی صعبالعبور است .ما تصمیم گرفتیم از همین
ارتفاعات حمله کنیم .زیرا برآورد کردیم که احتماالً دشمن را غافلگیر میکنیم .بنابراین
تصمیم گرفتیم از شیارهاي ارتفاعات براي پیشروي استفاده کنیم.
بررسیهایی که درباره زمان حمله بهعمل آمد ،به این نتیجه رسیدیم که حمله شبانه
با وجود مشكالت زیاد آن ،موفقیتآمیزتر از حمله روزانه است .طرح چنین بود که ابتدا
پیادهنظام پیشروي کند و موانع و میدانهاي مین دشمن را خنثی کند .بعد واحدهاي زرهی
پیشروي نمایند.
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نظر به اینکه یگانهاي ما مجبور بودند از شیارها و کورهراههاي نامشخص ،پیشروي
کنند تا به هدفهاي خود برسند ،احتیاج به عناصر راهنما داشتند .براي این منظور از افراد
محلی که در جمع رزمندگان ما بودند استفاده شد.
از چند روز پیش از آغاز حمله نیروهاي ما ،هواپیماهاي دشمن مواضع یگانهاي ما را
شناخته و بهطور متناوب به آنها حمله میکردند .این امر سبب نگرانی ما شده بود .ما از
افسر رابط هوایی خواستیم پوشش هوایی منطقه را تأمین کند .ولی او گفت هواپیماهاي
نیروي هوایی ایران پوشش شهرها را بهعهده دارند .باالخره هماهنگی شد دو فروند
هواپیماي جنگی در پشتیبانی منطقه نبرد سومار قرار داده شود .ولی خوشبختانه در مدت
عملیات ،هوا بارانی و مهآلود شد و هواپیماهاي دشمن نتوانستند از برتري خود استفاده کنند.
این موضوع کمک دیگري نیز به ما کرد و آن چنین بود که حمله در شبهاي مهتاب
کامل اجرا میشد .نظر به اینکه نیروهاي دشمن بهترین مواضع را به سمت نیروهاي ما
اشغال کرده بودند و دید کاملی بر منطقه شرق داشتند ،این امر تهدیدي علیه نیروهاي ما
بود .اما هنگامیکه هوا ابري و مهآلود شد ،دید دشمن بر روي نیروهاي حملهور ما کور
گردید و تلفات نیروهاي ما به حداقل کاهش یافت.
مسافت بین منطقه تجمع یگانهاي حملهور ما تا نزدیكی هدف نسبتاً زیاد بود .ما
مجبور بودیم شب قبل از حمله ،نیروهاي خود را به جلو ببریم .چون در ساعات روز تغییر
مكان ،خطراتی دربر داشت ،بایستی این حرکات را شبانه انجام میدادیم .مهآلود بودن هوا
کمكی به این تغییر مكان کرد .از طرفی هواي منطقه سومار در اوایل پائیز هنوز کامالً گرم
است و تدار

آب موضوع حساسی میباشد .ابري بودن هوا نیازمندي تدار

آب را نیز

بهطور نسبی کاهش داد.
 -1برادر عباس مردانخاني مسئول عمليات و اطالعات سپاه در عمليات مسلمابنعقيل

من در این عملیات مسئول اطالعات و عملیات یگان سپاه پاسداران بودم .براي
شناسایی منطقه عملیات از موتور سیكلت استفاده کردیم و در اغلب نقاط ،ارتفاعات بهقدري
سخت بود که حتی با موتور سیكلت نیز امكان حرکت نبود و مجبور بودیم بهصورت پیاده از
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صخرهها باال برویم .با وجود اینکه منطقه عملیات یک منطقه کوهستانی سخت بود،
نیروهاي عراقی تعدادي از تانکها و خودروهاي زرهی خود را در باالي آن ارتفاعات مستقر
کرده بودند که در حین عملیات نتوانستند کاري انجام بدهند و اغلب آنها سالم بهدست ما
افتادند.
در شب قبل از عملیات ،شبانه به نزدیكی مواضع یگانهاي عراقی حرکت کردیم.
حدود ساعت  1صبح به خط عزیمت رسیدیم .شب مهتابی بود ،ولی در آن شب ،هوا ابري و
مهآلود شد و دید دشمن محدود گردید .این امر به حرکت ما بهطرف دشمن کمک کرد تا
در میدان دید دشمن قرار نگیریم .ما در مسیر حرکت به یک صخره رسیدیم که تا حدودي
مانع حرکت ما شد .بهویژه اینکه بهنظر میرسید ،نیروهاي دشمن در غرب آن صخرهها
موانع و میدان مین ایجاد کردهاند .باالخره با تالش زیاد ،از آن صخره باال رفتیم و در محلی
مستقر شدیم و منتظر دستور حمله ماندیم .در این موقع فاصله ما با نیروهاي دشمن خیلی
کم و حدود  25متر بود و این موضوع براي دشمن غیرمنتظره بود.
هنگامیکه عملیات شروع شد همه رزمندگان ما با شور و حال غیر قابل وصفی
به طرف دشمن حمله کردند و اولین هدف را که صخره مقابل بود با دادن یک شهید
گرفتیم .و بعد از اشغال این صخره ،نیروهاي ما بهسرعت بهطرف دشمن پیشروي کردند.
درگیري چندانی با دشمن ایجاد نشد .زیرا احتماالً این صخره نقطه دیدبان جلو بود که با
مواضع اصلی دشمن فاصله داشت .ما در هنگام پیشروي تا مواضع دشمن فقط با یک
نگهبان برخورد کردیم که بعد از کشتن او به مواضع دشمن ریختیم ،در حالیکه اغلب افراد
دشمن خواب بودند .ما تلفات سنگینی به دشمن وارد کردیم و تا آغاز روشنایی روز ،قسمت
اول هدف را تسخیر کردیم و تعدادي از افراد دشمن را به اسارت گرفتیم.
بعد از اینکه آفتاب باال آمد ،یگانهاي عراقی براي بازپسگیري مواضعی که ما آزاد
کرده بودیم پاتک کردند ،ولی افراد ما توانستند آنرا دفع کنند .نكتهاي که باعث تعجب ما
شد ،این بود که بعد از آغاز روز هنگامیکه افراد ما براي آوردن تدارکات ،اجباراً بایستی به
منطقه عقب میرفتند ،پایین رفتن از همان صخرههایی که شب قبل باال آمده بودیم نسبتاً
مشكل شد ،بهنحويکه مجبور شدند با کمک طناب پایین بروند.
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الزم به یادآوري است که اولین پاتک دشمن در منطقه مسئولیت ما چندان جدي
نبود ،به همین جهت افراد ما بهسادگی آنرا دفع کردند .در این عملیات ،هماهنگی بین
نیروهاي رزمنده بسیار خوب بود .تیپ محمدرسولاهلل با گردانهاي انصارالحسین،
انصارالرسول و حمزه بسیار خوب نبرد کردند.
 -1سرهنگ دوم پياده كيوان الجوردي فرمانده گردان  112پياده هوابرد

در عملیات مسلمابنعقیل حمله به این ترتیب شروع شد که ساعت  1955روز قبل با
استفاده از نور مهتاب از منطقه تجمع بهطرف دشمن حرکت کردیم و مسافت  95کیلومتري
را طی نمودیم و نزدیک د شمن مستقر شدیم .طرح این بود که در روز نهم مهرماه طوري
پیشروي کنیم که تا ساعت  1255به خاکریزهاي دشمن برسیم و آنرا تصرف و تحكیم
کنیم .حمله با رمز یاابوالف لالعباس در ساعت  5195بامداد روز نهم مهرماه شروع شد.
یگانهاي ما با موفقیت از موانع و میدانهاي مین دشمن گذشتند و در ساعت  1صبح از
آخرین مانع ایجاد شده به وسیله دشمن که شبكه سیم خاردار بود عبور کردند و به مواضع
دشمن یورش بردند و بدون اینکه با مقاومت چندان سخت دشمن مواجه شوند ،آنها را
تارومار کردند و مقدار زیادي از تجهیزات آنان را به غنیمت گرفتند.
حدود ساعت  3صبح ،برادران بسیجی گروه میثم به منطقه ما آمدند .در این موقع
تقریباً پیروزي ما قطعی شده بود و تعدادي ازافراد بسیجی نسبتاً مجتمع بودند که یک
گلوله توپ به محل توقف آنان برخورد و  9نفر از آنان به شهادت رسیدند .این حادثه ما را
هشیارتر کرد و ما احساس کرد یم که دشمن در حال آماده شدن براي اجراي پاتک است.
نیروهاي دشمن براي بازپس گرفتن مناطق آزاد شده چندین بار پاتک کردند ،ولی ما
توانستیم همه آنها را دفع کنیم.

یادداشتهاي از خاطرات رزمندگان در عملیات مسلمابن عقیل 191/

 -2ستوانیكم اردشير پازوكي فرمانده گروهان سوم گردان  112پياده هوابرد

قبل از شروع عملیات مسلمابنعقیل ما در منطقه عملیاتی گیالنغرب مستقر بودیم.
بعد از مدتی با تیپ محمدرسولاهلل (ص) سپاه ادغام شدیم و آموزشهاي مورد نیاز را اجرا
کردیم .تیمهایی براي شناسایی به منطقه سومار اعزام شدند .بعد از مراحل اول طرحریزي،
فرماندهان نیز براي شناسایی منطقه رفتند .ولی بهعلت اینکه چند نفر از افراد ما در
مأموریت شناسایی با مین دشمن برخورد کرده و شهید شدند ،عملیات شناسایی متوقف
گردید.
در جلسه نهایی که براي عملیات تشكیل شد ،زمان حمله روز نهم مهرماه 1971
تعیین گردید .منطقه عملیات یگان ما بند پیرعلی تعیین شد .در این موقع هنوز فرماندهان
ما کامالً با منطقه آشنایی پیدا نكرده بودند .این موضوع سبب شد اجراي عملیات  19ساعت
به تأخیر بیفتد و شناساییهاي الزم انجام شد.
مسیر پیشروي ما از بند پیرعلی بهطرف مندلی بود .در شب قبل از آغاز حمله ،حدود
ساعت  2595فرماندهان براي شناسایی بهطرف بند پیرعلی حرکت کردند و از آن عبور
نموده و به حدود  255متري مواضع دشمن رسیدند و در پشت یک خاکریز متوقف شدند.
در این موقع یكی از افراد دشمن تیري عمدي یا غیرعمدي بهطرف ما شلیک کرد و ما با
استفاده از صداي آن تا حدودي مسافت خود با نگهبان دشمن را تخمین زدیم .مسافتی
دیگر به جلو رفتیم و به صخرهاي رسیدیم .با استفاده از آن و دوربین دید در شب منطقه را
کامالً شناسایی کردیم و طرح حمله را هماهنگ نمودیم و به بند پیرعلی بازگشتیم .حدود
ساعت یک بعد از نیمه شب به محل گردان رسیدیم و افراد خود را با نتیجه شناسایی توجیه
نمودیم و یگان را بهطرف پل سهدهنه سومار حرکت دادیم ،در آن پل آرایش حمله را منظم
کردیم .افراد را سوار کامیونها نمودیم که تا نزدیكی سومار تغییر مكان دهیم .این هنگام،
ساعت  1655بود که هوا هنوز روشن بود .ما تأمل کردیم تا تاریكی شب فرا رسید و در
تاریكی شب ،خودروها بدون استفاده از چراغ راهپیمایی حرکت کردند و در سومار از
خودروها پیاده شدیم .از سومار تا بند پیرعلی حدود  1کیلومتر فاصله بود .از بند پیرعلی تا
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مواضع دشمن در هدف تعیین شده نیز حدود  1کیلومتر مسافت داشت .افراد ما بایستی این
مسافت  3کیلومتري را پیاده طی میکردند.
یگان ما تا بند پیرعلی بدون برخورد با دشمن پیشروي کرد و در آنجا به خاکریزي
رسیدیم که دستور داده شد براي ایجاد هماهنگی با سایر گردانها توقف کنیم.
حدود ساعت  11شب دستور حرکت داده شد .گروهان ما جلودار بود که با یک
گروهان پاسدار ادغام شده بود.یگان ما آنقدر پیش رفت تا به نزدیكی صخرهاي که قبالً
گفته شد رسید ،براي صعود از این صخره وسایل کوهنوردي پیشبینی شده بود .در حدود
ساعت یک بعد از نیمه شب کلمه رمز حمله که یا ابوالف لالعباس بود اعالم شد.یگان ما از
صخره باال رفت .دستور داده بودیم اولین نفري که به موضع دشمن برسد تكبیر (اهللاکبر)
بگوید حمله شروع شد و در همان دقایق اول اولین موضع دشمن به اشغال رزمندگان ما
درآمد .چنین بهنظر رسید که تمام منطقه هدف به تصرف نیروهاي ما درآمده است .اما از
طرفی به سوي واحد ما تیراندازي شد که سرباز همراه من را به شهادت رساند .ما الزاماً به
پا سازي منطقه پرداختیم و یک واحد کوچک دشمن را که حدود  12نفر بودند ،در
سنگري به اسارت گرفتیم .هدف یگان ما ارتفاعات کهنهریگ بود که اشغال کرده بودیم.
براي تحكیم هدف اقدام کردیم .اما پاتکهاي مكرر دشمن شروع شد که حدود یک هفته
ادامه یافت ،ولی همه آنها دفع گردید .بعد از چند روز ،بار دیگر تصمیم به حمله گرفته شد
و زمان حمله  21مهرماه تعیین گردید .مأموریت یگان ما در این حمله قطع جاده آسفالته
نفتخانه ،شهر مندلی عراق بود .هدف کلی حمله محاصره شهر مندلی و زدن ضربت بود
ولی منظور گرفتن شهر نبود.
بعد از شناسایی و طرحریزي ،زمان شروع حرکت ساعت هفت شب تعیین گردیده بود.
ما یک سومیگان را در مواضع باقی گذاشتیم و بقیه را به سمت هدف حرکت دادیم و
بهسادگی به مواضع دشمن رسیدیم و آنرا اشغال نمودیم .ولی به ما دستور داده شد که به
عقب برگردیم ،زیرا هدف گرفتن نقطهاي نبود و فقط زدن ضربت به نیروهاي عراقی بود.
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 -2برادر شكراهلل بهزادي فرمانده گروهان در گردان بسيج

اولین کمكی که به یاري رزمندگان ما در عملیات مسلمابنعقیل رسید ،تغییر شرایط
جوي هوا بود ،هوا ابري شد که به نفع ما بود و ما توانستیم تغییر مكانها را به دور از دید
دشمن انجام دهیم .بعد از این که ما افراد خود را در منطقه نبرد سومار متمرکز کردیم،
بایستی براي اخذ تماس با دشمن حدود  7کیلومتر راهپیمایی میکردیم .براي طی این
مسافت ،حرکت را از ساعت  1بعدازظهر آغاز کردیم.
در تاریكی شب به نقاط تعیینشده رسیدیم و در حفاظ صخرهها موضع گرفتیم .در
تمام طول شب افراد بسیج مشغول خواندن نماز و رازونیاز با خداوند بودند .روز بعد به محل
استقرار یگان هوابرد حرکت کردیم و در آنجا دو یگان هوابرد و بسیج در یكدیگر ادغام
شدند .بعد از خوردن ناهار و اداي نماز ظهر ،طبق دستور حرکت کردیم .هنگامیکه در حال
حرکت بودیم ،باران شروع به باریدن کرد .این موضوع سبب شد که دشمن تصور کند ما در
هواي بارانی حمله نخواهیم کرد .ما به حرکت ادامه دادیم تا به نزدیكی اولین میدان مین
دشمن رسیدیم ،فرماندهان یگان برادر حصیریان و برادر عیدي بودند که با اشتیاق فراوان
براي اجراي مأموریت قدم برمیداشتند .اولین نفري که به میدان مین دشمن قدم گذاشت
پایش به یک مین منور برخورد کرد و منفجر شد و منطقه روشن گردید .اما دشمن
نتوانست موقعیت افراد ما را کشف کند .ما آنقدر به نیروهاي عراقی نزدیک شدیم که افراد
عراقی متوجه حرکت ما شدند و بهروي منطقه مینگذاري شده آتش گشودند .اما در این
موقع افراد ما در حفاظ صخرهها موضع گرفته بودند .فقط یكی از افراد ما بر اثر گلوله دشمن
مجروح شد .حمله در منطقه گیسكه شروع شده بود و ما نیز حمله را شروع کردیم و
بهطرف مواضع جنگافزارهاي دشمن که بر روي میدان مین آتش باز کرده بودند ،یورش
بردیم و آنها را خاموش ساختیم .در این قسمت از نبرد فقط یک نفر از افراد ما شهید شد.
محور پیشروي ما در بع ی نقاط خیلی صعب العبور بود و ما مجبور بودیم براي باال رفتن از
صخرهها از بردبان استفاده کنیم و در مسیر حرکت ما یک نفربر عراقی را دیدیم که در حال
حرکت بود بهطرف او نارنجک پرتاب کردیم زیرا آرپیجی در اختیار نداشتیم اما نفربر عراقی
به یک گودالی سقوط کرد بعد از بازرسی متوجه شدیم که خدمه آن فرار کردهاند و نفربر
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بهعلت قرار گرفتن در شیب به حرکت درآمده است هنگامیکه ما به سنگرهاي دشمن
رسیدیم همه آنها خالی بودند و افراد عراقی فرار کرده بودند،یگان ما تا ارتفاعات مشرف به
شهر مندلی عراق پیشروي کرد و این نقطه آخرین حد پیشروي ما بود لذا ما در آن
ارتفاعات موضع پدافندي اشغال و آماده پدافند شدیم .نظر به اینکه این منطقه قبالً در
اشغال دشمن بود ،توپخانه دشمن مشخصات و مختصات کامل سنگرها و انبارهاي مهمات
آن منطقه را در اختیار داشت ،لذا آتش دشمن به آن منطقه باز شد ،ولی ما متوجه این
موضوع بودیم .کلیه وسایل و تجهیزات باقیمانده از دشمن را از آن منطقه تخلیه کرده بودیم
و مواضع خودمان را هم به دور از مواضع عراقیها انتخاب کرده بودیم.
با این وجود یک حادثه ناگواري در جلو چشم من اتفاق افتاد .من و یكی از برادران
بسیجی به نام محمد شعبانی اعزامی از بسیج کرج در سنگرها مشغول مراقبت و نگهبانی
بودیم ،چون شب بود دیگران خوابیده بودند .ناگهان تیري پرتاب شده از طرف دشمن به
جلوي سنگر ما اصابت کرد و مقداري از سنگهاي متالشی شده را به صورت من پرتاب
نمود ،اما یک باره متوجه محمد شدم که سرش به شانه من افتاد و به فیض شهادت نائل
شده بود .تیر دشمن به صورت او خورده بود و مغزش را متالشی کرده بود.
شب بعد یک عملیات دستبرد به نیروهاي عراقی زدیم و با نارنجک به مواضع دشمن
حمله کردیم و تعدادي از آنان را به هالکت رساندیم .در هنگام مراجعت ،دشمن به روي
افراد ما آتش گشود و یكی از افراد ما را به شهادت رساند .در این موقع برادر حصیریان به
منطقه ما آمد ،اما یک ترکش به پاي او اصابت کرد و استخوان پایش را خورد کرد .او را به
عقب تخلیه کردیم ،اما در نزدیكی آمبوالنس خمپاره دیگر دشمن منفجر شد و او را به
شهادت رساند .در بعدازظهر یكی از روزها با برادر عیدي درباره تحكیم مواضع صحبت
میکردیم که یک گلوله توپ دشمن به منطقه ما خورد .ما متفرق شدیم ولی گلولهباران
دشمن ادامه یافت و در اثر ترکش گلولهاي دست من قطع شد و الزاماً به منطقه عقب تخلیه
گردیدم.
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بعد از عملیات بیتالمقدس واحد ما را به منطقه گیالنغرب تغییر مكان دادند و در
گردنه کاسهگران ،در محور گیالنغرب مستقر کردند .در آنجا با گردان میثم تیپ
محمدرسولاهلل (ص) سپاه پاسداران ادغام شدیم و براي عملیات مسلمابنعقیل به منطقه
سومار انتقال یافتیم .ابتدا در حوالی یک باند فرود هلیکوپتر مستقر شدیم ،بعد به منطقهاي
به نام دره چگران رفتیم .محل استقرار ما بهوسیله توپخانه دشمن گلولهباران شد و تعدادي
از افراد ما زخمی گردیدند .این امر در شب اتفاق افتاد که کمی اختالل در واحد ما ایجاد
کرد .صبح روز بعد حدود  7کیلومتر دیگر جلوتر رفتیم و تا ساعت  9بعدازظهر در آنجا
ماندیم.
تا ساعت  1بعدازظهر در آن محل بودیم که دستور حرکت داده شد .من با یک بسیجی
به نام عبداهلل بیطرفان فرمانده گروه جلودار بودیم .در ساعت  6بعدازظهر به محلی رسیدیم،
قدري توقف کردیم و نماز خواندیم و به حرکت ادامه دادیم .در حدود ساعت  1995به اولین
میدان مین دشمن برخورد کردیم .دستور این بود که حتیاالمكان ،عملیات ما با غافلگیري
توأم باشد .لذا ما تالش کردیم در برداشتن موانع دشمن بهنحوي عمل کنیم که مینی
منفجر نشود .ولی به هر حال در یكی از این تالشها ،تعدادي از افراد ما بر روي مین دشمن
رفتند بع ی شهید و عدهاي مجروح شدند .از جمله این مجروحین برادر توسلی فرمانده
گروهان بسیج بود.
حدود ساعت  5595بعد از نیمه شب عبور از میدان مین دشمن خاتمه یافت و به
آخرین شبكه سیم خاردار نزدیک دشمن رسیدیم .نیروهاي دشمن با آن مانع حدود 255
متر فاصله داشتند .از آن مانع نیز عبور کردیم و به پاي تپهاي رسیدیم ،در آنجا آرایش
حمله گرفتیم و به سمت مواضع دشمن حرکت کردیم .اولین کسی که به نزدیک مواضع
دشمن رسیده بود ،یک بسیجی روحانی بود که فریاد زد سنگرهاي دشمن خالی است بیایید
باال .هنوز تاریكی شب ادامه داشت ،ولی دشمن متوجه حمله ما شد و با گلولههاي منور
منطقه نبرد را روشن کرد .روشنایی روز فرا رسید ولی ما تا ظهر آن روز درگیري جدي با
دشمن پیدا نكردیم ،زیرا افراد دشمن از مواضع جلو عقبنشینی کرده بودند .در این لحظات
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یک گلوله به محل استقرار یگان ما خورد و  2نفر از افراد بسیجی را به شهادت رساند .ما در
آن محل موضع پدافندي را مستحكم کردیم و آماده براي دفع پاتک احتمالی دشمن شدیم
ضمن اینکه من با فرمانده گروهان (ستوانیكم زارع) براي شناسایی منطقه به جلو رفتیم و
متوجه شدیم که یک واحد تانک دشمن در محلی متمرکز شده است .برآورد کردیم این
تانکها براي پاتک آماده میشوند .در همین موقع  9نفر عراقی با فریاد الموت لصدام
بهطرف ما آمدند و خود را تسلیم کردند.
در ساعت  9صبح روز بعد (تاریخ نامعلوم) یگانهاي زرهی عراق پاتک کردند و به
مواضع ما نزدیک شدند .این حوادث در نزدیكی پاسگاه سانواپا رخ داد که این پاسگاه در
اشغال نیروهایعراقی بود .نیروهاي ما در حوالی پاسگاه سلمانکشته موضع گرفته بودند.
موضع ما در تپهاي بودکه نسبت به اطراف پستتر بود .دو فروند هلیکوپتر عراقی در باالي
سر ما ظاهر شدند و بعد از دادن مانور بدون تیراندازي مراجعت کردند .فاصله ما با خط
مقدم افراد عراقی آنقدر نزدیک بود که ما فعالیت افراد عراقی را زیر نظر داشتیم .باالخره
آتش دشمن بر روي موضع ما باز شد ،معلوم شد موضع ما بهوسیله دشمن شناخته شده ،لذا
ما آن را تغییر دادیم .ولی خمپارهاندازهاي دشمن همچنان با آتش ما را تعقیب میکردند و
مشكالت زیادي براي ما ایجاد کردند و تعدادي از افراد بسیجی به شهادت رسیدند و
تعدادي زخمی شدند .این آتشباري دشمن به مواضع ما  1روز ادامه داشت و تلفات سنگینی
به واحد ما وارد کرد .ولی واحدهاي زرهی عراقی نمیتوانستند پیشروي کنند ضمن اینکه
براي ما نیز نیروي کمكی نرسیده بود و حتی از لحاظ تدارکات و مهمات در تنگنا قرار
گرفته بودیم .باالخره تانکهاي عراقی که متوجه کمبود مهمات ما شدند تا  955متري
مواضع ما جلو آمدند و ما با تنها سالح ضدتانک موجود که آرپیجی  6بود با تانکهاي
دشمن مقابله کردیم .دو نفر از برادران بسیجی به نام بیطرفان (شهید شد) و حاجیزاده که
خدمه آرپیجی  6بودند جانبازي کردند .یک گلوله تانک عراقی به سنگر تیربار ما خورد و
برادر مستعان خدمه آن به شهادت رسید .ما از لحاظ مهمات و سالح در م یقه بودیم .تا
آنجا که مقدور بود از جنگافزار و مهمات بهجا مانده از عراقیها استفاده میکردیم.
تانکهاي دشمن طوري مانور میدادند که ما مجبور شویم مهمات خود را تلف کنیم .در این
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موقع پرسنل و من (گوینده) نیز دچار موج انفجار شده بودیم با بیسیم با فرمانده گردان که
سرهنگ الجوردي بود تماس گرفتیم و از او درخواست کمک کردیم ،ایشان گفتند که
مقاومت کنید قریباً نیروي کمكی خواهد رسید .باالخره  1فروند هلیکوپتر کبرا به یاري ما
آمدند ،ولی این هلیکوپترها ابتدا اشتباهاً ما را به جاي دشمن هدف گرفتند و  9موشک
بهطرف ما شلیک کردند که یكی از موشکها به سنگر ما خورد که  11نفر در آن پناه گرفته
بودیم ،موشک به جلوي سنگر خورد و سنگهایی که بر اثر انفجار به داخل آن پرتاب شدند
و ما را زخمی کردند .ما مجبور شدیم با وضعی بسیار دشوار ،آن موضع را تر

کنیم.

باالخره با باال بردن پارچه سفید به هلیکوپترها فهماندیم ما خودي هستیم و آنها اوج
گرفتند و به سمت مواضع دشمن رفتند و با تهدیدي که براي تانکهاي دشمن ایجاد کردند
تا حدودي از فشار دشمن به منطقه ما کاسته شد.
این درگیري تا شب ادامه یافت .مهمات و تدارکات که با هلیکوپتر براي ما ارسال شده
بود ،در نقطهاي ریخته شده بود که ما نمیتوانستیم آنها را جمعآوري کنیم .هنوز شهدا و
زخمیها تخلیه نشده بودند .وضعیت وخیم آنان ،دیگران را نیز ناراحت کرده بود .ساعت 3
شب بار دیگر نیروهاي عراقی به حرکت درآمدند و به سمت ما پیشروي کردند .ما صبر
کردیم تا فاصله آنها کمتر شود .هنگامیکه به برد نارنجک رسیدند ،به روي آنها نارنجک
ریختیم .آنان که تصور کرده بودند در این تپهها افراد ایرانی نیست ،غافلگیر شدند و تلفات
زیادي دادند و وحشتزده عقبنشینی کردند.
از گروهان ما شهید و مجروح زیاد بود و ما مجبور بودیم آنان را تخلیه کنیم از جمله
زخمیها برادر توسلی (فرمانده گروهان بسیج) بود .ستوان زارع فرمانده گروهان به من گفت
برادر توسلی را به عقب ببرم .بعدازظهر آن روز برادر سلطانی معاون گروهان بسیج میثم نیز
به شهادت رسید .تدارکاتی که براي ما ارسال شده بود به منطقه گروهان  9رفته بود که
محل آن با ما تا حدودي فاصله داشت و ما مجبور بودیم جعبههاي مهمات را بهوسیله نفر به
مواضع خود حمل کنیم .من در طی این راه با سرهنگ عبادت فرمانده تیپ  11برخورد
کردم ،او از ما تقدیر کرد .بعد از آن روز سرهنگ الجوردي فرمانده گردان شخصاً به منطقه
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مواضع ما آمد و ح ور او در منطقه ،سبب تقویت روحیه ما گردید که یكی از آثار این امر
آن بود که ما توانستیم آن تپهها را نگه داریم.
بعد از یک هفته نبرد بسیار سخت ،شبی توپخانه دشمن موضع ما را بهشدت زیر آتش
گرفت ،فرمانده گردان دستور آمادهباش براي مقابله با پاتک دشمن داد .اتفاقاً نظر او درست
بود ،نیروهاي عراقی به مواضع ما نزدیک شدند ،ولی با مقاومت ما مواجه گشتند ،تعداد
زیادي کشته و اسیر بر جاي گذاشتند و عقبنشینی کردند .این درگیري تا صبح ادامه یافت.
ولی در آن درگیري ما حتی یک نفر زخمی هم نداشتیم .روز بعد بار دیگر آتش انبوه
نیروهاي عراقی بر روي مواضع ما ریخته شد و تعدادي از افراد ما را شهید و زخمی کرد که
از جمله شهدا برادر مهدي چنارانی بود.
این نبرد مداوم چندین روز ادامه یافت .نیروهاي عراقی براي عقب راندن ما چند بار
پاتک کردند ،اما با مقاومت سرسختانه رزمندگان ما مواجه شدند.
 -2ستوانسوم مهدي صانعي جمعي تيپ  22هوابرد

دو هفته قبل از آ غاز عملیات ،من به سرپرستی یک گروه از واحد خودمان با افراد
اطالعات و عملیات سپاه پاسداران به منطقه عملیات رفتیم تا اعمال شناسایی را انجام
دهیم .منطقه ما حوالی پاسگاه کانیشیخ بود .براي مسیرهاي مختلف افرادي را تعیین
کردیم که ترکیبی از افراد ارتشی و سپاهی بود.
اکیپ شناسایی من ،محور کانیشیخ تا میانتنگ را شناسایی میکرد .شناسایی
ارتفاعات سانواپا و گیسكه و دیگر ارتفاعات بهعلت صخرهاي بودن بسیار مشكل بود،
بهنحوي که ما برآورد کردیم براي باال رفتن از این ارتفاعات در بع ی نقاط نردبان الزم است.
تا نزدیكی نیروهاي دشمن در  1کیلومتري غرب ارتفاعات گیسكه جلوتر رفتیم .البته
شناسایی شبانه انجام میگرفت ،بنابراین مشكلتر بود .ما براي ادامه شناسایی مدت 21
ساعت در آن منطقه باقی ماندیم ،به هر حال این مأموریت را انجام دادیم.
در عملیات مسلمابنعقیل بیش از ده گردان شرکت داشت  9گردان در محور
میانتنگ تا قلعهمیان پیشروي میکرد ،نیروهاي حملهور سپاه و ارتش ادغام شده بودند.

یادداشتهاي از خاطرات رزمندگان در عملیات مسلمابن عقیل 193/

بهنظر می رسد بعد از عملیات شناسایی ما ،دشمن متوجه فعالیت نیروهاي ما شده بود،
زیرا حجم آتش مداوم خود را در تمام منطقه نبرد زیادتر کرده بود .از جمله بمبارانهاي
هوایی دشمن نیز شدیدتر شده بود که بر اثر آن تلفات نسبتاً سنگینی به نیروهاي ما رسید،
من هم در آن بمبارانها زخمی شدم (در حین عملیات)
قسمتی از مسیر پیشروي ما زمین نسبتاً صافی بود که در میدان دید و تیر نیروهاي
عراقی قرار داشت .این موضوع براي ما نگرانی ایجاد کرده بود .اتفاقاً قبل از حمله ،هوا
طوفانی شد و بعد بارندگی آغاز گردید و دید دشمن محدود شد و ما توانستیم بدون خطر از
آن زمین بگذریم .حدود ساعت  12/1شب حمله آغاز شد یگان ما ارتفاعات گیسكه را
تصرف کردند و عناص ر تأمینی دشمن را نابود کرده یا عقب راندند نیروهاي ما در این حمله
پاسگاههاي کانیشیخ ،تلچوا ،قالوي و ارتفاعات گیسكه و قلعهمیان را آزاد کردند و جاده
خانقین مندلی را در کنترل آتش خود گرفتند.
 -1گروهباندوم رمضان كبير جمعي گروهان دوم گردان  112پياده هوابرد

ما از منطقه گیالنغرب به منطقه سومار تغییر مكان کردیم و حوالی پل سهدهنه سومار
مستقر شدیم یک روز بعدازظهر برادر رضایی فرمانده سپاه پاسداران و برادر آهنگران به
منطقه ما آمد ند و به افراد ما روحیه دادند همان روز براي حمله آماده شدیم هوا ابتدا صاف
بود ولی یكباره ابري شد و باران آمد که این امر به نفع نیروهاي ما بود .یگان ما حدود
ساعت  3شب حرکت را آغاز کرد .ابتدا به خاکریزي که بهوسیله نیروهاي ما تهیه شده بود
رسیدیم بعد بهطرف خط مقدم نیروهاي خودي حرکت کردیم ،در خط مقدم افراد پاسدار و
بسیج پدافند می کردند حدود دو ساعت در آن محل متوقف شدیم باران مالیمی میآمد
سپس پیشروي به طرف منطقه گسترش دشمن را شروع کردیم بعد از طی دو کیلومتر
مسافت به اولین سیم خاردار دشمن رسیدیم از آن عبور کردیم با میدان مین مواجه شدیم
گروه مهندسی مینبردار ما عقب مانده بود.
ما با افراد بسیجی و پاسدار بهصورت ادغامی عمل میکردیم یكی از برادران پاسدار
خواست وارد میدان مین شود ولی من مانع شدم گفتم بهتر است میدان مین را دور بزنیم
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ما بهطرف راست منحرف شدیم و با گروهان خودمان برخورد کردیم .زمان حمله رسیده
بودیم و ما نمی توانستیم بیشتر تأمل کنیم با فرمانده گروه پاسداران که برادر پوراد بود
مشورت کردیم او گفت با توکل به خدا من جلو میآفتم و شماها پشت سر من بیایید ،به
این ترتیب ما بدون خطر از میدان مین دشمن گذشتیم و به تپهاي رسیدیم در این موقع
آتش دشمن از سمت چپ به روي ما باز شد ولی مسافت دور بود و آسیبی به افراد ما
نرسید ما به پیشروي بهطرف هدف گروهمان ادامه دادیم به یک سنگر متروکه عراقی
رسیدیم تصور کردیم که به مواضع نیروهاي عراقی رسیدهایم تكبیرگویان بهطرف سنگرهاي
دیگر حمله کردیم ولی متوجه شدیم تمام سنگرها خالی هستند فقط یک تفنگ 157
میلیمتري و یک تیربار از آنان به جا مانده بود .از طرف واحد به ما اطالع دادند که از مسیر
هدف خود منحرف شده و اشتباه رفتهایم و ما را با هدف خودمان توجیه کردند و ما آنرا
اشغال کردیم و آنرا تحكیم نمودیم و تعدادي از افراد عراقی را در پا سازي منطقه به
اسارت گرفتیم .شب بعد نیروهاي عراقی پاتک کردند ولی پاتک آنها خنثی شد.

نمایه 131/

نمایه
111, 116, 171, 171, 173, 161, 161,

آ

161, 169, 119, 195

آبادان :شهر , 25, 197, 251, 291, 972
آذربایجان غربی , 1, 6, 29, 29, 99, 97, 99,
15, 11, 13, 15, 99

ارتفاعـات برآفتـاب , 236, 951, 956, 953,
911, 912, 919, 913, 925, 922, 929,
921, 939, 111

آذربون :سروان , 273, 269, 261

ارتفاعات تمرچین , 291

آشوري :هادي ،سرباز , 156

ارتفاعات چومال , 219

آفرندا :یوسف ،سرباز , 156

ارتفاعات حمرین , 92, 73, 216

آوازیـن , 163, 191, 133, 951, 959, 953,

ارتفاعات داالهو , 99, 123, 191, 161, 161,

915, 912, 911, 916, 919, 913, 925,
921, 929, 921, 921, 939, 151, 152,
112, 125, 129
آواکس :هواپیما , 116

131, 253, 275
ارتفاعات دانه خشک , 121, 126, 119, 175,
172, 169, 163, 192, 199
ارتفاعات دره تاریک , 151
ارتفاعـات ریخـک , 199, 239, 153, 119,

ا

199, 111

ابراهیمی :سرهنگ , 3, 151

ارتفاعات زاگرس , 99, 219, 216

اتحادیه :سرهنگ زرهی , 92, 99, 113

ارتفاعات شینگه دول , 151

ادبیـان :حسـین ،سـروان ،شـهید , 121, 127,

ارتفاعات قراویز , 91, 111, 123, 192, 112,

171, 169, 161, 167, 166, 191

111, 175, 172

اربیل , 15, 116, 213

ارتفاعات کبیر کوه , 92

ارتش عراق ,اکثر صفحات

ارتفاعات کوره موش , 111, 119, 119, 171,

ارتفاعات آوازین و داربلـوط , 163, 199, 193,
255, 251, 295, 233, 959, 956
ارتفاعـات بـازيدراز , 191, 111, 175, 161,

172, 179, 173, 177
ارتفاعات کهنهریـگ , 291, 111, 117, 116,
115, 119, 111, 117, 162, 192

163, 192, 131, 151, 156, 159, 153,

ارتفاعات کیسگه , 111

115, 112, 119, 111, 111, 117, 125,

ارتفاعات ملكشاهی , 69, 63, 95, 91

121, 129, 123, 192, 199, 191, 191,

اروپا, 171, 212, 219, 211

197, 196, 117, 116, 119, 111, 112,

ارومیه , 99, 19, 11, 116

 /132نبردهاي صحنه عملیات غرب
اروندرود , 29, 21, 29, 95, 113, 251, 217,
217, 917
اسرائیل , 113, 115

ایل ولدبیگی , 136
ب

اسالم آباد :شهر , 91, 19, 156, 159, 153,

بابا هادي , 91, 37, 151, 279

119, 121, 121, 123, 195, 191, 115,

بازوکا :موشکانداز , 291, 215

111, 111, 112, 111, 162, 167, 193,

باوندپور :ابراهیم ،سرهنگ زرهـی , 192, 191,

213, 236
اشترایه :محمدرضا ،سـروان خلبـان , 3, 195,
191, 191

991, 912, 913, 975, 979, 966, 179
باویسی ایران , 92, 99, 15
بحري :ستوانیار , 9, 269

اصفهان , 11, 71, 112, 162, 199

بدره , 91, 11, 17, 79, 63, 165, 291, 116

اف: 1هواپیما , 139

بدري :محمود ،سرهنگ , 3, 121, 191, 196,

اف: 1هواپیما , 139, 136

193, 119, 111, 117, 112, 179, 165,

افراد منق ی خدمت , 172, 171, 177, 176

169

افشین :سرگرد , 9, 261, 911, 121, 113

براري :حفظاهلل ،گروهبان , 15, 191

اکبري :مسعود ،ستواندوم , 267

بسیج , 61, 69, 151, 123, 191, 196, 111,

امام خمینی , 9
امیریان :بخشعلی ،استوار یكم , 9, 963, 991,
993

171, 177, 116
بسیجی , 61, 113
بصره , 97, 99, 12, 111, 169

اندیمشک , 12, 11, 17, 79

بعقوبه , 99, 15, 151, 291, 112

اهـواز :شـهر 11, 12, 92, 91, 12, 62, 67,

بغـداد , 95, 97, 99, 12, 159, 125, 211,

111, 196, 295, 216, 191, 191,
ایالم  ,اکثر صفحات
ایوان غرب , 155, 156, 117, 127
ایل زردالن , 136

271, 272, 291, 969, 992, 112, 113,
169, 161, 167
بلـدوزر , 217, 269, 921, 911, 912, 979,
935, 191, 166

ایل سرفیروزآباد , 136

بنیعامریان :حسن ،ستوانیكم , 267, 999

ایل سنجابی , 136

بهزادي :شكراهلل ،پاسدار , 15, 199

ایل عثمانوند , 136

بیگلري :سرگرد , 161

ایل کلهر , 136, 115
ایل گوران , 136

نمایه 139/
پاسـگاه هاللـه , 26, 15, 17, 19, 79, 111,

پ

116, 271, 927, 911, 912, 917, 975,

پادگـان سـرپلذهـاب , 91, 111, 119, 113,
121, 127, 126, 191, 175, 176, 276,
273, 262, 116, 119, 195, 197, 119
پادگان عجبشیر , 223
پازوکی :اردشیر ،ستوانیكم , 15, 191
پاسگاه انجیره , 26, 15, 17, 31, 172
پاسگاه بهرام آباد , 15, 71, 71, 76

979, 979
پالیزبان , 99, 271
پـاوه , 19, 99, 213, 221, 297, 296, 219,
197, 131, 139, 133, 155, 151, 159,
پایگاه چهارم هوایی دزفول , 117
پنجـوین , 91, 15, 165, 213, 225, 221,
229, 221, 221, 229, 216, 213, 215,

پاسگاه تنگابکهنه , 15, 99
پاسگاه ساالري , 15, 62
پاسـگاه سـانواپا , 15, 119, 117, 175, 171,
197
پاسـگاه سـلمانکشـته , 15, 31, 119, 111,
117, 116, 119, 175, 171, 171, 161,
197
پاسگاه شورشیرین , 15, 17, 61, 61, 67, 66,
69, 63, 95, 91, 111, 161
پاسگاه فرخ آباد , 15, 71
پاسگاه قلعه سفید , 27, 11, 125
پاسگاه کانی شیخ , 15, 71, 31
پاسگاه کـانیسـخت , 15, 71, 61, 91, 111,
172, 161
پاسگاه کیسگه , 15
پاسگاه گهواره , 121, 112, 111, 119
پاسگاه نخجیر , 17
پاسگاه نـیخـزر , 27, 26, 15, 17, 19, 271,
927, 915, 911, 911, 919, 912, 911,
917, 975, 971, 971, 979
پاسگاه ولد کشته , 11, 31, 151

199, 135, 139, 131, 153
پورشیانی :صادق ،ستوانیكم ،شـهید 965, 995
, 999
پیرانشهر , 29, 99, 91, 91, 15, 19
پیمان سنتو , 171
ت
تانک ام17, 111, 165, 167, 251, 251, 16
217, 271, 962, 111, 115
تانـک چیفـتن , 112, 251, 251, 257, 231,
931, 159, 129, 111, 119, 172, 162,
111
تبریز , 99, 19, 159, 119, 119, 116
تپه , 71, 76, 67, 66, 172, 171 919
ترسـاق , 15, 11, 17, 36, 116, 271, 291,
995
ترکیه , 29, 92, 99
تفنـگ  157میلیمتــري , 291, 293, 235,
922, 921, 135
تفنگ برنو , 136

 /131نبردهاي صحنه عملیات غرب
تنگبینا , 33, 111, 111, 116, 966

تیپ عاشورا , 271, 112, 111, 115

تنگه هرمز , 21, 113, 139

تیـپ محمدرسـولاهلل (ص) 271, 112, 111,

توپخانـه  151میلیمتــري , 17, 251, 199,

113, 115, 111, 116, 167, 195, 191,

115 111,
توپخانــه  195میلیمتــري , 79, 111, 117,

191
تیـپ  9لشـكر  91زرهـی , 932, 939, 931,
155, 159, 159, 153, 111, 111, 115,

251, 159, 159
توپخانـه  111میلیمتـري , 111, 112, 251,

116, 119, 171, 171, 165, 169, 111,

251, 279, 297, 232, 231, 239, 951,
951, 927, 923, 931, 939, 159, 179,

112, 119, 113, 126, 112
تیـپ  95گرگـان , 112, 115, 112, 119,

171, 159, 112, 111, 115
توپخانـه  161میلیمتــري , 79, 112, 251,

111, 117
تیپ  11پیاده هوابرد , 251, 251, 291, 271,
272, 159, 111, 112, 111, 113, 115,

159, 116
توپخانه کاتیوشا , 71, 111

111, 116, 172, 171, 161, 167, 166

توسلی :پاسدار , 191, 196

تیپ  11هوابرد , 21

تهران , 2, 11, 11, 11, 61, 151, 199, 112,

تیـپ  19پیـاده ذوالفقـار , 176, 135, 115,

119, 116, 113, 199, 197, 131, 252,
251, 259, 215, 221, 992, 169, 161

111, 112, 111, 117, 116, 113
تیپ جواداالئمـه (ع) , 112, 111, 117, 111,

تیپ  2لشكر, 39, 192, 119 91
تیپ  2لشكر, 79 32
تیپ  29نیروهاي ویژه هوابرد , 19
تیـپ  9لشـكر , 119, 176, 131, 251, 66
955, 951, 929, 936, 939, 159, 111,
117
تیـپ  9لشـكر , 92, 91, 96, 99, 129, 91
111, 171, 177
تیپ  91پیاده , 11, 19, 11, 17, 16, 71, 79,
71, 77, 76, 65, 62, 61, 66, 32, 151,
111, 111
تیپ امامرضا , 271, 112, 111

172, 177
ج
جعفري :اکبر ،سرباز , 3, 152, 156 , 111
جلـدیان , 19, 161, 161, 221, 223, 295,
291, 291, 212, 211, 219, 213, 215
جمالی :اصـغر ،سـرهنگ توپخانـه , 15, 131,
132, 136, 133, 159, 151, 157, 159,
111, 161
جنگ جهانی دوم , 159
جوادیان :سیاوش ،سرهنگ , 3, 157
جوانرود :شهر , 99, 152, 195, 191, 115

نمایه 131/
خاورمیانه , 171, 219

چ
چاه نفت , 111, 171
چپگرا , 215, 211
چغالونـد :ارتفاعـات , 193, 255, 251, 256,
951, 956, 959, 953, 915, 916, 919,

خدمت منق ی , 139, 223, 952, 916
خـرمآبـاد , 11, 19, 17, 16, 71, 79, 151,
119, 116, 256
خرمشهر شهر , 25, 91, 62, 67, 111, 169,
167, 197, 131, 251, 216, 291, 235,

913, 921, 929, 937, 936, 939, 933,
155, 151, 152, 159, 151, 112, 195
چهارمله , 261

;196, 191, 191, 199
خسـروي :شـهر , 91, 11, 96, 31, 39, 37,
151, 156, 115, 111, 129, 121, 123

ح

خلفبیگی :پرویز ،سرهنگ , 9, 991

حاتم :محمود ،ستوانیكم ،شـهید , 913, 966,

خلیج فارس , 91, 11, 119, 139, 217

969, 963, 995, 999, 991, 993, 935

خمپارهانداز , 17, 66, 112, 161, 166, 256,
259, 215, 219, 277, 979, 961, 117,

حـاج عمـران , 165, 213, 225, 223, 295,

113, 121, 139, 131, 153, 119, 113,

297, 211, 272
حزب دموکرات , 295, 292, 215, 212, 213,
215, 219, 152
حزب زرگاري , 227, 212
حزب کومله , 295, 215, 212, 213, 152
حسینی ،:سیدیعقوب؛سرهنگ , 22

173, 197
خمپارهانداز  125میلیمتري , 119, 257, 215,
962
خمپارهانداز  75میلیمتري , 16, 215
خواجهزاده :علی ،ستوانیاردوم , 9, 996
خوارزمی :علـیاصـغر ،سـرهنگ زرهـی , 271,

خ

916, 911, 965, 999, 997

خالقی :پاسدار , 199
خامنهاي :سید علی؛ آیت اهلل , 1
خـانقین , 91, 39, 31, 37, 36, 151, 159,
116
خانقین عراق , 99, 15, 96, 119, 193, 111,
273
خانلیلی :منطقه , 21, 15, 96, 99, 93, 35,
31, 39, 39, 279

خوزستان  ,اکثر صفحات
د
دره شیلر , 213
دزفـول , 91, 19, 12, 62, 116, 167, 192,
196, 131, 137, 251, 259, 295, 216,
191

 /137نبردهاي صحنه عملیات غرب
دشت ذهاب , 92, 91, 151, 159, 129, 121,

زنوزي :هوشنگ ،سرهنگ , 192, 179, 165

123, 195, 192, 171, 179, 162, 275,

زینالقوس , 29, 95, 113

276, 279, 291, 231, 231, 231, 921,

زینلكش , 29, 21, 21, 27, 26, 15, 11, 19,

939, 931, 165
دهلـران , 92, 12, 19, 11, 16, 79, 71, 77,
73, 61, 61, 63, 151, 137, 251, 216,

ژ
ژاندارمري ,اکثر صفحات

962
دهو

91, 97, 96, 99, 93, 35

, 15

دیاله عراق , 95, 12
دیواندره , 211, 211

س
سپاه پاسداران  ,اکثر صفحات
ستاد مشتر

, 13, 25, 16, 77, 79, 92, 99,

ر

37, 39, 151, 151, 121, 196, 199,

رستمی :امیر ،ستوانیكم , 9, 273

116, 119

رسولی :مهدي ،سرهنگ زرهی , 92, 119
رنجبر :سرگرد , 267
رواندوز , 91, 15
رودخانه چنگولـه , 19, 71, 76, 79, 73, 65,

سد کنجـانچـم , 79, 71, 77, 76, 65, 61,
61, 61, 67, 66, 63, 91, 172, 917 62,
سـرآب گـرم , 119, 113, 127, 111, 276,
262, 239, 236, 239, 955

61, 62, 66, 63, 131, 137, 216, 219,

سرپلذهاب  ,اکثر صفحات

279

سردار جاف , 99, 271

رودخانه دویرج , 12

سردشـت , 99, 91, 19, 93, 39, 191, 213,

رودخانه کنكاکوش , 111, 179

221, 229, 223, 291, 299, 296, 212,

رودخانه گاوي , 71

213, 212, 197, 159

ز
زارع :ستوانیكم , 197, 196
زاهدان , 151

سـرنی , 11, 72, 77, 61, 61, 91, 33, 111,
117, 191, 112, 112, 961
سقز , 19, 221, 226, 291, 297, 296, 212,
219, 211, 212, 219, 211, 139

زرباطیه , 91, 79, 77, 79, 61, 63, 165

سلطنتطلبان , 211

زلهزرد , 255, 266, 112, 115, 119

سلماس , 19, 297

زمانفر :سرهنگ زرهی , 35, 111, 191

نمایه 136/
سـلمانکشـته , 119, 171, 172, 179, 171,
171, 177, 176, 179, 173, 161, 162
سلیمانیه , 15, 165

شوروي , 131, 211, 113
شوش :شهر , 12, 291
شهربانی , 129, 197, 111, 113, 169, 292,

سلیمانی :صادق ،ستوانیكم , 267, 999
سنندج , 99, 19, 11, 11, 216, 221, 222,

293, 211, 151
شهر

مهـدي , 19, 151, 261, 261, 195,

221, 229, 291, 291, 296, 211, 211,

191, 192, 199, 196, 199, 193, 115,

219, 211, 212, 219, 211, 199, 137,

111, 117, 115

139, 151, 157
سوریه , 115

شیراز , 19
شیرودي :علی اکبر ،سـتوانیار ،خلبـان ،شـهید ,

سوسـنگرد , 12, 92, 67, 111, 197, 255,

193, 115, 119, 111, 111, 117, 167,

259, 211, 217, 291, 157
سومار ,اکثر صفحات
سـهرابی :اسـماعیل ،سـرتیپ , 92, 35, 155,

195, 192, 191
ص

119, 117, 191, 926, 991, 913, 911,

صادقیگویا :نجاتعلی؛ سرتیپ , 12

912, 917, 913, 965, 963, 111, 113,

صالحآباد  ,اکثر صفحات

;111, 117, 172, 177

صالحزهی :سرگرد , 9, 991

سهرابی :هوشنگ ،سـرهنگ پیـاده , 35, 191,
995
سیفسعد , 29, 95, 917

صانعی :مهدي ،ستوانسوم , 15, 199
صحنه عملیات غرب  ,اکثر صفحات
صدام حسـین , 29, 26, 95, 67, 191, 192,
111, 113, 116, 172, 139, 259, 251,

ش

919, 171

شاهحسینی :سروان ،شهید , 121, 167, 166

صـفایی :ناصـر ،سـروان , 3, 131, 133, 152,

شاهرود , 199
شطالعرب , 29, 95, 113

159
صیادشیرازي :علی ،سرهنگ توپخانـه , 1, 11

شعبانی :محمد ،بسیجی ،شهید , 191
شفیعی :پاسدار , 167, 166, 199, 191
شـکمیـان :روسـتا , 959, 917, 921, 921,
939, 195, 191, 192
شلمچه , 92, 191

19, 19, 35, 151, 961
ط
طراح :منطقه , 11

 /139نبردهاي صحنه عملیات غرب
ظ

161, 167, 166, 169, 191, 115, 119,

ظهیرنژاد :قاسمعلی ،سرتیپ , 32

117, 712, 719
عملیـات بـدر , 251, 252, 259, 251, 251,

ع

955, 992, 156, 112

عبادت :کریم ،سرهنگ , 15, 111, 172, 177,
166, 196
عثمانی , 212, 219, 211
عربستان سعودي , 116, 172
عشـایر , 16, 69, 95, 99, 111, 111, 125,
123, 279
عشایر کـرد بـارزانی , 217, 221, 297, 215,
155
عطاریان :سرهنگ , 16, 152, 159
علمداري :استوار , 267
علیپور , 995
علیاري :یعقوب ،سرهنگ , 116
عملیات تنگ حاجیان , 9, 753
عملیات شیاکوه , 3, 12, 711

عملیات بیتالمقدس , 117, 235, 131, 191,
191, 197, 176, 191
عملیات ثامناالئمه , 117, 117
عملیات چغالونـد , 3, 211, 937, 933, 151,
151, 711
عملیـات عاشـورا , 9, 139, 133, 255, 299,
291, 297, 235, 756
عملیات فـتحالمبـین , 117, 179, 131, 191,
197, 176
عملیـات قـوچسـلطان , 3, 197, 135, 131,
139, 131, 137, 133, 159, 151
عملیات کربال, 111, 111, 117, 119, 113 6
عملیات کرخهکور (نصر) , 211, 233
عملیات مسلمابنعقیـل , 3, 111, 271, 272,

عملیات طریقالقدس , 117

197, 199, 193, 115, 119, 117, 113,

عملیات کلینه سیدصادق , 9, 211, 932, 759

112, 111, 117, 116, 171, 171, 177,

عملیات محمد رسولاهلل (ص) , 3, 197, 131,

176, 161, 169, 161, 161, 167, 166,

137, 136, 139, 133, 155, 151, 151,
156
عملیـات میمـک , 9, 961, 966, 995, 991,
715
عملیات والفجر, 66, 69 9
عملیات بازيدراز , 3, 157, 111, 127, 192,
196, 119, 112, 111, 117, 116, 119,
175, 171, 171, 179, 173, 165, 169,

169, 195, 191, 199, 191, 199, 711
عینخوش , 11, 17, 16, 79, 71
ف
فاو :شبهجزیره , 29, 216
فرقه دموکرات آذربایجان , 211, 217
فكوري :جواد ،سرتیپ , 93

نمایه 133/
فیروزي :عبدالعلی ،سرهنگ زرهی , 6, 9, 279,

قیـاده موقـت کردسـتان

962

, 226, 215, 155,

151

ق
قرارداد  1361الجزایر , 11, 29, 21, 26, 95,
32

کازرون , 19
کامیاران , 19, 91, 152

قرارگـاه ظفـر , 119, 117, 113, 115, 111,

کردسـتان , 1, 6, 29, 29, 99, 97, 99, 15,

112, 119, 111, 111, 117, 116, 119,

11, 12, 13, 15, 17, 99, 91, 91, 97,

113, 175, 171, 172, 179, 171, 177,

93, 39, 31, 152, 151, 151, 153, 199,

162

196, 111, 173, 161

قرارگاه عملیـاتی غـرب , 79, 61, 152, 151,

کرکو

, 15, 159, 112, 121

119, 125, 129, 126, 195, 191, 191,

کرمانشاه ,اکثر صفحات

196, 111, 119, 117, 116, 119, 113,

کرند :شهر , 99, 196, 111, 111

169, 161, 169, 195, 131, 136, 133,

کرونـدي :محمـود ،سـرتیپ, 9, 961, 966, 2
963, 991

251, 251, 256, 233, 955, 957, 996,
911, 971, 979, 152, 197, 135, 117,
196, 119
قرارگاه مقدم نیروي زمینی , 21

کاسهگران , 36, 152, 111, 261, 951, 912,

قرارگاه نجـف , 111, 112, 119, 111, 111,

111, 166, 191

117, 113, 115, 111, 112, 119, 117,

کبیر :رم ان گروهباندوم , 15, 193

175, 172, 179, 171, 177

کبیـري :سـرهنگ , 951, 919, 913, 929,

قزاقی :افسر , 969

921

قزوین , 11, 151, 121, 199

کرملو :پاسدار , 199

قصرشیرین :شهر , 21, 27, 99, 91, 91, 97,

کودتا , 191, 192, 119

96, 155, 151, 152, 159, 157, 156,
159, 115, 111, 112, 119, 113, 121,
122, 123, 192, 276, 279
قلعهشاهین :منطقه , 239, 236, 239, 119
قلقله :منطقه , 152, 196, 117, 253

گ
گـردان  113پیـاده , 259, 297, 296, 299,
991
گردان  159پیاده , 19
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گـردان  115پیـاده , 169, 169, 231, 232,
951, 952, 959, 951, 951, 956, 953,

گـردان  257ژانـدارمري , 251, 951, 952,
959, 951, 951, 959, 953, 911

911, 912, 911, 911, 917, 916, 919,

گـردان  211تانـک , 173, 169, 191, 273,

913, 925, 922, 929, 921, 936, 939,

261, 159, 153, 116, 119, 113, 191,

933, 151, 159, 117, 199

199, 119, 119, 172, 171, 177, 162,

گردان  111پیاده , 17, 79
گردان  119پیاده , 19, 211, 132

161, 119, 111
گـردان  211تانـک , 119, 173, 191, 269,

گردان  129مكـانیزه , 191, 279, 923, 991,

159, 116, 119, 113, 129, 123, 191,

997, 996, 999, 993, 915, 919, 917,

112, 119, 116, 119, 172, 177, 162,

969, 961, 159

119, 111

گردان  195پیاده , 19

گـردان  216تانـک , 72, 111, 117, 923,

گردان 192پیاده , 19

911, 911, 916, 919, 965, 991, 999

گردان  193پیاده , 17, 296
گردان  119مكـانیزه , 119, 169, 231, 917,
153, 115, 111, 125, 127, 192, 112,
119, 172, 167, 163, 195, 191, 111
گـردان  179پیـاده , 97, 153, 131, 291,
297, 296, 299, 232, 977, 979
گردان  192پیـاده , 17, 16, 71, 71, 77, 76,
61, 67, 279, 979
گردان  191مكانیزه , 231, 159, 113, 125,
129, 195, 119, 171, 111
گردان  131پیاده مكـانیزه , 155, 117, 119,
923, 991, 999, 993, 915, 911, 911,
911, 916, 919, 913, 919, 911, 979,
977, 976, 965, 966, 969, 991, 991,
993
گردان  139پیاده , 19

گـردان  222تانـک , 122, 111, 112, 279,
923, 997, 915, 913, 911, 917, 962,
969, 961, 996, 999
گـردان  271سـوار زرهـی , 39, 112, 265,
951, 911, 917, 919, 913, 921, 159,
116, 113, 125, 127, 119, 119, 172,
161, 112, 111
گردان  291تانک , 97, 39, 123, 192, 163,
131, 951, 952, 959, 951, 951, 953,
915, 911, 912, 911, 911, 917, 919,
913, 922, 929, 921, 939, 933, 151,
112, 116
گـردان  235تانـک , 122, 111, 119, 169,
297, 119, 112
گردان  916توپخانه , 191, 116, 127
گردان  937توپخانه , 279
گردان  933توپخانه , 279

نمایه 751/
گردان  6پیاده , 992, 991, 996, 972, 969,

گورسـفید :روسـتا , 163, 133, 295, 233,
951, 959, 953, 915, 912, 919, 911,

961
گردان  911پیاده , 231, 931, 119, 111

917, 916, 919, 913, 925, 929, 921,

گردان  912مكانیزه (مهدي) 936, 939, 151

939, 121, 129, 121

گردانهاي  261تانک , 936
گردنه امام حسن , 97, 99, 126, 129, 191,
191, 112, 236, 152, 119
گردنـه پاتـاق , 91, 11, 99, 31, 36, 152,

گیالنغرب  ,اکثر صفحات
ل
الجوردي :کیوان ،سرهنگ , 195, 196

156, 159, 111, 112, 119, 119, 125,

لشكر  1پیاده , 11

121, 195, 112, 119, 117, 111, 269

لشكر  2پیاده , 15, 11, 17, 61, 31, 165

گردنـه سـگان , 36, 152, 156, 111, 121,
119, 111, 112
گردنه شیخ , 291, 297, 296

لشـكر  17زرهـی , 21, 11, 17, 153, 196,
199, 115, 251, 221, 229, 211
لشكر  29پیاده , 251, 216, 219, 225, 221,

گردنه قالجه , 11, 91, 31, 159, 117, 129,

227, 229, 211, 219, 199, 135, 131,

115, 112, 111, 171, 161, 236, 961,

132, 139, 137, 136, 139, 133, 155,

199, 111

159, 151, 157, 115, 112

گردنه کمرشكن , 115, 139, 299, 297

لشـكر  71پیـاده , 11, 19, 17, 251, 219,

گردنه محمودآباد , 211, 211

225, 222, 223, 295, 292, 219, 219,

گـرده نـو , 11, 11, 151, 159, 111, 129,

135, 115, 112, 115

197, 111, 172, 179, 192, 276, 279,
262, 231, 232

لشكر  66پیـاده , 21, 11, 17, 97, 31, 153,
196, 199, 112, 119, 111, 117, 179,

گروه  11توپخانه , 71, 91, 199, 112, 111

176, 173, 169, 131, 251, 259, 251,

گـروه  11توپخانـه , 71, 91, 32, 199, 197,

251, 292, 291, 297, 231, 952, 917,

251, 159, 122, 119
گـروه رزمـی کبیـر , 951, 959, 951, 951,
957, 959, 953, 915, 911, 912, 919,
911, 911, 917, 919, 913, 925, 921,
922, 929, 921

936, 112, 199
لشكر  91زرهی  ,اکثر صفحات
لشــكر  32زره ـی

, 12, 79, 115, 119,

192, 25111191
لشكر نصر سـپاه پاسـداران , 272, 111, 112,
111, 113, 111
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لودر , 217, 912, 995, 191, 166

منطقـه عملیـات غـرب , 6, 29, 96, 11, 15,
11, 71, 151, 111, 112, 111, 113,

م

172, 171, 161, 161

مازیار :سروان , 9, 279

موحد :پاسدار , 166, 192, 199

مالكیان :پاسدار , 9, 271

موسوي :سیدمحمد ،سرباز , 156

متوسلیان :احمد ،پاسدار , 3, 159, 153

موسیان , 92, 12

مراغه , 71, 71, 117, 112, 222, 223, 111

موشک سام , 113, 963

مردانخانی :عباس ،پاسدار , 169

موشک تاو , 167, 913, 963, 991, 935

مرند , 19

موصل , 15, 112, 121, 136

مرندي :پاسدار , 199

مهابـاد , 19, 217, 222, 221, 226, 229,

مریـوان , 3, 29, 99, 91, 91, 15, 19, 11,

291, 291, 297, 215, 211, 219, 213,

119, 135
مشـكینشـهر , 161, 255, 251, 951, 952,

212, 219, 211
مهران :شهر , 29, 91, 91, 19, 11, 72, 79,

959, 959

71, 77, 76, 79, 65, 61, 62, 112, 137,

مشهد , 11, 97, 151, 196, 112, 119, 117,

217, 216, 219, 213, 291, 999, 135,

197, 131, 251, 253, 951, 919, 929,
921, 971, 933, 152

115
میان تنگ , 155

مصر , 115

میاندوآب , 19, 11, 229, 215, 213, 211

مظفري :سرهنگ, 113, 129 2

میري :علیاکبر ستوانسوم , 9

ملک حسین , 119

میمـک , 9, 29, 21, 27, 26, 95, 91, 19,

ملكشاهی :خواهران , 9, 261

11, 11, 17, 16, 19, 75, 72, 71, 77,

مندلی :شهر , 92, 36, 155, 165, 271, 291,

61, 69, 61, 61, 66, 95, 92, 91, 91,

291, 991, 992, 196, 199, 193, 111,

97, 35, 31, 31, 36, 33, 119, 111,

117, 115, 111, 117, 116, 171, 176,

111, 117, 116, 119, 121, 191, 115,

173, 165, 162, 169, 167, 192, 191

111, 112, 111, 112, 172, 961, 966,

منـدلی عـراق , 92, 155, 193, 139, 271,
131, 127, 116, 176, 173, 165, 167,
192, 191

969, 963, 995, 991
ن
ناطقنوري :حجتاالسالم , 966

نمایه 759/
نخعی :سرهنگ , 3, 133
نفتخانه عراق , 92, 99, 193, 111, 192
نفتشهر ,اکثر صفحات
نفربر ام, 259 119
نقده , 19, 11, 291, 291, 291, 297, 215,
219, 219, 213, 215

و
والفجر, 213 1
وحـدت فرمانـدهی , 111, 117, 116, 161,
167, 995, 119
وزوایی :پاسدار , 3, 129, 116, 166, 169

نوسود :شهر , 11, 213, 296, 215, 159

ه

نیروي زمینی , 19, 96, 93, 11, 12, 17, 15,

هاللـه , 271, 995, 993, 919, 911, 919,

17, 19, 79, 77, 76, 79, 96, 99, 31,

977, 969, 993

32, 37, 39, 152, 151, 151, 153, 111,

هلیکوپتر شنو

119, 125, 122, 129, 121, 129, 199,

همت :پاسـدار , 113, 111, 111, 117, 172,

191, 196, 199, 117, 115, 111, 111,
117, 116, 176, 173, 165

, 212

177
همدان , 11, 159, 199, 131, 253, 125

نیروي هوایی , 21, 27, 12, 17, 79, 62, 99,

هوانیروز , 162, 169, 161, 139, 219, 239,

39, 159, 151, 119, 125, 121, 192,

951, 911, 996, 915, 911, 911, 919,

199, 117, 119, 115, 119, 116, 119,

919, 911, 913, 972, 159, 113, 121,

176, 961

129, 191, 191, 199, 193, 115, 119,

نیروي دریایی ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران
(نداجا) 25
نیروي هوایی , 25

111, 111, 117, 119, 191, 191, 139,
151, 153, 112, 116, 119, 113, 171
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منطقه عمومی عملیات غرب کشور

منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا1969 ،

نقشهها 751/

گسترش عمومی نیروهاي خودي و محورهاي پیشروي ارتش متجاوز عراق در آغاز جنگ
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا
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عملیات عاشورا تاریخ 1913/9/29
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا

نقشهها 756/

عملیات کلینه سیدصادق تاریخ 1913/3/29
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا
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عملیات تنگحاجیان
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا

نقشهها 753/

عملیات میمک
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا
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عملیات چغالوند
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا

نقشهها 711/

عملیات آفندي بازيدراز ،مرحله یكم در تاریخ 1975/2/2
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا
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عملیات آفندي بازيدراز ،مرحله دوم از تاریخ 1975/7/11
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا

نقشهها 719/

عملیات شیاکوه
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا
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عملیات مسلمابن عقیل (کربال )7
منبع :ارتش جمهوري اسالمی ایران در هشت سال دفاع مقدس ،ج  ،1سازمان عقیدتی سیاسی اجا

نقشهها 711/

Nabardhaye sahne amaliyate gharb

Col. Seyed Yaghub Hoseini

War Cognizance Committee Of
Martyr Lieutenant General Ali Sayyad Shirazi
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