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88498481ارتباط با ما

مروري بر وقايع و عبرت هاي روزهاي اول جنگ تحميلي

2 ماه كه به اندازه 2 قرن گذشت

جدول

  عليرضا محمدي
جن�گ تحميلي مث�ل ه�ر واقع�ه ديگري 
عبرت ه�اي بس�ياري در خ�ود دارد كه در 
ص�ورت توجه ب�ه آنه�ا مي ت�وان اندوخته 
گرانبهاي�ي از تجربي�ات را براي نس�ل هاي 
بعدي به يادگار گذاشت. اين جنگ در حالي با 
غافلگيري جبهه خودي شروع شد كه عراق 
بيش از 600 بار پيش از حمله رسمي خود به 
كش�ورمان، مرزهاي آبي، خاك�ي و دريايي 
ايران را مورد تجاوز قرار داده بود. حتي آنها 
در روزه�اي 16 و 19 ش�هريورماه 59 حمله 
زميني نسبتاً گس�ترده اي به مرزهاي غربي 
كش�ورمان انجام دادند كه طي اين حمالت 
مناطقي را نيز به اش�غال خود درآوردند، اما 
اهمالكاري برخي سياس�يون و تحليل هاي 
غلطي ك�ه ارائ�ه مي دادند باعث ش�د تا در 
داخل كش�ورمان م�ردم از واقعيات موجود 
در مرزه�ا اطالع چنداني نداش�ته باش�ند. 

  تحليل غلط
يك واقعيت تلخ كه در روزهاي منتهي به جنگ 
از زبان برخي چهره ها و شخصيت هاي حاضر در 
آن دوران ش��نيده مي ش��د، تحليل غلط و شايد 
مغرورانه ش��ان از ميزان قدرت ايران در مقايسه 
با عراق بود كه ب��ه زعم آنها ع��راق هرگز جرئت 
نمي كرد با كش��ور بزرگي مثل ايران كه در رژيم 
گذشته ژاندارم منطقه بود وارد يك درگيري تمام 
عيار ش��ود. همين تحليل باعث مي شد تا به رغم 
هش��دار نيروهاي حاضر در مرزه��ا، اقدام جدي 
عليه دشمن صورت نگيرد. به عنوان نمونه ارتش 
در خردادماه 1359، طرح ابوذر را به اجرا گذاشت 
كه طبق آن يگان هاي مستقر در مرز نظير لشكر 
92زرهي اهواز، تي��پ 84 خرم آباد، لش��كر81 
زرهي كرمانش��اه، لش��كر 28 پياده كردستان و 
لش��كر64 پياده اروميه مس��ئوليت دفاع اوليه از 
مرزها را برعهده گرفتند و س��عي ش��د تا سطح 
هوشياري اين يگان ها باالتر برود، اما به رغم اين 
طرح، هيچ گاه كاستي ها و كمبودهاي واحدهاي 
ذكر شده آنطور رفع نشد كه آماده رويارويي مؤثر 
و جانانه تر با دشمن متجاوزي چون ارتش مسلح 
شده بعثي باشند. به عنوان نمونه امير پورداراب 
از نيروهاي پيشكس��وت ارتش مي گويد پيش از 
شروع جنگ، تعداد قابل توجهي از توپ ها و ادوات 
گردان دژ )اصلي ترين يگان محافظ خرمش��هر( 
از كار افتاده و قابل اس��تفاده نبودند. همين طور 
س��ندي از لش��كر 92 زرهي اهواز وجود دارد كه 
نشان مي دهد اندكي پيش از آغاز جنگ، گزارش 
كمبود نيرو و پرسنل اين لشكر به اطالع مقامات 

باالتر رسيده بود. 
  خبر شوك آور

بازگشت به روزهاي نخس��تين جنگ و مطالعه 
تاريخچ��ه آن پارادوكس عجيب��ي را پيش روي 
خواننده اين وقايع قرار مي دهد، در حالي كه مردم 
مناطق مرزنشين در تابستان داغ سال 59 هر روز 
با حمالت مقطعي و محدود اما گستاخانه دشمن 
روبه رو مي شدند و حتي شهيد مي دادند، در مركز 
ايران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشورمان مردم 
به زندگي عادي خود مي پرداختند و آنقدر فكر و 
ذهن ش��ان درگير دعواهاي سياس��ي و لجبازي 
برخي اقش��ار و گروهك ها بود كه گويي از آتش 
زير خاكستري كه عن قريب در سراسر مرزهاي 
غربي و جنوبي كش��ورمان زبانه مي كشيد ناآگاه 
بودند. نهايتاً ظهر روز 31 شهريورماه 1359 كه 
غرش جنگنده هاي دش��من خبر از بمباران 10 
فرودگاه كشورمان توسط عراقي را داد، اين خبر 
براي بسياري از مردم و حتي نظامي ها و مسئوالن 
كش��ور، خبري غافلگيركننده و شوك آور به نظر 
مي رسيد. روز اول جنگ بسياري از مردم تهران 

روي پشت بام هاي خود رفتند تا از دور، شعله ها و 
دود غليظي را مشاهده كنند كه از فرودگاه مهرآباد 
نمايان بود. بسياري از مردم حتي تا دقايقي پس 
از اين واقعه خبر نداشتند چه اتفاقي افتاده است 
و هركس منش��أ آن را به اتفاقي نسبت مي داد. تا 
اينكه خبر ساعت 14 راديو اعالم كرد جنگ ايران 

و عراق به شكل رسمي آغاز شده است! 
   روزهاي تلخ

واقعيت اين اس��ت كه تلخي روزهاي نخستين 
جنگ تنها به شنيدن يك خبر شوك آور محدود 
نبود. فاجعه اصلي در مرزه��ا رخ مي داد. با وجود 
تجمع نيروهاي دشمن در طول مرزها و آمادگي 
آنها براي ورود به ي��ك نبرد تمام عيار، واحدهاي 
نظامي كشورمان به هيچ وجه آماده رويارويي با 
يك ارتش مجهز و آماده نبودند. بنابراين به رغم 
جانفش��اني ها و ايثارگري هايي ك��ه در روزهاي 
نخستين جنگ توسط نيروهاي نظامي و مردمي 
كش��ورمان انجام گرفت، اخباري كه آن روزها از 
جبهه ها مخابره مي ش��د، نااميد كننده بود. مقام 
معظم رهبري در همين خص��وص مي فرمايند: 
»اول جن��گ، وقتي هف��ت، هش��ت، 10 روزي 
گذشت، ديدم هرچه خبر مي آيد يأس آور است. 
البته من نماين��ده امام در ش��وراي عالي دفاع و 
س��خنگوي آن ش��ورا بودم، دي��دم  از من كاري 
برنمي آيد، دلم هم مي جوش��د و اصاًل نمي توانم 
صبر كنم... .« اگر در روزهاي ابتدايي جنگ روي 
نوار مرزي حركت مي كرديم، به عينه مي ديديم 
در طول مرزها تقريباً هيچ يگان منظم و تقويت 
شده اي وجود ندارد تا بتواند مقاومت تمام عياري 
مقابل واحدهاي زرهي دشمن انجام دهد. آنطور 

كه وفيق سامرايي از افسران ارشد اطالعاتي ارتش 
بعث در كتاب خ��ود عنوان م��ي دارد، بعثي ها با 
اطالعات دقيقي كه از وضعي��ت نيروهاي ايراني 
داشتند، پيش بيني مي كردند تا چند روز ديگر، 
خود را به اهواز خواهند رساند. اين پيش بيني ها 
منطبق ب��ا واقعيات ميدان��ي بود. ام��ا آنچه آنها 
پيش بين��ي نك��رده بودند، روحيه سلحش��وري 
ايراني ها بود كه باعث ش��د برخ��ي كمبودهاي 

موجود در ميدان رزم تا حدي جبران شود. 
  مرحله2 ماهه

دو ماه اول جنگ بسيار تعيين كننده بود. در اين 
دو ماه چي��زي حدود 15ه��زار كيلومتر از خاك 
كشورمان به تصرف دش��من درآمد. تصرف اين 
بخش عظيم از نواحي مرزي كش��ورمان، نتيجه 
مستقيم همان اهمالكاري هايي بود كه باعث شد 
تجاوزات مقطعي عراق در جنگ ما قبل از جنگ 
ناديده گرفته شود و به ناگهان، ستون يگان هاي 
زرهي دشمن روي جاده اهواز- خرمشهر، ظرف 
پنج روز خود را به حومه مركز اس��تان خوزستان 
برس��انند. در همين دو ماه عراق آن قدر خاك از 
ما گرفت كه تا دو س��ال بعدي، ايران تنها سعي 
مي كرد متج��اوز را از متصرفاتش بيرون براند. به 
رغم مقاومت جانانه اي كه رزمندگان در روزهاي 
اول هجوم دشمن داشتند، بعثي ها به دليل كثرت 
نف��رات و تجهيزات برتر، پيش��روي س��ريعي به 
عمق خاك كشورمان در برخي مناطق داشتند. 
واحدهاي زرهي ارتش ايران در چنين شرايطي 
كه تعداد و امكان��ات نيروهايش قابل مقايس��ه 
با نيروهاي دش��من نبود، نهايتاً س��عي مي كرد 
با عمليات تأخيري، از پيش��روي س��ريع دشمن 

جلوگيري كند. با اين وجود ارتش عراق توانست 
ظرف چند روز از ش��مال و جنوب به طرف اهواز 

پيشروي كند. 
  12 لشكر 

نگاه آماري به شهرها و مناطقي كه در دو ماهه اول 
جنگ )دوره غافلگيري( به اشغال دشمن درآمدند 
هرچند تلخ، اما به وضوح نش��ان مي دهد چطور 
اهمالكاري و مماشات يك عده از سياسيون عليه 
دشمني جسور و گستاخ، باعث شد تا در يك بازه 
زماني كم، چند شهر مهم مرزي به اشغال دشمن 
درآي��د. در دوره اول جنگ كه از 31 ش��هريور تا 
اواخر آبان طول كشيد، شهرهايي چون خرمشهر، 
بستان، سوسنگرد، هويزه، دهلران، قصر شيرين 
و نفت شهر تصرف شدند. تمامي اين شهرها از سه 
استان خوزستان، ايالم و كرمانشاه بودند كه عمده 
تهاجم زميني دش��من در اين س��ه استان انجام 
مي گرفت. در كردس��تان و كمي بعد آذربايجان 
غربي، سياست تقويت مرزها توسط قواي عراقي 
و همين طور ايجاد آشوب در داخل مرزهاي ايران 
توسط گروهك هاي جدايي طلب از سوي دشمن 
دنبال مي ش��د. ش��هر مرزي س��ومار در روز اول 
مهرماه به اشغال دشمن درآمد. روز بعد نيز قصر 
شيرين و سپس مهران به تصرف دشمن درآمدند. 
در خصوص مهران ذكر اين نكته ضروري است كه 
ارتفاعات مشرف به اين شهر دو روز قبل از شروع 
رسمي جنگ، يعني در روز 29 شهريورماه 59 به 

تصرف دشمن درآمده بود!
   روزشمار جنگ

به رغ��م غافلگيري جبه��ه داخل��ي، بعثي ها به 
خوبي خ��ود را آماده ك��رده بودن��د و يگان ها و 

مأموريت هايشان را طبق برنامه ريزي از قبل تعيين 
شده پيش مي بردند. عمليات زميني دشمن در 
پنج محور طرح ريزي ش��ده بود. سپاه يكم عراق 
كه شامل دو لشكر 7 و 11 بود  بايد در شمال غرب 
و از حاج عمران تا تنگه باويسي را تحت پوشش 
خود قرارمي داد. چنانچه پيشتر نيز عنوان شد، 
هدف اين دو لشكر نگه داشتن يگان هاي ايران در 
آنجا بود تا خيال عراق از حمله ايراني ها در جبهه 

شمالغرب آسوده باشد. 
س��پاه دوم عراق از لش��كرهاي 2 و 4 و 8 پياده و 
لشكرهاي 6 و 12 زرهي تش��كيل شده بود. اين 
سپاه مأموريت داشت تا معابر و گردنه هاي حساس 
استان كرمانش��اه را تحت كنترل خود درآورد. از 
آنجايي كه از مرزهاي منطقه س��ومار و ميمك، 
نزديك ترين راه به بغداد بود، عراق مي خواس��ت 
با تصرف بخش هايي از خاك كشورمان در استان 
كرمانشاه، حريم امني براي پايتخت خود ايجاد 
كند. س��پاه دوم مأموريت داش��ت تا ع��الوه بر 
شهرهايي چون قصر شيرين و مهران، گيالنغرب 
را نيز به تصرف درآورد كه مقاومت مردم اين شهر، 

مانع از اشغال گيالنغرب شد. 
اما سخت ترين مأموريت ها به س��پاه سوم عراق 
موكول شده بود. اين سپاه كه  بايد از جبهه مهم 
و حياتي خوزس��تان ورود مي كرد، از دو لش��كر 
مكانيزه، س��ه لش��كر زرهي و تيپ ورزيده گارد 
رياست جمهوري تشكيل ش��ده بود. همچنين 
عراق س��ه تيپ زرهي ديگر را در احتياط س��پاه 
س��وم نگه داش��ته بود تا به وقت مقتضي از اين 
تيپ ها استفاده كند. به عنوان نمونه تيپ زرهي 
ابن وليد ك��ه  ابتداي جن��گ در منطقه ميمونه 
اس��تقرار داش��ت، پس از اش��غال بخش هايي از 
ش��مال خوزس��تان به اين منطقه منتقل ش��د 
كه در جري��ان عملي��ات فتح المبي��ن، ضربات 
س��ختي را از رزمندگان متحمل شد و كشته ها 
و مجروح��ان بس��ياري داد. به ه��ر روي در اين 
مقطع از جنگ، هر روز اخب��ار نااميد كننده اي از 
جبهه ها به گوش مي رسيد. در پايان اين گزارش، 
وقايع آن روزه��ا را مروري دوب��اره مي كنيم. در 
جبهه ش��مالي خوزس��تان عراقي ها ظرف پنج 
روز خود را به پ��ل ن��ادري روي رودخانه كرخه 
رساندند كه اگر مقاومت يگان هاي زرهي ارتش 
نبود، آنها مي توانستند با عبور از كرخه و تصرف 
شهرهايي چون ش��وش، انديمش��ك و دزفول، 
گلوگاه خوزستان در شمال اين استان را تصرف 
و به تعبير ديگر، كل خوزستان را اشغال كنند. در 
جبهه مياني خوزستان عراقي ها مي خواستند با 
عبور از مرز چزابه و اش��غال بستان و سوسنگرد، 
حميديه را بگيرند و سپس از سمت شمال، خود 
را به اهواز مركز استان خوزستان برسانند. اشغال 
هويزه نيز در برنامه هاي اين لشكر قرار داشت. در 
جبهه مياني خوزس��تان نيروي عمده اي وجود 
نداشت تا مقاومت شاياني مقابل لشكر 9 زرهي 
دش��من انجام دهد. به همين دليل اين لش��كر 
توانس��ت بين روزهاي هفتم تا هش��تم مهرماه 
1359، خود را به نزديكي هاي اهواز برس��اند، اما 
روز نهم مهر شهيدعلي غيور اصلي با گروه كوچك 
خود توانس��ت ش��بيخون موفقي به تانك هاي 
اين لشكر بزند كه باعث عقب نشيني حدوداً 90 
كيلومتري آنها ش��د. هرچند مدتي بعد، بعثي ها 
دوباره راه رفت را بازگشتند و در محور سوسنگرد 
وارد جنگ و گريزي فرسايشي با نيروهاي مدافع 
ايراني شدند. در محور جنوبي نيز لشكر5 زرهي 
 عراق همراه تيپ 8 از لشكر3 توانست از روي جاده 
اهواز- خرمش��هر تا نزديكي هاي اهواز پيشروي 
كند. در همين جبهه جنوبي خوزس��تان ش��هر 
خرمشهر پس از 34 روز مقاومت از سوي دشمن 
تصرف ش��د و آبادان نيز تقريباً در پايان ماه اول 
جنگ، به محاصره كامل نيروهاي دشمن درآمد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

ايران تنها سعي مي كرد متجاوز را 
از متصرفاتش بيرون براند. به رغم 
مقاومت جانانه اي كه رزمندگان 
در روزه�اي اول هجوم دش�من 
داشتند، بعثي ها به دليل كثرت 
نفرات و تجهيزات برتر، پيشروي 
سريعي به عمق خاك كشورمان 
در برخ�ي مناط�ق داش�تند

خاطره

خاطره اي از شهيد سيدمنصور بياتيان از زبان همرزمش

چفيه اي که يك شهيد 
روي زخم هايم بست

  رضا رستمي
متن�ي ك�ه پي�ش رو داري�د، خاط�ره اي از 
ش�هيد س�يدمنصور بياتي�ان از س�رداران 
گمن�ام جبهه ه�اي غ�رب دف�اع مق�دس 
اس�ت كه همرزمش مجي�د س�ركاني آن را 
برايم�ان بازگو كرده اس�ت. ش�هيد بياتيان 
متول�د س�ال 1327 ب�ود ك�ه س�ال 64 در 
درگي�ري با ضد انقالب به ش�هادت رس�يد. 

س��ال 1360 در پايگاه روس��تاي نجف آباد )از 
روستاهاي تابعه شهرستان بيجار( مستقر بوديم. 
زمستان آن س��ال بسيار س��رد و يخبندان بود 
و س��يدمنصور كه فرمانده اي پايگاه را به عهده 
داش��ت، در مرخصي به س��ر مي برد و در غياب 
خودش، مرا مسئول پايگاه معرفي كرده بود. يك 
روز حوالي  بعدازظهر يك نفر به اسم سيداوسط به 
پايگاه آمد و گفت ما از شهرستان سنندج آمديم، 
در بين راه متوجه ش��ديم ضدانقالب روي پل 
حصارسفيد )يكي از روستاهاي بين شهرستان 
بيجار و س��نندج( كمين كرده  و م��ردم عادي 
و س��اير رزمندگان را كه از آنجا عبور مي كنند 
به گ��روگان مي گيرند و مورد اذي��ت و آزار قرار 
مي دهند.  همين طور يك ماشين آيفاي سپاه 
كه حامل چهار نفر بود را گرفته و ماش��ين را به 
آتش كش��يدند و افراد سرنش��ين را به شهادت 
رسانده اند. بسيار ناراحت شدم، بالفاصله با سپاه 
شهرس��تان بيجار تماس گرفتم و پرسيدم آيا 
آيفاي سپاه شهرستان بيجار كه صبح براي تهيه 
خواروبار به شهرستان سنندج رفته بود برگشته 
يا نه، آنها در پاس��خ گفتند قرار بوده بعدازظهر 
برگردد. با اي��ن جواب فهميدم ماش��ين آتش 
گرفته توس��ط ضدانقالب همين ماشين بوده 
است، بنابراين سيدمنصور را در جريان گذاشتم. 
طولي نكشيد ايشان به پايگاه بازگشتند. تا اذان 
صبح صبر كرديم و مشغول جمع آوري وسايل، 
مهمات و بررسي جوانب موضوع شديم. بعد از 
نماز صبح به طرف روستاي حصارسفيد حركت 
كرديم، برادران ش��هيد را داخل آمبوالنس قرار 
داديم و راهي شهرستان بيجار كرديم و خودمان 
جهت تعقيب و دستگيري ضدانقالب به طرف 
كوه هاي زاغه كه در مس��ير بود رفتيم.  بين راه 

اجساد چهار شهيد ديگر را پيدا كرديم و آنها را به 
روستاي حصارسفيد انتقال و دوباره به عمليات 
ادامه داديم.  به آبادي كلك رسيديم، ضدانقالب 
در اين آبادي بودند. از تعقيب ما آگاه شده بودند 
و ما هم هيچ نيروي پشتيباني نداشتيم، ناگهان 
درگيري شروع شد. جنگي ش��ديد و نابرابر. از 
سيدمنصور پرسيدم تكليف چيست و چه كار 
كنيم؟ بعد از كمي فكر كردن گفت عقب نشيني 
مي كنيم تا بتوانيم جنازه شهداي همراهمان را 
به شهرستان بيجار انتقال دهيم.  هنوز به پايگاه 
نرسيده بوديم كه نگهبان شب اطالع داد از طرف 
آبادي تپه محمدي كه  همان حوالي بود، صداي 
تير شنيده مي شود. سيد گفت چرا معطلي زود 
ماشين را بيرون بياور تا حركت كنيم. گفتم سيد 

كمي صبر كنيم تا نيروي كمكي بيايد. 
گفت نه، برو و من هم با س��رعت حركت كردم. 
وقتي به ابتداي آبادي تپه محمدي رس��يديم، 
سيد كه پشت كاليبر50 نشس��ته بود شروع به 
تيراندازي كرد. ناگهان متوجه شدم آمبوالنسي 
كه شهدا را با آن به شهرس��تان بيجار فرستاده 
بوديم  اوايل پل مانده اس��ت و راننده آن )حاج 
علي ش��ريفيان و برادر احمدزاده( به سمت ما 
مي دوند و دمكرات ها در تعقيب آنها هس��تند. 
برادر احمدزاده پايش بر اثر اصابت تير، زخمي 
شده بود. سيد فرياد زد چرا ايستادي جلوتر برو، 
برو به طرف آ نها و در حالي كه باران تير به سوي 
ما سرازير شده بود، جلوتر رفتم و به نزديك پل 
رسيدم. چند تير به جلوي ماشين اصابت كرد و 
شيشه جلو شكست. متوجه شدم  خون از سر و 
رويم جاري شده است. سيد در حال تيراندازي، 
پايين آمد و چفيه دور گردنش را باز كرد و به سر 

و صورتم بست.
 گفتم س��يد من حالم خوب است تيراندازي 
كن، س��يد، يكه و تنها  مقابل آنه��ا مقاومت 
كرد، به طوري كه پا به فرار گذاشتند و نيروي 
كمكي هم رسيد. نيمه هاي شب بود كه سيد 
گف��ت قص��د دارم  داخل آبادي ب��روم، چون 
ضدانقالب در خانه هاي مردم پنهان شده اند 
و اينجا ماندن ما هيچ فايده اي ندارد.بنابراين 
حركت كرد و من هم دنبال او رفتم. اصرار كرد 
من نروم، گفتم يا هر دو مي رويم يا هيچ كدام. 
با هم رفتيم. متوجه ش��ديم ي��ك نفر دنبال 
ما مي دود. ديديم ش��هيد اكبر خدايي است. 

گفتيم تو چرا آمدي؟
 گفت مگر خون من از خون شما رنگين تر است. 
سه نفري داخل آبادي رفتيم. سيد روي بلندي 
رفت و داد زد،  اي مردم آبادي چرا مي ترس��يد 
و بيرون نمي آييد؟ نيروهاي ما دورتا دور روستا 
را محاصره كرده اند. )در حالي كه سه نفر بيشتر 
نبوديم( ضدانقالب هم جز تس��ليم راه ديگري 
ندارد. پس از چند لحظه مردم از خانه هاي خود 
بيرون آمدن��د و ضدانقالب مخفيان��ه پا به فرار 
گذاشتند، ما بعد از آن عمليات به پايگاه نجف آباد 

برگشتيم، نزديك اذان صبح بود. 

بين راه اجس�اد چهار شهيد 
ديگر را پيدا كرديم و آنها را به 
روستاي حصارسفيد انتقال و 
دوباره به عمليات ادامه داديم.
 به آب�ادي كلک رس�يديم، 
ضدانقالب در اين آبادي بودند
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