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چکیده
در 11شهریورماه سال  1131جنگ بین کشور ایران و عراق شروع شد .این امر در حالی صورت گرفت که نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران ،هیچگونه آمادگی برای درگیری نداشتند .استان خوزستان هدف اصلی نیروهای مسلح کشور عراق
از تهاجم بود به همین منظور 3 ،لشکر زرهی و پیاده مکانیزه از  3محور وارد استان خوزستان شدند .در مقابل این نیروهای
تا دندان مسلح ،نیروهای پاسگاههای مرزی ،لشکر 19زرهی با توان رزمی اندک و  9گروه رزمی از تهران و شیراز در منطقه
حضور داشتند.
تالش نیروهای موجود و حرکت تاکتیکی صورت گرفته سبب گردید که با استفاده از مانع طبیعی رودخانه های کرخه
وکارون ،پیشروی دشمن سد گردد .مقاومت نیروهای نظامی و مردمی موجود در شهر خرمشهر در 11روز اول جنگ ،مانع
از محاصره کامل شهر آبادان توسط دشمن شد و دشمن در ابتدای امر به هیچ یک از اهداف پیش بینی شده دسترسی پیدا
نکرد.
نیروهای مسلح کشور جمهوری اسالمی ایران ،پس از سد پیشروی دشمن در استان خوزستان ،با اجرای تکهای مختل
کننده که در بعضی از آنها به استعداد یک به پنج برابر بودند دشمن را وادار به تثبیت در خط پدافندی نمودند .برای ایجاد
زمینه درجهت بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی در سال اول جنگ تکهای محدودی توسط نیروهای حاضر در
استان خوزستان صورت گرفت که نتیجه آنها آزادسازی سوسنگرد ،گرفتن سرپلها در غرب رودخانه کرخه و قرارگرفتن
نیروهای خط پدافندی در موقعیت بهتر و سرکوب به دشمن بود.
هدف تحقیق ،چگونگی مقاومت ارتش جمهوری اسالمی ایران در مقابل یورش دشمن به داخل سرزمین کشور ایران در
سال اول جنگ و علت عدم دسترسی دشمن به اهداف از پیش تعین شده می باشد که با استفاده از مدارک و اسناد موجود
و مشاهدات نویسنده از روند جنگ در سال اول در سمت فرماندهی گردان ،مصاحبه های صورت گرفته با فرماندهان یگانها
که عمالً درجنگ حضور داشتند صورت گرفته است.
نتایج حاصله نشان میدهد که کارکرد ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه به وضعیت موجود ،در سال اول جنگ ،علمی،
تخصصی و فداکارانه بوده وتاکتیکهای مورد استفاده با استانداردهای بین المللی و شناخته شده علمی مطابقت دارد.
کلید واژه :جنگ ،توان رزمی ،ارتش جمهوری اسالمی ایران ،مقاومت ،استان خوزستان
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 -1مقدمه
امواج حاصله از انقالب اسالمی در اوضاع کلی ارتش بسیار اثرگذار بود .به ویژه در درجات باالی افسران از درجه
سرهنگ دومی به باال تحت تأثیر قرار گرفتند و به عناوینی از ارتش رها گردیدند .نقل و انتقاالت وسیع کارکنان
بدون توجه به مشاغل و متخصص مربوطه کارآیی ارتش را بینهایت پایین آورد .شعارهای انقالبی دانسته یا
ندانسته قدرت فرماندهی را سلب نمود و انضباط را که پایه و اساس یک نیروی نظامی است به نهایت درجه پایین
آورد.
طولی نکشید ناآرامیها در پنج استان -کردستان ،آذربایجان غربی ،خوزستان ،گنبد ،سیستان و بلوچستان -شروع
شد .حضرت امام (ره) با صدور اعالمیه های متعدد از ارتش پشتیبانی کردند و مأموریت برقراری آرامش در مناطق
موصوف را به ارتش واگذار نمودند .ارتش غیرتمند جمهوری اسالمی ایران با تمام نامهربانیهای صورت گرفته از
ضد انقالب که با عناوینی با شعارهای خود آن را ضد خلقی خطاب میکردند و خواستار انحالل آن بودند،
داوطلبانه در مناطق مذکور حضور یافتند و اجرای مأموریت نمودند.
امنیت در استانهای سیستان و بلوچستان ،گنبد و خوزستان برقرار شد ،اما ناامنی هنوز در استانهای کردستان و
آذربایجان غربی وجود داشت که در  11شهریور سال  1131جنگ شروع شد.
دراجرای اوامر صادره مبنی بر برقراری امنیت دراستانهای ناآرام ،ارتش شهدا و جانبازان زیر را تقدیم نموده است:9
نیروی زمینی:
شهید  -کارکنان استخدامی 972 ،نفر مجروح و جانباز 281 ،نفر
شهید  -کارکنان وظیفه 982 ،نفر مجروح و جانباز 319 ،نفر
نیروی هوایی:
شهید – کارکنان استخدامی  62نفر مجروح و جانباز 97نفر
شهید – کارکنان وظیفه  9نفر مجروح و جانباز  1نفر
تجدید ساختار عوامل امنیتی و اطالعاتی کشور ،خروج تعدادی از نیروهای اطالعاتی با تجربه از سازمان و ورود
تعدادی جدید بدون تجربه به آن سبب گردیده بود که دوست و دشمن به خوبی شناخته نشود .در استان
خوزستان عدهای از عوامل ناشناخته کشور لبنان و عراق به عنوان نماینده فلسطینیها در بعضی شهرها پایگاه
تأسیس کرده بودند.
با توجه به حضور عوامل اطالعاتی عراق در داخل کشور به ویژه در استان خوزستان ،دشمن قادر بود آخرین
وضعیت کشور جمهوری اسالمی ایران را رص د کرده و به دنبال فرصت باشد که نیات شوم خود را عملی کند .بعد
از کودتای نقاب که در نطفه خفه شد ،موقعیت برای اجرای نیات حاکمین عراق مساعد گردید.
در ساعت  11:12روز  31/6/11نیروی هوایی دشمن تعدادی از فرودگاهها و شهرهای ایران را بمباران کردند .و
چند ساعت بعد نیروی زمینی کشور عراق از  3محور با پنج لشگر وارد استان خوزستان شد.
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در شرایط بهوجود آمده پاسگاههای مرزی و لشگر  19زرهی قادر به سد پیشروی دشمن در مرز نبودند .با مقاومت
ایثارگرایانه و با اجرای عملیات تاخیری قادر گشتند نیروهای دشمن را در غرب رودخانههای کرخه و کارون
متوقف نمایند.
در جهت تثبیت دشمن در خط پدافندی ،تکهای مختلکنندهای در تاریخهای  31/8/1و  31/8/1از سه راهی
ماهشهر آبادان و کوی ذوالفقاری در منطقه آبادان و عملیات نصر در تاریخ  31/12/13در دب حردان انجام شد.
با اجرای عملیات موفقی در تاریخ  31/8/96سوسنگرد آزاد شد و عملیات  31/7/91در سرپل نادری دشمن را
مجبور به گسترش در خط پدافندی نمود و باعث تثبیت دشمن در منطقه گردید.
پس از تثبیت دشمن تکهای محدود زیادی در جهت انهدام دشمن ،گرفتن سر پل ،بهدست آوردن موقعیت بهتر
برای تصرف نقاط یا منطقه حساس صورت گرفت .در این مدت نیروهای مأمور به منطقه شمالغرب بهتدریج از
منطقه رها شدند و نیروهای موجود عالوه بر شناخت بهتر به منطقه از ساختار و سازمان قویتری برخوردار
گردیدند و آمادگی بیشتر برای اجرای تکهای هماهنگ شده وسیع پیدا نمودند .
منظور از عنوان مقاله اشاره به وضعیت سیاسی ،نظامی کشور در شروع جنگ و چگونگی فعالیتهای ارتش
جمهوری اسالمی ایران در سال اول جنگ در استان خوزستان میباشد.

 -9وضعیت عمومی
 –1-9کلیات:

ارتش قبل ازانقالب وابسته به امریکا بود ،و به همین جهت از طریق واگذاری کمکهای نظامی آن کشور مدرن
ترین سالحها و تجهیزات نظامی را در اختیار داشت و اولین قدرت نظامی در منطقه محسوب می شد .پیروزی
انقالب اسالمی ،جنگ  8ساله کشورجمهوری اسالمی ایران و عراق یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ در قرن اخیر
است که ابعاد و اثرات آن در سطح جهانی گسترش یافت و تعادل سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و اجتماعی را در
تعدادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به چالش کشید .انقالب اسالمی درکشور ایران با شعار نه شرقی و
نه غربی گویای این حقیقت بود ،که بشر از یوغ استعماری ابرقدرتها درآید و در مورد امور داخلی و سیاستهای
خارجی خود تصمیم بگیرد .اما این نظریه و تئوری با بافت سیاسی موجود جهان هم خوانی نداشت چون منافع
نامشروع تعدادی از کشورهای استعمارگر را زیر سئوال می برد .همین امر باعث تنش های زیادی گردید .پس از
پیروزی انقالب اسالمی در کشور ایران ،سیستم و سامانه ی اداره کشور بر هم ریخت و تجدید ساختار حکومتی
در روند امور جاری محدودیتهایی ایجاد کرد .از آن جمله در روابط سیاست خارجی کارگزاران جدید با خط مشی
نوی وارد عرصه سیاست شدند که سبب خروج کشور از تعدادی پیمانهای نظامی و تجدید نظر در روابط سیاسی
با تعدادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای گردید .چینش جدید در ساختار عوامل اطالعاتی ،امنیتی ،و
سفارتخانه ها منجر به خروج تعدادی عناصر اطالعاتی و امنیتی باتجربه ازسازمان؛ و ورود عناصری که تجربه
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نداشتند و یا از تجربه کمتری برخوردار بودند به سازمان گردید .این موضوع در تصمیمات مسئولین رده باالی
حکومتی بسیار موثر بود .زیرا اطالعات صحیح و دقیق است که سبب میگردد تصمیمات مناسب گرفته شود.
اوایل انقالب عده ای 1از لبنان و عراق به عنوان نماینده فلسطینی ها در تعدادی از شهرهای استان خوزستان
پایگاه تاسیس کرده بودند .مانند جرج حبش از کشور لبنان ،ایشان در شهر سوسنگرد دفتری دایرکرده بود مردم
و عشایر خوزستان را مسلح میکرد و سالح مجانی به آنها میداد و یا هانی الحسن داماد صدام که ستوان ارتش
بود ،پایگاه طرفداری از نهضت فلسطین درتعدادی ازشهرهای استان خوزستان ایجادکرده بود در ورزشگاه اهواز
درباره فلسطین شعارمیداد و اطالعات روز را به عراق گزارش میکرد.
در داخل کشور احزاب و دسته های مختلفی قارچ گونه رشد کرده بودند و هرکدام شعار مخصوص خود را
میدادند .هنوزضد انقالب و انقالبی متمایز نشده بود .اخبار روزکشور به آسانی به حاکمین عراق میرسید و آنها را
برای یک تصمیم نهایی که مدتها پیش زمینه آن ایجاد شده بود آماده میکرد.
درداخل ارتش 2امواج برخواسته از انقالب دگرگونی هایی را بوجود آورده بود .در درجات باالی افسران تا درجه
سرهنگ دومی به عناوینی از خدمت رهاشده بودند .در سطح کارکنان با ابالغ یک دستورالعمل بدون توجه به
مشاغل و تخصص نقل و انتقاالت وسیعی صورت گرفت و خدمت سربازی از دو سال به یک سال تقلیل یافت.
شعارهای انقالبی دانسته و یا ندانسته قدرت فرماندهی را سلب نمود و انضباط را که پایه ی اساسی یک یگان
نظامی است به نهایت درجه پایین آورد .تفکر اینکه احتماالً جنگی درخواهد گرفت معنا و مفهومی پیدا نمی
کرد .3اولین جرقه ناامنی در تعدادی از استانهای کشور سبب گردید که مسئولین رده باالی کشور به ویژه حضرت
امام (ره) در برقراری امنیت در مناطق ناآرام ارتش را مخاطب قراردهند و در پشتیبانی آن اقدام نمایند.
طبیعت انقالب باعث شده بود گروههای مختلف خواسته های متنوعی داشته باشند .معاندین سعی در انحالل و یا
تضعیف ارتش را داشتند .در داخل ارتش ،ناهماهنگی هایی وجود داشت .فرماندهان مسئول قادر نبودند برنامه
جاری روزانه را اجرا نمایند .تعویض پیاپی مسئولین رده باال حاکی از ضعف انضباط و انسجام ارتش بود .روند
موضوع سبب گردید که افراد ارتش از نظر آموزش ،تعمیر و نگهداری و اجرای برنامه های عملی عقب و عقبتر
باشند .در ماموریتهای واگذاری برای آرام سازی در استانهای کردستان ،آذربایجان غربی ،گنبد ،خوزستان و
سیستان و بلوچستان از نیروهای داوطلب استفاده می شد با اعزام این نیروها به روش مذکور مابقی سازمان
کارآیی الزم را نداشت.
عوامل اطالعاتی دشمن در داخل کشور نفوذ داشت و این اطالعات را به کشور مربوطه منتقل میکرد .حاکمین
عراق در نهایت زمانی تصمیم به جنگ با کشور جمهوری اسالمی ایران گرفتند که اطالعات کامل از وضع ارتش
ایران داشتند و براساس محاسبه صورت گرفته از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مطمئن بودند.
پس از گذشت چند روزی از پیروزی انقالب ،در اسفند ماه سال  1131در استانهای کردستان ،سیستان و
بلوچستان ،آذربایجان غربی ،گنبد و خوزستان ناامنیهایی صورت گرفت و پادگان مهاباد در آذربایجان غربی به
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دست ضد انقالب افتاد و پادگان نظامی سنندج توسط ضد انقالب محاصره شد .حضرت امام (ره) به ارتش
جمهوری اسالمی ایران فرمان صادر فرمودند مبنی بر اینکه ارتش از پادگانها خارج و امنیت را در کشور برقرار
نماید.
پشتیبانی حضرت امام (ره) از ارتش ،6و اعتقاد و باور دینی کارکنان ارتش به معظم له سبب گردید که یگانهای
نظامی با وجود کمبودهای زیاد از لحاظ سازمانی به ویژه از نظر روانی ،روحیه بهتری پیدا کرده و به فرمان صادره
لبیک گویند و داوطلبانه در مأموریتهای واگذاری شرکت نمایند.
حاکمین بعثی عراق در ابتدای امر با پشتیبانی ضد انقالب در استانهای آذربایجان غربی و کردستان عالقمند
بودند بدون وارد شدن به یک جنگ نامعلوم حکومت اسالمی را ساقط نمایند .موضوع تا شروع جنگ ادامه داشت
اما با تالش ارتش تا حدودی امنیت در سراسر کشور به جز دو استان کردستان و آذربایجان غربی برقرار گردید.
از اوایل سال  1131تعرضات عراق به مرز و شهرهای مرزی به طور آشکارا شدت گرفت و گزارشات متعددی در
زمینه فعالیتهای عراق برای درگیری با جمهوری اسالمی ایران به اطالع مسئولین محترم رسید.
کودتای نقاب 7در  91تیرماه سال  1131به روحیه ارتش صدمات زیادی وارد کرد .گرچه موضوع در نطفه خفه
شد اما اثرات داخلی و خارجی زیادی داشت از جمله تصمیم صدام برای شروع جنگ بود .چون اطمینان پیدا کرد
که هنوز تعدادی از افسران یا کارکنان ارتش افکار مثبتی به حکومت جمهوری اسالمی ایران ندارند .با توجه به
حضور عوامل اطالعاتی عراق در داخل کشور ایران ،به ویژه در استان خوزستان ،دشمن قادر بود آخرین وضعیت
کشور ایران را رصد کند و به دنبال فرصتی برای اجرای نیات پلید خود باشد.
 -1آغازتهاجم نیروهای مسلح عراق به کشورجمهوری اسالمی ایران :8
مواردی که مشوق دشمن برای هجوم به کشور ایران بود عبارتند از:
الف -اوضاع نابسامان سیاسی کشور به ویژه سیاست خارجی
ب -درگیری مسئولین رده باالی حکومت اسالمی با مشکالت داخلی
ج -تحلیل توان رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران
د -پشتیبانی تعدادی از کشورهای منطقهای و فرامنطقهای از حاکمین عراق برای جنگ
هـ -احتمال پشتیبانی اعراب منطقه از هجوم ارتش عراق به کشور ایران.
با توجه به موارد فوق ،احتمال موفقیت برای نیروهای مسلح عراق در جنگ تا حدودی قطعی بود .براساس همین
محاسبات ارتش عراق در ساعت  11:12روز  31/6/11توسط نیروی هوایی مربوطه با گذر از مرزهای هوایی کشور
ایران تعدادی از فرودگاهها و شهرهای جمهوری اسالمی ایران را بمباران نمودند و چند ساعت بعد نیروی زمینی
آن کشور از پنج محور به استان خوزستان هجوم آوردند و به این ترتیب جنگ هشت ساله بین ایران و عراق
شروع شد.
6
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 -1-1وضعیت در داخل مرزهای ایران

1

ارتش جمهوری اسالمی ایران به مأموریت خود در شمالغرب ادامه میداد .در استان خوزستان فقط لشگر 19
زرهی با توان اندک که در جریان کودتای نقاب نیز آسیبهایی داشت در مقابل پنج لشگر زرهی و مکانیزه عراق
که از محورهای زیر با گذشتن از مرز تهاجم خود را شروع کردند مقاومت میکرد .واضح است که در شروع جنگ
ارتش عافلگیر نشد بلکه اراده مسئولین در ردههای باال برای مقابله با دشمن تا آن موقع حاکی از نشان دادن
عکس العمل مناسب نبود و این امر سبب گردید که نیروهای حاضر در صحنه درگیری با شرایط بسیار نامساعدی
گرفتار شوند.
لشگر  1زرهی در منطقه خرمشهر و آبادان برای تصرف آبادان وخرمشهر ،لشگر  3و 6زرهی و مکانیزه از محورهای
طالئیه و جفیر به جنوب و جنوب غربی اهواز به منظور محاصره آن شهر از دوطرف و الحاق به لشگر  1زرهی،
لشگر  1زرهی از محور چزابه به سوسنگرد و داشتن راه دسترسی به شهرستان اهواز ،لشگر  12زرهی از محور
عین خوش به منظور دسترسی به شهرهای دزفول و اندیمشگ و لشگر  1مکانیزه از محور فکه برای دسترسی به
شهرستان شوش و هفت تپه تهاجم خود را شروع کردند.
 -9-1اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای موجود در منطقه
گرچه در شروع تهاجم در بعضی از مناطق یک روز و در بعضی جاها چندین ساعت پاسگاههای مرزی و نیروهای
لشگر  19زرهی در مقابل یورش دشمن ایستادگی کردند اما قادر به سد کردن پیشروی دشمن نبودند و تاکتیک
عملیات تأخیری را اجرا کردند .موقعیت مکانی اجازه میداد که در شرق رودخانههای کارون و کرخه بتوانند جلو
پیشروی دشمن را سد نمایند .در شمال استان خوزستان( ،غرب دزفول) این عملیات شش روز به طول انجامید.
در منطقه جنوب استان ،نیروهای موجود در شهرخرمشهر  11روزمقاومت نمودند پس از آن بخش غربی شهر به
اشغال دشمن درآمد .و در نهایت حصر آبادان توسط دشمن کامل نشد .اما در منطقه میانی لشگرهای  3و 6
دشمن پادگان حمید را تصرف و شهر اهواز را تهدید کردند.
با توجه به آمادگی رزمی و توان باالی نیروهای متجاوز عراق ،حساسترین و مهمترین اقدام ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،به ترتیب تقدم در سال اول جنگ ،سد پیشروی دشمن ،تثبیت دشمن در خط پدافندی و آماده
شدن برای بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی بود .در صورتیکه هر یک از مأموریتها را در تقدمهای
تعیین شده انجام نمیشد مراحل بعدی مشکل یا غیرممکن بود .روحیه دشمنستیزی ،مقدس بودن اهداف،
اعتقاد و باور دینی و اعتماد قلبی به مدیریت حضرت امام (ره) سبب گردید که ارتش جمهوری اسالمی ایران با
تقدیم هزاران شهید ،مجروح و با تحمل مشقات و سختیها و نابرابریها در مقابل دشمن هر سه مرحله مأموریت
را در سال اول جنگ به خوبی انجام دهد.
 -1-9-1منطقه جنوبی: 12
9
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اشغال استان خوزستان هدف اصلی ،و تصرف شهرهای خرمشهر و آبادان اولین هدف از اهداف پیشبینی شده
دشمن در جنوب بود .برای همین منظور لشگر  1زرهی را با دو تیپ زرهی و یک تیپ مکانیزه و پنج گردان
توپخانه صحرایی ،یک گردان سوارزرهی ،یک گردان پدافند هوایی ،تی  11و  11نیروی مخصوص ،تیپ  21پیاده
از لشگر  ،11تیپ مکانیزه گارد جمهوری ،و تیپ  3گارد مرزی (جمع  8تیپ با توپخانههای موصوف) ،مأموریت
تصرف اولین هدف را در جنگ داشت.
مدافعان شهرخرمشهر ،که از نیروهای مردمی ،ژاندارمری ،گردان دژ لشکر 19زرهی ،تکاوران دریایی ،دانشجویان
دانشکده افسری ارتش و  ...تشکیل شده بود  11روز در مقابل دشمن ایستادگی کردند و دشمن قادر نشد وارد
شهر شود.
در تاریخ  31/7/11دشمن با برقراری پل در منطقه مارد از رودخانه کارون عبور کرد .تکهای محدود و مختل
کننده  31/8/1از طرف محور ماهشهر آبادان توسط گردانهای  122پیاده و  921ژاندارمری از یک سو و نیروهای
ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،مردمی حاضر در آبادان از طریق محور آبادان ماهشهر از سوی دیگر ،دشمن را وادار
به توقف نمود .در این مدت گردان  131پیاده ،لشگر  77خراسان برای تقویت نیروها در شهر آبادان وارد شهر شد
و مستقرگردید و همین امر سبب گردید .در تاریخ  31/8/1زمانی که دشمن از طریق رودخانه بهمنشیرکوی
ذوالفقاری وارد آبادان شد ،نیروهای دشمن را منهدم و وادار به عقب نشینی نمودند .بعد از آن دشمن در موقعیت
میدان تیر آبادان تثبیت شد.
 -9-9-1منطقه میانی: 11
دشمن قصد داشت با استفاده از محورهای جنوبی طالئیه وجفیر ،از یک سو و از سوی دیگر با پیشروی از محور
چزابه به سوسنگرد و حمیدیه در شهر اهواز عمل الحاق حاصل و آن شهر را تأمین نماید .به همین منظور در
ابتدای امر بدون توجه به اشغال شهر بستان ،پیشروی خود را به سمت سوسنگرد ادامه داد و در تاریخ 31/7/6
نیروهای عمل کننده لشگر  1زرهی در محور جنوبی وارد شهر سوسنگرد شده و قسمتی از شهر را اشغال کردند.
و فرمانده لشگر موصوف (الدوری)  38نفر از مردم عرب دشت آزادگان را به علت عدم همکاری و نافرمانی اعدام
کرد .تعدادی از مسئولین شهر را به اسارت درآورد .درساعت  322بامداد مورخه  31/7/1رزمندگان جنگهای
نامنظم شهید چمران ،ارتش و نیروهای مردمی ،با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه های مستقر در منطقه با اجرای
شبیخون دشمن را وادار به ترک شهر نمودند.
شهر بستان درتارخ  31/7/99توسط دشمن با بکارگیری تیپ  19زرهی الولید اشغال شد پیشروی نیروهای
دشمن برای تصرف سوسنگرد سرعت یافت .در تاریخ  31/8/92سوسنگرد از سمت شرق و جنوب به محاصره
دشمن درآمد و در تاریخ  31/8/93درحالیکه تعدادی از رزمندگان در داخل شهر مقاومت میکردند بخش زیادی
توسط دشمن اشغال شد.
مسئولین رده باال از جمله نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع حضرت آیت اهلل خامنه ای در ستاد جنگ
شهرستان اهواز حضور داشتند .با اقدامات صورت گرفته تیپ  9زرهی لشکر 19ماموریت یافت با همراهی تعدادی
11
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از نیروهای مردمی و جنگهای نامنظم شهید چمران برای بیرون راندن دشمن از شهر سوسنگرد اقدام نماید.
درساعت  612روز  31/8/96اجرای عملیات شروع شد و تا ساعت  1922ادامه داشت با تالش نیروهای مجری
عملیات از داخل و خارج شهر دشمن با دادن تلفات و ضایعات زیاد ،از شهرخارج شد و تا غرب رودخانه مالکیه
عقب نشینی کرد بدین ترتیب در این جبهه نیز دشمن تثبیت شد و پس از آن حرکتی به جلونداشت.
 -1-9-1منطقه شمالی (غرب دزفول)19
لشکرهای  12زرهی و  1مکانیزه در جبهه شمالی از دو محور عین خوش و فکه برای تصرف شهرهای دزفول،
اندیمشگ ،شوش و هفت تپه از مرزهای شناخته شده بین المللی عبور و پس از  6روز به غرب رودخانه کرخه
رسیدند .انجام عملیات تاخیری توسط تیپ  9زرهی و گردان  981سوار زرهی لشگر  19از محور عین خوش و
گروههای رزمی  17و  118از محور فکه ،پیشروی دشمن را تا شرق رودخانه را  6روز به تاخیر انداخت .در تاریخ
 31/7/7دشمن تالش کرد در دو موقعیت از رودخانه کرخه عبورکند .موقعیت اول در شمال شهرستان شوش با
بکارگیری یگانی از لشکر  1مکانیزه که توسط گردان  121پیاده از لشکر  91به فرماندهی سروان رهبر سرکوب
شد و با دادن تلفات و ضایعات مجبور به عقب نشینی شد .موقعیت دوم برای عبور از پل نادری با استفاده یگانی
ازلشکر 12زرهی ،که توسط تیپ  9زرهی لشکر  19و گردان  981سوار زرهی سرکوب و مجبور به عقب نشینی
گردید.
درتاریخ  31/7/99مجدداً لشکر 12زرهی دشمن پیشروی خود را برای عبور از رودخانه از طریق پل نادری شروع
کرد .عالوه برتیپ  9زرهی لشکر ،19گردانهایی از لشکر  91پیاده حمزه نیز در سرپل حضور داشتند و لشکر برای
انجام تک مورخه  31/7/91خود را آماده میکرد این بار نیز نیروهای دشمن با دادن تلفات و ضایعات زیاد مجبور
به عقب نشینی شدند بدین ترتیب در این جبهه نیز دشمن تثبیت شد و بعد از آن هیچگونه پیشروی به سمت
جلو نداشت.
 -2فراهم سازی مقدمات برای بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی
پس از تثبیت دشمن برای بیرون راندن آن از سرزمینهای اشغالی ،مقدماتی فراهم گردید ،از آن جمله:
تکمیل خط پدافندی با گسترش یگانهای نیروی زمینی درسر تا سرجبهه ها.
رهایی نیروهای مامور شده از لشکرها و تیپها به منطقه شمالغرب و الحاق آنها به سازمانهای اصلی.
احضار سربازان خدمت منقضی سالهای . 1136-1131
فراخوانی ،آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
استفاده ازکلیه امکانات بالقوه کشور ،بویژه تجهیزات مهندسی برای ساخت مواضع و جاده ها.
اجرای تکهای محدود و مختل کننده برای اهداف زیر:
انهدام تجهیزات و منابع انسانی دشمن
گرفتن سرپل ها در غرب رودخانه کرخه برای اجرای عملیات
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قرار گرفتن در وضعیت بهتر نسبت به دشمن با تصرف ارتفاعات سرکوب به دشمن.
 -1-2اجرای تکهای مختل کننده و محدود

11

اجرای تکهای موصوف ،از نظر توان رزمی نسبت به دشمن در شرایطی صورت گرفت که توان رزمی نیروهای تکور
برخالف اصول و قواعد اساسی رزم بسیار کمتر از توان رزمی دشمن در مواضع مستحکم پدافندی بود .چون امکان
جمع آوری نیرو از سایر خطوط در جبهه امکان پذیر نبود .و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در822
کیومتر مرز در مقابل دشمن در خط پدافندی گسترش داشت .به همین جهت در مقاطع مختلف در مکانهای
تعیین شده که دشمن ضعف هایی در خط پدافندی داشت شناسایی و ارزیابی می شد و اقدام به انجام تکهای
محدود می گردید .از آن جمله:
عملیات  31/8/1درجاده ماهشهر  -آبادان که توسط گردان  122پیاده ،گردان  921ژاندارمری از شرق به غرب و
نیروهای حاضر در آبادان از غرب به شرق انجام شد در مقابل یک تیپ زرهی و یک گردان سوار زرهی دشمن بود
که در زمین صاف و هوای گرم خوزستان اجرای تک توسط نیروی پیاده به نیروی زرهی با توان باالتر نوعی
شهادت طلبی است .در انجام این عملیات ،نیروهای عمل کننده بویژه گردان  122پیاده خسارت زیادی را
متحمل شد .اما نتیجه عملیات همان توقف و به تاخیر انداختن پیشروی دشمن گرفتن زمان و استفاده از زمان
برای وارد کردن گردان  131پیاده به شهر آبادان بود که درتاریخ  31/8/1توانست جلو ورود دشمن را به شهر
آبادان بگیرد و آبادان به اشغال دشمن درنیاید.
عملیات  31/7/91در سرپل نادری توسط لشکر  91پیاده حمزه در مقابل لشکر 12زرهی عراق انجام شد .این
عملیات ناموفق بود البته ناموفق از جهت اینکه هدفهای تعیین شده در دستور عملیاتی را تصرف و تامین نکرد.
بررسی کننده عملیات باید با توجه به شرایط لشکر ،آمادگی آن برای اجرای عملیات داشته باشد .برای اینکه هنوز
جا به جایی لشکر از تهران به منطقه بصورت کامل انجام نشده بود .هیچگونه شناسایی دشمن در منطقه به عمل
نیامده بود .ورود نیروها به صحنه نبرد با توجه به عدم شناخت به دشمن بسیار ناشیانه بود .اجرای این عملیات به
لشکر در شرایط نامساعد تحمیل شد.
 -9-2عملیات توکل

12

این عملیات درتاریخ  31/12/92درسه راهی ماهشهر _ آبادان انجام شد .ماموریت برای یگانهای اجرا کننده از
محورهای ماهشهر – آبادان ،دارخوین – آبادان ،آبادان _ ماهشهر ،پاکسازی شرق کارون از شر دشمن در مرحله
یکم و رسیدن به مرز در مرحله دوم تعیین شده بود.
یگانهای مجری عبارت بودند از:
تیپ  17زرهی ،گردان  121ژاندارمری از محور آبادان – ماهشهر
گروه رزمی 926از لشکر 77پیاده از محور دارخوین به آبادان
گروه عملیات نامنظم ژاندارمری از محور آبادان – ماهشهر
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لشکر  1زرهی عراق با  9تیپ نیروی مخصوص پس از سقوط خرمشهر در منطقه آبادان حضور داشتند و در خط
پدافندی بودند آیا با نیروهای اشاره شده ماموریت واگذاری با موفقیت انجام می شد .پس میتوان اذعان نمود که
حرکت نیروها به سمت دشمن یک مبارزه است نه یک عملیات رزمی با اصول شناخته شده.
 -1-2عملیات تپه چشمه :13
این عملیات در تاریخ  62/1/13در غرب دزفول در جنوب ارتفاعات سپتون به منظور تصرف ارتفاعات مشرف به
مواضع دشمن توسط گردان  111پیاده از لشکر 91پیاده حمزه انجام شد .عملیات ساعت  122بامداد با غافلگیری
دشمن شروع و  822صبح پایان یافت .با تالش دشمن با اجرای پاتک های مربوطه با توجه به مشرف بودن مواضع
تصرفی به موقعیت دشمن ،توسط نیروهای مدافع پاسخ داده شد و مواضع تثبیت گردید.
 -2-2عملیات زعن :16
این عملیات برای اولین بار توسط نیروهای مشترک ارتش و سپاه ،درغرب رودخانه کرخه در شمال شهرستان
شوش ،به منظور گرفتن سرپل درغرب رودخانه اجرا گردید .تیپ 9لشکر پیاده حمزه با تشکیل یک نیروی مختلط
از نیروهای ارتش و نیروهای بومی محلی ،با عبور از رودخانه کرخه توانست سرپلی در غرب رودخانه تصرف کند.
عملیات درساعت  222روز  93فروردین شروع شد در ساعات اولیه عناصر دشمن با دادن تلفات سنگین و  97نفر
اسیر از مواضع خود فرار کردند .در این عملیات هوانیروز با بکارگیری  7فروند بالگرد در انهدام تانکهای دشمن
فعالیت بسیارخوبی داشت پس ازتصرف سرپل ،گردان  121پیاده تیپ  9لشکر در آنجا مستقرگردید.
 -3-2عملیات انگوش: 17
این عملیات درتاریخ  62/9/11توسط تیپ  9پیاده لشکر 91حمزه با بکارگیری گردان  161پیاده به منظور
توسعه سرپل در غرب رودخانه کرخه در شمال شهرستان شوش به مرحله اجرا درآمد .عملیات با استفاده از
غافلگیری شروع شد .دراین عملیات یک گردان مکانیزه دشمن منهدم شد و  196نفر از نیروهای دشمن به اسارت
نیروهای گردان  161پیاده درآمد.
همزمان با این عملیات تیپ  1پیاده لشکر نیز در غرب رودخانه کرخه روبروی کوت کاپن سرپل تصرفی را توسعه
داد و یگانی از آن تیپ در سرپل موصوف مستقرگردید .با اقدامات صورت گرفته توسط لشکر  91پیاده حمزه،
هرسه تیپ لشکر دارای سر پل تصرفی برای شروع تک به سمت دشمن بودند که این امر در اجرای عملیات فتح
المبین بسیارتسهیل کننده بود.
 -6-2عملیات نصر:18
این عملیات در ساعت  1222روز  13دیماه سال  1131در منطقه عمومی کرخه کور و دب حردان بابکارگیری
تیپ  1و  1زرهی از لشکر  16زرهی و تیپ  9از لشکر  19زرهی آغازگردید .در ابتدای امر دشمن غافلگیر شد با
پیشرویهای صورت گرفته نیروهای تکور توانستند به عمق دشمن نفوذ کنند و تا ساعت  1222تعداد  722نفر از
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نیروهای دشمن را به اسارت درآورند .در ساعت  1322تعداد اسرا به  1322نفر رسید .وضعیت ادامه داشت روز
 31 /12/16پاتکهای دشمن شروع شد در ساعت  1622فشار دشمن به اوج خود رسید .نیروها با تمام توان درگیر
پاتکهای دشمن بودند .بالگردهای هوانیروز در غرب سوسنگرد وارد عمل شدند .مقاومت یگانهای درگیر در روز17
 12/نیز ادامه داشت دشمن نیروهای جدیدی وارد منطقه کرد تلفات و ضایعات نیروهای عمل کننده زیاد شد .در
ساعت  812روز  12/18نیروهای مجری عملیات زیر فشار دشمن مجبور به عقب نشینی شدند.
 -3تحلیل نقاط ضعفها ومشکالت:
معموالً درکشورها برای تهدیدات خارجی قوانینی مطرح است که در صورت وقوع امر بتوانند از نیروهای مردمی و
یا سربازانی که خدمت ضرورت را انجام داده اند در جنگ استفاده کنند .دشمن از این موضوع برای تقویت ارتش
متجاوز استفاده کرد .بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و حضور نیروهای مردمی در صحنه به این امرکمتر
توجه شد .از سال  1138قراین و شواهد حاکی از اقدامات تجاوزگرانه صدام بود و این امرتوسط عوامل اطالعاتی
به صورت مداوم گزارش می شد .در سال  1131موضوع شدت گرفت و روابط سیاسی بین دو کشور نیز قطع شد
اما مع الوصف در فراخوانی نیروهای احتیاط و ذخیره برای تقویت نیروهای ارتش اقدامی نشد .این موضوع پس از
شروع جنگ مورد توجه قرار گرفت که خیلی دیر شده بود در نتیجه نیروهای ارتش فقط میتوانستند با امکانات
موجود درخط پدافندی جلو دشمن را سد نمایند .البته درگیری ارتش در منطقه شمالغرب نیز سبب گردیده بود
که یک سوم نیروی زمینی در آنجا درگیر شوند .این واقعیت را باید بپذیریم که تغییرات و تجدید ساختار حاصله
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ارتش ،و درگیری های صورت گرفته در منطقه شمالغرب توان ارتش جمهوری
اسالمی را در حدی تقلیل داده بود که قادر به جمع آوری یک لشکر در یک منطقه برای اجرای یک ماموریت
نبود و این امر در خاتمه سال اول جنگ برای لشکر 77پیروز خراسان اتفاق افتاد که عملیات ثامن االئمه انجام
شد.
ارتش تا دندان مسلح عراق ،با  1لشکر زرهی و  9لشکر مکانیزه و تعدادی تیپ مستقل برای تصرف استان
خوزستان حمله کرد تمهیدات و پیش بینی های صورت گرفته در جلوگیری از این تراژدی قرن اینقدر ناچیز بود
که بازگویی آن در تاریخ رنج آور است .در مقابل آن لشکر 19زرهی باتوان اندک تا آخرین نفس و آخرین نفر
مقاومت کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود برسد.
اما آنچه در جنگ  8ساله نی روهای مسلح و ملت رشید ایران را رو سفید کرد ،مدیریت حضرت امام (ره) در بحران
ایجاد شده بود .حضرت امام (ره) با نفس مسیحائی خود فرمودند جوانان انقالبی و مسلمان کشور ،جبههها را پر
کنند .با صدور این فرمان جوانان خدایی و از جان گذشته کشور جمهوری اسالمی ایران وارد جبههها شدند .تأثیر
فرمان معظمله در وضعیت ارتش و نیروهای مسلح اعجازانگیز بود ،چون:
عالوه بر جوانانی که خدمت ضرورت را انجام داده بودند ،آنهایی که به سن خدمت سربازی نرسیده بودند و آن-
هایی که پیرمرد بودند همه و همگی عازم جبهههای نبرد شدند .سازماندهی و آموزش و اعزام به جبهه توسط
برادران سپاه پاسداران صورت گرفت و به تدریج در اواخر سال اول جنگ در نبردها شرکت نمودند.

11

فرمان حضرت امام (ره) در فراخوانی نیروها زمان را به حداقل رساند و نیروهای داوطلب ،شهادت طلب هم بودند
و این انگیزه درتقویت روحی نیروهای ارتش ب سیار اثرگذار بود .از سویی فرماندهی به نیروهای شهادت طلب با
توجه به انگیزه مقدس بسیار سهل و آسان است .مشکل عمدهای که در مدیریت این نیروها با نیروهای ارتش
جمهوری اسالمی ایران وجود داشت ،این بود که احساس در کاربرد جنگ اصول را نمیشناسد ،تخصص در کاربرد
جنگ به احساس کمتر توجه دارد و آن را از تقویتکنندههای روحیه جنگجویی میداند .در ترکیب این دو مورد
شهید سپهبد علی صیاد شیرازی زحمتهایی متحمل شدند و زجرهایی کشیدند تا هماهنگی بهوجود آمد .و اقدام
در این امر مقدس در سال دوم جنگ افتخاراتی آفرید.
 -6نتیجهگیری
پیروزی انقالب اسالمی و امواج حاصل از آن در ارتش اثرات عمدهای داشت از آن جمله:
رهایی افسران از خدمت در درجات باال ،انتقال کارکنان نظامی به مناطق مختلف بدون در نظر گرفتن مشاغل
مربوطه و تخصص آنها ،تقلیل خدمت سربازی از دو سال به یک سال ،دستگیری کارکنان نظامی در خارج و داخل
پادگان توسط عوامل نهادهای انقالبی و دادگاه های مربوطه ،دادن شعارهای مخرب و تضعیف کننده بر علیه ارتش
توسط عناصر ناشناخته و ضد انقالب روحیه کارکنان ارتش را به شدت پایین آورده بود .درخواستهای به حق یا
ناحق کارکنان با سوء استفاده از جو انقالبی امر فرماندهی را مشکل و بینظمی و بی انضباطی را رواج داده بود که
در این شرایط از آموزش ،تعمیر و نگهداری کارهای عملی خبری نبود.
در چنین شرایطی در تعدادی از استانهای کشور توسط ضد انقالب ناامنی ایجاد شد .ارتش به فرمان حضرت امام
(ره) از اوایل اسفندماه  1137به صورت د اوطلب مأموریت برقراری امنیت را در مناطق ناآرام برعهده گرفت.
مأموریتها تا شروع جنگ ادامه داشت .بهجز استانهای آذربایجان غربی و کردستان که امنیت نسبی برقرار
گردید ،در سایر استانها امنیت کامل برقرار شد.
هنوز تعدادی از یگانهای نیروی زمینی با لشگرهای  62پیاده ارومیه و  98پیاده سنندج درگیر اجرای مأموریت
بودند که جنگ شروع شد .پشتیبانی بی دریغ امام (ره) ،اعتقاد و باور مذهبی ،وظیفه ملی و میهنی سبب گردید
که ارتش جمهوری اسالمی ایران با تمام نامهربانی ها و کمبودها مأموریت خود را به نحو احسن در داخل کشور
انجام دهد و سرافراز باشد.
در شروع جنگ شرایط بسیار پیچیده و مشک ل بود .در ابتدای امر در مرزهای مورد تجاوز دشمن بهجز یگانهای
سرزمینی ،نیرویی نبود .ارتش تا دندان مسلح عراق با روحیه تجاوز ،با هجوم هوایی و زمینی از مرزهای کشور
عبور و نیروهای مستقر در مرز را با وارد کردن تلفات و ضایعات زیاد وادار به عقبنشینی کردند .نیروهای با ایمان
و وظیفه شناس ارتش با دادن هزاران شهید و مجروح و استفاده از عملیات تأخیری در محلی قرار گرفتند که
دشمن را متوقف نمودند.
در مرحله بعدی با انجام تکهای محدود و مختل کننده ارتش متجاوز را در محلهای اشغالی تثبیت و وادار به
گسترش در موضع پدافندی کردند .و در مرحلۀ سوم ،با اجرای تکهای محدود در مقاطع زمانی در مکانهای
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معلوم که دشمن دارای نقاط ضعفی بود ،تجهیزات و نیروهای او را منهدم و در شرایط بهتری نسبت به دشمن
قرار گرفتند.
در راستای بیرون کردن دشمن از سرزمین های اشغالی نیاز به تقویت نیرو داشتند .زیرا کلیه یگانهای نیروی
زمینی در طول  822کیلومتر خط پدافندی گسترش داشتند ،برداشت نیرو از خط امکانپذیر نبود .با رهایی
نیروهای مأمور از منطقه شمالغرب و بسیج نیروهای مردمی پس از فرمان امام (ره) این امکان را برای نیروهای
مسلح به وجود آورد که با نیروهای بیشتری به مواضع دشمن تک نماید و این امر در سال دوم جنگ میسر گردید.
اگر اقدامات ارتش جمهوری اسالمی ایران را در ابعاد استفاده صحیح از اصول جنگ شناخته شده در سطح بین
المللی بررسی کنیم ،مالحظه میشود که مأموریت در کمال قدرت و شهامت و ایثار و فداکاری با بهترین وجه در
سال اول جنگ صورت گرفته است .در صورتیکه هر یک از سه مراحل قید شده به موقع و بهجا اجرا نمیشد،
بیرون راندن دشمن از سرزمینهای اشغالی به راحتی امکان پذیر نبود .البته باید توجه داشت که دشمن قصد
داشت در مدت کوتاهی استان خوزستان را تصرف کند ،چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون درسخت ترین شرایط همان
نیروهای اندک با ایثار و فداکاری توانستند در غرب رودخانههای کرخه و کارون و منطقه میانی دشمن را وادار به
توقف نمایند تا مراحل بعدی را اجرا کنند.
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