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گزارشی از نبرد نابرابر دولشکر با چند گردان برسر تصاحب یک پل

خطر بزرگی که دفع شد
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

هنگامی که صدام اعالم کرد قصد تصرف ســه روزه اســتان خوزســتان را دارد ،توجه
کارشناســان نظامی که با مختصات جغرافیایی منطقه آشــنا بودنــد روی پل نادری،
معــروفبهجســرنــادری،کهدوســویرودخانــهکرخهکــوررابههمپیونــدمیدهد،
متمرکز شد .زیرا فتح کامل استان خوزستان ظرف سه روز ،تنها با عبور از پل نادری در
20کیلومتری اندیمشــک امکان پذیربود .از اینرو بخشی از نیروهای ایرانی حاضر در
منطقهباهدفسدکردنمسیررسیدنقوایمتجاوزدشمنبهاینهدفاستراتژیک،
درچندنقطهمناسبآرایشگرفتند.
رودخانــه کرخه کور کــه از کوههای زاگرس
سرچشــمه میگیرد از شــمال خوزســتان
وارد این اســتان پهناورشــده و پس از طی
مســیری نزدیــک بــه  ۷۵۵کیلومتــر در
جهت جنوب غربی به تاالب هورالعظیم
در مــرز ایران و عــراق میریــزد ودرمواقع

خطرمانعــی طبیعــی دربرابــر پیشــروی
دشمن محسوب میشود.
پــل نــادری روی رودخانــه کرخــه راه
ارتباطــی اســتان خوزســتان بــه ایــام نیز
هست و جبهههای موسیان ،عین خوش
و دشــت عبــاس را بــه یکدیگــر متصــل

میکند.تصــرف پــل نــادری و عبــور از آن
برای دشــمن از اهمیت زیــادی برخوردار
بــود وفتــح آن نقطــه عطفــی در جنــگ
بــه شــمار میرفت؛ چــرا که این امــکان را
برای دشــمن فراهم میساخت تا ارتباط
خوزستان با اســتانهای شمالی را قطع و
شهرهای اندیمشــک و دزفول را در خطر
سقوط قرار دهد و در نهایت از جبهههای
جنوب و میانی و شــمالی خوزستان مرکز
استان را محاصره و در معرض تهدید قرار
دهــد .رژیم بعث عراق بــ ه منظورتحقق
ایــن خواســته صــدام دو لشــکر  10زرهــی
و لشــکر  1مکانیــزه ارتش عــراق را به این
امراختصاص داد و مأموریت آنها را عبور

از پل نادری وحرکت به سوی اهواز پس از
اشغال اندیمشک و دزفول تعیین کرد.
لشــکر  10زرهــی ارتــش عــراق عملیــات
خــود را از محــور علــی غربــی در داخــل
خــاک عــراق  -حمریــن  -روبــوط -عین
خوش آغاز کرد .این لشــکر قصد داشــت
با رســیدن به پل نــادری از رودخانه کرخه
عبــور کــرده و با قطــع راه ارتباطــی اهواز-
تهــران پایــگاه هوایــی دزفــول را تصرف و
ســپس شــهرهای اندیمشــک و دزفول را
اشغال کند .تیپ 2زرهی دزفول بهمنظور
ممانعت از دستیابی قوای دشمن به این
هدف اســتراتژیک در محــور عین خوش
آرایــش گرفت ،ولی حضور واحدهای این

تیــپ مانع از پیشــروی ارتش عراق نشــد
و لشــکر  10زرهــی عراق موفق به اشــغال
پــادگان عین خوش شــده و تا نزدیکی پل
نادری پیشــروی کرد .کارشناســان نظامی
در تحلیــل وضعیــت گفتهانــد؛ اگرتیــپ
2دزفول که  80تانک در اختیار داشــت در
موقعیت مناسب تری موضع میگرفت
مجبــور بــه تــرک مواضــع خــود و عقــب
نشــینی نمیشــد .ارتــش عــراق در ادامه
تهاجم از این محور ،ظرف  5روز خود را به
نزدیکی پل نادری و ساحل رودخانه کرخه
رســاند .محور بعدی تهاجم ارتش عراق
بر عهده لشکر یک مکانیزه بود .این لشکر
حرکت خود را از مسیر مرز فکه  -برقازه-

چنانه -ارتفاعات ابوصلیبی خات شروع
کرد ،سپس با تصرف دشت عباس و عین
خوش در شــمال غربی اســتان خوزستان
خود را به رودخانه کرخه در غرب شــوش
رســاند .در  3روز اول تهاجــم عراق ،گروه
رزمی زرهی شــیراز به فرماندهی ســرگرد
رامین که درمحور فکــه آرایش گرفته بود
بخوبــی مقاومت کــرد .این گــروه رزمی با
اســتعدادی در حــدود 2گــردان در شــیخ
قنــدی واقــع در غــرب تپههای برقــازه به
اتفــاق گروههــای رزمــی  138و  141پیــاده
اعزامــی از لشــکر  21حمــزه تــا  5مهــر
مــاه  1359مقاومــت کردنــد .امــا پــس از
عقبنشینی تیپ  2لشکر  92زرهی اهواز
که موجب بســته شدن مســیر تدارکاتی و
عقبه ســه راهی قهوه خانه شــد ،به ناچار
تشان
تانکها،نفربرها،سالحهاوتجهیزا 
را جا گذاشتند و عقب نشینی کردند .باقی
مانــده این گروه رزمی در روز 6مهر ماه در
شــرق رودخانه کرخه مســتقر شــدند .در
همیــن روز پایگاه چهارم شــکاری دزفول
 378پــرواز عملیاتــی در حمایت از تیپ
2زرهــی و گروه رزمــی  37انجام داد .طی
بمبارانهای انجام شــده علیه واحدهای
لشــکر  10زرهــی ارتــش عــراق بــه میزان
698هــزار و 800پونــد مهمــات هوایــی
مصرف شــد و تعــداد  5فروند هواپیمای
اف 5-خودی نیزمنهدم و  5خلبان آن به
شهادت رسیدند .صاحبنظران نظامی
معتقدنــد؛ اگر در ارتفاعــات عین خوش
از یــک ســو و در تنگه رقابیه و دوســلک از
ســوی دیگر آرایش جنگی مناسبی ایجاد
شــده بود و در هنگام حملــه ارتش عراق
فرماندهی میدانی خوبی وجود داشــت و
هماهنگــی الزم بین تیپ  2دزفول و گروه
 37زرهی صورت میگرفت ارتش عراق
بهسادگینمیتوانستازاینمناطقعبور
کند .این منطقه کامالً قابل دفاع بود و اگر
از مدتهــا قبــل نیروهای ارتــش با طرح
مناسبی در این مناطق گسترش مییافت
ازآنجــا پدافنــد کــرده و ارتــش عــراق
نمیتوانست حتی سوسنگرد را بهسادگی
اشغال کند .درهرحال لشکر یک مکانیزه
عــراق در ادامه پیشــروی خــود روز  5مهر
ماه پایگاه راداری نیروی هوایی ارتش را در
ابوصلیبــی خات تصرف کــرد و اکثر افراد
آن را کــه حدود  200نفر بودند به اســارت

لشکر  10زرهی عراق که با یگانهای نیروی
مخصوص تقویت شده بود مأموریت یافت
با عبوراز پل نادری شهر دزفول را تصرف
کند .شرایط بهگونهای بود که در خط مقدم
نبردهای تن به تن درگرفت و درنهایت
لشکر  10عراق با تحمل حدود  800کشته و
1000مجروح مجبور به توقف عملیات شد
گرفــت .از ایــن پایــگاه تنها  40نفــر موفق
شدند خود را به عقب برسانند .این پایگاه
اهمیت زیادی برای کنترل هوایی منطقه
داشــت .نیروی هوایی دو ســایت موشکی
هاگ (سایتهای 4و)5در دو طرف پایگاه
احــداث کــرده بــود کــه آنها نیز به دســت
دشمن افتاد 6 .روز پس از پیشروی ارتش
عــراق بعضــی از ســاکنان عرب روســتای
صالح مشطط به سپاه اطالع دادند که در
محدوده روســتای آنهــا و در کنار رودخانه
کرخــه فضایــی بهطــول  8کیلومتــر و بــه
عمق  3کیلومتر خالی از نیروهای عراقی
اســت.این منطقــه حدفاصل لشــکر یک
مکانیــزه و لشــکر  10زرهــی ارتــش عــراق
بــود .روســتاییان توپهــای ضــد هوایــی
35میلیمتــری اورلیکــن و 23میلیمتری
نیــروی هوایی را بــه خانههای خــود برده
و اســتتار کــرده بودند .ایــن توپها هنگام
تهاجــم ارتــش عــراق بــه ســایتهای
4و5جامانده بود .ســپاه پاســداران دزفول
در این منطقه  70رزمنده را به فرماندهی
حمید ســلیمی مستقر کرد .سپس شروع
به احداث خاکریز دفاعی کرد و کم کم آن
را توســعه داد که در عملیات فتحالمبین
از این محــور برای حمله بــه ارتش عراق
اســتفاده شــد .لشــکر  10زرهــی عــراق که
بــا یگانهــای نیــروی مخصــوص تقویت
شده بود درهمان روزهای نخست حمله
مأموریت یافت با عبــوراز رودخانه کرخه
شهر دزفول را تصرف کند .این لشکرابتدا
 105دقیقه روی منطقه اجرای آتش تهیه
کرد .ســپس در پــای پل نادری از ســاعت
 5و  30دقیقــه بامــداد تــا  18و  30دقیقــه
غروب 13 ،ساعت مداوم در شش مرحله
و هر بار با یک یگان تازه نفس حمله کرد.

اما مقاومــت یگانهای زرهی ارتش مانع
از دســتیابی آنــان به پل و عبور از آن شــد.
شــرایط بهگونهای بــود کــه در خط مقدم
نبردهــای تن به تن درگرفــت و درنهایت
لشکر  10عراق با تحمل حدود  800کشته
و  1000مجــروح مجبور به توقف عملیات
و در مناطقی نامناســب زمینگیر شــد .در
همین روز حمله لشــکر یک مکانیزه هم
دفــع شــد .ایــن لشــکر در منطقه شــوش
دســت بــه حملــه زد امــا نیروهای ســپاه
دزفول که از قبــل از آغاز جنگ در کنار پل
نادری مســتقر بودند از مواضع خود دفاع
کردند .در این حمله با وجود فشــار بسیار
زیــاد و اجــرای حجم گســترده آتش هیچ
یک از لشــکرهای یک مکانیــزه و 10زرهی
نتوانســتند از رودخانــه کرخــه عبــور کنند
و اهــداف خــود را کامــاً تأمیــن نماینــد.
مقاومــت یگانهــای زرهی ارتش وســایر
نیروهای مسلح موجب شد تا ارتش بعث
عــراق برای پیشــروی هماهنــگ در همه
جبهههــا در کنــار پل کرخــه منتظر بماند
و زمینگیــر شــود .نیروهــای ارتــش بعثی
عــراق در ابتدا فکــر میکردنــد میتوانند
بــا یک گام دیگر جاده اهواز  -اندیمشــک
را تصــرف کننــد ،ولــی مقاومــت جانانــه
خاکی پوشــان ارتش بویژه گــردان  283و
سبزپوشان سپاه مانع عملی شدن رؤیای
عبور دشمن از پل نادری شدند .سرلشکر
عراقــی وفیق الســامرایی علت شکســت
ارتــش عراق در این ناحیه را ناکافی بودن
نیروهــای مهاجــم ،اســتقرار یــک نیروی
قدرتمند ایرانــی در برابر نیروهای عراقی
و مســاعد بودن زمین برای دفاع دانست
و به شکســت مفتضحانه قوای عراقی در
روزهای اول جنگ اعتراف کرد.

