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سومار
عزت اله الوندی





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه های جنگ به صدا در آمد، کمتر کسی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشقان شود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه ها، آن پیر و مقتدای رزمندگان، در پیامی این نوید را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سخن گفت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسأله  گاهانه یا از روی ناآ است افرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بی خبرند و نمی دانند کسی که 
فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و 
بندگی نهاده است، حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن 
لطمه ای وارد نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان مان 
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بپیماییم و در گذر زمان و تاریخ انقالب و  باید  فاصله طوالنی را 
آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب و اسالم 
را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ 
و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و 
همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان 

و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسافران، می خواستند از 
تک تک آن لحظات بشنوند و جای جای مناطق را ببینند تا روح و 
جان شان با مردان مرد این دیار عجین شود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشان می دهید، یک مقدار بیابان است، 
معلوم است که نیروهایی بودند. این که شناسنامه این منطقه معلوم 
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باشد، معلوم بشود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شد که نیروهای 
مسلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شروع کنند، 
چطور شد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درست کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس



1 فصل یکم
شهید علی صیاد شیرازی دربارۀ عملیات مسلم بن عقیل )ع( که 

در سومار انجام شد، چنین گفته است:
»نباید مسیر حرکت ما )پس از عملیات رمضان( قطع می شد. 
لذا به عملیات محدودتر اقدام کردیم تا بتوانیم خودمان را 
برای عملیات وسیع آماده کنیم. اولین عملیات محدودی که 
طرح ریزی می شد، عملیات مسلم بن عقیل در منطقۀ سومار، 
برای دستیابی به ارتفاعات کهنه ریگ و گیسکه، که در طرفین 
تنگۀ سومار است، بود. این عملیات طرح ریزی شد و ما خودمان 
را سرگرم چند عملیات کوچک کردیم تا برای عملیات عمده 

آماده شویم. 



سومار  9 

عملیات مسلم بن عقیل در محور سومار طرح ریزی شد. 
اداره  را  عملیات  باید  واحد،  قرارگاه  یک  با  سپاه،  و  ارتش 
می کردند. ما از دو یگان ضربتی ارتش و سپاه، به صورت هستۀ 
اولیۀ عملیات، استفاده کرده بودیم. بقیۀ یگان ها در تقویت 
آن ها بودند. از نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی، تیپ 55 
هوابرد به فرماندهی سرهنگ کریم عبادت، فرماندهی تک جلو 
را به عهده داشت. از سپاه هم تیپ 27 حضرت رسول )ص( 
به فرماندهی برادر سلحشور و سردار رشید آقای همت بود. 

خداوند با بزرگان بهشت محشورش گرداند.
ارتفاعات  به  وصول  به  می شد  خالصه  عملیات  هدف 
کهنه ریگ و گیسکه؛ دو ارتفاع تیغه ای در دو طرف تنگۀ سومار، 
خط الرأس این دو ارتفاع مرز را نشان می دهد. چون عراقی ها 
روی این دو ارتفاع مستقر بودند، دیدشان تا کیلومترها داخل 

تنگه و محور سومار برقرار بود.
محور سومار، محور منحصر به فردی است. حدود چهل 
جلو  که  وقتی  است.  تنگه ای  صورت  به  عقب  تا  کیلومتر 
می رویم، به طرف مرز و در نزدیکی خرابی های سومار، دو 
جاده وجود دارد. یکی به طرف شمال ـ جادۀ مرزی ـ و یکی 
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به طرف جنوب است. هر دوی این جاده ها از نوار مرزی عبور 
می کنند و ارتفاعات مانع است تا ما جادۀ عمیق دیگری داشته 
البته به طرف داربلوط هم جاده ای زده بودیم. ولی  باشیم. 
همۀ جاده ها سخت و درجه سه بودند. بنابر این، اهمیت و 
ارزش تنگۀ سومار مشخص می شود. اگر این تنگه در دید و 
تیر دشمن بود، می توانست کنترلش کند و نگذارد که تردد 

صورت گیرد.
ارتفاعات  طرف  به  که  سومار،  از  بعد  تنگه،  مدخل  در 
گیسکه و کهنه ریگ می رویم، تنگۀ دیگری هست که فاصلۀ 
این دو حدود چهار کیلومتر است؛ به نام تنگه یا بند پیرعلی، 
این هم از نقاط حساس در منطقۀ عملیات بود. نقطۀ حساس 
دیگر، ارتفاع 402 در قسمت شمال منطقۀ عملیات یا جناح 
راست بود که با در دست داشتن آن، تسلط با دشمن بود و 
محور شمال و جنوب نوار مرزی را به سهولت کنترل می کرد. 
در جناح راست، جای حساس دیگر، ارتفاعات سلمان کشته 

بود که به نفت شهر مشرف می شد. 
نفت شهر در زمین سختی قرار دارد که نگهداری آن، به 
صورت نظامی، مقرون به صرفه نیست؛ که مثالً نیرویی در خط 
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مرزی مستقر شود. این بود که تا آخر جنگ هم هیچ وقت میل 
به گرفتن آن نداشتیم. به دلیل این که اگر می خواستیم بگیریم 
باید حدود بیست کیلومتر دیگر هم جلو  و نگه اش داریم، 
می رفتیم و داخل خاک عراق می شدیم تا برسیم به ارتفاعات 
باغچه قطار. آن هم رشته ارتفاع است و رشته کوه ها هم می رود 
به طرف خانقین و از جناح راست و چپ نمی توانستیم تأمین 
برای  این بود که هیچ وقت میل و رغبتی  برقرار کنیم.  را 
گرفتن نفت شهر نداشتیم که درست در لب مرز بود. مرز هم از 
زمین هایی تشکیل می شد که قابل نگهداری نبود. یک مقدار 

گود بود. 
که  بود  طوری  کهنه ریگ  و  گیسکه  ارتفاعات  وضعیت 
از طرف عراق و شهر مندلی، شیب مالیمی داشت و آن ها 
می توانستند نیروهایشان را پشتیبانی کنند. طرف ما بریده 
بریده بود؛ به طوری که به سختی از بعضی جاها می شد روی 
ارتفاع رفت. بقیۀ جاها کامالً دیوارمانند بود. در قسمت گیسکه، 
سمت چپ یا جنوب منطقه عملیات تا نزدیکی های کانی شیخ، 
بچه ها با نردبان باال رفته بودند. وضعیت برای عملیات این گونه بود. 
هدف ما از انجام عملیات این بود که به عملیات در سراسر 
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جبهه ها تداوم بدهیم. این عملیات را به عنوان عملیات محدود 
حساب می کردیم. هدف دیگرمان این بود که با گرفتن این 
ارتفاعات، مشرف شویم به شهر مندلی و دید و تیر دشمن را از 
روی محور سومار برداریم. در نتیجه، مرز را در آن نقطه عمق 
بیشتری بدهیم. اگر بخواهیم هدف های دیگری هم برایش 
تعیین بکنیم، این عملیات تهدیدی برای شهر مندلی بود. 
کوتاه ترین راه را از این جا داشتیم و بعدها می توانست هدفی 

منظور شود.
عملیات شروع شد و نقطۀ شروع جالبی داشت. به خاطر 
دارم که در زمان حیات آیت اهلل شهید اشرفی اصفهانی بود. 
ایشان نمایندۀ امام )ره( و امام جمعۀ کرمانشاه بودند. ما هر 
وقت فرصت می کردیم، با برادر رضایی خدمت ایشان می رفتیم؛ 
چه به صورت مشترک و چه فردی، و از محضر ایشان کسب 
فیض می کردیم. رزمندگان اسالم را دوست داشت و خیلی 
دلش هوای جبهه را داشت. برای پیشرفت نبرد دلسوز بود و با 
آن روحیۀ عرفانی، ما را تقویت می کرد. هر وقت پیش ایشان 
می رفتم، مقداری آب زمزم می داد می خوردیم. انگشتری هم 

به یادگار دادند.
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یک روز رفتم خدمت ایشان تا بعد بروم به طرف منطقه 
و عملیات را آن شب شروع کنیم. ایشان از عملیات پرسیدند. 
نخواستم بگویم امشب عملیات شروع می شود. فقط گفتم: 

»داریم می رویم وضعیت را ببینیم که چطوری است.« 
با هلی کوپتر رفتم؛ برای این که سریع تر به سومار برسم. 
نزدیک نماز مغرب بود که دیدم آیت اهلل شهید اشرفی اصفهانی 
هم آمدند. حاال چطوری مطلع شده بودند، نمی دانم. من از 
آن شب دو خاطرۀ بسیار جالب دارم و هر وقت یاد عملیات 
از خوِد شب های عملیات و  بیشتر  مسلم بن عقیل می افتم، 
نتیجه ای که رزمندگان گرفتند، این دو خاطره نظرم را جلب 

می کند. 
یک خاطره مربوط به نماز جماعتی بود که به امامت ایشان 
خواندیم. بعدش هم دعای توسلی داشتیم. ایشان خودشان 
توسل  دعای  بود.  باحال  خیلی  خواندند.  را  توسل  دعای 
پرشوری بود و خواندن ایشان هم جالب بود. بعد رزمندگان، 

عملیات را شروع کردند. 
خاطرۀ دوم، خاطره ای است که در عملیات پیش آمد. 
من در نگرانی چگونگی انجام عملیات بودم. شب، آسمان را 
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نگاه کردم تا ببینم وضع جوی چطور است. وضع عجیبی بود. 
عصرش باران باریده بود. این باران یک برکت بود. در آن فصل، 
سابقه نداشت که در سومار باران ببارد. آن زمان هوا گرم بود. 

سومار گرمای بدی دارد. گرمای آن اصالً بیماری زاست.
ابرهایی که در آسمان بودند، تکه تکه شدند. همین طور 
که داشتم نگاه می کردم، از نظر نظامی تحلیل می کردم که 
چطوری تکه تکه شد. سیزدهم چهاردهم ماه بود و هوا کاماًل 
مهتابی، نور ماه از البه الی ابرهای تکه تکه شده، می تابید. ابرها 
در تمام سطح منطقه، تکه تکه بودند. هر تکه ای به شکل دایره 
بود یا مربع؛ تقریباً چنین چیزی. نور ماه، نور متعادلی روی 
زمین می انداخت که نه زیاد روشن بود که دشمن دید داشته 
باشد و نه زیاد تاریک که نیروهای ما نتوانند ببینند. جاهایی 
که ابرها به صورت تکه های بزرگتر بودند، جلوی ماه را که 
می گرفتند، تاریکی مطلق به وجود می آمد. این هم بیشتر از 

ده دقیقه یک ربع طول نمی کشید. 
بچه ها بین تنگ پیرعلی و ارتفاعات گیسکه و کهنه ریگ 
در حال حرکت بودند. تا آن جا حدود سه چهار کیلومتر راه 
بود. معلوم بود که رزمندگان اگر راه بروند، زیرا این نور، دشمن 
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می بیندشان. تا موقعی که تاریکی مطلق یا نیمه تاریکی بود، 
می توانستند راه بروند. تا هوا روشن می شد، باید می خوابیدند 
تا دوباره آن وضعیت پیش بیاید. من داشتم این گونه تحلیل 
بیان کردند که  را  این  می کردم. ولی روز بعد، بچه ها عین 
همین طور بود و تا رسیدن به پای کار، نور ماه گشایندۀ راه بود.

اصالً شما طبق هیچ اصولی، از نظر تاکتیک و بررسی های 
عملیاتی، نمی توانید برآورد کنید که مثالً یک شب عملیاتی 
داشته باشیم که چنین مشخصاتی داشته باشد. مطمئناً اگر 
می رسیدند،  که  آن جا  نزدیکی های  به  بود،  مطلق  مهتاب 
متوقف می شدند. چون عراقی ها مسلط بودند. با یک تیربار 
می توانستند همه را درو کنند. اصالً نمی گذاشتند از دیوارۀ 

ارتفاعات باال بروند و بریزند روی سر عراقی ها.
به لطف خداوند متعال، این یک نوع امداد الهی بود که تا آن 
موقع ندیده بودم؛ بعد از آن هم ندیدم. امدادهای الهی متنوع 
است. حتی آن هایی هم که انتظارش را دارند، بعضی مواقع 
نمی دانند خداوند چطور کمک می کند. خوبی اش هم این است 

که نمی دانیم؛ وگرنه می گوییم خودمان این کار را کردیم. 
به هر صورت، این ها رسیدند به آن جا و در مدت کوتاهی، 
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سنگرهای دشمن را تسخیر کردند. یعنی با یک یورش موفق 
شدند نقطۀ اصلی ارتفاعات را بگیرند و برای عمق دادن به 
منطقۀ هدف، به طرف دامنۀ ارتفاعات پیشروی کردند. ولی 
وضع طوری بود که گسترش عمق نتوانست زیاد انجام شود؛ 
منهای جناح چپ که جایی بود به نام پنج انگشتی، عمقش 
خیلی کم بود. فاصله با نیروهای بعثی بیشتر از هفتاد هشتاد 
متر نبود. بعضی جاها در برد نارنجک هایی بود که به طرف 
همدیگر می انداختند. سنگرهایشان مقابل یکدیگر بود و هر 
کس یک ذره سرش را باال می برد، آن یکی می زد. برای تدارک 
آن جا هم چاره ای جز این نبود که با نردبان این کار را بکنیم. 

این کار تا آخر همین طور بود و باالخره کار دست مان داد. 
کنند،  نفوذ  توانستند  از همه  زودتر  عراقی ها  که  جایی 
همین جا بود. تخلیۀ مجروح و تقویت نیرو مشکل بود. چند 
بار خواستیم آن جا را ترمیم کنیم و گسترش بدهیم و از آن 
وضعیت رهایی پیدا کنیم. متأسفانه نتوانستیم. عملیات حدود 
هجده کیلومتر طول داشت و این هجده کیلومتر همزمان 
فتح شد. خوب شناسایی کرده بودند و نیروها پرتوان بودند. 
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هماهنگی و وحدت بین ارتش و سپاه در سطح خوبی بود.«1

  سومار، شهری کوچک است در جنوب غربی کرمانشاه. 
تابستانی گرم و پاییزی خشک دارد و زمستان و بهاری معتدل. 
سرسبز و پرعلوفه است و از این رو برای چرای دام بسیار 
مناسب. این سرزمین، گونه های گیاهی و جانوری بسیار دارد.

و در 72  از شهرستان قصرشیرین است  سومار بخشی 
چشمه ملکی،  روستاهای  دارد.  قرار  شهر  این  کیلومتری 
شهر  این  هستند.  آن   توابع  از  دوآب  و  خوالخگه  چغاامان، 

کم ارتفاع ترین منطقۀ استان کرمانشاه است.
رودهای کنگیر، کنگاش، کهنه کبود، تلخ آب، صد، کانی شیخ 
و  سومار  همچنان  سال ها خشکسالی ،  وجود  با  قشقهاز،  و 
رودخانه ها،  این  پیرامون  در  را سیراب می کنند.  پیرامونش 
کشاورزان گندم و سبزی می کارند و باغچه هایی از مرکبات، 

زیتون، ُکنار، نخل و... دارند.
خشک  منطقه ای  عنوان  به  سومار  نیز  تاریخ  طول  در 

احمد  تدوین  شیرازی،  صیاد  علی  شهید  سپهبد  خاطرات  جنگ؛  ناگفته های   .1
دهقان، تهران، سورۀ مهر، چاپ چهاردهم، 1390، صص 302ـ  297
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شناخته شده است. دوران صفویه، ایران و عثمانی مدت ها در 
این منطقه با هم جنگیدند. در آن زمان، جز گروهی عشایر، 
کسی آن جا زندگی نمی کرد. این روند در دوران قاجار هم 
ادامه داشت. یکی از دالیل این درگیری ها، رودهایی بود که 
از کوه های ایران سرچشمه  گرفته بودند و ادامه شان به عراق 
می رفت. ایرانی ها می خواستند آب رودخانه را به دشت های 
اطراف تینه )نفت شهر کنونی( بکشانند و اهالی کشور همسایه 

تالش می کردند مانع شوند.
پس از آن نیز کشمکش و جنگ، در این منطقه بسیار اتفاق 
افتاد. از سال 1908 میالدی که ویلیام دارسی در نفت شهر 
نفت کشف کرد، اختالفات مرزی شدت بیشتری گرفت. مدتی 
بعد، انگلیس در دو کیلومتری مرز ایران، در عراق، نفت یافت 
و آن منطقه هم به نفت خانه مشهور شد. درگیری های ایران و 
همسایۀ غربی اش ادامه داشت. در سال 1351، عراق 72 بار 
قصرشیرین، خسروی و نفت شهر را با گلوله زد و در مرداد و 
شهریور 1353 چند بار به قصرشیرین و نفت شهر حمله کرد. 
از 18 تا 20 شهریور سال 1353، عراقی ها سه بار به مرزهای 
کرمانشاه هجوم آوردند. قرارداد 1975 الجزایر اختالفات ایران 



سومار  19 

و عراق را حل کرد، اما بعد از انقالب اسالمی در ایران، عراق 
قرارداد الجزایر را نادیده گرفت و درگیری های مرزی را آغاز کرد.

علی اکبر دهخدا، در لغت نامه اش از سومار با عنوان اسم 
خاص یاد کرده و دلیلی برای وجه تسمیۀ آن ذکر نکرده است. 
با تجزیۀ واژه می توان حدس زد که واژۀ سومار از چه واژه هایی 
گرفته شده و به چه معناست. یکی از معانی سومار، شاید سوراخ 
مار باشد. زیرا در منطقۀ سومار، یکی از معانی سو، سوراخ 
است. دومین وجه تسمیۀ سومار می تواند به معنی گوشۀ ماد 
باشد. یعنی سومار از »سوماد« گرفته شده و رفته رفته تبدیل 
به سومار شده باشد. »سو« در یک معنی دیگر، به معنای 
گوشه است و چون غربی ترین گوشۀ دولت ماد بوده، از سوماد 
به سومار تغییر یافته است. گمان می رود یکی دیگر از وجوه 
تسمیۀ سومار، این است که این نام قدیمی، از تمدن سومر 

گرفته شده و کلمۀ سومر به سومار تغییر یافته است.
 در دورۀ قاجار، مکاتباتی دربارۀ آب رودخانۀ کنگیر آمده و 
در متون نامه های عثمانی کلمۀ صومار )سومار( آمده، به نظر 
می رسد که این نام را به سبب تلخی و شوری آب چشمه ها، 
ترک های عثمانی بر روی این منطقه گذاشته باشند و اصل 
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کلمه سومر)su–mor( یعنی آب تلخ بوده باشد که تبدیل 
به سومار شده است. آب رودخانۀ کنگیر که از سومار عبور 
می کند، شیرین است و فقط آب شورابه و سورآوه در سومار 
شور است که شاید این نام را از این آب شور گرفته باشند. یا 
همچنین به سبب بادهای گرم و مهلک باشد که تابستان ها در 
منطقه می وزد، سومار )suwm-ar( نامیده شده است. سوم 
sowm(، سام( به زبان محلی همان سموم )بادهای گرم و 
مهلک( و »آر« پسوندی است که صفت فاعلی می سازد؛ سومار 

یعنی سوم آور.1

  براساس گزارش های تاریخی در کتاب های مختلف، پیش 
از ورود آریایی ها به ایران نیز این منطقه قابل سکونت بوده و 
جمعیتی در آن زندگی می کردند. اما پس از شکل گیری دولت 
ماد و به دنبال آن تأسیس سلسله های ایرانی در این سرزمین، 
اطالعات بیشتری از سومار در اختیار داریم. »عثمانی ها در 
قاجار  و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه  ه.ق  سال 1318 
به بخش سومار از توابع ایوان تجاوز کردند و اموال، دارایی و 

1. سومار در مسیر تاریخ، دکتر مرتضی اکبری، ایالم، جوهر حیات، 1393 
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محصوالت کشاورزی مردم را غارت کردند و خسارت زیادی 
گزارش های  در  این خصوص، عالءالملک  در  آوردند.  بار  به 
سیاسی خود، یادداشتی به خط میرزا نصراله خان مشیرالدوله 
نائینی، وزیر خارجه آورده و چنین نوشته است: چرا عثمانی ها 
چنین اقدامی بی مقدمه کردند و قشون دولتی به خاک ایوان 
سومار  سکنۀ  به  خسارت  به صدد  و  فرستاده  کرمانشاهان 

برآمدند.«1
مشکل رودخانۀ کنگیر در مرز ایران و عراق که مشکل 
اساسی در روابط دو کشور در سال های 1300 تا 1308 ه.ش 
بوده، از جمله مواردی است که در گذر تاریخی سومار به آن 

برمی خوریم.
حفر چاه نفت در سومار و اختالف ایران و عراق بر سر 
رودخانه های مرزی، از مهم ترین مشکالتی است که همواره به 
سبب همجواری و همسایگی با عراق، میان ما و عراقی ها آتش 

جنگ را شعله ور کرده است.
پیش از آغاز رسمی جنگ در 31 شهریور سال 1359، 
ایران و عراق درگیری های مرزی داشتند که بیشترش هم در 

1. سومار در مسیر تاریخ
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مرزهای غربی روی می داد. در همان زمان، در مرزهای جنوبی 
و در خوزستان، آشوب گروهی موسوم به خلق عرب رخ داده 
بود و در مرزهای شمالی )کردستان و آذربایجان غربی( حزب 
دموکرات کردستان، کومله و دیگر گروه های ضدانقالب قد 
َعلَم کرده بودند. این شورش ها و آشوب ها به پاوه و جوانرود، 
در شمال کرمانشاه هم رسید و در نفت شهر و سومار هم 
برخی  کرمانشاه  زرهی  لشکر  شد.  فعال  محلی  ضدانقالب 
نیروهایش را در پاسگاه های مرزی، از تیله کوه در کرمانشاه 
تا مهران در استان ایالم مستقر کرد و گروهان زرهی اش را 
به نفت شهر فرستاد. عراق با سوء برداشت اعالم کرد ایرانی ها 

نیروهای مرزی شان را تقویت کرده اند.1
در 15 اسفند 1358، یک هواپیمای عراقی پاسگاه گیسکه 
را در سومار گلوله باران کرد. در این حمله، یکی از نیروهای 
بومی به شهادت رسید. وزارت خارجه ایران به عراق اعتراض 
کرد. همان روز ژاندارمری گزارش داد همۀ پاسگاه های مرزی 
عراق تقویت شده اند و هواپیماها و هلی کوپترهای عراقی به 

طور فعال در منطقه گشت می زنند.

1. تاریخ نظامی جنگ تحمیلی، سید یعقوب حسینی، تهران، انتشارات هیأت معارف 
جنگ، 1378، ص 97
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فروردین 1359 که از نیمه گذشت، روابط ایران و آمریکا و 
همچنین ایران و عراق بحرانی شد. از همان روزها، درگیری های 
مرزی شدیدتر شد. در روز 21 فروردین، عراقی ها گروهی از 
اهالی سومار را دستگیر کردند و به آن سوی مرز بردند. آن ها 
رفته بودند مرز تا ایرانی های اخراج شده از عراق را به شهر 

بیاورند. 
دو روز بعد، 23 فروردین بنی صدر رسماً حالت فوق العاده 
جنگی اعالم کرد، اما فرماندهان ارشد ارتش، با توجه به برتری 
جنگ  احتمال  عراق،  و  ایران  سابق  درگیری های  در  ایران 
نمی دادند. غالمعلی رشید می گوید: »ما نگران بودیم و تهدید 
را احساس می کردیم، اما از آن جا که جنگ حادثه ای بسیار 
بزرگ بود و هرگز آن را لمس نکرده بودیم، تصورش را هم 
نمی کردیم جنگ شود. ولی وقتی می رفتیم و حوادث مرز را 
می دیدیم، واقعاً وحشت می کردیم و می گفتیم حوادثی اتفاق 

خواهد افتاد.«1
عراق  داد  گزارش  سومار  از  ژاندارمری  تیر 1359   24«

1. روز پنجاه و هفتم، جعفر شیرعلی نیا، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، 1389، ص 25
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روز  همان  است.  کرده  تقویت  را  سومار  مقابل  پاسگاه های 
هواپیماهای نیروی هوایی ایران برفراز پاسگاه های عراقی مقابل 
سومار مانور دادند تا عراقی ها را بترسانند. روز 7 مرداد، عراقی ها 
تأسیسات نفتی نفت شهر را گلوله باران کردند و توپخانۀ ایران 
هم تأسیسات نفتی عراق را گلوله باران کرد. این روند چند 
روز ادامه یافت تا این که شعله های آتش و دود منطقه را فرا 

گرفت.«1
روز 16 شهریور، عراق خان لیلی و زینل کش را تصرف کرد 
و بر راه ارتباطی قصرشیرینـ  نفت شهر مسلط شد. همان روز 
پدافند نفت شهر یک هلی کوپتر عراقی را زد. جنگ آغاز شده بود.2

شدید  آتش  زیر  سومار  مرزی  پاسگاه های  شهریور   19
هم  می زدند،  توپ  و  خمپاره  با  هم  گرفتند.  قرار  دشمن 
هلی کوپترهاشان از باال تیراندازی می کردند. مردم ناچار به 
عراق، 22  توپخانۀ  و  ترک شهر شدند. حمالت خمپاره ای 
شهریور هم ادامه یافت. نیروهای ایرانی هم بی کار ننشستند

1. آتش سرد؛ روایت سومار و نفت شهر، جعفر شیرعلی نیا و محمدجواد اکبرپور، 
تهران، فاتحان، چاپ دوم، بهار 1391

2. آتش سرد، ص 26
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 و مندلی و روستاهای اطرافش را گلوله باران کردند. فردای 
پاسگاه های مرزی سومار پیش  به سمت  روز، عراقی ها  آن 

آمدند و مدافعان سومار کمک خواستند. 
»جنگ شدیدی در پاسگاه های مرزی درگرفت. پاسگاه ها 
ویران شده بودند، اما ایرانی ها مقاومت می کردند. البته عراقی ها 
با فشار فراوان، تا پایان شهریور چند پاسگاه مرزی را گرفتند. 
در روز 16 شهریور، عراقی ها خان لیلی را گرفتند و آتش شان 

کامالً بر شهر مسلط شد.«1
31 شهریور 1359 جنگ تمام عیار میان ایران و عراق آغاز شد. 
اما قبل از این که به حوادث جنگ تحمیلی بپردازیم، الزم 

است مناطق مهم منطقۀ سومار معرفی شوند:
میان تنگ: در جبهۀ سومار، ارتفاعات صخره ای در مرز، 
راه های نفوذ را بسته اند. میان تنگ و سان پاوا، دو معبر در میان 
ارتفاعات هستند که میان تنگ روبه روی شهر مندلی عراق و 
در مسیر بغداد است و نزدیکترین محور برای رسیدن به بغداد 
محسوب می شود. فتح مندلی و تهدید بغداد، طرحی بود که 

 1. آتش سرد
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از ابتدای شروع جنگ تحمیلی، برخی فرماندهان غرب بر آن 
تأکید می کردند. تا قبل از عملیات مسلم بن عقیل )ع( نمی شد در 
آن منطقه عملیات کرد؛ ارتفاعات شمالی و جنوبی میان تنگ، 
گیسکه و کهنه ریگ در اختیار عراقی ها بود و آن ها بر ارتفاعات 
مستقر بودند و می توانستند هر نیرویی را در میان تنگ قتل عام 
آن  رزمندگان  )ع(  مسلم بن عقیل  عملیات  در  وقتی  کنند. 
ارتفاعات را فتح کردند، طرح عملیاتی زین العابدین )ع( برای 
نفوذ به مندلی آماده شد، اما عملیات زین العابدین )ع( در 25 
آبان 1361 عملیات موفقی نبود. پس از آن، رزمندگان طرح 
نفوذ به مندلی از این محور را کنار گذاشتند و به عملیات های 

محدود چریکی اکتفا کردند.
ارتفاعاتی در شمال درۀ میان تنگ است که  کهنه ریگ: 
آزادسازی آن از اهداف اصلی عملیات مسلم بن عقیل )ع( بود. 
ارتفاعات  ارتش عراق خیلی زود  ابتدای جنگ تحمیلی،  در 
کهنه ریگ را اشغال کرد و رزمندگان، در شب اول عملیات 

مسلم بن عقیل )ع( ارتفاعات را پس گرفتند.
گیسکه: ارتفاعاتی در جنوب درۀ میان تنگ که عراقی ها روز 
قبل از حملۀ سراسری شان، این ارتفاعات و پاسگاهش را تصرف 
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کردند و روز بعد، 31 شهریور 1359، از آن جا نفت شهر، سومار 
و پاسگاه های مرزی را گلوله باران کردند. ارتفاعات گیسکه را 
رزمندگان در عملیات مسلم بن عقیل )ع( آزاد کردند. عراق 28 

بار پاتک کرد، اما نتوانست ارتفاعات را پس بگیرد.
سان واپا: در جبهۀ سومار، ارتفاعات صخره ای مرزی، راه های 
نفوذ را بسته اند. دره های میان تنگ و سان واپا دو معبر در میان 
ارتفاعات هستند که سان واپا در شمال میان تنگ قرار دارد. 
محور شمالی عملیات مسلم بن عقیل )ع( درۀ سان واپا بود و 
شدیدترین نبردها در این عملیات، در این محور اتفاق افتاد. به 

طوری که در خاطرات یکی از رزمندگان آمده است:
»جوان الغر و قد کوتاهی بود. بلند شد و با لهجۀ ترکی 
داد زد: »چرا نشسته اید؟« بلند اهلل اکبر گفت و زد به خط . 
بچه ها یاحسین گویان دنبالش حرکت کردند. همان حرکت به 

سرانجام رسید و بچه ها قلۀ سان واپا را گرفتند.«1
واروارین: ارتفاعی در جنوب درۀ سان واپا که در عملیات 
مسلم بن عقیل )ع(، رزمندگان آن را فتح کردند و بر شهر مندلی 

1. در حسرت خوبان؛ خاطرات سردار عبداهلل ویسی، به کوشش سید رحیم زارعی، 
تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، 1388، ص 60
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مسلط شدند. پس از شکست عراق و تثبیت قله، توپخانۀ ایران 
در منطقه مستقر شد و منطقه را برای عراقی ها نا امن کرد.

ارتفاعات سلمان کشته و 402: سلمان کشته و بلندترین 
منطقۀ  مرزی  ارتفاعات  مرتفع ترین  ارتفاع 402،  ارتفاعش، 
سومار هستند که بر سومار و نفت شهر ایران و نفت خانه و 
مندلی عراق مسلط اند. سلمان کشته دو قلۀ بلند دارد؛ یکی در 
عراق و دیگری در ایران. قله ای که در ایران قرار دارد، بلندتر و 
مسلط تر است. ارتفاعات کوتاه تری مثل تپه سرخی و تپه سبز 
هم در این منطقه وجود دارد که اوایل جنگ تحمیلی، چند بار 
دست به دست شدند. در عملیات مسلم بن عقیل )ع(، جنگ 
در ارتفاعات سلمان کشته گره خورد. برخالف محور جنوبی 
عملیات، عراقی ها در سلمان کشته مقاومت کردند و در پایان 

عملیات، فاتح قلۀ 402 رزمندگان ایرانی بودند. 
ارتش عراق در هجوم سراسری اش پس از پذیرفتن قطعنامۀ 
598 در سال 1367، ارتفاع 402 را هم گرفت و تا سال 1369 
آن را ترک نکرد. عراقی ها با خاک برداری از این ارتفاع، سعی 
کردند آن را کوه تاه تر کنند تا در درگیری های مرزی احتمالی 
بعدی، آسیب پذیری شان کمتر شود. آن ها 17 متر از ارتفاعش 
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کم کردند، اما هنوز هم ارتفاع بر تمام منطقه مسلط است.
کومه سنگ و دوله شریف: این دو ارتفاع نیز در محدودۀ 
عملیات  در  اسالم  رزمندگان  هستند.  سومار  جغرافیایی 
مسلم بن عقیل )ع(، پس از فتح دو قلۀ گیسکه و کهنه ریگ، 
این دو را نیز می بایست آزاد می کردند، اما با مقاومت عراقی ها، 

موفق به این کار نشدند.1

1. آتش سرد، صص 50 ـ 41
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2 فصل دوم
عراق برای حمله به ایران سه محور را برگزیده بود تا ارتش 
خود را از این محورها به سوی ایران گسیل کند. مهم ترین 
محور، خوزستان و جبهۀ جنوبی بود. محورهای میانی در 
استان کرمانشاه و ایالم و شهرهای مرزی این دو استان قرار داشت.

استان  این  است.  عراق  دیالی  استان  کرمانشاه همسایۀ 
کوهستانی است؛ در مقابل، دیالی دارای دشت های پهناور 
است. عراق برای آن که راه را بر نفوذ ایرانی ها ببندد، در این 
محور پیشروی و چند ارتفاع مرزی را بی دردسر تصرف کرد تا 

بر نقاط کلیدی جبهۀ غربی تسلط داشته باشد.
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عراق از محور خانقینـ  قصرشیرینـ  سرپل ذهابـ  پاتاق و 
محور مندلیـ  سومارـ  نفت شهر به استان کرمانشاه حمله کرد.

»سپاه یکم ارتش عراق هم مأمور بود در منطقۀ شمال غربی 
استان کرمانشاه، از ضدانقالب پاوه ـ نوسود حمایت و جناح 

شمالی سپاه دوم را هم تأمین کند.
در جبهۀ نفت شهر و سومار، عراقی ها خیلی زود ارتفاعات 
بر منطقه مسلط شدند و مقاومت  را اشغال کردند،  مرزی 
نیروهای مدافع )نیروهایی از لشکر 81 زرهی ارتش، نیروهای 
سپاه نفت شهر و سومار و مردم بومی و کسانی که از شهرهای 
دیگر آمده بودند( را در هم شکستند و روز یکم مهر سومار و 

نفت شهر را اشغال کردند.«1
»نیروهای متجاوز عراقی توانستند اندک نیروهای ایرانی را 
که در منطقۀ نفت شهر و سومار دفاع می کردند، عقب برانند یا 
منهدم سازند. به نحوی که عناصر مستقر در منطقۀ نفت شهر 
تقریباً متالشی شدند و گروه رزمی مستقر در سومار نیز با 
وضع نامطلوبی، به ارتفاعات شرقی سومار عقب نشینی کرد و 

و  مطالعات  مرکز  تهران،  دری،  حسن  جنگ،  در  کرمانشاه  7؛  راهنما  اطلس   .1
تحقیقات جنگ سپاه، 1378، ص 50
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از حدود ساعت 10:30 روز اول مهرماه، کنترل منطقۀ سومار 
به دست نیروهای عراقی افتاد و حدود ساعت 14:00 حومۀ 

نفت شهر نیز همان سرنوشت را پیدا کرد.
سقوط قطعی سومار در اوایل روز دوم مهرماه مورد تأیید 
قرار گرفت و ژاندارمری در ساعت 7:40 روز دوم اطالع داد که 
یگان مستقر در سومار 30 کیلومتر عقب نشینی کرده است. 
اما پاسگاه های ژاله پناه، سلمان کشته، نفت شهر، کانی شیخ، 
چفاشیرکه، تپه بازرگان و یگان مستقر در مواضع تپه های 
اسماعیل خان و قلعه جوق، واقع در منطقۀ سومار، هنوز به 
اما اطالع دقیقی از وضعیت اغلب  مقاومت ادامه می دهند. 

پاسگاه ها در دست نیست.«1
گرچه درگیری نظامی در مناطق مختلف ادامه داشت، اما 
مردم مهم ترین گروهی بودند که از آتش تجاوز دشمن آسیب 

می دیدند. در یکی از خاطرات مردم محلی سومار آمده ست:
که  پدرم  کرد.  آوار  سرمان  بر  را  بام  آر.پی.جی  »گلولۀ  
مشغول کار بود، با عجله آمد خانه. همه دستپاچه شده بودیم. 

انتشارات امیرمحمد،  1. سومار در جنگ، سرتیپ 2 ستاد هاشم شهیدی، تهران، 
1388، صص 176 ـ 175
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فوری وسایل خانه را که نتیجۀ سال ها رنج و مشقت پدرم 
بود، برداشتیم. بعضی همسایه ها، که ماشین داشتند، اسباب 
اثاثیه شان را بار می کردند می بردند. ما که ماشین نداشتیم، هر 
کدام مان یکی از وسایل خانه را می انداختیم روی دوش و راه 
می افتادیم سمت کوه. خون جلوی چشم های برادرم را گرفته 

بود. ماند و با بقیه علیه عراقی ها جنگید. 
شهر ویران شده بود. کوچه ها و دیوارها را که نگاه می کردی، 
همه ویران شده بودند. گویا شهر را از ده سال قبل منهدم کرده 
بودند. نگاهش که می کردی، دلت می گرفت و غصه می خوردی، 
همۀ وجودت را احساس حقارت فرا می گرفت. نیروهای ما از 
توان افتاده بودند و قدرت نداشتند بجنگند. چشم به راه بودند 
کسی کمک شان می کند یا نه، ناامید می جنگیدند. گلوله ها ریز 
و درشت مثل برف روی سر و صورت مردم می ریختند و آن ها 

را نقش زمین می کردند.«1
پیش از آغاز جنگ تحمیلی، جمعیت سومار 3000 نفر 
بود، اما درست در نخستین روز پاییز 1359 دیگر کسی در 

1. شب های بمباران؛ خاطرات کودکان و نوجوانان، گردآوری داوود غفارزادگان 
و محمدرضا بایرامی، تهران، سورۀ مهر، 1376 
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شهر نبود. یکی دیگر می گوید: »مردم شهر به صورت نامنظم 
و بسیار عجوالنه، بدون این که بتوانند وسایل خود را به همراه 
ببرند، تعدادی از طریق ارتفاعات و تعدادی از طریق بیابان ها 
به طرف ایوان غرب و چهل زرعی نقل مکان کردند. از شیون 
بچه ها و نالۀ زن ها هنگامه ای برپا شده بود که دل هر بیننده ای 

را به درد می آورد.«1
ارتش عراق ارتفاعات مهم شهر و سومار را اشغال کرد و 
مناطق وسیعی از خاک ایران در تیررس قرار داشت. منطقۀ 
سومار دو خط اصلي داشت، موسوم به سارات و کوره سیاه. 
خط سارات نیز شامل سه بخش بود: به نام سارات یک در 
جلو، سارات 2 و 3 در بخش پشتی آن. سارات یک، تپه ای 
بود متشکل از چند سنگر اجتماعي برای استراحت و چندین 
سنگر نگهباني برای حفاظت از تپه. فاصلۀ سارات 2 و 3 با 

سارات یک حدود 1000 متر بود. 
اقدام به  عراقي ها در ساعت هاي به خصوصي، همه روزه 
شلیک گلوله هاي خمپاره می کردند و نیروهای مدافع معموالً 
در آن ساعات در سنگرها مي ماندند. به دلیل آن که این منطقه 

1. سومار در جنگ، صص 195 ـ 194
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به شکل تپه بود و نیروها در خط الرأس جغرافیایی مدام در 
معرض شلیک گلوله های توپ و خمپاره بودند، احتمال اصابت 
گلوله های خمپاره به داخل سنگرها کم بود و بنابر این نیروها 

در جریان گلوله باران، در سنگرها می ماندند.
جبهۀ دوم در این منطقه کوره سیاه نام داشت. تردد میان 
خط اول و دوم، با خودرو انجام می گرفت و برای انتقال آذوقه و 

مهمات به خط اول، از قاطرها کمک گرفته می شد. 
»از خط اول به سنگر کمین و دیده باني که راه زیادي هم بود، 
باید آب و غذا را براي مدت یک هفته با خود حمل مي کردیم. 
هر رزمنده اي که وارد جبهۀ سومار مي شد، یک سهمیۀ یک 
هفته ای در این نقطه از کوره سیاه داشت. برای این که به آن سنگر 
برسیم، ابتدا باید به اندازۀ کافي آب و کنسرو و نان برمي داشتیم. 
بعد با استفاده از راه باریک مالرو، با شگرد خاصي از کمر کوه 
مي گذشتیم. همین را بگویم که اگر یک چیزی مانند اسلحه از 
دست مان رها مي شد، دیگر باید قیدش را مي زدیم؛ چون امکان 
آوردنش اصالً نبود. وقتي به آخر راه مي رسیدیم، با یک عملیات 
سنگ نوردي، خود را به باال که حالت غار داشت، مي رساندیم. غار 

محل استراحت و خواب و خوراک ما بود. 
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از آن جا به راحتي پشت دشمن را مي شد دید. به همین 
جهت، کار ما یک جور نگهباني و حمایت از دیده بان بود. او با 
بیسیم به توپخانه گرا مي داد و توپخانه به هدف شلیک مي کرد. 
ولي چون سهمیۀ توپ دیده بان خیلي کم بود، فقط روزي 2 
تا 3 گلوله مي توانست درخواست کند. در حالي که عراقي ها 

جواب همین 2 گلوله را با حداقل 30 گلوله مي دادند.«1
اشغال سومار تقریباً دو سال به طول انجامید و در این مدت 
تالش هایی برای آزادی این شهر شد، اما به سرانجام نرسید تا 
این که پس از عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر، اتفاقی 

تازه به وقوع پیوست.
در بهار 1361، بیشتر مناطق اشغالی خوزستان آزاد شده 
بود، اما در جبهه های غرب، برخی مناطق از جمله سومار و 
نفت شهر هنوز در اشغال عراق بود. در جنوب، بنا به اظهار 
ارتش  بودند  توانسته  نیروهای خودی  کارشناسان خارجی، 
عراق را به زانو در آورند. به همین دلیل، صدام به دنبال راه 
چاره می گشت. به همین دلیل، پس از آزادی خرمشهر در 3 
خرداد 1361، اعالم کرد از تمام مناطق اشغالی عقب نشینی 

می کند و به مرزهای بین المللی بازمی گردد. 
www.kazeroonnema.ir 1. خاطرات کاظم پدیدار. بنگرید به
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ایران  خاک  مناطق  برخی  از  خرداد   22 از  عراقی ها 
عقب نشینی کردند. از سومار هم عقب نشستند، اما ارتفاعات 
مرزی منطقه همچنان در تیررس آنان بود و اشراف شان به 
منطقه، نمی گذاشت تحرکی مفید در این نقطه انجام بگیرد. 
از سومار جز تلی خاک و خانه هایی ویران، چیزی باقی نمانده 

بود. 
پس از آن که عملیات رمضان ناموفق تمام شد، فرماندهان 
به  دست  بعدی،  عملیات  محل  انتخاب  برای  اصلی جنگ 
و  طراحی  می شد  پیش بینی  زدند.  گسترده  شناسایی های 
آماده سازی عملیات بعدی زمان بر باشد. به همین دلیل، الزم 
بود تنور جنگ گرم نگه داشته شود تا در جنگ تبلیغاتی با 
دشمن عقب نمانیم. جبهه های فکه و سومار بهترین نقطۀ 
جبهه بودند که بعد از عملیات رمضان، برای عملیات انتخاب 
شدند. اولین عملیات، محرم نام گرفت و بعدی مسلم بن عقیل 

)ع( نامیده شد. 
نزدیکترین شهر  و  عراقی سومار  مندلی، همسایۀ  شهر 
مرزی عراق به ایران بود. این شهر تا مرز، هشت کیلومتر فاصله 
داشت. اگر نیروهای خودی نمی توانستند مندلی را فتح کنند، 

اما بخشی از خاک کشور به آغوش ایران بازمی گشت.
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3 فصل سوم
»شناسایی ها نشان می داد به چنین عملیاتی فقط در جبهۀ 
عملیات  شد  قرار  داشت.  امید  می توان  سومار  و  نفت شهر 
مسلم بن عقیل )ع( را در سومار انجام دهند تا ارتفاعات مرزی 
از  از زیر دید و تیر عراقی ها خارج کنند.  را  را آزاد و شهر 
سوی دیگر، بر نفت شهر مسلط شوند تا عراقی ها مجبور شوند 
از آن شهر بروند. البته از این ارتفاعات، رزمندگان ایرانی بر 
مناطق مرزی عراق و به ویژه شهر مندلی هم مسلط می شدند 
و می توانستند در موقعیتی مناسب، به سمت آن شهر هم 

پیشروی کنند.
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در بحث های بعدی، هدف دیگری هم به این اهداف اضافه 
شد؛ عملیات در محوری که به جبهۀ بغداد معروف بود، باعث 
می شد عراقی ها از نیروهای پرشمارشان در شرق بصره کم 

کنند.«1
هدف از انجام عملیات مسلم بن عقیل )ع(، تصرف همۀ 
ارتفاعات مشرف بر شهر مندلي عراق بود. این منطقه، با توجه 
به توقف و ناکامي در عملیات رمضان در شرق بصره و شیوه اي 
که براي حمله از مناطق کوهستاني اتخاذ شده بود، انتخاب 
شد تا نقاط قوت و ضعف نیروهاي هر دو طرف براي جنگ 
کوهستاني به دست آید. هدف دوم، تأمین مرزهاي جبهۀ 
میاني، آزادسازي بخشي از خاک ایران و پس زدن عراق از 

غرب شهر سومار بود.
منطقۀ عملیاتی مسلم بن عقیل )ع( که شهر سومار عقبۀ 
آن محسوب می شد، با یک جادۀ آسفالت، از ایالم به سومار 
و پاسگاه میان تنگ و پس از ارتفاعات مرزی، به شهر مندلی 
عراق ختم می شد. در شمال این منطقه، نفت شهر و در جنوب 

آن ارتفاعات میمک قرار دارد.
1. آتش سرد
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عراق در ابتدای هجوم سراسری خود به ایران، با بهره گیری 
از جادۀ مندلی ـ سومار، ارتفاعات سرکوب مرزی را تصرف 
کرد و بر دشت سومار مسلط شد، اما پس از اجرای عملیات 
گستردۀ بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، در تیرماه 1361، 
تاکتیک تبلیغاتی و نظامی جدیدی به کار بست تا بتواند به 
بخشی از هدف های خود برسد. نیروهای عراقی، بخشی از این 
مناطق که برخی از آن ها فاقد ارزش نظامی بودند، تخلیه و از 
آن ها عقب نشینی کرد و در برخی مناطق نیز نیروهایش را تنها 
از دشت ها و زمین های هموار خارج کرد و ارتفاعات مسلط و 

سرکوب مرزی را همچنان در اختیار خود نگه داشت. 
ارتفاعات مرزی منطقۀ سومار یکی از این مناطق بود که 
برآن  کامالً  مرزی،  ارتفاعات  در  استقرار  با  عراقی  نیروهای 
چیرگی یافته بودند و عالوه بر آن، بر قصرشیرین و نفت شهر 
نیز تسلط داشتند. در نتیجه ارتباط شمال به جنوب نیروهای 

خودی در این منطقه با مشکالتی همراه بود.
پیش از آغاز این عملیات، فرماندهان نظامی به مالحظاتی 
در مورد ویژگی های مناطق تصرف شده، شیوۀ بازپس گیری 
آن ها و راهکارهای ورود دست یافتند که بخش قابل توجه ای از 
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آن، حاصل شناسایی و پژوهش نیروهای اطالعات عملیات بود.
ناکامی  بررسی دالیل  از  ارتش، پس  فرماندهان سپاه و 
عملیات رمضان، به این نتیجه رسیدند که با توجه به تصمیم 
عراق مبنی بر اتخاذ استراتژی دفاع مطلق، ادامۀ جنگ مستلزم 
فراهم شدن مقدمات الزم برای اجرای عملیات، افزایش توان 
مهندسی و گسترش سازمان رزم و در مجموع ایجاد وضعیت 
جدیدی است. بنابر این، برای فراهم کردن وضعیت دلخواه در 
عرصۀ نبرد و با توجه به تأکید امام خمینی )ره( بر ضرورت 
حضور نیرو در جبهه ها و ادامۀ جنگ به عنوان مسألۀ اصلی 
کشور، اجرای عملیات نیمه گسترده و محدود )تا آماده شدن 

منطقه ای برای عملیات گسترده( در دستور کار قرار گرفت.
در غرب کشور، فرمانده قرارگاه سپاه منطقۀ 7 کشور شهید 
محمد بروجردی بود. در آن زمان، جبهه های استان کرمانشاه 
زیر نظر او بود. بروجردی جنگ با عراق و ضدانقالب را همزمان 
در غرب و شمال غرب فرماندهی می کرد. نیروهای بروجردی از 
مدت ها قبل در جبهۀ نفت شهر و سومار، شناسایی هایی انجام 

داده بوند.
مهدی مرندی دربارۀ آن شناسایی ها می گوید: »شناسایی های 
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خوبی انجام داده بودیم. »حسین راحت« مردی بلندقد و قوی 
بود و در شناسایی ها با نیروهایش تا مندلی هم پیش رفت. 
منطقه بکر بود و عملیات ندیده. بچه های شناسایی راحت 
تا عمق خاک دشمن پیش رفته بودند. با بروجردی صحبت 
کردیم. قرار شد او از یک لشکر ارتشی به ما نیروی کمکی بدهد 

و ما پس از شناسایی های دقیق، طرح عملیات را ارائه کنیم.«1
مهم ترین مشکل نیروهای شناسایی، عدم آشنایی با منطقۀ 

عملیاتی سومار بود. 
»مجید زادبود پدیدۀ شناسایی های عملیات مسلم بود. بچۀ 
نارمک که دیپلم علوم تجربی اش را در دو سال اول جنگ، در 
رفت وآمدهایش به جبهه گرفته بود. جوانی الغر و 60 کیلویی، 
با چهره ای آفتاب سوخته. بافکر، مهربان، خوش تکنیک در کار 
نظامی و شناسایی. با خمپاره انداز شروع کرد و آن قدر خمپاره 
انداخت که به اش می گفتند مجید خمپاره! مدتی دیده بان 
خمپاره اندازها بود. قبل از عملیات مسلم، وارد تیم شناسایی 
شد و خیلی زود هم شد از فرماندهان شناسایی. اطالع دقیقی 
موانع  ارتفاعات،  موقعیت جغرافیایی،  از  در شناسایی ها  که 

1. آتش سرد، صص 70 ـ 69
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را  منطقه  فرماندهان  می آورد،  دشمن  نیروهای  استعداد  و 
شگفت زده می کرد.

به  وقتی  سپاه،  اطالعات عملیات  فرمانده  باقری  حسن 
سومار آمد، گزارش های شناسایی رزمندگان غرب را پسندید 
و بنا شد شناسایی عملیات مسلم بن عقیل برعهدۀ آن ها باشد.

 شناسایی دقیق جبهه و یافتن راهکارهای مناسب برای 
نفوذ به قلب دشمن، با برنامه ریزی دقیق انجام شد. عالوه بر 
این ها عملیات های مؤثر می توانست عالوه بر حفظ آمادگی و 
برتری نظامی نیروهای خودی، موجب فرسایش سازمان رزم 
دشمن و جلوگیری از ترمیم و بازسازی آن، ایجاد اختالل 
در افکار و تصمیم گیری های مسؤوالن نظامی عراق، تحمیل 

تلفات به نیروهای دشمن و تجزیۀ قوای عراقی و... شود.
عملیات  برای  شدیم  آماده  رمضان،  عملیات  پایان  در 
مسلم بن عقیل در سومار. در این منطقه، قرارگاهی ایجاد شد به 
نام شهید بهشتی که حاج همت فرمانده آن بود. تمام یگان های 
عمل کننده در آن منطقه، تحت امر این قرارگاه بودند. لشکر 
27 را هم علی فضلی و رضا چراغی می چرخاندند. در منطقۀ 
عملیاتی مسلم بن عقیل، یک شیار و رودخانه ای بود که نیروها 

در آن مستقر شده بودند. 
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بعد از مستقر شدن نیروها، شروع به شناسایی منطقه و 
میدان های مین کردیم. کارشناسان نظامی آمریکا و اسرائیل، 
پس از بازدید از این میدان های مین که انصافاً بسیار خوب 
طراحی و اجرا شده بودند، به صدام حسین اطمینان داده بودند 

که هیچ ارتشی قادر نیست از این موانع عبور کند.
برنامه ریزی کردیم از چند روز مانده به آغاز عملیات، در 
میدان مین معبر باز کنیم. در مقر گردان، یکی از بچه ها که به 
او دکتر می گفتند و در امدادگری سررشته داشت، آمد و گفت: 

»من هم می خواهم بروم شناسایی.« 
وضعیت منطقه را برایش توضیح دادم و مانعش شدم. 

گفتم: »دکتر، نمی ترسی که به شناسایی می روی؟« 
گفت: »آقای جهروتی، مگر پیش خدا رفتن ترس دارد؟!«

پس از مدتی، بچه ها آمدند؛ ولی بدون دکتر. او وسط میدان 
مین، در حال معبر زدن، روی زمین می خوابد تا دشمن او را 
نبیند. اما زیر شکمش مین منفجر می شود و درجا به شهادت 

می رسد. دشمن هم از این ماجرا بویی نبرده بود...«1

1. نبرد در الوک؛ خاطرات سردار جعفر جهروتی زاده، مصاحبه و تدوین محمود 
جوانبخت، تهران، سورۀ مهر، چاپ هفتم، 1387، صص 108ـ  105
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پس از ورود به منطقۀ عملیات و استقرار در اردوگاه ها، یکی 
از اتفاقات مهم و تلخ، بمباران مقر لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
بود. در این واقعه، عده ای از نیروهای ما که خود را آمادۀ نبرد 
و شرکت در عملیات کرده بودند، به شهادت رسیدند و عده ای 

دیگر زخمی شدند.
گردان  شد،  عملیاتی  منطقۀ  وارد  که  گردانی  »اولین 
سلمان بود که کنار رودخانه مستقر شد. رضا دستواره در حال 
سخنرانی برای نیروهای این گردان بود. یک دفعه هواپیماها 
آمدند و بمباران کردند. از بچه های گردان سلمان، تعداد زیادی 
به شهادت رسیدند. دستواره هم مجروح و دچار موج گرفتگی 
برای  تصمیم گیری  و  کرد  مشکل تر  را  کار  ماجرا  این  شد. 
فرماندهانی که نیروهای آن ها قرار بود در عملیات شرکت 

کنند، دشوار شد. 
از 48 یا 72 ساعت قبل از عملیات، حداقل سی گردان باید 
وارد منطقه شده و در این شیار مستقر می شدند. از آن پس، 
پرواز هواپیماهای عراقی لحظه ای قطع نمی شد و مرتب منطقه 

را بمباران می کردند.«1
1. نبرد در الوک، صص 108 ـ 105
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»هر چه به آب نزدیک تر می شدیم، شن زیر پایمان هم 
گرم تر می شد. ناگهان یک هواپیمای عراقی در آسمان منطقه 
ظاهر شد. به دلم برات شد که آمده تا همه چیز را به هم بریزد. 
به صادق گفتم: »ایندی بورانی بمباران ائلراه )االن این جا رو 

بمباران می کند(.«
هواپیما  یک  اول  وسیع،  بمباران  هر  در  بودم  شنیدم 
منطقه را نشان می گذارد، بعد هواپیماهای دیگر به دنبال او 
برای بمباران می آیند. ذهنم در آسمان بود و نگاهم به روبه رو. 
داغی شن های زیر پایم هنوز یادم هست. به سیدصادق گفتم: 

»نترس، بیا برویم لباس هامان را بشوریم...«
این بار به خونی که روی لباس هایم خشک شده بود، نگاه 
کردم، اما در یک لحظه، ناگهان احساسی کردم دارم تلو تلو 
می خورم. انگار سرم گیج می رفت و دور خودم می چرخیدم...«1

تلخ کردن طعم  و  عملیات  تالفی  پی  در  عراق همواره 
هر  در  همین،  برای  بود.  ایرانی  رزمندگان  کام  در  پیروزی 
عملیات، هواپیماها مواضع نیروهای ایرانی را بمباران می کردند. 

1. نورالدین پسر ایران؛ خاطرات سید نورالدین عافی، نگارش معصومه سپهری، 
تهران، سورۀ مهر، 1390، ص 122
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سیدنورالدین عافی در جریان همین بمباران ها مجروح شد و 
برادرش سیدصادق را از دست داد.

»می چرخیدم و ترکش های داغی را که پی درپی در تنم 
فرو می رفتند، احساس می کردم... عجیب بود که احساس بدی 
نداشتم. احساس می کردم در فضایی داغ و محو غوطه ورم. با 
صورت بر زمین خوردم. صداها، بوها، طعم خاک و خون... همه 
چیز قاطی شده بود و من در حالی که روی زمین افتاده بودم، 

با همۀ توانم سعی می کردم بدانم چه شده است. 
را  جا  هیچ  اما  کردم،  بلند  زمین  از  زحمت  به  را  سرم 
از  را  و خون  تا خاک  بردم  به صورتم  را  دستم  نمی دیدم، 
چشمانم کنار بزنم، اما ناگهان دستم توی صورتم فرو رفت . 
مایعی گرم، انگشتانم را خیس کرد. دلم ریخت. آیا صورتم له 
شده بود؟ در اولین لحظه، از چشم راستم ناامید شدم. چشم 
دیگرم پر از خون بود و جایی را نمی دید. از داخل آب، صدای 
ناله و فریاد می آمد و همه جا می لرزید. من کمی هوشیار بودم، 

اما قادر نبودم سرم را باال نگه دارم. 
ناگهان انگار مرا برق گرفت. یادم آمد که ما دو نفر بودیم؛ 
من و صادق برادرم. این بار سعی کردم برای پیدا کردن صادق 
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بلند شوم. خدا می داند با چه مشقتی و چه حالی، سرم را به 
جستجوی برادرم بلند کردم. او را درست کنار خودم دیدم. اول 
نگاهم روی پایش رفت که زخمی و خونی بود. بعد نگاهم را 
تا صورتش کشاندم؛ جوی کوچک خونی که از دهانش جاری 

بود، امیدم را ناامید کرد. 
انگار همه چیز متوقف شد. صادق آرام بود و من یقین پیدا 

کردم شهید شده است.«1
در همین حال، منطقه شور و حال عملیات گرفته بود. 
نیروهای گردان ها وارد منطقه می شدند و در محل هایی که از 
پیش تعیین شده بود، مستقر می شدند. حاال نیروها کامالً آماده 

برای آغاز عملیات بودند. ابرهای سیاه آسمان را فراگرفتند.
اجازۀ  بدون  کردند:  اعالم  آماده باش  مهر،  هشتم  »روز 
فرمانده، کسی جایی نرود. بعدازظهر، همۀ نیروهای گردان در 
سنگر اجتماعی جمع شدیم و برادر صفر حبشی نقشۀ عملیات 
را توجیه کرد. نقشه ای را روی صخره ای زده بودند که ارتفاعات 
سلمان کشته، سان واپا و شهر مندلی عراق روی آن مشخص 
بود. مأموریت گردان ما، پدافند در منطقۀ چم هندی بود. قرار 

1. نورالدین پسر ایران، صص 123ـ  122
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بود از تنگۀ چغالوند حرکت کنیم و یک خط در مرحلۀ اول 
تشکیل دهیم که دشمن نتواند از آن منطقه نیروهای ما را دور 

بزند و قیچی کند. 
مأموریت سختی بود. ما می بایست همزمان با گردان های 
خط شکِن شهید مدنی و شهید صدوقی حرکت می کردیم. 
آن ها وظیفه داشتند که ارتفاعات سلمان کشته را تصرف کنند 
و ما می بایست داخل دشتی که در امتداد ارتفاعات بود، پدافند 

می کردیم و منتظر ادامۀ کار می شدیم.«1
روز قبل از عملیات، با توجه به وجود ابری که از روز قبل 
در آسمان بود، هوا توفانی شد و باد تندی شروع به وزیدن 
کرد. وزش باد باعث شد تا گرد و غبار غلیظی سطح منطقه را 
بپوشاند و همچون پرده ای مانع از دید دشمن در سراسر منطقه 
شود. بعد از پایان باد و توفان، هوا کم کم تاریک شد. در هنگام 
وقوع باد و توفان شدید، نیروها تردد و رفت وآمد خودشان را 
به پایان رساندند و در محل های مورد نظر مستقر شدند. اما به 
تدریج هوا صاف شد. در این زمان، نیروها می بایست خود را 

1. لشکر خوبان؛ خاطرات مهدی قلی رضایی، به کوشش معصومه سپهری، تهران، 
سورۀ مهر، چاپ دوم، 1388، صص 48 ـ 47
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به نقاط رهایی اولیه می رساندند. فاصلۀ میان محل جایگزینی 
و نقطۀ رهایی اولیه، در اکثر محورها، از کوه ها و شیارهای پر 
پیچ و خم تشکیل شده بود و احتمال گم کردن راه می رفت 
که مه و غبار غلیظ بر طرف شد و نیروها با استفاده از نور ماه 
)روز سیزدهم ماه بود و ماه تقریباً در حالت بدر قرار داشت( به 

ادامۀ عبور از شیارها پرداختند. 
پس از این که نیروها به دشت صاف رسیدند و دشمن 
باریدن  به  باران شروع  قطرات  دیگر  بار  داشت،  دید  امکان 
کرد که هم از خستگی و تشنگی و به خواب رفتگی نیروها 
جلوگیری می کرد و هم باعث شد تا دیده بان های دشمن اجباراً 
به سنگرها پناه ببرند. عالوه بر آن، بار دیگر ابر ضخیمی ماه 
را پوشش داد و نیروهای خودی با استفاده از تاریکی هوا، 
باقیماندۀ راه تا مواضع دشمن را در دشت با آسودگی طی 

کنند و به مواضع دشمن یورش ببرند.
»شب عملیات، من و حاج همت در نقطۀ رهایی، باالی 
یک بلندی که به کل منطقه مسلط بود، با بیسیم و تشکیالت 
ایستاده بودیم. حاج همت از همان جا دستور حرکت داد و 
نیروها از نقطۀ رهایی به سمت خط دشمن حرکت کردند. 
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اما با بیسیم با فرماندهان یگان ها در ارتباط بودیم. یک دفعه 
متوجه شدم حاج  همت به آسمان نگاه می کند و از چشم هایش 

اشک سرازیر است.
پرسیدم: »حاجی چی شده؟« 

گفت: »خودت نگاه کن و ببین چی شده.«
خوب که نگاه کردم، دیدم ابرها آن جایی که نیاز است نیروها 
در تاریکی حرکت کنند، منطقه را تاریک می کنند. آن جایی 
که نیاز بود بچه ها در روشنایی حرکت کنند، کنار می روند و 
منطقه روشن می شود. جایی که نیروها در دید دشمن قرار 
می گرفتند، باز ابرها می آمدند و منطقه را سیاه می کردند. اصاًل 
ابر مأمور شده بود که از قبل از عملیات، گردان های ما را از 

دشمن محفوظ کند. 
دیدم حاج همت عجیب منقلب شده است. در فاصلۀ چند 
دقیقه ای که نیروها در حرکت بودند تا برسند به میدان مین 
و از آن عبور کنند، همان جا وضو گرفتیم و رو به خدا، به 
نماز ایستادیم و دعا کردیم. حاج همت در سجده آن قدر اشک 
ریخت و گریه کرد که وقتی پا شد، رد اشکش رو زمین پیدا بود.

عملیات،  این  در  رسیدند.  مین  میدان  پشت  نیروها 



52  سومار

پیش بینی شده بود که ممکن است دو سه گردان، شاید هم 
بیشتر، هنگام عبور از میدان مین و موانع به شهادت برسند. 
اّما نیروهای ما ارتفاعات را گرفتند و فقط چند نفر مجروح 

شدند.« 1
عملیات قرار بود از نخستین دقایق بامداد 9 مهر 1361 
شروع شود، اما برخی نیروها راه را گم کرده بودند و بنابر این 

دیر به محل عملیات رسیدند.
»ماشین ما کاروان را گم کرد و در واقع مدتی در بیابان های 
اطراف تپه هایی که باید آن ها را تصرف می کردیم، سرگردان 
شدیم. داشتیم به صبح و طلوع فجر نزدیک می شدیم و اگر 
هوا روشن می شد، عملیات لو و تمام زحمت ها هدر می رفت. 
سرگردانی گروهی از رزمنده ها خودبه خود هماهنگی ها را کم 
می کرد. آن شب ما به وضوح شاهد بودیم که طلوع فجر به 
تأخیر افتاد و ابرهای سیاه، شب را برای بهتر برگزار شدن 

عملیات ما طوالنی تر کردند. 
در حین انجام عملیات، گروه ما تقریباً چهل نفر بود که 
در دسته های فکر کنم 8 نفره تقسیم شدیم. هر دسته از یکی 

1. نبرد در الوک، ص 109
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از شیارهای تپۀ سلمان کشته که بزرگترین تپه و مخصوص 
فرماندهان عراقی بود، شروع به باال رفتن کرد.

بیشتر از نصف تپه را رفته بودیم، ولی عراقی ها متوجه 
ما نشده بودند. چون تمام تپه را مین گذاری کرده بودند و 
اصالً فکرش را هم نمی کردند کسی از این میدان بزرگ مین 
نزدیک آن ها شود. ما از معبری که تخریب چی ها باز کرده 
بودند، رفتیم. تا نزدیکی های آن ها که رسیدیم، چند منور زدند 

که فضای منطقه روشن شد و تعدادی از رزمنده ها را دیدند.
خیلی دستپاچه شدند و سعی در مقابله داشتند. یکی از 
تانک های آن ها شروع کرد از یکی از مسیرهای تپه به سمت 
ما آمد. محمدرضا نارنجک تفنگی را سر اسلحه اش سوار کرد، 
تانک را هدف گرفت و شلیک کرد. این نارنجک درست کنار 
درِ اتاقک رانندۀ تانک منفجر شد و رانندۀ تانک که حسابی 
ترسیده بود، با این خیال که حمالت سنگینی شده و هر لحظه 
ممکن است تانک روی هوا برود، از آن خارج شد و به سمت 

سنگرهایشان فرار کرد. 
نارنجک های  با  را  تانک  و  رفتیم  اهلل اکبر گویان  همه  ما 
دستی، تا حدی که دیگر قابل استفاده نباشد، منهدم کردیم. 
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چون هیچ کس از ما طرز استفاده از آن را بلد نبودیم.«1
منطقۀ  در  شد.  آغاز  بامداد  دقیقه   45 در  عملیات 
شمالی )جناح راست(، تیپ 31 عاشورا و تیپ 4 لشکر81 
بودند،  شده  عمل  وارد  محور  دو  در  که  باختران  زرهی 
توانستند در مدت یک ساعت و نیم، ارتفاع سلمان کشته و 
تپۀ320 در سان واپا را تصرف کنند. در محور میانی، که به 
دلیل استحکامات فراوان دشمن در این منطقه، برای تیپ 
27 حضرت رسول )ص( و تیپ مستقل 55 هوابرد شیراز 
نبرد سنگین و دشواری پیش بینی می شد، نیروهای خودی 
توانستند ارتفاع گیسکه را آزاد کنند. پس از آن، مواضع دیگر 
دشمن در قلعه مین، قلعه جوق، منطقۀ سلمان کشته، واروالین 
)واروارین( و تنگۀ میان تنگ که جادۀ سومارـ  مندلیـ  بغداد 
از میان آن می گذرد نیز به تصرف این نیروها در آمد. البته 
در میان تنگ، برخی مواضع دشمن، از جمله یک پاسگاه در 
ایرانی کومه سنگ، به دلیل آماده باش  دوله شریف و پاسگاه 
نیروهای دشمن از ساعت ها قبل، در دست نیروهای عراقی 
باقی ماند. در جنوب منطقه )جناح چپ( نیز نیروهایتیپ 

http://15rooz.blogfa.com .1
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21 امام رضا )ع( با تحمل کمترین تلفات توانستند محورهای 
سیدک و دروازه1 را به تصرف خود درآورند.

ارتفاعات  توانستند  ما  نیروهای  صبح   5:30 ساعت  تا 
کهنه ریگ و گیسکه را هم فتح کنند. سه ساعت بعد 402 
و سلمان کشته هم آزاد شد. قرارگاه ظفر گزارش داد: »در 
محور جنوبی، جز پاسگاه های کومه سنگ و دوله شریف، نیروها 
بقیۀ هدف هایشان را گرفته اند و درگیری در میان تنگ ادامه 

دارد...«2
با روشن شدن هوا، دشمن که تا حدودی توان خود را باز 
یافته بود، در شمالی ترین بخش منطقۀ عملیات، ارتفاع مهم 
سلمان کشته را بار دیگر اشغال کرد. در ادامۀ فعالیت نیروهای 
محور  در  عاشورا  لشکر 31  نیروهای  روز،  در طول  خودی 
شمالی عملیات، با احداث خاکریز توانستند از فشار بیشتر 
دشمن جلوگیری کنند. در این حال، ابری بودن هوا، فعالیت 
هوایی و دیده بانی توپخانه های دشمن را به حداقل رسانده بود 
و این امر به تثبیت موقعیت نیروهای خودی کمک فراوانی 

1. سیدک و دروازه، هر دو تپه هایی در منطقۀ سومار به ترتیب به ارتفاع 253 و 235 متر.
تهران،  پنجم،  یعقوب حسینی، جلد  سید  مقدس،  دفاع  سال  در هشت  ارتش   .2

انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش، چاپ اول، 1379، ص 281
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می کرد. فعالیت گستردۀ توپخانۀ دشمن که از نخستین دقایق 
عملیات آغاز و تا پایان روز ادامه داشت، به دلیل ناهماهنگی 
کارساز نبود. حتی در برخی مناطق، نیروهای عراقی و محل 
استقرار آنان هدف گلوله های توپ ارتش عراق قرار گرفت و 

تلفات و خسارت هایی به آنان وارد کرد. 
در مرحلۀ اول عملیات، در مجموع حدود 130 کیلومترمربع 
از اراضی کشورمان که بیش از دو سال در اشغال نیروهای 
عراقی بود، آزاد شد و شهر مندلی در تیررس توپخانه های 
خودی قرارگرفت. همچنین ده ها تانک و نفربر عراقی منهدم 
شد و تعدادی تانک و نفربر و انواع سالح و مهمات به غنیمت 
نیروی های خودی در آمد. در این مرحله از عملیات 600 تن 

از نیروهای دشمن کشته یا زخمی و 40 تن نیز اسیر شدند.
عملیات،  این  سیاسی  و  نظامی  اهمیت  به  توجه  با 
صدام حسین با حضور در یکی از قرارگاه های عملیاتی ارتش 
عراق در این منطقه، خطاب به فرماندهان عملیاتی گفت: »آبرو 
و حیثیت عراق به خطر افتاده است. شما به هر نحوی که 
ممکن است، باید ارتفاعات و مواضع از دست رفته را به دست 
آورید. اگر الزم باشد، تمام ارتش را به پشتیبانی شما می آورم 
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و حتی اگر تمام آن ها کشته شوند، باید مندلی را حفظ کنید 
و مواضع از دست رفته را بازپس بگیرید.«1

منظور  به  عملیات   ،)1361 مهر  عملیات)10  دوم  روز 
تکمیل و تثبیت اهداف به دست آمده در بخش شمالی منطقۀ 
عملیاتی ادامه یافت. استقرار نیروهای دشمن در ارتفاعات بین 
سا ن واپا و سلمان کشته و کرم ژیله موجب تسلط دید و تیر 
آن ها بر نیروهای خودی شده بود. در نتیجه فرمانده عملیات 
برای حل این مشکل، تیپ 31 عاشورا را مأمور اجرای عملیاتی 

برای تصرف ارتفاع کرم ژیله کرد.
نیروهای تیپ 31 عاشورا، در نخستین ساعات روز، عملیات 
خود را آغاز کردند و پس از یک درگیری شش ساعته موفق به 
تصرف این ارتفاع شدند. در این عملیات، چندین تانک و نفربر 
و مقداری از مهمات عراقی ها منهدم یا به غنیمت گرفته شد، 

همچنین 71 تن از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند.
»آن شب بچه ها روی سینۀ ارتفاع گیسکه و صخره های 
آن نردبان گذاشته، باال رفته و ارتفاع را تصرف کرده بودند. این 

1. عملیات مسلم بن عقیل در محور سومار، علی رضا لطف اله زادگان. بنگرید به: نگین 
ایران؛ فصل نامۀ تخصصی دفاع مقدس، سال دهم، شمارۀ 38، پاییز 1390
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ارتفاع بلندترین ارتفاع منطقه بود و اگر عراق آن را می گرفت، 
این  بچه ها  وقتی  می شد.  مسلط  عملیاتی  منطقۀ  تمام  به 
ارتفاع را می گیرند، دشمن آتش شدیدی روی آن می ریزد. 
صدام حسین کلت کمری اش را به فرمانده یک تیپ مخصوص 
هدیه می کند و او را تشویق می کند که با نیروهایش بیاید و 

این ارتفاع را از ما پس بگیرد. 
این تیپ آمد و آن قدر آتش شدید و سنگینی ریخت روی 
ارتفاع که بچه ها مجبور شدند پایین بیایند و زیر ارتفاع مستقر 
شوند. اما دو جوان شانزده و هجده ساله بسیجی، در نوک این 
ارتفاع می مانند و وقتی این تیپ حمله می کند، تعداد زیادی از 
نفرات آنان را می کشند. این دو نفر کار را به جایی می رسانند 
که فرمانده تیپ عصبانی می شود و به تنهایی حمله می کند 
که او را هم می کشند و اسلحۀ کمری اش را باز می کنند؛ همان 
اسلحه ای که صدام به او هدیه کرده بود. گویا بر روی این 
اسلحه، نشانه هایی وجود داشته که آن را صدام هدیه کرده 

است.
این دو نفر بر روی ارتفاع حتی اسیر هم می گیرند؛ تا این 
که بچه ها به کمک شان رفتند. تیپی را که عراق با امید و با 
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آن همه تشکیالت فرستاده بود تا ارتفاع را بگیرد، دو جوان 
بسیجی تارومار کردند.«1

ارتفاع  توانستند  دیگری  عملیات  در  خودی  نیروهای 
سلمان کشته را که روز گذشته تصرف و سپس از دست داده 
بودند، دوباره تصرف کنند، اما با توجه به موقعیت حساس 
و مهم این ارتفاع، نیروهای عراقی با بهر ه گیری از 4 گردان 
و با وجود تحمل تلفات بسیار، ارتفاع سلمان کشته را بازپس 

گرفتند.
در منطقۀ میانی نیز واحدهایی از تیپ 27 حضرت رسول )ص( 
توانستند پاسگاه مرزی دوله شریف در خاک عراق را که بر 
جادۀ آسفالتۀ مندلی ـ سومار تسلط دید و تیر داشت، آزاد 
کنند. بدین ترتیب، راه تدارکاتی نیروهای خودی از عمق به 

جبهۀ مقدم در این منطقه باز شد.
همان طور که پیش تر گفته شد، صدام حسین با حضور در 
منطقه، شخصاً بر عملیات نظارت داشت. فرماندهان عراقی 
برخالف گذشته که حضور صدام حسین در مناطق عملیاتی 
را آشکار نمی کردند، این بار آشکارا از حضور وی در منطقۀ 

1. نبرد در الوک، صص 112 ـ 111
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مندلی خبر دادند. این اقدام موجب تحریک افکار عمومی 
عراق، به ویژه نظامیان برای حفظ منطقه می شد.

تمام می شد. شب دوم عملیات،  »روز دهم مهر داشت 
برخالف شب قبل، منطقه در سکوت و سرما فرو رفته بود. 
از زور سرما می لرزیدم و دندان هایم به هم می خورد. صبح 
درگیری دوباره شدت گرفت. درگیری از هر طرف به شدت 
ادامه داشت که ناگهان صدای فریاد خیراهلل بلند شد. گلوله ای 
به شکمش اصابت کرده و دادش را در آورده بود. او بچۀ هریس 
بود و داشت به لهجۀ هریسی ناله می کرد. نمی دانم چرا خنده ام 

گرفت. گفت: »بیا شکم مرا ببند، چرا داری می خندی؟«
باند را از روی لباس هایش، دور شکمش پیچیدم و گفتم: 
»خیراهلل، پاشو برو پایین. با این وضع اگر این جا بمانی، اسیر 

می شوی.«
دستش را روی شکمش گذاشت و پایین رفت. هنوز دور 
نشده بود که گره باند باز شد و همچنان که می رفت، پشت 
سرش نوار سفیدی روی زمین کشیده می شد و همین باعث 

خندۀ من و بچه ها شده بود.
دقایقی نگذشته بود که باز صدای بچه ها را شنیدم: » ورمزیاری 

زخمی شده.«
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را  سینه اش  خمپاره  ترکش  بمانم.  جایم  سر  نتوانستم 
شکافته بود. زخمش به شدت خونریزی می کرد. همان کسی 

که از آغاز حرکت، یک لحظه هم نیاسوده بود.
ـ زخم مرا ببند.

با صدای ضعیفی این را گفت و بیهوش شد. تنهاتر شده 
بودیم. تعدادمان از انگشتان دست فراتر نمی رفت و هر لحظه 

اتفاقی تازه می افتاد.«1
از  گردان  دو  مهر 1361،  یعنی 11  عملیات  سوم  روز 
نیروهای لشکر 31 عاشورا با دستور فرماندهی عملیات بار 
دیگر مأمور اجرای عملیات روی ارتفاع  سلمان کشته شدند. 
با وجود پیروزی های نسبی که به سختی و پس از حدود ده 
ساعت نبرد سنگین و در برخی نقاط با درگیری تن به تن 
حاصل شد، نیروهای خودی نتوانستند همۀ اهداف مورد نظر 
را تصرف کنند و حتی بخش هایی را که تصرف کرده بودند، به 

ناچار رها کردند و به عقب آمدند. 
در این روز، همچنین نیروهای دشمن در محور میانی 
برای بازپس گیری سان واپا تا قلعه جوق پاتک سنگینی را انجام 

1. لشکر خوبان، صص 58ـ  54
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دادند و حتی تانک هایشان را تا نزدیکی سنگر نیروهای خودی 
پیش آوردند، اما مقاومت سرسختانۀ گردان میثم از لشکر 27 
حضرت رسول )ص( نیروهای عراقی را وادار به عقب نشینی 

کرد. 
نیروهای  عملیات،  چهارم  روز  یعنی  مهر،   12 روز  در 
عراقی با حضور صدام حسین در قرارگاه فرماندهی، به منظور 
بازپس گیری بخش میانی سلسله ارتفاعات مشرف بر مندلی 
ارتفاعات  روی  جناحین،  بر  آن  توسعۀ  و  آسفالته  جادۀ  و 
کهنه ریگ و امتداد جنوبی آن )سمت چپ و راست میان تنگ( 

به مواضع نیروهای خودی هجوم آوردند.
برابر  در  خودی  نیروهای  میان تنگ،  راست  محور  در 
فشارهای سنگین دشمن مقاومت کردند. حتی در برخی معابر 
توانستند عراقی ها را دور بزنند و عده ای از آنان را اسیر کنند. 
در این درگیری ها، ده ها تن از افراد دشمن کشته یا زخمی 

شدند.
در سمت چپ نیز، نیروهای عراقی در برخی مناطق تا 
داخل مواضع خودی نفوذ کردند و درگیری با پرتاپ نارنجک 
ادامه یافت، اما سرانجام، مقاومت نیروهای تیپ 31 عاشورا و 
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نیروهای تیپ 4 لشکر 81 زرهی، دشمن را ناچار به عقب نشینی 
کرد. در این محور نیز تلفات سنگینی به نیروهای دشمن وارد 
شد. نیروی هوایی عراق نیز در این روز فعالیت گسترده ای 

داشت و بارها مناطق خودی را بمباران کرد.1
در روز ششم عملیات )14 مهر 1361(، نیروهای تیپ27 
حضرت رسول )ص( با اجرای عملیاتی در محور میانی، برای 
پاسگاه میان تنگ  توانستند  آمده،  به دست  تکمیل مواضع 
این  پی  در  آورند.  در  خود  تصرف  به  را  سان واپا  محور  در 
پیروزی، ارتش عراق به فرماندهی صدام حسین اقدام به اجرای 
پاتک های متعدد و سنگینی کرد که با وجود بهره گیری از 
تعداد فراوان نیرو و پشتیبانی آتش توپ ها و نیروی هوایی، به 
دلیل هوشیاری مقاومت نیروهای خودی به شکست انجامید و 
در نتیجه دشمن با تحمل تلفات فراوان، مجبور به ترک منطقۀ 

عملیات  شد.2
صدام حسین پس از سه روز حضور در منطقۀ عملیاتی، 
با درک واقعیت های صحنۀ نبرد و ناامیدی از توان نیروهای 

1. آتش سرد
2. عملیات مسلم بن عقیل در محور سومار، علی رضا لطف اله زادگان، ص 12
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عراقی در بازپس گیری مناطق از دست داده، به بغداد بازگشت.
»غروب شد و عمویحیی مثل همیشه اذان داد. او پیر بود 
و بسیجی. یک خصلت ویژه هم داشت. هیچ وقت اذان گفتنش 
ترک نمی شد. حتی در رزم شبانه و وقت استراحت و صبح و 

ظهر و...
وقت اذان که می شد، صدایش را می شنیدیم. بعد از نماز و 
صرف غذا، وقت استراحت بود. مدتی طول کشید تا سروصداها 
خوابید و دره را سکوتی فرا گرفت؛ اما این سکوت دیری نپایید؛ 

چون ناگهان دره به هم ریخت. زمین می لرزید.
ـ خوابم؟!

 نه، بیدار بودم و سروصدای وحشتناک انفجارهای پی در پی 
واقعیت داشت. گیج شده بودم. همۀ بچه ها همین وضع را 
داشتند. هر کسی خود را به سوی دیواره های دره می کشید. 

ـ دارد با کاتیوشا می زند... 
ما  بی وقفه می بارید. موشک آخر در چهل متری  آتش 
منفجر شد. مغزم کار نمی کرد. سروصدای بچه ها در غرش 
موشک های کاتیوشا گم شده بود. سرم را توی دستانم قایم 
کرده بودم. موج انفجار بعدی، تکانم داد. سنگ و خاک بود که 
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بر سرم می ریخت. تمام بازو و دست هایم می سوخت و خون 
جاری بود. هنوز نمی دانستم چه بر سر دستانم آمده است. 
خودم را به جای گودتری که عده ای دیگر آن جا پناه گرفته 
رساندم.  بود،  آن جا  نیز  گردان مان  فرمانده  و حبشی  بودند 
موشک های کاتیوشا در یک ردیف منفجر شده بودند و عده ای 
از بچه ها، زخمی به تن داشتند. سینۀ عوض عاشوری ترکش 

خورده بود و بدجوری خون ریزی می کرد. 
هنوز هیاهو و گرد و غبار فروکش نکرده بود که متوجه 
دایی شدم. او رانندۀ گردان مان بود و به دلیلی که نمی دانم، 
همه او را دایی صدا می زدند. درست زیر پای ما خوابیده بود. 

وقتی دیدم هنوز سر جایش خوابیده، خیلی تعجب کردم: 
ـ بچه ها، دایی را! انگار نه انگار که کاتیوشا چند قدمی اش 

منفجر شده.
 در آن لحظات غم و اضطراب، لبخندی روی لب هایمان 
نکند  به من کرد و گفت: »پسر،  برادر حبشی رو  اما  آمد، 

طوری اش شده؟«
ـ  نمی دانم. چراغ قوه که داریم، می روم نگاهش می کنم.

نور چراغ قوه را که روی صورتش انداختم، فکر کردم خواب 
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است. اما چند لحظه بعد، از آن چه دیدم، دلم ریخت. زیر نور 
از هم دریده و دل و  ضعیف چراغ قوه، دیدم که شکمش 
روده اش بیرون ریخته. او آرام و بی صدا شهید شده بود. اولین 
بار بود که شهیدی با آن وضع می دیدم. بچه ها می گفتند به 
احتمال قوی او در مسیر موج انفجار قرار گرفته؛  چون ترکش 
هر قدر هم که بزرگ باشد، نمی تواند چنین کند. قبل از این 
که سایر نیروها متوجه شوند و آن جا بیایند، برادر حبشی 
گفت: »سوییچ ماشین را از جیبش در بیاورید و خودش را 

توی پتو بپیچید.«
دسته کلید را که از جیبش بیرون آوردم، دستم از خون، 
گرم و خیس شد. به کمک بچه ها، بدنش را الی پتویی جمع 
کردیم و برای تخلیه نزد سایر شهدا بردیم. آسمان داشت 

روشن می شد.«1
شهید   ،)1361 مهر   15( عملیات  روز  هفتمین  در 
محمدابراهیم همت، فرمانده قرارگاه ظفر در تشریح و تحلیل 
وضعیت عملیات اعالم کرد که دشمن از بازپس گیری تنگۀ 
سان واپا، میان تنگ، قلعه جوق، قلعه مین و واروالین کامالً ناامید 

1. لشکر خوبان، صص 50ـ  49
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شده است، اما امکان دارد تصرف مجدد ارتفاع گسیکه )در 
جنوب غربی میان تنگ( را همچنان در دستور کار داشته باشد.1

وضعیت عمومی منطقۀ عملیاتی و استقرار نیروهای عراقی 
در ارتفاع سرکوب و حضور دیده بان ها در ارتفاعات متعدد، 
فراهم  برای عراقی ها  را  فعالیت های خودی  امکان مشاهدۀ 
کرده بود. عالوه بر این، پناهنده شدن یکی از عشایر محلی به 
عراق که با نیروهای اطالعات و شناسایی همکاری می کرد و 
حاال تمامی اطالعات را برای دشمن به ارمغان برده بود، موجب 

شد عراقی ها از محل تک نیروهای ما آگاهی یابند.
در ادامۀ عملیات، نیروهای خودی از روزهای 16 و 17 
مهر، در چندین نقطه به نیروهای عراقی که به طور پراکنده در 
دامنۀ ارتفاعات گیسکه، کهنه ریگ، میان تنگ و سان واپا حضور 
داشتند، حمله و تلفات سنگینی را بر آنان وارد کردند. نیروهای 
ما همچنین توانستند با پیشروی در محور سان واپا، این منطقه 

را به طور کامل تصرف کنند.
نیروهای عراقی نیز در 19 و 20 مهر، برای بازپس گیری 
ارتفاع 402 و سان واپا و میان تنگ، حمالتی را ترتیب دادند 

1. لشکر خوبان
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که همگی به شکست انجامید و در نتیجه آن ها با دادن تلفات 
بسیار، مجبور به عقب نشینی شدند.

آزادسازی 150  بر  )ع(، عالوه  در عملیات مسلم بن عقیل 
کیلومترمربع از مناطق مرزی که از اوایل جنگ تحمیلی در 
اشغال نیروهای عراقی بود، حدود 30 کیلومترمربع از خاک 
عراق نیز در محور میانی )کومه شریف و دوله شریف( به تصرف 
نیروهای خودی در آمد. همچنین دشت سومار تأمین شد و 
نیروهای خودی بر شهر مندلی، تسلط دید و تیر پیدا کردند. 
از نیروهای عراقی نیز حدود 1000 نفر کشته یا زخمی و 34 

تن اسیر شدند.
پس از پایان عملیات، نیروهای لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص( 
و تیپ 10 سیدالشهداء )ع(، معتقد بودند می توانستیم عملیات 
مسلم بن عقیل )ص( را ادامه دهیم و مندلی را تصرف کنیم. آن ها 
شناسایی هایشان را در منطقۀ عملیاتی سومار ادامه دادند و 
طرح عملیات زین العابدین )ع( را برای فتح مندلی آماده کردند. 
روز 25 آبان، رزمندگان عملیات زین العابدین )ص( را آغاز کردند 
تا به سمت مندلی پیش بروند، اما موفقیت چندانی حاصل نشد.
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با پایان یافتن این عملیات، سومار سربلند از آزمایش دیگر، 
به نیروهای خودی سالم دوباره گفت تا مسیر را برای فتح و 

پیروزی های دیگر هموار کند. 



70  سومار

4 فصل چهارم
از آغاز عملیات  اکتبر 1982، یعنی دوازده روز پس  پنجم 
مسلم بن عقیل )ع(، نامه ای از نمایندۀ رسمی ایران در سازمان 
ملل برای دبیرکل این سازمان فرستاده شد. در بخشی از این 
نامه خطاب به دبیرکل نوشته بود: »نمایندگی دائمی عراق 
در یادداشت مورخ یکم اکتبر 1982 خود، درخواست اجالس 
فوری شورای امنیت جهت مورد مالحظه قرار دادن مناقشه 
میان ایران و عراق را نمود و اظهار داشت: »نیروهای ایرانی 
حمالت نظامی بزرگی را در ساعت 00:00 به وقت محلی( روز 
جمعه یکم اکتبر 1982 در بخش سومار آغاز و تالش کردند 
که از مرز بین المللی در مجاورت شهرستان مندلی عراق عبور 

کنند.«1
1. جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل متحد، ترجمۀ محمدعلی خرمی، جلد 

اول، تهران، مرکز اسناد دفاع مقدس سپاه، چاپ اول، 1387، صص 155ـ  154
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نمایندۀ رسمی ایران در این نامه که برای دبیرکل سازمان 
ملل متحد نوشته شده بود، به منطقۀ سومار و اوضاع و احوال 
جنگی اش اشاره و گزارشی از تصرف آن به دست عراقی ها و 
آزادسازی آن ارائه کرده بود. سپس بر این نکته تأکید ورزیده 
بود که عراق در بمباران مناطق مسکونی به هیچ وجه کوتاهی 
نمی کند؛ بنابر این بسیاری از مردم این مناطق در معرض 

حمله های غافل گیرکنندۀ دشمن هستند.
»جنابعالی از اشغال غیرقانونی 20 شهر و 1200 روستا و 
بمباران ناجوانمردانۀ  مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و 
اماکن مقدسی اطالع دارید که به شهادت هزاران غیرنظامی 
بی دفاع منجر شده و این بی توجه ای کامل به حقوق بین المللی 
و اصولی اخالقی ا ست که مزدوران بعثی صدام حسین طی 
دو سال گذشته انجام داده اند و هرگز شورای امنیت آن را 
تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب نکرده است. 
بنابر این هیچ ضرورتی جهت مباحثات رسمی دربارۀ موضوع 
یا محکومیت متجاوز با توجه به ابزارهای موجود در فصل هفتم 

منشور سازمان ملل، وجود ندارد.«1
1. جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل متحد
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نامه، فرماندهان قرارگاه  این  از فرستادن  چند روز پس 
کربال، طرح عملیات محرم را نهایی کردند تا در آبان 1361 
روبه روی  و  ایالم  استان  جنوب  در  حمرین  تپه های  در 
استان میسان عراق انجام دهند. عملیات محرم نیز اهدافی 
شبیه عملیات مسلم بن عقیل )ع( داشت و بنا نبود عملیات 
با آخرین شناسایی ها و طراحی  باشد. همزمان  گسترده ای 
عملیات محرم، در جبهۀ سومار و نفت شهر نیز فرماندهان 
قرارگاه ظفر در منطقه شناسایی هایی انجام دادند تا در ادامۀ 
عملیات مسلم بن عقل )ع(، نقشه ای برای فتح مندلی طراحی 
کنند. آن ها معتقد بودند در عملیات مسلم بن عقیل )ع( هم 

امکان رفتن به مندلی را داشتیم. 
16 آبان عملیات محرم با پیروزی ایرانی ها و آزاد کردن 
200 کیلومترمربع از زمین های اشغالی غرب دویرج و ارتفاعات 
حمرین به پایان رسید. پس از عملیات محرم و پیروزی هایی 
که به دست آمد، در جبهۀ سومار شور و حال فراوانی برپا بود. 
هدف عملیات، ورود به شهر مندلی عراق و انهدام مراکز مهم 

این شهر و نیروهای مستقر در آن منطقه بود.
تا نزدیکی شهر مندلی، دشمن موانع زیادی را در منطقه به 
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کار گرفته بود. چرا که خوب می دانست احتمال حملۀ دوبارۀ 
نیروهای ایرانی پس از عملیات مسلم بن عقیل به شهر مندلی 
بسیار است. نیروهای ایرانی در چندین مرحله منطقه را تا 

حوالی شهر مندلی شناسایی کردند.
از  قبلی  عملیات  در  را  دوستان شان  بچه ها  از  »عده  ای 
دست داده بودند. هر چادر را که نگاه می کردی، می دیدی 
که بچه ها جای خالی شان را با گل پوشانده اند؛ چادرهایی که 
در آن جا مثل یک خانواده، مدتی را زندگی کرده بودند. در 
شناسایی های قبل از عملیات، تا نزدیکی های شهر مندلی 
رفتیم، اما وارد شهر نشدیم. دشمن موانع زیادی را در منطقه 
به کار گرفته بود. چرا که خوب می دانست به احتمال زیاد، 
پس از عملیات مسلم بن عقیل، به شهر مندلی حمله می کنیم. 
در چندین مرحله، منطقه را تا حوالی شهر مندلی شناسایی 
کردیم. موانع طبیعی زیادی مثل رودخانه، پستی، بلندی و ... 

سر راهمان بود.«1
برخی  و  نظامی  بنیۀ  بودن  ناقص  شناسایی،  در  ضعف 
دالیل دیگر، عده ای از فرماندهان را نسبت به انجام عملیات 

زین العابدین )ع( تا اندازه ای ناامید و بدبین کرده بود.
1. نبرد در الوک، ص 116
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داشتند.  تردید  عملیات  موفقیت  در  فرماندهان  برخی 
نیروهایش  که  شیراز  هوابرد  تیپ  فرمانده  عبادت،  سرتیپ 
در منطقه بودند، می گوید: »برادر چراغی، فرمانده وقت تیپ 
27 محمد رسول اهلل )ص(، می گفت عملیات کنیم، مندلی 
را بگیریم. گفتم اگر ارتفاعات را رها کنیم و به دشت بزنیم و 
گیر بیفتیم، پدافند خیلی مشکل می شود و حتی ممکن است 
ارتفاعات را هم از دست بدهیم. چراغی می گفت دستور است 

و به من تکلیف کرده اند.«1
با این حال، آرایش نظامی در منطقۀ مشرف به مندلی، 
شکل گرفت. نیروها تجهیز شدند و آماده برای عملیات. و 

عملیات آغاز شد.
»یک بسیجی جوان به نام مهری نوحه خوانی کرد و شعر 
»بسیجی دیده  بیدار عشق است« را خواند. این شعر حال 
و هوای بچه ها را بیشتر دگرگون کرد. بچه ها سوار ماشین ها 
شدند و ستونی به راه افتاد. من هم با تویوتاوانت، پشت سر 
ستون حرکت می کردم. ارتفاع بلندی در منطقه بود که یک 
گوشۀ آن دست عراقی ها بود و از آن جا به بخشی از جاده دید 

1. آتش سرد، ص 87
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داشتند. عراقی ها هیچ وقت از آن جا شلیک نکرده بودند و ما 
همیشه به راحتی تردد می کردیم و این را نمی دانستیم که یک 
دوشکا در آن جا کار گذاشته اند و می توانند جاده را بزنند. حتی 

احتمال می دادیم که عراق دقیقاً جاده را نمی بیند.
با دیدن ستون، عراقی ها شروع به تیراندازی کردند که از 
قضا همان برادر مهری که گفتم قبل از عملیات نوحه خوانی 
می کرد، ابتدای کار به شهادت رسید و جنازه اش را به عقب 

برگرداندیم.«1
شش گردان از تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( و یک گردان 
از تیپ هوابرد ارتش وارد عملیات شدند. اما انگار دشمن از 
انجام عملیات آگاه بود. با این که برخی گردان ها توانسته بودند 
خط را بشکنند و از میان عراقی ها عبور کنند، اما خط شکن ها 
در میدان مین گیر افتادند و درگیری شدت گرفت. عراقی ها 

آتش شدید خود را متوجه نیروهای ایرانی کردند.
عملیات  در  کننده  شرکت  رزمندگان  از  قره باغی  ناصر 
زین العابدین )ع( می گوید: »گمانم ساعت 12 ظهر بود که 
عراقی ها متوجه مان شدند. درگیری شروع شد و مجبور شدیم 

1. نبرد در الوک، ص 116
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توی شیار، مسیری را که آمده بودیم، برگردیم به سمت جبهۀ 
خودمان؛ چون جلوتر شیاری نبود. باید می آمدیم روی سطح 

زمین. عراقی ها از دو طرف شیار، محاصره مان کردند...«1
از گذرگاه  ایرانی  نیروهای  تا تمام  عراقی ها صبر کردند 
بگذرند. در همین مرحله وارد عمل شدند و سعی کردند پشت 
سر نیروهای رزمندۀ ایرانی را ببندند. نیروهای خودی وارد 

دشت مندلی شدند و درگیری آغاز شد.
»دشمن کامالً آگاه بود. حاال چه چیزی باعث شده بود 
که دشمن متوجه شود، کسی نمی دانست. از معبری که باید 
از آن عبور می کردیم، عبور کردیم. اما یک دفعه پشت سر ما 
را بستند و در یک محاصره  قرار گرفتیم. وقتی وارد دشت 
مندلی شدیم و درگیری آغاز شد، یک مرتبه متوجه شدیم 
که از پشت سرمان هم گلوله می آید و بچه ها زخمی و شهید 
می شوند. کامالً در محاصره افتاده بودیم. بچه ها مقاومت کردند 

و از عقبه دستور عقب نشینی صادر شد.«2
)ع(  زین العابدین  عملیات  طراحان  از  اهلل کرم،  »حسین 

1. آتش سرد، ص 91
2. نبرد در الوک، ص 117
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می گوید: این طرح عملیاتی، به نیرویی در حد چندین لشکر 
احتیاج داشت، اما نیروی کافی برای عملیات مهیا نشد و ما 
تصمیم گرفتیم برای انهدام نیرو و ضربه زدن به عراق، طرح 

را اجرایی کنیم.
طوالنی  و  بودند  نیروها  نگران  فرماندهان  قرارگاه،  در 
شدن زمان انتظار برای بازگشت رزمندگان، فرماندهان را در 
شرایط سختی قرار داده بود. سرتیپ کریم عبادت می گوید: 
یک گروهان دویست نفری فرستاده بودم. قرار شد گروهان 
ما با باقی نیروها برگردند عقب. هر چه منتظر ماندم، کسی 
برنگشت. گفتم البد همه در میادین مین از بین رفته اند. ناامید 
شده بودم که خبر رسید حدود چهل نفر از نیروها برگشته اند و 
بیست سی زخمی هم روی دوش دارند. می گفتند باقی شهید 

شده اند. دیگر گردان ها هم با چنین وضعی بازگشتند. 
مهدی مرندی نیز می گوید بچه ها تنگه را گرفتند و به 
سمت مندلی رفتند. شبانه به نخلستان ها و داخل خیابان ها 
اطالعیه چسباندند، اما عراقی ها تنگه را از بغل قیچی کردند و 
بستند. آمار تلفات باال بود. تقریباً هیچ کدام از یگان هایی که 

رفتند، برنگشتند.«1
1. آتش سرد، ص 92
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عملیات زین العابدین )ع( شروع خوبی داشت و حتی برخی 
از نیروها به دروازه های مندلی هم رسیدند، اما ارتش عراق از 

پشت رزمندگان را قیچی کرد و عملیات به پیروزی نرسید. 

و  سومار  جبهۀ  )ع(،  زین العابدین  عملیات  از  پس   
نفت شهر تنها به عنوان جبهه ای پدافندی به شمار می آمد. 
چرا که نیروهای عراق راه های نفوذ به مندلی را به سختی 
بسته بودند. در این میان، ارتش عراق گاهی با شبیخون زدن، 
نیروهای مستقر در منطقه را به آزمون نبرد می خواند. اما هر 
بار با پایداری مدافعان این سرزمین روبه رو می شد. کماندوهای 
عراقی پس از نفوذ به خاک ایران اسیر هوش پدافندی نیروهای 
ایرانی می شدند. شاید هر دو جبهه به این نتیجه رسیده بودند 
که این نقطه از مرز، راه نفوذ ندارد. بنابر این حمله ای همه جانبه 

از این محور صورت نمی گرفت.
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5 فصل پنجم
در آذر 1365 بیمارستان صحرایی سومار با حضور کادر 
پزشکی متخصص از تمام کشور، تجهیز و آماده شد. بیمارستان 
صحرایی سومار که تجهیزات پزشکی پیشرفته ای را در خود 
جای داده بود، در دامنۀ یک تپه و در فاصلۀ تنها 23 کیلومتر 
از خط مقدم قرار داشت. این بیمارستان پیش تر به صورت چند 
کانکس، در چند منطقۀ دیگر کرمانشاه مستقر و سپس به 

منطقۀ سومار آورده شده بود.
در شرایط عادي، یک بیمارستان صحرایي ارتش باید در 
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60 کیلومتري خط مقدم باشد. عده ای از پزشکان و پرستاران 
تصمیم گرفتند برای یاری رساندن بهتر به زخمی ها، به خط 
مقدم نزدیک تر باشند. آنان در بیمارستان براي ارائۀ خدمات 
تا جراحي های  اولیه گرفته  از کمک هاي  گوناگون درماني، 
برای  جایی  صحرایی 528  بیمارستان  بودند.  آماده  بزرگ، 

مداوای زخمی شدگان خط مقدم، در منطقۀ سومار بود. 
به  و  بیمارستان جابه جا  از جنگ می گذشت،  قدر  »هر 
خط مقدم نزدیک تر می شد. تا سال 63 بیمارستان در منطقۀ 
چهارمله مستقر شد. دوباره دستور جابه جایی به تنگۀ کنگیر 
آمد و در منطقۀ پل سه دهنه استقرار پیدا کرد. بیمارستان 
528 صحرایی سومار، سه دستگاه کانتینر برای اتاق عمل با 
چهار تخت و تجهیزات کامل داشت. برای استراحت کارکنان 

ثابت هم سوله هایی اختصاص داده شده بود. 
از  می شد،  زیاد  بیمارستان  کادر  که  عملیات  زمان  در 
چادرها استفاده می کردیم. چون نزدیک عملیات بود، حدود 
15 دستگاه آمبوالنس داشتیم و از چند دستگاه اتوبوس که 
صندلی هایشان را در آورده بودند هم به صورت آمبوالنس 
)یعنی اتوبوس های آمبوالنسی( استفاده می کردیم. در منطقۀ 
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البته سوله هایی هم  بیمارستان پدافند هوایی هم داشتیم. 
برای تجهیزات موتور برق و آشپزخانه و کارهای دیگر وجود 

داشت.«1
نیروهای  آماده سازي  با  همزمان   ،1365 دی  اوایل  در 
رزمند ه  براي عملیات کربالي6، نیروهاي عراقي با حمالت 
را  سومار  منطقۀ  هوایي،  بمباران   و  توپخانه  بسیار سنگین 
هدف قرار دادند که در نتیجۀ  آن، تعداد زیادی از رزمندگان به 
شهادت رسیدند یا به شدت زخمي شدند. به این ترتیب، سیل 
مجروحان به سمت بیمارستان صحرایي روانه شد. کمبود 
امکانات و نیرو، پاسخگوی تعداد زیاد مجروحان نبود. با این 
حال، پزشکان و پرستاران و امدادگران بیمارستان به سختی 

سرگرم مداوای مجروحان شدند.
اما  داشتیم،  هوایی  پدافند  بیمارستان  در  که  این  »با 
به  بعد شروع  و  را  می زدند  پدافند  اول  عراقی  هواپیماهای 
بمباران مناطق دیگر می کردند. در همین روزها بود که نیروهای 

به: 528؛  بنگرید  فرامرزی، تکنسین دندان پزشکی.  ابوالقاسم  1. روایت سرهنگ 
امیرمحمد  بمباران شیمیایی)بیمارستان صحرایی 528 سومار(،  بازروایی خاطرات 

عباس نژاد، تهران، سورۀ سبز، ص 87



82  سومار

ایرانی توانستند یک خلبان عراقی را که اجکت1 کرده بود، 
دستگیر کنند. برای مداوا به بیمارستان 528 آوردند. نیروهای 
حفاظت اطالعات آمدند بیمارستان تا از خلبان اطالعات کسب 

کنند. خوِد خلبان پرسید: »این جا بیمارستان 528 است؟«
اسمش را دقیقاً می دانست. پرسیدند: »چطور مگر؟«

گفت: »عراق درصدد بمباران شیمیایی این بیمارستان 
است.« 

خلبان عراقی خبر بمباران شیمیایی توسط عراق را به 
نیروهای ایرانی داد. کارکنان بیمارستان هم تقریباً تا دو سه 
روز برای در امان ماندن از بمباران شیمیایی، به زیر پل کنار 
رودخانه می رفتند، اما وقتی دیدند خبری نشد، دیگر نرفتند. 
من روز 9 دی 1365، چند مجروح ضربۀ  مغزی را با بالگرد 
به کرمانشاه آورده بودم و دستور داشتم که مقداری تجهیزات 
اتاق عمل از بیمارستان 520 بگیرم و برای تدارک عملیات به 

بیمارستان 528 ببرم.« 2
روز 9 دی 1365، هواپیماهای عراقی بر فراز آسمان پرواز 

1. بیرون پریدن از هواپیما
2. خاطرات سرهنگ مجتبی دهقانی. بنگرید به: 528؛ بازروایی خاطرات بمباران 

شیمیایی، ص 77
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مي کردند و اجسام عجیبي را به پایین مي انداختند: 
حتي  یا  کاغذ،  تکه هاي  و  بادکنک  شبیه  اجسام  »این 
بمب هاي دودزا بود. ما اصالً نمي توانستیم حدس بزنیم که چرا 
هواپیماهاي عراقي این اجسام عجیب را پرتاب مي کنند. اما 
روز بعد فهمیدیم که در حال تعیین جهت وزش باد بوده اند.«1

روز بعد، یعنی 10 دی 1365، نیروی هوایی عراق، خط 
مقدم جبهۀ ایران در نزدیکی سومار را بمباران شیمیایی کرد؛ 

همچنین بیمارستان 528 سومار را. 
»امکان نداشت که بیمارستان را با جاي دیگري اشتباه 
بگیرند. یک حرف H بزرگ قرمزرنگ، به نشانۀ بیمارستان، روي 
سقف نقاشي شده بود. تمام جاده پر از آمبوالنس هاي پارک 
شده بود. کامالً مشخص بود که ساختمان ما، یک بیمارستان 
است... روز حملۀ شیمیایی، روزی است که هیچ وقت فراموش 
نمی کنم. ساعت 8 صبح بود که ناگهان صدای ضدهوایی ها را 
شنیدم. بعد 6 هواپیما را باالی سرم دیدم که در حال انداختن 
6 بمب معمولی بودند. توپخانۀ آن ها نیز همچنان در حال 

پایگاه اطالع رسانی قربانیان سالح های  به:  بنگرید  1. خاطرات جهانشاه صادقی. 
www.chemical-victims.com شیمیایی
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شلیک به سمت بیمارستان بود. اما بیمارستان، دفاع هوایی 
نداشت و در این زمان، پر از سربازان زخمی بود. صدها رزمندۀ  
زخمی در حال انتقال به بیمارستان بودند؛ اما حملۀ شیمیایی 
با گاز خردل در عصر این روز اتفاق افتاد. 4 هواپیمای عراقی، 8 
بمب شیمیایی را در اطراف و داخل این بیمارستان انداختند. 
بسیاری از مجروحان و همچنین کادر پزشکی بیمارستان 

بالفاصله به شهادت رسیدند و کل بیمارستان فلج شد.«1
عراق با این که می دانست بیمارستان تنها برای مداوای 
روز پیش تر در  از چند  زخمی شدگان جنگ ساخته شده، 
و  تشخیص  با  و  بود  برآمده  آن  شیمیایی  بمباران  تدارک 
شناسایی جهت باد، روز مناسب را برای بمباران بیمارستان 

انتخاب کرده بود.
برای پزشکان و پرستاران بیمارستان 528، این نوع حمله 
متعارف  بمب های  مثل  شیمیایی  بمب های  داشت.  تازگی 
منفجر نمی شوند، چون چاشنی انفجاری ندارند. بعد از فرود 
بمب ها، پودر سفیدی از آن ها خارج و دود و قطرات کوچک 

مایع با بوی سیر در همه  جا پخش شده بود.
1. 528؛ بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی
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افتاد.  بیمارستان  اورژانس  بخش  ورودی  در  بمب  یک 
همۀ کسانی که داخل بخش اورژانس بودند، به دام افتادند 
و هیچ کس نجات پیدا نکرد. یک بمب دیگر در نزدیکی اتاق 
عمل افتاد که دو پزشک در حال جراحی یک سرباز مجروح 
در آن بودند. همۀ آنان در همان روز یا روزهای بعد به شهادت 

رسیدند. 
بالفاصله پس از پایان حمله، پزشکان و پرستارانی که زنده 
مانده بودند، بدون آگاهی از پیامدهای تنفس هوای مسموم، به 

بررسی میزان آسیب وارده به بیمارستان پرداختند: 
»هیچ کدام از ما، از ماسک ضدگاز استفاده نکردیم. نه به 
این دلیل که ماسک را در آن لحظه همراه نداشتیم؛ اتفاقاً 
ماسک ها در انبار بودند. بلکه به این دلیل که هیچ کدام ما واقعاً 

فکر نمی کردیم حملۀ شیمیایی اتفاق افتاده است.«
گاز خردل تمام منطقه را فراگرفته بود.

پس از حادثۀ بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی سومار، 
فضای بیمارستان برای کسانی که پیش تر به این بیمارستان 
رفت وآمد داشتند، عجیب و دردناک بود. بیمارستان غیرعادی 
بمباران   12:30 ساعت  بیمارستان  بود.  شلوغ  اورژانس  و 
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شیمیایی شده بود. 
دیدیم که داخل  را  و جهانشاه صادقی  »مرتضی خوید 
آمبوالنس و در حال اعزام به عقب هستند. از بین همۀ افراد 
حاضر در بیمارستان، من و قیصری سالم و تازه نفس بودیم. 
سریع همۀ مجروحان و دکترها را با دو سه اتوبوس آمبوالنسی 

و چند تا آمبوالنس به کرمانشاه اعزام کردیم.
تا ساعت 7 و 8 غروب در منطقه بودیم. یک دفعه احساس 
سوزش در چشم هایمان کردیم و حالت تهوع و استفراغ به مان 

دست داد.
 داخل کانکس بیمارستان ها را گشتیم. در کانکس پزشکان، 
دکتر ظهراب شکور و راننده  آقای خراسان زاده را پیدا کردیم 
که از ناحیۀ چشم مصدوم و نابینا شده بودند. اواخر شب بود، 
چون آقای دکتر رانندگی بلد نبود و راننده اش هم مصدوم 
از جادۀ سومار به گیالن غرب  شده بود، من راننده شدم و 
رفتیم. ساعت 12 شده بود. چادرهای ش.م.ر زیادی آن جا برپا 

کرده بودند. 
دکتر شکور و راننده را تحویل این چادرها دادیم. سوزش 
چشم داشتیم و وقتی دکترها ما را معاینه کردند، سریع دستور 
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بستری دادند، اما آن جا بستری نشدیم. به اتفاق خراسان زاده 
به طرف سرپل ذهاب آمدیم. پادگان ابوذر یک بهداری داشتیم. 

آن جا رفتیم. تقریباً ساعت 3 صبح شده بود.«1
با  که  اتوبوس هایی  از  استفاده  با  بالفاصله  مجروحان 
برداشتن صندلی ها به آمبوالنس تبدیل شده بودند، به تهران 
منتقل شدند. بسیاری از آن ها در این زمان هنوز لباس های 

آلوده به گاز خردل را به تن داشتند.
بمباران شیمیایی بیمارستان 528 صحرایی، یکی دیگر از 
فجایع جنگ تحمیلی بود که ناجوانمردی نیروهای بعثی عراق 
را به اثبات می رساند. با این حال، خاموشی مجامع جهانی و 

واکنش سرد و بی تفاوت آن ها به این فجایع شگفت آور بود.
مصدوم   400 حمله  این  تلفات  اولیه،  آمارهای  در 
تدریج  به  بعد،  روزهای  در  که  شد  ذکر  شهید   20 و 
و  متخصص  پزشکان  از  تن  چند  یافت.  افزایش 
رسیدند. شهادت  به  حمله  این  در  نیز  جراحی   استادان 

ایثار و شجاعت شهید سرهنگ دکتر احمد هجرتي که امروز 

بازروایی خاطرات بمباران شیمیایی،  1. خاطرات سرهنگ مجتبی دهقانی. 528؛ 
صص 90 ـ 78
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بیمارستان صحرایي سومار مزین به نام آن شهید است، در 
حالي روي داد که او در اتاق عمل بیمارستان صحرایي مشغول 

جراحی یک مجروح بود. 
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6 فصل ششم
داراي  نقاط  بعضي  عراق  و  ایران  مشترک  مرزهاي  در 
اهمیت خاصي هستند که هنگام درگیري دو کشور، تصرف 
و استقرار آن براي دو طرف مزیت هاي فراواني دارد. ارتفاعات 
کهنه ریگ در سومار از جمله مناطق مهمي به شمار مي آید 
که مرز مشترک ایران و عراق را تشکیل مي دهد و در آغاز 
و  اشغال  به  کافي،  نیروي  به علت کمبود  تحمیلی،  جنگ 
تصرف عراق درآمد. این منطقه، میدان دید و تیر خوبي به 
همۀ جهات داشت و امکان دید ه باني و کنترل مناسب را روي 
محور نفت خانه به مندلي در عراق و نفت شهر و سومار در ایران 
فراهم مي کرد. همچنین کنترل درۀ سان واپا را که ارتفاعات 
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مرزي کهنه ریگ و سلمان کشته را از یکدیگر جدا مي کند، 
آسان مي ساخت. 

تصرف این منطقه در روزهاي نخستین جنگ تحمیلی 
از سوی ارتش عراق، باعث شد تا شهرهای سومار و نفت شهر 
سقوط کنند و ارتفاع 402 که به کلید منطقه معروف است، به 

دست دشمن بیفتد.
ارتفاعات کهنه ریگ و در رأس آن  نهم مهر 1361،  در 
ارتفاع مهم 402، در عملیات مسلم بن عقیل )ع( آزاد شد و 
نیروهای ما بر شهر مندلی، دوله شریف، علی نایر، نفت خانه و 
چندین بخش و روستای مرزی عراق تسلط کامل پیدا کردند.

پس از پایان عملیات بزرگ مسلم بن عقیل )ع( تا پذیرش 
قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی، ارتش عراق بار ها حمالت 
گسترده ای را از جناح های مختلف با تجهیزات رزمی و نفری 
کامل انجام داد و برخالف قوانین بین المللی، در سه مرحله 
اقدام به استفاده و پخش انواع عوامل شیمیایی کرد تا شاید 

بتواند یک بار دیگر این ارتفاعات را تصرف کند.
اما این منطقه باز هم شاهد عملیات مختلف دیگری بود؛ 
هر چند هیچ کدام از آن ها به بزرگی عملیات مسلم بن عقیل 
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)ع( نبودند. عملیات آفندی نصر3 در نهم تیر 1364 از سوی 
تیپ 40 سراب ارتش، در منطقۀ  میان تنگ انجام شد. این 
عملیات در تداوم عملیات محدود نیروهای خودی طرح ریزی 
و اجرا شد. عملیات نصر3 صرفاً برای انهدام مواضع و امکانات 
دشمن انجام گرفت. بنابر این تصرفی در مواضع دشمن صورت 

نگرفت.
یک عملیات دیگر در منطقۀ سومار شکل گرفت: عملیات 
ارتفاع گیسکه در 31 تیر 1364. پس از آن نیز عملیات آفندی 
تپه  سرخ )نصر8( نیز در این منطقه، در سوم مهر 1364 اتفاق 
افتاد. در جریان این عملیات، رزمندگان تیپ 3 لشکر 81 
زرهی، برای افزایش روحیه و وارد آوردن ضربه هایی کاری به 
دشمن، بیش از 13 سنگر و دو انبار مهمات دشمن را منهدم 
کردند و بسیاری از افراد دشمن را به هالکت رساندند یا زخمی 

کردند.
بار دیگر عملیات در منطقۀ  عمومی سومار در 29 مهر 
1364 و عملیات سان واپا در پانزدهم آبان 1364 به وقوع 

پیوست.
»اول شب به قرارگاه غرب نیروی  زمینی  ارتش در ارتفاعات 
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از  بعد  راه،  بین  در  رسیدیم.  نفت شهر  و  سومار  به  مشرف 
کوهدشت تا این جا، همه جا از میان جنگل های بلوط گذشتیم. 

خوشبختانه در غرب این همه جنگل خوب داریم.
در قرارگاه، آقای حسنی سعدی و آقای  جمالی گفتند که 
دیشب یک اسیر  عراقی گرفته ایم. او گفته که از عملیات ما 
مطلع اند و آن ها هم یک درجه دار از ما اسیر گرفته اند. نظرشان 
را راجع به انجام عملیات خواستم. گفتند بهتر است عمل بکنیم. 
آن ها برای انجام عملیات جلوتر رفتند. من هم درقرارگاه 
به انتظار ماندم. احمدآقا )خمینی( تلفنی پیغام داد که زدن 
باز هم زده  شود. گفتم  بوده،  بغداد خیلی مؤثر  به  موشک 
بزنند. بعد از نماز و شام، دعای توسل خواندیم. ساعت ده و نیم، 
عملیات با رمز »یا فاطمه الزهرا)س(« آغاز شد. نیروی زمینی 
با پنج لشکر عمل می کند. از بام قرارگاه، خواستم منظره را 
ببینم، ولی جز صدای توپ ها و برق آتش سالح ها، چیزی 
اطالع رسید  ماندیم.  نتیجه  انتظار  به  نبود.  قابل تشخیص 
عراق، خرم آباد و باختران را بمباران کرده و در جنوب موفقیت 

داشته ایم.«1

1. کارنامه و خاطرات سال 1365؛ اوج دفاع، اکبر هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عماد 
هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1388
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عملیات کربالی6 در 23 دی  1365 در منطقۀ سومار 
انجام گرفت. این عملیات بدون هیچ گونه غافل گیری و برای 
پشتیبانی عملیات کربالی5 اجرا شد. در نتیجۀ این عملیات 
حدود 40 کیلومتر مربع از خاک میهن آزاد شد و 11 تیپ 
عراقی که در منطقه درگیر بودند، متحمل 20 تا 80 درصد 
انهدام شدند. ده ها دستگاه تانک و خودروی زرهی و 13 فروند 
هواپیما، سه فروند بالگرد و چند انبار مهمات نیز نابود شدند. 

در 26 تیر 1366 بود که صدام حسین، به دلیل اهمیت 
ارتفاعات 402 سومار، شخصاً فرماندهي یک عملیات  را برای 
تاکتیکي  قرارگاه  در  و  برعهده گرفت  ارتفاعات  این  تصرف 
شهر مندلي، به فاصلۀ 7 کیلومتري مرز، با تمامي امکانات 
و تجهیزات نظامي و نفرات کامل در منطقه حضور پیدا کرد. 
دختر صدام هم با پدرش به این منطقه آمد و برای تشویق و 
باال بردن روحیۀ ارتشیان عراقي تعدادی سوییچ بنز سواري را 
همراه خود آورد و در سخنراني اش قول داد افرادي که موفق 
به فتح این ارتفاعات شوند، به عنوان هدیه، سوییچ یک دستگاه 

خودرو بنز تحویل بگیرند و به همراه ببرند.
26 تیر 1366، ساعت حدود 9 شب را نشان مي داد که 
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صداي تیراندازي انواع سالح ها از طرف دشمن شنیده  شد. آن 
شب آتش دشمن با سایر شب ها متفاوت بود؛ پرحجم، دقیق 
و مداوم. اما صبح روز بعد، عملیات برای عراقی ها مغلوبه شده 
بود. تعداد زخمی ها و کشته هایشان باال بود و عده ای به اسارت 

درآمده بودند.
»ساعتی بعد سراغ اسرای عراقی رفتم. تعدادشان نوزده 
تن بود. حدود ده صبح بود. مقداری خیالم راحت شد که 
الحمد هلل خداوند کمک کرد. یک سرباز عرب زبان اهل شوش 
داشتم. گفتم با آقایان )اسرا( صحبت کنید که برنامۀ بعدی 

شما چیست؟
سروان بعثی هیچ جوابی نداد و خیلی ناراحت بود. بقیه هم 
از او می ترسیدند و همکاری نمی کردند. به درجه دار کادر یگان 
گفتم: »این افسر عراقی را ببر داخل بنز باری جلو بنشیند تا 

من از بقیه سؤال کنم.«
به محض رفتن افسر بعثی، هجده نفر دیگر همگی صحبت 
کردند و گفتند: »جناب سروان، دختر صدام حسین با پدرش، 
48 ساعت قبل در قرارگاه تاکتیکی رده  عقب)در حدود 7 
کیلومتری شهر مندلی( برای ما سخنرانی کرده اند و دختر 
صدام تعدادی سوییچ بنز را به ما نشان داد و قول داد که هر که 
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روی ارتفاع 402 برود، از همین مکان جایزۀ  خودش را که یک 
دستگاه بنز ا ست، تحویل بگیرد و ببرد. صدام شخصاً رهبری 
عملیات را برعهده دارد و گفته  است: »حتماً باید 402 آزاد 
شود.« تا چهار روز دیگر عملیات ادامه دارد و هر پنج ساعت 
یک بار حمله تکرار می شود. در هر سری، 500 تن از سه مسیر 

پیشروی می کنند و حملۀ بعدی ساعت 10:30 خواهد بود.«1
با این که پنج روز، با نیروهاي ورزیدۀ کماندویي این حمالت 
ادامه داشت، اما با ایستادگي و مقاومت رزمندگان لشکر 88 
زرهي سیستان وبلوچستان، عراقي ها مجبور به عقب نشیني 

شدند.
این ارتفاعات، در درگیری های سال 1367 به تصرف ارتش 
عراق در آمد. پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی در تیر 1367، 
عراقي ها با تعصب و ناراحتي، با چندین دستگاه لودر و بولدوزر 
حدود 18 تا 22 متر از این ارتفاع را صاف و به میدان فوتبال 
و باند فرودگاه اضطراري تبدیل کردند تا چنان چه در آینده 
با ایران جنگي داشته باشند، به راحتي بتوانند براي تصرف و 

اشغال آن اقدام کنند. 

1. ماجرای 402 سومار، سرهنگ پیاده غالمحسین زرگر، سیستان و بلوچستان، لشکر 
88 زرهی نیروی زمینی ارتش، 1388
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7 فصل هفتم
پس از آغاز جنگ تحمیلی و حتی پیش از شروع آن، مردم 
سومار برای در امان ماندن از تجاوز نیروهای بعثی، چاره ای 
جز مهاجرت نیافتند و بر همین اساس، راه کوچ به مناطق 
و سرزمین های اطراف را برگزیدند. شهروندان سومار، اغلب 
در شهرهای نزدیک مقیم شدند ولی پس از طوالنی شدن 
حضور ارتش عراق در این منطقه، به ناچار راهی شهرهای 
دورتر شدند. هم اکنون پس از گذشت نزدیک به سی سال 
از پایان یافتن جنگ، آن ها در استان های اصفهان، کرمانشاه 
و ایالم مستقر هستند. بیشتر مردم این شهر، از مردمان ایل 
کلهر ایوان غرب هستند، و هم اکنون در شهر ایوان غرب )از 
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شهرهای استان ایالم( زندگی می کنند. گویش مردم سومار، 
زبان کلهر و پوشش آنان نیز استفاده از لباس های کردی کلهر 
است. در واقع از نظر فرهنگی و اجتماعی، مردم سومار، به 
محیط فرهنگی و اجتماعی مردمان شهرهایی که در آن ها 
ساکن هستند، شباهت دارند. با این حال و پس از کوچ به 
شهرهای اطراف و نیز شهرهای دورتر، فرهنگ دیار خود را 

حفظ کرده اند و همچنان سومار در قلب آنان جای دارد.
با گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ هشت ساله و 
بازسازی شهر سومار از سوی دولت، مردم سومار همچنان، به 
طور کامل به شهرشان بازنگشته اند و بیشتر به دلیل مشاغل 
کشاورزی و دامپروری، در طول سال، به شهر سومار تردد 
دارند. آن ها در خالل این سال ها، خواسته های گوناگونی برای 
بازگشت به شهرشان مطرح کرده اند: از جمله تأمین آب شرب 
و کشاورزی، اصالح ساخت و ساز واحدهای مسکونی، احداث و 
ساخت جادۀ آسفالته سالم و کم خطر، تأمین امنیت در منطقه 
که کامالً با امنیت در کشور عراق مرتبط است و... البته با 
مستقر شدن در شهرهای دیگر و نیز تشکیل کسب و کار و 

زندگی در آن شهرها، انگیزۀ بازگشت آن ها کمتر شده است.
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نکتۀ جالبی که در مورد شهر سومار وجود دارد، این است 
که اگر شما نام این شهر را در منابع گوناگون جست وجو کنید، 
در خواهید یافت که تعداد مردمی که در این شهر زندگی 

می کنند، از 326 نفر تجاوز نمی کند.
دشمن نتوانست سومار را از روی نقشه حذف کند و با 
آن که این شهر مرزی، خطرات و خاطرات زیادی را از سر 

گذرانده، با این  حال، زنده است و نیازمند آبادانی. 
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