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مقاالت

یادمان طالئیه

منطقه عملیاتی خیبر و بدر
پـس از پایـان جنـگ ،در ایـن مـکان ،مقـری بـرای
جسـتوجوی پیکـر مطهـر شـهدا دائـر شـد و در
مکانـی کـه تعـداد زیـادی از پیکرهـای شـهدا یافته
(ع)
شـد ،حسـینیهای به نام حضرت ابوالفضـل العباس
بنـا گردیـد کـه در آن پنـج شـهید گمنـام بـه خاک
سـپرده شـده اسـت .ایـن یادمـان در  8کیلومتـری
غـرب پاسـگاه طالئیـه قدیـم و در منتهاالیـه
جنوبغربـی مـرز (در نزدیکـی قسـمت دال طالئیه)
و در فاصله  300متری سـهراهی شـهادت قرار دارد.
باوجودآنکـه عملیـات اکتشـاف نفـت ،ایـن مناطـق
را تاحـدی دسـتخوش تغییـر کـرده ،امـا دژهـا و
خاکریزهـای عملیاتـی در جنوب و غـرب این یادمان
هنوز مشـهود اسـت.
وضعیت منطقه طالئیه
منطقـه طالئیـه در منتهاالیـه جنوبغربـی دشـت
آزادگان واقـع شـده اسـت .مـرز ایـران در محـدوده
طالئیـه بهصـورت یـک زاویـه قائمـه اسـت کـه
بـه آن "دال طالئیـه" گفتـه میشـود .یکـی از
محورهـای اصلـی حمله عراق در روزهـای اول جنگ
( ،)۱۳۵۹/۶/۳۱محـور نشـوه ـ طالئیـه ـ کوشـک ـ

اهـواز بـود .ارتـش عـراق بـرای پیشـروی بهسـوی
حمیدیـه و اهـواز ،از ایـن معبـر نظامـی وارد خـاک
ایران شدـ و پس از عقبنش�ینی و شکسـت مقاومت
نیروهـای مـرزی ایـران ،بهسـوی جـاده خرمشـهرـ
جفیـر ـ کرخهکـور ،پیشـروی کـرد .طالئیـه یکـی
از محورهـای مهـم عملیاتهـای خیبـر و بـدر و
کلیـد حفـظ جزایـر مجنـون در طول جنگ بـود .در
میـان جبهههـای جنـوب ،سـنگینترین نبردهـا اول
در شـلمچه صـورت گرفـت و بعـد در طالئیـه .ایـن
منطقـه شـاهد شـهادت مـردان بزرگی چـون مهدی
باکـری ،حمیـد باکـری و حـاج ابراهیـم همـت بوده
ا ست .
پـس از طـی مسـافتی حـدود  45کیلومتـر
از جـاده اهـواز ـ خرمشـهر ،بـه سـهراهی جفیـر
میرسـیم .یـک جـاده فرعـی مـا را بهسـمت غـرب
تـا نزدیکـی مـرز ایران و عـراق میبرد .در کنـار مرز،
پاسـگاه طالئیـه واقـع شـده اسـت و ایـن منطقـه تا
شـعاع چنـد کیلومتری معـروف به طالئیه میباشـد.
طالئی�ه از توابـع بخش هویـزه و دهسـتان بنیصالح
بـوده ،در منتهاالیـه جنوبغربی دشـت آزادگان واقع
شـده اسـت .از جنـوب و غـرب به کشـور عـراق و از
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شـرق بـه کوشـک و از شـمال بـه سـهراهی فتـح و
چهـارراه برزگـر محـدود میشـود .در غـرب طالئیه،
هورالهویـزه و سـه طـرف آن بیابانـی خشـک اسـت.
طالئیه شـبهای زمستانی سـرد و روزهای تابستانی
بسـیار گرمـی دارد و در اواسـط فصل گرمـا ،حرارت
در ایـن منطقـه گاهـی از پنجـاه درجـه سـانتیگراد
میگـذرد .زمیـن طالئیه هموار و سـطح آن پوشـیده
از خاک و رسـوب نمک اسـت .در زمان بارندگی و با
طغیـان آب هـور ،بخشهای زیـادی از طالئیه به زیر
آب مـیرود و همین امر سـبب باتالقیشـدن منطقه
در ماههـای خاصـی از سـال میشـود.
بعـد از عملیـات بیتالمقـدس ،ارتـش عـراق
تصمیـم بـه تسـلیح زمیـن و تقویـت موانـع در کل
جبهههـا گرفـت و در هـر منطقـهای بنـا بـر شـرایط
همـان منطقـه و مقتضیـات مکانـی آن اقـدام کـرد.
برایناسـاس ،در منطقـه طالئیـه بهدلیـل همجواری
بـا هورالهویـزه ،آبگرفتگـی عظیمـی ایجـاد کـرد و
در هـر کجـای ایـن منطقـه بنا بـر کار کارشناسـانه،
موانـع مختلـف و پرخطری تدارک دید و سـنگرهای
کمیـن و خاکریزهـای متعـددی ایجـاد و روزبـهروز
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آنهـا را تقویـت کـرد .ارتـش عـراق بـا ایجـاد
خاکریزهـای بلنـد و مقـاوم کـه در اصطلاح نظامـی
بـه دژ معـروف اسـت و موانـع مختلـف و متعـدد در
مقابـل آنهـا؛ ازجملـه کانالهـای آب و میادیـن مین
و خاکریزهـای مختلـف و آبگرفتگیهـای وسـیع،
ادعـا میکـرد که خطـوط دفاعـی بارلو* ایجـاد کرده
اسـت ،ولی تفـاوت کاربردی خطـوط دفاعـی بارلو با
دژهـای بارلـوی عراق در ایـن بود که اعـراب مصری
نتوانسـتند از خطـوط بارلـو بگذرند ،ولـی رزمندگان
اسلام بارلـوی عـراق را درهـم شکسـتند و بـه عمق
جبهـه ارتـش بعـث عـراق نفـوذ کردند.
عملیاتهای منطقه طالئیه
 .1قبـل از شـروع رسـمی جنـگ ،دشـمن در
* در سال  1969میالدی در جنگ رژیم صهیونیستی
علیه مصر ،ژنرال حیم بارلو رئیس ستاد ارتش اسرائیل ،در
ساحل کانال سوئز ،دیوارهای بتنی ایجاد کرد که در مقابل
حمالت نیروهای مهاجم خوب جواب داد و به شکست اعراب
انجامید .این دیوارهای غیرقابلنفوذ به خطوط دفاعی بارلو
معروف شد.

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت
ایـن منطقـه تحرکاتـی نظیـر تیرانـدازی بهسـوی
پاسـگاههای مـرزی و احـداث سـنگر درمقابـل آنهـا،
اسـتقرار نیـرو و تانک دربرابر پاسـگاه طالئیـه قدیم،
پروازهـای شناسـایی بـر فـراز منطقـه و بازداشـت
صیـادان بومـی داشـت.
 .2بـا آغـاز رسـمی جنـگ عـراق علیـه ایـران،
ایـن منطقـه یکـی از محورهـای اصلـی هجـوم بـه
خوزسـتان بـود و در همـان روزهـای اول جنـگ
توسـط لشـکر 5مکانیـزه عـراق سـقوط کـرد و تـا
عملیـات بیتالمقـدس در اشـغال کامـل عـراق بـود.
در مرحلـه دوم عملیـات بیتالمقـدس که دشـمن از
جنـوب کرخهنـور بهسـوی مـرز عقبنشـینی کـرد،
مواضـع خـود را در مجاورت طالئیه مسـتحکم کرده،
مجهزتریـن موانـع و اسـتحکامات خـود شـامل انواع
دژ ،میادیـن میـن ،تلههـای انفجـاری ،سـنگرهای
بتنـی ،سـیمهای خـاردار و خاکریزهـای متعدد را در
ایـن منطقـه ایجـاد کـرد.
 .3ایـن منطقـه یکـی از محورهـای مهـم عملیـات
خیبـر و عملیـات بـدر و کلیـد حفظ جزایـر مجنون
در طـول جنـگ بود؛ چراکـه تصرف طالئیـه بهمعنی
تثبیـت پیشـروی ایـران در هـور بود .عملیـات خیبر
از تاریـخ  1362/12/3بـا هدف عبـور از هور و تهدید
بصـره از شـمال ،در دو محـور مسـتقل هورالهویزه و
زیـد انتخاب شـد؛ بـا این تفـاوت که عملیـات اصلی
و تعیینکننـده ،در هـور اجـرا میشـد .طبـق طـرح
عملیـات ،نیروهـای ایرانـی از دو محـور هورالهویزه و
زیـد دسـت بـه حملـه میزدند:
الـف) در محـور هورالهویـزه ،نیروهای ایرانـی با عبور
از هورالهویـزه و تصـرف جزایـر مجنـون ،خـود را بـه
سـاحل دجلـه رسـانده ،بـا عبـور از آن ،جاده بسـیار
مهـم بصـره ـ العمـاره را تصـرف میکردنـد.
ب) در منطقـه پاسـگاه زیـد ،نیروهـای عملکننـده
در محـور طالئیـه و شـلمچه بـا پیشـروی بهسـمت
شـطالعرب و تصرف نشـوه ،زمینه الحاق بـا نیروهای

منطقه شـمالی (هـور) را مهیا کرده ،سـپس ازطریق
جـاده نشـوه ـ القرنـه ،ادوات سـنگین را بـه شـمال
اعـزام میکردنـد تـا منطقـه تثبیت شـود.
گفتنـی اسـت بـرای اجـرای عملیـات مقـرر
شـد قـرارگاه نجـف (سـپاه) در منطقـه هـور و
قـرارگاه کربلا (ارتـش) در منطقـه پاسـگاه زیـد،
مأموریتهـای خـود را انجـام دهنـد؛ بـا ایـن تفاوت
کـه تمرکـز اصلـی عملیـات عمدتـاً متوجـه منطقـه
هـور بـود .بدینترتیـب ،در طـرح کلـی ،پنـج هـدف
مدنظـر قـرار گرفت .1 :پـل العزیر .2 .پل و سـهراهی
القرنـه .3 .جزایـر مجنون جنوبی و شـمالی (بهلحاظ
اینکـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف عملیـات جـا پـا
محسـوب میشـدند .4 ).طالئیـه .5 .نشـوه (جـاده
نشـوه ـ طالئیـه).
در عملیـات خیبـر رزمنـدگان بایـد از ایـن
منطقـه بـه جزایـر مجنون جنوبـی و شـمالی یورش
میبردنـد .در مرحلـه دوم عملیـات خیبـر ،تمرکـز
آتـش دشـمن در طالئیـه ،کـه شـامل زمینی بسـیار
محـدود اسـت ،فوقالعـاده سـنگین بـود ،بهطوریکه
در یـک لحظـه صدهـا قبضـه تـوپ و خمپـاره،
همزمـان بـر ایـن نقطـه آتـش میریختند و بـه قول
رزمنـدگان ،زمیـن را شـخم میزدنـد .میـزان اجرای
آتـش توپخانـه و ادوات ارتش عـراق را در این منطقه
بیـش از دههـا هـزار گلوله تـوپ ،کاتیوشـا و خمپاره
تخمیـن زدهانـد .امـا بهدلیـل اهمیتـی کـه منطقـه
طالئیـه در کل عملیـات خیبـر داشـت ،ضـرورت
مقاومـت و ایسـتادگی نیروهـا در آن ،مـدام ازسـوی
فرماندهـان در اتـاق جنگ گوشـزد میشـد .عملیات
خیبـر بعـد از فتـح خرمشـهر اولین عملیاتـی بود که
وضـع جنـگ را دگرگـون کـرد و پـس از آن ،ایـران
وارد فـاز جدیـدی در جنگ شـد .ابتـکار در عملیات
خیبـر جنـگ را رهبـری کـرد .عملیـات خیبـر در
شـرایطی کـه غافلگیـری در آن اصل بـود و در تصور
عـراق نمیگنجیـد ،اجـرا شـد .در ایـن عملیـات،
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محمدابراهیـم همـت فرمانـده لشـکر 27محمـد
رسـولاهلل(ص) و حمیـد باکـری جانشـین فرمانـده
لشـکر 31عاشـورا ،بـه شـهادت رسـیدند.
 .4عملیـات بـدر از تاریـخ  1363/12/20تـا
 1363/12/26در هورالهویـزه اجرا شـد .این عملیات
ادامـه عملیـات خیبـر بـود .بررسـی نقـاط قـوت و
ضعـف خـودی و دشـمن در عملیـات خیبـر ،بـار
دیگـر فرماندهـان جنـگ را بـه طراحـی و اجـرای
عملیـات در هـور ترغیـب کـرد .عبور از هـور ،تصرف
سـاحل غربـی دجلـه و بسـتن بـزرگراه العمـاره ـ
بصـره ،اهـداف عملیـات بدر بـود .در ایـن عملیات با
عبـور از رود دجلـه ،تـردد دشـمن در جـاده العمـاره
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ـ بصـره قطـع شـد ،امـا اتـکا به عقبـه آبی ،نداشـتن
جادههـای مواصالتـی ،بـروز مشـکالت ترابـری و
پشـتیبانی و بیبهرهبـودن از آتـش توپخانـه سـبب
شـد کـه نیروهـای خـودی پـس از  6روز نبـرد و
مقاومـت دربرابـر پاتکهای متوالی و سـنگین زرهی
دشـمن ،منطقـه شـرق دجلـه را تخلیـه و بـه تثبیت
مواضـع جدیـد در هورالعظیـم بسـنده کننـد .در 6
روز جنـگ سـخت ،شـماری از نیروهـا و فرماندهـان
سـپاه بـه شـهادت رسـیدند؛ ازجملـه مهـدی باکری
فرمانـده لشـکر 31عاشـورا ،عبـاس کریمـی فرمانده
لشـکر 27محمـد رسـوالاهلل(ص) و ابراهیـم جعفرزاده
فرمانـده تیـپ 18الغدیـر.

