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چزابه

قطعهای از آسمان

مراکز پخش:

زهرا حیدری

مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور  1359شیپور نبرد حق علیه باطل

در جبهههـای جنـگ به صدا در آمد ،کمتر کسـی گمان میبرد که

اردوگاههای جنگی در پشت جبههها و جایجای منطقه نبرد ،روزی
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود .اما بالفاصله پس از خاموشی آتش

توپخانههـا ،آن پیـر و مقتـدای رزمندگان ،در پیامی این نویـد را داد و

خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت« :در آینده ممکن
اسـت افـرادی آ گاهانه یـا از روی ناآ گاهی ،در میان مردم این مسـأله

را مطرح نمایند که ثمره خونها و شهادتها و ایثارها چه شد .اینها
ً
یقینا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بیخبرند و نمیدانند کسی
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص

و بندگـی نهاده اسـت ،حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه

رفیـع آن لطمـهای وارد نمیسـازد .و ما برای درک کامـل ارزش و راه
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شـهیدانمان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ
ّ
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم .مسلم خون شهیدان ،انقالب
و اسالم را بیمه کرده است .خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به

جهانیان داده است .و خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی

نیست؛ و این ملتها 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

سـوی سرزمینهای نور رهسپار شدند .این مسـافران ،میخواستند از

تکتـک آن لحظـات بشـنوند و جایجای مناطق را ببیننـد تا روح و
جانشـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعهای از پیاله عرفان
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است ،بنوشند .و به راستی که این

دروازههای بهشت ،امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با

بوی شهیدان قوت میگیرند.

مجموعه کتابهای «قطعهای از آسمان» قصد دارد تا امر مقتدای

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آنجا که فرمودند:

«منطقه بیتالمقدس را نشـان میدهید ،یک مقدار بیابان اسـت،

معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند .اینکه شناسـنامه این منطقه معلوم

چزابه 7

باشـد ،معلوم بشـود که اینجا چه اتفاقی افتاده ،چه شـد که نیروهای
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند،

چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیتالمقدس

پیروز شد ،چه رنجهایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا
توانستند به پیروزی برسند ،پیروزی چطور به دست آمد ،اینجا را باید

آن کسـی که میرود ،بداند .برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه

درسـت کنید ،یک شناسنامه منطقی ،نه کتاب مفصل».

مجموعه کتابهای قطعهای از آسمان ،شناسنامه تمام مناطق

خاطرهانگیز را پیش روی مخاطبان قرار میدهد .نویسندگان این
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان،
با یادآوری خاطرات تاریخسازان آن ،مشتاقان را به آن لحظات ناب

رهنمون باشند .امید که بتوان قطرهای از عطش زائران و مخاطبان

را برآورده ساخت.

سازمان هنری و ادبیات
دفاعمقدس

ستاد مرکزی راهیان نور

فصلیکم
سیدعلی بنیلوحی از رزمندگانی است که در عملیات آزادسازی

تنگه چزابه در عملیات طریقالقدس شرکت داشته است .او درباره

وقایع آن عملیات نوشته است:

«خورشـید ،آخریـن اشـعههای سـرخرنگ خـود را از منطقـه

نبـرد جمعوجـور میکـرد که رسـیدیم کنار جـاده بسـتان ـ چزابه.

بروبچههـای گـردان اباعبدالله ،کنـار جاده و رو بـه جنوب پدافند
کرده بودند .حاال ما از ارتفاعات رملی برگشته بودیم و میدانستیم

کـه از آن جنـاح تهدیـد میشـویم( .شـهید) مصطفـی ردانیپـور
موظـف شـد آخریـن اخبـار منطقه شـمال کرخه و حاشـیه جنوبی
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ارتفاعات رملی را به آقارحیم (صفوی) بدهد .با موتور به طرف پل

ابوچلاچ حرکت کرد .باید منتظر میشـدیم تـا آخرین ابالغ برای

ادامـه عملیـات را دریافت کنیم.

(شـهید) حسـین خـرازی از فرصـت اسـتفاده کـرد و پانـزده نفر

فرماندهـان گـردان و گروهـان را جمـع کـرد و موقعیـت خودی و

دشـمن را شـرح داد .تأکید او ،توجیه بیشـتر بچهها برای رسیدن به
تنگه چزابه ،نحوه مانور عملیات و استقرار در خط استراتژیک بود.

در همـان حال ،بیسـیمچی حسـین خرازی به طـرف ما آمد:
ـ حسین ،حسین ،حسین ...رحیم.

ـ رحیم ،حسین به گوشم .سالمعلیکم.

ـ چکار کردید؟

ً
ـ آقامصطفـی (ردانیپـور) به طرف شـما حرکت کـرد تا حضورا

توضیح بدهد.

بعـد از ایـن گفتوگو ،حسـین خـرازی کالـک را از زیر پیراهن

نظامی و خاکی خودش در آورد و روی زمین پهن کرد .چند کلوخ

اطراف کالک چید .شـاخه کوتاهی دسـت او بود .به شوخی ،سر

شـانه دو نفـری کـه طرفین او نشسـته بودند ،زد .چنـد مرتبه هم زد
روی زانوی خودش تا توجه همه جلب شـد« :خوب گوش کنید.

چزابه 11

دشمن تازه بیدار شده و فهمیده از کجا ضربه خورده است .کسی

ننـه مـن غریبم در نیـاورد .اگر کسـی میخواهد برود ،تـا درگیری
اصلی شروع نشده ،برود .برسیم به تنگه چزابه ،محشر بهپا میشود.

قبل از عملیات هم به شما گفتم ،جنگ ما از وقتی شروع میشود

کـه برسـیم به تنگه چزابه .امشـب و فـردا باید عاشـورایی بجنگید.

اطمینان داشـته باشـید این رملها برای ما کربال میشـود .نیروهای
خودتان را خوب توجیه کنید که بند پوتینهاشـان را سـفت ببندند.

مهمـات نداریـم و اسـلحه نداریم ،قبول نیسـت .دشـمن را منهدم
کنید و اسلحهاش را بردارید .پشت این تپههای مقابل ،پر از عراقی
اسـت .باید از روی جنازه آنها رد شـوید و بروید»...

بعد نوک چوب را گذاشت وسط کالک ،کنار خط قرمزی که

جـاده بسـتان چزابه را نشـان میداد ،و ادامـه داد« :خوب اینجا را

نگاه کنید .ما اینجا هسـتیم .امشـب باید از چپ و راست جاده به
عراقیها بزنیم .تا سـاعت دو سـه شـب ،باید زیر این آتش پراکنده
دشمن دوام بیاورید .سعی کنید نیروها را داخل سنگرهای انفرادی
کنید ...اگر سـؤالی ندارید ،برسید به کارهاتان».

بـا انفجـاری سـنگین در نزدیکـی ما ،همه سـینهخیز شـدند؛ جز

حسین خرازی .همیشه میگفت« :اگر صدای خمپاره را شنیدی،
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مال تو نیسـت .اگر گلوله به اسـم تو باشـد ،یا صدای سـوت آن را

نمیشنوی و یا فرصت خوابیدن پیدا نمیکنی .پس سنگینتری که
خودت را خیلـی ولو نکنی روی زمین!»

کالـک را جمـع کرد و گذاشـت زیـر پیراهنش و ادامـه داد« :با

یـک صلـوات بر محمـد و آل محمد بروید دنبـال کارهاتان».

تانکر آب پایین جاده ایسـتاده بـود .بچهها ،با لباسهای خاکی،

قمقمههـای خـود را پـر میکردند .کمـی دورتر ،ده پانـزده انفجار
در یک ردیف ،حکایت از آتش کاتیوشـای دشـمن میکرد .آتش

عراقیها سـنگینتر شـده بود و به حاشـیه جاده نزدیک میشد .از

صبـح ،زیـر این آتش پراکنده ،جز دو سـه نفر ،مجروح و شـهیدی
نداده بودیم.

صدای اذان توی رملها پیچید .هوا رو به تاریکی میرفت .حاال

قبل از شـنیدن صدای تاپ تاپ انفجار خمپارهها ،آتش خمپارهها
دیده میشـد .بسـیجیها ،با آسـتینهای بـاالزده ،در حـال تجدید
وضو بودند .صدای اذان از دور و نزدیک شنیده میشد .با رسیدن

شـب و نزدیـک شـدن به زمـان عملیات ،حـال و هـوای نیروها هم

تغییر کرده بود.

انتظـار بـه پایان رسـید و (شـهید) مصطفی ردانیپـور به ما ملحق
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شـد .چشـمهای او سـرخ بود .موتورسـواری در منطقه پر از گرد و

خـاک و عبـور از میان انفجارهای پیدرپی ،چهـرهاش را دگرگون
کرده بود .اگر کسی به فرهنگ جبهه ما آ گاه نبود ،باور نمیکرد
کـه ایـن جـوان خاکـی که با عجلـه خـود را به وسـیله موتـور به ما

رسـانده ،معاون (شـهید) حسین خرازی اسـت .رسید و با لبخندی
شـیرین ،حسـین را در آغوش گرفت:

ـ آقارحیم (صفوی) گفته پیشانی و بازوی تو را ببوسم.

همگـی رفتیـم و داخل یک سـنگر هاللیشـکل ،نماز جماعت

راه افتـاد .مصطفی ،آرام و مطمئـن ،به همه عطر زد .طبق معمول،
سـجاده سـبزرنگ را از جیـب پیراهـن در آورد و پهـن کـرد روی

زمیـن .بـه طـرف قبله ایسـتاد .کمی مکـث کرد و بعد برگشـت به
طـرف مـا و گفت« :میدانیـد بچهها ،اگر این نماز آخر ما باشـد،
چه عشـقی میکنیم!»

بعد رو به قبله ایستاد ،به سمت مدینه و کعبه دلها.

پـس از نمـاز مغـرب ،برگشـت بـه طرف ما .عـادت او ایـن بود.

بعـد از حمـد و ثنـای خـدا گفـت« :در روایت داریـم مالئکی در

آسـمانها در حرکت هسـتند که سالم ما به رسول خدا را به محضر

او میرسانند .مالئکه مأمور این کار هستند و رسول خدا هم پاسخ
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میفرمایـد .سـعی کنیـد در پایـان نمـاز ،وقتـی به «السلا م علیک

ایهاالنبی و رحمتالله و برکاته» میرسـید ،این در ذهن شـما باشـد
کـه سلام شـما اکنون بـه محضر مبارک رسـول خدا میرسـد و با
حضور قلب ادا کنید .توجه به این مهم ،برای همه نماز شما کافی

اسـت .دیشـب (شـهید) عباس کردآبادی بـا ما بود .دههـا نفر با ما
بودند .خوشا به حال آنها .بچهها ،مواظب باشیم .این بچهها امانت
مردمند .نگذارید جلوتر از شـما به خط دشـمن برسـند .خودتان را

به حضرت زهرا بسـپارید .سـرتان را به خدا بسپارید .با امام حسین
معامله کنید»...

باید هر چه زودتر کار را شروع میکردیم .نزدیک شدن به زمان

عملیات ،برای رسـیدن به تنگه چزابه ،شور و غوغایی در دلمان به

پا کرده بود .اوایل شـب بود .هر کس بنا به مسـؤولیتی که داشـت،

وظایـف خـود را انجام میداد .سـنگر قبلی قبضه توپخانه دشـمن،
شـده بود یک سـنگر فرماندهی نصفه و نیمه .یک گونی کنسـرو

و کمپـوت ،یـک کارتـن نان خشـک ،یک کلمـن آب ،دو قبضه

آر.پی.جـی و چنـد کالش و یک تیربار و یک قطار فشـنگ کنار
خاکریـز بود( .شـهید) مصطفـی ردانیپور بسـمالله گفت .کالک
منطقـه روی زمیـن پهن بود ،ولی چیز درسـتی دیده نمیشـد .توی
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تاریکی ،نوک چوبی را که در دسـت داشـت ،گذاشـت روی پل

ابوچالچ .صدای خشـک کالک بلند شـد:

ـ آقارحیـم اینجـا ،یـک کیلومتـری پـل مسـتقر شـده .جیـپ

فرماندهـی را گذاشـته داخـل یـک گـودال کـه ترکشگیر باشـد.

او خیلـی سـفارش کرده .خـوب گوش کنید چـی میگفت :اگر

امشـب خودتـان را بـه چزابه نرسـانید و یک خط دفاعی درسـت و

حسابی دست و پا نکنید ،عراقیها تا دهکده شاوریه ،شما را جارو
میکنند.

(شهید) حسین خرازی پا به پا شد .نگاهها رفت روی صورت او.

حرف آخر را باید او میزد .نشـان داده بود که در شـرایط سخت و
بحرانی ،بدون داد و قال اضافه و هول شـدن ،تصمیمات صحیحی

میگیـرد .پـس از بسـمالله ،گفـت« :کار اصلی ما از حاال شـروع
میشود .آقارحیم حرف آخر را زده .باید سنگ تمام بگذاریم و به
سمت چزابه پیشروی کنیم»...

همه آماده آزادسازی تنگه چزابه بودند».

1

□

 . 1یک روز تا چزابه ،سـیدعلی بنیلوحی ،تهران ،مؤسسـه فرهنگی دانش و اندیشه
معاصـر ،1378 ،صص  39ـ 33
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بسـیاری گمان میکنند تنگه ،راهی اسـت در میـان دو کوه و یا

راه عبور دریاییاسـت در میان دو خشـکی .در حالی که تنگه ،به

راهـی گفته میشـود که به هر دلیل و عارضـه طبیعی ،از دو طرف
محـدود شـده باشـد .تنگـه چزابه نیز راهی اسـت تنـگ و باریک

در شـمالغرب بسـتان و در نزدیکـی مـرز بـا عراق ،بـه عرض یک

تـا  3کیلومتـر کـه در بین «رمل»ها از شـمال و «هـور» در جنوب
محدود شـده اسـت .شـمال این تنگه ،چند پاسگاه مرزی و منطقه
فکه قرار دارد و جنوب و شـرق آن دشـتآزادگان است .به عبارت
دیگر ،تنگه چزابه راهی اسـت از سـمت شمال برای ورود به دشت

آزادگان .شـمال و جنوب این تنگه ،به وسـیله جاده آسفالت فکه ـ

تنگـه چزابه به هم متصل شـده اسـت و میتوان گفـت که تنها راه
عبوری از این منطقه محسوب میشود که پاسگاههای مرزی را در
شـمال ،به شهر بسـتان در جنوب متصل میکند.

برای شناخت بهتر تنگه چزابه ،ابتدا باید به معرفی بعضی مناطق

و نامها بپردازیم.

رمل :ویژگی منطقه شمال بستان و سوسنگرد ،وجود سرزمینهای

ماسهای است .این عارضه طبیعی ،مانند دریایی از شن ،از رسوبات

ماسـهای عصر حاضر تشکیل شـده که از فرسایش ماسهسنگهای
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منطقه و ماسـههایی اسـت که به وسیله باد ،به این منطقه آورده شده

است .این رملها ،حدود  300کیلومترمربع از منطقه را پوشاندهاند.

بـه علـت قدرت تحـرک فـراوان رملهـا ،مشـکالت فراوانـی برای

تجمعهای انسانی (روستاها ،گپرها ،چادر عشایر و )...وجود دارد و
به همین دلیل ،اکثر این منطقه خالی از سـکنه است.

این شـنهای آجریرنگ که به سـادگی توسـط هر باد و نسیمی

جابهجـا میشـوند ،بـا برخـورد بـه اولیـن مانـع ،به صـورت تپههای

کوچکی روی هم انباشته میشوند .به همین دلیل ،در این منطقه،

تپهرملهای فراوانی وجود دارد .رمل یا ماسـه بادی ،دائم به وسـیله

باد در حال جابهجایی است و موجب میشوند تپهها نیز همواره در

حال جابهجایی باشـند .به همین دلیل ،گاه در طی یک شـبانهروز،
تپـهای از بین میرود و کمی دورتر ،به علت وجود مانعی کوچک
که جلوی حرکت شـنها را گرفته ،تپه دیگری سـر برمیآورد.

تپههـای نبعـه :همچنـان کـه گفتـه شـد ،رملهـا وقتی به وسـیله

بـاد جابهجـا میشـوند ،اگر به مانع سـختی مانند درخت و سـنگ
برخورد کنند ،كمكم جمع شـده و تبدیل به تپه میشـوند .تپههای
رملی ،نسبت به زمینهای شمال بستان و تنگه چزابه ،دارای ارتفاع

قابلتوجـه و دید و تیر خوبی هسـتند و به همیـن دلیل دارای ارزش
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نظامـی میباشـند .نبعـه ،نـام تپههـای رملی در شـمال تنگـه چزابه
اسـت کـه بـر جاده آسـفالت بسـتان ـ تنگه چزابه ـ پاسـگاه سـوبله

متغیر حدود  65متر ،در عملیات
مسـلط اسـت .این تپهها با ارتفاع ِ
ً
طریقالقدس آزاد شـدند ،اما دشـمن در  17بهمن  1360مجددا آن
را تصرف كرد .در اول اسفند  1360چهار گردان از سپاه پاسداران

انقلاب اسلامی ،طـی عملیاتی بـا نـام امیرالمؤمنین

از شـمال

تپههـای نبعـه وارد عمل شـدند و با كشـتن حـدود چهارصد تن از

نیروهـای دشـمن ،تپههای تبعـه را آزاد كردند.

جاده فکه ـ تنگه چزابه :حرکت و پیشروی از سمت جنوب فکه

به سـمت شمال دشـتآزادگان (از شمال منطقه به سمت جنوب)،
ً
بـه علـت وجود تپههـای رملی ،عملا امکانپذیر نیسـت و تنها راه

حرکـت ،جادهای اسـت که از شـمال به جنوب (از فکه به سـمت
تنگه چزابه و سـپس دشـتآزادگان) در نوار مرزی ،کشـیده شـده

و از نزدیکی پاسـگاههای مرزی میگذرد .نام پاسـگاهها از فکه تا
تنگه چزابه (از شـمال به جنوب) ،به ترتیب زیر اسـت:
ـ فکه

ـ دویرج

ـ طاووسیه
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ـ رشیدیه
ـ صفریه

ـ سوبله (سویبله)

ایـن جـاده مرزی ،پس از عبور از نزدیکی پاسـگاههای فوق ،از

یرسد .به عبارت دیگر،
تنگهچزابه میگذرد و به دشت آزادگان م 

تنها راه ارتباطی از مناطق مرزی مشـترک ،به سـمت مناطق داخلی
ایران و دشـت آزادگان ،عبور تنگه چزابه اسـت .این جاده ،قبل از

انقالب ،برای ارتباط با پاسگاههای مرزی ،به صورت جاده خاکی

احداث شد و راه ارتباطی تمامی پاسگاههای این منطقه بود .این راه

سرتاسـر مسیر شمالی جنوبی خود ،از نزدیکی مرزهای مشترک
در
ِ

با عراق میگذرد .جاده پس از عبور از تنگه چزابه به شـهر بسـتان
و جاده آسـفالت تنگه چزابه ـ بسـتان ـ سوسـنگرد ـ حمیدیه ـ اهواز

میپیونـدد و بـه همین دلیل ،در ابتدای جنگ تحمیلی ،تصرف آن
برای ارتش عراق دارای اهمیت فراوانی بود .این جاده هماکنون به

صورت آسفالته در آمده است.
ً
هور :هور به منطقهای گفته میشود که دارای آب تقریبا راکد و

کمعمق اسـت و سرتاسـر آن پوشیده از نی و چوالن و انواع گیاهان
مردابی اسـت .در لغتنامه دهخدا درباره معنای هور آمده اسـت:
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«هور دریای خرد است که به ریزش آب به بیشهها و مانند آن فراخ

گردد».

1

هورالعظیم در شرق و شمال دشت آزادگان ،به طول  100کیلومتر

و عـرض  15تـا  75کیلومتر اسـت .ایـن هور ،زاییـده رودخانههای
کرخه ،دجله و دویرج اسـت .سرتاسـر هور پوشیده از نی است که

هر چه به عمق آن پیش رویم ،ارتفاع آنها بیشـتر میشـود .وسعت

ایـن هور در دوران جنگ تحمیلی حـدود  3100کیلومترمربع بود.

در اواخر جنگ تحمیلی ،نیزارهای انبوه هور ،مأمن و مخفیگاه
مبارزان شـیعه عراقی ،مخالفان حکومت صدام حسـین و کسـانی
بود که از خدمت سربازی در ارتش عراق گریخته بودند .به همین

دلیل ،ارتش عراق به خشـک کردن مناطق وسـیعی از هور دسـت

زد .کمی بعد نیز پس از جنگ تحمیلی ،سدهای متعددی بر روی
رودخانههـای حـوزه آبریـز هورالعظیـم زده شـده .به همیـن دلیل،

هماکنون به شـدت از وسـعت آن کاسته شده است.

هور ،تمام منطقه غرب دشـتآزادگان و مناطق مشترک مرزی با

عراق را پوشانده است که امروزه در مناطق مرزی ،در حال خشک

شـدن اسـت ،امـا در مناطـق عمیقتـر ،هـور همچنان زنده اسـت.
.1لغتنامه دهخدا
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نیهای بلند ،بیشتر مناطق هور را پوشانده است ،اما به مرور زمان،

آبراههایی به وجود آمده که محل تردد ساکنان هور است .در هور،
امکان تردد محدود به وسـیله بلم و قایق وجود دارد.

روسـتای چزابـه :روسـتای چزابـه در مدخـل ورودی تنگه چزابه

قرار داشـت .با شـروع جنگ تحمیلی ،مردم مجبور به تخلیه روستا
شـدند .با توجه به اینکه طی هشـت سال جنگ تحمیلی ،همواره
جنگ و درگیری در این منطقه وجود داشت ،مردم روستا موفق به

بازگشـت نشـدند و به تدریج بقایای روستا نیز از بین رفت.

رود کرخه :از ارتفاعات الوند در استان همدان سرچشمه گرفته،

وارد لرسـتان شـده و در اسـتان ایالم به جریان خود ادامه میدهد و

سـپس وارد خوزسـتان می شـود .این رود ،در ادامه مسـیر خود ،از
شمال وارد دشت آزادگان شده و پس از تغییر جهت ،به سمت غرب

رفتـه و در نهایـت ،در جنوب تنگه چزابه ،بـه هورالهویزه میریزد.

در دشـتآزادگان ،چندین رود و نهر مانند کرخهنور (کرخهکور)،
سـابله ،نیسان ،آلعباس و نهر عبید از این رود سرچشمه میگیرد.

پـل ابوچلاچ :پـل ابوچالچ (پل بعثـت) در جنـوب تنگه چزابه

و غـرب شـهر بسـتان ،در كنار روسـتای ابوچلاچ و روی رودخانه

كرخه احداث شـده اسـت .پس از اشـغال دشـت آزادگان ،ارتش
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عـراق جـادهای بـا نام تعـاون احـداث کرد تا بهتـر بتوانـد نیروهای
خـود را در ایـن منطقه تدارک کند .با احداث جاده تعاون ،این پل

ایجاد شد و محل درگیری شدید در روز  8آذر  1360و همزمان با

درگیری در تنگـه چزابه بود.
□

تنگـه چزابه در شـش کیلومتری شـمال شـهر بسـتان قـرار دارد.

جاده آسفالتهای که از اهواز آغاز میشود ،با گذر از سرتاسر منطقه

دشـت آزادگان ،شـهرهای حمیدیـه و سوسـنگرد را طـی میکند و
بعد از عبور از روی رودخانه سـابله 1و پل سـابله ،به بستان میرسد.

بسـتان در غـرب دشـت آزادگان و در نزدیکـی هورالهویـزه و مـرز
مشـترک با عراق قرار دارد.

شهرسـتان مـرزی دشـت آزادگان ،شـامل بخشهـای حمیدیـه،
هویـزه و بسـتان با مرکزیت شـهر سوسـنگرد اسـتُ .بسـتان در 85
کیلومتری اهواز قرار دارد .دشـت آزادگان در ابتدا به دشتمیسان

 . 1رودخانه سابله یکی از شعبههای رودخانه کرخه است .این رودخانه در سوسنگرد
از کرخه جدا شـده و در مسـیر شرقی غربی به هورالهویزه میریزد .جاده سوسنگرد
ـ بسـتان در محل روسـتای سابله ،از روی پلی بر روی این رودخانه میگذرد که پل
سـابله نامیده میشـود .پل سـابله در روز  12آذر  1360و پس از آزادسازی بستان در
عملیات طریقالقدس ،محل درگیری شدید بین نیروهای خودی و دشمن بود.
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ُ
یا سهلمیسـان و بعد از آن به بنیطرف معروف بود .در سـال 1314

ت میشـان» تغییر
خورشـیدی ،بنا به تصویب هیأت وزیران به «دشـ 
نام داد و پس از انقالب «دشت آزادگان» نامگذاری شد .ساکنان

این منطقه را عشـایر عربزبان تشـکیل میدهند.

1

همچنـان کـه گفتـه شـد ،شـمال منطقـه دشـت آزادگان را رمـل

پوشـانده و جنـوب و جنوبغـرب آن را هـور .تنهـا راه ورود به این
منطقه ،از راه شمال و غرب ،تنگه باریکی است که در شمالغرب
دشت آزادگان و بستان قرار دارد .در ابتدای جنگ تحمیلی ،ارتش

عراق برای تصرف بسـتان ،سوسـنگرد ،حمیدیه و حرکت به سـمت

اهـواز ،مجبـور بود از داالن تنگه چزابه عبـور کند .به همین خاطر،

اولین درگیریهای مرزی ،در شمال تنگه چزابه که چند پاسگاههای
مرزی مانند سـوبله و صفریه در آنجا قرار دارند ،آغاز شـد.

تهاجم ارتش عراق به این پاسگاهها ،قبل از شروع رسمی جنگ

تحمیلـی ،بدیـن خاطـر بود تا بـا عقب رانـدن نیروهای مـرزی ،راه
برای تهاجم گسـترده نیروهای زمینی هموار شود .جاسم عفراوی،

از مدافعـان ایـن منطقـه در روزهـای آغازیـن جنـگ تحمیلـی ،در
خاطراتـش درباره آن روزها چنین گفته اسـت:

.1استان خوزستان ،حسن زندهدل و دستیاران ،تهران ،نشر ایرانگردان ،1379 ،ص 31
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«فرماندهمان حبیب شریفی 1دستور آمادهباش داد .در سوسنگرد

بودیم 33 .نفر بودیم .تفنگ ژ 3داشتیم و فقط یک قبضه آر.پی.

جـی .بـه طـرف پاسـگاه سـوبله (در شـمال تنگـه چزابـه) حرکت
کردیم .قبل از تنگه چزابه ،پاسگاهی گذاشته بودند که جلویمان

را گرفتنـد .اجـازه نمیدادنـد عبـور کنیـم .گفتنـد عراقیها حمله
کردهاند و همه نیروهای پاسـگاه از بین رفتهاند و شـما نباید جلوتر
بروید .قبول نکردیم .گفتیم ما برای جنگ با دشمن آمدهایم و باید

برسـیم به آنجا؛ چه زنده بمانیم و چه بمیریم .شـما باید راه را باز
کنیـد ،در غیر این صـورت با زور میرویم.

اصرارمان را که دیدند ،راه را باز کردند .یک سـرباز از پاسـگاه

صفریه هم که از مرخصی برمیگشـت ،همراهمان شـد .به سـمت
پاسـگاه سـوبله حرکت کردیم .غروب  26شـهریور  1359به آنجا

رسـیدیم؛ پنج روز قبل از آغاز رسـمی جنگ تحمیلی.

 . 1حبیب شـریفی ،فرمانده سـپاه سوسـنگرد ،بعد از شهادت یاران و همرزمان خود،
جـزو آخریـن نفراتی بود که در شـهر سوسـنگرد مقاومت کرد .هنـگام رفتن وی و
همسـرش خدیجه میرشـکار به سـوی اهواز ،در کمین ارتش عراق که جاده اهواز ـ
سوسنگرد را اشغال کرده بودند ،گرفتار شد .وی و همسرش توسط نیروهای عراقی
دستگیر شدند .حبیب شریفی را با همان وضع به اسارت بردند و به شهادت رساندند.
خاطرات خدیجه میرشـکار از اسـارت ،در کتاب اسیر  0339به چاپ رسیده است.
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منطقـه غرق در آتـش و دود بود .عراقیها پانصد متر با ما فاصله

داشتند .برای شناسایی ،به سوی پاسگاه رفتیم و داخل شدیم .غیر

از خـون چیـزی نبود .سلاح زیـادی این طـرف و آن طرف ریخته
بود .پاسـگاه به شـدت آسـیب دیده بود .همان وقت ،استوار ادیبی

که جنگجویی بیمحابا بود ،به ما پیوسـت .او مسـؤول تسـلیحات

پاسـگاه بسـتان بود .اول که رسـید ،پرسـید چه خبر اسـت .گفتیم

پاسـگاه منهدم شـده و کسـی در آن نیسـت .نیروهای عراقی هنوز
داخل مرز نشـده بودند ،ولی در حال پیشـروی بودند.

بعضی از برادران گفتند اسـلحهها را جمع کنیم و پشـت تپههای

شـنی کمین بگیریم .عدهای هم میگفتند برویم داخل پاسـگاه و

با عراقیها درگیر شـویم .زمانی که اسـتوار ادیبی به ما ملحق شـد،
یـک تفنگ  106دورتر از پاسـگاه افتاده بود کـه معلوم نبود متعلق

به عراقیهاست یا ما .یک جیپ هم دورتر از آن افتاده بود .گفتند

چه کسـی میرود شناسـایی کند که جیپ سالم است یا نه .دو نفر
رفتنـد .دیدند جیپ و تفنگ  106سـالم هسـتند ،ولـی خدمه آنها
شـهید شـدهاند و اجسادشـان روی زمیـن و تپههـا افتـاده .رفتیـم و

هـر دو آنهـا را آوردیـم و تفنـگ  106را روی جیپ سـوار کردیم.

استوار ادیبی گفت میتواند با تفنگ  106کار کند ،به شرط آنکه
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مهمـات آن را پیدا کنیم.

مـن و یـک نفر دیگر ،از خاکریزی که اطراف پاسـگاه درسـت

کـرده بودنـد ،گذشـتیم و رفتیـم مهمات و فشـنگ آوردیـم .توی
پاسـگاه ،انواع و اقسـام سالح و فشنگ و مهمات بود ،ولی نیرویی

نبود تا از آنها اسـتفاده کند .پشت خاکریز ،دو قبضه خمپاره 120

و  60هم بود ،ولی چگونگی استفاده از آنها را بلد نبودیم .استوار

ادیبـی راهنماییمـان کرد کـه چطور به کارشـان بیندازیم .گفت با

احتیاط شـروع کنید ،مبـادا بیدقت کار کنیم.

همه چیز که آماده شـد ،همه اللهاکبر گفتند و او شـلیک کرد.

چهار تانک عراقی در حال پیشـروی بودند که وقتی عملیات ما را
دیدند ،دست به عقبنشینی زدند .فکر کرده بودند نیروی زیادی

آمده و آنجا مستقر شده است .دور تا دور پاسگاه ،پشت خاکریز
مسـتقر شدیم و با عراقیها به جنگ پرداختیم.

غروب که به پاسـگاه سـوبله رسـیدیم ،تانکر آب سـالمی آنجا

بـود .یکـی گفـت عراقیها شـاید این تانکـر را بزننـد ،آن را میبرم
عقب و مهمات و آذوقه میآورم .تانکر را گذاشـت پشـت وانت و

رفت سمت تنگه چزابه و بستان .خمپارهها را به کار انداخته بودیم.

اسـتوار ادیبی میگفت بزنید ،ما هم میزدیم .چند نفر مانده بودیم

چزابه 27

وردست او و در شلیک تفنگ  106و خمپاره کمکش میکردیم.

همگـی بـرای شـهادت آمـاده بودیـم .تعدادمان بـا اسـتوار ادیبی و
سرباز پاسگاه صفریه به  32نفر میرسید .شلیک میکردیم و زود

جایمـان را تغییـر میدادیـم .علیرغم اینکه چیـزی برای خوردن

نداشتیم ،کسی احسـاس گرسنگی نمیکرد.

جنگ با دشـمن ادامه داشـت .اسـتوار ادیبی با خمپاره شـلیک

میکـرد و بقیـه هـم با تفنـگ ژ 3جلـوی عراقیها ایسـتاده بودند.

بعضـی از بچههـا میگفتند اگر همینطور ادامـه دهیم ،خیلی زود
مهماتمـان تمـام میشـود .گفتیم داخل پاسـگاه مهمـات زیادی

هسـت؛ آنقـدر میجنگیـم تا نیروی کمکی برسـد.

شـش گلولـه کـه بـا تفنـگ  106شـلیک شـد ،دود غلیظـی از

پاسـگاه عـراق به هـوا رفت .اسـتوار ادیبی با خوشـحالی گفت که

هدفگیریمـان عالـی بود .یک نفر دوربین داشـت .اسـتوار با آن
نگاه کرد و گفت پاسگاه در حال انفجار و آتشسوزی است .در

همـان حال که داشـتیم با هـم حرف میزدیم ،یـک گلوله خمپاره
خورد وسط ما هشت نفری که به استوار ادیبی کمک میکردیم .با
انفجار خمپاره ،دود و گرد و خاک همه جا را پر کرد .نگاه کردم

بـه دو طـرف .کسـی را ندیدم .پایم به شـدت میسـوخت .در آن
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وسط ،استوار ادیبی فریاد کشید برای سالمتی امام خمینی صلوات.

صلوات فرسـتادم .بعد که گردوخـاک خوابید ،همدیگر را دیدیم.
سـرباز کناریام گفـت« :برادر کمک».

از ناحیه پای راسـت زخمی شـده بودم .عصب پایم از پایین زانو

قطع شـده بود و نمیتوانسـتم تکانش بدهم .گفتم من هم مجروح
شـدهام و نمیتوانم حرکت کنم .آن سـرباز از ناحیه شـکم مجروح
شده بود .استوار هم زخمی شده بود .همه زخمی شده بودیم .یکی

از رانندهها به نام قاسـم حمودی ،دو تا از انگشـتهایش قطع شـده
بود .رانندهمان ،تانکر آب را برده بود عقب و هنوز برنگشـته بود.

گلولهبـاران عراقیها شـدت گرفت و سـرازیر شـدند سـمت ما.

هـوا داشـت تاریـک میشـد .رانندهمان دسـتش را بسـت ،چند تا

شـعار داد ،دو تا تکتیر سـمت عراقیها شـلیک کرد و بعد دوید
سـمت ماشـین لندرور .آن را روشـن کرد و آمد .همه سوار شدیم.

نمیتوانسـت از روی جـاده برود .عراقیها مـا را میدیدند و مرتب
شلیک میکردند .مجبور شدیم از بیراهه برویم .از  32نفر 24 ،نفر
در پاسـگاه ماندنـد؛ در حالـی که فقط ژ 3داشـتند و ماها که روی

خمپـاره و تفنـگ  106کار میکردیم ،همه مجروح شـده بودیم.

هوا تاریک شـده بود ،ولی مجبور بودیم با چراغ خاموش برویم.
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چنـد نفـر خـون زیـادی ازشـان رفتـه بـود و بیحـال شـده بودنـد.

ناگهان از دور چند نفر چفیه به سـر دیدیم .ایسـتادیم .نمیدانستیم
عراقـی هسـتند یا خـودی .دو نفر که حالشـان بهتر بودنـد ،آرام و

بیسروصدا رفتند جلو .سربازان خودی بودند .وقتی ماجرایمان را

شنیدند ،آمدند و گفتند پاسگاه ما اینجاست .راهنماییمان کردند
که چطور به سـمت تنگه چزابه و بسـتان برویم.

دوباره راه افتادیم .کمی جلوتر ،تعدادی از پاسداران اهواز را دیدیم.

وقتـی خبرهـای درگیـری در مرز را شـنیده بودنـد ،آمـده بودند برای
کمک .رسیدیم به بستان .مردم همه به خیابانها آمده بودند .تا ما را
دیدند ،با شـعارهای انقالبی به اسـتقبال آمدند .فهمیده بودند در مرز

درگیری شـده؛ زیرا فاصله بسـتان تا پاسگاه  15کیلومتر بیشتر نبود.

بـا آمبوالنـس همگیمـان را به بیمارسـتان سوسـنگرد رسـاندند.

آنقدر خون از بدنم رفته بود که به حالت اغما رفته بودم و اطراف

خـودم را نمیدیـدم .آنجـا از همهمان اسـتقبال کردنـد و فهمیدند
جنگ شـروع شده».

1

اما هنوز چهار روز به شروع رسمی جنگ مانده بود.

 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،حمید طرفی ،قم :نسیم حیات؛ تهران:
صریر ،1386 ،صص 190ـ188

فصل دوم
از اوایـل سـال  ،1358دولت عراق دسـت به اقداماتی در دشـت

آزادگان زد .گروههـای ضدانقلاب ،بـا پشـتیبانی ایـن رژیـم ،بـه

عملیات نظامی دسـت زدند و سلسـله درگیریها و انفجارهایی در
منطقه صورت گرفت .عمده راه ارتباطی عراق برای رساندن سالح

بـه ضدانقالب ،هور در غرب دشـت آزادگان بود .نیروهای عراقی

به وسـیله قایق و بلم ،سلاح بـه ضدانقالبیون منطقه میرسـاندند.
همچنین در مناطق نزدیک مرز ،پادگانهای آموزشی تشکیل دادند
و به آموزش افراد خودفروخته پرداختند و آنها را برای بمبگذاری

و خرابکاری ،راهی دشـت آزادگان کردند.
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هر چند در سالهای  1358و نیمه اول سال  ،1359بیشترین تردد

جاسوسـان عراقی و انتقال مهمات و اسـلحه به ایـران از طریق هور

صورت میگرفت ،اما این محور برای یورش نظامی مناسـب نبود.
عبـور یـک ارتـش منظم از هـور ،آن هم با اسـتفاده از بلـم و قایق،
ً
تقریبا غیرممکن است و به همین دلیل ،ارتش عراق محوری زمینی
را بـرای حملـه انتخاب کرد تا بتواند از معبرهای مناسـب به دشـت

آزادگان وارد شود.

یکی از مهمترین محورهای عملیات ارتش عراق ،محور حلفاییه

ـ تنگه چرابه ـ سوسـنگرد ـ حمیدیه ـ اهواز بود .ابتدای این محور،

شـهر مرزی حلفاییه در اسـتان العمـاره عراق قرار داشـت و انتهای

حرکت ،به اهواز مرکز اسـتان خوزستان میرسید.

حلفاییـه در اسـتان عماره عراق قـرار دارد و پس از  40کیلومتر ،به

پاسـگاه مرزی شیب عراق میرسـیم .در مقابل این پاسگاه ،پاسگاه
سـوبله ایران قرار دارد .پس از طی  15کیلومتر ،این محور از سـمت

شمال به شهر بستان میرسد .یک از پنج محور حمله دشمن به استان
خوزسـتان ،محور تنگه چزابه ـ بسـتان ـ سوسـنگرد ـ حمیدیه ـ اهواز
بود .این محور حمله ارتش عراق ،از دشـت آزادگان میگذشـت.
ً
«ارتـش عـراق بـرای تصـرف اهـواز و نهایتـا اشـغال خوزسـتان،
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میبایسـت دشـت آزادگان را پشـت سـر میگذاشـت و با تصرف
سوسـنگرد و منطقه جنوب هویزه ،اهواز را از غرب و جنوب مورد

تهدیـد قـرار مـیداد .در چنین وضعیتی ،جاده بسـتان ـ سوسـنگرد
ـ اهـواز بهترین مسـیر تدارکرسـانی بـرای نیروهای اشـغالگر بود.

وسـعت منطقه ایجـاب میکرد که دشـمن توان قابلتوجـهای وارد
عمل کند .بدین سـبب لشـکر  9زرهی که مأموریت اشـغال دشت
آزادگان و محاصـره اهواز را از سـمت غرب عهـدهدار بود ،مجبور
ً
شـد با دو فرماندهی مسـتقل ،از دو محور کامال مجزا به این منطقه

هجوم آورد.

محور اول :تنگه چزابه ـ بسـتان ـ سوسـنگرد .جاده چزابه ـ بستان

ـ سوسـنگرد از نظر نظامی محوری مهم به حسـاب میآید .در عین
حـال ،وجـود رودخانه کرخه کـه این محور را به دو بخش شـمالی

و جنوبی تقسـیم کرده اسـت نیز اهمیت بسـیاری دارد؛ زیرا محور
شمالی باز و قابل گسترش است؛ اما به جهت رملی بودن بسیاری از

زمینهای آن ،وضعیتی دشوار را بر نیروهای نظامی تحمیل میکند.

محور دوم :طالییه ـ جفیر ـ کرخهکور .این منطقه دشت وسیعی

است که از غرب به هورالهویزه ،از شرق به رود کارون و از شمال
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به رود کرخهکور 1محدود میشود».

2

تنهـا راه عبـور نیروهای دشـمن از شـمال هور و ورود به دشـت

آزادگان ،جاده فکه ـ تنگه چزابه بود .پاسگاههای سوبله و صفریه،

نزدیکترین پاسـگاههای مرزی این منطقه به تنگه چزابه محسـوب
میشـوند .غـرب جـاده ،سـرزمین عراق اسـت و شـرق آن تپههای

رملـی صعبالعبوری اسـت که حتی عبور عابر پیـاده نیز از داخل
آنها غیرممکن اسـت .به همین دلیل ،تنها راه عبور حرکت نیروها
و ادوات نظامی به سـمت جنوب این محور از تنگه چزابه و سـپس
گسـترش نیروها به سمت شـرق و دشت آزادگان است.

پاسگاه مرزی سوبله در  15کیلومتری شمالغرب بستان و شمال

تنگه چزابه قرار دارد .تپههای شنی و صعبالعبور در شرق آن واقع

 . 1کرخهکور رودخانهای اسـت که در شـهر حمیدیه ،از رودخانه کرخه جدا شـده
و پس از مسـافتی در جنوب حمیدیه ،به سـمت غرب ادامه جهت داده و به صورت
مستقیم از شهر هویزه عبور می کند و بعضی از شعبات آن به هورالهویزه می ریزد.
در دوران دفاع مقدس ،با توجه به شهدای این منطقه ،به نام کرخهنور شناخته می شد.
در جریان هجوم دشمن از طالییه ،رزمندگان اسالم توانستند دشمن را در جنوب این
رودخانه زمین گیر کنند و جبهه کرخهکور تشکیل شد .در پی عملیات بیت المقدس،
رزمندگان با عبور از کرخهکور توانستند دشمن را تا طالییه عقب برانند.
 .2دشت آزادگان در جنگ ،ابوالقاسم حبیبی ،طرح و نظارت محسن رشید ،تهران،
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه ،1381 ،ص 36
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اسـت کـه دهها کیلومتر امتـداد دارد .بـه همین دلیل ،پیشـروی از
ایـن محور فقـط از داالن تنگه چزابه ممکن اسـت .ارتش عراق از

 25شـهریور  1359بـه این پاسـگاه حمله کرد 25 .نفـر از نیروهای
ژاندارمـری و مردمـی بـه مقابلـه برخاسـتند ،ولـی تـوان مقاومـت

نداشـتند .گروهی شـهید و اسـیر و بقیه نیز پراکنده شـدند .یکی
از گروهبانهای ژاندارمری (جهاد) که در این پاسـگاه مستقر بود،

گفته است:
ً
«تقریبـا اوایل شـهریور عراقیها آماده شـده بودنـد .ابتدا با لودر

و بلـدوزر بـه سنگرسـازی پرداختنـد .فاصله ما با آنهـا حدود یک
کیلومتر بود .با همدیگر مشورت کردیم و گفتیم اینها نشانه حمله

اسـت .فکـر نمیکردیم عـراق قصد حملـه گسـترده دارد .عمری
در مـرز گذارنـده بودیـم و اینگونـه سنگرسـازی و خاکریزی را
ندیـده بودیـم .همه حرکات عراقیهـا را روزانه گـزارش میدادیم.
دشـمن هنوز جنگافزارهای سـنگین نیاورده بـود ،ولی نیروهایش

در حـال افزایـش بودنـد .از پاسـگاه و از پشـت تپههـای شـنی ،بـا
دوربین پاسـگاه دشـمن را نگاه میکردیم .یک شـب ،من و یک

ژاندارم محلی سـینهخیز رفتیم و به پاسـگاه دشـمن رسـیدیم .چند
کانـال بـزرگ کنـده بودند .هنـوز نیرویی آنجـا نبود و فقـط افراد
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پاسگاهشان بودند .علت اینکه کانالها و خاکریزها را زده بودند،
نمیدانسـتیم .برگشـتیم و به فرمانده پاسـگاه گزارش دادیم و او با

بیسـیم گزارش داد...

مـا  25نفـر ژانـدارم و نیـروی مردمـی بودیم .چطور میتوانسـتیم

در برابـر این همه امکانات ایسـتادگی کنیـم؟ خطر جدی بود ،ولی

چارهای نداشـتیم جز اینکه در مـرز بمانیم و منتظر اتفاقات بعدی
باشیم .حتی هواپیماهای عراقی بر فراز پاسگاه و تپههای اطراف به

پـرواز درمیآمدند و عکسبـرداری میکردند.

روز حمله دشـمن فرا رسـید .آن روز  25شـهریور بود .تجربه من

از همه بیشتر بود .گفتم پاسگاه را تخلیه کنیم و به عقب برگردیم.

فرمانده و سربازان قبول نکردند .لحظه به لحظه تیراندازی عراقیها
بیشـتر میشـد .از زمیـن و آسـمان آتـش میباریـد .هواپیماهـای
عراقی در آسـمان به پرواز درآمدند و پاسـگاه را هدف قرار دادند.

تانکهاشـان ساختمان پاسـگاه را که بعضی جاهای آن را با گونی
پوشـانده بودیم ،هدف قرار دادند .من پشـت تپههای شـنی سـنگر

گرفته بودم .عدهای شهید و مجروح شده بودند .عراقیها با تانک

جلـو آمدنـد و مجروحها را اسـیر کردند و همراه خودشـان بردند.
افراد یا کشـته و مجروح بودند و یا در تپههای شـنی پراکنده شـده

چزابه 37

بودنـد .چون کاری از دسـتم سـاخته نبـود ،از راه تپههای شـنی به

سوی بستان حرکت کردم .وسط راه میخواستم تفنگم را بیندازم،

ولـی بـا خودم گفتم شـاید درنـدهای در بین راه باشـد و بخواهم از
خودم دفاع کنم .با دلی شکسـته ،در حالی که از تشـنگی جانم به

لبم رسـیده بود ،پیادهروی را شـروع کردم .چون راه را بلد بودم ،از

میان تپهها راهـم را ادامه دادم.

شـب  26شـهریور بود و دشمن همه جا را میکوبید .سالها بود

کـه از میـان آن تپههـا میگذشـتم ،ولی آن شـب مثـل غریبهها راه
خودم را ادامه میدادم .قلبم شکسـته بود و از اینکه زنده ماندم و

با دوسـتانم شهید نشدم ،احساس شـرمندگی میکردم.

تا سـاعت چهار صبح پیادهروی کردم .دیدم یک ماشـین ارتشی

حرکت میکند .به سـوی آن دویدم و ماجرا را گفتم .یک افسـر و
چند سرباز بودند که سخت متأثر شدند .سوارم کردند و گفتند ما
به سوسـنگرد میرویم .منزلم سوسنگرد بود و صبح  26شهریور به

آنجا رسیدم».

1

نیروهای سپاه بالفاصله حرکت کردند و در پاسگاه مستقر شدند.

درگیریها شـدت یافت و تعدادی از مدافعان به شـهادت رسـیدند و
ت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،صص 185ـ183
 . 1دش 
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عدهای دیگر مجروح شـدند .مردم بسـتان روز  26شهریور ،غذا تهیه
کردند و تعدادی از جوانان مسـلح ،به سـوی سوبله به راه افتادند و از

پشت تپههای رملی ،خود را به پاسگاه رساندند .مدافعان ،مهمات و

اسلحه کافی در اختیار نداشتند .بیشتر اسلحه نیروهای ایرانی ژ 3بود؛
در حالی که در آن سـوی میدان ،لشـکر  9ارتش عراق در حال انجام

آخرین مراحل هماهنگی و آمادگی برای حمله سراسری به ایران بود.
با وجود ناتوانی ،همه افراد در پاسگاههای صفریه و سوبله ،تا آخرین

تـوان جنگیدنـد ،جان باختنـد و شـرافتمندانه دفاع کردنـد .نیروهای
مسـتقر در چزابه ،از افراد ژاندارمری و نیروهای مردمی بودند.
تقی امانپور از رزمندگان گفته است:

«راهـی تنگـه چزابـه شـدیم .غـروب آفتاب بـود .تنگـه چزابه با

عرض سـه کیلومتـری ،منطقه مهم جنگی اسـت .زیرا یک طرف

آن هور است و طرف دیگر آن تپههای عظیم رملی .وقتی به آنجا

رسـیدیم 31 ،شـهریور بود .نیروهای مسـتقر در تنگه ،گفتند عراق
حمله کرده و تانکهایش در حال پیشـروی هسـتند .در همان جا
بودیم که دشمن منطقه را به توپ بست .ما ابتدا نمیدانستیم توپ
ً
چیست و خمپاره چیست .مثال خمپاره میزدند ،شنها به هوا بلند
میشـد ،ما نمیدانسـتیم چرا شنها باال رفتند .خب ،تجربه جنگی

چزابه 39

نداشـتیم و آموزش نظامی ندیده بودیم».

1

ارتش عراق در ساعت  14روز  31شهریور  ،1359حمله خود را با

بـه پـرواز در آوردن  192هواپیمای جنگنـده و بمبافکن آغاز کرد.

2

هـر چنـد تهاجـم زمینی از صبح روز بعد آغاز شـد ،امـا ارتش عراق
برای تسهیل در حرکت واحدهای زمینی خود در این منطقه ،در 31

شـهریور اقـدام به تصرف پاسـگاههای مرزی کـرد .اندک مقاومت

مدافعان در پاسگاههای صفریه و سوبله را در هم شکستند و با غروب

 31شهریور ،در شمال تنگه چزابه مستقر شدند تا با طلوع آفتاب یکم
مهر ،از تنگه عبور کنند و به سـوی دشـت آزادگان سرازیر شوند.
ناصر ربیعه در این باره گفته است:

«بعد از اشـغال پاسـگاه سـوبله ،به سـوی تنگه چزابه آمدیم و در

آنجا موضع گرفتیم و با دشمن به جنگ تنبهتن پرداختیم .نیروهای
زرهی دشمن ،قبل از اشغال تنگه متوقف شدند تا وضعیت منطقه را
ارزیابی کنند .به نیروهای خودی که نگاه کردم ،دیدم متأسفانه یارای

مقابله با دشـمن را ندارند .سـاعت  9صبح روز یکم مهر ،پیادهنظام
ت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص210
 . 1دش 
 . 2رجـوع کنیـد به کتـاب :ویرانـی دروازه شـرقی ،وفیق السـامرایی ،ترجمه عدنان
قارونـی ،تهـران ،مرکز فرهنگی سـپاه پاسـداران1377 ،
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عـراق و تـکاوران سـپاه چهارم عـراق ،از راه نیزار وارد تنگه شـدند.

آنها  100نفر بودند و ما حدود  60نفر .جنگ تنبهتن رخ داد .آنها

از تیربار و اسلحه سبک استفاده میکردند و ما هم همین اسلحهها
را داشـتیم .جنگ با شـدت هر چه تمامتر تا سـاعت  4/5بعدازظهر
ادامه یافت و ما توانستیم نیروهای مهاجم از راه نیزار را درهم بشکنیم

و آنها پس از دادن کشـته و مجروح ،دسـت به عقبنشـینی زدند.
نیـروی مسـتقر در چزابه که شـامل  5تانک چیفتـن و تفنگ  106و

خمپـاره  81بـود ،بعـد از تمام شـدن مهمات ،به اسـارت دشـمن در
آمدند و پس از آن ،ارتش عراق سـرازیر شـد به سمت منطقه».

1

سیدعلی موسوی از ساکنان منطقه نیز گفته است:

«شـدت آتـش آنان به حـدی بود که بـرای حفظ جـان خود ،به

داخـل نیـزار رفتیـم و پنـاه گرفتیم .نیروهـای ارتش هم تـوان مقابله

نداشـتند .تیراندازی دشمن سـاعتها ادامه یافت .مردم روستاهای

خرابه و ابوچالچ که به تنگه چزابه نزدیکتر بودند ،هدف بمباران

قرار گرفتند .در خرابه ،تعدادی شـهید و مجروح شـدند و احشـام
مـردم زنده زنده در آتش سـوختند .قایقهـای ماهیگیری مردم هم
به آتش کشـیده شـد .مردم به تکاپو افتادند تا از منطقه دور شـوند.
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حتی حیوانات هم دنبال پناهگاه میگشـتند! سـگها زوزهکشـان
میگریختنـد و سـعی میکردنـد تـا در بیـن مـردم جای امنـی پیدا
کنند .غوغای عجیبی به وجود آمده بود .مرگ و خون بر سر مردم

خیمه زده بود.

چند ساعت بمباران ادامه یافت و آتشبارها خاموش شدند .مردم

فرصـت پیـدا کردنـد تـا گروه گـروه از منطقـه فرار کننـد .حرکت
گروهی مردم ،رقتآور بود .زنان به سـینه میزدند و شـیون و زاری

میکردند و مردان با ترک همه وسـایل زندگی ،با دنیایی از غم ،به

سوی روستاهای سعیدیه و مچریه حرکت میکردند .ماشینی نبود.

مـردم بـا پای پیاده ،کیلومترها را طی میکردنـد تا به تصور خود به
جای امنی برسـند و از آتش آتشـبارها دور باشند.

وقتی از تنگه عقب نشستیم و به خانه بازگشتم ،اثری از خانوادهام

ندیـدم .خانـه پر از وسـایل زندگی بود و وسـیله نقلیهای نداشـتم تا

آنها را بردارم .و چه کسی در آن لحظات کاری به فرش و یخچال
و تلویزیون داشت!»

1

سـربازان پیاده عراقی ،پس از گذشـتن از تنگه چزابه ،وارد دشـت

شـمال بسـتان شـدند و به تعقیب نیروهای در حال عقبنشـینی سپاه
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و نیروهـای مردمـی و ژاندارمری پرداختنـد .عرض تنگه چزابه ،از دو

کیلومتـر تجـاوز نمیکند و در صـورت احـداث مواضع مصنوعی و
کانال و خاکریز ،عبور دشمن از آن منطقه مشکل بود .از طرفی ،در

شمال شهر بستان و روستاهای ابوچالچ و خرابه ،مزارع برنج وجود دارد
و این مزارع از شمال شهر بستان آغاز و تا تنگه چزابه امتداد مییابد .در

بین تپههای رملی و شهر بستان نیز آبرفت و گودالهایی وجود دارد که

حتی گذشتن نیروهای پیاده ،بدون استفاده از قایق امکانپذیر نیست.
ی زمینهای
این مناطق ،بر اثر وجود کانالهای متعدد آبیاری و مرزبند 
زراعی و وجود پستی و بلندیهای فراوان و گودالهای متعدد ،برای
حرکـت نیروهای پیاده و ادوات زرهی ،دشـواری بـه وجود میآورد و

عوارض سـخت آن ،موجب توقف و حرکت میشد.

وقتـی نیروهـای عراقـی حملـه خـود را در پاسـگاههای سـوبله و

صفریـه آغـاز کردند ،تنهـا راه ارتباطی آنان ،جاده تنگـه چزابه بود
که از شـمال روسـتاهای خرابه و ابوچالچ میگذشت .اگر نیروی

مدافـع کافـی در تنگـه چزابـه وجود داشـت ،عبور لشـکر  9زرهی
عـراق از تنگـه چزابـه و ورود آن بـه دشـت آزادگان ناممکن بود.
منصور ساعدی از اهالی بستان میگوید:

«منطقه شمالی و غرب بستان همیشه از مناطق صعبالعبور بوده

چزابه 43

اسـت .زیـرا در تابسـتان به علت نرم بـودن زمیـن ،ادوات زرهی در

آن فرو رفته و قادر به حرکت نیسـتند .در فصل باران و زمسـتان نیز

بـه علت چسـبندگی فوقالعـاده آن ،زمین به صـورت یک الیه ِگل
در آمده و دشـواری آن حتی برای عبور پیاده هم محسـوس اسـت.

عالوه بر این ،ناهموار بودن زمین ،وجود باتالقهای متعدد ،نهرهای

آبیاری مزارع ،به سـختی و دشـواری عبور و مرور میافزاید .تنها راه

ارتباطی ،جادهای است که از تنگه چزابه به بستان میرود و از تنگه
چزابه تا کوههای اللهاکبر امتداد دارد .در آغاز جنگ ،بر اثر نبودن

نیروهای نظامی ،دشـمن به سـادگی جاده شوسه را تصرف کرد».

1

سـپاه چهارم عراق به فرماندهی سـپهبد هشـام فخری ،مأموریت

داشـت تا با تصرف دشـت آزادگان به سـوی اهواز پیشـروی کند.

لشکر نهم زرهی از این سپاه که فرماندهی آن را طالع خلیلالدوری

بـر عهـده داشـت ،پـس از تصرف پاسـگاههای سـوبله و صفریه و
اشـغال تنگـه چزابه ،به سـوی تپههـای اللهاکبر حرکـت کرد تا پس
از اشـغال شـهرهای بسـتان و سوسـنگرد ،به سـوی حمیدیه و اهواز

حرکت کند.

جنگ روزهای سخت خود را طی میکرد.
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فصل سوم
روزهای سخت جنگ ،یک سال ادامه یافت .ارتش عراق مناطق

بسـیاری را تصرف کرده بود و نیروهای خودی تنها توانسـته بودند

چند عملیات محدود موفق را به انجام برسـانند .اما یک سـال پس
از تهاجـم ارتش عراق ،سلسـله عملیات بزرگ و گسـتردهای برای
آزادسـازی مناطق اشـغالی آغاز شـد .اولین عملیات ثامناالئمه نام

گرفت و در پنجم مهر  ،1360سرتاسر منطقه شرق کارون از نیروهای

اشـغالگر پاکسازی شد .پس از عملیات ،فرماندهان عملیات سوار
بر هواپیمای سی 130عازم تهران بودند که هواپیمایشان در نزدیکی
تهران سقوط کرد.
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پـس از شـهادت جمعی از فرماندهان سـپاه و ارتش ،علی صیاد

شـیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شد .کمی قبل
از آن نیز محسن رضایی به فرماندهی سپاه منصوب شده بود .ورود

این دو فرمانده جوان به جنگ ،سـرعت طراحی برای عقب راندن

ارتش عراق را بیشتر کرد.

شهید علی صیاد شیرازی گفته است:

«اوایل مهرماه سال  1360بود که به این مسؤولیت منصوب شدم.

یـک سـال از جنگ تحمیلی گذشـته بـود و روزنه امیـدی برای ما
پیدا شده بود .محاصره آبادان شکسته شده بود و رزمندگان به این

نکته رسیده بودند که دشمن شکستناپذیر نیست و میتوانیم با او
بجنگیم .مقدمات عملیات بعدی سـه ماه طول کشـید .در این سه
ماه ،نیروی زمینی ارتش را تجدید سازمان کردیم .از همان روزهای

اول ،ارتباط مسـتقیم با برادران سـپاه برقرار شـد؛ با فرماندهی سپاه،

عناصـر عملیاتی و مشـاوران ایشـان .در محل پـادگان گلف اهواز،
جلسـات مکرر داشـتیم .دائم در جلسـه بودیم .به صورت مشترک

برنامهریزی میکردیم و بعد به صورت انفرادی دنبال کارهای خود

میرفتیـم تا مقدمات عملیات را آماده کنیم.

اولین نکتهای که به نظرم رسـید ،این بود که باید به طور رسـمی
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قرارگاه مشـترک دایر کنیم .بنابراین ،تاریخ رسـمی پیدایش قرارگاه
مشترک ارتش و سپاه از آنجا بود .خداوند تفضل کرد و به دست

مؤمنـان و حزبالله ،از سـپاه و ارتش کـه امیدوار به یاری یکدیگر

بودند ،این قرارگاه تشـکیل شد.

جلسـات مشـترک سـتادی تشـکیل شـد .ما سـتاد خودمان را از

شـخصیتهای متخصـص و زمینـهدار و متعهـد کـه در دانشـکده

فرماندهی و سـتاد تدریس میکردند ،تشـکیل دادیم .برادران سپاه
هـم از بچههـای خـوب و آماده و بااسـتعداد اسـتفاده کردند.

تنهـا راه پیـدا کـردن هـدف ،توجـه به اصـل صرفهجویـی در قوا
ً
است .نیروهای ارتش پشت خاکریزها بودند و معموال در هر تک،

فرمانـده مجاز نیسـت با نیروهایـی که در خط دارد ،تـک را انجام
دهد .ممکن اسـت که تک نگیرد و پیشـروی درست انجام نشود،

در نتیجه ،هم خط از دسـت میرود و هم نیروها .خطر هم هسـت

که دشـمن پیشـروی کند .این یک ریسـک خطرناک بود.

اصـل هـدف را بر پایـه صرفهجویـی در قوا قرار دادیـم؛ یعنی هر

چه داریم ،درسـت به کار بگیریم و در جایی تک کنیم که بعد از

رسـیدن به هدف ،نیروی بیشـتری برای ما بماند .بررسی کردیم که

اگر از شـمال به جنوب کرخه به طرف بستان پیشروی کنیم ،عمق
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آن کـم اسـت و زودتـر به مانعی میرسـیم که پشـت آن نیـرو زیاد
نایستد .شمال کرخه و تنگه چزابه و تپههای رملی و شنهای روان،

نیـرو کم می گرفت»...

1

پس از اشـغال قسـمت زیادی از دشت آزادگان ،شهرهای بستان

و هویزه و حدود صد روسـتا به اشـغال ارتش عراق در آمده بود و

مردم محلی با سختی در مناطق تحت اشغال روزگار میگذراندند.
فرماندهـان ،طرحـی را برای عقب راندن دشـمن از این منطقه آغاز

کردند:

«تصـرف تنگـه چزابه که در عمق خطوط دشـمن قرار داشـت،

مهمتریـن هـدف طـرح بـود که بـرای دسـتیابی به آن ،شـاهد یکی
از شـاهکارهای تمـام جنـگ بودیـم .چزابـه منطقهای اسـت که تا
چهـار کیلومتـری ،برای عبور از آن ،عرضی بیـش از  1000تا 1500

متـر نـدارد و راه عبـور نیروهای دشـمن از شـمال منطقـه به جنوب
اسـت .عالوه بر این مـوارد ،بعد از عملیـات ثامناالئمه ،این اولین

عملیاتی بود که از برنامهریزی و انسـجام دقیقتری نسـبت به سـایر

عملیاتهای انجامشـده ،برخـوردار بود».

2

 .1ناگفتههـای جنـگ؛ خاطـرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی ،تدوین احمد
دهقـان ،تهـران ،سـوره مهـر ،1390 ،صـص 189ـ187
 .2گذری بر دو سال جنگ ،دفتر سیاسی سپاه پاسداران ،1369 ،صص  120ـ 118
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مهمتریـن موضوعـی که فرماندهـان و طراحان عملیـات را برای

عملیـات در منطقـه دشـت آزادگان (غـرب سوسـنگرد تـا سـاحل

شـرقی هورالعظیـم) ترغیب میکـرد ،وجود تنگه چزابـه در انتهای
ً
منطقه عملیات بود .همانگونه که قبال گفته شـد ،در غرب دشت
آزادگان ،هور اسـت و تنها راه ارتباطی ارتش عراق با خاک خود،

تنگـه چزابه بـود .اگر نیروهای خـودی به تنگه چزابه میرسـیدند،

منطقـه دفاعـی محدود به تنگه چزابه میشـد.

طراحی عملیات با حضور علی صیاد شـیرازی ،محسـن رضایی،

حسـن باقری  ،غالمعلی رشید ،رحیم صفوی و تیم طراحی ارتش

1

که علی صیاد شـیرازی پس از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی
مأمور به این کار کرده بود ،آغاز شـد.

در یکی از همین جلسات ،درباره نام عملیات بحث شد .ارتش

نامی را پیشنهاد کرد ،ولی حسن باقری پیشنهاد داد سلسله عملیات

بیرون راندن ارتش متجاوز از کشـور که مناطق آن مشـخص شـده
بود ،به نام کربال یک تا کربال  12مشخص شود و هر عملیات نام

مشـخصی نیز داشته باشـد .این پیشنهاد تصویب شد و از این پس،
.1سرهنگستاد اکبر موسوی قویدل ،سرهنگستاد اقبال محمدزاده ،سرهنگستاد
مسعود بختیاری و سرهنگستاد عبدالحسین مفید
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در نامههـا و جلسـات ،از ایـن عملیـات با نـام کربال یک نـام برده

میشد.

بـا توجه به اینکه رود کرخـه در میانه خطوط نیروهای خودی و

دشـمن جاری بود ،در طراحی عملیات ،دو جبهه شـمال کرخه و

جنوب کرخه از هم جدا شدند و عملیات به دو بخش مجزا تقسیم
شد .تنگه چزابه در بخش شمال کرخه قرار دارد .با توجه به اینکه

وقایع عملیات در جنوب کرخه با تنگه چزابه مرتبط نیست ،از این

پس فقط به وقایع و ماجراهای محور شـمال کرخه میپردازیم.

مهمترین نکتهای که وجود داشـت ،چگونگی حمله به دشـمن

بـود .همه طراحان عملیات میدانسـتند که حمله کردن به دشـمن

ی و تلفات فراوانی روبهرو اسـت .ولی حمله از
از روبهرو ،با سـخت 
ً
پهلوها و یا اصطالحا جناحین ،و رسیدن به پشت جبهه ارتش عراق
در تنگه چزابه ،سـبب از هم پاشـیدن فرماندهی دشـمن میشد .به
همین دلیل ،در طراحی عملیات در منطقه شـمال کرخه ،حمله از

جناحیـن مد نظر قرار گرفت.

در میانـه طراحی ،تیم طراحی سـپاه پیشـنهاد غیرمنتظرهای برای

عملیات ارائه داد .در شمال سوسنگرد ،کوههای اللهاکبر قرار دارد

کـه در  31اردیبهشـت  1360آزاد شـده بـود .در غـرب این منطقه،
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تپههـای رملـی قـرار دارد کـه تا شـمال بسـتان و تنگه چزابـه امتداد
مییافت .سپاه پیشنهاد حمله از این منطقه ،پیشروی از میان رملها
و بسـتن تنگه چزابه را ارائه داد.

سیدعلی حسینی 1و یک تیم از اطالعاتعملیات سپاه ،از مدتی

قبل ،شناسـاییهای مقدماتی را در این منطقه آغاز کرده بودند .تیم

طراحـی سـپاه ،پیشـنهاد داد تا یک تیـپ از نیروهـای آن ،با عبور از
مناطق رملی ،خود را به عقبه ارتش عراق در تنگه چزابه برسانند و آن

را ببندند .در صورت موفقیت ،نیروهای عراقی در غرب سوسنگرد

و بستان به محاصره در میآمدند و موفقیت عملیات حتمی بود.
شهید علی صیاد شیرازی میگوید:

«بحثـی پیـش آمد کـه توانایی ما برای عملیات در بسـتان جواب

نمیدهـد .عملیـات پیچیـده و مشـکل اسـت و امکانـات زیـادی
میخواهـد .سـؤال بـود که به کـدام طرف تک کنیم ،بـه فرض از
شمال کرخه و بستان و چزابه برویم ،حدود هفده یا هجده کیلومتر
راه است .این راه زیادی است و با توان ما نمیخواند .برادران سپاه

 . 1سـیدعلی حسـینی در سـال  1334در مشـهد بـه دنیـا آمـد .در ایـن زمان ،مسـؤول
اطالعاتعملیات ستاد خراسان بود که نقش مهمی در شناسایی منطقه شمال کرخه
برعهده داشت .وی در سال  ،1366در حالی که فرماندهی تیپ اطالعاتعملیات حر
را برعهده داشـت ،در ماؤوت عراق به شـهادت رسید.
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پیشـنهاد کردنـد که بـا برادران ارتش به شناسـایی برویـم .بچههای
سـپاه معتقد بودند که با برادران ارتش به شناسـایی برویم .بچههای
سپاه معتقد بودند که میشود حمله کرد و ارتشیها میگفتند عمق

عملیات زیاد اسـت و نمیشود.

از ایـن نگـران بودیـم کـه اگـر اینهـا بـا هم بـه شناسـایی بروند،

بـه سـبب اختلاف سـن و اختلاف روحیه ،ممکـن اسـت در راه
گرفتاری پیش بیاید .برادر غالمعلی رشـید مسؤول عملیات سپاه و

سرتیپ شهید نیاکی فرمانده لشکر  92زرهی اهواز گفتند« :با هم

برویم شناسـایی ».با چند نفر رفتند و بعد از دو سـه روز برگشـتند.
مـا نگران بودیـم که اینها گزارش تلخ از عملیـات بدهند .احتیاط

کردیـم و گفتیـم« :جدا جدا گـزارش بدهید».

اول سرتیپ شهید نیاکی آمد .ایشان حدود  58سال داشت .آمد

گزارش بدهد .متحیر بود .مدام میگفت« :جناب سـرهنگ ،من
مطمئنم که ما پیروز میشویم ».چند بار تکرار کرد .پرسیدم« :چه
ً
دیـدی؟» گفت« :این برادرها ما را به یک جاهایی بردند که اصال

آنجاهـا را ندیـده بودیم .درسـت در قلب و پشـت دشـمن اسـت.

جاهای آسـیببپذیر اسـت .ما اگر با نیروی کمی که داریم ،حمله
کنیم ،دشـمن همان جا کارش تمام است».
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خوشـحال شـدم .خوشـحالی از این نبود که جایی پیدا شـده و

میتـوان عملیـات را انجام داد؛ بیشـتر به این علت بـود که خداوند
تفضل کرد و حاال که اولین بار است داریم برای خدا میجنگیم،

نیروهـای قدیمـی ارتش اینطور آماده میشـوند و اظهار امیدواری
میکنند .اینها ،جدا از تخصص و علم و دانشی که داشتند ،همه

درجات تحصیلی را گذرانده و خیلی مسـلط بودند .مسائل علمی

و نظامی همیشـه جلوی چشـم آنها بود .حاال آن مسائل کنار رفته
بـود و ایـن امیـدواری در قلبش پدیـد آمده بود کـه میتوانیم پیروز
شـویم .و نکتـه مهمتـر ،پیوند قلبی با بچههای سـپاه در این رفت و

برگشـت بـود .بر مبنای همین اظهارات ،ایـن اظهار امیدواری پیش

آمد که پیوند ارتشـیها با بچههای سـپاه قویتر بشود.

نوبت به برادر رشید رسید .دیدم ایشان هم متحیر است .به جای

اینکـه گـزارش بدهـد ،اولیـن جملهای کـه گفت ،این بـود« :من

دیگر به برادران ارتش ایمان آوردم ».پرسیدم« :چه شده؟» گفت:
ً
«رفتیـم شناسـایی .حقیقتا شناسـایی سـختی بـود و فکـر میکردم
اینهـا نمیتواننـد بـا ما بیایند .سـن و سالشـان باالسـت و می ُبرند.
اینها همه جا آمدند .خودمان خسـته شده بودیم .برگشتیم و چون
خسـته بودیم ،شـب یک جایی ماندیم .صبح زود نماز خواندیم و
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خوابیدیم .نور و حرارت آفتاب مرا بیدار کرد .چشمهایم را به زور
باز کردم و دیدم یکی دارد ورزش میکند .سرهنگ نیاکی بود که

ورزش میکـرد .عجیـب بـود ،ما حالش را نداشـتیم برخیزیم ،ولی
ً
ایشـان ورزش میکـرد .اصال حالتی بود که گفتـم ای بابا ،ما هنوز
اینها را نشناختیم».

هر دو گزارش ،جدا از آن مسأله گزارش عملیاتی ،برای ما خیلی

معنا داشت .این صحنه خیلی دلچسب و آموزنده بود».

1

در منطقه شـمال کرخه ،ارتش عـراق خاکریزی از رود کرخه به

طول شش کیلومتر تا تپههای شنی کشیده بود .انتهای خاکریز ،در

زمینهای رملی ،زاویهای حدود  70درجه داده شده بود که پس از

دو تا سه کیلومتر ،به زمینهای رملی میرسید .این خاکریز به دلیل
شکل خاص آن که در عکسهای هوایی دیده میشد ،به خاکریز

دستهعصایی مشهور شد و تنها مانع در پیشروی رزمندگان به سوی
تنگه چزابه محسوب میشد .جلوی این خاکریز نیز میدان مینی به

عرض  200متر وجود داشت.

بـرای عملیـات در ایـن محـور ،احـداث یـک جـاده مناسـب،

برای رسـاندن نیروهـا و تجهیزات به نزدیکتریـن نقطه برای حمله
 . 1ناگفتههای جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی ،صص 194ـ182
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ضـروری بـود .نیروهـای اطالعاتعملیات سـپاه ،در میان رملها،
پیش رفته بودند و برای دیدهبانی ،سه دیدگاه در میان تپههای شنی
احداث کرده بودند .از روی این تپهها ،خطوط دشمن را شناسایی

میکردند.

«پورولـی را بـا اکیپـی از نیروها به گشـتزنی فرسـتادم .قرار بود

بروند در رملهای منطقه و ببینند وضعیت به چه صورت است .او
رفت و شـب نیامد .اکیپ دیگری به دنبال آنها فرسـتادم ،ولی او

را پیـدا نکردنـد .خودم با چهار نفر دیگر رفتم ،ولی آنها را نیافتم.

صبـح کـه آمدنـد ،دیـدم چهـره پورولـی برافروخته اسـت .گفت:
«یـک چیـزی پیـدا کردم که با آن ،همه مشـکالت حل میشـود.

آنجا آب شـیرین و گوارا و سـرد پیدا کردم».

فـردای آن روز ،همـراه سـیدعلی حسـینی و پورولـی رفتم .دیدم

چشمه آب سرد و گوارایی است .حسن باقری در آن زمان جانشین

آقای رحیم صفوی و مسؤول اطالعات قرارگاه جنوب بود .موضوع

را بـا او در میـان گذاشـتم .باقری میگفت« :من باورم نمیشـود،
مگر بروم و ببینم!»

غـروب همـان روز رفتیم .چشـمه آب را دید .گفـت« :نیروهای

شناسـایی ،ایـن منطقـه را خـوب بگردنـد .اگـر بتوانیـم از اینجا تا
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چزابـه جادهای احداث کنیم ،آن وقت اسـت که با عراقیها سـینه

به سـینه و قدم به قدم درگیر میشـویم .جاده از پشت آنها تا تنگه
چزابـه مـیرود .یعنـی میتوانیم آنهـا را دور بزنیم و پدرشـان را در
آوریم! اگر چزابه را بگیریم ،نیروهای عراقی دو قسـمت میشوند.

یعنـی ارتبـاط شـمال به جنوب نیروهـای عراقی در ایـن منطقه قطع

میشود».

حسن باقری ،با دیدن آن چشمه آب ،طرح و نقشه خود را همان

جـا بیـان کرد .با دو نفر از مسـؤولین جهاد رفتیم .آنها گفتند« :به
شـرط آوردن خـاک از جای دیگر ،میشـود جـاده زد .برای حفظ

حریـم جاده از حرکت شـن ،به مقداری لیـف خرمای لختکرده
نیاز داریم».

1

چنین پیشبینی میشـد که به علت سـختی عبور نیروهای پیاده
ِ
و تجهیـزات از میـان رملهـا ،بـدون احداث جاده ،پیشـروی بیش

از چنـد کیلومتر امکانپذیر نباشـد و نیروهـا نتوانند خود را به نقاط
مناسـبی در تنگه چزابه برسـانند .در طراحی اولیه ،پیشبینی شـده
بود که نیروهای بسیجی ،به همراه تانکهای سپاه و ارتش ،سرتاسر

 . 1بابانظـر؛ خاطرات شـهید محمدحسـن نظرنژاد ،مصاحبه حسـین بیضایی ،تدوین
مصطفـی رحیمـی ،تهران ،سـوره مهر ،1388 ،صـص 126ـ125

چزابه 57

منطقه رملی را طی کنند و با عبور از نزدیکی دیدگاه شماره سه (که
حدود دوازده کیلومتر از خط خودی دور بود) ،به سـمت بسـتان و

تنگه چزابه بروند .توپخانه دشمن و مقر تیپ  26زرهی ارتش عراق

را اشـغال کنند و سـپس تنگه چزابه را ببندند .اما مالحظه شـد که
در عمـل ،نیروهـای پیاده وقتی از خطوط خـودی حرکت کنند ،با

رسـیدن به دیدگاه شـماره سـه که محل اصلی سرازیر شدن آنها به
ً
سـوی دشمن اسـت ،از پا در میآیند و عمال نیرویی برای پیشروی
بیشتر ندارند.

راهپیمایی طوالنی و طاقتفرسـا ،تمام فکر فرماندهان را مشغول

ساخت تا باالخره طرح احداث جاده ارائه شد .از آن پس ،احداث

جـاده مناسـب به طـول حدود پانـزده کیلومتر در میـان رملها ،در
دستور کار قرار گرفت.

«تعدادی از پرسـنل سـپاه و تیپ  3پیاده لشکر  ،92به سرپرستی

یکـی از اعضـای سـپاه خوزسـتان بـه نـام سـیدعلی حسـینی کار
شناسـایی دقیق مناطق رملی را با جدیت و پشـتکار کمنظیری آغاز
نمودند .این عناصر معدود ،برای خنثی نمودن هوشیاری دشمن از

حضور خود در مناطق رملی ،ضمن به کار بستن اقدامات حفاظتی

شدید ،فعالیتها و اقدامات و حرکات خود را مخفی کرده و برای
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انجـام این مقصود ،مخفیانه پایگاهی برای اقامت خود در حدود 4
ً
کیلومتری چاه آب متروکهای برپا و کامال استتار نمودند .هفتههای
متوالی در شـرایط طاقتفرسـای بیابانهای خوزسـتان و توفانهای
شـن ،بـا پای پیـاده و گاهی با شـتر ،در رملهای داغ و سـوزان ،به

شناسایی منطقه پرداختند و سرانجام موفق شدند سه دیدگاه مناسب

روی تپههای بلند رملی و مشـرف بر مواضع دشـمن انتخاب نمایند
و از این دیدگاهها ،اطالعات دقیق و باارزشـی از وضعیت نیروها و

مواضع پدافندی و فعالیتهای دشـمن از خط مقدم تا شـهر بستان

و عقبه کسب کنند.

دیدگاه اول در فاصله هفت کیلومتری شمالغربی تپهسبز ،روی

تپـه رملی بلندی کـه دارای تکدرختهای مخصوص این نواحی
بـود ،قرار داشـت .دیـدگاه دوم به فاصله چهار الـی پنج کیلومتری

دیـدگاه اول بـود و بـر منطقه میانی دشـمن در شـمال کرخه تسـلط

داشـت .باالخـره دیـدگاه سـوم در شـش الـی هفت کیلومتـری از
دیدگاه دوم انتخاب شده بود و به عقبه دشمن ،شهر بستان و حتی

تنگـه چزابـه دارای دید کافی بود.
ً
ضمنـا گـروه شناسـایی ،بـرای سـهولت در رفتوآمـد خـود بـه

دیدگاههـای یادشـده و اجتنـاب از گـم کـردن و طوالنـی شـدن

چزابه 59

راه ،مسـیر مناسـبی را نیز شناسـایی و مشـخص کرده بودند که از

زمینهای محکم میان تپههای رملی حداکثر استفاده را مینمود و
عبـور از زمینهـای رملی را از پایگاه اولیه تا سـه دیدگاه ،به حداقل
میرسـاند .ایـن مسـیر دوازده تا سـیزده کیلومتر طول داشـت».

1

بـرای رسـیدن بـه تنگـه چزابـه ،پیشبینی شـده بود کـه نیروهای

خـودی بایـد نقطه آغاز حرکـت خود را از دیدگاه سـوم قرار دهند.
در غیر این صورت ،نمیتوانسـتند خود را به هدفهای تعیینشـده

برسـانند .بـه همین دلیـل ،پیشبینی شـد که تا دیدگاه سـوم ،جاده
کشیده شود .این کار برعهده جهاد سازندگی سمنان گذاشته شد.

«ما پیشتر در دامغان جاده ساختن در رمل را تجربه کرده بودیم.

آنجـا خاک بعضی قسـمتها رسـی بـود و ما جـاده را با خاکها
در رمل سـاختیم .شمال بستان هم چنین خاکهایی داشت .وقتی
پیشنهاد دادیم ،سرهنگ صیاد و حسن باقری بسیار جدی پیگیری

کردنـد .بنا شـد اول آزمایشـی یـک باند فرودگاه بسـازیم .باند که
آماده شـد ،خیلی خوشـحال شدند و بنا شد جاده را هم بسازیم».

2

 . 1عملیات طریقالقدس و آزادسازی شهر مرزی بستان ،سرتیپ 2مسعود بختیاری،
تهران ،انتشارات ایران سبز ،1380 ،صص  88ـ 87
 . 2به نقل از علی حسنبیگی؛ مسؤول وقت جهاد سازندگی استان سمنان ،سخنرانی
در همایش عملیات طریقالقدس
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احداث جادهای که بعدها جاده پیروزی یا جاده فانوس شـهرت

پیدا کرد ،تا شـب عملیات ادامه یافت.

«سـابقه کار جهادگران را از کردسـتان داشتم .خودشان پیشنهاد

کردند« :چون آن محوری که شناسـایی کردید ،همه مسـیر رملی

اسـت ،اگـر مایل باشـید ،مـا میتوانیم تـا نزدیکیهای دشـمن ،در
شـنهای روان جاده درسـت کنیم».

کار بسـیار سـختی بـود .با خود گفتـم« :بگذاریـم کار کنند».

هیـچ امیـدواری نداشـتیم بـه اینکه بتوانند کارشـان را تمـام کنند.
پانزده یا شـانزده روز بعد گفتند« :جاده برای بازدید آماده اسـت».

رفتیـم بـرای بازدیـد .جـاده را کـه دیدیـم ،همـان حالتـی کـه به

سـرتیپ نیاکـی دسـت داده بود ،مبنی بـر اینکه ما پیروزیـم ،به ما
هـم دسـت داد .جاده مثـل پل پیروزی بود .در همـان محوری بود

کـه میخواسـتیم برویـم .جای خوبی بود برای حملـه .به این دلیل
کـه دشـمن فکر کرده بـود از جناح چپ او ،بـه علت رملی بودن،

نمیتوانیم پیشـروی کنیم .جاده درسـت شـده بود و معنیاش این
بود که تنها با نیروی پیاده حمله نمیکنیم .پشـت سـر پیاده نظام،
تانـک هـم میتواند بـرود ،نفربـر و امکانات پشـتیبانی میتواند راه

بیفتد و خیلی از مسـائل حل اسـت.

چزابه 61

آن موقع امکانات کم بود .کسـی به ما کمپرسـی نمیداد .اینها

میرفتنـد از فاصلـه طوالنـی ،خـاک رس میآوردنـد .خـاک را با

غلتک میکوبیدند و یک مقدار شـفته آهک میریختند تا سـفت
شود که اگر باران خورد ،خراب نشود .برای اینکه دوباره شنهای

روان نیایـد ،دیـواره حصیری زدند .چون صبح که بلند میشـدیم،
میدیدیم شن جاده را گرفته .شن ،روان بود و با باد میآمد .نقش

این جاده به اندازه چند لشـکر بود».

1

همه چیز برای عملیات آماده بود.

 . 1ناگفتههای جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی ،صص  196ـ 195

فصلچهارم
بعدازظهـر هفتـم آذر  ،1360پاکت مهر و مومشـدهای از سـوی

فرماندهی عملیات ،برای فرماندهان یگانهای عملیات ارسال شد.
ّ
«بکلی ّ
سری» ،آخرین فرمان عملیاتی ابالغ شده بود.
در این نامه
«مأموریـت :نیروهای مسـلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه

عمومی غرب اللهاکبر و غرب سوسنگرد ،متشکل از  4تیپ زرهی

ارتـش جمهـوری اسلامی و  4تیپ پیاده سـپاه پاسـداران انقالب

اسلامی تک نموده ،پس از انهدام دشـمن در منطقه اللهاکبر ،در

تنگتریـن معبـر شـمالغرب بسـتان ،از روسـتای چزابه تـا تپههای

رملـی (تنگ چزابه) پدافنـد نمایند»...

1

. 1اسنادهیأتمعارفجنگسپهبدشهیدعلیصیادشیرازیدربارهعملیاتطریقالقدس
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هنـوز عملیـات جادهسـازی بـه طـور کامـل پایـان نیافته بـود که

اعـزام نیروهـا به نزدیکی دیدگاه سـوم آغاز شـد .هزاران بسـیجی و
تانکهـای چیفتـن ارتـش و تانکهای تـی 62و نفربرهای روسـی
سـپاه کـه در عملیـات قبلی بـه غنیمت گرفته شـده بودند ،حرکت
خـود را آغـاز کردنـد .عصـر روز  7آذر ،زمان عملیات در سـاعت

دوازده و سـی دقیقـه نیمهشـب  8آذر ،به کلیـه یگانهای عملیاتی

ابالغ شـد .نـام عملیات کربال یک« ،طریقالقدس» اعالم شـد و

رمز شـروع عملیات ،یاحسـین .

همزمان با غروب آفتاب ،نیروهای عملیاتی آماده حرکت شدند.

کمی بعد ،باران شـروع به باریدن کرد .بارش باران موجب تقویت

روحیه نیروها شد .هم دید دشمن کور میشد و هم شنهای روان،

سفت میشدند و حرکت در آنها آسانتر بود.

به محض تاریک شدن هوا ،نیروها حرکت کردند .ستون نیروهای

پیـاده ،در سـکوتی سـنگین که فقـط نفسنفس جنگاوران شـنیده

میشـد ،در میـان رملهـا به راه افتادند .هر سـتون ،به سـمتی روان
بود .اما مهمترین نقطه نبرد در شمال کرخه ،خاکریز دستهعصایی

بود .برای رسیدن به تنگه چزابه ،اشغال خاکریز دستهعصایی ،مهم

و حیاتی بود.

چزابه 65

از سـاعت ده شـب ،نیروهـای تخریبچـی وارد میدانهای مین

شدند و شروع کردند به خنثی کردن مینها .در سنگر فرماندهی،
همـه گـوش به صدای بیسـیمها سـپرده بودنـد .کمتریـن پیامی از

بیسـیم یگانهـای ارتـش عـراق در ایـن منطقـه ردوبدل نمیشـد و
همیـن موضوع نشـان میداد کـه آنها هنوز بویـی نبردهاند.

در سـاعت سـی دقیقـه بامـداد بـود کـه رمـز عملیـات بـه کلیـه

واحدهـای عملیاتـی مخابـره شـد:

ـ از رشید به کلیه واحدها ...یاحسین ،یاحسین ،یاحسین.

کمـی بعـد ،صدای توپخانههـا و رگبار صدها مسلسـل و تفنگ

فضـا را پـر کـرد .فرماندهـی عملیـات ،بالفاصلـه دسـتور داد تـا

توپخانهها ،گلولههای منور شـلیک کنند .شـلیک گلولههای منور
برای این بود که فضای صحنه نبرد روشن شود و نیروهای خودی،

بهتـر و سـریعتر در خطوط دشـمن نفوذ کنند.

در سـاعت یـک و سیوهشـت دقیقـه بامـداد بـود کـه خبـری

هیجانانگیـز ،سـنگر فرماندهـی عملیـات را غرق در شـادی کرد.

یکی از گردانهای بسـیجی ،از شـمال خاکریز دسـتهعصایی نفوذ
کـرده بود و دو دقیقه بعد ،خبر رسـید که یـک گردان دیگر هم از

ی به مواضع دشـمن نفوذ کرده اسـت.
انتهای خاکریز دسـتهعصای 

 66چزابه

بالفاصله به تانکهایی که در نزدیکی دیدگاه سوم منتظر بودند،

فرمان حرکت داده شد .فرماندهان یگانهای زرهی ،به تانکهای

خود دسـتور دادند نورافکنها را روشـن کنند و با تمام قدرت پیش

برونـد .دشـمن ،مقاومت نشـان نمیداد و همه چیـز حکایت از آن
داشـت که فرماندهی دشمن از هم پاشیده است.

هر چند پیشـروی در محور جنـوب کرخه چندان رضایتبخش

نبود ،اما واحدهایی که در شمال کرخه عملیات میکردند ،پس از

تصرف کامل خاکریز دسـتهعصایی ،به پیشروی خود ادامه دادند.
هنوز هوا روشن نشده بود که توپخانه دشمن سقوط کرد و نیروهای

خودی به ابتدای جاده بستان ـ تنگه چزابه رسیدند.

1

گزارشهـا حاکـی از این بود تانکهایی کـه باید خود را به تنگه

چزابه میرساندند ،به علت موانعی که بر سر راهشان وجود داشت،
نتوانسـتند خود را به این منطقه برسـانند و نیروهـای عراقی در تنگه

چزابه به شـدت مقاومت میکنند.
سیدعلی بنیلوحی گفته است:

 . 1بعدها اهالی بستان تعریف کردند که پس از شروع حمله ،ترافیک سنگینی روی
تنها پل بستان بر روی رودخانه کرخه ایجاد شد و نیروهای عراقی سراسیمه پا به فرار
گذاشته بودند .حتی بسیاری از سربازان عراقی ،خود را در آب کرخه انداختند تا از
منطقه بگریزند که عدهای از آنان غرق شدند.

چزابه 67

«اکنون عمق  18کیلومتری منطقه دشمن ،در تصرف رزمندگان

اسلام بـود .از درگیریهای خـط اول ،خبرهای خوبی میرسـید.
بـرای اطمینـان از چگونگی ادامه کار ،به دسـتور حسـین خرازی،
از طریق جاده آسـفالت ،خودم را به خط اول رسـاندم تا پشـتیبانی

محـور چزابـه از ایـن به بعد ،به جـای دور زدن ارتفاعـات رملی ،از

طریـق جاده آسـفالته بسـتان ـ چزابه صـورت پذیرد .تـا ظهر کارها

روبهراه شد ،هر چند خبر شهادت عباس کردآبادی و بعضی یاران،

سـخت بود ،ولی عظمت و شـیرینی پیروزی و نابودی دشمن ،همه

غصهها و خسـتگی را برطرف میکرد.

فرماندهی عملیات در شـمال کرخه ،به عهده رحیم صفوی بود

و او در یک گودال یا به اصطالح سـنگر خاکی که به وسـیله لودر

ایجـاد شـده بود ،نیروهـا را هدایـت میکرد .سـاعت  2بعدازظهر،
حسـین خرازی از کنار آقارحیم (صفوی) برگشـت .آقارحیم ،سـه

چهـار کیلومتـر عقبتـر ،در حاشـیه شـمالی بسـتان و نزدیـک پل
ابوچالچ که به بستان میرسید ،مستقر بود .و موظف بود یگانهای
عملیاتی در شمال کرخه را تا رسیدن کامل به اهداف ،با محورهای

جنـوب کرخه هماهنگ کند.

حسـین خرازی سـروصورت را با آب قمقمه یکی از بچهها صفا
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داد و دسـتور داد مسـؤولین تـا رده گروهـان در گـودال کنار جاده

آسـفالت جمـع شـوند .پانـزده نفـری میشـدیم .از روی کالـک،

آخریـن وضعیـت پیشـروی در جنـوب کرخه و اهمیت رسـیدن به
چزابه و همچنین دستورات آقارحیم برای ادامه عملیات را شرح داد

و یکایـک بچهها را نسـبت به مأموریت خـود توجیه کرد.

از چند سـاعت قبل ،نشـانههایی از پاتک دشمن دیده شده بود.

آتشهـای دقیـق و کنترل شـده و شـروع فعالیـت تکتیراندازهای
دشمن که از روی ارتفاعات ،دردسر اصلی را برای ما شروع کرده

بودنـد ،زنگ خطر بـود .نقطهای که قرار داشـتیم ،تا هدف اصلی

سـه چهار کیلومتر فاصله داشـت و ما باید خود را برای رسـیدن به

یـک خـط پدافندی مطمئن ،به چزابه میرسـاندیم .وضعیت زمین
در این نقطه حساس و استراتژیک ،به این صورت بود که از شمال

بـه ارتفاعـات رملـی و از جنوب بـه هورالعظیم میرسـید .انتخاب

صحیح محل تشکیل خط پدافندی چزابه ،باعث میشد ما فقط از

یـک خط با طول حداکثـر  1/5کیلومتر دفاع کنیم».

1

با اینکه نیروها در این محور به انتظار نشستند تا در شب دوم ،به

سـمت تنگه چزابه هجوم ببرند ،اما عملکرد نیروهای محور جنوب
 . 1یک روز تا چزابه ،صص 16ـ13
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کرخه رضایتبخش نبود .به همین دلیل ،به نیروهای محور شمالی
دسـتور داده شـد که به سـمت بسـتان حرکت کنند و این شـهر را
آزاد سازند .در ساعت  2بعدازظهر هشتم آذر ،خبر آزادسازی شهر

بستان به عقب مخابره شد.

بسـتان آزاد شـد ،ولـی جنـگ در همـه محورهـا ادامـه داشـت.

نیروهای محور شـمالی ،هنوز به تنگه چزابه نرسـیده بودند و خطر

بزرگی محور شـمال را تهدید میکرد .اگر ارتش عراق میتوانست
از محور تنگه چزابه وارد منطقه شـود ،تمام دسـتاوردهای عملیات

از بیـن میرفـت .بـه همین دلیـل ،فرماندهان بـا نگرانـی وقایع این
محور را دنبال میکردند .سخنان ردوبدلشده در بیسیم فرماندهی

عملیات ،گوشـهای از سـختی و مشـکالت را نمایان میکند.
«محسن رضایی :برادر رحیم ،محسن هستم .سالم علیکم.
رحیم صفوی :سالم علیکم.

محسـن رضایی :آقاجان ،چند نکته من توی ذهنم اسـت و با هر

کدام موافق هسـتید ،نظر خود را بگو تا تصمیم بگیریم ،شـنیدی؟
رحیم صفوی :به گوشم.

محسـن رضایـی :اولیـن نکته اینکه ،مسـأله اساسـی مـا االن در
ً
پایین (محور جنوبی عملیات) است .شما حتما باید کار آنجا را به
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کسی محول کنید و خود شما آن را حل کنید .این یکی ،شنیدی؟
رحیم صفوی :نمیتوانم .نمی توانم این کار را بکنم.

محسن رضایی :کسی نیست که جای خودت بگذاری؟

رحیم صفوی :نه ،نه .کردآبادی 1رفت.

محسـن رضایی :مسـأله دوم این اسـت که ما تنها نمیخواهیم از

آن پل پایین بیاییم .ما گردانهای آزادشدهای از شما میخواهیم تا

در نقاطی که مناسـب و بهتر اسـت و باید اسـتفاده کنیم ،در آنجا

بـه کارشـان بگیریـم .الزمهاش این اسـت که شـما گردانهایی که

میتوانـی االن آزادشـان بکنید ،به ما اعالم کـن .آمادهباش بده ،به
محض اینکه آماده شـدند ،به ما اعالم کنید که در اسـرع وقت از

آنها اسـتفاده بکنیم .متوجه شدی؟

رحیـم صفوی :االن درگیر هسـتند .فقـط آن گردانهای آخری

کـه نزدیـک پـل هسـتند ،میتوانند عبـور کنند .همـه واحدهای ما
درگیـر هسـتند .فقط آن واحـدی که نزدیک پل اسـت ،میتواند با

تقویتـش عبور بکند.

محسـن رضایـی :ببیـن برادرجـان ،پـس اگـر تو میتوانـی ،یک

کاری بکنیـد ،دو سـاعت بیاییـد اینجـا و سـریع برگردیـد.

 .1عباس کردآبادی فرمانده محور اهللاکبر بود که در شب اول عملیات به شهادت رسید.
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رحیم صفوی :نمیتوانم آقا این کار را بکنم .حواسم به واحدها

اسـت .االن یکی دو تا از اینها زخمی شـدند .آن دو تا هم که تو

هستند ،به شدت درگیر هستند.

غالمعلـی رشـید :خیلـی خـوب ،پس مـا طرحریـزی میکنیم.

میخواسـتیم که خود شـما در جریـان واقعیتها باشـید که بتوانید
بگوییـد چـه مقداری و از کجا میتوانی [عملیـات را ادامه دهی].

حـاال طرحریـزی میکنیم و به شـما اعلام میکنیم».

1

نیروهـا خـود را آمـاده کردنـد تا با تاریکی شـب ،به تنگـه چزابه

هجـوم ببرنـد و ضمن عقب رانـدن نیروهای عراقی ،در آن مسـتقر
شوند.

سیدعلی بنیلوحی در این باره نوشته است:

«دو شـب قبـل ،در آخرین جلسـه ،توجیه شـدیم کـه چگونه از

پشـت ارتفاعات رملـی ،گردانها را به عمق  18کیلومتری دشـمن
نفوذ دهیم .و آن مأموریت حساس و مهم ،به یاری خدا با موفقیت
به اتمام رسـیده بود .توپخانه و تیپ دشـمن که در دامنه ارتفاعات

رملـی مسـتقر بود ،سـقوط کـرد و همه نیروهای آ ن کشـته یا اسـیر
شـدند .اکنـون ما فقط به یک خیز نیاز داشـتیم تـا در چزابه پدافند

 . 1به نقل از شبکه بیسیم عملیات طریقالقدس ،مرکز تحقیقات جنگ سپاه
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کنیم .حاال به همان اتاق کوچک برگشته بودم .نور کمرنگ چراغ

کـه از موتور برقی کوچک انرژی میگرفت ،اتاق را روشـن کرده

بود .از پشت شیشه ،داخل اتاق را نگاه کردم .آقارحیم (صفوی)،

(شـهید) صیاد شـیرازی( ،شهید) حسن باقری ،رشـید و دو سه نفر

دیگـر ،دور یک نقشـه جمع شـده بودنـد .جای حسـین خرازی و

مصطفـی ردانیپـور خالـی بود؛ چون جلسـه برای عملیاتـی برگزار
شـده بـود که آنها بایـد اجرا میکردنـد .ولی به خاطر حساسـیت

منطقه ،حسین و مصطفی آنجا مانده بودند و آخرین هماهنگی را
سـاعتی قبل ،مصطفی انجام داده و برگشـته بود.

کمی مکث کردیم و وارد شـدیم .مـا را تحویل گرفتند .آخرین

وضعیـت را گـزارش دادم .اعتقاد این بـود که نیروهای ما به راحتی

خواهنـد توانسـت خـود را بـه چزابه برسـانند .امـا مهم ایـن بود که
چگونه در یک خط محدود خواهند توانسـت در مقابل پاتکهای

سـنگین و آتش توپخانه پرقدرت و متمرکز دشـمن مقاومت کنند.

حسـن باقـری رو بـه من کـرد و گفـت« :وضعیـت نیروهـا چطور

اسـت؟ آنها دیشب عملیات کردند ،امشب هم عملیات میکنند،
فردا هم پاتک دشـمن شـروع میشود .نیروها میتوانند با کالش و
آر.پی.جی جلوی دشـمن را بگیرند؟»
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آقارحیـم لبخند معنـیداری زد و گفت« :ما ناچاریم خودمان را

به چزابه برسانیم .اینجایی که بچهها ماندهاند ،جای پدافند کردن

نیسـت .من خیالم از این نیروها راحت اسـت .حسـین خرازی که
توی بچهها باشـد ،مصطفی هم باشـد ،کار تمام است».

از اعتمـاد آقارحیـم بـه بچهها روحیـه گرفتم و گفتـم« :آمادگی
ً
گردانها از دیشب بهتر است .خدا لطف کرد و  9گروهان مجددا

سازماندهی شدند»...

جلسـه یک ساعتی طول کشـید .آقارحیم با عجله دستورالعملی

بـرای حسـین نوشـت .نامه را در جیـب پیراهن گذاشـتم و با دقت
دکمـه آن را بسـتم .آقارحیـم تا کنار موتور آمـد و گفت« :مواظب

باشـید .تـوی چزابـه بایـد بهترین نقطـه را انتخاب کنیـد و خاکریز

بزنیـد .ایـن نامـه را به حسـین بـده .مطالب نامـه باید بـه دقت اجرا
شود».

بـه سـرعت حرکت کردیم .چند بار پشـت سـرم را نـگاه کردم.

آقارحیـم همانطـور ایسـتاده بود و نـگاه میکرد».

1

در شـب نهم آذر ،حمله نهایی برای آزادسـازی تنگه چزابه آغاز

شد .ارتش عراق عقب زده شد و بالفاصله خاکریزی سرتاسری ،از
 . 1یک روز تا چزابه ،صص 43ـ41

 74چزابه

تپههای رملی تا هور احداث شد و نیروها پشت آن سنگر گرفتند.

«بـه طـرف خط چزابـه به راه افتادیم .هر كدام از ما ،دو موشـك

آر.پی.جـی بـا خودمـان حمـل میكردیـم .حـدود پنـج یـا شـش
كیلومتر راهپیمایی كردیم .در بین راه ،الشـههای فراوانی از ادوات

و تانكهـای دشـمن بـه جـای مانـده و دشـتهای رملـی ،مملو از

اجسـاد كشـتههای عراقی بود.

به  200متری خاكریز خودی رسیدیم .پیك به نقطهای اشاره كرد

و گفـت از اینجـا به بعـد باید هر چه در تـوان داریم جمع كرده و

بـه طـرف خاكریز بدویـم ،و گرنه تركش خوردن ما حتمی اسـت.

دشـمن در ایـن چنـد متر ،دید و تیر داشـت و ما بـه همین خاطر ،با
سـرعت میدویدیم و گلولههای دشـمن از اطراف ما میگذشـت.
هر طور بود ،خود را به خاكریز خودی رساندیم ،نفسها به شماره
افتاده بود و فشـار زیادی بر ما وارد شـد.

از چزابه چه بگویم .چزابه برای خودش یك كربال بود .شـش تا

هفت روز در آنجا بودیم و به یاری خداوند كریم ،سـهمگینترین
پاتكها را دفع كردیم .شب و روزمان ،با درگیری و با دادن شهدا و

زخمیهای زیاد میگذشت .فاصله ما با خط عراقیها بسیار كم و
موقعیت زمینی دشمن نسبت به ما بلندتر بود .برای همین ،آنها دید
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و تیر فوقالعادهای بر ما داشتند .مكان استقرار ما سمت چپ جاده

و سـمت چپ ما نیز هورالعظیم بود .در حقیقت جاده ،ارتباط ما و
نیروهای رزمنده سـمت راسـت را قطع میكرد و چون آب و غذا و
مهمات و حمل مجروح از آن سوی جاده صورت میگرفت ،دشمن
ً
نیز از قضیه پی برده بود و جاده را شدیدا زیر آتش میگرفت .ما به

ناچار میبایسـت از روی جاده سـریع عبور میكردیم ،به آن طرف
ً
رفته و مایحتاج خود را به این طرف جاده منتقل میكردیم .معموال
شـبها این كار صورت میگرفت .اگر در هنگام روز ،رفتن به آن

سـو ،ماننـد حمل مجـروح ضروری بـود ،این مهـم را رزمندگانی به

عهده میگرفتند كه دل شـیر داشتند و سری نترس.

اما مسأله دیگر ،تكتیراندازهای دشمن بود كه بسیار در كارشان

مهـارت داشـتند و بـه محـض اینكه رزمنـدهای سـرش را كمی از
خاكریـز باالتر مـیآورد ،گلول ه مجالی برایش باقی نمیگذاشـت.

نمیدانـم چنـد نفـر از بـرادران را پانسـمان كردم كه به سرشـان تیر
خورده و مغز سرشان بیرون میریخت ،صحنههایی بسیار دلخراش،
ً
خصوصـا بـرای من كه نوجوانی نورس بودم و تاب تحمل این همه
فاجعه را نداشتم».

1

 .1خاطره از ناصر آیرمی .به نقل ازwww.tebyan.net :
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نیروهـا در پشـت خاکریـزی کـه در تنگتریـن نقطـه زده شـده

بـود ،به دفاع پرداختنـد .در روزهای ابتدایـی ،توپخانه ارتش عراق

دیوانـهوار ایـن منطقه محدود را میکوبیـد و با آتش پرحجم ،قصد

عقب راندن نیروهای خودی را داشـت .اما موفق نشـد .کمکم سه
خاکریز به فاصله یک تا دو کیلومتر پشت سر هم زده شد و نیروها

توانسـتند خط پدافندی خود را مسـتحکم کنند.

علی جانگداز ،از فرماندهان ارتش گفته است:

«در تنگـه چزابـه ،پـدر و پسـری بـا هـم در میـدان میـن بودنـد.

لحظهای احساس کردم که آنها با هم درگیری پیدا کردهاند .پسر
میگفـت« :تـو اگر بمیـری ،من بیچاره میشـوم».

پدر هم میگفت« :نه ،تو جوان هستی .اجازه بده من بروم».

پـدر بـدون لحظهای توقف به حرکت ادامه داد .چند لحظه بعد،

صـدای انفجـار مهیبـی بلند شـد و پـدر در میدان مین به شـهادت
رسـید .پسـر با سرعت خود را باالی سر پدر رساند .برای کمک به

آنها ،به محل حادثه نزدیک شـدیم .پسـر ،جنازه پدر را بر دسـت
گرفـت و بـه طرف بیـرون میدان میـن حرکت کرد .خـودم را به او
رسـاندم و خواسـتم اجـازه دهـد من جنـازه را ببرم .گفـت« :پیکر

پـدرم را آنقدر میبرم تا جبران زحماتش شـده باشـد».
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بدون اینکه احسـاس خسـتگی کند ،جنازه پدرش را تا روی پل

عراقیهـا کـه روی رودخانه زده شـده بود ،بـرد و داخل آمبوالنس
گذاشـت و دوباره به میدان مین بازگشت».

1

عملیات طریقالقدس با پیروزی به پایان رسـید و رزمندگان برای

اولیـن بـار ارتـش عـراق را تـا مرزهـای بینالمللی عقـب راندند .به
همین مناسـبت امام خمینی پیامی فرسـتاد:
ّ
«بسم الل ه الرحمن الرحیم.

جنـاب آقـای حاجسـیدعلی خامنـهای رییس جمهـوری محترم

اسلامی ایران ،تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد رییس ستاد مشترک ارتش
جمهـوری اسلامی ایـران ،سـرکار سـرهنگ علـی صیاد شـیرازی

فرمانـده نیروی زمینی ،جناب آقای محسـن رضایی فرمانده سـپاه
ْ َ ْ ُ ُ ّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ
دامک ْم.
پاسداران انقالب اسالمیِ :ان تنصروا الل َه ینصرکم و یثبت اق
تلگرافهای شـریف که بشـارت پیروزی قوای مسـلح شجاع را
بر قوای شـیطان آمریکایی صدامیان که با هجوم ظالمانه خود فتح
ایمان به غیب وعده میدادند ،واصل
قادسـیه را به مغزهای تهی از ِ
گردید .اتکا به مسلسـل و تانک ،و غفلت از خداوند قادر و جنود

 . 1چزابـه؛ خاطراتـی از فرماندهان نیروی زمینی ارتـش ،علیرضا پوربزرگ وافی،
تهران ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی ،1382 ،ص 187
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الهی ،انسـانها را به ورطه هالکت و فضاحت میکشـاند.

آنـان کـه رمـز پیـروزی را مجهـز به جهـاز شـیطانی و میگها و

میراژهـا میداننـد و ایمـان بـه غیـب و خداونـد قـادر را به حسـاب
نمیآورند و دم از پیروزی قادسـیه میزنند و رمز پیروزی قادسـیه و
مؤمنان صدر اسلام را باز نیافتهاند و قدرت ایمان و شـهادتطلبی

را نمیفهمند ،باید با شکست مفتضحانه روبهرو شوند و گوشمالی

الهـی ببینند .اینان از پیروزیهای صدر اسلام ـ کـه پیروزی ایمان
و خـون بر شمشـیر و قوای جهنمی بود ـ بایـد عبرت بگیرند .مردم

ایران و ارتش و سپاه و بسیج و سایر قوای نظامی و غیرنظامی برای
ّ
حفظ اسلام و کشور اسالمی و رسـیدن به لقاءالل ه دفاع میکنند،

و فـرق اسـت بین این عزیـزان و آن گولخوردگان که برای مقاصد
پلید آمریکا و وابسـتگان آن ،به جنگ برضد اسلام و قرآن مجید
برخاسـتهاند .آنچـه بـرای اینجانـب غرورانگیـز و افتخارآفریـن

اسـت ،روحیـه بـزرگ و قلوب سرشـار از ایمان و اخلاص و روح
ّ
شـهادتطلبی ایـن عزیـزان ـ که سـربازان حقیقـی ولیالل ه االعظم

ارواحنا فداه ـ هسـتند ،و این اسـت فتحالفتوح .من به ملت بزرگ

ایـران و بـه فرماندهان شـجاع ،قبل از آنکه پیروزی شـرافتمندانه و
بزرگ خوزسـتان را تبریک بگویم ،وجـود چنین رزمندگانی را که
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در دو جبهـه معنـوی و صـوری و ظاهـر و باطن از امتحان سـرافراز

بیرون آمدهانـد ،تبریک میگویم.

مبارکبـاد بـر کشـور عزیز ایران و بـر ملت شـریف ،رزمندگانی

چنیـن قدرتمنـد و عاشـقانی چنیـن محـو جمـال ازلی و سـربازانی
چنین دلباخته که شـهادت را آرزوی نهایی خود و جانبازی در راه

محبوب را آرمان اصیل خویش میدانند .افتخار بر رزمندگانی که

جبهههـای نبـرد را بـا مناجات خویش و راز و نیـاز با محبوب خود
عطرآ گیـن نمودند .فخر و عظمت بـر جوانان عزیزی که در راهی

قدم برداشته و پاسداری از مکتبی میکنند که شکستناپذیر و سر
تـا پا پیروزی اسـت .و ننگ بر آنان کـه در راهی جان خود را هدر

میدهند و ِعرض و آبروی خود را میبرند که پیروزیشـان شکست

و زندگیشـان ننگآفرین است.

اینجانـب از فرماندهـان محتـرم و رزمنـدگان عزیـز قوای مسـلح

نظامی و انتظامی ،ارتش و سپاهی و بسیج مستضعفان و ژاندارمری

و شـهربانی و عشـایر محتـرم و نیروهـای نامنظم و مردمی تشـکر و
قدردانی میکنم .درود بر شما و همه آنان که برای اسالم و کشور

عزیـز خـود حماسـه میآفریننـد .از خداونـد تعالی پیـروزی نهایی
رزمندگان اسلام و سلامت و سـعادت همگان را خواهانم.
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ّ
والسالم علیکم و رحمهالل ه و برکاته.
ّ
1
روح الل ه الموسوی الخمینی».

کمـی بعـد ،آتش دشـمن فروکش کـرد و نیروهـا در تنگه چزابه

مسـتقر شدند.

 . 1صحیفه امام ،جلد  ،15تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

فصلپنجم
بـا تثبیـت منطقه عملیات ،نیروها در تنگه چزابه مسـتقر شـدند و

آتش روزهای اول عراقیها نیز فروکش کرد .برای مستحکم کردن
خط پدافندی ،سـه خاکریز از کناره هور تا رملها ،با فاصله کمی

از هم احداث شـد .احداث این خاکریزها ،باعث میشـد که اگر

یکـی آنهـا سـقوط کند ،نیروهـا بتوانند در خاکریز بعـدی به دفاع
بپردازند.

انتهـای خاکریـز اول و دوم بـه تپههـای نبعه متصل میشـد .این

تپههـای رملـی ،بـا ارتفـاع حداکثـر  65متـر ،در شـمال تنگـه قرار
داشـت .اما به خاطر رملی بودن ،اسـتقرار نیرو و تجهیزات بر روی
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آنهـا سـخت و گاه ناممکـن بود.

محسـن افخمی درباره وضعیت اسـتقرار نیروها و مشکالت آنان

در تنگه چزابه گفته اسـت:

«چزابه ،روزهای سخت ما در دفاع مقدس بود .موقعیت خاص

منطقـه ،امـكان ایجاد حداقـل امكانـات الزم برای اسـتقرار نیرو را

نمیداد .هر پانزده روز یک بار میتوانستیم به بستان برویم و از سه

چشمه حمامی كه آنجا داشت ،استفاده كنیم .سنگرهای مناسبی
ً
نمیتوانسـتیم ایجـاد كنیم .سـنگرها عمومـا ارتفاع كمی داشـتند؛
آنقـدر كه نماز را نمیشـد ایسـتاده خواند .موشها هم در سـنگر

حضـور داشـتند کـه گاهی برایشـان غذا هـم میگذاشـتیم .فاصله
انـدك تـا هـور ،باعث شـده بود كف سـنگر خیس و نمدار باشـد.
بهداشـت هـم ضعیـف بـود .بدنهایمان شـپش زده بود و شـبها

از شـدت خـارش ،بدون اینكه متوجه باشـیم ،خودمـان را زخمی
میكردیم .مراجعه هم كردیم تا قدری وضعیت بهداشـتی را مرتب

كننـد ،ولـی امكانـش نبود .نمیشـد كه خـط را به بهانه سمپاشـی
تخلیه كنند.
ً
جـاده منتهی به چزابه كاملا زیر آتش عراق بود؛ بهخصوص در
طول روز .برای همین ،تسـلیحات و نیروها را در شـب میآوردند.
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حتـی گرای ماشـین غذا را هـم گرفته بودند .زمان رسـاندن غذا به

خـط را نامنظـم كردنـد .گاهی  9صبح ناهار میرسـید ،گاهی هم
ساعت  2بعدازظهر.

در چزابه سـه خط داشـتیم .خط اول كه سنگر كمین و تعدادی

نیرو در آن بود ،خط دوم كه برای دفاع مسـتحكمتر طراحی شـده

بـود و سـنگر مخابـرات و آمبوالنـس و بعضی تجهیـزات در آنجا
ً
نگهداری میشد و خط سوم كه تقریبا نیرویی نداشت .فقط چند
تانـك و چنـد قبضه خمپارهانداز و زرهـی ارتش در آنجا بود.

فاصله بین هور و رمل در چزابه به طور میانگین  1000متر بود كه

گاهی به  700متر هم میرسید .فاصله خط اول و دوم حدود 380

متر بود .گردان اول در نبعه مسـتقر بود ،گردان دوم در خط چزابه

و گردان سوم از تیپ  21هم در منطقه حضور داشت .خط اول هم

با خط اول عراق در كمترین موقعیت ،فقط  160متر فاصله داشت.

سنگر ما ،سنگر مخابرات بود .در این سنگر ،عكس شهدا و امام

و مقام معظم رهبری را نصب كرده بودیم .حال معنوی عجیبی در
خط چزابه بود .عراق میدانسـت بچهها به نماز اول وقت مقیدند؛

بـرای همیـن لحظـات اذان صبـح كـه بـرای وضـو از سـنگر بیرون
میآمدیم ،عراق آتش تهیه سنگینی روی سرمان میریخت .گاهی
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حق نداشـتیم برای وضو از سـنگر بیرون بیاییم .من تا روزی كه در
جنـگ بـودم ،دیگر معنویتی كه در چزابه بود ،ندیدم».

1

پـس از عملیـات در ایـن منطقه ،فرماندهان جنـگ خود را برای

عملیـات بعدی آمـاده میکردند .ارتش عـراق در روزهای ابتدایی

جنگ تحمیلی ،با پیشـروی سـریع ،از چند جبهه وارد خاک ایران
شـده بـود و تمـام منطقه غـرب رود کرخه را تصرف کـرد .برآورد

شـده بود که ایـن منطقه  2500کیلومترمربع وسـعت دارد .طراحی
برای آزادسـازی این منطقه آغاز شـد.

ارتـش عـراق کـه میدانسـت نیروهـای خـودی ،خـود را بـرای

عملیات گسـترده دیگری آماده میکنند ،دست به پیشدستی زد.

آنها گمان میکردند که نیروهای ما در ایام  22بهمن که مصادف
با پیروزی انقالب است ،دست به حمله گستردهای بزنند .به همین
دلیل ،در نیمهشب هفدهم بهمن  ،1360با آتش سنگین ،به خطوط
خودی در تنگه چزابه هجوم آوردند .این عملیات ،به این دلیل بود

که نیروهای خودی را در این منطقه مشغول سازند و عملیات بعدی

را به تعویق بیندازند.

بـا غروب آفتاب روز هفدهم بهمن  ،1360آتش دشـمن بر روی

www.shohadayeiran.com.1
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تنگه چزابه آغاز شد .به تدریج این آتش گستردهتر شد .به نیروهای
در خط ،آمادهباش داده شد ،ولی آتش خمپاره و تانکهای دشمن

به حدی شدت پیدا کرد که نیروها حتی نمیتوانستند از سنگرهای
خود بیرون بیایند.

همزمان با نیمهشب ،نیروهای پیاده ارتش عراق شروع به پیشروی

کردند .کمی بعد خبر رسـید که تپههای نبعه به اشـغال دشـمن در
آمـده و نیروهای پیاده آنهـا در خاکریز اول نفوذ کردهاند .جنگ
تن به تن در گرفت و با فشاری که ارتش عراق وارد آورد ،نیروهای

خودی مجبور به تخلیه خاکریز اول شدند .همچنین به دلیل آتشی

کـه از روی تپههـای نبعـه روی خاکریـز دوم ریختـه میشـد ،ایـن
خاکریـز نیـز در خطر سـقوط قـرار گرفت و حتی قسـمتی از آن به
دست دشمن افتاد.

فتحالله جعفری ،فرمانده وقت زرهی سپاه چنین گفته است:

«برادر حسـن (باقری) شـبها تا دیروقت بیـدار میماند .اتاقش

در ورودی بود .یک پرده کشیده بود و به جز تیم طراحی
در کنار ِ

جنگ ،کسـی نمیتوانست داخل اتاق شود .وارد اتاق شدم .دیدم

وسـط اتاق نشسـته و نقشـهای جلویش پهن اسـت .نقشـه براساس
وضعیـت جغرافیایـی ،روی زمین پهـن بود .خودش هـم چهارزانو
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نشسـته بود رو به چزابه و بسـتان .گفت« :بنشـین ».نشسـتم .چند

لحظه مکث کرد .صدای گیرایی داشت .با لهجه تهرانیها گفت:
«فتحالله ،دشمن به چزابه حمله کرده ».پرسیدم« :کی؟» گفت:

«یک سـاعت پیـش ».پرسـیدم« :چهقـدرش را گرفتـه؟» گفت:

«خـط اول را .ولـی فکـر کنـم چزابـه را گرفتـه و بـه احتمـال قوی

تپههای نبعه را هم گرفته باشـد».

روی نقشـه ،با ماژیک مواضع و خط پیشـروی دشـمن را تعیین

کرده بود که توجیهام کرد .بعد گفت« :سریع برو میدان چهارشیر،
دو تا باتری بیسیم بگیر و برو سوسنگرد .عزیز جعفری را سوار کن

و برو قرارگاه مهدی .خادمالشریعه فرمانده محور آنجاست ،سریع
برو».

در آن زمـان ،روز و شـب اهـواز خلوت بـود .از جاده کمربندی

رفتم به طرف پلیسراه و از پلیسراه برگشـتم سـهراه سوسـنگرد و
جاده سوسنگرد .وقتی از پل بستان عبور کردم ،چون از تنگه چزابه

تـا پـل بسـتان  15کیلومتر راه اسـت ،صدای انفجار گلولـه و تبادل
آتش را حس کردم .عراق خط ما را گرفته بود و آتش میریخت.

رسـیدم بـه قرارگاه مهـدی که در اختیـار نیروهای خراسـان بود.

رفتم داخل .برادر خادمالشـریعه کنار بیسـیم نشسـته بود و داشـت
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بیسـیمها را گوش میکرد .روحیهاش خراب بود .سلام و علیک

و احوالپرسـی کردم .باتریهای بیسـیم را گذاشتم و پرسیدم« :چه
خبر؟ چه شـده؟»

داشـتم میپرسـیدم کـه بـرادر حسـن (باقـری) وارد شـد .بـرادر

خادمالشـریعه همین که برادر حسـن را دید ،روحیهاش عوض شد.
برادر حسـن آمد تو و گفت« :خسـته نباشـید .خادم ،گزارشـی از

آخرین وضعیـت بده».

خادمالشـریعه وضعیت را تشـریح کرد .روی کالک توضیح داد

و وقایع را گفت .برادر حسـن گفت« :نگران نباش .باز هم خوب

مقاومت کردهاید که کل خط را نگرفتند و نیروها در خاکریز دوم

و سوم هستند».

توضیح دادند که چه شـده .عراق در خاکریز اول رخنه کرده و

نبعـه را هـم گرفته بـود .خاکریز اول را گرفته و در خاکریز دوم هم

رخنه ایجاد کرده بود .خاکریز سـوم به نام حضرت زهرا

دسـت

نیروهـا مانـده بود .دو خاکریز دسـت ما بود و اولـی را آنها گرفته

بودند».

1

عراقیها قصد داشتند تا با تصرف تپههای نبعه ،نیروهای خودی
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را دور بزنند و بتوانند به سـمت بسـتان پیشروی کنند .اما خیلی زود
خطـوط دفاعـی تشـکیل شـد و نیروهـای عراقی زمینگیر شـدند.

اشـغال تپههـای نبعـه ،باعث شـده بود تا قسـمتی از عقبـه نیروهای
خـودی در دیـد و تیـر دشـمن قرار بگیـرد .به همین دلیـل ،تدارک

نیروهای در خط مقدم ،با سـختی فراوان صورت میگرفت .حتی
مجروحین مجبور بودند در خط مقدم بمانند و با تاریکی هوا تخلیه

شوند.

«خمپـاره  120و ...بـود کـه از زمیـن و آسـمان باریـدن گرفت.

گلولهباران ادامه داشـت تا زمین و آسـمان سیاه شد .در همین بین،

بـاران هـم آمـد و خالصـه ،همـه جـا را آب فـرا گرفت .شـهدا در
آب
آب غوطـهور بودنـد .خـون آنها همـه جا را قرمز کـرده بود و ِ
خونآلـود ،از زمین بیـرون آمده بود.
شـهید علیمردانی ،در حالیکه ترکش به صورتش خورده بود و

حسـابی عصبانی بود ،آمد و پنج شـش نفر را همراه خود برد .چند
نفر به دنبالش دویدند ،خودش با تیربار ،چند رگبار گرفت و عدهای

از مزدوران را کشـت .بعدها فهمیدیم که آنها از کشـورهای مصر
و سـودان بودند .شـهید علیمردانی تکتک صحنهها را مدیریت و
بازرسـی کرد ،آرام و قرار نداشـت و رشـادت او باعث حفظ تنگه

چزابه 89

چزابه شد».

1

رسول جیروز هم درباره آن روزها گفته است:

«دفـاع از تنگـه چزابه ،یکی از سـختترین عملیات دوران دفاع

مقدس بود .عراقیها قصد داشتند از تنگه چزابه عبور کنند و بستان
ً
را مجددا اشـغال کنند و نیروهای ایرانی میخواسـتند با حفظ تنگه
چزابه ،بستان را حفظ کنند .فاصله ما با نیروهای عراقی حدود صد

متـر بـود و جنگ تنبهتن تمامعیـاری در آن نقطه داشـتیم .نیروی

هوایـی عراق به شـدت منطقـه را بمباران میکـرد و گاهی در یک
روز ،بیش از صد سـورتی پرواز باالی سـر ما داشـت .کار دفاع از

تنگه چزابه آنچنان سـنگین بود که هر  48سـاعت ،گردانهای در
خـط را عوض میکردند تـا عراق نتواند رخنه کند».

جنـگ و درگیـری در این منطقـه  13روز پیدرپـی ادامه یافت.

شـدت درگیـری چنـان بـود کـه فرماندهـان جنـگ مجبور شـدند

بسـیاری از یگانهایـی را کـه بـرای عملیـات در غـرب کرخـه
(فتحالمبیـن) آمـاده کـرده بودنـد ،بـه ایـن منطقـه بیاورند.

حسـن باقـری در خـرداد  ،1361در جمـع فرماندهـان تیپهـا و

گردانهـا ،در قـرارگاه کربلا ،چنیـن گفته اسـت:
 .1روزنامه شهرآرا1391/8/27 ،
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«مسـأله چزابه حداقل یک ماه عملیـات ما را عقب انداخت .ما

در چزابه ،به اندازه عملیات طریقالقدس شهید دادیم .حدود هزار

و خردهای در چزابه شهید دادیم .در حالی که نگاه که میکردی،
هیچ چیزی نبود که به چشم بیاید .عراق یک سری جیشالشعبی

1

آورده بـود .صبـح یک تیپ را میزد به خـط ،بعدازظهر یک تیپ

را مـیزد بـه خـط .در رملهـای نبعـه ،از پایین میخواسـتی بروی
بـاال ،بیسـت متـر جـا ،بیسـت دقیقه طـول میکشـید .هر قـدم که

میگذاشـتی ،اگر بیسـت سـانت بـود ،پانزده سـانت برمیگشـتی
پاییـن .رمـل بـود .رملی که یـک ذره روی هم قـرار نمیگرفت و

فشـار شـدیدی روی بچه ها بود .جنازه سـر راه بچههـا بود؛ جنازه
حـال اینکـه ایـن جنـازه را بـه انـدازه  1500متـر بردارند و
بچههـاِ .
بیاورند عقب و بگذارند در ماشـین ،نداشـتند .میخواسـتی بروی
نبعه ،زیر تیر مسـتقیم کالشـینکف ،روی جاده خودمان میرفتیم.

بـا اینکـه ما کم میرفتیم و زیـاد نمیرفتیم و بچههایی که در خط
بودند ،بیشتر درگیر بودند .موقعی که میرفتیم ،من خودم اینطور

رانندگـی میکـردم؛ کله ام را میگرفتـم روی زمین.

 . 1نیروهـای داوطلـب کـه ارتـش عـراق آنها را سـازماندهی میکـرد و در جنگ
تحمیلی شـرکت داشتند.
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یکچنین فشـارهایی را بچهها تحمل میکردند .سـی گردان در
ً
چزابـه مصـرف کردیـم .تقریبا یـکدوم نیرویی که بـرای عملیات
دزفـول آمـاده کـرده بودیم ،در قضیه چزابه مصرف شـد .در حالی

که در سـطح مملکت هم هیچ به حسـاب نمیآمد .جنازه بود که

میرفت سراسـر کشـور .بـرای مملکت هم عالمت سـؤال بود که
بـدون عملیـات ،این جنازهها چه مفهومـی دارد .و جواب اینها به

عهده سـپاه بود .یک تیپ ارتش را ما از همین لشـکر  77گرفتیم

که عملیات بکنیم .دو تیپ سـپاه ،و یک تیپ ارتش .ما  12شـب
وارد عملیات شـدیم 12 ،ظهر فرداش فرمانده تیپ آمد و گفت از

تیپ من چیزی نمانده ،اگر بکشـید عقب ،دیگر تیپی نیست! یک
چنین فشـاری در چزابه داشتیم».

1

ارتش عراق در تمام این مدت ،تنگه چزابه را گلولهباران میکرد.

بـا اینکـه فرماندهان ،چند عملیات را برای عقب راندن دشـمن از

خاکریـز اول و تپههـای نبعـه انجام دادند ،ولـی در هیچکدام موفق
نبودند .ارتش عراق با چنگ و دندان از خاکریزی که اشغال کرده

بود ،دفاع میکرد.

حسـن باقـری عملیاتـی را بـرای آزادسـازی ایـن منطقـه طراحی

 . 1آرشیو اسناد مؤسسه شهید حسن باقری
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کـرد کـه با عملیاتهایـی که در چند روز گذشـته صـورت گرفته
بـود ،تفـاوت داشـت .او خـودش فرماندهـی ایـن عملیـات را کـه

امیرالمؤمنین

نام گرفت ،برعهده داشـت .این عملیات در شـب

یکم اسـفند  1360انجام شـد.

«مأموریت هر گردان را مشخص کرد و گفت« :اگر بر تپه نبعه

مسـلط شویم ،دشـمن از تنگه چزابه عقبنشینی میکند .تسلط بر
نبعـه ،تسـلط بـر چزابه و دیگر نقاط اسـت و دشـمن در تنگه چزابه

نخواهد ماند».

سـه فرمانـده گـردان روی نقشـه توجیه شـدند .یادم نیسـت چه

کسـانی بودنـد .از شـهرهای مختلـف بودنـد؛ همانهـا کـه بـرای

فتحالمبیـن آمـده بودنـد .یکـی از گردانهایی که در جلسـه قبل با
آنهـا صحبت کـرده بود ،سـه فرمانـده گروهان عملیاتی داشـت.
فرماندهـان گروهانهـا و دسـتههایش را توجیه کـرد .چهار گردان

سـازماندهی شـد .او میخواسـت بـه منطقـه اشغالشـده در نبعه و
تنگه چزابه عملیات کند .آن سـه گردان ،به عنوان پشـتیبان گردان
خطشکن ،از مسیرهای دیگر حرکت کردند ،اما گردان خودش در

نوک حمله قـرار گرفت.

وقتی گردان آماده عملیات آماده شد و آمار گرفتند ،استعدادش
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بیش از یک گردان بود .تعدادی از نیروهای سوسنگرد ،دارخوین،

نیروهـای خراسـان ،اصفهـان و تهـران کـه از کادرهـای قدیمـی و
باتجربـه بودنـد و تعـدادی از نیروهـای بهداری ،مهندسـی ،ترابری
و تخریـب بودند که عالقهمندان برادر حسـن بودند ،به این گردان

آمدنـد تـا تحت فرماندهی او ،در عملیـات حضور پیدا کنند.

همه فرماندهان بیسیم را پشت یک نفر میبندند تا برایشان حمل

کند و گوشی بیسیم دست خودشان است .برادر حسن بیسیم را با

خودش حمل کرد .خواست بندهای بیسیم را تنظیم کند .بندها را

مرتب کردم .غروب سیام بهمن  1360بود.

او رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد .اول آرام حرکت کرد و

بعد قدمها را تند کرد و از پشـت تپهها رفت و رفت .از پشـت نبعه

و همان جایی که شناسـاییها انجام شـده بود ،به خط دشمن زدند
و پس از درگیری و زد و خورد ،خط دشـمن شکسـته شـد .نیروها
روی تپه مسـلط شدند و نبعه آزاد شد.

او با نیروها رفت .اگر به مانعی برمی خوردند ،همانند کسی که

خود در صحنه اسـت ،آنها را پیش میبرد .حتی در تاریکی شـب
که گردانها به مانعی برخوردند ،راهنمایی کرد تا مانع را دور بزنند

و به عقبه دشمن رسیدند .او مقتدرانه ،شجاعانه و با تدبیر عملیات
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را هدایت کرد .گردانهای دیگر را هم هدایت کرد و رفتند پشـت

چزابه و به عقبه دشمن مسلط شدند .چون از آن طرف نبعه رفتند،

دشـمن فکر نمیکرد که به این سرعت عملیات کنند و عقبه آنها

را ببندند.

لحظـه بـه لحظه ،با گوش دادن به مکالمات بیسـیم ،دریافتم که

برادر حسـن روی نبعه اسـت و نبعه آزاد شـده است .حماسه چزابه

با عملیات موالی متقیان به پایان رسید و بسیجیان ،قهرمانان صحنه
نبرد بودند .در اسـفند  ،1360حماسـه چزابه در تاریخ جنگ ثبت

شد .اکنون هر کس سری به جبههها میزند ،در آن گوشه کشور،

با سـرزمینی مواجه میشـود که چزابه نام دارد .چزابه یک نام ملی
برای همه ایرانیهاست که جوانانشان قهرمانانه در آن جنگیدند».

1

این منطقه پس از چهارده روز نبرد طاقتفرسا به طور کامل آزاد

شـد .امـا این پایان ماجراهای تنگه چزابـه نبود .در عملیات والفجر

مقدماتـی ،شـمال ایـن منطقه و پاسـگاههای سـوبله و صفریه یکی
از محورهـای عملیـات بودند .نیروهای خـودی در هجدهم بهمن

 1361به دشـمن حمله بردنـد که موفق نبودند.

بـار دیگـر در جریان عملیـات خیبـر ،بـه منظـور فریب دشـمن،
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عملیـات ایذایی والفجـر 6در تنـگ چزابه و دشـت چیالت انجام

شـد .در دوم اسـفند  ،1362بـه منظـور انهـدام نیروهـای دشـمن،

نیروهـای خـودی پس از عبور از میدانهای مین ،سـیمخاردارها و
پشـت سـر گذاشـتن باتالقها و تپههای رملی ،حمله خود را آغاز

کردنـد .حتـی در یـک محـور موفق شـدند به جاده طیـب ـ چزابه
تسلط پیدا کنند .اما با روشن شدن هوا ،درگیریها شدت پیدا کرد

و کار به درگیری تنبهتن کشـید .نیروها به اجبار عقب نشسـتند و
عملیات پایان یافت .در این عملیات حدود چهارصد نفر شـهید و
مفقوداالثر شـدند.

اکنـون کسـانی کـه بـه چزابـه میرونـد ،یادمانـی را از آن دوران

میبیننـد .ایـن یادمـان ،یادآور روزهای سـخت نبـرد در تنگه چزابه

و همـه مـردان مردی اسـت که تـا آخرین نفس در برابـر متجاوزین
مقاومـت کردند.
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ازمجموعه
کتابهای

یادمان جنوب

1ـ اروند 2ـ آبادان 3ـ خرمشهر 4ـ شلمچه
5ـ طالئیه 6ـ هویزه 7ـ بستان 8ـ سوسنگرد
9ـ دهالویه 10ـ شوش 11ـ اهواز 12ـ دزفول
13ـ دوکوهه 14ـ فکه 15ـ دشت عباس 16ـ چزابه
17ـ زید 18ـ جزیره مینو 19ـ ابوقریب و رشهانی
20ـ جاده اهوازـخرمشهر  -21گلف (پایگاه منتظران شهادت)
 -22رشق کارون

یادمانهای
غرب و میانی

1ـ دهلران 2ـ میمک 3ـ مهران 4ـ نفتشهر
5ـ گیالنغرب 6ـ پادگان ابوذر 7ـ رسپلذهاب
8ـ قرصشیرین 9ـ تنگه مرصاد 10ـ کرمانشاه
11ـ پاوه 12ـ سومار 13ـ چنگوله و چیالت
14ـ بازیدراز

یادمانهای
شمالغرب

1ـ سنندج 2ـ مریوان 3ـ بانه 4ـ رسدشت 5ـ مهاباد
6ـ دولتو 7ـ نوسود 8ـ بوالحسن 9ـ بلفت ـ دوپازا
10ـ سیرانبند 11ـ دارساوین 12ـ پیرانشهر
13ـ اشنویه

