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آذرماه 1360 و اولین گام از طرح کربال
»طریق القدس« عملیاتی ظفرمند اما خونین

 علیرضا محمدی
آذرماه يادآور يکی از تعیین کننده ترين 
عملیات دفاع مقدس به نام طريق القدس 
اس�ت که اولین گام در طرح موس�وم به 
کربال نیز ب�ود. طرحی که ب�رآن بود قدم 
به قدم با بیرون انداختن دش�من از خاک 
ايران، به تعقیب و تنبی�ه او بپردازد و در 
واقع سرنوشت جنگ را يکسره کند. قرار 
داش�تن در آذرماه را فرصتی دانستیم تا 
نگاهی به روند جن�گ تحمیلی در قبل و 
بعد از عملیات طريق الق�دس بیندازيم.

بستان و مرز چذابه، جبهه میانی خوزستان 
محسوب می شد. بیشترین تمرکز نیروهای 
دو طرف روی خوزستان معطوف شده بود. 
عراق بعثی می خواس��ت این خطه از خاک 
ایران را از آن جدا کند و ایران نیز بر آن بود 
عالوه بر بیرون راندن دش��من از خاکش، از 
مرزهای خوزس��تان به خاک دش��من نفوذ 
کند و به تصرف شهر بصره بپردازد. به همین 
خاطر جنگیدن در خاک های جنوب، سخت، 

سنگین، دشوار و غالباً خونین بود.
بعد از آنک��ه بنی صدر از ریاس��ت جمهوری 
و پی��ش از آن فرماندهی کل قوا عزل ش��د، 

اتحادی بین س��پاه و ارتش به وجود آمد که 
اولین میوه آن در شکست حصر آبادان چیده 
ش��د. جبهه خودی اتحاد خودش را بازیافته 
و نقاط ضعف دش��من را نیز دریافته بود. به 
همین خاطر در عملیاتی که تنها دو روز طول 
کشید، محاصره یک ساله آبادان را شکست و 
اولین پیروزی بزرگ جبهه خودی را رقم زد. با 
بروز نشانه های ضعف در قوای متجاوز بعثی، 
شهید صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی 
زمینی ارتش و سردار محسن رضایی به عنوان 
فرمانده کل سپاه، به نوعی فرماندهی جنگ 
را برعهده گرفتند. پیش از آن شهید فالحی 
به مدت کوتاهی فرمانده جنگ بود که ذیل 
فرماندهی او، آبادان از محاصره خارج ش��د. 
اگرچه وی یک روز بعد از عملیات ثامن االئمه، 

در سانحه هوایی به شهادت رسید.
محسن رضایی و شهید صیاد شیرازی افکار 
بلندپروازانه ای برای تداوم جنگ داش��تند 
که وقایع بعد از آن نشان داد تا حد زیادی با 

واقعیت منطبق بودند. آنها شیوه کالسیک 
جنگ را تغیی��ر داده و س��عی می کردند با 
استفاده از اصل غافلگیری، به صفوف منسجم 

و مسلح دشمن حمله ببرند.
طرح موسوم به کربال در اینجا رخ نشان داد. 
در اولین گام از این طرح باید شهر بستان و 
تنگه چذابه از دشمن بازپس گرفته می شد. 
چونان جای پایی در جبهه میانی خوزستان 
که می توانس��ت ارتباط بین جبهه شمالی 
و جنوبی دش��من را قطع کن��د و راه انجام 
عملیات هاي بعدی چون فتح المبین و الی 

بیت المقدس را باز کند.
عملیات طریق القدس در آذر 1360 اما یک 
عملیات خونین با تلفات بس��یار بود. برآورد 
می شود تعداد شهدای ما سه برابر بیشتر از 
کشته های دشمن بود. عبور از پل سابله که 
دروازه فتح بستان بود، در کنار سماجتی که 
دشمن برای حفظ این ش��هر و تنگه چذابه 
انجام م��ی داد، باعث ش��د نیروهای خودی 

لطمات بسیاری ببینند.
پس از عملیات طریق القدس بود که تعدادی 
از فرماندهان گردان، از س��مت خود استعفا 
دادن��د. دلیل این کار، ش��هادت بس��یاری 

از نیروه��ای تح��ت امرش��ان ب��ود. البته با 
توصیه های حضرت امام، این فرماندهان از 
تصمیم خود منصرف شدند اما فتح خونین 
بستان نش��ان داد که بیرون راندن دشمن 
در حجم وس��یعی از خاک کشورمان، بهای 
زیادی دارد و از این پس باید شاهد شهدا و 

مجروحین بیشتری باشیم.
پس از آزادسازی بستان، حضرت امام پیام 
معروف خود را صادر کردند و طریق القدس 
را فتح الفت��وح نامیدند. وقایع پ��س از این 
عملیات نش��ان داد که به واقع فتح بستان 
ی��ک فتح الفتوح ب��زرگ ب��ود چراکه چند 
ماه بع��د عملیات فتح المبی��ن )کربالی2( 
باع��ث آزادس��ازی 2500 کیلومترمربع از 
سرزمین های اش��غالی ش��مال خوزستان 
ش��د و دو ماه بعد عملیات الی بیت المقدس 
)کربالی3( خرمشهر را از بند اسارت دشمن 
خالصی داد و حدود 6 هزار کیلومتر از خاک 

کشورمان را آزاد ساخت.
گام بعدی ط��رح کربال، با تعقی��ب و تنبیه 
دش��من طی عملیات رمضان ی��ا کربالی4 
تکمیل می شد که این عملیات با عدم الفتح 
روبه رو ش��د اما پیروزی هایی که در سلسله 
عملی��ات کرب��ال از فت��ح بس��تان گرفته تا 
فتح المبین و الی بیت المقدس حاصل شد، 
تقریباً تا انتهای دفاع مقدس تکرار نشد. در 
مجموع این سه عملیات، دشمن از هزاران 
کیلومتر از خاک کشورمان عقب رانده شد 
و بیش از 30 نفر از نیروهایش نیز به اسارت 
درآمدند. آمارهایی خیره کننده که در تاریخ 

جنگ بی سابقه است.
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88498481ارتباط با ما

اتحادی بین سپاه و ارتش به وجود 
آمد که اولین میوه آن در شکس�ت 
حصر آب�ادان چی�ده ش�د. جبهه 
خودی اتحاد خ�ودش را بازيافته و 
نقاط ضعف دش�من را نی�ز دريافته 
بود. به همین خاطر در عملیاتی که 
تنها دو روز طول کش�ید، محاصره 
را شکس�ت آب�ادان  يک س�اله 

مروری بر خاطرات شهید »علی چیت سازيان«، فرمانده اطالعات و عملیات لشکر انصارالحسین )ع( در گفت وگو با 2 تن از همرزمانش

مثل يک پدر مراقب نيروها بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  احمد محمدتبريزی
در همدان کس�ی نیس�ت که ش�هید علی 
چیت س�ازيان را نشناس�د. او ب�رای مردم 
شهر فراتر از يک فرمانده است. همدانی ها 
ش�هید چیت س�ازيان را يک م�رد بزرگ و 
دست نیافتنی و افتخار شهرشان می  دانند. 
ايش�ان فرمانده اطالعات و عملیات لشکر 
انصارالحس�ین )ع( ب�ود و چن�د ب�ار در 
عملیات ه�اي مختلف مجروح ش�د و هربار 
با جديتی بیش�تر و عزمی راسخ تر به جبهه 
بر گش�ت. بارها مجروح ش�د و ب�رادرش به 
شهادت رسید ولی هیچ گاه دلسرد نشد و از 
مسئولیت هايش شانه خالی نکرد. ايشان در 
عملیات های مختلفی با شجاعتش حماسه 
آفريد. صدام برای سر شهید چیت سازيان 
جايزه تعیین کرده بود و نیروهای بعثی توان 
مقابله با ايشان را نداشتند. اين فرمانده دلیر 
در روز چهارم آذر 1366 در حین انجام يک 
مأموريت گش�ت شناس�ايی به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. در ادامه دو تن از همرزمان 
ش�هید به مرور خاطرات�ی از اي�ن فرمانده 
بزرگ می پردازند که در ادام�ه می خوانید.

  رزمنده مصطفی عبدالعلی زاده
آبان 1366 قرار ش��د در ماووت عراق عملیات 
انجام دهیم. قرار شد نیروهایی که برای پاتک 
رفته بودند و کار انجام نش��ده بود را به ماووت 
عراق برسانیم و به طرف ارتفاع قامیش حرکت 
کنیم تا عملیاتی انجام شود. بعدها این عملیات 
به نام عملیات غار معروف شد. قرار شد نیروها 
را از روی پل رد کنیم و عملیات را ادامه بدهیم. 
اینجا علی آقا نشان می دهد که با بقیه متفاوت 
است. به لب آب رسیدیم و عراقی ها درست روی 
این قسمت از رودخانه دید داشتند. هوا روشن 
بود و نمی ش��د از رودخانه عبور کرد. ش��هید 
چیت سازیان گفتند نمی شود بچه ها را به این 
شکل از آب رد کنیم. یک شیار خیلی بزرگ در 
جهت عکس حرکت مان بود که به یک رودخانه 
با عرض ش��ش متر منتهی می شد و رویش پل 
چوبی گذاشته بودند. شهید به من گفت نیروها 
را از ستون ش��یار باال ببرید و همان جا مستقر 

شوید تا هوا تاریک شود.
نیروها را به سمت عکس محور عملیات حرکت 
دادیم تا در این شیار قرار بگیرند. باران می آمد 
و زمین گل بود و وس��ایل نیروها سنگین بود. 
در طول مس��یر یک صخره به ارتفاع یک متر 
س��ر راهمان قرار داش��ت. چهار تا از بچه هاي 
اطالع��ات ایس��تادند و به بقی��ه نیروها کمک  
کردند ت��ا نیروها از این صخره عب��ور کنند. به 
خاطر تعداد زیاد نفرات، مسیر شلوغ شده بود. 
شهید چیت س��ازیان در این عملیات مسئول 
اطالعات عملیات و مسئول محور بود. در همین 
اثنا که مشغول جابه جایی نیروها بودیم ناگهان 
دیدیم علی آقا آمد. نیروها ایشان را از روی چهره 
نمی شناختند و بچه های اطالعات بیشتر شهید 
چیت سازیان را می شناختند. ایشان یک کاله 
پشمی سرش بود و تا این صحنه را دید کاله را تا 
پایین چشم هایش کشید و جلو آمد. دقیقاً زیر 

صخره نشست تا بچه ها از رویش رد شوند.
ش��هید چیت س��ازیان تا زیر صخره نشست ما 
التماس کردیم که بلند شود. با تحکم ما را کنار 
زد. وقتی حرف می زد ما جرئت نمی کردیم دیگر 
چیزی بگوییم. علی آقا در عملیات جزیره پایش 
ترکش خورده بود و راحت نمی توانست بنشیند.  
نیروها که می خواستند رد شوند پایشان را روی 
زانو و روی س��ر علی آقا می گذاش��تند. وقتی 
پوتین های گلی ش��ان را روی صورت ایش��ان 

می گذاشتند پوتین درمی رفت و به صورت شان 
می خورد. بچه هایی که شهید را می شناختند 
فقط گری��ه می کردند. ما هم س��ریع نیروها را 

باال فرستادیم.
رزمندگان عاشق دیدن ش��هید چیت سازیان 
بودن��د. خیل��ی از روی چه��ره ایش��ان را 
نمی شناختند ولی نامش را زیاد شنیده بودند. 
علی آقا وارد هر محوری می ش��د وقتی بچه ها 
متوجه حضورش می ش��دند روحیه مضاعفي 
می گرفتند. یک لحظه بیس��یم چی ایش��ان، 
علی آقا را شناخت و از پایین شیار فریاد زد آقای 
چیت ساز، آقای چیت ساز. چون صدای آب زیاد 
بود چند بار نام ش��هید چیت س��ازیان را فریاد 
زد. همه رزمندگانی که اسم ایشان را شنیده و 
مشتاق دیدنشان بودند خیال کردند این آدم از 
جای خاصی بیرون خواهد آمد. ناگهان شهید 
چیت س��ازیان از زیرپای رزمندگان بلند شد. 
نمی دانید چه محش��ری به پا شد. نیروها همه 

گریه می کردند.
رزمندگان را از آنجا رد کردیم و به آن س��مت 
آب رفتیم. قرار ب��ود بچه ها یک ش��ب در غار 
بخوابند و شب بعد به طرف خط دشمن حرکت 
کنند. خدا ش��هید  علیرضا میرزایی مطلوب را 
رحمت کند. از عراقی ها یک اسیر گرفت. اسیر 
را پیش علی آقا بردند و ایش��ان پس از شنیدن 
صحبت های اس��یر تصمیم گرفت نیروها را به 
عقب برگرداند. باران شدید و سیل آسایی گرفته 
بود و راه رفتن را غیرممکن می کرد. علی آقا به 
من گفت طناب را تا لب آب ببر تا نیروها راه را 
گم نکنند. ما آن سمت آب ایستادیم و تعدادی 
از بچه ها این س��مت ایس��تادند. یک سری از 
نیروها از جمله شهید چیت سازیان داخل آب 
رفتند و پشت به جریان آب ایستادند و بچه های 
گردان دس��ت های اینها را می گرفتند و سریع 
رد می ش��دند. هوا خیلی ظلمانی ش��ده بود و 
چشم، چش��م را نمی دید. آب بسیار خروشان 
بود. ناگهان پای یکی از نیروه��ا لغزید و  چند 
نف��ر از رزمندگان داخ��ل آب افتادن��د و غرق 
شدند. با تدبیر علی آقا س��ه گردان از اسارت و 
شهادت نجات پیدا کردند ولی در مسیر برگشت 
علی آقا دائم گریه می ک��رد. می گفت چطور به 
خانواده های این ش��ش ش��هید جواب بدهم و 
آن دنیا چه بگویم؟ ش��هید چیت سازیان گریه 
می کرد و آرام زمزمه می کرد: »جانم حس��ین، 

جانم حس��ین، ای جان جانانم حس��ین«. آن 
لحظه فقط اسم امام حس��ین)ع( تسکین درد 

ایشان بود تا غم شهادت نیروها را کم کند.

  رزمنده اکبر امیرپور
یک روز یک��ی از نیروه��ا از من پرس��ید علی 
چیت سازیان چطور چیت سازیان شده است؟ 
گفتم از علی آقا در جنگ ش��جاع تر، مدیرتر و 
خط شکن تر زیاد دیدم ولی دو ویژگی اخالقی 
شهید چیت سازیان، ایش��ان را ماندگار کرده 
است. اولین خصیصه اش این بود که همیشه به 
خدا توکل می کرد. اگر به شناسایی می رفتیم 

و به می��ن و مانع می خوردیم و برمی گش��تیم 
و به ایشان می گفتیم نش��د، علی  آقا می گفت 
نش��د یعنی چه؟ اگر به خدا توکل کنید تمام 
گره ها از پیش پای تان برداشته می شود. اولین 
ویژگی اش توکل بر خدا بود و بعدی توسل بر او. 
برادر و دوستانش شهید  ش��ده بودند و شرایط 
خیلی سختی داش��تند. کار جنگ کار آسانی 
نیست. در کار شناسایی هر شب با مرگ سروکار 
داشتیم. باید روحیه  نیروها حماسی باقی بماند 
تا به خوبی کار را انجام دهیم. هر زمان روحیه ها 

خراب می شد می گفت ذکر توسل بخوانید.
آن چیزی ک��ه م��ا ام��روز در زرق و برق های 
دنیا می بینیم امثال ش��هید چیت س��ازیان در 
این دو دعا می دیدند. ش��هید چیت سازیان به 
س��عید اس��المیان خیلی حرمت می گذاشت. 
نمی دانستم دلیل این رفتار با شهید چیست؟ 
وقتی دلیلش را پرس��یدم، ایشان گفت سعید 
شجاعت بی نظیری دارد. ش��جاعت شهید در 
ش��لمچه را فهمیدم. چنین آدم هایی در دفاع 

مقدس زیاد داشتیم.
برادر چیت س��ازیان شهید ش��ده بود و ایشان 
به دنبال گرفتن مراس��م ختم برادرش بود. ما 
هم مأموریت شناسایی س��مت چپ ماووت را 
داش��تیم. چند روز به اواخر آبان 1366 مانده 
بود که کار شناس��ایی را انج��ام دادیم. پس از 
چهلم برادر، علی آقا وارد منطقه شد. از ما درباره 
وضعیت کارها و منطقه پرسید و من هم در یک 
گزارش کامل از شناسایی ها و کارهایی که انجام 
داده بودیم برایشان توضیح دادم. من به ایشان 

گفتم  نیازی نیست شما به منطقه بروید.
حواسش خیلی به رزمندگان بود. آن روز دیدم 
حال همیش��گی را ندارد. صدای��م کرد و گفت 
باید خیلی مواظب بچه ها باشیم. گفتم چطور، 
چیزی ش��ده؟ گفت چند روز پیش روس��ری 
مادرم کنار رفت و دیدم موهایش از غصه برادرم، 

امیر، سفید شده است.
اتفاقی در یگان پیش  آمد و شهید چیت سازیان 
گفت آخرین جلس��ه را امش��ب بگذار تا تمام 
راهکارها را بررس��ی کنیم. گفت��م تا وقتی که 
شما هستید چرا من جلس��ه بگذارم، خجالت 
می کش��م چنین کاری را انجام ده��م. بعد که 
روی حرفش اصرار کرد، گفتم علی آقا هرجور 

صالح می دانید.
شهید چیت سازیان فردای جلسه من و چند نفر 
دیگر را صدا کرد تا به چ��ادر فرماندهی برویم. 
داخل که ش��دیم دیدیم ایش��ان حال خوشی 
ندارد. به من گفت به ش��هر همدان می روی؟ 
ش��نیدن این حرف برایم جالب بود. گفتم اگر 
شما می گویید می گویم چشم. به همراه چند 
رزمنده دیگر حرکت کردیم تا برویم که از آیینه 
دیدم، علی آقا لب جاده آمده و نگاهمان می کند. 
دنده عقب گرفت��م و گفتم آق��ا کاری دارید؟ 
گفتم اگر می خواهید بمانیم که ایشان گفت نه 
بروید. اعتقادمان بر این است که ایشان به من 
و چند رزمنده دیگر ارادت خاصی داش��ت. در 
اطالعات همدیگر را شناخته بودیم و دلبستگی 
خاصی به هم داش��تیم. علی آقا همه کارهایش 
را کرده بود. می خواس��ت این عالقه ها را ببرد 

و قیچی کند.
در جاده دیدم دلتنگی دارد مرا می کشد. شروع 
به گریه کردن کردم. با گریه های من دو رزمنده 
دیگر هم گریه کردند. در ش��هر روز سوم آذر، 
آقای علیرضا رضایی مفرد را دیدم که پیراهن 
مشکی پوشیده بود. دائم می گفت دلم آشوب 
اس��ت. گفتم چرا پیراهن مشکی پوشیده ای؟ 
گفت نمی دانم، مادرم هم دعوایم کرد و گفت تو 
تازه  عروس به خانه آورده ای، داماد که پیراهن 

مشکی نمی پوشد.
فردایش شهید اسالمیان را همراه یک رزمنده 
دیگر دیدم. ب��ه من گفت مث��ل اینکه علی آقا 
شهید شده. من باورم نش��د. باورم نمی شد که 
علی آقا ش��هید شده باش��د. تا با چشم هایمان 
نمی دیدم باورم نمی شد. دم غروب در مسجد 
می خواستیم قامت نمازمان را ببندیم که گفتند 
علی آقا را آورده اند. هنوز باورم نشده بود، گفتم 

مگر شهید شده؟ گفتند بله.
آمبوالن��س را تحویل گرفتم و پیک��ر را بیرون 
آوردم. گاهی آدم نمی خواهد اتفاقی را باور کند 
و بهانه می آورد تا بگوید چنین اتفاقی نیفتاده 
اس��ت. پیکرش را از آمبوالنس پایین آوردم. با 
خودم کلنجار می رفتم ت��ا رویش را کنار بزنم. 
می گفتم نکند کنار بزنم و ببینم علی آقاس��ت. 
در آخر رویش را باز کردم و دیدم علی آقاست. 
دیگر باورم ش��د که فرمانده مان رفته است. هر 
وقت علی آقا بود آدم حس می کرد بزرگ تری 

باالی سرش دارد.
پس از شهادت ایش��ان صحنه هایی در همدان 
دیدم که دیگر هیچ وقت تکرار نشد. انگار زنان و 
مردان کل شهر برای تشییع آمده بودند. خانم ها 
می گفتند: »فریاد یا محم��دا« و آقایان جواب 
می دادند: »کش��تند ش��یر جبهه را«. علی آقا 
شخصیتش هنوز هم بی بدیل است. چون قرآن 
وعده کرده شهدا زنده اند. هنوز بعد از 30 سال 
حرف و کالم و زیبایی و شخصیت ش��ان زنده 
است. رهبر انقالب درباره شان گفته اند شهید 

چیت سازیان سرآمد شهداست.

چیت س�ازيان  ش�هادت  از  پ�س 
صحنه هاي�ی در هم�دان دي�دم ک�ه 
ديگر هیچ وقت تکرار نش�د. انگار کل 
زنان و مردان ش�هر برای تشییع آمده 
بودند. خانم ه�ا می گفتن�د: »فرياد يا 
محم�دا« و آقاي�ان ج�واب می دادند: 
»کش�تند ش�یر جبه�ه را«. علی آق�ا 
ش�خصیتش هنوز هم بی بديل است. 
چون قرآن وعده کرده شهدا زنده اند. 
هنوز بعد از 30 س�ال ح�رف و کالم و 
زيبايی و شخصیت ش�ان زنده اس�ت. 
رهب�ر انق�الب درباره ش�ان گفته اند 
شهید چیت سازيان سرآمد شهداست
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