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نگاهي به عمليات طريق القدس در هشتم آذر 1360 
»فتح بستان« مقدمه آزادسازي خرمشهر

   تنگه حياتي
طريق القدس در س��رماي آذرم��اه 1360 در 
منطقه بستان و چزابه انجام گرفت. شهر بستان 
يكي از اولين شهرهايي بود كه در اولين روزهاي 
دفاع مقدس به اشغال دشمن بعثي درآمد. اين 
شهر در جبهه مياني خوزس��تان قرار داشت. 
اهمي��ت آن براي جبه��ه خودي اي��ن بود كه 
مي توانست جاي پايي براي دو عمليات بعدي 
يعني فتح المبي��ن و الي بيت المق��دس ايجاد 
كند؛ يعني اگر بستان آزاد مي شد، رزمندگان 
مي توانس��تند در قدم اول ش��مال خوزستان 
)عمليات فتح المبي��ن( و در گام بعدي جنوب 
خوزستان را )الي بيت المقدس( آزاد كنند. در 
آن طرف بس��تان براي دش��من نيز آن جهت 
اهميت بسياري داشت؛ چرا كه به دليل وجود 
منطقه جغرافيايي ه��ور در داخل خاك عراق، 

دشمن در صورت از دست دادن بستان بايد در 
خاك خود منطقه نسبتاً وسيعي را دور مي زد 
تا ارتباط بين جبهه جنوبي و ش��مالي خود در 
خوزس��تان را حفظ كند. فتح بستان به مثابه 
قطع ارتباط جبهه شمالي و جنوبي دشمن در 

خوزستان بود. 
   نبرد سخت

با اهميتي ك��ه بس��تان و تنگه چزاب��ه براي 
هر دو طرف داش��ت، نبرد س��ختي در انتظار 
رزمن��دگان در اين منطقه بود. پل س��ابله كه 
نقطه دستيابي قواي خودي به بستان بود، از 
مدافعان سرسختي بهره مي برد كه باعث شد 
رس��يدن نيروهاي خودي به اين پل با تلفات 
بسياري همراه باشد. مقاومتي كه بعثي ها در 
طريق القدس از خود نشان دادند، بسيار فراتر 

از مقاومت آنها در آبادان بود. شكس��ت حصر 
آبادان در طي يك روز انجام گرفت و دش��من 
خيلي زود شكس��ت را در آنج��ا پذيرفت، اما 
بستان با موقعيت سوق الجيشي اش اهميتي 
حياتي داشت، بنابراين بعثي ها تا آنجايي كه 
مي توانستند در برابر رزمندگان مقاومت كردند 

و به راحتي عقب ننشستند. 
   تلفات باال

آنطور كه آمارها مي گويند تعداد شهداي ايراني 
در عمليات طريق القدس سه برابر كشته هاي 
عراقي بود. برآورد مي ش��ود تعداد شهداي ما 
حدود 6 هزار نفر مي شدند. همانطور كه اشاره 
شد عبور از پل سابله كه دروازه فتح بستان بود، 
بسيار سخت و دشوار صورت گرفت و با برتري 
سوق الجيشي كه دشمن در اين منطقه داشت، 
هر قدم پيشروي به طرف پل سابله مساوي با 

ريخته شدن خون رزمنده اي بود. 
تلفات باال در جريان عملي��ات طريق القدس 
باعث ش��د تا تعدادي از فرماندهان گردان از 
سمت خود اس��تعفا دهند؛ چرا كه تا آن زمان 
اين حجم از تلفات در عملي��ات دفاع مقدس 
بي سابقه بود، اما به هر روي در جريان عمليات 
طريق القدس، ايران توانست ش��هر بستان را 
آزاد كند و به تنگه چزابه دس��ت ياب��د. از اين 
پس عراق براي ارتباط بين دو جبهه شمالي و 
جنوبي اش بايد مسافت زيادي را طي مي كرد. 
در كل چيزي در حدود 800 كيلومتر از اراضي 

كشورمان در طريق القدس آزاد شد. 
   فتح الفتوح 

برخالف آنچه برخي تصور مي كنند، حضرت 
امام پس از آزادسازي بستان پيام معروف خود 
را صادر كردند و طريق القدس را »فتح الفتوح« 
ناميدند. )برخي فكر مي كنند كه اين پيام براي 
عمليات فتح المبين صادر ش��ده است( وقايع 
پس از طريق القدس نش��ان داد ك��ه به واقع 
فتح بستان يك فتح الفتوح بزرگ بود؛ چرا كه 
چند ماه بع��د اثرات تصرف بس��تان در جبهه 
مياني خوزستان طي دو عمليات فتح المبين و 
الي بيت المقدس خودش را بيشتر نشان داد. در 
عمليات فتح المبين2 هزار و 500 كيلومترمربع 
از س��رزمين هاي اشغالي ش��مال خوزستان 
 و دو ماه بع��د در عمليات ال��ي بيت المقدس 
)كربالي 3( خرمشهر و حدود 6 هزار كيلومتر از 

خاك كشورمان آزاد شدند. 
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اين منطقه بود. پل س�ابله كه نقطه 
دستيابي قواي خودي به بستان بود، 
از مدافعان سرسختي بهره مي برد كه 
باعث شد رسيدن نيروهاي خودي به 
اين پل با تلفات بسياري همراه باشد

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد  ستار مهري از شهداي دفاع مقدس

بعثي ها پدرم را بعد از اسارت به شهادت رساندند
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  اشرف فصيحي دستجردی 
شهيد س�تار مهري ورني�اب متولد 
س�ال 1۳28 در روس�تاي ورنياب 
شهرستان س�رعين استان اردبيل 
ب�ود. او پ�س از طي ك�ردن دوران 
ابتدايي براي ادام�ه تحصيل راهي 
تهران و در كنار تحصيل مش�غول 
كار شد. شهيد مهري در 21 سالگي 
ازدواج ك�رد و از او دو پس�ر و يک 
دختر به يادگار مانده اس�ت. اكنون 
هر س�ه فرزند ش�هيد مهري داراي 
تحصيالت عالي هس�تند و راه پدر 
را در سنگر ديگري ادامه مي دهند. 
پس�ر اول ش�هيد داراي م�درك 
دكتراي برنامه ريزي ش�هري است 
و دخت�رش پزش�ک عموم�ي و در 
بيمارستان ش�هيد چمران مشغول 
خدمت اس�ت. دكتر ع�ادل مهري، 
پس�ر كوچک ش�هيد هم دكتراي 
روانشناس�ي دارد. آنچ�ه در ادامه 
مي آيد گفت و گو با دكتر عادل مهري 
است كه ماحصلش را پيش رو داريد. 

پدر را چطور آدمي شناختيد؟ 
چه ويژگي هايي داش�ت كه با 
وجود داش�تن س�ه فرزند به 

جبهه رفت و شهيد شد؟
عمده تري��ن ويژگي ش��هيد اين بود 
كه بسيار دس��تگير و حامي اطرافيان 
بود. اگر كسي مشكلي داشت با تمام 
وجود درصدد بر طرف كردن مش��كل 

برمي آمد. 
همچني��ن از خصوصيات اخالقي اش 
خوش رويي و مهمان نوازي بود. معتقد 

و مقيد به كسب روزي حالل بود. 
نق��ل اس��ت در بيمارس��تاني كه كار 
مي ك��رد به ش��هيد مي گفتند ش��ما 
كه داراي مس��ئوليت در بيمارستان 
هستيد، كسر شأن تان نيست كه جارو 

دست مي گيريد و نظافت مي كنيد. 
ش��هيد در ج��واب مي گويد س��اعت 
كاري ام كم بود و براي اينكه نان امروزم 
حالل باش��د، مي خواهم به خاطرش 

عرق بريزم. 
پدر اگر مس��ئوليتي را قبول مي كرد، 
واقعاً مسئوليت پذير بود و كار را براي 

رضاي خدا به سرانجام مي رساند. 
گفتيد پدرتان در بيمارستان 
كار مي كرد؟ يعن�ي جزو كادر 

درمان بود؟
خير، ايشان اوايل مدتي در پشتيباني 
يكي از بيمارستان ها مشغول كار شد. 
ديپلمش را كه گرف��ت مدير داخلي 

بيمارستان شد.
 همش��هري ها وقتي دچ��ار بيماري 
مي شدند، براي ادامه درمان به همان 
بيمارستان مي آمدند و شهيد مهري با 
احترام از آنه��ا در خانه مان پذيرايي و 
درمانش��ان را تا زماني كه در سالمت 
به خانه هايش��ان برگردن��د، پيگيري 

مي كرد. 
پدرم قب��ل از پيروزي انق��الب جزو 
انجم��ن اس��المي بيمارس��تان بود 
و كاره��اي انقالب��ي انجام م��ي داد. 
فعاليت هاي پدر س��بب ش��د چندبار 

بازداشت شود. 

ادامه فعاليت هايش باعث ش��د تا يك 
بار س��اواك تصميم به ترورش بگيرد 
كه فرد ديگري به جاي پدر ترور شد. 
ش��هيد مهري همچني��ن در كميته 
استقبال از امام در بدو ورود امام راحل 

به ميهن نقش داشت. 
ش�غل ش�هيد نظام�ي نبود، 

داوطلبانه به جبهه رفتند؟
بله، اين را هم بگويم ك��ه قبل از آغاز 
جن��گ تحميلي پ��درم در دانش��گاه 
پذيرفته ش��ده بود، اما با شروع جنگ 
نتوانس��ت ادام��ه تحصي��ل بده��د. 
داوطلبانه رفت و پس از چهار مرحله 
اعزام به جبهه به درجه رفيع شهادت 

نائل آمد. 
زمان جن��گ تحميل��ي ه��م در هر 
بيمارس��تاني كه نياز به پش��تيباني 
داشتند، به آن بيمارس��تان مي رفت 
و آنجا را تجهيز مي كرد و مش��كالت 
بيمارس��تان را در حد امكان برطرف 
مي كرد. ش��هيد مهري در چهار نوبت 
راهي جبهه ش��د و آخرين بار س��وم 
اس��فند س��ال 62 راهي جبهه ش��د. 
البته قبل از ش��هادت فيلمي از شهيد 
و همرزمانش در تلويزيون عراق پخش 
شد كه تصور مي رفت ايشان به اسارت 
درآمده ، اما بعدها مش��خص ش��د كه 

شهيد شده است. 
ماجراي فيلم چه ب�ود؟ يعني 
ايشان بعد از اسارت به شهادت 

رسيدند؟
گويا پدرم و تعدادي از همرزمان شان 
قبل از ش��هادت به اس��ارت دش��من 
درمي آين��د. بعثي ها از آنه��ا فيلمي 
تهي��ه مي كنن��د و در تلويزيون عراق 
پخش مي كنند. بعدها مش��خص شد 
كه دشمن بعثي پس از فيلمبرداري، 
همه اسرا را به ش��هادت رسانده و در 
گور دس��ته جمعي به خاك س��پرده 
بودند و تا مدت ها هيچ اطالعي از اين 
موضوع در دس��ت نبود. اين طرف ما 
هم چش��م انتظار پدر بوديم. خصوصاً 
كه نامه اي هم از پ��درم دريافت كرده 
بوديم. در آن نوشته بود نهم اسفندماه، 
يعني شش روز بعد از اعزام اسير شده 
است. سال 1369 زماني كه تبادل اسرا 
بين ايران و عراق انجام ش��د، خانواده 
همچن��ان چش��م انتظار آزادي پدرم 
بودند ك��ه اين انتظار 11س��ال طول 
كشيد تا اينكه نوروز سال 1373 گروه 
تفحص پيك��ر پاك ش��هيد را از روي 
پالك در هم��ان گور دس��ته جمعي 
شناس��ايي كردند و به معراج ش��هدا 
تحويل دادند و بعد خبر شهادتش به 

خانواده اطالع داده شد. 

پيكر ايشان چه زماني تشييع 
شد؟

خبر ش��هادت را ب��ه پدر بزرگم كه در 
شهرستان سرعين زندگي مي كردند، 
اطالع دادند. پيكر مطهر شهيد را پس 
از 11سال، روز 23 خرداد همان سال 
كه مصادف بود با ماه محرم به خانواده 
تحويل دادند. سپس تشييع و به خاك 

سپرده شد. 
ش�ما مدت زي�ادي ب�ا عنوان 
فرزند ش�هيد زندگي كرديد، 
زندگي در خانواده يک شهيد 

چه نكته هاي ناگفته اي دارد؟
بس��ياري از مردم فكر مي كنند ما در 
رفاه بزرگ شده ايم و هيچ غمي نداريم، 
اما مردم بدانند كه فرزندان شهدا خأل 
بزرگي در زندگي دارند و آن نبود پدر 
اس��ت. آنها خودش��ان را جاي فرزند 
ش��هيد بگذارند و ببينند آيا حاضرند 

پدرشان را از دست بدهند؟ 
حضور ي��ك پدر مي توان��د در تربيت 
فرزندانش تأثيرات بس��زايي داش��ته 
باش��د. به طور مثال ما اگر خوب و بد 
حرفي ي��ا كاري را نمي دانس��تيم در 
جامعه به ما گفتن��د و گاهي در جمع 
خجالت كشيديم تا تجربه پيدا كرديم، 
اما اگر پدر داشتيم با دلسوزي ما را آگاه 
و تربيت مي كرد تا ديگر در جامعه - از 
آن حرفي كه فكر مي كرديم درس��ت 

است - شرمنده نشويم. 
زماني كه ما پدر مي شويم، چون تربيت 
پدري را نديديم، نمي توانيم به خوبي 
ب��راي فرزندانمان پ��دري كنيم. من 

يك كالم��ي را از پيامبر ش��نيدم كه 
خدا مي فرمايد: زمان��ي كه عزيزي را 
از خانواده اي مي گي��رم، خودم جاي 
او مي نش��ينم و ج��اي خال��ي او را پر 

مي كنم. 
من پس از ش��هادت پ��درم؛ پدري را 
باالي سر خودم ديدم كه اسمش خدا 
بود. شايد اگر پدرم باالي سرم بود، اين 
همه موفقيت نداش��تم كه خدا نقش 

پدري را براي من ايفا كرد.
 اين را بگوي��م كه ما فرزندان ش��هدا 
خيلي جاها سختي كشيديم تا بزرگ 
و با تجربه ش��ديم. من اعتقاد دارم كه 
فرزندان شهدا چون افرادي خودساخته 
هستند، توان اجرايي بااليي در جامعه 
دارند و مسئوليت پذيرند و اين بچه ها به 
قول حضرت امام وارثان انقالب هستند 
و نمي گذارند آسيبي به كشور اسالمي 
و اين راه مقدس وارد شود. البته ما افراد 
واليتمدار كم نداريم، اما روي سخنم با 
كساني است كه دلسوز نيستند و اگر 
يكي از همين فرزندان شهدا بخواهد 
با آنان همكار شود، روي خوش نشان 
نمي دهند. بسياري دست به دست هم 
دادند تا فرزندان شهدا به ثمر برسند. 
بنابراين مس��ئوالن بايد از وجود اين 
نخبگان استفاده كنند. نخبگاني كه با 
همه مشكالت به مقام علمي رسيده اند 
و دليلي ندارد كه از آنها استفاده نشود. 
ببينيد فرزندان شهدا خيانت نمي كنند، 
ولي دزدي را هم نمي توانند ببينند و 
چون نمي توانند اين رفتارهاي زشت 
را ببينن��د از آن جمع مي روند و ضربه 

مي خورند. اكثر خانواده شهدا با قناعت 
و سختي اموراتشان را سپري كردند، 
ولي هميشه مورد حسد ديگران قرار 
گرفتن��د. اگر خانواده ش��هيد با وام و 
پس اندازي وسيله اي خريداري كنند، 
مي گويند اينها بودند كه بي سرپرست 
و يتيم بودند، نگاه ك��ن ببين چقدر 
خوششان است، ولي متأسفانه بدون 
تحقيق و ب��ا نا آگاهي ك��ه از زندگي 
ش��خصي خانواده ش��هدا دارند، زود 
تهمت مي زنند. ما هم مي توانس��تيم 
مثاًل درس نخوانيم و به دنبال كارهاي 
بيهوده برويم و وقتمان را تلف كنيم، 
اما با تمام س��ختي هايي كه داشتيم 
ت��الش كردي��م و درس خوانديم تا 
بتوانيم پيش��رفت كنيم. درس��ي كه 
ما خوانديم ش��ايد ورودي دانش��گاه 
امتيازي به ما داده باشند كه راحت تر 
وارد دانشگاه شويم، اما هيچگاه از روي 
دلسوزي به ما مدرك افتخاري ندادند 
كه راحت به دست آورده باشيم، بلكه 
با پشتكار بسيار به اينجا رسيديم. من 
پايان نامه ام را ب��ا نمره 19 دفاع كردم 

كه نمره عالي است. 
در پاي�ان صحب�ت خاص�ی با 

خوانندگان صفحه داريد؟
هميش��ه باي��د به اي��ن نكت��ه توجه 
داشته باش��يم كه شهدا واسطه فيض 
هس��تند. آنها بهانه هايي هستند كه 
خدا در اختيار جامعه گذاش��ته كه از 
من نوعي تا افرادي كه ش��ايد نسبت 
ايثارگري هم ندارند، باعث مي ش��ود 
كه اينه��ا به يك ش��فافيت و زالليتي 

برسند. وگرنه شهيد، جانباز يا خانواده 
ايثارگر به وظيفه خ��ود عمل كرده و 
راه��ش را ادامه مي دهد و مس��يرش 
را هم مي شناسد. مس��ئوالني كه در 
كار خودش��ان كوتاهي مي كنند بايد 
حساب كار خودشان را بكنند. كسي 
هم كه براي خانواده شهدا سنگ  تمام 
مي گذارد، بداند شهدا در دنيا و آخرت 

او را ياري خواهند كرد. 
يك جمله اي هس��ت كه اگر ش��هيد 
نشوي ميميري، من اين جمله را قبول 
دارم و واقعيت دارد. اگر شهيد نشويم، 
معلوم نيس��ت كه به چه شكل از دنيا 

مي رويم. 
من هم خيلي دوس��ت داش��تم جزو 
مدافعان حرم باشم. زماني كه خانواده 
ش��هداي مدافع حرم به بنياد شهيد 
مي آمدند، مي ديدم ب��ا بچه كوچكي 
كه دارند در چه سختي هايي زندگي 
مي كنند. آنها در همان مسير هستند 

كه ما سال ها قبل قرار داشتيم. 
آنها بايد اين بچه ها را در سختي بزرگ 
كنند. به باور من در دوران دفاع مقدس 
جامعه بيشتر پذيراي شهيد و شهادت 
بود؛ چون اكثريت همس��و و همفكر و 

هم عقيده بودند. 
جو جامعه نس��بت به ما خوب و يك 
فضاي معنوي تري حاكم بود و بحث 
دفاع مقدس بود، ول��ي مدافعان حرم 
خيلي شرايط جامعه برايشان به لحاظ 

جنگ رواني سخت تر است. 
اگر همه ما به حرف شهدا عمل كنيم و 
پشتيبان واليت فقيه باشيم، خيلي از 

مشكالت مان حل مي شوم. 
س��خن آخرم اين اس��ت كه خانواده 
شهدا، خصوصاً ش��هداي مدافع حرم 
را دريابيد تا به يك شفافيتي برسيد. 
وگرنه خانواه ش��هدا و جانبازان هيچ 
احتياجي به خدمت ما ندارند و اينكه 
حضرت آقا مي فرمايند خادمي خانواده 
شهدا يك افتخار است، براي اين است 
كه خانواده شهدا به يك منبع مأورايي 
و بي نهايت وصل هستند و از نظر علمي 
هم بخواهيم نگاه كنيم كساني كه به 
يك منبع بي نهايت وصل هس��تند از 
آلودگي ها و پليدي ها پاك مي ش��وند 
و هر چه به اين خانواده ها رس��يدگي 
كنيم، براي خودمان بهتر اس��ت. من 
با مس��ئله علمي مي توان��م ثابت كنم 
وقتي يك نف��ر در قب��ال كار ديگري 
تشكر مي كند، بيش��تر از اينكه طرف 
مقابل س��ود كند خودش سود كرده 

و باال مي رود.
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م�ن پ�س از ش�هادت پ�درم؛ 
پدري را باالي س�ر خودم ديدم 
كه اس�مش خدا بود. ش�ايد اگر 
پدرم باالي س�رم بود، اين همه 
موفقيت نداش�تم كه خدا نقش 
پ�دري را براي م�ن ايف�ا كرد.
 اين را بگويم كه ما فرزندان شهدا 
خيلي جاها س�ختي كش�يديم 
ت�ا ب�زرگ و با تجرب�ه ش�ديم
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