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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

برای اولين بار در عملي�ات طريق القدس 
م�ا توپخانه ه�ای ارت�ش بع�ث را تصرف 
کرديم. اين خيلی مهم است. يعنی قبل از 
اينکه با نيروهای پياده عراق درگير شويم 
رزمندگان از ميان نيروها و تپه های رملی 
حرکت کردند و باالسر توپخانه های دشمن 
باال آمدند و توپخانه هايشان را خفه کردند. 
وقتی عمليات ش�روع شد و رزمندگان به 
خوبی جلو رفتند، ما توپخانه های عراق را 
در اختيار گرفتيم  که اتفاق مهمی بود. در 
اين عمليات تعداد زيادی از بعثی ها اسير 
ش�دند و تعداد زي�ادی غنيم�ت گرفتيم

دشمن در طریق القدس تسلیم اراده و انسجام رزمندگان شد 
نگاهی به عمليات طريق القدس در گفت وگوی »جوان« با سردار محمود چهارباغی

   احمد محمدتبريزی
 عمليات طريق الق�دس در آذر 1360يکی از مهم ترين 
عمليات های تاري�خ دفاع مقدس به ش�مار می رود که 
زمينه س�از عمليات های بزرگ بعدی مثل فتح المبين 
و بيت المق�دس ش�د. عملي�ات طريق الق�دس در آن 
برهه از زمان اهميت بس�يار زيادی برای فرماندهان و 
رزمندگان داشت. اهميت اين عمليات به حدی بود که 
امام خمينی)ره( در پيام تبريک خود آن را »فتح الفتوح« 
ناميدند. طريق القدس ضمن اينکه شکست سنگينی را 
بر دش�من بعثی وارد کرد و تلفات زيادی از آن گرفت، 
روحيه و اعتماد به نفس را در جبهه ها باال برد و رزمندگان 
را آماده انجام عمليات های بزرگ تر کرد. آزادی بستان 
اتفاق مهمی بود که در جري�ان عمليات طريق القدس 
روی داد و باعث عقب نشينی نيروهای متجاوز دشمن 
شد. اولين ورود س�ردار محمود چهارباغی به جبهه با 
عمليات طريق القدس همزمان می شود. چهارباغی که 
آن زمان جوانی 18 ساله بود، در اولين حضورش شاهد 
حماسه رزمندگان است. ايشان در گفت وگو با »جوان« 
از عمليات طريق القدس و اهميت انجام اين عمليات در 
آن برهه از زمان می گويد. او معتقد است طريق القدس 
عمليات مظلومی اس�ت که هم در مي�ان عموم مردم 
و هم در ميان مس�ئوالن نظامی کمتر ب�ه آن پرداخته 
شده است و بايد بيش�تر از اين عمليات سرنوشت ساز 
در تاريخ دفاع مقدس حرف به ميان آيد و گفته ش�ود. 

      
 ش�ما در چند س�الگی و در کدام مقطع از جنگ 

برای اولين بار پا به جبهه گذاشتيد؟
اولین ورودم به جبهه با انجام عملیات طریق القدس همزمان 
شد. ۱۸ ساله بود و سن و سال زیادی نداشتم و به  منطقه 
دهالویه و روستای مگاسیس اعزام شدم. آنجا پدافند کرده 
بودیم تا مرحله دوم عملیات شروع شود و به خط عراقی ها 
بزنیم. قبل از اعزام در پادگان غدیر اصفهان آموزش دیدم 
و بعد به اهواز اعزام ش��دم. چند روز رزم ش��بانه و تمرین 
داشتیم و بعد در پادگان شهید بهش��تی در نزدیکی های 
اهواز مستقر ش��دم. یک روز که همراه چند نفر دیگر برای 
تلفن زدن از پادگان خارج ش��دم، هنگام برگش��ت دیدم 
هیچ کس در پادگان نیست. همه همرزمان برای عملیات 
به منطقه دهالویه رفته بودند. من بعد از آزادی بستان در 
مراحل بعدی عملی��ات طریق القدس به جبه��ه آمدم. در 
تیپ عاش��ورا به فرماندهی عزیز جعفری حضور داشتم و 
شهید علی معمار، در روز عملیات در تیپ عاشورا فرمانده 
گردان بود. البته آن زمان تیپ ها انسجام خاصی داشتند، 
مثاًل می گفتند کاشانی ها، قمی ها و تهرانی ها در تیپ هایی 
جمع شوند. ما جزو کاش��انی ها بودیم و اولین بار بود که به 
جبهه می رفتیم. ش��هید معمار ما را س��وار تویوتا کرد و از 
اهواز و حمیدیه عبور کردیم و به سوس��نگرد رسیدیم. به 
خانه ای در سوسنگرد رفتیم و وسایلمان را تحویل دادیم.

گفتیم رفقایمان کجا هس��تند ک��ه در جوابمان گفتند به 
خط زده اند. ساک هایمان را تحویل دادیم، وصیتنامه مان 
را نوشتیم و ما را دم غروب به خط بردند. حاال آن زمان من 
اصاًل نمی دانستم خط چیست و فقط صدای خمپاره و توپ 
می شنیدم. نماز مغرب و عشا را خواندیم ولی دیدیم فقط 
صدای توپ و خمپاره می آید. هوا س��رد بود و صدای زوزه 
توپ و خمپاره قطع نمی شد و هر لحظه فکر می کردیم یکی 
از توپ ها به ما می خورد. صبح بلند شدیم و هوا که روشن 
شد دیدیم جایی که هستیم خیلی با خط فاصله دارد. ما در 
خط احتیاط قرار داشتیم. چند روز در خط بودیم و کمی به 
شرایط عادت کردیم. پس از آن ما را به خط اول بردند. خط 
اول خیلی به عراقی ها نزدیک بود. به طوری که خیلی راحت 
تیرهای کالشنیکف از باالی سرمان رد می شد. ماجراهای 
زیادی در  خط برایمان اتفاق افت��اد. یک ماه و نیم در خط 
بودیم، شناس��ایی های زیادی رفتیم و پشت سر و نزدیک 
بعثی ها درمی آمدیم. من آرپی جی زن بودم و در مدتی که 
در خط مقدم بودم، در برخی شناسایی ها شرکت می کردم. 
خاطرم هس��ت آقای رضا زراعتکار، از بچه های کاشان، به 
خاکریز می رفت، کاله آهنی را روی چوب می گذاش��ت و 

از س��ر خاکریز باالتر می آورد. عراقی ها فکر می کردند این 
ایرانی است و آنجا را به رگبار می بستند. هر چه ما می گفتیم 
آقای زراعتکار این کار را نکن ایشان می خندید و سر به سر 
عراقی ها می گذاش��ت. تا اینکه یک روز صبح بلند ش��دیم 
و دیدیم عراقی ها رودخانه نیس��ان را ره��ا کرده اند و چند 
کیلومتر عقب رفته اند. با بچه ها پشت رودخانه نیسان رفتیم 

و آنجا مستقر شدیم. 
ش�ما دقيقًا در کدام مقط�ع از عملي�ات حاضر 

شديد؟
ما در حال آموزش دیدن بودیم که بستان آزاد شد. سریع 
آموزش را تمام کردیم و برای کمک رفتیم و به مراحلی که 
می خواستند خط را گسترش دهند رسیدیم. یعنی عملیات 
بستان که شروع ش��د، ما برای دوره آموزش��ی در پادگان 
بودیم و به همین خاطر آموزش ها  را زود تمام کردند تا به 
ادامه عملیات برسیم. رفتیم و حدود یک ماه در خط بودیم 

و مجموع عملیاتمان سه ماه طول کشید.
بعثی ها خيلی روی اشغال بستان مانور تبليغاتی 
می دادند. اين شهر برايشان چه اهميتی داشت؟ 

بعثی ها از طریق بستان می خواستند به سوسنگرد،  حمیدیه 
و اهواز بیایند. وقتی که ما بس��تان را گرفتیم آنها را تا مرز 
عقب راندیم و به تنگه چزابه رسیدیم. بستان جایی بود که 
عراقی ها می گفتند اعراب آنجا به استقبال ما آمدند و برای 
ما گاو و گوسفند کش��تند. اما همین مردم منطقه خیلی 
کمک مان کردند تا شهرشان را آزاد کنیم. یعنی اینها همه 
مانور تبلیغاتی و جنگ روانی دشمن بود. مردم سوسنگرد 
و بس��تان و اطراف خیلی به رزمن��دگان کمک می کردند. 
بازپس گیری ش��هر، خط عراقی ها را به دو قسمت تقسیم 
کرد و ارتباط جنوب ایران با جبهه های میانی قطع ش��د. 
وقتی ما بستان را گرفتیم عراقی ها نمی توانستند از جنوب به 
جبهه های میانی و عین خوش و منطقه فتح المبین بروند. راه 
بعثی ها قطع شده بود و در ادامه نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی یکسری عملیات  را برای آزادسازی مناطق اشغالی 
پیش بینی ک��رده بودند ک��ه دومین مرحله این سلس��له 
عملیات ها طریق القدس بود. اولین شکست حصر آبادان بود،  
بعدی قطع راه های مواصالتی و ارتباطی عراقی ها از جنوب 
به جبهه های میانی بود که با آزادس��ازی بستان این مهم 
انجام شد. با این عملیات خطوط مواصالتی عراق برای رفتن 
از جبهه های میانی به جنوبی خیلی طوالنی شد. همچنین 
این عملیات تلفات زیادی از دشمن گرفت و اعتماد به نفس 
بسیار زیادی را به نیروهای خودی داد. بچه های نیروهای 
مسلح فهمیدند با تک شبانه چقدر راحت می توان عراقی ها 
را دور زد، به پش��ت  آنها رفت،  توپخانه هایشان را گرفت و 
تلفات زیادی به آنها وارد کرد. ما اراده خودمان را در عملیات 

طریق القدس به دشمن تحمیل کردیم.
در اين عملي�ات و در آن مقطع جنگ در س�ال 
1360، بعثی ه�ا فک�رش را نمی کردن�د اينگونه 

شکست بخورند؟

اصاًل تصور چنین چیزی را نمی کردن��د. برای اولین بار در 
عملیات طریق القدس ما توپخانه های ارتش بعث را تصرف 
کردیم. این خیلی مهم است. یعنی قبل از اینکه با نیروهای 
پیاده عراق درگیر شویم رزمندگان از میان نیروها و تپه های 
رملی حرکت کردند و باالسر توپخانه های دشمن باال آمدند 
و توپخانه هایشان را خفه کردند. وقتی عملیات شروع شد 
و رزمندگان به خوبی جلو رفتن��د، ما توپخانه های عراق را 
در اختیار گرفتی��م  که اتفاق مهمی ب��ود. در این عملیات 
تعداد زیادی از بعثی ها اسیر شدند و تعداد زیادی غنیمت 
گرفتیم. آرپی جی های عراقی معروف ب��ود و از گلوله های 
آرپی جی شان به ما می دادند. اعتماد به نفس نیروهایمان 
در عملیات طریق القدس بس��یار باال رفت و بچه های سپاه 
س��ازماندهی را به خوبی ی��اد گرفتند. آنجا ب��ود که دیگر 
تیپ ها شکل گرفت. ما در تیپ عاشورا به فرماندهی عزیز 
جعفری بودیم. تیپ ۲۵ کربال س��ازماندهی شد و سرآغاز 
عملیات های بزرگ سپاه پاس��داران و نیروهای مسلح بود. 
انسجام خیلی خوبی بین ارتش و سپاه  شکل گرفت و با هم 
سازماندهی و همکاری کردند و از باب سازماندهی نیروها 
عملیات خیلی خوبی بود. نیروها در این عملیات خالصانه به 
خدا توکل می کردند و دعا و نماز شب می خواندند و اخالص  
زیادی داشتند. من یادم هست برای اولین بار که به عملیات 
طریق القدس رفتم  دیدم بیش��تر نیروها پش��ت کمرشان 
نوشته اند »عشق حسین ما را به این وادی کشانده.« یا یکی 
از رزمندگان می گفت می روم تا انتقام سیلی زهرا را بگیرم. 

جمالت بسیار قشنگی بر پیشانی بندها نوشته شده بود. من 
یک بچه  دبیرستانی بودم که از مدرسه به جبهه رفته بودم 
و تا به حال این صحنه ها را ندیده بودم. آن زمان در جبهه 
کسی در س��ختی ها کم نمی آورد و شکایت نمی کرد. یادم 
هس��ت در عملیات طریق القدس در کانالی سنگر داشتیم 
که ناگهان باران سنگینی آمد و تمام س��نگرها پر از آب و 
اسباب زحمت زیادی برای نیروها شد. اما هیچ کسی گله و 
شکایت نکرد و اعتراضی نداشت. همه با روحیه باال و به عشق 
پیروزی به جبهه آمده بودند. دانشجو، معلم، کارگر، استاد 
دانشگاه، مغازه دار و کارمند همه در کنار هم در یک سنگر 
با یک هدف حضور داشتند. عشق به امام و عشق به پیروزی 
باعث ش��ده بود روز به روز در جبهه ها نیروهای بیش��تری 
بیاید و برای پیروزی مصمم شوند. عملیات طریق القدس 
یک مبنایی برای عملیات ب��زرگ فتح المبین بود. آغازی 
برای عملیات بیت المقدس و پیروزی های بزرگ بود. ما بعد 
از عملیات ثامن االئمه، عملیات بزرگ و بنام بعدی مان در 

منطقه طریق القدس بود و سپاه از آنجا قوت گرفت. 
طريق القدس اگر با موفقيت انجام نمی شد، امکان 
انجام عمليات های فتح المبي�ن و بيت المقدس 

پيش نمی آمد؟
به نظرم امکان نداش��ت، چون منطقه اجازه نمی داد شما 
از زلیج��ان عبور کنید ت��ا فتح المبینی انجام ش��ود. تمام 
عقبه های عملیات بسته بود. مقدمه عملیات فتح المبین، 
طریق القدس و بس��تان بود. ما تا جنگل و تنگه زلیجان و 

چزابه رفته بودیم و گامی برداشته بودیم که دیگر توانستیم 
با پیروزی در عملیات طریق القدس، فتح المبین را طراحی 
کنیم. اگر طریق القدس را انجام نداده بودیم، نمی توانستیم 

فتح المبین را به این شکل طراحی کنیم. 
به خاطر همي�ن اهمي�ت ام�ام طريق القدس را 

فتح الفتوح ناميدند؟
بله، ام��ام به خاط��ر اهمیت این عملی��ات ای��ن واژه را به 
کار بردند. به نظ��رم روی عملیات طریق الق��دس کم کار 
کرده ایم. چون خودم در عملیات بودم و می دانم چه اتفاقی 
افتاد و چقدر منطقه حساسی اس��ت، تعجب می کنم چرا 
طریق القدس حتی مثل عملیات رمضان رویش تبلیغ نشده 
اس��ت. عملیات طریق القدس حتی از عملیات ثامن االئمه 
مهم تر بود ولی باز کمتر از آن گفته می شود. اسرا و تلفات 
زیادی از دشمن گرفتیم و از نظر تاکتیکی اولین بار بود که 
بچه ها شبانه حرکت می کردند و بدون اینکه دشمن بفهمد 
دورش می زدند و به پشت سر نیروهای دشمن می رسیدند. 
این تاکتیک ها در مراکز آموزشی تدریس می شود ولی در 
میان عموم مردم کمتر گفته ش��ده است. االن اگر بگویید 
عملیات بیت المقدس می گویند آزادی خرمش��هر یا تا نام 
فتح المبی��ن را ببرید خواهند گفت آزادی س��ایت چهار و 
پنج و دشت عباس و  آمار تعداد اسرایش را می دهند. ولی 
االن اگر از رزمندگان هم درباره طریق القدس بپرس��ید به 
سختی می دانند که در این عملیات بس��تان ، روستاهای 
اطراف و مناطق حس��اس و سوق الجیشی آزاد شده است. 
طریق القدس ی��ک آغاز مطمئن و تعیین کنن��ده برای دو 
عملیات بزرگ فتح المبین و بیت المقدس بود. طریق القدس 
از یک طرف ب��ه هویزه و از یک طرف ب��ه منطقه  عملیاتی 
فتح المبین وصل می ش��ود. طریق القدس باعث شد که ما 
فتح المبین را طراحی و حتی بعدش به بیت المقدس فکر 
کنیم. به نوع��ی می توان گفت با این عملی��ات اهواز هم از 
خطر بیرون آمد. عملیات فوق العاده مهمی بود ولی رسانه ها 
و حتی مس��ئوالن نظامی زی��اد  روی طریق القدس مانور 

نمی د هند و حق عملیات ادا نشده است. 
شما تا چه زمانی در منطقه حضور داشتيد؟

ما تا اواخ��ر بهمن ماه در منطقه درگی��ر بودیم. یک ماهی 
رفتیم و مجدد اعزام شدیم و در اس��فند برای فتح المبین 
آمدیم. خیلی فرصتی برای استراحت نبود. کسی که یک 
بار پایش را به جبهه می گذاش��ت آنقدر این حضور برایش 
شیرین بود که اگر به عقب می رفت چند روز نشده دوباره 
برمی گش��ت. همه با هم برای پیروزی به جبهه می رفتیم. 
وقتی طریق الق��دس را انجام دادیم و به عقب برگش��تیم، 

همه می آمدند از خاطرات عملیات می پرس��یدند. ش��ما 
دارای احترام در جامعه می شدید. به خانه شهدا و جانبازان 
می رفتید و با رزمندگان رفت و آمد می کردید و فضای خیلی 
خوبی بود. بعد وقتی حضرت امام می فرمود جبهه ها را برای 
عملیات بعدی پر کنید مگر می شد کسی دوباره به جبهه 
نرود. من کسی را سراغ نداش��تم که یک بار به جبهه بیاید 
و دیگر نیاید. عشق به امام همه چیز یک جوان ایرانی شده 
بود. انقالب نوپایی که به وجود آم��ده بود و باید از آن دفاع 
می کرد. آن زمان هدف اصلی همه ما این بود که باید دشمن 

متجاوز را از کشور بیرون کنیم. 
فرماندهان تأثيرگذار عمليات چه کسانی بودند؟

در این عملیات سرلشکر رشید فرمانده عملیات بود و من 
یادم هس��ت رمز عملیات را سرلشکر رش��ید گفت و هنوز 
جمله اش در گوشم طنین انداز اس��ت. ایشان روز عملیات 
چنین گفت: از رشید به تمامی واحدها، یاحسین یاحسین، 
عملیات را شروع کنید با رمز یاحسین)ع(. این فرمان شهید 
رش��ید بود که عملیات با آن ش��روع ش��د. ایشان مسئول 
عملیات طریق القدس بود و آن را فرماندهی می کرد. سردار 
مرتضی قربانی، فرمانده تیپ ۲۵ کربال از فرماندهان درجه 
یک منطقه  بود و نقش تعیین کننده ای داشت. آقای عزیز 
جعفری فرمانده تیپ عاشورا بود. آن زمان من این عزیزان را 
می شناختم و شناخت بیشتری از بقیه فرماندهان نداشتم. از 

ارتش هم نیروهای تأثیرگذار زیادی حضور داشتند. عملیات 
مشترک و خوبی بین سپاه و ارتش بود که با موفقیت انجام 
ش��د. مخصوصاً توپخانه ارتش خیلی کم��ک کرد و آتش 
پشتیبانی خوبی در منطقه ایجاد کرد. آن موقع که من وارد 
منطقه ش��دم می دیدم توپخانه چقدر خوب مأموریتش را 
ایفا می کند. آن زمان من توپ نمی دانستم چیست و اولین 
بار بود به اه��واز می رفتم و منطقه را نمی ش��ناختم. فقط 
می دانستم که آمده ایم از میهن و اسالم و انقالب دفاع کنیم. 
آمده ایم تا انقالب اس��المی را پیروز کنیم. خیلی چیزها را 
بلد نبودیم و یک نیروی آرپی جی زن ساده بودم که دریایی 
از انرژی و عشق به اهل بیت و امام و انقالب داشتم. آن روز 

شهادت بزرگ ترین هدف رزمندگان بود. 
خاطره ای از این عملیات دارم که برای خودم بسیار جالب 
است. در عملیات طریق القدس در خطی که پشت رودخانه 
نیسان داشتیم من خیلی بازیگوشی می کردم و شیطنتم 
باعث شده بود تا عراقی ها به سمت ما خمپاره بزنند. بچه ها 
شکایت من را پیش فرمانده گردان بردند. فرمانده گردان 
تصمیم به تنبیه من گرفت. تنبیه من این شد که من را از 
خط مقدم به سوسنگرد بیاورند. گفتند شما در خط مقدم 
نباش و در سوسنگرد نگهبان ساک رزمندگان باش. انگار 
دنیا روی س��رم خراب ش��د. خیلی التماس کردم تا من را 
ببخش��ند تا اینکه پس از ۴۸ س��اعت من را به خط مقدم 
برگرداندند. به من گفتند دفعه بعد این کار را کنی از جبهه 
بیرونت می کنیم. تنبیه و تش��ویق ما هم در رابطه با جبهه 
بود. آن زمان رزمندگان چنین عشقی به جبهه ها داشتند. 
در همان خط یادم است می خواس��تیم عملیات را شروع 
کنیم که گفتند تع��دادی داوطل��ب می خواهیم که روی 
مین بروند و همه دستشان را بلند کردند. کسی هم وانمود 
نمی کرد و همه واقعاً طالب این کار و با تمام وجود عاش��ق 

شهادت بودند.
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