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یادکرد

نگاهي به عمليات طريقالقدس در اواسط آذر 1360عملياتي كه امام آن را فتحالفتوح ناميد

فتح بستان شمارش معكوس اخراج دشمن بود
غالمحسين بهبودي
هش�تم آذر  1360عمليات طريق القدس
با هدف آزادسازي بس�تان و روستاهاي
اط�راف آن و همچنين دس�تيابي ايران
به م�رز چزابه آغاز ش�د .طري�ق القدس
اولين قدم در سلس�له عمليات موس�وم
به ط�رح كربال ب�ود .اين طرح را ش�هيد
صياد ش�يرازي و فرماندهان س�پاه براي
بي�رون راندن ق�دم ب�ه قدم دش�من از
مناطق اش�غالياش در اي�ران پايهريزي
كرده بودند ،در حالي كه درست  40سال
پي�ش در چنين روزهاي�ي رزمندگان در
جبهه مياني خوزستان وارد يك عمليات
مه�م ،خوني�ن و سرنوشتس�از ش�ده
بودند ،نگاهي به عملي�ات طريقالقدس
و ش�رايط انج�ام آن مياندازي�م.
شروع ظفرمند
س��ال دوم جنگ ب��ا برتري محس��وس ايران
آغاز شد .اگر يك س��ال قبل در اولين روزهاي
مهر  ،1359مرتب اخبار س��قوط يك شهر يا
منطق��هاي در جبهه جنوب و غ��رب به گوش
ميرس��يد ،اكنون زمان آن فرا رس��يده بود تا
نيروهاي ايراني برتري خود را به دشمن ديكته
و هر روز شكس��تي را به او تحمي��ل كنند .در
اولين روزهاي سال دوم جنگ ،ايران توانست
در عمليات ثامناالئمه(ع) حصر يكساله آبادان
را بش��كند و عراق را از اطراف اين شهر مهم و
اقتصادي عقب براند .شكس��ت حص��ر آبادان
اگرچه اولين شكست بزرگ دش��من بود ،اما
به لحاظ منطقه عمليات��ي چندان بزرگ نبود
و نهايتاً در يك روز (پنج��م مهر )1360انجام
گرفت و به يك پيروزي قطعي و شيرين منجر
شد.
منطقه استراتژيك
اما طريقالقدس كه دو ماه پس از ثامناالئمه(ع)
اجرا شد ،اهميتهاي خاص خود را داشت .اول
اينكه عراق به خوبي ميدانس��ت اين عمليات
قدم بلندي از س��وي ايران براي بيرون راندن
او از تمامي متصرفاتش اس��ت .موقعيت شهر
بس��تان و تنگه چزاب��ه به اين ص��ورت بود كه
در مركز خوزستان قرار داش��ت و ارتباط بين
جبهه ش��مال و جن��وب خوزس��تان را قطع
ميك��رد .آن روزها عراق بعثي هم در ش��مال
و هم در جنوب خوزس��تان متصرفات وسيعي
داشت .در ش��مال ،عراق توانس��ته بود خود را
در اولين روزهاي جنگ به نزديكيهاي كرخه
برساند .هرچند حضور او در اين منطقه با فراز و
فرودهايي همراه بود ،اما نهايتاً مقارن با عمليات
طريقالقدس ،عراق دس��ت برتر را در ش��مال
خوزستان داشت.
در جنوب خوزستان نيز بعثيها شهري چون
خرمشهر را در تصرف داشتند و در اين منطقه
(جنوب خوزستان) عراق چيزي حدود 6هزار
كيلومتر مرب��ع از خاك م��ا را در تصرف خود
داشت .بستان دقيقاً در مركز خوزستان ارتباط
جبهههاي ش��مال و جنوب خوزستان را قطع
ميكرد .از سوي ديگر در صورت از دست رفتن
بس��تان و تنگه چزابه ،عراقيها براي برقراري
ارتباط بين دو جبهه ش��مالي و جنوبي خود،
مجبور بودند منطقه هورالعظيم را دور بزنند و
با سختيهاي بسياري همراه شوند .اين مسائل
باعث شده بود تا بعثيها اهميت فوقالعادهاي
براي حفظ بستان و چزابه قائل شوند.
علت نامگذاري
همانطور كه گفته شد ،عمليات طريقالقدس
اولين گام از طرح كربال بود .پيشتر قرار بود نام

حالوت اين پي�روزي به ق�دري براي
ملت ايران شيرين بود كه حضرت امام
يكي از تاريخيترين پيامهاي خود در
خصوص دفاع مقدس را صادر كردند و
طريق القدس را «فتح الفتوح» ناميدند

آن را كربالي یک بگذارند ام��ا چون مقارن با
انجام اين عمليات ،عربس��تان در پي برگزاري
كنفرانس «فاس» با حضور س��ران كشورهاي
مسلمان به منظور پرداختن به مسائل فلسطين
بود و بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگران،
نتيجه عملي اين هماي��ش را حمايت از رژيم
اسرائيل و تضعيف عملي فلسطينيها ارزيابي
ميكردن��د ،بنابراي��ن ن��ام عملي��ات «طريق
القدس» گذاش��ته شد تا نش��ان داده شود كه
سرزمينهاي اش��غالي فلس��طينيها فقط با
برگزاري جلس��ه و همايش و يك نشس��ت و
برخاست آزاد نميش��ود بلكه با انسجام ملت
فلسطين و با انجام يك سلسله عمليات نظامي
از سوي كش��ورهاي اس�لامي ،ميتوان اميد
داشت تا س��رزمينهاي فلس��طين از چنگال
اسرائيل آزاد شوند.
عمليات خونين
طريقالقدس طي يك هفته از هشتم تا پانزدهم
آذر  1360انجام گرفت .ايران تقريباً به تمامي
اهدافي كه مدنظر داشت رسيد و با آزادسازي
بس��تان ،نتايجي همچون قط��ع ارتباط ميان
نيروهاي دشمن در شمال غربي و جنوب غربي
خوزستان ،آزادسازي  ۷۰روس��تاي منطقه و
پنج پاسگاه مرزي ،تصرف و تأمين تنگه چزابه،
تأمين مرز مشترك و دسترسي به هورالهويزه
و پاكسازي  ۸۰۰كيلومتر مربع از وجود دشمن
به دست آمد.
اما اين عملي��ات خصوصاً در بحث تس��لط به
پل س��ابله ،با تقديم ش��هداي بسياري حاصل
آمد .سابله پلي اس��ت روي رودخانه سابله كه

سوسنگرد را به بس��تان وصل ميكند .دشمن
اين پل اس��تراتژيك را در  28مه��ر  1359به
اشغال درآورده بود .زماني كه رزمندهها براي
آزادس��ازي اين پل در عمليات طريقالقدس
اقدام كردن��د ،بيش از يك س��ال از تصرف آن
توسط دشمن ميگذشت و عراقيها اقدامات
تأميني همانند گذاشتن س��نگرهاي كمين و
ديگر موانع را براي حفظ پل سابله انجام داده
بودند .جنگ ت��ن و تانك و گلول��ه و خون در
آزادسازي پل سابله به عينه ديده شد و اين پل
به سختي به تصرف رزمندگان درآمد.
در عمليات طريقالقدس تقريباً تلفات نيروهاي
خودي سه برابر دش��من بود .طبق آماري كه
بعدها ارائه ش��د ،ايران تقريباً در اين عمليات
6هزار ش��هيد و مج��روح داد .چني��ن تلفاتي
تا آن موقع از جنگ بیس��ابقه ب��ود .به همين
دلیل پس از عمليات طريقالقدس تعدادي از
فرماندهان گردان استعفا کردند ،چراكه عنوان
ميكردند نميتوانند مسئوليت خون اين تعداد
از جوانان كشورشان را برعهده بگيرند! هرچند
عراقيها در اين عمليات تلفات كمتري دادند،
اما طريقالق��دس يك شكس��ت قطعي براي
دشمن بود و ضربه اساسي به ستون فقرات او در
داخل خاك ايران زد .چنانچه پس از عمليات
طريقالقدس زنگ پايان اش��غال دش��من در

كشورمان نواخته شد.
آخرين تالشهاي صدام
پس از تصرف پل و منطقه س��ابله ،اين منطقه
آنقدر براي دش��من اهميت داشت كه در 13
آذر سعي كرد مجددا ً به س��ابله بيايد و آنجا را
اش��غال كند اما تجمع نيروهاي پياده و زرهي
ايراني در قسمت شمال پل سابله ،موجب شد
تا عراقيها با تحمل تلفات س��نگين ،چندين
كيلومتر نيز عقبنشيني كنند و در نهايت در
جنوب منطقه سابله مستقر شوند .نقطه پايان
عمليات طريقالقدس ،تالش نيروهاي مسلح
ايران براي پاكس��ازي محدودهاي به وس��عت
 ۷۰كيلومتر مربع بود كه بين جنوب س��ابله و
شمال رودخانه نيسان قرار داشت و تا آن زمان،
همچنان در اشغال نيروهاي عراقي باقي مانده
ب��ود .فرماندهان ايراني پ��س از انجام مباحث
مانور و اقدامات شناسايي و آمادهسازي نيروها
قصد داشتند اين منطقه را نيز تصرف نمايند،
ولي قبل از ش��روع عمليات ،فرمانده عراقي به
اش��تباه تاكتيكي خود مبني بر حضور در يك
منطقه محص��ور با موانع طبيعي پ��ي برد و بر
همين اساس در تاريخ  ۳۰آذر  15( ۱۳۶۰روز
پس از اتمام عمليات طريق القدس) در پوشش
آتش ش��ديد توپخانه ،نيروهاي خود را از اين
منطقه خارج كرد.

پس از عمليات طريقالقدس تعدادي
از فرماندهان گردان اس�تعفا کردند،
چراكه عن�وان ميكردن�د نميتوانند
مس�ئوليت خون اين تعداد از جوانان
كشورشان را برعهده بگيرند! هرچند
عراقيه�ا در اي�ن عملي�ات تلف�ات
كمتري دادند ،ام�ا طريقالقدس يك
شكس�ت قطع�ي ب�راي دش�من بود

شهيد علي چيتسازيان در آيينه كالم همرزمان

«توكل بر خدا»ي فرمانده
گرهگشاي تمام مشكالت بود

فتحالفتوح
پي��روزي در عملي��ات طريقالق��دس پس از
شكس��ت حصر آبادان ،يك پيروزي بزرگ در
تاري��خ جنگ ت��ا آن زمان به ش��مار ميرفت.
حالوت اين پيروزي به قدري براي ملت ايران
شيرين بود كه حضرت امام يكي از تاريخيترين
پيامهاي خ��ود در خصوص دف��اع مقدس را
صادر كردند و طريق القدس را «فتح الفتوح»
ناميدند.
حضرت ام��ام در پيامش��ان گفت��ه بودند« :و
اين اس��ت فتح الفت��وح ،من به مل��ت ايران و
به فرماندهان ش��جاع قبل از اينك��ه پيروزي
ش��رافتمندانه و بزرگ خوزس��تان را تبريك
بگويم وج��ود چنين رزمندگان��ي را كه در دو
جبهه معنوي و صوري و ظاهر و باطن از امتحان
س��رافراز بي��رون آمدهاند تبري��ك ميگويم.
مبارك باد بر كشور عزيز ايران و بر ملت شريف،
رزمندگاني چنين قدرتمند و عاشقاني چنين
محو جمال ازلي و سربازاني چنين دلباخته كه
شهادت را آرزوي نهايي خود و جانبازي در راه
محبوب خود را آرمان اصيل خويش ميدانند».
برخي به اشتباه تصور ميكنند فتحالفتوح نام
ديگر عمليات فتحالمبين است كه سه ماه پس
از طريقالقدس انجام گرفت.
گفته ميش��ود صدام رجزخوانيهاي بسياري
در خصوص عمليات طريقالقدس انجام داده
و گفته بود اگر ايرانيها بتوانند بس��تان را پس
بگيرند ،او كليد خرمش��هر را ب��ه آنها خواهد
داد .بعدها صدام همين ح��رف را در خصوص
خرمش��هر تكرار ك��رد و گفت اگ��ر ايرانيها
خرمش��هر را پس بگيرند ،كليد بصره را به آنها
خواهد داد كه در هر دو مورد خلف وعده كرد!
اصالح رابطه امريكا و عراق
آنطور كه وفيق سامرايي از افسران ارشد ارتش
عراق سالها پس از اتمام دفاع مقدس در كتاب
خود به نام «ويراني دروازه ش��رقي» نوش��ت،
شكس��ت عراق در عملي��ات طريقالقدس به
قدري براي امريكاييها سنگين بود كه سعي
كردند براي جلوگيري از شكس��تهاي ديگر
صدام ،با او ارتباط بگيرند.
ب��ه همين دلی��ل ويليام كيس��ي رئيس وقت
سازمان س��يا به اردن س��فر و در فرودگاه اين
شهر با علي شيميايي از نزديكان صدام مالقات
ميكن��د و عنوان م��يدارد كه امري��كا حاضر
اس��ت دقيقترين اطالعات رصد شده توسط
ماهوارهها و آواكسهاي امريكايي را در اختيار
عراق قرار بده��د تا در حمالت بع��دي ايران،
آگاهتر و هوشيارتر باشند.
اين ادع��اي وفيق س��امرايي بعدها از س��وي
امريكاييها نیز م��ورد تأييد ق��رار گرفت .در
واقع شكست صدام در جبهه مياني خوزستان،
به همگان نش��ان داد كه عمر تجاوز دش��من
در خ��اك ايران كوت��اه خواهد ب��ود .با چنين
اهميتي اس��ت كه ميبينيم حض��رت امام در
ميان چندي��ن عمليات بزرگ دف��اع مقدس،
اصطالح غرورآفرين «فتح الفتوح» را براي اين
عمليات به كار ميبرند.

آرمان شريف
شهيد علي چيتسازيان به عنوان فرمانده اطالعات و عمليات لشكر انصارالحسين (ع)
در دوران دفاع مقدس ،مجاهدتهاي زيادي از خود نشان داد و حضورش موجب دلگرمي
ديگر نيروها بود .مردم شهر همدان ارادت خاص و ويژهاي به فرمانده بزرگ شهرشان دارند
و به وجودش افتخار ميكنند .شهيد چيتسازيان در روز چهارم آذر  ۱۳۶۶حين انجام
يك مأموريت گشت شناسايي به شهادت رسيد و داغ بزرگي را بر دل مردم ايران گذاشت.
همرزمان شهيد به مرور خاطراتي از اين فرمانده بزرگ ميپردازند كه در ادامه ميخوانيد.
رزمنده رضا ميرزايي
علي روحيه بس��يار بااليي داشت و اص ً
ال ترس
برايش هي��چ معنايي نداش��ت .البته مطالبي
درباره ايشان گفته ميشود كه خانواده شهيد
را ناراحت ميكند .مث ً
ال ميگويند ميرفت در
عمق خاك عراقيها و س��ر و گ��وش ميبريد،
درحاليكه اص ً
ال اينطور نبود .اي��ن آدم آنقدر
رئوف و مهربان بود كه خ��ودش وقتي عطش
امانش را بريده بود ،آب را به اس��ير عراقي داد.
وقتي با دش��من درگير ميش��د با همه توان
مردانه ميجنگيد و وقتي دشمن اسير ميشد،
بيشتر از نيروهاي خودش به آن اسير محبت
ميكرد.
خاطرم اس��ت وقتي در ش��لمچه تعدادي
از اس��را را گرفته و تخليه نك��رده بوديم به
اسرا خيره ش��ده بود و با ناراحتي نگاهشان
ميكرد .وقت��ي ميگفتيم چ��را ناراحتي،
ميگفت چرا اينه��ا بايد چني��ن وضعيتي
پيدا كنن��د واي كاش ميفهميدند و ما هر
دو قوا با هم ميشديم و سراغ دشمن اصلي
يعني اسرائيل ميرفتيم .ضمن اينكه محكم
مقابل دش��من ميايس��تاد ،وقتي دشمن
تسليم ميشد ،او دلش برايشان ميسوخت.
فرد متفكري هم بود .قبل از اينكه فيزيكي
كار كند با فك��رش كار ميكرد .با فكر نقاط
كور را طراح��ي و گرهها را ب��از ميكرد .به
طراحان عمليات هم كمك ميكرد.
رهبرانقالب از قول ش��هيدچيتسازيان اين
جمله ماندگار را فرموده كه «كس��ي ميتواند
از سيمهاي خاردار دش��من عبور كند كه در
سيمهاي خاردار نفس خود گير نكرده باشد».
س��ال  ۶۰كه اوج درگيري منافقي��ن بود و در
همدان بحران ايجاد كرده بودند و ترور داشتند،
علي چيتس��ازيان با آن س��ن كم يكسره به

خيابان ميآمد و گروهي را با خودش ميآورد و
با منافقين درگير ميشد .اگر در همدان خيلي
از منافقين سركوب شدند ،به خاطر وحشتي
بود ك��ه از علي چيتس��ازيان داش��تند .علي
چيتس��ازيان در دو جبهه كار ميكرد؛ يكي
در دفاعمقدس و در جبهههايي كه دشمن به
ما تحميل كرده بود و دیگری هم در داخل و با
منافقين درگير بود.
رزمنده اكبر اميرپور
يك روز يك��ي از نيروه��ا از من پرس��يد علي
چيتسازيان چطور چيتسازيان شده است؟
گفتم از عليآقا در جنگ ش��جاعتر ،مديرتر و
خطشكنتر زياد ديدم ،ولي دو ويژگي اخالقي
شهيد چيتسازيان ،ايش��ان را ماندگار كرده
است .اولين خصيصهاش اين بود كه هميشه به
خدا توكل ميكرد .اگر به شناسايي ميرفتيم و
به مين و مانع ميخورديم و برميگشتيم و به
ايشان ميگفتيم نشد ،علي آقا ميگفت نشد
يعني چه؟ اگر به خدا توكل كنيد تمام گرهها از
پيش پايتان برداشته ميشود .اولين ويژگياش
توكل بر خدا بود و بعدي توسل بر اهلبيت(ع).
برادر و دوستانش ش��هيد شده بودند و شرايط
خيلي سختي داش��تند .كار جنگ كار آساني
نيست .در كار شناس��ايي هر شب با مرگ سر
و كار داش��تيم .بايد روحيه نيروها حماس��ي
باقي بماند تا به خوب��ي كار را انجام دهيم .هر
زم��ان روحيهها خراب ميش��د ميگفت ذكر
توسل بخوانيد.
رزمنده مصطفي عبدالعليزاده
رزمندگان عاش��ق ديدن شهيد چيتسازيان
بودن��د .خيل��ي از روي چه��ره ايش��ان را
نميشناختند ،ولي نامش را زياد شنيده بودند.
عليآقا وارد هر محوري ميش��د وقتي بچهها
متوجه حضورش ميش��دند روحيه مضاعفي
ميگرفتند .يك لحظه بيس��يمچي ايش��ان،
عليآقا را شناخت و از پايين شيار فرياد زد آقاي
چيتساز ،آقاي چيتساز .چون صداي آب زياد
بود چند بار نام شهيد چيتس��ازيان را فرياد
زد .همه رزمندگاني كه اسم ايشان را شنيده و
مشتاق ديدنشان بودند خيال كردند اين آدم از
جاي خاصي بيرون خواهد آمد .ناگهان شهيد
چيتس��ازيان از زيرپاي رزمندگان بلند شد.
نميدانيد چه محش��ري به پا شد .نيروها همه
گريه ميكردند.

عل�ي چيتس�ازيان در دو جبهه
كار ميكرد؛ يك�ي در دفاعمقدس
و در جبهههاي�ي كه دش�من به ما
تحمي�ل كرده ب�ود و دیگ�ری هم
در داخ�ل و با منافقي�ن درگير بود
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