دبیر مجموعه:احمد دهقان

شابک978-600-7488-24-9:
مدیر هنری :محمد صمدی صفحهآرایی :سمیه روح اللهی
نوبت چاپ :اول 1393 /شمارگان 3000:نسخه قیمت 5000 :تومان
 )1ستاد مرکزی راهیان نور /تلفن88346661-5 :
 )2فروشگاه صریر /خیابان انقالب /روبروی دانشگاه تهران
پالک  /1266تلفن66954108:

ناشر :سازمان هنری و ادبیات دفاعمقدس

این کتاب با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ شده است.

سرشناسه  :دهقاننیری ،حسین، ۱۳۵۶-
.عنوان و نام پديدآور  :بستان /حسین نیری
مشخصات نشر  :تهران  :بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،.۱۳۹۳
مشخصات ظاهری : ۱۱۲ص.؛۱۷×۱۱سم.
فروست  :قطعهای از آسمان
ل:978-600-7488-24-9
شابک : ۵۰۰۰۰ریا 
وضعیت فهرست نویسی  :فیپا
موضوع  :جنگ ایران و عراق -- ۱۳۶۷-۱۳۵۹ ،خوزستان  --خاطرات
موضوع  :جنگ ایران و عراق -- ۱۳۶۷-۱۳۵۹ ،بستان
موضوع  :جنگ ایران و عراق -- ۱۳۶۷-۱۳۵۹ ،خاطرات
رده بندی کنگره :۹ ۱۳۹۳د۹خDSR۱۶۱۰/
رده بندی دیویی :۰۸۴۳۵۳۳۷/۹۵۵
: ۳۷۲۵۱۳۶شماره کتابشناسی ملی

نویسنده :حسین نیری

بستان

قطعهای از آسمان

مراکز پخش:

حسین نیری

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
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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

فصل اول
«آمبوالنس آژیرکشـان سـکوت شـهر را در هم شکست .چادرم

را سـر کـردم و رفتـم روی بـام :شـهری کوچـک در پهنۀ دشـت.

نگاهـم از نخلهـا گذشـت و رودخانـه را رد کـرد .آمبوالنـس بـه
سرعت از شهر فاصله میگرفت و در طول جادۀ خاکی که به مرز

ختـم میشـد ،پیش میرفت .نمیدانسـتم چه اتفاقـی افتاده؟ چند
آمبوالنـس دیگر ،مسـیر آمبوالنس قبلـی را طی کردند.

نگـران شـدم .با حبیب ،شـوهرم ،تماس گرفتم .تـازه عقد کرده

بودیـم و عشـقمان را جـای آنکه نسـبت ب ه هم ابراز کنیـم ،به پای
انقلاب ریخته بودیم.
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وقت من در کالس یا جلسـاتی میگذشت که با دختران و
تمام ِ

زنان شـهر برگزار میکردیم .حبیب هیججا بند نمیشـد .کار او و

دوسـتانش ،جمعآوری سلاح و مهماتی بود کـه از طرف عراق به

طور پنهان و آشـکار بین مرزنشـینان و عشایر منطقه پخش شده بود

و همین امر باعث میشد مراسم عروسی من و حبیب عقب بیفتد.

پاسگاه مرزی ،مورد هجوم عراقیها قرار گرفته بود که نتیجهاش

ن هم خبر
تعـدادی شـهید و مجـروح از نیروهای ما بود .پیـش از ای 
ً
درگیـری مـرزی را کـم و بیـش شـنیده بودیـم ،امـا ظاهـرا ایـنبار
برخورد شدید بود .اوضاع نامناسب مرزها ،نگرانی مردم مرزنشین،
ً
مخصوصـا ما بسـتانیها را بیشتر میکرد.
روزی کـه چنـد سـرباز مجـروح پابرهنـه ،با سـر و وضعی گلی،

ناامید و افسـرده ،مرز را رها کرده و به بسـتان آمدند ،حرف حبیب

را در مـورد شـروع جنگ بـه یاد آوردم.

نخسـتین گلولـۀ تـوپ دشـمن کـه به شـهر افتـاد ،آنها کـه اهل

جنگ نبودند ،به فکر فرار افتادند و آنها که اهل جنگیدن بودند،
بـه فکـر مانـدن و دفاع کـردن .اخبار زیادی از تالش دشـمن برای

عبور از مرز میرسـید .مردم سـر در گم مانده بودند .ویرانی چند

خانـه و شـهادت چند تن از اهالی شـهر ،توسـط توپهـای دورزن
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عـراق ،باعـث شـد اغلب مـردم به فکر رفتن از شـهر بیفتنـد .آنها

که وسـیله داشتند ،رفتند .بدرقۀ راهشان ،هلیکوپترها و گلولههای
توپ دشـمن بود.

مـن و خانـوادهام ،با عدهای دیگـر از اهالی در شـهر ماندیم .آن

عـده از مردهایـی که توان جنگیدن داشـتند ،عازم مرز شـدند و ما

زنها و بچهها و پیرمردها ،در شـهر ماندیم .شـهر تعطیل شد .مدام

از جبهـه ،تقاضـای گونی ،الـکل و پنبه میکردنـد و من و عدهای
دیگـر از دخترهای شـهر ،این وظیفـه را برعهده میگرفتیم.

یکـی دو روز بعـد ،نیروهای ارتش مجبور شـدند تنها پل ورودی

شـهر را منفجر کنند تا مانع ورود نیروهای عراقی به بسـتان شـوند.
بـاور کردیـم که شـهر در معرض خطر جدی اسـت و جلوگیری از

پیشروی دشـمن ممکن نیست.

وقـت آن شـده بـود تـا همـه از شـهر خـارج شـویم .اذان صبح،

توپهـای دشـمن امان را از مـا گرفت .با اصابت هـر گلولۀ توپ،
در و دیوار خانه به لرزه در میآمد .دشـمن به پشـت دروازۀ ورودی

شهر رسیده بود .با عجله لباس پوشیدیم .پدرم اجازه نداد هیچ چیز

برداریم .گفت« :بگذارید همهچی سر جایش باشد ،جای دوری

نمیرویم .این غائله ،سـه چهار روز بیشـتر طول نمیکشد!»
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فقط راضی شـد چند تکه لباس اضافه برداریم .پیرمرد هنوز هم

شکسـت را باور نمیکرد .خداحافظی ،سـریع و مختصر بود .قرار
شـد حبیـب و برادرم بمانند .حبیب گفت« :چنـد روز بروید ببینم

چی میشـود .جای دوری نمیروید ،سوسـنگرد نزدیک است».

سـوار ماشـین بـرادرم شـدیم .ماشـین در میـان سـکوت پـدر و

خداحافظی تلخ من و حبیب و زمزمههای زیر لب مادر ،به حرکت
در آمد .نگاهم در جستجوی حبیب بود .دلم به شدت تنگ بود.

بـه خودم گفتم« :کجا مـیروی دختر ،آنهم بـدون حبیب؟»
اگر دست خودم بود»...

1

□

بسـتان یکـی از بخشهـای شهرسـتان دشـت آزادگان در اسـتان

خوزسـتان اسـت .ایـن شـهر از شـمال و شـرق بـه تپههـای رملـی،

از جنوبشـرقی بـه سوسـنگرد ،از جنـوب بـه هویـزه و از غرب به
هورالعظیـم و کشـور عـراق محدود اسـت.

بسـتان جزئـی از جلگـۀ خوزسـتان محسـوب میشـود و ارتفـاع

چندانی ندارد ،ولی تپههای شنی و کوههای کمارتفاع شمالشرقی
 . 1اسیر شمارۀ 0339؛ خاطرات خواهر آزاده خدیجه میرشکار ،به کوشش رضا
رییسی ،تهران ،حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی1372 ،
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آن به میشـداغ معروف اسـت .از منابع کانی منطقه ،نفت و شن در

شـمال بسـتان ،در نزدیکی فکه را میتوان نام برد.

هـوای بسـتان گـرم و مرطـوب و همـواره بـا توفان شـن در فصل

تابسـتان همراه اسـت .بیشـترین درج ه حرارت در تابستان  50درجه
سانتیگراد و کمترین آن در زمستان یک درجه باالی صفر است.

متوسـط باران سـالیانه در بسـتان به صدوپنجاه میلیمتر میرسد.
ً
ُ
جمعیت بسـتان و آبادیهای آن اکثرا از ایل بنیطرف و طوایف
بیتصیاح ،بیتمهاوی ،بیتسعید و منشر تشکیل شده است .نژاد

مردم منطقه آریایی و سـامی اسـت .مردم بسـتان به عربی و فارسی
تکلم میکنند و دین آنها اسلام و شـیعۀ اثنیعشری است.

اساس اقتصاد شهر بستان را کشاورزی ،دامداری ،صنایع دستی و

ماهیگیری تشکیل میدهد .محصوالت کشاورزی بستان عبارتند
ً
از :گندم ،جو ،برنج ،ترهبار و نباتات علوفهای .برای آبیاری ،اکثرا
آب رودخانۀ کرخه یا شـعبههای این رودخانه را به صورت پمپاژ به
سـطح زمینهای زیرکشت میرسانند .هر چند کشاورزی به طریق
دیمی هم صورت میگیرد.

تولیـدات دامـی در بسـتان رواج دارد و بـه شـهرهای مجـاور هم

صـادر میشـود  .دامهایی کـه در این منطقه پرورش داده میشـوند
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عبارتنـد از:گاو،گاومیـش،گوسـفند و شـتر .صنایـع دسـتی نیـز
در بسـتان رواج دارد و از انـواع صنایع دسـتی میتـوان به بافتهای

جاجیـم  ،عبا و حصیر اشـاره کرد.

«مرکز بخش بستان ،از حدود نیم قرن پیش به عنوان مرکز بخش
ً
انتخاب شده ،سابقا جزو قراء آباد دشت آزادگان به حساب میآمده

اسـت و بـه همین جهت آن را بسـتان نامیدهاند .ولـی از قدمت آن
اطالع دقیقی در دست نیست .همین قدر میتوان گفت که قدمت

تاریخـی منطقـه بـه قبل از اسلام و عهد ساسـانیان برمیگردد .در
آن دوران ،کلیـۀ آبادیهـای تابـع دشـت آزادگان ،سرسـبز و دارای

باغهای مشـجر و مراتع وسیع بودهاند».

1

□

در پـی گزینـش صـدام به ریاسـتجمهوری عـراق ،بهانهجویی

رییسجمهـور جدیـد بعث برای آغاز مخاصمـات تمامعیار در 31

شهریور  ،1359با لغو یکطرفۀ قرارداد  1975در مورد آبراه حیاتی

شـطالعرب (اروندرود) شروع شد.

جزایـر ایرانـی تنب بـزرگ ،تنب کوچـک و ابوموسـی که مورد

ادعای امارات متحده عربی بودند ،بهانۀ دیگری را به دست صدام
 .1بستان در جنگ ،سرهنگ ستاد عبداهلل رفیعی ،تهران ،نشر نذیر ،1382 ،ص 88

بستان 15

داد تا احساسـات مردم عرب خلیجفارس را علیه دولت جمهوری
اسالمی برانگیزد و در جنگی که در منطقه شعلهور میگردد ،آنان
نیز در کنار صدام و عراق قرار گیرند .تایمز لندن مینویسـد:

«عراق ،عهد بسـته که این جزایر را دوباره تحت کنترل اعراب ـ

یعنی کنترل عراق ـ باز درآورد و در این زمینه از حمایتهای جهان

عرب برخوردار است».

1

این روزنامه میافزاید:

«در واقـع یاسـر عرفات ،رییس سـازمان آزادیبخش فلسـطین،

در مـاه نوامبر گذشـته از بغـداد دیدار کرد تا عراق را متقاعد سـازد

کـه درصدد گرفتن جزایر مورد اختلاف برنیاید .وی همچنین ،از
ریـاض دیـدار کـرد و از سـعودیها خواسـت که از چنیـن اقدامی

حمایـت نکنند».

2

با این حال ،دولت عراق همچنان به دنبال نیت شوم خود بود .تا

جایـی که در پی مالقات صدام حسـین در پایگاه هوایی ترکیه ،در
شـمال عراق ،با بعضی از مشاوران کارتر و مقامات نظامی آمریکا،

به صدام حسین اطمینان داده شد در صورت بروز جنگ بین ایران
 .1روزنامۀ تایمز 21 ،آوریل 1980
 .2همانجا
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ً
و عراق« ،پیمان سـنتو» 1کامال وی را مورد پشـتیبانی قرار میدهد.

اسـلحه و کمکهای مالی گسـتردهای از سوی غرب و کشورهای
متحـد آمریکا در خلیج فارس ،در اختیارش قرار میدهد.

روزنامۀ واشنگتن پست نیز مینویسد:
ً
«اخیرا روزنامههای عراقی پر از مقاالتی است پیرامون «عربستان»

که از سوی دولت عراق به «خوزستان» ایران اطالق شده .بنابراین،

مسـأله اینجاسـت که آیا عراق به دنبال الحاق این بخش نفتخیز

به خاک خود اسـت یا میخواهد یک کشـور مستقل در خوزستان
 .1چهـار سـال قبـل از پیمـان سـنتو ،پیمـان بغـداد در تاریـخ  ،1333/12/5بهمنظـور
جلوگیـری از نفـوذ كمونیسـم ،در بغداد بین كشـورهای پاكسـتان ،تركیـه ،عراق و
انگلسـتان منعقـد گردیـد و در آبـان  1334ایران رسـماً به آن پیوسـت .پـس از بروز
كودتـای  1337عبدالكریـم قاسـم در عراق و خروج آن كشـور از پیمـان ،نام آن به
سـنتو ( )Central Treaty Organizationتغییـر یافـت .آمریكا به مالحظۀ شـوروی
رسـماً در آن عضویت نداشـت ،اما در كمیتههای اصلی آن از جمله «كمیتۀ مبارزه
با خرابكاری» پیمان كه تحت نظارت كارشناسان آمریكا فعالیت داشت ،عضو بود.
بـه تدریـج با كاهـش نگرانی ناشـی از خطر نفوذ كمونیسـم كه ایجـاد اتحادیههای
متعدد اقتصادی در جهان را به دنبال داشـت ،سـران سنتو كه به لحاظ سیاسی مواجه
بـا مشـكالتی بودنـد و نیازمند حمایت از یكدیگـر ،تحت رهبری آمریكا «سـازمان
همـكاری منطقـهای برای عمـران» ( )RCDرا بنیـان نهادند كه به مرور جای سـنتو را
گرفت و با خروج ایران از آن در اسفند  ،1357پیمان مذكور در فروردین ماه 1358
منحـل شـد .بـرای اطالعات بیشـتر رجوع کنید به :سـایت مؤسسـۀ مطالعـات تاریخ
معاصـر ایـران http://www.iichs.org
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ایجـاد کنـد .با این حال ،هیچ نشـانهای حاکی از حمایت جمعیت
ً
عمدتـا عـرب ایـن اسـتان کـه غنیتریـن منابـع نفتـی ایـران را دارا
میباشـد ،از نیروهای عراقی مسـتقر در آنجا وجود ندارد».

1

در همیـن رابطـه ،حاجخضـر طرفـی ،کارگـر ایرانـی شـاغل در

کویـت میگویـد:

«فروردیـن سـال  ،1358ما گروهی از کارگران شـهرهای بسـتان

و سوسـنگرد ،سـاختمانی از شـخصی بـه نـام محسـنبنراضی که
ایرانـی مقیـم کویـت بود ،اجاره کـرده بودیم .فروردین همان سـال

خبر رسـید که شـخصی از عراق میآید و با من و دیگران مالقات
خصوصـی و محرمانـ ه دارد .از اینکه چنین شـخصی به دیدار من
میآمـد ،شـگفتزده شـده بـودم .هر چنـد در جریـان تحریکات
عـراق و گفتارهای رادیویـی و تلویزیونی آن دولت بودیم .وقتی در

 17فروردیـن بـه مالقـات ماآمد ،مطالبی را مطـرح کرد .او گفت:

« 55سال ،ایرانیها سرزمین عربستان را به اشغال خود درآوردهاند.

ایـن سـرزمین با وفور نعمـت که آب ،خاک ،نفـت و گاز دارد  ،از

ثروتمندترین سـرزمینهای جهان است ،مورد بهرهبرداری فارسها
 . 1هویزه؛ آخرین گامهای اشغالگر ،مرکز مطالعات و تحقیقات حنگ سپاه ،تهران،
 ،1389ص 237
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اسـت .شـما جوانان و مردان البسـتین (بسـتان) بـرای یافتن کاری،
شـهرها و خانوادههـای خود را ترک میکنیـد ...اگر بر مظلومیت

خـود اعتـراض کنیـد ،یـا سـخنی برخالف سیاسـت و منافـع آنها
ً
بزنیـد ،فـورا با تشـکیل پرونده ،شـما را راهی زنـدان میکنند و چه
بسا به اعدام محکوم میشوید .من از سوی دولت عراق به کویت

آمدهام تا به شما بگویم که دولت صدام حسین آمادۀ دادن کمک

به شماسـت .هم به شـما کمک مالی میدهد و هم سالح .هزاران

نفر از شـما که جوان و قدرتمند هسـتید ،میتوانید به عراق بیایید و
در پایگاههـای ما آموزش دیـده و مردانه از حقوق تاریخی خویش
دفـاع کنیـد .دولت و ارتش عـراق هم در کنار شـما خواهند بود و

دوشـادوش شما با دشمنان شـما خواهند جنگید».

مـن در پاسـخ فرسـتادۀ دولت عـراق گفتم« :شـما عراقیها اگر

خواهـان سـعادت ما هسـتید ،ما را بـه حال خود تـرک کنید .من تا

جایی که شـنیدهام ،همیشه شـما برای مردم شهرستان ما بسیاری از
مشـکالت را بـه وجـود آوردهاید .کشـاورزان ما کـه در مرز به کار

کشاورزی میپردازند ،با حملۀ افراد شبهنظامی شما به گروگان برده
میشـوند و بـا میلیونها ریـال آنها را آزاد میکنیم .بـه یاد بیاورید
که چگونه شـاه ،شـما را تحقیر و خوار میشـمرد و بر شـما و مردم

بستان 19

شـما تجـاوز میکـرد .چگونـه در آن زمان با چنین شـدتی برخورد
نکردید ،ولی امروزه هم ۀ نیروهای خودتان را بسیج کردهاید و حتی
بـه سـراغ ما که کارگرانی سـاده هسـتیم ،آمدهاید تا به نـام آزادی و
خودمختاری در سـرزمین ما فسـاد و فتنه و خون راه اندازید».

پس از صحبتهای من ،دیگران هم هر کدام در تأیید سخنانم،

سـخن گفتـه و آن شـخص مـا را تـرک کـرد و هرگـز به سـراغمان

نیامد».

1

عراق که در پی بر هم زدن امنیت دشـت آزادگان بود ،نیروهایی

در اسـتعداد یک تیپ رزمی تشـکیل داد .اغلب نیروهای این تیپ

عراقـی بودنـد .این تیـپ با آمادگی قبلـی ،برای هجوم به روسـتای
سـعیدیه 2و اشـغال بسـتان ،برنامهریـزی و اقـدام کـرد .عـدهای از

سـاکنان روسـتا در همین رابطه میگویند:

«عراقیهـا مدتـی قبل از آغاز جنگ تحمیلی ،بـا اعزام نیروهای

آموزشدیده ،به روستای ما حمله میکردند .روزهای قبل از حمله،

تردد عراقیها به منطقه رو به فزونی رفته و تصمیم خود را با بعضی
 . 1دشـت آزادگان در هشـت سـال دفاع مقدس ،حمید طرفی ،قم :نسـیم حیات و
تهـران :صریـر ،1386 ،ص 124
 .2روستای سعیدیه در جنوبغرب بستان و در حاشیۀ هورالعظیم قرار دارد.
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افـراد روسـتا در میان گذاشـتند و تأکید کردند که آزادی سـعیدیه
از دسـت پاسـداران انجام میپذیرد و آنگاه با کمک مردم مناطق
دیگر ،بسـتان هم از دسـت نیروهای ایرانی خارج میگردد.

چـون تصمیـم به حمله جـدی بـوده و از طرفی بـرای جلوگیری

از نفوذ و اسـتقرار افراد یورشـی ،نیرویی در روسـتا نبـود ،بالفاصله
مردم به سـپاه بسـتان و ژاندارمری و بخشداری مراجعه و اطالعات
خود را به آنان منتقل کردند و درخواست اعزام نیرو داشتند و خود

نیز آماده دفاع شـدند .چند سـاعت نگذشت که سپاه سوسنگرد و
بسـتان به محل رسـیدند و با کمک اهالی ،در محلهای حسـاس
و در گذرگاههای آبی سـنگر گرفتند .بعد از آن ،نیرویی بزرگ از

اهواز رسـید و سالح نیمهسـنگین هم آوردند و از هر حیث خود را

برای دفاع و روبهرو شـدن با دشـمن آماده کرده بودند.

بامـداد روز بعـد ،قایقهای حامـل نیرو که از ارتـش عراق بودند

و بـه اسـلحۀ آر.پی.جـی و تیربـار و حتی خمپاره مجهـز بودند ،از
گذرگاههـای آبـی هـور گذشـتند و در نظر داشـتند تا در خشـکی
ً
پیاده شوند .آنها قبال بررسیهای الزم را انجام داده بودند و چون
نیرویی از سپاه آنجا نبود ،این حمله را تدارک دیده بودند و تصور

نمیکردنـد بـا مقاومتی روبهرو شـوند .در همین هنـگام ،نیروهای

بستان 21

سـپاه اهواز ،سوسـنگرد و بسـتان ،از هر سـو با سلاحهای مختلف

حملـۀ خـود را شـروع کردند و عراقیها را در اضطراب و وحشـت

فرو بردند .آنها که نیروی زیادی در اختیار داشـتند ،موفق شـدند

در خشـکی مسـتقر و بـه جنگ ادامـه دهند .لیکن قدرت سـپاه و
مردم بیشتر بود و عراقیها تاب مقاومت نیاوردند و با دادن تلفات

زیادی فـرار کردند».

1

عراق با هدف ناامن کردن دشت آزادگان ،اقدام به پخش اسلحه

در مـرز بسـتان کـرد و بـه توزیع آن در پایـگاه نظامی «الـزوره» در

ک خـود پرداخت .آقای سـواری ،از سـاکنان روسـتای مرزی
خـا 
مچریه 2بسـتان میگوید:

«عراقیهـا بـرای توزیـع اسـلحه بین مردم دشـت آزادگان از سـه

شـیوه اسـتفاده میکردند:

در مرحلۀ نخسـت؛ تمام سران طوایف ساکن در مناطق مرزی را

شناسـایی و با ارسـال نامههایی به هر کدام از آنها ،سـهمیههایی را
تعیین و متذکر شدند که با مراجعۀ مسؤول یا نمایندۀ او و به تعداد
مردان هر طایفه ،اسـلحۀ جنگی کالشـینکف ،فشنگ و نارنجک

 .1فانوس شکسته :بستان ،مصطفی حیدری ،تهران ،امیرکبیر ،1391 ،ص 89
 .2روستای مچریه در جنوبغرب بستان و در جنوب روستای سعیدیه قرار دارد.
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دریافـت تـا بین افراد خود توزیع کنند .تعدادی از رؤسـای طوایف

با مراجعه به سـپاه و کمیته ،نامههای ارسـالی رژیم بعث را تحویل
دادنـد و از گرفتن اسـلحه خـودداری کردند .لیکن افراد سـودجو

بـا مراجعه به پاسـگاههای مرزی اسـتان العماره و بـا معرفی خود به
عنـوان نماینـدۀ اعزامی ،اسـلحۀ زیـادی دریافت و اقـدام به فروش

آنها کردند .سـهمیۀ طایفۀ ما حدود چهارصد قبضه کالشـینکف

بـود که من حتی یـک قبضه هم نگرفتم.

شـیوۀ دوم؛ ریختـن هـزاران قبضه اسـلح ه جنگی ،کالشـینکف

و کلـت ،در مناطـق خشـکی هورالعظیـم بـود .ایـن خبـر توسـط

ماهیگیران پخش میشـد و باز هم بودند افراد سـودجو که به این
محلههـا مراجعه و اسـلحهها را برداشـته تا بفروشـند.

شـیوۀ سـوم توزیع سلاح؛ گرفتن تصویر و فتوکپی شناسـنامه از

افـراد مراجعهکننـده بـود .ایـن امـر در پایـگاه نظامی الـزوره انجام

میگرفـت .البته کسـانی که بـه آنجا مراجعـه میکردند ،مدتها

آمـوزش نظامی هـم میدیدند و عراقیها از آنها برای ایجاد ناامنی
در سـطح شهرستان اسـتفاده میکردند».

1

پایگاه نظامی الزوره ،شده بود بزرگترین مرکز عملیاتی تخریبی

 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص 132
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و آموزش نظامی علیه شهرسـتان دشت آزادگان و استان خوزستان.

در ایـن پایگاه ،دو سـرهنگ ورزید ه عراقـی ،کار آموزش نیروهای

جبههالتحریر و خلق عرب را بر عهده داشـتند.

حملـه بـه مناطق مـرزی ،پایگاههای شهرسـتان و انفجـار پلها و

خیابانهـای اهـواز ،سوسـنگرد و بسـتان در این پایـگاه برنامهریزی
میشـد .این پایگاه به اکثر روسـتاهای مرزی بسـتان و هویزه تسلط

داشـت .حاج ناصر ربیعـه میگوید:

«یکی از عملیات مهمی که در خاک عراق انجام دادیم ،یورش

بـه مرکـز نظامی یـا پایگاه الزوره بود .این مرکز با روسـتای سـعیدیۀ

بسـتان  30کیلومتر فاصله داشـت و عراق دو سـرهنگ کارآزموده

به نامهای ابوحسـین و ابوزینب در آنجا داشـت .این دو مسؤولیت
آمـوزش نیروهـای خلقـی را بر عهده داشـتند و چگونگی کاشـتن
مین و مواد منفجره را آموزش میدادند .ما از موقعیت جغرافیایی ـ

خشـکی و آبی ـ پایگاه اطالعات کافی به دسـت آوردیم.

نیروهـای نفـوذی ما ،قبل از آغاز حملۀ نیروهای سـپاه ،مردمی و

ژاندارمری ،ابعاد حمله به پایگاه را مشـخص کردند و با اطالعات

نظامی ارزشـمندی از آنجا خارج شـدند و در سـعیدیۀ بستان به ما
پیوستند.

 24بستان

فرماندهـی حملـه بـر عهـدۀ اینجانـب و سـتوان احدی بـود .با

قایقهـای تنـدرو ،در حالـی که خود را برای شـهادت آمـاده کرده

بودیـم ،فاصلـۀ آبی از طریق رودخانۀ سـعیدیه را آغاز کردیم و پس
از عبـور از رودخانۀ صاهندی ،حمیدانی به رودخانۀ الفحل که راه

بـزرگ رودخانـۀ کرخه به هورالعظیم اسـت ،رسـیدیم و از آنجا به

پایـگاه نظامی الـزوره عزیمت کردیم.

پـس از رسـیدن بـه منطقـۀ خشـکی پایـگاه ،شـبهنگام ،از

سـه محـور ،یورش بـه پایـگاه را آغاز کردیـم و از تمام سلاحهای

حملشـده ،اسـتفاده شد .پس از دو سـاعت و نیم جنگ سخت،
ق عرب عقبنشـینی کردند و بـه پایگاه اجعاز
نیروهـای پایگاه خل 
در پانصـد متـری پایـگاه رفتند .مـا هم داخل پایگاه شـدیم و آن را
منهدم کردیم و بعد از آن تا آغاز جنگ تحمیلی ،فعالیت خلقیها

از پایـگاه به کلی متوقف شـد».

1

به طور کلی ،میتوان عملیات خرابکارانۀ نیروهای نفوذی عراق

در تابستان  1358در بستان و اطراف این شهر را به شرح زیر عنوان

کرد:
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 .1حمله به پاسگاه سعیدیه.
 .2حمله به پاسگاه یزدنو.

 .3حملـه بـه پـل بسـتان :حمله به پـل فلزی بسـتان در دو نوبت

صـورت گرفت.

 .4حمله به بخشداری بستان.

در بخشداری بستان.
 .5کشف و خنثی کردن مین ،مقابل ِ
 .6انفجار منجر به تخریب پل بستان ،روستای خرابه.

 .7حمله به ایستگاه تقویتی بستان ـ رله از مسافت دور و با اسلحه

و آر.پی.جی و کالشینکف

 .8انفجار بمب ساعتی در کنار پمپبنزین شهر بستان که منجر

به شهادت دو دختر شد.

دشمن عالوه بر ایجاد رعب و وحشت و انفجار جادهها و پلها،

تلویزیون تقویتی (رله) بستان را چند بار مورد حمله قرار داد و ضمن

شلیک گلولۀ آر.پی.جی ،انفجاری پیرامون آن به وجود آورد.

برای کنترل مرز گسـتردۀ دشت آزادگان ،تالش زیادی الزم بود

و بـرای خنثی کردن تحـرکات عراقیها ،نیاز به اطالعات از داخل
عراق بود؛ آن هم توسـط عشـایر و مردم همان منطقه.
ن باره خاطرهای دارد:
حاجناصر ربیعه در ای 
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«این جوانان ازخودگذشـتۀ عشـایر ،خود را به پاسـگاههای مرزی

عـراق رسـانده و افـرادی از دشـمن ،آنهـا را بـه مراکـز آموزشـی

پایگاههـای الـزوره و العمـاره راهنمایـی میکردند .این افـراد ،پس
از بـه دسـت آوردن اطالعـات الزم ،برمیگشـتند و آن را در اختیار

بچههای سـپاه میگذاشـتند .نمونهای از کارهای ایـن افراد ،آوردن
یـک سـرهنگ بعثی ارتش عـراق به داخل منطقۀ سـعیدیه بود .این

افسر عراقی ،در مینگذاری و انفجار بمبهای ساعتی از تخصص
زیـادی برخـوردار بـود .مأموریت این ارتشـی بعثی ،رهبـری عوامل
انفجار در داخل شهرستان و استان بود و قرار بود با ورود به شهرستان
و اسـتقرار در محـل امن ،عملیات و انفجارهـا را زیر نظر قرار دهد.

عراقیهـا ایـن افسـر متخصـص را از راه باتلاق ،همـراه با بمب

سـاعتی قوی و توسـط افراد اعزامی ما ،اعزام کرده بودند .وقتی به

مرز بسـتان رسـیده بودند ،ما در جریان محل کمین آنها و ساعت
ورودشـان بودیم .صبح بود که به محض ورود سـرهنگ ،او را در

محاصـره گرفتیم .اما دسـت به فرار زد .بیسـت متـری که در حال
گریـز بـود ،ناگهان رو زمین افتـاد .وقتی به او رسـیدیم ،مرده بود؛

زیـرا با خوردن «سـیانور» به زندگی خود پایـان داده بود».

1
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□

برای شـناخت و آشـنایی با نقش بسـتان در طی جنگ تحمیلی،

بایـد به جغرافیای بسـتان و مناطق اطـراف آن نیز توجه کرد.

جـاده فکه ـ بسـتان :جادۀ فکه ـ بسـتان ،ایـن دو منطقه را به هم

مرتبط میکند .فکه در شمال بستان قرار دارد و از مناطق نفتخیز

خوزسـتان محسوب میشود .بین بستان و فکه ،مناطق وسیع رملی
ً
توآمـد را تقریبـا غیرممکن میسـازد .به همین
واقـع شـده کـه رف 
دلیـل ،جادۀ فکه ـ بسـتان در حاشـیۀ مناطق غربـی رملها احداث
شـده کـه بیشـتر این مسـیر ،از نزدیکی مرز مشـترک ایـران و عراق
میگذرد .پاسگاههای مرزی ایران ،در حاشیۀ این جاده قرار دارند

کـه دو پاسـگاه صفریه و سـوبله از مشـهورترین آنها هسـتند .این

جـاده از طریـق تنگـۀ چزابـه وارد منطقۀ دشـت آزادگان میشـود.
پاسـگاه سـوبله با بسـتان  10کیلومتر و پاسـگاه صفریه فاصلهاش تا

این شـهر  20کیلومتر اسـت .فاصلۀ تنگۀ چزابه نیز تا بسـتان حدود
 17کیلومتر اسـت.

تنگۀ چزابه :چزابه ،نام روسـتا و تنگهای در شـمال غربی بسـتان

است .تنگۀ چزابه در  17کیلومتری شهر بستان و در شمالغرب آن
قرار دارد .شمال و شرق این تنگه را مناطق رملی تشکیل میدهد و
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در جنوب آن هور قرار دارد.

در سـال  ،1359دشـمن با عبور از این تنگه به شـهرهای بسـتان،

سوسـنگرد و اهـواز حملـهور شـد .تنگـۀ چزابـه در  9آذر 1360در

عملیـات طریقالقدس آزاد شـد.

هور :این باتالق بزرگ که زاییدۀ رودهای کرخه ،دجله و دویرج

اسـت ،در غرب هویزه و سوسـنگرد و بسـتان گسـترده شده و یك

مانع طبیعی عمده برای حركت نظامی محسـوب میشـود .سرتاسر
هور پوشیده از نی است که هر چه به داخل میرویم ،ارتفاع آنها

بیشـتر میشـود« .هورالعظیـم در غـرب منطقـۀ دشـت آزادگان ،به

طول حدود  75کیلومتر و عرض  40کیلومتر گسـترده شـده است

و یک مانع طبیعی عمده برای تحرکات نظامی محسـوب میشود.
نـوار مرزی طالییه تا چزابه از میان هورالهویزه میگذرد .پیشـروی

هـور در خـاک ایـران  15کیلومتر اسـت و بقیـۀ آن در خاک عراق

میباشـد .از این رو ،عراق بر بخش وسـیعی از آن کنترل دارد».

1

حـدود هشـتاد كیلومتـر از خط مـرز بینالمللی ایـران و عراق از

 .1اطلس راهنما 4؛ دشت آزادگان در جنگ ،طرح و نظارت محسن رشید ،نویسنده
و مجـری طـرح ابوالقاسـم حبیبی ،تهـران ،مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سـپاه،
 ،1381ص 43
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طالییـه تـا چزابـه ،از میان هورالهویـزه میگذرد .پیشـروی هور در

خـاك ایـران حـدود  15كیلومتر اسـت و بقیۀ آن نیـز در خاك عراق
میباشـد .از ایـنرو ،عـراق بخـش وسـیعی از آن را در كنترل خود
دارد.

تپههای اللهاکبر :تپههای اللهاكبر ،در شمال سوسنگرد و رودخانۀ

كرخـه و حدفاصـل سوسـنگرد تا نزدیكی بسـتان قرار دارد (شـمال
جـادۀ سوسـنگرد ـ بسـتان) .بعـد از ارتفاعـات میشـداغ ،بلندترین

برجسـتگی در منطقۀ دشـتآزادگان ،تپههای اللهاكبر اسـت كه با
ارتفاع  55متر از سطح دریا قرار دارد .جهت این تپهها شمالغربی
ـ جنوبشرقی است .طول تپهها حدود  7كیلومتر و عرض آن بین

 500تا  3000متر میباشـد كه از خاک رس و صخرههای ماسـهای
تشـكیل شد ه است .شـمال اللهاكبر پوشـیده از تپههای ماسهبادی
اسـت و در جنوب آن ،رودخانـۀ كرخه قرار دارد.

از گذشـته ،یكی از محورهای متصور برای هجوم كشـور عراق،

محور چزابه ،شـمال رودخانۀ كرخه تا حمیدیه و سـپس اهواز بوده
اسـت .در جریان هجوم سراسـری دشمن ،لشـکر  9زرهی عراق با

عبور از چزابه به طرف اهواز حركت كرد .تپههای اللهاكبر و مسـیر
این محور ،به عنوان یك عارضۀ حساس ،هم برای نیروهای خودی
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و هم نیروهای دشـمن ،محسوب میگردید.

ابوچالچ :ابوچالچ یكی از روسـتاهای حاشـیۀ غرب هورالعظیم

میباشـد كـه در دو كیلومتری شـمال بسـتان قـرار دارد و رودخانۀ
ابوچالچ از میان آبادی میگذرد .طایفۀ بیتسعدون در این روستا

زندگـی میكننـد .در روز اول نبرد طریقالقـدس ،نیروهای خودی
توانستند از منطقۀ ابوچالچ به سوی پلهای رودخانۀ رمیم و مناطق

غرب بسـتان پیشـروی کنند .در ادامۀ عملیات در محور جنوبی و

بروز اوضاع سـخت در این محور ،تصمیم گرفته شـد كه نیروهای
خودی در شمال با ورود به منطقۀ ابوچالچ (منطقۀ كوچك محصور

بین شاخههای كرخه در غرب بستان) به سوی شرق و جنوبشرقی

پیشروی كرده ،بستان و منطقۀ سابله را تصرف و تأمین كنند .آنها

با در همشكستن مقاومتهای جزئی و پراكنده ،به منطقۀ ابوچالچ
وارد شـدند و با عبور از پلهای شـناور بهجایمانده از عراقیها بر
ن ترتیب
روی كرخه و رمیم ،در اواخر روز وارد بستان شدند و بدی 
شـهر ،پس از  420روز اسارت آزاد گردید.

سـابله :روسـتای سـابله در  25کیلومتری سوسـنگرد واقع شـده

است .روستای سابله یکی از محل های درگیری شدید در عملیات

طریقالقدس بوده است و در کنار روستا ،رودخانۀ سابله قرار دارد.

بستان 31

در محـل عبـور جـاده از روی رودخانه ،پل بتونی سـابله قرار دارد.

یکـی از مهمتریـن درگیریهای این عملیات در  12آذر در نزدیکی

ایـن روسـتا و بر سـر تصرف پل سـابله به وجـود آمـد .ارتش عراق
قصد داشـت تا با عبور از این پل ،به اشـغال مجدد بسـتان بپردازد و

عملیـات نیروهـای ایرانی را خنثی کند ،اما با ورود نیروهای خودی

این هدف دشـمن به شکست انجامید.

سوسـنگرد :یکـی از شـهرهای مهـم خوزسـتان اسـت کـه در

جنوبشرق بستان قرار دارد که در مدت جنگ تحمیلی بارها مورد
تاخت و تاز نیروهای دشمن قرار گرفت .این شهر در  55کیلومتری

شـمالغربی اهـواز قـرار دارد و مسـاحت آن  10کیلومترمربـع و
جمعیت آن بر اساس آخرین سرشماری سال  ،1370تعداد 34459

نفر اعالم شـده اسـت .این شـهر در گذشـته خفاجیه نام داشـت.

شـهرهای بسـتان و سوسـنگرد به وسیلۀ جادۀ آسـفالت سوسنگرد ـ

بسـتان به هم متصل هستند.

ارتفاعات میشـداغ :كوه میشـداغ ،در شمالشـرقی شـهر بسـتان

قـرار دارد و بلندتریـن نقطـۀ آن  250متـر ارتفـاع دارد .میشـداغ 15

كیلومتر تا فكه ادامه دارد .این ارتفاعات ،منطقۀ بسـتان و شـوش را

از هم جدا میسـازد .قسـمت جنوبی كوه ،رملهای چزابه اسـت.
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در عملیـات فتحالمبیـن ،رزمنـدگان با عبور از این كوه ،دشـمن را

غافلگیـر كردنـد .طی دوران جنگ تحمیلی ،نیروهای دشـمن این
منطقه را اشغال نكردند .به همین دلیل ،نیروهای خودی از آن برای

نفوذ به پشت جبهۀ دشمن و ضربه زدن به آنها استفاده میكردند.

کرخه :رود کرخه از ارتفاعات الوند در استان همدان سرچشمه

گرفته ،از آنجا وارد لرسـتان و ایالم شـده و سـپس وارد خوزسـتان

می شـود .این رود از سـمت شمال وارد دشت آزادگان شده ،اما به

سـمت غرب تغییر مسـیر میدهد و پس از عبور از شـهر بسـتان ،به
هورالعظیم میریزد.
□

قبـل از شـروع جنگ تحمیلـی ،ارتش عراق به سـرعت در حال

گسـترش سـازمان رزم بود .به این منظور ،نیروی زمینی خود را در

سازمان سهسپاه قرار داد .سپاه  3عراق شامل :لشکر یک مکانیزه
در دیوانیه ،لشـکر  5مکانیزه در بصره و لشـکر  9زرهی در سـماوه
مستقر بود که در راستای استان خوزستان قرار میگرفت .بر اساس

دسـتور سـپاه سـوم عـراق ،لشـکر  9زرهی ارتـش از محور نشـوه ـ
طالییه ـ هویزه ـ سوسنگرد و بستان به خوزستان حمله کرد .ضمن

اینکـه تیپ 3زرهی ابنالولید نیز وارد عمل میشـد.
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«معبـر وصولـی حلفاییـه ،پاسـگاههای مـرزی سـوبله ،صفریه و

تنگۀ چزابه ،مناطق روستایی بستان و شهر بستان :این معبر به علت

جریـان شـرقی ـ غربـی رودخانـۀ کرخه کـه از حمیدیه به بسـتان تا
ً
هورالهویزه امتداد دارد ،از معابر جنوبی کرخه کامال جدا و مستقل
اسـت و پـس از ورود بـه خـاک ایـران ،در امتـداد شـمال کرخه به

سـمت تپههای اللهاکبر و پادگان دشـت آزادگان و حمیدیه و اهواز

ادامـه مییابد .برای پیوسـتگی نیروهای عملکننـده در این معبر با
نیروهـای معابـر جنوبی ،الزم اسـت تا از رودخانـۀ کرخه عبور ،در

غیـر اینصورت امکان پشـتیبانی متقابل نیروهای شـمال و جنوب

کرخـه بسـیار محدود و مشـکل اسـت .بـه همین علـت ،نیروهای
متجـاوز عـراق ،بعـد از عدمموفقیـت در ادامـۀ تهاجـم خـود برای

تصـرف اهـواز و حمیدیه ،تلاش خود را به کار بردنـد تا حداقل با
اشـغال شـهر بسـتان و سوسـنگرد ،خط جبهه را در شمال و جنوب

رودخانـۀ کرخـه به یکدیگر متصل سـازند که چنین نشـد».

1

حلفاییه در استان العماره عراق و در نزدیکی مرز ایران (در مقابل

دشـت آزادگان) قـرار دارد .معبـر حلفاییـه ـ پاسـگاههای مـرزی و

سرانجام تپههای اللهاکبر و بستان ،بر اثر وجود تپ ه ماهورهای رملی،
 .1فانوس شکسته :بستان ،ص 68
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نهرهای آب ،کشـتزارها واقع در بین روسـتاهای ابوچالچ و بسـتان
از یـک طرف و مسـیر تنگـۀ چزابه ـ تپههای اللهاکبر ،از مسـیرهای

سـخت و صعبالعبـور بـه شـمار مـیرود .تنگـۀ چزابـه بین سـه تا
چهار کیلومتر عرض دارد که نیزار هورالعظیم ،تا شـمال روسـتای
ابوچالچ امتداد یافته و منطقهای ُپرآب حتی در تابسـتان میباشـد.
رسـیدن به روسـتای ابوچالچ ،از راه جادهای صورت میپذیرد که

از پاسـگاههای صفریـه و تنگـۀ چزابه میگذرد و تصرف روسـتای
ابوچالچ ،به معنای تهدید جدی شـهر بسـتان است.

«دشـمن برای اشـغال شهر بسـتان ،نیروهای خود را به دو بخش

تقسـیم کـرد  .ابتـدا مقاومت نیروهـای محدودی را که متشـکل از
عناصر مردمی و سپاه پاسداران بودند ،شکست .سپس از سه ناحیه
شـهر بسـتان را مورد هجوم قرار داد:

 .1ناحیۀ رمیم در غرب و جنوب شهر بستان.
 .2ناحیۀ ابوچالچ در شمال شهر بستان.

 .3ناحیۀ مالعب ،روستای عبیات و شمریه».

1

یکی از اهالی ابوچالچ میگوید:

«صبح روز یکم مهرماه ،دشمن بعثی با استفاده از جادۀ ارتباطی

 .1فانوس شکسته :بستان ،ص 55
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پاسـگاههای مرزی ،ادوات و تانکها و آتشبارهای سـنگین خود
را در شـمال ابوچالچ متمرکز کرد و به کندن سـنگر پرداخت و از

همان جا شـهر بستان را هدف قرار داد»...

1

لشـکر  9زرهـی بـه فرماندهـی سـپهبد سـتاد طالع خلیـل رحیم

الدوری ،در برگیرندۀ صدها تانک مدرن ،موشکانداز ،دهها توپ

ضدهوایـی و سـربازانی دورهدیده بود که از پشـتیبانی تعداد زیادی
توپهـای دوربـرد برخـوردار بـود و پیادهنظام آن با موشـک مجهز

بودنـد .نیروهـای زرهـی ایـن لشـکر ،پـس از تصرف پاسـگاههای
سـوبله و صفریـه و اشـغال تنگه و روسـتای چزابـه ،دو روز پیرامون

شهر بستان متوقف شد .آنگاه به سوی تپههای اللهاکبر به حرکت

درآمدند و در همان شـب ،تپههای اللهاکبر را تسـخیر کردند و در

آن متمرکز شـدند.

سـرهنگ افضلیان ،فرماندۀ نیروهای ژاندارمری دشـت آزادگان

میگویـد« :لشـکر  9زرهـی عـراق ،با امکانات بسـیار گسـترده و
تانکهـای مـدرن روسـی ،توانسـت پاسـگاههای مـرزی سـوبله و
صفریـه را متصـرف شـود و از دو محـور ،حرکت خود را به سـوی

بسـتان و تپههـای اللهاکبـر ادامه دهد .این لشـکر ،قـوای اعزامی از
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اصفهـان را کـه از حمایـت توپخانـۀ سـنگین برخـوردار بودند ،در

نبردی سخت و خونین وادار به عقبنشینی کرد و به اولین موفقیت

جنگـی خـود دسترسـی پیـدا کرد .ایـن لشـکر ،بیرحمانـه مناطق
مسـکونی ،مؤسسـات دولتی و روسـتاها را مورد هدف بمباران قرار
داده و کشـتار فجیعـی به عمـل آورد».

1

نیروهای لشکر  9عراق ،از سمت شمال کرخه و تپههای اللهاکبر،

حملۀ خود را به سمت شهر سوسنگرد ادامه دادند .از سوی دیگر،

تیپ  12الولید به فرماندهی سـپهبد سـتاد الهزاع ،پس از گذشتن از
تنگـۀ چزابه ،در «دبونه» ـ گورسـتان بزرگ مناطق روسـتایی غرب

بستان ـ و «غفوری» مستقر گردید .سپس با تمام امکانات جنگی،

حملـه به شـهر بسـتان و مردم آن را آغـاز کرد .چهـار روز نبرد بین
افـراد ایـن تیپ و مردم شـهر و رزمندگان سـپاه و ژاندارمـری ادامه

یافـت و بسـیاری از مـردم بـر اثر بمبارا ن مـداوم جان خویـش را از

دست دادند.

محسنبنشایع عبیات از اهالی بستان میگوید:

«در خلال حرکـت نیروهـای تیـپ الولیـد بـه بسـتان و سـابله،

درگیری سختی بین افراد این تیپ و یک افسر رشید ژاندارمری که
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اهـل زابـل بود ،رخ داد .نبرد ،منجر به انهدام تعدادی از تانکهای

دشمن شد .سرانجام پس از  45دقیقه جنگ ،تفنگ  106آن افسر

زابلی منهدم شـد و او نیز به فیض شـهادت نائل آمد .قبر این افسـر

در نزدیکـی مـرغداری خاندان «بیتشـده» در  4کیلومتری شـرق

بستان است».

1
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فصل دوم
همانگونه که گفته شد ،راه ورود ارتش عراق به دشت آزادگان،

برای اشغال بستان ،تنگۀ چزابه است .در شمال این تنگه ،دو پاسگاه

صفریـه و سـوبله ،از مهمتریـن مواضـع دفاعـی به شـمار میروند.
پاسـگاههای مرزی شـمالغربی بسـتان که مورد هجوم دشمن قرار

گرفـت و عمـد ه نیروهای زرهی دشـمن از محورهای خشـکی آن
وارد خاک دشـت آزادگان شـدند ،از این قرار است:

 .1پاسـگاه مـرزی سـوبله :در  15کیلومتـری شـمالغرب شـهر

بستان واقع است و تپههای شنی و ماهور صعبالعبوری در شرق آن
قـرار دارد که دهها کیلومتر امتداد دارد .حرکت تانکها و وسـایل
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زرهی در این تپهها که به تپههای سـنگی اللهاکبر منتهی میگردد،

ناممکن اسـت و عبور پیادهنظام هـم از آن صورت نمیگیرد.

در جنـگ مـرزی پاسـگاه کـه از  25شـهریور  1359آغاز شـد،

 25نیـروی ژاندارمـری و مردمی پاسـگاه ،توانسـتند نـه تنها جلوی
پیشـروی تانکهای دشـمن را بگیرند ،بلکه تلفات زیادی بر آنها

وارد کننـد و اشـغال پاسـگاه نیـز زمانی انجام گرفت که دشـمن با
بمبارانهای هوایی و بهکارگیری امکانات گسترد ه زرهی ،توانست
نیروی اندک پاسـگاه را به خاک و خون بکشـاند و وسایل جنگی

پاسـگاه را به غنیمت ببرند.

 .2پاسـگاه مـرزی صفریـه :این پاسـگاه بیـن فکه و سـوبله قرار

دارد .فاصلۀ آن تا شـهر بسـتان  20کیلومتر است .پاسگاه در منطقۀ

رملـی صعبالعبـوری قـرار دارد و ارتباط آن از طریق جادۀ شوسـه

که از پاسـگاه سوبله و تنگۀ چزابه میگذرد ،انجام میگیرد .عبور

تانکهـا و ادوات سـنگین از تپههـای پیرامون پاسـگاه ،غیرممکن
اسـت و حتی عبور عابر پیاده نیز به سـختی امکانپذیر اسـت.
□

 25شـهریور ،همزمان با آغاز عملیات جنگی دشـمن به پاسـگاه

سـوبله ،جنـگ در پاسـگاه مـرزی صفریـه نیـز شـروع شـده بـود.

بستان 41

امکانات جنگی هر دو پاسگاه یکسان بود ،لیکن مشارکت مردمی
در این منطقه بیشـتر بود.

منصـور سـاعدی کـه از نیروهای مردمـی حاضـر در صحنۀ نبرد

بـوده ،میگوید:

«درگیـری در پاسـگاههای مـرزی سـوبله و صفریه شـروع شـد.

مردم با گروههای ده و بیسـت نفـره به مرز میرفتند .غذا میبردند
و بـا اسـلحۀ خـود میجنگیدند .ابتدا ،درگیریها با سلاح سـبک
و خمپـاره تبادل آتش میشـد .ما هم در کنـار نیروهای ژاندارمری

و سـپاه ،میرفتیـم و کمک میکردیم .در منطقۀ پاسـگاه صفریه،

تپههـای رملـی زیادی بود و سـنگر طبیعـی به وجـود آورده و افراد
بـه خوبی اسـتتار میشـدند و میتوانسـتند بجنگند .ضمـن اینکه
جوانان شهر و روستاهای بستان ،بدون اینکه تجهیز و آماده شوند،

به صورت خودجوش در جبهه حضور پیدا کرده و کمک مؤثر به

رزمنـدگان در حال جنـگ میکردند».

1

تا روز  25شـهریور ،نیروهای عراقی با یورش به پاسـگاه صفریه،
ً
تقریبا تمام افراد مسـتقر در پاسـگاه را به شـهادت رسـاندند و حتی

تانکهاشان از روی اجساد مدافعان رد شدند .سپس به پایگاههای
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خـود بازگشـتند .در پـی این رویـداد غمانگیز و کشـتار بیرحمانه
مدافعـان صفریـه ،رزمنـدگان سـپاه بسـتان ،سوسـنگرد و حمیدیه،

همـراه بـا نیروهـای مردمـی بـه صفریـه اعـزام شـدند .سـیدمحمد
حسـینیمقدم که در پاسـگاه حضور داشـته ،میگوید:

«شـش تانک به پاسـگاه سـوبله رسـیده بود .یک تانک چیفتن

کـه تـوان حرکت نداشـت ،هما ن جا ماند و شـلیک میکـرد .روز

 26شـهریور ،پنـج تانـک بـه صفریه آمدنـد و به مقابله بـا عراقیها

پرداختند و بر روی دشـمن آتش میریختند .لیکن در برابر صدها
تانک مجهز ،این نیروی اعزامی کافی نبود و سقوط پایگاه و از بین

رفتـن نیروهای آن امری حتمی به نظر میرسـید.

شـب  31شـهریور ،مـن هم در پاسـگاه صفریه بودم کـه ناگهان

پاسگاههای مرزی زیر بارانی از گلوله قرار گرفتند .درگیری شدید
و نابرابـری میـان یک سـپاه عـراق در مقابل پنج تانـک و توپی که
ما داشـتیم ،شـروع شد .چون احتمال کشـتار همۀ نیروها میرفت،

دسـتور عقبنشـینی دادنـد .گفتنـد بروید در تپههای شـنی پشـت
ً
پاسـگاه پناه بگیرید .تقریبا چهار کیلومتر عقب رفتیم .این دسـتور
از سـوی فرماندۀ تیپ  3زرهی به فرماندۀ گردان تانک صفریه ،با

بیسـیم ابالغ شده بود.

بستان 43

هـر چنـد نیروهـا از جنگ کالسـیک چیـزی نمیدانسـتند ،اما

فرماندۀ تانک از تسلط و روحیۀ عالی برخوردار بود و خوب منطقه

را اداره میکرد .در تپههای رملی موضع گرفتیم؛ در حالی که فقط

ارتـش ،چنـد جوانمرد و نیروهای مردمی بودیـم .نیروها حدود 200

نفر بودند و شـب  31شـهریور عقبنشـینی کردیم .فرمانده گردان

گفـت برویـد پاسـگاه سـوبله و ببینیـد آنجا چـه خبر اسـت؟ زیرا

ارتباطمان با بیسـیم هم قطع شـده بود .به شـکل نعل اسـبی ،من و
دو برادر عرب دیگر همراه با یک جوانمرد به پاسگاه سوبله رفتیم.

وقتی رسیدیم ،متوجه شدیم تانکهای عراقیها از پاسگاه گذشته
و در حال پیشروی بودند .دانستیم پاسگاه را گرفتهاند و همزمان با

حرکـت تانکها ،پیادهنظام عـراق با نظم حرکت میکرد.

بـه سـرعت عقبنشـینی کردیـم و از البـهالی تپههـا ،خـود را به

نیروهای خودی رسـاندیم و فرمانده را در جریان جزئیات پیشروی
دشمن قرار دادیم .دیگر توان مقاومت نداشتیم .تانکهای عراقی،

تمام مهمات و اسلحۀ سنگین ارتشی را از پایگاه تخلیه و به غنیمت
بردند و پاسـگاه صفریه را ویران کردند .حرکت تانکهای عراقی
از طریق تنها جادۀ پاسگاه به سوی سوبله آغاز شد .اینک مشخص

شـد هـدف دشـمن ،تنها جنگ مـرزی نبود و عـراق قصد تصرف
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شهر بستان را داشت.

مانـدن در آن منطقـه خطرنـاک بـود .فرمانـد ه گـردان کـه مـرا

میشـناخت ،گفت تو راه بازگشـت را میدانـی .راهنمایی حرکت

نیروها را بر عهده بگیر و حرکت کن .ما هم به دنبال شما میآییم.
هـوا روشـن بـود و مهتابـی .نقشـهای هم با خـود داشـتم .در همان
لحظـات عقبنشـینی ،از طریـق بیسـیم گـزارش دادند کـه تمامی

نوارهای مرزی بستان به اشغال دشمن در آمده .در نتیجه ما از جادۀ
ً
ارتباطی نمیتوانستیم استفاده کنیم .در واقع عمال در محاصره قرار
گرفتیم.

به فرمانده بسـتان دسـتور داده شـد هر چه سـریعتر خودمان را به

بسـتان برسـانیم .این دسـتور از سـوی فرماند ه تیپ مسـتقر در شهر

بسـتان داده شـد .در حـال حرکت تا زانو در ماسـهها فـرو میرفتیم

و حرکتمـان بـا سـختی انجام میگرفـت .وقتی بـه  15کیلومتری
بستان رسیدیم ،سربازان از حال رفتند .دیگر توان حرکت نداشتند.

فاصلۀ ما با دشمن زیادتر شد .نیمهشب بود .فرمانده گردان دستور
اسـتراحت داد .هـوا رو به سـردی میرفـت .نه پتویی ،نـه آبی و نه

غذایی! سـربازان آب میخواسـتند .شـروع کردیم به کندن زمین و
چـون رمـل و شـن را حفر کنـی ،آب بـاال میآید .گـودال کندیم

بستان 45

و سـربازان آب خوردنـد .از شـدت گرسـنگی علفهـای بیابان را
میخوردیم.

صبح  31شـهریور  ،1359آسـمان منطقۀ بستان از هلیکوپترها و

هواپیماهای دشمن پر شده بود .ما به حالت پخش ،حرکت خود را
دنبال کردیم .برخی از نیروهای خودی که راه را گم کرده بودند،

فکر کردند که عراقی هسـتیم .تعدادشـان یکصد نفر بود و از تیپ
زرهی دزفول بودند که راه را بلد نبودند .آنها را نیز با خود آوردیم.

بـا پیوسـتن آنها ،شـدیم حـدود  300نفـر که با بینظمـی به طرف

بسـتان برمیگشـتیم .همان صبح ،پیادهنظام عراق رسید و متأسفانه
تعدادی از نیروها را شهید کرد .یکی از بچههای دزفول ،کالیبر 50

تانکـش را آورده بـود و بـه محض جلوتر آمـدن عراقیها ،کالیبر را
روی بلندی گذاشـته و افراد دشمن را درو میکرد.

ن بـار بـا اسـلحۀ سـبک ،بـا سـربازان
در حیـن حرکـت ،چندیـ 

عراقـی بـه جنـگ رو در رو پرداختیـم .آنهـا قصد محاصـرۀ ما را

داشـتند ،ولـی ما هم با جنگ و گریز ،آنهـا را وادار به عقب رفتن
میکردیم .سـربازان عراقی ،تمام تپهها و دشـت مشرف بر بستان را

پـر کـرده بودنـد .نیروهای ما با یـأس و ناامیدی ،تلاش میکردند

هرچه سـریعتر خود را به بسـتان رسـانده و در جای مناسبی به دفاع
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بپردازنـد .علیرغم خسـتگی فـراوان ،روحیۀ جنگیدن را از دسـت
ندادیـم .بهخصـوص وقتـی روز شـد و دشـمن را در خـاک خـود
ش شـد».
دیدیـم ،ارادهمـان نیز بیش از پی 

1

تنگ ۀ چزابه از مناطق مهم شـمالغرب بسـتان اسـت و با این شهر

شـش کیلومتر فاصله دارد .در شـمال و شـرق تنگۀ چزابه ،تپههای
رملـی غیرقابـل عبوری وجـود دارد که گذر عابر پیـاده از آنها ،با

دشـوری امکانپذیر است .در غرب و جنوب آن نیزار هورالعظیم
اسـت .گذشـتن از ایـن دریاچـه به طـول  75کیلومتـر و عرض 40

کیلومتـر تنهـا بـا قایـق امکانپذیـر اسـت .عـرض تنگه بیـن  2تا 3

کیلومتـر و زمیـن آن نمدار و حرکت وسـایل زرهی در این منطقه با

کندی امکانپذیر اسـت.

نیروهـای مسـتقر در تنگۀ چزابـه ،از افراد ژاندارمـری و نیروهای

مردمـی بودنـد و تعدادشـان به  24نفر میرسـید .قبـل از یورش 31

شـهریور مـاه دشـمن ،یـک تفنـگ  106و دو خمپارهانـداز کار

گذاشته بودند تا بتوان مقابله کرد .امکانات جنگی این تنگه ،حتی

از پاسـگاههای سـوبله و صفریـه هـم کمتر بود .ایـن تنگه ،آخرین
نقطۀ تدافعی در برابر ارتش عراق بود .پس از آن ،اولین شهری که
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بر سـر راه قرار داشـت ،بستان بود.

حاجناصر ربیعه از فرماندهان سـپاه دشـت آزادگان و سوسنگرد،

میگوید:

«تعـداد نیروهایـی کـه در خـط دفاعـی تنگـۀ چزابـه بودنـد ،از

یکصدنفـر تجـاوز نمیکرد 24 .نفر نیـروی ژاندارمری و مردمی از

 15شـهریور تا زمان سقوط تنگه در  31شهریور ،دلیرانه جنگیدند.
لیکن دیگر توان جنگیدن وجود نداشت .ما گزارش لحظه به لحظه

به تهران و اتاق جنگ میفرستادیم و تقاضای اعزام نیروی کمکی

میکردیـم .حتـی میگفتیـم در صـورت اعـزام نیـروی کمکـی،
میتوانیـم دشـمن را در رملهـای تنگـه زمینگیـر کنیم .متأسـفانه

گزارشـات مـا به دسـت بنیصـدر میافتاد و او به خاطر دشـمنی با
نیروهای سـپاه و انقالبی ،توجـهای نمیکرد.

صبح زود ،ما در برابر حملۀ یک لشکر زرهی و یک تیپ کامل

ایستادیم .تعدادی تانک چیفتن ما ،شلیک میکردند ،اما روحیۀ ما
ضعیف بود .مهمات نداشـتیم و تانکها میخواسـتند عقبنشینی

کننـد .میگفتند فرماند ۀ تیپ زرهی دسـتور عقبنشـینی داده .ما

بـرای اینکـه تانکهـا را در معرض انهدام قرار ندهیم ،بایسـتی در

جای مناسـب قـرار بگیریم ،لیکن بچههای سـپاه دشـتآزادگان و
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حمیدیـه اصـرار میکردنـد بایسـتی مقاومـت کنیم .شـهید حبیب
شـریفی ،رزمنـد ۀ شـجاع و دالور ،در شـهر بسـتان تلفنـی تمـاس
میگرفت و تقاضای نیرو میکرد .گاهی با ناراحتی به ما سر میزد

و دوباره برمیگشـت تا نیـروی کمکی بیاورد.

تعـدادی از مـردم شـهر بسـتان با سلاح امیک و حتی شـکاری

بـرای دفـاع آمدنـد .اما شـدت آتش دشـمن بهقدری زیـاد بود که
مقاومـت کردن در برابر یورش ارتـش عراق ،از یک ارتش مجرب

و کارساز هم ساخته نبود ،چه برسد به افراد بی تجربه .با این حال،

نیـروی صدنفـرۀ تنگـۀ چزابه ،با سلاح انفـرادی و ژ 3بـه مقاومت

میپرداختنـد .دشـمن علیرغـم برتـری مطلـق ،نتوانسـت از خـط
دفاعی مـا عبور کند.

سـاعات اولیـۀ روز اول مهـر بـود .هواپیماهـای عراقـی و

هلیکوپترهای جنگی دشـمن مثل پرندگان ،آسـمان منطقه و شهر
بستان را پر کردند .آتش از زمین و آسمان بر ما باریدن گرفت .بر

اثر بمباران مستقر ،ارسال تدارکات غیرممکن شد .کمکم احساس
کردیم که دیگر توان دفاع نداریم .تانکها ،خود را عقب کشیدند.

تنها بچههای سـپاه و نیروهـای مردمی به مقاومت میپرداختند .در

همان هنگام ،تعدادی از نیروها شـهید شـدند.

بستان 49

پیادهنظـام عراق که مدافعان پاسـگاه سـوبله را تعقیب میکرد و

به سـوی بسـتان در حال سـرازیر شـدن بود ،نزدیک بود راه را بر ما

قطع کند .چارهای جز عقبنشینی نداشتیم .بچهها به سوی نیزار

حرکـت و از طریـق جادۀ روسـتای ابوچالچ به سـوی شـهر بسـتان

عقبنشـینی کردند .مردم روستاهای ابوچالچ و خرابه ،با ناراحتی
ناظر عقبنشـینی ما بودند .هیچکس فکر نمیکرد عراق اینگونه

حمله کند و با تسلیحات مدرن وارد مرز بستان شود .نیروهای ما از
انسـجام برخوردار نبودند و به شـکل نامنظم ،به صورت دسـتههای

چندنفره دست به عقبنشینی زدند .آنها به صورت جنگ و گریز
به سـوی بسـتان رفتند تا با کمک مردم شهر ،به دفاع بپردازند».

1

نیروهـای عراقـی یورشکننـده به مناطـق مـرزی ،در پی تصرف

پاسـگاههای صفریه ،سـوبله و تنگۀ چزابه در اول مهر  ،1359به دو
قسـمت تقسـیم و به داخل کشور سـرازیر شدند.

لشـکر  9زرهـی عراق ،بـرای ارزیابی وضعیت جنگـی و رعایت

احتیاط ناشـی از مقاومتهای احتمالی ،مدت دو روز از پیشـروی
سـریع خـودداری کـرده و از روز سـوم ،حرکـت خـود را به سـوی

تپههای اللهاکبر و شـمال سوسـنگرد آغـاز کردند.
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«تیپ دوازده زرهی الولید به فرماندهی سـپهبد سـتاد الهزاع پس

ت سپاه پاسداران و اندک نیروهای ارتشی،
از درهم شکستن مقاوم 

به دو قسـمت تقسـیم و پیشـروی خود را برای اشـغال بسـتان آغاز

کردنـد .بخشـی از این نیروها ،اول مهر بـا برخورداری از تجهیزات
مختلـف ،تانک و آتشـبار توپخانه ،به سـوی مالعب و منطقۀ عبد

در شمالشـرقی شـهر بسـتان به حرکت در آمدند و با مدافعان شهر

در آن دو منطقه به مصاف پرداختند .بخش دیگر نیروهای تیپ 12

ابنالولید ،در دبونه و اطراف روستای ابوچالچ تمرکز یافتند و شهر
بسـتان را از شمال و غرب هدف آتشـباری خود قرار دادند».

1

برخی ساکنان روستاهای ابوچالچ و خرابه میگویند:

«ما شاهد حرکت نیروهای زرهی دشمن به منطقۀ دبونه و روستای

ابوچلاچ در یـک کیلومتری غرب شـهر بسـتان بودیم .دشـمن به
رغم درهم شکستن مقاومت نیروهای سپاه ،ژاندارمری و نیروهای

مردمـی ،از حرکت شـتابزده نیـز خودداری کرد .تـرس و رعب،

سـربازان و افسـران عـراق را فـرا گرفته بود .نیروهـای بعثی در یک
کیلومتری شمال بستان و در دبونه و جادۀ شوسۀ شمال روستاهای

خرابه و ابوچالچ مسـتقر شـدند .شـهرداری ،پاسـگاه ژاندارمری،
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بخشـداری ،ادار ۀ آمـوزش و پـرورش ،خیابـان اصلـی شـهر ،جادۀ

عبور و مرور بسـتان ـ سوسـنگرد ،روسـتای رمیم ،روستاهای خرابه

و ابوچلاچ ،هدف سـنگینترین بمبارانهای عراقیهـا قرار گرفته
بودند».

1

بـا ایـن حـال ،در برابـر این گلولهبـاران و کشـتار ،مردان شـهر و

روستاها تصمیم گرفتند در برابر یورش ارتش عراق مقاومت کنند.

امـا برخـی میگفتند ایـن مقاومت بیفایده اسـت و باعث کشـتار
بیشتر مردم میشود .سرانجام ،مقاومت آغاز شد :زنان هلهلهگویان

مردان را به جنگ تشـویق میکردنـد .جنب و جوش جوانان برای

ایسـتادگی لحظـه به لحظـه رو به فزونی میرفت .برخـی از جوانان
روسـتاهای خرابه و ابوچالچ ،از طریق نهرهای آبیاری مزارع برنج،
به حرکت درآمدند و سـربازان عراقی را از پشـت هدف قرار دادند.

سربازان عراقی که تا کنارۀ رودخانۀ کرخه پیشروی کرده بودند ،با

آتش اسـلحۀ مردم روبهرو شـدند و متحمل تلفاتی گردیدند.
منصور حیدری میگوید:

«همزمان با حمالت ارتش عراق از شمال و شمالغربی به شهر

بسـتان ،نیروهای جیشالشعبی عراقی ،با دهها قایق از را هورالعظیم
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وارد شعبههای رودخانۀ کرخه شدند و به سوی بستان به حرکت در
آمدند .نزدیک ظهر روز اول مهر ،قایقها به منطق ۀ رمیم رسیدند و
در جزیرۀ «امشعفه» پیاده شدند .تالش دشمن بعثی این بود که از
هر سو ،شهر بستان را در محاصره قرار دهد».

1

تنهـا نقطـۀ مقاومت در غرب دشـت آزادگان ،شـهر بسـتان بود.

برای مقابله با نفوذ نیروهای جیشالشعبی که در امشعفه پیاده شده

بودند ،نیروهای مردمی متشکل از جوانان دانشآموز و اهالی شهر

و کارمنـدان ،در کنـارۀ غربـی رودخانـه قـرار گرفتنـد و هماهنگ
بـه تیراندازی به سـوی متجاوزان پرداختنـد .عراقیها ،انتظار چنین
مقاومتـی از سـوی مـردم نداشـتند .تـا سـاعت  5بعدازظهر ،تالش

پیادهنظـام عـراق از غـرب شـهر بـا ناکامی روبهرو شـد و سـربازان
متجـاوز ،بـا دادن تلفات ،به سـوی رودخانۀ ابوچالچ عقبنشـینی

کردند.

در همـان لحظـات که ارتـش عراق با تمـام توان به بسـتان یورش

آورده بود ،رادیو صوتالجماهیر عراق ،برنامهاش را قطع کرد و خبر
زیر را پخش کرد:

«به نام خدا ،ارتش رهبر امت عرب و قادسیه ،هماینک در میان
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بـرادران و خواهـران خویـش ،حصنهـای دشـمن فـارس را ویران

میسازد .دالوران ارتش قادسیه که در حال ورود به شهرهای بستان

و سوسـنگرد میباشـند ،به یاری برادران عرب دربند خود خواهند
شـتافت و آنـان را از یـوغ اسـتعمار مردم فـارس رهـا خواهند کرد.
درود بر شما مردم بستان که از این پس آزادی و حریت و استقالل

خویش را با کمک ارتش قادسیه به دست خواهید آورد و فارسها

را بیرون خواهید کرد .پس ،از برادران خود استقبال کنید ،به یاری

آنان بشـتابید و به فارسها پشـت کنید که اینها دشـمن شـما و ما
هستند»...

مـردم در همـان سـاعات سـخت زندگـی ،اطالعیههـای جنگی

رادیـوی بغـداد را گـوش میدادنـد و از طریـق مـوج اف.ام رادیو،

سخنان فرماندهان تیپ ابنالولید را میشنیدند .یکی از فرماندهان
بعثـی گزارش زیـر را میدهد:

«از سـوی سـاحل رودخانه و اطراف پل و از داخل شهر به سوی

ما شلیک میشود .در شمالشرقی شهر ،تعدادی تانک وجود دارد
و مقاومـت جـدی اسـت .تیرانـدازی با تـوپ از داخل شـهر انجام

میگیرد.

فرمانـده تیـپ در پاسـخ میگویـد :هرگونـه مقاومـت را از میان
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بردارید؛ حتی اگر همۀ مردم شهر هم کشته شوند ،اهمیت ندهید.

هر چه سریعتر شهر را اشغال کنید .تا ظهر بایستی مقاومتها پایان
پذیرد .آتش همۀ سالحها را روی شهر متمرکز کنید .فرصت را از

دسـت دشمن بگیرید ،همه را بکشید»...

1

در داخـل شـهر ،مـردم در کنـارۀ دیوارهـا و پشـت درختان نخل

سـنگر گرفته بودند .ارتش عراق لحظه به لحظه به بستان نزدیکتر

میشد.

«بـا وجـود مقاومتهـای مردمی ،خطر سـقوط شـهر هـر لحظه

افزایـش مییافـت .نیروی کمکی نرسـید .در همـان روز اول مهر،
افراد ثروتمند شـهر که در دفاع هم شـرکت نداشتند ،با خودروهای
خود ،در حالی که اثاث و وسایل زندگی خود را جا گذاشته بودند،

از راه جادۀ بسـتان ـ سوسـنگرد به سـوی اهواز فرار کردند.

از روز اول مهر تا شب چهارم مهر  ،1359رزمندگان که متشکل

از  30تـن از پاسـداران شـهر سوسـنگرد ،پاسـداران شـهر بسـتان و
تعـدادی از پاسـداران حمیدیه و اهواز و شـش تانـک گردان صدر

که کار پشـتیبانی را انجام میدادند ،در منطقۀ مالعب و سیدعبد،
در شمالشـرقی شـهر بسـتان به نبرد با دشمن پرداختند.
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نیروهـای تیـپ ابنالولید که تالش کرده بود با نصب پل بر روی

رودخانـۀ کرخـه ،در روسـتای عبیـات در چهـار کیلومتـری شـرق
بسـتان ،رزمندگان را دور بزنند و آنها را در محاصره قرار دهند ،با
مقاومت یک افسر دلیر زابلی که سه تانک آنان را هدف قرار داد،

ناگزیر از بازگشـت به سـوی بسـتان شدند و از شمال کرخه و شرق
رودخانه ،حلقۀ محاصـره را تنگتر کردند».

1

محمـود نورانـی کـه خـود آن زمـان در دفـاع از بسـتان شـرکت

داشـت ،میگویـد:

«روز سـوم مهـر ،با بچههای سـپاه سوسـنگرد و مردم بسـتان که

دلیرانه به جنگ دشمن پرداخته بودند ،در شهر بستان ،همراه آقای

آهنگران بودم .نیروهای مردمی ،ژاندارمری و بهویژه پاسداران ،آن

سـوی رودخانه ،جنگ سـختی با دشـمن داشـتند .صبح زود نوای

اذان صبـح از حسـینیۀ شـهر ،همـراه بـا آهنـگ دلنواز دعـای حاج
صادق آهنگران در فضا پیچید .برای اقامۀ نماز به مسـجد رفتم که
ناگهان باران گلولههای دشمن بر شهر باریدن گرفت .دود غلیظی
آسمان شهر را سیاه کرده بود و با شلیک هر گلوله که به خانۀ مردم

میخورد ،همراه میشـد با جیغ و فریادزنان .دشـمن با تمام ابزار به
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فکر تصرف شهر بود .از آن روز ،یک خاطرۀ تلخ دارم که هر وقت

بـه یادش میافتم ،قلبم درد میگیرد.

بعـد از نماز ،در شـهرداری سـنگر گرفتیم .ناگهـان گلولۀ توپی

در خانۀ روبهروی ساختمان شهرداری .آتش و دود به هوا
خورد به ِ
برخاسـت .در آن خانه ،زن جوانی زندگی میکرد که شـوهرش در

کویت کار میکرد .او حاضر نشد همراه عدهای که شهر را تخلیه

میکردنـد ،برود .میگفت از شـوهرش اجـازه نگرفته تا با غریبهها

برود.

برای کمک به حادثهای که ممکن بود رخ داده باشـد ،به طرف

خانـه رفتـم .چنـد تن دیگـر هم از سـتاد مقاومت رسـیدند .صحنۀ
دلخراشـی بـود؛ زن جـوان در حالـی که سـفره انداخته ،نـان و پنیر

میخـورد و فرزنـد دو ماههاش در بغلش بود ،بـر اثر اصابت توپ،
مادر سـر بریده ،سـرازیر شـده و
سـر از تنش جدا شـده بود .خون ِ

روی صـورت بچـهاش میریخت و چشـمهای فرزنـد دو ماههاش
پر از خون شـده بود .دختر کوچک اشـک میریخت .نوزاد را از
بغل مادر در آوردیم .چهره و چشمانش را از خون پاک کردم و بر

روی جسـد پتو انداختم .بچه را به زن همسـایه سپردم .بعدها ،سال

همسـر ِزن جوان سربریده را از رادیو اهواز شنیدم.
1375ـ مصاحبۀ
ِ

بستان 57

میگفت :عراقیها سـر همسـرم را بریدند».

1

با ورود شـهید سـلطانی ،فرماندار دشـت آزادگان به شـهر ،سـتاد

مقاومت از همۀ اقشار شهر تشکیل شد .نیروها با انسجام کامل ،به

تالش میپرداختند تا از ورود سربازان بعثی به داخل شهر جلوگیری

کننـد .جنـگ بـا سلاح سـبک و نارنجـک انجـام میگرفـت و

کشـتههای مهاجمـان و مـردم روی هـم انباشـته میشـد .سـربازان
عراقی ،در جریان تهاجم از روی پل ،تلفات زیادی دادند و دست

به عقبنشـینی موضعی زدند .سـپس با نیروهای زیادتر و در حالی

که از زرهپوش استفاده میکردند ،تا وسط پل شهر پیشروی کردند،

ولی با شـلیک تیربار و تفنگ  106و موشـک آر.پی.جی مدافعان

مواجه شـدند و عقب نشسـتند .پس از آن ،بمباران محالت شهر با

توپخانۀ سـنگین آغاز گردید و بسـیاری زخمی یا شهید شدند.
در همین زمینه ،محسنبنشایع عبیات میگوید:

«در همـان زمـان که بمباران انجام میشـد ،گروهبـان محمدی

رییس پاسـگاه و معاونش حیدری به روسـتای ما آمدند ،اما نیروی

کافی در اختیار نداشـتند .دیری نگذشـت که یک افسر بلندقامت
که خود را اهل زابل معرفی میکرد ،با تفنگ  106سر رسید .از من
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پرسید عراقیها کجا هستند؟ گفتم آن سوی رودخانه ،در حال زدن
پـل برای عبور میباشـند .گفت با توپ  106به سراغشـان میروم.

شـما نیایید ،زیرا اسلحه ندارید و کشته میشوید.

فرزندم محمد را با او فرستادم تا راه را نشانش دهد .خودمان نیز

از پناهـگاه بیـرون آمدیـم تا ببینیم چگونه میجنگد .سـاعت یازده
و پانـزده دقیقـه سـوم مهر بود .جنگ این افسـر بـا تانکهای تیپ

ابنالولیـد آغـاز شـد .او تانکهـا را یکـی پـس از دیگـری به آتش

میکشـید و دائم با جیپ حامل تفنگ  106جایش را تغییر میداد

تـا عراقیهـا نتواننـد او را بزنند .از طریق موج اف.ام رادیو شـنیدیم
کـه فرماندۀ تانـک عراقیها به فرماندۀ تیپ گزارش میدهد که از
سـوی روسـتا به طرفشـان شـلیک میشـود و تلفاتی به آنها وارد
شـده .فرمانـدۀ تیـپ دسـتور داد از همۀ امکانات اسـتفاده کرده و

محل شـلیک را به آتش بکشـند.

لوپنج دقیقه نبرد بین افسـر زابلی و تانکهای دشـمن ادامه
چه 

یافـت .سـرانجام سـاعت  12ظهـر ،موشـکی به سـوی افسـر زابلی
شـلیک شـد که بـه جیپ برخـورد کـرد .افسـر زابلی شـجاعانه به
شـهادت رسـید و همـۀ ما از شـهادت او متأثر شـدیم».

1
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صبـح روز چهـارم مهـر ،بـرای مدافعـان شـهر ،لحظـات تلخـی

رقـم خـورد .مدافعان توان رزمی خود را از دسـت داده بودند .سـه

شـبانهروز بـود نخوابیـده بودند و کمکـی در راه نبود .مردم شـهر،

از زن و مرد ،به آنها روحیه میدادند .مردم میدانسـتند با اسـلحۀ

سـبک نمیتوان با عراقیها جنگید ،اما امیدشـان را از دست نداده
بودند.

حمید چلداوی ،روحانی بسیجی میگوید:

«از دفتـر مخابرات بسـتان ،با دفتر فرماند ه کل قـوا ارتباط تلفنی

برقرار کردیم تا آنچه در شـهر میگذرد را گزارش داده و تقاضای

اعـزام نیـرو کنیم .اما متأسـفانه دسـتور عقبنشـینی دادنـد .برخی

فرماندهان لشـکر  92که وارد شـهر شده بودند ،از نتیج ۀ گفتوگو
ناراحـت شـدند .هر چه خواسـتیم کـه به بنیصدر بفهمانیم ،نشـد
و گفتنـد نیروهـا باید به عقب برگردند .نیروهای ارتشـی که از قبل
بـه سـوی تپههـای اللهاکبـر در حـال حرکـت بودنـد ،مـورد یورش

هواپیماهـای دشـمن قرار گرفتند و تلفات زیـادی دادند .در بخش
جنوبی شـهر بسـتان ،تکاوران دشـمن در حال ورود به شـهر بودند

که با مقاومت پاسـداران سوسـنگرد روبهرو شدند و با دادن تلفات

عقبنشینی کردند .رزمندگان و نیروهای ژاندارمری و مردم شهر،
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برای جلوگیری از نفوذ دشـمن ،تصمیم گرفتند پل بزرگ بسـتان را

پایین بیاورند و این کار برعهدۀ یک سرهنگ ارتشی گذاشته شد و
او بـا تی.ان.تی پـل را منفجر کرد».

1

چهارم مهر  ،1359دوران سخت دفاع رزمآوران شهر بستان بود.

آنهـا که با دشـمن درگیر نبردی سـنگین بودنـد ،در برابر موضعی

سـخت قـرار گرفتنـد؛ مرگ دسـتهجمعی و دادن تلفـات مردمی یا
بهکارگیری تاکتیک دیگر و عقبنشـینی از شـهر.
حاجناصر ربیعه میگوید:

«سرانجام و پس از مشورت فراوان ،تصمیم نهایی برای عقبنشینی

گرفته شد .مردم با اندوه زیاد ،این خبر غمانگیز را شنیدند .برخی از

اهالـی میگفتند رزمندگان بمانند و همه با هممیجنگیم .گروهی
دیگر میگفتند ما نمیخواهیم رزمندگان به دسـت دشـمن قتلعام

بشوند ،هرچه صالح میدانید عمل کنید»...

2

همچنیـن حمیـد چلـداوی نیـز که در شـهر حضـور داشـته ،ادامه

میدهد:

«بـه علـت شـهید و مجـروح شـدن بچههـا و کمبـود امکانات،

هشت سال دفاع مقدس ،ص 235
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عقبنشـینی کردیـم .عراقیها پس از عقبنشـینی ما ،وارد بسـتان
شـدند و تمام منطقه را محاصره کردند ...دشـمن از شمال و شرق

و غـرب وارد شـهر شـد .خانههـا اغلـب میسـوخت و مـردم ،هـر
کـدام در خانههای خویش ،به انتظار حادثهای نشسـته بودند .ولی

عراقیها جرأت وارد شـدن به شـهر را نداشتند .ساعتها گذشت،
ولی اثری از مقاومت نبود .سـرانجام عراقیها ،تعدادی از افسـران

و نیروهای جیشالشـعبی خود را به داخل شـهر فرسـتادند .عکس
امـام را از ادارات و نیروهـای انتظامی پایین آوردند و عکس صدام

را نصـب کردنـد .پرچمهای جمهوری اسلامی را پاییـن آوردند و
پرچـم عـراق را برافراشـتند .لحظاتی بعد ،رادیـو صوتالجماهیر و
رادیو بغداد مارش نظامی خود را قطع کرد و سقوط بستان را به دنیا

اعالم کردند .اعالمیهای همراه با شعارهای فراوان .ما هم تمام این
رویدادهـا را از رادیو میشـنیدیم»...

1

به این ترتیب ،پس از روزها و شـبهای طوالنی ،بسـتان سـقوط

کـرد و عراقیها سرمسـت از این پیروزی ،وارد شـهر شـدند .آنها

بـه هـر خانـه و مغازهای که خالی از سـکنه بود ،یـورش میبردند و
امـوال مـردم را بـه غارت میکردنـد .یکی از اسـرای عراقی در این
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باره میگوید:

«برای شرکت در نبردی که نیروهای عراقی آغاز کرده بودند ،به

منطقۀ بستان اعزام شدیم .این نبرد ،صبح روز پس از ورود ما به نفع

عـراق خاتمـه یافت .با اسـتقرار در موضع پدافنـدی ،برخی از افراد

ارتش ،خانههای شـهر بسـتان را مورد هجوم قرار دادند و قالیچهها،
طالها و وسـایل برقی را به سـرقت بردند .تا آنکه سـرهنگ سـتاد

محمـود شکرشـاهین ،فرمانـدۀ تیـپ ،دسـتور تخلیـۀ شـهر را داد.

توپخانه میبایستی شهر را با خاک یکسان میکرد .به گونهای که
دیگر قابل سـکونت نباشد .ایستگاه برق بستان را نیز منهدم کردیم

و پس از آن به سـمت تپههای شـنی اللهاکبر هجوم بردیم.

دو روز آنجـا ماندیـم و بار دیگر دسـتور بازگشـت به بسـتان ،به

منظور پاکسازی آن منطقه را دریافت نمودیم .حین انجام پاکسازی،
بـه کودک شـیرخواری درون گهواره برخوردیم .ایـن موضوع را به

اطالع فرمانده تیپ رساندیم .او کودک را به ستوانیار دینار حسین
که ازدواج کرده ولی دارای فرزندی نبود ،بخشید و یک مرخصی

دهروزه نیز به او داد .آن کودک هشـتماهه مینمود».

1

 .1اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی ،مصاحبهگر مرتضی سرهنگی،
جلد  ،3تهران ،حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،1369 ،صص  36ـ 35
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پـس از اینکـه بسـتان به اشـغال درآمـد ،نیروهای عراقـی به پنج

کیلومتری غرب شهر سوسنگرد رسیدند .نگرانی و اضطراب مردم

افزایـش یافت .لشـکر  9زرهی ارتش عراق ،قصـد تصرف اهواز را

داشـت .این لشـکر با صدها دسـتگاه تانک و آتشـبار توپخانه ،از

تپههای الله اکبر به سـوی شـمال سوسـنگرد سرازیر شد.

عراقیهـا همچنـان بـه پیشـروی خـود ادامـه میدادنـد و بیـم آن

میرفـت کـه اهواز نیز به دسـت عراقیها بیفتد .علی شـمخانی در

این رابطـه میگوید:

«وقتی پیشـروی عراقیها را به استحضار حضرت امام رساندند،

امـام فرمودند« :مگر بچههای اهواز مردهاند؟»

سـپس علـی شـمخانی در جمـع حـدود  30نفـر از رزمنـدگان

سـخنرانی کرد و آنها به فرماندهی علی غیوراصلی آمادۀ عملیات
علیه دشـمن شـدند .سـاعت چهـار صبح نهـم مهـر  ،1359حمله

آغـاز شـد؛ بـا آرپیجـی و اسـلحۀ انفـرادی و بـا همـکاری مـردم
ضربات سـختی به تانکهای دشـمن وار د شـد و آنها را مجبور به
عقبنشـینی کردند.

منصور عبیداوی میگوید:

«وقتـی خبر رسـید عراقیهـا شکسـت خوردهاند ،مـردم ،مراکز
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حسـاس اسـتقرار آنان را در شهر بسـتان به محاصره در آوردند .در

حالـی کـه آنها دسـت بـه مقاومت مسـلحانه زدند .مـردم از زن و
مرد ،حملۀ خود را آغاز و تالش کردند تا افراد بعثی را بازداشت و

دستگیر کنند .عراقیها که از شکست لشکر  9آ گاهی پیدا کرده

بودنـد ،تانکهـا و ادوات جنگـی خود را با سـرعت بـه مرز منتقل

کرده و متواری گردیدند .گروههایی از آنها نیز با جنگ و گریز،
ً
از امشـعفه گذشـتند و به سـوی مرز گریختند .تقریبا تمامی شـهر
بسـتان و مناطق روسـتایی آن از بعثیها تخلیه گردید».

1

سرانجام تا ساعت  4بعدازظهر  9مهر  ،1359شهرهای سوسنگرد

و بسـتان و مناطق مرزی از وجود سـربازان دشـمن پاکسازی شد و
شـهر به دست رزمندگان و مردم افتاد.
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فصل سوم
نیروهای عراقی تا تنگۀ چزابه عقب نشستند و بستان آزاد شد .در

گزارش روزانۀ جنگ در روز  10مهر  1359آمده است:

«سوسـنگرد مقـارن ظهـر آزاد شـد و نیروهای عراقی را تا بسـتان

تعقیب کردهاند .بسـتان نیز آزاد شـده است .نیروهای پیادۀ دشمن

بیشـتر بـه طـرف بسـتان گریختهانـد و تانکهـای عـراق از طریـق
کرخهکـور بـه سـوی هویـزه رفتهانـد .از سـوی دیگـر ،بنـا به یک
گزارش تأییدنشـده 4 ،تانک نیز در  2کیلومتری بسـتان دیده شـده

است».

1

 .1گـزارش روزانـۀ جنـگ ،جلد اول ،تدوین و تنظیم احمد دهقان ،تهران ،مؤسسـۀ
نشـر آثار شهید حسـن باقری ،1389 ،ص 76
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مردم از مناطق دوردسـت به بسـتان برگشتند .آنها وقتی به منازل

خویش بازگشتند ،بیشتر وسایل زندگی و احشام خود را ندیدند .همه

از اینکه به خانههای خود برگشتهاند ،اظهار رضایت میکردند .با
ایـن حـال معلوم نبود چه اتفاقاتی در راه اسـت .بعضیها با کامیون
به شهرشـان برگشـته بودند و در این فاصله ،اسـباب و اثاثیۀ خود را

جمع کردند و از شـهر خارج شدند.
ً
از روز چهاردهم مهر ،دشـمن مجددا شـهر بسـتان را از پاسـگاه
سـوبله هـدف قـرارداد .بـا اینکـه پنـج روز از شکسـت عـراق در

حمیدیه گذشـت ،نیروهای خودی به مرز اعزام نشـده بودند .روز
چهاردهم مهر ،سپاه خوزستان در زمینۀ اوضاع شهر بستان گزارش

داد:

«اوضاع شـهر بسـتان آرام اسـت .هر چند هنوز بـه حالت عادی

برنگشـته و پاسگاه سوبله توسط نیروهای خودی پر نشده است».

1

حاجناصر ربیعه میگوید:

«در صورت حملۀ دشـمن ،بدون شـک بستان سـقوط میکرد؛

زیـرا در مـرز نیروی نظامی نداشـتیم ...در شـهر بسـتان ،عالوه بر

نیروهای محلی و مردمی ،صدها نیروی بسیجی از شهرهای تهران،
 .1فانوس شکسته :بستان ،صص  84ـ 83

بستان 67

بهبهان ،اهواز و مناطق دیگر کشـور آمده بودند و با اسـلحۀ سـبک

در شـهر به سـر میبرند .این نیروها کارایی نداشـته و توان جنگ با
دشـمن را نداشـتند؛ چون سالح سـنگین در صورت آغاز جنگ و

حملۀ دشـمن نداشـتند؛ و در صورت حملۀ دشـمن و جنگ تن به
تن ،مجبور به عقبنشـینی میشدند».

1

تیمسار فالحی نیز در  17مهر ،طی مصاحبهای گفت:

«در منطقه اهواز ،چند ستون عراقی برای محاصرۀ اهواز هدایت

شـده بودند که یکی از آنها به طور کلی متالشـی شـده اسـت و
آن سـتون سـوبله ـ بسـتان ـ سوسـنگرد ـ اهواز بوده است .با آن که

از خاک عراق به سـوی بسـتان تیراندازی میکنند ،ولی این سـتون
دیگـر وجود ندارد».

2

اما عراقیها کمکم ،شروع به حمله برای تصرف بستان کردند.

«طبق گزارشـی از سـپاه سوسنگرد ،حدود  30دستگاه تانک در

نزدیکی روسـتای فنیخی در حوالی بسـتان دیده شدند که به طرف
روستای قدرتآباد (حوالی سوبله) حدود  20کیلومتری سوسنگرد
در حرکـت بودنـد و تیرانـدازی میکردنـد .برابـر اعالم لشـکر 92

 .1فانوس شکسته :بستان ،ص 85
 .2دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص 345

 68بستان

ً
زرهی ،بستان مورد حمله قرار گرفته و دشمن قصد دارد مجددا در

محور بسـتان ـ سوسنگرد به پیشـروی خود ادامه دهد».

1

بامداد روز بیستم مهر ،دشمن حرکت مجدد خود را برای تسخیر

شهر بستان با دو تیپ زرهی آغاز کرد .سپاه خوزستان گزارش داد:

«در محور بسـتان ـ سوسـنگرد ،توان نیروهای دشـمن که از مرز

سـوبله وارد شـدهاند ،حـدود  50تانـک و  40خـودرو اسـت .در
شبیخون شب گذشتۀ برادران پاسدار ،چند خودروی دشمن منهدم

گردید .بر اثر آتش سـنگین دشـمن روی شـهر بستان در طول روز،

آخرین سـاکنان این شـهر ،بسـتان را پیاده به سـوی سوسنگرد ترک

کردند».

2

دشـمن ،برای تصرف بسـتان و درهم شکسـتن مقاومت مردم و

نیروهای مسلح ،تکاوران و نیروهای جیشالشعبی و پیادهنظام خود
را از راه باتلاق هورالعظیـم و از طریـق رودخانـۀ سـعیدیه حرکـت
داد .بستان ،از جنوب و غرب مورد حمل ه قرار گرفت .در گزارش

روزانۀ جنگ ،چنین نوشـته شده است:

«پس از شکست نیروهای عراقی در حمیدیه و عقبنشینی آنها

 .1گزارش روزانۀ جنگ ،جلد اول ،ص 90
 .2فانوس شکسته :بستان ،صص  93ـ 92

بستان 69

به سوسـنگرد و سـپس بسـتان ،نیروهای متجاوز در پشـت پاسـگاه

خرابـه متمرکـز شـدند و تا حدود  12مهر در پشـت پاسـگاه بودند.
در ایـن روز ،از طریـق جـادۀ نظامی بین کوههای اللهاکبر و بسـتان
پیشروی کرده و بدون آنکه حملۀ مستقیمی به بستان کنند ،تنها با
پرتاب تعدادی توپ و خمپاره از شمال رودخانه ،به سمت حمیدیه

پیش رفتند .با مقابلۀ توپخانۀ اللهاکبر به عقب برگشتند و در مواضع
سـابق خـود یعنی پشـت خرابه مسـتقر شـدند .تـا آنکه بـار دیگر،

بعدازظهر جمعه تاریخ  59/7/18از همان طریق به سـمت بسـتان

و حمیدیـه حرکـت کردند .این بار در اثـر مقابلۀ نیروهای خودی و
ً
احتماال بمباران تانکهای عراقی توسـط فانتومها ،نیروهای عراقی
به دو قسمت شدند .گروهی در پشت تپههای اللهاکبر یعنی در بین
ً
تپههای شـنی دشـت پیشـروی کردند و فعال مخفی شدهاند .گروه
ً
دیگر از قسـمت شمالی کرخه ،بسـتان را شدیدا زیر آتش گرفتند.
در مقابـل ،توپخانـ ۀ اللهاکبر ،فانتومهای نیـروی هوایی و برادران

پاسدار و ژاندارم از طرف شهر بستان ،با حفر پناهگاههایی در کنار

رود کرخـه و شـهر ،با نیروهای عراقـی مقابله کردند .این جریان از

صبـح روز شـنبه  59/7/19تـا صبـح روز دوشـنبه  59/7/21ادامه
داشت تا آنکه ناگهان صبح شنبه ،برادران پاسدار و ژاندارم متوجه

 70بستان

آتش عراقیها از قسمت غربی و جنوبغربی بستان (یعنی از طرف
ً
خشـکی) روی خـود شـدند .بعـدا معلـوم شـد نیروهـای تازهنفس

دشـمن ،از طریـق خرابـه بـه سـمت سـعیدیه رفتنـد و در نزدیکـی
سـعیدیه ،روی رودخانه پل زدند و از آنجا به سـمت بستان آمده و
جبهـۀ جدیدی در مقابل بـرادران ایجاد کردهاند.

با وجود فردی به نام سـرهنگ زهتابچی و ارسـال نیروی کمکی

از سوسـنگرد ،مقاومت همچنان ادامه داشـت .با آنکه بیشـتر شهر
زیر فشـار شدید خمپاره و خمسهخمسه بود ،پاسداران حتی دست

بـه عملیـات تعرضی در جبهۀ زمینی زدند (جبهۀ غربی بسـتان) .به

علت آنکه جادۀ سوسـنگرد -بسـتان ،حدفاصل بستان تا پل سابله
زیر آتش شدید نیروهای عراقی (مستقر در پشت تپهها و کنار کوه)

قـرار داشـت ،رفتوآمـد از جاده مشـکل شـد .به حـدی که غذا،

آب و تجهیـزات از ظهـر دوشـنبه بـه بعد کمتر به بسـتان رسـید .تا

آنکه غروب روز دوشـنبه خبر رسید که پاسداران و ژاندارمها فقط
در سـنگرهای خود موضع گرفتهاند و ابتکار عمل دسـت عراقیها
ً
اسـت .آنها ظاهرا از طریق پل خود روی رودخانه (بین سـعیدیه و
بسـتان) شـروع به نقل و انتقال نیرو از چزابه به پشت بستان کردند.
در آخر شب ( 10شب) یک میگ عراقی بر فراز شهر پرواز و چند

بستان 71

راکـت پرتـاب کـرد که بـه هدف نخورد و در قسـمت غربی شـهر

منفجر شد.
ً
پس از آن ،سـرهنگ ژاندارمری که تقریبا فرماندهی جبهه را به
عهده داشت ،برای تماس با اهواز راهی سوسنگرد شد که متأسفانه

در راه تصادف کرد .سـپس فرماندار سوسـنگرد به بستان رفت که
ً
ایشـان هم طبعا نمیتوانسـت فرماندهی عملیات را به عهده گیرد.

پس از بازگشـت او ،نیروهای خودی عقبنشـینی کردند؛ گروهی
در پاسـگاه سـابله (شـش کیلومتـری بسـتان) و بقیـه به سوسـنگرد

مراجعت کردند».

1

سـرانجام 22 ،مهرمـاه ،بعـد از  20روز جنـگ ،شـهر بسـتان بـه

دسـت نیروهـای عراقـی سـقوط کـرد و بـه اشـغال بعثیهـا درآمد.

مدافعان شـهر ،ناچار به سوی سـابله ،در ده کیلومتری شرق بستان

عقبنشـینی کردند.

عبدالکاظم محسـنیزاده از اهالی بسـتان که در آن لحظهها ،در

بسـتان حضور داشته ،میگوید:

« 22مهر از راه رسـید و شـهر از هر سو در محاصره قرار گرفت.

 .1پیوست گزارش نوبهای شمارۀ  17تاریخ  .1359 /7/23گزارش روزانۀ جنگ،
جلد اول ،صص  104ـ 103
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حملۀ سرسـختانۀ دشـمن از ناحیۀ غربی شـهر شروع شـده بود و از
سـوی شـمال رودخانۀ کرخه ،تانکها و آتشـبارهای دشـمن باران

گلولـه میباریـد .مردم و نیروهای بسـیجی در برابر تهاجم دشـمن

صفآرایـی کردنـد ،اما تـکاوران عراقی ،به سـرعت ،بخش غربی
شـهر را تصـرف و مدافعـان و نیروهـای مردمـی بـا عقبنشـینی به
منـازل ،خانـه به خانه بـا مهاجمـان میجنگیدنـد .راه ارتباطی بین

بستان و سوسنگرد قطع شده بود .شهر در آتش میسوخت و بر اثر

انفجارهـای مهیـب ،خانهها میلرزید.

بهتدریـج عقبنشـینی نیروهـای مردمی آغاز شـد .ما هـم با پای

پیـاده به سـوی جنوب شـهر حرکـت کردیم و این بار با بسـیاری از

دردهـا و گرفتاریهـا روبـهرو شـده و دیگر به بسـتان بازنگشـتیم تا
زمان آزاد شـدن شـهر».

1

□

پس از سقوط بستان ،ارتش عراق تالش بسیاری کرد تا سوسنگرد

را نیز به تصرف خود در آورد ،اما هرگز موفق به این کار نشـد .در

عـوض ،عراقیها تالش کردند تا بسـتان را مانند یکی از شـهرهای
عراق درآوردند .هر چند در آزار و اذیت مردم کوتاهی نمیکردند.

 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص 354

بستان 73

منصور عبیداوی میگوید:

«عراقیهـا در آغاز اشـغال شـهر و روسـتاها ،سـعی میکردند تا

جوانـان را بـه خدمت سـربازی گرفته و به جبههها اعـزام کنند .اما

جوانان برای اینکه به اسـارت عراقیها در نیایند ،به سـوی نیزارها

فـرار میکردنـد و وقتی عراقیهـا میرفتند ،از البـهالی نیزارها به

سـوی خانههـای خـود برمیگشـتند .عراقیها با کسـانی که ریش
میگذاشتند ،برخوردی خصمانه داشتند و به آنها اخطار میکردند

چنانچـه ریشهای خود را نتراشـند ،بازداشـت و بـه العماره اعزام

ک بـار ،مردم را در حسـینیۀ
میشـوند .بعثیهـا نیـز هر چنـد روز ی 

بسـتان گـرد آورده و بـا ایـراد سـخنرانیهایی ،افکار حـزب بعث را

ترویج میکردند .هر چند مردم اعتنایی به گفتههای آنها نداشتند
و از تمـاس و ارتبـاط با آنهـا دوری میکردند».

1

دفتر سپاه انتظامی خوزستان هم مینویسد:

«در بسـتان ،دینـار عراقـی پول رایج محسـوب و پولهـای ایرانی

جمعآوری میشـود .سـربازان جبهه هر  24سـاعت عوض شـده و
برای اسـتراحت به بستان میروند .اتوبوسهای زیادی همهروزه از

بسـتان به عراق رفتوآمد میکنند .سـربازان که اغلب سیاهپوست
 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص 242
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هسـتند و احتمال میرود سـودانی یا محلی باشـند ،در شـهر بستان

توآمد میکنند .سـاختمان شهرداری بستان محل استقرار ستاد
رف 
عملیاتی دشمن و جادۀ بستان به سابله و فکه ،شنریزی و آسفالت
شده است».

1

ارتـش عـراق که شـهر بسـتان و مناطق روسـتایی آن را به اشـغال

در آورده بود ،مقر خود را در سـاختمان شـهرداری قرار داد .پرچم

عـراق بر باالی تمـام ادارات دولتی به اهتـزاز در آمد.

حاجمجید بیت اسنیسـل از اهالی سـعیدیه که  15ماه در اسـارت

عراقیها بوده ،میگوید:

«اولیـن کاری کـه اشـغالگران انجام دادند ،احـداث پل بر روی

رودخانـۀ کسـر بـود و ارتباط جادههـای بین مناطق مرزی بسـتان و
شـهر العماره را برقرار کردند .پس از کار جادهسازی که مهندسی

عراق فوقالعاده سریع عمل میکرد ،نمایندگان دولت عراق به شهر
بستان و روستاها آمدند و عنوان کردند که منطقه را در دست گرفته

و دیگر ایران توان بازگشـت به اینجا را نخواهد داشـت .مردمی که
توسط ارتش قادسیه آزاد شدهاند ،بایستی در کنار برادران خود قرار

گرفته و کمک کنند .سرباز بدهند و در جبههها دوشادوش ارتش،
 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص 499

بستان 75

علیه دشـمن مشـترک وارد عمل شوند .البته این پیشنهاد مورد قبول

مردم قرار نگرفت و مردم آشـکارا عکسالعمل منفی نشـان دادند.
نماینـدگان بعـث کـه روی مردم حسـاب زیادی باز کـرده بودند با

ناخشنودی منطقه را ترک کردند.

عراقیهـا بـرای جلـب کمـک مـردم ،روش دیگـری در پیـش

گرفتنـد .بعثیهـا بـه نوبـت از مـردم ثبتنـام میکردنـد و آنها را
مجبور به رفتن به عراق کرده و به زیارت شـهرهای مقدس و مرقد

ائمـۀ اطهـار میبردنـد و حتی هزینۀ مردم را نیز در این سـفرها تقبل
میکردنـد .مـا البته برای زیارت میرفتیم ،ولـی از عراقیها چیزی

قبـول نمیکردیـم و با هزینۀ شـخصی سـفر میکردیم».

1

بستان پانزده ماه در دست عراقیها ماند .در این مدت ،عراقیها

مواضـع و اسـتحکامات خـود را تقویـت کردنـد .آنهـا امکانـات

زیادی به منطقۀ بستان آورده بودند .حتی برای شهر ،شهردار و...

هـم انتخـاب کرده بودند .آنها در این فکر بودند که برای همیشـه
ایـن مناطـق را از ایـران جدا کـرده و به عراق ملحـق کنند .یکی از
سربازان ارتش عراق که بعدها به اسارت در آمد ،در خاطرات خود

نوشته است:

 .1فانوس شکسته :بستان ،صص  101ـ 100
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«وقتـی شـما بسـتان را گرفتیـد و نیروهای ما با چنـد حملۀ قوی،

نتوانستند آن را دوباره پس بگیرند ،دستور عقبنشینی آمد .دستور

اکید داشتیم تمام قریههای اطراف بستان را با خاک یکسان کنیم و
همین کار را هم کردیم .از این قریهها ،تنها اسم دو قریۀ شیخخزعل

و رفیعـه یـادم مانده اسـت که در حوالی کرخهنور اسـت .تمام این
قریهها سکنه داشت که همه را جمع کردند و در پانزده تریلر جای
دادنـد .جابهجایـی سـکنۀ قریههـا دو روز طول کشـید .آنها را در

محلی نزدیک بصره به نام القرنه اسـکان دادند.

بعـد از تخلیـۀ سـکنه ،گـردان تخریـب لشـکر  5و  6ایـن قـراء را

ویـران کردنـد .خانههـای سسـت روسـتایی ،با بلـدوزر ویران شـد و

ساختمانهای دولتی مانند مدارس و بهداری با تی.ان.تی منفجر شد
و افـراد مـا ،تمـام اسـباب و لوازم آن قـراء را به چپاول بردنـد؛ از در و

پنجره تا موتور آب .وقتی این قریهها با خاک یکسان شد ،تمام منطقه
را مینگذاری کردند؛ البته با مین ناپالم که بسـیار سـوزنده اسـت.

ناگفتـه نگـذارم از میـان افـراد این قریهها ،کسـانی بودنـد که به

حزب خلق عرب وابسـتگی داشـتند .فرماندهان ما آنها را مسـلح
کرده بودند و از آنها به عنوان سـتون پنجم برای شناسـایی مواضع

نیروهای شـما اسـتفاده میکردند .در بیشـتر مواقع ،به کمک آنها

بستان 77

صدمـات زیادی به نیروهای شـما وارد میشـد».

1

سـرانجام پـس از مدتـی ،نیروهـای ایرانـی ،بـا حضـور نیروهای

مردمی ،کمکم توانسـتند بر اوضاع مسـلط شـوند .به این ترتیب ،تا

ت کوچـک و زیادی به
قبـل از عملیات آزادسـازی بسـتان ،عملیا 
فراخور منطقه ،انجام شـد .بعضی از این عملیات  ،به نتیج ۀ دلخواه

نرسـید ،امـا بعضی هـم موفقیتآمیـز بـود .از جملۀ ایـن عملیات،

میتوان به عملیات بزرگ آزادسـازی تپههای اللهاکبر ،تپه سـبز در

غرب تپههای اللهاکبر ،عملیات شـحیطیه ،عملیات المهدی

در

غرب سوسـنگرد ،عملیات سـویدانی و سـرانجام عملیات دهالویه
اشاره کرد .اما نیروهای خودی در پی این عملیات ،به دنبال انجام

عملیـات گسـتردهای بـرای بیـرون رانـدن عراق از سرتاسـر دشـت
آزادگان بودند.

سردار فتحالله جعفری ،از فرماندهان دفاع مقدس میگوید:

« 21مهـر  ،1360شناسـایی منطقـۀ بسـتان بـه طـور جـدی فعـال

شـد .وقتی قرارگاه مشـترک ارتش تشکیل شـد ،ارتش نام عملیات
را ولیاللـه گذاشـته بـود .بـرادر حسـن باقری گفت که نام سلسـله

 .1اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی ،مصاحبهگر مرتضی سرهنگی،
جلد  ،4تهران ،حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،1369 ،صص  114ـ 113
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عملیـات را کربال بگذاریم .بقیـۀ عملیاتها نیز تحتعنوان کربال

یـک تـا  12نامگـذاری شـدند ...البته شناسـایی در منطقۀ بسـتان،
خیلی زودتر از مهر  1360و قبل از عملیات حصر آبادان در گلف

مطرح بود».

1

در این فاصله ،عراقیها بیکار ننشسته بودند .آنها به شدت در

حال سـاخت و ساز و محکمکاری بودند تا ایرانیها نتوانند در این
منطقـه و با حملهای ناگهانی ،بسـتان ،تنگـۀ چزابه و مناطق اطراف

آن را دوباره پس بگیرند.

قبـل از عملیـات طریقالقدس و آزادسـازی بسـتان ،خط دفاعی

عراقیهـا در جنـوب رودخانـۀ نیسـان ،از محلـی به نام پـل الوان و
شـیخخزعل شـروع میشـد و بـه مگاصیـص و از آنجـا بـه جلوی
دهالویه و نهر عبید کشیده شده بود و به صورت هاللی ،به طرف

تپههـای اللهاکبـر و از آنجا به طرف تپه سـبز میرفـت و در امتداد
رملهـا تا چزابه ادامه داشـت.

عراقیهـا بـه این نیز بسـنده نکرده و خاکریزی هـم زده بودند تا

بـا کمک ایـن خاکریز ،جلوی تهاجـم نیروهای ایرانـی را بگیرند.

محمدعلـی (عزیـز) جعفری در همین رابطـه میگوید:
 .1چزابه؛ خاطرات فتحاهلل جعفری ،تهران ،سورۀ مهر ،ص 31

بستان 79

«خـط پدافنـدی اصلی ارتـش عـراق در این منطقـه ،خاکریزی

بـه طول بیسـت تا بیسـتویک کیلومتر بود کـه رأس جنوبی آن به
رود نیسـان و رأس شـمالی آن به تپههای رملی شـمال بستان منتهی

میشـد .در شـمال کرخـه ،از حوالی آبادی جابر حمـدان در یک

خـط مسـتقیم رو به شـمال تا تپ ه ماهورهـای رملـی و غیرقابلعبور
دامنههای میشداغ ،متشکل از یک خاکریز بلند به ارتفاع دو و نیم
ً
متر و عرض بیش از سه متر با خاک کامال کوبیده و محکم شده

بود .یگانهای مهندسـی دشـمن ،در سراسـر این خط ،با اسـتفاده

از کیسـههای شـن و الـوار و تیرآهـن و ورقههای فلزی ،سـنگرهای

جنگافزار انفرادی و اجتماعی و پناهگاه برای نفرات ،به فاصلۀ هر

صد متر و یک سکوی آتش برای تانک یا نفربرهای حامل موشک

مالیوتکا احداث کرده بودند .این خاکریز از سـمت جنوب به رود
ً
کرخه و از سـمت شمال به زمینهای رملی با زاویهای تقریبا هفتاد
درجـه به سـمت غـرب میپیچیـد و حـدود دوونیم تا سـه کیلومتر
دیگر در امتداد دامنههای تپههای رملی ادامه داشت .این بخش از

خاکریز دشـمن ،برای تأمین هر چه بهتر پهلوی شـمالی یگانهای

ی ایجاد شـده بـود .این خاکریز ،به دلیل شـکل ویـژهاش ،به
عراقـ 
خاکریـز عصایی معروف بود.

 80بستان

پشـت این خاکریز ،که تا شـهر بسـتان حدود  20کیلومتر فاصله

داشـت ،یگانهـای پیـاده و مکانیزۀ دشـمن اسـتقرار داشـتند .این

یگانهـا بـه انـواع جنگافزارهای ضـدزره مجهز بودند و اسـتعداد

آنهـا از یک تیپ تقویتشـده ،بیشـتر بود.

مواضع اصلی پدافندی عراق در جنوب کرخه تا رود نیسـان ،در

امتداد همان خاکریز عصاشـکل ،با همان ویژگیها و مشـخصات
و البته مستحکمتر از نقاط دیگر آن احداث شده بود .این خاکریز

که به کنار ه نهر عبید متکی بود ،به طول چهارده تا پانزده کیلومتر،
رو بـه سـمت جنـوب تا رودخانۀ نیسـان امتداد داشـت و پشـت آن

خاکریزهـا و مواضـع متعـددی برای سـازماندهی پدافنـد در عمق
ساخته شده بود».

1

ی عملیات برای آزادسـازی مناطق غرب دشت آزادگان،
شناسـای 

از جمله بستان ،توسط نیروهای بسیجی ،سپاهی و ارتشی با استفاده
از رزمندگان بومی منطقه به شـدت در حال انجام و پیگیری بود.

فتحالله جعفری میگوید:

«بـا کمـک گرفتـن از سـیدعلی حسـینی و حضـور پنـج نفر از

 .1کالکهـای خاکـی؛ خاطرات شـفاهی سرلشـکر محمدعلی (عزیـز) جعفری ،به
اهتمـام گلعلی بابایی ،حسـین بهـزاد ،تهران ،سـورۀ مهر ،1392 ،صـص  305ـ 304

بستان 81

نیروهـا ،شناسـاییهای دقیق را شـروع کردیم .حرکت بـا پای پیاده
در رمل مشـکل بـود ،ردپا هم میماند .دشـمن خیالش راحت بود
و آن منطقه را غیرقابل عبور میدانسـت .به همین دلیل ،برای دفاع

از آن ،چنـدان سـرمایهگذاری نکـرده بـود .فقـط نیروی پوشـش،
ً
سـنگر کمین و یا گشـتی شناسـایی جلوی راه قرار داده بود .واقعا
هم حرکت در رمل غیرقابل باور مینمود .شناسـایی اول برای پیدا
کـردن راهـی بود که بتـوان نفربرها را در رمل تا هـدف انتقال داد.

مرحلۀ دوم ،شناخت مواضع و تصرف اهداف در عمق بهخصوص
توپخانـۀ دشـمن در تنگۀ چزابه و پل ابوچالچ بـر روی کرخه بود.

منطقه را بازرسی کردیم .جهاد سازندگی احداث جاده را شروع

کرده بود .جهاد باید از اللهاکبر تا منطقهای به نام چاه 15 ،کیلومتر

جـاده احـداث میکرد که در عملیات نقش مؤثری داشـت .برادر

حسن (باقری) مسؤولین مهندسی جهاد را به منطقه برد تا نسبت به
محل جاده در رملها توجیه کند .توجیه ،انجام شد و روز بعد کار

راهسازی شروع شد».

1

مسعود بختیاری ،از فرماندهان ارتش که خود نیز در این عملیات

شرکت داشت ،دربارۀ احداث این جاده میگوید:
 .1چزابه؛ خاطرات فتحاهلل جعفری ،ص 44

 82بستان

«کار جادهسازی بالفاصله شروع شد ـ دهۀ دوم آبان  ،1360برابر

با نیمۀ دوم ماه محرم ـ و با توجه ب ه اینکه فرماندهان نیروی زمینی
ً
و سـپاه بـر آن بودنـد که اجرای عملیات حتما در ماه محرم باشـد،
لذا کار با سـرعت و تالش کمنظیری در دسـت اجرا قرار گرفت تا

پیش از اتمام ماه محرم به پایان برسـد.

احداث جاده را جهاد سازندگی استان سمنان به سرپرستی آقای

مهندس حسنبیگی شروع کرد؛ با مسؤولیت اجرایی آقایان مهندس
علیآبادی و میری .حدود  80کامیون کمپرسی بدون وقفه خاک را

از تپۀ شحیطیه (حوالی اللهاکبر) حمل کرده و در مسیر تعیینشده،

روی رملها میریختند که توسط ماشینهای مختلف جادهسازی
پخـش و در رمـل کوبیده میشـد .برای سـهولت حرکت ،تپههای

بلند رملی بریده شده و شیب مناسبی برای جاده ایجاد میشد.

سـرانجام پـس از دو هفتـه کار خسـتگیناپذیر ،بعدازظهـر روز

ششـم آذر ـ روز آخـر محـرم ـ آخرین کارهای سـاختن یک جادۀ

خاکی روی رملها در حدود هفت کیلومتر اولیه از جادۀ تپه سبز تا

دیدگاه یکم به پایان رسـید .از این به بعد ،به علت وجود زمینهای

محکم بین تپههای رملی ،نیازی به جادهسازی تا دیدگاه سوم نبود.
در کنـارۀ ایـن راه ،بـرای جلوگیـری از ریـزش تپههـای شـنی روی

بستان 83

جاده و حرکت رمل ،با هزاران کیسـه شـن ،کنارهسـازی شده بود.
از دیدگاه یک تا سه ،برای مشخص بودن امتداد مسیر و جلوگیری

از گم شدن و انحراف خودروها و رزمندگان از مسیر ،بالفاصله هر

صد متر ،دسـتکهای چوبی یا آهنی نصب گردیده و فانوسهای

کوچکـی به آن آویخته بودند».

1

تلفیـق سـپاه و ارتش برای اجرای ایـن عملیات ،گاهی اتفاقات و

حـوادث جالبی را به دنبال داشـت؛ گو اینکه نیروهای ارتشـی ،به

خصوص فرماندهان ،سـن و سالشـان نسبت به فرماندهان بسیجی
ً
بعضـا خیلـی بیشـتر بـود ،امـا ایـن اختالف سـنی هم مانـع همدلی
بیشتـر آنها نمیشـد .علی صیاد شـیرازی ،فرمانـد ه وقت نیروی

زمینـی ارتش ،اینطور گفته اسـت:

«بحـث پیـش آمد کـه توانایی ما بـرای عملیات در بسـتان جواب

نمیدهـد .عملیات پیچیده و مشـکل اسـت و امکانـات زیادی هم
میخواهد .سـوال بود که از کدام طرف تک کنیم .اگر بخواهیم به
صورت جبههای تک کنیم ،به فرض از شمال کرخه و بستان و چزابه

برویم ،حدود  17یا  18کیلومتر راه اسـت .این عمق زیادی اسـت و
 .1عملیات طریقالقدس و آزادسـازی شـهر مرزی بسـتان ،تدوین مسعود بختیاری،
تهـران ،ایران سـبز ،1380 ،صص  78ـ 77
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با توان ما نمیخواند .برادران سـپاه پیشـنهاد کردند که ما میخواهیم
بـا بـرادران ارتش به شناسـایی برویم .نیروهای سـپاه معتقد بودند که

میشـود حمله کرد و ارتشـیها میگفتند عمق عملیات زیاد است.

از این نگران بودیم که اگر اینها با هم به شناسایی بروند ،اختالف

سـن و اختالف روحیه دارند و ممکن اسـت در راه گرفتاری پیش

بیاید .برادر غالمعلی رشـید مسـؤول عملیات سپاه و شهید سرتیپ

نیاکی فرمانده لشـکر  92زرهی گفتند با هم میرویم شناسـایی! با
چنـد نفـر دیگـر رفتند و بعد از  3روز برگشـتند .ما نگران بودیم که

اینهـا گـزارش تلخ از اوضاع بدهند .احتیـاط کردیم و گفتیم جدا

جدا گزارش بدهید .اول شـهید سـرتیپ نیاکی آمد .ایشـان حدود
 58سـال داشـت .آمد گزارش بدهد .با حالت متحیر ،چشـمانش
گرد شده بود و مدام میگفت جناب سرهنگ ،من مطمئنم که ما

پیروز میشویم! گفتم خوب چه شده ،موضوع چیست؟ گفت این
ً
برادرهـا مـا را یک جاهایی بردند که اصال آن جاها را ندیده بودیم.
درسـت در قلب و پشـت دشمن اسـت .جاهای آسیبپذیر است.

مـا با نیـروی کم ،چون نیروهامان کم اسـت ،حمله کنیم ،دشـمن
همانجا کارش تمام میشود.

خوشـحالی در قلبم افتاده بود .خوشـحالی به این خاطر نبود که

بستان 85

جایـی پیدا شـده و میتوان عملیات کرد .بلکه بیشـتر به این خاطر
بود که خدا تفضل کرده و حاال که اولین بار است برای خدا داریم

میجنگیم ،این چهرههای قدیمی ارتش اینطور آماده میشـوند و

اظهار آمادگی میکنند.

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

اینکـه گزارش بدهد ،اولیـن جملهای که گفت این بود :من دیگر

به برادران ارتش ایمان آوردم .پرسـیدم چه شده؟ گفت :شناسایی،
ً
حقیقتـا شناسـایی سـختی بود و فکـر کـردم اینها نمیتواننـد با ما
بیایند .سـن و سالشـان باالسـت و می ُبرند .اینها همهجا آمدند.
برگشـتیم و چـون خسـته شـده بودیـم ،شـب یـک جایـی ماندیم.

صبـح زود ،نمـاز خواندیـم و خوابیدیـم .نـور و حـرارت آفتاب مرا

بیدار کرد .چشـمهایم را به زور باز کردم و دیدم یکی دارد ورزش

میکنـد .دیـدم سـرهنگ نیاکی اسـت .عجیب بود ،مـا حالش را
ً
نداشـتیم برخیزیم ،ولی ایشـان ورزش میکرد .اصال حالتی بود که
گفتـم ای بابا ،ما هنوز اینها را نشـناختیم.

هـر دو گـزارش ـ جدای از آن مسـألۀ گـزارش عملیاتی ـ برای ما

خیلی معنا داشت .این صحنه خیلی دلچسب و درسدهنده بود».1

 .1ناگفتههای جنگ؛ خاطرات سپهبد علی صیاد شیرازی ،تدوین احمد دهقان،

 86بستان

رفتـه رفتـه زمـان عملیـات فـرا میرسـید و فرماندهـان آخریـن

هماهنگیهـا را انجـام میدادند .سـازمان رزم ارتـش برای حضور
در عملیـات عبـارت بودند از تیپ یک زرهی از لشـکر  16قزوین،

تیپ یک از لشـکر  77پیاد ه خراسـان و تیپ  3زرهی از لشـکر 92

خوزسـتان .همچنین سـه گردان توپخان ه تقویتشـده برای کمک

مسـتقیم به تیپهـای عملکننده ،مأمور شـده بودند.

نیروهای شـرکتکننده از سپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در

ایـن عملیـات عبارت بودند از تیپ یک عاشـورا؛ شـامل نه گردان
پیاده ،تیپ سـه امام حسـین ؛ شـامل سـه گردان پیـاده ،تیپ دو

کربال؛ شامل هشت گردان پیاده ،تیپ چهار امام سجاد ؛ شامل

چهار گردان پیاده و تیپ امام حسن ؛ شامل سه گردان به عنوان

احتیاط.

تهران ،سـورۀ مهر ،صص  218ـ 216

فصلچهارم
کمکم ماه محرم به پایان خود نزدیک میشد .قرار بود عملیات

قبل از پایان ماه محرم آغاز شود .اما برخی کاستیها هنوز برطرف

نشـده بود؛ بهخصوص احداث جاده روی زمینهای رملی .تا وقتی

که کار جاده تمام نمیشد ،امکان انجام عملیات نیز میسر نبود .عزیز
جعفری دربارۀ تاریخ شروع حمله میگوید:
«آن روزهـای عمدتـاً ابـری پاییز  ،1360همـه چیز به خوبی پیش

میرفت و تنها موضوعی که هنوز مشخص نشده بود ،انتخاب زمان
شروع حمله یا همان ساعت (س) روز (ر) بود .از آنجایی که دربارۀ

این موضوع هنوز تردیدهایی وجود داشت ،یک روز حسن باقری،
سوار بر یک تویوتا لندکروز ،تختگاز به سپاه سوسنگرد آمد تا با
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من در این زمینه مشـورت کند .این در حالی بود که ما به هیچوجه

فرصـت وقتکشـی نداشـتیم و اگر زمـان را از دسـت میدادیم ،با
مشکل تاریک شدن هوا در اوایل شب مواجه میشدیم .آن روز با

حسن بسیار بحث کردیم ،اما به تصمیم قطعی نرسیدیم .دست آخر
حسن گفت حاال که اینطور است ،از قرآن کمک میگیریم ،و از

حاجآقا بشردوست خواست تفألی به قرآن بزند .حاجآقا استخاره را
انجام دادند و خوب یادم است برای شبی که میخواستیم عملیات

کنیم ،جواب استخاره بد آمد»...

1

مسعود بختیاری از فرماندهان ارتش نیز میگوید:

«در طـول روزهـای  3تـا  6آذر ،فرماندهان نیروی زمینی و سـپاه،

سـفری به غرب کشـور نموده و سـپس در مشـهد زیارت نموده و
بـرای مالقات با شـهید صدوقـی ،امام جمعۀ وقت یزد ،به آن شـهر

مسـافرت نمودنـد .اواخـر روز پنجشـنبه  5آذر ،فرماندهان از سـفر
خود به غرب ،مشـهد و یزد بازگشـتند .صبح روز جمعه ،ششم آذر

عملیات جادهسـازی در منطقۀ رملها مـورد بازدید فرماندهان قرار
گرفـت .مسـؤول طرح قـول داد تا ظهر کار به پایان میرسـد.

فرماندهـان نمـاز ظهر را بـا جمعی از یگانهای مسـتقر در منطقۀ
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رملی که مصرانه و با اشتیاق تقاضای صدور فرمان حمله را داشتند،

برگـزار نمودنـد .عصر جمعـه ،آخرین جلسـۀ هماهنگـی و توجیه
فرماندهان برگزار شـد .گفته شد که فردا دستور حمله داده خواهد

شـد .فرمانده تیپ  3تقاضای  24سـاعت تعویق حمله را نمود .این

تقاضـا مـورد موافقت قرار گرفت .سـپس جعبۀ باقلوایی که شـهید

آیتاهلل صدوقی در یزد به فرمانده نیرو داده بود ،به عنوان تبرک به
حضار تعارف گردید .هر یک تکۀ کوچکی را در دهان گذارده و

مابقی برای پرسـنل رزمندۀ خطوط مقدم فرسـتاده شد».

1

سـرانجام شـب عملیات فرا رسـید .عزیز جعفری سـاعت قبل از

شـروع عملیـات را اینگونه توصیـف میکند:

«درسـت سیوشش ساعت مانده به شـروع حمله ،نیروهای تیپ

امام سـجاد

و تیپ امام حسـین

حرکتشـان را شروع کردند

تا با استفاده از اصل غافلگیری ،خودشان را به کوههای میشداغ و

تنگۀ چزابه برسانند.

طبق دستور عملیاتی ،بعدازظهر شنبه ،هفتم آذر ،سه ساعت پیش

از تاریـک شـدن هـوا ،نیروهای بسـیجی گردانها را از مقرهاشـان

حرکـت دادیـم .بچههـا به محض رسـیدن بـه پشـت خاکریز نقطۀ
 .1عملیات طریقالقدس و آزادسازی شهر مرزی بستان ،صص  93ـ 91
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رهایی ،نماز خواندند و سپس به سمت خاکریز دشمن حرکتشان
را ادامـه دادنـد .بـا رها شـدن سـتون نیروهای خطشـکن از آخرین

خاکریز خودی ،لحظات پر از اضطراب و دلهره شروع شد .بارانی
که از سر شب یک روند و سوزنی داشت میبارید ،باعث لغزندگی

و گلآلود شـدن مسـیر و در نهایت کندی حرکت نیروها میشـد.
تقریباً نیم سـاعت بعد از نیمهشـب ،صدای آقارشـید را از بیسـیم

قـرارگاه مرکزی کربال شـنیدیم که به کلیـۀ یگانهای عملکننده،
اسـم رمز عملیات راابلاغ میکرد:

ـ از رشید به کلیۀ واحدها :یا حسین ...یا حسین ...یا حسین.

در آنشب سرد و بارانی ،عملیات طریقالقدس با تکیه بر تاکتیک

ویـژه ،یعنـی عبـور نیروهای تیپ امام حسـن و امام سـجاد از منطقۀ
رملی به عنوان محور اصلی تهاجم آغاز شـد.

نکتۀ قابل توجه این بود که هنگام شروع عملیات ،به علت شدت

بارندگـی ،نیروهـای دشـمن بهرغـم آمادگی نسـبی ،تصـور کردند
نیروهـای مـا در آن هوای توفانی حمله نخواهند کرد .به همین دلیل،

با خیالی آسوده ،درون سنگرهاشان رفتند و تخت گرفتند خوابیدند».

1

 .1کالکهای خاکی؛ خاطرات شفاهی سرلشکر محمدعلی (عزیز) جعفری ،صص
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ارتش جمهوری اسالمی در گزارشی آورده:

«در سـاعت 1:10بامـداد ( 40دقیقـه پـس از آغـاز تـک) مواضع

عراقیها در سـمت راسـت منطقۀ تیپ یک زرهی لشکر  16زرهی

شـکافته شـد و نیروهای سـپاه به خاکریزهای دشـمن هجوم بردند.
در سـاعت  1:22دقیقه نیز قسـمتی از مواضع دشمن در سمت چپ

تیپ یک شکسـته شـد و نیروهای تکاور موفق به نفوذ در خاکریز
عراقیهـا شـدند .در سـاعت  1:38خاکریـز عصاشـکل عراقیها از
قسمت شمالی شکسته شد و یک گردان از سپاه پاسداران به داخل

این خاکریز نفوذ کرد .در ساعت  1:48خاکریز عصاشکل از وسط
و در امتداد جادۀ شنی نیز درهم شکسته شد و یگانهای بسیج سپاه

پاسـداران از تیپ  3امام حسـین

به پشـت این خاکریز نفوذ و از

سـمت شـمال و جنـوب ،نیروهای دشـمن را منهدم کردنـد .به این
ترتیب ،در مدت کمتر از دو سـاعت ،مواضع مقدم پدافندی عراق

شکافته شـد و سقوط کرد.

با اعالم شکسته شدن خاکریز عصاشکل ،یگانهای تیپ چهارم

امـام سـجاد

که از مسـیر زمینی شـنی خـود را به میادیـن مین در

جناح شمالی دشمن رسانده بودند ،همزمان در دو نقطه ،با گشودن

معابری در میادین مین ،از این میادین عبور کرده و از جناح شمالی
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بـه نیروهای عراقی هجوم آوردند».

1

نیروهـای خودی در شـمال منطقـۀ عملیات ،خـود را به نزدیکی

تنگۀ چزابه رسـاندند ،اما به دلیل مقاومت دشـمن ،موفق به ورود به

تنگه و پدافند در آن منطقه نشدند .از سوی دیگر ،یگانهایی نیز که

در جنوب کرخه عملیات میکردند ،با مشـکالتی روبهرو شـدند و
پیشـروی آنها مختل شـد .به همین دلیل ،به نیروهای منطقۀ شـمال

دسـتور داده شـد تا به سـوی جنوب پیشـروی کنند و شهر بستان را

آزاد سازند.

نیروهای ایرانی به پل ابوچالچ رسـیدند و نیروهای عراقی که در

بستان مستقر بودند ،از پشت تهدید میشدند .چون نیروهای جنوبی
به شـدت درگیر بودند ،نیروهای خودی از سـمت شـمال به سـوی
بستان هجوم آوردند .این نیروها از سمت پل ابوچالچ حملۀ خود را

آغاز کردند و حوالی ظهر روز دوشـنبه  9آذر  1369بسـتان به طور

کامل آزاد شد.

«بـه دنبال عملیات  ،60/9/8مواضـع جدیدی به تصرف نیروهای

اسلام در آمد .در قسـمت شـمالغربی ،ارتباط دشمن با مرز سوبله
(پس از انهدام پلهای ابوچالچ و رمیم) شـهر بسـتان از لوث وجود

 .1دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ،ص570
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کفار عراقی پاکسـازی شـد و تعدادی که در سنگرهای درون شهر

پنهان شـده بودند ،به وسـیلۀ نیروهای خودی دستگیر شدند».

1

بـا آزادی شـهر ،مردمی که در اسـارت به سـر میبرنـد ،به هلهله

و شـادی پرداختند ،اما خوشـحالی آنان طولی نکشید .ارتش عراق
که فهمید شـهر از دسـتش خارج شـده و تمام نیروهایی که در این

منطقه به سر میبردند ،کشته شدهاند یا به اسارت در آمدهاند ،دست

بـه گلولهباران منطقه زد .بالفاصله به واحدهای نظامی دسـتور داده
شد که با تمام وسایل نقلیهای که در دسترس دارند ،اقدام به خارج

کـردن مردم غیرنظامی از منطقه کنند.

بالفاصله عملیات خارج کردن مردم شهر بستان آغاز شد و همۀ

مردم شهر به پشت جبهه منتقل شدند.

بدین ترتیب ،برای اولین بار نیروهای خودی به مرزهای بینالمللی

رسیدند و در ساحل هورالعظیم مستقر شدند.

□

با اینکه بستان آزاد شده بود ،ولی جنگ در مناطق اطراف شهر

ادامه داشت .از بعدازظهر روز  ۱۲آذر  ،۱۳۶۰ایستگاه شنود قرارگاه
 .1گزارش روزانۀ جنگ ،جلد سـوم ،تدوین و تنظیم احمد دهقان ،تهران ،مؤسسـۀ
نشـر آثار شهید حسن باقری ،ص 244
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کربال (ایسـتگاهی برای استراقسـمع پیامهای ارسـالی و مکالمات
رادیویی دشـمن) پیامـی را از یگانهای ارتش عـراق دریافت کرد

مبنـی بـر اینکه امروز برای دشـمن (ایرانیها) برنامـۀ جالبی داریم.

پیام دیگری که سـاعت  ۱۹شـنیده شـد ،حاکی از این بود که تیپ

 ۱۲زرهـی عراق ،حالت آمادهباش گرفت ه و آمادۀ اجرای مأموریت
است.

ایـن پیامهـا در ابتدا جدی گرفته نشـد؛ تصور این بود که دشـمن

بـه قصد گمراه کردن نیروهای خـودی ،مبادرت به پخش پیامهای

دروغین میکند .اما متصدیان محل شـنود ،به دقت و مراقبت خود

افزودند و مبادلۀ پیامها را که بین یک قرارگاه فرماندهی و واحدهای

تابعه در جریان بود ،پیگیری کردند .آنان تا ساعت  ۲۲:۳۰توانستند

بیش از دهها پیام مبادلهشده را کشف کنند .پیامهایی که محتوایش
حکایـت از آمادگـی تیپ  ۱۲زرهی عراق بـرای انجام مأموریت و
صدور دسـتور حرکت یگانها به طرف هدف داشت.

بررسـی پیامها نشـان میداد کـه پیامها واقعی هسـتند و نیروهای

عراقی در یکی از جبههها ،درصدد اجرای مأموریتی مهم هستند .در

ساعت  ۲۴محل شنود ،پیامیشنید مبنی بر اینکه دو گردان عراقی
بـه قـرارگاه فرماندهی اعالمکردند که تنها  ۳۰۰متر با هدف فاصله
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دارنـد .بـه آنها جواب داده شـد که صدام به شـما سلام رسـانده،

آفریـن میگویـد .این پیامها بالفاصله به اطلاع فرماندهان قرارگاه
رسـانده شـد .بالفاصله از کلیۀ یگانهای مسـتقر در منطقۀ عملیات

س و بسـتان ،خواسـته شـد تـا کوچکتریـن حرکـت و
طریقالقـد 
خ کلیۀ یگانها
فعالیت دشمن را به قرارگاه کربال گزارش دهند .پاس 

حاکی از آن بود که در منطقه هیچگونه فعالیت غیرعادی مشاهده
نشده است.
مجددا ًساعت  ۱:۱۰روز  ۱۳آذر  ،۱۳۶۰یک پیام استراقسمعشده،
حکایت از آن داشت که یک گردان عراقی عبور خود را از پل تمام

کرده و گردان بعدی در حال عبور است .قرارگاه کربال در بررسی

شیوههای احتمالی حمله ،به این نتیجه رسید که دشمن متوجه شده
که هنوز پل سابله توسط نیروهای ما به طور کامل اشغال نشده و به

همیـن دلیل ،میخواهد با یک هجوم غافلگیرانه ،از پل عبور کند
و منطقه را پس بگیرد .پیامهای بعدی که کشـف شـد ،صحت این

نتیجهگیری را اثبات کرد.

برابر پیامهای استراقسمعشده ،تا سـاعت  ،3:40گردانهای دوم

و چهارم مکانیزه از تیپ  ۱۲زرهی عراق موفق به عبور شدند و در

سـاعت ،۳:۵۰گردان تانکی با نام قتیبه آمادۀ عبور از پل سابله شد.
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از ساعت  24که فرماندهی قرارگاه کربال فهمید ارتش عراق چه

نقشـهای در سـر دارد ،به دو یگان سـپاه و ارتش که در نزدیکی پل
سابله بودند ،دستور داد تا با سرعت تمام به سوی پل بروند و جلوی

پیشروی دشمن را بگیرند.

«همـه در نگرانـی و وحشـت بودیم .سـاعت یک نیمهشـب بود.

همۀ پیامهایی که صادر میشد ،از طرف دشمن بود .لحظه به لحظه
پیشروی تانک دشمن را از سابله شنود میکردیم .از خودمان کمتر

مطلب میآمد .بیشتر وضع دشمن را میفهمیدیم ،تا وضع خودمان

را .تـا آنجایـی کـه فرمانـدۀ دشـمن گفت« :مـن از پل سـابله عبور
کردم ».آنقدر نشـاط و سـرور در قرارگاه دشمن به وجود آمد که
به آن سـروان یا سـرگردی که فرمانده گردان بود ،ابالغ کردند که

صدام به تو یک درجه تشویقی داد ،برو جلو .این آقا هم گفت« :من

همچنان پیش میروم».

نگـران واحدهای خودمان بودیم که باالخره عمل میکنند یا نه.

یکدفعـه صـدای واحدهای خودی آمد که داشـتند با هم صحبت

میکردنـد ،نـه بـا مـا .میگفتنـد دارنـد پیـش میرونـد .بعضی هم
غیرحفاظتی صحبت میکردند .مث ً
ال بچههای سپاه میگفتند آر.پی.

جی ما تمام شد ،چکار کنیم؟ هر چه میگفتیم که توی بیسیم نگو،
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چند لحظه بعد میگفت« :آر.پی.جی رسـید؛ با یک وانت رسـید!»

گفتوگو بین فرماندهان دشـمن بیشـتر وضعیت را نشان میداد.

یکدفعـه همان فرمانده عراقـی گفت« :من زیر رگبـار آر.پی.جی
قـرار گرفتـم .از همـه طـرف آر.پی.جـی طـرف من میآیـد ،ولی

میشـکافم و میروم جلو».

چند لحظه بعد گفت« :نه ،نمیشـود شـکافت .وضـع من طوری

اسـت که سـریع باید برگردم عقب».

به جایی رسید که صدای فرماندۀ عراقی قطع شد .نتوانست تماس

بگیرد یا به درک واصل شد .فقط روز بعد فهمیدم که چه بر سرش

آمده ،چون تانکهایش را دیدم که در رودخانه افتاده بودند و معلق

زده بودند .بعضی کنار جاده وارونه شده بودند»...

1

در سـاعت  ۴صبح ،درگیری بین نیروهای عراقی و ایرانی که از

راه رسـیده بودند ،شـدت گرفـت .گردانهای دوم و سـوم مکانیزۀ

دشـمن پیام دادند که قادر به پیشـروی نیسـتند .اما یکی از گردانها

شـروع به عبور از پل کرد.

ساعت  ۶:۳۰صبح ،با هدف قرار گرفتن یک تانک دشمن روی

پل سابله و انهدام آن ،پل بسته و عبور و مرور از روی آن غیرممکن
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شد .ساعت  ۷صبح ،نیروهای عراقی در شمال پل سابله از سه طرف
ً
کاملا محاصـره شـده بودند .تعـدادی از افراد دشـمن بـه رودخانۀ

سابله زدند و گریختند .ساعت  ۹صبح ،نفربرهای حامل فرماندهان
گردانهای دوم و سوم مکانیزه از تیپ  ۱۲زرهی عراق مورد اصابت

قرار گرفتند.

به این ترتیب ،حملۀ غافلگیرانۀ دشمن به منطقۀ سابله که میرفت

مشکل بزرگی برای نیروهای ما در شمال کرخه بهبار آورد ،به طور
کلی دفع شد .بستان آزاد شد و نیروهای عراقی برای همیشه از این

منطقه عقب رانده شدند.
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