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مصطفی رحیمی





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند 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 لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها 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 سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این جا 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 بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل یکم 
»سـر پیچ جاده، حاج محمود با موتور نیم چرخی زد و راه جیپ 
را سـد کـرد. از وجنـات راننده و خدمه موشـک تـاو معلوم بود هر 
دو ترسـیده اند. تا برسـم، محمود با نفر خدمه موشـک تاو1 دسـت 
بـه یقـه شـد. همان طور که می دویـدم، داد زدم: »چـه کار می کنی 

محمود؟«
وقتـی رسـیدم، دیـدم صورت حاج محمود از غضب سـرخ شـده 
اسـت. فریـاد مـی زد:» اگر ترسـیدی و می خواهی بزنـی به چاک، 

خـب بـرو، اما جیپ را کجـا می بری؟«

1. نوعی موشک ضدتانک که توسط سیم هدایت می شود.
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طـرف هـم، همان طور کـه تقال می کرد یقه خـودش را از چنگ 
حاج محمـود خـالص کند، با لحـن بدی جـواب داد:»اصاًل به تو 
چه؟ جیپ تحویل من است، نه تو! حاال هم برو کنار، باد بیاید!..«

ای کاش ایـن حـرف را نـزده بـود. چـرا که ناغافـل حاج محمود 
دسـتش را بلنـد کرد و محکم کوبید زیر گـوش خدمه تاو. طوری 
کـه بنده خدا از ضرب این سـیلی ناگهانـی، تلوتلو خورد و وا رفت 

جیپ. وسط 
رفتـم جلـو. بـا یـک دسـت، حاج محمـود را کمی عقـب زدم و 
بـه خدمـه سـیلی خورده، گفتم:»ایـن آقـا، حاج محمود شـهبازی، 
جانشـین فرماندهی تیپ محمد رسـول الله اسـت. مسـؤولیت 
جیپ موشـک انداز شـما هم با ایشان اسـت. حاال اگر می خواهی، 

بفرمـا، جیپ را بـردار و برو«
همچیـن کـه اسـم جانشـین فرمانـده تیـپ بـه زبانم آمـد، طرف 
نگاهی ناباور به چفیه و عینک طلقی بادگیر و موتور گل مالی شده 
آقـای شـهبازی انداخـت. بعد هـم آرام از جیپ پیاده شـد. دوباره 
از گوشـه چشـم، قیافـه خاک آلـود حاج محمـود را ورانـداز کرد و 
خواست راه بیفتد و برود که حاج محمود دنبالش دوید. اول تصور 
کردم باز قصد دارد با خدمه موشـک تاو درگیر شـود. این شـد که 
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گفتم:»ولش کـن محمود!« 
همان طور که دور می شد، گفت:»کاری اش ندارم به خدا« جلو 
رفـت و خواسـت صـورت طـرف را ببوسـد، امـا او با اخـم و اکراه 
خودش را پس می کشید. بی فایده بود. این بار حاج محمود صورت 
خـودش را بـرد جلوی دسـت او و با التمـاس گفت:»من از این جا 
برنمی گردم، مگر این که یا شما یکی با همان ضربه بزنی زیر گوش 
مـن یـا حاللم کنـی« خیلی جدی ایـن حـرف را زد. خدمه تاو که 
یـک لحظـه مبهـوت بـه او زل زده بـود، دسـت آخـر در حالی که 
دیگـر درمانـده بود، گفت:»تو دیگر کی هسـتی؟ یک بار می آیی 
جرینگـی می گـذاری بیخ گـوش آدم، یک بار هـم راه در رو را به 

روی مـا می بنـدی و می گویـی اال و باالله حاللم کن«
حاج محمـود گفت:»به خدا قسـم من نوکـر تو و همه این بچه ها 

هسـتم. یا بزن تا با هم بی حسـاب شـویم، یا بگذر و حاللم کن«
طرف دیگر نرم شـد. صورتش را به صورت حاج محمود نزدیک 
کرد، روی او را بوسـید و برگشـت طرف جیپ و سـوار شد. جیپ 
که داشـت بار دیگر از کنار ما به سـمت جلو برمی گشـت، خدمه 
موشک تاو به صدای بلند و لحنی مردانه به حاج محمود گفت:»آن 

کسـی را که باید بزنم، تو نیستی عشقی!«
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و بعـد بـا اشـاره انگشـت، تانک هـای عراقـی را کـه داشـتند در 
دشـت عباس به سـمت خاکریز ما جلو می کشیدند، نشان داد و دور 

شد.«1
□

از نظـر تقسـیمات کشـوری، منطقـه دشـت عباس از توابع بخش 
موسیان شهرستان دهلران در استان ایالم محسوب می شود. در واقع 
این منطقه در نقطه مرزی اسـتان ایالم و خوزسـتان قرار گرفته است 

و از ایـن حیث می توان آن را دروازه خوزسـتان نامید.
اما از آن جا که دشت عباس را در طول هشت سال دفاع مقدس، 
جزو مناطق غرب دزفول قلمداد کرده اند، در نگاه عموم، به عنوان 

سرزمینی در شمال استان خوزستان شناخته می شود. 
وقتی از اندیمشـک به طرف شـوش می روی، سـمت راسـت به 
یک جاده فرعی می رسـی. این جاده، شما را به پل رودخانه کرخه 
می رسـاند. از پـل که عبور می کنـی، در واقـع وارد منطقه عملیاتی 
فتح المبین شده ای. جاده را ادامه می دهی، بعد از 6 کیلومتر، یک 
سـه راهی پیـش چشـمانت ظاهر می شـود کـه هنوز هم به سـه راهی 

1. مهتاب خین؛ خاطرات حسین همدانی؛ به اهتمام حسین بهزاد، انتشارات فاتحان، 
صص 552ـ551



  دشت عباس  13 

قهوه خانـه معـروف اسـت؛ هـر چنـد مدت هاسـت از آن قهوه خانه 
کوچک و قدیمی، اثر و نشـانی نمانده اسـت.

حـاال دو راه پیـش رویـت می بینـی، راهی بـه جنـوب و راهی به 
غـرب. جـاده جنوبـی، تـو را بـه سـوی ارتفاعـات ابوصلیبی خـات 
و سـایت های چهـار و پنـج نیروی هوایـی ارتش می بـرد. و اگر باز 
ادامـه دهی، خواهی دید که به پاسـگاه فکه، در منطقه صفر مرزی 
رسـیده ای. اما جاده سـمت راسـت، تو را به سـمت غرب می برد. 
شـانزده کیلومتـر که بگذری، سـمت راسـتت تپه هـای بلتا و کمی 
جلوتـر و دورتـر، ارتفاعات دهلیز را می بینی. و سـمت چپ جاده، 
بلندی های علی گره زد را. حاال دشـتی بزرگ و پهناور پیش رویت 
خودنمایـی می کنـد. این همان دشـت عباس معروف اسـت. یازده 
کیلومتـر بعـد، بـه امامزاده عباس می رسـی؛ بقعه ای متبـرک که در 
سـمت راسـت جاده واقع اسـت و دشـت عباس همه هویت خود را 

از آن دارد. 
طبق شـجره نامه ای که در صحن امامزاده موجود است، این بقعه 
متعلـق اسـت بـه عباس بن فضل بن حسـن بـن عبیداللـه بن عباس 
. این امامزاده، در زمان حکومت عباسـیان  بـن علی بن ابیطالب
تحت تعقیـب قـرار گرفتـه و به سـمت ایران فـرار می کنـد. وقتی به 
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دشـت می رسد، یکی از شـیوخ منطقه پناهش می دهد، اما مأموران 
پـس از کشـف مخفیگاه، هـم او و هم پناه دهنده او را به شـهادت 
می رسانند. بعدها به همین دلیل، این دشت را دشت عباس نامیدند 

و تا کنون نیز با همین نام شـناخته می شـود.
امامزاده عباس در مرکز دشت قرار دارد؛ به گونه ای که کیلومترها 

بعد از امامزاده نیز جزو اراضی دشت عباس محسوب می گردد.
اگـر جاده ای را که به جاده اندیمشـک ـ دهلران معروف اسـت، 
ادامـه دهـی، بعـد از طـی سـیزده کیلومتـر، بـه منطقـه عین خـوش 
می رسـی. این راه در نهایت تو را به موسـیان و بعد به شـهر دهلران 
می رسـاند. در بیـن راه نیـز چنـد جـاده فرعـی وجـود دارد کـه بـه 
پاسـگاه های مرزی بیات، نهر عنبر، چم سـری، ربوت و چم هندی 

منتهی می شـود.
منطقـه دشـت عباس از شـمال به دامنه هـای جنوبـی کبیرکوه، از 
شرق به ارتفاعات دهلیز و علی گره زد، از جنوب به بخش ارتفاعات 
تینه، و از غرب به قسمت دیگری از ارتفاعات تینه و همچنین منطقه 

عین خوش محدود می گردد.
دشـت عباس، آب و هوایی دارد همانند آب وهوای خوزستان. در 
تابسـتان ها، گرم و خشـک اسـت و در زمستان معتدل. طول بهار و 
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تابسـتان، توأم اسـت با وزش بادهای غبارآلود که معمواًل از سـاعت 
10 تا 16 حجم شـن های روان همراه با باد، سـبب کم شـدن دید و 
بروز مشـکل می شـود؛ تا آن جا که در بعضی مواقع، باز کردن دهان 

و چشـم را دشوار می کند.
جهـت بـاد، معمواًل از غرب به شـرق اسـت. در فصل زمسـتان، 
هـوا در بیشـتر شـب ها صاف و بدون باد اسـت. میـزان بارندگی در 
دشـت عباس، چندان زیاد نیسـت؛ بـه طوری که در طول سـال، از 
چنـد بـار تجـاوز نمی کنـد. حداکثر زمان بارش پیوسـته نیـز از 48 
سـاعت فراتر نمی رود. بارندگی معمواًل به صورت رگبارهای شدید 
اسـت که گاه موجب جاری شـدن سـیل و مسـدود شـدن راه های 

موجود در منطقه می شـود.
زمیـن دشـت عباس، برخـالف مناطـق پیرامونی خود کـه عمدتًا 
کوهسـتانی و تپـه ماهـور هسـتند، زمینی نرم و قابل کشـت اسـت.

از دل دشـت عباس  ـ   دهلـران کـه  اندیمشـک   آسـفالته  جـاده 
می گذرد، یکی از پنج جاده مهم و حیاتی خوزسـتان اسـت. چهار 

جـاده دیگـر عبارتند از:
جاده خرمشهرـ  اهوازـ  اندیمشک

جاده آبادان ـ  اهوازـ اندیمشک
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جاده اهوازـ  شوشترـ دزفول ـ اندیمشک
جاده اهوازـ بندر امام خمینی

بـه جـز جـاده اندیمشـک ـ دهلـران، دو جـاده دیگر نیـز از معابر 
وصولی دشت عباس محسوب می شوند. جاده امامزاده به چاه نفت 

در شـمال، و جـاده دچه به ابوغریـب در جنوب منطقه.
در حوالی دشـت عباس، روسـتاهای متعددی وجـود دارند که از 
جملـه آن ها می توان به روسـتاهای مملح، بیت فزیـع، بروم، مطارفه، 

دچه، شـیخ قیوم و گتاره اشـاره کرد.
ایـن منطقـه همچنین بـه دلیل پوشـش گیاهی و خاک مناسـب، 
محل قشـالق عشـایری اسـت که در زمسـتان از نواحی شـمالی به 

دشـت عباس کـوچ می کنند.
اگـر بخواهیـم با یک نگاه نظامی، دشـت عباس را مورد بررسـی 
قـرار دهیـم، بـه ویژگی های خـاص این سـرزمین پی خواهیـم برد. 
برخالف مناطق پیرامونی که پوشیده از پستی و بلندی و ارتفاعات 
متعدد هسـتند، زمین نسـبتًا صاف و بدون عارضه این دشـت، توان 
مانـور خوبی در اختیـار یگان های زرهی قـرار می دهد. همچنین با 
تسـلط بر ارتفاعات شمالی، شـرقی و غربی آن، می توان کل منطقه 
غـرب دزفـول را رصد کرد. عـالوه بر این ها، چیـزی در حدود 25 
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کیلومتر از جاده استراتژیک اندیمشک ـ دهلران از دل دشت عباس 
می گذرد.

سـال ها قبـل از پیـروزی انقالب اسـالمی، دفاع از خوزسـتان در 
مقابـل تجـاوز بیگانه، جـزو مأموریت های خاص لشـکر 92 زرهی 
قرار گرفت و مشخصًا تیپ 2 این لشکر، مأمور دفاع از منطقه غرب 
دزفـول گردید. اصلی ترین معبری که این تیپ برای تردد به مواضع 
مرزی از آن اسـتفاده می کرد، همین جاده اندیمشـک ـ دهلران بود. 
جـاده ای کـه از دل دشـت عباس می گذرد و به پـادگان عین خوش 
می رسد؛ پادگانی که تا نقطه صفر مرزی تنها هجده کیلومتر فاصله 

دارد. 
با پیروزی انقالب اسالمی، تحرکات گروهک ضدانقالب خلق 
عـرب، بـا کمک رژیم حاکم بـر عراق و با هدف ایجاد آشـوب و 
ناامنی در شـهرها و روسـتاهای اسـتان خوزسـتان آغاز شـد. عوامل 
این گروهک، با استفاده از شرایط آشفته بعد از انقالب، آشکارا و 
بدون هیچ مانعی، وارد خاک عراق شـده، توسـط عناصر ارتش آن 

کشـور، آموزش دیده و مسـلح به ایران بازمی گشتند.
در بهـار 1358، نیروهـای سـپاه دزفـول، بـرای کنتـرل مرزهـا در 
پاسگاه های تعطیل و نیمه تعطیل مرزی مستقر شدند. این نیروها که 
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توسط غالمعلی رشید، مسؤول عملیات دزفول فرماندهی می شدند، 
در پـادگان کرخـه1، آمـوزش دیدند، تجهیز شـدند و به نوبت راهی 

پاسـگاه های مرزی می شدند.
یکـی از مسـیرهای عمده تـردد این نیروها نیز جاده اندیمشـک  ـ  
دهلران بود. آن ها به هنگام عبور از دشـت عباس، در محل امامزاده 
توقف کرده و به زیارت و استراحت می پرداختند. امامزاده عباس، 
در طول گذر زمان، همیشـه برای مردم منطقه مقدس و مایه برکت 

و معنویت بوده است.

1. پادگانی واقع در شمال شرقی پل کرخه. این پادگان متعلق به ارتش بود و در سال 
1358 در اختیار سپاه دزفول قرار گرفت.



فصل دوم
بعدازظهـر روز دوشـنبه سـی ویکم شـهریور 1359، یگان هـای 
متجاوز ارتش عراق از میله های مرزی گذشـتند و وارد خاک ایران 

شـدند و جنگ رسـمًا آغاز شد.
با آن که تجاوز گسـترده عراق شـامل تمام مرزهای شـمال غرب، 
غـرب و جنـوب کشـور شـده بـود، اما پیـدا بود کـه در ایـن میان، 
جبهه های جنوبی برای دشـمن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. 
برای همین، از دوازده لشکر آماده عراقی، حدود شش لشکر برای 

حملـه به خوزسـتان اختصاص یافت.
ارتش عراق، خوزسـتان را به سـه جبهه شـمالی، میانی و جنوبی 
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تقسـیم کـرد. جبهـه شـمالی شـامل مناطق غـرب دزفول و شـوش 
می شـد. جبهـه میانی، بسـتان و منطقـه عمومی سوسـنگرد را در بر 

می گرفـت و جبهـه جنوبـی عبارت بـود از اهواز و خرمشـهر.
در جبهه شـمال خوزسـتان، ارتش عراق، دو محور عمده تهاجم 
داشت، محور شرهانی و محور فکه. از آن جا که منطقه دشت عباس 
در مسـیر تهاجـم محور شـرهانی قرار داشـت، ما نیـز از پرداختن به 
دیگـر جبهه هـا صرف نظر کرده و تنهـا ماجراهای مربـوط به محور 

شـرهانی را مرور خواهیم کرد.
در شرهانی که شمالی ترین محور تجاوز دشمن محسوب می شد، 
لشـکر 10 زرهی ارتش عراق مأموریت داشـت تا در محور عملیاتی 
علی غربـی ـ حمریـن ـ  ربـوط ـ  عین خوش دسـت به پیشـروی بزند و 
بعـد مسـیر تهاجم خـود را با محوریت جاده اندیمشـک ـ دهلران تا 
رودخانـه کرخـه ادامه داده و در شـرق رودخانه، با یک گام دیگر، 
جاده اسـتراتژیک و نیز خط آهن اندیمشک ـ اهواز را قطع کند. در 
صورت عملی شـدن این نقشه، ارتباط شمال با جنوب خوزستان از 

بین می رفت.
این لشـکر برای رسـیدن به رودخانه کرخه، عالوه بر عین خوش، 
بایسـتی دشـت عباس، منطقـه علی گـره زد و سـه راهی قهوه خانـه را 
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پشـت سر می گذاشـت و پس از طی هشتاد کیلومتر راه، خود را به 
می رساند. کرخه 

مقاومـت پاسـگاه های مرزی چم سـری، ربـوط و چم هندی تنها 
یک نیم روز به طول انجامید. سـحرگاه یکم مهر 1359، یگان های 
زرهی دشمن، پس از تصرف پاسگاه ها، از رودخانه دویرج گذشتند 

و پشـت دروازه های عین خوش اردو زدند.
در مقابـل لشـکر 10 زرهـی عراق که با تیپ هـای 17 و 42 زرهی 
و تیـپ 24 مکانیـزه و چهـار گـردان توپخانه صحرایـی وارد معرکه 
شـده بود، تمام توان نیروهای خودی عبارت بود از تیپ 2 زرهی از 
لشـکر 92 با اسـتعداد پنجاه درصد، گردان 283 سوار زرهی لشکر 
92 با استعداد سی درصد، تعدادی از عناصر ژاندارمری و نیروهای 

پراکنده تحت امر سـپاه پاسداران دزفول.
تحت تأثیـر ماجـرای کودتـای نـوژه کـه در تیـر مـاه همـان سـال 
اتفاق افتاد، بسـیاری از فرماندهان و افسـران ارشـد لشکر 92 زرهی 
بازداشـت و از کار برکنـار شـدند. از جمله این افـراد، فرمانده تیپ 
2 بـود کـه می بایسـت در برابر هجـوم ارتش عـراق در منطقه غرب 
دزفول، ایستادگی کند. با برکناری او و در شرایطی که تنها یک ماه 
با آغاز جنگ تحمیلی فاصله داشـتیم، یک سـرگرد مخابرات به نام 
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مظاهـری، علی رغم میل باطنی اش، به سرپرسـتی این تیپ گمارده 
شد.

اولیـن شـب جنگی برای یگان های مسـتقر در منطقـه، التهاب و 
نگرانـی به ارمغان آورده بود. سـرگرد زرهی محمدجواد لهراسـبی، 
فرمانـده گردان 256 از تیپ 2، همـان زمان در مواضع عین خوش، 

انتظـار یک نبرد همه جانبه را می کشـید:
»نـگاه حیـرت زده ام قفـل مانـد روی تجهیزات و تانـک و توپ 
دشـمن. مانده بودیم برویم سـمت پیچ انگیزه1 یا برگردیم به مواضع 
خودمـان. عراقی هـا از خـط مـرزی عبور کرده و در حال پیشـروی 
به سـمت رودخانه دویرج و عین خوش بودند. انگار داشـتم خواب 
می دیدم. به خودم گفتم از کجا معلوم بچه های گردان 283 سواره 
زرهـی نباشـند که در حال عقب نشـینی هسـتند؟ جلوتـر که رفتیم، 
یقین پیدا کردیم که نیروهای دشمن هستند. آنان در حال تیراندازی 

به سـمت مواضع ما بودند. 
... عراقی هـا در همان روز نخسـت تجاوز، بـا بمباران فرودگاه و 
پـادگان دزفول، می خواسـتند قدرت نظامی شـان را بـه رخ نیروهای 
مـا بکشـند. توان نظامی دشـمن چندیـن برابر توان نظامـی نیروهای 

1. پاسگاه مرزی واقع در شمال فکه
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مـا بـود و خیانت بنی صدر هـم اجازه نمی داد مهمـات و تجهیزات 
بـه دسـت مان برسـد. دسـت و بالمـان از هـر جهـت بسـته بـود. نه 
اسـتحکامات مجهز و درسـت و حسـابی داشـتیم و نه نیـروی کار 

آزمـوده و باتجربه.
شـب سی ویکم حرکتمان دادند به سمت دشت عباس. خبر داده 
بودند که عراقی ها می خواهند چترباز پیاده کنند. برای مقابله مستقر 
شـدیم توی پاسگاه دشـت عباس. تا چشم کار می کرد، شب بود و 
سـیاهی رعب آوری که آغاز و انتها نداشـت. چهارچشـمی مراقب 
اطراف بودیم که مبادا دشـمن، چترباز پیاده کند. صبح شد و هیچ 
اتفاقی نیفتاد. دوباره با همان آرایش و ساز و برگ جنگی مختصر، 

حرکتمان دادند به سمت عین خوش.«1
یکی دیگر از شـاهدان عینی آن روزهای تلخ، عبدالرضا سـوری2 
اسـت. وی در آن مقطع، به عنوان بیسـیم چی در گردان 105 تیپ 2 
مشغول خدمت بوده است. در یادداشت های روزانه او می خوانیم:

»روز دوشـنبه 31 شـهریورماه 1359 بود. دسـتور آمد که وسـایل 

1. مردان جنگ؛ خاطرات امیر محمدجواد لهراسبی؛ هوشنگ میرزایی، بنیاد حفظ 
آثـار و ارزش های دفاع مقدس، 1376، صص43ـ40

2. عبدالرضا سوری در پانزدهم خرداد 1361 در منطقه شلمچه به شهادت رسید.
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خود را جمع کرده، فردا می خواهیم به پاسـگاه ربوط و پیچ انگیزه1 
در نـوار مـرزی برویم. یکـم مهرماه، همگی وسـایل را آماده کرده 
بودیم. ساعت 9 صبح دیده بان به ما خبر داد که چند ستون ارتشی 
از طـرف پاسـگاه ربـوط و پیچ انگیزه به طرف عین خـوش در حال 
پیشروی هستند. همان لحظه از طریق بیسیم خبر رسید که پاسگاه 
ربوط به تصرف دشـمن درآمده. با شـنیدن این خبر، بچه ها آمدند 
از بـاالی مواضـع به سـمتی که دشـمن در حال پیشـروی بود، نگاه 
کردند. همه، خود را باخته بودند. وحشت سروپای همه را فراگرفته 
بود و همین امر سـبب شـد که همگی وحشـت زده، با خودروهای 

مربوطه، فـرار را بر قرار ترجیح دهند.
سـاعت یـک بعدازظهر سه شـنبه یکم مهرماه بود. قبـل از این که 
تیرانـدازی صـورت بگیـرد، همگی عقب نشـینی کردنـد. هر کس 
سعی می کرد زودتر از منطقه دور شود. من که داشتم این صحنه را 
می دیدم، باور کنید مثل دیوانه ها شـدم. ماشـین خود را وسط جاده 
نگه  داشتم. رفتم جلوی فرمانده و به او حمله کردم که شما همگی 
خائنیـد، چـرا فرار می کنید. به من نارنجک و سـالح بدهید. هنوز 

دشـمن به مواضع، نرسیده فرار می کنید؟ 
1. هر دو از پاسگاه های مرزی واقع در شمال خوزستان و غرب شوش
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 همیـن حـرف مـن موجـب شـد کـه آن هـا سـر غـرور بیاینـد و 
عقب گـرد کننـد. بعد همراه فرمانـده گروهان و فرمانده دسـته، به 
منطقه عین خوش رفتیم. دیدم هنوز از دشـمن خبری نیسـت. رفتیم 
داخـل انبـار مهمـات. دیدم که یـک تفنگ 106 که سـالح مدرن 
و کم نظیری اسـت، همـراه مقدار زیادی مهمات جا مانده اسـت. 
یک ماشـین رسـید. راننده اش را صدا کردیم و به کمک یکدیگر 
مهمات را سـوار خودرو کردیم و تفنگ 106 را هم در یک موضع 

دادیم.  قرار 
بـا آمـدن ما به عین خوش، همگی برگشـتند و هـر کس در جای 
خود مسـتقر شـد. تانک ها و 106 و موشک تاو. درگیری روز یکم 
چندان تعریفی نداشت. در این روز، ما از توپخانه  تقاضای کمک 

کردیم. شـب دوم مهر دو قبضه توپ برای ما رسـید.«1
طراحـان و متخصصـان نظامی ارتش، از سـال ها قبل برای مقابله 
بـا تهاجـم احتمالـی دشـمن خارجـی در منطقـه غرب دزفول، سـه 
محل را برای پدافند و ایسـتادگی در نظر گرفته بودند: عین خوش، 
علی گره زد و شرق رودخانه کرخه. به همین منظور در عین خوش، 

1. بیسـیم ها بگوشند؛ یادداشت های شـهید عبدالرضا سوری؛ مصطفی رحیمی، نشر 
فاتحان، صص 18ـ17
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یک سـری سـنگرهای محکم و بتونی احداث شده بود که به آن ها 
مواضع سـدکننده می گفتند که برای امر پدافند بسـیار مناسب بود. 
بلندی هـای علی گـره زد هـم بـه دلیل تسـلطی کـه بر دشـت عباس 
داشـت، ایـن امـکان را در اختیار نیروهـای خودی قـرار می داد که 
تحـرکات دشـمن را در آن دشـت رصـد کـرده و بـر روی عناصـر 
متجاوز اجرای آتش کنند. اما سـومین محل برای پدافند، رودخانه 
کرخـه بود. رودخانه ای کـه عبور از آن از طریق تنها یک پل فلزی 
صورت می گرفت و ارتفاعات مشـرف بر رودخانه، مکان مناسـبی 
بود برای استقرار یگان های خودی تا مانع عبور دشمن از آب شوند.

حـاال تانک هـای تیپ 17 و تیپ 42 زرهی سـپاه سـوم عراق، در 
مقابل مواضع سـدکننده عین خوش، صف کشیده و انتظار شکسته 
شـدن خـط دفاعی ما را داشـتند. آن ها از سـه جهت شـمال غربی، 
غرب و جنوب غربی، عین خوش را تهدید می کردند، اما نبرد نابرابر 
عین خوش بیشتر از چهل و هشت ساعت به درازا نکشید. عبدالرضا 
سـوری اوضـاع و احـوال آن روز عین خـوش را این گونـه توصیـف 

می کند:
تعـداد  از سـه طـرف محاصـره کـرده بودنـد.  »عین خـوش را 
تانک هـای دشـمن از 150 تجـاوز می کـرد. بـا کمک سـالح های 
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خودمـان، تعـداد 10 تانک دشـمن را منهدم کردیـم. در این مدت، 
چندین بار درخواست کمک هوایی کردیم که متأسفانه هواپیماها، 
یک بار بیشتر نیامدند که 4 تانک را منهدم کردند. یکی از فانتوم ها 

کرد.  سقوط 
سـاعت 11 شـب، همگی خوشـحال بودیم. چون با این اسـتعداد 
کـم، 25 تانـک دشـمن را از بیـن بـرده بودیـم. فقط بـا دو توپ، 4 
تانـک، چنـد 106 و 2 موشـک تـاو. جشـن گرفتـه بودیم. داشـتیم 
می گفتیـم و می خندیدیـم که فرمانده گردان بـا حالتی گرفته به ما 
نزدیک شد و گفت:»بچه ها! اطراف ما در محاصره دشمن است و 

فـردا همگی قتل عام می شـویم، چون راه فـراری نداریم« 
با شنیدن این حرف، همگی وا رفتیم. آن شب تا صبح نخوابیدیم 

و همه اش فکر می کردیم.«1
محمدعلی صبور از عناصر تحت امر سـپاه دزفول نیز بر مقاومت 

مظلومانه نیروهای خودی در عین خوش، شـهادت می دهد:
»مـن بـه همـراه تعـداد دیگـری از بچه هـای دزفـول، چهارشـنبه 
شـب یعنی شب پنجشنبه سـوم مهر، به عین خوش رسیدیم و سنگر 
گرفتیـم. همـان موقـع یـک تریلـی پـر از مهمـات رسـید، کمـک 

1. بیسیم ها بگوشند، ص 18
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کردیم تا مهمات تخلیه شـد. صبح درگیری شـدید شـد. ما راحت 
تانک هـای عراقـی را می دیدیـم. ارتش آن جا انصافـًا مقاومت کرد 
به خصـوص تیمسـار لهراسـبی کـه آن زمـان فرمانده گـردان تانک 
بود، شـجاعانه می جنگید، من این را شهادت می دهم. در سنگری 
که من حضور داشـتم، سـه نفر دیگر از بچه های دزفول هم بودند. 
نعمت  الله صفار پور )که بعدًا به شـهادت رسـید(، عبدالحسین ماپار 
و آقـای چربی، هر چهار تای مـا دبیر آموزش وپرورش بودیم. ما در 
یک سنگر بتونی که مشرف بر نیروهای عراقی بود، موضع داشتیم. 

اسـلحه ما تفنگ ژ3 بود.«1
بنی صـدر  ابوالحسـن   ،1359 مهـر  سـوم  پنجشـنبه  روز  صبـح 
رییس جمهـور وقـت، بـرای بازدیـد از خـط مقدم عین خـوش وارد 
منطقه شد. بنی صدر را در آن سفر، تیمسار ولی الله فالحی، جانشین 
رییس ستاد مشترک ارتش و حجت االسالم هادی غفاری، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، همراهی می کردند. بالگرد 
حامل مقامات، در نزدیکی امامزاده عباس به زمین نشسـت و آن ها 

ناچار شـدند باقی مسـیر را توسـط یک جیپ نظامی طی کنند.
بازدید بنی صدر از عین خوش، بیشتر از پانزده دقیقه طول نکشید. 

1. مصاحبه نویسنده
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دقایقـی پـس از رفتـن بنی صـدر، دسـتور عقب نشـینی از مواضـع 
عین خوش، صادر شـد. محمدعلی صبور ماجرای آن عقب نشـینی 

غیرمنتظـره را هیچ گاه فرامـوش نخواهد کرد:
»از سـنگر بیـرون آمده بودیـم که دیدیم بنی صـدر و آقای هادی 
غفـاری بـه عین خـوش آمده انـد. ارتشـی ها دور ایشـان را گرفتـه 
بودنـد و صحبـت می کردنـد. کمـی ماندند و بعد رفتنـد. ما هم به 
داخل سـنگرها برگشـتیم. هنوز چیزی نگذشته بود که متوجه شدم 
عراقی هـا بـا سـرعت جلـو می آینـد، امـا از طـرف ما هیچ شـلیکی 
صـورت نمی گیـرد. با خـودم گفتم حتمًا منتظر هسـتند تانک های 
عراقی جلوتر بیایند تا بعد آن ها را بزنند. اما باز خبری نشد. کمی از 
سـنگر فاصلـه گرفتیم و به اطراف نگاه کـردم، ماتم برد، در پادگان 
عین خوش پرنده پر نمی زد. همه عقب نشینی کرده بودند. با عجله 
اسـلحه مان را برداشـتیم و از ضلع جنوبی جاده به دشـت زدیم و به 
عقب برگشـتیم. شـرح ماجرا بسـیار اسـت، اما همین اندازه بگویم 
وقتی به پادگان کرخه رسـیدیم و کتانی هایم را از پا درآوردم، کف 
پاهایـم تـاول زده بود و خونریزی می کـرد. هنوز هم برای من جای 
سـؤال اسـت که چرا ارتشـی ها آن روز ما را در جریان عقب نشـینی 
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نگذاشتند.«1
دشـت عباس در آن روز یکـی از تلخ تریـن روزهایـش را تجربـه 
می کرد. سـیلی از تانک و نفربر و نیرو در دامن دشـت، با سـرعت 
و بـدون هیچ برنامه مشـخصی به عقب می رفتنـد. گرد و غبار تمام 
منطقـه را گرفتـه بـود. آن روز بخـش عمـده ای از نیروهـا، همراه با 
تجهیزات خود، تا شـرق رودخانه کرخه عقب نشـینی کردند. یعنی 
چیـزی حـدود 60 کیلومتر. اما بخش دیگری در دشـت عباس و بر 
روی ارتفاعـات علی گـره زد موضـع گرفتند تا از سـرعت پیشـروی 

یگان های دشـمن بکاهند:
»سـاعت 10 صبح بود که دیگر نتواسـتیم مقاومت کنیم و بعد از 
دو یا سـه روز، عقب نشـینی کردیم. کاش همگی از بین می رفتیم و 
آن منطقه را از دست نمی دادیم. در حین عقب نشینی، تعداد زیادی 
کشـته و زخمـی دادیـم. حـدود 30 کیلومتر عقب نشـینی کردیم و 

آمدیم در منطقه تپه  علی گره زد مسـتقر شدیم.«2
دشـمن کـه حـاال جـاده اندیمشـک دهلـران را قطع کـرده بود، 
آن روز را در عین خـوش مانـد و بـه تثبیـت مواضع خـود پرداخت. 

1. مصاحبه نویسنده
2. بیسیم ها بگوشند، ص 19
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امـا سـحرگاه جمعـه چهارم مهر، برای پیشـروی به سـمت رودخانه 
کرخه وارد دشت عباس شد. تیپ 17 زرهی در ضلع شمالی و تیپ 
42 زرهـی در ضلـع جنوبـی جاده، اقـدام به پیشـروی کردند. تیپ 
24 مکانیـزه هم مأموریت داشـت که نیروهای به جا مانـده ایرانی را 

کند. پاکسازی 
دشمن با یک گام بلند و بی آن  که مقاومتی را پیش رویش ببیند، 
از امامـزاده گذشـت و بـه سـه راهی دچـه رسـید. در آن جـا با آتش 
ضدتانـک نیروهـای پراکنـده خودی مواجه شـد. به آتش کشـیده 
شـدن چنـد تانـک و نفربر عراقی، آن هـا را در ادامه پیشـروی مردد 

کرد.
از آن جا که دشمن گمان کرده بود که با مواضع سدکننده ایرانی 
روبه رو شـده اسـت، مجبور به توقف شد تا متحمل آسیب بیشتری 

نشود.
عبدالحمیـد حلمی از نیروهای حاضر در صحنه سـپاه دزفول، با 
ارائه خاطره ای، شرایط درهم ریخته آن روز دشت عباس را توصیف 

می کند:
»سـاعت 2 بـود کـه موتورسـواری را دیـدم. خواسـت رد شـود. 
دوربینـی هـم روی دوشـش آویزان بـود. رفتم جلویـش را گرفتم و 
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گفتم:»بایسـت!«
ایستاد. پرسیدم:»کجا؟«

گفت:»می روم سراغ گاوهایم«
پرسیدم:»گاوها! کجا هستند؟«

نام جایی را گفت که به گوشم آشنا نبود. گفتم:»بیا پایین! توی 
این جنگ و درگیری، گاو کجا بود؟«

او را تحویـل دادم و گفتم:»آقا آمده شناسـایی!« موتورش همان 
جـا ماند و خودش را بردند.

تا آمدیم به خودمان بیایم، تانک های دشمن سر رسیدند.«1
دشمن اما روز پنجم مهر با یک یورش همه جانبه، مقاومت لرزان 
نیروهای خودی را در هم شکسـت، از دشـت عباس گذشـت و به 

تپه های علی گره زد رسید.
نیروهای ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران، در آن شرایط، 
یارای ایسـتادگی در برابر سـیل زرهی عراق را نداشتند و تنها بعد از 
چند ساعت، ناچار به عقب نشینی شدند. یگان های پیشرو عراقی، 
بعـد از تصـرف علی گـره زد، به سـمت پـل کرخه شـتاب گرفتند. 

1. کنارهـا هنـوز زنده انـد؛ خاطرات عبدالحمید حلمی؛ مصاحبه و بازنویسـی رامین 
حسـن پورمیر، ناشـران پالیزان: صریـر، 1384، صص 41ـ40
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عصـر همـان روز، سـه راهی قهوه خانـه نیـز سـقوط کـرد و دشـمن 
در هفـت کیلومتـری پل، قـرار گرفت. همه چیـز در جبهه خودی 
درهم ریختـه بـود و ایـن ارتـش عراق بـود که از شـرایط پیش آمده، 
نهایت استفاده را می برد. اما وقتی که تانک ها و نفربرهای متجاوز، 
سه راهی قهوه خانه را به مقصد جسر نادری ترک کردند، با مقاومت 
باقی مانـده یگان هـای ارتـش، سـپاه و انبوه نیروهـای مردمی مواجه 

شـدند و در سـه کیلومتری پل توقف کردند.
فردای آن روز، عراقی ها به رودخانه رسیدند، اما به علت یا عللی 
کـه فعاًل مجال پرداختن به آن ها نیسـت، موفق بـه عبور از رودخانه 

کرخه نشدند.
بنا بر آن چه گذشـت، دشـت عباس از تاریخ پنجم مهر 1359 به 
طـور کامل در اشـغال نیروهای دشـمن در آمـد و جوالنگاه عناصر 

تیپ 42 زرهی شـد.





فصل سوم
روایـت ماجراهـای ایـن فصل را از روز دوشـنبه هفتـم مهر 1359 
آغاز می کنیم. روزی که لشکرهای 10 زرهی و یک مکانیزه ارتش 
عراق، تمامی مناطق غرب رودخانه کرخه را اشـغال کرده اسـت و 
نیروهای خودی در کناره ها و ارتفاعات شرقی جسر نادری1 مواضع 

پدافندی گرفته اند.
یگان هـای دشـمن کـه دیگـر اشـتیاقی بـرای عبـور از رودخانه و 
پیشـروی به سوی اندیمشک، شوش و دزفول نداشتند، آرام آرام به 

تثبیـت موقعیـت و تحکیم مواضع خـود پرداختند.

1. همان پل کرخه است.
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روز،  پنـج  عـرض  در  دشـمن  نیروهـای  شـرهانی،  محـور  در 
پاسـگاه های مـرزی را اشـغال کردنـد، عین خـوش را گرفتنـد و از 
طریق جاده آسـفالت اندیمشـک ـ دهلران، وارد منطقه دشت عباس 
شـدند. بعـد علی گره زد را تصـرف کردند و به سـه راهی قهوه خانه 
رسیدند. سپس به یک گام دیگر، خود را به کناره های غربی کرخه 

چسباندند.
ایـن وضعیـت بیشـتر از همـه، فرماندهان ارشـد ارتـش را عذاب 
مـی داد. آن هـا گمان نمی کردند که دشـمن بعثـی بتواند در عرض 
تنها پنج روز، چیزی در حدود هشتاد کیلومتر در داخل خاک ایران 
پیشـروی کنـد. از ایـن جهت، درصـدد بودند تـا در کمترین زمان 

ممکن، پاسـخ دندان شـکنی به متجاوزیـن عراقی بدهند.
تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش، در 
پی طرحی بود که با اجرای آن، کلیه مناطق اشـغالی غرب دزفول، 
به یک باره آزاد و متجاوزین تار و مار شوند. برای همین، عالوه بر 
تیـپ 2 زرهـی دزفول و گروه رزمی 37 زرهی شـیراز که از قبل در 
محور شـرهانی و فکه مقاومت می کردند، لشـکر تازه  تأسیس پیاده 
21 حمـزه و نیـز لشـکر 16 زرهـی قزویـن را به منطقه مـورد نظر فرا 
خوانـد. وی بـه کمک طراحان و مشـاوران نظامی خود، یک طرح 
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عملیاتی تهیه کرد که بعدها با نام »طرح عملیاتی پای پل« معروف 
شـد. بر اسـاس طـرح مذکور، یگان های لشـکر 21 حمـزه، با عبور 
از رودخانـه و حملـه بـه خط مقدم دشـمن، عملیـات را آغاز کرده 
و در سـه راهی قهوه خانـه، در دو جهـت ادامـه پیشـروی می دادند. 
یـک جهـت، حرکت از طریق جاده اندیمشـک ـ دهلران به سـمت 
عین خـوش و نـوار مـرزی و جهـت دیگر حرکـت، از طریـق جاده 

سـه راهی قهوه خانه ـ رادار و ادامه مسـیر تا مرز فکه.
ایـن عملیـات در صبـح روز بیست وسـوم مهـر 1359 بـه اجرا در 
آمـد. امـا به دالیـل مختلف، از جمله عدم شناسـایی دقیـق از زمین 
و دشـمن، در همان گام نخسـت، با شکست کامل مواجه شد. در 
این عملیات، تانک های خودی حتی به مواضع جلویی دشـمن هم 

نرسیدند. 
امـا ارتش عـراق چند روز بعد، در نهم آبـان، یک بار دیگر برای 
تصـرف سـرپل نیروهای خودی در غرب کرخـه و احتمااًل عبور از 
جسر نادری، به مواضع خودی حمله کرد که با مقاومت رزمندگان 

ارتش و سـپاه روبه رو گشـت و به سختی شکست خورد.
بعد از این دو حرکت، منطقه غرب دزفول در یک آرامش نسبی 
فرو رفت و دو طرف، مشغول سامان دادن به مواضع پدافندی خود 
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شدند.
وقتی وضعیت پیش آمده را از نظر می گذرانیم، متوجه می شـویم 
که عراق به شـکل یک نعل اسـب، در غرب دزفول پیشروی کرده 
است، یک پیشروی عمیق هشتاد کیلومتری. منطقه ای که از شمال 
بـه ارتفاعـات کبیرکـوه، از شـرق بـه رودخانـه کرخـه، از جنوب به 
دشـت رقابیه، میشـداغ و صحـرای چهیال و از غرب بـه نوار مرزی 

می شد. محدود 
در این جا دو جاده مهم و سوق الجیشـی وجود داشـت که محل 
عبور و تدارک نیروهای دو لشـکر 10 و یک ارتش عراق محسـوب 
می شد: جاده اندیمشک ـ دهلران که لشکر 10 زرهی از آن استفاده 
می کـرد و جـاده سـه راهی قهوه خانـه  ـ   فکـه کـه محـل آمـد و شـد 

یگان های تحت امر لشـکر یـک مکانیزه بود.
بـا توجه به موضـوع کتاب، بحث درباره محـور جنوبی منطقه و 
لشـکر یک را فعاًل مسـکوت گذاشـته و به حوادث محور شـمالی 
کـه بخـش عمـده ای از آن در منطقه دشـت عباس رخ داده اسـت، 

می پردازیم.
درسـت اسـت که عراق موفق بـه تصرف عین خـوش گردید، اما 
ارتفاعات شـمالی آن در دسـت نیروهای خودی باقی ماند. درست 
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اسـت که دشـت عباس پهناور یک باره به اسـارت دشـمن رفت، اما 
رزمنـدگان اسـالم در پیـچ و خـم بلندی هـای شـمالی آن، حضـور 
داشـتند و درسـت اسـت کـه علی گـره زد و سـه راهی قهوه خانـه به 
اشـغال بعثی ها در آمد، اما باز ارتفاعات شـمالی آن ها در اختیار ما 
باقـی ماند. بنابـر این، عراق کیلومترها در منطقه ای پیشـروی کرده 
بـود کـه در ارتفاعـات شـمالی آن حضـور نداشـت. ایـن تسـلط و 
اشراف، شرایطی را برای نیروهای خودی فراهم کرده بود که بتوانند 
بـا نفـوذ در عمق مواضع دشـمن، اقدام به عملیـات چریکی کنند. 
غالمعلی رشید، فرمانده وقت عملیات سپاه دزفول، از این موقعیت 

به دسـت آمده نهایت اسـتفاده را کرد:
»کاری کـه کـردم، این بود که در جای جای منطقه، محورهایی 
را تشکیل دادم و در هر محور پنجاه پاسدار مستقر کردم و به آن ها 
کید کردم که هر شب، دو مأموریت قطعی دارید. یکی شناسایی  تأ
مواضع و تحرکات دشـمن و دیگـری انجام عملیات چریکی حتی 
کوچـک، بـه هر شـکل و با هـر امکانی؛ بـه گونه ای کـه عراقی ها 

احسـاس آرامش و امنیت نکنند.«1
چیـزی نگذشـت که در طول خطـوط مقدم منطقـه درگیری، از 

1. مصاحبه نویسنده
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شمال تا جنوب، شاهد برپایی پایگاه هایی بودیم که توسط پاسداران 
انقـالب اسـالمی اداره می شـد و اجرای مأموریـت می کردند. این 
پایگاه ها به ترتیب در مناطق دالپری، دشت عباس، دهلیز و بلتا، تپه 
چشـمه، پای پل، صالح مشـطط، مالحه، انکوش، شـجاع، رقابیه و 

تنگ سـعده آغاز به فعالیت کردند. 
یکی از اصلی ترین پایگاه های محور شمالی، پایگاه دشت عباس 
بود. این پایگاه در دل ارتفاعات شمالی قرار داشت. عناصر مستقر 
در این پایگاه، برای رفت وآمد و ارتباط با عقبه، از جاده های مالرو و 
کوهستانی استفاده می کردند. آن ها ابتدا از پل کرخه می گذشتند و 
از طریق تپه اسکندرخان و سپتون، خود را به منطقه لزه می رساندند. 
با تاریک شـدن هوا، از ارتفاعات سـرازیر شـده و وارد دشت عباس 
می شـدند، مأموریت خود را انجام می دادند و قبل از روشـن شـدن 
هـوا، به پایگاه بازمی گشـتند. فرمانده محور دشـت عباس، عبدالله 
احمـدی بـود و در مقاطعی افرادی همچون عبدالرحمان احسـان و 

محمدعلی صبور.
شـاید اصلی ترین مأموریت این پایگاه، شناسـایی دقیق مواضع و 
تحرکات دشمن در محدوده غرب تپه های بلتا تا حوالی عین خوش 
بود. کریم بیدلی یکی از عملیات  شناسایی دشت عباس را این گونه 
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روایت می کند:
»شناسایی ها معمواًل در قالب تیم های دو یا سه نفره انجام می شد. 
آن شـب هوا سـرد و زمسـتانی بود. من و محمدرضا دلبری بایستی 
برای شناسایی توپخانه عراق در منطقه علی گره زد، اقدام می کردیم.

وقتی از ارتفاعات شمال جاده به سمت دشت آمدیم، با شیارهای 
پرتعداد و شبیه به هم مواجه شدیم. باید شیاری را انتخاب می کردیم 
که خالی از مین باشـد و ضمنًا ما را به جاده برسـاند. باالخره یکی 
از شـیارها را انتخاب کردیم. شـیار تنگ و باریک بود، با ارتفاعی 
حـدود دو متـر. به جاده آسـفالت رسـیدیم. در ضلـع جنوبی جاده 

مشغول شناسایی شدیم. 
وقتی برمی گشـتیم، سـاعت حدود 2 نیمه شـب بود. طبق برنامه، 
جاده را رد کردیم و به شـیارها رسـیدیم، اما هر چه گشـتیم، شـیار 
خودمان را پیدا نکردیم. وارد هر شیاری که می شدیم، بعد از کمی 
ادامه راه، متوجه می شـدیم که اشتباه آمده ایم. وضعیت خطرناکی 
بود. داخل بعضی از شیارها، کمین های عراقی مستقر بودند. چیزی 

در حدود دو سـاعت گشـتیم تا باالخره راهمان را پیدا کردیم.«1
بـه جز کریم بیدلـی و محمدرضا دلبری، افـراد دیگری همچون 

1. مصاحبه نویسنده



42   دشت عباس

عظیم سفیدکن و غالمرضا کاج نیز بار سنگین شناسایی واحدهای 
دشـمن را در دشـت عباس بـر دوش می کشـیدند. اما چهـره ای که 
دشت عباس بر شجاعت و تسلط او در امر شناسایی گواهی می دهد، 
توکل قالوند است. زاده روستایی از توابع اندیمشک. قالوند فرزند 
کوهستان بود و بنابر این، با پستی و بلندی های مشرف بر دشت عباس 
خو گرفته بود. او با شـجاعت و تیزهوشـی مثال زدنی اش به دشـمن 
نزدیـک می شـد، از مواضـع دشـمن می گذشـت و تمـام موجودی 
عراق در منطقه را از نظر می گذراند و با دست پر بازمی گشت. این 
تسلط و کاردانی، کارش را به جایی رساند که در میان دوستانش به 

»آواکس دشت عباس« معروف شد. 
تـوکل قالونـد در کار شناسـایی و اطالعـات و عملیـات تا آن جا 
پیش رفت که مورد توجه حسن باقری قرار گرفت و بعد ها فعالیتش 

را در سـطح قرارگاه ادامه داد.
عبداللـه احمـدی از روزهـای نخسـت تشـکیل تیـپ 27 محمد 
رسـول الله می گویـد. روزهایـی کـه حاج احمـد متوسـلیان در 

تـدارک اولیـن عملیاتـش در جبهه هـای جنـوب بود:
»بهمـن مـاه 1360 بـود. در سـپاه اندیمشـک جمـع بودیـم کـه 
یک بـاره متوجـه حضور سـردار جاویداالثـر حاج احمد متوسـلیان 
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شـدیم. ایشـان به مـا گفتند که در شناسـایی منطقه دشـت عباس و 
چگونگی اسـتعداد دشمن، به مشـکل برخورده ایم. ما را راهنمایی 
کرده انـد و گفته انـد کـه فردی این جاسـت که منطقـه را مثل کف 
دسـتش می شناسـد و اسـمش تـوکل قالوند اسـت. آمده ام تـا او را 

جهـت شناسـایی همراه خـود ببرم.
این گونـه بود که توکل همراه حاج احمد شـد. مدتی در تیپ 27 
رسول الله و بعد در قرارگاه نجف و در واحد اطالعات عملیات 

مشغول کار شد.«1
یگان های دشمن مستقر در دشت عباس، در حالی توسط عناصر 
شناسـایی خـودی رصـد می شـدند کـه 35 تـا 40 کیلومتـر بـا خط 
مقدم خود در غرب رودخانه کرخه فاصله داشـتند. دشـت عباس با 
تمام وسـعتش، زیر نگاه های تیزبین کمـپ قالوند2 به دقت کنترل 
می شـد. عبدالحمید حلمی در توصیف یکی از عملیات  شناسـایی 

می گوید:
»بهمـن مـاه 1360 بـود که از منطقه شـجاع رفتیم بـه منطقه بلتا. 
1. »بـه همیـن دلیـل به آواکس دشـت عباس مشـهور شـد!«، وب گاه تابناک، بخش 

فرهنگـی، 90/1/17
2. بـه هـر یک از پایگاه های اطالعاتی در منطقه عملیاتی غرب دزفول، کمپ گفته 
می شد. این کمپ ها معموالً به نام مسؤول اطالعاتی آن محور نامگذاری می گردید. 
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بین جاده عین خوش و علی گره زد، شـمال منطقه دشـت عباس قرار 
داشـت. آن جا در دسـت نیروهای دشـمن بود. سرپرسـتی گروه را 
حاج عبداللـه احمـدی بـر عهده داشـت. از پشـت تپه چشـمه وارد 
شـدیم و رفتیـم پاییـن علی گـره زد. دهی بود بـه نام بلتـا. من، رضا 
پـاالش1، متجـزی و یکی دیگر، شناسـایی منطقـه را به عهده گرفته 

بودیم.
پاییـن منطقـه، بـه بن بسـت خوردیم. بـه صرافت افتادیم شـکافی 
بـرای نفوذ پیـدا کنیم. باید توپخانه دشـمن را خاموش می کردیم یا 
می رفتیم برای عقبه دشـمن برای شناسـایی و فراهم کردن مقدمات 
عملیـات. درسـت روبـه روی تپه های بلتـا، به فاصلـه 50 ـ60 متری 
خط عراق بودیم و گاهی هم نارنجک تفنگی به طرف هم شلیک 

می کردیـم. قصد ما بازپس گیری تپه هـای بلتا بود.
بـرای رفتـن بـه منطقه بلتـا، دو راه داشـتیم. یـک راه از پاعلم در 
جاده خرم آباد به اندیمشـک، نرسـیده به تنگه فنی بود و دیگری از 
جبهه کرخه. باید از پل کرخه می گذشتیم و از پشت تپه ها و زاغه ها 

وارد می شدیم.
کنـار تپه های بلتا، شـیاری پیدا کردیـم. آرام آرام پایین رفتیم. من 

1. رضا پاالش از عناصر اطالعاتی غرب دزفول و شوش
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بـودم و رضـا. بایـد می فهمیدیم دشـمن روی مـا دید دارد یـا نه. به 
خاطر همین، از گوشه غربی شیار پایین رفتیم. خودمان را رساندیم 
پشت تپه های بلتا و مواضع عراق. از آن جا سنگرهایشان را دیدیم و 

جـای ثابت خمپاره را هم مشـخص کردیم و...
از همان مسیر مشخص برگشتیم و گفتیم از این جا می شود عمل 
کرد. اما موافقت نشد. گفتند: »اگر هم عمل کنیم و آن جا مستقر 
شـویم، عراقی ها از پشـت تپه چشـمه، تک تک سـنگرهایمان را از 
جـا می کننـد. یک بـار چنین اتفاقی افتاد و عـراق، تپه جلویی را از 

دستمان درآورد.«
دست بردار نبودیم. رئوفی1 که آمد، او را به آن جا بردیم. قرار شد 
از همـان نقطـه به خمپاره هـای 120 گرا بدهیم. یـک دیدبان آن جا 
گذاشـتیم. خمپاره که به سـنگرها می خورد، صـدای ترکش هایش 

را می شنیدیم.
یک بار به طرف سنگرهایشـان شـلیک کردیم. گلوله اول، یکی 
از سـنگرها را منهـدم کـرد. بـه خمپاره انداز گفتم که آماده باشـد. 
یک گلوله دیگر روی همان سـنگر شـلیک کرد. چند نفر در حال 

1. سـردار عبدالمحمد رئوفی نژاد که در سـال های دفاع مقدس، فرماندهی لشـکر 7 
ولیعصـر را عهده دار بود.
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بیرون آمدن از سنگر، درازکش شدند و دیگر به چشم نیامدند. چند 
لحظه بعد، سـنگر فرماندهی از جا کنده شـد. بعد از آن، هر وقت 
آتش از سـوی دشمن روی سرمان می ریخت، دیدبان گرا می داد و 

آتـش آن ها را خاموش می کردیم.
زیاد طول نکشـید که این گرا دادن ها لو رفت، طوری که عراق، 

مسیر دیدبان را شناسایی کرد و آن جا را بست.
راه دیگـری پیـدا کردیم. پـس از آن با پاالش دو نفری می رفتیم. 
بعضی وقت ها منجزی هم همراهمان می آمد. روزی با پاالش رفتیم 
جلو، نزدیک جاده آسفالت. با خط خودی، هفت ـ  هشت کیلومتر 
فاصله داشـتیم. از این شـیار می خزیدیم توی شیار بعدی. می رفتیم 
بـه شناسـایی موضعـی که دشـمن از آن شـلیک می کرد. بـه آن جا 
رسیدیم. توپخانه بود. توپ ها را شمردیم. برگشتیم عقب و به سپاه 
دزفول گزارش دادیم. سپاه با نیروی هوایی هماهنگ کرد و پایگاه 

چهـارم نیروی هوایی، آن جا را بمباران کرد.«1
هر روز که می گذشت و با حساس تر شدن شرایط نبرد، مطالبات 
فرماندهان از تیم های شناسـایی، بیشـتر و بیشـتر می شد. تحت تأثیر 
ایـن فشـار، عناصـر اطالعاتـی بـه منظـور کسـب اخبـار جدیدتر و 

1. کنارها هنوز زنده اند، ص 81
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دقیق تر، دسـت به ابتـکارات جالبی می زدند:
»در دشـت عباس، یکـی از ترفندهایـی که بارها توسـط بچه های 
شناسـایی به کار گرفته می شـد، اسـتراق سـمع بود. اما نه به شـیوه 

پایگاه های شـنود.
برای این کار، یک گوشـی و مقداری سـیم تلفن برداشته و یکی 
از عرب هـای بومـی را همراهمـان می کردیـم. در تاریکـی شـب، 
خود را به نزدیکی های جاده آسـفالت می رسـاندیم. سیم های تلفن 
عراقی ها از کنار جاده می گذشـت. سـیمی را که با خودمان آورده 
بودیـم، به سـیم تلفـن عراقی ها وصـل می کردیم. چهـل ـ  پنجاه متر 
آن طرف تر، در یکی از حفره روباه هایی که در دامنه تپه بود، پنهان 
می شـدیم و از طریق گوشـی به پیام های دشـمن گوش می کردیم. 
عربـی کـه همراهمـان بـود، آن ها را ترجمـه می کرد و ما یادداشـت 
می کردیم. گاه نیاز می شد که یک روز تمام در حفره بمانیم. برای 
همیـن بـا خودمـان جیره جنگی یا بیسـکویت یا کیـک می بردیم و 
وقتـی گرسـنه مان می شـد، اسـتفاده می کردیـم. قسـمت سـخت و 
طاقت فرسـای ایـن مأموریـت، زمانی بود که باید در روز روشـن در 
حفـره تنـگ و کوچـک بمانی تـا از چشـم نیروهای عراقـی پنهان 
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باشی.«1
تمـام گزارش هـای شناسـایی در محورهـای مختلـف و از جمله 
دشت عباس، در کوتاه ترین زمان ممکن، مکتوب و توسط مسؤول 
اطالعات عملیات جبهه دزفول به اهواز ارسـال می شـد و به دسـت 
حسـن باقری، مسـؤول اطالعات عملیات قرارگاه گلف می رسـید.

چندی بعد، در یکم تیر 1360، مهدی زین الدین از سـوی حسن 
باقـری مسـؤولیت اطالعات عملیـات دزفـول را بر عهـده گرفت تا 
شناسایی ها با عمق و هماهنگی بیشتری انجام بگیرد و گزارش های 
آن بـه صـورت جمع بندی شـده و مسـتند، بـه اهـواز برسـد. رحیـم 

می گوید: صفوی 
»شـهید مهدی زین الدین در سـامان دهی اطالعات منطقه غرب 
دزفول نقشـی انکارناشـدنی داشـت. او گاه که الزم می شد، لباس 
عربی تن می کرد و با یک موتور به داخل سرزمین های تحت اشغال 
عراقی هـا می رفـت و عراقی ها هم که گمان می کردند او از عشـایر 

منطقه اسـت، موفق به شناسایی اش نمی شدند.«2
اما به جز شناسایی، مأموریت مهم دیگری نیز به نیروهای مستقر 

1. مصاحبه نویسنده با کریم بیدلی
2. مصاحبه نویسنده
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در محور دشت عباس ابالغ شده بود و آن اجرای عملیات  چریکی 
و ایذایی علیه دشمن بود. مین گذاری در مسیر تردد یگان ها، حمله 
غافلگیرکننده به نفرات و تجهیزات دشـمن، گرفتن اسـیر، از جمله 

آن ها محسوب می شد.
بی تردیـد در میـان همـه عملیـات  انجام شـده چریکـی، ماجرای 
انهدام »تجهیزات محاسبه صوت« برجسته ترین و موفقیت آمیزترین 
عملیات  صورت گرفته در منطقه دشت عباس است. غالمعلی رشید 
که خود فرماندهی این عملیات را عهده دار بوده است، در تشریح 

حادثـه فوق چنین روایت می کند:
»آن روز در محـل سـپاه دزفول بـودم. بچه های تحت امر عبدالله 
احمـدی از دشـت عباس بـا من تماس گرفتند و گفتنـد که یکی از 
نیروهـای عراقـی بـه ما پناهنده شـده اسـت و می خواهـد همکاری 
کند. این، برای ما که تشنه کسب اطالعات جدید از دشمن بودیم، 
یک خبر خوب بود. بالفاصله با بالگرد، خودم را به آن جا رساندم.

پناهنده مورد نظر، دانشجوی رشته کشاورزی، شیعه و اتفاقًا مقلد 
حضـرت امـام بود. بـه من گفت که مـا روبه روی امامـزاده عباس، 
واحـدی مسـتقر کرده ایـم که کارش محاسـبه صوت اسـت. وقتی 
توپخانه شـما شـلیک می کند، دسـتگاه های ما مختصات و برد آن 
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را کشـف کـرده  و اطالعـات به دسـت آمده را در اختیـار توپخانـه 
عـراق قـرار می دهد تا آن ها بـا اجرای آتش متقابل، توپ های شـما 
را نابـود کننـد. بعـد اضافـه کرد که ایـن دسـتگاه، کاغذهایی دارد 
شـبیه کاغذهایی که در دسـتگاه های زلزله نگاری از آن ها اسـتفاده 
می شـود. و گفـت که این تجهیزات توسـط انگلیسـی ها در اختیار 

ارتـش عراق قرار گرفته اسـت.
گفتم:»محل دقیق استقرار واحد شما کجاست؟«

گفت:»روبـه روی امامـزاده، در فاصله 30 متری از جنوب جاده 
اندیمشک ـ دهلران«

آن شـب، بـه منظـور سـنجش صحـت گفته هـای او، بـه طـرف 
امامـزاده رفتیـم. او خـود نیز همراه ما آمد. پس از بررسـی، مطمئن 
شـدیم که راسـت گفته اسـت. از او پرسـیدم چه تعداد نیرو در این 

واحد مسـتقر هستند؟
گفت که ما دو اتاق استراحت داریم. در یکی از آن ها 25 نفر و 

در دیگری 17 نفر مستقر هستند.
فـردا بـا تاریـک شـدن هـوا، آمـاده حرکـت شـدیم. تعـدادی از 
زبده تریـن نیروهـا را بـرای ایـن کار انتخاب کردم. یکـی دو نفر از 
بچه های حزب الدعوه هم با ما آمدند. سالح هایمان تفنگ و تیربار 
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بـود و آر.پی .جـی7 و البته نارنجک. دو قاطر هم با خودمان بردیم 
کـه در صورت مجروح شـدن بچه هـا، بتوانیم آن هـا را از ارتفاعات 

بکشیم. باال 
چیـزی در حـدود شـانزده کیلومتر را پیاده آمدیم و سـاعت یک 
بامداد بود که به کناره جاده آسـفالت رسـیدیم. آن جا یک کانتینر 
بـزرگ بـود و دسـتگاه ها داخل آن قرار داشـتند. هوا سـرد بود و دو 
نگهبـان در اطراف اتاق ها کشـیک می دادند. فاصله ما با نگهبانان 
بیشتر از پانزده متر نبود. از اطراف صدای پارس سگ می آمد. این 
مسـأله، دو سـرباز عراقی را نگران کرده بود. در یک لحظه، به هم 
نزدیـک شـدند و چند کلمـه ای صحبت کردند. یکـی از بچه های 
حزب الدعـوه که همراهمـان بود، به من گفت:»یکـی از نگهبانان 
مشـکوک شده و به دیگری می گوید ایرانی ها وارد منطقه شده اند. 

امـا نگهبان دیگر حـرف او را رد می کند«
بعـد از ایـن صحبـت کوتاه، دسـت در جیب کردند و سـیگاری 
در آوردنـد تا بکشـند. همان لحظه بـه عبدالله احمدی گفتم حمله 

کنید.
بچه ها هم با یک خیز خود را به آن ها رسـاندند و بعد از کشـتن 
نگهبان ها، وارد اتاق های اسـتراحت عراقی ها شـدند و سزای تجاوز 
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بـه خـاک ایران را کف دستشـان گذاشـتند. بعد سـراغ دسـتگاه ها 
رفتیـم و بـا نارنجک و آر.پی .جی منهدمشـان کردیـم. ما در عمق 
30ـ40 کیلومتری خط مقدم عراق عملیات کرده بودیم و بنابر این، 
بایسـتی هـر چـه زودتر صحنه را تـرک می کردیم. از میـان عراقی ها 
سـه نفـر زنده ماندند، دو سـرباز مجـروح و یک اسـتوار. آن ها را با 
خودمان راهی کردیم. اما یکی از مجروحین میانه راه، از دنیا رفت.

 بـه جـز دو اسـیر باقی مانده، چنـد قطعه قابل حمل، از دسـتگاه 
محاسـبه صـوت را هم آوردیـم و تحویل ارتـش دادیم.

قباًل به بچه ها گفته بودم که دو قبضه خمپاره انداز 120 میلی متری 
را روی ارتفـاع 350 دهلیـز مسـتقر کننـد تا فردا صبـح که عراقی ها 
برای بررسـی اوضاع به سـراغ واحد محاسـبه صوت می آیند، از آن 
باال آن ها را زیر آتش بگیرید که این کار هم به خوبی انجام گرفت 

و تلفات قابل توجهی به عراقی ها وارد شـد.«1
تحـت تأثیر این حرکت، چندی بعـد نیروهای عراقی با هجمه ای 
گسـترده به دهلیز، این ارتفاع مهم را که اشـراف کاملی بر منطقه و 

به خصوص دشـت عباس داشـت، به اشغال خود درآوردند.
بـرای بازپس گیـری دهلیـز، دو عملیات در سـال 60 با همکاری 

1. مصاحبه نویسنده
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ارتـش و سـپاه اجـرا شـد کـه موفقیتـی در پـی نداشـت و دهلیـز تا 
عملیـات فتح المبیـن، در اسـارت اشـغالگران باقـی ماند.

به جز نیروهای سـپاه دزفول، یک گروه ویژه که توسط سرلشکر 
شهید حسن آبشناسان فرماندهی می شد نیز در منطقه دشت عباس، 
عملیات هـای  می کـرد.  عملیـات چریکـی  بـه  اقـدام  و  فعالیـت 
تأثیرگذاری که نام آبشناسان را با نام دشت عباس برای همیشه پیوند 

داد.
در همین حال، تیپ 84 پیاده خرم آباد که پس از تهاجم سراسری 
ارتش عراق، از مهران و دهلران عقب نشینی کرده بود، پس از تثبیت 
دشـمن در غرب کرخه، در ارتفاعات شـمالی منطقه دشـت عباس 
و عین خـوش اسـتقرار یافت. ایـن تیپ ضمن انجـام مأموریت های 
سـازمانی خـود، پشـتوانه خوبی بـرای تیم های شناسـایی و عملیاتی 
سـپاه محسـوب می شد. این تیم ها در راسـتای مأموریت های خود، 

از اطالعات، امکانات و آتش پشـتیبانی تیپ 84 سـود می بردند.
اما زمسـتان 1360، برای دشـت عباس، با شـور و حرارت دیگری 
آغاز شـد. زمزمـه اجرای یک عملیات بزرگ و اسـتقرار یگان های 
متعـدد ارتش و سـپاه در جای جای مناطق عملیاتـی غرب دزفول، 
فعالیـت  شناسـایی را عمـق و تعـدد بیشـتری بخشـیده بـود. حـاال 
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شناسـایی ها بـا هـدف طراحـی عملیـات صـورت می گرفـت. بـه 
جـز رصـد تحـرکات و نحـوه اسـتقرار یگان هـای دشـمن، انتخاب 
راهکارهای مناسـب و مؤثر برای پیشـروی نیروهای خط شـکن، از 
مأموریت های تیم های شناسـایی محسـوب می شد. سـپاه پاسداران 
که در آذر 1360 تنها با سه تیپ پیاده، عملیات طریق القدس را در 
منطقـه بسـتان اجرا کرده بـود، حاال با یازده تیپ پیـاده و یک تیپ 

زرهـی، خـود را برای عملیـات فتح المبین آمـاده می کرد.
ارتـش نیز با سـه لشـکر 92، 77 و 21 و چهار تیـپ 84، 55، 58 

و37 مهیای اجـرای عملیات بود.
پیش تـر اشـاره شـد کـه زمیـن عملیـات فتح المبیـن، یـک زمین 
نعلی شـکل بود. به این معنا که نوع پیشـروی ارتش عراق در غرب 
دزفول به گونه ای صورت گرفت که سـرزمین اشغال شـده، شـکل 
نعـل اسـب بـه خـود گرفتـه بود. بـر اسـاس طرحی که بـه تصویب 
قـرارگاه مشـترک کربال رسـید، برای آزادسـازی این منطقه وسـیع، 

چهـار قرارگاه لشـکری در نظر گرفته شـد:
قرارگاه قدس که در شمال منطقه وارد عمل می شد.

قرارگاه نصر که در شمال شرق، آغاز عملیات می کرد.
قرارگاه فجر که عملیات در شرق منطقه را عهده دار بود.
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قرارگاه فتح که از جنوب به سمت شمال پیشروی می کرد.
بنا بود که هر چهار قرارگاه، در یک روز و یک ساعت مشخص، 

کار خود را آغاز کنند.
قـرارگاه قـدس مأموریت داشـت که از یک طـرف عین خوش و 
از طرف دیگر دشـت عباس و بعد معبر ابوغریب را تصرف و تأمین 

کند.
قـرارگاه نصـر مأموریت داشـت که با یک حرکت شـرقی غربی، 
سه راهی قهوه خانه و جاده آسفالت را تصرف و با یک خیز شمالی 

جنوبی، ارتفاعات شـاوریه، دهلیز، بلتـا و علی گره زد را آزاد کند.
قـرارگاه فجـر مأموریـت داشـت کـه با یـک حرکت جبهـه ای1، 
ارتفاعات ابوصلیبی خات و البته سایت های 4 و 5 و رادار را تصرف 

کند و به سـمت غرب ادامه مسـیر دهد.
قرارگاه فتح نیز مأموریت داشـت که دشـت و تنگه رقابیه را آزاد 
کـرده و جهـت الحاق با دیگر قرارگاه ها، به سـمت شـمال حرکت 

کند.
بر اساس صالحدید فرماندهان ارشد نظامی، قرار شد که در این 

1. حمله از روبه رو به دشمن را تک جبهه ای و حمله از پشت به عقبه های دشمن را 
تک احاطه ای می گویند.
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عملیات، یگان های ارتش و سپاه، به صورت ادغامی عمل کنند. به 
این معنا که تمامی تصمیمات و دستورهای عملیاتی به طور مشترک 
توسط فرماندهان ارتش و سپاه اخذ و ابالغ شود. همچنین تیپ ها، 
گردان ها، گروهان ها و حتی دسته ها نیز با هم ترکیب شده و با توافق 

طرفین، یک فرمانده سپاهی یا ارتشی داشته باشند.
بـر ایـن اسـاس، در قـرارگاه مشـترک کربـال کـه فرماندهی کل 
عملیـات را بـر عهده داشـت، دو نفـر فرمان می راندند: سـرهنگ 
علی صیاد شیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش و محسن رضایی، 
فرمانده کل سـپاه پاسداران. هر تصمیمی در سطح قرارگاه مرکزی 

بایسـتی به امضای هر دو فرمانده می رسـید.
منبعث از همین روند، فرماندهان قرارگاه های چهارگانه، به شرح 

ذیل انتخاب شدند:
قرارگاه قدس، عزیز جعفری از سـپاه و سـرهنگ امرالله شهبازی 

از ارتش.
قرارگاه نصر، حسـن باقری از سـپاه و سـرهنگ حسـین حسـنی 

سـعدی از ارتش.
قـرارگاه فجـر، مجید بقایی از سـپاه و سـرهنگ عظیـم ازگمی از 

ارتش.
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قـرارگاه فتـح، رحیـم صفوی از سـپاه و سـرهنگ مسـعود منفرد 
نیاکـی از ارتش.

بـا اجرای عملیـات فتح المبین،  قـرار بود کلیـه یگان های عراقی 
مسـتقر در منطقـه، تـا غـرب ارتفاعـات تینـه عقـب  رانـده شـوند و 
نیروهای خودی در امتداد ارتفاعات عین خوش، تینه، برقازه، رقابیه 

و میشـداغ موضع پدافنـدی بگیرند.
از آن جا که موضوع بحث ما دشت عباس است، پیگیری حوادث 
ضلع شـرقی و جنوبی منطقه و ماجراهای دو قرارگاه فجر و فتح را 
رها کرده و به تشـریح مأموریت های قرارگاه های شـمالی، قدس و 

نصر می پردازیم.
قباًل اشـاره شـد که آزادسازی دشـت عباس، جزء مأموریت های 
قرارگاه قدس تعیین شده بود. در واقع  این قرارگاه دو هدف عملیاتی 
عمـده داشـت: آزادسـازی عین خـوش و بسـتن جاده اسـتراتژیک 
ابوغریب. تیپ امام حسین به فرماندهی حسین خرازی از جناح 
غـرب و تیپ 84 خرم آباد به فرماندهی سـرهنگ اسـکندر بیرانوند 
از جناح شـرق بـه عین خوش یورش می بردند. چنـد گردان از تیپ 
ثارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی، تیپ 84 را همراهی می کردند.

اما دشت عباس، سهم تیپ 2 زرهی دزفول با فرماندهی سرهنگ 
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عبـاس سـرانجام و چند گـردان از تیپ ثارالله بـود. آن ها مأموریت 
داشـتند که از منطقه لزه1 به سـمت امامزاده عباس حرکت کرده و 
پس از تصرف امامزاده، از جاده آسفالت بگذرند و به طرف جاده 

ابوغریب پیشروی کنند.
قـرارگاه نصـر نیـز مأموریت داشـت که بـا تیـپ 7 ولیعصر به 
فرماندهـی عبدالمحمـد رئوفی نـژاد و تیپ هـای یک و 3 از لشـکر 
21 به فرماندهی سـرهنگ علی رزمی و سـرهنگ سعید پورداراب، 
سـه راهی قهوه خانـه و مناطـق جنوبـی آن را تصـرف و تأمیـن کند. 
ایـن قـرارگاه همچنین مأمور بود که با تیپ 27 محمد رسـوالله 
بـه فرماندهـی احمد متوسـلیان و تیپ 2 از لشـکر 21 و نیز تیپ 58 
ذوالفقار با حرکتی شـمالی جنوبی، ارتفاعات شرقی دشت عباس را 

آزاد کننـد و بـا یگان هـای قرارگاه قدس دسـت الحاق دهند.
در این جا، عالوه بر نیروهای شناسایی کمپ قالوند که عمدتًا از 
عناصر سـپاه دزفول بودند، تیم های شناسـایی کمپ جعفری منش2 
کـه طـی یک سـال و نیم گذشـته در محور دالپری واقع در شـمال 
عین خوش مشغول فعالیت بودند و آن ها نیز دشت عباس را به خوبی 

1. منطقه ای واقع در شمال دشت عباس
2. سیدمحسن جعفری منش در فروردین 1362 در منطقه شرهانی به شهادت رسید.
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می شـناختند، به کمک یگان های عمل کننده آمدند. در آن زمان، 
مسـؤول اطالعات عملیات محور دالپری، حسن دانایی فر بود. 

در نیمـه دوم بهمـن  1360، بـا اسـتقرار تیپ هـای عمل کننـده 
در ارتفاعـات شـمال منطقـه، شناسـایی هـر چـه جزئی تـر و دقیق تر 
دشـت عباس، مـورد توجـه فرماندهان قرار گرفت. ایـن توجه ویژه، 
البته بی دلیل نبود. اواًل دشت عباس قرار بود محل الحاق دو قرارگاه 
قدس و نصر باشـد، الحاقی که قطعًا خوشـایند دشـمن نبود و قابل 
پیش بینی بود که یگان های عراقی در صدد برقرار نشدن این الحاق 
برخواهنـد آمـد. ثانیـًا در میـان مناطـق اطـراف، دشـت عباس جزء 
معدود زمین هایی بود که عارضه و پستی و بلندی خاصی نداشت و 
همین ویژگی زمینه را برای مانور تانک و خودروهای زرهی، فراهم 
می کـرد. و بـاز قابل پیش بینی بـود که تانک های مـدرن و پرتعداد 
دشـمن، به راحتی دشـت عباس را ترک نکنند و آن جا شـاهد نبردی 

خونین و بی امان باشـد.
ولع شـناخت زمین و آشـنایی با مواضع دشـمن در دشـت عباس، 
فرماندهـان ارشـد را هـم بـه منطقه می کشـاند، نه یک بـار بلکه به 

کرات.
رحیـم صفـوی که خود از طراحان عملیـات فتح المبین بود و در 
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آستانه عملیات، فرماندهی قرارگاه فتح را بر عهده گرفت، یکی از 
این شناسـایی ها را این گونه روایت می کند:

»قبـل از عملیات، من و سـایر فرماندهـان قرارگاه کربال، چندین 
بـار بـرای شناسـایی بـه محورهـای مختلـف منطقـه رفتیـم. یـک 
بـار من و سـردار رضایی و سـردار رشـید، بـه مـدت دو روز مناطق 
شـمال دشـت عباس و عین خوش را شناسـایی کردیـم. آن جا جاده 
صعب العبـوری بـود بـه نـام جـاده دالپـری. مـا تمـام طـول جـاده 
را شناسـایی کردیـم. شـب را هـم در روسـتایی که در دامنـه ارتفاع 

تی شـکن1 بـود، ماندیم.
آن شـب، میهمان پیرمرد عرب زبانی بودیم که یک شـال سـبز به 
سرش بسته بود. او تا حدودی متوجه شده بود که ما برای شناسایی 
بـه آن منطقـه آمده ایـم. داشـتیم شـام می خوردیم که پیرمرد شـروع 
بـه صحبـت کـرد و گفت:»مـن از جدم شـنیدم کـه در این منطقه 
دشـت عباس، جنگـی بین مسـلمان ها و کفار رخ می دهـد و در آن 

جنگ، کفار شکسـت بزرگـی می خورند«
شنیدن این نکته برای ما جالب بود.«2

1. از ارتفاعات شمال عین خوش
2. مصاحبه نویسنده
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محمـد باقری، در آن مقطع، مسـؤولیت اطالعات قرارگاه فتح را 
برعهده  داشـت. وی نیز از شناسـایی دشت عباس، خاطره ای دارد:

»در یکی از روزهای نیمه اول اسـفند 1360، فرماندهان تیپ 14 
امام حسین تصمیم داشتند برای توجیه منطقه عملیاتی خودشان، 
به شـمال عین خوش بروند. شـهید حسـین خرازی، شهید مصطفی 
ردانی پـور، اصغر صبوری، سـیدعلی بنی لوحـی، زاهدی و احتمااًل 
ابوشـهاب اعضای آن تیم بودند. من هم فرصت را غنیمت شـمردم 

و همراهشان شدم.
رفتیم دزفول و بعد اندیمشـک. از آن جا به سـمت خرم آباد رفتیم 
و از منطقـه پاعلـم و از پشـت ارتفاعـات کبیرکوه، به منطقه شـمال 

عین خوش که ارتفاعات تی شـکن و ممله بود، رسـیدیم.
شب برای استراحت وارد یکی از روستاهای منطقه شدیم. آن جا 
بسیج هم داشت. بچه های باروحیه ای بودند که به عنوان راهنما هم 
بـه ما کمک می کردند. غیر از ایـن، فعالیت ها و عملیات چریکی 
هـم علیه دشـمن انجام می دادنـد. آن ها به سـمت جاده های فرعی 
دشـت عباس و عین خـوش می رفتنـد و کارهای جالبـی می کردند. 
مثاًل می رفتند و مقداری میخ سـه پر روی جاده هایی که محل تردد 
خودروهای دشـمن بود، می ریختند که باعث پنچر شدن خودروها 
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می شـد. اهالـی روسـتا، عرب های منطقه موسـیان بودنـد که ییالق 
قشالق می کردند و در فصل زمستان به مناطق جنوبی تر می آمدند.

شهید ردانی پور از قبل آن ها را می شناخت  و نفوذ معنوی عجیبی 
روی آن ها داشـت. نیمه شـب دیدم همگی برای نماز شب بیدارند. 
نافله شـب را دسته جمعی می خواندند، طوری که آدم فکر می کرد 

مشغول خواندن نماز جماعت هستند.
بعـد که از روسـتا خـارج شـدیم، با راهنمایـی حسـن دانایی فر و 
نیروهـای تحت امـرش کـه مسـأله شناسـایی را پیگیـری می کردند، 
تمامـی ارتفاعـات مسـلط بـر دشـت عباس و عین خـوش را توجیـه 
شـدیم. از آن باال، جاده آسـفالت موسیان ـ عین خوش که به طرف 
پـل کرخـه می رفـت و عراقی هـا در آن تـردد می کردند، پیـدا بود. 
سـنگرهای دشـمن را در عین خوش و دشـت عباس دیدیم. حسـن 
دانایی فـر، شـیارهایی را کـه از ارتفاعات به سـمت پایین می رفتند و 
می توانسـتند در عملیات، مورد استفاده قرار بگیرند، برایمان معرفی 
، برای آن که  کرد. همان جا بچه های شناسـایی تیپ امام حسـین
در منطقـه کار اطالعاتـی کنند، تحویل حسـن دانایی فر شـدند.«1

باالخره در واپسین روزهای سال 1360 و در آستانه نوروز 1361، 
1. مصاحبه نویسنده
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تمامـی یگان هـای عمل کننـده در چهار قرارگاه قـدس، نصر، فجر 
و فتـح، بـرای اجـرای قدرتمنـد عملیـات، اعالم آمادگـی کردند و 

دشـت عباس در انتظـار قدم های پاک آن ها نشسـت.





 فصل چهارم
در حالی که شـمارش معکوس بـرای اجرای عملیات فتح المبین 
آغاز شده بود و آخرین هماهنگی ها میان یگان های شرکت کننده، 
شـکل می گرفت، انتشـار یک خبر، قرارگاه کربال را در هاله ای از 

بهـت و اضطراب فرو برد.
چیزی از نیمه شب بیست و هشتم اسفندماه 1360 نگذشته بود که 
خبر رسـید دشـمن به خطوط مقـدم قرارگاه های فجـر و فتح حمله 
کـرده  و در برخـی محورهـا موفـق به نفـوذ و ایجاد رخنه نیز شـده 

است.
در این شـرایط، بی تردید نخسـتین مطلبی که ذهن فرماندهان و 
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طراحـان نظامـی را مشـغول می کرد، امکان مطلع شـدن دشـمن از 
عملیات پیش رو بود. سـرتیپ 2 سـتاد نصرت اللـه معین وزیری که 
خود در طرح ریزی عملیات دخیل بود، در این خصوص می نویسد:

»جابه جایی و تمرکز جدید یگان های لشکر 92 در منطقه جنوب 
شرقی رقابیه و استقرار کامل یگان های لشکر 77 در منطقه شوش، 
ایـراد سـخنرانی ها و اظهارنظرهـای مختلف در مجامـع عمومی در 
ارتباط با تک قریب الوقوع نیروهای خودی و دیگر شـواهد و قرائن 
کـه بـر اجرای یـک عملیـات تهاجمی گسـترده داللـت می نمود، 
سـبب گردیـد دشـمن پیش بینـی و بـرآورد نمایـد کـه نیروهـای مـا 
به زودی هجومی را در مناطقی که یگان های فوق الذکر تمرکز یافته 
بودند، شـروع خواهد نمود. لذا پیش دسـتی کرده و با عملی شـاید 
حساب نشـده، به منظور برهم زدن سازمان یگان های تک ور ما، در 
مورخـه 60/12/29 تـک مختل کننده ای را در جبهه های شـلش و 

انکوش1 و رقابیـه اجرا نمود.«2
گر چه این تالش مذبوحانه، دستاورد تعیین کننده ای برای ارتش 

1. شلش و انکوش، هر دو واقع در غرب شهر شوش 
2. نگرشـی علمی به عملیات فتح المبین، نصرت اهلل معین وزیری، سازمان حفظ آثار 
و نشـر ارزش های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسـالمی، چاپ اول، 1385، ص 93
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عراق نداشت و با مقاومت سرسختانه رزمندگان، با شکست مواجه 
شد، اما اجرای عملیات را با مشکل روبه رو ساخت. رحیم صفوی 

در این باره می گوید:
»دشـمن در رقابیـه، شـش تـن از عزیـزان تیـپ 55 هوابـرد را بـه 
شهادت رساند و در عوض تعدادی کشته و حدود 100 اسیر به جای 
گذاشـت. اما خسـارت بزرگ، به قرارگاه فجر وارد شـد؛ قرارگاهی 
که مقابل شهر شوش بود و مأموریت داشت سایت های چهار و پنج 
را آزاد کند. آن شـب با هجوم عراقی ها، تمام راهکارهای عملیاتی 
قـرارگاه فجر، بسـته شـد و نتیجـه آن همه شناسـایی های سـخت و 

طاقت فرسـا در آن محـور از بین رفت.«1
ایـن حادثـه، فرماندهـان قـرارگاه کربـال را در تردیـد انجـام و یـا 
لغـو عملیـات، فـرو برد. اما بـا رهنمودی کـه حضرت امـام ارائه 
فرمودنـد، تصمیـم به ادامـه کار و اجرای عملیات گرفته شـد. بعد 
از ایـن ماجـرا، تغییر عمده ای که در طرح عملیات صورت گرفت، 
حذف قرارگاه های فجر و فتح از مرحله اول تک بود. در واقع، هر 
دو قرارگاه مأموریت یافتند که تنها با اجرای آتش و تظاهر به تک، 

دشـمن روبه رو را مشغول کنند.
1. مصاحبه نویسنده
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باالخـره در سـاعت 30 دقیقـه بامـداد روز دوشـنبه دوم فروردیـن 
، در ضلع شمالی منطقه  1361، عملیات فتح المبین با رمز یازهرا
عملیاتی و توسط قرارگاه های نصر و قدس آغاز شد. این دو قرارگاه 
بایسـتی در طول جاده اندیمشـک ـ دهلران، حد فاصل پل کرخه تا 
غرب عین خوش، با دشـمن درگیر شـده و اقدام به آزادسازی جاده 
و مناطـق اطرافـش می کردند. طـول این مسـیر 65 کیلومتر بود که 

حدود 25 کیلومتر از آن را دشـت عباس تشـکیل می داد.
بخشـی از نیروهـای تحت امر قرارگاه نصـر، با یک تک جبهه ای 
و شـرقی غربـی، بایـد سـه راهی قهوه خانـه و ارتفاعـات شـمالی و 
مناطق جنوبی آن را تصرف می کردند و به سـمت غرب جاده خیز 
برمی  داشتند. یگان های دیگری از این قرارگاه، همزمان از ارتفاعات 
شـمال جاده به سـمت جنوب، سـرازیر شـده و پس از آزادسـازی 
تپه هـای بلتـا، علی گره زد و شـاوریه وارد دشـت عباس می شـدند و 

منتظـر الحاق بـا نیروهای قرارگاه قـدس می ماندند.
امـا قـرارگاه قـدس، باید با بخشـی از توانـش، از غـرب رودخانه 
چیخواب به طرف مواضع عین خوش، پیشـروی می کرد و با بخش 
دیگـر، ارتفاع کمرسـرخ را می گرفت، جـاده را قطع می کرد و پس 
از فتـح ارتفـاع 202، خـود را بـه دامنه هـای شـرقی بلندی هـای تینه 
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می رسـاند. امـا بخـش سـوم از منطقه لزه وارد دشـت عباس شـده، 
امامزاده را می گرفت و برای بستن جاده ابوغریب خیز برمی داشت. 
ایـن بخـش از نیروهای قـرارگاه قدس، قـرار بود در دشـت عباس با 
یگان هـای قرارگاه نصر دسـت الحاق دهند. رسـول مالقلی پور که 
بـه عنوان فیلمبردار، در محور عملیاتی تیپ امام حسـین حضور 

داشـته اسـت، از آغاز عملیات فتح المبین خاطـره ای دارد:
»از وانت پایین آمدم. هول کرده بودم. جنازه بچه ها را هم پشت 
خاکریـز دیـدم. همـه چیز به هم ریختـه بود. ظاهرًا عراقی ها سـعی 
داشـتند ایـن خاکریـز را بگیرنـد، ولی بچه ها بـا تمام تـوان در حال 
مقاومت بودند. ترس و هیجان به جانم افتاده بود و   رهایم نمی کرد. 
مثـل عروسـک کوکـی دور سـر خـودم می چرخیدم. یک سـاعتی 
این جـا بـودم. تازه شسـتم باخبر شـد که باغ طالقانـی یعنی همین و 

آلبالـو گیالس هـا هم یعنی همین ترکش هـا و گلوله ها!
بـا خودم گفتم رسـول دیدی چه رودسـتی از حسـن شـوکت پور 
خوردی؟ باباجان، چه باغی؟ چه آلبالو و گیالسـی؟ چه کشـکی، 

چه ماسـتی. درسـت آمده ای وسـط معرکه. خدا به دادت برسـد.
بـودن من در بـاغ طالقانی و دیدن آن صحنه هـای واقعی جنگ، 
تأثیـر زیـادی روی مـن گذاشـت. کمتریـن تأثیر این بـود که کمی 
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بـه خـودم بیایم. خودم را بشناسـم که چند مـرده حالجم. بعد هم 
از آن لحظه هـا در فیلم هایـم اسـتفاده کـردم. ایـن خـط را بچه های 
اصفهان نگه داشـته بودند. حسـن شوکت پور هم از بچه های لشکر 
امام حسـین بود. پاتوق من هم تو همین لشـکر بود. هر وقت به 

جبهـه می آمدم، جایم توی همین لشـکر بود.
صحنه های این خط واقعًا دیدنی بود. از بچه های ده، دوازده  ساله 
بگیریـد تا پیرمرد تدارکاتی، همه شـان پرتـالش و فعال بودند. دیدن 
اجسـاد بچه هـا و دیـدن تعدادی زخمـی که راهی برای بردنشـان به 
عقـب نبـود، چه روحیـه ای در آدم به وجود می آورد؟  داشـتم به در 
خط ماندن عادت می کردم. داشتم حواسم را به خودم و دور و برم 
جمـع می کردم. می دیدم که بچه هـا چطور از خاکریز باال می روند 
و به طرف سـنگرهای عراقی ها می دوند و عده ای را اسـیر می کنند 
بـه ایـن طـرف می آورند. در همین هیر و ویری، ده پانزده نفر اسـیر 

عراقی را آوردند.
یکی از بسـیجی های نوجوان که از شـهادت دوستانش در همین 
خط خیلی عصبانی بود، می خواسـت عراقی های اسـیر را به گلوله 
ببندد که دیگران اجازه این کار را به او ندادند. در همین شـلوغی، 
یکی از اسـیران عراقی از گروه اسـرا جدا شـد و با سرعت به طرف 



  دشت عباس  71 

خاکریـز خودشـان دوید. یعنی فـرار کرد. من هم فکـر کردم االن 
اسـت که بچه ها از پشـت او را با گلوله بزنند. حتی همین بسـیجی 
نوجوان دوید به طرف خاکریز و خواست با گلوله او را بزند که در 
همین حال همه رزمندگانی که روی خاکریز بودند، شـروع کردند 
به تشـویق آن اسـیر فراری! بچه ها سوت می زدند، دست می زدند و 
من احسـاس می کردم با همین تشـویق ها، سـرعت آن اسـیر فراری 
هم بیشـتر می شـود. وقتی آن اسـیر فراری از خاکریز خودشـان باال 
رفت و به نیروهای خودشـان پیوسـت، رزمندگان ما همه شان تکبیر 

سر دادند!
همین جا بود که شـنیدم بچه ها، پـادگان عین خوش را گرفته اند. 
تقریبًا بخش زیادی از دشت عباس را گرفته  بودند. من هم آمدم به 
طرف عین خوش و شروع کردم به عکس گرفتن و فیلم برداشتن.«1

با شروع عملیات، قرارگاه نصر با فرماندهی حسن باقری از سپاه 
و سـرهنگ حسین حسـنی سعدی از ارتش، با قدرت و سرعت هر 
چـه تمام تـر، مواضـع هدف خـود را تصرف کرد، به  طـوری که در 
سـاعت 9 صبـح، تمامی اهـداف این قرارگاه تصرف و تأمین شـده 

1. »چاره ای جز اطاعت نداشتم«؛ خاطرات رسول مالقلی پور از عملیات فتح المبین، 
خبرآنالین، دوشنبه 15 فروردین 90
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بود و حاال منتهی الیه شرقی دشت عباس در دست رزمندگان اسالم 
بود.

در منطقـه قرارگاه قدس، حسـین خرازی فرمانـده دالور تیپ 14 
، با یک حرکت احاطه ای به غرب عین خوش حمله  امام حسـین
کـرد و پـا بـر گلـوی لشـکر 10 زرهی گذاشـت، حاال عقبـه اصلی 
دشـمن به شدت تهدید می شـد. نیروهای ادغامی تیپ 84 خرم آباد 
نیز کمرسرخ را گرفتند. از روستای شیخ قیوم گذشتند، جاده را هم 
رد کردند و به ارتفاع 202 رسـیدند، اما دشـمن که از دسـت دادن 
عین خـوش را برابـر بـا مرگ خود می دانسـت، با همه تـوان به آن ها 
حمله کرد و یگان های پیشـرو خودی را تا جنوب کمرسـرخ عقب 

راند.
امـا تیـپ2 زرهـی بـه فرماندهی سـرهنگ عبـاس سـرانجام، که 
بخشـی از نیروهـای تیـپ 41 ثارالله را بـا خود همراه داشـت، برای 
آزادسـازی امامزاده و حرکت به سـوی ابوغریب وارد دشـت عباس 
شـد. محمدجواد لهراسـبی که در آن مقطع فرمانده گردان 256 از 

تیـپ 2 را برعهده داشـته اسـت، در خاطراتش می نویسـد:
»منطقـه ای کـه تیـپ مـا بایـد آن جـا وارد عمـل می شـد، تنگـه 
ابوغریـب بـود که از موقعیـت خطرناکی برخوردار بود. در سـمت 
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راسـت مـا تیـپ 14 امام حسـین و تیـپ 84 خرم آبـاد وارد عمل 
می شـدند و در سـمت چپ هم نیروهای لشـکر 21 حمزه و لشـکر 
77 خراسـان و تیپ های 7 ولیعصر و 27 محمد رسـول الله  
از سپاه پاسداران. گردان های 105 و 207، در همان دو ـ  سه ساعت 
اول درگیری، توانستند خودشان را برسانند به جاده آسفالت دهلران ـ 

دزفـول و بـا نیروهای تیپ 10 درگیر شـوند.«1
بنابر این، تیپ 2 زرهی خیلی زود موفق شـد دشـمن را از اطراف 
امامـزاده عبـاس دور کنـد. در گام بعدی به سـمت جاده آسـفالت 
برود و به طرف جاده ابوغریب ادامه مسیر دهد. در این زمان، سیلی 

از تانک و نفربرهای زرهی در برابر این تیپ نمایان شـد:
»در سـاعت 8:30 صبح، حدود 200 تانک دشـمن که از سمت 
چـپ مـاـ  یعنـی از سـمت کرخـه و شـوشـ  در حال عقب نشـینی 
بودنـد، بـه ما یورش آوردند. بالفاصله با بیسـیم به همه اطالع دادیم 

که دشـمن از پهلو به ما حمله کرده اسـت... 
سـاعت 9 صبح، درگیری با شـدت بسـیار شـروع شـد. هنوز نیم 
سـاعت از درگیری نگذشـته بود که حدود 100 تانک دیگر دشمن 
که در اثر فشار و حمله تیپ خرم آباد به سمت دشت عباس در حال 

1. مردان جنگ، صص 114ـ113
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عقب نشـینی بودند، به تیپ دزفول برخوردند و درگیری دیگری در 
سـمت راسـت ما شروع شد. تیپ دزفول کاماًل در محاصره دشمن 

افتاده بود...«1
سـیدعلی مهرابـی کـه در عملیـات فتح المبین به  عنـوان فرمانده 
گروهـان تانـک در تیپ 2 مشـغول خدمت بوده اسـت، از نابرابری 

نبـرد در دشـت عباس می گوید:
»امامزاده آن وقت گنبد سبزی داشت که بخشی از آن فرو ریخته 
بود. ما وقتی به 500 متری این مکان رسیدیم، آن طرف جاده، یك 
ستون از دشمن را دیدیم که بخشی از آن  به طرف ما می آمد. جلوتر 
از همـه آن ها، یـك خودروی گاز2 عراقی آمد کـه فکر می کردم از 
نیروهای خودی است. احتمااًل او هم همین فکر را کرده بود! اما تا 
متوجه شـد و خواسـت دور بزند، به توپچی تانکم گفتم آن را بزند 
کـه بـا اولین شـلیك منهدم شـد. حـدود30 الی 40 نفـر از نیروهای 
دشـمن کشـته شـدند. اما در همین حین، هواپیماهـای عراقی وارد 

شـدند و همزمان، جنگ تانك ها آغاز شد.
اولین باری بود که تی ـ72 وارد صحنه نبرد می شد. من حین نبرد 

1. بیسیم ها بگوشند، صص 128ـ127
2. نوعی کامیون نظامی
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فهمیدم که این ها تانك های تی ـ55 و تی ـ62 قبلی دشـمن نیسـتند. 
چـون تـی ـ72 بـا لیـزر کار می کـرد و به نظـرم در قالب تیـپ 10 به 
فرماندهی ماهر عبدالرشـید وارد صحنه نبرد شده بود. خدا رحمت 
کنـد شـهید آزادی فرمانـده یکـی از گروهان های گـردان  256 را، 
ایشـان در ایـن نبـرد در جناح چـپ من بود که یکـی از میگ های1 
دشمن تانکش را منهدم کرد و همان جا به شهادت رسید. درگیری 
آغـاز شـد و لیزرهـای تـی ـ72 بـه سـرعت مسـافت یابی می کردند. 
گروهـان تحت فرماندهی من، 13 یا 14 چیفتن داشـت که به خاطر 
برتری تانك های دشـمن، هشـت یا 9 دستگاه از تانك های گروهانم 
منهـدم شـدند. شـهید خوش رو، شـهید هراتی، شـهید بیگلـو و... 
تعدادی از این شهدا بودند. در این حین، من متوجه تعدادی زخمی 
در گوشه ای شدم. به فشنگ گذارم آقای احمدی گفتم ماهیت شان 
را شناسـایی کنـد. او رفت و گفت یك تعـداد از رزمندگان خودی 
هسـتند،  به طرف شـان شـلیك نکنید. همین لحظه تانك من نیز زده 
شد و به بیرون پرت شدم، اما راننده مان به شهادت رسید و توپچی 
که آتش گرفته بود، توانست خودش را بیرون بیندازد. در این نبرد، 

1. هواپیمای جنگی سـاخت شـوروی سـابق کـه انواع جنگنـده و بمب افکن آن در 
اختیـار ارتش عراق قرار داشـت.
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بخش  عمده ای از پرسنل گردان دچار آسیب شدند. به ناچار با تنها 
تانك سالم گروهان، یکی دو کیلومتری به عقب برگشتیم و فرمانده 
گردان، امیر لهراسـبی را دیدم. به او گفتم فشـار دشـمن خیلی زیاد 
است، اما امیر لهراسبی کلت کمری اش را بیرون آورد و گفت باید 
غیرت داشـته باشـیم و من با همین سـالح کمری به جنگ دشمن 
می روم. صحنه واقعًا عجیبی بود. به هر حال، ما با اصرار توانسـتیم 
جلوی لهراسبی را بگیریم. هر چند زمین های حوالی امامزاده عباس

  آن روز شـاهد شـهادت تعدادی از رزمندگان ایرانی بودند.«1
دامان دشـت عباس صحنه یک نبرد نابرابر و ظالمانه گشـته بود. 
از یک سو، خیل تانک های پیشرفته تی ـ72 که از چپ و راست و 
روبه رو صف آرایی کرده بودند و از سوی دیگر، تعداد اندکی تانک 

که تنها ایمان و اراده، آن ها را به میدان کارزار کشانده بود:
»تعـداد تانک هـای تیپ، محدود بود و دشـمن هم از نظر زرهی 
خیلـی قـوی. تیـپ دزفول به مواضع دشـمن حمله کـرد و در اولین 
یورشـی که برد، تانک های تی ـ72 تیپ 10 گارد ریاسـت جمهوری 
عراق توانسـتند هشـت دسـتگاه تانک ما را مورد هدف قرار بدهند 
و منهـدم کننـد. سـوختن تانک هـا اثـر بـدی روی روحیـه نیروها، 

1. بخش فرهنگ پایداری وب گاه تبیان، مصاحبه، 93/1/23
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به خصوص خدمه تانک ها گذاشته بود و آنان را وادار کرده بود که 
کنند.  عقب نشینی 

عقب نشینی نیروهای خودی نشان می داد که توانایی اثر دشمن به 
حدی است که می تواند تنگه ابوغریب را همچنان در تصرف خود 

داشته باشد.«1
دیگر هیچ نیروی زمینی قابل اعتنایی نبود که به یاری تیپ دزفول 
برود، اما خلبانان شـجاع هوانیروز با حضور به موقع خود در آسـمان 
منطقـه، بخشـی از ایـن نابرابـری را جبران کردند. سـرهنگ خلبان 
فرزاد فرجام خواه از ماجراهای آن روز دشـت عباس خاطراتی دارد: 
»مـا در طـول پـرواز، از طریق هوا دشـمن را شناسـایی می کردیم 
و مـورد هـدف قرار می دادیم. در یکـی از پروازها، به علت نزدیک 
بـودن نیروهـای خـودی با دشـمن و درهـم پیچیدن دو نیـرو با هم، 
خط درگیری را گم کردیم. ستوان آهنگران برای کسب اطالعات 
بیشتر در نقطه ای که احتمال زیادی می رفت دست نیروهای خودی 
باشـد، بـه زمین نشسـت. ما از باال شـاهد حرکت هـای او بودیم. او 
بـه طـرف یکـی از تانک هـا رفـت و لحظاتی بعد برگشـت و سـوار 
هلی کوپتر شـد و بالفاصله در رادیو گفت:»بچه ها مواظب باشـید! 

1. مردان جنگ، ص 115
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این ها عراقی هسـتند« 
قبـل از آن کـه اوج بگیرد، مورد هدف مسـتقیم یک گلوله تانک 
قرار گرفت. در یک لحظه، هلی کوپتر در آسمان به کوهی از آتش 
تبدیل شـد و هلی کوپتری که 8 فروند موشـک و بیش از هزار لیتر 

سـوخت داشت، در هوا منفجر شد.
مـا شـاهد آن لحظه های تلـخ بودیم و نمی دانسـتیم چـه کار باید 
بکنیـم. ناگهـان صـدای سـروان ندایـی خلبـان ریسـکیو1 در رادیو 

پیچیـد و گفت:»چـه کار کنـم؟«
مـن بـه مهـارت ندایـی اعتمـاد کامـل داشـتم، ولـی هرگـز فکـر 
نمی کردم خلبانان ما زنده مانده باشـند. یکی از بچه ها، با ناراحتی 
گفـت: »آن ها پودر شـده اند.« و باز خلبـان دیگری گفت: »یک 

دور بـزن ببین چه خبر اسـت.«
ندایـی بـا آن هلی کوپتر بـزرگ به منطقه آتش نزدیک شـد و من 
فقط شـنیدم که گفت: »آن ها زنده هسـتند.« با خودم گفتم برای 
آن کـه بـه ما دلگرمی بدهد، این حرف را می زنـد، ولی هنوز 15ـ10 
ثانیه نگذشته بود که باز صدای نوایی را در رادیو شنیدم که گفت: 

»آن ها را سـوار کردم.«
1. بالگرد امداد
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مـن بـرای اطمینـان خاطـر دوری زدم و بـه مسـیری کـه ندایـی 
می آمد، نگاه کردم. چند ثانیه بعد، از میان آتش و دود هلی کوپتر، 
ندایی را دیدم که به جمع ما پیوسـت و به اتفاق یکدیگر به یکی از 
پایگاه های پشت خط پرواز کردیم. در پرواز بعد، در حالی که هنوز 
زنده بودن دوسـتانمان را باور نمی کردم، آن دو، به همراه تیم آتش 
برای عملیات آمدند و آن منطقه را که هنوز در اشغال عراقی ها بود، 
مورد هدف قرار دادیم و اکثر ادوات و افراد آن ها را نابود کردیم.«1

صبـح همـان روز، عزیز جعفری که در آن زمان فرمانده سـپاهی 
قـرارگاه قـدس بـود، برای سرکشـی بـه یگان های تحت امـرش وارد 

دشـت عباس می شود:
»صبح روز دوشـنبه، 2 فروردین ماه، به محض روشـن شـدن هوا، 
با یک جیپ فکسـنی، که آنتن بیسـیم فرماندهی قـرارگاه عملیاتی 
قدس روی آن سـوار بود، به سـمت خط تیپ 41 ثارالله حرکت 

کردم.
در بدو ورود به منطقه، آن چه به چشم می آمد، پاکسازی تعدادی 
از سنگرهای دشمن بود که به دست بچه های تیپ 41 انجام گرفته 

1. سـجیل آتـش؛ بر اسـاس خاطرات خلبانـان هوانیروز ارتش؛ به کوشـش علیرضا 
پوربزرگ وافی، سـازمان عقیدتی سیاسـی ارتش، چـاپ اول، 1380، صص 34ـ33
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بود. قاسم سلیمانی را دیدم که با سر و صورت خاک آلود، همچنان 
تالش می کرد مابقی سـنگرها را پاکسـازی کنـد. حضور نیروهای 
غیرعراقـی در منطقـه هم کاماًل مشـهود بود؛ نیروهایی که به سـبب 
حس عربیت و تبلیغات ضدایرانی دایره توجیه سیاسی ارتش بعث و 
پولی که به ازای این مزدوری گرفته بودند، با انگیزه زیادی مقاومت 
می کردند. قاسـم سلیمانی برای این که بتواند مقاومت این نیروها را 
کـم کند، جاده ای به سـمت امامـزاده عباس باز کـرد. این اقدام تا 

حدودی در تثبیت منطقه مؤثر بود.
وقتی خیالم از طرف محور تیپ 41 ثارالله راحت شد، با جیپ 
از همـان جـاده حرکت کردم به سـمت امامزاده عباس تا به حسـین 
خرازی و تیپ 14 امام حسین سر بزنم. از ارتفاع چاه نفت پایین 
رفتـم کـه بخورم بـه جاده اصلی. نرسـیده به جاده آسـفالت، جاده 
فرعـی کمی به سـمت چـپ می پیچید؛ یعنی همـان جایی که خط 
حـد قرارگاه قدس بـا قرارگاه نصر بود. فکر کردم آن جا پاکسـازی 
شـده و نیروهـای ما روی جاده مسـتقرند. به همیـن دلیل، با خیالی 
آسـوده پـدال گاز را فشـار دادم و پیـش رفتم. همین که رسـیدم به 
جـاده آسـفالت، دیـدم وضع خـراب اسـت و عراقی هـا روی جاده 
مستقرند. برگشتم تا بروم سمت بقعه امامزاده عباس. از روی جاده 
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خاکی، رفتم سمت ارتفاعات. دیدم آن جا هم وضع بهتری ندارد و 
تانک های لشکر 10 زرهی عراق، اطراف امامزاده عباس مستقرند و 

موضع هجومی گرفته اند.
پرس وجـو کردم تا بدانم موضوع چیسـت و چـرا چنین وضعیتی 
پیش آمده است. فهمیدم دشمن توان خود را در منطقه عین خوش 
متمرکـز کرده تا بتوانـد با به کارگیری مجدد نیروهای رانده شـده از 
محور رقابیه، تالش گسترده ای را به سمت امامزاده عباس، از شرق 
به غرب آغاز کند و امامزاده را بار دیگر تصرف کند. از قرار معلوم 
بـه مقصـود خودش هم رسـیده بـود و پیرامون بقعه امامـزاده عباس 

جوالن می داد.
با نفرات همراه در جایی مخفی شدیم و منطقه را شناسایی کردیم 
تا بدانیم وضع از چه قرار است. در همین گیرودار، عراقی ها متوجه 
حضور ما شدند. با تیراندازی در اطراف ما، سعی کردند ما را اسیر 
کنند. دیدیم نخیر؛ هوا پس اسـت. تصمیم گرفتیم برگردیم عقب. 
بایـد طوری برمی گشـتیم که بتوانیـم از تیررس نیروهـای عراقی در 
امـان بمانیـم. بـرای همین، با همه تـوان پایم را گذاشـتم روی پدال 
گاز و ماشـین را از جـا کندم. جـاده خاکی بود و حرکت پرگاز من 
باعث ایجاد گردوخاک فراوان روی جاده شـد. همین کافی بود تا 
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دید عراقی ها کور شود و آن ها نتوانند روی ما تیراندازی دقیق داشته 
باشند.«1

روز اول نبرد در حالی به پایان رسـید که تیپ 2 دزفول به شـمال 
دشـت عباس عقب نشـینی کرده بود. تیپ 84 خرم آباد و 41 ثارالله

 نیـز تحـت فشـار تانک هـای دشـمن جـاده را رهـا کـرده و تـا 
دامنه هـای جنوبـی کمرسـرخ عقب کشـیده بودنـد و در این میان 
تنها تیپ 14 امام حسـین بود که علی رغم پاتک های سـنگین و 
پرتعداد یگان های عراقی، همچنان مواضع عین خوش را در دسـت 
داشـت. حسـین خرازی آمده بود تا بماند. او تحت هیچ شـرایطی 

حاضر به عقب نشـینی نبود.
همان شـب، فرماندهان و کارشناسـان نظامی قرارگاه کربال برای 
اتخاذ یک تصمیم سرنوشت سـاز، گرد هم آمدند. تعدادی از آن ها 
و حتـی برخـی از فرماندهان قرارگاه قدس نیز معتقد بودند از آن جا 
که جناح چپ تیپ امام حسـین دسـت به عقب نشینی زده، این 
تیـپ از سـه جهت چـپ، راسـت و مقابل در حال محاصره شـدن 
است. این شرایط خوبی نیست و بسیار محتمل است که عراقی ها، 

1. کالک های خاکی؛ خاطرات سردار عزیز جعفری؛ به اهتمام گلعلی بابایی، حسین 
بهزاد، سوره مهر، چاپ سوم، 1392
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محاصـره خـود را کامل کننـد و کلیت تیپ، به هزیمت و اسـارت 
برود. پس منطقی ترین تصمیم، عقب نشینی تیپ امام حسین به 

ارتفاعات شـمال عین خوش است.
اما حسن باقری، نظر دیگری داشت. او می گفت با عقب نشینی 
حسین خرازی، جاده آسفالت به دست عراق می افتد و شما گمان 
نکنیـد کـه در آن صـورت دشـمن از تحـرک خواهد افتـاد، بلکه با 
اسـتفاده از جاده، دوباره به سمت علی گره زد و سه راهی قهوه خانه 
خواهد آمد. بنابر این نبایستی وارد بازی ای شویم که عراق برایمان 

در نظر گرفته است.
محسـن رضایی که خود نیز موافق عقب نشـینی نبود، اعالم کرد 
که به هر نحو ممکن، تیپ 14 امام حسین تقویت شود تا قرارگاه 
فتح از جنوب به سمت شمال پیشروی کند و امکان ارسال نیروهای 

کمکی دشمن به عین خوش، از بین برود.
وقتـی خورشـید روز سـوم فروردیـن، پهنه دشـت عباس را روشـن 
کرد، پاتک های گسترده و سنگین عراق در دشت عباس، دامنه های 
کمرسـرخ و منطقه عین خوش آغاز شـد.  عبدالحسـین رحیمی که 
در آن مقطع، جانشـین فرماندهی تیپ 41 ثارالله  بوده اسـت، از 

وقایـع آن روز می گوید:
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»پاتک، بسـیار شـدید و درگیری، سـنگین بـود و گاهی عراق و 
گاهـی مـا جلو می رفتیم. شـهید احمد امینیـ  کـه بعد در عملیات 
والفجـر8، فرمانـده گردان 410 غواص شـدـ  بـرای زدن تانک های 
عراقـی، به قـدری به تانک نزدیک شـد که وقتی آرپی جی شـلیک 
کـرد و بـه تانـک خـورد، تعـدادی از ترکش هـا بـه طـرف خـودش 
برگشـت و بـه چند نقطـه از بدن او اصابت کرده و حسـابی زخمی 

شـد که به پشـت جبهه منتقل شد.
یک خاکریز تعجیلی از کمرسرخ تا جاده اندیمشک ـ  دهلران، تا 
روبه روی امامزاده عباس زدیم که دشمن نتواند پیشروی کند. شهید 
منصور همایونفر، مسـؤول محور کمرسـرخ بود. با نفربر بی. ام. پی 
تعـدادی نیـرو انتقال می داد که در یک نقطه ای با دشـمن، درگیر و 
شـهید می شـود. در مدت کوتاهی که با هم کار می کردیم، خیلی 
دوسـت و صمیمـی شـده بودیم. وقتـی در منطقه چـاه نفت بودیم، 
چـون جـاده را عـراق گرفتـه بـود، بعضـی از بچه هـا بـرای حمام و 
کارهـای دیگـر از پشـت ارتفاعات، به دزفول می رفتند، ولی ایشـان 
هرگـز نرفـت و می گفت: »من نمـی روم و آن قـدر می مانم تا جاده 

آسـفالت آزاد شـود و از روی جاده آسـفالت به دزفول بروم.«
گر چه جاده آزاد شـد، ولی متأسـفانه او به آرزویش نرسـید. ولی 
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پیکر غرق به خون او از طریق جاده آسفالته دشت عباس ـ  اندیمشک، 
به موطن اصلی اش بازگردانده شد.«1

بـه خوبـی پیـدا بود که دشـمن قصـد دارد با عقب رانـدن تیپ 2 
، از باال به سـمت  دزفـول و تیپ هـای 84 خرم آبـاد و 41 ثارالله
غـرب رفتـه و نفـرات تیـپ 14 امـام حسـین را به طـور کامل به 
محاصـره در آورد. آن روز، عقب نشـینی بی دلیـل تیپ 2 از مواضع 

خود، خشـم سـرهنگ صیاد شـیرازی را برافروخت:
»متوجه شـدیم که دشـمن از تنگـه ابوغریب آمده و یـال 251 را 
دارد می گیرد. بنابر این سریع تیپ 2 زرهی دزفول را که تیپ زرهی 
متحرک و خوبی است و دشمن هم رویش حساب می کرد، از راه 
سـختی در دشت عباس به طرف تنگه فرسـتادیم تا نیروهای خودی 
از جناح چپ تقویت شـوند و با تانک جلوی تانک های دشـمن را 

بگیرند. 
تانک ها با هم برابری نمی کردند. تعداد تانک های این ها محدود 
بـود، آن هـم تـوی تیپ های مـا که یک تعداد تانـک حاضر به کار 

نبودنـد. البته این بهترین تیپ مان هم بود.

1. از عـراق تـا عراق؛ خاطرات سـرتیپ 2 عبدالحسـین رحیمـی؛ گردآورنده عباس 
میرزایـی، کرمان، انتشـارات ودیعـت، چـاپ اول، 1384، صص 44ـ43
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این ها حمله کردند و در اولین یورشی که به طرف دشمن بردند، 
دشمن با تانک پیشرفته حمله کرد. با تانک تی ـ72، شش یا هشت 
تانـک مـا را زد. این اثر بدی روی تیپ می گـذارد. یک دفعه تیپ 
عقب نشینی کرد. عقب نشینی، یعنی اطمینان دشمن از این که دیگر 
نمی توانیـم کاری بکنیـم و می توانـد تنگـه را دوبـاره از دسـت مان 

دربیاورد. 
داد و بیـداد همـه در آمـده بود. بـا هلی کوپتر، خودم را رسـاندم 
توی دشـت عباس و بین تانک های خودی که در حال عقب نشینی 
بودند، نشسـتیم. وضعیت عجیبی بود. بررسی کردم و متوجه شدم 
فرمانده تیپ ترسـیده. درسـت اسـت که تانک هایش خورده، ولی 
بیشـتر، ترس فرمانده تیپ موجب عقب نشـینی شـده بـود. قپه های 
سـرهنگی همراهم داشـتم. یک فرمانده گردانی بـود که بین آن ها 
خیلی شـجاعت داشت، به نام لهراسـبی که لرستانی بود. قباًل او را 
می شـناختم. در عملیات طریق القدس خیلی فـداکاری کرده بود. 
دیدم روحیه اش عالی اسـت. گفت:»می زنیم ما، مسأله ای نیست«

سریع گفتم:»تو فرمانده تیپ بشو«
باورش نمی شد. گفت:»مگر می شود؟ توی میدان جنگ..«

گفتم:»این درجه ات، تو بشو فرمانده تیپ«
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همان جا سـریع به همه ابالغ کردم که فالنی به سـرهنگی ارتقاء 
درجـه پیدا کرده و از این لحظه فرمانده تیپ اسـت...

تا لهراسبی آمد به صحنه، همان تیپی که تانک هایش را از دست 
داده بود، دوباره ایستاد و شروع کرد به مقاومت.«1

بعدازظهـر همان روز، جلسـه ای با حضور فرماندهـان دو قرارگاه 
نصـر و قدس تشـکیل شـد تا بـرای برون رفـت از معضـل پیش رو، 
تدبیـری در نظـر گرفتـه شـود. در آن جلسـه که با مدیریت حسـن 
باقـری اداره می شـد، مقـرر گردیـد که تیـپ 2 لشـکر 21 حمزه، از 
دامنه هـای غربـی علی گره زد به سـمت ارتفاعات تینـه حرکت کند 
و راه تدارکاتـی ارتـش عـراق را ببنـدد. همزمـان بـا ایـن حرکـت، 
گردان هایـی از تیـپ 27 محمد رسـول الله و تیپ 37 زرهی شـیراز 
که نیروی احتیاط قرارگاه کربال محسـوب می شـد، از طریق شمال 
و جنوب جاده اندیمشک ـ  دهلران، حد فاصل علی گره زد تا دچه2، 
به نیروهای عراقی مسـتقر در دشـت عباس حمله کنند تا یگان های 

قرارگاه قدس، از زیر فشـار بی امان دشـمن خارج شـوند.

1. ناگفته هـای جنـگ؛ خاطـرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی؛ تدوین احمد 
دهقـان، ناشـران سـوره مهر و شـاهد، چاپ ششـم، صـص 280ـ279

2. منطقه ای در دو کیلومتری شرق امامزاده عباس
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در طـول روز دوم نبـرد، گـزارش پاتک هـای پی درپی دشـمن به 
محورهای سـه گانه قـرارگاه قدس، به طور متوالی بـه قرارگاه کربال 
ارسـال می شـد. در آن روز نیز بالگردهای هوانیروز، بارها و بارها به 
سـتون های زرهی دشـمن حمله کردند و از زهر پاتک های مکرر، 

می کاستند:
»شـدت درگیـری آن قـدر زیاد بـود که واقعـًا نمی شـد نیروهای 
خـودی را از دشـمن تشـخیص داد. در بعضـی از نقـاط، نیروهـای 
خودی و دشـمن در هم ادغام شـده و جنگ تن به تن می کردند.

از رادیوی هلی کوپتر هم دائم صدای کمک به گوش می رسید. 
فرمانـده تیم پروازی با نیروی زمینی تماس گرفت و جویای محلی 
شد که می بایست هدف واقع شود. در جواب گفته شد که نیروی 
زمینی، با گلوله فسـفری، منطقه را می زند. هوانیروز هم همان جا را 

مورد هدف قرار دهد.
بالفاصلـه گلولـه فسـفری در منطقه ای به زمین نشسـت و پشـت 
سر آن با فریاد یا علی مدد، موشکم به مرکز آن نقطه اصابت کرد. 
ناگهان صدای الله اکبر رادیو در گوش ما طنین افکند و من هم به 
حول و قوه الهی، موشـک دوم را پرتاب کردم و سایر هلی کوپترها 
هم با شناسایی هدف، شروع به تیراندازی کردند و در مدت بسیار 
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کمی، محاصره آن قسـمت شکسته شد.«1
در پایان روز دوم نبرد )61/1/3(، اوضاع در دشت عباس و منطقه 
عین خوش تغییر چندانی نداشـت و تنها فشـار عراق بود که ساعت 
به سـاعت افزایش می یافت. تیپ 2 دزفول، از امامزاده عقب نشینی 
کرده و در شمال دشت عباس موضع گرفته بود. تیپ های 84 و 41 
نیز در حوالی کمرسرخ با دشمن دست در گریبان بودند و تیپ 14 
امام حسین نیز با همه توان در مواضع خود مانده بود و مقاومت 

می کرد.

1. سجیل آتش، ص 188





فصل پنجم
امـا روز چهارشـنبه چهـارم فروردین، روز دیگـری بود. هیچ کس 
خبر نداشت که دشت عباس، قرار است خون بارترین و جانسوزترین 
روزش را تجربه کند. آن روز قرارگاه نصر مأموریت داشت تا با یک 
حرکت شـرقی غربی، به دشـمن پیش آمده، حمله کند. آن ها را از 
دشـت عباس بیـرون براند، خود را بـه امامزاده برسـاند و در آن جا با 

قرارگاه قدس دسـت الحاق بدهد.
برای این عملیات حساس، تیپ 27 محمد رسول الله و تیپ 
37 زرهی شـیراز، آماده اجرای مأموریت بودند. احمد متوسـلیان، 
از میـان گردان هـای تحت امـرش، سـه گـردان را مهیای نبـرد کرده 
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بود. گردان انصار به فرماندهی اسماعیل قهرمانی، گردان حمزه به 
فرماندهی رضا چراغی و گردان مسلم بن عقیل به فرماندهی حبیب 
مظاهـری. آن ها قرار بود از نواحی شـمالی جاده، به طرف امامزاده 

پیشـروی کنند و دشـمن را به مناطق جنوبی دشت عباس برانند. 
از سوی دیگر، سرهنگ مجید صارمی مأموریت داشت که تیپ 
37 را از غـرب علی گـره زد و ضلـع جنوبـی جـاده، به سـمت دچه 
هدایـت کنـد و دیـوار زرهـی دشـمن را در هم بکوبد. ایـن تیپ به 
دلیل تأخیر در امر انتقال، به محض رسیدن به علی گره زد، اقدام به 

حرکت به سـوی منطقه درگیری نمود.
همزمـان بـا ایـن حرکت، تیـپ 2 از قرارگاه قدس نیـز ملزم بود از 
ضلع شـمالی دشت عباس به سـمت امامزاده پیشروی کند تا ضمن 
انهـدام نیروهـای متجـاوز، با یگان های قـرارگاه نصر دسـت الحاق 
دهد. چنان چه این نقشـه به خوبی اجرا می شد، گام بعدی نیروهای 

خودی، پیشـروی به سـوی ارتفاعات تینه بود. 
امـا ایـن طـرح مانـور، بـا همین سـادگی که بیـان شـد، در میدان 
رزم بـه انجـام نرسـید. سـاعت 5 صبح، تانک های تیـپ 37 زرهی 
در حوالـی علی گـره زد، از تانک برهـا پیـاده شـدند، آرایش گرفتند 
و بی درنـگ در مسـیر علی گره زد به دچه حرکـت کردند. همزمان 
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گردان هـای حمـزه و انصـار نیز در شـمال جـاده، آغاز به پیشـروی 
کردند. نصرت الله قریب که در آن مقطع جانشـین فرمانده گردان 

حمزه محسـوب می شـد، در خاطراتـش می گوید:
»بچه هـا می بایسـت بـه صـورت دشـت بان1، بـه طـرف امامـزاده 
حرکـت می کردنـد. چـرا کـه دشـمن بـا تانک هـای خـود در ایـن 
منطقه، به صورت خیلی باز آرایش گرفته بود. گردان انصارالرسول 
بـه فرماندهـی بـرادر اسـماعیل قهرمانی، دنبـال نیروهای گـردان ما 

می آمد.
همیـن جـا بـود که ما با مشـکل مواجه شـدیم، چرا کـه در حین 
پیشـروی ما به سـمت امامزاده عباس، دشمن حیله هایی به کار برد. 
از جملـه این کـه در وهلـه اول، نفـوذ مـا را پذیرا شـد، به طوری که 
مـا توانسـتیم امامـزاده را بگیریم. در مجـاورت امامـزاده، تپه خیلی 
کوچکی وجود داشت که بهترین عارضه برای نگه داشتن امامزاده 

می شد. محسوب 
مـا یک سـری از بچه هـای گـردان را فرسـتادیم تا این تپـه مهم را 
بگیرنـد. بچه هـا خیلـی سـریع موفق به تصـرف تپه مذکور شـدند.

1. بر خالف پیشروی ستونی که نیروها پشت سر هم حرکت می کنند، در پیشروی 
دشت بان، همگی در کنار هم و با فواصل مشخص به حرکت در می آیند.
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از طرفـی، در سـمت چـپ ما، زرهی دشـمن هیچ گونـه فعالیتی 
نداشـت. تانک های عراقی در دامنه ارتفاعات تینه ـ که با فاصله ای 
زیاد به امامزاده عباس منتهی می شدـ آرایش گرفته بودند. از طرف 

دیگـر هم ما از روبه رو با نیروهای دشـمن درگیر بودیم.«1
زمان کارزار سخت و نفس گیر، آرام آرام از راه می رسید. دیری 
نگذشت که یک حادثه عجیب و غیرمنتظره، همه محاسبات را بر 
هم زد. علی اکبر موسـوی قویدل که افسـر عملیـات قرارگاه کربال 

محسـوب می شد، این واقعه را روایت می کند:
»هنگامـی که در سـاعت 6:30، یگان های نصـر 5 )گردان های 
انصـار و حمـزه( در شـمال و نصـر 6 )تیـپ 37 زرهـی( در طرفین 
جـاده اصلی )علی گره زدـ امامزاده عباس( به سـمت غرب در حال 
حرکت بودند، همزمان یک یگان عمده دشـمن نیز )احتمااًل تیپ 
12 زرهی ابن ولید( که به وسیله یک فروند بالگرد هدایت می شد، از 
طریق چنانه2 وارد دشت عباس شده، به سمت شمال غرب پیشروی 
می کـرد. در حالـی که یک یگان عمده دیگر دشـمن نیز )احتمااًل 

1. همپای صاعقه؛ کتاب یکم از کارنامه عملیاتی لشـکر 27 محمد رسـول اهلل 
دی1360 تا تیر 1361؛ گل علی بابایی، حسین بهزاد، سوره مهر، چاپ سوم، ص 306

2. منطقه ای واقع در جنوب دشت عباس
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تیپ 8 مکانیزه( به دنبال یگان مزبور وارد منطقه شـد.
یگان هـای نصـر 5 در ادامـه پیشـروی، در سـاعت 7:10 وصـول 
بـه امامـزاده عبـاس و یگان هـای نصـر 6، عبـور از آبـادی دچـه را 
اعـالم کردنـد. فرمانده یگان تازه وارد دشـمن که حضور و حرکت 
یگان هـای ایرانـی به خصـوص نصـر 6 را کـه یگان متحـرک زرهی 
است، یک خطر جدی برای تهدید عقبه یگان های خود تشخیص 
داده بـود، از ادامـه حرکت به طرف عین خوش، منصرف و با اتخاذ 
آرایـش تاکتیکی، آماده درگیری با یگان های نصر 6 شـد که بدون 
پوشـش جنـاح جنوبـی )چـپ( در حال پیشـروی بودنـد و با آتش 
تانک هـا و جنگ افزارهـای ضدتانـک دشـمن، مواجـه و با تحمل 

تلفات و خسـارات سـنگین، مجبور به توقف شـدند.«1
به این ترتیب، تیپ 37 زرهی شـیراز بعد از یک نبرد نابرابر و در 
حالی که تنها هفت دسـتگاه تانک برایش باقی مانده بود، عماًل از 
صحنه درگیری خارج و سراسـیمه به سـمت تپه های شـاوریه و لزه 

عقب نشینی کرد.
در حالی که تیپ 2 تالش داشت هر چه زودتر دشمن را از پیش 
رو بردارد و به سـمت امامزاده سـرازیر شود، اولین پاتک تانک های 
1. عملیات فتح المبین، علی اکبر موسوی قویدل، انتشارات ایران سبز، 1386، ص 107
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عراقی به مواضع تیپ 27 صورت گرفت:
»حوالـی سـاعت 11 قبل ازظهـر بـود کـه دشـمن، تانک هایش را 
آرایش داد و پاتک اول خودش را به سمت امامزاده عباس به مورد 
اجـرا درآورد. جت هـای بمب افکـن نیروی هوایـی ارتش عراق هم 
روی آسـمان منطقـه ظاهـر شـدند و به خـالف پـرواز جمعی قبلی 
خودشان بر روی مواضع تصرف شده توپخانه سپاه 4، این بار شروع 

کردند به بمباران بسـیار شـدید اطراف بقعه امامزاده.
در اثنای بمباران هوایی بود که مشـاهده کردیم از سـمت غرب، 
سـتون عظیمـی از تانک های دشـمن با تاکتیک»آتـش و حرکت« 
دارنـد به سـمت بقعه امامزاده شـلیک می کنند و خودشـان را جلو 
می کشـند. بدجـوری بـا تیـر مسـتقیم داشـتند عمـارت کوچولوی 
امامـزاده را می کوبیدند. از همین لحظـات بود که کل گردان های 
تیپ 27، خودشـان را پیدا کردند و در دو سـمت آرایش پدافندی 

گرفتند.«1
حـاال صـدای گوش خـراش شـنی خودروهـای زرهـی و انفجار 
گلوله هـای مسـتقیم تانـک، تمـام دشـت را فـرا گرفتـه بـود و در 
مقابل، غریو الله اکبر آر.پی. جی زن های از جان گذشـته در آسـمان 

1. مهتاب خین، ص 540
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می پیچید. در آن روز، به دستور حسن باقری، مسؤولیت فرماندهی 
میـدان نبـرد، بـر دوش محمـود شـهبازی، جانشـین بالیاقـت احمد 
متوسلیان، قرار گرفته بود. در طول زمان درگیری، او سوار بر موتور، 
یـک آن آرام و قـرار نداشـت. مدام به یمین و یسـار منطقه در حال 

تـردد و ایجـاد هماهنگـی و رفع نواقص و مشـکالت بود.
بـا  دشـمن  تانک هـای  فاصلـه  می گذشـت،  ظهـر  از  چـه  هـر 
امامـزاده کمتـر و کمتـر می شـد و آتـش، سـنگین تر. بسـیجی ها 
آر.پی. جی به دسـت، شجاعانه به تانک ها نزدیک می شدند و آن ها 
را هدف قرار می دادند. اما بسیاری از تانک های پیشرو عراقی از نوع 
تی ـ 72 بودند و به هنگام برخورد موشـک های آر.پی. جی، آسـیبی 
نمی دیدند. شهید محمدرضا خلیلی، شاهد عینی آن واویالی آتش 

و خون بوده اسـت:
»خـدا می داند که چه کربالیی به پا شـد. تمام نیروهایی که جلو 
رفته بودند، زیر رگبار کالیبرهای 75 دشـمن گرفتار شـدند. خیلی 
از برادران، دالورانه جنگیدند تا شـهید شـدند. در اطراف امامزاده، 
جنازه ها روی هم انباشـته شده بود. زخمی ها کمک می خواستند، 
اما کسـی نمی توانسـت به آن ها کمک کند. چقدر دست و پا قطع 
شـده بـود. چقـدر از بـرادران در حال شـهادت بودنـد. خدایا، چه 
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صحنه های دلخراشی! تمام خودروهای جهاد که در اطراف امامزاده 
بودنـد، هـدف موشـک عراقی هـا قـرار گرفتند. دشـمن با تسـلط، 
تانک های ما را می زد. اما با توجه به همه برتری های زرهی دشمن، 

بـرادران رزمنـده و دالور ما تا آخریـن لحظات مردانه جنگیدند.«1
با ورود تانک های تیپ 2 به حوالی امامزاده، صحنه نبرد شـوری 
دیگـر گرفـت. دشـت عباس آن روز را هرگز از یـاد نخواهد برد. در 
خلـق آن صحنه هـای بی تکـرار و غرورانگیـز، البتـه تیـپ 2 زرهـی 
دزفـول، نقـش پررنگـی داشـت. همزمـان بـا آغـاز نبـرد در حوالی 
امامـزاده عبـاس، تانک هـا و نیروهـای پیـاده ایـن تیپ کـه از ضلع 
شـمالی به سـمت امامزاده پیشـروی کـرده بودنـد، آن روز در کنار 
گردان هـای حمـزه و انصـار، بـه نبردی سـخت پرداختد. بـا آن که 
تانک هـا و تجهیـزات زرهی دشـمن، بسـیار پیشـرفته تر و کارآمدتر 
از تانک هـای ایـن تیـپ بـود، امـا شـجاعت و دالوری سـربازان، 
درجـه داران و افسـرانش، جبـران ایـن نابرابـری را می کـرد. مجتبی 
صالحی پور، از نیروهای کادر تیپ 27 در وصف فداکاری عناصر 

تیـپ 2 می گوید:

1. دشـت عباس؛ خاطرات روزنوشـت شـهید محمدرضا خلیلی؛ دفتـر ادبیات و هنر 
مقاومت، انتشـارات سـوره مهر، چـاپ هفتم، ص 87
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»در حسـاس ترین لحظـات درگیـری بچه هـای مـا بـا تانک های 
تی ـ72 در دشـت عباس بود که دیدیم تعدادی از تانک های چیفتن 
تیـپ 2 لشـکر زرهی ارتش، به کمک بچه هـا آمده اند. آن ها با این 
کارشان واقعًا خطر کرده بودند. زیرا تانک های عراقی، از پشت آن 
سـنگرهای هاللی شکل و مرتفع خودشان، کاماًل روی چیفتن های 
مـا دیـد داشـتند. در حالـی کـه بچه های تیـپ 2 زرهـی فاقد چنین 
امتیـازی بودنـد. با این حال، تانک سـواران دالور ارتشـی مـا مردانه 
وارد عمل شدند و وظیفه حمایت و پشتیبانی از بچه های تیپ 27 را 

با از خودگذشـتگی و رشادتی سـتودنی انجام دادند.
از آن جا که ارتفاع بدنه چیفتن ها از سطح زمین خیلی کم است، 
خدمـه تانک هـای ما با دقـت و ظرافت تمام، چیفتن ها را به پشـت 
جـاده یا البه الی نخل ها می کشـاندند و با نهایـت قدرت در مقابل 
تانک هـای تـی ـ72 عراقی ایسـتادگی می کردند. البتـه در درگیری 
تانک با تانک، عراقی ها سه  چهار دستگاه از چیفتن های ما را زدند، 
ولـی بـا این حال بچه های ارتش با رشـادت عجیبـی آن جا مقاومت 
کردند. به رغم همه مشـکالت و کمبودها، زرهی ارتش جمهوری 
اسالمی در عملیات فتح المبین، خصوصًا در دشت عباس، ایثارگرانه 
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جنگید.«1
آن روز، از آسـمان منطقه هم آتش می بارید. در برابر آمد و شـد 
جنگنده هـا و بمب افکن های پر تعـداد عراقی، تیزپروازان هوانیروز، 
بـا حمـالت بی وقفه خـود، عرصه را بر دشـمن تنگ کـرده بودند. 
خلبانـان بـااراده ارتش، آن روز بارها و بارهـا یگان های زرهی عراق 
را بـه موشـک بسـتند و بسـیاری از آن هـا را بـه آتش کشـیدند. در 
ایـن بیـن، گاه خـود نیز در آغـوش مرگ می رفتند و بـا عنایت خدا 
بازمی گشـتند. سـرهنگ خلبان حسـین ربیعی یکی از آنان اسـت: 
»کمک من سروان جعفری کندری بود. دشمن درست در مقابل 
ما قرار داشـت. ناگهان صدایی در رادیوی بالگرد شـنیدم؛ موشک! 
وقتی نگاه کردم، با چشم خود دیدم که موشکی از طرف نیروهای 
عراقی به سمت بالگرد ما در حرکت است. صدای برخورد آن و مزه 
شـهادت را زیر دندانم حس کـردم. جای هیچ گونه عکس العملی 
نبود. ناگهان موشـک در چند متری ما رو به باال رفت و از بالگرد 
رد شـد، بدون آن که خسـارتی به بالگرد بزند. بالفاصله پس از این 
رهایی که بیشتر شبیه معجزه بود، به منطقه موالب که محل استقرار 
مـا بود، برگشـتیم و وقتی بالگـرد را بازدید کردم، متوجه شـدیم که 

1. همپای صاعقه، ص 304
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سـیم موشـک بـه دور هـاب پیچیده اسـت و از همین سـیم متوجه 
شـدیم که موشک ارسالی عراقی ها، مالیوتکا1 بوده است.«2

امـا ایـن مقاومت هـای جانانـه نیـز پایانـی داشـت. سـتون زرهی 
لشـکر 10 عـراق بی انتها بـود. در مقابل هر یک تانک منهدم شـده 
عراقـی، تانـک تازه نفس دیگـری وارد معرکه می شـد و این، عرصه 
را بر نیروهای خودی تنگ می کرد. شهید عبدالرضا سوری که در 
آن زمـان به عنوان بیسـیم چی در گردان 105 پیـاده از تیپ 2 دزفول 
مشغول خدمت بوده است، در خاطرات روزنوشت خود می نویسد: 
»در سـاعت 7 صبـح، مـا هم بـه خاکریز دشـمن در 1500متری 
دشـت عباس آمدیم و مسـتقر شـدیم. دشـمن منطقه ما را با خمپاره 
زیر آتش شدید قرار داد. استوار سهل الدین که خدمه موشک انداز 
تاو بود، 10 گلوله تیراندازی کرد و 3 تانک و خودرو را زد. بچه ها 

همگی خوشـحال شدند. درست سـاعت 9:30 منطقه آرام شد.
سـاعت 10:30 تانک هـای دشـمن از داخـل مواضع خـود بیرون 
آمده، شـروع به پیشـروی به سـمت دشـت عباس کردند. هر لحظه 

1. نوعی موشک ضدزره روسی که با سیم هدایت می شود.
2. خلبانـان؛ خاطراتـی از خلبانـان هوانیـروز اصفهـان در مناطـق عملیاتـی جنـوب؛ 

گردآورنـده علیرضـا پوربـزرگ وافـی، انتشـارات ایـران سـبز، 1385، ص 99
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بر تعداد تانک ها اضافه می شـد. سـاعت 11 صبح، فرمانده گردان 
پهلـوی ما آمـد و گفت:»بچه هـا! همگی با فریـاد الله اکبر حرکت 
کنیـد و به سـمت دشـت عباس بروید و جـاده آسـفالته را بگیرید« 
بچه هـا آماده شـدند. فرماندهی از توپخانه تقاضای آتش پشـتیبانی 
کـرد. بـه محض تیرانـدازی توپخانه هـا، بچه ها با فریـاد از خاکریز 
سـرازیر شـدند و به سـمت دشـت عباس حرکت کردند. هنوز 300 
متر از خاکریز دور نشده بودند که دشمن آن ها را دید و به خمپاره 
بست. با اولین خمپاره، دو نفر کشته و زخمی شدند. بچه ها دوباره 
شـروع بـه پیشـروی کردند. دو نفر دیگر کشـته شـدند. عـده ای از 
بچه ها از بین راه برگشتند و عده ای دیگر خود را تا جاده رساندند. 
حدود یک سـاعت در آن جا مسـتقر شدند. در این مدت، چند نفر 
شهید و زخمی شدند. بعد از یک ساعت، دوباره به عقب برگشتند. 
در این موقع، فشـار تانک های دشـمن از سه سمت به طرف ما زیاد 
شـد. بچه ها ماندن را جایز ندانسـته، شـروع به عقب نشینی کردند. 
اگر دشـمن همان موقع شروع به تیراندازی می کرد، حداقل نصف 
بچه ها شهید می شدند، ولی خوشبختانه خدا با ما بود و دشمن قادر 
نبود تیری شـلیک کند. باالخره همه ما به داخل تپه ها برگشـتیم.«1 

1. بیسیم ها بگوشند، صص 141ـ 140
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گردان هـای تیپ 27 محمد رسـول الله نیز بعد از سـاعت ها 
درگیری، عصر روز چهارم فروردین، به ناچار امامزاده عباس را ترک 
کردند و با هفت کیلومتر عقب نشـینی به سـمت شـرق، در قسمتی 
از جاده ایسـتادند و با احداث خاکریز، مشغول پدافند شدند. رضا 
چراغـی، فرمانـده آن روز گـردان حمـزه، از عقب نشـینی تیپ 27 

می گوید:
»وقتی عراقی ها به سمت امامزاده عباس پیشروی کردند، بنده به 
برادران گردان دسـتور عقب نشـینی دادم و ماندم تا آخرین نیروها را 
هم به عقب بفرسـتم. در همین حین بود که مجروح شـدم و روی 
زمین افتادم. بچه ها توانسـته بودند عقب بکشـند، ولی من به خاطر 
جراحت سـطحی ای که برداشـتم، وسـط نیروهای عراقی جا مانده 
بـودم. بـا حالت سـینه خیز خودم را به عقب کشـیدم. بین راه، یک 
جیـپ عراقـی را دیدم که راننده آن کشـته شـده بود و سـرش روی 
فرمـان جیپ قرار داشـت. ناگهـان فکری به خاطرم رسـید. معطل 
نکـردم و سـریع خودم را به جیپ عراقی رسـاندم. جنـازه راننده را 

پایین کشـیدم و نشسـتم پشت فرمان و ماشـین را روشن کردم.
بـه محـض زدن اسـتارت، عراقی ها متوجه قضیه شـدند و از همه 
طـرف ماشـین را بـه گلولـه بسـتند. پـدال گاز را تـا جایـی کـه گاز 
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می خـورد، فشـار دادم و در حالـی که عراقی هـا از همه طرف با تیر 
مسـتقیم و آتش خمپاره به سـویم شـلیک می کردند، از آن جا دور 
شـدم. می توانـم بگویم فقـط لطف خدا بود کـه از آن مهلکه جان 

سـالم بـه در بردم و توانسـتم خودم را به عقب برسـانم.«1
آیـا نیروهـای ما با حضور زودهنگام خود در امامزاده، گرفتار دام 
عراقی هـا شـده بودنـد؟ آیا بهتر نبود که اساسـًا پیشـروی به سـمت 

امامـزاده عباس صـورت نمی گرفت؟
حسین همدانی که خود از نزدیک، شاهد جزیی ترین حوادث آن 

روز بوده است، این گونه پاسخ می دهد:
»اگـر ما جلو نمی کشـیدیم و در اطراف امامـزاده عباس حضور 
پیدا نمی کردیم، قطعًا لشکر 10 زرهی دشمن، تانک هایش را سرازیر 
می کرد به سـمت علی گره زد و بعد ما مجبور می شدیم در شرایطی 
کـه هـر آن احتمـال از دسـت دادن مواضـع تازه فتح شـده توپخانـه 
وجود داشت، با دشمن بجنگیم. پس می بینید که در میدان عمل، 
تدبیر حسـن باقری و آقای شـهبازی بر تدبیر سرلشکر ثابت سلطان 

تکریتی، فرمانده لشـکر 10 زرهـی عراق، غلبه کرده بود.
درگیری نابرابر پیاده های بسیجی ما با تانک های دشمن کجا رخ 

1. همپای صاعقه، صص 313ـ312
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داد؟ در نقطـه کلیـدی مثل دچه و سـه راهی ابوغریـب. عراقی ها تا 
وقتی خیالشـان از بابت برطرف کـردن خطر حضور بچه های ما در 
آن جا راحت نمی شد، نمی توانستند ریسک کنند و تانک هایشان را 
به سـمت علی گره زد بفرسـتند. در نتیجه ثقل درگیری ما با دشـمن 
در آن روز، روی محور سـه راهی ابوغریب ـ  امامزاده عباس متمرکز 

شد.«1
آن شب هوا گرفت، باد تندی وزید و آسمان بارانی شد. قطرات 
باران بر شهیدانی می بارید که پیکر پاکشان در آغوش دشت عباس 
آرام گرفته بود. شاید هم مالئک می خواستند با اشک های آسمان، 

غبار از چهره های خدایی آنان بزدایند.
همزمـان بـا اوج درگیری های خونین دشـت عباس و آغاز مرحله 
دوم عملیـات در چهـارم فروردین، یگان های قـرارگاه فتح، به تنگه 
رقابیـه حملـه کردنـد، عقبه لشـکر یـک مکانیزه و سـایر یگان های 
عراقـی مسـتقر در منطقـه جنوبی را مـورد تهدید قرار دادند. شـاید 
بزرگ ترین دستاورد این حمله، برداشته شدن فشار از محور قرارگاه 
قدس بود. در چند روز گذشته، بسیاری از نیروهای احتیاط دشمن، 
بـرای اجـرای پاتک در دشـت عباس و عین خـوش، از منطقه رقابیه 

1. مهتاب خین، ص 543
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اعـزام می شـدند و حـاال با بحرانی شـدن اوضاع رقابیـه، فرماندهان 
عراقی ناچار بودند نیروهای ذخیره خود را برای مقابله با یگان های 

قـرارگاه فتح به کار گیرند. 
روز پنجـم فروردین، دشـت عباس آرام بود، مثل سـایر جبهه های 
اطـراف. دیگـر از هیاهـوی روز گذشـته خبـری نبـود و طرفیـن در 
حالت پدافندی به سر می بردند. شهید محمدرضا خلیلی، ما را در 

آن فضا قـرار می دهد:
»صبـح، بعـد از اقامـه نمـاز، بـا حمیـد، سـیدمجتبی و بختیاری 
مشغول ساختن سنگر شدیم. مثل همه برادران رفتیم چوب و پلیت 
را از سـنگرهای عراقی آوردیم. وسـایلی از قبیل پوشاک، خوراکی 
و حتـی مصالـح سنگرسـازی در سـنگر عراقی ها فراوان بـود که از 
آن هـا اسـتفاده کردیـم. بعد از پایـان کار، همه به تحلیـل وقایع روز 

پرداختند.
نزدیـک غـروب، برادر امیـری و حاج همت، معـاون تیپ محمد 
رسول الله)ص(1 آمدند و موقعیت نیروهای دشمن را در منطقه تشریح 
کردند و گفتند: »حمله دیروز ما یکی از حماسی ترین حمالت ما 

1. سردار شهید محمدابراهیم همت در عملیات فتح المبین، مسؤولیت ستاد تیپ 27 
را بر عهده داشت.
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در طـول جنـگ بـود. دشـمن با یک لشـکر تانک می خواسـت به 
عین خوش حمله کند که شما با سد گوشتی و دریای خون، آرایش 

و سـازماندهی رزمی و تهاجمی دشـمن را به هم زدید.«
وضعیت داشت کم کم شکل عادی به خود می گرفت. بچه ها از 
آن حالت اضطراب و خستگی بیرون آمده بودند. باز برادر امیری، 
حرف از حمله و تهاجم جدیدی می زد. همه در فکر انتقام بودند. 
در ایـن فکر بودند که هر طور شـده، بایـد ارتفاعات تینه را از لوث 
وجـود ایـن متجاوزان پاک کنند. هر کس طرحی ارائه می کرد. در 
مجمـوع، بیشـتر طرح ها بر محور حمله شـبانه با حالـت تهاجمی و 
بـه قـول بـرادران هیئتی بود. بچه هـا می گفتند: »ما حـال و حوصله 
جنگ کالسیک را نداریم. دشمن از نظر زرهی قوی است و بهتر 
است که از نقطه ضعفش که همان حمله های شبانه است، استفاده 
کنیـم. موقـع نگهبانی مشـخص بود کـه در منطقه سـایت درگیری 

است.«1
روز جمعه ششـم فروردین، با یک شـایعه نگران کننده آغاز شد: 
»دشـمن درصـدد اجرای یـک پاتک سـنگین اسـت«. در پی این 
شـایعه، تمامـی گردان هـای تیـپ 27 محمد رسـول الله که در 

1. دشت عباس؛ خاطرات روزنوشت شهید محمدرضا خلیلی، ص 91
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فاصله 7 کیلومتری با امامزاده مستقر بودند، به حالت آماده باش در 
آمدند، همچنین لشکر 92 زرهی در شمال دشت عباس مهیای نبرد 
شـد، اما خبری از دشـمن نشـد و فقط توپخانه ها بودند که بر روی 

مواضع طرفین اجـرای آتش می کردند. 
آن روز هم دشت عباس در دست عراقی ها ماند. بعدازظهر همان 
روز، خبر رسید که دشمن دست به جابه جایی زده و در حال تخلیه 
گاهـی از عملیـات  منطقـه اسـت. شکسـت در رقابیـه و احتمـااًل آ
حساسی که قرار بود فردای آن روز از سوی یگان های خودی انجام 
شود، طراحان و فرماندهان عراقی ها را به این نتیجه رسانده بود که 
ماندن در شـرق تینه، یک خودکشی دسته جمعی است. هر چه که 

بود، روز ششـم نیز بدون حادثه قابل توجهی به پایان رسـید.
امـا روز شـنبه هفتـم فروردین 61، روز سرنوشت سـاز نبـرد بود. تا 
آن زمـان، دو مرحلـه از عملیات اجرا شـده و از میان اهداف مهم، 
تنهـا یک هدف تأمین نشـده بود و آن هـم ارتفاعات رادار، واقع در 
غرب شهر شوش بود. با آن که ارتش عراق، عمده مناطق شمالی و 
جنوبی را از دسـت داده بود، اما تا روز هفتم، در برابر قرارگاه فجر 
که در شرق منطقه اجرای مأموریت می کرد، مقاومت کرده بود. از 
سـحرگاه هفتم فروردین، باز قرارگاه نصر به فرماندهی حسن باقری 
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بـود کـه هم به سـایت های 4 و 5 و رادار در شـرق حمله کرد و هم 
برای تکمیل مأموریت ناتمام خود در دشـت عباس اقدام نمود.

تیپ 7 ولیعصر همراه با تیپ های یک و 3 لشکر 21 به ارتفاع 
ابوصلیبی خـات یـورش بردنـد و دالورانـه سـایت های 4 و 5 و رادار 
را آزاد کردنـد، چنـد گـردان از تیـپ 27 محمـد رسـول الله و 
نیروهای تیپ 2 لشکر 21 نیز از طریق دشت غربی ابوصلیبی خات، 

به سـمت ارتفاع برقازه روانه شدند. 
اما در محور شـمالی که از سـه روز قبل، رنگ خون گرفته بود، 
رزمنـدگان خسـتگی ناپذیر یـک بـار دیگر بـه همـاوردی یگان های 
زرهـی عـراق می رفتند تا بلکه این بار برای همیشـه دشـت عباس را 
از چنـگ کثیـف بیگانـه خـارج کننـد. در کتاب همپـای صاعقه 

می خوانیم:
»در محور امامزاده عباس ـ  عین خوش، همزمان با شروع پیشروی 
نیروهـای قـرارگاه عملیاتـی قدس )تیـپ 14 امام حسـین و تیپ 
84 خرم آباد ارتش( از سـمت پادگان عین خوش به طرف سـه راهی 
امامـزاده عبـاس، گردان های ابوذر غفاری، مسـلم بن عقیل و حمزه 
سیدالشهدا از تیپ 27 مأموریت یافتند تا ضمن آغاز تک از خاکریز 
احداث شده بر روی جاده آسفالت اندیمشک ـ دهلران و پاکسازی 
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مسافت هفت کیلومتری حد فاصل این خاکریز تا امامزاده عباس، 
خود را به مواضع اسـتقرار تانک های دشمن در دامنه ارتفاعات تینه 

رسـانده، جبل تینه را آزاد کنند.«1
وقتـی نیروهـای قـرارگاه قـدس بـدون هیـچ مقاومتـی از جـاده 
گذشـتند و به ارتفاع 202 رسـیدند، آن جا را خالی از دشمن یافتند. 
سـاعت 10:25 قرارگاه قدس اعالم کرد که دشمن، مواضع خود را 
ترک کرده است. اما در دشت عباس، وقتی گردان های تیپ 27 به 
طرف امامزاده به حرکت درآمدند، با صحنه عجیبی روبه رو شدند. 
تانک هـای عراقـی به سـرعت در حال عقب نشـینی به سـمت تنگه 
ابوغریب بودند. آن جا معبری بود که آن ها را به منطقه چم سـری و 

نوار مرزی می رسـاند. حسـین همدانی می گوید:
»تانک ها از شـگرد عقب نشـینی تأخیری اسـتفاده کردند؛ یعنی 
یـک تانـک از روی جـاده به سـمت بچه های ما که در پنـاه دیواره 
جاده پیشـروی می کردند، اجرای آتش داشـت و سـایر تانک ها، با 
فرصتـی که برای شـان فراهم شـده بود، عقب می کشـیدند. دوباره 
هفتصدـ  هشتصد متر که عقب می رفتند، یک تانک می ایستاد، لوله 
توپ خودش را می گرفت سـمت ما و شـلیک می کرد و همزمان، 

1. همپای صاعقه، ص 335
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سـایرین عقـب می کشـیدند. بچه هـای مـا هـم در حالی کـه حین 
حرکت، قدشان را دوال کرده بودند، زیر آن آتش سنگین، با عجله 
داشـتند جلـو می کشـیدند. بچه هـا با یـک چنین وضعیتـی، ضمن 
درگیـری بـا تانک هـای در حال جنگ و گریز دشـمن، خودشـان 
را بـه بقعـه امامـزاده عبـاس رسـاندند. در این مـدت، حاج محمود 
شـهبازی با آن زره پوش شـنی دار عراقی که شب اول حمله غنیمت 
گرفته بودیم، مدام بین مواضع بچه های در حال پیشـروی ما و خط 
پدافندی جنوب علی گره زد، در حال آمدورفت بود و ضمن بررسی 
میدانـی آخریـن وضعیـت صحنه جنگ، از طریق بیسـیم با حسـن 
باقـری و حاج احمـد تماس داشـت و این سـه بزرگوار، بـا هم برای 

ادامـه کار و رفـع موانع، چاره اندیشـی می کردند.«1
و بـه ایـن صـورت، دشـت عباس کـه از روز پنجم مهـر 1359 به 
اسارت دشمن رفته بود، بعد از 18 ماه، در روز شنبه هفتم فروردین 

1361 آزاد شـد.
فـردای آن روز، مرحلـه چهـارم و پایانـی عملیـات فتح المبین که 
به دلیل فرار عراقی ها بیشـتر به یک راهپیمایی رو به جلو شـبیه بود، 
اجرا و بیش از 2400 کیلومتر مربع از سرزمین های غرب دزفول آزاد 

1. مهتاب خین، ص 562
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شد. به این ترتیب، عملیات فتح المبین که از سحرگاه دوم فروردین 
1361 آغاز شده بود، طی چهار مرحله و در شامگاه هشتم فروردین 
بـا موفقیـت 100   درصد به پایان رسـید. در این عملیات، پانزده هزار 
نفر از نیروهای متجاوز عراقی به اسارت رزمندگان اسالم در آمدند.

اکنـون بیـش از 30 سـال از آن واقعـه می گذرد. بعد از گذشـت 
یـک روزگار، هنـوز عین خـوش مانـده اسـت، دشـت عباس مانـده 
اسـت، علی گـره زد مانده اسـت، جاده اندیمشـک ـ دهلـران مانده 
اسـت، امامزاده مانده اسـت، اما جای شهیدانی که دالورانه در این 
دشت جنگیدند و مظلومانه به شهادت رسیدند، خالی است. آن ها 
کـه دشـت عباس را از اسـارت چکمه هـای تجاوز، رهاندنـد. آن ها 
رفته انـد، همه شـان و اکنون وقتی در سـکوت دشـت عباس کنجی 
می گیـری، چشـم بـر هـم می گـذاری و دل به اطـراف می دهی، با 
گـوش جان می شـنوی...، صـدای گوش خراش شـنی تانک ها را، 
صـدای انفجار پیاپـی خمپاره ها را، صـدای بمباران های پایان ناپذیر 
را. و می شـنوی... صـدای الله اکبـر بچه هـای باغیـرت را، صدای 
شـلیک آر. پی. جی های شـرف را، صدای بالگردهای تنهایی را. و 
می شنوی... صدای شهادتین وداع را، صدای عظمت متوسلیان را، 
صدای مردانگی لهراسـبی را، صدای جدیت شـهبازی را و خواهی 
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شـنید صدای تردیدشکن حسـن باقری را، فرمانده بی بدیل قرارگاه 
نصـر.... فقط کافی اسـت گوش کنی.
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