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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
سیدابوالفضل کاظمی1 در توصیف پاییز 1359، در دشت آزادگان 
و جبهـه دهالویـه چنیـن می گوید: »اوضاع وخیم شـده بـود. عراق 
داشـت خاک دشـت را توبره می کرد. دکتر چمران بیسـیم زد و از 
عقـب مهمات خواسـت. اما دشـمن مـا را دور زده بود و داشـت از 
پشت سر می آمد. کسی هم نبود که از حلقه محاصره بتواند رد شود 
و مهمات را به خط مقدم دهالویه برساند. دکتر گفت که این کار 
فقط کاِر عباس است. عباس زاغی2 را می گفت. خیلی شجاع بود. 

1. سیدابوالفضل کاظمی، فرمانده گردان میثم لشکر 27 محمد رسول اهلل بوده است. 
بـرای اطالعـات بیشـتر از خاطـرات وی، رجوع کنیـد به: کوچه نقاش هـا: خاطرات 
سـیدابوالفضل کاظمـی، گفت وگـو و تدوین راحله صبوری، تهـران، دفتر ادبیات و 

هنر مقاومت حوزه هنری، انتشـارات سـوره مهر 
2. شـهید عباس مالمهدی که به خاطر چشـمان سبزرنگش بین رزمندگان به این نام 
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عباس پشـت بیسـیم با دکتر صحبت کرد. یک سـاعت بعد، عباس 
را دیدیـم کـه پشـت ُرل، گردوخاک ُکنان آمد. فـوراً مهمات را از 
ماشین خارج کردیم تا آتش به شان نخورد. دکتر گفت که باید هر 

طور شده، جلوشان را بگیریم. 
روز بعد، وقتی داشـتیم با دکتر و سـرگرد ایرج رستمی می رفتیم 
محور »طراح«1، ماشین عباس را در جاده دیدیم که با گلوله مستقیم 
تانک منفجر شده و جنازه عباس از هم پاشیده بود. فرصت نداشتیم 
جنـازه اش را عقـب ببریـم و مجبـور شـدیم همان جـا بگذاریمش. 
صبـح روز بعـد، تانک هـای عراقی دهالویـه را زیر آتـش گرفتند. 
می خواسـتند از خط عبور کنند، اما دکتـر که احتمال این پاتک را 
می داد، موتورسوارها را آماده کرده بود تا آر.پی.جی زن ها را ببرند 
جلو. سـاعت 9 صبح، حمله شان شروع شد. از هر طرف می آمدند. 
موتورسوارها، موتورها را دستکاری کرده بودند تا صدای کمتری 
بدهند. زیر آتش می رفتند جلو، بعد موتور را می خواباندند زمین و 
آر.پی.جی.زن ها شـلیک می کردند. به بچه ها گفته بودم هوای شان 
را با تیربار داشته باشند. طولی نکشید که دشت پر شد از الشه های 

شهرت داشت. 
1. نام منطقه ای در جنوب شرقی دهالویه و جنوب سوسنگرد
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سوخته تانک ها. 
یکی از موتورسـوارها شهید شـد، جلیل نقاد1 هم ترکش خورد. 
ظهر که شـد، تانک ها عقب نشسـتند و لودرها خاکریزها را دوباره 

سـفت کردند و دهالویه همچنان بین ما و دشـمن ماند.«2
□

دهالویه، روستای کوچکی است در استان خوزستان و در منطقه 
دشـت آزادگان. این روستا در شهرستان سوسنگرد )13 کیلومتری 
غرب شهر سوسنگرد( و در کنار جاده اصلی سوسنگردـ  بستان قرار 
دارد. تا قبل از سال های دفاع مقدس، دهالویه روستای کوچک و 
گمنامی بود، اما امروز، یکی از جاهای دیدنی استان خوزستان است 
و هر سـاله مسـافران و زائران زیادی را به سوی خود می کشاند. این 
روسـتا، مقتل یکی از به یاد ماندنی ترین اسـطوره های دفاع مقدس، 

دکتر مصطفی چمران است.
استان خوزستان در جنوب غربی ایران قرار دارد و همسایه کشور 

1. جانباز جلیل نقاد از موتورسوارانی بود که سال 59 به ستاد جنگ های نامنظم دکتر 
چمران پیوست. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به: چمران مظلوم بود: خاطراتی از 
، 1391، صص  شهید چمران، به کوشش علی اکبری، تهران، انتشارات یا زهرا 

57 ـ 55
2.www.mashreghnews.ir
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عـراق اسـت. جنوبی ترین مرز خاکـی ایران با عراق، در این اسـتان 
واقع شـده اسـت. همچنین بخش زیادی از مرز آبی ایران و عراق، 

یعنی رودخانه اروند، در این اسـتان قرار دارد.
خوزستان، رودخانه های زیادی دارد که اغلب آن ها  از ارتفاعات 
زاگرس سرچشمه می گیرند. رشته کوه  زاگرس، در شمال خوزستان 
قرار دارد. این رودخانه ها، دامنه های زاگرس و دشت های خوزستان 
را سیراب می کنند و در مسیر پرپیچ و خم خود، جلگه ها و هورهای 
زیادی را تشـکیل می دهند. عالوه بر زمین های کشاورزی، قسمت 
زیـادی از منابـع نفـت و گاز ایران در خوزسـتان قـرار دارد. به دلیل 
همین موقعیت خاص اسـتان خوزسـتان بود که دشـمن بعثی آن را 
مورد تاخت و تاز قرار داد، تا با ضربه زدن به خوزستان و مردمش، 

به انقالب اسالمی ضربه بزند.
دشت آزادگان، از غرب شهرستان اهواز شروع می شود و تا مرز 
عراق ادامه پیدا می کند. این دشت، منطقه ای است وسیع، مسطح و 

هموار که در گذشته به آن »دشت میشان« می گفتند.
آب وهوای دشـت آزادگان، مثل بیشـتر مناطق خوزستان، گرم و 
مرطوب اسـت و وسـعت آن به 5844 کیلومتر مربع می رسـد. مردم 
این منطقه، آب شـرب خود را از چاه هایی که خود حفر می کنند، 
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تأمین می کنند. آب کشـاورزی نیز از رودخانه ها تأمین می شـود.
 رودخانه بزرگ کرخه )شـاخه شرقی  ـ  غربی آن( از شمال دشت 
آزادگان می گـذرد و تـا مـرز عـراق ادامـه پیدا می کنـد. زمین های 
اطراف این رودخانه، تپه ماهورهای رملی است و نسبت به زمین های 
پسـِت جنوِب دشـت آزادگان، از موقعیت برتری برخوردار است. 
ایـن تپه ماهورهـا که از نزدیکی های اهواز شـروع می شـوند، تا نوار 
مـرزی ادامـه پیدا می کننـد و هر چه جلوتر می روند، از ارتفاع شـان 

کاسته می شود.
ایـن ارتفاعـات، از نظر نظامی، دارای اهمیت خاصی هسـتند. در 
اکثـر نقـاط ایـن تپه ماهورها، عبـور تجهیزات نظامی یا ماشـین های 
جاده سـازی سـخت و غیرممکن اسـت، چرا که در مواقع خشکی، 
خاکـی بسـیار نـرم و روان دارنـد و هنـگام پرآبـی و بـاران و طغیان 
رودخانه ها، گلی چسبنده و باتالقی پیدا می کنند. به همین دلیل، در 
هر دو موقعیت، حرکت افراد و ماشین آالت و تجهیزات، به سختی 

می گیرد. صورت 
منطقـه دشـت آزادگان، قبـل از جنگ تحمیلی و بر اسـاس آمار 
سـال 1355، دارای سـه شهر اصلی سوسنگرد، بستان و هویزه بود و 

همچنین از 3 بخش، 6 دهسـتان و 193 روسـتا تشـکیل می شد.
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مردم دشـت آزادگان شـیعه اند و زبان شان عربی است. بیشترشان 
کشـاورز و دامـدار هسـتند. آن هـا یـی کـه بـه هـور نزدیک ترنـد، 
گاومیش هم پرورش می دهند. کشاورزها گندم، جو، برنج و تره بار 
می کارنـد، کـه البتـه در دوران جنـگ، زمین های کشـاورزی یا در 

آتش سـوختند و یا به صحنه عملیات تبدیل شـدند. 
تا قبل از جنگ تحمیلی، دهالویه روسـتای کم اهمیتی در غرب 
سوسنگرد بود که در کنار جاده سوسنگرد ـ  بستان قرار داشت. این 
جاده در جنوب رود کرخه قرار دارد و روستاهای فراوانی در حاشیه 
آن قرار دارند. جاده، از سوسـنگرد آغاز شـده و پس از عبور از پل 
سابله که بر روی رودخانه سابله زده شده، به شهر بستان و پس از آن 

به منطقه مرزی تنگه چزابه می رسد.
دهالویه در 12 کیلومتری غرب سوسنگرد و قبل از پل سابله واقع 
شـده که پس از حمله ارتش عراق، به اشـغال دشمن در آمد و پس 
از آزادی، خط مقدم نیروهای خودی برای دفاع از سوسنگرد بود. 
این روزها دهالویه را با نام شهید دکتر مصطفی چمران می شناسند، 
در حالـی کـه دهالویه شـاهد بزرگ مـردان دیگـری همچون علی 
تجالیـی، ایرج رسـتمی، جـواد داغری و ده ها شـهید رزمنده دیگر 
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بـود کـه با شهادتشـان از این مرز و بوم دفـاع کردند. علی تجالیی1 
بـا 50 رزمنـده تبریزی بـه دهالویه رفت تا از سوسـنگرد دفاع کند. 
او در یکـی از یادداشـت هایش دربـاره مقاومت در دهالویه نوشـته 
اسـت: »در هجوم دشـمن به محـور دهالویه، ده ها تانـک و نفربر و 
بیش از 4000 نیروی پیاده شـرکت داشـتند. با من تماس گرفتندکه 

عقب نشـینی کنم، در جواب گفتم تا آخرین نفر خواهم ایسـتاد.«2
□

مرکز حکومت این منطقه در دوره ساسـانیان و قرن های نخسـت 
اسـالمی، شـهری به نام »نهرتیری« بود. تیری به معنی تیره و تاریک 
اسـت، زیـرا آب کرخـه تیره و گل آلـود بود و از این جهت، شـهر 
بناشـده در مجـاورت آن را به این نام می خواندنـد.3 پس از آن، این 

1. شهید علی تجالیی از فرماندهان سپاه پاسداران در نبرد دهالویه و سوسنگرد بود 
که در عملیات بدر شهید شد.

2. ستاره بدر: پرتوی از حماسه های درخشان سردار رشید اسالم شهید علی تجالیی، 
بازنوشـته جالل محمدی، تبریز، سـتاد برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران شهید 

آذربایجان شرقی، لشکر 31 مکانیزه عاشورا، 1384، ص 59
3. بـه دلیـل این که کرخه از مناطق زیادی عبور می کند و سـرعت آن در مناطقی از 
زاگرس، خاک را شسـته و همواره گل آلود بود. اما پس از احداث سـد کرخه، بعد 
از جنگ تحمیلی، آب های باالدست در سد آرامش یافته و ِگل آن در سد رسوب 

می کند. به همین دلیل، امروزه رنگ آب رود شـفاف است.
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منطقه »والیت هویزه« نام گرفت. هویزه در دوران خلفای اسـالمی 
بسـیار سرسـبز بود و دژ دفاعی منطقه محسـوب می شـد و از دوران 

قاجاریـه، بـه تدریج نقش خود را در منطقه از دسـت داد.
در دوران صفویه، مشعشـعیان در منطقه دشت آزادگان قدرتمند 
شـدند و تا سـال ها در قدرت ماندند. امّا دوران قاجار )سال 1309(، 
میان مشعشـعیان و قبیله بنی ُطرف، که از قبایل مهم دشت آزادگان 
است، جنگ سختی در گرفت و بنی طرف پیروز شد و به حکومت 

پانصدساله مشعشعیان پایان داد.
در دوران قاجاریـه و اوایـل دوره پهلـوی، این شهرسـتان به دلیل 
وجود احشـام و مراتع سرسـبز به »دشـت میشـان« یا »دشـت میسان« 
تغییر نام داد و پس از پیروزی انقالب اسالمی و آزاد شدن سرزمین 
اسـالمی از بنـد حکومـت پهلـوی، در سـال 1358 نام آن به دشـت 

آزادگان تغییـر پیدا کرد.
پس از پیروزی انقالب، دولت عراق دسـت به دامن گروهگ ها و 
افـراد خودفروخته شـد و ضمن برقـراری ارتباط با عوامـل آن ها ، به 
آموزش، تسلیح و تحریک آن ها  پرداخت تا عالوه بر بهره گیری از 
آن ها  در جهت راه اندازی درگیری های منطقه ای و انفجار در شهرها 

و تأسیسات نفتی، زمینه جداسازی خوزستان را هم فراهم کند.
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حسین فردوست، دوست و مشاور محمدرضا پهلوی، می گوید: 
»گروه جبهــه التحریر، ماحصل توافق انگلیـس و آمریکا در منطقه 
است... این جبهه، مسلماً بخشی از یک طرح درازمدت بود. در این 
طرح اگر در شـرایط فرضی، محمدرضا پهلوی نمی توانسـت منافع 
غرب را در خوزسـتان تأمین کند، غرب می توانسـت رأساً از طریق 
جبهـه  التحریر وارد عمل شود و خوزستان مستقل را با نام عربستان و 

با حمایت ناسیونالیست های عرب ایجاد کند.«1
فعالیت هـای  و  شـعارها  جبهــه التحریر  منظـور،  همیـن  بـه 
جدایی طلبانـه اش را در شـهرهای مختلـف خوزسـتان، از جملـه 
سوسـنگرد و روسـتاهای مهم اطراف همچون دهالویـه آغاز کرد. 
آن ها  ضمن عضوگیری از مردم بومی، آن ها  را برای آموزش های 
بعدی به عراق اعزام می کردند و بعد از گذراندن دوره های آموزش 
نظامی و خرابکاری، به همراه مهمات به خوزستان وارد می کردند.

از اقدامات جبهــه  التحریر، جاسوسـی و رسـاندن اطالعات مورد 
نیاز به ارتش عراق بود. عناصر این گروه، به شناسایی مناطق حساس 
پرداخته و اطالعات مربوط به زمین، تأسیسات، عوارض مصنوعی 
و طبیعی و استعداد پاسگاه های مرزی را در اختیار ارتش بعث قرار 

www.hawzah.net :1. سایت رسمی اطالع رسانی حوزه
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می دادند. ارتش بعث هم با ایجاد پادگان های آموزشی در نزدیکی 
مرزها، زمینه الزم را برای آموزش جوانان فریب خورده فراهم کرده 
بود و با پرداخت پول و دادن اسلحه، آن ها  را برای خرابکاری راهی 

ایران می کرد. 
این گروه که به نام های دیگری مثل خلق عربی ها یا پان عربیسم ها 
هـم مشـهور بودنـد، اولیـن بمب شـان را در 17 مهـر 1358 در یک 
کتابخانـه در شـهر بسـتان منفجر کردند. بیسـت و نهم همـان ماه هم 
یکـی از پل هـای بسـتان را منفجـر کردنـد. کم کـم بمب گذاری ها 
شدت گرفت و شروع به کاشتن مین در منطقه کردند. ماشین های 
زیـادی در اثـر برخـورد با مین هایی کـه آن ها  کار گذاشـته بودند، 
منفجر شـدند. هنوز آتش جنگ به طور رسـمی روشـن نشده بود، 
امّا عراقی ها از هورالهویزه اسـلحه و مهمات به ایران می فرسـتادند. 
از زمسـتان 57 تا پاییز 59، ضدانقالب بیش از 15 بار با سـالح های 
عراقـی بـه نیروهای نظامی ایران حمله کردند. 16 بار در خوزسـتان 
بمب گذاشتند و 8 خودروی ایرانی را با مین هایشان منفجر کردند. 
در این مدت 19  ماهه، ارتش عراق 22 بار حریم هوایی ایران را در 
این منطقه نقض کرد، 20 بار با نیروهای مرزی خوزستان درگیر شد 
و 8 بار پاسـگاه های مرزی ایران را گلوله باران کرد. فعالیت هایشـان 
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در آذر  1358 و اردیبهشت 1359 اوج گرفت و از مرداد این سال، 
نیروهای عراقی با تجهیزات کامل در 3 کیلومتری نوار مرزی طالییه 

قدیم مستقر شدند.
مـردم و نیروهـای کمی که در مرز بودند، فعالیت عراقی ها را که 
می دیدند، می فهمیدند آن ها  آماده می شوند تا به ایران حمله کنند. 
به مقامات خبر دادند، امّا نتیجه ای نگرفتند. برای همین هم خودشان 
برای دفاع از سرزمین شـان برنامه ریزی کردند و آماده شـدند. علی 
هاشـمی1 می گوید: »از شـهریور 59 که دشـمن، سـاختن سـنگر را 
شـروع کـرد، نیروهـا حرکت های مشـکوک دشـمن را می دیدند. 
فرماندهان، گزارش های روزانه می فرستادند و ما به تهران منعکس 
می کردیم و اغلب تلفنی پیگیری می کردیم. تنگه چزابه، با توجه به 
موقعیت جغرافیایی اش و وجود تپه های رملی و دریاچه و نی زار، از 
هر جای دیگری قابل دفاع تر بود. پیشنهاد دادم خط مستحکمی در 
چزابه ایجاد کنیم، امّا امکانات داده نمی شـد. ارتش در تنگه چزابه 
تانک داشـت، امّا مهمات کافی برای شـلیک نداشـت. بنی صدر با 

1. شـهید علی هاشـمی، فرمانده سپاه پاسداران حمیدیه در آغاز  جنگ تحمیلی بود 
که بعدها قرارگاه مشهور نصرت را برای آماده سازی عملیات در نقاط مختلف هور 

تأسیس کرد.
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این کـه از مـرز بازدیـد کرده بـود و قـول داده بود نیرو بفرسـتد، امّا 
کاری انجام نداد و دنبال سیاست های خودش و قبضه قدرت بود.«1

 

1. دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس، حمید طرفی، قم: نسیم حیات؛ تهران: 
صریر، 1386، ص 210



فصل دوم
جنگ رسمی و همه جانبه، با تهاجم گسترده نیروی هوایی عراق 
در ظهر روز 31 مهر 1359 آغاز شـد. آن ها  ابتدا 19 نقطه مهم، از 
جملـه فرودگاه های ایران را هدف قرار دادند و بعد به پاسـگاه های 
مرزی حمله بردند. پهنه اصلی هجوم عراق، استان خوزستان بود و 
اهواز )به قول عراقی ها، االحواز( مهم ترین شهری بود که عراقی ها 

آرزوی گرفتنش را داشتند. 
ارتـش عـراق بـرای تصـرف اهـواز و نهایتـًا اشـغال خوزسـتان، 
می بایسـت دشـت آزادگان را پشـت سـر می گذاشـت و با تصرف 
شـهرهای اطـراف اهـواز و از غـرب و جنـوب، شـهر را بـه خطـر 
می انداخت. وسـعت منطقه ایجاب می کرد که دشـمن با توان قابل 



توجـه ای وارد عمل شـود. عراقی ها به لحـاظ پیش فرض های غلط 
خـود مبنـی بر اسـتقبال مردم بومـی از اقدامات تجاوزگرانـه آن ها ، 
حمله را کار دشـواری محسوب نمی کردند. اما وجود هورالهویزه، 
عمـاًل قـوای تجاوزگـر را تجزیـه می کـرد و پیشـروی بیـن باتالق و 
نیزارها کار سختی بود. بدین سبب، لشکرهای زرهی که مأموریت 
اشـغال دشـت آزادگان و محاصره اهواز از سمت غرب را عهده دار 
بودند، مجبور شـدند با دو فرماندهی مسـتقل و از دو محور کاماًل 

مجـزا به این منطقه هجـوم بیاورند:

محور اول: چزابه  ـ  بستان ـ سوسنگرد ـ اهواز
جـاده چزابـهـ  بسـتانـ  سوسـنگرد، از نظر نظامی محـور مهمی به 
حساب می آمد. در عین حال، رود کرخه که این محور را به دو بخش 
شـمالی و جنوبی تقسـیم کرده است نیز اهمیت داشت؛ چون بخش 
باالیی باز و قابل گسـترش اسـت، اّما به جهت رملی بودن بسیاری از 
زمین های آن، وضعیت دشـوار را بر نیروهای نظامی تحمیل می کند. 
در جنوب کرخه نیز وجود رودخانه های فرعی عریض سـبب تجزیه 
نیروهای نظامی می شود. بیشترین نیروهایی که در دهالویه و اطراف 

آن با مردم و رزمندگان درگیر شـدند، نیروهای همین محور بودند. 



محور دوم: طالییه ـ  جفیر ـ کرخه کور ـ اهواز
ایـن منطقـه دشـت وسـیعی اسـت که هـر چند بـه دلیل مسـطح 
بـودن، بـرای حرکت و مانور قوای زرهی بسـیار مناسـب اسـت، اّما 
هورالهویزه از غرب، کارون از شرق و کرخه کور از شمال، سه مانع 
طبیعی بزرگ محسوب می شوند که میزان پیشروی نیروهای مهاجم 

را محـدود می کنند. 
□

پاسگاه سوبله در شمال چزابه، اولین نقطه تهاجم دشمن در محور 
چزابـه ـ سوسـنگرد بود. نیروهـای ژاندارمری و نیروهـای مردمی و 
سپاه، در مقابل لشکر زرهی عراقی ها مقاومت می کردند، در حالی 
که سنگینترین سالح شان یک تفنگ 106 و یک خمپاره انداز بود. 
نیروهای عراقی پس از اشغال پاسگاه های مرزی، از چزابه به سمت 
شـمال بسـتان حرکت کردند. مدافعان بستان بیشتر بودند، عراقی ها 

هم شدیدتر عمل می کردند. 
روز چهـارم مهـر، ارتـش عـراق توانسـت بسـتان را اشـغال کنـد 
و آن را پایگاهـی بـرای تسـخیر سوسـنگرد قرار دهـد. از این دوره، 
بیشـترین خبرهایی که هم اکنون در دسـت اسـت، اخبار مربوط به 
شـهر سوسنگرد است. روسـتاهای حاشیه جاده سوسنگردـ  بستان، 
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چنان کوچک بودند که در برابر پیشروی و هجوم سهمگین ارتش 
عراق، اهمیت چندانی نداشتند و به همین خاطر کمتر از آن ها  نام 
برده شده است. دهالویه نیز یکی از همین روستاهای حاشیه جاده 

سوسـنگردـ  بستان بود.
 تـالش مدافعـان بسـتان نتوانسـت از پیشـروی دشـمن در محور 
شمالی جلوگیری نماید. دشمن تا تپه های الله اکبر1 جلو آمده بود و 
پل سـابله زیر آتش بود. ارتش عراق بدون حرکت از جاده بسـتانـ  
سوسـنگرد که در جنوب رود کرخه قرار دارد، از شـمال رود کرخه 

و از میان ارتفاعات رملی پیشـروی کرد. 
در هشتمین روز جنگ، عراقی ها سوسنگرد را از شمال دور زدند 
و به حمیدیه2 رسـیدند. بـر روی رودخانه کرخه پل زدند و تانک ها 
وارد شهر شدند. سوسنگرد سقوط کرد. از سوی دیگر، یگان هایی از 
ارتش عراق، قسمت هایی از جاده سوسنگرد ـ بستان را به اشغال در 
آوردند و تمام منطقه به محاصره در آمد. این حرکت سریع دشمن، 
موجب وحشـت روستاییان منطقه شـد. گروه هایی از مردم دهالویه 

1. بلندتریـن ارتفاعـات دشـت آزادگان. ایـن ارتفاعات در سرنوشـت جنگ بسـیار 
اهمیت داشـت.

2. شهری در شمال اهواز و جنوب سوسنگرد
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کـه توانسـتند، از منطقه فـرار کردند و گروهی دیگـر در دهالویه به 
دام افتادنـد. عناصـر ضدانقالب با فرماندهی عراقی ها پمپ بنزین، 

شـهربانی، بیمارستان و ... سوسنگرد را به تصرف درآوردند.
خبر محاصره اهواز و سقوط سوسنگرد به امام رسید. امام فرمود: 
»مگر جوانان اهواز مرده اند؟« این سـخن به گوش مدافعان رسـید 
و بین شـان غوغا شـد. علی غیوراصلی1، مسؤول آموزش سپاه اهواز 
که جوانی خوش فکر و خوش سیما بود، سریع نیروهای آماده اش را 
در چهارده تیم دو نفری آر.پی.جی زن سازماندهی کرد و شبانه به 
سـمت کمین گاه عراقی ها راه افتاد. آن ها  تا سـه راه حمیدیه سـواره 

رفتند و از آن جا پیاده مسـیر را طی کردند.
گـروه علـی غیوراصلـی سـاعت چهـار بامـداد، در حمیدیـه بـه 
تانک هـای عراقـی حملـه کردنـد و آن هـا  را بـه آتـش کشـیدند. 
عراقی ها که غافلگیر شده بودند، به دستور فرمانده شان عقب نشینی 
کردند. تعدادی از تانک های خود را سـالم رها کردند و به سـمت 
کرخه کـور فـرار کردنـد. بعد از این عقب نشـینی، جـاده حمیدیه  ـ  

1. علی غیوراصلی، قبل از انقالب، ارتشی بود و بخشی از دوره های نظامی را خارج 
از کشور گذراند. وی به دلیل مخالفت با رژیم پهلوی، زندانی و پس از انقالب آزاد 

شد و به نیروهای سپاه پیوست، او در سن 27 سالگی به شهادت رسید.
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سوسـنگرد آزاد شد. 
روز دهم مهر 1359، رزمندگان به سوسنگرد رسیدند و شهر را آزاد 
کردند. فرماندار ضدانقالب منصوب شده از طرف جبهــه التحریر 
اعدام شد. نظامیان عراقی که با عجله عقب  می رفتند، در راه گرفتار 
روسـتاییانی شـدند کـه موقع حمله بسـیار اذیت شـان کـرده بودند. 
منصور منشـداوی1 می گوید: »پس از شکسـت عـراق در حمیدیه 
و سوسـنگرد، سـربازان عراقی پیاده و سـواره در حال فرار بودند که 
مردم به آن ها  حمله کردند. مردم از آن ها  انتقام می گرفتند. تعداد 

زیادی از سـربازان عراقی به دسـت همین مردم اسیر شدند.«2
رزمندگان به سـمت بسـتان رفتند و وقتی به شـهر بستان رسیدند، 
دیدند که دشمن این شهر را تخلیه کرده و به مرز گریخته است. در 
همیـن عملیات بود که علی غیوراصلی)فرمانده عملیات(، محمود 
مـراد اسـکندری، اصغـر گندمـکار3 و دو تن دیگـر از رزمندگان به 
شـهادت رسـیدند؛ اما اعتماد به نفس نیروهای سپاه پاسداران بیشتر 

شد. 
1. منصور منشداوی از اهالی و مدافعان دشت آزادگان بود.

2. دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس، ص 314
3. شهیدان محمود مراد اسکندری و اصغر گندمکار از جوانان سپاه پاسداران و اهل 

خوزستان بودند.



  دهالویه  27 

مدافعان، سوسنگرد و بستان را آزاد کردند و دوباره درگیری ها به 
مرز چزابه رسـید. طی این مدت، دهالویه از حمله دشـمن مصون 
مانده بود. این روسـتا در حاشـیه جاده بسـتان  ـ  سوسنگرد قرار دارد 
و مردم روسـتا شـاهد جنگی سنگین در سوسـنگرد بودند. اگر این 
شهر به دست عراقی ها تصرف می شد، دهالویه پشت جبهه دشمن 
قـرا می گرفـت. به همیـن دلیل، اولین گروه از روسـتا کوچ کردند. 
آن چـه را که می توانسـتند، برداشـتند و بـه راه افتادنـد. مقصد همه 
روسـتاییان این منطقه، شـهر حمیدیه و اهواز بـود. گمان می کردند 
این درگیری ها فقط چند روز به طول می انجامد و به فروکش کردن 

آتش نبرد، دوباره به روستایشـان باز می گردند.
ارتـش عـراق از سـیلی محکمی که خـورده بـود، عصبانی بود و 
به دنبال جبران می گشـت. این بار حمله را از سـمت بستان و جاده 

بستان ـ سوسـنگرد سازماندهی کرد. 
عـراق در روز 19 مهـر 1359، دوباره به بسـتان حمله کرد، ولی با 
مقاومت مدافعان شهر روبه رو شد. دشمن شهر را رها نکرد و آن را 
به شـدت زیر آتش گرفت. عده ای از مردم که هنوز بسـتان را ترک 
نکـرده بودنـد، مجبور به مهاجرت به شـهرهای اطراف شـدند. دو 
روز بعد، یعنی 21 مهر، دوباره به بسـتان حمله شـد. کار به نبرد تن 
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به تن کشید و مدافعان با مهمات کم، با دشمن مقابله می کردند؛ تا 
این که شـهر به اشغال ارتش عراق در آمد.

پس از اشـغال بسـتان، دشـمن سعی داشـت از دو سـمت )شمال 
کرخه و جاده بسـتان  ـ  سوسـنگرد( پیشـروی کند. آن ها  برای حمله 
به سوسـنگرد، فشـار را از طرف شمال و شرق دهالویه به سوسنگرد 
بیشتر کردند. از عصر روز 27 مهر، ارتش عراق از تپه های  الله اکبر به 
طرف شـهر حرکت کرد و از شـمال تا دو کیلومتری شهر پیش آمد. 
از سمت غرب هم از سابله حرکت کرد و در روز 28 مهر تا دهالویه 

پیش آمد. از این روز، روسـتای دهالویه هم وارد جنگ شـد.
همچنان که قباًل گفته شـد، دهالویه در شـمال غرب سوسـنگرد 
قرار دارد. دشمن در چند روِز اول جنگ، نتوانست از سمت جاده 
بسـتان  ـ  سوسـنگرد بـه سـوی سوسـنگرد پیشـروی کنـد و ناچار به 
پیشـروی از سـمت شـمال منطقه )تپه های الله اکبر( شد. واحدهای 
محدودی هم که در این منطقه عمل می کردند، رفت وآمدشـان از 
روی جاده سوسـنگرد ـ بسـتان بود. در آن چند روز، روستاهای دو 
سمت جاده بستان  ـ  سوسنگرد، از حمله دشمن در امان ماندند. اما 
با تصرف بسـتان، دشـمن ایـن بار حمله خود را از امتـداد این جاده 

سـازماندهی کرد و پیش آمد. 
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از روز 29 مهر، بیسـت تانک عراقی در جبهه شـمالی سوسنگرد 
مسـتقر شـدند. به این ترتیب، حلقه محاصره سوسـنگرد روز به روز 
تنگ تر می شـد. تانک های دشـمن در کل محدوده به 90 دستگاه 
می رسـیدند. به تدریج دهالویه خالی از سـکنه شـده بـود و اهالی 

روسـتا به شهرها و روستاهای شـرقی تر رفته بودند. 
در گزارش های سپاه سوسنگرد، در وصف آن روزها نوشته شده 
که سوسـنگرد از نظر مواد غذایی و بنزین شـدیدًا در مضیقه است. 
نیروهای عراقی بین سوسنگرد و بستان مستقر شده بودند. آن ها  از 
جاده بستانـ  سوسنگرد تا پل سابله پیش آمدند، اما دهالویه بین پل 
سابله و سوسنگرد قرار داشت و تا آن زمان به دست دشمن نیفتاده 
بود. عراقی ها برای عبور نیروهایشان از پل سابله، از طرف دهالویه 
تهدید می شـدند. بـرای همین هم این منطقه را به شـدت زیر آتش 
گرفتند، اما مقاومت رزمندگان و همچنین ممانعت رودخانه کرخه 
از شمال، نمی گذاشت وارد دهالویه شوند. دهالویه از همه طرف 

در تیررس بود.
از روسـتاهای حاشـیه جاده سوسـنگردـ  بسـتان، در گزارش های 
جنگی، کمتر نام برده شـده اسـت. آن چه در زیر می آید، مجموع 
گزارش هایی است که در گزارش های روزانه جنگ که توسط ستاد 
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عملیات جنوب تهیه می شـد، درباره دهالویه آمده اسـت:
»29 مهـر 1359ـ نیروهـای عراقـی در 3 کیلومتـری رودخانـه 
کرخه کـور بـه طـرف جـاده مسـتقر هسـتند و به سـوی آن شـلیک 
می کننـد. همچنیـن از آن سـوی رودخانـه تـا نزدیکـی بلندی هـای 
الله اکبـر رسـیده اند و از طرف جاده، در نزدیکـی دهات دهالویه، 

در 10 تـا 15 کیلومتـری سوسـنگرد مسـتقر هسـتند.1 
29 مهـر 1359ـ طبـق آخریـن خبر، نیروهای عراقـی از آن طرف 
رودخانـه تـا نزدیکی هـای الله اکبـر و از طـرف جاده ]سوسـنگرد ـ 
بسـتان[ تا نزدیکـی دهات دهالویـه )در 12 کیلومتری سوسـنگرد( 

رسیده اند.2
یکم آبان 1359ـ طبق اطالع سـماجا ]سـتاد مشترک ارتش[ یک 
ستون از نیروهای دشمن در 6 کیلومتری قریه دهالویه در کوه های 
الله اکبر، یک ستون در محور سابله سوسنگرد و یک ستون در قریه 
حمودی سـعدون در نزدیکی رودخانه کرخه کور مستقر هستند. از 
قرار اطالع، بعضی از این نیروها هنوز عملیاتی علیه نیروهای خودی 

1. گـزارش روزانـه جنـگ، جلد اول: شـش ماهه دوم 1359، تنظیـم و تدوین احمد 
دهقان، تهران، مرکز نشـر آثار شـهید حسـن باقری، 1389، ص 119 

2. همان، ص 122



انجام نداده اند.1
4 آبان 1359ـ به گزارش یک منبع موثق، نیروی پیاده دشمن در 
جاده بسـتان ـ سوسـنگرد، در روسـتای دهالویه )در 12 کیلومتری 
سوسـنگرد( مسـتقر اسـت و عـده ای از اعضای جبهــه التحریر که 
حـدود 1200 تـا 1500 نفـر و اکثرًا ملبس به لباس عربی و مسـلح به 
کالشـینکف و آر.پی.جی هستند، به سرپرستی مکلف حیدری و 
علـی عامـر با آن ها  همکاری می کنند. 7 دسـتگاه نفربر در جلوی 
آن ها  سـنگر حفر کرده اند و اسـتتار شده اسـت. تعدادی از نفرات 
پیاده در روسـتای دهالویه و تعداد دیگری در اطراف جاده سـنگر 

انفـرادی حفر کرده اند.2
11 آبـان 1359ـ بـه گزارش سـپاه سوسـنگرد، در تاریـخ 59/8/9 
نیروهای مستقر در سابله تعویض و تقویت شده اند، ولی هنوز هویت 
نیروهای جایگزین دقیقًا مشـخص نیست. احتمااًل این نیروها عراقی 
نبوده و از کشـور عربی دیگری هسـتند. نیروهای دشمن در اطراف 
روسـتای سـابله از مردم خواسـته اند به محل زندگی خود بازگردند و 
بعد از مراجعت، عده ای از آن ها  را مجبور کرده اند که شناسنامه های 

1. همان، ص 137
2. همان، ص 140
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خود را عوض کرده و به نفع دولت عراق و علیه جمهوری اسـالمی 
وارد نبـرد شـوند. بـه گفته سـپاه، مردم منطقـه بعد از ایـن جریان، از 
روسـتاهای خـود متـواری شـده اند. نیروهـای دشـمن در روسـتای 

سیدشـبیب در نزدیکی دهالویه مرتب در رفت و آمد هسـتند.1
15 آبان 1359ـ نیروهای متجاوز در سـاعت 10:30 روز جاری با 
هفـت دسـتگاه تانک، چند جیپ و خودرو و تعـدادی افراد پیاده، 
قصـد پیشـروی بـه طـرف دهالویه را داشـتند کـه بعـد از مقاومت 

بـرادران، مجبور به فرار به طرف پل سـابله شـدند.2 
16 آبـان 1359ـ گـزارش سـپاه سوسـنگرد حاکی اسـت سـاعت 
14:00 امروز آنتن فرسـتنده تلویزیون بسـتان توسـط دشمن متجاوز 
پاییـن کشـیده شـد. سـاعت 11:00، دو دسـتگاه ریـو حامـل مواد 
منفجره که از بسـتان به طرف روسـتای دهالویه در حرکت بودند، 
با آتش توپخانه جمهوری اسـالمی مجبور به بازگشـت شـدند. در 
سـاعت 18:30 درگیری شدیدی در نزدیکی دهالویه به وجود آمد 
کـه در نتیجـه حدود 20 نفر از مزدوران بعثی به هالکت رسـیدند و 
تعدادی از آنان مجروح شدند. به گفته برادران پاسدار، دشمن هنوز 

1. همان، ص 163
2 همان، ص 176
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کشـته های خود را از منطقه جمع نکرده اسـت. 
گزارش یک منبع خودی از بستان حاکی است: 

1. نیروهای عراقی در روسـتای دهالویه وسـایل مردم را به غارت 
برده و تعدادی از منازل مسکونی را منهدم کرده اند. آن ها  2 نفر از 
اهالی را دسـتگیر کرده و به همراه خود تا نزدیکی پل سـابله برده و 

در آن جا آزاد کردند. 
2. عراقی هـا بالفاصلـه بعـد از ورود به روسـتای دهالویه، منطقه 
الله اکبر و سوسنگرد را به گلوله بستند که به گفته برادران، تعدادی 
از گلوله هـا بـه شـهر اصابـت کرد. تعـداد نیروهای فـوق 8 تانک و 

بود.1« نفربر 
سـر در گمـی نیروهای خودی و دشـمن در ایـن منطقه، موجب 
شده بود که در بسیاری از روستاها، نیروهای خودی و دشمن تردد 
کننـد و گاهـی در اختیـار نیروهای خودی و گاه در اختیار دشـمن 
باشد. اما با پیشروی دشمن از سمت بستان و پل سابله، که با هدف 
محاصره و اشغال سوسنگرد صورت گرفت، جنگ دوباره به سوی 

دهالویه کشیده شد.
در 19 آبان، عراقی ها عملیات بزرگی را آغاز کردند تا دهالویه را 

1. همان، ص 179
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که بر سر راه سوسنگرد قرار داشت، اشغال کنند. مقاومت سرسختانه 
نیروهـای خودی و پشـتیبانی توپخانه حمیدیه، نگذاشـت عملیات 
ارتش دشـمن به نتیجه برسـد. آن ها  از روی ارتفاعات الله اکبر، بر 
کل منطقه دید داشتند و آن را می کوبیدند. هلی کوپترهای ایران تا 
حدودی جلوی ضربات دشمن را از روی ارتفاعات می گرفتند، اما 
عراقی ها فورًا نیرو جایگزین می کردند. در گزارش سپاه سوسنگرد 
آمده اسـت: »امروز نیروهای دشـمن شـروع به پیشـروی به سـوی 
سوسـنگرد کردند که در دهالویه با مقاومت شدید نیروهای اسالم 
مواجه شـدند. در این درگیری، 8 دستگاه تانک دشمن منهدم شد 
و یک ماشین مهمات هنگام عبور روی مین رفت. تلفات سنگینی 
به دشمن وارد آمد و حدود 100 نفر کشته شدند. از نیروهای خودی 
24 نفر زخمی شدند و 2 غیرنظامی و 5 تا 8 پاسدار اعزامی از تهران 

و تبریز به شهادت رسیدند.«1
حملـه بـه دهالویه در روز بعـد ادامه پیدا کرد. گزارش از سـابله 
حاکـی بـود کـه در دهالویه، نیروهـای عراقی خانه های مـردم را به 
غـارت برده انـد. صبح روز 23 آبان بود که دشـمن با آتش سـنگین 
1. اسـناد مرکـز مطالعـات و تحقیقـات جنـگ: سـند شـماره 001604 و همچنیـن 
رجـوع کنیـد بـه: روزشـمار جنـگ؛ هویـزه، آخریـن گام هـای اشـغالگر، علی رضا 

لطـف اهلل زادگان، تهـران، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات جنـگ سـپاه پاسـداران.
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توپخانـه و بمبـاران هوایـی، سوسـنگرد را کوبید و تـا نزدیک ظهر، 
از سـمت جنوب، خود را به روسـتای ابو حمیظه1 رسـاند. پنجاه نفر 
از نیروهای ایرانی را در روسـتا اسـیر کردند و روسـتا به دسـت آن ها  

افتاد. شـش نفر از مدافعان هم شـهید شدند.
قوای دشـمن از دو سـمت سـابله، با کمک 40 دسـتگاه تانک و 
از طـرف دهالویـه کـه دیگر خط مقـدم نیروهای ایرانی شـده بود، 
به سـمت سوسـنگرد پیش آمدنـد. نیروهای خـودی در دهالویه تا 
سـاعت 18 مقاومت کردند. »از غرب سوسنگرد، نیروهای خودی 
در دهالویه )در جاده سوسـنگردـ  بسـتان( با نیروهای عراقی درگیر 
شـدند. تا این سـاعت برادران 3 دسـتگاه تانک را منهدم کرده اند. 
تعداد شهدا و مجروحین مشخص نشده است. به علت قطع جاده، 

امکان انتقال زخمی ها به اهواز نیسـت.«2 
وقتـی تاریکـی شـب فـرا رسـید، تـوان مدافعـان و مهمـات آن ها  
کاهـش یافته بود و بسـیاری هم شـهید شـده بودنـد. مدافعان برای 
کمـک بـه سوسـنگرد، از دهالویـه عقب نشـینی کردنـد و بـا به جا 
گذاشتن ده ها شهید، به سوسنگرد رفتند و دهالویه به دست دشمن 

1. روستای ابو حمیظه در 3 کیلومتری سوسنگرد قرار دارد.
2. روزشمار جنگ؛ هویزه، آخرین گام های اشغالگر، ص 197
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افتـاد. بـه این ترتیب، سوسـنگرد از سـه طـرف )دهالویـه، تپه های 
الله اکبـر و ابوحمیظه( محاصره شـد. سـپاه پاسـداران در گزارشـی 
دیگر از این وضعیت، اعالم کرد: »در حال حاضر هیچ راهی برای 
نجات زخمی ها و تخلیه شهدا وجود ندارد، مگر از طریق رودخانه 
که باید بلم1 در اختیار باشـد. آتش توپخانه دشـمن ادامه دارد. هیچ 
نقل وانتقالی امکان ندارد. در مقابل هر گلوله که از طرف نیروهای 
خودی شـلیک می شـود، دشمن صدها گلوله به سـمت شهر روانه 

می کند.«2
سـاعت 16 روز 24 آبـان 1359، تعـدادی از نیروهـای عراقـی، با 
ده تانک دروازه شـرقی شـهر را گرفتند. عراقی ها از غرب و سـایر 
جهـات نیز شـهر را محاصـره کرده بودند. سـاعت 17 جاده هویزه  
ـ  سوسـنگرد بسـته شـد. تعداد شهدا هر لحظه بیشـتر می شد و تمام 
مـدت شـهر را بـا خمپـاره و توپخانـه می کوبیدنـد. مدافعـان فقط 
توانسـتند بخشـی از مجروحان را از طریق رودخانه عبور دهند تا به 

جاده حمیدیه برسـانند.
دشـمن برای فشـار بیشـتر، با تاریک شـدن هوا، هشـتاد تانک و 

1. نوعی قایق
2. اطلـس دشـت آزادگان در جنـگ، ابوالقاسـم حبیبـی، تهران، مرکـز مطالعات و 

تحقیقـات جنگ سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، 1381، ص 58
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نفربر به اسـتعداد قوای خود اضافه کرد. حلقه محاصره تنگتر شـد. 
چند تانک تا ده متری مسجد جامع )مقر مدافعان( جلو آمدند، که 
با انهدام دو تانک، بقیه عقب کشیدند. دیگر جای سالمی در شهر 
نمانده بود. وضعیت به گونه ای بود که کسـی احتمال زنده ماندن 
خـود را نمـی داد. بنابراین رزمندگان به یکدیگر وصیت می کردند.

در روز 26 آبـان، آیت اللـه سـیدعلی خامنـه ای )نماینـده امـام 
خمینـی  در شـورای عالـی دفـاع کـه از ابتـدای شـروع جنـگ 
در جنـوب مسـتقر شـده بـود( نام های نوشـت کـه در آن خیانت ها 
و سـهل انگاری های بنی صـدر و افـراد مشـابه، در آغـاز جنـگ و 

خصوصـًا عملیـات سوسـنگرد مشـخص شـده اسـت. 
متـن کامل نامه به همراه نامـه دکتر مصطفی چمران نماینده امام 

در شـورای عالی دفاع چنین است:

»سرکار سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 29 زرهی
با سالم

شنیدم تیمسار ظهیرنژاد به شما تلفن کرده اند که تیپ 2 فردا وارد 
عمـل نشـود، مگـر بنا به امـر و منظورشـان امر آقـای رییس جمهور 
است. من این عدول از تصمیم جلسه عصر را قابل توجیه نمی دانم. 
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ایـن بـه معنای تعطیل و یا به ناکامی کشـاندن عملیات فردا اسـت. 
اسـتعداد دشـمن چنان اسـت کـه آن دو گروهـان پیاده یـارای کار 
درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ وارد عمل نشود، در حقیقت 
تـک انجام نگرفته اسـت. صبـح اگر برای تصمیـم نهایی بخواهیم 
منتظر آمدن تیمسار ظهیرنژاد بمانیم، وقت خواهد گذشت. جوانان 
مـا در سوسـنگرد حداکثـر تا صبـح مقاومت خواهند کـرد و صبح 
زود اگـر مـا قدری بار دشـمن را سـبک نکنیم، همـه نابود خواهند 
شـد و شـهر کاماًل سـقوط خواهد کرد.خالصه به نظر و تشـخیص 
ما کار باید بر همان منوال که عصر صحبت شـد، پیش رود و تیپ 
آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در غیر این صورت، مسؤولیت 
سـقوط سوسـنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده 

است. 
سید علی خامنه ای«1

کیـد بر اجرای دسـتور  متـن نامـه دکتـر مصطفی چمـران برای تأ
آیت اللـه خامنه ای چنیـن بود:

»مـن رسـمًا اعالم جـرم می کنم. بـه نام نماینـده امـام و نماینده 
www.farsnews.com.1



شـورای عالی دفاع از این همه اهمال و اتالف وقت و به هدر رفتن 
خـون جوانان شـکایت دارم. چند روزی اسـت که فریاد می کشـم 
تـا باالخره دیشـب جوابی شـنیده شـد. امـروز انتظار عمل داشـتم، 
متأسـفانه نشـد. امروز صبح در حضور سـرکار ]اشـاره به سـرهنگ 
قاسمی[ و سرهنگ شهبازی ایرادات و نظرات خود را گفتم و شما 
فکر کردید و جواب دادید که فردا صبح زود انجام می شود؛ و االن 
می بینم که می خواهند به تأخیر بیندازند و این یعنی مرگ 500 جوان 
و سـقوط سوسـنگرد و حمیدیه و اهواز، و من در این صورت همه 

شـما را در مقابل خدا وخلق مسـؤول می دانم. 
دکتر چمران«1

1. همان جا





فصل سوم
طـرح شکسـتن محاصـره سوسـنگرد، در جلسـه ای بـا شـرکت 
فرماندهان ارتش، سپاه و ستاد جنگ های نامنظم، نماینده امام در 

شـورای عالی دفاع و اسـتانداری خوزسـتان آماده شـد.
سـتاد جنگ هـای نا منظـم، سـتادی بـود کـه در سـال 1359 در 
خوزستان، برای فرماندهی جنگ و عملیات چریکی، توسط دکتر 
مصطفـی چمران تأسـیس شـد. بعـد از ارائـه نامه و دیـدار آیت الله 
خامنـه ای و دکتـر مصطفی چمـران خدمت امـام خمینی که هر 
دو نماینده ایشـان در شـورای عالی دفاع و نماینده مجلس شـورای 
اسـالمی بودنـد، امام اجازه انجـام عملیات برای نجات خوزسـتان 
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را دادنـد. دکتـر چمـران با یک هیأت 60 تا70 نفره به سـمت اهواز 
حرکت کرد. در شـهر اهواز، به فرماندهی او گروهی تشـکیل شد. 
هر روز که می گذشـت، جوانان زیادی به این گروه می پیوسـتند و 
تشـکل و سازماندهی آن بیشـتر و بزرگ تر می شد. باالخره روز 26 
آبان 59 رسـید و عملیات شکسـتن محاصره سوسـنگرد آغاز شـد. 

دکتـر چمران واقعه فتح سوسـنگرد را چنین نقل کرده اسـت:
»حملـه ما 26 آبان 59 شـروع شـد. تانک هـای ارتش خودی در 
ابوحمیظه سـنگر گرفته بودند. تیمسـار فالحـی و مهندس غرضی 
با من)دکتر مصطفی چمران( همراه شـدند تا به سوسـنگرد برویم. 
تصمیـم ایـن بـود کـه حمله را بـا گروه هـای چریکی آغـاز کنیم و 
جنـگ را از حالـت تعـادل در بیاوریـم. چنـد گـروه مختلف برای 
دفـاع عازم شـده بودند. قرار شـد تیمسـار فالحی عقب تـر بماند و 
فرماندهی کند. مسؤولیت گروهی را به عهده گرفتم و پیش رفتیم. 
از کنار جاده سوسنگرد، مستقیم می رفتیم به سمت هدف. توپخانه 
عراق به شـدت ما را می کوبید. اشـک  شـوق برای دیدار دوستانم 
که در سوسـنگرد محاصره شـده بودند، نمی گذاشـت جلوی پایم 
را درسـت ببینم. سه روز بود که هیچ کدام شان غذا نخورده بودند.

نیمی از راه را رفتیم که دیدم تانکی از دور  به طرف مان می آید. 
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بـه همراهانـم گفتـم: »سـنگر بگیریـد!« یکـی از آن هـا  رفـت تـا 
شـکارش کنـد، تانک عقـب رفت. بقیـه تانک ها در حـال آرایش 
گرفتـن نظامـی بودند. توپخانه ما سـاکت بود و نظم شـان را به هم 
نمـی زد. آتـش عراقی ها شـدیدتر و قویتر از ما بود. فوری نشسـتم، 
نام هـای برای تیمسـار فالحی نوشـتم، برایش موقعیت مان را شـرح 
دادم و درخواسـتم را نوشـتم. نامه را دادم دسـت یکی از دوستان تا 

ببرد.  برایش 
بـه حرکـت خودمان ادامه دادیم. نزدیک شـهر رسـیده بودیم که 
ناگهان از طرف راست، گرد و غبار بلند شد  و از میانش تانک ها 
و زره پوش ها نمایان شدند. مستقیم سمت ما می آمدند. به یکی از 

جوان ها گفتم: »برو اولین تانک را تو شـکار کن.«
شـلیک کرد. رفت کمانه کرد و به گوشـه جلویی زنجیر تانک 
خـورد. خدمـه تانـک پیـاده شـدند و فـرار کردنـد. بقیـه تانک ها 
ایسـتادند. تانکـی از بین شـان جـدا شـد و بـه سـمت شـرق رفـت. 
فهمیـدم می خواهـد دورمان بزند. به یکی از جوان ها گفتم: »آن را 

بـه هر قیمتی شـده، بزن.«
شـلیک کرد. نخورد. جوان دیگری رفت و شـلیک کرد. گلوله 
او هـم به خطا رفت. نمی دانسـتم باید چـه کار کرد. گلوله آر.پی.
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جـی تمام شـده بـود. جوان ها بلند شـدند الله اکبر گفتنـد، دویدند 
طـرف تانک هـا! می دویدنـد و فریـاد می زدنـد. به خـودم لرزیدم. 

گفتم: »اآلن دروشـان می کنند.«
انتظارش را نداشـتم که تانک ها عقب نشـینی کنند. دستور دادم 
بـه شـرق برویم تا از محاصره خارج شـویم. کمـی آن طرفتر، دیدم 
تانک ها در خط مستقیم و هماهنگ به طرف مان می آیند. کنارشان 
هـم حـدود صد نفر پیاده حرکت می کردند و مسلسل به دسـت، هر 
جنبده ای را هدف می گرفتند. برای یک لحظه احساس کردم اگر 
از چنگال شـان در نرویم، همگی شهید می شویم. فکری انتحاری 

به سرم زد. 
راهـم را 180 درجه کج کردم به سـمت غرب. اکبر چهرگانی و 
اسدالله عسگری هم همراهم شدند. توجه عراقی ها به ما جلب شد. 
دوسـتان مان را رها کردند و به طرف ما آمدند. تا این جا موفق شـده 
بودیـم. رفتیـم از داخل یکی از کانال های آب و از زیر، خودمان را 
به آن طرف جاده سوسنگرد رساندیم. گاهی اکبر سرک می کشید 

و می گفت: »صد متری ما هستند.« یا »فقط پنجاه متر.«
خـط اول شـان با پنجاه تانـک و نفربر پیش می آمـد. خط دوم و 
سـوم هم داشـتند. فاصله شـان آن قدر کم شـد تا این که به نزدیکی 
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جاده آسـفالته سوسـنگرد رسـیدند. مجبور شـدیم برویم پشت تلی 
از خاک پناه بگیریم که نیم متر بیشتر ارتفاع نداشت. اکبر سمت 
چپم و عسـگری سـمت راسـتم قرار گرفتند. مطمئن بودیم شـهید 
می شـویم. اکبر زیر لب گفت: »آن قدر ازشـان می کشـیم تا کشته 

شویم.«
چهـار تـا تانـک و زره پـوش آمدند بـاالی جاده و تمام دشـت را 
گرفتنـد زیـر رگبـار گلوله هایشـان. کماندوهـا هم آمدند. سرتاسـر 
جـاده پوشـیده از عراقی هـا بـود. فاصله شـان با ما هفت هشـت متر 
بیشـتر نبـود. تیـری به کاله خـود اکبر خـورد و آن را سـوراخ کرد. 
اکبر افتاد. کاری نمی توانسـتم بکنم. پریدم آن طرف تل و شلیک 
کـردم. عقب نشـینی کردند. دوبـاره خودم را سـمت دیگری پرت 
کـردم. گلولـه توپ آمد و درسـت سـر جای قبلـی ام اصابت کرد. 
یـک تکه آهن داغ و سـنگین به پای چپم خـورد و خون فوران زد. 
دست از شلیک نکشیدم. مدام جا عوض می کردم. تیری آمد و به 
همان پای مجروحم خورد. می غلتیدم و می خزیدم و فقط شلیک 
می کردم. در ده متری ام، چند نفر زانو زدند و آماده شلیک بودند. 
روی شـان رگبـار بسـتم. فرماندهی شـان دسـتور عقب نشـینی داد. 

نمی توانسـتند معطل یک نفر بشـوند. 
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بـا ایـن پـای زخمـی، بایـد یک ماشـین مـرا به شـهر می رسـاند. 
بـه آخریـن کامیونـی کـه از جـاده رد شـد، شـلیک کـردم. همـه 
سـربازهایش فـرار کردنـد و کامیون، روشـن رها شـد. همهمه دور 
شدن شان را می شنیدم. یک ساعت طول کشید. احساس می کردم 
هنـوز نزدیک هسـتند. سـینه خیز و محتاط جلو رفتـم. به هر طرف 
سـرک می کشـیدم تا ببینم کسی هسـت یا نه. به سمت اکبر رفتم. 
هـر چـه صدایش زدم، جواب نداد. عسـگری را صدا زدم. گفت: 
»من این جایم.«باورم نمی شد. مخفی شده بود و سالم بود. گفتم: 

»بـرو ببین اکبر چی شـده؟«
صدای ضجه اش آمد و فهمیدم اکبر شـهید شـده. صدایش زدم 
تا برگردد کنارم. وقتی خونریزی پایم را دید، حسـابی نگران شـد. 

گفتـم: »برو ببین چه خبر اسـت؟ زود برگرد.«
برگشت و گفت: »همه رفته اند، دکتر. خبری نیست.«

سـاعت دوازده، دوسـتم کاویانی آمد. فکر می کرد شهید شدم. 
با کاویانی و عسـگری، سـوار همان کامیون شدیم و برگشتیم کنار 

تیمسـار فالحی تا با هم به سوسـنگرد برویم.«1
به این ترتیب، محاصره سوسنگرد شکسته شد و نیروهای خودی 

1. مصاحبه تلویزیونی دکتر مصطفی چمران پس از آزادی سوسنگرد
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توانستند ارتش عراق را عقب برانند. عراقی ها از شهر عقب نشستند 
و در شمال در کوه های الله اکبر و در غرب، در میانه راه سوسنگرد 

و دهالویه سنگر گرفتند. 
دهالویه همچنان در اشغال دشمن بود.  

□
دکتـر رضـا امراللهـی1  از اعضـای سـتاد جنگ هـای نامنظـم، در 
خاطـره ای از سـال اول جنگ می گوید: »یـک روز صبح، از دفتر 
سـتاد تهـران با مـن تماس گرفتند و گفتند که یک عده موتورسـوار 
آمده اند، می خواهند بیایند در ستاد ما کار کنند، اما ظاهرشان ناجور 
است. مشکوک هم هستند و مثل الت و لوت ها می مانند. به آن ها  
گفتم تا عصر نگه شان دارید تا بیاییم. عصر که برگشتم ستاد، آن جا 
بودنـد. شـک کـردم که نکند بـرای جاسوسـی آمده باشـند. برای 

همیـن رفتـم و دکتر چمران را آوردم. گفتم: »این ها هسـتند.« 
بعـد خـودم رفتم دسـت به سرشـان کـردم تا برونـد. دکتر چیزی 
نگفـت، امـا در فکـر فـرو رفـت. همیشـه چهار شـنبه ها می رفتـم 
خوزسـتان و یکشـنبه ها برمی گشـتم تهران. آن یکشنبه که برگشتم، 

1. دکتـر رضـا امراللهی رئیس سـابق سـازمان انـرژی اتمی ایران که بـا دکتر چمران 
همکاری داشـت.
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دیدم یک تریلی پر از موتور آن جاست. آن چند نفری هم که دست 
به سرشان کرده بودم، کنار تریلی بودند. مسؤول پذیرش گفت که 

خـود دکتر دسـتور داد که بیایند، به همه شـان احتیاج داریم.
چنـد روز بعد، سـروان رسـتمی1 کنـار خاکریز مشـغول صحبت 
بـا رزمنـدگان و آمـوزش آن ها  بود که چند موتورسـوار به طرفشـان 
آمدند. موتورسواران وقتی رسیدند، کاله و چفیه را برداشتند و سالم 
کردند. همه موهای سرشـان را تراشـیده بودنـد. یکی از رزمندگان 
به سـروان رسـتمی گفت: »طرح دکتر چمران اسـت. این ها گروه 
تّوابین هستند. از گناه، دعوا و عربده کشی توبه کرده اند و آمده اند 

تا در راه رضای خدا بجنگند تا بخشـیده شـوند.« 
و بعد گفت: »سروان بیایید با دوستانم آشنایتان کنم!«

بـه زودی مشـخص شـد کـه اگـر ایـن موتورسـواران نبودنـد، 
هیچ کس جرأت نداشـت که از اول جاده سوسـنگرد تا انشـعابات 
مختلـف رود کرخـه و کارون تا پایین دهالویه، سـوار موتور شـود، 
آر.پی.جی زن ها را بردارد ببرد جلو و مستقیم برود در دل تانک ها. 
1. شهید ایرج رستمی که ابتدا در ارتش خدمت می کرد، ولی بعد به بسیج پیوست 
و به سـمت فرماندهی عملیات سـتاد جنگ های نامنظم چمران منصوب شـد. او در 
کردستان و خوزستان جانفشانی های زیادی کرد و دوشادوش دکتر چمران جنگید 

و در سـال 1360 به شهادت رسید.
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بیشتر این موتورسواران، اطراف دهالویه شهید شدند. آن ها یی هم 
کـه ماندند، جانباز شـدند و هر سـال برای دیدار رفقـای قدیمی به 

دهالویـه می آیند.«1
□

سوسـنگرد آزاد شد، اما تپه های الله اکبر هنوز در دست عراقی ها 
بـود. دهالویـه هـم همین طور.کمـی بعـد، نیروهـای خـودی بـا 
آب اندازی در شمال کرخه )بین کرخه تا تپه های الله اکبر( توانستند 
در مقابل دشمن مانع ایجاد کنند. به این ترتیب، دشمن مجبور شد 
تا از قسـمتی از منطقه عقب نشـینی کند. در سه مرحله عقب نشینی 
دشـمن از غرب سوسـنگرد در 3 دی، 8 دی و یکم بهمن 1359، 

نیروهـای خودی گام به گام به دهالویه نزدیک شـدند. 
غـرب سوسـنگرد، یکـی از جبهه هـای تحـت مسـؤولیت سـتاد 
جنگ هـای نامنظـم، بـه فرماندهـی دکتـر مصطفـی چمـران بـود. 
بالفاصله بعد از این عملیات، ایرج رسـتمی، مسـئول عملیات ستاد 
جنگ هـای نامنظـم، بـه منطقـه آمـد. ایرج رسـتمی در کنـار دکتر 
چمـران می جنگیـد و با این که پایش مجروح بـود، لحظه ای آرام و 

1. مرگ از من فرار می کند: کتاب چمران، فرهاد خضری، تهران، انتشارات روایت 
فتح، 1391، صص 214ـ  213
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قـرار نداشـت. تمام فکر و ذکـرش آزادی دهالویه ای بود که دیگر 
بـه ویرانه تبدیل شـده بود. 

□
نیروهای اطالعات عملیات غرب اهواز که زیر نظر حسن باقری1 
فعالیـت می کردنـد، ابتـکار عمـل جالبی به خـرج دادنـد. آن ها  با 
ایجاد طرحی به نام »طرح دفاع آبی«، قوای ارتش عراق را زمینگیر 
کردند. رزمندگان، یک سد خاکی ساختند و پشت این سد، یک 
کانـال عریـض و طوالنی احداث کردند. آب رودخانه کارون را با 
تلمبه هـای بـزرگ به کانال ها سـرازیر می کردند. ایـن آب، دریاچه 
بزرگـی را اطـراف سوسـنگرد و دهالویـه در برابـر دشـمن به وجود 
آورده بود. تانک ها و تجهیزات دشمن به ِگل نشست. آب کانال، 
هر چه سـر راهش بود، با خود به دشـت می برد و باز به سرچشـمه 
بازمی گشـت. عراقی ها به فکر سـاختن خاکریزهایی بلند مثل سـد 

افتادند و دژ محکمی سـاختند.
رستمی در فکر بر هم زدن سازه های ضدآب عراقی ها در منطقه 
1. شـهید حسـن باقری از جوانان نخبه و نابغه اطالعات عملیات سـپاه پاسـداران در 
جنـگ بـود. او بـه فنـون نظامـی، شـرایط جغرافیایـی منطقـه خوزسـتان و همچنیـن 
فرماندهان دشـمن تسـلط داشـت و عملیات ها را به درستی فرماندهی می کرد. او در 

سـال 61 در منطقه فکه به شـهادت رسـید.



اطراف دهالویه بود. هنوز پایش از تیری که کومله ها در کردستان 
به سـمتش شـلیک کرده بودند، جراحت داشت. چمران از کانال 
آب بازدیـد کرد و رسـتمی پیشـنهاد داد کـه در آب کانال به نیروها 

آموزش قایق سـواری و غواصی بدهند. 
چهارم اسفند 1360 بود که سروان ایرج رستمی، طبق نقشه دکتر 
چمـران، طـرح از بیـن بـردن دژ آبی عراقی هـا را به سـتاد ارائه داد. 
قـرار شـد بعـد از یک هفته آموزش نیروها، رسـتمی بـه همراه یک 
گروه، برای منفجر کردن لوله هایی که محل تردد نیروهای دشـمن 
بـود، به سـمت دریاچـه بروند. هنوز به روز عملیات نرسـیده بودند 
که یک سـرباز عراقی خودش را به نیروهای سـتاد معرفی کرد. او 
اطـالع داد کـه نیروهـای عراقـی همان شـب قصد حمله از سـمت 
دهالویـه بـه نیروهای سـتاد و پاسـدار را دارند. رسـتمی از افرادش 
خواسـت تـا ده نفر برای حمله بـه عراقی ها داوطلب شـوند؛ اما 18 
نفـر داوطلـب شـدند. خودشـان می خواسـتند که عبـاس کهزادی1 

باشد.  فرمانده شان 
ساعت 12 نیمه شب، 18 نفراز رزمندگان پیاده به سمت دهالویه 

1. شهید عباس کهزادی )کوهزادی( از ستارگان ستاد جنگ های نامنظم که در سن 
24 سالگی در منطقه دهالویه به شهادت رسید.
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راه افتادنـد. سالح شـان اسـلحه ژ3 و سـه قبضـه خمپـاره و چنـد 
نارنجک دسـتی بود. سـاعت 1 نیمه شـب به دهالویه رسـیدند و از 

سـه طرف به دشـمن حمله کردند. 
رسـتمی از دور شـاهد آتـش سـنگین عراقی هـا و آتـش نیروهای 
خودی بود. با بیسـیم خبر می گرفت، اما کاری از دسـتش سـاخته 
نبـود. سـاعت پنـج صبـح، صدای کهـزادی را از بیسـیم شـنید که 
درخواسـت مهمات داشـت. مهماتی برای ارسال نداشتند. رستمی 

بـه کهزادی گفـت: »بگو یامهـدی، الله اکبر...« 
چنـد دقیقـه بعـد، کهـزادی از بیسـیم اعـالم کـرد کـه بـا همان 
نارنجک هـای دسـتی حملـه کردنـد و دشـمن را فـراری دادنـد. 
روستای سیدخلف در نزدیکی دهالویه را از دشمن پس گرفتند و 

سنگرشـان را در آن جـا برپـا کردند. 
بیست وششـم اسـفند 1359، سپاه پاسـداران در غرب سوسنگرد 
عملیاتـی بـه نـام امام مهـدی انجـام داد. در ایـن عملیات، یک 
گـردان پیاده سـپاه از سـه محـور به یک گردان مکانیـزه عراقی که 
در اطـراف دهالویـه مسـتقر بود، حمله کـرد و بعـد از نابود کردن 
تجهیزات و سنگرهای عراقی، تا ساعت ده صبح روز بعد به مواضع 

بازگشتند.  قبلی 
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□
با آغاز فروردین 1360، ایرج رستمی در منطقه کوهه1 روی طرح 
فتح دهالویه کار می کرد. برای فتح دهالویه، باید تپه های الله اکبر 
آزاد می شـدند. چون تپه ها از سـطح زمین 40 متر ارتفاع داشـتند و 
تا وقتی در اشـغال عراقی ها بودند، به همه دشـت اشـراف داشتند و 

آزادسـازی با مشکل روبه رو بود. 
شناسـایی ها برای عملیات بعدی آغاز شد. شبی که آتش دشمن 
روی دهالویـه آرام گرفـت، ایرج رسـتمی به همـراه کاریزنویی2 به 
شناسـایی منطقـه رفـت. او، نوجـوان رزمنده بی سرپرسـتی را به نام 
کاریزنویی به فرزندخواندگی قبول کرده بودکه همه جا دوشادوش 
او حضـور داشـت. او هـر آن چه که می خواسـت، یادداشـت کرد. 
باران که باریدن گرفت، به عقب برگشتند تا رّد پایشان باقی نماند.  
در بازگشت، برای مشورت به سنگر دکتر چمران رفت و آیت الله 
خامنـه ای را در آن جـا دیـد. نیمه هـای شـب، آتش دشـمن شـدت 
گرفـت و عباس کهزادی همان شـب شـهید شـد. تـا صبح، منطقه 

1. یکی از مناطق جنگی اسـتان خوزسـتان که گروه سـتاد جنگ های نامنظم در آن 
فعال بودند. 

2. کاریزنو حوالی خراسان است.
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با گلوله شـخم زده شـد، ولی رزمندگان ایستادند و خط دهالویه را 
داشتند.  نگه 

روزهـای بعـد، سـپاه پی درپی بـا دکتر چمران و رسـتمی جلسـه 
مشـترک می گذاشت. از اول سـال، کندِن کانال سه کیلومتری در 
حال اجرا بود. تقریبًا به موازات جاده سوسنگرد   ـ  بستان و به سمت 
دهالویـه، کانالی کنده شـده بـود. ابتدا از کانال، به عنوان سـنگر 
اسـتفاده می شد، چون دشمن از روی تپه ها هر جنبنده ای را هدف 
می گرفـت و داخـل کانال خاکی امن تر بود. حفر کانال به سـمت 

غـرب، تا 800 متری خط دشـمن ادامه پیدا کرد. 
باالخـره روز 30 اردیبهشـت 1360، دسـتور عملیـات در شـمال 
منطقه دهالویه و شرح وظایف اعالم شد. نیروهای سپاه به همراهی 
نیروهای دکتر چمران، از ابتدای شب حرکت در کانال را به سمت 
دشمن شروع کردند و ساعت 3:30 بامداد به خط دشمن رسیدند. 
نیروهـا بـه دو گـروه تقسـیم شـدند و از دو سـمت چپ و راسـت، 
دشـمن را دور زدنـد و بـا غافلگیر کردن آن ها ، نیروهـای عراقی را 

مـورد حمله قرار دادند. 
ایـن عملیات بدون آتـش تهیه )بدون شـلیک مقدماتی( صورت 
گرفت، قوای عراق کاماًل غافلگیر شده بود. حتی جزئیات و تاریخ 
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دقیق حمله هم بین نیروهای خودی دیر اعالم شد تا ستون پنجم و 
منافقین، فرصت مخابره کردن اطالعات را نداشـته باشند. 

دشـمن، خط مقدم خود را در 30 دقیقه اول و چهار کیلومتر از 
مواضع خود را تا ساعت 5 صبح تسلیم کرد. چند روستا و خاکریز، 
آزاد و هشـت تانک دشـمن منهدم شـد. اما مهم ترین و اصلی ترین 
نتیجـه این عملیات فتح تپه های الله اکبر بود و این یعنی کور کردن 

دید دشـمن به سمت جبهه دهالویه و سوسنگرد بود. 
امـام خمینی در 20 خرداد 1360 بنی صدر را از فرماندهی کل 
قوا عزل کرد و این خبر بین رزمندگان پیچید. رستمی و افرادش که 
حدود 110 نفر بودند، در مالکیه1 مستقر شده بودند. هر روز دشمن 
حملـه ای می کرد و درگیری باال می گرفت، اما موقعیت دو طرف، 
چنـد روزی ثابـت مانده بـود. او چند روز بود که بدون اسـتراحت 
کافـی در خط مقـدم مالکیه می جنگید. یکـی از فرماندهان به نام 
فرتاش2 به او گفت: »الاقل سـنگری برای خودتان درسـت کنید یا 

بروید عقب استراحت کنید!

1. روستایی در جنوب شرقی دهالویه و جنوب سوسنگرد
2. سرگرد سیدکاظم فرتاش که در جبهه سوسنگرد و دهالویه همرزم دکتر چمران 

و سروان رستمی بود.
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رسـتمی گفت: »تکیه گاه و سـنگر من خداسـت. شما مهمات 
برسـانید، سـنگرش بـا خـدا... بعـدش نوبـت بـه دهالویه اسـت. 
می خواهم آن جا را بگیریم. روی رودخانه، پل می سـازیم. می زنیم 

به قلب دشـمن.«
فرتـاش بـا تعجـب پرسـید: »جایـی که شـما می خواهـی بروی، 

درسـت شـکم دشـمن اسـت. می دانی؟«
سروان سری تکان داد و گفت: »بله، شما پشتیبانی کنید.«1 

□
»دکتـر چمـران، از بـاالی رودخانـه بـا دوربین بـه دهالویه نگاه 
می کرد. از سـروان رستمی پرسید: »چقدر طول می کشد دهالویه 

را آزاد کنیـم؟«
رستمی بی درنگ جواب داد: »اگر توپخانه و هوانیروز پشتیبانی 

کند، یک روزه روستا را می گیریم. به منطقه تسلط دارم.«
دکتـر گفـت: »دهالویـه محـل تالقـی لشـکر شـمال عـراق بـا 
لشکرهایی است که از جنوب اهواز آمده اند. دارند لحظه به لحظه 
نیـرو پیـاده می کنند. نقطه تالقی لشـکرهای عـراق همین دهالویه 

1. َمه در مِه: حماسه شهید سرافراز ایرج رستمی، محبوبه معراجی پور، تهران، صریر، 
1392، ص 149
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اسـت. این جا را آزاد کنیم، خیال مان از اهواز و سوسـنگرد و بستان 
راحت می شـود.«1

چنـد روز بعد، رسـتمی برای شناسـایی منطقـه و اجرای عملیات 
فتح دهالویه، کار شناسـایی را شـروع کرد. او می خواسـت نقشـه 
آزادسـازی دهالویه را جوری بریزد که کمترین تلفات را بدهند و 

با مهمات کم، دشـمِن تا دندان مسـلح را پس بزند. 
بیش از ده شـب برای شناسـایی رفت؛ اما آخرین شـب شناسایی 
جـور دیگـری رقم خورد. شاه حسـینی2 و رسـتمی، نیمه های شـب 
راه افتادنـد. بـه زمین های رملی رسـیدند که ناگهـان منوری باالی 
سرشـان روشن شـد. فورًا روی زمین دراز کشـیدند تا دیده نشوند. 
دشمن تحرکات تازه ای را شروع کرده بود. صدای حرکت تانک ها 
به گوش رسید و باز منوری دیگر روشن شد. باید مخفی می شدند. 
با دسـت، شـن ها را روی خود ریختند و خودشـان را دفن کردند، 

طوری که فقط صورت شـان بیرون بود. 
کم کم هوا روشـن شـد و آفتاب بـاال آمد. سـربازان عراقی، گاه 

1. همان، ص 146
2. شهید حسن شاه حسینی عضو ستاد جنگ های نامنظم بود و در سال 62 در شرق 

بصره به شهادت رسید.
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نعره مسـتانه می زدند و گاه در سـکوت راهی دهالویه می شـدند. 
کوچک ترین تکانی در زیر شن ها، جان هر دویشان را می گرفت. 
یـک شـبانه روز بـدون حرکت با لبان تشـنه زیر آفتاب سـوزان صبر 
کردند و بعد که دشـمن دور شـد، به سـمت مقر خودی برگشتند. 
رسـتمی به شاه حسـینی گفت: »برنامه عوض شد. اگر با شناسایی 

دیـروز حمله می کردیم، کاماًل غافلگیر می شـدیم.«
او تصمیم تازه ای گرفته بود، جنگ روانی!

فـردای آن روز، عملیـات تپـه سـبز را انجام دادند تا خـواب را از 
چشـم دشمن بگیرند و حسـابی قوای آن ها  را خسته و درگیر کنند 

تا حمله ی اصلی راحت تر باشـد.
باالخره نبرد نهایی برای آزادسـازی دهالویه از بامداد 26 خرداد 
1360 و از دو محور آغاز شـد. با این که نیروهای عراقی تا نزدیکی 
دهالویـه عقب رفته بودند، ولی هنوز این روسـتا در اختیار دشـمن 
بـود. از یـک محـور، نیروهـای سـپاه و از محـور دیگـر، نیروهـای 
سـتاد جنگ های نامنظم حمله را شـروع کردند. در همان سـاعات 
اولیه، روسـتای مخروبه دهالویه آزاد شـد و نیروهای خودی تا یک 

کیلومتری غرب روسـتا پیش رفتند.
دشـمن که در دهالویه ریشه کرده بود و سرمایه های جنگی اش 
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را در آن جـا مسـتقر کـرده بود، به راحتی دسـت بردار نبـود. دو بار 
دست به ضدحمله زد و نیروهای خودی مجبور شدند کمی عقب 
بنشـینند. متن گزارش ایرج رسـتمی در روز 27 خرداد 1360 چنین 
بود: »دهالویه مظلوم است. امروز 27 خرداد ماه، در حدود سیصد 
متری شرق دهالویه مستقر شدیم. دیروز ساعت 4:30 بامداد حمله 
کردیم. دشـمن را تا یک کیلومتر عقـب راندیم. حرکت خودروها 
در یک کیلومتری غرب دهالویه به سمت آن جا را دیدیم. برادران 
خمپاره انـداز بسـیجی، مواضـع دشـمن را در ایـن روسـتا زیر آتش 

گرفتند و تعدادی از سـنگرهای دشمن منهدم شد.«1
سـاعت 9 صبح روز 28 خرداد، رزمندگان، دیگر رمقی نداشتند 
کـه دشـمن ضدحملـه زد. سـروان رسـتمی دسـتور مقاومـت داد. 
آر.پی.جی زن ها شش تانک عراقی را منفجر کردند و بقیه تانک ها 

پا به فرار گذاشـتند.
29 خـرداد، یـک گـردان از نیروهـای پیـاده دشـمن به روسـتای 
دهالویه رسـیدند. نیروهای زرهی آن ها  هم در پشت روستا موضع 
گرفتند. رسـتمی از نیروهای جدید دشـمن و استعداد جنگی آن ها  
اطالعی نداشت و فقط از دیده بان ها خبر آمدن آن ها  را شنیده بود. 

1. مه در مه، ص 162
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باید عملیات شناسـایی را از سـر می گرفت. چند روز بود مقاومت 
کرده بودند و فرماندهان این را مرهون لطف خدا و درایت رستمی 

و انتخاب صحیح دکتر چمران می دانسـتند.
رسـتمی و کاریزنویـی کـه بیسـیم همراهش بود، برای شناسـایی 
رفتند. اخبار شناسـایی به دسـت دکتر چمران رسـید و دسـتور داد 
بـا عملیـات تهاجمی، این یـگان را غافلگیر کننـد و خط پدافندی 
نیروهای خودی را تا غرب روستا جلو ببرند. تعداد رزمندگان خیلی 
کمتر از قوای دشـمن بود و عملیات باید شبانه صورت می گرفت.

سـاعت 12 نیمه شـب، نیروهـای سـتاد جنگ هـای نامنظـم راه 
افتادنـد. از روی پلـی کـه روی رودخانـه زده بودند، گذشـتند و تا 
ساعت 4 صبح به نزدیکی مواضع دشمن رسیدند و تا دستور حمله 
صبر کردند. صدای الله اکبر که بلند شد، از چند جهت به دشمن 
حملـه کردند. تعـدادی از نیروهای پیاده را به هالکت رسـاندند و 
9 نفـر را هـم اسـیر کردند. 8 دسـتگاه خودرو را غنیمـت گرفتند. 

تانک ها از پشـت روسـتای دهالویه فرار کردند و خط آرام شـد.
هوا که روشـن شـد، دشـمن دوباره با پشـتیبانی آتش توپخانه به 
دهالویـه حمله کرد. نیروهای رسـتمی، خسـته بودند و تعدادشـان 
نسبت به دشمن کم بود. چند نفر شهید شدند و بعد از درخواست 
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پشتیبانی، یک دسته مکانیزه اعزام شدند که تأثیری نداشت. دامنه 
حمله هر لحظه گسترش پیدا می کرد. دستور عقب نشینی به سمت 
شـرق صـادر شـد. رزمندگان کـه هر متر از زمین را شـب گذشـته 
بـا زحمـت پس گرفته بودند، عقب نشـینی برایشـان تلـخ بود. طبق 
دسـتور، به شرق رفتند، اما هیچ جان پناهی نبود. توپخانه خودی به 
کمک شان آمد. زیر آتش سنگین دشمن، رزمندگان دوباره یورش 
بردند و جلو رفتند، البه الی سنگرها و دیوار خرابه ها، کار به جنگ 
تن به تن کشـید. دود غلیظ، منطقه را برداشـته بود. تلفات دشـمن 

سنگین تر بود. 
رستمی به مقری رسید که چندین سرباز عراقی آنجا مخفی شده 
بودنـد. بـه محض دیـدن او و همراهانـش، سـالح ها را انداختند و 
تسـلیم شدند. رسـتمی به همراهانش گوشزد کرد که با اسرا کاری 
نداشـته باشـید. »حتی کاریزنویی گفت: »یادتان هست چه بالیی 
سر اسرای ما آوردند؟ آن گودال را ندیدید؟ این ها 9 نفر از بچه های 

ما را اسـیر گرفتند و در گودال زنده به گورشـان کردند.« 
سـروان گفت: »ما مثل این ها نیسـتیم. به رسول خدا و موالیمان 

علی علیه السـالم اقتدا می کنیم...«1
1. همان، ص 168
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رسـتمی دسـتور ادامه پیشروی را داد و نزدیک به 7 کیلومترمربع 
از زمین های اشغال شـده را آزاد کردند و انبار مهمات دشـمن را به 

آتش کشیدند.
بعد از آرام شـدن نسـبی درگیری، دشـمن در غرب منطقه کمین 
کـرد. رزمنـدگان در کنـار کانـال سـه کیلومتری که قبـاًل احداث 
کرده بودند، با لودر خاکریز درسـت کردند. اما نتوانستند خاکریز 
را تـا نزدیک روسـتا )بخش مسـکونی دهالویه( ادامـه دهند، چون 
دشمن بعضی زمین های اطراف دهالویه را مین گذاری کرده بود1. 
، به تهران رفته بود  دکتـر چمـران برای ارائه گزارش جنگ به امام
و مسـؤولیت سـتاد جنگ هـای نامنظم و فتح دهالویـه روی دوش 

افتاد. رستمی 
ظهر روز بعد آفتاب سـوزان بود. رزمندگان سـتاد، پشت خاکریز 
نشسته بودند و سروان برای آن ها  در مورد موقعیت دشمن و منطقه 
صحبت می کرد. رزمندگان سراپا گوش بودند و رستمی هم با جان 
و دل بـرای آن هـا  صحبـت می کـرد: »هدف ما پدافنـد از دهالویه 
اسـت. چون مرکزیت دارد. دشمن از دهالویه، سوسنگرد را هدف 

1. روی همیـن مین هـا گروهـی از نیروهای لبنانی که به کمک سـتاد چمـران آمده 
بودند، شـهید شدند.
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می گیرد. اگر دهالویه را داشـته باشـیم، بستان در دست ماست. اما 
چیز ناراحت کننده، تانک های تی72 دشمن است که متأسفانه ضد 
آر.پی.جی هسـتند. برای از بین بردن آن ها ، باید به قلب شـان زد.« 
اما روز بعد، عراقی ها منطقه را زیر آتش توپخانه گرفتند؛ شدیدتر 
و متمرکزتر از دفعات قبل. رستمی پشت بیسیم درخواست کمک 
از توپخانه خودی کرد، اّما جوابی نگرفت. او در میان تعداد کمی 
از نیروهایش که زنده مانده بودند، با همان مهمات اندک مقاومت 
کـرد. غـذا و آب مناسـبی نداشـتند. آب های گل آلـود رودخانه را 

جوشاندند و خوردند. 
تانک هـای دشـمن روی جـاده شـروع بـه پیشـروی کردنـد و 
رزمنـدگان به آن ها  حمله کردند. دشـمن که فکر می کرد مهمات 
آن ها  کاماًل تمام شده، غافلگیر شد و به عقب برگشت. عراق هم 
تعداد زیادی تانک برای پشتیبانی خط دهالویه فرستاده بود. تعداد 
تانک هایشـان حتی از تعداد سـربازهای ما بیشتر بود. رستمی باالی 
سـر زخمی ها که می رفت قبل از شهادت شـان، از او می پرسـیدند: 

»چـرا به ما مهمات نرسـاندند؟ مگر قول حمایـت نداده بودند؟«
سـاعت2:30 بامداد سـی ام خرداد 1360 بود و فقط چهل گلوله 
برایشـان مانـده بـود. رسـتمی، آر.پی.جـی برداشـت و یک تانک 
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دیگر را هم نشانه گرفت و بعد جستی زد و به خاکریز جلویی رفت 
تا از بقیه افرادش هم مطلع شـود. دید که همه شـان شـهید شده اند، 
بـوی خون از همه جا به مشـام می رسـید. گلولـه خمپاره نزدیک او 

بـه زمین خورد و... 
نیروها، خودشان را به او رساندند و دیدند که ترکش بر سر رستمی 
اصابت کرده. با دسـتمال، سـر او را بسـتند تا جلوی خونریزی اش 
را بگیرند، اما فایده نداشت. سروان پر کشید و به آرزویش رسید.

□
سـاعت حدود چهارونیم صبح بود که جنازه شـهید رستمی را به 
محوطه سـتاد جنگ های نامنظم آوردند. مهندس مهدی چمران با 
دکتـر چمـران صحبت کرد و بعد از مقدمه چینی، خبر شـهادت او 
را به گوش دکتر رسـاند. چمران ناراحت شـد، سـکوت کرد و در 

خود فرو رفت. 
دهالویه زیر آتش دشـمن بود و دکتر می دانسـت مهمات کافی 
ندارنـد. اگـر خـط دهالویه از دسـت می رفـت، باید تا سوسـنگرد 
عقب نشینی می کردند. دهالویه پل پیروزی بستان بود و نباید بدون 

می ماند. فرمانده 
ساعت 8 صبح از دهالویه بیسیم زدند: »عراقی ها آتش تهیه شان 
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را شروع کرده اند و احتمااًل امروز پاتک می زنند.« 
دکتـر چمـران بالفاصله به اهواز برگشـت. مقدم پـور1 را خبر کرد 
تا به سـتاد جنگ های نامنظم بیاید و با هم به خط دهالویه بروند. 
ساعت ده صبح به سمت دهالویه حرکت کردند. دکتر می خواست 
مقدم پور را به جای رسـتمی معرفی کند. مقدم پور به دهالویه آشنا 

نبـود و چمـران قول داد تا خودش خط را به او معرفی کند. 
دکتـر تمـام راه در دفترچـه اش در حـال یادداشـت کـردن بـود و 
حتی لرزش ماشین در نوشته های باقی مانده از وی مشخص است: 
»خدایا! تو مرا با زجر و شـکنجه ی همه مظلومان و محرومان آشـنا 

کردی. 
خدایا! همه چیز بر من ارزانی داشـتی و بر همه اش شـکر کردم! 
فکـری عمیـق دادی و از همـه موهبـات علمـی بـه اعـال درجـه 

کردی.  برخـوردارم 
خدایا! تو را شـکر می کنم که مرا بی نیاز کردی تا از هیچ کس و 

هیچ چیز انتظاری نداشته باشم. 
ای حیات، با تو وداع می کنم. 

1. شـهید سـیدمحمد مقدم پـور کـه به همـراه دکتر مصطفـی چمـران در دهالویه به 
شـهادت رسید.
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ای پاهای من! می دانم که شما چابک هستید. می دانم فداکارید. 
اکنون می خواهم که در این لحظات آخر، آبروی مرا حفظ کنید. 

ای پاهای من! سریعتر و تواناتر باشید. 
ای دست های من! قوی و دقیق باشید. 

ای چشمان من! تیزبین و هوشیار باشید. 
ای قلب من! لحظات آخر را تحمل کن. به شما قول می دهم که 
پس از چند لحظه، همه شـما در اسـتراحتی عمیق و ابدی آرامش 
بیابیـد. دیگـر شـما را رنـج نخواهـم داد. دیگـر بـه شـما بی خوابی 

نخواهم داد و شـما از خسـتگی فریـاد نخواهید کرد...«1
چمـران، مقدم پـور و حـدادی2 به خـط مقدم دهالویه رسـیدند. 
رزمندگان دورشـان جمع شـدند. انگار یادشـان رفته بـود که عراق 
دارد آتش روی سرشـان می ریزد. دکتر با همه دست داد و رویشان 
را بوسـید. با همان لیوان های پالسـتیکی، مثل بقیه رزمندگان چای 
خـورد و جزئیـات اخبـار خـط را از دیگـران پرسـید. می خواسـت 
مقدم پور هم بشـنود و آشـنا شـود. فریدون گنجـور3 را به مقدم پور 

1. شهید چمران، احمد دهقان، تهران، انتشارات مدرسه، 1382، صص 77ـ  76
2. شـهید حدادی که به عنوان راننده دکتر چمران به خط مقدم دهالویه اعزام شـده 

بود و همزمان با دکتر چمران به شـهادت رسید.
3. فریدون گنجور از عکاسان و مستندسازانی بود که به جبهه آمد و وقایع جنگ 
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معرفـی کرد. گنجور مدتی قبـل برای فیلمبرداری آمده بود. اّما آن 
قدر نیرو کم بود که اسلحه به دسـت شـده بود و می جنگید. 

در همیـن لحظـه بـود کـه آتـش بـاال گرفـت. دکتـر فریـاد زد: 
»پراکنـده شـوید، پنـاه بگیریـد.«

همـه را پراکنـده کرد تا تلفات زیاد نباشـد. خـودش هم دوربین 
شکاری را برداشت و رفت روی دیدگاه نشست. می خواست ببیند 
چه خبر شـده اسـت. حـدادی و مقدم پور کنارش ایسـتاده بودند. 
هر سـه بی پروا از هر اتفاقی، چشـم به دشـت دوخته بودند که یک 
خمپاره کنارشـان منفجر شـد. اهمیتی ندادند و شـروع  به بحث و 
معرفـی خط کردند. خمپـاره دوم کمی نزدیک تر بـه زمین خورد. 
حـدادی افتـاد. ترکش خمپاره به او خورده بـود. بالفاصله خمپاره 
سوم به زمین خورد. این بار خیلی نزدیک منفجر شد؛ درست کنار 

پـای مقدم پور و چمران.
مقدم پـور همان جا شـهید شـد. چمران هم افتـاد. بادپا و گنجور 
خودشـان را باالی سـر چمران رسـاندند. او هنوز زنده بود. سـر و 
صـورت دکتـر خونین بود. بچه ها فریاد می کشـیدند و بر سـر خود 
می زدنـد. گنجـور زیـر دیـد عراقی هـا که حـاال نزدیکتر هـم آمده 

را ثبت کرد. عکس و فیلمهای لحظات آخر چمران توسط او تهیه شده است.
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بودند، رفت آمبوالنس را کشـید جلو. چمـران را داخل آمبوالنس 
گذاشتند. گنجور دوربینش را از سنگر آورد و عقب، کنار چمران 
نشست تا بتواند از او فیلم و عکس تهیه کند. چمران قوی بود؛ اّما 

راه بیمارسـتان برایش از راه آسـمان طوالنی تر شـده بود. 
به بیمارستان که رسیدند، همه چیز تمام شده بود، همه چیز...

□
اول تیر1360، خبر شهادت دکتر چمران به امام و مردم رسید. 
مـردم ایـران عزادار شـدند. روز بعد از شـهادت دکتر چمـران، امام 

خمینی بـه ملت ایران پیام داد:
»شهادت انسانساز سردار پرافتخار اسالم و مجاهد بیدار و متعهد 
راه تعالی و پیوستن به مأل اعلی دکتر مصطفی چمران را به پیشگاه 
ولی عصر ارواحنا فداه تسـلیت و تبریک عرض می کنم. تسلیت از 
آن رو که ملت شهیدپرور ما سربازی از دست داد که در جبهه های 
نبرد با باطل چه در لبنان و چه در ایران حماسه می آفرید و سرلوحه 
مـرام او اسـالم عزیـز و پیـروزی حـق بر باطـل بـود. او جنگجویی 
پرهیـزکار و معلمـی متعهد بود که کشـور اسـالمی ما بـه او و امثال 
او احتیـاج مبـرم داشـت.... چمـران عزیـز با عقیده پـاک خالص 
غیروابسـته به دسـته جات و گروه های سیاسـی و با عقیده به هدف 
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بـزرگ الهـی، جهاد را در راه او از آغاز زندگی شـروع و به آن ختم 
کرد. او با سرفرازی زیست و با سرفرازی شهید شد و به حق رسید. 
هنر آن اسـت که بی هیاهوهای سیاسـی و خودنمایی های شـیطانی 
بـرای خـدا بـه جهـاد برخیـزد و خـود را فدای هـدف کنـد، نه هوا 
وهوس، و این هنر مردان خداسـت. او در پیشـگاه خدای بزرگ با 
آبـرو رفـت. روانش شـاد و یادش به خیر؛ و اّمـا، ما می توانیم چنین 

هنری داشـته باشیم؟ با خداست که دسـتمان را بگیرد...«1
چمـران رفـت. بـه آرزویـش رسـید. اّمـا بـه دوسـت و دشـمن 
درس هایی داده بود که در تاریخ ماند. حرف هایش، رفتارش، دوران 
تحصیلش، نقاشـی هایش، مناجات و دلنوشته هایش، همه لحظات 
زندگی اش درس است. باورش سخت است که یک چریک، یک 
نظامی که در شرایط سخت انقالب، لبنان، کردستان، سوسنگرد و 
دهالویه با قدرت تمام جنگیده، دلنوشته هایی این قدر لطیف داشته 

باشد:
»تاریـخ، مـرا در محـک امتحـان قـرار داده اسـت. می خواهـد 
شـجاعت و فـداکاری مـرا بسـنجد. اکنـون پرچم خدایـی بودن به 

1. پیام امام  بعد از شهادت دکتر چمران، سایت رسمی مرکز اسناد انقالب اسالمی: 
www.irdc.ir
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دسـت من سـپرده شـده اسـت تا بـا طاغـوت بجنگم. 
خدایـا! هدایتم کـن! زیرا می دانم گمراهی چـه بالی خطرناکی 

است. 
خدایـا! هدایتـم کـن تـا ظلم نکنـم؛ زیـرا می دانم ظلم چـه گناه 

است. نابخشـودنی 
خدایا! نگذار دروغ بگویم؛ زیرا دروغ، ظلم کثیفی است.

خدایـا! محتاجـم مکـن که تهمـت به کسـی بزنم؛ زیـرا تهمت، 
خیانت اسـت.

خدایا! ارشـادم کن که بی انصاف نباشـم؛ زیرا کسی که انصاف 
ندارد، شرف ندارد.

خدایا! راهنمایم باش تا حق کسـی را ضایع نکنم که بی احترامی 
به یک انسـان، همانا کفر خدای بزرگ است. 

خسـته شـدم، پیـر و دل شکسـته شـدم، دیگـر آرزویـی نـدارم و 
احساس می کنم که این دنیا دیگر جای من نیست. می خواهم فقط 
با خدای خود تنها باشـم. از عالم و آدمیان می گریزم و به سـوی تو 

می آیم!«1
بعد از عملیاتی که به دلیل شهادت سروان ایرج رستمی، عملیات 

1. شهید چمران، احمد دهقان، صص 80 ـ  79
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شـهید رسـتمی نامیـده شـد، دشـمن علی رغـم در اختیـار داشـتن 
روسـتای دهالویه، از آن عقب نشسـت و در غرب آن مسـتقر شد. 
به این ترتیب، دهالویه از دشمن خالی شد، در حالی که در اختیار 

نیروهـای خودی نیز نبود. 
بـرای آزادسـازی خاکریـز ارتـش عـراق از روسـتای دغاغلـه تـا 
دهالویـه و آزادسـازی ایـن منطقـه، عملیات مشـترکی بین سـپاه و 
ارتش به نام عملیات شـهید مدنی در 27 شـهریور 1360 در جنوب 

جاده بسـتان ـ سوسـنگرد انجام شـد.
در سـاعت 4 صبـح، در محـور دهالویه، عملیات شـروع شـد و 
رزمندگان تا عمق 200 متری مواضع دشمن نفوذ کردند. در ادامه، 
پیشروی به طرف خاکریز دوم و سوم ادامه یافت. یک ساعت بعد، 
رزمندگان توانستند با انهدام چند تانک دشمن، خاکریز اول دشمن 
را تصرف کنند. عملیات تا خاکریز دوم و سـوم دشـمن ادامه پیدا 
کـرد. بدین ترتیب روسـتای دهالویه آزاد شـد و تـا عملیات بزرگ 

طریق القدس، خطوط نیروهای خودی و دشـمن تغییری نکرد.
عملیـات طریق القـدس در 8 آذر 1360 انجـام شـد و یکـی از 
محورهـای مهـم عملیات، محور دهالویه بـود. نیروهای خودی از 
روسـتای دهالویه حرکت خود را آغاز کردند و توانسـتند سرتاسـر 
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منطقـه دشـت آزادگان را آزاد کنند و ارتش عـراق را تا چزابه عقب 
برانند.

پس از این عملیات، با این که بعضی از مردم منطقه به روستاهاشان 
بازگشـتند، امـا با ادامه جنـگ و بمباران های مکرر دشـمن، منطقه 
دشت آزادگان نتوانست پذیرای مردم محلی باشد. تا این که پس از 
پایان جنگ در سـال 1367، مردم منطقه و دهالویه به روسـتاهای 
خـود بازگشـتند و زندگـی را از سـر گرفتند. در حـال حاضر نیز در 

روسـتای دهالویه 120 خانواده زندگی می کنند.
اما دهالویه همه شـهرت خود را از شـهید دکتر مصطفی چمران 
دارد. ایـن روسـتا مقتـل اوسـت و این مکان مـورد احتـرام و بازدید 

کسـانی اسـت که از جاده سوسنگرد ـ بسـتان می گذرند. 
 □

دهالویـه امروز دیگر روسـتای کوچک سـال های قبل از جنگ 
نیسـت. در آن بنـای بزرگی اسـت که یادمان شـهید چمـران نامیده 
می شـود. یادمانـی که بار سـنگین معرفی دکتر مصطفـی چمران و 
روایت فداکاری ها و جانفشانی های شهدای دهالویه را بر دوشش 
گذاشـته اند. ایـن یادمـان در کنـار جاده بسـتانـ  سوسـنگرد و رود 

سـابله قرار دارد.  



  دهالویه  73 

در طـول تاریخ ایـران، معماری، زبانی برای به نمایش گذاشـتن 
ارزش هـا و اعتقـادات مردم ما بوده اسـت. یادمـان دکتر چمران در 
محل شهادتش، بر اساس طرح سه تن از اساتید دانشکده معماری 
دانشـگاه تهران و ظرف مدت سـه سال ساخته شـد. این یادمان در 
سـال 1374 افتتاح شـد و ده سـال بعد پیکر شـهید گمنامی در آن 
دفـن شـد. شـکل کلی این عمـارت، از کنار هم قرار گرفتن بسـتر 
کشـیده مستطیل شـکل بـا یک بـرج بلنـد و چند محـل دیگر مثل 
رواق1، پلکان، حسـینیه، کتابخانه و غیره تشـکیل شده است. بستر 
مستطیل شکل، یک تختگاه سنگی است و نمای بیرونی و کشیده 
آن، همچون باروهای ایرانی کمی به سـمت داخل کشـیده شده و 
در این نمای ساده، پنج درگاه وجود دارد. هر یک از این درگاه ها، 

در گود نشسـته اند و آسـتانه ورودی را شکل داده اند. 
بـرای ورود بـه محل عـروج دکتر مصطفـی چمران، بایـد تواضع 
کرد و پایین آمد. دور تا دور دیوارهای بیرونی را کتیبه ای برجسـته، 

عبـارت »الله اکبـر« را تکرار می کند.
یادمان دهالویه، بخش های مختلفی دارد و در طراحی هر بخش 

1. رواق، نوعـی ایـوان مسـقف اسـت کـه رو به فضایی بدون سـقف قـرار دارد و با 
سـتون های تکرارشـونده از ایـن فضا جدا می شـود.
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این عمارت، سـعی شـده که تا حـد امکان ابعـاد مختلف وجودی 
شـهید چمران و آرمان هایش به نمایش گذاشته شود.

در نمای سـاده ای که رو به جاده اسـت، پنج دهانه سـاخته شده 
اسـت و از هر دهانه دری به سمت حیاطی مربع شکل باز می شود. 
پس از عبور از ورودی، حیاطی چهارگوش نمایان می شود که دور 
تا دورش رواق دارد. عمق این رواق ها نسبتًا زیاد است و دور تا دور 
حیاط را پر از سایه می کند. این حیاط، روحیه ای صمیمی دارد و با 

دیوارهای بلند و سایه انداز، زائران را در آغوش می کشد. 
وقتی زائران به فضایی سایه دار می رسند، حوض آبی را در مقابل 
خـود می بیننـد. حوضی که هـر چند روی زمین اسـت، اّما تصویر 

آسـمان را در دل خود دارد.
در سـمت شـرقی حیاط، نمازخانه ای اسـت که از آن سـه درگاه 
بـه سـمت حیاط باز می شـود و چهار سـتون در میانـه اش دارد. این 
نمازخانه بین سفره خانه و کتابخانه قرار گرفته است و محل سجود 

و راز و نیاز زائران اسـت.
در گوشـه جنوبـی حیـاط، کتابخانه ای بـرای عرضـه کتاب ها و 
مدارک مربوط به وقایع دفاع مقدس سـاخته شـده اسـت. در بدنه 
شـمالی حیـاط، در بیـن سـتون های رواق ورودی، در دیـوار پشـتی 
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آن ها  روزنه های مستطیل شـکلی تعبیه شده است که از درون آن ها  
دشـت ها و خاکریزهای کناره رود سـابله و مقر نیروهای تحت امر 

شـهید چمران دیده می شود.
از میـان پنـج دهانـه رواق غربـی حیـاط و در مقابـل نمازخانـه، 
پله هایی است که با تمام عرض حیاط، زائران را به طبقه باال هدایت 
می کنند. بعد از گذشتن از حال و هوای صمیمی حیاط و نمازخانه 
و گذر از رواقی میان عالم پایین و باال، به پلکانی می رسیم که آرام 

آرام به محل شـهادت دکتر چمران نزدیک می شود.
محوطـه باالیـی در انتهـای پلکان پهن شـده اسـت و از فـراز آن 
تمـام دشـت آزادگان دیده می شـود. در گوشـه ای از ایـن محوطه، 
بـر فـراز جایـی که دکتر چمران به شـهادت رسـید، برجی بنا شـده 
اسـت. امروز این محوطه، محل برگزاری مراسـم در مناسـبت های 
ملی و مذهبی و تجدید خاطره بسـیاری از رزمندگان دوران جنگ 

است. تحمیلی 
ایـن بـرج، نـه بر فـراز بلکه بر شـهد ایـن رزمنده عارف بنا شـده 
اسـت؛ برجی چهارگوش و بلند با نمایی سـاده و از جنس سـنگ. 
تزئینـات کـم و سـاده ای در بـاالی بـرج وجـود دارد و عبـارت »یا 
ثارالله« بر باالی هر دهانه با کاشـی نوشـته شـده است. داخل برج 
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گچبری هـای سـاده ای وجـود دارد که مربع روی زمیـن را به روزنه 
باالی برج می رسـاند.

این برج، بنایی است ایرانی و حماسی که در طراحی آن، اصول 
و احکام زیر مدنظر بوده است:

وحدت که از اصول اولیه، قطعی و غیرقابل انکار معماری ایرانی 
ـ اسالمی است، در سه بخش این بنا مصداق پیدا کرده است:

1. گرد آمدن بنا دور یک حیاط به عنوان قلب فضا.
2. قرار گرفتن کلیت یادمان تحت حمایت یک المان که همان 

برج محل شهادت دکتر چمران است.
3. سلسـه مراتـب تقریـب. در معمـاری ایرانـیـ  اسـالمی، برای 
تقریـب بـه بنـا و رسـیدن به نقطـه عطـف آن، گذری سلسـه دار از 
مراتب متخلف ضروری اسـت. این مجموعـه، خود به خود زائران 
را قبـل و بعـد از ورود بـه بنـا و برای رسـیدن در هـر مرحله هدایت 

می کند.
در بنای شـهید چمران نیز چگونگی تقرب به مجموعه و مقصد 
نهایی که همان محل شهادت است، از طریق طاق نماهای ورودی 
و برج، تعریف شده است. همچنین پس از ورود به حیاط، پله های 
عریـض، زائـران را به باال رفتن از پله ها و رسـیدن به محل شـهادت 
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ترغیـب می کنـد. مقصـد نهایـی حرکت، داخـل چهـار طاقی برج 
اسـت کـه آسـمان بـار دیگـر از منفذ باالی بـرج نمایان می شـود و 

نمادی از دریچه رحمت خدا و سـفر به عالم دیگر اسـت.
شـهید چمـران، در پـس ظاهـر جنگجـو و باصالبتـش، روحـی 
لطیـف، عارفانـه و هنرمنـد داشـت. بـرج یادمانـی او نیـز از بیـرون 
صلـب، محکـم، سـنگی و بر چهـار وجه و پایه اسـتوار اسـت و از 

درون، بـا گچبری هـای ظریـف و نقـوش نـرم همراه اسـت.
اندیشـمندان اسـالمی برای انسـان سـه مرتبه جسـم، جان و روح 
قائـل هسـتند. از روی دیگـر، شـهادت مرتبه ای اسـت فراتر از همه 
مراتب که مستقیمًا انسان را به معبود متصل می کند. در بنای مشهد 
دکتر مصطفی چمران، سـه فضای سفره خانه، کتابخانه و نمازخانه 
در پایین برای پاسخ به نیازهای سه گانه جسم و جان و روح است و 
محل معراج و شهادت از این سه جداست و در طبقه باالتر از آن ها  
قرار گرفته اسـت. همچنین گذر از این مسـیر از سـمت شرق)عالم 

ذر( شـروع و به سمت غرب)آخرت( می رسد.





فصل چهارم
شـهید چمـران برای آن هـا یی که او را ندیده انـد، تصویر مبهمی 
اسـت از چنـد خاطـره و عکس و البتـه چند کتاب ارزشـمندش1. 
تجسم شخصیتی که موقعیت عالی دانشگاهیاش را در آمریکا کنار 
گذاشـت و خودش را در روزهای سـخت لبنان و ایران غرق کرد، 
آسـان نیسـت. نوشتن از چمران سخت اسـت، چون نمی توان ابعاد 

وجـودی او را آن گونه کـه بود، توصیف کرد:

1. از دکتـر چمـران چنـد محصـول ادبـی بـه نام هـای »رقـص چنیـن میانـه می دانـم 
آرزوسـت«، »بینش و نیایش«، »کردسـتان« و »خدا بود و دیگر هیچ نبود« به یادگار 

مانده اسـت.
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مصطفی در سـال 1311 در تهران متولد شـد. خانه پدریشـان در 
محله سـرپولک )خیابان پانـزده خرداد فعلی، بـازار آهنگرها( بود. 

پـدرش یـک کارگاه کوچـک جوراب بافی و یک دکان داشـت.
پامنـار،  نزدیـك محلـه  انتصاریـه،   تحصیالتـش را در مدرسـه 
شـروع کرد. همیشـه شـاگرد اّول می شـد. مدیر مدرسـه به هوش و 
اسـتعدادش پی برد و با مدیر دبیرسـتان البرز صحبت کرد تا او را به 
آن جا منتقل کنند. البرز دبیرستان خوبی بود، اما شهریه می گرفت. 
مدیر البرز چمران را خواست و برگه امتحانی را جلوی او گذاشت. 
هنوز سـؤاالت تمام نشـده بود که به مصطفی گفت: »پسرجان! تو 

قبولی. شـهریه هم الزم نیست.«1 
از 15سـالگی در درس تفسـیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی، در 
مسجد هدایت، و درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری 
و بعضی از اسـاتید دیگر شرکت می کرد. تحصیالت دانشگاهیاش 
را در دانشـکده فنی دانشـگاه تهران ادامه داد و در سـال 1336 در 
رشـته الکترومکانیك با بهترین نمرات فارغ التحصیل شـد. یک بار 
هم از مهندس بازرگان که اسـتاد دقیق و سـختگیری بود، نمره 21 
گرفـت. در دوران دانشـجویی از اولیـن اعضـای انجمـن اسـالمی 

1. یادگاران: کتاب چمران، رهی رسولی فر، تهران، انتشارات روایت فتح، 1389
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دانشـگاه تهـران بـود. در مبـارزات سیاسـی دوران دکتـر مصدق از 
مجلس چهاردهم تا ملی شدن صنعت  نفت شرکت کرد و در واقعه 

16 آذر هم مجروح شـد. 
بعـد از دوره لیسـانس، یـك سـال بـه تدریـس در دانشـکده فنی 
پرداخت و در سـال 1338 با اسـتفاده از بورس تحصیلی شـاگردان 
ممتـاز بـه آمریـکا اعـزام شـد. پـس از تحقیقـات  علمـی در جمـع 
معروف تریـن دانشـمندان جهـان در کالیفرنیای آمریکا ـ دانشـگاه 
برکلـی ـ بـا درجه علمی ممتـاز موفق به اخذ دکتـرای الکترونیك و 
فیزیك پالسـما شـد. در آمریکا انجمن اسـالمی دانشجویی آن جا 

را برپـا کرد.
بعد از اخذ دکتری، دانشگاه تگزاس از او به عنوان »استادتمام« 
دعوت کرد، اّما او اسـتقبالی نکرد و در کالیفرنیا پروژه های علمی 
خود را ادامه داد. سـال 1341 بورسـیه اش به علت مبارزات سیاسـی 
برضد رژیم پهلوی قطع شد و او برای جبران بخشی از هزینه هایش، 
تحقیقات و تدریس هایش را در دانشگاه افزایش داد. بعد از واقعه 
15 خـرداد، در فعالیـت سیاسـی و سـخنرانی های مذهبی مصمم تر 
شـد. در یکی از مراسـم های سـخنرانی اش با یک دختر آمریکایی 
مسـلمان آشنا شـد و با او ازدواج کرد. چمران و همسرش »پروانه« 
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در آمریکا صاحب چهار فرزند شـدند. 
مصطفی می توانسـت بهترین زندگی، احترام و شهرت جهانی را 
داشـته باشـد، اّما سـال 1345 همه چیز را رها کرد و به مصر رفت. 
او بـه دنبـال انقـالب و ایجاد دموکراسـی و اسـتقالل بود. بـه اروپا 
رفـت و بـا مسـمانان مالقات کرد، بعد به الجزایر رفت تا در جشـن 
انقالب مردم آن کشور شرکت کند. آیت الله طالقانی هم در آن جا 
حضور داشت و چمران را به جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت 
مصـر معرفـی کـرد. در آن جا چمران در مورد جریان ناسیونالیسـم 
عربـی بـا او صحبـت کـرد و گفـت: »ایـن جریـان باعـث تفرقـه 
مسـلمین می شـود.« سـپس درخواسـت کرد که برای آموزش های 
نظامـی، پایگاه های نظامی در اختیـارش قرار دهند. عبدالناصر هم 
بـا درخواسـتش موافقت کـرد و مصطفی چمران به مدت دو سـال 
دوره های چریکی را گذراند. صدها انقالبی از کشورهای مختلف 
در اردوگاه بودنـد و او در آن جـا هـم شـاگرد اّول شـد. بعـد از آن، 

مسـؤولیت آموزش نیروهای ایرانی به او سـپرده شـد.1 
در سـال 1348 به آمریکا برگشت تا مقدمات سفر طوالنی اش را 

1. برای اطالعات بیشـتر رجوع کنید به: یادنامه دکتر مصطفی چمران، به کوشـش 
دکتـر ابراهیم یزدی، تهران، انتشـارات قلم، 1383
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فراهم کند. در آلمان با امام موسی صدر مالقات کرد. امام موسی 
صدر از او خواست که به لبنان برود. او هم اطاعت کرد و در سال 

1349 به همراه همسر و چهار فرزندش به لبنان رفت.
مصطفی در یادداشـت های آن روزهایش نوشـته اسـت: »من در 
آمریـکا زندگـی خوشـی داشـتم و از همه نـوع امکانـات برخوردار 
بـودم؛ ولـی از همـه ی آن ها  گذشـتم و بـه جنوب لبنـان رفتم تا در 
میـان محرومان زندگی کنم. می خواسـتم که اگـر نمی توانم به این 
مظلومان کمکی بکنم، الاقل در میانشان باشم؛ مثل آن ها  زندگی 
کنـم و درد و غـم آنـان را در قلب خودم بپذیرم. وضعیت شـیعیان 
بسـیار ناراحت کننده بود و همه کارهای کم درآمد، مثل حّمالی را 

آن ها  انجـام می دادند.«1
مصطفـی چمـران همیشـه حمایت هـای امام موسـی صـدر را از 
شـیعیان تحسـین می کـرد. امـام موسـی صدر قبـل از او بـه جنوب 
لبنـان رفتـه و چنـد مدرسـه در آن جا تأسـیس کرده بـود. بزرگترین 
مدرسـه ای کـه امام موسـی صدر در جنـوب لبنان و شـهر صور بنا 
کـرد، مدرسـه ای به نام مدرسـه صنعتی جبل عامل بـود که چمران 
مدیر آن شد و هشت سال عمر خود را شبانه روز وقف آموزش های 

www.drchamran.ir :1. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به
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صنعتـی، دینـی و نظامـی آن ها  کرد.
یک سـال بعد از شروع حمالت اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان، 
تحمل شرایط برای همسر و فرزندان چمران سخت شد و به بیروت 
رفتند تا راهی آمریکا شوند. دور بودن از او برای همسر و فرزندانش 
بسـیار سـخت بود، اّما چمران باید می ماند و می جنگید، او راهش 

را انتخاب کرده بود.
در لبنـان تمام طایفه ها، ادیان، گروه ها و تشـکل ها حقوق خاص 
خـود را داشـتند، به جز شـیعیان. حتـی برخی طایفه های غیرشـیعه 
تشـکیالت نظامـی هـم داشـتند. اّما شـیعیان بـا وجـود این که یک 
سـوم جمعیـت کشـور را تأمیـن می کردنـد، از حقـوق اجتماعـی 
برخـوردار نبودنـد. هیـاء امیرکمالی از شـاگردان شـهید چمران در 
ایـن بـاره می گویـد: »در لبنان 18 مذهـب آزاد وجود داشـت. 90 
گروه سیاسـی عـرب در این منطقه فعالیت می کردنـد. حداقل 17 
حـزب مصری، الفتح، الصاعقه، بعث عراق، جبهه العربیه و... در 
جنوب فعالیت می کردند. مردم از جنوب با اسرائیل درگیر بودند و 
از پشـت هم گروه های وابسـته به حکام عرب، آن ها  را گلوله باران 
می کردنـد. دور تا دور مؤسسـه جبل عامـل را همین گروه ها گرفته 
بودنـد. روزی نبـود که یک جوان از این گروه ها کشـته نشـود و یا 
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هفته ای یک بار با شـیعیان درگیر نشـوند، اّما کسـی از شیعیان دفاع 
نمی کرد.«1

باالخره، مجلس اعالی اسـالمی شـیعیان تأسـیس و امام موسـی 
صـدر بـه ریاسـت آن انتخـاب شـد. او به کمـک چمران بـرای به 
رسـمّیت شمرده شـدن حقوق شـیعیان تالش زیادی کردند و پس 
از یک اعتصاب سراسری و چندین تظاهرات، دولت لبنان خواسته 
آن هـا  را پذیرفـت. امـام موسـی صـدر، خواسـته های بیسـت گانه 
شیعیان را به دولت لبنان ارائه داد. خواسته های ساده ای مثل صدور 
شناسنامه، احداث بزرگراه در جنوب لبنان، پناهگاه مردمی در برابر 
حمالت اسـرائیل و ... که البته پذیرش این خواسـته به طور کامل 

نشد.  عملی 
هفتـه ای یـک بار در مدرسـه جبل عامل جلسـاتی اسـالمی برپا 
می شد که امام موسی صدر، شیخ مهدی شمس الدین، محمدحسین 
فضل الله و رجال دیگر سخنرانی می کردند و بعد خود چمران وارد 
بحث می شد و در واقع سلسله دروس ایدئولوژیک را بیان می کرد. 
او در بیروت نیز این کالس ها را برپا می کرد. افراد همین جلسـات 
بودند که اولین هسته های سازمان »حرکت المحرومین« در جنوب 

www.tarikhirani.ir .1
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را تشکیل دادند. گروهی که به کمک امام موسی صدر، تشکیل و 
شاخه نظامی آن با عنوان »سازمان امل« توسط چمران پایه گذاری 

شد.1
در سیزدهم آوریل 1975، یعنی چهار سال بعد از ورود مصطفی 
چمـران بـه لبنـان، اختـالف بین گروه های مسـیحی و مسـلمان در 
بیروت، به یک جنگ تمام عیار بین این گروه  ها بدل شد که نیمی 
از شـهر بیـروت از بیـن رفت. همزمـان با آغاز جنگ هـای داخلی 
لبنان، هنگامی که منطقه شیعه نشـین نبعه توسـط فاالنژ ها محاصره 
شـده بـود، چمـران در مأموریتی خطرناک، سـوار بر زره پوشـی از 
ارتش لبنان، خود را به داخل منطقه محاصره شـده رسـاند. چمران 
وضعیت مردم شیعه منطقه نبعه را دید و گزارش آن را به امام موسی 
صدر و سازمان های بین المللی داد. او با سازمان پزشکان بدون مرز 
تماس برقرار کرد و اکیپی از پزشکان و پرستاران فرانسوی عازم نبعه 
شـدند. اّما گسـتره تلفات و زخمی ها خیلی وسیعتر از آن بود که از 

این طریق قابل جبران باشـد.

1. بـرای اطالعـات بیشـتر رجوع کنید به: لبنان به روایت امام موسـی صدر و شـهید 
مصطفـی چمـران: نگاهـی به تاریخ جنگ هـای داخلی لبنان، علـی حجتی کرمانی، 

تهران، امام موسـی صـدر، 1388
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کم کـم جنگ داخلی به جنگ مذهبی تبدیل شـد. گروه امل، 
هـم از طـرف مسـیحیان، هم از طرف گروه کتائـب و هم از طرف 
اسـرائیل مـورد حملـه قـرار می گرفت. با وجـود تالش هـای فراوان 
گـروه امـل، نبعـه بـا توطئه دشـمنان ویـران شـد و هزاران شـیعه در 
آن ذبح شـدند. بعد از امام موسـی صدر، اسـم چمران در لیسـت 
سـیاه فراماسـون ها نوشته شد. 75 سازمان و تشـکل برای کشتن او 

برنامه ریزی کـرده بودند. 
در میـان حـوادث آن دوران، یـک اتفاق در زندگـی چمران افتاد 
و آن هـم ازدواج بـا خانـم »غاده جابر« اسـت. خانـم جابر از یک 
خانـواده ثروتمنـد لبنانـی بـود و خانـواده اش ابتـدا بـا ایـن وصلـت 
مخالـف بودنـد. دکتر چمـران و خانم غاده می توانسـتند پیش امام 
موسـی صدر که حاکم شـرع بود و ولّی مسلمین محسوب می شد، 
عقـد کننـد، اّما دکتر چمـران مخالف بود و نمی خواسـت خانواده 
همسـرش آزرده خاطـر باشـند. بعد از مدتی پدر و مـادر خانم جابر 
هـم راضـی شـدند و آن دو با هم ازدواج کردنـد و یک راه را پیش 

گرفتند.
مصطفـی چمـران عالوه بر چهره هـای مقاومت لبنان و سـازمان 
امـل، بـا رهبران فلسـطینی نظیر یاسـر عرفـات، تمـاس و همکاری 
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نزدیـک داشـت. در بحبوحـه پیروزی انقـالب 57، چمران در نظر 
داشت که پانصد رزمنده از سازمان »امل« را تجهیز نموده و خود 
را به معرکه نبرد در ایران برسـاند. دولت سـوریه نیز دادن امکانات 
و هواپیمـا بـرای انتقـال رزمنـدگان را تقبـل نمـوده بود تـا در هر جا 
کـه سـازمان امل می خواهد، رزمندگانش را پیـاده کند. اما نبرد در 
تهران زیاد طوالنی نشـد و طرح به مرحله اجرا در نیامد. با پیروزی 
انقالب، چمران در شب 28 بهمن همراه با 80 نفر از جنگنده های 
گروه امل به ایران آمد و با آن که قصد ماندن در ایران را نداشـت، 
بـه توصیـه امـام در وطـن ماندگار شـد و مدتی بعد آمـوزش نظامی 

اولین گروه از پاسـداران را در سـعدآباد برعهده گرفت.
مصطفـی چمـران بـه معاونـت نخسـت وزیری در امـور انقـالب 
منصـوب شـد. نخسـت وزیر، مهندس مهـدی بازرگان بـود؛ همان 
اسـتادی که در دانشـکده فّنـی برای اّولین بار نمـره 21 به مصطفی 

داد. 
بالفاصال بعد از انقالب، تعدادی از افراد شورشی و ضدانقالب 
در برخی از شـهرهای مرزی دسـت به تحرکات نظامی و ترور مردم 
بی دفاع و شـخصیت های فرهنگی و سیاسـی زدند. در کردسـتان، 
ترکمن صحـرا، آذربایجان و خوزسـتان گروه هایی به نام خلق کرد، 
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ترکمـن و عـرب بـه وجود آمـده بودنـد و روند جداسـازی را دنبال 
می کردنـد. در ایـن موقعیـت، کردسـتان بـه دلیـل وجـود احـزاب 
ضدانقالب، وضعیت خطرناک تر و بحرانی تری را پیش رو داشت. 
گروه هـای جدایی طلـب کردسـتان، پـادگان مهابـاد را محاصـره و 
تصرف کردند. در این حادثه، هزاران سالح به غارت رفت. هفت 
روز بعد، پادگان سـنندج محاصره و 21 سرباز آن کشته شدند. این 
گروه ها که مسـلح شـده بودند، طی چند هفته تجهیزات و نفرات 
خود را برای جنگ خونین در شهر پاوه مهّیا کردند. چمران خوب 
می دانسـت اگـر پاوه به دسـت آنـان بیفتد، کار کردسـتان یکسـره 

است. 
جنگ آغاز شـد. بیشـتر مهاجمان از حزب دموکرات کردسـتان 
بودنـد. بعـد از دو روز 60 نفـر را کشـتند و بیمارسـتان را بـه رگبـار 
بسـتند. تنهـا دو  نقطـه از شـهر باقـی مانده بـود: خانه پاسـداران و 
پاسـگاه ژاندارمـری. از طـرف دولـت بـه مصطفی مأموریـت داده 
شـد کـه به پاوه حرکت کنـد. او در روز 25 مرداد 1358 به وسـیله 
هلی کوپتـر بـه همـراه تیمسـار فالحـی از کرمانشـاه به طـرف پاوه 
حرکـت کـرد. سـاعت 17 به پاوه رسـیدند. دکتـر از نقاط مختلف 
پاسـگاه بازدید کرد و بعد به سـمت خانه پاسـداران در مرکز شـهر 
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حرکت کرد. در بدو ورودش با چه منظره ای روبه رو شد! مدافعان، 
پیکـر مجروحان و شـهدا را هر جـا که مقدور بود، قـرار می دادند. 
تنهـا پرسـتار آن جا یک دختـر جوان بود که او هم تیـر خورده بود. 
نه پزشـکی بود و نه دارویی! آن دختر بیگناه سـاعتی بعد جان داد.

فقـط 16 پاسـدار زنـده مانـده بودنـد. در مقابلشـان چنـد هـزار 
جنگجوی مسـلح، منطقه را می کوبیدند. آن شـب، به همراه اصغر 
وصالـی خودش را به پاسـگاه ژاندارمری رسـاند. دور تـا دورش را 
دشـمن گرفته بود. چشـمش به آسـمان بود، اّما فرودگاه پاوه هم به 
دسـت دشـمن افتـاده بود. کنار بهـداری، تپه کوچکـی بود که آن 
را بـرای فـرود هلی کوپتر آمـاده کرد. سـاعت 14، هلی کوپتر فرود 
آمد. زیر رگبار گلوله دشـمن، همه بار را تخلیه کردند و عده ای از 
مجروحان را در آن، جا دادند. هلی کوپتر دوم ساعت 16 مقداری 
آب، نـان و مهمـات آورد. کشـته ها و مجروحـان را سـوار کردنـد. 
دکتـر آخریـن پیام هـا را روی کاغذ نوشـت و بـا آرزوی ترتیب اثر، 
به دسـت خلبان رسـاند. خلبان زیر رگبار کنترلش را از دسـت داد 
و پروانـه هلی کوپتـر شکسـت. هلی کوپتر به هر سـو می چرخید و 
اجسـاد شـهدا به بیرون پرتاب شد. عاقبت سقوط کرد و مجروحان 
و خلبـان شـهید شـدند. این فاجعه باعـث روحیه گرفتن دشـمن و 
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تضعیف قوای پاسداران شد. مصطفی چمران به خود آمد. ممکن 
بـود هلی کوپتـر منفجـر شـود و مهمات و مـواد منفجـره را به آتش 
بکشـد. چنـد نفـر را که هنوز مات بودند، با سـیلی بـه خود آورد و 
تقسـیم کار کرد. اجساد شهدا را به داخل بهداری آوردند. چمران 
به اصغر وصالی گفت: »جوانان خود را به خانه پاسداران برگردان و 
آماده شب تاریخی باش! شبی که شب قدر ماست و همه فرشتگان 

به ما درود خواهند فرسـتاد.«
بـا غروب خورشـید، درگیـری باال گرفت. در آن شـب مخوف، 
همـه امیدهـا قطع شـده بود و فقط چند پاسـدار مجروح، خسـته و 
دل شکسـته در میان هزاران دشـمن مسلح به محاصره افتاده بودند. 
اکثریـت پاسـداران قتل عـام شـده بودند و همه شـهر و تمام پسـتی 
و بلندی هـا به دسـت دشـمن افتاده بـود و موج نیروهـای خونخوار 
دشـمن لحظه به  لحظه نزدیك تر می شـدند. آن ها  برحسب عادت، 
در پیشروی خانه ها را غارت کردند. در نتیجه بین مردم و مهاجمان 
درگیری باال گرفت. سـاعت 4 صبح آن چنان قتل و غارتی شـهر را 

فـرا گرفت که اکثر نیروهای دشـمن با مـردم درگیر بودند.
صبح روز 27 مرداد اوضاع وخیم بود؛ اّما امام خمینی اعالمیه ای 
بیـان کرد و شکسـت حصـر پاوه را در اولویـت کار ارتش و دولت 
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قرار داد. در این اعالمیه امام به ارتش فرمان داد تا ظرف 24 ساعت 
خـود را بـه پـاوه برسـاند. فرماندهـی منطقـه را نیز به دکتـر چمران 
واگذار کرد و سرنوشـت کردسـتان عوض شـد. در عرض 15 روز 
شـهرها و راه ها و مواضع اسـتراتژیك کردسـتان به تصرف نیروهای 
انقالب اسـالمی درآمد و کردسـتان از خطر حتمی نجات یافت و 

مردم مسـلمان کرد به اسـتقبال این پیروزی رفتند.
دکتـر چمـران بعـد از این پیـروزی بی نظیـر به تهران احضار شـد 
، در آبان مـاه سـال 58 بـه وزارت دفـاع  و از طـرف امـام خمینـی
منصوب شـد. او در پسـت جدید، برای تغییر و تحول ارتش از یك 
نظام طاغوتی، به یك سلسـله برنامه های وسـیع بنیادی دست زد که 
پاك سـازی ارتـش و پیـاده کردن برنامه هـای اصالحـی از این قبیل 
بـود. دکتر چمـران و بنی صدر در اهداف و اجـرای کارها با هم به 
اختـالف رسـیدند. دکتـر، بنی صدر را از زمان جوانـی اش در اروپا 
می شـناخت و می دانسـت از مخالفان انجمن اسـالمی بوده است.

در اولیـن دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی، دکتر چمران 
از سـوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شـد و تصمیم داشت در 
تدوین قوانین و نظام جدید انقالبی، به خصوص در ارتش،  حداکثر 
سـعی و تالش خود را بکند تا سـاختار گذشـته  ارتش را به نظامی 
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انقالبی و شایسته ارتش اسالمی تبدیل شود. در یکی از نیایش های 
خـود بعد از انتخاب نمایندگی مردم در مجلس شـورای اسـالمی، 
این طور خدا را شکر می گوید: »خدایا، مردم آن قدر به من  محبت 
کرده اند و آن چنان مرا از باران لطف و محبت خود سرشار کرده اند 
که به راستی خجلم و آن قدر خود را کوچك می بینم که نمی توانم 
از عهـده آن بـه درآیـم. خدایـا، تو به مـن فرصـت ده، توانایی ده تا 

بتوانم از عهده اش برآیم و شایسـته این همه مهر و محبت باشـم.«
مدتـی بعـد دکتـر بـه نمایندگی رهبـر کبیـر انقالب اسـالمی در 
شـورای  عالی دفاع منصوب شـد و مأموریت یافت تا به طور مرتب 

هر پنجشـنبه گـزارش کار ارتـش را ارائه کند.
مدتـی بعـد از حملـه بعـث بـه خوزسـتان، گروهـی از رزمندگان 
داوطلـب، خـود را وقـف اهداف چمـران و جبهه هـا کردند. هنوز 
سیسـتم اداری و نظامی کشـور منسـجم نشـده بود. شـهرها درگیر 
تـرور و خرابـکاری ضدانقالب بودند. آن روزها بین سـپاه و ارتش 
اختالفـات زیـادی بود و چمران با صبر و درایت برای ایجاد اعتماد 
بیـن ایـن دو گـروه نسـبت بـه هـم تالش هـای زیـادی کـرد، چون 
هیچ کـس مثـل او طعـم تلـخ جنگ داخلـی در کنار یک دشـمن 
خارجی را نچشـیده بود و نمی خواسـت خوزسـتان نبعه دوم شـود.
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از همـان روزهـای اّول که خبردار شـد ارتش عراق به قصد اهواز 
وارد خوزستان شده، دلش تاب نیاورد و دائم به جبهه ها سر می زد. 
در وزارتخانـه و مجلس آن قدر مشـغول بود که عـذرش از نرفتن به 
جبهـه موجـه باشـد، اّمـا هیچ وقت دنبال عـذر و بهانه نبـود. بعد از 
چند هفته که جنگ روی خرمشهر و سوسنگرد متمرکز شد، خود 
را بـه آب و آتـش زد کـه بـرای این دو شـهر نیرو و مهمـات فراهم 
کند تا این شهرها سقوط نکنند. اّما سیاست های بنی صدر و رویای 
اسـتراتژی جنگی ایران باسـتانش با علم جنـگ و درایت مصطفی 
چمران جور در نمی آمد. بنی صدر فرمانده کل قوا بود و معتقد بود 
باید دشـمن کاماًل وارد خاک ایران شـود، بعد دفاع را شروع کنیم. 
بله، این روش تاریخی ایرانیان در جنگ در مناطق کوهستانی بود، 
اّما جنگ با اسـب و شمشـیر با جنگ تانک و رادار فرق می کرد، 

آن هم در خوزسـتان که پر از باتالق و رودخانه اسـت. 
عراق از فتح اهواز ناامید شـده بود و دل به سوسـنگرد بسـته بود. 
بارها به آن حمله کرد و مصطفی می دانست یارانش چقدر تنهایند 
و بـا زور غیـرت شـهر را حفظ می کنند. در محاصره دوم شـهر که 
سـه روز طـول کشـید، دیگر تحملش تمام شـد و نامـه ای را به نامه 
آیت اللـه خامنـه ای پیوسـت کرد و به طرف سوسـنگر بـه راه افتاد. 
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محاصـره تانک هـا را شکسـت و خـو را بـا پـای تیرخورده به شـهر 
رسـاند و نگذاشت شـهر سقوط کند. 

برای مداوای پایش به اهواز رفت و در همانجا سـتاد جنگ های 
نامنظـم را پایه گـذاری کـرد. او بـا تربیـت و سـازماندهی جوانـان، 
سـتاد جنگ هـای نامنظـم را در اهواز تشـکیل داد. چمران، اسـتاد 
تربیـت نیروهای خاص و البته خالـص بود. این گروه کم کم قوت 
گرفت، منسـجم شـد و خدمات زیادی انجام داد. حفظ خوزستان 
در اوضاع سیاسی نابسامان آن زمان معجزه ای بود که بخش عمده 
آن به دست نیروهای عاشق او محقق شد. سروان رستمی از عناصر 
کلیدی و فرمانده گروه آموزش این سـتاد بود و تا آخرین لحظه به 

چمران پشت نکرد.
مصطفی چمران حاضر نشد برای مداوای پایش به تهران برگردد. 
تمام مّدت در سـتاد اهواز ماند و کنار تخت او جلسـات عملیات و 
مالقات های فرماندهان انجام می شـد. اسـفند 59 که رسید، کمی 
پایش بهتر شده بود، با چوب زیربغل آماده رفتن به دیدار امام امت 
شـد. گزارش خوزسـتان را به امام داد و از ایشـان طلب دعای خیر 

و راهنمایی کرد. 
در خوزسـتان دشـمن مجهزتـر بـود و در حال پیشـروی. چمران 
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می دانسـت جبهه هـا احتیـاج بـه یـک تحـرک و خالقیـت دارد. با 
طرح هـا و ایده هـای خالقانه او و یاران باوفایـش، تپه های الله اکبر، 
سوسـنگرد و دیگر مناطق فتح شـد، ولی دهالویه در چنگ دشمن 

بود.  مانده 
چندیـن عملیـات بـرای پس گرفتـن دهالویه طرح ریـزی و اجرا 
شـد. در هر کدام رزمندگان زیادی شـهید شدند؛ اّما فتح دهالویه 
کامـل نشـد. در یـک نبرد جانانه، سـروان رسـتمی، دو روز تمام با 

دسـت خالی ایسـتادگی کرد و شهید شد. 
سـی خرداد 1360، جلسـه فوق العاده شورای عالی دفاع در اهواز 
تشـکیل شـد و چمـران پیشـنهادات نظامـی اش را ارائـه داد، بعد از 
جلسـه شورای عالی دفاع، خبر شـهادت سروان رستمی، یار دیرین 
کردسـتان و خوزسـتانش به گوشـش رسـید. انگار تیـری به قلبش 
خـورده بـود، اّمـا فرصتی نداشـت. هر لحظـه درنـگ، ممکن بود 
خـون چند شـهید را پایمـال کند. به طـرف دهالویه بـه راه افتاد تا 
فرمانده جدید را به منطقه معرفی کند. تمام طول راه، داخل ماشین 

دفترچـه اش را گذاشـته بود روی پایش و می نوشـت. 
وقتی به دهالویه رسـیدند، به رزمندگان گفت: »خدا رستمی را 
دوسـت داشـت و برد، اگر ما را هم دوست داشـته باشد، می برد.« 
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بعـد شـروع کـرد بـه معرفی منطقـه به مقدم پـور و حـدادی. صاف 
روی خاکریز ایستاده بود، بدون هیچ ترسی. چند خمپاره کنارشان 
منفجـر شـد و هـر سـه روی زمیـن افتادند. بـا آمبوالنـس منتقلش 
کردند به اهواز، اّما در راه پر کشـید. پر کشـید و از آمریکا تا لبنان 

و از خوزسـتان تا تهران هزاران نفر یتیم شـدند. 
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شهید چمران و شهید رستمی
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