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محسن مطلق





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 



  پاسگاه زید  7 

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 اول
»وقتـی عملیات رمضان شـروع شـد، مـن در یـگان توپخانه، در 
محور پاسـگاه زید، قسـمت هدایـت آتش خدمت می کـردم. مقر 
مـا درسـت روبـه روی بهـداری بـود. چنـد روز از شـروع عملیـات 
می گذشت. در آن جا هر روز صبح، پسر کم سن و سالی را می دیدم 
کـه بـا دسـت های باندپیچی شـده، به بهـداری می آید تـا زخم های 
دسـتش را تیمـار کند. برایم جای سـؤال بود که ایـن رزمنده چه به 

روزش آمـده و چرا دسـتانش باندپیچی اسـت؟ 
یـك روز صبـح، وقتـی از سـنگر بهـداری بیـرون آمـد، جلـوی 
راهـش ایسـتادم و او را بـه سـنگر خودمان دعوت کـردم. چه قیافۀ 
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معصومانه ای داشـت! چشـمانش ُپر از اشك بود. معلوم بود بتادینی 
که برای شستشـو روی زخم های دستش ریخته اند، حسابی حالش 

را جا آورده اسـت. 
مرتـب دسـتانش را در هـوا تـکان مـی داد و از سـوزش و درد، آه 
می کشـید. پرسـیدم: »قضیه چیسـت؟! چـه بالیی سـرت آمده؟«

گفـت: »ما جزو گردان هایی بودیم که شـب اول کار کردند. ما 
همان شـب، منطقۀ پاسـگاه زید را پشـت سر گذاشتیم و تا نزدیکی 
کانال ماهی پیش رفتیم. اما روز بعد، عراق پاتك کرد و چون با دو 
طرفمان الحاق نداده بودیم، دستور دادند به عقب برگردیم. محاصره 
شده بودیم. عراقی ها در چند متری ما بودند. با آن همه مجروح، به 
سـختی عقب می آمدیم. اوضاع هر لحظه بدتر هم می شد. درست 
در همـان موقع که فکر می کردیم دیگر اسـیر می شـویم، یك نفربر 
ایرانی از َگرد راه رسـید. تیر عراقی ها از بغل گوشـمان رد می شـد. 
سـریع بچه های مجروح را سـوار نفربر کردیم. بقیه هم به زور سـوار 
شـدند؛ آن قـدر کـه دیگـر برای مـا جا نبود. مـن و چند نفـر دیگر، 
روی نفربر دراز کشـیدیم و برای این که نیفتیم، لولۀ اگزوز نفربر را 
گرفتیم. اگزوز داغ بود و دسـتمان را می سـوزاند، اما بهتر از اسارت 
بود. حاضر بودم دسـت هایم را قطع کنند، اما اسـیر نشـوم. وقتی به 
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عقب رسـیدیم، دسـتانم تـاول زده بـود. این زخم ها یـادگار آن روز 
عقب نشـینی است. حاال اگر خوب بشود، به مرحلۀ دیگر عملیات 

هم می رسم. ان شاءالله.«1 
□

در 80 کیلومتری مسیر جادۀ اهواز ـ  خرمشهر، جاده ای منشعب 
می شـود کـه مـا را بـه سـمت مـرز و منطقـۀ عملیاتـی پاسـگاه زید 
می رسـاند. زید، نام پاسـگاهی اسـت کـه پیش از جنـگ، در نوار 
صفر مرزی عراق قرار داشت و به دلیل نبرد سختی که در عملیات 
رمضان در این منطقه صورت گرفت، شهرت پیدا کرد و هم اکنون، 
نام تمام این منطقه را با نام پاسـگاه زید می شناسـند. گر چه بعد از 
جنـگ، چیـزی از این پاسـگاه و برج و بـاروی آن باقـی نماند، اما 
تـا کیلومترها، نام پاسـگاه و منطقۀ زید، روی مسـیرها و بیابان های 

اطـراف خودنمایی می کند.
پاسـگاه »کیلومتـر 25« یکـی از پاسـگاه های مـرزی جمهـوری 
اسالمی با کشور عراق، در شمال خرمشهر است. بر مبنای پاسگاه 
مرزی شلمچه به طرف شمال، پاسگاه های مرزی هر 12/5 کیلومتر 

1 . خاطره ای از حمید چاوشی، انتشار یافته در سایت اطالع رسانی حوزه:
www.hawzah.net 
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نام گـذاری شـده اند. لذا روبه روی پاسـگاه زید عراق، پاسـگاه 25 
می گیرد.  قرار 

مرزبانـی ایـن پاسـگاه، بـه انضمام جـاده ای که پیـش از انقالب 
شنی بود، از سه راه حسینیه شروع و پس از عبور از پاسگاه کیلومتر 
25، تـا کیلومترهـا در داخل خاك عراق امتـداد می یافت. این جادۀ 
بین المللـی و مخصـوص، بـرای ترانزیـت کاال مـورد اسـتفاده قرار 
می گرفت. به همین جهت، با شروع جنگ، ارتش عراق این محور 
را بـه عنـوان یکی از راه های دسـتیابی آسـان و مطمئن بـرای انتقال 
ادوات و نیروی زرهی خود برگزید.1 به نحوی که بسیاری از تیپ ها 

و لشـکرهای خود را از ایـن راه تدارك می کرد.
سـه راه حسـینیه، در میانۀ جادۀ اهوازـ  خرمشـهر قرار دارد که یک 
راه آن به سـمت غرب می رود و قبل از انقالب، تا پاسـگاه »کیلومر 
25« ادامه می یافت. روستای حسینیه، در کنار ریل راه آهن واقع شده 
است و کمی پایین تر از آن سه راه، ایستگاهی به همین نام وجود دارد 
که بیشـتر، یك ایستگاه فنی برای تعویض و مرمت ریل ها می باشد.2

1 . از خرمشـهر تا فاو؛ تحلیلی نظامی، سیاسـی از سـیر چهار سـال جنگ)تیر 61 تا 
مـرداد 65(، تهـران، مركز مطالعـات و تحقیقات جنگ سـپاه، 1369

2 . این ایسـتگاه، با شـروع و گسـترش جنگ، یكی از اهداف ثابت توپخانۀ ارتش 
عـراق بـود كه رفته  رفتـه از میان رفت و آثـاری از آن بر جا نماند.
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برای معرفی پاسگاه زید، باید به نام مناطقی در اطراف اشاره کرد.

جاده اهواز- خرمشـهر: جادۀ استراتژیک اهوازـ  خرمشهر که 
نسبت به زمین منطقه مرتفع بوده و تنها عارضه ای است که بر دشت 
وسیعی از منطقه، در حد فاصل رود کارون تا نزدیکی مرز یعنی در 
شرق و غرب جاده مسلط است. جادۀ آسفالت اهواز ـ خرمشهر به 
مسـافت 130 کیلومتر، خرمشـهر را به مرکز استان خوزستان متصل 
می کند و خط آهن اهوازـ  خرمشهر نیز در غرب همین جاده امتداد 
یافتـه اسـت. جـادۀ اهـوازـ  خرمشـهر به صـورت شـمالیـ  جنوبی 
حدود 15 کیلومتر از مرز ایران و عراق فاصله دارد. پاسگاه کیلومتر 
25، در 14 کیلومتری غرب جاده قرار دارد و پاسگاه زید نیز کمی 

دورتر، در داخل خاک عراق واقع شـده است. 

جاده حسینیه - پاسگاه کیلومتر 25: در عملیات بیت المقدس، 
در 13 اردیبهشت 1361)چهارمین روز نبرد(، قرارگاه فتح در جناح 
شـمالی، بـه جـای این که به خط مسـتقیم بـه جلو پیشـروی نماید، 
در امتداد جادۀ حسـینیه ـ پاسـگاه کیلومتر 25 یعنی به طور مورب 
خود را به مرز رسـاند. این مایل بودن جناح شـمال قرارگاه فتح، به 
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دو منظـور صـورت گرفـت. یکی این که از امتداد جادۀ حسـینیهـ  
پاسـگاه کیلومتر 25 که از سـطح زمین حدود 2 متر ارتفاع داشت، 
بـه صـورت خاکریز آمـاده برای حفظ جنـاح خود اسـتفاده کند و 
دیگر این که یگان های زرهی از لشـکر 9 عراق را در این قسـمت، 
در مقابل دو جبهه نیروی خودی درگیر کند و مقاومت آن ها را بین 

این دو جبهه تقسـیم کند.
حالت جادۀ حسـینیه ـ پاسـگاه کیلومتر 25، یگان های دشمن را 
در وضعیت نامسـاعد و نامتعادلی قرار می داد که ناگریز می شدند 
بـرای داشـتن وضعیت مناسـب پدافنـدی، در خط سـرپل و امتداد 
جادۀ حسـینیه عقب کشـیده و نهایتًا در خاکریزهای مرزی مسـتقر 
شـوند کـه بـه مفهوم سـاده تر، یعنـی این قسـمت را بـدون درگیری 
واگـذار کنند. بـه همین دلیل، ارتش عراق در روز 18 اردیبهشـت، 
این منطقه را بدون هیچ گونه درگیری رها کرد و تا جفیر و مرزهای 

بین المللی عقب نشسـت.

جـاده شاه حسـینی: در کیلومتر 72 جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر، 
ایـن جـاده به طـول 14 کیلومتـر، حدفاصل کوشـک و منطقۀ زید 
بـه سـمت منطقـۀ عملیاتی رمضـان قـرار دارد و پس از عبـور از دژ 
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نیـروی زمینـی ارتـش، بـه دژ مرزی ایـران و عراق می رسـد. کمیتۀ 
تفحـص شـهدا در ایـن منطقه فعال بوده و تعداد زیادی از شـهدای 
عملیات رمضان را به دست آورده است. در جاده تا مرز، دو دژ به 
نام دژ ارتش جمهوری اسـالمی ایران و دژ مرز ایران و عراق وجود 
دارد. 12 شهید گمنام در روز عرفه در سال 1379 در این منطقه، با 
حضور تعدادی از خانوادۀ شهدا و کاروان های راهیان نور، تشییع و 

در ضلع غربی دژ ارتش به خاک سـپرده شـدند.

پاسـگاه بوبیـان: پاسـگاه بوبیان، یکـی از پاسـگاه های مرزی 
کشـور عراق می باشد که در جنوب پاسـگاه کیلومتر 25 ایران قرار 
دارد. ایـن پاسـگاه یکـی از اهـداف اولیۀ عملیات کربـالی 5 بوده 
اسـت. پاسگاه بوبیان، در شـمال پاسگاه کوت سواری عراق، شرق 
بصـره و شـمال شـلمچه واقع اسـت. خاکریز احداثـی در کنار این 
پاسـگاه که به عنوان خط پدافندی دشـمن در شـمال شـلمچه بود، 
یکی از اهداف اولیۀ عملیات کربالی 5 محسـوب می شـد. جلوی 
پاسگاه و خاکریز آن منطقه، پوشیده از آب و موانع بود، لذا تصرف 
منطقـۀ پاسـگاه بوبیـان از اهمیـت باالیی جهـت پیـروزی عملیات 

کربـالی 5 برخوردار بود.
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پاسگاه حسینیه: ایستگاه حسینیه، یکی از ایستگاه های راه  آهن 
اهوازـ  خرمشـهر اسـت که در کنار آن، پاسـگاه حسینیه قرار دارد. 
از کنـار این پاسـگاه، جـاده ای به طرف غرب ادامـه دارد که جادۀ 
خرمشـهر را به مرز یعنی پاسـگاه کیلومتر 25 و سـپس پاسگاه زید 
عـراق متصـل می کنـد. ایسـتگاه حسـینیه را قلـب منطقـۀ عملیات 
درگیری هـای  از شـدیدترین  یکـی  لـذا  می داننـد.  بیت المقـدس 

عملیـات بیت المقـدس در همیـن مکان رخ داده اسـت.

پاسـگاه طالییه: در سـال 1350 دولت عراق شـروع به احداث 
جـاده ای از نشـوه بـه سـمت طالییه قدیـم کرد که بـا عکس العمل 
دولت ایران مواجه شد. چون در آن موقع خط مرزی از محل پاسگاه 
مرزی کوشك به طرف شمال تعیین نشده بود، منطقۀ پاسگاه طالییه 
قدیـم مـورد اختالف ایران و عـراق بود. عدم تعیین خط مرز در این 
منطقـه، سـبب بـروز درگیری هایی بین نیرو های ایران و عراق شـد و 

پاسـگاه طالییه جدید در شـرق پاسگاه قدیم احداث شد.

پاسگاه کوت سواری: پاسگاه کوت سواری یکی از پاسگاه های 
مـرزی کشـور عراق اسـت کـه در جنوب پاسـگاه زید قـرار دارد. 
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خاکریز کوت سواری به عنوان یك سرپل در عملیات کربالی 5 از 
اهمیت باالیی برخوردار بود.

کانـال ماهـی: کانال ماهی توسـط دولت عـراق از قبل جنگ 
احداث شـده  بود که یک کانال ماهیگیری محسـوب می شـد که 
در صورت جنگ و تهدید نظامی، با کاربرد دفاعی، در برابر بصره 
قرار داشـت. ایـن کانـال در عملیـات رمضـان و کربـالی 5 مـورد 
هجوم قرار گرفت و رزمندگان توانسـتند از آن عبور کنند. در ضلع 

غربی کانال، خاکریزهایی به شـکل نون سـاخته شـده بود.

کوشـک: زاویـه و پیچ مرزی ایران و عـراق در منطقۀ جنوب، به 
عنوان کوشـک شـناخته می شـود. کوشـک، بیابان پهناور و فاقد 
عارضه ای اسـت که در منتهی الیه شـمال غرب محور دب حردان به 
طالییه واقع شـده اسـت. در ابتدای جنگ، دشـت کوشک محور 

پیشـروی یگان های رزمی دشـمن به سـوی اهواز بوده است.
زاویۀ کوشـک در واقع خطرناک ترین معبر نفوذی دشـمن برای 
رسیدن به شهر اهواز بود. دشمن، در ابتدای جنگ، با عبور از این 
منطقه، جادۀ اهوازـ  خرمشهر را تصرف کرد و سپس به طرف اهواز 



18   پاسگاه زید

ادامه مسـیر داد. یکی از محورهای اصلی عملیات رمضان در سـال 
1361 از زاویۀ کوشک بود. تا پایان جنگ تحمیلی، جبهۀ کوشک 

یکی از حساس ترین جبهه های دفاع مقدس بود. 
 □

زیـد و مناطـق اطـراف در مـرز ایـران و عـراق از جبهه هـای مهم 
جنگ هشت سـاله بـود. از محورهای معروف ایـن منطقه، می توان 
از دژ عـراق نـام بـرد. دژ عراق مشـتمل بر دو رشـته خاکریز بلند و 
عریـض بود که به آن خاکریز دوجـداره نیز می گفتند که عراقی ها 
آن را در نقطـۀ صفـر مرزی برپا کـرده و امتداد داده بودند. این دژ، 
بعدها در عملیات  مختلف، از چند نقطه شکافته شد تا معبری برای 

عبور یگان های خودی باز شـود. 
در طی جنگ تحمیلی، دیدار از این خاکریزها و دژ عراق ، برای 
خبرنـگاران و همچنیـن نیروهایـی که به دیـدار از جبهه های جنگ 
می آمدنـد، مایـۀ مباهات و سـندی بـرای پیروزی رزمندگان اسـالم 
محسـوب می شـد. تا مدت ها نیز رزمندگان از این اثر با سربلندی و 

غرور یاد می کردند. 
گورسـتان بعثی هـا نیز یکـی دیگر از مناطق معروف پاسـگاه زید 
بود. این گورسـتان در داخل خاك ایران قرار داشـت و سـند تجاوز 
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ارتش عراق به سرزمین پهناور ایران محسوب می شد. در آن دوران، 
کسـانی که برای بازدید از جبهه ها راهی این سـرزمین می شدند، به 
گورسـتان بعثی ها می آمدند تا از نزدیك این سـند آشـکاِر تجاوز به 
حریم ایران اسـالمی را از نزدیك ببینند و بر سرنوشـت سـاکنان آن 

بخورند.  تأسف 
در آن میان، اما تابلونوشته ها و یادگاری هایی که افراد و یگان های 
مختلف نوشـته و کنار این گورها نصب کرده بودند، دیدنی بود و 

خواندنی به نظر می رسید:
ـ سند تجاوز به ایران اسالمی 

ـ عاقبت کشورگشایی 
ـ برای صدام هم جا بگذارید 

و یا تابلویی که روی آن نوشته شده بود: این متجاوزین به دست 
پرتوان رزمندگان فالن واحد یا یگان به هالکت رسیده اند.1 

با پایان گرفتن جنگ، هیأت تفحص، اجساد مدفون شده در این 
گورسـتان را با پیکر شـهدای ما در آن سوی مرز معاوضه کرد و این 
گورسـتان از خاك ایران برچیده شـد و رفته رفته به ورطۀ فراموشـی 

سپرده شد. 
1 . جاده های خلوت جنگ، محسن مطلق، تهران، سورۀ مهر، 1383
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از دیگـر خصوصیات منطقۀ پاسـگاه زید، همجـواری این محور 
با مناطق عملیاتی محور کوشـك و شـلمچه اسـت. پاسـگاه زید از 
شـمال به منطقۀ کوشـك، از جنوب به منطقۀ شـلمچه، و از شرق به 
جـادۀ اهوازـ  خرمشـهر محدود می شـود. از کوشـك می تـوان وارد 
جزایر مجنون شـد و از شـلمچه در جنوب نیز می تـوان به اروندرود 

رسید. 
در منطقـۀ پاسـگاه زیـد، عارضۀ طبیعـی چندانی وجـود ندارد و 
زمین صاف و یکدست است. تا کیلومترها، نه تپه ای وجود دارد و 
نه پوشـش گیاهی و نه درختی. تا چشـم کار می کند، زمین تفتیده 
مشاهده می شود که در زمستان ها پرآب می شود و به علت نزدیکی 
سـطح زمین منطقه با سـطح دریا، زمین منطقه کشـش جذب آب 
را ندارد و در مواقعی، آب در منطقه به ارتفاع چند سـانتی متر جمع 

می شود.
امـا درسـت از زمـان شـروع جنگ، ایـن بیابان ُپـر از عارضه های 
مصنوعی مانند خاکریز، کانال و تپه های کوچك و سنگرهایی شد 
که با گونی های ُپر از خاك ساخته شده بود. اگر به این چشم انداز، 
تانك های سوخته و نفربرهای منهدم شده را نیز اضافه کنید، تصویر 

امروز منطقۀ پاسـگاه زید پیش چشمان شما جان می گیرد. 
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پاسگاه زید، در دوران دفاع مقدس، به پاسگاه گارد مرزی عراق 
تبدیل شد و رزمندگان ما این پاسگاه را در جریان عملیات رمضان 
از چنـگ دشـمن در آوردنـد و تـا روزهای پایانی جنـگ، آن را در 

اختیار داشتند. 
گر چه پاسـگاه زید در عملیات رمضان بیشـتر شـناخته شـد و یا 
کید عملیات رمضان بر این محور بود، اما این منطقه در عملیات   تأ
دیگـری ماننـد بیت المقـدس، کربـالی4 و 5 و همچنیـن عملیات 

بیت المقـدس7، یکـی از محورهای درگیر به حسـاب می آمد. 
محمد عزیزی یکی از جانبازان جنگ تحمیلی در خاطرات خود 

می گوید: 
»در جریـان عملیـات بـدر، مـا بـه یك جاده رسـیدیم کـه بعدها 
فهمیدیم اتوبان العماره است. نمی دانستیم باید چه کار کنیم. راست 
و چپ ما هم گردان و گروهانی وجود نداشـت. تنها چیزی که به 
عقلمان رسید، این بود که با قرارگاه تماس بگیریم. این خبر را توی 
رادیو هم خواندند که بچه ها به جادۀ العماره رسـیدند، اما به خاطر 
عدم الحاق از چپ و راست، به ما دستور دادند که به عقب برگردیم. 
در راه بازگشت، چون نمی خواستیم دوباره وارد هور شویم، منطقه 
را دور زدیم و به سمت شرق آمدیم. اما نمی دانم چرا از پاسگاه زید 
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سـر در آوردیم. تا به خودمان آمدیم، در ایسـتگاه صلواتی، داشـتیم 
چای داغ می خوردیم و از اتوبان العماره حرف می زدیم. نمی دانم، 

باور می کردند یا توی دلشـان به ما می خندیدند.«1 
امـا مهم ترین چشـم انداز این منطقـه که امروز تـا کیلومترها قابل 
مشـاهده اسـت، زیارتگاهی است که به یاد شهدای پاسگاه زید در 
عملیـات رمضان بنـا گردیده و هم اکنون نمادی از شـهدای گمنام 

این منطقۀ مرزی به حسـاب می آید. 
ایـن زیارتـگاه کـه بـه گفتـۀ بسـیاری از زائریـن حـال و هوایـی 
مخصوص به خود دارد، در اصل جایی است که تعدادی از شهدای 
عملیات رمضان در آن آرام گرفته اند. این شـهداء در ابتدای میدان 
میـن، که حدفاصل نیروهای عمل کننـده تا خطوط پدافندی عراق 
بـود، ایسـتادگی کردند و هنگام عبـور از معبری که تخریبچی ها به 
سختی و زیر حجم سنگینی از آتش دشمن موفق به زدن آن شدند، 

به شهادت رسیدند. 
در زمان عملیات رمضان، عکاسی گمنام از این میدان مین عکس 
گرفته است که در آن تعدادی شهید و مجروح دیده می شوند. گر 

1 . خاطرات شفاهی محمد عزیزی، گردان بالل لشكر 7 ولیعصر،
http://bilalbattalion.blogfa.com 
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چـه این عکس سـاعت ها بعـد از عملیات و هنگامی کـه نیروهای 
خودی خط عراق را تصرف کردند، گرفته شده، اما به خوبی نشان 
می دهـد که در شـب قبـل از آن، در این منطقه چـه اتفاقی افتاده و 

شـدت درگیری و مقابلۀ نیروها تا چه اندازه بوده است. 
گنبـد نقره ای رنگـی کـه در پاسـگاه زیـد زیـر نـور خورشـید 
می درخشد، در اصل در همین میدان مین بنا شده است. و حاال در 
میان یك خاکریز مثلثی بزرگ قرار گرفته که می تواند اندکی از حال 
و هوای روزهای دفاع مقدس را برای مخاطبانش به نمایش بگذارد. 

□
خاکریزهـای مثلثـی، بـرای اولیـن بـار در عملیات رمضـان مورد 
استفادۀ نیروهای عراقی قرار گرفت. دشمن بعثی، در مناطقی وسیع 
از پشـت خطوط پدافندی خود، به منظور سـد کردن راه رزمندگان 

اسـالم، این خاکریزهای مثلثـی را تعبیه کرده بود. 
ضلـع اصلـی مثلـث رو به ایران بـود و در دو طـرف آن تیربار و یا 
دولول ضدهوایی و تانک کار می گذاشتند. نحوۀ کار خاکریزهای 
مثلثی به این شـکل بود که نیروهای پیاده، از روبه رو وارد آن شـده 
و توسـط تیربارهای اصلی که در دو طرف بود و همچنین نیروهای 
دشـمن کـه پشـت دو ضلـع دیگـر پنهـان شـده بودنـد، غافل گیـر 
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می شـدند و هدف قرار می گرفتند. در وسـط ایـن مثلث هم میدان 
میـن بـا مین های ضدنفر قرار داشـت که عبور هر جنبنده ای را سـد 

می کرد. 
شـهید حسـن باقـری، پـس از عملیات رمضـان، دربـارۀ این نوع 

خاکریزهـا گفته اسـت:
»هـر مثلثی، سـه مثلث اسـت. یک گوشـۀ مثلـث را که تصرف 
می کنـی، بـا تیربـار هر دو سـمت چپ و راسـت را می زنـد. ارتفاع 
خاکریزهای وسـطی مثلثی هم نیم متر اسـت.  بنابر این، خاکریزی 
وجود ندارد که بشود پشت آن پدافند کرد؛ یعنی تیربار و تیر مستقیم 
تانک کاماًل بر آن تأثیر دارد. همین وضعیت موجب شده است که 
عـراق بتوانـد خـود را از کنار مثلثی ها به ما برسـاند. به هر حال، من 

این مثلثی ها را شـوم می دانم.«1 
در روزهای جنگ تحمیلی، وجود نقشه های هوایی و ماهواره ای، 
استفادۀ رژیم عراق را از خاکریزهای مثلثی و نونی شکل در مناطق 
وسـیع خطـوط پدافندی خـود مخصوصًا، پشـت دروازه های شـهر 

بصره به خوبی نشـان می دهد.
در سـال های میانـی جنـگ هشت سـاله، عـراق از تـرس رخنه و 

1 . فصل نامۀ نگین، شمارۀ 5
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تصـرف مناطـق دیگر توسـط رزمنـدگان ایرانـی، منطقۀ وسـیعی از 
شـلمچه و پاسـگاه زیـد را بـه آب بسـت. ایـن آبگرفتگی تا پشـت 
خطـوط پدافنـدی مـا و در برخـی مناطـق تـا نزدیـك جادۀ اهـواز ـ 

خرمشـهر پیـش آمد. 
گر چه آبگرفتگی، مانع حضور و یا انجام عملیات از سوی ایران 
می شـد و یـا آن را بـا کنـدی و درنگ همراه می سـاخت، اما عراق 
بـا ایـن کار خیال ایرانی ها را نسـبت به هجوم دوبـاره و عملیات در 
داخـل خـاك ایـران راحت سـاخت. چرا کـه ارتش عـراق مبتنی بر 
نیـروی زرهی بود و نیروهای زرهی در این آبگرفتگی، کارایی الزم 

را نداشتند. 
در انتهـای جنـگ که عراق قصـد حمله و تصـرف دوبارۀ خاك 
میهنمان را داشت، مبادرت به خشك کردن این آبگرفتگی ها کرد. 
دوبـاره از پس سـال ها، در امتداد جادۀ شـهید کاظمی، میدان های 
میـن، موانع و سـیم های خـاردار، تابلونوشـته هایی کـه راه تیپ ها و 
لشـکرهای مختلف را نشـان می داد و خیلی چیزهای دیگر، از آب 
بیرون آمد. این نشانه ها، برای کسانی که سال ها پیش پاسگاه زید را 
دیده بودند، مانند گنجینه ای قدیمی و باارزش، با خاطرات فراوانی 

همراه بود. 
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با پذیرش قطعنامۀ 598، پاسـگاه زید مانند دیگر مناطق جنگی، 
از نیـرو خالی شـد و مرز به دسـت مرزبان سـپرده شـد. میدان های 
میـن رفتـه رفته کشـف و خنثی شـدند و تانك هـا و نفربرها به قصد 
تهیـۀ آهـن به کارخانه های ذوب آهن برده شـدند. امـا یاد و خاطرۀ 
مردانـی کـه در ایـن بیابان، ایسـتادگی کردنـد و از جان خـود برای 
حفظ و حراست از این آب و خاك مایه گذاشتند، هیچ گاه فراموش 

نگشت. 
پاسـگاه زید، همه سـاله در ایام نـوروز میزبان هـزاران هزار زائری 
اسـت که برای مرور روزهای سـخت جنگ در زیارتگاه شـهدای 
عملیات رمضان گرد هم جمع می شـوند و یاد و خاطرۀ شـهیدان را 

زنـده نگاه می دارند.



فصل دوم
گرچه تاریخ رسمی شروع جنگ 31 شهریور 1359 ثبت گردیده، 
امـا طبق شـواهد، از چند هفته قبل، تانك هـا و نیروهای ارتش عراق 

در مرز با جمهوری اسالمی مستقر شده و آمادۀ حمله بودند. 
در این میان، درگیری های پراکنده و تعقیب و گریز در برخی از 
مناطق جنگی، تنها قسـمتی از این لشکرکشـی زودهنگام است که 

رفته رفتـه جنگی تمام عیار را به ایران تحمیل نمود. 
ده ها گزارش از سـوی شـاهدان عینی و ساکنین محلی، حکایت 
از آن داشـت کـه عـراق پیش از شـروع جنگ، مرزها را بسـته و از 
جاهایـی مانند، شـلمچه و پاسـگاه زید به خوبـی مراقبت می کند. 
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چـرا که این مناطق، حکم شـاهراهی برای عبـور نیروهای عراقی را 
داشت.1 

عشـایر و نیروهـای محلی، بـرای مردم اهواز و خرمشـهر، خبر از 
آمد و شد و دپوی جنگ افزار و نیروهای نظامی در مرز را می دادند 
و حتی گاه گاه با آنان درگیر می شـدند. این اخبار مردم را نگران و 
مسـؤولین را به فکر چاره می انداخت. بی شـك با یك یورش ارتش 
بعث از مناطقی مانند پاسـگاه زید، شـلمچه و کوشـک شـاهراهی 
مانند جادۀ اهوازـ  خرمشهر تحت کنترل و نفوذ عراق قرار می گرفت 
و این جاده، تمام نیازهای تدارکاتی و لجسـتیکی بعثی ها را در این 

محور برآورده می کرد. 
شـهید بهـروز مـرادی در قسـمتی از خاطـرات خـود، بـه حضور 
بچه هـای خرمشـهر در مـرز، پیـش از شـروع جنگ اشـاره کرده و 
می گوید: »بچه هایی مثل موسی بختور و محمد فرخان اسدی پیش 
از جنگ در درگیری مرزی با گشـتی عراقی ها شـهید شدند. بارها 
بچه ها تا مرز رفته و اوضاع را سنجیده بودند. می دیدند که عراق در 
حال لشکرکشـی است. تعدادی از بچه ها، خاك آلود و خسته، خود 

1  . به نقل از: خرمشـهر در جنگ طوالنی، مهدی انصاری، محمد درودیان، هادی 
نخعی، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات جنگ سـپاه، 1365
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را به شهر رساندند. آن ها از مناطق مرزی پاسگاه زید می آمدند و از 
دسـت نیروهای عراقی فرار کرده بودند.«1

بـا شـروع جنگ، پاسـگاه زید یکـی از محورهای حملۀ دشـمن 
بـود. »در ابتـدا، لشـکر 5 مکانیـزه از سـپاه 3 عـراق، با اسـتفاده از 

محورهـای زیـر، اهـواز و خرمشـهر را مورد هجوم قـرار داد:
1. محور بصره ـ تنومه ـ کوشک ـ جفیر ـ اهواز

2. محـور بصـرهـ  تنومـهـ  پاسـگاه زیـدـ  پاسـگاه کیلومتـر 25ـ  
ایسـتگاه حسـینیهـ  پـادگان حمیـدـ  اهواز

3. محور بصره ـ تنومه ـ شلمچه ـ پل نو ـ خرمشهر.«2
در روز یکم مهر، ارتش عراق حملۀ خود را به پاسـگاه های مرزی 
از اهـواز تـا خرمشـهر آغاز کـرد. در همـان اوایل صبح، در سـاعت 
هفت ونیم صبح، پاسـگاه های طالییه و کوشـک، در شمال پاسگاه  
زید به اشغال در آمد. اما مقاومت در پاسگاه کیلومتر 25 که در مقابل 
پاسـگاه زید عراق قرار داشـت، ادامه یافت. تا روز بعد، پاسگاه های 

1 . بـه نقـل از خاطـرات شـهید بهروز مرادی. برای اطالعات بیشـتر رجـوع كنید به: 
http://tashohada.ir

2 . تحلیلی بر وقایع صحنۀ عملیات خوزسـتان در سـال اول جنگ، سـرتیپ2 سـتاد 
نصرت اهلل معین وزیری، تهران، سـازمان حفظ آثار و نشـر ارزش های دفاع مقدس، 

1384، ص 52 
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دیگر مرزی به ترتیب اشغال شدند و بعدازظهر 2 مهر، اولین خبرها از 
حضور ارتش عراق بر روی جادۀ اهوازـ  خرمشـهر به گوش رسـید.

ارتـش عراق بدون کمترین درگیری، پیشـروی در خاک ایران را 
آغاز کرد. به طوری که در روز ششم مهرماه به 15 کیلومتری اهواز 
رسید. به این ترتیب، پاسگاه های کیلومتر 25 و زید در پشت جبهۀ 
عـراق قـرار گرفتند و دیگر در گزارش هـای نظامی، کمتر خبری از 
آن ها ارسال می شد. ارتش عراق نیز سعی کرد با جاده سازی در این 
محور، جاده های خود را به جادۀ اسـفالت اهواز ـ خرمشـهر وصل 
کند تا از این طریق بتواند بهتر و بیشتر نیروهای خود را تدارک کند.  
بعـد از تهاجـم همه جانبۀ عراق، مناطقی مثل پاسـگاه زید، برای 
نیروهـای ایرانی جایی دسـت نیافتنی بود. چرا که این مناطق پشـت 
جبهه و عقبۀ دشمن محسوب می شدند. تا پیش از عملیات بزرگ 
فتح المبیـن، تنهـا گزارش هـای رسـیده از پاسـگاه زیـد، مربـوط به 
نیروهـای اطالعـات و عملیات اسـت که برای تهیه نقشـۀ چینش و 
چگونگی اسـتقرار دشـمن در این مناطق وارد عمل شده بودند. در 
این زمان، گرچه ارتش عراق تا ساحل غربی رود کارون پیش آمده 

بـود، اما هنوز تا آزادی پاسـگاه زیـد، راه زیادی در پیش بود.
در مرحلـۀ دوم عملیـات بیت المقـدس، قرارگاه هـای فتح و نصر 
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عملیات خود را از جادۀ اهواز ـ خرمشهر آغاز کردند تا به مرزهای 
بین المللی دست یابند. قرارگاه فتح در منطقۀ شمالی عملیات انجام 
می داد و قرارگاه نصر در منطقۀ جنوبی و نزدیک به خرمشهر. آن ها 
در صبح 17 اردیبهشت 1361 به مرزهای بین المللی رسیدند. انتهای 
شـمالی عملیـات بـه پاسـگاه کیلومتر 25 ختـم می شـد و نیروهای 

خودی توانسـتند به ویرانه های پاسگاه برسند. 
عراقی هـا همچنـان در شـمال ایـن منطقـه )از ایسـتگاه حسـینیه 
تـا پاسـگاه کیلومتـر 25( حضور داشـتند و همچنان که گفته شـد، 
خاکریـز دو متری آن، بهترین نقطۀ دفـاع برای نیروهای خودی در 
سرتاسـر این منطقه بود. نیروهای خودی، پشـت خاکریزی که این 
دو منطقـه را بـه هم وصل می کرد، سـنگر گرفتند، امـا ارتش عراق 
کـه نیروهـای خود را در جنوب اهـواز در خطر محاصره می دید، از 
سرتاسـر این منطقه عقب نشینی کرد. بدین ترتیب، نیروهای خودی 

در سرتاسـر خط مرزی، از شـلمچه تا کوشـک مستقر شدند.
در ایـن عملیـات، بـا این کـه تمام پاسـگاه های مـرزی خودی در 
مرزهای این منطقه آزاد شدند، ولی پاسگاه زید در خاک عراق قرار 
داشت و نیروهای خودی برای رسیدن به آن باید منتظر می ماندند. 

 □
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بعـد از تهاجم همه جانبۀ عـراق در ابتدای جنگ تحمیلی، اولین 
عملیات بزرگ و مطرح این محور، عملیات رمضان بود که نیروهای 

خودی در چالش جدی، به آن سوی مرزهای عراق پا گذاشتند. 
پس از عملیات بیت المقدس و عقب راندن ارتش عراق به پشت 
مرزهای بین المللی، ورود به داخل خاک عراق از موضوعات مهم 
بـود. بـا این حال، عقـب راندن توپخانۀ دشـمن، بـرای آن که دیگر 
نتواننـد مناطـق مسـکونی ایـران و همچنیـن محورهـای مختلف را 
هدف قرار دهند و همچنین برانگیخته شدن غرور ملی پس از فتح 
خرمشـهر و بیرون راندن نیروهای صدام از بیشتر مناطق درون خاك 
ایران، باعث شـد عزم ملی برای تعقیب متجاوز وجود داشـته باشد.

عملیات گسـترده در شـرق بصره، شلمچه و پاسـگاه زید، از آن 
رو عملیات رمضان نام گرفت که در شـب های ماه مبارک رمضان 
انجام گرفت. این عملیات در بیسـت ویکم تیر 1361 آغاز شـد و تا 

اواسـط شهریور ماه ادامه پیدا کرد. 
عملیات رمضان در چهار محور و پنج مرحله از سوی فرماندهان 
اسـالمی  ارتـش جمهـوری  و  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 
ایـران طراحـی گردیـد. ایران قصد داشـت تا با عبـور از خط مرزی 
بین المللی، یك زمین مثلث شـکل به وسـعت 1600 کیلومتر مربع را 
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آزاد کنـد و خـود را به پشـت دروازه های بصره برسـاند. 
و  بـه کوشـك و طالییـه  از شـمال  منطقـۀ  عملیاتـی رمضـان، 
پاسـگاه های مـرزی در جنـوب هورالهویـزه، از غـرب بـه رودخانۀ 
ارونـد و از جنـوب تـا شـلمچه منتهی می شـد. مهندسـی عـراق در 
 غرب و شـمال غرب بصره و تنومه، یك کانال به طول 30 و عرض 
یـک کیلومتر سـاخته بود. این کانال، با پمپـاژ آب و احداث موانع 
و کمین و سـنگرهای تیربار، به عنوان مانعی اساسـی و بازدارنده از 
هجوم احتمالی نیروهای ایرانی به سوی بصره تدارك دیده شده بود. 
همچنیـن در حیـن عملیات، در قسـمت جنوبی منطقـه، روبه روی 
شـملچه و پاسـگاه زیـد، آب رهـا کرد تـا از هرگونه تـردد نیروهای 

زرهـی و پیـاده، ممانعت بـه عمل آورد. 
در این باره، حاج محمدابراهیم همت چنین گفته است: 

»دشـمن در سرتاسـر مرز، کانال احداث کرده بود. این کانال ها 
مارپیچی شـکل بودنـد. جلـوی هـر کانـال، دو ردیف سـیم خاردار 
ریخته بود و در مقابل این دو ردیف سـیم خاردار، عمق میدان مین 
دشـمن به سـمت مواضع ما حدود 800 تا 1000 متر بود که دشـمن 
آن ها را در 29 ردیف، در سرتاسر مرز ایجاد کرده بود و این ها بسیار 
وحشـتناک بـود. در طـول جنگ، تا این زمان، سـابقه نداشـت که 
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دشـمن در میـدان جنـگ، 20 ردیـف میدان مین با عمـق 1000 متر 
کند.«1  ایجاد 

نیروهای بسیجی، بی پروا از استحکامات و قدرت ارتش دشمن، 
همچنـان جبهه هـا را پـر می کردنـد. در حالـی کـه عـده ای گمـان 
می بردند پس از بیرون راندن ارتش عراق از مرزها، نیروهای داوطلب 
مانند سابق جبهه ها را پر نمی کنند، اولین عملیات برون مرزی، یعنی 
عملیات رمضان، نشان داد که فرماندهان به لحاظ حضور نیروهای 

مردمی در جبهه ها، دغدغه ای نخواهند داشـت.
وفیـق السـامرایی، از فرماندهـان ارتش عـراق، در بیان این مطلب 
در کتاب خاطرات خود، موضوع اعزام نیروهای ایرانی به جنگ را 

چنین تشریح می کند: 
»یکـی از مشـکالت ارتش عـراق در مواجهه بـا نیروهای ایرانی، 
تـدارك اعزام این نیروها برای عملیات های بزرگ بود. ارتش عراق، 
بـا همـۀ تـوان و امکاناتـی که بـه خدمت گرفتـه بـود، حریف موج 
انسانی که بعد از هر بار تبلیغ و اعزام نیروهای ایرانی برای ُپر کردن 
جبهه ها می شد، نمی گشت و این برای فرماندهان ارتش بعث مسألۀ 
1 . ضربت متقابل؛ كارنامۀ عملیاتی لشكر 27 محمد رسول اهلل  در نبرد رمضان 
از تیر تا پایان شهریورماه 1361، گلعلی بابایی، تهران، سورۀ مهر و لشكر 27 محمد 

رسول اهلل سپاه پاسداران، ص 160



  پاسگاه زید  35 

بغرنجی بود.«1
همچنیـن یکـی از فرماندهـان بلندپایه که توسـط نیروهای ایرانی 
در سـال های میانی جنگ اسـیر شد، در این خصوص گفته است:

»بـرای نیروهـای تـا ُبـن دندان مسـلح ارتش عراق، تنهـا یك چیز 
مسـأله بود و آن یورش و هجوم بی وقفه و سراسـری نیروهای ایرانی 
بود. وقتی رزمندگان ایرانی الله اکبرگویان پیش می آمدند و به سمت 
مواضـع ما قدم برمی داشـتند، دیگر توقف نمی کردنـد. نیروهای ما 
آن هـا را هدف قـرار می دادند، اما ایرانی هـا همچنان می آمدند. نفر 
جلویـی که می افتاد، نفر عقبی جایش را ُپر می کرد. آن قدر راسـخ 
بودند و مصمم قدم برمی داشـتند که ایمانشان از همان جا احساس 
می شـد. آدم پشـت آدم و نیـرو پشـت نیرو همین طـوری می آمدند 
و می آمدنـد. انـگار کـه این آدم ها تمامـی ندارنـد. و همین در دل 

نیروهـای ما رعب و وحشـت ایجاد می کرد.«2
وقتی اقیانوس انسان ها به تالطم در می آمد، دیگر چیزی جلودارش 
نبود. گر چه از دید کارشناسـان نظامی دنیا، این شـیوه موج انسانی 
خوانـده می شـود، اما بی شـك از ُبعد معنوی، بـه جهان بینی و روش 
1  . برگرفته از: ویرانی دروازۀ شرقی، وفیق السامرایی، ترجمۀ عدنان قارونی، تهران، 

مركز فرهنگی سپاه پاسداران، 1373
2  . برگرفته از:  جاده های خلوت جنگ، محسن مطلق
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زندگی رزمندگان ایرانی بستگی داشت. نیروهای داوطلب بسیجی، 
نه برای جنگ که در اصل برای ارتقاء مقام و منزلت انسـانی خود 
راهی جبهه می شدند و از انسانی چنین، کارهای عظیم بر می آید. 
در تابستان 1361، عراق از کمبود شدید نیروهای نظامی، به دلیل 
شکست های پی درپی رنج می برد. تنها یك سوم نیروی هوایی عراق 
قابل اسـتفاده بود و الباقی در نبرد با ایران از کار افتاده یا نابود شـده 
بود. اما صدام حسـین، توانسـته بود با القاء این نظریه که ایران برای 
اشـغال گسـتردۀ عراق آماده می شود، نیروهای خود را از نظر ذهنی 

برای مقابله آماده کند. 
ارتـش عـراق، نیروهـای بسـیاری را در کنـار مـرز ایـران مسـتقر 
نمـوده بـود. در اطـراف بصره، نقشـه ای دقیق برای ایجاد سـنگر و 
خاکریزهـای مدرن کشـیده بودنـد. میادین مین، سـیم های خاردار 
حلقوی و میله های خورشیدی و همچنین خاکریزهای نونی شکل و 
و مثلثی، همه و همه جزو موانع پیشرفته و مهم به حساب می آمدند. 
علی الخصـوص خاکریزهـای مثلثی، با شـکل آرایش خاص خود، 

چالـش جدی بـرای نیروهای ایرانی در عملیـات رمضان بود. 
همچنیـن عراقی ها میادین مینـی را در این منطقه برپا کرده بودند 
که هنوز پس از گذشـت سـال ها از اتمام جنگ، جزو آسـیب های 
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غیرقابل انکار این منطقه به حسـاب می آید. 
پس از مشـخص شـدن طرح عملیات، پیام زیر از سـوی قرارگاه 
کربال، به قرارگاه های چهارگانۀ فجر، فتح، قدس و نصر صادر شد:

»عملیـات کربـالی 4 با نـام عملیات رمضـان، در سـاعت 21:30 
روز 61/4/22 بـا رمز بسـم الله القاصم الجبارین، یاصاحب الزمان 

ادرکنی آغاز می شـود.«1
مهم ترین محور عملیات در عملیات رمضان، محور پاسگاه زید 
بـود. ایـن پاسـگاه در عمق چهـار کیلومتری خاک عراق داشـت. 
قرارگاه فتح، در این محور مأموریت داشت تا با عبور از محور پاسگاه 
زید، خود را به کناره های کانال ماهی بچسـباند و از شـمال کانال، 
به سمت بصره و پل های بر روی رودخانۀ شط العرب پیشروی کند. 

سرتیپ محمدجعفر لهراسبی می گوید:
»نیروهای دشمن کانال بزرگی به طول 30 کیلومتر و عرض یک 
کیلومتر احداث کرده بودند، به نام کانال پرورش ماهی. کانال در 
شـمال بصره و شـمال شـط العرب احداث شـده بود و مانع حرکت 
مسـتقیم نیروهـای مـا به طرف بصره و شـهرک های مجاور نشـوه و 
1 . ارتـش جمهـوری اسـالمی در هشـت سـال دفـاع مقـدس، جلـد ششـم، محمـد 
جوادی پور، علی اكبر نیكفرد، یعقوب حسینی، تهران، دفتر سیاسی ارتش جمهوری 

اسـالمی ایران، ص 64
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تنومه بود. می بایستی در شمال این کانال، با نیروهای دشمن درگیر 
می شـدیم و سـپس آن جـا را دور می زدیـم و راه می افتادیـم سـمت 
بصـره. عراقی هـا در دو کیلومتـری خـط، خاکریـز بلنـدی زده و 
اسـمش را گذاشـته بودنـد دژ. آن ها سـر راه مان موانع مثلثی شـکل 
بی شـماری ایجـاد کرده بودند و به فاصله هـای خیلی کم، 500 متر 
تا یک کیلومتر، نیروها و ادوات شـان را مسـتقر کرده بودند. از هر 
سـمتی که بـه مثلثی ها حملـه می کردیم، جلوی راه مان بسـته بود و 
اگـر به داخل آن هـا هم نفوذ می کردیم، از همه طرف می افتادیم تو 

محاصره.
عملیـات رمضـان در شـامگاه 22 تیـر 1361 بـا نفـوذ نیروهـای 
عمل کننده به مواضع دشـمن آغاز شـد. با شکسـته شـدن خط اول 
و برداشـته شـدن موانع و میدان های مین  توانسـتیم به داخل مثلثی ها 
نفـوذ کنیم و همان شـب اول، با کمک بچه هـای جهاد و نیروهای 
خودمان، خاکریزهایی از خط دژ به پاسگاه زید و مثلثی ها احداث 
کنیـم. زدن خاکریـز تـا سـاعت 8 صبـح 23 تیـر ادامه پیـدا کرد و 
توانسـتیم به سـمت شـمال منطقه، 4 کیلومتر خط پدافندی ایجاد و 

جنـاح عملیـات رمضان را با موفقیـت حفظ کنیم.
پاسـگاه زیـد سـالم مانـده بـود و نشـانۀ خوبـی بـرای هدایـت و 
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راهنمایی نیروهای خودی بود. هوای شرجی و داغ کالفه مان کرده 
بـود. دشـمن دیوانه وار کانـال را گرفته بود زیـر آتش.«1

عملیات با این که شروعی توفنده داشت، اما در ادامه با مشکالتی 
همراه شد. نیروهای قرارگاه فتح، با اشغال پاسگاه زید، به پیشروی 
خود ادامه دادند، اما قرارگاه های دیگر نتوانستند از خطوط عراقی ها 

عبور کنند. شهید علی صیاد شیرازی چنین گفته است:
»عملیات شـروع شـد و در همان شـب اول، وضعیت مشـخص 
شد. قرارگاه فتح در جناح وسط، با چنان قاطعیتی خط را شکست 
و رفـت جلـو که بعد از مدت کوتاهی، نیروهای ما در این قسـمت 
به کانال پرورش ماهی رسـیدند. یعنی حدود 15 کیلومتر پیشـروی 
کردنـد. در قسـمت چـپ، قـرارگاه نصـر همان طور کـه پیش بینی 
می شد، چون موانع خیلی سخت بود، نیروهای جمعی این قرارگاه، 
بـا تلفـات سـنگین متوقف شـدند و نتوانسـتند جلو بروند و دسـتور 
داده شـد که دیگر تک نکند و قرارگاه نصر باقی بماند. در سـمت 
میانی، قرارگاه فجر موفق شده بود دو رده از خط دشمن را بشکند. 
چهار پنج کیلومتر جلو رفته بودند. وضعیت شـان خوب بود و کار 

1 . مـردان جنـگ، خاطـره محمدجعفـر لهراسـبی، تهـران، بنیـاد حفـظ آثار و نشـر 
ارزش هـای دفـاع مقـدس، 1378، صـص 141 ـ 140
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خودشـان را کرده بودند. محور وسط)قرارگاه فتح( یکی از بهترین 
رخنه هـا بـود. رخنـه ای که عرض آن حـدود 12 کیلومتر و عمق آن 

حـدود 15 کیلومتر بود.«1
مهم ترین نکته ای که در عملیات رمضان وجود داشت، وضعیت 
جـوی نامناسـب و گرمـای زیاد و پاتک های سـنگین دشـمن بود. 
یکی از بزرگ ترین درگیری ها در شب اول عملیات، در کنار میدان 
مین رخ داد که تعداد زیادی به شهادت رسیدند. مقبر ه ای که امروز 
در منطقـۀ زیـد وجـود دارد، در اصـل یادمان شـهدایی اسـت که با 
رشادت فراوان و با کمترین امکانات در آن هوای گرم و طاقت فرسا 

ایسـتادگی کردند و پشت میدان مین به شهادت رسیدند. 
همچنین حضور نیروها در میان خاکریزهای مثلثی چالشی جدید 
بـرای نیروهـای ایرانـی بود که تـا پیش از آن تجربه نشـده بود. علی 
ربیعـی یکی از فرماندهان گردان کمیل در عملیات رمضان، از آن 

روزها چنین یاد می کند: 
»وقتـی از قبل برای توجیـه منطقه رفته بودیم، به این خاکریزهای 
مثلثـی دقـت نکردیم. مانده بودیـم که عراقی ها برای چـه در بیابان 

1 . ناگفته هـای جنـگ؛ خاطرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی، تدوین احمد 
دهقـان، تهران، سـورۀ مهـر، ص 221
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خاکریـز زده انـد؛ آن هـم نـه در امتـداد خاکریزهای دیگـر و حتی 
نـه در خـط دوم و سـوم. حتـی بـه ضدهوایی ها هم دقـت نکردیم. 
بـا خـود گفتیم البـد آن ها را  بـرای هواپیما کار گذاشـته اند.  بیابان 
خـدا را پـر کرده بودند از خاکریـز. حتی توی دلم گفتم البد وقت 
و تجهیـزات اضافـی دارنـد. اما موقعی فهمیدیم ایـن خاکریزها چه 
اسـتفاده ای دارند کـه با تعدادی از بچه های گروهـان یک، افتادیم 
در دام یـک خاکریـز مثلثـی. چشـم تان روز بـد نبیند. تـا آمدیم به 
خودمان بیایم، هفت هشـت نفر نقش زمین شـدند. اوِل کار حتی 
نمی دانسـتیم از کدام طرف می زنند. بعد تازه حواس مان جمع شـد 
دو تـا ضدهوایـی دو لـول کـه خیلـی هم با مـا فاصله داشـتند، ما را 
دیده و زیر آتش گرفته بودند. غرش وحشتناکی داشتند. زمین زیر 

می لرزید.  پای مان 
نگاه کردن به تیرهای رسـام، بیشـتر ته دل آدم را خالی می کرد. 
سـعی می کردیـم بـاال را نگاه نکنیـم. تیرها دسته دسـته می آمدند و 
بچه ها مثل برگ خزان می افتادند. بچه ها روی سـر و تن هم افتاده 
بودند؛ زنده و شـهید با هم. نمی دانسـتیم چه باید کرد. عراقی ها با 

خاکریزهای مثلثی شـان، واقعًا مـا را غافل گیر کرده بودند. 
دل را بـه دریـا زدیـم و حرکت کردیم. با بچه هـا رفتیم روی مین؛ 
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مین هـای کوچـک گوجـه ای و ضدنفـر. تـازه فهمیدیم در وسـط 
مثلثـی، میـدان مین اسـت. هـم مین بود و هم سـیم های خـاردار و 
خورشـیدی. با خود گفتم البد جلوتر یک اژدها هم از خاک سـر 

برخواهـد آورد!«1
یکـی دیگـر از نیروهـای حاضـر در صحنـۀ عملیـات، منطقـه را 

این گونـه تشـریح می کنـد: 
»وقتی به اطراف نگاه می کردی، انگار همه را تیرباران کرده اند. 
هـر جـا را کـه می دیدی، یـك نفر روی زمیـن افتاده بود. نه اشـتباه 
نکنید، آن ها شـهید نشـده بودند. هوا روشـن شـده بود و شـب قبل 
از آن، ما چنان درگیر بودیم که حاال از خسـتگی روی خاك افتاده 

بودیم و در اصل داشـتیم اسـتراحت می کردیم.
بعضی هـا آن قـدر خسـته بودنـد کـه همان جـا زیر نور خورشـید 
خوابشان برده بود و حتی صدای انفجار خمپاره و تیر و ترکش هم 
بیدارشـان نمی کرد. تا نزدیك ظهر، همان  جا بودیم. چرا که میدان 

مین باز نشـده بود و ما همچنـان منتظر بودیم. 
یـك تخریب چی، در آن گرما، توی میدان مین دراز کشـیده بود 
و مین هـا را خنثـی می کـرد. و از طرف دیگر هـم تیرهای تیربارچی 

1 . علی ربیعی در مصاحبه با نگارنده
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بی رحـم عراقـی بود که به طرفـش می آمد. اما او آن قـدر به کارش 
ایمان داشـت که یك لحظه هم متوقف نمی شـد. 

در آن لحظـه، بـه این فکر افتادم که از پشـت خاکریز، نگاهی به 
دشـت بیندازم. تا چشـم کار می کرد، تانك و نفربر بود که داشـت 
می سـوخت و دودش بـه هوا می رفت. بـوی دود و باروت، همه جا 

را برداشته بود. 
خاکریـز و سـیم خاردار و میدان مین، همه جا بـود. انگار تمامی 
نداشـت. آدم بـا دیـدن آن همـه موانع، خـوف می کرد. اگـر ایمان 

بچه هـای مـا نبود، واقعًا گـذر از آن ها غیـر ممکن بود.«1 
شهید علی صیاد شیرازی دربارۀ پاتک های دشمن گفته است: 

»در عملیات رمضان، اولین باری بود که دشـمن در مقابله با ما، 
از دفـاع متحرک اسـتفاده می کرد. دفاع متحـرک، مفهمومش این 
است دشمن نیرویی را به عنوان نیروی احتیاط قوی در دست دارد، 
در جایـی نگـه مـی دارد کـه از آن جا، به سـرعت عملیـات تأخیری 
انجام دهد. مثاًل پیشـروی ما ُکند یا متوقف شـود و در جاهایی که 
ضعیف هسـتیم، به سـرعت ضربه بزند. در حالی که دفاع می کند، 

1. برگرفته از خاطرات سردار عباس سرخیلی، خبرگزاری فارس:
 www.farsnews.com 
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دفاعش ثابت نیسـت. با اسـتفاده از همین روش، دشـمن توانسـت 
نیروهـای قـرارگاه فتـح را به محض رسـیدن به جناح راسـت منطقۀ 
عملیاتـی، مـورد هجوم نیروهای متحرک خود قـرار دهد. این اولین 
باری بود که دشـمن تاکتیک دفاع متحرک استفاده می کرد. یعنی 
یـک تیـپ به نام تیـپ 10 زرهی که مشـهور هم بود، بـا تانک های 
پیشـرفتۀ تی72 از جناح راسـت آمد و شـروع کرد به ضربه زدن. به 
طوری که یک تیپ از لشـکر 92 زرهی خوزسـتان که فرمانده آن 
سـرتیپ شـهید سـیدعلی صفوی بود، کاماًل منهدم شـد؛ همچنین 
تیپ 8 نجف اشـرف. این ها از جناح راسـت ـ محدودۀ خالی ماندۀ 
قـرارگاه فجرـ  توسـط تیپ 10 زرهی عـراق ضربه خوردند و این دو 
واحد ما منهدم شدند. یعنی مرحلۀ اول عملیات رمضان که تا عمق 

15 کیلومتری خاک دشـمن رفته بودیم، عقب نشـینی شد.«1
مهم ترین نکتـه ای که رزمندگان این عملیات به خاطر می آورند، 
تشـنگی بی حدی اسـت که در تمام طول عملیات آزارشان می داد. 
حسن رحیم پور که به عنوان امدادگر وارد عملیات شد، در این باره 

چنین گفته است: 
»آفتاب بیداد می کرد و عرق باعث شـده بود گرد و خاک روی 

1 . ناگفته های جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، ص 322
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صورتم، تبدیل به گل شـود و خشـک شود که باعث آزارم می شد. 
خیلـی وقـت بود که تشـنگی به سـراغم آمده بود و حـاال که کمتر 
عرق می کردم، خشـکی پوسـت لبـم را حس می کـردم. رد و بدل 
شـدن گلوله نسـبت بـه روز گذشـته کمتر شـده بود. فقـط گه گاه 

صـدای دوری از توپخانه به گوش می سـید.
بـا احتیـاط راه می رفتـم. در راه، با اجسـاد شـهدای زیادی روی 
زمیـن مواجـه شـدم. بیش از یـک سـاعت در راه بـودم، اما خبری 
از چـادر فرماندهـی نبـود. مـن جهـت را گـم کـرده بـودم. آفتاب 
بی رحمانـه و گـرم و گرم تـر، به صـورت عمودی بر سـرم می تابید. 
تشنگی کالفه ام کرده بود. حاال فقط به آب فکر می کردم و این که 
یـک نفـر، با دو پای شکسـته، درون یک گودال، چشـم به راه من 
اسـت؛ برای نجات، برای برگشـتن به زندگی و برای نوشـیدن حتی 

یـک در قمقمه، آب. 
از یافتـن چـادر فرماندهی که ناامید شـدم، تصمیـم گرفتم همان 
راه را برگردم. دویست سیصد متر به گودال مانده، کنار یک دسته 
بوته، جسـد دو شـهید روی زمین بود. به امید یافتن قمقمۀ آب، به 
طرفشان رفتم. اما در چند متری، راهم را کج کردم. وقتی رسیدم، 

جالل با دیدن من گفت: »چی شـد؟«
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گفتم: »هیچی. این جا را ترک کرده اند. کسی را ندیدم.«
گفت: »اما من صدای دریا و صدای رودخانه می شنوم. تو آب 

پیدا نکردی؟«
بـا تلخی سـرم را تـکان دادم و گفتم: »نه، متأسـفانه قمقمۀ همۀ 
شـهدایی را که سـر راهم بودند، دیدم. قمقمه ها همه تشـنه بودند!«

جـالل تقریبـًا هذیـان می گفـت. تا نزدیکی سـحر بیـدار بودیم و 
کم کـم خوابمان برد. در تاریک روشـن صبح، صداهایی بیدارمان 

کـرد. یکی می گفت: »خروپـف می کنند، حتمـًا زنده اند.«
فارسـی حـرف می زدنـد. جـالل نـاالن گفـت: »چـه جـور هم 

زنده ایـم!«1 
فرماندهان ایرانی سخت ترین نبرد را در اطراف پاسگاه زید پشت 
سـر می گذاشـتند. چهار قرارگاه به طور همزمان عمل می کردند و 

درگیری ها در غرب پاسـگاه زید به اوج خود رسیده بود.
»در مرحلـۀ دوم عملیـات رمضـان، بـرای یکـی از گردان هـای 
عمل  کننده حادثه ای پیش آمد. آن گردان در محاصرۀ دشمن قرار 
گرفته بود. در قرارگاه نصر، حسـن باقری بیسـیم ردۀ گردان را هم 

1 . فصل نامـۀ فرهنـگ پایـداری، معاونـت ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش های 
دفاع مقدس، تابسـتان 1384
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گـوش می کرد. احسـاس کرد یکـی از گردان ها زیـادی پیش رفته 
و ممکـن اسـت به  محاصـره بیفتد. بـه  فرمانده یگانـش تذکر داد. 
همین طور هم شد و گردان به  محاصره افتاد. شروع کرد به  صحبت 
بـا فرمانده تیپ و پرسـید: »االن کجا هسـتی؟« گفـت که در مقر 
تیـپ هسـتم. گفت: »باید بروی، از موانع عبـور کنی، وارد صحنۀ 
نبـرد شـوی و ایـن گـردان را از محاصـره نجات دهـی و تا خودت 
نروی، این اتفاق نمی افتد. این گردان متوجه نیسـت و اگر بگویی 
در محاصره اسـت، ممکن اسـت دستپاچه شود و وضع را خراب تر 

کند.« 
آن فرمانده تیپ اسـتدالل آورد که نیازی نیسـت من بروم و دارم 
توپخانـه را هماهنگ می کنم، کار دارم و... برای من عجیب بود؛ 
بـا کسـی که حداقل دو سـال بود شـبانه روز در جنگ بـا هم بودند 
و همدیگر را خوب می شـناختند، حکم کـرد: »اگر همین االن از 
سـنگرت راه نیفتـی و به  سـمت خط نـروی و این گـردان را نجات 
ندهـی، بـا تـو برخورد می کنم. مـن االن می آیم آن جا، تـو نباید در 
سـنگرت باشـی. یا می روی در محاصـره و به  همراه گردان شـهید 
می شـوی یـا این کـه آن هـا را از محاصـره نجـات می دهـی. گردان 
محاصره شـده در آن طـرف و فرمانـده تیـپ زنـده و سـالم در ایـن 
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طـرف برای من قابل پذیرش نیسـت.« 
آن چنان برخورد کرد که در سنگر فرماندهی قرارگاه نصر، همه 

رنگ شان پرید.«1
مهم ترین درگیری های عملیات رمضان در نزدیکی پاسـگاه زید 
اتفـاق افتـاد و بسـیاری از تانک هـای ارتـش دشـمن، در نزدیکی و 
اطراف این پاسـگاه منهدم شـدند. به طوری که یکی از فرماندهان 

ارتـش عـراق، در خاطرات خود چنین آورده اسـت: 
»باالخـره از آن چه هراس داشـتیم، اتفاق افتاد. ایرانی ها بار دیگر 
حملـۀ خـود را شـروع کردند. حملۀ وسـیع و برق آسـای آنان باعث 
شـد واحدهای ما که خاطرات تلخ شکسـت های پی در پی گذشـته 
هنوز از ذهن شـان زدوده نشـده بود، در ساعات اولیه، توان مقابله با 

ایرانی ها و سـد حملۀ آن ها را از دسـت بدهند. 
علی رغم آن که توپخانۀ ما منطقه و بخش های عظیمی از مواضع 
ایـران را زیـر آتـش خود برده بـود، تا قـدرت تحـرک را از ایرانی ها 
سـلب کنـد، آن ها همچنان به سـوی بصره پیـش می آمدند. چیزی 
نگذشـت که گروه هایی از نیروهای ایرانی که خیلی سـاده خطوط 

1 . روزنوشت: یادداشت های روزانۀ شهید حسن باقری، تدوین احمد دهقان، تهران، 
مركز نشر آثار شهید حسن باقری، 1392، ص 14
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دفاعی ما را شکسته بودند، خود را به بیابان های حاشیۀ شرقی شهر 
بصره رسـاندند. فردای روز حمله، یعنی 23 تیر، درسـت زمانی که 
طرح های جدید دفاعی ما از یک سو و شرایط نامتعادل آب و هوایی 
منطقه، که نیروهای ایرانی را به ناگاه در توفان های غبار عظیم خود 
گرفتار ساخته بود، تقریبًا همه چیز را به نفع ما تغییر می داد، فرمانی 
از مقر فرماندهی منطقه برای ما مخابره شد و ما را واداشت تا سریع 
خود را برای حرکت به سـوی پاسـگاه زید مهیا کنیم. ما می بایست 

پاسـگاه را دوباره از چنگ ایرانی ها در می آوردیم.
فرماندهان ما تقریبًا درسـت تشـخیص داده بودند. پاسـگاه زید، 
دقیقًا قلب و مرکز ثقل میدان نبردی به حساب می آمد که به تازگی 
ایرانی هـا گشـوده بودند. بـه این ترتیب، اگر ما موفـق به عقب زدن 
ایرانی ها از آن می شدیم، خیلی زود همه چیز تمام می شد و ایرانی ها 
مجبور می شـدند دسـت از پـا درازتـر از معرکه عقب نشـینی کنند. 
پاسـگاه زیـد بـه این لحـاظ از اهمیت زیـادی برخوردار بـود که بر 

مناطق حیاتی و اسـتراتژیک منطقه اشـراف کامل داشت.
باالخره هر طور بود، با اکراه و ترس به راه افتادیم. طولی نکشید 
که به نزدیکی پاسـگاه رسـیدیم و به محض این که ایرانی ها متوجه 
حضور ما شـدند، نبرد سـختی آغاز شـد. تانک هـا و ادوات زرهی 
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ما، تقریبًا دشت مقابل پاسگاه را پوشانده بودند و با شلیک بی امان 
گلوله های خود، پیش می رفتند و نیروهای پیاده مان هم از پی آنان. 
در آن لحظـات مـرگ و زندگی، در مقابل دیدگان وحشـت زدۀ ما، 
جـز آتـش و خون و انبوه جنازه های متالشی شـده و غرق به خونی 
که در جای جای صحنۀ نبرد افتاده بودند و لحظه به لحظه بر تعداد 
آن هـا افزوده می شـد و هـول و هراس ما را دوچنـدان می کرد، هیچ 
چیز دیگری خودنمایی نمی کرد. ستون های دود سیاه و غلیظی که 
یکی پس از دیگری از تانک های ما اوج گرفته، با سـرعت خود را 
به سـوی آسـمان باال می کشـیدند، بذر یأس و ناامیدی را بیشـتر در 

دل ما می کاشت.
با این که ما تقریبًا پیشرفته ترین تانک های دنیا را در اختیار داشتیم 
و افراد پیاده مان هم در پناه آن ها در صحنه باقی مانده بودند، من با 
چشـم های خودم می دیدم که ایرانی ها، با همان تعداد بسـیار اندک 
تانک هـای قدیمـی خـود، چنـان در مقابل خیل عظیـم تانک های 
مـا رجزخوانـی می کردنـد و بـا پاییـن و بـاال و از این سـو و آن سـو 
رفتـن، تیرهای مستقیم شـان را در دل تانک های ما می نشـاندند که 
باورکردنـی نبـود. با مشـاهدۀ ایـن صحنه های ناامیدکننـده، مطمئن 
بـودم چنان چـه وضـع بـه همیـن روال ادامه پیدا کند، جز شکسـت 



  پاسگاه زید  51 

حتمی و احتمااًل انهدام همۀ تانک ها، چیزی عاید ما نحواهد شد. 
خیلی تالش کردیم تا با تغییر آرایش و اتخاذ تاکتیک های بدیع و 
نو، سرنوشت معرکه را به نفع خود ورق بزنیم، اما دست به هر کاری 
می زدیم، شـجاعت ایرانی ها آن را خنثی می کرد و باز هم همه چیز 

به نفع آن ها تمام می شد.
فرمانـده لشـکر که از دور شـاهد شکسـت نیروهـای زرهی خود 
بـود، پی درپی با ما تماس می گرفت و مرا به هجومی دیگر تشـویق 
می کرد. من هم که چاره ای جز اطاعت امر او نداشـتم، یکسـره با 
تانک خود از این سوی میدان به آن سو می رفتم و واحدهایم را که 
دیگر چیزی از آن ها باقی نمانده بود، به پیشروی ترغیب می کردم، 
اما با آتش دقیقی که از سـوی تانک ها و موشـک های آر.پی.جی 
ایرانی ها بر سـر ما می بارید، نیروهای ما که می دیدند عاقبت ماندن 
در آن مهلکه جز مرگ نیست، یکی پس از دیگری سر تانک ها را 
به سـوی پشـت جبهه برگردانده، پا به فرار گذاشتند. فرمانده لشکر 
که با دوربین قوی اش تمام حرکات ما را زیر نظر داشت، دستور داد 
تـا بدون کمترین اخطاری، تمام تانک های در حال عقب نشـینی و 
فرار منهدم شوند. لحظاتی بعد، هنگامی که زبانه های سر به فلک 
کشیدۀ آتش، آن تانک ها را در کام خود فرو برد، و ستون های سیاه 
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دود آن ها به دل آسمان کشیده شد، تمامی تانک های در حال فرار 
هم به خیل تانک ها و نفربرهایی که با آتش ایرانی ها منهدم شده و 
الشـۀ سوخته شان در میدان نبرد باقی مانده بود، پیوستند. در حالی 
کـه هیچ یـک از خدمۀ آن ها مجال بیرون پریدن از آن ها را نیافتند و 

در میان شـعله های سوزان آتش به زغال تبدیل شدند. 
در ایـن هنـگام، نیروهـای ایرانـی با اتخـاذ یک تاکتیـک جدید، 
یک باره ما را دور زدند و تمام واحدهای زرهی ما را به گونه ای در 
حلقۀ محاصره به دام انداختند که هیچ راه گریزی از آن نمی یافتیم. 
حلقۀ محاصره ای که به دور ما کشـیده شـده بود و لحظه به لحظه 

تنگ و تنگ تر می شـد، حدود 20 کیلومتر ادامه داشـت.«1
عمـدۀ کارهـای صورت گرفته در منطقۀ پاسـگاه زیـد در مرحلۀ 
دوم عملیـات بـود که با همان یگان ها و پشـتیبانی دو تیپ دیگر در 
تاریخ 25 مرداد 1361 انجام شد. در این مرحله از عملیات، تعدادی 

از نیروهای دشـمن کشـته و عده ای نیز به اسارت در آمدند. 
شـهید محمدابراهیم همت نیز دربارۀ گوشـه ای از ماجراهای این 

مرحله از عملیات گفته اسـت:

1 . فرشـتگان خـدا؛ خاطـرات سـرهنگ عراقـی احسـان المقـدادی، ترجمـۀ حمید 
محمـدی، تهـران، حـوزۀ هنـری سـازمان تبلیغـات اسـالمی، 1375، صـص 43ـ41
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»مأموریـت واحدهـای عمل کننـده، رسـیدن بـه انتهـای کانـال 
پـرورش ماهی، احداث خاکریـز در آن جا و برقراری خط پدافندی 
رو به شـمال، یعنی پشـت کانال و باالی آن، رو به غرب و سرانجام 
گرفتن این پل موجود بر روی کانال پرورش ماهی تعیین شده بود.

شـاید این حملـه را بتوان بی سـابقه ترین عملیات نیروهـای ایرانی 
در طـول جنـگ دانسـت. تیـپ 14 امام حسـین و تیپ 8 نجف 
اشـرف، شب حمله موفق شـدند 15 کیلومتر پای پیاده مسیرشان را 
طی کنند و برسـند به اهدافشـان؛ یعنی انتهای کانال پرورش ماهی. 
این هـا آن شـب جلو رفتنـد و تا انتهـای کانال پیشـروی کردند، اما 
همـان بالیی که دو سـه بار در عملیـات فتح المبین و بیت المقدس 
بر سـر ما آمد، این ها هم به همان بال مبتال شـدند. نیرو جلو رفت و 
تا 15 کیلومتر به عمق دشمن رخنه کرد و باز شد، اما جناح راست 
آن، پوشـیده نشـد. چرا؟ چون قرارگاه فجر نتوانسـت مانند قرارگاه 
فتح میادین مین را پشت سر بگذارد و وارد عمل شود. لذا یک تکه 
پاکسازی نشد و نیروهای قرارگاه فجر تا صبح پشت میدان مین گیر 
کردند. چون نیروهای قرارگاه فجر پشـت میدان زمین گیر شـدند، 
در نتیجه جناح راست نیروهای قرارگاه فتح پوشیده نشد. همین امر 

باعث شـد تا بچه های قرارگاه فتح در آن جا اذیت شـوند. 
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مرحلۀ دوم عملیات رمضان به این ترتیب طراحی شد که مجددًا 
نیروهـا بروند، این خاکریز زده بشـود و این جا اشـغال شـود. خب، 
مرحلۀ دوم عملیات هم اجرا شـد و پاکسـازی منطقه طول کشـید. 
طـوری کـه عملیـات بـه صبح کشـیده شـد و بچه ها چـون در روز 

نمی توانسـتند آن جا کار کنند، به عقب برگشـتند.«1  
در مرحلـۀ سـوم عملیـات، در تاریـخ 30 مـرداد 1361، نیروهای 
خـودی بـا وسـعت عمل بیشـتری بـرای شـکار و انهـدام تانك ها و 
نفربرها وارد کارزار شـدند. مرحلۀ سوم از جنوب پاسگاه زید آغاز 
شـد و نیروهـا بـه طـور خیره  کننده ای بـه درهم شکسـتن و تصرف 
مواضع دشـمن پرداختند. رزمندگان اسـالم توانسـتند در این مرحله 
مهم، در زمینی به وسعت 180 کیلومترمربع، نزدیك به 700 دستگاه 
تانـك و نفربـر را منهـدم و 14 دسـتگاه تانـك و نفربـر دشـمن  را به 

بگیرند.  غنیمت 
مرحلـۀ چهارم عملیـات رمضان در یکم شـهریور 1361 از محور 
جنوبی منطقۀ عملیاتی یعنی شلمچه آغاز شد، اما به دلیل هوشیاری 
و آمادگی دشمن و همچنین استحکامات و مواضعی که تعبیه شده 

1 . ضربت متقابل؛ كارنامۀ عملیاتی لشكر 27 محمد رسول اهلل در نبرد رمضان 
از تیر تا پایان شـهریورماه 1361، صص 161ـ160
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بود، راهی از خط نخست دشمن، به روی رزمندگان اسالم باز نشد. 
مرحلـۀ پنجـم و پایانی که تالش نهایی و اصلی این عملیات بود، 
در 6 شـهریور 1361 از شـمال پاسـگاه زیـد، حد فاصـل دژ مرزی 
عـراق و خاکریزهـای مثلثی آغاز شـد. در این مرحله 130 دسـتگاه 
تانـك و نفربـر منهـدم و 11 دسـتگاه نیـز بـه غنیمـت گرفتـه شـد و 

همچنیـن 800 تن از نیروهای دشـمن کشـته یا زخمی شـدند. 
آمار کل تلفات و خسارات وارده به دشمن در طول عملیات چند 

مرحله ای رمضان از قرار زیر است:
1097 تانك و نفربر دشـمن منهدم شـد و 50 تانك و نفربر نیز به 
غنیمـت نیروهـای ایرانی در آمد. 8715 تـن از نیروهای ارتش بعث 

عراق کشـته، زخمی و یا به اسـارت ما در آمدند. 
جمهوری اسالمی ایران با اجرای این عملیات سیاسی نظامی، نشان 
داد که در نفوذ به خاك عراق و ادامۀ نبرد، تنها به دنبال خواسته  های 
به  حق مردم خود اسـت. کارشناسـان نظامی و تحلیل گران مسـائل 
استراتژیك، قدرت زرهی برتر عراق و همچنین عدم ارزیابی صحیح 
ما از امکانات دشمن و تأخیر در شروع عملیات را از جمله عواملی 

می دانند که مانع رسیدن ما به اهداف کامل در نبرد رمضان شد. 
ذکر این نکته الزم اسـت که پس از فتح خرمشـهر، صدام سـعی 
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داشت تا با عقب نشینی از برخی اراضی ایران، نبرد از میدان جنگ 
را بـه عرصه های سیاسـی بکشـاند و بدون آن که شـرایط ایران برای 
صلح در نظر گرفته شـود، با به دست آوردن وجهۀ صلح طلبی، هم 
ایران را وادار به پذیرفتن شـرایط جدید خود کند و هم با نگاهی به 
چند ماه آینده که قرار بود میزبانی »کنفرانس سـران غیرمتعهدها« 
و ریاسـت آن را عهـده دار شـود، شـرایط دلخواه را بـه ایران تحمیل 
نمایـد. از طرف دیگـر، ایران برای برگـزاری کنفرانس غیرمتعهدها 
در بغـداد دو راه بیشـتر نداشـت؛ یـا در کنفرانس شـرکت نمی کرد 
کـه ضررهـای آن برای سیاسـت خارجـی ایران جدی بـود و یا اگر 
شـرکت می کرد، با توجه به زمینه های مناسـبی که در این کنفرانس 
وجود داشـت، بعید نبود که با اقدامات برخی از کشـورهای متنفذ، 

به نوعی شـرایط عراق به ایران تحمیل شـود. 
اما با وجود عملیات رمضان، در این زمان محدود عراق نه تنها به 
اهداف خود نرسید، بلکه ایران با اتخاذ روشی مبنی بر تداوم نبرد تا 
تحقق شرایط خود و ناامن کردن عراق برای کنفرانس غیرمتعهدها 
و در کنـار آن، تالش هـای مؤثـر دیپلماتیـك، عـراق را از میزبانـی 

»هفتمین کنفراس سـران جنبش عدم تعهد« محروم سـاخت. 
شـهید سرلشـکر خلبـان عباس دوران، در سـی ام تیـر 1361 یعنی 
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همـان لحظاتـی کـه همرزمانـش در پاسـگاه زید درگیـر بودند، در 
حیـن بازگشـت از عملیات بمباران پاالیشـگاه »الـدوره«، در ضلع 
جنوبی بغداد مورد حملۀ پدافند هوایی دشمن قرار گرفت و زمانی 
که دریافت هواپیما در حال سـقوط اسـت، تصمیم گرفت تا آن جا 
کـه می توانـد حداکثـر ضربه را به دشـمن بزنـد. او از کمك خلبان 
خواسـت تـا هواپیمـا را ترك کند و خود با هدایت هواپیما به سـمت 

پاالیشـگاه، به اسـتقبال شهادت رفت.
آزاده تیمسـار خلبـان منصـور کاظمیـان کـه همراه شـهید عباس 
دوران در آن مأموریـت بـود، قصۀ آن روز آسـمان بغداد را این گونه 

می کند:  نقل 
»قـرار مـا بر این بود که سـاعت پنج و نیم صبح کارمان را شـروع 
کنیـم. بایـد بدون هماهنگی با رادار و برج مراقبت پرواز کنیم، چرا 
که باید سـکوت رادیویی رعایت می شـد. نقشـه این بود که با سـه 
هواپیمـا تا مرز عراق برویم، یکـی برگردد و دو تای دیگر وارد خاك 

عراق شـوند و به سـمت بغداد بروند. 
به مرز که رسیدیم، ارتفاع مان را کم کردیم؛ از حدود 15000 پایی 
رسـیدیم به پانزده متری زمین، برای این که رادار و سیسـتم موشکی 
دشـمن ما را نگیرد. اولش که می خواسـتیم حرکت کنیم، توی دلم 
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می گفتـم: »خدایـا، اگـر قرار اسـت اسـیر شـویم، یـك کاری کن 
هواپیما نقص فنی داشـته باشد.« 

از قضا یکی از درجه ها خوب کار نمی کرد. اما عباس که عاشق 
رفتن بود، گفت این درجه مهم نیست! هوا که صاف است و ما دید 
خوبـی داریم. بـه امید خدا می رویم و کار را تمام می کنیم. به دلم 
افتاده بود که یك خبری می شود. حدود پنج مایلی بغداد بودیم که 
متوجه شـدیم باید از دیوار آتش ضدهوایی ها عبور کنیم. رد شـدن 
از دیـوار آتـش کار خطرناکـی بود. بعد از آن که وارد آسـمان بغداد 
شدیم، دوران گفت: »موتور سمت راست مان آتش گرفته است.« 
نزدیك پاالیشگاه َالدوره، با موشك های سام، شروع کردند به زدن 
مـا. مـن هم با یك دسـتگاه کـه مخصـوص از کار انداختن کنترل 
راداری موشك هاست، مشغول به انحراف کشاندن موشك های سام 
شدم. بعد از این که بمب ها را روی پاالیشگاه ریختیم، دور زدیم و 
می خواستیم برگردیم که دیدم هواپیما از پشت تا کابین آتش گرفته. 
به عباس گفتم آماده باشد که باید ِاجکت کنیم. عالئم جلوی من 
را دود گرفته بود. همۀ این ها در چند ثانیه رخ داد و بعد من بیهوش 
شـدم. وقتی به هوش آمدم، در وزارت دفاع عراق بودم و یك دکتر 

داشت گوشۀ لبم را که پاره شده بود، بخیه می کرد. 
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تازه آن جا بود که فهمیدم شهید عباس دوران چه کار متهورانه ای 
انجام داده است.«1 

برخـی  برشـماری  ضمـن  مصاحبـه ای،  در  رضایـی  محسـن 
معذوریت هـا و محدودیت ها در تشـریح اخـالق رزمندگان گفت:  
»خـودداری ما از دسـت دادن به کارهایی اسـت کـه دیگران آن 
را در جنـگ اجتناب ناپذیـر می داننـد، ولی نمی توانیـم آن کارها را 
انجـام دهیـم. حضـور مـا در 10 کیلومتـری بصـره و با مقایسـه بین 
ورود عراقی ها به خاك ایران، مشـخص می شـود که عراق با نابودی 
شـهرهای ما شـروع کـرد، ولی مـا در بیابان ها با ارتش عـراق درگیر 
شـدیم. در حالی که می توانسـتیم با انواع سـالح،  جهنمی از آتش 
بـر روی بصره درسـت کنیـم. اما افراد غیرنظامی هـدف ما نبوده و 

نیسـتند. و این تفـاوت میان ما و ارتـش عراق بود. 
آن چه در عملیات رمضان مهم بود و خطوط برجسته را در تاریخ 
جنگ و انقالب ترسیم نمود، گذشته از انهدام وسیع دشمن، اتخاذ 
استراتژی جدید تنبیه متجاوز و تصمیم گیری برای پیشروی به داخل 
خاك عراق بود. این امر در واقع، به معنی مقابله با تمامی فشـارهای 
سیاسـی  تبلیغاتـی دنیـای اسـتکبار بود و ایـن معنا را بـه غرب تفهیم 

www.defapress.ir .1
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کرد که جمهوری اسالمی، پس از پشت سر گذاشتن مرحلۀ بیرون 
راندن متجاوز از سرزمین های اشغالی، مصمم به ادامۀ نبرد تا تحقق 

خواسته های به حق خود است.«1

www.tebyan.net . 1



فصل سوم
بعـد از عملیات رمضان تا پایـان جنگ تحمیلی، اتفاق عمده ای 
در پاسـگاه زیـد رخ نـداد. آن چـه بـر ایـن منطقه گذشـت، در حد 
عملیات هـای ایذایـی و کوچـك بود که توسـط یکی دو گـردان از 
سـپاه یا ارتش انجام می گرفت. تثبیت خط پدافندی از سـوی ایران 
و عراق، در این محور باعث شد تا یکی از خطوط پدافندی قدیمی 

و بی سـر و صدا شکل بگیرد. 
گرچـه در عملیات هایـی ماننـد، بـدر، خیبـر و یا کربـالی5، در 
طـرح کلـی، فرماندهان نیم نگاهی هم به پاسـگاه زید داشـتند، اما 
از ایـن منطقـه دیگـر به عنوان نقطـۀ اصلی و محور عمـدۀ عملیات 
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اسـتفاده نشـد. بـه همین خاطـر، جایی مرمـوز، با خاطراتـی دور و 
دراز، فراموش شـده و شـاید کمی وهم انگیز باقی ماند. تا جایی که 
خاکریـز پاسـگاه زید، بچه های قدیمی تر جنـگ را مانند عبادتگاه 
جذب خود می کرد و برای آنان که تازه پای بر این خاك می نهادند، 

مملـو از معنویـت و اخالص بود. 
معنویتی آمیخته با رمز و رازی که بیشتر بچه ها با قطره قطرۀ خون 
خویش نثار این خاك کرده بودند. وجب به وجب پاسگاه زید، ُپر 
از ترکـش و تیـر و خـون و گلوله بود. و این برای هر کسـی که تنها 
چنـد قـدم بر این خاك برمی داشـت، مسـجل می شـد. و یك حس 

درونی، او را برای کشـف این سـرزمین به خود می خواند.
وقتـی عملیاتی در کار نیسـت، رزمندگان بین مانـدن در اردوگاه 
و دوره کـردن آموزش هـای نظامی و یا رفتن به خط مقدم و حضور 
در سـنگرها و کانال هایـی کـه تنها چند متر با دشـمن فاصله دارند، 
البته که خط مقدم را انتخاب می کردند. پاسـگاه زید نیز به خاطر 
موقعیـت خـاص و همچنیـن تبادل آتشـی که هر از گاهـی میان دو 
طرف بود، یکی از جاهایی به حساب می آمد که رزمندگان در ایام 
سـکوت جبهه هـا که معمواًل بین دو عملیات بـود، برای رفتن به آن 

سـر و دست می شکستند. 
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شـهید محمد قمصری که در ابتدای حضـور خود در جبهه های 
جنـگ، بـه عنوان نیروی پشـتیبانی به منطقه رفته بـود، در خاطرات 

می گوید:  خود 
»دعـا می کـردم کـه نیروی هر واحـدی می شـوم، نزدیك به خط 
مقدم باشـد. چرا که حضور در منطقۀ عملیاتی و خط مقدم، خود 
به خود گناهان آدم را پاك می کند و آدم به واسطۀ فاصلۀ کمی که 

از مـرگ دارد، همه اش مواظب اسـت که گناه نکند.« 
محمـد قمصـری وقتـی متوجه می شـود که بـه لشـکر 30 زرهی 
مأمور شـده و این لشـکر در خط مقدم پاسـگاه زید، نیرو دارد، سر 

از پـا نمی شناسـد. او در ادامـۀ خاطرات خـود می گوید: 
»من به لشـکر 30 زرهی مأمور شـدم. عقبۀ این لشکر در اردوگاه 
دارخویـن انـرژی اتمـی بـود و در خـط پاسـگاه زیـد هـم تعدادی 
نیـرو داشـت. وقتـی از دکل انرژی اتمی باال می رفتی، می توانسـتی 
منورهایی را که در دوردسـت سـمت غرب روشـن می شـد، ببینی؛ 
آن جـا پاسـگاه زیـد بـود. جایـی که بـرای دیدنـش لحظه شـماری 

می کردم. 
شـب ها بـا بچه ها، باالی دکل انرژی اتمـی می رفتیم و آن باال، به 
سـمت خط مقدم می نشستیم و زیارت عاشـورا می خواندیم. وقتی 
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از دوردسـت، برق انفجار و صدای مهیب توپخانۀ دشـمن می آمد، 
پیـش خـود می گفتیم کـه االن چه جان هایی که به سـوی معبود پر 

کشیده اند.«1
در پاسگاه زید، طی سال های میانی جنگ، تیپ ها و لشکرهای 
سپاه و ارتش خط پدافندی داشتند. افرادی که به خط مقدم اعزام 
می شـدند، هنـگام فراغـت از نگهبانی و یا مسـؤولیتی کـه برعهده 
داشتند، اوقات خود را با کارهای مختلف ُپر کرده و به نوعی خود 

را سرگرم می نمودند. 
بـرای مثـال، گردان هایی که در ایام نوروز در خط مقدم پاسـگاه 
زیـد حضور داشـتند، در سـنگرها و یا عقبۀ خط، حتمـًا ایام عید را 

جشـن گرفته و سـفرۀ هفت سین می چیدند. 
شهید پرویز کلوشانی در خاطرات خود می نویسد: 

»فروردین سـال 1364 برای ما فراموش نشـدنی است. ما در خط 
مقدم پاسگاه زید مستقر بودیم. هر چند خط مقدم بود و روبه روی 
ما به فاصلۀ 800 متری خط پدافندی دشمن بود، ولی خوب اوضاع 
بـد هـم نبود و می شـد گفت روزگار خوشـی داشـتیم. به خصوص 

1  . برگرفتـه از خاطـرات محمـد قمصـری. بـه نقل از كتاب: دسـتۀ یـك، تحقیق و 
تدویـن اصغـر كاظمی، تهران، سـورۀ مهـر، 1385
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موش هـای صحرایـی مشـکی رنگ که وقتـی با سـنگ و کلوخ از 
آن ها پذیرایی می کردیم، برمی گشـتند و چپ چپ نگاه می کردند! 
باور کنید این موش ها به قدری قدرت داشتند که تله موش را تا چند 

متری با خود می بردند. 
یکی دو روز به عید مانده بود. تصمیم گرفتیم سـفرۀ هفت سـین 
درست کنیم. هفت سین ما با آن چه مردم در شهر درست می کنند، 
فرق داشـت: سـورۀ یاسـین، سکه، سـنبه اسلحه، سـاعت، سرنیزه، 
سـفره و رزمنـده ای بـه نام سـعید بود کـه توافق کـرده بودیم هنگام 
سـال تحویـل، بیایـد و در سـفره بنشـیند! البتـه سـعید گفتـه بـود به 
شـرطی می آید که از او پذیرایی کنیم، وگرنه هفت سـین را تبدیل به 

شش سـین می کند. 
هـوا بسـیار دلپذیـر بـود و بوی بهار به مشـام می رسـید. عصرها با 
یك بلندگوی دسـتی، با عراقی هـا َکل َکل می کردیم. همان طور که 

گفتـم، با عراقی ها فاصله ای نداشـتیم. 
سـاعت های خـاص قبل از غروب آفتـاب، طلبۀ جوانی می آمد و 
با بلندگو از عراقی ها می خواسـت که به ما ملحق شـوند. او به زبان 

عربی به آن ها اطمینان می داد که در امان هسـتند. 
از طرف دیگر، بلندگوی عراقی ها به زبان فارسی از ما می خواست 
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کـه بـه آن هـا ملحق شـویم. گویندۀ عراقـی می گفت کـه از گروه 
رجـوی اسـت و بـه عراق پناهنده شـده و شـرایط خوبـی دارد و در 

است.  رفاه 
وقتی طلبۀ جوان به او می گفت این رفاه تو به قیمت وطن فروشی 
چه ارزشـی دارد، عصبانی می شـد و از آن سـوی خط، فحش های 

رکیـك می داد و ما هم می خندیدیم.«1
در بهـار و تابسـتان سـال 1364، عـراق منطقۀ پاسـگاه زیـد را به 
آب بسـت. ایـن آبگرفتگـی تنها به پاسـگاه زید محدود نمی شـد و 
مناطقی از شـلمچه و کوشـك را نیز در بر گرفت. عراقی ها با پمپاژ 
آب و هدایت آن به سمت مناطق پدافندی که در دست رزمندگان 
ایرانی بود، قصد بستن راه نفوذ و عدم انجام عملیات در این مناطق 

را داشتند. 
پـس از عملیات بـدر، عملیاتی در این منطقه طراحی شـده بود. 
نیروهـای خـودی تونل هایی در زیر زمین به سـمت مواضع دشـمن 
حفر کردند. قرار بود رزمندگان از این تونل ها استفاده کرده و خود 
را به پشت مواضع ارتش بعث در منطقۀ پاسگاه زید برسانند. اصرار 

1 . برگرفته از خاطرات شهید كلوشانی، سایت شاهدان خوسار
 http://patakht.blog.ir 
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عراقی هـا، مبنـی بـر به زیـر آب بردن منطقـه، به خاطر لـو رفتن این 
عملیات سـری و غرق کـردن همین تونل بود.1 

به هر حال، این آب گرفتگی، جاده ها و سـنگرهای بی شماری را 
از بین برد و یا غیرقابل استفاده کرد. نیروهای خودی مجبور شدند 
در مواضع جدید مسـتقر شـوند و جبهۀ پاسگاه زید در سکوت فرو 
رفت. شهید محمد قمصری طی دیدار خود از پاسگاه زید در سال 

1364، اوضاع منطقه را چنین توصیف می کند: 
»ایسـتگاه صلواتـی که روزی ُپـر از نیرو بود و رزمندگان با شـور 
و نشـاط در آن جـا حاضر می شـدند تا صبحانه یـا عصرانه بخورند، 
سوت و کور بود. مقر تیپ 72 محرم و لشکر 30 زرهی و بسیاری 
از یگان هـای دیگـر بـه زیـر آب رفتـه بود. و از گورسـتان سـربازان 
عراقی خبری نبود. انگار که آب همه چیز را شسـته و با خود برده 
اسـت. دلم به یاد آن روزها گرفت. می خواسـتم به گوشـه ای بروم، 
بنشـینم و گریه کنم. در همۀ آن بیابان، یك نفر دیده نمی شـد. تنها 

جـاده و سـنگرهای خط مقدم بیـرون از آب بودند. 
1 . مرحـوم حـاج بخشـی در كتـاب خاطـرات خود به این تونل اشـاره كـرده و اذعان 
می دارد كه چنین تونلی را از نزدیك دیده اسـت. برای اطالعات بیشـتر رجوع كنید 
به: حاجی بخشی؛ خاطرات شفاهی ذبیح اهلل بخشی، مصاحبه و تدوین محسن مطلق، 

تهران، عماد فـردا، 1390
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دیده بـان عراقـی انـگار کـه از دور همه چیـز را زیر نظر داشـت. 
گاه گاه خمپاره یا گلولۀ توپی از راه می رسـید و منفجر می شـد. از 
آن همه گردان و تیپ و لشکر، تنها چند تابلوی رنگ و رو رفته که 
پایه هایشـان در آب بود، دیده می شـد و صدای وزش باد در گوش 
انسان، سرود رفتن می خواند. دیگر هیچ کس در این جا باقی نمانده 

است. 
با ناامیدی به سمت جاده رفتم و سوار یك جیپ، متعلق به لشکر 

21 حمزه شدم و به سمت عقب برگشتم.«1
کمی بعد، یعنی در زمستان 1364، عملیات والفجر8 در منطقه ای 
اجرا شد که به کلی از پاسگاه زید دور بود و اهدافی را در آن سوی 
اروند دنبال می کرد. گر چه نیروهای مسـتقر در جبهۀ پاسگاه زید، 
در جشن آزادسازی فاو، همسو با رزمندگان در جبهۀ فاو خوشحالی 
کردنـد و جشـن گرفتنـد، امـا آن ها تنها شـنوندۀ اخبار ایـن پیروزی 
بودند. با اتخاذ سیاسـت دفاع متحرك توسـط ارتش بعث که بعد از 
سـقوط فاو به فرمان صدام ابالغ شـده بود، کلیـۀ محورهای منتهی 
به خرمشـهر و جادۀ اهواز به خرمشـهر، از جمله پاسـگاه زید نیز به 

1. برگرفته از خاطرات شهید محمد قمصری. به نقل از كتاب: دستۀ یك، تحقیق و 
تدوین اصغر كاظمی 
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حالت آماده باش در آمدند. 
در دفـاع متحـرك، به تالفی سـقوط و از دسـت دادن فـاو، ارتش 
عـراق بـه دنبـال انتقـام و کسـب برتـری در جنـگ، در پی اشـغال 
بخش هـای حسـاس و اسـتراتژیك از خطـوط پدافندی ما بـود، تا با 
تبلیغ و استفاده از این پیروزی ها، توان و روحیۀ ازدست رفتۀ نیروهای 

خود را بازسـازی کند. 
در این اسـتراتژی، بی شك خرمشـهر و مناطق اطراف آن نیز جزو 
اهداف بازبینی شده بودند، اما همان طور که عراق حساسیتی خاص 
روی شـهر بصـره و اطراف آن داشـت، بـرای ایران هم خرمشـهر و 
جاده هـای منتهـی به آن و مناطقی مانند پاسـگاه زید و شـلمچه نیز 
جـزو محورهـای مهم محسـوب می شـد و تصرف ایـن مناطق برای 

ارتـش عراق کار چندان سـاده ای نبود. 
رژیـم عـراق روند تحوالت جنگ در سـال های گذشـته و حفظ 
موقعیت دفاعی خود را ناشی از برتری تسلیحاتی و اطالعاتی ارزیابی 
می کـرد. بدیـن معنا کـه رزمندگان اسـالم، پس از درهم شکسـتن 
خطوط دفاعی دشمن با برتری آتش توپخانه، قدرت زرهی و قوای 
هوایی ارتش عراق مواجه می شوند که این برتری مانع تثبیت مواضع 
تصرف شـده می گردد. درك عراق از عوامل مؤثر در حفظ موقعیت 
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دفاعـی در برابـر ایـران، آن ها را بیش از پیش بـه خرید تکنولوژی و 
سـالح و تجهیزات ترغیب می کرد. 

محسـن رضایـی در مورد اسـتراتژی ایران در انجـام عملیات های 
مختلف می گوید:  »سال اول جنگ، ما می خواستیم با شیوۀ دشمن 
حملـه کنیم، لذا شکسـت خوردیم. سـال دوم، جنـگ جدیدی را 
آغـاز کردیـم که دشـمن فکـر آن را نکرده بـود و پیروز شـدیم. در 
سال سوم و چهارم، دشمن شیوۀ جنگ ما را فهمید و روی جنگ 
مطالعـه کـرد و بـا به کارگیری بمب های شـیمیایی، جنـگ بر علیه 
نیروهای پیاده را پیش برد. در سال پنجم رفتیم در هور قصد داشتیم 
که سریع به عقبۀ دشمن برسیم. جنگ در هور و مناطق باتالقی، به 

مـا فرصت می داد تا ابتکار عمل را به دسـت بگیریم.«1 
در سـال 1365، عملیـات کربـالی پنـج در همسـایگی پاسـگاه 
زیـد، یعنـی منطقـۀ شـلمچه، طراحـی و اجرا شـد. ایـن عملیات به 
گفتۀ کارشناسان نظامی، بزرگ ترین عملیات ایران طی هشت سال 
جنـگ تحمیلـی بود و سرنوشـت سـال های پایانی جنـگ با همین 

عملیات رقـم خورد. 
1  . آغاز تا پایان)سالنمای تحلیلی(: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ از زمینه سازی 
تهاجم عراق تا آتش بس، تدوین و نگارش محمد درودیان، تهران، مركز مطالعات 

و تحقیقات جنگ سپاه، 1380
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منطقۀ عملیاتی شـلمچه، در جنوب شرقی شهر مهم و استراتژیك 
بصـره قـرار گرفته و تقریبًا نزدیك ترین محور وصولی به این شـهر به 
حسـاب می آید. این منطقه از شـمال به آبگرفتگی جنوب پاسـگاه 
زیـد، از شـرق بـه دژ مـرزی ایران و عـراق، از جنوب بـه اروند و از 

غـرب به کانال خروجی محدود اسـت. 
پاسگاه زید که پیش تر در عملیات های خیبر، بدر و حتی فاو، مورد 
توجه برای طرح عملیات ایذایی و فریب دشمن بود، این بار به خاطر 
همسـایگی با شـلمچه، محور اصلی برای عبور نیروهای اطالعات و 

عملیات و نزدیك شدن به عقبۀ شلمچه به حساب می آمد. 
منطقۀ عمومی شـرق بصره، به لحاظ اهمیت سیاسـی نظامی آن، 
همواره جایگاه قابل توجه ای در اندیشۀ طراحان جنگ داشته است. 
فاصلـۀ زمانـی فتح خرمشـهر تـا عملیـات رمضان، جهـت احداث 
و تکمیـل موانـع، مواضع و اسـتحکامات مشـهور به مثلثـی و غیره، 
فرصت نسـبتًا مناسـبی به دشـمن داد. اقدامات دشمن، دقیقًا مبتنی 
بر درك اهمیت بصره و جایگاه آن در استراتژی جمهوری اسالمی 
ایران و نقش این شـهر در بقای سیاسـی نظامی حاکمان بغداد بود. 
موانع، استحکامات و مواضع دشمن، توانست نقشی تعیین کننده 
در چگونگی و سرانجام عملیات رمضان، ایفا کند. نتایج عملیات 
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رمضان، به دسـت اندرکاران و فرماندهان نظامی خاطرنشان ساخت 
کـه الزمـۀ تـداوم جنگ، اتخاذ تدبیر مناسـب بـرای مقابله و خنثی 
کـردن، و در غیـر این صـورت، اجتناب از مواجهه با اسـتحکامات 

دشمن می باشد. 
بـا اتمام عملیـات کربالی5 و تثبیت خطـوط پدافندی، بار دیگر 
شلمچه و همسایگان آن دیار، کوشك و پاسگاه زید نیز در سکوت 
و خاموشـی فـرو رفت و بـرای مدتی جنگ در ایـن منطقه متوقف 
شد. اما هنوز تا پایان جنگ، راه درازی در پیش بود و هنوز شلمچه 

و زید، تشـنۀ خون و گلوله و فریاد بودند. 
حمیـد شـجاعی، از رزمندگان تیپ قمربنی هاشـم کـه همراه 
گردان خود در منطقۀ پاسـگاه زید به سـر می برده است، در تشریح 

ایام می نویسد:  آن 
»چنان سکوتی به منطقه حکفرماست که انسان باورش نمی شود 
چنـد مـاه پیش چه عملیات بزرگی در این جا جریان داشـته اسـت. 
حـاال، صـدای غـرش خمپاره هـا، جـای خـود را بـه زوزۀ شـغال ها 
داده اند و برعکس آن همه انفجار و درگیری، این باد اسـت که در 

گوش مـا نجوا می کند. 
غروب ها، باالی خاکریز می نشـینم و منطقه را نگاه می کنم. در 
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آن سـوی آبگرفتگی، قایقی که در گل فرو رفته، سـیم های خاردار 
و موانع خورشـیدی پیداسـت و چند کوله پشتی و کوله آر.پی. جی 
دیده می شـود که به احتمال زیاد، متعلق به شـهداء است. همه چیز 

در حال پوسـیدن و از یاد رفتن است.«1 
گاه آدمـی را بـه یـاد کسـانی  غـروب پاسـگاه زیـد، امـا ناخـودآ
می انداخت که از دژ گذشـته و دیگر بازنگشـته بودند. کسـانی که 
می دانسـتی در این پهنه رفته و ناپیدا شـدند، اما نمی دانسـتی که به 

کجا و یـا تا کجا؟!
پاسـگاه زید، سـال های سـال دسـت نخورده باقی ماند. ایستگاه 
صلواتـی بـود، دژ عراق و خاکریزهای دوجداره بودند، سـنگرهای 
اجتماعـی و آشـیانه های تانك هـا. حتـی بـا نگاهـی به پهنۀ دشـت، 
می شد تانك های باقی مانده از عملیات رمضان را دید، اما منطقه از 

نیرو خالی شـده بود. 
عـراق از تـرس حملـۀ سراسـری نیروهـای ایـران، تـا آن جـا کـه 
می توانسـت و عوارض زمین اجازه می  داد، همه جا را به آب بسـته 
بـود. بسـیاری از سـنگرها و مقـر یگان هـای گوناگون، بـه زیر آب 
رفتـه بـود و تنهـا تعدادی تابلـو آهنی، زنگ زده و رنـگ و رو رفته ، 

1  . خاطرات رزمندگان شهر نجف آباد. برگرفته از وبالگ پاسگاه زید
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می رسـاند که در کجا، چه تیپ و یا لشـکری مستقر بوده است و یا 
مسـیر کدام گـردان، از کدام طرف اسـت. 



    

فصل چهارم
همـواره عملیات  بـزرگ در جبهه های جنـوب طرح ریزی و اجرا 
می شـد. در سـال های پایانـی جنگ، ایـران به این نتیجه رسـید که 

جنگ را به مرزهای شـمال عـراق ببرد. 
از قضـا، در جبهه هایـی ماننـد کردسـتان، کارایی نیروهـای پیاده 
بیشـتر بـود و ارتش عراق به خاطر داشـتن تجهیـزات زرهی، قدرت 
مانور کمتری داشت. از این رو، قوای ایرانی که متکی بر نیروهای 
پیـاده عملیات هـا را طراحـی و اجـرا می کردند، می توانسـتند از این 
امتیاز کمال استفاده را ببرند. فتح حلبچه و ارتفاعات مهمی که در 

منطقـۀ دربندی خان بود، یکـی از فواید این تصمیم بود. 
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تحـرك نیروهـای خودی در منطقـۀ فاو و اجـرای عملیات بزرگ 
سـاالنه در مناطق جنوب، سـبب شـده بود که دشـمن توجه ذهنی 
و تمرکـز نیروهای خود را بـه منطقۀ جنوب معطوف دارد. وضعیت 
فصلـی در منطقـۀ شـمال نیز بـه گونه ای بود که دشـمن بـا توجه به 
سـوابق یورش هـای پیشـین رزمنـدگان، امـکان عملیـات جـدی و 

گسـترده را پیش بینـی نمی کرد. 
در مجموع، این عوامل باعث غافل گیری دشمن شد. حتی پس 
از اجـرای مرحلـۀ اول عملیـات بیت المقدس2، دشـمن همچنان از 

انتقال نیروی متناسـب به منطقه امتناع می کرد.1 
به رغم مشکالت بسیاری که برای اجرای عملیات در فصل سرما 
و یخبنـدان و در میـان ارتفاعات صعب العبور غرب وجود داشـت، 
تالش های وسـیعی به منظور فراهم سـازی مقدمات عملیات انجام 

گرفت. 
اما این همۀ تالش انجام گرفته در ماه های پایانی جنگ نبود. 

موقعیـت جدیـد نیروهـای خـودی در غـرب و تأثیر ناشـی از این 
وضعیت منجر به افزایش حساسـیت دشـمن و در نتیجه اقدام عراق 

1. برگرفته از گزارش همشهری از عملیات بیت المقدس:
www.hamshahrionline.ir
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بـرای بازپس گیـری مناطقـی ماننـد فاو شـد. ارتش عـراق از خالء 
به وجودآمده در جنوب استفاده کرد و در اولین اقدام شبه جزیرۀ فاو 

را از ایـران پس گرفت. 
بـا توجه به موفقیـت ارتش عراق در بازپس گیـری فاو، همچنین 
کـوچ نیروهـای ایرانـی به غـرب کشـور و عدم تمرکز بـر جبهه های 
جنوب، عراقی ها را واداشـت تا نقشـۀ شـومی بـرای مناطقی مانند، 

پاسـگاه زید، شـلمچه و حتی خرمشـهر بکشند. 
آمریکا در حالی که فشـارهای شـدید و گسترده ای را روی ایران 
متمرکـز کرده بود، متقاباًل سیاسـت های حمایت آمیـزی را در مورد 
عـراق اعمـال کرد. تنها بـه این دلیل که از تأمین نظـر ایران مبنی بر 

متجاوز خواندن عـراق خودداری کند.
در همیـن وضعیـت، در اولیـن ماه سـال 1367، آمریکا مسـتقیم 
وارد جنگ شـد و دو سـکوی نفتـی ایران در خلیج فـارس را مورد 
حمله قرار داد. همزمان با آن، عراقی ها غافل گیرانه و پس از حملۀ 
گسـتردۀ شـیمیایی بـه خطـوط فـاو، با سـپاهی مجهز به ایـن منطقه 
یـورش بـرد. بدین ترتیب جمهوری اسـالمی ایـران در برابر آزمونی 

بسیار دشـوار قرار گرفت. 
سـقوط فـاو در عـرض 36 سـاعت، پس از آن که دو سـال و سـه 
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مـاه در اختیـار ایران بود و در حالی که عراق از حضور عمده قوای 
ایران در غرب اطالع داشـت، با به کارگیری سـالح های شیمیایی و 
بـا اسـتفاده از گاز خردل و سـیانور انجام گرفـت. وقوع این رخداد 
نظامی، به دلیل آشکار شدن برتری تسلیحاتی عراق و مهم تر از آن، 

احتمال پایان جنگ، بازتاب نسـبتًا گسـترده ای داشت. 
برخـی از تحلیل گـران، بازپس گیری فـاو را همانند زمان فتح آن 
در سـال 1364 بـه منزلـۀ نقطۀ عطف و نشـانۀ مرحلـۀ نهایی جنگ 

کردند.1  ارزیابی 
تایمز لندن نوشت: سقوط فاو تأثیر روانی خواهد داشت. همچنین 
کید بر  شـخصیت هایی مانند میتران رئیس جمهور وقت فرانسـه با تأ
ضـرورت خاتمـه یافتن جنگ، گفت: این جنگ بایـد بدون برد و 
باخـت خاتمـه یابد. وزیر دفـاع آمریکا گفت: آمریـکا نمی خواهد 
ایـران برندۀ جنگ باشـد. گرومیکو وزیر خارجۀ شـوروی گفت:  
بـدون توجـه بـه این که چه کسـی جنـگ را آغاز کرده اسـت، این 
درگیـری باید به فوریت پایان یابد. همچنین آشـکار بود که آمریکا 

مخالـف بر هم خوردن توازن در جنگ اسـت.

1 . آغاز تا پایان)سالنمای تحلیلی(: بررسی وقایع سیاسی نظامی جنگ از زمینه سازی 
تهاجم عراق تا آتش بس، تدوین و نگارش محمد درودیان
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بـه هـر حـال امکانـات فوق العـاده، تجهیـزات پیشـرفته، کاربـرد 
سـالح های غیرمتعـارف و گسـترش سـازمان ارتـش عـراق، امکان 
طراحی و اجرای مانور گسـترده  با اسـتفاده از شیوه های جدید را به 

عـراق داده بود.
رژیم عراق با به کارگیری گستردۀ سالح های شیمیایی و همچنین 
بـا همـکاری نیروهـای اطالعاتی آمریکا کـه همۀ نقـل و انتقاالت 
رزمنـدگان اسـالم را بـا ماهواره رصد می کردنـد و حمایت بی دریغ 
ارتجـاع عـرب، تهاجم خـود را برای بازپس گیری مناطق از دسـت 
داده، آغاز کرد و با اسـتفاده از اسـتراتژی زمین سـوخته، حمالت 
خود را گسترش داد و بعد از شهر فاو، شلمچه و جزایر مجنون را تا 

نیمـۀ اول خـرداد 67 به تصرف درآورد. 
حـاال حـوادث و وقایـع روزهـای اول جنگ در شـرف تکرار بود 
و بیم آن می رفت که حمایت همه جانبۀ غرب و کشـورهای حامی 

صدام، ارتش عراق را دوباره روانۀ خرمشـهر سـازد. 
دشـمن در تـداوم تهاجمات خود، در سـاعت 8 صبـح 4 خرداد 
1367، حمله به منطقۀ شـلمچه و پاسـگاه زید را آغاز کرد. در این 
هجوم، منطقۀ جنوبی زید طی 8 ساعت سقوط کرد؛ در حالی که 

نیروهای ما در این منطقه نسـبت به فاو آمادگی بیشـتری داشتند. 
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اکبر هاشمی رفسنجانی در یادداشت های خود نوشته است: 
»آقای رضایی اطالع داد که دشـمن در شـلمچه و شـاخ شمیران 
حمله را شـروع کرده اسـت. در شاخ دفع شـده، ولی در شلمچه و 

پاسـگاه زید درگیر هستیم. 
از آن لحظه تا دو بعدازظهر، مرتب وضع جبهه را گزارش کردند. 
رفته رفته گزارش ها نشان می داد که دشمن خطوط را شکسته و پیش 
می آیـد. و باالخـره غروب اطالع دادند کـه از کل منطقۀ عملیاتی 
کربالی5 عقب نشینی کردیم. قبول این که در چند ساعت این همه 
عقب نشـینی کرده باشیم، مشـکل بود. شاید تصمیم درستی گرفته 
بودند که نیروها را پشـت خطوط بهتری مسـتقر کرده و با این کار، 

نیروها در یك مقاومت غیرعاقالنه تلف نشوند. 
اما قبول این مطلب از نیروهایی که همیشـه پیروز میدان بوده اند، 
سخت است. ما همیشه مهاجم بودیم و خطوط ما برای دفاع تنظیم 

نشده است. 
تاکتیك های نیروهای ما بیشـتر تهاجمی بـوده و حاال باید از پس 

برآییم.«1 دفاع 

1 . برگرفته از: پایان دفاع، آغاز سازندگی: كارنامه و خاطرات سال 1367، علی اكبر 
هاشمی رفسنجانی، به اهتمام علیرضا هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1389



  پاسگاه زید  81 

گرچـه نیروهـای مسـتقر در خطـوط پدافنـدی پاسـگاه زیـد و 
شـلمچه آمادگـی رویارویـی با لشـکر ویژۀ عـراق و نیروهـای گارد 
ریاست جمهوری را نداشتند، اما در روز تهاجم عراق، نبرد سنگینی 

در ایـن منطقه جریان داشـت. 
سرهنگ ریك فرانکونا، وابستۀ نظامی آمریکا در عراق می گوید: 
»مـا بـرای کمـك به عراقی ها وارد شـلمچه شـدیم. بـرای آمریکا و 
شـخص رییس جمهـور وقت، ریـگان، غیرقابل قبول بـود که ایران 
برندۀ جنگ باشد. برای همین، هم در نوسازی ارتش عراق کمك 
کـرده بودیم و هـم در طرح هایی که دوباره بـرای عراق برگ برنده 

بود.«1 
در حالـی که ایران آماده می شـد تا قطعنامۀ 598 سـازمان ملل را 
بـه عنـوان معاهـده ای بـرای پایان جنـگ 92 ماهۀ تحمیلـی بپذیرد، 
نیروهای دشمن با پیشروی در خطوط ایران و اشغال برخی مناطق، 
وضعیت فوق العاده ای را به وجود آوردند. برای همین، باید امتیازاتی 
را کـه عراق قصد داشـت با پیشـروی و قبول حالـت نه جنگ و نه 
صلح از ایران بگیرد، برگردانده و حداقل شـرایط به سـود ما متوازن 

1 . برگرفته از مصاحبه نادر طالب زاده با ریك فرانكونا. برای اطالعات بیشتر بنگرید به: 
www.mashreghnews.ir



82   پاسگاه زید

می شد. بر همین اساس، عملیات بیت المقدس7 که عملیاتی ویژه 
بود، در شـلمچه و پاسـگاه زید طراحی و اجرا شد. 

بامـداد 23 خـرداد 1367، عملیـات بیت المقـدس7 بـا رمـز »یـا 
« در شلمچه و جنوب پاسگاه زید آغاز شد.  اباعبدالله الحسـین

حمیـد یکـی از رزمندگان مالك، از آن شـب چنین یـاد می کند: 
»بچه ها مشغول آماده شدن بودند، یکی نشسته بود و تجهیزاتش 
را با نخ و سوزن محکم می کرد تا جلوی سر و صدا در موقع حرکت 
در شب را بگیرد. یکی دیگر مشغول نوشتن نامه و وصیت نامه بود. 
تعـدادی از بچه ها هم داشـتند پوتین هایشـان را واکـس می زدند. و 
البته پشه ها هم کار خودشان را می کردند. امان همه را بریده بودند. 
یکی به شـوخی می گفت: »خدایا، ما را شـهید کن تا از دست این 

پشه ها راحت شویم.« 
رفت وآمـد زیاد بود. از همه بیشـتر، به چـادر فرماندهی. یکی از 
بچه هـا را دیـدم کـه روی جـادۀ خاکی بـه سـمت اردوگاه می آمد. 
هر چه نزدیك تر می شـد، بیشـتر قابل تشـخیص بود. او را شـناختم. 
یکی از بچه های گردان بود که در عملیات قبلی مجروح شده بود. 
حاال زخم هایش التیام یافته و آمده بود که به عملیات بعدی برسد. 
یك راسـت بـه چـادر فرماندهی رفـت و خود را معرفـی کرد. ما هم 
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برای استقبال، دورش جمع شدیم و گفتم: »سید، دیر آمدی و زود 
هم خواهی رفت!«1

قاطـع  پیـروزی  بـا  اولیـه  بیت المقـدس7 در سـاعات  عملیـات 
رزمنـدگان مخصوصًا در محور میانی همراه بود. اما با طلوع آفتاب 

و بـاال آمـدن خورشـید رفته رفتـه اوضاع تغییـر کرد. 
جـواد کربالیـی، یکـی از رزمنـدگان گـردان کمیـل از آن شـب 

پرحادثـه چنیـن می گوید: 
»شب هم مانند روز گرم بود. ُشرُشر عرق می ریختیم. انگار هوا 
خیـال خنك شـدن ندارد. زودتر از عراقی ها، پشـه ها دسـت به کار 
شدند. مثل تیر و ترکش می گزیدند و می سوزاندند. از روی جنازۀ 
چند عراقی پریدیم و رد شـدیم و بعد به پشـت خاکریزی رسـیدیم 

که نزدیك سـنگر کمین عراقی ها بود. 
قبل از این که ما شـروع کنیم، عراقی ها شـروع کردند. تیر پشـت 
تیر بود که می آمد و دسـت و سـر و کلۀ بچه ها را می درید. مسؤول 

گروهـان خودش دوید و بقیه را به دنبال خود کشـاند. 
در آن تاریکـی، معلـوم نبـود کـه داریـم درسـت می رویـم یا نه. 
فریاد الله اکبر بچه ها که بلند شد، عراقی ها پا به فرار گذاشتند و آن 

http://shalamcheh67.blogfa.com .1
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تیربارچی سمج هم باالخره تیربارش را رها کرد و رفت. اوضاع اما 
مشکوك بود. فکر می کردم که عراقی ها باید نقشه ای داشته باشند. 

این را وقتی فهمیدیم که هوا روشـن شد. 
خطـوط روبه روی ما به طـور کل خالی بود. تعدادی از بچه های 
گروهـان دسـتغیب تـا نزدیکـی دریاچـۀ ماهـی رفتنـد. وقتی بـه یاد 
می آورم که در کربالی5 چه بر سر نیروها آمد تا یك متر جلو برویم 
و حـاال کیلومتـر کیلومتر راه باز بود و می توانسـتی تا نزدیکی بصره 

هم بروی، بیشـتر مشکوك شدم. 
وقتی چند تانك و نفربر عراقی از سمت راست مشغول آمدن به پشت 
جبهۀ ما بودند، فهمیدم که اوضاع خراب اسـت. همان موقع مسؤول 

گروهان با عقب تماس گرفت و بعد دستور به عقب نشینی دادند.«1 
یکی دیگر چنین روایت می کند:

»نفس مان باال نمی آمد. در شـرایط عادی، آن همه راه را دویدن، 
همـۀ انـرژی آدم را می گیـرد، چـه برسـد بـه آن شـرایط و گرمـای 
طاقت فرسـا. دیگـر آبی در بدن مان نمانده بـود. قمقمه ها خالی بود 
و بچه هـا تا آخرین قطـره را یا خورده و یا به مجروحین داده بودند. 
پیـش چشـمم چند نفـر از تشـنگی افتادنـد و دیگر برنخاسـتند. 

1 . خاطرات شفاهی جواد كربالیی از رزمندگان گردان كمیل.
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خودم هم داشتم سراب می دیدم. چشمانم تیره و تار شده بود. تنها 
چیزی که از درون به ما انگیزه می داد، فکر کردن به تشنگی یاران 

امام حسـین در روز عاشورا بود. 
ما زودتر از بقیه به خاکریز اصلی رسـیدیم. اما عراقی ها خیلی از 
بچه هـا را کـه در راه مانده بودند، قیچی کردند و به اسـارت گرفته 

و با خود بردند.«1
»عطـش« نام دیگـری بود که بـر روی عملیـات بیت المقدس7 
گذاشـتند. در روزهـای پایانـی خردادمـاه و گرمـای طاقت فرسـای 
شـلمچه و پاسـگاه زیـد، شـاید ایـن بهتریـن نـام بـرای نشـان دادن 
تحمـل و بردبـاری نیروهای ایرانـی بود. تحملی که با خبر رسـیدن 
دوبارۀنیروهای عراقی به پشـت دروازه های خرمشـهر، جایش را به 
غروری مقدس و عزمی آهنین می داد. اما تالش و تحمل نیروهای 
ایرانـی، در اوج مظلومیـت و غربـت، زمانی به اوج خود رسـید که 

آفتاب نیم روز 23 خرداد ماه به وسـط آسـمان رسـید. 
بیسـیم چی یکـی از واحدهـا، اوضاع نیروها را از پشـت بیسـیم با 

توجـه بـه جدول رمـز، این گونه توصیـف می کند:
»تـو قـدر آب چـه دانـی! کـه در کنـار فراتـی. آزار و اذیـت 

1 . از خاطرات علی كلهر، یكی از رزمندگان گردان كمیل.
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تك تیراندازهـای دشـمن از یـك سـو و گرمـای هوا از سـوی دیگر. 
پشت خاکریز خط مقدم هستند. بچه هایی که از عطش افتاده اند. 
بر روی بدن آن ها جای هیچ زخمی نیست. ما هم کم کم به همین 
سرنوشـت دچار می شـویم. در کل خط مقدم، یك جرعه آب پیدا 
نمی شود. عراقی ها که فهمیده  اند اوضاع نیروهای ما چگونه است. 
می گویند: هر که دارد هوس کرُب بال، بسم الله. اگر آب به نیروها 
برسـد، تحمـل می کنیـم و جلـوی عراقی هـا را می گیریـم. به جای 

تسـلیحات، آب و یخ برسانید!«1
کسانی که در قرارگاه این حرف ها را از پشت بیسیم می شنیدند، 
گریه می کردند و به یاد سـرور خود امام حسـین بر سـر و سـینه 

می زدند.
در پاسـگاه زیـد، نیروهـای ایرانی که در محاصـرۀ نیروهای ویژۀ 
عراقی بودند، مجبور به عقب نشـینی شـدند. تلفات دشمن، اعم از 
اسـیر، کشـته و زخمی های عملیات بیت المقدس7، بالغ بر 20400 

نفر برآورد شـده است. 
امـا فرق عمدۀ عملیات بیت المقدس7 با دیگر عملیات ها که در 
طول جنگ انجام پذیرفت، همانا تعداد کم نیروهای عمل کننده و 

shalamcheh67.blobs.com 1 . وبالگ شهید علی اصغر عباسی
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غربـت و مظلومیتـی بود که به جبهۀ خودی و گردان های بسـیجی 
حاکـم بـود. بسـیجی ها، عملیـات مذکـور را در محرومیـت، نبود 
امکانـات و با حداقل تدارکات و تسـلیحات پیـش بردند. در حالی 
که گردان های عراقی، غرق در تجهیزات مدرن و تسلیحات غربی، 

آمـده بودند تا فجایع زمـان اول جنگ را تکرار کنند. 
روزهای پایانی جنگ، به گونه ای دیگر رقم خورد. گرچه تهدید 
عـراق و پیشـروی از برخی خطوط، نیروهای بسـیجی را به جبهه ها 
گسیل کرد، ولی این نیروها، نه از لحاظ کمی و نه از لحاظ کیفی 
بـا آن چه در عملیات های بزرگ آزموده بودیم، قابل قیاس نبودند. 
عملیات های پایانی، در اوج غربت و سکوت رقم خورد و فریاد 
َهل ِمن ناصر بچه های ما شنیده نشد. شاید سوز و گداز بعد از قبول 
قطعنامـه و این که بسـیاری از نیروها، درهای بهشـت را کـه با ادامۀ 
جنـگ بـاز می دیدند و حاال بر روی همه بسـته شـده بود، به همین 
خاطـر بـود. به خاطـر این که روزهـای پایانی جنـگ را خوب درك 
نکـرده و از آن سـربلند بیـرون نیامده بودند. به خاطـر این که فریاد 
العطش بچه ها را در عمیات بیت المقدس7 نشنیده و به یاری آن ها 
نرفته بودند و حاال با آتش بس و سکوت وهم انگیزی که به سرتاسر 
جبهه های جنگ حاکم شـده بود، همۀ آرزوهای معنوی و عرفانی 
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خـود را بر باد رفته می دیدند. 
روزهـای اتمـام جنگ، برای کسـانی که مانـده بودند و به فیض 
شـهادت نرسـیده و گلچینـی نشـده بودنـد، روزهـای سـخت و 
جانکاهی بود؛ روزهایی که می بایست، در فراق یاران شهید خود با 

حسـرت و درد سـپری می کردند. 
از ایـن رو عملیاتـی ماننـد بیت المقدس7 نه تنها بـرای به نمایش 
گذاشتن قدرت و توان نظامی نیروهای ایرانی، بلکه مالك و معیاری 
بـرای ارزش معنوی و قدرت روحی این نیروها به حسـاب می آمد. 
برای همین تعدادی از فرماندهان، در پاسگاه زید، از نیروهایشان 
خواسـتند تا آخرین توان خود ایسـتادگی کنند. آن ها دوش به دوش 
نیروهای خود تا آخرین فشنگ جنگیدند و در حالی که خط مقدم 

در آتش و عطش می سوخت، حتی قدمی به عقب بر نداشتند.
گاه  بـرای این که بتوان بهتر از روحیـات رزمندگان و فرماندهان آ
شـد، باید به نوشـته های آنان رجوع کرد. شهید غالمرضا صالحی، 
، یک روز قبل از عملیات  قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله 

بیت المقدس7 چنین روایت کرده اسـت:
 »بـه آغـاز عملیات نزدیک می شـویم. فرصتی پیـش آمد تا چند 
سـطری سـیاه کنم. قبل از هر چیز، بسیار خوشحال و راضی هستم 
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کـه خداونـد توفیق عنایت فرمـود تا یک بار دیگر موفق به شـرکت 
در جهادی مقدس، آن هم در زمان و مکانی بسیار بااهمیت شوم. 
ان شـاءالله کـه مـورد رضایـت خداونـد قـرار گیـرد و ایـن عملیات 
پیروزی های بزرگی برای عظمت و آبروی اسـالم و انقالب باشـد. 
آن چـه کـه در ایـن زمـان از هر چیز ضروری تر اسـت کـه یادآوری 
گاه و واقع بین و معتقدی  شود، در رابطه با جنگ است. هر انسان آ
خوب می داند که در این برهه از زمان، ما درگیر جنگی هستیم که 
هیـچ راهی به جز مقاومت و به دسـت آوردن پیـروزی نداریم. این 
هم امکان نخواهد داشـت مگر این که به دور از شـعارهای گذشـته 
و سسـتی ها و بی تفاوتی هـا و تردیدهـا، با قـدرت و قوت و صالبت 
هر چه تمام تر و با به کارگیری همۀ امکانات کشور، به طور بی امان 
و بـدون توقـف جنـگ را ادامـه دهیم. برای دسـت یافتـن به چنین 
شـرایطی در کشـور، باید تمام رهبران و پیشکسـوتان و پرچمداران 
انقالب که هنوز متعهد به انقالب و اسـالم هسـتند، در صف اول 
مبـارزه قـرار گیرند و به دنبال خود، با شـور و جهش همگانی، چه 
از نظر اعتقادی، شرعی و چه از لحاظ ملی و شرافت انسانی، همۀ 
ملـت را همـراه سـازند. قطعًا جوانان پیشـرو، انقالبی و خط شـکن 
باید بدون توجه به دنیاخواهی و درگیری های کاذب مادی، همانند 
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دوران انقالب در صفوف خط شکن ها قرار گیرند تا به این حرکت 
الهی سرعت بیشتری بخشند. و آنان که به فکر زندگی و راحتی و 
آیندۀ مادی خود هسـتند، در صورت عدم پیروزی هرگز روز خوش 
نخواهند دید و تا سـال های آینده در اسـارت و تهاجم دشـمنان قرار 
خواهنـد گرفـت. و از همـه باالتـر، همـۀ آرزوهـا و هدف هـا نابـود 
خواهد شـد و آینده ای روشـن برای انقالب و جهان اسالم نخواهد 
بود. تنها راه پیروزی، چه در پیشگاه خداوند و چه در پیشگاه ملت 
و نسـل های آینده، ادامۀ جدی جنگ و به صورت همه جانبه عمل 

کردن خواهد بود.«1
بسـیجی ها، در اوج مظلومیـت، بـا لبان تشـنه و بدن های خسـته، 
ایسـتادند تـا ثابـت کنند با دسـتان خالـی و نفرات کم هـم می توان 
جلوی دشمن را گرفت و تا پای جان جنگید. تا فردا روزی بهانه به 

دسـت تاریخ و تاریخ نویسـان داده نشود. 
روزهـای پایانـی جنـگ، از ایـن رو بـا روزهـای آغازیـن آن قابل 
مقایسه است که درست مانند همان ایام، دشمن برای گرفتن امتیاز 
و تضعیـف روحیـۀ نیروهـای ایرانـی، پا به رکاب شـده بـود. از این 

1 . تك آخر؛ یادداشـت های شـهید غالمرضا صالحی، احمد دهقان، تهران، كنگرۀ 
سـرداران شـهید سپاه و 36 هزار شهید استان تهران، 1380، ص 187 
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رو، صـدام دیکتاتـور عـراق کـه پیـش از آن در قصر وحشـت خود 
پنهان شـده، دوباره در روزهـای پایانی جنگ، به بصره آمده بود تا 
عملیات را شـخصًا فرماندهی کرده، و زخمی کاری بر پیکر ایران 

اسـالمی ما وارد نماید. 
غافل از این که صالبت و ثابت قدمی رزمندگان اسالم، عراقی ها 

را مجبور به پذیرش و تمکین از قطعنامۀ 598 کرد. 
پاسـگاه زید، یك بار دیگر در سـکوت وهم انگیز خود فرو رفت 
و دیگـر نه صدای سـوت خمپاره و نه ُغرش توپخانه، این سـکوت 
را نشکسـت. رفته رفته حکایت این خاموشی، با یاد یاران سفرکرده 
عجین گشـت و از آن داسـتانی پرافتخار و سر به مهر پدید آورد که 
در پهنۀ این دشـت پراکنده اسـت. عطر یاران شـهید را از آسـمان، 
از زمیـن و از شـیارهای خشـکی کـه در هـر قدم از ایـن خاك دیده 

می شـود، می توان استشمام کرد. 
پاسـگاه زید در غربت و تنهایی برای همۀ ما، بسـته به معرفت و 
گاهـی خود، ناگفته ها و ناشـنیده ها دارد. حکایاتی که با سـرازیر  آ
شـدن گردان گردان از لشـکریان خدا بر این خاك، آغاز و با پرواز 

ملکوتی شـان از این جا به سـوی جهان ابدی پایان یافت. 
ایـن روایـات و خاطـرات را بایـد از همین خاك پرسـید؛ نسـیمی 
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کـه گـه گاه می وزد و گردبادی که از دوردسـت بر پهنۀ این دشـت 
می پیچد، و به پابوس مرقد شهدای گمنام در همین نزدیکی می آید، 

با ما سـخن می گوید.
این جایگاه، همه ساله پذیرای هزاران زائری است که برای تجدید 
میثاق با فرزندان گمنام این آب و خاك، گرد هم می آیند و در برابر 
آن همـه بزرگـی و ایثار، سـر تعظیم فـرود می آورنـد. و می دانند که 
آن چه سـال ها پیش بر این سـرزمین گذشته و حاال قسمتی از تاریخ 
ُپرافتخارمان را تشکیل می دهد، دورانی بی بازگشت اما قابل افتخار 
و اعتناست. دوره ای که می تواند برای همۀ نسل ها و همۀ انسان ها، 
سـازنده و عبرت آموز باشـد. تا از یاد نبرند که در چه زمانی و برای 
دسـت یابی به چه هدفی، کسـانی بودند که از جان و مال و آبروی 
خویش برای حفظ و برقراری این خاك مایه گذاشـتند. کسـانی که 
وجودشـان مایـۀ مباهات و افتخـار بود و حاال پس از سـال ها، روح 
بلند و چشمان نگران شان هنوز در پی برقراری ایرانی اسالمی، آباد 

و آزاد است. 
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تا پایان شهریورماه 1361، گلعلی بابایی، تهران، سورۀ مهر و لشکر 27 محمد رسول الله 

سپاه پاسداران

مردان جنگ، خاطره محمدجعفر لهراسبی، تهران، بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های 

دفاع مقدس، 1378 

ناگفته های جنگ؛ خاطرات سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، تدوین احمد دهقان، 

تهران، سورۀ مهر

ویرانی دروازۀ رشقی، وفیق السامرایی، ترجمۀ عدنان قارونی، تهران، مرکز فرهنگی 

سپاه پاسداران، 1373

فصل نامۀ فرهنگ پایداری، معاونت ادبیات بنیاد حفظ آثار و نرش ارزش های دفاع 

مقدس، تابستان 1384

فصل نامۀ نگین، شامرۀ 5

گفت وگوی شفاهی با رزمندگان گردان كمیل

وبالگ پاسگاه زید
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http://bilalbattalion.blogfa.com

www.defapress.ir

www.farsnews.com

www.hamshahrionline.ir

 www.hawzah.net

www.mashreghnews.ir

 http://patakht.blog.ir

http://shalamcheh67.blogfa.com

http://tashohada.ir

www.tebyan.net
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ید
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ی



1ـ اروند  2ـ آبادان  3ـ خرمشهر  4ـ شلمچه

 5ـ طالئیه  6ـ هویزه  7ـ بستان  8ـ سوسنگرد

 9ـ دهالویه  10ـ شوش  11ـ اهواز  12ـ دزفول

13ـ دوکوهه  14ـ فکه  15ـ دشت عباس  16ـ چزابه

17ـ زید  18ـ جزیره مینو  19ـ ابوقریب و رشهانی

20ـ جاده اهوازـ خرمشهر  21- گلف )پایگاه منتظران شهادت(  

22- رشق کارون

ب
جنو

ن 
ما

اد
ی

1ـ دهلران  2ـ میمک  3ـ مهران  4ـ نفت شهر

5ـ گیالنغرب  6ـ پادگان ابوذر  7ـ رسپل ذهاب

8ـ قرصشیرین  9ـ تنگه مرصاد  10ـ کرمانشاه

11ـ پاوه   12ـ سومار  13ـ چنگوله و چیالت

14ـ بازی دراز

ای
ن ه

ما
یاد

نی
میا

 و 
ب

غر

1ـ سنندج  2ـ مریوان  3ـ بانه  4ـ رسدشت  5ـ مهاباد

6ـ دولتو  7ـ نوسود  8ـ بوالحسن  9ـ بلفتـ  دوپازا 

10ـ سیران بند  11ـ دارساوین  12ـ پیرانشهر

ی  13ـ اشنویه 
ها

ان 
دم

یا
ب

غر
مال

ش

ازمجموعه 
کتاب های


