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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همهه کسهانی کهه تهوان
انجام وظیفه در این مهم را دارند ،درخواست میکنم از ثبهت
و ضههبج جزایههات ایههن دوران کفلههت نیننههد و ایههن گنجینههه
تمامنشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند.
امام خمینی(ره)

میخواهم بگهویم کهه ایهن جنهگ یهک گهن اسهت .آیها مها
خواهیم توانست از این گن استفاده کنهیم آن هشهت سهال
جنگ ،بایستی تاریخ ما را تغذیه کند.
مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای(مد)
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بررسی نهایی

سرتیپ  2ستاد نجاتعلی صادقیگویا

بررسی ،آمادهسازی ،نشر

الهه آموزگار

ویراستاری
صفحهآرایی ،طرح جلد

سرتیپ ستاد ناصر آراسته

حامد خدمتی
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معارف جنگ
«معارف جنگ» مجموعهای از یافتهها ،ذخایر و دست آوردهای جبهههای نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت
که خداوند متعال به پاس فداکاری ها ،ایثارگریها و برکت خون شهدای واالمقام ،نصیب رزمندگان اسالم
نمـوده و از سینـههای جوشان آنهابه سینههای پاك و تشنة نسل جوان انقالب اسالمی منتقل میگردد.
«هیئت معـارف جنـگ» از پاییـز سال ،1979با تصویب حضرت امام خامنهای و بنیانگـذاری امیـر
سـرافـراز ارتش اسـالم «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» و حمایتهای مادی و معنوی مقام معظم
رهبری و فرماندهی کل قوا ،این رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی برعهده گرفته و مفتخر است که
َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ
َ ّ َ
الله ل َم َع
هدینهم سبلنا و ِان
با الهـام از کالم نورانی خداوند متعال مبنی بر «والـذین جـاهَـدوا ِفینا لن ِ
ُ
الم ْح ِسنین» ،با صداقت و تالش دستهجمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـارآمیـز را
کـه با گـرایش «پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی» شكل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید
به لطف و یاری خداوند متعال دارد.
شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهههای نبرد از سال  79تا سال  78بدین ترتیب
بـوده اسـت که براساس زمان و مكان هر عملیات ،جمعی از رزمندگان اسالم که در آن عملیات نقش
مهمی را برعهده داشتـهاند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه
نبـرد و بـرداشـتهای تحـریـری ،صوتی و تصویری ،مجموعهای از حقایق و واقعیتهـای تلـخ و شیرین را
گردآوری نموده است.هیئت معارف جنگ از سال  78تا سال  91بیش از  190عنوان کتاب مستند درباره
وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.
آموزش معارف جنگ نیز از سال  1974به صورت نظری و میدانی برای هر دوره از دانشجویان
سال 9دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی و از سال  1982برای کلیه دانشگاههای افسری
زمینی ،هوایی ،دریایی و فارابی ارتش جمهوری اسالمی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این
کتاب بیش از  22هزار نفر از فارغالتحصیالن دانشگاه های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد
آموزش داده است .از سال  ، 1994آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال  9دانشگاه قرارگاه
پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ص) نیز به اجرا درآمد.
هیئت معارف جنگ همچنین از سال  1988آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصـیلی فـوقدیپلم،
لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پیریـزی نمـود و ایـن عزیـزان در زمـان آمـوزش
مقدماتی و قبل از عزیمت به یگانهای سـازمانی خـود بـه مـدت  16سـاعت آمـوزش معـارف جنـگ را در
ساعات فوق برنامه طی نموده که تا زمان چاپ ایـن کتـاب بـیش از  270هـزار نفـر از کارکنـان وظیفـه کـه
فارغالتحصیل دانشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی کشـور میباشـند ،آمـوزش نظـری معـارف جنـگ را فـرا
گرفتهاند.از سال  1990افسران دوره عالی رسته ای ،در هر دوره به مـدت  8سـاعت و تـا سـال  91تعـداد
 9049نفر آموزش معارف جنگ را طی نمودهاند .از بهمن سال  1999تا کنون نیز ،تعداد  120هـزار نفـر
سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت  8ساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفتهاند.
هیئت معارف جنگ «شهید سپهبد علی صیادشیرازی»
1

معرفی نویسنده
سرهنگ قاسم کریمی در سال 1991در شهرستان گرمسار متولد شد.
دوران دبستان و سه سال اول دبیرستان را در آن شهرستان سپری نمود.
سال 1910وارد دبیرستان نظام تهران گردید .در سال 1914با اخذ دیپلم
ریاضی ،دوره سه ساله دانشكده افسری را شروع کرد و در مهرماه 1917با
درجه ستوان دومی و با اخذ مدرک لیسانس علوم از آن دانشكده فارغالتحصیل گردید .پس از
طی دوره مقدماتی رسته پیاده نظام از دانشكده پیاده شیراز در اوایل سال 1918به لشكر77
خراسان اختصاص یافت.
با شروع جنگ تحمیلی ،همراه با گردان 110به مدت هشت سال تمام در مناطق جنگی و در
ِس َمتهای فرمانده دسته ،گروهان ،افسر اطالعات و عملیات گردان و افسر امور هوایی انجام
ً
وظیفه نموده است .ایشان در طول جنگ دو بار مجروح شده و اکنون جانباز میباشد .ضمنا بعد
از اتمام جنگ هم در ِس َمتهای فرمانده گردان ،افسر آموزش لشكر ،رئیس ستاد تیپ ،جانشین
پشتیبانی و سرانجام به عنوان فرماندهی پشتیبانی لشكر  77مشغول به خدمت بوده است.
سرهنگ کریمی در سال 1981بعد از  91سال ،از خدمت در ارتش بازنشسته شد ،ولی در دوران
بازنشستگی هم بیكار ننشسته و تاکنون ده عنوان کتاب در رابطه با جنگ و دفاع مقدس به رشته
تحریر درآورده و به چاپ رسانده است.
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مقدمه
به نام خداوند بزرگ و بلندمرتبه ،شكر و سپای خدای را که بار دیگر توفیـق عنایـت فرمـود تـا
بتوانم گوشهای از خاطرات دوران دفاع مقدس را به رشته تحریر درآورم تا در اختیار نسلهـای بعـد
از جنگ قرار گیرد.
پس از استمداد و استعانت از ذات اقدس الهی ،سالم و صلوات بـر محمـد و آل محمـد(ص)،
سالم و درود بر ارواح پاک و مطهر شهدا ،روح پرفتوح حضرت امام(ره) ،سـالم و تحیـت بـه محضـر
جانبازان ،آزادگان ،رزمندگان که یاد و خاطره این عزیزان پیوسته در صفحات تاریخ پرافتخار کشور
اسالمی ایران ثبت و ضبط باقی خواهد ماند.
هرچند قلم ضعیف این حقیر یـارای نگـارش خـاطرات رزمنـدگان و مـدافعان در دوران دفـاع
مقدس را ندارد ،امـا ایـن امیـد هسـت کـه کتـاب حاضـر گوشـهای از رشـادتهـا و ایثـارگریهـای
مدافعان گمنام دفاع مقدس را تشریح و بیان نماید.
گرچــه جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران بــه مــدت  2890روز طــول کشــید و 11هــزار
کیلومترمربع از خاک عزیز ایران در همان روزهای اول جنگ به اشغال و تصرف دشمن درآمد و در
بعضی از نقاط ،نیروهای بعثی تـا  70کیلـومتری عمـق خـاک ایـران پیشـروی نمودنـد ،در عـو
رزمندگان ما برای آزادی مناطق اشغالی و بیرون راندن دشمن تا پشت مرزهای بینالمللی بیش از
 92عملیات درونمرزی و جهـت تنبیـه متجـاوز حـدود  99عملیـات بـرونمـرزی انجـام دادنـد .در
راستای این عملیاتها قریب به 220هـزار نفـر از بهتـرین جوانـان ایـن مـرز و بـوم شـهید شـدند و
صــدهاهزار جانبــاز و نقــو عضــو و دههــا هــزار مصــدوم شــیمیایی و 49هــزار آزاده حاصــل ایــن
ایثارگریهای بزرگ بود.
اینک بـه همـت واالی ایـن عزیـزان حتـی یـک وجـب از خـاک عزیـز ایـران از دسـت نرفـت و
استقالل ایران حفظ شد .بنابراین ،شایسته نیست جنگ و تبعـات آن بـه دسـت فراموشـی سـپرده
شود و کتاب و مقالهای در اینباره نگارش نشود.
استقالل و آزادی ایران مرهون و مدیون خون پاک شهداست ،آزادگان ما در سالهای اسـارت
روزگار سختی را در زندانهای بعثیها تحمل کردند ،مجروحان شیمیایی و قطـع نخـاعیهـای مـا
همواره درد و رنج و نقو عضو خود را به همراه دارند و با آن دست و پنجه نرم میکنند ،رزمنـدگان
و مدافعان ما اگر در قید حیات باشند ،اکثرشان دوران میانسالی و پیری خود را سپری میکننـد و
در گوشه و کنار این مملكـت در حـال گـذران زنـدگانی و گـاه در حـال فراموشـی هسـتند ،بـا ایـن
تفاسیر ،روا نیست که خاطرات این عزیزان رزمنده ناگفته بماند و ثبت و ضبط نگردد.
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قصه جنگ ،قصه شیرینیها و تلخیهاست ،قصه پیـروزیهـا و شكسـتهاسـت ،بـه اسـارت
رفتن دوستان و اسیر شدن دشمنان است ،اشک شوق رزمندگان در پیروزیها و اشـک مـاتم آنـان
در شكستهاست ،قصه غصهها و خندههاست؛ در مجموع ،همه خاطرات این عزیزان قسـمتی از
زندگانی آنان در دوران دفاع مقدس به شمار میرود.
کتاب حاضر به نام «دفاع از خرمشهر» خاطرات سه نفر از رزمندگان و مـدافعان خرمشـهر بـه
نامهای سرهنگ ابوالحسن ایزدجو ،کارمند نظامی عبدالحسین مرشـدی و ناخـدا فریـدون لنگـرا
است که روزهای اول جنگ و زمانی که هنوز خرمشهر سـقوط نكـرده بـود ،ایـن سـه بزرگـوار پـا بـه
عرصه جنگ گذاشتند و وارد خرمشهر شدند .آن زمان ابوالحسن ایزدجو فارغالتحصیل دانشـكده
افسری وعبدالحسین مرشدی فارغالتحصیل دبیرستان صنعتی مسجدسلیمان وابسته به ارتـش و
ناخدا لنگرا از پرسنل نیروی دریایی ارتش بودند که هر سه این عزیـزان هـمزمـان ولـی جداگانـه و
بدون اطالع و شناخت از یكدیگر به استقبال جنگ رفتند و ماننـد سـایر مـدافعان خرمشـهر در آن
شهر حضور پیـدا کردنـد و مشـغول دفـاع از شـهر شـدند .امـا خرمشـهر مظلـوم بـا وجـود مقاومـت
سرسختانه رزمندگانش ،سرانجام بعد از 94روز به دست دشمن افتاد .ایـن رزمنـدگان دالور لحظـه
به لحظه ناظر و شاهد سقوط خرمشهر بودند ،که در متن کتـاب بـه طـور جداگانـه بـه آن پرداختـه
میشود.
سرهنگ توپخانه ابوالحسن ایزدجـو اهـل قوچـان و سـاکن مشـهد مقـدس مـیباشـد ،کـه در
سال 1916وارد دانشكده افسری ارتش گردید ،هنوز افسر نشده بود که جنگ آغاز شد .سـرهنگ
ایزدجو بعد از فارغالتحصیل شدن از دانشكده ،تمام سالهای جنگ را در جبهه گذراند ،تا اینكـه
روزهای پایانی جنگ به اسارت دشمن درآمد و قریب به دو سال در کشور عراق اسیر دشـمن بـود.
آشنایی بنده با این بزرگوار از سال 1971در پادگان قوچان بود.
آقای عبدالحسین مرشدی کارمند بازنشسته ارتش و اهل شهر مسجدسلیمان بوده و اکنـون
ً
ساکن شهر مقدس مشهد میباشد .بنده قبال هیچ ارتباط و آشنایی با ایـن بزرگـوار نداشـتم ،ولـی
برحسب اتفاق ،در سال  1986و در شهر مقدس مشهد افتخار آشنایی با ایشـان را پیـداکردم و بـه
مرور زمان و در ادامه دوستیمان صحبتهای زیادی در رابطه با جنگ و جبهه و سـقوط خرمشـهر
به میان آمد ،تا جایی که شوق و ذوق مرا برای مكتوب کردن خاطرات ایشان برانگیخت.
ناخدا فریدون لنگرا در سال  1922شمسی در خیابان نقدی خرمشهر به دنیا آمد .پدر و
پدربزرگش از دریانوردان بنام آن شهر بودند که خاطرات بسیار زیادی از جنگ جهانی اول و دوم،
و همچنین اشغال خرمشهر در سال  1920داشتند .آقای فریدون لنگرا عالوه بر اینكه در یک
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خانواده نظامی و دریانورد به دنیا آمد ،از همان دوران کودکی و نوجوانی عاشق و دلباخته اهل
بیت و خاندان محمد و آل محمد(ص) بود و به دوازده امام و چهارده معصوم ارادت و اخالص
مخصوصی داشت .ناخدا لنگرا دوران دبستان و سپس هنرستان را در خرمشهر سپری نمود و در
سال  1942به علت عالقه وافر به دریانوردی به ّ
تبعیت از پدر بزرگوارش به استخدام نیروی دریایی
درآمد و پس از دو سال دوران آموزشی و فراگیری زبان انگلیسی ،جهت ادامه تحصیل و
آموزشهای تكمیلی به امریكا اعزام گردید .ناخدا لنگرا در مدت  90سال خدمت در نیروی
دریایی سفرهای مختلفی به اقصی نقاط جهان داشته و عبور از مثلث برمودا و خط استوا و سپس
جنگ  8ساله ایران و عراق از افتخارات وی بوده است .ناخدا لنگرا در سال  1972با  90سال
خدمت بازنشسته شده و هماکنون در شهر مقدس مشهد زندگی میکند .ایشان دارای  1عنوان
کتاب به نامهای «نگاهها و عبرتها»« ،نگاهی به تاریخ معاصر ایران»« ،ستارگان والیت»،
«تاریخچه دریانوردی ایرانیان» و «زندگی و خاطره» میباشد .من دو سال قبل در شهر مقدس
مشهد با این بزرگوار آشنا شدم و اینک مختصری از خاطرات ایشان در رابطه با سقوط خرمشهر را
در این کتاب آوردهام.
ناگفته نماند که بنده به هنگـام سـقوط خرمشـهر ،در جبهـه غـرب کشورحضـور داشـته و در
شهر پلذهاب استان کرمانشاه بودم ،اما این افتخار را دارم که  18ماه بعد ،در عملیات آزادسـازی
خرمشهر ،در سوم خرداد 1961شرکت کنم .آن زمان فرمانده گروهان یكـم گـردان 110لشـكر77
خراسان بودم که همراه با افراد تحت فرماندهیام ،در عملیات فوق شرکت کـرده و سـهم کـوچكی
در آزادی آن داشتم که به همین منظور هم کتابی به نام «از هویزه تا خرمشهر» را تـللیف کـرده و
به چاپ رساندهام.
اینک دهمین کتاب من با نام «دفاع از خرمشهر» در رابطه بـا جنـگ وجبهـه و دوران دفـاع
مقدس پیش روی شماست.
سرهنگ بازنشسته جانباز قاسم کریمی
مشهد مقدس ه زمستان 54
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دوران دانشجویی
در تابستان  1916به استخدام ارتش درآمدم و دوره سهساله افسری را در شهر تهـران شـروع
نمودم .چند ماهی کـه از دوره آموزشـی مـا گذشـت ،از سـتاد دانشـكده اعـالم گردیـد کـه از بـین
دانشجویان سال یكم ،تعداد  10نفر به کشور امریكا و  90نفر به آلمان جهت طـی دوره مهندسـی
فنی با شرایط مصوبه اعزام خواهند شد .دارا بودن دیپلم ریاضی با معـدل  11بـه بـاال و قبـولی در
آزمون ورودی از شرایط اعزام دانشجو به خارج بود .با توجه به اینكه من دیـپلم ریاضـی خـود را بـا
معدل  17در شهر قوچان گرفته بودم ،بالفاصـله داوطلـب شـدم تـا در ایـن آزمـون شـرکت نمـایم.
خوشبختانه جزء پنج نفر اول بودم که برای کشور آلمان قبول شدم ،اما قبل از رفتن به خارج بایـد
یک سال تمام دوره زبان آلمانی را طی میکردیم و پس از آشنایی با زبان ،ما را اعزام میکردند.
سه ماه از دوره آموزش نظامی ما در دانشكده گذشت و ما سردوشی گرفتیم .پـس از مراسـم،
محل اسكان و آسایشگاه ما در داخل دانشكده تعویض شد و بعد از آن ما را دانشجویان رستهای یا
بورسیه می نامیدند .چند روزی گذشت که ما را برای کالس زبان به انستیتوی ایران و آلمان ،واقـع
در خیابان وزرا فرستادند .ما روزهـا را در کـالس درس زبـان بـودیم و شـبهـا بـرای اسـتراحت ،بـه
دانشكده افسری برمیگشتیم .در واقع ،محل اسـكان و تغذیـه مـا همـان دانشـكده افسـری بـود.
روزهای پنجشنبه با لباس نظامی همانند سایر دانشجویان در مراسـم صـبحگاه و ر ه و آمـوزشهـا
شرکت میکردیم.
آن روزها انقالب اسالمی در ایران در حال شكوفایی بود و دانشجویان در دانشـگاههـا شـلوغ
میکردند و گاهی اوضاع بسیار بحرانی مـیشـد و قابـل کنتـرل نبـود .ایـن وضـع همچنـان ادامـه
داشت ،تا اینكه سرانجام در دیماه 1917دوره زبان ما تمامـا شـد و دیـپلم زبـان آلمـانی گـرفتیم.
کمکم مقدمات سفرمان در حال انجام بود ،چند روزی به اعزام ما نمانده بود کـه انقـالب اسـالمی
به پیروزی رسید و در پی آن اوضاع ارتـش بهـم ریخـت .در نتیجـه ،عزیمـت مـا بـه خـارج از کشـور
منتفی گردید .در شرایط بوجودآمده ،به ما ابالغ کردند هرکس تمایل دارد جهت ادامه تحصیل به
آلمان برود ،باید با هزینه شخصی خودش برود و در این رابطه ،ارتش هیچ تعهد و تضمینی نـدارد.
همچنین به ما ابالغ شد به خاطر دو سال خدمتی که انجام دادهایم ،کارت پایان خدمت هم به مـا
تعلق میگیرد .اگر کسی تمایل ندارد به آلمان برود ،میتواند در همان دانشـكده افسـری بمانـد و
در رستههای رزمی ادامه تحصیل بدهد و مانند سایر دانشـجویان غیربورسـیه ،پـس از اتمـام دوره
سه ساله به درجه افسری نایل شود .از آنجایی که بنده عالقه زیادی داشـتم کـه در ارتـش خـدمت
کنم ،راه حل دوم ،یعنی ابقا در دانشكده افسری را انتخاب کردم و تعهد دادم که دوره رسته رزمـی
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را ادامه ده م .با توجه به اینكه نمرات من در دروس نظامی و علمی خیلی عالی بود و معدل باالیی
داشتم ،به من درجه گروهبانیكمی افتخاری دادند و من سرگروهبان دانشجویان سال دوم شدم.
دوره سهساله دانشكده افسری ما خیلی زود به اتمام رسید و زمـان فـارغالتحصـیلی نزدیـک
شد .قرار بود دوره ما در تاریخ دوم مهرماه  1919به اتمـام برسـد و فـارغالتحصـیل شـویم و درجـه
ستوان دومی را بر شانههای ما نصب کنند .دانشجویان فـارغالتحصـیل مـیبایسـت پـس از پایـان
ً
دوره سهساله به یک دوره شش ماهه تخصصی رستهای اعزام شوند ،مـثال رسـته پیـاده بـه شـیراز،
رسته توپخانـه بـه اصـفهان و سـایر رسـتههـا نیـز بـه شـهرهای دیگـر اعـزام شـوند .قبـل از جشـن
فارغالتحصیلی هر روز مشق با شمشیر جزء برنامـههـای آموزشـی مـا بـود و بـا خوشـحالی تمـرین
میکردیم .در حقیقت ،مشق با شمشیر سـرلوحه کارمـان بـود تـا در روز موعـود در مقابـل یكـی از
مسئولین رده باالی مملكت جشن فارغالتحصیلیمان برگزار شود.
شروع جنگ عراق علیه ایران
هنوز چند روزی به مراسم اصلی مانده بود که جنگ عراق علیه ایران آغاز شـد .در تـاریخ 91
شهریور 1919فرودگاههای چند شهر بزرگ ،ازجملـه تهـران ،بمبـاران شـد و اوضـاع مملكـت بهـم
ریخت .به محض شروع جنگ ،فرمانده دانشكده ،سرهنگ نامجو (شهید سرلشكر نامجو) دسـتور
دادند بالفاصله شمشیرهای تشریفات را به اسـلحهخانـههـا تحویـل داده و بـه جـای آن تفنـگ 9
همراه با تجهیزات انفرادی و مهمات تحویل بگیریم و برای اعزام به جبهه آماده شویم.
عزیمت به خوزستان
روز سوم مهرماه ،ما دانشجویان سال سوم و سال دوم در قالب سه گردان رزمـی بـا  10فرونـد
هواپیمای سی 190نیروی هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت اهواز حرکت کردیم .هنـوز در
فروگاه اهواز به زمین ننشسته بودیم که وضعیت هوایی قرمز 1اعالم گردید و هواپیمای ما بـیش از
نیم ساعت در هوا سرگردان بود تا اینكه سرانجام به زمین نشست .به محض اینكه از هواپیما پیاده
شدیم ،دستور پراکندگی دادند و متفـرق شـدیم .در آن وضـعیت ضـدهواییهـا بـا شـدت و قـدرت
تیراندازی می کردند ،اما در همان گیرودار ،چند نقطه از شـهر اهـواز بمبـاران شـد ،تـا اینكـه یـک
ساعت بعد وضعیت سفید اعالم گردید و ما گردهم آمـدیم .ابتـدا سـرگرد شـریفالنسـب و سـرگرد
پازوکی مـا را بـا منطقـه عملیـات توجیـه کردنـد ،سـپس فرمانـده گروهـان سـتوان یكـم مصـطفی
 . 6وضعیت هوایی قرمز یعنی هواپیماهای جنگی دشمن در منطقه هستند و احتمال بمباران میباشد.
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خیرخواه شرح وظایف ما را اعالم کردند .سپس با چند دستگاه اتوبوس به سمت پادگان لشكر92
زرهی حرکت کردیم.
وقتی وارد پادگان لشكر 92شدیم ،دستور دادند در نقاط مختلف سـنگرهای انفـرادی بكنـیم
تا اگر هواپیمای دشمن بخواهد پادگان را بمباران کند ،هرکس برای خـود یـک سـنگر و جـانپنـاه
مناسب داشته باشد .روز بعد از ورود ما ،دکتر مصطفی چمران به همراه تعدادی دیگـر بـه پادگـان
آمدند و برای ما سخنرانی کردند .ایشـان ابتـدا موقعیـت دشـمن در جبـههـای مختلـف را برایمـان
تشریح کردند و سپس پیشنهاد دادند «در نظر داریم در پشت جبهه دشمن هلیبرد کرده و آنهـا را
بــه درک واصــل کنــیم .هــرکس داوطلــب اســت ،ثبــتنــام کنــد ».در همــان لحظــه اول بســیاری از
دانشجویان دستها را باال برده و داوطلب شدند که همراه او به ملموریت ویژه هلیبـرد برونـد ،امـا
فرماندهانمان با در نظر گرفتن تمام جوانـب در ایـن رابطـه ،مصـلحت ندیدنـد کـه چنـین اقـدامی
صورت بگیرد ،زیرا فرماندهان ما را برای ملموریتی آماده مـیکردنـد کـه از قبـل تعیـین شـده بـود.
عصر همان روز با دستور فرمانده دانشـكده( ،شـهید) نـامجو ،دانشـجویان بـه گـروههـای مختلـف
تقسیم شدند و همه به جبهههای مختلف خوزستان اعزام شدیم.
مأموریت در خرمشهر
دانشجویان سال دوم و سوم ،در مجموع سه گردان و بـه اسـتعداد  710نفـر در قالـب گـروه-
هایی به نام گروه دانش سازماندهی شدیم و گردان ما به طرف خرمشهر حرکت کـرد .یـک گـردان
دانشجویی به حمیدیه و سوسنگرد و گردان دیگر به سمت پادگان حمید و منطقه ُج ِفیر 1رفتند .بـا
چند دستگاه اتوبوس مسیر خرمشهر را در پیش گرفتیم .مقابل پادگان حمید تعدادی از نظامیـان
جلو ما را گرفتند و گفتند جاده اهواز ـ خرمشهر بسیار ناامن است و امكان دارد عراقیهـا جـاده را
گرفته باشند ،یا مسیر در تیررس دشمن باشد .بهتر است از جاده اهواز ـ آبـادان برویـد تـا خطـری
متوجهتان نباشد .آن زمان ما به مرزهای خوزستان بـا عـراق توجیـه شـده بـودیم ،امـا پیـدا کـردن
ً
موقعیت جدید نیروهای دشمن که هر روز پیشروی و منطقه بیشـتری را تصـرف مـیکردنـد ،واقعـا
ً
مشكل بود و کسی دقیقا اطالع کافی نداشت که جاده خرمشهر چه وضعیتی دارد؛ آیا عراقـیهـا
به جاده اهواز ـ خرمشهر رسیدهاند یا اینكه هنوز آزاد اسـت و تـردد در آن مسـیر ممكـن اسـت .بـه
همین خاطر ،با شک و تردید ،ولی با توکل بر خدا ،اتوبوسهـا از همـان جـاده عبـور کردنـد تـا بـه
خرمشهر رسیدیم .به محض اینكه وارد خرمشهر شدیم ،مـا را در هنرسـتان فنـیحرفـهای آن شـهر
 .6منطقهای در جنوبغرب اهواز.

خاطرات سرهنگ ایزدجو از دفاع و سقوط خرمشهر 19 

اسكان دادند .آن روزها دشمن هنوز وارد شهر نشده بود و درگیـریهـا نزدیـک مـرز شـلمچه ادامـه
داشت ،اما توپهای خمسهخمسه 1به راحتی شهر را میکوبید و خرابیهای بسیاری بـه بـار آورده
بود .در مسیر پلنو به شلمچه ،آمبوالنسها با سرعت رفت و آمد میکردند و لحظهای صـدای آ یـر
آنها قطع نمیشد .شب اول که ما در هنرستان بودیم ،افسرانی از گردان 111د و تكاوران دریایی
به محل ما آمدند و ما را نسبت به موقعیت دشمن متجاوز آشنا کردند ،تا گروههای دانش نیز مانند
بقیه مدافعان خرمشهر وارد عمل شوند .پاالیشگاه آبادان کـه همـان روز اول جنـگ بمبـاران شـده
بود ،همچنان در آتش خشم دشمن مـیسـوخت و دود سـیاه ناشـی از انفجـارات آن تمـام آسـمان
منطقه را پوشانده بود.
ترس و دلهره و اضطراب و نگرانی در چهره مردم شهر موج مـیزد ،امـا بـا مشـاهده مـا کـه بـا
ً
تجهیزات کامل وارد شهر شده بودیم و هر روز بر آمـار مـدافعان خرمشـهر افـزوده مـیشـد ،ظـاهرا
قوت قلب پیدا می کردند .تلفات و ضایعات وارده بر مردم که روز به روز هم افـزایش پیـدا مـیکـرد،
انكارناپذیر بود ،ولی با وجود این ،اغلب مردم در شـهر حضـور داشـتند و تمـایلی بـرای تـرک شـهر
نداشتند.
در آن روزهای سخت ،مقاومت مرکز و کانون فرماندهی ،مسجد جـامع خرمشـهر بـود و انـواع
تدارکات رزمندگان از آنجا تلمین میشد .در آنجا تعداد زیادی از خواهران مسـئولیت پخـت و پـز را
بر عهده داشتند و دوشادوش برادران رزمنده در کلیه امورات جبهه مشارکت داشتند.
منطقه مسئولیت
وقتی منطقه مسئولیت گروههای دانش را مشخو کردند ،من به همراه دانشـجو علـی راهـواره
و شش نفر دیگر از همدورهایها به مسجد دوربند رفتیم و در آنجا مستقر شـدیم .حـوزه اسـتحفاظی
ً
ما دقیقا بدین شرح بود :از پل نو به گمرک و از آنجا به طرف کشتارگاه و خیابان  40متری بـه سـمت
راهآهن .همه مناطق تحت کنترل مـا بـود و بایـد از آن امـاکن محافظـت مـیکـردیم .تعـدادی سـرباز
منقضی خدمت سال 16و تعدادی سرباز عادی نیز به ما واگذار شد که گروهها را سـازماندهی کنـیم.
به علت نیاز شدید جبههها به نیروی کارآمد ،سربازانی که در سال 16از خدمت منقضی شده بودنـد،
ً
مجددا به خدمت فراخوانده شدند تا نیاز یگانها تلمین گردد .در آنجا هر دانشجو فرمانده  10نفـر از
سربازان گروه دانش بود .من فرمانده گروه دانش 9بـودم کـه بـا سـایر گـروههـا همكـاری مـیکـردم.

 .6خمسهخمسه یعنی توپخانه پنجتا پنجتا شلیک میکرد.
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اسلحههـایی کـه داشـتیم تفنـگ  ،9تیربـار  ،9آر.پی.جـی ،7تیربـار کـالیبر ،10نارنجـک دسـتی و
نارنجک تفنگی بود و از سالحهای سنگین مثل توپ و تانک بیبهره بودیم.
ورود دانشجویان دانشكده افسری به خرمشهر رعب و وحشت زیادی در دل دشمن انداختـه
بود .خبر ورود ما به خرمشهر را ستون پنجم به آنها گفته بـود .بـه همـین خـاطر بـود کـه دو لشـكر
عراقی تا دندان مسلح به مدت  94روز پشـت دروازههـای شـهر مستلصـل مانـده و مـدافعان انـدک
ِ
خرمشهر آنها را زمینگیر کرده بودند .روزهای ابتدایی جنگ ،دشمن در پل نو و سـیلبنـد شـمال
خرمشهر زمینگیر بود و جرئت اینكه با قدرت به جلو بیاید را نداشت .البته ،عالوه بر دانشـجویان
دانشكده افسری ،تكاوران دریایی ،سربازان گردان د و همچنین نیروهای مردمی بـه فرمانـدهی
برادر پاسدار جهانآرا مدافعانی بودند کـه قـدم بـه قـدم بـا دشـمن مـیجنگیدنـد و خـون پاکشـان
سنگفرش خیابانها و کوچههای این شهر مظلوم شده بود .ایثارگریهـا و ازخودگذشـتگیهـای
مدافعان گمنام خرمشهر را هرگز نمیتوان به دست فراموشی سپرد و شاید بتوان صـدها کتـاب در
رابطه با دالوران و رزمندگان این شهر قلم زد .اکنون بیش از  90سال از آن ایام تلخ مـیگـذرد ،امـا
هنوز هم لحظه لحظههای آن دوران فراموشنشدنی ،شبها و روزهای مقاومت و ایثـار آن هماننـد
فیلم از مقابل دیدهگانم میگذرد و همچنان روزهای اول جنگ برایم تداعی میشود.
تا زمانی که دشمن به شهر وارد نشده بود ،به ما دستور داده بودند کـه از تلسیسـات و امـاکن
حساسی مانند گمرک و کشتارگاه و کشتیرانی و ساختمانهای 100دستگاه حراست و نگهبـانی
کنیم ،تا عالوه بر اینكه عراقیهـا نتواننـد بـه آنجـا نزدیـک شـوند ،سـتون پـنجم دشـمن و عناصـر
مخرب هم قادر نباشـند از منطقـه مسـئولیت مـا وسـیلهای بردارنـد و یـا ضـایعهای وارد کننـد .مـا
فرمانــدهان گــروه ســربازان را بــه طــور  24ســاعته بــاالی ســاختمانهــای بلنــد و خــالی از ســكنه
می فرستادیم تا از محل محافظت نمایند و نزدیک شـدن دشـمن را در اسـرع وقـت اطـالع دهنـد.
همان روزهای ابتدایی جنگ ،تعدادی از پرسنل لشكر 92زرهی اهواز به یگان مـا مراجعـه کـرده و
رسیدن نیروهای عراقی به جاده آسفالته اهواز ـ خرمشهر را اطالع دادنـد .آنهـا مـیگفتنـد کـه مـا
نیرو و تجهیزات کافی نداریم که با دشمن مقابله کنیم .این خبر در روحیه دانشجویان جوان تـلثیر
بسیار بدی داشت .ما خیلی جوان و کمتجربه بودیم ،ولی در واکـنش بـه ایـن خبـر ،حتـی حاضـر
بودیم با همان اسلحههای انفرادی ،بدون پشتیبانی آتش ،به قلب دشمن حمله کنیم .ما چند روز
قبل از همین جاده به خرمشهر وارد شده بودیم ،ولی از آن روز به بعد که جـاده بـه دسـت دشـمن
افتاد ،در حقیقـت ارتبـاط مـا بـا مرکـز اسـتان ،یعنـی اهـواز ،قطـع شـد و تنهـا راه تـدارکاتی شـهر
محاصرهشده خرمشهر فقط پل روی رودخانه کارون بود که به جزیره آبادان متصل میگردید.
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روز نهم مهرماه بود که نیروهای دشمن از سمت پـل نـو 1عملیـات جدیـدی را آغـاز کردنـد و قصـد
داشتند از نهر عرایض بگذرند و وارد شهر شوند .منطقه مسئولیت ما دانشجویان هـم همـان طـرف بـود.
فرماندهان ما از نقاط دیگر شهر دانشجویان را جمع کردند و به طرف پل نو حرکت کردیم.
نیروهای برادر جهانآرا هم در آنجا حضور داشتند .میان آنها از بچه  12-19سـاله تـا پیرمـرد
 70ساله دیده میشد .اکثرشان بومی و از بچههای خرمشهر بودند .میـان بچـههـای رزمنـده یـک
روحانی حضور داشت که بعدها فهمیدم حاجآقا قنوتی هستند .همراه با تعدادی داوطلـب جـوان
ُ
و از اقوام غیور لر بودند که از بروجرد به آنجا آمده بودند .ایشان بسیار فعال و پرکـار بـود و بـه همـه
مدافعان خرمشهر روحیه میدادند .آن روز جنگ سخی درگرفت .عراقیها با تمام قوا حمله کـرده
بودند و با سالحهای خود آتش شدیدی روی ما میریختند .اما ما سـالح سـنگین نداشـتیم ،فقـط
دو دستگاه تانک ارتش وجود داشت که حاجآقا قنوتی سـوار یكـی از آنهـا بـود و بـه سـمت پـل نـو
حرکت میکردند .قبل از شـروع حملـه ،حـاجآقـا قنـوتی بـه همـه مـدافعان سـفارش کـرد و گفـت
«بچهها! رمز پیروزی شما اللهاکبر است .ما با صدای اللهاکبر شروع میکنیم و لحظهای هـم آن را
قطع نمیکنیم ».حدود ساعت  12ظهر روز نهم بود ،ابتدا تانکهای مـا شـلیک را شـروع کردنـد و
بعد همه بچهها ،اعم از دانشجو و بسیجی و سربازان و تكاوران بـا تفنـگ و بـی تفنـگ و بـا صـدای
ُ
کوکتـل مولوتـف 2بـه جـان
اللهاکبر حمله به دشمن را آغاز کردیم .کسانی که اسـلحه نداشـتند بـا ِ
تانــکهــای عراقــی افتادنــد .کشــت و کشــتاری وصــفنشــدنی راه انداختــه بــودیم .آن روز چنــان
ضربهای به عراقیها وارد شد که از یک عملیـات طراحـیشـده هـم نتیجـه بهتـری داد .آن روز مـا
فهمیدیم که قدرت اللهاکبر دشمن را از پل نو فراری داد و مسبب آن هم حاجآقا قنـوتی بـود .ایـن
روحانی بزرگوار چند روز بعد در همان خرمشهر به شـهادت رسـید .مـن بعـدها شـنیدم کـه ایشـان
ابتدا از ناحیه پا مجروح شد ،عراقـیهـا بـاالی سـرش رسـیدند ،در حـالی کـه ایشـان شـهادتین را
میگفت ،مرگ بر صدام را هم بر زبان میآورد .همان موقع صدامیان تیر خالص را بر سر او زدنـد و
او را به شهادت رساندند.
تالش دشمن برای ورود به شهر
بعثی ها در روز نهم مهرماه برای ورود به خرمشهر عملیات جدیدی را در منطقه دوربنـد و پـل
نو آغاز کردند که با واکنش شدید مـدافعان خرمشـهر مواجـه شـد و در منطقـه پـل نـو کشـتههـای
 .6پلی روی نهر عرایض که خرمشهر را به شلمچه متصل میکند.
 .1بمب دستسازی که در جنگ خرمشهر کارآیی خوبی داشت.
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زیادی از صدامیان به جای مانـد ،ولـی آنهـا موفـق نشـدند از نهـر عـرایض عبـور کننـد و وارد شـهر
شوند .در این زد و خوردها ،از نیروهای خودی هم تعداد زیادی شهید و مجـروح شـدند .وقتـی مـا
در پل نو به دشمن حمله کردیم ،خبر درگیری به مرکز عملیات ،یعنی مسجد جـامع شـهر ،رسـید.
به منظور تقویت نیروهای درگیر ،تعداد زیادی از خواهران مستقر در مسجد هم به کمک ما آمدند.
با توجه به اینكه اوضاع در آن منطقه زیاد حاد نبود ،برادران به آن خواهران ایثارگر و شـجاع اجـازه
ندادند که به خط مقدم درگیری وارد شوند و روبروی بعثیها قرار بگیرند .ولی آنان بیكـار ننشسـته
و در امر مداوای مجروحین و انتقال پیكر پاک شهدا و زخمیهـا کمـک بزرگـی بـه بـرادران مـدافع
میکردند .آنها با هر وسیلهای ،آمبـوالنس ،وانـت ،خودروهـای شخصـی کـه در آنجـا موجـود بـود،
شهدا و مجروحین را به بیمارستانهای مصدق خرمشهر و طالقانی آبادان مـیبردنـد .درگیـری تـا
سـاعت  4عصــر روز دهـم مهرمــاه بـه طــول انجامیـد و رزمنــدگان چنـان زهرچشــمی از صــدامیان
گرفتند که تا یک هفته شهامت این را نداشتند که از آن نقطه عملیات دیگری انجام دهند .پـس از
پایان درگیری ،ما شاهد بودیم که عراقیها تا فردای آن روز همچنان به دنبال کشتهها و مردههای
خود میگشتند تا آنها را از منطقه جنگی خارج و به عراق منتقل کنند.
من و دانشجو راهواره و رادمنش ،که سهمیه نیروی هوایی بودند ،بیشتر اوقات با هم بـودیم و
در هر ملموریتی سربازان تحت امرمان را با یكدیگر هماهنگ میکردیم که در صورت لـزوم از تمـام
موجودی نیروها استفاده شود .روزها جنگ و درگیری خیلی زیاد بود ،ولی شبها درگیری کاهش
پیدا میکرد .بعضی مواقع اینطور به نظر میرسـید کـه شـبهـا جنـگ تعطیـل اسـت! در همـان
سكوت و آرامش شب گاهی فرصت میکردیم تا استراحت کوتاهی داشته باشیم .شبها تعـدادی
از سربازان را برای دیدهبانی به پشتبام ساختمانهای بلند میفرسـتادیم تـا هـر نـوع جابجـایی و
ً
حرکت عراقیها را زیر نظر داشته باشند و فورا اطالع دهند .این اقدام باعث میشد تا در سكوت و
آرامش شب غافلگیر نشویم .در همان سكوت و تاریكی شب ،ستون پنجم دشمن از نقاط مختلـف
شهر و پشت سر نیروهای خودی با چراغ قوه به دشمن عالمت میدادند تا محل تجمع بچـههـای
ما را بفهمند .چند لحظه بعد ،توپخانه و یا خمپارهاندازها همـان نقطـه را مـیزدنـد .در آن شـرایط
ً
حساس که جنگ در داخل شهر ادامه داشت ،تشخیو دوسـت از دشـمن واقعـا مشـكل بـود .مـا
اغلب چـوب جاسـوسهـای دشـمن را مـیخـوردیم و تلفاتمـان ناشـی از اطـالعرسـانی ایـن افـراد
خودفروختــه بــود .بــا در نظــر گــرفتن تمــام ایــن معضــالت و کمبــود اســلحه و مهمــات ،بعضــی از
داوطلبین میخواستند با دست خالی با دشمن بجنگند و از بمبهای دستساز یا همـان کوکتـل
مولوتف استفاده کنند .بعضی از جوانان و نوجوانان همان سالح ابتدایی را هـم نداشـتند و بـه مـا
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ارتشیها التماس میکردند که نارنجک یا اسلحه بهشان بدهیم تا با عراقیها بجنگند .میگفتنـد
هیچ ترس و واهمه ای از دشمن نداریم ،اگر الزم باشد با دست خالی و غافلگیرانه تـا قلـب دشـمن
پیش میرویم و در تاریكی شب به آنها ضربه میزنیم.
ستون پنجم دشمن از هیچ کوششی دریغ نداشت و به عناوین مختلف بـه عراقـیهـا خـدمت
ً
میکردند و هر روز شایعه جدیدی به نفع اربابان خود درست میکردند .مثال در شهر مقاوم آبـادان
شایعه میکردند که خرمشهر سقوط کـرده ،یـا عراقـیهـا موفـق شـدند تعـداد زیـادی از مـدافعان
خرمشهر را به اسارت ببرند .اما هـیچکـدام از ایـن دروغپراکنـیهـا در اراده و تصـمیم رزمنـدگان و
مدافعان خرمشهر اثری نداشت .ضمن اینكه رادیو محلی آبادان تمام شایعات دشمن را بـا ارسـال
پیام و اطالعیه خنثی میکرد.
اگر از همه نارساییها و معضالت و شایعاتی که وجود داشت بگذریم ،از تعهد و ایمان بچههـا
نمیتوان گذشت .الحق که مدافعان ما خـوب مـیجنگیدنـد و خـوب دفـاع مـیکردنـد ،ولـی یـک
واقعیت تلخ وجود داش ت و آن هم برتری نیروهای دشمن بود .اگر بگویم استعداد نیروهـای عـراق
نسبت به ما ده برابر بود گزاف نگفتهام .آنها صدها قبضه توپ و تانک داشتند و ما حتی یک قبضه
توپ هم نداشتیم ،فقط یک روز من دو دستگاه تانک دیدم که در عملیات پل نو شـرکت داشـتند و
روزهای بعد هرگز همان دو دستگاه را هم ندیدم.
تک شبانه به قلب دشمن
ما دانشجویان بسیاری از شبهـا بـه صـورت نفـوذی بـه قلـب عراقـیهـا حملـه مـیکـردیم و
ضربات محكمی به آنان وارد میآوردیم .شبی من به همراه دانشجو راهواره و رادمنش با گروههای
تحت امرمان ،حدود  90نفر ،تصمیم گـرفتیم گشـتی رزمـی بـه سـمت دشـمن داشـته باشـیم .آن
موقع هنوز نیروهای دشمن از نهر عرایض عبور نكرده بودند و پل نو کنترلشده بود و هیچکـدام از
طرفین متخاصم نمیتوانستند از روی آن پل بگذرند .باالتر از پل نو و حـوالی روسـای عـرایض پـل
کوچک فلزی وجود داشت که قبل از جنگ مردم محلی برای کارهای روزمره از آن اسـتفاده مـی-
کردند .آن پل در اختیار نیروهای خودی بود .ما آن شب همین معبر کوچک را برای عبور انتخـاب
کردیم .قبل از اعزام به بچههایی که پست و نگهبـانی ثابـت داشـتند سفارشـات الزم را کـردیم و در
دل شب به سمت دشمن حرکت کردیم .شب از نیمه گذشته بود ،اکثر عراقیهـا در خـواب غفلـت
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ً
بودند .وقتی ما کامال به مواضع عراقیها نزدیک شدیم ،ناگهـان یـک گلولـه منـور 1خمپـاره بـاالی
سرمان روشن شد .بالفاصله همه بچهها زمینگیر شدند .با روشنایی منـور ،تعـدادی از عراقـیهـا
متوجه حضور ما شدند .ابتدا کالیبرهـای کوچـک دشـمن شـروع کردنـد و بـه دنبـال آن منورهـای
زیادی در آسمان منطقه روشن شد .تانکها و توپخانهها هم شروع کردند .بچههای آر.پی.جـیزن
از روشنایی ایجادشده به نحو مطلوبی استفاده کردند و سـه الـی چهـار دسـتگاه تانـک دشـمن در
همان لحظات اول ،مورد اصابت موشکانداز آر.پی.جی 7قرار گرفت و منهدم شد .جنـگ سـختی
بین ما و عراقیها درگرفت و رعب و وحشت زیادی به سپاه دشمن افتاد ،مثل اینكـه گـرگ بـه گلـه
زده باشد ،عراقیهای مزدور هراسان و شتابزده به این طرف و آن طرف میدویدند و فریـاد مـی-
زدند .آنها به زبان عربی داد و قال میکردند و ما نمیفهمیدیم آن بزدالن چه میگویند .زد و خورد
ما حدود نیم ساعت ادامه داشت تا اینكه راهواره گفت «حسن برگردیم ،نیروهای مـا کـم هسـتند،
دشمن بچههای ما را اسیر میکند ».در همان حال که درگیریها زیاد بود ،چنـد نفـر از بچـههـای
خودمان مجروح شدند .زیرپوشهایمان را پاره کردیم تا زخم سربازان مجروح را ببندیم .کمکـم بـه
طرف عقب برگشتیم .خیلی از همراهانمان در مسیر برگشت پراکنده شدند و ما آنها را گم کـردیم.
تعدادی هم در ِگل فرو رفتند که به سختی نجاتشان دادیم .چند نفری با شنا کردن از نهر عـرایض
گذشتند و خود را به محل تجمع رساندند.
سرکشی شبانه از سربازان
من به عنوان فرمانده گروه ،شبها از پستهای نگهبانی سرکشی میکردم تـا سـربازان را بـه
وظایف واقعی خود واقف نمایم و همچنین از روحیـه و تعهـد آنهـا مطلـع شـوم .بـه همـین خـاطر،
هنگام بازدید شبانه با تک تک سربازان ،که اکثرشان سربازان احتیاط بودند ،مصـاحبه مـیکـردم.
سربازان احتیاط نسبت به سربازان وظیفه گرفتاری بیشتری داشتند ،چون چنـد سـال از خـدمت
وظیفه آنان گذشته و سنشـان هـم بـاال رفتـه بـود و اغلبشـان متلهـل و کارمنـد بودنـد و بـر حسـب
ً
ضرورت و نیاز ارتش ،مجددا به خدمت فراخوانده شدند.
از یكی از آنها سوال کردم در این دل شب و در نزدیكی دشمن چه میکنی؟ گفت با توجه بـه
اینكه متلهلم و دو فرزند دارم ،اما وقتی شنیدم عراق به ایران حملـه کـرده ،بـا دل و جـان خـودم را
معرفی کردم و به جبهه آمدم تا در مقابل دشمن متجاوز بجنگم و آنها را از خاک عزیز ایـران بیـرون
 .6گلولهای که در صورت نیاز در تاریکی شب از توپخانه یا خمپارهاندازها شلیک میشود و منطقه را حداقل چند دقیقـه
مثل روز روشن میکند.
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کنم .مگر این مردم بیگناه خرمشهر چه گناهی مرتكب شدند که شبانهروز زیر گلولههـای صـدام
جان و مال خود را از دست میدهند؟ اآلن داشتم با خدای خود راز و نیـاز مـیکـردم و سـورههـای
قدر و بعد آیتالكرسی و بعد چهار قل و سپس سوره نصر را میخواندم تا هفت مرتبه کامل شـود و
بعد از خدا کمک بخواهم که بر دشمن پیروز شویم و مردم از زیر گلولههای صدام نجات یابند .من
مشغول دعا و قرائت قرآن بودم که شما آمدیـد .گفـت نـوری کـه از توپخانـه دشـمن مـیآیـد و بعـد
صدایی که به دنبال آن میشنوم را برابر آئیننامه رزم انفرادی محاسبه میکـنم تـا فاصـله خـود تـا
محــل اســتقرار دشــمن را مشــخو کــنم .ســپس گفــت آرزو مــیکــنم یــک قبضــه موشــکانــداز
آر.پی.جی 7داشتم تا چند دستگاه تانک و چند قبضه توپخانه دشمن را منهدم میکردم و از بـین
میبردم .آن موقع اگر شهید میشدم به آرزویم میرسیدم! من بـه تعهـد و ایمـان آن سـرباز آفـرین
گفتم و رفتم .بعد با خود گفتم درود بر تو ای سرباز وطن که از مشكالت خود هیچ حرفـی نـزدی و
مصالح مملكت را بر مصالح خود ترجیح دادی.
به سراغ سرباز دیگری رفتم ،از محل او سرکشی کردم و احوالش را پرسیدم .گفت داشـتم بـه
ماهیت صدام فكر میکردم که این جانور چه بهانهای دارد که به ایران اسالمی حمله کرده و تعداد
زیادی از مردم بیدفاع خرمشهر را آواره نموده .او از حكومت نوپای جمهـوری اسـالمی ایـران چـه
میخواهد؟ صدام هر هدفی دارد ،هر آرزویی دارد ،آن را به گور خواهد برد .من خودم خوزسـتانی
هستم .خرمشهر قبل از جنگ ،عروس شهرهای جنوب بود .خیلی از مردم ایران در ایـام نـوروز بـه
این شهر بندری سفر میکردند و از زیباییهای آن لذت میبردنـد .او مـیگفـت در سـاحل همـین
کارون ،کسبه و فروشندهها تا پاسی از شب به کار خـود ادامـه مـیدادنـد و تـا دیروقـت بـه دسـت-
فروشی مشغول بودند .آنها در کنار ساحل میز و صندلی داشتند و سمبوسه و فالفل میفروختند.
دستفروش دیگری لوازم لوکس خانگی مـیفروخـت ،شـخو دیگـری جـار مـیزد و دل و جگـر و
قلوه و سیرابی خود را تبلیغ میکرد .اما اینک صدام لعنتی زندگی شیرین مردم را بـا خودخـواهی
خود به کام همه تلخ کرده است .میگفت از این سـاختمان بلنـد خیلـی از منـاطق اطـراف دیـده
میشود .امسب تردد در جاده شلمچه ـ خرمشهر و همینطور جاده اهواز ـ خرمشـهر خیلـی زیـاد
است .به گمانم دشمن در رفت و آمد بود .من به محض اینكه از ساختمان پایین آمدم موضوع را با
بیسیم به فرماندهمان اطالع دادم.
آن شب از سرباز سومی هم سرکشی کردم و از او هم سـواالتی پرسـیدم .او گفـت مـن سـرباز
پیمانی پنجساله هستم و سه فرزند دارم .خیلی دلم میخواهد هرچه زودتـر تـوپ و تانـک برایمـان
بفرستند و نیروهای کمكی وارد خرمشهر شوند تـا دمـار از روزگـار عراقـیهـا درآوریـم .بعـد پرسـید
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جناب سروان راست است کـه مـیگوینـد لشـكر 77خراسـان در راه اسـت و بـه زودی بـه کمكمـان
میآید؟ گفتم من هم مثل شما فقط شنیدهام ،اما جبهه جنگ خیلی طـوالنی اسـت ،مـا بـیش از
 1400کیلومتر مرز مشترک زمینی با عراق داریم .در استان خوزستان قریـب بـه  400کیلـومتر بـا
کشور عراق هممرز هسـتیم .حـال بایـد دیـد کـدام منطقـه اولویـت دارد تـا نیروهـا را بكـار گیرنـد.
خرمشهر برای مملكت خیلی اهمیت دارد ،اما اهواز مرکز استان است و از اینجا مهـمتـر .آن شـب
به اکثر سربازان دیدهبان سرکشی کردم و از نزدیک احوال آنها را پرسیدم .روحیه همه باال بود ،امـا
دستهایشان خالی.
1

سقوط پادگان دژ
هفدهم مهرماه عراقیها از سمت پلیسراه حمله همهجانبهای را به پادگـان د آغـاز کردنـد.
این پادگان محل اسكان و استقرار گردان 111لشكر 92زرهی اهواز بـود کـه پرسـنل آن از مـاههـا
قبــل در مــرز شــلمچه بــا دشــمن درگیــری داشــتند .بــیش از دو هفتــه از شــروع رســمی جنــگ
میگذشـت .عراقـیهـا بعـد از اینكـه از مـرز عبـور کردنـد ،حـدود  17کیلـومتر از غـرب بـه طـرف
خرمشهر پیشروی داشتند .روز هفدهم مهر موفق شدند پادگان را به اشغال خود درآورنـد .پادگـان
د تنها مرکز نظامی خرمشهر محسـوب مـیشـد و منـازل سـازمانی پرسـنل گـردان د در آن قـرار
داشت .تا چند روز قبل ،خانوادههای رزمندگان گردان د در آنجا زندگی میکردنـد کـه بـا شـروع
جنگ ،اغلب آنان وسایل زنـدگیشـان را از خرمشـهر جمـع کردنـد و بردنـد .بعضـی از آنـان حتـی
فرصت نكرده بودند در این مورد اقـدامی انجـام دهنـد و وسایلشـان همچنـان در منـازل سـازمانی
باقی ماند ،تا وقتی که پادگان به اشغال بعثیها درآمد.
ً
خبر سقوط پادگان برای همه ما ،به خصوص برای آنان کـه قـبال در آنجـا زنـدگی مـیکردنـد،
ً
واقعا تكاندهنده بود و در روحیه نظامیها تلثیر بدی داشت .دشمن بعد از اینكه پادگان را تصرف
کرد ،جنایات بسیاری مرتكب شد .آنها بر تن مجروحان و پیكر شهدا هم ترحم نكردند و با تانک از
روی بدن آنها گذشتند و پیكر آن عزیزان مثل گوشـت چـر کـرده شـده بـود .بعـد از ایـن جنایـت
هولناک ،آنها به سراغ منازل سازمانی پرسنل رفتند و آنها را خراب کردند و به آتش کشیدند .در آن
وضعیت ،ما دانشجویان نمیتوانستیم منطقه دوربند و پـل نـو را رهـا کنـیم و بـه کمـک پادگـان د
برویم ،چون ما یک خط پدافندی منظم و مستحكم درست کرده بودیم که دشمن متجاوز نتواند از
آن منطقه به داخل شهر نفوذ کند.
 .6پادگان دژ مربوط به لشکر 11زرهی اهواز که گردان 636در آن مستقر بود ،میباشد.
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آزادی پادگان دژ بعد از دو روز
خبر سقوط پادگان خیلی سـریع بـه تمـام شـهر رسـید و از گوشـه و کنـار خرمشـهر نیروهـای
کمكی به طرف پادگان به راه افتادند .تكاوران دریایی و نیروهای مردمی بـرادر پاسـدار جهـانآرا و
عشایر لرستان و خود رزمندگان گـردان 111د از کسـانی بودنـد کـه بـرای خـونخـواهی پرسـنل
پادگان د به آن مكان حمله کردند .ایرانیها در پاتک ،چنان ضربهای به دشمن بعثی وارد کردنـد
که جواب جنایت روز قبل خود را گرفتند .کسانی که در آزادسازی پادگان شرکت داشتند ،برای مـا
تعریف میکردند و میگفتند هنگام بازپسگیری پادگان د عده زیادی از بعثیها در همان مكـان
به درک واصل شدند و دهها دسـتگاه تانـک و نفربـر سـاعتهـا در آتـش مـیسـوخت .کمتـر از 24
ساعت پادگان آزاد شد و بعثیهای مهاجم تا پشت سیلبند شمال شهر عقبنشینی کردند.
از روزهایی که من در خرمشهر بـودم ،خـاطرات زیـادی بـرایم مانـده .امـا بـه مـروز زمـان و بـا
گذشت بیش از سی سال از آن دوران ،اکنون نمیتوانم همـه جزئیـات را بـه خـاطر بیـاورم .امـا در
خاطرم هست که روزی در مدرسه دریابد رسایی ،کـه آن روزگـار مقـر سـپاه خرمشـهر بـود ،انفجـار
عجیبی ر داد .بعدها فهمیدیم آن محل بر اثر بمباران هواپیمای دشـمن تخریـب و منفجـر شـده
است .هنگام بازدید از محل ،دست و پای قطعشده زیادی مشاهده میشد که البالی آجرها بود و
ً
یادآوری آن واقعا متلثرکننـده اسـت .در حـوالی مسـجد جـامع بـه طـرف کـارون و نزدیـک خیابـان
فردوسی ساختمان یک بانک بود که خواهران خرمشهری در محوطه آن بـرای رزمنـدگان آشـپزی
میکردند .در مكانهای دیگر هم ،خواهران گمنام مهمات زنگزده را تمیز و خشابهای خـالی را
پر میکردند تا رزمندگان از آنها استفاده کنند .در آن روزگار ،بیمارستان مصـدق کـه نزدیـک فلكـه
فرمانداری به طرف کارون بود ،مملو از شهدا و مجروحینی بود که تعدادشان بسیار زیاد بود.
یک بار هواپیمای دشمن را دیدم که برای بمباران پل خرمشهر چندین بمـب را از ارتفـاع بـاال
رها کرد ،ولی خوشبختانه آسیبی به پل نرسید ،اما در عـو  ،همـان بمـبهـا در داخـل رودخانـه
کارون فرود آمد که بر اثر انفجارشان ،آب به طرف آسمان فواره زد و ماهیهای بیگناه هـم همـراه
با فواره باال میآمدند .گاه صدای انفجار بمبها به قدری شدید و وحشتناک بود کـه زمـین ماننـد
زلزلهای  7ریشتری زیر پایمان میلرزید .جنگ خانمـانسـوز صـدام عـالوه بـر اینكـه انسـانهـای
بیگناه شهرهای مرزی را آواره و دربهدر بیابانها کرده بود ،آسایش و آرامش حیوانات را هم گرفته
بود .با هـر صـدای انفجـاری ،سـگهـا و گربـههـای خـانگی بـیهـدف بـه ایـن طـرف و آن طـرف
میدویدند و سرگردان میشدند .حیوانات زبانبسته دیگر ،مثل گـاو و گـاومیش و گوسـفندها هـم
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به طریق ترس و خوف داشتند که به راحتی میشـد پـی بـرد کـه آنـان هـم بـه دنبـال جـای امـن و
ساکتی هستند.
من بعد از پایان جنگ هشت ساله به اسارت دشمن درآمدم و دو سال تمام در زندان بعثیهـا
بسر بردم .از این بابت روح و روانم آزرده و حافظهام ضعیف شد و آن طـور کـه بایـد و شـاید ،ذهـنم
یاری نمی کند که همه ماجراهای آن دوران را به خاطر بیاورم .علیایحال ،آنچه به خـاطرم برسـد
بازگو میکنم ،اما موضوعی که هیچوقت از ذهنم پاک نمیشود ،عدم توازن قـوا بـود .در شـرایطی
که لشكر سوم زرهی عراق با صدها دستگاه تانک به خرمشهر هجوم آورده بـود ،ولـی مـن بـیش از
دو دستگاه تانک خودی را در آنجا ندیدم که آنها هم در روزهای بعـد از کـار افتادنـد .در حـالی کـه
دهها قبضه توپ عراقی از سمت شلمچه ،خرمشهر را گلولهباران میکردند ،حتی یک قبضـه تـوپ
هم از نیروهای خودی در خرمشهر مشاهده نمیشد.
بیشترین خاطرات من در روزهـای مقاومـت بـا شـهید راهـواره بـود .ایشـان یكـی از دوسـتان
صمیمی من به حساب میآمد .ما تمام ایام با هم بودیم و کمتر از یكدیگر جدا میشدیم .شـبهـا
کــه بــرای سرکشــی نگهبــانهــا مــیرفتــیم ،هنگــام غــذا خــوردن ،زمــان اســتراحت ،زمــانی کــه
میجنگیدیم ،همیشه با هم بودیم .ما بیشتر شبها بـاالی منبـع آب مـیرفتـیم و از آنجـا مواضـع
عراقیها را نگاه میکردیم و در آن محل با هم میگفتیم کـه اگـر توپخانـه برایمـان برسـد ،چگونـه
دیدهبانی کنـیم و چطـور مواضـع دشـمن را هـدف قـرار دهـیم ،امـا افسـوس کـه در مـدت  94روز
مقاومت ،هیچوقت توپخانهای ندیدیم که وارد خرمشهر شود و تا روزهای آخر که خرمشـهر سـقوط
کرد ،این آرزو در دل ما باقی ماند.
ما از همان باالی منبع آب ،گمرک خرمشهر را تماشا میکـردیم کـه صـدها دسـتگاه از انـواع
خودرو مانند تویوتا ،بلیزر ،جیپ شهباز و ...وجود داشت که بعدها به یغما رفت .فرمانـدهان مـا در
همان روزهای اول که وارد خرمشهر شدیم 1 ،دستگاه خودرو از محل گمرک برداشته بودند و برای
کارهای ضروری جنـگ اسـتفاده مـیکردنـد .در حـالی کـه در گمـرک خرمشـهر قریـب بـه 1000
دستگاه خودرو وارداتی وجود داشت که هیچکس حق برداشتن آنها رانداشـت .متلسـفانه روزهـای
بعد که گمرک به دست دشمن افتاد ،عراقیها همه آن اجنـاس و خودروهـا را بردنـد .مـا خودمـان
شاهد و ناظر بودیم .عراقیها خودروها را بار تریلـی مـیکردنـد و بـه عـراق منتقـل مـیکردنـد ،در
حالی که از طرف ما هیچ کاری برنمیآمد.
در محوطـه گمـرک ،عـالوه بـر خـودرو ،صـدها قلـم از اجنـاس وارداتـی دیگـر ماننـد قطعــات
ُ
کارخانه ،ادوات کشاورزی ،موتوربرق و موتورجوش ،موتورسیكلت ،انواع وسایل منزل ،هـزاران تـن
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ب رنج و ...وجود داشت و بعضی از همان اقالم ،مثل فرش و پسته صادراتی بودند که عراقیها همه
آنها را یا برداشتند و بردند و یا بر اثر آتش جنگ سوختند و از بین رفتنـد .راهـواره همیشـه بـه مـن
میگفت :حسن! خیلـی دلـم مـیخواهـد مـا تانـک و تـوپ زیـادی داشـتیم و نیروهـای زیـادی در
اختیارمان بود و دمار از روزگـار عراقـیا درمـیآوردیـم .بـا ایـن وصـف ،او هـیچوقـت ناامیـد نبـود و
همیشه میگفت ما پیروز میشویم .سرانجام برنده جنگ ما هستیم .میگفت هرکجا گیـر افتـادی
به من اطالع بده ،سریع به کمكت میآیم .او اراده خوبی داشت و در کارهایش مصـمم بـود .مـی-
گفت ما باید برای سربازانمان الگو و نمونه باشیم .باید به سربازها روحیه بدهیم .از اینكه خرمشهر
آن وضع را داشت خیلی ناراحت بود و غصه میخورد ،اما به روی خود نمیآورد .من بـا روحیـات او
ً
کامال آشنا بودم ،زیرا سه سال تمام در دانشكده با هم داخل یک گروهان و یک آسایشگاه بـودیم و
شبانهروز کنار هم زندگی کرده بودیم.
همیاری مردم خرمشهر با مدافعان
ما دانشجویان از طرف پل نو و از سمت دوربند یک خط پدافندی محكـم داشـتیم و مقاومـت
جانانهای میکردیم .ضمن اینكه نهر عرایض که از اروندرود منشعب میشود و تا روسـتای عـرایض
به طول تقریبی  9کیلومتر ادامه دارد ،مانع طبیعی مناسبی بود و کمک بزرگی بـرای مـا محسـوب
میشد که دشمن به سهولت نتواند از نهر عرایض بگذرد .یعنی عراقیها بـدون اسـتفاده از پـل نـو
نمیتوانستند تانک و خودروهای خود را از نهر عرایض عبور دهند .از سمت غرب خرمشهر ،فقـط
پل نو معبر نفوذی دشمن بود که آنجا را به شدت کنترل میکـردیم .در حقیقـت ،آن پـل چنـد بـار
ً
دست به دست شد ،تا در نهایت در تاریخ  11مهرماه دشمن کامال به پل مسلط شد و قدم بـه قـدم
به داخل شهر پیشروی کرد .از روزی که عراقیهـا ابتكـار عمـل را از آن سـمت بـه دسـت گرفتنـد،
جنگ خانه به خانه ادامه داشت و روز به روز جلوتر میآمدند .خیلی از خانهها هنـوز تخلیـه نشـده
ً
بود و صاحبان آن در همان درگیری و جنگ زندگی میکردند .بعضی از خانوادهها واقعـا از حضـور
ما خوشحال بودند و به عناوین مختلف به ما کمک میکردند ،به ما غذا و آب یخ میدادنـد و سـایر
مایحتـاج مـا را فــراهم مـیکردنـد .کســانی کـه موافــق مـا بودنـد ،در امــور جنـگ نیـز بــه مـا یــاری
میرساندند و اجازه میدادند از پشتبام منزلشان برای دفاع از شهر و مبارزه با عراقیها اسـتفاده
کنیم .زمانی که خانه به خانه با دشمن درگیر بودیم ،خیلـی از همـان مـردم باوفـا ،مـا را در کوچـه
پسکوچههای محل و استفاده از پشتبام همسایهها راهنمایی میکردند .به خاطر دارم خواهری
محجبه و باایمان ،در حالی که لباس عربـی بلنـدی بـه تـن داشـت ،ماننـد سـایر مـدافعان کوکتـل
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مولوتف به سمت عراقیها پرتاب میکرد؛ میتوان گفت ایشان نسبت به یک رزمنده مرد هیچ کـم
و کسری نداشت و پا به پای ما در دفاع شهری شرکت میکرد .شاید یكی از همان خواهران سـیده
زهرا حسینی ،مؤلف کتاب دا ،1باشد .در روزهای مقاومت ،خیلی از مـردان و زنـان خرمشـهری بـه
خوبی یاد گرفته بودند که چطور کوکتل مولوتف درست کنند و چطور از آن استفاده کنند.
قبل از اینكه ما از حاشـیه نهـر عـرایض عقـبنشـینی کنـیم ،مواضـع پدافنـدی مـا در داخـل
نخلستانها و نیزارها در حواشی نهر عرایض بود .همانجا خانوادهای در مجاورت ما زندگی میکرد
که چند رأس گاو و گوسفند و تعدادی مرغ و مرغابی داشتند .یكی از گاویشان ترکش خورده بود و
به سختی راه میرفت ،ولی زنده مانده بود .آنها بیشـتر اوقـات بـه مـا دانشـجویان ماسـت و شـیر و
تخممرغ میدادند و ما هم پول آن را پرداخت میکردیم ،اما آنهـا از گـرفتن آن امتنـاع مـیکردنـد.
می گفتند شما مهمان ما هستید ،اینها قابل شما را ندارد .با خواهش و تمنا از آنهـا مـیخواسـتیم
تقاضای ما را قبول کنند .بعضی اوقات پدر خانواده از ما میپرسید اگر عراقیها بـه اینجـا برسـند
ما باید چه کار کنیم؟ ما که جـایی نـداریم بـرویم ،تمـام زنـدگی مـا همـینجاسـت و همـین مـال و
َحشمی که میبینید همه سرمایه زندگی ماست .امور زندگی ما از این گاو و گوسفندها مـیگـذرد.
چند روز بعد هنگامی که عراقیها حمله کردند و ما به ناچار عقبنشـینی کـردیم ،از سرنوشـت آن
خانواده اطالعی به دست نیاوردیم که عاقبت آنجا را ترک کردند یا همانجا ماندند.
خانوادههایی هم در خرمشهر زندگی میکردند که از حضور ما چندان دل خوشی نداشتند و
حتی آب خوردن هم به ما نمیدادند و هیچ نو ع همكاری با ما نمـیکردنـد .بعضـی از آنـان اظهـار
داشتند که عراقی و ایرانی برای ما فرقی نمیکند .شاید آنها بیایند وضع ما بهتر شود .این معـدود
خانوادهها همانهـایی بودنـد کـه بـرای دشـمن خبرچینـی مـیکردنـد و بـا سـتون پـنجم دشـمن
همكاری داشتند .گرچه آنها به صراحت نمیگفتنـد مـا عراقـیهـا را دوسـت داریـم ،امـا از ظـاهر
کارهایشان مشخو بود که با آنها هستند و سایه ما را با تیر میزنند.
نفوذ دشمن به مرکز شهر
از زمانی که عراقیها از پل نـو گذشـتند و بـه طـرف گمـرک و کشـتارگاه پیشـروی کردنـد ،در
حقیقت ،بنیه دفاعی ما کمتر شده بود و اینطور به نظر میرسید کـه کفـه تـرازوی جنـگ بـه نفـع
دشمن سنگینی میکند .روزی رسید کـه هنرسـتان محـل اسـكان دانشـجویان بـه دسـت دشـمن
افتاد .در آن وضعیت ،بعضی از بچهها حتی فرصت نكردند بسته خواب و یا ساک دستی خود را از
 .6کتاب دا یکی از کتابهای پرفروش است که نویسنده آن در خرمشهر حضور داشته است و از جنایات صدامی میگوید.
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هنرستان بردارند .بعد از آن ،ما باإلجبار به طـرف مسـجد جـامع عقـبنشـینی کـردیم ،البتـه ایـن
عقبنشینی به کندی انجام میگرفت و قدم به قدم با دشـمن در جنـگ و سـتیز بـودیم و خانـه بـه
خانه عقب میرفتیم .در حالی که فشار دشمن خیلی زیاد بود ،ساکنین محلـی هـم از روی اجبـار
خانه و زندگی خود را ترک میکردند .گاهی اوقات به خاطر شرایط سخت بوجود آمده ،غـذا بـه مـا
نمیرسید و نان خشک میخوردیم .گاهی مردم به ما نان و غذا میدادند ،گاهی هـم خودمـان بـه
آنها غذا میدادیم ،گاهی هم از روی ناچاری از مغـازههـا و فروشـگاههـایی کـه صاحبانشـان رفتـه
بودند ،مقداری خوراکی برمیداشتیم .البته از روزی که ما هنرستان را از دست دادیم ،قرار بـود از
مسجد جامع تدارک شویم ،اما بـه خـاطر شـدت درگیـری و زدوخوردهـای فشـرده ،امكـان تـدارک
ممكن نبود .با این وصفّ ،
مقر فرماندهای و مرکز تصمیمگیـری همـان مسـجد جـامع بـود و تمـام
کارهایمان از آن مكان هماهنگی میشد.
در جنگ خرمشهر ،سرگرد شریفالنسب عالوه بر اینكـه فرمانـده عملیـات مـا بـود ،هماننـد
سایر رزمندگان تفنگ در دست داشتند و با عراقیهـا مـیجنگیـد .حتـی مـن شـنیدم کـه ایشـان
مجروح شدند ،اما هرگز خرمشهر را ترک نكردند .روزی ایشان همه دانشجویان را در مكـانی جمـع
کردنــد و گفتنــد بــه مــا اطــالع دادهانــد نیروهــایی از لشــكر 77خراســان قــرار اســت بــه زودی وارد
خرمشهر شوند و به کمک ما بیایند .به همین دلیل ،از همه شما تقاضا دارم با چنگ و دندان شهر
را نگه دارید و اجازه ندهید دشمن بـیش از ایـن پیشـروی کنـد تـا نیروهـای کمكـی از راه برسـند.
خواهش میکنم با هر وسیله ممكن جلـو تجـاوز بیشـتر عراقـیهـا را بگیریـد و نگذاریـد خرمشـهر
اشغال شود تا گردان 119پیاده قوچان به کمكمان بیاید .من آن زمان خیلی خوشـحال شـدم کـه
نیرویی برای کمک میآید که اکثر پرسنلش قوچـانی هسـتند .از آنجـایی کـه خـودم بچـه قوچـان
هستم ،این گردان و ماهیت نظامی آن را میشناختم .این گردان سالهای قبل از پیروزی انقالب
ُ
اسالمی در جنگ ظفـار 1شـرکت داشـتند و پرسـنل آن چنـدین مـاه در عمـان علیـه چریـکهـای
ضددولتی حكومت پادشاهی عمان جنگیده بودند و تجربیات خوبی داشتند .در حقیقت ،پادشاه
فعلی عمان ،سلطان قابوس ،که همچنان بعد از سـی و چنـد سـال در رأس حكومـت بـاقی مانـده
بود ،باید مدیون نیروهایی باشد که از ایران اعـزام مـیشـدند و همـین نیروهـا بودنـد کـه حكومـت
متزلزل آن کشور را از دست چریکها نجات داده بودند .به هر حال ،بـه خـاطر ورزیـدگی و تجربـه
جنگی پرسنل این گردان ،کـه تـا دو سـال قبـل از جنـگ ایـران و عـراق در جنـگ دیگـری شـرکت

 .6ظفار منطقهای در کشور عمان است که چریکهای ضددولتی با حکومت سلطان قابوس میجنگیدند.
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داشتند ،و اکنون در حال اعزام به خرمشهر بودند ،بسـیار خوشـحال بـودم .ایـن گـردان عـالوه بـر
اینكه سالح سنگین داشت ،پرسنلش تجربه خاصی داشتند و در صورت روبرو شـدن بـا عراقـیهـا
دمار از روزگار آنها درمیآوردند.
اینكه در آن زمان در پشت صحنه چه میگذشت و چه اتفاقاتی میافتاد ،من نمیدانـم .چـرا
ً
آن گردان هرگز به خرمشهر نرسید ،دقیقا نمیدانم .اما این را میدانـم کـه بـا شـروع جنـگ عـراق
علیه ایران ،همه شهرهای استان خوزسـتان بـا تهدیـد جـدی روبـرو بـود .نیروهـای دشـمن تـا 11
کیلومتری جنوب اهـواز پیشـروی کـرده بودنـد .وقتـی بـاقی نمانـده بـود کـه نیروهـای دشـمن از
رودخانه کرخه بگذرند و شاهراه اصلی استان خوزستان با مرکز ایران را قطع کنند .شهر آبـادان در
حال محاصره شدن بود .با وجود این ،تصـمیمگیـری در آن شـرایط بـرای فرمانـدهان و مسـئولین
ً
استانی واقعا سخت و دشوار بود ،زیرا جادههای آبادان ـ اهواز و آبادان ـ ماهشهر بسته شده بـود و
راه زمینی وجود نداشت.
خود به خود زمان زیادی تلف میشد تا نیروی کمكی برسد .در آن شـرایط خـاص ،پرسـنل و
تجهیزات گردان 119را با بالگرد و قایق بـه آبـادان وارد کردنـد .شـاید آبـادان نسـبت بـه خرمشـهر
اولویت داشت که گردان 119را در آبادان نگه داشتند .هرچه بود گردان وقتی به آبادان رسـید کـه
1
خرمشهر نفسهای آخرش را میکشید.
ما امیدوار بودیم که نیروی کمكی از راه میرسد و با همكاری هم دشمن را از خرمشهر بیرون
میکنـیم .همـان روزهـا تعـدادی بشـكه خـالی بـه مـا داده بودنـد و مـا آنهـا را در تـاریكی شـب در
خیابانها به حرکت درمیآوردیم و با صدایی که تولید میکرد ،اینطور وانمود میشد که تانـکهـا
در شهر حرکت میکنند .شاید این عمل باعث رعب و وحشت برای دشمن بود و جلو پیشروی آنان
را می گرفتیم .هر شب تا نزدیک صبح ما این کار را تكرار میکردیم و تا اندازهای هم ایـن نقشـه مـا
گرفت و پیشروی دشمن خفیفتر شد ،ولی متوقف نشدند.
عبور عراقیها از رود کارون
از روزی که عراقیها از نهر عرایض عبور کردند و پل نو به طور کامـل در اختیـار دشـمن قـرار
گرفت ،هر روز مناطق بیشتری از خرمشهر را اشغال میکردنـد و روز بـه روز اوضـاع شـهر وخـیمتـر
میشد .خبر تلخ و ناباورانهای که آن روزها بیشتر مـدافعان خرمشـهر ،از جملـه مـا دانشـجویان ،را
 .6با وجود مقاومت سرسختانه مدافعان ،سرانجام این شهر مظلوم بعد از  22روز ،در روز چهارم آبانماه ،31سقوط کـرد و
به دست دشمن افتاد.
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منقلب و ناراحت کرد ،عبور نیروهای عراقی از رودخانه کارون بود .آنطور که به ما خبـر رسـید ،در
شب  19مهرماه ،تعداد زیادی از نیروهـای لشـكر سـوم زرهـی دشـمن موفـق شـدند از رود کـارون
بگذرند و خود را به جاده اهواز ـ آبـادان برسـانند .آنهـا ابتـدا یـک پـل شـناور در منطقـه مـارد روی
رودخانه کارون احداث کردند و شـبانه چنـد گـردان زرهـی و توپخانـه را از آن عبـور دادنـد و جـاده
ّ
اهواز ـ آبادان را گرفتند .روزهای بعد ،عراقیها پل دومی در منطقه حفار ،پایین پل قبلی ،بـر روی
رودخانه کارون برپا کردند و لشكر سوم زرهی عراق به طـور کامـل بـه شـرق کـارون انتقـال یافـت و
جاده آبادان ـ ماهشهر هم بسته شد و شهر آبادان محاصـره گردیـد .گرچـه مـدافعان خرمشـهر بـا
شنیدن این خبر ناگوار باز هم با تمام قـوا در مقابـل دشـمن مبـارزه مـیکردنـد ،امـا آنهـایی کـه از
اطالعات نظامی بهتری برخوردار بودند و یا بـه منطقـه آبـادان و خرمشـهر آشـنا بودنـد ،احسـاس
نگرانی زیادی داشتند ،زیرا میدانستند اگر آبادان سـقوط کنـد ،خرمشـهر خـود بـه خـود سـقوط
خواهد کرد ،زیرا تنها راه تدارکاتی خرمشـهر فقـط از طریـق آبـادان بـود و تنهـا پـل ارتبـاطی بـین
خرمشهر و جزیره آبادان هر لحظه احتمال داشت بمباران شود.
هنگامی که عراقیها از کارون گذشتند ،خیلی زود به جـاده اهـواز ـ آبـادان رسـیدند و مـردم
روستاهای سلمانیه و محمدیـه را بـه اسـارت گرفتنـد .خیلـی از مـردم محلـی آواره دشـت و بیابـان
شدند .اهداف دشمن از ایـن کـار محاصـره کـردن آبـادان و در نهایـت ،تسـلط بـر سـاحل شـمالی
اروندرود 1بود .یكی از علل شروع جنگ ،اختالفات قبلی بر سر اروندرود بود .چند روز بعد ،دوباره
خبر رسید که دشمن موفق شده جاده آبـادان بـه ماهشـهر را نیـز تصـرف کنـد و محاصـره آبـادان
لحظه به لحظه تنگتر میشد.
با تصرف این جاده ،در حقیقت راه ارتباطی آبادان با کلیه مناطق قطع شد .در آن وضـعیت،
تنها راه آبی از طریق رودخانه بهمنشیر 2باقی مانده بود و تدارکات از راه هوا انجـام مـیگرفـت تـا
جزیره آبادان سقوط نكند.
سه هفته از جنگ گذشت .از شهر 110هزار نفری خرمشهر شاید 1هزار نفر هم باقی نمانده
بود .آنهایی که حضور داشتند اکثرشان مدافع و رزمنده بودند .البته مردم عادی حـق داشـتند در
آن وضــعیت بحرانــی شــهر را تــرک کننــد ،زیــرا آن مــردم مظلــوم و بــیدفــاع زیــر خمپــارهانــدازها و
 .6از بهم پیوستن رود دجله و فرات در محلی به نام القرنه در عراق ،شطالعرب به وجود میآید و بعد از عبور از بصـره در
خرمشهر رود کارون هم به آن اضافه میگردد تا به خلیج فارس میرسد .این رود از شلمچه تا خلیج فـارس ارونـدرود نامیـده
میشود و خط وسط رودخانه مرز مشترک ایران و عراق است.
 .1بهمنشیر انشعابی از رود کارون است که از شمال آبادان میگذرد و به خلیج فارس میرسد.

  94دفاع از خرمشهر

توپخانههای دشمن قرار داشـتند ،تلفـات و ضـایعات فراوانـی را متحمـل مـیشـدند ،بـدون اینكـه
گنـاهی کـرده باشـند .خیلـی از همـان مردمـانی کـه خرمشـهر را تـرک مـیکردنـد ،حتـی فرصـت
نداشتند اثاث خود را به همراه ببرند ،اگر هم فرصـتی بـود در آن شـرایط سـخت و بحرانـی وسـیله
ترابری پیدا نمیشد که بخواهند وسایل خود را ببرند.
در همان روزهای سخت و طاقتفرسا ،عالوه بر اینكـه انسـانهـا در آن جنـگ نـابرابر از بـین
میرفتند ،حیوانات هم ،مثل گاو ،گاومیش ،بز ،گوسفند ،مـرغ ،خـروس ،اردک ،مرغـابی ،سـگ و
گربه ،از تیر و ترکشها در امان نبودند و خیلی از آنها نیز مجروح میشدند که خود من چنـد مـورد
را دیدم .بعضی از گاو و گوسفندهای مجروح را که صاحبی نداشتند ذبح میکردند و به آشـپزخانه
مسجد جامع میبردند و برای رزمندگان غذا درست میکردند.
یكی از شبها ،حدود ساعت  9نیمهشب ،من به همراه دانشجو شكرالله راهـواره در خیابـان
کشتارگاه کنار هم بودیم و از منطقه محوله محافظت و پاسداری میکـردیم .در حـالی کـه سـكوت
شب حاکم بود و کمتر صدایی از طرفین به گوش میرسید ،ایشان به من گفت :حسن نگـاه کـن!
عراقیها دارنـد بـه مـا نزدیـک مـیشـوند .مـا بالفاصـله پرسـنل تحـت امـر خـود را جمـع کـردیم و
د ستورات الزم جهت مقابله با دشمن صادر شد .به دنبال آن ،وارد ساختمان کشـتارگاه شـدیم .در
داخل ساختمان ،دانشجو رادمنش ،یكی دیگر از همدورهایهایمان را دیدیم که قبل از ورود ما بـا
گروه تحت امرش در آنجا حضور داشت .سه نفـری تصـمیم گـرفتیم از کیسـه گـونیهـای موجـود
چیدهش ده در کنار خیابان که حالت پناهگاه و سنگر داشت ،استفاده کنیم ،یک نفـر از همانجـا و
سردر ورودی آن که در امتداد خیابان بود تیراندازی کند و بقیه سریع به آن طـرف خیابـان ،یعنـی
مجتمع ساختمانی کشتیرانی که آنجا هم مسلط به خیابان بود ،بروند .دانشجو رادمنش بـا گـروه
مربوطه به طرف عراقیهای مستقر در خیابان شروع بـه تیرانـدازی کـرد .آنهـا بـه صـورت رگبـاری
میزدند تا دشمن فرصت عكسالعمل نداشته باشد .ما از موقعیت بدسـتآمـده اسـتفاده کـرده و
فرصت را غنیمت شمردیم ،همه از خیابان کشـتارگاه عبـور کـردیم و بـه آن طـرف خیابـان رفتـیم.
ً
وقتی کامال در ساختمان مقابل مستقر شدیم ،شروع به تیراندازی کردیم تا رادمـنش هـم بـا گـروه
مربوطه به جمع ما بپیوندند و در معیت یكدیگر و از داخل ساختمان کشتیرانی وارد عمل شـویم.
هنگامی که رادمنش از عر خیابان عبور میکرد ،بازوی راستش تیـر خـورد و مجـروح شـد .مـن
فوری به سمت او دویدم و او را کشانکشان به داخل ساختمان بردم .راهواره زیرپوش خـود را پـاره
کرد و بازوی رادمنش را بست .در آن شرایط جنگ ،از باند و گاز استریل و ضدعفونی زخـم خبـری
نبود .رادمنش در گوشهای نشسته بود و ناله میکرد ،اما دیگران به شدت با دشمن درگیـر بودنـد و
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جنگ تن به تن شروع شده بود .آن شب تا صبح ما همچنان بـا عراقـیهـا در زد و خـورد بـودیم تـا
اینكه تكاوران دریایی هم به جمع ما پیوستند .گرچه ما خانه به خانه با دشمن در زد و خورد بودیم
و عقبنشینی میکردیم ،ولی رادمنش و چند نفر مجـروح دیگـر را داخـل پتـو پیچیـده بـودیم و بـا
خودمان میبردیم .روز  21مهرماه بود که (شـهید) نـامجو تعـداد  80نفـر دانشـجو از گـردانهـای
دیگر دانشكده و قریب به  200سرباز از لشكر 92زرهی اهواز برای کمک به ما فرستاد تا نیروهـای
داخل خرمشهر تقویت شوند.
سقوط مجدد پادگان دژ ،تبدیل خرمشهر به خونینشهر
روز  24مهر یكی از سختترین روزهـای مقاومـت در خرمشـهر بـود .روزی بـود کـه بـار دیگـر
پادگان د به اشغال دشمن درآمد ،روزی بود که سرگرد تهمتن جانشین گردان ما به همراه سه نفر
از دانشجویان به نامهای تقوی ،نوری ،محرابی در نزدیكی پل خرمشهر به شهادت رسیدند و خون
پاکشان سنگفرش خیابـانهـا شـد .تلفـات و ضـایعات مـا در آن روزهـا بسـیار بـاال بـود .دانشـجو
خدابنده به همراه تعداد دیگری شهید شدند .تعدادی از دانشجویان هم مجـروح شـدند .راهـواره
هم روزهای بعد شهید شد و به لقاءالله پیوسـت 24 .مهـر آنقـدر تلفـات و ضـایعات مـدافعان زیـاد
شده بود که اعالم شد خرمشهر خونینشهر شده و دستور ترک شهر را دادند .آن روز بیشـتر نقـاط
شهر در دست عراقیها بود وحتی آنها به پل رودخانه کارون هم رسیدند.
آن روز عراقیها قسمتی از پل خرمشهر را تخریب کردند و راه تدارکاتی مـا بـا مشـكل مواجـه
شد .آن روز شكل و ماهیت جنگ تغییر کرد و در همه زمینـههـا برتـری نظـامی بـا دشـمن بـود .بـا
وجودی که دستور داده بودند مدافعان شهر را تـرک کننـد و بـه طـرف رودخانـه کـارون برونـد ،امـا
ً
هیچکس دلش نمیخواست و تمایل نداشت خونینشهر را رها کند ،ظاهرا هیچکس نرفت.
روزهای  26و  27مهرماه اوضاع خونینشهر بسیار وخیم بود ،به طوری که حدود  200پیكـر
پاک شهدا جلو مسجد جامع روی زمین مانده بود و وسیلهای پیدا نمیشد تا آنها را از خونینشـهر
خارج کنند.
روز  28مهرماه مصادف با عید قربان بـود ،خـونینشـهر قربانگـاه شـده بـود .بـا وجـودی کـه
عراقــیهــا چنــد بــار موفــق شــدند بــه فلكــه فرمانــداری برســند و پــرچم خــود را بــاالی ســاختمان
فرمانداری به اهتـزاز درآورنـد ،امـا مـدافعان انـدک مـا همچنـان از شـهر دفـاع مـیکردنـد و قصـد
عقبنشینی نداشتند .ما دو بار پرچم بعثیها را از اماکن دولتی به زیـر کشـیدیم و آتـش زدیـم .در
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حالی که تمام شهر در دست دشمن بود ،اما مسجد جامع همچنان در دست بچههای خودی بـود
و هیچکس تمایل نداشت آن مكان مقدس را ترک نماید.
شایعه سقوط تمام شهر
روزهای آخر اطراف پل و مناطق جنوبی رودخانه کارون به شدت بمباران میشد تـا نیروهـای
کمكی از سـمت آبـادان بـه خـونینشـهر وارد نشـود .اواخـر مهـر و اوایـل آبـانمـاه بـرای مـدافعان
خونینشهر ایام شوم و نامیمونی بـود ،تعـدادی از بچـههـای خسـته و مجـروح بـه اسـارت دشـمن
درآمدند و عدهای مفقود شدند .خیلی از بچهها یگان مربوطه را گم کرده بودند و فرماندهان هم از
سرنوشت آنان اطالعی نداشتند .شاید عدهای از همان مدافعان از باال و زیر پل به آن طرف کارون
رفتند و گروهی همچنان در مسجد جامع و امكان دیگر بـه سـر مـیبردنـد .در واقـع ،در آن آشـفته
بازار جنگ ،کنترل و آمارگیری رزمندگان خیلی مشكل بود.
از دیگران میشنیدم که رادیو محلی آبادان بچهها را به مقاومت بیشتری دعوت مـینمایـد تـا
شهر سقوط نكند .در تمام روزهای مقاومت ،رادیو آبادان برای رزمندگان پیامهای دلگـرمکننـدهای
میفرستاد ،ولی روزهای آخر کار از کار گذشته بود و مهمات به دست بچهها نمیرسید .آب و بـرق
شهر قطع شده و سردخانهها از کار افتاده بودند .پراکنده بودن اجسـاد پـک شـهدا و مجـروحین و
فقدان وسیله ترابری کار تخلیه و انتقال آن عزیزان را با مشكل جدی مواجه میکرد ،این امر باعث
تضعیف روحیه بقیه بچهها میشد.
دو هفتهای بود که ما حمام نرفته بودیم ،در حالی که آب آشامیدنی به سـختی پیـدا مـیشـد
ً
دوش گرفتن واقعا ممكن نبود.
روز  90مهرماه دشمن تا  100متری مسجد جامع جلو آمده بود و به راحتی بـا خمپـارهانـداز
60مم ساکنین مسجد و اطراف آن را میزد ،امـا مـدافعان ،کـه تعدادشـان انـدک بـود ،بـا شـدت و
قدرت تمام از آن مكان دفاع میکردند و به هیچ عنوان نمیخواستند آنجا را ترک کننـد .در همـان
گیر و دار شنیدم فرمانده لشكر عراقی یک ضرباالجل  48ساعته تعیین کرده تا متجاوزین بعثـی
کار خونینشهر را یكسره کنند.
شهر خرم و زیبای خرمشهر که زمانی یكـی از بنـادر مهـم تفریحـی و تجـاری ایـران محسـوب
میشد ،در آن روزها به ویرانه و مخروبهای تبدیل شده بود و هیچ جای سالمی نداشت .در و دیـوار
ساختمان های شهر هزاران گلوله و ترکش را در خود جـای داده بـود ،اکثـر درختـان خرمـا بـر اثـر
شلیک توپخانه و تانک سر نداشتند و به دو نیم شده بودند .بوی باروت و دود و خاک چنان فضای

خاطرات سرهنگ ایزدجو از دفاع و سقوط خرمشهر 97 

شهر را پر کرده بود که در واقع نفس کشیدن را مشكل میکـرد .خرمشـهر بـه خـونینشـهر تبـدیل
شده بود.
روز اول آبان بار دیگر ساختمان فرمانداری به دست دشمن افتاد و پرچم عراق بـر بلنـدای آن
به اهتزار درآمد ،ولی هنگامی که آفتاب آخرین اشعه خود را از خونینشهر مظلوم برچید و تاریكی
شب همهجا را فراگرفت ،بار دیگر مدافعان خونینشهر آخرین یورش شـبانه خـود را اجـرا کردنـد و
در نبردی سخت و دشوار ،قسمتی از ساحل رودخانه کارون در نزدیكی پل را از چنگال بعثیهـای
متجاوز درآوردند .اما افسوس که این پیروزی دوام چندانی نداشت و بـا روشـن شـدن روز ،در سـوم
آبانماه ،تمام رشتههای ما پنبه شد! تمام شهر ،از جمله مسجد جامع ،مرکز و کـانون فرمانـدهی،
سقوط کرد و به دست دشمن افتاد .آن موقع بود که آخرین مدافعان خونینشهر با دلی خونین در
و دیوار مسجد را بوسیدند و با شرمندگی آن مكان مقدس را تـرک کـرده و بـه طـرف پـل رفتنـد .در
شب سوم بود که من و تعدادی دانشجو در حدود  10تا  11نفر ،شبانه از زیر پـل و از درون لولـههـا
ً
به آن طرف رودخانه رفتیم تا به بقیه بچهها ،که قبال از رودخانه عبور کـرده بودنـد ،ملحـق شـویم.
شب سخت و بدی بود .از نیروهای دیگر هم ،مانند سربازان گردان د  ،تكاوران دریایی ،نیروهـای
مردمی به فرماندهی برادر جهانآرا ،آن شب از پل و یا با وسیله دیگری از رودخانه عبور کردند و به
بچههای کوتشیخ 1در محل کافهپاپا پیوستند.
بعدها شنیدم تعداد شهدای دانشجو بیش از  70نفر بود .به نقل از ناخـدا صـمدی ،فرمانـده
تكاوران دریایی ،تعداد شهدای آن یگان متجاوز از  100نفر بود .از تعداد شهدای سـایر یگـانهـا و
نیروهـای مردمــی اطالعــی نــدارم ،ولـی مطمــئن هســتم تلفــات نیروهـای مردمــی و مــردم ســاکن
خونینشهر بسیار زیاد بود.
خبر شوم و نحس سقوط خونینشهر
روز چهارم آبـانمـاه خـونینشـهر بـه تصـرف کامـل متجـاوزین عراقـی درآمـد و هـیچکـدام از
نیروهای خودی در آنجا باقی نمانده بودند .اگـر کسـی از مـدافعان نتوانسـته بـود از کـارون عبـور
کند ،بالطبع در دست عراقیها گرفتار شد و یا در همـان خانـههـای خـالی از سـكنه خـونینشـهر
پنهان و مخفی شده بود.
بعد از عبور رزمندگان از رود کارون ،فرماندهان ما محل تجمع دانشجویان را در دبیرسـتان
ابراهیمی در محل کوتشی خ تعیین کردند تا همه در آنجـا جمـع شـوند .ایـن خبـر بـه تـکتـک
 .6کوتشیخ یکی از محلههای خرمشهر جنوبی در جزیره آبادان است.
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دانشجویان ابالغ شد تا به یكدیگر اطالعرسانی کنند .بعدها بچهها می گفتند تعدادی مجـروح
و شهید به همراه عده ای پرسار و امدادگر در بیمارستان مصدق خونین شهر بجامانـده و گرفتـار
شدند که بعثی های متجاوز آنجا را تصرف کردند .بعد از آن چه بالیی بر سـر آن مظلومـان آمـد،
خدا میداند.
هنگام وداع با خونینشهر ،بچهها گریان از این طرف کارون به خونینشـهر نگـاه مـیکردنـد
که پرچم عراق بر باالی ساختمانهای مرتفع به اهتزاز درآمده و خونینشـهر جوالنگـاه متجـاوزین
بعثی شده است .خیلی از بچهها وعده میدادند که به زودی شهر را آزاد خواهند کرد .مـیگفتنـد
خونینشهر منتظر بمان ،ما برمیگردیم؛ میدانیم کوچه و خیابانهایـت قـدوم نحـس بعثـیهـای
متجاوز را تحمل نخواهد کرد .خونینشهر! قسم به خون شهیدان مظلومت ،ما به زودی انتقـام تـو
را از بعثیهای متجاوز خواهیم گرفت .منتظر بمان ،خونینشهر ،منتظر بمان! تو دوباره خرمشـهر
خواهی شد.
پس از سقوط خونینشهر ،سربازان گردان د در حوالی کافه پاپا تجمع نمودند و چند قبضه
تفنگ 106م م خود را به سمت پل مستقر کردند تا دشمن نتواند از پل به این طرف رودخانه نفوذ
ً
کند .البته پل قبال آسیب دیده بود و تانک و خودرو نمیتوانستند از آن عبور کنند .با وجود این،
1
پل به شدت محافظت میشد .ضمن اینكه یک گروهان از گردان 119قوچان که از جزیره آبادان
محافظت می کرد هم در کنار پل سنگر گرفته بود تا متجاوزین قصد عبور از رودخانه را نداشته
باشند.
یک هفتهای از وقایع شوم سقوط خونینشهر گذشت .به ما دانشجویان ابالغ شد جهت
مراجعت به تهران آماده شویم .ما خیلی از همدورهایهایمان را در روزهای مقاومت از دست داده
بودیم و از همه مهمتر خود خونینشهر عزیز هم از دستمان رفته بود .گرچه هیچکدام از مدافعان،
اعم از ارتشی و سپاهی و نیروهای مردمی در دفاع از شهر کوتاهی و قصور نكرده بودند ،ولی با
وجود این ،همه احساس شرمندگی و گناه میکردیم .هیچکس دل و دماغ برگشتن به تهران را
نداشت .خبر بازگشت به تهران هیچ کس را خوشحال نكرد ،زیرا با خاطره بسیار بدی جبهه جنگ
را ترک میکردیم.

 .6جزیره آبادان بین رودخانههای بهمنشیر ،کارون و اروند محصور است.
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پایان مأموریت دانشجویان
ً
همانطور که قبال گفتم ،ما سه سال در دانشكده افسری دوره دیده بودیم تا افسر شویم و
درجه ستواندومی را بر شانههایمان نصب کنند .قرار بود جشن فارغالتحصیلی ما روز دوم
مهرماه باشد که با شروع جنگ عراق علیه ایران ،همه برنامههای بهم خورد .حال بعد از حدود 10
روز به تهران برمیگشتیم تا مراسم فارغالتحصیلی و نه جشن فارغالتحصیلی را برگزار کنیم و
سپس به دوره تخصصی رسته مربوطه اعزام شویم .قبل از شروع جنگ ،رسته تخصصی من
سررشتهداری تعیین شده بود که باید برای طی دوره به تبریز میرفتم ،اما پس از مراجعت از
جبهه ،رسته من تغییر کرد که بر حسب نیاز عملیاتی رسته رزمی را انتخاب نمودم
پیدا شدن دانشجو کیومرث ژاله پس از دو هفته
ً
به هنگام بازگشت از جبهه آبادان ،در حالیكه واقعا ناراحت و نگران بودیم ،یک اتفاق
کوچک کمی ما را خوشحال کرد .یكی از دانشجویان همدورهمان به نام کیومرث اله ،که جزء
مفقودین و یا اسرای جنگ خونین شهر قلمداد شده بود ،به طور معجزه آسایی پیدا شد و ما از
دیدن او خیلی خوشحال شدیم .ایشان پس از مراجعت به یگان ،ماجرای گم شدن خود را
برایمان چنین تعریف کرد:
شب  42مهرماه درگیری سختی با دشمن داشتیم .درگیری بسیار بدی که یک لحظه هم
نتوانستیم تا صبح چشم روی چشم بگذاریم .با طلوع آفتاب ،زد و خورد با عراقیها کمکم
کاهش پیدا کرد و سپس قطع شد .نزدیک ظهر بود ،من خیلی خسته بودم و سرم به شدت
درد میکرد .در آن حال ،به دانشجو خدابنده که از دوستان خوبم بود و با یکدیگر همکاری
نزدیکی داشتیم ،گفتم :خدابنده! من یک َسری به هنرستان میزنم و از داخل ساک
دستیام چند قرص مسکن برمیدارم .یک قرص میخورم تا کمی حالم بهتر شود .اگر
وضعیت مناسب بود ،دوش هم میگیرم و برمیگردم .سپس مسئولیت سربازان گروهم را به
ایشان سپردم و به طرف هنرستان به راه افتادم .در محل هنرستان ،چند نفر از بچههای دیگر
هم داخل آسایشگاه (کالس درس سابق) بودند ،آنها هم برای برداشتن وسیلهای از
ساکهای خود به آنجا مراجعه کرده بودند .من بعد از اینکه دو قرص آسپرین خوردم ،وسایلم
را از داخل ساک برداشتم و به حمام رفتم .حدود یک ربع دوش گرفتنم طول کشید .بعد از
اینکه از حمام آمدم ،احساس کردم خواب سنگینی به سراغم آمده .در آن موقع هیچکس از
دانشجویان آنجا نبود .در آن سکوت روزانه با خود گفتم یک ساعتی میخوابم ،بعد به محل
مأموریت گروه برمیگردم .به محض اینکه دراز کشیدم ،بر اثر قرصهای مسکن و بیخوابی
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شب قبل و خستگی مفرط ،سه چهار ساعت به خواب عمیقی فرورفتم ،طوری که در این
مدت هیچ صدایی نشنیدم ،تا اینکه بر اثر تیراندازیهای مداوم و صدای انفجارات شدید
ناگهان از خواب پریدم .ابتدا هاج و واج مانده بودم که کجا هستم! لحظهای فکر کردم و با
خود گفتم دارم خواب میبینم .وقتی که ساعتم را نگاه کردم ،عقربهها ساعت  4بعدازظهر را
نشان میداد ،آن موقع بود که فهمیدم خواب نمیبینم .صدای تیراندازی واقعی است .در
حالیکه آن روز صبح تفنگ خود را به خدابنده سپرده بودم و هیچ سالحی همراهم نبود،
هراسان به سمت درب ورودی دویدم تا از اوضاع مطلع شوم.
هنوز از درب هنرستان خارج نشده بودم کهه یهک تانهک عراقهی بها چنهد نفهر سهرباز را در
خیابان  24متری دیدم که به هنرستان نزدیک میشدند .خوشبختانه آنها من را ندیدند و مهن
بالفاصههله بههه داخههل هنرسههتان برگشههتم .وحشههتزده و سههرگردان بههودم و نمههیدانسههتم چههه
عکسالعملی نشان دهم ،تا اینکه تصمیم گرفتم خود را به باالی پشتبام برسهانم .سهاختمان
هنرستان دو طبقه بود و  04تا  04کالس داشت .با وجودیکه قلبم به شدت میزد ،ولی خودم
را با سهرعت بهه بهاالی پشهتبهام هنرسهتان رسهاندم و در پشهتبهام را بسهتم و چفهت آن را ههم
انداختم .زمانی گذشت تا کمکم حالم جا آمد .سپس از همان پشت به سهمت خیابهان اصهلی
رفتم و از لبه ساختمان به خیابان سرک کشیدم .دیدم تانکها و نفرات زیادی از عراقهیهها در
ً
ً
حال پیشروی هستند .ظاهرا نیروهای خودی قبال ساختمانهای اطهراف آنجها را تهرک کهرده
بودند و آثاری از آنها دیده نمیشد .به همین خاطر عراقیهها بهه راحتهی امهاکن را پشهت سهر
میگذاشتند و به طرف مرکز شهر در حرکت بودند .در همین حین ،تعدادی از سربازان عراقی
به داخل هنرستان آمدند و چند رگبار بیهدف به در و دیوار آنجا زدند و گوشه و کنار هنرستان
را بررسی کردند .در آن وضعیت که عراقیها گوشه و کنار هنرستان را میگشهتند ،ههر لحظهه
احتمال داشت به پشتبام هم بیایند و مرا دسهتگیر کننهد .ولهی خوشهبختانه بعهد از گشهت و
گذار زیاد ،از خالی بودن هنرستان مطمئن شدند و دقایقی بعد آنجا را ترک کردند .زمانی کهه
عراقیها هنرستان را بررسی میکردند ،من هیچ عکسالعملی از خهود نشهان نمهیدادم .زیهر
سایه یک تانکر آب که باالی پشتبام بود ،دراز کشیده بودم ،امها ههر از گهاهی خهود را بهه لبهه
پشتبام میرساندم ،سرم را بلند میکردم تا بلکه بچههای خهودی را ببیهنم .امها ههیچکهس را
نمیدیدم بجز سربازان عراقی که در خیابهان  24متهری و اطهراف هنرسهتان پراکنهده بودنهد و
خانهها را بررسی میکردند .صدای تیراندازی و انفجار کمکم از محل من دور شد ،ولهی قطهع
نمیشد .من در حالی که به شدت مضطرب و پریشان بودم ،از خدا میخواستم عراقیها مهرا
پیدا نکنند تا به طریقی خود را به نیروهای خودی برسانم.
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روز  42مهر یکی از روزه ای سخت و دشوار من در خرمشههر بهود .شهاید آن روز بهرای مهن
یک سال گذشت .با خود میگفتم اگر تا غهروب آفتهاب دشهمن مهرا پیهدا نکنهد بهه ههر طریهق
ممکن در تاریکی شب خود را به نیروهای ایرانی میرسانم .آن روز عراقیها یک بار بهه داخهل
هنرستان آمدند و بعد از اینکه مطمئن شدند کسی آنجا نیسهت ،از آنجها رفتنهد .مهن بها خهود
میگفتم هنرستان جای مناسبی برای استراحت است .به احتمال قوی عراقیها آنجا را برای
ً
اسکان خود انتخاب میکنند .بعد تجسم کردم اگر عراقیها آنجا ساکن شوند ،بعدا ترک آنجها
برایم بسیار سخت خواهد شد ،مگر اینکه ایرانیها حمله کنند و اینجا را دوبهاره پهس بگیرنهد.
آن روز خیلی با خودم کلنجار رفتم که بمانم یا بروم!؟ اگر بروم ،کجا بهروم؟ اگهر بمهانم تها کهی
بمانم؟ آن روز پاییزی مگر غروب میشد!؟ حدود ساعت  ،7تشهنه و گرسهنه زیهر همهان تهانکر
دراز کشیده بودم و عرق میریختم تا اینکه کمکم آفتاب غروب کرد و تاریکی شب فرارسید .بها
وجودیکه زیر چتر شب احساس امنیت بیشتری بود ،امها تهاریکی شهب تهرس و خهوف خهاص
خود را داشت .در واقهع ،در دل شهب از سهایه خهودم ههم مهیترسهیدم .یهک سهاعتی از شهب
گذشت ،صدای تیراندازی همچنان از دور و نزدیک به گوش مهیرسهید .در آن موقهع تصهمیم
گرفتم از پشتبام پایین بیایم و راه گریزی پیدا کنم .ابتدا پشتبامهای اطراف را نگاه کردم تها
کسی مرا نبیند ،بعد به لبه ساختمان رفتم تا از وضع خیابان  24متری مطلع شهوم .در مسهیر
خیابان خبر خاصی نبود ،فقط گاهی اوقات یک خودرو یها یهک آمبهوالنس بهه سهرعت از آنجها
میگذشت .با توکل بر خهدا ،خیلهی آهسهته از راهپلههههای سهاختمان پهایین آمهدم .ابتهدا بهه
دستشویی رفتم ،بعد مقداری آب نوشیدم که خیلی گهرم بهود .سهپس بهه کنهار سهطل آشه ال
رفتم ،چند تکه نان خشک پیدا کردم تا رفع گرسنگی کنم .قبل از اینکهه دوبهاره بهه پشهتبهام
برگردم ،وضو گرفتم و سری هم به آسایشگاه خودمان زدم .آسایشگاه خیلی تاریک بود و بهرق
ً
نداشت .به همین خاطر خیلی زود آنجا را ترک کردم و مجددا به پشتبام برگشتم .آن روز نماز
ظهر و عصرم را نخوانده بهودم ،ولهی شهب فرصهتی پهیش آمهد کهه ههم نمهاز م هرب و عشها را
خواندم ،هم قضای نمازههای ظههر و عصهرم را بجها آوردم .بعهد از نمهاز ،غهم بزرگهی روی دلهم
سنگینی میکرد ،گریهام گرفته بود .خیلی گریه کهردم و اشهک ریخهتم ،تها اینکهه کهمکهم آرام
گرفت .خودم را سرزنش میکردم که چرا در مأموریتم قصور کهردم و از بچهههها عقهب افتهادم.
حاال چکار کنم؟ اکنون در وسط نیروهای دشهمن گرفتهار شهدم ،خهدایا خهودت کمکهی کهن!
خودت راهنماییام کن .من چطور نجات پیدا کنم؟ آن شب هوا خیلی گرم و دمکرده بهود .بها
وجود این ،در میان افکار پریشانم خوابم برد .یک ساعتی نخوابیده بودم که با صهدای شهلیک
ً
توپخانهها بیدار شدم .تا ساعتها همچنان بیکار و سرگردان بودم .حتمها شهرایط مهن را درک
مههیکنیههد! چقههدر سههخت و دشههوار بههود تصههمیمگیههری و چقههدر عههذابآور بههود بالتکلیفههی و
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سرگردانی .من میدانستم که در آن درگیهری و آشهفتهبهازار جنهگ ،عبهور از بهین عراقهیهها و
ملحق شدن به بچهه ههای خهودی امکهان نهدارد ،مگهر اینکهه نیروههای خهودی پاتهک بزننهد و
عراقیها را به عقب برانند و هنرستان دوباره به دست خهودی بیفتهد .بعهد از سهاعتهها فکهر و
خیال و کلنجار رفتن با خودم ،مصلحت را در این دیدم که علهیالحسهاب در همهان هنرسهتان
بمانم و فرصت بیشتری داشته باشم .شاید راهکاری برایم پیهدا شهود .بهه همهین خهاطر مهدت
چهار شبانهروز در آن مکان ماندم و با همان نان خشکهای موجود خودم را سیر میکردم .در
این چهار شبانهروز ،عدهای از عراقیها آخهر شهب بهه داخهل هنرسهتان مهیآمدنهد و همانجها
استراحت میکردند و کاری هم به پشتبام نداشهتند و صهبح زود دوبهاره مهیرفتنهد .شهبهها
جنگ و درگیری کمتر بود .صرف نظر از اینکه بچههای ما اکثهر شهبهها بهه نیروههای دشهمن
شبیخون میزدند ،ولی در مجموع اینطور وانمود میشد کهه شهبهها جنهگ تعطیهل اسهت.
گاهی اوقات که هنرستان خلوت میشد و عراقیها حضور نداشتند من یک سهری بهه داخهل
آسایشگاه میزدم و از امکانهات آنجها اسهتفاده مهیکهردم و گهاهی اوقهات وسهیلهای از داخهل
ساکها برمیداشتم.
چهار شبانهروز به همین منوال گذشت و خبری از بازگشت نیروهای خودی نشهد .در ایهن
مدت ،هیچ اطالعی از وضعیت جنگ در داخل خونینشهر نداشتم .نه رادیهویی داشهتم و نهه
باکسی در ارتباط بودم .به همین دلیل نمیدانسهتم کهه بچههههای خودمهان در کهدام منطقهه
هستند ،ولی صدای تیراندازیها بیشتر از طهرف رودخانهه کهارون و مسهجد جهامع بهه گهوش
میرسید و از طرف پل نو و پادگان دژ خبری نبود و آثاری از درگیری به گهوش نمهیرسهید .در
آن شرایط بیخبری ،با خودم تجزیه و تحلیل میکردم که اگر خرمشهر سهقوط کنهد ،آنوقهت
فرار از بین عراقیها خیلی مشکل خواهد شد .گرچه نقاط مختلف شهر برایم ناشهناخته بهود،
اما روزهای قبل چند دفعه به سمت پل رفته بودم و مسیر برگشهت بهه طهرف آبهادان در ههنم
بود .به همین خاطر ،تصمیم گرفتم بهه محهض بیهرون آمهدن از هنرسهتان بهه طهرف رودخانهه
کارون بروم و خود را به پل نزدیک کنم .یک تقویم جیبی همراهم بهود کهه مناسهبتهها را از آن
برداشت میکردم و به خاطرم میسپردم .شب  42مهرماه مصادف بهود بها شهب عیهد قربهان،
یعنی شب دهم یالحجه .تصمیم گرفتم در آن شب میمون و مبارک ،هنرستان را ترک کنم و
ً
به طرف رودخانه کارون بروم و یا به مکان دیگری انتقال یابم .معموال شب دههم مهاه ،مهتهاب
روشنایی خوبی دارد و هوا زیاد تاریک نیست .با این وصف ،باید خیلهی احتیهاط مهیکهردم تها
گیر عراقی ها نیفتم .قبل از رفتن به طرف پل ،به نظرم آمد اگر یک دست لبهاس ارتهش عهراق
پیدا کنم و بپوشم خیلی بهتر است .حتی روزها هم میتوانم در بین عراقیها تردد نمایم .امها
چطور باید این لباس را پیدا میکردم!؟ آیا باید یک سرباز عراقی را خفه میکردم و لباسهش را
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میپوشیدم یا به طریق دیگری لباس را به دست میآوردم؟ گاهی به فکرم میرسهید بهه جهای
این کار ،یک دسهت لبهاس عربهی پیهدا کهنم و بپوشهم ،امها لبهاس عربهی را چطهور بایهد تهیهه
میکردم؟ در آن وضعیت ،اگر کسی با زبان عربی از من مطلبی بپرسد چه جواب بهدهم؟ مهن
زبان عربی بلد نبودم .درباره این موضوع که چطور از میان عراقهیهها عبهور کهنم خیلهی فکهر
کردم تا به نتیجهای برسم .با توجه بهه اینکهه تعهدادی از عراقهیهها شهبهنگهام بهه هنرسهتان
میآمدند و استراحت میکردند ،به نظرم رسید احتمال دارد در داخل اتاقی کهه مهیخوابنهد،
لباس عربی و یا لباس ارتش عراق پیدا شهود .بهه همهین خهاطر ،قصهد داشهتم قبهل از غهروب
آفتاب و پیش از اینکه عراقیها به هنرستان برگردند ،گریزی به محل اسکان آنها بزنم .این کار
خیلی جرئت میخواست و ریسک بزرگی بود .در آن هنگام ،اگر یک نفهر عراقهی وارد مهیشهد
چه بر سر من میآمد؟ سرنوشتم چه میشد؟ با تمام این تفاسیر و با همه خطراتهی کهه وجهود
داشت ،تصمیم گرفتم سری به اتاقها بزنم .سرانجام با توکل به خدا و متوسط شهدن بهه ائمهه
اطهار ،به سراغ وسهایل عراقهیهها رفهتم .در آن لحظهات بحرانهی ،تهنم همچهون بیهد مجنهون
می لرزید .رعب و وحشت تمام وجودم را فراگرفته بود .در واقع ،آنها متجاوز بودند ،آنها به شهر
و دیار ما وارد شده بودند و آنها باید میترسیدند ،اما من بینوا میترسیدم .آنها که بهه خانهه مها
آمده بودند باید وحشت میکردند ،ولی من بیچاره دست و پایم را گم کرده بودم .هوا در حهال
تاریک شدن بود که من به تکتک اتاقها سرکشهی کهردم .کیسهه و سهاکههای زیهادی دیهده
میشد که خیلهی نهامنظم و از ههم پاشهیده بهود .بیشهتر آنهها متعلهق بهه دانشهجویان بهود کهه
عراقیها آنها را بهم زده بودند ،ولی یکی از اتاقها مربوط به عراقیها بود که ساکهایشهان را
بسیار مرتب چیده بودند .من خیلی سریع دو تا از ساکها را برداشتم و با سرعت به پشهتبهام
برگشتم .وقتی به پشتبام رسیدم با خود گفتم دشمن موفهق شهده شههر مهرا ،خرمشههر مهرا،
اش ال کند ،ولی من تنها موفهق شهدم دوتها از سهاکههای متجهاوزین را بهردارم! در پشهتبهام
هنرستان فرصت مناسبی بود که محتویات ساکها را بررسی کنم .داخل یکی از ساکها یهک
عدد دشداشه 0و تعدادی لباس زیر و وسایل حمام بود ،اما در داخل سهاک دیگهر یهک دسهت
لباس کامل نظامی با درجه سهتوانی و مقهداری وسهایل شخصهی وجهود داشهت .از مشهاهده
لباس نظامی خوشحال شدم ،چون پوشیدن آن میتوانست کمک بزرگی برای فهرار مهن از آن
مکان باشد.
من شب عید قربان ،یا همان شب دهم ماه ،تصمیم خهود را گرفتهه بهودم کهه هنرسهتان را
ترک کنم ،اما مانده بودم با لباس نظامی عراقی از آنجا بیرون بیایم یا با لباس شخصی و همان
دشداشه؟! آن موقع هر دو لباس را پوشیدم ،دشداشه برایم خیلی بزرگ بود ،اما لباس نظامی
 .6لباس بلند عربی که بیشتر مردم عرب میپوشند.
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ً
کامال اندازه تنم بود .در تاریکی شب ،هر دو لبهاس را پوشهیدم و چنهد بهار بهه ایهن طهرف و آن
طرف قدم زدم و آنها را ورانداز کردم .در نهایهت ،لبهاس افسهر عراقهی را پوشهیدم .از آن لبهاس
نفرت داشتم ،اما چارهای نبود ،مصلحت اینطور ایجاب میکهرد .مهن دوسهت داشهتم لبهاس
افسری خودمان را میپوشیدم .ما باید در روز دوم مهرماه مفتخر بهه پوشهیدن لبهاس افسهری
میشدیم و درجه ستواندومی را بر شانههای خود نصب مهیکهردیم ،امها شهروع جنهگ همهه
برنامههای ما را بهم زد و با همان لباس دانشجویی سردوشهیدار بهه خرمشههر آمهدیم تها جلهو
پیشروی دشمن را بگیریم ،اما دست سرنوشت مسیر زندگی مهرا عهوک کهرده بهود .مهن اسهیر
دشمن نبودم ،اما وضعیتم کم از اسهارت نداشهت .در آن لحظهه لباسهی را پوشهیدم کهه لبهاس
سربازان دشمن بهود ،پوشهیدن آن ههیچ افتخهاری بهرایم بهه حسهاب نمهیآمهد ،ولهی چهارهای
نداشتم ،باید با هر کلک و ریسکی از محاصره دشمن آزاد مهیشهدم .ابتهدا بها غهال مقهداری
صورتم را سی اه کردم تا شبیه سربازان عراقی شهوم ،بعهد آن لبهاس را پوشهیدم .سهپس یکهی از
ساکها را برداشتم و لباسهای دانشجویی خودم را به همراه دشداشه و مقداری نان خشک و
یک بطری آب داخل آن گذاشتم تا در صورت ضرورت از آنها استفاده کنم .پیش از همهه ایهن
کارها نماز م رب و عشا را خواندم و برای اینکه گیر عراقیها نیفهتم بهه درگهاه خداونهد دعها و
است اثه کردم و از او استمداد طلبیهدم .قبهل از تهرک آن مکهان ،از کنهار پشهتبهام هنرسهتان،
داخل خیابان  24متهری را بررسهی کهردم و بعهد از اطمینهان از اینکهه سهربازان دشهمن در آن
اطراف حضور ندارند ،با احتیاط از پلهها پایین آمدم و از درب هنرستان خارج شدم و از داخل
خیابان به طرف رودخانه کارون به راه افتادم .در حالیکه در وجهودم تهرس و اضهطراب زیهادی
بود ،ت صمیم گرفتم خود را خیلی عادی نشان دهم تا کسی به من شک نکند ،هرکسهی مهن را
در آن وضعیت میدید ،فکر میکرد از مرخصی میآیم .میدانسهتم کهه بایهد بهه طهرف شهرق
خرمشهر بروم .ماه شب دهم هم در آسهمان دیهده مهیشهد کهه آن ههم بهه طهرف شهرق بهود،
بنابراین هیچ مشکلی در جهتیابی نداشتم .همچنان که خیابان  24متری را طی میکهردم و
به جلو میرفتم ،گاهی خودروهای عراقی با سرعت از کنارم رد میشهدند و ههیچ اعتنهایی بهه
من نمیکردند .در مسیرم چند دستگاه تانک دشمن را دیدم که در حاشیه خیابان  24متهری
به حال آماده باش ایستاده بودند و تعدادی سرباز در باالی تانهک و اطهراف آن مشهاهده مهی-
شدند .چون هوا تاریک بود و عراقیها با من فاصله داشتند ،کسی از من سهوالی نپرسهید .آن
موقع خیلی دلم میخواست حداقل چند کلمه عربی بلد بودم تا در صورت نیاز از آن استفاده
کنم ،هرچه جلوتر میرفتم شدت درگیریها بیشتر میشد .از مقابل مسهجد امهام صهادی(ع)
که عبور کردم ،گلولههای کالیبر کوچک وزوزکنان از باالی سرم و از کنار گوشم رد میشهدند و
من صفیر آن را میشنیدم .در همان مسیر ،کمکم احساس کردم به صالح نیست بیشهتر از آن
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جلو بروم ،چون خواهناخواه وارد معرکه جنگ میشهدم .بها توجهه بهه اینکهه انتههای خیابهان 24
متری به فلکه فرمانداری میرسید و از آنجا به پل خیلی نزدیک بود ،اما رفتن بهه آن مسهیر اصهال
به مصلحت نبود .به همین جهت ،از خیابان  24متری به سمت چپ پیچیدم و داخهل کوچههای
شدم که به طرف کوی طالقانی میرفت .از منطقه کوی طالقهانی صهدای درگیهری و زد و خهورد
شنیده نمیشد ،اما در آن محله خانهها خراب و نیمهخراب بود و ههزاران گلولهه و تهرکش بهه در و
دیوار آن برخورد کرده بود و کمتر خانهای دیده میشد که ویران نشده باشهد .خیلهی از خانهههها
خمپاره خورده بودند و درهایشان از جا کنده شده بود و یا سوراخسوراخ شده بودنهد .ههیچکهس
در آن محله زندگی نمیکرد .خیلی از ماشینهای مردم به خاطر نبودن بنزین و شهاید بهه خهاطر
ترکش خوردن ،در گوشه خیابان پارک بودند و صاحبی نداشتند .با توجه به اینکه روشهنایی بهرق
ً
هم نبود ،سایه دیوارها در زیر نور ماه واقعا سهمناک و ترسناک مینمود.
من بیهدف و سرگردان در کوی طالقانی میگشتم ،در حالی که مقصدم نامعلوم بود ،در
سایه دیوارها ،کوچه پسکوچههای کوی طالقانی را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتم
و جلو میرفتم ،بدون اینکه خودم هم بدانم به کجا میروم .در داخل کوچهههای تاریهک ،ههر
لحظه منتظر بودم یک نفهر سهر راههم دربیایهد! شهاید حهدود نهیم سهاعت مهیشهد کهه مهن از
هنرستان خارج شده بودم .شرایطم ایجاب میکرد که با کسی برخورد نداشته باشم .در کوی
طالقانی درب خیلی از منازل باز بود و چند باب م ازه را هم مشاهده کردم که هنهوز مقهداری
وسایل در قفسههای آن دیده میشد .قدم زدن در شهری که همهه سهاکنان آن رفتهه بودنهد و
آثاری از حیات در گوشه و کنار آن دیده نمیشد ،بسیار غهمانگیهز و ترسهناک بهود .سهگهها و
ً
گربههای بیصاحب و ولگهرد کهه ظهاهرا ههار و مهریض ههم بودنهد ،تهرس و دلههره مهرا بیشهتر
میکردند .بها مشهاهده آن حیوانهات در تهاریکی شهب ،کهه خودشهان ههم از صهدای انفجهار و
تیراندازی ترس داشتند و به ایهن طهرف و آن طهرف مهیدویدنهد ،رعهب و وحشهت مهرا بیشهتر
میکرد .شبهای قبل که در پشتبام هنرستان استراحت میکردم ،کمکم داشهتم بها محهیط
آنجا انس مهیگهرفتم .ضهمن اینکهه قبهل از ایهن گرفتهاری ههم محهل اسهکان و اسهتراحت مها
دانشجوان همانجا بود .به همین جهت ،در هنرستان احسهاس مالکیهت و امنیهت مهیکهردم،
ً
ولی آن شب که به مکان جدیدی رفته بودم ،واقعا نگرانی و پشیمانی شدیدی به سهراغم آمهده
بود .گرچه آن شب در کوی طالقانی درگیری و جنگ نبود ،اما بهوی خهون و خهاک و بهاروت و
گاهی بوی تعفن جنازههای بجامانده به مشامم میرسید و فضای آنجا را آلوده کرده بهود .بهه
نظرم میآمد همین چند روزی که من در هنرسهتان بهودم و از امهاکن دیگهر خبهر نداشهتم ،در
کوی طالقانی درگیری سختی در کوچه و خیابانهای آنجا وجود داشت .در فکر و خیال بودم
و کوچهها را طی میکردم که ناگهان سگ سیاه بزرگی از پشت دیهواری پیهدا شهد و بها غهرش
ً
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عجیبی مرا شوکه کرد .چیزی نمانده بود که درجا سکته کنم .همان اندازه که من از آن سهگ
ً
ترسیدم ،آن حیوان زبانبسته هم از من ترسید و پا به فرار گذاشت .قبال شنیده بودم سگها و
گربههای خرمشهر از بس جنازه خوردهاند ،همه ههار و خطرنهاک هسهتند .علهیایحهال ،آن
شب تصمیم گرفتم در یکی از همان منازل پنههان شهوم تها روز بعهد راه گریهزی پیهدا کهنم .در
حالی که همچنان از کنار دیواری میگذشتم و اطراف را بررسی میکردم ،ناگهان یک خهودرو
بزرگ با چراغ روشن در مقابلم پیدا شد .به محض رؤیت خهودرو ،سراسهیمه خهود را بهه داخهل
جوی و جدول انداختم تا راننده و سرنشینانش من را نبیننهد .تمهام لبهاسههایم داخهل جهوی
لجن مالی شده بود .خودرو باری عراقی که از فاصله دو متری من گذشت ،پر از سهرباز مسهلح
بود که به سمت خیابان  24متری میرفت و خیلی زود از دید من پنهان شد .با وجودیکه آنهها
متوجه من نشدند ،ولی با مشاهده آن صحنه ،نفس در سینهام حبس شده بود و عرق بهه تهنم
نشست .در آن لحظه خودم را لعنت میکردم که چرا هنرستان را ترک کهردم و حهاال بایهد آواره
کوچه و خیابانها باشم .به مرور گلهای لباسم خشک شد و آثار آن از بین رفت.
سرانجام ،آن شب بعد از ساعتها سرگردانی ،به خانهای پناه بهردم کهه درب آن بهاز بهود و
هیچکس داخل آن زندگی نمیکرد .البته اینطور به نظهر مهیآمهد کهه تمهام خانههههای کهوی
طالقههانی خههالی از سههکنه باشههد .بعههد از دقههایقی کههه چشههمم بههه تههاریکی عههادت کههرد ،دیههدم
صاحبخانه بینوا با عجله وسایل ضروری منزلش را برداشته و رفتهه ،امها در عهوک خیلهی از
ً
اسباب و اثاثیه عمده خانه را هم بجا گذاشته .آن صحنه واقعا ناراحتکننده بود .آن شهب بعهد
از ساعتها بیداری ،کف یک اتاق که فرش و مبلمان داشت خوابم برد ،اما تا صبح ،شاید پنج
یا شش بار از خواب پریدم .گاهی به علت انفجار و تیراندازیها از خواب بیدار مهیشهدم ،امها
بیشتر کابوس به سراغم میآمد .قبل از طلوع آفتاب ،برای نماز بیهدار شهدم .امها سهمت قبلهه
برایم نامشخص بود تا اینکه کمکهم روشهنایی طهرف مشهرق تکلیهف مهرا معلهوم کهرد و قبلهه را
ً
تشخیص دادم .با همان بطری آب وضو گرفتم و نمازم را خواندم .بعد از نماز ،هوا کامال روشن
ً
ً
شده بود .من در حیاط خانه ایستاده بودم که چشمم به گودالی نسبتا عمیق افتاده کهه قهبال
گلوله توپ یا خمپاره به آنجا اصابت کرده بود .چند متر این طرف مقدار زیادی خهون خشهک
دیده میشد که حاکی از زخمی شدن یا به شهادت رسیدن یکی از اعضای خهانواده بهود .بهه
نظرم علت اینکه آن خانواده آنجا را ترک کرده بودنهد ،همهین اتفهاق بهود .چنهد روزی بهود کهه
غذای درست و حسابی نخورده بودم ،این موضوع اهمیت زیادی برایم نداشت ،اما بهه شهدت
دلم یک لیوان چایی میخواست .داخل آشپزخانه شدم .وقتی در یخچال را باز کهردم ،دیهدم
به علت قطعی برق ،تمام محتویان داخل آن خراب شده .گوشت و مرغهای داخل فریزر بوی
گند میداد ،پنیر و کره و سایر خوراکیهای دیگر هم فاسد شده بودند .بعد از کمی جستجو،
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قند و چهایی را داخهل کابینهت پیهدا کهردم .کپسهول گهاز ههم مشهکلی نداشهت .پهس از کلهی
جستجو ،سرانجام کبریت را هم در گوشهای دیدم .همه امکانات فراهم شهده بهود کهه متوجهه
شدم ساختمان آب ندارد .برای درست کردن چای از همان آب بطری استفاده کهردم و بعهد از
یک هفته چند لیوان چای خوردم .بعد از خوردن چای و لقمهای نان خشک از جا بلند شدم و
خیلی آرام و آهسته به چند خانه اطراف سرکشی کردم .در یکی از خانهها سفره ناهار پهن بود
که در همان حال خمپارهای از سقف خانه به وسط سفره فهرود آمهده بهود .خهونههای داخهل
سفره نشان میداد که چند نفری در همان موقع غذا خوردن شهید یا مجروح شدند .از ظاهر
امر مشخص بود که بقیه افراد خانواده مجروحان و شهدای احتمالی را از خانه بیرون بردنهد و
از آن به بعد ،هیچکس به آن خانه برنگشته است .خانه دیگری را دیدم کهه گلولهه تهوپ نصهف
دیوار خانه را از بین برده بود ،هنوز رختخواب افراد خانواده روی زمین پههن بهود و ظهاهر کهار
نشان می داد که اهل خانه هراسان منزل را ترک کرده و رفته بودند .داخهل خیلهی از خانهههها
هنوز عکس پدر و یا افراد کور خانواده ،یا عکس دستجمعی خهانواده کهه بهه مشههد مقهدس
مشرف شده بودند ،روی دیوار نصب بود و نشان میداد که افهراد خانهه بها عجلهه آنجها را تهرک
کرده و رفته اند .خانه دیگری را دیدم که قناری و سایر پرندگان داخل قفس بر اثر تشنگی و یها
گرسنگی از بین رفته بودند .اگر میخواسهتم همهه آن خانهههها را تفتهیش کهنم شهاید اشهیای
قیمتی و وجه نقد هم پیدا میشد ،اما من در آن روز آنقدر مضطرب و ناراحهت بهودم کهه اگهر
طال و اسکناس هم میدیدم ،حتی خم نمیشدم آن را لمس کهنم .خانهه دیگهری را دیهدم کهه
مرغ و خروسها و مرغابیها از فرط تشنگی و یا گرسنگی از بین رفته بودند .یهک سهاعتی کهه
ً
گشت زدم و چند خانه را بررسی کردم ،مجددا بهه همهان خانهه کهه شهب قبهل خوابیهده بهودم
برگشتم .شهر مثل شهر ارواح بود .صدام! خدا تو را لعنت کنهد کهه ایهنچنهین مهردم را آواره و
دربدر کردی.
خانهای که من برای اقامت موقت انتخاب کرده بودم و زندگی میکردم یک طبق بود و بهه
اطراف دید کافی نداشت .خیلی دلم میخواست در جایی بلند قرار داشتم و محیط اطراف را
بررسی میکردم تا راه فراری پیدا کنم .یک ساختمان سه طبقهه در نزدیکهی مهن بهود کهه اگهر
خودم را به پشتبام آن خانه میرساندم ،میتوانستم اطهراف خهود را شناسهایی و راه نجهاتم را
تعیین کنم .در روشنایی روز ،حرکت و جابجایی من با خطرات زیادی همراه بود و کوچکترین
ً
اشتباه برایم خیلی گران تمام میشد .من دقیقا نمیدانستم نیروهای خهودی کجها هسهتند و
سربازان دشمن کدام قسمت از شهر را در اختیار دارند .بنابراین باید خیلی احتیاط میکهردم
تا گرفتار دشمن نشوم .صدای زد و خورد و درگیری از سمت مسجد جامع و فلکهه فرمانهداری
بیشتر از سایر نقاط به گوش میرسید ،اما در منطقه کوی طالقانی صدایی شنیده نمهیشهد.
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چون روزهای قبل آن منطقه سقوط کرده بود و آن مکانی که من ساکن بهودم ،در واقهع پشهت
ً
سر نیروهای دشمن بود و جای نسبتا امنی بود .در طول روز من از باالی دیوار همان خانه بهه
اطراف سرک میکشیدم تا از اوضاع و احوال اطراف مطلع شوم .در کوی طالقانی هرکجها کهه
پا میگذاشتم ،میدیدم آثار خرابی و آوار به چشم میخورد که در اثر زد و خوردههای روزههای
قبل به وجود آمده بود .داخل کوچه و تا جایی که من میدیدم ،خبری از عراقیها نبهود ،امها
گاهی صدای خودروها شنیده میشد که از آن حوالی عبور میکردند .من آن روز مصهلحت را
در این دیدم که تا غروب آفتاب از آن خانه بیرون نیهایم تها بهار دیگهر تهاریکی شهب فهرا برسهد.
سرگردانی و بالتکلیفی من همچنان ادامه داشت و پنجمین روز شبهاسارت من کماکان ادامه
داشت تا اینکه شب فرارسید .با تاریکی هوا بار دیگر ساک دستیام را برداشتم و محل اسکان
خود را ترک کردم و به سمت همان ساختمان سه طبق رفتم .در مسیر ،به یهک م هازه رسهیدم
که عراقیها آن را غارت کرده بودند ،اما هنوز مقداری خوراکی مثل بیسکویت و کیک در آنجا
دیده میشد که بر اثر گرما و گذشت زمان بوی ماندگی میداد؛ با این حال ،چند بسته از آنها
را برداشتم و با خود بردم تا در صورت نیاز استفاده کنم .آن شب سرانجام با دردسر زیهاد خهود
ً
را به باالی پشتبام ساختمان سه طبق رساندم کهه ظهاهرا سهاختمان یهک اداره بهود .از آنجها
خیلی از محیط اطراف دیده میشد ،رفت و آمد خودروهای عراقی در قسهمت شهمالی کهوی
ً
طالقای و از روی جاده کمربندی کامال مشهود بود و در تاریکی شب ،گلولههای رسامی را که
بین دو نیروی درگیر رد و بدل میشد میدیدم .آن شب را بها تمهام مشهکالت سهپری کهردم تها
اینکه طلوع فجر دمید .با روشن شدن هوا کمکم فعالیهت نیروههای دشهمن ههم زیهاد شهد .از
سمت جاده کمربندی تعداد زیادی تانک و نفربر از سمت شمال به جنوب در حرکت بودند .از
ظاهر امر چنین وانمود میشد که دشمن قصد حمله جدید دارد .حدود ساعت  04صهفح روز
 42مهرماه ،شدت درگیری به اوج خود رسید .من آن روز شاهد بودم که نیروهای عراقی از دو
محور به طرف پل خرمشهر در حرکت بودند .یکی از جاده کمربنهدی بهه طهرف پهل و سهتون،
دیگر از سمت غرب شهر و در مسیر خیابان  24متری به سمت فلکه فرمانداری .من با دسهت
خالی و از پشتبام آن ساختمان سه طبقه نمهیتوانسهتم ههیچ کهاری انجهام دههم و بها کمهال
تأسف ناظر و شاهد سقوط شهر خرمشهر بودم .باالی سهاختمان جهای بسهیار مناسهبی بهرای
دیدهبانی بود ،اما نه دیدهبانی مثل من که فاقد وسایل مربوطه بودم .در حقیقت ،خیلی دلهم
میخواست در آن لحظه امکانات یک دیدهبان را داشتم و با یک توپخانه قوی تمهاس داشهتم.
آن موقع چنان دماری از روزگار دشمن درمیآوردم که حتی یک نفر از آنان سالم برنگردند .اما
افسوس که فقط نظارهگر بودم و هیچ کاری از دستم سهاخته نبهود .آن روز از بهاالی پشهتبهام
دنبال روزنهای میگشتم که خود را نجات دهم ،ولی با آن همه نیروی دشمنی کهه مهیدیهدم،
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عبور از بین آنها به هیچ طریقی مقدور نبود .برای رهایی از آن مخمصهه بایهد خانهه بهه خانهه و
قدم به قدم خود را به سمت رودخانه کارون میرساندم .بها آن وضهع بوجودآمهده ،ههیچ جهای
امیدواری نبود که راه نجاتی برایم پیدا شود .با مشاهده عراقیها که از دو سمت به طهرف پهل
میرفتند ،می دانستم که قسمت اعظم شهر سقوط کرده و بقیه شهر به زودی به دست دشمن
خواهد افتاد .شبی تصمیم گرفتم به طرف شمال شهر بروم و از جاده کمربنهدی عبهور کهنم و
خود را به ساحل کارون برسانم .مهاه شهب چههاردهم بهود و روشهنایی مهاه دسهت کمهی از روز
نداشت .آن شب فکر نمیکردم که عراقیها روی جاده هم باشهند .بهه محهض اینکهه از پشهت
دیواری عبور کردم تا خود را به جاده برسانم ،ناگهان دو نفر عراقی سر راهم ظهاهر شهدند و بها
صدای بلند گفتند «قف!» 0آن شب من آنقدر دستپاچه شهده بهودم کهه گفهتم «عبداللهه» و
بالفاصله پا به فرار گذاشتم و در البالی نخلها خود را پنهان کردم و بعد به حالت سینهخیز در
شیارهای پای نخلها خود را از جاده دور کردم .عراقیها پشت سهر ههم بهه طهرفم تیرانهدازی
میکردند ،طوری که بعضی از گلولهها از باالی سرم عبهور مهیکردنهد ،بعضهیهها ههم بعهد از
برخورد به نخلها کمانه میکردند و رد میشدند .آن شب چنان ترسی به من دست داده بهود
که نفسم در سینه حبس شده بود و عرق از سر و رویم میریخت .انگار در و دیوار به من حمله
میکردند ،از سایه خودم هم میترسیدم .تعداد دیگری از سربازان دشمن بهه تبعیهت از آن دو
ً
نفر شلیک کردند .ظاهرا آنها هم ترسیده بودند و تا ساعتها دستبردار نبودند .نزدیک صهبح
با هر جانکندنی بود بار دیگر خود را به همان ساختمان سه طبقه رساندم ،فکر میکردم آنجا
امنترین مکان در خرمشهر است .شبها بوی گند و تعفن ،بوی رطوبت و باروت ،بوی خاک و
خون در همهجای شهر پخش میشد.
در آن روزها از بس که نان خشک خورده بودم ،حالت مزاجی بدی به سهراغم آمهده بهود و
بدنم بسیار ضعیف شده بود .گاهی اوقات حالهت تههوع داشهتم و سهرگیجه و سهردرد امهانم را
بریده بود .کمکم تب هم به سراغم آمد .آنچنان بیرمق و بهیحهال شهده بهودم کهه احسهاس
میکردم ملکالموت به زودی مرا مالقات خواهد کرد .در حالی که ضهعف جسهمانی داشهتم،
ضعف ایمان هم به سراغم آمد .آن روزها از روحیه بسیار پایینی برخوردار بودم .گاهی شیطان
تحریکم میکردم که خود را تسلیم دشهمن کهنم ،امها لحظهاتی بعهد بهه خهود نهیهب مهیزدم و
َ
میگفتم اگر اسیر شوی ممکن است دشهمن در همهین خرمشههر کلهک تهو را بکنهد و یها اگهر
ترحمی کنند سالها باید در زندان عراقیها گرفتار باشی .در اوج ناامیدی و مریضی با خدای
خود راز و نیاز میکردم و ملتمسانه از او میخواستم مرا از آن بالتکلیفی نجات دههد .یکهی از
همان شب ها از سر شب تا نیمه شب خیلی گریه کردم و به ائمهه اطههار متوسهل شهدم کهه راه
 .6قف به زبان عربی یعنی ایست!
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نجاتی برایم پیدا شود .سرانجام در حالی که گریه مهیکهردم ،خهوابم بهرد .آن شهب در خهواب
دیدم که در داخل رودخانهای در حهال شهنا کهردن هسهتم و دسهت و پهای زیهادی مهیزنهم .از
فعالیت و تالش زیاد خود ،از خواب پریدم .هنگامی که بیدار شدم عرق بر تهنم نشسهته بهود و
تا چند لحظه گیج و منهگ بهودم .وقتهی بهه خهودم آمهدم ،حهس کهردم دیگهر مهریض نیسهتم،
سبکبال شده بودم و آثاری از رخوت و سستی در وجودم نبود .مثل اینکه امید زیادی در دلهم
پیدا شده بود .آنگاه با خدای خود عهد کردم هرطور شده باید از چنگ دشمن بگریزم .مدتی
که مریض بودم تاریخ و روزشمار هفته را فراموش کرده بودم ،اما میدانسهتم کهه بیشهتر از 04
روز است که بالتکلیهف و سهرگردان در مخمصهه گرفتهار شهدم و در چنهگ دشهمن هسهتم و از
بچههای خودمان دور افتادهام.
آن موقع صدای تیراندازی و درگیهریههاخیلی کهم شهده بهود و اگهر صهدایی ههم شهنیده
ً
میشد از راه دوری به گوش میرسید .ظاهرا اینطور بهود کهه خرمشههر سهقوط کهرده باشهد.
وقتی تیراندازی ها در خرمشهر فهروکش کهرده بهود ،مهن تعهداد زیهادی سهگ و گربهه و مهرغ و
خروس و گاو و گوسفند را در منازل و حاشیه شهر میدیهدم کهه آنهها ههم مثهل مهن سهرگردان
بودند .بعضی از آن حیوانات زبانبسته بر اثر تیر و ترکش ،شهاید ههم بهر اثهر تشهنگی یها مهوج
انفجار ،مرده بودند .وقتی برایم محرز شد خرمشهر سقوط کرده ،عهزم خهود را جهزم کهردم تها
هرچه زودتر خود را از آن گرفتاری نجات دهم و از کارون عبور کنم و به نیروهای خودی ملحق
شوم .هیچ اطالعی از وضعیت آبادان نداشتم.
هر روز از باالی ساختمان سه طبقه اطراف خود را بررسی میکردم تا راه فراری پیدا کهنم.
آن مکانی که من در آنجا مستقر بودم ،از رود کارون خیلی فاصله داشت؛ بنابراین ،ضروری به
نظر می رسید که خانه به خانه و قدم به قهدم بهه سهمت رودخانهه کهارون بهروم و فاصهلهام را بها
رودخانه کم کنم .پس از بهبودی و به دسهت آوردن سهالمتیام ،ههر شهب مسهافتی را بهه جلهو
میرفتم و در منزلی جدید روزها استراحت مهیکهردم تها بهاهخره شهبی در مسهیر جدیهدی از
غفلت عراقی ها اسهتفاده کهردم و در تهاریکی شهب از زیهر جهاده کمربنهدی و از داخهل کانهال
فاضالب عبور کردم و به ساحل رودخانه رسیدم .از آن بهه بعهد ،در حهالیکهه البههالی نیزارهها
پنهان بودم ،ساحل را جستجو میکردم تا شاید وسیلهای برای عبور از رودخانه پیدا شود .یک
روز کامل به حالت خزی ده و خوابیده تمام جوانب کار را در نظر گرفتم ،حتی نیروهای خهودی
که در ساحل مقابل مستقر بودند را تماشا میکردم .آنها گاهی اوقات از همان طرف به سمت
عراقیها تیراندازی میکردند ،که البته من هم جز عراقیهها محسهوب مهیشهدم .از شهانس
َ
ً
خوبم ،عصر آن روز یک َبلم 0شکستهای را در همان حوالی دیهدم کهه نسهبتا سهنگین بهه نظهر
 .6قایق کوچک دراز و باریکی است که برای عبور از آب استفاده میشود.
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می رسید ،اما جابجایی آن ناممکن نبود .بدبختانه بلم پارو نداشت .در حهالی کهه از دیهدن آن
خیلی خوشحال بودم ،ناگهان مار عظیمالجثهای در یک متری من ظاهر شهد کهه ماننهد شهیر
غران مرا تماشا میکرد .از دیدن مار آنقدر ترسهیدم کهه نزدیهک بهود جیهن بهزنم ،امها خهود را
کنترل کردم تا اینکه کمکم مار از آن محل دور شد .بعد با کمی جستجو یک تختهه بلنهد پیهدا
کردم که میتوانست جای پارو را بگیرد.
آن روزها من همچنهان سهاک دسهتی و محتویهات داخهل آن را همهراه خهود داشهتم تها در
صورت نیاز از آن استفاده کنم .به نظرم ،غروب روز ششم آبانماه بهود کهه در کنهار همهان بلهم
نشسته بودم ،تاریکی شب فرارسید ،بلم را که حدود  04متهری بها سهاحل فاصهله داشهت ،بهه
سمت آب حرکت دادم .همچنان از وجود مار میترسهیدم .از آنجهایی کهه رود کهارون بهه دریها
ً
متصل است ،جزر و مد 0دارد .ظاهرا رودخانه در آن موقع حالت جزر بود و آب رودخانه پهایین
ً
بود ،اما با شروع تاریکی ،ظاهرا بخت با من یار شد و رودخانه به حالت مد درآمد و کهمکهم آب
ً
رودخانه به قایق نزدیکتر شد .هوا که کامال تاریک شد ،بلنهد شهدم و اطهراف خهود را بررسهی
کردم .با یاد و نام خدا کارم را شروع کردم ،بلم را به سختی به رودخانه انداختم .سمت حرکهت
آب از شمال به جنوب بود و من باید از غرب به شرق میرفتم .گرچه بهرای اولهین بهار بهود کهه
داخل بلم پارو می زدم ،اما در همان لحظهات اول نحهوه پهارو زدن را یهاد گهرفتم .خیلهی دقهت
میکردم که صدای پاور زدن به گوش عراقیها نرسد .سرعت آب در آن منطقه خیلی زیاد بود
و خود به خود آب مرا به طرف جنوب میبرد .در آن موقع ،خدا خدا مهیکهردم کهه عراقهیهها
گلوله منور شلیک نکنند و یا متوجه فرار من نشوند .اگر دشمن مرا میدید ،دهها قبضه تیربار
به طرفم شلیک میکردند و جنازه من به خلیج فارس میرفهت .در آن محهل ،عهرک رودخانهه
کارون حدود  054تا  444متر به نظر میآمد که این فاصله برای عبور من شاید حهدود  04تها
 05دقیقههه طههول مههیکشههید .تههرس و دلهههره مههن از دو جانههب بههود .هههم از سههمت عراقههیههها
میترسیدم و هم از طرف نیروهای خودی که اشتباهی من را به جای دشمن به رگبار نبندند.
مههن شههنا بلههد بههودم ،در دانشههکده افسههری اسههتخر داشههتیم و هفتهههای دو نوبههت تمههرین
میکردیم ،اما شنا کردن داخل رودخانهای مثل کارون با استخر تفاوت زیادی داشهت .ضهمن
اینکه شاید کوسه و تمساح هم داشته باشد .در حالی که به وسط رودخانه رسیده بودم ،سعی
میکردم با شدت بیشتری پارو بزنم تا زودتر به ساحل مقابل برسم .در همان حهال بلهوز افسهر
عراقی را از تنم درآوردم و با زیرپوش به کارم ادامه دادم تا چنانچه بچههای خودی مرا دیدنهد،
شک و شبهه آنها کمتر شود .مهدت زمهانی کهه روی آب شهناور بهودم تیرانهدازی کمتهری از دو
طرف صورت میگرفت ،ولی گاهی از سمت عراقیها روی رودخانه شلیک میشهد کهه در آن
 .6جزر و مد یعنی باال و پایین رفتن آب دریا که در شبانهروز چهار بار رخ میدهد.
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وضعیت کف بلم دراز میکشیدم تا ضهریب برخهورد گلولهه بهه مهن کمتهر شهود .وقتهی حهدود
دوسوم عرک رودخانه را طهی کهردم و بهه سهاحل خهودی نزدیهک مهیشهدم ،بها صهدای بلنهد
میگفتم «بچهها مرا نزنید ،خودی هستم! بچهها نزنید خودی هستم!» دائم صهدا مهیزدم تها
ً
نگهبانهای ساحل متوجه شوند و مرا به رگبار نبندند .وقتی کامال بهه سهاحل رسهیدم ،فریهاد
زدم «کمک! کمک!» با فریاد من دو نفر سرباز خودی در حالی که تفنگ در دست داشتند ،به
من نزدیک شدند و پرسیدند کی هستی؟ گفتم ایرانی هستم ،دانشهجوی دانشهکده افسهری.
زمانی که سربازان ایرانی باالی سرم رسیدند ،یکی از آن دو نفر تفنگش را به طرفم گرفته بود و
گفت :کی هستی؟ ب ض گلویم را میفشرد و نمیتوانستم حهرف بهزنم .بریهده بریهده خهود را
معرفی کردم .آنها مرا از داخل بلم بیرون آوردند .اشاره کردم ساک و لباسها را هم بردارند.
در حالی که تنم از ترس و شوق میلرزید با گریه گفتم «خدایا شکر که نجات پیدا کردم».
سربازان خیلی زود مرا داخل یک سنگر بردند که شبیه اتاقک بود .با دیهدن لبهاس عراقهی بهه
من شک کردند .وقتی حالم جا آمد ،خالصهای از شرح ماجرا را برایشان تعریهف کهردم .چنهد
دقیقهای طول نکشید که افسری از گردان 051قوچان باالی سرم آمد و بعهد از بهازجویی مهرا
با خود برد و یک ساعت بعهد مهرا تحویهل یگهان دانشهکده دادنهد کهه در دبیرسهتان ابراهیمهی
مستقر بودند .بچهها از دیدن من خیلی خوشهحال شهدند و تها پاسهی از شهب همچنهان دورم
حلقه زده بودند و پرسوجو میکردند.

***
مراجعت دانشجویان به تهران
با سقوط خونینشهر و عقبنشینی باقیمانده نیروهای ایرانی به جزیره آبـادان ،دسـتور داده
شد که دانشجویان دانشـكده افسـری بـه تهـران مراجعـت نماینـد .هنگـام مراجعـت از جبهـه ،مـا
دانشجویان را با بالگردهای هوانیروز به ماهشهر بردند و از آنجا با چند دستگاه اتوبـوس بـه پایگـاه
هوایی امیدیه تغییر مكان دادیم ،سپس از فرودگاه امیدیه با هواپیمای سی 190نیروی هوایی بـه
تهران برگشتیم .پس از ورود به دانشكده و فراهم شدن مقـدمات کـار ،مراسـم فـارغالتحصـیلی در
حالی برگزار شد که بیش از  10نفر از همدورهایهایمـان و دانشـجویان سـال دوم بـه درجـه رفیـع
شهادت نایل شده بودند و تعداد زیادی مجـروح و جانبـاز داشـتیم .بـه علـت نیـاز جبهـههـا ،تمـام
دانشجویانی که رسته غیررزمی داشتند ،بنا به دستور فرماندهان ،تغییـر رسـته داده و رسـتههـای
رزمی پیاده ،زرهی و توپخانه را انتخاب نمودند .رسته مـن قبـل از جنـگ سررشـتهداری 1بـود ،کـه
 .6سررشته داری یک رسته غیررزمی است و کسی که این رسته را دارد در زمان جنگ معموالً در خط مقدم جبهه قـرار
نمیگیرد و بیشتر در قسمت لجستیک و پشتیبانی انجام وظیفه مینماید.
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پس از مراجعت از جبهه به رسته توپخانه تغییر یافت .من پس از اینكه از دانشكده فارغالتحصـیل
شدم ،جهت طی دوره تخصصی به دانشكده توپخانـه اصـفهان اعـزام شـدم .دوره مـا در اصـفهان
حدود  4ماه طول کشید .پس از پایـان دوره ،بـه لشـكر 77خراسـان اختصـاص یـافتم و از آنجـا بـه
گردان 968توپخانه قوچان منتقل شدم که شهر خودم بود .آن زمان تمام یگانهای ارتش به علت
نیاز عملیاتی در جبهه حضور داشتند و گردان 968توپخانه هـم در جبهـه فیاضـیه آبـادان مسـتقر
بود .به همین علت ،من هم به جبهه جنوب رفتم و در شهر محاصرهشـده آبـادان و در گـردان968
توپخانه مشغول خدمت شدم.
اعزام مجدد به جبهه
زمانی که وارد آبـادان شـدم ،هنـوز شـهر در محاصـره دشـمن بـود و یگـانهـایی از لشـكر77
خراسان در منطقه ذوالفقاریـه ،فیاضـیه ،دارخـوین و جـاده ماهشـهر ـ آبـادان بـا دشـمن بعثـی در
جنگ و ستیز بودند .قرارگاه لشكر 77در بندر ماهشهر در منازل سازمانی شرکت نفت قرار داشـت
و یگانهای تحت امر خود را در جبهه آبادان هدایت و فرماندهی میکرد.
من در تاریخ  19/12/29وارد شهر جنگزده آبادان شدم .گرچه فصل زمسـتان بـود ،امـا در
خوزستان آثاری از زمستان دیده نمیشد ،گویی فصل بهار هم رو به اتمام بود .بوی خاک و بـاروت
و رطوبت منطقه ،بوی عطر بهاری را در خود پنهان کرده بود .همین چهار ماه قبـل بـود کـه مـا بـه
عنوان دانشجو در آبادان حضور داشتیم و اینک با لباس افسری و با درجه ستواندومـی بـار دیگـر
شهر مظلوم و محاصرهشده آبادان را میدیدیم .چهار ماه قبل دستمان خیلی خالی بـود و اختیـار
ً
چندانی در امور جنگ نداشـتیم ،امـا اینـک کـه مجـددا بـه آبـادان وارد شـدم امكانـات زیـادی در
اختیارم قرار میگرفت .به همین خـاطر ،تصـمیم گـرفتم انتقـام خـون دانشـجویان شـهید و سـایر
شهدا را از دشمن بعثی بگیرم.
هنگامی که وارد فیاضیه آبادان شدم و خود را به سروان حسین یـان ،فرمانـده آتشـبار ،معرفـی
کردم ،ایشان مرا در ِسمت جانشین فرمانده آتشـبار معرفـی و سـازماندهی کردنـد .امـا مـن بـه علـت
عالقهای که به شغل دیدهبانی داشتم و از طرفی انتقامگیری از دشـمن در پسـت دیـدهبـانی بهتـر از
سایر مشاغل بود ،از ایشان درخواست کردم که مرا برای دیدهبانی بـه دیـدگاه بفرسـتد .خوشـبختانه
ایشان با تقاضای من موافقت کردند و من از فردای آن روز بـه دیـدگاه رفـتم .محـل دیـدگاه در جبهـه
فیاضیه یک دکل برق بود که برق نداشت ،اما مكان خوبی برای دیدهبـانی محسـوب مـیشـد .بـرای
اینكه دشمن متوجه حضور من در بـاالی دکـل نشـود ،در تـاریكی صـبح بـه بـاالی دکـل مـیرفـتم و
ً
هنگامی که آفتاب غروب میکرد ،مجددا در تاریكی ،پایین میآمدم .یكی از همدورهایهـایم بـه نـام
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ستوان ساالری ،فرمانده گروهان پیاده بود که من از وجود او جهت توجیه منطقه عملیـاتی اسـتفاده
میکردم .خیلی از شبها برای شناسایی تا نزدیک خاکریز دشمن میرفتیم و برمیگشـتیم .سـتوان
ساالری یكی از فرماندهان گروهان پیاده گردان 119قوچان بود که چند ماه جلوتر از مـن در همـان
ً
جبهه حضور داشت و منطقه را به خوبی میشناخت .ضمنا گـروه فـدائیان اسـالم 1هـم در آن جبهـه
حضور داشتند که فرمانده آن برادر هاشم بود .برادر هاشم و عناصر تحت امرش از داوطلبـین جنـگ
محسوب میشدند که همگی از تهران آمده بودند .داوطلبان جنگ یا همان بسیجیها ،در بحبوحـه
جنگ کمکهای زیادی به نیروهای ارتش مـیکردنـد و در حقیقـت ،کمبـود سـربازان ارتـش بـه ایـن
طریق جبران میشد .من به کمک افراد بسیجی و سربازان ،در پایین و نزدیكی دکل دیـدهبـانی یـک
سنگر سرپوشیده و مستحكم زمینی درست کردم که برای استراحت به آنجا میرفتم.
شبی به همراه چند نفر از بسیجیها و تعدادی از سربازان گردان ،119از خط مقـدم خـودی
تا خاکریز دشمن ،که حدود دو کیلومتر فاصله بود ،به جلو رفتـیم و بـه  10متـری خـاکریز دشـمن
رسیدیم .در آنجا صدای سربازان عراقی را به وضوح میشنیدیم که بـا یكـدیگر صـحبت و شـوخی
میکردند .در همان فاصله کم ،محل نگهبانی و دیدهبانی و همچنـین محـل اسـتقرار سـالحهـای
سنگین دشمن را بررسی کردم تا در مواقع ضروری آتش سـنگینی روی آنـان بریـزم .البتـه قبـل از
عزیمت به طرف خاکریز دشمن ،موارد زیادی را به بسیجیها آموزش دادم :هنگام حرکت در شب
دمپای شلوار را با نخ ببندیم تا در اثر برخورد پارچههای شـلوار ِخـش ِخـش نكنـد؛ صـورت خـود را
سیاه کردیم تا استتار شبانه داشته باشیم؛ وسایل براق در لباس ،مثل سگک کمربنـد و همچنـین
وسایلی که تولید صدا میکند را محو کردیم؛ اینكه چطور بـا گـرفتن بینـی جلـو عطسـه و سـرفه را
بگیریم؛ به هنگام روشن شدن گلوله منور بالفاصله روی زمین دراز بكشیم و بـیحرکـت بمـانیم تـا
منور خاموش شود...
آن شب تا نزدیک خاکریز دشمن بـه جلـو رفتـیم و در آخـر در حـالی کـه روی زمـین درازکـش
بودیم ،موقعیت دشمن را بررسی و شناسایی کردیم.
وقتی از شناسایی برگشتیم ،متوجـه شـدم سـرنیزهام را در مسـیر جـا گذاشـتهام .بـرای پیـدا
کردن سرنیزه افراد گروه را ناچار کردم بار دیگر مسیر رفته را بازگردیم و سرنیزه را در همان تـاریكی
شب پیدا کنیم .هیچکس اعتراضی نداشت .با دقت کافی مسیر را کاووش کـرده و سـرنیزه را پیـدا

 .6در زمان جنگ ،به خصوص در سال اول ،گروههای مختلفی مثل فـدائیان اسـالم ،گـروه چریکـی دکتـر چمـران ...بـه
صورت داوطلب به جبهه میرفتند ،ولی از سال دوم ،یگانهای سپاه تشکیل شد.
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کردیم .بسیجی ها به تعهد و جسارت من احسنت گفتند و از آن شـب بـه بعـد همـواره در کارهـای
عملیاتی جبهه با من مشورت میکردند.
روز بعد که به باالی دکل رفتم ،تمام اهدافی که شب قبل از نزدیـک دیـدم و شناسـایی کـرده
بودم را زیر آتش گرفتم .در لشكر دشمن ،ولولهای برپـا شـد؛ مثـل اینكـه گـرگ بـه گلـه زده باشـد.
سربازان عراقی وحشتزده و هراسان به چپ و راست میدویدند و مـن آن بـاال نـاظر بـودم و کیـف
میکردم .توپ و تانک عراقی بود که آتش میگرفت و شعله آن به هوا مـیرفـت .البتـه بایـد ایـن را
بگویم که آدم کشتن هیچ لذتی ندارد؛ اما من در آن زمان ،لحظاتی را در نظـر مـیآوردم کـه مـردم
بیپناه آبادان و خرمشهر در بیابانها سرگردان و بالتكلیف بودند و به اطراف مـیدویدنـد و دنبـال
جانپناهی میگشتند .من در آن موقع که فـرار سـربازان دشـمن را از بـاالی دکـل مـیدیـدم ،یـاد
زمانی میافتـادم کـه لشـكر سـوم زرهـی دشـمن بـا رقـو و پـایكوبی از کـارون عبـور کـرد و مـردم
روستاهای سلمانیه و محمدیه را به اسارت گرفت و برد .هنگامی که باالی دکل نیروهای دشـمن را
از بین میبردم ،به یاد چند مـاه قبـل مـیافتـادم کـه مـا دانشـجویان در خرمشـهر ،تـوپ و تـانكی
نداشتیم تا با آنها مقابله کنیم .هنگامی که خرمشهر سـقوط کـرد ،مـن آنجـا بـودم .مـا بـا خفـت و
خواری خرمشهر را از دست دادیم ،ولی در آن لحظه به خود مـیگفـتم اینـک مـن بـه عنـوان یـک
دیدهبان ایرانی در حال انتقامگیری از لشـكر متجـاوز بعثـی هسـتم .هنـوز روز اصـلی فرانرسـیده،
هنوز دشمن تقاص واقعی خـود را پـس نـداده .روزی دشـمن تقـاص خـود را پـس خواهـد داد کـه
خرمشهر و آبادان آزاد شوند .زمانی به پیروزی واقعی نمانده ،آن روزها دیر نیست.
لشكر 77طرحی در دست اقدام داشت که محاصره آبادان را بشكند .دستور امام(ره) بود که
فرموده بودند« :حصر آبادان باید شكسته شـود 1».و ارتـش درصـدد اجـرای آن بـود .روزهـایی کـه
باالی دکل بودم ،تمام اهداف را ثبت مـیکـردم تـا هـر زمـان الزم باشـد دشـمن را سـرکوب نمـایم.
قبضههای توپ تحت کنترل من از نوع  101مم بود که هدف را خیلی دقیق مـیزد .هـر وقـت کـه
بچههای خط مقدم جبهه از گلولههای توپ و خمپارهاندازهای عراقیها در عـذاب بودنـد و اذیـت
میشدند ،از من درخواست میکردند جواب آنها را با گلوله سـنگین توپخانـه بـدهم؛ مـن هـم کـه
ً
قبال محل استقرار دیدهبانها و سالح سنگین دشمن را ثبت تیـر داشـتم ،بالفاصـله گلولـههـایم را
روانه خاکریز دشمن میکردم ،آن وقت آتش دشمن خیلی زود خاموش میشد و در حقیقت ،آنهـا
خیلی زود خفه میشدند.

 .6امام(ره) همان اوایل جنگ این فرمان را داده بودند.

  16دفاع از خرمشهر
1

عالوه بر توپهای 101مم که مربوط به توپخانـه قوچـان بـود ،تـوپهـای دیگـری بـا کـالیبر
190مم و 111مم هم در جبهه آبادان وجود داشت .من از دیدهبانهای آن توپها میخواسـتم تـا
هدفهای مرا بزنند .توپخانههای دیگری در گوشه و کنـار آبـادان مسـتقر بودنـد کـه از اصـفهان و
شهرضا آمده بودند و ما با یكدیگر همكاری داشتیم.
تا زمانی که قرارگاه لشكر 77از مشهد به خوزستان نیامـده بـود ،همـه یگـانهـای مسـتقر در
آبادان و خرمشهر تحـت کنتـرل و فرمانـدهی قرارگـاه ارونـد بودنـد؛ فرمانـده آن قرارگـاه سـرهنگ
فروزان از اندارمری بود ،اما با ورود قرارگاه لشكر 77به ماهشهر ،قرارگاه ارونـد منحـل شـد و تمـام
مسئولیت و کنترل یگانها به قرارگاه لشكر 77محول گردید .فرمانده لشكر در آن زمان ،سـرهنگ
شهابالدین جوادی بودند.
ُ
بر حسب ضرورت ،دیدگاه دیگری داشتیم که مشرف به خرمشهر بود .درست در نقطهای که
رود بهمنشیر از کارون جدا میشد .دیدگاه آنجا یک منبـع آب بـود کـه بـر روی چهارپایـهای بلنـد
قرار داشت .آن منبع هزاران گلوله و ترکش را در خود جـای داده و یكـی از پایـههـایش نیـز از بـین
رفته بود و هیچ کارایی نداشت .مدتها بود که حتـی دیـدهبـان هـم بـاالی آن نرفتـه بـود و از نظـر
عراقیها هم فاقد دیدهبان بود و بـه آنجـا تیرانـدازی نمـیکردنـد .روزی در تـاریكی صـبح از پلـه و
نردبان آن باال رفتم .خیلی از پلههای آن بر اثر اصابت گلوله تانک و یا ترکشهای توپ از بین رفتـه
بود و باال رفتن را بسیار مشـكل مـیکـرد .بـا هـر سـختی بـود خـود را بـه بـاالی آن رسـاندم .مـا در
دانشكده ،دوره صعود و سقوط از کوهستان را دیده بودیم ،همچنـین عبـور از پـلهـای دوطنابـه و
سهطنابه را در ارتفاع خیلی باال تمرین داشتیم .در حقیقت ،همه دانشـجویان دوره عبـور از موانـع
را در کوهستانهای فیروزکوه و ُپلور مازنـدران و حتـی داخـل دانشـكده افسـری طـی مـیکردنـد؛
بنابراین ،باال رفتن از آن منبع آب برای من کـه آن زمـان جـوان بـودم و وزن کمـی داشـتم ،خیلـی
سخت نبود .وقتی خود را به باالی منبع آب رسـاندم ،داخـل آن پنهـان شـدم .از داخـل منبـع کـه
دریچهای به سمت خرمشهر داشت ،خیلی از نقاط شهر را میدیدم .پرچم عراق بر بلندای بعضـی
از سـاختمانهـا ،ازجملــه روی سـاختمان فرمانـداری در اهتــزاز بـود .چنـد مــاه پـیش کـه مــن در
خرمشهر بودم ،نام خیابان ساحلی را که آرش نام داشت شنیده بودم ،اما آن روز کـه داخـل منبـع
آب دیدهبانی میکردم ،ترددی در خیابان آرش دیـده نمـیشـد .یـک سـاعت تمـام سـاحل غربـی
کارون را بررسی کردم ،دشمن تغییرات زیادی در آنجا انجام داده بود .این طور بـه نظـر مـیرسـید
 .6کالیبر یعنی قطر دهانه لوله که معموالً برحسب میلیمتر است و بیشتر اسلحهها را با کالیبر آن نامگـذاری مـیکننـد،
مانند توپ623مم و 633مم.
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که آنها یک کانال سراسری سرپوشیده را به موازات رودخانه احداث کرده و به فاصله هر  10تـا 20
متر یک دریچه به طرف کارون باز کرده و از آن دریچه سطح آب رودخانه را نگهبانی میدهند .من
تا غروب هیچ اقدامی روی مواضع دشمن نكردم ،چون احتمال میدادم شـاید دشـمن محـل مـرا
کشف کرده باشد .آن منبع بسیار آسیبپذیر بود و با یک گلوله تانک به هـوا مـیرفـت .در عـو ،
کروکی تمام نقاط خرمشهر را با دقت کامل تهیه کردم و سرانجام برای اینكه دست خالی برنگشته
باشم ،قبل از غروب آفتاب چند نقطه از نقاط حساس شهر ،ازجمله ساختمان فرمانـداری ،جـاده
کمربندی و پای پل تخریبشده بر روی کارون را با گلولههای دودانگیز ثبت تیر کردم تـا در مواقـع
ً
ضروری آن امكان را زیر آتش بگیرم .هوا که کامال تاریک شد ،به آرامی از باالی منبع پایین آمدم.
یكی از محاسن دیدهبانی در باالترین نقطه ،قرار گرفتن شخو دیـدهبـان اسـت و همچنـین
پاییدن مداوم منطقه باعث میشود که اطالعات دیدهبان از سایر افرادی که در جبهه حضور دارند
بیشتر باشد .به شخو دیدهبان چشم و گوش یگان هم میگویند ،چون آخرین اخبار و اطالعـات
از دشمن را دیدهبان در اختیار داشته و به اطالع فرمانده میرساند.
اواخر تابستان 1960که سالگرد شـروع جنـگ هـم محسـوب مـیشـد ،قـرار بـر ایـن بـود کـه
لشكر 77آبادان را از محاصره اشغالگران بعثی خارج کند .بـه همـین خـاطر ،بـه کلیـه یگـانهـای
تابعه ،ازجمله گردان 968توپخانه ،که بنده هم در آن یگان خدمت میکردم ،آمادهباش داده شد.
روزی از طرف سرهنگ مهرانفر ،رئیس رکن سوم توپخانه لشكری ،احضار شدم .ایشان یک سری
نقشههای هوایی را جلو ما افسران دیدهبان پهن کردند و توضـیحات مفصـلی در رابطـه بـا اهـداف
زمینی موجود در منطقه دادند .این عكسهـا آخـرین عكـسهـایی بـود کـه هواپیماهـای جنگـی
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از مناطق عملیاتی گرفته بودند و جهـت بهـرهبـرداری
در اختیار ما قرار داشت.
ً
بعد از اینكه سرهنگ مهرانفر افسران دیدهبان را از روی نقشه موجود کامال توجیه نمـود ،بـه
همه دستور داد که هر دیدهبان باید اهداف زرهی و توپخانه را در منطقه مسئولیت خـود ثبـت تیـر
نماید تا در شب عملیات اجازه هیچگونه فعالیتی به دشـمن داده نشـود کـه بخواهنـد مـا را دچـار
دردســرکنند .بعــد از اینكــه از ســتاد توپخانــه مراجعــت نمــودم ،بــه دیــدگاه مربوطــه رفــتم .تمــام
هدف های موجود در منطقه مسـئولیتم را ثبـت تیـر کـردم .چنـد روز بعـد ،بـا اجـازه رده بـاالتر بـه
دیدگاه نیروی دریایی رفتم تا هدفهـای دیگـری را ببیـنم .دیـدگاه نیـروی دریـایی یـک منبـع آب
فرسوده و از کارافتادهای بود که با رودخانه کارون کمتر از  100متر فاصله داشت .یكی از تكـاوران
دریایی در آن دیدگاه انجام وظیفه میکرد .این درجهدار نیروی دریایی کمک بسیار زیادی به مـن
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کرد و خیلی از هدفهایی که در زاویه دید من نبود و از دیدگاه خودم نمیدیـدم را نشـانم مـیداد.
حتی هدفهای آن طرف رودخانه اروند و جاده بصره ـ فاو را بـه مـن نشـان داد و مـن تمـام آنهـا را
ثبت تیر نمودم تا در شب عملیات آتشهای دشمن را خاموش نمایم.
عملیات ثامناالامه(ع)
ساعت  90دقیقه بامداد  ،1960/7/1عملیات ثامناالئمه(ع) برای آزادی آبادان از محاصـره
دشمن ،از سه جبهه آغاز شـد .در آن شـب ،توپخانـههـای لشـكر 77چنـان آتشـی بـر سـر دشـمن
ریختند که فرصـت هـیچگونـه عكـسالعملـی برایشـان بـاقی نمانـد .آتشـباری کـه مـن بـا آن کـار
میکردم ،کمک مستقیم تیپ دوم قوچان بود که فرمانـدهی آن بـه عهـده سـرهنگ کهتـری بـود.
پس از  42ساعت نبرد بیامان لشكر 77خراسان با لشكر سوم زرهی عراق در شرق کارون و شمال
آبادان ،سرانجام این شهر مظلوم پس از یک سال از محاصره درآمد و خرمشهر مظلوم هم در تاریخ
سوم خردادماه  1961از چنگال ارتش بعث آزاد شد.

سروده سروان ابراهیم بخشیزاده
یكی از همكارانم به نام سروان ابراهیم بخشیزاده ،شعری در مورد جنـگ هشـتسـاله ایـران و
عراق سروده است که بیمناسبت نیست در اینجا آورده شود:
خـــاطرات جنـــگ هشـــت ســـاله ایـــران و عـــراق
ســـال پنجـــاه و نـــه و دو ســـال بعـــد انقـــالب
یادمـــه آن زمـــانهـــا تـــوی کشـــور همســـایمون
حــزب بعــث حــاکم آن کشــور بــود و صــدام یزیــد
به خیال خام خود میخواسـت کـه خوزسـتان مـا
وقتی صدام وضـع ارتـش مـا را کمـی آشـفته دیـد
با تمام قـدرتش حملـه بـه ایـران کـرده بـود کـرده
قصرشــیرین ،دهلــران ،مهــران و شــهرهای دگــر
شـــــهر خـــــرم و آبـــــادان مـــــا ویرانـــــه شـــــد
رادمـــــردان دلیـــــر ارتـــــش ایـــــران زمــــــین
روحشـــــان شـــــاد اســـــت مـــــردان کـــــارزار

مـــــیکنـــــد قلـــــب هـــــر انســـــانی را داغ داغ
ارتــش بعــث و فرمانــدهانش افتادنــد در مــنجالب
یــــک نفــــر وحشــــی و دیوانــــه بــــود فرمــــانروا
بخـــتالنصـــر بـــود و حـــاکم خونخـــوار و پلیـــد
بشـــــه عربســـــتان و او هـــــم باشـــــه فرمـــــانروا
نقشــــه شــــومی بــــرای کشــــور ایــــران کشــــید
شــهرهای مــرزی و زیبــای مــا را ویــران کــرده بــود
همــه را ویــران کــرده بــود ایــن وحشــی ضدبشــر
ارتــــش بــــاغیرت ایــــران زمــــین آمــــاده شــــد
جان به کف جنگیدهاند بـا دشـمن ایـن سـرزمین
در ره ایـــران زمـــین جـــان دادنـــد بـــا افتخـــار
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ی
خارطات کار ند نظا ی بدا ن رمشدی
از روزاهی دافع و سقوط رخمشهر

پیروزی انقالب
زمانی که انقالب اسالمی در سال  1917پیـروز شـد و حكومـت جمهـوری اسـالمی در ایـران
استقرار یافت ،من جوانی 17ساله بودم که مانند سایر جوانان وطن در تظـاهرات و راهپیمـاییهـا
شرکت میکردم و در ارگانهای مختلف انقالب فعالیت چشمگیری داشتم و جـزو افـراد انقالبـی و
حزباللهی محسوب میشدم .همانطور که همه مردم ایـران و امـت اسـالمی در پیـروزی انقـالب
نقش داشتند ،بنده نیز عضو کوچكی بودم که در امورات انقالب شرکت میکردم .در همـان زمـان
و قبل از اینكه جنگ تحمیلی آغـاز شـود ،مـن بـه همـراه تعـدادی از جوانـان دیگـر در دبیرسـتان
صــنعتی مسجدســلیمان و در رشــته مكانیــک و الكترومكانیــک مشــغول بــه تحصــیل شــدیم .ایــن
دبیرستان وابسته به ارتش جمهوری اسالمی است که دانشآموزان آن پس از ادامه تحصیل و اخذ
دیپلم به عنوان کارمند فنی نظامی در یگانهای مختلف ارتش استخدام و مشـغول خـدمت مـی-
شدند .من هم مانند سایرین به همین روش مشغول درس خواندن و ادامه تحصیل بودم تا پـس از
اخذ دیپلم وارد خدمت ارتش بشوم.
در همان دوران ،که هنوز یک سال هم از عمر انقالب نگذشـته بـود ،صـدام حسـین ،رئـیس-
جمهور عراق ،عواملی خرابكار را به نقاط مختلف خوزستان میفرستاد تا دست به تخریباتی بزننـد
و در شهرها و تلسیسات صنعتی انفجاراتی به عمل آورند .صـدام بـا ایـن عمـل ناپسـند خـود مـی-
خواست به مردم دنیا بگوید که ایرانیها ،بـه خصـوص خوزسـتانیهـا ،از حكومـت اسـالمی ایـران
ناراحت و ناراضی هستند و این اتفاقات را جوانان خوزستانی ایجاد میکنند ،یا به قـول خودشـان
افراد جبهه آزادیبخش خوزستان عامل خرابكـاری و انفجـارات هسـتند .بـا توجـه بـه اینكـه بنـده
خوزستانی هستم و در بین مردم زندگی میکردم ،مطمـئن بـودم کـه ایـن حـوادث از طـرف مـردم
خونگرم و انقالبی خوزستان نیست و این اتفاقات از آن سوی مرزها هـدایت و رهبـری مـیشـد .بـا
نگرش به اینكه لولههای نفت و خط ریل راهآهن در سراسر اسـتان و در بیابـانهـا گسـترده اسـت،
عوامل خرابكار به سهولت و سادگی و دور از چشم مردم ،بمبگذاریها را انجام میدادنـد و کمتـر
به دام میافتادند.
من همان ایام در روزنامهها میخواندم ،یا به طرق مختلف میشنیدم کـه دولـت عـراق بـرای
هر انفجاری که در خوزستان انجام میگیرد مبلغ 10هزار تومان پاداش تعیین کرده ،ضمن اینكـه
هرکدام از عوامل خرابكار حقوق ماهیانه هم داشتند .عوامل مخرب عالوه بر اینكه لولههـای نفـت
ً
و تلسیسات را منفجر میکردند ،در اماکن عمومی هم از بمـبگـذاری دریـغ نمـیکردنـد .مـثال در
60
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کتابفروشیهـا ،سـاندویچفروشـیهـا و داخـل قطـار مسـافربری ،مقابـل مقبـره حضـرت دانیـال
نبی(ع) در شهر شوش ،در بازار دزفول و معابر عمومی مرتكب این عمل شنیع و زشت مـیشـدند.
در شهر بندری خرمشهر حداقل  100مورد بمبگذاری انجـام دادنـد .اگـر آن ایـام تعـدادی از آن
عوامل دستگیر نمیشدند و به سزای اعمالشان نمیرسیدند ،هیچگاه ثابت نمیشد که این کارها
از جانب عراق است .در نتیجه ،افكار عمومی باور مـیکردنـد کـه ایـن اتفاقـات را مـردم خوزسـتان
انجام میدهند.
در اواخر تابستان سال ،1919دوره تحصیلی و تخصصی من در حال اتمام بود ،همان روزهـا
اخبار ناگواری از نقاط مرزی به گوش میرسید و درگیـریهـای مرزبانـان و نـدارمری بـا سـربازان
عراق هر روز سرخط اخبار مطبوعات و رسانهها بود .اخبار واصله نوید خوبی برای مردم ایـران ،بـه
خصوص مردم استان خوزستان ،نبود .شایعه جنگ و درگیری همهجانبه در مرزهـا نگرانـی زیـادی
در پی داشت .حكومت عراق به رهبری فردی ددمنش و عصیانگر به نام صـدام حسـین در منطقـه
ندای آزادی خلـق عـرب (عـربهـای خوزسـتان) را سـر مـیداد .از طرفـی ،بـا شـكوفایی انقـالب
اسالمی در ایران ،صدام خطری جدی بـیخ گـوش خـود احسـاس مـیکـرد .ایـن طـرف روح بلنـد
آزادی و پرچمــدار جهــاد و اســتقامت و بنیــانگزار جمهــوری اســالمی ایــران نویــد آزادی ،عــدالت،
برادری و برابری را به مردم میداد ،در عـو  ،آن طـرف مـرز ،صـدام ،دیكتـاتور زمـان ،در تـدارک
جنگ بـود تـا حكومـت نوپـای ایـران را از پـای درآورد .در حـالی کـه در ایـران ،رهبـر عظـیمالشـلن
انقالب ،مبارزه با ظلم و بیدادگری ،مبارزه با فسق و فساد ،مبارزه با بیعدالتی و نابرابری را شـروع
کرده بود ،رهبر ظالم عراق سودای جنگی همهجانبه را در سر میپروراند .کینه و عداوت صـدام از
آنجا سرچشمه می گرفت که خطر بیداری مردم عراق را که ناشـی از انقـالب اسـالمی مـردم ایـران
بود حس می کرد و از طرفی حكومت ظالمانه خود را که بـا جـور و سـتم پایـهگـذاری شـده بـود در
مقابل انقالب ایران بسیار آسیبپذیر میدید .صدام احتمال میداد که در عراق هم انقالبی شبیه
انقالب اسالمی ایران به وجود میآید ،البته شـاید عوامـل دیگـری هـم در رابطـه بـا شـروع جنـگ
دخیل بود.
جنگی را که صدام علیه ایران شروع کرد 2890 ،روز طول کشـید و در ایـن راسـتا ،قریـب بـه
220هزار نفر از بهترین جوانان این مرز و بوم در خون غلطیدند و صدها هزار نفر مجروح دسـتاورد
این جنگ تحمیلی بود .حال که به دو کشور ایران و عراق مـینگـرم ،بـا خـود مـیگـویم سرنوشـت
آغازگر جنگ چه شد! عاقبت رهبر خائن و توسعهطلب عراق که صدها هزار نفر از دو طرف جنـگ
را به خاک و خون کشید به کجا انجامید!؟ ملت مظلوم عراق با تحمل جنگی هشت ساله با ایران و
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به دنبال آن جنگ با کویت و تبعات آن و سرانجام اشغال نظامی کشورشان و حضور 110هـزار نفـر
از نظامیان امریكا و اروپا به مدت ده سال ضایعه بزرگی در کشورشان دیدند؛ اکنـون عـراق بـا ایـن
ناامنیها و اقتصاد خراب و ویرانیهای بیشمار چه وضعیت اسفناکی دارد! اما برعكس ،در ایـران
پــس از خاتمــه جنــگ تحمیلــی بازســازی کشــور آغــاز شــد ،حكومــت اســالمی ایــران روز بــه روز
مستحكمتر و استوارتر گردید و بدون اینكه یک وجب از خاک مقدس ایـران از دسـت رفتـه باشـد و
بدون اینكه یک نفر سرباز بیگانه در این سرزمین قـدرتنمـایی کنـد و بـدون اینكـه حكومـتهـای
استكباری در نظام ما دخالت داشته باشند ،به حیات شرافتمندانه خود ادامه میدهد .الحـق کـه
استقالل و آزادی ایران مدیون خون شهدا ،ایثارگریهای رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس و از همـه
مهمتر مدیون رهبری رهبر عظیمالشلن آن میباشد که در طـول  97سـال گذشـته هرگـز قداسـت
انقالب اسالمی را فدای سازش ناعادالنه با استكبار جهانی نكرده اسـت .ر یـم بعـث عـراق بـدون
توجه به افكار عمومی با روش فاشیستی و خرابكارانه اهداف خود را پیش میبـرد .دشـمن حـدود
یک سال با همین روش ادامه داد تا به اهداف پلیـد و شـوم خـود برسـد ،امـا بـا دسـتگیری پیـاپی
عوامل انفجار و افراد مزدور و خرابكار ،کمکم متوجه شد که مـردم خوزسـتان هـمعقیـده و هـمرأی
آنها نخواهند شد و آنان با این روش به خواسته شیطانی خود نمیرسـند .بنـابراین ،دشـمن بعثـی
روش خود را تغییر داد و به فكـر جنـگ افتـاد .بـه همـین منظـور در اواخـر تابسـتان  1919حملـه
نظامی خود را به نقاط مرزی و شهرهای ایران آغاز نمود.
آکاز جنگ
من خود شاهد و ناظر بـودم کـه عصـر روز  91شـهریور 19چنـد فرونـد جـت جنگنـده ارتـش
صدام ،حریم هوایی شهرمان ،مسجدسلیمان ،را مـورد تهـاجم هـوایی قـرار دادنـد و ابتـدا منطقـه
پشت برج و کارخانه هخامنش (شهید فر نیـا) و تانـکسـازی را بمبـاران نمودنـد و بـه دنبـال آن،
منطقه دیگری در پشـت بـرج فرودگـاه هـوانیروز مـورد تهـاجم هواپیماهـای دشـمن قـرار گرفـت و
بمبهای ناپالم 1بـر سـر مـردم بـیگنـاه فروریخـت کـه بـر اثـر آن تعـداد زیـادی از مـردم نظـامی و
غیرنظامی شهید و مجروح شدند.

 .6بمب ناپالم از انواع سالح های ممنوعه منشور سازمان ملل است .این بمب وسعت زیادی از منطقه را آتش میزند و
می تواند اهداف غیرنظامی را نیز دربرگیرد ،حجم آتش آن که توسط هواپیما بر روی اهداف پرتاب میگردد بسیار زیاد و
تقریباً غیرقابل کنترل میباشد.
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در آن وضعیت ،مردم شهرمان سراسیمه و بدون هدف به این طرف و آن طـرف مـیدویدنـد و
دنبال جایی امن میگشتند .آن روز رعب و وحشت زیادی بین مـردم ایجـاد شـد ،کودکـان و زنـان
جیغ میزدند و فریاد میکشیدند .از طرفی بوی باروت و دود از همـه طـرف بـه مشـام مـیرسـید و
غبار سیاهی سـطح شـهر را پوشـانده بـود .غـروب آن روز ،بعـد از بمبـاران وحشـتناک و انفجـارات
زیادی که ر داده بود ،عدهای به دنبال بستگان و اقوام خـود مـیگشـتند تـا از سـالم بـودن آنهـا
مطمئن شوند .جوان شهر جهت کمک به مجروحان و مصدومان تالش زیـادی مـیکردنـد .آن روز
هوا بسیار گرم و طاقتفرسا بود و فصل خرماپزان محسوب میشد .گرمـای هـوا بـیداد مـیکـرد.
یكی از اثرات بمباران آن روز مسجدسلیمان ،انفجار تلسیسات شبكه برق شهر بود که به دنبـال آن
برق منطقه قطع شد و همین امر مشكالت مردم را در گرمای  10درجه خوزستان مضاعف کرد.
با شروع تاریكی هوا ،خاموشی مطلق بـر تمـام شـهرهای ایـران ازجملـه مسجدسـلیمان سـایه
افكنده بود و ترس و دلهره بین خانوادهها لحظه به لحظه بیشتر مـیشـد .از طرفـی صـدای رگبـار
ضدهواییها بر این ترس و دلهره میافزود و مردم غیرنظامی که تا آن روز صدای رگبـار ضـدهوایی
را نشنیده بودند ،به شدت میترسیدند.
با شروع جنگ ،خیلی از مردم در فكر این بودند که زن و فرزند خود را از شـهر بیـرون ببرنـد و
در جایی امن اسكان بدهند .در آن وضعیت ،هیچکس تمرکز و تفكر خوبی نداشت و نمـیدانسـت
چه تصمیمی بگیرد .اکثر مردم نمیتوانستند و یـا نمـیدانسـتند در رابطـه بـا جنـگ چـه اقـدامی
انجام دهند .در حقیقت ،هیچکس جنـگ را ندیـده بـود کـه تجربـهای داشـته باشـد و در قبـال آن
بخواهد عكسالعملی نشان دهد .آن روز برای اولین بار بود که مردم بمباران میدیدنـد .از سـاعت
شروع حمله هوایی ،رادیو اهواز پشت سر هم آ یر خطر هوایی پخش میکرد .تا آن موقع کسـی از
آ یر خطر و رفع خطر اطالعی نداشت .رادیو و تلویزیون مدام از جنگ و حمله هوایی صحبت می-
کردند و به دنبال آن رادیوهای بیگانه ،به خصوص رادیو کشورهای عربی و بیبیسی و خود کشـور
عراق ،جنگ روانی راه انداخته بودند .عالوه بر جنگ فیزیكی و تهاجم نظامی که در مرزهـا وجـود
داشت ،آنها قدرتنمایی ارتش متجاوز عراق را چندین برابر اعالم مـیکردنـد .مـن همـان روزهـای
اول جنگ میشنیدم که ستون پنجم دشمن و یا افراد فریبخورده داخلی با خودروهای کمپرسی
در سطح شهر اهواز رفت و آمد میکنند و از داخل خودروها با خمپارهانداز به نقـاط مختلـف شـهر
شلیک میکنند .انفجاراتی که در کوچه و خیابان شهر انجام میگرفت اینطور وانمود میشـد کـه
دشمن به اهواز نزدیک شده و برد توپخانههای آن به راحتی به مرکز شـهر مـیرسـد .همـین عمـل
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باعث شد که مردم ناخواسته اهواز را ترک کنند .ناگفتـه نمانـد همـان هفتـه اول نیروهـای زمینـی
دشمن هم از سمت جاده خرمشهر تا ُدب َحردان و کارخانه نورد به شهر اهواز نزدیک شده بودنـد
و شهر در برد توپخانه دوربرد قرار گرفت.
استان خوزستان با بیش از  400کیلـومتر مـرز مشـترک بـا عـراق ،از تمـام نقـاط مـورد تجـاوز
دشمن قرار گرفت و نیروهای عراق از همه محورهـای مواصـالتی بـه سـمت شـهرهای خوزسـتان،
ازجمله اندیمشک ،دزفول ،شوش ،بستان ،هـویزه ،سوسـنگرد ،اهـواز ،آبـادان و خرمشـهر هجـوم
زمینی را آغاز نمود و هر روز به این شهرها نزدیکتر میشد.
استان خوزسـتان لقمـه چربـی بـرای صـدام محسـوب مـیشـد ،زیـرا تسـلط بـر آن عـالوه بـر
حاصلخیز بودن آن ،نفت و گاز فراوانی که در آن استان وجود دارد ،میتوانست منابع مـالی بسـیار
خوبی را برای آنان فراهم کند .ضمن اینكه زمینهای صاف و هموار آن دیار جوالنگـاه مناسـبی را
بــرای مــانور لشــكرهای زرهــی و مكــانیزه دشــمن فــراهم کــرد و در واقــع ،اســتان خوزســتان
سهلالوصولتر از سایر استانها به شمار میرفت .در استان خوزستان فقط یـک لشـكر 92زرهـی
ً
ایران وجود داشت که اصال نمیشد آن را با لشكرهای تا دندان مسـلح عراقـی مقایسـه کـرد و ایـن
کار جنگ را بسیار مشكل میکرد .در جبهه جنگ ،صـدها کیلـومتر بـا دشـمن درگیـری داشـتیم.
اولویت به کار بردن یگانهای اعزامی ،به طور اخو برای فرماندهان ،مشـخو نبـود .خرمشـهر و
آبادان حساسیت خاص خود را داشـتند .اهـواز ،مرکـز اسـتان خوزسـتان ،در آسـتانه سـقوط بـود.
محور حساس دهلران به طرف اندیمشک و دزفول دست کمی از سایر نقاط نداشت .خرمشـهر در
یک قدمی مرز واقع شده ،بستان و سوسنگرد به خاطر نزدیكی بـه مـرز بسـیار آسـیبپـذیر بودنـد،
پاالیشگاه آبادان که زمانی اولین پاالیشگاه خاورمیانه محسـوب مـیشـد ،در آتـش خشـم دشـمن
مـیسـوخت ،حــدود  400کیلـومتر مـرز مشــترک خوزسـتان بــا کشـور عـراق ،کمبــود نیـرو و ســایر
مشكالت موجود به معنای واقعی تصمیمگیریها را مشكل مینمود .گرچـه نیروهـای انـدارمری
مستقر در پاسگاههای مرزی و نیروهای نه چندان زیاد لشكر 92زرهی اهواز قدم به قدم با دشـمن
میجنگیدند و عملیات پیشروی آنان را به تلخیر میانداختند ،اما دشمن که از ماههـا قبـل بـا 12
لشكر زرهی و مكانیزه 1و چندین تیپ مستقل آماده حمله به ایران بود ،به هـیچ وجـه بـا نیروهـای
غیرمنسجم ما قابل مقایسه نبودند و مسئولین و فرمانـدهان بـه دلیـل عـدم تـوازن قـوا بـا مشـكل
جدی روبرو میشدند.
 . 6لشکر مکانیزه یعنی کلیه افراد و ادوات جنگی آن متحرک است و نیاز به واگذاری وسیله نقلیه جهت حمـل و ترابـری
آن لشکر نیست.
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در جستجوی پسرعمهام ،سرباز جبهه
همان روزهای اول جنگ که درگیریهای زمینی و هـوایی در اسـتان خوزسـتان در اوج بـود،
پسرعمهام به نام شنبه ورناصری در تیپ سوم لشكر 92زرهی مشغول خدمت سربازی بـود و چنـد
روزی میشد که هیچ خبری از او نداشتیم .از این بابت ،خانوادهاش بسیار نگران و ناراحت بودنـد
و به دنبال راهی میگشتند تا از او خبری به دست آورند .به همـین منظـور ،بـرادرش امیرحسـین،
که داماد ما هم بود ،به من گفت :آقا عبدالحسین! خانوادهام برای شنبه خیلـی ناراحـت هسـتند.
شما با من میآیید تا با هم به دشت آزادگان برویم و خبری از شنبه بیاوریم ،ببینـیم زنـده اسـت یـا
شهید شده؟ من به خواسته پسرعمهام پاسخ مثبت دادم و آمادگی خـود را جهـت رفـتن بـه دشـت
آزادگان اعالم کردم .مسجدسلیمان تا پادگان حمیدیـه یـا همـان دشـت آزادگـان خیلـی دور بـود.
حداقل یک روز رفت و برگشت آن طول میکشید .آن روزها خبرهای خوبی از جبههها نمیرسـید.
ً
یكی میگفت لشكر 92زرهی کامال نابود شده .دیگری میگفت همین روزهـا اهـواز سـقوط مـی-
کند .شخو دیگری میگفت تمام راهها بسته شـده و دشـمن همـه جـادههـا بـه طـرف مـرز را در
ً
اختیار دارد .همه این نگرانیها را داشـتند ،مخصوصـا کسـانی کـه در ارتـش سـرباز ،درجـهدار یـا
افسری داشتند بیش از دیگران مضطرب و نگران بودند.
بــا توجــه بــه اینكــه خــودم هــم از بــیخبــری از شــنبه ناراحــت بــودم ،خیلــی زود درخواســت
پسرعمهام را پذیرفتم و روز بعد آماده رفتن شدیم .آن زمان من کار بخصوصی نداشـتم .دبیرسـتان
صنعتی مسجدسلیمان هم مانند خیلی از مراکـز آموزشـی دیگـر تعطیـل شـده بـود ،از طرفـی بـه
ً
عنوان جوانی خوزستانی و کسی که از ورود دشمن واقعا ناراحـت و نگـران اسـت ،تصـمیم داشـتم
هرچه زودتر به جبهه جنگ بروم .در حقیقت ،اگر چاره داشتم و راهـی بـرایم پیـدا مـیشـد ،مـی-
خواستم مستقیم بروم و با دشمن درگیر شوم و به عنوان رزمنده در جبهه حضور داشته باشـم .امـا
چطور و چگونه ،معلوم نبود .روز بعد من پسرعمهام صبح زود با مینیبـوس ایشـان حرکـت کـردیم.
ابتدا باید به اهواز و سپس به دشت آزادگان میرفتیم .در طول مسیر ،هرکس را که میدیدیم کنـار
جاده ایستاده ،سوارش میکردیم و پولی بابت کرایه دریافت نمیردیم.
ً
من قبال اهواز را دیده بودم ،شهری خرم و آباد و باصفا و شلوغ بود .اما آن روز سكوتی مرگبـار
بر این شهر چندصدهزار نفری سایه افكنده بود و سایه شوم دشمن هر لحظه نزدیـکتـر مـیشـد.
آن روز هواپیماهای دشمن چند بار بر فراز شهر بـه پـرواز درآمدنـد و مـانور مـیدادنـد و گـاهی هـم
نقطهای را بمباران می کردند .در شهر بجز افراد نظامی و آن هم به تعداد بسیار اندک ،جنبنـدهای
وجود نداشت .البته همه مردم شهر نرفتـه بودنـد ،امـا هـیچکـس در خیابـانهـا و معـابر مشـاهده
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نمیشد .آن روز شهر اهواز مثل شهر ارواح شده بود و چنان از جمعیت خالی بود که باورش بسیار
مشكل مینمود .من اهواز را یک ماه قبل از جنگ دیده بودم ،شهری زنده و باطراوت و بـا مردمـی
خونگرم وصمیمی که زندگی خوب و خوشی در آن شـهر در جریـان بـود ،ولـی آن روز چهـره شـهر
ً
واقعا غمانگیز و ناراحتکننده بود .اوضاع شهر بـه قـدری درهـم و آشـفته بـود کـه مـن آن روز یـک
لحظه فكر کردم اهواز سقوط کرده و به دست دشمن افتاده.
از فلكه چهارشیر تا سهراهی خرمشهر هرچه نگاه کردم مغازهای باز نبـود .در اطـراف اهـواز،
پاالیشگاه و لولههای نفت در حـال سـوختن بودنـد و دود سـیاهی بـه سـیاهی دل دشـمن بـه هـوا
ً
برمیخاست که احتماال از آثار بمبارانهای روزهای قبل بود .شعلههـای آتـش و دود از کیلومترهـا
آن طرفتر به چشم میخورد و این امر باعث تضعیف روحیه مردم میشد .آن روز وضع شهر بسیار
اسفناک و ناراحتکننده بود .گوشه و کنار اهواز را سنگربندی کرده بودنـد تـا بـرای دفـاع شـهری
آماده باشد .بسیاری از مغازهدارها جلو مغازههایشان را با کیسه گونیهای پر از خاک دیـوار کـرده
بودند تا با انفجار بمبها و گلولهها آسیبی به آن مكان نرسـد .آمبـوالنسهـا و خودروهـای نظـامی
ً
کامال گلمالی و استتار شده و با سرعت در سطح شهر در حـال تـردد بودنـد .سـربازان و نیروهـای
مردمی در گوشه و کنار شهر دیده میشدند و خود را برای دفاع از شهر آماده مـیکردنـد .توپخانـه
لشكر 92زرهی در محلی به نام ویس مالثانی مستقر بود و از همـانجـا بـه طـرف مواضـع دشـمن
شلیک می کرد .استقرار توپخانه نیروهای خـودی در داخـل اهـواز ،یعنـی اینكـه دشـمن بـه شـهر
نزدیک شده و هر آن احتمال دارد وارد شهر شود.
آن روزها هیچکس اطالع دقیقی نداشت که دشمن تا چه حد پیشروی کرده .البتـه شـایعات
حمله عراقیها به طرف اهواز و سایر شهرهای خوزستان بیش از واقعیت بود .بعضیها میگفتنـد
دشمن تا حاشیه اهواز جلو آمده؛ برخی عنوان میکردند پادگان حمید و پادگـان حمیدیـه هـر دو
سقوط کرده و به دست دشمن افتاده .با توجه به اینكه مقصد ما پادگان حمیدیه بـود و پسـرعمهام
در آن پادگان خدمت میکرد ،این خبر موجب نگرانی شدید ما شده بود .بـه همـین خـاطر ،مـا در
تمام مسیرهای بعد از اهواز با احتیاط کامل حرکت میکردیم تا اتفاقی برایمان پیش نیاید.
از ابتدای شهر اهواز ،یعنی از فلكه چهارشیر تا سـهراهـی خرمشـهر ،در داخـل شـهر بـودیم،
ولی از آن سهراهی به بعد از شهر خارج میشدیم تا به مقصد برسـیم .سـهراهـی خرمشـهر محلـی
است که یک راه آن به طرف خرمشهر و یک راه آن به طرف حمیدیه و سوسنگرد و دو راه دیگـر بـه
سمت شوش میرود .در آن سهراهی چند نفر مسافر نظامی و غیرنظـامی منتظـر وسـیله ایسـتاده
بودند تا به سمت حمیدیه یـا سوسـنگرد برونـد .آنهـا را سـوار کـردیم تـا بـه مقصدشـان برسـند و از
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آنجایی که با جاده آشنا نبودیم ،میخواستیم در طـول مسـیر کمـک و راهنمـای مـا باشـند .همـه
مسافران را صلواتی سوار میکردیم .تعـدادی از همراهـان داخـل مینـیبـوس از نظامیـان پادگـان
حمیدیه و از پرسنل تیپ 9لشكر 92زرهی بودند کـه قبـل از شـروع جنـگ بـه مرخصـی رفتـه و در
حال برگشت بودند و بعضی از آنها مردم محلی آن منطقه بودند که میخواستند از اوضاع و احوال
زندگیشان خبری بگیرند ،شاید آنهـا هـم از مسـافرت راه دور مـیآمدنـد ،چـون از ورود عراقـیهـا
اطالع چندانی نداشتند.
در طول مسـیر ،مـن از چنـد نفـر از همـان نظامیـان داخـل مینـیبـوس در مـورد پسـرعمهام
پرسیدم ،ولی هیچکدام از آنها او را نمیشناختند .هنوز از سهراهـی خرمشـهر بـه طـرف حمیدیـه
چند کیلومتری طی نكرده بودیم که صدای غرش عجیبـی بـه گوشـمان رسـید .کمـی جلـوتر کـه
رفتیم ،متوجه شدیم دشمن زاغه مهمات لشكر 92را بمبارن کرده .صدای انفجار مهمات سـنگین
از کیلومترها دورتر به گوش مـیرسـید و دود غلـیظ ناشـی از انفجـارات ماننـد ابـری سـیاه فضـای
منطقــه را فراگرفتــه بــود .بــا مشــاهده آن صــحنه همــه مســافران مینــیبــوس وحشــتزده شــدند.
ً
مخصوصا چند نفر از خواهران که اضطراب و نگرانی تمام وجودشان را گرفته بـود و مـدام صـدام و
ارتش متجاوزش را نفرین و لعنت مـیکردنـد .در آن وضـعیت بعضـی از مسـافرین تقاضـا داشـتند
مینی بوس متوقف شود و آنها پیاده شوند تا به جای امنی بروند .اما وضعیت وخیمتر از این بود که
جای امنی پیدا شود.
ً
در مسیر جاده به طرف حمیدیه ،عـدهای از سـربازان را مشـاهده نمـودم کـه ظـاهرا از محـل
انفجار زاغه مهمات گریخته و کنار جاده بالتكلیـف و سـرگردان بودنـد .در طـول مسـیر ،نیروهـای
مردمی هم با لباس شخصی با سالحهای قدیمی و ابتدایی ،مانند تفنگ ِام 1و برنو 1در دستشان،
سوار بر خودروهای نیسان وانت و سیمرغ در حال تردد بودند .در آن شرایط ،کسی اطالع نداشت
که آنها به کجا میروند و یا از کجا میآیند .شاید خود آنها هم اطالع دقیقـی نداشـتند کـه مقصـد
نهاییشان کجاست .آن روزها هرکس تالش میکرد به هر طریـق ممكـن بـه جنـگ و دفـاع کمـک
کند و گوشـهای از کـار را بگیـرد .در آن آشـفتهبـازار جنـگ ،بـه کـار بـردن نیروهـای متفـرق کـه از
شهرهای مختلف وارد منطقه عملیاتی میشدند ،بسیار مشكل بود .این مورد بسـتگی بـه وحـدت
فرماندهی داشت که چگونه نیروهای متفرق را ساماندهی و یا سازماندهی کند و از آنهـا اسـتفاده
بهینه شود.

 .6اسلحه ام 6و برنو هر دو از اسلحههای قدیمی هستند که سالهاست در نیروهای مسلح کاربرد و سازمان ندارند.
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یكی از فرماندهان مردمی که میتوان به نیكی از او یاد کرد ،دکتر چمران بود که با گـردآوری
نیروهای مردمی ،جنگهای پارتیزانی و چریكی را علیه دشمن اجرا میکرد و ضـربات مهلكـی بـه
دشمن وارد نمود .شاید شبیه دکتر چمران ،فرمانـدهان دیگـری بودنـد کـه گمنـام و ناشـناخته در
گوشه و کنار جبهههای خوزستان و یا سایر جبههها ،فقط برای رضـای خـدا و بـرای اعـتالی دیـن
اسالم و نظام جمهوری اسالمی و کشورمان ایران میجنگیدند که اسم آنها کمتـر بـرده مـیشـود.
دکتر چمران از فرماندهان نامآور و از مدافعان مشهور محور حمیدیه ـ بستان بود که بعـد از مـاههـا
نبرد با دشمن ،در منطقه دهالویه 1به شهادت رسید.
آن روز هرچه به شهر حمیدیه نزدیکتر میشـدیم ،جبهـه جنـگ شـكل واقعـی خـود را بهتـر
نشان میداد .عبور آمبوالنسهای استتارشده حامل مجروحان جنگی مؤید این قضیه بود .آن روز
من و پسرعمه ام با تعدادی دیگر که همراهمان بودند تا حمیدیه رفتیم ،ولی نتوانسـتیم از آنجـا بـه
طرف پادگان حمیدیه برویم ،زیرا عراقیها در حال پیشروی به سمت شهر حمیدیه بودنـد و ادامـه
مسیر برایمان ناممكن بود .در نتیجه ،ما از سرنشینان خواستیم از مینیبوس پیـاده شـوند .مـردم
محلی در آنجا به ما گفتند راهها بسته شده و دشمن در حال محاصره کردن شهر میباشد .زمـانی
که ما در آنجا توقف داشتیم ،صدای انفجار گلولهها و شلیک آتشبارها را به وضوح میشـنیدیم کـه
همانند طبل و ُدهل به گوش میرسید .صداها هـر لحظـه بیشـتر و درگیـریهـا هـر آن نزدیـکتـر
می شد .در حالی که ما سرگردان و بالتكلیف گوشه خیابان ایستاده بودیم ،با ناراحتی زیاد تصمیم
به برگشت گرفتیم .در حالی که نتوانستیم پسرعمهام را مالقـات کنـیم ،پـس از سـاعتی توقـف بـه
ً
ناچار مجددا راه اهواز را در پیش گرفتیم و حرکت کردیم .به هنگام مراجعت از حمیدیه هـم تعـداد
زیادی از مردم بومی که فكر جانشان بودند ،با زور و التماس سوار مینـیبـوس شـدند تـا از مهلكـه
نجات یابند .شاید حدود  90نفر با ما آمدند .تـا جـایی کـه ممكـن بـود مـا زنـان و کودکـان را سـوار
میکردیم تا از منطقه خطر دور شده باشند.
وقتی به اهواز رسیدیم و در سهراهی خرمشهر توقـف کـردیم ،عـدهای از مـردم سراسـیمه بـه
طرف مینیبوس دویدند و از ما میپرسیدند عراقیها به کجا رسیدند؟ آیا حمیدیـه و سوسـنگرد را
گرفتند؟ ما برای اینكه به شـایعات دامـن نـزنیم بـدون اینكـه بـه کسـی پاسـخ بـدهیم ،خیلـی زود
مسافران را پیاده کردیم و به سمت مسجدسلیمان حرکت کردیم .آفتاب هنوز غروب نكرده بود کـه
به منزل رسیدیم .برادران و خواهران و مـادر شـنبه دوان دوان خـود را بـه مـا رسـاندند تـا از احـوال

 .6روستای دهالویه در مسیر سوسنگرد به شهر مرزی بستان است که در زمان شهادت دکتر چمران خط مقدم جبهه بود.
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شنبه باخبر شوند ،اما متلسفانه هیچ خبری برای آنها نداشتیم .ایـن امـر موجـب نـاراحتی بیشـتر
آنها شد ،چند نفر شروع به گریه کردند و فكر میکردند اتفاق بدی برای شـنبه افتـاده کـه مـا آن را
کتمان میکنیم .با دیدن آن صحنه من هم ناراحت شدم ،اما جلـو گریـهام را گـرفتم .بـه آنهـا قـول
ً
دادیم بیكار ننشینیم و به زودی از سربازشان خبری بدست آوریم .قصد داشتیم روز بعد مجددا بـه
حمیدیه برویم تا هر طور شده از شنبه خبری کسب کنیم و برگردیم.
صبح روز بعد به راه افتادیم .اول وقت به اهواز رسیدیم .در اهواز قصد داشـتیم بقیـه مسـیر را
با وسیله دیگری برویم .به همین خاطر مینیبوس را در خیابانی پـارک کـردیم و سـوار یـک خـودرو
نظامی شدیم که به طرف حمیدیه میرفـت .در مسـیری کـه مـیرفتـیم از مـردم و رزمنـدگان خبـر
خوبی شنیدیم که بسیار خوشحالمان کرد .آنها میگفتند دشمن دیـروز و دیشـب تـالش بسـیاری
کرد تا حمیدیه را تصرف کند ،اما مدافعان و رزمندگان ایرانی اعم از پرسنل تیپ 9لشكر 92زرهـی
دشت آزادگان و سپاه خوزستان و نیروهای مردمی اجازه ندادند دشمن وارد شهر شـود .عـالوه بـر
اینكه دیشب حمیدیه سقوط نكرد ،آنها نیروهای دشمن را چند کیلومتر بـه عقـب راندنـد و اکنـون
احتمال سقوط شهر از بین رفته است .این خبر برای مـا بسـیار خوشـحالکننـده بـود ،زیـرا مـا بـه
راحتی میتوانستیم از آن شهر عبور کنیم و به پادگان تیپ 9برسیم.
آن روز وقتی حمیدیه را پشت سر گذاشتیم و به پادگان نزدیک شدیم ،به ما خبر رسید تیـپ9
زرهی بعد از اینكه دشمن را در شبانهروز گذشته شكست سـنگینی داده و آنهـا را عقـب رانـده ،در
حــال حاضــر مشــغول پدافنــد و اســتحكام بخشــیدن مواضــع خــود اســت .نزدیــک ظهــر بــود،
پرسانپرسان و با زحمت بسیار خود را به محل گردان 141مكانیزه رساندیم .پسـرعمهام در دسـته
خمپارهانداز120مم گروهان ارکان گردان 141خدمت مـیکـرد .بـا توجـه بـه اینكـه دشـمن در آن
جبهه شكست سختی خورده بود ،پرسنل آن گردان میخواستند از موقعیت بدستآمده استفاده
نموده و ضربه دیگری به پیكره ارتش صدام وارد نمایند .به همـین دلیـل ،وقتـی مـا بـه محـل آنهـا
رسیدیم ،گردان 141آماده حرکت به سمت ارتفاعات اللهاکبر بود تـا بـا یـک یـورش جانانـه ضـربه
مهلک دیگری به دشمن وارد نماید.
در آن وضعیت ،ما از فرمانده گروهان ارکان ،سروان متینی ،تقاضا کردیم چنـد لحظـه سـرباز
ورناصــری را ببینــیم .ایشــان در حــالی کــه بــا فریــاد از ســربازان خــود مــیخواســت هرچــه زودتــر
وسایلشان را جمع کنند و سوار خودروها شوند به ما گفت شـما در ایـن آشـفتهبـازار جنـگ چطـور
اینجا را پی دا کردید؟ اآلن گردان در حال حرکت به سمت دشمن است .در این وضعیت ،ما فرصت
سر خاراندن هم نداریم ،آن وقت شما تقاضـای مالقـات بـا سـربازتان را داریـد؟ برویـد یـک دسـت
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ً
لباس سربازی و یک قبضه تفنگ بگیرید و به کمک ما بیایید ،شـدیدا نیـرو نیـاز داریـم .البتـه ایـن
جملــه را بــا شــوخی گفــت و رفــت .چنــد دقیقــه بعــد ســتوان دوم ســعید زروانــی ،فرمانــده دســته
خمپارهانداز 120مم را پیدا کردیم و از ایشان هم همان تقاضا را کردیم .ایشان فرمانده مستقیم او
بود و به خوبی سرباز شنبه را میشناخت .خیلی زود او را نزد ما فرستاد .بـا توجـه بـه ضـیق وقـت،
توانستیم  11دقیقه او را مالقات کنـیم .او یـک قطعـه از آخـرین عكـس سـربازیاش را کـه داخـل
پادگان انداخته بود بـه مـا داد تـا بـه مـادرش بـدهیم .وقتـی پسـرعمهام را دیـدم رنـگ بـه رخسـار
نداشت .از سر و صورت خاکی و رنگ پریده او و سایر رزمنـدگان گـردان 141چنـین پیـدا بـود کـه
روزهای سختی را پشت سر گذاشتهاند و در چند روز گذشته درگیـر جنـگ و گریـز بـوده و تلفـات و
ضایعات زیادی را متحمل شدهاند .روحیه آنها تعریفی نداشت .پریشانحال به نظـر مـیرسـیدند،
اما به روی خود نمیآوردند .شنبه میگفت از روز اول تا آن روز که حـدود یـک هفتـه مـیگذشـت،
خواب و خوراک نداشتهاند و مدام با دشمن متجاوز درگیر بوده و دوسـتان زیـادی را از دسـت داده
که در دفاع از این مرز و بوم شهید شدهاند .در حالی که با شنبه صـحبت مـیکـردیم ،از همـانجـا
صــدای انفجــار و شــلیک از راه دور و نزدیــک بــه گــوش مــیرســید کــه حــاکی از نبردهــای سـخت
نیروهای خودی با دشمن بود .از طرف دیگر ،صدای غرش هواپیماهـا فضـای منطقـه را پـر کـرده
بود .شنبه در همان چند دقیقهای که فرصت داشت گفـت دیشـب  11نفـر از درجـهداران و سـربازان
گروهان ما به علت درگیری با دشمن در رودخانـه کرخـه غـرق و شـهید شـدند .مـا بـرای آنهـا خیلـی
ناراحت هستیم ،به همین خاطر میرویم تا انتقام خون شهیدان دیشـب و روزهـای قبـل را از دشـمن
بگیریم .آنها بسیار عجله داشتند .از طرف دیگر ،فرماندهان و مسئولین گردان مدام فریاد میزدنـد و
میگفتند بچهها زود باشید آماده شوید ،فرصت کم است ،باید هرچه زودتر حرکت کنیم.
لحظاتی بعد ،همـه گـردان 141مكـانیزه و بـه دنبـال آن بقیـه یگـانهـای تیـپ 9زرهـی دشـت
آزادگان بار و بنه خود را جمع کردند و با تانک و نفربر و خودروها حرکت کردند و رفتند .قبل از حرکت
گردان ،ما با چشمانی اشـكبار و دلـی غمگـین بـا پسـرعمهام روبوسـی و خـداحافظی کـردیم و بـرای
پیروزی همه رزمندگان اسـالم و افـراد آن گـردان دسـت بـه دعـا برداشـتیم و همگـی آنـان را بـه خـدا
سپردیم و برگشـتیم .شـب کـه بـه مسجدسـلیمان رسـیدیم ،خبـر سـالمتی شـنبه را بـه خـانوادهاش
رساندیم و عكس او را هم تحویل دادیم .شنبه پس از چند ماه خدمت در جبهـه ،دوران سـربازیش بـه
پایان رسید و به خانوادهاش ملحق شد و اکنون زندگی خوبی را در کنار خانوادهاش سپری میکند.
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نیتهای از نویسنده کتاب:
در تلیید خاطرات آقای عبدالحسین مرشـدی ،نكـاتی را از منـابع دیگـر اسـتفادهکـردهام کـه
بدین شرح است:
در کتاب نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد ،جلد دوم ،چاپ ارتش جمهوری اسالمی ایران
چنین آمده است:
برای مقابله با نیروهای دشمن ،بالگردهای رزمی جمهوری اسالمی وارد صحنه شدند و به
تانکها و نفربرهای عراقی یورش بردند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند .از ایهن طهرف،
توپخانه ایران نیز نیروهای دشمن را زیر آتش سنگین خود قهرار داد؛ در عهوک ،دشهمن بهرای
ایجاد وحشت و اضطراب در میان نیروهای مدافع ،اهواز را به شدت گلولهباران کرد .لشکر24
در پاسخ به درخواست تیپهای خود مبنی بر اعزام نیروهای کمکی اعالم کرد در این شهرایط
بحرانی کشور ،نیاز به فداکاری و جانبهازی بیشهتری اسهت و از نیروههای مردمهی موجهود در
منطقه حداکثر استفاده شود .روز هشتم مهرماه ،نیروهای دشمن در منطقه حمیدیه و کرانهه
جنوبی رودخانه کرخهکور حراکتی را آغاز کردند .فعالیت دشمن در منطقه نشانگر این بود که
قصد دارد در حوالی حمیدیه ،واقع در  47کیلومتری غرب اهواز ،جهاده سوسهنگرد ه اههواز را
قطع کند و شهر حمیدیه و پادگان دشت آزادگان را تصرف نماید.
در همان روز ،بالگردههای ههوانیروز در منطقهه متوجهه شهدند کهه نیروههای دشهمن بهین
حمیدیه و سوسنگرد به شمال رودخانه کرخهکور نفو کرده و به سهمت حمیدیهه و سوسهنگرد
در حال پیشروی هستند؛ به همین خاطر ،با حداکثر توان خود بهه تانهکههای دشهمن حملهه
کردند .افراد سپاه پاسداران و ژاندارمری نیز به صورت گروههای ضدتانک به نیروهای دشمن
یورش بردند و تعداد زیادی از تانکهای آنان را منهدم نمودند ،به طوری که دشمن مجبور بهه
عقبنشینی به جنوب رودخانه کرخهکور شد و روز هشتم مهرماه در حالی به پایان رسهید کهه
تهدیدی جدی از سوی نیروهای مجاوز عراق در محور اهواز ه حمیدیه ه سوسنگرد خنثی شد.
پس از یورشهای متعدد متجاوزین عراقی به محور حمیدیه سوسنگرد و ناموفق بودن آنها
برای کنترل این محور ،نیروهایی از دشمن همچنان در جنوب حمیدیه باقی مانده بودند .روز
نهم مهرماه ،حدود  14نفر از سپاه پاسداران بهه دشهمن حملهه کردنهد و  44دسهتگاه تانهک و
نفربر آنها را منهدم نمودند .در این نبرد ،چهار نفهر از نیروههای سهپاه شههید شهدند کهه بهرادر
پاسدار مهراد اسهکندری ،فرمانهده سهپاه حمیدیهه ،جهز شههدای آن روز بهود .آن روز ،بهالگرد
سرهنگ خلبان منصور وطنپور مورد اصابت گلولههای دشمن قرار گرفت و ایهن سهردار دالور
اسالم در جبهه جنوب و حوالی پادگان حمیدیه به خیهل شههدا پیوسهت .ایهن خلبهان شهجاع
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هوانیروز در همان یک هفته اول جنگ ،دهها دستگاه از ادوات زرههی و توپخانهه دشهمن را بها
موشکهای بالگرد خود منهدم کرد و از بین برد.

***
اطالعیه ارتش عراق
همان روزها ،ارتش عراق در اطالعیه شماره  11خود ،تلفات نیروهایش را در محـور حمیدیـه
 161نفر کشته 24 ،زخمی و  9مفقود اعالم کرد و اضافه نمود  7دستگاه تانک 4 ،دسـتگاه نفربـر
و  12دستگاه خودرو خود را در این منطقـه از دسـت داده اسـت .بنـابراین ،دشـمن نیـز فعالیـت و
کارایی رزمندگان شجاع و جان بر کف ایران اسالمی را ابراز و اعتراف کرد.
شــهید ســتوانیكــم ســعید زروانــی ،1فرمانــده دســته خمپ ـاره ،در خــاطرات خــود در کتــاب
«نیلوفرانه» 2چنین آورده:
روز هفتم مهرماه تالش دشمن جهت رسیدن به پادگهان حمیدیهه ناکهام مانهد و نیروههای
تیپ 1زرهی با توجه به اینکه تلفات سنگینی داده بود ،در مقابهل دشهمن مقاومهت جانانههای
کرد و جلو پیشروی دشمن را گرفت و یک خط پدافندی قوی در  144متری غرب سهد کرخهه
احداث نمود؛ در صورتی که تیپ 1زرههی لشهکر 24در آن روز فقهط  1الهی  5دسهتگاه تانهک
داشت و بقیه آنها در روزهای قبل از بین رفته بود.

***
روزهای اول جنگ ،سـرهنگ سـید علـی صـفوی (شـهید سرلشـكر صـفوی) و بعـد سـرهنگ
عبدالله الماسی ،فرمانده تیپ 9لشكر 992بودند ،فرمانده گردان ،141سرهنگ خوشنامی و بعـد
سرهنگ حسیبی و فرماندهان گردانهـای دیگـر ،سـرهنگ منتصـر و سـرهنگ سـبزلون ،سـرگرد
گوهریمقـدم بودنـد .همچنـین فرمانـدهان گروهـان و دسـته سـروان متینـی ،سـروان نـوریزاده،
ستوان دربندی ،ستوان زروانی بودند که به همراه تعداد دیگری از افسران این تیپ سـهم بسـزایی
در دفاع از حمیدیه و پادگان دشت آزادگان داشتند .با وجودیكه آن روزها تعداد تانکهای موجـود
ما به اندازه انگشتان دست هم نمیرسید ،در مخازن نیز تانكی وجود نداشت که به تیپ 9بدهند.

 .6ستوان یکم سعید زروانی (سرلشکر شهید) در تاریخ  11تیرماه  12در نزدیکی پادگان حمید و در مسیر جاده اهـواز ـ
خرمشهر بر اثر انفجار یک مین بجای مانده از دشمن و در نتیجه ،منفجر شدن خودرو وی ،شهید شد.
 .1قاسم کریمی ،نیلوفرانه :زندگینامه سرلشکر شهید زروانی ،مشهد ،پاندا.6211 ،
 .2تیپ 2لشکر 11زرهی نقش بسزایی در پیروزیهای جبهه اهللاکبر و سوسنگرد داشت.
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در عو  ،فرمانده تیپ 9تعدادی از تانکهای تعمیری و بازسازیشده را از پادگان به جبهه آورد و
از تهران هم تعدادی درجهدار و سرباز جدید به کمک ما آمدند .با وجودیكه در آن زمـان ارتفاعـات
پادگان در دست دشمن بود ،ولی آنان هرگـز موفـق نشـدند پادگـان حمیدیـه را
اللهاکبر ُمشرف به
ِ
تصرف کنند و از رسیدن به آنجا ناکام ماندند.
در تاریخ  ،19/7/9گردان سازماندهی نیمبنـدی را بـه وجـود آورد و مـا بـه سـمت ارتفاعـات
اللهاکبر حرکت کردیم تا در مقابل دشمن خط پدافندی قوی تشكیل دهیم .در مسیری که حرکت
میکردیم ،دیدهبانهای دشمن ستون خـودرویی مـا را دیدنـد و بـه دنبـال آن ،یگـانهـای مـا زیـر
شدیدترین آتش آتشباری 1آنان قرار گرفت .خوشبختانه ،بـا وجـود آتـش شـدید دشـمن ،تلفـات و
ضایعاتی نداشتیم .ساعت  9صبح به منطقه مـورد نظـر رسـیدیم و خـط پدافنـدی خـوبی تشـكیل
ً
دادیم و سالحها را مستقر کـردیم .سـربازان مشـغول سـنگرکنی شـدند .ظـاهرا دشـمن هـم در آن
2
زمان ،مشغول بازسازی و تجدید سازمان بود ،زیرا از طرف آنها جابجایی مشاهده نمیشد.
ادامه خاطرات عبدالحسین مرشدی
من بعد از مراجعت از جبهه حمیدیه به شدت مضطرب و نگران وضعیت خوزستان شـدم و بـر
خود الزم و واجب دیدم که به هر طریق ممكن خود را به رزمندگان ملحق نمایم تا بتـوانم گوشـهای
از جبهه حق علیه باطل را پر نمایم .خرمشهر هنوز سقوط نكرده بود و مدافعان آن در حال جنـگ
و جهاد با دشمن بودند .ما چند نفر بچههای مسجدسلیمان تصـمیم گـرفتیم بـه خرمشـهر بـرویم.
خرمشهر! شهر مقاومت و خون؛ خرمشهری که با کمترین سالح و نفرات در مقابل دو لشكر زرهی
و مكانیزه دشمن همچنان پایداری مینمود.
آن موقع اخبار رادیو اهواز و رادیو سراسری مدام از ادامه تجاوزات دشمن میگفتند و هـر روز
خطر سقوط شهرهایی که نزدیک مرز بودند بیشتر احساس میشـد و از طرفـی ،وسـعت منـاطقی
جـوان خوزسـتانی و ایرانـی ماننـد
مـن
که دشمن تصرف میکرد نیز روز بـه روز توسـعه مـییافـتِ .
ِ
بسیاری از مردم دلم مثل سیر و سرکه میجوشید و نمیتوانستم تجاوزات دشـمن را تحمـل کـنم و
دربدری و آوارگی هموطنانم را شاهد باشـم .بـه همـین منظـور ،تصـمیم گـرفتم همـراه بـا رمضـان
محمد و عالی پور ،از جوانان مسجدسـلیمانی بـه طـرف خرمشـهر حرکـت کنـیم .قبـل از حرکـت،

 .6هر شش قبضه توپ را یک آتشبار میگویند و در ارتش عراق ،هر پنج قبضه یک آتشبار است.
 .1ر.ک :فیروزه برومندسرکرده ،نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد ،تهران ،قدیانی :صریر ،جلد دوم.6212 ،
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بسیار تالش کردیم تا خانوادههایمان را متقاعد و راضی کنیم تـا بـه صـفوف رزمنـدگان بپیونـدیم.
سرانجام ،تالشمان نتیجه داد و اجازه آنان را کسب کردیم و به سوی سرنوشت حرکت کردیم.
حرکت به سمت خرمشر
روزی صبح زود ،پـس از خـداحافظی بـا خـانوادهام ،بـه همـراه جوانـان شـهرمان و بـا همـان
مینیبوس پسرعمهام به سمت اهـواز حرکـت کـردیم .فضـا بسـیار غـمگرفتـه بـود .در مسـیری کـه
میرفتیم ،لولههای نفت و تلمبهخانههای اهواز در حال سوختن بـود .رادیـوی مینـیبـوس هـم از
مرکز اهواز ،در چند نوبت اعالم خطر هوایی کرد و آ یر قرمز به صدا درآمد ،که حـاکی از تجـاوزات
هوایی دشمن به داخل خاک ایران بود.
هر روز که میگذشت ،خبر سقوط خرمشـهر ،سوسـنگرد و بسـتان و حتـی خـود شـهر اهـواز
بیشــتر بــه گــوش مــیرســید و خبرهــای نــاگوار جبهــه و جنــگ تمــام خبرهــای دیگــر مملكــت را
1
تحتالشعاع خود قرار داده بود .در مرزهای مشترک استان خوزستان با کشور عراق ،مرز شـلمچه
به خرمشهر نزدیکتر است و خطر سـقوط ایـن شـهر بـیش از شـهرهای دیگـر بـه نظـر مـیرسـید.
خرمشهر که شهری بندری با جمعیتی حدود 110هزار نفـر ،کـه از قـدیماالیـام مـورد اخـتالف دو
کشور بوده و از طرفی رودخانه اروند،که راه آبی عـراق بـا دریـای آزاد مـیباشـد ،از کنـار ایـن شـهر
بندری میگذرد ،را به هیچ عنوان نمیتوان با شـهر دیگـری مثـل بسـتان مقایسـه کـرد .بنـابراین،
نیروهای متجاوز یكی از محورهای اصلی خود را محور شلمچه ـ خرمشهر انتخاب کردند تـا زودتـر
به خرمشهر و آبادان برسند .صدام خرمشهر را مروارید شطالعرب (ارونـدرود) مـینامیـد و یكـی از
آرزوهای بزرگ او تصرف و اشغال آن شهر بود و میخواست به هر قیمتی شده آن را به دست آورد.
آن روز وقتی ما به فلكـه چهارشـیر اهـواز رسـیدیم ،بمبـاران هـوایی دشـمن هـم شـروع شـد.
بمباران به قدری شدید بود که مردم وحشتزده بیاختیار به این طرف و آن طرف میدویدند و بـه
دنبال جانپناه میگشتند .من در آن لحظه ،شاهد چند نفر از مردم بودم که مجروح و شهید شده
بودند و تعداد دیگری ،در همان وضعیت بحرانی ،به کمک آنان میشتافتند .تا آن روز ،اهواز دهها
بار بمباران شده بود و توپخانه ارتش متجاوز به راحتی مرکز شهر اهـواز را مـیزد .امـا آن روز اولـین
باری بود که مـن بمبـاران دشـمن را از نزدیـک مـیدیـدم؛ بسـیار وحشـتناک بـود .یـک فرسـتنده
رادیویی به نام «صدای جبهه آزادیبخش خوزستان» ،که مـن روزهـای اول نمـیدانسـتم مرکـز آن
ً
کجاست ،دائما از مردم میخواست به نیروهای عراقـی بپیوندنـد و بـا آنهـا همكـاری کننـد و دائـم
 .6فاصله شملچه تا خرمشهر حدود  61کیلومتر است.
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اخبار ضدونقیض پخش میکرد که باعث تضعیف روحیه مـردم مـیشـد .دشـمن عـالوه بـر اینكـه
جنگ فیزیكی راه انداخته بود ،در جبهه جنگ روانی هم بسیار فعال بود .اگر مردم بینش سیاسی
کافی نداشتند ،اخبار دروغین آنان را باور میکردند.
با توجه به اینكه جاده اهواز ـ خرمشهر همان روزهای اول به تصرف دشـمن درآمـده بـود ،مـا
باإلجبار باید جاده آبادان را انتخاب میکردیم تا به خرمشهر برسیم .به همـین خـاطر ،مـا انتهـای
شهر اهواز و ابتدای جاده آبـادان از مینیبـوس پسـرعمهام پیـاده شـدیم و پـس از خـداحافظی از
ایشان ،منتظر وسیله ای شدیم تا به طرف آبادان برویم .در همین حـین ،راننـده پیكـانی را دیـدیم
که گوشه میدان ایستاده بود .مـن جلـو رفـتم و از او درخواسـت کـردم تـا مـا را از راه دارخـوین بـه
آبادان ببرد .راننده گفت :مسیری که میخواهید بروید بسیار خطرناک است ،هر لحظـه احتمـال
ً
دارد عراقیها از رودخانه کارون عبور کنند و جاده را ببندند .حقیقتا مـن جرئـت نمـیکنم شـما را
ً
ببرم .اصال نمیدانم شما برای چه کاری میخواهید به آبادان بروید! آیا آنجا کس و کاری دارید یـا
برای تفریح میروید؟ آقا! آنجا جنـگ اسـت! ممكـن اسـت در همـین مسـیری کـه مـیرویم اسـیر
عراقیها شویم .می گویند دشمن هر آن ممكن است از رودخانه کارون عبور کند و جاده اهـواز بـه
آبادان را بگیرد .من خودم در آبادان قوم و خویش زیاد دارم ،خیلی هم دلم میخواهد به آنجا بروم
و در این وضعیت جنگی کمكی به آنها کرده باشم .اآلن هم که اینجا ایسـتادهام ،منتظـرم یكـی از
اقوامم از آبادان بیاید تا شاید او را ببینم ،ولی شهامت اینكه خودم به طـرف آبـادان بـروم را نـدارم،
خیلی میترسم که به تنهایی بروم ،اما حاال که شما عازم هستید ،با این وصف باز هم دودل هستم
که آیا با هم برویم یا نه!
آن روز ما سه نفر به راننده پیكان خیلی التماس کردیم تا ما را ببرد .به او گفتم ما بـرای دفـاع
از خرمشهر میرویم .می خواهیم برویم بجنگیم تا خرمشهر به دست دشمن نیفتد .برادر عزیز! مـا
که دنبال غنائم جنگی نیسـتیم؛ خـدای نكـرده نمیخـواهیم مـال بیصـاحب مـردم جنـگزده را
ببریم! ما جوانـان ایرانـی و خوزسـتانی خیلـی ناراحـت و نگـران هسـتیم کـه هموطنانمـان گرفتـار
مشتی آدم مزدور و ارتش ظالم و زورگوی بعثیها هستند .دوست عزیـز! مـا میخـواهیم بـه کمـک
مردم آبادان و خرمشهر برویم ،شاید گوشهای از کارها را بگیریم.
آنجا خودرو دیگری نبود تا به سراغ آن برویم .به همین خاطر راننده پیكان را رها نمیکـردیم.
بسیار خواهش و تمنا کردیم تا ما را به آبادان ببرد و در عو هرچقدر کرایه بخواهد بـه او بـدهیم.
راننده که اصرار پی در پی ما را میدید ،باز هم مردد و دودل بود که چه کار کند .در نهایـت ،بـه مـا
ً
گفت :بـرادران عزیـز! اصـال کرایـه بـرایم اهمیتـی نـدارد .بـا وجـودی کـه خودتـان وضـع بنـزین را
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میدانید که اکنون کوپنی شده و من اآلن  90لیتـر 1بیشـتر سـهمیه نـدارم ،ولـی از جـاده آبـادان
خاطرجمع نیسـتم .نمـیدانم اگـر حرکـت کنـیم ،سـالم بـه آبـادان میرسـیم یـا گرفتـار عراقیهـا
میشویم .اما در نهایت ،با بیمیلی قبول کرد و راضی شد که ما را ببرد ،البته با این شـرط کـه اگـر
ً
در مسیر احساس خطر کردیم ،بدون توقف از همانجا برگردیم .مجددا تلکید کرد که جاده امنیت
ندارد و رفتن به طرف آبادان ریسک بزرگی است .گفت :مـن ایـن خبرهـا را از کسـانی شـنیدم کـه
چند روز گذشته از آبادان و خرمشهر آمدهاند .من هر روز صبح و بعدازظهر به این فلكـه مـیآیم تـا
خبری از اقوامم به دست آورم ،ولـی تـاکنون موفـق نشـدم .ایـن روزهـا کمتـر کسـی از ایـن جـاده
استفاده میکند .جاده اهواز ـ آبادان خیلی خلوت شده و رفتن به آن سمت بی دردسر نیسـت .بـا
این وصف ،توکل به خدا میرویم .سوار شوید .با فرستادن صلواتی بلند بـرای آقـای راننـده ،سـوار
شدیم و حرکت کردیم .صلواتهای دوم و سوم هم بـرای سـالمتی خودمـان و موفقیـت در کارمـان
بلندتر فرستادیم و جاده سرنوشت را در پیش گرفتیم.
وضعیت جاده اهواز ه آبادان
هنگامی که به سـمت آبـادان حرکـت کـردیم ،حـدود سـاعت  9صـبح بـود .هرچـه بـه سـمت
دارخوین 2میرفتیم ،تعداد خودروهایی که در رفت و آمد بودند هم کمتر میشـد .هرچـه در طـول
مسیر پیش میرفتیم ،گویا زانوی راننـده هـم شـلتر میشـد و بـا دیـدن یـک وسـیله بـزرگ کـه بـه
خیالش یک تانک عراقی است و از طرف مقابل میآید ،سرعت خودرو کم شد .در بین راه ،متوجه
شدیم راننده بینوا خیلی میترسد ،او را دلدادری میدادیم و سـعی میکـردیم حرفهـایی غیـر از
جنگ و جبهه بزنیم تا از رفتن به طرف آبادان پشیمان نشود .یک ساعتی گذشـت تـا بـه سـهراهی
دارخوین رسیدیم .در آنجا تعداد زیادی از خودروها به سمت شادگان 9میرفتند ،یا از سم شادگان
میآمدند ،اما در مسیر آبادان تعداد معدودی خودرو در تردد بودند.

 .6اول جنگ سهمیه سوخت هر خودرو سواری شخصی  23لیتر در ماه تعیین شده بود.
 .1یکی از روستاهای خوزستان در  33کیلومتری شمال آبادان میباشد.
 .2یکی از شهرهای استان خوزستان در شمالشرقی آبادان و در مسیر دارخوین به ماهشهر است.
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توقف در روستای سلمانیه
از دارخوین که رد شـدیم ،بـه روسـتای سـلمانیه و بعـد بـه محمدیـه رسـیدیم .در آنجـا توقـف
کوتاهی داشتیم تا وضعیت جاده را از مردم محلی بپرسیم .کنار راه چند نفر ایستاده بودند ،وقتی
توقف کردیم ،یكی از آنان که مسنتر بود جلو آمد و سـالم کـرد .در همـان لحظـه ،صـدای شـلیک
توپخانههای عراق از آن طرف رودخانه ،البته از راهـی دور ،بـه گـوش رسـید .تـرس و اضـطراب بـه
وضوح در چهره آن مردم مشاهده میشـد .بعـد از سـالم و احوالپرسـی ،مـن از آن مـرد سـواالتی
پرسیدم :اکنون عراقیها کجا هستند؟ آیا تاکنون دشمن را دیدهاید؟ مرد میانسـال در پاسـخ مـن
ً
گفت :فعال که دشمن از رودخانه عبور نكرده ،رودخانه کارون خود ،مانعی برای آنهاسـت .آنهـا بـه
راحتی نمی توانند از این رودخانه عبور کنند ،ولی هیچ اقـدامی از جانـب عراقیهـا بعیـد نیسـت.
ً
همین دیروز چند بار بالگرد عراقیها را دیدیم که از آن طرف رودخانه ،ظاهرا منطقـه را شناسـایی
میکردند .شاید خیال دارند روی رودخانه پـل بزننـد! مـن خـودم چنـد روز پـیش تعـدادی خـودرو
جیپ دیدم که آن طرف کارون گرد و خاک زیادی به راه انداخته بودند و رفت و آمد میکردند .بعد
گفتند :ما شبها بیشتر وحشت داریم .ترس ما از این است که عراقیها شبانه با قایق از رودخانـه
ً
عبور کنند و ما را به اسارت ببرند .زن و بچـههای مـا خیلـی میترسـند و مـا اصـال امنیـت نـداریم.
ً
تاکنون تعداد زیادی از مردم محلی ایـن روسـتاها را تـرک کـرده و رفتنـد ،ولـی مـا فعـال مانـدهایم.
گاهی اوقات توپخانههای دشمن همین جاده آسفالته را هم میکوبند.
پس از خاتمه حرفهـای مـا ،یكـی از آنهـا از مـن پرسـید :شـما کجـا میرویـد؟ اهـل آبـادان
هستید یا برای امداد و کمک میروید؟ من گفتم :خیر مـا آبـادانی نیسـتیم .اهـل مسجدسـلیمان
هستیم و انشاءالله به عنوان رزمنده وارد آبادان یا خرمشهر میشویم تا کمكی به مردم آن منطقـه
بكنیم .حاال تا چه اندازه موفق شویم خدا میداند!
مردی که از بقیه مسنتر بود گفت خدا پشت و پناه شما باشـد .برویـد ،خـدا خیرتـان بدهـد.
وقتی ما در روستای سلمانیه با مردم صحبت میکردیم ،صدای گروپ گروپ توپخانـه از فاصـلهای
ً
نسبتا دور شنیده میشد که مانند صدای دهل به گوش میرسید .این صـدا بـا صـدایی کـه چنـد
دقیقه پیش شنیدیم ،فرق داشت .شاید نوع سالح فرق میکرد .در حالی که هنوز حرفهای ما با
مردم محلی تمام نشده بود ،یواشكی به بچهها گفتم :تا راننده پشیمان نشده حرکت کنـیم .چـون
در حین حرکت خودرو و روشن بودن موتـور ،صـدای توپخانـهها بـه گـوش مـا و راننـده نمیرسـید.
 .6روستای سلمانیه در  23کیلومتری شمال آبادان و در کنار رود کارون واقع شـده اسـت کـه قریـب بـه یـک سـال در
اشغال دشمن بود.
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د قایقی بعد از آنها خداحافظی کـردیم و بـه سـمت آبـادان ادامـه مسـیر دادیـم .هرچـه بـه آبـادان
نزدیکتر میشدیم ،بوی بارون و خاک بیشتر بـه مشـاممان میرسـید .در مسـیری کـه مـیرفتیم،
دودی غلیظ تمام فضای منطقه مقابل را پوشانده بود که به نظر میرسید ناشـی از آتـش گـرفتن و
سوختن پاالیشگاه آبادان باشد.
من همان روزهای اول جنگ از رادیو شنیدم که دشمن چند بار پاالیشـگاه آبـادان را بمبـاران
کرده است؛ بنابراین ،حدس و گمان ما درست بود که دود فـراوان و سـیاه ناشـی از سـوختن مـواد
نفتی باشـد .غلظـت و فراوانـی دود حكایـت از فاجعـهای بـزرگ داشـت ،زیـرا بزرگتـرین پاالیشـگاه
خاورمیانه در آتش خشم دشمن میسوخت.
پاالیشگاه آبادان در سال 1291هـ.ش ،یعنی بـیش از یـک قـرن پـیش ،در حاشـیه رودخانـه
اروند و در جزیره آبادان احـداث شـد و تـا سـال 1924بزرگتـرین پاالیشـگاه نفـت جهـان بـه شـمار
میرفت .همین پاالیشـگاه در جنگهـای جهـانی اول و دوم ،سـوخت ادوات زرهـی و خودروهـای
جنگ را تلمین میکرد ،1ولی زمانی کـه مـا در حـال وارد شـدن بـه آبـادان بـودیم ،بـر اثـر بمبـاران
هواپیما و یا گلولهباران توپخانه دشمن در حال سوختن و از بین رفتن بود .قبل از آبـادان ،بـه یـک
سهراهی رسیدیم که یک جاده آن به طـرف ماهشـهر میرفـت .حـدود سـاعت  11صـبح مـا بـه آن
محل رسیدیم .من در آنجا چند وانت و سواری دیدم کـه بـار زده بودنـد و بـه طـرف بنـدر ماهشـهر
میرفتند .سرنشینان آن خودروها کسانی بودن که شهر آبادان و خرمشـهر را تـرک میکردنـد تـا از
ً
منطقه جنگی خارج شوند .واقعا صـحنه ناراحتکننـدهای بـود .پیـر و جـوان ،خـرد و کـالن ،زن و
مرد ،پیاده و سواره در مسی جـاده ماهشـهر در حـال رفـتن بودنـد .تعـدادی از همـان مـردم آواره،
عزیزانشان را در چند روز گذشته از دست داده و داغدار بودند.
بعضی از جوانان ،قصد داشتند بـه محـض اینكـه خـانواده خـود را بـه جـایی امـن رسـاندند،
دوباره برگردند و از شهر و دیار خود دفـاع کننـد .ایـن مطلـب را مـن از زبـان چنـد نفـر از جوانـانی
شنیدم که در ایستگاه ایست و بازرسی همان سهراهی منتظر خروج بودند .تعـدادی از زنـان آواره،
با چشمانی گریان ،دست فرزندان خردسـال خـود را گرفتـه و بـه دنبـال خـود میکشـیدند و در آن
حال به صدام و صـدامیان لعنـت و نفـرین میفرسـتادند .آن روز خیلـی از مـردم جنگـزده ،وسـیله
نقلیه ای نداشتند تا وسایل منزل خود را بار کنند و همراه خود ببرند .آنهـا باإلجبـار فقـط مقـداری
وسایل ضـروری زندگیشـان را برداشـته بودنـد و از منطقـه جنگـی دور میشـدند .وضـع اسـفباری

 .6برگرفته از کتاب تاریخ دفاع مقدس.
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داشتند .همه خسته و نزار ،پیاده راه میرفتند .هرکس به اندازه قدرت و توانش وسیلهای برداشته
و با خود میبرد .هر ماشینی کـه رد میشـد ،هجـوم میبردنـد تـا سـوار شـوند .بعضـیها التمـاس
میکردند تا ماشین های عبوری آنها را سوار کنند .امـا هـر ماشـینی کـه از آبـادان خـارج میشـد،
مملو از جمعیت و بار بود و هیچ جای خالی نداشت .صحنهای که مرا به شدت مضطرب و ناراحـت
میکرد کودکانی بودند که به دنبال بزرگترها میدویدنـد .بعضـی از آنـان نـاالن و گریـان دسـت در
دست والدین خود ،با ناراحتی ماشینها را نگاه میکردند که چرا آنها را سوار نمیکنند.
ً
جاده ماهشهر ـ آبادان نسبتا شـلوغ بـود و در آن مسـیر تـردد خـودرو خیلـی بیشـتر از جـاده
آبادان ـ اهواز بود ،چون آن مسیر از جبهه جنـگ فاصـله میگرفـت و دور میشـد و خطـر کمتـری
داشت ،در صورتی که جاده آبادان ـ اهواز بـه مـوازات جبهـه جنـگ بـود و هـر آن احتمـال داشـت
عراقیهــا از کــارون عبــور کننــد و راه را ببندنــد .در ســهراهی ماهشــهر ،صــدای انفجــار و شــلیک
ً
توپخانـهها و خمپارهانـدازها بـه راحتـی شـنیده میشـد .ظـاهرا توپخانـههای دشـمن از آن طــرف
اروندرود ،شهر صنعتی آبادان را گلولهباران میکردند و توپخانههای خودی هم اهـدافی از منطقـه
دشمن را زیر آتش خود داشت.
ورود به شهر جنگی آبادان
ً
راننده پیكان ظاهرا در آنجا کمی قوت قلب پیدا کرده بود و ترس و دلهره کمتری داشـت ،مـا
را در ایستگاه 7آبادان پیاده کرد ،با دریافت کرایه ناچیزی خداحافظی کرد و رفت .مـا هـم از آنجـا
پیاده به سمت مرکز شهر حرکت کردیم .نیت اصلیمان این بود که هرچه زودتر به خرمشهر بـرویم،
ً
چون شنیده بودیم که خرمشهر شدیدا در معر خطر است ،ولی از ظاهر امر چنین پیدا بود کـه
آبادان هنوز خطر چندانی ندارد .با وجودی که خیلی از مردم آبـادان خانـه و زنـدگی خـود را تـرک
کرده و در حال کوچ کردن بودند ،ولی از شلوغی خیابانها و کوچـهها معلـوم بـود کـه هنـوز مـردم
زیادی در شهر مانده و زندگی میکردند .خیلی از مغازهها باز بـود و بـه کـار و کاسـبی خـود ادامـه
میدادند .در آن وضعیت ،عالوه بر صدای انفجار و شلیک که گـهگاه شـدت پیـدا میکـرد ،دودی
سیاه که از پاالیشگاه بلند میشد مانند ابری غلیظ بیشتر سطح شـهر آبـادان را پوشـانده بـود .آن
روز به دلیل اینكه بادی نمیوزید و هوا آرام بود ،دودهـای سـیاه بـه کنـدی حرکـت میکردنـد و در
واقع ،بر شهر جنگزده آبادان سایه افكنده بود و خیـال دور شـدن نداشـت و شـبیه بـه همـان غبـار
غمی بود که دل مردم شهر آبادان را فراگرفته بود.

  80دفاع از خرمشهر

یــک هفتــه از آغــاز جنــگ میگذشــت کــه مــا وارد شــهر آبــادان شــده بــودیم .شــلیک مــداوم
توپخانهها و خمپارهاندازها لحظهای در سطح شهر قطع نمیشد .بـه نظـرم ،شـلیک توپخانـههای
خودی که از راه دور و نزدیک شنیده میشد ،آن طرف اروندرود یا اهـدافی را در اطـراف خرمشـهر
میزد .به خاطر دوری محل استقرار توپخانه دشـمن ،صـدای شـلیک آن شـنیده نمیشـد ،امـا در
عو  ،صدای انفجار و محل انفجار گلولـه آن در داخـل آبـادان هـم شـنیده و هـم دیـده میشـد.
دشمن هر کجای شهر را که میزد ،هدف به حسـاب میآمـد ،چـون تمـام آبـادان مسـكونی بـود و
جمعیت زیادی داشت و گلوله هرکجا میخورد تلفات و ضـایعات وارد میکـرد .مـا هرچـه بـه مرکـز
شهر نزدیکتر میشدیم ،وضع اسفناکتر میشد .نقطه نقطه آبادان زیر آتش آتشـبارهای دشـمن
بود .از ایستگاه 7تا فلكه کارون را که من دیدم ،هیچ جای سالمی وجود نداشـت .همـه در و دیـوار
شهر ،آبكش شده بود .همان موقعی که مـا در شـهر راه مـیرفتیم ،چنـد بـار هواپیماهـای دشـمن
بــاالی ســرمان ظــاهر شــدند و مــانور میدادنــد و دیــوار صــوتی را میشكســتند ،گرچــه آن روز
هواپیماهای دشمن بمبی نرختند ،اما رعب و وحشت زیادی به وجود آورده بودند.
آن روز آبادان از سمت اروند و از سمت غـرب شـهر بـه شـدت گلولـهباران میشـد و عـالوه بـر
پاالیشگاه ،تلمبهخانههای نفتی و سایر تلسیسات و منازل مردم ،همه آمـاج حمـالت دشـمن بـود.
خســارات مــالی و جــانی زیــادی در هتــل بینالمللــی آبــادان ،نخلســتانهای بــریم ،1ســردخانه
ایستگاه ،12پشت سالن غذاخوری بریم ،فلكـه کـارون ،محوطـه مسـكونی چهـارراه بهمنشـیر در
میــدان انقــالب وارد شــده بــود .لولــه نفــت در ایســتگاه 7آبــادان در حــال ســوختن بــود و خطــر
آتشسوزی مناطق مسكونی بهمنشیر را هم تهدید میکرد.
من و دوستانم تا آن زمان به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر نكرده بودیم ،امـا خبـر داشـتیم
که این دو شهر از شهرهای زیبا و از بنادر دیدنی جنوب ایران محسوب میشوند و مسافران زیـادی
در ایام نوروز و تعطیالت دیگر از این دو شهر دیدن میکردند ،اما آن روز و آن لحظـه کـه مـا داخـل
آبــادان بــودیم ،تمــام زیباییهــای ایــن شــهر در ســایه بــاروت و انفجــار محــو و ناپدیــد شــده بــود.
صحنههای غمانگیز جنگی و تخریبات فراوانی که در آبادان ایجاد شده بـود ،چنـین مینمـود کـه
سایه شوم نیروهای دشمن لحظه به لحظه برای تصرف آن شهر نزدیک و نزدیکتر میشود.
روز ششم جنگ بود که دولت عراق پس از ناکامیهای ارتش خود در سراسر مرزها ،تقاضـای
آتشبس کرد ،اما از طرف دولت ایران اعالم شد تا زمانی که حتـی یـک نفـر سـرباز عراقـی داخـل
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ً
خاک ایران باشد ،هیچ آتشبس و توافقی پذیرفته نیست .به همین دلیل ،دشمن مجددا حمـالت
هوایی و زمینی خود را افزایش داد و احتمال سقوط شهرهای مزبور نیز افزایش یافت.
ما آن روز برای ناهار به یک ساندویچفروشـی رفتـیم .جـوانی خـونگرم مسـئول مغـازه بـود ،بـا
خوشرویی از ما استقبال کرد و به ما خوشآمد گفت .بعد از اینكـه سـفارش غـذا دادیـم و مشـغول
خوردن شدیم ،از آن جوان پرسیدم با این وضع خطرناک چطور اینجا ماندهاید و کار میکنید؟ آیـا
حاضرید با این وضع ناهنجار همچنان داخل شهر بمانید و بـه کـار و کاسـبی خـود ادامـه دهیـد؟
گفت :همه زندگی ما ،همه هستی و نیستی ما در آبادان است ،کجا برویم؟ پدرم بازنشسته شرکت
نفت است و با چند بچه قد و نیمقد مشـغول زنـدگی اسـت .مـن هـم بـا ایـن مغـازه و درآمـد نـاچیز
کمک حالشان هستم .ما یک خانه و همین مغازه را داریم ،اگر جای دیگری برویم چـه کـار کنـیم؟
بنابراین ،اینجا میمانیم و اگر الزم باشد اسلحه میگیـریم و بـا دشـمن مـیجنگیم .مـن از روحیـه
خوب آن جوان بسیار خوشحال شدم و از او تشكر کردم .صحبتهای او باعث تقویت روحیه ما هم
شد .در حال خداحافظی بودیم که ناگهان گلولهای سنگین در نزدیكـی مغـازه منفجـر شـد ،همـه
مغــازه را گــرد و خــاک فراگرفــت و تمــام شیشــههای مغازههــای اطــراف شكســت .تــا چنــد لحظــه
همگیمان گیج ایستاده بودیم .در همان حال که موج انفجار ما را از حالـت طبیعـی خـارج کـرده
بود ،ناگهان صدای شیون و گریه زنی از خانه همسـایه بلنـد شـد کـه دختـر نوجـوانش را از دسـت
داده بود .مادر بیچاره کنار جسد بیجان دخترش نالـه و فریـاد مـیزد .هنـوز مـردم زیـادی دور او
جمــع نشــده بودنــد کــه آمبوالنســی از راه رســید .همســایهها آن زن و دختــر شــهیدش را ســوار
آمبوالنس کردند و بردند .آن صحنه برای مـا بسـیار ناراحتکننـده بـود .مـا آن روز دومـین جنایـت
دشمن بعثی را دیـدیم .بـار اول در فلكـه چهارشـیر اهـواز و بـار دوم در مرکـز آبـادان .پـس از چنـد
لحظه ای که ما بالتكلیف در کنار همان مغازه ایستاده بـودیم و جـوان سـاندویچفروش هـم مـات و
ً
مبهوت بود و اطراف را نگاه میکرد ،گلوله دیگری و با فاصله نسبتا دور منفجر شـد .لحظـاتی بعـد
ما آنجا را ترک کردیم و به راه افتادیم.
گرچه حضور مردم عادی در شهر ،قوت قلبی بـرای رزمنـدگان و مـدافعان آن شـهر محسـوب
میشد ،اما تلفات و ضایعات مردمی در شهر جنگ زده آبادان را نمیشد توجیه کرد و از بین رفتن
ً
زنان و کودکان بیگناهی که هیچ نقشـی در جنـگ نداشـتند ،واقعـا ناراحتکننـده بـود .آن زمـان
مجروحان و زخمیها را در بیمارسـتان طالقـانی آبـادان مـداوا میکردنـد و انتقـال پـاک شـهدا بـه
موطنشان از طریق همان بیمارستان انجام میگرفت .مـن بعـدها شـنیدم کـه تعـداد مجروحـان و
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شهدای آن دو شهر به قدری زیاد بود که در راهروها و محوطه بیمارستان هم مجروح خوابیده بـود
و جالی خالی نداشت.
در چند روز گذشته ،ویرانیهای زیادی در شهر به وجود آمده بود و حیوانات نیز بـر اثـر تیـر و
ً
ترکش مرده بودند .بوی تعفن اجساد حیوانات در گوشه و کنار شهر بـه مشـام میرسـید کـه واقعـا
آزاردهنده بود .شبكه برق آبادان آن روز در حـال سـوختن بـود و خیلـی از قسـمتهای شـهر بـرق
نداشت و تعـداد زیـادی از نخلسـتانها بـر اثـر گلولـهباران آتـش گرفتـه و خیلـی از همـان نخلهـا
سوخته و نیم سوخته بودند .به کـوی فرهنگیـان کـه رسـیدیم ،دیـدیم پاسـگاه انـدارمری تخریـب
شده .هنگام ورود به شهر در ایستگاه 7هم ،دیـدیم پـل رودخانـه بهمنشـیر سـورا سـورا شـده
است .تصفیه خانه آب شهر به تلی از خاک تبدیل شـده بـود و هـیچ جـای سـالمی نداشـت ،پـل و
مخزن و تلمبهخانه هم منهدم و مچاله شده بود .بر روی آسفالت خیابانهـا ،هـزاران گلولـه تـوپ و
خمپاره فرود آمده بود ،مثل اینكه خیابانها را با تراکتور شـخم زده باشـند .داخـل نخلسـتانهای
جزیره مینو ،آتشسوزی بزرگی از راه دور مشاهده میشد که آن هم از آثار جنگ بود .صـدای آ یـر
خطر هوایی لحظهای در سطح شهر قطع نمیشـد و آمبوالنسهـا آ یرکشـان و بـا سـرعت در حـال
تردد بودند.
در آبادان ،سمت جبهه دشمن معلوم نبـود و جهـت معینـی نداشـت .امـا نیروهـای مختلفـی
مانند نیروی دریایی ارتش ،اندارمری ،شهربانی و کمیته انقـالب اسـالمی و نیروهـای مردمـی در
ً
شهر مشـاهده میشـدند کـه هرکـدام از آنهـا بـه شـكلی در جنـگ نقـش داشـتند .مـثال نیروهـای
اندارمری در جزیره مینو 1و ساحل اروندرود پدافند میکردند و مواظب رودخانه بودند تـا دشـمن
از اروند عبور نكند .نیروهای زمینـی ارتـش روزهـای بعـد وارد آبـادان شـدند و در سـاحل رودخانـه
بهمنشی ر خط پدافندی محكمی تشكیل دادند و نیروهای دیگـر در خـاموش کـردن آتشهـا و یـا
حمل مجروحین و شهدا کمک میکردند.
من از خانه که حرکت کردم ،یک رادیوی کوچک جیبی به همراه خود بـردم تـا از اخبـار روز و
حوادث جنگ اطالع داشته باشم .با وجودی کـه آن زمـان جـوانی  19سـاله بـودم و تجربـه کـافی
نداشتم ،ولی خیلی از مسائل سیاسی روز و مملكت را زیر نظر داشتم .بـا شـروع جنـگ تحمیلـی،
خیلی از اخبار روز مربوط به جنگ و جبهه بود و خبرهای دیگر تحتالشعاع آن قرار میگرفت .من
با عالقه زیادی ،امورات جنگ و جبهه را دنبـال میکـردم؛ بـه همـین خـاطر ،از آخـرین اخبـار روز
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ً
مطلع بودم و به بچههای دیگر هم اطالعرسـانی میکـردم .مـثال روز اول کـه داخـل آبـادان بـودم،
پیامی از طرف حجتاالسالم جمی ،امام جمعه آبادان ،از رادیـو محلـی پخـش شـد کـه از مـردم و
رزمندگان شهر دعوت میشد که به مبارزه و مقاومت خود در آبادان و خرمشهر ادامه دهند و گـول
پیامهای دروغین رادیو بغداد را نخورند؛ و یا فرمانـدار شـهر آبـادان ،آقـای باتمـان قلـیچ ،پیامهـا و
توصیههایی به مردم و مدافعان شهر داشتند که از رادیو محلی پخش میشد .آن زمان رادیو بخش
فارسی عراق که از بغداد پیام میفرستاد ،با اطالعیههای فریبنده از مردم شهرهای مـرزی اسـتان
خوزستان ،مثل بستان ،سوسنگرد ،خرمشهر ،آبادان و هویزه میخواست تا هرچه زودتر شهرهای
خود را ترک کنند و یا به نیروهای عراقی بپیوندند؛ اما رادیو محلی آبادان با خنثی کردن آن پیامها
کمک بزرگی به مردم بومی و مدافعان میکـرد تـا فریـب دشـمن را نخورنـد .رادیـو دیگـری بـه نـام
ً
ظاهر فرستنده آن از شهر بصره بود ،پیامهای ناامیدکننـدهای
«رادیو جبهه آزادیبخش عراق» که
برای ملت و رزمندگان ایرانی میفرستاد که در حقیقت ،باعث تضعیف روحیه میشـد .امـواج ایـن
رادیو خیلی قوی بود ،لحظهای قطع نمیشد و به طور مداوم صدای منحوس آن دریافـت میشـد.
در عو  ،صدای رادیو محلی آبادان که باعث دلگرمی ما بود و در حقیقت ،قوت قلبی برای مـردم
و رزمندگان بود تا حرف های رادیو بیگانه را باور نكنند ،لحظه به لحظه مخاطبین خود را در جریان
آخرین اخبار جنگ و جبهه دو شهر آبادان و خرمشـهر قـرار مـیداد ،مـدام ایسـتگاهش بـه خـاطر
نزدیكی به مرز به علت بمباران هوایی و گلولهباران توپخانهای آسیب میدید و از کار میافتـاد ،امـا
مســئولین دلســوز آن دیــار خیلــی زود دســت بــه کــار میشــدند و آن را دوبــاره مرمــت و راهانــدازی
میکردند .گاهی قسمتهایی از پیامهای ایـن رادیـو بـه زبـان عربـی پخـش میشـد کـه هنـوز در
خاطرم باقی ماندهِ « :نداِ ،نداِ ،نداُ ،هنا آبادان ،صوت الجمهوریة اسالمیة فی ایران» .1هنگامی که
ما اخبار و پیامها را از رادیو خودمـان میشـنیدیم ،ایـن بـاور در ذهنمـان ایجـاد میشـد کـه هنـوز
آبادان و خرمشهر سقوط نكرده و در دست نیروهای خودی میباشد .به همین خاطر ،تا روزی کـه
من در خرمشهر بودم ،رادیو جیبیام را حفظ کردم و دوستان و اطرافیان را در جریان آخرین اخبار
روز میگذاشتم.
حجتاالسالم نوری (امام جمعه فعلی) ،که آن زمان طلبه جوانی بودند ،پا بـه پـای مـدافعان
خرمشهر با دشـمن میجنگیدنـد و حجتاالسـالم جمـی ،امـام جمعـه آبـادان ،نقـش بسـزایی در
امورات جنگ داشتند .این دو روحـانی مبـارز ،هیچوقـت سـنگرهای خـود را تـرک نكردنـد و در آن

 . 6توجه ،توجه ،توجه ،اینجا آبادان ،صدای جمهوری اسالمی ایران.
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شهرها ماندند .حجتاالسالم جمـی چنـد بـار بـا ارسـال تلگرافهـایی وضـعیت بحرانـی آبـادان و
خرمشهر را به اطالع مقامات کشوری و رئیس مجلس شورای اسالمی ایران رساندند.
ترک آبادان برای ورود به خرمشهر
آن روز ما چند ساعتی در آبادان ماندیم و نقاط مختلف شهر را دیدیم .پـس از گشـت و گـذار،
سرانجام ،سوار یک خودرو وانت سیمرغ که به طرف خرمشهر میرفت شدیم و رفتیم .هنگامی که
خودرو به باالی پـل خرمشـهر رسـید و بـا سـرعت در حـال عبـور از آن بـود ،در همـان زمـان کوتـاه
خرمشهر مظلوم را دیدم که زیر گلولههای صدام قرار داشت و از گوشه گوشه شـهر صـدای انفجـار
ً
میآمد و دود ناشی از انفجارها کامال مشهود بود .هنوز زمان زیادی نگذشته بود که ما جلو مسجد
ً
جامع پیاده شدم .لحظه اول ،خرمشهر را کامال شهری جنگزده دیدیم؛ رفت و آمـدهای زیـادی در
آنجا انجام میشد .جلو مسجد جامع غوغایی برپا بود .زمانی که وارد خرمشهر شدیم ،هنوز جنگ
و درگیری به داخل شهر نرسیده بود و گویا نیروهای عراقی در حوالی شلمچه و شهرک ولیعصـر و
روی جاده اهواز به خرمشهر در حال زد و خورد با مدافعان بودند .به همین خاطر ،صدای شـلیک
ســالحهای کــالیبر کوچــک بــه گــوش نمیرســید ،امــا در عــو  ،انفجــارات گلولــههای توپخانــه و
خمپارهاندازها بیداد میکرد .خودروها با سرعت در سـطح شـهر در حـال تـردد بودنـد و از مسـجد
جامع مهمات میبردنـد و از خـط مقـدم جبهـه ،مجـروح و شـهید میآوردنـد .مـا دنبـال مسـئولی
میگشتیم تا با او صحبت کنیم.
آن روز بعدازظهر ما که تازه وارد شهر شده بودیم ،هنوز نمیدانستیم چه کار کنیم ،سـرگردان
و بالتكلیف بودیم و هاج و واج یكدیگر را نگاه میکردیم که از کجا شروع کنیم .رمضان محمدی به
من گفت :عبدالحسین! اینطوری که نمیشود دست روی دست بگذاریم و تماشاگر باشیم .بایـد
بگردیم تا مسئول اینجا را پیدا کنیم .پس از پرس و جو زیاد به ما گفتند شما چه کـاره هسـتید کـه
دنبال مسـئول ایـن محـل میگردیـد؟ گفـتم مـا چنـد نفـر از جوانـان مسجدسـلیمان هسـتیم کـه
داوطلبانه به جبهه آمدهایم و میخواهیم با دشمن بجنگیم و از خرمشهر دفـاع کنـیم ،امـا اسـلحه
نداریم .پیرمردی که آنجا بود و فعالیت زیادی در مسجد داشت گفت :ببین پسرم! مسـئول اصـلی
اینجا برادر پاسدار جهانآرا 1است .ایشان رئیس کمیته انقالب اسالمی و فرمانده سـپاه خرمشـهر

 .6برادر پاسدار جهانآرا در یک سال اول جنگ در جبهه خرمشهر و آبادان از مدافعان و فرماندهان جبهه بـود کـه در تـاریخ
هفتم مهرماه  ،6213بعد از آزادی آبادان از محاصره یک ساله ،به همراه تعدادی از فرماندهان دیگـر ارتـش و سـپاه در حـالی
که با هواپیمای سی 623از اهواز به تهران پرواز میکردند به علت سقوط هواپیما در کهریزک تهران به شهادت رسیدند.
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است که همه کارهای این مسجد و امور جنگ با نظارت این بزرگوار انجـام میشـود .البتـه ایشـان
اآلن اینجا حضور ندارند ،در خط مقدم جبهه و طرف مرز با عراقیها درگیر است .پیدا کـردن ایـن
جوان خیلی سخت است ،گاهی اوقات بـه ایـن مسـجد هـم سرکشـی میکنـد و بیشـتر اوقـات در
ً
تاریكی شب به اینجا میآید و زود برمیگردد .به هر حال ،من اگـر بـرادر جهـانآرا را دیـدم ،حتمـا
ً
حضور شما را به ایشان اطالع میدهم .فعال بیكار نباشید .هـر کـاری از دسـتتان برمیآیـد انجـام
ً
دهید .این شهر واقعا نیاز به کمک دارد.
ً
این مرد چهرهای کامال مـذهبی داشـت و در ظـاهر امـر مسـئول مسـجد جـامع هـم بـود و از
ً
طرفی ما را هم زیر نظر داشت و گاهی از ما میپرسید :شما واقعا برای جنگ به خرمشـهر آمدیـد؟
شاید فكر می کرد که ما از عوامل نفوذی دشمن یا از منافقین هستیم و قصد و غرضـی در کارمـان
هست .در هر حال ،روزهای اول ،به ما اعتماد کافی نداشت .اما غـذا و خوراکیهـای دیگـر بـه مـا
میداد و هر وسیلهای که نیاز داشتیم در اختیارمان میگذاشت .در عو  ،ما هم دستورات وی را
اجرا میکردیم و هر کاری که به ما واگذار میکرد برایش انجام مـیدادیم .چنـد روزی کـه گذشـت
متوجه شدیم ایشان حاج یدالله سامعی مسـئول تـدارکات مسـجد جـامع ،پـدر شـهردار خرمشـهر
است.
یكی دیگر از دوستان و همراهانمان ،عالیپور ،گفت :عبدالحسـین! شـما کـه اینقـدر اصـرار
دارید هرچه زودتر مسلح شویم ،چطور باید اسلحه به دست بیاویم تا با دشمن بجنگیم؟ الكـی کـه
به ما اسلحه نمیدهند! نه سربازی رفتیم و نه کار با تفنگ را بلدیم .در جواب گفـتم :مگـر آنهـایی
که اآلن در خرمشهر میجنگند دوره خاصی دیدند یا طرز کار با تفنگ را بلدند؟! خیلـی از همـین
رزمندهها و بچهها دانشآموز هستند .محمدی گفت :اگر اسلحه نداشته باشیم و نتوانیم به دست
بیاوریم که بجنگیم ،سنگر که میتوانیم درست کنیم .راننـدگی کـه بلـدیم ،میتـوانیم زخمیهـا را
پانســمان کنــیم ،بــار مهمــات کــه میتــوانیم خــالی کنــیم و خیلــی کارهــای دیگــر کــه تخصــو
نمیخواهد .با وجودی که حرفهای منطقی او را قبول داشتم ،اما گفتم :درست میگویید ،اما با
تفنگ بودن ُحسن دیگری دارد .به امید خدا هر طور شده باید مسلح شویم ،عراقیهای متجاوز را
کشتن از همه کارها لذتبخشتر است .نباید لحظهای این بعثیهای جنایتکار و ایـن متجـاوزین
از خدا بیخبر را آرام بگذاریم .با این وصف ،من مطمئنم و میدانم کـه مسـئولین اینجـا اسـلحه را
به کسانی میدهند که شخو تحویلگیرنده اسلحه را بشناسد و برای خودش ایجاد خطـر نكنـد.
علی ّ
ای حال اگر به ما اسلحه ندادند ،مجبـوریم بـه دشـمن شـبیخون بـزنیم تـا اسـلحه بـه دسـت
بیاوریم .عالیپور با خنده گفت :عبدالحسین جان! به این راحتی که میگـویی نیسـت .بـا دسـت
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خالی میخواهی شبیخون بزنی؟! اینقدر رویایی فكر نكن! درست است که آخرهای شب جنـگ
آرامتر است و افراد دشمن از هوشیاری الزم برخوردار نیستند ،اما گرفتن اسلحه از دشـمن آنقـدر
هم ساده نیست! مگر اینكه شانس بیـاوریم و هنگـام زد و خـورد نفراتـی از آنهـا تسـلیم شـوند و یـا
سربازان زخمی دشمن از بقیه جا بمانند و به دست ما بیفتند .به جای اما و اگرها و اینكه چنـین و
چنان میکنیم ،بهتر است تا آن موقع کسی را پیدا کنیم که به مـا اسـلحه بدهـد .ایـن کـار خیلـی
بهتر است .ما ایرانی هستیم و جزو جوانان انقالبی این کشور هستیم ،خـدای نكـرده جاسـوس یـا
ستون پنجم دشمن نیستیم! پس بهتر است برویم از سپاه اسلحه بگیریم .رمضان محمدی گفـت:
اگر سپاه اسلحه نداد برویم جلو پادگان د  ،از ارتش اسـلحه بگیـریم .مـن در جـواب گفـتم :ببـین
برادر! من خودم چند سال است در دبیرستان صنعتی تحصیل میکنم که وابسته به ارتـش اسـت.
ارتش مقررات خاص خود را دارد .آنجا بدون امریه به هیچ عنوان به افراد متفرقه و خارج از پادگـان
ً
اسلحه نمیدهند .بنابراین ،فكرش را هم نكن .عالیپور گفت :جدا خیلی سخت است کـه انسـان
دشمن را ببیند ،ولی نتواند او را بزند ،یعنی اسلحهای نداشته باشد که دشمن را هدف قـرار دهـد.
این عراقیهای متجاوز وارد مملكت ما شدند و مستوجب هالکت هستند؛ این بعثیهای کافر و از
خدا بیخبر باید کشته شوند ،اما چطور و چگونه ،نمیدانم .به هر حال ،به خـدا توکـل مـیکنیم،
شاید فرجی شود .محمدی گفت :اآلن خیلـی از بچـههای محصـل و دانشآمـوزان دبیرسـتان کـه
درس ندارند و مدرسهها به خاطر جنگ تعطیل شده است ،بیل و کلنگ برداشتند و اطراف منـازل
و ادارات را با کیسههای پر از خاک سنگربندی میکنند .من خودم تعدادی از بچههای کـم سـن و
سال را دیدم کـه بـا بلـوک سـیمانی سـنگر میسـاختند .خالصـه مـا هـم خـاکی بـه سـر خودمـان
میریزیم و بیكار نمینشینیم.
در حال گفتگو بودیم که انفجاری مهیب از توپخانه دشمن رشته حرفهای ما را پاره کرد .بـه
دنبال آن ،اطرافیان ما همه روی زمین دراز کشـیدند تـا تـرکش نخورنـد ،ولـی مـا بیخیـال روزگـار
همــانطور ایســتاده بــودیم و تماشــا میکــردیم .البتــه علــت نخوابیــدنمان روی زمــین بــه خــاطر
شجاعتمان نبود! بلكه به خاطر ناآشنایی به عواقب خطرناک ترکش خوردن و مجـروح شـدن بـود.
ً
بعد از تمام شدن آثار انفجار و تبعات آن مجددا شروع به بحث و گفتگو کردیم تا به نتیجـهای قابـل
قبول برسیم.
ما گاهی از یكدیگر جدا میشدیم و دنبال کاری بودیم ،ولی هرکجای خرمشهر که میرفتیم،
محل اسكان و غذایمان همان حوالی مسجد جامع بود .ما بیشتر اوقات کمک بچههای بهـداری و
امدادگرها بودیم ،مجروحین و شهدا را جابجا میکردیم ،یا اگر بار و محمولهای وارد میشـد ،آن را
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خالی میکردیم ،اگر قرار بود خودرویی بار بزند ،این کار را انجام میدادیم .مقـداری پنبـه و بانـد و
بتادین و لوازم دیگر زخمبندی را از بچههای بهداری گرفته بودیم تا در مواقع لزوم ،از آنها استفاده
کنیم؛ روزهای بعد آن وسایل خیلی به کارمان آمد و به فریـاد تعـداد زیـادی از بچـههای مجـروح و
زخمی رسیدیم و آنان را پانسمان کردیم .گرچه تعداد زیادی از مردم عادی خرمشهر را تـرک کـرده
بودند ،اما هنـوز خیلـی از آنـان زیـر گلولـههای صـدام بودنـد و زنـدگی میکردنـد .بـا ایـن وصـف،
مسئولین شهر مانند آقای عباسی فرماندار ،آقای سامعی شهردار ،امام جمعه ،فرماندهان نظامی
و انتظامی حضور داشتند و امورات جنگ را رتق و فتق میکردند.
من همان روزهای اول جنگ شنیدم که نیروی دریایی ارتش ایران ،نیروهای دریـایی عـراق را
در امالقصر و بندر فاو 1منهدم کرده و ضربههای مهلكی به آنان وارد نمـوده اسـت .روز دوم جنـگ،
نیروی هوایی ارتش ایران به تالفی بمباران  91شهریور ،تعداد  140فرونـد هواپیماهـای جنگنـده
خود را به پرواز درآورد و ضربه جانانهای به تلسیسات و پایگاههای هوایی دشمن ،حتی در دورترین
نقطه ،وارد نمود ،که این امر موجب شگفتی صدام و صدامیان گردید .قبل از شروع جنگ ،صـدام
فكر نمیکرد دالورمردان نیروی هوایی ایران بتوانند چنین ضربهای به پیكره عراق وارد نمایند و یـا
نیروی دریاییاش به این راحتی از حالت عملیاتی خارج شود و حرفی برای گفـتن نداشـته باشـد.
اما در عو  ،نیروی زمینی عراق گرچـه در مسـیر پیشـروی تلفـات و ضـایعات فراوانـی را متحمـل
میشدند ،ولی بسیار قوی بودند و مقتدرانه به جلو میآمدند.
عصر روز  1919/6/91که جنگ زمینی به طـور رسـمی آغـاز شـد ،خرمشـهر بـا شـدیدترین
گلوله باران صدامیان مواجه شد و چند سـاعت متـوالی و چنـد روز پـی در پـی زیـر آتـش آتشـباری
دشمن قرار گرفت و در آتـش و دود غوطـهور شـد .از آن سـاعت بـه بعـد ،بیمارسـتانهای آبـادان و
خرمشهر مملو از مجروحینی بود که خیلی از آنها دست و پا نداشـتند .در آن وضـعیت ،پزشـكان و
پرستاران گاهی بالتكلیف میماندند و نمیدانستند که به کدام مجروح برسند و اولویت را به کـدام
زخمی بدهند .آن زمان ،دارو ،باند و سرم نایاب شده بود و انگار بـا شـروع فصـل پـاییز ،زنـدگی در
خرمشهر معنی و مفهوم خود را از دست داده بود و همانگونه کـه در فصـل خـزان ،بـرگ درختـان
فرومی ریزد ،مرگ هم چتر خود را بر سر مردم این شهر گسترانده بود و افراد آن مانند برگ خزان به
زمین میریختند .طوری که برابر اخبار و اسـناد معتبـر در سـه روز اول جنـگ ،حـدود  480نفـر از
زنان و کودکان در آن شهر شهید و تعداد بسیاری نیز مجروح شدند و پاسگاههای مرزی یكـی پـس

 .6امالقصر و فاو دو بندر عراقی است که در جنوب عراق و در ساحل خلیج همیشه فارس واقع است.
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از دیگری سقوط می کرد .مرزبانان گرچـه سرسـختانه در برابـر دشـمن ایسـتادگی میکردنـد ،امـا
تانکهای دشمن قدم به قدم از خط مرزی عبور میکردند و به سمت خرمشهر میآمدند.
عراقیها روز اول پرچم خود را بر روی پاسگاه مرزی شلمچه به اهتـزاز درآوردنـد ،امـا روز دوم
ً
سربازان د مجددا پاسگاه شلمچه را از دشمن بازپسگرفتند و پـرچم عـراق را بـه آتـش کشـیدند و
تعداد  20نفر از افراد ارتش متجاوز به اسارت نیروهای ما درآمدند .روزهای بعـد مرزبانـان بـرای مـا
میگفتند که سربازان د مرکزی ،در مقابـل هجـوم دشـمن مقاومـت جانانـهای کردنـد و در همـان
ساعات اولیه درگیری ،چندین دستگاه تانک دشمن را منهدم نمودند .جالب این بود که با انفجـار
هر تانكی ،صدای اللهاکبر بچهها بلند میشد و شادی میکردند .با توجه به زد و خوردهای شـدید
مرزی ،متلسفانه خیلی زود مهمات نیروهای ما تمام میشد و پیشروی دشـمن سـرعت میگرفـت؛
امــا در همــان حــال و در اوج ناامیــدی ،ناگهــان یــک خــودرو جیــپ آهــو یــا ســیمرغ ،پــر از گلولــه
آر.پی.جی 7از راه میرسید و بچهها جانی تازه میگرفتند و دمـار از روزگـار دشـمن و تانکهـایش
درمیآوردند .ساعتی نمیگذشت کـه بـاز هـم مهمـات تمـام میشـد و روز از نـو ...در آن وضـعیت
بچهها منتظر میماندند تا گشایشی در کارهـا بشـود .مرزبانـان و مـدافعان ایرانـی پـس از سـه روز
نبردی سخت و خونین ،چند کیلومتر عقبنشینی کردند .آنها با چهرههایی غمآلـود و سـر و رویـی
گرد و خاک گرفته و خسته از جنگی نابرابر و بـدون لحظـهای اسـتراحت بـه عقـب آمـده بودنـد تـا
نفسی تازه کنند و یا نیروی کمكی تازه از راه برسد و جای آنها را بگیـرد .همـان هفـت اول جنـگ،
چند شهر مرزی ایران در آستانه سقوط قرار گرفت کـه خرمشـهر یكـی از آنهـا بـود .در آن منطقـه،
عراقیها از سمت مرز شلمچه تا پل نو ،یعنی حاشیه شـهر و از طـرف شـمال خرمشـهر تـا حـوالی
پلیسراه رسیده بودند .در میان ادوات زرهی دشمن ،تانکهای جدیدی به چشم میخـورد کـه بـا
ً
کمی تغییرات اسم آنها را تانک الحسن 1گذاشته بودند .این تانک معموال پیشرو بود.
صدام گفته بود نیروهایش قادر خواهند بود ظـرف مـدت سـه روز خوزسـتان ،از جملـه شـهر
بندری خرمشهر را اشغال نمایند ،اما بعد از یک هفتـه زد و خـورد شـدید ،نیروهـای متجـاوز فقـط
توانستند چند کیلومتر در مسیر جاده شلمچه ـ خرمشهر پیشروی کنند و از طرف پاسگاه زید هـم
به جاده اهواز ـ خرمشهر برسند که در همـین راسـتا و همـان روزهـای ابتـدایی جنـگ ،حـدود 10
دستگاه تانک آنها در باتالقهای اطراف شلمچه به گل نشست و قادر به حرکت نبود .همین اتفاق
باعث شد روزهای بعد ،مدافعان خرمشهر تمام آن تانکها را شكار کنند و از بین ببرند.

 .6تانک الحسن همان تانکهای ساخت روسیه بود که عراقیها اسم آن را عوض کرده بودند.
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روز نهم مهرماه تلفات نیروهای خودی خیلی باال رفته بود و آن طور که بچههای رزمنده بیان
میکردند ،تعداد شهدا از  20نفر تجاوز میکرد و آمار مجروحین بـیش از  100نفـر بـود .گرچـه در
آن روز ترمینال نظامی سقوط کرد و به دست دشمن افتاد ،اما تلفات متجاوزین عراقی هـم بسـیار
باال بود و قریب به  40نفر از مزدوران بعثی به اسارت مدافعان خرمشـهر درآمدنـد .درگیـری شـدید
ً
روز نهم مهر بـه روز بعـد کشـیده شـد و مجـددا عراقیهـا نیروهـای تـازهنفس وارد میـدان کردنـد و
درگیری سخت همچنان ادامه داشت و تعداد زیادی از تانکهای دشمن بعد از تصـرف کشـتارگاه
به میدان راهآهن رسیدند.
هنوز نیروهای دشمن مواضع جدید خـود را مسـتحكم نكـرده بودنـد کـه حملـه همـه جانبـه
مدافعان خرمشهر شكست دیگری به متجاوزین تحمیل کرد ،بـه طـوری کـه آنهـا مجبـور شـدند از
میدان راهآهن عقبنشینی کنند و به مواضع قبلی خود برگردند .مدافعان خرمشهر از هـر قشـری
بودند ،پرسنل گردان 111د از لشكر ،92دانشجویان دانشكده افسری ارتـش کـه از تهـران آمـده
ً
بودند ،تكاوران نیروی دریایی که بعضی از آنان از بوشهر و بعضی بعدا از منجیل آمدند ،اندارمری
و شهربانی که مربوط به همان شهر بودند ،بچههای بسیجی و برادران سپاه خرمشهر ،مردم عادی
و حتی زنان خرمشهری هم گوشهای از شهر را نگه داشته بودند و دفاع میکردنـد .مسـجد جـامع
قلب تپنده شهر بود و هرکسی کاری داشت به آنجا مراجعه میکرد ،اگر تشنه بود ،اگر گرسنه بود،
اگر مهمات نیاز داشت ...به مسجد جـامع رجـوع میکـرد .خـواهران اغلـب کارهـای طـبخ غـذا و
آشپزی را به عهده داشتند و کار امدادرسانی و پرستاری از مجروحین در مقابل مسـجد جـامع نیـز
از وظایف خواهران از جان گذشته به شمار میرفت .به هر نحوی بود زنان خرمشهری و خـواهران
گمنام گوشهای از کارهای جنگ را به عهده داشتند و کمک میکردند .دشمن که مطلع شده بـود
مسجد جامع مرکز و کانون مقاومت شهر است ،بدون در نظر گرفتن قداست آن مكان مقـدس ،روز
 21مهرماه با گلولههای توپ و تانک ،مسجد جامع را مورد تهاجم وحشـیانه خـود قـرار داد و بـرای
اولین بار گنبد مسجد شكافت و شبستان آن فروریخت و تعداد زیادی شهید و مجروح شدند.
ً
ما در چند روز گذشته به عناوین مختلف به رزمندگان کمک میکردیم .مثال یک روز به دنبال
رزمندگانی که به سمت دشمن پیشروی میکردند میرفتیم تا از کشتههای عراقـی و یـا مجـروح و
شهید شدن نیروهای خودی اسلحهای به دست آوریم .آن موقع رزمندهای به طـرف مـا فریـاد زد:
شما با دست خالی کجا به دنبال مـا میآییـد؟ چـرا وقتـی دشـمن گلولـه خمپـاره میزنـد و رگبـار
میبندد شـما روی زمـین دراز نمیکشـید و راه میرویـد؟ یكـی دیگـر بـا عصـبانیت داد زد کـه زود
برگردید ،وگرنه همهتان کشته میشوید .در همین گیر و دار من گفتم :برادر جان! ما کمکدهنده
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و تخلیهکننده مجروح هستیم ،برای کمکهای اولیـه بـه همـراه شـما مـیآییم .در صـورتی کـه نـه
برانكارد داشتیم و نه وسایل دیگری .هنوز فریادهای آن برادر خاتمه نیافتـه بـود کـه دشـمن بـرای
چندمین بار به سمت آتش گشود و چند گلوله خمپاره 60میلیمتر در نزدیكی ما به زمین خـورد و
از انفجـار آن گلولــهها گــرد و خــاک زیـادی بلنــد شــد ،بــه طــوری کـه تــا چنــد لحظــه اطرافمــان را
نمیدیدیم .ما از آن فرصت استفاده کردیم و بـه صـورت خزیـده خـود را بـه پشـت یـک سـاختمان
مخروبــه رســاندیم .در کنــار دیــوار آنجــا ،بــر حســب اتفــاق ،دو نفــر ســرباز مجــروح را دیــدیم کــه از
ساعتها قبل روی زمین افتاده بودند و ناله میکردند ،جراحات آن دو نفر خیلی شـدید بـود و درد
زیادی داشتند .ما با همان وسایل ناچیزی که داشتیم ،زخم آنها را پانسمان کردیم .پـس از اینكـه
آتش دشمن کمی فروکش کـرد و عراقیهـا بـه مكـانی عقـبتر رانـده شـدند ،مجروحـان را کشـان
کشان از آن محل دور کردیم و به طرف مسجد جامع به راه افتادیم .کمی جلوتر ،آمبوالنسی از راه
رسید و جلو ما توقف کرد .آن دو نفر زخمی را به داخل آمبوالنس بردیم و خودمان هم سوار شـدیم
تا به مقصد برسیم؛ البته نیمنگاهی هم به تفنگهای  9سـربازان زخمـی داشـتیم تـا اگـر مقـدور
باشد و صاحبی برایش پیدا نشـود ،آنهـا را بـه صـورت امانـت بـرداریم و تـا زمـانی کـه در خرمشـهر
هستیم از آنها استفاده کنیم .اما از شانس بد ما ،مجروحین هر دو از پرسـنل گـردان تكـاور بودنـد
که در محل اور انس ،ناواستواری که نماینده تكاوران دریایی بود ،اسـلحههای آنـان را برداشـت تـا
به یگان مربوطه تحویل دهد .در نتیجه ،ما کماکان بدون اسلحه بودیم.
با نفوذ عراقیها به داخل خرمشهر ،سمت جبههها چندان مشخو نمیشـد ،گـاهی اوقـات
نیروهای دو طرف با هم تداخل پیدا میکردند .در وضعیتی که صدای شلیک تیربارهـا و تفنگهـا
از داخــل ســاختمانها و از البــهالی نخلســتانها و نیزارهــای منطقــه بــه گــوش میرســید ،معلــوم
نمیشد از طرف نیروهای خودی است یا دشمن و این مشـكل بیشـتر در تـاریكی شـب بـه وجـود
میآمد.
با وجودی که ما با بچههای بهداری خیلی صمیمی شده بـودیم و از آنهـا وسـایل کمکهـای
اولیه میگرفتیم و مجروحین را مداوا میکردیم ،اما در این فكر هم بودیم که زودتـر مسـلح شـویم و
با دشمن بجنگیم .در یكی از همان روزها ،تصمیم گرفتیم بـه هـر طریـق ممكـن ،بـرادر جهـانآرا،
فرمانده سپاه خرمشهر ،را پیدا کنیم تا مشكل ما را حل کند و به ما اسـلحه بدهـد .بـدین منظـور،
خیابان به خیابان دنبال او میگشتیم تا پیدایش کنیم ،اما هیچکس اطالعی از او نداشـت ،شـاید
هم برخی از همان مدافعان از جا و مكان او اطالع داشتند ،ولی بـه خـاطر مسـائل امنیتـی بـه مـا
نمیگفتند .متلسفانه آن روز نتوانستیم برادر جهانآرا را ببینیم ،به همین خاطر ،به سـمت مسـجد
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جامع حرکت کردیم تا به کارهای روزمره مشغول شویم .به محض اینكه بـه محـل رسـیدیم ،دیـدیم
چند دستگاه خودرو کمپرسی شن و ماسه برای سنگرسـازی آوردهانـد .پـس از اینكـه کمپرسـیها
بارشان را خالی کردند ،من به اتفاق دوستانم کیسـه گونیهـا را پـر از ماسـه میکـردم و جلـو درب
مسجد میچیدیم ،سپس چند جای دیگر در همان حوالی  ،مثل ورودی خیابان به سـمت مسـجد
را سنگربندی کردیم تا جانپناهی برای رزمندگان درست کرده باشیم.
درمانگاه اضطراری کنار مسجد جامع
روبروی درب مسجد جـامع رسـتورانی بـود کـه فعالیـت و سـرویسدهی نداشـت ،ولـی در آن
وضعیت ،زیرزمین رسـتوران درمانگـاه و اور انـس شـده بـود کـه در آنجـا زخمیهـا و مجـروحین را
ویزیت میکردند ،کسانی که جراحت سطحی داشتند مداوا و سـپس مـرخو میشـدند و هـرکس
نیــاز بــه بســتری شــدن داشــت ،او را بــه بیمارســتان طالقــانی میفرســتادند .گــاهی اوقــات هــم
ً
مجروحین را به علت وخامت حالشـان در محـل اور انـس نگـه نمیداشـتند و آنهـا را مسـتقیما بـه
بیمارستان طالقانی میرساندند.
روزی عراقیها در یک درگیری سخت موفق شدند تا میدان زندان شهر هم به جلو بیایند کـه
خوشبختانه تكاوران نیـروی دریـایی و دانشـجویان دانشـكده افسـری و سـایر مـدافعان در نبـردی
جانانه دشمن را تا میـدان راهآهـن بـه عقـب راندنـد .آن روزهـا عـالوه بـر اینكـه دشـمن در داخـل
خرمشهر نفوذ کرده بود ،گاهی اوقات به اماکن حساس شهر نیز نزدیک میشد و جنگ و درگیری
کوچه به کوچه ادامه مییافت .عراقیها از سـه طـرف شـهر را بـا خمپارهانـداز و تـوپ میزدنـد ،از
سمت جنوب و پشت رودخانه اروند ،از سمت غرب و پـل نـو و حـوالی شـهرک ولیعصـر ،از ناحیـه
شـمالی یعنـی سـمت پلـیسراه و جـاده اهـواز ـ خرمشـهر مـورد اصـابت گلولـههای سـنگین قـرار
میگرفت.
باید بگویم جنگ در خارج از شهر به مراتب بهتر از داخل شـهر اسـت؛ خـارج از شـهر جبهـه
ً
دشمن کامال معلوم اسـت و هـیچ تـداخلی ایجـاد نمیشـود ،خـاکریز نیروهـای دشـمن و خـاکریز
نیروهـای خـودی جبهـه را معلـوم میکنـد ،زمینهـای صـاف و همـوار دشـتهای خوزسـتان ایـن
خاصیت را داشت که در حین جنگ و درگیری ،تداخل نیروهـا بـه وجـود نیایـد ،امـا آن روزهـا کـه
عراقی ها به خرمشهر نفوذ کرده بودند ،جنگ کالسیک معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت داده و بـه
جای آن جنگ چریكی و پارتیزانی جایگزین شده بود.
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ما چند نفر جوانان مسجدسلیمانی که به خرمشهر رفته بودیم ،در حقیقت جزء هیچ سازمان
و یگانی نبودیم که بتوانیم اسلحهای بگیریم و بجنگـیم .وضـع خیلـی اسـفناک بـود ،ولـی بـا ایـن
توصیف ،هرکسی که در آنجا حضور داشت سعی میکرد بدون دسـتور و همـاهنگی هـم کـه شـده
گوشه ای از کار را بگیرد و مفید باشد .ما هم که برای مهمانی نرفتـه بـودیم ،رفتـه بـودیم بجنگـیم،
ولی اسلحه نداشتیم ،با ایـن حـال ،نمیتوانسـتیم دسـت روی دسـت بگـذاریم و همـدیگر را نگـاه
کنیم .من برای اینكـه تكلیـف کاریمـان مشـخو شـود ،دنبـال کسـی میگشـتم تـا بتوانـد مـا را
راهنمایی کند .هفته اول جنگ که درگیریها خارج از شهر بود و هنـوز عراقیهـا بـه داخـل شـهر
نفوذ نكرده بودند ،پیدا کردن مسئولین سختتر بود ،چون حد فاصل پل نـو ،یعنـی اول خرمشـهر
تا شلمچه فاصـلهای  17کیلـومتری بـود کـه در ایـن مسـافت مـدافعان متفـرق بودنـد و بـا دشـمن
درگیری داشتند .روزهای بعد کمکم عراقیها به شهر نزدیک شدند و در بعضـی از نقـاط بـه حـریم
شهر نفوذ کردند و به دنبال آن مدافعان شهر هم باإلجبار از مناطق مرزی عقبنشینی کردنـد و بـه
داخل خرمشهر آمدند.
دیدار با برادر جهانآرا
سرانجام ،با تالش و پیگیری زیادّ ،
مقر بـرادر جهـانآرا را در حـوالی میـدان پشـت مسـجد بـه
طرف ضلع شمالی پیدا کردیم و به سراغ او رفتیم .این جوان ورزیـده و مخلـو و شـجاع در حـالی
که لباسی خاکیرنگ و بدون آرم و عالئم به تن داشت ،در یک منزل مسكونی خالی از وسایل ،کـه
صاحبش آنجا را ترک کرده بود ،مستقر شده بود و چند نفر از رزمندگان جوان و انقالبی ،کـه همـه
بچههای خرمشهر بودند ،در اطـرافش حضـور داشـتند .تعـدادی وسـایل مخـابراتی ازجملـه چنـد
دستگاه بیسیم و تلفن و سایر ملزومات جنگی در اتاق فرماندهی مشـاهده میشـد .در اتاقهـای
مجاور ،چند پتوی مستعمل و تعدادی ظرف و ظـروف غـذا و چنـد قبضـه تفنـگ مختلـف کـه روی
دیــوار آویــزان بودنــد و مقــداری مهمــات مختلــف همــه زنــدگی آن جــوان برومنــد و فرمانــده ســپاه
خرمشهر را تشكیل میداد .آن بزرگوار ابتـدا نـام و مشخصـات مـن و همراهـانم را پرسـید و سـپس
منتظر ماند تا سوالمان را بپرسیم .من گفتم :برادر جهانآرا! ما چند نفر از مسجدسلیمان آمدهایم
تا با دشمن متجاوز بجنگیم ،ولی چند روزی اسـت کـه سـرگردان و بالتكلیـف مانـدهایم ،البتـه نـه
بیکار و بی خیال! بلكه به طرق مختلف خودمـان را مشـغول کـردیم و گوشـهای از کـار را گـرفتیم.
ً
شرح مختصری از کارهای چند روز گذشته را برایشان گفتم و بعد گفتم :ضـمنا بـرای پیـدا کـردن
شما هم خیلی تالش کردیم ،تا اینكه امروز این توفیق حاصل شد که خدمت شما برسیم و شـما را
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از نزدیک ببینیم .درخواست ما این است که به ما اسلحه بدهید تـا مـا هـم ماننـد بقیـه رزمنـدگان
بجنگیم و از شهر دفاع کنیم .از ظاهر آن جـوان پیـدا بـود کـه غمـی بـزرگ در وجـودش سـنگینی
میکند ،اما سعی میکرد غـم و درد درونـیاش را از مـا پنهـان کنـد .خیلـی خونسـرد و متـین ،در
حالی که دستی بر شانههای من زد و بر همت و غیرت ما آفرین گفت ،با لبخندی ملیح گفـت :ای
جوان های باغیرت و برومند! خیلی خوش آمدید .من متوجه نشدم گفتید بچه کجا هسـتید؟ مـن
جواب دادم همین خوزستان ،از مسجدسلیمان آمدیم .ایشان گفـت :بـا گـروه یـا سـازمانی اعـزام
شدید؟ گفتم خیر ،داوطلبانه و با دست خالی حرکت کردیم و آمدیم .ما خودمـان در واقـع نظـامی
هســتیم ،امــا نــه نظــامی ملــبس ،بلكــه کارمنــد نظــامی کــه دوره تعمیــرات ادوات ســنگین را طــی
کردهایم ،اکنـون فارغالتحصـیل دبیرسـتان صـنعتی مسجدسـلیمان وابسـته بـه ارتـش جمهـوری
ً
اسالمی ایران هستیم که درسمان تمام شـده و آمـدیم خرمشـهر بـرای دفـاع .لطفـا بـه مـا اسـلحه
بدهید .برادر جهانآرا با شنیدن این جمله مقداری مكث کـرد و بـه فكـر فـرو رفـت .لحظـهای بعـد
ً
گفت :خیلی خوب! پشت سر من بیایید .وقتی داشتیم به پشت ساختمان میرفتیم ،مجددا به ما
ً
گفت :واقعا شما میخواهید بجنگید؟ مـا بـا هـم گفتـیم :البتـه کـه میخـوهیم بجنگـیم .خـدای
ناکرده برای سوءاستفاده و غنائم که نیامدهایم! یک جوان ایرانی باید خیلی بیغیرت باشد کـه در
مقابل تجاوز دشمن بیخیال و بیتفاوت بماند! در حین گفتگو ما بـه پشـت خانـه رسـیدیم کـه در
واقع حیاط خلوت آن خانه به حساب میآمد .در آنجا به هرکدام از ما چند بمب دسـتی کـه همـان
ُ
ُ
کوکتل مولوتف بود و تشكیل شده بود از یک بطری مواد آتشزا ،سهراهی و فتیلـه ،بـه همـراه یـک
قوطی کبریت داد .در هنگام تحویل وسایل بـا خنـده بـه مـا گفـت :بچـهها ایـن اسـت سـالح مـا!
بضاعت ما همین است که میبینید .باید با همینها بجنگید .در آن لحظه ،خنـده بـرادر جهـانآرا
از گریه هم غمانگیزتر بود و خیلی معنا داشت .مـا بـا تعجـب نگـاهی بـه هـم کـردیم و بـدون هـیچ
عكسالعملی وسایل را تحویل گرفتیم .کار که تمام شد ،جهانآرا گفت :دوستان همین اآلن بروید
از خیابانهای ورودی بـه طـرف مكـز شـهر ،بـه خصـوص جلـو مسـجد جـامع ،نگهبـانی بدهیـد و
ً
حراست کنید .مجـددا تلکیـد کـرد و گفـت :ای جوانـان مسجدسـلیمانی! دوسـت دارم بـا همـین
سالح ها چنان درسی به دشـمن بدهیـد و آنچنـان از مهمانـان ناخوانـده پـذیرایی کنیـد و دمـار از
روزگارشان درآورید که در تاریخ بنویسـند؛ برویـد ،خدانگهـدارتان باشـد؛ شـما موفـق هسـتید .زود
بروید که هر لحظه ممكن است دشمن به سـمت مرکـز شـهر پیشـروی کنـد ،میدانیـد کـه فاصـله
عراقی ها تا اینجا خیلی نزدیک است .ما بعد از دریافت وسایل از ایشـان خـداحافظی کـردیم و بـه
طرف مسجد جامع به راه افتادیم ،در مسیری که میرفتیم ،فهمیدیم اوضـاع خرابتـر از آن اسـت
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که ما فكرش را میکردیم؛ با این حال ،با توصیه و سفارش این برادر بزرگوار و با سـالح مـدرنی کـه
در دست داشتیم! به ّ
مقر خود ،یعنی روبروی مسجد جـامع ،برگشـتیم و در انتظـار ورود تانکهـا و
نفربرهای عراقی لحظهشماری میکردیم.
روز به روز فشار دشمن برای تصرف خرمشهر بیشتر میشـد و هرقـدر زمـان جلـوتر میرفـت،
تعداد تلفات و ضایعات نیروهای مـا نیـز افـزایش مییافـت .همـان روزهـا در خرمشـهر 18 ،نفـر از
تكاوران نیروی دریایی که به تازگی از منجیـل آمـده بودنـد مجـروح و  1نفـر نیـز شـهید شـدند .در
همـان روزهــا ،نیروهــای دشــمن از طریــق کشــتارگاه وارد شــهر شــده بودنــد ،امــا مقاومــت جانانــه
بچههای خودی دشمن را از طرف گمرک ناامید کرد و کاری از پیش نبردند.
اولین درگیری مسلحانه ما با دشمن
ً
اولین شبی که ما سه نفر مسلح به بمب بودیم ،منتظر ماندیم تا وقتی هوا کـامال تاریـک شـد
به سمت گمرک حرکت کردیم تا ضربهای به دشمن بزنیم .در میان رزمندگان کمکم جلـو رفتـیم تـا
به کنار دیواری رسیدیم که در واقع ،آنجا خط مقدم جبهه محسوب میشد .فاصله ما بـا دشـمن از
آنجا کمتر از  10متر بود .گاهی صدای تیراندازی عراقیها شدت پیدا میکرد و گاهی هم کاهش
مییافت .در تاریكی شب ،تانکها جلو نمیآمدند و پیدا کردن آنها بسیار دشوار بود ،امـا از صـای
حرکـت تانکهـا میفهمیـدیم کـه فاصلهشـان دور اسـت .در آن وضـعیت ،مـا نمیتوانسـتیم بـا آن
بمبهای دستی کاری بكنیم؛ در نتیجه ،تا نیمههای شب هیچ اقدامی نكردیم .اما حدود سـاعت
 1بامداد تصمیم گرفتیم هر طور شده داخل نیروهای عراقی نفوذ کنیم .هـوا خیلـی تاریـک بـود،
عكسالعمل عراقیها مثل آتش زیر خاکستر میمانـد و در واقـع شـبیخون زدن مـا ریسـک بسـیار
ً
بزرگی بود .آن شب بعد از اینكه جبهه کامال ساکت شد و صدای تیراندازیها قطع گردید ،مـا سـه
نفر خیلی آهسته و آرام از پناه یک دیوار بلند ،خود را به عراقیها نزدیک کردیم و به خاطر نزدیكی
بیش از حد ،در بعضی قسـمتها سـینهخیز بـه جلـو مـیرفتیم؛ تـا اینكـه صـدای صـحبت کـردن
عراقیها را از پشت بام منزلی میشنیدیم که با زبـان عربـی ،ولـی خیلـی آرام حـرف میزدنـد .مـا
داخل گودالی نشسته بودیم و اطرافمان را نگاه میکردیم که ناگهان یک گلوله منور باالی سـرمان
روشن شد و تا چند دقیقه اطرافمان مثل روز روشن شد .ابتـدا خودمـان را جمـع و جـور کـردیم تـا
دشمن ما را نبیند و از طرفی از همان فرصت کم و از روشنایی منـور اسـتفاده کـرده و اطرافمـان را
ً
کامال شناسایی کردیم تا هدف مناسبی را پیـدا کنـیم کـه ارزش بمـب انـداختن داشـته باشـد .در
همان لحظات کوتاه ،یک خودور عراقی را دیدیم که کنار دیواری پارک شده بود .به بچـهها گفـتم:
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من میروم آن خودرو را به آتش میکشم .محمدی گفت :عبدالحسین تنها کجا میروی؟ مـن هـم
همراهت میآیم .تنهایی خوب نیسـت .دو نفـری خیلـی آهسـته و سـینهخیز بـه طـرف آن خـودرو
ً
حرکت کردیم .وقتی کامال نزدیک شدیم ،با کمی دقت متوجه شدم داخل خودرو ،که لندرور بـود،
دو نفر خوابیده بودند ،چون هیچ حرکتی نداشتند .قلبم به شدت مـیزد و بـه طـپش افتـاده بـود،
لحظهای آرام نمیگرفت .دستهایم میلرزید؛ این اولین ملموریت جنگی ما محسوب میشـد! بـه
سختی کبریت را کشیدم و به سر فتیله نزدیک کردم .اما باد شعله کبریت را خاموش کرد .با تـرس
ً
و لرز بیشتر برای بار دوم کبریت را روشن کردم و به سر فتیله نزدیک کردم .وقتی فتیله کامال آتـش
گرفت ،با دست راستم بطری را به طرف خـودرو عراقـی پرتـاب کـردم و قبـل از اینكـه ببیـنم بمـب
دستی به هدف خورده یا خیر ،فرار را بر قرار ترجیح داده و با سرعت از آن محل فاصله گرفتیم .در
حین فرار و در مسیری که میرفتیم ،عالیپور هم به ما اضـافه شـد و سـه نفـری بـا سـرعت هرچـه
ً
تمامتر میدویدیم و از محل دور میشدیم .عراقیهـا کـه تقریبـا غـافلگیر شـده بودنـد ،بیمحابـا و
بدون هدف پشت سر ما را به رگبار بسته بودند .در حین دویدن ،مـن یـک لحظـه برگشـتم و پشـت
سرم را نگاه کـردم .خـودرو عراقـی آتـش گرفتـه و در حـال سـوختن بـود و از فاصـله دورتـر صـدای
«حریق! حریق!» عراقیها شنیده میشد .آن شب در حالی که به محل نیروهـای خـودی رسـیده
بودیم ،چیزی نمانده بود که بچههای خودمان ما را به رگبار ببندند ،اما به خیر گذشت .این اولـین
ملموریت ما با کوکتل مولوتف بود که به خوبی انجام گرفت.
یكی از مسیرهایی که دشمن قصد داشـت وارد شـهر بشـود ،از طـرف جـاده اهـواز یـا همـان
ً
سمت پلیسراه بود .عراقیها از آن سمت هم کامال به جلو آمده بودند و نبردی سـخت در گوشـه و
کنار جبهه شمالی شهر ادامه داشت .محـور و مسـیر دیگـر پیشـروی دشـمن همـان جـاده اصـلی
شلمچه به پل نو و سپس به گمرک بود ،با این حـال ،لحظـه بـه لحظـه محاصـره خرمشـهر تنـگتر
میشد .اگرچه عراقیها از لحاظ استعداد نیرو و مدرن بودن تجهیزات و سالح برتری چشـمگیری
نسبت به نیروهای ما داشتند ،اما شجاعت و از خودگذشتگی مدافعان خرمشهر باعث میشـد کـه
آنها به سهولت نتوانند به اهداف خود ،یعنی تصرف کامل شهر ،برسند .حد فاصل شلمچه تـا پـل
نو که قریب به  17کیلومتر است ،نبردهای سختی بین مدافعان و متجاوزین عراقی انجام گرفـت و
رزمندگان بسیاری در همین فاصله به لقاءالله پیوستند و مجروحان فراوانی جانفشـانی کردنـد تـا
عراقیها نتوانند به سهولت به اهداف خود برسـند .دشـمن بـرای اینكـه بهتـر بتوانـد خرمشـهر را
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محاصره و سپس تصرف نماید ،از مرز پاسگاه زید 1هم به سمت ایستگاه راهآهن حسینیه 2یـورش
آوردند و جاده اهواز ـ خرمشهر را اشـغال کـرده و سـپس بـه سـمت پلـیسراه ادامـه مسـیر دادنـد.
روبهروی پلیسراه ساختمانهای پیشساختهای وجود داشت که نیروهای ایران در آنجـا مسـتقر و
متمرکز بودند و راه پیشروی دشمن را در همان محل ّ
سد میکردند.
آن زمان هیچکدام از قول و قرارهایی که دکتر ابوالحسن بنیصدر ،رئـیس جمهـور ،بـه مـردم
مظلــوم خرمشــهر مــیداد ،عملــی نمیشــد .بــا توجــه بــه اینكــه ایشــان از طــرف حضــرت امــام
خمینی(ره) به فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران برگزیده شده بودند ،امـا در عمـل بـا واگـذاری
اسلحههای ارتش به مردم و سپاه مخالفت میکردند .به همین خاطر ،در خرمشهر عالوه بر اینكـه
نیروی کافی وجود نداشت تا با دشمن بجنگـد ،اسـلحه کـافی هـم در اختیـار کسـانی کـه حضـور
داشتند نبود .تانک و توپخانههایی که بنیصدر وعده میداد که به زودی به کمک مردم خرمشـهر
میآید ،هرگز وارد شهر نشد .آن زمان من نمیدانستم آیا نیروی منسجم و منظمی وجـود دارد کـه
ً
به خرمشهر نمیآید یا اینكه عمدا تانک و توپ و نیـروی کـافی بـه خرمشـهر وارد نمیشـد .مـن در
حدی نبودم که در این مورد قضاوت کنم ،اما هرچه بود فقدان سالح سنگین و نبود نیـروی کـافی
ً
برای آن روزهای سخت خرمشهر ،فاجعه بزرگی به حساب میآمد .واقعا بسیار ناراحتکننده است
که انسان دشمن را در شهر و دیار خود ببیند ،اما اسلحهای نداشته باشد که او را بزند.
با این حال ،نیروهای موجود در خرمشهر به صورت گروههای چریكی با دشـمن بـه جنـگ و
ً
ستیز برمیخاستند .مثال گروههای چریكی که دانشجویان دانشكده افسری تشـكیل داده بودنـد
«دانش» نام داشت .هر دانشجو تعداد  10نفر از سربازان لشكر 92زرهی اهـواز را تحـت امـر خـود
ً
میگرفت که آنها فقط تفنگ  9و آر.پی.جی 7داشتند .ضمنا سـربازان تحـت امـر ،سـرباز وظیفـه
نبودند ،بلكه سربازان احتیاط بودند که سال ،16یعنی سالهای قبـل از انقـالب ،خـدمت وظیفـه
ً
خود را تمام کرده بودند که بر حسب نیاز مجددا به خدمت فراخوانده شدند.
با توجه به اینكه ما چند نفر جوان مسجدسلیمانی مسلح به بمب شده بودیم ،الزم و ضـروری
بود که جزء گروه و سازمانی قـرار بگیـریم و بـا همكـاری آنهـا ملموریـت محولـه را انجـام بـدهیم .از
طرفی میخواستیم در رابطه با کارهای روزمره کمی هـم آزادی عمـل داشـته باشـیم و خودمـان را
محدود نكنیم .جنگ در خرمشهر جنگی چریكی و پارتیزانی بود ،حتی پرسنل گردان د که یـک
یگان منظم و منسجم بودند هم در داخل شهر به صورت گروهی عمل میکردند.
 .6پاسگاه زید در شمالغرب خرمشهر و در نقطه صفر مرزی واقع است.
 .1ایستگاه راهآهن حسینیه در  23کیلومتری شمال خرمشهر واقع است.
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آشنایی با گردان دژ
روزی با یكی از درجهداران گردان د صحبت کردم و گفتم ما هم نظامی هستیم ،آیـا امكـان
دارد با گروه های شما کار کنیم؟ ایشان گفت چون امریـه نداریـد کـه بـه یگـان مـا مـلمور هسـتید،
نمیتوانیم به شما اسلحه بدهیم .چنانچـه میخواهیـد بـدون اسـلحه بـا مـا همكـاری کنیـد ،مـن
حرفی ندارم .شما سه نفر بیایید در گروه من تـا بـا یكـدیگر کـار کنـیم .تعـداد سـرباز تحـت امـر او
بودند .بعد از آشنایی با ایشان ،ما سه نفر روز به روز با افراد گروه او و بعـد بـا درجـهدارها و افسـران
دیگر آن گردان بیشتر آشنا میشدیم و کار میکردیم.
یكی از همان روزهای سخت و روزهای مقاومت ،تعدادی از بچههای هوانیروز در محل حـزب
جمهوری اسالمی به شدت با عراقیها درگیـر بودنـد ،طـوری کـه بعـد از نبـردی سـخت و خـونین
محاصره شدند و چیزی نمانده بود که همه آنها به اسارت دشمن درآیند .گروههـای ترکیبـی مـا بـا
عدهای از بچههای بـرادر جهـانآرا بـرای نجـات هوانیروزیهـا از محاصـره شـتافتیم و بعـد از یـک
درگیری سـخت و حملـهای جانانـه و نفسگیـر ،آنهـا را از محاصـره عراقیهـا درآوردیـم .گروهبـان
بوربور ،یكی از پرسنل هوانیروز بود که به تنهایی  1دستگاه تانـک عراقـی را منهـدم کـرد و از بـین
بــرد .او یكــی از آر.پی.جیزنهــای قهــار و چیرهدســت روزهــای مقاومــت در خرمشــهر بــود کــه در
عملیاتهای متعددی شرکت داشت و به شكارچی تانک معـروف شـده بـود .تـاریخ دفـاع مقـدس
هرگز این دالومردان را فراموش نخواهد کرد.
ما وقتی با بچههای گردان د کاری میکردیم ،بیشتر مواقع در خانـههای سـازمانی راهآهـن
یا خانههای سازمانی گمرک مستقر بودیم و از امكانات آن امـاکن اسـتفاده میکـردیم ،گـاهی کـه
درگیری کمتر میشد در داخل ساختمانهای صددستگاه بودیم؛ امـا روزهـایی کـه از آن گروههـا
جدا میشدیم ،محل استقرار و اسكان ما همان مسجد جامع و درمانگاه مقابل آن بود.
روزهایی که ما در خرمشر با دشمن درگیر بودیم ،خبرهای واصـله از سـایر جبهـههای اسـتان
خوزستان نیز ،که من از رادیو خودم میشنیدم ،نگرانکننده بود .اخبار میگفت نیروهای دشـمن
بـه ســمت شـهرهای سوســنگرد ،اهـواز ،بســتان ،اندیمشـک و هــویزه پیشـرویهای زیــادی دارد و
سقوط شهرهای فوق هر آن محتمل است ،اما دشمن در منطقه خرمشهر اهداف خاصی داشت و
خرمشهر بعد از اهواز ،مهمترین شهر در اسـتان بـود و یكـی از اختالفـات مـرزی کـه باعـث شـروع
جنگ شـد ،ارونـد رود بـود کـه از کنـار خرمشـهر میگذشـت .بنـابراین ،عراقیهـا از سـمت غـرب
خرمشهر و سمت پل نو فشار زیادی میآوردند و گاهی اوقات هم شایع میشـد کـه دشـمن از نهـر
عرایض عبور کرده و وارد گمرک شده است ،ولی روز بعد شایعه تكذیب میشد .البته جنگ و گریـز
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در آن روزها به همین صورت بود که عراقیها قسمتی از شهر را تصرف میکردند و بعد از سـاعاتی
ً
مجددا مدافعان خرمشهر آنان را به عقب میراندند و آن قسمت از شـهر آزاد میشـد و ایـن کـش و
قوسها هر روز ادامه داشت.
صــدام حســین ،ایــن مــرد خودخــواه و دیكتــاتور زمــان ،خــود را نماینــده کشــورهای عربــی
میدانست و ادعا می کرد قادر است حق از دست رفتـه خـود را از ایـران بگیـرد و خوزسـتان را سـه
روزه تصرف کند و محمره 1را به پیكـره عـراق بازگردانـد .رادیـو بغـداد اغلـب گزافـهگویی میکـرد و
(خرمشهر اروندرود) توسـط ارتـش آزادیبخـش عـراق آزاد و
میگفت :به زودی مراورید شطالعرب
ِ
خلق عرب تحت سـتم مجوسهـا بـه زودی رهـا خواهدشـد .رادیـو بغـداد خوزسـتان را عربسـتان،
خرمشهر را محمره ،سوسـنگرد را خفاجیـه و عربهـای خوزسـتان را مـردم تحـت سـتم مجوسهـا
(آتشپرستها) مینامید 2.در سال چهاردهم هجری قمـری و زمـان خلیفـه دوم از یزدگـرد سـوم،
پادشاه وقت ایران ،دعوت شد تا دین اسالم را بپذیرد و پادشاه ایران عالوه بر اینكه از پذیرش دین
اسالم خودداری نمود ،سپاهی عظیم به اسـتعداد 120هـزار نفـر را بـه فرمانـدهی رسـتم فـر زاد
آماده جنگ بـا نیروهـای اسـالم نمـود .در طـرف مقابـل ،سـپاه اسـالم ،بـه فرمانـدهی سـعد ابـن
ّ
قادسیه در جنوب بغداد و در جنگی سـه روزه ،ایرانیهـا را شكسـت سـختی
ابیوقاص ،در منطقه
داد واز همان موقع این سردار اسالم «سردار قادسیه» نام گرفـت .در جنـگ ایـران و عـراق ،صـدام
این لقب را برای خود انتخاب کرده بود و رادیـو بغـداد دائـم از آن اسـتفاده میکـرد .چـون قبـل از
اسالم ،دین مردم ایران زرتشتی بود و شكست ایران در زمـان یزدگـرد سـوم ،پادشـان ساسـانی ،از
نیروهای صد اسالم بهانهای بود تا صدام ایرانیها را آتشپرست بنامد و از طرفـی ،اولـین شكسـت
ایرانیــان در مقابــل نیروهــای اســالم در محلــی بــه نــام قادســیه بــود کــه صــدام آن را افتخــار خــود
میدانست و اینطور وانمود میکرد که عراق  1400سال قبل ایران را در قادسـیه شكسـت داده و
از همان زمان کشور عراق به عنوان کشوری مستقل و مقتدر وجـود داشـته اسـت؛ در صـورتی کـه
همگــان میداننــد در آن زمــان پایتخــت دولــت ساســانی شــهر مــداین (تیســفون) بــوده و اکنــون
خرابههای ایـن شـهر در کشـور عـراق میباشـد و در سـالهای خیلـی دور ،سـرزمین عـراق فعلـی
قسمتی از خاک ایران محسوب میشد .شكست دولت ساسانی از نیروهـای صـدر اسـالم بـا اراده
خداوند بود تا در آن زمان دو امپراطوری بزرگ ایران و روم از نیروهای اسالم شكست بخورند و دین
 .6عراق هنگام تجاوز به خوزستان ،نام شهرها را تغییر میداد ،مثالً خرمشهر را محمره ،سوسنگرد را خفاجیّه و آبـادان را
عبادان نامیده بود.
 .1برگرفته از کتاب یا حسین کربال ،به قلم علی اسماعیلی.
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مبین اسالم ترویج پیدا کرده و جهانی شود و این موضوع هـیچ ربطـی بـه شكسـت ایـران از عـراق
ندارد که صدام به آن افتخار میکرد .اگر باز هم به تاریخ مراجعـه شـود ،پـس از اینكـه امپراطـوری
عثمانی در جنگ جهانی اول شكست خورد و به چندین کشـور کوچـک تجزیـه شـد ،کشـور عـراق
فعلی هم یكی از کشورهای استقاللیافته بود که در سـال  1992بـه اسـتقالل رسـید و قبـل از آن
ً
کشوری به نام عراق وجود نداشت و سرزمین عراق قبال جزء خاک عثمانی بود و یا پیش از آن جزء
خاک کشور ایران محسوب میگردید .بنابراین ،ادعای صدام از بیخ و ُبن صحت نداشت و خیـالی
بیش نبود .به هر حال ،شعال القادسیه صدام از آنجا نشلت گرفتـه اسـت و در جنـگ هشـت سـاله
رادیو بغداد و رادیوهای وابسته به آن کشور از این اصطالحات سوء استفاده فراوانی میکردند.
رادیو جبهه آزادی بخش خوزستان نیز پیامهای امیدوارکننـدهای بـرای ارتـش متجـاوز عـراق و
پیامهای ناامیدکنندهای برای مدافعان خرمشهر میفرستاد کـه صـحت آنهـا بسـتگی بـه تجزیـه و
تحلیل مخاطـب داشـت .در عـو  ،رادیـو محلـی آبـادان لحظـه بـه لحظـه پیروزیهـای مـدافعان
خرمشهر و شكست حمالت عراقیها را منعكس میکرد که باعـث دلگرمـی مـا میشـد و از اخبـار
واقعی جنگ مطلع میشدیم .قسمتی از پیامهای آن زمان هنوز در خاطرم مانده که از رزمنـدگان
ایرانی و مدافعان خواسته میشد به مبارزه و مقاومت خود در آبادان و خرمشهر ادامه دهند و گـول
پیامهای دروغین رادیو بغداد را نخورند.
در قسمت شمالی شهر و در محلی به نام جنتآبـاد ،قبرسـتان شـهر بـود کـه گـاهی بـیش از
اندازه شلوغ میشد و مردم برای دفن شهدا در آنجا جمع میشدند .بـه خـاطر جنـگ و درگیـری،
تعداد شهدا روز به روز افزایش مییافت .به همین دلیل ،قبرستان جنتآباد گلزار شهدا نام گرفـت
و قداســت آن هــر لحظــه بــاال میرفــت .شــهدایی کــه در گلــزار دفــن میشــدند ،فقــط از ســاکنین
خرمشهر نبودند ،بلكه هرکسی که به عنوان مدافع و رزمنده در آن شهر حضور مییافت و در حین
جنگ شهید میشد ،پس از شهادت در آنجا دفن میشد .در حقیقـت ،بسـیاری از کسـانی کـه آن
روزها در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند ،از شهرهای دیگر هم بودنـد .روزهـای آغـازین جنـگ،
شهدا را با تشریفات کامل میشستند و سپس دفن میکردند ،اما کمکم تعـداد شـهدا بـاال رفـت و
امكانات آنجا ،مثل آب و برق ،کاهش یافت و روز به روز بدتر شـد؛ طـوری کـه طبـق فتـوای علمـا،
شهدا نیازی به غسل و کفن نداشتند و بدون تشریفات دفن شدند.
روزی در ایستگاه راهآهن ،چندین واگن بـاری حمـل وسـایل بـر اثـر بمبـاران و یـا گلولـهباران
منهدم گردید و بعضی از آن واگنها تا چند روز همچنان در حـال سـوختن بودنـد .روزگـار سـختی
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بود .مال و اموال مردم ایران به راحتـی از بـین میرفـت و از هـیچکس کـاری سـاخته نبـود و خطـر
ُ
نابودی بقیه اموالشان هـر لحظـه بیشـتر میشـد .در گمـرک خرمشـهر ،هـزاران تـن کـاال و صـدها
دستگاه خودرو موجود بود که اگر از خرمشهر خارج نمیشد به دست نیروهـای دشـمن بـه غـارت
میرفت ،اما افسوس که خرمشهر در حـال سـقوط بـود و اگـر سـقوط میکـرد ،عراقیهـا همـه آن
وسایل را میبردند؛ و سرانجام چنین شد...
از طرفی ،آن روزهـا مـا بـه شـدت بـه خـودرو نیـاز داشـتیم ،ولـی مجـاز نبـودیم بـرداریم .خیلـی از
تفنگهای  106مم ما به علت نبودن خودرو روی زمین مستقر بودند که بر اثر تیرانـدازی زیـاد از حالـت
عملیاتی خارج شده و لوله بعضـی از آنهـا ماننـد پوسـت مـوز چـاک خـورده و بـه عقـب برگشـته بـود .از
طرفی ،الزم و ضروری بود تا آن سالحهای سـنگین روی خـودرو سـوار شـوند تـا کـارآیی بهتـری داشـته
باشــند؛ از طــرف دیگــر ،جهــت حمــل ب ـار و مهمــات بایــد خــودرو در اختیــار مــدافعان خرمشــهر قــرار
میگرفت .وقتی رزمندگان و مـدافعان خرمشـهر میخواسـتند تویوتـا وانتهـای داخـل گمـرک را بـرای
استفاده در جنگ بردارند ،بعضی از مسئولین میگفتند این اموال بیتالمال اسـت و اجـازه نمیدادنـد
از آنها اسـتفاده شـود .متلسـفانه چنـد روز بعـد کـه منطقـه گمـرک بـه تصـرف نیروهـای عراقـی درآمـد،
تریلیهای زیادی را دیدیم کـه تعـداد زیـادی از آن ماشـینها را بـار زده و عـازم عـراق بودنـد .در گمـرک
خرمشهر ،عالوه بر خودرو تویوتا ،بلیزر هم وجود داشت که متلسفانه تمامی آنها به غارت رفت.
در خرمشهر ،عالوه بر اینكه اسـلحه و مهمـات بـرای مـدافعان کمیـاب بـود ،اقـالم دارویـی و
غذایی هم به شدت کم بود؛ در صورتی که این اقالم از ضروریات جبهه محسوب میشـد و فقـدان
آن فاجعهای بزرگ به شمار میرفت .روزهایی که من در خرمشهر بـودم ،تانـک و توپخانـه چنـدانی
ندیدم که عملیات افراد پیاده را پشتیبانی کند و چنانچـه در شـهر مشـاهده میشـد ،آن تانـک بـه
قدری تیراندازی کرده بود که دیگر کارایی الزم را نداشت و لولـه آن نیـز ماننـد تـوپ106مم چـاک
خورده بود .بعضی از مسئولین در بازدیدهایشان وعده واگـذاری سـالح سـنگین را میدادنـد ،امـا
هرگز این سالح ها وارد خرمشهر نشد .واگـذاری اسـلحه و تانـک و تـوپ بایـد بـه دسـتور بنیصـدر
انجام میگرفت که این کار نشد .سنگینتین سالح همـان تفنـگ 106بـود کـه تعدادشـان بسـیار
اندک بود .اما برعكس ،نیروهای دشمن صـدها دسـتگاه تانـک و تـوپ در اختیـار داشـتند کـه بـه
هنگام تیراندازی مانند تگرگ بر سر مردم مظلوم و مدافعان خرمشهر میبارید و تمام شهر را ویـران
میکرد و آمار شهدا و مجروحین را باال میبرد.
ما جوانان مسجدسـلیمانی همچنـان بـدون سـالح و بـه طـرق مختلـف بـه رزمنـدگان کمـک
میکردی .روزی با دست خالی و با همان بمبهای دستی ،پشت سر رزمندگان و جنگجویان جلو
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میرفتیم .ابتدای خیابان مولوی یا همان خیابان شهرداری تا نزدیكی گمرک پیش رفتـیم و در 10
متری پشت سر نیروها قرار گرفتیم ،تا چنانچه هر نوع کمكی مانند تخلیه مهمات یا حمل مجروح
نیاز باشد ،انجـام دهـیم .در صـورتی کـه دلمـان میخواسـت اسـلحه داشـته باشـیم و ماننـد بقیـه
میجنگیدیم ،البته بمب دستی ما هـم دسـت کمـی از اسـلح نداشـت .آن روز عـراق بـار دیگـر بـه
منظور تصرف شهر ،حمله جدیدی را آغاز کرد و تانکهایش از خیابان مولـوی شـروع بـه پیشـروی
کردند .من آن موقع خیلی از مدافعان را دیـدم کـه ماننـد مـا کوکتـل مولوتـف داشـتند و در بـاالی
پشتبامها قرار گرفته بودند .ما سه نفر در همان مكان از دیواری بـاال رفتـیم و در پشـتبام منزلـی
مخفی شدیم .دقایقی نگذشته بـود کـه سـتون خـودرویی و تانکهـای دشـمن بـه طـرف مـا روانـه
ً
شدند .در آن لحظه ،ما کامال آماده بودیم و میتوانستیم بمبهای دستیمان را بـه طـرف دشـمن
پرتاب کنیم .در آن لحظه ،یكی از رزمندگان ارتشی ،کـه کنـار مـا دراز کشـیده بـود ،گفـت :عجلـه
نكنید و فوری بمبها را نیندازید .بگذارید تانکها از روبهروی ما عبور کننـد ،وقتـی  4-1دسـتگاه
تانک از مقابلمان گذشتند ،آن وقت بمبها را بیندازیـد تـا حـداقل تعـداد بیشـتری تانـک بـه تلـه
بیفتند و محاصره شوند .اگر فوری تانک اول را بزنیم ،بقیه فرار میکنند .ما نیز همین کار را کردیم
و شش یا هفت تانک و نفربر دشمن را با سالحی که برادر جهانآرا به ما داده بـود منهـدم کـردیم و
عراقیهــا بــا تلفــات ســنگین و بــا بــه جــا گذاشــتن چنــدین تانــک و نفربــر آســیبدیده مجبــور بــه
عقبنشینی شـدند و خیابـان مولـوی را تـرک کردنـد و آن روز مـدافعان خرمشـهر درس خـوبی بـه
دشمن دادند.
ما بچههای مسجدسلمان همیشه با هم بودیم و هر وقـت میخواسـتیم ضـربهای بـه دشـمن
بزنیم ،کنار هم قرار میگرفتیم و با هم شروع میکردیم تا چنانچه اتفاقی برای هرکدام از ما افتـاد،
از احوال یكدیگر مطلع باشیم .روزی ما با گروههای گـردان د بـودیم و روز دیگـر در جلـو مسـجد
جامع با پزشكیارها و روز دیگر با گروه تـدارکات مسـجد همكـاری میکـردیم و آچارفرانسـه منطقـه
جنگی به حساب میآمدیم.
راهاندازی تانک عراقی
روزی ما سه نفر به طرف گمـرک مـیرفتیم .در مسـیر ،یـک درجـهدار ارتشـی را دیـدم کـه در
گردان 111د خدمت میکرد .او به همراه چند نفر سرباز ،سوار یک جیپ حامل تفنگ 106بـود.
استوار میگفت تا به حال بچههای ما  1دستگاه تانک عراقی را با همین توپ 106به آتش کشیده
و از بین بردهاند و چندین دستگاه تانک را در کوچهپسکوچههای شهر به غنیمـت گرفتـهایم ،امـا
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متلسفانه کسی نیست تانکها را روشن کند و بیاورد .اگر تانکها را نیاوریم ممكن است دوبـاره بـه
دست عراقیها بیافتد.
من دوره تانک را در دبیرستان صنعتی مسجدسلیمان دیده بـودم و تعمیـران آن بـرایم کـاری
نداشت .به همین دلیل به استوار گفتم ممكن است ما را جای تانکهای ازکارافتاده ببرید تا شاید
بتوانم آن را تعمیر کنم .درجهدار ارتشی گفت :شما چطور میتوانیـد تانـک را تعمیـر کنیـد؟ مگـر
تعمیر تانک کار هرکسی است؟! گفتم من دوره تانک را دیدهام ،خودم کارمند فنی ارتـش هسـتم،
اگر وقت دارید ،مرا تا محل تانکها ببرید .استوار گفت :بسیار خوب ،بپر باالی جیپ و سوار شـو.
گفتم ما چند نفر با هم هستیم ،اگر جدا شویم ،یكـدیگر را گـم مـیکنیم ،همـه مـا را سـوار کنیـد.
استوار گفت :مگر یک جیپ چقدر قدرت دارد؟ ما خودمان چهار نفریم ،مهمـات هـم بـار زدهایـم،
اگر همه شما سوار شوید ،هفت نفر میشویم ،بقیه را نمیتوانیم ببریم .خودت بیا باال ،بقیه پشـت
سـر مــا بیاینــد ،مــا یــواش مــیرویم .گفــتم مــا ســه نفــر همیشــه بــا هــم هســتیم و از یكــدیگر جــدا
نمیشـویم ،شـما همینطـور برویـد ،مـا پشـت سـر شـما مـیآئیم .پـس از طـی مسـافتی ،دو تـا از
تانکهای عراقی را در نزدیک نهر عرایض دیدیم .من ابتدا بـه سـراغ یكـی از تانکهـا رفـتم و درب
برجک را باز کردم و به داخل آن رفتم و دسـتگاههای آن را بازدیـد کـردم .تانکهـای مزبـور از نـوع
تی 11بود و با تانکهای ما که از سری ام 47و ام 60بودند ،تفاوت داشت و همـه سـاخت شـوروی
سابق بودند ،اما تانکهای ایرانی که من دوره تعمیرات آن را دیده بودم ،از نوع سـری ام و سـاخت
چیفـتن سـاخت
کشور امریكا بودنـد .بعضـی از تانکهـای موجـود در ارتـش خودمـان هـم تانـک
ِ
انگلستان بودند که از لحاظ ساختاری با یكدیگر تفاوت بسیاری داشـتند ،ولـی کـارکرد کلـی آنهـا
مانند یكدیگر بود.
من آن روز داخل تانک عراقی خیلی تالش کردم تا آن وسیله سنگین را روشن کنم که روشـن
نشد .سراغ تانک دیگری رفتم که بچههای آر.پی.چـیزن برجـک آن را منهـدم کـرده بودنـد ،ولـی
موتور و شنیهایش سالم به نظر میرسید .داخل تانک بوی بسیار بدی میآمد و ماندن در آنجـا را
مشكل میکرد .به همین خاطر ،چفیهام را به دهـان و بینـی بسـتم و داخـل شـدم .مقـدار زیـادی
خون داخل تانک ریخته شده بود و از ظاهر امـر معلـوم بـود کـه همـه خدمـه تانـک کشـته شـده و
عراقیها جنازه های آنان را از تانک بیرون آورده بودند .با وجودی که توقف داخـل تانـک غیرقابـل
تحمل بود و بوی تعفن بسیار شدید بود ،اما دقایقی طول نكشید کـه موفـق شـدم تانـک را روشـن
کنم و مقداری آن را به جلو ببرم .سر و صدای تانک وایجاد گرد و خاک زیاد باعث شـد تـا مـدافعان
خرمشهر آن تانک عراقی را هدف قرار داده و چند رگبار پـی در پـی بـه طـرف مـا شـلیک شـد .بـه
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خاطر اینكه موشک آر.پی.جی 7به طرفم شلیک نشود ،بالفاصله از تانک بیرون پریدم و همـراه بـا
بقیه بچه ها از آن محل دور شدیم و فرصت نشد تـا بـه نیروهـای خـودی اطـالع بدهنـد کـه تانـک،
غنیمت است .دقایقی بعد ،یک آر.پی.جیزن آن تانـک را بـه آتـش کشـید و از بـین رفـت .اگـر مـا
کمی دیرتر از تانک بیرون میآمـدیم ،در آن آتـش میسـوختیم .البتـه بچـههای خـودی تقصـیری
نداشتند ،جبهه جنگ بسیار نزدیک بود و ما در خرمشهر تانک نداشتیم و تانک هم ایرانـی نبـود و
عراقی بودن آن برای رزمندگان ما محرز شده بود .مـن خیلـی ناراحـت شـدم کـه آن روز نتوانسـتم
کاری انجام بدهم و حـداقل یـک تانـک را بیـاوریم .در خرمشـهر ،جبهـه سـمت معینـی نداشـت و
ً
تشخیو دوست از دشمن واقعا مشكل بود .بیشتر سالحهای سـنگین مـدافعان خرمشـهر همـان
آر.پی.جی 7و گاهی هم تفنگ17مم ضدتانک و تفنگ یا توپ106مم بود کـه آن سـالحها هـم در
اختیار نیروهای ارتش بود و نیروهای مردمی به اندازه کافی تفنگ هم نداشتند.
حــدود دو هفتــهای کــه از جنــگ گذشــت ،عراقیهــا نیروهــای دیگــری وارد کردنــد کــه همــه
تازهنفس بودند .آنها حمله جدیدی را آغاز کردند و پادگان د در آستانه سـقوط قـرار گرفـت .مـا از
عملیاتهــای جدیــد عراقــی میفهمیــدیم کــه نیروهــای تــازهنفس وارد شــدهاند .در عــو  ،هــر
حملهای که عراقیها انجام میدادند ،بچههای ما ضـربه مهلكـی بـه پیكـره آنـان وارد میکردنـد و
ً
گاهی تلفات مزدوران به قدری سنگین بود که قادر نبودنـد عمـل خـود را مجـددا در همـان محـل
تكرار کنند .همان روزها در حوالی پل نو ،بچههای ما سه نفـر خبرنگـار فرانسـوی را اسـیر کردنـد.
آنجا معلوم شد عراقیها با وارد کردن خبرنگاران خارجی میخواهند دستاوردهای جنگی خـود را
ً
به جهانیان نشان دهند .روزی من شخصا یک نفر خبرنگار مشكوک را دیدم که معلوم نبـود طـرف
ایران است یا عراق .زیر یک نخل ایستاده بود و گـزارش تهیـه میکـرد و از رزمنـدگان فیلمبـرداری
میکــرد .او را گــرفتم و تحویــل همكــاران بــرادر جهــانآرا دادم .بــرادر جهــانآرا او را بــازجویی و
بازخواست کرد ،اما من از سرنوشت نهایی او اطالعی ندارم.
دانشجویان دانشكده افسری نقش بسزایی در خرمشهر داشـتند و سـرهنگ نـامجو فرمانـده
دانشجویان دانشكده افسری ،عالوه بر اینكه یـک گـردان دانشـجو بـه خرمشـهر آورده بـود ،چنـد
گردان دیگر هم به آبادان ،اهواز ،سوسنگرد و حمیدیه فرستاده بود که گاهی بـرای سرکشـی از آن
گردانها خرمشهر را ترک میکردند و میرفتند ،ولی اکثر اوقات در خرمشهر بودند.
ُ
در گمرک خرمشهر ،کاالهای زیادی وجود داشت که هزاران تن وزن آن بود و صدها دسـتگاه
خودرو وارداتی از انواع آن به چشم میخورد که همه آمـاده تخلیـه بـه طـرف اهـواز بودنـد .امـا در
وضعیت بحرانی ،فرصت هیچ کاری نبود و لحظه به لحظه خطر انهدام یا به غـارت رفـتن آن اقـالم
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بیشتر میشد .بندر خرمشهر به خاطر وجود شرکتهای تجاری و کشتیرانی داخلی و خـارجی از
ُ
جمله بنادر مشهور آن زمان بود که متلسفانه به دلیل جنگ ،در شرف انهدام بـود .روزی دیـدم کـه
قسمت بزرگی از همان انبارها بر اثر گلولههای منور و مواد آتـشزای دیگـر آتـش گرفـت و در حـال
سوختن بود و شعلههای آن از کیلومترها دورتر مشاهده میشد .در آن وضعیت بحرانـی ،از دسـت
هیچکس کاری ساخته نبود .سرانجام بر اثر آتشسـوزی ،قسـمت اعظـم آن کاالهـا از بـین رفـت و
روزهای بعد ،خیلی از خودروها و اجناس دیگری که آتش نگرفته بودند را عراقیها با تریلی بردند.
روزی در یک درگیری سخت که در منطقه گمرک و اطراف آن به وقوع پیوست ،حدود  20نفر
از ملموران گمرک خرمشهر شهید شدند .در عو  ،تعدادی از مزدوران بعثی به اسـارت رزمنـدگان
درآمدند .در بین اسرا ،یكی از آنان افسر ارشد بود که اطالعـات خـوبی از او گرفتـه شـد .میگفـت
عراق برای تصرف خرمشهر یک لشـكر آمـاده کـرده و هـر آن بـه تعـداد افـرادش افـزوده میشـود.
روزهای اول قرار بود لشكر سوم زرهی مسئولیت تصرف خرمشهر را به عهـده بگیـرد ،امـا بـه علـت
مقاومت شدید ایرانی ها چندین گردان به این لشكر اضافه شد کـه او اسـم تعـدادی از گردانهـا را
نام برد :گردان تانک َیرموک ،گردان تانک خالد و گردان تانک مقداد نمونهای از آنهـا بودنـد .ایـن
اسیر عراقی گفت :لشكر سوم زرهی  18قبضه تـوپ190مم در غـرب خرمشـهر مسـتقر کـرده کـه
خرمشهر را با همان توپها آماج حمالت خود قرار داده است.
ما در خرمشهر به هرکس که نیاز داشت کمک میکردیم .حتی روزی پیرمـردی بـا همسـرش
مشغول بار زدن وسایل منزلش بود تا از خرمشهر خارج شوند .ما چند نفر جـوان مسجدسـلیمانی
به کمكشان رفتیم و وسایل منزلشان را بار یک خاور کردیم .پس از اتمام کـار ،فكـر کـرد مـا کـارگر
هستیم و انتظار دریافت دستمزد داریم ،بـه همـین خـاطر خواسـت تـا اجـرت کارمـان را پرداخـت
کند؛ اما ما که برای رضای خدا به کمكشان رفته بودیم ،بدون دریافت وجهـی از آنهـا خـداحافظی
کردیم و رفتیم.
گاهی اوقات مجروحان را از خط مقدم و از خیابانهای اطراف به مسجد جامع میآوردند کـه
عقب یک وانت بود و یا افـرادی بـا برانكـارد او را حمـل میکردنـد و بـه محـل مسـجد میرسـاندند.
مجروحان به محض اینكه به درب مسجد میرسیدند ،ما خیلی زود آنها را به زیـرزمین مقابـل درب
مسجد میبردیم و در آنجـا مـداوا و معالجـه آنهـا انجـام میشـد و پـس از کمکهـای اولیـه ،بـا هـر
وسیلهای که پیدا میشد ،آنان را به بیمارسـتان مصـدق یـا طالقـانی میفرسـتادیم .گـاهی اوقـات
وضع مجروحین بسیار تلسفبار و غمانگیز بود .مجروحی میآمد که دسـت و پـا نداشـت .مجـروح
دیگری میرسـید کـه دل و رودهاش از شـكمش بیـرون زده بـود و کمکدهنـدهها دوبـاره آن را بـه
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داخل بدنش برمیگرداندنـد .در آن وضـعیت و پـس از مشـاهده ایـن صـحنهها ،هـیچکس رغبـت
نداشت حتی یک لقمه غذا بخورد .غذا و نان در همان مسـجد توزیـع میشـد و مجـروحین هـم در
کنار مسـجد مـداوا میشـدند .رزمنـدان و مـدافعانی مثـل مـا ،حتـی روزهـای اول ظـرف و قاشـق
غذاخوری هم نداشتیم ،اما بعدها که قاشـق تهیـه کـردیمُ ،دم قاشـق را تـا کـرده و ماننـد خودکـار
داخل جیب لباسمان میگذاشتیم ،تا هرموقع نیاز بود ،از آن استفاده کنیم.
کمبودهای مدافعان خرمشهر
در روزهای مقاومت ،کمک و امداد مناسب نبود .پزشک و پزشكیار کـم بـود .مهمـات کـافی و
ً
اسلحه مناسب در دسترس رزمندگان قرار نمیگرفت .مـا جوانـان مسجدسـلیمانی قلبـا از حضـور
خود چندان راضی نبودیم ،با خود درددل میکردیم که ما اسلحه نـداریم ،چـرا مهمـات بـه انـدازه
کافی نمیرسد؟ چه کسی مسئول اینجاست؟ چرا اینجا یک فرمانده واحد نـدارد کـه از او دسـتور
بگیریم؟ اما حال که به آن روزهای سخت مقاومت فكـر مـیکنم ،مـیبینم حضـورمان چنـدان هـم
بی ثمر نبود ،بلكه بسیار مفید هم بود ،ما فقط اسلحه نداشتیم ،اما هر کاری از دستمان برمیآمـد
انجام میدادیم.
در آن ایام ،آبادان هم دست کمی از خرمشهر نداشت ،آب و برق آبادان بر اثـر بمبـاران قطـع
شده بود و ایستگاه رادیویی آبادان که پیامهای امیدبخش را به گوش رزمندگان میرسـاند ،از کـار
افتاده بود .در خرمشهر هم وضع به همین ترتیب بود .خیلی از مناطق آب آشـامیدنی نداشـتند و
ً
جهــت برداشــت آب ،معمــوال چنــد کوچــه و خیابــان را پشــت ســر میگذاشــتیم تــا مقــداری آب
آشامیدنی سالم به دست آوریم .هواپیماهای دشـمن روزی چنـد بـار میآمدنـد و نقـاط حسـاس را
بمباران می کردند .بمباران در خرمشهر بیشتر بـه طـرف پـل و رودخانـه کـارون بـود کـه از منطقـه
ً
اشغالی عراقیها نسبتا فاصله داشت ،اما در آبادان هر نقطهای را هدف قرار میدادند و میزدنـد.
روزی بر اثر بمباران دشمن ،برج منبع آب ُبوارده 1شمالی و چند مغازه در فلكه کارون از بین رفت.
زندان شهربانی و منازل روبهروی آن و همچنین فلكـه خسـروآباد ،مدرسـه دریـایی و مدرسـه دکتـر
معینــی در احمــدآباد همگــی مــورد تهــاجم هواپیماهــای عراقــی قــرار گرفتنــد .در آن وضــعیت،
پاالیشگاه آبادان کـه جـای خـودش را داشـت و لحظـهای خـاموش نمـیشـد ،مـواد نفتـی داخـل
ً
تلسیســات و لولــهها باعــث میشــد کــه پاالیشــگاه اصــال خــاموش نمیشــد و دود غلــیظ ناشــی از

 .6بوارده یکی از محالت آبادان میباشد.
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ً
سوختن مواد نفتی فضای شهر آبادان و خرمشهر را کامال سیاه کـرده بـود .گـاهی اوقـات کـه بـاد
نمیوزید ،به علت غلظت دود ،دچار نفستنگی میشدیم و این یک فاجعه بود.
در خرمشهر ،حضور عراقیها زمینی بود ،هـر روز منطقـهای را تصـرف میکردنـد یـا مكـان و
محلی را از دست میدادند ،اما در مجموع ،هـر روز مسـاحت منطقـه متصـرفی عراقیهـا بیشـتر و
مساحت منطقهای که در اختیـار نیروهـای خـودی بـود کمتـر میشـد و در واقـع ،حلقـه محاصـره
تنگتر میگردید.در همان درگیریهای سـخت و دشـوار هتـل آناهیتـای خرمشـهر بـه طـور کلـی
منهدم گردید و با خاک یكسان شد و ساختمانهای سالم دیگر به چشم نمیخورد.
وضع ایستگاه راهآهن خرمشهر
یک روز من در حوالی راهآهن خرمشهر تعـدادی اجسـاد پـاک شـهدا را دیـدم کـه روی زمـین
ً
افتاده بودند .ظاهرا چند روزی از شهادت آن عزیزان میگذشت .آن صـحنه بسـیار ناراحتکننـده
ً
بود .یكی از آنها سر در بدن نداشت و اصال شناخته نمیشد .پیكر شهید دیگری بر اثر عبور تانـک
از روی بدنش فرش زمین شده بود و گوشت تنش از زمین جدا نمیشد .در فاصله چند متری آنها
ً
پیكر سه شهید دیگر افتاده بود که دست و پاهایشان جدا از بدنشان و روی زمین افتاده بود؛ اصال
معلوم نبود دست و پاهای قطعشده مربوط به کدام بدن است .در کنار این صـحنههای غمانگیـز،
تعدادی از واگنهای باری قطار در آتش میسوختند و چند دستگاه واگن دیگر هم بر اثر بمبـاران
از روی ریل خارج شده و به پهلو افتاده بودند .چند شهید دیگر را هم دیدم که به نظرم از کارکنـان
راهآهن بودند .گاهی جنازه عراقیها در منطقه درگیری میماند و در نتیجه ،تشخیو اجساد آنها
از پیكر پاک شهدای ما با مشكل مواجه میشد.
اواسط مهرماه ،عراقیها از سمت بندر وارد شهر شده و از درب سیلو تا سازمان پیشآهنگـی
هم به جلو آمدند .اما در داخل کشـتارگاه ،مـا جلـو پیشـروی آنـان را گـرفتیم و در پـی آن درگیـری
سختی به وجود آمد .در همـین حـین ،تكـاوران دریـایی ماننـد نیروهـای واکنشسـریع وارد عمـل
ً
شدند و عراقیها را تار و مار کردند و آنها را کامال به عقب راندند.
در روزهای مقاومت ،دانشجویان دانشـكده افسـری کـه از تهـران آمـده بودنـد ،در هنرسـتان
خرمشهر اسكان داشتند و محل تجمع و تدارکات آنها همان مكان بود ،ولی محل اسكان تكـاوران
دریایی آن طرف پل خرمشهر ،در جزیره آبادان بود .آنها برای استراحت شبانه بـه آنجـا میرفتنـد.
ً
معموال درگیری و زد و خورد با دشمن ،شبها کمتر بود؛ گویی شبها جنگ تعطیل است و روزهـا
شدت میگرفت.
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آن زمان مسجد جامع مرکز و کانون فرماندهی و تدارکات جبهه بود .هرکسی را به مسـجد راه
نمــیدادنــد ،فقــط افــراد شناختهشــده و مســئولین خرمشــهر در آنجــا اســتقرار داشــتند و تــردد
می کردند .به همین خاطر ،ما حوالی مسجد و نزدیک همان درمانگاه زیرزمینی مستقر بودیم و در
کارهای روزمره نیز شرکت میکردیم.
ُ
ُ
پس از آنكه ما از برادر جهانآرا بمب دستی یا همان کوکتل مولوتف گرفتیم ،خودمان هـم در
ساخت بمبها مهارت پیدا کرده بودیم و به شكل جالبی میساختیم .به همین خاطر ،کمتـر دور
و بر مسجد ظاهر میشدیم و به قولی رزمنده یا مـدافع ورزیـدهای شـده بـودیم کـه مسـتقل عمـل
میکردیم .در واقع ،همان بمبهای دستی هم نوعی اسلحه با برد کوتاه بود ،یعنی قدرت دست و
بازوی ما برد آن را تعیین میکرد .من روزهای بعد چند بار دیگر برادر جهـانآرا را دیـدم .آن زمـان،
ایشان اینقدر مشهور و محبـوب نبـود و فرقـی بـین او و سـایر رزمنـدگان مشـاهده نمیشـد ،ولـی
فعالیت و از خودگذشتگی او از بقیه بیشتر بود.
جنگ مانند بازی شطرنج است ،هرکس طـرح و برنامـه بهتـری داشـته باشـد ،بـالطبع برنـده
است .به عبارت دیگر ،جنگ بین دو نیرو مانند بازی دو تیم فوتبال است ،هرچـه طرحریـزی بهتـر
باشد و از طرفی بازیكنان ورزیده تر باشند ،پیروزی از آن تیمی خواهد بود که شرایط فوق را داشته
باشد ،اما نكته مهم این اسـت کـه نقـش مربـی تـیم چیسـت؟ بـا ایـن وصـف ،داشـتن یـک مربـی
کارکشته و باتجربه یكی از فاکتورهای پیروزی تیم خواهد بود .ضـمن اینكـه دیگـر شـرایط ،ماننـد
زمین مناسب و یا شرایط آب و هوایی نیز بیتلثیر نیستند که البته برای هـر دو تـیم برابـر اسـت .ام
مربی خوب و بازیكن ورزیده و طراحی مناسـب بـرای هـر تـیم شـرایط خـاص خـود را دارد .جنـگ
خرمشهر در آن مقطع از تاریخ زمین تا آسمان با حالتهای دیگر و زمانهـای دیگـر فـرق داشـت.
نیروهای ما از تجهیزات و ساز و برگ جنگی مناسـب برخـوردار نبودنـد ،طـرح و برنامـه جـالبی بـر
جنگ ما حاکم نبـود ،بچـههای خرمشـهر و مـدافعان آن شـهر بـا دل و جـان میجنگیدنـد و دفـاع
میکردند ،ولی به جرئت میتوان گفـت نیروهـای موجـود دشـمن در خرمشـهر ،حـداقل ده برابـر
ً
مدافعان ما بودند .ما تانک و توپخانه هم نداشتیم که مقایسه کنیم .تجهیزات هم اصال قابل قیاس
ً
نبودند .مدافعان خرمشهر با جان و دل میجنگیدند و از فرمانـده خـود دسـتور میگرفتنـد .مـثال
تكاوران دریایی از ناخدا صمدی ،پرسنل گردان د از فرمانده گردان سرهنگ جاموسی و سـرگرد
کبریایی ،نیروهای مردمی و بومی از برادر جهانآرا و نیروهای هـوانیروز از فرمانـده مربوطـه .همـه
اعتقـاد بـه دفــاع داشـتند و ایمانشــان خللناپـذیر بــود و همیشـه توکـل بــه خـدا و توســل بـه ائمــه
اطهــار(ع) را ســرلوحه کارشــان قــرار میدادنــد .هــدف مــدافعان بیــرون رانــدن دشــمن متجــاوز از
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خرمشهر بود .جنگ و درگیری با شرایط متفاوت بین دو نیروی متخاصـم ادامـه داشـت و در حـین
درگیری ،گاهی عراقیها اسیر میشدند و گاه مدافعان به اسارت دشـمن میرفتنـد؛ بچـههای مـا
ً
حتی در اسارت هم از روحیه خوبی برخوردار بودند ،مثال ناواسـتوار دهبزرگـی از تكـاوران دریـایی،
پس از اینكه به دست دشمن گرفتار شد ،روز بعد در رادیـو بغـداد خـود را معرفـی کـرد و بـه ناخـدا
صمدی پیام داد که آمارش را حاضر بزند .ایشان در خاک دشمن هم روحیه خود را از دست نداده
بود و میگفت من در یگان هستم و غیبت ندارم .من این مطلب را از رادیو شخصی خودم شـنیدم.
این موضوع باعث غرور و افتخار ما شد .در همان درگیریهـا ،سـرهنگ عـدنان ،فرمانـده تیـپ92
نیروهای مخصوص عراقیها بعد از اسـارت بـه دسـت بچـههای خرمشـهر گریـه و عجـز و التمـاس
میکرد که ناشی از ضعف ایمان او بود .او در منطقه دوربند در حالی که نیروهای ما او را محاصـره
کــرده بودنــد ،گرفتــار شــد و کنــار او ســربازی بــه نــام عبدالحســین از عراقیهــا اســیر ســربازان د
خرمشهر شد .چند روز قبل ،چند نفر از بسیجیهای خرمشهر یک سرگرد عراقـی را کـه سرمسـت
از پیروزیهای اخیرشان بود ،اسیر کردنـد و در حـین بـازجویی اطالعـات خـوبی داد .او میگفـت
لشكر سوم زرهی طرحی در دست دارد که از رودخانه کارون عبور کند و به طرف آبادان برود .ایـن
خبر چند روز بعد به حقیقت پیوست و عملی شد.
در خرمشهر ،طلبه جوانی بود به نام حجتاالسالم نوری (امام جمعـه فعلـی) .ایشـان ماننـد
بسیاری از مدافعان اسلحه بـه دسـت میگرفـت و میجنگیـد و فعالیـت چشـمگیری داشـت .ایـن
روحانی بزرگوار بر خالف خیلیها که گفته بودند برداشتن ماشین از گمـرک خـالف شـرع اسـت و
کسی مجاز نیست از اموال بیتالمال برداشت نماید ،گفته بودند رزمندگان به اندازه کفایت مجـاز
هستند از مغازه ها وسیله بردارند و استفاده کننـد ،یـا بـرای پیشـبرد کارهـای جنـگ ،خودروهـای
داخل گمرک را بردارند و استفاده نماینـد .زمـانی کـه عراقیهـا منطقـه گمـرک را تصـرف کردنـد،
متلسفانه همه خودروهای موجود در گمرک با تریلی به عراق منتقل شـد .بیشـتر خودروهـا از نـوع
تویوتا و بلیزر بودند که هیچکدام از آنها در گمرک باقی نماند و همه به یغما رفت.
با وجودی که بـیش از  90سـال از آن روزگـار میگـذرد ،هنـوز تعـدادی از افسـران دانشـكده
افسری که به همـراه دانشـجویان آمـده بودنـد را بـه خـاطر دارم .سـرگرد پـازوکی فرمانـده گـردان
دانشجویی ،سرگرد تهمتن و سرگرد احمد جوانشیر که هر دو شهید شدند ،ستوان فروتن و ستوان
مصطفی خیرخواه .از دانشجویان نیز شكرالله و راهواره شهید شدند و دانشجو رادمنش به همـراه
چند نفر دیگر مجروح گردید .البته بعدها شنیدم که از دانشجویان اعزامی به خرمشهر حـدود 70
نفر در آن روزهای مقاومت جان خود را از دست دادند و شهید شـدند .یكـی از همـان دانشـجویان

خاطرات کارمند مرشدی از دفاع و سقوط خرمشهر 109 

کــه در آن زمــان در خرمشــهر حضــور داشــت و شــاهد و نــاظر فعالیــت دانشــجویان بــود ،ســرهنگ
ابوالحسن ایزدجو 1اهل قوچان و سـاکن مشـهد بـود کـه هنـوز هـم ایشـان را در شـهرک لشـكر در
مشهد میبینم .از افسران گردان د سرگرد مصطفی کبریائی که در همان پادگان د شـهید شـد،
سروان زارعیان که بعدها شهید شد ،سروان ایازی ،سـروان قمـری ،سـتوان مقیـد و تعـدادی دیگـر
بودند که در آن ایام فعالیت بسیار چشـمگیری داشـتند و ماننـد سـربازان قـدم بـه قـدم بـا دشـمن
میجنگیدنــد و شــهید میشــدند .مقاومــت سرســختانه بچــههای گــردان د خرمشــهر هیچوقــت
فراموش نخواهد شد.
از افسران ارشد ارتش که در خرمشهر نیروها را سر و سامان میدادند ناخـدا صـمدی فرانـده
تكاوران دریایی ،سرهنگ جاموسی فرمانده پادگان د خرمشـهر ،سـرگرد حسنیسـعدی ،سـرگرد
اقاربپرس ـت ،ســرگرد شریفالنس ـب ،ســرگرد چهارمحــالی ،ســرگرد شــاهان بهبهــانی و ســرگرد
مصطفی کبریائی بودند که بعضی از آنها مجروح شدند و بعضی هـم در عملیاتهـا شـهید شـدند.
در جنگ خرمشهر و در روزهای مقاومت ،بسیاری از شهدای ما گمنام شهید شـدند و هـیچکس از
اسم و رسم آنها خبر ندارد.
رزمنــدگان و مــدافعان خرمشــهری در جنــگ بــا عراقیهــا از خودروهــای مختلفــی اســتفاده
می کردند .بعضی از این خودروها در ایـن زمـان کمتـر وجـود دارنـد و اسـتفاده نمیشـوند ،ماننـد
جیــپ شــهباز و خودروهــای بلیــزر و تویوتــا ،ســیمرغ و نیســان کــه ادارات اینهــا را داده بودنــد و در
کارهای روزمره جنگ از آنها استفاده میشد .خودروهای ارتشی کـه در یگانهـای نظـامی از آنهـا
ُ
ُ
بهرهبــرداری میشــد جیــپ میــول ،دوج وریــوی امریكــایی ،خودروهــای روســی ماننــد اوآز ،گــراز،
گاز ،66گاز 69و اورال و ...بودند.
روزی راننده یک خودرو بلیزر میخواست به پمپ بنـزین بـرود .مـن هـم بـرای درسـت کـردن
کوکتل مولوتف نیاز به بنزین داشتم .به همین خاطر با دو گالن چهار لیتری همـراه بـا او رفـتم .در
خرمشهر دو پمپ بنزین وجود داشت .یكی در میدان دیزلآباد و دیگری در خیابـان فردوسـی کـه
متلسفانه هر دو پمپ بنزین را بمباران کرده بودند .به ناچار ،به آبادان میرفتیم و بنـزین مـیزدیم.
آن روز موقع برگشتن ،آبادان به شدت زیر بمباران هواپیماهای عراقی قرار گرفت .ما جان سالم بـه
در بردیم و برگشتیم .در حین برگشت به خرمشهر ،در جلو مسجد جامع ،وانت نیسانی را دیدم کـه
دو نفر مجروح به نامهای همـافر احمـدی و همـافر موسـیزاده ـ از بچـههای هـوانیروز ـ داخـل آن

 .6در بخش اول همین کتاب ،خاطرات سرهنگ ابوالحسن ایزدجو به طور کامل آمده است.
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بودند .پزشكیاران میخواستند مجروحین را به بیمارستان طالقانی ببرند ،اما خـودرو نیسـانی کـه
مجروحان داخل آن بودند بـه درد حمـل مجـروح نمیخـورد ،خـودرو دیگـری هـم پیـدا نمیشـد.
کمکدهنده ها با دیـدن خـودرو مـا خیلـی خوشـحال شـدند .مـن بـه راننـده بلیـزر گفـتم :بـرادر!
همكاری کن تا این دو مجروح را به بیمارستان برسانیم .او از بردن مجروحین خودداری میکـرد و
میگفت من ملموریت دارم و باید خیلی زود خودم را به بچهها برسـانم ،آنهـا وسـیلهای ندارنـد ،مـا
همگی از لرستان آمدهایم و اکنون در جبهه شمال شهر به طرف پلیسراه مستقر و مشغول نبرد با
صدامیان هستیم .اگر دیر برسم ـ که اآلن هم خیلی دیـر شـده ـ حـاج آقـا قنـوتی (روحـانی کـه از
لرستان به جبهه خرمشهر آمده بود و ما روزهای اول او را نمیشناختیم) به من ایراد میگیرد .مـن
که نمیتوانم برای خود ملموریت درست کنم! یک ساعتی میشد که من با آن راننده دوست شـده
بودم و با هم تا آبادان رفته بودیم .با زبـان لـری از او خواسـتم مجـروحین را ببـرد و گفـتم « ِمـه هـم
َ َ
َ
َ
جر گورایی ِد ِیره» (من هم با شما میآیم ،برادر ایـن کـار ثـواب بزرگـی
ِگ ِ
ردت تی یمِ ،برا که ای کار ا ِ
دارد ).گفتم میدانید که اآلن وسیلهای نیست که آنها را ببرد ،در ضمن ،محـل درگیـری بچـههای
ً
هوانیروز در خیابان  40متری خرمشهر بود و خودرو نیسان وانت هـم اصـال بـه درد حمـل مجـروح
نمیخورد .خواهش می کنم بزرگواری کنید و با هم مجروحین را به بیمارستان طالقانی برسـانیم و
زود برگردیم .راننده با خواهشهای مجدد و مكـرر مـن در معـذورات اخالقـی قـرار گرفـت و بـدون
اینكه دیگر حرفی بزند مشغول انتقال مجروحین به داخل بلیزر شد .ما به سرعت مجـروحین را بـه
بیمارستان رساندیم و برگشتیم.
پس از سی سال ،هنوز اماکن زیـادی از خرمشـهر را بـه یـاد دارم کـه جنـگ و درگیـری در آن
ً
مكانها ادامه داشت .مثال فلكه شهدا ،فلكه کمالالملک ،سنتاب ،آتشنشانی ،بـازار صـفا ،فلكـه
دروازه ،بازار سیف ،خیابان فخر رازی از مكانهایی بودند که روزها و شبهای زیـادی را در آنجـا بـا
عراقیها میجنگیدیم.
سقوط پادگان دژ
حلقه محاصره خرمشهر روز به روز تنگتر میشد و کار مـدافعان خرمشـهر نیـز سـختتر .بـه
طوری که ،روز هفدهم مهرماه 19دشمن متجاوز موفق شد پادگـان د را بـه تصـرف خـود درآورد و
مدافعان اندک آن را به شهادت برساند ،خانههای سازمانی پرسنل را ،در حالی که هنـوز اسـباب و
اثاثیه نظامیان در داخل آن بود تخریب کرد و برخی را نیز به آتش کشید .در آن شرایط ،بعثیهای
از خدا بیخبر بر مجروحان و زخمیهای داخل پادگان د ترحم نكردند و با تانـک از روی اجسـاد
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پاک شهدا و مجروحینی که روی زمین افتاده بودند و رمقی در بدن نداشتند عبور کردنـد و آنهـا را
زیر شنی تانک له کردند ،طوری که گوشت تن آن عزیزان به زمین چسـبیده بـود و جـدا نمیشـد.
سرگرد مصطفی کبریائی فرمانده گردان د  ،یكی از شهدای داخل آن پادگان بود.
خبرهای ناگوار از داخل پادگان باعث شد احساسات سایر رزمندگان شهر جریحـهدار شـود و
کینه و نفرت بیشتری از دشمن در دلشان جای بگیرد .به همین خاطر ،از گوشه و کنـار خرمشـهر
رزمندگان دیگری به سمت پادگان حرکت کردند .ما چند نفر جوان مسجدسلیمانی به همراه بقیـه
آماده حرکت شدیم .من همانجا جلو مسجد جامع بـا چشـمان خـود دیـدم تعـدادی از خـواهران
خرمشهری و رزمنده بر خالف انتظار همه ،سوار خودرو وانت شده و با وجودی کـه برخـی از آنـان
اسلحه هم نداشتند ،آماده حرکت بـه طـرف پادگـان شـدند و میخواسـتند هماننـد سـربازان وارد
ً
عمل شوند و با دشمن بعثی بجنگنـد .آنهـا معمـوال در مسـجد جـامع و زیـرزمین رسـتوران مقابـل
مسجد کارهای پرستاری و امدادرسانی انجام میدادند و خیلـی از آنهـا هـم بـرای رزمنـدگان غـذا
میپختند ،ولی خبر ناگوار عبـور تانکهـای عراقـی از روی اجسـاد پـاک شـهدا ،آنقـدر مـدافعان
خرمشهر را ناراحت کرده بود که خواهران هم عازم پادگان شـدند .بـا ایـن توصـیف ،قبـل از اینكـه
خودرو حامل خواهران حرکت کند ،همان سربازانی که خبر سقوط پادگان د را بـه مسـجد جـامع
آورده بودند ،اجازه ندادند خواهران وارد معرکه شوند .به همین خاطر ،آنها را از وانت پیـاده کردنـد
و خودشان به جای آنها سوار شدند و به سمت پادگان حرکت کردند.
آفتاب در حال غروب کردن بود و تاریكی شب جای روشنایی روز را میگرفت .از گوشه و کنار
شهر رزمندگان دیگری از جمله تكاوران دریایی ارتش و دانشجویان دانشكده افسری و بسـیاری از
نیروهای مردمی و جوانان خرمشهری به سوی پادگان حرکت کردند .پس از تجمع نیروها ،نبـردی
سخت با متجاوزین عراقی آغاز شد .ابتدا جنگ و درگیری اطراف پادگـان بـود و سـپس بـه داخـل
پادگان نیز کشیده شد .من حداقل  8عدد کوکتل مولوتف همراه داشتم و قصد داشتم بـا هرکـدام
ً
از آنها حداقل یک تانک عراقی را به آتش بكشم و منهدم کنم .دوستان من هم کامال مجهـز بودنـد
و با بمبهای دستی که داشتند ،از هر جهت آمادگی برای نبردی سخت داشتند.
یكی از محدودیتهای کار با تانک در ملموریتهای جنگی ،تاریكی شب اسـت .بـا توجـه بـه
ً
جثه بزرگ تانک و نداشتن دید کافی رانند و خدمه ،عمال تانک در شب کارآیی الزم را ندارد و فقـط
ً
در حالت توقف میتواند شلیک کند ،اگر بخواهد حرکت کند ،حتما باید چراغهایش را روشن کند
تا ملموریتش را به نحو مطلوب انجام دهـد و چنانچـه تانـک بـا چـراغ روشـن بـه حرکـت درآیـد ،بـه
سرعت مورد اصابت گلوله نیروهای طرف مقابل قرار میگیرد و از بین میرود .به همین خاطر ،آن
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شب تعداد زیادی از تانکهای دشمن در داخل و اطراف پادگان مسـتقر بودنـد ،امـا خـاموش .در
عو  ،تیربارهای باالی تانک عراقیها به شدت کار میکردند و مثل بلبل چهچهه میزدند!
آن شب درگیری بسیار شدیدی بین مـدافعان خرمشـهری و متجـاوزان عراقـی درگرفتـه بـود.
پس از یک ساعت نبرد سخت و نفسگیر ،تعدادی از خدمـههای تانـک فـرار کردنـد و خیلـی از آن
وسیلهها بیصاحب شده بودنـد .در عـو بچـههایی کـه هماننـد مـن کوکتـل مولوتـف داشـتند،
بمبهای دستی خود را به داخل همان تانکهـا میانداختنـد و آنهـا را بـه آتـش میکشـیدند .آن
شب پادگان د مانند جهنم شده بود و از هـر گوشـه و کنـار آن صـدای انفجـاری مهیـب بـه گـوش
میرسید و به دنبال آن ،شعلههای آتش به هوا برمیخاست .شب از نیمه نگذشته بود کـه پادگـان
د بار دیگر به تصرف مدافعان خرمشهری درآمد و آزاد شد.
روز بعد ،در داخـل پادگـان د  ،هـیچ خبـری از متجـاوزین عراقـی نبـود و در هـر گوشـه از آن
مكان ،نیروهای خودی مستقر بودند و از آنجا محافظت میکردند .صحنه جالب و دیـدنی پادگـان
الشههای تانک و نفربرهای عراقی بود که میسوخت و دودش به هوا میرفـت .شـاید بـیش از 20
دســتگاه از انــواع خودروهــای زرهــی و غیرزرهــی از شــب گذشــته طعمــه حریــف شــده و در حــال
سوختن بودند .عالوه بر آن ،حدود  90تا  40جسد عراقیها را هم دیدم که شـب گذشـته بـه درک
واصل شده بودند .آن شب بقیه نیروهای متجاوز تا پشت سیلبند شمال خرمشهر فرار کردند و بـه
عقب رفتند.
جنگ در داخل خرمشهر همینطور بود .یک روز محلی دسـت دشـمن بـود و روز بعـد همـان
محل به دست نیروهای خودی میافتاد .در مجموع ،دشـمن بـه خـاطر اینكـه نیروهـای بیشـتری
داشت ،قدم به قدم جلوتر میآمد و حلقه محاصره خرمشهر روز به روز تنگتر میشد.
حاج آقا قنوتی ،روحانی رزمنده
حاج آقا شریف قنوتی در جبهه خرمشهر روحانی رزمندهای بود کـه بسـیار فعالیـت داشـت و
مانند سربازان اسلحه و تجهیزات بسته بود و از این سنگر به آن سنگر میدوید و بـه طـرف دشـمن
تیراندازی میکرد .این روحانی مبارز اهل بروجرد بود .او عالوه بر اینكـه وظیفـه روحانیـت خـود را
انجام میداد ،اگر شرایط جنگی اجازه میداد ،هنگام اذان ،نماز جماعت را برقـرار میکـرد و اگـر
وضعیت حاد بود ،به تنهایی نمـازش را میخوانـد .فعالیـت روزمـرهاش را بـا قـدرت تمـام پیگیـری
میکرد .در امور تدارکات و کمک به بچههای رزمده دوندگی و فعالیت زیادی داشت .روزهـای بعـد
شنیدم متلسفانه ایشان بر اثر درگیری و جنگ ،از ناحیه پا مجروح شده و قـادر بـه حرکـت نیسـت.
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در همان جنگ و گریز ،عراقیها به باالی سرش رسیدند و با سرنیزه به مغز او کوبیدنـد .او قبـل از
اینكه به شهادت برسد ،شعار الله اکبر ،خمینی رهبر را چند بار تكرار کرد و مرگ برا صدام را هم بـا
صدای بلند گفت و سپس به لقاءالله پیوست .این واقعه تلخ عالوه بر اینكه ایمان و اعتقاد این مرد
بزرگوار را به اثبات میرساند ،اما فقدان او در روحیه بچههای لرستان تلثیر زیـادی داشـت و بچـهها
مدتها از این اتفاق متلثر بودند.
سرنگونی دو فروند هواپیمای مهاجم
روزی چنـد فرونــد هواپیمـای مهــاجم عراقــی بـرای چنــدمین بــار آبـادان را بمبــاران کردنــد و
ً
پاالیشگاه در حال سوختن را مجددا به آتش کشیدند .در ایـن وضـعیت قرمـز هـوایی ،سـالحهای
پدافند دو فروند از هواپیماهای مهاجم را سرنگون کردند که یكی از آنها در حاشیه کارون به زمـین
خورد و به دنبال آن ،آتش و دود فراوانی از محل سـقوط بـه هـوا برخاسـت .بـا دیـدن ایـن صـحنه،
رزمندگان با فریاد تكبیر ،شادی خود را ابراز کردند.
در درگیریهای خرمشهر ،شهدای نیروی دریایی و شهدای گـردان 111د بسـیار زیـاد بـود.
البته از نیروهای مردمی هم شهدا زیاد بودند کـه کسـی از آمـار دقیـق آن ایثـارگران اطـالع کـافی
ندارد .ناگفته نماند از بعثیها هم عـده زیـادی بـه درک واصـل شـدند .اگـر کشـتههای عراقـی در
منطقه تحت کنترل خودشان بود ،جنازههایشان را برمیداشتند و به عراق منتقل میکردند و اگـر
کشتهها در منطقهای بودنـد کـه تحـت کنتـرل هیچیـک از نیروهـا نبـود ،چنـد روزی اجسـاد آنـان
میماند تا بوی تعفن همهجا را فرامیگرفت و چنانچه روزهـای بعـد اجسـاد دشـمن پیـدا میشـد،
بچههای ما آنها را در همان مكان دفن میکردند.
قصه جنگ در خرمشهر قصه تلخی است که هـزاران خـاطره تلـخ را در یادهـا بـاقی گذاشـته
است .بسیاری از شهدای شهر ،گمان و بینام و نشان شهید شـدند و مظلومانـه پیكـر پاکشـان بـه
خــاک ســپرده شــد .یكــی از شــهیدان عالیقــدری کــه هنــوز از یــاد نرفتــه و تــاریخ آن را فرامــوش
نمیکند ،شهیده شهناز حاجیشاه 1بود که شجاعانه به شهادت رسـید و نـام نیكـی از خـود بـاقی
گذاشت .صدها تن همانند ایشان در خرمشهر شهید شدند ،که نام آنها را کمتـر کسـی میدانـد و
همچنــان بینــام و نشــان هســتند .خــانم جــوانمردی مســئول بیمارســتان خرمشــهر ،کــه بعــدها
مسئولیت بیمارستان طالقانی آبادان را بر عهـده داشـت ،میگفـت یكـی از پرسـتاران بیمارسـتان

 .6شهناز حاجیشاه یکی از دهها پرستار شهید است که در منطقه خرمشهر به شهادت رسید.
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خرمشـهر بعـد از فـرار از دسـت بعثیهـا ،از روی پـل خرمشـهر خـود را بـه داخـل رودخانـه کـارون
1
انداخت و به شهادت رسید.
شب های پاییز خرمشهر بسیار وحشتناک شده بود و گویی هر لحظـه سـایه شـوم دشـمن بـر
تمامی شهر گسترش پیـدا میکنـد و کوچـه و خیابانهـایش زیـر پـای چكمهپوشـان دشـمن قـرار
میگیرد و جوالنگاه خفاشان شب میشود .گرمای مهرماه خرمشهر از تابستان خیلی از شهرهای
ایران هم گرمتر است و طاقتفرساست .گاهی اوقات که باد نمیورزید بوی تعفن اجساد عراقیها
در البهالی خرابههای شهر آزاردهنده بود .در خانههای خالی از سكنه خرمشهر ،گاهی حیوانـاتی
بر اثر تیر و ترکش میمردند و اجسادشان چنـد روز همانجـا بـاقی میماننـد .بـوی بـاروت و دود و
خون و تعفن اجساد لحظهای در خرمشهر قطع نمیشـد و اینهـا همـه ارمغـان و رهآوردی بـود کـه
دشمن برای مردم مظلوم خرمشهر آورده بود.
بعضی از شبها که تیراندازی کاهش مییافت و صدای انفجارات کمتر به گـوش میرسـید و
ً
ظاهرا آرامش نسبی بر شهر حاکم بود ،صدای حرکت آرام رودخانه کارون و اروند بسـیار دلنشـین و
دلانگیز بود .آن صحنه زمانی را به یاد انسـان مـیآورد کـه مـردم خـونگرم و بانشـاط خرمشـهر در
ساحل این دو رود ،شبهای خوشی داشتند و فـارغ از جنـگ و درگیـری در کنـار خـانواده روزگـار
َ
میگذراندند و جوانان خونگرم و سختکوش خرمشهری در داخل قایق و َبلم نشسته و در کارون و
اروند ماهیگیری می کردند .چه دوران خوب و خوشـی بـود! امـا بـا شـنیدن صـدای یـک تـک تیـر
بالفاصله آن صحنهها از جلو چشممان محو میشـد و ایـن بـاور بـه سـراغمان میآمـد کـه روزهـا و
شبهای خوش خرمشهر گذشت و اکنون جنگ و خشونت در شهر سوغات صدام و بعثیها بـرای
مردم خرمشهر است.
در دل شب تار ،وقتی جنگ و درگیری فـروکش میکـرد و شـهر کمـی آرام و سـاکت میشـد،
خواب به سراغمان میآمد و دقایقی به خواب میرفتیم؛ اما در گرماگرم خـواب یكبـاره بـا صـدای
انفجاری مهیب و یا شلیک گلولـهای سـنگین میپریـدیم و لحظـاتی گـیج و منـگ اطـراف را نگـاه
می کردیم .البته جبهه جنگ جای خواب راحت نیست ،ولـی بـرای ادامـه ملموریـت بایـد تعـدادی
استراحت میکردند تا رمقی پیدا کنند و عدهای بیدار میماندند تا شهر را پاسداری کنند.

 .6من این خبر را از سرهنگ مرحوم جواد انشایی ،جمعی تیپ 1قوچان که آن زمان در آبادان حضور داشت نیز شنیدم.
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تهیه ملزومات جنگی بسیار مشیل بود
به علت خسـارات وارده بـه تلسیسـات شـهری و صـدمه دیـدن لولـههای آب شـهر ،در بعضـی از
مناطق آب شرب نداشتیم و برای آوردن آب بایـد چنـد کوچـه را طـی میکـردیم تـا آب خـوردن پیـدا
ً
کنیم .هر روز که از جنگ میگذشت ،فراهم کردن مایحتاج روزمره هم مشكلتر میشـد ،مـثال تهیـه
بنزین ،دارو و لوازم پزشكی ،رفتن به آرایشـگاه و خیـاطی ،حمـام رفـتن و دوش گـرفتن ،خریـد لـوازم
خوردنی ،تلفن زدن به منزل و ...اینهـا بـر مشـكالت روزانـه میافـزود .بـازار صـفا در نزدیكـی مسـجد
ً
جامع واقعا بیصفا شده بود .زمانی این بازارها رونق داشتند و مردم برای خریـد در ایـن بازارهـا تـردد
میکردند ،اما اینک ...شـهر شـاداب خرمشـهر بـه شـهر ارواح تبـدیل شـده بـود ،گـاهی کـه صـدای
تیراندازی قطع میشد سكوتی مرگبار بـر فضـای شـهر حـاکم میشـد ،بـه جـز صـدای ماشـینهای
ً
وانتبــار و موتورســیكلت کــه معمــوال از اطــراف مســجد جــامع بــه گــوش میرســید ،صــدای دیگــری
نمیآمد .وقتی جنگ شروع نشده بود و زمانی که هنوز خرمشهر خونینشهر نشده بـود ،بـه خیابـان
رستاخیز که میرسیدیم گلدستههای بلند مسجد جامع غـرق در نورهـای سـفید و سـبز بـود ،امـا در
زمان جنگ ،انگار گلدسـتهها را الی تـاریكی شـب پیچیـده بودنـد .در چنـین وضـعیتی ،دل انسـان
میگرفت .نه تنها خرمشهر ،بلكه بسیاری از شهرهای ایران از سر شب تا طلوع خورشـید در تـاریكی
مطلق به سر میبردند .در چنین وضعیتی ،شهرها همانند دل متجاوزان سیاه بود.
نقاط شلوغ شهر
آن روزها در خرمشهر دو نقطـه از شـهر از بقیـه نقـاط شـلوغتر بودنـد .یكـی مسـجد جـامع و
دیگری گلزار شهدا .گاهی اوقات جلو مسجد جامع به قدری شـلوغ میشـد کـه ماننـد جمعـه بـاز
بود ،همزمان چند دستگاه خودرو میآمدند ،یـک خـودرو آذوقـه مـیآورد ،دیگـری مهمـات حمـل
کرده بود که باید همانجا تخلیـه میشـد ،خـودرو دیگـر کمکهـای مردمـی را آورده بـود و راننـده
درخواست داشت هرچه زودتر بارش را تخلیه کنند تا برگردد ،وانت یـا آمبوالنسـی از راه میرسـید
که چند شهید آورده بود ،خودرو دیگر مجروحین و زخمیها را به همـراه داشـت .گـاهی احسـاس
میکردی آنجا ترمینال باربری است! مدیریت در آن زمان بسیار مشكل بود .هر ماشـینی کـه جلـو
مسجد توقف میکرد یا وسیله آورده بـود ،یـا میخواسـت وسـیلهای را تحویـل بگیـرد .یكـی فریـاد
میزد آقا بدو مجروح آوردهایم؛ دیگری داد مـیزد مهمـات را خـالی کنیـد ،یـا بـار بزنیـد؛ دیگـری
میگفت پس این بنزین چی شد؟ دیگری میگفت پس چرا یخ نیامد؟ باز صدایی میآمد که حاج
آقا داروها را کجا خالی کنیم؟ مسجد تبدیل شده بـود بـه کـانون و مرکـز بـده و ِبسـتان و تحویـل و
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ترخیو کاال که لحظهای خلوت نمیشد .دو نفر ار معتمدین و فعاالن مسجد ،که مـن روزی چنـد
بار اسم آنها را میشنیدم ،آقای سلیمانی و مصباحی بودند که بیشـتر مواقـع ایـن دو نفـر کارهـا را
هماهنگ میکردند و دستور تخلیه یا بار زدن خودروها را صادر میکردند.
گلزار شهدا یا همـان جنتآبـاد هـم محـل شـلوغ شـهر بـود .هـر روز بـر تعـداد شـهدا افـزوده
می شد .چند نفر از آقایان شهدای مرد و چنـد نفـر از خـواهران شـهدای زن را میشسـتند و کفـن
میکردند .در آن روزهای آخر اگر میخواستند شهدا را به طور کامل غسل و کفن کنند ،خیلـی از
ً
آنها روی زمین میماندند .ظاهرا فتوای علما این بود که شهید نیاز به غسل و کفـن نـدارد .بعـد از
دو هفتهای که از جنگ گذشت ،در جنتآباد دیگر هیچ شهیدی را نمیشستند .با ایـن حـال ،بـاز
هم دفن کردن شهدا بدون دردسر نبود و وقت زیـادی میگرفـت .زیـر بـاران گلولـهها و انفجـارات،
بدون آب و برق و سایر امكانات اولیه ،تدفین شهدا با معضـل بزرگـی روبـهرو شـده بـود .بـه همـین
خاطر ،روزهای آخر شهدا را به گلزار شهدای آبادان میبردند و در آنجا دفـن میکردنـد .در همـان
جنتآباد یكی می گفت آیا شهید خرمشهری را ببریم آبادان دفن کنیم؟ یعنی در یک شهر دیگـر؟
مگر ممكن اسـت!؟ در جـواب او شـخو دیگـری میگفـت :اآلن کـه در خرمشـهر شـهدای سـایر
شهرها را هم دفن کردهاند ،وقت این حرفها نیست .البته بردن شهید به آبادان هم نیاز به خودرو
مناسب داشت و نبود آمبـوالنس هـم در آن گیـر و دار معضـلی شـده بـود .گـاهی اوقـات بـه دلیـل
کمبود وسیله ترابری ،مهمات را به آمبوالنس هم بار میزدند و گاهی از روی ناچاری با وانـت پیكـر
شهیدی را جابهجا میکردند .اینها همه از معضالت جنگ تحمیلی بود که صدام ملعـون آن وضـع
اسفناک را به راه انداخته بود.
من بارها خود شاهد بودم که عدهای به محوطه مسجد میدویدند و چند مجروح سرم به دسـت
را با برانكارد در عقب یک وانت میگذاشـتند تـا آنهـا را بـه بیمارسـتان مصـدق خرمشـهر یـا طالقـانی
آبادان برسانند .بیمارستان مصدق خرمشهر امكانات کمتری داشت؛ آنجـا هـم مملـو از مجروحینـی
بود که دست و پایشان قطـع شـده بـود .حتـی در راهـرو بیمارسـتان هـم مجـروح بـود .بـدتر از ایـن،
صحنههایی بود که به خاطر نبودن خودرو ،مجروحین و شهدا را با فرغون و گاری جابهجا میکردند.
آن روزها همه میدانستند که اگر آبادان بـه دسـت دشـمن بیفتـد ،سـقوط خرمشـهر قطعـی
اسـت و مقاومــت در خرمشــهر دیگــر بیفایـده اســت .بــه همــین خـاطر نیروهــایی از لشــكر 92بــه
استعداد یک گروهان و یک آتشبار توپخانـه از طریـق جـاده ماهشـهر ـ آبـادان وارد آبـادان شـدند و
نیروهای داخلی آبادان تا اندازهای تقویت گردید .هنوز آبادان آنچنان تهدید نمیشـد ،امـا شـایعه
عبور نیروهای دشمن از اروند و کارون و پیشروی بـه طـرف آبـادان و تصـرف آن ،روز بـه روز بیشـتر
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میشد .از آنجایی که سیستم اطالعاتی دشمن و سـتون پـنجم آنهـا در ایـن دو شـهر بسـیار فعـال
ً
بودند و دقیقا به مرکز توپخانه گرا میدادند و اطالعرسانی میکردند ،دشمن تلفات سنگینی را بـه
مردم این دو شهر و نیروهای رزمنده وارد میکرد.
حدود سه هفتهای از جنگ گذشت؛ در خرمشهر بیشتر مردم عادی شهر را ترک کرده و رفتـه
بودند ،فقط رزمندگان و تعدادی پرستار و پزشكیار حضور داشتند که هنـوز مشـغول انجـام وظیفـه
بودند ،اما در آبادان اینطور نبود ،مردم زیادی هنوز آنجا حضور داشتند و زندگی میکردند .در آن
زمان ،جنگ روانی باعث شد که ما نمیدانستیم حرف کدام طرف و چه کسی را باور کنـیم .رادیـو
دشمن و بیبیسی که عامل نفاق بودنـد مـدام از پیروزیهـای ارتـش عـراق میگفتنـد ،در عـو
بخش عربی رادیو آبادان و اهواز سعی میکردند اخبار کذب و دروغ دشمن را خنثی کنند .مـا کـه
در صحنه عملیات بودیم ،فقط واقعیتهای جنگ را که خودمان شاهد بودیم ،باور داشتیم.
در هفته سوم جنگ ،نبرد سختی بین ما و عراقیها درگرفت ،به طوری که در یک روز ،حـدود
 11نفر از بچههای خودی شهید و مجروح شـدند .همـان روز تعـداد  10نفـر از نیروهـای بعثـی در
محل پل نو به اسارت مدافعان خرمشهری درآمدند و یک فرونـد بـالگرد دشـمن در قسـمت غربـی
خرمشهر سقوط کـرد و خلبـان آن کشـته شـد .در آن روز سـخت ،تانکهـای زیـادی از دشـمن بـه
حاشیه غربی و شمالی شهر نزدیک شدند و قصد ورود به شهر را داشتند کـه بالگردهـای هـوانیروز
با تمام قدرت با آنها مقابله کردند و تعداد زیادی از آنها را به آتش کشیدند و از بین بردند.
جنگ در خرمشهر جنگ کالسیک نبود ،برای ما حالت چریكی داشت .مدافعان شهر بیشتر
َ
شبها به دشمن شبیخون میزدند و تلفات خوبی به آنهـا وارد میشـد (جنـگ تـن بـا تانـک) .امـا
عراقیهــا جنــگ کالســیک را رعایــت میکردنــد و آن را ادامــه میدادنــد .بــه همــین خــاطر،
آسیبپذیری دشمن در مقابل ما زیاد بود و همـین قضـیه باعـث میشـد کـه خرمشـهر بـه راحتـی
سقوط نكند و به دست دشمن نیفتد.
1

فرماندهان بنام در خرمشهر و آبادان
تعدادی از فرماندهان که الزم است نـام آنهـا بیـان شـود و نقـش خـوبی در هـدایت مـدافعان
داشتند عبارتند از :سرگرد مصطفی کبریائی فرمانده گردان د  ،بـرادر پاسـدار جهـانآرا فرمانـده
 . 6افراد گمنام زیادی که فرمانده هم نبودند در دفاع از خرمشهر و آبادان نقش فعالی داشتند و در زوایای پنهـان جنـگ
ازخودگذشتگیهای فراوانی نشان دادند که هیچ کس از آن اطالعـی نـدارد و بنـده حقیـر هـم بـه علـت بـیاطالعـی و عـدم
دسترسی ،نامی از آنها نبردم و بدینوسیله از تک تک آن بزرگان پوزش میخواهم.
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سپاه خرمشهر ،سرگرد شریفالنسب ،سرگرد اقاربپرست (به جز سرهنگ شریفالنسـب هـر سـه
شهید شدهاند) .اینها نقش بسزایی در هـدایت رزمنـدگان در آبـادان و خرمشـهر داشـتند .ناگفتـه
نماند نیروهای مردمی برادر پاسدار رحیم صفوی و برادر هاشم نیز فعالیت خوبی داشتند .سـرگرد
(ناخداسوم) صمدی ،سرگرد حسنیسعدی ،سرهنگ شكرریز و سرهنگ کهتری در آبـادان بودنـد
که نیروهای مستقر در آن شهر را هدایت میکردند .تعداد زیادی از شیرزنان خرمشهری پا به پـای
مردان رزمنده میجنگیدنـد و تعـداد زیـادی از همـان خـواهران گمـان در مسـجد جـامع کارهـای
پرستاری و پزشكی را به عهده گرفته بودند و خیلی از آنان نیز برای رزمندگان غذا طبخ میکردند.
من خودم شاهد بودم که این خواهران گاهی اوقات راهنمای افراد تازهوارد میشـدند و رزمنـدگان
جدید را تا خط مقدم جبهه هدایت میکردند و کوچـه بـه کوچـه افـراد غیربـومی ،کـه شـهر را بلـد
نبودند ،و در واقع نیروهای تازهنفس را به نقطه درگیری میرساندند.
عبور نیروهای دشمن از رودخانه کارون
ً
زمانی که ما شدیدا سرگرم نبرد با صدامیان بودیم و شهر خرمشهر روزهای پرالتهابی را پشـت
سر میگذاشت ،خبری بد و ناگوار همه ما را متلثر نمود و آن عبور نیروهای دشـمن از کـارون بـود؛
آنها موفق شده بودند به طرف شهر آبادان پیشروی نمایند .در واقع ،یكی از روزهای تلـخ و سـخت
مدافعان خرمشهر و آبادان عبـور نیروهـای عراقـی از رود کـارون بـود .عراقیهـا کـه در بیسـت روز
گذشته نتوانسته بودند خرمشهر را تسخیر نمایند ،در تاکتیک و عملیات خـود تجدیـدنظر کـرده و
محور دیگری را برای پیشـروی خـود انتخـاب نمودنـد .بـدین منظـور ،در ّ
مـارد ،محلـی از رودخانـه
کارون ،پلی احداث کردند که در نزدیكی روستاهای سلمانیه و محمدیه قـرار داشـت .عراقیهـا در
شب  19مهر موفق شدند تعداد زیادی تانک و توپ را از رودخانه عبور دهند و بـه آن سـوی کـارون
ببرند .در آن شب کذایی ،عراقیها با رقو و پـایكوبی از آن پـل گذشـتند و پیـروزی خـود را بـا آن
حرکات زشت جشن گرفتند .آن دشمنان از خدا بیخبر وقتی بـه روسـتاهای سـلمانیه و محمدیـه
رسیدند ،همان جایی که چند روز قبل ،ما سه نفر جوانان مسجدسلیمانی در آنجا توقف داشـتیم و
با مردم آنجـا صـحبت میکـردیم ،تعـداد زیـادی از اهـالی آنجـا را کشـتند و حـدود  900نفـر زن و
بچههای بیگناه را به اسارت بردند .در واقع ،روز  19مهـر جـاده اهـواز ـ آبـادان بـه دسـت دشـمن
سقوط کرد و ارتباط از آن طریق قطع گردید .وقتی عراقیها بر این جاده مسلط شدند ،ستونی از
تانکها به طرف دارخوین و ستونی قویتر و نیروهایی بیشـتر بـه سـمت آبـادان پیشـروی کردنـد.
چند روز بعد ،یعنی روز  29مهرماه ،جاده ماهشهر به آبادان نیز به اشغال دشمن درآمد و عراقیها
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آن جاده را هم گرفتند و شهر آبـادان بـه محاصـره کامـل افتـاد .همـان روز در خرمشـهر هـم دشـمن
توانست خیابان طالقانی را بگیرد و گمرک را به کنترل کامل خود درآورد .ما وقتـی شـنیدیم راه اهـواز
به آبادان ،که خودمان چند روز قبل از آن عبور کرده بودیم ،بسته شده و عراقیها آن جاده را تصـرف
کردند ،بیش از حد ناراحت شدیم؛ خبری بس ناراحتکننده بود .اگر عراقیها آبادان را میگرفتنـد،
کار خرمشهر یكسره میشد .بدتر از این خبر ،بسته شـدن جـاده ماهشـهر ـ آبـادان بـود ،چـون همـه
راهها به آبادان ختم میشد و هیچ راهی باقی نماند و در واقع ،خرمشهر هم به محاصره افتاد.
همان روزها در خرمشهر ،یک افسر عراقی به اسارت نیروهای خودی درآمده بود و اطالعـات
زیادی داد .او میگفت :گردان مهندسی لشكر سوم زرهی یک دستگاه پل شناور در منطقـه ّ
مـارد
بر روی رودخانه کارون احداث کرده که طول آن  227متر میباشد .این پل بـه نـام پـل پیامپـی و
ساخت شوروی است که در ارتش عراق از این نوع پلها وجـود دارد 1.قـرار بـود ابتـدا یـک گـردان
تانک و یک گران کماندو از تیپ 99نیروهای مخصوص بـه همـراه یـک گروهـان مكـانیزه از کـارون
عبور کنند و سر پلی را در شمال آبادان بگیرند و چنانچه ملموریتشـان بـا موفقیـت انجـام شـد و بـا
مشكلی برخورد نكردند ،به دنبال آن لشكر سوم زرهی به طور کامل از رودخانه بگـذرد و بـه طـرف
آبادان برود .از آنجایی که نیروهای ایرانی مقاومتی در مقابل نیروهای عبورکننـده نكردنـد ،لشـكر
سوم با آمار کامل و با شادی و پایكوبی از رودخانه کارون گذشتند و جاده اهواز بـه آبـادان را ظـرف
چند ساعت به تصرف خود درآوردند و بیش از  900نفر را به اسارت گرفتند .البته این افسر عراقی
نگفت اسیرشدگان زن و بچههای بیدفـاع بودنـد کـه نمیتوانسـتند عكسالعملـی از خـود نشـان
دهند .ما این خبر را بعدها فهمیدیم .البته من خبر عبور عراقیها از کـارون را از رادیـو نفـاقافكن
بیبیسی هم شـنیدم .از آنجـایی کـه بخـش فارسـی رادیـو لنـدن (بیبیسـی) همیشـه اخبـارش
دوپهلو بود ،ابتدا باور نكردم ،ولی خیلی زود فهمیدم این خبـر صـحت دارد ،چـون رادیـو خودمـان
هم آن را تلیید کرد.

 .6نمونه آن پل ها در ارتش خودمان هم بود که در عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر و جهت عبور از کـارون از
آن استفاده شد.
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خبر به اسارت رفتن وزیر نفت
جاده ماهشهر به آبادان از تاریخ  29مهرماه 1به اشـغال عراقیهـا درآمـده بـود؛ همـان روزهـا
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران ،آقای مهندس محمدجواد تندگویان و همراهانش کـه از سـمت
ماهشهر به طرف آبادان میرفتند ،به دست دشمن گرفتار شـدند و بـه اسـارت رفتنـد .بعـدها ایـن
مهندس جوان بر اثر شكنجه نیروهای دشمن در زندانهای عراق شهید شـد .متلسـفانه هـیچکس
از نحوه شهادت او اطالع دقیقی ندارد.
2

ازخودگذشتگی سرباز ارجنگ
بچههای گردان 111د میگفتند یكی از سربازان گردان د به نام سرباز ارجنگ که خدمت
سربازیاش تمام شده بود و برابر مقررات باید از خدمت مـرخو میشـد ،داوطلبانـه در خرمشـهر
ماند و همچنان از خرمشهر دفاع میکرد .این سرباز باغیرت در جواب کسانی که گفته بودند چـرا
منطقه را ترک نمیکنید ،شما که خدمتتان تمام شده ،گفته بود اکنون کـه وضـع جبهـه خرمشـهر
اینقدر وخیم است که زنها هم اسلحه به دست گرفته و از شهر دفاع میکننـد ،مـن بـروم؟! بایـد
خیلی بی غیرت باشم که در چنین وضعیتی جبهه جنگ را تـرک کـنم و بـروم .آن سـرباز باشـرف و
غیور با همان تفنگ106مم خود یكی یكی تانکهای دشمن را منهدم میکرد و به آتش میکشید
تا اینكه سرانجام در جاده کمربندی نرسیده به عشایر خودش توسط گلولـه تانـک دشـمن شـهید
شد و خودرو جیپ حامل تفنگ106مم ایشان هم از بین رفت.
تمام اینها واقعیتهای جنگ است که باورش چندان هم مشـكل بـه نظـر نمیرسـد .یكـی از
سربازان گردان 111میگفت در روزهای آخری که هنوز پادگان د در دست نیروهای خودی بـود،
عراقی ها با تمام قوا و از سه طرف به پادگان هجوم آوردند .جنگ سختی بین سربازان گردان د و
عراقیها درگرفت .در آن روز سخت ،ستوان امیری با  20نفر از سربازان و درجهداران تحت امـرش
تا آخرین فشنگ و آخرین نفر جنگیدند .سرانجام همـه آن  20نفـر مجـروح شـده و یـا بـه شـهادت
رسیدند .اما دشمن از خدا بیخبر مثل اینكه از زخمیها و اجساد شهدا هم وحشت داشـتند ،بـر
پیكر پاک آن دالورمردان هم ترحم نكرد و با تانک از روی تکتک آنها عبور کـرد و همـه آنهـا را زیـر

 .6با توجه به بسته بودن جاده آسفالته آبادان ـ ماهشهر ،احتماالً آقای مهندس تندگویان و همراهان جهـت رسـیدن بـه
آبادان از جاده خاکی و انحرافی استفاده کرده و به روستای سادات رسیده و آنجا به دست مزدوران گرفتار شدهاند.
 .1برداشت از کتاب باغ سوخته به قلم سرهنگ پوربزرگ.
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ِشنی تانک ها له کرد ،به طوری که گوشت تن آنان به زمین چسـبیده بـود و جـدا نمیشـد و دیگـر
هیچکدام از آن اجساد شناخته نمیشدند.
در همان جبهه خرمشهر ،پیرمردی بود به نام یعقوب علیکرمی که با چهـار نفـر از پسـرانش بـه
نامهای محمد ،حسن ،علی و مجید از همـدان آمـده بودنـد و بـه بچـههای ارتـش کمـک میکردنـد.
روزی در همان درگیریهای سخت خرمشهر ،مجیـد کرمـی در مقابـل چشـمان پـدر و سـه بـرادرش
تكهتكه شد و به شهادت رسید ،اما پدر فدارکار او با دیدن این صحنه خـم بـه ابـرو نیـاورد ،همـراه سـه
پسر دیگرش همچنان در خرمشهر ماند و جنگیدند و حتی برای تشییع مجید نیز به همدان نرفتنـد.
این بزرگمردان از نوادر تاریخ هستند و گذشت زمان و تاریخ هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد.
یكی از نوجوانان رزمنده به نام بهنام محمدی که پسرعموی رمضان محمدی بود (که همـراه
من از مسجدسلیمان به خرمشهر آمده بـود) ،از نوجوانـانی بـود کـه بـه همـراه شـهید فهمیـده در
همان خرمشهر شهید شد .بسیاری از شهدا ،گمنام شهید شدند و کمتری کسی نـامی از آنهـا بـه
خاطر دارد.
از زمانی کـه آبـادان بـه محاصـره افتـاد و راههـای زمینـیاش بـا اطـراف قطـع شـد ،تنهـا راه
ارتباطی و تدارکاتی جزیـره آبـادان بـا سـایر شـهرها فقـط رودخانـه بهمنشـیر بـود .ایـن رودخانـه
انشعابی از رود کارون است که از شمال جزیره آبادان میگذرد و به خلیج فـارس میرسـد .پـس از
محاصره آبادان ،در محلی به نام چوبیده ،مردم و رزمندگان سوار قایق و لنج میشـدند تـا بـه بنـدر
ماهشهر برسند و از آن طرف هم به همین طریق نیرو و مهمات به آبادان میرسـید .ناگفتـه نمانـد
که در آن روزهای سخت ،بالگردهای هوانیروز به طور مداوم همین مسیر را در ارتفاع بسـیار پـایین
میرفتند و برمیگشتند و مدافعان آبادان را تدارک میکردند .خلبانان هـوانیروز سـهم بسـزایی در
تدارک شـهر آبـادان و خرمشـهر داشـتند و مـانع سـقوط آبـادان شـدند .بـا وجـودی کـه آبـادان در
محاصره کامل دشمن بود ،اما فرمانداری و شهرداری و شرکت آب و بـرق همچنـان فعـال بودنـد و
خدمترسانی میکردند.
روزی در حالی که ما بچههای مسجدسلیمان مشغول درست کـردن کوکتـل مولوتـف بـودیم،
خمپارهای در همان حـوالی بـه زمـین خـورد و تـرکش آن سـر موتورسـواری را از تـنش جـدا کـرد و
موتورسوار بدون سر چند م تری به جلو رفت ،تا اینكه موتور و جسد آن جوان هر دو آتش گرفتنـد و
سوختند .چند لحظه بعد آتشنشانی از راه رسید و جسد بیجـان آن شـهید را خـاموش کـرد ،امـا
متلسفانه چیزی از او باقی نمانده بود .آن طرفتر در خیابان مقابل ،خمپارهای به خانهای اصابت
کرد که پدر خانواده را به دو نیم کرد و بقیه اعضاء خـانواده تكهتكـه شـدند .در جـوار همـان خانـه،
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زنی حامله شكمش بر اثر ترکش پاره شد ،خانمهـای همسـایه دویدنـد و مـادر و نـوزاد را در پتـویی
پیچیدند تا به بیمارستان فرستاده شـود ،ولـی هـر دو در بـین راه شـهید شـدند .خمپـارهای دیگـر
خودرو حامل مادر و فرزندی را منهدم کرد و آن دو نیز در یک لحظه پودر شدند و از بین رفتند.
صحنههایی که ما شاهد آن بودیم بسیار سخت و غمانگیز بود .همان روزهای اول در خیابـان
زنبق ،خمپاره دشمن بر سر زنانی فرود آمد کـه دور هـم نشسـته بودنـد و مشـغول صـحبت بودنـد.
ً
روزهای مقاومت در خرمشهر واقعا غمانگیز بود .یک بار گلوله توپ دشمن به خانهای اصابت کـرد
که ده نفر را یكجا کشـت و تنهـا پسـر  8سـالهای از جمـع آن خـانواده زنـده مانـد کـه معلـوم نشـد
سرنوشتش چه شد .یک بار که به مسجد جامع رفته بودم ،کودکی گریهکنان را دیدم که سراغ پـدر
و مادرش را میگرفت ،اما هیچکس خانواده او را نمیشناخت.
ً
روز  21مهرماه مجددا تعداد  80نفر از دانشجویان دانشـكده افسـری و  290نفـر از سـربازان
لشكر 92زرهی اهواز به همراه سرهنگ نامجو وارد خرمشـهر شـدند تـا از سـقوط شـهر جلـوگیری
شود.
سقوط مجدد پادگان دژ
روز  29مهرماه پادگان د برای بار دوم به طور کامـل سـقوط کـرد و بـه دسـت دشـمن افتـاد.
دشمن به چهارراه کشتارگاه از سه طرف ،یعنی از سمت پلیسراه ،از طـرف پـل نـو و سـمت بنـدر
یورش آورده بود ،که جزو نقاطی بود که مقاومت خوبی شده بود .میدان راهآهن هـم در همـان روز
ً
سقوط کرد و به دست دشمن افتاد .دانشجویان دانشكده افسری در  100دستگاه واقعـا مقاومـت
میکردند و با همان سالحهای سبک  9و آرپیجی 7جلو دشمن را گرفته بودند ،اما افسـوس کـه
دشمن بسیار قویتر بود و مقاومتها را از بین میبرد.
روزی که خرمشهر خونینشهر شد
 24مهرماه یكی از بدترین روزهای مقاومت در خرمشهر بود .دشـمن در آن روز حـدود نصـف
شهر را تصرف کرد .کشت و کشتار بسیار باال گرفته بود .تعداد شهدا رو به فزونی بـود .بـه درسـتی
میتوان گفت شكل جنگ عو شده بـود .اوضـاع خرمشـهر آنقـدر وخـیم و بحرانـی شـد کـه از
طرف ستاد تبلیغات جنگ ،خرمشهر «خونینشهر» نام گرفت .روز  24مهر جنـگ از شـكل قبلـی
خارج شد .در واقع ،نبرد ما با عراقیها کوچه به کوچه ،خانه به خانـه و شـاید قـدم بـه قـدم ادامـه
داشت .فشار دشمن بیشتر به طرف مسجد جامع بود و آنها قصـد داشـتند مرکـز و کـانون دفـاعی
شهر را بگیرند و بعد به طرف فلكه فرمانداری پیشـروی کننـد .آنهـا میخواسـتند بـه نقطـه نهـایی
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شهر یا همان پل روی رودخانه برسـند و کـار خونینشـهر را یكسـره کننـد .بعـدازظهر روز  24مهـر
نیروهــای دشــن بــه خیابــان  40متــری رســیدند و تیربارچیهــا در جاهــای حســاس و بــاالی
ســاختمانها مســتقر شــدند و از همــان بــاال ،افــراد معمــولی و رزمنــدگان را بــه رگبــار بســتند .در
حقیقت ،راه پشتیبانی نیروهای خودی در کوی طالقانی و از سمت بندر و ورزشگاه بسـته شـد .در
آن وضعیت ،ما به سمت خیابان  40متری عقبنشینی کردیم تـا پـل سـقوط نكنـد .رزمنـدگان تـا
غــروب آن روز مردانــه جنگیدنــد ،ولــی عراقیهــا کــه تجهیــزات کامــلتر و تعــداد نیــروی بیشــتری
داشتند ،با تانک و توپ و نفربر به نقاط حساس شهر حملهور شدند و از آنجایی که برتـری آتـش بـا
آنان بود ،ابتكار عمل را به دست گرفتند و منطقه متصرفی را توسعه دادند و جلوتر آمدند.
آن روز تعداد بیشماری از بچههای ما شهید و مجروح شدند .کار تخلیه آنان به سختی انجام
میگرفــت .بــا تاریــک شــدن هــوا ،مــا اجســاد پــاک شــهدا را جمــعآوری کــردیم و مجــروحین را بــه
بیمارستان رسـاندیم .آن روز بـیش از ده بـار هواپیماهـای دشـمن شـهر آبـادان را ،ولـی بـه طـرف
خونینشهر و بیشتر اطراف پل را بمباران میکردند تا نیروهای کمكی نتوانند از پل عبور کنند و از
طرف آبادان نتوانند وارد خونینشهر شوند.
روز  24مهرماه جنگ متر به متر و دفاع وجب به وجب ادامـه داشـت .عراقیهـا سـمت پـل را
بستند و به مسجد جامع نزدیک شدند .در آن شرایط ،سقوط شهر حتمی شـد .مسـئولین دسـتور
دادند مدافعان شهر را ترک کنند و جان خود را نجات دهند ،اما مدافعان دلشـان نمیآمـد شـهر را
رها کنند .حلقه محاصره شهر لحظه به لحظه تنگتر و کار مدافعان سـختتر میشـد .از آن روز تـا
ً
چهارم آبانماه که خونینشهر واقعا سقوط کرد ،قصه مقاومت و ایثارگری مدافعان به گونـهای بـود
که مـن اکنـون نمیتـوانم حماسهسـازیهای آن روزهـای مـدافعان خونینشـهر را بـه طـور واقعـی
ً
توصیف کنم؛ قلم من ضعیفتر و زبانم الكنتر از آن است که شرح مـاوقع را دقیقـا توضـیح دهـم.
ابعاد جنگ و دفاع به شكلی بود که وصف آن به راحتی ممكن نیست .از آن تاریخ به بعد ،خانـه بـه
ً
خانه با دشمن درگیر بودیم .مثال اگر جنازه دوستم زمین بود و یا اگر نیاز به کمک داشت ،فرصـت
اینكه بتوانیم کمكی به او برسانیم را نداشتیم ،زیرا دشمن از همان فرصت کوتاه اسـتفاده میکـرد
و گلولـهای بـه طرفمـان شـلیک میکـرد و جانمـان را میگرفـت .بنـابراین ،در آن موقـع حسـاس و
حیاتی ،ثانیهها مغتنم بود تا غافل نشویم.
آن روز فلكه فرمانداری هم به تصرف عراقیها درآمد .در آن محل و در آن روز شـوم ،تعـدادی
از رزمندگان خسته و مجروح به اسارت دشـمن درآمدنـد ،تعـدادی هـم از لولـههای زیـر پـل عبـور
کردند تا به آن طرف رودخانه کـارون و بـه کوتشـیخ برونـد ،امـا متلسـفانه آنهـا هـم مـورد اصـابت
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گلولههای تانک دشمن قرار میگرفتند و شهید میشدند .در آن وضعیت ،تعدادی از بچهها قصـد
داشتند با شنا کردن از رودخانه عظیم کارون عبور کنند و به آن طرف بروند که به خاطر اینكه شنا
بلد نبودند ،در آب غرق شدند و آب رودخانه اجساد پاک آنان را با خود به دریا برد.
 24مهرماه روز غمناک و سیاهی و شـوم و نحسـی بـود .روزی کـه خرمشـهر خونینشـهر شـد.
روزی که ساحل کارون و پل خونینشهر قدم کثیف دشمن را حس کرد ،ولی تاریخ هرگـز مقاومـت
بچههای خونینشهر را در  24مهر 1919فراموش نمیکند.
نوشتن وصیتنامه
روزهای آخر من و همراهانم وصیتنامه خود را نوشته بودیم ،اما نمیدانستیم آنهـا را بـه چـه
کسی بدهیم تا به خانوادههایمان برساند ،چـون هـیچکس امیـد برگشـت نداشـت .بـا ایـن حـال،
لحظه به لحظه منتظر شهادت بودیم ،چون به هیچ وجـه قصـد عقبنشـینی نداشـتیم ،زیـر هنـوز
تعدادی از مدافعان در شهر و به خصوص در اطراف فرمانداری و مسجد جامع حضور داشتند و بـا
دشمن سرسختانه میجنگیدند .ما چند نفر بچههای مسجدسلیمانی هم البهالی آنهـا بـودیم و از
هر فرصتی استفاده میکـردیم و بـا همـان بمبهـای دسـتی یكـی از متجـاوزی را سـر بـه نیسـت
میکردیم یا تانک و یا خودرویی را به آتـش میکشـیدیم .بـا توجـه بـه اینكـه نیروهـای تـازهنفس از
َمنجیل وارد خونینشهر شده بودند و تكاوران نیروی دریایی را تقویت میکردند ،اما دشمن با تمام
قوا ،نیروهایش را به کار میبرد تا شهر را تصرف کند .به نظر من که آن زمان جوانی بیتجربه و کم
سن و سال بودم ،سقوط خونینشـهر بـه دلیـل تـدارک نشـدنش بـود ،وگرنـه مـن شـاهد بـودم کـه
مدافعان با دل و جان مقاومت میکردند؛ اما این سوال کماکان باقیسـت کـه چطـور بایـد آن شـهر
تدارک میشد؟ ارتباط خونینشهر همان  4-1روز اول جنگ با اهواز ،مرکز استان ،قطع شده بـود
و فقط از طرف آبادان و پل روی رودخانه کارون تدارک میشد .ولی از تـاریخ  29مهـر کـه جادههـا
بسته شد ،خود آبادان هم محاصره شده بود و راه دیگـری هـم وجـود نداشـت .از راه هـوا هـم کـه
ً
اصال مقدور نبود ،با این حال ،سقوط شهر دور از انتظار نبود.
من آن روزها شنیدم که گردان 119پیاده به فرماندهی سرهنگ کهتری از قوچان وارد آبادان
شده و قرار بود به کمک خونینشهر بیایند و شهر را از سقوط نجات دهد ،ولی آن زمان خیلی دیـر
شده بود و آبادان از سمت رودخانه بهمنشیر و همچنین از طرف اروند به شـدت تهدیـد میشـد و
هر آن ممكن بـود آبـادان قبـل از خونینشـهر سـقوط کنـد و بـه دسـت دشـمن بیفتـد .از طرفـی،
ً
خونینشهر نفسهای آخر را میکشـید و تـردد از روی پـل خونینشـهر تقریبـا غیـرممكن بـه نظـر
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میرسید و لذا ضروری بود که آبادان حفظ شود و به دست دشمن نیفتـد .گرچـه آبـادان محاصـره
ً
شد و حصر آن تقریبا یک سال طول کشید ،اما هرگـز سـقوط نكـرد و علـت سـقوط نكـردن آن نیـز
حضور گردان 119به فرماندهی سرهنگ کهتری و پرسنل جان بر کف آن گردان بود؛ آنهـا بارهـا و
بارها جلو تجاوز دشمن را گرفتند و اجازه ورود دشمن را ندادند.
ً
رادیو صدای آبادان دائما مدافعان را تشویق میکرد که مقاومت کنند و تسلیم دشمن نشوند،
ً
که واقعا دلگرمکننده بود .دشمن قصد داشت چند بار در منطقه ذوالفقاریه از رودخانـه بهمنشـیر
عبور کند و آبادان را بگیرد کـه خوشـبختانه بـا مقاومـت جانانـه گـردان 119قوچـان روبـهرو شـد و
عراقیها با تلفات بسیار سنگین مجبور به عقبنشینی شدند .در این رابطه ،رادیو آبادان هم سهم
بسزایی در سقوط نكردن آبادان داشت.
روزی هاللاحمر آبادان اعالم کرد در درگیریهای آبادان 11 ،نفر شهید و  142نفـر از مـردم
عادی و رزمندگان مجروح شدند .گرچه روزهای آخر در خونینشهر ،همه افراد غیرنظـامی شـهر را
ترک کرده بودند ،ولی در آبادان مردم زیادی زندگی میکردند و انگار قصـد نداشـتند شـهر را تـرک
کنند.
حماســیترین نبردهــا در  24مهــر در فلكــه فرمانــداری و اطــراف پــل خونینشــهر بــه وقــوع
پیوست؛ اما همان روز به قدری وضع خونینشهر بحرانی شده بود که اعالم شد شهر سقوط کـرده
و عراقیها موفق شدند پل را بگیرند .با وجود این ،مدافعان خونینشهر ،از جمله من و همراهـانم،
هنوز مشغول درگیری با دشمن بودیم ،زیرا هنوز امید داشتیم تا بتوانیم عراقیها را عقـب بـرانیم و
مناطق اشغالی را آزاد کنیم .بـا وجـودی کـه روز  24مهـر سـقوط خونینشـهر حتمـی شـده بـود و
خوشبینترین فرد در خونینشهر هم به این باور رسیده بود که آن روز تمام شهر به دست دشـمن
افتاده ،اما ناامید نبودیم و به مقاومت خود ادامه مـیدادیم .روزهـای بعـد کـه خونینشـهر مظلـوم
سقوط نكرد ،در کمال ناباوری ،مدافعان اندک ما موفـق شـدند جلـو پیشـروی دشـمن را بگیرنـد و
متجاوزین عراقی را متوقف نماید و آنان را از رسیدن به پل ،که آخرین نقطه شهر محسوب میشد،
ً
ناکام بگذارند .در همین چند روز ،دوبـاره روزنـه امیـدی پیـدا شـد و مجـددا مـدافعان خونینشـهر
جانی تازه گرفتند و دشمن را چندصد متر به عقب راندند.
روزهای آخر مهرماه نیروی دریایی اعالم کرد که کلیه راههای تدارکاتی آبـادان و خونینشـهر
در دست دشمن است و تعداد مجروحین و شهدا به قدری زیـاد اسـت کـه امكـان جمـعآوری آنـان
وجود ندارد .سردخانه ها از کار افتاده و آب و برق شهر به طور کامل قطع شده است .از طرفی هم
پراکنده بودن شهدا و مجروحین در کوچه و خیابان باعـث تضـعیف روحیـه بقیـه مـدافعان شـده و
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هیچ امكاناتی برای جمعآوری آن عزیزان وجـود نـدارد .در روزهـای بعـد ،فشـار دشـمن همچنـان
ادامه داشت ،به طوری که خبرگزاری پارس از قول خبرنگار خـود اعـالم کـرد خونینشـهر سـقوط
ً
کرده و او شخصا  200نفر از پیكر شهدا را در بیمارستانهای منطقه دیده است و اوضـاع وخیمتـر
از آن است که بتوان تصور کرد.
دشمن قصد داشت از سمت رودخانه بهمنشیر ،آبادان را تصرف کند ،اما گردان 119پیـاده
از لشكر خراسان که چند روزی میشد در آبادان مستقر شده بـود ،از ایـن اقـدام دشـمن ممانعـت
میکرد .در همین چند روز ،که توجه دشمن به طرف بهمنشـیر و آبـادان بـود و قصـد داشـت هـر
طور شده آبادان را تسخیر کند ،به نظر میرسید درگیریها در خونینشهر کمـی سـبکتر شـده و
فشار نیروهای دشـمن در اطـراف پـل و فلكـه فرمانـداری کـاهش یافتـه اسـت .بـه همـین خـاطر،
نیروهای اندک ما در خونینشهر جان تـازهای گرفتنـد و بـار دیگـر یـورش شـبانه مـا آغـاز گردیـد و
شبیخون زدن مدافعان از سر گرفته شد .این اتفاقات بعد از روزهای  24مهرماه تا دوم آبانمـاه بـه
وقـوع پیوسـت کـه خونینشـهر تـا سـر حـد ســقوط پـیش رفتـه بـود .همـان روزهـا کـه آبـادان زیــر
شدیدترین بمبارانهای دشمن قرار داشت ،در خرمشهر بمبارانی صورت نمیگرفت ،چون بیشـتر
شهر در دست خود عراقی ها بود و لزومی به این کار نبود کـه شـهر بمبـاران شـود .هـر سـاعت کـه
میگذشت تقدس خونینشـهر افـزایش مییافـت و بـا خـون جوانـان خونینشـهری شـجره طیبـه
بارورتر میشد.
از روزی که خرمشهر خونینشهر نام گرفت و تانکهـای دشـمن خیابانهـای آن را جوالنگـاه
خود قرار داده بودند ،من و چند نفر دیگر با نفوذ از خانـهها و از پشـتبامها بـه تانکهـای دشـمن
نزدیک میشدیم و کوکتل مولوتفهای دستساز را به طرف تانکها و خودروها میانداختیم .مـن
با چشم خود آتش گرفتن چندین تانک و نفربر را دیـدم کـه بـا همـان بمبهـای دسـتی مـا طعمـه
حریق میشدند و از بین میرفتنـد .در عـو  ،عراقیهـا هـزاران گلولـه بـه طـرف سـاختمانهای
محل استقرار ما شلیک میکردند .در آن وضعیت کـه زد و خـورد بـین مـا و عراقیهـا بـه اوج خـود
میرسید هیچیک از مدافعان و رزمنـدگان خونینشـهر فرصـت نداشـتند احـوالی از هـم بپرسـند،
حتی اگر بگویم شاید یكدیگر را نمیشناختند گزاف نگفتهام .بر اثر فشـردگی کـار و کمبـود وقـت
سر و کلههای خاکگرفته ما با ریشهـای بلنـد و لباسهـای کثیـف کـه مـدتها بـود حمـام نرفتـه
بودیم ،تماشایی بود .در روزهای آخر ،آب برای خـوردن پیـدا نمیشـد ،چـه برسـد بـه اینكـه دوش
بگیریم .روزهای آخر غذا هم به راحتی پیدا نمیشد و اگر هم به طریقی غذا به دسـت مـیآوردیم،
بیشتر کنسرو بود و غذای گرم به دستمان نمیرسید.
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جنگ تن به تن در خونینشهر
روز  26مهرماه تعداد شهدا خیلی زیاد شده بود ،به طوری کـه روایـت میکردنـد حـدود 200
نفر شهید ،که بیشتر آنها مربوط به تكاوران دریایی بودند ،در جلو مسجدجامع و بیمارسـتان شـهر
به طور متمرکز دیده میشدند و وسیلهای برای انتقال آنها وجود نداشت .روزهای  27و  28مهر در
خونینشهر ،جنگ تن به تن بود و نیروهای خودی موفق شده بودنـد دشـمن را از اطـراف پـل دور
کنند و آنها را چند صد متر به عقب برانند .همان دو روز هواپیماهای خـودی منطقـه گمـرک را کـه
در دست دشمن بود ،چند بار بمباران کردند و تلفات زیادی به دشمن وارد شد .بعـدازظهر روز 28
مهر نیروهای دشمن بار دیگر تا  100متری مسجد جامع جلو آمدند و به راحتی اطـراف مسـجد را
با خمپارهاندازهای 60مم میکوبیدند .روز 28مهـر مصـادف بـا عیـد قربـان بـود و خونینشـهر آن
روزها هم تبدیل به قربانگاه شده بود.
روز  29مهرماه عراقیها طرحی را به اجرا درآوردند تا پل ارتباطی بین خونینشهر و آبادان را
که رگ حیاتی خونینشهر بود ،به تصرف درآورند .با آغاز تهاجم و پیشروی به سـمت پـل ،خـود بـه
خــود درگیریهــا بــه ســمت فلكــه فرمانــداری کشــیده شــد .فرمانــده لشــكر عراقــی بــرای اشــغال
خونینشهر ضربالعجل  48ساعته تعیین کرد تا افراد تحت امرش زودتر کـار خونینشـهر را تمـام
کنند و آن را اشغال کنند .دشمن میخواست از طریق خیابانهای آرش و عشایر سریعتر به فلكـه
فرمانداری برسد .نیروهای عراقی و فرماندهان بیلیاقتش که در یک ماه گذشته و بـا دو لشـكر تـا
ً
دندان مسلح نتوانسته بودند اندک مدافعان ایرانی را مغلوب نمایند و شـهر را تصـرف کننـد ،واقعـا
عصبانی بودند.
در یک درگیری سخت ،یكی از افسران دانشـكده افسـری بـه نـام سـرگرد تهمـتن کـه معـاون
فرمانده گردان دانشجویی بودند ،در خیابان  40متری شهید شدند .دانشجو تقـوی بـر اثـر گلولـه
آرپیجی 7دشمن از هر دو چشم نابینا شد و دانشجو رادمنش به علت برخـورد تیـر کالشـینكف از
ناحیه بازوی راست مجروح گردید.
شهر خرم و زیبـای خونینشـهر کـه زمـانی یكـی از بنـادر تفریحـی و تجـاری ایـران محسـوب
میشد ،اینک به ویرانه و مخروبهای تبدیل شده بود و به همان خونینشهر بیشتر شـباهت داشـت
تا شهری بندری ،زیـرا وجـب بـه وجـب آن شـهر بـه خـون دالورمـردان و مـدافعان کفرسـتیز ایـران
اسالمی رنگین شده بود و در و دیوارش هیچ جای سـالمی نداشـت و هـزاران گلولـه و تـرکش را در
خود جای داده بود .اکثر نخلهایش سر نداشت و بر اثر شلیک گلولـههای تانـک و آرپیجـی 7بـه
دو نیم شده بود.
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هر روز که از روزهای پایانی مهـر 19میگذشـت ،سـایه شـوم اسـارت بـر خونینشـهر مظلـوم
بیشتر سنگینی میکرد .حرکت بیشمار تانکها و توپهای دشمن در سطح شـهر حـاکی از ایـن
بود که دیگر مدافعان خونینشهر توان مقابله با آنان را ندارند و قادر نخواهند بود به مقاومـت خـود
ادامه دهند ،زیرا با چند قبضه خمپارهانداز و تعداد معدودی آرپیجی 7و  9نمیشد بیش از ایـن
جلو گردانهای زرهی و مكانیزه دشمن را گرفت .از طرفـی ،بـر اثـر محاصـره شـدن آبـادان ،آتـش
پشتیبانی هم از روی خونینشهر برداشته شد و دشمن به راحتی و قدم به قدم میرفت تـا آخـرین
سنگرهای مدافعان خونینشهر را تصرف کند و شهر را به اشغال کامل خود درآورد.
روز اول آبانماه جنگ تن به تن همچنان ادامه داشت ،جبهه خودی با دشمن یكی شده بود
ً
و گاهی در تاریكی شب اشتباها نیروی خودی ،خودی را میزد و دشمن هم خودشـان را بـه رگبـار
میبستند .بوی خون و باروت و دود هر لحظه بیشتر میشـد ،جنازههـای مـدام بیشـتر میشـدند.
ساعت  4صبح روز دوم آبان رزمندگان و مدافعان شـهر ،خسـته از نبـردی نـابرابر میخواسـتند بـه
داخل ساختمان فرمانداری بروند و دقایقی را اسـتراحت کننـد .هـوا هنـوز روشـن نشـده بـود کـه
عراقیها از سه طرف حمله جدیدی را آغاز کردند و پس از نبردی سخت و نفسگیر ،موفـق شـدند
فلكه و ساختمان فرمانداری را هم تصرف کنند و پرچم خـود را بـر بلنـدای سـاختمان فرمانـداری
خونین شهر به اهتزاز درآورند .هر جایی که پرچم کشوری برافراشته باشد ،یعنـی آن محـل متعلـق
آن عراق اسـت و بـه
به آن کشور است .بنابراین ،عراقیها میخواستند بگویند دیگر خونینشهر از ِ
ایران تعلق ندارد و این مسئله برای ما به شدت ناراحتکننـده و تحملناپـذیر بـود .اگرچـه آخـرین
سنگرهای ما یكی به دست دشمن میافتاد ،اما باز هم در همان گیر و دار شش نفر از عراقیها به
اسارت نیروهای ما درآمدند و تسلیم شدند.
بعدازظهر همان روز یگانهای پیاده و زرهی عراق به قسمت شمالی پل خونینشهر رسیدند.
همان پلی که خونینشهر را به جزیره آبادان متصل میکـرد و تنهـا راه ارتبـاطی و تـدارکاتی مـا بـه
ً
عقبه جبهه بود .غروب آن روز ،یعنی دوم آبانماه ،دشمن کامال به پـل مسـلط شـد .از آن بـه بعـد،
رساندن مهمات و آذوقه به سمت غربی کارون و خونینشهر غیرممكن شد؛ ما بـه محاصـره کامـل
درآمدیم و گرفتار شدیم.
با شهادت فرزندان خونینشهر ،قداست این آب و خاک جاودانگی بیشتری مییافـت و بـوی
خوش این خونهای پاک و مقدس ،با نسیم دلانگیز پاییزی و پرواز فرشتگان آسمانی همراه شده
بود و جهان خاکی را تـا ملكـوت اعلـی معطـر میسـاخت شـهر 110هـزار نفـری خـونین شـهر در
روزهای آخر شاید  100نفر هم جمعیت نداشت.
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وقتی خورشید دوم آبان غـروب کـرد و آفتـاب عالمتـاب آخـرین اشـعه خـود را از خونینشـهر
مظلوم برچید و تاریكی شب فرارسید ،مدافعان خونینشـهر در یـورش شـبانه دیگـری و در نبـردی
ســخت ،دوبــاره قســمتی از ســاحل کــارون را از چنگــال دشــمن درآوردنــد .میــدان و ســاختمان
فرمانــداری بــار دیگــر از دســت دشــمن پــس گرفتــه شــد و پــرچم عــراق ،کــه بــر بــاالی ســاختمان
فرمانــداری در اهتــزاز بــود ،بــه پــایین کشــیده و آتــش زده شــد .بــا تــاریكی شــب ،رزمنــدگان مــا
پیشرویهای خوبی داشـتند و دشـمن را از اطـراف مسـجد و فلكـه فرمانـداری دور کردنـد .تعـداد
شهد ای ارتش ،به خصوص نیروی دریایی ،خیلی زیاد شده بود و به نقل از ناخدا صمدی ،فرمانده
تكاوران دریایی 109 ،نفر از تكاوران در دفاع از خونینشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدنـد .آن
شب شاید آخرین شبی به حساب میآمد که ما در خونینشـهر بـا دشـمن درگیـر بـودیم .روز سـوم
آبانماه دشمن برای چنـدمین بـار هجـوم جدیـدی را آغـاز کـرد و مـدافعان خونینشـهر هـم بـرای
ً
چندمین بار عقبنشینی کردند .مجددا در همان روز ساختمان فرمانداری به دست دشمن افتاد،
پل دوباره به تصرف دشمن درآمد و پرچم عراق برای بـار دوم بـر بلنـدی سـاختمان فرمانـداری بـه
اهتزاز درآمد و عراقیها تیربارهایشان را در قسمت شمالی پل مستقر کردند و تعدادی از بچـهها و
مدافعان بار دیگر بـه محاصـره درآمدنـد .همـان روز یـک خـودرو استیشـن خـودی میخواسـت از
روبــهروی فرمانــداری عبــور کنــد کــه از از پنجــره فرمانــداری بــه طــرف آن شــلیک شــد و راننــده و
سرنشین آن شهید شدند .در آن حال ،جوان سیهچردهای که اهل آغاجاری استان خوزستان بود،
خیلــی آرام آرپیجــی 7خــود را روی شــانه گذاشــت و بــا خونســردی تمــام بــه طــرف ســاختمان
فرمانداری شلیک کرد و به دنبال آن دود و آتش زیادی از در و پنجـره سـاختمان بیـرون زد و افـراد
داخل آن به درک واصل شدند و در آتش سوختند.
خیابان آرش در ساحل رودخانه عرصه تاخت و تاز شـده بـود .در قسـمت شـرقی آن ،بچـهها
جانپناه گرفته بودنـد ،ولـی قسـمت غربـی خیابـان آرش کماکـان در دسـت دشـمن بـاقی مانـد.
خیابان آرش در واقع آخرین نقطه کنـار شـط بـود .هنگـام درگیـری در آن خیابـان ،صـدای سـوت
خمپارهانــدازها مــا را همانجــا زمینگیــر کــرد و بچــهها روی خــاک داغ و ســوخته کنــار شــط دراز
کشیدند و ما همچنان منتظر صدای انفجارهای بعدی بـودیم کـه گلولـه خمپـاره بعـدی بـه کـدام
نقطه اصابت می کند .این بار خمپاره در داخل شط منفجر شد و آبش به همـراه ترکشهـا بـه هـوا
برخاست .چند قطره آب بر سر و روی ما پاشید ،خوشبختانه تكرش به کسی برخورد نكرد.
صالح ،یكی از رزمندگان بود که همه مدافعان او را به خوبی میشـناختند .از همـان روزهـای
اول جنگ یک قبضه آرپیجـی 7بـه همـراه داشـت و دمـار از عراقیهـا درآورده بـود .بچـهها بـه او

  190دفاع از خرمشهر

شكارچی تانک و آفت تانک میگفتند .صالح در آن حال ،اسلحه روی شانه و در کنار دیواری پنـاه
گرفته بود و انتظار میکشید تا تجمـع عراقیهـا و یـا یـک تانـک دشـمن را مشـاهده کنـد و ماشـه
ُ
اسلحه را بچكاند .پس از لحظاتی ،صدای گرومپ شلیک آرپیجی 7صالح بـه گـوش رسـید کـه از
ساحل شط به طرف ساختمانهای اطراف فرمانداری شلیک شد و به دنبال آن صـدای شكسـتن
شیشه ساختمان روبهرو به گوش رسید و گرد و غباری کمرنگ از پشـت آرپیجـی 7صـالح بـه هـوا
برخاست .در پاسخ به کار صالح شلیک تیربارهای دشمن شدت گرفت و شیشههای پاسـا روبـهرو
فروریخــت .در آن وضــعیت حســاس و حیــاتی ،متلســفانه مهمــات بچــهها رو بــه اتمــام بــود و بایــد
صرفهجویی میشد .با کم شدن مهمات ،دلشوره ما زیاد شد ،چارهای جز عقبنشـینی نداشـتیم.
تعدادی از بچهها میگفتند به سمت کوتشیخ برویم .کوتشیخ آن طرف رودخانه بود ،اما چطـور
ً
باید میرفتیم؟ با قایق یا شنا؟ از روی پل یا از زیر پل؟ از داخل لولههای زیر پل یا راه دیگر؟ اصـال
معلوم نبود که چطور باید میرفتیم .در آن وضعیت بحرانی ،هرکس خـودش تصـمیمگیرنده بـود و
صالحدید دیگران را قبول نمیکرد و یا از کسی دستور نمیگرفت.
روز سوم آبادان بود و مدافعان خونینشهر خسـته و گرسـنه بـا کمبـود شـدید مهمـات روبـهرو
بودنــد .آن روز دشــمن عملیــات جدیــدی را آغــاز کــرده بــود .آنهــا تصــمیم داشــتند آخــرین نقطــه
خونینشهر ،یعنی مسجد جامع و بعد هم پل را بگیرند و کار خونینشهر را تمام کنند.
با وجودی که چند دستگاه تانک دشمن با آرپیجی 7صالح و بمبهای دستی ما منهدم شد
و در مجموع ،اطراف فرمانداری و ساحل شط تانکهای فراوانی از عراقیها در آتش میسوختند،
اما آنها بدون توجه به تلفات و ضایعات وارده ،سرسختانه بـه جلـو میآمدنـد و از محـوری دیگـر بـه
مسجد جامع نزدیک میشدند .با این حال ،باز هم گروه انـدکی از مـدافعان ،در اطـراف مسـجد و
نزدیک مسجد امام صادق(ع) همچنان با متجاوزین درگیری داشتند .این درگیـری تـا شـب ادامـه
پیدا کرد .با تاریكی شب ،به مدافعان دستور داده شد مسجد جـامع را تـرک کننـد و بـه سـمت پـل
بروند .مدافعان اندک خونینشهر پس از نبردی سنگین و سـخت و بـادلی غمگـین شـبانه مسـجد
جامع را ترک کردند و به سمت پل رفتند .شب سفره سیاه خود را بر سر شهر گسترده بود و کمکـم
میرفت لحظه خداحافظی با مسجد جامع فرا برسد .صرف نظر از درگیری با دشمن ،آخـرین کـار
رزمندگان وداع با مسجد جامع بود .تیراندازی تا اندازهای فروکش کرده بـود و دشـمن بـا سـربازان
مسلح و بیرحمش بر شهر مسلط شده بودند .با این وصف ،عدهای از رزمندگان ،از جمله ما چند
ً
نفر بچههای مسجدسلیمان ،در اطـراف سـاختمان فرمانـداری بـا دشـمن شـدیدا درگیـر بـودیم و
تیراندازی می کردیم تا بقیه افراد بتوانند مسـجدجامع را ،کـه آخـرین نقطـه دفـاعی آنـان بـود ،بـه
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مقصد پل ترک نماینـد .در حـالی کـه مـدافعان قـدم بـه قـدم عقبنشـینی میکردنـد ،تعـدادی از
همانها روی در و دیوار شهر مینوشتند «خونینشهر! ما برمیگردیم ».دیر یا زود رزمنـدگان تـو را
بازپس خواهند گرفت ،ای خونینشهر مظلوم و بیدفاع ،ما برمیگردیم .چنـد نفـری کـه هنـوز در
گوشه و کنار شهر در حال گشت و گذار بودند و دلشان نمیآمـد شـهر را تـرک کننـد ،بـار دیگـر بـه
سراغ مسجد جامع ،مكانی که بیش از یک مـاه مرکـز و کـانون مقاومـت و قلـب طپنـده شـهر بـود،
میرفتند؛ در و دیوار مسجد را میبوسیدند و خداحافظی میکردند .بعضیها هم سر خود را به در
و دیوار مسجد یا نخلهای اطراف میکوبیدند و گریه میکردند .در آن وضعیت اسفبار که تـرک آن
مسجد و مكان مقدس سخت ودشوار بود ،باز عدهای که صبر و منطق بیشتری داشتند و از متانت
و تحمل بیشتری برخوردار بودند ،جلو میرفتند و واسطه میشدند تا کسانی که در و دیوار مسجد
را گرفته و رهایش نمیکردند را راضی کنند که آنجا را ترک کنند و به طرف پل بروند .اتفاق شـومی
بود که افتاده بود و از آن به بعد ،هیچ کـاری از کسـی سـاخته نبـود کـه بمانـد و دفـاع کنـد .در آن
شرایط که دشمن بیش از  %91از نقاط مختلف شهر را در اختیار داشت ،بایـد احساسـات را کنـار
میگذاشتیم و منطق و واقعیت را میپذیرفتیم .باید قبول میکردیم که خونینشهر سقوط کـرده و
دست دشمن است.
عقبنشینی اجباری از خونینشهر
در تاریكی شب ،عبور از البـهالی پـل و یـا اسـتفاده از قـایق و یـا شـناور دیگـر از روی کـارون
ممكن نبود ،ولی در روشنایی روز ،فقط یک راه خروجی اضطراری از خونینشـهر وجـود داشـت و
ً
آن راه باریكی در زیر پل بود که دشمن آنجا را هم به رگبـار بسـته بـود و تـردد از آن مسـیر را تقریبـا
ناممكن می ساخت .با این حال ،تعدادی موفق شدند از همان زیر پل و داخل لوله ،خـود را بـه آن
طرف کارون برسانند.
تعداد کسانی که آن شب خونینشهر را ترک میکردند خیلی کم بود .حدود  200نفر ،شـاید
هم کمتر .سربازان گردان 111د حدود  10نفر و تكاوران دریایی کمی بیشتر به نظر میرسـیدند.
فرمانده سربازان گردان د سروان زارعیان بود که یگانش را هدایت میکرد .البته از افسران دیگـر
آن گردان سروان قمری و سروان ایازی را هم در روزهای قبل دیده بودم که همراه با سربازان خـود
ً
شدیدا با دشمن درگیر بودند و میجنگیدند .آخـرین منطقـهای از خونینشـهر کـه بعـد از مسـجد
جامع هنوز در دست نیروهای خودی بود و مقاومت میکردند ،پـل خونینشـهر و اطـراف آن بـود.
برادر پاسدار جهانآرا و نیروهای تحت امرش هم مانند بقیه مدافعین با چهرههایی خسته و خاکی
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و دلی خونین و چشمانی اشكبار حاضر نمیشدند آنجا را ترک کنند و شـهر و دیـار خـود را کـه 94
روز ،شبانه روز ،از وجب به وجبش دفاع کرده بودند به دشمن بسپارند .آنها بچـه همانجـا بودنـد،
زندگیشان آنجا مانده بود ،خاطرات کودکی و نوجوانیشان را در آن شهر جا گذاشـته بودنـد .امـا
در آن وضعیت پیش آمده ،دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود که بخواهد بماند.
بعد از اینكه بیمارستان شهر سقوط کرد و به دست دشـمن افتـاد ،پرسـتاری بـر خـالف میـل
بــاطنیاش ،موفــق بــه فــرار از محــل کــار شــد ،در حــالی کــه هنــوز تعــدادی مجــروح و زخمــی در
بیمارستان جا مانده بودند .آن پرستار حین فرار از محل درگیری به باالی پل رسید و در آنجا توقف
کرد .ابتدا برگشت و نگاهی به خرمشهر کرد؛ سـپس دسـتهایش را بـه طـرف آسـمان بلنـد کـرد.
ً
ظاهرا پس از راز و نیاز فراوان از خدای خود طلب مغفـرت نمـود و ناگهـان خـود را از بـاالی پـل بـه
داخل رود کارون انداخت .شاید به خاطر تللمات روحی و روانی و عذاب وجدان که مجروحینش را
گذاشته ،خود را از باالی پل به داخل رود کارون انداخت.
آخرین روز خونینشهر
روز چهارم آبان آخرین روزی بود که ما بـا خرمشـهر وداع کـردیم .وداعـی سـخت و غمانگیـز،
وداعی تلخ و ناباورانه که اشک چشم همه مدافعان را به همراه داشـت .آخـرین مقاومـت نیروهـای
خودی به علت خستگی مفرط و عدم تدارکات از بین رفت و باقیمانده نیروها با چشمانی گریان و
تنی رنجور ،شبانه از پل خونینشهر عبور کردند .آن شب ،شبی بسیار غمانگیز و شوم بود .سـاعت
ً
 10صبح روز چهارم آبان شهر کامال سقوط کرد و به دست دشمن افتـاد .از روز چهـارم آبـان 19تـا
روز سوم خرداد 61که خونینشهر آزاد شد ،حدود  19ماه یا  171روز شهر مظلـوم خونینشـهر در
دست دشمن بود ،ولی  94روز مقاومت در خونینشـهر ،قصـه ایثارگریهـا و ازخودگذشـتگیهای
مدافعان خونینشهر حدیث دیگری است که هرگز از صفحات تاریخ دفاع مقدس پاک نخواهد شد
و می توان هزاران صفحه در مورد آن خاطره نوشـت .در آن روزهـای سـخت ،صـدها شـهید از زن و
مرد و کودک و پیر و جوان بیگناه سر بر خاک نهادند و خون پاکشان بر زمین مقدس خونینشـهر
ریخت .خود شهدا شاهد و ناظرنـد کـه خیابانهـای خونینشـهر چـه حماسـههایی آفریدنـد ،چـه
جانفشانی هایی کردند ،همه مدافعان آن تا آخرین نفر و آخرین فشنگ جنگیدند با اینكه نیروهای
دو طرف نابرابر و ناموزون بودند و سـرانجام رزمنـدگان و مـدافعان خونینشـهر باإلجبـار و بـا اکـراه
تمام ،در آن شب شوم و لعنتی ،با چشمانی گریان و دلهایی پر از غصه ،خونینشهر را ترک کردند
و عدهای شبانه از روی پل و تعدادی با قایق و بلم از رود خروشان کارون عبور کردند .پـس از عبـور

خاطرات کارمند مرشدی از دفاع و سقوط خرمشهر 199 

از رودخانه ،عدهای در کنار پل و تعدادی در کوتشیخ مستقر شـدند و سـنگربندی کردنـد .پـل از
ً
آن لحظه به بعد ،کامال قابل کنترل بود و همه کسانی که در کنار پل مستقر شدند ،مواظب بودنـد
تا عراقی ها از پل عبور نكنند و وارد آبادان نشوند .اما تعدادی کـه بـه سـمت کوتشـیخ رفتنـد ،در
جلو کافه پاپا ،چند دستگاه تفنگ106مم مستقر کردند که بیشتر برای حفظ پل بود و از آنجا هـم
گاهی اوقات به سمت فرمانداری و خیابانهای اطراف آن تیراندازی میکردند .سربازان گردان د
پس از عبور از رودخانه ،در دبیرستان ابراهیمی اسكان یافتند و ما چند نفر هم در کنار آنها بودیم.
روز بعد من در آنجا یک گروهان از گردان 119قوچان را دیدم که فرمانـده آن سـتوان بنـایی بـود و
ستوان اکبر سیاح 1نیز در کنار ایشان همكاری میکرد .ملموریت آن گروهان حفظ و نگهداری پـل
بود تا عراقیها از آن عبور نكننـد و بـه سـمت جزیـره آبـادان پیشـروی ننماینـد .آبـادان نسـبت بـه
هفتههای قبل تغییـرات زیـادی داشـت و خرابیهـای آن بـه مراتـب بیشـتر شـده بـود .در عـو ،
نیروهای مدافع در آبادان بسیار زیادتر به نظر میرسید .عبور از کارون و رهـا کـردن خونینشـهر و
ً
دشمن دون ،واقعا باورکردنی نبود .گـاهی اوقـات فكـر میکـردم همـه ایـن اتفاقـات
سپردن آن به
ِ
خواب است ،اما اتفاقی بود که حقیقت داشت ،خونینشهر از دست رفته بود .در آن هنگام ،تمـام
مدافعین گریه می کردند ،چون پرچم کشور عراق بـر بلنـدی سـاختمان فرمانـداری خونینشـهر و
نقاط دیگر به اهتزار درآمده بود و با نسیم باد پاییزی خودنمـایی میکـرد و مـا رزمنـدگان خسـته و
شكست خورده از این طرف رودخانه کارون شاهد و ناظر آن بودیم .صحنه بسـیار غمانگیـزی بـود.
دشمن مقتدرانه ساحل دیگر کارون و تمام خونینشهر را در اختیار داشت.
بعد از سقوط خونینشهر
روز پنجم آبان اولین روزی بود که مـا خونینشـهر را نداشـتیم و بـه طـور کامـل آن را از دسـت
داده بودیم و حتی یک نفر مدافع از ایرانیها در آن طرف شط نبـود .اگـر هـم کسـی بـاقی مانـده
بود ،بالطبع به اسارت دشمن درآمده بود .این طرف کارون بچهها در حالی کـه رو بـه خونینشـهر
بغض گلویشان ترکیده بود فریاد میزدند .یكی از همان بچهها
ایستاده بودند و اشک میریختند و ِ
در میان فریاد بقیه میگفـت :خرمشـهر صـدای مـرا میشـنوی؟ بـه تـو میگـویم خونینشـهر! بـه
سربازان بعثـی بگـو دیـر یـا زود مـا برمیگـردیم و آزادت مـیکنیم .خونینشـهر! مـیدانم کوچـه و
خیابانهایــت تــوان آن را ندارنــد کــه حضــور چكمهپوشــان صــدامی را تحمــل کننــد ،مــا نخــواهیم
گذاشــت ســربازان بعثــی خنــدهکنان کوچــه پــس کوچــههایت را جوالنگــاه خــود قــرار دهنــد.
 .6دو نفر از افسران گردان 632تیپ 1لشکر 11خراسان
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خونینشهر! مطمئن باش اجازه نمیدهیم متجاوزین خواب راحتی را در آغوش تو داشته باشـند.
بار دیگر میگویم! ما برمیگردیم .خداحافظ خونینشهر.
ً
عبور از کارون و وداقع با خونین شهر واقعا ذلتبار بود.
اشعاری حماسی برگرفته از روزنامههای آن زمان
مــــــن از کــــــارون خــــــونیندل وضــــــو دارم
در این وادی که دشمن چكمه بـر حلقـوم آن دارد
بمیــرم مــن بــه ننــگ گــر بعثیــان را زنــده بگــذارم
قســم بــر نــای شــبگیر جــوانمردان جــان بــر کــف

هـــــزاران نالـــــه فهمیـــــدهها را در گلـــــو دارم
مثـــال ببـــر زخمـــی کینـــه در دل از عـــدو دارم
بر این میثـاق بـا روح شـهیدان نیمهشـبها گفتگـو دارم
کـــه خونینشـــهر تـــا نســـتانمت کـــی آبـــرو دارم

1

فرازی از ادبیات دفاع مقدس
از شلمچه تا کوتشیخ راهی نیست ،امـا در ایـن انـدک فاصـله چـه عزیزانـی جـان خـود را فـدا
کردند و شهید شدند ،تا دشمن نتواند بـه کوتشـیخ برسـد .نخلسـتانهای اطـراف شـلمچه خـاطره
اولــین روزهــای جنــگ را زنــده میکنــد و بــه دنبــال آن ،مقاومتهــایی در پــل نــو و ســاختمانهای
پیشساخته روبهروی پلیسراه خونینشهر و روزهای بعد پادگان د با شـهدای بسـیارش کـه عـدهای
از آنان زیر شنی تانکهای دشمن له شدند و گوشت تنشان به چر های تانـک جسـبید .اینهـا همـه
خاطرات روزهای مقاومت را زنده میکند .این خاطرات تلخ سرانجام به خونینشهر رسید و از آنجا تـا
کوتشیخ ادامه پیدا کرد .امروز در کنار هر سـنگ و هـر سنگفرشـی ،کنـار هـر بوتـه و درختـی ،یـاد
شهیدی زنده میشود .خیابانهای خونینشهر شاهد درگیری و حماسه و شهادتهای بسیار اسـت.
سر هر کوچهای ،پشت هر دیواری و هر درختـی ،در داخـل هـر سـنگری و پشـتبام هـر منزلـی یـاد
شهیدی زنده میشود .در جوار مسجد جامع و درب هر مغازهای ،یاد شهیدی زنده میشـود .در ایـن
فاصله اندک از شلمچه تا کوتشیخ ،شهیدان بسیاری از زن و مرد و کودک و پیـر ،بیگنـاه و بیدفـاع
سر بر خاک نهادند و راضی به رضای پروردگارشان شـدند .از شـلمچه تـا کوتشـیخ خـاطرات  94روز
مقاومت رزمندگانش را زنده میکند ،اما خـداحافظی بـا شـهری کـه گوشـه گوشـه هـر خانـهاش نـام
شهیدی را زنده میکند ،بسیار تلخ و غمانگیز اسـت .از شـلمچه تـا کوتشـیخ ،قـدم بـه قـدم ،حتـی
وجب به وجب آن خون شهیدی به زمین ریخته است .خاطرههای هرکدام از شهیدان قصـه جاودانـه

 .6برداشت از روزنامه جمهوری اسالمی در روزهای آزادی خرمشهر.
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یک ملت را در خود پرورش داده و در ایـن راه ،کسـانی بـه شـهادت رسـیدهاند کـه بـا انتخـاب خـود،
جوانمردی و عزت و ایثار و شرف انسانی را به یادگار گذاشتهاند.
همین اندک راه عظمت خونینشهر را در برگرفته است .شهری که بـه مشـهد شـهیدان خـویش
سربلندی و افتخار را آفریدهاند .خونینشهر شهری که زینتبخش نام همـه شـهیدان اسـت .شـهری
که در آن برگزیدگان بسیاری از شهیدان جانباخته ،جان باختند و هرکدام خاطرهای را زنده کردنـد.
خونینشهر ،شهر مسجد جامع و خون در انتظار میماند تا آزاد شود .خونینشهر منتظـر میمانـد تـا
رزمندگانش هرچه زودتر از راه برسند و چكمهپوشان صـدامی را بـه درک واصـل نماینـد و بـار دگـر در
آغوشش بگیرند و در مسجد جامعش نماز شكر به جـای آورنـد .خونینشـهر گرچـه اشـغال شـد ،امـا
شـهر خـونیندل
هرگز نمرد .آن روز خونینشهر با هزاران زخم بر تن به اسارت دشمن درآمـد .خونین ِ
با هزاران غم و اندوه به اشـغال خصـم درآمـد و هـیچکس را مجـال بـروز ایـن درد نمانـد .خونینشـهر
منتظر ماند تا مدافعانش بار دیگر برگردند و بر سنگفرشهایش قدم بگذارند .مسـجد جـامع منتظـر
میماند تا مؤذنش بار دیگر بر بلندای آن اذان سر بدهـد .امـروز خونینشـهر مهمـان ناخوانـده دارد.
خونینشهر با هزاران زخم بر تن دنبال مرهمی است که دردش را درمان کنـد .امـروز خونینشـهر در
بند گرفتار است و در انتظار آزادیش بیتابی میکنـد .امـروز خونینشـهر در اسـارت دشـمن اسـت و
برای رهاییش لحظهشماری میکند .آری! مدینه خونینشهر ،شهر حماسه و خـون ،شـهر پرخـاطره
از شهادت بهترین فرزندان ایرانزمین ،شهر مقاومت  94روزه ،شهر ایثار و شـهادت ،شـهر مجـروح از
ستم چكمهپوشان صدامی در انتظار میماند تا بار دیگر فرزندان تكبیر را در آغـوش بكشـد تـا بـر هـر
بام بلندش فریـاد اللـه اکبـر را سـر بدهـد .روزهـای پـرتالطم و پـرتالش رزمنـدگان و مـدافعان جبهـه
خونینشهر به اتمام رسید .از آن روز به بعد ،خونینشهر دیگر نفس نمیکشید .نخلستانهای تشـنه
و سوختهاش به دست فراموشی سپرده شدند .دیگر روی شط کارون قایق و قـایقران دیـده نمیشـد.
دیگر بلمرانان و ماهیگیران فعالیتی نداشتند .دیگر کسـی صـدای کرکـره مغازههـای خونینشـهر را
نمیشــنید .دیگــر بچــهها در کوچــه و پسکوچــه بــازی نمیکردنــد .دیگــر صــدای ماهیفروشــان و
دستفروشان دورهگرد به گوش نمیرسید .دیگر بوق قطارها خاموش است .دیگر ظلمـت و تـاریكی
شهر را فراگرفتـه .دیگـر اذان و اقامـه از مسـاجد خونینشـهر بلنـد نیسـت .دیگـر شـبهای مهتـابی
صدای قهقهه جوانان را در کنار شط نمیشنوی .دیگر پرچم سـهرنگ ایـران بـر بلنـدای شـهر ر یـت
نمیشود .گفتیم جنگ همهاش خاطره است .خـاطرات تلـخ و شـیرین ،خـاطرات بـه یـاد مانـدنی و
فراموشنشدنی ،خاطرات بسیار از کوههای سر به فلک کشیده کردستان تا دشتهای گرم و تفتیده
خوزستان؛ اما یاد شهیدان قصه دیگری است ،یاد شهیدان خونینشهر ،یاد شهیدان گمـان و بینـام
و نشان خونینشهر باز قصه دیگری است .گرامیباد یادشان.
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قطع ارتباط خونینشهر با ایران
در روز پنجم آبانماه دیگر ما هیچ ارتباطی بـا خونینشـهر نداشـتیم .همـه مـدافعان بـه ایـن
طرف شط کارون آمـده بودنـد و در کنـار پـل هـوایی و حـوالی کافـه پاپـا و کوتشـیخ سـنگری نـو
ساختند و آماده جانفشانی بودند تا شهر محاصرهشده آبادان را صیانت و نگهداری نمایند .امـا در
جزیره آبادان ،نیروهای اندارمری در ساحل شمالی اروندرود و از جزیره مینـو پدافنـد میکردنـد.
در ســاحل شــرقی کــارون ،تكــاوران دریــایی کماکــان مواضــع مســتحكمی را گرفتــه بودنــد و دفــاع
میکردنــد .در ســاحل رودخانــه بهمنشــیر ،نیروهــایی از ارتــش ،بــه خصــوص گــردان 119تیــپ2
قوچان از لشكر 77خراسان مشاهده میشدند که سرسختانه با دشمن متجـاوز در جنـگ و سـتیز
بودند .من آن روزهـا در جزیـره آبـادان چنـدین آتشـبار توپخانـه را مشـاهده کـردم کـه از قوچـان و
اصفهان آمده بودند و به سه سمت مختلف روانه بودند و اجرای ملموریت میکردند .یـک جبهـه بـه
طرف شمال آبادان ،که جادههای آبادان ـ اهواز و آبادان ـ ماهشـهر را نشـانه گرفتـه بودنـد؛ جبهـه
دیگر به طرف خونینشهر و غرب آبادان و جبهه سوم به طرف اروند و جنوب آبادان .با وجودی که
بوی دود و باروت فضای آبادان را گرفتـه بـود ،امـا زنـدگی در آنجـا جریـان داشـت .بـا وجـودی کـه
پاالیشگاه آبادان هنوز در حال سوختن بود ،اما تعداد زیادی از مردم شهر بدون توجـه بـه جنـگ و
درگیری ،هنوز زندگی میکردند .با وجودی که خیلی از مردم آن دیار شهر را ترک کرده بودند ،امـا
هنوز مغازههای زیادی باز بود و به کار و کاسبی خود ادامه میدادند .با توجه به تمام سـختیهای
جنگ ،در آبادان باز هم تعدادی اتوبوس واحد در خیابانها و مسیرها در تـردد بودنـد و مـردم را در
سطح شهر جابجا میکردند .گرچه ادارات دولتی فعال نبودند ،اما همه مسئولین اصـلی شـهر در
َ
محل حضور داشتند و پا به پای رزمندگان جزیره آبادان به َرتق و فتق امور میپرداختند .خیلـی از
ً
اماکن دولتی و مدارس در اختیار نیروهای رزمنده بود و از آن استفاده میکردند؛ مثال محل بانک
ملی ستاد فرماندهی بود و سرهنگ شكرریز ،فرمانده عملیات آبادان ،در آنجا مسـتقر بـود .تعـداد
زیادی از مدارس محل نگهداری مهمات و سوخت یگانهای نظامی بود.
در آبادان ،عالوه بر تكاوران دریایی ،شهربانی و اندارمری و نیروهای سپاه و بسیج مردمـی و
همچنین نیروهای تیپ 2قوچان ،به فرماندهی سرهنگ منوچهر کهتری ،مستقر بودنـد و از شـهر
نگهداری میکردند .در شـب نهـم آبـان ،دشـمن بـه قصـد ورود بـه آبـادان ،پلـی بـر روی رودخانـه
بهمنشی ر احداث کرد و سپس نیروهایش از آن عبـور کردنـد .آنهـا قصـد داشـتند شـهر را تصـرف
کنند که گردان 119قوچان ،با یورشی جانانه ،آنها را در محل ذوالفقاریه قلع و قمع نمـود و تعـداد
زیادی از متجاوزین را به درک واصل کرد و دشمن را از رسیدن به آبادان ناکام گذاشت .همان شب
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عده زیادی از بعثیها در رودخانه خروشان بهمنشیر غرق شدند و جنازههای آن تبهکاران طعمـه
ماهیها شد.
میگفتند چند ساعت قبل از اینكه دشمن از رودخانه بهمنشیر بگذرد و وارد جزیـره آبـادان
شود ،شخصی به نام دریاقلی سورانی خبر آورد کـه عراقیهـا شـبانه روی رودخانـه بهمنشـیر پـل
زدند و نیروهایشان به قصد تصرف آبـادان از آن پـل گذشـتند .آن بنـده خـوب خـدا کـه در همـان
حوالی انبار ضایعات آهنآالت داشت ،در اسرع وقت ،این اقدام عراقیها را بـه اطـالع فرمانـدهی
عملیات آبادان رساند .در واکنش به این خبر ،بالفاصـله مـدافعان آبـادان ،بـه خصـوص رزمنـدگان
گردان 119قوچان از لشكر 77خراسان ،به فرماندهی سرهنگ منوچهر کهتری ،با شدت و قدرت
تمام جلو هجوم دشمن را گرفتند و چنان درسـی بـه متجـاوزین دادنـد کـه در تـاریخ ثبـت و ضـبط
گردید .در آن عملیات ،حدود  900نفر از دشـمن کشـته شـدند و  190نفـر از مـزدوران عراقـی بـه
اسارات گردان 119قوچان درآمدند .این واقعه در شب نهم آبانمـاه سـال 19در جبهـه ذوالفقاریـه
آبادان ر داده است .درود و سالم بر تک تک مدافعان گمنام جبهـه آبـادان کـه الحـق حضـور آن
دالورمردان باعث شد پس از آن دشمن هیچوقت نتواند وارد آبادان شود ،در صـورتی کـه تـا پـنجم
مهرمــاه ســال ،60یعنــی بــه مــدت  912روز ،همچنــان آبــادان در محاصــره آنــان بــود ،امــا هرگــز
متجاوزین نتوانستند به شهر نفوذ کنند و این افتخار بزرگی برای رزمندگان ایرانی است.
بازگشت به مسجدسلیمان
روزهایی که ما در ساحل شرقی رودخانه کارون و در جزیره آبادان بـه سـر میبـردیم ،از رادیـو
محلی آبادان شنیدیم که دانشآموزان دبیرستان صنعتی مسجدسلیمان باید هرچه زودتـر خـود را
به یگان مربوطه معرفی نمایند .مـن تـازه از ایـن دبیرسـتان فارغالتحصـیل شـده بـودم کـه جنـگ
شروع شد .قرار بر این بود که ما فارغالتحصیالن را ،که در رشتههای مختلف آموزش دیده بـودیم،
به یگانهای تا بعه نیروی زمینی ارتش تقسیم نمایند ،اما شـروع جنـگ باعـث شـد کـه دبیرسـتان
صنعتی مسجدسلیمان هم مانند بسیاری از مراکز آموزشی دیگر ،به خصوص در منـاطق جنگـی،
تعطیل یا بالتكلیف باشد .در هر صورت ،احضار ما دانشآموزان باعث شد من و تعداد دیگـری کـه
در جبهه بودیم ،تصمیم گرفتیم هرچه زودتر خود را به محل خدمتیمان معرفـی کنـیم .آن زمـانی
که من این پیام را از رادیو آبادان شنیدم ،خونینشهر سقوط کرده بود و چند روزی هم از آن واقعـه
شوم میگذشت .با این حال ،ما قصد داشتیم جبهه را به مقصد مسجدسلیمان ترک کنیم.
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عراقیها جادههـای آبـادان ـ ماهشـهر و آبـادان ـ اهـواز را در روزهـای قبـل ،بسـته بودنـد .از
محیط  960درجهای اطراف آبادان حداقل  280درجه آن در اختیار دشمن و قریب بـه  80درجـه
در اختیار نیروهای خودی بود و بـرای خـارج شـدن از آبـادان بایـد مشـكالت زیـادی را پشـت سـر
میگذاشتیم ،ولی در بنبست گرفتار نبودیم و چند راه خروجی داشتیم .یک راه از مسیر آب بـود،
یعنی از رودخانه بهمنشیر با قایق یا شناور دیگر به بندر امام میرفتیم؛ این مسیر خیلی طـوالنی
بود و حدود  20ساعت طول میکشـید .راه دوم از مسـیر خشـكی ،امـا نـه از آسـفالته ،بلكـه از راه
خاکی و در بیابانهای لمیزرع بود که بر حسب ضرورت و باإلجبار ما آن راه را انتخاب کـردیم .یـک
راه خاکی و دور از جاده آسـفالته آبـادانــ ماهشـهر وجـود داشـت کـه خودروهـا بایـد بـیش از 90
کیلومتر جاده خاکی را طی میکردند تا به جاده اصلی ماهشهرـ آبادان برسـند .دیـدهبان دشـمن
همان جاده خاکی را هم کنترل میکرد ،ولی از محل استقرار آنهـا خیلـی فاصـله داشـت .بـا ایـن
حال ،ما بچههای مسجدسلیمان به ایستگاه 12آبادان رفتیم تا وسیلهای بـرای خـارج شـدن پیـدا
کنیم .در آن محل هم ،عدهای از مردم جمع بودند و قصد ترک آبـادان را داشـتند .آنهـا بـا وسـایل
اولیه زندگی در کنار راه نشسته و منتظر وسیله بودند تا بروند.
ما دو ساعتی در ایستگاه 12منتظر ماندیم تا اینكه یک دستگاه خوردو تریلی از داخـل شـهر
آمد و قصد خروج از آبادان را داشت .تریلی جمعیت زیادی را سوار کرده بود .ما هـم سـوار شـدیم.
مقدار کمی از راه را که طی کردیم ،پرسنل ایستگاه ایست بازرسی جلـو راننـده تریلـی را گرفتنـد و
گفتند کلیه افراد را پیاده نماید .هرچه التمـاس کـردیم بیفایـده بـود .افـراد مسـلح اجـازه خـروج
تریلی را نمی دادند .آن زمان به علت آشفتگی وضع منطقه و عدم کنترل دقیـق ممكـن بـود افـراد
سودجو و فرصتطلب وسایل شخصی مردمی کـه منازلشـان را تـرک کـرده بودنـد از آبـادان خـارج
کنند ،یا منافقین و ضدانقالب بخواهند اسلحه و مهمات را از منطقه جنگی خارج کنند .به همین
خــاطر ،عوامــل ایســت بازرســیها ،خودروهــای ورودی و خروجــی را کنتــرل و بازدیــد میکردنــد.
سرانجام راننده تریلی همه سرنشینان را پیاده کرد .سپس یكی از همان ملموران بـه راننـده تریلـی
گفت :آقای راننده! شما گاوهای کنار جاده را سوار کنید و بـه اسـتادیوم ورزشـی شـهر ببریـد و بـه
ً
آنجا تحویل دهید .ظاهرا بر اثر بمباران گاوها بیصاحب و رها شده بودند .راننده هـم بـدون هـیچ
اعتراضی تعداد زیادی از گاوهای شیرده هلندی را که معلوم نبود برای چه به آنجا آمده و پراکنـده
بودند سوار کرد و برد.
ً
مجــددا بــه انتظــار پیــدا شــدن وســیلهای نشســتیم .در همــان فاصــله ،چنــدین بــار صــدای
هواپیماهای دشمن به گوش میرسید که بر فراز آبادان مانور میدادند ،اما ضدهواییها مـدام بـه

خاطرات کارمند مرشدی از دفاع و سقوط خرمشهر 199 

آنها تیراندازی میکردند و اجازه بمباران نمیدادند .حیوانات زبانبسته هـم از صـدای تیرانـدازی
وحشت داشتند .یک ساعتی از توقف ما در آنجا گذشت .سرانجام یک دستگاه خودرو کمپرسی از
راه رسید و همه را سوار کرد و به طرف ماهشهر به راه افتـادیم .وقتـی کـه خـودرو در جـاده خـاکی
عبور می کرد ،گرد و خاک زیادی به راه افتاده بود .به همین خاطر ،چندین گلوله توپ دشـمن بـه
اطراف ما شلیک شد .اما راننده کمپرسی با مهارتی خاص و بـا حرکـات زیگزاگـی و مـارپیچ کـه در
مقابل دیدهبان عراق انجام میداد ،ما را از منطقه خطـر دور کـرد و بـه سـالمت بـه جـاده آسـفالته
ماهشهر رسیدیم و یک ساعت بعد وارد ماهشهر شدیم.
آن روز بعدازظهر به امیدیه رسیدیم و قبل از تاریكی هوا وارد مسجدسلیمان شدیم .دیدار من
ً
و خانوادهام واقعا دیدنی بود .خانوادهام که یک ماه از من بیخبر بودند ،از دیدنم بسیار خوشحال
شدند .در این مدت ،نه من تلفنـی زده بـودم و نـه آنهـا نامـهای فرسـتاده بودنـدو در ایـن یـک مـاه
ً
گذشته ،کامال از هم بیخبر بودیم .آن شب من تا نیمههای شـب از درگیریهـا و مـاجرای سـقوط
خونینشهر تعریف میکردم و آنها سراپا گوش بودند و به حرفهای من گوش میکردند.
حضور در دبیرستان صنعتی مسجدسلیمان
روز بعد همراه با دوسـتانم بـه پادگـان یـا همـان مدرسـه صـنعتی رفتـیم و خودمـان را معرفـی
کردیم .آن زمان یک آتشبار توپ ضدهوایی از گروه 99توپخانه شهرضا بـه پادگـان مسجدسـلیمان
آمده بود و مسئولیت پدافند هوایی را بر عهده داشت .ما فارغالتحصیالن تا چنـد مـاه بـا فرمانـده
توپهای 29مم که مهمان مـا هـم بـود ،همكـاری میکـردیم و کنـار آنهـا بـودیم .هـر قبضـه تـوپ
ضدهوایی  1نفر خدمه داشت که به طور شـبانهروزی پـای تـوپ بودنـد .آن موقعهـا هواپیماهـای
عراقــی روزی چنــد بــار میآمدنــد و پادگــان و اطــراف آن را بمبــاران میکردنــد ،امــا هوشــیاری
خدمههای ضدهوایی به هیچوجه به هواپیماهای دشمن اجازه نمیداد که بخواهند اقدام مـؤثری
انجام دهند و محل حساسی را بمباران کنند.
در مسجدسلیمان ،پادگان و کارخانجات تانکسازی از اهدافی بود که دشمن روزانه چنـدین
بار قصد بمباران آن مناطق را داشت ،که هر بار با شلیک ضدهواییها موفقیتی حاصل نمیکـرد.
پس از چند ماه ،فرمانـده پادگـان تعـویض شـد و سـرهنگ آ وغ بـه جـای سـرهنگ نخعـی تعیـین
گردید .ایشان سفارشات زیادی را در رابطه بـا پدافنـد هـوایی میکردنـد و دانشآمـوزان را تشـویق
مینمودند که پای توپها خوابشان نبرد و مسئولیت و ملموریت خود را لوث نكنند.
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انتقال به مشهد مقدس
ملموریت ما همچنـان پـای قبضـهها ادامـه داشـت ،تـا اینكـه در تـاریخ  19/10/17از سـتاد
نیروی زمینی ،تعدادی افسر آمدند تا ما دانشآموزان دورهدیـده را تقسـیم کننـد .مـن برابـر طـرح
تقسیم نیروی زمینی به آمادگاه 141مشهد 1منتقل شدم و چند روز بعـد بـه سـمت یگـان مربوطـه
ً
حرکت کردم .بعضی از دوستانم به یگانهای دیگـری منتقـل شـدند ،مـثال غالمرضـا سـلطانی بـه
لشكر 16زرهی قزوین ،عینالله احمدپور به پشتیبانی منطقه 2شیراز و محمد مظفری بـه آمادگـاه
دزفول منتقل شدند که ایشان محمد مظفری بعدها در عملیاتهای خط مقدم جبهـه شـهید شـد
(روحش شاد).
برگشت به مناطق عملیاتی
من به محض اینكه به مشهد مقدس رسیدم ،پـس از زیـارت امـام رضـا(ع) ،از فرمانـده یگـانم
درخواست کردم بار دیگـر بـه خوزسـتان برگـردم و داوطلبانـه بـه جبهـه اعـزام شـوم .خوشـبختانه
درخواست من خیلی زود مورد موافقت فرمانـدهی واقـع شـد و مـن بـه عنـوان تعمیرکـار تانـک بـه
لشكر 92زرهی اهواز ملمور شدم .من چندین سال در گردان تعمیر و نگهـداری آن لشـكر خـدمت
کردم و بر حسب ملموریت ،جهت تعمیرات وسایل سنگین به یگانهای در خط مقدم و بـه منـاطق
عملیاتی میرفتم و انجام وظیفه میکردم و در مجموع ،پنج سال و هفت ماه در جبهه بودم.
روزی که در قرارگاه جنـوب 2در حـوالی دارخـوین ملموریـت داشـتم ،بـر اثـر بمبـاران هـوایی
دشمن مجروح شـدم .تـرکش بمـب بـه دسـت راسـتم اصـابت کـرد و بـه همـین خـاطر ،چنـد مـاه
اســتراحت پزشــكی داشــتم و از جبهــه دور بــودم و در پادگــان مشــهد خــدمت میکــردم .تــاریخ
مجروحیتم  1966/7/7بود که هیچوقت آن را فراموش نمیکنم .من در تمام سالهای جنـگ ،بـا
وجودی که یگان سازمان من پشتیبانی منطقه 1و یا همان آمادگاه 141مشهد بود و باید بر حسب
وظیفه و شغلم ،در مشهد مقدس خدمت میکردم ،ولی هیچوقت راضـی نمیشـدم کـه در مشـهد
بمانم و از جنگ و جبهه دور باشم و تمایل داشتم همچنان در جبهـه بمـانم و گوشـهای از کارهـای
جبهه را به عهده بگیرم .گاهی بر حسب ضرورت شغلی و دستور اکید فرماندهان ،مـدت کوتـاهی
در زمان جنگ را در آمادگاه مشهد خدمت کردم که بر خالف میل باطنی خودم بـود ،وگرنـه حتـی
 .6یگان هایی را که مسئولیت پشتیبانی و لجستیکی مانند تهیه و تعمیرات اقالم مورد نیاز سایر یگانهـای نظـامی را بـه
عهده دارند ،یگان آماد و محل پادگان آن را آمادگاه مینامند.
 .1مقر فرماندهی یگانهای ارتشی در منطقه جنوب.
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یک ساعت هم تمایل نداشتم در پادگان خدمت نمایم .من گرچه کارمندی فنـی بـودم و بـا لبـاس
شخصی سر خدمت حاضر میشدم ،اما همانند سایر ارتشـیان ملـبس بـه لبـاس نظـامی ،از هـیچ
کوششی فروگذار نكردم و بسیار عالقمند بودم در خط مقدم جبهه باشم.
من در ملموریتهـای مختلـف در بیشـتر نقـاط خوزسـتان و حتـی غـرب کشـور حضـور فعـال
داشتم و از نزدیک شاهد و ناظر بودم که پرسنل ارتشی ،اعم از افسر و درجهدار و کارمنـد و سـرباز
چه زحماتی را شبانهروز تحمل میکردند .در جنگ خیلی از نظامیان و بسیجیان شـرکت داشـتند
که گمنام هستند .ارتش قریب به  49000نفر شهید و حدود 900هزار نفر مجـروح و جانبـاز دارد،
که این گویای فداکاری این برادران رزمنده میباشد .در طول هشت سال جنگ حدود دو میلیـون
و 100هزار نفر 1از جوانان سرباز این مملكت ،با لباس سربازی ارتش ،در جبههها حضور داشـته و
خدمت کردهاند که زحمات این قشر گمنام نهفته و پنهان مانده است .کسانی را در ارتش داشتیم
که هنگام تولد فرزندانشان در خانه نبودهاند .یک ارتشی در هشـت سـال جنـگ ،بـیش از  40بـار
ساک دستیاش را برداشته و از منزل خداحافظی نموده و به طرف جبههها اعزام شده است .اگـر
ً
مثال فاصله شهر مقدس مشهد تا اهواز  2000کیلومتر باشد و یک ارتشی در این مدت  40بار ایـن
مسیر را رفته باشد ،یعنی در طول سالهای جنگ قریب به 80هزار کیلومتر را پیموده است ،یعنی
دو برابر محیط کره زمین .البته صدها هزار نفر از برادران داوطلب سپاهی و بسیجی و جهادی هم
در کنار ارتش در جبههها حضـور داشـته و جانفشـانی و ایثـارگری کردهانـد .فرزنـدان ایـرانزمین
موجب مباهات و افتخار ما هستند و من بر مریـدان رهبـر کبیـر انقـالب ،امـام خمینـی(ره) ،درود
میفرستم که با یک اشاره ایشان ،صدها هزار نیرو به جبههها اعزام میشدند .نمونه آن هم تجمع
لشكر 100هزار نفری محمد رسول الله(ص) در استادیوم آزادی تهران و اعزام آنان به جبهه بود.
حرف آخر
اکنون که  27سال از اتمام جنگ و روزهای دفاع مقدس گذشـته اسـت ،عظمـت و بزرگـی آن
روزهای فراموشنشدنی و ایام دفاع مقدس بار دیگر در ذهنم تـداعی شـد و در اینجـا درود و سـالم
میفرستم بر آزادمردان بزرگ و فرزندان این مرز و بوم و امت اسالمی ایران که تا دشـمن را قـدم بـه
قدم از خاک عزیز ایران بیرون نكردند ،آرام نگرفتند .اینک کشور ما از شـر دشـمن آزاد اسـت .مـن
تالش و زحمت سربازان وظیفه ،سـربازان منقضـی خـدمت سـال  11و  16کـه دوبـاره بـه خـدمت
فراخوانده شده بودند ،درجهداران جان بـر کـف ،کارمنـدان غیـور ارتـش و افسـران شـجاع و دالور
 .6برابر اسناد و مدارک موجود در یگانهای نظامی.
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نیروی زمینی ،دریایی و هوایی که با نثار جانشان استقالل ایران اسالمی را حفظ کردند و قداست
روزهای دفاع مقدس را به یادگار گذاشتند ،ازخودگذشـتگی و شـهادتطلبی بسـیجیان سـرافراز و
سپاهیان جان بر کف را هرگز فراموش نمیکنم .در اینجا یاد عزیزانی را گرامی مـیدارم کـه بـدون
توقع و بدون اینكه ادعایی داشته باشند ،گمنام و پنهان در جبههها حضور پیدا میکردنـد و بـدون
هــیچ تــوقعی ،ســینه خــود را مقابــل گلولــههای دشــمن ســپر میکردنــد و بــی نــام و نشــان شــهید
میشدند .تاریخ در مقابل ایثارگریهـای جوانـان زمـان جنـگ شـگفتزده اسـت .آینـدگان ،خـود
قضاوت خواهند کرد که جوانان دوران دفاع مقدس چقدر ازخودگذشته و فـداکار بودنـد .فرزنـدان
آینـده ایــن مملكــت قضــاوت و داوری خواهنـد نمــود کــه نســل فعلـی مــا و جوانــان دوران انقــالب
اسالمی ایران ،کشور ایران را در مقابل هجوم ناجوانمردانه دشمن حفظ کـرد و اجـازه نـداد حتـی
یک وجب از خاک ما در دست دشمن بماند.
ای تاریخ! ای آیندگان! شما بدانید و باور داشته باشید رشادتها و دالورمردیهای مـدافعان
و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را.
هنگامی روز دوم جنگ  140فروند جنگنده نیروی هوایی ارتـش تمـام پایگاههـا و تلسیسـات
دشمن را در یک ساعت بمباران کرد.
هنگامی که لشكر 77خراسان آبادان را از محاصره یک ساله آزاد کـرد و  1700نفـر از اسـرای
عراقی در شهر ماهشهر در مقابل فرماندهان و مسئولین جمهوری اسالمی ایران ر ه رفتند.
هنگامی که در عملیات فتحالمبین 16000 ،نفر از دشمن به دست رزمندگان گرفتـار شـدند
و قریب به 19هزار نفر در عملیات بیتالمقدس ،به اسارت درآمدند.
هنگامی که خونینشهر به دامان وطن بازگشت و دوباره خرمشهر شد و قریب به  14000نفر
عراقی مانند مورچه از النههایشان در خونینشهر ،بیرون آمدند و به دست ما افتادند.
این صحنهها چگونه از خاطرهها محور میشود!؟
هنگامی که پل بعثت به طول یک کیلومتر ،توسط مهندس بنیهاشـمی روی رودخانـه ارونـد
زده شد و بندر فاو و  800کیلومترمربع از جنوب عراق به تصرف نیروهـای رزمنـده ایرانـی درآمـد و
جهانیان شگفتزده شده بودند.
شكار ادوات زرهی دشمن توسط بالگردهای هوانیروز در عملیاتهای مختلف را چـه کسـی بـه
یاد ندارد؟ این سنگرسازان بیسنگر و این جهادگران دشمنستیز را چگونه میتوان به خاطر نیاورد؟
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فص
ل سوم

خارطات انخدا رفیدون لنگرا

خرمشهر در گذر تاریخ
شهر بندری خرمشهر در جنوبیترین منطقه استان خوزستان ،در کنار رود پـر آب ارونـدرود و
کارون واقع شده که قدمت آن بیش از هزار میباشد .هجرت امام هشتم شـیعان جهـان ،حضـرت
علی ابن موسی الرضا(ع) در سال  200هجری از مدینه به بصره و محمره (خرمشـهر) و سـپس در
مسیر رود کارون تا ناصریه (اهواز) و از آنجا به مرکز ایران و سرانجام به مرو میباشد .بنابراین ،بندر
خرمشهر یكی از اماکنی است که متبرک به قدوم مبارک امام رضا(ع) میباشد .خرمشهر در طـول
تا ریخ ،سه بار مورد تجاوز و تعدی دشمنان واقع شده که اولین بار در زمـان حكومـت عثمـانی بـود
که در سال  ،1897علیرضا پاشا ،حاکم بغداد ،به خرمشهر دستدرازی کرد و مردم آن دیار را قتل
عام نمود .بار دوم در سال  1920و در جنگ جهانی دوم بود که انگلیسهـا بـدون هـیچ علتـی بـه
بندر خرمشهر وارد شده و تعداد زیادی از نظامیان و مدافعان ایـن شـهر بـه شـهادت رسـیدند .بـار
سوم نیز خرمشهر توسط صدام حسین ،رئیس جمهور دیكتاتور عراق ،مورد تجاوز قـرار گرفـت و در
چهارم آبانماه 1919به طور کلی به دست بعثیها افتاد و بیش از  19ماه ،این بنـدر زیبـای ایـران
زیر چكمههای سربازان بعثی عراق بـود کـه سـرانجام در سـوم خردادمـاه  1961بـا دسـت توانـای
رزمندگان ایران به دامان وطن بازگشت.
پدرم که یكی از افسران نیروی دریایی بـود ،بـرایم تعریـف میکـرد وقتـی جنـگ جهـانی دوم
شروع شد ،ایرانیها اخبار جنگ را یا از رادیو میشنیدند و یا در روزنامههای آن زمان میخواندند.
در آن دوره ،هرکسی سواد نداشت تا روزنامه بخواند و هرکسی هم رادیو در منزل نداشت تـا اخبـار
جنگ را گوش کند .بنابراین ،هرکسی از وقوع جنگ اطالع نداشت ،فقط افراد خاصی از وضـعیت
جنگ مطلع بودند .با توجه به اینكه دولت ایران اعالم بیطرفی کـرده بـود ،امـا دولـت بهانـهجوی
ً
انگلیس ،که آن زمان چرچیل نخست وزیر آن بود ،شخصا دستور داده بود که قسمتهای جنوبی
ایران از جمله بندر خرمشهر به اشغال نیروهای انگلیسی درآیـد .آن زمـان جبهـه متحـدین شـامل
آلمان ،ایتالیا و اپن از یک طرف و جبهـه متفقـین شـامل امریكـا ،روسـیه ،فرانسـه و انگلسـتان از
ً
طرف دیگر شدیدا درگیر جنگ بودند .دولت ایران سعی میکـرد هـیچ بهانـهای بـه آنـان ندهـد تـا
درگیر جنگ نشود ،اما در کمال نابـاوری ،در سـپیده دم سـوم شـهریورماه  ،1920کشـور شـوروی
سوسیالیستی از شمال و دولت متجاوز انگلیس از جنوب ،ایران را مـورد تجـاوز و تعـدی خـود قـرار
دادند .سربازان انگلیسی هندیتبار از سمت دریـای عمـان و خلـیج فـارس ،همـه بنـادر ایـران ،از
جملــه بنــدر خرمشــهر و بنــدر آبــادان را اشــغال کردنــد .پــدرم میگفــت در شــب ســوم شــهریور،
144
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انگلیسیها ناو پلنگ را که برای حفاظت پاالیشگاه نفت در کنار اسلكه آبادان پهلو گرفتـه بـود ،بـا
شلیک چند موشک غرق کردند و بیش از صد نفر از ملوانان و افسـران ایـن نـاو را شـهید نمودنـد و
چند ساعت بعد ناو ببر ،که خود یک کشتی جنگی بـزرگ ایرانـی بـا  120نفـر افسـر و ملـوان بـود،
همانند ناو قبلی و بدون هیچ اخطاری مورد اصابت موشکهای ناو جنگی انگلیسی قـرار گرفـت و
تعداد زیادی از خدمه آن شهید شدند و عدهای نیز به اسارت رفتند .پدر من یكی از اسرای جنگی
سـحرگاه شـبی تاریـک ،از
بندر خرمشهر بود که مدتی در اختیار نیروی متجـاوز بـود ،تـا اینكـه در
ِ
غفلت نگهبانان استفاده کرده و با پاره کردن سیم خاردار از اردوگاه اسرا فرار کـرد و نجـات یافـت.
هم زمان با از بین بردن دو ناو جنگی ایران ،سربازان انگلیسی وارد بنادر خرمشهر و آبادان شدند و
ستاد و قرارگاه فرماندهی نیروی دریایی ایـران را اشـغال نمودنـد و بعضـی از امـاکن نظـامی را کـه
مقاومــت میکردنــد بــه تــوپ بســتند و عــدهای را بــه اســارت گرفتنــد کــه پــدرم خیلــی از آنــان را
می شناخت .خرمشهر و آبادان چندین سال در اشغال نیروهای انگلیسـی بـود تـا اینكـه سـرانجام
جنگ در اروپا خاتمه یافت .تیمسار ُ
بایندر و نقدی از شهدای آن درگیری بودند.
اختالفات مرزی ایران و عراق به سالهای خیلی دور برمیگردد کـه دولـت مقتـدر عثمـانی در
همجواری دولتهای صفویه و قاجار در ایران بودند و جنگهـای متعـددی بـین ایـن دو کشـور بـه
وقوع پیوست ،تا اینكه سرانجام در جنگ جهانی اول که کشور و دولت عثمانی تجزیه شـد ،کشـور
عراق یكی از کشورهای استقاللیافته شد و مرزهـای بـین دو کشـور ایـران و عـراق از همـان زمـان
تعیین شد و اروندرود یكی از اختالفـات عمـده بـین ایـن دو کشـور بـه شـمار میرفـت کـه از سـال
 1948تا  ،1212جنگهای مرزی به صورت پراکنده وجود داشت و عراق بارها اعالم میکرد تردد
از آبراه اروند تنها متعلق به عراق است و هر شناوری که در ارونـد دیـده شـود ،بایـد پـرچم عـراق را
داشته باشد .ایران هم میگفت خط وسط رودخانه (خط تالوگ) مرز قانونی و بینالمللـی اسـت و
ایران و عراق هر دو سهم مساوی در اروند دارند .در سال  ،1948که عراق اعـالم کـرده بـود اجـازه
تردد به هیچ کشتی و شناوری بدون پرچم عراق در ارونـد را نمـیدهیم و چنانچـه مشـاهده شـوند
مورد اصابت موشک یا گلوله قرار خواهند گرفت ،تیمسار رمزی عطـایی بـا یـک کشـتی غـولپیكر
تجاری از اروند عبور کرد و در حالی که ناوچهای ایرانـی از روی آب و هلیکوپترهـا از آسـمان آن را
اسكورت میکردند ،از دهانه فاو تا خرمشهر به سالمت گذشت و در آنجا پهلوگرفـت .همـان زمـان
مشخو شد مسئولین عراقی جرئت اینكه به ناو یا کشتی ایرانی صدمه وارد کننـد را نداشـتند .در
سالهای  48تا  ،19روابط دولت عراق با دولت ایران بسیار تیره بود و رادیوهای دو طـرف دائـم در
حال فحاشی به یكدیگر بودند ،تا اینكه بومدین ،رئیس جمهـور الجزایـر ،کـه میزبـان شـاه ایـران و
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معاون رئیس جمهور عراق ،صدام حسین ،بود ،بین آن دو وساطت کرده و قطعنامهای را به امضـاء
دو طرف رساند که اختالف مـرزی بـه طـور مسـالمتآمیزی حـل شـد .ایـن قطعنامـه کـه در سـال
 1971منعقد شده بود تا اوایل انقـالب اسـالمی معتبـر بـود ،ولـی بـا پیـروزی انقـالب ،عـراق ایـن
قطعنامه را بیاعتبار و بیارزش خواند.
خاطرات شبهای کارون
خرمشهر قبل از جنگ یكی از بنادر زیبا و قشنگ منطقه جنوب به شمار میرفت .رود کارون
و اروند که از پر آبترین رودخانـههای جهـان هسـتند ،هـر دو از کنـار بنـدر خرمشـهر میگذرنـد و
جلوه خاصی به این شهر میدهند .خرمشهر قبـل از جنـگ دارای نخلسـتانهای زیـادی بـود کـه
میتوان گفت بهترین خرما از این شهر تولید میشد و به مصرف میرسید .خرمشـهر قبـل جنـگ
بسیار خرم و سبز بود ،با مردمـانی خـونگرم و مهمـاننواز .مـن بـیش از  20سـال از بهتـرین دوران
زندگی ام ،یعنی دوران کودکی تا جوانی ،را در خرمشـهر گذرانـدم و از گوشـه گوشـه شـهر خـاطره
دارم :از کوچه و پس کوچههایش ،از خیابانهایش ،از ساحل اروند و کارون ،از ایسـتگاه راهآهـن و
بندر ...شبها تا پاسی از شـب در کنـار کـارون بـا جوانهـای هـم سـن و سـالم و دوسـتانم روزگـار
خوشی داشتیم .علی کرمانشاهی ،که یک پایش مادرزادی مشكل داشت و در خرمشـهر بـه علـی
َ
شل معروف بود؛ حسن بیدل که ایشان هم مادرزادی نابینا بـود و بـر خـالف نـام خـانوادگیاش،
دلی روشن داشت .علی بچه کرمانشاه و حسن بچه اصفهان بود ،اما از کودکی در خرمشهر بودنـد
و آنجا بزرگ شدند .علی صدای قشنگی داشـت و از صـوت خـوبی برخـوردار بـود .حسـن هـم نـی
میزد و در نیلبک استاد بود .خیلی از شبها که ما سـه نفـر زیـر پـل خرمشـهر جمـع میشـدیم،
علی میخواند و حسن نی میزد .آنقدر محفل کوچک ما گرم میشد که مـردم اطـراف مـا جمـع
میشدند و به مجلسمان رونق بیشتری میبخشیدند .من هم گاهی همصدا با علی میخواندم.
آن زمان از جنگ و جبهه خبری نبود .مردم خـوشذوق خرمشـهر بـا بسـاط چـای و شـام ،تـا
دیروقت در حاشیه کارون ،به خصوص نزدیک پل ،اطراق میکردند و از بزم و بساط ما هم استفاده
میکردند .با گذر زمان ،دست تقدیر کمکم مـا دوسـتان صـمیمی را از یكـدیگر جـدا کـرد .علـی و
حسن هر دو به خاطر هنر و اسـتعداد خـوبی کـه داشـتند ،در رادیـو آبـادان اسـتخدام شـدند و بـه
همین خاطر ،من آنها را کمتر میدیدم .سرانجام سرنوشت من هم تغییـر کـرد و اسـتخدام نیـروی
دریایی شدم .اگر قبل از رفتن من به نیروی دریایی ،حداقل ماهی یـک بـار همـدیگر را میدیـدم،
اما پس از آن ،سالها از دیدار هم محروم شدیم ،با این حال ،از وضع هم بیاطالع نبودیم.

خاطرات ناخدا فریدون لنگرا 147 

پل خرمشهر که مردم شاد آن دیـار شـبهای زیـادر در کنـار رود مصـفای کـارون بـه شـادی و
پایكوبی می پرداختند ،زمانی نه چندان دور که نیروهـای انگلیسـی در سـال 1920وارد خرمشـهر
شدند ،محل درگیری و زد و خورد بین نیروهای ایرانی و انگلیسی بود و قتلگـاه نیروهـای متجـاوز.
در همان منطقه و ساحل اروند و کارون جوانانی از وجب به وجب خرمشـهر دفـاع کردنـد و شـهید
شدند .سالها گذشت و نسلی که در زمان انگلیسیها در خرمشهر بودند به سنین پیری رسـیدند
و هیچ فكر نمیکردند ممكن است خرمشهر بار دیگر محل درگیری و جنگ شود.
از پدرم شنیده بودم وقتی که انگلیسیها شهر را اشغال نمودند ،با وجود دفـاع جانانـه مـردم
آن دیار ،سرانجام سربازان متجاوز چكمه بر پیكر زخمخـورده شـهر نهادنـد و بـه طـور کلـی نیـروی
دریایی ایران را ساقط کردند و مدت پنج سال مـردم مرزنشـین خرمشـهر بـا فقـر و فالکـت زنـدگی
کردند و حتی به نان شب هم محتاج بودند و از روی ناچـاری هسـته خرمـا را آرد میکردنـد و بـا آن
نان میپختند و رفع گرسنگی میکردند ،اما هرگـز تـن بـه ذلـت و خـواری ندادنـد و مردانـه مقابـل
متجاوزین ایستادگی کردند ،تا اینكه سرانجام سربازان دشمن شهرم را ترک کردند و رفتند .اما چه
کسی از آینده خبر دارد!؟ چه کسی جز خداوند میداند که فردای نیامـده چـه حـوادثی را در پـی
خواهد داشت؟ آیا این خوشی و شادی همیشگی خواهد بود یا اینكه روزگار آبسـتن حادثههاسـت
و این بار دست تجاوز از آستین صدام بیرون میآید و مـردم شـهرم را قتـل عـام میکنـد ،خرمشـهر
عزیزم را تبدیل به خونینشـهر میکنـد .خرمشـهری کـه 110هـزار نفـر جمعیـت داشـت ،روزی را
ببیند که یک نفر هم در آن نباشد و همه شهر به اشغال درآید و این بار سربازان بعثی عـراق چكمـه
بر پیكر زخمخورده آن بنهند.
روزگاری که ما در اوج شادی و شعف بودیم و در کنار آن پل غزلخوانی میکردیم و مردم هـم
اطراف ما جمع میشدند ،هرگز به ذهنمان نمیرسید کـه ممكـن اسـت همـین پـل محـل هـزاران
گلوله توپ و بمب هواپیمای دشمن باشد .آن زمـان اطـراف پـل و گوشـه و کنـار آن سرسـبز بـود و
کافهها و رستورانهای متعدد و رنگارنگ چشم هر بیننـدهای را بـه خـود جلـب میکـرد .عـالوه بـر
ساحل کارون ،قهوهخانههای سنتی دیگری هم بودند که در وسط آب از مردم پذیرایی میکردند و
دیزی و قلیان به مردم میدادند و رستورانها چلوکبـاب و آش گوشـت میفروختنـد .در کنـار آنهـا
دکــههایی بودنــد کــه جگــر و قلــوه کبــاب میکردنــد ،بــالل سر شــده ،سمبوســه و فالفــل هــم از
خوردنیهایی بود که مشتری جلب میکرد؛ به قول معروف ،بچههای خوزسـتان را بـه سمبوسـه و
فالفل و عینک ُ
ریبن میشناسند .قایقها تا پاسی از شـب روی رودخانـه کـارون تـردد میکردنـد و
مردم را سوار میکردند .همه زندگی مردم صفا و زیبایی بود و هر مهمـانی کـه وارد شـهر میشـد از
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این امكانات استفاده میکرد .بندر خرمشهر به مهماننوازی و امكاناتش مشهور بود ،امـا غافـل از
اینكه روزهای خوش مردم این شـهر بـه زودی تمـام میشـود و خورشـید خوشـبختی رو بـه غـروب
میرود.
در  91شهریور ،19که جنگ عـراق علیـه ایـران آغـاز شـد ،تمـام آن خـاطرات خـوش مـن در
خرمشهر به دریای غمناک جنگ و زندگی تبدیل شد و آن روزهای خوش هماننـد فـیلم سـینمایی
از مقابل دیدگانم عبور کردند و گذشتند .با شروع جنگ و بر حسب شغل و وظیفـهام ،خرمشـهر را
ترک کردم و تا آخر جنگ روی دریا بودم .هنگامی که در بوشهر بودم ،پـس از سـالها بیخبـری از
علی کرمانشاهی ،روزی این دوست قدیمی برای دیدنم به آنجا آمـد .از دیـدنش خیلـی خوشـحال
شدم .اما علی نگران و ناراحت به نظر میپرسید .وقتی علت را پرسیدم گفت میخواهم بـه جبهـه
بروم و در جنگ شرکت کنم .گفتم علی جان! تو که سالم نیستی ،از ناحیه پا ناراحتی داری .گفت
مهم نیست ،من از اینكه از شما جدا میشوم ناراحتم .گفم مگر تا بحال با من بودید!؟ چنـد سـال
است که ما از هم دور هستیم .علی گفت نه فریدون! این جدایی و مفارقت من دائمی خواهد بود.
من به جبهه مـیروم و شـهید میشـوم .گفـتم علـی مگـر تـو علـم غیـب داری؟ گفـت مطمئـنم در
مسیری که میروم شهادت خواهد بود و جدایی از تو برایم سخت است .من حـرف علـی را جـدی
نگرفتم و به او خندیدم .گفتم علی من چند سال است که مستقیم با دشمن درگیرم ،امـا هرگـز بـه
یقین نرسیدم که شهید میشوم .علی گفت چـرا! مـن بـه ایـن بـاور رسـیدهام کـه بـه زودی شـهید
میشوم و خبرش به تو میرسد .من باز هم حـرف علـی را جـدی نگـرفتم و بـا شـوخی گفـتم ایـن
حرفها را نزن ،در عو  ،یک دهـن بـریم از همـان غزلهـای دوران جـوانی بخـوان .علـی غزلـی
حزنانگیز خوان و خودش هم به گریـه افتـاد .از گریـه او مـن هـم گریـهام گرفـت و او را در آغـوش
گرفتم .گفتم علی تو مرا به  20سال پیش بردی .من یک آن خودم را همان جـوان  20سـال پـیش
پنداشتم و پل خرمشهر و زیباییهای آن زمان در نظرم مجسم شد .علی یک روز کنار مـن بـود و از
َ
من حاللیت طلبید و گفت هر بدی از من دیدی ببخش .علی با همان پای لنگش به جبهه رفـت و
چند ماه بعد خبر شهادتش را از دوستان شنیدم .خیلی متعجب شدم .با خود گفتم علی چطور به
این باور رسیده بود که شهید میشود؟ مگر انسان از عاقبـت خـود خبـر دارد؟ علـی خیلـی زود از
میان ما رفت و به آرزوی خود رسید و من خاطراتم با این شهید را هرگز فراموش نمیکنم.
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زمینههای بروز جنگ عراق علیه ایران
با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،صـدام حسـین ،رئـیس جمهـور دیكتـاتور و مسـتبد عـراق،
خطر بیداری مردم مسلمان و مؤمن عراق را بیخ گوش خود احساس کرد و هر آن احتمـال مـیداد
که در کشور عراق هم انقالبی شبیه انقالب اسالمی ایران ر دهد و حكومت جابر بعثی سـرنگون
گردد .از طرفی ،جاهطلبی و خودخواهی این شخو باعث میشد که خود را طلیعـهدار و پیشـتاز
در بین کشورهای عربی بداند و در مقابل نظام نوپای ایران قد علم کند و مانع از صدور انقـالب بـه
کشورهای همجوار شود .هنوز چند ماه از پیروزی انقالب نگذشته بود کـه صـدام تعـدادی عناصـر
مخرب را به شهرهای استان خوزستان اعزام نمـود تـا انفجـاراتی را در تلسیسـات و لولـههای نفـت
انجام دهند و ضربه اقتصادی به ایران وارد کنند .از همه بدتر ،در اماکن عمومی و در بین جمعیت
هم ایـن انفجارهـا اتفـاق میافتـاد تـا زمینـه نارضـایتی و نـاامنی را بـین شـهروندان توسـعه دهـد.
جالبتر اینكه همه این فجایع را گردن مردم خوزستان میانـداخت و بـه خیـال خـود میخواسـت
این چنین وانمود شود که این مـردم انقالبـی و مـؤمن خوزسـتان هسـتند کـه مرتكـب ایـن اعمـال
میشوند و در نتیجه ،مردم سایر کشورها هم فكر کنند که مردم عربزبان خوزستان از نظام جدید
ایران ناراضی و ناراحت هستند و جهت رهایی خود از سلطه نظام ،این اعمـال را انجـام میدهنـد.
در حالی که پر واضح است مردم خـونگرم و انقالبـی خوزسـتان سـهم بسـزایی در پیـروزی انقـالب
داشتند و شهدای زیادی هم تقدیم انقالب کردنـد .صـدام عقیـده داشـت بایـد مـردم تحـت سـتم
خوزستان را نجات بدهد و آنها را به استقالل برساند .به همین خاطر ،در سـخنرانیها و مكاتبـات،
خوزستان 1را عربستان مینامید و نـام شـهرها را تغییـر داد و بـه همـان اسـمهای قـدیمی و عربـی
سابق برگرداند .قریب به  18ماه ،دشمن بعثی سراسر خوزستان را ناامن کـرده بـود تـا بـه اهـداف
خود برسد .حتی این ناآرامیها در پاسگاههای مرزی نیز توسعه پیدا کرد و زد و خوردها در مرز هم
هر روز بیشتر میشد .صدام چند ماه قبل از جنگ رسـمی جنـگ مرزهـا را شـروع کـرده بـود .آن
زمان هر روز خبر میرسید که تعدادی از مرزبانان و افراد اندارمری ،که مسئولیت مرز را داشـتند،
شهید یا مجروح شدند .بمبگذاری و انفجار در شهرها هم جای خود را داشـت و تعـداد زیـادی از
مردم بیگناه شهرهای اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،شوش ،دزفول و ...بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل
میشدند .در طول تاریخ ،مردم فارسیزبان و عربزبان در خوزستان در کنار هم زندگی میکردنـد
و هیچ مشكلی با یكدیگر نداشتند .اما پس از پیروزی انقالب ،دشمن بعثی آنقدر تبلیغات منفـی
 .6با شروع جنگ تحمیلی ،صدام خوزستان را به عربستان ،سوسنگرد را به حفاجیّه ،خرمشهر را به محمّـره ،آبـادان را بـه
عابدان و اهواز را به االهواز تغییر نام داد.
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کرده بود و از طریق رادیو و تلویزیـون و پخـش شـبنامه بـین مـردم تفرقـه انداختـه بـود کـه گـویی
سالها بین این گروهها اختالف بوده است .رادیو بغداد  24ساعته از حكومـت اسـالمی ایـران بـد
میگفت .آن زمان من رادیو گوش میکردم و قصـد و نیـت صـدام را میدانسـتم کـه بـرای جـدایی
خوزستان از ایران ،دسـت بـه هـر کـاری میزنـد .او بـرای حمایـت از خلـق عـرق تبلیغـات زیـادی
می کرد ،تا جایی که در خوزستان ،گروه یا حزبی به نام خلق عرب به وجود آمد .آنها در خرمشـهر،
چندین ساختمان دولتی را به آتش کشیدند و در مقابـل نیروهـای انقـالب ،صـفآرائی میکردنـد.
ضمن اینكه عدهای سادهلوح و خوشباور ،که وابستگی فامیلی هم با آن طرف داشـتند ،همـراه و
همپای این افراد شده و دانسته یا ندانسته آب به آسیاب دشـمن میریختنـد .آن زمـان حـدود 11
سال بود که من در نیروی دریایی استخدام شده بودم و از همان ابتدا میدانسـتم کـه حـزب بعـث
عراق و در رأس آن ،صدام لعنتی چه نیت شومی در سر دارد و از طرفی هم افسوس میخوردم کـه
چرا عدهای ناخواسته در دامن دشمن قرار گرفته و با آنها همكاری مینمایند.
آن زمان من در کوی سازمانی نیروی دریایی ،در کوهدشت خرمشهر ،که چند کیلـومتری بـا
مرکــز شــهر فاصــله داشــت زنــدگی میکــردم و از کــانون فتنــه دور بــودم .چــون دوران کــودکی و
نوجوانیام را در کوچه شـهرام خیابـان نقـدی گذرانـده بـودم و پـدر و پـدربزرگم همـه در خرمشـهر
ً
زندگی کرده بودند ،واقعا نسبت به خرمشهر احسـاس مالكیـت میکـردم و هرگـز دوسـت نداشـتم
شهرم کانون جنگ و درگیری و دودستگی شود .دوست داشتم شهرم همچنان آرام و ساکت و امـن
باشد.
عراق اهداف دیرینهای نسبت به ایران داشت که با وقوع انقالب اسالمی ،تصور کـرد بهتـرین
فرصت تاریخی به دست آمده و نباید ایـن فرصـت را از دسـت بدهـد .عـراق از همـان روزهـای اول
انقالب نسبت به اجرای معاهدات کارشكنی میکرد .صـدام در فروردینمـاه 19اعـالم کـرد عـراق
آماده است تمام اختالفاتش را با ایران از طریق زور حل و فصل نماید و در تیرماه 19اظهار داشـت
عراق توانایی نظامی دارد که سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسـی را در اسـرع وقـت از ایـران
بگیــرد .در ایــران ،ضــعف و فروپاشــی ارتــش ،مشــكالت داخلــی از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی و
تجزیهطلبی در برخی استانها باعث شد اشـتهای عـراق بـرای بلعیـدن خوزسـتان بیشـتر شـود و
عراق تصمیم داشت خوزستان را از ایران جدا کند و دولتی مستقل به نام عربستان تشكیل دهـد و
یا اینكه خوزستان را به عراق ملحق کند .اما شور انقالبی مردم ایـران و قـدرت فوقالعـاده رهبـری
انقالب در بسیج عمومی و وطنپرسـتی و ذلتناپـذیری مـردم ایـران بـود کـه باعـث شـد عـراق بـه
اهداف شوم خود نرسید .در تاریخ  ،19/1/18صدام حسین اعالم کرد که ایران باید از سه جزیره
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تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی عقبنشینی و آنجا را تخلیه کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت ،عـراق
جهت تصرف آنها به زور متوسل خواهد شد .ضمن اینكه خرابكاریها در خوزستان ادامه داشـت،
روز به روز وضعیت این استان حاصلخیز بحرانیتر میشد و امنیت آن به خطر میافتاد.
آن زمان خرمشهر هم مانند سایر شهرهای خوزستان وضع ناآرامی داشت و مردم خـونگرم آن
دیار ،که از نظر مهماننوازی سرآمد سایر مناطق میباشند ،گرفتـار هـرج و مـرج شـدند و بـه طـور
کلی ،گردشگری و تفریح در این بندر زیبا رو به تعطیلی میگذاشت و مردم سعی میکردند هر روز
غروب زودتر به خانههای خود برگردند و در اماکن عمومی حضور نیابند .از طرفی ،امریكا به صدام
وعده داده بود که ارتش ایران یارای مقاومت با ارتـش عـراق را نـدارد و بـیش از دو هفتـه در مقابـل
ارتش مقتدر عراق دوام نخواهد آورد .بـه همـین منظـور ،صـدام در تـاریخ  19/6/26در تلویزیـون
عراق ظاهر شد و در مقابل میلیونها بیننده ،قرارداد الجزایـر را کـه خـود بـا شـاه ایـران بـه امضـاء
رسانده بود پاره کرد و به مردم عراق اعالم کرد این قرارداد از نظر من بیاعتبار بـوده و منبعـد مـن
ً
ّ
شخصا حقوق حقه عراق را از ایران خواهم گرفت .او گفت زمانی که من قـرارداد الجزایـر را امضـاء
کردم ،عراق در حالت انفعالی بود و ارتش ما توانایی مقابله با ایران را نداشت ،اما اینـک مـا در اوج
قدرت هستیم و ایران را با زور وادار میکنیم تا حقوق حقه ما را به رسـمیت بشناسـد ،در غیـر ایـن
صورت ،وارد جنگ خواهیم شد .البته روزهای آخر شهریورماه زد و خوردهای مـرزی بـه اوج خـود
رسیده بود و گاهی ارتش متجاوز پاسگاهی را خلع سالح میکرد و تعـدادی از مـدافعان مـرزی مـا
مجروح و شهید میشدند.
اخباری که از رادیـو عـراق پخـش میشـد تمـام سـاعات روز بـه زبـان فارسـی بـه مسـئولین و
مقامات کشور ما فحاشی میکرد .مـن روزهـای آخـر شـهریورماه  1919همـراه بـا خـانوادهام و در
مرخصی بودم و برای زیارت امام رضا(ع) و دیدار با خانواده همسرم به مشهد مقدس رفتـه بـودیم.
هنگام مراجعت از راه شمال به تهران و سپس بـه خوزسـتان مراجعـت نمـودیم .بـا ایـن وجـود مـن
داخل خودرو هم اخبار ،به خصوص ناآرامیهای مرزی را گوش میکـردم و بـه بچـههایم مـیگفتم
جنگی همهجانبه با عراق دور از انتظار نیست و احتمال میدادم به زودی جنگ آغاز خواهد شـد.
مرخصی من در تاریخ  19/6/28خاتمه یافت و من همـان روز وارد خرمشـهر شـدم .روزهـای آخـر
تابستان در حال سـپری شـدن بـود ،گرمـای خوزسـتان شـدید بـود و فصـل خرمـاپزان را پـیش رو
داشتیم .در مسیر مسافرت با همسرم ،که همیشه یار و یاور من بودند ،قرار گذاشـتم تـا بـه محـض
رسید به خرمشهر من به پایگاه بروم و از اوضاع و احوال یگان خدمتیام مطلع شوم ،همسرم بـرای
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ثبتنام بچهها و خرید اقالم و تهیه ملزومات به مدرسه برود و بچهها را برای شروع کالسهـا آمـاده
کند .یكی دو روز فرصت بود که این کارها انجام شود.
روز بعد که به پایگاه مراجعه کردم همكاران و فرماندهان به مـن گفتنـد اوضـاع وخیمتـر از آن
است که تصور می کنید .شما مدتی مرخصی بودید و از اتفاقاتی که در منطقه افتاده خبر نداریـد.
نیروهای زیادی از عراقیها پشت مرز شلمچه متمرکز شده و ترددهای زیادی از طرف عراقیها در
آبراه اروند و حاشیه مرز انجام میشود که حكایت از جنگی تمام عیار دارد .آن زمان مسئولیت من
پای توپهای ضدهوایی بود و روی نـاو میالنیـان هـم همـین مسـئلیت بـود ،امـا در آن زمـان ،نـاو
میالنیان در دهانه خروجی اروند در خلیج فارس به سر میبرد و بیش از صد کیلـومتر از خرمشـهر
فاصله داشت .من باید چند روز دیگر به محل ملموریت ناو میرفتم ،اما قبـل از رفـتن بایـد از همـه
توپهای مستقر در پایگاه سرکشی میکردم و همه خدمههای توپ را برای ملموریت جنگی آمـاده
مینمودم .به همین جهت ،به همه سربازان و خدمههای توپ منطقة مسئولیت دادم و سـنگرهای
زیادی در اطراف توپ ها احداث کردیم و سنگرهای حفره روباه کندیم تا در صـورت ضـرورت از آن
استفاده شود.
محل سكونت ما در کوی سازمانی کوهدشت خرمشهر بود که چند کیلـومتری از مرکـز شـهر
فاصله داشت .همسرم وقتی از مدرسه برگشت گفت فریدون! اوضاع خیلـی خـراب اسـت .تـرس و
نگرانی در وجود مردم شـهر مـوج میزنـد ،خـدا بـه خیـر کنـد .معلمهـای مدرسـه هرکـدام حرفـی
میزدند .کوی سازمانی ما در جزیره آبادان بود که برای رفتن به مرکز خرمشهر باید از تنها پل روی
کارون می گذشتیم .در نزدیكی پل هم ما چند قبضه توپ مستقر کرده بودیم و از اداره گمرک و پل
محافظت میشد و این پل نقطه بسیار حساسی بود که اگر بمباران میشد ،ارتباط ما بـا خرمشـهر
قطع میگردید .به همین منظور ،آنجا از حساسیت خاصی برخوردار بود.
خرمشهر تا سال  1914محمره نامیده میشد ،ولی از آن سال به بعد به خرمشـهر تغییـر نـام
داد .مــن از دوران کــودکی خــاطرات زیــادی از خرمشــهر داشــتم .شــبها کــه بــاالی پشــت بــام
میخوابیدیم چشم به آسمان میدوختم و آسمان پرستاره را نگاه میکردم .بـوی رطوبـت آبهـای
اروند و کارون و حرکت آرام این دو رود پـرآب ،کـه از کنـار خرمشـهر میگذشـت ،صـفایی داشـت.
شبها کنار کارون با بچههای هم سن و سال تا پاسی از شب به گردش و تفـریح میپـرداختیم و از
سمبوسه فروشیها سمبوسه و فالفل میخریدیم .آن طـرف ماهیفروشـان جـار میزدنـد و تبلیـغ
میکردند.
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ً
روزهای آخر شهریور 19ظاهرا همه مردم را غم گرفته بود و شبها آسـمان پرسـتاره و آبـی بـه
نظرم رنگ خون گرفته بود و ستارگانش در حال افول بودند .گرچه هنوز جنگ شـروع نشـده بـود،
اما شایعات قبل از جنگ بیش از پیش مردم را نگران کرده بود .دو بندر خرمشهر و آبادان از دیرباز
مرکز تجارت و بازرگانی ایران بود و شعلههای بزرگترین پاالیشگاه خاورمیانه مانند شمعی بـزرگ در
حال سوختن بود و روشنیاش از کیلومترها دورتر دیده میشد .روز سیام شهریور فرصتی دسـت
داد تا با همسرم و بچهها به داخل شهر برویم و مقداری خرید کنیم تا وسیله بچهها تكمیـل شـود.
بازار و خیابان مملو از جمعیتی بود که برای بچهها در حال خریـد بودنـد و قـرار بـود فـردای آن روز
هزاران نفـر از دانشآمـوزان خرمشـهر و آبـادان سـر کـالس درس حاضـر شـوند .فـراش مدرسـهها
ً
کالسهای درس را نظافت کرده و در حال آماده کردن آن بودند .معموال اول مهر در سراسر ایران،
که مدارس و دانشگاهها دوباره فعالیت خـود را آغـاز میکننـد ،تحـول دیگـری در ایـران بـه وجـود
میآید و این طور به نظر میرسد که شهرها بـر اثـر تـردد دانشآمـوزان و دانشـجویان در داخـل آن
رنگ و بوی دیگری میگیرد .خرمشهر و آبادان هم مانند سایر شهرها همین وضعیت را داشت .اما
تجمع نیروهای متجاوز عراقی در پشت مرزها و پرواز هواپیماهای جنگـی در بـاالی سـر شـهرهای
مرزی حكایت از جنگی ناخواسته داشت.
1
یكی از اختالفات شدید ایران و عراق مسئله اروندرود بود .اروندرود بـیش از 100کیلـومتر از
مرزهای آبی ما با عراق را تشكیل میدهد ،برابر توافقنامههای قبلی که آخـرین آن قـرارداد1971
الجزایر بود خط تالوگ (خط وسط رودخانه) خط مرز است و کشتیرانی مشترک در این آبراه انجام
میگرفت ،اما عراق و در رأس آن حكومت خودکامه صدام ،عنوان میکـرد بـه طـور کلـی ارونـدرود
مربوط به عراق است و ایران هیچ سهمی در آن ندارد .در صورتی که این قانونی بینالمللـی اسـت
که همیشه وسط رودخانههای مرزی بین دو کشور حد مرز است و خط وسط رود ارونـد هـم ماننـد
سایر رودخانهها خط مرزی بود .ولی صدام این را قبول نداشت و میگفـت هـر کشـتی تجـاری یـا
شناور دیگری که از دهانه فاو داخل اروند میشود ،باید پرچم عراق را داشته باشد و از این طـرف،
ایران هم می گفت نصف رودخانه مربوط به ایران اسـت و بایـد پـرچم ایـران هـم بـر روی کشـتیها
نصب شود.
اروندرود از کنـار آبـادان و خرمشـهر میگـذرد و ایـن دو بنـدر بسـیار مهـم ایرانـی ،در سـاحل
شمالی اروند واقع شدهاند و فاصله این دو شهر از مرز (خط تـالوگ) کمتـر از یـک کیلـومتر اسـت.
 .6رودخانه دجله و فرات در محلی به نام القرنه در خاک عراق به هم میرسند و شطالعرب را به وجـود مـیآورنـد کـه از
مرز شلمچه تا فاو به نام اروندرود است.
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بنابراین ،آسیبپذیری این دو شهر بسیار زیاد است و با یک سـالح سـبک هـم تهدیـد میشـود .از
همه مهمتر اینكه ،پاالیشگاه آبادان با بیش از صد سـال قـدمت ،تـا سـال 1924یكـی از بزرگتـرین
پاالیشگاههای جهان محسوب میشد .این پاالیشگاه هم در کنـار ایـن رود پـرآب قـرار داشـت و در
جام اروند به خلیج فارس میرسـد و خلـیج فـارس
صورت وقوع جنگ فاجعهای به بار میآمد .سران ِ
به دریای آزاد جهان و اقیانوسها متصل است که در شبانهروز دو بار جزر و مد دارد .یعنی به مـدت
 12ساعت آب باال میآید و  4ساعت پایین میرود کـه ایـن عمـل را جـزر و مـد دریـا میگوینـد کـه
شامل حال اروندرود و بهمنشیر و کارون هم میشود .بنابراین ،در هر شـبانهروز دو بـار جـزر و مـد
انجام گرفته و در حقیقت چهار نوبت آب رودخانهها پایین و باال میروند و کشـتیرانی و قـایقرانی
در این رودخانهها باید با حساب و اصول باشـد و از طرفـی بـر اثـر جـزر و مـد دریـا آب رودخانـه بـه
داخــل کانالهــایی میرونــد کــه در پــای نخلستانهاســت و بــدین وســیله نخلســتانهای آبــادان و
خرمشهر آبیاری میشوند و قبل از جنگ بهترین محصول خرما از این دو شـهر برداشـت میشـده
است و شغل خیلی از مردم کشاورزی و ماهیگیری است که هر دو مربوط به آب دریاست.
آکاز جنگ
ساعت  2بعدازظهر روز  91شهریور سال ،19آ یر خطر هوایی از پایگاه سوم دریایی خرمشهر
بـه صـدا درآمـد و بـه دنبــال آن ،جنگنـدههای عراقـی بـر فــراز شـهرهای ایـران منجملـه آبــادان و
خرمشهر ظاهر شدند و بمبارانهای وحشیانه خلبانان عراقی بر سر شهرهای بیدفاع شروع شـد.
ضدهواییهای ما هم بیوقفه علیه هواپیماهای مهاجم تیراندازی میکردنـد .درگیـری زمینـی در
مرز شلمچه به شدت شروع شد ،به طوری که صدای شلیک و انفجار توپخانههای خودی و دشمن
ماننــد صــدای دهــل از دور بــه گ ـوش میرســید .در آن لحظــه ،روی ارونــدرود شــناوری مشــاهده
نمی شد و از ظاهر امر چنین پیدا بود که جنگ دریایی در محدوده خرمشهر دیده نمیشود و آبراه
اروندرود به علت ابعاد کم دریایی جای مانور و درگیری برای ناوچهها نـدارد .امـا بـرعكس ،در مـرز
زمینی ،عراق با چند لشكر مجهز از محورهای شلمچه به خرمشهر و از تنومه 1به ایستگاه حسینیه
و از طالئیه به طرف هویزه و از تنگ چزابه به بستان و از فكه به طرف اندیمشک پیشـروی نمودنـد
و در یک هفته اول جنـگ ،بـیش از 19هـزار کیلومترمربـع از خـاک خوزسـتان بـه اشـغال دشـمن
درآمـد .در خرمشــهر هــم عراقیهــا تــا ده روز اول نتوانسـتند وارد شــهر شــوند و درگیــری خــارج از
خرمشهر بود .در همان  4-1روز اول جنگ ،دشمن جاده خرمشهر به اهواز را قطع کـرد و راهآهـن
 .6محلی در خاک عراق در شمال بصره.
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اهواز ـ خرمشهر که در کنار جاده اهواز ـ خرمشهر بود هم قطع گردید و تردد زمینـی خرمشـهر بـه
اهواز از طریق آبادان انجام میگرفت .دشمن جهت اشغال خرمشهر از سه نقطه شروع نمود.
 .1از محور جاده اهواز به طرف خرمشهر و از محلی به نام سیلبند و پلیسراه.
 .2از سمت شلمچه به پل نو.
 .9از داخــل خــود خرمشــهر کــه افــراد ســتون پــنجم و خلــق عــرب نســبت بــه خرابكــاری و
شایعهپراکنی ،جبهه درون شهری را اداره میکردند.
عصر روز  91شهریور تا تاریكی هوا هزاران گلوله توپ و خمپاره بر سر مردم بیگنـاه آبـادان و
خرمشهر فرود آمد و چندین سورتی پرواز توسط هواپیمای میـگ و سـوخو عراقـی ادامـه داشـت و
لحظه لحظه بر شدت بمبارانها افزوده میشد .پاالیشگاه آبادان از اولین اماکن و تلسیسـاتی بـود
که مورد تجاوز هوایی قرار گرفت و از آنجایی که این پاالیشگاه دارای مواد سـوختی فراوانـی ماننـد
بنزین و گازوئیل و مازوت و نفت و روغن میباشد ،خیلی زود شعلهور گردید و به آتش کشیده شد و
دود سیاه ناشی از سوختن مواد نفتی همانند ابری تمام شهر را پوشاند .صـدای انفجـار و شـلیک
توپخانــهها لحظــهای قطــع نمیشــد و از طرفــی ،صــدای تیرانــدازیهای ضــدهوایی کــه علیــه
هواپیماهای متجاوز شلیک میشد ،بر رعب و وحشت مردم عادی میافزود .زنها و بچههای شهر
110هزار نفری خرمشهر ،وحشتزده و مضطرب به ایـن سـو و آن سـو میدویدنـد .مـن نمـیدانم
صــدام و ارتــش متجــاوزش چــه لــذتی از ایــن فاجعــه میبردنــد کــه در گوشــه و کنــار خیابانهــای
خرمشهر ،دست و پای مردم قطع میشد و پس از لحظاتی ،جان به جانآفرین تسـلیم میکردنـد.
صــدای آ یــر آمبوالنسهــا حتــی بــرای دقیقــهای قطــع نمیشــد .بیمارســتان مصــدق خرمشــهر و
بیمارستان طالقانی و شرکت نفت آبادان در همان روز اول مملو از زخمیها و مجروحینی بـود کـه
عالوه بر اتاقها ،حتی داخل راهروها هم مجروح خوابیده بـود .در همـان گیـر و دار ،گـاهی خـود
بیمارستانها و اماکن امدادی مورد تهاجم قرار میگرفتند .در آن شرایط بحرانی ،همـه مسـئولین
شهر مانده بودند که چه تصمیمی بگیرند .شهر از کنترل خارج شده بود .هرکس به فكـر ایـن بـود
که جان خود و خانوادهاش را نجات دهد و به دنبال پناهگاهی میگشت .هرکس ماشـین داشـت،
همان روز اول و بدون اینكه وسیلهای از منزلش بـردارد ،از پـل عبـور میکـرد و بـه سـمت آبـادان و
ً
سپس ماهشهر میرفت و یا مسـتقیما راه اهـواز را پـیش میگرفـت و بـدون توجـه بـه محـل توقـف
پلیسراه ،با سرعت به سمت اهواز میتاخت.

  116دفاع از خرمشهر

روزهای اول جنگ ،ارتش عراق در مرز شلمچه ،شدیدترین درگیری را با مدافعان ما داشـت و
لشكر سوم زرهی عراق و چند یگان دیگر برای رسیدن به خرمشهر نهایت تالش خود را میکردنـد.
از روز اول جنگ ،من همه توپهای ضدهوایی را آمـاده دفـاع از اداره گمـرک و بنـدر و چنـد نقطـه
دیگر کرده بودم ،تا در مقابل هواپیماهای متجاوز عكسالعمل نشان دهند .گاهی خودم پای توپ
ً
میرفتم و شخصا تیراندازی میکردم .روز دوم جنگ یک میگ عراق را ساقط کـردیم؛ هواپیمـا آن
طرف اروند به زمین خورد و آتش گرفت .آن روزها از هر گوشهای از خرمشهر و آبادان دود غلیظـی
به هوا میرفت که ناشی از سوختن مكان یا وسیلهای بود.
به خاطر وقوع جنگ ،هـیچ مدرسـهای در خرمشـهر بـاز نشـد و عـالوه بـر اینكـه در اول مهـر
دانشآموزان را در مسیر خیابانها و کوچهها برای رفتن به مدرسه نمیدیدیم ،بلكه آن نوجوانـان و
جوانان خرمشهری ،به خصوص پسران ،با دست خـالی آمـاده دفـاع میشـدند .در یكـی از همـان
روزهای بحرانی ،سر و کارم به مرکز خرمشهر افتاد و پس از عبور از پل کـارون بـه فلكـه فرمانـداری
رسیدم .عدهای از کارکنان را دیدم که در حال پـر کـردن کیسـه گونیهـای پـر خـاک از خیابانهـا
بودند تا در مقابل درب ورودی و باالی پشت بام سنگربندی کنند .چند ساختمان دولتی دیگر هم
همین کار را میکردند .در جلو مسجد جامع ،شهدای بسیاری را مشاهده کردم که آنهـا را از خـط
مرز و از گوشه و کنار شهر آورده بودند .مجروحین زیادی در حال مداوا بودنـد .بیمارسـتان مصـدق
خرمشهر مملو از زخمیهایی بـود کـه بـرای معالجـه سـرپایی آنجـا بودنـد و مجروحـانی کـه حـال
وخیمتــری داشــتند را بــه بیمارســتان طالقــانی و شــرکت نفــت آبــادان میبردنــد .شــهدا را نیــز بــه
گورستان شهر منتقل میکردند .آن روز من از منزل قـدیمیمان هـم سرکشـی کـردم .هنـوز سـالم
بود ،ولی مستلجرمان آنجا را ترک کرده بود .همسایهها میگفتند دیروز چند گلولـه خمسهخمسـه
در حوالی اینجا به زمین خورد و چند خانه را ویران کرد .مستلجر شما هم بالفاصله با بچههایش از
اینجا رفتند.
عراق به شدت خرمشهر و اطراف مسجد جامع را گلوله باران میکرد ،ولی آن طـرف پـل و بـه
سمت پایگاه دریایی را کمتر هدف قرار میداد .منزل ما در کوی سـازمانی نیـروی دریـایی ،یعنـی
کوهدشت بود و چند کیلومتری با پـل فاصـله داشـت .از روز اول ،مـا ضـدهواییها را آمـاده کـرده
بودیم و من خدمههای توپ را آموزش داده بودم؛ آتشبارهای زیادی در اطراف پایگاه مستقر بـود و
به همین خاطر ،هواپیماهای دشمن کمتر به آن نقطه نزدیک میشدند .میگهای عراقـی خیلـی
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تالش میکردند که پل 1روی کارون را بمباران و تخریب نمایند و بارها اطراف پل بمبـاران میشـد.
آن روزها تعداد زیادی از خانواده ها ،به خصوص آنهایی که وسیله نقلیه داشتند ،درب منزلشـان را
بستند ،وسایل ضروریشان را برداشتند و خرمشهر را ترک کردند .هر روز صدها دستگاه ماشین از
روی پل عبور میکرد که دارای باربند بود و باالی ماشین پر از وسایل بود .از کوی سازمانی مـا هـم
تعدادی وسایل خانهشـان را بـار زدنـد و آنجـا را تـرک کردنـد .مهـاجرت و تـرک شـهرهای آبـادان و
خرمشهر در روحیه بقیه مردم ،که قصد نداشتند شهرها را تـرک کننـد ،تـلثیر بسـزایی داشـت و آن
عده که وسیله نداشتند و یا وابسـتگی خاصـی بـه محـل سـكونت خـود داشـتند ،ماننـد کشـاورز و
مغازهدار و ...و با ترک آنجا درآمدشان از دست میرفت ،مایـل نبودنـد خرمشـهر یـا آبـادان را تـرک
نمایند .همه مردم آزاد بودند تا شهرهای آبادان و خرمشهر را ترک نمایند ،اما مسـئولین و مقامـات
شــهر تــا لحظــه آخــر ســقوط خرمشــهر در آنجــا ماندنــد .یكــی از کســانی کــه در خرمشــهر مانــد،
حجتاالسالم نوری بود .این روحانی بزرگوار اکنون امام جمعه خرمشـهر هسـتند .آن زمـان طلبـه
جوانی بود که مانند سایر رزمندگان تفنگ در دست ،با دشمن متجاوز میجنگید .آقـای سـامعی،
شهردار خرمشهر ،حجت االسالم جمی ،امام جمعه آبادان و آقای باتمـان قلـیچ ،فرمانـدار آبـادان
هم بودند .فرمانـدهان نظـامی ،بـه خصـوص ناخـدا صـمدی ،فرمانـده گـردان تكـاوران دریـایی از
دوســتان نزدیــک مــن بودنــد کــه در روزهــای مقاومــت خرمشــهر ،بــه همــراه پرســنل تحــت امــرش
جانفشــانیهای زیــادی کردنــد .همــانطور کــه مــردم عــادی شــهر را تــرک میکردنــد در عــو ،
رزمندگان داوطلب از شهرهای مختلف وارد خرمشهر میشـدند .آن زمـان خرمشـهر دارای سـالح
سنگین نبود و کلیه مدافعان شهر با سالح سبک از شهر دفـاع میکردنـد .نمـیدانم آن زمـان چـه
علتی داشت که به حفظ شهر توجه نمیشد و چه مصلحتی بود که سالح سنگین بـرای خرمشـهر
نمیفرستاند .گرچه در آن شرایط جنگی ،که به جز دو بندر آبـادان و خرمشـهر ،شـهرهای اهـواز،
سوسنگرد ،بستان ،هویزه ،اندیمشک ،شوش و دزفول هم تهدید میشـدند ،امـا نمـیدانم بـه چـه
دلیل خرمشهر آن طور که باید حمایت نمیشد و مدافعان ،مانند تكاوران دریـایی ،گـردان 111د
مربوط به لشكر 92زرهی اهواز و سپاه خرمشهر و نیروهای مردمی بودند که مسلح بـه تفنگهـای
انفرادی بودند و سالح سنگین دیگری مشاهده نمیشد.
مسئولیت و پست سازمانی من روی ناو جنگی میالنیان ،که در آن زمان در خلیج فارس قـرار
داشت ،بود ،اما بنا به دستور فرمانده ،باید توپهای داخـل پایگـاه را آمـاده میکـردم .گرچـه مـن
 .6تنها پل روی کارون که خرمشهر را به جزیـره آبـادان متصـل مـیکـرد .پـس از سـقوط خرمشـهر در تـاریخ ،31/1/2
عراقیها آن را منهدم کردند تا ایرانیها از طرف آبادان نتوانند پاتک بزنند.
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مدت کمی در خرمشهر بودم و جهت اجرای ملموریت باید خرمشهر را ترک میکردم و بـه آبهـای
خلــیج فــارس اعــزام میشــدم ،امــا در همــان ده روز اول ،عــالوه بــر یگانهــای ســرزمینی ماننــد
گــردان 111د خرمشــهر و تكــاوران دریــایی و ســپاه خرمشــهر ،چنــد روز بعــد ،یــک گــردان از
دانشجویان دانشكده افسری ارتش هم به جمع مدافعان خرمشهر پیوسـتند و نیروهـای داوطلـب
مردمی هم از گوشه و کنار ایران به طرف خرمشهر میآمدند که نیروهای اعزامی از استان لرستان
بیش از سایر استانها به چشم میخورد .خط مقدم جبهه روزهای اول در مرز شلمچه بود ،امـا بـه
مرور زمان ،نی روهای متجاوز بـه طـرف خرمشـهر پیشـروی نمودنـد و پـس از یـک هفتـه یـا ده روز،
عراقیها به پل نو ساختمانهای پیشساخته روبهروی پلیسراه رسیدند و فشار به نیروهای ایرانی
لحظه به لحظه زیادتر میشد و مردم بیدفاع خرمشهر زیـر شـدیدترین بمبارانهـا و گلولـهها قـرار
داشتند .جلو مسجد جاع و بیمارستان مصدق شلوغترین مكان در خرمشهر بـود .البتـه قبرسـتان
خرمشهر هم از مكانهایی بود که تعداد زیادی از مردم جهت دفـن شـهدای خـود در آنجـا تجمـع
داشتند .آن طور که من شنیدم ،در همان یک هفته اول ،صدها شهید در گورستان خرمشهر دفن
شدند و این عده سوای آنهایی بودن که در مسیر جاده آبـادان و اهـواز و ماهشـهر بـه درجـه رفیـع
شهادت نائل میشدند.
مردم عادی بـا زحمـت و مشـقت فراوانـی خرمشـهر را تـرک میکردنـد و اگـر آن زمـان از ایـن
ً
مهاجرت اجباری مردم فیلمبرداری میشد ،واقعـا دیـدن آن صـحنهها قابـل تحمـل نبـود؛ امـا مـا
شاهد واقعی صحنهها بودیم .وقتی کنار پل خرمشهر زنها و کودکان بیسرپناه با وضع اسفناکی
شهر را ترک میکردند ،دل کافر هم به حال آنها میسوخت ،ولی صدام لعنتی با چه بهانـهای ایـن
جنگ را راه انداخته بود! شهر 110هزار نفری خرمشهر در همان  10روز اول شاید 100هـزار نفـر
ً
از ساکنینش را از دست داد ،کسـانی کـه شـهر را تـرک کردنـد و آواره شـدند .مـن و همسـرم اصـال
تمایلی به ترک خرمشهر نداشتیم و در نظر داشتیم همانجا زیر گلولههای خمپاره و توپ بمانیم و
مقاومت کنیم .البته تصور بنده این بود که این جنگ زیاد دوام نخواهـد داشـت و بـه زودی خاتمـه
مییابد .ضمن اینكه ،صدام روز ششم جنگ تقاضای آتشبس داد .با توجه به اینكه خانوادهام در
کوی سازمانی ،لحظهای آرامش و آسایش نداشتند و هر آن احتمال خطر وجود داشت ،با همسرم
ـ خانم فاطمه بهزادیفرد ـ مشورت کردم تا ایشان و بچهها را از خرمشهر خارج کنم .بمبارانهـای
مداوم و گلولهبارانهای پی در پی باعث میشد که لحظـه بـه لحظـه بـر تعـداد مجـروحین و شـهدا
ً
اضافه شود و از بین رفتن کودکان بیگناه و زنان بیپناه ،که هیچ نقشی در جنگ نداشتند ،واقعـا
دشمن تا دندان مسلح و سربازان بیرحم بعثی که از فردی خودخواه و از خـدا
ناراحتکننده بود.
ِ
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بیخبر دستور می گرفتند ،هیچ ترحمی بر مـردم مظلـوم آبـادان و خرمشـهر نداشـتند و شـبانهروز
اماکن مسكونی را آماج حمالت هوایی و زمینی خود قرار میدادند.
با شروع جنگ ،شناوری بـر روی ارونـد مشـاهده نمیشـد و از دهانـه فـاو بـه طـرف آبـادان و
ً
خرمشهر هیچ کشتی و شناوری در حرکت نبود و هر شناوری که قبال بـه سـمت بصـره و خرمشـهر
آمده بود ،همانجا متوقف شد .بعضی از آنها هم مورد اصابت موشک یا گلوله قرار گرفتند .بعضی
دیگر هم در قعر اروندرود جای گرفتند.
روز دهم مهرماه ،عراقیها تا پل نو و از غرب خرمشهر به شهر نزدیک شده بودنـد و از سـمت
شمال شهر تا سیل بند خرمشهر پیشروی داشتند .بنابراین ،سقوط خرمشـهر دور از انتظـار نبـود.
به همین جهت ،تصمیم گرفتم خانوادهام را از آن مهلكه دور کرده و بـا خیـالی آسـوده بـه دفـاع از
شهر و کشورم بپردازم .با تمام این مشكالت و خطراتی که وجود داشت ،همسرم با خـارج شـدن از
خرمشهر مخالفت میکرد و میگفت دوست دارم در هر شرایط جنگی نزدیک شما باشم .با اینكـه
همسرم اطالع داشت ،وقتی من به ملموریت دریا اعزام میشـوم چنـد مـاه بایـد روی دریـا باشـم و
لحظهای نمیتوانم به منزل سرکشی کنم ،اما راضی بود که در خرمشهر بماند تـا بیشـتر از حـال و
احوالم باخبر باشد .وقتی همسرم در کوی سازمانی بود و من در دورترین نقاط روی دریاها به سـر
می بردم ،از طریق همكاران و ارتباطی که ناو ما با پایگاه داشت ،از سالمتی من مطلع میشد ،امـا
دور شدن از خرمشهر و اسكان در تهران یا مشهد ،باعث میشد ارتباط تلفنی ما قطع شود و هـیچ
ارتباطی با هم نداشته باشیم .این موضوع با هر مشكلی که داشت و خانوادهام را از خرمشـهر دور
میکرد ،اما من خیالم راحت میشد میشد ،زیرا بهتر از این بود که زیر گلوله و بمباران باشند.
انتقال خانواده به مشهد
پس از چند روز بحث و گفتگو ،باألخره همسرم راضی شد تا خرمشهر را ترک نماینـد .مـن در
ً
سال  41با خانوادهای اصیل در مشهد وصلت کردم و از زندگیم کامال راضی بودم .پس از  14سال
که از زندگی مشترکمان میگذشت ،خیلـی سـخت بـود کـه دوری یكـدیگر را تحمـل کنـیم .البتـه
همان موقع که ایشـان بـا بچـههای کوچـک در منـازل سـازمانی کوهدشـت زنـدگی میکـرد ،مـن
هفتهها و ماه ها از خانواده دور بودم ،و همین ملموریت روی دریاها و اقیـانوس مـن و خـانوادهام را
ً
آبدیده کرده بود و تقریبا این مفارقت عادی شده بود .اما مسئله جنگ موضـوع دیگـری بـود کـه
باید همسر و فرزندانم خرمشهر را ترک میکردنـد .بـه همـین منظـور ،روز دوازدهـم مهرمـاه مقـدار
کمی و سایل ضروری زندگی را برداشـتیم و آمـاده حرکـت شـدیم .آن زمـان مـن یـک خـودرو یـان

  160دفاع از خرمشهر

داشتم .در حالی که با ناراحتی با تعدادی از همسایهها خـداحافظی کـردیم ،مـن ،همسـرم ،پسـر
 19سالهام ،دختر  8سالهام و دختر کوچک  40روزهام ،به سمت آبادان به راه افتادیم .تا جایی که
ممكن بود وسایل ضروری زندگی خانوادهام را برداشتیم تا از منطقـه جنگـی خـارج شـویم .آن روز
وضع آبادان بسیار اسفناک بود .پاالیشگاه آبـادان همچنـان در آتـش خصـم دشـمن میسـوخت و
دود غلیظ مواد سوختنی چنان فضای شهر آبادان را پوشانده بود که گویی ابری سیاه همه منطقه
را پوشش داده و سایه آن شهر جنگزده آبادان را در خود فرو برده است.
خیابانهــای آبــادان هــیچ جــای ســالمی نداشــت .آنقــدر گلولــه تــوپ و خمپــاره در ســطح
خیابانها فرود آمده بود که گویی خیابانها را شخم زده بودند .آبـادان بـر خـالف خرمشـهر دارای
جمعیت بیشتری بود ،اما گویا مردم آن دیار قصد خروج از شـهر را نداشـتند و محكـم و اسـتوار بـه
کار و کاسبی خود مشغول بودند .آن موقع ،آبادان هنوز محاصره نشده بود .فقـط از پشـت ارونـد،
توپخانههای دوربرد اقصی نقاط شهر را میکوبید و گاهی هواپیماهای متجاوز بر فـراز شـهر ظـاهر
میشد و محل و منطقهای را بمباران میکرد .ما پس از طی مسافتی از درون شهر بـه ایسـتگاه12
رسیدیم و از روی پل بهمنشیر عبور کردیم و به سهراهی رسیدیم .در سهراهی ،خودروهای زیـادی
پشت سر هم منتظر بودند تا از پست ایست و بازرسی مجوز خروج بگیرند .گرچه آبادانیهـا کمتـر
از شهر خارج میشدند ،ولی اهالی خرمشهر که راهی بـه جـز همـین مسـیر نداشـتند ،بیشـتر بـه
ً
چشم میخوردن .در محل ایست و بازرسی همه خودروهایی که حامل وسایل بودند ،حتما باید از
فرمانداری شهر مجوز میگرفتند تا جلو سوءاستفاده احتمالی گرفته شود و افراد سـودجو نتواننـد
وسایل اشخاص دیگری را بردارند و بروند.
این سهراهی از یک طرف به آبادان ،از طرف دیگر به ماهشهر و بندر امام و از طـرف سـوم بـه
سمت اهواز میرفت که مسیر ما به این طرف بود .در آنجا ،عـالوه بـر اینكـه خودروهـای زیـادی از
ً
شهر خارج میشدند ،تعداد کمی هم به سمت آبادان میآمدند تا احیانـا وسـایل زندگیشـان را از
شهرهای آبادان یا خرمشهر بردارند و ببرند .در آن سهراهی ،تعـداد زیـادی از زن و بچـههای مـردم
جنگزده منتظر وسیلهای بودند تا سوار شوند .بسیاری از اهالی آن دو شهر وسیله نقلیـه نداشـتند
و با برداشتن وسایل ضـروری ،پیـاده در مسـیر جادههـا دیـده میشـدند .صـحنه مهـاجرت مـردم
جنگزده بسیار غمانگیز بود .در همان وضعیت هـم ،هواپیماهـای دشـمن دسـتبردار نبودنـد .مـا
پس از نیم ساعت توقف و بازدید خودرو ،که حامل وسایل جنگ و مواد منفجره نباشـد ،آنجـا را بـه
مقصد اهواز ترک کردیم .از آبادان به طرف اهواز ،شیب جاده به نفع ما نبود و ماشین یـان بـا بـار
ً
زیادی که داشت به کندی حرکت میکرد .جاده آبادان ـ اهـواز نسـبتا خلـوت بـود و تـردد کمتـری
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نسبت به جاده آبادان ـ ماهشهر داشت .علت آن هم این بود که ایـن جـاده در حاشـیه رود کـارون
است که آن طرف رودخانه نیروهای عراقی حضور داشتند که فاصـله کمـی بـا جـاده داشـتند .بـه
همین خاطر ،مردم کمتر ریسک میکردند که از این جاده عبور کنند .ضمن اینكـه همـین جـاده
پس از  7روز به دست دشمن افتاد و عراقیهـا در تـاریخ  19/7/19بـا احـداث یـک پـل شـناور در
منطقه مارد از رودخانه عبور کردند و به سمت آبادان پیشروی کردند .آن روز که ما در مسیر آبـادان
ـ اهواز طی طریق میکردیم ،هنوز دشمن از کارون عبور نكرده بود ،امـا آن روز بـه وضـوح صـدای
شلیک و انفجار از آن سوی کارون به گوش میرسید.
ما حدود ساعت  11صبح به اهواز رسیدیم .شهر اهـواز هـم شـبیه بـه شـهری جنگـزده بـود.
عراقیها از سمت جنوب اهواز تا  11کیلومتری شهر نزدیک شـدند و در حـوالی کارخانـه نـورد در
حال پدافند بودند و توپخانههای دشمن به راحتی مرکز شهر اهواز را میکوبیدند .مـا پـس از طـی
مسافتی در داخل اهواز ،به خیابان امام رسیدیم .در مسیر ما ،بیشتر مغازههـا تعطیـل بـود و درب
ورودی آنها را با کیسه گونیهای پر خاک سـنگربندی کـرده بودنـد و ماننـد دیـواری پشـت کرکـره
مغازهها سد شده بود .در خیابان امام توقف کوتاهی داشتیم .من مقـداری وسـایل خـوراکی بـرای
بچهها خریدم تا در قطار استفاده کنند .قصد داشتم بچهها را با قطار به تهران بفرستم تا از آنجا به
مشهد بروند ،اما اطالعی از وضع قطارهایی که به اهواز وارد میشدند یـا از آنجـا خـارج میشـدند
نداشتم .انتهای خیابان امام و اول پل معلق اهواز پست کنترلی گذاشته بودنـد کـه تـردد و عبـور و
مرور را تحت کنترل داشتند .آن زمان شایعه بود که ممكن است عراق پـل معلـق اهـواز را بمبـاران
کند و به همین خاطر تردد از روی پل خیلی محدود بود و ما با نشان دادن کارت شناسـایی مجـوز
عبور گرفتیم و رد شدیم .پس از عبور از پل معلق ،به میدان راهآهن رسیدم .آنجا مملـو از جمعیـت
بود و همه مردم حیران و سرگردان منتظر بودند که به طریقی بلـیط قطـار تهیـه کننـد و بـه سـمت
مرکز ایران بروند .من وقتی جمعیت را مشاهده کردم ،خیلی نگران و ناراحت شدم که چطور با این
وضع ،بچهها را بـه تهـران بفرسـتم .در آن آشـفتهباز کـه بسـیار ناراحـت کننـده بـود ،عبـور از بـین
جمعیت و وارد شدن به سالن راهآهن کاری بس دشوار بود .نمیتوانسـتم جلـو باجـه بلیطفروشـی
بروم و بلیط بخرم .در البهالی جمعیت فشرده ،یكی از همكاران را دیدم که ایشان هم مانند من بـه
دنبال تهیه بلیط برای خـانوادهاش بـود .او بـه مـن گفـت فریـدون! دنبـال بلـیط نبـاش .هـر طـور
میتوانی خودت و بچهها را داخل سالن و سكوی راهآهن برسان .اگر بلیط هم تهیه نكردیـد سـوار
قطار شوید ،باألخره داخل قطار جریمـه بلـیط را بـه رئـیس قطـار پرداخـت مـیکنیم .مـن هـم بـه
سفارش دوستم ،وسایل همراه را کشان کشان به داخل سالن بردم و با هر زحمتـی بـود ،بچـهها را
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به نزدیک درب ورودی رساندم .آنجا با نشان دادن کارت شناسایی به پلیس راهآهن و اینكه خـودم
در حال ملموریت هستم و مرخصی ندارم ،وارد سالن شدیم و گویی از خان اول عبـور کـردیم .یـک
ساعتی طول کشید که قطار مسافربری در ایستگاه توقف داشت و کسانی که بلیط خریـده بودنـد
سوار قطار میشدند و کسانی هم که بلـیط نداشـتند ،مثـل مـن سـرگردان و بالتكلیـف بودنـد .در
همان یک ساعت ،من از کلیه ملمورین و مسئولین قطار خواهش میکردم کـه بچـههای مـرا سـوار
کنند .اما دربان قطار به هیچ عنوان به کسانی که بلیط نداشتند ،اجـازه سـوار شـدن نمـیداد .در
این یک ساعت ،شاید من از ده نفر تقاضا کرده بودم ،که نتیجهای هم نداشت .در او ج ناامیـدی و
بالتكلیفی بودم که ناگهان یكی از همكاران و دوستان قدیمی دیگرم به نام پرویز قاسمی ،که بچـه
کاشان بود ،از داخل قطار مرا به اسم صدا زد و گفت فریدون! بچهها را بفرست باال .من یـک کوپـه
دربست برای خانوادهام گرفتهام .بلیط خود را از همان پنجره به من داد و من بچـهها را وارد قطـار
کردم .همان دربارن که خیلی اصرار داشت ما سوار نشویم ،گفت شما کـه بلـیط داریـد چـرا تـا بـه
حال سوار نشدید؟ این دوست خـوب مـن آن روز در ایسـتگاه راهآهـن اهـواز بـه دادم رسـید و مـن
بچه های کوچک و وسایل را از همان پنجره داخل فرستادم و خانمم همراه بـا پسـرم از درب قطـار
وارد شدند و داخل کوپه آقای قاسمی و خانوادهاش مستقر شدند .لحظاتی بعد قطار بـوق حرکـت
را به صدا درآورد .من از طرفی ،خوشحال بودم کـه بـاألخره خـانوادهام را از منطقـه جنگـی خـارج
کردم و از طرفی ،دنیایی از غم و غصه به سراغم آمد که برای مدتی طوالنی تنها شدهام .در لحظـه
آخر ،همسرم از پنجره قطار گفت :فریـدون! مواظـب خـودت بـاش .هـر طـور میتـوانی از حـال و
احوال خود ما را مطلع کن .من هم در مشهد ،بـه پابوسـی امـام رضـا(ع) مـیروم و بـرای سـالمتی
شما دعا میکنم .پرویز هم گفـت نگـران نبـاش ،مـن بچـهها را کـه بـه تهـران رسـاندم ،خیلـی زود
برمی گردم .قطار پس از یک سوت ممتد ،به آرامی حرکت کرد و ایستگاه راهآهن اهواز را به مقصـد
تهران ترک نمود .همسرم تا جایی که ممكن بود از داخل قطار برایم دست تكـان مـیداد تـا اینكـه
قطار از ما فاصله گرفت.
آن روز تنها به طرف خرمشهر برگشتم .وقتی از سالن راهآهن خارج شدم ،همچنان جمعیـت
زیادی داخل فلكه راهآهن دیـده میشـد و منتظـر بودنـد تـا وسـیلهای پیـدا کننـد و اهـواز را تـرک
نماینــد .ترمینــال مســافربری اتوبوسهــا هــم در نزدیكــی فلكــه ســاعت بــود ،شــاید بعضــی از آن
جمعیت ،منتظر اتوبوس بودند .کنار میـدان راهآهـن ،چشـمم بـه رسـتوران غـذاخوری شمشـیری
افتاد .با وجودی که دلم از غصه پر بود و غمگین و پریشان بودم ،وارد رسـتوران شـدم و بـه تنهـایی
ناهار خوردم و بعدازظهر با یان به طرف آبادان حرکت کردم .برای اینكـه تنهـا نباشـم و غـم دوری
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بچهها را سبک تر کنم ،دو سه نفر را سوار کردم تا به آبادان برویم .من آنها را صلواتی سـوار کـردم و
کرایهای نگرفتم تا شاید جبران لطف خداوند برای سوار شدن بچهها به قطار باشد .نزدیک غـروب
آفتاب ،وارد آبادان شدم .هنگامی که از کنار پاالیشگاه آبادان میگذشتم ،یک گلولـه تـوپ عراقـی
در کنارم منفجر شد .موج انفجار آنقدر شدید و قوی بود که مرا با یانم چند متر به هوا پرتاب کرد
ً
و بر اثر این انفجار خودرو به پهلو افتاد و خودم هم شدیدا دچار موج انفجـار شـدم .تـا نـیم سـاعت
گیج و منگ بودم .در همان حال که چیزی نمیفهمیدم ،چنـد نفـر رهگـذر ماشـین را بلنـد کـرده
بودند و مرا از داخل ماشین درآوردند .آنهایی که اطراف من بودند ،حدس زدند که شـهید شـدهام،
اما کمی آب به سر و صورتم زدند و حالم جا آمد .برای دقایقی هیچکس را نمیشـناختم .حـالم بـه
ً
قدری وخیم بود که فراموش کردم کجا هستم و از کجا میآیم .اصال به نظرم نمیرسید کـه همـین
امروز خانوادهام را با قطار به تهران فرستادم .جوانی از من آدرس محـل سـكونتم را پرسـید .گفـتم
کوی سازمانی کوهدشت .خودش پشت فرمان نشست و مرا به درب منازل سـازمانی رسـاند .از آن
به بعد ،د بان پایگاه مرا هدایت کرد و ماشین را کنار خانهام پارک کردم .آن موقع حالم کمی بهتـر
شده بود ،اما مانند کسی بودم که در عالم خواب ،فعالیـت میکنـد .آن شـب را در منـزل خودمـان
ماندم .اما تا صبح آنقدر صدای شلیک و انفجار به گوشم میرسید که شاید دو سـاعت کامـل هـم
نخوابیدم .صبح اول وقت ،ساک دستی را برداشتم و آماده ملموریت شدم .ناو ما مدتی بـود کـه در
آبهای خلیج فارس ملموریت داشت .قبـل از رفـتن بـه سـمت محـل ملموریـت ،یـک بـار دیگـر بـا
خودروهای عبوری داخل خرمشهر رفتم و وضع ناهنجار مردم را دیدم .من از دوران کـودکی تـا آن
زمان ،که حدود  97سال از عمرم میگذشـت ،خـاطرات بسـیار زیـادی از خرمشـهر داشـتم .بجـز
سالهایی که در خارج از کشور در ملموریت بودیم ،بقیه ایام زندگیام را در بندر باصفای خرمشهر
سپری کرده بودم .هرگز دلم نمیآمد دشمن شهرم را اشـغال کنـد .مـن دوران کـودکی ،دبسـتان و
دبیرستانم را در خرمشهر گذرانده بودم .از کوچه و پسکوچههای خرمشهر خاطره داشتم .امـا آن
روز که حدود  12روز از جنگ میگذشت ،دشمن پشت دروازههای شهرم بود و سایه شوم سـربازان
بعثی را در شهر میدیدم .گرچه دوست داشتم همانجـا اسـلحه بـه دسـت میگـرفتم و از کـوی و
برزن خرمشهر دفاع میکردم و مانند سـایر مـدافعان بـا دشـمن بعثـی میجنگیـدم ،امـا ملموریـت
دیگری در پیش بود .باید به یگان خود میرفتم و از آن طریق با دشمن درگیـر میشـدم .ملموریـت
فرقی نداشت .آنجا هم باید با شناورهای عراقـی میجنگیـدیم .آنجـا هـم بایـد علیـه هواپیماهـای
متجاوز دشمن تیراندازی میکردیم ،اما دوست داشتم خرمشهرم را صیانت و نگهداری کنم .تـا آن
روز مدافعان بسیاری به شهرم وارد شده بودنـد .صـدای تیرانـدازی عراقیهـا در نزدیكـی پـل نـو و
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اطــراف ســاختمانهای پیشســاخته ســمت پلــیسراه بــه وضــوح بــه گــوش میرســید ،امــا هنــوز
خرمشهر اشغال نشده بود .پس از گشت و گذاری در شهر و وداع با خانه قبلیمان ،یعنی خیابـان
نقدی ،با همسایه هم خداحافظی کردم و بعد به سراغ مسجد جامع رفـتم .آنجـا مملـو از جمعیـت
بود ،از مجروح و شهید و داوطلب جنگی و همچنین اجنـاس اهـدایی و ...و بعـد بـا دلـی غمگـین
شهرم را ترک کردم.
عزیمت به محل مأموریت
روز قبل با همسر و فرزندانم خداحافظی کردم و روز بعد بـا خرمشـهرم وداع کـردم .بـه منـزل
رفتم و ساکم را برداشتم .قرار بود با یک لنج نظامی که چنـد نفـر دیگـر هـم همـراهم بودنـد ،از راه
بهمنشیر به سمت خور موسی حرکت کنیم .اما یک هلیکوپتر برای ناو میالنیان ملموریت داشـت
ما چند نفر را ببرد .همان روز به ناو سازمانی خود رسیدیم و مشغول خدمت شدیم .آنجا هم دسـت
کمی از خرمشهر نداشت .هر لحظه ،هواپیماهای دشمن باالی سرمان ظاهر میشـدند و ناوهـای
دشمن گاهی تا نزدیكی ناو ما میآمدند و قصد درگیر شدن داشتند .از روزی که جنگ شروع شد،
ما دهانه فاو را بسته بودیم و به هیچ کشتی و شناوری اجازه ورود به اروند را نمیدادیم .برای ایـران
مهم نبود که شناورها به آبادان و خرمشهر نرسند ،چون ما بنادر دیگری همچون بنـدر امـام ،بنـدر
بوشهر ،بندرعباس ،بندر چاهبهار و ...را در خلیج فارس داشتیم ،اما آبراه اروند برای عـراق خیلـی
اهمیت داشت و به طور کلی راه بصره از طریق آب بسته میشد و عراق فقـط بنـدر فـاو در حاشـیه
اروند را داشت .البته بندر امالقصر در خور عبدالله هم بندر دیگری برای عراق بود .ما بنـدر فـاور را
ً
کامال در اختیار داشتیم و هیچ شناوری مجاز نبـود کـه در بنـدر فـاو پهلـو بگیـرد .عراقیهـا در 90
کیلومتری جنوب بندر فاو در دریای آزاد دارای دو سكوی نفتی مهم ،به نام سكوی نفتـی ّ
االمیـه و
سكوی نفتی البكر ،بودند که عراق نفت زیادی از این دو سكو صادر میکرد .از بنـدر فـاو تـا محـل
این دو سكو ،بیش از  90کیلومتر فاصله بود که لولههای نفت  41اینچی از زیر دریـا عبـور کـرده و
نفت به آن سكوها منتقل میشد.
پس از دو ماه جنگ و درگیری با دشـمن ،سـرانجام مـن بـه عنـوان سـرباز کوچـک جمهـوری
اسالمی و افسر نیروی دریایی ارتش ،این افتخار شامل حالم شد تـا در تـاریخ هفـتم آذرمـاه 19دو
سكوی االمیه و البكر را با ناوچههای جنگی خودمان از بین بردیم و صدور نفت عراق از این ناحیـه
قطع شد .بـه عبـارتی روز هفـتم آذر ،روز مـرگ نیـروی دریـایی عـراق محسـوب شـد .آن روز تعـداد
زیادی از افراد نیروی دریایی عراق کشته شدند و از بین رفتنـد و عـدهای از جوانـان رشـید نیـروی
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دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران هم شـهید شـدند کـه آن عملیـات بـه نـام عملیـات مرواریـد
نامگذاری شد.
خاطرهای شبیه به معجزه در عملیات مروارید
در آن روز ،جنگی سـخت بـین مـا و عراقیهـا در حـال انجـام بـود .هلیکوپترهـای دو طـرف
شناورهای طـرف مقابـل را بـا موشـک از بـین میبردنـد و موشـکهایی از روی نـاو برمیخاسـت و
هلیکوپترها را مورد اصابت قرار میداد .جنگ در دریا بسیار مشكل است .اگـر کسـی روی زمـین
شهید یا مجروح شود ،به راحتی میتوان به فریادش رسید ،امـا در دریـا ایـن امكـان وجـود نـدارد.
شخو مجروح یا شهید قادر نخواهد بود روی آب بماند و چنانچـه وسـیله نجـاتی نباشـد ،بـه قعـر
دریا فرو خواهد رفت .عـدهای از عراقیهـا کـه مجـروح و یـا سـالم بودنـد ،از روی همـان سـكوها و
ناوچـههایی کــه مـورد اصــابت موشـکهای مــا قـرار میگرفــت ،داخـل آب میافتادنــد و بـا همــان
جلیقههای نجاتی کـه داشـتند روی آب شـناور بودنـد .در آن درگیـری و در حـالی کـه عراقیهـای
بخت برگشته روی آب شناور بودند ،تعـدادی از آنهـا توسـط هلیکوپترهـای ایرانـی از دریـا نجـات
یافتند .در البهالی کشته ها و مجروحین و افـرادی کـه از نیروهـای ایرانـی و عراقـی سـالم روی آب
شناور بودند ،یک ناخدای ایرانی و یـک ناخـدای عراقـی بـر حسـب اتفـاق روی آب کنـار هـم قـرار
گرفتند و در حقیقت گم شده بودند .تاریكی شب فرا رسیده بود و این دو نفر یک شـب را تـا صـبح
در کنار هم و روی آب شناور بودند و از نجات خود ناامید شده بودند .این مـاجرا را مـن از ناخـدای
ً
ایرانی به نام ناخدا سرنوشت ،که بعدا نجات پیدا کرده بود ،شنیدم که سخنران قبل از خطبههای
نماز جمعه بندر بوشهر تعیین شده بود.
ایشان تعریف میکرد که به مدت  48ساعت ما دو نفر ایرانـی و عراقـی بـا همـان جلیقـههای
نجــاتی کــه بــر تــن داشــتیم ،روی آب شــناور بــودیم و هــیچ راه نجــاتی برایمـان پیــدا نمیشــد .نــه
هلیکوپترهای ایرانی و نه هلیکوپترهـای عراقـی و نـه شـناوری مـا را نمیدیدنـد .در ایـن مـدت،
گرسنگی و تشنگی زیادی بر ما غلبه کرده بود .ناخـدای عراقـی هـم مثـل مـن مسـلمان بـود و در
حالی که از دنیا بریده بودیم ،بجز مرگ هیچ امید دیگری نداشتیم .ایشان میگفت اآلن دیگـر مـا
دشمن یكدیگر نیستیم .باید از خدا بخواهیم راهی برایمان پیدا شود تا نجات یابیم .فقـط از خـدا
ً
بخواهیم یک وسیلهای ،چه ایرانی و چه عراقی ،پیدا شود و ما را نجات بدهد .ضـمنا یـک جسـد و
شهید ایرانی را یدک میکشیدیم .مـا در ایـن  48سـاعت و همـانطور کـه روی آب شـناور و معلـق
بودیم با یكدیگر بحث دینی و مذهبی هم میکردیم .ایشان به نام ناخدا جاسم به من میگفـت در
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این جنگ ،حق با ماست .کشور عراق همه مسـلمان هسـتند .بـه خـاطر همـین ،تعـداد زیـادی از
امامان و امامزادگان در عراق دفن هستند ،ولی در کشور شما ،فقط امـام رضـا(ع) مـدفون اسـت و
این یعنی کشور عراق مهد و تمدن اسالمی است و بعد از عربستان ،کشور عـراق سرمنشـل و محـل
پیدایش دین اسالم است .همـین اعـراب شـما فارسهـا را مسـلمان کردهانـد .فاجعـه کـربال و روز
عاشورا در عراق ،به وقوع پیوسته .اما شـما چـه داریـد کـه بگوییـد؟ اگـر راسـت میگوییـد از امـام
رضای خودتان بخواهید که قبل از مرگ در دریا مقداری آب خوردن به ما برسد تا تشـنهلب شـهید
نشویم ،شاید نجات پیدا کردیم .من به ایشان گفتم برادر عزیـز! بـرای مـن و شـما ،امـام رضـا(ع) و
امام حسین(ع) فرقی ندارد .اگر از هرکدام از ائمه اطهار بخواهیم ،اگر صالح بدانند ،حاجت مـا را
برآورده میکنند و چنانچه در این جنگ حق با هرکـدام از مـا ایرانیهـا و یـا شـما عراقیهـا باشـد،
توسط یكی از ما دو نفر حاجت برآورده میشود .بعد از آن ،من با تمام وجود و از تـه دل از خداونـد
خواستم که کمكمان کند و راه نجاتی برایمان پیـدا شـود و همچنـین از امـام رضـا(ع) درخواسـت
کردم و آن امام بزرگوار را به جدش ،امام حسین(ع) که در صحرای کربال با لب تشنه شهید شـدند،
قسم دادم که به یاری ما بیاید .با خلوص نیت از امام حسین(ع) خواستم و گفتم ای امام حسـین!
آب نهر علقمه که انشعابی از رود فرات سات و آن روزها آن بر روی شما و یـاران باوفـای شـما بسـته
شد ،امروز همان آب به نـام رود فـرات بـا دجلـه بـه بصـره میرسـند و ارونـد را تشـكیل میدهنـد و
سرانجام همان آب امروز در دهانه فاو بـه خلـیج فـارس میرسـد و مـا اکنـون در همـین محـل و در
همین آب فرات گرفتاریم و آبی هم برای خوردن نداریم .باز امام رضـا(ع) را قسـم دادم و گفـتم ای
امام رضا(ع)! هنگام هجرت شما از مدینه به مرو ،1قدوم مبارک شما هنگام عبور از بصره و ّ
محمره
(خرمشهر) از همین آب اروند و کـارون عبـور کـرده و آن را متبـرک نمـوده و اینـک همـان آب مـا را
گرفتار کرده است .ای امام رضا! از شما هم میخواهم ما را نجات دهید و یـا حـداقل مقـداری آب
خوردن برایمان بفرستید .چند ساعتی از این بحث و مجادله ما نگذشته بود که ناگهان پایم داخل
آب به شیئی برخورد کرد .وقتی آن را بررسی کردم ،دیدم یک کارتن حامل چهار قوطی فلـزی آب
آشامیدنی آکبند (آب معدنی خارجی) است که در آن شرایط بحرانی و تشنگی ،از طـرف خداونـد
ً
به ما رسید .نمیدانید من و ناخدای عراقی چه حالی پیدا کردیم .اصال باورمان نمیشد کـه در آن
دریای بیكران و متالطم و زیر آن امواج دریا ،این آب برای ما فرستاده شود .چقدر شگفتآور است
که انسان در اوج ناامیدی به اهدافش برسـد! مـن یـک بسـته آب را بـه عراقـی دادم و یكـی را هـم

 .6مرو همان خراسان بزرگ و قسمتی از ترکمنستان امروزی است.
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خودم برداشتم و استفاده کردیم .بسته دیگر را به جنازهای که همراهمان بود بسـتم تـا در صـورت
لزوم استفاده شود .یكی دیگر را دوباره داخل آب انداختم .ناگهان ناخدای عراقی فریاد زد که چرا
آن یكی را به داخل آب انداختید؟ از کجا معلوم که ما یک هفتـه در همـین آبهـا شـناور بمـانیم و
ً
مجددا نیاز به آب پیدا نكنیم؟ در جواب ناخدای عراقی گفتم ببین بـرادر مـن! همـان خـدایی کـه
این آب را برای ما فرستاد و از آن استفاده کردیم ،بقیه زندگیمان را تضمین میکنـد .آب را داخـل
دریا انداختم ،شاید افرادی مثل من و شما در همین دریا سرگردان و تشنه باشند ،بنـابراین ،آب را
به دریا انداختم تا مستحق دیگری از آن استفاده کند .این واقعه باعث شد که ناخـدای عراقـی بـه
من ایمان بیاورد .هم از لحـاظ اینكـه قـوطی آب را رهـا کـردم و هـم از لحـاظ نـاحق بـودن عـراق.
ناخدای عراقی به این مسئله پی برد که در این جنگ نابرابر حق با ماسـت و عـراق متجـاوز اسـت.
هنوز آبها تمام نشده بود که یک فروند هلیکوپتر ایرانی در باالی سرمان ظاهر شد و پس از چند
بار دور زدن ،سرانجام ما دو نفر را روی آب شناور دید و ما را نجات داد .ناخدای عراقی هم تا پایـان
جنگ در ایران اسیر بود و از لطف و مرحمت جمهوری اسالمی بهرهمند شد.
این یكی از هزاران معجزه در جنگ است .اما جنگ در دریا تفاوت بسیاری بـا جنـگ در روی
زمین دارد .شهید در دریا قبر و آرامگاه ندارد .شهید دریا در واقع ،طعمـه ماهیهـای دریـا و سـایر
آبزیان میشود؛ شهید دریا تشییع جنازه ندارد ،و اگر هم داشته باشد بـه صـورت نمـادین خواهـد
بو د .من در هشت سال جنگ ،کمتر شهیدی دیدم که بتوان پیكر کامـل آن را تشـییع کـرد ،چـون
هر ناو و هر کشتی و یا هر شناور در جنگ مـورد اصـابت قـرار گرفـت ،هرگـز پیكـر سـالمی ندیـدم،
ً
تكههای لباس و وسیله همراه آن شهید ،عامل شناسایی شـهید میشـد .مـثال در همـان درگیـری
روز هفتم آذر ، 19که به نام عملیات مروارید نام گرفت ،قایقی از غواصان نیـروی دریـایی خودمـان
در نیم مایلی ما ،مورد اصابت یک موشک عراقی قرار گرفت که در یک آن ،از نظر مـا ناپدیـد شـد و
به قعر دریا فرو رفت .وقتی ما برای نجات سرنشینانش رفتیم ،کمتر از ده دقیقه طول نكشید که به
محل حادثه رسیدیم ،اما با کمال تلسف فقط مقداری خـون و چنـد تختـه روی آب دیـده میشـد و
ً
حتی وسیلهای از آن دریادالن به دست نیامد .معموال هر شـناوری کـه روی آب مـورد اصـابت قـرار
بگیرد ،در مدت زمان کوتاهی در آب فرو میرود و آثاری از آن باقی نمیمانـد .بـه عبـارتی ،کشـتی
جنگی رو ی آب همانند یک انبار مهمات شناور است که اگر مورد اصابت موشک یا بمـب هواپیمـا
قرار بگیرد ،کلیه افراد آن در همان لحظات اولیه میسوزند .مانند افراد داخل یک تانـک کـه مـوج
انفجار و حرارت ناشی از آن ،افراد داخل تانک را میسوزاند و ذغال میشوند .داخل کشتی یـا نـاو
هم همینطور است ،منتهی تانک روی زمین قابل ر یت است و آثاری از فاجعه دیده میشود ،امـا
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شناورها اینطور نیستند و خیلی زود به قعر دریا میروند و آثاری از خود بجا نمیگذارند .ملموریت
اصلی ما در دریا در طول این جنگ هشت ساله ،بیشتر اوقات حفاظت از سكوهای نفتی ،جزیـره
خارک و نیروگاه اتمی بوشهر بود و همچنین کنترل همه کشتیهایی کـه بـا پـرچم عـراق در تـردد
بودند .آنها را متوقف میکردیم و کلیه قسمتها آن را بازدید مینمودیم .بجز کشـتیهای عراقـی،
هر کشتی مشكوک دیگری هم مورد بازدید و بازرسی ما قرار میگرفت .ملموریت دیگر ما اسـكورت
کشتیهای تجاری و نفتی بود که در منطقهای امن لنگر انداخته بودنـد و یـا بـه سـمت بنـدر امـام
میرفتند .آنها را از دریا و هوا اسكورت میکردنـد تـا هواپیماهـای دشـمن نزننـد .در طـول هشـت
سال جنگ ،نیروی دریایی ارتش تنها در خلیج فارس حدود 10هزار کشتی را اسكورت کرد کـه از
تمام ممالک بودند .من در زمان جنگ ،دو بار جهت زیارت خانه خدا معرفی شدم ،اما به علت نیاز
شدید و شرکت در جنـگ ،هـر دو بـار را انصـراف دادم و بـه مكـه نـرفتم ،چـون احسـاس میکـردم
وجودم در جنگ واجبتر از زیارت خانه خداست ،البته ناگفته نماند که من بعد از اتمام جنـگ دو
بار به زیارت مكه رفتم که حج عمره بود.
در زمان جنـگ ،افسـران نیـروی دریـایی عـالوه بـر ملموریـت دریـایی خـود ،هنگـامی کـه در
استراحت بودند و یا در پایگاه خدمت میکردند ،به آمـوزش غواصـی بـه مـردم عـادی و بسـیجیان
میپرداختند .یكی از همان آموزشها در پایگاه سوم دریایی خرمشهر بود که غواصـان بسـیجی را
آموزش میدادند و تعداد آنها از  1000نفـر هـم بیشـتر بـود و در عملیـات والفجـر ،8کـه ایرانیهـا
موفق شدند شبهجزیره فاو را تصرف کننـد ،افـرادش همـان کسـانی بودنـد کـه در نیـروی دریـایی
ارتش آموزش دیده بودند.
جهت احداث پل بعثت 1روی رودخانه اروندرود و در محل دهانه فـاو ،ناخـدا اخگـر از نیـروی
دریایی ارتش روزها و هفتههای متوالی جزر و مد دریا را محاسبه میکرد تـا بـرای برپـا کـردن پـل،
مشكلی پیش نیاید .پـل بعثـت بـه طـول یـک کیلـومتر بـا تـالش مهندسـین ایرانـی ،بـه خصـوص
مهندس سید هاشم بنیهاشمی ،احداث شد که بیش از شش هزار لوله با قطر  110سـانتیمتر و
به طول  12متر در ساخت آن به کار رفت و قریب به سه سال ،این پل بـر روی ارونـد مسـتقر بـود و
تردد نیروهای ایرانی از روی آن انجام میگرفت و کار تدارکات به خوبی انجام میشد .من در مدت
 11ماه اول که در جبهه بودم و ملموریت جنگی ما در خلیج فارس انجام میگرفت ،فقـط دو بـار از

 .6این پل در سال  6212توسط مهندسان ایرانی بر روی اروندرود احداث شد و به مدت سه سال شبهجزیره فاو عـراق را
به ایران متصل میکرد.
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بوشهر با هواپیما به مشهد رفتم ،تا اینكه سرانجام یكی از منازل سازمانی انر ی اتمی بوشهر را در
اختیارگرفتم و سپس برای آوردن وسایل زندگیام که در کوهدشت خرمشهر بود ،اقدام نمودم.
انتقال وسایل منزل از خرمشهر به بوشهر
پس از  11ماه که از خرمشهر و خانه سازمانیام بیخبر بـودم ،چنـد روزی را بـرای خرمشـهر
ملموریت گرفتم و به خرمشهر رفتم .آن موقع هنوز خرمشهر در اشـغال و آبـادان در محاصـره بـود.
بچــههای کــوی ســازمانی بــا دیــدن مــن بســیار خوشــحال شــدند .همســایههایی کــه هنــوز
خانوادههایشان را از خرمشهر خارج نكرده بودند ،دور من جمع شدند و از اوضاع و احوال جبهه و
دریا از من سواالتی میکردند.
یک گلوله توپ به خانه سازمانی ما اصابت کرده بود که بر اثر موج انفجـار ،مقـداری از دیـوار
تخریب شده بود ،اما خوشبختانه هـیچ آسـیب و خسـارتی بـه وسـایل زنـدگی وارد نشـده بـود .امـا
ً
کسی باطری یان من را برداشته بود ،بـاک آن هـم کـامال خـالی بـود .پـس از دو روز ،پایگـاه یـک
خودرو باری در اختیارم گذاشت تا وسایل زندگیام را حداقل تا روسـتای چوئبـده 10 ،کیلـومتری
شرق آبادان ،برساند.
در چوئبده باند هلیکوپتر درست کرده بودند .در همانج اسكلهای هم بود که مردم بـار و بنـه
را سوار لنج و یا قایق میکردند و از روی رودخانه بهمنشیر به طرف بندر امام حرکـت مـی کردنـد.
آن روز بنز باری نیروی دریایی وسایل منزل مرا بار زد ،خودم هم با یان به سـمت چوئبـده حرکـت
کردم .با سختی زیادی وسایل را از کامیون پیاده کرده و سوار لنج کردم .ماشین هم روی لنج قـرار
گرفت و پس از  24ساعت ،به بندر امام رسیدم .در اسكله بندر امام هم خودروهـایی بودنـد کـه بـه
اطراف بار میبردند .در آنجا اثاث منزل و خودرو را از لنج پیاده کردم ،خودرویی اجـاره کـردم و بـه
طرف بوشهر راه افتاد و در نهایت ،با هر مشـكلی بـود ،بـه تنهـایی اثـاث را سـر و سـامان دادم و در
خانه سازمانی نیروگاه مستقر شدم .چند روز بعد همسر و بچهها هم با هواپیما از مشهد به بوشـهر
رسیدند.
اگرچه ملموریت من کماکان در روی دریا ادامه داشت ،اما با وجود همسـر مهربـان و مـدیری
که داشتم از اداره زندگی و تربیت بچهها و درسشان آسوده خاطر بودم .هر هفته یا دو هفته سـری
ً
به منزل میزدم و مجددا به دریا برمیگشتم .ملموریت و تخصـو مـن توپهـای  29میلیمتـری و
تیربار40میلیمتری و سه اینچ روی کشتی بود .من دوره توپهای سه ایـنچ را در امریكـا گذرانـده
بودم .سال  1948تعدادی از همان توپها را کـه روی نـاو مسـتقر بـود ،بـرای تحویـل بـه ایـران در
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ً
اقیانوس اطلس آزمایش کردم .برخی از آنها واقعا ایراد فنی داشتند و خوب تیراندازی نمیکردند.
من معایب توپها را به طرف امریكایی گفـتم ،امـا او قبـول نمیکـرد؛ تـا اینكـه گزارشـات مـن بـه
سفارت امریكا رسید و پس از مدتی ،توپهای مورد نظر رفـع عیـب و تحویـل ایـران شـدند .همـان
توپها در جنگ هشت ساله ایران و عراق به دفعـات مـورد اسـتفاده و تیرانـدازی قـرار گرفتنـد .در
طول هشت سال جنگ ،دریای عمان و خلیج فارس تحت سلطه نیروی دریایی ایران بود و نیـروی
دریایی عراق هیچ گونه فعالیتی نداشت و فقط نیروی بسیار ضعیفی از آنها در خور عبدالله و بنـدر
امالقصر دیده میشدند که با جبهه جنگ کیلومترها فاصله داشتند .البتـه کشـور کویـت در طـول
جنگ ،جزیره بوبیان خود را در اختیار نیروی دریایی عراق قرار داده بود و از آنجا علیه کشتیهای
تجاری و نفتکشهای ایران موشک کرم ابریشم و اسكاد شـلیک میشـد .عراقیهـا نیـز بـا کمـی
تغییرات ،موشکهای اسكاد بی را به موشک الحسین و العباس تغییر نام داده بودند.
وقتی پل بعثت بر روی رودخانه اروند احداث شد ،به طور کلی ،هیچ شناوری نمیتوانست از
خلیج فارس به طرف بندر خرمشهر و آبادان و بصره برود و در اروندرود ،هیچ فعالیت دریایی وجود
نداشت .چندین کیلومتر دورتر از بندر امام و در قسمت جنوب این بندر ،جزیرهای به نـام بوسـیف
وجود دارد که ابعاد بسیار کمی دارد و شاید مساحت کل آن به سـه کیلومترمربـع هـم نرسـد .ایـن
ً
جزیره تماما شنی و سنگال بوده و هیچ پوشش گیاهی ندارد و بر اثر َم ّد به مـدت  10سـاعت زیـر
آب میماند و از دیده پنهان میشود .به همین علت ،بیشتر مواقع قابل اسـتفاده نیسـت .مـا ایـن
جزیره را به پایگاهی موقت تبدیل کرده بودیم و ساعاتی از روز که آب دریا پایین بـود ،چنـد فرونـد
هلیکــوپتر نیــروی دریــایی و هــوانیروز در آنجــا مســتقر میشــدند و تــلمین کشــتیهای تجــاری و
نفتکشها را به عهده می گرفتند .چون این جزیره به سكوهای البكر و االمیه عراق نزدیـک بـود و
از آنجا بندر فاو را هم میتوانستیم زیر نظر بگیریم ،بنابراین ،جـای مناسـبی بـود تـا ملموریتهـای
دریایی ما آسانتر شود .همه تهدیدهای عراق از همین دو سكو و بندر فاو بود و بـرای کشـتیهایی
که قصد پهلو گرفتن در بندر امام را داشتند ایجاد مزاحمت میکردند .ما از همان جزیـره بوسـیف
عكسالعمل نشان میدادیم و تهدیدهای دشمن را خنثی میکردیم.
من در روی ناو میالن مسـئول توپخانـه بـودم و دوره تخصـو توپهـای ضـدهوایی و توپهـای
ساحل به دریا و ...را در امریكا گذرانده بـودم و در طـول هشـت سـال جنـگ ایـران و عـراق ،ضـربات
مهلكی را به ارتش متجاوز عراق وارد میکردیم ،به خصوص در پدافنـد هـوایی فعـالیتم بسـیار خـوب
بود و در مجموع ،شش فروند هواپیمای عراقی را در طول سالهای دفاع مقدس از بین بـردم .اولـین
هواپیما در روز دوم جنگ و در بندر امام بود .با همین توپها ،عالوه بـر هواپیماهـا ،نـاو و ناوچـههای
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زیادی از دشمن را از بین بردم و همچنـین در انهـدام سـكوهای البكـر و االمیـه در روز هفـتم آذرمـاه
سال 19نیز نقش بسیار مهمی در عملیات مروارید داشتم و بر این توفیق افتخار میکنم.
مأموریت خارج از کشور در سالهای قبل از انقالب
در سال  ،48نیروی دریایی ارتش تعدادی ناو جنگـی بـه نامهـای نـاو میالنیـان و کهنـویی از
امریكا خریداری نمود و جهت تحویل آن من به همراه تعدادی از همكاران به امریكـا سـفر کـردیم.
ابتدا از فرودگاه بندر آبادان به مقصـد لنـدن حرکـت کـردیم .در فرودگـاه آبـادان ،همـه خـانواده و
وابستگان پرسنل اعزامی جمع شده بودند و لحظه خداحافظی برای همه بسیار سـخت بـود ،زیـرا
سفری طوالنی داشتیم .پس از چند ساعتی استراحت در لندن ،سرانجام حرکت به سـمت امریكـا
شروع شد .پس از حدود  10ساعت به قاره امریكا رسیدیم و در بنـدر نـور فولـک فـرود آمـدیم و بـه
مــدت یــک هفتــه در آن بنــدر زیبــا و دیــدنی توقــف داشــتیم و ســپس جهــت طــی دوره نظــامی و
فرماندهی و جنگ به بندر دیگری به نام دمینـک عزیمـت نمـودیم .آن زمـان امریكـا بـه ویتنـام در
حال جنگ و درگیری بود .در حقیقت ،بندر دمینک بندری نظامی بود و مرکـز آمـوزش نظـامی بـه
حساب میآمد و امریكاییها پس از طی دورههای مختلف ،جهت شرکت در جنگ به ویتنام اعزام
می شدند .من به مدت چهار ماه در این بندر ،دوره تخصصی تـوپ را طـی کـردم کـه شـبیه جبهـه
جنگ بود .به طور شبانهروزی مانور و تمرین نظامی و تیراندازیهای مختلف انجام میگرفت .پس
از اتمام دوره ،به بندر نورفولک رفتیم و چهار ماه آنجا اقامـت داشـتیم و جهـت طـی دوره تكمیلـی
ً
مجددا دو ماه دیگر دوره نظامی را پشت سر گذاشتیم .دورههای مختلف در قاره امریكـا همچنـان
ادامه داشت؛ به ما دو هفته مرخصی پایان دوره دادند که میتوانستیم به شـهرهای مختلـف سـفر
کنیم .ما چند نفر نیز به شهرهای واشنگتن و نیویورک سفر کردیم .سفر بعدی من به ایالت میـامی
بود که بندر ویلیامزبرگ هم در ردیف سفر بعدی من بود .پس از این بندر ،به بندر چارلستون رفتم.
در این بندر ،دوره تخصصی من دو ماه ادامـه داشـت و در همـین بنـدر بـود کـه ناوهـای جنگـی را
تحویل گرفتیم .مراسم خاصی داشت ،در روی ناو ،مـن مسـئول توپخانـه بـودم .در آنجـا آنقـدر بـا
همان توپ تیراندازی کردیم که لولههایش سر شده بود .البته این تیراندازیها به خاطر آزمایش
کردن توپها بود.
مسیر عبور ما به طرف ایران طوری تعیین شده بـود کـه از مثلـث برمـودا عبـور کـردیم .آنجـا
طوفانهای شدید همراه با امواج سهمگین بود که به مـدت  48سـاعت گرفتـار آن بـودیم .چیـزی
نمانده بود همانجا غرق شویم که ناوهای جنگی امریكایی به کمک ما آمدند و کشتی ما را نجـات
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دادند .راز و رمز مثلث برمودا 1تاکنون معلوم نشده و تا به حال ،صدها کشـتی و هواپیمـا را بلعیـده
اســت .پــس از اینكــه از مثلــث برمــودا عبــور کــردیم ،بــه بنــدر کی ِوســب رســیدیم .در تــاریخ
 ،1948/01/90پس از یک ماه استراحت و رسیدگی به کارهای عقبافتاده ،بندر کیوسـت را بـه
سمت کانال پاناما ترک کردیم .کانال پاناما اقیانوس اطلس را به اقیانوس کبیر متصل میکنـد ،تـا
سال  1904این کانال وجود نداشت ،تا اینكه روزولـت ،رئـیس جمهـور امریكـا ،تصـمیم گرفـت دو
اقیانوس فوق را به هم متصل کند و از رئیس جمهور پاناما تقاضا کرد این اقدام را عملـی سـازد .بـا
موافقت رئیس جمهور پاناما ،در همان سال ،کار حفاری شروع شد و 40هزار کـارگر و مهنـدس بـه
مـدت  10سـال فعالیــت نمودنـد تــا اینكـه در ســال  ،1919کانـال بــه اتمـام رســید .البتـه در بــین
اقیانوس ،حوضچههایی است که کشـتیها بایـد توسـط یـدککش وارد کانـال شـوند و موتورشـان
خاموش باشد .روزانه  99فروند کشتی وارد کانال میشوند و هـر کشـتی حـدود سـه سـاعت طـول
میکشد تا طول کانال را طی کند .اگر این کانال نبود ،کشتیهای باید دنیـا را دور میزدنـد تـا بـه
اقیانوس کبیر برسند .این کانال فاصله دو اقیانوس را هزاران کیلومتر نزدیکتر کرده است.
از کانال پاناما که گذشتیم ،به مكزیک رسیدیم و از آنجا به طرف کالیفرنیا ادامه مسیر دادیـم
و سپس به جزایر هاوایی رسیدیم .جزایر میدوی و جزیره گوام مسیرهای بعدی ما بودند که کاروان
نظامی آن اماکن را نیز طی کـرد .فیلیپـین و سـنگاپور نیـز از کشـورهایی بودنـد کـه در خـاور دور،
مسیر دریایی ما را مشخو میکردند.
در تــاریخ  ،48/6/24کشــتی مــا از خــط اســتوا عبــور کــرد .آنجــا مراســم خاصــی دارد .هــر
دریانوردی که از خط استوا عبور کند ،در حقیقت ،از نپتـون ،پادشـاه اقیانوسهـا ،اجـازه گرفتـه و
نپتون به او لقب دریاتاز میدهـد و بـه کلیـه نهنگهـا ،کوسـهها ،دلفینهـا و حوریـان اعمـاق دریـا
دستور میدهد تا از او اطاعت کنند.
پس از عبور از خط استوا ،بندر کوچین را پشت سر گذاشـتیم و بـه بنـدر بمبئـی هندوسـتان
رسیدیم .در آن بندر زیبا یک هفتهای توقف داشتیم و از اماکن مختلف آن بازدید کردیم .بندر مهم
کراچی در واقع ،آخرین بندر خارجی بود که در مسیر دریانوردی ما قرار داشت و پاکستان آخـرین
کشوری بود که در این سفر دور دنیا از آن عبور کردیم .پس از آن ،وارد دریای عمان و سپس خلیج
فارس شدیم و شوقی وصفناپذیر در دل همه ما ،که بیش از یک سال از وطن دور بـودیم ،شـعلهور
گردید .پس از طی کردن آبهای گرم خلـیج فـارس ،وارد آبـراه ارونـد شـدیم و مـدت  4سـاعت در
 .6مثلث برمودا منطقهای است در اقیانوس اطلس و سواحل امریکا بین جزیره پورتوریکو ـ فلوریدا و برمـودا ،کـه تـاکنون
صدها کشتی و هواپیما در آن ناپدید شده است.
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اروند بودیم ،تا سرانجام به بندر آبادان رسیدیم .در آبادان تشریفات خاصـی برپـا شـده بـود و همـه
خانوادهها روی اسكله جمع بودند و با گل و شیرینی به استقبال دریانوردان آمده بودند.
سالها از سفر دور دنیای ما گذشته بود که بار دیگر در سال  ،1917سفری به خاور دور برایم
پیش آمد .مـن در مردادمـاه  1917از خرمشـهر بـه بنـدرعباس منتقـل شـدم .یـک مـاه از انتقـالم
گذشته بود که این ملموریت دریایی ابالغ شد .در تاریخ  ،17/6/21ساعت  8صـبح از بنـدرعباس
به طرف بندر کراچی پاکستان به راه افتادیم .بندر جاسک و چاهبهار و گواتر را پشت سر گذاشتیم
و پس از  48ساعت به کراچی رسیدیم .کوههای بلند هیمالیا بندر زیبـای کراچـی را احاطـه کـرده
بود .مردم آنجا به شغل ماهیگیری ،صنایع دستی قلمزنی و تجارت مشغول بودنـد .سـه روز کامـل
تمام نقاط بندر کراچی را بازدید کردم .پس از بندر کراچی ،به بنـدر بمبئـی هندوسـتان رسـیدیم.
ً
قبال پدرم ،عبدالله لنگرا ،از سفر دریاییاش خاطرات بسیاری برایم تعریف کرده بود ،امـا آن زمـان
خودم شاهد چیزهایی که پدرم میگفت ،بودم .وقتی پدرم از سـفرهای هندوسـتان و افریقـا بـرایم
تعریف میکرد ،با خود میگفتم ممكن است روزی خودم آن بنادر و امـاکن را ببیـنم؟ در بمبئنـی،
خیلی از مرتاضان هندی را دیدم و با آنها صحبت کردم و با فرهنگ آن سـرزمین آشـنا شـدم .بنـدر
کوچین را بار دیگر دیدم 11 ،سال قبل هم این بندر زیبا را دیده بودم .بار دیگر عبور از خط اسـتوا
را در مسیر داشتیم که مراسم خاصی در آنجا انجام میگرفت.
وضع خرمشهر پس از آزادی
پس از آزادی خرمشهر ،الزم و ضروری بود که وضعیت شهرم را از نزدیـک ببیـنم و از اوضـاع و
احوال آن مطلع شوم .به همین خاطر ،چنـد روزی مرخصـی گـرفتم و بـه سـمت خوزسـتان بـه راه
افتادم .دشمن تمام شـهر را بـا لـودر و بولـدوزر همـوار کـرده بـود و کمتـر جـای سـالمی مشـاهده
میشد .قسمتهای زیادی از شهر مینگذاری شده بود و قسمتهای دیگری را هم موانـع ایجـاد
کرده بودند .آنها هزاران شاخه تیرآهن و نبشی و میلهگرد و ...را مانند میله پـرچم در زمـین فـروده
برده بودند تا چتربازان ایرانی نتوانند در آنجا فرود آیند .حتی به درختان خرمـا هـم رحـم نكـرده و
تعداد زیادی از نخلها را از ریشه درآورده بودند تا تانکها و خودروهای زرهی منطقه مانور داشـته
باشند و مانعی در مسیرشـان نباشـد .اثـر میلیاردهـا گلولـه و تـرکش همچنـان بـر در و دیـوار شـهر
مشاهده میشد و هیچ جای سالمی پیدا نبود .در حاشیه رود کارون ،یک خط پدافندی مستحكم
درست کرده بودند که کانالهای سرپوشیده از نقاط بارز آن بود که هر  10متر از داخل کانال یـک
دریچه به سمت رودخانه باز بود که روی آب کارون را حراست و نگهبانی میکردند.
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پس از گشت و گذار زیاد در سطح شـهر ،خیابـان نقـدی ،محلـه قـدیمی خودمـان ،را دیـدم.
منزل ما آسیب چندانی ندیده بود و از اسناد و مدارکی که آنجا دیدم اینطـور معلـوم بـود کـه آنجـا
محل کار یا دفتر یكی از فرماندهان گـردان لشـكر 11عـراق بـه نـام سـرگرد خالـد بـود .متلسـفانه،
عراقیهای نامسلمان یخچال و تلویزیون مردم بیگناه خرمشهر را در دیواره سنگرها بـه کـار بـرده
بودند و فرشهای مردم هم در کف سنگرها استفاده شده بود که دیگر قابل استفاده نبود.
تا پایان جنگ ،خرمشهر همان وضع را داشت .پـس از آتشبـس ،در مـورد آبـادانی خرمشـهر
اقدام شد و بازسازی گردید .به خرمشـهریها گفتـه بودنـد هـرکس بـه خرمشـهر برگـرد ،پـنج قلـم
کاالی اساسی (یخچال ،تلویزیون ،فرش ،کولر ،اجاق گاز) به طور رایگان به آنها داده میشود.
کالم آخر
من پس از سی سال خدمت ،سرانجام در سـال  ، 1972از خـدمت بازنشسـته شـدم و بـه
شهر مقدس مشهد مه اجرت کردیم و سال هاست در جوار حضرت علی ابن موسی الرضـا (ع)
زندگی می کنیم.
عالوه بر این خاطرات تاکنون پنج کتاب به نامهای زیر نگارش و چاپ نمودهام:
 -1نگاهها و عبرتها.
 -2نگاهی به تاریخ معاصر ایران.
 -9ستارگان والیت.
 -4تاریخچه دریانوردی ایرانیان.
 -1زندگی و خاطره.
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پلیسراه :خرمشهر,991 ,19 ,11 ,19 ,88 ,29 ,
994 ,918 ,911 ,934 ,922
پوربزرگ :سرهنگ921 ,

جمی :حجتاالسالم913 ,84 ,83 ,
جنتآباد :قبرستان خرمشهر999 ,11 ,
جهانآرا :محمد؛ پاسدار ،شهید,23 ,29 ,21 ,8 ,

ت
تکاوران نیروی دریایی ارتش,31 ,23 ,29 ,21 ,91 ,

,913 ,913 ,919 ,13 ,13 ,12 ,11 ,81 ,84 ,33
939 ,993
جوانشیر :احمد؛ سرگرد918 ,

,918 ,913 ,919 ,14 ,19 ,11 ,81 ,13 ,33

چ

,913 ,939 ,939 ,921 ,923 ,924 ,999 ,911
918

چرچیل :وینستون944 ,
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چمران :مصطفی؛ دکتر ،شهید98 ,14 ,98 ,
چهارمحالی :سرگرد911 ,

دانشجویان دانشکده افسری,19 ,19 ,81 ,12 ,21 ,
918 ,922 ,999 ,919 ,913
دُب حَردان :منطقه94 ,

چوئبده :آبادان991 ,
ح

دبیرستان ابراهیمی :خرمشهر933 ,12 ,33 ,
دربندی :ستوان32 ,

حاجیشاه :شهناز ،شهیده993 ,

دزفول :شهر913 ,941 ,94 ,99 ,

حسنیسعدی :حسین؛ سرگرد998 ,911 ,

دهلران :شهر94 ,18 ,

حسیبی :سرهنگ32 ,

ذ
خ

ذوالفقاریه :منطقه933 ,939 ,921 ,13 ,

خامنهای :سید علی؛ آیت اهلل1 ,

ر

خط استوا933 ,932 ,93 ,

راهواره :شکراهلل؛ دانشجو ،شهید,24 ,23 ,22 ,91 ,

خط تالوگ913 ,941 ,

918 ,31 ,34 ,21 ,28

خفاجیه18 ,
خلیج فارس,913 ,914 ,912 ,944 ,929 ,19 ,33 ,

رمزی عطایی :تیمسار941 ,

932 ,931 ,998 ,999 ,994 ,993

ز

خور موسی994 ,
خوزستان,91 ,18 ,19 ,13 ,32 ,29 ,98 ,93 ,3 ,
,83 ,39 ,34 ,33 ,98 ,99 ,91 ,94 ,93 ,92 ,99

زارعیان :سروان939 ,911 ,
زروانی :سعید؛ ستوانیکم32 ,31 ,

,941 ,931 ,921 ,11 ,18 ,13 ,13 ,19 ,88

ژ

933 ,914 ,919 ,911 ,941 ,943 ,944 ,949

ژاله :کیومرث؛ دانشجو31 ,3 ,

خوشنامی :سرهنگ32 ,
خیابان  41متری :خرمشهر,41 ,44 ,49 ,41 ,91 ,

س

923 ,923 ,991 ,48 ,49
خیابان فردوسی :خرمشهر911 ,23 ,

سامعی :شهردار خرمشهر913 ,83 ,

خیرخواه :مصطفی؛ ستوان918 ,98 ,

سبزلون :سرهنگ32 ,
سپاه خرمشهر,913 ,998 ,12 ,11 ,81 ,84 ,23 ,

د
دارخوین :منطقه941 ,998 ,33 ,39 ,31 ,13 ,

918
سرنوشت :ناخدا991 ,
سلطانی :غالمرضا941 ,
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علیکرمی :یعقوب929 ,

سنگاپور932 ,

عملیات ثامناالئمه(ع)18 ,3 ,

سورانی :دریاقلی933 ,

ف

سوسنگرد :شهر,34 ,33 ,32 ,39 ,98 ,99 ,94 ,98 ,
913 ,941 ,913 ,18 ,13 ,83
ش
شادگان :شهر39 ,

فاو,999 ,994 ,911 ,913 ,941 ,942 ,83 ,18 ,
931 ,998
فلکه چهارشیر :اهواز89 ,34 ,99 ,
فلکه فرمانداری :خرمشهر,48 ,43 ,41 ,31 ,23 ,

شاهان بهبهانی :سرگرد911 ,
شریفالنسب :سرگرد998 ,911 ,39 ,93 ,

919 ,921 ,923 ,929 ,921 ,923 ,922
فیلیپین932 ,

شکرریز :سرهنگ939 ,998 ,

ق

شلمچه,12 ,88 ,84 ,34 ,33 ,28 ,29 ,21 ,29 ,91 ,
918 ,919 ,911 ,914 ,913 ,912 ,934 ,11

قرارگاه اروند19 ,

شهربانی939 ,911 ,81 ,82 ,

قمری :سروان939 ,911 ,

شهید فهمیده929 ,

قنوتی :شریف؛ روحانی رزمنده992 ,991 ,29 ,8 ,
ص

قوچان,18 ,19 ,14 ,13 ,12 ,38 ,39 ,99 ,92 ,
933 ,939 ,933 ,921 ,924 ,994 ,911

صدام حسین,92 ,99 ,91 ,18 ,43 ,23 ,21 ,29 ,

ک

,11 ,18 ,88 ,83 ,84 ,38 ,34 ,91 ,93 ,94
,911 ,941 ,943 ,949 ,944 ,999 ,994 ,993

کارخانه نورد :منطقه999 ,94 ,

918 ,911 ,913 ,919

کبریائی :مصطفی؛ سرگرد993 ,999 ,911 ,

صفوی :سید علی؛ سرهنگ32 ,

کرخهکور :رودخانه39 ,

صمدی :ناخدا,921 ,998 ,911 ,918 ,913 ,33 ,

کهتری :منوچهر؛ سرهنگ,921 ,924 ,998 ,18 ,
933 ,939

913
ظ
ظُفار39 ,

کوتشیخ :خرمشهر,934 ,933 ,931 ,923 ,33 ,
939
کوههای هیمالیا933 ,

ع
عدنان :سرهنگ عراقی918 ,

کوی طالقانی :خرمشهر923 ,48 ,43 ,49 ,41 ,
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گمرک :خرمشهر,13 ,11 ,14 ,31 ,28 ,21 ,91 ,
,912 ,923 ,991 ,918 ,914 ,913 ,919 ,911
919

مسجدسلیمان :شهر,98 ,91 ,93 ,92 ,91 ,92 ,1 ,
,931 ,929 ,912 ,13 ,12 ,84 ,33 ,33 ,31
931 ,938 ,933
مشهد,941 ,931 ,911 ,32 ,19 ,43 ,93 ,92 ,1 ,
934 ,991 ,999 ,911 ,919 ,949
مظفری :محمد ،شهید941 ,
مقید :ستوان911 ,
مکزیک932 ,
منازل سازمانی کوهدشت :خرمشهر,912 ,911 ,
991 ,993 ,911 ,919

گوهریمقدم :سرگرد32 ,

منتصر :سرهنگ32 ,
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منجیل :شهر924 ,14 ,81 ,

لندن939 ,991 ,

میامی :امریکا939 ,

لنگرا :فریدون؛ ناخدا933 ,943 ,93 ,92 ,1 ,

میدان راهآهن خرمشهر992 ,999 ,922 ,19 ,81 ,
ن
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مارد :منطقه ،پل999 ,991 ,998 ,33 ,
متینی :سروان32 ,91 ,

نامجو :سید موسی؛ سرهنگ ،سرلشکر شهید,93 ,
922 ,913 ,31 ,98

مثلث برمودا932 ,939 ,93 ,

نپتون932 ,
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مسجد جامع :خرمشهر,31 ,34 ,39 ,23 ,22 ,91 ,8 ,

نیروهای ژاندارمری,939 ,81 ,82 ,39 ,94 ,19 ,

,13 ,19 ,11 ,81 ,89 ,81 ,84 ,43 ,42 ,33 ,39
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919 ,49 ,41 ,44 ,43 ,42 ,49

ویتنام939 ,

هوانیروز,993 ,911 ,913 ,13 ,32 ,39 ,92 ,12 ,

ی

931 ,942 ,929
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