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خرمشهر
محسن مطلق





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

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

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

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

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل اول
»عراقی هـا، خانه به خانه پیـش می آمدند و یك به یك  محله های 
خرمشـهر را تسـخیر می کردنـد. تنها سـالح ما در مقابـل تانك ها و 
نفربرهای آن ها، آر.پی. جی بود. تازه، اگر موشك آر.پی. جی پیدا 

می شد. 
در یکـی از محله هـا، مجبـور شـدیم وارد خانـه ای بشـویم و از 
پشـت بام خانـه، عراقی ها را هدف بگیریـم. در را باز کردیم و وارد 
شـدیم. با بچه ها داشـتیم از پله ها باال می رفتیم که متوجه یك پیرزن 
در وسـط حیـاط شـدیم که کنار گاوش ایسـتاده بود و مـا را لعن و 
نفرین می کرد. قصه خیلی خنده دار بود. فکر می کرد که ما عراقی 



10   خرمشهر

هسـتیم. معلـوم بود قبل از مـا عراقی ها آن جا بودند. 
نالـه و نفرین می کرد و می گفـت:  »چی از جان ما می خواهید؟ 

چی از این شـهر می خواهید؟ چرا مـا را راحت نمی گذارید؟« 
جلـو رفتم و گفتم:  »مادر، ما ایرانی هسـتیم. می خواهیم جلوی 
عراقی ها را بگیریم.« اما باورش نمی شـد. می گفت: »شما دشمن 
هستید. دروغ می گویید. خدا لعنت کند شما را که خانه و زندگی 

ما را ویران کردید.« 
گفتم: »مادر، شـما این جا چه کار می کنید؟!« گفت: »به شـما 
ربطـی نـدارد. این جا خانه و زندگی من اسـت. شـما باعث شـدید 
همسـایه ها خانه هایشـان را ول کننـد و برونـد. پدرسـوخته ها!« و 
همین طـور نالـه و نفرین می کـرد. معلوم بود خانـواده اش حریفش 
نشده اند. پیرزن را گذاشته و رفته بودند. گفتم: »مادرجان، این جا 

خطرناك اسـت. بایـد از این جا بروید.« 
می گفت: »نه، شماها باید بروید، گورتان را گم کنید. یاالله، از 

خانه من بروید بیرون.« 
خالصـه، از مـا اصـرار و از او انـکار! گفتـم بایـد بیایـی بـا ما به 
مسـجد جامع برویم. در همان گیرودار، چند خمپاره سـرگردان از 
راه رسید. وقتی صدای تیراندازی بچه ها از روی پشت بام بلند شد، 
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او هـم بلندتـر فریاد می زد و لعـن و نفرین می کرد. 
گفتـم: »ما ایرانی هسـتیم. بـا ما بیایید. این جا خطرناك اسـت.« 
پیشـانی اش کمـی زخمی شـده بـود. می گفت: »مـن گاوم را رها 
نمی کنـم.« بـا هـر بدبختی ای بـود، او را از خانه بیرون کشـیدیم و 
چند محله آن طرف تر، سـوار یك خودرو کردیم. و بعد به مسـجد 

بردیم.  جامع 
آن جا وقتی جمعیت را دید، کمی آرام گرفت. خواهرها، سـرش 
را پانسـمان کردند و بعد سـپردیم تا او را عقب ببرند. درس خوبی 
بـه مـا داده بود پیرزن. به ما یاد داد کـه به هیچ وجه خانه و زندگی  و 

وطن مان را رها نکنیم.«1 
□

در محـل تالقـی رود کارون بـه ارونـدرود، یعنـی در نزدیکـی 
خرمشهر کنونی، شهری باستانی به نام »بیان« وجود داشته است که 
تا سده چهارم قمری نیز آثاری از آن به جای مانده بود. این منطقه 
قدیمی، پیش از ظهور اسالم »بارما« نامیده می شد. به گفته ابوزید 

1. برگرفته از خاطرات بهروز مرادی. به نقل از کتاب: خرمشهر در جنگ طوالنی، 
نویسندگان: مهدی انصاری، محمد درودیان، هادی نخعی، تهران، مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، 1377 
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بلخی، در زمان خالفت عمر، بارما تبدیل به بیان شـده است. پس 
از ویرانی شهر بیان، در نزدیکی خرابه های آنـ  درست در جایی که 
با جدا شدن کانال عضدی در بهمنشیر، قسمت شمال شرقی آبادان 
پدیـد آمـده و اکنون نیز به نام محرزی معروف اسـت و جزو حومه 
خرمشهر محسوب می شودـ  شهر کوچکی به نام محرزه یا محرزی 
بنا گردید که پس از شهر بیان، سالیان متمادی بندرگاه کشتی های 

بازرگانی و پایگاه داد و ستد و مبادله کاال بود. 
خرمشـهر از نـگاه تاریخ دانـان، بازمانده شـهر بیـان و محرزی و 
آخرین مولود ازدواج کارون و اروندرود است. عیالمیان در محلی 
کـه کارون بـه خلیج فـارس می ریخـت، شـهری بـه نـام ناژیتـو بنـا 
کـرده بودنـد تا از آن جا دروازه کارون را پاسـداری کنند. همچنین 
گینس بنا  هخامنشـیان، در نزدیکـی کارون، آبادی دیگـری به نام آ
گینس، نوبت پاسـداری از این آبراه مهم  نهادند. پس از ناژیتو و آ
که با گذشت زمان تا محل خرمشهر کنونی پیش آمده بود، به شهر 

بیان و محرزه رسـید. 
گینس، بیـان و محرزی  بـه هر حـال، روزگاِر شـهرهای ناژیتو، آ
یکی پس از دیگری به سر رسید. سالیان بعد، گروهی از سپاه بابك 
خرمدیـن کـه به خاطـر لباس های سرخ رنگشـان، به سـرخ جامگان 
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معـروف بودنـد، در این سـرزمین زندگی می کردند کـه عرب های 
مهاجر، به خاطر لباس های سـرخ سـاکنانش، به آن جا لقب محمره 
دادنـد و ایـن اسـم در میان اعراب ماندگار شـد. سـرانجام به سـال 
1314 ش، فرهنگسـتان ایران نام این شـهر را از محمره به خرمشـهر 
یا شـهر خرم یا خرمدینان که از سـپاه بابك گرفته شـده بود، تبدیل 

کرد. 
همزمـان با لشکرکشـی محمدشـاه قاجار به هـرات در 23 رجب 
1254، علیرضاپاشـا سـردار عثمانی، با سـپاهی بزرگ به خرمشـهر 
حمله کرد. در این تهاجم، خرمشـهر ویران شـد و سپاهیان عثمانی 
ضمن کشـتار مردم، خانه ها را سـوزاندند و شـهر را ویران کردند. 
به گفته ابراهیم دهگان، مورخ معروف، این لشکرکشی نابهنگام، 
با دخالت دول باختری )اروپا( بوده و دست قصرنشینان ناتینگهام1 

در آن پدیدار است. 
با ادامه تاخت وتاز عثمانی ها به مرزهای ایران، امیرکبیر با استفاده 
از جوانـان غیـور منطقـه، گارد مرزی نیرومندی در خرمشـهر پدید 

1. ناتینگهام شـهری در شـمال انگلستان در ناحیه میدلند شـرقی در کشور پادشاهی 
متحد برتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. در این جا منظور از قصرنشینان ناتینگهام، 

انگلستان می باشد.
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آورد و فرماندهـی آن را بـه محمدخان، پسـر حاج جابرخان سـپرد. 
حاج جابرخـان، حاکـم خرمشـهر، در چهارم رجـب 1266، پرچم 
ایران را بر فراز خرمشـهر برافراشـت و به پاداش این کار، از سـوی 

امیرکبیـر به لقب خانی مفتخر شـد. 
خوزسـتان از ادوار گذشـته و علی الخصـوص از دو قـرن پیـش، 
بـه دلیـل اهمیت فوق العـاده و سوق الجیشـی آن، مـورد تاخت و تاز 
اسـتعمارگران قـرار گرفتـه و تـا کنـون چندیـن بـار به اشـغال قوای 
بیگانه در آمده اسـت. امپراتوری عثمانی در سـال 1857 میالدی، 
انگلیسـی ها در سـال 1883 میـالدی، نیروهـای متفقیـن در جریان 
جنـگ دوم جهانـی و ارتش بعث عراق در سـال 1359، خرمشـهر 
را اشـغال کردنـد. در قسـمتی از کتـاب »جنگ ایران و انگلسـتان 
در خرمشـهر« که مربوط به حمله انگلیسـی ها به خرمشـهر اسـت، 
خانلر میرزا احتشـام الدوله در خاطراتش از لحظات عقب نشـینی از 

این شـهر، چنین آورده اسـت:
»شصت رأس اسب از اسب های توپخانه که به چمن رفته بودند، 
بـا مـال فـوج فراهان آمدنـد. صبح که بنـای حرکت شـد، گریخته 
بودنـد. آن هـا را هـم در میان اردو پیدا کردند و بسـتند به توپ. باز 
تـوپ حرکت نکرد. اسـبش کـم بود، چون که اسـب ها کاه و جو 
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ابدًا نخورده بودند؛ چه در این دو شبانه روز که هیچ نخورده بودند. 
در ایـام توقـف در محمره، کاه ابدًا به لب این زبان بسـته ها نخورده 
و حـال آن که همه روزه از فالحیه کشـتی کشـتی کاه می آوردند و 
منحصر بود به طویله نواب واال و وزیر. روزی یک وقه جو به اسب 
توپخانه می دادند. اگر چنان چه مهتر مروت داشت، آن جو را تمام 
مـی داد، اگر نداشـت، قـدری هم او برمی داشـت. این زبان بسـته، 
صبـح کـه جـو می خورد، بسـته بـود. دیگر نـه علف، نـه کاه بود. 
زیاد که گرسـنه می شد، سرگین می خورد. حتی سرگین هم به قدر 
کفایت نبود که بخورد. چون اسبی که کاه نخورد، سرگین ندارد. 

و از این جهت، اسـب ها قوت نداشـتند که توپ را بکشـند.
در آن ساعت که اردو از محمره می آمد، دل سنگ آب می شد؛ 
به جهت تظلمی که به سـربازهای ناخوش می کردند. محمدحسن 
فحش می داد. چند نفر سـرباز را گذاشـت تلف شـدند، و آرد بار 
کرد آورد. چند نفر سـرباز دیگر که ناتوان بودند، نتوانسـتند تفنگ 
و قلیلی آرد بیاورند. از نخلستان به آن طرف که سر و ته اردو جمع 
شـد، آمدند پیش سـرتیپ که ما گرسنه مانده ایم. بنا کرد به فحش 
دادن که پدرسـوخته ها، مگر انبار با من اسـت. گفتند سـرتیپ، بار 
شترت آرد است، کسر بگذارد. گفت پدرسوخته، کی به تو جیره 
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می دهد که من کسر بگذارم. گفت پس سرتیپ، من چه کار کنم. 
گفـت رفیقـت دارد، برو از او قرض کن. گفت جایی که تو داری 

ندهی، رفیقم چرا می دهد.
با این حال و سلوک سرکرده، دیگر چه توقع ایستادن و جان دادن 
از سرباز می توان کرد؟ اما با این حالت و رفتارها، غیرت و حمیتی 
که از اکثر سربازها دیده می شد، از سرکرده ها هرگز این گونه غیرت 
ندیـدم. مثـاًل از وقتـی که راه افتادند، در هر کجا که سـربازها دور 
هم جمع می شدند، با هم می گفتند اگر ما زنده باشیم، بعد از این 
والیـت برویـم، یا االن که می رویم، از اهل این والیت هر کس که 
روز اول ورود مـا بـه ایـن والیـت دیده، حاال به ایـن حالت می بیند، 
دیگـر چـه زبان داریم که پیـش این مردم حرف بزنیـم. چگونه در 
پیش زن هامان از خجالت برویم. آیا آن چه سـرزنش به ما کنند، از 

دوست و دشمن، چه بگوییم.
در جـواب آن هـا، پـاره دیگـر می گفتند بـر ما چه تقصیر اسـت. 
دعوای سـرباز نبود که ما بد دعوا کرده باشـیم، می بایسـت سـردار 
سـرکرده ها درسـت طرح دعوا را بریزند تا ما دعوا کنیم. پاره دیگر 
می گفتنـد چنان چـه این سـرتیپ ها برونـد طهـران، اواًل از خجالت 
چـه ِقسـم می روند، دوّیم اگر چنان چه کسـی بپرسـد کـه چرا فرار 
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کردیـد، این هـا چه جـواب می دهند. پـاره دیگر می گفتنـد والله ما 
راضی بودیم در محمره کشـته شـویم و بمیریم و این روز را نبینیم. 
چندین مرتبه دیدم سـربازها این حرف ها را می زدند. سـرتیپ ها هم 
که سـواره می گذشـتند، گفتند راست شوید، راه بروید. در جواب 
گفتنـد حقیقت خیلی کار خوبی کرده ایـد، فتح نمایانی کرده اید، 
زبـان درازی داریـد، حـرف هم می زنیـد. دیدم ابـدًا از خجالت به 

روی خـود نیاوردند و رد شـدند. 
والله هر چه سربازها می گفتند، حق داشتند و راست می گفتند.«1 

□
خرمشـهر، این شـهر آباد و زیبا، در سـال 1359 مورد تاخت و تاز 
ارتش عراق قرار گرفت و سرانجام پس از 34 روز مقاومت دلیرانه 
رزمنـدگان و مـردم، روز چهـارم آبـان 1359 به اشـغال در آمد و به 

مدت 20 ماه در اشـغال ماند. 
صدام نام خرمشـهر را به محمره برگرداند و این شـهر را ضمیمه 
خاك خود به حساب آورد. اما بی شك از تاریخچه و دالوری مردم 
ایـن سـرزمین چیزی نمی دانسـت. در سـال 1228 قمـری مطابق با 
1812 میالدی، حاج یوسـف پدر جابرخـان )رییس خاندان کعب( 

1.جنگ ایران و انگلستان، خانلرمیرزا احتشام الدوله، تهران، آنزان، 1382
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خرمشـهر را بـه صورت قریـه کوچکی بنا نهاد که به مـرور زمان با 
توجه به موقعیت خاص این قریه، به بندری معتبر تبدیل شد. فاصله 
آن تـا بصـره 24 کیلومتـر، تـا آبـادان 10 کیلومتر، تا اهـواز 120 و تا 
ساحل خلیج فارس 96 کیلومتر است. نژاد مردم این شهر آریایی و 
سـامی است و مذهب آنان شیعه اثنی عشری به حساب می آید و به 

دو زبان فارسـی و عربی گویش دارند. 
در سـال 1318 شمسـی، اولین اسـکله تجاری بزرگ خرمشـهر، 
با دخالت رضاشـاه، در این شـهر افتتاح شـد. اسـکله ای که بعدها 
موجب ترقی و سـرمایه گذاری بیشـتر در این شـهر شـد. در جریان 
جنگ دوم جهانی نیز شش اسلکه به آن اضافه شد. بندر خرمشهر 
بـه دلیـل موقعیت ممتاز جغرافیایـی و ارتباط با دریـای آزاد، ثروتی 
عظیـم در خود نهفته داشـت که می توانسـت به شـدت مورد توجه 

کشـورهای بیگانه و اسـتعمارگر قرار گیرد. 
بـر کشـاورزی،  اقتصـادی خرمشـهر  اسـاس  از جنـگ،  قبـل 
دامداری، ماهی گیری، صنایع دستی و به  خصوص بازرگانی استوار 
بود. خرما عمده ترین محصول کشـاورزی این منطقه بود و سالیانه 
بالـغ بـر 55 هزار تن از این بندر صادر می شـد. بعد از خرما، ماهی 
دومیـن محصـول اقتصادی خرمشـهر بود. عالوه بر ایـن، تا قبل از 
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آغـاز جنگ، بازرگانی و موقعیت خاص ایـن بندرگاه برای ورود و 
خروج کاال، از خرمشهر منطقه ای خاص و پررونق ساخته بود که با 
هیچ شهر و منطقه دیگر قابل مقایسه نبود. تا آن جا که از خرمشهر 
به عنوان شـهری ُپر از ِکشـش اقتصادی و بازرگانی یاد می کردند. 
قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی، دو گرایـش عمـده مذهبـی 
و قومـی در خرمشـهر حاکـم بود. گرایـش اول، اتـکای صرف بر 
کیـد بر عربیت وابسـته به کشـورهای عربی  انگیزه هـای قومـی و تأ
کید بر اسـالمیت و نه  داشـت و در مقابـل آن جریـان مذهبی، با تأ
قومیت، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در جریان پیروزی انقالب 

داشت. 
در جریـان مبارزه با رژیم سـلطنتی، گروه های مختلف مخالفان 
انقـالب و جاسوسـان اعراب، بـا انگیزه قومیت  گرایـی، گروهی به 
نام خلق عرب با شـاخه های مختلف تشـکیل دادند که تمام تالش 
خود را بر برانگیختن تعصب قومی، گسـترش ناسیونالیسم عربی و 

جداسـازی عرب از عجم متمرکز ساختند.
پـس از مدتـی، فعالیـت گروه خلق عـرب به اقدامات مسـلحانه 
تبدیـل شـد و بـه تدریـج گسـترش یافـت و بـه درگیـری بـا جوانان 
مسـلمان و شـهادت مردم در کوچه و بازار، انفجار، آتش سـوزی و 



20   خرمشهر

حتی اشـغال مراکز اداری خرمشـهر کشـیده شـد. 
آمـار نشـان می دهـد تا قبـل از شـروع جنگ، حدود 80 شـهید، 
حاصـل درگیـری ضدانقالب تا سـال 1359 بوده اسـت. همچنین 
اسناد، هویدا کرد که حمالت مکرر به دفاتر نمایندگی روزنامه های 
اطالعات، کیهان، ساختمان کانون جوانان، شهربانی، فرمانداری، 
ژاندارمـری، دادگسـتری، اداره کل بنـادر و کشـتیرانی، انفجـار 
بمـب در بـازار، اماکـن اداری و غیره، همچنین درگیری مسـلحانه 
بـا مأمورین مـرزی، ژاندارمری و گمرك، همگی توسـط این گروه 

انجام گرفته اسـت. 
اقدامات خرابکارانه گروه خلق عرب تا شروع مستقیم جنگ به 
طور ایذایی ادامه داشـت. پس از فروپاشـی گروهك خلق عرب در 
خرمشهر، حکومت عراق همچنان به توطئه های خود در خوزستان 
ادامـه داد. در ادامـه ایـن رونـد، عالوه بـر اقداماتی نظیـر انفجار و 
خرابـکاری کـه توسـط عمـال وابسـته ضدانقـالب انجام می شـد، 
تحرکات مرزی عراق از قبیل احداث استحکامات، شناسایی، نقل 
و انتقال و تجمیع نیرو، حرکات ایذایی و تخریبی به تدریج افزایش 

 یافت.
پس از نطق معروف صدام و پاره کردن قرارداد الجزایر، حمالت 
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و تجاوز عراق در مرزها شدت بیشتری گرفت. از جمله کسانی که 
در این درگیری ها به شهادت رسیدند، موسی بختور و عباس فرهان 
اسدی، جزو اولین شهدای جنگ، از جوانان غیور خرمشهر بودند. 
این آغازی بر هشـت سال دفاع مقدس و جانانه مردم کشورمان در 

رویارویی با دشمن بعثی بود. 
□

از زمان حمله اسـکندر مقدونی که بر سـر راه خود، شـهری در 
کنار رود کارون را با خاك یکسان کرده بود، قرن ها می گذشت. در 
خیـال خرمشـهر، نه زوزه خمپاره ای بـود و نه صدای مهیب انفجار 
تـوپ و کاتیوشـا. نخل هایـی کـه پا در آب و سـر در هوای آتشـین 
جنوب داشـتند، تا آن زمان، نه بوی باروت استشـمام کرده بودند و 
نـه چرخش شـنی تانکی تن آن ها را به لـرزه در آورده بود. اما چند 
ماه بعد از حمله ارتش عراق، از این درختان سرسبز و بانشاط، جز 

نخل های بی سـر چیزی باقی نماند.1
صـدای بـوق لنج ها که در شـهر می پیچید، جاشـوها برای خالی 
کردن بار به بندرگاه می آمدند. و مدارس که تعطیل می شد، کوچه 
و بازار ُپر می شد از همهمه و بازی های بچگانه، و این قصه هر روز 

1 . برگرفته از کتاب: به خرمشهر خوش آمدید، محسن مطلق، نشر شاهد، 1383
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خرمشهر بود. اما آن سال، بعد از تعطیالت تابستانی، با همه شور و 
نشـاطی که میان بچه ها برای رفتن به مدرسـه و آغاز سال تحصیلی 

جدید وجود داشـت، هرگز مدارس خرمشهر باز نشد. 



فصل دوم
بعدازظهر 31 شـهریور 1359، خرمشـهر زیر آتش سنگین عراق 
قرار گرفت. علی رغم غافلگیری و حمله برق آسای دشمن و حجم 
عظیم آتش، انفجار بمب و خمپاره و خیل مجروحین و مصدومین، 
مردم و به خصوص جوانان، روی به مسـجد جامع و دیگر پایگاه ها 

آوردند تا برای مقاومت سازماندهی شوند. 
ایـن جنـگ نابرابر 34 روز طول کشـید. نیروهـای مهاجم، مجهز 
به توپخانه، تانك، خمپاره انداز، مسلسل های سنگین و قوای زرهی 
بودند و بچه های خرمشـهر، با تفنگ ژ3 و ام یك، بطری آتش زا و 
چند آر.پی. جی در مقابل هجوم وحشیانه آنان مقاومت می کردند. 
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مقاومـت در ایـن شـرایط نابرابر، در حالی که دشـمن شـهر را به 
محاصره درآورده بود و آذوقه و مهمات اندکی به دست نیروهای 
خودی می رسید، بسیاری از مدافعان را به کام شهادت کشاند، ولی 
ارتش عراق در دسـتیابی سـریع به اهدافش ناکام ماند و هرگز قول 
تسـخیر زودهنگام خرمشهر که توسـط فرماندهان عراقی داده شده 

بود، محقق نشد. 
بـا شـروع جنـگ، تفنگـداران نیـروی دریایـی، بـه علـت وجود 
پایگاهـی کـه در ضلـع جنوبـی خرمشـهر داشـتند، در درگیـری و 
مقاومـت 34 روزه ایـن شـهر حضور فعال داشـتند. وفیق السـامرایی 
یكـی از ژنرال هایـی رژیـم عـراق در کتاب خود به این نكته اشـاره 
می کند که ما زمانی توانسـتیم خرمشهر را اشغال کنیم که مقاومت 

تفنگـداران دریایـی ایران را شكسـتیم.1 
ناخـدا یكم علی جعفری جبلی، یكـی از تكاوران نیروی دریایی 

ارتش اسـت که از آن روزهای سـخت چنین می گوید: 
»مـن موقع شـروع جنـگ، در مرکـز آمـوزش تـكاوران دریایی 
مشـغول خدمـت بودم. سـوم مهرمـاه بود کـه مأموریت پیـدا کردم 

1 . ویرانی دروازه شرقی، وفیق السامرایی، ترجمه عدنان قارونی، تهران، مرکز اسناد 
دفاع مقدس سپاه پاسداران، 1388
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آموزش عده ای از دریافران داوطلب در جنگ را به صورت فشرده 
شـروع کنـم. زمان کوتاهی در اختیار داشـتم. 

چهارم مهر با یك هواپیما عازم اهواز شدیم. ساعت 5 بعدازظهر 
به سمت اهواز حرکت کردیم. همین که به آسمان اهواز رسیدیم، 
متوجـه شـدیم ضدهوایی هـای خـودی به تصـور این که ما دشـمن 
هسـتیم، بـه سـوی ما آتـش گشـودند. خلبان چـاره ای نداشـت جز 
این که از آسـمان این شـهر دور شـود و خود را به فرودگاه اصفهان 
برساند. بعد از چند ساعت، شبانه به سمت اهواز پرواز کردیم. همین 
که مجدداً در آسـمان اهواز ظاهر شـدیم، دوباره به سـوی ما آتش 
گشـودند و باز برگشـتیم و این بار به شـیراز رفتیم. خالصه، فردای 
آن روز به اهواز رفتیم. فكر می کردیم تنها خرمشهر ناامن است، اما 

اهواز هم زیـر آتش توپخانه عراقی ها بود. 
عمـده پرسـنل مـا آمـوزش رزمـی ندیـده بودنـد و متكـی بـر 
آموزش هـای اولیه ای بودند که خودمـان در فرصت هایی که پیش 

می آمـد، می دادیـم.
به ما مأموریت دادند که به کمك نیروهای حاضر در خرمشـهر 
برویـم. ابتـدا چون شـرایط پشـتیبانی مطلوبـی وجود نداشـت، ما به 
صورت گروه های ضربتی، شش هفت نفره وارد عمل می شدیم. تا 
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این که جنگ تن به تن و خانه به خانه شهری شدیدی در خرمشهر 
جریان پیدا کرد. در محدوده مسـجد جامع، خانه هایی را که بیشـتر 
از دو سه  طبقه بود، در اختیار می گرفتیم و از آن جا به سازماندهی و 

مبارزه با دشمن می پرداختیم. 
روزهـای اول، چون پشـتیبانی نبـود،  اول غروب برمی گشـتیم به 
محل استقرارمان در باشگاه گلستان. جالب این بود که دشمن تصور 
می کرد که ما در موضع و سنگر خود در خرمشهر مانده ایم. اما بعد 
متوجه شدند و شب ها پیشروی می کردند. این کار زحمات روزانه 
مـا را بـه هدر می داد. برای همین تصمیم گرفتیم شـب ها در خانه ها 
بمانیـم و از همان چیزهایی که در خانه های خرمشـهر مانده بود، به 
عنوان غذا و مایحتاج خود اسـتفاده کنیم. اما چون آب آشـامیدنی 
وجود نداشت، از این نظر در مضیقه بودیم. ولی تحمل می کردیم؛ 
فقط به خاطر این که جلوی پیشـروی دشـمن را سد و از حضورش 

در شهر جلوگیری کنیم. 
شـهر، مناسـب بـرای حرکـت نیروهـای زرهـی و تانـك نبـود و 
نمی توانسـتند بـه سـهولت مانور کننـد. از این رو، تانك هـا اهداف 
خوبی برای ما شدند و یگان های ضدتانك تكاوران نیروی دریایی، 
تانك های بسـیاری را شكار و صدمات جبران ناپذیری را به دشمن 
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کردند.«1 وارد 
قسمت غربی شهر مثل کوی طالقانی، مولوی و راه آهن، بیش از 
سـایر نقاط زیر آتش بود. عراق پس از تصرف پاسگاه های مرزی، 
تا جاده اهوازـ  خرمشهر پیش آمد و ارتباط شهر را با اهواز به عنوان 
مرکـز اسـتان خوزسـتان، قطـع کـرد. پـس از آن، تنهـا راه ارتباطی 

خرمشـهر، از تنها پل موجود بر روی کارون و شـهر آبادان بود.  
ارتش عراق به تدریج وارد مناطق مسكونی خرمشهر شد و جنگ 
خانـه بـه خانه به راه افتـاد. مردم، خانه و زندگی شـان را رها کرده و 
رفته بودند. عراقی ها از این خانه ها به عنوان سنگر و مخفیگاه استفاده 
می کردنـد. در میـان شـهیدان دفاع از خرمشـهر، نام اسـتوار شـهید 
قاسـم خسروی می درخشـد. او مانند موالیش حسین، در حالی که 
به تنهایی با تفنگ 106، بدون گرفتن موضع، دشـمن را هدف قرار 
می داد، رجز می خواند و می گفت: »من زنده باشم و تو به خاك من 

تجاوز کنی!«
او مدتی حرکت سـتون  عراقی ها را در پلیس راه خرمشـهر عقب 
انداخـت و دشـمن هرگـز نتوانسـت از ایـن منطقه عبـور کند، مگر 
این که قاسم خسروی را به شهادت رساند. یكی از برادران سپاهی به 

www.shafaf.ir.1 
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نام بهرامی که از جانبازان جنگ تحمیلی است، درباره مقاومت در 
آن روزهـا این گونه می گوید: 

»مـن خدمت سـربازی را انجـام داده بودم و درجه هـای ارتش را 
خوب می شناختم. در یكی از صحنه های درگیری، شاهد بودم که 
ستوان یكم امیری با تانك با دشمن درگیر بود. آخرین مقاومت های 
پـادگان دژ بـود کـه ما به همراه تعـدادی از نیروهـای مردمی، برای 
کمك به ارتش در پادگان دژ راهی شدیم. درگیری، شدید بود و 
نیروهای عراقی مثل مور و ملخ به سمت پادگان می آمدند. به ستوان 
امیری گفتم: »بهتر است به داخل شهر برویم و در شهر راه عراقی ها 
را سـد کنیم.« او گفت: »ایران کشـور بزرگی اسـت. اما جایی برای 
عقب نشـینی امیری نیسـت.« این افسـر شـجاع تا پای جان در مقابل 

دشـمن ایستاد تا به شهادت رسید.«1 
سـرهنگ وافـی نیز از آن روزها چنین یـاد می کند: »از زمانی که 
نیروهـای بعثی از روسـتای مومنی2 وارد شـدند، انـدك اندك پای 
جنگ به شهر باز شد. اولین درگیری های تن به تن در صددستگاه 
اتفاق افتاد. این منطقه شاهد درگیری خونین خانه به خانه بود. سامعی، 

1 . »ناگفته هایی از مقاومت 34 روزه خرمشهر«، روزنامه رسالت، 2 خرداد 1389
2 . روستایی در نزدیكی خرمشهر 
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پدر شهردار خرمشهر، آن روزها رزمنده ای بود که از مسجد جامع 
بـرای مـا غذا و مایحتاج می آورد، یك بار آمده بود به همین منطقه 
صددستگاه، ظهر بود، کوبه در خانه ای را زد. فكر می کرد بچه های 
خودمان آن جا هسـتند. از بد حادثه عراقی ها در آن جا سنگر گرفته 

بودند و او هم نمی دانست. ما هم فرصت اطالع رسانی نداشتیم. 
عراقی ها آمدند و در را باز کردند. گفتیم تمام شد، اآلن سامعی را 
می زنند و نقش زمین می کنند. اما خودش را نباخت او شروع کرد 
بـه عربی صحبت کـردن، ظرف غذا را به عراقی ها داد و برگشـت. 

آن ها هم نفهمیدند که این ایرانی بوده.«1 
اما در خرمشـهر که از سـكنه خالی شـده بود، تنها مردان نبودند 
کـه در مقابل هجوم عراقی ها مقاومت می کردند. در آن سـو، زنان 
خرمشـهری نیز کارهای مهمی برای انجام داشتند. زهرا حسینی در 

خاطـرات خود می گوید: 
»روبه روی مسـجد جامع، مطب دکتر شـیبانی بود که تبدیل شده 
بـود به محـل تجمل جمعی از خواهـران. آن جا، هم محـل مداوای 
مجروحیـن بـود، هم انبـار مهمات و هم محل اسـتراحت خواهران. 

1 . برگرفته از خاطرات سـرهنگ وافی: روزنامه ایران، شـماره 4486، 5 اردیبهشـت 
1389



30   خرمشهر

شیخ شـریف که یكی از مخالفین حضور زنان بود، از دکتر شـیبانی 
خواسـت کـه مطب را از مـا پس بگیرد. مخالفت با حضور و ماندن 
زنان در خرمشهر، تنها به خانواده ها محدود نمی شد؛ بلكه نیروهای 
رزمنده و فرماندهان نیز مخالف ماندن ما بودند و از این می ترسیدند 
کـه مـا بـه اسـارت عراقی هـا در آییم. مـا هم جلـوی مطب تحصن 
کردیم. گفتیم: »باالخره این شهر نظافت می خواهد، غذا می خواهد 
و کارهای پشـتیبانی می خواهد. شـما مگر چقدر نیرو دارید که این 

کارها را انجام دهند؟« 
او بعد از صحبت قانع شد و اجازه داد تا ما بمانیم.«1 

مریم امجدی راجع به آن روزها می گوید: 
»مـن و زهره)یكـی از دختـران خرمشـهری(، قبـل از رسـیدن بـه 
گمرك، از ماشین پایین پریدیم. عراقی ها تا گمرك آمده بودند و 
ما برای دفاع رفته بودیم. می  خواستیم تا آن جا که سالح و مهمات 
داریم، بجنگیم. از بشكه، کارتن و جعبه های چوبی بزرگ، به عنوان 
سـنگر و جان پناه اسـتفاده می کردیم و برای هم خط آتش درسـت 
می کردیـم. یعنـی اسـلحه را روی رگبـار می گذاشـتیم و بـه طرف 
دشـمن شـلیك می کردیم تا افراد بعدی دوال دوال رد شوند. رفتیم 

1 . دا؛ خاطرات سیده زهرا حسینی، به اهتمام اعظم حسینی، تهران، سوره مهر، 1387
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تا به راه آهن رسـیدیم. راه آهنی که از وسـط گمرك می گذشـت. 
ریـاض ثامـری، بدون هماهنگـی جلو رفت و بعد خبـر آوردند که 

ریاض تیر خورده اسـت و...«1 
یكـی از فیلمبـرداران صدا و سـیما بـه نـام حسـن آذری موفـق در 

خاطـرات خـود می نویسـد: 
»در خرمشـهر همـه بودند. از ارتش و سـپاهی گرفتـه تا نیروهای 
مردمی که عمدتاً خوِد مردم خرمشـهر بودند و در میان آن ها، زنان 
هم دیده می شـدند. زنانی که اصرار آقایان برای عقب بردن آن ها، 

نداشت.  فایده ای 
آن هـا روزهـا بـا دیگـران اسـلحه برمی داشـتند و دوش بـه دوش 
مـردان، از راه فاضـالب بـرای درگیـری و ضربـه زدن بـه عراقی ها 
می رفتنـد. یـك روز، عـده ای از این خانم ها را پیدا کـردم که برای 
چندیـن روز در کانـال آب پنهـان شـده بودند و از بـد روزگار، در 
جایی گیر کرده بودند که عراقی ها برای چند ساعت باالی سرشان 
رفت وآمد می کردند. عاقبت بعد از رفتن عراقی ها، توانسته بودند از 

همان مسـیر برگشـته و خود را به نیروهای ایرانی برسـانند.«2 
1 . پوتین های مریم؛ خاطرات مریم امجدی، مصاحبه و تدوین گر: فریبا طالش پور، 

تهران، سوره مهر
2 . نگاه شیشـه ای؛ خاطرات شـفاهی حسـن آذری موفق، مصاحبه و تدوین محسـن 
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زهرا حسـینی در ادامه خاطرات خود می گوید: »ما نمی دانسـتیم 
ماندن کنار انبار مهمات تا چه اندازه خطرناك اسـت و اگر اتفاقی 
بیفتد و یك جعبه از این فشنگ ها آتش بگیرد، چه بالیی بر سرمان 
می آید. ما شـب ها روی جعبه های مهمات اسـتراحت می کردیم. تا 
این که یكی از فرماندهان ارتش آمد و اوضاع ما را دید. گفت باید 
بروید روبه روی بلوار، در آن طرف خیابان سـنگر بكنید و شـب ها 
برویـد در داخل سـنگر اسـتراحت کنید. ما هم ایـن کار را کردیم. 
تـازه بعـد از انفجار یكی از انبارهای مهمـات بود که فهمیدیم خدا 
در آن مـدت کـه ما روی جعبه هـا می خوابیدیم، چقـدر به ما رحم 
کرده است. طبیعی بود، ما نه آموزش دیده بودیم، نه طرز انبارداری 

مهمات را می دانستیم.«1 
محمد جهان آرا2، فرمانده سـپاه خرمشهر، مقر فرماندهی خود را 

مطلق، تهران، سـوره مهر، 1381
1 . دا؛ خاطرات سیده زهرا حسینی

2 . محمد جهان آرا در 9 شـهریور 1333 در خرمشـهر به دنیا آمد. در سـال 1355 به 
گـروه »منصـورون« که یك گـروه مذهبی معتقد به مبارزه مسـلحانه علیه حكومت 
شـاه بود، پیوسـت. بعد از پیروزی انقالب، پس از دو سـال و نیم زندگی مخفی، به 
خرمشهر بازگشت. او و دوستانش در خرمشهر، گروهی به نام کانون فرهنگی نظامی 
انقالبیون خرمشهر تشكیل دادند. در سال 1358 فرماندهی سپاه خرمشهر را برعهده 
گرفـت. بـا شـروع جنـگ، دوش به دوش مردم از شـهر دفـاع کرد. در سـال 1360، 
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در مسـجد جامـع مسـتقر کرده بود. در مسـجد جامـع غوغایی بود. 
نیروها در آن جا سـازماندهی می شدند و گروه گروه برای حفاظت 
از محله هـای مختلـف، اعـزام می گشـتند. یـك گروه که خسـته و 

خاك آلـود می آمـد، گروهی دیگر جایـش را می گرفت. 
مایحتـاج رزمنـدگان را بچه هـای خرمشـهر از داخـل خانه هـای 
خودشـان می آوردنـد. بسـیاری برحسـب تصادف، آن چـه که بقیه 
می خواسـتند، از لـوازم تا ابـزاری به خصـوص را در خانه می یافتند. 
برخی از خانه ها، محل اسـتقرار عراقی ها شده بود. نیروهای خودی 
شـبانه به این خانه ها می رفتند و وسـایل مورد نیاز را می آوردند. در 
آن لحظـه کـه یكی از بچه ها وارد خانه تحت اشـغال خود می شـد، 
حسی عجیب سرتاپای وجودش را می گرفت. احساس بدی بود که 
می بایسـت دزدکی و بی سـروصدا، پا در خانه خودت می گذاشتی. 
و یـا بـرای راه رفتن در خیابان و محله ای که سـال ها در آن زندگی 

نیروهـای خودی سلسـله عملیات بزرگ را علیه دشـمن طرح ریـزی و اجرا کردند. 
اولیـن گام آن هـا، شكسـتن محاصره  آبادان بود. به دنبال ایـن پیروزی، در هفتم مهر 
1360، محمد جهان آرا و تعداد دیگری از فرماندهان راهی تهران شـدند تا گزارش 
عملكرد شجاعانه نیروها را به رهبر انقالب بدهند. در میانه  راه، هواپیمای حامل آنان 
دچار نقص فنی شد و سقوط کرد و جهان آرا و عده ای دیگر از فرماندهان عملیات 

به شهادت رسیدند.
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کـرده بودی، سـرت را خم می کردی و پنهانی وارد می شـدی.
از صبـح،  بـود.  بـرای خرمشـهر  مهمتریـن روز  مهـر،  روز 24 
درگیری ها با شـدت آغاز شـد. ارتش عراق تا ظهر موفق شـد وارد 
خیابـان اصلـی درگیری ، یعنی خیابان چهل متری شـود. با اسـتقرار 
تیربارهـا در چندین نقطه و موضع گیری تك تیراندازهای عراقی بر 
روی سـاختمان های بلند، محور مرکزی شهر و راه پشتیبانی نیروها 
بسـته شـد. نیروهـای باقی مانده به این منطقه شـتافتند و در سـاعات 
پایانی روز نبرد سختی در گرفت. نیروهای خودی با وجود تحمل 
شهیدان و مجروحان بسیار، از جمله شیخ شریف قنوتی، خرمشهر را 
از سقوط حتمی نجات دادند. در پایان این روز بود که شورای عالی 

دفاع، طی اطالعیه ای خرمشـهر را »خونین شـهر« نامید.
عبدالرضا آلبوغبیش، از رزمندگان مقاومت خرمشـهر می گوید: 
»داخل خیابان چهل متری که شدیم، شیخ شریف گفت: »می ترسم 
خرمشـهر سـقوط کند و ما نزد مردم شرمنده شـویم.« چند تا سرباز 
دیدیـم. اول خیـال کردیم  ایرانی هسـتند. بالفاصله ایسـت دادند و 
به عربی گفتند: »قف!« فریاد زدم: »عراقی هسـتند.« شـیخ گفت: »با 

سرعت برو!«
پدال گاز را فشار دادم. ما را به رگبار بستند. چند گلوله به گردن 



   خرمشهر  35 

و دست شیخ و یك گلوله هم به زانوی من اصابت کرد. تعادلم را 
از دست ندادم. شیخ شریف دست به اسلحه برد، اما فرصت نشد. در 
همیـن زمـان، یك گلوله آر.پی.جی به چرخ عقب ماشـین اصابت 
کرد و منفجر شد. کنترل ماشین از دست رفت و ماشین واژگون شد 
و پـس از دو بـار غلتیدن روی سـقف، به جدول کنار بلوار برخورد 

کرد و باز هم به حالت اول برگشت.
تا خودمان را از ماشین بیرون کشیدیم، عراقی ها از درون خانه ها 
بیرون دویدند. چند نفر به سراغ من آمدند و یك عده هم به سراغ 
شیخ شـریف رفتند. عراقی ها بیشتر متوجه شیخ شریف بودند تا من. 
آن هـا خیلـی خوشـحال بودنـد کـه شیخ شـریف را اسـیر کرده اند. 
اطراف شـیخ را گرفته بودند و حوسـه)رقص( و هلهله می کردند و 
فریاد می زدند:»اسرنا الخمینی! اسرنا الخمینی! ما یك خمینی را اسیر 

کرده ایم.«
شـیخ فقـط می گفـت اهلل اکبـر و الاله اال اهلل. اسـتقامت، پایـداری، 
شـجاعت و مردانگی شیخ شـریف در مقابل عراقی ها، در آن لحظه 

انگیـزه و جـرأت دوچندانی در مـن ایجاد کرد. 
چندین گلوله به بدن شیخ شـریف اصابت کرده بود و خونی که 
از بدنش می رفت و به خاطر بی خوابی شـب ها و روزهای گذشـته 
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و  و تالش هـای خسـتگی ناپذیر و مجاهدت هـا و سلحشـوری ها 
سـخنرانی های پی در پی و گرسنگی و تشنگی، دیگر رمقی برایش 
نمانده بود. با این حال، عراقی ها با اسلحه به پاشنه پای راست شیخ  
شـلیك کردند، ولی این مرد شـجاع چون کوهی ایسـتاد و با لحنی 
رسـا بـه عربی فصیح بـه عراقی ها گفت: »از خاك مـا بیرون بروید، 

مگر ما همه مسـلمان نیستیم؟«
عراقی ها که مقاومت و شـجاعت شیخ شـریف را دیدند، بیش از 
پیش عصبانی شدند و به دست راست و پاشنه پای راست او شلیك 

کردند و گفتند: »هذا آیه المقاومه... این فرمانده مقاومت است.«
سـپس شـیخ را به رگبار بسـتند که پاهـای این روحانـی بزرگوار 
سـوراخ سـوراخ شـد. پـس از آن، حـدود ده نفـر شیخ شـریف را 
می زدنـد. شـیخ تكبیر می گفـت و آن ها می زدند. عمامه شـیخ را با 
سرنیزه برداشتند و به زمین انداختند و فریاد می زدند: »اسرنا الخمینی، 

الخمینی« اسرنا 
اسـارت شـیخ برای آن هـا خیلی مهم بود. با این کـه مجروح بود، 
آن ها می زدند و او را روی زمین می کشیدند. شیخ به زمین می افتاد، 
ولی دوباره برمی خاسـت. آخرین بار، به زحمت کنار ماشـین سرپا 
ایسـتاد و در همـان وضعیـت، بـا صدای بلند و به زبـان عربی فصیح 
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فرمـود: »الیـوم خمینـی حسـیٌن و صدام یزیـد... امـروز خمینی، 
هماننـد حسـین زمان و صـدام، یزید زمان اسـت. از زیر پرچم یزید 

بیـرون بروید و زیر پرچم حسـین قرار بگیرید.«
ایـن کالم شـیخ، لرزه بـر اندام دشـمن افكند. آن ها شـگفت زده 
بـه شـیخ چشـم دوختنـد. یكـی از عراقی ها کـه فرمانده آن هـا بود، 
شخصی بلندقامت، تنومند و بسیار ورزیده بود. مثل شمر، با سرنیزه 
به طرف شیخ شریف حمله ور شد. متحیر ماندم که این دشمن خدا 
با شیخ شریف چه می خواهد بكند؟ به محض این که به شیخ رسید، 
از سمت چپ سرنیزه را در شقیقه او فرو برد و چرخاند. از شیخ فقط 
آیه اناهلل و اناالیه راجعون شـنیده شـد. ضربه دوم را که زد، فریاد شیخ 
به اهلل اکبر تبدیل شـد. ضربه سـوم که پیشـانی شـیخ را از هم درید، 
شـیخ زبانش را الی دو دندان گذاشـت تا آرزوی شـنیدن ناله را به 

دل دشمن بگذارد. 
عراقی هـا چشـمان او را از حدقـه در آوردنـد، ولـی صـدای نالـه 
شیخ شـریف قنوتی را نشـنیدند. آن سـفاك با همان سـرنیزه کاسـه 
سـر شـیخ را جـدا کرد. جمجمـه اش را از جـای عمامه برداشـت و 
محاسنش را به خون سرش رنگین کرد. پس از افتادن کاسه سر به 
روی آسفالت گرم خیابان چهل متری خرمشهر، مغز سر شیخ نیز به 
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روی زمین قرار گرفت. بعد بدن مقدسش به آرامی، به حالت نشسته 
کنار زمین افتاد.«1 

پس از آن، شـب ها در محله های خلوت  خرمشـهر، انگار ارواح 
حكـم می راندنـد. تاریكی همه چیـز را در خود می بلعیـد و صدای 
عوعوی سـگ ها و صدای فریاد سـربازان عراقی از دورها، ترس را 

بر این فضـای وهم انگیز می افزود. 
فیلمبردار صداوسـیما، حسـن آذری موفق در ادامـه حضور خود 
در آن شـب های سخت خرمشهر، می نویسد: »حاال دیگر برای این 
طرف و آن طرف رفتن، عالوه بر این که توصیه می شد که مواظب 
گشـتی های عراقی در شـب باشیم، می گفتند که مواظب سگ ها و 
شـغال ها هم باشـید. سگ هایی که در سطح شهر ول بودند، آن قدر 
جنـازه خورده بودند که دیگر به گوشـت آدم عـادت کرده بودند. 
وحشـی شـده بودنـد و اگـر در کوچـه پس کوچه ها کسـی را گیر 
می آوردند، به او حمله می کردند. این سگ های آدم خوار، چندین 

و چنـد بار به بچه ها حمله کرده بودند. 
گشـتی های عراقی هم که این قصه را نمی دانسـتند، توی دردسر 

1 . برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به کتاب: جای امن گلوله ها؛ خاطرات عبدالرضا 
آلبوغبیش، به کوشش جواد کامور بخشایش، تهران، حوزه هنری، 1389
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می افتادنـد. یـك وقـت از جایی یا محلـه ای دور، صـدای عوعوی 
سـگ ها بلند می شـد و ما می فهمیدیم کـه اآلن عراقی هـا در آن جا 
هستند. بعدها که بدن نیم خورده عراقی ها پیدا می شد،  می  فهمیدیم 
که کار سگ هاست. برای همین، دستور داده بودند نگذارید جنازه 
کسـی در کوچه و خیابان بماند. هر طور شـده، شهدای خودمان را 
به مسـجد جامع منتقل می کردیم و از آن جا به عقب می فرسـتادیم. 
بعدهـا یـك تیم را هم مأمور کردند تا این سـگ های وحشـی را 
بكشند. چرا که  هاری داشتند و اگر کسی را گاز می گرفتند، مریض 
می شد. آن ها حتی سگ های خانگی را هم مریض کرده بودند. ما 

مجبور بودیم هر سگی را که می بینیم، هدف قرار دهیم.«1 
کم کـم نیروهای خـودی به اجبار عقب نشسـتند و نزدیك پل و 
میدان فرمانداری به مقاومت پرداختند. روزنامه کیهان طی گزارشی 
مفصـل در روز چهـارم آبان ماه 1359 اوضاع خرمشـهر را این گونه 

توصیف  کرد: 
»آخریـن گزارش هـای رسـیده از جبهـه جنوب حاکی سـت که 
اوضاع جنگ در خونین شهر بحرانی است و رزمندگان دلیر در این 
شـهر در برابر دشمن متجاوز سرسختانه پایداری می کنند. مقاومت 

1 . نگاه شیشه ای؛ خاطرات حسن آذری موفق
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همچنان ادامه دارد و پل خونین شهر به علت آتش شدید دو طرف، 
غیرقابل استفاده است. برتری آتش در این منطقه با متجاوزین است. 
در حالـی کـه رزمندگان اسـالم بدون در دسـت داشـتن تجهیزات 
کافی زرهی و توپخانه، در مقابل تجاوز مزدوران صدام سرسختانه 

مقاومت می کنند.«
این آخرین خبرهایی بود که درباره مقاومت در خرمشهر نوشته 
شـد. نیروهای خودی در چهارم آبان 1359 از پل عقب نشسـتند و 
در قسـمت شـرقی شـهر و در کرانه رود کارون مستقر شدند. بدین 

ترتیب خرمشـهر قهرمان، اشغال شد.  



فصل سوم
خرمشـهر از خیابان هـا و محله هـای مختلفـی تشـکیل شـده که 
طـی روزهـای درگیری، هر یك از این محله ها شـاهد رشـادت  و از 
خودگذشـتگی های فراوانی بودند. بچه های خرمشهر، خیابان های 
شـهر خـود را از قدیـم بـه همیـن نام هـا می شـناختند و از کوچـه 
پس کوچه هـای ایـن دیـار خاطـرات فـراوان دارند. مناطقـی مانند: 
پـل نو، نهـر عرایض، میـدان  راه آهـن، بنـدر، پلیـس راه، خانه های 
پیش سـاخته، پـادگان دژ، کمربندی، کـوی طالقانی، خیابان چهل 
متری، میدان فرمانداری، کوت شیخ، لب شط، مسجد جامع و...

هـر یـك از ایـن مناطـق، معـراج ده هـا شـهید واالمقام بـوده و از 
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گذشـته دور و دراز ایـن شـهر گفتنی هـای بسـیار دارد. 
پل نو: این پل روی نهر عرایض، در غرب خرمشهر ساخته شده 
اسـت . 58 متـر طـول و 7 متـر عـرض دارد و منطقـه شـلمچه را به 
خرمشـهر متصل می کند . با شـروع جنگ ، نیروهای عراقی پس از 
این کـه از شـلمچه عبـور کردنـد ، در روز 2 مهـر 1359 بـه نزدیکی 
پـل نـو رسـیدند . صبـح روز 3 مهـر، نیروهای خـودی بـا نیروهای 
دشـمن درگیـر شـدند ، اما با پیشـروی قـوای زرهی عراق از شـمال 
نهـر عرایـض، اندک مدافعان پل نو تا پاسـگاه دوربند عقب آمدند 
و سـپس بـا بضاعت کـم، تانک های مهاجـم را عقـب راندند. در 
روزهـای بعـد نیـز درگیـری و جنگ و گریـز ادامه داشـت . گاهی 
دشـمن بـا عبور از پـل نو ، به طرف خرمشـهر پیـش می آمد ، لیکن 
مدافعان آن ها را تا غرب این پل عقب می راندند . سـرانجام در روز 
10 مهر، دشمن از پل نو عبور کرد و تا چهارراه کشتارگاه جلو آمد 
و پس از یک هفته نبرد سـنگین ، پل نو به  طور کامل تصرف شـد . 
تا این که رزمندگان اسـالم در یکم خرداد 1361، در مرحله چهارم 
عملیـات بیت المقـدس  آن را آزاد کردنـد و نیروهـای دشـمن را در 

خرمشـهر به محاصـره در آوردند .
نهر عرایض: نهر عرایض منشـعب از اروندرود اسـت و در غرب 
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خرمشـهر واقـع شـده . این نهر مانع بزرگی بر سـر راه قـوای متجاوز 
عراقی بود . در دومین روز جنگ )1359/7/1( در حالی که یک 
تیپ زرهی دشـمن در شـمال نهر عرایض به سمت جاده خرمشهر 
ـ اهـواز پیشـروی می کـرد ، یـک گـردان نیـروی مخصـوص نیز از 
سـمت شـلمچه به طرف نهر عرایض پیش می آمد . تنها پل بر روی 
عرایض، پل نو نام داشـت که سپر دفاعی در جبهه غربی خرمشهر 
شـناخته می شـد . پس از بیـرون راندن دشـمن و آزادی خرمشـهر، 
دشـمن در آن سـوی نهر عرایض موانع زیادی ایجاد کرد تا مانع از 
دسـتیابی نیروهای خودی به شلمچه باشد . با وجود این، رزمندگان 
در سـه عملیات والفجر8 ، کربالی4 و کربالی5 در آن سـوی نهر 
عرایض عملیات کردند . در عملیات کربالی4، نهر عرایض محل 
اسـتقرار قایق هایی بود که قرار بـود از تنگه ام الرصاص عبور کنند . 
امـا همچنـان غـرب نهـر عرایـض ناامن و پـر از موانع و سـنگرهای 
کمیـن بود، تا آن که در عملیات کربالی5 منطقه مزبور پاکسـازی 

شد .
بندر خرمشـهر: بندر خرمشهر به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی 
و ارتبـاط بـا دریـای آزاد ، ثروتـی عظیـم را در خود نهفتـه دارد . در 
گذشـته، وجود شـرکت های بزرگ تجاری و کشـتی رانی داخلی و 
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خارجی، به خرمشهر چهره ای بین المللی داده بود . از اسکله آن در 
سـال 1318 برای پهلو گرفتن یک کشـتی اقیانوس پیما بهره برداری 
شـد . در جریـان جنـگ جهانی دوم نیز شـش اسـکله دیگر در آن 
سـاخته شـد . پس از این جنگ، اسـکله بتنی دوم دیگری احداث 
گردید . ساختمان بندر در سال 1334 آغاز شد و با طرح های توسعه 
این بندر ، طول اسکله به 1359 متر و تعداد ایستگاه های پهلوگیری 
بـه 9 اسـکله افزایـش یافت . ارتش عـراق، چند روز پـس از هجوم 
سراسـری ، خـود را بـه پـل نو و پلیس راه رسـاند و سـپس در روز 8 
مهـر، از محـور بندر نیز وارد عمل شـد . اما پس از نبردی سـخت، 
بـا تحمـل تعدادی کشـته و زخمی عقب نشـینی کـرد . از صبح 10 
مهـر ، عراقی هـا مجـددًا از این محـور حمله کردند کـه در محوطه 
بنـدر ، در دام رزمنـدگان گرفتـار شـدند و تا عصـر در آن جا درگیر 
بودنـد . مدافعـان بنـدر بـا سـالح های انفـرادی ، سـاعت ها در برابر 
هجـوم تانک هـا و زره پوش ها و انبوه آتش دشـمن مقاومت کردند 
و در غروب آفتاب، با عبور از اسـکله ها، بندر را به سـوی مسـجد 
جامـع ترک کردند . دشـمن با تحمل تلفـات زیاد ، نیمی از محوطه 
بنـدر را تصرف کرد . روز بعـد، مدافعان به عراقی ها یورش بردند و 
آن هـا را عقـب راندنـد . ولی با هجوم پی درپی دشـمن، این بندر به 
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طور کامل سـقوط کرد.
میـدان راه آهن )جانباز(: راه آهن خرمشـهر که بندر خرمشـهر را 
بـه اهـواز ، تهران و شـبکه سراسـری راه آهن متصل می کند ، بسـیار 
بااهمیت می باشـد . از اولین ساعت شـروع تجاوز عراق، این منطقه 
یکی از اهداف مهم توپخانه عراق بود . این راه آهن پس از پیشروی 
دشـمن، در هفته نخسـت جنگ، کاماًل از بهره برداری خارج شد . 
میدان راه آهن نیز یکی از هدف های دشمن بود . در هجوم روز 10 
مهـر بـه بندر ، دشـمن چند تانـک خود را از طریق یکـی از درهای 
بندر )سـنتاب( روانه میدان راه آهن کرد و به اجرای آتش روی این 
منطقـه پرداخـت . اما بعدازظهر همـان روز ، بخشـی از قوای زرهی 
دشمن که در 150 متری جنوب راه آهن مخفی شده بودند ، منهدم 
یـا عقـب رانده شـدند. پـس از آن حادثه، نبرد مهـم دیگری در آن 
میدان روی نداد . تا این که در 21 مهر ، در پی سقوط بندر و میدان 

کشـتارگاه ، میدان راه آهن نیز سقوط کرد .
پلیـس راه: پلیـس راه خرمشـهر ـ اهـواز، دروازه اصلی خرمشـهر 
محسـوب می شـود کـه دشـمن بـرای عبـور از آن، تلفـات فراوانی 
متحمل شد . ارتش عراق پس از دستیابی به جاده خرمشهرـ  اهواز ، 
حرکت خود را از این جاده به سـمت پلیس راه آغاز کرد . نخسـتین 
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حمله دشـمن به پلیس راه در هفتم مهر شکسـت خورد. در روز ده 
مهـر، بـا حمله گازانبـری دشـمن، از روی جاده و منطقـه دوربند ، 
پلیس راه به دست دشمن افتاد . اما با تالش مدافعان ، نیروهای عراقی 
عقب رانده شدند و منطقه درگیری به خانه های پیش ساخته منتقل 
شـد . در 16 مهر، عراقی ها به محدوده خانه های پیش سـاخته حمله 
کردنـد . امـا تا 21 مهر جنگ و گریز در این محدوده ادامه داشـت 
و دشـمن ناموفق بود. تا آن که در 21 مهر، خانه های پیش سـاخته و 
پلیس راه به اشغال در آمد . پس از سقوط خرمشهر ، دشمن موقعیت 
خـود را در این منطقه مسـتحکم کرد . زیرا آسـان ترین راه رسـیدن 
نیروهای خودی به خرمشـهر، جاده خرمشـهرـ  اهواز بود . به همین 
دلیـل، نیروهـای خودی در مرحله سـوم عملیـات بیت المقدس که 
قصـد نفوذ به شـهر را داشـتند ، حملـه خود را در ایـن نقطه متمرکز 
کردنـد . امـا موفـق به شکسـتن مواضع دشـمن نشـدند و در مرحله 

بعدی عملیات، این منطقه آزاد شـد.
چهارراه کشـتارگاه )میدان مقاومت(: چهارراه کشـتارگاه، گره 
اصلی شـهر شـناخته می شـد و نقطه الحاق سه محور هجوم دشمن 
بـود؛ محـور پلیس راه، محور پل نو و محور بندر. طی روزهای 8 و 
9 مهر 1359، عراقی ها از جاده شـلمچه تا کشـتارگاه پیش آمدند و 
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ساختمان های این منطقه را که مدافعان دروازه غربی خرمشهر در آن 
موضـع گرفته بودند، با تانک، خمپاره و توپ های خود گلوله باران 
کردند. دشمن با تصور این که هر گونه مانعی را نابود کرده است، 
پیشـروی خود را شـتاب بخشـید، لیکن عملیات شـهادت طلبانه 5 
تـن از رزمنـدگان، قوای زرهی عراق را به عقـب راند . روز 10 مهر، 
دشـمن پـس از اجـرای آتش سـنگین روی چهارراه کشـتارگاه، به 
سـمت آن هجـوم آورد. مدافعـان بـا منهـدم کـردن تانـک جلودار 
دشـمن، آتش بی وقفه ای را به سـوی متجاوزان شـلیک کردند. در 
پی آن، دشـمن را که هراسـان می گریخت، تا صددسـتگاه تعقیب 
کردند. در روزهای بعد، دشـمن بارها به چهارراه کشـتارگاه هجوم 
آورد، لیکن با مقاومت مدافعان عقب نشسـت. در نهایت عراقی ها 
روز 21 مهر به چهارراه کشـتارگاه دسـت یافتند و از آن جا پیشروی 

به طرف مرکز شـهر را شروع کردند.
خانه های پیش سـاخته: دشـمن پس از این که از شـمال و غرب، 
خرمشـهر را در محاصره قرار داد، روز 16 مهر از سـمت خانه های 
پیش ساخته )غرب جاده خرمشهر ـ اهواز، بین پلیس راه و انبار های 
عمومی( نیز وارد عمل شـد تا از آن جا به پلیس راه و پادگان دژ راه 
یابد. درگیری در منطقه خانه های پیش ساخته ادامه داشت تا این که 
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در 21 مهر، دشمن این منطقه را اشغال کرد و تا پلیس راه پیش آمد. 
این منطقه در مرحله چهارم عملیات بیت المقدس آزاد شـد.

پـادگان دژ: پـادگان دژ که در شـمال خرمشـهر، بـه فاصله چند 
کیلومتری شـرق جاده خرمشـهرـ  اهواز واقع شده، با استعداد یک 
گردان مستقل، وظیفه حراست از دژهای مرزی را بر عهده داشت. 
روز 13 مهر، عراقی ها از سمت شمال به نزدیکی پادگان دژ رسیدند 
و پس از درگیری های مکرر، سـرانجام در حالی که نبردی شـدید 
در خرمشـهر، میان متجاوزان و مدافعان جریان داشـت، دشمن در 
23 مهـر پـادگان دژ را اشـغال کـرد. این پـادگان در مرحلـه چهارم 

عملیات بیت المقدس آزاد شـد.
خیابان کمربندی )شهدای گمنام(: دشمن پس از اشغال پادگان 
دژ، بـه طـرف خیابـان کمربنـدی حرکت کـرد و از آن جـا به مرکز 
شـهر هجـوم آورد. روز بعـد، نبردی سـخت در گرفـت و عراقی ها 
تـا خیابان کمربندی عقب رانده شـدند. از صبـح 25 مهر، نبرد در 
خیابـان کمربنـدی ادامـه یافت. بـا توجه به اهمیت محور شـمالی، 
به خصوص این خیابان که دشمن توان بیشتری در آن به کار گرفته 
بود، مدافعان با استقرار در نقاط مختلف به مقابله پرداختند. در 26 
مهر، نیروهای عراقی در جاده کمربندی مسـتقر شـدند و درگیری 
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شـدید بیـن دو طـرف ادامـه داشـت. هـر چـه زمـان می گذشـت، 
نیروهـای مدافع در مضیقه بیشـتری قرار می گرفتند و با شـهادت  یا 
جراحت های شدید، از تعداد آن ها کاسته می شد. در روز 27 مهر، 
دشمن از خیابان کمربندی گذشت و تا نزدیکی خیابان چهل متری 
جلو آمد. خیابان کمربندی در مرحله چهارم عملیات بیت المقدس 

آزاد شد.
کـوی طالقانـی: کـوی طالقانی کـه از نقاط مستضعف نشـین و 
پرجمعیـت خرمشـهر بـود، از آغـاز هجـوم ارتش عـراق، زیر آتش 
انبـوه خمپاره هـا و توپ هـای دشـمن قـرار گرفت. در شـامگاه 20 
مهـر، اولیـن سـتون نیروهای عراقـی وارد کوی طالقانی شـدند و با 
استقرار سریع در ساختمان های مرتفع ردیف  اول، عالوه بر تسهیل 
در هجـوم سـتون های زرهـی و مکانیـزه خود به پـادگان دژ و جاده 
کمربنـدی، دسترسـی بـه مرکز شـهر را فراهم کردنـد. در این روز، 
نیروهای عراقی از این منطقه عبور کردند و به مرکز شـهر رسـیدند. 
کـوی طالقانـی در مرحله چهـارم عملیات بیت المقدس آزاد شـد.

خیابـان چهل متـری )آیت اللـه خامنـه ای(: روز 24 مهـر، پس از 
ورود یگانـی از ارتـش عـراق بـه چهل متـری )خیابـان غربـی که از 
جـاده شـلمچه تـا رود کارون امتداد دارد( و اسـتقرار تیربارهایی در 
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چند نقطه و موضع گیری تک تیراندازها در سـاختمان های مشـرف 
بـر ایـن خیابـان، محـور مرکـزی شـهر و اصلی تریـن راه تـدارک و 
پشـتیبانی و تـردد نیروهـای درگیـر در کوی طالقانی، کـوی بندر و 
ورزشـگاه شهر بسته شد. با انتشـار خبر دستیابی نیروهای عراقی به 
خیابان چهل متری و تالش برای رسـیدن به پل خرمشـهر، تعدادی 
از رزمندگان به سـوی این خیابان شـتافتند. در سـاعات پایانی روز، 
نبـردی سـخت درگرفـت که ابتدا متجـاوزان با توجه به اسـتقرار در 
نقاط سـرکوب و نیز در اختیار داشـتن تجهیزات کامل و پشـتیبانی 
انبـوه آتـش، در موضع برتـر بودند. لیکن مدافعان بـه آن ها نزدیک 
شـدند و بـه شـدت بـه دفـاع پرداختنـد و با وجـود تحمل شـهید و 
مجروحان بسـیار، شمار زیادی از عراقی ها را به هالکت رساندند. 
به این ترتیب، خرمشـهر روز 24 مهر از سـقوط حتمی نجات یافت 
و بـه پـاس خون هـای پاکی که برای حفظ آن بر زمین ریخته شـد، 
خونین شـهر نـام گرفت. در روزهای 29 مهـر تا یکم آبان، نیروهای 
عراقی به پیشروی در خیابان چهل متری ادامه دادند و در حالی که 
جنگ خانه به خانه و نبرد خیابانی ادامه داشـت، تا اطراف مسـجد 
جامـع جلـو آمدند. ایـن خیابان با آزدی خرمشـهر در سـوم خرداد 

1361، بـه طـور کامـل در اختیار نیروهای خـودی قرار گرفت.
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میدان فرمانداری )معلم(: در روز 27 مهر، دشمن برای تسلط بر 
پل خرمشهر، از خیابان کمربندی به طرف میدان فرمانداری پیش 
آمـد. از بامـداد 2 آبـان و با تشـدید فشـار متجاوزان، تـوان مدافعان 
کـه بـا تمام وجود مقاومت می کردند، کاهـش یافت و اندک افراد 
باقیمانـده عقـب رانـده شـدند. بـه ایـن ترتیب، دشـمن سـاختمان 
فرمانداری را اشـغال کرد، لیکن تـالش رزمندگان برای ضربه زدن 
به دشمن ادامه داشت تا این که موفق شدند در اوایل شب، عراقی ها 
را عقب برانند و سـاختمان فرمانداری را آزاد کنند. مدافعان شـهر 
از شـدت خسـتگی، سـاعت 4 صبح سـوم آبان برای اسـتراحت به 
ساختمان فرمانداری برگشتند، اما متوجه حضور دشمن در نزدیکی 
خود شـدند. عراقی ها به سـاختمانی در 500 متری فرمانداری نفوذ 
کـرده بودند. رزمنـدگان با تیرباری که روی سـاختمان فرمانداری 
کار گذاشته بودند، به مقابله پرداختند. طولی نکشید که تانک های 
دشـمن از خیابـان عشـایر وارد شـدند و محـل رزمنـدگان را هدف 
حملـه قرار دادند. رزمندگان خود را به میدان فرمانداری رسـاندند 
و در آن جا موضع گرفتند، اما دشـمن به پیشـروی خود ادامه داد و 
بر سـاختمان فرمانداری مسـلط شـد. بدین ترتیب آخرین نیروهای 
باقی مانـده، مجبـور شـدند بـه شـرق عقب نشـینی کننـد و غـرب 
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خرمشهر به دسـت دشمن افتاد.
پل بزرگ خرمشهر: ساخت این پل در سال 1338 روی رودخانه 
کارون آغـاز گردیـد و در سـال 1349 به اتمام رسـید. بدین وسـیله 
بخش غربی شهر به بخش شرقی آن پیوند خورد. طول این پل 616 
متر و عرض آن 8 متر است. ارتش عراق هنگام هجوم به خرمشهر، 
می کوشـید با دسـتیابی سـریع به این پـل، راه تدارکاتـی مدافعان را 
ببنـدد و آن هـا را در محاصـره کامل قرار دهد تا بتواند خرمشـهر را 
اشـغال نمایـد. دشـمن از بامداد 2 آبان و پس از اشـغال سـاختمان 
فرمانـداری، در ضلـع شـمالی پل مسـتقر شـد و نیروهـای مدافع را 
کـه در سـمت شـمال غربی پـل تـا مسـجد جامـع حضور داشـتند، 
بـه محاصـره در آورد. امـا رزمنـدگان بـرای ضربه زدن به دشـمن و 
آزادسـازی پل، با تالش بسیار موفق شدند در اوایل شب، عراقی ها 
را عقب برانند. صبح سوم آبان قوای دشمن مجددًا هجوم آوردند و 
پس از اشغال ساختمان فرمانداری، بر پل بزرگ شهر مسلط شدند 
و با استقرار در ساختمان های مجاور، نه تنها هر جنبنده ای را روی 
پـل زیـر آتش خمپـاره  و تیربارهای خـود می گرفتند، بلکـه از تردد 
قایـق در رودخانـه کارون نیـز جلوگیری می کردند. بـه این ترتیب، 
با دسـتیابی دشـمن به پل خرمشهر، این شـهر در آستانه سقوط قرار 
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گرفت و تعدادی از نیروهای باقیمانده در آن سـوی پل )در منطقه 
تحـت اشـغال دشـمن( از طریق لوله های بزرگ زیر پـل، خود را به 
سـاحل جنوبی کارون رسـاندند. مدتی پس از اشغال شهر، دشمن 
از ترس هجوم نیروهای خودی، قسمتی از غرب پل را منهدم کرد. 
پس از آزادی شـهر، این پل بازسـازی شـد و هم اکنون تردد وسایل 

نقلیـه از روی آن صورت می گیرد.
مسجد جامع: با شروع جنگ و زیر آتش قرار گرفتن خرمشهر، 
مسـجد جامع شـهر پناهگاه و میعادگاهی شـد برای رزمندگان. هر 
کس که پناهی می جسـت یا می خواسـت از خرمشـهر دفاع کند یا 
اطالعی کسب کند، رو به این مسجد می آورد. مسجد جامع مرکز 
فرماندهی، پشـتیبانی، امدادرسـانی، تجمع نیـرو و تبادل اطالعات 
شـده بـود. کمک های مردمـی به این مـکان می رسـید و از این جا 
پایگاه هـای مقاومـت پشـتیبانی می شـدند. نیروهـای اعزامـی در 
مسـجد جامع سازماندهی می شدند. مجروحان نیز به این جا انتقال 

می یافتند.
صبح روز 3 آبان، عراقی ها به 30 متری مسـجد جامع رسـیدند و 
درگیری در اطراف مسـجد تشـدید شد. با فرا رسیدن شب، دستور 
عقب نشینی و ترک شهر به همه مدافعان ابالغ شد. تجمع تعدادی 
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رزمنـده در مسـجد جامع، قبل از ترک شـهر، آخریـن خاطره ثبت 
 شـده از این مکان می باشد.

رود کارون: رود کارون بـا طـول 855 کیلومتـر، طوالنی تریـن 
رود ایـران اسـت. کارون بین خرمشـهر تا اهـواز 180 کیلومتر طول 
دارد و به کارون سـفلی موسـوم می باشـد. این رود در 4 کیلومتری 
اروندرود به دو شـعبه تقسـیم می شود: یک شعبه به نام بهمنشیر در 
شمال آبادان و به موازات اروندرود جاری است که به خلیج فارس 
می پیونـدد. شـعبه دیگر ایـن رود که به کانال عضـدی نیز معروف 

اسـت، در جنوب خرمشـهر جریان دارد و بـه اروندرود می ریزد.
خیابان امام خمینی )لب شـط(: پس از اسـتقرار دشـمن در کنار 
پـل و محاصـره کامـل خرمشـهر، مدافعـان کنار کارون، لب شـط 
)خیابـان امام خمینـی( آمدند. آن ها که حدود 200 نفر  می شـدند، 
از پایـان روز 3 آبـان و تـا پیـش از طلـوع صبـح، به تدریج به شـرق 
کارون رفتنـد و ایـن منطقه به اشـغال کامل دشـمن در آمد. پس از 
آن، مواضـع پدافنـدی دشـمن در خیابـان امام خمینی ایجاد شـد و 
عراقی ها از این نقطه مدافعان مستقر در ساحل شرقی کارون را زیر 

آتش قـرار  می دادند.
کوت شـیخ: پـس از اشـغال خرمشـهر، منطقـه کوت شـیخ کـه 
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در سـاحل شـرقی کارون قـرار دارد، خط مقدم رزمنـدگان خودی 
شـد. آن هـا در دوران اشـغال خرمشـهر، از ایـن منطقـه بـه مقابله با 
دشـمن  می پرداختند. همچنین با عبور از کارون، به خرمشـهر نفوذ 
 می کردنـد و بـا شناسـایی مواضـع دشـمن، اطالعـات الزم را برای 

اجـرای عملیات آزادسـازی خرمشـهر کسـب  می کردند.
موزه جنگ: سـاختمان شـرکت نفت خرمشـهر، واقع در خیابان 
امام خمینی که اواخر مهر 1359 به اشـغال دشـمن در آمد، پس از 
آزادسـازی خرمشـهر، برای محل برپایی موزه جنگ برگزیده شد. 
در این موزه آثار مقاومت و دوره آزادسازی در قالب فیلم، عکس، 
ماکت، تندیس و... جمع آوری و در معرض نمایش قرار داده شده 
اسـت. یکی از موارد دیدنی این موزه، دیوارنویسـی های اشغالگران 
عراقی اسـت که در مدت اسـتقرار در سـاختمان شـرکت نفت، از 

خود به جا گذاشته اند.1

1 . مطالب فوق، برگرفته از سایت صدا و سیمای آبادان می باشد: 
 www.abadan.irib.ir





فصل چهارم
گرچـه دفـاع جانانـه نیروهای مردمـی به همراهی ارتش و سـپاه، 
توانسـت نقشـه های صـدام را نقـش بـر آب کنـد، اما به هـر حال، 
دشـمن وارد خاك ما شـده بود و شـهرهایی مانند خرمشـهر، مهران 
و دهلران در چنگال ارتش عراق افتاده و همچنین شـهرهایی دیگر 
مانند دزفول و اهواز و ده ها شهر و روستای دیگر در تیررس و خطر 
سـقوط قرار داشـت. شاید بهترین سند برای بازگو کردن فضای آن 
روزها، نامه ای باشد که علی شمخانی فرمانده وقت سپاه خوزستان 

برای مسـؤولین نوشته است. 
»مسـؤولین، مسـلمین! به داد ما برسـید؛ این چه سـازمان رسـمی 
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نیروهـای  نـدارد،  انفـرادی  اسـلحه  کـه  اسـت  شـده ای  شـناخته  
شـهادت طلب پاسـدار را آموزش ندادید، مسـامحه کردید، چوبش 
را از خـدای عـّز و جل می خورید و خواهید خورد. چه باید بگویم 
که شـاید شـما را به تحرك وابدارد. این را بگویم که از 150 پاسدار 
خرمشـهر، تنهـا 30 نفر باقی  مانـده، بگویم که ما می توانیم با سـی 
خمپاره، خونین شهر را برای سه ماه نگه داریم و امروز سی تفنگ 
نداریم و حال آن که سـازمان های غیررسـمی با امکانات فراوان، بر 

مـا آن می رانند کـه باید برانند.
واقعیت این اسـت که ارتش امروز ما نمی تواند بدون وجود سـپاه 
پاسـداران و بالعکس، کوچك ترین تحرکی داشـته باشـد. مرا وقت 
آن نیست که بگویم تا به حال چه کارهای متهورانه ای انجام دادیم. 
خـدا می دانـد که مـا تانك های دشـمن را لمس کردیم. سـایه ما به 
حول و قوه خدا و مکتب اسالم، همواره مورد حمالت سالح های 
سـنگین دشـمن بوده و هست. دشـمن هرگز نتوانسته است اسارت 
مـا را تحمـل کنـد. ُاسـرای پاسـدار، یا از پشـت تیرباران شـده و یا 
آن کـه در زیـر تانك هـا لـه و لـورده گردیده اند. پناهنـدگان عراقی، 
همواره ترس نیروهای دشـمن را از پاسـداران انقالب به عنوان یك 
معجزه الهی مطرح می کنند. سالح را به دست صالحین بدهید. تا 
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به حال، دشـمن، حسـرت گرفتن یك اسلحه کمری را از پاسداران 
همـواره بـه دل داشـته و خواهـد داشـت. مـا شـهدای زنده فـراوان 
داریم، ما اصحاب حسـین به مقدار زیادی داریم. ما برپادارندگان 
کربالی سی روزه خونین شهریم، ما بهشت را در زیر سایه شمشیرها 
می بینیم. شـهدای 25روزه ما هنوز دفن نشـده اند. به داد ما برسید. 
مـا نیـاز به اسـلحه و امکانات داریم. ما در راه خـدا جان داریم که 
بدهیم، اما امکاناِت دادن جان را نداریم. به خود بیایید، فریادهای 
پاسـداران از فقـدان امکانـات بـر مـا زمیـن و زمان را تنـگ کرده. 
خسـتگی زیـاد مانع از ادامه نوشـتن من می شـود، ولی بـاز هم باید 
بدانیـد کـه مـا شـهیدان زنـده ای هسـتیم که بـه نبرد خویـش علیه 
ُمردگان زنده ادامه خواهیم داد. اگر وساطت کنید و ما را به حدید 
خداوند مسـلح سـازید، فضرب الرقاب خویش را تا سـقوط دولت 
بعثـی عـراق و دیگر زورمنـدان و قلدران ادامه خواهیـم داد و گرنه 
تا آن زمان مبارزه خواهیم کرد که شـهید شـویم و تکلیف شـرعی 
خویش را به جا آوریم. علــی شمخـانــی. فرمانده سـپاه پاسداران 

انقالب اسالمی خوزسـتان 1359/8/3«1

1 . به داد ما برسـید!: ناگفته های نامه تاریخی علی شـمخانی فرمانده سپاه خوزستان، 
مصاحبه: محمدمهدی بهداروند، تدوین: احد گودرزیانی، تهران، سوره مهر، 1387
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بـا همـه تـالش و از خودگذشـتگی مـردم و نیروهـای نظامی که 
وظیفه حفظ خرمشـهر را بر عهده داشـتند، بعد از 34 روز مقاومت 
در برابر ارتش عراق که از کلیه امکانات و تجهیزات سـود می برد، 
باالخـره ایـن شـهر در چهـارم آبـان 1359 سـقوط کـرد و نیروهای 
خودی مجبور شدند که از این سوی کارون، به تماشای شهر اسیر 

بپردازند.  
صحنه عقب نشـینی نیروها، در حالی که از پشت تیر می خوردند 
و یـا جـا ماندن مجروحین و جنازه شـهدا که طعمه شـنی تانك ها و 
چـرخ نفربرها می شـدند، صحنه دردناك و فراموش ناشـدنی ای بود 
که در ذهن و دل بچه های خرمشهر حك می شد. روز عقب نشینی 
از خرمشـهر، روز عـزای نیروهـای ایرانـی بـود. آن ها در این سـوی 
کارون و در کوت شیخ ایستادند، خرمشهر را از دور دیدند و گریه 
سر دادند و به یاد شهدا و دوستان سفرکرده خود، حسرت خوردند 
و عـزاداری کردنـد. همـه بچه هـای خرمشـهر، از آن روز به عنوان 

تلخ ترین روز زندگی شـان یاد می کنند. 
بچه های خرمشـهر، حاال داغدار شـهری بودند که دشـمن حتی 
بـه شـیرهای آب و سـیم های برق منازلش هم رحـم نمی کرد. همه 
چیـز را غـارت می کردند و می بردند و رزمندگان خرمشـهری، تنها 



   خرمشهر  61 

از دوربین های دوچشـم، مخفی از دید تك تیراندازهای تشـنه، نگاه 
می کردند.  

بعد از این عقب نشینی، خرمشهر در سکوتی مرموز و وهم انگیز 
فرو رفت. شهر به دست دشمن افتاد، ولی این آرامش قبل از توفان 
بود. خرمشـهر می دانسـت که دیر یا زود، فرزندانش خواهند آمد و 
بار دیگر در مسجد جامع این شهر نماز جماعت برپا خواهند کرد. 
رژیـم عـراق که از جنـگ تحمیلی بـرای نیل به صلـح تحمیلی 
نتیجه ای نگرفته بود، دو راه حِل عقب نشینی و یا استقرار در مواضع 
اشـغالی را فـراروی خود داشـت. حـال که وعده فتـح کوتاه مدت 
خوزسـتان عملی نشـده بود، عراق به حداقل اشـغال، یعنی تسـخیر 
خرمشـهر راضی شـد و شـاید این همه توان ارتش عراق در جنگ 
بـا نیروهـای ایران بود. اقدامی که بی پاسـخ نمی مانـد و دیر یا زود، 
نیروهـای ایرانـی بـرای بازپس گیـری خرمشـهر از نـو سـازماندهی 
می شدند. این قضیه را ارتش عراق طی 34 روز مقاومت با گوشت 

و پوسـت خود احسـاس کرده بود.1

1 . از خرمشـهر تا فاو: تحلیلی نظامیـ  سیاسـی از سـیر چهار سـال جنگ)تیرماه 61 
تـا مـرداد 65(، محمـد درودیـان، تهـران، مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ سـپاه 

پاسـداران، 1375
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نخل هـای بی سـر، گنبد و گلدسـته های ویران مسـجد جامع که 
از دور پیـدا بـود و زمزمـه بادی کـه از آن سـوی کارون می وزید و 
صـورت رزمندگان را در این سـو نوازش می داد، شـوق انتقام را در 
دل هـا برمی انگیخـت،  انتقامی مقدس و زیبا بـه عوض همه آن چه 
ارتـش وحشـی بعـث از زندگـی در آن شـهر گرفتـه بـود. به عوض 
همه آن چه که دشـمن از این آب و خاك دریغ کرده بود و به رسـم 
معرفت و عهدی که رزمندگان با دوستان شهید و جانباز خود بسته 
بودنـد. همه یك صـدا فریاد می زدند: »خرمشـهر، خواهیم آمد.« 
عراقی ها که می دانسـتند این پیروزی موقتی است و یقین داشتند 
که ایرانی ها شهر را از آن ها پس خواهند گرفت، فرصت را غنیمت 
شـمرده و بـرای تخریـب و غـارت شـهر و اماکـن دولتـی، از هیچ 

اقدامی فروگـذاری نمی کردند. 
بندرگاه و گمرك خرمشـهر، اولین جایی بود که مورد تاخت وتاز 
و غـارت نیروهـای عراقی قرار گرفت. در برخی از گزارش ها آمده 
است که ارتش عراق تعمدًا و با دستوری که از فرماندهان عالی رتبه 
داشـت، دسـت به این اقدامات می زد. حتی عده ای از مردم بصره 
و روستاهای اطراف، برای آن چه به عنوان غنیمت جنگی از آن یاد 

می کردند، راهی خرمشهر شدند. 
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هر چند وقتی نیروهای خودی احساس کردند که جنگ شهری 
به نفع نیروهای عراقی مغلوبه خواهد شد، از چند هفته قبل اقدام به 
خروج کاال و وسایل اساسی از خرمشهر کرده بودند، اما زمانی که 
شـهر به دسـت ارتش عراق افتاد، هنوز در انبارها و علی الخصوص 
گمرك، کاالهای فراوانی وجود داشت. از ماشین و موتور گرفته تا 
قطعات دسـتگاه های بزرگ کارخانه های ریسـندگی و بافندگی. از 
مواد اولیه گرفته تا تجهیزات کشـتی و واگن  قطار. به قول بچه های 

خرمشهر، در گمرك از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شد. 
بـا آن کـه تّجـار و صاحبـان اجناس، اجـازه اسـتفاده از آن چه در 
انبارها بود را برای نیروهای مردمی صادر کرده بودند، باز هم آنان، 
اجنـاس موجـود را متعلـق به بیت المال می دانسـتند و به آن  دسـت 
نزدنـد. برعکـس، ارتـش عـراق حتی به آجـر و سـیمان موجود در 

گمرك هـم رحم نکرد. 
بعدهـا، بعـد از درهـم شکسـتن حصـر آبـادان و همچنیـن برای 
ممانعـت از پیـاده کـردن چترباز در پشـت جبهه خرمشـهر، ارتش 
عراق از همین وسـایل اسـتفاده کرد و در منطقه ای وسـیع از شـرق 
خرمشـهر، لوله ها، تیرآهن و حتـی خودروهای موجود در گمرك را 
به صورت عمودی در زمین فرو کردند تا ایران نتواند در آن منطقه 
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چتربـاز پیاده کند.1 
اشـغال خرمشـهر بیسـت  ماه طول کشـید. طـی این بیسـت  ماه، 
نیروهای بسیاری به عنوان گشتی، شناسایی و جمع آوری اطالعات، 
مخفیانـه وارد خرمشـهر شـدند و از آرایـش و چگونگـی اسـتقرار 
دشـمن در این شـهر گزارش تهیه کردند. حتی عده ای از بچه های 
خرمشـهر، برای سـر زدن به خانه و کاشانه شـان، پنهانی و به دور از 
چشم عراقی ها وارد شهر می شدند و از خانه و اتاق خود لوازمی را 

که می خواسـتند، با خود می آوردند.2 
گشـتی ها و بچه هـای اطالعـات، بارهـا و بارهـا سـر راه خـود با 
نیروهای عراقی مواجه شـده بودند. برای همین، شب و روزی نبود 
کـه از خیابان های خرمشـهر، سـر و صـدای درگیـری و تیراندازی 
شنیده نشود. طی این بیست  ماه، آن قدر نیروهای ایرانی به خرمشهر 
آمـد و شـد داشـتند کـه عراقی هـا، نیروهـای گارد ویژه را در شـهر 

مسـتقر و ایـن منطقـه را به چند گردان مخصوص سـپردند. 
با اشـغال خرمشـهر، روند تخریب خانه ها و همچنین بر هم زدن 

1. در عكس های موجود از خرمشهر در دهه 60 می توان این مناظر را دید. 
2 . برگرفته از کتاب: بهروز؛ زندگی نامه داستانی شهید بهروز مرادی، محسن مطلق، 

تهران، نشر شاهد، 1386
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محله ها و خیابان ها سـرعت بیشتری به خود گرفت. عراقی ها برای 
در امان ماندن از گلوله های توپ و خمپاره، در بسـیاری از خانه ها 
سـنگر سـاختند و بیشـتر خیابان هـا و بلوارها را بـا خاکریز محصور 

نمودند. 
بـه جـرأت می تـوان گفت کـه دیگر در کل شـهر یك سـاختمان 
سالم و دست  نخورده وجود نداشت و بر در و پنجره ها، یك قطعه 
شیشـه سالم و بی نقص دیده نمی شد. تیرهای برق واژگون گشته و 

کانال هـای آب با خاك و بلوك پر شـدند. 
منبـع آب شـرب شـهر از بین رفـت و درختان کهنسـال در خطر 
خشك شدن و سوختن بودند. از خیابان ها و کوچه های خرمشهر، 
دیگـر نـه بـوی زندگـی که بوی مـرگ به مشـام می رسـید و از همه 
بدتـر، جملـه ای بـود کـه عراقی هـا آن را بر در و دیوار شـهر نوشـته 
بودنـد: »آمده ایم که بمانیم!« این سـخن برای بچه های خرمشـهر 

حتـی دردناك تـر از دیدن عکس صـدام بود.1

1 . اکنون در موزه خرمشـهر، از این دیوارنوشـته ها نگهداری می شـود و می توان از 
آن بازدید کرد.





فصل پنجم
فتـح خرمشـهر در واقع غـرب را رویـاروی پیروزی هـای فزاینده 
انقالب اسـالمی قرار داد و از همین رو بود که خبرگزاری ها از آن 
بـه عنـوان بزرگتریـن پیروزی ایران در جنگ که تـا آن زمان تنها 20 

مـاه از آن می گذشـت،  یاد کردند.
عملیـات بیت المقـدس که نام کامل آن »الـی  بیت المقدس« به 
معنـی به سـوی بیت المقدس اسـت،  یکی از بزرگتریـن و مهم ترین 
عملیات  نیروهای مسلح جمهوری  اسالمی ایران در جنگ تحمیلی 
محسوب می شود. سپاه اسالم با توانی حدود 70/000 رزمنده، این 
عملیات را در ساعت 30 دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشت 1361 با 
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« در محور های جاده اهواز ـ خرمشـهر  رمـز »یا علی بن ابیطالب
و دشـت آزادگان )قرارگاه قدس(  و شرق کارون )قرارگاه های نصر 
و فتح(، به فرماندهی مشـترك سـپاه و ارتش و با هدف آزادسـازی 
خرمشـهر آغـاز کـرد. در این زمـان، 20 ماه از اشـغال ناجوانمردانه 

خرمشـهر که نام خونین شـهر بر آن نهاده شده بود، می گذشت.1 
شهید بهروز مرادی2، در واپسین لحظات عملیات، برای نیروهایی 

که آماده فتح خرمشهر شده  بودند، این گونه سخن می گوید:
»برادرهـا، امشـب شـبی دیگر اسـت. شـبی کـه هفته هـا و ماه ها 
منتظـرش بودیم. شـبی که باید درس خوبی بـه عراقی ها بدهیم. ما 
تنها نیستیم. شهدا و صالحین ما را دعا خواهند کرد. امشب دعای 
خیر همه مردم ایران بدرقه راه ما خواهد بود و چراغ جماران تا صبح 
خواهـد سـوخت. در آن جـا مردی بیدار اسـت و به ما می اندیشـد، 

مـردی کـه به ما آموخت هرگز زیر بـار ظلم نرویم...

1. آغاز تا پایان)سالنمای تحلیلی(: بررس ی  وق ای ع  س ی اس یـ  ن ظام ی  ج ن گ از زم ی ن ه س ازی  
ت ه اج م  ع راق  ت ا آت ش ب س، تدوین و نگارش محمد درودیان، تهران، م رک ز م طال ع ات  

و ت ح ق ی ق ات  ج ن گ  س پ اه  پ اس داران ، 1379
2 . بهروز مرادی در سـال 1335 در خرمشـهر به دنیا آمد. معلم بود و با حمله ارتش 
عراق، به همراه دیگر بچه های خرمشـهری به مقابله برخاسـت. او در چهارم خرداد 

1367 به شهادت رسید.  
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رفتن مان دسـت خداسـت و برگشـتن مان هم دسـت اوست. اگر 
به این راه شـك دارید، اگر ذره ای از فرجام کار خود در هراسـید، 

همان بهتر که همسـفر این راه نشـوید.
امـا آن هـا کـه می مانند، دو چیـز را باید همـواره به خاطر داشـته 
باشند. یکی این که عراقی ها به کشور و آب و خاك ما تعدی کردند 
و دیگـر این کـه زنـان و دختران هویزه و سوسـنگرد منتظـر انتقام ما 

هستند. 
بـرای ما که ایرانی و غیرتمند هسـتیم، همیشـه ایـن انتقام واجب 
است. پس باید مثل صاعقه بر سر دشمن فرود آمده و او را به خاك 

مذلت نشاند.
نمی دانم تا بیرون کردن دشـمن از آب و خاکمان و پس گرفتن 
خرمشـهر، چنـد عملیـات دیگر در پیش داریم، اما هر چه هسـت، 

بایـد با قدرت تا آخـر این راه را رفت. 
برادران! نباید در برابر آن چه جنگ از ما گرفته، ناراحت باشـیم. 
اگر دیگر نمی توانیم درس بخوانیم و به مدرسـه و دانشـگاه برویم، 
اگر از شهر و دیار و خانواده دور افتاده ایم، در عوض با هم هستیم. 
جنـگ، مـا را گـرد هم جمع کـرده تا چیزهای بهتری بـه ما بدهد. 
حس آزادی، احساس جانفشانی و درك بهتر از آن چه بر حسین  
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و یارانـش گذشـت. بـرادران، مطمئـن باشـید سـال ها می گـذرد و 
قرن هـا سـپری می شـود و آدم هایـی خواهنـد آمد که از جـان و دل 
آرزو می کننـد کـه ای کاش یـك لحظه، تنها یك لحظه جای شـما 

بودند.«1 
انجام عملیات بیت المقدس در چهار مرحله برنامه ریزی شده بود 
که هر مرحله از آن، در مقایسـه با عملیات  دیگر مثل طریق القدس 
، خود یك عملیات بزرگ محسـوب می شـود.  و یـا ثامن االئمـه
آزادسـازی خرمشـهر در پی انجام مرحله چهارم، از مهم ترین نتایج 

این عملیات بود.
در ابتـدای طـرح، فرماندهـان متوجه شـدند که منطقـه مزبور به 
جز جاده نسـبتًا مرتفع اهواز ـ خرمشـهر، فاقد هر گونه عارضه مهم 
برای پدافند اسـت و این کار سـپاه اسـالم را بسی مشکل می کرد. 
همین امر باعث می شد که زمین منطقه برای مانور نیروهای زرهی 
مناسـب و بـرای نیروهای پیـاده، به دلیل در دید و تیـر قرار گرفتن، 

باشد. نامناسب 
همچنین نقاط حساس و استراتژیك منطقه، شامل بندرگاه و شهر 
خرمشـهر، پـادگان حمید، جفیر، جاده آسـفالت اهواز ـ خرمشـهر 

1 . رجوع کنید به کتاب: بهروز؛ زندگی نامه داستانی شهید بهروز مرادی
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و رودهـای کرخـه و کارون، در طرح ریـزی و انجام عملیات نقش 
کلیدی بازی می کرد

تا قبل از عملیات، استعداد و آرایش نیروهای عراقی  شامل حدود 
10 تیـپ و لشـکر مسـتقل و 30 گروهـان کمانـدو بـود کـه با 530 
قبضه توپ و انواع سـالح منحنی زن از سـوی 30 گردان حمایت و 

پشتیبانی می شد.
در طـرح عملیـات،  تهاجـم از طریـق عبـور از رودخانـه کارون 
و پیشـروی به سـوی مرز بین المللی و سـپس آزادسـازی خرمشـهر 
مدنظـر قـرار گرفت و چنین اسـتدالل  شـد کـه حمله بـه هر جناح 
از دشـمن که عمدتًا به سـوی شـمال آرایش گرفته، عامل موفقیت 
عملیات اسـت. همچنین شکسـتن خطوط اولیه دشـمن و عبور از 
رودخانـه و گرفتـن سـرپل در غرب کارون تا جاده آسـفالته اهوازـ  
خرمشهر، به عنوان اهداف مرحله اول و ادامه پیشروی به سوی مرز 

و تأمیـن شـهر، به عنـوان اهداف مرحله دوم تعیین شـدند. 
بر همین اساس، محورهای اصلی به قرارگاه های موردنظر سپرده 

شد:
محـور شـمالی، بـا قـرارگاه قـدس کـه وظیفـه عبـور از کرخه را 

داشت. 
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محور جنوبی، با قرارگاه نصر که وظیفه عبور از کارون و رفتن به 
سمت خرمشهر را داشت. 

محـور میانـی کـه بـه قـرارگاه فتح سـپرده شـده بـود و وظیفه آن 
تصـرف جـاده اهـواز ـ خرمشـهر بود. 

در حالی که اشـغال خرمشـهر توسـط عراق، به عنـوان آخرین و 
مهم ترین برگ برنده این کشـور برای وادار سـاختن ایران به شرکت 
در هـر گونـه مذاکـرات صلح تلقی می شـد، آزادسـازی این شـهر 
می توانسـت سـمبل تحمیـل اراده سیاسـی جمهـوری اسـالمی بـه 

متجـاوز و اثبـات برتری نظامی باشـد.1
بـر همین اسـاس، منطقـه عمومی غـرب کارون، آخریـن منطقه 
مهمـی بـود کـه همچنـان در اشـغال عـراق قـرار داشـت. از یـك 
سـو، فرماندهـان نظامـی ایـران برای انجـام عملیـات در این منطقه 
اشـتراك نظـر داشـتند و از سـوی دیگـر، عـراق نیـز طـرح عملیات 
آزادسازی خرمشهر را پس از عملیات فتح المبین، قطعی و مسجل 
می پنداشـت. بـا در نظـر گرفتن اهمیت این شـهر و جایـگاه آن در 
دفاع از بصره، ارتش عراق به ضرورت حفظ این منطقه معتقد بود. 

1. خرمشهر در جنگ طوالنی، نویسندگان: مهدی انصاری، محمد درودیان، هادی 
نخعی 
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از ایـن رو، بالفاصله بعـد از عملیات فتح المبین، در حالی که قوای 
ارتـش عـراق در منطقـه عمومی خرمشـهر تقویت می شـد، به تمام 
یگان های تحت امر قرارگاه مرکزی کربال دسـتور داده شـد ضمن 
بازسازی و تجدید قوا، به طراحی و شناسایی در خصوص عملیاتی 

دیگر همـت گمارند. 
»بیش از ده شـب عملیات  سخت شناسایی را انجام داده بودیم، 
طـوری کـه پاهـای همه بچه ها تاول زده و به شـدت مجروح شـده 
بودنـد. شـدت زخم هـا بـه حـدی بود کـه ادامه شناسـایی بـرای ما 

غیرممکن شـده بود.
به همین خاطر، به قرارگاه عملیاتی نصر در سلمانیه و پیش حسن 
باقری رفتیم و شـرح حال خودمان را به ایشـان گفتیم. او که وضع 
داغان پاهای بچه ها را دید،  دلش سوخت و رضایت داد برای مدت 
بیسـت وچهار سـاعت، اسـتراحت کنیـم. بعـد از آن مأموریت های 
شناسـایی بی وقفه، به هر کـدام از بچه ها که نگاه می کردی، انگار 
نصـف بیشـتر گوشـت بدن شـان آب شـده بـود. صورت هـا از دم 
اسـتخوانی شـده بودنـد و هر یـك از مـا،  ده دوازده کیلـو وزن کم 

بودیم.  کرده 
تـازه داشـتیم سـاعت اول آن مرخصـی اسـتعالجی را که حسـن 
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باقـری به ما داده بود، مزمزه می کردیم، که حاج محمود شـهبازی،  
در حالی که خودش هم از شد ت جراحات کف پا به زحمت راه 
می رفت، آمد و گفت: »آماده بشـوید، می رویم شناسایی. باید هر 
طـور شـده جاده آسـفالت را لمس کنیـم.« بچه ها یك صـدا فریاد 
زدنـد و گفتنـد بـرادر باقـری با یـك روز تعطیلی موافقت کـرده. با 
این پاها چطوری برویم شناسـایی؟ محمود در جواب آن ها گفت: 
»این کار تعطیلی بردار نیسـت. باید تا رسـیدن به جاده کار را ادامه 

دهیم.«
این شـد که باز به همان روال معمول،  از کارون با قایق گذشـتیم 
و تیم هـا رفتنـد بـه عمـق. آن قـدر جلـو رفتیـم تـا مواجـه شـدیم بـا 
شـبح غول پیکر آن خاکریز سراسـری حاشـیه شـرقی جاده اهواز  ـ 
 خرمشـهر. جلوی ما، آن تعداد از سـنگرهای خاکریز قرار داشـتند 
که شب های قبل، مطمئن شده بودیم دشمن داخل شان نیرو مستقر 
نکرده. سـنگرهای مهندسی ساز و شیکی بودند به ظرفیت هفت تا 
ده نفر سـرباز. سـمت چپ و راسـت خاکریز، از این سنگرها زیاد 
بـود،  اما خالـی بودند. صدوپنجاه متر مانده به خاکریز، به دسـتور 
آقـای شـهبازی متوقف شـدیم. قرار شـد حاج محمود همـان   جا با 
سایر بچه ها بماند و پنج نفر از آن خاکریز باال بکشند و بروند روی 
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جاده آسـفالت اهواز  ـ  خرمشـهر. این پنج نفر عبـارت بودند از: 
علی رضـا ترکمـان، فریـدون عیوضـی، یکـی از بچه هـای واحـد 
اطالعـات سـپاه آبادان و یکـی از رزمندگان اهل اسـتان مازندران. 
نمی دانم ایشـان اهل کدام شـهر آن استان بود،  اما جوانی بود بسیار 
شجاع، ورزیده و چاالك. نفر پنجم بنده بودم. قرار شد اگر دشمن 
بـه حضـور ما در آن جا پی برد، بالفاصله هر کدام از ما بدون آن که 

معطل سـایرین بماند، سریع به سـمت عقب فرار کند. 
آن بـرزخ صدوپنجـاه متـری را با کلی دلهره جلو رفتیم و پشـت 
خاکریـز مسـتقر شـدیم. نمی دانسـتیم آن طـرف جـاده چـه خبـر 
اسـت؛ آیـا عراقی ها در حاشـیه غربی جاده سـنگر دارند یـا نه. این 
همه ماشـین چطور بـدون حضور تأمین در کنار جـاده، دارند تردد 
می کنند؟ ما پنج نفر، از همان پشت خاکریز سرك کشیدیم. دیدیم 
ایـن خاکریـز عظیم،  نیم  متر با شـانه خاکی شـرقی جـاده و حدود 
یك ونیم تا دو متر،  با لبه آسـفالت  شـده جاده فاصله دارد. قرار شـد 
رفیـق مازندرانـی ما برود روی جاده. قبل از راهی شـدن او، گفتم: 
»ببیـن آقاجـان، حاال اگر روی جاده هم نروی، عیب ندارد. همان 
حاشـیه آسـفالت را که دست بزنی، از نظر ما قبول است. وقتی هم 
برگشتیم، می گوییم دست ما به جاده خورده، دروغ هم نگفته ایم.« 
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ایشـان اما نپذیرفت. واقعًا انسـان صادق و روراستی بود. با آن لهجه 
قشـنگ مازندرانی گفت: »نه بـرادر همدانی؛ می روم روی جاده، 
دسـت می زنم به آسفالت وسط جاده و برمی گردم.« بعد سینه خیز 
و چسـبیده بـه زمیـن، در حالی که نـور چراغ ماشـین های در حال 
تـردد به کسـی از مـا اجازه مشـاهده جـاده را نمی داد، از شـکاف 
موجـود بین دو سـنگر در خاکریز، خودش را رسـاند به آن طرف. 
ما هم پشـت خاکریز، با تفنگ های از ضامن خارج و انگشـت بر 
ماشـه، منتظر بودیم تا اگر ناغافل عراقی ها آمدند، تیراندازی کنیم. 
از خوف این که مبادا او را ببینند، مدام داشـتیم زیر لب آیه وجعلنا 
را زمزمه می کردیم. حاال چون فاصله جاده با ما زیاد نبود،  صدای 
ما و آن جوان به هم می  رسید. شنیدیم با صدای خفه ای می گوید: 

»دسـتم خورد به جاده.« گفتم: »سـریع برگرد عقب، یاال!« 
کل رفت و برگشـت او، شـاید ربع سـاعت بیشـتر طول نکشـید. 
وقتـی پیـش مـا آمـد، همه ریختیـم روی سـرش و با او دیده بوسـی 
کردیـم. بعـد سـریع برگشـتیم پیـش حاج محمـود شـهبازی و به او 
گفتیـم: »بفرمـا؛ دسـت این آقا خـورده به جـاده.« حاج محمود با 
لبخنـد گفـت: »بسـیار خـوب، زود باشـید برگردیـم این خبـر را به 

حسـن هم بدهیم.« 
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آن قدر سر کیف بودیم که نفهمیدیم چطوری آن مسافت بیست 
و چند کیلومتری را به عقب برگشـته ایم. دیدیم حسـن باقری آمده 
این دست آب و چشم به راه مراجعت ما است. نمی دانم چطور خبر 
شده بود که ما آن شب هم به شناسایی رفته ایم. جلوتر که آمدیم، با 
سـگرمه هایی درهم گفت: »معلوم هسـت دارید چه کار می کنید؟ 
می آیید می گویید به ما اسـتراحت بـده، قبول می کنیم، بعد دوباره 
هوایـی می شـوید و می روید شناسـایی. حـاال هم که داریـد به این 
زودی برمی گردید؛ باالخره چی شـد؟ رسیدید به جاده، یا باز چند 
سانت مانده؟« همین طور داشت داد و هوار می کرد. بچه ها خیس 
عـرق و نفس نفس زنـان دور او حلقه زده بودنـد و به همدیگر نگاه 
می کردند، ولی هیچ کس چیزی نمی گفت. حسن به هوای این که 
نکنـد بـاز داریم دنبال بهانه ای بـرای نرفتن روی جـاده می گردیم، 
نـگاه تنـدی بـه مـا کرد. این جـا بود کـه حاج محمود بـه او گفت: 
»حسـن آقا، مژدگانـی بـده.  باالخره رسـیدیم، دسـت بچه ها هم به 
جـاده خورد، دیگر برای چی بـه ما اخم می کنی؟«برای یك لحظه 
حسـن باقـری هیچی نگفـت. بعد دفعتًا گل از گِل رویش باز شـد 
و چشـم های بازیگـوش و لب هایش، هماهنگ بـا هم، خندیدند. 
قشنگ ترین لبخندی بود که در عمرم دیدم. نفس عمیقی کشید و 
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گفت: »احسـنت به همه شما، بارك الله!«1
سرانجام پس از بیست ماه، انتظارها به پایان رسید. شب موعود، 
یعنـی شـب عملیـات بیت المقـدس کـه قرارگاه سـاعت شـروع آن 
را 30 دقیقـه بامـداد 10 اردیبهشـت 1361 انتخـاب کـرده بـود، فـرا 
رسـید و فرماندهی سـپاه و ارتش،  از پشـت بیسـیم این پیام را برای 
نیروها قرائت کردند: »بسـم  الله الرحمن الرحیم، بسـم  الله القاسـم 
«. رزمنـدگان، در حالی که سـر  الجباریـن، یـا علی بن ابیطالـب
از پا نمی شـناختند، حمله برق آسـای خود را به سـمت دشمن آغاز 
کردند. آن شب، شهید آیت الله صدوقی و آیت الله مشکینی نیز در 
سنگر فرماندهی قرارگاه کربال حضور داشتند و هر کدام جداگانه 
در پیام هایی که از طریق بیسیم پخش می شد، ارادت و عالقه خود 

را نسـبت به رزمندگان اسـالم نشان دادند. 
در محـور شـمال کرخه نـور )قرارگاه قدس(، به دلیل هوشـیاری 
دشـمن و وجـود اسـتحکامات متعـدد، پیشـروی نیروها به سـختی 
امکان پذیـر بـود و در ایـن میـان تنهـا تیپ هـای 41 ثاراللـه و 43 
بیت المقدس، موفق شـدند مواضع دشـمن را پشـت سر بگذارند و 

1. مهتاب خین؛ خاطرات حسـین همدانی، به اهتمام حسـین بهزاد، تهران، انتشارات 
فاتحان 
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منطقه ای در جنوب رودخانه کرخه را به عنوان سرپل تصرف کنند. 
عدم پوشـش جناح اطراف، باعث شـد که دشـمن فشار شدیدی بر 

آن ها وارد کند.
در محور قرارگاه های فتح و نصر،  یگان های خودی ضمن عبور 
از کارون، خـود را بـه جـاده اهـوازـ  خرمشـهر رسـاندند و با ایجاد 
اسـتحکامات و جلوگیری از نقل و انتقال عراقی ها، تحرك دشـمن 
در جـاده مذکـور را فلج کردند. اما این دو قرارگاه نتوانسـتند روی 
جـاده اهـواز خرمشـهر با هـم الحاق کننـد و مناطقـی همچنان در 

دست دشـمن باقی ماند.
الحـاق کامـل قـرارگاه نصر و فتـح در دسـتور کار رزمندگان در 
شـب دوم عملیات قرار گرفت. در برخی جاها، هنوز رخنه دشمن 
در مواضـع مـا مشـهود بود. سـرانجام پـس از 5 روز، جـاده اهوازـ  
خرمشهر از کیلومتر 68 تا کیلومتر 103 تثبیت و کلیه رخنه ها ترمیم 

شد. 
در مرحلـه دوم عملیات، تصمیم گرفته شـد که قرارگاه های فتح 
و نصـر، از جـاده اهوازـ  خرمشـهر به سـمت مرز پیشـروی کنند و 
قرارگاه قدس نیز مأموریت یافت تا به صورت محدود برای تصرف 
سـرپل در جنوب کرخه اقدام نماید و سـپس آن را گسـترش دهد. 
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در شـب 16 اردیبهشـت، نیروهـا حملـه خـود را آغـاز کردنـد و بـا 
14 کیلومتـر پیشـروی، قبـل از طلوع آفتاب به مرزهـای بین المللی 

رسیدند. 
دشـمن با مشاهده جهت پیشـروی نیروهای ایرانی به طرف مرز،  
در 18 اردیبهشـت، لشـکرهای 5 و 6 خود را از جفیر عقب کشـید 
تا از دروازه های بصره محافظت کند و همچنین از متالشـی شـدن 
ایـن لشـکرها جلوگیری شـود. در پی این عقب نشـینی دشـمن که 
از سـاعت اولیـه روز هجدهم اردیبهشـت آغاز شـده بـود، نیروهای 
قرارگاه قدس، ضمن تعقیب آن ها، تعدادی از نیروهای دشمن را به 
اسارت درآوردند و مناطقی مثل جفیر، پاسگاه زید، پادگان حمید 

و جاده اهوازـ  خرمشـهر تا انتها پاکسـازی شد.
در این شرایط، خرمشهر مانند هدفی آماده و تنها به یك اشاره، به 
آغوش میهن بازمی گشت. اشاره ای که رزمندگان ایرانی بی صبرانه 
منتظـر آن بودنـد. ایـن روحیه بـاالی نیروهـای ایرانـی، خودبه خود 
ترسـی عمیق در وجود لشـکرهای عراق انداخته بود. صدام حسین 
در نطقـی نابهنـگام، خرمشـهر را بـا بصـره مقایسـه کـرد و در یـك 
رجزخوانـی حماسـی،  بـرای باال بـردن روحیه ارتش خـود، گفت: 
»اگر ایرانی ها موفق به فتح خرمشـهر شـوند، کلیـد بصره را تقدیم 
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آن هـا خواهم کرد.« 
در مرحلـه سـوم عملیات بیت المقـدس، قرارگاه نصـر مأموریت 
پیدا کرد تا حرکت خود را به سـوی خرمشـهر آغاز نماید. نیروهای 
عمل  کننده که متشکل از چهار تیپ مستقل سپاه و دو تیپ ارتش 
بودند، در آخرین سـاعات روز 19 اردیبهشـت 1361 عملیات خود 
را آغـاز کردنـد. اما به دلیل هوشـیاری دشـمن و تمرکز در خطوط 
پدافنـدی، نیروهای خودی در انجـام مأموریت خود توفیق نیافتند. 
بـه همیـن خاطـر، تصمیم گرفته شـد بـرای انجام عملیـات نهایی، 

فرصت بیشـتری به یگان ها داده شـود. 





فصل ششم
در ساعت 22:30 اول خرداد 1361، تالش برای آزادی خرمشهر 
در قالب یك هجوم سراسری آغاز شد. در این مرحله، قرارگاه فجر 
نیز از منطقه عملیاتی فتح المبین فرا خوانده شـد و به دیگر یگان ها 
پیوست. در برابر تك سریع و غافلگیرانه نیروهای خودی، نیروهای 
عراقی که دچار وحشـت و سرگردانی شدید شده بودند، نتوانستند 

واکنشی از خود نشان دهند. 
ارتبـاط یگان هـای دشـمن بـا یکدیگـر قطـع شـد. فـرار افسـران 
گویـای  خرمشـهر،  منطقـه  از  عراقـی  سـربازان  و  درجـه داران  و 
افسـران  ایـن  از  تعـدادی  بـود.  آن هـا  سـازمان  ازهم پاشـیدگی 
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بخت برگشته، بعدها به دستور صدام، در یگان خود تیرباران شدند. 
در روز دوم خـرداد، نتیجـه پیکار بسـیار درخشـان بـود و قرارگاه 
کربال به هدف اصلی که احاطه کامل خرمشهر بود، رسید. تعداد 
اسـرای عراقـی در ایـن روز، از 2000 نفـر تجـاوز کـرد و یگان های 

مسـتقر در شـلمچه و نهر عرایض به طور کامل منهدم شـدند. 
بـا وجود حضور گسـترده هواپیماهای عراقی در آسـمان منطقه، 
عقابـان تیزپـرواز نیروی هوایی ارتش در پشـتیبانی از رزمندگان، در 
صحنه عملیات، حضوری فعال داشـتند. بـرای مثال، با بمباران پل 
شـناور عـراق روی ارونـد و مناطـق تجمع یگان های دشـمن در آن 
سوی اروندرود، مانع حرکت آن ها به طرف خرمشهر شدند و نقش 

ارزنده ای در آزادسـازی شهر ایفا کردند.
با این حال، قرارگاه برای تثبیت کامل خرمشـهر فرصت بیشـتری 
می خواسـت. در اواخـر روز دوم خـرداد، قـرارگاه پـس از بررسـی 
آخرین وضعیت، تصمیم گرفت تا نیروها با ورود به شـهر، آن  را به 

طـور کامـل از لوث وجود ارتش عـراق پاك گردانند. 
»شـب، عملیات شروع شـد. از همان اول شب، محور راست به 
سـرعت برید و رفت جلو. شـکاف را ایجاد کرد و رفت جلو، ولی 
آن قدر جلو رفت که دادش در آمد. می گفت: »هنوز سمت چپ 
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من آزاد اسـت. من دارم، هم از راسـت می خورم، هم از چپ.«
بـرادر احمد متوسـلیان داد و بیداد می کـرد. دو محور دیگر جلو 
نمی رفتنـد. مـا داشـتیم ناامید می شـدیم. تا صبح هر چـه راهنمایی 
و هدایت شـدند، پیـش نرفتند. حدود نماز صبح بود. یادم هسـت 
کـه بچه هـا همه از حـال رفتـه بودند و از خسـتگی، افتـاده بودند. 
تعداد قلیلی توی اتاق جنگ بودیم. نماز را خواندم. چشم هایم باز 
نمی شـدند. می خواسـتم بخوابـم، ولی دلم نمی آمد از کنار بیسـیم 
کنـار بـروم. در همـان اتـاق جنگ، زیـر نورافکن، ملحفـه ای پهن 

کـردم. دراز کشـیدم تا کمی آرامـش پیدا کنم. 
بالفاصله خواِب سید عالیقدری را دیدم که با عمامه مشکی آمد 
داخل قرارگاه ما. صورتش را گرفته بود. چهره اش گرفته و غمناک 
بود. آمد و نگاهی به همه ما کرد. همه به احترام بلند شدیم. ایشان، 
مثل این که کارش را انجام داده باشـد و کار دیگری نداشـته باشد، 
بـرای مـن طبیعی بود. گفت: »می خواهم بروم. کسـی نیسـت مرا 

راهنمایی کند.« 
بالفاصله دویدم جلو و گفتم: »من آمادگی دارم.« 

رفتـم ایشـان را راهنمایی کنم تا از قرارگاه بیـرون بروند. از آن جا 
هـم خارج شـدیم. یک دفعـه این طور به نظرم آمد که حیف اسـت 
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این سید عالیقدر راه برود، بهتر است که ایشان را بغل کنم و روی 
دسـت خـودم بگیـرم. همـان کار را کردم و ایشـان را روی دسـت 
گرفتـم تـا راه نرود. همان طوری که روی دسـت من بودند، با حال 
تبسم، به من نگاه کردند. اظهار محبت کردند. این اظهار محبت، 
خیلی مرا متأثر کرد و به گریه افتادم. گریه ام آن قدر شدت داشت 

که از خواب پریدم. 
بیسـت دقیقه از زمانی که خوابیده بودم، گذشـته بود. ولی انگار 
اصـاًل خوابـم نمی آمـد. حالـت خاصـی را احسـاس کـردم. همان 
موقع، توی بیسیم داشتند تکبیر می گفتند. دو محور که گیر کرده 
بود، باز شـده بود و رسـیده بودند به اروند. یعنی سـه محور، با هم 
رسیده بودند به اروند. تمام مشکالت ما در پیشروی حل شده بود. 
خدا ان شاءالله با بزرگان بهشت محشورشان کند، برادر خرازی با 
کد و رمز اطالع داد وضعیت ما خوب است و گفت: »توانسته ایم 
حـدود هفتصد نفـر از نیروها را متمرکز کنیم. اگر اجازه بدهید، از 
این جایـی کـه دشـمن خط محکمی نـدارد، بزنیم به خط دشـمن، 

توی خونین شهر.«
ریسـک بزرگـی بـود. هفتصـد نفـر چـه بـود کـه مـا بخواهیم به 
خونین شـهر حملـه کنیـم! بعدش چـه؟ حالت خاصی بـر ما حاکم 
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شـده بـود. زیـاد خودمـان را پایبنـد مقـررات و فرمول هـای جنگ 
نمی کردیم؛ این کار بشود یا نشود. گفتم: »بزنید.« ایشان زد. یک 
سـاعت هم طول نکشـید. ساعت هشـت صبح بود که گفتند: »ما 
زدیم. خوب هم گرفته. عراقی ها جلوی ما دست ها را باال برده اند. 

ولی تعداد آن ها دسـت ما نیسـت.«
بایـد احتیـاط می کردنـد و ُکنـد بـه طرفشـان می رفتنـد. یـک 
هلی کوپتـر 214 فرسـتادیم بـاال که ببینیم وضعیت چه جور اسـت. 
خلبـان فریـاد زد: »تـا چشـمم کار می کنـد، تـوی ایـن خیابان ها و 
کوچه هـای خرمشـهر، عراقی هـا صـف بسـته اند و دسـت ها را باال 

برده اند.«
یعنی قابل شـمارش نبودند. واقعًا مطلب عجیبی بود. رفتیم توی 
خرمشـهر و شـهر را گرفتیم. آماری به ما دادند. حدود 14500 نفر 
در شـهر اسـیر شده بودند. این که داخل سنگرها چقدر امکانات و 

مهمات و وسـایل و تجهیزات و غذا بود، جای خودش.«1 
در آن لحظات، بیسـیم ها لحظه ای خاموش نمی شـدند. مکالمه 
بیسـیم شهیدان حسـین خرازی و احمد کاظمی با سردار غالمعلی 

1 . ناگفته هـای جنـگ؛ خاطرات سـپهبد شـهید علی صیـاد شـیرازی، تدوین احمد 
دهقـان، تهران، سـوره مهر
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رشید در لحظه آزادی خرمشهر، از مهمترین اسناد صوتی آن دوره 
است:

»غالمعلی رشـید: حسـین جان ببین،  ببین، شما االن داخل خود 
شهرید؟ 

حسـین خرازی: چی؟ کی؟ پیام شـما مفهوم نیسـت. رشیدجان 
دوباره بگویید؟ 

غالمعلی رشـید: حسـین جان، شـما، شـما را می گویم. خودتان 
کجاییـد االن؟ داخل شـهرید؟

حسـین خرازی: ببین رشـیدجان، مـا داریم می رویم جلو. شـما 
بـا احمـد کاظمـی هماهنگ کنیـد، مفهومه؟ ما تو شـهر نیسـتیم، 

مفهومه؟
غالمعلـی رشـید: احمـد، ببیـن، االن حسـین منتظـر هماهنگی 
شماسـت تا کارشـان را شـروع کنند و عملیات را با هماهنگی اجرا 

کنیـد. شـما کجایید االن؟
احمد کاظمی: آقاجان، ما داخل خود شهریم، و این ها که توی 

شهرند، آمدند پناهنده شدند، مفهوم شد؟
غالمعلـی رشـید: احمدجـان، قطـع و وصـل می شـود. دوبـاره 

بگـو... چـی گفتی؟
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احمد کاظمی: رشـید، با آن یکی دسـتگاه صحبت کن، مفهوم 
شد؟ 

غالمعلی رشید: باشد احمد، همین االن... همین االن...«1
نیروهای عراقی تا بعدازظهر روز سوم خرداد، از سمت شلمچه سه 
بار اقدام به پاتك کردند و تالش نمودند تا از طریق جاده شلمچه، 
محاصره خرمشهر را بشکنند. اما هر بار با مقاومت نیروهای ایرانی 
مواجـه شـدند و با دادن تلفات، به عقب برگشـتند. تا این سـاعت، 

تعدادی از یگان ها پا به خیابان های شهر گذاشته بودند.
ابتـدا از ناحیـه گمـرك، با انـدك مقاومت دشـمن، راه برای ورود 
به شـهر باز شـد. یگان ها از سـمیت کشـتارگاه آماده ورود به شـهر 
بودنـد. باالخـره، نیروهـای متجـاوز، بعـد از 24 سـاعت محاصره، 
تسـلیم شدند و سـاعت 4 بعدازظهر روز سوم خرداد 1361 با اعالم 

رسـمی، خرمشـهر به دسـت نیروهای ایرانی افتاد. 
بدیـن ترتیـب، خرمشـهر که پـس از 34 روز مقاومـت دلیرانه در 
چهارم آبان 1359 به اشـغال دشـمن در آمده بود، پس از 578 روز 
اسارت، بار دیگر به آغوش گرم میهن اسالمی بازگشت و کوچه ها 

1. آرشیو مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس



90   خرمشهر

و خیابان هایش از لوث وجود متجاوزان تطهیر شـد.1
در این عملیات، بیش از 19000 سرباز دشمن )طی چهار مرحله 
عملیـات( به اسـارت نیروهای ایرانی در آمدند و 16000 نفر کشـته 
شـدند. همچنیـن مقادیـر قابل توجهـی مهمـات و ادوات رزمی به 
غنیمت گرفته شـد که شـامل ده ها تانك و نفربر و سـالح سـبك و 

بود.  سنگین 
عملیـات  دربـاره  الشـکرچی،  عبدالعظیـم  عراقـی  سـرهنگ 

می نویسـد:  این گونـه  بیت المقـدس 
»زبان و قلم، از بیان مصائب و مشـکالتی که توسـط رزمندگان 
اسـالم، در جریـان آزادسـازی خرمشـهر بر مـا تحمیل شـد، ناتوان 
اسـت. آن موقع من فرمانده گردان یکم تیپ 419 بودم و به همراه 
نیروهـای تحـت امـرم، در خرمشـهر اسـتقرار داشـتم. هنگامی که 
عملیـات آزادسـازی خرمشـهر آغاز شـد، زمین زیر پایمـان به لرزه 
درآمـد و ابـری سـرخ رنگ بـر سـقف آسـمان چسـبید و اضطراب 
سربازان عراقی را دوچندان کرد. سربازانی که پس از مدت زمانی 

کوتـاه، به اجسـادی مفروش بر زمین مبدل شـدند. 

1. از خرمشـهر تا فاو: تحلیلی نظامیـ  سیاسـی از سـیر چهار سال جنگ)تیرماه 61 تا 
مرداد 65(، محمد درودیان
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شب قبل از عملیات، روحیه ای بسیار عالی داشتیم. صدام حسین 
بـه دیدارمـان آمده بود و می گفت: »مطمئن باشـید بر روی زمین، 

هیچ نیرویی، قدرت آن را ندارد که خرمشهررا از ما پس بگیرد.«
نظامیـان تحت تأثیـر سـخنان او قـرار گرفته بودنـد و برایش کف 
می زدنـد. حتـی به خاطر همیـن کف زدن ها و شـعارها، ما را مورد 
تشویق عمیق قرار دادند. اما هنوز از این تشویق و تقدیر لذتی نبرده 
بودیـم که خرمشـهر به دسـت صاحبـان اصلی اش افتـاد،  آن هم به 
فاصلـه یـك روز، ضربـه ای اساسـی به صـدام وارد آمد. تـا آخر هم 

نفهمیـد که این اتفـاق چگونه رخ داد. 
در ایـن عملیـات ایرانی هـا، تلفـات تیپ ما بیش از 1500 کشـته، 
500 زخمـی و 1000 اسـیر بـود و این ها ارقامی بود کـه در نامه های 

محرمانـه تیپ های لشـکر هفتم ثبت شـده بود. 
آن شـب مـن در نقطـه ای پنهان شـده بـودم و اوضـاع را زیر نظر 
داشـتم و مترصـد فرصتـی بـرای فرار بـودم. تعـدادی از سـربازان، 
شـناکنان خـود را از معرکه دور کردند. امـا آب رودخانه آن ها را به 
نقطه ای برد که گروهی از رزمندگان اسـالم در کمینشـان بودند و 

بدین ترتیب همگی اسـیر شـدند. 
مـن شـنا کـردم و خـود را به سـمت مخالـف کشـاندم. تعدادی 
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از نیروهـای عـراق در آن جا مشـغول پاکسـازی میدان میـن بودند. 
تعدادشـان 14 نفـر بـود و تابـع تیپ مقداد بودند. من سـریع پشـت 
خودرو آن ها نشستم و از میدان جنگ دور شدم. آن ها را گذاشتم 
تـا اسـیر شـوند. در واقـع بایـد بگویـم کـه در عملیات آزادسـازی 
خرمشهر، وقایع عجیب و فراوانی رخ داد و من هنوز شگفت  زده ام. 
تنها حرفی که می توان زد این اسـت که این عملیات، معجزه زمان 

بود.«1
بـه باور کارشناسـان، فتح خرمشـهر توسـط رزمنـدگان، در زمان 
خـود و بـا توجـه به امکانـات و ادواتی کـه ارتش رژیـم بعث برای 
تحکیم اشـغال این شـهر به کار برده بود، در نوع خود بی سـابقه و 

چیزی شـبیه بـه معجزه بود. 
در میـان چنـد هـزار سـرباز و درجـه داری کـه در فتح خرمشـهر 
توسـط رزمندگان اسـالم اسـیر شـدند، برخی بودند که حرف های 

شـنیدنی زیادی داشتند.
سرهنگ رضا الصبری از خرمشهر این گونه یاد می کند:

»نقشـه کلـی در منطقـه ایـن بود که خرمشـهر، یك شـهر عراقی 

1 . توفـان سـرخ؛ خاطـرات سـرهنگ عراقی عبدالعظیم الشـكرچی، ترجمه رسـول 
رضاگاه، تهران، سـوره مهـر، 1390
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اسـت و هیچ کدام از افسـران حزب بعث، تصور بازگشـت مجدد 
این شـهر به دامان کشـور اسـالمی ایـران را نمی کردند. 

مستشاران نظامی فرانسوی، طی یك بازدید از وزارت دفاع عراق 
کـه در سـیزدهم آوریـل 1982 انجـام شـد، اعالم کردنـد که هیچ 
نیروی نظامی قادر به بازپس گیری خرمشهر نیست. زیرا عراق این 
شهر را به صورت یك پایگاه مستحکم و غیرقابل نفوذ درآورده بود. 
چنان کـه صدام بارهـا گفته بود: »اگر ایرانی ها بتوانند خرمشـهر را 
بازپس بگیرند، من کلید شهر بصره را به آنان تقدیم خواهم کرد!«

در جلسـاتی کـه بـا افسـران قـرارگاه و مسـؤولین لشـکر داشـتم، 
مدام به آن ها گوشـزد می کردم که ایرانی ها در تدارك حمله بزرگی 
هسـتند. اما کو گوش شـنوا! فرماندهی کل دسـتور داد تا نیروهای 
تازه نفس به خرمشهر بروند و تانك های جدید را به آن جا بفرستند. 
فرماندهان به این تانك ها می بالیدند و برای کسب پیروزی و حفظ 
شـهر، این نیروهای زرهی را کارسـاز می دانسـتند. در حالی که ما 

فقـط توانسـتیم با تانك ها دیوار خانه هـا را خراب کنیم.«1 
خبر آزادسـازی خرمشـهر، میلیون ها ایرانـی را در داخل و خارج 

1 . خرمشـهر در آتش؛ خاطرات سـرهنگ عراقی رضا الصبری، ترجمه عبدالرسول 
رضاگاه، تهران، سـوره مهر، 1386
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از کشـور بـه خیابان ها کشـاند و به شـادی و پایکوبـی وادار نمود. 
مـردم شـهرهای مختلـف، با شـنیدن خبر فتح خرمشـهر، سـر از پا 
نمی شـناختند و بی اختیار اشـك شـوق از دیدگان رها می سـاختند. 
مـردم کوچـه و بـازار، از پیـر و جـوان و زن و مـرد، احسـاس غرور 
و افتخـار می کردنـد. رانندگان خودروها، با روشـن کـردن چراغ ها 
و بـاال دادن برف  پاك کن هـا، بوق می زدند و شـادی می کردند. این 

لحظه ای سرنوشت سـاز بـرای ایـران و ایرانی بود. 
همزمـان با شـادی مردم در شـهرها، رزمندگان اسـالم به سـمت 
مسجد جامع خرمشهر می رفتند. عده ای در حال آب و جارو کردن 
مسـجد بودند و عده ای دیگر میان رزمندگان نقل و شیرینی پخش 
می کردند. در صحن مسجد اما بازماندگان بچه های خرمشهر گرد 
هـم آمدنـد تا به یاد دوسـتان شـهید خویـش و فرمانده شـان محمد 

جهان آرا به سـبك جنوبی عزاداری کنند. 
ـ ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته، 

خون یارانت پرثمر گشته
آه و واویال

کو جهان آرا
شهید بهروز مرادی، با همکاری تبلیغات قرارگاه و دیگر بچه های 
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خرمشـهر، تابلویی را طراحی می کنند و کنار جاده ورودی شـهر، 
جلوی دید خبرنگاران قرار می دهند که روی آن چنین نوشـته شده 

بود: »به خرمشـهر خوش آمدید ـ  جمعیت 36.000.000 نفر«
جمعیت آن زمان کشـور ما حدود 36 میلیون نفر بود که منظور 
اصلی این تابلو نوشته به حساب می آمد و مفهوم آن این بود که همه 

مردم ایران بچه های خرمشهر هستند.1 
□

آمارها نشان می دهد که تعداد کل شهدای عملیات بیت المقدس 
)25 روز عملیـات طـی چهـار مرحله( به 5553 بالغ می شـود که از 
این میان، 1086 نفر ارتشـی و مابقی از نیروهای سـپاه پاسـداران و 
بسـیجیان بودند. گفتنی اسـت که تعداد مجروحین این عملیات به 
بیـش از هفده هـزار نفر بالغ می شـود. همچنین مطابـق آمار، تعداد 
تلفات دشـمن به صورت کشـته و زخمی 16 هزار نفر، و اسـیر 19 

هزار نفر بوده اسـت.
بر اساس آمار مرکز آمار و اطالعات بنیاد شهید انقالب اسالمی، 
تمامـی اسـتان ها در عملیات بیت المقـدس اعزام نیرو داشـته اند. با 

1 . خرمشهر در جنگ طوالنی، نویسندگان: مهدی انصاری، محمد درودیان، هادی 
نخعی
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توجه به اطالعات موجود، بیشـترین درصد شـهدا به ترتیب مربوط 
بـه اسـتان اصفهان با 1/27 درصد، اسـتان تهران بـا 6/13 درصد و 
اسـتان خوزسـتان بـا 3/12 درصـد اسـت. اطالعات موجود نشـان 
می دهد که بیشـترین درصد فراوانی شهدای عملیات بیت المقدس 
در دامنـه سـنی 20ـ16 سـال: 4/49 درصـد و 25ـ21 سـال: 5/31 

درصد قرار داشـته اند.
  

   



فصل هفتم
فتـح خرمشـهر، عملیاتـی بـزرگ و جنگـی تاریخـی محسـوب 
می شـد که دسـتاوردهایی فراتر از یك پیروزی نظامی ساده داشت. 
اما با بیرون راندن دشـمن از این شـهر، همه چیز تمام نشد. اهمیت 
منطقه برای دشمن و همچنین تعهد بر حفظ پیروزی به دست  آمده 
در نـزد نیروهـای خـودی، وضعی را به وجـود آورده بود که پس از 
چند هفته نسـبتًا طوالنی، از شـدت نبرد و مبادله آتش کاسته نشده 
بـود. کوچك تریـن حرکتی از طرفین، تعقیب و به شـدت سـرکوب 
می شـد و هر گونه عملی، با عکس العملی شـدیدتر مواجه می شد. 
فرماندهـان خـودی،  بـا جدیت، همراه بـا نگرانی و اضطـراب، امر 
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تحکیـم مواضـع و تثبیت منطقه فتح  شـده را دنبال می کردند. 
از ُبعد سیاسـی، عراق با از دسـت دادن خرمشهر، تکیه گاهش را 
برای مذاکره از دسـت داد. به عبارت دیگر، خرمشـهر برای عراق 
برگ برنده محسوب می شد که با آزادسازی آن به دست رزمندگان 
اسالم و عقب نشینی تحقیرآمیز و مفتضحانه دشمن، رژیم عراق به 

نقطه پایان خود نزدیك می شد.1
در هفته هـای بعـد، با تثبیت خطوط پدافندی و کم شـدن حجم 
آتش دشمن، تعداد زیادی از مسؤولین، مردم و همچنین خبرنگاران 
خارجـی به سـوی خرمشـهر گسـیل شـدند تـا از نزدیك شـاهد این 

باشند.  پیروزی بزرگ 
پـس از آن، اولیـن عملیـات بـزرگ در منطقـه خرمشـهر، همانـا 
عملیـات رمضان بود که خرمشـهر و مناطـق اطراف آن حکم عقبه 
ایـن عملیات را داشـت. به ترتیب عملیات هایـی مانند بدر و خیبر، 
کمی آتش توپخانه دشمن را از خرمشهر دور کرد. اما در عملیات 
فاو و کربالی5 قسمتی از سالح های دوربرد دشمن، مأمور به آتش 
بر روی خرمشـهر بودند و مدام این شـهر را زیر آتش سـنگین خود 
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داشتند.1
در اصـل خرمشـهر تنهـا شـهر ایران اسـت که به جـرأت می توان 
گفت طی هشـت سـال دفاع مقدس، همواره آماج توپ و خمپاره 
دشمن بوده و این امر طی هشت سال، کم یا زیاد ادامه داشته است. 
در سـال های میانی جنگ، با احداث پست ایست و بازرسی، از 
ورود افراد به این شـهر جلوگیری شـد و رزمندگان و مردم خرمشهر 
برای ورود به این شـهر، می بایسـت از قرارگاه نامه ای ویژه دریافت 
می کردند. شـهید محمد شـاداب در تشریح آن روزها گفته است: 
»هـر بـار که در جبهه هـای جنوب عملیاتی صـورت می گرفت،  
می رفتـم و سـری هـم بـه خانه مان در خرمشـهر مـی زدم. آن قدر به 
آن جا رفته بودم که بچه های دژبان مرا خوب می شناختند. خانه مان 
سر جایش بود. مقداری از وسایل هم آن جا بود که رفته رفته داشت 
می پوسـید و خراب می شـد. در و پنجره ها ریخته بودند و شیشـه ها 

شکسـته بود، اما هنوز دیوارها سـر جایشان بودند. 
هـر بـار که بـه آن جا می رفتم، کمی آب و جـارو می کردم و بعد 
تـوی حیـاط کنـار پلـه می نشسـتم و اتاق هـا را نگاه می کـردم. یك 

1 . جنگ در سـال 65: کارنامه یك سـاله سـپاه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ سـپاه، 1367
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روزی در ایـن خانـه، زندگی جریان داشـت. میهمان ها می آمدند و 
می رفتنـد و مـن و برادرم با هم در همین حیاط بازی می کردیم. اما 

حاال...«1 
□

جنگ به گونه ای پیش رفت که امام خمینی در 27 تیر 1367 
قطع نامه 598 را پذیرفت. تنها سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 
از سوی ایران، عراقی ها در روز جمعه 31 تیر 1367 تهاجم خود را 
در منطقه جنوب آغاز کردند و در 30 کیلومتری شـمال خرمشـهر 
مسـتقر شدند. این حرکت شـتابزده، شباهت زیادی به تهاجم آن ها 
در آغاز جنگ داشت. هدف عراق از این اقدام، وارد کردن ضربه 
سـنگین نظامـی بـه ایـران، اشـغال زمین و به اسـارت گرفتن شـمار 
بیشـتری از نظامیان ایرانی بود تا به هنگام مذاکرات بعد از جنگ، 
از آن ها به عنوان برگ برنده اسـتفاده کند و در تبادل اسـرا، نسـبت 
به ایران از موقعیت بهتری برخوردار شود. ضمن آن که خرمشهر به 
شـدت تهدید می شـد و اشـغال مجدد آن، امتیاز بزرگی برای عراق 

بود.

1 . مرغابی های دریاچه ماهی؛ زندگی نامه داسـتانی شـهیدان مجید و محمد شاداب، 
محسن مطلق، نشر شاهد، 1385
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وضعیت حساسـی بود. خرمشـهر در آستانه سـقوط قرار داشت. 
سـقوط مجـدد خرمشـهر، ضربـات روانـی سـنگینی بر مـردم وارد 
می کـرد و ممکـن بـود ابتـکار عملـی کـه بـا پذیـرش قطعنامـه از 
سـوی امـام بـه دسـت آمـده بـود، از دسـت بـرود. نگرانی هـای 
برخاسـته از ایـن وضعیـت، سـبب گردیـد امـام خمینـی توسـط 
فرزندشـان)حاج احمدآقا( پیامی را برای سپاه ارسال کند که در آن 

آمـده بود: 
»این جـا نقطـه حیاتی کفر و اسـالم  اسـت، یعنی نقطه شکسـت 
و پیروزی، یا اسـالم یا کفر اسـت و باید متر به متر بجنگید و هیچ 
چیـزی از هیچ کـس پذیرفتـه نیسـت. این جـا نقطـه ای اسـت که یا 
موجب می شـود سـپاه، حیات پیدا کند دوباره در کشـور و یا برای 

همیشـه سـپاه یك سـپاه ذلیل و مرده ای بشود.«1
سـپس سـیداحمد خمینی خطاب به برادر رحیم صفوی که پیام 
را یادداشت می کرد، به این مسأله اشاره نمود که اگر خدای ناکرده 
در خرمشـهر حادثـه ای رخ بدهـد، دیگر ما هیـج کاری نمی توانیم 

1 . بـرای اطالعـات بیشـتر رجوع کنید به: آغاز تا پایان)سـالنمای تحلیلی(: بررسـ ی  
وق ای ـع  س ی اسـ یـ  ن ظام ـی  ج ن ـگ از زم ی ن ه سـ ازی  ت ه اج م  ع ـراق  ت ا آت ش ب ـس، تدوین و 

نگارش محمـد درودیان
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انجام دهیم.
طولی نکشـید که سـیل نیروهای بسـیجی که از قبول قطعنامه به 
شدت متأثر بودند و امام خمینی را تنها می دیدند، به یاری شتافتند 
و راهی جبهه ها شدند تا به هر نحو ممکن در برابر دشمن بایستند، 
دشـمنی که بسـیار قدرتمندتر از روزهای اول جنگ شـده بود. بار 
دیگر بسـیجیان با کمترین امکانات به میدان شهادت آمدند. اقدام 
عراق تأثیر فوق العاده ای بر جای نهاد. ادعاهای دروغین صلح طلبی 
این رژیم آشکارتر شد و عناصر مردد داخلی و افکار فریب خورده 
جهان به این امر واقف شدند. ضمن آن که نگرانی ناشی از حرکت 
اخیـر عـراق، بـا توجه بـه زمینه روانی ویـژه ای که امام آمـاده کرده 
بود، جو عمومی داخل کشـور را به یك باره دسـتخوش تحول کرد 
و سـیل نیروهای مردمی به جبهه سـرازیر شدند. همچنین این اقدام 
عراق، تغییر مواضع بین المللی به زیان عراق و به سود ایران را باعث 
شـد. چنان که پنج عضو دائمی شـورای امنیت، عراق را برای نشان 
دادن انعطاف بیشتر تحت فشار قرار دادند. به نوشته نیویورك تایمز، 

آمریکا نیز عراق را برای برقراری آتش بس تحت فشـار قرار داد.1
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به همین دلیل، برخی از تحلیل گران اقدام عراق در اشغال مجدد 
خـاك ایران را یك »اشـتباه محـض« قلمداد کردند. یك سـرهنگ 
سابق ارتش عراق این اقدام را یك اشتباه استراتژیك نامید و گفت:

»در موقعیتـی کـه ایران از کمبود نیـرو رنج می برد و ابتکار عمل 
در اختیـار رهبـری عـراق بـود، پیشـروی نیروهـای عراق به سـمت 
خوزسـتان منجر به خروش ملی و ایجاد شـور و شوق در میان مردم 
ایـران شـد. همیـن نیروهـا طـی یـك هفته، تلفـات و خسـارت های 
سـنگینی به ویژه در محور جنوب، بر نیروهای عراقی وارد سـاختند 
و در ایـن منطقـه 18 تیپ زرهی و مکانیزه که اصل قدرت عراق را 

تشـکیل می دادنـد، از بین رفتند.« 
□

جنگـی کـه بـا اشـغال خرمشـهر شـروع شـده و بـا درگیـری در 
خرمشـهر به اوج خود رسـیده بود،  بر سـر تصرف دوباره این شـهر 
به پایان رسید. نیروهای خودی، ارتش عراق را از اطراف خرمشهر 
و جاده اهوازـ  خرمشـهر عقب راندند و خرمشـهر، خرمشـهر باقی 

ماند. 
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