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یک راوی دفاع مقدس در گفت وگو با ایران از پاتک های سنگین بعثی ها در عملیات بیت المقدس می گوید

نقشه ناشیانه دشمن برای مهار حمله فاتحان خرمشهر

عکسها :سعید صادقی

مرجان قندی

بهخاطــر همیــن خودش عقبنشــینی کرد و در
محــور قــرارگاه قدس کــه قبالً مقاومــت میکرد
و مواضــع خوبی هم آنجا داشــت خودش همه
یگانهایــش را عقب کشــید و به جنــوب منطقه
آورد و بــه نیروهایــی کــه بــه ســمت خرمشــهر
میرفتنــد ،کمک کــرد .در مرحلــه دوم ،هویزه،
پــادگان حمیــد و خیلــی از مناطــق خــودی و
کرانههای ســاحلی هورالهویزه بدون جنگ آزاد
شــدند؛ یعنی درگیریها خیلــی محدود بود و با
عقبنشــینی عــراق منطقــه آزاد شــد .در محور
قرارگاه فتح که دشــمن تا جاده اهواز -خرمشهر
پیشــروی کرده بــود بچههای مــا در مرحله دوم
توانســتند در ادامه پیشروی خود به مرز برسند
و وقتــی که بــه مرز رســیدند به نوعی خرمشــهر
تقریبــاً از شــمال محاصره شــد و بیــن دو جبهه
فاصلــهافتــاد .عــراق اینجــا پاتکهــای زیــادی
داشــت .یعنی هــم در محور قــرارگاه فتح و هم
قــرارگاه نصر و ما در این پاتکها تعدادی اســیر
و شــهید دادیم .یعنی ما در محــور قرارگاه نصر
تعــدادی از رزمندههــای تیــپ  ۷ولیعصــر را
اســیر دادیم .همچنین در ایــن منطقه تعدادی
هــم فرمانــده شــهید داشــتیم ،دکتــر عبدالرضا
موســوی فرمانــده ســپاه خرمشــهر و تعــدادی
دیگــر از فرماندهــان میانــی هم در ایــن منطقه
شــهید شــدند .در واقع در مرحله دوم ،هم ما و
هم عراق تلفات زیادی داشــتیم .عراق بشــدت

نصر شــهید شــدند .وقتی که اوضاع اینطور شد،
تدبیــری در قــرارگاه اندیشــیدند و گفتنــد کــه یک
فرصــت دیگــر ایجــاد کنیم تــا یک مرحلــه دیگر
بــه عملیــات اضافــه شــود .یعنــی دور چهــارم
عملیات طراحی وآغاز شــد .در این مقطع عراق
از منطقههای شــمالی تقریباً عقبنشینی کرده و
منطقــه کرخه کور و اطــراف هویزه و بخش زیادی
از طالئیــه آزاد شــده بودنــد .در مراحــل قبل هم
تقریبــاً نیروهــای مــا در مرز مســتقر شــده بودند.
اما خرمشــهر همچنان دســت دشــمن بود .برای
نجات خرمشــهر که دســت دشــمن بــود تدبیری
اندیشیده شد و آن این بود که قرارگاه فجر که قبالً
بنــا بــود در منطقه فکه عملیات کنــد را به جنوب
و بــه کمک نیروهــای قرارگاه نصــر و فتح بردند و
منطقهای که عــراق از آن عقبنشــینی کرده بود
را کالً به دســت قرارگاه قدس ســپردند .در نتیجه
خرمشهر به وسیله سه قرارگاه و پایگاههای تابعه
محاصــره شــد .یعنــی تقریبــاً از کرانــه کارون بــه
سمت شلمچه .خوشبختانه دور چهارم عملیات
کــه از روز اول خردادمــاه شــروع شــده بــود تــا روز
ســوم منتــج به این شــد که ســاعت  ۱۲توانســتیم
از ســمت غرب و شــمال یعنی جاده خرمشــهر-
اهــواز و ســمت جــاده شــلمچه  -خرمشــهر وارد
خرمشــهر شــویم و بدین ترتیب روز ســوم خرداد
خرمشــهر آزاد شــد .امــا هنــوز درگیریهایــی بود
کــه روز چهــارم خــرداد همــان هم پایــان یافت و

خبرنگار

عملیات فتح خرمشــهر از جنبههای گوناگون قابل تأمل و مطالعه میباشد و با وجود تألیف دهها کتاب
پیرامون این حماســه بزرگ ملی باز هم نکات با گفته بســیاری دارد که الزم است بدانها توجه نمود .در
سالروز فتح خرمشهر به سراغ امیرحسین کیهان پناه یکی از راویان و پژوهشگران جنگ تحمیلی رفتیم
تا با توضیحات خود نکات ناگفته یا کمتر گفته این عملیات را برایمان بازگوید.
دلیــل طوالنی شــدن عملیــات بیتالمقدس
چه بود؟
عملیــات بیتالمقــدس از تاریــخ نهــم
اردیبهشــت ماه ســال  ۱۳۶۱شروع شد و تا چهارم
خــرداد ماه ادامه پیــدا کرد .قرار بــود عملیات در
منطقــه خرمشــهر و هویزه با ســه قــرارگاه قدس،
فتــح و نصــر آغــاز شــود .البتــه ما چهــار قــرارگاه
تاکتیکــی داشــتیم کــه یکــی از آنهــا عملیــات
پشــتیبانی انجام میداد .یعنی قرارگاه فجر که در
منطقــه فکه آماده تک پشــتیبانی بــود .ابتدا قرار
بود عملیات در سه مرحله انجام شود اما بهدلیل
مشــکالتی که پیش آمد به مرحله چهارم کشیده
شــد .بالطبع در هر مرحلهای کــه عملیات انجام
میشــد عراق مقاومت میکرد .قــرار بود پیش از
شــروع مرحلــه اول عملیــات ،بهمنظــور غافلگیر
کــردن عــراق ابتــدا یــک تــک پشــتیبانی داشــته
باشــیم .تک پشــتیبانی باید در منطقه فکه انجام
میشد که نشــد .اما برای اینکه عملیات زودتر به
نتیجــه برســد ،همزمان با شــروع عملیات اصلی
آن تــک هــم شــروع شــد که بــه نوعــی بــه نتیجه
نرســید .امــا عملیــات بیتالمقــدس کــه بــا ســه
قرارگاه شروع شــده بود تقریباً از شمال کرخه کور
تا خرمشــهر این منطقه را پوششداد .منطقهای
بــه وســعت تقریبــی  ۶هــزار کیلومتــر مربــع که از
حاشــیه شهر هویزه تا امتداد پل کارون و از آنجا تا
خرمشهر را شامل میشد.
عملیات از چه محوری آغاز شد؟
در دور اول عملیات که روز نهم اردیبهشــت
مــاه شــروع شــد ،محــور قــرارگاه قــدس ،محور
کرخــه کــور بــود .آنجــا مواضــع عــراق خیلی به

هــم پیوســته و اســتحکاماتش زیــاد بــود .بــرای
همیــن هم نیروهای ما فقــط در یکی از محورها
توانســتند پیشــروی کنند و عراق بشــدت دست
بــه مقاومت زد .چون اگر آن منطقه را از دســت
میداد ،ناچار بود از خرمشــهر هم عقبنشینی
کند .بههمین دلیل رزمندهها نتوانســتند در دور
اول نتیجهای به دســت آورنــد .در محور قرارگاه
فتــح هــم کــه تقریبــاً منطقه میانــی بــود باید از
کارون عبــور میکردیــم ،قــرارگاه فتح توانســت
پیشــروی خوبی داشــته باشــد و از رودخانه عبور
کــرد .آنجــا ارتــش  5-6پــل زده بود .طــوری که
رزمندههــا توانســتند از روی پلهــا عبــور کننــد و
تقریبــاً به جاده اهواز  -خرمشــهر برســند و آنجا
پدافند کنند .در بخشــی که نزدیک به خرمشــهر
بــود پدافند برعهــده قــرارگاه نصر بــود .قرارگاه
نصر هم در یکی از محورها تا حدودی پیشــروی
کــرد .امــا در بقیــه محورها نتوانســتند پیشــروی
کننــد .دور اول عملیــات حدود هفــت روز طول
کشــید .عــراق با شــروع عملیــات نســبت به آن
بــا پاتــک عکسالعمل نشــان داد که بیشــتر در
شــمال منطقه و محور قــرارگاه قدس بود .برای
مرحله اول ما ســه قرارگاه داشتیم؛ یکی قرارگاه
قدس که مسئول محور شمال منطقه کرخه کور
و حوالــی پــادگان حمید ،یعنی غــرب اهواز بود.
یکــی هم قرارگاه فتــح بود در منطقــه میانی که
به غرب کارون منتهی میشــد و به سمت جاده
اهــواز -خرمشــهر میرفــت .یکــی هــم قــرارگاه
نصر کــه جنوبیتریــن قــرارگاه و تقریبــاً نزدیک
خرمشــهر بــود ،آن هم از شــرق به غــرب کارون
منتهی میشد.

پاتکهــا چــه نقشــی در بــه تأخیــر افتــادن
دستیابی به نتیجه عملیات داشتند؟
عــراق پاتکهــای ســنگینی داشــت کــه
مهمترین آنها در محور قرارگاه قدس در شمال
منطقــه عملیــات بــود .بهدلیل همیــن پاتکها
نتوانســتیم از آن منطقــه پیشــروی چندانــی
داشــته باشــیم .چــون عــراق بشــدت مقاومــت
میکــرد .فقــط در یکی از محورها پیشــروی شــد
کــه آن هــم دســت بــه دســت شــد و بچههــا بــه
ناچــار عقبنشــینی کردنــد .در کل ایــن منطقه
فقط قرارگاه فتح بود که توانســت پیشــروی کند
و بــه جاده اهواز -خرمشــهر برســد .بــا این حال
مرحله دوم عملیات روز شــانزدهم اردیبهشت
ماه شــروع شــد و تا نوزدهم ادامه یافت .در این
مرحلــه در شــرایطی کــه قــرارگاه فتــح موفق به
پیشــروی شــده و جاده اهواز -خرمشهر را گرفته
بود ،عــراق برای بصره احســاس خطر کرد .چرا
کــه یکــی از محورهــا به ســمت بصــره میرفت.
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روز سوم منتج به
این شد که ساعت
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که روز چهارم
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مقاومــت میکرد و حفظ خرمشــهر برای عراق
حیثیتی شــده بود و نمیخواست آن را از دست
بدهــد .بــه خاطــر همین هــم بشــدت مقاومت
میکــرد ،در نتیجــه تلفــات هــم بــرای مــا و هم
عراق دراین مرحله بســیار زیاد بــود .اما مرحله
ســوم عملیــات کــه قــرار بــود خرمشــهر در این
مرحله آزاد شــود از نوزدهم اردیبهشــت شــروع
شــد .چون در مرحله قبل قرارگاه فتح ،تعدادی
از نیروهــای خــود را از دســت داده بــود ،یگانها
برای بازسازی به عقب فرستاده شده بودند و در
مرحله سوم ،مأموریتها به قرارگاه نصر واگذار
شــد .در این مرحلــه هم عراق خیلــی مقاومت
کرد و در نتیجه مرحله ســوم هم عمالً بینتیجه
مانــد .در حقیقــت مقــدار کمــی از محاصــره
خرمشهر بیشتر شد اما به نتیجهای نرسید.
کدام مرحله پاتکهایش سنگینتر بود؟
در مرحلــه ســوم عــراق پاتکهایش زیــاد بود
کــه براثر آنها تعدادی از نیرویهای خوب قرارگاه

منطقــه تثبیت شــد و ما توانســتیم در خرمشــهر
تعداد زیادی اســیر بگیریم که دلیلش این بود که
در اواســط اردیبهشــت مــاه ،عراقیها تمــام توان
خودشان را برای خرمشــهر گذاشته بودند و همه
نیروهای یگانهایشــان را به آنجــا آورده بودند و
خرمشــهر پر از نیروهای عراقی شــده بود .اواسط
اردیبهشــت ماه عــراق پلــی روی رودخانــه اروند
زده بــود که تقریبــاً منطقه ابوالخصیــب را به این
منطقه متصل کرده بود و از این طریق پشــتیبانی
میشد .اما هفدهم اردیبهشت ماه این پل توسط
پدافنــد نیروی هوایی ارتش تخریب شــد و ارتباط
عراقیهــا بــا ارونــد کامالً قطع شــد .بــرای همین
هم نیروهایشــان در خرمشهر محاصره شدند .در
نتیجــه تعداد زیادی نیرو در خرمشــهر ماند که با
شــرایط غافلگیــری ،از دســت دادن روحیه ،عدم
امکان پشــتیبانی و ...رزمندگان ما توانســتند آنان
را شکســت داده وارد خرمشهر شــوند .به هرحال
در مرحلــه آخــر ما توانســتیم حدود19هزار اســیر

از داخل خرمشــهر بگیریم .آنها روحیهشــان را از
دســت داده بودند و خودشــان اسلحههایشــان را
انداختند زمین و تســلیم شــدند و خرمشــهر آزاد
شد.
دســتاوردهای عملیــات بیتالمقــدس را چه
میدانید؟
یکی از علتهایی که ما توانستیم در خرمشهر
بــه نتیجه برســیم بحــث حضورمــردم در جنگ
اســت .یعنی اگر مردم در صحنه باشند و مردم از
حاکمیت حمایت کنند ،حکومتها هم میتوانند
در اهدافشان موفق باشند .ما در خرمشهر حدود
 ۶هــزار شــهید داشــتیم .از  ۶هزار شــهید حدود 4
هزار نفر ازآنان نیروهای مردمی و بقیه از نیروهای
کادر نظامی بودند و این نشــان میدهد که جنگ
یک وجهه مردمی داشت .بحث دیگری که ما در
جنگ داشــتیم این بود که ما تجربه نداشتیم .اگر
ما در جنگ تجربه داشــتیم شاید میتوانستیم از
وقــوع آن جلوگیری کنیم .پدیــده جنگ و انقالب
دو مقولــه در هــم تنیدهانــد و وقتــی انقــاب بــه
وجــود میآیــد بالطبع بعــد از آن بــه خاطر اینکه
ســازمانها و ســاختارها به هم میریــزد اتفاقاتی
میافتــد و یکــی از پیامدهایــی کــه ممکــن اســت
اتفاق بیفتد همین جنگ است .حال ممکن است
جنگهــا داخلی یــا بینالمللی باشــند .بنابراین
اگر مســئوالن کشــورمان تجربهای کــه االن دارند،
آن موقع داشــتند ،شــاید میتوانســتند بــه نوعی
از جنگ پیشــگیری کننــد و از راه مذاکره به نتیجه
برســند .موضوع دیگر که ما در بحث خرمشهر از
آن غفلت کردیم ،این است که ما نه اینکه راهبرد
یا برنامه نداشتیم ،بلکه برنامه منسجم نداشتیم.
یعنی بعد از فتح خرمشهر افرادی آمدند راهبرد
تنبیه متجــاوز را انتخاب کردند .وقتی بعد از فتح
خرمشــهر دشــمن آمد تاکتیکی به کار بــرد و وارد
جنوب لبنان شــد ،ما با آن حس و حال انقالبی و
اوایل جنگ ،یکسری از رزمندگان بدون اینکه نظر
امام(ره) را بگیرند روانه ســوریه و لبنان شدند .در
این مقطع عراق توانست محورهایش را بازسازی
کند و مواضع مستحکمی برای خودش ایجاد کند
تــا در ادامه جنگ بتواند به نتیجه دلخواه برســد.
اگــر مــا نیــز در آن زمــان به جــای اینکــه تعدادی
از رزمنــدگان بــه لبنــان بروند برنامهریــزی انجام
میدادیــم کــه در منطقــه باقــی بماننــد و پدافند
میکردیم اوضاع بهتر میبود.
درســت اســت کــه خرمشــهر آزاد شــده بــود
امــا خــط پدافنــدی مطمئنــی در منطقــه برقرار
نبــود .مــا اگــر خــط پدافنــدی را به ســاحل اروند
یــا حتــی شــطالعرب کــه داخــل خــاک عــراق
اســت میبردیــم ،خــط پدافنــدی مســتحکمی
میســاختیم .اما متأســفانه این بخش عملیاتی
نشــد .آن هــم بهخاطــر این بــود که تعــدادی از
نیروهــای کیفــی ما وارد لبنان شــدند و از مناطق
جنگی خودمان غافل شــدند .اگر تدبیر و اندیشه
امام(ره)نبــود کــه گفتند«:اگــر خــون از دمــاغ
کســی در منطقه لبنــان بیاید من مســئولیتش را
برعهــده نمیگیرم ».یا ضمــن فرمایش دیگری
کــه گفتنــد«:راه قــدس از کربــا میگــذرد».و
نیروهــا برنمیگشــتند عقــب ،چــه بســا اتفاقات
ناگوارتری میافتاد که خوشــبختانه برگشتند .اما
در این فاصله عراق توانســت مواضع خودش را
مســتحکم کند و مــا نتوانســتیم در عملیاتهای
دیگر مثل عملیات رمضــان ،کربالی  ۴و والفجر
مقدماتی به آن هدفی که میخواستیم برسیم.
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گشودن راه به سوی خرمشهر از میان انبوه آتش
اسماعیل علوی

دبیرگروه پایداری

«ســوم خــرداد» با گــزاره«آزادی خرمشــهر»عجین
شــده وگذشت زمان نمیتواند از اهمیت و عظمت
ایــن واقعــه بزرگ وحماســی که  38ســال پیش در
چنیــن روزی بوقــوع پیوســت ،چیزی بکاهــد .بلکه
هرچه ازآن فاصله گرفته شــود ،شــکوه حماسی آن
روز و واقعه بیشــتربه چشــم میآید .ایــن روز ،نوروز
دیگری اســت که جوهــره ایرانــی را متجلی وپرچم
غرورملی را بربام خانه ایرانیان نشاند .در این واقعه
ســترگ وافتخار آفرین که در ســایه اتحاد و همدلی
بوقوع پیوست«خونین شهر» ،بار دیگر «خرمشهر»
شــد و شــیرینی لحظــات آن روزگــرم و صمیمی در
قــاب خاطرات ملت ایــران جای گرفت .دشــمن با
تمهیــدات گســتردهای کــه تــدارک دیده بــود قصد
ماندن برای همیشه در این خطه از میهن عزیزمان
را داشــت وشــعاری بــا همیــن مضمــون ســاخته و
بردیوارهای شهر نقش زده بود ،غافل از آنکه غیرت
ملی ایرانیــان خیلی زودتر از آنچــه بعثیان متجاوز
گمان دارند به سروقت شان رفته و با اسارت  19هزار
عراقی ،قطار اســیران بــه راه خواهد انداخت .ارتش
متجاوز عراق در فرصت  19ماهه ،استحکامات فوق
تصوری را گرداگرد خرمشهر وراههای منتهی به آن
ایجاد و برای حفظ آن؛ لشکر 5مکانیزه شامل 2تیپ
زرهی و 2تیپ مکانیزه /لشکر 6زرهی ،شامل 2تیپ
زرهــی ویک تیــپ مکانیزه /لشــکر 3زرهی شــامل،
3تیــپ زرهــی ویــک تیــپ مکانیــزه /لشــکر9زرهی

شــامل 2 ،تیپ زرهــی ویک تیپ مکانیزه /لشــکر10
زرهی شــامل ،یک تیپ زرهی ویــک تیپ مکانیزه/
لشــکر 11پیاده شــامل3 ،تیپ پیــاده و 3تیپ تحت
امــر /لشــکر 12زرهی شــامل یــک تیپ زرهــی ویک
تیــپ مکانیــزه /لشــکر  7پیــاده شــامل 2 ،تیــپ
پیاده 12/تیپ پیاده مستقل/تیپ مستقل  10زرهی/
تیپهــای  32 ،31و  33از نیروی ویژه /تیپهای ،9
 10و 20گارد مــرزی 30/گروهــان کمانــدو 10/گــردان
جیش الشعبی 3/گردان شناســایی /و گردان تانک
مســتقل ســیف ســعد ،به اســتعداد  36هزارنیروی
نظامــی بــا  1435دســتگاه تانــک 1330 ،دســتگاه
نفربرو 530قبضه توپ ،را به منطقه گسیل ودر کنار
اســتحکامات خود آرایــش داده بود .امــا رزمندگان
ایرانــی با پشــتوانه نیروی ایمــان به رغــم غیر قابل
پوشــش بودن تحرکات و زمان تقریبی عملیات ،در
فاصله  15روز پساز عقب راندن دشــمن از 5380
کیلومترمربع مناطق اشغالی خود را به دروازههای
خرمشــهر رسانده و شــهر را از لوث وجود اهریمنان
پاک کردند .این پیروزی بزرگ اما به آسانی بهدست
نیامد کمــا اینکه در طرح اولیه ،بنــا بود عملیات در
ســه مرحلــه ودر زمــان کوتــاه تری بــه پایان برســد،
لکن بهدلیل مقاومت و پاتکهای ســنگین دشمن
عملیات به مرحله چهارم کشــیده شد .در شب اول
عملیات در محور شمالی منطقه عملیات ،دشمن
سرسختی نشــان داده ونیروهای عملکننده پس از
برجای گذاشتن  22شــهید ،به اسارت رفتن  27نفر
و  128زخمــی ،مجبــور به عقب نشــینی به مواضع

خــود شــدند .درشــب دوم عملیــات نیزرزمنــدگان
تیــپ  2لشــکر 77بهدلیــل پاتک دشــمن و برخورد
بــا میدان میــن وموانع پیچیده ،ناچاراز برگشــت به
مواضع قبلی خود در برقازه و سیبور شدند .درمحور
عملیاتی قــرارگاه قدس بهدلیــل نزدیکی نیروهای
دشمن به ساحل کرخه کورو آب گرفتگی مصنوعی،
تنها راه پیشــروی به سمت دشمن سطح جاده بود
کــه بهدلیل عرض کــم جــاده و اســتقرار تیربارهای
متعــدد کاری بــس مشــکل بــود .رزمندگان اســام
درمرحله شــب عملیات با اســتفاده از تاریکی شب
از روی جاده بهســمت خاکریزهای دشمن پیشروی
کردند ،اما هوشیاری دشمن موجب شد تا بالفاصله
منطقــه به جهنمی ازآتش تــوپ و خمپاره تبدیل و
درگیری خونینی در این جبهه رقم بخورد .سرانجام
رزمندگان جان برکف با تقدیم چندین شهید موفق
شدن بین  700تا  3500متر نفوذ در مواضع دشمن
جای پــای مهمی برای مراحل بعــدی عملیات در
این محور به دست آورند .اما با فشار دشمن و روبه رو
شدن با استحکامات عراقیها ناچار به عقبنشینی
شدند وعدم پیشروی وتأمین اهداف از پیش تعیین
شــده در این محور منجر به کندی عملیات شد .روز
بعد اما با تالشهای طاقت فرســا و با تقدیم بیش
از  300شــهید وتعــداد بیشــتری مجروح توانســتند
مواضع از دســت رفته را بازپــس بگیرند .با توجه به
شکستن برخی از خطوط دفاعی عراق ،صدام طی
دستورالعملیفوریتأکیدکرد«:تمامینیروهاییکه
مواضع و اســتحکامات خودرا از دست دادهاند باید

ظرف امروز وامشــب دوباره از دشــمن پس بگیرند،
در غیــر این صورت محاکمه انقالبی خواهند شــد».
پس از دســتور وتهدید صدام که شخصاً فرماندهی
نیروهایــش را برعهــده گرفتــه بــود ،با تک ســنگین
توانســتند بار دیگر رزمندگان قرارگاه قدس را عقب
رانــده وبــه مواضــع قبلی خــود دســت یابنــد .براثر
مقاومــت عراقیها مرحله اول عملیات بدون آنکه
تمامــی اهــداف خــود را تأمیــن کنــد  7روز بــه درازا
کشــید .در این مرحله سردار شــهید محسن وزوایی
مسئول محور تیپ  27محمد رسولاهلل به شهادت
رســید .درمرحله دوم هنگام عملیــات و با مطالعه
عکسهای هوایی معلوم شــد عبــور از موانع هفت
گانه عراق و آبگیرها و پیشــروی به سمت خرمشهر
در امتــداد جــاده اهــواز خرمشــهر با کنــدی وتلفات
زیــادی مواجه خواهد شــد ،بنابراین بخشــی ازطرح
عملیات کنارگذشته شد.با حذف این بخش دشمن

که نگران فلش عملیات به ســمت بصره شــده بود
نیروهای خود را از بخش وسیعی از مناطق اشغالی
عقب کشــیده و رو به روی بصره مســتقر کرد.در این
مرحله اما در غرب جاده اهواز -خرمشــهر اقدام به
پاتک کرد و با به شــهادت رســاندن و اسارت  29نفر
از نیروهــای خودی به مواضع جدیدی در این محور
دســت یافتند .در این مرحله ســردار شــهید حسین
قجــهای از فرماندهان جســور وشــجاع ســپاه نیز به
شــهادت رســید .در مرحلــه ســوم که با پــس راندن
نیروهــای عراقی اغلــب آنان درخرمشــهر مجتمع
شده بودند با حساســیتهای سیاسی نیز برخوردار
شــد .از ســویی یــک منبــع خارجــی بــا ابــراز نگرانی
نســبت به پیروزیهای رزمندگان ایران گفت«:فتح
خرمشهر به معنای به دست آوردن تل آویو خواهد
بود» وصدام نیز برای روحیه دادن به نیروهایش در
اظهار نظــری رجزگونه گفت«:اگــر ایرانیها بتوانند

خرمشهر را بگیرند کلید بصره را تقدیم آنان خواهم
کــرد ».فرماندهــان که درعمل با مشــکالت و موانع
کاردرعمــل مواجــه شــده بودنــد در شــور وبررســی
تازه به این نتیجه رســیدند که دشــمن بــا هدف باال
بردن توان مقابله با آزادســازی خرمشــهر که هدف
نهایی عملیات بود ،تمامی استعداد خود را جهت
حفظ این شــهر بســیج کرده اســت بنابراین مرحله
ســوم عملیات ،محاصره خرمشهر وتثبیت مناطق
آزاد شــده تدبیــر شــد .ارتش عراق در ایــن مرحله و
بهمنظور حفظ روحیه نیروهایش و همچنین جلب
نظر حامیان بینالمللی خــود اقدام به اجرای چند
پاتک مؤثر وســنگین کرد وبا تصرف پاسگاه شهابی
توانســت نیروهــای خــود را در آن جبهه عقب براند
ومانــع از نزدیــک شــدن نیروهای قــرارگاه قدس به
خــط مــرزی شــود.در ایــن مرحلــه جنگ حماســی
شــکل گرفــت ورزمنــدگان با مقاومــت دلیرانــه زیر
آتش دشمن مواضع خود را حفظ کردند .مقاومت
عاشورایی رزمندگان موجب شد تا عراق برای عقب
راندن رزمندگان ایران از ســاح شــیمیایی اســتفاده
کند .اما با این ترفند هم موفق به شکستن مقاومت
رزمنــدگان جان برکف نشــد .در چهارمین دور نبرد
رزمنــدگان اســام بــا وجــود خســتگی ناشــی از23
روز جنــگ توان فرســا در گرمای جنــوب با یورش به
سنگرهای دفاعی دشمن در غرب خرمشهر آنان را
عقب رانده و با قطع ارتباط زمینی نیروهای دشمن
کــه در خرمشــهر مجتمع شــده بودند بــا عقبه آنان
موفق به فتح خرمشــهر بعد از  575روز اســارت به
دست اشغالگران بعثی شدند.

