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خیلی دور؛ از شهری که همه ما میشناختیم

سایه نخلهای بیسر

به خرمشهر اگر آمدید؛ خوش آمدید
خبرنگار

ایسنا

«شــنوندگان عزیــز توجــه فرمایید خرمشــهر
آزاد شــد» .در ساعت  ۲بعد ازظهر روز  ۳خرداد
 ۱۳۶۱پــس از  ۳۴روز نبــرد بیامــان ،خرمشــهر
بهطــور کامــل از اشــغال نظامیــان عــراق خارج
شــد و عملیــات بیــت المقــدس کــه در دهــم
اردیبهشــت این سال آغاز شــده بود ،به پیروزی
رســید امــا پــس از نزدیک به چهــار دهــه از این
واقعه تاریخی ،هنوز صدای آزادی خرمشــهر در
اذهان طنینانداز اســت؛ صدایی که به دنبالش
تابلــوی «به خرمشــهر خوش آمدیــد ،جمعیت
 36میلیــون نفــر» را کــه در ورودی شــهر نصب
شــد در جلوی چشــم تداعی میکند؛ تابلویی که
نصب شــد تا بگوید که این شهر متعلق به همه
ایرانیهاســت ،امــا هرگــز خرمشــهر  80میلیون
نفــری نشــد ،آزاد کــه شــد ،خیلیهــا رفتنــد و
یادشــان رفت آبادش کنند ،آنان که ماندند هم
یــا دستشــان برای خــرم کردن دوباره خرمشــهر
خالی ماند یا دســتی برای یاری به سویشان دراز
نشد.
خرمشــهر هنوز تب دارد؛ نخلهای ســوخته،
رملهــا و جــادهای کــه انتهــا نــدارد ،گرمایی که
صــورت میســوزاند و عطــش ناتمــام شــهر و
شــهروندان کــه بر تــن این شــهرهمچنان جاری
اســت .زمانــی دورتر ،آن هنگام کــه جنگی نبود؛
کارون شــیرین بود و شلوغ از کشتیهای تجاری،
زمیــن شــلمچه از فراوانــی نخلهــا همیشــه
ســایه بــود .آن روزها خرمشــهر معتاد نداشــت،
بچههــای بیمــار از آب شــرب آلــوده نداشــت،
محلههای فقیرنشین نداشت ،خرابههای جنگ
نداشــت ،نخلهــای خشــک شــده و ماهیهــای
مرده نداشــت ...آن روزها خرمشــهر ،خرمشــهر
بــود .پــس از دوران جنگ تحمیلــی ،تصور همه
این بود که خرمشــهر ،شهر مقاوم دفاع مقدس
هم بهخاطر معیشت مردم و هم برای بازسازی
مورد توجه ویژه مسئوالن قرار گیرد اما هرگز این
اتفاق نیفتاد.
ســید صالــح موســوی از همرزمــان شــهید
جهــان آرا در این خصوص به «ایران» میگوید:
با فرا رســیدن سالروز خرمشهر،هرسال چند روز
یــادی از آن میشــود و مثــل ســالهای قبــل بار
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نیم ëëمدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر :قبل از جنگ تحمیلی  ،ساالنه حدود  4میلیون
نگاه تن کاال در این بندر تخلیه و بارگیری می شد .در واقع بیش از  65درصد فعالیت بندری
و گمرکــی کل کشــور به تنهایی فقــط متعلق به بندر خرمشــهر بود که این خــود بیانگر
حجــم عظیم فعالیت های اقتصادی اســت اما بندر خرمشــهر پس از جنگ هیچگاه نتوانســت
موقعیت گذشته خود را به دست آورد
و مــردم نیز چشمشــان به کمکهــای نهادهای
حمایتــی بــود .وی بیــان میکنــد :نــگاه امنیتی
به منطقــه ،رونق تجــارت و اقتصــاد و تعامل با
کشورهای همسایه و بده بستانهای اقتصادی و
فرهنگی ما با کشورهای همجوار را ضعیف کرد.
ëëتکاوران دریایی ،ایثارگران خونین شهر
ناخــدا صمدی فرمانده وقت گردان تکاوران
نیــروی دریایی نیــز میگویــد :در  ۳۴روزازجنگ
خرمشــهر ۱۰۳ ،نفــر از همرزمهــای مــن شــهید
شدند و 293نفر جانباز شدند.
بهگفتــه وی ،جنــگ خرمشــهر یــک جنــگ
نابرابــر و غیــر قابــل پیشبینــی بود که دشــمن
تمــام قــدرت خــود را بــرای حمله به خرمشــهر
جمــع کــرده بود تا این شــهر را بــه تصرف کامل
خــود در آورد .وی ادامــه میدهــد :مدافعــان
خرمشــهر بــه محوریــت تــکاوران از جــان مایــه
گذاشــتند و اجــازه ندادند تا ایــن اتفاق رخ دهد.
لحظهبهلحظه خرمشــهر خاطره اســت ،در اول
جنگ ما در منطقه خوزســتان نیرو کم داشتیم،
بــرای اینکه چهل گــردان از نیــروی زمینی ما در

مبــارزه با ضــد انقالب درگیــر بود ،بــرای همین
کمبود نیــرو ،تکاوران نیــروی دریایی روی زمین
در خرمشــهر بــا دشــمنان روبــهرو شــدند .همه
ایــن اتفاقات افتاد 8 ،ســال مقاومــت ایثارگرانه
رزمنــدگان در ایــن آب و خــاک انجــام شــد تا ما
شــاهد ســرافرازی و ســربلندی ســرزمینمان
باشیم و انتظار میرفت که بعد از گذشت بیش
از ســه دهه از پایان جنگ ،شاهد آبادانی شهری
باشــیم که خونهای زیادی برای آزادســازی آن
ریخته شد.
ëëبنــدر تاریخــی خرمشــهر ،موزهای بــرای جذب
گردشگر و نگاه به خرمشهر
نوراهلل اســعدی مدیر کل بنــادر و دریانوردی
خرمشــهرنیز در گفتوگــو بــا «ایــران» میگوید:
قبــل از جنگ تحمیلی ،ســاالنه حدود  4میلیون
تــن کاال در ایــن بندر تخلیــه و بارگیری میشــد.
در واقــع بیــش از  65درصــد فعالیــت بندری و
گمرکی کل کشور به تنهایی فقط متعلق به بندر
خرمشــهر بود کــه این خود بیانگــر حجم عظیم
فعالیتهای اقتصادی اســت اما بندر خرمشهر

پــس از جنــگ هیچــگاه نتوانســت موقعیــت
گذشته خود را بهدست آورد.
اســعدی همچنیــن از ســاختمان قدیم بندر
خرمشــهردر دوران دفاع مقدس کــه هم اکنون
به ثبت ملی نیز رســیده اســت یاد کرده و اظهار
میکنــد :ایــن بنای بــا ارزش که قدمت ۶۴ســاله
دارد در زمــان اشــغال خرمشــهر مقــر نیروهای
بعثــی در دوران مقاومــت  ۴۵روزه بوده اســت.
همچنیــن بعد از آزادســازی خرمشــهر در طول
دوران جنگ تحمیلی بهعنوان ســنگر رزمندگان
اســتفاده میشــد .وی بیــان میکند :ســاختمان
قدیمی اداره بندر خرمشــهر بهدلیــل قرارگیری
در کنار ارونــدرود مرز آبی با عراق بهعنوان یکی
از مکانهــای اســتراتژیک مهــم در دوران دفاع
مقــدس بود .بههمیــن منظور و با هــدف ارتقا و
جــذب گردشــگر تصمیم گرفته شــده اســت که
ســاختمان قدیــم این بنــدر با بازســازی به موزه
دریایی تبدیل شود.
اســعدی بــا بیــان اینکــه پیــش از جنــگ
تحمیلــی نزدیک به چهار میلیــون تن عملیات
تخلیــه و بارگیری کاال در بندر خرمشــهر صورت
میگرفــت ،اضافه میکند :نزدیکــی این بندر به
مراکــز مهــم جمعیتــی ،اقتصادی ،کشــاورزی و
اجتماعــی و وجــود رودخانه آب شــیرین اروند و
همچنین اســتقرار راهآهن ،فرودگاه و جادههای
ترانزیتــی بــه همــراه نیــروی کار فعــال جایــگاه
استثنایی به آن بخشیده بود.
بهگفته مسئوالن فرمانداری خرمشهر ،پیش
از جنگ در بندر خرمشــهر بیکاری معنا نداشت
بهطوری که وفور فرصتهای شــغلی ،خرمشهر
را به شهری مهاجرپذیر تبدیل کرده بود.
اما بر اساس سرشماری ســازمان آمار کشور،
جمعیــت خرمشــهر پیــش از انقــاب بیــش از
سیصد هزار نفر بود اما در حال حاضر جمعیت
این شهرســتان حــدود  170هزار نفر اســت؛ این
بدان معناســت که قریب به نیمــی از جمعیت
ایــن شهرســتان بعــد از جنــگ بــه شــهر خــود
مراجعه نکردهاند .از سوی دیگر نرخ بیکاری در
این شهرســتان پیش از انقالب صفر بود اما آمار
بیکاری در این شهرستان در سالهای نه چندان
دور حتــی به  30درصد هم رســید که بیشــترین
میزان بیکاری در کشور را نشان میدهد.
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دیگر به فراموشی سپرده میشود .کسی حتی به
یــاد نــدارد که نزدیک به  6هــزار نفر در عملیات
بیتالمقــدس بــرای آزادســازی ایــن شــهر بــه
شــهادت رســیدند و دههــا هــزار نفــر مجــروح
شدند تا امروز شهر و کشوری آباد داشته باشیم.
شــهری که نه تنها آباد نشد بلکه همچنان تنش
از تبعات جنگ رنجور و خسته است.
وی اضافــه میکنــد :خرمشــهر امــروز آن
چیزی نیســت که شــهید جهان آرا حتــی قبل از
آزادسازی آن گفته بود و اگر شهید جهان آرا االن
ســر بر آورد و خرمشــهر را نظاره کند با این همه
کاستی که در شهر وجود دارد چه خواهد گفت.
جواد عزیزی از دیگر رزمندگان مقاومت 35
روزه خرمشــهر و از همرزمــان شــهید جهــان آرا
که ســرهنگ بازنشسته ســپاه پاسداران است نیز
میگویــد :ســالی یــک یا دوبار به خرمشــهر ســر
میزنم اما متأســفانه هیچ تغییری در وضعیت
شــهر و معیشــت مــردم خرمشــهر مشــاهده
نکردهام و حتی در برخی موارد بدتر از قبل شده
است .انتظار میرفت بعد از چند دهه مسئوالن
نگاهــی مســئوالنهتر بــه اوضاع فعلی این شــهر
داشته باشــند و برای آبادانی آن بیشتر فعالیت
کنند ،اما متأسفانه شــهروندان این خونین شهر
همچنــان بــا مشــکالت فــراوان دســت و پنجــه
نــرم میکننــد .علــوان عیدانــی از شــهروندان
خرمشــهر نیز می گوید :خرمشــهر همچنان یک
شــهر جنــگ زده اســت و ایجاد زیرســاختهای
آن بســیار کنــد پیــش مــیرود و اگــر بخواهیم به
خرمشــهر قبــل از جنــگ برگردیم نیاز اســت که
اعتبار خاص و بیشــتری به این شــهر اختصاص
یابد.
وی میافزاید:خرمشــهر از لحــاظ امکانــات
رفاهی بســیار ضعیف اســت و با توجــه به اینکه
این شهر در زمان جنگ بهصورت کامل تخریب
شــد نیاز اســت تا زیرســاخت های آن بهصورت
اساسی حل شود و روند بازسازی شدت بیشتری
به خود بگیرد.
علی ســلیمیان جانباز آبادانــی نیز میگوید:
تولیدکنندههــا و کارآفرینــان بهدلیــل وقــوع
جنــگ از ایــن  2شهرســتان رفته و در شــهرهای
دیگــر ســرمایهگذاری کردهانــد . ...وقتــی مــردم
بازگشتند ،آنها را به سمت تولید حرکت ندادیم
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وقتی جنگزدههای خرمشــهر از بوشــهر ،تهران ،بندر گناوه ،شــیراز ،خرم آباد
و ...به شهرشــان برگشتند ،سایه نخلها از سر این بندر کم شده بود؛ نخلهای
بیســر .نخلهایــی که جلوی دید دشــمن را گرفتــه بود .جنگ بین دشــمن و
نخلهــا در گرفــت .نخلهــا نفر به نفر در مقابل شــلیک تــوپ و تفنگ ،گلوله
بارانهــای شــدید زمینی هوایــی میافتادند .برخی نخل بیســر شــدند .نخل
بیســر ،نخل مرده اســت .نخلهای زیادی ایســتاده ،جان باخته بودند .وقتی
عده ای از مردم خرمشــهر برگشــتند نخلستانها پر از نیزار و گراز شده بود .تنه
بســیاری از درختــان را موریانه خورده بود .برخــی نخلها که از اصابت گلوله و
توپ ســالم باقی مانده بودند بر اثر بمبارانهای شیمیایی خشک شده بودند.
جادههای جنگی که رزمندگان و ســربازان ایرانی برای دفاع از دل نخلستانها
کشــیدند باعث قطع مسیر
آب بــه نخلهــا شــده بــود.
بنابرایــن نخلهــای مســیر
جادههــای جنــگ بــیآب
ماندند .بمباران از یک سو و
خاکریزی در بخشی از مسیر
رودخانه بهمنشــیر از سوی
دیگر و الیروبی نشــدن نهرها حتی ســه چهارســال بعد از پایان جنگ ،بخشی
از نخلســتانها را از بین برد.آفت هم بعــد از رفتن نخلداران به جان نخلها
افتاد تا نخلســتانهای ســوخته هم به خســارت مالــی و جانی جنگ تحمیلی
در خرمشــهر و آبــادان اضافه شــود .آمارهــا میگوید از  ۵میلیــون اصله نخل
اروندکنــار تنهــا  ۲میلیــون نخل از جنگ جان ســالم به در بــرد .طبق آمارهای
انجمــن خرمای خوزســتان ،نزدیک به ٤٥هــزار هکتار نخیالت در این اســتان
وجود دارد .نزدیک به ٣٠درصد نخیالت کم بازده ،فرســوده و غیربارور است.
ایــن انجمــن علت غیربارور بــودن آنها را جنگ میداند .جنــگ برای نخلها
تمام نشد ،همانطور که برای خرمشهر .خرمشهر آزاد شد اما آباد نشد درست
مثل نخلستانها که آزاد شدند اما آباد ،نه! سدسازی و کمبود آب ،همچنان با
نخلها سر جنگ دارد .سد شور گتوند وضعیت نخلها را بدتر کرد ،سد کارون
نخلها را تشنهتر .آب شور خلیج فارس هم نخل ها را تشنه آب شیرین کرد تا
جنگ همچنان با فرد فرد نخلها سر ستیز داشته باشد.

بزرگترین پیکره ایثار و مقاومت در کشور
رونمایی میشود

سنندج  -شهردار ســنندج از رونمایی از بزرگترین پیکره کشور تحت عنوان
پیکــره ایثــار و مقاومــت مردم کردســتان در آبیدر به مناســبت ســوم خرداد
سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.
حشــمتاهلل صیــدی در جمع خبرنــگاران گفت :خوشــبختانه در ایــن دوره
اقدامات مناسبی در جهت احداث اماکن تفریحی در محدوده پارک جنگلی
آبیدر نظیر ســاماندهی مســیر میدان گاز ،ســاماندهی پارک امانیه و امیریه،
احــداث پــارک مشــاهیر ،احــداث مســیر دوچرخهســواری ،احداث بلــوار 24
متری هنرمند عباس کمندی اجرا شد .صیدی عنوان کرد :احداث مجموعه
تفریحــی زیپالیــن و پل معلق و همچنیــن نصب بزرگترین پیکره کشــور
تحت عنوان پیکره ایثار و مقاومت مردم کردستان در آبیدر از دیگر اقدامات
مهم این دوره شورا و شهرداری در پارک جنگلی آبیدر است.

