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ماجرای مصاحبه خبرنگار صدا وسیمای مرکز
خراسان با حاج احمد متوسلیان

خاطره

الیبیتالمقدس هستیم و در کنار برادرمان؛ فرمانده
تیپ محمد رســولاهلل(ص) .برادر ،شــما بفرمایید که
نقش بــرادران پاســدار مــا در این حملــه پیروزمندانه
چقدر بوده و کالً رمز موفقیتهایی که تا به حال کسب
کردهانــد ،چــه بــود؟ متوســلیان« :بســماهلل الرحمــن
الرحیــم .اول از همه ،تقدیرمــان را از ملت بزرگوارمان
اعالم میکنم و توفیق همگی را در راه نصرت به اسالم
و مسلمین ،از درگاه خداوند بزرگ خواستارم .در مورد
این عملیات که به یاری خدا انجام شد ،روال کار به این
ترتیب بود که ما تصمیم گرفتیم کاری انجام بدهیم و
مسأله جنگ را انشاءاهلل یکسره بکنیم .در این رابطه،
تصمیــم گرفته شــد دســت بــه اجــرای عملیاتهای
بزرگ زده شــود و ما تجربه کردیم که در عملیاتهای
بزرگ ،موفق و پیروز بودیم -همیشــ هـ چه در بســتان،
چــه در آبادان ،چــه در فتح و چه در ایــن عملیات؛ که
موفقیت چشــمگیری به دســت آمده .در رابطه با این
عملیات ،منطقهای که در نظر گرفته شده بود ،منطقه
خیلی وســیع و بزرگی است و حتی از منطقه عملیات
فتح هم بزرگتر بــوده و به یاری خدا ،تصمیم بر این
است که روند عملیات ادامه داشته باشد و به خواست
خدا ،این حمله قطع نخواهد شــد .همانطور که شما
گفتیــد ،در ایــن عملیات تیپ محمد رســولاهلل(ص)
شرکت داشته و بحمداهلل این منطقهای را که مالحظه
میکنید از تصرف دشمن خارج شده و جاده آسفالت
اهوا زـ خرمشــهر که پیشتر دسترسی به آن برای ما به
یک رؤیا تبدیل شــده بود ،تصّرف شــده و اآلن دشمن
فقــط روی خــط مــرز و آن طــرف خــط مــرز اســت که
میتواند مقاومتی داشــته باشــد و ایــن مقاومت هم،
انشاءاهلل در هم شکسته خواهد شد».
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فرمانده در دام خبرنگار

احمــد حمــزهای؛ از کادرهــای یــگان ذوالفقــار ،از حال و
هــوای ســردار شــهید متوســلیان فرمانده تیــپ محمد
رســولاهلل(ص) هنگامی کــه حین عملیات بــه دام این
مصاحبهافتاد،میگوید:
غرق گرد و خــاک بود.
احمــد
حــاج
...آن روز ســرتاپای
ِ
بهعلــت غبار شــدید و آفتاب تند منطقه غــرب کارون،
یک عینک طلقی تیره به چشــمش زده بود .ســوار یک
جیپ شــهباز ،آمد ســری بزند به مواضع بچههای ما و
حالی از برادرمان علیرضا ناهیدی بپرسد.
در همیــن وقت ،دیدیم یک گروه فیلمبــردار خبری به
موضــع مــا آمدهاند .انــگار از قبل حاجی را نشــان کرده
بودنــد .چــون دیدیم یکراســت ســراغ او رفتنــد .گفتند
از صداوســیمای مشــهد آمدهایم ،میخواهیم با شــما
مصاحبه کنیم .حاج احمد هرکاری کرد ،دید نمیتواند
از دســت ایــن اکیپ خبــری فرار کنــد .به ناچار تســلیم
شــد .برای مــا که میدانســتیم حاجی اصالً بــه دوربین
و مصاحبههــای تلویزیونی عــادت ندارد ،دیــدن اینکه
چطور ایــن بچههای تلویزیون مشــهد توانســتهاند او را
بــهدام بیندازنــد ،خیلی بامــزه بود .حــاج احمد خیلی
مختصــر دربــاره وضعیــت عملیــات جلــوی دوربیــن
توضیــح داد .گزارشــگر تلویزیــون هم بیخبــر از عوالم
حاجی ،پشــت ســر هم از او ســؤال میکــرد .حاج احمد
بدجوری معذب شــده بود .علی ناهیــدی هم که دیگر
نگو و نپرس! داشــت کیــف میکرد که ایــن برادرها چه
راحت ب ه حاجی کمین زدهاند.
خالصه ،حاج احمد که دید آقای خبرنگار دســتبردار
نیست ،طاقتش طاق شد .وسط مصاحبه که بچهها به
تأیید حرفهای او یکصدا تکبیر گفتند ،از جلوی دوربین
رفــت کنــار و در حالی که برادر ناهیدی و ســایر بچهها را
به خبرنگار نشان میداد ،گفت :بروید با این بسیجیها
صحبت کنید .اینها بودند که عملیات کردند ،ما کارهای
نیستیم.
بعد هم ســریع ســوار جیپ شــهباز بدون کروک شــد و
رفت دنبال ادامه سرکشی به مواضع گردانها.
پس از درهم شکســتن پاتکها و فروکش کردن نســبی
آتش دشــمن روی نیروهــای خــودی در بعدازظهر روز
شــنبه یازدهم اردیبهشــت  ،۱۳۶۱اکیپ خبری اعزامی
از صدا و سیمای مرکز استان خراسان ،در محل استقرار
یگان ذوالفقار تیپ  ،27با احمد متوسلیان مصاحبهای
داشــت کــه مشــروح آن بــه نقــل از احمــد حمــزهای از
کادرهای یگان ذوالفقار از پی میآید.
گزارشگر :برادر حاج احمد ٌ
سالمعلیکم.
متوسلیان :علیکم السالم.
گزارشــگر :اگــر اجازه بفرماییــد ،در خدمتتــان مایلیم
مصاحبهای داشته باشیم.
متوسلیان :برادرهای دیگر هستند ،از آنها بپرسید.
گزارشــگر :با این برادرها مفصالً مصاحبه گرفتیم .حاال
اگر اجازه بدهید ،در خدمت شما باشیم و برای ما درباره
نقش برادرهای تیپ ۲۷در این عملیات صحبت کنید.
متوســلیان :عرض کنــم که بــرادر [علیرضــا] ناهیدی
اینجا هست و ایشان مسئول توپخانه این تیپ است.
گزارشــگر :با ایشان صحبت میکنیم ،اما قرار شد اول با
شما مصاحبه بگیریم.
متوســلیان :ولــی من ترجیح میدهم که بــا آن برادرها
صحبت کنید نه با من.
گزارشــگر :با برادرها هم به جــای خود ،حاال در خدمت
شماهستیم.
« ....بیننــدگان ارجمنــد ،در منطقــه عملیاتــی حمله
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فتح خرمشهر

حاصل همدلی ملی
سرتیپ ستاد حسین ولیوند زمانی

فرمانده دافوس (دانشکده فرماندهی و ستاد) ارتش

فتح خرمشهر مهمترین رویداد تاریخ معاصر ایران است؛ زمانی که نیروهای نظامی
ایــران در یک اتحاد بزرگ ملی توانســتند شــهر بنــدری خرمشــهر را از نیروهای بعثی
عراق که توسط کل جهان استکبار حمایت میشد ،بازپس گیرند.
ایــن پیــروزی عادی نبــود ،بلکــه موفقیتی بود کــه مردم ایران ســالیان ســال و پس از
عهدنامههای ننگین گلستان و ترکمانچای منتظر آن بودند.
ارتــش با توجــه به مأموریت ذاتــی خود در حفظ اســتقالل ،تمامیــت ارضی و نظام
جمهوری اسالمی ،به یک نقشآفرینی محوری در این مقطع حساس از تاریخ ملت
ایران دست زد و نمادی دیگر از اتحاد ملی ایرانیان را به نمایش گذاشت.
عملیــات فتحالمبیــن و دســتاوردهای آن
در روحیه دشمن ستیزی نیروهای رزمنده
بسیار مؤثر بود و همین انگیزه سبب شد تا
بالفاصله فرماندهان عملیات و مسئوالن
ســتادی ،بــرای عملیــات بعــدی اعــام
آمادگی کنند؛ عملیات فتحالمبین از لحاظ
تلفات و ضایعات برای نیروهای خودی به
حدی ناچیز بود که مشــکلی بــرای تجدید
سازمان ایجاد نمیکرد ،ولی آسیبپذیری
دشمن و تلفات و ضایعات آن فوقالعاده
چشــمگیر بود و به همیــن دلیل بالفاصله
عملیاتــی تحــت عنــوان طــرح عملیاتــی
«کربــای »3طرحریزی و بــ ه نام عملیات
بیتالمقــدس بــا شــرکت نیــروی زمینــی
ارتش جمهوری اســامی ایــران ،نیروهای
بســیج مردمــی ،ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و بــا پشــتیبانی جهاد ســازندگی،
نیــروی هوایــی و نیــروی دریایــی ارتــش
جمهوری اسالمی ایران از ساعت  3بامداد
 61/2/10با رمــز یا علیابنابی طالب(ع) و
به مدت  26روز در جنوب غربی اهواز انجام
گرفت؛ یکی از درخشــانترین کارنامههای
عملیاتــی نیروهــای مســلح جمهــوری
اســامی ایــران عملیــات بیتالمقــدس
بهشــمار میرود که عالوه بر پایان دادن به
 19ماه اشــغال نظامی حساسترین نقاط
خوزستان یعنی خرمشهر ،ضربهای قاطع
بــه نیروهــای متجاوز عــراق و تــوان و میل
جنگجویی او وارد آورد.
ëëآغــاز مرحلــهای جدیــد در جنــگ با فتح
خرمشهر
دســتاوردهای نظامــی و سیاســی این نبرد
بســیار عظیم بود و بحق میتوان گفت که
با پایان گرفتــن نبرد بیتالمقدس ،جنگ
ایــران و عــراق وارد مرحلــه جدیدی شــد،
مرحلــهای که عــراق در وضعیت انفعالی
و ایــران در موضــع کنــش نظامــی قــرار
گرفــت .عراق بعد از این عملیات دریافت
که دســتیابی بــه اهــداف توســعهطلبانه و
تجاوزکارانهاش در خلیج فارس ،اروندرود
و خوزســتان با توســل بــه قــدرت و تهاجم
نظامــی مقــدور نبــوده و ناگزیــر از چشــم
پوشــی آن اســت و از تــرس آســیبپذیری
بیشــتر در پوشــش شــعار صلحطلبــی و
لــزوم آمادگــی برای نبرد با رژیم اشــغالگر
قدس به مناسبت اشغال لبنان در آستانه
تشــکیل کنفرانــس ســران کشــورهای غیر
متعهد بهصــورت یک طرفــه اعالن آتش
بس داده و دســت به عقبنشینی عمدی
از سایر مناطق اشغالی زده و از دست دادن
خرمشــهر را یــک عقــب نشــینی تاکتیکی
عنوان کرد.
در طــول جنگ تحمیلی منطقــه انتخابی
نبرد بیتالمقدس با حدود  6000کیلومتر
مربع مساحت بعداز عملیات ثامناالئمه،
طریقالقدس و فتحالمبین ،از نظر وسعت
بینظیر بــود؛ در طرحریزی هدفهای این
عملیات ،بــه ارزش و اهمیت آنها از لحاظ
تاکتیکی و استراتژیکی توجه ویژه شده بود،
بهطوریکــه بزرگتریــن گام اســتراتژیکی

درهم شکســتن اســتراتژی عراق در کنترل
کامــل بــر ارونــدرود و همچنیــن تثبیــت
حاکمیت غیر قابــل انکار ایران بر اروندرود
و شــمال خلیجفــارس قلمــداد میشــد
که بحمــداهلل ایــن هدف بــا بیــرون راندن
نیروهای متجاوز به پشت خط مرز و تأمین
کرانه شــمال اروند و آزادســازی خرمشهر،
محقق شد.
هــدف دیگــر عملیــات بیتالمقــدس
انهــدام نیروهــای متخاصم بــرای کاهش
تــوان رزمی او و قــرار گرفتن در موضع برتر
قــدرت نظامی ایــران و در نتیجــه تحمیل
اراده بر دشــمن بود .بدین ســبب طراحی
عملیات بیتالمقدس هدف استراتژیکی
جمهوری اســامی ایــران ،مبنی بــر بیرون
ت اشغال تلقی
راندن متجاوز از مناطق تح 
میشــد کــه جامه عمــل به خود پوشــاند و
یکــی دیگــر از اهــداف پیشبینی شــده که
دارای ارزش اســتراتژیکی و با تاکتیک توأم
بــود ،یعنــی حضــور نیروهــای خــودی در
ســاحل رودخانــه ارونــد در شــرق بصــره و
تهدید این شهر ،تحقق یافت.
در ایــن عملیــات حــدود  19هــزار نفــر از
نیروهای عــراق به اســارت درآمدند و آمار
کشــته شــدگان و مجروحین از مرز  16هزار
نفــر فراتــر رفــت و از ایــن لحــاظ تلفــات و
ت متفاوت بود؛ در
خســارات با سایر عملیا 
این عملیات حداقل بیش از دو لشکر پیاده
و زرهــی از  5لشــکر موجــود عــراق در ایــن
منطقه منهدم شــد .از همه مهمتر ،نتایج
سیاســی -نظامی این عملیات است که به
عقید ه تعــدادی از صاحبنظران فرصت
مناســبی را برای ایران جهت خاتمه جنگ
فراهم آورد ،اعتبار نیروهای مسلح ما را در
جهــان افزایش داده و کارشناســان نظامی
جهان را وادار ســاخت تا شایســتگی رزمی
رزمنــدگان مــا را مــورد تأییــد قــرار دهنــد,
استفاده از موفقیت خاص پیش آمده بعد
از عملیات فتحالمبین ،طرح ریزی دقیق،
ت عبور ســریع
ت در عملیا 
بموقع و موفقی 
و غافلگیرانــه از رودخانــه کارون و تصــرف
ســرپلی وســیع به مســاحت بیــش از 700
کیلومتــر مربــع در زمانــی کوتــاه ،بهعنوان
برجســتهترین ویژگیهــای ایــن عملیــات
نظامی برای نیروهای ما ثبت شد.
بــه دســتور ســپهبد شــهید علــی صیــاد
شــیرازی ،تیمهــای تخصصــی طرحریزی
عملیــات دافــوس ارتــش کــه در آن نقش
پررنگ اســتادانی مانند ســرهنگ مسعود
بختیــاری ،ســرهنگ نصــرتاهلل معیــن
وزیری ،سرهنگ اقبال محمدزاده ،مرحوم
ســرهنگ محســن شــاهان بهبهانــی و...
دیده میشــود؛ بــا کار تیمــی ،دانشمحور
و هماهنــگ شــده بــه ارزیابی تــوان رزمی،
بــازی جنگ و تهیــه برآوردهــای عملیاتی
پرداختند.
ëëطرحهایپیشنهادیبرایعملیات
طراحان عملیات در قرارگاه مشترک ارتش
و ســپاه (کربــا) اعــم از اســتادان دافوس و
افسران اطالعات و عملیات نیروی زمینی

ارتــش و مســئوالن و فرماندهــان ســپاه بــا
توجه به وضعیت زمین ،نیروهای خودی و
شرایط دشــمن ،در مورد بهترین راهکار به
این توافقها دست یافتند:
تــک بــه دشــمن بــا عبــور از رودخانــه
کارون ،تأمین سرپل و استقرار نیروی کافی
در غــرب رودخانــه کارون ،ادامــه عملیات
بــه منظــور انهــدام دشــمن و آزادســازی
خرمشهر و مناطق اشغالی غرب کارون

1

2

راهکار دیگری در مقابل این پیشــنهاد
قــرار داشــت کــه تــاش اصلــی را از جبهه
کرخهکور و نیسان یعنی از شمال به جنوب
و در منطقــه عمومی جفیر انجام میداد و
عملیات عبــور از رودخانــه کارون بهعنوان
تــاش پشــتیبانی یا فرعــی عملیــات قرار
میگرفــت .موافقان این نظر به مشــکالت
عظیــم عبــور از رودخانــه و کمبود وســایل
و عــدم تجربــه و آمــوزش کافــی نیروهــای
خودی در عملیات عبور از رودخانه را علت
طرح این پیشنهاد مطرح میکردند

3

عــاوه بــر دو راهــکار فــوق ،راهــکار
ســومی هم پیشنهاد شد؛ به این شرح که با
توجه به مشــکالت عبــور از رودخانه کارون
(راهکار اول) و همچنین محدودیت فضای
مانــوری در جبهه کرخهکــور و جنوبغربی
اهــواز به علــت آبگرفتگی(راهــکار دوم)،
بهتــر اســت تا خشــک شــدن مناطــق آب
گرفته و باز شــدن معابر فضــای مانوری از
اجــرای هــر گونه عملیــات در ایــن منطقه
اجتناب شــود و برای اینکــه رکودی طوالنی
در جبهه جنگ بهوجود نیاید ،به عملیات
علیه متجاوز در جبهه شمالغرب یا غرب
پرداخته شود.ســرانجام پــس از بحثهای
فــراوان ،راهــکار عبــور از رودخانــه کارون
(راهــکار اول) پیشــنهاد و مــورد موافقــت
قــرار گرفت؛بــا مشــخص شــدن خطــوط
اصلی و اساســی راهــکار عملیــات و اتخاذ
تصمیــم کلی عملیات ،مأموریــت قرارگاه
مشــترک کربال بــرای اجــرای عملیــات در
منطقه غــرب کارون شــکل گرفــت .نهایتاً
ســرپلی وســیع بــه مســاحت بیــش از 700
کیلومتر مربع انتخاب و دقیقاً از آن استفاده
بهینه بهعمل آمــد و در واقع کلید پیروزی
عملیات بیتالمقدس محسوب میشد.
بــا یــک طراحــی هوشــمندانه و دقیــق
بالفاصلــه یــک مــاه بعــد از عملیــات
فتحالمبین و جابهجایی برقآســا و ســریع
رزمنــدگان ،ســاح و تجهیــزات از شــمال
بــه جنــوب خوزســتان ( 300کیلومتــر) کــه
ت نظامــی
یــک رکــورد تاریخــی در عملیــا 
اســت با انجام عملیــات عبــور از رودخانه
ت نظامی اســت
کــه از ســختترین عملیا 
و تصــرف ســرپلی بــا عــرض  40کیلومتــر
و عمــق  25کیلومتــر در غــرب کارون و
ایجاد شــکاف و رخنــهای بزرگ در شــمال
خرمشــهر با اســتفاده از ظرفیت یگانهای
مهندســی ارتــش ضمــن احــداث  5پــل و
اســتفاده از قایقهای نیــروی دریایی ارتش
و یــک گروهان  GSPتراده (وســیلهای مثل
نفربــر اســت کــه دو ســطح جانبــی آن باز
میشــود و مانند پل عمل میکند) ،انتقال
رزمنــدگان ارتش و ســپاه بهســرعت انجام
شــد؛ یعنــی بعــد از تــک هماهنــگ شــده
در شــمال خوزســتان عملیات اســتفاده از
موفقیت و تعاقب در خرمشــهر انجام شد
و دشــمن بعثی که بهشــدت غافلگیر شده
بــود ،بــه هرکجــا کــه پاتک میزد شکســت

دستاوردهای نظامی و سیاسی
این نبرد بسیار عظیم بود و
بحق میتوان گفت که با پایان
گرفتن نبرد بیتالمقدس،
جنگ ایران و عراق وارد
مرحله جدیدی شد ،مرحلهای
که عراق در وضعیت انفعالی
و ایران در موضع کنش نظامی
قرار گرفت .عراق بعد از این
عملیات دریافت که دستیابی
به اهداف توسعهطلبانه و
تجاوزکارانهاش در خلیج
فارس ،اروندرود و خوزستان
با توسل به قدرت و تهاجم
نظامی مقدور نبوده و ناگزیر از
چشم پوشی آن است

میخــورد و حتــی در بعضــی از مناطــق
رزمندگان اســام بدون درگیــری موفق به
پیشــروی شــدند .ترکیب نیروهــای خودی
اعم از ارتش ،ســپاه ،بسیج و ژاندارمری در
عملیات بیتالمقدس شامل  195گردان
رزمــی؛ (گردانهای پیاده ،زرهی ،مکانیزه)
که با  29گردان توپخانه صحرایی 5 ،گردان
مهندســی رزمــی و  1گــردان پــل و چهــار
گروه هوانیروز ارتش پشــتیبانی میشدند،
بــود .نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران پشــتیبانیهوایی از عملیات
ی نزدیک
بیتالمقدس را اعم از پشــتیبان 
هوایــی ،عکســبرداری هوایــی ،شناســایی،
ی هوایی ،حمل
پوشــش هوایی ،سوختگیر 
آمــاد ،ترابــری نیــرو و تخلیــه مجروحیــن
را برعهــده داشــت .ضمنــاً نیــروی دریایی
ارتش جمهوری اســامی ایران پشــتیبانی
از عبــور نیروها از رودخانه کارون به وســیله
قایقهــای هجومــی را بــه عهــده داشــت؛
نبــودن هر یــک از ایــن موارد میتوانســت
موفقیــت عملیــات را بهطــور کامــل مورد
تهدید قرار دهد.
سه قرارگاه مشترک که تابع قرارگاه مرکزی
کربــا بــود بــه نامهــای؛ قــرارگاه قــدس
(لشــکر ۱۶زرهــی و تیپ  ۵۸تــکاور ارتش-
لشــکریک قــدس ســپاه) ،قــرارگاه فتــح
(لشــکر ۹۲زرهی اهواز و تیــپ  ۵۵هوابرد و
تیپ  ۳۷زرهی شیراز ارتش -لشکر  ۳فتح
ســپاه) ،قرارگاه نصر(لشکر  ۲۱پیاده و تیپ
 ۲۳نیروی مخصوص ارتش -لشکر  ۵نصر
سپاه)شــکل گرفت ،اگرچه برای پشتیبانی
از عملیات بیت المقــدس؛ نیروی هوایی،
دریایی و هوانیروز ارتش ،لشــکر  ۷۷پیاده،
گروههــای  ۲۲و  ۳۳توپخانــه ،گــروه ۴۱۱
مهندســی رزمــی ،گــروه  ۴۰۱مخابــرات،
گردان  ۴۱۴پل شــناور از ارتــش و تیپهای
 ۳۰مستقل زرهی ۱۷ ،قم ۳۵ ،امام سجاد،

 ۲۳المهــدی از ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی و جهادگــران جهــاد ســازندگی از
اســتانهای مختلف کشــور هــم حضوری
فعال و مؤثر داشتند.
ëëنــکات برجســته از مقــدورات نیروهــای
خودیدرعملیاتبیتالمقدس:
 - 1برتــری عــددی پیــاده نظام نســبت به
دشمن
 -2اســتفاده بجــا و مؤثــر از اســتادان
دانشــگاههای نظامی و دافوس در طراحی
عملیات
 -3تجربــه و ورزیدگــی یگانهــای پیاده در
رزم شــبانه ،عبــور از موانــع و میدانهــای
مین ،نفوذ در مواضع دشمن ،رزم نزدیک
و توانایی جسمانی بسیار خوب
 -4ورزیدگی در اســتفاده از جنگافزارهای
انفرادی ضد تانک
 -5اطالعــات تقریبــاً کافــی از دشــمن بــا
اســتفاده از اســرا ،عکسهای هوایی و سایر
عوامل کسب اطالعات
 -6داشــتن اطالعــات کافــی از زمیــن بــا
شناساییهای عملی دقیق از نزدیک
 -7انگیــزه و ایمان فوقالعــاده رزمندگان
برای درهم شکستن متجاوز
 -8روحیه تهاجمی چشمگیر در رزمندگان
 -9استقرار نیروهای دشمن با فاصله زیاد
از کرانه غربی رودخانه کارون در یک جبهه
به عرض  40کیلومتر.
فتــح خرمشــهر با بــه کارگیــری جنبههای
گوناگون از جمله شهادتطلبی ،تخصص،
دانش و اســتفاده از طراحان زبده ،اتحاد و
همدلــی ،فداکاری ،امیــد ،مقاومت و تکیه
بــر توان داخلی محقق شــد .آمارها نشــان
میدهــد که تعــداد کل شــهدای عملیات
بیتالمقدس( 25روز عملیات طی چهار
مرحله) ،به  5553شهید بالغ میشود.
روحشان شاد

خرمشهر دیگر بوی باروت نمی دهد
مرجان قندی
خبرنگار

در یکــی از گذرگاههــای تاریــخ کشــورمان
روزی رقــم خورد کــه خرمشــهر در هجوم
خمپارههــا و خمســه خمســهها ناگهــان
آرامش خود را از دســت داد و یکسره روبه
ویرانیگذاشت.
با وزش بادهای مســموم تجاوز بر پیکر
نخلهای سرســبز خرمشهر ساقههای سبز
نی در کنارههای شــط و گوشــه و کنار شــهر
پژمــرد و از نخلهــا ســطحی باقــی ماند و
تنی بیســر .دیگر از صدای چرخش موتور

کشــتیها ،لنجهــا و قایقهــا در آب خبری
نبــود و از صــدای دورگه ناخدا ،ملــوان و...
تعارفها،خندهها،ازتندیهاوازدعواهای
پــای اســکله هیــچ اثــری بــروز نمییافت
و آنچــه شــنیده میشــد ضجــه زخمیها
بــود و صدای انفجــار و حریــق ظالمانهای
کــه نخلهــای سرســبز خرمشــهر را در بــر
میگرفت.
اینگونــه بــود کــه آنچــه باقی مانــد ،خط
مقاومــت در خرمشــهر بــود کــه جــان
گرفت و برای دفاع هوشــمندانه در مقابل
وحشــیهای متجــاوز بــه تکاپو درآمــد .از
آن پــس ســنگر بعد ســنگر ســاختهشــد و

دستها به ســاح مقابله با دشمن مجهز
و زنــان و مــردان سلحشــور جنوبــی و غیر
جنوبــی مســلح شــدند تــا ســینه دشــمن
متجاوز را نشــانه رونــد .درد روی درد جمع
شــد و انــدوه روی انــدوه و رنــج روی رنج و
داغ روی داغ ،تــا آنکــه ،درد و رنــج و اندوه
و داغ بــه هم پیوســت و ناگهــان توفانی از
خشم برخاســت و چون مذاب آتشفشان
به طرف دشمن ســرازیر شد .سپاهی بزرگ
از مــردان مصمم دیار ســلمان فارســی به
راه افتــاد و دشــمن را در محاصره خویش
ذلیل ســاخت .ضعف بعثیهــا در مقابل
اراده خــدا کــه در مردانــی پوالدین تجلی

مییافتدیدنیبود.ازجملهاینمردان
شــهید حســن باقری ،شــهید علی صیاد
شــیرازی ،شــهید حســین خرازی ،شهید
احمد متوســلیان و شهید احمد کاظمی
بودند.
پس از  ۵۷۶روز اشــغال توســط نیروهای
ارتــش بعــث عــراق ،روزی در تاریــخ
کشورمان رقم خورد که خرمشهر آرامش
یافت .در کنار فرزندانی از نســل عاشــورا
و گوشهــای بومــی مــردم آن ســامان
پس از ســوم خرداد  ۱۳۶۱صــدای رویش
نخلهــای خرمشــهر را شــنید .بــا رفتن
بعثیها شــادی در رگهای شهر بیدار شد

و در ایــن بیــداری دشــمن بعثــی قدرتی
نداشت تا از حرفهای گندهتر از دهانش
که بر دیوارهای نیمه ویران شــهر نوشــته
بوددفاعکند.
هرچه دشــمن بیشــتر در گســترش دایره
هجوماش کوشــید ،کمتر نتیجه گرفت.
ظهرهــای داغ خرمشــهر اشــغال شــده
گذشت تا سلحشــوران و مدافعان شهر
بــا صورتهای گــر گرفته از گرمــا آمدند،
غوغای درون فرزندان عاشــورا و کربال در
رزم اســتوار آنها ظهور یافــت و بعثیها
سرگردانشدند.
نفهمیدنــد از چــه راهــی برگردند ،اســیر

شدند،اسیرانبعثیدرخرمشهرمصداق
دزدان حقیری بودند که سرافکنده تجاوز
شدندوتاهمیشهخواهندماند.
از فاتحان خرمشــهر بســیاری با دنیای ما
خداحافظی کردند ،خیلیها که نامشان
درآسمانهامشهوراستودرزمینخدا
گمنام .ســینههای گــرم و ملتهب اهالی
خرمشــهر التیام یافــت وقتــی فرزندان
ایران بــر فــراز مســجد جامع خرمشــهر
شعار اســتقامت و زندگی سر دادند .شط
مــوج میخــورد و ماهیها تن بــه امواج
میسپردند ،بیترس از صداهای ناآشنا و
بیترس از بوی باروت.

