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پس از مطرح شدن مباحث گوناگون میان
فرماندهان سپاه و ارتش ،ظرف مدت پنج ماه
عملیات طریقالقدسوفتحالمبین بهعنوان
اولین و دومین گام از سلسله عملیاتهای کربال
در منطق ه دشت آزادگان با هدف آزادسازی شهر
بستان و بیش از  70روستای آن منطقه و همچنین
سرزمینهای غرب دزفول ،اندیمشک ،شوش و
کرخه طراحی و اجرا شد

سعید صادقی

فتحخرمشهرلحظهتحویلسال
درسرنوشتجنگ
امیر رزاق زاده

راوی و پژوهشگر جنگ

جنگ عراق با ایران تنها مخاصم ه دوران جنگ سرد بود که هیچ یک از دو ابرقدرت آن را
اقدامی علیه خود در عرص ه جهانی نمیپنداشــت .از نظر نظام دو قطبی جهان ،انقالب
اســامی بهدلیل ماهیت دینی و اســامیاش نظام حکومتی نامتعارفی بود که با اصول
حاکم بر آن نظام دوقطبی ســازگاری نداشــت و در صورت قدرت یافتن ،قوانین ظالمانه
جهــان را تغییر میداد .بازیگــران مهم نظام بینالملل ،بقای این نیــروی دینی و مردمی
را به زیان خودشــان میدانســتند و درصدد بودند به هر روشــی مانع رشــد و موفقیت آن
شــوند .بنابراین ،نظام بینالملل و حکومت بعثی صدام به تعامل و همکاری با یکدیگر
پرداختند و با همسو کردن اهدافشان در بکارگیری ابزارها و راهبردها از یکدیگر پشتیبانی
میکردند .شکست جمهوری اسالمی ایران برای نظام بینالملل آرامش خاطر در حفظ
وضــع موجود و مشــروعیت قوانین حاکــم بر آن و بــرای عراق تأمین اهداف ســرزمینی
در کنــار اهداف غیرمادی نظیــر موقعیت برتر در منطقــه و رهبری جهان عــرب و ارضای
جاهطلبیهای صدام را در پی داشت .در عین حال ،دو ابرقدرت منافع خود را در تقویت
عراق و شکســت یا تضعیف انقالب اســامی ایران میدیدند .در چنین اوضاعی ،ارتش
عراق در  31شــهریور  1359با حملهای برقآســا ،یورش به اســتانهای غربی ایران بویژه
خوزستانرابااهدافازپیشتعیینشدهآغازکرد.جنگایرانوعراقازنظرسیرتحوالت
ووقایعیکهدردور هزمانیمشخصرخمیداد،تاهنگامآزادسازیخرمشهربهچندمقطع
ک سال
تقسیم میشد .مقطع نخست ،دور ه زمینهسازی عراق برای جنگ؛ مقطع دوم ،ی 
نخستجنگوپیشروینیروهایعراقیوسپسزمینگیرشدنشانوناکامیارتشایران
در آزادسازی مناطق اشغالی .مقطع سوم ،پس از عزل و فرار بنیصدر و بهطور مشخص،
محدوده زمانی خرداد تا مهر 1360و از آن پس تا سوم خرداد 1361را شامل میشود.
ëëمقاومت ،نخســتین اســتراتژی کشور
در برابر تجاوز
توصیههــای امــام خمینــی(ره) دربــاره
ضــرورت ایســتادگی مــردم و نیروهــای
مســلح در مقابــل هجــوم دشــمن در
روزهــای آغازیــن جنــگ ،ســبب شــد تــا
نیروهای ســپاهی و بسیجی ،مردم بومی
شــهرها و مناطقــی کــه بــه آنهــا تجــاوز
شــده بود و روحانیان مبــارزی که حضور
و پشــتیبانی آنهــا گرمــای بیشتــری بــه
نهــای
جبه ههــا میبخشــید ،بــه میدا 
نبــرد بشــتابند ،امــا در ایــن خصــوص
مدافعان با کمبودها و مشکالت بسیاری
مواجــه بودنــد .از مهمتریــن کمبودهای
میدانهای نبرد ،نیاز به فرمانده نظامی
واحد ،متعهــد و کارآمدی بــود که بتواند
با ســازماندهی و بکارگیــری هم ه منابع،
نیروهــا و امکانــات موجــود و اتخــاذ
استراتژی نظامی مناسب ،عملیاتهای
مؤثری را طرحریزی و اجرا کند.

در پاییز و زمستان  ،1359با اینکه ایران در
مقابل تجاوز همهجانب ه عراق ،استراتژی
دفاعی را اتخاذ کرده بود ،فضای سیاسی
کشور با تشنجات و درگیریهای سازمان
مجاهدیــن خلــق (منافقیــن) و دفتــر
بنیصــدر و ســایر گروههــای مؤتلف وی،
بشــدت بحرانی شــده بود .وقوع حوادث
مشــکوک در بســیاری مناطــق کشــور،
افزایش هیجانها و دشمنیها را در همه
سطوح و اقشار جامعه برانگیخت .اتخاذ
سیاستهای ستیزهگرایانه ،ناهماهنگ و
مقابل هجویانهبنیصدررئیسجمهوریو
فرمانده کل قوا ،در برابر امام خمینی(ره)
و سیاســتهای نظــام ،از ابتــدای جنــگ
تشــتت و شــکاف در ادار ه امــور کشــور
پدیــد آورد و بدیهــی بود که بــر مقاومت
مــردم و نیروهــای مســلح در جبهههای
جنــگ تأثیــر منفــی میگذاشــت .وجود
اختالف و تفرقه از مرحل ه تصمیمگیری
تــا مرحلههــای اجرایی در امور سیاســی،

دفاعی و نظامی کشور موجب نابسامانی
و بیثباتــی در داخل کشــور و بیتحرکی و
رکود در میدانهای نبرد میشد .این وضع
تا انتهای خرداد ادامه داشــت اما از آن به
بعد وارد شرایط جدیدی شد که با بررسی
سیر تحوالت  9ماهه سال  ،1360میتوان
وضعیــت بحرانــی کشــور در ایــن دوره را
بخوبیدریافت.
در نیمه دوم سال  1359با وجود گسترش
ابعاد جنگ دفاعی ایران در مقابل تجاوز
همهجانب ه عراق ،اوضاع سیاســی کشــور
بشــدت متشــنج و بحرانــی شــد و ناگزیر
نیروهای مسلح را تحت تأثیر قرار داد .در
چنین اوضاعی ،همــه در انتظار اقدامات
ارتش و فرمانده کل قوای مســلح ،یعنی
ابوالحســن بنیصــدر بودنــد .بنیصــدر
تالش اصلی خود را به کســب پیروزی در
جنگ معطوف کرد تا موقعیت سیاســی
خود را بهبود بخشــد .وی برای رسیدن به
قدرت مطلق در کشور ،موانعی استوار در
برابر خود میدید :امام ،مجلس ،دولت و
نیروهای انقالبی .به همین دلیل با وجود
کوششهای بسیار مؤثر نیروهای انقالبی
و مردمــی در جنگ ،وی از بکارگیری آنان
امتناع میکرد ،زیرا اهمیت یافتن حضور
نیروهــای مردمــی در میدانهــای نبــرد،
بــا تبلیغات ســوء وی علیه آنــان مبنی بر
اینکــه کارایــی الزم را در یک جنگ بزرگ
ندارند ،منافات داشــت .وی میپنداشت
درصورتکسبپیروزینظامی،باقدرتی
که به دســت خواهــد آورد ،نیروهای خط
امام را از ساختار حکومت حذف میکند و
در صورت ناکامی نیز با شانه خالی کردن
از مســئولیت ،ب ه طور طبیعی شکست را
متوجهارتشمیکند.
در شــش ماهــ ه اول جنــگ ،یعنــی از 31
شهریور تا  26اسفند  ،1359چهار عملیات
بــزرگ به فرماندهی بنیصــدر طرحریزی
شــد که همــ ه آنهــا بــه شکســت انجامید.
بنیصــدر که تالشهای نظامــیاش برای
آزادســازی مناطــق اشــغالی نتیجــهای

واقع ،در این زمان ،اجماع فکری کامل در
بین تصمیمگیرندگان نظامی و سیاسی
کشــور برای بیــرون رانــدن ارتش متجاوز
پدیــد آمــد؛ هدفی که برای تأمیــن آن ،از
عوامل مؤثری اســتفاده شــد .مهمترین
تحــول نظامــی ایــران در آغاز ســال دوم
جنگ ،موفقیت در عملیات ثامناالئمه
بود که به شکست حصر آبادان انجامید.
بنابرایــن ،تحرکــی در عرصــ ه سیاســت
خارجی کشور پدید آمد .این تحرک پس
از پیــروزی ایــران در عملیــات شکســتن
حصر آبادان نیرومندتر و گستردهتر شد و
در دولت بعدی نیز ادامه یافت.
ایــن عملیــات زمینــ ه الزم را بــرای
شــکلگیری و تدوین اســتراتژی جنگ با
هدف آزادســازی مناطق اشغالی فراهم
کــرد .ایــن اســتراتژی کــه از رهنمودهای
حضرت امــام خمینــی(ره) الهام گرفته
بود،بابسترسازیهمزمانسیاستمداران
و نظامیهــا در مراکــز سیاســتگذاری
و تصمیمگیــری و بهدنبــال اجــرای
ت محدود با شــیوه
موفقیتآمیز عملیا 
و ســبک جدیــد ،آغــاز شــد و بــه نتیجــه
مطلــوب رســید ،زیــرا پــس از عملیــات
ثامناالئمــه(ع) اســتراتژی نظامــی و
عملیاتی و نیز تاکتیکهای نظامی ایران
دگرگــون شــد .در ایــن زمــان ،تحــوالت
مثبت سیاسی بر سیر تحوالت نظامی اثر
گذاشت ،آثار تحوالت خوشایند سیاسی ـ
نظامی بتدریــج در حوز ه نظامی نمایان
شد .سپاه پاســداران از یک سو با افزایش
ش جدیدی
حضور نیروهای مردمی ،تال 

نیروهای مسلح و عزم آنان برای مقابله
جدی با دشــمن ،مردم با اشتیاق فراوان
بــه جبهههــای جنــگ روی آوردنــد تــا با
پیروزیهــای خود ،آینده دیگــری را برای
کشور رقم زنند.
برای تبیین استراتژی جدید ،جلسههای
متعــددی با حضــور فرماندهــان جدید
ارتش و مسئوالن سپاه برگزار شد .اهداف
اجرایی این اســتراتژی مدون عبارت بود
از:
تعیین اهــداف پلکانی برای رســیدن به
هــدف نهایــی کــه دفع تجــاوز دشــمن و
آزادسازیهمهسرزمینهایاشغالشده
از چنــگال دشــمن و انهــدام ماشــین
جنگــی و ســازمان ارتــش عــراق بــود.
برای رســیدن بــه اهــداف یاد شــده ،این
موضوعات اساســی م ّد نظر قــرار گرفت
تا با مشــارکت و انســجام هر چه بیشتر
نیروهــای مردمی ،ســپاه و ارتــش انجام
گیرد :طرحریزی عملیاتهایی به منظور
انهــدام ســازمان جنگــی ارتــش بعثی و
کاهش توان نظامی دشــمن و آزادسازی
بخشهایــی از ســرزمینهای اشــغالی و
آزادســازی نیروهــای خــودی از خطــوط
پدافندی طوالنی و امکان ایجاد تمرکز قوا
برای اجرای عملیات بعــدی در مناطق
اشغالشــد ه کشور و کســب آمادگی الزم
بــرای طرحریــزی حملــه تعیینکننــده
نهایی.
ت پیدرپــی اســتراتژی جنگی
ëëعملیــا 
ایران
برای طرحریزی این استراتژی در مرحله

جمهــوری اســامی ایــران و فرماندهــی
کل قــوا ـ کــه از وظایف و اختیــارات رهبری
انقالب اســت ـ بــا صدور حکمــی ،در یک
جمله بنیصــدر را از فرماندهی نیروهای
مســلح کشــور عزل کرد .مجلس شــورای
اسالمی نیز در اواخر خرداد سال  1360وی
را بهدلیل عدم کفایت سیاســی از ســمت
ریاست جمهوری اسالمی خلع کرد.
هنگامــی کــه بنیصــدر از مقــام
ریاســتجمهوری برکنــار شــد ،برنامــه
مخالفان خط امام که هدفشان انحالل
یا ادغام نهادهای انقالبی بویژه سپاه بود
و در رأس حاکمیت قرار داشــتند ،مختل
شــد و در زمانــی کــه کشــور بــا مشــکالت
امنیتی بســیاری مواجه بود و ســازمان یا
وزارتخانهای مشــخص و مقتــدر در امور
دفاعی و امنیتی نداشت ،سپاه پاسداران
بنا بر ضــرورت و به منظور تحقق فرمان
حضــرت امــام خمینــی بــرای برقــراری
امنیت و دفاع از کشــور وارد عمل شد .به
هر رو ،عملیات فرمانده کل قوا ،خمینی
روح خــدا در  21خــرداد  1360بــا هجــوم
نیروهــای خــودی از ســه محــور بــه قوای
دشمن با موفقیت انجام شد .پیروزی در
این عملیات با تاکتیک جدید و بیسابقه
آن ،تصورات موجود مبنی بر به بنبست
رســیدن و ســقوط قریبالوقــوع نظــام
جمهوری اسالمی ایران را درهم شکست
و امکان عبور از مرحل ه بحران سیاســی با
این پیروزی نظامی ،فراهم شد.
ت زنجیرهای از ســال
ëëطراحــی عملیــا 
دوم جنگ
در سال دوم جنگ جبه ه متحد مخالف
نظامهمچنانبردشمنیوخشونتخود
میافزود .اواخر شهریور  ،1360مخالفان
بــا اقداماتی نظیــر تظاهرات گســترده با
حضور هم ه نیروهای اجرایی و عملیاتی
و هواداران تشکیالتی ،مرحل ه جدیدی از
فعالیتهای خصمانهشان را در آستانه
انتخابــات دوره ســوم ریاســتجمهوری
آغــاز کردنــد ،اما با وجــود تالش فــراوان
نتوانســتند در برگزاری آن وقفهای ایجاد
کننــد .بنابراین شــرایط سیاســی در مدار
انتخــاب رئیــس قــوه مجریــه و تشــکیل
دولــت جدید قرار گرفــت .بهدنبال مهیا
شــدن شــرایط سیاســی کشــور ،بســتر و
زمینــه الزم بهمنظــور پیشــبرد اهــداف و
اقدامات نظامی نیز فراهم شد .در همین
خصوصبرایادام هکارنظامیانباهدف
مقابلــه بــا دشــمن الزم بــود اســتراتژی
مشــخصی بــرای جنگ تعیین شــود که
طراحی عملیات ،تهی ه مقدمات و ســایر
امور بر آن اساس انجام شود .فرماندهان
نیروهای مسلح ایران در سال دوم جنگ
به این نتیجه رســیدند که باید استراتژی
جنــگ تعیین شــود .این مقطــع ،یکی از
درخشانترین دورههای جنگ است .در

را برای گســترش ســازمان رزم آغاز کرد و
از ســوی دیگر ،فرماندهان ارتش و ســپاه
اســتراتژی آزادســازی مناطق اشغالی را
حریزیکردند.
طر 
در گامهای بعدی نیز بدین ترتیب اقدام
شــد :در وضعیت مورد نظر ،فرماندهان
عالیرتبــ ه نظامــی و مســئوالن سیاســی
کشــور اتفاق نظر داشتند که جنگ لزوماً
باید از طریق اقدامات نظامی حل شــود
و در آن زمــان کــه ایران عمــاً در موضع
ضعف قرار گرفته بود ،هیچ فرضی ه غیر
نظامــی برای حل مشــکل جنــگ وجود
نداشــت و هیچ قدرتی در جهان از تجاوز
عراق به جمهوری اســامی نگران نبود،
بلکــه قدرتهــای جهــان بــرای حفــظ
موقعیــت متجــاوز ،متقابــاً تضعیــف
جمهــوری اســامی را دنبال و همــواره از
عراقحمایتمیکردند.
پــس از اجــرای موفقیتآمیــز عملیــات
ثامناالئمــه(ع) کــه فقط یک شــبانهروز
طــول کشــید ،چنــد نفــر از فرماندهــان
عالیرتب ه نظامی ارتش و ســپاه که با یک
هواپیمایسی 130-ازخوزستانبهتهران
بازمیگشــتند ،بــر اثرســقوط هواپیمــا به
شهادت رسیدند .با شهادت فرماندهان
عالیرتب ه نظامی تغییراتــی در کادرهای
فرماندهی سپاه و ارتش ایجاد شد.
ëëوحدت بیــش از پیش نیروهای مدافع
کشور
در وضعیــت جدیــد مســئولیت ســپاه
در جنــگ بســیار مهــم بــود و تحــول در
رأس ارتش با فرماندهی ســرهنگ علی
صیــاد شــیرازی در نیروی زمینــی ارتش
ایجاد شــده بود و هماهنگــی فوقالعاده
وی و ســتادش بــا ســپاه ایــن مســئولیت
را ســنگینتر میکــرد .تعیین اســتراتژی
جدید نظامی؛ تعیین مناطق عملیاتی؛
حفظ ابتــکار عمــل در نبردها ؛ چگونگی
گســترش ســازمان ســپاه بــرای جــذب
بیشتر نیروهای مردمی؛ مقابل ه اساسی
با دشــمن و تفکیک و تبیین نقش ســپاه
و ارتــش ،از جمله مواردی بود که بخوبی
پیگیری شــدند و به ســرانجامی مطلوب
رسیدند.بر اثر شکسته شدن حصر آبادان
و انتصــاب فرماندهــان جدیــد ،روح تازه
و یگانــهای در کالبد قوای مســلح دمیده
شد و با اتحاد و انسجام رزمندگان اسالم،
مــردم و مســئوالن نظام به تــوان دفاعی
ـ نظامــی نیروهــای مســلح جمهــوری
اسالمی ایران بسیار امیدوار شدند.
براینزدیکی،همدلیوهمکاریبیشتر
میــان رزمنــدگان اســام نیز همزمــان با
دوران جدید ،فعالیتهای فراوانی بویژه
در ارتــش بــرای بکارگیــری تاکتیکهای
جدید انجام شــد .در این زمــان ،با توجه
به یکدســت شــدن حاکمیت و اطمینان
خاطــر از فضای امنیت داخلی و یگانگی

جدیــد ،دو اصــل در نظر گرفته شــد :اول
اینکه عملیاتها پیوسته و پشت سر هم
انجام شــود و وقف ه آن کوتاه باشــد؛ دوم،
در هــر عملیــات جدیــد ،توان رزمــی  2تا
 3برابــر نفــرات عملیات قبلــی افزایش
یابد .براســاس ایــن اســتراتژی ،طراحان
جنــگ ســپاه و ارتــش بــرای رســیدن بــه
اهداف یادشــده ،مقرر کردنــد  12طرح با
نام سلسله طرحهای «کربال» تهیه شود
که در آنها تناســب توان نیروهای مسلح
بــا ظرفیت مورد نیــاز منطق ه عملیاتی و
وضعیــت زمین از نظ ر نظامی و اهمیت
عملیاتی در نظر گرفته شــود .طرحهای
تهی ه شــده برای بررســی به شورای عالی
دفاعفرستادهشدوپسازکارشناسیهای
الزم ،تعــدادی از ایــن طرحها با تصویب
اعضای شورا ،آماد ه ابالغ شد.
در واقــع هم ه تحرکاتی کــه از این زمان تا
یکســال بعد انجــام شــد ،در چارچوب
استراتژی جدید و بر پای ه آن طرحها بود.
تعییــن اســتراتژی جنگ ســبب شــد که
نیروهای مســلح بتوانند طراحی خوب،
منظــم ،مرتــب و همــراه بــا آیندهنگری
داشتهباشند.
پــس از مطــرح شــدن مباحــث گوناگون
میــان فرماندهان ســپاه و ارتــش ،ظرف
مدت پنج مــاه عملیات طریقالقدس و
فتح المبین بهعنوان اولین و دومین گام
از سلســله عملیاتهای کربال در منطقه
دشــت آزادگان با هدف آزادســازی شهر
بســتان و بیش از  70روســتای آن منطقه
و همچنین ســرزمینهای غــرب دزفول،
اندیمشک ،شوش و کرخه طراحی و اجرا
شد.
عملیــات کربــای  3یــا به تعبیــری دیگر
الیبیــت المقــدس کــه از نظــر نظامــی،
سیاســی و تبلیغاتی اهمیت بسیار زیادی
داشــت ،نقطه اوج فعالیتهــای نظامی
مقطــع آزادســازی مناطــق اشــغالی بود.
تقارن این عملیات بــا رخدادهای داخلی
و خارجی کشور بر اهمیت این نبرد افزود.
وضعیت داخلی کشــور با انهــدام بقایای
اعضایگروههایضدانقالببتدریجروبه
بهبودوثباتپیشمیرفت.اوضاعمنطقه
خاورمیانــه نیز بهدلیــل نگرانــی امریکا از
نتایج ناشــی از پیــروزی ایران بــر عراق ،به
گونهای آشــکار ملتهب بــود ،ضمن اینکه
مناسبات اعراب و رژیم اشغالگر قدس در
وضعیت حساســی قرار داشت و احتمال
حمله اســرائیل بــه جنوب لبنــان متصور
بــود .در چنین شــرایطی بــود که عملیات
سرنوشــت ســاز«الی بیتالمقدس» رقم
خورد و با رهبری امام ،همت فرماندهان و
رزمندگان اسالم خرمشهرآزاد و معادالت
داخلــی و خارجــی دگرگون شــد و مرحله
جدیدی از تاریخ سیاسی -نظامی کشور در
چند سده اخیر را خلق کرد.

با تکبیر سنگر دشمن را
به تسخیر درآوردیم
اکبر رحیمی

از رزمندگان تیپ نجف اشرف

خاطره

دربرنداشــت ،درصــدد برآمــد با تشــدید
بحرانهــای داخلــی بــه موفقیتهــای
سیاســی دســت یابد که بــا این شــیوه هم
شکســت در جبهههــای جنگ را پوشــش
دهــد ،هم قدرت خــود را در داخل تثبیت
کند .در شــش ماه اول سال  ،1360حوادث
ناگوار بســیاری در کشــور به وقوع پیوســت
که نیروهای مســلح را نیز تحت تأثیر قرار
داد .در همین حال با وجود تشدید بحران
داخلی کــه نتیجهاش ،ناامنــی عقبههای
اســتراتژیک جنــگ بــود و وقــت و تــوان
شــمار فراوانــی از نیروهای ســپاه و بســیج
را معطــوف خــود میکــرد ،رهبــر نظام بر
اصــل ادام ه جنــگ تأکید میکردنــد .امام
خمینی بــا اولویتبنــدی مصالح کشــور،
مهمترینموضوعکشورراجنگدرمقابل
دشــمن اشــغالگر میهــن اســامی ایران
میدانســتند .پــس از جبههگیــری آشــکار
رئیسجمهــوری در برابر انقــاب و نظام
جمهــوری اســامی ایــران ،امــام خمینی
آخریــن اتمام حجتشــان را در  19خرداد
بــه او اعــام کردنــد و مقاومــت در برابــر
قانون و مصوبــات مجلــس را دیکتاتوری
نامیدند و بــه صراحت به تشــنجآفرینان
هشدار دادند .هشدارهای صریح حضرت
امــام خمینی ،تأثیــری در افــکار و مواضع
بنیصدر نگذاشــت و وی برخالف انتظار،
مــردم را بــه مقاومــت و پایــداری در برابر
نظــام تشــویق کــرد .روز بعــد ( 20خــرداد
 )1360امام خمینی با اســتناد به بندهای
 110قانون اساســی مبنی بر نصــب و عزل
فرماندهــان عالیرتبــه نیروهــای مســلح

صحنه تحوالت خارجی ،داخلی و نیروهای مسلح ایران
از آغاز هجوم دشمن تا عملیات بیت المقدس
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بعد ازپایان مرحلــه دوم عملیات بیت المقدس،
بــا توجه بــه اینکــه در مرحله دوم هنوز شــلمچه و
خرمشــهر در دست دشــمن بود ،قرار شــد که ما با
یک عملیات ســریع و قاطع ،شــلمچه و خرمشــهر
را در مرحله ســوم از دســت دشــمن آزاد کنیم .در
منطقــه عملیاتی تیپ نجف اشــرف به فرماندهی
شــهید حاج احمد کاظمی ،قرار شــد کــه از میدان
مینــی بــه عمــق  ۳کیلومتــر و طــول  ۲۰کیلومتر با
موانع ایجاد شــده توســط دشــمن عبــور کنیم و در
مناطــق دیگــر نیــز نیروهــای ســایر تیپهــا عمــل
نمایند .بناشــد در این مرحله از تیپ نجف اشــرف
یــک گــردان کــه فرماندهــی آن بــه عهــده شــهید
اســداهلل رمضانــی کــه بعــداً در عملیــات رمضان
بــه شــهادت رســید و ۳گــردان از بــرادران تــرک
زبانآذری وارد عمل شــوند .بعــد از نماز مغرب و
عشا کمی صبر کردیم و بعد از تاریک شدن مطلق
هوا گردان شــهید رمضانی از جلو حرکت کرد و سه
گردان برادران آذری پشــت ســر گردان تیپ نجف
اشــرف به حرکت در آمدند .بعد از حرکت سکوت
عجیبــی بــر منطقه حاکم بــود ،فقط گاهــی اوقات
پیامهایــی بــه ما میرســید کــه گفتن ذکــر خاصی
را توصیــه میکردند تــا این که بــه اول میدان مین
رســیدیم .قبل از مــا تخریبچیها حرکــت کردند و
کار خنثیکردن مینها را که شــبهای قبل شــروع
کرده بودند ادامه دادند .گاهی اوقات خمپارههای
منور منطقه را روشــن میکرد کــه مجبور بودیم در
میــدان میــن درازکش شــویم تا آن منــور خاموش
شــود و دشــمن ازحضــور مــا در آنجامطلع نشــود.
تقریباً تا نزدیکی ســنگرهای کمین دشمن براحتی
توانســتیم پیــش برویــم و چنــد ســنگر کمیــن نیــز
براحتی خاموش شــد تــا اینکه چندیــن متر مانده
به دشــمن ،متوجه ما شده و تیربارها و دوشکاهای
کالیبر  ۷۵و حتی تیربارهای شلیکا  ۴لول شروع به
تیراندازی شــدید کردنــد ،به طوری کــه گلولههای
رســام آنان که از بغل ما میگذشتند براحتی دیده
میشــد ،ولی به حول و قوه الهی بدون اینکه حتی
یکــی از برادران به عقب برگردد و یا حتی به عقب
نــگاه کنــد بســرعت از میــدان میــن در حــال عبور
بودیــم و حتی اگر برادری روی مین رفته یا توســط
تیربارها زخمی میشــد بــدون آه و نالــه ،ذکر خدا
میگفــت و مــا را بــه رفتن بــه جلو تشــویق میکرد
تــا اینکــه باالخــره ســریع بــه خاکریــز اول دشــمن
رســیدیم و در حــال عبــور از آن چند شــهیدی هم
آنجــا دادیم ولــی نفوذ به مواضع دشــمن را ادامه
دادیم .پاکســازی خاکریــز اول را به عهده نیروهای
بعــدی گذاشــتیم و راه را ادامه دادیم تــا با فاصله
کمی به نخلستانی رسیدیم و در آن شروع به آتش
زدن الســتیکهایی که آنجــا بود کردیم و با این کار
ترس زیادی در دل دشمن انداختیم .مقداری نیز
به این طرف و آن طرف رفتیم و تا صبح به حرکت
خــود ادامه دادیم تا اینکه به یک پل که فرو ریخته
بود و فقــط پایههایش ســالم مانده بود رســیدیم.
چنــد مرتبــه خواســتیم از بغــل پایههای پــل عبور
کنیم ولی با شــدت رگبارها و آتش دشــمن روبهرو
شــدیم ،چند نفــر نیزآنجا به شــهادت رســیدند .تا
اینکه متوجه شــدیم دشــمن در بغل و پشــت این

پلیک عــدد خاکریز دوجداره مخفــی ایجاد کرده
اســت .برادران بــا تکبیرهای بلند و ایجــاد آتش با
ســاحهای خــود به طــرف ایــن خاکریــز دوجداره
حملــه کردند و تمــام نیروهای داخل آن یا کشــته
شــده و یــا به اســارت درآمدند .از آنجا بــه بعد بود
که نیروهای دشــمن شروع به تسلیم شدن کردند.
فقــط در ســاختمانهایی کــه معــروف بــه گمرک
خرمشــهر بود درگیری ادامه داشت تا این که آنجا
هم ســقوط کرد .این کانــال دوجداره بــه اروندرود
میرســید ،همان موقــع بالگرد عراقی بــرای اینکه
فرماندهــان عراقــی را بتوانــد از خرمشــهر نجــات
دهــد آمد ولــی با شــلیک بــرادران مجبور بــه فرار
شــد تا اینکــه برادران خود را به اروند رســاندند و تا
نزدیکــی ظهر عراقیهایی که تســلیم شــده بودند
از این طــرف مثل کاروان عبور میکردند و برادران
رزمنــده از آنها پذیرایی میکردنــد .اینگونه بود که
خرمشــهر آزاد شــد و امام(ره) با نگاه عرفانی خود
فرمــود «خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد» .در هرحــال
مأموریــت مــا بعــد از ظهــر بــه پایــان رســید و بــه
پایگاه خود برگشــتیم .در برگشت وقتی از شلمچه
برمیگشتیم ،تیرهای آهن ،نخلستانهای سوخته
و تویوتاهــای ســوخته شــده را دیدیــم کــه بــرای
جلوگیری از پیاده شــدن چترباز بهصورت عمودی
در زمیــن کاشــته بودنــد .در پایان یــادی میکنم از
تمامی شــهدا ،بخصوص شــهدای ایــن عملیات و
بویژه ســه شــهیدی که تازه ازدواج کرده بودند و در
این عملیات به شهادت رسیدند؛ شهید سعیداهلل
عســگری ،معاون گردان ،شهید نوروز علی کریمی
و شهیدعلی محمدی.

