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ایرنا

بازخوانــی حــوادث و تحوالت جنــگ تحمیلی
میبایســت منجــر بــه درسهــا و تجربههــای
کاربردی برای امروز باشد .اساساًجنگ و حوادث
بــزرگ از عمــل و عکسالعمــل دو جبهه شــکل
میگیرد و واکاوی یک جبهه ،درس و روشــنگری
الزم را به دست نمیدهد .عملیاتها و تحوالت
دوران جنگ هشتســاله نتیجه نوعی ضرورت
همراه بــا بهکارگیــری مجموعــهای از امکانات و
برنامهریــزی و اقدامــات مبتنی بر اهــداف کوتاه
یــا بلندمــدت بود.با توجــه به ســالگرد عملیات
آزادسازیخونینشهر(عملیاتبیتالمقدس)
ضمــن مــروری کلی بــر حــدود دو مــاه از مقطع
زمانــی موردنظــر از جنبههــای راهبردی ســعی
میشــود ضمن ثبت تجربیات (تلخ و شــیرین)
آن حادثــه برای امــروز و فردای خــود آموزههای
مفیــدی را تبییــن نماییــم .آنچه در این نوشــتار
قرار اســت از پیروزی نســبی این عملیــات مورد
کنکاشوبررسیقراربگیردسهعنصر«سرعت»
در آمادهســازی«،دقت» در طراحــی مانور و نیز
جسارتدراجرایعملیاتاست.

ارزیابی تجربه پیروزی و بازپس گیری خرمشهر از دشمن بعثی و ضرورت الگو قرار دادن راهکارهای آن

شکست خفت بار صدام در خرمشهر

ëëطراحیعملیاتبیتالمقدس
همزمان بــا طراحی و آمادهســازی عملیات
فتحالمبیــن ،گروهــی از نیروهــای اطالعــات
نظامــی ســپاه تحــت نظر شــهید حســن باقری
در محورهــای مختلــف منطقــه عملیاتــی
بیتالمقــدس بــه شناســایی زمیــن ،مواضــع و
نیروهای دشمن اقدام کردند.
یکــی از محورهــای مهمــی کــه مــورد توجــه
فرماندهان ســپاه قــرار گرفته بود ،جناح شــرقی
دشمن ،سمت رودخانه کارون بود .بدین منظور
تیمــی زبــده از نیروهــای اطالعــات عملیات در
منطقه مســتقر شــدند و پــس از مــدت کوتاهی
بــا اطمینــان از عدم حضور دشــمن در ســاحل
رودخانــه کارون بــه آنســوی رودخانــه رفتــه و
در نهایــت غافلگیری بــه ایجاد پایــگاه تاکتیکی
در میــان نخلســتان و درختزارها اقــدام کردند و
ضمن شناســایی منطقــه ،مطمئنترین معابر
نفوذ در میان مواضع دشــمن و رسیدن به جاده
آسفالت را بررسی و انتخاب کردند.
طراحــی عملیــات بیتالمقــدس یکــی از
شــاهکارهای کمنظیر نظامــی از نظر خالقیت،
ســرعت در تصمیمگیــری و جســارت در اجرای
مانــور محســوب میشــود .حضــور دشــمن در
منطقــه عمومــی عملیــات بیتالمقــدس را
میتوان به انســانی تشــبیه کرد که پاهــای آن در
جبهه دب حردان و رودخانه کرخه ،دســتهای
آن در رودخانــه کارون و مــرز ایران و عراق ،قلب
آن در وســط منطقــه یعنــی ســهراهی حســینیه

نقش نیروی هوایی
در عملیات آزاد سازی خرمشهر

پل پیروزی
مجید ترابی

روابط عمومی نیروی هوایی ارتش

قریــب بــه  40ســال از آزادســازی خرمشــهر
میگــذرد .شــاید کمتر کســی با دیــدن منظره
گمرک خرمشهر که تعداد زیادی کاله آهنی و
پوتین ســربازانی که آن را از خود جدا ساخته تا
راحتتر بتوانند به رود وحشــی اروند بزنند و از
آن عبور نمایند ،باور کند که بتوان روی این رود
پلــی نصب کــرد و آن را در روز بــه زیر آب برد و
در شب برای تردد و پشتیبانی از آن بهره برد.
کشــف ایــن امــر بــه معجــزه دوربینهــای
عکاســی  k72هواپیماهای  RF4نهاجا ممکن
شد که توســط گردان  11شناســایی تاکتیکی که
عبارات -شــجاع ،نترس ،غیر مسلح-بر تارک
آن میدرخشد ،ممکن گردیده است .البته این
همه ماجرا نیســت .معجزه بزرگتــر اینکه با
انهدام این پل توســط تیزپروازان نیروی هوایی
ارتش در مرحله سوم عملیات بیتالمقدس
بــه تاریخ  61/2/27بوســیله خلبانــان زنده یاد
سرهنگ محمود اســکندری و ستوان یکم اکبر
زمانــی باعث میشــود تــا تنها راه پشــتیبانی و
عقب نشــینی عراقیها از بین بــرود و در ادامه
بــا حماســه آفرینــی رزمنــدگان اســام ضمن
آزادســازی خرمشــهر قریب به 19هــزار نیروی
عراقی اسیر شوند .پل پیروزی روایت عملکرد
صحیــح خلبانانــی شــجاع در کســری از ثانیه
اســت .دو مــاه پــس از تصدی پســت ریاســت
جمهــوری صــدام ،وی در ســپتامبر  1979طی
نشست جنبش عدم تعهد که در هاوانا برگزار
شــد در مقر محل اقامتش از وزیر خارجه ایران

و ســر آن در خرمشــهر قــرار گرفتــه اســت .برای
از کار انداختــن ایــن هیبــت بــزرگ کــه حــدود
 20مــاه در آن جغرافیــا جــا خــوش کرده اســت
حمله به ســر و مغز آن بســیار مؤثر اســت اما با
یــک گام تقریبــاً غیرممکــن و قرین بــه پیروزی
نخواهــد بــود .از طرف دیگــر حمله به دســت و
پــای او عاقالنه نیســت زیرا او توانایــی الزم برای
مقاومــت و از بین بردن مهاجم را دارد .بهترین
و قابلدســترسترین (امــا ســخت و بــا ریســک
باال) نقطه و عضــوی که میتواند ضربه کاری بر
دشــمن وارد کند و به ســایر اعضا شــوک مرگبار
وارد کنــد ،قلب آن اســت .صدها ســاعت بحث
فشــرده و جدی ما بین فرماندهان ارتش و سپاه
بــرای انتخــاب بین راهــکار حملــه از جبهه دب
حردان و کرخه (پاهای دشــمن) و راهکار عبور از
کارون و حمله به قلب دشمن انجام شد تا اینکه
پیشنهاد فرماندهان سپاه پاسداران برای تنظیم
مانور عملیات بر مبنای عبــور از کارون و زدن به
پهلو و جناح و قلب دشمن تصویب شد.
طراحی عملیات بدین شــکل انجام شــد که
تــاش اصلی عملیات در محــور کارون متمرکز
شود و در محور کرخه نیز تالش فرعی اما جدی
پیشبینی شــود .در محور تــاش اصلی قرارگاه
فتــح و قــرارگاه نصــر مأموریــت داشــتند در گام
اول ضمــن عبور از رودخانــه ،منطقه حدفاصل
رودخانه کارون تا جاده آســفالت را تصرف کنند
و ســپس قــرارگاه قــدس در محــور کرخه تالش
کند از رودخانه عبور کند و ضمن تهدید دشمن

دکتــر ابراهیم یزدی که بعــد از پیروزی انقالب
اســامی بــه ایــن ســمت منصــوب شــده بود،
اســتقبال کرد .صالح عمر علی نماینده عراق
در ســازمان ملل نیز در آن جلســه حاضر بود.
در ظاهر دیداری ســازنده ،مثبت و ایجابی بود.
بعــ د از آن صــدام بــه بــاغ رفــت و بهدنبالش
صالح علی که تالش میکرد رئیسجمهوری
را به بهبود روابط با ایران باوجود حساسیتها
و نگرانیها ترغیب نماید رفت اما با این حرف
صدام شــوکه شــد« .صالح مراقب بــاش ،این
فرصت شاید هر صد ســال یکبار بهوجود آید.
این فرصت امروز بهدست آمده است .سرهای
ایرانیها را خواهیم شکست و هر وجب وجبی
کــه اشــغال کردنــد را بــاز خواهیــم گردانــد و
شــطالعرب (ارونــد رود) را باز خواهم گرداند»
و یــک ســال بعد جنگ آغاز شــد 31 .شــهریور
 1359صــدام با هیبتی عربی و دســتاری قرمز
بر ســر فرمــان تهاجم سراســری را صــادر کرد.
خوزستان از سه محور شمالی ،میانی و جنوبی
مــورد تهاجم یگانهای پرشــمار زرهی و پیاده
عراق قرار گرفتــه بود .در محور جنوبی باوجود
مجاهدتها و ایثارگری رزمندگان مدافع شهر
پس از  16روز نیروهای عراقی خود را از شلمچه
بــه پــل نــو و از آنجا بــه گمرک و محوطــه بندر
خرمشهر رســانده بودند؛ همان بندر پررونقی
کــه روزگاری رقیــب بندر بصره عــراق بود و آن
را از میــدان بــه در کــرده بود اکنون بــا انبارهای
مملــو از کاال و وجــود  4هزار خــودروی وارداتی
پــارک شــده در آن بهدســت عراقیهــا افتــاده
بود .چــارهای نبود و باید قبل از غــارت اموال و
داراییهای موجود در گمرک کاری می کرد.
ëëتلخترین گزارش بعد از پرواز
امیــر ســرتیپ خلبــان علیرضــا نمکــی که
در آن روز بــا درجــه ســرگردی در پایگاه ششــم
شــکاری بوشــهر خدمت میکرد و درعملیات
انهدام گمرک خرمشــهر حضور داشت ه در این
باره چنین روایت میکند :در تاریخ 1359/8/1
مأموریت انهدام گمرک خرمشهر که بهدست

یگانهای آنهــا را درگیر نگه دارند تا قرارگاههای
نصر و فتح بر اهداف خود کامالً تسلط یابند.
در گام دوم بهســمت مــرز رفتــه و منطقــه را
تأمین کنند .در این مرحله متناســب با شــرایط،
تصمیمگیــری شــود کــه عملیــات بــا تعقیــب
متجاوز در خاک عراق و به ســمت شــط العرب
ادامه یابد یا عملیات آزادسازی خرمشهر انجام
شود .در طراحی عملیات بهمنظور تجزیه قوای
دشــمن عملیات فریب و پشــتیبانی در منطقه
فکه پیشبینی شد .این عملیات به قرارگاه فجر
واگذار شــد و مقرر شــد منطقهای اســتراتژیک را
در آن ناحیــه تصــرف کننــد .همزمــان بــا بحث
و گفتوگــو برای شناســایی و طراحــی عملیات
توســط فرماندهان نیروی زمینی ارتش و ســپاه،
فرماندهــان ارتش عراق در یک تالش گســترده
درصــدد اســتقرار یگانهــای خــود در منطقــه و
تقویت خطوط دفاعی و مهمتر از همه بهدنبال
کشــف تاکتیــک و مانــور نیروهــای ایــران بــرای
آزادســازی خرمشــهر هســتند .پروازهــای مکــرر
هواپیماهای شناسایی برای یافتن فعالیتهای
عمــده و نیــز بمبــاران هرگونــه تجمــع و تحرک
نیروهــای ایــران رو بــه افزایــش بــود .اســناد و
گزارشهای بهدستآمده نشاندهنده برگزاری
جلسات مکرر فرماندهان ارتش عراق با حضور
صدام حسین بهمنظور کسب آمادگی مقابله با
حمله رزمندگان اسالم است.
در طراحــی عملیــات نــکات ریــز و ظریفــی
وجود دارد که بیان آنها در این مقاله نمیگنجد.

نیروهــای عراقی افتاده بــود را دریافت کردیم.
بــا توجه به اینکه قــرار بود اقــام و خودروهای
وارداتــی که در گمرک دپو شــده بود را بمباران
کنیــم لــذا متناســب بــا چنیــن هدفــی بمــب
آتــشزای ناپالــم حمــل و در یــک دســته دو
فروندی که لیدر آن من و شــماره دو آن ستوان
یکم محمدعلی اعظمی بــود روی هدف قرار
گرفتیــم .پس از رهــا کردن بمبهــا و اصابت
دقیــق آنهــا بــه هــدف بــا حســرت و ناراحتــی
آســمان گمــرک و خرمشــهر را تــرک کردیم و
تلخترین گزارش بعد از پرواز را نوشتیم.
به یــاد دارم یک بار دیگر ســاختمان اداری
چهار طبقه گمرک را که دشــمن بر آن مسلط
شــده و از طریــق آن شــهر را پایــش میکــرد و
بــا نصــب جنــگ افــزار روی این ســاختمان تا
فواصــل دور را زیر آتــش و دید خود قــرار داده
بود ،بهعنوان هــدف در منطقه گمرک تعیین
شــد .مجــدداً در یــک دســته دو فرونــدی بــا
نصب شــش عدد بمب  500پونــدی تأخیری
ضد استحکامات (مجموعاً 12بمب) که شهید
عباس دوران و حیدریها شــماره دو و هم بال
مــن در ایــن پــرواز بودنــد از مبدأ پایگاه ششــم
شکاری بوشهر بهسمت هدف پرواز کردیم.
وقتی به روی ساختمان مذکور رسیدیم باز
همــان حالت به ســراغم آمد ،گویــی که خانه
خــود را هــدف قــرار میدادیم! به یــاد دارم که
بمبها خیلی دقیق به ساختمان اصابت کرد
و آن را از حالــت عملیاتــی و فعــال خارج کرد.
فراموش نمیکنــم در گزارش بعــ د از پرواز به
دقت اصابت و ورود بمب به داخل ساختمان
از طریق پنجرههای آن اشاره کردم.
بــا وجود  74ســورتی پرواز پشــتیبانی رزمی
در داخــل و انجــام  119ســورتی پــرواز رزمــی
توســط نیــروی هوایی علیــه اهدافــی در عمق
خاک عراق و همچنین مناطق تحت اشــغال
نیروهــای عراقــی لکــن خرمشــهر در ســاعت
 16:30روز چهــارم آبــان  1359بــه تصــرف
نیروهای عراقی درآمد.

فرماندهان نیروی زمینی ارتش معتقد بودند ما
باید در گام اول از رودخانه عبور کنیم و منطقهای
به وسعت  10کیلومترمربع را تصرف کنیم و بعد
یگانها و تجهیزات خود را به آن منطقه (سرپل)
منتقل کنیم ســپس گام دوم را برای رســیدن به
جاده آسفالت اهواز ـ خرمشهر برداریم.
اشــکال فرماندهــان ســپاه به این طــرح این
بــود که اگــر مــا از رودخانه عبور کنیم و آنســوی
رودخانــه مســتقر شــویم قطعــاً بــا هوشــیاری
صددرصدی دشــمن مواجه میشویم و آنها به
تاکتیک اصلی عملیات پــی خواهند برد در این
صــورت با همه توان در همیــن نقطه به مقابله
بــا مــا خواهنــد پرداخــت و معلــوم نیســت مــا
بتوانیــم اهداف عملیــات را تأمین کنیم .ضمن
اینکــه در ســر پــل کوچــک بهدلیــل محدودیت
زمین ،آســیبپذیری نیروهــا در برابر آتشهای
توپخانــه و هوایــی دشــمن زیاد اســت و با فشــار
زیــاد هرلحظــه امــکان بیــرون رانــدن مــا از ســر
پل به آنســوی رودخانــه کارون وجــود دارد .اما
فرماندهــان ســپاه معتقد بودند مــا باید در یک
گام با عبور از رودخانه و گرفتن یک سرپل بزرگ
خود را به جاده آســفالت برســانیم و دشــمن را
در برابــر یــک عمل انجام شــده قــرار دهیم .در
ســرپل بزرگ ما بهســرعت یگانهای خود را به
منطقه منتقل میکنیم و ضمن اینکه نسبت به
آتشهای دشــمن آســیبپذیری کمتری داریم
میتوانیم در غفلت اولیه دشــمن بخش بزرگی
از اهــداف خــود را تأمین کنیم .وســعت ســرپل

بــزرگ موردنظــر فرماندهان ســپاه حــدود 150
کیلومترمربــع بــود .در ادامــه گفتوگوهای بین
فرماندهان نظامــی ،عبــور از رودخانه و تصرف
ســرپل بــزرگ و تأمیــن بخشــی از جــاده اهــواز ـ
خرمشهر در گام اول عملیات به تصویب رسید.
اما آنســوی جبهــه در میان فرماندهــان ارتش
عراق نیز موضوعات مختلفی نسبت به تاکتیک
رزمی ایرانیها برای آزادسازی مطرح میشد.
ëëمشکالتاجرایعملیاتدرآغاز
عملیــات بیتالمقــدس حداکثــر یــک مــاه
پــس از پایــان عملیــات فتحالمبیــن در تاریــخ
 10اردیبهشــت  1361آغــاز شــد .ایــن زمــان کــم
بــرای نیروهایــی کــه بهتازگــی یــک عملیــات
بــزرگ انجام داده بودند زمان بســیار محدودی
اســت .یگانهــای شــرکتکننده در عملیــات
بیتالمقدس دقیقاً همان یگانهایی بودند که
در چنــد عملیات قبلی شــرکت کــرده بودند لذا
برای بازســازی و کســب آمادگــی الزم در مقابل
دشمن ،همچنین برای بازسازی یگانهای خود
و نیــز کســب اطالعــات دقیــق و ایجــاد آمادگی
بهزمــان بیشــتری نیــاز داشــتند .فرماندهــان
خودی بــا آگاهی کامــل از کمبود نیــرو عملیات
را بهســرعت آغــاز کردنــد و مطمئــن بودنــد از
دســت دادن زمان باعث آمادگی بیشتر دشمن
خواهــد شــد .یگانهــای ارتــش و ســپاه مطابق
زمانبندی انجامشده از پلهای نظامی احداث
شــده روی رودخانه کارون عبور کرده و با رعایت
سکوت بهسمت مواضع دشمن رهسپار شدند.

تصرف خرمشــهر توســط نیروهای عراقی
کــه قــرار بــود طبــق طــرح اولیــه آنهــا  3روزه
انجــام شــود 34 ،روز بهطــول انجامیــده بود و
این بهلحــاظ تاکتیکی به واقع نوعی شکســت
محسوب میشــد چراکه نیروهای مدافع نه به
لحاظ عده و نه بهلحاظ تجهیزات قابل مقایسه
با دشــمن متجاوز نبودند و با ایثار و فداکاری و
بذل جان بهای مقاومتشان را میپرداختند.
عراقیهــا جشــن گرفتنــد کــه خرمشــهر را
محمــره کردهایــم! و روی دیوارهای شــهر هم
نوشــتند «جئنــی لنبقــا» یعنــی «آمدهایم که
بمانیم» و از خرمشــهر بــه بصره خط اتوبوس
و تاکسی راه انداختند و صرافی افتتاح کردند تا

اهواز-خرمشهر با خاکریزهای اطرافش .عراق
در حاشــیه این جاده دژی نفوذناپذیر ساخته و
طرح دفاع بیست ساله پیاده کرده بود!
از ســال دوم جنــگ نیروهــای انقالبــی
اســتراتژی جنــگ را عــوض کردنــد و سلســله
عملیاتهــای پیــروز ایــران شــروع شــد .در
عملیات ثامناالئمه حصر آبادان را شکستند
و بعــد بــا عملیــات طریقالقــدس بســتان
چذابــه را آزاد کردنــد و در نــوروز  61با عملیات
فتحالمبیــن آزادی غــرب شــوش و دزفــول
را بــه مــردم ایــران هدیــه دادنــد .دیگــر همــه
منتظر آزادســازی خرمشــهر بودنــد .عملیات
بیتالمقــدس در تاریخ  61/2/10با نام مبارک

سرهنگ خلبان محمود اسکندری

نمونه ای ازتصویر هوائی از اماکن حساس نظامی وسیاسی عراق
که توسط خلبانان شجاع تهیه شده است

ریــال ایران را به دینــار عراق تبدیل کنند .حتی
در اخبارشان آب و هوای استان نوزدهم یعنی
محمره را اعالم میکردند!
ارتش عــراق قریب به  19ماه در خرمشــهر
مســتقر بود .آنهــا در این مدت موانع بســیاری
اطــراف شــهر ایجــاد کــرده بودنــد .واحدهــای
مهندســی ســپاه ســوم ارتــش بعــث بیشــتر
خانهها و ســاختمانهای شــهر را خــراب کرد،
اطراف شــهر میدان مین ساخت و درون شهر
کانالهای زیرزمینــی زد .در عکسهای هوایی
بع د از اشــغال جای یک ســوم ساختمانهای
شــهر خالی شــده بــود! خرمشــهر به ســنگری
بزرگ تبدیل شــده بود که یک طرفش اســکله
بود و تأسیســات دریایی و طرف دیگرش جاده

یا علیبنابیطالب که رمز آغاز عملیات بود،
شــروع شــد و رزمندگان با هدایت قرارگاههای
قــدس ،فتح و نصر در چهــار مرحله خود را به
دروازههای خرمشهر رساندند.
نیــروی هوایی تحت عنوان عملیات شــبح
ســه بــا  130ســورتی پرواز بــه بمبــاران مواضع
دشمن توسط هواپیماهای شکاری بمب افکن
f5و f4در طول عملیات پرداختند .همچنین با
 931سورتی پرواز گشتهای مراقبت مسلحانه
هوایی به وسیله هواپیماهای شکاری رهگیر به
پوشش هوایی و دفاع از منطقه نبرد پرداختند.
ضمــن اینکــه از ماهها پیــش از آغــاز عملیات
بــا ترابری ســنگین هوایی ضمن انجــام 2494
ســورتی پــرواز بــه انتقــال تجهیــزات ،مهمات

ســتونهای خودرویــی و واحدهــای زرهــی نیــز
بهسمت پلها حرکت خود را آغاز کردند .مقرر
شــده بود نیروهای رزمنده بدون درگیر شــدن با
نیروهــای عراقــی از میان مواضع دشــمن عبور
کرده و خود را به پشــت دشــمن و حتیالمقدور
جاده آسفالت اهواز ـ خرمشهر برسانند.
نیروهــای خــودی در مرحلــه اول عملیــات
بهمدت شــش روز تــاش کردنــد در محورهای
مختلف خصوصاً در محور قرارگاه نصر اهداف
خود را تثبیت کننــد و یگانها برای مرحله دوم
عملیات خود را آماده کنند.
مرحله دوم عملیات با هجوم چهار قرارگاه
عملیاتی فجر ،قدس ،فتــح و نصر در تاریخ 16
اردیبهشــت  1361آغاز شــد .با انجام دو مرحله
از عملیــات بیتالمقــدس بخش عمــدهای از
سرزمین و اهداف عملیات تأمین شد اما اینکه
ادامه عملیات بهســمت خرمشــهر یا در شــرق
ط العرب و بصره باشد ،مورد
بصره بهسمت ش 
تردید قرار گرفت.
فرماندهــان ارتــش و ســپاه طــی جلســات
متعــدد بــه بررســی و ارزیابــی تــوان خــودی و
دشــمن و راههای دســتیابی بههر یک از اهداف
مذکور و نیز موقعیت زمین و استحکامات اقدام
کردند و در نهایت بهدلیل کمبود نیروی رزمنده
تصمیم گرفته شد عملیات با هدف آزادسازی
خرمشهر ادامه یابد.
مرحلــه ســوم عملیــات بیتالمقــدس در
تاریخ  19اردیبهشــت  1361آغاز شد و نیروهای
خودی با تصرف مواضع و اســتحکامات جدید
دشــمن و نزدیــک شــدن به خرمشــهر خــود را
آماده مرحله چهارم عملیات کردند.
در این مرحله جبهــه خودی بهطورجدی با
کمبود نیرو مواجه شده بود و توان رزم یگانهای
خــودی کاهــش یافتــه بــود و نســبت نیروهــای
ایرانی و عراقی به حدود  1به  5به نفع نیروهای
دشمن رسیده بود .علت این امر بسیج و تمرکز
یگانهای دشــمن از همه نقاط در شــرق بصره
و در خرمشــهر بود و صدام حسین مصمم بود
تحت هر شرایطی خرمشهر را برای خود حفظ
کنــد و عمــاً اگر خرمشــهر آزاد نمیشــد نتایج
ســه مرحله عملیات بیتالمقدس برای ایران
بیهوده انگاشته میشد.
بنابرایــن مرحلــه چهــارم عملیــات
بیتالمقــدس در تاریــخ اول خــرداد 1361
بــا ســازماندهی مجــدد یگانهــا و قرارگاههــا با
مأموریتهایــی آغــاز شــد .در مرحلــه چهــارم
عملیــات بیتالمقــدس ضمــن اینکــه همــه
یگانها و رزمندگان و فرماندهان ارتش و ســپاه
در نهایــت شــجاعت و ایثــار وارد صحنــه نبــرد
شــدند امــا در هــر ســه قــرارگاه برخــی یگانهــا
بهدلیل قرار گرفتن در نقطهای حیاتی و بســیار
حساس نبردی سرنوشتساز و بسیار شجاعانه
را از خود به نمایش گذاشتند.
ëëاولیننشانههایپیروزی
حرکــت دورانــی رزمنــدگان اســام پــساز
عبور از رودخانه کارون و تصرف جاده آســفالت
اهــواز -خرمشــهر و تأمیــن مــرز بینالمللــی
و ســپس گردشبهچــپ کــردن و پیشــروی
بهســمت خرمشهر عمالً باعث شــد رزمندگان
اســام بدون مواج ه شــدن با ســد آهنین موانع
و اســتحکامات ایجاد شــده در شمال خرمشهر
توســط دشــمن با عمق  5کیلومتر در مســیری
قــرار بگیرند کــه هیچگونه مانع و اســتحکاماتی
مقابل آنها نباشد.
و رزمنــدگان بــه مناطــق عملیاتــی و تخلیه
مجروحــان به عقبه اقدام نمــوده و به مثابه
پــل هوایــی بیــن شــهرهای بــزرگ و مناطق
عملیاتــی جنوب عمــل کردنــد .در این بین
نقش هواپیماهای شناســایی  RF4که تقریباً
بــه تعــداد روزهای عملیــات بیتالمقدس
یعنی با  22سورتی پرواز به تهیه عکسهای
هوایــی میپرداختنــد بســیار قابــل توجــه
اســت .در یکــی از تصاویر بهدســت آمده در
اثنای عملیات آزادســازی خرمشهر تنها پل
پشتیبانی عراق که روی رودخانه اروند نصب
و ســاحل عــراق را بــه ایران متصــل میکرد،
شناسایی و بالفاصله طرحریزی برای انهدام
آن آغــاز گردید .از آنجا که پل مزبور بشــدت
توســط پدافنــد زمیــن به هــوای قــوی عراق
کــه بیاغــراق یکــی از قویترین ســامانهها و
تجهیــزات پدافنــد زمین به هوا بــا ترکیبی از
جنــگ افزارهــای پدافندی شــامل توپهای
 ZU22و موشــکهای ســام مجهــز بودنــد،
محافظت میشــد لذا رســیدن به این هدف
و انهــدام آن ضمــن برخــورداری از مهارت،
شجاعت و مجاهدتی مضاعف را میطلبید.
ëëبــه ذلــت درآوردن دشــمن روی ارونــد
بهدست محمود اسکندری
ســرهنگ خلبــان محمــود اســکندری
از قهرمانــان نبردهــای هوایــی کــه ســابقه
شــرکت در عملیاتهایــی چــون کمــان ،99
 ،H3انهــدام پاالیشــگاه الــدوره و برهم زدن
کنفرانس جنبش عدم تعهد در بغداد را در
کارنامه درخشــانش داشت ،مرد این میدان
شــد .حضور ســتوان یکم اکبــر زمانــی که در
مأموریتهــای متعــددی از جملــه انهــدام
پاالیشــگاه الــدوره در بغــداد او را همراهــی
کــرده بــود ،ترکیبی با ابهــت و امید بخش به
این مأموریت داده بود .ســرانجام در ساعت
 10صبــح  27اردیبهشــت  1361درمرحلــه
سوم عملیات آزادسازی خرمشهر سه فروند
هواپیما  F4Eمجهز به بمبهای  500پوندی

در محور تیپ امام حسین(ع) شهید حسین
خرازی همراه نیروهای پیشــتاز خود به لبه خط
پدافندی دشمن رسیده بود .لحظاتی بعد ،یک
گــروه  15نفــری از نیروهــای عراقــی درحالیکه
پیراهن خود را در دســت گرفتــه بودند «دخیل
الخمینــی» گویــان خــود را تســلیم رزمنــدگان
تیــپ امام حســین(ع) کردنــد .در همان لحظه
حســین خرازی فرمانده تیپ آنها را روی زمین
نشــاند و با واســطه یک مترجم شرایط نیروها و
فرماندهــان ارتش عراق در داخل خرمشــهر را
جویا شــد .اســرای مذکور گفتند« :احمد زیدان،
فرمانــده ارشــد نیروهــای عراقی در خرمشــهر،
روی مین رفته و کشــته شده اســت (البته کشته
شدن او شایعه بود .پیکر او را با قایق از اروندرود
به بصره منتقل کردند و پس از مدتی هر دو پای
او را قطــع کردنــد ).ســربازان عراقی مســتقر در
خرمشــهر ازهمگسیخته و بدون روحیه هستند.
اغلــب آنهــا آماده تســلیم شــدن بــه نیروهای
ایرانی هســتند اما افسران استخبارات میگویند
اگر تسلیم شوید بیشک نیروهای ایرانی شما را
اعدام خواهند کرد».
شــهید خرازی با شنیدن این ســخنان قرآن
کوچکــی کــه در جیــب داشــت ،بیــرون آورد و
خطــاب به ســربازان عراقــی گفت« :شــما آزاد
هســتید .به ســمت دوســتان خود برگردید و به
آنها بگویید این قرآن ضامن بین ما و شماست.
اگر تســلیم شــدید و بدون ســاح نزد ما آمدید
در ســامت کامــل هســتید و ما بهحکم اســام
بــا اســرای جنگی بــا مــدارا رفتــار میکنیــم .اما
اگر تســلیم نشــدید و در شــهر ماندید ما بهشما
حمله خواهیم کرد و همه شــما کشــته خواهید
شــد ».ســپس قرآن را در اختیار یکی از سربازان
عراقــی قــرار داد و همــه آنهــا را از مســیری کــه
آمده بودند نزد رفقایشان در خرمشهر فرستاد.
کمتــراز  30دقیقه بعد ،از همان نقطه همهمه
و صــدای «اهللاکبــر» و «دخیــل الخمینــی»
سربازان به گوش رسید و در پی آن هزاران سرباز
عراقــی «المــوت الصــدام» گویان از خرمشــهر
خــارج شــدند .در این لحظه شــهید خــرازی به
نیروهایــش گفت« :ســربازان اســیر عراقی را به
ســمت جاده آسفالت خرمشــهر ـ اهواز هدایت
کنید تا به ســمت اهواز بروند ».سپس با قرارگاه
مرکــزی کربــا تمــاس گرفــت و بــه فرماندهی
قرارگاه گفت« :خرمشــهر ســقوط کرد و هزاران
نفــر از نیروهــای عراقی در حال تســلیم شــدن
هســتند فقط برای مــا اتوبوس و کامیــون اعزام
کنید تا آنها به پشت جبهه منتقل شوند».
لحظاتــی بعد احمد کاظمــی فرمانده تیپ
 8نجف اشــرف از خطوط درگیــری در محدوده
گمرک – خرمشهر با قرارگاه کربال تماس گرفت
و اعــام کــرد «خرمشــهر آزاد شــد و نیروهــای
عراقــی گروهگــروه خــود را تســلیم رزمنــدگان
میکنند».
زمانــی کــه ایــن دو پیام بــا فاصلــه کمی به
قــرارگاه کربــا اعــام شــد ،همــه فرماندهــان
حاضــر در قرارگاه در بهت و حیرت قرار گرفتند
و هیچکــس تصــور نمیکــرد هــزاران ســرباز،
درجهدار ،افسر که برای حداقل یک ماه جنگ و
مقاومت همه گونه امکانات را در اختیار داشتند
طی مدت چند ســاعت ناگهان تســلیم شــوند.
در نتیجه حــدود  15هزار نفر از نیروهای عراقی
مستقر در خرمشــهر ،تســلیم رزمندگان اسالم
شــدند و شکســت خفت باری نصیــب صدام و
حزب بعث شد.
 MK82که از بوشــهر به پایگاه امیدیه مأمور
شــده بودند از باند پایگاه برخاستند و با عبور
از ســاحل خلیجفارس و پشــت سر گذاشتن
رود اروند پس از اقدام به رهاسازی باکهای
خارجــی از هــم جــدا و به ســوی اهدافشــان
عزیمتکردند.
لیدر دســته پروازی با گردش بهراست در
حالیکه سرعت ســنج هواپیما سرعت 1100
ناتیکال مایل یعنی سرعتی برابر با  300متر
بر ثانیه را نشــان میداد میرفت تا پلی 400
متری را هدف قرار دهد.
با یک محاســبه کوتــاه درمییابیــم که با
چنین سرعتی کمتر از یک ثانیه فرصت برای
خلبانــان وجود داشــت تا حین عبــور از روی
پــل آن را هدف قــرار دهند .اختــاف جانبی
در مسیر حرکت به روی پل که حاال در ارتفاع
باال بهخاطر عرض کم آن به مانند یک خط
باریک دیده میشد ،میتوانست مأموریت را
ناکام گذاشته و هواپیما و خلبانان گرانبهایش
را به ورطه نابودی بکشاند.
گویــی کــه معجــزه موســی(ع) روی نیل
ایــن بار به دســتان محمــود اســکندری و یار
همیشگیاش اکبر زمانی به روی اروند تکرار
شده بود که نه رودی بلکه پلی را میشکافت
تا دشمنی را به ذلت بیندازد.
ســرانجام در میــان انبــوه طوفانــی از
شــلیکهای پدافند ســنگین عراق پیرامون
پل ،خلبان محمود اســکندری و یار دیرینش
در کسری از ثانیه معجزه کردند و عکسهای
هوایــی از ثبــت افتخــاری دیگر بــرای نیروی
هوایی خبر میداد.
بــا انهدام پل اروند و بســته شــدن عقبه
دشــمن ،قریب به 19هــزار نفــر از نیروهای
گرفتار در محاصره که تنها راه ارتباطیشان
را ازدســت داده بودنــد بــا پایــان مرحلــه
چهــارم عملیــات الی بیتالمقــدس موج
موج خــود را تســلیم و خرمشــهر را تقدیم
صاحبانشکردند.

