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مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقۀ نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفت: »در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمرۀ خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفۀ شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 



شـهیدان مان فاصلۀ طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیالۀ عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های »قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقۀ بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامۀ این منطقه معلوم 

6   جاده اهواز- خرمشهر



  جاده اهواز- خرمشهر  7 

باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامۀ منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامۀ  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصل اول؛
هجوم  

»...نیروهـای محـور مـا پـس از عبور از جادۀ نشـوه، کوشـك، 
طالییـه و جفیر، موفق شـدند جادۀ اهوازـ خرمشـهر را قطع کنند و 

اهـواز را از ضلـع جنوبی بـه محاصرۀ خـود در آورند.
نفرات ما هنگام پیشروی به سمت پادگان حمید، برخورد ساده ای 
با یکی از گروهان های تانك لشـکر 92 زرهی ایران پیدا کردند که 
در نتیجـه، ایـن گروهان به سـمت اهواز عقب نشـینی کـرد. پس از 
آن، نیروهای ما به آسانی به سوی سواحل رودخانۀ کارون پیشروی 
کـرده و از طریـق جادۀ اسـتراتژیك اهـوازـ  خرمشـهر راه خود را به 
طـرف اهواز ادامه دادند. با سـقوط این جـادۀ مهم، نیروهای ایرانی 
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مدافع خرمشهر، در محور جنوبی، تاب مقاومت را از دست دادند 
و حلقۀ محاصرۀ شهر توسط لشکر 3 زرهی ما تنگ تر شد. بسیاری 
از روسـتاهای حومۀ شهر خرمشهر سـقوط کردند و سرهنگ ستاد 
»جواد اسعد شیتنه« فرمانده یکی از تیپ های لشکر 3 زرهی1  اهالی 
این روسـتاها را مخیر کرد یا به اهواز بروند و یا پشـت سر واحدهای 
عراقـی باقـی بمانند. بسـیاری از آن ها راهی اهواز شـدند. نیروهای 
مـا در ادامـۀ پیشـروی وارد جنـگل جنوب اهـواز شـدند. در آن جا 
برخوردی بین ارتش عراق و نیروهای مردمی ایران صورت گرفت. 
در حقیقـت، اولیـن برخـورد نیروهـای ما بود که طـی آن، مدافعین 
ایرانـی بـا مقاومـت کم نظیری پیشـروی نیروهای ما را سـد کرده و 
آن ها را مجبور به عقب نشینی و خروج از جنگل کردند. در جریان 
این درگیری، تانك فرمانده تیپ هدف قرار گرفت و بیسـیم چی او 
مجروح شـد که من شـخصًا او را در روز 27 سپتامبر 1980 )5 مهر 
1359( بـه پشـت خط انتقـال دادم. این ضربه از نظر روحی بسـیار 
شـدید و مؤثـر بـود، به طـوری که بقیـۀ تانك های عراقـی از صحنه 

1. وی بعدها با درجۀ سرتیپی، به جای سرلشكر صالح القاضی، به سمت فرماندهی 
لشـكر 3 زرهـی منصوب شـد. پـس از فتح خرمشـهر، روز 3 خـرداد 1361 به فرمان 

صـدام در برابـر جوخۀ اعدام صحرایی قرار گرفت و تیرباران شـد.
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گریختند و فرماندهان تیپ مجبور شـدند باسـالح کمری خود به 
سـوی فراریـان تیراندازی کننـد. باالخره به نیروها دسـتور دادند به 
خـارج از جنـگل عقب نشـینی کنند و در یك خـط دفاعی ممتد از 
»بقعه سّید طاهر« در جادۀ استراتژیك اهوازـ  خرمشهر تا روستاهای 

»کوهه«، »کوت سـواری« و »ُدِبّ َحردان« مسـتقر شوند.
در حقیقـت مقاومـت و پایمـردی نیروهـای مردمی ایـران، اولین 
ضربـه ای بـود کـه رویاهای شـیرین نیروهای ما را بر هـم زد و آن ها 
را بـه صحنۀ درگیری حقیقی کشـانید. با ایـن مقاومت، تب و تاب 

پیروزی و پیشـروی سـریع چنـد روزه فروکش کرد.«2 

در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، یکـی از معابـر وصولـی مهـم برای 
رسـیدن نیروهای ارتش عراق به شـهر اهواز، مرکز استان خوزستان، 

جادۀ اهوازـ  خرمشـهر بود. 
ایـن جـادۀ نسـبتًا مرتفـع، یگانـه عارضـۀ مصنوعـی اسـت که بر 
قسـمت های وسـیعی از دشـت غـرب کارون تسـلط دارد. جـادۀ 
آسفالت اهواز ـ  خرمشهر، به مسافت صدوسی کیلومتر، خرمشهر را 

2. هنگ سوم، خاطرات اسیر عراقی مجتبی الحسینی، ترجمۀ محمدحسین زوارکعبه، 
دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، 1370 
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به مرکز اسـتان خوزستان متصل می کند و خط آهن اهوازـ خرمشهر 
به مسافت صدوسی کیلومتر، در غرب همین جاده امتداد دارد. از 
همان ابتدای یورش وحشیانۀ ارتش متجاوز عراق به ایران، این جاده 
برای دشـمن که در حاشـیۀ آن دژ مسـتحکمی احداث کرده بود، 
در حکم موضع مناسـبی برای سـد کردن هر گونه رخنه و پیشروی 
نیروهای ایرانی محسوب می شد. از آن گذشته، از لحاظ تدارکاتی 
و رفع نیازهای پشـتیبانی یگان های سـپاه سوم دشمن در کل منطقه 

نیز، نقش این جادۀ اسـتراتژیك، شـایان توجه بود. 
به طـور حتـم، آن چیـزی کـه خرمشـهر را در پیـش از انقـالب 
بـه بزرگتریـن بنـدر تجـاری ایـران تبدیل کـرد، وجود همیـن جاده 
و خط آهـن مجـاور آن بـوده اسـت. دربـارۀ تاریخچۀ ایـن دو خط 
مواصالتی، آن چه می توان گفت، این است که جادۀ اهوازـ خرمشهر 
و به خصـوص راه آهن شـمالی ـ جنوبی ایران کـه در ضلع غربی این 
جـاده قـرار گرفته، طی جنگ جهانی دوم، بـه صورت بزرگ ترین 
راه مواصالتی برای ارسـال مهمات و آذوقۀ متفقین3 به شـوروی، به 
3. طـی جنـگ جهانـی دوم، دولت های شـروع  کنندۀ جنـگ )آلمان نـازی، ایتالیای 
فاشیست و امپراطوری ژاپن( به عنوان کشورهای محور یا متحدین نامیده می شدند. 
در مقابل این کشـورهای متجاوز، ائتالفی شـكل گرفت به اسـم متقفین متشـكل از: 
بریتانیـای کبیر )انگلیس، اسـكاتلند، ولز، کانادا، اسـترالیا و زالندنـو(، اتحاد جماهیر 
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حسـاب می آمده اسـت، به طوری که ایران پل پیروزی متفقین علیه 
آلمان نازی لقب گرفت.  

امتیـاز مهـم داشـتن جـاده و خط آهن باعث شـد تا خرمشـهر از 
سـال 1332 هجری شمسـی بیش از پیش توسـعه پیدا کند و محل 
رفـت و آمـد کشـتی های اقیانوس پیمـا شـود. از همیـن رو، جـادۀ 
اهوازـ خرمشـهر، هم در زمان اشـغال اولیه  توسط ارتش عراق و هم 

در موقـع آزادسـازی آن، صحنـۀ جنگـی تمام عیار بود.
عـالوه بـر موقعیت اسـتراتژیکی کـه ایـن جـاده از آن برخوردار 
است، در حواشی آن نیز مناطقی وجود دارند که هر کدام از آن ها 
بـه مثابـۀ معابـری برای عبور ارتش عراق به سـمت مرکز خوزسـتان 

بوده انـد. از آن جمله: 
شـوروی سوسیالیسـتی، ایاالت متحدۀ آمریكا، و پس از اشغال فرانسه در سال 1940 
میـالدی توسـط آلمان نـازی و روی کار آمدن یك دولت دست نشـانده هیتلر رهبر 
آلمـان،  یـك ژنرال فرانسـوی به نام »شـارل دوگل« در مسـتعمرات شـمال آفریقایِی 
فرانسه، سر به شورش برداشت و ضمن تشكیل دولت »فرانسه آزاد«، همبستگی خود 
را بـا کشـورهای متحد در جنگ با آلمان اعـالم کرد. به این ترتیب، حكومت ژنرال 
دوگل عضو چهارم ائتالف متفقین شد. پنجمین کشوری که به ائتالف فاتحین جنگ 
جهانـی دوم پیوسـت،  دولت تحت ریاسـت ژنرال »چیان کای چـك« رییس جمهور 
وقت چین بود که در ائتالف با پارتیزان های کمونیست تحت فرمان »مائوتسه تونك« 
علیه ارتش اشغال گر ژاپن درگیر جنگ بود. پنج کشور عضو متفقین از امتیاز حق وتو 

در مصوبات شـورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار هستند. 
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ُدِبّ َحردان:
روسـتایی اسـت در 20 کیلومتـری جنوب غربـی اهواز، کـه در روز 
هفتـم تهاجم نیروهای دشـمن به اشـغال موقت اشـغالگران درآمد. 
در گزارش واحد اطالعات سـپاه خوزستان پیرامون حوادث روز 

هفتم جنگ می خوانیم:
»نیروهـای عراقـی از صبـح امـروز وارد روسـتای »حـردان«، 20 
کیلومتـری جنـوب غربـی اهواز شـدند و توپخانه و تانك های شـان 
را در ایـن روسـتا مسـتقر کرده انـد و بـا اجـرای آتـش روی بخـش 
جنوب غربـی اهواز، خسـارات قابل توجه ای به بـار آورده اند. تعداد 
تانك های دشمن در این منطقه 50 تا 80 دستگاه ذکر شده است.«4
همچنین در گزارش روز دوازدهم جنگ توسط سپاه خوزستان آمده:

»در پـی عقب نشـینی نیروهـای عراقـی از سوسـنگرد و بسـتان، 
نیروهـای زرهـی باقی مانـده قصـد دارنـد خـود را بـه جبهـۀ »دب 
حردان« برسانند. طبق گزارش های تأییدشده، بقیۀ نیروهای عراقی 
به طرف جنوب حرکت کرده اند و پس از عبور از رود کرخه کور، 
توسـط 3 دهانه پل شـناور نظامی که روی این رودخانه زده اند، از 

4. به نقل از: روزشـمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم؛ هجوم سراسـری، مرکز 
مطالعات و تحقیقات سـپاه، چاپ دوم، 1375، ص 173
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کنار روسـتاهای سـیار، احمدآباد و حمودی عبور کرده اند. حدود 
سـاعت 7 شـب بین میمه و کوهه بوده اند. آن ها حرکت خود را به 
سوی حردان ادامه می دهند. احتمال دارد اوایل صبح فردا به حردان 
برسند. استعداد رزمی دشمن متفاوت گزارش شده و حاکی از در 
اختیار داشـتن 150 الی 300 دسـتگاه تانك و خودرو اسـت. فاصلۀ 
عراقی هـا تـا حـردان 2 تـا 3 کیلومتر تخمیـن زده می شـود. روحیۀ 
آن ها بسیار ضعیف و روحیۀ نیروهای خودی قوی است. همکاری 
تعدادی از اهالی خائن با نیروهای دشمن قابل توجه است. گزارش 
شـنود بیسـیم های عراقی حاکی اسـت که نیروهای دشـمن کمبود 

دارند.«5 نان 

پادگان حمید:
 پادگان حمید در غرب جادۀ اهوازـ خرمشهر و در حاشیۀ »دشت 
ُجفیر« واقع شـده اسـت. این پادگان قبل از شروع جنگ تحمیلی، 
محـل نگهـداری اقـالم و تجهیـزات یدکـی نیـروی هوایـی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـوده و بخـش مهمـی از قطعـات یدکی 
هواپیماهـای جنگنـدۀ بمب افکـن اف-4 فانتـوم در همیـن پادگان 

5. روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم، صص 272ـ  271
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ذخیـره شـده بـود که با سـقوط پـادگان در روز هفتم مهـر 59، این 
ادوات و قطعـات بـه چنگ دشـمن افتاد.

در کتـاب روزشـمار جنگ، جلد چهـارم در خصوص وضعیت 
پـادگان حمید در روز هشـتم نبرد می خوانیم: 

»در محـور اهـواز، در مسـیر جـادۀ اصلـی خرمشـهر ـ   اهواز کـه 
نیروهای عراقی دیروز تا حدود 30-20 کیلومتری اهواز پیش آمده 
بودند، امروز با تالش نیروهای خودی تا شعاع 60 کیلومتری عقب 
رانده شـدند. عالوه بر آن، عراقی ها مجبور شـدند از اطراف جاده 

نیز تا فاصلۀ 20 کیلومتری به سـوی مرز عقب نشـینی کنند.
درگیری در این جبهه همچنان ادامه دارد. شواهد موجود حاکی 
اسـت در بعضـی نقـاط اهـواز، از جمله کنـار پل، کارخانـۀ نورد و 
حتـی داخل پادگان، عوامل بومی دشـمن شـب ها با چـراغ منازل، 

نورافکـن یـا گلوله های منور به دشـمن عالمت می دهند.
به گزارش سـپاه خوزسـتان، دشـمن در ادامۀ اقداماتش در محور 
سوسـنگرد، با اجرای آتش سـنگین روی شـهر و اطراف آن، موفق 
شـد با نصب پل بر رودخانۀ کرخه، وارد سوسـنگرد شـود و حدود 
10 کیلومتر پیشروی کرده، تانك های خود را مستقر کند. به خاطر 
نبودن نیرو در این محور، عراقی ها در ادامۀ حرکت خود، به سمت 
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حمیدیـه پیشـروی و روی منطقه اجرای آتـش می کنند. طوری که 
مردم دسته دسته می گریزند.

در جریـان ایـن پیشـروی ها، اقدامـات سـتون پنجـم به خصوص 
اعضای جبهه  التحریر و جبهه عربستان و شیوخ منطقه کمك خوبی 
برای عراقی هاست. گزارش دیگری از ادارۀ مرکزی اطالعات سپاه 
حاکی از سـقوط پادگان حمید در این روز ]7 مهر 1359[ اسـت.«

ایستگاه  حسینیه:
ایسـتگاه حسـینیه در کیلومتـر 80 جـادۀ مواصالتـی اهـواز بـه 

خرمشـهر و در جهـت غـرب جـاده واقـع شـده اسـت.
از محل تالقی این ایستگاه با جادۀ آسفالت اهوازـ خرمشهر، یك 
جادۀ شوسه خاکی به سمت جنوب غربی امتداد می یابد که پس از 
رسـیدن به نوار مرزی، در منطقۀ عمومی پاسگاه مرزی ژاندارمری 
ایـران موسـوم به »پاسـگاه کیلومتر25« )در شـمال پاسـگاه مرزی 

عراق موسـوم به »پاسـگاه زید«( وارد خاك عراق می شود.
جـادۀ   100 کیلومتـر  در  و  ایسـتگاه  ایـن  جنوبـی  ضلـع  در 
اهوازـ  خرمشـهر، کانـال آبرسـانی ممتدی از شـرق به غـرب امتداد 
یافته اسـت که به علت نزدیکی آن به ایسـتگاه راه آهن گرمدشـت، 
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»کانـال آب گرمدشـت« نامیـده می شـود.
ایسـتگاه حسـینیه، بـه لحـاظ قـرار گرفتـن در مجـاورت جـادۀ 
اهوازـ خرمشهر، در همان روزهای نخستین هجوم دشمن سقوط کرد. 

صحرای کوشك: 
بیابان پهناور و فاقد عارضه ای است که در منتهی الیه شمال غرب 

محور دب حردان به طالییه واقع شده است.
در ابتـدای جنـگ تحمیلـی، دشـت کوشـك محـور پیشـروی 

یگان هـای زرهـی دشـمن بـه سـوی اهـواز بـوده اسـت.
در بخشی از کتاب »هجوم سراسری« پیرامون وضعیت کوشك 

در یکم مهر 1359ـ روز دوم جنگ ـ آمده است:
»بـا سـقوط پاسـگاه های طالییه قدیـم و جدید در روز گذشـته، 
دشـمن تـالش خـود را برای تصرف پاسـگاه مـرزی ژاندارمری در 
کوشـك تشـدید کـرده اسـت. اخبار ضـد و نقیـض از ایـن منطقه 
می رسد. در حالی که اوایل صبح خبر سقوط این پاسگاه دریافت 
شـد، در سـاعت 19، از درگیـری شـدید در پاسـگاه کوشـك خبـر 

می رسد.«
در گزارش روز سوم جنگ نیز می خوانیم:
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»در پـی سـقوط پاسـگاه طالییـه در روز گذشـته، امـروز نیـز 
تـالش دشـمن بـرای دسـتیابی بـه جـادۀ اهوارـ خرمشـهر از محـور 
طالییه ـ کوشـك ادامـه یافـت و سـرانجام حدود ظهر امـروز، تالش 

دشـمن منجـر بـه سـقوط پاسـگاه مرزی کوشـك شـد.«

پاسگاه مرزی زید: 
پاسـگاه زیـد متعلق بـه گارد مرزی عراق، در نـوار مرزی ایران و 
عراق واقع شـده اسـت که از سمت شمال شـرقی آن، جادۀ خاکی 
مواصالتـی منشـعب از ایسـتگاه حسـینیه، در ضلـع غربـی جـادۀ 
آسـفالت اهواز ـ خرمشـهر عبـور کـرده و وارد خاك عراق می شـود.

در جهت غرب این پاسگاه، انتهای شمالی کانال سی کیلومتری 
پـرورش ماهـی واقع شـده اسـت و در شـمال کانال موصـوف، نهر 
کتیبان  ـ  منشعب از رود فرات ـ قرار گرفته که آب آن توسط موتور 

پمپ ها به داخل این کانال پمپاژ می شـود.

دشت ُجِفیر: 
جفیـر نـام بیابانی مرزی اسـت در غـرب جادۀ اهواز ـ خرمشـهر. 
دشت جفیر به دلیل اهمیت ویژۀ سوق الجیشی که داشت، از همان 
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ابتدای اشـغال دشـمن مرکز ارتباطی و هماهنگ کنندۀ قرارگاه های 
لشـکرهای 5 و 6 سـپاه سـوم ارتش عراق و عقبۀ نیروهای دشمن و 
تأمین کنندۀ »نشـوه« و حتی شـهر بندری بصره محسـوب می شد. 
کیلومترها جادۀ آسفالتی که توسط واحد مهندسی سپاه سوم ارتش 
عراق، طی یك سال و نیم اشغال منطقه در دل دشت جفیر احداث 
شـده بـود، میـزان اهمیت جفیر را در تدابیر دشـمن، برای اسـتمرار 

اشـغال کل منطقه روشن می کند. 

خط  شیر:
ادامـۀ درگیـری و مقاومت نیروهای خودی در محدودۀ سـلمانیه 
تـا مـارد )در شـرق جادۀ اهـوازـ  خرمشـهر( طی مرحلـۀ اول هجوم 
دشـمن، باعث کند شـدن پیشـروی و سـپس توقف آن هـا گردید. 
اسـتراتژی ارتـش عـراق بـرای تصـرف آبـادان و رسـیدن بـه جناح 
شمالی اروندرود که در هجدهمین روز عبور از کارون، به عبور از 
بهمن شیر انجامید، نشان دهندۀ پافشاری آن ها در پیشروی در جناح 
شمالی نیز بوده است. اما آن چه در هفتۀ اول باعث توقف پیشروی 
یگان های عمدتًا زرهی سـپاه سـوم دشـمن در جبهۀ شـمالی شـد، 
روحیۀ شـهادت طلبی جوانان رزمندۀ سـپاهی حاضر در این مناطق 
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بود که پس از آفرینش حماسه های جاودان، به تشکیل خط دفاعی 
سپاه در جناح جنوبی جبهۀ دارخوین در شرق جادۀ اهوازـ خرمشهر 
انجامید که به خاطر شـهامت و ازخودگذشـتگی شگفت انگیز این 

جوانان به»خط شـیر« معروف شد.





فصل دوم؛
شكل گیری هسته های مقاومت 
نیروهـای  توسـط  اهـواز  اطـراف  در  اوج گیـری درگیری هـا  بـا 
اشـغال گر، افـراد ضدانقالب به ویـژه عناصر گروهـك خلق عرب 
و شـیوخ اطـراف منطقـه کـه بـه منزلـۀ سـتون پنجـم دشـمن عمل 
می کردنـد، بـا تیرانـدازی سـعی در دادن گرا به دشـمن داشـته و با 
پخـش اعالمیـه و تهدید و تطمیع افراد عرب زبان منطقه، سـعی در 

جـذب آن ها را داشـتند.
در چنین اوضاع و احوالی، رکن2 لشکر 92 زرهی خوزستان طی 

اطالعیه ای اعالم کرد:
»یـك گردان پیـاده ـ  مکانیزه از نیروهای دشـمن در ُدِبّ حردان، 
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حدود 20 کیلومتری اهواز مستقر است که از راه سوسنگرد تقویت 
می شـود. در روستای مکطوع، نیروهای دشمن قصد زدن پل روی 
کارون و عبـور از آن را بـه طـرف اهـواز دارند. نیرو های دشـمن با 
هدایـت »سـّید فیاض«، شـیِخ خائـن روسـتای بیـوض )حـدود 30 
کیلومتری جنوب شرقی اهواز، کنار کارون(، وارد این روستا شده، 
تعـدادی تانـك در آن جـا مسـتقر کرده اند و افراد شـورای اسـالمی 
روستا را دستگیرکرده و یکی را به طرز فجیعی کشته و همسرش را 

مورد تجاوز قـرار داده اند.«6
در پـی بـروز ایـن حـوادث، روز 6 مهـر 1359، سـه گـردان از 
دانشجویان دانشکدۀ افسری از تهران7 و یك گردان پیاده از مشهد 
وارد اهواز شـدند. نیروهای متجاوز ]لشـکر 5 مکانیزه ارتش[ عراق 
کـه از جنوب غربـی بـه سـمت اهـواز پیشـروی می کردنـد، پس از 
برخورد به مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، در 10 
کیلومتری جنوب غربی اهواز، مجبور به توقف شدند و برای وصول 
به شـهر اهـواز و محاصرۀ منطقۀ دشـت آزادگان، تصمیم گرفتند از 

6. روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم، ص 234
7. این نیروها تحت فرماندهی امیر حسین حسنی سعدی و با همكاری امیر شهید حسن 
اقارب پرسـت در جبهۀ خرمشـهر وارد نبرد شـدند و دوش به دوش سـپاهیاِن تحت امِر 
شهید محمد جهان آرا، در مقابل دشمن جنگیدند. )توضیح از طرف مؤلف می باشد.( 
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منطقۀ بین اهوازـ حمیدیه به سـمت شـمال پیشـروی کنند و خود را 
به ارتفاعات شـمالی محور اهواز ـ حمیدیه برسـانند تا هم شهر اهواز 
را از سمت غرب تهدید کنند و هم محور ارتباطی اهوازـ  حمیدیه ـ  
سوسنگرد  ـ  بستان را قطع نمایند و برای نیل به این هدف، در اواخر 
روز ششـم سـتونی از نیروهای ]لشـکر 5[ دشـمن از دب حردان به 
سـمت شـمال غربی و حمیدیه پیشـروی کردند، اما نیروهای ایرانی 
موفق شـدند جلوی پیشـروی دشـمن را در این محور سـد کرده و 

تعـدادی از افراد آن را به اسـارت درآورند.
در روز 8 مهـر 1359، فعالیـت دشـمن در منطقـۀ جنوب غربـی 
اهواز نشـان می داد که ]لشـکر 5 مکانیزه[ دشـمن آماده می شـد تا 
در دو محـور بـه سـمت شـمال تك کند. یـك سـتون از منطقۀ بین 
رودخانـۀ کارون و جادۀ اهواز به خرمشـهر، بـرای تصرف کارخانۀ 
نورد و عقب راندن نیروهای ایرانی به سمت اهواز و ستون دیگر در 
حوالـی حمیدیـه، در 27 کیلومتـری غرب اهواز، بـرای قطع محور 
اهـوازـ  سوسـنگرد و تهدیـد حمیدیه و اهواز و سوسـنگرد و پادگان 

آزادگان. دشت 
در ایـن روز، هلی کوپترهـای هوانیـروز در حیـن گشـت زنی در 
منطقه متوجه شدند که نیروهای دشمن بین حمیدیه و سوسنگرد به 
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شمال کرخه کور نفوذ کرده و به سمت حمیدیه و جادۀ سوسنگرد 
در حـال پیشـروی هسـتند و یك سـتون دیگـر نیز در جنـوب اهواز 
و منطقـۀ دب حـردان بـه سـمت حمیدیـه در حـال حرکت اسـت. 
گزارشـات دریافتـی از سـایر یگان ها نیـز حاکی بود کـه نیرویی به 
اسـتعداد تقریبی یك گردان تانك دشمن، به حوالی حمیدیه رسیده 

و قریبـًا جـادۀ اهواز ـ  حمیدیه را قطـع خواهد کرد.
هلی کوپترهـای رزمی هوانیروز با حداکثر توان خود به تانك های 
دشمن حمله کردند و نیروهای سپاه پاسداران و ژاندارمری و گروه 
جنگ های نامنظم شـهید چمران و دانشـجویان دانشکدۀ افسری، 
در حوالـی حمیدیـه، بـا تشـکیل گروه هـای ضدتانـك بـه نیروهای 
دشـمن یـورش بردنـد و تعـداد قابـل مالحظـه ای از ادوات زرهـی 
]لشـکر 5 مکانیزه[ دشـمن را منهدم نمودند. دشمن با دادن تلفات 
و خسارات زیادی مجبور به عقب نشینی به جنوب رودخانۀ کرخه 
کـور و منطقـۀ دب حردان گردید و خطر بسـیار جـدی که تمامیت 
منطقـۀ اهـواز و سوسـنگرد را تهدیـد می کرد، از بین رفـت. در این 
عملیـات بـرای اولیـن بار، بـا آب انداختـن زمین های منطقـه، مانع 
بزرگی در حرکت آزاد تانك ها و نفربرها و خودروهای دشمن ایجاد 
شد و این ابتکار دکتر چمران سبب شد تا تانك ها و نفربرهای زرهی 
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لشکر5 مکانیزه در باتالق ایجادشده، از حرکت باز ماندند و توسط 
آرپی جی زن های شـجاع و دالور ارتشـی و سپاهی شکار شدند.

همزمان با اوج گیری درگیری ها در اطراف شهر اهواز، هسته های 
مقاومـت مردمـی نیـز در منطقـه شـکل گرفتند تا به نحـوی جلوی 

پیشـروی های دشمن را بگیرند. 
محمـد باللـی، مسـؤول واحـد عملیات سـپاه اهواز، در تشـریح 

وضعیـت شـهر اهـواز در آن روزهـای آتـش و خـون می گوید: 
»بیـش از یـك هفتـه بعـد از هجـوم ارتش عـراق به سـمت اهواز 
و نزدیکـی قوای دشـمن به این شـهر از محور سوسـنگردـ حمیدیه، 
انبار مهمات لشـکر 92 ارتش به طرز مرموزی منفجر شـد. صدای 
هولنـاك انفجار و بـه دنبال آن پرتاب گلوله های توپ، موشـك های 
کاتیوشـا و... به داخل شـهر، این شـایعه را ایجاد کرد که نیروهای 
عراقی وارد اهواز شده اند و شهر در آستانۀ سقوط است. این مسأله 
با توجه به نزدیك شدن قوای عراقی به اهواز، از دو محور سوسنگرد 
و همچنیـن جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر بسـیار جـدی تلقـی می شـد؛ به 
طـوری کـه جـو شـهر را کامـاًل متشـنج کـرده و اوضـاع را بـه  هم 
ریخـت. ایـن در حالـی بود که انفجارها و صـدای آن، ضایعاتی از 
جمله چندین سـقط جنین را سـبب شد. خالصه، اوضاع به قدری 
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نگران کننده بود که از امام کسـب تکلیف شـد. ایشـان در جواب 
فرموده بودند: »مگر جوانان اهواز مرده اند؟!« سخنان تکان  دهندۀ 
امام به گوش مسؤولین سپاه خوزستان رسید و به دنبال آن برادرانی 
که حضور داشـتند و یا امکان دسترسـی به آن ها بود، در محل سپاه 
اهـواز )نزدیـك فلکۀ چهارشـیر( گـرد آمدند. بچه ها که تعدادشـان 
زیاد نبود، در دو ستون به خط شده و فرمانده سپاه خوزستان برادر 

شمخانی شـروع به صحبت کرد: 
»مـرگ رسـیده اسـت، از چـه می ترسـید؟ مـا سـالیانی بـود کـه 
خطـاب به امام حسـین  می گفتیم: »یا لیتنـا کنا معك« و »فافوز 
فـوزًا عظیمـا« ایـن جمالت کـه قرن ها از سـوی پدران ما و سـپس 
توسـط ما به عنوان یك آرزو تکرار شـده اسـت، امروز امکان جامۀ 
عمل پوشـاندن به آن فرا رسـیده اسـت. ما به امام حسـین  تأسی 
می کنیـم، هر کـس می خواهد بمانـد و هر کـس می خواهد برود. 
برای مقابله با دشـمن، جز اسـلحۀ کالش و چند آر.پی. جی، چیز 

دیگـری نداریم...«
در پایـان صحبـت، به دلیل روشـنایی روز، مفهومی نداشـت که 
همچون شـب عاشـورا چراغ ها خاموش شود، به همین خاطر گفته 
شـد، برای پنج دقیقه چشـمان مان را می بندیم تا هرکس می خواهد 
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برود، خجالت نکشـد. وقتی چشـم ها گشـوده شـد، همه مشاهده 
کردنـد که هیچ کس حاضر به رفتن نشـده اسـت.«8

به رغـم مقاومت هـای مردمـی در مقابلـه بـا یورش های وحشـیانۀ 
سـپاه سـوم ارتش عراق به شـمال خوزسـتان، سـرانجام پس از 34 
روز مقاومت مظلومانه، با سـقوط خرمشـهر، جادۀ اهوازـ  خرمشهر 
نیـز در اشـغال نیروهـای عراقـی قرار گرفت و اشـغالگران بـا ایجاد 
خـط پدافنـدی در 20 کیلومتری شـهر اهواز، در نزدیکی روسـتای 
دب حردان، بر روی جادۀ استراتژیك اهواز ـ  خرمشهر مستقر شدند. 
این در حالی بود که مناطق غرب جاده مثل پادگان حمید، ایستگاه 
حسـینیه، صحرای کوشـك، طالییه، پاسـگاه زید، دشـت جفیر و 
شـهرهای بسـتان و هویزه هم در اشـغال کامل نیروهای دشمن قرار 

داشتند. 
در همیـن حـال، واحد مهندسـی ـ  رزمی سـپاه سـوم ارتش عراق 
نیز پس از اطمینان از اشـغال کامل جادۀ اهواز ـ خرمشـهر، اقدام به 
احـداث خاکریـزی مرتفع در ضلع شـرقی جاده نمود و با اسـتقرار 
سـنگرهای دیدبانی متعدد در طول مسـیر، کاماًل بـر مواضع و تردد 
ایرانی ها در شـرق و غرب کارون مسـلط شـد. با پیش آمدن چنین 

8 . روز شمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم 
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وضعیتی، عماًل کلیۀ ترددها به سـمت شـهرهای آبادان، ماهشـهر و 
خرمشـهر از طریـق دو جادۀ اهـوازـ  آبادان و اهوازـ  ماهشـهر انجام 

می گرفت. 
همچنین در طول اشغال، دشمن با ایجاد انواع موانع، استحکامات 
و مواضـع تانـک و نفربـر در حاشـیۀ شـرقی ایـن جـاده، چنـان دژ 
تسـخیر  ناپذیری را مقابل رزمندگان اسالم احداث کرد، که در بین 

فرماندهـان خودی به دژ بارلو9 معروف شـده بود. 
عـالوه بـر ایـن اسـتحکامات، دشـمن در طـول جـاده نیـز برای 
هدایت آب از غرب به سـمت شـرق،  با قطع جاده، سه بریدگی 20 

متـری ایجاد کـرده بود.  

9. ارتش اسراییل پس از اشغال صحرای سینا در سال 1967 میالدی، دژ مستحكمی 
بـر کرانۀ اشـغالی صحرای سـینا با کانال سـوئز احداث کرد که به نـام فرمانده جبهه 
جنوبـی ارتـش اسـرائیل در آن دوران، یعنـی ژنرال حییـم بارلو بـه دژ بارلو معروف 
شد. این دژ اسطوره ای سرانجام طی جنگ اکتبر 1973 توسط سربازان ارتش مصر 

تسـخیر و راه ورود نیروهای مصری به صحرای سـینا گشوده شد. 



فصل سوم؛
طرح آزادسازی  

نـوزده ماه پس از شـروع جنگ تحمیلی عـراق علیه ایران، طرح 
عملیاتـی کربال ـ 3 ]عملیات الی بیت المقدس[ با هدف آزادسـازی 
خرمشـهر طراحی شـد. در این طرح، یکی از اهداف مهم، رسیدن 
بـه جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر بـه مثابـۀ سـرپلی بـرای آزادی خرمشـهر 
پیش بینـی شـده بـود. بـه همیـن منظـور، در شناسـایی های پیش از 
عملیات، رسـیدن به جاده و شناسـایی مواضع دشمن بر روی آن از 
کیـدات مهم فرماندهان عالی جنگ، به خصوص حسـن باقری،  تأ

فرمانـده قـرارگاه عملیاتی نصر به تیم های شناسـایی بود. 
حسـین همدانی، یکی از سـرتیم های شناسـایی در این خصوص 
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است:  گفته 
»بیش از ده شـب عملیات  سخت شناسایی را انجام داده بودیم، 
طـوری کـه پاهای همـۀ بچه ها، تاول زده، به شـدت مجروح شـده 
بودنـد. شـدت زخم هـا بـه حـدی بود کـه ادامۀ شناسـایی بـرای ما 

غیرممکن شـده بود.
به همین خاطر، به قرارگاه عملیاتی نصر در سلمانیه و پیش حسن 
باقری رفتیم و شـرح حال خودمان را به ایشـان گفتیم. او که وضع 
داغان پاهای بچه ها را دید،  دلش سوخت و رضایت داد برای مدت 
بیسـت وچهار سـاعت، اسـتراحت کنیـم. بعـد از آن مأموریت های 
شناسـایی بی وقفـه، به هرکـدام از بچه ها که نـگاه می کردی، انگار 
نصـف بیشـتر گوشـت بدن شـان آب شـده بـود. صورت هـا از دم 
اسـتخوانی شـده بودنـد و هر یـك از مـا،  ده دوازده کیلـو وزن کم 

بودیم.  کرده 
تـازه داشـتیم سـاعت اول آن مرخصـی اسـتعالجی را که حسـن 
باقـری به مـا داده بود مزمزه می کردیم،  که حاج محمود شـهبازی،  
در حالی که خودش هم از شد ت جراحات کف پا به زحمت راه 
می رفت، آمد و گفت: »آماده بشـوید، می رویم شناسایی. باید هر 
طـور شـده جادۀ آسـفالت را لمس کنیـم.« بچه ها یك صـدا فریاد 
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زدنـد و گفتنـد بـرادر باقـری با یـك روز تعطیلی موافقت کـرده. با 
این پاها چطوری برویم شناسـایی؟ محمود در جواب آن ها گفت: 
»این کار تعطیلی بردار نیسـت. باید تا رسـیدن به جاده کار را ادامه 

دهیم.«  
این شـد که باز به همان روال معمول،  از کارون با قایق گذشـتیم 
و تیم هـا رفتنـد بـه عمق. آن قدر جلو رفتیم تا مواجه شـدیم با شـبح 
غول پیکر آن خاکریز سراسری حاشیۀ شرقی جادۀ اهواز ـ خرمشهر. 
جلوی ما، آن تعداد از سنگرهای خاکریز قرار داشتند که شب های 
قبـل، مطمئـن شـده بودیم دشـمن داخل شـان نیرو مسـتقر نکرده. 
سـنگرهای مهندسی ساز و شیکی بودند، به ظرفیت هفت تا ده نفر 
سـرباز. سـمت چپ و راسـت خاکریز، از این سـنگرها زیـاد بود،  
امـا خالی بودند. صدوپنجاه متر مانده به خاکریز، به دسـتور آقای 
شـهبازی متوقـف شـدیم. قرار شـد حاج محمـود همان   جا با سـایر 
بچه ها بماند و پنج نفر از آن خاکریز باال بکشند و بروند روی جادۀ 

آسـفالت اهواز ـ  خرمشـهر. این پنج نفر عبارت بودند از: 
علی رضـا ترکمـان، فریـدون عیوضـی، یکـی از بچه هـای واحـد 
اطالعـات سـپاه آبادان و یکـی از رزمندگان اهل اسـتان مازندران. 
نمی دانم ایشـان اهل کدام شـهر آن استان بود،  اما جوانی بود بسیار 
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شجاع، ورزیده و چاالك. نفر پنجم بنده بودم. قرار شد اگر دشمن 
بـه حضـور ما در آن جا پی برد، بالفاصله هر کدام از ما بدون آن که 

معطل سـایرین بماند، سریع به سـمت عقب فرار کند. 
آن بـرزخ صدوپنجـاه متـری را با کلی دلهره جلو رفتیم و پشـت 
خاکریـز مسـتقر شـدیم. نمی دانسـتیم آن طـرف جـاده چـه خبـر 
اسـت؛ آیـا عراقی ها در حاشـیۀ غربی جاده سـنگر دارند یـا نه. این 
همه ماشـین چطور بـدون حضور تأمین در کنار جـاده، دارند تردد 
می کنند؟ ما پنج نفر از همان پشت خاکریز سرك کشیدیم، دیدیم 
این خاکریز عظیم،  نیم متر با شانۀ خاکی شرقی جاده و حدود یك 
و نیـم تـا دو متر،  با لبۀ آسفالت شـدۀ جـاده، فاصله دارد. قرار شـد 
رفیق مازندرانی ما، برود روی جاده. قبل از راهی شدن او، گفتم: 
»ببیـن آقاجـان، حاال اگر روی جاده هم نروی، عیب ندارد. همان 
حاشـیۀ آسـفالت را که دست بزنی، از نظر ما قبول است. وقتی هم 
برگشتیم، می گوییم دست ما به جاده خورده، دروغ هم نگفته ایم.« 
ایشـان اما نپذیرفت. واقعًا انسـان صادق و روراستی بود. با آن لهجۀ 
قشـنگ مازندرانی گفت: »نه بـرادر همدانی؛ می روم روی جاده، 
دسـت می زنم به آسفالت وسط جاده و برمی گردم.« بعد سینه خیز 
و چسـبیده بـه زمیـن، در حالی که نـور چراغ ماشـین های در حال 
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تـردد به کسـی از مـا اجازۀ مشـاهدۀ جـاده را نمی داد، از شـکاف 
موجـود بین دو سـنگر در خاکریز، خودش را رسـاند به آن طرف. 
ما هم پشـت خاکریز، با تفنگ های از ضامن خارج و انگشـت بر 
ماشـه، منتظر بودیم تا اگر ناغافل عراقی ها آمدند، تیراندازی کنیم. 
از خوف این که مبادا او را ببینند، مدام داشـتیم زیر لب آیۀ وجعلنا 
را زمزمه می کردیم. حاال چون فاصلۀ جاده با ما زیاد نبود،  صدای 
ما و آن جوان به هم می  رسید. شنیدیم با صدای خفه ای می گوید: 

»دسـتم خورد به جاده.« گفتم: »سـریع برگرد عقب، یاال!« 
کل رفت و برگشـت او، شـاید ربع سـاعت بیشـتر طول نکشـید. 
وقتـی پیـش مـا آمـد، همه ریختیـم روی سـرش و با او دیده بوسـی 
کردیـم. بعـد سـریع برگشـتیم پیـش حاج محمـود شـهبازی و به او 
گفتیـم: »بفرمـا؛ دسـت این آقا خـورده به جـاده.« حاج محمود با 
لبخنـد گفـت: »بسـیار خـوب، زود باشـید برگردیـم این خبـر را به 

حسـن هم بدهیم.« 
آن قدر سر کیف بودیم که نفهمیدیم چطوری آن مسافت بیست 
و چند کیلومتری را به عقب برگشـته ایم. دیدیم حسـن باقری آمده 
این دسـت آب و چشـم به راه مراجعت ما اسـت. نمی دانم چطور 
خبـر شـده بود که ما آن شـب هم به شناسـایی رفته ایـم. جلوتر که 
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آمدیم، با سـگرمه هایی درهم گفت: »معلوم هسـت دارید چه کار 
می کنیـد؟ می آیید می گویید به ما اسـتراحت بـده، قبول می کنیم، 
بعد دوباره هوایی می شوید و می روید شناسایی. حاال هم که دارید 
بـه ایـن زودی برمی گردید؛ باالخره چی شـد؟ رسـیدید به جاده، یا 
بـاز چند سـانت مانـده؟« همین طـور داشـت داد و هـوار می کرد. 
بچه هـا خیـس عرق و نفس نفس زنـان دور او حلقـه زده بودند و به 
همدیگر نگاه می کردند، ولی هیچ کس چیزی نمی گفت. حسـن 
بـه هـوای این که نکنـد باز داریـم دنبال بهانـه ای بـرای نرفتن روی 
جـاده می گردیم، نگاه تندی به ما کرد. این جا بود که حاج محمود 
بـه او گفـت: »حسـن آقا، مژدگانی بده.  باالخره رسـیدیم، دسـت 
بچه هـا هـم به جـاده خورد، دیگـر برای چی به ما اخـم می کنی؟« 
برای یك لحظه حسـن باقری هیچی نگفت. بعد دفعتًا گل از گِل 
رویـش باز شـد و چشـم های بازیگوش و لب هایـش، هماهنگ با 
هم، خندیدند. قشنگ ترین لبخندی بود که در عمرم دیدم. نفس 

عمیقی کشـید و گفت: »احسـنت به همۀ شـما، بارك الله!«10
پس از حدود بیست شبانه روز تالش بی وقفه، با تکمیل عملیات 

10. رجوع کنید به فصل شانزدهم از کتاب: مهتاب خیّن، خاطرات حسین همدانی، 
به اهتمام حسین بهزاد، انتشارات فاتحان 
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شناسـایی، طرح مانور یگان های عمل کننده در عملیات آزادسازی 
خرمشهر مورد تصویب نهایی قرارگاه مرکزی کربال قرار گرفت. 

با عنایت به تجارب نبردهای پیشین، خاصه عملیات فتح المبین، 
قرارگاه هـای موجـود در طـرح عملیاتـی کربـال ـ 3 و نیـز فرماندهی 
عملیات به صورت مشترك سازماندهی شد. قرارگاه مرکزی کربال، 
مرکز فرماندهی مشـترك سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی و ارتش 
جمهوری اسـالمی ایـران، هدایت عملیات را برعهده گرفت. سـه 
قـرارگاه عملیاتی تحـت امر قرارگاه مرکزی کربال نیز به شـرح ذیل 
تشـکیل شـدند تا هدایت یگان های سـپاه و ارتش را انجام دهند: 

1ـ قـرارگاه قـدس در منطقـۀ شـمالی عملیات )مأمور بـه عبور از 
رودخانـۀ کرخه کـور(، تحـت فرماندهی مشـترك احمـد غالم پور؛ 
فرمانده لشـکر یکم قدس سـپاه پاسـدارن و سـرهنگ زرهی سـتاد 
سـیروس لطفـی؛ فرمانده لشـکر 16 زرهی قزویـن ارتش جمهوری 

اسـالمی ایران. 
2ـ قرارگاه فتح در جبهۀ میانی )مأمور به عبور از رودخانۀ کارون 
و پیشـروی بـه سـمت جـادۀ اهـواز ـ  خرمشـهر(، تحـت فرماندهی 
مشـترك غالمعلی رشـید؛ فرمانده لشکر سـوم فتح سپاه پاسداران و 
سـرهنگ زرهی سـتاد )شهید( مسـعود منفردنیاکی؛ فرمانده لشکر 
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92 زرهـی اهواز ارتش جمهوری اسـالمی ایران. 
3ـ قـرارگاه نصـر در جبهـۀ جنوبـی )مأمـور بـه عبـور از رودخانۀ 
کارون و پیشـروی به سـمت خرمشـهر(، تحت فرماندهی مشـترك 
)شهید( غالم حسـین افشردی )حسن باقری(؛ فرمانده لشکر پنجم 
نصر سـپاه پاسـداران و سرهنگ پیادۀ سـتاد حسین حسنی سعدی؛ 

فرمانده لشـکر 21 حمـزه ارتش جمهوری اسـالمی ایران.



فصل چهارم؛
سازمان رزم خودی   

نکتـۀ مهـم در سـازمان رزم نیروهـای خـودی، همـکاری نزدیك 
سـپاه و ارتـش در ایـن عملیات بود که در طـول دوران جنگ نظیر 

نداشت.
یگان هـای شـانزده گانۀ رزمـی سـپاه که در این عملیات شـرکت 

داشـتند، عبـارت بودند از:
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تیپ 17 قم 
فرمانده : شهید حسن درویشی

تیپ 35 امام سجاد 
 فرمانده: نبی رودکی

تیپ 27 محّمد رسول اهلل 
فرمانده : شهید احمد متوّسلیان

به استعداد : 14 گردان
تیپ 43 بیت المقدس 

فرمانده : حسین کاله کج

تیپ 30 زرهی 
فرمانده: فتح الله جعفری

تیپ 7 ولی عصر به استعداد 6 گردان 
فرمانده : عبدالمحّمد رئوفی نژاد

تیپ 31 عاشورا 
فرمانده : امین شریعتی

تیپ 8 نجف اشرف 
فرمانده : شهید احمد کاظمی

تیپ 37 نور 
فرمانده : شهید علی هاشمی

تیپ 14 امام حسین 
فرمانده : شهید حسین خرازی

تیپ 41 ثاراهلل
فرمانده : قاسم سلیمانی

تیپ 21 امام رضا  
فرمانده : شهید ولی الله چراغچی

تیپ 46 فجر 
فرمانده : اسحاق عساکره

به استعداد: 8 گردان

تیپ 22 بدر 
فرمانده : شهید سّید عبدالرضا موسوی

به استعداد: 6 گردان

تیپ 33 المهدی  
فرمانده : علی فضلی

تیپ 25 كربال 
فرمانده : مرتضی قربانی 

 ) اسـتعداد هر یگان سـپاه )به اسـتثناء تیپ 27 محّمدرسـول الله 
بالغ بر 7 تا 10 گردان بود. مجموع استعداد نیروهای سپاه تا پیش از 
شروع عملیات، بین 97 گردان پیاده، 2 گردان مکانیزه و 3 گردان 
زرهی بود که با آغاز عملیات و ورود سه تیپ پیاده به منطقه، آمار 
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گردان های پیاده سپاه به 100 گردان رسید.
یگان های نیروی زمینی ارتش که در این عملیات شـرکت داشتند، 

عبارت بودند از:

تیپ 37 زرهی 
فرمانده : سرهنگ مجید 

صارمی

لشكر 16 زرهی 
فرمانده : سرهنگ سیروس لطفی

به استعداد 3 تیپ 

تیپ 55 هوابرد 
فرمانده : سرهنگ کریم عبادت

لشكر 21 پیاده
فرمانده : سرهنگ حسین حسنی سعدی

به استعداد 4 تیپ
تیپ 58 ذوالفقار 

فرمانده : سرهنگ یعقوب علی 
یاری

لشكر 92 زرهی 
فرمانده : سرهنگ مسعود منفردنیاکی

به استعداد 3 تیپ

تیپ 3 پیاده از لشكر 77 
فرمانده : سرهنگ اسلوبی

تیپ 23 نوهد 
فرمانده : سرهنگ محّمد محّمدی

مجموع اسـتعداد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسـالمی ایران بالغ 
بـر 61 گـردان زرهی و مکانیزه و گردان پیاده بود. که با 29 گردان 
توپخانه ی صحرایی و 5 گردان مهندسی رزمی و یک گردان پل و 

4 گروه هوانیروز پشتیبانی می شد.11 

11. رجوع کنید به کتاب: عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، امیرسرتیپ 
مسعود بختیاری، هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیّاد شیرازی، چاپ اول، 

1380، صص 76 تا 78



                       



         

فصل پنجم؛
به سوی جاده    

سـرانجام شـامگاه پنج شـنبه 9 اردیبهشـت 1361، عملیات عظیم 
»الی بیت المقـدس« بـا رمـز مقـدس یـا علی بن ابیطالـب پس از 
عبور نیروهای قرارگاه های عملیاتی نصر و فتح از رودخانۀ خروشان 

کارون و حرکت به سـمت جادۀ اهوازـ  خرمشـهر آغاز شـد. 
علـی اسـماعیلی، بسـیجی گردان مالك اشـتر در شـرح خاطرات 

خـود می گوید: 
»هر چه به جاده نزدیك تر می شـدیم، دلهرۀ ما هم بیشـتر می شد. 
الاقـل حـال درونی خودم، این جـوری بود. فرمانـده گروهان  ما به 
بچه هـا می گفت: »ذکر خدا یادتان نـرود، آیۀ وجعلنا را بخوانید.« 
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او دائم کنار سـتون عقب و جلو می رفت و به بچه ها روحیه می داد 
و می گفت: »شـك نکنید که امشـب ما پیروزیم.« 

کم کـم بـه سـنگرهای دشـمن نزدیـك و نزدیك تـر می شـدیم، تا 
جایـی کـه دیگر، صـدای گفت وگو و بگو و بخنـد عراقی ها را هم 
می شـنیدیم. بعضـی وقت ها که بیسـیم چی های فرمانـده گردان از 
کنار سـتون ما رد می شـدند، صدای برادر شهبازی را می شنیدم که 
از بـرادر بابایـی وضعیت پیشـروی گـردان مالك را سـؤال می کرد. 
فرمانـده گـردان مـا هم در جـواب می گفـت: »همه چیـز روبه راه 

اسـت و ما داریـم به هدف نزدیك می شـویم.« 
مأموریـت اصلـی گـردان مـا، در آن شـب، گرفتـن یـك موضـع 
توپخانۀ دشـمن، در نزدیکی جادۀ اهوازـ  خرمشـهر بود. جایی که 
مـا آرام آرام داشـتیم بـه آن نزدیك می شـدیم. آن قدر نزدیك شـدیم 
کـه وقتـی برادر شـهبازی دسـتور شـروع عملیـات را داد،  مـا با یك 
تکبیر خودمان را انداختیم توی موضع توپخانۀ دشمن. وقتی خوب 
بررسـی شـد، فهمیدیم در ایـن موضع توپخانۀ عراقی هـا، 12 عراده 
توپ 130 میلی متری مسـتقر اسـت. آن ها را محاصره کرده و بدون 
دردسـر آن جا را تسـخیر کردیم و کل آن توپ ها را سالم به غنیمت 
گرفتیم. البته این طور نبود که نیروهای دشـمن دست بسته تسلیم ما 
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بشـوند. مقاومت هایـی کردند، اما سـنبه بچه های مـا پرزورتر بود و 
آن هـا نتوانسـتند کاری انجام دهند.«12

شـهید سّیدمحّمدرضا دسـتواره، مسـؤول واحد پرسنلی تیپ 27 
کـه در شـب عملیات به همـراه گردان حمـزه  از گردان های محور 
عملیاتی سـلمان، به سـمت جادۀ اهواز ـ  خرمشهر عزیمت کرد، از 
رخدادهای آن ستون کشـی شـبانه، روایت بدیعی از خود به یادگار 

گذاشته اسـت. او می گوید: 
»قبـل از شـروع عملیات الی بیت المقدس، بنده مسـؤولیت ادارۀ 
واحـد پرسـنلی تیـپ 27 را به عهده داشـتم. به خاطـر دارم غروب 
روزی کـه قـرار بـود عملیـات شـروع بشـود،  رفتـم خدمت سـردار 
عزیزمان حاج احمد متوّسـلیان و از ایشـان تقاضا کردم اجازه بدهد 
به عنوان یك نیروی سادۀ رزمی، همراه رزمندگان عمل  کننده، بروم 
بـه عملیـات. ایشـان بعـد از اصـرار زیاد بنـده، اجازه داد. این شـد 
کـه رفتم به غـرب رودخانۀ کارون و آن شـب در خدمت برادرمان 
شهید رضا چراغی که آن زمان فرماندهی گردان حمزه را به عهده 
داشت،  حرکت کردیم و رفتیم جلو. فراموش نمی کنم که وقتی به 

12. رجوع کنید به کتاب: بهار 82، کارنامۀ عملیاتی استان همدان در جنگ تحمیلی، 
گلعلی بابایی، نشر فاتحان، تهران، چاپ اول، 1389، ص 614
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آن خاکریزهای شمالی ـ جنوبی دشمن نزدیك می  شدیم، سگ های 
نگهبـان تعلیم دیـدۀ دشـمن،  یـك روند پـارس می کردنـد،  اما هیچ 
چشم بینا و هیچ گوش شنوایی از طرف بعثیون کافر وجود نداشت 

کـه متوجـه حرکت و عبور ما از آن خاکریزها بشـود. 
حدود 2 کیلومتری جادۀ اهواز به خرمشـهر که رسـیدیم، متوجه 
شدیم که از طرف برادرمان حاج احمد متوّسلیان توسط بیسیم، رمز 
شـروع درگیری و آغاز عملیات اعالم شـده. در آن لحظات، بنده 
بـه اتفاق شـهید بزرگوار رضا چراغی، در سـر سـتون گـردان حمزه 
بودیم که پیام حاج احمد را گرفتیم. هیچ کس جلوتر از من و شهید 
چراغـی در سـتون گـردان نبـود. گردان حمـزه در بین پنـج گردان 
تك ور محور عملیاتی سلمان، جلوترین گردان بود و بنده به همراه 

شـهید چراغی و برادرمان قریب و سـایرین در سر ستون بودیم. 
موقعـی که خواسـتیم رمز را بـه نیروها اعالم کنیم،  شـاهد اتفاق 
عجیبی شدیم: من تا همین امروز هم این معما برایم حل نشده که 
آخر چه کسـی جلوتر از ما قرار داشـت که آن طور شـدید،  صدای 
، یـا علی بـن  ابیطالب   و              فریادهـای انبـوه الله اکبـر، یـا زهـرا 
یا حسین ، جلوتر از ما شنیده می شد! هنوز هم این مطلب برای 
من جا نیفتاده. در آن لحظات،  من هر چه فکر کردم، دیدم خدایا،  
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ما که جلوتر از همۀ نیروها هستیم، نیروها در پشت سر ما هستند و 
تیراندازی و فریادهای آن ها از پشـت سـر ما به گوش می رسد، این 
صداهایی که از مقابل مان شنیده می شوند، این فریادهای پرشوری 
که مثل شعارهای مردم در تظاهرات قبل از پیروزی انقالب است، 
از جانب چه کسـی اسـت؟! وقتی که به دژ دشـمن بر روی جادۀ 
اهوازـ خرمشهر رسیدیم، آن جا دیدیم هیچ کس جز خود ما حضور 
ندارد و سایر نیروهای عزیز بسیجی، از پشت سر ما دارند می آیند. 
آن جا با کمال حیرت دیدیم کلی از سـنگرهای دشـمن متالشـی 
شـده اند، بسـیاری از نیروهـای مـزدور بعثـی وحشـت زده پا بـه فرار 
گذاشـته بودنـد. من ایـن نکته را بـا تمام وجودم احسـاس می کنم، 
درك می کنـم و لمـس می کنم کـه آن صداها، صـدای مالئکة  الله 
بود؛ مالئك بودند که در جلوی ما به گفتن تکبیر و ذکر یا زهرا و 
یـا حسـین پرداخته بودند و جنود الهی به امـداد و کمك ما آمده 

بودند. 
ایـن خاطـره، همین طور برای مـان باقی ماند و ان شـاءالله اصل و 
صورت واقعی این قضیه در قیامت برای ما روشن و نمایان گردد.«13

13. نوار مصاحبۀ شـهید حسـین ثامنی با شـهید سیّدمحّمدرضا دسـتواره، تیر 1364، 
پادگان دوکوهه، آرشـیو نوار مؤسسـۀ حفظ آثار سـپاه محّمدرسـول اهلل
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رسـیدن نیروهای ایرانـی به جادۀ اهواز ـ خرمشـهر، زنگ خطر را 
برای متجاوزین بعثی به صدا درآورد و این نگرانی را در ذهن آن ها 
بـه وجـود آورد کـه اگـر وضعیت به همیـن منوال پیش بـرود،  آن ها 
بـه زودی از خرمشـهر هـم بیرون رانده می شـوند. بـه همین خاطر، 
از همـان ابتـدای صبـح روز جمعه 10 اردیبهشـت 1361، پاتك های 
سـنگین یگان های زرهی سپاه سوم ارتش عراق برای بازپس گیری 
جاده آغاز شد. پاتك هایی که در ابتدا منجر به شهادت تعدادی از 
رزمندگان ایرانی و از جمله فرماندهانی مثل محسن وزوایی، حسین 
تقوامنش و...، همان روز اول عملیات در منطقۀ گرمدشـِت جادۀ 

اهوازـ  خرمشهر شد. 
فشـار واحدهای زرهی دشـمن بر روی جادۀ اهواز ـ خرمشـهر به 
حـدی بـاال بود که در سـاعت چهـارده و پنج دقیقـۀ روز جمعه 10 
اردیبهشـت 1361، احمـد متوّسـلیان از حـد راسـت موضـع دفاعی 
محور عملیاتی سـلمان در ایستگاه نیم نود، با قرارگاه فرعی نصرـ2 
تمـاس گرفـت و وضعیت به شـدت وخیـم خـط را این گونه اعالم 

کرد: 
»متوّسلیان: هاشم، هاشم، احمد!

اپراتور قرارگاه نصر ـ  دو: به گوشم، به گوشم!
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متوّسـلیان: هاشـم! بـه حسـن بگو، به حسـن بگو کـه روی خط 
سـیاه ]جادۀ آسـفالت[، دیگر نمی توانیم! دیگر مانـدن، نمی توانیم! 

شـنیدی؟ نمی توانیم!
اپراتور قرارگاه نصر ـ  دو: بله، چشم!«

هّمت بالفاصله پس از پایان تماس متوّسـلیان، با فرمانده قرارگاه 
عملیاتی نصر تماس گرفت تا از او کسـب تکلیف کند:

»هّمت: حسن، هّمت!
باقری: به گوشم.

هّمت: حسن جان، حاج احمد اعالم کرده که ما دیگر در آن جا 
]جادۀ آسفالت اهواز ـ  خرمشهر[ نمی توانیم بمانیم؛ چه کنیم؟

باقری: به گوش باش.«
در پـی تأخیـر در ارسـال پاسـخ از سـوی حسـن باقـری، احمـد 
متوّسلیان بار دیگر از لبۀ جلویی منطقۀ نبرد با همت تماس گرفت:

»متوّسلیان: هاشم، هاشم، احمد!
هّمت: به گوشم، احمد.

متوّسلیان: هاشم، این برنامه ]عدم استطاعت تیپ 27 برای ماندن 
با جناحیِن باز بر روی جاده[ را به حسن گفتی؟

هّمت: به او گفتیم، گفت صبر کن جواب بدهیم. هنوز نیامده 
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جواب بدهد.
متوّسلیان: پس زودتر، زودتر! که وضع خیلی ناجور است!«

هّمـت در سـاعت چهـارده و ده دقیقـه مجـددًا بـا باقـری تماس 
می گیرد:

»هّمت: حسن، حسن، هّمت!
باقری: به گوشم.

هّمـت: آقـا، این جـواب پیام مـا را نـدادی! حاج احمد می گوید 
آن جـا فشـار زیـاد اسـت. مـا چـه کنیـم؟ کاری دیگر از دسـت ما 
برنمی آیـد. احمـد می گوید: آن جـا دیگر برای ما غیـر قابل ماندن 
شـده؛ فشـار خیلی سـنگین اسـت. حتی من به احمد گفتم برایش 
نیروی کمکی بفرستم، او گفت: نه! آن هم دردی را دوا نمی کند.

باقـری: حـاال تا تاریک شـدن هوا بایـد آن جا بماننـد؛ و اال توی 
روز هیچ کاری نمی شود کرد. ببینید! به هر قیمتی که هست، باید 
آن جـا را در طـول روز حفـظ کنید. محسـن ]رضایی[ هـم گفته تا 

آخرین نفـر باید بمانند.«



فصل ششم؛ 
هجوم تانك ها

بـه رغـم آن کـه بـرای تسـخیر جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر،  یگان های 
مختلفـی از سـپاه و ارتـش حضور داشـته و با تحمل رنـج فراوان به 
این مهم دست یافتند، اما بدون شك، یکی از کسانی که در حفظ 
و تثبیـت ایـن جاده نقش اساسـی ایفا کرد، کسـی نبود جز حسـین 
قجه ای، فرمانده گردان سلمان فارسی و نیروهای بسیجی تحت امر 
او. در حقیقت با اسـتقرار نیروهای گردان سـلمان فارسـی در خط 
مقّدم نبرد در ایستگاه گرمدشت، درگیری طرفین به نقطۀ اوج خود 
رسید. از بعدازظهر روز جمعه 10 اردیبهشت 1361 نیروهای گردان 
سـلمان بـه مصـاف تانک هـای پیشـرفته ای رفتنـد که از سـه طرف 
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غرب، جنوب و در بخشـی از شـرق جادۀ آسفالت اهواز ـ  خرمشهر 
آن هـا را  زیر آتش قـرار داده بودند. 

بـا هجـوم تانك هـای دشـمن، حسـین ُقجـه ای، فرمانـده گردان 
سـلمان فارسـی، خیلـی زود وخامـت اوضـاع را حـس کـرد. او 
می دانست دشمن به راحتی دست از مقاومت برنخواهد داشت. به 
همیـن منظور، نیروهایش را برای نبردی سـنگین آماده کرد و آن ها 

را آرایـش پدافنـدی داد.
از سوی دیگر، ژنرال های ارتش عراق که از حساسیت فوق العادۀ 
جادۀ اهواز  ـ  خرمشهر و نقش تعیین  کنندۀ آن در نبرد مرگ و زندگی 
گاه بودند، ضریـب حفاظت جاده  میـان دو طـرف درگیر کامـاًل آ
را بـه نحو بی سـابقه ای افزایـش دادند؛ به این معنا کـه بالفاصله دو 
تیپ تقویت  شدۀ زرهی و مکانیزه را به سمت منطقۀ درگیری اعزام 
کردنـد. بـه این ترتیب، حلقه ای مرگبار از آتش و پوالد از دو طرف 
بر گرد نیروهای گردان سـلمان کشیده شد. فرمانده گردان سلمان 
فارسی برای کسب تکلیف، با قرارگاه فرعی نصر ـ2 تماس گرفت. 
صدای حسین ُقجه ای از پشت بیسیم به گوش  رسید که می گفت: 
»ما در خط مسـتقر شـدیم... ولی حاال افتاده ایم توی حلقه! این جا 
خرچنگ ]تانک[ زیاده... دارند از پهلو و روبه رو ما را می کوبند! 
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مفهومه؟«14
هّمـت، بـا دقت به حرف های حسـین ُقجه ای، گـوش داد و بعد 
آن چه را که شـنیده بود، با متوّسـلیان در میان گذاشـت. متوّسـلیان 
بـرای حـل ایـن معضل، تنهـا یک راه سـراغ داشـت و آن حمله ای 
همزمان از دو جناح به نیروهای محاصره کنندۀ گردان سلمان بود. 
بنابرایـن در تمـاس تلفنی با حسـن باقری، به قـرارگاه عملیاتی نصر 
اعـالم کـرد که بهتر اسـت نیروهای نصر ـ  5 و نصـر ـ 3 از دو جناح 

عمل کننـد و ادامه داد: 
»با سـرپلی که ما از دشـمن در آن دست کارون گرفته ایم، دیگر 
مشـکل حمله بـه جناح روبه رو وجـود ندارد و بهتر اسـت این ها از 
جادۀ اهواز ـ  خرمشهر عبور کنند و جناح چپ ما را پوشش دهند.«

متوّسـلیان با چنین اسـتداللی موفق شد رده های مافوق را متقاعد 
کنـد. البته تا هنگام آماده سـازی یگان های مذکـور برای عملیات، 
بیسـت وچهار سـاعت زمان الزم بود؛ یعنی از شـب اول تا شب دوم 
عملیـات. ایـن در حالـی بـود کـه واحدهـای توپخانۀ دشـمن چتر 
انبوهی از آتش سـنگین توپخانه، کاتیوشـا و خمپاره های خود را بر 

سـر بسـیجیان این گردان گسترده بودند.
14. نوار مكالمات بیسیم، مرکز اسناد دفاع مقدس
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احمـد دهقـان، بسـیجی اعزامـی از تهـران کـه همـراه بـا تیپ 8 
نجف اشـرف در شـب دوم عملیـات الی بیت المقـدس حضور پیدا 
کرده بود، داسـتان رسـیدن گردان شـان به جادۀ اهواز ـ خرمشـهر را 

این گونـه روایت کرده اسـت: 
»تا صبح صدای توپخانه ها می آمد و شلیک کاتیوشاها که چهل 
تـا چهـل تا می زدنـد. کم کم سـر و کلـۀ مجروحین هم پیدا شـد. 
هـر کـس در میـان آه و ناله خبری را مـی داد. نیروهای مـا تا جادۀ 
اهوازـ خرمشهر پیش رفته بودند، اما یک جای کار انگار می لنگید.

صبح، خورشـید که باال آمد، حرکت مـان دادند. توی یک خط 
مستقیم، نیروی تازه نفس و تانک بود که در بیابان خدا می رفت جلو. 
هفت هشت کیلومتر جلوتر، پشت یک خاکریز کوتاه نگه مان داشتند 
 و گفتند: »تا می توانید استراحت کنید که امشب خیلی کار داریم.«

تا غروب آن جا ماندیم. هنوز هوا تاریک نشده بود که حمید باکری، 
فرمانده گردان جمع مان کرد: »دیشـب جادۀ اهوازـ خرمشـهر آزاد 
شده، اما یک تکه هایی از آن دست دشمن باقی مانده. امشب کار 
ما و باقی گردان ها این اسـت که آن چند کیلومتر باقی مانده را هم 

آزاد کنیم تا بعد سرازیر شویم سمت خرمشهر...«
بـا تاریک شـدن هـوا، با پای پیـاده را ه مان انداختند سـمت خط 
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مقـدم. بـوی شـوری خـاک می آمـد و بـوی بـاروت سـوخته و نم 
کارون. هـوا دم دار بود. سـتون در سـکوت می رفـت و گاهی فقط 
صـدای توکلـیـ  از بچه های دسـته مانـ  می آمد که داشـت با یکی 
حرف می زد. موهای بلندی داشت که همیشه خدا شانه نکرده بود 

و پر بـود از خاک. 
پشـت خاکریـز کوتاهـی توقـف کردیـم. آن جا پـر از نیـرو بود: 
چـه آن هایـی که مثل ما آمادۀ حمله بودند و چه آن ها که خسـته از 
جنگ روزانه، مثل جنازه توی سـنگرهای حفره روباهی ـ که بیشتر 
شـبیه قبـر بـودـ  افتـاده بودند. همان  جا بـا پوتین و تیمم و نشسـته، 

نمازهامـان را خواندیم.
نمی دانم ساعت چند بود که حمید باکری، با ته لهجۀ آذری اش 
فرمان حرکت داد. سـتون از جا برخاسـت. کمی در کنار خاکریز 
جلو رفتیم. سـتون از روی خاکریز می گذشـت و در دشت بی انتها 
پخش می شد. فرمانده یکی یکی مان را برای وداع بغل  کرد و بعد 

سرازیر شدیم به سوی دشمن.
گفتـه بودنـد سـیصد متـر برویم جلو و دشـت بان شـویم بزنیم به 
تانک ها و امان شـان ندهیم. دشـت بان شدیم و راه افتادیم. تا چشم 
کار می کـرد، آدم تفنگ به دسـت بـود که در یک خـط، زنجیروار 
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جلـو می رفـت. از آتـش دشـمن خبـری نبود. سـکوت بـود و تنها 
صدای پاها می آمد که روی زمین تفتیده و شوره زده صدا می کرد. 
اولین رگبار را آن ها زدند. زنجیر آدم ها نایستاد. یک رگبار دیگر. 
فریاد نامفهوم سـربازان دشـمن که همدیگر را صدا می زدند، رگبار 
مسلسـل، تق تق تفنگ ها، چند تا نالۀ  دلخراش و... جنگ شـروع 

شد. 
تنـد کردیم. زنجیر آدم ها بی اختیار شـروع کرد بـه دویدن. آن ها 
مـا را می زدنـد و ما آن هـا را. آن ها توی سنگرهاشـان بودند و ما در 
دشـت بـاز. صـدای موتور تانک هاشـان بلند شـد. روشـن کردند. 
منورها توی آسـمان ترکیدند. میدان جنگ عینهو روز روشـن شـد 
و توانسـتم عظمـت جنـگ را ببینـم: زنجیـر آدم هـا، از جایـی کـه 
می توانسـتم ببینم و هنوز در دود شـلیک و انفجار گم نشـده بود، 
شـلیک کنان به سـمت دشـمن می رفتند. فاصله مان از دویست متر 
هم کمتر شده بود. آن ها پشت خاکریزهای کوتاه کوتاه قایم شده 

بودند و دیوانـه وار می زدند.
پنجـاه متـر هم با آن تانک لعنتی فاصله نداشـتیم کـه ما را دید و 
رگبـار گرفـت طرف مان. یـک ردیف آدم درو شـد. همه درازکش 
شـدیم. حـدود یـک دسـته بودیـم؛ سـی نفـر. شـهید و مجـروح و 
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سالم. جنازۀ دو نفر جلوی رویم افتاده بود. رگبار بعدی را که زد، 
خزیدم پشت شـان. تیرها که به شـان می خورد، تکان تکان هاشان را 
 حس می کردم. آری، رسـیدن به شـهر، همراه با ایـن ماجراها بود.

»کارخانـه« افتـاده بود سـه چهار متـری ام. از بچه های دسـته  بود. 
چنـان ناله هایـی می کرد که دل آدم می خواسـت بترکد. تیر خورده 
بـود به سـفید رانش. تیربـار همه مان را خوابانده بـود و جرأت تکان 
خـوردن نداشـتیم. گفتم: »با کیسـۀ امداد، بـاالی زخمت را ببند.« 
کیسـۀ امداد نداشـت. وسط رگبارها، کیسـۀ خودم را پرت کردم 
سمتش. یکی از بچه ها، سینه خیز رفت سمت چپ و با آر.پی.جی 
شلیک کرد. موشک خورد به خاکریز کوتاه جلوی تانک و کمانه 
کـرد طرف آسـمان. تیربـار، آبشـاروار همه مان را دوبـاره زیر آتش 
گرفت. دو تا جنازه ی جلویی ام، همچنان تکان تکان می خوردند. 
 بوی باروت، بوی سـوختگی، بـوی خاک همه جا را پر کرده بود.

از همـه طـرف فریـاد الله اکبر می آمـد. دو نفر دیگر بـا آر.پی.جی 
شـلیک کردند. تانک از مقرش بیرون آمد و به سـرعت رو به عقب 
رفت. برخاسـتیم. محشر کبری بود آن جا: جنازه های دوستان مان، 

مجروح هـا که نه یکی و چند تا تیـر خورده بودند و...
یـک عده امدادگر، رفتند سـر وقت زخمی هـا و بقیه راه افتادیم. 



58   جاده اهواز- خرمشهر

احتیاج به راهنما نداشتیم. چهارصد پانصد متر جلوتر، تانک ها در 
آتش می سـوختند. همه جا روشـن بود و نیروهای خودی را می شد 

دید که از این ور به آن ور می دویدند. جنگ مغلوبه شـده بود.
گردان جمع شـد یک جا: درسـت وسـط تانک ها کـه در آتش 
می سـوختند و گاهی یکی شان با صدای مهیبی می ترکید. چسبیده 
بودیـم به فرمانـده. حمید باکری مرتب با بیسـیم صحبت می کرد. 
گاه ـ ترکی  گاه و ناخودآ خوشـمزه تر آن  که گاهی وقت ها ـ خودآ
حـرف مـی زد. بیسـیم چی ها و دور و بری هایش همگـی ترک زبان 

بودند. 
وسـط شلیک و انفجار و سـوختن تانک ها، دستور حرکت داد. 
گردان دیگر نظمی نداشت. دویست سیصد نفر آدم جنگی، پشت 
سـرش راه افتادیـم. گاهـی می گفت پشـت خاکریز یا تـوی تانک 
سـالمی را بگردیم که باقی ماندۀ نیروهای دشـمن پشـت و پسـله ای 
قایم نشـده باشـند. باقی اش، فقط حرکت به سـمت میعادگاه بود. 
این اسـم را از صحبت هایی که توی بیسـیم تکرار می شـد، شنیدم.

کمـی جلوتـر، یک خاکریز خیلی خیلـی بلند بود. از یک جای 
کوتاه تـر گذشـتیم. آن طـرف، همـه اولیـن کاری کـه می کردنـد، 
بوسـیدن جـادۀ آسـفالت بود. مـا به جادۀ اهواز ـ  خرمشـهر رسـیده 
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بودیم. 
گفتنـد سـمت چپ را بگیرید و رو به خرمشـهر بیاییـد جلو تا با 
نیروهای دیگر دسـت بدهید. کنارۀ چپ جاده، پر بود از سـنگر و 

جنازۀ سـربازهای دشـمن و تانک های شعله ور. 
جلوتـر، یکـی از بچه هـاـ  بغض کـردهـ  تانکـی را نشـان مان داد. 
تانـک خـودی بـود؛ ایـن را از دو پرچـم کوچکـی کـه روی آنتـن 
بیسـیم اش بود، فهمیدیم: پرچم ایران و پرچم سـبزرنگ سه گوشی 
کـه روی آن نوشـته بـود یاابوالفضـل. نصـف بدن توپچـی از توی 
برجـک افتـاده بـود بیرون. جنـازۀ راننـده هم جلـوی برجک بود. 
تانک آرام آرام می سـوخت و آن دو، مثل شـمع آب می شـدند... 

مگر می شـد گریـه نکرد.
صبح، پشت خاکریز مستقر شدیم. قره قاطی بودیم. یک عده از 
بچه های گردان آن طرف، یک عده این طرف. باکری چند نفر را 
فرستاد تا همه را جمع کنند آن جا، که سروکله ی توکلی پیدا شد.15 
بـا موهـای بلند و خاکـی و دو قبضه آر.پی.جـی روی دوش. تا ما 
را دید، شـروع کرد به گریه کردن و اسـم یکی یکی شهدا را بردن. 

15. در مرحلۀ دوم عملیات خودش هم به شهادت رسید. 
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نمی دانید که چه جور اشـک می ریخت.«16
علی بوربور، از کادرهای مسؤول گردان سلمان فارسی، پیرامون 

ادامۀ نبرد در جادۀ اهوازـ خرمشهر می گوید:
»گردان ما پشـت خاکریزی در امتداد جادۀ اهواز ـ خرمشـهر، در 
غرب جادۀ مزبور مسـتقر شـده بود. دشمن، آتشفشـانی از آتش را 
روی سـر بچه هـای گردان مـا می ریخت. مثل بـاران، آتش توپ و 
خمپاره بود که بر روی خاکریز ما نازل می شـد. تانک های عراقی 
هم از دو طرفـ  سـمت چپ و از طرف شـمال خرمشـهر اشـغالی 
و از روبه روی ما  ـ  به طرف مان پیشروی می کردند. کافی بود یک 
نفر سـرش را برای دید زدِن آن سـوی خاکریز، کمی از لبۀ خاکریز 

باال بکشـد، جوابش یک گلولۀ مسـتقیم تانک بود.
طی آن مدتی که در غرب جاده بودیم، برادر حسـین ُقجه ای هر 
از چنـدی یک بـار بـه عقب می رفـت و برای گردان مـا که بی وقفه 
نیروهایـش تحلیـل می رفت، نیرو می آورد. شـاید اغراق نباشـد اگر 
بگوییـم که سرنوشـت کل مرحلـۀ اول عملیات، بسـتگی به حفظ 
مواضـع گـردان سـلمان داشـت. لحظـه بـه لحظـه بر آمار شـهدای 
گـردان افـزوده می شـد؛ ولـی خدا گواه اسـت هیچ کـس از بچه ها 

www.ketabnews.com .16
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حاضـر نبـود حتی یک وجب از غرب جاده عقب نشـینی کند. در 
گرماگـرم درگیـری مسـتقیم با تانک های دشـمن، حسـین ُقجه ای 

خـود آر.پی. جـی بـه دوش می گرفت و شـلیک می کرد.«17
مصطفـی اکبـری، رزمنده اعزامـی از اردبیل، در شـرح ماجرای 

نبـرد بر روی جـادۀ اهواز ـ خرمشـهر می گوید: 
»صبـح روز شـنبه 11 اردیبهشـت 1361 همـه چیـز دوبـاره از نـو 
شـروع شـد. خمپاره  ای داخل یکی از سـنگرها خـورد و چهار نفر 
از بچه هـا شـهید شـدند. تانك ها دوباره داشـتند می آمدنـد. در این 
سـو، »صبـور« و بچه ها موشـك های آر.پی.جی را برداشـتند و آن 
طـرف جـاده رفتند. لولۀ تانك ها با دیدن بچه هـا می چرخید و آن ها 
را تعقیب می کرد. ساعت نه ونیم صبح بود و شلیك تانك ها تمامی 
نداشـت. گلوله بود و دود و آتش و گرد و خاك و بوی باروتی که 
در هـوا مـوج مـی زد. به یك باره صبـور افتاد. منتظر بودم بلند شـود 

او...  ولی 
تانك ها بار دیگر به عقب برگشتند. بچه ها جنازۀ صبور را آوردند 
ایـن طـرف جاده و منتقـل کردند عقب. بچه های مهندسـی جهاد 

17. نـوار مصاحبـه با علـی بوربور، یكشـنبه 26 اردیبهشـت 1361، دارخوین، مرکز 
اسـناد دفاع مقدس
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دسـت بـه کار شـدند و از کارون تا جاده خاکریـز دوجداره زدند. 
تانك های ارتش آمدند و در پانصد تا دویسـت متری جاده مسـتقر 
شـدند. از بیسیم شنیدم نیروهای عراقی در شمال منطقه سرسختانه 

مقاومت می کنند. 
شـدیدترین پاتـك عراقی هـا بعـد از غـروب شـروع شـد. زمین و 
زمـان می لرزیـد و آتش از هر طرف می بارید. گلوله ها زوزه کشـان 
از کنارمـان رد می شـدند. خاکریز را می شـکافتند و هـر چه را که 
سـر راه شـان بود، می انداختند. هر لحظه امکان داشت خط سقوط 
کند. تا سـاعت 12 شـب، هر چه آتش داشـتیم، ریختیم روی سـر 

عراقی هـا و آن ها عقب نشـینی کردند.«18
از اوایـل بامـداد روز یکشـنبه 12 اردیبهشـت 1361 الحـاق بیـن 
یگان هـای همجـوار برقرار شـد و تـا حدودی آتش دشـمن بر روی 

جـادۀ اهوازـ خرمشـهر کاهش پیـدا کرد. 
در ارتبـاط بـا برقراری الحاق بین یگان هـای خودی، به خصوص 

تیپ های 8 نجف اشرف، 7 ولی عصر و 27 محّمدرسول الله 
،  حسـن باقـری، فرمانـدۀ قـرارگاه عملیاتی نصر در سـاعت 3:30 

18. رجوع کنید به کتاب: سالم دوباره؛ خاطرات مصطفی اکبری، به اهتمام ساسان 
ناطق،  نشر صریر، تهران، چاپ اول، 1387 
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دقیقه  بامداد یکشنبه 12 اردیبهشت با احمد کاظمی فرمانده تیپ 8 
نجـف تماس گرفته به او می گوید: 

باقری: احمد،  حسن!
کاظمی: به گوشم. 

باقری: آقاجان؛ تو چقدر رفتی آن طرِف ]غرب[ جاده؟! 
کاظمی: ما یکی ]یک کیلومتر[ رفته ایم آن طرف. 

باقری: یکی؟! 
کاظمی: بله، یکی. 

باقری: ُخب، آخر چه کسی به تو گفته که بروی باباجان؟! اآلن 
روز می شـود، آن جا گیر می کنی. به همۀ بچه هایت بگو بیایند این 

طرِف ]شرق[ جاده. 
کاظمی: ...]به علت پارازیت شدید پاسخ وی مفهوم نیست.[ 

باقری: تکرار کن! 
کاظمی:... حسـن، یك عده، نمی آ... این قسـمت و من این جا 
اآلن خـودم تکلیـف... بـه گردان هـای دیگـر هـم کـه می گویـم، 

می گوینـد باید حسـین ]خّرازی[ بـه ما بگوید. 
باقری: حسین کجاست؟ حسین اآلن به گوش نیست؟ 

کاظمـی: شـما بـه ]تیپ[یـک و ]لشـکر 21 ارتـش[ و ]تیـپ 7 
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[ دزفول بگویید برگردند و بیایند به راسـت، ]صدا به  ولی عصـر
شـدت قطع و وصل شـده و مفهوم نیسـت.[ 

باقـری: نـه! حسـین بایـد بیایـد به طرف پاییـن که فاصلۀ شـما را 
بپوشـاند. شـما زیـاد نباید بروی آن طـرِف جاده، هـا! اگر خاکریز 

داری، بغـل جـاده بمـان. بیخودی نـرو آن طرف! 
کاظمـی: حـاال مسـألۀ آن جـا را حـل می کنـم... می گویـم... 

می گویـد نـه! بایـد حسـین به مـن بگوید. 
باقری: خیلی خوب؛ ما این را به او می گوییم، ولی تو بچه هایت 

را بیاور این طرِف جاده. 
... به متوسلیان هم گفته اید  کاظمی: شما به محّمدرسول الله

بیاید این طرف؟ 
باقـری: آره، آره، آقاجـان! آن ها هم می آیند این طرف. چون آن 
طرف ]سـمت غرب جادۀ آسـفالت[ که جایی ]و عارضه ای[ برای 

ماندن ندارد! 
کاظمی: بسیار خوب. 

باقـری: شـما فقـط اآلن از بچه هایـت بپـرس آیـا اآلن در چپ و 
راسـِت خودشـان خالی دارند یا ندارند؟ کنترل کن که جای خالی 

باشد.  نمانده 
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کاظمـی: اآلن سـمت راسـت ما خالی اسـت و من هـم اآلن... 
حسـین... بایـد فکری کرد. مفهوم شـد؟ 

باقـری: آره؛ ببیـن مـن اآلن دارم حسـین خـرازی را پیدا می کنم 
ولی شما ببین، از بچه هایت هم بپرس که در دسِت چپ شما جای 

خالی نماند، ها! 
سـپس احمد کاظمی، فرماندۀ تیپ 8 نجف اشـرف با غالم علی 

رشـید، فرماندۀ قرارگاه عملیاتی فتح تماس می گیرد: 
کاظمی: رشید، رشید، احمد! 

رشید: به گوشم. 
کاظمی: آقا، ما از آن جایی که خودمان بودیم، نصف را رفته ایم 
بـه طـرف پاییـن. از این ها هم که مـن دارم تخمین می زنـم، زیادتر 
[ دزفول و  اسـت. بعـد، مـا اآلن رسـیدیم به تیـپ ]7 ولی عصـر
 ، ]تیـپ یک از لشـکر[ 21 حمزه و ]تیپ 27[ محّمدرسـول الله

همه رسـیده اند به هم. مفهوم شـد؟ 
رشید: مفهوم شد. خدا َاجَرت بدهد. بله، بله، مفهوم شد. ببینم، 
ایـن جاهایـی که رفتی، چـکار کردی؟ محکم اسـت؟ چه  جوری 

است؟ 
کاظمـی: جـاده را، پدافنـدش خـوب اسـت،  ولـی می خواهیـم 
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صحبـت کنیـم در رابطه با... ناراحتی داریـم. بگویید با آن چکار 
کنیم؟ 

تمـاس فرمانـدۀ قـرارگاه عملیاتـی فتـح بـا احمـد کاظمـی قطع 
می شـود و بالفاصلـه محسـن رضایی از قـرارگاه مرکـزی کربال، با 

احمـد کاظمـی تمـاس می گیرد: 
رضایی: احمد، احمد از محسن! 

کاظمی: محسن، به گوشم.  
رضایی: کاظمی، تو هستی؟! 

کاظمی: بله، بله؛ سالٌم علیکم. 
رضایی: سالٌم علیکم و رحمه  الله. حال تو خوبه؟! 

کاظمی: الحمدلله، الحمدلله! 
رضایی: آقاجان! به این صحبت هایی که رشـید و حسن ]باقری[ 
می کنند، باید توجه کنی. چرا به حرف های شان گوش نمی کنی؟! 
کاظمی: گوش می کنم. این ها... گوش می کنم. برادر محسن، 

هر چه تا حاال گفته اند، اطاعت کرده ایم. 
رضایی: اآلن راه نجف آباد از آن طرف نیست ]تیپ نجف نباید 
به سـمت غرب جادۀ آسـفالت برود[ هر چه این ها می گویند، باید 

توجه کنی. وضعیتت که بحمدالله خوب اسـت؟ 
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کاظمـی: الحمدللـه حـدود... رفتیـم جلـو و اآلن رسـیدیم بـه 
. مفهوم شـد؟  ]تیپ های[ دزفول و 21 حمزه و محّمدرسـول الله

رضایی: مفهوم شد. دشمن عقب نشسته؟! 
کاظمی: بله... هستند. از سمت تیپ دزفول... 

رضایـی: بـا همـۀ این احـوال، هول نشـوید. حـواس  خودتـان را 
جمع کنید و هر چه فرماندهان شما می گویند، حتمًا گوش کنید. 

خداحافِظ شـما باشد. 
کاظمی: خداحافِظ شما هم باشد.«19

فرماندۀ وقت سـپاه پاسداران انقالب اسالمی در تشریح اهمیت 
جادۀ اهوازـ  خرمشهر گفته است: 

»در مرحلۀ اول عملیات، طرح ما رسیدن به جاد ۀ اهوازـ خرمشهر 
بود که برادران سـپاهی و ارتشـی ما بیسـت وپنج کیلومتر راه را در 
شـب، در تاریکی به پایان بردند و دشـمن را در مقابل خود منهدم 
کردنـد و بـه جادۀ اسـتراتژیك اهوازـ  خرمشـهر رسـیدند. عراقی ها 
از این جاده دژ مسـتحکمی درسـت کرده بودند و می خواسـتند با 
استفاده از این دژ، ما را برای همیشه در چهار پنج کیلومتری جادۀ 

19. مسـتخرجه از نوار بی سـیم شـمارۀ 15، کد بایگانی 5719، آرشـیو نوار مؤسسـۀ 
حفظ آثار سـپاه محّمدرسـول اهلل
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خرمشـهر نگـه دارند تـا ما نتوانیم به این جاده دسترسـی پیدا کنیم، 
ولـی بـا توکل به خدا این کار در مرحلـۀ اول عملیات بیت المقدس 

انجـام گرفت و ما به جاده رسـیدیم.«20

20. مصاحبۀ مجلۀ امید انقالب با محسن رضایی، شماره 34، 15 خرداد 1361



فصل هفتم؛
تالش برای حفظ جاده 

عملیـات  دوم  مرحلـۀ  آغـاز  بـرای  چیـز  همـه  کـه  حالـی  در 
مکانیـزۀ  و  زرهـی  لشـکرهای  می شـد،  آمـاده  الی بیت المقـدس 
دشـمن، بار دیگر برای بازپس گیری جادۀ اهوازـ خرمشـهر دسـت 
بـه پاتك هـای شـدید زدنـد. ایـن بار هـم رزمنـدگان قـرارگاه فرعی 
نصر ـ 2 متشـکل از تیپ 27 پیاده سـپاه + تیپ 2 لشـکر 21 حمزه به 
فرماندهی مشـترك احمد متوسـلیان و سرهنگ فرض الله شاهین راد 
در نوك حملۀ واحدهای زرهی دشـمن قرار داشـتند. این در حالی 
بود که حسین قجه ای، فرمانده گردان سلمان و بسیجیان کم سن و 
سالش، بیشتر از دیگران در معرض تهاجم قرار داشتند و سرسختانه 
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مقاومت می کردند. حسین همدانی، مشاهدات خود را از مقاومِت 
گردان سـلمان چنین روایـت می کند: 

»روزی کـه برای دیـدار از خط گردان سلمان فارسـی، به موضع 
آن ها رفتم، خودم با همین چشم هایم دیدم که این بچه بسیجی های 
محصـل کم سـن و سـال کرجـی، با چه انگیزه و رشـادتی داشـتند 
بـا دشـمن می جنگیدنـد. عشـق و عالقـۀ عجیبـی هـم بـه فرمانده 
گردان شـان نشـان می دادنـد. خـدای من شـاهد اسـت، مـدام مثل 
یك دسـته پروانه، دور حسـین ُقجـه ای می چرخیدنـد و می گفتند: 
»بـرادر ُقجـه ای، تـو را بـه خدا مواظب خـودت باش، چـرا این قدر 
جلو می آیی؟... برادر ُقجه ای، الزم نیسـت شما آر.پی.جی دست 
بگیری، پس ما چه کاره ایم؟... برادر ُقجه ای، دیدی چطور بعثی ها 
را عقـب زدیـم؟ اگـر بـاز جلـو بیایند، بـه یاری خـدا، بیچاره شـان 

می کنیم.«
همین طور از چپ و راسـت، حسـین را احاطه کرده بودند و در 
حالـی که تـوی حرف همدیگـر می پریدند، با تمام شـور و صفای 
دل های نوجوان شـان، سعی داشتند به فرمانده گردان خودشان، در 
آن موقعیت دشوار، قوت قلب بدهند. حسین ناچار بود دم به دقیقه، 
به آن ها بگوید: »برادرها، شـما را به خدا اطراف من تجمع نکنید. 
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اگر یك گلوله توپ این جا بخورد، تلفات زیادی می دهیم، پراکنده 
بشـوید.« اما گوش به حرفش نمی دادند. بعد که آمدم از آن جا به 
سـمت مواضع محور خودمان برگردم، حسـین مرا به کناری کشید 
و گفـت: »می بینی بـرادر همدانی؟ خدا می داند هر تیر و ترکشـی 
کـه بـه یکـی از این بچه ها می خـورد، انگار صاف می خورد وسـط 
قلـب من. ای کاش تمام گلوله هـا و ترکش های بعثی ها، می آمد به 
سـر و سـینۀ من می خورد، اما دیگر حتی یکی از این بچه ها، زخم 
برنمی داشـت.« گفتم: »حال تو را می فهمم. باالخره جنگ، این 
مصیبت هـا را هـم دارد دیگر، از ایـن همه مذمت و خودخوری تو، 
خیری عاید این بچه ها می شـود ؟« گفت: »نمی دانم؛ دیگر هیچی 

نمی دانم!«21
این گونـه بـود کـه نیروهـای گـردان سلمان فارسـی، بـا هدایـت 
تحسـین برانگیز حسـین قجه ای، مانع پیشـروی دشـمن  شـدند. اما 
در آن سـوی میـدان نبـرد، ژنرال هـای سـپاه سـوم ارتش عـراق هم 
دست بردار نبودند و با گسیل نیروهای تازه نفس و بسیج واحدهای 
زرهـی، تـدارک حملۀ گسـترده ای را فراهـم نموده و با تمـام توان، 

هجوم سراسـری دیگـری را آغـاز  کردند. 
21. رجوع کنید به کتاب: مهتاب خیّن؛ خاطرات حسین همدانی 
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دشمن سعی داشت به هر طریق ممکن، مواضع نیروهای گردان 
سلمان فارسـی و دیگـر واحدهـای ایرانی را بازپس گرفتـه، آن ها را 
از جـادۀ آسـفالت دور کنـد. تـا این کـه در سـاعت های پایانی روز 
چهارشـنبه پانزدهـم اردیبهشـت 1361، شـدت درگیـری دو طـرف 
بـه اوج خـود رسـید. در غـرب کارون، زمین به لرزه در آمد. سـپاه 
سوم ارتش عراق، با اجرای یک رشته پاتک سنگین، ریختن آتش 
پرحجـم توپخانـه و بـه میدان کشـاندن انبوهـی از نیروهـای پیاده، 
کماندویـی و لشـکرهای تانک خود، بـرای در هم کوبیدن موضع 

گردان سـلمان در ایسـتگاه گرمدشـت اقدام کرد. 
سـعید جهانـی، فرمانـده دسـته یـک، گروهـان دوم از گـردان 
سلمان فارسـی، پیرامـون روحیۀ حسـین قجه ای طی چنـد روز آخر 
محاصـره و مشـاهدۀ نشـانه هایی از پـرواز در چهـرۀ او می گویـد: 
»روحیـۀ برادر قجه ای واقعًا عالـی بود. اصاًل انگار آن همه آتش 
و گلولـه را نمی دیـد. مـدام بـه بچه هـا سرکشـی می کرد و بـه آن ها 
روحیه می داد. از این سِر خاکریز می رفت آن سِر خاکریز. مهمات 
می آورد، غذا می آورد. گالن های 20 لیتری پر از آب را، جلو حمل 

می کرد و آب به نیروها می رسـاند. 
طی آن شـش هفت روزی که آن جا بودیم، هر وقت گرسـنه اش 
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می شـد، یک تکه نان خشـک از جیبش درمی آورد و می گذاشت 
دهان خودش. خوابیدنش را هم کسـی نمی دید. یعنی نمی خوابید 
تا کسـی او را ببیند. فقط عصر همان روزی که شـبش شـهید شد، 
دیـدم روی خاکریـز، از شـدت خسـتگی بی حال شـده و خوابش 
برده. آن قدر آرام و قشـنگ خوابیده بود که من واقعًا نور شـهادت 

را در چهـره اش دیدم. 
هنـوز چنـد دقیقه ای بیشـتر خوابش نبرده بود که با شـروع پاتک 
دوبارۀ دشـمن، از جا بلند شـد و نیروها را آرایش داد. خودش هم 
مـدام می رفـت بـاالی خاکریز، یـا آر.پی.جی می زد، یـا نارنجک 
می انداخت و یا با اسـلحۀ کالش، به سـمت نیروهای پیاده دشـمن 

خط آتش درسـت می کرد. 
غروب که شـد، نماز مغرب و عشـای خودش را پشـت خاکریز 
خواند و بعد دوباره رفت سروقت نیروهایی از دشمن که قصد نفوذ 
به داخل مواضع ما را داشـتند. از شـدت مـوج انفجار و گلوله های 
آر.پی.جـی که شـلیک کـرده بود، بدنش تعادل نداشـت و تلو تلو 

می خـورد. اما همچنان بچه ها را بـه مقاومت فرا می خواند.«22
22. رجوع کنید به کتاب: پهلوان گود گرمدشـت؛ زندگی نامۀ شـهید حسـین قجه ای، 
کتاب هشتم از مجموعۀ بیست وهفت در 27؛ گل علی بابایی، نشر صاعقه، تهران، چاپ 

اول، بهار 1393  
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علی میرکیانی، ادامۀ ماجرا را این گونه روایت می کند: 
»هوا کاماًل تاریک شده بود، اما دشمن همچنان آتش می ریخت 
و در صـدد بـود تـا بـا رخنه بـه داخل خـط نیروهای خـودی، آن ها 
را تسـلیم کنـد. بچه هـای مهندسـی، دو تـا خاکریز دسـته عصایی 
برای جلوگیری از نفوذ دشـمن در سـمت چپ حد گردان سـلمان 
احداث کرده بودند که تا آن موقع، موضع اولی را نیروهای دشمن 

به تصرف خود در آورده و در آن مسـتقر شـده بودند. 
بـرای این کـه خاکریز دومی هم سـقوط نکند، حسـین دنبال راه 
چـاره  می گشـت. او خـودش را به آب و آتش مـی زد تا این موضع 
همچنان حفظ شـود و جاپایی برای مرحلۀ دوم عملیات باشـد. سر 
و صـورت و لباس هایـش، کامـاًل خون آلـود و گـرد و خاکی بود. 
چشـم هایش مثل دو تا کاسـۀ خون و از شـدت شـلیِک گلوله های 
آر.پی.جی، از گوش هایش خون سـرازیر شـده بود. چند دقیقه ای 
منطقه را برانداز کرد و خطاب به من گفت: »این طوری نمی شـود 
مقاومـت کرد. باید سـنگرها را محکم تر کنیم. بیا برویم از سـنگر 
عراقی هـا، چنـد تـا الـوار بیاوریـم و بیندازیـم روی ایـن سـنگرها تا 
یـک کمـی جلوی تیـر و ترکش هـا را بگیرند.« به سـیدباقر گفتم: 
»سـید، مـن دارم با حسـین می روم برای آوردن الـوار. تو هم این جا 
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بـاالی خاکریز بنشـین و بـه نیروها کمک کن.« به اتفاق حسـین، 
از روی دژ اصلی رو به خرمشـهر حرکت کردیم. چند متر جلوتر، 
دیدیـم داخـل یکـی از سـنگرهای روبـاز، بچه های گردان سـلمان 
بـه نوبت سـمت دشـمن تیرانـدازی می کننـد و بعد هم می نشـینند 
روی زمیـن. همیـن که آن ها می نشسـتند، نیروهای دشـمن متقاباًل 
شـلیک می کردند. پشت یکی از سنگرها ایستاده بودیم که پس از 
شلیک بچه های خودی، عراقی ها هم خط آتش شان را به سمت ما 
گرفتند. همزمان با شلیک عراقی ها و در میان دود و آتش، حسین 
نقش زمین شـد. در یک آن، خودم را به او رسـاندم. تیر دوشـکا یا 
گرینوف، صورتش را متالشی کرده و به حالت سجده روی زمین 
افتاده بود. اول کمی دستپاچه شدم، اما بعد به خودم آمدم و پیکر 
حسـین را بـه سـمت پایین خاکریز کشـاندم تا از تیـر و ترکش های 

دوبارۀ دشـمن در امان بماند.«23
سـرانجام بـا دفـع آخریـن پاتـك دشـمن، توسـط شـیربچه های 
ارتشـی و سـپاهی در شامگاه چهارشنبه 15 اردیبهشت 1361، جادۀ  
اهوازـ خرمشهر تثبیت و زمینه برای انجام مرحلۀ دوم عملیات آماده 

شد. 
23. پهلوان گود گرمدشت؛ زندگی نامۀ شهید حسین قجه ای 
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بـا توجـه بـه این کـه محـور روایت هـا در ایـن کتـاب، اتفاقـات 
پیش آمده برای رزمندگان قرارگاه فرعی نصرـ 2، به خصوص گردان 
سلمان فارسی بوده است، شاید این سؤال در اذهان تداعی  شود که 

مگـر دیگر یگان ها در این جا نقشـی نداشـته اند؟ 
پاسـخ پرسـش فوق این اسـت کـه یگان هایی مثل تیـپ 8 نجف 
، تیپ 25 کربال، تیپ 7 ولی عصر اشـرف، تیپ 14 امام حسـین

 و رزمنـدگان ارتشـی ادغامـی بـا ایـن تیپ هـا، به سـهم خود در 
موفقیت محور جادۀ اهوازـ خرمشـهر سـهیم بودند، امـا از آن جا که 
مرکز ثقل فشارهای دشمن بر روی محور ایستگاه حسینیه و ایستگاه 
گرمدشـت، محور واگذارشـده به قـرارگاه فرعی نصر ـ 2 بـوده، لذا 
ضمـن ارج نهـادن به تالش های کلیۀ رزمنـدگان حاضر در عملیات 
الی بیت المقدس، به نقش محوری این عزیزان در آزادسازی و حفظ 

جادۀ اهوازـ  خرمشـهر تکیه کردیم. 
چنان که محسـن رضایی، فرمانده وقت سـپاه پاسـداران انقالب 

اسـالمی نیز بر این موضوع صحه گذاشـته و گفته اسـت: 
»مـا در مرحلـۀ اول عملیـات بیت المقـدس، جنـگ سـخت و 
آتـش انبـوه و حمالت مسـتمر تیپ مسـتقل 10 زرهـی ارتش عراق 
کـه تانك هـای آن از نـوع تـی ـ72 بودند را بر سـر بچه های تیپ 27 
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محّمدرسـول الله شـاهد بودیم. حتی بعضی از این تانك ها جلو 
می آمدند و درسـت سـر جاده اجرای آتش می کردند، یعنی تانکی 
کـه می توانـد از فاصلـۀ دو تـا سـه کیلومتر به سـمت هدف شـلیك 
کنـد، می آمـد از همان سـر جاده و از فاصلۀ بیسـت سـی متری بر 
روی ایـن بچه ها اجرای آتش می کرد. اصاًل آر.پی.جی هم به زره 
این تانك ها کارگر نبود. در حقیقت، روی جادۀ اهوازـ خرمشـهر و 
مخصوصًا ایسـتگاه حسـینیه، »جنگ تن با تانك« صورت گرفت. 
متأسـفانه در بیـان ایـن واقعیـات، تاریـخ مـا ضعیف اسـت. تاریخ 
مـا عاجـز اسـت از ایـن که بگویـد بر ایـن مملکـت در جنگ چه 
گذشـت؟ در کنار جادۀ اهوازـ خرمشـهر چه گذشت؟ بر ملتی که 
بعـد از ماه هـا انتظار، مظلومانه چشـم بـه راه بودند تا یـك بار دیگر 
پیروزی خودشان را بر دنیایی که به حمایت از رژیم متجاوز صدام 

برخاسـته بود ببیند، چه گذشـت.
در کنـار همین جادۀ اهوازـ خرمشـهر و ایسـتگاه های حسـینیه و 
گرمدشـت، بایـد تابلوهایـی نصب کننـد و حاج احمد متوسـلیان، 
حسـین قجه ای، محسـن وزوایی و تیپ 27 محّمدرسـول الله را 
طوری به مردم نشـان بدهند که آن ها بفهمند چگونه بعد از تجربۀ 
شـادی آفرین پیروزی انقالب در بهمن 1357، یك بار دیگر همین 
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بچه هـا بودند که لبخنـد پیروزی را بر لبان ملت ایران نشـاندند.«24   
در همیـن زمینـه، شـهید غالم حسـین افشـردی  )حسـن باقری(، 
جـادۀ  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  نصـر،  عملیاتـی  قـرارگاه  فرمانـده 
اهوازـ خرمشـهر و واکنش سـپاه سـوم ارتش عراق در قبال تصرف 

ایـن جـاده توسـط نیروهـای ایرانـی می گویـد:
»اهمیت جادۀ اهوازـ  خرمشـهر بـرای ارتش عراق به قدری زیاد 
بود که در طول چند ماهی که این جاده در اشغال آن ها قرار داشت، 
در کنار جاده خاکریزی درسـت کرده بودند که دو متر از سـطح 
جاده باالتر بود و دشـمن سـنگرهایی را بر روی این جاده احداث 
کرد که مانند دژهای اطراف پادگان های نظامی بود و تعداد زیادی 

سـنگر تانك بر روی این دژ به چشم می خورد.
سـرفرماندهی ارتـش عـراق، با توجـه به این کـه در غرب کارون 
نیروهـای کمـی در اختیـار داشـت، ضدحمله هـای زیـادی انجـام 
مـی داد بـرای این که بـه هر قیمت ممکـن، بتواند دوبـاره این جاده 
را بـه دسـت بگیرد؛ زیرا هر کس که ایـن جاده را تصرف می کرد، 
طـرف مقابـل به علت کفی بودن زمین و فقـدان کوچك ترین مانع 

24. رجوع کنید به: مصاحبۀ اختصاصی با سرلشـكر دکتر محسـن رضایی  میرقائد؛ 
دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام، تهـران، 26 مرداد 1377  
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طبیعی و مصنوعی در منطقه، مجبور بود که چندین کیلومتر از این 
جاده دور بشود تا از تیررس واحدهای مستقر بر روی جاده در امان 
باشـد. بعـد از این که ما توانسـتیم جاده را تثبیـت کنیم، واحدهای 
دشمن تا مسافت زیادی ناچار شدند از جاده عقب  بکشند و از ما 

بگیرند.«25 فاصله 
همچنیـن سـرهنگ سـتاد »نصـار الدلیمـی« فرمانـده هنـگ 5 
مکانیـزه از تیـپ 22 زرهی ارتش عراق که پس از شکسـت تهاجم 
رژیـم صـدام بـه کویت و خیزش سراسـری مردم عـراق علیه رژیم 
بعث، در جریان قیام »شـعبان المبارك« ]اسـفند 69ـ  مارس 1991[ 
به صف قیام کنندگان پیوست، در کتاب خاطرات خود26، دربارۀ 

اهمیت این موضوع نوشـته است: 
»در خالل عملیات »الطاهری« ]الی بیت المقدس[ ـ 30 آوریل1982 
)10 اردیبهشـت 1361(ـ پـس از این که نیروهای ایرانـی با عبور از رود 
کارون، خود را به منطقۀ غرب کارون رساندند، در همان ساعات اولیۀ 
حملـه، واحدهـای خط مقدم لشـکر 3 زرهی عـراق را منهدم کرده، 
خود را به جادۀ اهوازـ  خرمشـهر رسـاندند. فرماندهی کل، با صدور 

25. مصاحبه با مجلۀ امید انقالب، شمارۀ 34 ، 15 خرداد 1361 
26. حزب بعث؛ یكه تاز ارتش عراق، سـرهنگ سـتاد نصار الدلیمی، ترجمۀ حمید 

محمـدی، دفتـر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، چـاپ اول، 1375
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فرمانی، لشکر 9 زرهی را مأمور کرد تا راه را بر قوای ایرانی سد کرده، 
آن ها را مجبور به عقب نشینی کند.

سرلشـکر سـتاد »طالع الدوری تکریتی«، فرمانده لشـکر 9 برای 
اجـرای فرمان به سـرعت خـود را آماده کرد تا بـه زعم خود، با یك 
هجوم گسترده، نیروهای ایرانی را تار و مار کرده، بر منزلت و ارج 

و قرب خـود نزد صدام بیفزاید.
وی در اقدامـی غیرمعقـول، پیش از توجیـه فرماندهان تیپ های 
تابـع لشـکر 9، فرمـان آغـاز حملـه را شـب هنـگام به هر سـه تیپ 
زرهی 17 تموز )بهترین واحد تانك ارتش عراق مجهز به تانك های 
تـی 72(، 24 مکانیـزه و 8 مکانیـزه صادر کرد و خودش مسـتقیمًا 
هدایـت عملیـات ضدحملـه را به عهـده گرفت. او که خـود را در 
آسـتانۀ پیـروزی می دیـد، وضعیـت و موقعیـت تیپ هـا را لحظـه به 
لحظه جویا شده، دستورهای الزم را صادر می کرد. شتاب بیش از 
حد برای شـروع عملیات، به هیچ یك از فرماندهان تیپ ها فرصت 
نـداد تـا واحدهای خود را نسـبت بـه ضروری ترین مـوارد عملیات 
دفـع نیروهای ایرانی از جادۀ اهواز ـ خرمشـهر توجیه کنند. بنابراین، 
آن ها تقریبًا با چشم بسته به سوی اهدافی که طالع الدوری برای شان 
مشـخص کـرده بـود، پیش می رفتنـد. اندك زمانی پـس از حرکت 
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تیپ های لشـکر 9 به سوی اهداف، سرهنگ ستاد »صابرالدوری«  
فرمانـده تیپ 8 مکانیزه ـ و یکی از دوسـتان نزدیـك طالع الدوری، 
با شـور و نشـاط به طالع خبر می دهد که تیپ او طبق نقشـه و بدون 
درگیری، بر روی جادۀ اهوازـ خرمشهر مستقر شده است. در همین 
حین، فرماندهان دو تیپ دیگر که این مکالمات را می شـنیدند، از 
این خبر جا خوردند؛ چون آن ها اصاًل خبر نداشتند که تیپ هشتم 

قبل از آنان به هدف رسـیده اسـت.
طالع الدوری، فرمانده لشـکر 9 که اوضاع را بدین گونه می بیند، 
شـتابزده موقعیـت دو تیـپ دیگر لشـکر تحـت امر خـود )تیپ 17 
زرهـی و 24 مکانیزه( را سـؤال می کنـد. فرماندهان آن دو تیپ که 
واحدهـای خـود را به شـدت با نیرو هـای ایران درگیـر می بینند، به 
طالع الـدوری اطـالع می دهنـد که دشـمن به سـختی در برابر آن ها 
مقاومت می کند و تیپ هشتم هم به هدف نرسیده است. طالع، با 
شنیدن این خبر، متوجه می شود که هر سه تیپ، موقعیت های اصلی 
خود را گم کرده اند. چیزی نمی گذرد که نیروهای ایرانی به سوی 
هر سه تیپ حمله کنندۀ لشکر 9 هجوم می آورند و شکست سختی 

کـه هرگز طالع تصورش را هم نمی کـرد، بر آنان وارد می آورند.
طی این ضدحملۀ فضاحت بار، فرمانده تیپ 24 مکانیزه لشـکر 
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9 و تعداد دیگری از افسـران سـتادی این تیپ کشـته شـده، تعداد 
بسـیار زیادی از نیروها هم به دسـت ایرانی ها اسـیر می شـوند. این 
سرلشـکر  بی جـای  خودخواهـی  و  غـرور  از  ناشـی  شکسـت ها، 
طالع الـدوری بـود کـه حاضر نشـد بـرای توجیـه عملیـات فرصت 

کوتاهـی در اختیـار فرماندهـان تیپ ها بگـذارد.«27

27. رجوع کنید به کتاب: حزب بعث، یكه تاز ارتش عراق



فصل هشتم
جاده، سرپلی برای آزادی خرمشهر     

بالفاصله پس از تثبیت جادۀ اهوازـ خرمشهر، مرحلۀ دوم عملیات 
الی بیت المقدس در شـامگاه پنج شـنبه 16 اردیبهشـت 1361 با رها 

شـدن نیروهای ایرانی از جاده به سـوی دژ مرزی آغاز شد. 
سپهبد شهید علی  صیادشیرازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
قـرارگاه مرکـزی کربـال، در خصوص این مرحلـه از عملیات گفته 

است: 
»در مرحلـۀ دوم، قـرارگاه نصـر بایـد از روی جـاده رو بـه طرف 
جنـوب تـك نمـوده، خونین شـهر را آزاد می کرد. ولـی هم عکس 
هوایی و هم شناسایی ها نشان داده بودند که به هیچ وجه نمی توانیم 
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پدافنـدی هفت گانـۀ عراقی هـا در شـمال خرمشـهر  از رده هـای 
بگذریـم. یك تك آزمایشـی هـم کردیم، فهمیدیم کـه تلفات زیاد 
و پیشـرفت کم اسـت. سـریع طرح مـان را عوض کردیـم. گفتیم: 
قـرارگاه نصـر هـم، دوش بـه دوش قـرارگاه فتح، مسـتقیم به طرف 

غـرب، رو به مرز پیشـروی کند. 
مرحلۀ دوم، عبور از جادۀ اهوازـ خونین شـهر تعیین شـد. دشـمن 
مطمئن بود که ما از شمال می رویم به طرف خرمشهر. چون طرف 
شرق، رودخانه بود. غرب و جنوبش هم خودشان بودند و آن جا را 
محکم کرده بودند. ولی در شرق جادۀ اهوازـ خونین شهر، خاکریز 
چهـار متـری زده بود. البته عمدًا این کار را کرده بودند  تا دید ما را 
از آن طرف رودخانه کور کنند،  آن وقتی که منطقه دسِت خودشان 
بـود تا ترددشـان را روی جاده نبینیم. ولی مـا از این خاکریز خیلی 
اسـتفاده کردیـم. چـون با امکانـات ضعیفی که داشـتیم، توان زدن 
خاکریزهـای طوالنی را نداشـتیم و  این خاکریـز خیلی به ما کمك 

کرد.«28
از روی جـادۀ  ایرانـی  نیروهـای  موفـق  دنبـال تك رخنـه ای  بـه 

28. رجـوع کنیـد بـه کتـاب: ناگفته هـای جنـگ،  خاطـرات سـپهبد شـهید علـی 
صیادشـیرازی، بـه اهتمـام احمـد دهقـان، انتشـارات سـورۀ مهـر، صـص 294ـ293
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اهوازـ خرمشـهر و حرکـت به سـمت دژهای مرزی کوت سـواری، 
طـی مرحلـۀ دوم نبـرد الی بیت المقـدس بـه تاریـخ 17 اردیبهشـت 
1361، دشمن از بیم قطع خطوط سراسری سپاه سوم خود، در حد 
فاصل دشـت جفیر تا شـلمچه و نگرانی از بابت سرنوشت لشکر 5 
مکانیزه و لشـکر 6 زرهی اش که در منطقۀ عمومی جفیر و پادگان 
حمید مستقر بودند، روز 18 اردیبهشت 1361 به این دو یگان فرمان 
عقب نشـینی سـریع از جفیـر و پادگان حمید بـه داخل خاك عراق، 
از طریق گلوگاه مواصالتی »پاسگاه مرزی شهابی« ایران، در ضلع 

جنوب غربـی صحرای کوشـك را صادر کرد.
در کتاب »هویزه در هشـت سـال دفاع مقـدس« پیرامون آزادی 

پـادگان حمید می خوانیم:
»پیروزی رزمندگان اسالم در محدودۀ جغرافیایی قرارگاه های نصر 
و فتح، تأثیر مستقیمی در روند جنگ کرخه کور داشت؛ زیرا چنانچه 
رزمنـدگان موفـق به رسـیدن بـه شـلمچه و مناطق مرزی می شـدند، 
دشـمن در منطقـۀ کرخه کـور که عمـده نیروهای زرهی خـود را در 
آن جا متمرکز کرده بود، ناگزیر از تخلیۀ مواضع خود می شد. در غیر 

این  صورت، محاصره می شـد و یگان های او منهدم می گشـت.
لـذا فشـار در جبهـۀ غـرب کارون و پادگان حمیـد رو به افزایش 
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جـادۀ  در  دشـمن  زرهـی  سرسـختانۀ  به رغـم حمـالت  و  نهـاده 
اهوازـ خرمشـهر و به کارگیری شدید توپخانه و جنگنده های نیروی 
هوایی، ارتش عراق نتوانست قوای ایرانی را از پیشروی باز داشته و 

یـا آن ها را منهـدم نماید.
روز هجدهم اردیبهشـت 1361، بر اثر نفوذ نیروهای قرارگاه های 
نصر و فتح به مرزهای بین المللی، نیروهای عراقی مسـتقر در غرب 
کارخانـۀ نـورد، غرب اهـواز، کرخه کور، طراح و نیسـان و هویزه، 
مناطق اشغالی را تخلیه و به سوی خاك عراق دست به عقب نشینی 

و فرار زدند.
حمید عیاشی از نیروهای رزمندۀ مردمی کرخه کور می گوید:

»از روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه 1361، 
دشـمن تك های زیادی علیه نیروهای ما در عباسـیه، فرسیه و طراح 
انجام داد و توانسـت حتی مواضع از دسـت داده را بازپس گیرد و 
عملیـات تـا روز هجدهم ادامـه یافت. در این روز، صدای اسـلحۀ 
دشـمن خاموش گردید. بعضـی از نیروهای اطالعاتی که من جزو 
آن ها بودم، شبانه به خاکریزهای دشمن نزدیك شدیم، ولی اثری از 
نیروهای عراقی نبود. آن ها بر اثر فشار نیروهای ایرانی، خیلی سریع 

مواضع خود را تخلیه و دسـت به عقب نشـینی زده بودند.«
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همچنیـن نفـوذ نیروهـای ایرانـی بـه داخـل مواضـع ارتـش عراق 
طـی مرحلۀ دوم عملیات، یگان های سـپاه سـوم عـراق را مجبور به 

عقب نشـینی از دشـت جفیـر نمود. 
 27 تیـپ  فرماندهـی  جانشـین  همـت،  محمد ابراهیـم   شـهید 
محّمد رسـول الله در هنگام نبرد فتح خرمشـهر، در تشریح علل 

و عوامـل عقب نشـینی دشـمن از منطقـۀ جفیـر می گویـد:
»از آن جا که ارتش دشمن یك ارتش منظم و کالسیك است، به 
همین علت، تحمل تلفات و ضایعات سنگین را ندارد؛ یعنی وقتی 
از ایسـتگاه نیم نود تا گرمدشـت ما به قلب دشـمن زدیم و دشـمن 
احسـاس کـرد که از خـود نورد و حمیـد دور خـورده؛ از چپ، از 
طـرف خونین شـهر و شـلمچه دور خورده، احسـاس تـرس کرد از 
این کـه مبادا از قسـمت راسـت قیچی بشـود و یکی هـم این که در 
قسـمت چـپ از پهلـو قیچی بشـود. به عـالوه، تلفاتی که دشـمن 
در قسـمت جـاده و قسـمت خونین شـهر داده بـود، باعـث شـد تـا 
نیروهایـش را سـریع بکشـد عقـب؛ چون کـه دیگر برایـش مقدور 
نبـود تـا بتواند در آن جا دوام بیاورد. در حقیقت، علت فرار دشـمن 
از پادگان حمید، قشـنگی طرح عملیاتی بوده که به وسـط دشـمن 
]یعنی جادۀ اهوازـ خرمشهر[ زده شد و باعث تجزیۀ دشمن گردید. 
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همیـن امر باعث شـد تا دشـمن بـرای تقویت نیروهایـش در داخل 
جبهۀ خرمشـهر، قسـمت جفیر و حمیـد را خالی کند.

در اصل، این جا دشمن آن دیوانگی همیشگی اش را تکرار نکرد 
و بـا فکـر کار کـرد؛ چـون که بـا شکسـت هایی که متحمل شـده 
بـود، اگر دوباره مقاومت می کرد، هر آن امکان داشـت نیروهایش 
در جفیـر و حمید هم به کلی متالشـی شـوند؛ از ایـن رو مجبور به 
عقب نشـینی از آن مناطـق شـد و ایـن ادعـای او هـم کـه می گوید 
عقب نشـینی ما از جفیر، یك عقب نشـینی تاکتیکی بود، یك بلوف 

است.«29 سیاسی 
موفقیـت طـی مرحلـۀ دوم عملیـات الی بیت المقدس و رسـیدن 
نیروهـای ایرانـی بـه مرز بیـن المللی، زمینـه را برای اجـرای مرحلۀ 

پایانـی نبرد و آزادسـازی شـهر خرمشـهر آمـاده کرد.
ایـن در حالـی بود کـه در پی بازسـازی یگان ها و انتقـال قرارگاه 
عملیاتـی فجـر از منطقۀ فکه با سـازمان دهی جدید، ایـن مرحله از 
عملیات با سازمان سه قرارگاه عملیاتی فتح، فجر و نصر طرح ریزی 

29. رجوع کنید به کتاب: همپای صاعقه، کتاب یكم از کارنامۀ عملیاتی لشكر 27 
محمد رسول اهلل دی 1360 تا تیر 1361؛ حسین بهزاد، گل علی بابایی، انتشارات 

سورۀ مهر، ص632
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شـد. بـر اسـاس تدبیر جدیـد، مقرر شـد نیروهـای عمل کننـده، با 
مسدود کردن عقبۀ دشمن از جادۀ شلمچه و سپس، ورود به داخل 
شـهر، ضمن محاصرۀ خرمشـهر، بخش وسیعی از نیروهای دشمن 

را منهـدم و بـه محاصره در آورند.
مرحلـۀ چهـارم عملیـات در سـاعت 22:30 شـامگاه شـنبه اول 
خرداد 1361 با رمز یا محمد بن عبدالله آغاز شد. در این مرحله، 
به  نیروهای قرارگاه عملیاتی فتح، مشـخصًا تیپ 14 امام حسـین 
فرماندهـی شـهید حسـین خـرازی از طریق جـادۀ اهوازـ خرمشـهر 
بـه پلیـس راه خرمشـهر رسـیدند و نیروهای قـرارگاه فجر بـه همراه 
رزمندگان تیپ 8 نجف اشرف به فرماندهی شهید احمد کاظمی از 
قرارگاه فتح، پل نو را تصرف و به سمت اروندرود پیشروی کردند. 
در این حال، نیروهای قرارگاه عملیاتی نصر نیز با جلوداری قرارگاه 
نصـرـ 2 و رزم حماسـی رزمنـدگان تیـپ 2 لشـکر 21 حمزه و تیپ 
27 محمد رسـول الله به فرماندهی مشـترک سـرهنگ فرض الله 
شـاهین راد و شـهید احمد متوسـلیان نیز با پیشـروی در امتداد مرز 
و پاکسـازی و انهدام دشـمن، به سـمت جنوب، جـادۀ مواصالتی 
شـلمچه به خرمشـهر و نهر خین حرکت کردند. مقاومت عراقی ها 
بـه ویـژه در پل نـو، به منظور بـاز نگه داشـتن عقبۀ نیروهـای خود، 
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نتیجـه ای در بـر نداشـت و در پـی شکسـت آخرین پاتـك تیپ 10 
زرهـی دشـمن بـه مواضع تیپ 27 بـر روی جادۀ مرزی شـلمچه به 
خرمشـهر، سـرانجام در سـاعت 11 صبح روز دوشـنبه سـوم خرداد 
1361، بر خالف تصور دشـمن که در دروازه های شـرقی و جنوبی 
در کمین نیروهای خودی بود، رزمندگان اسـالم از دروازۀ غربی و 
شـمالی ]جادۀ اهوازـ  خرمشـهر[ و از همان محوری که دشـمن در 
آغاز جنگ وارد خرمشـهر شـده بود، به این شـهر ویران شـده گام 
نهادنـد و این گونـه بود که پس از 575 روز اشـغال: خدا خرمشـهر 

را آزاد کرد.30
پس از آزادسـازی خرمشـهر و عقب راندن نیروهای اشغال گر به 
پشـت مرز های بین المللی، جادۀ اهوازـ خرمشـهر نیز به کلی آزاد و 
بـه عنـوان یکـی از معابـر اصلـی و تکیه گاهی مهم جهـت حمایت 
از عملیات هـای رزمنـدگان اسـالم تعیین شـد. به گونـه ای که طی 
سال های 1361 تا اوایل 1366 از طریق همین جاده، عملیات  بزرگی 
همچـون: رمضـان، خیبر، بدر، والفجر ـ  8، کربـالـ  5 و کربال ـ  8، 

پشتیبانی شدند.

30. رجوع کنید به کتاب همپای صاعقه، ص 717



فصل نهم
اشغال مجدد

تقریبًا از فروردین 1367، به دلیل تحوالتی که به تدریج در حال 
وقوع بود،  ساختار الگوهای موجود از کنش و واکنش های حاکم 
بـر جنـگ دسـت خوش تغییـر شـد. صاحب نظـران و تحلیل گران 
رسـانه های خبـری نیـز برخالف ظاهـر فریبندۀ وضعیـت حاکم بر 
جنـگ کـه اوضاع را به سـود ایران نشـان می داد، معتقد شـدند که 
تحوالت رخ داده، نشانه های آشکاری از تغییر اوضاع به سود عراق 
اسـت و از ایـن پـس، عامل تعیین کننده در رونـد تحوالت جنگ،  
پیـش از آن کـه متأثـر از برتـری ظاهری ایران باشـد، متکـی بر علل 

برتری سـاز عراق خواهد بود. 



92   جاده اهواز- خرمشهر

صرف نظـر از مالحظـات سیاسـی و نظامی که به طور آشـکاری 
بـه سـود عراق در حـال تغییر بود، اوضاع داخلی ایـران نیز، به دلیل 
افزایش اختالف نظرات سیاسی و مناقشات جناحی، در آستانۀ فرا 
رسـیدن انتخابات سـومین دورۀ مجلس شـورای اسـالمی، در نیمۀ 
دوم فروردیـن، از حساسـیت خاصی برخوردار بـود. فضای داخلی 
کشـور عمیقًا درگیر انتخابات مجلس و فارغ از وضعیت حساس و 
نگران کننـدۀ روند جنگ بود، چرا که پیروزی در عملیات والفجر 
10، نوعی احساس آرامش ]در بین اهل سیاست[ نسبت به جبهه ها 
ایجـاد کـرده  بـود. طبیعتـًا، عراقی هـا همان گونه که بـه مالحظات 
نظامـی توجـه داشـتند،  اوضـاع داخلـی ایـران را نیـز در طرح ریزی 

تهاجم به فـاو نادیده نگرفتند.
و   1367 فروردیـن   19 در  انتخابـات  دورۀ  سـومین  سـرانجام، 
زیـر موشـك باران تهران و سـایر شـهر ها برگزار شـد، اما بـا توجه به 
حساسـیت های موجـود در جبهه هـا، امام خمینی در آسـتانۀ  این 

انتخابـات طـی پیامـی به مّلـت فرمود: 
»امروز روز مقاومت اسـت، چنان بر صدام و امریکا و اسـتکبار 
غرب سـیلی بزنید که برق آن چشـمان  استکبار شرق را کور کند. 
امروز روز درنگ نیست، امروز روز صیقل انسانیت انسان ها است، 
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روز جنـگ اسـت... روز احقـاق حق اسـت و حـق را باید گرفت 
و انتظـار آن کـه جهان خواران مـا را یاری کنند، بی حاصل اسـت. 
امـروز روز حضور در حجلۀ جهاد و شـهادت و میدان نبرد اسـت؛ 
روز نشاط عاشقان خداست، روز جشن و سرور عارفان الهی است؛ 
امـروز روز نغمه سـرایی فرشـتگان در سـتایش انسـان های مجاهـد 

ماسـت. درنگ امروز، فردای اسـارت باری را بـه دنبال  دارد.«31 
به رغم آن که امام خمینی هشدارهای الزم را به مسؤولین و مردم 
ایران داده بود، به دلیل غفلت هایی که انجام گرفت، در سـاعت 5 
بامداد روز یکشـنبه 28 فروردیـن 1367 ارتش عراق با اجرای آتش 
تهیۀ سـنگین در سراسـر خطوط و عقبۀ یگان های خودی در فاو و 
اجـرای حملۀ شـیمیایی به صورت گسـترده، تهاجم خـود را به این 
شـبه جزیره آغـاز کـرده و تا بعدازظهر روز بعد، آن را کاماًل اشـغال 
کرد. متعاقب آن 8 صبح روز چهارم خرداد 1367، شـلمچه را نیز 
از دست ایرانی ها گرفت و پس از آن در 28 خرداد، جزایر مجنون 
را اشـغال کـرد. همین طـور مناطـق دیگری از غـرب و جنوب را به 

تصرف خود در آورد. 
همزمـان بـا تشـدید فشـارهای ارتـش عـراق بـرای بازپس گیری 
مناطـق عملیاتـی، رزم ناوبـر دریایـی آمریـکا به نام »یـو.اس.اس. 
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وینسـنس« در یـك اقـدام جنایت کارانه در 12 تیر 1367، با شـلیك 
پیاپی دو موشـك به سـوی هواپیمای مسـافربری »ایرباس« خطوط 
هوایی جمهوری اسالمی ایران که از بندرعباس عازم دبی بود، جان 

290 تن انسـان غیرنظامـی را گرفت. 
حوادث اتفاق افتاده طی 3 ماه و نیم اول سـال 1367 در مناطق 
مختلف عملیاتی که نشان از حمایت گستردۀ آمریکا و همپیمانانش 
از دولت صدام داشت، در ظاهر مؤید این حقیقت بود که نیروهای 
نظامی دشـمن برتری نسبی نسبت به نیروهای ایرانی پیدا کرده  اند. 
همین امر باعث شـد تا امام خمینی پس از مشـورت با مسـؤولین 
سیاسـی و نظامی کشور، روز 27 تیر 1367،  در اقدامی شجاعانه و 

از سر تدبیر، قطعنامۀ 598 سازمان ملل را بپذیرد. 
قبول ناگهانی قطعنامۀ 598 از سوی جمهوری اسالمی ایران، به 
مثابۀ شوکی بود که به ملت ایران، به خصوص رزمندگان حاضر در 

عرصۀ نبرد وارد آمد. 
از سـوی دیگـر، تصمیـم انقالبـی حضـرت امـام مبنـی بـر قبول 
قطعنامـۀ 598، خلـع سـالح و سـردرگمی شـدید صـدام و حامیان 
جهانی اش را در پی داشت و موجب شد تا آن ها دست به اقدامات 

جنون آمیـز بزنند. 
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از همیـن  رو، سـحرگاه روز جمعـه 31 تیـر 1367 و تنها سـه روز 
پـس از پاسـخ مثبـت ایران  به قطعنامۀ 598 و در شـرایطی که وزیر 
خارجـه وقـت ایران در حـال مذاکره با دبیرکل سـازمان ملل متحد 
بود، نیرو های دشمن از دو محور کوشك و شلمچه به داخل خاك 
ایران پیشـروی کردند. دشمن در محور شلمچه، کانال شهید ادب 
را تصرف کرد و در محور کوشـك  با تصرف جادۀ »المهدی« به 
حاشـیۀ جادۀ اهوازـ خرمشـهر رسـید. بنا به گـزارش موجود،  عراق 
حـدود 30 کیلومتـر از جـادۀ 130 کیلومتری اهوازـ خرمشـهر را از 
کیلومتـر 60 اهواز به سـمت خرمشـهر به تصرف خـود درآورد و با 
استفاده از نیرو های کماندویی و زرهی تالِش زیادی به عمل آورد 
تا از محور شـلمچه و محور جادۀ اهوازـ خرمشـهر، شـهر خرمشهر 
را محاصـره کنـد. در این میـان، حجم حمالت هوایی دشـمن نیز 
افزایـش یافـت. در پایـان ایـن روز، نیرو هـای دشـمن با پشـت  سـر 
گذاشـتِن  جـادۀ اهوازـ خرمشـهر حـدود 2 کیلومتر از جادۀ شـهید 
»شـرکت« را تصرف کرده و در 5 کیلومتری قرارگاه کربال مستقر 

شدند. 
در پی دگرگونی در روحیه و نگرش حاکم بر جامعه دربارۀ تجاوز 
نیرو های ارتش عراق، سپاه نیز خطوط دفاعی خود را برای مقابله با 



96   جاده اهواز- خرمشهر

پیشروی دشمن تشکیل داد. مجموعۀ این رخداد ها که تا اندازه ای 
برای عراق غیرقابل پیش بینی بود، زمینه را برای تغییر اوضاع به سود 
ایران فراهم کرد. در چنین شـرایط دشـواری که خرمشـهر و اهواز 
در معرض اشـغال قرار داشـتند، حاج سـیداحمد خمینی پیام امام را 

تلفنی برای فرمانده وقت سپاه این چنین قرائت کرد:
»ایـن نقطـۀ حیاتـی کفر و اسـالم اسـت. یعنی نقطۀ شکسـت یا 
پیـروزی،  اسـالم یـا کفـر اسـت و باید متر بـه متر جنگیـد و هیچی 
از هیچ کـس پذیرفتـه نیسـت و این جا نقطه ای  اسـت کـه یا موجب 
می شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا برای همیشه یك 

سـپاه ذلیل و مرده ای بشـود.«31 
امام در شـرایطی دشـوار و سرنوشت سـاز برای مقابله با استراتژی 
جدید دشمن ، در این پیام، سپاه را مورد خطاب قرار داده. و به یك 
معنا، سرنوشـت حاکمیت اسالم یا کفر را با نتیجۀ استراتژی جدید 

دشـمن و نیز سرنوشـت سپاه را با تالش های دشمن پیوند دادند.
از طرفـی، هجـوم مجدد دشـمن به شـهرها و مناطق مـرزی ایران 

31. سـند شـمارۀ 1710 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سـپاه، دفترچۀ ثبت  وقایع 
جنـگ، قرارگاه نیروی زمینی سـپاه، راوی: حمیدرضا فراهانـی، اول مرداد 1367 تا 

دوم مـرداد 1367، ص53



  جاده اهواز- خرمشهر  97 

باعث ایجاد شـور و حال فراوان در بین مردم سراسـر کشور و اعزام 
تعداد زیادی از نیروهای مردمی به مناطق عملیاتی شد. به گونه ای 
کـه یگان هـای رزمـی سـپاه تـوان به کارگیـری تمامی ایـن نیروها را 

نداشتند. 
در آن مقطـع حسـاس، رزمندگان لشـکر 10 سیدالشـهداء که 
در اردوگاه کوثـر در نزدیکی جادۀ اهوازـ  خرمشـهر مسـتقر بودند، 
به محض اطالع از هجوم دشـمن به سـوی این جاده اعزام شـدند.

حمیـد رحیمیـان، یکـی از رزمندگان لشـکر 10 سیدالشـهداء
می گوید:  

»چهار روز بعد از قبول قطعنامۀ 598 از سوی جمهوری اسالمی 
ایران، مطلع شـدیم عراق عملیات سراسـری خودش را برای اشغال 
مجدد خرمشـهر آغاز کرده اسـت. خیلی سـریع نیروها در حسینیۀ 
اردوگاه کوثر جمع شدند تا پس از توجیه اولیه، به منطقۀ نبرد اعزام 
شوند. توی گروهان ما پنج نفر سید بودند به اسامی: سیدعلی رضا 
جـوزی، سـیدداود طباطبایی، سـیدصاحب محمدی، سـیدمهدی 
موسـوی و سیدحسین حسـینی. نیمه های شب 31 تیرماه 1361 که 
فردایـش روز عیـد قربان بود،  گردان ما برای اعزام آماده شـد. همه 

سـوار کامیون ها شـده، وارد جادۀ اهواز ـ  خرمشهر شدیم. 
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در میـان شـور و حـال بچه هـا، بـه 65 کیلومتـری اهـواز، سـه راه 
کوشك رسیدیم. در آن جا متوجه شدیم که در دل نیروهای دشمن 
قرار گرفته ایم. عراقی ها که متوجه حضور ما شده بودند، تانك های 
تـی ـ 72 خودشـان را از دو طـرف جاده به مـوازات نیروهای ما قرار 
دادنـد تـا بتواننـد ما را قیچـی کنند. دوشـکاچی عراقـی، بچه ها را 
داخل کامیون به رگبار بسـت. همه کف ماشـین درازکش شـدیم. 
سـیدداود طباطبایـی و چنـد نفـر از بچه هـا، همان طـور درازکـش، 
دوشـکای خودمان را سـر هم کردند، بعد هم پایۀ دوشـکا را روی 
شـانۀ یکی از بچه ها قرار دادند و به طرف دشـمن شلیك کردند. بر 
اثر فشار پایۀ دوشکا، تمام استخوان های کتف و شانۀ آن برادر خرد 

شـده بود و خون زیـادی از او می ریخت. 
هوا که روشن شد، تقریبًا ما به سه راه کوشك رسیده بودیم. بدون 
معطلی پیاده شدیم. باورش برای مان سخت بود که چطور عراقی ها 
تـا جـادۀ اهوازـ خرمشـهر جلو آمده بودنـد. تا چشـم کار می کرد، 
بیابـان بـود و تانـك عراقـی. از همه طـرف گلولـه می باریـد. برادر 
رضوی مسؤول دستۀ ما، خمپارۀ چریکی را جلوی پایش گذاشت 
و گلوله را شـلیك کرد. ته قبضۀ خمپاره، محکم خورد به زانویش 
و بافـت ماهیچـه اش ترکید. از شـدت درد از هـوش رفت. پایش را 
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بستم. فرمانده دستور داد همه سوار کامیون شویم تا حلقۀ محاصره 
تنگ تر از این نشود. 

هر کس سـالم بود، سـوار کامیون شـد. یك تانك هم به موازات 
مـا در حرکت بود و دائم به سـمت ما شـلیك می کـرد. گلوله ای از 
بـار کامیـون وارد شـد و از طرف دیگرش خارج شـد. موج اصابت 
گلولـه، مهمـات داخل کامیون را منفجر کـرد. در یك لحظه، تمام 
سر و صورتم آغشته به خون شد و از کامیون به بیرون پرتاب شدم. 
نمی دانستم پاره های گوشت روی زمین و هوا برای کدام یك از 
دوسـتانم اسـت. در همین لحظه بود که هواپیماهای عراقی هم سر 
و کله شـان پیدا شـد. موتور کامیون سالم بود،  دوباره حرکت کرد. 
یکـی از بچه ها به نام محسـن اسـحاقی صدایـم می کرد. زخمی 
شـده بود. محسـن را روی دوشم انداختم و به دنبال کامیون شروع 

به دویدن کردم. 
با هزار زحمت، سـوار کامیون شـدم. تیربـار گرینف را کف آن 
علم کرده و به دشمن شلیك کردیم. نزدیك پادگان حمید، با آتش 

بچه های خودی، هواپیماها دور شـدند. 
هیچ کس نمی دانسـت چند نفر شـهید شـده اسـت. بـه اردوگاه 
رسـیدیم و مشـغول مداوای بچه های مجروح شـدیم. در اردوگاه به 
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ایـن فکـر می کـردم که دیـروز این جا پر بـود از بچه هایی که سـر و 
صدای شان، هیاهوی عظیمی به راه انداخته بود و حال نمی دانستم 
کدام شـان هسـتند و کدام شان شهید شـده اند. در همین حال بودم 
که دوستم محمد رشوند دست روی شانه ام گذاشت و گفت: »از 
کامیون شما سیدعلی رضا جوزی، سیدصاحب محمدی، سیدداود 
طباطبایی، سـیدمهدی موسـوی و سیدحسـین حسـینی به شهادت 
رسـیده اند.« از 25 نفـری کـه در کامیـون بودند، پنج نفر سـادات 

شهید شـدند. دوستان سـاداتم اربًا اربا شده بودند.«32  
احمد دهقان، هجوم دوبارۀ دشـمن به خاک جمهوری اسالمی 

ایران را این گونه ثبت کرده اسـت: 
»1367/5/1ـ دشـمن هـر روز از جایـی می آیـد. روزی از فکه، 
روزی از مهران و روز دیگر از قصرشـیرین. بچه ها هم هر روز، در 
جایـی می جنگنـد. همه، مهمات گرفته و در اسـلحه ها جا زده اند. 
اتوبوس هـا کنـار سـاختمان بـه انتظار ایسـتاده اند و همـه چیز فریاد 

می زند.  آمادگی 
32. محـل شـهادت پنج شـهید بزرگـوار سـادات؛ سـیّدعلی رضا جوزی، سـیّدداود 
طباطبایـی، سـیّدصاحب محمـدی، سـیّدمهدی موسـوی و سیّدحسـین حسـینی در 
کیلومتر 65 جادۀ اهوازـ خرمشهر، هم اکنون به عنوان »زیارتگاه سادات خمسۀ کوثر« 

مـورد نظر زائرین راهیان نور اسـت. 
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تـوی اتـاق، گرم صحبتیـم؛ به دور هم و با خنـده. رادیو هم مثل 
همیشه در گوشه ای برای خود هنرنمایی می کند. بیگلری با خنده 
می گوید: »از همه قدیمی تر توی این گروهان، همین رادیوست.« 
تـا بـه حـال دو بار از طبقۀ چهـارم پایین افتاده اسـت. وقتی برش 
گردانده بودند، همچنان گیرنده است؛ حتی بهتر از قبل. خرجش 

چند دور کشـی اسـت که دور آن بسته اند. 
برنامۀ عادی رادیو قطع می شود. مارش نظامی به صدا در می  آید. 
صحبت هـا قطـع می شـود. یکـی تنـد رادیـو را نزدیک تر مـی آورد. 
همـه گوشـمان را روانۀ رادیـو می کنیم. صدای گوینـدۀ رادیو بلند 
می شود:  »شنوندگان عزیز توجه کنید! شنوندگان عزیز توجه کنید! 
این جـا مرکـز اهواز اسـت. تا لحظاتـی دیگر خبر بسـیار مهمی را به 

می رسانیم.«  اطالع تان 
قلبم تندتر می زند؛ از هیجان. این مارش نظامی، عجیب ولوله ای 
می اندازد در تنم؛ و این بار بیشتر از همیشه. چند روزی است که به 
فکر فراموش کردن مارش نظامی هسـتم؛ و فراموشـی اتوبوس های 

گل آلود و سوار شدن شان، ولی حاال... 
ـ بنا به خبر رسـیده، دشـمن بعثی از صبح امروز حرکت جدیدی 
را در جبهه هـای جنوبی آغاز کرده اسـت. بنـا به همین خبر، رژیم 
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عراق از صبح امروز از چندین نقطه وارد خاک کشـورمان شـده و 
جنگ همچنان به شدت ادامه دارد. خبرهای تکمیلی را متعاقبًا به 

اطالع تان می رسانیم. 
فریاد از ساختمان گردان بلند می شود. صدای رادیو از بلندگوی 
گـردان می آیـد. همـه می رونـد بـه سـوی تجهیزات شـان، بی آن که 

گاه.  کسـی گفته باشـد؛ و خودم هم ناخودآ
رادیـو همچنـان مـارش می نوازد و مـردم را به جنـگ می خواند. 
نـام گردان هـا را می خوانـد؛ حبیـب، ابوذر، مالک، عمار از لشـکر 
. عراق دارد می آید؛ سـوی اهواز، سـوی شـهر. مردم  ولی عصر
می روند. می گویند: »بعضی از بچه های اهوازی، مثل اول جنگ، 
بـا لبـاس شـخصی و آر.پی.جـی، تـوی جـادۀ اهوازـ خرمشـهر بـه 
عراقی هـا حمله کرده اند. مردم گروه گروه دارند می روند به طرف 

عراقی هـا.« و ما همچنـان مانده ایم. 
67/5/3ـ ساعاتی است با هیجان و دلهره. مرتب اعالم می شود 
آمـادۀ حرکت باشـید. ولی وضعیت همچنان مثل قبل اسـت. چند 
تایی از گردان ها رفته اند و درگیر شده اند و ما فقط خبرش را گوش 

می کنیم.
هـوا رو بـه تاریکی می رود و دوکوهه در غم. انگار غروب رنگ 
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غـم می پاشـد بـر دل و جـان دوکوهـه! چفیـه ام را برمـی دارم و راه 
می افتیم به سمت حسینیه؛ برای نماز، با علی. پایین ساختمان پیک 

گـردان جلویمان را می گیرد. 
ـ آقا مجید می گوید زود بیایید اتاق گردان،  کارتان داره! 

می رویـم. تـوی اتاق آقامجید و راسـخ؛ فرمانـده و معاون گردان 
و ذوالقـدر بـه دور هـم نشسـته اند. آقامجیـد شـروع بـه صحبـت 
می کنـد؛ جـدی: »اول از وضعیت فعلی بگویـم. عراق توی جادۀ 
اهوازـ خرمشـهر تا سـه راه فتح آمده بود که بچه ها عقب شـان زدند 
و اآلن کل جـاده در اختیار ماسـت. دیشـب هم احتمـااًل بچه های 
گـردان حبیـب و ابـوذر و انصـار از لشـکر خودمـان، کار کرده اند 
که هنوز خبری نرسـیده. لشـکر گفته که امشب ساعت ده حرکت 
کنیم و این طور که گفته اند، به احتمال زیاد باید همین امشـب هم 
کار کنیـم. هـر دو گروهـان هـر چی کـم دارنـد از حبیب چگینی 
]مسـؤول تسـلیحات گـردان[ بگیرنـد و خودتان را بـرای هر کاری 
آمـاده کنید. لشـکر در مـورد کارمان هنوز چیـزی نگفته و ممکن 
اسـت کار به آن جا بکشـد که از اتوبوس ها که پیاده شـدیم، درگیر 

بشویم.« 
... چشـم هایم را کـه باز می کنـم، اتوبـوس از خیابان های اهواز 
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می گذرد. شـهر خلوت خلوت اسـت. اتوبـوس از کنار مغازه های 
دو طرف خیابان به سـرعت می گذرد. کم کم مغازه تمام می شود. 
مقـداری جلوتـر، فقـط ماشـین های نظامـی اسـت که رفـت و آمد 
می کننـد. کمـی مانده به دژبانـی، تویوتای گردان ایسـتاده و یکی 
دسـت تـکان می دهـد. اتوبوس ها کنـار جاده به صف می ایسـتند. 
جادۀ شـلوغی اسـت. ماشـین ها تند تند می روند و می آیند. صدایم 
می کنند. می روم پایین. علی اسـت، می گوید: »تا اردوگاه کارون 

راه باز اسـت. از راه همیشـگی می رویـم اردوگاه.« 
سـوار بـر اتوبوس هـا، دوبـاره بـه راه می افتیم. از دژبانی گذشـته 
و می افتیم توی جادۀ اهوازـ خرمشـهر. ماشـین های چراغ روشـن به 
سـرعت از کنـار هـم می گذرند. کنار جاده پر اسـت از تانک های 
سوخته. همه چیز حکایت از جنگی سخت در دو سه روز گذشته 

دارد. بـه پادگان حمید می رسـیم و می پیچیم به سـمت چپ.«33

33. رجوع کنید به کتاب: روزهای آخر، خاطرات احمد دهقان، دفتر ادبیات و هنر 
مقاومت حوزۀ هنری، چاپ اول، 1371، صص 146ـ 135



فصل دهم؛ 
آخرین شلیك

همان گونه که در فرازهای پیشین گفته شد، تهاجم مجدد دشمن 
بـه خاک جمهوری اسـالمی ایران موجب گردید تا دوباره شـور و 
حـال دفاع از کشـور در بین مردم تقویت شـود. بـه گونه ای که در 
فرصت کوتاهی، جبهه ها مملو از نیروهای رزمنده شد. اما چگونه 
پـوزۀ دشـمن بـاز هـم در بیابان هـای خوزسـتان به خصـوص جـادۀ 
اهواز ــخرمشهر به خاک مالیده شـد،  سـؤالی اسـت که پاسـخش 
را کاظـم فرامـرزی، فرمانـده گـردان ضـِدزره- تیـپ 21 ائمـه  

برای مـان بازگو می کند:
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»وقـت درنـگ نبود. در فاصله سـاعت َده که خبر را شـنیدم، تا 
دوازده تجهیز شـدم. تعدادی موشـک برداشـتم ، نمازم را در اهواز 
خوانـدم و بـه اتفاق چند نفر، به طرف خط حرکت کردیم. کاروان 
مـا از یـک موتورسـیکلت، دو وانت بـار و یـک خـودرو تشـکیل 
می شـد. خودم موتورسیکلت سـوار بودم. از آن جا خودم را به جادۀ 
شـهید شـرکت، حـد فاصل اهـواز و خرمشـهر و در شـصت هفتاد 
کیلومتری مسـیر اهواز به خرمشـهر )به طرف دارخوین(، رساندم. 
بیمارستان صحرایی امام حسین هم آن جا بود. من جلو افتادم تا 
اگر اتفاقی افتاد، یگان غافل گیر نشود و بتواند به موقع درگیر شود. 
از اهـواز رفتیـم تـا دارخویـن. در جادۀ شـهید شـرکت بودیم، دیدم 
چند تن از فرماندهان لشکرها هم آن جا هستند ؛ از آن جمله احمد 
 ، ) کاظمی )لشـکر 8 نجف( ، قاسـم سلیمانی )لشـکر 41 ثارالله

. ) علی زاهدی )لشـکر 14 امام حسـین 
از پهلـو بـه جـادۀ اهوازـ خرمشـهر نزدیـک شـدم؛ در حد فاصل 
چهـار کیلومتـری دشـمن. بـا دوربین نگاه کـردم. دیدم خـدا بده 
برکت ! جادۀ اهوازـ  خرمشهر به جادۀ مواصالتی دشمن تبدیل شده 
و ماشـین و نفربر و تانک اسـت که رفت و آمد می کند. از آن چه 
می دیـدم، بـه وحشـت افتادم. آن همـه نیروی زرهی ! سـریع بچه ها 
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را جمع وجـور کـردم و بـه دشـمن نزدیـک و نزدیک تر شـدم . باید 
آن قدر نزدیک می شـدیم که موشک های ما برد مؤثر پیدا کنند. به 
سـه ونیم کیلومتری دشـمن رسـیدم. دیدم نیروهای خودی در حال 
 پدافنـد هسـتند. بـرای مـا فاصلۀ  زیادی بود. دشـمن با تمـام قوا در 
حـال هجـوم بـود و نیروهای مـا  در 1800 متری دشـمن  بودند. در 
این هنگام  بود که دیدم یک دسـتگاه  نفربر دشـمن، پر از سـرباز و 
نیروی نظامی، از سمِت اهواز در حال حرکت است. موشک  تاو را 
آمادۀ شلیک کردم . هدف را در دوربین زیر نظر گرفتم . دیدم که 
نظامیان عراقی در خودرو در حال شادی و هلهله هستند . از خشم 
دلم آتش گرفت. نفربر به نزدیکی تانک مشتعلی که رسید، توقف 
کرد. رانندۀ آن قصد بازگشـت داشـت که مهلت ندادم و موشـک 
تاو را شـلیک کردم. موشـک درسـت وسـط نفربر خورد و آن را با 
سربازان و نظامیان داخل آن که حدود 40 نفر بودند، به هوا فرستاد.

همزمان با آن، تکبیر بچه ها فضا را پر کرد و موج شادی دل شان 
را  فرا گرفت. نظامیان عراقی تکه پاره شـدند و سـر و دسـت و پای 

عراقی بود که به اطراف پراکنده شـد.
بعدها دوسـتانم تعریف کردند که یکی از فرماندهان لشـکر که 
با دوربین کار مرا می دیده، گفته بود: »این دیوانه دیگر کیسـت ؟« 



108   جاده اهواز- خرمشهر

آن روز تا سـه راه حسـینیه پیشـروی کـردم. در این هنـگام،  متوجه 
شـدم که سـتونی از اهداف زرهی دشـمن، در حال حرکت  است. 
بالفاصله با موشک، یکی از تانک های عراقی را هدف قرار دادم . 
ستون از حرکت باز ایستاد . در این وقت، هلی کوپتر عراقی ها برای 
شناسایی باالی سرمان آمد و دید که جاده در دست ماست . ستون 

ناچار به عقب نشینی شد.
بعد از ظهـر یا غروب همان روز بود که دشـمن عقب نشـینی کرد 
و بـه خـط پدافندی رفت. بعدها برایم روشـن شـد که کل  حرکت 
دشـمن در جنوب و جادۀ اهوازـ  خرمشـهر ، حرکتی انحرافی برای 
انجام عملیات اصلی منافقین در غرب کشـور بود؛ عملیاتی که به 
فروغ جاویدان معروف شـد و نیروهای ما در حمله ای متقابل با نام 
عملیـات مرصـاد، بـا درایـت و شـجاعت درس خوبی به دشـمن و 

منافقیـن دادنـد و هزاران نفر از آنان را به هالکت رسـاندند.
پس از مدتی، بحث آتش بس بین ایران و عراق و استقرار نیروهای 
سازمان ملل در مرزهای دو کشور پیش آمد. می دانستم که جنگ 

تمام شده و فصلی بزرگ از زندگی من نیز در حال پایان است.
دلهـرۀ فردا را داشـتم؛ فردایی که نمی دانسـتم جایـگاه من در آن 

کجاسـت و دسـت تقدیر چه سرنوشـتی را برایم رقم خواهد زد.
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انسان اولین و آخرین باری را که شلیک می کند، هرگز فراموش 
نمی کند . شـاید آخرین تیر جنگ هشت سـالۀ ایـران و عراق را من 
شلیک کردم . قرار بود رأس ساعت ده میان نیروهای ایران و عراق 
آتش بـس اعـالم شـود. خاطـرات هفت سـال جنگیـدن و آن همه 
دوسـتان شـهید و رخدادهـای هولنـاک، مثل فیلم تنـدی از جلوی 
چشـمانم در حال عبور بود؛ فیلمی که آن را روی دور تند گذاشـته 
باشـند. سـاعاتی دیگر آتش بس می شد و دست من برای همیشه از 
شـلیک به سـوی دشمنی که عزیزترین کسـانم را از من گرفته بود، 

می گردید. کوتاه 
می بایستی کاری می کردم. هر طور بود، خودم را به مرز رساندم. 
قبضـۀ 106 را آمـادۀ شـلیک کردم . لحظه ها مثل بـاد در حال عبور 
بودند . چند دقیقه به پایان وقت مانده بود که گلوله ای را به یاد همۀ 
شـهیدان به طرف دشـمن شـلیک کردم و این آخرین تیری بود که 

به سوی عراقی ها شلیک شد.«34
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