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مصطفی محمدی





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 منطقه 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 گفـت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه 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 
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شـهیدان مان فاصله 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 پیاله 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:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 



  جزیره مینو  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 شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  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
جواد صحرایی، در سال 1364 و با نه سال سن، توانسته به 
همراه پدرش، رمضان علی صحرایی که از فرماندهان لشکر 25 کربال 

مازندران بود، به جبهه جزیره مینو برود. او می گوید:
»بابا خیلی به قول و عمل به آن مقید بود. قول داده بود مرا با خودش 
به منطقه ببرد. شرایط پیش نیامد و باید در اهواز می ماند و کارهای 
عقب افتاده اش را دنبال می کرد؛ تا این که برای عمل به قولش، روزی 
آمد خانه و گفت:»جواد! آقای طوسی دارد می رود منطقه جنگی، تو 

را هم می گویم با خودش ببرد.«
محمدحسن طوسی فرمانده اطالعات عملیات لشکر بود که بعدها 
به شهادت رسید. من هم که بال درآورده بودم، خودم را آماده کردم؛ 
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تا این که خودرویی آمد و سوارش شدیم. ولی پدرم خودش از اهواز 
بیرون نیامد و مشکل نیامدنش به منطقه را به طوسی گفت. طوسی هم 
با آغوش باز پذیرایم شد. این جا دیگر مسؤولیت مراقبت از من به عهده 
طوسی بود. َخش برمی داشتم، طوسی باید جواب پدرم را می داد. آدم 

دقیقی بود و مرا به دیگری نسپرد. 
تا به آبادان و ساحل اروندرود برسیم، چند بار از دژبانی ها گذشتیم. 
جنگی  منطقه  کجاست؟  دشمن  پس  که  می پرسیدم  من  بار  هر 
کجاست؟ چرا صدای تیر نمی آید؟! طوسی هم لبخند می زد؛ تا این که 

وارد جزیره مینو شدیم.
غروب شد که خودم را میان نخلستان ها دیدم. طوسی جامه سپاهی 
به تن نداشت. به نخستین چیزی که با کنجکاوی برخوردم، صدای 
پراکنده انفجارها بود. داخل روستا، یک دوچرخه دیدم. معلوم بود 
برای بچه های بومی جزیره است؛ ولی گویا به خاطر جنگ مجبور به 
ترک و رها کردنش شده بودند. جریان آرام زندگی در آن جا قطع شده 
بود و حاال جایش را داده بود به انفجاراتی که نفس را در سینه حبس 
می کرد. صدای موتور برقی را که با آغاز شب روشن شده بود، شنیدم. 

صدای انفجارهایی که بی هدف زمین را می لرزاند، قطع نمی شد. 
محل استقرار ما ساختمانی بتونی بود. شماری رزمنده دیگر هم آن جا 
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بودند. قرار شد همان  جا بخوابیم. هوا گرم و شرجی بود. اصاًل امکان 
نداشت که داخل ساختمان بشود استراحت کرد. پشه ها وحشتناک 
خون خواری می کردند. طاقتم تاق شد. برعکس من، طوسی دراز 
کشیده و طوری نشان می داد که انگار اگر پشه  ها او را نمی گزیدند، 
خوابش نمی برد! می دانستم خسته است و فردا هم کلی کار دارد؛ ولی 
باز هم تا اذان صبح سه بار بیدارش کردم تا بگویم:»آقای طوسی! 

پاشید، اذان گفتند.«
تمام بدنم قرمز شد، ولی او راحت خوابیده بود. انگار خوِن بدنم 
تمامی نداشت که پشه ها دست بردار نبودند. گفتم پیش خودم که 
جبهه جبهه این است؟! صد رحمت به تیر و تفنگ و بمب! فقط 
پلک  می زدم،  صدایش  که  بار  هر  طوسی،  می خاراندم.  را  تنم 
سنگینش را باز می کرد، به ساعت ُمچی سنگینش نگاه می  انداخت و 

می گفت:»بچه! ساعت تازه دو است! بخواب، کو تا اذان؟!«
یکی دو ساعت بعد، واقعًا دیگر اذان را گفته بودند. طوسی بیدار 
شد. نماز خواند و رفتیم برای صرف صبحانه؛ به ساختمانی که ده 
 متری ما بود و حالت سوله داشت. رزمنده هایی که آن جا بودند هم 
آمدند. سفره بزرگی پهن شد و لیوان های پالستیکی قرمزرنگی روی 
آن چیده شد. پشت سر هم چای می نوشیدم. تمام تنم خارش داشت. 
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مثل آدم هایی که سرخک گرفته باشند، دانه های قرمزی روی بدن  ام 
جا خوش کرده بودند. طوسی با پدرم بنا گذاشته بود که هر کجا برود، 
من را از دم دستش دور نسازد و هر جا برود، من را هم با خودش ببرد.

بلند شد تا برود سرکشی. باید از فعالیت یگان های مستقر توی جزیره 
مینو گزارش می گرفت. از تعدادی پل عبور کردیم؛ پل های شناور. 
کمی بعد، یک پیرمرد، با حالت عبوس و ناراحت، جلوی طوسی 
ایستاد و شروع کرد به شکوه و گالیه که برادر طوسی! فالنی به من 

فحش داده و این و این را گفته. 
طوسی خجالت کشید و زیرچشمی به من نگاه کرد. پیرمرد را 
دعوت به سکوت کرد و دلداری اش داد و او را فرستاد. از بچه ها 
مسایل  هماهنگی ها،  بهداشت،  وضعیت  از  گرفت؛  گزارش هایی 
امنیتی و هر چیز دیگری؛ تا این که با هم به همان ساختمان بازگشتیم.

چند ساعت همراه او بودم، تا بابا آمد و من را از طوسی تحویل 
گرفت. پرسید:»جواد! خوش گذشت؟«

گفتم:»بابا! دیشب هزار تا تیر خوردم توی جزیره مینو، کجا خوش 
گذشت؟!«1

1 . برای اطالعات بیشتر از خاطرات جواد صحرایی نگاه کنید به کتاب: به رنگ کودکی؛ 
خاطرات جواد صحرایی، نگارش حسن و حسین شیردل، تهران، سوره مهر، 1391 
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□
به»مینو« خوش آمدید. 

مینو، یک جزیره پدیدآمده به دست دریا نیست؛ بلکه از دل یک 
رود بزرگ به نام»اروندرود« سر برآورده است. این نگین سبز آبی، در 
بهترین حالت، یک تورفتگی در جنوبی ترین مرز غربی ایران، در دل 

سرزمین عراق دیده می شود. 
در تاریخ نوشته ها و نقشه ها آمده که مینو از آغاز از آِن ایرانیان بوده 
است. دورانی که مینو در جنگ هشت ساله رژیم بعث عراق با ایران 
گذراند، مهم ترین قسمت سرگذشت دوهزارساله این جزیره همیشه 

سبز و گرم است.
مینو به معانی گوناگونی که چندان هم از یکدیگر دور نیستند، در 
فرهنگ و زبان فارسی آمده است. نخست این که یک واژه فارسی 
و ایرانی است. و دوم، به معنی آسمان و سپهر است. البته تعابیری 
همچون بهشت، عالم باال و مرتبه برجسته ای از زندگی انسان که در 

باغ و گلستان باشد را هم دربر می گیرد. 
این جزیره آسمانی، چندان هم نام بی ربطی به خود نگرفته. نخست 
خرماهای  و  دارد  فراوان  آب  است،  خرم  و  سرسبز  همیشه  این که 

مرغوب و مرغان دریایی زیبا. 
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مینو، تازه ترین نام بر این جزیره است. پیش تر نام دیگری داشته 
که به زیبایی این نام نبوده و آن»جزیره صلبوخ« بوده، که در زبان 
نیز گاهی  واژه»مینا«  با  مینو  به ریگ گفته می شود. کلمه  عربی 
نزدیکی و اشتراک معنا و تعبیر می یابد و گاهی خیلی دور می شود؛ به 
مانند»گنبد مینا« که کنایه به آسمان دارد و همان مینو. ولی به تنهایی، 

معنی مشترکی ندارند. 
و اما کلمه صلبوخ که عربی و از ریشه کلمه صلبخ است، تنها 
و  زبان  که  است  این جزیزه  در  طایفه»آل صلبوخ«  اقامت  به خاطر 
استناد جزیره  قابل  تاریخی  نژادشان عرب می باشد.دورترین سابقه 
مینو، به نیمه دوم قرن دهم هجری قمری می رسد؛ ولی بنا به نوشته 
عباس میریان در کتاب جغرافیای تاریخی خوزستان، این منطقه در 
قرن یازدهم هجری زیر کشت خرما قرار می گیرد و از نیمه دوم همان 

قرن، به مرور دارای سکنه می گردد.1
در کتاب دایره المعارف سرزمین و مردم ایران به نقل از سازمان 
جغرافیایی کشور، در مورد جزیره مینو آمده است:»از بخش های 
شهرستان آبادان است. نیمه اول این جزیره در حدود دویست و پنجاه 

1 . جغرافیـای تاریخـی سـرزمین خوزسـتان، عبـاس میریـان، تهـران: کتابفروشـی 
مصطفوی و خرمشهر: کتابفروشی میریان، 1352
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سال پیش پدیدار شد؛ یعنی در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری.«1
سپس از قرن یازدهم هجری زیر کشت درخت خرما قرار گرفت و 

در نیمه دوم قرن یازدهم، رفته رفته مسکونی گردید.
از نخستین اعرابی که متوجه این جزیره گشت، شخصی به نام 
حاج  صلبوخ بود که با جمعی از طایفه خویش که همان آل بوفرهان 
باشد، به جزیره کوچ کردند. پس از آن دوره و نزدیک به صد وپنجاه 
سال پیش، نیمه دوم جزیره نیز از آب بیرون آمد و کم کم آبادی هایی 

در این جزیره ساخته شد. 
محصول عمده این جزیره خرماست. مرکز بخش، نوآباد نام دارد 

و گرمای آن به پنجاه درجه سانتی گراد در اوج ُهرم تابستان می رسد.
جزیره مینو که در نزدیکی جنوب  غربی  فرودگاه  آبادان  است، در 
گذشته بخشی از خرمشهر به شمار می رفت؛ چرا که آبادان، تاریخی 
هم اندازه با پاالیشگاه نفتش دارد. با ویژگی یافتن آبادان و مهم ترشدن 
از بندر خرمشهر، مینو هم در محدوده شهرستان آبادان قرار گرفت. 

البته مینو به آبادان نزدیک تر است تا خرمشهر. 
صلبوخ، جزیره مینو و یا بهتر بگوییم مینوشهر، با یک پل فلزی به 

1 . دایره المعارف سرزمین و مردم ایران؛ بخش خوزستان، عبدالحسین سعیدیان، 
تهران، آرام؛ علم و زندگی، 1388
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طول 210 متر و عرض 8 متر، با آبادان و خرمشهر مرتبط است. این پل 
که اهمیت ارتباطی فراوانی دارد، در سال 1349 ساخته شد. 

این جزیره به دلیل قرار گرفتن در وسط اروندرود، برای تردد نیروهای 
بیگانه و دشمن، موقعیت بسیار مناسبی فراهم می ساخت. هنوز هم 

می شود آثار هشت سال جنگ را به خوبی در آن دید. 
سرزمین  که  اروندرود  سوی  این  از  افراشته،  نخل های  با  مینو، 
از  یکی  جزیره  این  می شود.  دیده  آسانی  به  است،  مادری اش 
کوچک ترین جزایر مرزی ایران است؛ و شاید هم کوچک ترین آن ها. 
بسیاری از ساکنان مینو را اعراب تشکیل می دهند و به همین سبب، 
زبان رایج مردمان شهر، عربی است. گذر از آب اروند و دیدار اقوام، 
بزرگ ترین دل مشغولی مردمان دو سوی مرز را در سال های دور شکل 
می داد. اکنون آن ها با نزدیک ترین آدم های دور و برشان، آبادانی ها و 

خرمشهری ها، رفت وآمد و خویشاوندی دارند. 
امروزه جزیره مینو دارای جمعیتی نزدیک به دوازده هزار تن است 
و بیشتر کاربرد تفریحی برای مردم دو شهر آبادان و خرمشهر دارد. 
آن  کنار  در  ولی  می پردازند؛  کشاورزی  به  آنان  درصد  چهل و پنج 

پرورش دام نیز در مینو جایگاه خاصی دارد.
در جزیره مینو پنج نهر جریان دارد که دو تای آن   از رودخانه جرف 
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و سه تای دیگر از اروندرود منشعب می شود. جزیره مینو از معدود 
نقاطی از جهان است که در آن سیستم آبیاری به گونه ای طبیعی و 
با جزر و مد انجام می شود و نیازی به وسایل مکانیکی و تلمبه آب 
ندارد. نخل های پرشمار این جزیره، اکوسیستم مناسبی برای زیست 
پناه گاه  آن،  رازآلود  و  انبوه  نی زارهای  همچنین  و  مهاجر  پرندگان 

حیوانات وحشی از جمله گراز است.
مینو از سطح آب اروندرود، نزدیک به ده متر بلندی دارد. همین 
اندازه، زندگی را دور از سیالب و خروش رودخانه بزرگ اروند در 
دهانه خلیج فارس می سازد. از خرمشهر تا ساحل مینو، بیشتر از ده 
دقیقه راه نیست؛ چیزی به اندازه ده کیلومتر؛ آبی و خاکی. در جایی، 
قطر این جزیره دایره ای به شش هزارو دویست متر می رسد و در جایی 
دیگر، کمتر. در کل هم هشت کیلومتر و هفده متر مربع مساحت 
دارد که برای زندگی یک عشیره چندان کوچک نیست. عشیره ها 

همگی از تیره عرب های جنوب خوزستان هستند. 
تا چندی پیش، این جزیره یک روستا را در خود به همین نام جای 
داده بود. رفته رفته به بخش رسید و امروزه شده: شهرک مینو؛ یا 
مینوشهر. مینو، هر چه باشد، همانی است که برابر گرمای تابستان، 
خروش اروندرود و از همه بدتر ویران گری بیگانگان، پایداری کرده 
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و با ساکنان ده هزار نفره خود و هوایی دو فصل، روزانه پذیرای اهالی 
آبادان و خرمشهر است؛ حتی برای گردش و هواخوری. 

همه خاک جزیره، با شصت گونه درخت نخل و خاکی سرخ و 
چسبناک پوشیده شده است. آن سوی رود، عراق است و مردمانش 
بیش تر آسیب دیده اند از چند جنگ گذشته و آنچه که رژیم بعث 
و آمریکایی ها بر سرشان آوردند. آنان با اهالی مینو و آبادان دشمنی 
نداشتند و تنها ستمگران روزگار بودند که عشیره های جنوبی را سالح 

در سالح روبه روی هم قرار داد. 
نخلستان های سوخته هنوز هم دیده می شوند. هر چند، نخل درختی 
است بسیار مقاوم که وقتی آتش بگیرد، سرش را از دست می دهد، 
اما تنه آن همچنان پایدار سر جای خود می ایستد و به نظاره می نشیند؛ 
ولو با قلبی مرده! از دور که به نخل های سوخته بنگری، انگار داری به 

آدم های بی سر نگاه می کنی و دلت عجیب می گیرد. 
گذشته از این، مینو همچنان بخشی از ایران و سرزنده و سرشار از 

زندگی است. 



فصل دوم
در اسـفند 1358 کـه جزیـره بـه همراه دیگـر بخش های 
خوزستان دچار سیل زدگی شد، بیشتر یاری دهندگان، بومی بودند. 
سـپاه پاسداران از آموزش و پرورش آبادان خواست که به مدارس 
جزیره رسیدگی کند؛ همچنان که سپاهی ها میان مردم جزیره برنج، 
آرد، شـکر، مرغ، گوشـت و صابونـی را که آن هـا را از فرمانداری 
آبادان می گرفتند، رایگان پخش می کردند. از سـوی دیگر، تالش 
بـر ایـن بود که بهداشـت جزیره پاییـن نیاید. با این کارهـا، دختر و 
پسـرهایی کـه تـا پیش از آن جـذب گروه های بعثـی و ضدانقالب 
می شدند، دل گرم شده و به سپاه می پیوستند؛ و یا در کارهای نیک 
بـه مـردم یـاری می رسـاندند. سـپاه از دانش آمـوزان دبیرسـتان های 
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جزیره نیرو گزینش کرده و آن ها را به همکاری با نهادهای انقالبی 
خرسند ساخت. 

یـک  مـاه پیـش از ایـن بـالی طبیعـی، سـپاه جزیـره در روز 22 
بهمـن  1358 بـه واسـطه همکاری خوبـی که با مردم داشـت و آنان 
جزیی ترین اخبار روزانه را به پاسـداران گزارش می دادند، دریافت 
که رییس اداره اسـتخبارات بصره مخفیانه وارد جزیره شده؛ شبکه 
جاسوسی راه انداخته و در میان مردمان بومی شماری سالح کمری 
و مسلسـل پخش کرده اسـت. از این رو، وارد عمل شـد و توطئه او 

را خنثی کرد.  
سـپاه پاسـداران جزیره، با تنها بیست و پنج نیرو که برخی از آن ها 
حتـی به دوره سـربازی هم نرفته و دانش آموز دبیرسـتانی بودند، به 
مردم و انقالب خدمت می کرد. حتی کتابخانه ای هم برای جوانان 
جزیره راه اندازی کرد. ضدانقالب با سالح های قاچاق که از عراق 
بـه این سـوی اروندرود آورده می شـد، مزدورهـا و فریب خورده ها 
را مسـلح کرده و دست به خراب کاری، آدم ربایی، کشتار و توطئه 
مـی زد. در یکـی از آن فتنه هـای پیش از آغاز جنگ، یک شـب با 
تفنگ کالشـینکف به خانه روحانی بومی جزیره یـورش آوردند، 
با شلیک تیر شیشه های خانه اش را  شکستند تا ضرب شست به وی 
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نشان بدهند؛ ولی باز هم همکاری سپاه پاسداران با مردم به گونه ای 
پیش رفت که حتی اهالی، دعواهای خانوادگی و قومی خود را هم 

به آنان ارجاع می دادند تا حل و فصل شـود!
در این دوران، بارها مزدوران حزب بعث دسـت به خرابکاری و 
جنایت در جزیره مینو زدند؛ چنان چه روز ششم آبان  1358، اهالی 
جزیره مینو را که به مناسبت ایام محرم به صورت دسته های عزادار 

در حال سـوگواری بودند، هدف آتش سالح خود قرار دادند.
در پاییـز همـان سـال، فرمانـده کمیته انقالب اسـالمی آبـادان را 
در جزیره مینو به شـهادت رسـاندند: وابسـتگان به گروه شیخ مکی 
فیصلـی که با سـاواک همـکاری داشـت، از دوران پیش از انقالب 
مسلح بود و امنیت جزیره را برعهده داشتند. پس از پیروزی انقالب 
نیز دست شـان به خون شـهید رضا بندبهمن که فرمانده کمیته بود، 
آغشته شد. رضا نخستین فرمانده کمیته آبادان بود. همین گروه نیز 
که به دامان حزب بعث پناه برده و به عراق گریخته بودند، بارها در 
جزیره مینو، آبادان و خرمشـهر بمب گذاری کردند و مردم بی گناه 

را به خاک و خون کشـیدند.
جزیره در آن روزها چهارده هزار تن جمعیت داشـت که همگی 
عرب زبـان بودنـد. به همین خاطر، عناصـر ضدانقالب که تحریک  
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و تطمیـع می شـدند، به آسـانی میـان اهالـی رفت وآمـد می کردند. 
جزیـره مینـو منطقه ای محروم به شـمار می رفت و مـردم با بردباری 
روزگار می گذراندند تا با پیروزی انقالب، شـکوفایی چشم گیری 
در زندگی شـان پدیـدار گـردد. پیـش از انقـالب، در جزیـره یک 
خانه بهداشت ساخته شده بود که نیمه کاره ماند. سپاه آبادان همان 
ساختمان را برای بنای پایگاه خود برگزید. کار برای نیروهای انقالب 
و به ویژه پاسداران انقالب اسالمی در این جزیره سخت بود؛ چندان 
که تالش کردند نخست با مردم بومی جزیره ارتباط عاطفی برقرار 
سـازند. هر غروب، رفت و آمد به جزیره برای شـان دشـوار می شد و 
چنان چه می خواستند از روی پل اروند گذر کنند، هر آن با مسلسل 
و موشـک آر.پی.جی7، خودروشـان از سـوی خودفروختگان و یا 
حتـی بعثی هـای نفوذی هـدف قرار می گرفت. سـپاه پاسـداران در 
جزیـره پایـگاه خود را سـاخته بـود؛ ولی باز هم احسـاس امنیت در 
آن نمی کرد. این پایگاه هم بارها از سوی ضدانقالب و بعثی ها، در 

روزهـای پیش از آغاز جنگ، گلوله باران شـده بود. 
تا پیش از آغاز جنگ، همه گونه تفنگ و مهمات از سوی رژیم 
بعث عراق به شیوه ای پنهانی ولی گسترده، به جزیره آورده می شد 
تـا مـزدوران خودفروختـه برخـوردار شـوند؛ چه مین هـای ضدنفر 
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و ضدخـودرو و چه مـواد منفجره و حتی خمپاره اندازهای سـبک. 
گاهی پاسـدارها ناچار می شـدند با پوشش دشداشه و جامه مردمان 
روستایی، به سراغ خانه های خرابکارها بروند؛ لکن بیش تر روزها از 
درگیری با آنان گریزی نداشتند و در این راه از دادن جان فروگذار 
نمی شـدند. بازمانـدگان سـاواک و بعثی ها، برخی را بـا پول  اندک 
خریده و مزدور خود می ساختند، ولی سپاهی ها بدون چشم داشت 

و رایگان سـر و تن فدای انقالب و ایران می سـاختند. 
بومیان جزیره مینو که از شـیعیان راسـتین و پیروان مکتب علوی 
می باشند، خاِم شـعارهای»اتحادیه جوانان خلق عرب« و نشریه های 
برای شـان آورده می شـد،  از عـراق  تمام رنگـی عرب زبانـی کـه 
نمی شـدند. سـپاه نیـز بیـکار ننشسـته و بـه رویارویـی بـا دشـمنی ها 
می پرداخت؛ چندان که گزارش ها و اسـنادی به دسـت آورد که در 
آن نشان می داد عوامل انفجار سفارت ایران در لندن که سال 1359 
روی داد، مزدوران جبهه خلق عرب خوزسـتان بوده اند و از سـوی 
بعثی ها تشـویق و ترغیب به انجام این عملیات شـدند. بعثی ها نیز به 
سرکردگی شیخ مکی فیصلی، با همکاری چند تن از ساواکی های 
بومی خوزستان که به عراق گریخته بودند، برنامه آن بمب گذاری 

را می چینند. 
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پوستر رنگی اشغال کنندگان سفارت ایران در لندن چاپ شده و 
به طور گسـترده ای در جزیره مینو پخش گردید: تصاویر، چسبیده 
به تنه نخل ها، همه جای جزیره دیده می شـد. مردم که با روشـنایی 
روز بیدار و در جزیره به راه افتادند، دیدند که مزدورها شب گذشته 
با افتخار آمده و به این خراب کاری می نازند و آن را اراده مبارزان 

خلق عرب برمی شمارند!
در مقابـل، نیروهـای انقالبـی و جهادگـر، بـرای برداشـت خرمـا 
بـه یـاری پیرمردهـا و آدم های ناتوان می شـتابند. سـال های 1358 و 
1359، روسـتایی ها دست تنها نبودند و در فصل برداشت محصول ، 
رزمندگانـی را دیدنـد کـه پیشـگام برای یاری شـان شـده اند؛ بلکه 
همچـون محمـد عبدالحسـینی که بـرای پیـرزن ناتوانـی کار بنایی 
و خریـد بـرای خانه را انجام می داد. و سـرانجام در همـان روزهای 
آغازیـن جنـگ، خـون پاکش بر خاک خرمشـهر ریخته شـد و به 

شـهادت رسید.
عبدالحسین بنادری در خاطرات خود می گوید:

»منطقـه حسـاس بود و هر شـب مـزدوران بعثـی و ضدانقالب به 
جزیره رفت وآمد داشتند، به گشتی های سپاه کمین زده و حمله ور 
می شدند. من به طور جدی و حتی می توانم بگویم که سخت گیرانه، 
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به بچه ها آموزش ضدچریکی می دادم. سعی می کردم هر چه توی 
آموزش های تکاوری در منطقه منجیل به ما یاد داده اند و چیزهایی 
کـه بعدهـا خـودم به طور تجربی یـاد گرفته بودم، به بچه های سـپاه 
مسـتقر در جزیره مینو یاد بدهم. شـب ها در نخلسـتان های فشرده و 
تاریـک و در یـک هوای سـرد و بارانی زمسـتان 58 بـرای مقابله با 
کمین هـای ضدانقـالب، آموزش هـای ویـژه ای می  دادیـم. طوری 
به شـان سـخت می گرفتـم کـه می گفتند:»تو یـک دیکتاتـوری! تو 
سپاهی نیستی، ارتشی هستی ولی باید بدانی که این جا ارتش نیست، 

این جا سـپاه است و توی سپاه کسـی نمی تواند دیکتاتور باشد!«
گاهـی گروه های سـه چهارتایی بـرای تعقیب یک سـوژه، توی 
هـوای مرطـوب زمسـتان جنـوب، از غـروب آفتاب تا صبـح فردا، 
می بایست در باتالق های کنار اروند می نشستند و جنب نمی خوردند 
تا از مرز مراقبت کنند و بلکه سوژه بیاید و این ها دستگیرش کنند! و 
گاهی این کمین تا چند شب پیاپی به درازا می انجامید، بچه ها خسته 
و فرسـوده می شدند، ولی باز هم می ایستادند و خدمت می کردند. 
بچه ها را هر روز ساعت ها می دواندم و شب ها توی عملیات های 
شناسایی و کمین شرکت می دادم و به نقطه های صفر مرزی جزیره 
می بردم و چه بسـا سگ های ولگرد دنبال شان می کردند، ولی همه 
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این هـا یـک نیاز ضروری بـود تا آب دیده و پرتالش شـوند. گاهی 
هم نیروهای ژاندارمری جزیره با ما به گشت زنی مرزی می آمدند. 
در یکـی از آن مأموریت ها که شـب های آغازین سـال 1359 بود، 
باران سـنگین گرفت و کارمان را مشـکل کرد. دو گروه بودیم که 
فرماندهی یکی شـان را خودم دست گرفتم. خودرویی نزدیک مان 
شد. مشکوک شدیم و فرمان ایست دادیم. بازرسی که شد، شماری 
تفنگ و مهمات از آن به دسـت آمد. یکی از قبضه ها کلت اسـتار 
بـود. سرنشـینان را که پاییـن آوردیم، خـودم بازجویی شـان کردم. 
دیدم از بیخ و بن پرهیز دارند گناه شـان را بپذیرند؛ ولی سـرآخر به 
زبان آوردند که همه را از خاک عراق آورده و می خواسـتند میان 

هم دستان شان پخش کنند!
با هر یک از آن تیرها و تفنگ ها، پاسداری و چه بسا آدم بی دفاع 
و بی گناهی بنا بوده به خاک و خون بیفتد. یک  بار دیگر، توی خانه 
قاتل شـهید بندبهمن چنان همه چیز را زیر و رو کردیم که حتی با 
فلزیـاب زیـر تـن گاوی که تـوی طویله خوابیده بود هم گشـتیم تا 
درسـت در همان نقطه، چند گونی فشنگ و تفنگ کالشینکف و 
سـرنیزه پیدا کنیم! هر چه را هم که پیدا می کردیم، به سـپاه آبادان 



  جزیره مینو  27 

تحویل می دادیم.«1
چنـد مـاه پیش از آغاز جنگ، یک افسـر بعثی به نام ابوعیاض به 
سـپاه جزیره پناهنده  شـد. وی که افسـر مخابرات بود، خودش را با 
شـنا از عرض اروند به جزیره رسـاند تا در نقطه صفر مرزی تسـلیم 
ایرانی هـا سـازد. او کـه ناراضـی از ارتـش بعث عراق بـود، کمک 
می کند تا نخسـتین سیستم شنود بیسـیم در جزیره مینو برپا شود. از 
آن پس، سـپاه پاسـداران توانسـت جابه جایی های مـرزی بعثی ها و 
ضدانقالب را در مناطق مرزی رصد کرده و زیرنظر بگیرد. آن افسر 
کارکشته و متدین که به زبان انگلسی نیز تسلط داشت، توانست رمز 
مخابرات دسـتگاه های دشـمن را کشف کند و اطالعات خوبی در 
اختیار ایرانی ها بگذارد. سپاه جزیره نیز گزارش ساخت سنگرهای 
زرهی، استقرار توپخانه و ادوات آتش دوربرد بعثی را که در مرز، 
چیدمان و آرایش حمله پیدا می کردند، به سپاه آبادان می فرستاد تا 

از آن جـا به تهران مخابره کنند.
در شـبی دیگر از ماه های تابسـتان سـال 1359، ضدانقالب یازده 
گلوله خمپاره 60 میلی متری از دل نخلستان های جزیره مینو به سوی 

1 . سـرباز سـال های ابـری؛ خاطـرات عبدالحسـن بنـادری، گفت وگـو و تدوین 
سیدقاسـم یاحسـینی، تهران، فاتحـان، 1388
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فرودگاه آبادان پرتاب  کرد. با روشنایی روز فردا، پاسداران آبادانی 
به سراغ محل انفجارها رفتند: گلوله هایی عمل  نکرده و چند گلوله ای 
که توی بیابان های پیرامون باند به زمین خورده و منفجر شـده بود، 
آنان را به فکر فرو برد که این ها نباید از آن سوی اروند و فاصله ای 
دور شـلیک شـده باشند؛ چرا که بردشان کم بوده و شبانه و پنهانی 
از قبضه ها رها شـده اند. عبدالحسـین بنادری که در دوره سـربازی، 
آموزش هـای رزمـی را گذرانـده بوده، با قطب نمـا از محل و»قیف 
انفجار« آن ها، محل شلیک شان را به دست آورد. پاسدارها به محل 
اسـتقرار قبضه   رفتند. در نخلسـتان های جزیره، شـماری چادرنشین 
ساکن بوده اند که از آنان پرس وجو می کنند آیا شب پیش صدای 
شـلیک یا انفجاری شـنیده اند؟ چادرنشـینان پاسـخ منفی می دهند. 
آنان همچنان در نخلسـتان به گشـت می پردازند؛ تا این که در میان 
بوته هـای گوجه فرنگی، جای قنداق خمپاره انـداز 60 میلی متری را 

می یابند. فرمانده سپاه مینو گفته است:
»یـک کلـت هم همان نزدیکـی افتاده بود. چنـد روز پس از آن، 
خبررسـان ها آمدنـد و گفتنـد کسـی کـه ایـن کار را کـرده، تـوی 
تـب و تاب پیروزی انقالب دسـتگیر شـده، ولـی از زندان گریخته 
و به سـراغ بعثی های عراق رفته و با آنان هم دسـت شـده. پاسـدارها 
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برای اش تله ای در مرز گذاشتند؛ تا این که به همراه مزدوری دیگر 
برای خراب کاری از مرز گذشته و به جزیره آمدند: درگیری انجام 

گرفت و هر دو کشـته شـدند.«1
به تدریج خبرهای جزیره به سـمت جنگی محتمل کشـیده شـد. 
در روز یکم شـهریور 1359، یک قایق گشـتی ایران در اروندرود 
در کنار مرز های آبی جزیره مینو به دست پلیس عراق در مرز آبی 

توقیف شـد و سرنشـینان آن تحویل سازمان امنیت بصره شدند. 
»مرزبانان خرمشـهر در 20 شـهریورماه ]1359[ گزارش دادند که 
یگان هـای توپخانـه و پدافنـد هوایـی عـراق در 7 کیلومتـری غرب 
پاسـگاه شـلمچه و واحدهـای توپخانـه و ضدهوایـی آن کشـور، 
روبـه روی جزیـره مینو در منطقه ای به عـرض ده کیلومتر)در کرانه 
جنوبـی ارونـدرود( گسـترش یافته انـد کـه از نظـر نظامی، اسـتقرار 
یگان های توپخانه، در مواضع مقدم در عمق حدود 2/3 برد آن، از 

جمله قراین تک محسـوب می شـود.«2 
مردم جزیره نگران بودند. جنگ،  آرام آرام به جزیره مینو نزدیک 

می شد.
1. سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری

2. سند شماره 173، روزنوشت 1359/6/20: مرکز اسناد نیروی زمینی ارتش، لشکر 
زرهی 92





فصل سوم
مینو با آغاز جنگ هشت سـاله، از حیاط خلوت تاریخ 
درآمـد؛ همان گونـه کـه تا پیـش از درگیری جنـگ، حیاط خلوت 

آبادانی ها و خرمشـهری ها بود. 
بنابـر ایـن، تاریـخ مینـو را اگـر در این جنـگ هشت سـاله زیر و 
کنیـم، به بزرگ ترین بخش تاریخی آن دسـت یافته ایم؛ همان گونه 
که با خاموشی آتش جنگ نیز زندگی روزمره و آرامش عرب های 
بومی و خون گرم چون گذشته پدیدار شد و اکنون نگهبان بخشی 
مـرزی از میهن شـان و زنده  کننـده زندگـی در آن جزیره سرسـبز و 

تابستانی اند. 
جزیره مینو، با پایان شهریور 1359 که آبادان نبرد شیخ خزعل با 
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پهلوی نخسـت، بحران جنگ دوم جهانی، ملی شدن صنعت نفت 
ایران، انقالب اسـالمی و خراب کاری های پس از پیروزی انقالب 
تا آسـتانه یورش رژیم بعث عراق را پشـت سر نهاده بود، صحنه ای 
از جنگ هـای زمینـی، هوایـی و البته آبی خاکی شـد. جزیره مینو 
سـاکنان خـود را از راه پل اروند به سـوی آبـادان و قایق های محلی 
در حـال تخلیـه و آوارگـی جنگـی دید کـه جای شـان را بی درنگ 
رزمنده هـای بومـی و یا حتی مـردان و زنانی از دیارهای دوردسـت 
ایران زمیـن می گرفتنـد. بعثی هـا، مینو و البته آبـادان را برای نفت و 
پاالیشگاهش می خواستند؛ چه ببرند و چه صنعت پتروشیمی ایران 
را فلـج سـازند؛ امـا مینو خود خاکریـزی طبیعـی و دژ بزرگی برای 

چنگ  انداختن آسـان به آبادان شد. 
تـا پیـش از آن، سـپاه جزیره مینـو و آبادان، بـا گزارش های خود 
گاه سـازند که  تـالش داشـتند فرماندهـان ارتش و دولت مردان را آ
دشـمن بعثی برای یورشـی سراسری پا در رکاب اسب وحشی خود 
دارد. باری، شهید آیت الله قدوسی که دادستان کل کشور بود، به 
جزیره مینو  آمد. پاسداران او را به مرز و لب اروندرود غربی بردند 
و جابه جایی هـای بعثی ها، سـنگرهای ساخته شـده و دگرگونی های 
رزمـی ارتـش دشـمن را به او نشـان دادند، ولی آیت اللـه که دولت 
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بنی صـدر را دیـوار بزرگـی برابر خواسـته انقالبی هـا می دید، چندان 
کاری از دسـتش سـاخته نبـود، چنـدی پـس از آن نیـز در تهران با 

گلوله منافقین به شـهادت رسید.
همچنیـن در سـفری کـه بنی صدر به جزیـره مینو  آمـد، فرمانده 
هنـگ مـرزی ژاندارمری خوزسـتان را نیز با خود همراه  سـاخت تا 
از مرزهای آبی و خاکی ایران بازدیدی داشـته باشـد. در آن دیدار، 
پاسـداران جزیره او را که فرماندهی کل قوا بود، به سـخن گرفتند، 
از اندیشـه های شـوم بعثی هـا و کارهـای انجـام  گرفته شـان گفتند، 
ولـی سـرهنگ ژاندارمـری به جـای رییس جمهور به سـخن آمد و 
پاسـخ داد:»جنگ یک قاعده جهانی دارد. بچه بازی که نیسـت! 
همین طوری که میان دو کشـور همسـایه جنگی درنمی گیرد. اگر 
هـم روزی بعثی ها به خودشـان جـرأت بدهند که به ما حمله کنند، 

بغداد را روی سرشـان خـراب خواهیم کرد.«
فرمانـده سـپاه جزیـره می گوید:»امـا بـه نظـر می آیـد بـا ایـن 
سـنگرهایی کـه بعثی ها سـاخته و امکاناتی که لبه غربـی اروندرود 

مسـتقر کرده انـد، جنگـی می خواهنـد بـا ما داشـته باشـند.«
بنی صدر چیزی نگفت، ولی حرف های سـرهنگ را با سـکوت 

خود تأیید کرد.
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فرمانده سپاه جزیره، آن روز هر چه تالش کرد به رییس جمهور 
و همراهانـش بفهمانـد که ارتش صدام پاشـنه یورش ور کشـیده و 

جنگـی ناگریز در پیش اسـت، حرف هایش را نپذیرفتند.
مشاوران نظامی رییس جمهور، از بنادری به عنوان فرمانده جزیره 
مینو پرسیدند:»مگر خودت جابه جایی رزمی و جنگ افزارهای شان 

را به چشم دیده ای؟«
او پاسـخ می دهـد کـه بلـه، دیده ام. ولی بـاز هم آنـان نپذیرفتند. 
بنادری پافشـاری  کرد که بعثی ها در پوشـش ماهی گیران بومی، به 
سـاحل ایرانـی اروندرود و لبه غربی و شـمالی جزیـره مینو نزدیک 
شـده و پاسـگاه  ژاندارمـری و راه هـای رخنـه را بـرای روز یـورش 
شناسـایی می کننـد و بـرای ایـن  کار حتی از عناصـر ضدانقالب و 

خائـن ایرانی هم بهـره می برند.
سرانجام سپاه پاسداران که تاب نیاورده بود، از صدای رادیو نفت 
آبـادان اعـالم  کرد:»اگر فـردی در اروندرود رفت وآمد مشـکوک 

داشـته باشد، به سوی اش تیراندازی خواهد شد.«1
در آسـتانه یـورش بعثی هـا، گزارش هـا پیاپـی و یکـی از دیگری 
سوزنده تر، به دست پاسدارها می رسید. روزی نیز گشتی های سپاه 

1 . سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری
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جزیره مینو، یکی از معاودین که ترجمه اعالمیه های امام خمینی 
به عربی را به عراق برده بوده، یاری  رساندند. وی از سوی بعثی ها 
شناسـایی شـده و هنگ مرزی بصره در پی دسـتگیری اش بر آمده 
بـود. لـب اروندرود آمـد و از پاسـداران جزیره درخواسـت  کرد به 
کمکش بروند. گشتی های سپاه، با قایق  تندرو به پیش پای او رفته 
و در برابر چشـم مرزبان های بعثی، بر قایق نشـانده و به این سـوی 

ارونـد و جزیره می آورند!
»چنـد روزی پیـش از آغـاز جنگ، علی شـمخانی کـه فرمانده 
سپاه پاسداران خوزستان شده بود، دستور داد تا شماری از پاسداران 
آبادانـی را بـه منطقه مهـران و دهلران اعزام کنیـم. قربان علی الردو 
گروهـی را بـا خـودش برد. ما هم کـه مانده بودیـم، در چند جبهه 
می بایسـت با دشـمن و ضدانقالب درگیر می شـدیم. جبهه اصلی، 
سـاحل رودخانه اروند بود. هر آن امکان داشت دشمن از رودخانه 
گذشـته و خـودش را بـه آبـادان برسـاند. در آبادان بسـیج عمومی 
اعالم شـد و هزاران جوان و نوجوان، زن و مرد، برای دفاع از شـهر 
اعـالم آمادگـی کردنـد. اغلـب زنـان و دختـران توی بیمارسـتان و 
مساجد جمع می شدند. آبادان با جزیره مینو و روستاهای دور و بر، 
462000 تن شـمارش شـده بود در آن دوران. کارمندان پاالیشـگاه 
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هـم کمیتـه سـوخت راه انداختند تا توی شـهر و پمپ هـای بنزین، 
هرج و مرج درست نشود. سوخت مخازن بزرگ را توی بشکه های 
دویسـت و بیسـت لیتری کرده و توی خاک و ماسه فرو می بردند.

یکـی دو روز پیـش از یکـم شـهریور 1359، بـا قایـق اسـکی 
رضـا پهلـوی که خیلی شـیک و تندرو بـود و آقای هـادی غفاری 
برای مان از تهران فرسـتاده بود، داشـتم دور جزیره و روی آب های 
ارونـد گشـت مـی زدم تا شناسـایی خود را انجـام داده باشـم. چیز 
به دردبخوری بود؛ بسیار. مشکی هم بود و می شد الی نی ها و دل 
نهرها قایمش کرد. یکی دیگر هم داشتیم که آن هم تندرو، دارای 
شـانزده سـیلندر، ولی نارنجی رنگ بود و جیغ، مـی زد از دور توی 
چشـم مرزبان هـای خـودی و عراقی. تـا گاز مـی دادی، با کمترین 
تمـاس روی آب، صدوبیسـت کیلومتـر سـرعت برمی داشـت. بـا 
همین دو دسـتگاه، نزدیک به صد کیلومتر مرز آبی را می پاییدیم. 
گاهـی هـم بـه قاچاق چی ها برمی خوردیـم و باهاشـان درگیری هم 
پیش می آمد برای مان. غروب که می شد، برای جابه جایی، از یک 
دستگاه خودرو جیپ شهباز آبی رنگ برای رفت و آمد توی جزیره 
بهره می گرفتیم و گاهی هم با همان به پاسگاه ژاندارمری می رفتیم. 
هر شـب میان ما و آنان یک رمز و اسـم شـب تعیین می شـد. یک 
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شـب مـا و یک شـب هم آن هـا انتخاب می کردنـد. مثاًل مـا ایثار، 
مجاهـد، حسـین و ژاندارم هـا بهـرام، گلسـتان، شـقایق و امثال این 
جور نام ها معین می کردند. شـبی برایم کاری پیش آمد. نتوانسـتم 
بـرای گشـت زنی و سـر زدن بـه پاسـگاه ژاندارمری بـروم. یکی از 
پاسـدارها، جیـپ را برداشـت و راه افتـاد؛ ولی وقتی از نخلسـتان و 
جایی که بسـیار تاریک و فشـرده بود خواسـت گذر کند، ناگهان 
صـدای تیراندازی به گوشـم خـورد. زودی با چند تن از دوسـتان، 
تفنگ برداشـتیم و دویدیم سـوی نخلسـتان. دیدیم برای جیپ تیر 
انداختند، ولی خوشـبختانه کسی آسیبی ندیده بود. دست مان آمد 
کـه ضدانقـالب برای مان کمین گذاشـته بـوده. تنها با این شـگرد 
می توانستند به ما آسیب برسانند، وگرنه هرگز نشد که میان بچه های 

سـپاه رخنه ای کرده باشند.«1
پس از گذشـت این رویداد، سپاه پاسـداران گروهی از نیروهای 
خـود را در فـرودگاه آبـادان بـه نگهبانـی  گمارد؛ تا روز سـی ویکم 
شـهریور 1359 کـه هواپیماهـای رژیم عراق، فـرودگاه را با بمباران 
خـود زیـر و رو  کردند. چند هواپیما آسـیب دیـد و تنها یک فروند 

سالم  ماند. 
1 . همان
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صبـح روز 31 شـهریور 1359، ناگهـان مرزنشـینان جزیـره مینو، 
بـر فراز نخل های شـان چند فرونـد هواپیمای عراقـی را دیدند که با 
آرایـش رزمی، از آسـمان مینو گذشـتند و به سـوی آبـادان رفتند.1 
چند ثانیه ای پس از آن، بمب های شـان روی فرودگاه و پاالیشـگاه 
نفـت آبـادان رها  شـد، سـاختمان آموزش وپرورش شـهر نیز هدف 
قـرار گرفـت و عـده ای از مسـؤوالن و کارمندان به خـاک و خون 
غلتیدنـد و به شـهادت  رسـیدند. سـپس بمب افکن ها همـان راه را 
با آرامش و سـبک بار به سـوی عراق بازگشـتند. مردم جزیره که از 
ماه ها پیش آهنگ جنگ را شنیده و زهر دشمنی بعثی ها را چشیده 
بودند، خود را آماده رویارویی  ساختند؛ لکن دست های شان خالی 
و چاره را به سپاه و ارتش سپرده بودند تا همچون دیگر مرزنشینان، 
سـینه های خویـش را برابـر دشـمن صخـره سـازند. پاسـدارهای 
جزیـره، همـه توانایـی خود را که یـک تیربار کالیبـر 50 میلی  متری 
بود، برداشتند و به لبه مرزی جزیره رفتند. حجت الله بهمنی پشت 
قبضه نشسـت و خود را آماده شـکار حتی پشه ای در آسمان جزیره 

 سـاخت. به حجت گفته می شود:
ـ به هر چیزی که مشکوک شدی، آتش کن!

1 . گزارش 183، تاریخ 1359/7/1، مرکز اسناد نیروی زمینی ارتش
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هـر چند که کاری از دسـت این قبضـه در برابر یورش همه جانبه 
برنمی آمد! دشمن 

همـان روز ناوچـه 50 فوتـی گشـتی نیـروی دریایـی ارتـش در 
خسـروآباد آبـادان کـه مانند هر روز بـه گشـت زنی روی اروندرود 
و برابر سـاحل فاو عراق بود، به جزیره مینو  رسـید. بعثی ها آن را با 
موشـک های سـبک  زدند. پاسـدارهای جزیره با دست های خالی 
و بـدون تفنگ هـای پیشـرفته و قـوی، تنهـا می توانسـتند بیننده این 
رویارویی باشـند. ناوچه منفجر شـد، آتش گرفت، واژگون شـد و 

ناخدا نعره  کشـید:
ـ مرگ بر صدام، درود بر خمینی!

و با ناوچه در آب فرو  رفت. 
عراقی هـا کوتاه نیامدند و بر سـر مرزبانـان دریایی ایران و ناوچه، 
آتش تیربارهای خود را فرود  آوردند؛ تا این که نیروهای بومی جزیره 
مینـو بـا یـاری عشـایر، قایق های سـبک و بلم برداشـتند و بـه یاری 
ناخدا و چند سرنشین ناوچه رفتند. هر چند شش تن از مرزبانان به 
شهادت   رسیدند، اما یازده تن از آسیب دیدگان توانستند خودشان را 

به ساحل جزیره برسانند.
فریـد نجمـی کـه با آغاز مهـر 1359، روزهای نه سـالگی خود را 
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می گذراند، گفته اسـت:
»تابسـتان بـود و گـرم بازی هـای کودکانـه آن زمـان در انهـار و 
نخلسـتان های زیبـا و سرسـبز خرمشـهر بودیـم. نزدیک بازگشـایی 
مـدارس بـود و بـا اشـتیاق خاصی آماده رفتن به مدرسـه می شـدیم 
بـرای خریـد  بـه همـراه خانـواده ام  کـه درسـت در همـان روز، 
ملزومـات مدرسـه و لبـاس بـه بازار خرمشـهر رفتیـم. بازار شـور و 
حـال دیگـری داشـت. گویی ایام عید باشـد و مردم سـرگرم خرید 
بـرای فرزندان شـان، کـه ناگهان صـدای جت ها بلند شـد. مردم به 
وحشت افتادند. دست فروش ها دست پاچه شدند، بساط شان به هم 
ریخت و مردم پراکنده شـده و هر کدام گوشـه ای پناه گرفتند. ما 
هـم گریختیم و بـه خانه مان توی جزیره مینو برگشـتیم. نصفه نیمه 

خرید کـرده بودیم. 
پـدرم شـاغل بندر خرمشـهر بـود و هر روز صبح زود به سـر کار 
می رفت و بعدازظهر برمی گشـت. با موتورسـیکلتی که داشت، آن 
روز خیلی زودتر از همیشه به خانه برگشت و گفت:»اسکله امروز 

تعطیل شـد، خدا به خیر بگذراند!«
هنوز دقایقی از آمدن پدرم نگذشته بود که صدای مهیبی سکوت 
زیبـا و آرامـش جزیـره را چون زلزلـه ای مرگ بار در هم شکسـت. 
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گویی روز قیامت شـده باشـد که مردم سراسـیمه به این سـو و آن 
سـو، بنـا کردند به دویدن. این طـور مواقع، آدم به طور غریزی تنها 
می دود به سویی که نمی داند کجاست و اصاًل چرا؛ چون که کار 

دیگری از دسـتش ساخته نیسـت که هیچ، چاره ای هم ندارد. 
روز بعـد، مـن کـه به همـراه دوسـتانم در حـال ماهی گیری توی 
نهرهـای جزیـره بـودم، بـا ایـن مهیـب سـرم را بلنـد کـردم و دیدم 
هواپیماهایـی از سـمت عـراق بـا ارتفاع بسـیار کم از باالی سـرمان 
دارنـد می گذرنـد. همین که رفتند، صدای انفجارهای بمب هم به 

گوش  مان رسـید!
تورها را انداختیم و بنا کردیم به دویدن سـمت خانه های مان. آن 
شـب به همراه خانواده، بیرون از خانه و توی نخلسـتان، شـب را تا 
صبح سـپری کردیم. کسـی آن شب نتوانسـت بخوابد. پدرم قرآنی 
در دسـت داشـت و تا صبح تالوت کرد. تازه می فهمیدم پدرم چه 
انـدازه قـرآن  خواندن بلد اسـت! آن هم توی آن تاریکی که کسـی 
جرأت روشـن  کردن حتی یک عدد چوب کبریت را هم نداشـت! 
ایـن جریـان تا چندین روز برای ما ادامه داشـت؛ ولی به این امید 

بودیم که یورش بعثی هـا پایان می گیرد.«1
1.www.mehrnews.com
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بـوده،  بیست و سه سـاله  جوانـی  کـه  تمیمـی  عبدالعلـی  شـهید 
فرماندهـی سـپاه جزیـره را بـه هنـگام آغـاز جنگ از عبدالحسـن 
بنادری تحویل می گیرد و همچنان می کوشد روحیه ساکنان جزیره 
را برای پایداری و نهراسیدن، باال نگه دارد. شهید محمد جهان آرا، 
جیـپ مجهـز بـه تفنگ 106 میلی متـری را به جزیره مـی آورد و رو 
به سـنگرهای دشـمن در آن سـوی اروندرود می گیرد، ولی می بیند 
کاری از دسـت این دستگاه ساخته نیسـت. بنابراین دوباره توانایی 
خـودش را معطـوف بـه خرمشـهر و نگـه داری آن می سـازد. با این 
حال، همان گذر این تفنگ نیمه سنگین در جزیره، باعث می شود 
مـردم ِکل کشـیده، غریو شـادی سـر داده و کف بزننـد؛ به گمان 
این کـه همیـن جنگ افـزار، بعثی ها را لت و پار و تـار و مار خواهد 

ساخت! 
تفنگ با صلوات و شور مردم به لبه جزیره رسید، ایستاد، موضع 
گرفت و بلکه می توانسـت شـلیکی هم داشته باشـد، ولی جهان آرا 
می دانسـت کـه پاسـخ تنهـا یک شـلیک را می بایـد مـردم بومی با 
دریافـت صدهـا گلولـه سـنگین کاتیوشـا دریافت کـرده و به جان 
بخرنـد! گفت:»مـن بایـد برگردم به مـرز شـلمچه. چیفتن ها آن جا 
لـش شـده و موتـور داغ کرده انـد، بنابراین بـاز هم باید بـا آدم برابر 
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تانک هـای ضدگلوله بعثی ها بایسـتیم!«
او راسـت می گفـت. جزیـره مینو همچنان امن بـود؛ اگر چه در 
پیشـانی مرزی خط جنگ بود و نزدیک ترین نقطه به خاک عراق 
به شـمار می  رفت. نخلسـتان های متراکم نوار سـاحلی جزیره مینو، 
رو به اروندغربی و خاک عراق، سـنگرگاه نیروهای مردمی جزیره 
و داوطلِب جنگیدن شده بود تا در کنار پاسدارهای بومی و آبادانی 
موضع بگیرند. آن ها آماده بودند تا اگر بعثی ها خواسـتند از عرض 

آب رودخانه بگذرند و پا به جزیره بگذارند، جلوشـان بایسـتند. 
بی درنـگ پـس از یـورش دشـمن، ارتـش ایـران بـه رویارویـی 
پرداخت؛ چندان که ناوچه های موشـک انداز دشـمن در اروندرود 
هـدف گلوله هـای جنگنده هـای نیـروی هوایی ایران قـرار گرفتند. 
»شـب اول مهر بود. توی انجمن اسـالمی مدرسه مان جمع شده 
بودیـم دور هم. می خواسـتیم مدرسـه را بـرای اول مهر آماده کنیم. 
پارچه می نوشـتیم، پالکارد درسـت می کردیم و از این جور کارها. 
سـاعت دوازده شـب شـده بـود که یکـی از بچه ها از بیـرون آمد و 

گفت:»توی مرز درگیری شـده.«
گوش  به  زنگ بودیم که اگر خبری شد و الزم بود، ما هم برویم 
کمک. توی این گیرودار، یکی دیگر از بچه ها سر رسید. برادرش 
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توی مرکز بیسـیم کشـتی رانی بود. گفـت:»داداش ام می گفت که 
شـنیده بعثی هـا روی خط شـون از جنگ و حمله به ایـران و از این 

جور چیزها حرف می زدند!«
دیگـر مطمئن شـدیم کـه جدی  جدی قرار اسـت جنگ شـود. 
پالکاردنویسـی را گذاشـتیم کنـار. نشسـتیم بـه سـاختن کوکتـل 

مولوتـف.«1
علی راحیان، پیرمرد مرزنشین جزیره مینو، درباره نخستین لحظه 

یورش هوایی ارتش بعث عراق می گوید: 
»تحرک های مشـکوک دشـمن حتی پیش از 31 شهریور 1359 
کامـاًل واضـح بود کـه خود را بـرای شـروع جنگی تمام عیـار علیه 
کشـور اسـالمی ایران آماده می کنـد. چیدمان نظامـی ارتش عراق 
در آن سـوی ارونـدرود پیـدا بـود و شـایعات جنـگ در بیـن مـردم 
روستاهای اطراف گفته می شد، ولی کسی باور نمی کرد که صدام 
تصمیـم خـود را عملـی کند. تـا این کـه اولین حملـه جنگنده های 
بعثـی صـورت گرفـت. مـردم در حـال کار در مـزارع کشـاورزی 
خـود بودند کـه صدای مهیـب هواپیماهای جنگی را کـه با ارتفاع 

1 . مجموعـه روزگاران، جلـد 13: زنان خرمشـهر، بتول کازرونیان، تهـران، روایت 
فتح، 1388
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بسـیار کم از باالی سـر مردم روستا عبور می کردند، شنیدند و همه 
سراسـیمه و شوکه  شده، از خانه های خودشـان بیرون آمدند. اولین 
نقطه حمالت را پاالیشـگاه آبـادان در نظر گرفته بودند؛ چرا که به 
خوبی می دانستند اولین و بزرگ ترین پاالیشگاه ایران در این منطقه 
است و نابودی آن می تواند تأثیرات منفی در اقتصاد و روحیه مردم 
داشـته باشـد. زیـر حمالت و عبـور جنگنده های دشـمن محصور 
شده بودیم و نمی توانستیم به دلیل شدت بمباران، از روستاها خارج 
شـویم. دود ناشی از انفجار مخزن های سـوخت پاالیشگاه آبادان، 
تمامی مناطق دو شهر آبادان و خرمشهر را سیاه کرده بود. ظهر بود 
ولی غلظت دود، فضا را از قابلیت تنفس و روشـنایی گرفته بود.«1

1.www.mehrnews.com





فصل چهارم
از همان روز نخست، حتی زنان و دختران جزیره جامه 
همچون  و  کرده  تن  به  را  رزمنده ها  به  یاری رسانی  و  امدادگری 
جان  به  را  خطرها  و  ایستادند  آن ها  تیر  پشت  در  سخت  کمانی 
خریدند؛ همچنان که تا روز پیش از آن، بار غم و عشق مردان شان 

را در زندگی بر دوش داشتند. 
»در آغاز الزم بود از نیروهای بومی و عرب زبان خودمان توی 
محورها و خط مقدم نبرد با بعثی ها بهره بگیریم؛ زیرا آن ها اشراف 
به منطقه داشتند. برای هر محور، یک مسؤول و راهنمای  کامل 
محور مشخص کردم: محور فیاضیه را عبدالله نوری گذاشتم که 
از بچه های آبادان بود، ایستگاه هفت را به جمال گودرزی سپردم، 
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شعیب زاده  شهیدکاظم  و  الردو  قربان علی  به  را  دوازده  ایستگاه 
که  هم  آبادان  اسالمی  انقالب  کمیته  نیروهای  و  کردم  واگذار 
محمدحسین رضایی فرمانده شان بود، توی شهر مستقر شدند. توی 
جبهه ذوالفقاری هم غالم نوروزی مسؤولیت گرفت که شهید رضا 
نیروهای اهل خمینی شهر  از  مؤذنی هم کنار دستش بود. مؤذنی 
اصفهان بود. در حاشیه رودخانه که از جزیره مینو آغاز می شد و تا 
دهانه اروند ادامه داشت، بسیج عشایری و کمیته انقالب اسالمی به 
نیروهای سپاه و نیروی دریایی ارتش کمک می کردند؛ در حالی که 
گاهی رزمی نداشتند، ولی برای پس  زدن دشمن  بیشتر پاسدارها آ
را  دیده بانی  کیارشی  بهرام  نمونه،  طور  به  می کردند.  فداکاری 
پذیرفت، در حالی که پالتین برد1 و صفحه مدرج آن را تا روزی که 
به دشمن نزدیک شد تا گرا بدهد، نمی دانست! می رفت باالی یک 
دکل بزرگ مخابرات و از همان جا به خمپاره اندازها گرا می داد. 
کارش به بیماری و بستری  شدن هم کشید، ولی دست از تالش 
برنداشت! آن هم دکلی که هر لحظه امکان داشت دشمن آن را 

بزند.

1 . پالتین بـرد، صفحـه مدرجـی اسـت کـه اطالعـات دیده بان هـای قبضه هـای 
خمپاره اندازهـا بـه قبضه هـا منتقل می شـود.
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یا نوجوانی داشتیم به نام شهید طوینی که می رفت داخل دودکش 
کشتی های ازکارافتاده کنار اروندرود و از آن جا خطوط دشمن را 
دید می زد و گرا می داد. به همین صورت، کم کم ارتشی ها هم ما 
را باور کردند. طوینی توی جبهه ایستگاه هفت، در ظهر تابستان، 
بیسیم را برداشت و در حالی که روی زمین می  خزید، خودش را به 
نیروهای دشمن رساند. بارها این کار خطرناک را انجام داد. یک  
بار آن قدر جلو رفته و به شان نزدیک شده بود که سرش به سر سرباز 

دشمن خورده و هر دو پا به فرار گذاشته بودند!
یک روز دیدم مرد میان سالی که فکر می کنم لباس گرم پوشیده 
بود، با موتورسیکلت یا دوچرخه ای جلوی در سپاه آبادان ایستاد. تا 
مرا دید، با داد و فریاد گفت:»عراقی ها... برادر! عراقی ها آمدند 

داخل آبادان! آمدند توی خانه های مردم!«
شوکه شدم و پرسیدم:»تو کی هستی؟«

با لهجه محلی جواب داد:»مو اسموم دریاقلی ست. توی آخر 
رد  رودخونه  از  عراقی ها  داروم.  ماشین  اوراق فروشی  ذوالفقاری 
شدن، آمدن الی نخل ها، چند نفر رو با تیر زدند، چندتایی رو هم 
اسیر گرفتند و بردند. توی راه که می اومدم، به بچه های مسجد هم 

گفتم که عراقی ها آمدن.«
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دریاقلی سورانی، این گونه خبر حمله دشمن به منطقه ذوالفقاری 
سپاه  دیوار  کنار  که  وسیله ای  همان  با  سپس،  رساند.  سپاه  به  را 
گذاشته بود، رفت. کارش برای ما خیلی مهم بود؛ وگرنه ما اطالعی 
از تحرکات دشمن توی آن لحظه و نخلستان های اطراف ذوالفقاری 
نداشتیم. ذوالفقاری اگر سقوط می کرد، نگه  داشتن آبادان هم برای 
دشمن  نبود،  دریاقلی  اگر  می شد.  تمام  و سخت  گران  بسیار  ما 
عالوه بر ذوالفقاری، اقل کم جاده خسرو آباد را هم می گرفت. بعد 
آبادان چه می شود. خب، سرنوشت جزیره  نبود سرنوشت  معلوم 
هم به آبادان بسته بود. مینو به جبهه تبدیل شده بود، ولی جنگی 
سخت و جانانه در آن در نگرفت. در روزهای بلند و سخت جنگ 
هشت ساله نیز، تنها کمین گاه و آمادگاه بسیار خوبی برای رزمندگان 

برای پاتک به دشمن و پاسخ  یورش های آنان بود.«1
بود. مدافعان کم شمار  »کوی ذوالفقاری آن شب چه قدر آرام 
شهر آبادان و جزیره مینو، کیلومترها آن طرف تر، در میان دو پل 
سربازهای  ورود  انتظار  ایستگاه12،  و  ایستگاه7  شهر،  ورودی 
دشمن را می کشیدند؛ ولی سر و کله بعثی ها از البه الی نخل های 
خوش قامت کوی ذوالفقاری پیدا شد. می دانستند که جنبده ای در 

1. سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری
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میان خانه های منهدم  شده آن جا نیست. ولی گمان نمی کردند که 
اتومبیل های  در میان آن همه خودروهای اوراق  شده در گورستان 
زندگی  دوچرخه اش  با  هنوز  دریاقلی،  نام  به  پیرمردی  آمریکایی، 
دریاقلی  اوست؛  نام  ابتدای  در  دریا  که  پیرمردی  می کند؛ 

اوراق فروش! 
آن شب هیچ چشمی جز چشمان تو، دریاقلی! بعثی ها را ندید. تو 
می دانستی که چند شب پیش خرمشهر از دست  رفته و بعثی ها روی 
آسفالت  جاده های اصلی ورودی به شهر آبادان، خاک پوتین های 

خود را می تکانند.
آبادان ـ  از جاده های ماهشهر و  با عبور  بعثی ها  ما نمی دانستیم 
اسیر  به دست دشمن  ما  از مردم  بسته اند و چقدر  اهواز، راه ها را 
اتومبیل ها،  آهن های زنگ زده  تو در البه الی  امشب که  شده اند! 
چشمت به بعثی ها می افتد، می فهمی که نوبت شهر توست؛ آبادان! 
آرام خودت را در دل سیاهی شب جا می کنی، دستانت فرمان 
دوچرخه را لمس می کند، روی زین که جابه جا می شوی، رکاب 
جانی  عضله هایت  که  تو  می زنی!  رکابی  چه  پیرمرد!  می زنی... 
نیمه راه  در  می آید،  بند  نفست  می شوی،  خسته  آرام تر،  ندارد، 
می مانی ها...! اما نه، رکاب بزن، بعثی ها با جاده خسروآباد چهار 
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کیلومتر فاصله دارند. یعنی با تنها جاده شهر و تو تا مقر سپاه آبادان، 
نه کیلومتر...

رکاب بزن! هر که زودتر برسد، تاریخ را عوض خواهد کرد. اگر 
اروندرود در  ایرانی  برسند، همه کرانه  به جاده خسروآباد  بعثی ها 
دست شان خواهد افتاد. آن ها به تمام ادعاهای مرزی خود خواهند 

رسید، یعنی دو دوتا چهارتای صدام از لحاظ نظامی کامل است.
بی سر و صدا  آبادان،  بلعیدن  برای  بعثی ها  دریاقلی!  بزن  رکاب 
یک  دوچرخه،  جای  به  کاش  ای  ندیده اند.  را  تو  آنان  آمده اند. 
موتور داشتی. یا نه، ای کاش از میان گورستان خودروها یکی زنده 
می شد؛ تنها یکی و تو راحت پشت فرمان می نشستی و می آمدی 
به مقر سپاه آبادان، نه، آن شب اگر تو خودرو هم داشتی، در کنار 
بزرگ ترین پاالیشگاه نفت خاورمیانه که حاال دارد می سوزد، یک 
لیتر بنزین هم دم دست  نبود که توی حلقوم آن خودرو بریزی. پس 

رکاب بزن، دریاقلی! رکاب بزن...
در این نیمه شب پاییزی، نگذار ترکش های تیزی که روی جاده 
فردا  ما  برو دریاقلی! بگذار  تو شود.  آواره اند، مزاحم رکاب  زدن 
بدانیم تو چه کرده ای. برو دریاقلی! ما طاقت گریه آبادان را نداریم.

رکاب  بزن دریاقلی! امشب امانتی به بزرگی کوه روی شانه های 
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توست، آن را به بچه های سپاه برسان. پا بزن دریاقلی! تا چند دقیقه 
دیگر، برابر دژبانی سپاه آبادان از اسب آهنین خود فرود می آیی و 
بی آن که نفس نفس بزنی، با صدای محکم و مردانه می گویی:»من 

فقط با برادر حسن بنادری کار دارم.«1
در شبی که عراقی ها در نزدیکی جزیره مینو، بی سر و صدا از 
بهمن شیر گذشتند و پا به کوی ذوالفقاری آبادان گذاشتند تا این 
دوچرخه اش،  با  که  بود  سورانی  دریاقلی  کنند،  تصرف  را  شهر 

رکاب زنان تا سپاه آبادان رکاب زد و همه را خبردار کرد. 
و اگر دریاقلی نبود... 

»من هم بالفاصله به ساختمان سپاه برگشتم، نیروها را آماده باش 
دادم، شماری از پاسدارهای بوشهری به ما پیوستند تا 55 رزمنده 
پاسدار توی سه دسته تقسیم بشویم. دیدم وسیله ارتباطی برای این سه 
دسته نداریم. به عبدالحسین رییسی و فوالدگر که مخابرات سپاه را 
برعهده داشتند، رو کردم و پرسیدم:» چی دارید؟« گفتند که یک 
کارتن از اهواز رسیده، بگذار توی آن یک نگاهی بیندازیم ببینیم 
چی هست! همان جا درش را باز کردند و دیدیم چند دستگاه بیسیم 
کبند است! زودی سه رزمنده قوی هیکل را از دسته  پی.آر.سی77 آ

1 . حبیب احمدزاده: دوهفته نامه کمان، سال نخست، شماره دوم
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صدا زدم، بیسیم ها را به کول گرفتند و به فوالدگر گفتم:»این ها را 
توجیه کن.«

هم  رمز  اسم  زودی.  داد  یاد  به شان  را  بیسیم  کار  طرز  هم  او 
گذاشت که من شدم شاهین، آن دو دسته هم شاهین یک و دو.

هر  که  بودند  مصمم  و  می زد  موج  بچه ها  سیمای  توی  اراده 
به کوره های آجرپزی  این که  تا  با دشمن درگیر شوند؛  چه زودتر 
به  توی همین مدت کوتاه، خبر هجوم دشمن  رفتیم.  ذوالفقاری 
ذوالفقاری هم همه  جای شهر پخش شده بود. دریاقلی به هر که 

سر راهش رسیده بود، گفته بود که چی شده!
عقب  شکست  با  و  شد  داده  بعثی ها  به  بزرگی  درس  روز  آن 

نشستند.
بعثی ها با آتشبارهای گوناگونی از قبیل کاتیوشا، توپ، خمپاره 
120 و حتی 60 میلی متری، جاده خسروآباد و کوره های آجرپزی 
آن نواحی و حاشیه رودخانه بهمن شیر را می زدند. به هر قیمتی که 
بود، نباید می گذاشتیم این منطقه به دست دشمن بیفتد؛ وگرنه فاتحه 

آبادان و جزیره مینو خوانده شده بود!
در مسیر جاده خسروآباد، یک نوجوان پانزده شانزده ساله را دیدم 
که قطار فشنگ اسلحه ام یک را دور خودش پیچیده، در حالی که 
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اصاًل تفنگش را نداشت! یا جای دیگر، یکی تفنگ ام یک داشت، 
ولی دانه ای فشنگ هم دم دستش نبود! همه، با چماق، تبر و حتی 
چاقوهای بزرگ، آمده و آماده بودند تا با دشمن جنگ تن به تن 
داشته بکنند، ولی نگذارند دستش به آبادان برسد. پیرمردی را دیدم 
که چوب بلندی جلوی دوچرخه اش بسته و نفس نفس زبان به طرف 
نخلستان های ذوالفقاری رکاب می زد و می آمد! از این شجاعت و 
به سوی  و اشک می ریختم. همه  می بالیدم  به خود  مردم،  ایمان 

ذوالفقاری هجوم می بردند.«1
 دشمن قصد داشت با عبور از ایستگاه های دوازده و هفت، وارد 
جزیره آبادان شود که با مقاومت دلیرانه مدافعان شهر متشکل از 
یگان های تکاور دریایی و نیروهای مردمی مواجه شد و به اجبار با 
پیشروی به سمت شرق، جاده آبادان به ماهشهر را قطع و به  منظور 
از  پس  کرد.  دشمن  پیشروی  جنوب  طرف  به  آبادان،  محاصره 
دسترسی به رودخانه بهمن شیر، در شمال شرقی آبادان مستقر شد. 
با تصرف سرپل در کرانه جنوبی بهمن شیر  روز نهم آبان  1359، 
در منطقه ذوالفقاریه، قصد تکمیل محاصره آبادان را داشت که با 
مقاومت دلیرانه تیپ تازه نفس قوچان و گردان یکم تکاوران دریایی 

1. سرباز سال های ابری؛ خاطرات عبدالحسن بنادری
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و نیروهای مردمی مواجه شد.
مدافعان قهرمان آبادان، در این عملیات پس از انهدام نیروهای 
و   تانک  احداث،  در حال  پل  قطعات  انهدام  و  در سرپل  مستقر 
رودخانه  جنوبی  کرانه های  پاکسازی  ضمن  متجاوز،  نفربرهای 
بهمن شیر، دشمِن در حال عقب نشینی را تا جنوب جاده آبادان ـ 
ماه شهر و منطقه میدان تیر، تعقیب و تلفات و ضایعات سنگینی را به 
آنان وارد آوردند.در عملیات کوی ذوالفقاریه و نخلستان ابوعبادی، 
بیش از 800 تن از نیروهای دشمن کشته، 130 تن اسیر و مقادیر 
قابل توجه ای تجهیزات مهندسی، خودرو، تانک،  نفربر و سالح های 
سبک  و سنگین به غنیمت گرفته شد. دشمن با پذیرش شکست، 
به شمال شرقی آبادان عقب نشینی کرد و بدین ترتیب، آبادان نجات 

پیدا کرد.
 □

»یک افسر تکاور نیروی دریایی ارتش به عنوان فرمانده تکاوران به 
آبادان و جزیره مینو آمده بود. همان روزها، برابر ساحل غربی جزیره 
مینو، یک کشتی آرژانتینی میان نیروهای خودی و دشمن گیر افتاده 
بود. بعثی ها با شلیک گلوله می خواستند سرنشینان و خدمه اش را 
اروندرود  به سوی ساحل عراقی  تسیلم و حرکت کشتی  به  وادار 
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سازند؛ ولی آنان حاضر نبودند خودشان را به بعثی ها تحویل بدهند؛ 
بلکه می خواستند به سوی ایران بیایند. این افسر تکاور، لبه پیراهن 
رزمی اش را باال زد، عینک ری باند را برداشت و گفت:»شما رفت، 

آن ها آورد این جا!«
دیدیم گمان می برد جوانان و نوجوانان پاسدار بومی فارسی بلد 
شنید،  را  لحن  این  که  مینو  اهل جزیره  نیروهای  از  یکی  نباشند! 
ما  می کنی  فکر  بابا!  کن،  صحبت  گفت:»درست  و  برگشت 
آفریقایی هستیم و خودت آمریکایی که این طوری حرف می زنی؟! 
شما رفت دیگر یعنی چی؟ مرد حسابی! فکر کردی کی هستی حاال 

خودت با این عینک و لباس کماندویی؟!«
سپس همین بچه ها بلم را برداشتند، از گلوله و تیرباران دشمن 
تا سرنشینانش را  به سراغ کشتی رفتند  ندادند و  راه  به دل  ترسی 

نجات دهند و با خودشان به ساحل جزیره مینو بیاورند.«1
مستقر  اروندغربی  ساحل  و  مینو  جزیره  در  خمپاره انداز  قبضه 
 O.P.D خورشید،  و  شیر  بیمارستان های  حتی  دشمن  می شود. 
شرکت نفت آبادان را هم برای کوبیدن از قلم نینداخت. زن های 
جزیره مینو، هم دوش با بانوان آبادانی، به فرماندهی فاطمه جوشی 

1 . همان
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آموزش های رزمی را برای پدافند از خانه و کاشانه شان فرا گرفتند. 
قیرهای  با  باد  و  بود  شده  شعله ور  هواپیما  بنزین  لیتر  میلیون  سه 
آتش گرفته، ابر سیاه و انبوهی در آسمان آبادان، اروند و جزیره مینو 
ساخته بود. هوا به اندازه ای تیره شد که در روز نیز راننده ها ناچار 
به روشن  کردن چراغ خودروهای خود بودند. بیم آن می رفت که 
عراقی ها از عرض یک  کیلومتری اروند که میان 9 تا 15 متر بیشتر 
پا بگذارند.  آبادان  به جزیره مینو و سپس  عمق ندارد، گذشته و 
پاسگاه ها و سنگرهای نگهبانی پوشش  را  با آن که ساحل جزیره 
می دادند، ولی برابر جنگ افزار و توانایی جنگی ارتش بعث عراق، 

مگس کشی بود روبه روی گاوی خشمگین!
نیروهای دشمن که در  و  میان جناح خودی  آرژانتینی،  کشتی 
سوی اروندرود غربی سنگر گرفته بودند، ماند. روزهای پس از آن، 
همان کشتی رها شده، میان ایرانی ها و بعثی ها حایل  شد؛ چندان که 
تا  عراق  رزمی  قایق های  دردسرساز گشت:  جزیره  مدافعان  برای 
پشت و پناه آن می آمدند و از فاصله ای نزدیک تر، با موشک آر.پی.

جی7 و تفنگ های دوربین دار، به سوی نیروهای ایرانی و مردمان 
بومی شلیک می کردند. کشتی برای آنان کمین گاه شده بود و دید 

ایرانی ها را برای شناسایی آنان و رویارویی می گرفت. 
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به ناچار، علی فوالدی که فرمانده سپاه جزیره شده بود، به امیر 
مشیلی پور و چند رزمنده دیگر، فرمان داد چاره ای بیندیشند. آنان 
نیز شبانگاه به سراغ لنگر کشتی رفتند، زنجیر آن را منفجر ساختند 

تا روی آن بار دیگر شناور گردد.
علی  جنگ،  آغاز  از  پیش  روزی  چند  بود،  اول  روز  »همان 
شمخانی، فرمانده سپاه پاسداران خوزستان، دستور داد تا ما شماری 
آبادان  اعزام کنیم. سپاه  به منطقه مهران و دهلران  را  پاسدارها  از 
گروهی را به فرماندهی قربان علی الردو اعزام کرد. آن ها به دهلران 
رفتند و در غرب با دشمن درگیر شدند. ما هم باید توی آبادان در 
چند جبهه مقابل دشمن مقاومت می کردیم. جبهه اصلی، ساحل 
رودخانه اروند و جزیره مینو بود. هر آن امکان داشت ارتش عراق از 

رودخانه عبور کند و خودش را به ما برساند. 
در آبادان بسیج عمومی اعالم شد و هزاران جوان و نوجوان و زن 

و مرد برای دفاع از شهر و دیارشان آماده شدند.
شب که تلفن نظامی ما توی آبادان به صدا در آمد، بچه ها برداشتند 
و گفتند که می گویند دشمن جلوی جزیره با ناو به ما حمله کرده! 
من تعجب کردم و پیش خودم گفتم که ناو کجا بود؟! نگو کشتی 
سوی  افتاده  راه  خودبه خود  و  شده  سرگردان  و  شناور  آرژانتینی، 
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خلیج فارس. این ها هم خیال برشان داشته بود، بعثی ها وارد آب های 
سرزمینی ایران شده اند.آن شب من چیزی به برادران ارتشی نگفتم، 
ولی فردا که شد، توی مقر ارتش یک جلسه اضطراری برپا شد و 
شماری افسر و تکاور و ناخدا توی آن شرکت کردند. من هم رفتم. 
یکی از موضوع هایی که دستور کار جلسه بود، ورود ناو دشمن به 
اروند بود! افسری گزارشی را داد و گفت:»قربان! دیشب لحظه به 
لحظه ناو دشمن را تعقیب می کردیم. ظاهرًا روی آب شناور است. 
دیشب خودشان را پنهان کرده بودند. وانمود می کنند کسی توی 

آن نیست!«
من مانده بودم چه طور واقعیت را بگویم به شان! در آخر جلسه، 
البته  دادم.  شرح  را  لنگر  و  آن  سرنشینان  تخلیه  کشتی،  ماجرای 
نگفتم که لنگرش را بچه های سپاه جزیره مینو منفجر کرده اند. این 
را به عنوان یک راز پیش خودم نگه داشتم تا سی سال. گفتم:»ناو 
دشمن کجا بود؟! این یک کشتی آرژانتینی بود که برای عراق کاال 
آورده. ما سرنشینانش را تخلیه کردیم. حتمًا هم لنگرش باز شده و 

روی آب شناور مانده و به راه افتاده! همین.«1

1. همان



 فصل پنجم
همزمان که در آبادان گروهی به فکر رویارویی با دشمن 
بودند و گروهی دیگر از خانواده ها در پی نجات  زنان و فرزندان از 
خطر بمب ها و گلوله های پی در پی دشمن، نیروهای مردمی خود 
را با کمترین سـالح  سـرد و گرم مجهز می کردند تا سـینه در سـینه 
بعثی هـا، بـه مبارزه و حفاظت از آبراه ها، خطوط مرزی و خانه های 

ویرانی که تبدیل به سنگر شده بود، بپردازند:
»یکی از تلخ ترین حوادثی که در جنگ دیدم، توی جزیره مینو 
رخ داد: من و همسرم منتظر خودرو گذری بودیم؛ تا این که نیسان 

آبی رنگی ایستاد. شوهرم گفت:»سوار شو.« 
سرگیجه داشتم و نمی دانستم که باردارم. گفتم:»نمی توانم بروم 
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باال.« 
نیسـان کـه دیـد دسـت دسـت می کنیـم، رفـت و ما کنـار جاده 
ماندیـم. بعـد صـدای انفجـار و پشـت بندش گرمـای آتـش آمـد. 
همزمان خودرو دیگری پیش پای ما ایسـتاد. این بار سـوار شـدیم. 
در راه دیدم انفجار از کجا بوده. جیغ کشیدم؛ نیسان تکه تکه شده 
بود. جنازه مسـافرانش روی زمین پخش شـده و خون روی زمین 
می غلتید. همسـرم سـرم را بـه طرف خودش برگردانـد تا صحنه را 

نبینیم. 
بعـد من را رسـاند خانه و با همان خـودرو رفت تا کمک بیاورد. 
مـدام روی صورتـم آب می پاشـیدم. زمیـن پرخـون آن جـا جلـوی 
چشـمان ام بـود؛ همان گونـه کـه تا سـال ها جنـازه مسـافران از یادم 

نرفت. 
هفتم فروردین ماه سال 1360، شهید رجایی برای بازدید از مناطق 
عملیاتی به آبادان آمد. آن موقع من در بیمارسـتان طالقانی بسـتری 
بـودم. شـهید رجایـی با همان وقـار و متانت و همان کت و شـلوار 
جگـری سـوخته که همیشـه در عکس هـا و فیلم هـا می بینیم، بود. 
جثـه کوچکـی داشـت و کنـار بسـیجی هایی کـه اطرافـش بودند، 
خیلی کوچک جلوه می کرد. باالی تخت من که آمد، شوهرم نیز 
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کنـارش ایسـتاده بود و به او گفت:»این خانم من اسـت.« 
شـهید رجایی پرسید که چند وقت است ازدواج کردید؟ شوهرم 

گفت:»چیزی نیست، تقریبًا یک ماه.« 
سپس شهید رجایی رو به من کرد و گفت که چرا این جا ماندید؛ 
می توانستید جای دیگری در آسایش بیشتری باشید. من در جوابش 
گفتم که می خواستم کنار همسرم باشم و وظایفم را به خوبی انجام 
دهم. شهید رجایی گلی به همسرم داد و گفت:»این را به خانم تان 

هدیه دهید.«
و بعـد گفـت کـه امیـدوارم زندگـی شـما  نوعروسـان و دامادان، 
الگویـی باشـد بـرای تازه عروسـان و دامادهایی که در آینـده این را 

می شـنوند که در شـرایط سـخت هـم می توان زندگـی کرد. 
چندیـن مـاه بعـد که فهمیدم رجایی به شـهادت رسـیده، بسـیار 

گریـه کردم. 
روزی کـه جنـگ تمام شـد، مـردم خوش حـال بودند و شـادی 
می کردند. در کنارش شماری هم ناراحت بودند. من گریه کردم، 
چون مثال دونده ای شـده بودیم کـه بی وقفه می دود، ولی به یکباره 

به اش بگویند که بایسـت!
ایسـتادیم و وقتی پشـت سـرمان را دیدیم، خرابه بـود؛ خرابه های 
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شـهرمان آبادان و جزیره مینـوی عزیز.«1
در ایـن گیـرودار، نیروهای نظامی که بیشـتر شـامل پاسـداران و 
رزمندگان داوطلب می شـدند، از شـهرهای و دور و نزدیک ایران، 
خـود را به جنوب می رسـاندند. آنان با هر وسـیله ممکـن، راه های 
سـخت و خطرنـاک را می پیمودنـد؛ چه با دسـت های خالی و چه 
آنانـی کـه از شـهر و محل اعزام خود، مسـلح و راهی شـده بودند

همزمان با آغاز یورش همه جانبه و حرکت نیروهای زمینی ارتش 
دشـمن در مرزهای خاکی که سمت شـلمچه بود، مردم آن مناطق 
ناچار خانه و کاشانه خود را ترک کردند و در مناطقی در این سوی 
کارون و جزیـره مینو سـاکن  شـدند. مهاجـرت مردم پایـدار نبود؛ 
چـرا که می پنداشـتند یورش بعثی ها موقتی بـوده و این جریان پایان 
می یابد. شـمار فراوانی از مردم شـلمچه که از مناطق خود به سمت 
جزیره مینو آمده بودند، در روستاهای آخر این جزیره مورد استقبال 

مردم روسـتاها قرار گرفتند و در خانه های آنان سـاکن شدند. 
چنـد روز از جنـگ  گذشـت، ولی تا آن روز به صورت مسـتقیم 
بـه خانه های مـردم حمله نمی شـد و هواپیماهای دشـمن تنها روی 
پتروشیمی آبادان بمب می ریختند؛ تا این که بمب افکن های دشمن 

1 . گنجینه رنج، رضیه غبیشی، تهران، صریر، 1387
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در عـرض چنـد دقیقه تمامـی آن محله را که مملـو از مردم مهاجر 
شلمچه بود، بمباران کردند. کشتار صورت گرفت و خانواده هایی 
به طور کامل در این حمله شهید شدند. مشخص بود صدام کاماًل 
عصبـی شـده، چرا که تصوراتش مبنی بر اشـغال سـریع شـهرهای 
جنوبـی ایـران، بـه خطـا خـورده بـود و می خواسـت تالفـی را سـر 
مـردم بی گناه و بی دفاع روسـتاهای مرزی درآورد. شـمار کشـته ها 
و زخمی ها بسیار باال گزارش می شد و مردم مینو از آن روز متوجه 
 شدند که دیگر ماندن در خانه های خود کاری اشتباه است؛ ولی با 
این اوصاف باز نمی توانستند خانه  و مزارع خود را که با جان و دل 

سـاخته بودند و یادگار اجدادشـان بود، یک روزه ترک کنند. 
»ماشین گیر کرد توی باتالق. می خواستیم به اهواز برویم که سر 
از ذوالفقـاری درآورده بودیم. پتـو انداختیم زیر چرخ ها، در نیامد. 
رفتیم جلوتر که شـاید کمکی چیزی پیدا کنیم. دیدیم یک لشـکر 
سـرباز دشـمن، ریخته توی جاده. پشـت کپه خاک ها قایم شدیم. 
هـر چه ماشـین می آمـد، نگه اش می داشـتند و سرنشـین هایش را با 
کتـک می بردند. سـه تـا جیپ آبی شـرکت نفت هم بـود. آن ها را 
هـم بردنـد. آن  موقـع هیچ کدام از مـا وزیر نفت را نمی شـناختیم. 
فردایش که رفته بودم اتاق جنگ توی اسـتانداری، وقتی که گفتم 
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دیشـب از ذوالفقاری فرار کرده ام، همه ساکت شدند. چمران آمد 
پیشـم. آرام و شـمرده حرف می زد. پرسـید:»از کـدام راه آمدی؟ 

چیز خاصی تـوی راه ندیدی؟«
این هـا را کـه گفتم، بلند شـد رفت پشـت بیسـیم و خبر اسـارت 

محمدجـواد تندگویـان را داد.«1
جزیـره پیاپی بـه لرز درمی آمد، شـیون زنان و کودکان روسـتایی  
توی صفیر گلوله ها می پیچید، انفجارها احشام را به گریز و وحشت 
انداختـه و پرنده هـای بومـی و مهاجـر از نخلی به نخلـی دیگر پناه 
می بردند. دودی که از پاالیشگاه نفت آبادان در فاصله ای نه چندان 
دور به آسـمان می پیوسـت، به سـان آتش فشـان جنگی خانمان سوز 
شـد که سـایه اش روی مینو هم می افتاد و آفتاب جزیره را هم پس 
می زد. هر شش روستای ساحلی جزیره مینو دچار آشوب شده بود 
و عرب هـای سـاکن به هراس افتادند. آنان کـه رفت و آمد روزانه به 
شهر آبادان داشتند و بار زندگی شان سبک بود، بی درنگ جزیره را 
به سوی آبادان و راه های رو به اهواز در پیش گرفتند. نزدیک ترین 
نقطه رهایی برای آنان، فرودگاه شهر بود؛ اما پروازها همگی جنگی 

1 . سـیدصالح موسـوی. برگرفته از: مجموعه روزگاران، جلد 17: خونین شـهر، لعیا 
رزاق زاده، تهـران، روایت فتح، 1386
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و یا به کلی تعطیل شـده بود. 
مینو در آن روزها کمتر از ده پاسـگاه مرزی داشـت که نیروهای 
آن به پنجاه تن هم نمی رسـید و با جنگ افزارهایی سـبک و شـمار 
اندکی موشـک انداز آر.پی.جی7 و تنها یک دستگاه جیب مجهز 
به تفنگ نیمه سـنگین 106 میلی متری دریافتی از گردان دژ ارتش، 
می خواسـتند از پـس یـک تیـپ مکانیـزه و زرهی لشـکر 3 زرهی 

دشمن بر بیایند!
رزمندگان جبهه جزیره مینو که با دشـمن کمتر از یک کیلومتر 
فاصله داشتند، تنها چاره را در این می دیدند که به دشمن شبیخون 

زده و سـالح و مهمات از آنان به غنیمت بگیرند!
بـرای  را  انقالبـی  و  مذهبـی  شـخصیت های  همچنیـن  سـپاه 
روشـن گری و سـخنرانی به جزیره دعوت می کـرد که از آن جمله 
فخرالدین حجازی بود. وی با سـخن وری شایسـته خود، توانسـت 
زمینـه و اهـداف انقالب اسـالمی را بـرای مردم جزیـره بازگویی و 

سـازد: پذیرفتنی تر 
»من نماینده مردم تهران هستم، ولی قلب من امروز این جاست. 
حتی توی مجلس هم که بودم، یک روز از واقعیت های تلخ آبادان 
بـرای دیگـر نماینده هـا گفتم کـه واقعیت این اسـت که آبـادان در 
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محاصره و زیر بمباران و راکت دشـمن ایسـتاده است و هزاران نفر 
از مردم مسلمان آبادان و خرمشهر در بیابان ها پراکنده اند و پیاده به 
سوی لرستان حرکت می کنند. شب از سردی هوا در معرض مرگ 
هسـتند. این خطر، خوزسـتان مـا را تهدید می کند. دشـمن با تمام 
نیرو در خوزستان مستقر است. خرمشهر را کوبیده اند. بعثی ها در 
خرمشـهر چراغانی کرده و با حضور ازهاری جشن گرفته اند. آواز 
خوانندگان به گوش می رسـد. من گفتم که آقایان نماینده! ما یک 
گاه است و یک امت  امام داریم که به همه این واقعیت های تلخ آ
داریم که کارشـان را به شـما آقایان سـپرده اند؛ به امید این که شـما 
دردشان را دوا کنید. ما حضوری در جنگ نداریم و وظیفه اصلی 
خویش را آن سـان که باید، ایفا نمی کنیم. درسـت اسـت که رادیو 
خبرهای پیروزی می دهد و تمام این پیروزی ها صحیح نیست، ولی 
پاسداران عزیز ما می روند و کشته می شوند و محلی را می گشایند، 
ولـی نیرویـی که آن خالء را پر کند، نیسـت. چرا به آبادان کمک 
نمی شود؟ مردم 48 ساعت در تاریکی شب از زیر نخلستان ها فرار 

کرده اند که خود را به پناهی برسـانند.«1

1 . فخرالدیـن حجـازی، نماینـده مردم تهران: روزنامه اطالعات، سـوم دی ماه سـال 
1359
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صدام در سـیزدهم آبان  1359 در دومین اجالس عادی مجلس 
ملی عراق گفت:

»ایرانی ها انقالب کرده اند تا تنها از عراق انتقام بگیرند و قسمت 
تاریـک تاریـخ را همراهـی کننـد و جزیـی از اعمال شـاه را انجام 
دهنـد که او نیز سـهم خود را از عراقی ها در خـالل دوازده ماه نبرد 
در فاصلـه یازدهم مارس سـال 1974 تـا هفتم مارس 1975 میالدی 
کـه قـرارداد در شـش مـارس امضـاء شـده، دریافت داشـت. تمام 
خون هایی که ریخته می شود، در اثر رفتارهای خبیثانه ای است که 
در تضـاد بـا عراق اسـت. آنان تا روز بیسـت و دوم سـپتامبر )سـی ام 
شـهریورماه سال 1359( فکر می کردند که می توانند عراق را خوار 
کننـد و می تواننـد آن هـا را هماننـد اعـراب عربسـتان )خوزسـتان( 
کردهـای ایـران، بلوچ ایـران و آذربایجانی های ایران بـه نوکر مبدل 
سـازند. وقتی ضرورت پاکسازی محمره )خرمشهر( از ارتش ایران 
احسـاس شـد، ایـن کار را کردیم و وقتی ضـرورت محاصره آبادان 
و جزیره صلبوخ )مینو( احسـاس شـد، آن را محاصره کردیم و اگر 
ضـرورت در هـر وقت اقتضـاء کند، به هر هدفی که معتقد باشـیم 
و بخواهیم، به آن می رسـیم. اگر از ما بپرسـند که ترجیح می دهید 
جنـگ یک هفته یا شـش ماه طول بکشـد؟ می گوییـم که ترجیح 
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می دهیم یک هفته طول بکشـد، مشـروط بر آن که در یک هفته به 
طور کامل حقوق ما به دست آید. ما تا زمانی مقاومت می کنیم که 

دشـمن بگوید: بله، با حقوق شـما موافقت کردیم!«1
این سخنان، درماندگی و خشم صدام را بیشتر از دانش نداشته اش 

آشکار می ساخت.
همزمان، هر بالیی که سر صنعت پتروشیمی جنوب می آمد، برای 
نخلستان های جزیره مینو هم روی می داد. دشمن که گزارش های 
خـود را از دسـت مزدوران می گرفت، تـا روزی که جزیره خالی از 
مردم می شد، چندان به گلوله باران آن دست نمی زد؛ ولی هنگامی 
که گزارش ها به پایداری مردم و گسـیل رزمندگان به جزیره اشـاره 
کـرد، گلوله بـاران جزیره مینو بـاال گرفت. نخل ها پیاپـی افتادند و 

آتش گرفتند و کسـی از ترکش ها و تیرهای دشـمن امان نداشت.
مردمـان  جزیـره مینـو هم با مردمـان آبادان، جنگ زده شـده و یا 
در حـال سـنگر گرفتـن بودند و یا بـه دنبال پناه گاهی بـرای زنان و 

می گشتند.  کودکان شـان 
دشـمن تنهـا از راه کارون و خرمشـهر بـه دنبـال اشـغال آبادان و 
جزیـره مینـو نبـود؛ بلکـه از راه های آبـی نیز تالش می کـرد این دو 

1 . ماهنامه پیام انقالب، شماره آذرماه 1359
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نقطـه مـرزی را تهدید کند.
»در پی کامل  شـدن اشـغال خرمشـهر، نیروهای متجاوز بر فشار 
خود در جبهه های دیگر افزودند و به خصوص برای تکمیل محاصره 
آبادان و شکسـت مقاومت رزمندگان، یورش وحشـیانه ای را به این 
شـهر آغاز کردند؛ چنان که باران بمب و گلوله تلفات و خسـارات 
فراوانی در آبادان به جا گذاشـت. دشـمن با فراغت نسـبی از جبهه 
خرمشـهر، نیـروی قابل توجه ای بـه محور آبادان فرسـتاد. عراق که 
روز گذشته با فشار نیروهای خودی تا ناحیه مارد عقب نشینی کرده 
بود، با رسیدن یگان های کمکی، به سوی آبادان پیشروی کرد و با 
تانک و نیروهای پیاده به طرف ایستگاه 7 هجوم آورد؛ در حالی که 
نیروهای خودی از حداقل امکانات برخوردار بودند. دشـمن سعی 
می کرد با ایجاد استحکامات نظامی در بخش غربی خرمشهر از پل 
ارتباطی خرمشهرـ  آبادان وارد آبادان شود؛ اما با پایداری رزمندگان 
اسالم موفق نشد. جاده خرمشهر ـ آبادان، با آن  که زیر آتش شدید 
توپخانـه و خمپاره دشـمن قرار دارد، امـا همچنان رفت و آمد در آن 
جاری اسـت. براسـاس برخی گزارش ها دشمن قصد دارد با نصب 
پـل بیـن خاک خود و جزیره مینو، محاصـره آبادان را تکمیل کند 
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که در صورت موفقیت، سـقوط آبادان جدی تر خواهد شد.«1
نیروی دریایی با هواناوها و بالگردهای RH به بندر امام، آبادان، 
بهمن شـیر، جزیـر، مینـو و نیروهـای تازه نفـس، مهمـات و آذوقـه 
می رساند. هر چه قدر نیرو از جنوب به آبادان منتقل می شد، نیروی 
دریایی آن ها را جمع آوری و در بندر امام پیاده می کرد. همه این ها 
توسـط یگان هـای نیـروی دریایـی صـورت می گرفت. بـا توجه به 
قابلیت هواناوها، تخلیه خانواده ها، انتقال مجروحان، رساندن آذوقه 
و مهمـات و نیروهـای تازه نفـس بی وقفه توسـط هواناوهـای نیروی 

دریایی انجام می شـد.
به  چنگ  درآوردن جزیره مینو، اگرچه برای دشمن چندان دشوار 
نبـوده، ولـی بعثی ها خوب می دانسـتد کـه نگه داری آن برای شـان 
بسـیار سـخت و پرتلفـات خواهـد بـود؛ چرا کـه نیروهـای بومی و 
پاسـداران سـپاه آبادان، به خوبی با آن جا آشنایی داشته و از پوشش 
متراکم نخلستان ها و نهرهای پرشمار برای ضربه  زدن و وارد کردن 

خسـارت  به دشـمن، بهره خواهند گرفت.

1 . گزارش دوشـنبه پنجم آبان ماه سـال 1359: روزشمار جنگ، جلد پنجم: هویزه، 
آخرین گام های اشـغالگر، تدوین و نگارش علیرضا لطف اهلل زادگان، تهران، مرکز 

مطالعات و تحقیقات سـپاه پاسداران، 1373
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بـا این وجـود، فرماندهان ایرانی، جزیره مینو را از سـاکنان بومی 
و نیروهـای مدافـع خالـی نکردنـد و تنها نگذاشـتند و از یگان های 
توپخانه و ادوات سنگین، برای دفاع از جزیره و کوبیدن مواضع و 

خطوط عقبه دشـمن بهره می گرفتند. 
این نبرد در تاریخ جنگ تحمیلی به واسطه این که روند تهاجمی 
دشمن متجاوز را به یک روند تدافعی تغییر داد، نقطه عطف مهمی 
در جنـگ محسـوب می شـود. نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری 
اسـالمی ایـران، عالوه  بر حضور در صحنه هـای عملیات  دریایی و 
تأمین منافع کشور در قلمرو دریایی، با به کارگیری یگان های زبده 
تـکاوران و تفنگـداران دریایـی، در دفـاع از این منطقـه و به صحنه 
 آوردن بالگردها و هواناوهای هوادریا در پشتیبانی عمومی آبادان در 

دوران محاصـره، نقش مهمی را ایفا کرد.
گروه هـای رزمـی تـکاوران و تفنگـداران دریایـی، بـا اسـتقرار 
در بخـش  شـرقی خرمشـهر، جزیـره مینـو، منطقـه دیری فـارم تـا 
دهانـه ارونـدرود، عملیـات پدافنـد به صـورت نقاط اتـکا را تا نبرد 
بیت المقدس و آزادسـازی خرمشـهر اجرا کردند و همگام با سـایر 
رزمنـدگان، در آزادسـازی خرمشـهر قهرمان کـه در اوایل جنگ، 

مظلومانـه آن را تـرک کـرده بودند، شـرکت داشـتند.





 فصل ششم
یکی از نیروهای اعزامی به مینو که در پسـت پشـتیبانی 
آتش بار و ادوات نیمه سنگین توی جزیره خدمت کرده، می گوید:

»همه  روزه کارم این بود که بیایم تیپ و اقالم درخواسـت کنم. 
این برنامه ام تا روزی که بمب افکن های توپولوف روسی دشمن به 
کل شـهر را بزنند، ادامه داشـت. یک روز، زیر چند نوبت بمباران 
جزیره مینو و آبادان، مدرسه ای که توی آن استقرار داشتیم بمباران 
شـد. چندتایـی از بچه های همرزم زخمی شـدند. احتیاط کردیم و 
بنـه تـدارکات را برداشـتیم تا بـا خودمان جابه جا کنیم. برداشـتیم و 
آوردیم توی دل جزیره مینو. یک سـاختمانی آن جا بود که امنیت 
مـا را تأمین می کرد. پوشـش طبیعت سـبز جزیره هـم خیلی خوب 
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به یاری مان می آمد. سقف هایش با آهن کشی دوالیه پوشانده شده 
بود تا به عنوان یک سنگر مستحکم و چندمنظوره مورد بهره برداری 
قـرار بگیرد. مجموعه فرماندهی جزیـره و محورش هم توی همین 

ساختمان مستقر بود.
چنـد روزی کـه برنامـه تدارکاتـی  خـط پدافنـدی و آتشـباری 
جزیـره را پیگیری می کردم، یک روز چند دسـتگاه پاترول آمدند 
به محدوده خط و پس از سـالم و احوال پرسـی، تقاضای بازدید از 
خط و ساحل جزیره و سنگرهایش را کردند. مسؤول محور هم به 
مـن مأموریـت داد تا همراهی شـان کنم. می گفتند که از مسـؤوالن 
کمک های مردمی مسـتقر در اهواز هسـتند و می خواسـتند پس از 
سرکشـی، جمع بندی کننـد که خط جزیره مینو چه کم و کسـری 
دارد تـا برگردنـد و فراهـم کننـد! مـن هـم گفتم که خـب، خوش 

برویم. آمدید، 
بنابراین، از این فرصت اسـتفاده کردم و مشـکالت و کمبودهای 
جزیره را برای شـان یکی یکی بازگو کردم: گرم اسـت، پشـه دارد، 
آب سالم نیست، مردم جنگ زده شده اند، ولی مانده اند و چشم شان 
ناخودآگاه به دسـت ماسـت و باز هم َکَرم به خرج می دهند و شـیر 
و ماسـت به رزمنده ها می دهند و هر کاری بکنی، پول نمی گیرند، 
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ما هم کمک شـان کنیم، سـخت می پذیرند، چون خیلی مذهبی و 
معتقدنـد، پناهی ندارند، به عقبه و شـهرهای دیگر نمی روند، چون 
می داننـد آوارگی و غربت یعنی چی، می خواهند زیر خطر بمانند، 
ولی توی زادگاه و عشیره خودشان باشند، از تخلیه جزیره خوش شان 

نمی آید، با این حال بی دفاع و بی گناهند و سـخت زیر فشـار و...
کلی قصه و گزارش دیگر. این برادرها هم قول دادند مساعدت 
کنند. گفتند که شما یا برای ما نوشته ای بفرست و یا خودت مراجعه 
کن تا نیازهای شما را برطرف کنیم. من هم با خوشحالی پذیرفتم. 
از من نمونه امضا هم گرفتند تا اگر برادری از ما به شان مراجعه کرد 

توی اهواز، چیزی با این سند در تضاد نباشد.
شـنبه صبحـی بود کـه خـودم از جزیـره راه افتادم و به شـان توی 
اهواز مراجعه کردم: منطقه کیان پارس بودند. سراغ دفتر کمک های 
مردمـی در جنـوب را گرفتم و رفتـم خدمت برادران پاترول سـواِر 
خوش قـد و قامـت کـه بـا حرف های شـان دلـی از مـا بـرده بودنـد! 
حرف های شان توی مغزم موج می زد که پر از دیگرخواهی است؛ 
ولـی نمی دانـم چـرا نگران بـودم و تصور می کردم که باد هواسـت 
و توخالـی! گفتـم تـوی دلم، من کـه تا این جا آمده ام، تـا ته راه هم 
می روم. فوقش این اسـت که دسـت خالی برمی گردم جزیره؛ ولی 
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دست کم شرمنده خودم نمی مانم. حاال یک بار هم خیط و کنفت 
شـوم، چه اشکالی دارد!

رفتـم داخل و درخواسـت های خودم را که فهرسـت کرده بودم 
روی برگـه ای، دادم دسـت بـرادری. دیدم عجـب، حواله ای صادر 

کـرد و گفت:»بفرمایید، برادر شـیرزادی!«
ولی هنوز هم باورم نمی شد که یعنی می توانم دست پُر به جزیره 
مینـو برگـردم! برگـه ای را که به من داده بودند، گرفتـم و راه افتادم 
طرف انبارشـان تا اجناس درخواسـتی را با کمترین دردسر تحویل 
بگیرم. رفتم. انبار چهارراه آبادان توی یک سوله بسیار بزرگ بود. 
آن جـا که رسـیدم، خودم را برابر کوهـی از کاال و ملزومات دیدم. 
من که روی ابرها داشتم راه می رفتم، برای چنین صحنه ای خودم را 
آماده نکرده بودم. چشم هایم را خوب باز کرده بودم، تا باورم بیاید. 
انگاری یک تاجر، یک کشتی از کاالهایش را از گمرک بخواهد 
تحویـل بگیرد! انـگاری بی رنج و عذاب، همـه آن اقالم مال خودم 
شده باشد، خودم را گم کردم. هنگامی که به تصورم آمد با هر دانه 
و عدد از این اجناس، دل یک بچه بسـیجی را می شـود به جنگیدن 

گرم کرد، داشتم دیوانه می شدم.
آنان هم سنگ تمام گذاشتند توی لطف شان و گفتند:»هر چیزی 
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که می خواهی، بردار و ببر.«
البته که نیاز جبهه ها و تقاضای ما در برابر این همه امکانات ناچیز 
بود؛ با این حال، دست های من که انگاری از غل و زنجیر آزاد شده 
باشد، به کار افتاد. عقب عقب با تویوتاوانت رفتم توی دل انباری که 
چندهزار متر مساحت داشت. وسایل خودم را تحویل گرفتم؛ حتی 
مـواردی که توی انبار دیده می شـد، ولی تقاضا نکـرده بودم را هم 

یادداشت کردم. 
مـن که اشـتهایم باز شـده بود، چنـد روز بعد دوباره درخواسـت 
نوشـتم و ایـن بار با یک دسـتگاه کامیون بنز 911 دوبـاره از جزیره 
مینـو زدم بیـرون، رفتـم دم سـتاد کمک هـای مردمـی! این بـار هم 
رویم را کسی زمین نینداخت و وسایل درخواستی را دودستی به ام 
تحویل دادند. دیگر روزها روی زمین نبودم. با باد جزیره می رفتم و 
با باد برمی گشتم. هر روز تا شب دعایشان می کردم و می گفتم:»شما 
نمی دانید با این پشتیبانی، چه روحیه ای توی جزیره مینو زنده شده!«

خـدا هـم بـه کار و متاع شـان برکـت داده بـود و هر چـه از مرتبه 
پیش برداشته بودم، دو برابر آمده بود سر جایش. پنداری که اساساً 
من برای گرفتن و پخش آن ها آفریده شـده باشـم و آن ها هم برای 
رسیدن به خط مقدم و سنگر رزمنده ها، ساخته و توزیع شده باشند! 
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به انبار که می رفتم، گویی توی آب چشـمه دارم آب تنی می کنم. 
خالصه، تا ده نوبت کارم همین شده بود که صبح ها از دل جزیره 
مینـو بزنـم بیرون، بیایم اهواز و وسـایل را تحویل گرفته و ببرم خط 
تیـپ احمد بن موسـی توی جزیـره مینو و آبادان. تـا این که یک 
روز، بـه محـض ورود به سـتاد جذب کمک هـای مردمی، نماینده 
تدارکات تیپ هم سرو کله اش پیدا شد و تا مرا دید، درجا خشکش 

زد و پرسـید:»عبداهلل! تو این جا چه کار می کنی؟!«
من هم ساده، همه چیز را برایش توضیح دادم. دیدم رفت توی هم 
که چرا بدون هماهنگی با ما دسـت به چنین کاری زدی؟! انگاری 
کـه دزدی کـرده باشـم؛ یـا آن همه اجناس را برده باشـم به مغازه و 
خانـه پـدرم! گفتـم:»ای بابا! خب، جای بدی که نبـردم؛ بردم جایی 
پخـش و مصرف کردم که مجمع البحرین ملک و ملکوت اسـت، 
بردم جبهه جزیره مینو و دادم دست بچه های مردم؛ چه رزمنده و چه 
بومی. حاال مگر چه طور شده که ما سلسله مراتب را رعایت نکردیم 

و شما یکهو متوجه قضیه شدی! طوری نشده که.« 
گفت:»حاال می فهمی!«

ایـن شـد کـه مـا را جریمه کـرد و جیره مـان از طرف تـدارکات 
تیپ قطع شـد. تا چهل روز، وسـایل تدارکاتی خط جزیره مینو را 
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قطـع کرد؛ مگر خوراک. ما هم که پشـت مان به سـتاد کمک های 
مردمی جنوب گرم شـده بود، نیازمان را از آنان تأمین می کردیم و 
می آوردیم خط جزیره مینو؛ پس غم مان نبود. به اندازه ای تجهیزات 
و ملزومات فردی گرفته بودم که بیشتر از نیاز خط بود. گاهی به هر 
بهانه ای، چیزی را به عنوان هدیه برای رزمنده های خط می آوردم؛ 
حاال زیرپوش بود یا جوراب، شـورت یا چند بسـته شـیرینی محلی 
و آجیـل. حـال می کردند همـه توی خط جزیره. سـنگرها را غوغا 
برمی داشـت. باالخره غالب رزمنده های بسـیجی، نوجـوان و جوان 
بودند و توی سـن رشد. روحیه می گرفتم خودم هم از خوش حالی 

آنان.
تا این که نبرد بدر توی اسفند 1363 پیش آمد: یک فرمانده برای 
تیپ فرسـتادند به نام سـیف اهلل حیدرپور. اهل شـهرضا بود. پس از 
جنگ شهید شد؛ چون جانباز شیمیایی بود. همزمان با این که ما یک 
خط پدافندی در جزیره مینو داشتیم، توی جزیره مجنون و نبرد بدر 

هم شرکت کردیم.
گاهـی توی جزیـره مینو نوحه خوانـی به زبان عربی و عشـیره ای 
خوزسـتانی پشـت بلندگـو می گذاشـتیم و بـا صـدای بلنـد پخـش 
می کردیم؛ طوری که سربازهای بعثی هم بتوانند بشنوند. اصاًل برای 
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آنان بسـاطش را برپا کرده بودیم. ولی در مقابل، تیرهایشـان به کار 
می افتاد تا هر طوری که هست، بلندگوهای ما را از کار بیندازند و 

صـدا را خامـوش کنند. البته دیگر این هنر را نداشـتند. 
سـرآخر تیـپ با لشـکر 25کربـال مازنـدران ادغام شـد و ما خط 
پدافندی جزیره مینو را می بایسـت تحویل می دادیم. من که مقدار 
زیادی جنس از ستاد جذب کمک های مردمی گرفته و روی دستم 
مانده بود، نمی دانستم چه کنم! از خودرو و موتورسیکلت گرفته تا 
شـورت و کشـمش و خودکار و پاکت نامه! هیچ کسی هم حاضر 
نبـود این هـا را ازم تحویل بگیرد. از طرفی دلـم نمی آمد همان طور 
رها بماند و حیف و میل بشـود. یکی را کشـیدم کنار و گفتم:»من 
دارم مـی روم. شـده این هـا را میان عرب ها پخش کنی، پخش کن؛ 
و یا تحویل بگیر و با حساب و کتاب برسان به سنگرهای پدافندی 

دورتادور جزیره.«
نگاهی بهم انداخت و گفت:»برو، خیالت تخت.«

دیگـر نیـازی بود که به اش یادآور شـوم این ها بلکـه از نقاطی به 
سوی جبهه سرازیر شده که خودشان دست تنگ بوده اند، نداشته اند 
و از شکم زن و بچه شان زده اند تا با هر وسیله اهدایی، دل رزمنده ای 
را گـرم سـازند. گویـی خـودش بهتر از من می دانسـت. یکی شـان 
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خانواده خودم که با پدر و برادرم توی جبهه بودیم، ولی پول برای 
گذاشـتن یک آجر روی آجر نداشـتم تا کاشانه روستایی ام را پس 
از چند سال ساخته و جای امن و راحتی برای زن و بچه هایم فراهم 

سازم!
بعدها، پدرم که توی واحد آتش بار خمپارانداز همسـنگر خودم 

بود، به شهادت رسید!«1
جنـگ در جزیـره مینو سـخت نبود؛ ولی صـورت از گرما تاخته 
می شد. شب اگر راهت را نمی دانستی، گم می شدی و هیبت مخوف 
هر نخل، برایت می شـد یک سـرباز دشـمن و دلت توی آن جنگل 
درخت، بیابان. روزها هم اگر چه چتر و پوشش شاخه نخل ها بود، 
ولی  پشه ها و گلوله های سنگین، گاهی هم دست می شدند برای فرو 

ریختن سر رزمنده ها. 
در حاشـیه رودخانه اروندشرقی که از جزیره مینو آغاز می شد و 
تـا دهانه ایـن رود بر جفت غربی خود پیش می رفـت، رزمنده های 
سپاه، نیروی دریایی ارتش، بسیج عشایری و کمیته انقالب اسالمی 
مستقر بودند که همین نیروها نیز در شکستن حصر آبادان حضوری 

1. قبضه داغ؛ خاطرات عبداهلل شیرزادی، مصطفی محمدی، تهران، انتشارات پالک 
هشت، 1392
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پیروزمندانه داشتند.
رزمندگان پس از نبرد بدر در اسفند 1363 به عملیات گشتی رزمی 
محـدود و نفوذی، با اسـتعداد یـک گردان اقـدام کردند. مهمترین 
دلیلی که باعث انتخاب منطقه جنگی جزیره مینو شد، فراهم  آوردن 
زمینه مناسـب برای انجـام نبرد بزرگ والفجر8 بـود. رزمندگان در 
جهت ایجاد زمینه برای انجام نبرد سرنوشت ساز والفجر 8 و شناسایی 
راه کار دشـمن، بـه اجـرای چند عملیات تاکتیکی کوچک دسـت 
زدنـد. برای رسـیدن به این مهم، سلسـله عملیـات  کوچک قدس و 
عاشورا توسط سپاه پاسداران و سلسله عملیات ظفر توسط ارتش به 
اجرا در آمد.1 اهداف این عملیات ها، آزادسـازی مناطقی از خاک 
میهن اسالمی، ایجاد تحرک در جبهه ها، قرار دادن دشمن در حالت 
یأس و نومیدی، فریب و گمراه  کردن نیروهای دشـمن و پراکندن 
یگان هـای آنـان، جلوگیـری از تمرکـز دشـمن در نقـاط حسـاس، 
شناسـایی مناطـق عملیاتی و نشـان  دادن عزم راسـخ رزمنـدگان در 

تعقیـب جنگ و مجازات متجاوز بود.
کوچکـی جزیره مینو باعث شـد تا نیروی عمل کننـده در آن نیز 

1 . کارنامه عملیات  سـپاهیان اسـالم در هشت سـال دفاع مقدس، مصطفی محمدی، 
تهران، روابط عمومی و انتشـارات سـپاه پاسداران، 1382
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از چند واحد بیشـتر نباشـد و طول حمله هم از یک روز طوالنی تر 
نشـود. این مهم به عهده تکاوران دریایی ارتش واگذار شـد که از 
ابتدای جنگ در این منطقه مسـتقر بودند. روز عملیات نیز هفدهم 
خردادماه تعیین شد. در گرمای سوزان جنوب، طرح چنین حمله ای 

هر چند محدود، باعث غافلگیری کامل دشـمن شد. 
ساعت بیست و پانزده دقیقه روز هفدهم خرداد 1364، رزمندگان 
نیروی زمینی ارتش که در جبهه جنوبی سـنگر داشـتند، به دشـمن 
یورش بردند. آنان توانسـتند بخشـی از نیروهای دشمن را تار و مار 
کرده، سنگرهای انفرادی و اجتماعی شان را از بین برده و بی درنگ 
به سنگرهای پیشین خود بازگردند. در این نبرد یک  روزه که ظفر1 
نام گرفت و تنها یک نبرد ایذایی بود، تکاوران نیروی زمینی ارتش، 
ضربه سختی به بعثی های مستقر در منطقه اروندرود وارد آوردند.1 
این ، تنها نبرد برنامه ریزی  شـده و از پیش  طراحی شده رزمندگان 

در تاریخ جنگ و جزیره مینو به شـمار می رود. 
هـر چنـد ایـن جزیـره در انجام نبردهـای دیگـری بـرای پدافند، 
آمـوزش و پشـتیبانی رزمنـدگان نیـز اهمیـت داشـت. پـس از نبرد 
بیت المقدس و آزادسـازی شـهر و منطقه خرمشـهر، دشمن برتری 

1 . همان
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جنگـی خـود را از دسـت داد. در نیمـه دوم سـال 1364، نبـرد در 
اروندرود به عنوان مهمترین و بزرگ ترین چالش جنگ مطرح بود. 
طرح ریزی برای عملیات بزرگ والفجر8 آغاز شده بود و به همین 
دلیل، الزم بود مردم بومی منطقه از آن جا دور شوند. همچنین تالش 
می شد دشمن متوجه حرکات رزمندگان در منطقه جنوب و ساحل 
اروندرود نشود؛ چرا که این قطعه از جبهه، برای رژیم عراق اهمیت 

ویژه داشت. 
همزمان با انتقال مردم بومی منطقه، جزیره مینو نیز از مردم محلی 
خالـی شـد. پـس از آن، عملیـات شناسـایی در سرتاسـر منطقه مرز 

مشـترک آبی با عراق آغاز شد.
»در زمین ِگلی و با پوتین هایی که از بس سنگین شده بود، نمی شد 
قدم از قدم برداشـت، دنبال توپ پالستیکی می دویدیم. آن ها توی 
یک تیم بودند و ما توی تیم مقابل؛ ولی بچه های اطالعات عملیات، 
دو برابر دیده بانان توپخانه بودند. آن دو را هر روز می  دیدم. عصرها 
بـا لبـاس غواصـی می آمدنـد و در کنار سـنگرهای اروند بـه انتظار 
می نشسـتند تـا هوا تاریک شـود و بزنند بـه آب. گاهی آن هـا را از 
باالی دکل می دیدم و گاهی که دیرتر از فراز دکل پایین می آمدم 
و با بقیه بچه ها جلوی سـنگر می نشسـتیم و گرم صحبت می شدیم، 
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می دیدم شان. آن روز عصر هر چه روی دکل نشستم و منتظر ماندم، 
قرارگاه اجازه نداد تا آتشـبارها شـلیک کنند و ثبتی بگیریم. زودتر 
از روزهـای دیگـر آمـدم پاییـن. همان موقـع هر دوی شـان، غالم و 
علی، لباس غواصی به تن کرده بودند. داشتند می آمدند طرف آب. 
حاج محسـن، فرمانده شـان، همراه شان بود. سـالم و علیکی کردیم. 
منتظـر ایسـتادند تـا اذان را بگویند. هوا تاریک شـده بود. نمازشـان 
را خواندنـد و بعـد رو به قبله ایسـتادند و یک حمد و سـه قل هو اهلل 

خواندند و رفتند. 
آن شـب، حاج محسـن تا صبح کنار آب نشسـت. چند بار که از 
سـنگر آمدم بیرون، دیدمش که لب آب چمباتمه زده یا دارد قدم 

می زند. دلواپس بود.
صبـح، مثـل هر روز رفتم بـاالی دکل. دوربیـن را تنظیم کردم و 
جلـوی رویـم را دیـد زدم. جزیره ام ّالرصاص توی میـدان  دید قرار 
داشـت، سـنگرهای لب آب، نـی زار، محوطه خالی وسـط جزیره، 
نخلسـتان و پلـی که جزیره را به خشـکی وصل می کـرد. هیچ  چیز 

تغییـر نکـرده بود. همه چیز مثـل روز پیش بود.
تا ظهر بیکار بودم. اجازه شلیک ندادند. خورشید که رسید وسط 
آسـمان، آمـدم پاییـن. ناهار خـوردم و دوباره رفتم باال. باز سـاعتی 
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منتظر نشسـتم، ولی بیسـیم همچنان خاموش بود. تـوی حال خودم 
بود که دیدم یکهو توی جزیره شـلوغ شـد. صدای تیراندازی از هر 
طرف می آمد و به دنبالش سربازها توی جزیره پخش شدند. حیران 
مانـده بـودم. آنـان دنبال چیزی می گشـتند. بی هدف نی هـا را کنار 
می زدند، همه جا را وارسی می کردند و به هر سو می رفتند! یک باره 
دو سـیاهی از الی نی هـا در آمدنـد و دویدنـد طرف کچلی وسـط 
جزیـره. بـا دوربیـن دنبال شـان کردم. لبـاس غواصی بر تن داشـتند. 
لحظه ای ایستادند، به هم چیزی گفتند و هر کدام به سویی دویدند؛ 
تا این که الی نی ها گم شدند. سربازهای بعثی کم کم نظم گرفتند، 
به سـتون شـدند و بنا کردند به گشتن؛ مثل فیلم های خارجی، نی ها 
را زیر پا خرد می کردند و پیش می  رفتند. طرف دیگر، سـگ هایی 
را دیدم که به دنبال هم می دویدند. پشت سرشان، سربازها آن ها را 
دنبال می کردند. سگ ها پوزه بر زمین می کشیدند و جلو می رفتند. 

سـربازان نی ها را به آتش کشـیدند. دود فضای جزیره را پر کرد. 
خوب دقت کردم. سگ ها در یک نقطه جمع شده بودند. یکی 
از الی نی ها بلند شـد. از میان دود، او را شـبح سـیاه رنگی می دیدم. 
سـگ ها دوره اش کردنـد. او روی زمیـن افتـاد. سـگ ها افتادنـد به 
جانش. سربازها از راه رسیدند، غواص را از روی زمین بلند کردند 
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و زیر مشـت و لگد گرفتند و کشـیدند طرف سنگرهای لب اروند. 
نمی دانم چه قدر گذشت، اما سر و صداها خوابید. عراقی ها هنوز 
تـوی جزیـره پراکنده بودنـد. دنبال غواص دیگر می گشـتند. کدام 

یکی؟ علی یا غالم؟
نشستم ولی بیسیم همچنان خاموش بود. دوباره صدای تیراندازی 
بلند شـد. تند برخاسـتم. عراقی ها  لب آب نشسـته بودند و به طرف 
آب تیرانـدازی می کردنـد. دوربیـن را کشـیدم طـرف آب. چیزی 
ندیدم. به پایین دکل نگاهی انداختم: حاج محسن خودرو را روشن 

کرد و پرگاز رفت سـمت آبادان. 
غروب بود که برگشت. یک غواص هم با او بود. معطل نکردم. 
از دکل آمدم پایین. غالم برگشته بود. می گفت که خودش را زده 
بـه آب و چـون فیـن به پا نداشـته، جریـان آب او را کشـیده و برده 

طرف آبادان. 
چنـد شـب بعد، عملیات والفجر8 آغاز شـد. دیگـر آن بچه ها را 
ندیـدم؛ ولـی منظـره آن روز پشـت دوربیـن را هیچ وقـت فراموش 

نمی کنم.«1

1 . ابراهیـم خلـج، خاطـره از شـهید غـالم  کیانی پـور و آزاده علـی سـیف اللهی: 
دوهفته نامه کمان، سـال نخسـت، شـماره نخسـت
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فاو، زمینی اسـت محصـور در میان رودخانـه اروند، خلیج فارس 
و خورعبـداهلل که از سـمت خشـکی بـه بصره منتهی می گـردد. در 
شـمال ایـن منطقه، رودخانه اروندرود و جزیره مینـو قرار دارد و در 
فاصله نود کیلومتری شـمال غربی آن، شهر صنعتی بصره. همچنین 
در جنـوب فـاو، خورعبـداهلل، خلیج فـارس و در جنوب غربی، بندر 
ام القصر واقع شـده اسـت. گذشته از همه این موارد، دو دلیل عمده 
نزدیکـی بـه بصره و گـذرگاه اتصال به خلیج فـارس، کافی بود که 
صدام تدابیر شـدید و امکانات گسـترده ای را در منطقه لحاظ کند. 
نکته دیگری که رزمندگان در شناسایی ها می بایست بر آن اشراف 
و آگاهی کامل می یافتند، وجود عوارض طبیعی بود که از مهمترین 
آن ها  می توان به رودخانه خروشان اروند اشاره کرد. از ماه ها پیش، 
یگان های مهندسی و تدارکاتی، سخت سرگرم آماده سازی منطقه 
و تأمین نیروها بودند که از جمله می توان به سـاخت چند جاده در 

میان نخلستان ها و تدارک چندین اسلکه بر روی اروند یاد کرد.
سـرانجام نبرد والفجر8 در سـاعت 22:22 دقیقه روز بیستم بهمن  
1364 آغاز شد. این نبرد اگر چه ماه ها با درگیری های سخت همراه 
شد، اما سرانجام رزمندگان توانستند دشمن را شکست داده و شهر 
و بنـدرگاه فاو را به تصرف خود دربیاورند تا ارتباط دریایی ارتش 
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بعث عراق با خلیج فارس به طور کامل قطع گردد؛ افزون بر آن که 
سنگین ترین تلفات و خسارت ها بر دشمن وارد آمد.

جزیره مینو، با آغاز زمستان سال 1365 و در جریان نبرد کربالی4 
از جمله محورهای عملیاتی بود. پاسگاه های مرزی در جزیره مینو 
در طـول جنـگ، در مواقـع لزوم بـه تبادل آتش با نیروهای دشـمن 
در آن  سـوی ارونـد می پرداختند و واحـد ادوات آبادان نیز از آغاز 
جنگ در این جزیره مستقر بود و اجرای آتش روی مواضع دشمن 

می کرد. 
»کربـالی4 بـود. تـوی آبادان، یک سـاختمانی بـود که حیاطش 
نیمچه سنگری داشت که چندان هم محکم نبود. با ایرانیت فلزی و 
یک تیرآهن برایش سقف زده بودند. با عموحسن نشسته بودیم که 
بمباران شروع شد. یکی از بمب ها افتاد نزدیک مان و سقف سنگر 
ریخـت و گـرد و  خاک بلند شـد. بچه ها یکی یکی خودشـان را از 
سنگر می کشیدند بیرون. نگران عموحسن بودیم. دیدیم یکی زیر 
آوار تکان می خورد. داشـت خاک و خل  را کنار می زد و خودش 

را رها می کرد. تا بلند شـد، گفت:»این دفعه هم نشـد!«
سرآخر شد: چند روز بعد، 23 دی  1365، این پیرمرد هفتادساله، 
به همراه شـهید جواد صراف که فرمانده گردان شـهادت لشکر 27 



92   جزیره مینو

محمدرسـول اهلل تهـران بود، تـوی خط مقـدم، برایش باألخره 
شد!«1

در نقشـه فرماندهان ایرانی، بنا بـود در عملیات کربالی4، جزایر 
ام الرصـاص و ابوالخصیـت تصرف شـود و نیروهای دشـمن که در 

شـبه جزیره فاو پراکنده بودند، بـه محاصره در آیند.
سـحرگاه سـوم دی  1365، رزمندگان غواص از عرض رودخانه 
ارونـد گذشـتند و بـه مواضع قوای بعثی یورش بردند؛ اما دشـمن با 
بهره گیـری از اطالعات ماهواره ای آمریکا و آگاهی از حساسـیتی 
که خود و ایرانی ها بر روی شـاهراه بصره در این منطقه داشـتند، از 
انجام چنین حمله ای بو برده بودند و شروع به تک های ضدغواص 
و شـناور کردند. همچنین عقبه یگان های ایرانی، به ویژه در جزیره 
مینو را زیر گلوله باران سنگین خود گرفتند. با این حال، رزمندگان 
در جزایر ام الرصاص، ام البابی، بلجانیه، سهیل و قطعه رخنه کردند. 
آنان از چند الیه دژ آبی گذشته و به خشکی رسیده بودند؛ بنابر این 
برای نخستین بار در ششمین سال جنگ، خط طرح مستحکم موانع 
دشمن شکسته شد.2 اما این موفقیت چندان طولی نکشید و نیروهای 

1. مجموعه یادگاران؛ کتاب عموحسن، نیره رهبرفر، تهران، روایت فتح، 1382 
2 . کارنامه عملیات  سپاهیان اسالم در هشت سال دفاع مقدس، مصطفی محمدی
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خودی به مواضع قبلی خود در این سـوی اروند بازگشتند. 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد:

»چهـارم دی  1365ـ وقت اذان صبح بیدار شـدیم. از وضع میدان 
جنـگ بی اطـالع بودیـم. امکان برقـراری تماس تلفنـی از طرف ما 
نبـود. یـک تلفن مبهم آقای رفیق دوسـت که گفت قبل از رسـیدن 
آقای سنجقی که به سوی ما حرکت کرده، مطلبی را اعالن نکنیم، 

نگرانی ایجاد کرد و ابهام را بیشـتر نمود.
سـاعت هفـت صبح و قبل از اخبار ]رادیـو[ اهواز اعالن وضعیت 
قرمـز کرد. این به معنای تحرک هواپیماهای دشـمن اسـت. تلفنی 
اطالع دادند که آقای سـنجقی می آید و اخبار حمله را می آورد و 
گفتند به اهداف اولیه نرسـیده اند. از تهـران مرتباً از طرف بیت امام 
و مسـؤوالن،  خبر می خواسـتند و تأخیر را موکول به رسـیدن پیک 

می کردیم.
باالخره آقای سنجقی رسید و معلوم شد به جز در دو سه محور، 
موفقیت نداشته ایم و قرار شد اسم عملیات را کربالی4 و هدف را 
جواب به شرارت های اخیر عراق اعالم کنیم. کم کم روشن شد که 
از منطقه شلمچه و جزایر بوارین و ماهی عقب نشسته اند و از جنوب 
جزیره مینو نیز که عبور کرده  بودند و سرپل قابل توجه ای، آن طرف 



94   جزیره مینو

اروند به دسـت آورده  بودند، عقب نشسته اند. جزیره ام الرصاص را 
در تصرف دارند، ولی گفتند در بیانیه نیاید که معلوم می شود تثبیت 
نشـده . بـا توجه به آمادگی ها و روحیه های خـوب و امیدهای زیاد، 
تـا ایـن لحظه باید عملیات را ناموفق خواند و به فکر عملیات دیگر 
باشـیم. البتـه چون اطـالع از برنامه قـرارگاه خاتم یک نـدارم، فعاًل 

نمی دانم چه می خواهند بکنند.«1
هشـت سـال جنـگ و پایداری مـردم جزیره مینـو در کنار دیگر 
جنوبی های خون گرم برابر دشـمنان بعثی و بیگانه، برگ زرینی در 
تاریخ ایران به یادگار نهاد؛ همان گونه که به فرموده امام  خمینی : 

»خوزسـتان دین خود را به اسـالم ادا کرد.«
یکـی از گران مایه ترین رزمندگانـی که در جزیره مینو جنگید و 
در همین نقطه نیز به شهادت رسید، سیدصادق شفیعی، فرمانده تیپ 
ادوات لشکر 25 کربال و عضو سپاه پاسداران شهرستان رودبار بود. 

در بخشی از نوشته های او آمده است:
»بهترین لحظات عمرم حضورم در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
بود و تصور این که حتی لحظه ای از جبهه دور باشم، برایم دردناک 

1. کارنامه و خاطرات سـال 1365: اوج دفاع، علی اکبر هاشـمی رفسـنجانی، تهران، 
نشـر معارف انقالب، 1388
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است. همدیگر را دوست داشته باشید و تقوا پیشه کنید. در خدمت 
انقالب باشید و پست و مقام وسیله امتحان است که در آخرت اگر 

خطا کرده باشیم، سخت باید جواب گو باشیم.«1
 سـیدصادق، جوان مخلص و رزمنده اسـالم به شایستگی از عمر 
بابرکت خویش استفاده مطلوب نمود. او با توجه به سوابق خدمتی و 
تخصصی که داشت، مسؤولیت های خطیری را در سال های جنگ، 
ماننـد فرماندهی واحد تفنگ هـای 106 میلی متری، محور ادوات و 
معـاون گـردان ادوات و فرماندهی تیپ الحدید لشـکر 25 کربال را 

بر دوش گرفت. 
شـهید سیدصادق شـفیعی همیشـه در خصوص مهم  بودن لحظه 
شـهادت بـرای همرزم هایش صحبت می کرد و می گفـت:»آن دنیا 

خواهند پرسـید هنگام شـهادت در چـه حالی بودید؟«
و سرانجام، هنگامی که وضو گرفته بود برای اقامه نماز، خمپاره ای 
پیش پایش به زمین نشست و او با وضو و لبخند رضایت بر لب، در 
روز یکم شـهریورماه، همزمان با عید غدیر، به سـال 1365 به دیدار 

موالیش شتافت.

1. سایت شهدای شهرستان رودبار
www.shahadatsara.ir
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  فصل هفتم
ایران در خلیج فارس سـی جزیـره دارد؛ ولی تنها برخی 
از آن هـا قابل سـکونت می باشـند؛ چه بـه لحـاظ آب وهوایی و چه 
امکانات زندگی و نداشتن کابرد نظامی و صنعتی. یکی از بهترین 
و قابل سکونت ترین و البته کوچک ترین جزایر ایرانی، مینو است.

مینو، اگر با آغاز جنگ بیش از پیش بر سـر زبان ها افتاد و بلکه 
به منطقه ای پدافندی برای دفاع از میهن برابر دشمن مبدل گشت، 
اما زیبایی و زندگی از آن رخت برنبست؛ همان گونه که تا پیش از 
جنگ نیز در سودای کشاورزان غیربومی، گردش گران خوزستانی 

و مسافران کشتی های بازرگانی بیگانه بود.
مینـو امـروز مانـده؛ هر چند بـا یادگاری هـای سـخت و ماندگار 
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از بـرای گذرانـدن هشـت سـال جنگ، ولـی ماننـد دل مردمانش، 
ُپـر اسـت از گرما و پذیرایی از میهمانان آشـنا و تـازه وارد و غریب. 
اگرچه با گرفتاری هایی دست و پنجه نرم می کند، لکن بردباری و 
خون گرمـی مینویی ها همچون همه جنوبی های ایران، چیز دیگری 

است.
جزیـره مینـو اکنون یکی از مناطق گردش گـری جزیره آبادان به 
شـمار می آید. چندان که جزو منطقه آزاد تجاری اروند نیز هسـت. 
این جزیره به لحاظ قرار گرفتن میان شـهرهای آبادان و خرمشـهر، 
همین طـور متصل  کـردن اروند صغیر و ارونـدرود بزرگ، موقعیت 

جغرافیایی ویژه ای دارد.
خاکـی،  دژ  برداشـتن  کـه  می شـد  گفتـه  اخیـر  سـال های  در 
عـالوه بـر بهبـود وضعیت کشـاورزی، در جـذب گردش گـران و 
سرمایه گذاران مؤثر خواهد بود. بنابراین، سرانجام قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیـاء  در نظـر دارد ایـن پروژه را در قالب برداشـتن دژ 
خاکی و الیروبی انهار منشـعب از اروند به طول سـیزده کیلومتر به 
سـرانجام برسـاند. دژ خاکی از سال 1367 و سال پایانی جنگ که 
بعثی ها بار دیگر دست به یورش هایی سنگین به سرزمین ایران زدند، 
برای جلوگیری از ورود نیروهای بعثی، به طول سـیزده کیلومتر در 
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سـاحل رودخانه اروند احداث شـده است. 
در حـال حاضـر، تنها یک پل بـه درازای 250 متر و پهنای 21/5 
متـر بـر روی رودخانـه اروندصغیـر قـرار دارد که جزیره مینـو را به 
شـهرهای آبـادان و خرمشـهر ارتباط می دهد. با توجـه به محوریت 
گردش گـری مینوشـهر و برنامه هـای بـزرگ در نزدیکـی آن ماننـد 
، این  سـاماندهی رودخانه اروندصغیر و سـاخت پل امام حسـین
پل به عنوان ورودی اصلی جزیره مینو، با سازه ویژه و زیبای خود، 

نمـادی از پیشـرفت و ارتقای منطقـه خواهد بود.
در کنار آن، پل کابلی جزیره مینو به عنوان نماد و ورودی اصلی 
جزیـره مینو، بیانگر ایجاد ارتباط جدید و مدرن با محیط اجتماعی 
و فرهنگی اطراف خود می باشـد که این ارتباط نوین، گامی اسـت 
در جهـت ارتقـاء کالبـدی و فضایـی جزیـره کـه بـه توانمندی ها و 
اسـتعدادهای بالقـوه خـود نزدیک تر شـود و گامی مؤثـر در جذب 
سرمایه گذار، گردشگر و بهره برداری مردم منطقه و نیل به اهداف 
منطقـه آزاد ارونـد در جزیـره زیبـای مینو به عنوان نگیـن اروندرود 

باشد.
جزیـره مینـو بـا داشـتن نقاط قـوت بسـیار و فرصت های شـغلی 
طبیعـی و اقتصـادی بـاال، یکـی از نقـاط هـدف محـدوده منطقـه 
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آزاد اروندرود می باشـد که این آرمان بسترسـازی مناسـب در ابعاد 
اجتماعـی، فرهنگـی و از همـه مهم تـر اقتصـادی می باشـد. 

این جا از مناطق جنگی پاک سـازی شـده خوزستان است و چند 
سال پس از پایان جنگ، بیشتر اهالی این منطقه که در زمان جنگ 
ناچـار بـه ترک جزیره شـده بودند، دوباره در آن سـاکن شـده اند. 
پاکسازی جزیره مینو از مین، تا دو دهه پس از پایان جنگ به درازا 
انجامید، ولی با تالش فراوان به پایان رسید و این منطقه هم اکنون به 
طور کامل از مین های کارگذاری شده در زمان جنگ پاک شده 
اسـت. اهالـی این منطقه نیز پس از پاکسـازی مین هـا و گلوله های 

عمل نکرده، نخلستان ها را احیا کرده اند. 
بـرای پاکسـازی زمین هـای جزیـره مینـو از بمـب، گلولـه، مواد 
منفجـره و میـن، شـهیدان و جانبازانی تقدیم میهن شـد تـا مردمان 
بومـی و گردش گران، با آسـودگی به زندگـی و چرخش در جزیره 
بپردازنـد. تـالش گروه های پاکسـازی گاه با همـکاری جویندگان 

پیکرهـای شـهیدان نبردهـای دوران جنگ همـراه بود. 
امروزه این جزیره زیبا به عنوان منطقه گردش گری معرفی شـده 
اسـت، چندین مسـجد دارد و هر گوشـه  ای از آن مردمانی زندگی 
می کنند که سـرگرم کار و کشـاورزی و ماهی گیری می باشند؛ و یا 
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این که دست اندرکار در صنعت نفت جنوب و به تازگی منطقه آزاد 
تجاری اروندرود می باشند.

زیارتگاه سیدغریب در جزیره مینو، بنایی دارد که  صدسال پیش 
در روسـتای مقاطع سـاخته شده اسـت. این زیارتگاه آجری، مورد 
تقدس و احترام مردم جزیره مینو اسـت. فاصله این بنا تا پل جزیره 
مینو دوونیم کیلومتر و تا فلکه فرودگاه شش هزاروپانصد متر است.

اکنـون هر کـس به این جزیره زیبا پا می گـذارد، در ورودی آن، 
این تابلـو را همچنان می بیند:

ـ به»مینو« خوش آمدید.
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نخل های رسافراز جزیره مینو كه در هنگام نربد هشت ساله صدمات زیادی دیده 
بودند، اكنون مجددا احیا شده اند.





1ـ اروند  2ـ آبادان  3ـ خرمشهر  4ـ شلمچه

 5ـ طالئیه  6ـ هویزه  7ـ بستان  8ـ سوسنگرد

 9ـ دهالویه  10ـ شوش  11ـ اهواز  12ـ دزفول

13ـ دوکوهه  14ـ فکه  15ـ دشت عباس  16ـ چزابه

17ـ زید  18ـ جزیره مینو  19ـ ابوقریب و رشهانی

20ـ جاده اهوازـ خرمشهر  21- گلف )پایگاه منتظران شهادت(  

22- رشق کارون

ب
جنو

ن 
ما

اد
ی

1ـ دهلران  2ـ میمک  3ـ مهران  4ـ نفت شهر

5ـ گیالنغرب  6ـ پادگان ابوذر  7ـ رسپل ذهاب

8ـ قرصشیرین  9ـ تنگه مرصاد  10ـ کرمانشاه

11ـ پاوه   12ـ سومار  13ـ چنگوله و چیالت

14ـ بازی دراز

ای
ن ه

ما
یاد

نی
میا

 و 
ب

غر

1ـ سنندج  2ـ مریوان  3ـ بانه  4ـ رسدشت  5ـ مهاباد

6ـ دولتو  7ـ نوسود  8ـ بوالحسن  9ـ بلفتـ  دوپازا 

10ـ سیران بند  11ـ دارساوین  12ـ پیرانشهر

ی  13ـ اشنویه 
ها

ان 
دم

یا
ب

غر
مال

ش

ازمجموعه 
کتاب های


