
من در مرحله سوم عمليات مجروح شدم و سوم 
خرداد در اصفهان بودم. شهيد كاظمي و شهيد 
خرازي كه ش��هر را محاصره كردند و آن سيل 
اسرا به راه افتاد تمام ايران را شور و شادي گرفت. 
وجودمان لبريز از حس غرور بود و كسي سر از 
پا نمي شناخت. آزادس��ازي خرمشهر يك كار 
خدايي بود كه رزمن��دگان انجام دادند. وحدت 
كلمه و واليت پذيري از امام و توكل بر خدا رمز 

اين پيروزي بزرگ بود. 
پس از آزادسازي خرمشهر ديگر نگاه 
دنيا و عراقي ها به نيروهاي ايراني عوض 

شد؟
صدام قباًل اعالم كرده بود اگر ايراني ها خرمشهر 
را بگيرند من كلي��د بصره را به آنه��ا مي دهم. 
خرمشهر يك دژ محكم براي ارتش بعث عراق 
بود و تصور فرو ريختنش را نمي كردند. از جهات 
مختلف دژهاي عظيمي را براي جلوگيري از نفوذ 

رزمندگان زده بود. حتي ماشين ها را سر به هوا 
كرده بود تا هلي برد نكنيم. در دوره هاي نظامي 
و كتاب هاي نظامي براي همه عجيب است كه 
ايراني ها چطور توانستند خرمشهر را آزاد كنند. 
همه متحير ماندند كشوري كه محاصره و تحريم 
است چگونه با كمترين امكانات خرمشهر را آزاد 
كرد و آن حجم ب��اال از نيروهاي دش��من را به 

اسارت درآورد. 
آزادسازي خرمش�هر يك نقطه عطف 
در تاريخ جنگ بود كه سرنوشت جنگ 

را تغيير داد...
ارتش بعث عراق با طرح شعارهاي پان عربيسم 
به دنبال اش��غال آبادان هم بود. 320 درجه از 
ش��هر آبادان را محاصره كرده بود و اگر به اروند 
مي چسبيد كار تمام بود. وقتي از اشغال آبادان 
نااميد شد با تمام قوا مشغول حفظ خرمشهر شد. 
دشمن مي خواست خرمشهر را در اختيار داشته 
باشد تا هر بار ما را به اجبار به مذاكره بكشاند و 
امتيازاتي از ما بگيرد و چيزهايي را به ما تحميل 
كند. خيلي ها به ما مي گفتند ما ديگر خرمشهر 
را بگيريم جنگ خاتمه پيدا مي كند. در صورتي 
كه هنوز يكسري نقاط در تصرف دشمن بود و 
خرمشهر و آبادان زير آتش و بمباران و موشك 
قرار داشت. ضمن اينكه صدام آدم قابل اعتمادي 
براي مذاكره نبود. همين كه اين حربه بزرگ را 
از دستش بيرون آورديم كمر ارتش عراق كاماًل 

شكسته شد. 

ش�هيد باقري، حاج احمد متوسليان، 
شهيد كاظمي و ديگر فرماندهان بزرگ 

چه نقشي در اين عمليات داشتند؟
فرمانده��ان در دف��اع مق��دس نق��ش ب��اال و 
مؤثري داش��تند. فرماندهان مث��ل يك نيروي 
شناس��ايي همراه ديگر رزمندگان مي آمدند و 
كار مي كردند. به جاده رس��يدند و شناسايي ها 
را انجام دادند. فرماندهان فقط دس��تور حمله 
نمي دادند و خودش��ان در نوك مح��ور بودند. 
دوش��نبه ها براي آبادان و خرمش��هر جلسات 
مخصوص اطالعات داشتيم كه از ابداعات شهيد 
باقري بود و همه به هر وسيله اي بايد خودشان 
را به جلس��ه مي رس��اندند و گزارش محورها را 
مي دادند. ايش��ان گزارش ها را مي ش��نيدند و 
دس��تور جلس��ات را مي دادند. به همت شهيد 
باقري اطالع��ات عمليات س��ازماندهي خيلي 
خوبي پيدا كرده بود. اطالعات چش��م و گوش 
يگان نظامي است و اين چشم و گوش بايد بيدار 
باشد. اطالعات را كامل مي گرفت و وارد عمليات 
ك��رد. فرماندهان با اس��تفاده از اين اطالعات و 
شناس��ايي ها طرح ريزي  هاي عمليات را انجام 
مي دادند. در اين راه نيروهاي زيادي ش��هيد و 
اسير و جانباز شدند. همه مسئوالن و فرماندهان 
از آبادان و خرمش��هر رشد پيدا كردند. به نوعي 
آنجا امتحان پس دادند. توپخانه و زرهي هم از 
همينجا ش��كل گرفت. با دو تانك زرهي و با دو 
خمپاره و توپ ادوات تشكيل شد. با هر عمليات 
غنيمت گرفته ش��د و رفته رفته وس��عت پيدا 
كرد. آزادسازي خرمشهر واقعاً براي تاريخ دفاع 
مقدس و فرماندهان يك نقطه عطف بزرگ بود. 
در پايان اگ�ر نكته يا موض�وع خاصي 

از اين عملي�ات بزرگ داري�د برايمان 
بگوييد.

شهيد باقري مي گفتند شايد الزم باشد نيروهاي 
اطالعات عمليات براي نجات كش��ور نيس��ت 
ش��وند. مي گفتند همه شماها نش��ان شده ايد 
كه اين مسئوليت ها را به عهده گرفته ايد و اين 
را كم نگيريد. تأكيد مي كردند اگر كم بگذاريد 
بايد جوابگو باش��يد و خدا از ش��ما نمي گذرد. 
روي سالمتي نيروها هم خيلي تأكيد داشتند. 
مي گفتند باي��د از خودتان مواظب��ت كنيد تا 
سالم بمانيد و شناس��ايي ها دقيق انجام شود. 
آدم متعجب مي ش��ود كه چط��ور آنقدر دقيق 
شناس��ايي ها را انجام مي داديم. خودم محصل 
سال آخر دبيرستان بودم و اصاًل نظامي نبودم 
و از مدرسه به س��پاه آمدم ولي كارها را خيلي 
دقيق و منظم انجام م��ي دادم. بقيه نيروها هم 
وضعيتشان شبيه من بود. شهيد باقري مي گفت 
شما بايد جلوتر از بقيه باشيد و بايد تلفات را به 
جان بخري��د تا يگان ضربه نخ��ورد چون يگان 
آسيب ببيند عمليات به تأخير مي افتد. براي هر 
منطقه اي كه آزاد شده و براي هر وجب اين خاك 
خون هاي زيادي ريخته شده است. شهيد جوكار 
يكي از ش��هداي اين عمليات بود كه شهادتش 
را پيش بيني ك��رده بود. روز ش��هادتش حتي 
نمي خواست اس��لحه اش را ببرد و مي گفت من 
فردا رفتني هستم. بچه ها به جايي رسيده بودند 

كه شهادتشان را هم پيش بيني مي كردند.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

 احمد محمدتبريزي
آزادسازي خرمشهر در تاريخ دفاع مقدس 
يك حماس�ه بزرگ به ش�مار مي رود. پس 
از آزادس�ازي اين ش�هر دش�منان حساب 
ديگري روي رزمندگان ب�از كردند و جنگ 
سرنوش�ت ديگري پيدا كرد. س�وم خرداد 
1361 ي�ك روز تاريخ�ي براي م�ردم ايران 
اس�ت. روزي كه بهترين جوانان ايران براي 
آزادي وج�ب به وج�ب خاك كشورش�ان 
خونشان ريخته ش�د و اجازه ندادند ذره اي 
از اين خاك در اش�غال دشمن بماند. سردار 
جمشيد تخم افش�ان از نيروهاي اطالعات 
عمليات تيپ 46 فج�ر در كنار ديگر نيروها 
نقش مهمي در آزادسازي خرمشهر داشت. 
هرچند او ب�ه خاطر مجروحي�ت در مرحله 
س�وم عمليات بيت المقدس، س�وم خرداد 
در خرمش�هر حاضر نش�د ول�ي از نزديك 
در بط�ن كاره�ا و تالش ه�اي فرماندهان و 
رزمندگان به منظور پيروزي در اين عمليات 
بزرگ بود. تخم افشان به واسطه مسئوليتش 
ارتباط نزديكي با شهيد حسن باقري و ديگر 
فرماندهان داشت و بر نقش تأثيرگذار شهيد 
باقري تأكيد مي كند. اين جانباز دفاع مقدس 
در گفت وگوي�ش با »ج�وان« كار بزرگي كه 
انجام شد را تش�ريح مي كند و از نقش مهم 
رزمندگان در عمليات بيت المقدس مي گويد. 

شما يكي از نيروهاي اطالعات عمليات 
بوديد. توضيح بدهيد قبل از تشكيل 
اطالعات عمليات به دست شهيد باقري 

وضعيت جبهه ها به چه شكل بود؟
زماني كه شهيد باقري به ستاد عمليات جنوب 
آمد جبهه ها وضعيت گنگ و مبهمي داش��ت. 
هيچكس از خطوط و وضعيت دشمن اطالعي 
نداش��ت. ايش��ان اطالعات عمليات را در همه 
محورها راه انداخت. يك��ي از محورهاي اصلي 
در اولين س��ال هاي جنگ كه مقاومت زيادي 
كرده بود آبادان و خرمشهر بود و ايشان اهميت 
تش��كيل اطالعات عمليات در اي��ن منطقه را 
فهميده بود. در خرمشهر احمد فروزنده، آبادان 
هم احمد اميري، ش��وش ش��هيد زين الدين و 
دزفول ش��هيد س��وداگر را به عنوان مس��ئول 
اطالع��ات عمليات منصوب كردن��د. آن زمان 
من در يكي از عمليات هاي ش��بيخون مجروح 
شده و در ش��يراز بودم. وقتي كمي حالم بهتر 
شد و به جبهه برگشتم، دوستان من را به آقاي 
اميري معرفي كردند و جانش��ين ايش��ان در 
اطالعات عمليات شدم و با هم آنجا را سازمان 
داديم. ايشان تجربه خدمت در ارتش را داشت 
و با اطالعات نظامي و نقش��ه خواني آشنا بود. 
من از آق��اي اميري خيلي چيزه��ا ياد گرفتم. 
همچنين سرگردي در ستاد جنگ ارتش به نام 
امجد به ستاد عمليات در هتل آبادان مي آمد و 
آموزش هاي اوليه را به ما مي داد. ما وسيع ترين 

محور بوديم و آنجا سازماندهي مي شديم. 
اگر اين سازمان را شهيد باقري از همان 
روزهاي اول جنگ تش�كيل مي دادند 

خرمشهر باز هم سقوط مي كرد؟
قطعاً خرمش��هر س��قوط نمي كرد. رزمندگان 
بدون سالح و تجهيزات بيش از 30 روز مقابل 
دشمن مقاومت كردند و دشمن تا دندان مسلح 
را پش��ت دروازه هاي خرمش��هر نگه داشتند و 
اگر امكانات و تجهي��زات و اطالعات كامل بود 
وضعيت به شكل ديگري رقم مي خورد. آن زمان 
حتي بي سيم عادي هم نداشتيم تا از وضعيت 
نيروه��ا در خيابان كناري اط��الع بگيريم. اگر 
امكانات و س��ازماندهي وجود داشت وضعيت 

دفاعي و نظام��ي ما هم تغيير مي ك��رد. با اين 
وجود نيروها باروحيه و صالبت با اسلحه مقابل 
تانك و توپخان��ه مي جنگيدند. خودم در جاده 
آبادان آرپي ج��ي زن بودم. دو گلول��ه من و دو 
گلوله كمكم داشت. با همان چهار گلوله دشمن 
را عقب راندم و اگر گلوله هاي بيشتري داشتم 
بهتر مي جنگيدم و تلفات بيش��تري از دشمن 
مي گرفتم. قطعاً اگر مهمات و س��الح بيش��تر 
بود مي توانستيم از پيشروي دشمن جلوگيري 
كنيم. برنامه و سازماندهي هم نداشتيم. مردان 
و زنان شريفي داش��تيم كه بدون سازماندهي 
با دس��ت هاي خالي مي جنگيدند. نبايد نقش 
زنان را در مقاومت خرمش��هر ناديده بگيريم. 
همسران رزمندگان همراه شوهرانشان بودند و 
به آنان دلگرمي مي دادند. رزمندگاني داشتيم 
كه در ش��هر ديگ��ري ازدواج كردن��د و حجله 
 عروسي ش��ان را به آبادان، ش��هر در محاصره 
آوردند. اين همراه��ي و روحيه باال خيلي مهم 

بود. 
نق�ش زن�ان در دف�اع و آزادس�ازي 
خرمش�هر خيلي مه�م اس�ت. حتي 
بس�ياري از زنان در كارهاي امدادي و 

پشت جبهه هم فعال بودند. 
آن زمان به خاطر وضعي��ت جبهه و خط، زنان 
بيشتر به مس��ائل فرهنگي و امدادي مشغول 
ش��دند. آنها آموزش هاي اولي��ه را ديده بودند 
در بيمارستان هاي آبادان و خرمشهر مشغول 
شدند. حساب كنيد دخترهاي 17 و 16 ساله 
با شهيد متالشي شده چطور برخورد مي كردند 
و چه روحي��ه اي داش��تند. بانوان ب��ا صالبت 
كارهاي امدادي را انجام مي دادند يا ش��هدا را 
جابه جا مي كردند. باعث شدند امدادرساني به 
رزمندگان در شهر محاصره خيلي خوب انجام 
شود. وقتي شهري در محاصره است زندگي در 
آن به سادگي و راحتي نيس��ت. وضعيت آب و 
غذا و برق مشخص نيس��ت ديگر چه برسد به 
وضعيت امدادساني ولي زمان جنگ همه اينها 
در آبادان بود. س��تاد عمليات جنوب كارها را 
طوري سازماندهي كرده بود كه با امكانات كم و 
به وسيله لنج و جاده باريكي كه باقي مانده بود 
همه چيز به شهر آورده مي شد. حتي مادرها و 
خواهر و خانواده ها حاضر نبودند از شهر خارج 
شوند و داوطلب انجام كار بودند. زماني كه امام 
حكم كرد كه از ش��هر خارج شويد باز برخي از 
بانوان كه مس��ئوليت امدادي داشتند در شهر 

ماندند و به رزمندگان كمك كردند. 

زماني كه عمليات فتح المبين را انجام 
 داديد مي دانس�تيد كه ب�ا يك فاصله 
زماني كوتاه عملي�ات بيت المقدس را 

هم انجام خواهيد داد؟
ق��رار ب��ود عملي��ات بيت المق��دس را قبل از 
فتح المبين انجام دهيم. شهيد باقري اكيپي از 
بچه هاي آبادان، خرمشهر، ماهشهر و اصفهان 
را مأمور شناس��ايي روي خرمش��هر كرده بود. 
مواضعي را سمت دارخوين در اختيار داشتيم 
كه با عبور از كارون و قس��مت هاي ديگر وارد 
خرمشهر مي ش��ديم و شناس��ايي ها را انجام 
مي داديم. فيلم ه��ا و اطالعات خوبي از ش��هر 
آورده ش��د. يكس��ري فيلم ها را آقاي رضايي 
پخش مي كرد و وضعيت شهر را مي ديديم. از 
سمت خرمشهر حتي موتورسيكلت برده بوديم، 
چون منطقه غ��رب كارون تا جاده خرمش��هر 
خيلي وس��يع اس��ت و پياده امكان شناسايي 
وجود نداش��ت و نيروهاي پياده نمي توانستند 
بدون وس��يله كار شناس��ايي را انج��ام دهند. 
چون شناس��ايي ها خيلي طول كش��يد و بعد 
بحث تهديد شوش و بس��تن جاده استراتژيك 
خوزس��تان به لرس��تان پيش آم��د، عمليات 
فتح المبين جلو افتاد. شناسايي ها براي آزادي 
خرمشهر هم بايد تكميل تر مي شد. در عمليات 
فتح المبين تيپ 46 فجر كه متشكل از بچه هاي 
خوزستان، آبادان، بهبهان و ماهشهر بود نقش 
خيلي مهمي داشت. در عمليات فتح المبين و 
بيت المقدس و رمضان تمام سازمان اين تيپ از 
هم پاشيد. چون بيشتر نيروهايش شهيد شدند 
و نف��رات زيادي باق��ي نماندن��د. اولين يگاني 
كه اولين عمليات هلي برد س��پاه را در جنگ 
انجام داد تيپ 46 فجر ب��ود كه در فتح المبين 

در منطقه رقابيه اين كار را انجام داد. هلي برد 
هم به اين صورت بود كه دشمن در اين منطقه 
مقاومت شديدي داشت. تا خط اول نتوانستيم 
برويم و دستور عقب نشيني آمد. روز بعد ما را 
هلي برد كردند و تمام نف��رات و تجهيزات را به 
دشت عباس به پشتيباني تيپ امام حسين)ع( 
و تيپ نجف اش��رف بردند. آنجا شهيد خرازي 
منتظر ما بود. من چون مس��ئول شناس��ايي و 
اطالعات بودم به اتفاق ايشان به دشت عباس 
رفتيم و مرا توجيه كرد و ما كارمان را ش��روع 
كرديم. همزمان با وارد شدن نيروهايمان، عراق 

از دشت عباس و ابوقريب عقب نشيني كرد. 
ش�ما به عنوان يك ني�روي اطالعات 
عمليات، با بررسي هايي كه انجام داده 
بوديد احتمال آزادسازي خرمشهر را 

در عمليات بيت المقدس مي داديد؟
بله، كاماًل اميدوار بودي��م. تكليفي بود كه بايد 
منتج به پي��روزي مي ش��د. پيروزي هايي كه 
به لطف خ��دا در ثامن االئم��ه، طريق القدس و 

فتح المبين به دست آمده بود ما را آماده پيروزي 
در بيت المقدس هم كرده بود. خرمشهر تكه و 
پاره تن كشور و همه رزمندگان بود و اصاًل كسي 
فكر عدم الفتح را نمي كرد. همه روزهاي طوالني 
در منطقه بودند ولي باز هيچ كس به مرخصي 
نمي رفت و مي گفت فعاًل باي��د كار عمليات و 
شناس��ايي را پيش ببريم. بعد از فتح المبين با 
روحيه خوبي كه داش��تيم شناسايي ها شروع 
ش��د. تمام فرمانده تيپ ها به جاده رس��يدند. 
مالك شهيد باقري در جلسات اين بود كه بايد 
به جاده برسيد و تا فرمانده تيپ نرسد و محور را 
شناسايي نكرده باشد نمي تواند آماده عمليات 
شود. ما در قرارگاه نصر تحت فرماندهي شهيد 
باقري بوديم. بچه ه��ا با تمام توانش��ان آماده 
عمليات شدند. شناس��ايي ها را به خوبي انجام 
داديم و اسحاق عساكره جزو اولين فرماندهاني 
بود كه به جاده رس��يد. ش��هيد خرازي و حاج 
احمد متوس��ليان هم اعالم كردند كه به جاده 
رس��يده اند. آن زم��ان خبر رس��يد كه تحرك 
عراق بيشتر ش��ده و آنها احتمال مي دادند كه 
پس از فتح المبين به سراغ خرمشهر خواهيم 
رفت. خرمشهر را دژ تسخيرناپذير كرده بودند 
ولي پس از شكست در فتح المبين نگران نفوذ 
رزمندگان بودند. عراقي ها از روي ضعف و ترس 
به آب نچسبيدند و اگر اين اتفاق مي افتاد عبور 
براي ما خيلي سخت مي شد. ما اطالعاتي گرفته 
بوديم كه عراق مي خواهد به كارون بچس��بد و 
اصرار داشتيم كه عمليات زودتر انجام شود تا 
به غرب كارون برويم و جاي پايي ايجاد كنيم. 
به لطف خدا يكي از هواپيماي عراق س��رنگون 
 شد و خلبانش را اسير كرديم و در بازجويي ها 
تمام اطالعات را داد. گفت ما فهميديم ش��ما 
مي خواهي��د حركاتي كني��د و مي خواهيم به 
وس��يله هواپيما تجهيزاتتان را بمباران كنيم 
تا نيروهاي زميني سريع هجوم بياورند. با اين 
اطالعات عمليات يك هفته، 10 روز جلو افتاد. 
طوري بود كه رزمندگان پوتين و لباس كامل 
نداشتند. عمليات با ارتش ادغام بود و نيروهاي 
شناسايي را با قايق عبور دادند و بعد پل ها زده 
ش��د. ما خودمان را ب��ه جاده رس��انديم و يك 
ماشين يخ عراقي را هم گرفتيم. عراق چندين 
كمين ستاره اي مستقر كرده بود كه به محض 
درگيري اعالم خطر كن��د. اينها ضربه گير اول 
بودند تا بعد خطر را به ساير نيروها اعالم كنند. 
ما خيلي بي سر و صدا اين كمين ها را گرفتيم 
و در مرحله اول به جاده رسيديم و روي جاده 
پدافند كرديم. مرحله دوم عبور از جاده بود كه 

تلفات زيادي در اين مرحله داديم. 
گويا ش�هيد قجه اي و وزوايي يكي از 
پدافند ه�اي هواي�ي را مي گيرند كه 

خيلي كمكمان مي كند؟
تيپ حضرت رس��ول)ص( جناح راست ما بود 
و مسئول اطالعاتش هم ش��هيد شد. عراق به 
شكلي پدافند و تيربارهايش را چيده بود كه از 
ارتفاع س��ه متري همه را مثل سيبل در دشت 
مي دي��د. كار خدا بود كه آنها كر و كور ش��دند 
و توانستيم منهدمشان كنيم. رزمندگان 16، 
17 س��اله با فرماندهي جوانان 18، 19 س��اله 
كارهاي خيلي بزرگي انجام دادند كه در ذهن 
نمي گنجد. سال ها بعد وقتي با ماشين كولردار 
به خرمشهر و آبادان رفتيم از گرما هالك بوديم. 
مي گفتيم خدايا اين رزمن��دگان چه آدهايي 
بودن��د. كالم امام چه نف��س و روحي در مردم 
دميده بود كه كسي گرما، تشنگي و بي غذايي 

را نمي فهميد. 
ش�ما روز س�وم خرداد هم�راه ديگر 

رزمندگان وارد شهر شديد؟

رزمن�دگان بدون س�الح و تجهيزات 
بيش از 30 روز مقابل دشمن مقاومت 
كردند و دشمن تا دندان مسلح را پشت 
دروازه هاي خرمش�هر نگه داش�تند و 
اگر امكان�ات و تجهي�زات و اطالعات 
كامل ب�ود وضعيت به ش�كل ديگري 
رقم مي خورد. آن زمان حتي بي سيم 
ع�ادي ه�م نداش�تيم ت�ا از وضعيت 
نيروها در خيابان كناري اطالع بگيريم
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ارتش بعث عراق با طرح شعارهاي پان 
عربيسم به دنبال اشغال آبادان هم بود. 
320 درجه از ش�هر آبادان را محاصره 
كرده بود و اگر به اروند مي چسبيد كار 
تمام بود. وقتي از اشغال آبادان نااميد 
شد با تمام قوا مشغول حفظ خرمشهر 
شد. دشمن مي خواس�ت خرمشهر را 
در اختيار داشته باشد تا هر بار ما را به 
اجبار به مذاكره بكشاند و امتيازاتي از 
ما بگيرد و چيزهايي را به ما تحميل كند


