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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگوي »جوان« با سردار حسنعلي سواريان فرمانده گردان ادوات و توپخانه تيپ 22 بدر 

دوم خرداد مخفيانه وارد خرمشهر شديم، بعثی ها هراسان و نااميد خودشان را برای اسارت آماده می کردند 

شوق بچه هاي خرمشهر براي آزادي  شهر  ديدني بود

 عليرضا محمدي
ش�هيد چمران گفته بود: »آزادي خرمشهر 
به غرور جوان هاي ايراني گره خورده است.« 
جوان هايي که چهارم آبان ماه 1359، پس از 
34روز مقاومت، بخش شمالي خرمشهر را از 
دست داده بودند، حاال پس از 19ماه اشغال 
اين شهر، از سراسر ايران جمع شده بودند تا 
خونين شهر را با نثار خون خود آزاد کنند. در 
اين ميان بچه هاي خود ش�هر، رزمنده هاي 
خرمش�هري بي�ش از ديگ�ر رزمن�دگان 
اش�تياق داش�تند تا خود را به دروازه هاي 
شهرشان برسانند. بسياري از آنها در قالب 
تي�پ 22 بدر جمع ش�ده بودند ت�ا در يكي 
از س�خت ترين محورهاي عملياتي، دل به 
طوفان گلوله هاي دشمن بزنند و خرمشهر 
را آزاد کنند. س�ردار حس�نعلي س�واريان 
يكي از همين رزمنده هاي خرمشهر بود که 
فرماندهي گردان ادوات و توپخانه تيپ 22 
بدر را برعهده داشت. سواريان در گفت وگو 
با ما از چگونگي ورودش به خرمش�هر يک 
روز قب�ل از آزادي کام�ل آن مي گوي�د و 
اينكه چطور ترس و س�ردرگمي را در ميان 
سربازان در آستانه تسليم بعثي ديده است. 

   
خود شما از چه زماني وارد مقوله جنگ 
و مس�ئله دفاع از مرزهاي کش�ورمان 

شديد؟
من بچه خرمشهر هستم و مثل خيلي از جوان هاي 
اين شهر، قبل از شروع رس��مي جنگ با دشمن 
درگير شديم. از بدو پيروزي انقالب، بعثي ها در مرز 
تحركاتي را انجام مي دادند. از وارد كردن اسلحه از 
مرز گرفته تا تقويت خلق عرب و ناامن كردن مرزها، 
استراتژي شان را اينطور تعريف كرده بودند كه كم 
كم پايه هاي ق��درت انق��الب را در نواحي مرزي 
تضعيف كنند. سپس از شروع سال 1359عراقي ها 
سعي كردند با ايجاد ناامني و درگيري هاي مقطعي 
كاري كنند مرزها از سكنه و جمعيت خالي شود. 
حمله به پاس��گاه ها، گلوله باران روس��تا و حتي 
ش��هرهاي مرزي از تاكتيك هاي نظامي آنها در 
اولين ماه هاي سال 59 بود. چنانچه ما در خردادماه 
همين سال، يعني چند ماه مانده به شروع جنگ، 
دو شهيد در مرز ش��لمچه داديم. موسي بختور و 
فرهان اسدي دو نفر از بچه هاي خرمشهري بودند 
كه در درگيري با بعثي ها ش��هيد ش��دند. در 17 
شهريورماه 59 )13روز قبل از شروع رسمي جنگ( 
باز ما در مرز و درگيري با بعثي ها يك شهيد ديگر 
تقديم كرديم. اوضاع به همين منوال بود تا اينكه 
31 شهريورماه 1359 فرودگاه هاي تهران و چند 
شهر ديگر بمباران شدند و روز بعد هم كه واحدهاي 
زميني و زرهي دشمن از مرزها عبور كردند و جنگ 

تحميلي رسماً آغاز شد. 
گفت وگوي م�ا ح�ول مح�ور عمليات 
الي بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر 
اس�ت، اما حيفمان مي آي�د از روزهاي 
پرالتهاب مقاومت خرمشهر يادي نكنيم. 

روز شروع جنگ کجا بوديد؟

شبي كه قرار بود روز بعدش واحدهاي زرهي عراق 
از مرز عبور كنند، من و تعدادي از بچه هاي رزمنده 
خرمشهري در پاس��گاه »حدود« بوديم. در مرز 
شلمچه چند پاسگاه وجود داشت؛ پاسگاه خين، 
سپس پاسگاه مؤمنين و در انتهاي خين جايي كه 
به مرز خاكي مي رسيم، پاسگاه حدود بود كه ما در 
آن به سر مي برديم. در ادامه مسير از سمت راست 
هم كه به پاسگاه شلمچه مي رس��يديم. ما شب 
آغاز رسمي جنگ را در پاسگاه حدود گذرانديم. 
صبح ساعت شش دشمن آتش تهيه سنگيني را 
روي شهرهاي خرمش��هر و آبادان ريخت. سپس 
ديديم تانك هايش��ان از مرز عبور كردند. جنگ 
تن و تانك را آنجا بعينه ديدم. حتي پيش مي آمد 
يك نفر بايد با چند تانك دشمن رو به رو مي شد. به 
خاطر كمبود مهمات و نفرات، قدم به قدم داخل 
شهر عقب نشستيم و سپس در كوچه هاي شهر با 
دشمني كه از نظر تجهيزات و نفرات برتري قابل 
توجهي به ما داشت درگير شديم. اوايل سالح هاي 
ما شامل تفنگ هاي سبك و نهايتاً كوكتول مولوتف 
مي ش��د. با اين وجود تا چهارم آبان م��اه 59 كه 
قسمت شمالي شهر سقوط كرد، تلفات زيادي را 
به دشمن وارد  و چيزي حدود 45 روز مقابل آنها 

ايستادگي كرديم. 
براي ش�ما رزمنده هاي خرمشهري که 
شاهد شهادت بس�ياري از دوستانتان 
بوديد، عمليات فتح خرمشهر چه معنايي 

داشت؟
اينكه خرمشهر جزئي از خاك كشورمان است و 
همه ايراني ها دوست داشتند آزادي آن را ببينند، 
جاي خود دارد، اما خرمش��هر ب��راي ما معناي 
ديگري داش��ت. ما كودكي هايمان را در كوچه 
پس كوچه هاي خرمشهر گذرانده بوديم. خانه 
ما آنجا بود. تمام خاطرات و گذشته ما در شهري 
بود كه بيش از 19ماه از اش��غالش مي گذشت. 
وقتي صدام خرمش��هر را اشغال كرد، تبليغات 
وسيعي راه انداخته بود كه ديگر اين شهر جزئي 
از خاك عراق است و ايراني ها نمي توانند آن را 
آزاد كنند. اين تبليغات و سر و صداها بر حسرت 
بچه هاي خرمش��هر اضافه مي كرد. ما احساس 
مي كرديم ش��ايد هرگز نتوانيم ش��هرمان را از 
نزديك ببينيم. از طرفي بسياري از رزمنده هاي 
خرمشهر مدافعان اين شهر بودند و شاهد ذره 
ذره اش��غال اين ش��هر در طول دوران مقاومت 

بودند. بنابراين الي بيت المقدس براي بچه هاي 
خرمشهري معناي ديگري داشت. 

تي�پ 22 بدر قرار ب�ود از ک�دام منطقه 
وارد عمل شود؟ تمام بچه هاي اين تيپ 

خرمشهري بودند؟
در واقع فرماندهي و كادر اي��ن تيپ از بچه هاي 
خرمش��هر بودند و از ديگر نقاط كشورمان مثل 
اراك و قم و چند شهر ديگر هم رزمنده هايي در 
اين تيپ حضور داشتند. تيپ22 بدر چهار گردان 
پياده و يك گردان ادوات و توپخانه داشت. گردان 
ادوات در آن مقطع بين واحدهاي سپاه كم نظير 
بود. هنوز توپخانه س��پاه آنطور كه بايد تشكيل 
نش��ده بود  و گردان ما يك يگان نمونه در ميان 

واحدهاي سپاه به شمار مي رفت. فرماندهي تيپ 
را عبداهلل نوراني برعهده داشت و شهيد عبدالرضا 
موس��وي هم به عنوان فرمانده سپاه خرمشهر 
ارشد ما محسوب مي ش��د. تيپ 22 بدر قرار بود 
در عمليات الي بيت المقدس از منطقه دارخوين 
حركت خودش را آغاز كند و با عب��ور از كارون، 
خودش را به جاده اهواز- خرمش��هر برساند. اما 
درس��ت در همين نقطه، سخت ترين دژ دفاعي 
دشمن مقابلمان قرار داشت. اگر بخواهم موقعيت 
منطقه را تش��ريح كنم بعد عب��ور از كارون يك 
منطقه بياباني مقابلمان بود كه حدود 17كيلومتر 
تا دژ اصلي دشمن فاصله داشت. در همين فاصله، 
دشمن ميادين مين و س��يم خاردار ايجاد كرده 
بود ولي خط پدافندي نداش��ت. با عب��ور از اين 
ميدان مين، به دژ اصلي آنها مي رسيديم كه روي 
جاده ساخته بودند. خود جاده به شكل طبيعي 
ارتفاع بيشتري نسبت به دش��ت اطراف داشت. 
روي آن خاكريز بلندي زده بودند كه شايد ارتفاع 
آن به سه متر مي رسيد. روي دژ هم سنگرهاي 
بتني محكمي ساخته بودند كه با احتساب آنها، 
ارتفاع دژ ت��ا حدود چهارمتر مي رس��يد. داخل 
دژ به وسيله كانال هايي به هم متصل شده بود. 
نيروهاي دشمن براي تردد در داخل دژ، از داخل 
اين كانال ها مي رفتند و ديده نمي شدند. دشمن 
دو طرف جاده كانال زده ب��ود و اطرافش را مين 
ريخته بود. يعني ما اگر از دژ اول عبور مي كرديم، 
باز در س��مت ديگر جاده كانال و موانع ديگري 

وجود داشت. 

گويا تيپ 22 ب�در در همان ش�ب اول 
عمليات شهداي زيادي داد؟

بله، با توجه به موانع عظيمي كه عرض كردم، شب 
اول نيروهاي تيپ از كارون عبور كردند و با طي 
كردن فاصله 17كيلومتري نزديكي هاي صبح به 
دژ دشمن رسيدند. هوا رو به روشنايي مي رفت و 
دشمن با استفاده از روش��نايي، ديد خوبي روي 
بچه هاي ما پيدا كرده بود. از طرفي منطقه مملو 
از س��يم خاردار و مين بود. در چنين شرايطي، 
مسلسل هاي دشمن روي بچه ها آتش گشودند 
و خيلي از بچه ها در هم��ان مرحله اول عمليات 
به شهادت رسيدند. دشمن دقيق و مؤثر مي زد 
طوري كه در مرحله اول عمليات، چيزي حدود 
40 نفر از كادر گردان ش��امل فرمانده گردان ها، 
معاون گردان ها و... به شهادت رسيدند. پيكر شهدا 
هم دو روز در منطقه ماند تا اينكه در مرحله بعدي 
عمليات توانستيم پيشروي كنيم و ابدان مطهر 
شهدا را برگردانيم. در مراحل بعدي عمليات هم 
تيپ 22 بدر شهدا و مجروحان زيادي داد. تقريباً 
تا مرحله آخر الي بيت المقدس، استخوان بندي 
اين تيپ از حجم باالي شهدا و مجروحان منحل 
ش��د. فقط گردان ادوات و توپخانه )كه به خاطر 
ماهيت كارش بايد يك خ��ط عقب تر وارد عمل 
مي شد( سالم باقي مانده بود. اين گردان تا لحظه 
آزادسازي خرمشهر به خوبي عمل و چهار الي پنج 

شهيد تقديم كرد. 
علت تلفات باالي بچه هاي خرمشهري 

در عمليات الي بيت المقدس چه بود؟
يك دليل عمده اش همان منطقه عملياتي بود كه 
مي توانم بگويم بچه هاي خرمشهر از سخت ترين 
منطقه وارد عمل شده بودند. در اين منطقه عراق 
بيشترين آمادگي را داشت. از طرف ديگر شوق 
بچه هاي خرمش��هر براي اينكه زودتر به ش��هر 
برسند و دشمن را شكست بدهند يكي ديگر از 
عوامل تلفات زياد اين نيروها بود. بچه ها احساسي 
مي جنگيدند، اما به رغم شهدا و مجروحاني كه 
داديم، شب اول ضربه كاري به دشمن وارد كرديم 
و با مشغول كردن آنها، ديگر يگان ها توانستند از 
دو كيلومتر باالتر از جاده عبور  و دشمن را مجبور 

به فرار كنند. 
ش�ما فرمانده گردان ادوات و توپخانه 
بوديد، عملكرد اين يگان را در عمليات 

چطور ارزيابي مي کنيد؟
پيش از آغاز عمليات در 19ماهي كه در حالت 
پدافندي قرار داش��تيم، تمام نقاط حس��اس 
دشمن را به خوبي شناس��ايي كرده بوديم. به 
خوبي مي دانستيم سربازهاي دشمن در داخل 
خرمشهر از كدام مسيرها بيش��ترين تردد را 
دارند و ماش��ين ها و ادواتش��ان در چه زمان و 
مكاني از روي جاده عبور مي كنند. طي دوران 
پدافندي آموخت��ه بوديم كه چط��ور از نقاط 
ثبتي به نحو احسن استفاده كنيم. بيش از 20 
نقطه ثبتي روي هر جاده داشتيم كه با هدف 
قرار دادن اين نقاط اج��ازه نمي داديم بعثي ها 
لحظه اي تردد راحت روي جاده داشته باشند. 
خصوصاً وقتي ش��هر به محاصره كامل درآمد، 
به چشم مي ديديم كه نيروهايشان در مقياس 
انبوه تردد مي كنند و با آتش دقيق، خرمشهر 
را برايشان تبديل به جهنم كرده بوديم. آنقدر 
آتش روي ش��ان ريختيم كه وقتي ش��هر فتح 
ش��د با تعداد قابل توجهي از اجس��اد دشمن 
رو به رو شديم كه توس��ط تركش هاي خمپاره 
كشته شده بودند. يك ساختمان را ديديم كه 
انبوهي از كشته هاي دشمن در آن جمع شده 
بود. آنقدر كه گنجايش ساختمان پر  و مجبور 

خيلي از چهره هاي مطرح ورودش�ان 
به انقالب را مديون فعاليت ش�هدايي 
مثل موس�وي و جه�ان آرا هس�تند. 
اين دو ش�هيد گروهي در خرمش�هر 
ايجاد ک�رده بودند که در ش�هرهايي 
مثل آب�ادان، اهواز، خود خرمش�هر و 
ديگ�ر نق�اط کش�ورمان فعاليت هاي 
انقالبي زيادي داشتند. شهيد موسوي 
مجمع�ي از خوبي ه�ا بود. ه�م از نظر 
تحصي�الت دانش�گاهي رده باالي�ي 
داشت و هم از لحاظ مطالعات مذهبي

ش��ده بودند جنازه ها را بيرون س��اختمان رها 
كنند و بروند. 

در صحبت هايتان اش�اره اي به ش�هيد 
موس�وي فرمان�ده س�پاه خرمش�هر 
کرديد. اگر مي شود يادي از اين شهيد 
بزرگ�وار کنيم که از ش�هداي عمليات 

الي بيت المقدس هم هستند. 
شهيد موس��وي 17 ارديبهش��ت در مرحله دوم 
عمليات به شهادت رسيدند. اتفاقاً هم شب قبل از 
شهادت و هم روز شهادت ايشان را ديدم. روز قبل از 
شهادت، غروب به چادرش رفتم. ديدم خيلي نگران 
است. حالت خاصي داشت. گفت به نظرت خرمشهر 
را مي توانيم بگيريم؟ گفتم چراكه نه. اين همه نيرو 
آمده  است و در بعضي نقاط به مرز رسيده ايم. هويزه 
آزاد شده و دشمن راهي ندارد جز شلمچه. بيشتر 
نيروهايشان  گير افتاده اند و عن قريب به محاصره 
درآيند. موس��وي اما حال و هواي ديگري داشت. 
گفت فكر نكنم بتوانم آزاد شدن خرمشهر را ببينم. 
يكسري صحبت هايي با هم كرديم و نهايتاً رفتم 
برايش چاي درست كردم. چاي خورديم و از هم 
خداحافظي كرديم. روز بعد من از روي پل شناوري 
كه در منطقه بود به سمت خطوط مقدم مي رفتم كه 
ديدم موسوي دارد در خالف جهت من، از روي پل 
عبور مي كند. از روي وسايل نقليه مان با هم سالم 

عليكي كرديم. من رفتم سرجاده اهواز- خرمشهر 
و همان جا ديدم هواپيماهاي دشمن آمدند و در 
ارتفاع پايين ش��روع به بمباران منطقه كردند. از 
آنجا ديد خوبي روي منطقه داشتم. هواپيماهاي 
دشمن سعي مي كردند تا مي توانند تلفات زيادي به 
ما وارد كنند. در همين بمباران عبدالرضا موسوي 
روي موتورش به شهادت رس��يد. آن زمان اغلب 
شهدا را به آبادان مي بردند و آنجا دفن مي كردند. 
پيكر موسوي را هم به گلزار شهداي آبادان بردند 

و آنجا دفن كردند. 
جاي�ي خواندم که ش�هيد موس�وي از 

انقالبي هاي سرشناس خرمشهر بود.
اينطور بگويم كه همين االن خيلي از چهره هاي 
مطرح ورودش��ان به انقالب را مدي��ون فعاليت 
شهدايي مثل موسوي و جهان آرا هستند. اين دو 
شهيد گروهي در خرمشهر ايجاد كرده بودند كه 
در شهرهايي مثل آبادان، اهواز، خود خرمشهر و 
ديگر نقاط كشورمان فعاليت هاي انقالبي زيادي 
داشتند. ش��هيد موس��وي مجمعي از خوبي ها 
بود. هم از نظر تحصيالت دانشگاهي رده بااليي 
داشت و هم از لحاظ مطالعات مذهبي در سطح 

خوبي بود. ايشان دانش��جوي سال آخر پزشكي 
بود. من  خيلي وقت ها او را به اهواز مي رس��اندم 
تا امتحاناتش را بدهد. در جريان انقالب فرهنگي 
فقط از آنهايي كه س��ال آخر تحصيل مي كردند 
امتحان مي گرفتند. رضا مفس��ر نهج البالغه هم 
بود و بعد از انقالب كالس هاي تفسير نهج البالغه 
را در خرمش��هر اداره مي ك��رد. از لحاظ اخالق، 
ادب، انقالبي ب��ودن و از جهات ديگر آدم خاصي 
ب��ود. يك ش��خصيت محوري داش��ت كه باعث 
شده بود بسياري از جوان ها جذب انقالب و دفاع 

مقدس شوند. 
خود ش�ما همان روز س�وم خرداد وارد 

شهر شديد؟
من و يكي از دوستانم يك روز قبل از آزادسازي 
ش��هر به صورت مخفيانه وارد خرمشهر شديم. 
روز دوم خرداد ش��هر كاماًل محاصره شده بود. 
ما از طريق پل نو به بندر خرمش��هر رفتيم و از 
پشت بندر هم كه بالفاصله شهر شروع مي شود. 
در اينجا اتفاق هاي جالبي ب��راي ما افتاد. حين 
ورود به داخل شهر، با دو مجروح دشمن روبه رو 
ش��ديم. يكي از آنها بين خط خودي و دش��من 
افتاده ب��ود. اول به نيروهاي خ��ودش التماس 
مي كرد كه او را منتقل كنن��د. بعد كه ما را ديد 
ملتمسانه از ما مي خواست او را با خودمان ببريم. 

من به او گفتم اگر به طرفت بياييم دوستانت ما 
را مي زنند. گفت من به آنه��ا مي گويم كاري به 
شما نداشته باش��ند. بياييد و من را ببريد. چون 
در منطقه خطرناكي بود نتوانستيم كاري برايش 
انجام بدهي��م. جلوتر باز به مج��روح ديگري از 
نيروهاي دشمن برخورديم. ران پايش به شدت 
آس��يب ديده بود. خودش را از داخل ش��هر تا 
نخلستان كشانده بود. مي گفت راننده سرهنگ 
بعثي اس��ت كه طرح مين گذاري خرمش��هر را 
انج��ام داده اس��ت. اتفاقاً خود س��رهنگ طبق 
گفته رانن��ده اش روي يكي از مين هاي خودش 
رفته و كش��ته شده بود. اين س��رباز دشمن هم 
از ما مي خواست او را با خودمان ببريم اما چون 
قصد ورود مخفيانه به ش��هر را داشتيم، توانايي 
جابه جايي او را نداشتيم. بعد كه وارد شهر شديم 
ديديم نيروهاي دشمن هراسان اين طرف و آن 
طرف مي روند و بسيار نااميدانه تالش مي كنند 
راهي براي فرار پيدا كنند. كاماًل مش��خص بود 
كارشان تمام است و خودش��ان را براي تسليم 
آماده مي كنند. صبح روز بعد يعني سوم خرداد، 
عراقي ها كه بسياري از آنها خودشان را به بندر 
ش��هر رس��انده بودند موج موج آمدند و تسليم 
شدند. ما دوان دوان خودمان را به مسجد جامع 
رسانديم، در حالي كه در  بس��ياري از كوچه ها 
هنوز تله ه��اي انفجاري و مين وجود داش��ت و 
ما بدون توجه ب��ه آنها به طرف مس��جد جامع 
مي دويديم. ب��ه آنجا كه رس��يديم همراه ديگر 
رزمنده ها صحن مس��جد را از خاك و ويراني ها 
پاك كرديم و نماز ظهر فراموش ناشدني برگزار 
شد. بعد من به طرف خانه مان در خيابان حافظ 
رفتم. انتهاي كوچه ما در جايي كه خانه مان قرار 
داشت، دشمن بلدوزر انداخته و همه خانه ها را با 
خاك يكسان كرده بود. شهرمان ويران شده بود، 
اما آن را پس گرفتيم و حسرت اشغالش را به دل 

دشمن گذاشتيم. 

وارد شهر شديم ديديم نيروهاي دشمن 
هراسان اين طرف و آن طرف مي روند 
و بسيار نااميدانه تالش مي کنند راهي 
براي فرار پيدا کنند. کاماًل مشخص بود 
کارشان تمام است و خودشان را براي 
تس�ليم آماده مي کنند. صبح روز بعد 
يعني سوم خرداد، عراقي ها که بسياري 
از آنها خودشان را به بندر شهر رسانده 
بودند موج موج آمدند و تسليم شدند
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