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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.
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نگاه

»فتح خرمشهر« 
خبری که از تغییر تاریخ سخن مي گفت 

 عليرضا محمدی
در تاريخ خوانده ايم ماجرای خرمش�هر 
از خيال پردازی های ديکتاتوری ش�روع 
ش�د به نام صدام که خ�ودش را قهرمان 
ملت عرب مي دانست. او برای خرمشهر و 
ديگر شهرهای خوزستان، نام های عربی 
انتخاب کرده بود و به س�ربازانش دستور 
داده بود روی ديوارهای خرمشهر جمله 
»جئنا لنبق�ی«- آمده ايم ت�ا بمانيم- را 
بنويس�ند. آنه�ا آم�ده بودن�د بمانن�د، 
چراکه در دو قرن تاريخ تحقير ملت های 
مسلمان، هر جا که استکبار اراده مي کرد 
و نماينده ای مي فرس�تاد، سرنوشت آن 
طور رقم مي خورد که آنها مي خواستند.
صدام با خيال پردازی های جاه طلبانه اش و 
با مرور بر مناسبات جاری جهان که به نفع 
او بود، جنگی را در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ آغاز 
کرد که تصور مي ک��رد در عرض يک هفته 

با پيروزی او ب��ه انتها برس��د. در اين ميان 
خرمشهر هدفی آسان برای ديکتاتور بغداد و 
ارتش تقويت شده اش به نظر مي رسيد. اين 
شهر با جاده ای آسفالته، مسطح و هموار به 
مرز شلمچه متصل مي شد و تنها ۱۲ کيلومتر 
با خاک عراق فاصله داشت. مسافتی که طی 
کردن آن برای ستون های تانک و نفربرهای 
زرهی دشمن کار سختی به نظر نمي رسيد، 
در چند روز آينده وجب به وجب آن آغشته 
به خون سربازان عراقی ش��د که بسياری از 
آنها هنوز از علت حمله کشورشان به ايران 

اسالمي  بی اطالع بودند.
۳۴ روز بع��د، خرمش��هر در ي��ک سلس��له 
درگيری ه��ای خونين بي��ن مدافعان اندک 

ايرانی و نظاميان بی ش��مار عراقی به اشغال 
درآمد. تا اينجای کار صدام شروع نه چندان 
دلچسب اما موفقيت آميزی را رقم زده بود. 
در ادامه او مي بايست اش��غال اين شهر را با 
دالرهای نفتی برخی حکومت های فاس��د 
عربی و تسليحات ابرقدرت های شرق و غرب 
تداوم مي بخشيد؛ ش��روع داستان خرمشهر 
تلخ بود و اش��غال ۱۹ ماه��ه اش دردناک اما 
پايان اين داستان نه عربی بود نه عراقی و نه 
امريکايی... پايان ماجرای خرمشهر )آن طور 
که تاريخ آن را پسنديد و در خود ثبت کرد( 
به دست توانمند جوانان رزمنده ای رقم خورد 
که گويا هيچ دژ نظامي  و هيچ لش��کر زرهی 
توان رويارويی با قدرت ايمان شان را نداشت.
س��وم خ��رداد ۱۳۶۱، خبری در رس��انه ها 
مخابره ش��د که جهان را تکان داد. اين خبر 
را اولين بار آن ع��ده از خبرن��گاران ايرانی 
مخابره کردند که خودشان همراه رزمنده ها 
در ميادي��ن نبرد حاضر ش��ده بودند: »امت 
قهرمان، مردم مقاوم خوزس��تان، خرمشهر 
آزاد شد. شنوندگان عزيز! شنوندگان عزيز! 
من در مقابل گلدس��ته هاي مس��جد جامع 
با ش��ما صحبت مي کنم که توس��ط س��پاه 
رزمندگان دالور و رهايي بخش اسالم، آزاد 
شد. خونين شهر ما، خرمشهر دوباره اي شد 
که گام هاي متبرک شده رزمندگان مان حال 
و هواي ديگري را به ساحت مقدس مسجد 

جامع خرمشهر مي بخشد...«
خرمشهر آزاد ش��ده بود. اين به معنای آغاز 
روندی در دف��اع مقدس بود ک��ه معادالت 
را برهم م��ي زد. اين معادله تنه��ا مربوط به 
جنگ ايران اسالمي  و عراق بعثی نمي شد. 
در تاريخ معاصر کمتر موردی پيش آمده بود 
که يک طرف درگيری بدون کمک گرفتن 
از ابرقدرت های شرق و غرب کاری از پيش 
ببرد. در طرف مقابل، دشمنی که با خفت از 
مرزها بيرون رانده شده بود، همان طرفی بود 
که از تسليحات شرقی و اطالعات غربی بهره 
مي برد. تاريخ در حال تغيير بود. اين بار جبهه 
استضعاف مرزهای استکبار را عقب مي راند و 

اين کار را با قدرت کامل انجام مي داد.
ديدن فوج اس��رای بعثی پس از آزادسازی 
خرمش��هر تنها يک عکس تاريخ��ی نبود. 
عبرتی تاريخی بود که نشان مي داد از اين به 
بعد، تاريخ را نه شرق و غرب و پول و قدرت 
و تزيور که ايمان رزمندگان اس��الم خواهد 
نوشت. »تاريخ« که با وقوع انقالب اسالمي 
 ايران در سال ۵۷ شگفت زده شده بود، پس از 
فتح خرمشهر آموخت که از اين پس بايد هر 

لحظه شاهد شگفتی های جديدی باشد.

خرمشهر آزاد شده بود. اين به معنای 
آغاز روندی در دفاع مقدس بود که 
معادالت را برهم مي زد. اين معادله 
تنها مربوط به جنگ ايران اسالمي  و 
عراق بعثی نمي شد. در تاريخ معاصر 
کمتر موردی پيش آمده بود که يک 
طرف درگيری بدون کمک گرفتن از 
ابرقدرت های شرق و غرب کاری از 
پيش ببرد. در طرف مقابل، دشمنی 
که با خفت از مرزها بيرون رانده شده 
بود، همان طرفی بود که از تسليحات 
شرقی و اطالعات غربی بهره مي برد

نگاهی به نقش تاريخی مسجد جامع خرمشهر در حماسه اين شهر در گفت وگوی »جوان« با چند رزمنده دفاع مقدس

همه خرمشهر مسجد جامع بود
 عليرضا محمدی

مسجد جامع خرمش�هر نقش بی بديلی در 
حماس�ه آفرينی مردم اي�ران در پهنه ای به 
نام دف�اع مقدس داش�ت. اين مس�جد که 
در زمان ش�روع جن�گ حدود ي�ک قرن از 
احداث�ش مي گذش�ت، در لحظه ب�ه لحظه 
مقاوم�ت 34 روزه خرمش�هر و س�پس 
آزادس�ازی آن، نم�ادی از ايس�تادگی و 
حماس�ه آفرينی رزمندگان ايران اس�المي  
به ش�مار مي رف�ت. چنانچه ش�هيد آوينی 
در تش�ريح جايگاه اين مس�جد گفته بود: 
»مسجد جامع قلب ش�هر بود که مي تپيد و 
تا بود مظهر ماندن و استقامت بود... مسجد 
جامع همه خرمشهر بود.« در آستانه سالروز 
آزادس�ازی خرمش�هر، در گفت وگو با چند 
رزمنده دفاع مقدس نگاهی به نقش مسجد 
جام�ع در موض�وع خرمش�هر مي اندازيم.

  سال 1250
شايد در سال ۱۲۵۰ هجری شمسی، زمانی 
که تعدادی از بازاری ها و معتمدان خرمشهری 
تصميم گرفتند مسجد بزرگی را در شهرشان 
بس��ازند، هرگز تصور نمي کردند صد س��ال 
بعد، اين مس��جد تبدي��ل به نم��اد مقاومت 
يک ملت در برابر اش��غالگرانی شود که قصد 
داشتند خرمشهر و خوزستان را ضميمه خاک 

خودشان بکنند.
پس از اح��داث مس��جد جامع در ج��وار بازار 
خرمش��هر، اين مس��جد مثل خيلی از اماکن 
مذهبی در تاريخ معاصر کشورمان، محل رفت 
و آمد مردمي  شد که بسياری از امور سياسی، 
مذهبی، فرهنگی و اجتماعی خود را در سنگر 
مسجد انجام مي دادند. چنانچه در اواسط قرن 
چهاردهم هجری که مردم ايران گوش به فرمان 
امام خمينی)ره( تاريخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی 
را کنار زدند و جمهوری اس��المي  اي��ران را بنا 
نهادند، جوانان خرمشهری از مسجد جامع به 
عنوان يکی از کانون های اصلی اشاعه انقالب و 

مبارزه با رژيم طاغوت بهره مي بردند.
 اولين شهيد 

رضا خدری از روزنامه نگاران باسابقه خوزستانی 
مي گويد: »مسجد جامع خرمشهر از اماکنی بود 
که هس��ته های اوليه مبارزات انقالبی در آنجا 
شکل گرفت. اين مس��جد از وجود روحانيون 
بنامي  چون آيت اهلل موسوی بهره مي برد که از 
حدود دو دهه قبل امام جماعت مسجد جامع را 
برعهده داشت و در دوران انقالب هم از طريق 
اين مسجد اقدام به روش��نگری افکار عمومي 
 عليه رژيم طاغوت مي کرد. وجود شخصی چون 
آيت اهلل موس��وی و جوان هايی که حول محور 
روحانيت فعاليت مي کردند، مسجد جامع را به 
کانون اصلی انقالب در خرمشهر تبديل کرده 
بود. اتفاقاً اولين شهيد انقالب در خرمشهر هم 
درست در مقابل اين مس��جد گلوله خورد و به 
شهادت رسيد. »شهناز محمدی« جوانی بود که 
در هنگام تظاهرات انقالبی، مقابل مسجد جامع 
ش��هيد ش��د. زمانی که ديوارهای اين مسجد 
سرخی خون اولين شهيد خرمشهر را روی خود 
احساس کرد، کمتر کسی فکرش را مي کرد که 
دو سال بعد، محيط اين مسجد پر از ابدان مطهر 
شهدا شود و سرخی خون شان، ديوارها و صحن 

و سرای ملکوتی آن را مزين کنند.«
 حوادث بزرگ تر

بعد از پيروزی انقالب، مسجد جامع محل آمد 
و ش��د چهره های انقالبی متعددی بود که در 
پی باال گرفت��ن فتنه خلق عرب، به اين ش��هر 
مي آمدند تا عليه ضدانقالب و منافقين، اقدام 

به روشنگری کنند. شهيد بهشتی نيز به عنوان 
يکی از اولين چهره های انقالبی به خرمشهر آمد 
و در مسجد جامع سخنرانی کرد. يکی از اهالی 
خرمش��هر مي گويد: »روزی که شهيد بهشتی 
س��خنرانی مي کرد، من به هم��راه تعدادی از 
جوان های خرمشهری مقابل در مسجد جامع 
ايستاده بوديم و به جمعيتی نگاه مي کرديم که 
برای سخنرانی آقای بهشتی درون مسجد جمع 
شده بودند. در همين حين، چند نفر ضدانقالب 
نارنجکی را از روی ديوار پشتی مسجد به داخل 
حياط آن انداختند. آن روز چون صحن مسجد 
پر بود، باقی مانده جمعي��ت در حياط تجمع 
کرده بودند. به همين خاط��ر نارنجک آن فرد 
ضدانقالب باعث شهادت و مجروحيت تعدادی 

از مردم بی گناه شد.«
به دنبال اين حادثه تروريستی، مسجد جامع 
مي رفت تا خودش را آم��اده حادثه بزرگ تری 
کند که کمي  بعد، با شروع جنگ تحميلی عراق 
عليه ايران، رقم خورد. در اي��ن حادثه بزرگ، 
جوان های خرمش��هری از سنگر مسجد جامع 
حماس��ه ها آفريدند و دش��من را روزها پشت 

دروازه های شهر نگه داشتند.
 همه خرمشهر 

جانباز برام زاده يکی از رزمندگان خرمش��هری 
مي گويد: »وقتی دش��من به شهر ما حمله کرد، 
خيلی از م��ردم و نهادهای دولتی از ش��هر فرار 
کردند. در خ��أ اين نهادها، مس��جد جامع هم 
نقش بيمارس��تان را ايفا مي کرد، هم نقش يک 
پايگاه نظامي  را و هم نقش پش��تيبانی از جنگ 
و باقی مانده م��ردم را. آن روزها مس��جد جامع 
پناه و مأوای مردمي  شده بود که نتوانسته بودند 
ش��هر را ترک کنند و هر يک در گوشه ای از اين 
مس��جد بيتوته کرده بودند. من خودم ش��اهد 
حضور کودکانی بودم که هر يک بنا به داليلی از 
خانواده های شان دور افتاده بودند و به مسجد پناه 
آورده بودند. آن روزها تشنگی اين بچه ها، آدم را 
ياد مظلوميت اباعبداهلل)ع( در عاشورای حسينی 
مي انداخت. عالوه بر غيرنظامي ها، رزمنده ها هم 
در مسجد جامع تجهيز و تجديد قوا مي شدند و به 
مصاف دشمن مي رفتند. يا وقتی از نبرد با دشمن 
فارغ مي شدند، به اين مس��جد پناه مي آوردند و 

اينجا استراحت مي کردند.«
آن طور که ب��رام زاده مي گويد مس��جد جامع 
از س��نگرهای اصلی ش��هر بود که ت��ا آخرين 
لحظات مقاومت خرمشهر، ايستادگی کرد و هر 
لحظه که حلقه محاصره دشمن تنگ و تنگ تر 
مي شد، مدافعان شهر حول محور اين مسجد 
مي جنگيدند و دش��من را متوقف مي کردند. 
مادامي  که مس��جد جامع س��قوط نکرده بود، 

هيچ کس سقوط شهر را باور نمي کرد.
 غروب چهارم آبان

يکی از رزمندگان خرمشهری مي گويد: »از ۲۴ 
مهر ۱۳۵۹ به بعد، خرمشهر لقب خونين شهر 
گرفت. در اين روز دش��من يک سری بمباران 
و حمالت وحش��يانه ای انجام داد که منجر به 
ش��هادت تعداد زيادی از مدافعان ش��هر شد. 
شيخ شريف قنوتی نيز در همين روز به شهادت 
رسيد. از ۲۴ مهر به بعد، اوضاع شهر واقعاً بغرنج 
شده بود. لحظه به لحظه حلقه محاصره دشمن 
تنگ و تنگ تر مي ش��د. در اين ميان، مس��جد 
جامع، سنگر و پايگاه اصلی رزمنده ها به شمار 
مي رفت. تا گنبد و گلدس��ته های اين مسجد 
قد برافراشته بود، دش��من هرگز به خود اجازه 
نمي داد از فتح کامل شهر سخن بگويد. مسجد 
جامع آخري��ن دژ دفاعی رزمنده ه��ا بود که تا 

لحظه آخر مقاومت کرد.«

غروب چهارم آبان، شهيد جهان آرا باقی مانده 
مدافعان شهر را فراخواند تا از کارون عبور کنند 
و خود را به کوت ش��يخ برس��انند. کوت شيخ، 
بخش جنوبی ش��هر و متصل به آبادان بود. آن 
روز مسجد جامع برای آخرين بار شاهد قدوم 
رزمنده هايی بود که ۳۴ روز تمام با دست های 
خالی، در برابر ادوات زرهی دشمن ايستادگی 
کرده بودند. گلدس��ته های اين مسجد در آن 
غروب دلگير، از يک سو شاهد گريه رزمنده هايی 
بود که در آن س��وی کارون در حسرت اشغال 
شهرشان مي سوختند و در اين سو نيز، صدای 

پای متجاوزانی شنيده مي شد که خود را آماده 
ورود به صحن و سرای اين مسجد مي کردند تا با 
تصرف آخرين دژ دفاعی رزمندگان ايرانی، فتح 

خرمشهر را جشن بگيرند.
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۱۹ ماه بعد، چندين هزار نفر از جوانان ايرانی از 
گوشه و کنار کشور جمع شدند تا خرمشهر را 
آزاد کنند. هر رزمنده ای که قدم به اين آوردگاه 
س��خت مي گذاش��ت، به نيت زيارت مسجد 
جامع، رخت رزم بر ت��ن و پوتين به پا مي کرد. 
با چنين ش��وقی بود که وقتی در سوم خرداد 
۱۳۶۱، باقی مانده نظاميان دش��من فوج فوج 
خود را تسليم قوای اس��الم کردند، بسياری از 
رزمنده ها سراسيمه و هيجان زده خودشان را 

به مسجد جامع رساندند.
يک��ی از رزمن��دگان حاض��ر در عمليات الی 
بيت المق��دس مي گويد: »مس��جد جامع نه 
فقط برای رزمنده های خرمش��هری که برای 
تمام رزمنده های ايرانی حالت معنوی خاصی 
داشت. روزی که دروازه های خرمشهر با فتح 
و پيروزی گشوده شد، هنوز تک تيراندازهای 
دشمن در گوشه و کنار کمين گرفته بودند اما 
هيچ کس به آنها توجه نداشت و همه با شوق 
و اش��ک به طرف مس��جد جامع مي دويدند. 
عجيب بود که در اولين س��اعات آزادس��ازی 
شهر، تعدادی از مردم غيرنظامي هم خودشان 
را به شهر رس��انده بودند و کنار رزمنده ها به 

سمت مسجد جامع مي دويدند.«
صب��ح روز س��وم خ��رداد ۱۳۶۱ دروازه های 
خرمش��هر به روی رزمنده های ايرانی گشوده 
شد. هر کس قدم در شهر مي گذاشت، به طرف 
مس��جد جامع مي دويد. تنها چند س��اعت تا 
اذان ظهر باقی مانده بود. در همين زمان کم، 
تعداد قابل توجهی از رزمنده ها دست به دست 
هم دادند تا غب��ار و ويرانی را از صحن و حياط 
مسجد بزدايند و نماز تاريخی ظهر سوم خرداد 

۱۳۶۱ را برگزار کنند.
س��ردار س��واريان از رزمندگان خرمشهری 
مي گويد: »روز فتح خرمش��هر م��ن به جای 
آنکه به طرف خانه مان بروم، به سمت مسجد 
جامع دويدم. دوست داشتم اين مسجد را که 
۱۹ ماه قبل و در زمان مقاومت شهر، مهم ترين 
سنگر ما محسوب مي ش��د دوباره از نزديک 
ببينم. آنج��ا ديگر برای ما تنها يک مس��جد 
نب��ود، نمادی از وع��ده نصرت اله��ی بود که 
اکنون با آزادسازی خرمشهر محقق شده بود. 
ما در حالی به طرف مسجد جامع مي دويديم 
که بس��ياری از کوچه ها و معابر ش��هر آلوده 
به مين های دش��من بود اما رزمنده ها بدون 
توجه به اين مس��ائل، به سمت مسجد جامع 
مي دويدند تا هرچه زودتر خودشان را به اين 

مکان ملکوتی برسانند.«
در طول اش��غال ۱۹ ماهه خرمشهر، بخشی از 
گنبد و گلدسته های مسجد جامع ويران شده 
بود. شاهدان عينی مي گويند خاک و نخاله های 
زيادی هم در صحن مسجد وجود داشت که با 
کمک رزمنده ها، به خارج از مسجد انتقال داده 
شد. سپس با آوردن آب از رودخانه کارون، به 
سرعت صحن مس��جد آب و جارو شد تا برای 

نماز جماعت تاريخی آن روز آماده شود.
جانباز ي��ازع از رزمندگان حاض��ر در آن روز 
مي گويد: »واقعاً عجيب بود که رزمنده ها چطور 
توانس��تند در آن مدت کم، صحن مس��جد را 
آماده نماز کنند. در اين فاصله، آيت اهلل جمی، 
امام جمعه آبادان هم خودش را به خرمش��هر 
رساند و برای نماز به ايشان اقتدا کرديم. نماز 

باشکوه آن روز تاريخی و تکرارناشدنی بود.«

صبح روز سوم خرداد 1361 دروازه های 
خرمش�هر به روی رزمنده های ايرانی 
گش�وده ش�د. هر کس قدم در ش�هر 
مي گذاش�ت، به طرف مس�جد جامع 
مي دويد. تنها چند ساعت تا اذان ظهر 
باقی مانده بود. در همين زمان کم، تعداد 
قابل توجهی از رزمنده ها دست به دست 
هم دادند تا غبار و ويرانی را از صحن و 
حياط مس�جد بزدايند و نماز تاريخی 
ظهر سوم خرداد 1361 را برگزار کنند


