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صغريخيلفرهنگ
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رزمندگانخرمش�هريوس�اوهايتشكيل
ميدادند.اينگ�ردانبهدلي�لآنكهدريک
منطقهس�ختواردعملش�دهبود،شهداي
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سيدعبدالعباسبحرالعلوميفرماندهگردان
عليبنابيطالب)ع(درگفتوگوبا»جوان«به
خوبيخاطراتعاشورايبچههاياينگردان
درعملياتاليبيتالمقدسرابازگوميکند.

ازخودتانبگوييدچندسالداشتيدکه
واردميدانجنگشديد؟

 من سیدعبدالعباس بحرالعلومي فرد معروف به 
سیدعباس بحرالعلوم هستم. متولد ۴ اردیبهشت 
133۷ خرمشهر. ۲1سال داشتم که جنگ آغاز 
شد و راهي جبهه شدم. جالب است بدانید که تنها 
دو روز قبل از آغاز جنگ تحمیلي ازدواج کردم. 

یعني روز ۲8شهریور ۵9 مراسم ما برگزار شد. 
آنزم�انمس�ئوليتيه�مب�رعهده

داشتيد؟
مسئولیت اولین گروه پاسداران خرمشهر در نوار 
مرزي نهر خین، به عهده من بود. چون عراق پیش 
از جنگ هم تحرکات مرزي خصمانه داشت، اغلب 
در مرز بودیم. از ش��هید جهان آرا اجازه گرفتم و 
به شهر آمدم تا در مراسم ازدواجم شرکت کنم. 
فرداي همان روز س��اعت 1۰ به مرز برگشتم. تا 
ش��هید جهان آرا من را دید تعج��ب کرد و گفت 
مگر دیشب عروسي تو نبود، االن چرا داري سمت 
مرز مي روي؟گفتم دیشب مراس��م ازدواج بود و 
امروز جنگ اس��ت. دفاع از میهن مهم تر اس��ت. 
بعد زد روي شانه ام و گفت بارک اهلل پس برو باال 
سر گروهانت باش. با یک دستگاه جیپ عازم نوار 
مرزي نهر خین شدم. گروهانم در روستایي به نام 

جگه مستقر بود. 
پسقبلازشروعرس�ميجنگهمبا

بعثيهادرگيريداشتيد؟
بله، دو ماه قبل از شروع جنگ به طور رسمي در 
اول مهر ۵9 نیروهاي مرزي م��ا در نوار مرزي در 
نهر خین  با نیروهاي عراق��ي درگیر بودند و این 
درگیري تا تهاجم رس��مي ارت��ش بعث عراق به 
خاک کشورمان و عبور از نقطه صفر مرزي شلمچه 
و پیشروي به سمت شهر خرمشهر ادامه داشت. در 
همین روزها سه نفر از پاسداران سپاه خرمشهر 
به نام سیدجعفر موسوي، موسي بختور و عباس 
فرحان اسدي به ش��هادت رس��یدند. در دوران 
درگیري مرزي با نیروهاي ارتش بعث عراق من با 
1۷نفر از نوار مرزي نهر خین محافظت مي کردم و 
براي اینکه دشمن متوجه کمبود نیروي ما نشود، 
هر یک از نیروهایم را در فاصله یک کیلومتري از 
یکدیگر  مستقر مي کردم و به همه آنها در ساعت 
معیني از شب دستور تیراندازي مي دادم. با این 

تاکتیک دشمن را فریب مي دادیم. 
درآندورهچ�هتجهيزات�يدراختيار

داشتيد؟
 ما در ایام درگیري فقط یک قبضه خمپاره انداز 
81میلي مت��ري، ی��ک قبض��ه آرپي ج��ي-۷ و 
چندقبضه تفنگ ژ سه و چند عدد نارنج دستي 
در اختیار داشتیم. با این وجود کاري کردیم که 
عراقي ها حدود ۵۰۰متر از ن��وار مرزي در ضلع 
جنوبي نهر خین عقب نشیني کنند. ما روي نوار 
مرزي چسبیده به نهر خین مس��تقر بودیم که 

یک بار به همت شهید حیدر حیدري و برادرشان 
اس��کندر حیدري و ش��هید رحم��ان اقبال پور، 
پل ارتباطي در جزیره بواری��ن عراق را با ۷۶ لول 

دینامیت منفجر کردیم. 
آتش و تسلط ما روي نوار مرزي تا روز 31شهریور 
ادامه داش��ت. در این روز ارتش عراق به تقویت 
نیروهاي خود پرداخت و با استفاده از خمپاره انداز 
۶۰ میلي متري ضلع شمالي نهر خین یعني نوار 
مرزي نیروهاي ما را زیر آتش شدید خمپاره انداز 
قرار داد تا اینکه ساعت 1۰ صبح حیدري با گلوله 
تک تیرانداز قناصه عراق به ش��هادت رس��ید و 
کمتر از دو ساعت بعد رحمان اقبال پور با ترکش 

خمپاره انداز ارتش بعث شهید شد. 
حالوهوايخرمشهردراولينروزهاي

جنگچطوربود؟
در حالي که دانش آموزان خودشان را براي سال 
تحصیلي جدی��د آماده مي کردن��د و همزمان با 
اولین روز شروع س��ال تحصیلي ۵9، بعثي هاي 
عراق شهر خرمشهر را زیر آتش سنگین توپخانه و 
خمپاره انداز هاي خودشان خود قرار دادند و مردم 
سرگردان شدند. تا آن زمان با توپخانه و خمپاره 
آشنایي نداشتند. خرمشهر روزهاي بسیار سخت 
و مصیبت باري را گذراند. دیدن صحنه هاي جنگ 
براي ما دشوار بود، مردم بر اثر اصابت ترکش در 
خانه، کوچه و بازار مجروح مي شدند یا به شهادت 
مي رسیدند. ظرفیت بیمارستان هاي خرمشهر 
براي پذیرش مجروحان و شهدا بسیار ناچیز بود. 
پسازسقوطخرمشهرشماکهمدافعان

اينشهربوديدچهميکرديد؟
بعد از س��قوط خرمشهر، ش��هید جهان آرا ابتدا 
چند نفر از نیروهاي باقیمانده سپاه و بسیج را به 
صورت دوره اي به دوره هاي آموزش��ي تخصصي 
تکاوري اعزام کرد و همزمان خط پدافندي »جبهه 
منصورون« را در ضلع جنوبي رودخانه خرمشهر 
به نام »شط خرمشهر« تشکیل داد که مأموریت 
اصلي آن پدافند و جلو گی��ري از عبور نیروهاي 
عراقي به ضلع جنوبي خرمش��هر و پیشروي به 
سوي شهر آبادان بود. س��ازمان سپاه خرمشهر 
که در مقاومت 3۵روزه آس��یب دیده بود بعد از 
سه ماه سر و سامان گرفت و روزبه روز بر تقویت 
و کارآمدي ای��ن نیرو ها با فرا گی��ري دوره هاي 
متنوع از قبیل تخریب، تکاوري و غواصي اضافه 
مي شد، به طوري که در مدت یک سال و اندي که 
شهر در تصرف نیروهاي بعثي بود برادران سپاه 

خرمش��هر چندین نوبت از رودخانه عبورکردند 
و از موقعیت نیروهاي دش��من متجاوز بعثي در 
ضلع شمالي خرمشهر شناسایي به عمل آوردند و 
چند نفر از نیروهاي بعثي را در این شناسایي ها به 
هالکت رساندند. البته یکي از بهترین پاسداران 
مقاومت 3۵روزه خرمشهر به نام رضا دشتي هم 

به شهادت رسید. 
نحوهتشكيلتيپ22بدرخرمشهربه

چهصورتبود؟
 از آنجایي ک��ه عملیات بیت المق��دس با هدف 
آزاد سازي خرمش��هر طراحي ش��ده بود و سپاه 
خرمشهر یکي از مدعیان حقیقي براي آزادي شهر 
به شمار مي رفت، فرماندهي کل سپاه پاسداران 
برادر محسن رضایي حق مسلم سپاه خرمشهر 
مي دانس��ت که در این عملیات ش��رکت کنند، 
بنابراین دستور تشکیل و سازماندهي تیپ ۲۲بدر 
خرمشهر را صادر کرد و بچه هاي سپاه خرمشهر 
که چشم انتظار بازپس گیري شهرشان بودند با 
شوق و اشتیاق مضاعف از این موضوع استقبال 
کردند و فرماندهي تیپ ۲۲بدر خرمش��هر را به 
عهده فرمانده عملیات سپاه خرمشهر حاج عبداهلل 
نوراني گذاش��تند. ایشان هم با ش��ناختي که از 
نیروهایش داشت به سرعت تیپ ۲۲بدر خرمشهر 
را سازماندهي کرد و فرماندهي گردان خط شکن 

علي بن ابیطالب) ع( را به من سپرد. 
پسش�مادرعملياتمس�ئولگردان

عليبنابيطالب)ع(بوديد؟
من فروردین ۶1 براي مرخصي به اصفهان رفته 
بودم. هنوز چند روزي از مرخصي ام نگذشته بود 

که به دستور فرمانده سپاه دکتر عبدالرضا موسوي 
از اصفهان به آبادان و محل سپاه خرمشهر بازگشتم 

و به سرعت گردانم را سازماندهي کردم. 
 نیروهاي کادر گردان علي بن ابیطالب)ع( همگي 
از سپاه خرمشهر بوده و نیروهاي رزمنده و بسیجي 
هم از شهر ساوه بودند. گردان علي بن ابیطالب)ع( 
در مرحله اول عملی��ات الي بیت المقدس حضور 
درخش��اني داش��ت. چندین خط دشمن بعثي 
ارتش عراق را در ضلع غرب��ي  رودخانه کارون در 
مسیر جاده اهواز- خرمشهر درهم کوبیدیم و با 
تقدیم بیش از 1۵۰شهید راه را براي ادامه مراحل 
بعدي عملیات الي بیت المقدس هموار کردیم. من 
در این عملیات در حالي که به نزدیکي هاي جاده 
خرمشهر- اهواز رسیده بودم از ناحیه دست و پا تیر 

خوردم و به پشت جبهه منتقل شدم. 
ازروزعملياتبگويي�د،درآنلحظات

چهگذشت؟
شب عملیات بعد از عبور از روي پل شناور مارد و 
آخرین دیدار با فرمانده شهید و مظلوم دکتر رضا 
موس��وي در ضلع غربي رودخانه کارون در یک 
نقطه گردان علي بن ابیطال��ب را متوقف کرده و 
منتظر ماندیم تا شهید اسماعیل خسروي مسئول 
سالح و مهمات، مهمات همراه نیروهاي گردان را 
به ما برساند تا حدود ساعت 11و نیم شب منتظر 
ماندیم تا در نهایت مهمات و شام بچه ها که عبارت 
بود از دو اس��لحه کالش��نیکف و تعداد ۴۰عدد 
فش��نگ و دو عدد نارنجک و یک قوطي کنسرو 

لوبیا بدون نان رسید. 
پس از گرفتن مهمات و آذوقه همراه به طرف جاده 
اهواز - خرمشهر به راه افتادیم. نیروهاي بسیجي 
اهل ساوه واقعاً شجاع و با ایمان و با صالبت بودند 
و سریع راه مي رفتند. گردان ما با 1۵۰ نفر نیروي 
کاله سبز تیپ نوهد تقویت شده بود. گردان مسیر 
خودش را ادامه داد تا اینکه در س��اعت 1۲ و نیم 
شب فرمانده تیپ ۲۲ بدر حاج عبداهلل نوراني با 
بیسیم رمز عملیات یا علي بن ابیطالب )ع( را اعالم 
کرد و من هم با اعالم لبیک یا امیر المؤمنین )ع( 
ش��روع عملیات را از طریق بیسیم به فرماندهان 
گروهان اعالم کردم و همه حالت عملیات به خود 

گرفتند و آماده درگیري با دشمن بعثي شدند. 
 چند کیلومتر بیش��تر نرفته بودیم ک��ه یکي از 
بسیجي ها گفت برادر بحرالعلوم من با سر نیزه، 
سیم تلفن صحرایي را قطع کردم، در همین حین 
یک عراقي فریاد زد »قطع الوایر«)یعني س��یم 
تلفن را قطع کردند( متوجه شدیم به اولین کمین 
دشمن برخورد کرده ایم. نیرو هاي بعثي در فاصله 
۵۰ متري ما در کانال وحشت کرده بودند. گردان 
ما ۶۰۰ نفر نیرو داشت و به اذن خدا در چشم آنها 

به صورت یک ارتش بزرگ دیده مي شد. 
یکي از نیرو هاي بعثي بلند بلند فریاد مي کشید و 
به رفیقش مي گفت:»جعفر جعفر جیش عظیم« 
)یعني جعفر جعفر ارتش بزرگي اس��ت( ما روي 
س��طح هموار زمین قرار داش��تیم و آنها داخل 

کانال بودند. 
به همه نیرو ه��ا اعالم کردم ب��ه حالت درازکش 
روي زمین بخوابید چون آنها دید خوبي نسبت 
به ما ندارند فقط  ش��بحي از ما دیده اند. بعثي ها 
شروع کردند با تیربار و آرپي جي- ۷ نیروهاي ما 
را زیر آتش گرفتند. من به بچه ها گفتم هیچ کس 
تیراندازي نکند تا جاي ما براي آنها کشف نشود. 

در این لحظه حسین آلبوغبیش آمد جلوي من 
خوابید و گفت نباید به ش��ما تی��ر اصابت کند، 
شما فرمانده گردان هس��تید و هدایت نیرو ها با 
شماست. من در این لحظه مبهوت شجاعت و از 
جان گذشتگي حسین شدم و هر چه اصرار کردم 
که از جلو ي من بلند شو، بدون توجه به حرف هاي 
من درازکش شده بود و من فقط خدا خدا مي کردم 

غي�رازکادرگ�ردانک�هازبچههاي
خرمش�هربودند،اکثرنيروهايپياده
گ�ردانام�امعل�ي)ع(رانيروه�اي
بس�يجيس�اوهتش�كيلميدادندو
چقدرباايمانوخالصانهميجنگيدند.
باوجوداينكهمابهخاطرديررسيدن
مهماتديرترازسايريگانهاازنقطه
رهاييبهطرفدش�منحرکتکرديم
وليزودترازس�ايريگانهابهدشمن
رسيديمواينچيزينبودجزهمتو
غيرتبسيجيانساوهايکههمچون
شيربهطرفدش�منيورشميبردند

که حسین آسیبي نبیند. خدا را شکر تمام تیرهاي 
تیربار و موشک هاي آر پي جي- ۷ در فاصله سه الي 
چهار متري ما به طرف آسمان اوج مي گرفت و به 
ما اصابت نمي کرد تنها یک گروهبان از نیروهاي 
نوهد که در کنار من بود پاش��نه پاي راستش تیر 
خورد.  ما حدود یک ربع تا ۲۰ دقیقه زیر آتش آنها 
بودیم که یک لحظه صداي اهلل اکبر از پشت مقر 
نیرو هاي بعثي به گوش رسید این چیزي نبود جز 
امداد غیبي خدا. گردان کمیل لشکر ۲۷ که از ۶ 
بعدازظهر حرکت کرده بود راه را گم کرده و درست 
در لحظه اي که ما زیر آتش عراقي ها بودیم، بدون 
اینکه عراقي ها متوجه ش��وند، از پش��ت سرشان 
آمدند و همه آنها را به هالکت رساندند.   با اهلل اکبر 
گفتن آنها ما به هم رسیدیم و همدیگر را در آغوش 
گرفتیم. فرمانده ش��ان به من گفت م��ا راه را گم 
کرده ایم، من با توجه به آشنایي که از مسیر حرکت 
یگان هاي همجوار یگان خودم داشتم، مسیر را به 

ایشان نشان دادم. 
گوي�ادرهم�انروزاولعملي�ات
رزمندههايتيپ22بدرشهدايزيادي

راهمتقديمکردهاند؟
موضوعي که شما اشاره کردید با روشنایي هوا رخ 
داد. بعد از خداحافظي از گردان کمیل، بچه ها را 
ابتدا به سمت راس��ت هدایت کردم و بعد از چند 
کیلومتر با هدایت حسین عیدي با یک زاویه نود 

درجه مجدد به سمت راست حرکت کردیم. بعد 
از چند کیلومتر پیش��روي به طرف جاده به یک 
خاکریز که در سمت چپ ما قرار داشت برخورد 
کردیم. من ناجي را با گروهان سوم مأمور درگیري 
با این خاکریز کردم و خودم با گروهان یکم و دوم 
به طرف جاده اهواز- خرمشهر که تقریباً در فاصله 
هفت کیلومتري روبه روي ما قرار داشت پیشروي 
کردم. ضمن عبور از جل��وي خاکریز عراقي ها به 
چشم خود نیروهاي تکاور عراقي که با یک گردان 
زرهي در پش��ت خاکریز بودن��د را مي دیدم که 

به طرف جاده اهواز - خرمشهر فرار مي کردند. 
 ما هم که هدفمان رسیدن به جاده بود، با سرعت 
هرچه بیش��تر به طرف جاده مي دویدیم. خیلي 
از نیرو ها در ح��ال حرکت نماز صب��ح خواندند. 
در فاصله ۲۰۰ متري جاده که رس��یدیم یکي از 
آرپي جي زن ها یک��ي از خودروهاي ایفاي عراقي 
که روي جاده به طرف اهواز در حرکت بود را هدف 
قرار داد و زد. شهید علي نعمت زاده که تخریبچي 
گردان بود و یک سر نیزه دس��تش بود با لبخند 
زیبایي که روي لب هایش قرار داشت بلند فریاد 

زد و گفت س��یدعباس »مین« جلو ما نیست و با 
دس��ت حرکت و حمله به طرف ج��اده را به همه 
اعالم کرد. اما وقتي هوا روشن شد، در یک چشم 
بر هم زدن عراقي ها جهنمي از انواع آتش سالح ها 
را برایمان درس��ت کردند. ما روي زمین هموار و 
بدون هیچ مانع طبیعي قرار داش��تیم و آنها روي 
جاده خاکریز بلندي به ارتفاع پنج متر بودند. ما که 
به صورت هدف واضح و راحتي براي آنها در آمده 
بودیم، در یک زاویه 18۰ درجه زیر آتش ش��دید 
عراقي ها قرار گرفتیم و همه نیروهایي که در فاصله 
1۰۰ متري خاکریز قرار داشتند مثل برگ خزان 
روي زمین افتادند. شهید علي سلیماني)بالتشبیه( 
مثل ابوالفضل عباس)ع( در حالي که پرچم سبزي 
در دست داشت جلو چشمم به زمین افتاد و حمید 
ارجعي ، غالمرضا آبکار، صالح یوسفي اصل و کریم 

اقبال پور یکي بعد از دیگري روي زمین افتادند. 
روز دهم اردیبهش��ت عاش��وراي دیگ��ري بود و 
شاگردان مکتب عشق لبیک گویان به موالي خدا 
اقتدا نمودند و من حقیر از پیوستن به آنها محروم 
ماندم. علي اکبر طاهري یکي از بیسیم چي هاي 
گردان  که بیس��یمش تیر خورده بود و دود از آن 
بلند مي ش��د در فاصله1۰ متري من بلند شد که 
بیسیمش را از روي کمرش درآورد مورد اصابت 
انبوهي از تیر هاي تیربار عراقي ها قرار گرفت. من 
هم که از ناحیه دست و پاي راست تیر خورده بودم 

در یک آبگرفتگي روي زمین افتادم. 
حدود ساعت11صبح بود که دو فروند فانتوم در 
آسمان منطقه ظاهرش��دند به قدري ارتفاعاشان 
پایین بود که خلبان به چشم دیده مي شد. خاکریز 
عراقي ها را در یک چشم به هم زدن بمباران کردند. 
عجب روزي بود. با آرام ش��دن اوضاع من را سوار 
آمبوالنس ش��هدا کردند. داخل آمبوالنس روي 
ش��هدا افتاده بودم. صورت همه شهدا غرق خاک 
بود و من مات و مبهوت پیکر شهدا بودم. آمبوالنس 
ما را کنار رودخانه منتقل کرد و از آنجا با قایق به 

ساحل شرقي رودخانه منتقل شدم. 
چهتعريفيازحماس�هآفرينيبچههاي
گ�ردانعليب�نابيطالب)ع(داريدکه
بسياريازآنهادراينعملياتبهشهادت

رسيدند؟
غیر از کادر گردان که از بچه هاي خرمشهر بودند، 
اکثر نیروهاي پیاده را نیروهاي بس��یجي س��اوه 
تش��کیل مي دادند و چقدر با ایم��ان و خالصانه 
مي جنگیدند. با وجود اینکه ما به خاطر دیر رسیدن 
مهمات دیرتر از س��ایر یگان ه��ا از نقطه رهایي 
به طرف دشمن حرکت کردیم ولي زودتر از سایر 
یگان ها به دشمن رسیدیم و این چیزي نبود جز 
همت و غیرت بس��یجیان س��اوه اي که همچون 
شیر به طرف دش��من یورش مي بردند. در مسیر 
پیشروي به س��وي دش��من چندین بار فرمانده 
نیروهاي تقویتي گردان علي بن ابیطالب )ع( که 
حدود 1۵۰ نفر از تیپ نیروهاي مخصوص نوهد 
بودند، مي گفت برادر بحرالعلوم واهلل این نیرو هاي 
بسیجي براي رسیدن به معشوق خود از یکدیگر 
سبقت مي گیرند. اکثرشان سنشان بین 1۵ الي 
۲۵ س��ال بود و چند نفري هم زیر 1۵ سال سن 
داشتند. من در برابر عظمت روح شهیدان بسیجي 
ساوه احساس حقارت مي کنم امیدوارم براي من 

دعا کنند تا به آنها بپیوندم. 

گ�ردانعليبنابيطالب)ع(درمرحله
اولعملي�اتاليبيتالمقدسحضور
درخش�انيداش�ت.چندي�نخ�ط
دش�منبعثيارتشع�راقرادرضلع
غربيرودخانهکاروندرمس�يرجاده
اهواز-خرمش�هردره�مکوبيديمو
ب�اتقدي�مبي�شاز15۰ش�هيدراهرا
ب�رايادامهمراح�لبع�ديعمليات
اليبيتالمق�دسهم�وارکردي�م
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