
ف�او اواخر فروردين 67 س�قوط كرد و 
سپس عراق به س�مت شلمچه آمد، به 
نظر شما چه عواملي باعث شد دشمني 
كه سال ها به الك دفاعي فرو رفته بود، 

اين طور حالت هجومي بگيرد؟
براي پاسخ به اين س��ؤال مي توانيم چند عامل 
داخل��ي و خارجي در نظر بگيري��م. بعد از فتح 
فاو توسط رزمندگان در والفجر8 و همين طور 
شكستن دژ دش��من در كربالي5، قدرت هاي 
بين المللي به اين نتيجه رسيدند كه بايد بيش 
از پيش ب��راي تقويت ارتش شكس��ت خورده 
عراق كاري انجام دهند. لذا تقويت ارتش بعث 
با جديت بيشتري در دس��تور كار قرار گرفت و 
كار به جايي رس��يد كه به عنوان نمونه فرانسه 
جنگنده را با خلبانش به عراقي ها اجاره مي داد. 
در كنار تقويت ارتش دشمن، از تابستان سال 
66 به طول مرزهاي ما با دش��من افزوده ش��د! 
اگر ما تا آن زمان از جن��گ در 1200 كيلومتر 
مرز مش��ترك با عراق مي جنگيديم، از س��ال 
66 و با حض��ور امريكايي ه��ا در خليج فارس و 
همين طور ش��دت گرفتن جن��گ نفتكش ها، 
مجبور شديم بخش��ي از توان و امكانات مان را 
در طول مرزهاي آبي مستقر كنيم كه طول آن 
هم حدوداً هم��ان 1200 كيلومتر بود. يعني از 
سال 66 طول مرزهاي ما دو برابر شد. گذشته 
از عوامل خارجي، برخي از عوامل داخلي هم در 
اين خصوص دخيل بودند. خ��ود من در قالب 
گردان حضرت ابوالفضل)ع( از لشكر14، از اول 
اسفند تا اول فروردين در فاو بودم. من شب ها 
با دوربي��ن مادون قرمز مي دي��دم كه عراقي ها 
كارهاي مهندس��ي روي ميدان هاي مين شان 
انجام مي دهند و مشخص است كه مي خواهند 
حركتي بزنند. اما هر چه گزارش مي داديم كسي 
حرف مان را جدي نمي گرفت. خ��ط ما در فاو 
ضعيف بود. در همان خط پدافندي ام القصر كه 
ما مس��تقر بوديم، فقط يك رشته سيم خاردار 
بود و مين هايي ك��ه در تع��داد نه چندان قابل 
توجهي در زمين كار گذاش��ته ش��ده بودند و 
عمليات مهندس��ي چنداني براي تقويت خط 

انجام نگرفته بود. 
پي�ش از ادام�ه صحبت هاي ت�ان، 
رزمنده هاي زيادي همين نكته شما را 
تأييد كرده اند كه گوي�ي گزارش هاي 
ارسالي از خط پدافندي فاو جدي گرفته 

نمي شد، علتش چه بود؟
عراق از سال ها قبل در الك دفاعي فرورفته بود 
و طرفي كه به او فش��ار مي آورد ما بوديم. بعد 
از گذشت چند س��ال اين باور كه عراق بتواند 
از الك دفاعي بيرون بياي��د در جبهه خودي 
وجود نداشت. يعني كس��ي باور نمي كرد كه 
عراق بتواند يك تحرك نظامي عظيم صورت 
دهد. جرئت و توانش را ندارد. در همين شرايط 
بود كه ما آمديم عمليات والفجر10 را در جبهه 
غرب انجام داديم. عرض كردم كه گردان ما تا 
اول فروردين در فاو بود. بعد از آن براي مراحل 
بعدي عمليات والفجر10 به جبهه غرب اعزام 
شديم و به منطقه س��د دربندي خان رفتيم. 
جاي ما را هم به گردان امام رضا)ع( و گردان 
امام حسين)ع( از لش��كر14 دادند. رفتن ما و 
ديگر يگان ها به جبهه غ��رب يعني ضعيف تر 
شدن خط فاو. از طرف ديگر در آخرين ماه هاي 
جن��گ از 1200 كيلومتر مرز مش��تركي كه 
با عراق داش��تيم، نيروهاي س��پاه و بسيج در 
نيمي از اين مرزها خط آفن��دي يا پدافندي 
داشتند. همه اينها باعث مي ش��د نتوانيم فاو 
را آن طور كه بايد تقوي��ت كنيم. كمبود نيرو 

گذشته از كمبود امكانات بود. وقتي ما در فاو 
بوديم، يادم است كه خيلي از مواقع يك گوني 
ساده براي تقويت س��نگر يا خط نداشتيم. اما 
در آن طرف ارتش بعث آمده بود لش��كر 10 
گارد رياست جمهوري خودش را تا حد سپاه 

گسترش داده بود. 
به هرحال دشمن در 28 فروردين 67 
به فاو حمله ك�رد و آنج�ا را ظرف 36 
ساعت پس گرفت. اما بعد اعالم كرد كه 
قصد حمله به شلمچه را دارد و ما آنجا 
را تقويت كرديم. پس چرا باز هم دشمن 
در ش�لمچه موفق بود؟ آنجا كه ديگر 

غافلگيري فاو وجود نداشت. 
اگر چه در ماجراي ش��لمچه عنصر غافلگيري 
وجود نداش��ت، اما همان عواملي كه گفتم در 
اينجا هم خودش را نشان داد. اول اينكه ارتش 
عراق بيش از حد توسط قدرت ها تقويت شده 
ب��ود. دوم اينكه جبهه خ��ودي امكانات الزم را 
نداشت و نيروها با توجه به حضور در مرزهاي آبي 
و همين طور انجام عمليات آفندي و پدافندي در 
طول مرزهاي مشترك با عراق، به قدري نبودند 
كه بخواهيم خط را خوب تقويت كنيم. به عنوان 
نمونه عرض كنم وقتي كه خبر رسيد دشمن به 
فاو حمله كرده است، ما در سد وحدت سنندج 
بوديم. حتي خودروي الزم را نداشتيم كه بتواند 
گردان ما يا ديگر يگان ها را به جنوب بياورد. اين 
نكته كه ما خط پدافندي مستحكم نداشتيم يك 
نكته كليدي اس��ت. چون از بعد فتح خرمشهر 
عادت به حمله داشتيم، در كارهاي دفاعي تبحر 
عمليات آفندي را نداشتيم. از طرف ديگر كسي 
كه مي خواهد حمله كند نمي آيد جلوي خودش 
مانع درس��ت كند. لذا ما هيچ وقت خط مان را 
به لحاظ موانع آن قدر تجهي��ز نمي كرديم كه 

در موقع حمله دس��ت و پا گير خودمان باشد. 
پس وقتي عراق خواست به شلمچه و سپس به 
مجنون حمله كند، به رغم آمادگي كه داشتيم، 
اوالً خطوط پدافندي ما ضعي��ف بود، ثانياً نيرو 
و امكانات ما كم بود و س��وماً اينكه ارتش عراق 

فوق العاده تقويت شده بود. 

در م�ورد كمبود ني�رو در اواخر جنگ 
خيلي بحث شده، شما عامل اصلي آن 

را چه مي دانيد؟
در اين مورد بايد به تركيب نيروها دقت كنيم. 
بچه هاي بس��يجي كه عمده نيروهاي رزمي 
ما در عمليات و غيره را تشكيل مي دادند هر 
كدام دوره هاي مشخصي به جبهه مي آمدند. 
چند ماه مي آمدند و مي رفتند. اما در آن طرف 
كسي كه در ارتش عراق به عنوان سرباز آمده 
بود، از اولي��ن روز جنگ تا آخري��ن روز او را 
ترخيص نمي كردند. در اين شرايط طوالني و 
فرسايشي شدن جنگ روي بخشي از نيروهاي 
ما اثر مي گذاش��ت. همين داوطلبان بسيجي 
هرچند نيروي بسيار كيفي بودند، اما هر كدام 
كار و زندگي خودشان را داشتند. مثاًل معلمي 
در تعطيالت تابس��تان به جبهه مي آمد. يك 
وقتي او نمي توانست بيايد و با طوالني شدن 

جنگ اين طور مسائل بيشتر خودش را نشان 
مي داد. از طرف ديگر تبليغ��ات منفي كه در 
خصوص جنگ مي شد، باعث دلسردي بخشي 
از مردم شد. آن زمان بارها اين شايعه در سطح 
جامعه مي پيچيد كه مثاًل قرار اس��ت شهرها 
را با بمب شيميايي بزنند. يا شدت عملي كه 
دش��من در بمباران ش��هرها در اواخر جنگ 
نشان مي داد بخش هايي از مردم را دلسرد و 
خسته كرده بود. همه اينها روي كمبود نيرو 

تأثيرگذار بود. 
يك نكته جالب در خصوص ماه هاي پاياني 
جنگ اين است كه بعد از پذيرش قطعنامه 
و حمله مجدد دش�من، نيروه�اي ايراني 
مقاومت عجيبي از خودشان نشان دادند و 
دشمن را از مرز بيرون راندند. جز »انگيزه« 
چه چيزي در جبهه ها تغيير كرده بود كه 

باعث چنين مقاومتي شد؟
همين نكته انگيزه كه ش��ما اشاره كرديد عامل 
بسيار مهمي است. با گذشت چند سال از جنگ 
و تبليغات سوء دش��منان و مسائل مختلفي كه 
عرض كردم، جبهه خودي گويا دچار يكس��ري 
عادات شده بود. بايد تلنگري زده مي شد تا ما به 
خودمان بياييم. شوك اوليه در فاو زده شد. بعد 
هم كه ماجراي سقوط شلمچه و مجنون پيش 
آمد. وقتي كه حضرت امام در قطعنامه از اصطالح 
»جام زهر« نام بردن��د، همان نيروهاي پاي كار 
جبهه واقعاً تكان خوردند و به اين فكر كردند چه 
چيزي باعث شد تا مقتداي شان جام زهر بنوشد. 
پس انگيزه ها دو چندان شد. پيام هاي امام مبني 
بر اينكه جبهه ها را خال��ي نگذاريد هم مزيد بر 
علت شد تا نيروهاي بيش��تري به جبهه بيايند. 
نتيجه اين ش��د كه به يكباره مقاومت عجيبي 
مقابل انبوه تانك هاي دشمن به وجود آمد. وقتي 
عراق خلف وعده كرد و بعد از پذيرش قطعنامه 
به ايران حمله كرد، گردان ما و ديگر يگان ها به 
مصافش رفتند. آنها خط شلمچه و پاسگاه زيد 
را شكس��ته و تا حوال��ي رود كارون پيش آمده 
بودند. ما همان جا به تانك هاي دشمن رسيديم. 
يك نبرد حياتي و سرنوشت ساز به نام عمليات 
»سرنوش��ت« در جبهه جنوب انجام گرفت كه 
باعث شكست و فرار دشمن به آن طرف مرزها 
ش��د. اينجا بود كه بعثي ها فهميدند ديگر قرار 
نيست پيروزي در فاو يا شلمچه و مجنون را تكرار 
كنند. بعد هم كه نيروها با پيام امام به جبهه ها 
سرازير شدند و نهايتاً با عمليات مرصاد و شكست 
منافقين، دش��من حد خ��ودش را فهميد و به 

قطعنامه 598 در عمل تن داد. 
سخن پاياني. 

حضرت امام پس از پايان جنگ گفتند ما در دفاع 
مقدس پيروز شديم، علتش اين است كه دشمن 
به هيچ كدام از اهدافي كه مي خواست نرسيد و 
ملت ايران پس از قرن ها كه در هرجنگي بخشي 
از خاكش را از دس��ت مي داد، در دفاع مقدس 
حتي يك ميلي متر از خاكش را از دست نداد. ما 
در جنگي پيروز شديم كه هيچ ابرقدرتي دوست 

نداشت پيروزي ما را ببيند. 
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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

نگاه 

نگاهي به منطقه شلمچه و وقايع تاريخي آن 

اولين يادمان شلمچه 
را خانواده شهدا ساختند

  جبهه جنوب
شلمچه مرز بين ايران و عراق در جنوب استان 
خوزستان است. از آن جنوبي تر به منطقه اروند 
كنار مي رسيم كه مرز زميني با عراق ندارد. به 
قول يكي از رزمندگان دفاع مقدس، اگر چندبار 
ديگر هم بين ايران و عراق جنگ ش��ود، باز دو 
طرف ابتدا از شلمچه با يكديگر درگير مي شوند 
چون زمين هم��واري دارد و براي اس��تفاده از 

ادوات زرهي مناسب است. 
مرز شلمچه قبل از شروع رسمي دفاع مقدس، 
از جمله مناطقي بود كه مورد هجوم دش��من 
قرار گرفت. پاسگاه ش��لمچه، مؤمني و خين، 
از اماكني بودن��د كه عراق آنه��ا را گلوله باران 

كرد و حتي 10 روز قبل از ش��روع جنگ نيز از 
راه زميني به آنها حمله كرد. بالفاصله با شروع 
دفاع مقدس شلمچه مشهد مدافعيني شد كه با 
كمترين امكانات به مصاف تانك هاي دشمن 

مي رفتند. 
  وقايع تاريخي

كمي پي��ش از آنكه خرمش��هر س��قوط كند، 
شلمچه به دس��ت دش��من افتاده بود. به اين 
ترتي��ب از م��اه اول جنگ تا زمان آزادس��ازي 
خرمش��هر، اين منطقه در دس��ت دشمن بود. 
سپس آزاد شد و در طول دفاع مقدس نيز بارها 
و بارها محل درگيري دو طرف بود. از عمليات 
رمضان گرفته ت��ا كربالي4 و 5، س��پس تك 
دشمن در س��ال 67، عمليات بيت المقدس7 

و نهايتاً هجوم گس��ترده عراق پس از پذيرش 
قطعنامه 598،  ش��لمچه بارها شاهد شهادت 
رزمندگاني ب��ود كه ب��ا دل و ج��ان از ميهن 

اسالمي شان دفاع مي كردند. 
  يادمان شلمچه

بعد از اتمام دفاع مقدس، شلمچه يكي از اولين 
مناطقي بود كه ابتدا با حضور خانواده شهدا و 
رزمندگان دفاع مقدس  رونق گرفت. يادمان اين 
منطقه نيز با كمك همين خانواده هاي شهدا و 
رزمندگان ساخته ش��د و رفته رفته گسترش 
يافت. س��ال 1378 كه مقام معظم رهبري به 
شلمچه رفت و آنجا را قطعه اي از بهشت خطاب 
كرد، شهرت شلمچه بيش ازپيش شد. تا جايي 

كه مقصد نهايي تم��ام كاروان هاي راهيان نور 
عازم جبهه جنوب، ش��لمچه بود و اين منطقه 
بيش از تمام مناطق عملياتي دفاع مقدس در 

نزد عموم مردم شناخته شد. 
  خيل زائران

حضور خيل عظي��م زائران در ش��لمچه به غير 
از ش��هرت اين منطقه، به دليل نزديكي اش به 
خرمش��هر و دسترس��ي آس��انش بود. از اين رو 
مسئوالن به اين فكر افتادند تا يادمان شلمچه 
را هرچه بيش��تر تجهيز كنند. اكن��ون يادمان 
شلمچه يك حسينيه بزرگ دارد با ماكت هاي 
ساخته شده از سنگرهاي نوني شكل دشمن كه 
اين ماكت ها در ابعاد واقعي س��اخته شده اند. به 
قول يكي از راويان كاروان هاي راهيان نور، يادمان 
شلمچه توانايي جذب توريست هاي خارجي را 
هم دارد. چنانچه اكنون نيز اغلب افراد خارجي 
عالقمند به تاريخ دفاع مقدس، به يادمان شلمچه 

مي روند و از امكانات آنجا بهره مي برند. 
به هر روي ش��لمچه و يادماني كه اكنون در آن 
قرار دارد، بخش��ي از تاريخ معاصر كشورمان را 
شامل مي شود. تاريخي از ايثارگري ها، رشادت ها 
و نكات كليدي و طاليي كه دانستن آن مي تواند 
حافظه تاريخي نس��ل هاي مختلف اي��ران را با 
غروري مقدس مزين كند و آينده درخشاني را 

براي ما و نسل هاي بعدي رقم بزند. 

اواخر جنگ طول مرزها ی نبرد  دو برابر شده بود!
گفت و گوي »جوان« با يك راوي دفاع مقدس پيرامون ماه هاي پاياني جنگ تحميلي

با حضور امريكا در خليج فارس و تشديد جنگ نفتكش ها 1200 كيلومتر مرز آبي به خطوط پدافندي افزوده شد

بع�د از اتمام دفاع مقدس، ش�لمچه 
يكي از اولين مناطقي بود كه ابتدا با 
حضور خان�واده ش�هدا و رزمندگان 
دفاع مق�دس رونق گرف�ت. يادمان 
اي�ن منطق�ه ني�ز ب�ا كم�ك همين 
خانواده ه�اي ش�هدا و رزمن�دگان 
ساخته شد و رفته رفته گسترش يافت

دشمن تا حوالي رود كارون پيش آمده 
بود. آنجا ب�ه آنها رس�يديم. يك نبرد 
حيات�ي به ن�ام عمليات »سرنوش�ت« 
انجام گرف�ت ك�ه باعث فرار دش�من 
به آن طرف مرزها ش�د. اينج�ا بود كه 
بعثي ها فهميدند قرار نيس�ت پيروزي 
در ف�او ي�ا ش�لمچه را تك�رار كنن�د

وقتي ما در ف�او بوديم، يادم اس�ت كه 
خيلي از مواقع يك گوني ساده نداشتيم 
تا داخلش خاك بريزيم و سنگر را تقويت 
كنيم. اما در آن ط�رف ارتش بعث آمده 
بود لش�كر 10 گارد رياس�ت جمهوري 
خودش را تا حد سپاه گسترش داده بود

  غالمحسين بهبودي
پرداختن به شلمچه و يادمان معروفش اين روزها چند مناسبت دارد. 40 سال پيش 
در چنين روزهايي، شلمچه پس از 19 ماه اسارت دوباره آزاد شد و رزمنده ها ارتباط 
نيروهاي عراقي داخل خرمشهر با مرز شلمچه را قطع كردند. همچنين شش سال 
بعد، در اواخر ارديبهشت و اوايل خردادماه 67، شلمچه در تب و تاب تك بعثي ها 
بود. البته آن قسمت از شلمچه كه در داخل خاك عراق قرار داشت. به هر روي اين 
تكه از خاك جنوب، يكي از پر شهيدترين و در عين حال شهيرترين مناطق دفاع 

مقدس است. 

  عليرضا محمدي
اواخر ارديبهشت سال 1367 جبهه هاي دفاع مقدس در تب و تاب عجيبي بود. يك ماه قبل عراق توانسته 
بود شبه جزيره فاو را پس از دو سال وچند ماه كه در تصرف نيروهاي ايراني بود پس بگيرد و جبهه خودي را 
دچار شوك كند. از سوي ديگر بعثي ها در تبليغات شان اعالم كرده بودند كه پس از فاو نوبت شلمچه است و 
مي خواهند آنجا را پس بگيرند. )چهارم خرداد 67 به شلمچه حمله كردند( آن روزها بين رزمنده ها اين پرسش 
مطرح بود كه چه عواملي باعث شده عراق پس از حدود پنج سال از الك دفاعي خارج شده و آرايش هجومي 
بگيرد. در پاسخ به اين سؤال بعدها مباحث بسياري شد. در گفت وگويي كه با محسن نصري از رزمندگان و 
راويان دفاع مقدس داشتيم، سعي كرديم اين موضوع را از زواياي ديگري بررسي كنيم. با اين توضيح كه 
خود نصري در آخرين ماه هاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور حضور داشته است. 
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