
  عليرضا محمدي
31 ارديبهش�ت 1361 نقط�ه عطف�ي در 
آزادسازي خرمشهر بود. در اين زمان نيروهاي 
ايراني به آن ميزان از پيشرفت دست يافته 
بودند كه فرماندهان تصميم بگيرند مرحله 
نهايي عمليات يا همان آزادسازي خرمشهر 
را ب�ه اجرا بگذارند. در آس�تانه آزادس�ازي 
خرمش�هر از زبان چن�د رزمن�ده حاضر در 
عمليات الي بيت المقدس نگاهي به وقايع آن 

روزها مي اندازم. 
   

  بصره يا خرمشهر!
10 روز پس از ش��روع عملي��ات الي بيت المقدس 
نيروهاي ايراني خودش��ان را به شلمچه رساندند. 
20 ش��هريورماه 1361 لحظه حساس��ي در دفاع 
مقدس بود. در ط��رح اوليه عمليات گذش��تن از 
مرز و پيش��روي به س��مت بصره پيش بيني شده 
بود، اما چون نيروه��اي عراقي در مرز به ش��دت 
مقاومت مي كردند، فرماندهان تصميم گرفتند روي 
آزادسازي خرمشهر تمركز كنند و فعاًل استراتژي 
تعقيب و تنبيه متجاوز را به اجرا نگذارند. عبدالعلي 
عمراني از رزمندگان حاضر در اين عمليات مي گويد: 
»در مرحله سوم بايد به س��مت جاده خرمشهر و 
ش��لمچه مي رفتيم، آنجا عقبه بخشي از نيروهاي 
عراقي بود كه در خرمشهر تجمع كرده بودند. اگر 
شلمچه به دست نيروهاي خودي مي افتاد، ارتباط 
بين بعثي هاي داخل شهر با عقبه شان قطع مي شد. 
با روحيه پاييني كه آنها داشتند در صورت محاصره 
امكان فتح شهر زياد بود، اما متصل كردن حلقه هاي 
زنجير دور شهر به اين راحتي ها نبود.« با رسيدن 
نيروهاي ايراني به شملچه، دشمن تالش بسياري 
كرد تا از محاصره نيروهايش در خرمشهر جلوگيري 
كند. بنابراين هم نيروهاي داخل شهر و هم نيروهاي 
عراقي كه در مرز حضور داشتند، فشار مي آوردند تا 
از تنگ شدن اين حلقه محاصره بكاهند. در همين 
زمان شهيد باقري از عناصر اطالعاتي خواسته بود 
مناطق پيراموني چون كوشك و شمال خرمشهر را 

شناسايي كنند. او فكرهايي در سر داشت. 
  محاصره بعثي ها

پارسا از راويان و ديگر رزمنده هاي حاضر در عمليات 
مي گويد: »در اولين روزهاي دهه سوم ارديبهشت 
1361، شدت جنگ در شلمچه باال گرفته بود، اما 
مقاومت نيروهاي ايراني باعث ش��د تا از كيلومتر 
25 تا شمال خرمشهر و شلمچه تثبيت شود و به 
يك آرامش موقتي برسد. 2۹ارديبهشت نيرو هاي 
ايراني خودشان را به كوش��ك و طالئيه رسانده و 
حلقه محاصره را تنگ تر كرده بودند. وقتي محاصره 
كامل ش��د، نوبت پيشروي به س��مت خود شهر 
فرارس��يده بود، اما نيروهاي عراقي نمي خواستند 
به اين راحتي ها تسليم شوند. آنها سعي مي كردند 
مرتب به بچه هاي حاضر در كوشك و شلمچه پاتك 

بزنند و آنها را پراكنده كنند.«

در همان 2۹ ارديبهشت 1361 بعثي ها چند پاتك 
به نيروهاي حاضر در ش��لمچه و كوشك زدند. دو 
محور در دس��تور كار نيروهاي بعثي قرار داشت؛ 
يكي كوشك و ديگري ايستگاه حسينيه. عبدالعلي 
عمراني مي گويد: »در محور اول عراقي ها از كوشك 
تا 10كيلومتري جنوب حمله كردند كه با مقاومت 
نيرو هاي ايراني مجبور به عقب نش��يني ش��دند. 
در محور دوم از ش��ش كيلومتري جاده حسينيه 
و دژ مرزي ش��ماره ۹ تا چه��ار كيلومتري جنوب 
آن حمله اي را توسط س��ه تيپ مكانيزه، زرهي و 
پياده انجام دادند. اين حمله با آتش شديد ادوات 
عراقي پشتيباني مي شد، اما اين تك سنگين هم 
راه به جايي نبرد و عراقي ها تلف��ات زيادي دادند. 

هم دشمن و هم رزمندگان خودي فهميده بودند 
كه طرف پيروز ميدان كيست، اما تا خرمشهر آزاد 
نمی ش��د، خيال ما راحت نبود و بايد كارمان را با 

جديت دنبال مي كرديم.«
  فتح شهر

با فرارسيدن 30 ارديبهشت 1361 همه چيز براي 
ش��روع مرحله چهارم عمليات الي بيت المقدس و 
ورود به خرمشهر آماده شده بود. در جلسه اي كه 

فرماندهان براي طرح نهايي عمليات ترتيب داده 
بودند، قرار شد اول خردادماه مرحله چهارم به قصد 
ورود رزمندگان به خرمشهر انجام شود. يك نكته 
مبهم در آن شرايط، حضور هزاران نيروي دشمن 
در داخل ش��هر بود. مش��خص نبود كه اين تعداد 
تا چه مي��زان مي توانند مقاومت كنن��د.  عمراني 
بيان مي دارد: »در مرحله چه��ارم عمليات، ما به 
تيپ 31 عاشورا منتقل ش��ديم. آن زمان فرمانده 

اين تيپ آقاي امين ش��ريعتي بود. بعدها ش��هيد 
باكري فرمانده اين تيپ ش��د، به هرح��ال در اين 
مرحله جاده شلمچه به خرمشهر را بستيم. درست 
هم��ان جايي ك��ه عراقي ها آمدند و خرمش��هر را 
گرفتند، ما آنجا را بستيم و مقاومت كرديم. از سمت 
شلمچه تيپ ما )31 عاشورا( تيپ امام حسين )ع( به 
فرماندهي شهيد خرازي، نجف اشرف به فرماندهي 
شهيد كاظمي و تيپ 27 محمدرسول اهلل)ص( به 
فرماندهي احمد متوسليان كه در سمت چپ ما بود، 
به سختي و با رشادت هاي زياد توانستيم خودمان 
را به شهر نزديك كنيم. بچه هاي لشكر27 بيشتر 
متوجه پاتك هايي بودند كه از سمت عراق به مرز 
وارد مي ش��د، اما تيپ هاي نجف و امام حسين)ع( 
بيش��تر متوجه خود ش��هر بودند و ب��ه آن طرف 
پيش��روي مي كردند. ما هم در نخلستان ها، جاده 
شني، پل نو، نهر عرايض حتي در روستاهاي بين 
خرمشهر و مرز درگيري بوديم و بيش از 300 شهيد 

در اين مرحله از عمليات تقديم شد.«
  حوالي ظهر

از اول خردادماه مرحله چهارم با قدرت آغاز شد و تا 
ظهر روز سوم خرداد ادامه داشت. نيروهاي ايراني با 
گذشتن از پل نو )همان مسيري كه عراقي ها سال 
5۹ براي تصرف خرمشهر طي كرده بودند(  خود را 
به دروازه هاي شهر رساندند. مكي يازع از فرماندهان 
گردان حاضر در اين عمليات هم مي گويد: »درست 
ظهر روز س��وم خ��رداد 1361 در جري��ان مرحله 
چهارم عمليات وارد خرمشهر شديم. خيابان هايي 
كه اكنون ويران ش��ده بودند را ط��ي كرديم تا به 
مسجد جامع رسيديم. هنوز مناره و گلدسته هاي 
مسجد جامع پابرجا بود، اما اوضاع آشفته اي داشت. 
آيت اهلل جمي امام جمعه آبادان آمدند و اولين نماز 
جماعت بعد از آزادسازي خرمشهر را برگزار كردند. 
آن هم چه نم��ازي در تاريخ ماندگار ش��د و تعداد 
زيادي از رزمنده ها در اين نماز ش��ركت كردند.« 
خرمشهر پس از 1۹ماه اشغال آزاد شده بود. وقتي 
كه 1۹هزار سرباز عراقي دست هاي شان را به نشانه 
تسليم باال بردند، قدرتي در منطقه ظهور كرده بود 
كه سنگر به سنگر دشمن را به عقب مي راند. از اين 
لحظه به بعد جهانيان مي دانستند كه طرف پيروز 

ميدان كيست. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

نگاه

عمليات امام علي)ع(  در 31 ارديبهشت 1360

تپههاي»اهللاكبر«
بابانگتكبيررزمندههاآزادشد

عمليات امام علي)ع( 31 ارديبهشت 1360 
با هدف آزادس��ازي تپه ه��اي اهلل اكبر آغاز 

شد.
»اهلل اكب��ر« نام ارتفاعي اس��ت در ش��مال 
سوس��نگرد كه دش��من ب��ا تس��لط بر آن 
توانس��ت موقعيت خ��ودش را در دش��ت 
آزادگان مس��تحكم كند. تپه هاي اهلل اكبر 
بع��د از ارتفاع��ات مي��ش داغ، بزرگ ترين 
ارتفاع دشت آزادگان اس��ت و تسلط بر آن 
مي توانس��ت برت��ري طرفي��ن درگيري را 

ديكته كند. 
در اين عمليات س��پاه و ارت��ش به صورت 
مش��ترک فرماندهي آن را برعهده گرفتند. 
از اين رو شايد بتوانيم عمليات امام علي)ع(  
را اولي��ن عملياتي در دف��اع مقدس بدانيم 
كه فرماندهي مش��ترک داشت. پيش از آن 
معموالً ارتش فرماندهي عمليات را برعهده 
مي گرفت و سپاه نيز كمك كننده بود، اما در 
اين عمليات هر دو نيرو به صورت مشترک 
از سه محور حمالت هماهنگ خود را آغاز 

كردند. 
طرح عمليات امام علي)ع( نيز در زمان انجام 
آن خاص ب��ود. در اين عملي��ات نيروهاي 
شركت كننده از س��ه محور از نواحي چون 
سوسنگرد، شمال كرخه و غرب سوسنگرد 
عمل كردند ت��ا محور چه��ارم عمليات كه 
همان محور اصلي بود، به قصد آزادس��ازي 

تپه هاي اهلل اكبر انجام گيرد. 
استفاده از تاكتيك آب از ديگر شگردهايي 
بود كه رزمنده ها در عمليات امام علي)ع( از 

آن استفاده كردند، پس از اينكه بعثي ها از 
شمال و شمال غرب سوسنگرد عقب رانده 
شدند، نيروهاي خودي آب رودخانه كرخه 
را به اي��ن منطقه هدايت كردن��د تا مانع از 
پيش��روي مجدد تانك هاي دشمن شوند. 
اين كار در عمل موفقيت آميز بود و دشمن 
عالوه بر عقب نشيني از منطقه، مجبور شد 
يك سد خاكي ايجاد و از خطوط جديد خود 

محافظت كند. 
پ��س از عقب ران��دن دش��من از ش��مال 
سوس��نگرد، نوبت به آزادس��ازي تپه هاي 
اهلل اكبر رس��يده بود كه اين مهم با تركيبي 
از نيروهاي ارتش و سپاه و همينطور ستاد 
جنگ هاي نامنظم ش��هيد چم��ران انجام 
گرفت. در عمليات  امام  علي )ع( دو گردان  
از لش��كر ۹2 زرهي  ارتش، دو گردان  پياده  
از س��پاه  و دو گ��ردان  از س��تاد جنگ هاي  
نامنظم  نيروهاي  ش��هيد مصطفي  چمران 
حضور داش��تند. اي��ن نيروها ب��ا  حمله  به 
تپه هاي  اهلل  اكبر، منطقه شحيطيه و اراضي  
شمال  سوس��نگرد را آزاد كردند. در همين 
زمان، نيروهاي س��پاه نيز يك تك در غرب 
سوسنگرد انجام دادند و توانستند دشمن را 

از اين منطقه عقب برانند. 
يك��ي از نكات قاب��ل توجه عملي��ات امام 
علي)ع( وارد آمدن خس��ارت قابل توجه 
به نيروهاي زرهي دش��من بود. از آنجا كه 
طي عملي��ات نصر و ت��وكل نيروي زرهي 
خودي آسيب جدي ديده بود، با انهدام 25 
دستگاه  تانك  و نفربر دشمن و به غنيمت 
گرفتن 20 تان��ك و نفربر آنه��ا، انتقام دو 
عمليات نص��ر و ت��وكل نيز گرفته ش��د. 
همچنين  در جريان  اين  عمليات  300نفر 
از نيروهاي  دشمن  كشته  و زخمي  شدند 
يا به  اسارت  نيروهاي  خودي  درآمدند. در 
عمليات امام علي)ع( گردان زرهي الكندي 
عراق به كلي تسليم شد و تماماً  به  غنيمت  
نيروهاي  خودي  درآمد. در ميان تانك هاي 
اين گردان تنها يك تانك توانست خودش 
را از مهلكه نجات دهد و از كمند نيروهاي 

ايراني فرار كند. 

سنگر به سنگر تا فتح خرمشهر
روزهاي پاياني عمليات الي بيت المقدس به روايت چند رزمنده حاضر در اين عمليات

از آنجا كه طي عملي�ات نصر و توكل 
ني�روي زرهي خودي آس�يب جدي 
دي�ده بود، ب�ا انه�دام 25دس�تگاه  
تانک  و نفربر دش�من و ب�ه غنيمت 
گرفتن 20تانک و نفرب�ر آنها، انتقام 
دو عملي�ات نص�ر و ت�وكل نيز طي 
عمليات ام�ام علي )ع( گرفته ش�د
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عراق�ي  س�رباز  ه�زار   19 وقت�ي 
دست هاي ش�ان را به نش�انه تس�ليم 
منطق�ه  در  قدرت�ي  بردن�د،  ب�اال 
ظهور ك�رده بود كه س�نگر به س�نگر 
دش�من را ب�ه عق�ب مي ران�د. از اين 
لحظه ب�ه بع�د جهانيان مي دانس�تند 
ك�ه ط�رف پي�روز مي�دان كيس�ت

ب�ا فرارس�يدن 30 ارديبهش�ت 1361 
همه چيز براي ش�روع مرحل�ه چهارم 
عملي�ات الي بيت المق�دس و ورود ب�ه 
خرمشهر آماده شده بود. در جلسه اي 
ك�ه فرمانده�ان ب�راي ط�رح نهاي�ي 
عملي�ات ترتيب داده بودند، قرار ش�د 
اول خردادم�اه مرحله چه�ارم به قصد 
ورود رزمندگان به خرمشهر انجام شود

  غالمحسين بهبودي
در تاري�خ دفاع مق�دس عمليات هايی وجود دارن�د كه به رغم تأثيرگذاري ش�ان 
در مقطع زماني صورت گرفته، آنقدر مهجور و گمنام هس�تند ك�ه اكنون نامي از 
آنها برده نمي ش�ود. عمليات امام عل�ي)ع( در 31 ارديبهش�ت 1360 از جمله اين 
عمليا ت ها بود و در حالي صورت گرفت كه جبهه ايران با دو شكست در عمليات نصر 
و توكل )دي1359( از لحاظ روحي به هم ريخته ب�ود، بنابراين انجام يک عمليات 

موفقيت آميز هرچند محدود، توانست روحيه از دست رفته را بازگرداند. 

  زهرا محمدزاده
در گلزار ش�هداي آبادان مزار ش�هيدي وج�ود دارد كه 
در مي�ان رزمندگان آباداني و خرمش�هري مثل ش�هيد 
محمدعلي جهان آرا عزيز و ش�ناخته شده است. اگرچه 
بسياري از مردم و خصوصًا نسل جوان كشورمان شهيد 
عبدالرضا موسوي را نمي شناس�ند، اما اين سردار رشيد 
جبهه ها همواره نقش تعيين كننده اي در سپاه خرمشهر 
داشت و پس از شهادت جهان آرا  نيز مسئوليت سپاه اين 

شهر را برعهده گرفت. 
   

شهيد موسوي متولد سال 1335 در خرمشهر بود. يك جوان 
نخبه كه با معدل بس��يار بااليي ديپلم گرفت و عالوه بر اينكه 

در كنكور اعزام به خارج از كش��ور نفر اول ش��ده بود، در تمام 
رشته هاي پزشكي دانشگاه هاي داخلي هم قبول شد و ترجيح 

داد كه درسش را در داخل ايران ادامه بدهد. 
عبدالرضا در همان دانش��گاه وارد جريان انقالب شد و پس از 
شروع دفاع مقدس، در سپاه خرمشهر فعاليت كرد. او معاون و 
دست راست شهيد جهان آرا در اين سپاه بود. شهيد موسوي 
در لحظه به لحظه مقاومت خرمشهر حضور داشت و نهايتاً 16 
مهرماه به شدت مجروح و مجبور به خروج از اين شهر شد. با 
اشغال خرمشهر و دوره ركودي كه در جبهه ها پيش آمده بود، 
شهيد موسوي مدتي در يكي از سفارتخانه هاي ايران در منطقه 
مشغول به كار ش��د، اما به س��رعت به ايران برگشت تا پس از 
شهادت جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر شود و به ساماندهي 

آن بپردازد. 
با شروع عمليات الي بيت المقدس، شهيد موسوي مثل خيلي 
از بچه هاي خرمش��هري به تيپ بدر رف��ت. وی در اين زمان 
همچنان مسئوليت سپاه خرمشهر را برعهده داشت و هرچند 
به او پيشنهاد شده بود در تيپ بدر نيز سمت هايي را برعهده 
بگيرد، اما نپذيرفت و صرفاً به عنوان ي��ك نيروي توانمند و 
شناخته ش��ده در طول عمليات به ميان يگان هاي اين تيپ 

مي رفت و به ساماندهي گروهان ها و گردان ها مي پرداخت. 
شهيد موسوي بسيار مشتاق بود تا آزادي خرمشهر را ببيند. 

او زاده و بزرگ شده اين ش��هر بود و بارها جانش را براي حفظ 
خرمش��هر به خطر انداخته بود، اما قس��مت اي��ن بود كه 17 
ارديبهش��ت 1361 با اصابت گلوله توپ در كنارش در دم به 
شهادت برسد. شهادت عبدالرضا برای رزمندگان خرمشهری 
تلخ و سنگين بود. آنها در روز آزادی خرمشهر، فرمانده شان را 
از ياد نبردند. وقتی »جواد عزيزی، شعر نوحه معروف »محمد 
نبودی ببينی.« را می سرود، در بخش��ی از شعر به ياد شهيد 
موس��وی می آورد:»ممد نبودی ببينی شهر آزاد گشته، خون 
يارانت پرثمر گشته/ موس��وی آمد پی تو استقبالش كن، در 
كوی رضوان....« اين »موس��وی« كه از »پ��ی« محمد... رفته 
است، كسی نيست جز ش��هيد »س��يد عبدالرضا موسوی«، 
فرمانده سپاه خرمشهر بعد از شهادت محمد جهان آرا.  او در 
وصيتنامه اش خطاب به همسرش گفته بود: »اگر كسي بخواهد 
براي خدا خود را فدا كند يا براي رهايی مردم، اسارت و مرگ 
خويش را بپذيرد و براي برخورداري محرومان بايد محروميت را 
بر خويش هموار سازد و در اين راه زن و فرزند اويند كه نخست 
فدا مي ش��وند و در اولين قدم، اين تويي كه بايد بار سنگين و 
شكننده را پس از من بر دوش برداري و من اكنون به داشتن تو 

خوشحال و اميدوار و سرافرازم.«

براي عبدالرضا موسوي فرمانده سپاه خرمشهر
موسویقبلازآزادیخرمشهر
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