صفحه ویژه
ایثار و شهادت
روزنامه خراسان

پنج شنبه  ۳خرداد ۸. 139۷رمضان .1439شماره 198۲۷

ما رو به کربال می رفتیم
غالمرضا بنی اسدی
یکتفاوتراهبردیبهلحاظمعنویمیانرزمندگان
ما و جنگجویان چند ملیتی عراق بود و آن ،این که ما «
روبهکربال»حرکتمیکردیمودشمن،بهکربال،
«پشت» کرده بود .ما سید الشهدا( ع) را پیش
یادداشت
رو داشتیم و او پشت به امام حق داشت .روشن
است که این مسیر حرکت که دو سوی ماجرا،
انتخابکردهبودند،هرکدامرابهکدامسومیبردودر
کدام صف قرار می داد .دو صف که قافله ساالر یکی از
آن دو ،حسین بود ،سالم ا ...علیه و در راس صف دوم،
یزید ایستاده بود ،لعنة ا ...علیه و جنگی که برپا شد،
خط تمیزی شد که برای همیشه ،حق را از باطل جدا
می کرد چنان که در دفاع مقدس ما چنین کرد .نوع
رفتار دوطرف به خوبی نمایان بود که « عمار حقیقت»
کدامسواست.همینخرمشهررانگاهکنید،آینهتمام
نمای ماجراست .دشمن که آمد ،وحشیانه زندگی
ها را آتش زد .از خانه هایی که مردم به هزار زحمت و
با هزار آرزو ساخته بودند ،تلی از خاک برجا نهاد.
هزاران امید را که به فرداهای بهتر بسته شده
بــود ،چون ساقه های ترد گل یاس شکست.
هزاران مادر را به حسرت فرزند و هزاران فرزند
را در حسرت نگاه پدر و دست مادر گذاشت .من
هنوز دچار سرنوشت تلخ تر از تلخ مادری هستم
که در هجوم عراق ،فرزند چند ماهه خود را به
کمر بسته بود و به سوی منطقه امن می دوید
و در این ماجرا بی آن که متوجه شــود ،شال
کمر او شل شد و فرزندش افتاد و او هنوز نمی داند
که چه به روز فرزندش آمده است .بله ،آن ها زدند و
بستند و شکستند و آمدند  .آمدند که بمانند و این را بر
درودیوارخرمشهرهمنوشتنداماازاینسو،مابهجان
برخاستیمودرعینمظلومیت،صالبتوقدرت،شهر
راپسگرفتیموتامیشد،کوشیدیمکهکمتربکشیم.
برای ما زنده ماندن دشمن -حتی -یک اصل بود.
ما نه بر اساس هوس می جنگیدیم و نه حتی انتقام.
ما اهل جهاد بودیم و ملزم به رعایت حد و
مرزهای ظریف آن ،لذا هیچ گاه به ولع
کشتن و خون ریختن از دشمن دچار
نشدیم ،گواهش هم این که در همین
خرمشهروعملیاتبیتالمقدس۱۹،
هزار اسیر از دشمن گرفتیم .اسرایی که
برخی هاشان تا آخرین فشنگ خشاب شان
را شلیک کرده و بــرادران مان را به شهادت رسانده
بودند اما ما شلیک نکردیم .اسیر را هم حرمت نهادیم
واینتفاوتمکتبحسینبودباشیوهیزید.ماخوانده
بودیم که حسین( ع) قبل از آغاز جنگ کربال ،لشکر
حر را پذیرایی و مرکب ها شان را هم سیراب کرد اما
جوابش در عاشورا عطش بود .ما باور داریم که اگر باز
آب به دست امام می افتاد ،حتی برای لحظه ای راه
آب را بر کوفیان نمی بست چنان که امام علی(ع) در
صفین چنین کرد .باری ما نمی توانستیم در روز آزاد
سازیخرمشهرازمرزآزادمردیعبورکنیموبادشمن
چون خودش رفتار کنیم .راه و رسم و روش ما را موال
علی(ع) و سید الشهدا(ع) جور دیگر نوشته بودند.
خوب است حاال که پس از ۳۶سال به آن حماسه نگاه
میکنیم،ظرافتهایرفتارمومنانهوزمختیبرخورد
کافرکیشانهراتبیینکنیمتاهمفرزندانخودمابدانند
حقیقت را و هم دنیا بفهمد تفاوت ها را .این می تواند
به تعریف عینی و عملی سلوک ایرانی کمک کند و در
فضایی که دشمنان بر طبل ایران هراسی می کوبند،
ازمهربانیملتیپردهبرداردکهبادشمنخونیخویش
همباسلمومداراوحتیمروترفتارکردند.خرمشهر
گواهگویایاینرفتاراست...

۹

اولین روحانی شهید
درخرمشهر

شهیدی با  9شناسنامه
و  3قبر در  3شهر!

سردار جعفری:

می خواستیم دل مردم ایران را شاد کنیم

آخرین روزهای اردیبهشتماه  1361در حال سپری شدن بود و ما
بیصبرانهانتظارمیکشیدیمتاگامآخرعملیاتالیبیتالمقدسرابا
موفقیتبرداریموباآزادسازیخرمشهرقهرمان،دلمردمایرانراشاد
کنیم .این دغدغه مشترک و آرزوی همه فرماندهان و نیروهای تکاور
بودکهبرایتحققآن،لحظهشماریمیکردند.همههممیدانستند
کهتحققآرزویدستیافتنبهخرمشهر،کارآسانینیست؛خرمشهریکه
دشمن،طیفُرجهچندینماههپسازاشغال،آنرابهدژیمستحکمتبدیلکردهبودو
تشناساییماهمبهسختیانجاممیشد.نیروهای
استحکاماتعملیا 
بهسببوجودهمان
ْ
خطشکنما کهبهدلیلبرخورداریازاستراحتیکهفتهای،تاحدودیآمادگیکسب
کردهبودند،سرحالوقبراقبهسمتاهدافازپیشتعیینشدهحرکتکردند.ضمناین
کهدشمنهممیدانستآنجانقطهآخراستواگرکمبیاورد،نهتنهاخرمشهرراازدست
میدهد،بلکهبصرهاوهمبهخطرمیافتد.بههمینسبب،عالوهبرتسلیحزمینبهانواع
موانعبازدارنده،سالحهایمرگباریراهمدرمسیرپیشروینیروهایپیادهماقرارداده
بودکهعبورازآنهاواقع ًاناممکنبهنظرمیرسید.شلیکهایپیاپیچندینقبضهتوپضد
هواییشیلکامیانمعبرها،جهنمیبرپاکردهبودکهشایدکمترکسیازآنجانسالمبه
درمیبرد.باهمهتمهیداتبازدارندهدشمن،بحمدا،...نیروهایماباجسارتوشجاعت
بسیار نهتنها موفق شدند به خاکریز دشمن روی سیلبند عرایض رخنه کنند و مواضع
کالیبرهای آن را در هم بکوبند بلکه با یورشی برقآسا به تجمع تانکهای تیپ 22زرهی
دشمندرپشتآنسیلبند،آنهارامنهدمکردند.

امیر«حسنیسعدی»:

صدام سه رده دفاعی در خرمشهر ایجاد
کرده بود

عراق قوی ترین لشکرش را برای آبادان گذاشت .همه به ما
می گفتند خرمشهر در حال سقوط است؛ کمک کنید .ما
چندین لشکر از جمله دانشجویی را مستقر کردیم .عراق
که می خواست ظرف  ٢٤ساعت خرمشهر را اشغال کند،
نتوانست این کار را انجام دهد .آمد محور اهواز به طرف آبادان را
قطع کرد .هم از سمت اهواز و ماهشهر و هم از سمت خرمشهر می خواست
وارد شهر شود اما نتوانست .من روز بیست و هفتم وارد خرمشهر شدم ،وقتی
رفتم قسمت عمده این شهر را اشغال کرده بودند .هم از طریق بهمن شیر و هم
خرمشهر ،فشار وارد می کردند.به جاده ساحلی کارون رسیده بودند.من عصر روز
سی ام تمام فرماندهانی که در خرمشهر می جنگیدند و فرمانده سپاه خرمشهر،
شهید جهان آرا را جمع کردم و گفتم اگر نیروهای عراقی از کارون عبور کنند ما
نیرو نداریم ،برنامه این است که شبانه نیروهایی را که داریم ،روی کارون ببریم.
  اول انقالب هماهنگی ها بیشتر بود .شهید صیاد در هماهنگی با سپاه ،تالش
زیادی کرد .من و شهید حسن باقری عملیات فتح المبین و بیت المقدس را انجام
دادیم؛ رابطه ما بسیار خوب بود .ما کامال به پیروزی خرمشهرخوش بین بودیم.
با روحیه به عراق تاختیم ،عراق فکر نمی کرد این شهر را از دست بدهد .سه رده
دفاعی ایجاد کرده بود تا خرمشهر را داشته باشد .فکر نمی کرد کسی بتواند وارد
خرمشهر شود.

پــس از شــهــادت نــواب صفوی در مــبــارزه با
حماسه سازان
طاغوت ،به نهضت امــام خمینی پیوست تا
جایی که او را به عنوان نواب ثانی لقب دادند
و  9شناسنامه و  9فامیلی مختلف برای فرار از دست
ساواک برای خودش درست کرده بود و در یاری امام،
چنان ایستادگی و پیروی کرد که
می گفتند :شریف قنوتی در
امـــام خمینی ذوب شــده
اســت .منبرهایش کوبنده
و حماسی بـــود .بــا کمال
شــهــامــت و شــجــاعــت ،در
منبرهایش شــاه را [ابــن]
مرجانهخطابمیکردوبهاو
یزیدبنمعاویهدوممیگفت.
شــایــد ب ــه جــرئــت ب ــت ــوان گفت
شهید شریف قنوتی ،نخستین پایه گذار جنگ های
چریکی در خرمشهر بــود .در حالی کــه نیروهای
مردمی با پیروی از دستور امام خمینی برای مقابله
با دشمن و دفاع از انقالب اسالمی و کیان کشور به
طــور داوطــلــب وارد خرمشهر مــی شــدنــد ،شهید
شریف قنوتی با تشکیل گروه های چریکی ،به آن ها
آمــوزش هــای خــاص مقطعی می داد و آن ها را در
مکان های حساس خرمشهر مستقر می کرد .او با
توجه به امکانات محدود ،با عملیات های ایذایی و
بازدارنده،تالشکردجلویتصرفخرمشهررابگیرد.
از این رو ،با انسجام نیروهای داوطلب و مردمی و
آمـــوزش آن هــا ،بــه ارت ــش مجهز ع ــراق حمله می
کرد و در حد تــوان خــود ،نیروها و امکانات موجود
دشــمــن را بــه ص ــورت مقطعی بــه عقب مــی رانــد.
شناختشهیدشریفقنوتیازوضعیتخرمشهردرآن
دوره به اندازه ای بود که فرماندهان دسته یا گروهان
هایاعزامیبهخرمشهر،دربارهنوعدرگیریبادشمن
وادواتزرهیآنهاوشیوهانهدامشان،ازشهیدشریف
قنوتییاریمیگرفتند.اوسرانجامروز 24مهرماه59
هنگامرساندنمهماتبهیکیازنقاطدرگیریدریکی
از خیابانها در محاصره بعثیها قرار گرفت اما مردانه
به مبارزه برخاست و با رشادت تمام جنگید و چند نفر
از آن ها را به هالکت رساند .تیری به دستش اصابت
کرد.هر چند توان چندانی در بدن نداشت اما به جنگ
تنبهتنبادشمنرفتوسرانجامنیروهایدشمناورا
از پای درآوردند و به وسیله سرنیزه ،جمجمه سرش را
شکستندوبهطرزفجیعیاوراباشلیکگلولهبهسرش
بهشهادترساندند».جسدمطهرشیخباحملهمدافعان
اســام از صدامیان پس گرفته شد و در روز  27مهر
 1359آن بدن مطهر با قبای خونین ـ که حاالکفنش
شده بود ـ در قبرستان شهدای آبادان ،قطعه شهدای
خرمشهر در میان یارانش غریبانه دفن شد تا برای
همیشه ،مزارش میعادگاه عاشقان و آزادگــان باشد.
ایــن قــدر یــاد ایــن شهید در دل مـــردم (اردکــــان)
جــاودانــه مــانــده کــه یــادبــودی از شهید قنوتی در
قبرستان شــهــدای ای ــن شهر ساخته انـــد .مــردم
کــه هــمــواره بـــرای زیــــارت قــبــور شــهــدا مــی رون ــد،
نخست بــه زیــــارت مـــزار شهید قنوتی مــی رون ــد.
شهیدشریفقنوتیدربهشتشهدایبروجردودرمیان
خیلمقدسشهدا،سنگیادبودیبرایزیارتعاشقان
خود دارد ولی مدفن اصلی این شهید بزرگوار همان
گونهکهگفتهشد،درگلزارشهدایآباداناست؛جایی
کهشهدایگمنامقبرآنبزرگواررادربرگرفتهاند.

شهید صیاد شیرازی :بهترین درک عرفانی از فتح
خرمشهر درپیام امام بود

سردار سلیمانی :اگر حسن باقری نبود خرمشهر
آزاد نمیشد

سردار فتحا ...جعفری :آن دختر بچه نوشته بود ما
برای شما دعا می کنیم

در این عملیات ما توانسـتیم شـش هـزار کیلومتـر مربع از خـاک کشـور را آزاد
کنیم و حدود  9هزار نفر را نیز اسیر کنیم .بهترین درک عرفانی از عملیات
بیت المقدس و آزادی خرمشـهر در پیام امـام خمینی(ره) وجـود دارد که
در آن پیام ،ابعاد عرفانی فتح خرمشـهر بیان شـده و همچنین مـا را از آفت
زدگی غرور پرهیـز داده و در نهایـت فرموده «خرمشـهر را خـدا آزاد کرد» ،
ما اکنـون داریـم بـا سـرمایه شـهدا زندگی مـی کنیـم و تـا زنده ایـم بایـد این
سـرمایه بزرگ را حفظ کنیم .البته فکر نکنیم این سـرمایه باقی مانده از شـهدا
فقط بـه درد جبهه و جنـگ می خورد ،ما عاشـق جنگیـدن نیسـتیم ولی خـود را مکلف بـه جنگیدن با
دشـمنان خود می کنیم و هر وقت که زمـان اقتضا کند ،عاشـقانه می جنگیم .یک عـده فکر می کنند
ما جنگ طلب هسـتیم و جنگ را دوسـت داریم ،رزمندگان اسلام این جور نشـان دادند کـه جنگ را
دوسـت ندارند ولی در مقابل دشـمنان اسلام ،عاشـقانه می جنگند.

قرارگاهکربالروزبیستویکماردیبهشت 1361برایتصمیمگیریدربارهمرحله
سومعملیات،تشکیلجلسهداد.نظربیشترفرماندهاناینبودکهبرایمرحله
آخرآزادسازیخرمشهر،عملیاتدیگریدرزماندیگریانجامشود؛بانیروهای
تازهنفس و سازمان دهی یگانهای بازسازی شده« :در قرارگاه ،نظر همه
فرماندهان این بود که باید عملیات را متوقف و یگانها را بازسازی کنیم .این
نظر،نظردرستیبود.جلسهداشتجمعبندیمیشدکهتمامشود.چندنفراز
علماهمبودند.دراینموقعحسنباقریبلندشدوگفت:خرمشهردرحالمحاصره
است،شمامیخواهیدبرگردید؟باصحبتحسن،نظرهمهفرماندهانعوضشد.مطمئنماگردرآنمرحله
متوقف میشدیم ،دشمن بقیه را پس میگرفت .اگر هم پس نمیگرفت ،اینقدر جلوی ما میایستاد که
کاریازپیشنمیبردیم.چهبسایکیادوسالبعدازآن،میتوانستیمخرمشهرراآزادکنیم.ایشانهمهرا
بهتسلیمکشاند.اگرحسننبودخرمشهردرسومخرداد 1361آزادنمیشد(.منبع:کتابمالقاتدرفکه)

«حسنباقرینامهایازدختربچهدانشآموزیرابینفرماندهانبرجستهکربالو
فرماندهگردانهاخواند.آندخترنوشتهبودمابرایشمادعامیکنیمومنتظر
آزادی خرمشهر هستیم .این نامه تأثیرگذار بود .حسن گفت :خرمشهر برای
ما ،ملت ما و امام ما یک اسطوره است .هرچه خاک آزاد کرده باشیم ،باز مردم
میگویندخرمشهرچهموقعآزادمیشود؟میگفت:دشمنیکهدرخرمشهر
است یک دشمن مستأصل است ،نمیتواند دفاع کند ،دستش روی ماشه
نمیرود .نباید به آن ها مهلت بدهیم ،اینها به زور ایستادهاند .حسن دشمن را به
خوبیمیشناختواینبرایجمهوریاسالمییکامتیازبزرگبود.خیلیازفرماندهانمیگفتندوقتی
حسنباقریمیجنگد،انگاردشمنرامیبیندوبااومیجنگد.درتاریخکمترسابقهداردکسیدشمن
خودراازپشتبیسیمببیندوبجنگد،سخنرانیهایصدامرابادقتگوشمیکرد ،بیسیمفرماندهان
عراقیرامیشنیدوکشفمیکردکهآیادشمنروحیهجنگداردیانه؟» (منبع:کتابمالقاتدرفکه)

خاطره فرمانده عراقی:

صدام گفت هیچ قدرتی نمی تواند خرمشهر را از ما پس بگیرد
کتاب «توفان سرخ» شامل خاطرات سرهنگ عراقی عبدالعظیم الشکرچی ،از
جمله منابع قابل تأمل در حوزه هشت سال جنگ تحمیلی است که میتواند جنگ
را از زاویه دید دشمن و نیروهای متجاوز به تصویر بکشد .هرچند این کتاب فقط 60
صفحه دارد و میتوان گفت کتاب کمحجمی است ،اما از آن جا که نویسندهاش یکی
از افراد ارتش دشمن بوده و فتح خرمشهر را شرح داد ه است ،کتاب مهمی محسوب
میشود .خاطرات عبدالعظیم الشکرچی ،وقایعی از جنگ در بین سالهای1360
تا 1361را در بر میگیرد و او با ذکر حوادث و وقایعی از آزادسازی خرمشهر به دست
رزمندگان ایرانی و اظهار عجز صدام در این خصوص ،به توصیف روحیه نیروهای

دو سوی نبردهای اطراف خرمشهر میپردازد .عبدالعظیم الشکرچی در نبردها
و عملیات مختلفی شرکت و در این کتاب به عملیاتی اشاره کرده که نسبت به کم و
کیف و زوایای مختلف آن وقوف کامل داشته است .از جمله موضوعاتی که در این
کتاب به آن اشاره و با جزئیات بیشتری نقل میشود ،ماجرای فتح خرمشهر و حماسه
سوم خرداد از سوی رزمندگان اسالم است .او ماجرا را چنین نقل میکند« :زبان و
قلم از بیان مصائب و مشکالت حزنانگیزی که توسط رزمندگان اسالم در جریان
آزادسازی خرمشهر بر ما تحمیل شد ،ناتوان است .آن موقع ،من فرمانده گردان یکم
تیپ 419بودموبههمراهنیروهایتحتامرم،درخرمشهراستقرارداشتم.هنگامی

کهعملیاتآزادیخرمشهرازسویرزمندگاناسالمآغازشد،زمین
زیرپایمانبهلرزهدرآمدوابریسرخرنگبرسقفآسمانچسبید
و اضطراب سربازان عراقی را دوچندان کرد .سربازانی که پس
ازمدتزمانیکوتاهبهاجسادیمفروشبرزمینمبدلشدند.
شب قبل از عملیات ،روحیهای بسیار عالی داشتیم .صدام
حسین به دیدارمان آمده بود و میگفت« :مطمئن باشید که
روی زمین ،هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند خرمشهر را از ما
پسبگیرد».نظامیان،تحتتأثیرسخناناوقرارگرفتهبودندوبرایش

کفمیزدند.حتیبهدلیلهمینکفزدنهاوشعارها،ازماتقدیر
کردند؛ اما هنوز از این تقدیر و تشویق ها لذتی نبرده بودیم که به
فاصله یک روز ،خرمشهر به دست صاحبان اصلیاش افتاد و
ضربهای گیجکننده به صدام وارد آمد؛ به گونهای که هیچگاه
نتوانستبفهمدایناتفاقچگونهرخداد.دراینعملیات،تلفات
تیپمابیشاز 1500کشته 500،زخمیوتعداد 1000اسیر
بود؛ و اینها ارقامی است که در بخشنامههای داخلی تیپهای
لشکرهفتمثبتشدهاست».
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