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جشن خمپاره

پايگاه نيروي دريايي ارتش در خرمشهر يکي از قديميترين نيروهاي نظامي مستقر در اين شهر است که مردم
جنگزده خرمشهر آنان را با نام تکاوران يا همان کاله سبزها ميشناسند .کاله سبزها از نيروهاي مؤثري بودند که
ت .به همين منظور
به دليل محرمانه و سري بودن مسايل نظامي در ساختار ارتش نام و حضور آنان مغفول مانده اس 
در اين شماره به سراغ ناو سروان ׳׳سيد احمد شمس علوي׳׳ كه متولد اسفند سال  1334و از بازماندگان عمليات
مرواريد (انهدام اسکله البکر و االميه)به حساب مي آيد ،رفتيم تا براي ما از مقاومت مردمي در خرمشهر بگويد.

چه زماني وارد ارتش شديد؟
س��ال  1352وارد عرصه نظامي شدم و ديپلم
خود را در نظام گرفتم اما با پيروزي انقالب اسالمي
از پادگانها خارج شديم و به همراه نيروهاي انقالبي
ارت��ش گروههاي ضربت تش��کيل دادي��م و اين
آغازي ش��د براي تأسيس کميته انقالب اسالمي،
چراکه بعدها به ما کارت شناس��ايي کميته انقالب
دادن��د و در واقع به عضوي��ت کميته درآمديم .ما
يک عده جوان پر ش��ر و شور و ماجراجو يا بهنوعي
نيروهاي جانبرکف بوديم.
وضعيت ارتش در آن روزها چطور بود؟
در ابت��داي پيروزي انقالب وضعيت کش��ور
بههمريخته ب��ود ،يکي از مهمتري��ن علل جرأت
صدام براي حمله به ايران ،گزارش��هايي بود که از
به هم ريختگي اوضاع در کش��ور و فقدان انسجام
در ارتش به دس��ت رژيم بعث عراق ميرسيد و از
نظر نظامي نخستين اشتباه بزرگترين اشتباه است
و بزرگترين اش��تباه در ابتداي پيروزي انقالب اين
بود که به ارتشيها گفتند هرکس ميتواند به محل
س��کونت يا زادگاه خود منتقل شود ،کسي که دوره
تانک ديده بود به زادگاه خود مثل تهران ميرفت
و در امور اداري فعالي��ت ميکرد ،خلبان جنگنده
که مش��هدي بود ميرفت مشهد و اين جابهجاييها
س��ببش��د که پايگاههاي حس��اس مثل همدان،
بوش��هر ،بندرعباس و تبري��ز از نيروي متخصص
خالي شود .انس��جام و نظم الزم وجود نداشت.در
دوئل نفري که زودتر اسلحه را بکشد و شليک کند
او برنده اس��ت ،در جنگ ه��م همينطور نفري که
زودتر قواي خود را تجهيز و حمله ميکند او برنده
است و نظم و زمان براي ارتش خيلي مهم است.
نخستين حضور ش�ما در خرمشهر چه
موقع بود؟
مدتها قبل از پادگانها
من و چندت��ن ديگر که ّ
خارج شده بوديم يک گروه ضربت تشکيل داديم
كه نوعي گروه عملياتي مخفي متش��کل از تکاوران
نيروي دريايي ارتش بود.در پادگان بوشهر بوديم
ک��ه مأموريتي ب��ه ما که تيم ت��کاورانSBS بوديم
محول شد ،اين مأموريت خيلي با مأموريتهاي قبلي
متف��اوت بود.گروهSBS گروهي 6نفره و متش��کل
از ت��کاوران عملي��ات ويژه ني��روي دريايي ارتش
اس��ت که براي عملياتهاي شناس��ايي و يا تخريب
اعزام ميش��دند ،در همه مأموريتها نوع مأموريت
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و يا هدف به ما ابالغ ميش��د تا وسايل و تجهيزات
موردنياز را با خود ببريم اما اين بار نميدانستيم که
هدف مأموريت چيست ،به ما گفته بودند به پايگاه
نيروي دريايي ارتش در خرمش��هر برويد در آنجا
هدف به ش��ما ابالغ ميش��ود.10روز پيش از آغاز
رس��مي جنگ تحميلي به پايگاه دريايي خرمش��هر
رفتي��م ،اتاق جنگ ني��روي دريايي ب��ه فرماندهي
ناخدا گرامي در اين پايگاه مس��تقر بود و مأموريت
گ��روه در همان پاي��گاه به ما ابالغ ش��د ،مأموريت
برونمرزي بود و ش��بانه با قايق پارويي بايد هدف
را بررس��ي و شناس��ايي کرديم2 ،روز محاسبات ما
براي ب��رآورد مهمات موردني��از و انجام عمليات
طول کشيد و سپس آن را اعالم کرديم.اما متأسفانه
نيازمنديهاي ما تأمين نشد.
هدف مأموريت برونمرزي ش�ما چه
مهمات تأمين نشد؟
بود و چرا ّ
هدف مأموريت را نميتوانيم بازگو کنيم ،اصولًا
در س��اختار سازماني ارتش اس��ناد و مأموريتهاي
محرمانه و بهکلي س��ري وجود دارد که تحت هيچ
ش��رايطي حتي باگذش��ت زمان عمومي نميشود،
ش��ايد يکي از مس��ائلي که سبب ش��د نقش ارتش
بهوي��ژه نيروي دريايي در جنگ کمتر بازگو ش��ود
همين رعاي��ت اصول حفاظت اس��ناد و اطالعات
باش��د.اما مهمات موردنياز گروه را پيگيري کردند
از طريق پادگان دژ خرمشهر و جرياناتي اتفاق افتاد
كه درنهايت از پايگاه دريايي بوش��هر درخواس��ت
کرديم و گفتند که از پايگاه دريايي بوش��هر مهمات
موردنياز تهيه و ارسالش��ده است و در همان شب
که 31ش��هريور 59درگيريها آغ��از و مأموريت
گروه اس.بي.اس منتفي شد.اسلحه
و مهمات بود اما همه آن درصحنه
نبود مثلًا در خوزستان تانک چيفتن
داش��تيم چون زرهي اه��واز حرف
اول را در منطقه ميزد اما س��اختار
بههمريخته بود.
 ن�ام پنج عضو گروه SBSکه
همراهشمابهخرمشهراعزام
شدند را به ياد داريد؟
فريد س�لامي ،محمود اميديان
ني��ا ،حم��زه عريض��ي ،محمدولي
کريمي ،يونس حسن مقدم و خودم
6عضو گروه اس.بي.اس اعزامي به

خرمشهر بوديم ،البته عمده مأموريتهاي من 4نفره
بود و نويس��ندهاي از خاطرات من کتابي نوشته که
اکنون آن را به ׳׳م��ا 4نفر بوديم׳׳ نامگذاري کرده .
فريد سالمي از جوانان عرب و بومي منطقه بود.
 زمانيكه بنيصدر ،فرمانده کل قوا بود،
نيروهاي ارتش دستور مقاومت داشتند؟
بله نيروه��اي نظامي بهويژه نيروهاي ارتش��ي
نيازي به دس��تور براي مقاومت و دف��اع ندارند و
اصلًا نيازي نيس��ت .نمونه آنه��م ما 6نفر اعزامي
به خرمش��هر بوديم که مأموريت ما منتفي ش��د و
بايد بازميگشتيم اما همان شب 31شهريور 59که
درگي��ري با اصابت گلوله خمپ��اره به حياط پايگاه
دريايي خرمشهر آغاز شد ،نيروهاي کشيک و بقيه
نيروها که عمدتًا سرباز وظيفه بودند با اضطراب در
محوطه جمع ش��دند چون جنگنديده بودند،البته
ماهم جنگنديده بوديم ،اما در جايگاه نظامي ارتش
لباس ت��کاوري و تکاورها به لح��اظ نخبگي جايگاه
خاصي دارند.به همين دليل ما نيروها را سازماندهي
ّ
و از پايگاه خارج کرديم ،چون دشمن ميدانست که
پايگاه دريايي محل تجمع نيرو است و اگر نيروها در
جاي خود ميماندند تلفات زيادي ميداديم .بازهم
تأکيد ميکنم که ما هم تا آن زمان جنگ را به چشم
ندي��ده بوديم اما براي چنين مواقعي آموزش کافي
ديده بوديم.
 واکن�ش ش�ما در آغ�از درگيريها در
خرمشهر چه بود؟
تا قبل از ش��ب 31ش��هريور 59هي��چ خبري از
س��ازماندهي براي جنگ در نيروهاي ارتش نبود.
يکي از شبها در اتاق جنگ بودم که يکي از جاسوسها

