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دانش را هر چند بر آن بيفزايند ،رو به فراخي ميرود

کمک کردند خودمان هم تا جايي که توان داش��تيم
کم��ک و تالش کرديم ،کمکاري از س��وي مردم و
نظاميه��اي حاضر در خرمش��هر صورت نگرفت.
فکر ميکنم نزدي��ک به 112نفر از نيروهاي تکاور
در خرمشهر و جاده ماهش��هر شهيد شدند ،تکاور
يعني نيروهاي زبده آموزشديده و اين آمار تلفات
سنگيني است .از نيروهاي دانشگاه افسري و البته از
نيروهاي مردمي خرمشهر که تنها در حد شليک با
اسلحه آموزشديده بودند هم خيلي شهيد داديم.
 مهم�ات و تس�ليحات پاي�گاه درياي�ي
خرمشهر در چه وضعيتي بود؟
خوش��بختانه پايگاه دريايي خرمش��هر مهمات
داش��ت ،چند روز از جنگ گذش��ته بود که با خمپاره
يک��ي از کاميونهاي مهمات ما را منهدم کردند ،انبار
مهماتواسلحهسبکوجودداشت.درهمانروزهاي
ابتدايي جنگ خمپاره 120ميليمتري به دس��ت ما
رسيد و بچهها براي رسيدن خمپاره 120ميليمتري
جشن گرفتند ،تفنگ 106در خرمشهر خيلي سالح
مؤث��ري ب��ود و البته عمده تس��ليحات و مهماتي که
وجود داشت را هم بهکار گرفتيم.
 ب�ا ش�نيدن خبر س�قوط خرمش�هر چه
احساسي به شما دست داد؟
سقوط خرمشهر خيلي سخت بود ،خيلي سخت،
س��نگيني آن قابل وصف نيس��ت ،يکي از بچههاي
رزمن��ده در مس��جدي که ما در آن گ��رد هم آمده
بوديم گفت ׳׳ما که ازاينجا ميرويم خودمان هم بايد
براي بازپسگيري آن بياييم׳׳ س��نگينترين صحنه
هم همان لحظه ترک خرمش��هر ب��ود ،اما اين اميد
را داش��تيم که دوباره به خرمشهر برگرديم.سقوط
خرمشهر يا عقبنشيني را به ما ابالغ کردند آخرين
نفري که از مرکز خرمش��هر به س��مت کوت شيخ
ميآمد ناخدا هوش��نگ صمدي بود که بر روي پل
خرمشهر ش��هيد ش��د .البته دوتا هوشنگ صمدي
داش��تيم ،يک��ي ناخدا هوش��نگ صم��دي فرمانده
تکاوران در خرمشهر بود و يکي مهناوي دوم هوشنگ
صمدي که بر روي پل به شهادت رسيد.در مقاومت
هر مجموعهاي مش��غول دف��اع و مقاومت بود هيچ
س��اعت و مکان خاصي براي دفاع و مقاومت وجود
نداشت بهواس��طه همين ما عمدتًا در منطقه کوت
ش��يخ و در موقعيت نزديک به دهانه کارون مستقر
بوديم و بعد از س��قوط خرمشهر به بوشهر برگشتم
براي عمليات آزادسازي خرمشهر در جاي ديگري
بودم كه نيروهاي تکاور هم حضور داشتند.

امام علي (ع)

که فردي عراقي بود گف��ت :׳׳در اين هفته درگيري
صددرصدي است׳׳ ،خارج از اتاق جنگ به بچههاي
گروه اس.بي.اس گفتيم بايد براي خودمان آمادگي
ايجاد کنيم ،چون بومي نبوديم بايد منطقه را بهخوبي
شناس��ايي ميکرديم. کوتاهي که توسط مقامات در
زم��ان بني صدر صورت گرف��ت اين بود که حداقل
از  10روز قبل از  31ش��هريور خبر موثق داش��تند
که رژيم بعث درصدد حمله گس��ترده است ،چون
داش��تند س��نگربندي و نيروها را مستقر ميکردند.
اينها کمکاري در جنگ است ،خيانت ازنظر من يک
واژه به معناي سنگيني است پس اسم خيانت بر روي
آن نميگذارم اما اين کمکاري بود .من عقايد خودم
را بازگو ميکنم ،اينکه داس��تان چه بود ش��ايد باور
نداشتند يا اعتقاد به جنگ نداشتند يا اينکه گزارشها
خوب انتقال داده نميشد ،اما به 31شهريور رسيديم
و درگيري آغاز ش��د.وقتي خمپاره به حياط پادگان
برخورد ک��رد در ميان يک عده س��رباز کمتجربه،
س��ردرگمي به وجود آمد ،آنها را لب شط خرمشهر
غواصهاي
سمت کوت ش��يخ مستقر کرديم چون ّ
عراقي هم به ش��ط خرمشهر رسيده بودند.دو تکاور
عرب بومي منطقه به نامهاي فريد س�لامي که عضو
گروه اس.بي.اس بودو مختار صباحي تکاور مس��تقر
در پايگاه دريايي خرمش��هر ،ما را براي سازماندهي
نيروها همراهي ميکردن��د ،تاکتيکهاي مقدماتي را
با کمک اي��ن دو همکار انجام ميداديم7 .يا 8روز از
جنگ گذش��ته بود که دانشجوهاي دانشگاه افسري
ارتش را به خرمشهر آوردند و در شهر تقسيم شدند
که متأسفانه تلفات س��نگيني دادند چون کمتجربه
بودند.تم��ام مدت مقاوم��ت ما و اس��تقرارمان در
منطقه کوت ش��يخ خرمش��هر در من��ازل مردم آن
منطق��ه بود درواقع کس��ي از وضعيت گروه اعزامي
اس.بي.اس به خرمشهر اطالعي نداشت ،خوراک و
اس��تراحت ما در کنار مردم بود ،جوانان درخواست
اس��لحه کردند ،بعد از آموزش بسيار مختصر نحوه
استفاده از سالح با استفاده از اسلحه و مهمات موجود
در پايگاه دريايي خرمش��هر آنها را مس��لّح کرديم.
ب��ا گوني و چوب يک جعبهاي درس��ت کرده بوديم
هرکس از نيروهاي مردمي ش��هيد ميشد اسلحه او
را ميآوردند ش��مارهگذاري ميکرديم و دوباره به
نيروهاي ديگر تحويل ميداديم.
 از ح�ال و ه�واي مقاوم�ت مردم�ي
خرمشهر و سختيها بگوييد.
درگيريه��ا به حدي بود که وقتي براي دورهم
نشستن و ارتباط با مجموعههاي مختلف که مشغول
مقاومت در ديگر مناطق خرمشهر بودند نداشتيم،
هرکس��ي آنچه در توان داش��ت براي سازماندهي
نيرو و جلوگيري از س��قوط شهر ميگذاشت.بزاق
ده��ان برخي از نيروهاي مردمي خوني ش��ده بود،
خ��ود من هم همينطور بودم ،اما برخي مس��ائل را
فکر ميکنيم فقط مربوط به خودمان اس��ت و آن را
براي کس��ي بازگو نميکنيم ،يک پزشک خرمشهر

در ميان نيروها حاضرشده بود ،يکي از بچهها گفت
آب دهانم خوني اس��ت ،بقيه بچهه��ا هم همين را
گفتند.دکتر به من و فريد سالمي گفت خوني شدن
آب دهان ش��ما و ديگر نيروها به دليل استنش��اق
بيش از حد گاز باروت است چون مويرگهاي صوتي
ما آسيبديده بود.
 كم�ي بيش�تر از خاط�رات مرب�وط به
درگيري نيروهاي مقاومت در خرمش�هر
بهويژه منطقه سنتاب و گمرک بگوييد.
ما براي جنگ در خرمش��هر يک اس��م خاصي
گذاش��ته بوديم ،اسمي مثل جنگ پيمانکاري ،چون
دائم��ًا در حال جنگوگريز و کمي��ن بوديم ،تعداد
نف��رات کم ب��ود ،وضعيت نيروها ج��وري نبود که
جبهه را تحويل نيروهاي تازه نفس بدهيم.در جبهه
مش��خص است که دش��من در مقابل قرار دارد اما
در جنگ خياباني اينگونه نبود .ديدهها و شنيدهها
زياد است ،در همان کوت شيخ ما سنگربندي کرده
بوديم ،گلولههاي دشمن از باالي سر ما رد ميشدند
چون فکر نميکردند ما لب آب مستقر باشيم ،فکر
ميکردن��د عقبتر مس��تقر باش��يم ،روزهاي اول
جنگ ،مردم زياد ش��هر را تخلي��ه نکردند.مردمي
که وضعيت بهتري داش��تند تعدادي از ماشينهاي
خ��ود را رها کرده بودند ،با برخي از مردم بومي که
صحبت ميکرديم معتق��د بودند که اين جنگ دو
يا س��هروزه پايان مييابد ،چون جنگهاي ديگري را
ديده بودند که با اين تفاوت داشت.
 مردم ،چه موقع شهر را تخليه کردند؟
مردم خرمش��هر بعد از گذش��ت قريب به 10
ي��ا 15روز تقريب��ًا ش��هر را خالي کردن��د ،وجدانًا
بعدازآن خيلي راح��ت بوديم ،خيالمان راحت بود
که ديگر مردم نيس��تند و ميتوانستيم بيشتر مانور
بدهيم.فشار س��نگين درگيريها در روزهاي سوم و
چهارم جنگ بود.در سفر اخير به خرمشهر از کسي
شنيدم که نظاميهاي خرمشهر به مردم خرمشهر
براي مقاومت کم��ک نکردند ،گفتم اين بيانصافي
اس��ت من دو نفر را به چش��م خود ديدم که با تمام
ت��وان به مردم کم��ک ميکردند.فريد س�لامي و
مخت��ار صباحي هردو عرب بودن��دو با تمام وجود
مبارزه م��ي كردند .برخ��ي از خانوادهها بودند که
ماشين براي جابهجايي نداش��تند براي جابهجايي
آنها ت�لاش ميکردند.يک روز با فريد س�لامي و
مختار صباحي که خانواده آنها در خرمشهر حضور
داشتند به س��مت منزل آنها راه افتاديم؛ در مسير
ي��ک پي��رزن و پيرمردي را با ي��ک گاري دوچرخ
چوبي ديديم ،دشمن همچنان خرمشهر را ميکوبيد
پس به آنها گفتيم همراه ما س��وار خودرو بشويد تا
ش��مارا بهجاي امن برس��انيم آنها امتناع کردند و
م.هنوز آن
گفتند يا با وس��ايل يا همراه شما نميآيي 
لحظه را درس��ت به ياد دارم ،ناچار شديم با هشت
يا ده س��رويس آنها را به همراه تمام وسايل جابهجا
کنيم.نظاميها که بعضًا بومي بودند واقعًا به مردم

