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صخره سخت

روايت

آن كش��ور بهداخل ايران سرازير شد .همزمان با آن كنسولگري
عراق در خرمشهر و مدرس��ه عراقيهاي اين شهر به اقدامات
گستردهاي دست زدند.
مدني ،استاندار خوزس��تان 1358 /2/15 ،نامههاي به وزير
كش��ور نوش��ت و در اين باره تصريح كرد :كنس��ول عراق در
خرمشهر با بعضي از عناصر مش��كوك محلي رابطه دارد .وي
افزود :اين مس��لم شده كه كنس��ول عراق در خرمشهر يكي از
فعاالن دس��تگاه جاسوسي اس��ت و در خرابكاري دست دارد.
اخيرا ً نامبرده س��فارش كرده است در نقاط مختلف خرمشهر،
براي وي خانه اجاره كنند و اكنون خانهها مهياس��ت .عالوه بر
اين گفته ميش��ود كه كارمندان حساس كنسولگري عراق از4
نفر به 14نفر كه همه و يا اغلب آنها افس��ر ميباش��ند ،افزايش
يافته اس��ت .وي در مورد مدرس��ه عراقيها مينويسد :مدرسه
عراقيها در خرمش��هر نيز كانون جاسوس��ي اس��ت .مس��ئول
مدرس��ه عراقيها ،وليد س��امرايي رايزن فرهنگي كنسولگري
عراق ميباشد كه قب ً
ال مسئول جبههالتحرير خوزستان در عراق
ب��وده اس��ت و فعاليتهاي خود را از بص��ره اداره ميكرد و از
جاسوسان شناخته شده ميباشد.
ب��ا انس��جام يافتن اي��ن جريانه��ا و متعاقب آن تش��ديد
فعاليتهاي آنها ،دوگانگي در ش��هر ايجاد ش��د و به تدريج ،با
طرح مس��ئله قوميت و حساس��يت روي آن ،زمينه مساعدتري
يافت .در يكي از اس��ناد مرك��ز مطالعات و تحقيقات جنگ در
اين باره ميخوانيم :هر روز كه ميگذشت ،دوگانگي بين مردم
فارسزبان و عربزبان ش��ديد ميش��د و به موازات آن ،ظاهر
شدن اسلحه و مد شدن چفيه و لباسهاي عربي در سطح شهر
چيز عادي ش��ده بود و شرايط را طوري درست كرده بودند كه
براي مثال ،وقتي يك عرب سوار تاكسي ميشد اگر رانندهاش
فارس بود ،پول نميداد؛ و اين جو را درست ميكردند كه اگر
يك فارس به بازار رفت ،عربي كه ش��يريني فروش اس��ت به
او چيزي نفروش��د .در مس��ائل مهمتر نيز چنين وضعي وجود
داشت ،مث ً
ال عناصر وابسته به شيخ شبير كه با امكانات دولتي در
مناطق مرزي گشت ميزدند ،وقتي با نيروهاي انقالبي برخورد
ميكردند ،با نام اينكه ش��ما از كميته فارسها هستيد و مسائل
اينجا به ش��ما مربوط نيست ،از اقدام آنها براي به دست آوردن
اطالعات منطقه م��رزي جلوگيري ميكردند و حتي در بعضي
موارد ،از ترددشان ممانعت ميكردند.
ب��ا اوجگيري چني��ن تحركات��ي ،وقوع درگيري در ش��هر
اجتنابناپذي��ر ب��ود ،بخص��وص كه نرمش دول��ت موقت در
برخ��ورد با تحريكات ضدانقالبي ،قاطعي��ت نيروهاي مذهبي
ش��هر در دف��اع از خود و انقالب را بهصورت آلتي در دس��ت
ضدانقالب در آورده بود تا براي دامن زدن به تشنج بيشتر از آن
استفاده كند .در تاريخ  ،1358 /1 /16بهدنبال تظاهرات مسلحانه

س��ازمان سياس��ي و كانون فرهنگي خلق عرب در خرمشهر و
تيران��دازي آنان به س��وي كميته امام ،اعالمي��هاي به نام كانون
فرهنگي  -نظامي جوانان مس��لمان خرمش��هر و بازاريان ،نشر
و پخش ش��د كه در آن ،شيخ ش��بير و عملكرد وي زير سؤال
ميرفت .ش��يخ با ابراز ناراحتي از بازاريان خواس��ت كه آن را
تكذي��ب كنند ،ولي آنها زير بار نرفتند .بنابراين او عكسالعمل
نش��ان داد و روز  ،1358 /2/23طي سخنراني خود در مسجد،
ضمن حمله شديد به كانون فرهنگي  -نظامي جوانان مسلمان
خرمش��هر ،اعضاي آن را وابس��ته خواند .بهدنبال سخنان شيخ،
حاضرين به س��ردمداري گروهها كه گويا بهانه الزم را بهدست
آورده بودند ،با شعار فليسقط الكانون( .كانون بايد نابود گردد)
بهسوي كانون حركت كردند و در حملهاي كه به كانون صورت
گرفت ،س��اختمان آن به آتش كشيده شد و ستاد انتظامات كه
س��ه طبقه بود فرو ريخت .مهاجمين ح��دود  18تن از نفرات
مستقر در كانون ،از جمله شهيد جهانآرا ،را دستگير كردند و به
سازمان سياسي خلق عرب بردند.
از اي��ن تاريخ ( ،)1358 /2/23حدت برخوردها و باال رفتن
ميزان تعرض و خش��ونت ضدانقالبي و ش��ديدتر ش��دن جو
رعب و وحش��ت ،كام�ل ً
ا طبيعي بود .در اي��ن ارتباط ،به جان
نيروهاي متعهد ش��هر تهديداتي شد و در بعضي موارد ،منازل
آنان با نارنجك و ديگر س�لاحها مورد هجوم قرار گرفت .در
اين ش��رايط ،از هم پاشيدگي مركزيت مشخص نيروهاي فعال
مذهب��ي و انقالبي ش��هر و محدودي��ت آزادي عمل نيروهاي
انقالب��ي در زمينه حضور فعال در جامعه ،مزيد بر علت ش��ده
ب��ود و ميرفت انفعال نابود كنندهاي را ن��زد هواداران انقالب
ايجاد كند .اين وضع نميتوانس��ت اج��ازه بروز و ظهور بيابد،
زي��را در اين صورت ،قدرت و موقعيت سياس��ي  -اجتماعي
ضدانقالب در چنان ابعادي گسترش مييافت و در نتيجه ،چنان
بحران��ي ايجاد ميكرد كه مهار آن غيرممكن ميش��د .بنابراين،
ه��واداران انقالب در دو جنبه علني و غيرعلني ،اقداماتي انجام
دادند .در بعد فعاليتهاي تشكيالتي غيرعلني ،برنامه گشت و
كنترل مس��لحانه بودن و تظاهر به مس��لح بودن در سطح شهر،
برنامهريزي ش��د .اين گش��ت و كنترل مس��لحانه غيرعلني در
جاي خ��ود اقدامي الزم و در جلوگي��ري از يكهتازي بيمهار
ضدانقالب ،ضروري و مؤثر بود ،اما به هيچوجه نميتوانس��ت
كافي باش��د و تنها حركت گس��ترده انقالبي مردم قادر بود در
بهبود اساسي و ايجاد شرايط به نفع انقالب ،تعيين كننده باشد.
چني��ن حركتي ب��ا عكسالعمل م��ردم در قب��ال تعرضات
ضدانقالب كانون و ديگر مراكز آغاز گرديد .بازار بس��ته ش��د
و ش��هر به ح��ال تعطيل درآم��د و م��ردم در تظاهراتي ،براي
تحصن به طرف فرمانداري رفتند و عده زيادي نيز در مس��جد
جامع خرمش��هر تحصن كردند .به دنبال شرايط پديد آمـــده

خلق عرب در پوشش سه کشور غربی
 ïسردار غالمعلی رشید ï

جری��ان سیاس��ی خلق ع��رب در قب��ل و بعد از
انق�لاب ،دو جنس متف��اوت دارد .قب��ل از انقالب،
جریان سیاسی خلق عرب بیشتر به رژیم بعث عراق
وابس��ته بود و عمده ارتباطش از طریق اس��تخبارات
عراق بود .بعد از انقالب ،میشود گفت بیشتر وابسته
ب��ه انگلیس و امریکا بودند و در بعضی زمینه ها هم
البته وابستگی شان به رژیم بعث عراق باقی بود.
قب��ل از انقالب ،ی��ک عناص��ری از جریان خلق
ع��رب را در زن��دان دیده بودیم .تقریب�� ًا همگی این
زندانی هایش��ان در س��ال های قبل از انقالب آلوده
ش��دند یعنی به مرور وابس��ته به س��اواک شدند .در
حقیقت زیر فش��اری که ساواک وارد می کرد ،خیلی
از عناص��ر این گروهی که ب��ه نام خلق عرب مطرح
شدند ،بریدند و آلوده ش��دند .البته این تعبیر غلطی
اس��ت که بعد از انقالب ،به این جریان سیاس��ی می
گوین��د خلق عرب .در حالی ک��ه باید بگوییم گروه
ضد انقالب خلق عرب .چون خلق عرب انسان های
ش��ریفی بودند که برای پیروزی انقالب و دفاع از آن
شهید دادند؛ در جنگ هم در برابر ارتش متجاوز بعث
عراق ایستادند و مقاومت کردند و جانانه از سرزمین
خوزس��تان دفاع کردند .اینها خلق عرب بودند نه آن
گروه وابس��ته ای که ضد انقالب مردم ایران و خلق
عرب بود.
این گروه وابس��ته و ضد انقالب عرب خوزستان
درس��ت بعد از پیروزی انقالب یعنی در سال 1358
ک��م کم علم دفاع از خلق عرب را بلند کردند و دور
یک ش��خصیت روحانی به نام آیت اهلل شبیر خاقانی
جمع ش��دند .ایشان متأس��فانه از افراد ساده اندیش
بودند و از س��اده اندیشی ایشان سوء استفاده کردند.
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نگاهی می کردیم و می دیدیم عموم این برجستگانی
که دور ایشان جمع شدند و رهبران گروه به اصطالح
خلق عرب هستند ،یا زندانیان وابسته به ساواک بودند
و یا ش��یوخی که س��ابقه همکاری با ساواک داشتند.
اینها با کنسولگری عراق در خرمشهر مرتبط بودند و
میرفتند پول و س�لاح می گرفتند و نیروهای کام ً
ال
وابس��تهای بودند .تعجب م��ا از این بود که این افراد
با آن سوابق وابس��تگی به ساواک چطور االن ادعای
انقالبیگری میکنند؟
اعض��ای همان گروه حزب اهلل خرمش��هر که در
کنار گروه اهواز و دزفول به منصورون پیوسته بودند،
و بعد از انقالب دیگر مش��ی مس��لحانه نداشتند ،در
س��ال  1358یک کانون فرهنگی در خرمشهر درست
کردن��د .یک روز اینها به کانون حمله کردند و آن را
تخریب کردند و س��وزاندند و بعض��ی از بچه ها را
مجروح کردند .می خواس��تند این حرکت را توسعه
بدهند و همه شهرستان خرمشهر را بگیرند.
من با تماس��ی که با شهید محمد جهان آرا داشتم،
در جری��ان جزئیات جریان قرار گرفتم .ایش��ان از ما
تقاض��ای کمک کرد .با دو فروند هلی کوپتر ش��نوک
و  120رزمنده و مقدار زیادی س�لاح از دزفول پرواز
کردم و در پادگان دژ خرمشهر فرود آمدم .شهید جهان
آرا آمد و من سالح خودم را هم به او تحویل دادم.
اینه��ا جلو آمده بودند و بچه های س��پاه و کمیته
و بس��یج هم متقاب ً
ال در جواب آنها پیش��روی کردند
و مراکز اینها را گرفتند .یکی دو روز طول کش��ید و
همه مراکزی را که اینها بعد از انقالب اش��غال کرده
بودن��د ،پس گرفتیم .خودمان در مقر اصلی مرکزیت
سازمان خلق عرب که در منطقه کوت شیخ و مشرف
بر رودخانه کارون بود ،مستقر شدیم .متالشی شدند

و به دامان ارتش عراق فرار کردند.
دیگر ما مسئله حرکتهای ضد انقالبی تحت این
عناوین را در مناطق عربی خوزس��تان نداشتیم و در
تم��ام طول جنگ ،مردم منطقه ی��ا همان خلق عرب
واقعی و راس��تین ،در کنار رزمندهها بودند و ش��هید
دادند .معدود نفراتی که از آن سازمان ماندند ،به عراق
رفتند و مزدوری میکردند و عناصر مخابراتی عراق
بودند ک��ه اطالعات نظامی ای��ران را به ارتش بعث
عراق می دادند.
بع��د از جنگ متأس��فانه آمدند و از مش��کالتی
که در همه اس��تان به ویژه اس��تانهای جنگ زده در
عرص��ه های اجتماعی – اقتص��ادی و مخصوص ًا در
معیش��ت مردم وج��ود دارد ،س��وء اس��تفاده کردند
و مج��ددا ً این گروه ها را تش��کیل دادن��د .در درون
کشورهایی مثل هلند ،انگلستان و امریکا هم مذاکراتی
کردند و حمایت هایی به دس��ت آوردند .در حقیقت
چون بعد از س��قوط رژیم بع��ث عراق جایگاهی در
حکومت مردمی عراق نداش��تند ،عمدت ًا از همین سه
کشور غربی تغذیه می شوند و متکی به حمایت این
رژیمهای استکباری هس��تند که جزو دشمنان مردم
ایران هستند.

فتنــــهاي بهنام خلق عــرب

در  ،1358 /1/27فرمانداري خرمش��هر در اعالميهاي اين س��ه
خواسته را مطرح كرد:
 )1انحالل كانونها و س��ازمانهاي غيررسمي خرمشهر ،در
شرايط بحراني منطقه؛
 )2تخليه اماكن دولتي كه در زمان انقالب ،نيروهاي مختلف
آن را اشغال كرده بودند؛
 )3خلع سالح عمومي.
از س��وي ديگر ،متحصنين مسجد جامع نيز خواستار موارد
زير شدند:
 )1دس��تگيري عوامل يورش وحشيانه به كانون فرهنگي -
نظامي و ستاد پاسداران و مجازات آنها
 )2استقرار پاسداران غيربومي در خرمشهر
 )3خلع سالح عمومي
 )4همه كانونها و سازمانها در شرايط فعلي منحل شوند.
در پ��ي اي��ن تحصن و بهدنبال مذاكراتي ك��ه بين طرفين با
فرماندار و اس��تاندار وق��ت انجام گرفت ،مق��رر گرديد كه تا
تاريخ  ،1358 /2/31مكانهاي س��ازمان سياسي خلق عرب و
كانون فرهنگي خلق عرب تخليه شود و تا تاريخ  58 /3/4تمام
ارگانهاي سياس��ي  -نظامي شهر س�لاحهاي خود را تحويل
فرمانداري دهند.
صبح روز 31ارديبهش��ت ،1358يعني آخرين مهلت تعيين
ش��ده براي تخليه س��اختمانهاي دولتي ،سازمان سياسي خلق
ع��رب در اعالمي��هاي تخليه س��اختمانها را رد ك��رد و آن را
مسئلهاي انحرافي خواند .پس از اعالميه ،عدهاي از اعضاي اين
سازمان را در ساختمان ستاد جمع كردند .از سوي ديگر ،كانون
فرهنگي خلق عرب نيز با انتشار اطالعيه مشابهي ،در ساختمان
كان��ون تحصن كرد .بهدنبال آن ،خبرگزاري آسوش��يتدپرس با
بزرگك��ردن قضيه ،خبر داد :صدها تن از افراد مس��لح اقليت
عربزب��ان ايراني در ادارات خود متحصن ش��ده و خواس��تار
خودمختاري گرديدند.

بينتيجه بودن جلسات مذاكره

در همين روز ،جلسات طوالني مذاكره بين مسئوالن دولتي
ش��هر و نمايندگان سازمانهاي خلق عرب برگزار شد كه عم ً
ال
نتيجهاي بدست نيامد .با شكست مذاكرات ،سازمانهاي خلق
عرب تأكيد كردند كه ساختمانها را تحت هيچ شرايطي تخليه
نخواهند كرد و زماني ش��رايط خلع سالح را خواهند پذيرفت
كه در تمام ايران خلع سالح عمومي انجام گيرد .در اين شرايط،
بهدستور استاندار وقت خوزستان ،حدود يكصدتن از تكاوران
نيروي دريايي از بوشهر وارد خرمشهر شدند و استاندار تهديد
كرد كه ديگر حوصله تالشهاي ضدانقالبي را نخواهيم داشت.
از سوي ديگر يكصد تن از پاسداران سپاه تهران وارد خرمشهر
شدند و در گمرك مستقر گرديدند .روز 5خرداد ،1358در پي
انقضاي مهلت استرداد سالحها و تخليه ساختمانها و بياعتنايي
سازمانهاي خلق عرب به آن ،مردم با دعوت كانون فرهنگي و
نظامي انقالبيون مسلمان خرمشهر و ستاد پاسداران ،در مسجد
جامع خرمش��هر متحصن شدند و سه روز بعد (سـهشنبه /3/8
 300 )1358ت��ن از متحصنين اعتصاب غ��ذا كردند .عالوه بر
اين ،تظاهرات گس��تردهاي با حضور روحانيون ش��هر برگزار
ش��د كه در آن ،ضمن حمايت از اقدامات استانداري ،از جمله
بهكارگي��ري تكاوران دريايي براي برقراري نظم ش��هر ،تظاهر
كنندگان خواستار خلع سالح عمومي ،بازداشت عامالن فاجعه
خرمشهر و اس��تفاده از پاسداران غيربومي براي حفظ امنيت و
كنترل ش��هر شدند .در اين تظاهرات ،مردم آشكارا برضد شيخ
و س��ازمانهاي سياسي خلق عرب ش��عاردادند .در اين حين
حدود ظهر ،خبري پخش ش��د كه نگران��ي و عصبانيت مردم
را افزاي��ش داد .خبر اين بود ك��ه عناصر خلق عرب به گمرك
حمله كرده ،طي درگيري مسلحانه يك پاسدار و يك نگهبان را
به ش��هادت رساندهاند و چند تن را نيز مجروح كردهاند درباره
علت اين اقدام مس��لحانه افراد سازمان سياسي خلق عرب ،در
اسناد س��تاد نيروي دريايي جمهورياسالمي چنين آمده است:
«همزمان با ش��روع مذاكرات خلع س�لاح ،تكاوران ،سه نفر از
عناصر خلق عرب را در بازار خلع س�لاح كردند ،س��ه نفر از
عناصر خلق عرب توس��ط تكاوران در بازار خلع سالح شدند
كه سبب شد اين عناصر براي انتقام ،دو نفر ،يك پاسدار و يك
نگهبان گمرك را به شهادت رساندند.
در چنين وضعيتي ،مدني استاندار خوزستان وارد خرمشهر
ش��د و از حدود ساعت 22بين وي و مسئوالن شهري و برخي
از روحانيون با برادر شيخ شبير خاقاني و تني چند از نمايندگان
وي ،مذاكراتي انجام شد.
نمايندگان آل شبير ،ادعا ميكردند كه سران قبايل گفتهاند24،
س��اعت ديگر مهلت الزم اس��ت تا قضايا بهطور مسالمتآميز
حل و فصل ش��ود .با وجود آنكه اوض��اع موجود عكس اين
مطلب را نش��ان م��يداد .اما بههرحال ،توافق ش��د كه موضوع
خلعسالح تا روز پنجشنبه  1358 /3/10به تعويق افتاد .
ب��ا وجود اين ،ش��واهد و قرايني به دس��ت آمد كه نش��ان
ميداد س��ازمان سياس��ي و كانون فرهنگي خلق عرب ،توافق
بهعمل آمده را نيز ناديده خواهند گرفت .از جمله اين شواهد،
س��نگربندي اطراف ساختمانها و ورود تعداد زيادي از عناصر
مس��لح س��اير مناطق به ش��هر بود .به اين ترتيب ،سازمانهاي
مزب��ور خود را براي يك درگي��ري همهجانبه آمادهكردند .اين
درگيريهاي مس��لحانه سرانجام در س��حرگاه روز چهارشنبه
 9خرداد 1358آغاز ش��د .روزنامه اطالعات چگونگي ش��روع

