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خــــــوزستان در جــنگ
روایت امام خمینی)ره( به   

خوزستان دین خودش را به اسالم ادا كرد. خوزستان برای 

اســالم و برای ارزش های انســانی و برای رشافت خود و كشور خود كوشش 

كرد و كوشــش می كند و مردانه ایستاده است و شــهدای بزرگوار خود را نزد خدای تبارك 

و تعالی فرســتاد. خوزستان در این عرصه تهاجم باطل به حق و دفاع حق و در برابر باطل 

پیش قدم است و اسوه است از برای سایر اهالی كشور... من به شام اهالی خوزستان و سایر 

مرزنشینانی كه مورد تهاجم واقع شدید، تربیك عرض می كنم و به شام دو جمله از كتاب خدا 

را تذكر می دهم: »لَِكْیاَل َتاَْسْوا َعىل َماَفاَتُكْم َوَل َتْفَرُحوا ِبَا اتیُكْم«)برآنچه از دستتان می رود 

اندوهگین نباشید و بدانچه به دستتان می آید شادمانی نكنید-سوره حدید،آیه23( این تعلیم 

خدای تبارك و تعالی اســت به انسان ها از اول تا آخركه درپیشامدها چنانچه پیشامدی بود 

كه برای شام رضری داشت، به حسب ظاهر و چشم های ظاهربین، شام محزون نباشید، كه 

این ها رضر نیست. برای آن چیزی كه از دستتان رفته است، نه تأسف بخورید و نه محزون 

باشید... خداوند متام شهدای راه اسالم را و متام كسانی كه در راه اسالم معلول شدند، در راه 

اسالم خامنان خودشان را از دست دادند، در راه اسالم به آوارگی رسیده اند را به سعادت های 

ابدی برساند و من به متام بازماندگان این شهدا هم تسلیت عرض می كنم و هم تربیك. مبارك 

باد بر اهالی خوزســتان و بر اهالی جنوب و غرب این خدمت گزاری و این جان نثاری و این 

پایداری.

بیانات امام خمینی)ره( در جمع خانواده شهدا و جانبازان استان خوزستان- 1360/1/13



دست دشمن، نقشه استكبار، برنامه ریزى دستگاه هاى فّعال 

صهیونیســتى و اســتعامرى همه با هم این طور ترتیب دادند كه این بخش 

از میهن عزیز ما، در معرض یىك از ســخت ترین آزمایش هاى  الهى خون بارقرارگیرد. 

جنگ تحمیىل هشــت ســال به طول انجامید. در این مدت  شــام مردم شــجاع و دلور این 

استان)خوزســتان( در معرض این امتحان بسیار دشــوار قرار داشتید. البته دشمن جنگ را بر 

خوزستان تحمیل نكرد؛ بر ایران تحمیل كرد و همه ایران در مقابل او قیام كردند تا از كشور 

دفاع كنند؛ اما خوزستان در معرض سخت ترین و شدیدترین رضبات دشمن قرار گرفت و به 

وسیله دشمن بیشرتین فاجعه آفرینى در این استان واقع شد. بیش از همه مردم كشور، مردم 

استان هاى مرزى و بیش از همۀ  استان هاى مرزى، استان خون بار خوزستان رنج جنگ را تحّمل 

كرد. در رسارس این استان ممَتحن و مجّرب، مردان و زنان و خانواده ها، شهری ها و روستایی ها، 

عشایر عرب و ُلر و بختیارى و مردم فارس كه در این استان هستند، همه و همه در كنار یكدیگر 

و دست در دست هم، در مقابل متجاوزان ایستادند. البته ملت ایران به كمك استان هاى مرزى 

آمد- در این شىّك نیست- و آزمایش بزرگ، آزمایش ملت ایران بود؛ اما چه كىس است كه نداند 

استاىن كه در كنار مرز است، در مقابل اّولین حمالت دشمن، چه شكنجه و درد دشوارى را تحّمل 

می كند و این استان هشت سال این دشوارى را تحّمل كرد و ایستاد و فداكارى منود. در دوران 

قبل از انقالب اسالمى ـ یعنى شاید هفتاد، هشتاد سال قبل از این - باز مردم مؤمن و علامى 

خوزستان، در مقابل تجاوز انگلیسی ها ایستادگى كردند. آن هم یك تجربه دیگر است. مردم این 

استان در چنین كارهاى بسیار  باعظمت و پرشكوهى سابقه دارند. 

بیانات رهرب معظم انقالب در اجتامع بزرگ مردم اهواز- 1375/12/18

خوزستان در جنگ
 به روایت رهبر معظم انقالب 
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مقدمه

»حقای��ق زندگی گذش��تگان را تصدیق كن و از حوادث گذش��ته تاری��خ، برای آینده 

عربت گیر، كه حوادث روزگار با یكدیگر هامنند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد«      

فرازی از نامه امام علی)ع(به حارث همدانی

روزهای آخر شهریور ماه برای مردم خوزستان مثل روزهای اول آن با خاطرات تلخی 

همراه است. در جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین در سوم شهریور ۱۳۲۰ از زمین و هوا 

و دریا به ایران هجوم آوردند و از اولین نقاطی که به آن وارد ش��دند اس��تان خوزستان 

بود. آن روز جنگ بیش از چند ساعت طول نکشید، اما در31شهریور ۱۳۵۹یعنی ۳۹سال 

پس از آن شهریور شوم، بار  دیگر جنگی  جهانی و تحمیلی بر میهن ما سایه افکند و این بار 

خوزستان هشت سال متام جنگ را تجربه منود و در این میان بیش از همه دین خویش را 

به اسالم و انقالب ادا منود.

 تاریخ از مجموعه حوادثی شکل گرفته که جملگی در بسرت مکان ظهور و بروز یافته اند، 

اما نباید فراموش کرد که اعتبار مکان ها به انس��ان هایی اس��ت که در آن زیسته اند و به 

همین جهت اس��ت که پس از س��ه دهه از آغاز مهم ترین واقعه تاریخ انقالب اس��المی؛ 

جغرافیای سیاسی، نظامی، طبیعی، اقتصادی و انسانی جنگ را در قالب نوپای جغرافیای 

حامسی بازگو می كنیم. هرچند که تاریخ نویسی  جغرافیای حامسی دفاع مقدس به معنای 

بازآفرینی کل گذشته در منت، شاید هیچ گاه میرس نشود.

 پژوهش حارض با عنوان »اطلس جغرافیای حامسی خوزستان در جنگ« شامل چکیده ای 

از جغرافیای رخدادهای مهم حامسی استان خوزستان در جنگ در قالب  نوشتار، عکس و 

نقشه است که برمبنای هشت شهرستان  درگیر در جنگ این استان، فصل بندی و به مدد 

س��امانه موقعیت یاب جهانی و تصاویر ماهواره ای و توپوگرافی منقش شده است. امید 

است این اثرکه با حامیت مرکز دایرة املعارف دفاع  مقدس و همكاری جمعی از فرماندهان 

جنگ به مثر رسیده است،  مورد توجه و بهره برداری اساتید، دانشجویان، محققان و راویان 

حامسه دفاع مقدس و عموم عالقه مندان قرارگیرد.
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استان خوزستان

اس��تان خوزستان با مساحت 64هزار و 236 کیلومرتمربع در جنوب غربی ایران و در جوار 

خلیج فارس و اروندرود قرار دارد و ش��هر اهواز مرکز آن اس��ت. خوزس��تان از شامل به استان 

لرستان، از شامل رشقی به استان چهارمحال و بختیاری، از شامل غربی به استان ایالم، از رشق و 

جنوب رشقی به استان های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، از جنوب به خلیج فارس و از غرب 

به کشور عراق محدود می شود.

 خوزی ها قوم اولیه ساکن این رسزمین و با ایالمیان هم تبار بودند. بنابر سنگ نوشته داریوش، 

در دوران هخامنشی نام استان خوزستان»خوجیا« بوده است. از سوی دیگر »خوز« را به معنی 

کر و نیشکر نیز معنا می کنند، زیرا خاک حاصلخیز و بارور خوزستان استعداد ویژه ای برای  شمِ

رشد این گیاه داشته و بهرتین محصول نیشکر را به دست می داده  است. پس از هخامنشیان در 

دوران اش��کانی، ساسانی و متام دوران اسالمی، شوشرت مرکز حکومتی خوزستان بوده  است تا 

آنکه در سال ۱۳۰۳ش و درپی شیوع بیامری وبا در شوشرت، مرکز حکومتی خوزستان به مدت 

یک سال به دزفول و سپس به اهواز منتقل شد و تاکنون نیز اهواز است.

 در س��ال ۱287ش نخس��تین چاه نفت ایران در خوزستان و در شهر مسجد سلیامن حفر و 
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نفت از آن استخراج شد. این چاه که به »چاه 

شامره یك« مشهور است، نخستین چاه نفت 

در جهان اس��ت که از آن در مقیاس صنعتی، 

نفت استخراج ش��ده و اولین گام در تأسیس 

صنعت نفت ایران به ش��امر م��ی رود. اکنون 

چاه ش��امره یك، به صورت موزه با مدیریت 

رشکت ملی مناطق نفت خی��ز جنوب ایران 

اداره می شود.

 اس��تان خوزس��تان غنی ترین استان  ایران 

در زمینه  منابع نفت و گاز اس��ت که در حال 

حارض عمده درآمد کش��ور از راه صدور این 

دو محصول طبیعی حاصل می شود. تا چندی 

پیش قابلیت کش��تیرانی تجاری در رود کارون 

تا ش��هر اهواز وجود داش��ت اما درحال حارض کشتیرانی تجاری عمالً ناممکن شده است. آب 

ف��راوان رودهای کارون، کرخه، هندیجان، جراحی، مارون، اروند و دز که از جمله پرآب ترین 

رودهای ایران هستند و ساختار جلگه ای استان خوزستان، قابلیت بالقوۀ کشاورزی فراوانی در 

آن ایجاد کرده  اس��ت. عالوه بر کشاورزی سنتی و نیمه مکانیزه محصولت سنتی)مثل برنج، 

گندم، مرکبات و صیفی جات(، نیش��کر هم به صورت صنعتی در قالب طرح توسعه نیشکر و 

صنایع جانبی استان خوزستان در ابعاد وسیعی کاشت و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

با اینکه مذهب رسمی مردم این استان شیعه است، پیروان دیگر آیین ها نیز در این استان 

زیسته اند. در شهر اهواز و اروندکنار گروه اندکی صابئین)در خوزستان به آنها ُصّبی می گویند( 

درکرانه رود کارون ساکنند و بیشرت به کار زرگری مشغولند.

خوزس��تان تنها اس��تانی اس��ت که در طول جنگ دچار بیش ترین آس��یب و خسارت شد. 

خوزستان و به ویژه اروند رود یکی از مطامع اصلی رژیم بعث عراق در حمله به ایران اسالمی 

بود. این استان به علت داشنت ذخایر غنی نفت و موقعیت راهربدی، تاریخ پرماجرایی داشته 

است و تا  قبل از جنگ یك بار توسط قوای عثامنی و دوبار توسط قوای انگلیس مورد تعرض 

قرار گرفته است. قبل از آغاز جنگ مناقشات متعددی بر رس حاکمیت بر اروندرود بین ایران 

و رژیم بعث وجود داشت که با عقد قرارداد 1975 الجزایر این مناقشات مدتی فروکش کرد.

پس از پیروزی انقالب اسالمی، مخالفین تحرکات زیادی برای براندازی جمهوری اسالمی ایران 

انجام دادند که یکی از آنها راه اندازی جریان خلق عرب و ایجاد تفرقه بین مردم خوزستان و در 

نهایت تجزیه خوزس��تان بود که در این میان، رژیم بعث سهم ویژه ای داشت. پس از شکست 

همه توطئه ها و با توجه به سابقه زیاده خواهی های حزب بعث و صدام، حمله به ایران توسط 

عراق آغاز شد. صدام قرارداد 1975 الجزایر را مقابل دوربین تلوزیون عراق پاره كرد و بالفاصله 

عكس¡تاریخی¡چاه¡شماره¡یك¡¡
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نقاط مهمی از کشور و به ویژه استان خوزستان مورد بباران و هجوم قرارگرفت. 

جنگنده های عراق در31 ش��هریور 1359)روز آغاز رس��می جنگ( شهرهای اهواز، دزفول، 

امیدی��ه، آبادان و... را بباران كردند. بباران و بعدها موش��ك باران ش��هرها به حدی بود که 

شهر دزفول به عنوان»بلد الصواریخ« یعنی شهر موشک ها نام گرفت. عالوه بر بباران هوایی، 

نیروهای زمینی عراق نیز به خوزستان هجوم آوردند و شهرهای خرمشهر، سوسنگرد، بستان 

و هویزه را ترصف منوده و تا منطقه دب حردان در نزدیکی اهواز پیرشوی كردند. شهر آبادان 

نیز به محارصه 270درجه درآمد و ش��هرهای ش��وش، دزفول و اندیمش��ک در تیررس دشمن 

قرارگرفت. 

در سال 1359 و اوایل1360 وضعیت جنگی به نفع رژیم بعث عراق بود تا آن كه پس از عزل 

بنی صدر و آغاز تحول انقالبی در صحنه جنگ، عملیات های پیروزمندانه آغاز شد. با عملیات 

ثامن المئه)ع(و شکس��ت حرص آبادان و س��پس عملیات طریق القدس و آزادی بستان، جنگ در 

جبهه خوزستان روند بهرتی یافت و در نهایت با انجام دو عملیات فتح املبین در شامل خوزستان 

و بیت املقدس در جنوب، تقریباً همۀ مناطق اشغالی استان آزاد شد. استان خوزستان تا آخرین 

روزهای جنگ شاهد عملیات های بزرگ دیگری همچون والفجر مقدماتی، والفجر1، خیرب، بدر، 

والفجر8 وکربالی5 بود.

 از آغاز تا پایان»جنگ شهرها« بالغ بر 127شهر کشور مورد تهاجم هوایی و موشکی دشمن 

قرارگرف��ت. در این میان، آبادان با بیش از 1017بار، بیش از همه مورد تهاجم واقع ش��د. این 

تعداد معادل 21/3 درصد از کل مجموع حمالت به ش��هرهای کش��ور اس��ت. ش��هر اهواز، با 

316بار حمله و 6/6درصد از کل حمالت به شهرها، در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول با 

241تهاجم، 5/1 درصد از کل حمالت را متحمل شده است.به طور کلی استان خوزستان با 2008 

مورد بیش از 42درصد از حمالت هوایی دشمن را در طول جنگ متحمل بوده است.
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جدول�آمار�تهاجم�هوایی�عراق�به�شهرهای�استان�خوزستان�در�طول�جنگ��

تعداد تهاجمنام شهر

1017آبادان

316اهواز

241دزفول

128خرمشهر

57سوسنگرد

52اندیمشک

33مسجد سلیامن

29آغاجاری

25رامهرمز

22شوشرت

17بستان

11شادگان

11بندر ماهشهر

10هویزه

9حمیدیه
9بندر امام خمینی)ره(

8بهبهان

7شوش

5ایذه

1امیدیه

2008جمع

بیشرتین آمار شهدا و مجروحین جنگ شهرها در طول جنگ مربوط به شهر اهواز است که 

در مجموع  10/7درصد از کل شهدا و مجروحین را به خود اختصاص داده است. بعد از آن به 

ترتیب شهرهای کرمانشاه با 7/9درصد، دزفول با 6/9درصد، آبادان با 6/6درصد، اندیمشک با 

6/2درصد، همدان با 4درصد و تهران با 3/4درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. به 

طور کلی 40/5درصد از شهدا و مجروحین جنگ شهرها به استان خوزستان تعلق دارد.
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جدول�آمار�شهدا�و�مجروحین�شهرهای�استان�خوزستان�در�طول�جنگ�شهرها��

نام شهر
  تعداد 

شهدا

تعداد 

مجروحین

تعداد كل 

شهدا و 

مجروحین

درصد شهدا و 

مجروحین نسبت به 

كل كشور

10/7%113771168253اهواز

6/9%117341535326دزفول

6/6%88241915073آبادان

6/2%72417602484اندیمشك

2/9%43318032236مسجد سلیامن

2%37311621535بهبهان

1/3%2028111013سوسنگرد

0/9%132568700شوشرت

0/6%140303443خرمشهر

0/4%56258314رامهرمز

0/28%25190215هویزه

0/25%32160192آغاجاری

0/24%45141186حمیدیه

0/2%19137156بندرماهشهر

0/16%2399122بندرامام خمینی)ره(

0/12%88391شادگان

0/08%233861بستان

0/01%8513شوش

40/5 درصد از كل 54352297828413جمع
كشور
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با پایان جنگ، خوزستان به مرور به سازندگی و بازسازی روی آورد، هرچند هنوز مناطق 

بس��یاری از آن آلوده به میادین مین بود و پیکرهای ش��هدا در این مناطق بر جای مانده بود. 

با راه اندازی کمیته جس��تجوی  مفقودین، پیكر پاك ش��هدای بس��یاری از دل خاک های تفتیده 

خوزستان تفحص شدند که در این راه و در این رسزمین شهدای دیگری نیز تقدیم انقالب شدند. 

خوزستان پس از جنگ به مرور پذیرای رزمندگانی شد که به یاد هم رزمان خویش قدم بر این 

رسزمین می گذاش��تند و این گونه بود که س��ایر اقشار مردم نیز به آن ها پیوستند و راهیان نور 

استان خوزستان شکل گرفت.

بازدید¡رهبر¡معظم¡انقالب¡از¡سد¡كرخه¡¡

نمایی¡از¡سد¡كرخه¡¡



بازدید¡رهبر¡معظم¡انقالب¡از¡سد¡كرخه¡¡
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مسجد¡جامع¡خرمشهر¡¡

شهرستان خرمشهر
شهرس��تان خرمشهر به مرکزیت شهر خرمشهر با مس��احت 4هزار و 552 كیلومرتمربع در 

جنوب غربی اس��تان خوزستان و در محل پیوس��نت رود كارون و اروندرود واقع شده است و با 

شهرس��تان های آبادان از جنوب رشق، ش��ادگان از رشق و اهواز از شامل و همچنین با کشور 

عراق از غرب هم مرز است. مردم خرمشهر از نژاد آریایی و سامی هستند و مذهب آنها شیعه 

دوازده امامی است و به زبان فارسی و عربی تکلم می کنند.

 تا پیش از جنگ، شهرس��تان خرمشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و بازرگانی و ارتباط با 

دری��ای آزاد، ثروت عظیم��ی را در خود جای داده بود و مراكز تجاری و منایندگی رشكت های 

بزرگ كشتی رانی، بدان چهره ای بین املللی بخشیده بود. اکنون ساكنان این شهرستان به كار در 

بخش های خدمات، كش��اورزی)خرما و مركبات(، باغبانی، حصیربافی و صنایع دیگر مشغول 

هس��تند و عمده ترین محصول كش��اورزی این شهرس��تان خرما و مركبات است. كمربندی از 

درختان نخل به پهنای چهارصد مرت شهر خرمشهر را از سایر قسمت های استان جدا می سازد. 

دامداری در منطقه رواج داش��ته و انواع محصولت دامی از قبیل لبنیات، پوس��ت و پش��م از 

فرآورده های این بخش است. 

آب و هوای این شهرستان به علت نزدیك بودن به عربستان و عراق تحت تاثیر بادهای گرم 

و خش��كی اس��ت كه از این سو می وزند. رطوبت نسبی موجود در این ناحیه به علت نزدیكی 
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به اروندرود و خلیج فارس در متام فصل ها بال اس��ت. از خرمش��هر به شهرهای اهواز و آبادان 

راه آس��فالته وجود دارد و انتهای راه آهن رسارسی ایران، محور تهران-خرمشهر به طول1070 

كیلومرت، به خرمشهر منتهی می شود. 

مرکز این شهرس��تان كه در گذش��ته به نام بندر محمره معروف ب��ود، از دو قرن پیش به 

دلیل اهمیت فوق العاده آن مورد توجه استعامرگران قرار گرفت و تاكنون چهار بار به اشغال 

قوای خارجی درآمده اس��ت. شهرستان خرمشهر در طول جنگ شاهد چندین عملیات بزرگ 

و محدود بوده است و به جرئت می توان گفت هیچ شهری به اندازه خرمشهر درگیر جنگ 

نبوده است. شهر خرمشهر در 34روز اول جنگ شاهد مقاومت مردمی بود و بیشرتین شهدای 

دفاع مقدس-برحسب نسبت مساحت- در این منطقه به شهادت رسیده اند. عملیات های بزرگی 

چ��ون بیت املقدس، رمضان، کربالی 4، 5 و7 در این منطقه به وقوع پیوس��تند و محورهایی از 

عملیات ثامن المئه)ع(، والفجر8 ، کربالی 8 و بدر در این شهرستان به اجرا درآمد.

عكس¡هوایی¡خرمشهر¡قبل¡از¡اشغال¡¡

عكس¡هوایی¡خرمشهر¡پس¡از¡آزادسازی¡¡
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خرمشهر
خرمشهر شهری است مرزی در جنوب غربی استان خوزستان که در محل تالقی رودخانه های 

کارون و اروند واقع شده است و از شامل به اهواز، از رشق به بندر ماهشهر، از جنوب به آبادان 

و از غرب به مرز ایران و عراق محدود می شود. رودخانه کارون با گذر از داخل شهر خرمشهر 

) به صورت رشق به غرب( در جنوب خرمشهر به اروندرود می پیوندد که به این نقطه »سه راه 

تالقی« گفته می شود.

 در زمان محمدش��اه قاجار در محل کنونی خرمشهر، بندری بنا شد که محمره نام گرفت. 

محمره که از ادغام دو کلمه عربی ماء)آب( و حمره)رسخ( به وجود آمده به معنای آب رسخ 

است چرا که قسمت عظیمی از سواحل شهر، در بیشرت روزهای سال به عّلت جزر و مّد دریا و 

رسوبات رسی به رنگ قرمز می گرایید. در سال1314ش، فرهنگستان ایران با نگاه به موقعیت 

طبیعی ورسسبزی منطقه، نام خرمشهر را پیشنهاد کرد و در سال 1316ش به دستور رضاخان 

محمره به خرمشهر تغییر نام داد.

در دو قرن گذش��ته، این شهر همواره شاهد تهدیدهای بیگانگان و وسیله ای برای دستیابی 

به مطامع آنها بوده است. در سال 1216ش هنگامی که هرات به سبب خودداری حاکم آن از 

پرداخت مالیات، توسط سپاهیان محمد شاه قاجار محارصه شده بود، نیروهای عثامنی به تحریک 

انگلس��تان و به بهانه رسکوب عشایر »بنی لم« که در رشق اروندرود ساکن بودند، خرمشهر 

تصویر¡ماهواره¡ای¡از¡خرمشهر¡¡
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را اش��غال کردن��د که بهای 

آزادی آن، رف��ع مح��ارصه 

هرات از س��وی ایران بود. 

در س��ال 1226ش، بر اساس 

ارزروم،  دوم  معاه��ده 

حاکمیت ایران بر خرمش��هر، آبادان و س��واحل رشقی اروندرود تثبیت شد که بهای آن چشم 

پوشی ایران از حاکمیت بر سلامنیه بود. 

با بازپس گیری هرات توسط نارصالدین شاه درسال 1235ش نیروهای انگلیسی خرمشهر را 

اش��غال کردند و درپی آن بر اساس معاهده1857م)1236ش( پاریس که بین ایران وانگلستان 

منعقد شد، به بهای آزادی خرمشهر، هرات از خاک ایران جدا شد. در جریان جنگ جهانی دوم، 

گرایش رضاخان به آملان ها از یک سو و نگاه متفقین به موقعیت جغرافیایی ویژه ایران برای 

پش��تیبانی از جبهه روسیه از سوی دیگر، زمینه س��از اشغال خرمشهر در شهریور1320ش شد 

که پس از پایان جنگ، براساس توافق قدرت های بزرگ، اشغالگران خرمشهر را تخلیه كردند.

 با آغاز جنگ ایران و عراق خرمشهر به دلیل نزدیکی به مرز، یکی از اولین نقاطی بود که 

مورد حمله ارتش بعثی قرار گرفت. دشمن در نظر داشت خوزستان و خرمشهر را چند روزه 

اش��غال کند اما مدافعان شهر به مدت 34 روز در مقابل ارتش عراق مقاومت کردند و همین 

امر خرمش��هر را به عنوان مناد و سمبل مقاومت به همگان شناس��اند. در تاریخ ۴ آبان ۱۳۵۹ 

آخرین مدافعان شهر نیز به جهت فشار مضاعف دشمن و کمبود سالح و تجهیزات مجبور به 

عقب نشینی از خرمشهر شدند.

 دشمن پس از ناكامی در اشغال خوزستان، تجهیزات و امكانات دفاعی فراوانی را در خرمشهر 

و حومه آن مستقر و اطراف شهر را مین گذاری کرد و خرمشهر را به عنوان مناد پیروزی خود 

در جنگ مطرح منود. اما با همت جوانان ایرانی، خرمشهر پس از ۵۷۸ روز)حدود۱۹ماه( اشغال 

توس��ط ارتش بعثی عراق، در تاریخ ۳خرداد ۱۳۶۱ با حمله نیروهای س��پاه پاسداران، ارتش و 

نیروی مردمی بسیج در عملیات »بیت املقدس« آزاد شد.

 در روزهای پایانی جنگ و پس از پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران، ارتش عراق كه هیچ گاه 

دست از خوی تجاوزكارانه خود برنداشته بود، با انبوهی از لشكرهای خود در 1367/4/31 با 

تهاجمی دیگر خود را به جاده اهواز- خرمش��هر رساند و 30 كیلومرت این جاده را اشغال كرد. 

در حالی كه خرمشهر در خطر محارصه و اشغال دوباره قرارگرفته بود، با پیام هشدار دهندۀ 

امام خمینی)ره( و با حضور سپاه و انبوه نیروهای مردمی در این منطقه، طی سه روز درگیری و 

مقاومت، دشمن دوباره به عقب رانده شد.

ایجاد¡موانع¡ضد¡¡¡
هلی¡برن¡توسط¡

دشمن¡در¡خرمشهر
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¡شلمچه،¡میدان¡امام¡رضا¡)ع(¡¡

پاسگاه¡شلمچه¡-قبل¡از¡¡آغازجنگ¡¡

شلمچه
ش��لمچه منطقه ای در حدفاصل شهرهای خرمشهر و برصه است که بخشی از آن در خاک 

ایران و بخش��ی دیگر در خاک عراق قرار دارد. مرزهای رسزمینی ش��لمچه از شامل به کانال 

ادب و پاسگاه بوبیان، از جنوب به اروندرود، از رشق به نهر عرایض و از غرب به کانال زوجی 

محدود می شود.

 پس از پیروزی انقالب اسالمی، رژیم بعثی عراق با توجه به نزدیکی بندر خرمشهر به مرز و 

وجود کنسولگری عراق در این شهر، به حامیت از گروه های ضد انقالب از جمله گروه موسوم 

به خلق عرب پرداخت. پشتیبانی تجهیزاتی رژیم بعث از این گروه- که در راستای زمینه سازی 

تهاجم گسرتده به ایران بود- اقدامات مختلف تروریستی را درپی داشت که مواردی مانند  ترور 

اشخاص، ارسال مهامت، بب گذاری، حمله مسلحانه به مراکز نظامی و اقتصادی و گلوله باران 

پاس��گاه ها را شامل می شد. این وضعیت از اوایل س��ال 1358آغاز و در مرداد و شهریور 1358 

به اوج خود رسید. در این ماه ها، اقدامات مهندسی عراق در ایجاد مواضع، سنگرها و گسرتش 

نیروهای نظامی در منطقه، منودی آش��کار از زمینه س��ازی تجاوز و انتخاب شلمچه به عنوان 

محور اصلی تهاجم به خوزستان بود. 

با هجوم رسارسی ارتش عراق در1359/6/31 پاس��گاه ش��لمچه به اشغال دشمن درآمد؛ اما 

اندک نیروهای خودی، پاسگاه را بازپس گرفته و بیست تن از نیروهای دشمن را اسیر کردند. از 

بامداد 1359/7/1 ارتش عراق تالش منود تا با شکسنت خط تأمین دژ و عبور از شلمچه به سمت 

خرمشهر پیش روی مناید اما با 

مدافعان،  رسسختانه  مقاومت 

فاصله پاسگاه شلمچه تا پل نو 

را در مدت چهار روز طی کرد.
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با دستیابی دشمن  به حاشیه خرمشهر، منطقه شلمچه به اشغال کامل عراق درآمد. اگر چه 

خرمشهر در 1361/3/3 در مرحله سوم عملیات بیت املقدس آزاد شد، اما حاشیه مرزی شلمچه 

تا آغاز عملیات کربالی 5 در 1365/10/19 در اشغال نیروهای عراقی باقی ماند.

 دشمن به دنبال مشاهده پیش روی های رزمندگان، به فكر ایجاد مانعی غیرقابل عبور برای 

نیروهای اسالم افتاد؛ بنابراین پیرو تدابیر پدافندی خود، در شامل جزیره بوارین توسط کانال 

پرورش ماهی آب زیادی را در زمینی به وسعت 75كیلومرتمربع رها ساخت. عمق آب گرفتگی 

بوبیان در زمان جنگ با توجه به كنرتل آن توسط دشمن، حداكرث به هفتاد سانتی مرت می رسید. 

عراق با این كار دریاچۀ مصنوعی كم عمقی را ایجاد كرده بود كه پیش روی قایق و غواص را با 

مشكالت فراوان مواجه می منود.

 از دیگر مواضع پدافندی دشمن در این منطقه، كانال زوجی بود؛ كانال دو ردیفه ای به طول 

تقریبی هشت كیلومرت و عرض چهل مرت و شامل دوشاخۀ بیست مرتی كه به فاصله چهار مرت 

از یكدیگر قرارمی گرفتند.كانال شاملی- جنوبی زوجی از یك طرف به كانال پرورش ماهی و از 

سمت دیگر به اروند صغیر متصل بود.

 دو ردیف دژ با مواضع نونی ش��كل در غرب نهر دوعیجی نیز از پیرشفته ترین طرح های 

پدافندی بود كه توس��ط کارشناس��ان غربی، طرح ریزی و در اختیار صدام قرار داده شد. ایجاد 

مواضع نونی در این نقطه باعث ش��د قوت خطوط پدافندی در این منطقه استحكام بیشرتی 

نسبت به متام خطوط پدافندی عراق داشته باشد. 

در طول جنگ، منطقه شلمچه صحنه عملیات های بیت املقدس، رمضان، پشتیبانی والفجر8، 

کرب��الی4، کربالی5، کرب��الی8 و بیت املقدس7 بود که در این میان، ن��ربد کربالی5 از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.

شلمچه،¡عملیات¡كربالی¡5)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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نهر خّین
خّین نهری است در نزدیکی روستای خین در غرب خرمشهر و جنوب نهر عرایض که جزیره 

بوارین عراق را از ش��لمچۀ ایران جدا می کند. نهر خین در مجاورت پاس��گاه مرزی خین قرار 

دارد و دو و نیم مرت عمق و بین هشت تا سی مرت عرض آن متغییر است و در تنومۀ عراق به 

شط العرب می ریزد.

 قبل از آغاز جنگ، ارتش عراق برای مسلح منودن عوامل خود در خرمشهر به طور مرتب 

در حاشیه این نهر به تخلیه سالح می پرداخت. با آغاز جنگ تیپ20 لشکر5 پیاده-مکانیزه ارتش 

ع��راق در تاریخ 1359/6/31 در کنار نهرخّین آرایش تهاجمی به خود گرفت. این درحالی بود 

که از روزهای قبل پاس��گاه خّین زیر آتش دشمن قرار داشت و نیروهای ژاندارمری به کمک 

نیروهای مردمی در این پاسگاه مقاومت می کردند. در سومین روز جنگ این پاسگاه تخلیه شد 

و مدافعین در محدوده پل نو موضع گرفتند.

 در جریان آزادس��ازی خرمش��هر، خّین یکی از محورهای قرارگاه نرص به فرماندهی شهید 
همت برای ورود به شهر بود و در عملیات والفجر8 نیز تالش پشتیبانی قرارگاه خاتم النبیاء)ص(

در محدوده آن صورت گرفت. در عملیات کربالی4 این منطقه ش��اهد س��نگین ترین درگیری 

خود در طول تاریخ بوده است به طوری که شهدای بسیاری در آن به شهادت رسیدند. نهرخّین 

با انواع موانع از جمله نبش��ی های رضبدری و سیم خاردارهای حلقوی و انواع میادین مین و 

موانع خورشیدی، مانع بسیار جدی برای عبور رزمندگان در عملیات های کربالی 4 و5 محسوب 

می شد. عبور از منطقه باتالقی و لجن زار و نفوذ به دژ جنوبی نهرخین با ارتفاع دو و نیم مرت 

و عرض شش مرت كه در وسط آن كانالی بتنی با مهندسی پیچیده ساخته شده بود و اطراف آن 

سنگرهای نگهبانی و كمین ضد گلوله تعبیه شده بود كه گلولۀ آر.پی .جی هم قدرت تخریب 

آن را نداشت و انواع جنگ افزارها از قبیل توپ 106، آر.پی.جی.11 و چهار لول ضد هوایی از 

آن محافظت می کردند، عمالً کاری غیر ممکن بود. با این حال رزمندگان در عملیات کربالی 4 

در نربدی شجاعانه خسارات و تلفات فراوانی به دشمن وارد كردند و حتی عده ای از رزمندگان 

از نهرخّین گذشتند. اما در نهایت به دلیل لورفنت عملیات و حجم بسیار سنگین آتش دشمن، 

فرماندهان دستور توقف عملیات را صادر منودند. با اطالعات و تجارب به دست آمده در این 

عملیات، این منطقه در عملیات کربالی 5 آزاد شد.

نهر¡خین¡¡
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پل نو
نهر عرایض شاخه ای از رود اروند است كه برای آبیاری منطقه غرب خرمشهر احداث شده 

اس��ت. در گذش��ته بر روی این نهر پلی چوبی بود كه پس از ترمیم پل نو نام گرفت. این پل با 

58 مرت طول و هفت مرت عرض، از طریق جاده شلمچه، منطقه شلمچه را به خرمشهر متصل 

می کند. 

با رشوع جنگ، پل نو معرب اصلی هجوم نیروهای بعثی به خرمشهر شد، به نحوی که گردان 

تانك الحس��ن و گردان نهم تیپ 33 نیروی مخصوص ارتش عراق پس از عبور از ش��لمچه در          

2 مهرماه 1359 به نزدیکی پل نو رسیدند. صبح روز 3 مهر نیروهای خودی با نیروهای دشمن 

درگیر ش��دند. اما با پیش روی قوای زرهی عراق از ش��امل نهر عرایض، اندک مدافعان پل نو تا 

پاسگاه مرزی دوربند عقب آمده و سپس با بضاعت کم، تانک های مهاجم را عقب راندند. در 

روزهای بعد نیز درگیری و جنگ وگریز ادامه داشت و گاهی دشمن با عبور از پل نو به طرف 

خرمشهر پیش می آمد، لیکن مدافعان آنها را تا غرب این پل عقب می راندند. در نهایت برای 

مامنعت از ورود نیروهای دشمن به شهر، رزمندگان سپاه آغاجاری به کمک نیروهای مهندسی 

ارتش، بخشی از پل را منهدم کردند. واحدهای زرهی دشمن که برای ترصف خرمشهر چاره ای 

جز عبور از نهر عرایض نداشتند، با احداث پل نظامی توسط مهندسی سپاه سوم ارتش عراق 

توانستند در روز 10 مهرماه نیروهای خود را  عبور داده و تا چهارراه کشتارگاه پیش روی کنند.

 در جری��ان عملیات بیت املقدس در تاری��خ 1361/3/1، در حالی که تیپ 33 احتیاط نیروی 

مخصوص ارتش عراق در غرب پل نو مس��تقر ش��ده بود و ده ها عراده توپ در ش��امل آن در 

اختیار داشت، رزمندگان توانستند ضمن آزاد منودن کل منطقه، چهار پل نظامی احداث شده 

بر روی نهر عرایض را ترصف كرده و راه فرار نیروهای دش��من را در خرمشهر مسدود کنند.

پس از آزادی خرمشهر، دشمن برای مامنعت از دستیابی رزمندگان به شلمچه در آن سوی نهر 

عرایض موانع متعددی احداث منود، با این وجود در عملیات  کربالی 4و5 رزمندگان در آن سوی 

نهر وارد عمل شدند. 

حاشیۀ¡نهر¡عرایض،¡¡¡
عملیات¡بیت¡المقدس
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صد دستگاه
صد دستگاه منطقه ای مسکونی در غرب 

خرمش��هر و در حدفاص��ل جاده ش��لمچه 

و گمرگ خرمش��هر اس��ت ک��ه خانه های 

س��ازمانی کارکنان بندر در آن ق��رار دارد. 

با عبور نیروهای دش��من از نهر و سیل بند 

عرایض در 4 مهرماه  1359 دشمن به سمت  

منطق��ه صد دس��تگاه رشوع به پیش روی منود که با مقاومت مدافع��ان به خصوص نیروهای 

مردمی گروه محمدرضا دش��تی زاده متوقف ش��دند. در روز10مهرماه نیروهای دشمن که از 

کش��تارگاه تا صد دستگاه مستقر ش��ده بودند آماده ورود به شهر شدند اما مقاومت تکاوران 

نیروی دریایی و گروه اعزامی فدائیان اسالم و نیروهای دانشکده افرسی به فرماندهی رسوان 

پازوکی تا 21مهرماه مانع س��قوط این محور می ش��ود.نیروهای سپاه آغاجاری به فرماندهی 

عبدالعظیم نساج نیز در صد دستگاه و پل نو مقاومت سختی از خود به منایش گذاشتند.

میدان کشتارگاه
میدان کشتارگاه در غرب خرمشهر محل اتصال و الحاق دو فلش هجوم دشمن به خرمشهر 

بود. نیرو هایی که از پلیس راه و پل نو هجوم می آوردند، می بایست در این منطقه با یکدیگر 

هامهنگ می شدند و سپس به سوی شهر پیش روی می كردند. قوای دشمن چندین بار به این 

میدان دست یافتند اما هر بار عقب رانده شدند. 

در تاریخ 1359/7/9 نیرو های عراقی از سمت پل نو، بعد از اجرای آتش سنگین روی مناطق 

مسکونی تا کشتارگاه پیش روی کردند و به گامن آنکه مانعی بر رس راه نیست، به حرکت خود 

شتاب دادند، اما پنج رزمنده شهادت طلب به تانک ها هجوم بردند و دشمن را به عقب راندند. 

فردای آن روز کش��تارگاه از دو س��وی پل نو و پلیس راه به طور گازانربی مورد هجوم واقع شد 

ولی تانک جلودار دشمن هدف قرار گرفت و هراسان عقب نشست. بدین ترتیب نربد روزانه 

در کشتارگاه با فراز و نشیب ادامه داشت تا آنکه بعد از 12روز مقاومت، میدان کشتارگاه در  

تاریخ 1359/7/21 سقوط کرد.

مدافعان¡خرمشهر¡¡در¡منطقه¡صد¡دستگاه¡¡

در¡گیری¡در¡كشتارگاه،¡جنب¡سازمان¡برق)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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جاده اهواز – خرمشهر
جاده  اهواز- خرمشهر مهم ترین جاده حمل و نقلی کشور قبل از جنگ و اصلی ترین جاده 

ارتباطی خرمش��هر با اهواز مرکز اس��تان خوزس��تان بود. این جاده و خاکریز رشق آن، که بر 

دشت های وسیع غرب رودخانه کارون مسلط است برای ارتش عراق بسیار با اهمیت بود. 

در پنج روز اول جنگ، از کیلومرت60 این جاده تا پلیس راه خرمشهر به اشغال دشمن درآمد 

و در طول اش��غال، انواع خاکریز، موانع، استحکامات و مواضع تانک و نفربر برای مامنعت از 

تسلط رزمندگان بر جابه جایی ادوات دشمن و هرگونه امکان نفوذ در آن، در رشق این جاده 

احداث شد که بعدها در میان فرماندهان به دژ بارلویی نیز معروف شد. دشمن در طول جاده 

نیز برای هدایت آب از غرب جاده  به س��مت رشق، با قطع جاده س��ه بریدگی 20مرتی ایجاد 

کرده بود. 

این جاده که مهم ترین بخش از مرحله اول و دوم عملیات بیت املقدس بود، در 1361/2/10 با 

رشادت رزمندگان قرارگاه فتح و نرص آزاد شد. پس از پذیرش قطعنامه598 در 1367/4/31دشمن 

با هجومی گسرتده به اهواز و خرمشهر پیش روی منود و دوباره بر این جاده مسلط شد که در 

نهایت در عملیاتی موسوم به عملیات رسنوشت 

با نربدی س��نگین و دش��وار طی س��ه روز به 

عقب رانده شد.

حاشیۀ¡جاده¡اهواز-خرمشهر،¡رزمندگان¡در¡انتظار¡آغاز¡¡¡
مرحله¡دوم¡عملیات¡بیت¡المقدس)عكاس¡سعید¡صادقی(
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استراحت¡رزمندگان¡در¡پلیس¡راه¡پس¡از¡آزادی¡خرمشهر¡¡

پلیس راه
پلیس راه خرمشهر در ابتدای جاده خرمشهر- اهواز و پس از کمربندی قرار دارد و دروازه 

ورود به خرمشهر از سمت شامل محسوب می شود.

 ارتش عراق پس از آنکه در تاریخ 1359/7/2 جادۀ خرمشهر- اهواز را مسدود کرد، با یک 

فلش غربی- رشقی به سوی کارون و با یک فلش شاملی- جنوبی به سوی خرمشهر حرکت کرد 

ولی تا 1359/7/21 نتوانست موقعیت خود را در پلیس راه تثبیت کند. در این مدت در انبار های 

عمومی، س��اختامن های پیش ساخته، پلیس راه و دیزل آباد نربدهای سنگینی روی  داد. حتی در 

تاریخ 1359/7/10 دشمن همه موانع را پشت رس گذاشت و تا میدان کشتارگاه پیش روی کرد، 

اما نتوانس��ت موقعیت خ��ود را تثبیت کند. تا آنکه توان مدافعان تحلیل رفت و دش��من در 

1359/7/16در منطقه خانه های پیش س��اخته با مقاومت کمی روبه رو ش��د، طوری که دشمن 

ظرف پنج روز خط خود را تا پلیس راه جلو کشید و موقعیت خود را تثبیت منود.

 نوزده ماه پس از اش��غال این منطقه، هنگامی که رزمندگان در ادامه مرحله دوم عملیات 

بیت املقدس کوشیدند با استفاده از جاده اهواز- خرمشهر از پلیس راه عبور کنند و وارد شهر 

شوند، دشمن مقاومت سختی از خود بروز داد و عملیات در این منطقه به نتیجه نرسید، تا آن 

که با اجرای مرحله پایانی عملیات بیت املقدس، دشمن از محور پل نو نیز تهدید شد و از دو سو 

به محارصه درآمد و تسلیم شد.



32

پادگان دژ
پادگان دژ در شامل خرمشهر و رشق جاده اهواز- خرمشهر واقع شده است. این پادگان با 

استعداد یک گردان مستقل)گردان 101(، وظیفه حراست از دژهای مرزی را بر عهده داشت و 

در طرح های نظامی قبل از انقالب پیش بینی شده بودكه در صورت حمله عراق به خوزستان، 

دژهای مرزی با انجام عملیات تأخیری فرصت لزم را برای حضور لش��کرهای نیروی زمینی 

ارتش فراهم آورند. به همین منظور در پادگان دژ كه فرماندهی دژهای مرزی را نیز بر عهده 

داش��ت، سالح و مهامت كافی برای یك مقاومت 48 ساعته ذخیره شده بود؛ اما پس از هجوم 

ارتش عراق از این تجهیزات اس��تفادۀ بهینه نشد و در حالی كه مدافعان خرمشهر در مضیقۀ 

شدید بودند، سالح و مهامت لزم در اختیار آنان قرار نگرفت تا آنكه پادگان دژ در 23 مهرماه 

1359 سقوط كرد و سالح های باقی مانده در پادگان غارت شد.

 نیروهای دش��من که در کیلومرت 7 جاده اهواز- خرمش��هر قرار داشتند، در روز 2مهرماه بر 

روی پادگان آتش گشودند که این امر موجب تخلیه رسبازان پادگان شد. اما با حضور به موقع 

مدافعی��ن و تجدید روحیه رسبازان و بهره گیری از معدود تفنگ های 106 موجود در پادگان، 

مقاومت در پادگان همچنان ادامه یافت. در روز 7 و 8 مهرماه پادگان زیرآتش شدید توپخانه 

ارتش عراق قرارگرفت.

 در روزهای پایانی مرحله سوم هجوم دشمن، تعدادی از کامندوهای عراقی به امید آزادی 

ارسای خود که گامن می کردند در پادگان نگهداری می ش��وند، ش��بانه به این پادگان شبیخون 

زدند و یکی از افرسان آن را با چاقو به شهادت  رساندند. درپی این حادثه گروهی از نیروهای 

ژاندارمری در پادگان مس��تقر شدند. دشمن رسانجام با آغاز مرحله چهارم هجوم خود در 23 

مهر، با تانک های تیپ 26 زرهی و نیروهای پیاده خود پادگان دژ را محارصه کرد و حدود بیست 

نفر از مدافعان آن، از جمله یک افرس را به اسارت درآورد و تفنگ های 106 و سایرتجهیزات 

موجود را غارت كرد. این پادگان تا آزادسازی خرمشهر همچنان در اشغال دشمن قرار داشت.
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کوی طالقانی
کوی طالقانی که در منطقه ش��املی خرمشهر و بین دو خیابان کمربندی)شهدای گمنام( و 

چهل مرتی)آیت الله خامنه ای( قرار دارد از نقاط مستضعف نش��ین و پر جمعیت خرمشهر بود. 

کوی طالقانی از آغاز هجوم ارتش عراق زیر آتش انبوه خمپاره و توپ قرارگرفت و به همین 

دلیل ساکنان آن به بیابان های اطراف کوی پناه بردند. 

در شامگاه 1359/7/20 اولین ستون گردان هشتم نیروی مخصوص عراق وارد کوی طالقانی 

ش��د و با استقرار رسیع در س��اختامن های مرتفع ردیف های اول، عالوه بر تسهیل در هجوم 

س��تون های زره��ی و مکانیزه خود به پادگان دژ و ج��اده کمربندی و تأمین جناح آنها، زمینه 

ادامه پیش روی نیروهای ویژه�را�در کوی طالقانی و دسرتس��ی به مرکز ش��هر فراهم کرد. با 

ورود شبانه دشمن به این منطقه، برای اولین بار جنگ شهری و خانه به خانه با تکاوران بعثی و 

تک تیراندازهای آنها در خرمشهر آغاز شد و مهدی آلبوغبیش مناینده انجمن اسالمی و مناینده 

مردم در شورای شهر خرمشهر به همراه تعدادی از مدافعین در این منطقه به شهادت رسیدند. 

درگیری گروه پانزده نفره شهید محمدرضا دشتی زاده در این منطقه تا 1359/7/24 ادامه داشت 

تا این که در این روز نیروهای عراقی از این منطقه عبور کردند و وارد خیابان چهل مرتی شدند.
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شهید¡بهروز¡مرادی¡درحال¡تفحص¡شهدای¡¡¡
خرمشهر،¡جنب¡پارک¡كودک.روبروی¡فرمانداری

سنگر¡بندی¡دشمن¡در¡¡¡
فرمانداری¡خرمشهر

خیابان چهل متری و فلکه 
فرمانداری

خیاب��ان چهل مرتی)آیت الله  خامنه ای( خیاب��ان اصلی و 

مرکزی خرمش��هر اس��ت و از جاده شلمچه تا پل خرمشهر 

امتداد می یابد و تس��لط بر آن به معنای تسلط بر خرمشهر 

است. در طول 35 روز جنگ و مقاومت خونین در خرمشهر 

همۀ نق��اط و محله های این خیابان زیر آتش دش��من قرار 

داشت. دستیابی دشمن به کوی طالقانی پس ازسقوط میدان 

کشتارگاه و بخش��ی از جاده کمربندی، نربد در این محله را 

بسیار پیچیده کرد.

 از تاریخ 1359/7/24 به بعد تا آس��تانه سقوط خرمشهر 

خونین ترین درگیری ها در این مح��دوده رخ داد، طوری که 

خرمشهر، خونین شهر نام گرفت.

در این م��دت مدافع��ان در خیابان 

در  و  آفریدن��د  حامس��ه  چهل م��رتی 

مقابل��ه رسس��ختانه خ��ود یگان ه��ای 

نی��روی مخصوص دش��من را ت��ا کوی 

طالقانی عقب راندن��د. در 1359/7/27، 

1359/7/29 و 1359/8/2 س��ه بار دیگر 

شهر تا آستانه سقوط رفت و مهاجامن 

به فلکه فرمانداری)معلم( رسیدند،  اما 

رزمن��دگان فرمان��داری را پس گرفتند. 

تا آنک��ه در 1359/8/3دیگر توانی برای 

مقابله با دش��من باقی مناند و دس��تور 

تخلیه شهر صادر شد. 

به عبارت دیگر فلکه 

آخری��ن  فرمان��داری 

مقاوم��ت  نقط��ه 

ش��هر  پیش از اشغال 

محسوب می شود.

بنای¡یادبود¡مقاومت¡مردمی¡در¡ابتدای¡خیابان¡¡¡
آیت¡اهلل¡خامنه¡ای)عكس¡از¡سید¡مهدی¡موسوی(
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مسجد  جامع خرمشهر 
مسجد جامع خرمشهر در بخش مرکزی شهر و بین خیابان آیت الله خامنه ای )چهل مرتی( و رود 

کارون و نبش خیابان انقالب قرار دارد. این مسجد كه در سال 1250ش ساخته شده و به نام»مسجد 

لب ش��اخه« معروف ش��ده بود در سال 1343 تجدید بنا ش��د و به مرور به كانون مبارزه با رژیم 

ستمشاهی تبدیل شد.با پیروزی انقالب این مسجد كانون مبارزه با ضد انقالب شد به طوری كه در 

24 تیرماه 1358 با پرتاب نارنجك توسط ضد انقالب، هفت نفر از مردم در صحن مسجد به شهادت 

رسیدند.

با آغاز جنگ  این مسجد به دلیل موقعیت مکانی و نقش محوری اش در مبارزات قبل از انقالب 

به کانون مقاومت 35روزه  مردمی خرمشهر تبدیل شد و به عنوان مركز پشتیبانی و سازماندهی 

نیروهای  مردمی  به محلی برای تبادل  اخبار، تجهیز، آموزش ، جمع آوری کمک ها، مداوای  اورژانسی 

 مجروحین  و نگهداری  موقت  پیكرهای شهدا تبدیل شد. با حضور مستمر شهید محمد جهان آرا 

فرمانده سپاه خرمشهر و تعدادی از افرسان ارتش و نیز استقرار بی سیم مادر در مسجد، این مکان 

عمالً به مقر تاکتیکی دفاع از خرمشهر تبدیل شد.دشمن در 1359/7/28 مصادف با عید قربان با 

هدایت عنارص ستون پنجم برای اولین بار مسجدجامع را هدف گلوله باران خود قرار داد که در نتیجه 

آن بخش هایی از گنبد و صحن مسجد تخریب و جمعی از مدافعین به شهادت رسیدند. صبح روز 

3 آبان 1359 درگیری با دشمن در سی مرتی مسجد تشدید و در نهایت توسط دشمن اشغال شد 

و با فرارسیدن شب، دستور عقب نشینی و ترک 

ش��هر به همه مدافعان ابالغ شد. مسجدجامع 

خرمشهر یکی از معدود بناهایی بود که پس از 

آزادسازی خرمشهر همچنان پابرجا مانده بود. 

رزمن��دگان  با آزادی ش��هر بالفاصله خود را به 

مسجدجامع رساندند و مناز شکر به جای آوردند.

جمع¡آوری¡كمك¡های¡مردمی¡در¡مسجد¡¡
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گلزار شهدای  خرمشهر
گلزار شهدای خرمشهر که قبل از جنگ جنت آباد نام داشت، روبه روی پادگان دژ در بخش 

شاملی شهر و ضلع جنوبی خیابان کمربندی قرار دارد. این گلزار یادآور شهدای  گمنام  و مظلوم  

خرمش��هر اس��ت که عده ای از آنها بدون مراسم و حتی بدون کفن دفن شدند. تنها در دوران 

مقاومت خرمش��هر 419نفر در این مکان به خاک سپرده شدند که 247نفر از آنها خرمشهری 

بودند و 162نفر دیگر از 51 نقطه کش��ور می باش��ند که بیش ترین آنها به ترتیب از شهرهای 

تهران، آبادان، شیراز و اهواز می باشند.

 عباس فرحان اسدی و موسی بختور از اعضای سپاه خرمشهر جزء اولین شهدای جنگ تحمیلی 

هس��تند که در روز 21خرداد ماه س��ال 1359 در این مکان به خاک سپرده شدند.این گلزار در 

دوران مقاومت شاهد زنانی بوده است که با دستان خویش پدران و فرزندان و برادران خویش 

را به خاک س��پرده اند. این گلزار به دلیل نزدیکی با پادگان دژ همواره زیر آتش دش��من قرار 

داشت و در برخی موارد در اثر انفجار، پیکرهای شهدا به اطراف پراکنده می شد.
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بندر خرمشهر
بندر خرمشهر که در جنوب غربی این شهر قرار دارد، به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و 

ارتباط با آب های آزاد و وجود رشکت های بزرگ تجاری وکشتیرانی داخلی و خارجی، از گذشته 

به خرمشهر چهره ای جهانی داده است. 

در س��ال 1318ش از اولین اس��کله تجاری بزرگ در خرمش��هر برای پهلو گرفنت یک کشتی 

اقیانوس پیام بهره برداری شد. در جریان جنگ جهانی دوم نیز شش اسکله دیگر در آن ساخته 

شد. پس از این جنگ، اسکله بتنی دیگری به طول 360 مرت وعرض 32/5 مرت احداث شد. 

احداث ساختامن بندر در سال 1334 آغاز شد و با طرح های توسعه این بندر طول اسکله به 

1350 مرت و تعداد ایستگاه های پهلوگیری به 9 اسکله افزایش یافت.

در اسفند 1352ش، مرکز فرماندهی ناوگان خلیج فارس و دریای عامن نیروی دریایی ارتش 

که در خرمشهر مستقر بود، به بندر عباس انتقال یافت. 

با آغاز جنگ، بندر  خرمشهر که با دوازده انبار، بزرگرتین بندر تجاری کشور محسوب می شد 

مملو از کالهای صنعتی، خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیه کارخانه ها بود. بر همین اس��اس 

شورای تأمین خرمشهر تصمیم گرفت با اولویت بندی کالها بر اساس میزان اشتعال پذیری اقدام 

به تخلیه انبارهای گمرگ کند. اما به دلیل تعلل و غافل گیری مسئولین و صاحبان کال، تخلیه 

گمرگ با کندی صورت گرفت و در نتیجه بسیاری از کالها دچار آتش سوزی شدند و یا توسط 

ارتش عراق به غارت رفتند. 

اسكلۀ¡بندر¡خرمشهر-¡قبل¡از¡جنگ¡¡
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ترمینال نظامی بندر خرمش��هر از روز 28 ش��هریورماه 1359 ه��دف گلوله های آرپی جی 

دش��من قرار گرفت و با آغاز هجوم رسارسی، دش��من در 8 مهر از محور بندر وارد عمل شد، 

ولی بالفاصله پس از حضور مدافعین در محدوده درمِ فیلیه)از درهای س��ه گانه گمرك( دشمن 

پیش روی خود را متوقف کرد. در 9 مهرماه دشمن از در سنتاب)از در های سه گانه گمرك(، قصد 

ورود و اشغال گمرك را داشت که مدافعان بندر ساعت ها در برابر هجوم تانک ها و زره پوش ها 

و انبوه آتش دشمن مقاومت کردند.

 از صبح 10 مهر عراقی ها دوباره از این محور حمله کردند و خود را به پشت دیوار گمرك 

رس��اندند. روز 13مهر دشمن با تحمل تلفات، بخشی از محوطه بندر را ترصف کرد. روز بعد 

مدافعان به عراقی ها یورش بردند و آنها را کمی به عقب راندند. حدفاصل روزهای 15 تا 17 

مهر ماه دوباره دشمن وارد عمل شد و در یک درگیری سنگین و تحمل ده ها کشته و زخمی، 

نیمی از بندر و مسجد آن را که پایگاه 

مدافعان بود، اشغال کرد.

 ب��ا تهاج��م گس��رتده دش��من در 

23مهرماه محوطه بندر به طور کامل 

اشغال ش��د اما مقاومت در گمرگ در 

براب��ر گردان های نی��روی مخصوص و 

تیپ 26زرهی لش��کر 5 ارتش عراق تا 

1359/7/27 و در حال��ی که بیش از دو 

سوم شهر سقوط کرده بود ادامه یافت.

گمرک¡خرمشهر¡در¡هنگام¡تهاجم¡دشمن¡¡¡
)عكس¡از¡مرحوم¡رسول¡مالقلی¡پور(

اسرای¡عراقی¡در¡كنار¡دیوار¡¡¡
گمرک¡-¡روز¡آزادی¡خرمشهر
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پل خرمشهر
پل خرمش��هر در جنوب رشقی این شهر و  بر روی رود کارون قرار دارد. ساخت این پل که 

616مرت طول و 8 مرت عرض دارد، از سال 1338 آغاز شد و در سال 1349 به بهره برداری رسید 

و بدین وسیله بخش شاملی شهر به بخش جنوبی آن پیوند خورد.

 ارتش عراق هنگام هجوم به خرمش��هر کوش��ید با دستیابی رسیع به این پل، راه تدارکاتی 

مدافعان را بسته و آنها را در محارصه کامل قرار دهد تا بتواند خرمشهر را رسیع تر اشغال كند. 

دشمن از بامداد 2 آبان 1359 پس از اشغال ساختامن فرمانداری، در بخش شاملی پل مستقر شد 

و نیروهای مدافع را که در حد فاصل شامل غربی پل تا مسجد جامع حضور داشتند، به محارصه 

درآورد. اما رزمندگان با تالش بسیار موفق شدند نیروهای دشمن را عقب برانند.

 صبح روز سوم آبان قوای دشمن دوباره هجوم آوردند و پس از اشغال ساختامن فرمانداری، 

بر پل خرمشهر مسلط شدند و با استقرار در ساختامن های مجاور، هر گونه تردد در اطراف پل 

را زیر آتش گرفتند. به این ترتیب با دستیابی دشمن به پل خرمشهر، این شهر عمالً در آستانه 

س��قوط قرار گرفت و تعدادی از نیروهای باقیامنده در آن س��وی پل )در منطقه تحت اشغال 

دشمن(از طریق لوله های بزرگ زیر پل، خود را به ساحل جنوبی کارون رساندند. در نهایت با 

تخریب بخشی از پل توسط دشمن تردد زمینی به این سوی کارون غیر ممكن شد.

 با پایان اشغال خرمشهر و آغاز ساخت پل جدید، به جهت استقامت فراوان مدافعان شهر 

در محدوده این پل، نام آن به »پل اس��تقامت« تغییر یافت.اكنون پل دیگری نیز با نام »شهید 

جهان آرا« آبادان را به خرمشهر متصل منوده است.
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مرکز فرهنگی دفاع مقدس)موزة جنگ( 
مركز فرهنگی دفاع مقدس)موزه جنگ( خرمش��هر، ساختامن سابق رشکت نفت خرمشهر 

است که در خیابان امام خمینی)ره( )لب شط سابق( و درکنار پل شهید جهان آرا )پل فلزی( قرار 

دارد. این ساختامن در اواخر مهر 1359 به اشغال درآمد و دشمن از آن برای دیده بانی آن سوی 

کارون استفاده می کرد.پس از جنگ این مکان به محلی برای برپایی موزه جنگ خرمشهرتبدیل 

ش��د. در این موزه آثار دوره مقاومت و دوره آزادسازی در قالب فیلم، عکس، ماکت، تندیس 

و... در معرض منایش گذاش��ته شده اس��ت. یکی از موارد دیدنی این موزه، دیوارنویسی های 

اشغالگران عراقی است که در مدت استقرار در ساختامن رشکت نفت از خود به جا گذاشته اند.

اکنون در این مرکز سه شهید گمنام دفاع مقدس به خاک سپرده شده است. 
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تصویر¡شهید¡غالمعلی¡¡¡
پیچك¡به¡همراه¡دست¡
نوشته¡¡رهبر¡معظم¡انقالب¡
در¡خصوص¡ایشان

منطقه عملیاتی
 »فرمانده کل قوا،خمینی روح خدا«

پ��س از عملی��ات تپه های مدن در جن��وب منطق��ه اش��غالی رشق کارون، عملیاتی با نام 

»فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا« در شامل این منطقه در دستور کار قرارگرفت. این نام برای 

عملیات از آن جهت انتخاب شد که عملیات، روز پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا انجام 

شد و درآن موقعیت بحرانی تأکیدی بود بر پیوند نظامیان با امام خمینی)ره(. 

در طراح��ی ای��ن عملیات پیش بینی ش��ده ب��ود که به منظ��ور کوتاه ک��ردن فاصله خط 

خودی)خط ش��یر( از خط دش��من، کانالی حفر ش��ود. برهمین اساس طی س��ه ماه کانالی به 

طول 1750مرت، عرض 0/5 و عمق 1/4مرت از س��طح زمین تا 250 مرتی خط دفاعی دشمن حفر 

شد. با تالش فرماندهانی چون شهید حسین خرازى، سیدعىل بنى لوحى، عىل زاهدى و برخى 

از مس��ؤولین محورهاى عملیاىت از جمله ش��هید محمود پهلوان نژاد، شهید منصور موحدى و 

شهید رضا رضایى طرح عملیات تصویب شد.در این عملیات حدود 300 تن از رزمندگان سپاه 

و بسیج رشکت داشتند که یک آتش بار توپخانه از ارتش آنان را پشتیبانی می کرد.عملیات در 

س��اعت 3:40بامداد 1360/3/21پس از اجرای 10دقیقه آتش توپخانه آغاز ش��د و نیروها از دو 

محور دشمن را غافلگیر کردند و تا ساعت 7 صبح موفق شدند شش کیلومرت پیش روی کنند.

 واکنش دشمن نسبت به این عملیات بسیار شدید بود و یك هفته کوشید منطقه آزاد شده را 

بازپس گیرد. نیروهای خودی نیز در هامن روز اول برای تثبیت موفقیت به دست آمده بخشی 

از منطقه آزاد شده را تخلیه کرده و با اتکاء به خاکریزی که در شب اول عملیات احداث شده 

بود، موقعیت خود را تثبیت منوده و پاتک های دشمن را خنثی منودند.

 دراین عملیات با آزادس��ازی حدود چهار  کیلومرتمربع از منطقه اش��غالی جنوب سلامنیه، 

خط مقدم به پل مارد نزدیکرت ش��د که به همین دلیل دش��من این پل را برچید و به پل قصبه 

و س��پس پل حفار متکی ش��د. این عملی��ات هم از نظر روحی و فک��ری و هم از نظر نظامی 

وتاکتیکی)اجرای عملیات در شب( اهمیت  بسزایی داشت و با شکسنت رکود چند ماهه، عماًل 

مقدمه شکسنت محارصه آبادان را فراهم كرد. 



برگرفته¡از¡نقشه¡شهید¡حسن¡باقری¡¡
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مارد
روس��تای مارد از توابع شهرستان خرمش��هر در 18 کیلومرتی شامل آبادان و در کناره غربی 

جاده آبادان- اهواز واقع است.

 در تاریخ 1359/7/19 دشمن در شامل این روستا با نصب پل نظامی بر روی کارون- که به 

پل مارد معروف شد - از آن عبور کرد. تعدادی از نیروهای خودی برای جلوگیری از پیش روی 

دش��من به روس��تای مارد اعزام ش��دند، اما با وجود دش��ت صاف و بی عارضه منطقه و نبود 

تجهیزات مناسب، امکان جلوگیری از پیش روی دشمن میرس نشد و دشمن منطقه اشغالی را 

گسرتش داد و روستای مارد را نیز ترصف کرد.

 در پی انجام عملیات»فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا«در تاریخ 1360/3/21 در شامل مارد 

و نزدیک شدن خط پدافندی خودی به پل مارد، ارتش عراق این پل را برچید و به دو پل قصبه 

و حفار که در جنوب مارد احداث کرده بود، متکی شد. روستای مارد تا عملیات ثامن المئه )ع( 

همچنان در اشغال عراق باقی ماند.

تانك¡های¡دشمن¡در¡حال¡عبور¡از¡پل¡مارد¡¡
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منطقه عملیاتی بیت المقدس
منطقه عملیاتی بیت املقدس از شامل به رودخانه كرخه نور، از جنوب به رودخانه اروند، از 

رشق به رودخانه كارون و از غرب به هورالهویزه منتهی می شود و در واقع در میان چهار مانع 

طبیعی محصور است.

 این منطقه آخرین منطقه مهمی بود كه همچنان در اشغال دشمن قرار داشت لذا بالفاصله 

پس از پیروزی در عملیات فتح املبین، در حالی كه قوای ارتش عراق در منطقه عمومی خرمشهر 

در ح��ال تقویت بود، به همۀ یگان های تحت امر قرارگاه مركزی كربال دس��تور داده ش��د تا 

ضمن بازس��ازی و تجدید قوا، به شناس��ایی و طراحی عملیات با هدف آزاد سازی حدود 5400 

كیلومرتمربع از خاك ایران؛ از جمله شهرهای خرمشهر، هویزه و رفیع بپردازند.

 نقاط حس��اس و مهم این منطقه ش��امل بندر و شهر خرمشهر، پادگان حمید، جفیر، جاده 

آسفالت اهواز– خرمشهر، شهر هویزه و رودخانه های كارون، كرخه نور و اروندرود بود که به 

جز جاده اهواز– خرمشهر و استحکامات اطراف آن، فاقد هرگونه عارضه مهم دفاعی بود. این 

وضعیت برای مانور زرهی مناسب و برای حركت نیروهای پیاده– به دلیل در دید و تیر قرار 

داشنت– نامناسب بود. از همین رو دشمن  لشكر6 زرهی خود را از جنوب رودخانه كرخه نور 

تا هویزه، لش��كر3 زرهی را در ش��امل خرمشهر،  لشكر 5 مكانیزه را از غرب اهواز تا روستای 

س��ید عبود و 5 گردان زرهی، مکانیزه و پیاده را از س��ید عبود تا خرمش��هر، مأمور حفاظت از 

خرمشهر کرده بود.

سجدۀ¡شكر¡رزمندگان¡پس¡از¡فتح¡خرمشهر¡-¡حاشیۀ¡كارون¡¡
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 در طراحی عملیات، تهاجم با عبور از رودخانه كارون و پیش روی به سوی مرز بین املللی و 

سپس آزادسازی شهر خرمشهر مدنظر قرارگرفت؛ چرا که حمله به جناح دشمن، كه بیشرت به 

سمت شامل آرایش داشت، عامل موفقیت عملیات بود. همچنین شكسنت خطوط اولیه دشمن 

و عبور از رودخانه و گرفنت رسپل در غرب كارون تا جاده اهواز– خرمش��هر به عنوان اهداف 

مرحله اول و ادامه پیش روی به سمت مرز و تأمین خرمشهر به عنوان اهداف مرحله دوم و 

پیش روی به طرف اروندرود به عنوان اهداف مرحله سوم تعیین شد. 

بر همین اساس محور شاملی منطقه به قرارگاه قدس)با عبور از رودخانه كرخه نور(، محور 

میانی به قرارگاه فتح)با عبور از رودخانه كارون و پیش روی به سمت جاده اهواز– خرمشهر( 

و محور جنوبی به قرارگاه نرص)با عبور از كارون و پیش روی به سمت شامل خرمشهر( واگذار 

شد. 

این عملیات در 30دقیقه بامداد 10 اردیبهشت 1361 با رمز »بسم الله الرحمن الرحیم. بسم 

الله القاصم الجبارین، یا علی ابن ابیطالب« در چهار مرحله آغاز ش��د و شهید آیت الله صدوقی 

و مرحوم آیت الله مش��كینی نیز كه در كنار فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه كربال حضور 

داشتند، هر یك به طور جداگانه، پیام هایی را به وسیله بی سیم خطاب به رزمندگان اسالم قرائت 

كردن��د. در نهایت پ��س از 25 روز جنگ متام عیار در این منطقه در س��اعت 2بعد از ظهر روز 

س��وم خرداد، خرمشهر به طور كامل آزاد شد و پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران برفراز 

مسجدجامع  و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد.

 بدین ترتیب این شهر مقاوم که پس از 35روز پایداری و مقاومت در 4 آبان 1359 به اشغال 

دشمن درآمده بود، پس از 578 روز)19ماه( اشغال، بار دیگر به آغوش میهن اسالمی بازگشت. 

5400 كیلومرت مربع از اراضی اشغال شده از جمله هویزه و پادگان حمید و جاده اهواز–خرمشهر 

آزاد ش��د، و ش��هرهای اهواز، حمیدیه و سوس��نگرد از تیررس توپخانه دشمن خارج گردید و 

180كیلومرت از خطوط مرزی تأمین شد. 

توجیه¡عملیاتی¡رزمندگان¡ارتش¡و¡سپاه¡در¡عملیات¡بیت¡المقدس¡¡





47

ایستگاه  حسینیه 
ایستگاه حسینیه نام یكی از ایستگاه های 

راه آهن بین اهواز و خرمشهر است که در 

38كیلومرتی خرمشهر و در دهستان باوی، 

بخش مركزی از توابع شهرستان خرمشهر 

قرار دارد. در ضلع جنوبی این ایس��تگاه، 

كانال آب رسانی روستای گرمدشت از رشق 

به غرب امتداد دارد. 

با آغ��از جنگ یکی از محورهای حمله 

عراق، جاده پاسگاه زید بود که در نزدیکی 

این ایس��تگاه سه راه حس��اس حسینیه را 

شکل می داد. این ایستگاه به لحاظ قرار گرفنت در مجاورت جاده اهواز– خرمشهر و پاسگاه زید 

عراق  در هامن روزهای نخستین هجوم، سقوط كرد و بخشی از تأسیسات این ایستگاه تخریب 

و حتی ریل های آن برای استفاده در مواضع دفاعی ارتش عراق از جا کنده شد. در4مهر1359 

آتش��بارهای 175میلی مرتی توپخانه لشكر92 زرهی اهواز که در رشق حسینیه مستقر بودند 

و مدافعان خرمش��هر را پش��تیبانی می كردند، به علت پیش روی تانك های دشمن به ناچار به 

رشق جاده اهواز-خرمشهر و نزدیكی رودخانه كارون عقب نشینی كردند. در نتیجه مدافعان 

خرمشهر از آتش پش��تیبانی توپخانه  محروم شدند.در ادامه لشكر5 مكانیزه سپاه سوم ارتش 

عراق با ترصف و اش��غال این منطقه توانس��ت تا عمق 15كیلومرتی به سمت اهواز پیش روی 

كرده و خرمشهر را از شامل مورد تهدید قرار دهد. 

این ایس��تگاه که یکی از محورهای اصلی عملیات بیت املقدس بود و حفظ و پدافند در آن 

منطقه بسیار مهم و حیاتی بود، رسانجام پس از 19ماه اشغال و به دنبال رخنه موفق نیروهای 

قرارگاه فرعی نرص2)تیپ27 محّمد رسول الله )ص( سپاه و تیپ2 لشكر 21 حمزه ارتش( در مرحله 

دوم عملیات بیت املقدس و رس��یدن آنها به جاده اهواز–خرمشهر و به دنبال یك هفته جنگ 

شبانه روزی، در سحرگاه روز جمعه هفدهم اردیبهشت 1361 به ترصف رزمندگان درآمد. از 

طرفی ارتش عراق با توجه به دشت وسیع اطراف آن و راه ارتباطی خرمشهر-اهواز بسیار تالش 

می کرد آن را بازپس بگیرد اما بعد از قبول ناتوانی در انجام این کار، با آتش شدید توپخانه در 

این نقطه، جهنمی از آتش ایجاد منود.
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 این منطقه در جریان عملیات رمضان، یکی از اصلی ترین محورهای هجوم به دشمن بود 

که در آن پاسگاه زید عراق آزاد شد. همزمان با عملیات خیرب نیز یکی از محورهای اجرای تک 

فریب، همین ایستگاه بود. پس از آزادسازی ایستگاه حسینیه این منطقه محل استقرار نیروهای 

پشتیبانی و جهاد سازندگی شد.

ای��ن ایس��تگاه در جریان عملیات کربالی 4 و 5 و 8 و بیت املق��دس 7 نیز به  عنوان یکی از 

عقبه های مهم و فعال یگان های خودی بود و تعداد زیادی از یگان های عمل کننده در اطراف 

این ایس��تگاه استقرار داشتند. ایستگاه بازرس��ی و کنرتل هم در این منطقه دایر شد که تردد 

نیروها را کنرتل می کرد و این پست دژبانی تا پایان جنگ دایر بود. در اول مرداد1365 منطقه 

حسینیه به شدت زیر آتش توپخانه دشمن قرار گرفت  و در تاریخ 20 فروردین 1366 و 23 دی 

1366 نیز مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت. 

در رشق جاده اهواز- خرمشهر و روبه روی ایستگاه حسینیه، جاده شهید رشکت قرار دارد 

که مس��یری برای دسرتسی به روس��تای دارخوین است و به واس��طه پل»شهید هزاردستان« 

ارتباطش با جاده آبادان و اهواز برقرار می شود.

در كنار این جاده در هفت کیلومرتی ایستگاه حسینیه، بیامرستان صحرایی امام حسین)ع( قرار 

دارد و همین امر این ایستگاه را برای نقل و انتقال مجروحین بسیار حیاتی و با اهمیت کرده 

بود. از طرفی وجود قرارگاه عملیاتی کربال در ۸کیلومرتی رشق ایستگاه، اهمیت آن را دوچندان 

ک��رده بود. به همین عل��ت در طول جنگ این مناطق بارها مورد حمله هوایی قرار گرفت و 

برای مقابله با این حمالت، پدافند هوایی در  این منطقه اس��تقرار یافت. نیروهای  پش��تیبانی  

جهاد سازندگی  تا پایان  جنگ  در این منطقه  مستقر بودند.

انتقال¡اسرا¡در¡منطقۀ¡حسینیه¡¡
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تصرف¡پاسگاه¡زید¡در¡عملیات¡رمضان)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡

جاده زید)حسینیه(
از محل تالقی ایس��تگاه حس��ینیه با جاده اهواز-خرمشهر یك جاده شوسه خاكی به سمت 

جنوب غربی امتداد می یابد كه پس از رس��یدن به نوار مرزی و پاسگاه مرزی ایران موسوم به 

پاس��گاه حداد)كیلومرت25(،از شامل پاسگاه گارد مرزی عراق موسوم به پاسگاه زید، وارد خاك 

عراق می شود که به جاده زید)حسینیه( موسوم است و در طول جنگ برای سپاه سوم ارتش 

عراق، اهمیت زیادی داشت و از طرفی یکی از محورهای مهم عملیاتی قرارگاه فتح در مرحله 

دوم عملیات بیت املقدس و آزادسازی خرمشهر بود.

 زی��د یک��ی از اولین مناطقی بود که ب��رای ادامه جنگ پس از فتح خرمش��هر مورد توجه 

فرماندهان قرارگرفت و با ورود رزمندگان به داخل نوار مرزی رشق برصه در عملیات رمضان، 

جاده زید به عنوان معرب ورودی و نقطه شاخص برای دو محور شاملی و جنوبی عرصه نربد از 

22تیر تا 8 مرداد 1361 شناخته می شد.

 این منطقه در عملیات رمضان در محدوده عملیاتی قرارگاه فتح قرار داشت و نیروهایی 

متشکل از لشکر92 زرهی ارتش و تیپ های14  امام حسین)ع(، 25 کربال، 17 علی ابن ابیطالب)ع( و 

تیپ 30 زرهی به رسعت در مواضع دشمن پیش روی کرده و از این محور خود را به نهر کتیبان 

رس��اندند. با به بن بست رسیدن عملیات رمضان پاسگاه زید عراق در ترصف نیروهای ایرانی 

باقی ماند اما دشمن با رسعت اقدام به رهاسازی آب منود و این منطقه را به کلی زیر آب برد. 

لذا از سال1361 تا 1364 به جز تك ناموفق ارتش در این محور در عملیات خیرب، اقدام مهمی 

در این منطقه انجام نشد تا اینکه در سال 1365 رزمندگان عملیات بزرگ كربالی5 را در همین 

آب گرفتگی علیه موانع دشمن در رشق برصه رشوع كردند. 

این منطقه در بهار1367 توسط ارتش عراق بازپس گرفته شد و همین پاسگاه مرزی و جاده 

منتهی به آن در تابستان 1367 یكی از محورهای هجوم دوباره دشمن پس از پذیرش قطعنامه 

598، برای دستیابی به جاده اهواز–خرمشهر بود.
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ایستگاه گرمدشت
ایس��تگاه گرمدش��ت)نیم نود( در غرب ج��اده اهواز–

خرمشهر و در 30کیلومرتی خرمشهر قرار دارد و نزدیک ترین 

ایستگاه راه آهن به شهر خرمشهر است. در ضلع جنوبی این ایستگاه، كانال آب رسانی ممتدی 

از رشق به غرب امتداد یافته است كه به علت نزدیكی آن به ایستگاه راه آهن گرمدشت، »كانال 

آب گرمدشت« نامیده می شود.

 در مرحله اول عملیات بیت املقدس سخت ترین نربد جاده اهواز–خرمشهر در جنوب این 

ایستگاه توسط گردان سلامن از تیپ 27 محمد رسول الله)ص(به استعداد چهار گروهان به وقوع 

پیوست. این گردان از ظهر روز اول عملیات بیت املقدس)10 اردیبهشت1361( وظیفه پدافند 

در حاش��یه جاده  اهواز- خرمش��هر را به عهده گرفت و چهار شبانه روز با پاتك های واحدهای 

زرهی دشمن مقابله منود تا آنکه صبح روز 15 اردیبهشت دو تیپ دشمن گردان سلامن را در 

محارصه گازانربی واحدهای تانك و پیاده خود قرار دادند. آن چنان كار دشوار شد كه حاج احمد 

متوسلیان فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله)ص( مسئولیت اجرای عقب نشینی گردان سلامن فارسی 

از جاده را به حاج محمد ابراهیم همت واگذار كرد. 

حاج همت و همراهانش پس از نفوذی معجزه آس��ا  به حلقه محارصه  گازانربی دشمن، به 

نزدیکی مواضع گردان سلامن رسیدند و متوجه علت ارصار حسین قجه ای- فرمانده این گردان-  

بر مقاومت و عدم عقب نش��ینی ش��دند. چراکه تعداد نیروهای قادر به رزم گردان سلامن، به 

چیزی حدود س��ی تا چهل نفر رسیده بود و مابقی نیروهای گردان همگی شهید و یا مجروح 

شده بودند. نود درصد زخمی ها نیز جراحت های مهلكی داشتند. تا آن لحظه،  حسین قجه ای و 

معدود نیروهای قادر به رزم او توانسته بودند به مقاومت نابرابر خویش در مقابل یورش های 

پی درپی دو تیپ دش��من و تانک های پ یرشفته تی-72 ادامه دهند. با مراجعت حاج همت و 

ارائه گزارش وضعیت فوق العاده وخیم رزمندگان گردان سلامن، حاج محمود شهبازی، فرمانده 

محور عملیاتی گردان سلامن بالفاصله به دو گردان انصار و عامر دستور داد برای شكسنت حلقه 

محارصه نیروهای گردان سلامن فارسی وارد عمل شوند. رسانجام درپی چهار ساعت درگیری 

ش��دید، رزم آوران این گردان ها حوالی ساعت 5بعدازظهر روز 15اردیبهشت توانستند حلقه 

محارصه را بشكنند و خود را به مواضع گردن سلامن برسانند و این در حالی بود که حتی یك 

نفر از آنها سامل منانده بود و خود حسین قجه ای هم در آن آخرین دقایق قبل از شكسته شدن 

حلقه محارصه، مظلومانه شهید شده بود. پایداری حامسی گردان سلامن در حفظ رسپل آزاد 

شده  تأثیر شگرفی در عملیات آزادسازی خرمشهر و روحیه نیروهای عمل کننده بر جای نهاد.

شهید محسن وزوایی و شهید حسین تقوی منش نیز در این منطقه به شهادت رسیدند.

شهید¡حسین¡قجه¡ای¡فرمانده¡¡¡
گردان¡سلمان¡فارسی
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جبهۀ¡جنوبی¡عملیات¡رمضان)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡

منطقه عملیاتی رمضان
پس از فتح خرمش��هر، ابت��كار عمل و برخورداری از روحی��ه تهاجمی جهت اعاده حقوق 

ایران، ادامه جنگ و ورود به داخل خاك عراق را رضوری می ساخت. لذا دست اندركاران جنگ 

مشغول طراحی عملیات رمضان شدند، اما بحران حملۀ رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، در 

سال 1361همگان را متوجه لبنان كرد. در این مرحله امام خمینی)ره( با تبیین اسرتاتژی »راه قدس 

از كربال می گذرد« جهت اصلی تحركات و اقدامات اساسی جمهوری اسالمی را بر تداوم عملیات 

تا حل نهایی مسئله جنگ ترسیم منودند.

 منطقه عملیاتی رمضان، محصور بود بین یك زمین مثلث شكل به وسعت 1600كیلومرت مربع 

كه از شامل به خط مرزی كوشك و طالئیه و حاشیه جنوبی هورالهویزه به طول پنجاه كیلومرت 

و از غرب به رودخانه شط العرب)كه از نقطه تالقی رودخانه دجله و فرات به نام القرنه رشوع 

می شد تا شلمچه در غرب خرمشهر( به طول هشتاد كیلومرت و از رشق به خط مرزی شاملی– 

جنوبی از كوشك تا شلمچه به طول شصت كیلومرت منتهی می شد.

 عملیات رمضان بر این مبنا طراحی شد كه با حضور قوای نظامی ایران در پشت رودخانه 

دجله و ش��ط العرب و تس��لط بر معابر وصولی برصه، عمالً از نظر سیاسی– نظامی موقعیت 

مناسبی برای جمهوری اسالمی برای پایان جنگ فراهم آید.

 دشمن تا قبل از آزادی خرمشهر، در رشق برصه مواضع مستحكمی نداشت اما با فرصت 

سه ماهه ای كه از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تا اجرای عملیات رمضان به دست 
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آورد، پیچیده تری��ن خطوط پدافندی طبیعی و مصنوعی را در نوار مرزی بر نیروهای نظامی 

ایران تحمیل كرد. 

اح��داث خاكریزهای مثلثی زنجیره ای و دو ردیفه با اضالع 2250 مرت، به طول 115کیلومرت 

و ارتفاع  4مرت از بوبیان تا طالئیه، تسلیح كانال پرورش ماهی به طول 28كیلومرت و عرض یك 

كیلومرت با انواع موانع، كمین و سنگرهای تیربار به عنوان موانع بازدارنده و رها كردن آب در 

قس��مت جنوبی منطقه و احداث کانال مارپیچ به عرض یك کیلومرت با 29ردیف میدان مین، 

فقط بخشی از اقدامات بازدارنده ارتش عراق برای مامنعت از ورود رزمندگان اسالم به خاک 

عراق بود. 

در این منطقه چهار محور و قرارگاه های عملیاتی قدس، فجر، فتح و نرص به منظور اجرای 

عملیات و مقابله با سپاه سوم عراق که از سه لشکر زرهی، دو لشکر پیاده و یک لشکر مکانیزه 

بهره می برد، پیش بینی ش��د. در نهایت عملیات رمضان طی پنج مرحله از تاریخ 61/4/23، با 

رمز»یا صاحب الزمان ادركنی« در ساعت 21:30 آغاز و پانزده روز به طول انجامید.

 در این عملیات رزمندگان با نفوذ به عمق خاک عراق توانستند خود را به نهر کتیبان برسانند 

و به قرارگاه فرماندهی لشکر9 زرهی عراق دست یافته و پاسگاه زید عراق را ترصف کنند اما 

مواجهه با موانع  پیچیده دشمن در عمل منجر به محقق نشدن اهداف اصلی عملیات مبنی بر 

تهدید برصه و ترصف رشق شط العرب شد. 

كمپ¡اسرای¡عملیات¡رمضان¡¡
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جاده شهید شاه حسینی
)یادمان شهدای عملیات رمضان(

جاده 14كیلومرتی شهید شاه حسینی در كیلومرت72 جاده اهواز- خرمشهر و حدفاصل منطقه 

كوشك و زید در منطقه عملیاتی رمضان قرار دارد و با عبور از دژ نیروی زمینی ارتش)دژ شهید 

کامروا(، به دژ مرزی ایران و عراق)دژ جمهوری( می رسد.

تاكنون پیکرهای تعداد زیادی از شهدای عملیات رمضان توسط كمیته جستجوی مفقودین 

در این منطقه به دست آمده است.

 در كن��ار دژ جمهوری و در مجاورت این جاده، یادمان ش��هدای عملیات رمضان با گنبدی 

نقره ای رنگ که دوازده شهید گمنام در آن به خاك سپرده شده است قرار دارد. 

یادمان¡شهدای¡عملیات¡رمضان¡¡
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منطقه عملیاتی کربالی4
منطقه عملیاتی کربالی 4 دارای ارزش و ویژگی های مهم سیاسی و نظامی است و می توان 

آن را مهم ترین منطقه عملیاتی در جبهه جنوب دانست. مركز این منطقه، نخلستان های اطراف 

اروندرود حد فاصل جزیره بلجانیه تا برصه است كه عرض آن چهار تا پنج كیلومرت و طول آن 

پانزده كیلومرت می باشد. زمین منطقه عملیاتی نیز دارای نهرها و كانال های كشاورزی است كه 

برای پدافند موقعیت مناسبی دارد و جناحین منطقه نیز از شامل به آب گرفتگی شلمچه و كانال 

پرورش ماهی و از جنوب به خور زبیر و زمین های باتالقی اطراف آن منتهی می شود و دشمن 

در آن قدرت پاتك ندارد. 

پس از ده ماه بسیج امكانات و مقدورات كشور و استفاده از تبلیغات گسرتده و وسیع مبنی 

بر تعیین رسنوشت جنگ در رشایطی كه منابع صنعتی و اقتصادی و مراكز آب و برق كشور 

هدف بباران شدید و گسرتده دشمن قرار داشت، اجرای عملیات كربالی4 با چهار قرارگاه به 

نام های نجف، قدس، كربال و نوح در دستور کار قرار گرفت و چهار منطقه شلمچه، ابوالخصیب، 

مقابل ام الرصاص و جزیره  مینو به این دلیل كه به لحاظ مانور، آتش، عقبه و پشتیبانی به هم 

وابسته  بودند برای ترصف شهر برصه و تهدید جاده صفوان-برصه انتخاب شد.

بر این اس��اس قرارگاه نجف از ش��امل پنج ضلعی ش��لمچه تا جزایر بوارین و ام الطویله با 

هدف پیش روی در محور شلمچه، قرارگاه قدس با عبور از منطقه ام الرصاص- بوارین با هدف 

پیش روی در محور پرتوشیمی و ابوالخصیب، قرارگاه كربال از مقابل جزیره ام الرصاص با هدف 

تصرف¡مقر¡ارتش¡عراق¡در¡جزیرۀ¡بوارین¡¡



56

تأمین كل منطقه و پیش روی تا جاده دوم و سوم و قرارگاه نوح با هدف تأمین جناح چپ و 

پیش روی در مقابل جزیره مینو، اجرای عملیات را در شش مرحله بر عهده گرفتند.

 عملیات می بایست در ساعت 22:30 تاریخ 1365/10/3 آغاز می شد. به همین علت غواص ها 

ساعاتی قبل از رشوع عملیات به درون آب رفته و به سمت خط دشمن حركت كردند. در این 

میان نیروهای دشمن كه كامالً آماده و هوشیار بودند ضمن پرتاب منور، با تیربار و خمپاره به 

طرف نیروهای خودی شلیك  كردند. در مجموع عملیات خارج از كنرتل و هدایت فرماندهی 

قرارگرفته بود و قبل از هر دس��توری، یگان ها با توجه به هوش��یاری و عكس العمل دشمن به 

محض رس��یدن به س��احل، درگیری را آغاز كردند. با این حال رمز عملیات»یا محمد رس��ول 

الله)ص(« حدود ساعت 22:45 اعالم شد و نیروهای عمل كننده فقط توانستند در جزایر سهیل، 

قطع��ه، ام الرصاص، ام البابی و بلجانیه نفوذ كنن��د و در برخی مناطق نیز به صورت موضعی 

رخنه منایند. در مقابل نیروهای دشمن با  پرتاب پی در پی منور و اجرای چند مورد بباران كنار 

نهر عرایض)عقب��ه برخی از یگان ها( و همچنین اجرای آتش مؤث��ر روی رودخانه اروند، عماًل 

س��ازمان غواص ها و نیز نیروهای موج دوم و س��وم را به هم زد. به طوری كه گاهی نیروهای 

یگان های مجاور پراكنده ش��ده و اغلب منی توانس��تند روی هدف عمل منایند. یكی از مناطق 

حساس عملیات، نوك جزیره ام الرصاص بود كه به رغم تالش بسیاری كه برای ترصف آن انجام 

شد، به علت هوشیاری دشمن امكان ادامه درگیری از میان رفت. دشمن با شلیك پرحجم تیربار 

روی آب، از عبور نیروها از تالقی اروند و کارون جلوگیری كرد چرا كه به خاطر حساسیتی كه 

دشمن نسبت به ام الرصاص داشت، در پدافند آن از 9رده مانع طبیعی و مصنوعی بهره می برد، 

به طوری كه هرگاه از هر خط عقب رانده می شد، در خط بعدی كه نسبت به خط قبلی ارشاف 

و تسلط داشت، مقاومت می كرد. دشمن عالوه بر استفاده از اطالعاتی كه توسط آمریكا برای 

جربان حادثه ایران گیت)ماجرای مک فارلین( در اختیارش گذاشته شده بود، از هوشیاری كامل 

برخوردار بود. لذا با استفاده از تاكتیك های ضد غواص و شناور، مانع از انجام عملیات شد. لذا 

با توجه به هوشیاری دشمن به منظور حفظ قوا و طراحی دوباره عملیات آتی، از ادامه نربد 

اجتناب شد و بالفاصله عملیات کربالی5  طرح ریزی و اجرا شد.

اکنون س��اختامن ها و شناورهای به جای مانده در کوی آریا در حاشیه اروندرود  که محور 

نیروهای عمل کننده لشکر 32 انصار الحسین)ع( استان همدان و لشکر 33 املهدی)عج(  استان 

فارس در این عملیات بوده اس��ت، به یادمانی برای میثاق با شهدای عملیات کربالی 4 تبدیل 

شده است.

میدان¡موانع¡ارتش¡¡¡
عراق¡در¡جزیره¡بوارین
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منطقه عملیاتی کربالی5
منطقه عملیاتی کربالی5 از شامل به آب گرفتگی بوبیان، از جنوب به رودخانه اروند از رشق 

به نهر عرایض و از غرب به کانال زوجی و شهرک تنومه عراق محدود می شود.

 رشایط دش��وار و آثار نامطلوب نظامی و سیاس��ی موفق نبودن كرب��الی4، رضورت انجام 

عملی��ات دیگ��ری را ایجاب  می كرد، چرا که دش��من از مدت ها قبل به رغ��م كلیه اقدامات و 

تالش هایش، در تغییر روند كلی جنگ به سود خود ناكام مانده بود و تحت رشایط جدید مرتصد 

بهره ب��رداری از اوضاع برای حمله به منطقه فاو و بازپس گیری این منطقه و در نهایت تغییر 

اوضاع سیاسی-نظامی به نفع خود بود اما رضورت غیر قابل انكار ادامه جنگ در آن موقعیت 

و لزوم ترسیع در تصمیم گیری پس از عملیات كربالی4 س��بب شد تا ضمن بهره گیری از اصل 

غافل گیری، همۀ نیروها برای عملیات بزرگ كربالی5 آماده شوند. ارزشمندترین منطقه موجود 

همچنان رشق برصه بود كه دشمن با توجه به اهمیت منطقه، زمین را مسلح به انواع موانع و 

استحكامات كرده بود و با رها كردن آب در منطقه، انجام هرگونه عملیاتی را غیر ممكن ساخته 

و فض��ای امنی را برای خ��ود به وجود آورده بود تا بتواند حركت هر نیروی مهاجم را قبل از 

دستیابی به خط اول خود رسكوب كند.

 اولین خط دفاعی دشمن دژی بود كه در یك سمت آن سنگرهای بتنی برای اسرتاحت نیرو 

و در سمت مقابل، سنگرهای دیده بانی و تیربار با مهامت آماده و سنگرهای تانك احداث شده 

بود. در پشت خط اول نیز چندین موضع هاللی شكل كه قطر هر یك به سیصد الی چهارصد 

مرت و ارتفاع آن به پنج تا ش��ش مرت می رس��ید احداث شده بود. در پشت مواضع هاللی، برای 

تردد و استقرار تانك، جاده ساخته شده بود و به این وسیله تانك می توانست با استقرار بر روی 

مواضع مشخص شده، كل منطقه درگیری را زیر آتش قرار دهد. دومین خط دشمن به فاصله 

عملیات¡كربالی¡5-سردارعلی¡¡¡
فضلی¡و¡سرداراحمد¡غالم¡پور¡در¡

نفربر¡فرماندهی

عملیات¡كربالی¡5-منطقه¡پنج¡ضلعی)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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صد مرت از خط اول و به موازات آن احداث شده بود 

و دارای س��یل بندی  به ع��رض دو و نیم مرت و ارتفاع 

چه��ار مرت به همراه مواضع پیاده، كانال مواصالتی و 

مواضع تانك بود. این س��یل بند از جنوب جاده رشوع 

می شد و به س��مت اروند ادامه داشت. سومین خط 

دش��من، خاكریزی بود به م��وازات خط دوم و دارای 

مواضع پیاده و تانك كه در جلوی آن كانال مرتوكه ای 

به عرض چهار مرت و عمق دو مرت احداث ش��ده بود. 

چهارمین خط پدافندی دشمن در پشت نهر دوعیجی 

قرار داش��ت و ش��امل نهر، دژ و چندین موضع هاللی 

پی در پی، كه بر توانایی دشمن برای مقابله و دفاع می افزود. پنجمین خط دشمن در پشت نهر 

جاس��م قرار داشت. ضمن آنكه در حد فاصل خط چهارم و پنجم، قرارگاه دشمن، به خصوص 

قرارگاه تاكتیكی سپاه سوم)مقر فرماندهی لشكر11(، دارای مواضع مستحكمی بود و پدافند 

مس��تقل داش��ت. پس از نهر جاس��م تا كانال زوجی، مواضع توپخانه، مراکز لجستیك و عقبه 

لش��كر11 قرار گرفته بود و رده شش��م و هفتم دشمن شامل كانال زوجی و مثلثی های غرب 

كانال زوجی بود.

 در منطقه ش��لمچه، دش��من زمین را به ش��كل پنج ضلعی درآورده بود كه از استحكامات 

بسیار پیچیده ای بر خوردار بود. در آستانه رشوع عملیات، با توجه به محدودیت زمان، آخرین 

اقدامات شامل جابه جایی و نقل و انتقال نیروها و امكانات، تكمیل بحث مانور عملیات و غیره 

انجام گرفت و نیروهای زرهی و توپخانه نسبت به مأموریت اصلی و گروه های توپخانه برای 

اجرای آتش و مانور توجیه شدند. با توجه به تجارب عملیات كربالی4، ابهام نسبت به میزان 

هوشیاری دشمن موجب شده بود كه كلیه تحركات دشمن تا قبل از آغاز درگیری كنرتل شود.

 در ساعت 1:35 بامداد 1365/10/19 فرمان حمله با رمز»یا زهرا)س(« صادر شد. رزمندگان 

یورش خود را به عظیم ترین و پیچیده ترین استحكامات دشمن در رشق برصه آغاز كردند و پس 

از بیس��ت شبانه روز رزم طاقت فرسا، با عبور از كانال پرورش ماهی، نهر دوعیجی، نهرجاسم 

و اس��تقرار در ش��ش کیلومرتی رشق برصه موفق شدند با تثبیت مناطق ترصف شده ای چون 

پاسگاه های بوبیان، شلمچه، كوت سواری و خین و نیز جزیره بوارین، فیاض و ام الطویل، دریاچه 

بوبیان و بخشی از كانال پرورش ماهی و در حالی که سپاه سوم ارتش عراق در این منطقه هفت 

تیپ پیاده، یک گردان کامندویی و یک گردان تانک در اختیار داشت و با آغاز عملیات 97 تیپ 

دیگ��ر را به منظور تقویت و پاتک به منطقه اعزام كرده بود، عملیات کربالی5 را با موفقیت 

به پایان برسانند. در این نربد حسین خرازی فرمانده لشکر14 امام حسین)ع(، اسامعیل دقایقی 

فرمانده لشکر 9 بدر، اصغر لوی فرمانده تیپ زرهی 28 صفر و حجت السالم عبد الله میثمی 

مسئول دفرت منایندگی امام در قرارگاه خاتم به شهادت رسیدند.

عملیات¡كربالی¡5)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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جاده شهید صفوی
)بنای یادبود شهدای شیمیایی بهبهان(

جاده 13کیلومرتی ش��هید صفوی در ش��امل غربی خرمش��هر و در کیلومرت13جاده اهواز-

خرمشهر قرار دارد و این جاده را به دژ مرزی و جاده مرزی شهید کاظمی متصل می کند. این 

ج��اده   محور اصلی  عملیات  كربالی5 بود و قرارگاه  خاتم  النبیاء)ص(در مجاورت این  جاده  قرار 

داشت .

 پس  از عملیات  كربالی 5  و تثبیت  منطقه   شلمچه ، قرارگاه  مهندسی  »رصاط املستقیم«  که 

مدتی پس از آغاز جنگ، به منظور بهره گیری از توان وزارتخانه ها و دولت در جنگ توس��ط 

وزارت سپاه، به فرماندهی محسن  صفوی  تشکیل شده بود در کنار این  جاده  مستقر شد.پس از 

شهادت محسن صفوی نام وی بر این جاده گذاشته شد.

 در جریان عملیات کربالی5 و در ساعت هفت صبح 19دی ماه 1365، در حالی که رزمندگان 

گردان فجر لشكر7 ولی عرص)عج( که از سه گروهان ابوالفضل)ع(، علی اكرب)ع( و قمر بنی هاشم)ع( 

شهرستان بهبهان تشكیل شده بود در این جاده استقرار داشتند، این منطقه هدف اولین راكت 

شیمیایی آلوده به گاز خردل دشمن قرار می گیرد و تا ساعت یازده صبح دو راكت دیگر آلوده 

به سیانور به محل استقرار این گردان اصابت می کند که به  شهادت نود نفر از رزمندگان گردان 

فجر شهرس��تان بهبهان و مصدوم ش��دن س��ایر افراد این گردان منجر می شود. تاکنون 9تن از 

مصدومین این حادثه به خیل شهدای این واقعه پیوسته اند.

 در س��ال  1378 به  همت  خانواده این شهیدان، بنای یادبود  کوچکی در جاده شهید صفوی 

به نام ش��هدای شیمیایی بهبهان احداث  شد. هنوز در اطراف این بنا و جاده شهید صفوی آثار 

مربوط به دوران دفاع مقدس از جمله سنگرها منایان است.

شهید¡محسن¡صفوی¡¡
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منطقه عملیاتی کربالی 8
منطق��ه عملیاتی کربالی 8، در منطقه ش��لمچه و حد فاص��ل آب گرفتگی های رشق کانال 

پرورش ماهی و ش��امل جاده ش��لمچه تا کانال زوجی قرار دارد. پس از پایان عملیات كربالی 

5 و عقب نشینی دشمن به غرب نهرجاسم در حالی که واحدهای مهندسی دشمن به صورت 

متمرکز در احداث موانع و دژهایی متوالی با فاصله پانصد مرت از خط خودی به نام های خاکریز 

 500،1000و 1500 در منطقه عملیاتی کربالی5 تالش می کردند، عملیاتی محدود طی دو دوره 

در منطقه شلمچه در دستورکار قرارگرفت تا خطوط منطقۀ ترصف شده در عملیات کربالی 5 

را تکمیل و به کانال زوجی نزدیک کند.

 در دوره اول كه از سوم تا سیزدهم اسفند 1365 به درازا كشید و عملیات تكمیلی كربالی5 

نامگذاری شد، فرماندهان قصد داشتند خط پدافندی را از رشق نهر جاسم به غرب آن منتقل 

كنند تا در مرحله بعد تك را به سمت كانال زوجی ادامه دهند. اما به علت هوشیاری و مقاومت 

دشمن در خطوط دفاعی، موفقیتی به دست نیامد و فقط در محور راست عملیات رزمندگان 

توانستند خاکریز500 را ترصف كنند. در دوره دوم و پس از سی و شش روز از عملیات تكمیلی 

كربالی 5، عملیات كربالی 8 با هدف تأمین کانال زوجی و توسعه منطقۀ ترصف شده در غرب 

کانال پرورش ماهی طراحی و اجرا شد.

 این عملیات در بامداد 1366/1/18 همزمان با س��الگرد تأس��یس حزب بعث در عراق، با 

رمز»یا صاحب الزمان)عج(« آغاز شد و دو قرارگاه عملیاتی قدس و کربالی سپاه پاسداران با سی 

گردان نیرو از دو محور آب گرفتگی رشق کانال پرورش ماهی و حدفاصل كانال پرورش ماهی تا 

جاده شلمچه وارد عمل شدند. رزمندگان پس از چهار شبانه روز جنگ سنگین و  به رغم شکسنت 

خطوط دشمن و یك کیلومرت پیرشوی تا خاکریز1000، نتوانستند موقعیت جدید را تثبیت کنند.

 بالفاصل��ه پس از این عملیات؛ دش��من با نگرانی از پیرشوی رزمن��دگان در رشق برصه، از 

بامداد 22 فروردین 1366 با پاتک های س��نگین وارد عمل ش��د و از نیمه شب تا ساعت30: 3 

بامداد با توپخانه، كاتیوش��ا و سپس بالگرد و هواپیام، به طور گسرتده در منطقه دست به تك 

شیمیایی زد كه به دلیل تاریكی هوا و عدم پیش بینی قبلی، خسارات قابل توجهی به رزمندگان 

وارد كرد. دش��من پس از تك شیمیایی، از ساعت2:30 تا 7 صبح، با چهل و پنج گردان توپخانه 

در منطق��ه اق��دام به اجرای آتش تهیه كرد. آتش دش��من به اندازه ای ش��دید بود كه تحرك و 

جابه جایی را از نیروهای خودی سلب كرد و امكان تردد هرگونه وسیله نقلیه و نیروی پیاده را 

به خط مقدم غیرممكن ساخت. در نهایت دشمن تا قبل از ظهر روز 22 فروردین مواضع ترصف 

شده در عملیات كربالی 8 را بازپس گرفت و رزمندگان در پشت خاکریز 500 موضع گرفتند.

شهید¡احمد¡رضا¡عراقی¡فرمانده¡¡¡
اطالعات¡لشكر10¡سیدالشهداء)ع(¡در¡
عملیات¡كربالی¡8¡به¡شهادت¡رسید
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یادمان شهدای شلمچه
این یادمان در یك کیلومرتی ش��امل گمرک خرمش��هر و پاسگاه شلمچه و در نزدیکی محل 

تالقی جاده امام رضا)ع( و جاده شهید کاظمی قرار دارد. پس  از عملیات  كربالی  5  آثار باقی مانده  

از شهدا درمحل  یادمان  شهدای  شلمچه  جمع آوری  شد كه  زیارتگاه  میلیون ها نفردر  سال های  

اخیر شده  است .

 با حضور رهرب معظم انقالب  در۸ مهرماه  1378در مش��هد ش��هیدان  ش��لمچه ، به  دس��تور 

معظم له  مقرر ش��د یادمان شهدای شلمچه  و فضاهای  موردنیاز و جاده های  رضوری ، طراحی  و 

اجرا شود. در یادمان شهدای شلمچه که به همت آستان قدس رضوی ساخته شده است، پیكر 

هشت شهید گمنام در بخش مرکزی یادمان به خاک سپرده شده است. 

جاده ش��هید کاظمی که در ضلع رشقی دژ جمهوری قرار دارد به عنوان یکی از مس��یرهای 

مواصالتی در دوران مقدس از غرب حس��ینیه تا یادمان شلمچه به همت شهید احمد کاظمی 

برای زائران راهیان نور احیا شد. پاسگاه مرزی شلمچه که در روز اول جنگ به دست دشمن 

افتاد در جنوب این یادمان و در کنار گمرک مرزی واقع ش��ده اس��ت و روبه روی آن پاس��گاه 

شلمچه عراق قرار دارد. با ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند در این منطقه، متأسفانه آثار 

ملی دفاع مقدس دستخوش تغییراتی شده است. 
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دژ جمهوری
دژ پدافندی خاکی جمهوری، قبل از انقالب در13کیلومرتی غرب جاده اهواز- خرمش��هر و 

1/5 کیلومرتی مرز ایران و عراق توسط ارتش احداث شد که از جنوب شلمچه و نزدیکی جزیره 

ام الرصاص عراق آغاز ش��ده و تا صحرای کوش��ک ادامه داش��ت و به دژ شهید ساجدی متصل 

می شد. دژ جمهوری از شصت سنگر بتنی موسوم به دژ برخوردار بود.

 با آغاز تهاجم و عبور ارتش عراق از مرز، این دژ مرزی بالفاصله اشغال شد و دشمن از آن 

ب��ه عنوان یک خط پدافندی در طول جنگ بهره برداری منود. بخش میانی این دژ در عملیات  

بیت املقدس)از زید تا ش��امل شلمچه(، بخش ش��املی آن در عملیات رمضان)از زید تا جنوب 

كوشك( در محدوده پاسگاه زید و بخش جنوبی آن در شلمچه در عملیات کربالی 4و 5 یکی 

از مهم ترین خطوط منطقه نربد بود و شهدای زیادی در حاشیه این دژ به شهادت رسیده اند.

بیمارستان صحرایی امام حسین)ع(
بیامرستان صحرایی امام حس��ین)ع( درکیلومرت 7 جاده شهید رشکت)جاده انشعابی از رشق 

جاده اهواز– خرمشهر و بین ایستگاه حسینیه و دارخوین( قرار دارد. این بیامرستان صحرایی 

در س��ال 1361 ابتدا به صورت س��وله هایی با آهن و پلیت ساخته شدکه بعدها و همزمان با 

عملیات کربالی4، بیامرس��تانی بتنی و با مساحت 3551  مت���رمرب���ع درکنار آن احداث و به 

بهره برداری رسید.
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بیامرس��تان  ای��ن   

توس��ط وزارت  مسكن 

و شهرس��ازی و قرارگاه 
مهندسی خاتم النبیاء)ص(

برای پشتیبانی و مداوای 

عملی��ات  مجروحی��ن 

كرب��الی 5 و عملی��ات 

والفجر 8 س��اخته شده 

و توسط بهداری رزمی 

جن��وب اداره می ش��د. 

این بیامرستان صحرایی که به ضخامت یك و نیم مرت با خاك کامالً استتار و با نیم مرت ماسه و 

قطعات بتنی در برابر بباران و موشک باران مقاوم شده بود، یکی از مجهزترین بیامرستان ها 

در نوع خود بود و در آن تقریباً همه امکانات یک بیامرس��تان ش��هری تدارک دیده شده بود. 

این بیامرستان عالوه بر پذیرش مجروحین جنگی، مصدومین شیمیایی را نیز پذیرش می كرد.

 بیامرستان صحرایی امام حس��ین)ع( به گونه ای مجهز شده بود كه دارای رادیولوژی، بانک 

خون، هش��ت اتاق عمل، بیس��ت و پنج تخت اورژانس برای مجروحین عادی و بیست تخت 

اورژانس برای مصدومین شیمیایی، داروخانه، بخشICU و آزمایشگاه،1450 نفر پزشك وكادر 

مرتبط پزشكی و120 نفر كادر اجرایی بود. از هامن بدو رشوع به كار و راه اندازی، قسمت های 

مختلف این بیامرستان امكانات لزم را برای ارائه خدمات درمانی به مجروحین به دست آورد. 

به طوری كه محل اورژانس آن كه از دو س��الن عمود بر هم تش��كیل می شد، در موقع پدافند 

به عنوان نقاهتگاه و در هنگام آفند، به عنوان  اورژانس برای پذیرش مجروحین بدحال، مورد 

استفاده قرار می گرفت. 

مناطق زیر پوشش این بیامرستان صحرایی از خرمشهر)محّلی که رودخانه کارون،آبادان را 

از خرمش��هر جدا می کند( تا زید و در صورت نیاز حداکرث تا صحرای کوشک امتداد می یافت. 

اورژانس های مستقر در محورهای عملیاتی شلمچه، زید، کوشک، طالئیه و خرمشهر، مجروحین 

خود را از طریق جاده های خرمشهر، شهید صفوی، امام رضا)ع( و زید به این بیامرستان منتقل  

می کردند. در سال 1367 و پس از پذیرش قطعنامه598، در جریان هجوم دوباره ارتش عراق به 

جاده اهواز- خرمشهر و سه راه حسینیه، بیامرستان امام حسین)ع( در آستانه سقوط قرارگرفت و 

دشمن تا دو کیلومرتی این بیامرستان پیرشوی منود. این بیامرستان در طول جنگ منشأ خدمات 

بسیار ارزنده ای به رزمندگان اسالم بود و نقش بسیار مهمی در مداوای مجروحین جنگی و به 

خصوص مصدومین ناشی از بباران شیمیایی دشمن ایفا منود.
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تصویر¡ماهواره¡ای¡از¡موقعیت¡پنج¡ضلعی¡و¡انتهای¡¡كانال¡پرورش¡ماهی¡¡¡
)در¡سمت¡چپ¡تصویر¡مواضع¡هاللی¡شكل¡دشمن¡قابل¡مشاهده¡است(

منطقه عملیاتی بیت المقدس7
منطقه عملیاتی بیت املقدس7 در منطقه ش��لمچه و حدفاصل مرز دوکش��ور و رشق کانال 

پرورش ماهی قرار دارد و منطقه پنج ضلعی را در بر می گیرد. پس از سقوط شلمچه و به منظور 

فائق آمدن بر روند تهاجامت و برتری دشمن و جلوگیری از تالش دشمن در ایجاد استحكامات 

جدید در منطقه و وارد كردن رضبه به دش��من، عملیات بیت املقدس7 طراحی و در س��اعت 

22:30روز 22خرداد 1367 با رمز »یا اباعبدالله الحسین )ع(«، توسط ده یگان از سپاه پاسداران به 

استعداد هفتاد گردان نیرو در سه محور به اجرا درآمد و حد فاصل كانال شهید ادب تا كانال 

پرورش ماهی و منطقه پنج ضلعی در شلمچه به ترصف درآمد.

 روز بعد، پنج لش��كر آزاد دش��من شامل دو لش��كر از گارد ریاست جمهوری و لشكرهای 

اول مكانیزه و 3و 6زرهی كه به عنوان نیروی احتیاط در منطقه قرار داش��تند، بالفاصله خود 

را به صحنه نربد رس��انده و دس��ت به پاتك س��نگین زدند. نیروهای خودی برای جلوگیری از 

تلفات احتاملی در برابر پاتك های دشمن، پس از سه روز مقاومت دوباره به مواضع قبلی خود 

بازگشتند. این عملیات آخرین عملیات آفندی ایران در خاک عراق بود. 
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افسران¡رژیم¡بعث¡در¡حال¡بررسی¡عملیات¡¡

منطقه عملیاتی سرنوشت
ش��ورای فرماندهی عراق به ریاس��ت صدام حسین، س��ه روز پس از پذیرش قطعنامه 598 

توس��ط ایران، در تاریخ30 تیر1367با صدور اطالعیه نظامی اجرای عملیات»توكلنا علی الله« 

را ب��رای ت��رصف مجدد مناطق مرزی و انه��دام نیروهای ایران و به اس��ارت درآوردن تعداد 

بیشرتی از رزمندگان ایرانی)برای ایجاد برابری با تعداد ارسای عراقی( اعالم منود و در سحرگاه 

جمعه31 تیر1367در رشایطی كه وزیرخارجه وقت ایران در حال مذاكره با دبیركل سازمان ملل 

بود، نیروهای دش��من از مناطق كوش��ك و ش��لمچه به داخل خاك ایران پیرشوی كردند و در 

محورش��لمچه، كانال شهید ادب را اش��غال منوده و در محور كوشك با ترصف جاده  املهدی)عج( 

به حاش��یه جاده اهواز-خرمشهر رس��یدند و حدود سی كیلومرت از جاده 125كیلومرتی اهواز-

خرمش��هر را از كیلومرت60 اهواز به سمت خرمشهر به ترصف خود درآوردند و با استفاده از 

نیروهای كامندویی و زرهی تالش زیادی كردند تا از محور ش��لمچه و جاده اهواز-خرمش��هر 

دوباره خرمشهر را محارصه كنند. 

در این میان حجم حمالت هوایی دشمن نیز افزایش یافت. در پایان این روز نیروهای دشمن 

با پش��ت رسگذاش��نت جاده اهواز- خرمشهر حدود دو كیلومرت ازجاده شهید رشكت را ترصف 

كرده و در5 كیلومرتی قرارگاه كربال مس��تقر ش��دند .با انتش��ار خرب پیرشوی دشمن به سمت 

جاده اهواز- خرمش��هر که یادآور رخدادهای غافلگیر کنندۀ آغاز جنگ بود، حجت الس��الم 

محسن¡رضایی¡و¡فرماندهان¡سپاه¡در¡حال¡بررسی¡عملیات¡¡
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سیداحمدخمینی پیام امام خمینی)ره(را تلفنی برای فرمانده وقت سپاه این چنین قرائت منودند: 

»این نقطۀ حیاتی كفر و اسالم است. یعنی نقطه شكست یا پیروزی. اسالم یاكفر است و باید 

مرتبه مرت جنگید و هیچی از هیچكس پذیرفته نیست و اینجا نقطه ای است كه یا موجب می شود 

دوباره در كشور سپاه حیات پیدا كند و یا برای همیشه یك سپاه ذلیل و مرده ای بشود.«

با انتش��ار این پیام رسنوشت س��از، روح مقاومت و حامس��ه دوباره در میان فرماندهان و 

رزمندگان تقویت شد، به طوری که از بعداز ظهر هامن روز با شكل گیری هسته های مقاومت 

هامنند نخس��تین روزهای مقاومت در برابر دش��من، به تدریج دفاع مردمی در برابر دشمن 

شکل گرفت و بالفاصله پادگان حمید از اشغال نیروهای دشمن خارج شد و دولت عراق فقط 

24س��اعت پس از آغاز هجوم رسارسی خود، در س��اعت22 شب اول مردادماه به طور رسمی 

عقب نش��ینی نیروهای مس��لح خود را از خوزستان اعالم منود و در حالی كه آخرین تانك های 

دش��من در 3مرداد1367 در حال عقب نش��ینی از منطقه جنوب بودند،  نیروهای منافقین بر 

اس��اس یك برنامه زمان بندی ش��دۀ سی و سه س��اعته، با به كار گرفنت چهار تا پنج هزار نفر از 

اعضای خود در قالب بیست و پنج تیپ با پشتیبانی ارتش عراق حمالت خود را در غرب کشور 

آغاز منودند. 

در حالی كه ایران با توجه به وضعیتش در صحنه نظامی و پذیرش قطعنامه 598 با موانع 

بسیاری روبه رو بود، اقدام مشرتك عراق و منافقین در حمله به خاك ایران نه تنها بر انسجام 

درون��ی ملت ایران افزود، بلکه با افش��ای ماهیت تجاوزكارانه رژیم ع��راق، مقدمات اجرای       

آتش بس در مرزها به وسیله سازمان ملل را فراهم منود.

محسن¡رضایی¡و¡فرماندهان¡سپاه¡در¡حال¡بررسی¡عملیات¡¡
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شهرستان آبادان
شهرس��تان آبادان جنوبی ترین شهرستان استان خوزستان است و از شامل به شهرستان های 

شادگان و خرمشهر، از رشق و جنوب به خلیج فارس و از غرب و جنوب غربی با کشور عراق 

مرز مشرتك دارد. این شهرستان دو بخش به نام های مركزی و اروندكنار داردکه اروندكنار، مركز 

بخش اروندكنار وآبادان مركز بخش مرکزی شهرستان آبادان است. آب وهوای این شهرستان 

گرم ومرطوب است و اغلب مردم آن پیرو مذهب شیعه دوازده امامی هستند.
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 جزیره آبادان منطقه ای اس��ت محصور بین رودخانه های کارون، بهمن ش��یر و اروندرود و 

خلیج فارس که طول آن شصت و چهار کیلومرت و عرضش بین سه تا بیست کیلومرت در نوسان 

است و2796کیلومرتمربع وسعت دارد. قسمت های جنوب رشقی جزیره به صورت زمین های 

پست و باتالقی اس��ت. عضدالدوله دیلمی)372-324ق(، برای كوتاه كردن مسیر كشتی هایی 

ك��ه از اهواز عازم برصه بودند، دس��تور داد كه از كارون تا ارون��درود نهری حفر كنند كه به 

»فم عضدی« معروف ش��د و در نتیجه ش��به جزیره آبادان به صورت جزیره درآمد. در دوره 

هخامنش��یان نام این شهر»آپ پات آن« بوده اس��ت، »آپ« یعنی آب، »پات« یعنی پائیدن و 

در کل آپاتان یعنی محل نگهبانی از آب های س��ه گانه اروندرود، کارون و بهمن شیر. از آنجاکه 

قبل از ایجاد پالیش��گاه نفت، زمین این ش��هر، ش��وره زاری بیش نبوده و با ایجاد پالیشگاه و 

تأسیسات نفتی، آبادانی و رونق یافته است، لذا در شهریورماه سال 1314ش بر اساس مصوبه 

هیئت وزیران آن را آبادان، از ریشه هامن آپاتان نام گذاری منودند.شهرستان آبادان در 1321ش 

تشكیل شد و بنابر تقسیامت كشوری در دی ماه 1366ش تعداد دهستان های این شهرستان به 

شش دهستان رسید.

 با آغاز نخس��تین حركت های انقالب اس��المی، م��ردم جزیره آبادان نی��ز به صفوف دیگر 

انقالبیون ایران پیوس��تند. در این میان نقش كارگران پالیش��گاه نفت كه یكی از حّساس ترین 

رشته های حیات اقتصادی كشور را در دست داشتند بسیار كارساز بود. 

با آغاز جنگ، این شهرستان آماج حمالت هوایی و زمینی ارتش عراق قرار گرفت و خسارات 

مالی و جانی فراوان برآن وارد آمد و پالیشگاه، تأسیسات نفتی، بندرگاه ها، فرودگاه و دیگر 

مراكز صنعتی و اقتصادی، شبكۀ آبرسانی، تأسیسات برق و نیز مناطق مسكونی بسیاری آسیب 

دیدند. اش��غال شهرس��تان آبادان یکی از اهداف اصلی ارتش ع��راق در جنگ با ایران بود که 

در چنین صورتی عراقی ها می توانس��تند ضمن تس��لط بر اروندرود وشامل خلیج فارس، بندر 

امام خمینی)ره( و ماهش��هر را تهدید كنند. حکومت عراق، ق��رارداد 1975الجزایر را که در آن 

حاکمیت مش��رتک ایران و عراق بر اروندرود به رسمیت شناخته شده بود در 1359/6/26 به 

طور یک جانبه ملغی اعالم کرد و پنج روز بعد با آغاز رسمی جنگ نیروهای خود را به سوی 

جزیره آبادان روانه کرد. 

ارت��ش عراق پ س از محارصه خرمش��هر و آب��ادان در ۱۳۵۹/۷/۱۹ و با عب��ور از کارون در 

1359/7/21 به این شهرستان نفوذ و بخشی از اراضی شامل رشقی آن را اشغال کرد و توانست 

با عبور از بهمن شیر در 1359/8/9 به این جزیره نفوذ کند. اما با مقابله مدافعان آبادان به خارج 

از جزیره عقب رانده شد و در شامل آن به محارصه جزیره اکتفا کرد. با عملیات ثامن المئه)ع( 

در 1360/7/5 حرص یک س��اله آبادان شكسته شد. با انجام عملیات والفجر8 و ترصف فاو این 

شهرستان به عقبه تدارکاتی فاو تبدیل شد و نخلستان های این شهرستان در اروندکنار و چوئبده 

نقش مهمی در استتار رزمندگان در عملیات های والفجر8 و کربالی4 ایفا منودند. 
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آبادان
آبادان مرکز شهرس��تان آبادان و پس از اهواز، دومین ش��هر مهم استان خوزستان است که 

از ش��امل به خرمش��هر و رود كارون، از رشق به رودخانه بهمن شیر و اراضی مسطح باتالقی 

و از جن��وب و غرب به اروندرود منتهی می ش��ود. نام این ش��هر در گذش��ته »عبادان«)یعنی 

عبادت کنندگان( بوده است. در سال ۱۳۱۴ش طبق مصوبه هیأت وزیران نام عبادان به آبادان 

تغییر یافت. از مناطق مش��هور ش��هر آبادان می توان به محله های بریم، بوارده، اروسی، فیه، 

هزاری ها، هلندی ها، امیری، احمدآباد، شاه آباد، فرح آباد، میدان طیب و بهمن شیر اشاره منود. 

این ش��هر دارای فرودگاه و بندر اس��ت که به دلیل داشنت پالیشگاه نفت و راهربدی بودن 

و هم مرزی با کش��ور عراق از زمان جنگ جهانی دوم از مهم ترین شهرهای خاورمیانه و ایران 

بوده  است .نفت از اغلب مناطق خوزستان با لوله به این شهر می رسد و پس از تصفیه به نقاط 

مختلف کشور و برخی مراکز معامالت نفت جهان صادر می شود. قبل از پیروزی انقالب اسالمی 

یكی از وقایع مهم آبادان آتش گرفنت س��ینام ركس به دس��ت عوامل رژیم پهلوی در 28 مرداد 

1357بود كه درآن حادثه 377 تن جان خود را از دست دادند. 
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پی��روزی  از  پ��س 

عوام��ل  انقالب اس��المی 

ب��ه  دس��ت  ضدانق��الب 

خرابكاران��ه  اقدام��ات 

متعددی در س��طح شهر 

آبادان زدن��د كه از جمله 

در  ب��ب  انفج��ار  آنه��ا؛ 

محوطه پالیشگاه در 23خرداد 1358، تخریب پل واقع بر نهر محربی و نهر ابوالفضل در سوم 

دی 1358 و انفجار چند لوله  نفت و گاز در شامل آبادان در 16 اسفند 1358  است. از هامن ابتدا 

حجت السالم غالمحسین جمی)امام جمعه آبادان( و جمعی از مبارزین،كمیته انقالب اسالمی را 

در آبادان تشكیل دادند و به مقابله با اقدامات خرابکارانه ضدانقالب پرداختند. 

آبادان از نخستین ساعات آغاز جنگ در31 شهریور 1359با تهاجم هوایی دشمن روبه رو شد 

و خساراتی به پالیشگاه آن وارد شد. در مهرماه1359 آتش سنگین توپخانه دشمن از جنوب 

اروندرود بر متام منطقه خرمشهر و آبادان باریدن گرفت و به فرودگاه آبادان، تأسیسات نفتی 

و اس��كله های شهر و حتی بیامرستان ها آسیب جدی وارد شد. در 19مهر دشمن، آبادان را به 

محارصه كامل خود درآورد با این حال حدود ده هزار نفر از ساکنین آبادان شجاعانه در شهر 

ماندند و آبادان را ترک نکردند. 

با فرمان تاریخی حرضت امام خمینی)ره( مبنی بر شکس��ت حرص آبادان، با تش��كیل س��تاد 

فرماندهی اروند در ماهش��هر، رسهنگ حسنی سعدی به فرماندهی منطقه عملیات آبادان- 

خرمشهر منصوب شد. از طرفی نیروهایی که شامل نیروی زمینی ارتش، تكاوران نیروی دریایی، 

ژاندارمری، نیروی سپاه و بسیج مردمی بودند، در منطقۀ ماهشهر، دارخوین و آبادان مستقر 

شدند. دشمن که در اشغال چند روزه خوزستان ناکام مانده بود، تالش برای اشغال خرمشهر و 

آبادان را تشدید کرد و تالش منود تا با عبور از بهمن شیر آبادان را اشغال كند لذا در ساعات اولیه 

روز هش��تم آبان توانس��ت در كرانه شاملی بهمن شیر به سمت رشق پیش روی كرده و حدود 

پانزده كیلومرت از این كرانه را تحت كنرتل خود درآورده و حلقه محارصه شهر را تكمیل کند.

دش��من با عبور دادن بخشی از نیروهای خود از بهمن شیر در 1359/8/9 توانست برای اولین 

بار وارد جزیره آبادان شود که با اجرای عملیات كوی ذوالفقاری دوباره به عقب رانده شد. 

آبادان حدود یك سال در محارصه دشمن بود تا اینکه با همت و تالش رزمندگان در عملیات 

ثامن المئه)ع( در پنجم مهرماه1360، محارصه شكس��ته شد، اما کامکان گلوله باران شهر آبادان 

همچنان ادامه داش��ت. این شهر در طول جنگ به عنوان عقبه عملیات های مختلفی از جمله 

بیت املقدس، والفجر8  و كربالی 4و5  مورد استفاده قرار گرفت.اکنون بسیاری از شهدای دوران 

مقاومت در گلستان شهدای این شهر به خاک سپرده شده اند.

تصویرماهواره¡ای¡از¡شهر¡آبادان¡¡
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پاالیشگاه آبادان 
پالیشگاه آبادان به عنوان مهم ترین تأسیسات شهر آبادان در بخش مرکزی شهر قرار دارد. 

پیش از آغاز جنگ، ظرفیت پالیش نفت در این پالیشگاه 600هزار بشکه در روز بود که نفت 

خام مرصفی آن از دو شبکه خطوط لوله از مناطق نفت خیز دریافت می شد و در منطقه بوارده 

آبادان در مجموع 243 مخزن نفت و فرآورده های آن وجود داشت.

 انگلستان که در سال 1278ش به موجب قرارداد»دارسی« امتیاز و استخراج نفت ایران را 

به مدت ش��صت س��ال در اختیار گرفته بود، با فوران نفت از اولین چاه حفر شده در منطقه 

مسجد سلیامن در سال 1287ش، ضمن تأسیس »رشکت نفت انگلیس و ایران« آبراه اروندرود 

را بهرتین مسیر انتقال نفت انتخاب منود تا نفت پس از تولید از طریق خطوط لوله به آبادان 

انتقال یابد و در این نقطه پالیشگاهی احداث و فرآورده های نفتی از آنجا بارگیری شود. اراضی 

مورد نیاز پالیشگاه را »شیخ خزعل«حاکم محمره )خرمشهر( که با مناینده سیاسی انگلستان 

در خلیج فارس روابط نزدیک داش��ت، به موجب قراردادی 99 س��اله در اختیار رشکت مذکور 

گذاشت.

 عملیات احداث پالیش��گاه در سال 1288ش رشوع شد و اولین محموله نفت خام در سال 

1291ش از بندر آبادان صادر ش��د. با احداث پالیشگاه، کارشناسان انگلیسی و کارگران ایرانی 

در این مرکز صنعتی نوبنیاد مش��غول به کار شدند و در نتیجه شهری با ویژگی های فرهنگی 

واجتامعی شهرهای انگلیس پدید آمد. نیروهای بیگانه برآن تسلط یافتند و به بهره برداری از 

منابع نفت کشور پرداختند. در جنگ جهانی دوم این پالیشگاه به علت تولید سوخت هواپیام 

به مقدار 25 هزار بش��که در روز)12درصد س��وخت مورد نیاز هواپیامهای متفقین( شهرت 

مخازن¡نفت¡منهدم¡شده¡توسط¡دشمن¡¡
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جهانی یافت و هواپیامهای متفقین با فرود در 

فرودگاه آبادان به تخلیه، سوختگیری و تعمیرات 

می پرداختند. پالیش��گاه آبادان تا سال 1324ش 

بزرگ تری��ن پالیش��گاه جه��ان و مرک��ز عمده 

ص��دور فرآورده های نفتی در نیم کره رشقی به 

ش��امر می آمد و تولیدات آن به بیش از صد نوع 

می رسید که نفت سفید، بنزین خودرو و هواپیام، 

نفت کوره، قیر، نفت گاز و انواع حاّلل ها مهم ترین آن ها بودند.

 محله بریم آبادان بزرگرتین و بهرتین محله رشکت نفت بود و کارکنان خارجی در آن سکونت 

داشتند. پالیش��گاه آبادان، بیامرستان نفت، س��اختامن اداره مرکزی، اداره کل روابط عمومی 

پالیش��گاه، اداره کل تدارکات مرکزی، انبارهای بزرگ کالهای ترانزیت، جرثقیل های بزرگ با 

ظرفیت بال که معروف ترین آن ها »اکوان دیو«بود و خالصه همه اسکله های بارگیری نفت و 

هسته تأسیسات نفت آبادان در محله بریم قرارگرفته بود. مناطق مسکونی کارکنان پالیشگاه 

براس��اس جایگاه شغلی شان، اطراف پالیشگاه ساخته شده بود و کارکنان به تناسب موقعیت 

و حساس��یت شغلی شان از امکانات رفاهی و خدمات ش��هری برخوردار بودند. این وضعیت 

پس از ملی ش��دن صنعت نفت در 1329ش همچنان ادامه داش��ت و ساختاری کامالً طبقاتی 

بر ش��هر حاکم بود. ناحیه سبز و خرم »بریم« در کنار اروند رود با منازل وسیع و مجلل آن به 

مقامات بلند پایه، محله »بوارده« با خانه های نسبتاً مرفه اش به مدیران درجه دوم، و محله های 

»بهمن شیر« و »جمشیدآباد« با خانه های کوچک تر و ساده تر به کارگران عادی اختصاص یافته 

بود.

 در جری��ان نهضت ملی ش��دن صنعت نفت و پس از ترور رزم آرا- نخس��ت وزیر وقت- در 

16اسفند 1329، اوضاع آبادان متشنج شد و در حالی که كاركنان در اعتصاب بودند، پالیشگاه 

آبادان در اشغال کامل قوای نظامی انگلیسی قرار گرفت و حكومت نظامی اعالم شد. با ملی 

ش��دن صنعت نفت در 29 اس��فند 1329 اوضاع آبادان بهبود نسبی یافت و رشكت ملی نفت 

ایران تشكیل شد و در 19خرداد1330 پرچم ایران بر فراز ساختامن رشكت نفت برافراشته شد 

و به دنبال آن 4500 نفر از كاركنان انگلیسی از ایران خارج شدند. 

در جریانات انقالب اس��المی کارکنان پالیش��گاه آبادان با اعتص��اب وتوقف فعالیت خود 

در 19ش��هریور س��ال 1357 نقش بزرگی ایفا كردند. مجتمع پرتوشیمی آبادان نیز که در سال 

1345ش با مشارکت 74درصدی رشکت ملی صنایع پرتوشیمی و 26درصدی رشکت امریکایی            

»بی.اف-گودریچ«در کنار پالیش��گاه، تأس��یس و در س��ال 1348 به بهره برداری رسیده بود، 

پس از پیروزی انقالب اسالمی با خرید کلیه سهام رشکت امریکایی توسط رشکت ملی صنایع 

پرتوشیمی، ملی شد.

هواپیماهای¡متفقین¡در¡فرودگاه¡آبادان¡¡
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 پ��س از پیروزی انقالب علی رغم اقدامات خرابكارانه عوامل ضدانقالب در جهت متوقف 

كردن فعالیت های پالیشگاه، نظیر انفجار بب در محوطه پالیشگاه آبادان در23خرداد 1358و 

انفجار چند لوله نفت و گاز در شامل آبادان در16 اسفند 1358، فعالیت های پالیشگاه هیچگاه 

تعطیل نش��د. مردم آبادان برای مقابله با این خرابکاری ها، تش��کیالتی ایجاد کرده و نامش را 

»جوامنرد« یا »نیروهای خطوط لوله« گذاشتند.

 با آغاز جنگ، دشمن با حمالت هوایی، خساراتی را به پالیشگاه آبادان وارد آورد. در اول 

مهر ماه 1359 آتش سنگین توپخاه دشمن آسیب جدی به شهر آبادان و تأسیسات پالیشگاهی 

و مخازن آن وارد س��اخت. لیکن با رش��ادت کارکنان رشیف وزحمتکش آن  که در میان دود 

وآتش وش��لیک مداوم خمپاره از تأسیسات پالیشگاه محافظت می کردند، بازسازی و دوباره 

فعال شد. از تاریخ 1359/7/25 تا 1365/11/9 این پالیشگاه بیست و سه بار مورد حمله هوایی 

قرار گرفت.»کدکراکر« که بلندترین تأسیسات پالیشگاه است در متام طول جنگ مورد استفاده 

واحده��ای اطالعات و توپخانه و ادوات در دیدبانی مواضع دش��من در غرب اروندرود مورد 

استفاده قرار می گرفت. دیوارهای پلیتی ضلع شاملی پالیشگاه كه آثار تركش های فراوان آن 

منایان است و اتاق فرمان پالیشگاه)گیت 18( ازبقایای دوران جنگ در این پالیشگاه است.

اشغال¡پاالیشگاه¡آبادان¡¡¡
توسط¡نیروهای¡انگلیسی¡
در¡جنگ¡جهانی¡دوم

تصویر¡تاریخی¡از¡پاالیشگاه¡آبادان¡و¡جرثقیل¡اكوان¡دیو¡¡
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اروند رود
اروند به معنی تیز و تندرو و در دوره باس��تان به متام طول رود دجله و اروندرود امروزی 

گفته می شد. اگر اروند را با تلفظ »او-روند« بخوانیم به معنی آب رونده است. تا سه هزار سال 

پیش از میالد مسیح)ع(، اروندرود وجود نداشت و رودخانه های دجله، فرات و کارون جداگانه 

به دریا می ریختند. با سقوط ساسانیان و به دلیل عدم مراقبت، سدها شکسته شد و دو رودخانه 

دجله و فرات در القرنه به هم پیوستند و اروندرود را تشکیل دادند.

 هم اکن��ون 81 کیلوم��رت از 175کیلوم��رت طول اروندرود- از محل پیوس��نت نهر خین به این 

رودخانه تا مصب آن در خلیج فارس- مرز مش��رتک ایران و عراق محس��وب می ش��ود. عرض 

اروندرود بین 500 تا 1000 مرت و عمق آن بین نه تا پانزده مرت در نوس��ان است و هنگام جزر 

و مد آب، تغییر می یابد و در عین حال برای کش��تیرانی مناس��ب است. اروندرود را  به علت 

جزر و مدها و نوع جریانش )جریان آرام بر سطح و جریان رسیع و متالطم در عمق( رودخانه 

وحشی نیز می نامند. 

آب ارون��درود از رودخانه ه��ای دجل��ه و ف��رات ک��ه از ترکیه رسچش��مه می گیرند و از  

رودخانه های کارون، کرخه، زاب بزرگ، زاب کوچک، دیاله، بکور، سیروان و الوند که همگی از 

ایران رسچشمه می گیرند، تأمین می شود واز نظر حجم، 67درصد آب اروند رود از ایران تأمین 

می ش��ود. پوشش ساحلی اروندرود پوشش��ی از»چولن«)بوته های بلند( و»نی« است و عمق 

نخلستان های آن بین دو تا پنج كیلومرت متغیر است و به وسیلۀ كانال و نهرهای مصنوعی عمود 

بر اروندرود، در حالت مد آبیاری می شوند. برصه، خرمشهر، آبادان، خرسوآباد و فاو از جمله 

بندر های مهم این آبراه هستند که نقش چشمگیری در رونق تجارت و بازرگانی منطقه دارند. 
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از آغاز تش��کیل کش��ور عراق در پایان جنگ جهانی اول، همواره ادعاهای غیر حقوقی این 

کش��ور ب��ر مالکیت کامل ارون��درود، از مباحث اصلی اختالفات مرزی ای��ران و عراق بود که 

رسانجام بر اساس معاهده 1975الجزایر، ژرفگاه)خط القعر و یا خط تالوگ( رودخانه به عنوان 

خط مرزی تعیین شد.

 یک��ی از اه��داف رژیم بعثی عراق در هجوم رسارسی ب��ه ایران، حاکمیت مطلق بر اروند 

و انتقال مرزهایش به س��احل رشقی ای��ن رودخانه ب��ود. در خرداد1358 دولت عراق با اعزام 

ناوچه های گشت زنی رشوع به تقویت پاسگاه های مرزی خود در ساحل اروند منود و بالگردهای 

آن كشور بر فراز اروندرود به پرواز درآمدند. 

ب��ا رشوع جنگ تحمیلی اروندرود به س��بب عریض ب��ودن و تأثیرات ناش��ی از جزر و مد 

خلیج فارس بر این رودخانه- كه هرگونه عملیات نظامی را با محدودیت مواجه می س��اخت- 

مورد توجه نیروهای نظامی دو كش��ور ایران وعراق قرار نگرفت و فقط دو كش��ور با آتش 

توپخانه  به تأسیسات نظامی و غیرنظامی مستقر در ساحل دو طرف اروند رود آسیب می زدند. 

در دومین ماه جنگ، ارتش عراق در حالی که از ساحل جنوبی این رودخانه، آبادان را می کوبید، 

از سمت شاملمِ این شهر پیش روی کرد و در 1359/8/9 با عبور از بهمن شیر به نزدیکی اروندرود 

رسید. دشمن سعی داشت با پیش روی از جاده خرسوآباد تا شهر اروندکنار در اراضی شاملی 

این رودخانه استقرار یافته و بر آن تسلطه کامل یابد، لیکن با مقابله مدافعان آبادان، عقب رانده 

شد. در عملیات والفجر8 و به دنبال موفقیت رزمندگان در عبور از اروندرود، برای بهبود تردد 

و افزایش توانایی انتقال رزمندگان به آن سوی اروند، پل سازی بر روی رودخانه مورد توجه و 

تأكید قرارگرفت.

با پایان جنگ و به رسمیت شناخنت دوبارۀ قرارداد 1975الجزایر توسط عراق، اروندرود دیگر 

بار حیات خویش را بازیافت هرچند که به علت انباشته شدن از گل ولی و لشه های كشتی های 

غرق شده  قابلیت كشتی رانی کشتی های بزرگ تجاری را تا حدی از دست داده بود. 

اروند¡رود-عملیات¡والفجر8¡¡
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بهمن شیر
بهمن شیر هامن شاخه اصلی کارون است که ابتدا بهمن اردشیر و به مرور زمان بهمن شیر نام 

گرفت. این رود که 85 کیلومرت طول دارد در شامل جزیره آبادان جاری است و به خلیج فارس 

می ریزد و از آن نهرهای متعددی منش��عب می ش��ود که کرانه های دو طرف رود را آبیاری 

می کند. 

با آغاز جنگ، ارتش عراق که برای ترصف جزیره آبادان قادر نبود از اروندرود عبور مناید، 

با قوای زرهی از شامل شلمچه وارد خاک ایران شد و پس از عبور از کارون، در 1359/8/8 به 

ساحل شاملی بهمن شیر رسید و آبادان را محارصه منود. محارصه زمینی جزیره آبادان هر چند 

بسیار با اهمیت بود اما هدف اصلی عراق، یعنی ترصف كامل جزیره آبادان و حضور در سواحل 

اروندرود، هنوز به طور كامل تحقق پیدا نكرده بود؛ لذا نیروهای عراقی می بایست از رودخانه 

بهمن ش��یر عبوركرده و وارد جزیره آبادان می ش��دند.پس از عبور بخشی از نیروهای دشمن 

از بهمن ش��یر در منطقه کوی ذوالفقاری، بالفاصله مدافعان آبادان در عملیات کوی ذوالفقاری 

دشمن را مجبور به عقب نشینی كردند و نیروهای دشمن هیچگاه موفق به عبور مجدد از این 

رودخانه نشدند. پس از جنگ، بخش هایی از این رودخانه برای تردد شناورهای باری و صیادی 

با ظرفیت 5 هزار تن 

لیروبی شد.   

عبور¡رزمندگان¡از¡بهمن¡شیر¡¡

حمل¡محصوالت¡نفتی¡¡¡
در¡دهه¡1290ش¡از¡
روی¡بهمن¡شیر
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اروندکنار 
اروندکنار ش��هر و بخشی است در شهرستان آبادان که در ۵۲کیلومرتی جنوب رشقی آبادان 

قرار دارد. شهر اروندکنار که قبالً قصبه یا گسبه نام داشت)قصبه النصار هم می گویند( در زمان 

پهلوی دوم و در سال ۱۳۳۸ به شهر اروندکنار تغییر نام یافت. این شهر بندری، اسکله و امکانات 

بارگی��ری برای لنج های کوچک دارد و آخرین حد خش��کی در جنوب جزیره آبادان اس��ت و 

روبه روی آن شهر فاو، بندر معروف صادراتی و پایانه نفتی عراق قرار دارد. اهالی این منطقه 

عرب زبان بوده و بیشرت آنها شیعه هستند اما تعداد کمی از صابئین نیز در آن زندگی می کنند. 

از لحاظ طبیعی، اروندكنار به صورت دشت نسبتاً همواری است كه از رسوبات بین النهرین و 

نیز رسوبات رشته كوه زاگرس تشكیل شده است. 

قبل ازآغاز جنگ، بخش اروندكنار با اقدامات خرابکارانه گروه های ضدانقالب و خلق عرب 

وابس��ته به رژیم بعث، نظیر انفجار 26دی 1358 در دبس��تان روستای صحنۀ بخش اروندكنار 

و انفجار 19بهمن 1358در مدرس��ه سیروس شهر اروندكنار روبه رو بود. در این ایام دشمن به 

تحركات گسرتده ای در ساحل غربی اروندرود و مقابل اروندكنار دست زد و عالوه بر افزودن 

استحكامات خود در منطقه در10خرداد 1358 یك گردان توپخانه را در منطقه فاو و مقابل شهر 

اروندكنار به همراه واحدهای رزمی متعدد مستقر منود تا عالوه بر كنرتل مصب اروندرود بر 

شهرهای روستاهای ایران مسلط شود. 

در دوم تیر و دهم شهریور1359 نیز نیروی دریایی ارتش عراق ناوگان جنگی خود را در این 

منطقه متمركز منود كه به نظر می رسید همۀ این تحركات جهت كنرتل بر اروندرود بوده است. 
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مهم ترین پاس��گاه های ایران در بخش اروندكنار پاسگاه های مینوحی، سعدونی، نهر علی شیر، 

نه��ر ابرت و خرمال بود كه در مقابل پاس��گاه های فاو ش��املی و ف��او جنوبی عراق به فعالیت 

می پرداختند. پیش ازآغاز جنگ، برخی از این پاسگاه ها مانند پاسگاه خرمال اروندكنار)به ویژه 

در یكم و بیستم شهریور1359( با تجاوز نیروی دریایی عراق روبه رو بوده است. 

نزدیكی اروندكنار به ش��هر فاو كه مهم ترین محور ارتباطی عراق به خلیج فارس اس��ت، بر 

اهمی��ت جغرافیایی این بخش به ویژه در زمان دفاع مقدس افزود؛ به نحوی که با آغاز جنگ  

 بخش و ش��هر اروندكنار عمالً به محارصه دش��من درآمد، که با مقابله رزمندگان و شكس��ت 

حرصآبادان تهدید عراقی ها در ترصف اروندكنار نیز از بین رفت اما همچنان بخش اروندكنار و 

آبادی های آن و نیز رسارس سواحل این منطقه زیرآتش دشمن قرار داشت. 

اروندكن��ار در بهمن1364مح��ل ت��دارك رزمندگانی بود كه برای عملی��ات والفجر8 آماده 

می شدند. واحدهای مهندسی نیز به منظور تثبیت نیرو و تأمین نیازهای مهندسی منطقه، پیش 

از عملیات، با فعالیت های متعددی مانند احداث جاده های آنتنی شکل، احداث مواضع توپخانه 

و ایجاد مواضع موشك زمین به هوا در بخش اروندكنار، مقدمات عملیات را فراهم منودند. 

در عملیات والفجر8 موقعیت حساس اروندكنار به همراه نخلستان های وسیع آن كه پوشش 

مناسبی برای تدارك و جابه جایی نیرو به شامرش می آمد، در موفقیت عملیات بسیار مؤثر بود. 

در شهریور1365 و طی عملیات موفقیت آمیز كربالی3، رزمندگان قرارگاه نوح با حركت از 

قسمت های جنوبی بخش اروندكنار، دو اسكله المیه و البكر را كه مهم ترین پایانه های نفتی و 

پایگاه های دریایی عراق در خلیج فارس بودند منهدم ساخته و آرایش دشمن را در خلیج فارس 

متالشی ساختند.

 با خامته جنگ و اجرای مفاد قطعنامۀ 598، اروندرود بار دیگر مرز غربی ایران تعیین شد و 

سواحل اروندكنار مورد استفاده مردم  این منطقه قرارگرفت.

تصویر¡ماهواره¡ای¡از¡یادمان¡شهدای¡¡والفجر¡8¡¡
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جزیره   مینو
جزی��ره مین��و منطقه ای نخلس��تانی در ضل��ع  جنوب  غربی  ف��رودگاه  آبادان  اس��ت که به 

عل��ت قرارگرف��نت در وس��ط رودخانه ارون��درود، حالت��ی جزی��ره ای دارد. نام ای��ن جزیره 

درگذش��ته»صلبوخ«بوده اس��ت که بعدها به جزیره مینو و اخیراً به مینوشهر تغییر نام داده 

است. از لحاظ تقسیامت کشوری جزیره مینو قبالً جزو شهرستان خرمشهر بود ولی اکنون در 

محدوده شهرس��تان آبادان قرار دارد. مینوشهر با یک پل فلزی به طول 210مرت و عرض  8مرت 

با آبادان و خرمش��هر مرتبط است. این پل که اهمیت ارتباطی فراوانی دارد، در سال1349ش 

ساخته شده است. 

این جزیره به دلیل قرارگرفنت در وسط اروندرود برای تردد نیروهای دشمن موقعیت بسیار 

مناسبی فراهم می ساخت. به همین علت برادر عبدالحسین بنادری که مسئول عملیات سپاه 

آبادان بود، در ابتدا خودش فرماندهی سپاه در جزیره مینو را بر عهده گرفت و بعدها نیز این 

مسئولیت به برادر عبدالله متیمی واگذار شد.

در عملی��ات کربالی4 جزیره مینو از جمله محورهای عملیاتی بود. پاس��گاه های مرزی در 

جزیره مینو در طول جنگ در مواقع لزوم به تبادل آتش با نیروهای دشمن درآن سوی اروند 

می پرداختند و واحد ادوات آبادان از آغاز جنگ در این جزیره مستقر بود و اجرای آتش خوبی 

بر مواضع دشمن داشت. جزیره مینو اکنون یکی از مناطق گردشگری جزیره آبادان محسوب 

پل¡ارتباطی¡جزیره¡مینو¡و¡آبادان¡¡

نخل¡¡های¡سوخته¡در¡جزیره¡مینو¡¡
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اسكلۀ¡چوئبده¡¡

خروج¡جنگ¡زدگان¡از¡طریق¡رودخانه¡بهمن¡شیر¡و¡اسكله¡چوئبده¡¡

می شود و در حال حارض جزء منطقه آزاد تجاری  اروند است.

چوئبده 
روستای چوئبده در 45کیلومرتی جنوب رشقی آبادان و 10کیلومرتی شامل قفاص درکنار رود 

بهمن شیر قرار دارد. با سقوط خرمشهر و محارصه آبادان بسیاری از مردم با رساندن خود به 

این روستا از طریق رودخانه بهمن شیر با لنج و یا بالگرد به بندر امام خمینی)ره( و ماهشهر رفتند.

 توپخانه ارتش هنگامی که دشمن در 19مهرماه به شامل بهمن شیر رسید، قبضه های توپخانه 

را به ناچار از منطقه س��ده به چوئبده منتقل منود که این امر مدافعان خرمش��هر را از آتش 

پشتیبانی محروم منود.

 بالگردهای هوانیروز ارتش نیز که از منطقه سده برای فرود استفاده می کردند، محل فرود 

خود را به چوئبده تغییر دادند. 

در طول جنگ این منطقه محل تردد لنج ها و بالگردهایی بود که نقل وانتقال نیرو ومهامت 

از بندر امام خمینی)ره( و ماهشهر را برعهده داشتند. در عملیات والفجر8 نیز از اسکله چوئبده  

استفاده فراوانی شد. اکنون چوئبده به سه آبادی چویبده 2،1و3 تقسیم شده است.
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سادات)بنای یادبود شهید تندگویان(
روستای سادات در 5کیلومرتی جنوب رشقی شهر آبادان واقع است و رودخانه بهمن شیر از 

جنوب آن می گذرد. در تاریخ 9آبان ماه 1359 در حالی که دشمن با نصب پل و عبور از بهمن شیر 

قصد داشت وارد کوی ذوالفقاری شود، مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت کشورمان که 

برای بازدید از پالیشگاه آبادان که به شدت زیر آتش نیروهای عراقی بود به آبادان می رفت، 

در محل روستای سادات در رشق بهمن شیر به اسارت نیروهای عراقی درآمد. 

رژیم بعث مدت یازده سال هیچ گونه اطالعی از شهید تندگویان در اختیار ایران و خانواده 

ایشان نگذاشت تا آنکه بالخره درآذرماه سال 1370یک هیأت ایرانی پیکر این وزیر شهید را 

به ایران بازگرداند. 

اکنون روبه روی پل روستای سادات بنای یادبودی از این شهید گرانقدر قرار دارد. لزم به ذکر 

است که پل سادات که جنوبی تر از»پل کریمی« است و جاده چوئبده- قفاص را از کنار روستای 

سادات به جاده »خرضزنده« متصل می کند، در محل هامن پل شناوری است که ارتش عراق بر 

روی بهمن شیر نصب کرد  و از آنجا وارد کوی ذوالفقاری شد که مرحوم دریاقلی با آگاهی از 

هجوم آنها و با اطالع به رزمندگان در مامنعت از ورود دشمن به آبادان نقش مهمی ایفا منود.

شهید¡محمدجواد¡تندگویان¡¡
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پل ایستگاه
 7 و 12 آبادان

اولین پلی که روی بهمن شیر 

اح��داث ش��د پلی موس��وم به 

پ��ل چوبی بهمن ش��یر یا جرس 

بهمن ش��یر بود. این پل که روی آن با تخته پوشانده شده بود، در سال 1290ش توسط رشکت 

نفت برای رفت و آمد به اهواز و آبادان روبه روی در شاملی پالیشگاه ساخته شد و پلی بسیار 

کم عرض بود که عبور و مرور وسائط نقلیه از آن یک طرفه بود. از آنجایی که این پل در محل 

ایستگاه 7 اتوبورسانی آبادان بر روی بهمن شیر ساخته شد، به پل ایستگاه هفت معروف شد. 

پس ازجنگ، پل جدید ایستگاه 7 به نام پل پیروزی یا ثامن المئه)ع(، جایگزین پل قبلی شد.

 پل ایستگاه 12 نیز در سال 1349ش در محل ایستگاه12 اتوبورسانی آبادان روی بهمن شیر 

س��اخته ش��د. این پل شاملی ترین و اولین پل فلزی بهمن شیر است و طول آن 135مرت و پهنای 

آن 6مرت اس��ت. این پل ها در واقع گلوگاه اصلی ورودی به ش��هر از سمت جاده اهواز و جاده 

ماهشهر محسوب می شوند. پس از قطع ارتباط جاده اهواز-آبادان و پیش روی نیروهای عراقی 

در1359/7/21 به سمت ایستگاه 7 و12در شامل رشقی آبادان، تعداد معدودی از مدافعان که 

کمرت از یک گردان بودند، به مقابله برخاس��تند، اما با تش��دید فشار دشمن و پیش روی آنها تا 

2کیلومرتی ایستگاه 7و12، مدافعان در ساحل جنوبی بهمن شیر موضع گرفتند. در 1359/7/23 

مدافعان برای مامنعت از ورود دش��من به ش��هر بر روی پل ها مین گذاری کردند و به ناچار 

مواضع توپخانه ارتش را که در ایستگاه 7 مستقر بود به کیلومرت20 جاده ماهشهر منتقل منودند. 

همین امر سبب شد تا جبهه خرمشهر از آتش پشتیبانی این توپخانه محروم شود. ارتش عراق 

در عبور از رودخانه بهمن ش��یر از این دو پل اس��تفاده نکرد و کوی ذوالفقاری را برای عبور از 

بهمن ش��یر برگزید، چراکه عراق اولً از ورود به ش��هر آبادان و بروز جنگ شهری - با توجه به 

تجارب ورود به خرمش��هر- پرهیز داشت و ثانیاً درکوی ذوالفقاری فاصله میان رودخانه های 

اروند و بهمن ش��یر کمرت بود و از طرفی از لحاظ نظامی ت��رصف جاده خرسوآباد)آخرین راه 

ارتباطی با س��احل جنوبی کشور( و دسرتسی به س��احل اروندرود از طریق کوی ذوالفقاری با 

سهولت بیشرتی امکان پذیر بود.

 به طورکلی در عملیات ه��ای دورۀ محارصه، نظیر عملیات 1359/8/3، عملیات  س��ه راهی 

آب��ادان)1359/9/19(، عملی��ات ت��وکل)1359/10/20( و عملیات تپه های م��دن)1360/2/25(؛ 

جبهه ایستگاه 7 و12یکی از محورهای اصلی هجوم رزمندگان بود که در آنها دشمن متحمل 

خسارات و تلفاتی شد. پس از عملیات تپه های مدن، خطوط دفاعی رزمندگان به شامل سه راهی 

آبادان و در محور ذوالفقاریه منتقل شد و در نهایت در عملیات ثامن المئه)ع( نیروهای جبهه 

ذوالفقاریه)ایستگاه 7 و12( مأموریت انهدام خطوط دشمن در دو طرف جاده اهواز- آبادان و 

ترصف خاکریزهای اول تا سوم و پیش روی به سمت پل حفار را بر عهده داشتند.

 

پل¡ایستگاه¡7¡¡
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کلیسا و مدرسه ارامنه

کلیس��ای ارامنه گریگوری آبادان یا کلیس��ای »قاراپت مقدس« در س��ال 1336ش بنا شد و 

بزرگرتین تالر اجتامعات ارامنه آبادان محس��وب می شود.این کلیسا در جنوب میدان انقالب 

آبادان و در خیابان طالقانی)زند( و درکنار مسجد امام موسی بن جعفر)ع( - معروف به مسجد 

دشتس��تانی ها که با گلوله باران دشمن تخریب ش��د- واقع است و روبه روی آن مدرسه ارامنه 

قرار دارد.

 با هجوم ارتش عراق، سپاه  پاسداران آبادان با موافقت کلیسا، برای سازماندهی نیروهای 

مردمی در دفاع از آبادان در این مکان و نیز مدرس��ه مقابل آن، مس��تقر ش��دند. این کلیسا و 

مدرسه در طول جنگ بارها مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و بخش هایی از آنها تخریب شد.

آثار¡گلوله¡باران¡دشمن¡بر¡كلیسای¡آبادان¡¡

نمایی¡از¡كلیسای¡آبادان¡در¡زمان¡جنگ¡¡
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مسجد قدس 
مس��جد قدس واق��ع در 

ایستگاه6 آبادان محل برگزاری مناز جمعه در دوران جنگ بود. در روزهای جمعه رزمندگان و 

مردم آبادان در این مس��جد گردهم آمده و منازجمعه را به امامت حجت السالم غالم حسین 

جمی اقامه می كردند. 

حضور ایش��ان در آب��ادان در دوران جنگ، به ویژه دوره مح��ارصه آبادان روحیه بخش و 

موجب پایداری و مقاومت مردم و رزمندگان شهر بود. 

هنگامی كه احتامل بباران شهر با توجه به حساسیت ارتش بعث عراق به اقامه مناز جمعه 

درآبادان می رفت، محل برگزاری مناز به زیرزمین بزرگ كمیته ارزاق واقع در احمدآباد و یا به 

مکان های دیگر مانند مسجد موسی بن جعفر)ع(یا مسجد امام خمینی)ره( که اکنون مصالی آبادان 

است، منتقل می شد. 

حجت¡االسالم¡جمی¡¡¡¡
و¡شهید¡حسن¡باقری¡

در¡جبهۀ¡آبادان
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هتل های آبادان
هتل های آبادان در بخش جنوب رشقی فرودگاه آبادان و در شامل خیابان ساحلی و جنوب 

محله بریم آبادان قرار دارند که پس از س��قوط خرمش��هر ومحارصه آبادان، محل اس��تقرار 

رزمندگان شد.

هتل پرشین)آزادی(در منطقه بریم و در کنار جاده آبادان– خرمشهر قرار داشت و نزدیک ترین 

هتل به شهر آبادان بود که محل استقرار سپاه پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید جهان آرا 

و مرکز فرماندهی و پشتیبانی نیروهایی که در خطوط پدافندی خرمشهر)محرزی وکوت شیخ( 

مستقر بودند، محسوب می شد. 

هت��ل بزرگ بین املللی آبادان نیز محل سپاه پاس��داران آبادان و مرکز فرماندهی، اس��تقرار 

و پش��تیبانی مدافعان آبادان و س��تاد عملیات جنوب بود. هتل کاروان رسا نیز مقر نیروهای 

فدائیان اسالم به فرماندهی شهید سیدمجتبی هاشمی بود. به همین علت، این هتل ها در طول 

جنگ دچار صدمات فراوانی شدند.

هتل¡بین¡المللی¡آبادان-قبل¡از¡آغاز¡جنگ¡¡

فرمانده¡نیروهای¡فدائیان¡¡¡
اسالم-شهید¡سید¡مجتبی¡هاشمی
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منطقه عملیاتی کوی ذوالفقاری
کوی ذوالفقاری در بخش رشقی ش��هر آبادان واقع اس��ت و در شامل آن رود بهمن شیر و در 

جنوب آن جاده خرسوآباد قرار دارد. با عبور دش��من از رودخانه کارون در تاریخ 1359/8/8و 

تسلط بر ساحل شاملی بهمن شیر و محارصه آبادان، تیپ 6 زرهی و واحدهایی از تیپ33 نیرو 

مخصوص عراق كه در عبور از كارون تجربه داشتند، در اقدامی غافل گیرانه شب 1359/8/8 با 

نصب پل برروی بهمن شیر، دوگردان از نیروهای خود را از منطقه کوی ذوالفقاری وارد جزیره 

آبادان کردند و تا جاده خرسوآباد پیش روی منودند.

 اما با فریاد پیرمردی آبادانی به نام »علی دریا قلی س��ورانی« به یكباره همه چیز در سپاه 

آبادان تغییر می كند. فریادی كه خرب از عبور نیروهای دشمن از رودخانه بهمن شیر در منطقه 

كوی ذوالفقاری می داد. وقتی این خرب در ارسع وقت به اطالع مدافعان آبادان رسید، بالفاصله 

در ساعت 8:30 نهم آبان مدافعان در قالب گروه های عملیاتی به سوی كوی ذوالفقاری حركت 

كردند و با هجومی برق آس��ا موفق شدند نیروهای دشمن را مجبور به عقب نشینی به شامل 

رودخانه بهمن ش��یر كنند. از این پس تا زمان عملی��ات ثامن المئه)ع(، نیروهای عراقی هیچ گاه 

موفق به عبور مجدد از این رودخانه نشدند و در این مدت حضور خود را با آرایشی پدافندی 

در رشق كارون حفظ كردند.

اکنون به یاد شهید دریاقلی سورانی که با دوچرخه، مسافتی 9کیلومرتی را تا سپاه آبادان به 

رسعت پیموده بود، بنای یادبودی در ابتدای چهل مرتی ذوالفقاری آبادان با عنوان»پیك شهادت« 

احداث شده است.

بنای¡یادبود¡شهید¡دریاقلی¡سورانی¡¡

كوی¡ذوالفقاری،¡زمستان¡1359¡¡
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عكاس¡سعید¡صادقی¡¡

منطقه عملیاتی تپه های مدن
روستای مدن در شامل رشقی آبادان واقع است و در شامل آن میدان تیر آبادان قرار دارد.قبل 

از جنگ، دو تپه مصنوعی با ارتفاع چندمرتی از سطح مناطق مجاور ایجاد شده بود كه به تپه های 

مدن معروف بود. رزمندگان پس از اینكه در عملیات کوی ذوالفقاری)1359/8/9(، ارتش عراق را تا 

پشت جاده قفاص عقب راندند، حدود ده روز بعد با حمله دیگری، دشمن را ناچار به عقب نشینی 

تا تپه های مدن كردند.

 نیروهای عراق با استقرار در این تپه ها عالوه بر اینكه جاده قفاص را كنرتل می كردند، بر شهر 

آبادان دید داشتند و آن را زیر آتش خود قرار می دادند. 

برای آزاد سازی این تپه ها در تاریخ 1360/2/25 دوگروهان ادغامی از ارتش، سپاه و بسیج در 

عملیاتی محدود از دو طرف به تپه های مدن حمله کرده و در هامن لحظات اول یکی از تپه ها را 

آزاد کردند. ساعتی بعد تپه دوم نیز به ترصف رزمندگان درآمد. عراقی ها بالفاصله پاتک کردند 

و تپه ها را بازپس گرفتند. این تپه ها چندین بار دست به دست شد و در نهایت با اسارت 85 تن 

از نیروهای دشمن به ترصف رزمندگان درآمد. در این عملیات محدود 55نفر از رزمندگان شهید 

ش��دند که از جمله آنها برادر پاس��دار رضا مؤذنی فرمانده یکی از گروهان ها بود. با آزادس��ازی 

تپه های مدن، جاده قفاص تقریباً از دید و تیررس نیروهای عراقی خارج  و تردد در آن مّیرس شد. 

ارتش عراق که دید و کنرتل خود را بر بخشی از منطقه از دست داده بود، حضور گسرتده خود 

را در پنج کیلومرتی جنوب جاده ماهش��هر مورد تهدید می دید، لذا در1360/3/31 منطقه ای به 

وسعت شانزده کیلومرتمربع را تخلیه کرد و در یك کیلومرتی جنوب این جاده مستقر شد.پس از 

این عملیات میدان تیر آبادان به میدان ولیت فقیه تغییر نام یافت.
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منطقه عملیاتی سه راهی آبادان
تالقی دو جاده آبادان- ماهش��هر و آبادان- اهواز به س��ه راهی آبادان مشهور است. نیروهای 

ارتش عراق پس از عبور از كارون، از چند محور به پیرشوی خود ادامه دادند كه یكی از محورها 

به سمت این سه راهی بود. دشمن ضمن توقف در این منطقه، از تالش برای نفوذ از این محور به 

داخل آبادان، اجتناب كرد. 

در س��اعت 2بامداد 1359/9/19رزمندگان ش��امل پنج گروهان از سپاه و نیروهای مردمی به 

همراه دو گروهان از ارتش در منطقه سه راهی آبادان، با هدفمِ گرفنتمِ جای پایی در جنوب این 

منطقه، از سه جناح وارد عمل شدند. به جز نیروهای جناح راست که به میدان مین برخوردند، 

دو جناح دیگر در هفتاد مرتی دش��من منتظر اعالم رم��ز رشوع عملیات بودند. اما چند دقیقه 

قبل از اعالم رمز، دشمن نیروهای عمل کننده را زیر آتش گرفت و آن ها را زمین گیر کرد و این 

وضعیت تا ساعت 3:30 که دستور عقب نشینی صادر شد، ادامه یافت. هنگام اجرای آتش دشمن، 

یک دسته)بیش از سی نفر( از نیروها در جناح راست پس از عبور از میدان مین به خط دشمن 

هجوم بردند و تعدادی از عراقی ها را به هالکت رس��اندند و خود نیز به شهادت رسیدند. سایر 

نیروهای خودی در800 مرتی خط دشمن)1200مرت جلوتر از خط قبلی( مستقر شدند.

 در عملی��ات 1359/10/20 اگرچه نیروهای خودی خط پدافندی عراق را در س��ه راهی آبادان 

شكسته و تعدادی را اسیركردند، لیكن به دلیل موفق نشدن در محورهای دیگر، رزمندگان به ناچار 

عقب نشینی كردند.

پس از عملیات محدود آزادسازی تپه های مدن)1360/2/25(، رزمندگان خط پدافندی خود را 

در این منطقه به شامل سه راهی آبادان منتقل كردند تا اینكه با عملیات ثامن المئه)ع( در 1360/7/5 

رزمندگان مواضع دشمن را در هم كوبیده و مناطق اشغالی را تا ساحل كارون آزاد كردند.

رزمندگان¡ارتش¡¡در¡حال¡بررسی¡¡عملیات¡¡
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منطقه عملیاتی توکل
پس از عملیات س��ه راهی آبادان، س��تاد فرماندهی عملیات اروند- ک��ه از 27 مهر1359در 

ماهشهر تشکیل شده بود- دومین طرح خود را آماده کرد. در این طرح چهار مرحله پیش بینی 

شده بود. در مرحله اول جاده آبادان- ماهشهر و در مرحله دوم جاده آبادان- اهواز و منطقه 

رشق کارون آزاد می ش��د. در مرحله س��وم عملیات از غرب کارون تا نوار مرزی و در مرحله 

چهارم بنا به دستور به سمت برصه ادامه می یافت.

در مرحله اول س��ه محور برای حمله طراحی ش��ده بود. محور اصلی از کیلومرت10 جاده 

آبادان- ماهشهر با اتکا به قوای زرهی و محور فرعی از سه راهی آبادان روی جاده های آبادان-

اهواز و آبادان- ماهشهر با اتکا به نیروهای پیاده؛ محور پشتیبانی از سلامنیه روی جاده اهواز-

آبادان با اتکا به قوای زرهی.

 عملی��ات در اولین دقایق بامداد 1359/10/20آغاز ش��د و در محور جاده ماهش��هر تیپ 

37زرهی شیراز با 31 تانک به سوی دشمن پیش رفت، لیکن قبل از دستیابی به خط پدافندی 

دشمن، هدف آتش واحدهای ضدزره قرارگرفت و از حرکت باز ایستاد. تالش گروه رزمی246 

تانک از لشکر 77پیاده  خراسان که از سلامنیه تظاهر به تک می کرد، در کاسنت از حجم آتش 

دشمن موثر واقع نشد. در محور فرعی، نیروهای ارتشی، سپاه و مردمی به فرماندهی تیپ2 

لش��کر77 خط پدافندی دشمن را در سه راهی آبادان شکسته و تعدادی از آنها را اسیر کردند. 

اما چون نتوانستند با محور اصلی الحاق منایند و نیز آرایش پدافندی مناسبی نداشتند، در برابر 

پاتک دشمن به ناچار عقب نشینی کردند که در این میان شهدا و تعدادی از مجروحان در منطقۀ 

اشغالی باقی ماندند.

نقل¡و¡انتقال¡نیروهای¡دشمن¡در¡¡جزیره¡¡آبادان¡¡
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منطقه عملیاتی شهید چمران
آخرین عملیات محدودی که قبل از عملیات شکس��نت محارصه آبادان در شهرستان آبادان 

انجام ش��د، عملیات ش��هید چمران بود که با هدف آزادسازی جاده آبادان- ماهشهر در تاریخ 

1360/5/4 به اجرا درآمد. 

طبق این طرح، می بایست دو گروهان ادغامی از سپاه، ارتش و فدائیان اسالم از دو محور 

به خط پدافندی دشمن حمله کرده و پس از آزادسازی جاده باهم الحاق می کردند. برای هر 

محور یک گروهان نیز به عنوان احتیاط در نظر گرفته شده بود. 

تأخیر نیروها در رسیدن به نقطه مورد نظر برای آغاز درگیری که با روشنایی روز همراه شد، 

موجب شد دیده بان دشمن قبل از حمله رزمندگان، آنها را شناسایی کند که درپی آن درگیری 

رشوع شد. اندکی بعد خط دشمن در هر دو محور شکست.

 در حال��ی که پاکس��ازی در محور چپ پایان یافته بود و در محور راس��ت ادامه داش��ت، 

عقب نشینی بسیار ناهامهنگی انجام شد.

 به این ترتیب، عقبه نیروهای عمل کننده در خط خالی شد و تعدادی از رزمندگان در حالی 

که مقاومت می کردند، ش��هید یا مجروح ش��دند ودیگر رزمندگان به خط پدافندی قبلی خود 

بازگشتند.

علی¡افشاری¡مسئول¡بازجویی¡از¡اسرا¡در¡دوران¡جنگ¡در¡كنار¡رزمندگان¡ارتش¡¡
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منطقه عملیاتی ثامن االئمه)ع( 
ناكامی ارتش عراق در محارصه کامل آبادان به فرماندهی لش��کر 3زرهی موجب ش��د تا 

دشمن در منطقه ای به وسعت تقریبی 150کیلومرت مربع در رشق رودخانه کارون، حد فاصل 

دارخوین تا شامل آبادان، استقرار یافته و جاده مهم اهواز- آبادان و آبادان- ماهشهر را مسدود 

کند و مواضع و اس��تحکامات وس��یعی را در رشق کارون از جنوب دارخوین تا فیاضیه)شامل 

غربی آبادان( ایجاد کند.

 محارصه آبادان فرصتی برای ارتش عراق بود تا بتواند اراده سیاسی خود را تحمیل کند. به 

همین دلیل امام خمینی)ره( طی فرمانی در اواسط آبان ماه سال 1359 به شکسنت هر چه رسیع تر 

محارصه آبادان تأکید کردند. عملیات ثامن المئه)ع( نقطه آغاز عملیات گسرتده رزمندگان اسالم 

از آغاز جنگ محسوب می شود. تلفیق موفق ارتش و سپاه و هم فکری و هامهنگی این دو نیرو 

در مراحل مختلف را می توان از دستاوردهای عملیات ثامن المئه)ع( به شامر آورد. 

در این عملیات چند محور برای هجوم در نظر گرفته ش��د و فلش اصلی عملیات درس��ت 

برعکس محوری بود که دشمن تصور داشت و روی آن رسمایه گذاری کرده بود. چرا که مواضع 

رحیم¡صفوی،¡شهید¡علی¡صیاد¡شیرازی¡و¡محسن¡رضایی¡در¡حال¡خواندن¡دعای¡وحدت¡در¡¡¡
حسینیه¡قرارگاه¡كربال
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و استحکامات دشمن بیشرت در محور جاده ماهشهر- آبادان و نهر شادگان متمرکز شده بود، اما 

حاشیه کارون از شامل و جنوب به عنوان محور اصلی در طراحی عملیات منظور شد. 

بالفاصله پس از تهیه طرح اولیه عملیات و تصویب آن در شورای عالی دفاع، ایجاد هامهنگی 

لزم بین ارتش و سپاه و تعیین محورهای هجوم، آموزش و سازماندهی نیروها در محورهای 

مورد نظر و همچنین اقدامات مهندسی در دستورکار قرار گرفت و در اطراف رسپل عراق به 

ترتیب از شامل به جنوب محورهای دارخوین، ماهشهر، ایستگاه 7و12 و فیاضیه در منطقه ای 

با وسعت 130کیلومرت مربع که از شامل به روستای محمدیه، از جنوب به شهرآبادان، از رشق 

به جاده آبادان- ماهش��هر و از غرب به رودخانه کارون محدود می ش��د برای اجرای عملیات 

تعیین شد.

 دستیابی رسیع به پل های قصبه و حفار بر روی رودخانه كارون، محور طرح ریزی عملیات 

ثامن المئه)ع( را تشكیل می داد به گونه ای که محور دارخوین مسئول ترصف پل قصبه و محور 

فیاضیه مسئول ترصف پل حفار شد و سه محور دیگر به عنوان هدف های فرعی می بایست این 

دو محور را در جهت رسیدن به اهداف یاری كنند. 

در ساعت یك دقیقه بامداد 1360/7/5 عملیات شکسنت محارصه آبادان با رمز »نرصمن الله و 

فتح قریب« آغاز شد و نیروهای عمل کننده از محورهای مشخص شده به دشمن هجوم بردند و 

با ترصف پل قصبه و الحاق نیروها در حوالی پل حفار توانستند در مدت 55ساعت با رسیدن به 

ساحل رشقی رود کارون و پاک سازی کامل منطقه؛ حرص آبادان را پس از 349روز بشکنند.

 بع��د از پایان موفقیت آمیز عملیات ثامن المئه)ع(، تع��دادی از فرماندهان رده بالی ارتش 

و س��پاه برای ارائه گزارش به محرض امام خمینی)ره( با چهل نفر رسنش��ین و بیس��ت و هفت 

مجروح و سی و دو نفر از شهدای عملیات ثامن المئه)ع( از فرودگاه اهواز عازم تهران شدند که 

به علتی نا مش��خص هواپیام در ساعت 19:59 روز 7مهرماه در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران 

دچار س��انحه شد و 49نفر از رسنش��ینان هواپیام از جمله ولی الله فالحی)رئیس ستاد مشرتك 

ارتش(،یوس��ف كالهدوز)قائم مق��ام س��پاه پاس��داران(، سید موس��ی نامجو)وزیر دفاع(جواد 

فكوری)فرمانده نیروی هوایی ارتش( و محمد علی جهان آرا)فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر( 

به شهادت رسیدند. حرضت امام خمینی)ره( پس از این حادثه ناگوار رستیپ قاسم علی ظهیرنژاد 

را به سمت رئیس ستاد مشرتک ارتش، رسهنگ علی صیاد شیرازی را به فرماندهی نیروی زمینی 

ارتش و برادر محسن رضایی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کردند و دوباره زمینه 

آزادسازی مناطق اشغالی فراهم شد.

از¡چپ¡به¡راست:¡شهیدان¡فالحی،¡نامجو،¡كالهدوز،¡فكوری¡و¡جهان¡آرا¡¡
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جاده وحدت 
در دوره محارصه آبادان مهم ترین ضعف جبهه خودی قطع همۀ راه های زمینی به جزیره 

آبادان بود. پس از چندی با تالش جهاد س��ازندگی فارس، آبادان،آذربایجان، اصفهان و تهران به 

رسپرستی سید محمد شهش��هانی و با بهره گیری از امكانات موجود در جزیره آبادان؛ جاده ای 

ش��نی به طول 18کیلومرت به نام جاده وحدت- كه بعدها با ش��هادت ایش��ان به جاده ش��هید 

شهشهانی معروف شد – احداث گردید تا امكان تردد زمینی به آبادان میرس شود.

 با احداث این جاده رزمندگان توانس��تند ضمن تردد به منطقه ماهشهر و اهواز، نیازهای 

عملیاتی خود را فراهم كنند؛ كاری كه قبل از آن با مش��كالت بس��یار از بندر ماهشهر و از راه 

خور موسی و بهمن شیر تا اسكله چوئبده انجام می گرفت. این جاده از کیلومرت16 جاده آبادان– 

ماهشهر و از میان مرداب ها و باتالق های رشق بهمن شیر آغاز و با عبور از مقابل آخرین نقطه 

اشغالی و به فاصله چند كیلومرتی از آن، در محل روستای ابوشانك به جزیره آبادان می رسید.

 لزوم برقراری امنیت تردد در این جاده- كه بر اثر برخی اقدامات عراق ناامن ش��ده بود- 

س��بب ش��د تا عالوه بر احداث خاكریز در كنار آن، یك خط پدافندی نیز به دور آخرین نقطه 

اشغالی به وجود آید و به این ترتیب امنیت مناسبی در تردد از روی جاده وحدت ایجاد شود. 

در محل عبور جاده وحدت از رودخانه بهمن شیر نیز به همت شهید مصطفی هزاردستان، پل  

دوبه ای به طول 250مرت پیش بینی شده بود.

 احداث این جاده سبب شد تا طراحان نظامی عملیات ثامن المئه)ع( بتوانند قدرت جابه جایی 

نیروها را از شامل به جنوب افزایش دهند و در نتیجه احداث این جاده نقش مهمی در شکست 

حرص آبادان ایفا منود.

موقعیت¡جاده¡¡¡
وحدت
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منطقه عملیاتی والفجر 8
اجتناب از جنگ در زمین مسطح پس از عملیات های والفجر مقدماتی و والفجر1 و در پی 

آن ابتکار عملیات در هورالهویزه طی دو عملیات بزرگ خیرب و بدر، زمینه عملیات در حاشیه 

اروندرود را با استفاده از تجربه عملیات در هور فراهم منود.

 منطقه فاو عالوه بر ارزش سیاسی- نظامی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی منحرص به فرد، 

به لحاظ فراهم سازی امکان حضور مقتدرانه ایران در خاک عراق دارای ارزش اسرتاتژیک بود 

و نیز معضالت ناشی ازعدم تأمین مناطق عملیاتی پیشین و مقابله با فشارهای دشمن پس از 

ترصف منطقه را مرتفع می کرد، زیرا باتالقی بودن سواحل رودخانه اروند در هر دو سو و نیز 

وجود عارضه کارخانه منک، عمالً بیشرت زمین منطقه را برای دشمن غیر قابل استفاده کرده بود 

و این مس��ئله کارایی زرهی ارتش عراق را کاهش می داد. همچنین احاطه آب از سه قسمت 

موجب ش��ده بود، پدافند در برابر دش��من فقط در یک س��مت انجام شود و آسیب پذیری از 

جناحین را کاهش دهد. عالوه بر آن کوتاه بودن عقبه نیروهای خودی، پوشش مناسب منطقه 

برای پدافند هوایی، تسلط آتش بر روی خطوط و عقبه دشمن، امکان رعایت اصل غافل گیری، 

مح��دود بودن زمین و عمق قابل دس��رتس، از جمله عواملی بودن��د که بر میزان امیدواری ها 

نسبت به کسب پیروزی می افزود.

 اما در عین حال با توجه به ویژگی های خاص منطقه، مسئله عبور از رودخانه و پشتیبانی 

عملیات، احداث پل، تردد قایق ها به ساحل دشمن و پهلو گرفنت آنها در ساحل رودخانه، هرکدام 

به عنوان موانعی بودند که برداشنت آنها از رس راه به سادگی امکان پذیر نبود. به همین دلیل در 

طرح ریزی عملیات، تدابیر ویژه ای برای رفع آنها اتخاذ شد.

شادی¡رزمندگان¡در¡جزیره¡فاو¡¡
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منطقه فاو در حوزه اس��تحفاظی س��پاه هفتم عراق قرار داش��ت و  ط��ول خط پدافندی 

اروندرود را با دو لشکر 15 و 26پیاده و یگان هایی از نیروی دریایی پوشانده بود. برای اجرای 

عملیات چهار مرحله تعیین شد: 1- عبور از رودخانه و شکسنت خط و پاکسازی رسپل به دست 

آمده. 2-ترصف شهر فاو، رسیدن به خورعبدالله و استقرار در منطقه مثلثی شکل شامل شهر و 

استقرار در پایگاه دوم موشکی در شامل غربی شهر.3-پیش روی تا ابتدای کارخانه منک و تشکیل 

خط دفاعی به موازات این منطقه از س��احل اروند تا خورعبدالله.4- رس��یدن به زمین انتهای 

کارخانه منک و کانال انتهای کارخانه واقع در جاده ام القرص تا ساحل اروند. 

برای اجرای این چهار مرحله عملیات در منطقه فاو، دو قرارگاه اصلی و شش قرارگاه فرعی 

زیر نظر قرارگاه خاتم النبیاء)ص( در نظر گرفته ش��د. قرارگاه كربال مسئولیت شكسنت خط در 

محور اسكله چهار چراغ و شهر فاو، ادامه عملیات روی جاده فاو- البحار و تأمین جناح راست 

عملیات را بر عهده داشت. قرارگاه نوح مسئولیت شكسنت خط در سمت چپ قرارگاه كربال 

و مقابل پایگاه موش��كی ع��راق، ادامه عملیات روی جاده ف��او- ام القرص و تأمین جناح چپ 

عملیات را عهده دار بود. قرارگاه فرعی یونس1 تحت امر قرارگاه نوح با ناوتیپ كوثر مأموریت 

ترصف اسكله العمیه را برعهده داشت. قرارگاه یونس2 نیروی دریایی ارتش تحت امر قرارگاه 

خاتم النبیاء)ص( مأموریت ترصف اس��كله البكر را بر عهده داش��ت. قرارگاه رعد نیروی هوایی 

ارتش مأموریت پشتیبانی هوایی و پدافند هوایی را بر عهده داشت. قرارگاه شهید سلیامن خاطر 

هوانی��روز ارتش مأموریت تش��كیل تیم  آتش، تخلیه مجروح و هلی ب��رن نیروها را بر عهده 

داشت. قرارگاه قدس با مسئولیت عملیات پشتیبانی نزدیك در منطقه ابوالخصیب)ام الرصاص( 

به فرماندهی عزیز جعفری و قرارگاه نجف با مس��ئولیت عملیات پش��تیبانی دور در منطقه 

سلیامنیه، مسئولیت عملیات پشتیبانی فریب را عهده دار شدند.

 

رادارمتحرک¡غنیمتی¡¡در¡عملیات¡والفجر8¡¡
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در نهایت پس از ماه ها آموزش، تدارک، شناس��ایی، آماده س��ازی منطقه، انتقال نیرو و... که 

بیشرت در پوشش نخلستان های جزیره آبادان انجام می شد.عملیات والفجر 8 در ساعت 10: 22 

روز 1364/11/20 ب��ا رمز»یا فاطمه الزهرا)س(« با عب��ور از اروندرود در حدفاصل خرسوآباد تا 

رأس البیشه آغاز شد و پس از 78 روز جنگ متام عیار، شهر فاو و تأسیسات نفتی و روستاهای 

حومه آن به ترصف رزمندگان درآمد و ضمن قطع ارتباط عراق با خلیج فارس و ترصف س��ه 

پایگاه موشكی زمین به دریا و پایگاه نیروی دریایی عراق، امنیت کشتیرانی در شامل خلیج فارس 

و امكان تردد به بندرامام خمینی)ره( فراهم شد و نیروهای مسلح به شهر بندری ام القرص یک 

گام نزدیك تر شدند. در این عملیات قرارگاه خاتم2 ارتش متشکل از لشکرهای21 و77 پیاده و 

لشکرهای 81 و92 زرهی و تیپ 55 هوابرد با انجام عملیات فریب در منطقه شلمچه و کوشک، 

نیروهای دشمن را در رشق برصه درگیر و عملیات تالش اصلی قرارگاه خاتم1 سپاه پاسداران در 

شبه جزیره فاو را تسهیل منودند. 

رضا امانی جانشینی زرهی و محمد اثری نژاد مسئول پشتیبانی قرارگاه خاتم النبیاء)ص(در این 

عملیات به شهادت رسیدند.اکنون یادمان شهدای عملیات والفجر8 به یاد حامسه آفرینان این 

عملیات، در کنار اروندرود و روبه روی شهر فاو، میزبان پنج شهید گمنام این عملیات است.

شادی¡رزمندگان¡در¡جزیره¡فاو¡¡

¡جزیره¡فاو)عكاس¡جهانگیر¡رزمی(¡¡
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پل متحرك خضر
طراح��ی و اجرای اس��كله های فل��زی چند منظوره در دو س��وی ارون��درود و پل متحرك 

خرض)شهید پازوكی( در سال 1365 یك رضورت اجتناب ناپذیر بود، چرا که حفظ مناطق آزاد 

شده، نیازمند پشتیبانی قوی، تدارك و تجهیز رزمندگان بود. در رشایطی که انتقال یك كامیون 

مهامت نظامی با تخلیه مهامت در ساحل خودی و انتقال آن از ساحل خودی به آن سوی اروند 

و بارگی��ری مجدد به كامی��ون دیگر و روانه منودن آن به خطوط مق��دم تقریباً یك روز وقت 

می گرفت و در همین اثنا نیز تلفات جانی در ساحل اروند به علت حمالت هوایی و توپخانه ای 

شدت می گرفت؛ طراحی و اجرای پل های متحرک برای ترسیع در انتقال مهامت مرصفی، در 

دستور کار مهندسی ستاد لشكر 27 محمد رسول الله )ص( و جهاد سازندگی قرار گرفت و یك گروه 

9نفره با فراهم كردن یك دستگاه كامیون، یك دستگاه لودر و یك دستگاه بیل مكانیكی نسبت به 

طراحی و احداث اسكله های فلزی پل متحرك خرض اقدام منودند.

 این گروه با روش��ی كامالً ابتكاری با قطع لوله های موجود در پالیش��گاه فاو و انتقال آن  

به س��احل و ساخت شمع های فلزی به قطر چهل و پنج سانتیمرت و طول دوازده تا هجده مرت 

و ش��مع كوبی در طرفین س��احل اروندرود و شاسی كشی و اجرای شیب بندی و محوربندی با 

دوربین ه��ای دیدبانی نظامی در ط��ی مدت چهل و پنج روز، دو اس��كله را آماده منودند. در 

نهایت با بهره گیری از دوبه متحرك و كابل كشی بین دو اسكله و نصب موتور تراكتور به عنوان 

نیروی محركه توانس��تند به انتقال نیرو، تانك، نفربر و كامیون مهامت اقدام منایند. از آنجاکه 

ظرفیت بارگذاری اس��كله ها 290 تن بر مرتمربع محاس��به شده بود، امكان عبور رسیع تانك و 

پل¡متحرک¡خضر¡¡
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ادوات زرهی س��نگین و توپخانه و نیز گردان های پیاده و لشكرها میرس شد؛ به نحوی که در 

هر مرحله چهار دستگاه كامیون پر از مهامت در مدت سه دقیقه به آن سوی اروندرود منتقل 

می شد.

 تا قبل از ساخت پل بعثت عالوه بر این پل از شناور طارق و دوبه های بزرگی كه با یدك كش 

حمل می شد و پل فجر)یونی فلوت( که از وسط به دونیم شده و با کابل مهار می شد، در منطقه 

فاو استفاده می شد.

پل¡¡متحرک¡خضر¡¡

دوبه¡های¡شناور¡بر¡روی¡اروند¡¡
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پل بعثت
پس از ترصف ش��هر س��احلی ف��او در عملیات والفج��ر8  و قطع ارتباط ع��راق با آب های 

خلیج فارس، رژیم بعث همۀ توان خود را برای به زانو درآوردن رزمندگان به كار بست و شهر 

فاو و نیروهای مس��تقر در آن را زیر آتش س��نگین حمالت هوایی و زمینی و توپخانه ای خود 

گرفت.

با آنکه عبور نیروی  نظامی از اروندرود از نظر کارشناسان نظامی دنیا غیرممکن بود و پشتیبانی 

از این حجم نیرو در فاو فقط از طریق 

رودخانه، پل مناس��بی را می طلبید 

لذا به همت نبوغ و درایت ایرانی 

اح��داث پل با مش��خصات ویژه ای 

چون بهره مندی از اس��تتار كامل و 

همچنین استقامت در برابر حمالت 

هوایی و توپخانه ای، در دستوركار 

فرمانده��ان جن��گ و مس��ئولین 

قرارگاه کربال  قرارگرفت.
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 عرض اروندرود در محل احداث پل، 900مرت و حداكرث عمق آن 12مرت بود و  بلندی جزر  و 

 مد آب به سه و نیم مرت می رسید. لذا مسئله اصلی در ساخت پل، ایمنی و لحاظ سیستم ایستایی 

و پایداری بود به نحوی كه بتواند در مقابل جزر و مد و رسعت  زیاد جریان رودخانه مقاومت 

كند و تعادل خودش را در مقابل لرزش ها از دست ندهد. 

از همین رو تصمیم بر آن شد تا بر روی یک پل شناور لنه زنبوری كار شود و  لوله ها ابتدا 

شناور شده و سپس غرق شوند و هر ردیف طوری روی ردیف قبلی قرار گیرد كه شكل شبكه 

لنه زنبوری را به وجود  آورد تا با ریخنت آسفالت مورد استفاده قرارگیرد. 
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بدین ترتیب پل بعثت که از آن به عنوان ش��اهكار مهندس��ی جنگ می توان نام برد پس 

از ش��ش ماه تالش و به کارگیری 3400 قطعه لوله، توس��ط س��تاد مهندس��ی رزمی کربال و با 

پشتیبانی قرارگاه خاتم النبیاء)ص(و ستادهای مرکزی پشتیبانی جهاد سازندگی استان های خراسان 

و خوزس��تان در تاریخ 1365/7/22 در 10کیلومرتی جنوب ش��هر فاو و هم زمان با عید مبعث 

بهره برداری شد و به این علت پل بعثت نام گرفت. 

پس از تخلیه فاو توسط نیروهای خودی در تاریخ 1367/1/28 بخش میانی پل تخریب شد و 

پس از پایان جنگ، آثار برجای مانده از پل و پایه های آن در ساحل خودی که مانع کشتی رانی 

در اروند بود، توسط قرارگاه مقدم جنوب سپاه پاسداران جمع آوری شد.
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بیمارستان صحرایی امام علی)ع( 
بیامرستان صحرایی امام علی)ع( که یكی از مجهزترین و مهم ترین بیامرستان های صحرایی در 

طول دفاع مقدس محسوب می شود در10کیلومرتی شامل رشقی شهر آبادان و بین جاده آبادان- 

ماهشهر و آبادان- اهواز قرار دارد. 

این بیامرس��تان در س��ال 1365 به منظور پش��تیبانی از عملیات كربالی4، توسط مهندسی 

قرارگاه خاتم النبیاء)ص( احداث و زیر نظر بهداری رزمی قرارگاه كربال سپاه پاسداران فعالیت 

خود را آغاز منود و مركز اصلی درمان مجروحین عادی و شیمیایی عملیات كربالی4 بود.

 این بیامرس��تان كه تا خامته جنگ كامال فعال بود، از نظر مهندسی از بنت ها ی قوی ساخته 

شده و بر روی آن حجم انبوهی از خاک، برای استحکام در برابر حمالت هوایی دپو شده است. 

به طور کلی این بیامرستان در عملیات  كربالی5،4 و8 و بیت املقدس7  نقش اساسی در درمان 

مجروحین جبهه های جنوب داشت. بیامرستان صحرایی امام علی)ع( که اکنون در ردیف آثار ملی 

دفاع مقدس قرار گرفته است به یکی از محل های بازدید و اسکان راهیان نور تبدیل شده است.
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شهرستان شادگان 
شهرس��تان ش��ادگان با 3197کیلومرتمربع مساحت در جنوب اس��تان خوزستان واقع شده 

اس��ت و از ش��امل به شهرستان اهواز، از رشق به شهرس��تان ماهشهر، از جنوب به شهرستان 

آبادان و از غرب به شهرس��تان خرمش��هر محدود می ش��ود. آب و هوای این شهرستان گرم و 

مرطوب است و رودخانه کارون و نخلستان های گسرتده  آن در غرب شادگان واقع است. شهر 

شادگان مرکز این شهرستان است و فاصله آن از اهواز 80کیلومرت، از آبادان 58کیلومرت و از بندر 

ماهشهر50کیلومرت است.این شهرکهن از شهرهای آباد در دوره ساسانیان بوده و در آن زمان 

این شهر را »دژ قباد«، »قباد خوره«،»دراک« و»دورق« نیز نامیده اند. در دوره اسالمی و تا چند 

دهه پیش، این شهر را »فالحیه« می نامیدند اما در دوره پهلوی دوم به شادگان تغییر نام یافت. 

از آثار شاخص و جاذبه های دیدنی این شهرستان می توان به تالب بین املللی آن اشاره منود که 

جزء ده تالب برتردنیا است.

 جاری بودن رودخانه کارون در غرب این شهرستان در طول جنگ به عنوان مانعی بزرگ 

برای پیرشوی دشمن به این شهرستان محسوب می شد اما همچنان شهرستان شادگان یکی از 

محورهای دسرتسی به آبادان و رشق خوزستان بود. لذا دشمن پس از اشغال شامل خرمشهر، 

برای اش��غال و محارصه آبادان، بخش هایی از جنوب غربی این شهرس��تان را در حوالی مارد 

و دارخوین به ترصف درآورد. منطقه دارخوین تا س��لامنیه در ابتدای جنگ ش��اهد عملیات  

متعددی از جمله عملیات »فرمانده کل قوا، خمینی روح خدا« و  عملیات بزرگ ثامن المئه)ع( بود، 

پس ازآن نیز در عملیات بیت املقدس محدوده دارخوین یکی از محورهای هجوم به دش��من 

بود و سپس در عملیات های والفجر8 و کربالی 3 این 

شهرس��تان مکانی برای آموزش رزمندگان شد.این 

شهرستان یکی از شهرستان های مهاجرپذیر استان 

خوزستان در طول جنگ بوده است.

هور¡شادگان¡¡

آموزش¡رزمندگان¡در¡هور¡شادگان¡¡
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دارخوین
دارخوین ش��هرک و روستایی در 44کیلومرتی شامل آبادان است که بین رودخانه کارون و 

جاده آبادن– اهواز قرار دارد. ش��هرک دارخوین متعلق به کارکنان سازمان انرژی امتی بود که 

در تأسیس��ات دارخوین واقع در س��ه كیلومرتی جنوب دارخوین و در حاشیه كارون فعالیت 

می کردند. در س��ال1356 براس��اس قراردادی دو میلیارد دلری، فرانسه متعهد شده بود برای 

تولید برق، دو نیروگاه امتی 900مگاواتی در دارخوین احداث کند که پس از پیروزی انقالب به 

تعهداتش عمل نكرد.

 با آغاز جنگ و تسلط سپاه سوم ارتش عراق بر رشق كارون در محدودۀ روستای مارمِد، جبهه 

مهمی در شامل منطقه نربد به منظور جلوگیری از پیش روی دشمن تشكیل شد كه به علت قرار 

داش��نت روستای دارخوین در عقبه آن، به»جبهه دارخوین« مشهور شد. این منطقه مركز ثقل 

فشار واحدهای ارتش عراق برای ترصف سه راهی حساس شادگان- آبادان- ماهشهر و ترصف 

ش��هرهای اهواز و آبادان بود. بر این اس��اس لش��كر3 زرهی ارتش عراق درنظر داشت ضمن 

ترصف كامل حاشیه غربی كارون در حدفاصل سلامنیه تا خرمشهر به کمک لشكر5 مكانیزه از 

طریق جبهه فارس��یات متام ساحل غربی كارون از حدفاصل خرمشهر تا اهواز را ترصف مناید. 

لذا جبهه دارخوین ضمن تحمل فشار از سلامنیه)خط شیر(، ناچار بود به طور مداوم  از رسیدن 

دشمن به كارون در حدفاصل جبهه فارسیات تا سلامنیه مامنعت كند. 

¡انتقال¡اسرا¡به¡پشت¡جبهه¡-¡انرژی¡اتمی¡دارخوین¡¡
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در مجموع جبهه دارخوین در خطوطی ناپیوسته، موظف بود منطقه ای به طول 60كیلومرت 

را حفاظت مناید. از اواخر سال 1359رزمندگان جبهه دارخوین با اعالم آمادگی، برای حمله به 

دشمن، ارصار می ورزیدند. همین ارصار موجب عملیات فرماندهی کل قوا در1360/3/21شد 

که طی آن نیروهای خودی منطقه ای به طول سه کیلومرت را آزاد کردند. در عملیات ثامن المئه)ع( 

رزمندگان از همین جبهه به مواضع دشمن یورش بردند و با پیش روی تا پل قصبه، این پل را 

منهدم کردند. 

در جریان عملیات بیت املقدس، رزمندگان ارتش با انتقال 1200مرت پل»پی.ان.پی« از دزفول 

به دارخوین و احداث سه پل نظامی بر روی کارون در غرب دارخوین)موسوم به پل پیروزی(، 

غافلگیرانه به پهلوی دش��من زدند و تا جاده اهواز– خرمش��هر پیش رفتند. از آنجاکه شهرک 

دارخوین محل آموزش و استقرار تیپ امام حسین)ع(و تأسیسات انرژی امتی محل استقرار تیپ 

17علی بن ابیطالب)ع(، تیپ قمر بنی هاش��م)ع(و تیپ 30 زرهی س��پاه در طول جنگ بود، بارها 

توسط دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت که منجر به شهادت تعدادی از رزمندگان شد.

نمایی¡از¡تأسیسات¡فعلی¡دارخوین¡¡

حضور¡شهید¡آیت¡اهلل¡بهشتی¡در¡دارخوین،¡¡13خرداد¡1360¡¡
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سلمانیه)خط شیر(
سلامنیه روستایی است در 26کیلومرتی شامل رشقی آبادان که مابین رودخانه کارون و جاده 

آبادان– اهواز قرار دارد. با رشوع جنگ و پس از آنکه منطقه میان روس��تای مارد و روس��تای 

سلامنیه، منطقه عبور یگان های سپاه سوم ارتش عراق از رودخانه كارون درنظر گرفته شد، در 

19مهرماه1359 نیروهای تیپ33 نیروی مخصوص و تیپ 6زرهی عراق پس از عبور از کارون 

و محارصه زمینی جزیره آبادان، به منظور توس��عه رسپل از س��مت شامل، تا جنوب روستای 

محمدیه که در نزدیکی روستای سلامنیه قرار داشت پیش روی كردند.

 در اولین اقدام نوزده نفر از داوطلبان یكی از مساجد تهران در جنگ نابرابر تانك و نفر، در 

سه كیلومرتی جنوب سلامنیه با واحدهای زرهی دشمن درگیر شدند که به شهادت مظلومانه 

پانزده نفر از آنان و توقف پیش روی دشمن  انجامید.

 درپی این اقدام، اولین خط پدافندی با عنوان»خط شیر« در آبان1359 با حضور سی نفر از 

رزمندگان و به فرماندهی برادر رحیم صفوی در منطقه سلامنیه که مهم ترین و حساس ترین 

جناح جبهه دارخوین محسوب می شد، تشكیل شد و در پشت آن خط دفاعی»كبوتر« توسط 

20نفر از مدافعین تشكیل  و 40نفر دیگر نیز به منظور تأمین عقبه در روستای سلامنیه مستقر 

می شوند.

رحیم¡صفوی)نفر¡اول¡از¡سمت¡راست(¡و¡رزمندگان¡خط¡شیر¡¡
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 خط شیر که در کانالی واقع در  بسرتمِ نهری خشكیده در جنوب روستای محمدیه و عمود 

بر رودخانه كارون و جاده اهواز– آبادان قرار داش��ت، رزمندگان را ناچار می س��اخت فاصله 

18کیلومرتی دارخوین تا سلامنیه را با خودرو و زیرآتش دشمن طی کنند تا در محدوده سلامنیه 

و محمدیه با دشمن درگیر شوند.

 وج��ود فاصله دو کیلومرتی بین خطوط دفاعی خودی با دش��من و نب��ودن عوارض در این 

منطقه باعث شد به پیشنهاد شهید محمود پهلوان نژاد، احداث کانال Tشکل به طول 1700مرت و 

به عمق 1/8مرت در خط شیر)پس از انجام عملیات فرمانده كل قوا به خط رضایی ها مشهور شد( 

در نوروز1360در دستورکار قرار گیرد.

حفر این کانال با تالش ش��بانه روزی رزمندگان و زیرآتش دشمن، حدود دو ماه و نیم طول 

کشید. عرض کانال حفر شده به نحوی بود که دو نفر با جعبه مهامت به راحتی می توانستند از 

داخل آن عبور کنند و حتی در قسمت هایی از مسیر، سنگرهایی برای نفرات، مهامت و بهداری 

پیش بینی شده بود. در طول کانال نیزارهایی وجود داشت که کمک فراوانی به استتار کانال از 

دید دشمن می کرد. 

هرچند انجام عملیات فرمانده کل قوا در خرداد سال 1360، تنها متکی به عبور از این کانال 

نبود ولی نزدیک شدن نیروها به سه خاکریز دفاعی دشمن از طریق این کانال، آسیب پذیری 

رزمندگان را در طول این عملیات تا حدی کاهش داد.

رزمندگان¡در¡كانال¡خط¡شیر¡¡
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دکل ابوذر 
 در طول جنگ و در محدوده دارخوین، دکل هایی به ارتفاع ده ها مرت از س��طح زمین قرار 

داش��ت که مهمرتین این دکل ها، »دکل ابوذر« در 40کیلومرتی شامل آبادان بود. شهید حسن 

باقری)مس��ئول و بنیانگذار اطالعات عملیات س��پاه( نام این دکل هفتاد مرتی را که یک دکل 

مخابراتی در چند صدمرتی رود کارون بود، دکل ابوذر گذاشت. 

حس��ن باقری و دیدبان های تحت امر او از بالی این دکل با دوربین بر کل منطقه و دشت 

بدون عارضه آن احاطه داشتند تا با شناسایی آن بتوانند از رشق کارون نیروها را برای رسیدن 

به خرمشهر هدایت کنند. 

موقعیت دید بانی این دکل به گونه ای بود که 

جاده آس��فالت اهواز- خرمشهر را که در عمق 

17کیلومرتی ساحل غربی کارون در اشغال سپاه 

س��وم عراق بود، ب��ه خوبی زیر دید داش��ت و 

شب ها از بلندای آن چراغ های شهرهای آبادان، 

خرمشهر و حتی برصه قابل مشاهده بود. احمد 

متوسلیان فرمانده تیپ27 محمد رسول الله)ص(در 

عملیات بیت املقدس بخش��ی از نیروهای خود 

را ب��ا بهره گیری از اطالع��ات دیدبانان این دکل 

هدایت منود. 

شهید¡حسن¡باقری¡در¡حال¡دیدبانی¡¡

دكل¡ابوذر¡)عكاس¡شهید¡حسن¡باقري(¡¡
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شهرستان دشت آزادگان
شهرستان دش��ت آزادگان به مرکزیت شهر سوسنگرد در سال 1323ش تشکیل شد و دارای 

سه بخش هویزه به مرکزیت هویزه، بستان به مرکزیت شهر بستان و مرکزی به مرکزیت شهر 

سوسنگرد است. این شهرستان از رشق با شهرستان اهواز، از شامل رشق با شهرستان شوش، از 

شامل غرب با استان ایالم و از غرب و جنوب غربی با کشور عراق هم مرز است. دشت آزادگان 

در ابتدا به »بنی طرف« معروف بود، چون ساکنان آن از طایفه بنی طرف بودند.

 در سال 1312ش با تصویب هیأت وزیران، این منطقه به»دشت میشان« تغییر نام داد. این 

شهرستان با 5844 کیلومرتمربع وسعت، تا سال1323ش جزء شهرستان اهواز بود و بعد از آن 

با پیوس��نت بخش بستان به شهرستان دشت میش��ان تغییر یافت و بعد از پیروزی انقالب، نام 

آن به دشت آزادگان تغییر منود. این شهرستان هوایی گرم دارد و بخش شاملی آن تحت تأثیر 

رودخانه هایی چون کرخه دارای هوایی مرطوب و زمین های مناس��ب کش��اورزی است ولی 

بخش جنوبی آن بیابانی است. این شهرستان یکی از بهرتین حوضه های نفت خیز خاورمیانه به 

شامر می آید و مردم عرب زبان آن اکرثاً شیعه دوازده امامی هستند.

دشت آزادگان به علت برخورداری از موقعیت ویژه و منابع نفتی فراوان همواره مورد طمع 

حکومت بعث عراق قرار داشت و  با توجه به عرب بودن مردم آن، همواره سعی می کرد با 

تحریک ساکنان آن، این منطقه را از ایران جدا کند. به همین منظور رادیو و تلویزیون بغداد و 

رادیو صوت الجامهیر به پخش برنامه های جدایی طلبانه در این منطقه اقدام می کردند و دفرت 

فرهنگی عراق در س��اختامن هالل احمر سوسنگرد با نام »ثقافی« به جذب نیرو در این راستا 

می پرداخت. 

رزمندگان¡دشت¡آزادگان¡در¡حال¡اعزام¡به¡جبهه¡¡
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ماه ها قبل از آغاز جنگ، پایگاه نظامی الزوره عراق که مرکز عملیات تخریبی و آموزش��ی 

رژیم بعث علیه انقالب اسالمی در منطقه دشت آزادگان بود، در خطوط مرزی بستان به توزیع 

اسلحه بین مردم می پرداخت و به عملیات های خرابکارانه اقدام می منود. قبل از آغاز رسمی 

جنگ نیز عراق با سازماندهی نیروهای وابسته به خود در دشت آزادگان به روستای سعیدیه 

حمله كرد. 

با آغاز رس��می جنگ، سپاه سوم ارتش عراق مس��تقیم وارد صحنه شد و به این شهرستان 

هجوم آورد. هر چند ابتدا مدافعان اندکی در برابر دش��من قرار داش��تند، اما ترصف آن برای 

ارتش متجاوز بسیار دشوار بود چرا که منطقۀ وسیع رملی و هور بزرگ هویزه هرگونه هجوم 

به این رسزمین را دشوار می منود. به نحوی که باعث تجزیه قوای مهاجم می شد. عالوه برآن 

وجود رودخانه بزرگ کرخه، که رودهای کرخه نور، س��ابله، نیس��ان و مالکیه از آن منش��عب 

می شوند، هرکدام عاملی بازدارنده برای پیرشوی آسان نیروهای متجاوز بود. 

بدین ترتیب ارتش عراق که قصد داش��ت با اس��تفاده از جاده بس��تان- سوسنگرد- اهواز 

نزدیک ترین راه را برای دستیابی به استان خوزستان طی کند و لشکر9 زرهی را مأمور به این 

کار کرده بود؛ فقط توانست تیپ 35زرهی خود را از تنگ چزابه عبور دهد و در نتیجه مجبور 

شد تیپ های 43زرهی و 14مکانیزه خود را از منطقه طالئیه وارد خاک ایران کند. 

بدین ترتیب تیپ 35 در مهر و آبان 1359 دو بار بستان و سوسنگرد را محارصه و اشغال کرد 

و تیپ 43 نیز پس از گذشت یک هفته از جنگ، با عبور از کرخه نور حلقه محارصه سوسنگرد 

را تنگ منود و تیپ 14مکانیزه نیز پس از گذشت چهار ماه از جنگ در دی ماه 1359 هویزه را 

به اشغال درآورد. 

در این میان مقاومت های پراکنده مردمی با بهره گیری از عوارض طبیعی زمین نظیر رودهای 

کرخه وکرخه نور؛ مانع از آن شد که تیپ های لشکر9 ارتش عراق باهم الحاق کنند. با اجرای 

عملیات های محدود در تپه های الله  اکرب، سوسنگرد، دهالویه و کرخه نور و دو عملیات بزرگ 

طریق القدس و بیت املقدس در بستان و جنوب هویزه، مناطق اشغالی دشت آزادگان آزاد شد.

 این منطقه در سال1361 شاهد عملیات های بزرگی چون فتح املبین و والفجر مقدماتی در 

بخش ش��املی، طریق القدس در بخش میانی و بیت املقدس، بدر و خیرب در بخش جنوبی خود 

بوده است. شهرستان دشت آزادگان تا پایان جنگ همواره شاهد حضور و تردد رزمندگان برای 

اجرای عملیات در استان خوزستان  بوده است.



123

بستان
شهر بستان یکی از شهرهای دشت آزادگان و مرکز بخش بستان است. این شهر در شامل غربی 

سوسنگرد و جنوب رودخانه کرخه قرار دارد و فاصله آن تا سوسنگرد 31کیلومرت است. از آنجا 

که این شهر در مسیر یکی از محورهای حمله دشمن به خوزستان؛ یعنی محور چزابه- بستان- 

سوسنگرد قرار داشت، با رشوع جنگ شهر بستان از دو محور مورد تهاجم دشمن قرارگرفت. 

در محور اول نیروهای تیپ ابن الولید دش��من با ترصف پاسگاه سوبله و صفریه و عبور از 

تنگ چزابه در تاریخ 1359/7/4 خود را به حومه ش��املی ش��هر بستان رسانید و در محور دوم 

نیروهای تکاور و جیش الش��عبی ارتش عراق از طریق هورالهویزه و رودخانه س��عیدیه و با 

قایق های موتوری به حومه غربی شهر وارد شدند. 

عبور¡آوارگان¡بستان¡از¡پل¡فلزی¡بستان)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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از روز اول تا چهارم مهرماه نیروهای معدودی متش��کل از س��پاه پاس��داران، ژاندارمری و 

گردان 100تانک از تیپ3 لشکر92زرهی ارتش و نیروهای مردمی در برابر دشمن ایستادند اما 

با نرس��یدن نیروهای کمکی و در حالی که شهر بستان در محارصه بود و زیر حمالت سنگین 

هوایی و توپخانه ای دشمن قرار داشت، در 4 مهرماه شهر سقوط کرد. 

پس از عملیات غیور اصلی، شهر بستان در تاریخ 1359/7/10 آزاد شد. اما یک هفته بعد دو 

تیپ زرهی عراق برای ترصف بستان هجوم آوردند و پس از چهار روز در1359/7/23 بستان 

برای بار دوم اشغال شد.

 با اجرای عملیات  طریق القدس  شهر بستان در 9 آذرماه 1360 برای  همیشه  آزاد شد. 

از روستاهای مهم و فعال بستان در دوران جنگ، می توان به روستاهای سعیدیه، ابوچالچ، 

سابله، فنیخی و رمیم اشاره كرد.
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هویزه
ش��هر هویزه جنوبی ترین ش��هر دش��ت آزادگان و مرکز بخش هویزه یا هوزگان است و در 

10کیلومرتی جنوب غربی سوس��نگرد قرار دارد. هویزه کلمه ای عربی است و از »هیازت« به 

معنی آبادکردن مشتق شده است. این شهر و حومه آن در دوره خلفای اسالمی، آباد و رسسبز 

بود و کوش��ک  هویزه و کوش��ک برصه دو قلعه محکم  و دژ دفاعی این رسزمین به ش��امر 

می آمد. بخش هویزه با رودخانه کرخه نور آبیاری می ش��ود و آب و هوای آن گرم و خش��ک 

است. نژاد مردم هویزه آریایی و سامی است و به زبان فارسی و عربی سخن می گویند و اغلب 

شیعه دوازده امامی هستند. از اوایل سال 1358حکومت بعث عراق عالوه بر ایجاد تحرکات در 

مرزهای مشرتک دو کشور اقدامات گسرتده ای نیز در داخل ایران آغاز کرد. در این میان منطقه 

عرب نشین هویزه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

 با آغاز جنگ، هویزه آخرین ش��هر در دش��ت آزادگان بود که به اشغال ارتش عراق درآمد. 

نیروهای عراقی پس از پیرشوی در منطقه سوسنگرد و کرخه نور، عمال هویزه را در محارصه 

داش��تند لیکن برای اشغال آن تعجیل منی کردند تا اینکه عملیات نرص در 1359/10/15 آغاز و 

در اولین مرحله آن یک تیپ عراقی منهدم شد. اما مراحل بعدی عملیات با ناکامی روبه رو شد 

و با كاهش تدریجی توان مدافعان، دشمن در روز 1359/10/18 خود را به كرخه نور رساند و 

نیروهای خودی برای جلوگیری از نفوذ دشمن به شامل كرخه نور، ناچار شدند حین عقب نشینی 

پل واقع در روستای حمودی فردوس را تخریب كنند. دشمن با تجاربی كه از جریان مقاومت 

ویرانی¡هویزه¡پس¡از¡اشغال)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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مدافعان سوسنگرد و خرمشهر كسب كرده بود، قصد داشت با پیش روی گام به گام و محتاطانه، 

محارصه شهر را از چهار طرف كامل كند و هنگامی كه شهر كامالً تخلیه شده و دیگر مقاومتی 

در آن نباش��د، وارد هویزه شود. لذا در روز1359/10/21 حدود پنجاه تانك دشمن در نزدیكی 

روستای ساریه موضع گرفتند و در جنوب رشقی هویزه نیز نیروهای دشمن تا 2كیلومرتی شهر 

پی��ش روی منوده و ش��هر را زیر آتش خود قرار دادن��د. در روز1359/10/23 یك گردان تانك و 

ی��ك گردان پیاده از ارتش ع��راق نیز در یك کیلومرتی رشق هویزه محارصه را کامل تر کردند. 

نیروهایی هم كه از دو روز قبل در نزدیکی روس��تای س��اریه مستقر بودند، پیش روی كرده و 

جاده را در اختیار گرفتند. در روز 1359/10/25 در حالی كه هویزه زیر آتش قوای دشمن بود، 

یك گردان پیاده عراق نیز خود را به روستای ساریه رساند و در آنجا مستقر شد. 

به این ترتیب هویزه عالوه بر رشق و جنوب، از س��مت ش��امل و غرب نیز محارصه شد و 

دشمن در تاریخ 1359/10/27 وارد شهر شد و با استقرار چند تانك برای تأمین در داخل شهر، 

افراد پیاده با اطمینان از نبودن نیروهای مقاومت، به غارت منازل مردم مشغول شدند. این شهر 

هم زمان با عملیات فتح املبین در راستای اسرتاتژی ایجاد رسزمین سوخته به کلی  تخریب شد به 

نحوی که قدم گاه  حرضت عباس )ع( و  ساختامن  مقابل  آن تنها آثار باقی  مانده  از شهر قدیم هویزه 

اس��ت. هویزه همچنان در اش��غال دش��من بود تا آن که در تاریخ  1361/2/19 با عقب نشینی 

دشمن، در مرحله دوم عملیات بیت املقدس آزاد شد. 

در این عملیات، قوای قرارگاه قدس به پنج گروه تقس��یم ش��د و قدس1 در غرب هویزه و 

قدس های 2، 3، 4 و 5 در رشق هویزه وارد عمل شدند. در نتیجه تالش هایی که باعث عقب نشینی 

دشمن از این منطقه شد، حدود 4100 کیلومرتمربع از منطقه اشغالی شامل جفیر، پادگان حمید و 

به خصوص هویزه آزاد شد. بالفاصله پس از آزادی هویزه، آستان قدس رضوی به فرمان حرضت 

امام خمینی)ره(  کار ساخت شهر جدید هویزه را که سه برابر شهر ویران شده قبل بود را آغاز منود 

که تا سال 1364همچنان ادامه داشت. 

یادمان شهدای هویزه که در سال 1362 احداث شد در 25کیلومرتی جنوب غربی شهر هویزه 

و جنوب رودخانه کرخه نور قرار دارد. در این یادمان، مزار شهید سیدحسین علم الهدی و یارانش 

که پیکرهای مطهرشان پس از آزادسازی این منطقه، شناسایی و به خاک سپرده شد، قرار دارد.
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منطقه عملیاتی نصر)هویزه(
منطقه عملیاتی نرص از غرب به جاده سوس��نگرد- هوی��زه، از رشق به رودخانه كارون، از 

ش��امل به جاده حمیدیه-سوسنگرد و از جنوب به پادگان حمید در 40كیلومرتی جنوب اهواز 

محدود می شود. 

4ماه پس از آغاز جنگ، ستاد مشرتك ارتش طرحی را تهیه كرد كه مبنای عملیات نرص)هویزه( 

قرارگرفت. در این طرح چهار مرحله پیش بینی شده بود كه در مرحله اول، جفیر و پادگان حمید؛ 

در مرحله دوم كوشك، طالییه و ایستگاه حسینیه و در مرحله سوم خرمشهر، آزاد می شد و در 

مرحله چهارم، بنا به دستور؛ هجوم به داخل خاك عراق به سمت برصه ادامه می یافت. 

مرحله اول عملیات در ساعت 10صبح 1359/10/15 آغاز شد و تیپ3 لشكر 16زرهی ارتش 

با دوگروهان از سپاه پاسداران حركت رسیعی را از محور ابوحمیظه- سوسنگرد آغاز كردند و 

با استفاده از شكاف موجود در مواضع دشمن در محور كرخه نور، به پشت این مواضع رخنه 

كردند و تا 20كیلومرتی رشق هویزه پیش رفتند.

 تیپ 1 لش��كر 16 زرهی با دو گروهان از نیروهای س��پاه پاس��داران كه قرار بود از هویزه 

حرك��ت كنند، با رسعت كمرتی، به س��مت جنوب كرخه نور پیرشوی كردن��د. به این ترتیب 

نیروهای خودی با موفقیت توانستند حدود 24كیلومرت پیرشوی كرده و تیپ 43زرهی ارتش 

عراق را محارصه كنند.
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 در محور فارسیات، نصب پل بر روی كارون و عبور دو گردان لشكر92 زرهی ارتش با تأخیر 

انجام شد كه این تأخیر زیان آور بود.

 همچنین به علت اینكه منطقه مین گذاری ش��ده بود، س��ه تانك خودی روی مین رفتند و 

حركت ستون در جناح راست فارسیات متوقف شد. نیروهای جناح چپ محور فارسیات هم 

با مخترص پیش روی در 300مرتی غرب رودخانه متوقف شدند و به همین علت، در این محور 

دست یابی به جاده اهواز- خرمشهر میرس نشد و جاده در اشغال دشمن باقی ماند.

 لذا نیروها، تانك ها و نفربرها بدون هیچ گونه سنگر و خاكریزی در دشت باز باقی مانده و 

جای مناسبی برای استقرار نداشتتند. بدین  ترتیب عدم موفقیت در جناح فارسیات موجب ناقص 

ماندن مرحله اول عملیات شد. مرحله دوم عملیات در ساعت 8صبح 1359/10/16 آغاز شد و 

نیروهای زرهی و پیاده به سوی پادگان حمید و جفیر حركت كردند. نیروهای سپاه پاسداران 

حدود یك كیلومرت جلوتر از قوای زرهی و از دو سمت جاده پیش می رفتند. ساعتی بعد آتش 

دشمن شدت گرفت و پیرشوی متوقف شد. درساعت 14دستور موكد پیش روی از بی سیم ها 

شنیده شد اما بعد از حدود پانصد مرت پیرشوی، حمالت هواپیامهای دشمن دوباره نیروها را 

متوقف كرد. 

در ساعت 16 نیز دستورهای صادره همچنان بر مقاومت و ایستادگی تأكید داشت اما دقایقی 

بعد، در حالی كه نیروهای پیاده از عقب نش��ینی مطلع نبودند، عقب نشینی واحدهای زرهی 

ارتش آغاز ش��د و به همین دلیل 68نفر از پاس��داران و نیروهای داوطلب از جمله تعدادی از 

دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید حسین علم الهدی پس از درگیری با یك ستون تانك 

عراقی، مظلومانه به شهادت رسیدند. با شکست در این عملیات، عالوه بر حسین علم الهدی و 

یارانش، 142نفراز نیروهای لشكر16زرهی قزوین هم در این عملیات به شهادت رسیدند. ارتش 

عراق که اوضاع را برای پیرشوی مناس��ب می دید، با اشغال مجدد مناطق آزاد شده، گام به گام 

محارصه هویزه را تشدید كرد و در نهایت در تاریخ 1359/10/27 شهر هویزه اشغال شد.

شهید¡علم¡الهدی)نفر¡اول¡ایستاده¡از¡چپ(¡و¡یارانش¡در¡سپاه¡هویزه¡قبل¡از¡عملیات¡نصر¡¡
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سوسنگرد
شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان و مهم ترین شهر آن است و فاصله آن تا شهر 

اهواز 55کیلومرت و تا ش��هر بس��تان 28کیلومرت اس��ت. رودخانه کرخه از شامل آن می گذرد و 

شعبه ای از آن نیز از داخل شهر عبور کرده و در غرب و جنوب غربی سوسنگرد دو رود سابله 

و مالکیه از آن منشعب می شود. 

نام این شهر ابتدا »خفاجیه« بوده که در دوران ستم شاهی به»سوسنگرد« تغییر نام یافت. 

سوس��نگرد در زمان ایران باس��تان به نام »عبادتگاه س��یاره ناهید«بوده است. مردم این شهرمِ 

شیعه نشین، اغلب عرب زبان هستند و شغل عمده آنها کشاورزی است. از طوایف ساکن در 

این شهر می توان به طوایف آلبوجالل، زبیدات، بنی طرف، اهل الیرف و سادات اشاره منود.

با آغاز جنگ، تیپ3 لشکر92 زرهی خوزستان که در پاسگاه صفریه و سوبله مستقر بودند 

نتوانس��تند حمالت دش��من را دفع کنند و به عقب رانده شدند. لشکر9 مکانیزه ارتش عراق 

کم کم به محور سوبله، تنگ چزابه و ارتفاعات الله اکرب رسید و موفق شد بر روی رودخانه کرخه 

و رمیم پل شناور نصب کند. به این ترتیب بستان سقوط کرد و دشمن از شامل و غرب وارد 

شهر شد و  با پیرشوی در محور بستان– سوسنگرد، شهر سوسنگرد را از غرب مورد تهدید قرار 

داد. عالوه بر این، سایر یگان های دشمن در جنوب کرخه که  از محور نشوه- کوشک- طالئیه 

وارد ایران شده و رو به شامل پیش روی کرده بودند، به کرانه جنوبی رودخانه کرخه نور رسیده 

تانك¡منهدم¡شده¡ارتش¡عراق¡در¡بازار¡سوسنگرد،¡سال¡1360¡¡
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و با عبور از کرخه، به قصد ترصف سوسنگرد و حمیدیه در دو ستون رشوع به پیش روی کردند. 

در نهایت دشمن علی رغم مقاومت مدافعان برای اولین بار در 6مهرماه سوسنگرد را اشغال کرد 

و اداره شهر را به گروه ضدانقالب»جبهه التحریر« سپرد. 

سه روز بعد در 1359/7/9رزمندگانی از سپاه اهواز به فرماندهی»علی غیوراصلی« به قوای 

دش��من در حدفاصل اهواز و حمیدیه ش��بیخون زدند و با حامیت هوانیروز ارتش، به تعقیب 

دشمن ادامه دادند. دشمن که برآورد دقیقی از تعداد و توان مدافعان نداشت در1359/7/10 

سوس��نگرد را تخلی��ه ک��رد. حمالت ارتش ع��راق از 1359/7/17 دوباره آغاز ش��د و دش��من 

در1359/8/24از سه طرف سوسنگرد را محارصه کرد و وارد بخش هایی از آن شد. اما مقاومت 

حدود دویست نفر از مدافعان از جمله شهید علی تجالیی و یارانش مانع از سقوط کامل شهر 

شد تا آنکه دو روز بعد در1359/8/26رزمندگان ارتش، سپاه و ستاد جنگ های نامنظم به کمک 

محارصه شدگان آمدند و بار دیگر شهر را حفظ کردند. 

در جریان مقاومت سوس��نگرد، مسجد جامع این شهر محل اعزام نیرو، مداوای مجروحین 

و مرکز هامهنگی و هدایت عملیات مدافعان بود. مدافعان سوسنگرد پس از سازماندهی در 

این مس��جد در گروه های کوچک در نقاط حساس شهر استقرار می یافتند. در دوران محارصه 

سوسنگرد؛ چند تانک عراقی در 1359/8/25تا چندمرتی این مسجد جلو آمدند، اما با انهدام دو 

تانک، پیرشوی دیگر تانک ها متوقف شد.

شهید¡علی¡تجالیی¡¡
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سبحانیه و خزعلیه
روستای سبحانیه در شامل رودخانه كرخه و  رشق سوسنگرد قرار دارد و محله خزعلیه در 

جنوب رودخانه كرخه و رشق سوسنگرد واقع است.

 با آغاز جنگ نیروهای دشمن با عبور از تنگ چزابه در دو محور تقسیم شدند و بخشی از 

شامل و بخشی دیگر از جنوب كرخه پیرشوی کردند. در 6مهرماه 1359نیروهای محور شاملی 

دشمن با مدافعان سبحانیه و عشایر بنی طرف درگیر شدند. از آنجا که خزعلیه آخرین نقطه 

دفاع از ش��هر سوسنگرد محسوب می شد، مدافعان س��بحانیه برای انسجام بیشرت در دفاع از 

سوسنگرد با عبور از کرخه به خزعلیه آمدند. ارتش عراق برای ورود به خزعلیه و سوسنگرد در 

نظر داشت بر روی كرخه پل بزند که با مقاومت مدافعان خزعلیه در حالی که پل به نیمه رسیده 

بود، نتوانست آن را تکمیل و از کرخه عبور كند. ارتش عراق که از مقاومت مدافعان خشمگین 

شده بود، خزعلیه را به شدت بباران كرد. در پاسخ به آن  بالگردهای هوانیروز ارتش به كمك 

مدافعان آمدند و پل نیمه متام را بباران و ویران كردند.علیرغم تالش مدافعان، سوسنگرد که 

از سمت غرب نیز تهدید شده بود، در 6مهرماه 1359سقوط کرد.اکنون مزار شهید محمد رضا 

سبحانی از رسبازان ژاندارمری و یکی از اولین شهدای مقاومت مردمی سوسنگرد در منطقه 

خزعلیه که ناجوامنردانه به 

ش��هادت رسید، به مکانی 

برای میثاق با شهدای این 

منطقه تبدیل شده است.

رزمندگان¡سوسنگرد¡بر¡روی¡رودخانه¡نیسان-عكاس¡شهید¡حسن¡باقری¡¡

پل¡¡جدیدسبحانیه¡¡

شهید¡محمد¡رضا¡سبحانی¡¡
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 اَبوُحَمْیِظه 
روستای ابوحمیظه در بخش مركزی شهرستان دشت آزادگان، در پنج كیلومرتی جنوب رشقی 

شهر سوسنگرد و در مسیر راه اصلی سوسنگرد به اهواز  واقع است و رود كرخه از دوكیلومرتی 

شامل آن عبور می کند.

 با آغاز جنگ این آبادی و مناطق پیرامون آن به سبب موقعیت حساس ارتباطی)قرارگرفنت 

در مس��یر سوس��نگرد- اهواز( و نزدیكی به شهر سوس��نگرد)به عنوان پایگاه مقدم مقاومت 

سوسنگرد از جنوب رشقی( از ابتدا با تهاجم دشمن و نربدهای سخت روبه رو شد؛ به طوری كه 

نیروهای نظامی عراق در تجاوز مهرماه1359 به سمت سوسنگرد، درپیمِ ترصف این روستا و 

مناطق مجاور آن بودند. این روستا در روز اول جنگ با حمله نیروهای دشمن روبه رو شد و 

عراقی ها تا ابوحمیظه پیرشوی كردند. 

در اواخر آبان1359 نیروهای لش��كر 9 زرهی دشمن كه حمله دوبارۀ خود را به سوسنگرد 

تدارك دیده بودند، ابوحمیظه را ترصف و ارتباط جاده ای سوسنگرد- اهواز را قطع كردند. در 

این اشغال، علی رغم مقاومت پرشور اهالی كه بیشرت از قبیله مزرعه بودند، عراقی ها با آتش 

توپخانه و حمله تانك ها، ابتدا این روستا را محارصه و سپس ترصف كردند و حدود 96نفر از 

اهالی آن را مظلومانه به ش��هادت رس��انده و یا به اسارت بردند و روستا را به ویرانه ای مبّدل 

س��اختند. ش��دت حمله و غارت عراقی ها به ح��دی بود كه در برخی از مناب��ع آن را جنایات 

وحش��یانه عراقی ها به همراه آدم كشی، قتل و غارت خواندند و آن را به یكی از حوادث تلخ 

جنگ در این شهرستان تعبیر كرده اند.

بستری¡شدن¡دكتر¡چمران¡در¡اثر¡جراحات¡نبرد¡در¡ابوحمیظه¡¡
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 نقل است كه در كشتار دسته جمعی و وحشیانۀ جوانان و خانواده های این روستا، عراقی ها 

یك خانواده شانزده نفری را كه از آبادان به ابوحمیظه رفته بودند، یكجا به شهادت رساندند. 

در این ایام، رزمندگان در اطراف آبادی استقرار یافتند و در 25آبان ماه، پس از احداث پل شناور 

بر روی كرخه، خود را به آبادی گلبهار در جنوب رشقی ابوحمیظه رسانده و درپی بازپس گیری 

این روستا و شكسنت محارصه سوسنگرد برآمدند. اندكی بعد، با تالش و همت یاران دكرتچمران 

و دیگر رزمندگان، ابوحمیظه در 26 آبان 1359 آزاد شد. در این درگیری ها دکرت چمران از ناحیۀ 

پا مورد اصابت تركش قرار گرفت و مجروح شد. 

در اوایل آذر1359 نیروهای دش��من كه درپی ترصف سوس��نگرد بودند دوباره تا نزدیكی 

ابوحمیظه پیرشوی كردند، اما مجبور به عقب نش��ینی شدند و ابوحمیظه و حومه آن تا پایان 

جنگ از تجاوز مس��تقیم دش��من در امان ماند. با خامته جنگ، بازسازی ابوحمیظه با احداث 

واحدهای مسكونی و مراكزی چون مركز خدمات روستایی، رشكت تعاونی روستایی، مدرسه 

و نیز مركز خدمات بهداشت و درمان آغاز شد.اکنون به یاد شهدای این روستا که بیش از پنجاه 

نفر از آنها مفقود الثر هستند، یادمانی احداث شده است که میزبان یک شهید گمنام است.

منطقه عملیاتی امام مهدی)عج(
منطقه عملیاتی امام مهدی)عج(درحدفاصل غرب سوسنگرد تا روستای احیمر در 5کیلومرتی 

 غرب سوس��نگرد قرار دارد. پس از عقب راندن نیروهای عراقی از سوس��نگرد در1359/8/26، 

متجاوزین در نزدیکی شهر و در غرب روستای احمیر خط پدافندی تشکیل دادند. 

در این منطقه یك گردان از سپاه و بسیج به استعداد دویست نفر، با پشتیبانی توپخانه ارتش، 

عملیات محدود امام مهدی)عج( را با هدف انهدام قوای دشمن در غرب سوسنگرد در ساعت 7:30 

دقیقه صبح روز 1359/12/26 از سه محور به اجرا درآمد. 

در این عملیات محدود رزمندگان با بهره گیری از کانال های حفر شده به طور همزمان در سه 

محور پیش روی كردند و دو گروهانی که در دو محور چپ و راست جاده سوسنگرد- بستان 

عمل می كردند، در مدت دو س��اعت توانستند حدود چهاركیلومرت پیرشوی کنند. عملیات در 

ساعت 10صبح با موفقیت به امتام رسید و رزمندگان كه قصد نداشتند در مواضع جدید استقرار 

یابند، به عقب بازگشتند. هنگام بازگشت رزمندگان،  پاتك گردان زرهی دشمن آغاز شد و به 

همین جهت رزمندگان تا ساعت15 ضمن عقب نشینی تأخیری، با دشمن مقابله كردند.

 در این عملیات که اولین عملیات مستقل سپاه پاسداران در جنگ محسوب می شود، حدود 

سی تانک دشمن منهدم، 96 نفر از نیروهای دشمن کشته و 168نفر دیگر اسیر شدند.
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منطقه عملیاتی 
 امام علی)ع()خیبر(

منطق��ه عملیات��ی امام عل��ی)ع( در 

پیرام��ون تپه ه��ای الله اک��رب و غرب 

سوس��نگرد ق��رار دارد و از ش��امل به 

تپه های شحیطیه و ارتفاعات میشداغ، از 

جنوب به رودخانه کرخه، از غرب به سوسنگرد و روستاهای اطراف آن و از رشق به تپه های 

رملی محدود می شود. در فروردین1360 با تالش ستاد عملیات جنوب و مشارکت ارتش، سپاه 

و ستاد جنگ های نامنظم؛ اجرای عملیات امام علی)ع(، )در اسناد ارتش با نام خیرب نیز شناخته 

می شود( برای آزادسازی تپه های الله اکرب و مناطق غرب سوسنگرد از دو محور در دستور کار 

قرارگرفت. 

با آغاز عملیات در ساعت 4 صبح روز 1360/2/31 رزمندگان با 8کیلومرت پیش روی در محور 

تپه های الله اکرب، موفق ش��دند این تپه ها را آزاد كنند. در عین حال رزمندگان در محور غرب 

سوسنگرد با استفاده از كانالی 3كیلومرتی که به موازات جاده سوسنگرد- بستان تا 800 مرتی 

مواضع دش��من در طی دو ماه ایجاد ش��ده بود، توانس��تند ضمن رعایت اصل غافل گیری؛ در 

ساعت2:30 بامداد از پشت به نیروهای دشمن حمله كنند. چون عملیات در این محور بدون 

اجرای آتش تهیه صورت گرفت، قوای عراقی كامالً غافل گیر شده و خاكریز مقدم آنها در مدت 

نیم ساعت به ترصف درآمد و رزمندگان موفق شدند با چهار کیلومرت پیش روی ضمن ترصف 

سه خاکریز دشمن در غرب سوسنگرد، دشمن را از روستای حاجیه دور كنند. 

ب��ا موفقیت هم زم��ان رزمن��دگان در محوره��ای تپه ه��ای الله اکرب)امام عل��ی)ع( (و غرب 

سوس��نگرد)عملیات امام مهدی)عج(( و در نتیجه تجزیۀ قوای دش��من در دو طرف رود كرخه؛ 

دشمن از روستای احیمر خارج شد و تا روستای بردیه که در 6/5کیلومرتی شامل غربی سوسنگرد 

و در کنار رودخانه س��ابله قرار دارد  عقب نش��ینی کرد و به طورکلی موقعیت ارتش عراق در 

حدفاصل کرخه تا سابله به خطر افتاد. 

دشمن که در این وضعیت قادر نبود منطقه اشغال شده را حفظ کند در تاریخ 1360/3/19 

بدون درگیری تا نزدیکی دهالویه عقب نشینی کرد و به این ترتیب روستای  بردیه نیز آزاد شد. 

در جریان عملیات طریق القدس سه اتاق دوازده مرتی ساده و بدون استحکامات در این روستا 

محل قرارگاه مشرتک هدایت عملیات ارتش و سپاه بود. با این عملیات نیروهای خودی موفق 

شدند در تپه های الله اكرب و غرب  سوسنگرد تلفات و خساراتی را به دشمن تحمیل كنند و بخش 

کوچک، اما مهمی از مناطق اشغالی را پس از هشت ماه از آغاز جنگ آزاد كنند.

موقعیت¡روستای¡احیمر¡و¡بردیه¡¡
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سید خلف
روستای سید خلف در 10کیلومرتی شامل غرب سوسنگرد و در شامل کرخه واقع است. پس 

از اینکه دش��من اقدام به تثبیت مواضع خود در منطقه اش��غالی دشت آزادگان کرد، نیروهای 

خ��ودی ب��ا رسازیر کردن آب کرخه به س��مت مواضع عراق در حدفاص��ل تپه های الله اکرب و 

رودخانه کرخه، دشمن را ناگزیر به عقب نشینی مرحله به مرحله کردند، اما دشمن برای حفظ 

حداقل موقعیت خود در رشق سید خلف، سد خاکی ایجاد کرد و مانع از پیرشوی آب شد. 

در تاریخ 1359/11/1 رزمندگان اسالم در عملیاتی کوچک این سد خاکی را منهدم کردند که 

با پیرشوی آب، دشمن ناچار به عقب نشینی تا نزدیک روستای حمود عاصی شد.

روستای¡سید¡خلف¡¡¡پس¡از¡جنگ¡¡

شهید¡چمران¡در¡حال¡بررسی¡سد¡های¡خاكی¡دشت¡آزادگان¡¡¡
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گلبهار
روستای گلبهار)بریچه علیا( در 11کیلومرتی جنوب رشقی سوسنگرد و در کنار جاده سوسنگرد- 

حمیدیه قرار دارد. این روس��تا در نخس��تین تهاجم ارتش عراق به سوس��نگرد سقوط کرد. در 

عملیات غیور اصلی رزمندگان که از جنوب غربی حمیدیه وارد عمل ش��ده بودند ضمن انهدام 

تانک های دش��من در رشق گلبهار، هم زمان با عقب نش��ینی ارتش عراق خود را به سوسنگرد 

رساندند.

 شهید محمدرضا پوركیان اولین فرمانده شهید سپاه پاسداران در جنگ و 15 نفر از  یارانش 

در »جرگه سید علی« در شامل گلبهار در 23مهرماه 1359 مقاومت شجاعانه ای در برابر تانك های 

دشمن از خود نشان دادند. در جریان این اقدام پوركیان دومین فرمانده سپاه سوسنگرد توانست 

نیروهایش را از محارصه تانك های دش��من نجات دهد و 5 دس��تگاه تانك دش��من را نیز منهدم 

سازد، هرچند كه خود او با اصابت گلوله به پیشانیش به شهادت رسید. در هجوم دوم دشمن به 

سوس��نگرد در 1359/8/23 نیز در حالی که تعدادی از مدافعان شهر به محارصه درآمده بودند، 

رزمندگان با استقرار در روستای گلبهار در بامداد 1359/8/26 عملیات خود را از این منطقه آغاز و 

سوسنگرد را از محارصه خارج کردند.

ش��هید حبیب رشیفی، شهید محمدرضا پوركیان، شهید 

حمید معینیان، ش��هید اس��امعیل دقایقی، ش��هید حسین 

بسطامی و شهید علی هاشمی به ترتیب شش فرمانده سپاه 

سوسنگرد هستند كه در جنگ به شهادت رسیده اند.شهید 

حبیب رشیفی در دوران اس��ارت پس از ش��هید پوركیان به 

شهادت رسید.

پوشش¡هوایی¡¡منطقه¡توسط¡بالگردهای¡هوانیروز¡ارتش¡¡¡
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تپه های اهلل اکبر
الله اكرب نام كوهی است در محدوده شهرستان دشت آزادگان که در فاصله 10كیلومرتی شامل 

سوسنگرد و در نزدیكی بستان قرار دارد و 7كیلومرت طول و بین 300 تا 500 مرت عرض دارد و 

مرتفع ترین تپه آن 55 مرت از س��طح زمین ارتفاع دارد و بعد از ارتفاعات میشداغ مرتفع ترین 

عارضه دشت آزادگان محسوب می شود. 

در سال 1323ق و در اواخر حكم رانی احمد شاه قاجار،  در جنگ بین عشایر مسلامن ایران و 

ارتش بریتانیا بر روی این تپه ها، شیخ عبدالله بن عامر الطرفی به همراه مجاهدین مناز خواندند 

و چون قبل ازآغاز مناز بر بلندای آن تپه اذان گفته شد، شیخ عبدالله نام آن تپه را الله اكرب نامید 

كه تاكنون به همین نام شهرت دارد. 

با رشوع  جنگ این تپه ها به عنوان عارضه ای حساس مورد توجه ارتش عراق قرارگرفت و 

تیپ 35 لشكر9 زرهی ارتش عراق پس از ترصف پاسگاه های سوبله و چزابه و پس از دو روز 

توقف در اطراف بستان، به سمت تپه های الله اكرب به حركت درآمد و رسانجام در 4مهرماه این 

تپه ها را اشغال و بالفاصله بر روی آن استحكاماتی ایجاد كرد.

 دش��من با اشغال این تپه ها توانست سوس��نگرد را زیرآتش  قرار دهد و مقدمات سقوط 

سوسنگرد را فراهم کند؛ از همین رو یک گردان رزمی از تیپ3 لشكر92 زرهی در 10مهرماه 

1359موفق ش��د در اقدامی رسیع قسمتی از تپه های الله اكرب را آزاد مناید. با آزادسازی تپه ها، 

از 18مهرماه مواضع رزمندگان مس��تقر در آن زیر آتش شدید دشمن قرار گرفت و دشمن در 

تپه¡های¡اهلل¡اكبر)عكاس¡سعید¡صادقي(¡¡
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تپه¡های¡اهلل¡اكبر)عكاس¡سعید¡صادقي(¡¡

19مهرماه برای اشغال دوباره تپه های الله اكرب تا آبادی های سید خلف، صالح حسن و حمود عاصی 

واقع در جنوب غربی تپه های الله اكرب، پیش روی كرد و خود را به 5كیلومرتی مواضع رزمندگان 

رسانید. موقعیت رزمندگان در تپه های الله اكرب که با اشغال بستان و تشدید آتش توپخانه دشمن 

مورد تهدید جدی قرار گرفته بود، مدافعان را مجبور به عقب نشینی از تپه های الله اكرب كرد و 

به این ترتیب تپه های الله اكرب دوباره به اشغال ارتش عراق درآمد. 

پ��س از اش��غال هفت ماهه ای��ن تپه ها، رزمن��دگان در دو عملیات مح��دود امام علی)ع( و 

نرص)غرب تپه های الله اكرب( دش��من را مجبور به عقب نش��ینی كردند. با تالش رزمندگان در 

عملیات امام علی)ع( در 31 مردادماه 1360 كه محور اصلی عملیات بر روی تپه های الله اكرب بود، 

ضمن وارد آمدن خسارات به ارتش عراق، تپه های الله اكرب به طور كلی آزاد شد و در عملیات 

نرص كه در 11شهریورماه 1360 انجام شد، تپه سبز و مناطق غرب تپه های الله اكرب نیز از اشغال 

دشمن خارج شد. به این ترتیب تپه های الله اكرب و مناطق اطراف آن تا پایان جنگ تحمیلی از 

تهدید دشمن در امان ماند.

س��ید آزادگان ایران مرحوم س��ید علی اكرب 

ابوتراب��ی در یكی از مأموریت های شناس��ایی 

عملیات س��تاد جنگ های نامنظ��م در منطقه 

تپه های الله اكرب در تاریخ 1359/9/26به اسارت 

نیروهای دشمن درآمد.

مرحوم¡سید¡علی¡اكبر¡ابوترابی¡¡

موقعیت¡تپه¡های¡اهلل¡اكبر¡¡
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منطقه 
عملیاتی 

شهید رستمی 
منطقه عملیاتی شهیدرستمی 

ش��امل غرب  10کیلوم��رتی  در 

مج��اورت  در  و  سوس��نگرد 

روس��تای دهالوی��ه و رودخانه 

سابله قرار دارد.

 ب��ا آغ��از جن��گ و اش��غال 

روس��تای دهالویه    در 24 آبامناه 

1359، عملی��ات مح��دودی در 

ساعت 4:30 بامداد 1360/3/26 

ب��ا تالش ی��ك گردان متش��کل از 

نیروهای سپاه پاسداران، ستاد جنگ های نامنظم و لشکر 16 زرهی ارتش از دو محور آغاز شد 

و دشمن تا یک کیلومرت به عقب رانده شد. اما دشمن در ساعت 9 صبح  پاتك كرد و منطقه را 

زیر آتش شدید قرار داد که با مقاومت مدافعان پاتک دشمن خنثی شد. 

در بعداز ظهر هامن روز دش��من دوباره توانس��ت با آرایش 22 دستگاه تانک و یک گردان 

پیاده و پش��تیبانی آتش توپخانه، رزمندگان را از منطقه آزاد شده تا 300 مرتی رشق دهالویه 

عقب براند.

 در 30خردادماه رزمندگان دوباره به روس��تای دهالویه ش��بیخون زدند که عالوه بر وارد 

آوردن تلفات به نیروهای بعثی ش��ش تانک را منهدم و دو انبار مهامت را به آتش کش��یدند. 

در این عملیات ش��هید رسوان ایرج رس��تمی فرمانده جبهه دهالویه و مسئول عملیات ستاد 

جنگ های نامنظم به شهادت رسید و به همین دلیل این عملیات به نام این شهید نام گذاری شد. 
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دهالویه )یادمان شهید چمران(
دهالویه روستایی  است  در جنوب رشقی بستان و جنوب رود سابله که در ضلع شاملی جاده 

بستان– سوسنگرد قرار دارد. فاصله این روستا تا سوسنگرد 11کیلومرت و بستان 15کیلومرت است. 

مدافعان  دهالویه  ده روز رسسختانه  در برابر دشمن  مقاومت  كردند تا اینكه  در 24آبان 1359 

توانی برای  مقاومت  باقی  مناند و دشمن  با اشغال  دهالویه  خود را به  سوسنگرد رساند.

 در 1360/3/26رزمن��دگان  س��تادجنگ های  نامنظ��م ب��ه فرمانده��ی دک��رت مصطف��ی 

چمران)وزیر دفاع وقت( در عملیاتی مشرتك با ارتش و سپاه، دهالویه را آزاد کردند اما دشمن 

با حمالت خود دوباره این روستا را اشغال كرد.

 هنگام��ی که دکرت چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم دهالویه ش��د، در پش��ت نهر 

س��ابله)مکان فعلی یادمان( بر اثر اصابت گلوله خمپاره به شدت مجروح شد و هنگام انتقال 

به بیامرستان سوسنگرد به شهادت رسید. دشمن بعد از این عملیات با وجود در اختیار داشنت 

دهالویه آن را تخلیه کرد و در غرب آن مستقر شد. به این ترتیب روستای دهالویه از نیروهای 

دشمن خالی شد در حالی که در ترصف ایران نیز قرار نداشت. 

این منطقه در 1360/6/27 و در عملیات »شهید آیت الله مدنی« آزاد شد و غرب دهالیه از 

آن هنگام تا عملیات  طریق القدس خط مقدم نیروهای خودی بود.

 یادمان ش��هید چمران در سال 1374 در فاصله 400مرتی روستای دهالویه ساخته شد و ده 

سال بعد نیز شهیدی گمنام در محوطه مرکزی این یادمان به خاک سپرده شد. این یادمان در 

مساحتی بالغ بر 440مرت مربع ساخته شده و دارای ردیف پلكانی به یك برج به صورت چهار 
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گوشه است كه با كاشی هایی در داخل آن كه فرازی از سخنان گهربار امام خمینی)ره( بر روی آن 

منقش شده است. 

ای��ن یادمان عالوه بر كتابخانه، منایش��گاهی نی��ز دارد كه تصاویر و اس��ناد دوران كودكی، 

نوجوانی و جوانی و مبارزات دكرت چمران در لبنان، همچنین تصاویر ایشان در جبهه های نربد 

تا لحظۀ شهادت در آن به منایش گذاشته شده است.

رهرب معظم انقالب در پنجم فروردین س��ال 1385 با حضور در مشهد شهید چمران و مزار 

شهید گمنام، رنگ و بوی خاصی به این مكان دادند.

خیر¡مقدم¡اهالی¡دهالویه¡به¡رهبر¡معظم¡انقالب¡¡



143

منطقه عملیاتی طّراح
منطقه عملیاتی طراحدر10کیلومرتی جنوب غربی 

حمیدی��ه قرار دارد ک��ه رودخانه کرخه در ش��امل و 

رودخانه کرخه نور در جنوب آن را احاطه کرده است.

 افزایش گرمای هوا در تابستان1360 سبب کاهش 

س��طح آب بخش��ی از مناطق غرقاب شده در جنوب 

کرخه ش��د و در نتیجه دش��من با تقویت نیروهایش در شامل کرخه نور، دوباره مواضع قبلی 

خود را در غرب حمودی سعدون اشغال کرد و با ایجاد میادین مین، سیم خاردار و سیل بندی 

که در حد فاصل روستاهای حمودی فردوس و قیرصیه به طول 8کیلومرت قرارداشت؛ جبهه ای 

مس��تحکم در این منطقه ایجاد کرد تا ضمن تهدید جاده حمیدیه- سوس��نگرد از دسرتس��ی 

رزمندگان به کرخه نور جلوگیری مناید. 

در این رشایط به منظور انهدام مواضع دش��من در غرب منطقه حمودی س��عدون، اجرای 

عملیات طراح که به سبب وجود روستای طراح در این منطقه بدین نام نامگذاری شده بود در 

دست اجرا قرار گرفت. 

ابتدا دو خاکریز در فاصله 1500مرتی و 1000مرتی خاکریز مقدم دشمن احداث شد و سپس 

س��ه کانال 400مرتی حفر شد تا از فاصله نیروهای خودی و دشمن کاسته شود. به این ترتیب 

نیروهای خودی تا 600مرتی دشمن پیش رفتند. از طرفی نیروهای رزمنده سپاه و تیپ3 لشکر 

16زرهی ارتش به فرماندهی رسهنگ جوادی که در روستای حمودی ساچت در شامل روستای 

حمودی سعدون استقرار داشتند، شناسایی وسیعی را آغاز كردند و از طرفی در روستای طراح 

در رشق این منطقه نیز نیروهای س��تاد جنگ های نامنظم به فرماندهی رسگرد احمد مقدم 

مستقر بودند. 

رسانجام این عملیات به صورت مشرتك توسط رزمندگان سپاه سوسنگرد و حمیدیه، ارتش و 

نیروهای ستاد جنگ های نامنظم در 5مرداد1360 انجام گرفت و آخرین خاکریز دفاعی دشمن 

در ش��امل کرخه نور آزاد شد. در این عملیات محدود فقط یك نفر به نام سید كریم مزرعه كه 

ساکن اهواز بود به شهادت رسید.     

شهید¡صیاد¡شیرازی¡در¡كنار¡شهید¡¡¡
حسن¡طهرانی¡مقدم¡بنیانگذار¡واحدهای¡
موشكی¡و¡توپخانه¡سپاه¡در¡دفاع¡مقدس
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کرخه نور)کرخه کور(
رودخانه کرخه کور در جنوب رشقی حمیدیه از کرخه منشعب شده، و بعد از عبور از هویزه 

به هورالهویزه می ریزد. با آغاز جنگ یکی از محورهای تجاوز لش��کر9 ارتش عراق، مس��یر 

طالئیه- جفیر- کرخه کور بود. دش��من در هفته اول هجوم به کرخه کور دست یافت، آنگاه با 

عبور از آن، تا 1359/7/8 خود را به جاده حمیدیه- سوسنگرد رساند تا با قطع جاده، مقدمات 

اش��غال اهواز و سوسنگرد را فراهم كرد، اما با انجام عملیات غیور اصلی در 1359/7/9 حدود 

چهارکیلومرت عقب نشینی کرد و به استحکام مواضع پرداخت. 

در1359/8/23 هم زمان با حمله تیپ35 لش��کر9 عراق از شامل و غرب سوسنگرد، تیپ43 

این لشکر نیز در شامل کرخه کور، پس از اشغال ابوحمیظه به سوی سوسنگرد هجوم آورد. اما 

با عملیات 1359/8/26 رزمندگان، از این منطقه عقب رانده شد. 

در عملیات نرص در 1359/10/15 نیروهای دشمن که در شامل و حاشیه جنوبی کرخه کور 

مس��تقر بودند، به شدت آسیب دیده و800 نفر اس��یر دادند. پس از دو عملیات شهید چمران 

)1360/5/5( و شهیدان رجایی و باهر)1360/6/10( دشمن در ساحل جنوبی این رودخانه موانع 

متعددی ایجاد کرد، به طوری که رزمندگان در اولین مرحله عملیات بیت املقدس)1361/2/10( به 

رغم چند رخنه در مواضع دشمن، نتوانستند آن مواضع را تسخیر کنند، تا آنکه نیروهای خودی 9 

روز بعد در دارخوین از کارون عبور کرده و از پهلو موقعیت دو لشکر5 و6 عراق را که در جنوب 

کرخه کور مستقر بودند به خطر انداختند، به طوری که آنها مجبور به عقب نشینی شدند و این 

رودخانه از سیطره دشمن خارج شد.

 پس از عملیات و راندن دش��من از رودخانه كرخه کور به آن 

طرف، شهید علی هاشمی در اطالعیه ای نوشت:»كرخه كور با خون 

مطهر شهدا برای همیش��ه تاریخ به كرخه نور تبدیل شد.« از آن 

تاریخ به بعد بود که كرخه كور به كرخه نور تغییر نام یافت.

رودخانه¡كرخه¡نور¡¡

شهید¡علی¡هاشمی¡¡
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سخنرانی¡شهید¡رجایی¡در¡جمع¡مردم¡خوزستان¡¡

مناطق عملیاتی 
شهیدان رجایی و باهنر 

و نصر
مناطق عملیاتی ش��هیدان رجای��ی و باهر و 

نرصاز شامل به شهر بستان، از جنوب به رودخانه 

کرخه ن��ور، از غرب به روس��تاهای س��ویدانی و 

دغاغل��ه و از رشق به تپه های ش��حیطیه و الله اکرب 

محدود می شود. این عملیات ها برای رضبه زدن به نیروهای دشمن در شامل کرخه ، تپه های 

ش��حیطیه و غرب ارتفاعات الله اكرب و نیز به منظور بیرون راندن دش��من از ش��امل روستای 

جابرحمدان و نزدیک شدن نیروهای خودی به بستان با همكاری سپاه، ارتش و ستاد جنگ های 

نامنظم و ژاندارمری سوس��نگرد، س��ه روز پس از فاجعه انفجار دفرت نخست وزیری و شهادت 

شهیدان رجایی و باهر در دهم و یازدهم شهریور سال ۱۳۶۰در دستور كار قرار گرفت.

 عملیات شهیدان رجایی و باهر پس از نیم ساعت اجرای آتش تهیه در ساعت 5 صبح از دو 

محورآغاز شد و نیروهای رزمنده با وارد آوردن رضباتی به نیروهای دشمن در غرب تپه های 

الله اکرب، در روز دوم و متعاقب آغاز عملیات نرص توسط ارتش، رزمندگان تنها موفق شدند پس 

از یك و نیم كیلومرت پیش روی، تپه سبز در کنار خاکریز عصایی و دو روستا در شامل رودخانه 

كرخه را آزاد منایند. علی رغم محقق نش��دن همۀ اهداف، رزمندگان خسارات و تلفاتی را به 

دشمن وارد آورند. 
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منطقه 
عملیاتی شهید 

آیت اهلل مدنی
منطقه عملیاتی شهید آیت الله 

مدنی در حدفاصل غرب روستای 

دهالویه و روستاهای دغاغله در 

شامل رودخانه نیسان قرار دارد. 

بعد از عملیات شهید رستمی، دشمن روستای دهالویه را تخلیه و در غرب آن مستقر شد. 

لذا به منظور انهدام توان رزمی دشمن و ترصف خط پدافندی و خاکریز مقدم دشمن از منطقه 

دغاغله تا دهالویه نیروهای سپاه و ارتش عملیات مشرتکی با نام شهیدآیت الله مدنی که یک 

هفته قبل از این عملیات به دست منافقین به شهادت رسیده بود، در تاریخ 1360/6/27 در دو 

محور دهالویه و سویدانی اجرا كردند. 

رزمندگان تیپ55 هوابرد و تیپ1 لشکر16زرهی ارتش به همراه نیروهای سپاه پاسداران 

و بچه های گردان بالل در ابتدای این عملیات محدود، موفق ش��دند با دو کیلومرت پیش روی؛ 

روستاهای سویدانی، رمله، دحیمیه و مگاسیس را آزاد کنند. 

درپی این عملیات، نیروهای دش��من برای بازپس گیری مواضع از دست داده، چندین مرتبه 

اقدام به پاتک س��نگین منودند و توانستند روستای مگاس��یس و خاکریز سویدانی- دغاغله را 

دوباره اشغال کنند، ولی نتوانستند به مواضع قبل از عملیات بازگردند.

 عملیات شهید مدنی به آزادی منطقه ای به وسعت پانزده کیلومرتمربع انجامید وخطوط 

پدافندی خودی در منطقه عملیاتی سوسنگرد و تپه های الله  اکرب تا اجرای عملیات طریق القدس 

همچنان بدون تغییر ماند. 

شهید¡¡آیت¡اهلل¡مدنی¡¡پشت¡سرمحافظ¡¡¡
خود¡شهید¡حسن¡شفیع¡زاده
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منطقه عملیاتی طریق القدس
منطقه عملیاتی طریق القدس در شامل غربی اهواز قرار دارد و از شامل به ارتفاعات میشداغ، 

از جنوب به رودخانه نیس��ان و شهرهویزه، از رشق به تپه های الله اكرب و شهر سوسنگرد و از 

غرب به هورالهویزه، تنگ چزابه و مرزهای بین املللی محدود می شود. 

این منطقه دارای زمین های مرتفع، پست و هموار می باشد و شامل آن رملی و از جنس ماسه  

بادی است. عوارض مصنوعی این منطقه عبارتند از: جاده سوسنگرد- بستان، جاده تعاون)جاده 

ای كه دشمن ساخته بود و از حد فاصل بستان– پل سابله به پل نیسان و به سمت جفیر امتداد 

داشت(، میدان های مین و مواضع احداثی دشمن نظیر خاکریز عصایی. رودخانه های مهم این 

منطقه نیز شامل رودخانه های كرخه، رمیم، سابله و نیسان)شاخه اصلی جدا شده از كرخه كه 

ابتدا با نام مالكیه وارد سوسنگرد شده و از آنجا به بعد نیسان نامیده می شود( می باشد. 

ایران فقط دو ماه پس از پیروزی در عملیات ثامن المئه)ع(، عملیات طریق القدس را در سال 

دوم جنگ)آذر ماه سال1360( با رسعت بسیار و بر پایه تحولت جدید و به عنوان بزرگ ترین 

عملیات خود در مقیاس گس��رتده با هدف آزادس��ازی بستان و بیش از هفتاد روستای منطقه 

طرح ریزی منود. چرا که پس از پاكس��ازی مناطق اش��غالی رشق رودخان��ه كارون درعملیات 

ثامن المئه)ع(، هنوز در جبهه جنوب سه منطقه غرب رودخانه كارون و خرمشهر، منطقه بستان 

و سوس��نگرد و منطقه غرب رودخانه كرخه در اشغال دشمن قرار داشت. این مناطق از نظر 

وسعت، هدف، استعداد و گسرتش نیروهای دشمن موقعیت های متفاوتی داشتند، بنابراین با 

توجه به توانایی و امكانات نیروهای خودی برای انجام عملیات، منطقه سوسنگرد و بستان برای 

عملیات انتخاب شد. 

شهید¡حمید¡معینیان¡مسئول¡اطالعات¡قرارگاه¡مركزی¡كربال¡در¡حال¡¡¡
توجیه¡عملیات¡طریق¡القدس)عكاس¡شهید¡حسن¡باقری(
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عملی��ات طریق القدس 

در س��اعت 00:30 بامداد 

عب��ور  ب��ا   1360/9/8

نیروهای پی��اده از میادین 

می��ن و مواضع دش��من، 

به ط��ور هم زمان در چند 

محور آغاز شد. 

نیروهای عمل كننده در 

محور ش��امل عملیات، در 

هامن ساعات اولیه درگیری 

موفق ش��دند مواضع نیروهای دش��من را در خطوط اول و به خصوص خاکریز عصایی شکل 

ترصف كرده و نیروهای احتیاط دشمن را در پشت خطوط پدافندی منهدم كنند. در ساعت6 

بامداد روز اول عملیات، تیپ امام حسین)ع( و یک گردان مکانیزه سپاه به همراه یك گردان از 

تیپ 3زرهی لشكر 92 موفق شدند تنگ چزابه را ترصف و تأمین كنند. با بروز رشایط سخت 

در محور جنوبی عملیات، تصمیم گرفته ش��د نیروهای خودی در ش��امل با ورود به روستای 

ابوچالچ به سوی رشق و جنوب رشقی پیش روی منوده، بستان و منطقه سابله را آزاد كنند. این 

بخش از عملیات در روز دوم با موفقیت تحقق یافت و ش��هر بس��تان پس از حدود 420 روز 

اش��غال آزاد شد. متعاقب ورود نیروهای خودی به این منطقه، نیروهای باقیامنده دشمن در 

کنار نهرعبید موضع خود را ترك كردند و به جنوب رودخانه س��ابله گریختند. در روز شش��م 

عملیات)1360/9/13( دشمن سعی كرد تا از تعلل نیروهای ایرانی در اتخاذ یك پدافند مطمنئ 

و مستحكم در شامل سابله، سودجسته و آن را ترصف كند و از آن طریق دوباره بستان را در 

معرض تهدید قرار دهد. اما هوشیاری نیروهای خودی و حضور به موقع نیروهای تقویتی)پیاده 

و زرهی( در قس��مت شامل پل  سابله موجب شد دشمن با تحمل تلفات سنگین عقب نشینی 

كرده و در جنوب سابله مستقر شود.

 تالش نیروهای خودی برای پاكسازی محدوده ای به وسعت هفتاد كیلومرتمربع بین جنوب 

س��ابله و شامل رودخانه نیسان که هنوز در اش��غال نیروهای دشمن قرار داشت، نقطه پایان 

عملیات طریق القدس بود. در این مرحله دشمن که به اشتباه تاكتیكی خود مبنی بر حضور در 

یك منطقه محصور با موانع طبیعی پی برده بود، در تاریخ1360/9/30 با پوش��ش آتش ش��دید 

توپخانه، به طرزی ماهرانه نیروهای خود را از منطقه خارج ساخت و به جنوب رودخانه نیسان 

عقب نشینی كرد. با پایان عملیات طریق القدس، سپاه سوم عراق تجزیه شد و 650كیلومرتمربع 

از خاك ایران شامل شهر بستان، حدود هفتاد روستا، پنج پاسگاه مرزی و نیز تنگ چزابه آزاد 

شد.
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ابوَچالچ
ابوچالچ روستایی در شهرستان دشت آزادگان 

است که در پنج كیلومرتی شامل غرب شهر بستان 

نزدیك تنگ چزابه، در راه عمومی بستان به فكه 

واقع است و رود كوچك ابوچالچ كه شاخه ای از 

رود كرخه است از میان آن می گذرد. 

موقعیت خاص این روس��تا در دشت آزادگان 

و ش��هر بس��تان موجب ش��د ارتش عراق برای 

دس��ت یابی به شهر بس��تان به ترصف این روستا 

ترغیب ش��ود. به همین س��بب ارتش عراق در اول مهرماه 1359 به گلوله باران این روس��تا و 

مناطق همجوار آن پرداخت. طوری كه مردم این روس��تا پس از خاموش ش��دن آتش توپخانه، 

آبادی را به سمت روستاهای سعیدیه و مچریه)در جنوب بستان( ترك كردند. 

علی رغم دشواری های طبیعی مانند باتالق های متعدد بزرگ و كوچك و سست بودن خاك 

كه حركت نیروی زرهی را با مشكل روبه رو می ساخت، ارتش عراق استحكاماتی در شامل این 

روستا ایجاد كرد و سپس عنارصی از لشکر 9زرهی را در اطراف روستای ابوچالچ و نیز مناطق 

همجوار آن مستقر منوده و به اجرای آتش توپخانه  و گلوله باران شهر بستان پرداخت.

 با استقرار ارتش عراق در منطقه ابوچالچ، دشمن كالها و وسایل زندگی اهالی را غارت و 

خساراتی به اماكن آن وارد كرد و عده ای از اهالی روستا نیز حین مقاومت به شهادت رسیدند.

دشمن در 1359/7/23 با نصب پل در ابوچالچ توانست بستان را محارصه و اشغال مناید.

در اجرای عملیات طریق القدس در آذرماه1360، با س��خت ش��دن اوضاع در محور جنوبی 

عملیات، منطقه ابوچالچ به عنوان نقطه ای كه می توانست نیروهای خودی را برای پیرشوی به 

سوی پل های رودخانه رمیم و مناطق غرب بستان هدایت كند، مورد توجه قرارگاه عملیاتی كربال 

قرارگرفت و فرماندهان ارشد قرارگاه به یگان های تحت امر ابالغ كردند تا نیروهای مستقر در 

شامل كرخه ضمن پشتیبانی توپخانه در منطقه ابوچالچ پیش روی و پس از ترصف و آزادسازی 

آن، منطقه را پدافند كنند. رسانجام این آبادی پس از چندین ماه اشغال، با ورود رزمندگان اسالم 

و با شكس��ت س��خت 

دش��من در پای��ان روز 

9آذر1360 و درعملیات 

طریق القدس آزاد شد.

عكاس¡سعید¡صادقی¡¡

پل¡ابوچالچ¡¡
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موقعیت¡آلبوعفری¡شمالی¡¡¡
و¡جنوبی

آلبوَعفری
دو آبادی آلبوعفری ش��املی و جنوبی در دهس��تان های حومۀ رشقی و غربی شهرس��تان 

دشت آزادگان، در فاصلۀ سه كیلومرتی جنوب غربی سوسنگرد قرار دارد. با آغاز جنگ موقعیت 

جغرافیایی روستاهای آلبوعفری بر اهمیت آنها افزود، چرا كه این دو روستا در مدخل ورودی 

سوسنگرد و در مسیر محور هجوم دشمن قرار داشتند.

 در هفته اول جنگ، نظامیان عراقی وارد آبادی آلبوعفری شدند. اما پس از چند روز یعنی 

در 9مهرماه 1359، این آبادی در جریان عقب نشینی نیروهای دشمن آزاد شد. 

پس از چند ماه در دهۀ سوم دی ماه 1359 ارتش عراق دوباره این آبادی را اشغال كرد. در 

اثنای حمالت نظامیان عراق به جادۀ اهواز- سوس��نگرد و محارصۀ ش��هر سوسنگرد، برخی از 

اهالی شهر به روستاهای آلبوعفری پناه بردند. اندكی پس از آزادسازی سوسنگرد، آبادی های 

آلبوعفری و مناطق غرب سوسنگرد مدتی در دست نیروهای عراقی بود. نیروهای عراقی كه 

تحت فشار بودند روستای آلبوعفری جنوبی را در12فروردین1360 تخلیه كردند و در عملیات 

غرب سوس��نگرد كه در30 اردیبهش��ت1360 صورت گرفت موقعیت نیروهای خودی در این 

منطقه تحكیم و تثبیت شد.

 در نتیجۀ عملیات طریق القدس در آذر1360، روستاهای آلبوعفری به کلی از تهدید مستقیم 

دشمن خارج شد و تا پایان جنگ در امان ماند. پس از خامته جنگ و از جمله در سال های 1374 

تا 1378  روستاهای آلبوعفری با حامیت بنیاد مسكن انقالب اسالمی خوزستان بازسازی شد؛ و 

در كمرت از یك دهه از امكانات خدماتی و رفاهی برخوردار شدند. روستاهای آلبوعفری محل 

شهادت و مجروح شدن عده ای از رزمندگان، به ویژه از طایفۀ بنی طرف است.



152

جاده پیروزی 
جاده پیروزی جاده ای 15كیلومرتی اس��ت که از ش��امل تپه های الله اكرب و تپه س��بز رشوع 

می شد و تا منطقه ای موسوم به چاه آب در نزدیکی تنگ صعده، در چهار کیلومرتی شامل رشق 

تپه سبزکه در گذشته شرتبانان از آن بهره برداری می کردند، ادامه داشت. 

جهاد سازندگی استان س��منان به رسپرستی برادر ابوالفضل حسن بیگی و مدیریت اجرایی 

مهن��دس علی آبادی و میری به منظور تس��هیل تردد خودرو های س��بک و زرهی در عملیات 

طریق القدس و سهولت دسرتسی به دیدگاه های اول تا سوم این جاده تکمیل و  9کیلومرت دیگر 

در داخل رمل توس��عه یافت. به نحوی که عملیات احداث آن از دهه دوم آبان ماه آغاز و در 

مدت 21روز به امتام  رسید. 

در این مدت به طور پنهانی هش��تاد کامیون بدون وقفه خاک را از تپه های شحیطیه حمل 

کرده و در مسیر تعیین شده بر روی رمل ها می ریختند و ماشین های جاده سازی آنها را پخش 

و در رمل می کوبیدند. 

برای س��هولت حرکت، تپه های بلند رملی بریده ش��ده و برای جلوگیری از ریزش تپه های 

رملی با حصیر و هزاران کیسه شن دیواره سازی شده بود. همچنین برای مشخص بودن مسیر 

و مامنعت از انحراف خودروها در شب عملیات در حد فاصل چاه آب و دیدگاه شامره 3، به 

پیشنهاد شهید حسن باقری به فاصله هر صد مرت فانوس های کوچکی آویخته شد که به همین 

علت انتهای این جاده به جاده فانوس نیز معروف شد  که در آن  باند فرود بالگرد نیز پیش بینی 

شده بود. شهید صیاد شیرازی به علت نقش و تأثیر این جاده در عملیات طریق القدس نام آن 

را جاده پیروزی گذاشت. 

نیروهای¡جهاد¡سازندگی¡در¡حال¡احداث¡جاده¡پیروزی¡¡
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موقعیت¡خاكریز¡عصایی¡¡

خاکریز عصایی
در محور ش��املی رودخانه كرخه، از حوالی روس��تای جابر  حمدان تا تپه های ماهور دامنه 

میش��داغ، دش��من خاكریزی به ارتفاع دو و نیم مرت و عرض سه مرت ساخته بود كه ابتدا حدود 

ش��ش كیلومرت شاملی- جنوبی پیش می رفت، بعد به سمت غرب پیچیده و دو و نیم كیلومرت 

دیگر ادامه داشت و به کناره نهر عبید متکی بود.

 از آنج��ا ک��ه در عكس های هوایی این منطقه به ش��كل عصا دیده می ش��د لذا به خاكریز 

عصاشكل معروف شد.

 دش��من بر روی این خاكریز با كیسه های شنی، الوار و ورقه های فلزی سنگر ساخته بود و 

جلوی خاكریز هم یك میدان مین با عمق دویست مرت احداث کرده بود و در هر صد مرت یک 

سکوی آتش تانک قرار داشت.

 در عملیات طریق القدس رزمندگان خاكریز عصا شكل را دور زده و تا عمق مواضع دشمن 

نفوذ كردند و مقابل خطوط دوم و سوم دفاعی عراق آماده حمله شدند.

 عب��اس كردآبادی با نیروهای��ش 9آذر1360 در عملیات طریق القدس خاكریز را آزاد كرد و 

خودش در آنجا به شهادت رسید.
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ارتفاعات میشداغ 
ارتفاعات میشداغ در 85کیلومرتی شامل رشق اهواز قرار دارد و از شامل بستان آغاز می شود 

و ت��ا نزدیکی های رودخانه کرخه در محدوده عبدالخان ادامه دارد، جهت آنها ش��امل غرب- 

جنوب رشق بوده و به تپه های رقابیه در جنوب غربی فکه منتهی می شود و در تقسیامت کشوری 

به عنوان مرز شهرستان های دشت آزادگان و شوش شناخته می شود. میشداغ مرتفع ترین منطقه 

دشت آزادگان محسوب می شود و ارتفاع بلندترین قله آن 270مرت است. این ارتفاعات به علت 

دید مناسب آن در منطقه و تسلطش بر شهرهای بستان و سوسنگرد در طول جنگ از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بود و با آغاز جنگ به اشغال دشمن درآمد.

جنوب این ارتفاعات یکی از محورهای اصلی در آزادس��ازی سوس��نگرد و بستان بود و در 

مرحله دوم عملیات فتح املبین به طور کامل به دست نیروهای خودی افتاد و بعدها به یکی 

از محورهای هجوم به دشمن تبدیل شد. تنگ ذلیجان یکی از معابری است که در محل تالقی 

دامنه ارتفاعات میشداغ و تپه های رملی قرار دارد و دشت چهیال در دامنه رشقی این ارتفاعات 

را با منطقه فکه مرتبط می سازد. در گذشته مردم بومی و تجار محلی برای تردد و جابه جایی 

کال به عراق از این گذرگاه اس��تفاده می کردند. در عملیات فتح املبین مس��یر این گذرگاه به 

جاده تبدیل و در عملیات والفجر مقدماتی از آن برای رس��یدن به مرز بهره برداری ش��د.تنگ 

میشداغ)تنگ صعده( نیز در شامل غربی بستان و جنوب این ارتفاعات قرار دارد و دشت چهیال 

را به تپه های رملی شامل کرخه متصل می کند. 

تنگ میشداغ و تنگ ذلیجان از محورهای هجومی حساس رزمندگان در عملیات فتح املبین 

بود. در اردیبهشت1367 قرارگاه عملیاتی جنوب)کربال( ارتش، به پادگان میشداغ در ارتفاعات 

میش��داغ نقل مکان منود.اکنون پادگان میشداغ که محل استقرار تیپ مستقل45 تكاور ارتش 

می باشد به یکی از نقاط مورد توجه اردوهای راهیان نور تبدیل شده است.

تنگ¡ذلیجان¡¡

رزم¡شبانه¡راهیان¡نور¡¡¡
در¡پادگان¡میشداغ
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منطقه عملیاتی ام الحسنین)س(
منطقه عملیاتی ام الحس��نین)س(در منطقه س��ید جابر که از شامل به حمیدیه و از جنوب به 

رودخانه كرخه نور محدود می شود قرار دارد. دشمن در جنوب رودخانه کرخه نور مستقر بود 

و سیل بندی احداث كرده بودكه از جاده خرمشهر رشوع می شد و تا آنجا ادامه می یافت. دشمن 

همچنین در مقابل منطقه سید جابر خاکریز  نعل اسبی شکل داشت كه فاصله اش با رودخانه 

حدود چهارصد مرت بود و دو گردان نیرو را در آن مستقر کرده بود.

 در آستانه عملیات فتح املبین برای فریب دشمن و درگیرکردن لشکر زرهی عراق در غرب 

اهواز، عملیات ایذایی ام الحس��نین)س( به فرماندهی شهید علی هاشمی با سه گردان طراحی و 

اجرا شد.

 این عملیات در تاریخ 1360/12/24 در سه مرحله و به مدت سه روز در محور حمیدیه و 

كرخه نور اجرا شد و رزمندگان به شیوه جنگ چریكی در منطقه سید جابر رضباتی به دشمن 

وارد آوردند. فردای آن روز دش��من تك س��نگینی كرد و حتی از رودخانه كرخه هم عبور كرد 

و لش��كر 6زره��ی خود را درگیر این عملیات منود و در نتیج��ه اهداف فریب در این عملیات 

محقق شد.

شهید¡علی¡هاشمی¡)نفر¡سوم¡از¡سمت¡راست(¡و¡همرزمانش¡¡
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تنگ چزابه 
چزابه منطقه ای اس��ت در 17کیلومرتی شامل غربی شهر بستان به عرض متغیر دو تا چهار 

کیلومرت كه از ش��امل به منطقه فكه، از جنوب به شهر بس��تان، از غرب به خط مرزی ایران و 

عراق و از شامل رشق به ارتفاعات میشداغ محدود می شود و بین تپه های رملی و هورالهویزه 

و بر رس جاده مرزی فکه- بس��تان قرار دارد. پاسگاه مرزی سوبله ایران و شیب عراق درغرب 

آن واقع است. این منطقه به علت قرارگیری در بین هور و تپه های رملی یک گلوگاه محسوب 

می ش��ود و به دلیل قرار داشنت در مسیر دستیابی به شهرهای بستان و سوسنگرد از موقعیت 

ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل این منطقه یکی از پنج معرب اصلی هجوم ارتش عراق 

به خوزستان بود.

 در هجوم1359/6/31 به چزابه، با وجود مدافعان اندک آن، ارتش عراق توانست موقعیت 

خود را تا 1359/7/2 در چزابه تثبیت کند. دشمن رسانجام در روز 1359/7/3 با عبور از چزابه 

به طرف تپه های الله اکرب پیش روی کرد. از آن زمان تنگ چزابه در اختیار دشمن بود تا اینکه در 

1360/9/8در جریان عملیات طریق القدس آزاد شد. در روز 17بهمن1360، ارتش بعث عراق دو 

تیپ، یك لشكر و یك گردان را در آستانه عملیات فتح املبین با هدف جلوگیری از انجام عملیات 

از نقاط مختلف عراق به تنگ چزابه  روانه کرد و حدود سیصد مرت در عمق مواضع خودی نفوذ 

كرد. در پاسخ به این اقدام، هجده گردان از نیروهایی که سپاه پاسداران برای اجرای عملیات 

فتح املبین آماده کرده بود به تدریج به چزابه اعزام و با دش��من درگیر شدند. اما موفقیتی به 

دست نیامد تا اینکه در تاریخ 1360/12/1چهارگردان از سپاه به فرماندهی شهید حسن باقری 

و دو گردان از ارتش، در عملیاتی با نام مولی متقیان)ع( وارد عمل ش��دند و این منطقه پس از 

چهارده روز نربد طاقت فرسا به طورکامل آزاد شد.

 در جریان عملیات خیرب نیز به منظور فریب دشمن عملیات ایذایی والفجر6 در تنگ چزابه 

و دشت چیالت صورت گرفت که متأسفانه قریب به چهارصد نفر از رزمندگان در این عملیات 

مفقودالثر شدند. اکنون یادمان شهدای چزابه که در محل تنگ چزابه و در غرب جاده فکه- 

بستان قرار دارد، میزبان هشت شهید گمنام این منطقه است.

طرح¡یادمان¡در¡حال¡ساخت¡شهداي¡چزابه¡¡
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منطقه عملیاتی والفجرمقدماتی   
منطقه عملیاتی والفجرمقدماتی در شامل غرب استان خوزستان و در حد فاصل پاسگاه های 

مرزی فکه تا چزابه قرار دارد و پوش��یده از رمل اس��ت. این منطقه از ش��امل به شیخ حاوی و 

برقازه، از جنوب به هورالهویزه و شهرستان بستان، از رشق به بلندی های میشداغ و رقابیه و از 

غرب به استان میسان عراق با مرکزیت شهر العامره، محدود می شود. مهم ترین عوارض طبیعی 

منطقه، تپه های رملی و متحرک، هور، بلندی های حاصل از انباشت ماسه و جنگل عمقر می باشد 

که وجود این عوارض حرکت یگان های سواره و زرهی را به شدت با مشکل مواجه می سازد. 

همچنین تنگ چزابه که در جنوب این منطقه واقع شده است به عنوان محور مواصالتی بین 

استان خوزستان و استان میسان عراق از اهمیت بالیی برخوردار است.

 اقدامات گسرتده پدافندی دشمن پس از آزادسازی خرمشهر، سبب شکل گیری استحکامات 

پیچیده دفاعی در رشق برصه شد و سپاه چهارم ارتش عراق در طرح های پدافندی خود، موانع 

گسرتده مصنوعی شامل کانال ها، سیم خاردار، سنگرهای کمین، میدان های مین و بشکه های 

انفجاری )فوگاز(را در این منطقه ایجاد منود.

 از طرفی فرماندهان نظامی برای شکسنت بن بست به وجود آمده، اجرای عملیات در مناطق 

غی��ر محتمل را در دس��تور کار خود قرار دادند و بر این اس��اس منطقه رمل��ی فکه تا چزابه 

ب��ه دلیل بکر ب��ودن منطقه و امکان ضعف در خطوط پدافندی دش��من، برای انجام عملیات 

والفجرمقدماتی درنظرگرفته ش��د. هدف اولیه این عملیات ترصف دشت رشق حلفائیه و پل 

غزیله عراق بود که در صورت تحقق این هدف و بنا به دستور، ترصف شهر العامره  به عنوان 

هدف بعدی مورد توجه قرار می گرفت. 

فكه،¡¡میدان¡موانع¡و¡سنگر¡كمین¡دشمن¡¡
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ای��ن  اج��رای  راس��تای  در 

عملیات قرارگاه خاتم النبیاء)ص( 

با س��ازماندهی یگان های سپاه 

و ارت��ش در قال��ب دو قرارگاه 

عملیاتی نجف و کربال، جبهه ای 

به عرض چهل و طول ش��صت 

کیلومرت را برای عملیات والفجر در 

نظر گرفت و شامل این منطقه را به قرارگاه نجف و جنوب آن را به قرارگاه کربال واگذار كرد. 

در این عملیات سه مرحله پیش بینی شده بود؛ در مرحله اول  نیروها از حد فاصل پاسگاه 

دویرج تا پاسگاه صفریه تک  خود را به سمت غرب رشوع منوده و با انهدام  و ترصف مواضع 

خط مقدم دش��من تا جاده م��رزی عراق پیش روی می كردند. در مرحل��ه دوم ابتدا نیروهای 

قرارگاه نجف منطقه  پش��ت جاده مرزی عراق حد فاصل پاس��گاه الفکه تا پاسگاه الرشید را 

ترصف کرده و سپس نیروهای قرارگاه کربال با ادامه تک، حد فاصل پاسگاه الرشید تا پاسگاه 

الشیب را به ترصف خود در می آوردند. مطابق طرح در این مرحله، منطقه رشق پل غزیله و 

شامل هورالهویزه پاکسازی و تأمین می شد. در مرحله سوم با بازسازی یگان ها، حرکت نیروها 

به سوی العامره ادامه می یافت. همچنین برای ادامه غافل گیری دشمن  پیش بینی شده بود که 

هم زمان با رشوع نربد، در منطقه چیالت، طیب  و فاو تک فریب اجرا شود. 

با اعالم رمز مبارک»یاالله،یاالله،یاالله« عملیات در ساعت21:30 روز1361/11/17 از محور های 

شامل پاسگاه های طاوسیه، رشیدیه و صفریه آغاز شد و نیروهای خودی با استفاده از تاریکی 

ش��ب، به سوی مواضع دشمن حرکت کردند. پیاده روی طولنی در زمین های رملی که ناشی 

از فاصله زیاد خط خیز تا خط دس��تیابی به دش��من بود، خستگی مفرط رزمندگان را به دنبال 

داشت. همچنین وسعت عمق موانع و استحکامات دشمن و وجود کانال های متعدد از رسعت 

پیش روی نیروها می کاس��ت. در این رشایط، درحالی که برخی از  یگان های خودی مش��غول 

پاكسازی و عبور از موانع بودند و برخی دیگر از جاده مرزی عبور کرده و وارد خاک عراق شده 

بودند، به دلیل هوشیاری دشمن و عدم امکان الحاق واستقرار کامل و همچنین پایان تاریکی 

شب و استفاده گسرتده دشمن از آتش پشتیبانی و بالگرد وهواپیام، به یگان های خودی دستور 

عقب نش��ینی داده شد. با ش��کل گیری این وضعیت و رضورت مقابله با جنگ روانی دشمن، 

مرحله دوم نربد با هدف انهدام نیرو و تجهیزات دشمن از ساعت21 روز1361/11/20آغاز شد 

و پس از انهدام بخش هایی از قوای دش��من بدون دس��تیابی به اهداف اولیه به پایان رسید. با 

دست نیافنت کامل به اهداف در عملیات، پسوند »مقدماتی« به کلمه»والفجر« افزوده شد و این 

عملیات»والفجر مقدماتی« نام گرفت. 

فكه،¡¡میدان¡موانع¡و¡مین¡دشمن)عكاس¡شهید¡داریوش¡گودرزی(¡¡





160

تصویر¡هوایی¡از¡مقتل¡شهدای¡فكه¡¡

شهید¡مجید¡پازوكی¡¡ شهید¡علی¡محمودوند¡¡

فکــــــــــــه 
فکه منطقه ای بیابانی در ش��امل غربی استان خوزستان و جنوب رشقی استان ایالم است که 

از جنوب به چزابه و ش��هر بس��تان، از رشق به ارتفاعات میش��داغ و رقابیه، از شامل غرب به 

عین خوش و ش��هر موسیان، از ش��امل رشق به برقازه و از غرب به استان العامره عراق منتهی 

می ش��ود. فکه به دو بخش شاملی و جنوبی تقسیم می ش��ودکه بخش جنوبی آن جزو استان 

خوزس��تان و شهرستان دشت آزادگان محسوب می شود و بخش شاملی آن جزو استان ایالم و 

از توابع شهرستان دهلران است. منطقه فکه؛ رملی و رسزمین شن های روان است و در بخش 

جنوبی آن رمل و ش��ن های روان بیشرت اس��ت، به گونه ای که حرکت کردن بر روی آن بسیار 

سخت و طاقت فرساست. در فکه جنوبی، تعداد روستاها به تعداد انگشتان هم منی رسد و فقط 

عده ای از عشایر در آن زندگی می کنند اما در منطقه فکه شاملی به علت وجود رودخانه دویرج 

و باران های فصلی؛ روستاهای معدودی وجود دارد.

 فک��ه یک��ی از محوره��ای اصل��ی تجاوز وحمل��ه ارتش عراق به ش��امل خوزس��تان بود. 

لشکر1مکانیزه عراق از این محور به سمت شوش تهاجم كرد. اما مقاومت یک گروه رزمی از 

تیپ37 زرهی شیراز وگروهی از سپاه پاسداران موجب شد دشمن با تأخیر از فکه عبور کند. 

پس از عملیات فتح املبین که به آزادسازی غرب شوش و دزفول انجامید، منطقه فکه همچنان 

در اشغال دشمن باقی ماند. 

در تاریخ 1361/11/17 عملیات والفجر مقدماتی درجنوب فکه انجام شد و رزمندگان توانستند 

ب��ه خط��وط دفاعی ارتش عراق نفوذ کنند، اما به علت لو رفنت عملیات و آمادگی و مقاومت 

شدید دشمن، رزمندگان به مواضع قبلی بازگشتند. این منطقه عالوه بر آن که مشهد تعداد قابل 
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توجه��ی از رزمن��دگان 

اس��ت، ش��اهد شهادت 

دو فرمانده بزرگ جنگ 

یعن��ی حس��ن باقری و 

مجی��د بقایی ب��ود. در 

1365/2/10 دشمن دوباره به فکه حمله کرد و بیش از هفت کیلومرت پیش روی منود و تا آخر 

جنگ این منطقه در دست دشمن باقی ماند. پیکر شهدا نیز مدت ها در میادین مین بر زمین 

ماند. اولین اکیپ های تفحص به همت شهید محمودوند در اوایل دهه هفتاد در این رسزمین 

رشوع به کار کردند و پیكرهای تعداد زیادی از شهدا از این منطقه به شهرها بازگردانده شد. 

سیدمرتضی آوینی هنگام ضبط برنامه روایت فتح از محل قتلگاه 120رزمنده گردان حنظله از 

لش��كر27 محمدرسول الله)ص( در تاریخ 1372/1/20 به همراه سعید یزدان پرست بر اثر انفجار 

مین در این منطقه به شهادت رسیدند. در فکه تعدادی از نیروهای تفحص نیز در حین یافنت 

شهدا به شهادت رسیده اند که از جمله آنها می توان به شهدایی چون علی محمودوند، سید علی 

موسوی، مجید پازوکی، غالمی، سعید شاهدی و برادران صابری اشاره کرد.

 مقتل شهدای فکه بین پاسگاه فکه و چزابه و در غرب پاسگاه طاووسیه و در سه کیلومرتی 

جاده فکه– چزابه قرار دارد. در این مقتل بخشی از زمین به صورت بکر و به صورت رملی با 

سیم خاردار محصور شده و به عنوان معربی امن از مناطق آلودۀ اطراف خود جدا شده است.

عالوه بر ایام راهی��ان نور ،این قتلگاه  

همه س��اله در ایام محرم و عاش��ورای 

حسینی میزبان عزاداران حسینی است.

زائران¡در¡كنار¡كانال¡كمیل¡¡
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آثار¡گلوله¡باران¡دشمن¡بر¡روی¡پاسگاه¡مرزی¡¡

پاسگاه های مرزی منطقه فکه- چزابه
پاسگاه فکه ایران در انتهای جاده چنانه- فکه در یک دشت کامالً باز و مقابل پاسگاه الفکه 

عراق واقع ش��ده است. این پاس��گاه در گذش��ته های دور، مرزبانی درجه2 و دارای گمرک و 

محل تردد اتباع دو کشور بوده است. ساختامن پاسگاه، قبل از جنگ به سبک کاروان رساهای 

شاه عباس��ی و مصالح آن آجر و گل بود. در روز 1359/6/25نیروهای لشکر1مکانیزه عراق که 

هدفش��ان ترصف شهر ش��وش بود به این پاس��گاه حمله كردند و با مدافعین پاسگاه که اکرثاً 

نیروهای تیپ37 ش��یراز بودند مواجه شدند. فردای آن روز نیروهای عراقی دو بار به پاسگاه 

حمله کردند که با دفاع مدافعین پاسگاه، حمله دشمن ناموفق ماند و چند دستگاه تانک دشمن 

منهدم شد.

 در بامداد اول مهرماه نیروهای دش��من، پاسگاه را از طریق شامل)دالن سمیده( دور زده 

و آن را اشغال کردند، اما نیروهای خودی متقابالً آن را بازپس گرفتند. در ساعت18هامن روز، 

تیپ34زرهی لش��کر1مکانیزه ارتش عراق با یک گردان تانک و یک گردان مکانیزه از طریق 

جنوب، پاسگاه را دور زد و آن را ترصف كرد. این پاسگاه تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه598 

در اختیار ارتش عراق بود.

پاسگاه دویرج در کنار جاده مرزی فکه- چزابه و در ده کیلومرتی جنوب پاسگاه فکه قرار 

دارد و فاصله این پاسگاه تا مرز حدود دویست مرت است. تا قبل از قرارداد 1975الجزایر رودخانه 

دویرج از این نقطه عبور می کرد اما بعد  مسیر رودخانه را عوض کردند. این پاسگاه هامنند 
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پاس��گاه های طاووسیه و رشیدیه و صفریه جزو اولین نقاط تهاجم دشمن بود. این پاسگاه به 

همراه پاسگاه بجلیه در هجوم اولیه توسط لشکر1 ارتش عراق به ترصف درآمد و در عملیات 

والفجر مقدماتی محل استقرار لشکر14 ارتش عراق بود و از جمله اهداف مهم نیروهای خودی 

در این عملیات به شامر می رفت.

پاسگاه طاووسیه در شش کیلومرتی پاسگاه دویرج و کنار جاده فکه– چزابه قرار دارد که در 

اولین روزهای جنگ مورد هجوم دشمن قرار گرفت و اشغال  شد و در عملیات والفجر مقدماتی 

یکی از محورهای حمله به دشمن بود. در جریان تفحص شهدا، این پاسگاه و محدوده اطراف 

آن شاهد کشف شهدای بسیاری بوده است و مقتل 120شهید فکه در نزدیکی آن قرار دارد.

پاسگاه رشیدیه بین پاسگاه طاووسیه و پاسگاه صفریه و در غرب جاده فکه– چزابه قرار دارد 

و فاصله آن تا مرز کمرت از یك کیلومرت است و روبه روی پاسگاه رشیدیه عراق قرار دارد. ارتش 

عراق در 25 مهر1359 قبل از آغاز رسمی جنگ به این پاسگاه حمله کرد. همچنین این پاسگاه 

و محدوده اطراف آن یکی از محورهای مهم عملیات والفجرمقدماتی بود.

 پاسگاه صفریه در جنوب پاسگاه رشیدیه و شامل پاسگاه سوبله و در کنار جاده فکه– چزابه 

قرار دارد. این منطقه نیز در اوایل جنگ شاهد مقاومت نیروهای مستقر در پاسگاه در برابر 

دش��من بعثی بوده است. درگیری در منطقه پاس��گاه های مرزی سوبله، رشیدیه و صفریه در 

مرز ایران از اوایل شهریور آغاز شد و از روز31 شهریور 1359 به مدت هشت روز نربد سختی 

در این منطقه به وقوع پیوس��ت، به حدی که در روز هش��تم، نیروی هوایی و هوانیروز ارتش 

ایران بیشرتین توان خود را در پشتیبانی هوایی انجام دادند. از نزدیکی پاسگاه صفریه جاده ای 

به سمت چپ منشعب می شود که به طرف جنگل عمقر و تپه های  نبعه  می رود و در عملیات 

والفجرمقدماتی یکی از محورهای اصلی عملیات بوده است.

 پاسگاه سوبله در شامل تنگ چزابه و در غرب جاده فکه– چزابه واقع است و فاصله آن تا 

بستان هفده و نیم کیلومرت، تا پاسگاه صفریه دوازده کیلومرت و تا مرز عراق حدود پانصد مرت 

است. این پاسگاه از 1359/6/25و قبل از آغاز رسمی جنگ درگیر جنگ شد.

 در این پاسگاه بیست و پنج نفر از پاسداران و نیروهای ژاندارمری موفق شدند برای مدت 

کوتاهی حرکت دش��من را متوقف کنند. لیکن با افزایش فش��ار دشمن، ناچار به عقب نشینی 

شدند. اگر چه پاسگاه در ساعت 5 بعد از ظهر روز اول جنگ اشغال شد، اما حضور نیروهای 

خودی موجب ادامه درگیری و چندین بار دست به دس��ت شدن پاسگاه سوبله شد تا اینکه در 

س��ومین روز جنگ به دست دشمن افتاد. این پاسگاه مرزی همچنان تا پایان جنگ در اشغال 

دشمن باقی ماند تا آنکه بر اساس قطعنامه 598  دشمن مجبور به عقب نشینی از آن شد.
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تصویر¡هوایی¡از¡تپه¡های¡نبعه¡¡

نبعه 
تپه های  رملی نبعه در شامل شهر بستان و دو کیلومرتی شامل غرب چزابه قرار دارد و ارتفاع 

مرتفع ترین آنها حدود 65مرت است.

 اطراف این تپه ها دش��ت وس��یعی از شن های روان  قرار دارد و جنس زمین این منطقه به 

گونه ای اس��ت که در مواقع خشکی بس��یار نرم و به هنگام بارندگی های شدید و مواقعی که 

رودخانه ها طغیان می کنند، به صورت گل چسبنده و باتالقی است و حركت افراد و خودروها 

را در خ��ارج از جاده محدود و کند می کند. عمالً حرکات نیروهای عمل کننده در این مناطق 

محدود و متکی به جاده اس��ت. به هنگام خشکی حرکت در تپه های رملی به سختی مقدور 

است و برای عبور از این مناطق به متهیدات و تجهزات ویژه نیاز است. 

با رشوع جنگ، دشمن این تپه ها را اشغال كرد و برای تسلط بر منطقه بر روی آن سنگرهای 

کمین احداث كرد.

تپه های نبعه تا اجرای عملیات طریق القدس همچنان در اش��غال دش��من قرار داش��ت. در 

آستانه عملیات فتح املبین در 1360/11/17 نیروهای عراقی با هدف به تأخیر انداخنت عملیات 

فتح املبین با حمله به تنگ چزابه حدود سیصدمرت در عمق مواضع خودی رخنه کردند و پس از 

ده روز گلوله باران منطقه درصدد برآمدند تا منطقه دارالشیاع-  منطقۀ بازی که تانک و پیاده 

می تواند در آن عمل کند-  را دور زده و به پشت مواضع رزمندگان نفوذ کنند. دشمن در این 

اقدام توانست سه تپه مسلط بر منطقه در نبعه را که  دارای ارزش نظامی بود ترصف کند. 

رزمندگان برای بازپس گیری این تپه ها پاتک محدودی را اجرا كردند و موفق شدند عالوه بر 
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آنها حدود یك کیلومرت پیش روی کنند اما دشمن آن یك کیلومرت را دوباره ترصف کرد و تا اجرای 

عملیات مولی متقیان)ع( در تاریخ 1360/12/1 وضعیت در نبعه هیچ تغییری نیافت. 

در این عملیات و  در محور تپه های نبعه، چهار گردان به فرماندهی شهید حسن باقری به 

طرزی غافل گیرانه از پشت مواضع دشمن وارد عمل شده و با ترصف خاکریز اولیه دشمن، تنگ 

چزابه را به طور کامل آزاد منودند. 

از آنجا که حرکت نیروهای رزمی و زرهی در رمل سخت و غیر ممکن است لذا ارتش عراق 

گامن منی کرد نیروهای ایرانی بتوانند از محور نبعه عملیاتی را س��ازماندهی كنند. چرا که در 

غرب ارتفاعات میشداغ تا نوارمرزی تپه های رملی وسیعی وجود داشت که عبور از آنها بدون 

تجهیزات یا اقدامات جاده سازی، بسیار مشکل بود.

 لیکن رزمندگان اسالم در جریان عملیات طریق القدس و عملیات والفجرمقدماتی توانستند 

از آن عبور کنند و به دشمن یورش برند.

 به طور کلی گرفنت این عارضه حساس در طول جنگ به معنای تسلط کامل بر رشق تنگ 

چزابه بود و نیروهای مهاجم از شامل این تپه ها می توانستند تنگه چزابه را دور زده و به شامل 

بستان دست یابند.

تپه¡های¡نبعه¡20¡بهمن¡¡¡
1360)عكاس¡سعید¡صادقی(
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پل سابله
پل سابله که مهم ترین نقطه ارتباطی سوسنگرد به بستان است، به طول سی و عرض شش 

مرت در جنوب رشقی ش��هر بستان و در محل تالقی رودس��ابله و جاده سوسنگرد- بستان قرار 

دارد. با آغاز جنگ و اش��غال بستان در1359/7/23 دشمن به سمت پل سابله پیش روی منود و 

در1359/7/27 توانست از آن عبور کند. 

این پ��ل تا عملیات طریق القدس)1360/9/8( در ترصف دش��من باقی ماند. در شش��مین 

روز این عملیات)60/9/13( دش��من با به کارگیری تیپ 48 پیاده و گردان تانک قتیبیه توأم با 

غافل گیری به شامل رودخانه سابله و پل سابله حمله كرد تا دوباره شهر بستان را اشغال کند. 

اما با شنود مکاملات بی سیم فرماندهی دشمن، نیروهای خودی از این موضوع مطلع  شدند و 

بالفاصله نیروهای ارتش و سپاه با رساندن خود به این منطقه، تانک های دشمن را که در حال 

عبور از پل بودند هدف قرار دادند.

 این كار موجب متوقف شدن  چند تانک و خودرو بر روی پل و در نهایت مسدود شدن این 

پل گردید و در نتیجه قوای زرهی دشمن با تحمل تلفات وخسارات بسیار عقب نشینی كرد. 

در نتیجه شهر بس��تان از خطر 

حتمی سقوط نجات یافت. پل  

سابله  در واقع کلید فتح بستان  و 

نقطه   حامسی جنگ  تن  با  تانك  

گردان قتیبیه دشمن  در عملیات  

طریق  القدس است .

تانك¡منهدم¡شدۀ¡دشمن¡در¡كنار¡پل¡سابله¡¡

تانك¡منهدم¡شدۀ¡دشمن¡در¡كنار¡پل¡سابله¡¡
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بیمارستان صحرایی امام حسن مجتبی)ع(
بیامرس��تان صحرایی امام حسن مجتبی )ع( در هفت کیلومرتی جنوب رشقی شهر بستان و در 

رشق جاده بستان– سوسنگرد و در نزدیکی پل سابله قرار دارد.

 این  بیامرستان  یكی از بیامرستان های بزرگ صحرایی است که مهندسی قرارگاه خاتم النبیاء)ص( 

سپاه  پاسداران آن را در سال  1366  برای استفاده در عملیات های ایذایی در منطقه هورالهویزه 

و محور بستان طراحی  و احداث  كرد و مجروحین  مناطق  فكه ، چزابه  و جزایر مجنون  به  این  

بیامرستان  منتقل  می شدند .

این بیامرس��تان که توس��ط بهداری رزمی جنوب قرارگاه کربال اداره می ش��د، با مساحت 

3570مرتمربع هشت اتاق عمل، ریکاوری، نقاهتگاه، آزمایشگاه، بانک خون، واحد داندانپزشکی، 

دو سالن بزرگ اورژانس و رادیولوژی و بخش بیامران شیمیایی داشت.

 این بیامرستان به علت تغییر محور عملیاتی از جنوب به غرب در پایان جنگ، چندان مورد 

استفاده قرار نگرفت و اکنون به مکانی برای بازدید و استقرار راهیان نور مبدل شده است.

درمان¡مجروحان¡عملیات¡والفجر1در¡اندیمشك¡)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡
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جنگل عمقر
 جنگل عمقر در شامل شهر بستان و شامل رشقی چزابه و غرب تنگ ذلیجان قرار دارد و تنها 

فضای جنگلی این منطقه است و از انبوه بوته ها و درختان گزنه تشکیل شده است.

 در عملیات والفجرمقدماتی، رزمندگان درمانگاه صحرایی، قرارگاه ها و بنه های تدارکاتی 

خود را در پناه این درختان احداث کرده بودند و در شب عملیات از این محل به عنوان عقبه 

برای تجهیز، سازماندهی، هدایت و پشتیبانی گردان های عمل کننده در محور جنوبی استفاده 

می کردند.

 نیروهای جهادس��ازندگی برای تسهیل تردد به دشت های رشق فكه، به ساخت جاده ای با 

تراورس و صفحه های فلزی مش��بك از میان این جنگل تا پاسگاه های مرزی صفریه و رشیدیه 

اقدام كردند كه به علت كمبود امكانات نا متام ماند.

توجیه¡راویان¡نور¡بسیج¡دانشجویی¡در¡كنار¡جنگل¡عمقر¡¡

آزمایش¡صفحات¡تراورس¡¡¡
برای¡تردد¡در¡رمل
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هورالهویزه
هورالهویزه که به هورالعظیم هم معروف اس��ت، در غرب منطقه دشت آزادگان به طول 

حدود هفتاد و پنج کیلومرت وعرض چهل کیلومرت با وسعتی در حدود 3000کیلومرتمربع گسرتده 

ش��ده است و از ش��امل به تنگ چزابه و یال جنوبی هورالسناف، از جنوب به دشت نشوه، از 

رشق به دش��ت آزادگان و هویزه و از غرب به رودخانه دجله و جاده العامره- برصه محدود 

می شود و آب رودخانه های دجله،کرخه نور، دویرج، طیب، میمه و باران های فصلی آن را تغذیه 

می کند. عمق آن بین چهار تا کمرت از یك مرت متغیر است و مانعی طبیعی برای تحرکات نظامی 

محسوب می شود.

 مهم ترین مجرای خروجی هورالهویزه، کانال سوئیب است که به صورت یک آبراه طبیعی 

آب هور را به اروندرود هدایت می کند. وجود پوشش گیاهی نی، چولن و بردی در این منطقه 

زمینه مناس��بی را برای معیشت روستایی و عشایری متکی بر کش��اورزی و پرورش گاومیش 

فراهم ساخته است. 

جزایر مجنون شاملی و جنوبی برای بهره برداری از چاه های نفت هور به طور مصنوعی و 

با به کارگیری سیل بند توسط عراق در داخل هورالهویزه احداث شده است. روستای ترابه به 

عنوان مهم ترین عارضه های خشکی منطقه خودمنایی می کند و عبور جاده برصه- العامره از 

پدافند¡هوایی¡شناور¡در¡هورالهویزه¡¡
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ساحل غربی هور و وجود پل های العزیر،القرنه و نشوه، موقعیت نظامی تنگ چزابه در شامل 

هور و وجود منابع رسشار نفتی، بر اهمیت نظامی و اقتصادی هورالهویزه افزوده است. پس از 

پیروزی انقالب اسالمی از نوار مرزی طالئیه تا چزابه -که از میان هورالهویزه می گذرد- مراقبت 

لزم صورت منی گرفت. لذا مزدوران عراقی به سادگی از این منطقه به دشت آزادگان نفوذ و 

ضمن قاچاق سالح، اقدام به عملیات خرابکارانه می کردند.

 در جریان جنگ با توجه به اینکه هورالهویزه مانع بزرگی برای عبور نیروهای نظامی بود، 

هرگز به عنوان یک معرب نظامی مورد توجه دشمن قرار نگرفت. لذا فرماندهان خودی برپایه 

آسیب پذیری دشمن در این منطقه، عملیات های خیرب، بدر و چند عملیات محدود دیگر را با 

نام های قدس 1، 2، 4، 5 وعاشورای4 و انصارالحسین طراحی و اجرا کردند. 

عبور تجهیزات و لش��کرها از آب، و جنگ در خش��کی در آن سوی آب برای نیروی خودی 

بسیار دشوار بود. این اقدام در آغاز فقط به نیروهای غواص و استفاده از قایق متکی بود ولی 

پس از چند ماه پلی به طول سیزده کیلومرت از ساحل خودی به جزایر مجنون کشیده شد. پس 

از آن نیز با تالش چند گروه مهندسی، چندین جاده در میان آب احداث شد که مهم ترین آنها 

جاده شهید همت و سیدالشهداء)ع( است. همچنین عراق- در چارچوب اسرتاتژی دفاع فعال- در 

اردیبهشت 1365تکی اجرا كرد که نتیجه ای برای دشمن به همراه نداشت.

 رسانج��ام ارتش عراق در تیر م��اه 1367با افزایش توان تجهیزاتی و رزمی خود و با اجرای 

تک جبهه ای و هلی برن به جزایر مجنون حمله کرد و توانست آن  را اشغال کند. در این هجوم، 

علی هاشمی فرمانده قرارگاه شناسایی نرصت به شهادت رسید. 
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منطقه عملیاتی خیبر
منطقه عملیاتی خیرب از ش��امل به البیضه و العزیر، از جن��وب به آب گرفتگی رشق برصه، 

از رشق به س��احل رشقی هورالهویزه و خط مرزی کوش��ک- زید و از غرب به رودخانه دجله 

محدود می ش��ود. عارضه اصلی در این منطقه هورالهویزه است که حدود80 درصد سطح آن 

پوشیده از نی، چولن و بردی است؛ از این رو تردد در آن فقط از آبراه ها صورت می گیرد. 

همچنین خش��کی هایی چون ترابه، البیضه وجزایر مجنون ش��املی و جنوبی در میان هور 

دیده می شود. وجود چاه های نفت و عبور جاده مهم برصه- العامره بر اهمیت آن می افزاید. 

از آنجا که با تاکتیک های عملیاتی رایج، امکان عبور از موانع گسرتده و پیچیده پدافندی عراق 

ودستیابی به عمق اسرتاتژیک آن کشور فراهم منی شد، فرماندهان نظامی با بررسی راهکارهای 

مختلف، به دلیل  بکر بودن منطقه و ضعف خطوط پدافندی دشمن و همچنین مسلح نبودن 

زمین، منطقه هورالهویزه را برای انجام عملیات خیرب انتخاب کردند.

 ایده اولیه عملیات در هور، در بازدیدهای مرداد1361 از منطقه شکل گرفت و در اوایل سال 

1362با تشکیل قرارگاه شناسایی نرصت، شناسایی های منطقه هورالهویزه به طور رسی آغاز 

شد. این  شناسایی ها نقشی تعیین کننده در اجرای عملیات خیرب داشتند. 

عملیات¡خیبر¡¡
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ت��رصف جزایر مجنون، القرنه، نش��وه و نهرکتیب��ان از اهداف عملیات ب��ود که در صورت 

موفقیت، ش��هر برصه از شامل تهدید می ش��د. برای فریب و  انحراف توجه دشمن نسبت به 

منطقه هورالهویزه، عملیات تحریرالقدس در1362/11/21در منطقه سد دربندیخان، عملیات 

والفج��ر5 در 1362/11/27 در منطق��ه چنگوله و عملیات والفج��ر6 در1362/12/2 درمنطقه 

چیالت و تنگ چزابه به عنوان عملیات های ایذایی به اجرا درآمد. س��پاه سوم ارتش عراق در 

هورالهویزه فاقد استحکامات و رده های پدافندی مشخص بود، اما در قسمت خشکی؛ از طالئیه 

تا کوش��ک و از کوش��ک تا زید با احداث خاکریزهای متعدد، کانال ها، میادین مین، سیم های 

خاردار و سنگرهای کمین به موازات مرز به استحکام مواضع خود پرداخته بود. 

برای اجرای عملیات خیرب دو محور مس��تقل هورالهویزه و زید در نظرگرفته ش��د. محور 

هورالهویزه به عنوان تالش اصلی به قرارگاه نجف)س��پاه پاس��داران( و محور زید به قرارگاه 

کربال)ارتش( واگذار و خط واصل کوشک- الزریجی به عنوان خط حد دو قرارگاه مشخص شد و 

قرارگاه مرکزی خاتم النبیاء)ص( وظیفه هامهنگی و پشتیبانی این دو قرارگاه را بر عهده گرفت. 

در این عملیات پشتیبانی هوایی و هلی برن بر عهده ارتش، و ترابری دریایی در هور بر عهده 

قرارگاه دریایی نوح سپاه قرارگرفت. 

رسانجام در س��اعت18:30 روز سوم اسفند1362 عملیات خیرب با رمز»یا رسول الله)ص(« آغاز 

ش��د. این در حالی بود که یک روز پیش از رشوع عملیات، نیروهای پیرشو وارد هور ش��ده و 

ت��ا حدی در آبراه ها پیرشوی کرده بودند. با رشوع عملیات در محور قرارگاه نجف، نیروهای 

قرارگاه های فرعی نرص و حدید به رسعت در هور پیرشوی کرده و موفق شدند با دستیابی به 

رشق دجله، پل های العزیر و القرنه را ترصف کنند. اما در محور قرارگاه فرعی حنین پاکسازی 

جزایر مجنون مطابق برنامه پیش نرفت و نیروهای این محور نتوانستند با ترصف به موقع نیمه 

رشقی جزیره جنوبی و ورود به خشکی جنوب غربی طالئیه، به کمک نیروهای عمل کننده در 

محور طالئیه بروند. از سوی دیگر نیروهای قرارگاه فرعی فتح که به سختی خط دشمن را در 

محور طالئیه شکسته بودند، به علت مقاومت شدید دشمن ناگزیر به توقف شدند. بدین ترتیب 

بین نیروهای قرارگاه فرعی حنین)عمل کننده در جزیره شاملی و نیمه رشقی جزیره جنوبی( 

و قرارگاه فرعی فتح )عمل کننده در محور طالئیه( الحاق صورت نگرفت؛ چیزی که موفقیت 

عملیات به ش��دت به آن بستگی داشت. در محور قرارگاه فرعی بدر، نیروها پس از پاکسازی 

ضلع غربی جزیره شاملی و نیمه غربی جزیره جنوبی، به پل شحیطاط)پس از شهادت حمید 

باکری جانشین فرمانده لشکر31 عاشورا به پل شهید حمید باکری معروف شد( رسیدند، اما به 

سبب کمبود نیرو و پاکسازی نشدن نیمه رشقی جزیره جنوبی، متوقف شدند. 

در محور قرارگاه کربال، به علت وجود موانع پرش��امر و مقاومت ش��دید دشمن، نیروهای 

عمل کننده موفق به شکسنت خط نشدند. با به بن بست رسیدن عملیات در محورهای زید و 

طالئیه و مسدود ماندن راه زمینی، امکان پشتیبانی از نیروهای مستقر در العزیر والقرنه نیز 
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فراهم نشد و درنتیجه با افزایش فشار دشمن و انتقال یگان های تازه نفس از العامره، نیروهای 

قرارگاه نرص و حدید از العزیر و القرنه به داخل جزیره مجنون شاملی عقب نشینی کردند. از 

این پس جزایر، کانون درگیری شد. این در حالی بود که دشمن به سبب برخورداری از پشتیبانی 

زمینی در موقعیتی برتر قرار داشت و با رهاکردن آب از طریق کانال سوئیب مانع از پیرشوی 

رزمندگان می شد، لذا نیروهای لشکر14 امام حسین)ع( که از کنرتل عملیاتی قرارگاه کربال خارج 

و به قرارگاه نجف پیوس��ته بودند، به همراه نیروهای قرارگاه فرعی فتح در 10اسفندماه بار 

دیگر همۀ توان خود را برای باز کردن محور طالئیه به کار بردند تا شاید با باز شدن راه  زمینی، 

گره عملیات گشوده شود، اما به سبب باتالقی شدن زمین، آتش انبوه و مقاومت شدید دشمن 

به رغم حدود شش کیلومرت پیرشوی خودی و متالشی شدن یک تیپ از دشمن، این حمله نیز 

ناکام ماند. 

با توقف پیرشوی در محور طالئیه، همۀ تالش ها معطوف به حفظ جزایر  مجنون ش��د. در 

16اسفندماه پاتک های عراق برای ترصف جزایر آغاز شد و دشمن با اجرای آتش سنگین، بباران 

وس��یع هوایی و به کارگیری نیروهای پیاده و زرهی به جزیره جنوبی حمله کرد. درگیری تا 

18اسفندماه ادامه داشت و در این روز دشمن با سالح های شیمیایی مواضع خودی را به شدت 

بباران کرد. در روز 19اسفندماه عراق حمالت خود را از رسگرفت؛ اما رزمندگان اسالم با دفاع 

شدید، نیروهای دشمن را متوقف منودند. 

رسانجام با استقامت حامسی رزمندگان و شهادت فرماندهانی چون ابراهیم همت، مرتضی 

یاغچیان، حمید باکری واکرب زجاجی، دشمن با تحمل تلفات فراوان از ادامه پاتک منرصف شد 

و طبق فرمان امام خمینی)ره( جزایر همچنان حفظ شد.

بمباران¡شیمیایی¡دشمن¡در¡عملیات¡خیبر¡¡
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منطقه عملیاتی بدر
منطقه عملیاتی بدر به طول حدود پنجاه كیلومرت از ش��امل به ترابه و از جنوب به القرنه 

و كانال سوئیب در داخل خاک عراق محدود می شود و هورالهویزه و هورالحامر این منطقه 

را احاطه کرده است. زمین آن از جنس خاك رس منكی است و با نشست آب از سیل بندهای 

هور حالت باتالقی به خود می گیرد. رودخانه دجله این منطقه را به دو قسمت رشقی و غربی 

تقسیم می كند كه  3/4 خشكی منطقه در رشق رودخانه واقع است. جاده مهم بغداد– برصه 

نیز در غرب رودخانه واقع اس��ت. وس��عت كل منطقه عملیات اعم از خش��كی و هور هزار 

كیلومرتمربع می باشد كه 250كیلومرتمربع آن خشكی و مابقی آن هور است. 

دش��من بعد از عملیات خیرب، عالوه بر سازماندهی س��پاه های اول تا چهارم خود، اقدام به 

تش��كیل س��تاد فرماندهی رشق دجله و رده های پدافندی در رسارس منطقه جنوب كرد و در 

مسیر آبراه ها و در داخل نیزارها سنگرهای كمین قرار داد تا در صورت هجوم رزمندگان نقش 

تأخیری داشته باشند و از نزدیكی نیروهای شناسایی به خط دشمن نیز مامنعت كنند. از طرفی 

به منظور زیر نظر داشنت هرگونه تحرك و داشنت تسلط کافی بر هور دكل های متعددی را نصب 

كرد. گذشته از آن در آبراه ها موانع قابل مالحظه ای ایجاد كرد كه گذشنت از آنها بسیار سخت 

عملیات¡بدر،¡به¡كار¡گیری¡هواناو)هاور¡كرافت(¡¡
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و بلكه غیرممكن می منود. بعد از این موانع، سیل بندی هم مرشف بر آب به عرض دوازده مرت 

و ارتفاع دو مرت احداث كرد و بر روی آن سنگرهای متعددی تعبیه منود كه از سه جهت دارای 

دید كافی بر روی آب بود. 

عواملی همچون تجربیات به دست آمده از عملیات خیرب در خصوص الزامات پشتیبانی و 

تاكتیكی و عملیات آبی و خاكی، جربان بس��یاری از نواقص و كمبودهای مهندسی موجود در 

عملیات مذكور، در اختیار داشنت جزایر مجنون به عنوان مناطق واسط و رسپل كه امكان متركز 

نیروها و انتقال تجهیزات به جلو را تسهیل می منود، موجب شد تا این منطقه دوباره برای انجام 

عملیات بزرگ انتخاب شود و دستیابی و تسلط بر جاده العامره- برصه و نیز دستیابی به غرب 

دجله  كه استان های نارصیه، برصه و العامره را احاطه كرده است و همچنین تسلط بر رشق 

دجله از جمله اهداف آن قرارگرفت. 

برای انجام عملیات، منطقه مورد نظر به دو محور شاملی و جنوبی تقسیم شد و محور شاملی 

به قرارگاه نجف، و محور جنوبی به قرارگاه كربال واگذار ش��د. قرارگاه نجف از شامل البیضه تا 

امتداد آبراه جمل، و قرارگاه كربال از شامل، مقابل آبراه جمل و روستای نخیره در رشق دجله؛ و از 

جنوب، منطقه القرنه)خط الهاله( مأموریت یافتند. قرارگاه نوح)ع( نیز مأموریت داشت به سوی پل 

زردان پیش روی كند و سپس كانال سوئیب را شكافته و آب را به سمت برصه جاری مناید. همچنین 

به دو قرارگاه فرعی ظفر و نجف2 مأموریت جداگانه ای به صورت احتیاط و نیز انجام عملیات 

فریب واگذار شد. به این ترتیب كه قرارگاه ظفر می بایست آماده می شد تا در صورت امكان به 

طریق هلی برن از العزیر به طرف شامل در غرب رودخانه دجله حركت كند. نجف2 نیز مأموریت 

اجرای آتش روی جاده العامره- برصه و شامل پل العزیر را برعهده داشت. 

عملیات¡بدر)عكاس¡حسین¡حیدری(¡¡
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رسانج��ام عملی��ات در س��اعت23 تاری��خ 

1363/12/20 ب��ا رمز»یاالل��ه، یاالل��ه، یاالله و 

قاتلوهم حتی لتكون فتنه، یا فاطمه الزهرا)س(، 

یا فاطمه الزهرا)س(،یا فاطمه الزهرا)س(« آغاز شد و 

در هامن ساعات اولیه، خطوط و استحكامات 

دش��من در هم كوبیده شد و نیروهای خودی 

توانستد با دستیابی به اهداف اولیه در ساحل 

رشقی دجله مستقر شوند و حتی در بخشی از 

رودخانه از دجله عبور کرده و به غرب دجله 

دس��ت یابند. اما دش��من با اجرای آتش انبوه، 

استفاده گسرتده از س��الح های شیمیایی و به 

کارگیری یگان های زرهی و مکانیزه در مدت 

ش��ش روز پاتک های بسیار س��نگینی را برای 

بازپس گیری نقاط از دست رفته اجرا کرد. در این وضعیت با وجود تالش شدید رزمندگان که 

شهادت فرماندهانی چون مهدی باکری، عباس کریمی، کاظم نجفی رستگاری، حسن بهمنی، 

ولی الله چراغچی، سیدابراهیم جعفرزاده، حسن درویشی و عبدالحسین برونسی را به دنبال 

داشت، به دلیلی همچون کمبود مهامت، نابرابری آتش و دشواری پشتیبانی نیروهای خودی، 

از بخش��ی از نقاط ترصف شده عقب نش��ینی و نگهداری پد خندق)الحجرده(، ترابه، لحوک، 

نهروان ، فجیره و نیز جاده خندق به طول سیزده كیلومرت كه فاصله آن با جاده العامره- برصه 

شش كیلومرت است، بسنده کردند.

 بدین ترتیب با آزادس��ازی 800کیلومرتمربع از هورالهویزه و استقرار در 6کیلومرتی جاده 

برصه- العامره؛ عملیات بدر به پایان رسید. پس از این عملیات، دشمن با استفاده از پشتیبانی 

هوایی و موشكی خود به حمالت گسرتده به شهرها و مناطق مسكونی و نیز كشتی های نفتی 

ایران مبادرت ورزید. 

شهیدان¡مهدی¡باكری¡و¡¡¡
احمد¡كاظمی¡در¡عملیات¡بدر¡
)مهدی¡باكری¡ساعاتی¡بعد¡به¡
شهادت¡رسید(

عملیات¡بدر،¡شهید¡عباس¡كریمی¡¡و¡هم¡رزمانش¡در¡حال¡¡¡
شكستن¡حلقه¡¡محاصره¡دشمن¡در¡شرق¡دجله
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طالئیه،¡حسینیه¡حضرت¡عباس)ع(¡¡

طالئیه
طالئی��ه از تواب��ع بخش هویزه و دهس��تان بنی صالح اس��ت و در منتهی الیه جنوب غربی 

دشت آزادگان واقع شده است. از جنوب و غرب به کشور عراق و از رشق به کوشک و از شامل 

به سه راهی فتح و چهارراه برزگر محدود می شود. در غرب طالئیه هورالهویزه و سه طرف آن 

بیابانی خشک است. مرز ایران در محدوده طالئیه به صورت یک زاویه قامئه است که به آن  

دال طالئیه گفته می شود. طالئیه شب های زمستانی رسد و روزهای تابستانی بسیار گرمی دارد 

و در اواسط فصل گرما، حرارت در این منطقه گاهی از پنجاه درجه سانتی گراد می گذرد. زمین 

طالئیه هموار و س��طح آن پوش��یده از خاك و رسوب منك است. در زمان بارندگی و با طغیان  

آب هور بخش های زیادی از طالئیه هم به زیر آب می رود  و همین  امر باعث باتالقی ش��دن 

منطقه در ماه های خاصی از سال می شود. پاسگاه طالئیه قدیم و جدید درست كنار مرز و پس 

از مناطق  ترازی  و كوش��ك در نزدیکی جزایر مجنون واقع شده و در واقع مرز بین خشكی و 

هور در این منطقه محسوب می شود. 

قب��ل از رشوع رس��می جنگ، دش��من در این منطق��ه تحرکاتی نظیر تیراندازی به س��وی 

پاسگاه های مرزی و احداث سنگر در مقابل آنها، استقرار نیرو و تانک در برابر پاسگاه طالئیه 

قدیم، اقدام به پروازهای شناسایی بر فراز منطقه و بازداشت صیادان بومی انجام می داد. 

با آغاز رس��می جنگ، این منطقه یکی از محورهای اصلی هجوم به خوزس��تان بود و در 

هامن روزهای اول جنگ توس��ط لشکر5 مکانیزه عراق سقوط کرد و تا عملیات بیت املقدس 
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این منطقه در اشغال کامل عراق بود. در مرحله دوم عملیات بیت املقدس که دشمن از جنوب 

کرخه نور به سوی مرز عقب نشینی کرد، مواضع خود را در مجاورت طالئیه مستحکم منود و 

مجهزترین  موانع  و استحكامات  خود را شامل  انواع  دژ، میادین  مین ، تله های  انفجاری ، سنگرهای  

بتنی  وسیم های  خاردار و خاکریزهای مثلثی در این منطقه  ایجاد منود.

 ای��ن منطق��ه یكی از محورهای مهم عملیات های خیرب و ب��در و كلید حفظ جزایر مجنون 

در ط��ول جنگ بود، چ��را که ترصف طالئیه به معنی تثبیت پیرشوی ای��ران در هور بود. در 

عملیات خیرب رزمندگان باید از این منطقه به جزایر مجنون ش��املی و جنوبی و تأسیسات آن 

شامل دکل های برق، دکل های تقویتی رادیو و تلویزیون، کارخانه های کاغذسازی و جاده های 

نفت یورش می بردند. در مرحله دوم عملیات خیرب، مترکز آتش دش��من در طالئیه که زمینی 

بس��یار محدود را ش��امل می شد، فوق العاده سنگین بود، طوری که در یک لحظه ده ها قبضه 

سالح منحنی زن از جمله توپ و خمپاره، هم زمان بر روی این نقطه آتش می ریختند و به قول 

رزمن��دگان زمین را ش��خم می زدند. میزان اجرای آتش توپخان��ه و ادوات ارتش عراق در این 

منطقه را بیش از ده ها هزار گلولۀ توپ، كاتیوشا و خمپاره تخمین زده اند چنانکه شهید عبدالله 

میثمی که در آنجا حارض بود می گفت: »هرکس در طالئیه ایس��تاد، اگر در کربال هم می بود، 

می ایس��تاد.« لیکن به خاطر اهمیتی که منطقه طالئیه در کل عملیات خیرب داش��ت، رضورت 

مقاومت و ایس��تادگی نیروها در آن مدام از س��وی مسئولن در اتاق جنگ گوشزد می شد. به 

همین علت پس از آنکه محور زید با عدم موفقیت مواجه شد، حسین خرازی فرمانده لشکر 

14امام حس��ین)ع(  فراخوانده شد تا مأموریت طالئیه به وی واگذار شود که وی نیز یک دست 

خود را در این منطقه از دست داد.

 پس از پایان جنگ، در این مكان مقری برای جستجوی پیكر مطهر شهدا دایر شد و در مكانی 

كه تعداد زیادی از شهدا كشف شد، حسینیه ای به نام حسینیه حرضت عباس)ع( بنا شد كه در آن 

پنج شهید گمنام به خاک سپرده شده است. این یادمان در 8کیلومرتی غرب پاسگاه طالئیه قدیم 

و در منتهی الیه جنوب غربی مرز)در نزدیکی قسمت دال طالئیه( واقع شده است و در فاصله 

300مرتی سه راهی شهادت طالئیه قرار دارد. علی رغم آنکه عملیات اکتشاف نفت، این مناطق 

را تاحدی دست خوش تغییر كرده است اما دژها و خاکریزهای عملیاتی در جنوب و غرب این 

یادمان هنوز مشهود است.

تصویر¡هوایی¡از¡سه¡راه¡شهادت¡طالئیه¡¡¡
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شط  علی
ش��ط علی نام آبراه، جاده، اس��کله  و روستایی در هورالهویزه و در رشق پاسگاه کیان دشت 

اس��ت و جاده 20کیلومرتی شط علی پس از عبور از هور و از جنوب آبراه شط علی به مرز دو 

کشور منتهی می شود. 

اسکله شط علی در زمان جنگ و در زمان  عملیات در هور به عنوان یکی از نقاط حرکت 

قایق ها و همچنین به عنوان محور اصلی شناسایی و کسب اطالعات از دشمن مورد بهره برداری 

قرار می گرفت. قرارگاه رسی نرصت به فرماندهی شهید علی هاشمی مدت ها در این منطقه 

برای شناسایی عملیات در هور فعالیت می کرد. 

محور شط علی یکی از محورهای هجوم قرارگاه نرص در عملیات خیرب نیز بود و رزمندگان 

لشکر5 نرص نربد خود را از این منطقه آغاز کردند. در این منطقه آموزش غواصان و نیروهای 

اطالعات و عملیات یگان ها نیز انجام می گرفت. در جریان بباران ش��یمیایی گس��رتده مناطق 

عملیاتی خیرب و بدر، اس��کله ش��ط علی اولین نقطه ای بود که مورد حمالت سنگین شیمیایی 

دشمن قرار گرفت و جمع زیادی از رزمندگان در این منطقه مصدوم و یا به شهادت رسیدند.

منطقۀ¡شط¡علی¡¡

اسكلۀ¡شط¡علی¡¡
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پل خیبر 
در سال 1363یگان های مهندسی رزمی سپاه با مشارکت جهاد سازندگی و وزارت صنایع سنگین 

وقت، در طرحی ابتکاری برای وصل كردن ساحل رشقی هورالهویزه به جزایر مجنون در طول 

75روز، اقدام به احداث پل خیرب به طول سیزده کیلومرت كردند که از سه راهی فتح آغاز و به 

جزایر مجنون می رسید. 

طراحی پل حاصل مطالعات و کار شبانه روزی شهید مهندس بهروز  پوررشیفی و جهادگران 

جهاد سازندگی وهمكاری موثر وزارت سپاه و قرارگاه رصاط املستقیم بود.

 آنه��ا با س��اخت قوطی هایی توخالی به طول دو و نیم مرت و ع��رض دو مرت و ارتفاع چهل 

سانتیمرت و پر کردن آنها با یونولیت و اتصال آن ها به هم، جاده ای شناور به طول سیزده کیلومرت 

و عرض چهار مرت احداث کردند که در عملیات خیرب و حفظ جزایر مجنون  نقش بسیاری داشت 

و خودروهای سبک می توانستند با رسعت 20کیلومرت در ساعت از روی این پل عبور كنند. 

دش��من هم هرجا پل را منفجرمی کرد، نیروهای جهاد قطعات را زیر آتش ش��دید دشمن 

جابه جا و دوباره آن را  بازسازی می کردند.

 از آنجا که پس از احداث جاده سیدالشهدا)ع( دیگر نیازی به پل خیرب نبود، پل خیرب جمع آوری 

شد و قطعات آن در شامل هور و رودکارون مورد استفاده قرارگرفت. استفاده از چنین پلی و 

با چنین طولی در تاریخ جنگ ها بی سابقه است.
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بیمارستان صحرایی امام رضا)ع(
بیامرستان صحرایی امام رضا)ع( در دشت جُفیر و در یك کیلومرتی چهارراه صاحب الزمان)عج( 

و هشت کیلومرتی رشق هورالهویزه و دو کیلومرتی پاسگاه مرزی برزگر واقع شده است. 

ساخت این بیامرستان بعد از عملیات خیرب و در اوایل سال 1363رشوع شد و پس از عملیات 

بدر به بهره برداری رس��ید و تا پایان جنگ فعالیت داشت. این بیامرستان نخستین بیامرستان 

بتنی در جنوب بود که با مساحت 3200مرتمربع زیربنا زیرنظر قرارگاه خاتم النبیاء)ص(توسط 

قرارگاه مهندس��ی رصاط املس��تقیم و با همکاری اداره کل مسکن و شهرسازی استان خراسان 

احداث شد و دارای ظرفیت چهارده تخت اورژانس، هفت تخت اتاق عمل و رادیولوژی و یک 

پد بالگرد و سایر تأسیسات جانبی بود.

 ارائه خدمات پزش��کی، انجام عمل های اضطراری، مراقبت بعد از عمل، اعزام مجروحین 

محور های عملیاتی به بیامرستان های شهرهای عقبه و ایجاد نقاهتگاه از جمله وظایفی بود که 

این بیامرستان بر عهده داشت. 
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ه��دف اصل��ی از س��اخت 

بیامرس��تان امام رض��ا)ع( ایجاد 

یك مركز درمانی مناس��ب در 

منطقه عملیات��ی هورالهویزه 

ب��ود، چرا ك��ه فاصله خطوط 

مق��دم جبهه  از هور ت��ا اهواز 

به خصوص بعد از عملیات خیرب بس��یار زیاد بود كه این امر باعث می ش��د خودروهای حامل 

مجروحین، پس از چندین ساعت حركت در مناطق پرخطر، مجروح را به اهواز یا سایر مراكز 

درمانی انتقال دهند. انتقال مجروحین از جاده هایی كه در دید دید بانان و خلبانان هواپیامهای 

مهاجم قرار داشت، چه بسا باعث شهادت مجروحین می شد؛  به خصوص آنكه در جریان عملیات 

خیرب، به دلیل محدودیت جاده این خطر بیشرت احساس می شد.

 از دیگر اهداف احداث بیامرس��تان امام رضا)ع( پش��تیبانی درمانی از یگان های مستقر در 

منطقه  عملیاتی بدر بوده است. این مرکز درمانی در ُبردآتش موثر توپخانه دشمن قرار نداشت، 

ام��ا به دلیل اینکه در یك کیلومرتی چهارراه صاحب الزمان)عج( واقع ش��ده بود و جاده پرتردد 

شهید هّمت  از کنار این بیامرستان می گذشت، همواره مورد تهاجم هوایی دشمن قرار داشت. 

محور عملیاتی َطرُب، دریاچه ام النعاج، ش��ط علی، پاسگاه ترابه تا پاس��گاه ابوذکر عراق، جاده 

خندق، منطقه عملیاتی بدر و جزایر مجنون شاملی و جنوبی، طالئیه، سه راه فتح، سه راه جفیر 

و محدوده 20کیلومرتی ش��هر هویزه تا رشق هورالهویزه مناطق عملیاتی تحت پوش��ش این 

بیامرستان بودند. 

در ماه های آذر تا بهمن 1364نیروهایی که باید در عملیات والفجر8 رشکت می كردند برای 

فریب دشمن در عقبه منطقه عملیاتی جزایر مجنون و در بیامرستان امام رضا)ع( مستقر شده 

بودند؛ از این رو، مواضع و عقبه نیروها در اطراف بیامرستان، چندین بار در طول روز بباران 

هوایی می شد. تا اینکه در دو مرحله ساختامن بیامرستان نیز مورد اصابت قرار گرفت. در ابتدا 

یک راکت در محوطه بیامرستان منفجر شد و بار دوم موقعی که نیروها در مسجد بیامرستان 

برای اقامه مناز تجمع کرده بودند، دو فروند هواپیامهای دشمن چهار نقطۀ بیامرستان را هدف 

قرار دادند. هنگامی كه عراق برای گرفنت جزایر مجنون در مقیاسی وسیع از سالح های شیمیایی 

اس��تفاده کرد، شامر مصدومین شیمیایی اعزامی به بیامرستان امام رضا)ع( بسیار زیاد بود و به 

علت پیش روی نیروهای دشمن از سمت جزیره جنوبی مجنون تا سه راه فتح از یک طرف و 

جاده شهید هّمت از سمت دیگر، احتامل داشت که این بیامرستان به دست نیروهای دشمن 

بیفتد در چنین رشایطی، با وجود خطراتی که جان کارکنان و مجروحین داخل بیامرس��تان را 

تهدید می کرد، کادر درمانی تا آخرین لحظه مقاومت منوده و به کار درمان ادامه دادند.

بیمارستان¡صحرایی¡امام¡رضا)ع(¡¡

موقعیت¡كوشك¡¡



185

بیمارستان¡صحرایی¡امام¡رضا)ع(¡¡

کوشك
نام پاس��گاه و صحرای پهناور و فاقد عارضه ای اس��ت كه در منتهی الیه ش��امل غرب محور 

ُدبِّ َحردان به طالئیه و در غرب جاده اهواز- خرمشهر واقع شده است.

 صحرای كوشك در ابتدای جنگ محور پیش روی یگان های زرهی دشمن به سوی اهواز بود 

و به همین دلیل پاسگاه های مرزی طالئیه قدیم، جدید و کوشک که در این صحرا واقع شده 

است، در سه روز اول جنگ سقوط کرد. پاسگاه كوشك بعد از نوزده ماه اشغال در مرحله دوم 

عملیات بیت املقدس آزاد شد. 

ای��ن منطقه پس از عملیات بیت املقدس یكی از مناطق پدافندی و محور ش��املی عملیات 

رمضان بود و در عملیات خیرب نیز نقطه ثقل منطقه نربد محسوب می شد. 

ضلع شاملی خاکریزهای مثلثی دشمن که در عملیات رمضان و پس از آن مانع اصلی پیرشوی 

رزمندگان بود در صحرای کوشک قرار دارد.

 پس از پذیرش قطعنامه 598 دشمن دوباره از این منطقه تا پادگان حمید پیرشوی كرد که 

با مقابله رزمندگان مجبور به بازگشت به مرزهای بین املللی شد.

موقعیت¡كوشك¡¡
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جاده صاحب الزمان)عج(  
جاده صاحب الزمان)عج(در ضلع غربی كیلومرت29 جاده اهواز- خرمشهر قرار دارد که پس از 

عملیات خیرب و برای تسهیل دسرتسی به جزایر مجنون و شط علی، با ابتکار واحدهای مهندسی 

رزمی و با تبدیل دژ عراق در جنوب كرخه نور به جاده احداث شد.

 این جاده پس از عملیات بدر برای پشتیبانی از جزایرمجنون به جاده شهید همت متصل شد 

و نقش موثری در انتقال نیرو و مهامت ایفا كرد. 

مقر اصلی قرارگاه خاتم النبیاء)ص()بعثت( در ضلع شاملی و در ابتدای جاده صاحب الزمان)عج( 

قرار داشت و بخشی از کانال سلامن، که ابتدای جنگ، از آن برای آب اندازی در منطقه استفاده 

می شد، از زیر این جاده عبور می کرد. جاده هویزه و جاده ای که به یادمان هویزه می رسد از 

این جاده منشعب می شود. 

از آنج��ا ک��ه ارتفاع این جاده بلند ب��ود و در بارندگی به زی��رآب منی رفت، اصلی ترین راه 

مواصالتی منطقه بود و بر روی آن پد فرود بالگرد و باند فرود اضطراری هواپیامهای جنگی نیز 

پیش بینی شده بود و عقبه بیشرت یگان ها و قرارگاه های تاکتیکی در امتداد این جاده قرار داشت.

نیایش¡قبل¡از¡عملیات¡-قرارگاه¡مركزی¡خاتم¡االنبیاء)ص(¡¡
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جاده سیدالشهدا)ع(
جاده 14کیلومرتی سیدالشهدا)ع( به عرض هفده مرت در رشق هورالهویزه و از منطقه جفیر 

آغاز، و پس از طی مسافت در داخل آب های منطقه، وارد جزیره مجنون شاملی می شود.

 ب��ا توجه به اهمیت عملی��ات خیرب و ترصف جزایر مجنون توس��ط رزمندگان و نیز تأکید 

امام خمینی)ره( نس��بت به حفظ جزایر مجنون، طرح احداث جاده سیدالش��هدا)ع(در دستورکار 

قرارگاه حمزه و جهادسازندگی قرارگرفت.

ساخت¡و¡استفاده¡از¡دستگاه¡نی¡كوب¡برای¡¡احداث¡جاده¡در¡هور¡¡

خبرنگاران¡خارجی¡در¡حال¡عبور¡از¡جاده¡سیدالشهدا)ع(¡¡
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 چراکه پل خیرب به طور مرتب زیر آتش سنگین دشمن قرار داشت و تعمیر صدمات ناشی 

از انفج��ار و ترک��ش این پل در بلند مدت، مقرون به رصفه نبود و از طرفی به عنوان مکمل پل 

خیرب، با تسهیل تردد دو طرفه خودروهای سنگین و زرهی، می توانست نقش مهمی در حفظ 

جزایر مجنون ایفا مناید.

 ل��ذا ده روز پ��س از نصب پل خی��رب عملیات احداث جاده زیر نظر ش��هید مهندس بهروز 

 پوررشیف��ی آغاز ش��د و بیش از هزار کامیون کمپرس��ی به مدت دو م��اه ونیم به حمل خاک 

پرداختند. علیرغم حرکت آب در هور و وجود باتالق های متعدد در طول مس��یر و همچنین 

قرارداشنت در زیرگلوله باران توپخانه و بالگردهای دشمن، جاده از دو سو به هم نزدیک شد و 

در روز سوم شعبان و همزمان با میالد امام حسین)ع(ساخت جاده به امتام رسید.

 از آن تاریخ به بعد این جاده، سید الش��هدا)ع( نامیده شد. ارتفاع این جاده از سطح زمین و 

س��نگرهای حاشیه شاملی آن که برای حفظ جان افراد احداث شده بود، عمالً جاده را به یک 

مانع پدافندی در منطقه تبدیل کرده بود.

پس از پایان جنگ و بازگش��ت نیروهای دوطرف به مرزهای بین املللی، بخشی از جاده که 

در خاک دشمن قرار داشت تخلیه و حدفاصل نیروهای دشمن و خودی توسط مهندسی رزمی 

مسدود شد.

جهادگران¡در¡حال¡احداث¡جاده¡سیدالشهدا)ع(¡¡¡¡¡
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جاده شهید همت)یادمان شهدای هور(
برای پش��تیبانی از نیروه��ای خودی در عملیات بدر، یگان های مهندس��ی رزمی س��پاه و 

جهاد س��ازندگی و قرارگاه رصاط املستقیم، از جنوب پاسگاه کیان دشت تا شامل رشقی جزیره 

مجنون شاملی جاده ای رشقی- غربی به طول 24کیلومرت را احداث منودند. با احداث این جاده 

عقبه محورهای عملیاتی بدر در جزایرمجنون به ساحل رشقی هورالهویزه متصل شد.

 باشهادت محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر27محمدرسول الله)ص(در جزایر مجنون، این 

جاده به نام ایشان نامگذاری شد.در انتهای جاده شهید همت سه مقر اصلی با فواصل کم شامل  

قرارگاه خاتم4، اورژانس صحرایی و مواضع توپخانه)در حال حارض مقر بچه های تفحص است( 

قرار دارد. 

¡نفر¡دوم¡از¡سمت¡چپ¡¡احمد¡غالم¡پور،¡نفر¡سوم¡¡شهید¡¡¡
علی¡هاشمی¡فرمانده¡قرارگاه¡-¡قرارگاه¡شناسایی¡نصرت

¡شهید¡علی¡هاشمی¡نفر¡¡¡
اول¡از¡سمت¡راست¡و¡
مرحوم¡احمد¡سیاف¡زاده¡
مسئول¡عملیات¡قرارگاه¡¡¡كربال
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ش��هید علی هاشمی که با س��ازماندهی رزمندگان ایرانی و عراقی بومی منطقه، به خوبی 

توانسته بود راه رخنه ایران را به مواضع دشمن در منطقه هورالهویزه در عملیات های بدر و 

خیرب فراهم کند در طی هجوم رسارسی مجدد دش��من پس از پذیرش قطعنامه 598 به همراه 

پانزده نفر از یارانش در این منطقه تا آخرین لحظات س��عی داشت تا به هر شکلی منطقه را 

حفظ کند و عقب نشینی نکنند.اما دشمن با هلی برن نیروهای خود در این منطقه تالش كرد 

علی هاشمی و یارانش را اسیر کند.

در نهایت با نربد شهادت طلبانه رزمندگان، ُنه نفر از آنها با اختفا در نیزارها به ایران آمدند، 

دو نفر اس��یر ش��دند و علی هاشمی و س��ه نفر از نیروهایش در درگیری با بالگرد دشمن به 

شهادت رسیدند. اکنون در این منطقه یادمان شهدای هور به پاس مجاهدت مظلومانه شهدای 

هورالهویزه احداث شده است که در آن منایی از قایق های عاشورا كه در دوران دفاع مقدس در 

نربدهای آبی- خاكی مورد استفاده رزمندگان قرار می گرفت، به طول سیصد و عرض صد مرت و 

ارتفاع عرشه هفده مرت در قالب خاكریزی ساخته شده  است.
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شهرستان اهواز 
شهرس��تان اهواز به مرکزیت شهر اهواز مهم ترین شهرستان اس��تان خوزستان است و در 

قسمت میانی آن واقع است. از شامل به شهرستان های شوشرت و شوش، از رشق به شهرستان 

رامهرمز، از جنوب رشقی به شهرستان ماهشهر، از جنوب به شهرستان  شادگان و از جنوب غربی 

به شهرستان خرمشهر و از غرب به شهرستان دشت آزادگان محدود می شود و دارای سه بخش 

به نام های مرکزی، حمیدیه و باوی می باش��د. آب و هوای این شهرس��تان در اکرث نقاط گرم و 

خشک و در برخی نقاط مرطوب است. بیشرت مردم شهرستان شیعه دوازده امامی و عده ای نیز 

صائبی هستند و اهالی به فارسی و عربی سخن می گویند.

 ارتفاعات مهم شهرس��تان اهواز شامل میشداغ به ارتفاع حدود270مرت، مرز طبیعی میان 

شهرس��تان های اهواز و دش��ت آزادگان؛ مرشحات به ارتفاع حدود153مرت؛ خنزیره به ارتفاع 

حدود150مرت؛ خرفخون به ارتفاع حدود143مرت؛ رسبال به ارتفاع حدود91مرت؛ تپه فولی آباد به 

ارتفاع 30 تا70مرت است. 

شهرس��تان اه��واز یکی از مهم تری��ن مناطق صنعت��ی و ترانزیتی ایران اس��ت و از طریق 

راه های زمینی و ریلی و هوایی دیگر شهرهای ایران را به بنادر مهمی مانند ماهشهر، آبادان، 

امام خمینی)ره( و خرمشهر به عنوان مرزهای آبی و شلمچه و چزابه به  عنوان مرزهای زمینی با 

کشور عراق متصل می کند. 

با آغاز جنگ و تجاوز سه لشکر ارتش عراق به این شهرستان، قرارگاه هدایت كننده جنگ 

در این منطقه، تركیبی از فرمانده لش��كر92 زرهی، س��تاد جنگ های نامنظم ش��هید چمران، 

ش��هید رسلشكر فالحی، استاندار خوزستان و فرمانده س��پاه پاسداران شد و این وضع تا زمان 

شهادت دكرت چمران در خرداد1360 تا حدود ُنه ماه ادامه داشت. با اجرای عملیات  فتح املبین و 

بیت املقدس این شهرستان از تیررس دشمن خارج شد اما مناطق مختلف این شهرستان همچنان 

تا پایان جنگ زیرحمالت هوایی و موشكی دشمن بود.
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اهواز
   اه��واز برگرفت��ه از جمع عربی»اخواز«)جمع خوزی( مرکز اس��تان خوزس��تان اس��ت و در 

فاصله120كیلومرتی ش��امل غربی خرمشهر و آبادان و در مس��یر راه آهن رسارسی خرمشهر- 

تهران واقع اس��ت و دومین ش��هر بزرگ ایران از لحاظ وسعت و هفتمین شهر بزرگ ایران از 

نظر جمعیت می باش��د. رودخانه کارون، طولنی ترین و پرآب ترین رود ایران، اهواز را به دو 

قسمت رشقی و غربی تقسیم کرده  است. اهواز در زمان جنگ چهار پل فلزی به نام های پل 

س��یاه)راه آهن( یا پل پیروزی، پل سفید )پل معلق(، پل چهارشیر و پل نادری)سلامن فارسی( 

داشت که اکنون به ُنه پل افزایش یافته است.

دشمن بعثی که قبل از انقالب با راه اندازی و تقویت گروه های تروریستی و خرابکار سعی 

در برهم زدن ش��هر داشت در اولین روز رشوع جنگ که همزمان با بباران شهرها بود؛ نقاط 

مختل��ف اهواز از جمله فرودگاه آن را بباران ك��رد و در روزهای بعد نیز به طور مداوم این 

شهر را زیرآتش توپخانه خود قرار داد و خسارات جانی و مالی فراوانی بر این شهر وارد آورد.

 ارتش عراق كه برای اش��غال خوزس��تان، ه��دف اصلی خود را ترصف اه��واز قرار داده و 

مبادرت به تغییر اسامی جغرافیایی این استان در كتب و نقشه های خود كرده بود و اهواز را با 

نام جعلی »الحواز« معرفی می كرد، با دو لشکر 5 و9 از دو محور برای اشغال و ترصف اهواز 

پیرشوی كرد: الف(محور طالییه-جفیر- اهواز كه در 1359/7/5 در حوالی کارخانه نورد و در 

چندکیلومرتی جنوب شهر متوقف شد؛ ب(محور چزابه- بستان- سوسنگرد- حمیدیه- اهواز كه 

پس از اشغال سوسنگرد، در 1359/7/8تا جنوب جاده حمیدیه- اهواز پیش روی منود.

 احساس نگرانی شدید از سقوط اهواز و سخن تكان دهنده امام خمینی)ره( مبنی بر اینكه: 

بمباران¡شهر¡اهواز-آذرماه¡1365¡¡
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»مگ��ر جوان��ان اه��واز مرده اند؟!« 

منج��ر به طراح��ی و انجام عملیات 

غیوراصلی و ش��بیخون های متعدد 

رزمندگان اهواز به قوای دش��من و 

انهدام آن ها ش��د. با وجود مقاومت 

مدافعان به ویژه در مدخل ورودی 

جن��وب اهواز، به نظر می رس��د كه 

مهم ترین عامل توقف لشكر5، كندی 

حركت لشكر9 در جبهه سوسنگرد بوده است. 

مهم ترین عملیاتی كه در منطقه اهواز به اجرا درآمد، عملیات بیت املقدس بود كه با اجرای 

آن، دش��من تا مرز عقب رانده ش��د و اهواز از حمالت دش��من رهایی یافت. با هجوم مجدد 

رسارسی دش��من پ��س از پذیرش قطعنامه598 نیز نربد بزرگ��ی در این منطقه درگرفت و در 

حالی كه دش��من با انبوهی از لش��کرهای خود به مناطق اهواز و خرمشهر تهاجم منود، پیام 

هش��داردهنده امام، همت رزمندگان را برانگیخت و در عملیات رسنوشت، دشمن دوباره تا 

مرز به عقب رانده شد. 

در طول جنگ این ش��هر مرکز پشتیبانی تدارکاتی و تأمین نیرو و مرکز قرارگاه ها بود و تا 

پایان جنگ رزمندگان از رسارس كش��ور برای رشكت در عملیات های مختلف و اعزام به خط 

مقدم به اهواز عزیمت می كردند. استقرار پادگان لشکر 92 زرهی استان خوزستان در اهواز نیز 

بر حساسیت نظامی این شهر افزوده بود. بیامرستان شهید بقایی واقع در انتهای منطقه گلستان 

و معراج شهدا واقع در منطقه نورد، ساختامن سپنتا و پایگاه منتظران شهادت)گلف( از جمله 

نقاط حامسی اهواز در طول جنگ است. اغلب مساجد اهواز نظیر مسجد امام علی)ع( ومسجد 

صاحب الزمان)عج( ضمن تشکیل ستاد جمع آوری کمک های مردمی به جذب و آموزش بسیجیان 

می پرداختند. زینبیه اهواز به عنوان ستاد پشتیبانی و جمع آوری مایحتاج جبهه ها توسط بانوان 

اهواز راه اندازی شد كه عالوه بر بسته بندی اقالم اهدایی به جبهه ها، به شستشوی پتو و ملحفه 

رزمندگان و زخمی ها نیز اقدام می كردند. حس��ینیه اعظم؛ محل تجمع مردم اهواز در طول 

دوران مب��ارزات انقالب و بعد از انقالب، نیز ضمن برپایی منازجمعه اهواز در طول جنگ به 

محلی برای تشیع جنازه شهدا تبدیل شده بود. 

همچنین زیارتگاه علی بن مهزیار و ش��هیدآباد محل برگزاری مراس��م  س��خرانی و مذهبی 

رزمندگان در طول جنگ بود. در ابتدای جنگ ساختامن استانداری اهواز نیز محل استقرار ستاد 

جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید دکرت چمران و آیت الله خامنه ای بود. ستاد بسیج عشایر 

به فرماندهی عبدالهادی کرمی هم در مدرسه خانلری اهواز مستقر بود و در ابتدای جنگ به 

صورت چریکی فعالیت می كرد.

بمباران¡راه¡آهن¡اهواز،¡2¡مهرماه¡1359¡¡
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کارون
رودخانه کارون به طول 850کیلومرت، طولنی ترین رودخانه ایران اس��ت و یكی از عوارض 

و موانع طبیعی بسیار مهم و اسرتاتژیك خوزستان به شامر می آید. رسچشمه شاخه های اصلی 

کارون)ارمند و بازفت( و چشمه دیمه، زردکوه بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری است 

ولی شاخه های فرعی آن از کوه های مختلف رسچشمه می گیرد؛ مانند خرسان از دنا در استان 

کهگیلویه و بویراحمد و دز از ارتفاعات لرستان. این رود، پس از عبور از مناطق کوهستانی و پر 

پیچ و خم، در منطقه ای به نام گتوند وارد دشت خوزستان می شود. رود کارون در شامل شوشرت 

به دو شاخه تقسیم می شود که در جنوب شوشرت به یکدیگر متصل می شوند. مهم ترین شاخه 

فرعی کارون، رود دز است که در شامل اهواز به کارون ملحق می شود.

رود کارون در مرز ایران و عراق، به اروندرود پیوس��ته و روانه خلیج فارس می شود. پیچ و 

خم های موجود در رس راه این رود، خوزستان را به جلگه ای بی نظیر تبدیل کرده است. سدهای 

مختلفی بر روی این رودخانه ساخته شده  است که مهم ترین آن ها، سدهای کارون ۱، کارون ۳، 

کارون ۴، مسجد س��لیامن و در پایین تر، س��دهای گتوند علیا و سد تنظیمی گتوند است. روزانه 

بیست هزارمرت مکعب آب رودخانه کرخه از کانالی معروف به کانال شهید چمران به رودخانه 

کارون منتقل می شود. کارون اکنون مانند سابق پرآب نیست و قابلیت کشتیرانی ندارد. کارون 

از خرمشهر تا اهواز 180کیلومرت طول دارد و به کارون سفلی موسوم است.

 این رود در گذش��ته از 4کیلومرتی شامل اروند رود مستقیم به خلیج فارس می ریخت اما با 

حفر کانال عضدی در خرمش��هر و در زمان عضد الدوله دیلم��ی)372� 324 ق( این رود به دو 

شناورهای¡غرق¡شده¡توسط¡دشمن¡در¡حاشیۀ¡كارون¡¡



197

شعبه تقسیم شد. یک 

شعبه به نام بهمن شیر 

در شامل آبادان که به 

م��وازات اروندرود به 

خلیج فارس می پیوندد 

و شعبه دیگر به هامن 

نام کارون که به کانال 

معروف  نی��ز  عضدی 

جن��وب  از  و  اس��ت 

خرمش��هر به اروندرود 

می ریزد. این رودخانه دارای عرضی متغیر اس��ت ب��ه گونه ای كه در پاره ای نقاط فاصله ی دو 

س��احل كارون حدود 150مرت است؛ حال آنكه در دیگر مناطق، این فاصله بین 200 تا 250مرت 

می باشد.

 ارتش عراق با آغاز جنگ به علت ناتوانی در عبور از اروندرود و نیز دشواری عبور از سد 

مدافعان خرمشهر، عملیات اشغال آبادان را با عبور از رودخانه کارون در منطقه مارد و سپس 

پیرشوی به س��وی بهمن ش��یر طراحی منود. بر این اساس تیپ6 لشکر3 زرهی ارتش عراق در 

تاریخ 1359/7/19 با ایجاد پل ش��ناور در منطقه مارد ضمن عبور از کارون، محارصه آبادان را 

تکمیل کرد و سپس برای تقویت نیروهای خود و سپس گسرتش منطقه ترصف شده در رشق 

کارون، در منطقه قصبه پل دیگری بر روی کارون نصب کرد. با س��قوط خرمش��هر در تاریخ 

1359/8/4و انهدام پل خرمش��هر بر روی کارون، این رودخانه به عنوان یک مانع طبیعی بین 

نیروهای خودی در آبادان و نیروهای دشمن در خرمشهر اهمیت یافت. 

با انجام عملیات ثامن المئه )ع(در تاریخ 1360/7/5 دشمن به طور کلی از ساحل رشقی کارون 

بیرون رانده شد. با نصب پل پیروزی بر روی کارون در تاریخ 1361/2/10در منطقه دارخوین، 

مقدمات آزادی خرمشهر و ساحل شاملی رودخانه کارون در تاریخ 1361/3/3 فراهم شد.

 اکنون در یادمان شهدای رشق کارون در بخش رشقی رودخانه کارون و شامل رشقی شهر 

آبادان 9شهید دوران دفاع مقدس به خاک سپرده شده اند.

حاشیۀ¡كارون¡¡

یادمان¡شهدای¡شرق¡كارون¡¡
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حمیدیه
ش��هر حمیدیه مرکز بخش حمیدیه در شهرستان اهواز است و در 23کیلومرتی شامل غربی 

اهواز و 25کیلومرتی رشق سوسنگرد قرار دارد. رودخانه کرخه نور با عبور رودخانه کرخه از این 

شهر منشعب می شود. حمیدیه به علت قرار گرفنت در مسیر اهواز – سوسنگرد یکی از مناطق 

مهم  و حساس جنگ و دروازه ورود به شهر اهواز به شامر می رفت و به همین علت دشمن  

با عبور از محور چزابه - بستان - سوسنگرد در هفتم  مهرماه 1359 خود را به روستای»كوت  سید 

نعیم «در 5كیلومرتی  حمیدیه  رسانید.

 از آنجا که س��قوط حمیدیه دروازه ورود دش��من به اهواز تلقی می شد، با نزدیك تر شدن  

دشمن به  حمیدیه و درپی فرمایش امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه »مگر جوانان اهواز مرده اند؟!«، 

یك  گروه  28نفره از رزمندگان  سپاه  اهواز به  فرماندهی  شهید علی غیوراصلی مسئول آموزش 

س��پاه اهواز  برای  جلوگی��ری  از پیرشوی  یگان های  زرهی  و پیاده   ع��راق به  این  منطقه  اعزام  

ش��دند و در صبح  9مهرماه 1359حملۀ   غافل گیرانه ای  به  یگان ه��ای  زرهی  و پیاده   عراق آغاز 

كردند؛ به  گونه ای  كه  ارتش  عراق با دادن  تلفات   و به  جا گذاش��نت  تعدادی  از تانك های  خود تا 

غرب  سوسنگرد عقب نشینی  كرد. این  اولین  عملیاتی  بود كه  پیرشوی دشمن  به  سمت  اهواز 

را متوقف  می كرد. 

تانك¡غنیمتی¡دشمن¡در¡حمیدیه)عكاس¡سید¡مهدی¡موسوی(¡¡
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با شكست ارتش عراق در تهاجم خود به جنوب حمیدیه و محور سوسنگرد- اهواز، رژیم 

بعث به فاصله دو روز پس از اولین پیشنهاد، در نهم مهرماه و در حالی که مناطق وسیعی را در 

اشغال خود داشت، دوباره پیشنهاد آتش بس داد.

 بیامرس��تان صحرایی حمیدیه که اولین بیامرس��تان صحرایی مجهز به اتاق عمل در جنگ 

بود، با تالش پزش��كان و امدادگران اعزامی از اداره کل بهداری اس��تان خراسان قبل از عملیات 

بیت املقدس در حمیدیه راه اندازی شد. 

ش��هید علی هاش��می فرمانده س��پاه حمیدیه نی��ز نقش مهمی در تش��کیل هس��ته های 

مقاومت مردمی حمیدیه و گسرتش توان عملیاتی محور حمیدیه بر عهده داشت. 

حد نهایی  تجاوز عراق به خاك ایران)از محورچزابه، بستان، سوسنگرد، حمیدیه و اهواز( در 

2كیلومرتی  جنوب غربی حمیدیه و تا روستای شبیشه بود و به همین مناسبت یادمان شهدای 

حمیدیه كه  یادآور حد نهایی پیرشوی ارتش عراق و حامسه   رزمندگان  اسالم  در این منطقه است 

به صورت یک ستون و یک تانک در این  منطقه  خودمنایی می کند  . 
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منطقه عملیاتی شهید غیور اصلی
منطقه عملیاتی ش��هید غیوراصلی حدفاصل کوت، شبیش��ه و ش��هر حمیدیه قرار دارد. با 

پیرشوی نیروهای عراقی در تاریخ  1359/7/7به سمت جاده حمیدیه- سوسنگرد و اجرای آتش 

بر روی شهر حمیدیه و نیز حرکت واحدهای زرهی دشمن برای قطع جاده حمیدیه- اهواز و 

در نتیجه احتامل سقوط اهواز؛ از امام خمینی)ره( کسب تکلیف شد و پیام ایشان مبنی بر اینکه 

»مگر جوانان اهواز مرده اند ؟!«به مردم و مدافعان رسید.

 اندک مدافعان مستقر در شهر با شنیدن این پیام در مقر سپاه اهواز گردآمدند و با تشکیل 

گروهی 28 نفره به فرماندهی علی غیور اصلی)مسئول آموزش سپاه خوزستان( شبانه به سمت 

دشمن حرکت کردند و با خودرو تا سه راه حمیدیه و سپس پیاده طی مسیرکرده و با رسیدن 

به نزدیکی دشمن، در کنار جاده حمیدیه-اهواز و باغ های اطراف آن موضع گرفتند. فرمانده 

دسته سازمان خود را به چندین گروه آر.پی. جی زن تقسیم کرد و در طول یك کیلومرت آنها را 

آرایش داد.

 ساعت 4 بامداد 1359/7/9 با دستور فرمانده عملیات اجرای آتش به سمت تانك های عراقی 

اجرا شد و چندین تانک دشمن به آتش کشیده شد. نیروهای عراقی كه غافل گیر شده بودند 

و منی دانستند با چه توانی به آن ها حمله شده است، در حالی که خسارات قابل توجهی دیده 

بودند، با رها كردن تعدادی از تانك های خود به س��مت كرخه نور و دب حردان عقب نش��ینی 

تانك¡های¡غنیمتی¡دشمن¡در¡عملیات¡شهید¡غیور¡اصلی¡¡
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كردند. پس از این عقب نش��ینی جاده حمیدیه- سوس��نگرد آزاد ش��د و جاده اهواز- حمیدیه 

تأمین شد. 

در این عملیات علی غیور اصلی فرمانده عملیات، محمود مراد اسكندری، اصغر گندمكار و دو 

تن دیگر از رزمندگان به شهادت رسیدند. 

پس از این عملیات رزمندگان که با پش��تیبانی ارتش تا گلبهار پیش رفته بودند، با پوش��ش 

هوایی بالگردهای هوانیروز ارتش از این ناحیه به طرف سوسنگرد حركت كردند و وارد این 

شهر كه در اختیار ضدانقالب بود شدند و با همکاری مردم شانزده  تن از عنارص ضد انقالب از 

جمله بخشدار و فرماندار منصوب شده از طرف ارتش عراق را دستگیر و اعدام كردند. پس از 

مقاومت مردمی در این مناطق، اسرتاتژی دشمن مبنی بر حداقل درگیری با اعراب ساکن در 

این مناطق تغییرکرد و دشمن به ده ها شهر و روستا در دشت آزادگان حمله هوایی و توپخانه ای 

كرد که شهدای فراوانی درپی داشت. 
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یادمان شهدای گمبوعه 
به دنبال لشکرکش��ی قوای روس��یه  ت��زاری و 

انگلستان به خاک ایران در جنگ جهانی اول در سال 

1293ش، ایران صحنه  یکی از مهم ترین مناقشات 

بین املللی شد. در این دوران به دلیل آنکه احمد شاه 

تقریباً س��ه هفته بود که در ایران تاج گذاری کرده 

و مجلس سوم هم تازه تشکیل شده بود و دولت 

قاجاریه قادر به تصمیم گیری مؤثری نبود و آمادگی 

و نیرویی برای دفاع از کشور نداشت، لذا علی رغم 

اعالن موضع بی طرفی ایران، بخش هایی از کشور به 

اشغال دشمن درآمد.

 ب��ه دلی��ل اینکه در جنوب ای��ران مقابله با نیروهای متجاوز انگلیس��ی در مناطق بوش��هر 

»تنگستان«و»دشتستان« با هدایت علام سازماندهی شده بود، اقتضا می کرد که در منطقه خوزستان 

هم دفاع مردمی شکل بگیرد، لذا با فتوای مرحوم»آیت الله سید محمد کاظم  طباطبایی یزدی« از 

مراجع بزرگ نجف، نهضت مقابله با نیروهای انگلیسی در خوزستان شکل دیگری یافت. اما به 

دلیل خیانت»ش��یخ خزعل« حاکم وقت خوزستان و ایجاد شکاف در صفوف مسلمین، نیروهای 

انگلیسی موفق شدند برصه را فتح کنند و بعد هم به سمت بغداد پیرشوی  كردند و در سال سوم 

جنگ، انگلیسی ها بغداد را ترصف  كردند. 

در خوزس��تان برخ��ی طوای��ف عرب خوزس��تان، عش��ایر  غی��ور و مؤمن دش��ت آزادگان،  

هوی��زه،  بخش هایی از ش��ادگان و منطقه»ویس«ش��امل طایفه  »بنی ُط��ّرف«در هویزه، طایفه  

عشایر»باوی«در»ویس«،  عشایر»بنی لم« و همچنین عشایری از»بنی کعب« در مناطق حمیدیه، 

منجور، ش��ادگان و همچنین منطقه»گمبوعه«به صورت پراکنده به مقابله با نیروهای متجاوز 

انگلیسی پرداختند و تعداد زیادی از آنها به شهادت رسیدند. منطقه گمبوعه کنونی که به صورت 

پارک جنگلی درآمده است، در10کیلومرتی اهواز به سمت حمیدیه قرار دارد. 

با رشوع جنگ تحمیلی جنگل گمبوعه محل استقرار و مبارزه نیروهای نظامی و مردمی در 

مقابله با دشمن برای مامنعت از اشغال اهواز بود. در عملیات بیت املقدس نیز قرارگاه قدس و 

بخشی از نیروهای عمل کننده در این منطقه استقرار داشتند. در طول جنگ به پوشش درختی 

این منطقه خسارات قابل توجهی وارد آمد که پس از جنگ بخش هایی از آن بازسازی و نهال كاری 

شد. به دلیل اهمیت دفاع مقدس مردمی که پیوند عمیقی با مرجعیت دینی در سال 1293ش و 

نیز در هشت سال دفاع مقدس داشت به دستور رهرب معظم  انقالب در این منطقه»یادمان شهدای 

گمبوعه« در جوار قبور شهدای این منطقه احداث شده است.
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ُدِبّ َحردان
دب َح��ردان؛ جن��گل و روس��تایی 

است واقع در 5كیلومرتی جنوب غربی 

اهواز، كه لش��كر5 مكانی��زه عراق با 

عبور از مرز و رسیدن به جاده اهواز- 

خرمشهر در روز هفتم جنگ با ده ها 

تانک و نفربر آن را به اش��غال موقت 

خ��ود درآورد و ب��ا اجرای مس��تقیم 

آتش ب��ر روی اهواز، خس��ارات قابل 

توجهی به بار آورد. اما این لش��کر به 

دلیل آب افتادن در منطقه مجبور به 

عقب نشینی تا امام زاده سید طاهر شد.

 درپ��ی اج��رای موف��ق عملی��ات 

غیور اصلی و عقب نش��ینی نیروهای 

عراقی از سوسنگرد و بستان، بخشی 

از نیروهای زرهی باقی مانده دشمن 

با عبور از رودخانه كرخه نور، با س��ه 

دهانه پ��ل ش��ناور نظام��ی، در روز 

دوازده��م جنگ از كنار روس��تاهای 

سیار، احمدآباد و حمودی عبوركرده  

و ب��رای تقویت این جبهه، خ��ود را به 

2کیلومرتی دب حردان رس��اندند و تا اجرای مرحل��ه دوم عملیات بیت املقدس در این منطقه 

توسط قرارگاه قدس همچنان اهواز را گلوله باران می کردند.

پس از غرقاب کردن مواضع دش��من در حوالی روس��تای دب حردان با پمپاژ آب رودخانه 

کرخه نور، دشمن با شکافنت جاده اهواز- خرمشهر و هدایت دوباره آب به رشق جاده توانست 

در برابر جنگ آب رزمندگان تا حدی مقاومت مناید.

اکنون در نزدیکی دب حردان و در رشق جاده اهواز- خرمش��هر مناد یادبودی قراردارد که 

یادآور حد نهایی تجاوز ارتش عراق به خوزستان است. 
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کارخانه نورد
کارخانه نورد و لوله اهواز که به منظور تولید كالف ورق گرم فولدی، لوله های سیاه، گالوانیزه، 

گاز و پروفیل در مهرماه 1350 مورد بهره برداری قرار گرفت در10کیلومرتی جنوب غربی اهواز و 

در حاشیه رشقی جاده اهواز- خرمشهر قرار دارد. 

در روزهای ابتدایی جنگ و با ورود ارتش عراق به حومه اهواز در تاریخ 1359/7/5 و اشغال 

روس��تای مكطوع و ام الطیر در جنوب کارخانه در محدوده شهرک نورد که متعلق به کارکنان 

کارخانه است و نخلستان های پیرامون آن مقاومت رسسختانه مدافعان برای جلوگیری از ورود 

دشمن به شهر اهواز آغاز شد. 

در نتیجه این مقاومت، دش��من نتوانست از این نقطه برای ترصف اهواز پیش روی مناید و 

با جنگ آب مجبور به عقب نشینی تا امام زاده سید طاهرشد و رزمندگان خط پدافندی خود را 

در ضلع رشقی سیدطاهر و جاده اهواز برقرار كردند و تا عملیات بیت املقدس به عراق اجازه 

هیچ گون��ه تحركی در این منطقه ندادند. این خط دفاعی در طول جنگ به خط نورد معروف 

شد. 

رزمندگان¡در¡جبهه)عكاس¡سعید¡صادقی(¡¡

موقعیت¡تپه¡های¡فولی¡آباد¡¡
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تپه های فولی آباد
تپه های فولی آباد در رشق ابتدای جاده اهواز- سوس��نگرد قرار دارد و از شامل غرب اهواز 

تا حمیدیه امتداد یافته اس��ت. ارتفاع این تپه ها حدود سی مرت و مرتفع ترین آن ها هفتاد مرت 

است و در مجاورت آن  پادگان شهید غالمی قرار دارد. انبارهای مهامت لشکر92 زرهی ارتش 

و سوله های مخصوص تانک از قبل از انقالب در این منطقه استقرار داشتند. 

لش��کر 9زرهی ارتش  عراق، در روز هفتم  مهرماه  1359خود را به  حمیدیه  رس��انده  بود و 

احتامل  خطر ورود عراق به  اهواز و س��قوط  مركز استان  خوزستان  پیش بینی  می شد. بنابراین  

رزمندگان   برای  دفاع  از اهواز و جلوگیری  از پیرشوی  ارتش  عراق در بالی  این  تپه ها مس��تقر 

شدند و با ایجاد انواع  موانع   در اطراف جاده  و تپه ها، خود را آمادۀ  دفاع  كردند.

 در روز هش��تم  مهر م��اه  1359 انبارهای مهامت مجاور پادگان لش��کر92 زرهی به دلیل 

نامعلومی دچار حریق شد و انفجارهای پی در پی آن اهواز را به لرزه درآورد و مردم به احتامل 

اینکه دشمن وارد اهواز شده است، رساسیمه به خیابان ها آمدند.

با انجام عملیات غیور اصلی و مقاومت رسسختانه رزمندگان در غرب حمیدیه، ارتش عراق 

هرگز نتوانست  به  این  منطقه  که دید و تسلط خوبی بر شهر اهواز داشت دست یابد.

موقعیت¡تپه¡های¡فولی¡آباد¡¡

شهید¡مسعود¡منفرد¡نیاكي¡فرمانده¡¡¡
لشكر¡92¡زرهي¡و¡جانشین¡اداره¡
سوم)عملیات(¡ارتش¡در¡جنگ
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منطقه¡جفیر)عكاس¡سید¡مهدی¡موسوی(¡¡

ُجِفیر
جفیر دش��ت وسیعی اس��ت که از غرب به هورالهویزه، از رشق به رود کارون و از شامل به 

کرخه نور محدود ش��ده و یکی از معابر اصلی هجوم ارتش عراق به شهرس��تان دشت آزادگان و 

اهواز بود. با آغاز جنگ لشکر5 مکانیزه که با هجوم رسارسی دشمن، حرکت خود را از طالئیه 

آغاز کرده بود، در چهارمین روز جنگ)1359/7/3( به جفیر رس��ید و ضمن استقرار عمده قوای 

زرهی خود در این منطقه، تعدادی از واحدهایش را به سوی کرخه نور روانه كرد. از این پس جفیر 

مرکز هدایت و پشتیبانی قوای جبهه کرخه نور و هویزه و نیز مركز ارتباطی و هامهنگ كننده 

قرارگاه های لشكرهای 5 و 6 ارتش عراق با عقبه خود و تأمین كننده نشوه و حتی شهر بندری برصه 

محسوب می شد.

 در عملیات نرص)1359/10/15( رزمندگان قصد آزادسازی جفیر را داشتند، لیکن قوای زرهی 

عراق با بهره گیری از وضعیت مساعد زمین برای مانور زرهی، رزمندگان را عقب راند و تعدادی از 

نیروهای ارتش، سپاه پاسداران و دانشجویان پیروخط امام را به شهادت رساند. پس از آن تعدادی 

از واحدهای دش��من از جفیر به س��مت هویزه رفته و آنجا را نیز اشغال کردند. با آغاز عملیات 

بیت املقدس، دو لشکر مذکور به مقابله با رزمندگانی که از کرخه نور به سمت جفیر وارد عمل 

شد بودند پرداختند؛ لیکن در مرحله دوم عملیات بیت املقدس با دستیابی رزمندگان به نوار مرزی، 

دشمن که محارصه شدن دو لشکر خود را محتمل می دانست، در روز 19اردیبهشت1361به منظور 

حفظ قوای خود مجبور به عقب نشینی از جفیر شد. از آن هنگام منطقه جفیر یکی از مراکز اصلی 

هدایت و پشتیبانی عملیات های رزمندگان در هورالهویزه شد. از جمله در دو عملیات خیرب و بدر 

قرارگاه مرکزی هدایت عملیات در این منطقه مستقر بود.كیلومرتها جاده آسفالتی كه توسط واحد 

مهندسی سپاه سوم ارتش عراق طی یك سال و نیم اشغال منطقه در دل دشت جفیر احداث شده 

بود، میزان اهمیت دشت جفیر را در تدابیر دشمن برای استمرار اشغال كل منطقه منایان می كند. 

جاده جفیر به طالئیه از سه راهی نزدیک پادگان حمید که  به سه راهی طالئیه مشهور است، آغاز 

شده و پس از عبور از سه راهی جفیر و دشت کوشک به طالئیه می رسد. این جاده که در اوایل  

جنگ توسط دشمن بازسازی شده بود تا قبل از عملیات خیرب تنها جاده آسفالت منتهی به هور 

بوده است.
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تخریب¡پادگان¡حمید¡پس¡از¡اشغال¡¡

شادی¡¡¡
رزمندگان¡پس¡
از¡آزادسازی¡
پادگان¡حمید

پادگان  حمید
این پادگان متعلق به نیروی زمینی ارتش اس��ت و در 41کیلومرتی جنوب غربی اهواز و در 

غرب جاده اهواز- خرمش��هر و در حاش��یه دشت ُجفیر و ابتدای جاده جفیر قرار دارد و محل 

استقرار یگان هایی از لشکر92 زرهی خوزستان است و منطقه7 ارتش محسوب می شود. 

این  پادگان  در ابتدای حمله عراق به ایران در روز هفتم مهرماه علی رغم دفاع گردان های 

231و232 لشکر92 زرهی ارتش و تقدیم 83 شهید، به ناچار تخلیه شد و به  اشغال  متجاوزین  

درآمد.

 پس از گذشت نوزده  ماه از سقوط پادگان حمید، رسانجام به دنبال تك رخنۀ موفق رزمندگان 

به روی دژهای مرزی كوت سواری در مرحله دوم عملیات بیت املقدس در 17 اردیبهشت1361، 

دشمن از بیم قطع خطوط رسارسی سپاه سوم خود، در حدفاصل دشت جفیر تا شلمچه و نگرانی 

از بابت رسنوش��ت لشكر5 مكانیزه و لشكر6 زرهی خود كه در جفیر و پادگان حمید مستقر 

بودند، روز 19 اردیبهش��ت1361 به این دو یگان فرمان عقب نش��ینی رسیع از جفیر و پادگان 

حمید از طریق پاسگاه مرزی شهابی ایران؛ واقع در ضلع جنوب غربی صحرای كوشك را صادر 

و به هنگام  فرار و عقب نشینی  پادگان را به كّلی  تخریب كرد.
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کانال  سلمان 
پس از موفقیت نسبی كمیته آب و ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی شهید دکرت چمران 

در طراحی و اجرای مبتکرانه »جنگ آب« و غرقاب سازی مناطق استقرار دشمن با احداث کانال 

و هدایت آب، نظیر اجرای طرح»سد سید رشیف« و غرقاب منودن دب حردان در آبان ماه 1359و 

نیز اجرای »سد سید عزیز« در غرب حمیدیه و غرقاب منودن مناطق استقرار دشمن در منطقه 

سعدون حامدی و نیز احداث کانال 13کیلومرتی دغاغله در سال اول جنگ، پیشنهاد اجرای طرح 

تكمیلی كانال دغاغله)معروف به طرح شهید چمران( در خرداد ماه سال 1361 ارائه شد و تحت 

عنوان»طرح سلامن« به تصویب شورای عالی دفاع رسید و قرارگاه مهندسی خاتم النبیاء)ص( به 

عنوان كارفرما،  طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه را به جهاد سازندگی ابالغ منود.

 با امتام تأسیس��ات وكانال انتقال آب س��لامن به طول صد كیلومرت در مهرماه 1363، آب در 

دشت های جفیر، كوشك و طالئیه رها شد و رزمندگان توانستند ضمن ایجاد موانع و درگیر کردن 

دشمن در فعالیت های عمرانی و مهندسی آب، بخشی از نیروهای خود را آزاد و در جبهه های 

دیگر به کار گیرند. پس از جنگ همچنان از کانال سلامن برای آبیاری اراضی دشت جفیر و مناطق 

استفاده  آن  اطراف 

می شود.

ایستگاه¡1دغاغله¡¡

پمپ¡های¡شناور¡كانال¡سلمان¡¡

پمپ¡های¡شناور¡كانال¡سلمان¡¡
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پایگاه منتظران شهادت)گلف(
س��تاد عملیات جنوب سپاه پاسداران یا پایگاه منتظران شهادت)گلف( در بلوارشهید مدرس 

اهواز و در مس��یر جاده رامهرمز در بخش غربی ش��هر قرار دارد. این پایگاه که ساختامن های 

متعدد و محکمی داشت، در قبل از انقالب با عنوان باشگاه گلف، مورد استفاده ورزشی اتباع 

امریکای��ی قرار می گرفت. بعد از انق��الب کارمندان رشکت نفت برای حفاظ��ت از لوله ها و 

تأسیس��ات نفتی جنوب در برابر خرابکاری های ضدانقالب برای مدتی در این باشگاه مستقر 

شدند. پس از مدتی حفاظت از تأسیسات به سپاه پاسداران واگذار شد و باشگاه محل استقرار 

آن ها شد. 

با رشوع جنگ این مکان به دلیل ناشناخته بودن و نزدیکی به فرودگاه اهواز و قرارداشنت در پناه 

کوه و موقعیت جغرافیایی مناسب به عنوان قرارگاه مرکزی کربال به مرکز فرماندهی و هدایت 

جنگ سپاه پاسداران در جنوب)از دهلران تا رأس البیشه( تبدیل شد و به نام پایگاه منتظران شهادت 

نامگذاری شد. تشكیل اتاق جنگ و فعال شدن اطالعات و عملیات، اعزام نیرو و تشكیل واحدهای 

جنگ و حضور مسئولین نظام از مشخصات اصلی پایگاه منتظران شهادت بود. 
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فرماندهی این قرارگاه در ش��ش ماه اول جنگ برعهده ش��هید داوود کریمی و شهید حسن  

باقری و در شش ماه دوم برعهده برادر رحیم صفوی و حسن باقری و از سال دوم بر عهده برادر 

غالمعلی رشید و به جانشینی شهید حسن باقری بود. فرماندهان محورهای عملیاتی سپاه روزهای 

چهارش��نبه و مسئولین اطالعات یگان ها روزهای دوش��نبه به این پایگاه می آمدند و در جریان 

آخرین اطالعات قرارگرفته و در خصوص هدایت جنگ در جنوب به تبادل نظر می پرداختند. اولین 

گزارش های اطالعات و عملیات جنگ توسط شهید حسن باقری که مسئول اطالعات و عملیات 

جنوب بود، در این پایگاه منترش شد که در تغییر اسرتاتژی و تحول جنگ تأثیر بسزایی داشت. با 

شهادت حجت السالم فضل الله محالتی مناینده حرضت امام)ره( در سپاه پاسداران در سال 1365، این 

پایگاه به نام این شهید نامگذاری شد. این مکان اکنون در ردیف آثار ملی دفاع مقدس قرار دارد.

شهید¡حسن¡باقری¡و¡شهید¡علی¡صیاد¡شیرازی¡¡







213

شهرستان شوش 
شهرستان شوش با مساحت 3540كیلومرتمربع در غرب استان خوزستان واقع است و از شامل 

به شهرستان دزفول و اندیمشک، ازشامل غرب به شهرستان دهلران، از رشق به شهرستان شوشرت، 

از جنوب رشق به شهرستان اهواز و از غرب و جنوب غربی به شهرستان دشت آزادگان محدود 

می شود. 

شهرستان شوش یكی از كهن ترین مراكز متدن در جهان است و آثار و بقایایی در این منطقه 

یافت شده  است كه قدمت آنها به دوران ماقبل تاریخ باز می گردد. عیالمیان اولین اقوامی بودند 

كه شوش را رونق بخشیدند و شهر باستانی شوش آنچنان اعتبار یافت كه به پایتختی برگزیده 

شد و علی رغم دست اندازی های سومری ها، اكدی ها و اقوام دیگر و حتی استیالی آشور بانیپال 

اهمیت خود را از دست نداد. پس از تسلط هخامنشیان نیز شوش همچنان عظمت خود را حفظ 

كرد و داریوش هخامنشی آن  را به عنوان پایتخت زمستانی خود برگزید.

 اکنون ش��هر شوش مرکز این شهرستان اس��ت و مردم آن اکرثاً شیعه دوازده امامی اند و به 

فارسی و عربی تکلم می كنند. شوش در سال1368 شهرستان شد و قبل از آن بخشی از شهرستان 

دزفول بود. وجود رودخانه کرخه در این شهرستان كه از حوالی كوه الوند در همدان رسچشمه 

می گیرد و در مسیر خود با شعباتی از كرمانشاه، ایالم و لرستان به جلگه خوزستان می رسد باعث 

حاصل خیزی و رسسبزی بخش مرکزی و رشقی شهرستان می شود اما بخش غربی آن بیابانی و 

خشک است. 

دو رودخانه دز و ش��اوور نیز این شهرس��تان را س��یراب می کند. رود دز از كوه های لرستان 

رسچش��مه گرفته و پس از طی مسافتی در شوشرت به كارون ملحق می شود. شاوور نیز بین دز 

و كرخه جریان دارد و از كوچك ترین رودخانه های خوزس��تان محسوب می شود. با احداث سد 

دز شبکه خطوط انتقال انرژی، سیستم آبیاری مدرن، ایجاد کشت و صنعت ها به خصوص هفت 

تپه و واحدهای صنعتی متعدد منطقه ش��امل خوزستان به خصوص ناحیه اطراف شهر شوش، 

تصویر¡هوایی¡از¡شهر¡شوش¡-¡حدود¡یكصد¡سال¡قبل¡¡
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این شهرس��تان تحول اقتصادی عظیمی یافت و جایگاه ویژه ای در اقتصاد ملی و توسعه کشور 

به دست آورد.

 شهرستان شوش اکنون عمده ترین تولیدكننده استان است و كشاورزی و صنایع وابسته به آن 

اهمیت فراوانی دارد. كشت و صنعت نیشكر هفت تپه، شامل مزارع نیشكر و كارخانه تولیدی 

قند و شكر، و كارخانه كاغذسازی پارس از جمله مهم ترین واحدهای اقتصادی این منطقه است. 

ش��وش آثار و بناهای تاریخی مهم و متعددی نظیر بقعه دانیال نبی )ع(، موزه ش��وش، مجموعه 

تپه های باستانی شوش)اكروپل، شهرشاهی و كاخ آپادانا( و معبد زیگورات)چغازنبیل( دارد.

با آغاز جنگ و هجوم لش��کر1مکانیزه ارتش عراق به این شهرس��تان و توقف آنها در غرب 

کرخه، شهر شوش و مناطق اطراف آن تا انجام عملیات فتح املبین به مدت هجده  ماه زیر آتش 

دشمن  قرار داشت و به همین علت، خالی از سکنه شد و ساکنان آن به مناطق امن مهاجرت 

کردند. 

تحرکات عراق در این جبهه باعث شد که این شهرستان به عنوان یک جبهه میانی اهمیت یابد 

و شهید مجید بقایی فرمانده سپاه شوش با تشکیل قرارگاه فجر و سازماندهی یگان هایی چون 

تیپ17 علی ابن ابیطالب)ع(و تیپ 15 امام حسن مجتبی)ع( به کمک شهید حسن درویش، رشایط 

اجرای موفق عملیات فتح املبین را فراهم كنند.

تصویر¡هوایی¡از¡شهر¡شوش¡-¡حدود¡یكصد¡سال¡قبل¡¡
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شوش
شهر شوش در۲۴کیلومرتی جنوب غربی دزفول و ۱0۵کیلومرتی شامل غربی اهواز واقع است. 

این شهر در زمان جنگ از توابع شهرستان دزفول بود اما از سال 1368 به بعد شهرستان شوش 

به مرکزیت این شهر تشکیل شد. این شهر باستانی از مراکز متدن قدیم و پایتخت چهارهزارساله 

حکومت عیالم وهمچنین پایتخت زمستانی امپراتوری هخامنشی بوده است. 

ش��وش در قرون وسطی، مرکزی بزرگ برای خوزستان بوده که در آن شهر قلعه ای محکم 

وقدیمی، بازارهایی با شکوه و مسجدی با ستون های گرد وجود داشته  است. در طبقات پایین تر 

این شهر آثاری به دست آمده که باستان شناسان آنها را مربوط به هشت هزارسال پیش می دانند. 

شوش چهار اثر باستانی معروف دارد؛ اکروپل یا ارگ شاهنشاهی که قربستان شاهان عیالمی 

بوده اس��ت. کاخ آپادانا که هفت حیاط و س��الن بزرگی با 72س��تون س��نگی دو مرتی دارد و 

داریوش اول هخامنشی آن را ساخته است. شهر شاهی یا شهر پانزدهم که در آن پانزده لیه 

از پانزده متدن کش��ف کرده اند و ش��هر صنعتگران که از سه متدن ساسانی، اشکانی و اسالمی 

نشان دارد.

 در زمان مظفر الدین شاه )سال 1269( ژان دومرگان، باستان شناس معروف فرانسوی  با صد 

و بیس��ت  نفر به ایران آمد و با دولت قرارداد بس��ت تا در شوش کاوش کند. آنها با آجرهایی 

که از کاخ باستانی آپادانا یافتند، قلعه ای شبیه قلعه باستیل فرانسه ساختند تا هم در آن زندگی 

کنند و هم هر چه را می یابند در آن نگه دارند اما بعد ها دومرگان یافته هایش را به موزه لوور 
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پاریس فرستاد. هنگامی که مرکز خوزستان به اهواز منتقل شد، شوش کم کم اهمیت خود را از 

دست داد اما با احداث راه اصلی تهران – خرمشهر و راه آهن رسارسی، حیات اقتصادی شهر 

شوش رونق گرفت. اهمیت تاریخی شوش نیز موجبات توجه و جذب جهانگردان و مشتاقان 

زیارت بارگاه دانیال نبی)ع(را فراهم آورد، به نحوی که این ش��هر با افزایش جمعیت در س��ال 

۱۳۳۵دارای شهرداری شد. 

ش��وش در ط��رح عملیاتی ارتش ع��راق به این دلیل اهمیت داش��ت ک��ه راه آهن و جاده 

اندیمش��ک– اهواز از مجاورت آن می گذشت و قطع این راه ها بر جبهه اهواز و دزفول تأثیر 

زیادی می گذاشت. لشکر1 مکانیزه ارتش عراق با پیش روی به سمت این شهر در 7کیلومرتی 

غرب آن موضع گرفت و از آنجا به طور مداوم ش��وش را زیر آتش خود قرار  داد. این ش��هر در 

هجوم رسارسی عراق پیوسته  مورد حمالت  هوایی  و توپخانه ای  قرار داشت   و به همین دلیل 

ش��هر ش��وش به تدریج  خالی  از سكنه  شد و اهالی آن در رشایطی بسیار سخت به مناطق امن 

مهاجرت کردند.

 در طول جنگ رزمندگان   از منازل  این  شهر به  عنوان  عقبه   جبهه  استفاده  می كردند. شوش  

به  دلیل  بباران  و زیر آتش  قرارگرفنت  در طول  هجده  ماه ، خسارات  فراوانی دید و بیشرت منازل  

و اماكن  این  شهر تخریب  شد . با انجام عملیات  فتح املبین  در غرب و شامل غرب شهر شوش، این 

منطقه از دید و تیر مستقیم  متجاوزان  خارج  شد و تا پایان جنگ در امان ماند. 

آثار¡گلوله¡های¡¡¡
دشمن¡¡بر¡قلعه¡
دومرگان
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بارگاه دانیال نبی)ع(
بارگاه دانیال نبی)ع( مزاری زیبا و باش��کوه است که در مرکز شهر شوش و در ساحل رشقی 

رودخانه شاوور قرار دارد و سالیان بسیاری است که شوش را بدان می شناسند و به همین منظور 

این ش��هر را ش��وش دانیال نیز می نامند. دانیال به زبان  عربی به معنای »خدا حاکم من است« 

و دانی��ال نبی)ع( پیامربی از دین یهود بود ک��ه در تورات کتابی با دوازده باب به وی اختصاص 

دارد. بعضی مورخان عقیده دارند پس از آنکه دانیال نبی)ع( به اسارت»بخت النرص«درآمد، به 

همراه هزاران یهودی به بابل برده ش��د و در آنجا ماند تا اینکه پس از ترصف بابل به دس��ت 

کوروش، دانیال نبی به همراه عده ای از اقوام یهود به شوش آمد و در آنجا وفات یافت. قول اکرث 

مورخین اسالمی این است که پس از ترصف شوش به دست لشکریان اسالم، دربارۀ این مقربه 

از امام علی)ع( پرس��یدند، که ایش��ان فرموده اند: »َمن ْ زار اَخی  دانیال  َكَمن  زارنی«؛ هركس  قرب 

برادرم  دانیال  را زیارت  كند، مثل  این  است  كه  مرا زیارت  كرده  است . گنبد دانیال نبی)ع( به سال 

1287ق  پس از آنکه سیل بقعه قدیمی  را خراب کرد، از نو ساخته شد. بنای این زیارتگاه شامل 

دو حیاط است و بر روی گنبد مخروطی– پله ای قرار دارد که نوع رایج گنبدهای منطقه  است. 

با رشوع جنگ و پیرشوی ارتش عراق تا نزدیکی شوش، دشمن این بارگاه را آماج گلوله باران 

خود قرار داد به نحوی که بخش��ی از گنبد اصلی آن تخریب ش��د. تا پایان جنگ، مزار حرضت  

دانیال نبی)ع( محل  مناجات، دعا و قوت قلب برای  رزمندگان  جبهه شوش بود. 

تخریب¡بخشی¡از¡بارگاه¡¡¡
توسط¡دشمن
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سد¡و¡دریاچه¡كرخه¡¡¡

کرخه
رودخانه كرخه به طول حدود 900كیلومرت از ارتفاعات الوند در اس��تان همدان رسچشمه 

می گیرد و با عبور از کنار شهر بیستون در کرمانشاه وارد استان های لرستان و ایالم شده و سپس 

در امتداد شاملی- جنوبی وارد شهرستان شوش در استان خوزستان می شود و در نهایت در مرز 

مشرتك ایران و عراق به مرداب هورالهویزه می ریزد.

 رودخان��ه كرخ��ه پس از رودخانه های كارون و دز س��ومین رودخانه ب��زرگ ایران از نظر 

آبدهی محسوب می ش��ود. حوزه آبریز رودكرخه به وس��عت حدود 43هزاركیلومرتمربع، و 

شامل استان های همدان، كرمانشاه، كردس��تان، ایالم، لرستان و خوزستان است. این رودخانه 

در محدوده شهرس��تان دش��ت آزادگان تغییر جهت تقریباً 90درجه پیدا می کند و از وضعیت 

ش��املی– جنوبی به وضعیت رشقی- غربی تغییر مسیر داده و در نهایت در منطقه چزابه به 

هورالهویزه می ریزد.

کرخه مانند کارون از جمله بزرگ ترین موانع دست یابی ارتش عراق به مرکز استان خوزستان 

ب��ود. کرخه در جریان هجوم رسارسی عراق، عامل بازدارندۀ مهمی برای لش��کر1 مکانیزه و 

لش��کرهای 9 و10 زرهی دش��من در ترصف شهرهای دزفول، اندیمشک و شوش بود. لشکر9 

ارتش عراق برای گسرتش تجاوز خود کوشید از دو نقطه در کرخه عبور کند. یکی در منطقه 

سبحانیه که عراق دو بار در این منطقه پل زد و نیروهای خود را وارد سوسنگرد كرد که البته 

در هر دو حمله شکسس��ت خورد و دیگری در منطقه ابوچالچ که پس از تخریب پل بس��تان 

به دست نیروهای خودی به منظور جلوگیری از نفوذ دشمن، ارتش عراق ناچار شد در منطقه 

ابوچالچ بر روی کرخه پل نظامی نصب کند. 

نیروهای خودی نیز در طول جنگ از آب کرخه برای جلوگیری از پیش روی دش��من بهره 

گرفتند و در منطقه جنوب جاده حمیدیه- سوسنگرد و حد فاصل روستای هوفل تا سید خلف، 

با عملیات آب اندازی، نه تنها پیش روی دش��من را س��د کردند بلکه عقب نشینی اجباری را به 

عراق تحمیل کردند. ارتش عراق تا اجرای عملیات فتح املبین مناطق غرب کرخه را در اشغال 

خود داشت.
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زعن، عنکوش 
وشلیبه

روس��تای زعن و تپه ه��ای اطراف آن 

حدود دوكیلومرت از كرانه رودخانه كرخه 

فاصله دارد و در هفته اول جنگ به اشغال 

دشمن درآمد. این منطقه مناسب ترین نقطه 

برای پدافند بود و چنانچه این نقطه از وجود دشمن پاك می شد، از تحرك عنارص شناسایی دشمن 

به آن سوی كرخه جلوگیری و آزادی عمل رزمندگان را در آماده سازی رودخانه برای عبور فراهم 

می كرد و از طرفی دشمن از دید مستقیم برروی رودخانه و سواحل آن محروم می شد. روستای 

عنكوش نیز در دامنه تپه ابوصلیبی خات و جنوب روستای زعن قرار دارد و آزادسازی آن ارتباط 

زمینی نقاط غرب رودخانه كرخه را تا رقابیه و میشداغ تسهیل می كرد. 

به طورکلی در طول جنگ مجموعۀ روس��تاهای شلیبه، زعن و عنکوش مدخل ورودی شهر 

شوش از سمت غرب به شامر می آمد و از این حیث اهمیت نظامی داشتند. استعداد دشمن در 

روستای زعن دو گروهان پیاده و مكانیزه برآورد شده بود كه از دامنه ارتفاعات ابوصلیبی خات 

با آتش توپخانه و تانك پشتیبانی می شد. لذا با هدف ایجاد رسپل مقابل شهر شوش و پاكسازی 

روستاهای زعن و شلیبه عملیاتی طراحی و آماده اجرا شد.

 این عملیات در ساعت 4 بامداد 1360/1/25 آغاز شد و نیروهای عمل كننده بدون آتش تهیه 

و با رعایت اصل غافل گیری از شش نقطه به طور هامهنگ وارد عمل شدند و تا ساعت 8 صبح 

تلفات و خساراتی به دشمن وارد كردند و آنها را عقب راندند. با آغاز روشنایی روز، دشمن با 

اجرای آتش شدید، در دو نوبت و هر بار با یك گروهان زرهی پاتك كرد كه مقاومت رزمندگان 

و اجرای به موقع آتش بالگردهای هوانیروز، آنها را پس از تحمل تلفات و خس��ارات ناچار به 

عقب نشینی كرد. دشمن در پاتك سوم كه با یك گردان پیاده و یك گردان زرهی ایجاد كرد، پس 

از ساعت ها درگیری، مواضع آزاد شده را بار دیگر اشغال كرد و نیروهای خودی به مواضع قبلی 

بازگش��تند. ارتش عراق با استقرار یك گردان مكانیزه در منطقه عنكوش، نزدیك ترین نقطه به 

كرخه را در غرب ش��وش اشغال كرده بود. هم زمان با عملیات امام علی)ع( در محور سوسنگرد، 

رزمندگان محور ش��وش، به فرماندهی مرتضی صفاری به همراه یک گردان از لشکر21حمزه 

ارتش از ساعت3:30 بامداد1360/2/31 وارد عمل شدند و تا ساعت 10:30 موفق شدند با انهدام 

یك گردان مكانیزه عراق، تپه های حد فاصل عنكوش و شلیبه را آزاد كنند. درپی این اقدام دشمن 

س��عی كرد با چند پاتك سنگین مواضع از دس��ت داده را بازپس گیرد، لیكن رزمندگان اسالم با 

ایستادگی و تقدیم تعدادی شهید و مجروح، پاتك های دشمن را خنثی كردند. پیش از عملیات 

فتح املبین در این محور، درگیری های متعددی میان گروه های گشتی رزمندگان با دشمن روی 

موقعیت¡¡روستاهای¡¡¡
زعن،¡عنكوش¡وشلیبه



220

 داد كه به كشته شدن تعدادی از نیروهای عراقی در عنكوش منجر شد. در عملیات فتح املبین كه 

در فروردین1361 با هدف آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغالی در غرب شهرهای شوش، 

اندیمشك و دزفول به انجام رسید، قرارگاه فجر که هدایت محور عنکوش را بر عهده داشت، در 

مرحلۀ سوم و چهارم عملیات، این روستا و اراضی غرب آن را تا تنگ رقابیه آزاد منود.

کانال هندلی
در 5كیلومرتی جنوب پل نادری کانالی ال)L( ش��کل موس��وم به كانال هندلی وجود دارد 

كه اهالی منطقه قبل از انقالب آن را برای پمپاژ و هدایت آب كرخه به زمین های كشاورزی 

احداث كرده بوند.

 این كانال هندلی ش��کل با چهار  مرت ارتفاع از كرانه غربی كرخه رشوع می ش��ود و پس از 

پانصد مرت امتداد، از س��مت غرب به طرف جنوب منحرف شده و پس از پنجاه مرت دوباره به 

سمت غرب ادامه مسیر داده و بعد از حدود 1500مرت، به سطح زمین های كشاورزی می رسد.

 لش��کر10 زرهی ارتش عراق با اشغال این منطقه در پنجمین روز جنگ و استقرار ادوات 

زرهی در پش��ت این كانال، توانس��ت  خطی مس��تحكم و غیرقابل نفوذ ایجاد كند. از آنجاکه 

مواضع دشمن در غرب رودخانه كرخه به غیر از محور كانال هندلی، در سایر نقاط از ساحل 

رودخانه فاصله داشت این امکان برای لشکر10 زرهی دشمن به وجود آمد که از طریق کانال 

هندلی، پل كرخه و جاده منتهی به آن را زیر دید و تیر خود قرار دهد. رزمندگان ایران نیز با 

درک این موضوع از طریق رودخانه و با اس��تفاده از دوبه و پل متحركی كه ارتش در جنوب 

ش��وش نصب كرده بود)پل ش��جاع( به آن سوی كرخه می رفتند و به گشت زنی و جمع آوری 

اطالعات از مواضع دشمن می پرداختند. 

با توجه به اهمیت این منطقه یک گروهان از س��پاه و بس��یج به همراه تیپ یكم لشكر21 

حمزه ارتش در س��حرگاه پانزدهم فروردی��ن1360 در منطقه جنوب غربی پل كرخه عملیات 

مح��دودی را برای ترصف كانال هندلی آغاز كردند. اما به علت مس��طح بودن زمین و آماده 

نبودن آن برای مقابله با قوای زرهی دشمن، نیروهای خودی پس از آزادسازی چند ساعته این 

كانال، رسانجام به 300 مرتی ش��امل كانال)یك كیلومرت جلوتر از خط پدافندی قبل از عملیات( 

تغییر موضع دادند. در این عملیات محدود حدود صد تن از نیروهای دشمن كشته و زخمی و 

پنجاه و هفت نفر به اسارت درآمدند. این عارضه حساس در پی تک احاطه ای رزمندگان تحت 

امر قرارگاه نرص در عملیات فتح املبین برای همیشه آزاد شد. 
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منطقه عملیاتی فتح المبین 
منطقه عملیاتی فتح املبین از شامل به ارتفاعات صعب العبور تی شكن، دالپری، شاوریه، چاه 

نفت و تپه س��پتون؛ و از جنوب به ارتفاعات میش��داغ، تپه های رملی و لخیرض و از رشق به 

رود كرخ��ه و از غ��رب به مرز بین املللی)در ش��امل و جنوب فكه( منتهی  می ش��ود و در کل 

3000 كیلومرتمربع وسعت دارد که بخش اعظم آن در استان خوزستان واقع است. این منطقه 

از لحاظ جغرافیایی ناهموار است و عالوه بر ارتفاعات یادشده، تپه  ماهورهای بسیار و گاهی  

غیر قابل عبور دارد. این بلندی ها به دلیل پس��تی زمین در رشق كرخه، روی شهرهای شوش، 

هفت  تپه و جاده اهواز- اندیمشك كامالً مرشف است.

 ارتفاعات ابوصلیبی خات با 202و189مرت،تپه های برغازه،دوسلك، رقابیه،تی شكن، كمررسخ، 

تنگ ابوغریب، سایت5،4 و رادار و سه راهی قهوه خانه از نقاط مهم در عملیات فتح املبین بود. 

جاده های آس��فالت دزفول- دهلران، جاده تنگ ابوغریب و جاده امام زاده عباس از مهم ترین 

راه های مواصالتی این منطقه عملیاتی در استان خوزستان محسوب می شود. 

پس از موفقیت عملیات طریق القدس و به منظور جلوگیری از تجدید س��ازمان و تقویت 

قوای دش��من، از اواس��ط آبان1360 طرح ری��زی عملیات فتح املبین آغاز ش��د و در نهایت در 

س��اعت30دقیقه بامداد روزدوشنبه 2فروردین1361عملیات رسنوشت ساز فتح املبین با هدف 

آزادس��ازی بخش وسیعی از مناطق اشغالی، خارج كردن شهرهای شوش، اندیمشك و دزفول 

و جاده های مواصالتی آن ها از آتش موثر توپخانه های دشمن و دستیابی به خطوط پدافندی 

مناسب آغاز شد. در مرحله اول این عملیات در محور قرارگاه قدس؛ رزمندگان موفق شدند با 

حركت احاطه ای از شامل غربی و غرب رودخانه چیخواب با ترصف منطقه عین خوش، عقبه 

اداوات¡غنیمتی¡دشمن¡در¡مقر¡تیپ¡30¡زرهی¡سپاه¡-منطقۀ¡فتح¡المبین¡¡
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دشمن را در این محور مسدود كند. نیروهای جناح چپ این قرارگاه از شامل دشت عباس به 

طرف امام زاده عباس و تپه202 پیش روی كرده و مواضع دشمن را به ترصف خود درآوردند، 

لیكن این مواضع در جریان پاتك های شدید دشمن دوباره اشغال شد. 

در محور قرارگاه نرص؛ سه گردان از تیپ 27 محمد رسول الله)ص(به همراه سه گردان ادغامی 

تیپ 2 لشکر 21 حمزه ارتش كه مأموریت ترصف ارتفاعات علی گره زد و خاموش كردن آتش 

توپخانه مستقر در آن را بر عهده داشت تا عمق خطوط دشمن نفوذ كرده و توپخانه دشمن 

را ب��ه ترصف درآوردند. در نتیجه یگان های دیگر این قرارگاه موفق ش��دند مواضع پدافندی 

دشمن را در شامل محورپل نادری، رسخه فلیه، رسخه صالح و تپه چشمه، كوت كاپون، سه راهی 

قهوه خانه و تپه ش��اوریه به ترصف درآورند. در محور قرارگاه فجر؛ به دلیل مس��تحكم بودن 

خطوط پدافندی و حجم انبوه آتش و هوش��یاری دش��من نسبت به جهت حمله و نیز انسداد 

اكرث راه كارهای پیش بینی شدۀ ایران، نیروهای این قرارگاه با روشن شدن هوا به موقعیت اولیه 

خود بازگشتند. در محور قرارگاه فتح؛ مأموریت این قرارگاه به اعزام گروه های آر.پی. جی زن 

برای شكار تانك ها محدود شد. 

مرحله دوم عملیات در س��اعت 1 بامداد چهارشنبه 4فروردین آغاز شد و در اولین ساعات 

تلفات سنگینی بر دشمن وارد آمد و رزمندگان به مواضع دشمن در جبهه های غرب شوش و 

دزفول دست یافتند و تنگ رقابیه و ارتفاعات میشداغ پاك سازی شد. در این مرحله مأموریت 

اصلی به عهده قرارگاه فتح بود. 

مرحله سوم عملیات فتح املبین مقارن ساعت22:30 دقیقه شب 7 فروردین در شامل غربی 

شوش آغاز شد و هامن گونه كه پیش بینی می شد، دشمن برای مصون ماندن از انهدام و اسارت 

نیروهایش، مواضع خود را در رقابیه به ناچار ترك كرد و به خطوط پدافندی خود در مناطق 

چنانه، دوسلك و غرب ارتفاعات تینه عقب نشینی منود.

 مرحله چهارم عملیات سحرگاه روز یكشنبه 8 فروردین آغاز شد و در آن قرارگاه نرص به 

پاك سازی مناطق مترصفه در رشق ارتفاعات تینه پرداخت و پس از آن به كمك قرارگاه قدس 

ش��تافت. قرارگاه قدس كه در روز گذشته ارتفاعات 202 تنگ ابوغریب را به ترصف درآورده 

بود، می كوش��ید از فرار نیروهای در حال عقب نشینی عراق جلوگیری مناید. قرارگاه فجر نیز 

مس��ئولیت پاك سازی منطقه مترصفه خود را بر عهده داشت. همچنین نیروهای قرارگاه فتح 

ضمن عبوراز تنگ ذلیجان موفق شدند مواضع دشمن را در تنگ رقابیه دور زده و دو منطقه 

برغازه و دوس��لك را به ترصف درآوردند و با نیروهای قرارگاه نرص الحاق منایند. در مجموع  

طی این مرحله از عملیات ارتفاعات تینه، دوسلك و برغازه به ترصف كامل درآمد و دشمن به 

غرب رودخانه دویرج و تپه 182 عقب رانده شد. با امتام موفقیت آمیز این عملیات 3000كیلومرت 

مربع از خاك ایران شامل ده ها بخش و روستا، جاده مهم دزفول– دهلران، سایت4و5 و رادار 

آزاد شد و شهرهای دزفول، اندیمشك و شوش و مراكز مهمی چون پایگاه هوایی وحدتی دزفول 

از تیررس توپخانه دشمن خارج شد.
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بــــــلـــتـا
بلتا یکی از عوارض حس��اس غرب کرخه است 

ک��ه در ش��امل غربی دهک��ده بلت��ا و در جنوب 

ارتفاع��ات ش��اوریه و دهلی��ز و در ش��امل جاده 

اندیمشک– دهلران قرار دارد. به علت موقعیت 

حساس این تپه، دشمن در اسفند1359 در راستای 

تأمین خطوط پدافندی خود در برابر شبیخون های 

رزمندگان، آن را اشغال منود. 

در تاری��خ 1360/5/12 رزمن��دگان ب��ا ه��دف 

آزادس��ازی ارتفاع��ات ش��اوریه و دهلی��ز كه در 

مج��اورت بلتا ب��ود و بر جاده تداركاتی دش��من 

تسلط داش��ت وارد عمل شدند، اما رزمندگان به 

دلیل ضعف پشتیبانی فقط موفق شدند بر روی 

تپه بلتا كه دش��من از آن برای دید بانی اس��تفاده 

می كرد مس��تقر شوند. این تپه بر نیروهای دش��من که در كوت كاپن، تپه چشمه و علی گره زد 

مستقر بودند، تسلط داشت.

 دش��من برای بازپس گیری تپه بلتا در تاریخ 1360/5/27 از س��ه محور حمله كرد که پس از 

چند س��اعت مقاومت، حمله دش��من خنثی ش��د. این منطقه تا قبل از عملیات فتح املبین در 

اختیار لشكر21 حمزه ارتش و تیپ7 ولیعرص سپاه دزفول قرارداشت اما به درخواست تیپ27 

محمد رس��ول الله)ص( برای شناسایی منطقه عملیاتی فتح املبین،کمپ بلتا که شامل چهارسنگر 

اجتامعی بود در آن منطقه تشکیل شد و واحدهای شناسایی این تیپ  زیر نظر شهید محمود 

شهبازی و با مسئولیت حسین همدانی برفراز بلتا استقرار یافتند؛ چراکه موقعیت طبیعی این 

منطقه به گونه ای بود که با بهره گیری از ش��یارها و دامنه تپه  ماهورها امکان نفوذ به عمق 

نیروهای سپاه چهارم عراق وجود داشت.

 رزمندگان تخریبچی تیپ27 محمدرسول الله)ص( در شناسایی های قبل از عملیات فتح املبین 

برای اولین بار در این منطقه با مین های واملری دشمن برخورد و نحوه خنثی سازی آن را تجربه 

کردند. در بلتا دوتپه حس��اس و مرشف به ش��یارهای عبوری رزمندگان وجود داش��ت که  به 

واسطه استقرار واحدهای زرهی دشمن به استعداد یک گروهان شامل بیست و پنج دستگاه 

تانک در یکی از تپه ها، به تپه تانک و به دلیل استقرار یک گردان از نیروهای پیاده دشمن در 

تپه دیگر، به تپه پیاده معروف شد. رسانجام رزمندگان قرارگاه نرص در مرحله نخست عملیات 

فتح املبین عالوه بلتا را برای همیشه آزاد كردند. 

¡خنثی¡سازی¡مین¡والمری¡-¡تپه¡بلتا¡¡
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دیدبانی¡در¡تپه¡چشمه¡¡

رهبر¡معظم¡انقالب،¡حاج¡احمد¡متوسلیان¡و¡¡¡
شهیدمحمودشهبازی)نفر¡اول¡از¡سمت¡راست(

تپه چشمه
در جنوب ارتفاعات س��پتون عارضه ای حس��اس و كوچك به نام تپه چشمه وجود دارد كه 

مشتمل بر بلندی های 249،242و220 است و برای دید بانی و تسلط بر منطقه موقعیت بسیار 

مناس��بی دارد. در رشوع جنگ ای��ن عارضه مورد توجه ارتش عراق قرار گرفت و لش��کر10 

زرهی ارتش عراق در پنجمین روز جنگ با اشغال این منطقه، نیروهای خود را در بخشی از 

آن مستقر منود.

 با توجه به اهمیت تسلط بر این منطقه، عملیات محدودی توسط یک گروهان از سپاه و 

بسیج به همراه تیپ یكم لشكر21حمزه ارتش برای آزادسازی تپه چشمه به عنوان تك اصلی 

و ترصف کانال هندلی به عنوان تك فرعی طراحی و اجرا شد. این عملیات در ساعت3 بامداد 

1360/01/15 آغاز ش��د و رزمندگان تا ساعت 8 صبح تپه چشمه و سپس كانال هندلی را آزاد 

كردند و توانستند خط پدافندی قبلی را در جناح راست تا ده كیلومرتی غرب پل نادری و در 

جناح چپ تا پنج كیلومرت جنوب آن توسعه دهند، اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و دشمن 

با اجرای پاتك های شدید، توانست دوباره تپه چشمه و کانال هندلی را اشغال كند.

 این منطقه تا عملیات فتح املبین همچنان در اشغال دشمن باقی ماند تا آنکه گردان2 تیپ58 

تکاور ارتش به فرماندهی رسهنگ علیرضا رضایی و گردان مالک اش��رت تیپ 27 محمدرس��ول 

الله)ص( به فرماندهی شهید محمود شهبازی تحت امر 

ق��رارگاه فرع��ی ن��رص2 در مرحل��ه اول عملیات 

فتح املبین تپه چشمه را برای همیشه آزاد كردند و 

با کمرتین تلفات بیش از 900تن از نیروهای دشمن 

را به اسارت خود درآورند.
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علی گره  زد  و علی گریذد
ت په های»علی گره زد« و»علی گریذد«در قلب بلندی های مرشف بر جاده اندیمشک– دهلران 

قرار دارد و به خوبی بربلندی های ش��اوریه، تپه چشمه و ابوصلیبی خات ارشاف دارد. توپخانه 

صحرایی لشکر10 زرهی» القادسیه«تحت امر»قوای حطین«)سپاه چهارم ارتش عراق( به استعداد 

حدود 180عراده از انواع توپ به فرماندهی رسهنگ»خلیل محمد النعمه«از ابتدای اشغال در 

این منطقه مستقر شدند و شهرهای اندیمشک، هفت تپه، شوش و دزفول را آماج گلوله باران 

توپ های دوربرد خود قرار دادند. حفاظت از این توپخانه بر عهده دو گردان کامندویی ارتش 

اردن، موسوم به»قوای یرموک« بود. 

قبل از اجرای عملیات فتح املبین و با توجه به تجارب عملیات های قبلی، شناسایی دقیق این 

منطقه و کسب اطالعات در خصوص آرایش و قدرت آتش واحدها و قبضه های مرگبار توپخانه 

سپاه چهارم ارتش عراق و نیز انهدام آن ها در دستورکار نیروهای مسلح ایران قرار گرفت. 

با اجرای طرح ابتکاری شهید همت در خصوص فریب رادیویی واحد های شنود ارتش عراق 

و ارسال پیام به گردان هایی که وجود خارجی نداشتند، گلوله باران چند ساعته دشمن، شناسایی 

اماکن استقرار ادوات و برآورد دقیق قدرت آتش دشمن را قبل از اجرای عملیات ممکن منود. 

احمد متوسلیان فرمانده تیپ27 محمدرسول الله)ص( با تشکیل تیمی متشکل از شهید محسن 

وزوایی)فرمانده گردان حبیب بن مظاهر(، شهید حسین قجه ای)فرمانده گردان سلامن فارسی(، 

تپه¡های¡علی¡گره¡زد؛¡محل¡استقرار¡توپخانه¡دشمن¡¡¡
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شهید رضا چراغی)فرمانده گردان 

حم��زه سیدالش��هدا)ع(( و ش��هید 

عباس کریمی)مس��ئول اطالعات 

تی��پ( در اقدام��ی ش��جاعانه و 

برخالف معمول برای شناس��ایی 

دقیق این منطق��ه، به مدت چند 

روز به عمق خطوط دشمن نفوذ 

کردند.

 ب��ا آغاز مرحل��ه اول عملیات 

فتح املبین س��ه گ��ردان حبیب بن مظاهر،حم��زه سیدالش��هدا)ع( و سلامن فارس��ی از  تیپ27 

محمدرسول الله)ص(به همراه سه گردان ادغامی141، 144 و169 تیپ 2 لشکر 21 حمزه ارتش، 

تحت امر قرارگاه فرعی نرص2 به فرماندهی احمد متوس��لیان و رسهنگ ش��اهین راد، ضمن 

رعایت اصل غافلگیری و با استفاده از پهن کردن قطعات پتو بر روی بسرت خشک و پوشیده از 

قلوه س��نگ رودخانه فصلی، پس از هشت کیلومرت پیاده روی در سکوت مطلق، ضمن عبور از 

خط اول دشمن، خود را به نزدیکی جاده اندیمشک– دهلران رساندند و با ترصف»تپه تانک« 

و»تپه پیاده« و بس��نت جاده و تس��لط بر آن، گام دوم عملیات یعنی ترصف توپخانه دشمن را 

آغاز منودند.

 در این مرحله رزمندگان گردان حبیب و گردان ادغامی ارتش، در حالی که خطوط اول دشمن 

هنوز ترصف نشده بود، در عین ناباوری با دوازده کیلومرت پیش روی دیگر، به طرز معجزه آسایی 

توپخانه مس��تقر در ارتفاعات»علی گره زد«و ستاد فرماندهی آن ها را در»علی گریذد« ترصف 

کردند که این امر زمینه ساز شکست سنگین دشمن در این عملیات شد.

شهید¡محسن¡وزوایی¡)نفر¡¡¡
سمت¡چپ(¡و¡برادر¡حسین¡خالقی¡
در¡منطقه¡عملیاتی¡فتح¡المبین

توپخانه¡عراق¡¡
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سایت های 5،4 و رادار
سایت های 5،4 و رادار در 18کیلومرتی غرب شوش 

و در جنوب جاده شوش– فکه و در دامنه ارتفاعات ابوصلیبی خات)معروف به ارتفاعات رادار( 

واقع بود که به عنوان مرکزی برای کنرتل هوایی و رادیویی ارتش فعالیت می کرد. با اش��غال 

غرب شوش در ابتدای جنگ، این منطقه به ترصف ارتش عراق درآمد و لشکر1مکانیزه سپاه 

چهارم ارتش عراق در منطقه غرب رودخانه كرخه با انهدام این تأسیسات در آن استقرار یافت. 

عراق برای حمالت موش��کی و توپخانه ای به شهرهای دزفول، اندیمشک، شوش، هفت تپه و 

جاده اندیمشک به اهواز از موقعیت این منطقه استفاده می كرد. 

با تدابیر اندیشیده شده در مرحله سوم عملیات فتح املبین مبنی بر زمین گیر کردن واحدهای 

زرهی دش��من در دش��ت عباس و هجوم گردان های انصار، سلامن فارس��ی و حبیب بن مظاهر 

تیپ27 محمدرس��ول الله)ص( تحت امر قرارگاه قدس به همراه سه گروه رزمی لشکر21 حمزه 

ارتش؛ تپه های ابوصلیبی خات و منطقه سایت و رادار در تاریخ 1361/1/7برای همیشه آزاد شد.

 بعد از این عملیات تعدادی از فرماندهان وافرسان ارشد لشکر1 مکانیزه ارتش عراق که در 

این منطقه مجبور به عقب نشینی شده بودند، به دستور صدام اعدام و یا به تحمل چند سال 

زندان محکوم شدند. هنوز بخشی از بقایای سایت های 5،4  و رادار در این منطقه وجود دارد.

آزادسازی¡سایت¡و¡رادار¡¡
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رقابیه
رقابیه نام تپه و تنگه ای در شامل ارتفاعات میشداغ و سی کیلومرتی جنوب غربی شوش است 

و در مسیر جاده عبدالخان- عین خوش قرار دارد. این تپه یکی از نقاط مهم و حساس در دوران 

جنگ تحمیلی بود که دشمن با استقرار درآن، منطقه را تحت کنرتل داشت. 

در 25اسفند1359 ارتش عملیات رقابیه را برای آزادسازی این منطقه طراحی و اجرا كرد که 

تا اول فروردین1360 به مدت شش روز ادامه داشت. 

هرچند در این عملیات تیپ2 لشکر16زرهی قزوین در سمت جنوبی تپه های ابوصلیبی خات 

و رقابیه متوقف شد ولی توانست با وارد کردن تلفات به دشمن، پیش روی احتاملی آنها را در 

غرب رودخانه کرخه متوقف كند. 

با ابتکار عمل تیپ نجف ارشف سپاه پاسداران به فرماندهی احمد کاظمی و تیپ55 هوابرد 

ارتش در مرحله دوم عملیات فتح املبین؛ عقبه نیروهای دش��من در غرب رقابیه بس��ته شد و 

بسیاری از عنارص دشمن به اسارت درآمدند.

به¡ترتیب¡از¡چپ¡به¡راست¡شهید¡احمد¡سوداگر)مسئول¡اطالعات¡قرارگاه¡كربال(¡¡¡
شهید¡احمد¡كاظمی¡)فرمانده¡لشكر8نجف(¡و¡شهید¡مهدی¡باكری¡¡داخل¡بالگرد¡بر¡
فراز¡منطقه¡عملیاتی¡فتح¡المبین
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یادمان شهدای فتح المبین
یادمان ش��هدای فتح املبین در هش��ت کیلومرتی ش��امل غربی ش��وش و در غرب رودخانه 

کرخ��ه ق��رار دارد. در این منطقه تعدادی از رزمندگان قرارگاه فجر كه به فرماندهی ش��هید 

مجید بقایی شش روز مانده به عملیات فتح املبین، قصد رخنه از ُنه شیار به سنگرهای دشمن را 

نمِگ،محالت، شیر علی سلطانی، شهید  داشتند - بعدها به نام شیارهای املهدی، شیخی، شلیكا، خمِ

ربیعی،ش��هید میرزایی و شهید ترکی معروف شدند- با سنگرهای كمین دشمن درگیر شده و 

تعداد زیادی از آن ها در این شیارها به شهادت می رسند. 

م��ردم   ،1381 دی م��اه   19 در 

ش��هیدپرور شهرستان شوش هشت 

ش��هید گمن��ام را تش��ییع و در این 

یادمان ب��ه خاك س��پردند. در کنار 

آن ها نیز برخی از شیارهای عملیاتی 

به صورت بازسازی شده قرار دارند 

که یادآور نربد حامسی رزمندگان در 

این منطقه است. 

رهبر¡معظم¡انقالب¡در¡¡¡
یادمان¡شهدای¡فتح¡المبین
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شهرستان 
اندیمشك

ب��ه  اندیمش��ک  شهرس��تان 

اندیمش��ک،  ش��هر  مرکزی��ت 

اس��تان  ش��املی ترین شهرس��تان 

خوزس��تان اس��ت و از رشق  ب��ا 

دزف��ول ، از جن��وب  ب��ا ش��وش و 

دزف��ول ، از غرب  با آبدانان )اس��تان  

ایالم ( و از ش��امل  با پل  دخرت و خرم آباد)اس��تان  لرس��تان ( همسایه  است . این شهرستان از نظر 

تقسیامت كشوری، دو بخش به نام های مركزی و اَلوار گرمسیری دارد. راه آهن رسارسی جنوب 

به شامل از اندیمشک می گذرد و مردم شهرهای شامل خوزستان برای سفرهای خود از راه آهن 

این ش��هر بهره می برند. مردم  اندیمشك  ش��یعه دوازده امامی بوده و به زبان فارىس  و گویش  

لری )خرم آبادی ( سخن  مى گویند. 

شامل و شامل رشقی شهرستان اندیمشك كوهستانی و بقیۀ قسمت های شهرستان در دشت 

گسرتده است لذا این شهرستان دارای دو منطقه آب و هوایی معتدل و خشك است. دو رودخانۀ 

كرخه  و دز در دو سوی  شهرستان  اندیمشك  جریان دارد و رود كرخه  مرز غربی )15كیلومرتی ( 

شهرستان  اندیمشك  را تشكیل  مى دهد. این  رود كه  از كوه های  الوند و گرو رسچشمه  مى گیرد، 

در ابتدای  مسیر طولىن  خود؛ گاماساب ، در لرستان  سیمره ، و در خوزستان  كرخه  نامیده  مى شود. 

ش��اخۀ مهم  آن  در اندیمشك ، رود زال  است . رود دز نیز كه  مرز رشقی  شهرستان  اندیمشك  را 

تشكیل  مى دهد، از كوه های  لرستان  رسچشمه  می گیرد و پس  از آبیاری  نواحى  خاوری  اندیمشك  

و دزفول  و پیوسنت  آب شطیط به آن ، در نقطه ای  به  نام  بند قیر به  كارون  مى ریزد. 

عراق پس  از پیروزی  انقالب  كوش��ید در این  منطقه  سالح  پخش  كند و عشایر منطقه  را در 

اختیار خود بگیرد؛ ولی  هرگز موفق  نش��د. در طول جنگ این شهرستان بارها با موشک های 

رژیم عراق هدف قرارگرفت  و شهدای فراوانی را تقدیم انقالب كرد.

 جدی ترین حمله عراقی ها در ماه های اولیه جنگ، تنها موجب اش��غال بخش��ی از اراضی 

منطقه غربی شهرستان اندیمشك شد، اما هیچگاه از رود كرخه و پل نادری كه مهم ترین محور 

دسرتسی به اندیمشك بود، فراتر نرفت و این امر كه دشمن هرگز نخواهد توانست این شهر 

كلیدی را اش��غال مناید، در آبان ماه1359 مسجل ش��د. در این شهرستان و در حاشیه رودهای 

کرخه و دز عملیات  فتح املبین به انجام رسید که این شهرستان عقبه تدارکاتی و پشتیبانی آن 

محسوب می شد. در سال 1365 شدت حمالت هوایی به اندیمشك بیشرت شد و در یكی از این 

حمالت به قطاری در هفت تپه، بیش ازسیصد نفر شهید و مجروح شدند.

تصویر¡ماهواره¡ای¡از¡شهر¡اندیمشك¡¡
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اندیمشك 
ش��هر اندیمشك  در150كیلومرتی  شامل  رشقی  اهواز و در مسیر راه  تهران - اهواز، همچنین  

در مس��یر راه آهن  جنوب )تهران - خرمش��هر( و در بخش  جلگه ای  و هموار اس��تان  خوزستان  

قرار دارد. اندیمش��ك  یا انداممِش  نام  كهن  ش��هر دزفول  و پل  بزرگ  مجاور آن  نیز بوده ، كه  در 

کنار ش��هر»لور«و»جندی  شاپور« قرار داشته  است. همچنین  دژی  استوار در این  نواحى  با نام  

»اندمشن «)گیلگرد( برپا بوده  كه  به »انوشربد«شهرت  داشته  است. برخى  مآخذ كهن ، نام  آن  دژ 

را»اَنوش «به  معنای  فراموش  شده آورده اند و این  نام گذاری  بدان  سبب  بوده  كه  بر زبان  آوردن  

نام  زندانیان  آن  و حتى  نام  دژ ممنوع  بوده  است .

 صالح خان مکری، حاکم شوشرت و دزفول، در 1220ق  چند بنا از جمله دژی در نزدیىك  شهر 

كهن  لور)تقریباً 18كیلومرتی  شامل  غربی دزفول( برای سکونت خویش ساخت که به قلعه صالح 

یا قلعه لور معروف شد و به  انضامم  حومۀ آن ، صالح آباد نامیده  شد. روستای  صالح آباد با اسكان  

برخى  عش��ایر به  تدریج  ش��كل  گرفت  و در 1314ش  اندیمشك  نامیده  شد. اندیمشك  به  سبب  

ایجاد خط آهن  در 1306ش  و افتتاح  آن  در 1317ش  توس��عه یافت و به  موجب  معاهده ای در  

جنگ  جهاىن  دوم ،   به محلی  برای انتقال  نفت  به  روس��یه  تبدیل ش��د. اندیمشك  در1335ش  به  

عنوان  مركز بخش  اندیمشك  و در 1359ش  به  عنوان  مركز شهرستان  اندیمشك  انتخاب  شد.

 این ش��هر پس از انقالب اس��المی، چندین بار صحنۀ تظاهرات گروه های ضدانقالب بود، تا 

جایی كه نیروهای ضدانقالب در اردیبهشت1359 درصدد آسیب رساندن به واگن های راه آهن 

بمباران¡راه¡آهن¡اندیمشك¡¡
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اندیمشك- اهواز بودند که با رشادت نیروهای نهادهای انقالبی ناکام ماند. این شهر که از ابتدای 

جنگ میزبان رزمندگان برای حضور درمناطق عملیاتی بود، هجده مسجد و سه حسینیه داشت 

كه از مراكز حامیتی جنگ و محل اعزام نیرو به جبهه بود. 

در هفت��ه اول جنگ و با توقف پیش روی ارتش عراق در غرب رودخانه کرخه و پل نادری، 

این شهر و جاده اندیمشک- اهواز در تیررس حمالت توپخانه ای و موشکی عراق قرارگرفت. 

معراج شهدای اندیمشک در طول جنگ و به خصوص در عملیات فتح املبین بسیار فعال بود و 

بیامرستان شهید کالنرتی که از سال1360 به بهداری سپاه پاسداران تحویل داده شده بود، تا پایان 

جنگ به مداوای مجروحین جبهه شاملی خوزستان می پرداخت. ایستگاه راه آهن اندیمشک نیز  

که در جنوب غربی شهر قرار دارد، در طول جنگ بارها مورد حمالت هوایی دشمن قرار گرفت 

كه آثار واگن های منهدم شده آن همچنان در این ایستگاه موجود است. 

س��ه  راهی  دهلران در 15کیلومرتی جنوب غربی اندیمشک که جاده دهلران- دزفول از آن 

منش��عب می شود، تقاطع  منطقۀ  عملیاتی  فتح  املبین ، محرم ، والفجرمقدماتی  و والفجر1 یکی 

از نقاط مهم دسرتس��ی به شامل غربی خوزستان اس��ت. در حمالت موشكی و هوایی دشمن 

در1362ش بیش از680 نفر از اهالی این ش��هر ش��هید و مجروح شدند و خسارات فراوانی به 

واحدهای مسكونی، تجاری، مساجد و مدارس شهر وارد شد به نحوی که در سنگین ترین  این 

حمالت در اس��فندماه 1362ش 124نفر به شهادت رسیدند و به 400واحد مسكونی خساراتی 

وارد شد. طولنی ترین بباران تاریخ ایران نیز در ۴آذرماه 13۶۵در این منطقه صورت گرفت و 

شهر اندیمشک، ایستگاه راه آهن و حومه آن به مدت یک ساعت و ۴۵ دقیقه توسط ۵۴فروند 

هواپیامی دش��من بباران ش��د و بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان و مسافران شهید و حدود ۷۰۰ 

نفر مجروح شدند. 

رزمندگان این شهرس��تان هیچگاه اجازه ندادند دشمن از پل نادری پیش تر بیاید. اکنون در 

جنوب رشقی شهر اندیمشک و نزدیک میدان بسیج این شهر، پنج شهید گمنام به خاک سپرده 

شده اند تا یادگاری از دوران مقاومت در این شهر باشند. 

مقبره¡شهدای¡گمنام¡اندیمشك)عكاس¡سید¡مهدی¡موسوی(¡¡
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پل نادری 
پ��ل فل��زی ن��ادری ک��ه ب��ه 

جرس ن��ادری، پل کرخ��ه، پای پل 

و پل رسخه ن��ادری نیز معروف 

است درکیلومرت20جاده اندیمشک- دهلران و در شامل آبادی رسخه نادری و بر روی رودخانه 

كرخ��ه قرار دارد. این منطقه در واقع پل ارتباطی اس��تان های خوزس��تان- ایالم و ش��هرهای 

اندیمش��ك به دهلران محسوب می ش��ود و جبهه های موسیان، عین خوش و دشت عباس را به 

یكدیگر متصل می كند. 

ترصف پل و عبور از آن برای دش��من نقطه عطفی در جنگ به ش��امر می رفت؛ چرا که این 

امكان را برای دشمن فراهم می ساخت تا ارتباط خوزستان، با استان های شاملی قطع و شهرهای 

اندیمشك و دزفول را در خطر سقوط قرار دهد و در نهایت از جبهه های جنوب، میانی و شاملی 

خوزستان مركز استان را محارصه و در معرض سقوط قرار دهد. دشمن متجاوز برهمین مبنا 

حركت خود را در طول مسیر دهلران به اندیمشك و ترصف پل نادری و عبور از آن قرار داد 

و این پل محور اصلی هجوم لشکر10 زرهی ارتش عراق تعیین شد. در بعد از ظهر روز پنجم 

جنگ با نزدیک شدن یگان های زرهی دشمن به این منطقه، تخریب این پل با هدف مامنعت 

از نفوذ دشمن مورد بحث قرارگرفت اما به علت منحرص به فرد بودن این پل برای پشتیبانی 

و عقب نشینی احتاملی رزمندگان غرب کرخه، ضمن مامنعت از تخریب پل، بر ایجاد یک خط 

پدافندی در این محور با محوریت نیروهای مردمی و تیپ 2 لشکر92 زرهی ارتش تأکید شد. 

با ورود لشکر پیاده 21حمزه ارتش به این منطقه، اولین عملیات گسرتده و آفندی با هدف به 

عقب راندن دشمن تا نوار مرزی به فرماندهی بنی صدر در تاریخ 1359/7/23 با عنوان عملیات 

پل نادری در دستور کار قرارگرفت. اما با موفق نشدن این عملیات، دشمن در تاریخ 1359/8/9 

برای ترصف پل نادری تهاجم وسیعی را آغاز كرد که با مقاومت رسسختانه رزمندگان، نیروهای 

دشمن به ناچار ضمن عقب نشینی در مناطق سه راهی قهوه خانه،کوت کاپون و بر روی تپه های 

مرشف بر س��احل رودخانه مستقر شدند و  این وضعیت تا عملیات فتح املبین همچنان ادامه 

یافت. پس از موفقیت مرحله اول عملیات فتح املبین و عقب نشینی گسرتده دشمن، یك پاسگاه 

مشرتك بین ارتش و سپاه با نام پاسگاه شهید قدوسی در کنار پل نادری ایجاد شد كه همۀ عبور 

و مرورها به مناطق عملیاتی غرب كرخه را در طول جنگ كنرتل می كرد. ایس��تگاه صلواتی 

کرخه نیز که قبل از س��ه راهی قهوه خانه قرار داش��ت، تا پایان جنگ به پذیرایی از رزمندگان 

می پرداخ��ت. اکنون پل جدید ن��ادری در کنار بقایای پل تاریخی و پل نادری زمان جنگ كه در 

ردیف آثار ملی دفاع مقدس قرار گرفته است، احداث شده است. 

رهبر¡معظم¡انقالب¡بر¡روی¡پل¡¡¡
نادری¡-¡فروردین¡1389
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پادگان دوکوهه)احمد متوسلیان(
دوکوهه نام منطقه و پادگانی است در 4کیلومرتی شامل غربی شهر اندیمشک، در مجاورت 

جاده اندیمشک– خرم آباد که دهستان دوکوهه در رشق جاده و پادگان دوکوهه در غرب جاده 

واقع شده است. این پادگان از شامل و غرب به رودخانه فصلی بالرود منتهی می شود و بخش 

جنوبی آن نیز با عوارض مصنوعی محدود شده است. این منطقه به علت وجود دو ارتفاع 316 

و288مرتی در کنارهم که مانند دوکوه دوقلو در این منطقه مسطح خودمنایی می کنند، دوکوهه 

نام گرفته است. مساحت این پادگان با حواشی آن پانزده کیلومرتمربع می باشد که وسعت بخش 

اصلی آن کمرت از پنج کیلومرتمربع است. بخش اصلی پادگان که شامل ساختامن های گردان ها، 

س��اختامن های اداری، دژبانی و انبار و ادوات و همچنین زمین صبحگاه است، درکنار جاده و 

ایستگاه راه آهن موقت دوکوهه قرار دارد. 

دوکوهه قبل از انقالب پادگان پش��تیبانی لش��کر92 زرهی و یگان های نظامی جنوب غرب 

کشور بود و ساختامن هایی نیمه س��از برای نیروهای پادگان وجود داشت. با رشوع جنگ این 

پادگان در اختیار سپاه پاسداران قرارگرفت و در دوران دفاع مقدس به مهم ترین پادگان عملیاتی 

خوزستان مبدل شد. این پادگان که عقبه یگان های عمل کننده در عملیات فتح املبین بود، پس 

از این عملیات به پادگان تیپ 27 محمدرسول الله)ص( تبدیل شد. همچنین لشکر10سیدالشهدا)ع( 

نی��ز در همین پادگان تش��کیل و راه اندازی ش��د که بعدها مقر اصل��ی آن  به نزدیکی همین 

زمین¡صبحگاه¡دوكوهه¡¡

رزمندگان¡در¡¡¡
ایستگاه¡دوكوهه



238

پادگان)پادگان شهید کلهر( 

منتق��ل ش��د. دوکوهه به 

منزلگاه  بزرگرتی��ن  عنوان 

برای تجهیز و سازماندهی 

جنوب،  جبه��ه  نیروه��ای 

و مث��ل یك ش��هر، مملو از 

جمعّیت، تحرك، نش��اط و 

زندگی بود. 

دو نوع س��اختامن در دوكوهه بود؛ س��اختامن های یك طبقه كه در قسمت شامل و غرب 

پادگان قرار داش��تند که واحدهای اداری بودند وكارهای ستادی و خدماتی می كردند و دیگر، 

ساختامن های پنج طبقه ای كه آسایشگاه نیروهای رزمنده بود و در بخش جنوبی پادگان قرار 

داش��ت و هرکدام به نام یک گردان پیاده نظیر انصار، مالک اشرت، حبیب بن مظاهر، مقداد و 

عامر نام گرفته بود. از آنجا که پیش از تکمیل كارهای تأسیساتی پادگان، جنگ رشوع شده بود، 

س��اختامن ها در ابتدا فاقد امکانات تهویه، شیشه، دستشویی و لوله كشی آب مناسب بودند و 

خیابان های پادگان، ش��نی بود. زمین صبحگاه، حامم و بعضی واحدها مثل مخابرات، حسینیه 

ش��هید همت، آرایشگاه و س��ایر رسویس های خدماتی بعدها به وجود آمد. در بخش مرکزی 

دوکوهه حسینیه شهید همت قرار دارد که قلب این پادگان و سال ها شاهد شب زنده داری ها 

و مناجات رزمندگان اس��الم بود. حوضی نیز که در مقابل این حسینیه وجود دارد  وضوخانه 

بسیاری از شهدا بوده است. در ضلع شاملی حسینیه دو ساختامن پنج طبقه دیگر به نام های 

ذوالفقار و القارعه وجود دارد که مقر گردان های زرهی بود. کمی بالتر از س��اختامن گردان 

ذوالفقار، محوطه وسیعی وجود دارد که منادی از قدس در آن خودمنایی می کند، این محوطه 

زمین صبحگاه و محل مترین ها و اجتامع بسیجیان دوکوهه بود. در بخش جنوبی زمین صبحگاه، 

حامم های دوکوهه و در بخش شاملی آن ساختامن های اداری قرار دارد.

 در فاصله 2کیلومرتی جنوب غربی دوکوهه، حسینیه گردان تخریب واقع است که حسینیۀ 

حرضت زهرا)س( نام گرفته و چادرهای رزمندگان تخریب چی در کنار آن مستقر بود. مقر این 

رزمندگان به علت مترین های ویژه و سخت تر، دور از سایر گردان ها قرار داشته است. پس از 

ربوده شدن حاج احمد متوسلیان فرمانده تیپ محمدرسول الله)ص(  در لبنان، پادگان دوکوهه به 

نام پادگان حاج احمد متوسلیان تغییر نام یافت. اکنون دوکوهه حالتی دو بخشی پیدا کرده که 

با فنس و دیوار از هم جدا شده  است، بخش رشقی آن در اختیار لشکر27 محمدرسول الله)ص( 

قراردارد که این بخش بیشرت حالت یادمانی دارد و یکی از محل های بازدید راهیان نور است. 

بخش غربی پادگان در اختیار ارتش اس��ت که س��اختامن های پنج طبقه آن مس��کونی شده و 

قسمت های دیگر به صورت انبار مهامت و... درآمده است.

¡سخنرانی¡شهید¡همت¡در¡جمع¡رزمندگان¡-¡پادگان¡دو¡كوهه¡¡¡
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شهرستان دزفول
شهرستان دزفول در شامل استان خوزستان واقع شده و از شامل غرب به شهرستان اندیمشک، 

از غرب به شهرستان شوش، از جنوب به شهرستان شوشرت و از رشق به شهرستان مسجدسلیامن، 

از شامل رشق به بخش کمی از استان چهارمحال و بختیاری و از شامل به استان لرستان محدود 

می شود. شهرستان دزفول از مناطق پرجمعیت استان خوزستان به حساب می آید  و مرکز آن 

شهر دزفول است.

 اکرث مردم دزفول شیعه دوازده امامی اند و به گویش دزفولی تکلم می کنند که از گویش های 

باس��تانی فارسی به شامر می رود و در آن ریشه های فراوانی از پارسی میانه دیده می شود. از 

گویش مردم شهرهای دزفول و شوشرت با نام گویش خوزی نیز یاد شده است که ویژه این دو شهر 

است و ناهمگونی های زیادی با گویش های لری و بختیاری دارد. کشاورزی پیشه بیشرت مردم 

روستاهای دزفول است.دشت پربار دزفول و گذر رودخانه های پر آبی مانند دز و کرخه سبب 

شده که بیش��رت فرآورده های کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، بنشن، گیاهان روغنی، یونجه، 

تره بار، چغندر و مرکبات گوناگون به ویژه پرتقال در این گس��رته به دست آید. فرآورده های 

چوبی، مندمالی، گیوه دوزی، سبدبافی، خراطی، نازک کاری چوب از قبیل شمعدان، چوب لباسی 

و منکدان از جمله صنایع دستی مردم شهرستان دزفول به شامر می آید. دزفول یک فرودگاه دارد 

که کاربرد آن بیشرت، نظامی است. این شهر به شبکه راه آهن رسارسی وصل نیست و مردم برای 

مس��افرت با قطار از ایستگاه راه آهن شهرستان اندیمشک استفاده می کنند. از اماکن مذهبی 

تصویر¡ماهواره¡ای¡از¡شهر¡دزفول¡¡
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دزفول می توان به آرامگاه حزقیل نبی)ع( پدر دانیال نبی)ع(، بقعه امام زاده رودبند و نیز امام زاده 

سبزقبا برادر تنی امام رضا)ع( و همچنین بقعه محمدبن جعفر طیار اشاره کرد. 

درتاریخ۳۱ شهریور۱۳۵۹ هواپیامهای عراقی در نخستین روز جنگ به پایگاه چهارم شکاری 

دزفول موس��وم به پایگاه وحدتی حمله کردند و اولین موش��ك در ۱۹ مهر ماه ۱۳۵۹ به این 

شهرستان اصابت كرد. در طول جنگ شهر دزفول ۱74 بار مورد حمله موشکی قرارگرفت. 

جو فرهنگى و مذهبى و نزدیکی به مناطق نربد باعث شد بسیارى از فرماندهان جنگ نظیر 

همت، دستواره، مهدى و حمید باكرى، باقری، رئوفی و رشید به همراه خانواده خود در این 

شهرس��تان زندگى کنند. تیپ7 ولیعرص)عج( یگان مهم رزمی این شهرس��تان است که در دوران 

جنگ تشکیل شد و در جریان عملیات ها حضور موفقی داشت.

یادمان¡شهدای¡گمنام¡دزفول¡¡

یادمان¡شهدای¡¡¡
فاطمیون¡¡دزفول
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دزفول
شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول است و فاصله این شهر از اندیمشک 10کیلومرت و تا شوش 

26کیلومرت اس��ت. »دزپل« یا »دژپل« را در اصطالح محلی دزفیل و دژپیل گویند و معرب آن 

دسفول است و به همین علت نام محلی این شهر به گویش دزفولی)شبیه به فارسی دری و لری 

بختیاری(»دسفیل« می باشد. دزفول در زمان ساسانیان هم زمان با ساخنت پل درکنار آن بر روی 

دز) به منظور برقراری ارتباط بین پایتخت جدید یعنی جندی شاپور و شوشرت( بنا شده  است. 

دز به معنی قلعه می باشد و احتاملً نام دزفول یا دزپل از نام هامن پل مشتق شده  است. شهر 

دزفول بر روی تپه ای به ارتفاع ۲۱۰مرت از رودخانه بنا ش��ده و رسداب های عمیق دارد. مردم 

ساكن جندی شاپور پس از ویرانی این شهر توسط الوار به كناره رود دز مهاجرت و بنای شهر 

دزفول كنونی را پایه ریزی كردند. دزفول از هجوم مغول محفوظ ماند. مهم ترین اثر تاریخی 

دزفول پل قدیم است که شاپور دوم ساسانی به کمک اسیران رومی آن را بر روی رود دز بنا 

کرد و به همین دلیل به پل رومی نیز مشهور است. همچنین قلعه ای نیز برای حفاظت از آن 

عامرت احداث کرد که اکنون در محل قدیمی آن محله ای به نام قلعه وجود دارد. امام زاده سبز 

قبا، ایوان کرخه و شهر باستانی جندی شاپور در 10کیلومرتی دزفول نیز از جمله اماکن تاریخی 

دزفول است. 

با آغاز جنگ، دزفول یکی از شهرهایی بود که به شدت مورد حمله قرار گرفت و در نخستین 

روز جنگ پایگاه چهارم ش��کاری دزفول موس��وم به پایگاه وحدتی بباران شد. در طول جنگ 

حمله¡موشكی¡به¡مناطق¡مسكونی¡دزفول¡¡
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دشمن با بب و موشک های9 مرتی »فراگ« و »اسکاد -بی« بارها به شهر دزفول حمله کرد به 

طوری که شهر دزفول به »بلد الصواریخ« یعنی شهر موشک ها مشهور شد.

 ش��هری  كه  تا آن  زمان  زخم  174 موش��ك  و 1064 گلوله  توپ  دش��من  را به  جان  خریده  و 

همچنان  بر پا و اس��توار بود. در س��ال های  دفاع مقدس  منازجمعه    باش��كوه  دزفول  به امامت 

س��یدمجدالدین قاضی دزفولی و حض��ور رزمندگان   و پذیرایی  مردم  مق��اوم  آن  دیار بعد از 

منازجمعه  در ایس��تگاه های  صلواتی ، فراموش نشدنی  است . با تشکیل ستادهای بسیج مردمی 

با محوریت مس��اجد این شهر به خصوص مس��جد نجفیه، داوطلبان ضمن آموزش نظامی، به 

كمك رسانی به آسیب دیدگان و بازسازی منازل مسكونی نیز می پرداختند.

 بخشی از ابتدای جاده دزفول– دهلران که از سه راهی دهلران در جنوب اندیمشک آغاز 

می ش��ود و تا ش��هر دهلران در استان ایالم ادامه دارد، دارای عرض زیاد و آسفالت مخصوصی 

است و از آن به عنوان یک باند فرود اضطراری استفاده می شود. ارتش عراق برای هجوم به 

شهرستان دزفول از این جاده استفاده بسیاری کرد و با اتکا بر آن فاصله 80 کیلومرتی مرز تا پل 

نادری را در چهار روز طی کرد.

 دزفول که در طول دفاع مقدس میزبان همیش��گی خیل عظیم رزمندگان بود در عملیات 

فتح املبی��ن به عنوان عقبه تدارکاتی مورد اس��تفاده زیادی ق��رار گرفت.رادیو جبهه نیز برای 

روحیه بخشی به رزمندگان توسط جوانان دزفول راه اندازی و به اجرای برنامه می پرداخت. 

اکنون از شهر دزفول به پاس مقاومت و تقدیم بیش از 2600شهید، به عنوان شهری منونه یاد 

می شود. 

حمله¡موشكی¡به¡مسجد¡جامع¡دزفول،¡سال¡1362¡¡
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پایگاه وحدتی دزفول 
پایگاه هوایی وحدتی دزفول در شامل غربی شهر دزفول و در غرب جاده دزفول- اندیمشک 

ق��رار دارد و ب��ه یاد رسهنگ وحدتی که در یک س��انحه هوایی جان باخت، نامگذاری ش��ده 

اس��ت.  در سال 1320 و در جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین برای حمل وسایل و تجهیزات 

از خلیج فارس به روسیه در مکانی به نام تپه چرمی)موقعیت کنونی پایگاه( توقف می کردند 

و بعدها در س��ال 1322 مطالعات برای احداث پایگاه آغاز و در س��ال 1335 توسط مهندسین 

ایتالیایی طرح احداث آن ریخته شد و در سال 1337 قسمت هایی از پایگاه آماده و با نام پایگاه 

دوم رشوع به کار کرد. با تحویل هواپیامهای اف-5 در سال 1342، این پایگاه به نام پایگاه چهارم 

شکاری تغییر نام داد. 

ای��ن پایگاه که اکنون پایگاه مادر هواپیامی ش��کاری اف-5 نیروی هوایی ارتش محس��وب 

می ش��ود، در طول جنگ بس��یار با اهمیت بود؛ چرا که نزدیک ترین پایگاه هوایی به مرزهای 

رشقی عراق بود و برای پشتیبانی رسیع از نیروهای درگیر سطحی جبهه های جنگ می توانست 

به طور هم زمان تعداد زیادی هواپیامی شکاری را به کارگیرد. با آغاز جنگ این پایگاه جزء اولین 

نقاطی بود که مورد هدف حمله هوایی دوازده فروند از هواپیامی عراقی قرار گرفت که در آن 

یک هواپیام و بالگرد خودی منهدم و دو هواپیامی دشمن رسنگون شد. 

در بامداد روز اول مهرماه س��ال ۱۳۵۹ و در جریان عملیات تاریخی کامن99 نیروی هوایی 

ارت��ش که در آن 140فروند هواپی��ام پایگاه های هوایی عراق را بباران کردند. پایگاه وحدتی 

خلبانان¡پایگاه¡وحدتی¡در¡حال¡اعزام¡به¡ماموریت¡¡
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دزف��ول با چهل فروند هواپیامی جنگنده بب افک��ن F5E خود،  پایگاه هوایی نارصیه عراق 

را درهم کوبید. در روزهای بعد نیز این پایگاه یکی از اهداف حمالت هوایی دش��من بود که 

در مواردی هواپیامهای دش��من با شلیك پدافند هوایی پایگاه رسنگون و یا متواری می شدند.

این پایگاه در طول جنگ در برخی موارد محل برگزاری جلسات مهم و اضطراری فرماندهان 

جنگ بود و با تقدیم چهل و پنج شهید، جانباز وآزاده خلبان از جمله شهیدان اسدزاده، فرزین، 

هارونی، بیک محمدی و تقدیم 543 شهید، جانباز و آزاده غیر خلبان و انجام 1515سورتی پرواز 

برون مرزی در طول جنگ، از فعال ترین پایگاه های هوایی کشور بوده است و خلبانانی چون 

شهیدان فرزین و بابایی به طور شبانه روزی در آن انجام وظیفه کرده اند. 

مرحوم¡آیت¡اهلل¡مشكینی¡¡در¡حال¡بدرقه¡خلبانان¡¡

شهید¡منصور¡ستاري¡فرمانده¡¡¡
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