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اهواز
فاطمه دهقان نیری





مقدمه
هنگامی که در سی ویکم شهریور 1359 شیپور نبرد حق علیه باطل 
در جبهه هـای جنـگ به صدا در آمد، کمتر کسـی گمان می برد که 
اردوگاه های جنگی در پشت جبهه ها و جای جای منطقه نبرد، روزی 
زیارتگاه و خانقاه عاشـقان شـود. اما بالفاصله پس از خاموشی آتش 
توپخانه هـا، آن پیـر و مقتـدای رزمندگان، در پیامی این نویـد را داد و 
خطاب به فرزندان برومندش چنین سـخن گفـت:»در آینده ممکن 
گاهی، در میان مردم این مسـأله  گاهانه یـا از روی ناآ اسـت افـرادی آ
را مطرح نمایند که ثمره خون ها و شهادت ها و ایثارها چه شد. این ها 
یقینًا از عوالم غیب و از فلسـفه شـهادت بی خبرند و نمی دانند کسی 
که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اسـت و سـر در طبق اخالص 
و بندگـی نهاده اسـت، حـوادث زمان بـه جاودانگی و بقـا و جایگاه 
رفیـع آن لطمـه ای وارد نمی سـازد. و ما برای درک کامـل ارزش و راه 
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شـهیدان مان فاصله طوالنـی را باید بپیماییم و در گـذر زمان و تاریخ 
انقالب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسّلم خون شهیدان، انقالب 
و اسالم را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به 
جهانیان داده است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی 
نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و 

عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.«
و هنوز گرد و غبار میادین نبرد فرو ننشسته بود که خیل عاشقان به 
سـوی سرزمین های نور رهسپار شدند. این مسـافران، می خواستند از 
تک تـک آن لحظـات بشـنوند و جای جای مناطق را ببیننـد تا روح و 
جان شـان با مردان مرد این دیار عجین شـود و جرعه ای از پیاله عرفان 
ناب که از شهادت سرچشمه گرفته است، بنوشند. و به راستی که این 
دروازه های بهشت، امروزه خانقاه عاشقان شهادت است و زائرانش با 

بوی شهیدان قوت می گیرند.
مجموعه کتاب های»قطعه ای از آسمان« قصد دارد تا امر مقتدای 

عاشقان و ولی امر مسلمین را لبیک گوید؛ آن جا که فرمودند:
»منطقه بیت المقدس را نشـان می دهید، یک مقدار بیابان اسـت، 
معلـوم اسـت که نیروهایـی بودند. این که شناسـنامه این منطقه معلوم 
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باشـد، معلوم بشـود که این جا چه اتفاقی افتاده، چه شـد که نیروهای 
مسـلح به فکر افتادند که از این منطقه حمالت خود را شـروع کنند، 
چطور شـد که این چهار مرحله یا پنج مرحله عملیات بیت المقدس 
پیروز شد، چه رنج هایی را رزمندگان در این عملیات متحمل شدند تا 
توانستند به پیروزی برسند، پیروزی چطور به دست آمد، این جا را باید 
آن کسـی که می رود، بداند. برای هر یک از مناطق مهم شناسنامه 

درسـت کنید، یک شناسنامه منطقی، نه کتاب مفصل.«
مناطق  تمام  شناسنامه  آسمان،  از  قطعه ای  کتاب های  مجموعه 
خاطره انگیز  را پیش روی مخاطبان قرار می دهد. نویسندگان این 
مجموعه بر آنند تا عالوه بر ذکر مشخصات و مختصات هر مکان، 
با یادآوری خاطرات تاریخ سازان آن، مشتاقان را به آن لحظات ناب 
رهنمون باشند. امید که بتوان قطره ای از عطش زائران و مخاطبان 

را برآورده ساخت.

   سازمان هنری و ادبیات                                  ستاد مرکزی راهیان نور
 دفاع مقدس





فصلاول
»در حال رفتن به مقر بسـیج اهواز بودم که سلسله انفجارها آغاز 
شد. وحشتی در دل مردم افتاده بود که گویی قیامت شده. زمین از 
شـدت انفجارها، چنان می لرزید که یک تکه پارچه، ده سانتی متر 
از زمین بلند می شـد. سـعی کردم خونسـردی خودم را حفظ کنم 
تا به دیگران روحیه بدهم. حتی یک شیشـۀ سـالم در سـطح شـهر 
پیـدا نمی شـد. هر کس به سـمتی فـرار می کـرد. هیچ کس هدف 
مشـخصی نداشـت. صدای جیغ زن ها بدتر از صدای انفجار بود. 
ماشـین ها بـه ایـن طرف و آن طـرف می رفتند و بدتـر از همه این 
بـود که مردم نمی دانسـتند چـه اتفاقی افتاده. همـه فکر می کردند 



اهواز 10

عراق حمله کرده و عزمش را جزم کرده که اهواز را بگیرد. در این 
گیرودار، به یاد همسـرم افتادم که سـه ماهه باردار بود. از بچه دیگر 
قطـع امیـد کردم و با خودم گفتم حتی اگر بـه دنیا هم بیاید، حتمًا 

ناقص خواهد شد. 
از جلوی بیمارستانی رد می شدم که منظرۀ عجیبی دیدم. بیماران، 
ُسـرم به دست، از بیمارسـتان فرار می کردند و دکترها فریادزنان در 
حال دویدن بودند. سـیم های برق به هم می خوردند و چنان جرقه 
می زدند که هر کس می دید، تنش می لرزید. برق شـهر قطع شـده 

بود و تاریکی بر وحشـت مردم اضافه می کرد. 
بـه پایگاه بسـیج که رسـیدم، بچه ها مشـغول جابه جایی مهمات 
بـه جـای امنـی بودند. به آن هـا کمک کـردم تا کارشـان را انجام 
دادند و بعد به منزل پدربزرگم که نزدیک پایگاه بسیج بود، رفتم. 
پیرمرد روی راه پله ها نشسته بود. او را که دیدم، خیالم راحت شد. 

گفتم: »چیزی نیسـت بابا! ناراحت نباش.« 
همان طـور کـه با کمـک عصـا از پله هـا پایین می آمـد، گفت: 

»چـی می گویـی تو؟! عجـب روز بـدی بود!«
به سمت خانه حرکت کردم. از شدت انفجارها کم شده بود و 
هر چند دقیقه یک بار، صدای انفجار خفیفی به گوش می رسید. 
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بله، به لطف خدا، برای همسـرم مشـکلی پیـش نیامده بود. صبح 
روز بعـد، روی سـطح شـهر را الیـه ای از بـاروت سـوخته و غبـار 
پوشـانده بود. قفل مغازه ها بر اثر شـدت موج انفجار، کج شـده و 
پیچ خورده بود. کسـبۀ شهر نمی توانستند مغازه هایشان را باز کنند 

و سرگردان بودند.«1 

اهـواز، مرکـز اسـتان خوزسـتان یکـی از شـهرهایی اسـت که 31 
شـهریور 1359 مورد حملۀ هواپیماهای کشـور عراق قرار گرفت و 
یکی از اهداف دشـمن برای تصرف بود. شهرسـتان اهواز از شمال 
به شهرستان های شوش و شوشتر، از شرق به شهرستان رامهرمز، از 
جنوب شرقی به شهرستان ماهشهر، از جنوب به شهرستان شادگان و 
از جنوب غرب به شهرستان خرمشهر و از غرب به شهرستان دشت 
آزادگان محدود می شـود. جمعیت اهواز طبق آمار سرشماری سال 
1365 شمسی 861/970 نفر بود، اما اکنون از مرز یک میلیون نفر 

گذشته است. 
نام این شهر، برگرفته شده از کلمۀ »اواز« و » اوجا« است که در 

79 1.کتابآهنگران،علیاکبرمزدآبادی،تهران،نشریازهرا،1391،صص80ـ
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کتیبۀ بیسـتون داریوش آورده شـده و این نام در کتیبۀ نقش رستم، 
»خواجا« یا »خوجا« حک شـده که مرکز حکومت نشـین اسـتان 

خوزستان بود.1
پیش از این هم اهواز درگیر جنگ های متعددی شده است. در 
زمان اردوان چهارم از سلسلۀ اشکانی، اهواز مدتی پایتخت بود. در 
آن زمان، جنگی بین اردشـیر بابکان )مؤسـس سلسـلۀ ساسانیان( و 
اردوان پنجم )آخرین پادشـاه اشـکانی( در رامهرمز صورت گرفت 
و اردشـیر بر اردوان غلبه کرد. شـهر اهواز قدیمی، طی این جنگ 
آسیب فراوانی دید. پس از آن، اردشیر بابکان در محل قدیمی شهر 
اهواز، دو شهر بنا نهاد که در یکی از آنها بازاریان سکونت داشتند 

و در دیگری بزرگان و اشراف. 
بخـش شـرقی، که در شـرق نهـر شـاه جرد و غرب رود مسـرقان 
)گرگر( قرار داشت و در واقع، هستۀ اولیه و بافت قدیمی شهر اهواز 
بـه حسـاب می آمد )حدود محلۀ کنونـی کارون اهواز و منبع آب و 
بازار و مسـجد جامع شـهر( و آن را مدینه یا شـهر می گفتند. بخش 
دیگر به نام الجزیره یا جزیره، در غرب نهر شاهجرد و کارون اصلی 
واقـع شـده و در واقـع بخش غربی اهـواز قدیم بـود )حدود بخش 

1.سامانۀمرجعشهرهایایران
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مرکزی کنونی مثل باغ شیخ، نادری، سی متری، باغ معین و خیابان 
24 متری(. 

بخش شـرقی، در آن زمان هرمزشهر )هرمزداردشیر( نام داشت. 
البته در روزگار ساسـانیان، رامشهر نیز نامیده می شده  است. بخش 
غربی را هوجستان واجار )خوزستان بازار( می نامیدند. »خوجستان 
واجار« یا »هوجستان واجاره« که در زمان ساسانیان برای این شهر 

به کار برده شده است، معنی »خوزستان بازار« را می رساند.
یک بار دیگر هم اهواز در وقایع صدر اسالم، در سال 17 هجری 
قمری اشـغال شـد. در اثر این حمله، بخش شـرقی »شهر بزرگان« 
کـه بـه هرمز اردشـیر موسـوم بـود، به کلـی ویران شـد، ولی بخش 
غربی »شهر بازاریان« باقی ماند و این بخش همان اوز یا هوز است 
که در قرن اول هجری به نام اولیۀ اهواز یا سـوق االهواز )خوزسـتان 

بازار( خوانده می شد.1
علی رغم رونق و شـکوه اهواز در چندین قرن بعد، درگیری های 
فراوانی از قرن سـوم تا پنجم هجری قمری در خوزسـتان رخ داد و 
کانون بسـیاری از وقایع مانند حمـالت زنگیان، صفاریان، دیلمیان 
و... بـود. ایـن درگیری هـا، ناامنـی و چپاول هـای مکرر شـهر را به 

1.سامانۀمرجعشهرهایایرانواستانداریخوزستان
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دنبال داشـت. بنابر برخی روایـات تاریخی، علی رغم این که تا قرن 
پنجم هجری قمری، هفتاد وهفت شهر در خوزستان زیر نظر اهواز 
به عنوان مرکز این ایالت قرار داشت، اما به مرور، از این زمان به بعد 

شـهر تبدیل به روستایی کوچک شد.1
هم زمـان بـا حفـر کانـال سـوئز در سـال 1248شمسـی )1869 
میـالدی(، شـهر اهـواز بـا توجـه اروپاییـان رونـق تـازه ای گرفـت. 
ناصرالدین شاه قاجار برای گسترش کشتی رانی بر روی رود کارون، 
در سـال 1266 کشـتی رانی را بـر رود کارون بـرای خارجیـان آزاد 
اعالم کرد و توسط والی خوزستان، در کنار اهواز قدیم، بندرگاهی 
بـه نـام »بندر ناصری« احداث شـد. کشـتی رانی در خوزسـتان از 
طریـق رود کارون صورت می گرفـت و به ناچار در دو بخش بود. 
از شوشـتر تـا اهواز )در شـاخۀ شـمالی رودخانـۀ کارون( و از اهواز 
تا خلیج فارس )در شـاخۀ جنوبی کارون( کشـتی رانی می شـد. دو 
بخـش بـودن کشـتی رانی در ایـن رودخانه، به این دلیـل بود که در 
مسـیر کارون، در محل کنونی اهواز، صخره ای بزرگ قرار داشـت 
که عبور کشـتی از آن را ناممکن می کرد. همچنین ویرانه های سد 
اهواز نیز مانع دیگری برای کشـتی رانی بود. بنابر این، کشـتی هایی 

1.سامانۀراهنمایمسافراننوروزی،شهرداریاهواز



15 اهواز

که از شوشتر می آمدند، ناچار بودند در محل کنونی پل هفتم، بار 
خود را در این سوی صخره تخلیه کنند و سپس به کشتی هایی که 
در آن سـوی صخـره بودنـد، منتقل کنند. ایـن کار باعث به وجود 
آمدن انبارها و کاروان سراهای بسیاری در اهواز شد و یکی از دالیل 
رونـق تجـارت در اهواز، همین امر بود. زیرا کم کم سـاختمان ها و 
تأسیساتی در این قسمت به وجود آمد و رونق آن هر روز بیشتر  شد. 
قسـمت شرقی شهر ابتدا شـکل گرفت. محلۀ عامری و خیابان 24 

متری تقریبًا اولین قسـمت های اهـواز جدید بودند.1
امـا بـاز هم اهواز زیـر چکمه های متجاوزان قـرار گرفت. پس از 
وقـوع جنـگ جهانی اول در سـال 1293 و علیرغم اعالم بی طرفی 
دولت ایران، ارتش متفقین )انگلیس و روسـیه( از شـمال و جنوب، 
لنگـر  کارون  در  انگلیسـی  کـرد. کشـتی های  اشـغال  را  کشـور 
انداختنـد و شـهرهای آبـادان، خرمشـهر و اهواز را اشـغال کردند. 
با اشـغال اهـواز، انگلیسـی ها در منطقۀ امانیه فعلـی اردوگاه نظامی 
برپا ساختند. تنها مقاومتی که در برابر متجاوزین انگلیسی صورت 
گرفت، مقاومت اسـالمی جهاد عشایر عرب خوزستانی بود. آن ها 
بـه فتـوای مرجع وقت، آیت الله سـیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و 

1.سامانۀمرجعشهرهایایران
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با راهنمایی روحانیت محلی و فرماندهی سـران عشـایر، به مقابله با 
نیروهای انگلیسـی پرداختند. منطقۀ غدیرالّدعی و تپه های المنیور، 
در 15 کیلومتـری غـرب اهـواز، یکـی از مناطـق درگیـری بـود که 
بیـن اهـواز و حمیدیه قرار دارد. در این رویداد، نیروهای انگلیسـی 
مجبور به عقب نشـینی به سـوی اهواز شدند. نیروهای عشایری هم 
آن ها را تا رودخانۀ کارون فراری دادند. تلفات عشـایری خوزسـتان 
در آن واقعـه، آن طـور کـه از زبـان حاضـران آن صحنـه نقل شـده 
است، پانصد شهید بود که در همان منطقۀ غدیرالّدعی، با لباس ها 
و کفن هایشـان و بدون غسـل به خاك سـپرده شـدند. مقبرۀ آنان به 
»مقبرة الجهـاد« مشـهور گردیـد.1  البته تبعات آن جریـان، دامنگیر 
آن هـا شـد و یکـی دو ماه بعـد، مورد انتقام سـخت انگلیسـی های 
متجاوز قرار گرفتند. خانه و کاشانۀ آن ها را به آتش کشیدند، مزارع 
و مایملك آن ها را از بین بردند و حتی به زن ها و کودکان هم رحم 

نکردند.
پـس از پایـان مرحلـۀ دوم مقاومـت، و سـرکوب عشـایر، چه در 
سوسـنگرد و شـمال اهـواز )زرگان( و چـه در شـادگان، بـا توجه به 

1.اکنونیادمانیبهیادآنپانصدشـهیدحماسـۀجهاداسـامیعشـایروشـهیدان
دوراندفـاعمقـدس،دراینمکانبناشـدهاسـت.
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گرفتـار شـدن انگلیـس در عراق از یك سـو، و لشکرکشـی آنان به 
جنوب ایران و اشغال خلیج فارس و مشغول شدن نیروهای اشغالگر 
بـه سـرکوب مجاهـدان تنگسـتانی از سـوی دیگـر، آن هـا به تدریج 

نیروهـای خود را از خوزسـتان بیـرون بردند.1 
بعـد از روی کار آمـدن رضاخـان بـه عنوان پادشـاه ایـران، اهواز 
در شـهریور 1314، به تصویب هیئت وزیران، به عنوان مرکز اسـتان 

ششـم اعالم شـد و مجددًا والی نشـین )مرکز( خوزسـتان گردید.
در دوران باسـتان، وجـود مراکـز علمـی و فرهنگـی همچـون 
دانشـگاه جندی شـاپور، استادان بزرگ دانش پزشـکی را از یونان، 
مصـر، هنـد و روم در ایـن شـهر گرد هـم آورده بود. این دانشـگاه 
طب، به دسـتور شـاپور اول )271 ـ 241 م( بنیان نهاده شـد. توسط 
شـاپور دوم )ذواالکتـاف( مرمـت و بازسـازی گشـت و در زمـان 
انوشیروان تکمیل و توسعه یافت.2 جرجی زیدان )نویسنده مسیحی 
عرب( در این مورد می نویسد: »خسرو انوشیروان در جندی شاپور 
بـرای معالجۀ بیماران و آموزش پزشـکی، بیمارسـتان جندی شـاپور 

1.بنگریدبه:حماسـۀجاوید؛بررسـیتحلیلیواقعۀجهادعشـایرخوزسـتانبرعلیه
اسـتعمارانگلیسدرجنگجهانیاول،حجتاالسـاممحسنحیدری،خوزستان،

انجمنآثارومفاخرخوزسـتان،1375
2.سامانۀدادگستریاستانخوزستان
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را دایر نمود و از هندوسـتان و یونان پزشـکانی اسـتخدام کرد تا در 
آن جا طب هندی و طب یونانی )بقراطی( تدریس کنند. در نتیجه، 
ایرانیان دارای دو رشـته پزشـکی شـدند و بیمارسـتان جندی شـاپور 

شـهرت بی نظیـری در دنیـای آن روزگار پیدا کرد.«1 
پـس از آن دورۀ چشـم گیر، حیـات دوبـارۀ دانشـگاه از سـال 
1334 بـا ایجـاد دانشـکدۀ کشـاورزی و پذیرش 40 دانشـجو آغاز 
شد. سپس در سال 1335 مقدمات ایجاد دانشکدۀ پزشکی فراهم 
آمـد و بـه تدریج سـایر دانشـکده ها فعال شـدند. پـس از انقالب 
و در دوران جنـگ تحمیلـی، ایـن دانشـگاه یکـی از پایگاه هـای 
اصلـی رزمندگان اسـالم در دفـاع مقدس به شـمار می رفت و مقر 
اصلـی شـهید دکتـر چمـران بود. پـس از به شـهادت رسـیدن این 
سـردار بزرگ و به پاس بزرگداشـت نام و خاطرۀ او، نام دانشـگاه 
جندی شـاپور به دانشگاه شهید چمران اهواز تغییر یافت. دانشگاه 
علوم پزشـکی جندی شاپور اهواز، به افتخار این دانشگاه باستانی، 
نـام جندی شـاپور را برخـود نهـاده بـود کـه هم اکنـون معـروف به 
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات درمانی )جندی شـاپور( است.

از علمـا و بـزرگان فراوانـی کـه در ایـن خطـه از سـرزمین ایـران 
1.سامانۀرسمیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتدرمانیجندیشاپوراهواز



زیسـته اند، علـی فرزند مهزیـار معروف بـه اهوازی را نـام می برند. 
ایـن عالـم ربانـی، متولد 125 هجـری قمری اسـت. در مورد محل 
تولـد وی، عـده ای عقیـده به اهـواز دارند و عده ای نیـز او را متولد 
فـارس می داننـد. ولی احتمال تولد وی در فارس قوی تر می باشـد. 
علی بن مهزیـار از شـاگردان حسین بن سـعید اهـوازی از بزرگان دین 
بـود. سـپس بـه محضر امـام رضا و امـام محمد تقـی و امام 
حسـن عسـکری رسـید و از محضر آن ها بهره مند شـد. برخی 
تألیفـات او را در روایـات و احادیث بالغ بـر30 و عدهای دیگر 23 
جلـد گفته انـد که از نظر علمای شـیعه، کلیۀ روایات و اخباری که 
از او نقـل گردیـده، مسـتند و موثـق اسـت. او در زمان امام حسـن 
عسـکری در سـال 254 هجری قمری وفات یافت. آرامگاه او 
در شـهر اهـواز زیارتـگاه عمـوم اسـت و مـردم از دور و نزدیک به 

زیـارت این شـیفتۀ اهل بیـت  می آیند.1 
عبور رود کارون از شـهر اهـواز و نبودن راه جاده ای زمینی برای 
جابه جایی مردم به نقاط مختلف، ساخت پل های متعددی بر روی 

1.نبردهایدشـتآزادگان:کارنامۀتاریخیجغرافیایمناطقعملیاتیغرباهواز
)1367ـ1359(،محمدامینپوررکنی،تهران،بنیادحفظآثارونشرارزشهایدفاع

مقدس،1388،ص30



اهواز 20

رود کارون را باعث شـد و این شـهر را به شـهر پل ها مشـهور کرد. 
در آغاز جنگ تحمیلی، چهار پل بر روی رودخانۀ کارون در شهر 

اهواز قرار داشت.
اولین و قدیمی ترین پل اهواز، »پل سـیاه« )یا پل راه آهن( است 
کـه در سـال 1308، در زمـان پهلـوی اول، در محـل احـداث پل 
تاریخـی اهـواز، بـر روی رودخانۀ کارون سـاخته شـد. این پل در 
جنوب مرقد علی بن مهزیار قرار دارد و در زمان جنگ جهانی دوم 
به عنوان مسـیر حمل آذوقه، نیرو و مهمات نیروهای متفقین مورد 

اسـتفاده قرار می گرفت. 
»پل سفید«، اولین پل معلق ایران است. کمتر از پنجاه سال بعد 
از احداث و افتتاح اولین پل فلزی جهان )پل بروکلین(، چهارمین 
پـل معلـق دنیـا »پل سـفید« در شـهر اهـواز احـداث و در 15 آبان 
1315 افتتاح شـد. این پل در گذشـته جهت عبور و مرور ُدرشـکه 
و وسایل نقلیۀ سبک، انسان و احشام و غیره استفاده می شد و در 
حـال حاضر برای عبور عابران و وسـایل نقلیه به صورت یک طرفه 

مورد اسـتفاده قرار می گیرد. 
»پـل سـوم« که به همیـن نام خوانـده می شـود، در بهمن 1349 
آمـادۀ بهره بـرداری شـد. ایـن پل میدان شـهید بندر )چهارشـیر( را 
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بـه شـمال کیان پـارس وصل کرده و بـا قرار گرفتن در مسـیر حمل 
کاالی وارده از بندر امام خمینی به سـایر نقاط کشـور، نقش پل 

ترانزیتـی را ایفا می کند. 
»پل چهارم« یا پل سـلمان فارسی که خیابان سلمان فارسی را به 
کوی تختی )امانیه(، فلکۀ سـاعت و میدان مولوی متصل می کند، 

در سـال 1354 به بهره برداری رسید. 
بعـد از جنـگ تحمیلـی، پنـج پل دیگر بـر روی روخانـۀ کارون 
احـداث شـد. »پـل پنجـم« در سـوم خـرداد 1375 احـداث شـد 
کـه میـدان جمهـوری، جنـوب خیابـان شـریعتی )سـی متـری( و 
جادۀ کوت عبدالله را به فلکۀ دانشگاه و لشکر آباد متصل می کند. 
»پـل ششـم« معـروف بـه پـل صنایـع فـوالد در شـهریور 1386 
سـاخته شـد، که در جنوب شـهر اهواز قرار دارد و راه اصلی ارتباط 
کارخانه های نورد و صنایع دستی در دو سوی رودخانۀ کارون است. 
»پل هفتم« یا پل علی بن مهزیار که در بهمن 1377 مورد استفاده 
قـرار گرفـت و راه ارتباطی اتوبان آیت الله بهبهانی در شـرق با بلوار 
توحیـد و خیابان شـهید چمـران )فلکـۀ دوم کیان پـارس( در غرب 

کارون است.
»پـل هشـتم« کـه بزرگ ترین پـل کابلـی خاورمیانه اسـت و در 



سـال 1390 به بهره برداری رسـید. پل نهم اهواز هم اکنون در حال 
احداث اسـت.



فصلدوم
»27 دی مـاه 1357 بـود. به مردم پیغام رسـاندیم که در حسـینیۀ 
اعظـم جمـع شـوند. حسـینیۀ اعظـم و خیابان هـای اطـراف، مملو 
از جمعیـت بـود. وارد حسـینیه شـدم. بـاالی منبر رفتم و شـروع به 
سخنرانی کردم. در این حین، شخصی در گوشم گفت: »ستونی 
از تانک ها روی پل معلق در حال حرکت به سمت حسینیه است.«

پس از چند دقیقه، شـخص دیگری آمد و گفت: »این تانک ها 
پرچم سـفید برافراشته اند و مسألۀ مهمی نیست، آمده اند به انقالب 

و مردم بپیوندند.«
چند دقیقه بعد، شـخص دیگری آمد و گفت: »پرچم سـفید را 
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پاییـن برده انـد و پرچـم قرمز برافراشـته اند و وضعیـت نگران کننده 
است.«

در این حین، صدای شـلیک گلوله ها برخاسـت. معلوم شـد این 
سـتون تانـک قصد حملـه به حسـینیه را دارند. دیدیم کـه بیرون از 
حسـینیه شـلوغ است. معلوم شـد نمی خواهند به تیراندازی به مردم 
قناعت کنند و می خواهند با تانک وارد حسینیه شوند و تمام مردم را 
له کنند. مرحوم عبدالحسین روغنی، با چند نفر دیگر، جلوی آن ها 
ایسـتادند و زنجیر بسـتند و به آن ها گفتند این خانۀ امام حسـین  

اسـت؛ تا نظامیان را از آمدن به حسـینیه با تانک منصرف کنند.
ایـن برنامـه بـا غـرش تانک ها، رگبار مسلسـل ها از زمیـن و پرواز 
هلی کوپترهای کبری همراه شد. حسینیه را از باال به رگبار بستند. 
22 نفر در این حادثه شـهید شـدند. با روحانیون حاضر در جلسـه، 
اعالم کردیم که از آن جا خارج نمی شـویم، مگر این که مشـخص 
شود علت حمله چه بوده و عامالن آن مجازات شوند. به اعتصاب 
خـود ادامـه دادیـم تـا این که از سـوی بختیـار اعالم شـد این حمله 
خودسرانه بوده و عذرخواهی کردند و ما از حسینیه خارج شدیم.«1

1.]خاصه[واقعۀچهارشـنبۀسیاهاهواز،آیتاهللموسویجزایری،روزنامۀکیهان،
تاریخ87/11/20،ص15)ضمیمۀشهرستانها(
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در دوران انقالب، فعالیت انقالبیون در اهواز با محوریت آیت الله 
جزایری انجام می شـد. آیت الله سـیدمحمدعلی موسوی  جزایری، 
فرزنـد آیت الّله آقاسـیدمحمد موسـوی  جزایری، در سـال 1322 در 
شهرستان شوشتر به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی در 
مکتب خانه، برای تحصیل علوم حوزوی، عازم حوزۀ علمیۀ شوشتر 
و سـپس برای تکمیل آموخته های خود عازم نجف اشـرف شد. در 
سال 1350 به ایران بازگشت و تحصیالت حوزوی خود را در حوزۀ 

علمیۀ قم پی گرفت و به درجۀ اجتهاد رسید. 
آیت اللـه موسـوی  جزایـری در سـال 1353 بـه امامـت جماعـت 
مسـجد جزایری در اهواز دعوت شـد. تأسـیس مسـجد جزایری به 
بیش از 80 سـال پیش بازمی گردد. فعالیت فرهنگی این مسـجد به 
صـورت هدفمنـد، از زمان حضـور آیت الله موسـوی  جزایری آغاز 
شـد. وی کتابخانۀ مسـجد جزایری را تأسـیس کرد که تعدادی از 
جوانـان منطقـه به عضویـت آن در آمدند. به تدریج کسـانی که به 
عضویت کتابخانه در آمده بودند، در کالس های عقیدتی و احکام 
و قـرآن آیت اللـه جزایری شـرکت کردند و هسـتۀ اولیه فعالیت های 
فرهنگی، در همان جمع اعضای کتابخانه شـکل گرفت و افرادی 
همچون شـهید حسـین علم الهدی، شـهید حکیم و برخی دیگر به 
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اتفاق حجت االسـالم کاشانی شروع به انجام فعالیت های فرهنگی 
کردند. 

این تشکیالت، با اوج گیری فعالیت های انقالبی، فعالیت خود را 
گسترش دادند و با هدایت آیت الله موسوی  جزایری وارد عرصه های 
سیاسی شدند. این اقدامات سبب شد که مسجد جزایری، به یکی 
از محورهای مبارزات انقالبی در اهواز و حتی در اسـتان خوزستان 

تبدیل شود. 
آیت الله جزایری به قلم خودش آورده اسـت: »با وفات مشکوك 
یا شـهادت فرزند امام )سـیدمصطفی خمینی( وارد مرحلۀ جدیدی 
شـدیم. اعالمیه ای با امضای جامعۀ روحانیت منتشـر کردیم و اسم 
مبـارك امـام خمینـی را کـه سـال های طوالنـی ممنـوع بـود، در آن 
اعالمیه نوشـتیم و منتشـر کردیم. در مراسم ختم آن سید مظلوم، به 
دعوت مرحوم آیت الّله پسندیده، اعالمیه را بین مردم پخش نموده 
و با جمعی از دوستان رهسپار قم شدیم و در مراسم شرکت کردیم. 
متعاقبًا نوارهای مراسـم ختم و چهلم که بعضًا بسـیار مهیج و مؤثر 
بـود، بین مردم پخش شـد؛ تا واقعۀ کشـتار مـردم در قم در نوزدهم 
دی 1356 پیش آمد. به عنوان اعتراض، سـخنرانی کرده و مساجد 
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اهـواز را بـه مدت یك هفته تعطیل نمودیم.«1
بچه های مسجد جزایری، نقش مهمی در مبارزات انقالبی داشتند 
که حسین علم الهدی از آن جمله بود. سیدمرتضی علم الهدی پدر 
ایشـان، از علمای بزرگ شـهر بـود و با انقالبیـون از جمله آیت الله 
خامنـه ای و آیت اللـه مطهـری ارتبـاط نزدیک داشـت. حسـین هم 
کـه دنباله رو راه پدر بود، در مسـجدی که پـدرش نماز  می خواند، 
تشـکلی راه انداخته بود و در فعالیت های انقالبی شـرکت داشت.

در عاشـورای سـال 1357، حسـین علم الهـدی دسـت بـه یـک 
حرکت انقالبی زد. در سـال های قبل، مسـیر هیئت های عزاداری، 
میدانی بود که مجسـمۀ شـاه در آن نصب شـده بود. او یک گروه 
دویسـت نفـری را سـازماندهی کـرد و در خیابان هـای اهـواز بـه 
راهپیمایی و عزاداری پرداختند. به میدان و مجسـمه که رسـیدند، 
بـه جای دور زدن، مسـتقیم به راهشـان ادامه دادنـد. دیگر هیئت ها 
هم پشـت سـر آن ها، مسـیر حرکت خود را تغییر دادند. با دخالت 
مأموران شـهربانی، این مراسـم به زد و خورد کشـیده شـد و حسین 

علم الهدی دسـتگیر و زندانی شـد.2

1.مدرسۀمجازیفقهجعفری
2.نبردهایدشتآزادگان،صص184ـ183
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خدیجه علم الهدی در رابطه با دستگیری برادرش توسط ساواک 
می گوید:

»در زندان، به شـدت شـکنجه شـد. پاهایش را سـوزانده بودند؛ 
طوری که راه رفتن برایش مشکل شده بود. انقالب که پیروز شد، 
وقتی شـکنجه گِر حسـین را پیش او آوردند، با ترس به حسین نگاه 
کـرده بـود. هـر لحظه منتظر بـود برادرم انتقـام بگیرد. اما حسـین، 
شکنجه گرش را بخشیده بود. وقتی به خانه آمد، حتی نمی توانست 
درسـت راه برود. درد و سـوزش شـدیدی در پاهایش داشت. مادر 
کـه خانـه نبود، روی پنجۀ پا یا روی پاشـنه هایش راه می رفت. ولی 
همیـن کـه مـادر از در وارد می شـد، با کـف پا راه می رفـت. به او 
گفتم: »جلوی مادر راه نرو، هر چه می خواهی بگو برایت بیاورم. 

چرا این قدر خـودت را اذیت می کنی؟«
همیشـه جوراب به پا داشـت. یک شـب تصمیم گرفتم هر طور 
شـده، پاهایـش را ببینم. سـاعت یازده بـود و همه خوابیـده بودند. 
رفتـم طبقۀ باال، پشـت در اتاقـش. بوی روغن می آمـد. فهمیدم به 
موقـع آمـده ام. در زدم و رفتـم تو. دو زانو نشسـته بود و این پا و آن 
پـا می کرد. جوراب هایش را گذاشـته بود کنـارش. گفتم: »نگران 

نباش، مـادر خوابیده.«
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پاهایـش را از زیـرش درآورد و پماد زد. گریه ام گرفته بود. کف 
پاهایش پوسـت نداشـت. سـیاه بود و قرمز و پر از لکه های سوراخ 

سـوراخ که از آن چـرک و خون بیرون  می آمد.«1
انقالب اسالمی ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید. هنوز 
شـادی مردم اهواز به پایان نرسیده بود که گزارش هایی از تحرکات 
گروه موسوم به خلق عرب در استان خوزستان به سپاه تهران رسید 
که از نزدیک بودن بحران جدی در این منطقه خبر می داد. بیشـتر 
تحـرکات خشـونت آمیز در خرمشـهر و تـا حدودی آبـادان و بعضًا 
در شـهرهای دیگـر خوزسـتان و از جملـه اهواز مشـاهده می شـد. 
راهپیمایـی و تحصـن ضدانقـالب، انفجـار و تیرانـدازی در شـهر، 
انفجـار لوله هـای نفت، حمـالت پراکنده بـه پاسـگاه های مرزی، 
پرتـاب نارنجـک و کوکتل مولوتف به اماکن و منـازل و ورود انواع 
اسلحه از مرز عراق که به وفور بین عشایر منطقه تقسیم می شد، از 

جملۀ این اقدامـات خرابکارانه بود.
در سـال 1358، بیش از چهل کمیتۀ مردمی در اهواز فعال بود. 
عدم هماهنگی بین این کمیته ها باعث شد که از تهران دستور داده 
1.چایخانه؛خاطراتخواهرانپشتیبانیپایگاهشهیدعلمالهدی)اهواز(،بهکوشش
محبوبـهمعراجیپـور،تهران،مرکزامورمشـارکتزنانریاسـتجمهوری،1392،

307 صـص308ـ
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شـود کمیته ها زیر نظر سپاه قرار بگیرند.1
صـادق آهنگـران در ایـن خصـوص می گوید: »بعـد از پیروزی 
انقـالب اسـالمی، کمیتـه ای به نام کمیتۀ پرسـتو در اهواز تشـکیل 
شـد که علی شمخانی مسـؤول آن بود. نیروهای کمیته، همزمان با 
کار عملیاتی و مقابله با اشرار و ضدانقالب، جذب نیرو هم انجام 
می دادنـد. مدتـی این کمیته فعال بود، ولی بـه ضرورت و به خاطر 
اقدامـات خرابکارانۀ جمعیت خلـق عرب که از طرف ضدانقالب 
و حـزب بعـث حمایت می شـدند، تصمیم به تشـکیل سـپاه گرفته 
شد. آن زمان آیت الله الهوتی فرمانده سپاه بود. دو نفر از نیروها به 
نام های »رضا رضوی« و »مجی جعفری« را مأمور کرد تا چند نفر 
را برای تشـکیل بدنۀ سـپاه انتخاب کنند. تعدادی از افراد انتخاب 

شـدند و همه در منزل علم الهدی جمع شـدیم. 
ده پانـزده نفـر بودیـم. یداللـه گالب کش، حسـین علم الهدی و 
برادرانـش کاظـم و علی و شـخصی بـه نام دلفی و علی شـمخانی 
را به یاد دارم. در آن جلسـه، علی شـمخانی به عنوان فرمانده سـپاه 
اهواز انتخاب شد و من شدم معاون پرسنلی و جذب نیرو. وظایف 

1.روایــتزندگــیحســنباقــری،بــهکوشــشســعیدعامیــان،جلــد2،تهــران،
موسســۀنشــرآثــارشــهیدحســنباقــری،1390،صــص202ـ201
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دیگـر هم بـه بقیه محول گردید. فردای آن روز، سـاختمانی در باغ 
معین اهواز گرفتیم و مشـغول کار شـدیم.«1

سـپاه خوزسـتان مسـتقر در بـاغ معیـن، هم زمـان با جـذب نیرو، 
فعالیت فرهنگی آموزشـی خود را نیز آغاز کرد. حسین علم الهدی 
فردی پیگیر و و فعال در زمینۀ آموزش های فرهنگی بود. او بخش 
عمـدۀ فعالیـت خود را به برگزاری کالس های نهج البالغه و شـرح 
تاریـخ صـدر اسـالم اختصـاص داده بـود. بخـش دیگـر، آموزش 
نظامـی بـود. احمد سـیاف زاده در این خصـوص می گوید: »ابتدا 
علی غیوراصلی مسـؤول آموزش سـپاه شد. او یک رنجر انقالبی و 
اخراجی از ارتش بود. محل آموزش ابتدا در پیشآهنگی سابق اهواز 
در فلکـۀ چهارشـیر قـرار داشـت. شـهید غیوراصلی ما را بـه عنوان 
مربیان سـپاه اهواز انتخاب کرد و به پادگان سـعدآباد تهران فرسـتاد 
تـا آمـوزش ببینیـم. من جزو گـروه تخریب بـودم. ده روز در تهران 
آموزش دیدم. از شـهرهای دیگر هم در سـعدآباد بودند، ولی اهواز 
بیشترین سهمیه را داشت. خرابکاری خلق عرب شروع شده بود و 

اهـواز به تخریب چی و خنثی کنندۀ بمب نیاز داشـت.
مـن بـه عنـوان مربـی تخریب بـه اهـواز برگشـتم. سـپاه در فلکۀ 

56 1.کتابآهنگران،صص57ـ
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چهارشـیر قـرار داشـت. مـا بـه پروکاندیلم1 رفتیـم و زمینۀ اسـتقرار 
آمـوزش را درسـت کردیـم.«2

1.اردوگاهیدرجنوباهوازوجادۀماهشهرکهقبلازانقابمتعلقبهشرکت
نفتومحلاستقرارخارجیهابود.سپاهآنجارابهمرکزآموزشتبدیلکردهوپس
ازشهادتغیوراصلیبهناماونامگذاریشد.ایناردوگاهدردیوبهمنماه1360،

مقرتیپزرهیسپاهبود.
198 2.روایتزندگیحسنباقری،صص199ـ



فصلسوم
»روز اول مهر بود و در شـیفت بعدازظهر به مدرسـه رفته بودیم. 
جنگ رسمًا از روز قبل شروع شده بود. ما بچه ها دقیقًا نمی توانستیم 
عمـق فاجعـه را درك کنیـم. معلم مان رادیویی را در کالس روشـن 
کرده بود که آخرین اخبار جنگ را بشـنود. رادیو اعالم کرد 200 
تانك عراقی به سمت اهواز در حرکتند. مدیر مدرسه با وحشت آمد 

و گفت: »مدرسـه تعطیل است، به خانه هایتان بروید.« 
از مدرسه بیرون آمدیم و هر کس با عجله به سمت خانه اش راه 
افتاد. در راه می دیدیم که جوان ها مشـغول ساختن کوکتل مولوتف 
هسـتند. از دوم مهر مدرسـه ها تعطیل بود. ما خوشـحال بودیم، اما 
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بزرگ ترهـا می گفتنـد بی خود دل تـان را خوش نکنیـد، عراقی ها به 
زودی شکسـت می خورند و مدرسـه ها باز می شوند.

مـا بچه هـا در خیابـان بودیم. یك بیل مکانیکی داشـت خیابان را 
می کند. قرار بود برای خانه ها آب تصفیه بیاورند و آن ها داشتند کار 
یومیۀ خودشان را انجام می دادند. کنار بیل مکانیکی بودیم. برادرم 
سعید دم در خانه فریاد می زد و به من اشاره می کرد. رفتم ببینم چه 

می گوید. گفت: »مگر صدای ضدهوایی را نمی شنوی؟« 
گفتم: »صدای بیل مکانیکی نمی گذارد.« 

صـدای انفجـار آمـد. بـه رانندۀ بیـل مکانیکی گفتنـد کارش را 
تعطیـل کنـد. بیل مکانیکی که خاموش شـد، صدای ضدهوایی ها 
شـدیدتر شدند. دود قارچ مانندی از طرف مرکز شهر باال می رفت. 

به سـعید گفتم: »بمب اتم نیسـت؟!« 
سـعید گفـت: »نه بابا، چقدر سـاده ای! اگر بمب اتـم بود که تا 

اآلن مـرده بودیم.« 
بعـدًا هـم فهمیدیم که فلکـۀ 24 متری و کتابفروشـی بین المللی 
بودیـم کـه صـدای  قارچـی  تماشـای دود  بمبـاران شـده. محـو 
وحشـتناکی بلنـد شـد. هواپیماهای عراقـی محلۀ زیتـون را بمباران 
کردنـد. همـه بـا وحشـت و سـریع داخل خانـه رفتیم و زیـر راه پله 
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نشستیم. شیشه ها می ترکیدند و درها به شدت باز و بسته می شدند. 
زمیـن زیـر پایمان تکان می خـورد. مرگ را با تمام وجود احسـاس 

می کردیم.
نمی دانـم چنـد دقیقـه بود، ولی بـرای ما به اندازۀ تمـام دنیا طول 
کشـید. بمبـاران که تمام شـد، آمدیم بیرون. همه جـا را دود گرفته 
بود. یك قعطۀ سـیاه، تقریبًا به اندازۀ یك خط کش 30 سـانتی توی 
حیاط بود. یکی گفت: »این یك تکه از بمب است. دست نزنید، 

ممکن اسـت خطرناك باشد.«
بعدها دانستیم که به این می گویند ترکش. هـمــه وحـشــت زده 
بودنـد. بـعـضــی از زن هـا گریـه مـی کـردنــد و تــوی سرشــان 

می زدنـد. چهرۀ زشـت جنـگ پدیدار شـده بود.
مردم دسته دسـته شـروع به تـرك اهواز کردند. مـا هم چند روزی 
بـه رامهرمـز رفتیـم. در راه، رادیـو اهـواز را گوش می دادیـم. ظاهرًا 
آدم هـای رادیو اهواز هم شـهر را ترك کـرده بودند، چون فقط آژیر 

قرمز پخـش می کرد.«1
26 شـهریور 1359، صدام مقابل دوربین های تلویزیونی، قرارداد 
1975 الجزایر را پاره کرد و گفت: »در برابر شما اعالم می کنم که 

1.وباگمحمدرضافتلیصاکی،منتشرشدهدر14مهر1392
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ما قرارداد مارس 1975 را کاماًل ملغی می دانیم. ما تصمیم تاریخی 
خود را برای اعادۀ حاکمیت کامل بر سرزمین و آب خود گرفته ایم 
و بـا قـدرت هر چه تمام تر، در برابر هر کس که این تصمیم قانونی 
را نادیده بگیرد، می ایستیم. رژیم عراق تصمیم گرفته سرزمین های 

خود را به زور پس بگیرد.«1
امیر سرتیپ دوم سیدتراب ذاکری در مورد آغاز جنگ می گوید: 
»در نقشـه هایی کـه عـراق ترسـیم کـرده بـود، تصویـر خوزسـتاِن 
طرح شـده، از صالح آبـاد مهـران تا بوشـهر را در بـر می گرفت و در 
ایـن نقشـة جعلـی، خوزسـتان نام »عربسـتان« بـه خود گرفتـه بود! 
اسـم شـهرهای ایـن اسـتان هـم مشـخص شـده بـود: »خفاجیـه« 
برای سوسـنگرد، »کوت الهواشـم« برای حمیدیه، »محمره« برای 
خرمشـهر، »عبادان« برای آبادان، »االحواز« برای اهواز و شماری 

دیگـر از اسـم ها که موجـب خنده و تمسـخر بود.«2
مـردم اهـواز، از اولیـن کسـانی بودند که در آسـمان شـهر خود، 
هجوم هواپیماهای عراقی را به چشـم دیدند. سـاعت 13:35 دقیقه 
روز 31 شـهریور 1359، میگ هـای عراقی با تجاوز به شـهر اهواز، 

1.ستیزباصلح،ستادتبلیغاتجنگشورایعالیدفاع،1366،ص45
2.پایگاهاطاعرسانیارتشجمهوریاسامیایران
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فـرودگاه، سـیلو، ماکروویـو و... را بمباران کردند.
همان روز، نیروهای عراقی از سه محور شمالی، جنوبی و مرکزی 
به مرزهای ایران حمله کردند که محور جنوبی حملۀ ارتش عراق، 
خـود سـه جبهه داشـت: شـمالی، میانی و جنوبی کـه اهواز هدف 
نیروهای جبهۀ میانی در محور جنوبی بود. آن ها از چزابه در شمال 
هورالهویزه و طالییه در جنوب هورالهویزه وارد خاک ایران شدند. 
قـرار بود نیروهای محـور چزابه از سوسـنگرد بگذرند و به حمیدیه 
)نزدیک اهواز( برسند و نیروهای محور طالییه، از کوشک و جفیر 
بگذرنـد و در غـرب اهـواز با نیروهای محور چزابه دسـت بدهند و 

اهواز را اشغال کنند. 
ارتش ایران در آن مقطع، مشـکالت فراوانی داشـت. بسیاری از 
نظامیـان، ارتـش را ترک کرده بودند. بعضی بعد از انقالب، اعدام 
شـده و برخی بازنشسـته شـده بودند. دولت موقت، دوران خدمت 

سـربازی را یک سـاله کرده بود و ارتش کمبود نیرو داشت. 
لشکری که امنیت مرزهای جنوب را به عهده داشت، لشکر 92 
زرهی خوزستان بود که پانزده شهریور 1359، یعنی پانزده روز قبل 
از حملۀ عراق به ایران، کمبود نیروهایش را 10919 نفر اعالم کرده 
بود. بسیاری از نیروهای موجود لشکر هم در پست تخصصی شان 
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کار نمی کردند. فرماندهان تیپ های یک، 2 و 3 زرهی لشـکر 92 
هم از کودتاچی های کودتای نوژه )عقاب( بودند.1

 از طرفـی، سـپاه و بسـیج هنوز تشـکیالت منسـجمی نداشـت. 
احمـد سـیاف زاده در خصـوص نیروهای آموزش دیدۀ سـپاه در آن 
مقطع می گوید: »تا این جا )آغار جنگ( ظرفیت سـپاه اهواز بیشتر 
از دویسـت نفـر نبـود. همۀ نیروهای پاسـدار خوزسـتان، بـا در نظر 
گرفتن اهواز، به چهار هزار نفر نمی رسید. در سپاه اهواز، پنج عدد 
کالشـینکف عراقی و یک تفنگ 106 که کار نمی کرد، داشـتیم. 
بیشـترین سـالح ما کلـت بـود و از ژ.3 برای نگهبانی داخل شـهر 

می کردیم.«2 استفاده 
اهواز کیلومترها با مرز فاصله داشت، اما نیروهای عراقی که عصر 
31 شهریور 1359 از طالییه وارد خاک ایران شده بودند، روز چهارم 
مهـر )یعنـی روز پنجم جنـگ( به منطقۀ نـورد در پانزده کیلومتری 
اهواز رسیدند. احمد سوداگر که بعدها از فرماندهان نام آور جنگ 
تحمیلی شد، در لشکر 92 زرهی اهواز دوران خدمت سربازیاش را 

ــران، ــدی،ته ــعیدزاه ــیرعلینیاوس ــرش ــواز،جعف ــتاه ــام:روای ــربازانام 1.س
فاتحــان،1388،ص29

2.روایتزندگیحسنباقری،ص203
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می گذراند. وی دربارۀ روزهای آغاز جنگ می گوید: »صبح روز 
سـوم آغاز جنگ، عراقی ها دوباره هجوم آوردند. در همان مرحلۀ 
اول حمله شـان، بیشـتر تانک های ما را زدند. فقط هشـت دسـتگاه 
تانـک باقی مانده بود. عقب نشـینی کردیـم تا به جنگلی که بعد از 
کارخانـۀ نـورد بود، رسـیدیم. در آن جـا، پنج دسـتگاه تانک را در 
یک طرف و سـه دسـتگاه را در طرف دیگر رودخانۀ کارون مستقر 
کردیم. به این فکر بودم که از برادران بسـیجی اهواز و کسـانی که 
می شناختم، کمک بگیریم. وقتی همه گرد آمدند، گفتم: »با این 

چند تا تانک و با این قضایا، به جایی نمی رسـیم.«
درخواسـت قبضـۀ آر.پی.جی کردیم. تعداد زیـادی از بچه های 
اهواز آمده بودند. عدۀ زیادی از مردم، در نزدیکی کورۀ آجرپزی 
جمع شده بودند. از آنجا تا پل هوایی کارخانۀ نورد، مردم به صورت 
پراکنده حضور داشتند. آر.پی.جی که رسید، به هر سه چهار نفر 
یـک قبضـه آر.پی.جی دادیـم و آموزش هم داده شـد. تعدادی به 
سـمت جنگل گمبوعه که در سـمت غربی جادۀ اهواز ـ خرمشهر 
اسـت، حرکـت کردنـد. یک عده نیز به سـمت جـادۀ دب حردان 
اعـزام شـدند. یک اکیپ را نیز به سـمت رودخانـۀ کارون حرکت 
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دادیـم. درگیری در فواصل نزدیـک و با تفنگ و تیربار بود.«1 
کم کـم صدای انفجارهای ناشـی از درگیری بیـن نیروهای ایران 
و عراق، نزدیک تر می شـد و بیشـتر به گوش مردم اهواز می رسـید. 
نیروهـای گـردان باللـی2 از اولین مدافعان شـهر اهـواز بودند که به 

نقاط درگیری اعزام شـدند. 
حسـین کاله کج از مدافعان گردان باللی در این باره می گوید: 
»مجمـوع قـوای مـا در ابتدای جنگ، پانصد ششـصد نفـر )بومی 
و غیربومـی( بـود. هنگامی که این نیروها سـازماندهی می شـدند، 
اسـتاندار وقت خوزسـتان به سپاه اهواز آمد و فریاد زد شهر در حال 
سقوط است و شما هنوز در فکر سازماندهی نیروها هستید؟ نیروها 
بدون سـازماندهی، سـوار اتومبیل های پیکان، وانت بار و کامیون ها 

1.جادههـایسـربی؛خاطـراتسـرداراحمـدسـوداگر،گردآورنـدهمحمدمهدی
27 بهدارونـد،تهـران،سـورۀمهـر،چـاپچهـارم،1388،]خاصـه[صـص34ـ

2.علیرضامعینیاندرخصوصگردانبالیمیگوید:»اینگرداندرسال1358از
نیروهایسپاهاهوازتشکیلشد.فرماندهاششهیدمحمدبالیوجانشیناوهمحسین
کاهکـجبـود.یکگـردانپارتیزانـیکهبهراحتیجابهجامیشـدوبهسـاحهای
زیادیمجهزبودند.قبًابهمرزشلمچهوکردستاناعزامشدهبودند.گردانبالیبعد
ازعملیاتفتحالمبینمنحلشـد.«بنگریدبه:پشـتدروازۀشهر؛خاطراتعلیرضا
معینیان،بهکوشـشعلیشـیرخانی،مصاحبهکننده:غامرضاجهانـیمقدم،تهران،

پژوهشـگاهعلومومعارفدفاعمقدس،1392،صص63ـ59
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شدند و به ستون حرکت کردند. مردم، سر راِه عبور نیروها ایستاده 
بودند و صلوات می فرسـتاند؛ فکـر می کردند که دیگر کار جنگ 
تمام شـده است و به زودی دشمن به مرزهای خودش برمی گردد. 
ما از سـه راهی خرمشـهر عازم جادۀ حمیدیه شدیم. سمت چپ 
مـا، یک جادۀ شـنی بـود که می رفت سـمِت جنگلـی در نزدیکی 
جـادۀ حمیدیـه ـ اهـواز )جنـگل گمبوعـه(. وقتـی پشـت جنـگل 
رسـیدیم، عراقی ها به سـمت ما موشک مالیوتکا و گلوله های توپ 
شـلیک کردنـد. نیروهـا در نقـاط مختلـف جنگل پخش شـدند. 
محمد باللی آن موقع مسؤول واحد عملیات سپاه اهواز بود. ایشان 
نیروهـای اهـوازی را کـه حـدود 60 نفر می شـدند، جمـع کرد و به 
بچه ها گفت باید منطقۀ دشمن را کاماًل شناسایی کنیم و سپس به 

آن ها شـبیخون بزنیم.«1
بسـیجی های عشـایر هـم از گروه هـای مؤثـری بودنـد کـه بـه 
فرماندهی عبدالهادی کرمی به اهواز آمدند. مهدی هادوی در این 
بـاره می گوید: »به ذهنم رسـید که بهترین راه دفاع از خوزسـتان، 
سـازماندهی خـود مـردم عرب منطقه اسـت. به وسـیلۀ عبدالهادی 

1.یادهــایزالل)خاطــراتجنــگ(،بــهکوشــشمرتضــیســرهنگیوهدایتــاهلل
بهبــودی،تهــران،حــوزۀهنــریســازمانتبلیغــاتاســامی،1369،صــص12ـ11
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کرمـی، بـا بـرادرش آیت اللـه شـیخ محمد کرمی که نماینـدۀ مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان بود، تماس گرفتم. ایشان ساکن اهواز 
و مرجع تقلید عشـایر خوزسـتان بود. جلسه ای گذاشتیم و او هم از 
شـاگردانش کسـانی را معرفـی کرد تـا ما را به عشـایر منطقه مرتبط 

کنند. 
عبدالهـادی کرمـی دوره های چریکی را دیده بود. سـتاد بسـیج 
عشـایری را در مدرسـۀ خانلـری، نزدیـک رودخانـه و هتـل فجـر 
تشـکیل دادیم. بـا حکم تیمسـار فالحی، تعـدادی تفنگ ام.یک 
و برنو از نیروی دریایی گرفتیم و کار را شـروع کردیم. یک سـری 
ژ.3 و کالش هـم از تهـران برده بودیم و به تدریج مقداری آر.پی.

جـی و نارنجک انـداز هم تهیه کردیم. بیشـتر نیروهایمان از عشـایر 
عـرب منطقه و به ویـژه اطراف هورالهویـزه بودند.«1

خبر پیشـروی های نیروهای عراقـی از مرزها به اهواز می آمد و از 
آنجا به تهران مخابره می شـد. نیروهای مردمی، سـپاهی و کمیته از 
نقـاط مختلـف ایران برای کمک به مدافعـان، راهی مناطق جنگی 
و از جملـه اهـواز می شـدند. از جملـۀ این گروه هـا، نیروهای دکتر 
مصطفـی چمـران بودند که مقرشـان در کاخ اسـتانداری اهواز، به 

1.روزنامۀاعتمادملی،2مهر1386
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سـتاد جنگ های نامنظم شـهرت یافت. آن ها بالفاصله بعد از آغاز 
جنگ، وارد اهواز شـدند.

سـیدابوالفضل کاظمـی از نیروهـای سـتاد جنگ هـای نامنظـم، 
هنگام آغاز جنگ در نخست وزیری مشغول به کار بوده است. وی 
در مورد آغاز جنگ و اعزامش به جبهه، این گونه روایت می کند: 
»توی نخسـت وزیری نشسـته بودیـم که رادیو اعالم کـرد عراقی ها 
مـرز را رد کرده انـد. چنـد شـهر را گرفته انـد و فـرودگاه مهرآباد را 
بمبـاران کرده انـد. بچه هـا تـوی نخسـت وزیری بـه هـم ریختنـد و 
پریشـان شـدند. هر کس چیـزی می گفت. فردا حاج قاسـم معمار 
صدایـم کـرد و گفت: »دکتر ]چمران[ با ناصر فرج الله، سـرهنگ 
رسـتمی و آقای حسـنی صبح زود رفتند. ما داریم می رویم اهواز. 

اگـر می آیی، زودتر آماده شـو.« 
نزدیـک ظهـر، مـن و حاج قاسـم و ده بیسـت تـا از بچه هـای 
نخسـت وزیری، بـدون ایـن که بقچـه و بندیل کنیم، دسـت خالی 
ریختیـم تـوی سـه تا ماشـین و راه افتادیم به طرف اهـواز. ظهر روز 
بعـد به اهواز رسـیدیم. آفتـاب باال آمده بود و چشـم آدم را می زد. 
هوا گرم بود. از این طرف که می رفتیم، تک و توک ماشین تو جاده 
دیده می شـد، از آن طرف اما راه بندان بود. نیسـان و خاور و وانت 
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بـود کـه باربندشـان را پـر از اسـباب و اثاث و حتی مـرغ و خروس 
کرده بودند و شـهر را خالی می کردند. آن ها که ماشـین گیرشـان 
نیامـده بـود، پـای پیاده شـهر را تـرک می کردند. زن هـا و بچه ها و 
پیرها، هر چه زورشـان رسـیده بود، زده بودند زیر بغل و می رفتند. 
توی شهر، بیشتر دکان ها بسته بود. تک و توک باز بودند و چای 
می فروختند. شـهر، یک طور عجیبی بـه نظرم خلوت آمد. بعضی 
خانه ها هم خراب شـده و یک مشـت خاک ازشـان مانده بود. دو 
سه کوچه را رد کردیم و به محوطه ای گاراژ مانند رسیدیم. گاراژ، 
مقر نیروهایی بود که از تهران می آمدند. شب را به خاطر خستگی، 
در همـان گاراژ خوابیدیم. صبح زود به اسـتانداری اهواز رفتیم که 
پشـت رودخانۀ کارون قرار داشت. آنجا مقر نیروهای چمران بود. 
فـردای آن روز، حـدود صد نفر نیروی داوطلـب از کرج به اهواز 
رسـیدند. تـوی حیـاط اسـتانداری اهـواز جمـع شـدند و به سـه تیم 
33 نفره تقسـیم شـدیم. دکتر ]چمران[ نقشـه را پهن کرد و حدها 
را مشـخص کـرد و برایمـان توضیـح داد کـه دب حـردان، شـمریه، 
دهالویه، طراح و کرخه کور، نزدیکترین مناطق به اهواز هستند...«1

1.کوچـۀنقاشهـا؛خاطـراتسـیدابوالفضلکاظمـی،گفتوگـووتدویـنراحله
143 صبـوری،تهران،سـورۀمهر،چـاپدوازدهـم،1390،]خاصه[صـص152ـ
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سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، در ابتـدا یگان هـای متشـکل 
ماننـد تیـپ و گـردان نداشـت و نیروهـا را از محـل خدمتشـان 
می شناختند. بچه های سپاه اهواز، بچه های سپاه حمیدیه، بچه های 
سـپاه خرمشـهر... بیشـتر نیروهای سـپاه اهواز، بومی استان بودند. 
مقرشان، پایگاه منتظران شهادت )ستاد عملیات جنوب( در باشگاه 
گلـف، واقع در بلوار شـهید مـدرس اهواز بود کـه در بخش غربی 

شـهر قرار داشت. 
گلـف، سـاختمان محکـم و پرامکاناتی بود که قبـل از انقالب، 
به عنوان باشـگاه گلف مورد اسـتفادۀ ورزشـی اتباع آمریکایی قرار 
می گرفت. بعد از انقالب، نیروهای شرکت نفت که می خواستند از 
لوله ها و تأسیسـات نفتی جنوب محافظت کنند، در باشـگاه مستقر 
شـدند. خرابکاری های خلق عرب، به تأسیسات نفتی آسیب بسیار 
زد. کارمندان شرکت نفت، حفاظت از تأسیسات را به سپاه واگذار 
کردند و باشـگاه، محل اسـتقرار نیروهای سـپاه اهواز شـد. با آغاز 
جنـگ تحمیلـی، داوود کریمی و حسـن باقری، اولیـن فرماندهان 

سـپاه بودند که در گلف مستقر شدند. 
»با شـروع جنگ، در اهواز شـایعات مختلفی پخش شـده بود و 
هیچ یک از مقامات مسـؤول از میزان پیشـروی دشـمن خبر دقیقی 
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نداشـتند. گاه بعضـی از شـهرها و نقـاط مهم مرزی از دسـت رفته 
قلمداد می شـد و بعد خبر جدیدی می آمد که آن منطقه در دسـت 
خودی اسـت و چند نفری در حال مقاومت هسـتند. گاه نیروهای 
اعزامـی، بـا قـوای دشـمن روبه رو می شـدند که پیشـروی کـرده و 
منطقه ای را گرفته بودند. حسـن باقـری که در روزهای اول جنگ 
وارد اهـواز شـده بـود، ایـن مشـکل را حـل کـرد. او بالفاصله پس 
از ورود بـه اهـواز، در گلـف مانـدگار شـد. اولیـن کاری که کرد، 
دفتـر خبـری ثبـت وقایـع باز کـرد. ابتدا خـودش و چنـد نفری که 
بـه او ملحـق شـدند، با موتور، ماشـین و هر وسـیله ای که داشـتند، 
بـه محورهـای ورودی دشـمن می رفتند و به جمـع آوری اطالعات 
گاهی ها نسـبت بـه نقاط حضور  می پرداختنـد. بـا این کار، اولین آ
دشـمن و پیشـروی هایش به دست آمد. در ششـم مهر 1359 اولین 
بولتن اطالعاتی جنگ منتشر شد. این بولتن، آخرین اخبار پیشروی 
دشـمن را منعکس می کرد که در سـی نسـخه، محدود فرماندهان 

جبهه ها و مسـؤولین منتشـر شد.«1 
نیروهـای عراقـی کـه از چزابه وارد ایران شـده بودند، ششـم مهر 

1.گزارشروزانۀجنگ،تنظیموتدویناحمددهقان،جلداول،تهران،مؤسسۀنشر
26 آثارشهیدحسنباقری،1389،]خاصه[صص28ـ
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از سوسـنگرد گذشـتند و روز هفتم مهر، خود را به روسـتای کوت 
سـید نعیم در 5 کیلومتـری حمیدیه رسـاندند. از آن طرف، پادگان 
حمید )کنار جادۀ اهواز ـ خرمشـهر( هم علیرغم دفاع گردان هایی 
از لشـکر 92 زرهی ارتش و تقدیم 83 شـهید، به ناچار تخلیه و به 

اشـغال دشمن درآمد.1
مدافعـان در نقـاط مختلـف با نیروهـای متجاورز درگیـر بودند و 
هـر لحظه خبر پیشـروی عـراق به اهواز می رسـید. عبـاس صمدی 
مسؤول وقت بسیج اهواز و بسیج استان خوزستان، خاطرات خود را 
این گونه روایت می کند: »دشمن از بستان سرازیر شده و سوسنگرد 
را اشغال کرده بود. آقای شمخانی من و حسین علم الهدی را صدا 
کرد و گفت: »دشـمن دارد به اهواز می رسـد. بروید شـهر را برای 

دفاع مردمی آماده کنید.«
آن موقـع در بـاغ معین اهواز، اتاقی به عنوان بسـیج دانش آموزی 
داشـتیم. سـاختمان اطالعات و تبلیغات سـپاه اهواز هـم آنجا بود. 
من و حسـین علم الهدی دانشـجویان دانشگاه اهواز را که به خاطر 
انقالب فرهنگی تعطیل شده بود، جمع کردیم. اهواز را منطقه بندی 

تهران، پورجباری، پژمان جنگ، در خوزستان ،1 حماسی جغرافیای اطلس .1
صریر،1389،صص198و207
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کردیم و در هر منطقه، پنج شش مسجد را زیر نظر دانشجویان قرار 
دادیم. بخشـی از سـالح ها مثل نارنجک انداز، نارنجک تفنگی و 
نارنجـک دسـتی را هم به آن هـا دادیم. هفت محور در شـهر اهواز 
شـکل گرفت. یک شـب آقای شـمخانی از اتاق جنگ لشکر 92 

زرهـی زنگ زد و گفـت: »بیا، با تو کار دارم.«
وقتـی رفتـم، گفـت: »عـراق تـا حمیدیـه آمـده و دارد بـه اهواز 
نزدیـک می شـود. ما اینجا تصویب کردیم کـه تو باید کنار پل های 
اهـواز تیم هایـت را بگذاری؛ اسـلحه و نارنجک به شـان بدهی و به 
آن ها بگویی که تا آخرین تیر و نفس با عراقی هایی که می خواهند 

اهواز را بگیرند، بجنگند تا شـهید شـوند.«
بالفاصله به دبیرسـتان شـریعتی اهـواز رفتم. نیروهای مسـاجد را 
خبر کردم، آمدند. به اسلحه خانه گفتم به آن ها نارنجک تفنگی و 
دسـتی بدهند. گفتم: »بروید کوکتل مولوتف هم درست کنید که 

اگر نارنجک کم داشـتید، از آن ها اسـتفاده کنید.«
تا صبح، از پنجاه مسجد و از هر مسجد شش تا ده تیم دو نفره، 
از حمیدیه تا اهواز چیدیم. آن موقع اهواز چهار پل داشت. جوانان 
اهـواز، یـک هفتـه قبـل از عملیـات غیوراصلـی، از پل هـا مراقبت 

می کردنـد و فقط نـان و پنیر می خوردند. 
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از طرفـی، اهـواز زیـر آتـش بـود. در چهـارراه نـادری، تکه هـای 
بـدن شـهدا را از روی درخت هـا جمـع می کردیم. شـلیک خمپاره 
می توانسـت از داخل شـهر باشد. یک هفته در شورای تأمین اهواز با 
آقای شـریفی نیا فرماندار اهواز و آقای نصیری شـهردار اهواز و آقای 
شمخانی جلسـات متعددی گذاشتیم که محل شلیک خمپاره ها را 
پیـدا کنیـم. تیم هایی گذاشـتیم و بـا کار گروهی، دیدیـم که عوامل 
دشمن در خانه های خالی اطراف شهر مخفی می شوند. حتی سقف 
خانه هـا را بـاز کـرده بودنـد و خمپـاره می زدند. گام بـه گام آن ها را 
شناسایی و دستگیر کردیم تا توانستیم موضوع خمپاره را حل کنیم.«1

 نیروهای عراقی صبح روز هفتم مهر وارد روستای حردان در 20 
کیلومتری جنوب غربی اهواز شدند و توپخانه و تانک هایشان را در 
این روستا مستقر کردند. تعداد تانک هایشان 50 تا 80 دستگاه ذکر 
شده بود که با اجرای آتش روی بخش جنوب غربی اهواز، شهر را 

زیر گلوله گرفته بودند.2
هر لحظه، نقطه ای از شـهر اهواز بر اثر انفجار تخریب می شـد و 

272 1.روایتزندگیحسنباقری،صص274ـ
2.روزشمارجنگایرانوعراق،کتابچهارم:هجومسراسری،مهدیانصاری
وحسینیکتا،نظارتمحسنرشید،غامرضاشفیعی،تهران،مرکزمطالعاتو

تحقیقاتجنگسپاه،1375،ص173
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تعدادی کشته و زخمی می شدند. هواپیماها، عالوه بر بمباران، در 
ارتفاع پایین باالی شهر پرواز می کردند و دیوار صوتی می شکستند 

و در میان مردم ایجاد وحشـت می کردند. 
علیرضا معینیان از گلوله باران اهواز این گونه آورده است: »اهواز 
را با توپخانه می زد. تعدادی توپ را کنار هم می گذاشـتند و یکی 
یکـی شـلیک می کردنـد و چند نقطه از شـهر را هم زمان می زدند. 
بیشـتر مردم، شـهر را ترک کرده بودند و بسیجی ها، خانه های مردم 
را نگـه  می داشـتند. مـن و اخـوی ام مانـده بودیم و دیگر کسـی از 
خانـواده ام نبـود. هر دو نفر ما در مسـجد زندگـی می کردیم. حتی 

زمانـی که از جبهه می آمدیم، در مسـجد می ماندیم.«1
صادق آهنگران نیز در بخشی از خاطراتش می گوید: »شهر زیر 
تیـر مسـتقیم گلوله هـای توپ و خمپـاره بود. خیلی از مردم، شـهر 
را خالـی کردنـد. در ایـن بیـن، عـده ای هم هـر کدام بـه دلیلی در 
شهر ماندند: بعضی به خاطر نداشتن جایی دیگر در شهرها و آواره 
شـدن پس از ترک شـهر، بعضی به خاطر فرزندانشـان که در جبهه 
بودند، عده ای هم برای این که به رزمندگان روحیه بدهند. خانوادۀ 
پـدری ام در اهواز مانده بودند. خانۀ ما زیرزمین بزرگی داشـت که 

1.پشتدروازۀشهر،صص83ـ82
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موقع آتش باران، پناهگاه خوبی به حسـاب می آمد. دو تا از عموها 
و دو تـا از عمه هایـم نیز به همراه خانواده هایشـان در اهواز ماندند و 

مقر اصلیشـان زیرزمین خانۀ ما بود. 
وقتی از جبهه می آمدم، سکوتی مرگبار، شهر بدون هیاهو و خالی 
از جمعیت را گرفته بود و انگار نه انگار روزی در این شـهر زندگی 
در جریان بود. دِر خانۀ پدری را که باز می کردم، با سروصدا و شور 
زندگی که جریان داشـت، روحیه می گرفتم. از دیدن این همه آدم، 
بـه وجـد می آمدم. تعدادشـان به حدی زیاد بود که وسـط زیرزمین 

پرده ای کشیده و فضا را زنانه مردانه کرده بودند.«1
علـی ناصـری نیز به همراه خانواده اش سـاکن اهواز بوده اسـت. 
او در مورد روزهای ابتدایی جنگ گفته اسـت: »هیچ جای شـهر 
اهواز از برد توپخانه و هواپیماهای دشمن در امان نبود. مردم بی پناه 
به نخلسـتان های اطراف شـهر پناه برده بودند. اما عراق آنجا را نیز 
هـدف قـرار مـی داد. مواد غذایی به شـهر نمی رسـید و بسـیاری از 
روزها و شـب ها، مجبور بودیم با گرسـنگی سـر کنیم. سوخت هم 
در شهر پیدا نمی شد. ما در باک ماشین استیشن خود، مخلوطی از 

بنزیـن و گازوئیل می ریختیم. 
1.کتابآهنگران،ص87
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برادر بزرگم در دادگاه انقالب اهواز کار می کرد. شـب ها هم تا 
صبح در پایگاه مقاومت بسیج بودیم. من با شروع جنگ، به بسیج 
محله مـان پیوسـته بودم و با آن هـا فعالیت می کردم. مردم روسـتاها 
و برخی از سـاکنان اهواز که احسـاس خطر کرده بودند، روسـتاها 
و شهرشـان را تـرک کرده و بـه مناطق امن پناه بـرده بودند. کار ما 
شـب ها ایـن بود کـه در کوچه و خیابان های خلوت شـهر و محله، 
کشـیک و نگهبانی بدهیم و از خانه و اموال مردم حفاظت کنیم. 
دشمن مرتب اهواز را بمباران هوایی می کرد. در شهر شایع شده بود 
که دشمن از طرف حمیدیه به طرف اهواز می آید و به زودی به شهر 
خواهد رسید. نگرانی، اضطراب و سرگردانی در چهره ها موج می زد. 
شـهر خلوت و خالی شـده بود و با ماشـین، سرتاسـر آن را می شد در 
کمتر از یک ساعت گشت. از دیدن خیابان ها و کوچه های خالی، 

اشک در چشمانم جمع می شد و ناخواسته گریه ام می گرفت. 
روزی جنازهـای را بـرای دفـن آورده بودند. من هم برای تشـییع 
رفتـم. در همـان حیـن، هواپیماهای عراقی شـهر را بمبـاران کردند 
و ایسـتگاه تقویـت برق کنار بهشـت شـهداء را هدف قـرار دادند. 
همـان روز، انبـار قیـر اهواز را هم زدند. شـاید یکـی از مهیب ترین 
بمباران هـا بـود. شـعله های دود و آتش به هوا زبانه می کشـید. همه 
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وحشت زده بودند. طوری که در اطراف، جنازه ها پراکنده شدند. 
حسـابی ترسـیده بودیم. به دنبال جای امنی برای پناه گرفتن، به هر 

می دویدم.  طرف 
نـگاه کـه کردم، فقط چند زن کنار جنازه مانده بودند. خجالت 
کشـیدم و جلـو رفتـم. مردهـای دیگـر هم آمدنـد و جنـازه را دفن 
کردیم. آن روز، بر اثر اشتعال قیرهای موجود در انبار، دود سیاهی 

همه جای شـهر دیده می شد.«1
خبرهای دلهره آور به سرعت در شهر می پیچید. ترس و اضطراب، 
مردم اهواز را آشفته کرده بود. استاندار خوزستان، آقای غرضی در 
رادیو اعالم کرد که اهواز در خطر اسـت. مردم کوکتل مولوتوف ها 
را آماده کرده بودند که از اهواز دفاع کنند. متجاوزین 25 کیلومتر 

با شهر فاصله داشتند.2 
عـده ای از شـهر خارج شـدند. بسـیاری از مدافعـان، از اهواز به 
مناطق درگیری رفتند. برخی که در شهر مانده بودند، وقتی شنیدند 
عراقی ها پیشـروی کرده اند، شهر را سنگربندی کردند. سنگرهای 

1.پنهــانزیــربــاران؛خاطــراتســردارعلیناصــری،مصاحبــهوتدوینسیدقاســم
28 یاحســینی،تهــران،ســورۀمهــر،چــاپهفتــم،1390،]خاصه[صــص31ـ

2.حمیدتقوی.بنگریدبه:روایتزندگیحسنباقری،ص652
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خیابانـی، یکـی پـس از دیگـری شـکل گرفـت. مـردم گونی ها را 
از ماسـه پـر کـرده، روی هم می گذاشـتند و در عـرض چند دقیقه 
سنگری ساخته می شد. پایگاه های بسیج، نیروهای مردمی را سریع 
سـازماندهی کردند. سـر خیابان ها، چهارراه ها و جلوی در مساجد 

سنگر ساختند و ایسـت بازرسی گذاشتند. 
صدای انفجار توپخانه و ضدهوایی، باعث شده بود که وضعیت 
خاصی در شهر حاکم شود. شب ها تاریکی مطلق بود. مردم با نور 
فانـوس و چـراغ قوه تردد می کردند و خود را آماده کرده بودند که 

اگر سربازان عراقی به دروازه های شهر رسیدند، دفاع کنند. 
امـام جمعـۀ اهـواز در ایـن بـاره می گویـد: »بـرای جنگ هـای 
پارتیزانی آماده شـده بودیم. مقدار زیادی بنزین در خانه ای ذخیره 
کرده بودیم که اگر دشـمن وارد شـهر شد و پمپ بنزین را گرفت، 
مشـکلی از جهت سـوخت نداشته باشـیم. داخل خانه ها و مساجد 
اسـلحه و مهمـات ذخیـره کـرده بودیـم. حتـی لباس هایـی شـبیه 

لباس هـای دشـمن آماده کـرده بودیم.«1
هم زمـان بـا هجـوم عراق به سـمت اهـواز و نزدیک شـدن قوای 
دشـمن از محور سوسـنگرد حمیدیه و جو متشنج شهر، هشتم مهر 

1.سربازانامام،ص33
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1359، انبار مهمات لشکر 92 در فولی آباد1 به طرز مرموزی منفجر 
شـد. در روزهای قبل، این انبار چند بار توسـط هواپیماهای عراقی 
بمباران شـده بـود، اما تا هشـتم مهر پابرجا بود. حسـن آذری موفق 
کـه بـه عنـوان خبرنـگار تلویزیـون بـه اهـواز رفتـه بـود، می گوید: 
»مشـغول مصاحبه بـا آیت الله خامنه ای بودم که کسـی داخل اتاق 
شـد و سراسـیمه خبـر داد سـتون پنجـم، انبارهای مهمـات را آتش 
زده. وسـایل مان را جمـع کردیـم و بـه منطقۀ انفجـار رفتیم. منظرۀ 
عجیبی بود. انبارهای بزرگ در آتش می سـوخت و ما فقط از دور 
می توانستیم نگاه کنیم. گلوله ها و جعبه های مهمات، یکی پس از 
دیگری منفجر می شدند. هیچ کس هم نمی توانست جلو برود. در 
روزهایی که بیش از هر وقتی به سالح و مهمات نیاز داشتیم، همه 
با حسرت می دیدیم که آن همه مهمات، یک جا از بین می رود.«2 
صـدای هولنـاک انفجارهـای پیدرپـی و بـه دنبـال آن پرتـاب 
گلوله های توپ و موشک های کاتیوشا به داخل شهر، این شایعه را 

1.ایـنانبـارمهمـاتدرتپههـایفولیآباددرغرباهـوازقرارداشـت.پیشاز
انقـابآنراسـاختهبودنـدوسـولههاییداشـتکههرکـداممخصوصیک

گـردانو12تانـکبود.
2.نگاهشیشهای؛خاطراتشفاهیحسنآذریموفق،مصاحبهوتدوینمحسن

مطلق،تهران،سـورۀمهر،1380،ص95
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ایجاد کرد که عراقی ها وارد اهواز شده اند و شهر در آستانۀ سقوط 
اسـت. شـایعۀ سـتون پنجم دربارۀ سـقوط اهواز، خبر پیشروی های 
نیروهـای عـراق و صـدای انفجارهـای دور و نزدیـک، مـردم را 
وحشـت زده کـرد و اوضـاع را بـه هـم ریخـت. فرمانده لشـکر 92 
زرهی، در مصاحبه ای که همان روز از رادیو و تلویزیون پخش شد، 
گفت: »من در پادگان هسـتم. درسـت اسـت کـه مهمات منفجر 
شده، ولی مردم ترس و وحشت نداشته باشند. ارتش از جان و مال 

و نامـوس مردم دفـاع می کند.«1 
دشـمن پـس از اشـغال سوسـنگرد، سـعی می کـرد تـا از سـمت 
حمیدیـه از سـد مدافعـان بگذرد و به سـمت اهواز پیشـروی کند. 
از سـمت روسـتای حـردان هـم فشـار مـی آورد. اوضـاع بـه قدری 
نگران کننده بود که از امام کسـب تکلیف شـد. ایشـان در جواب 

فرمودنـد: »مگـر جوانـان اهـواز ُمرده اند؟!« 
سخنان تکان دهنده امام به گوش مسؤولین سپاه خوزستان رسید. 
برادران سـپاه در محل سـپاه اهواز ـ نزدیک فلکۀ چهارشـیر ـ جمع 

شدند.
مدافعـان اهـواز، با تشـکیل گروهـی 28 نفره بـه فرماندهی علی 

1.پشتدروازۀشهر،ص56
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غیوراصلی، شـبانه به سـمت دشمن حرکت کردند. آن ها با خودرو 
تا سه راه حمیدیه رفتند و با رسیدن به نزدیکی دشمن، در کنار جادۀ 
حمیدیـهـ  اهـواز و جنـگل اطـراف موضع گرفتند. تعـداد نفرات و 
آر.پی.جی کم بود. علی غیوراصلی نیروها را در گروه های دونفره، 
به فاصلۀ صد متر از هم در طول یک کیلومتر تقسیم کرد. ساعت 
4 صبـح، بـا دسـتور فرمانده عملیـات، نیروها به سـمت تانک های 
دشمن شلیک کردند. چندین تانک به آتش کشیده شد. نیروهای 
عراقی که غافل گیر شـده بودند و نمی دانسـتند با چه توانی به آن ها 
حمله شده، در حالی که خسارت قابل توجه ای دیده بودند، با رها 
کردن تعدادی از تانک های خود، به سمت کرخه کور و سوسنگرد 

عقب نشینی کردند.1
سرهنگ عبدالمنعم سلیمان، فرمانده تیپ20 از لشکر 5 مکانیزۀ 

ارتش عراق می گوید: 
»نیروهـای مـا، در ادامۀ پیشـروی وارد جنگل هـای جنوب اهواز 
شـدند. در آنجا برخوردی بین ارتش عراق و نیروهای مردمی ایران 
صورت گرفت. در حقیقت، اولین برخورد نیروهای ما بود که طی 
آن، مدافعین با دالوری و حماسـه ای کم نظیر، پیشروی نیروهای ما 

1.اطلسجغرافیایحماسی1:خوزستاندرجنگ،ص002
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را سـد کردنـد و آن هـا را مجبور به عقب نشـینی و خروج از جنگل 
کردند.«1 

طی این عملیات، دشـمن تا بسـتان عقب نشینی کرد. پیروزی در 
ایـن عملیـات، هر چند کوتـاه بود، اما امید و خودبـاروی را در دل 
نیروهای مدافع قوت بخشـید. اما هنوز دشـمن به شهر نزدیک بود.

»شـهید علی غیوراصلی می خواسـت حرکت مجددی از بسـتان 
بـه چزابه یا به سـمت هویزه آغاز کند. دنبـال یک طرح ریزی بود. 
بـه آقـای احمد غالم پـور گفته بـود برویم پیـش سـیاف زاده ببینیم 
چه تعداد نیرو دارد. آقای غالم پور، شـهید غیوراصلی، شـهید ولی 
)راننـده( و حسـین نظیری، چهار نفری شـبانه با یـک جیپ آهو با 
چراغ خاموش راه می افتند. چون محورها به هم نزدیک بود، چراغ 
خـودرو را روشـن نمی کردیم. در بیـن راه تصادف می کنند و علی 

غیوراصلی به شـهادت می رسد.«2 
هـر چنـد خبر شـهادت علی غیوراصلی سـخت بود، اما دشـمن 

موقتـًا از سـمت حمیدیه عقب رانده شـد.

1.هنگسوم،مجتبیالحسینی،ترجمۀمحمدحسینزوارکعبه،تهران،حوزۀهنری
سازمانتبلیغاتاسامی،1370

2.روایتزندگیحسنباقری،ص209



فصلچهارم
درگیریدرنقاطمختلفاطرافاهوازادامهداشت.درجبههها،
مقاومتصورتمیگرفتوعراقیهاباعصبانیتازمقاومتهای
مردمی،شهررابیرحمانهزیرآتشتوپخانهوخمپارهقرارمیدادند.
بخشیازمهماتنیروهایمدافعدرجبهههایجنوب،میبایستی
ازانبـارمهمـاتلشـکر92درفولیآبـادتهیـهمیشـد؛همـانانبار
مهماتیکهدرهشـتممهرمنفجرشـدهبود.علیرضامعینیاندربارۀ
تهیۀمهماتمیگوید:»سـربازیرفتهبـودموکارتپایانخدمت
داشـتم.بهمقرلشـکر92زرهیاهوازرفتموازدژبانپرسیدمبرای
کمـکدرخـطمقدم،نیـرومیخواهند؟اوهمباایـنطرفوآن
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طرفتماسگرفتوپرسیدچندنفرهستیم.گفتمهرچندنفرکه
بخواهند.پرسیدهمهآموزشدیدهایم؟گفتمبله.گفتهرچندنفر

کهمیتوانم،فرداببرم.
فردایآنروز،بابچههایمسجدجمعشدیموحرکتکردیم.
زمانیکهرسیدیم،موقعناهاربود.اجازهدادندورفتیمداخلپادگان.
ازدیگهایبزرگ،بابیلغذامیکشیدند.سیرغذاخوردیم.بعد
گفتندحرکتکنیم.پرسیدیمکجا؟گفتندبهطرفزاغهمهمات
درفولیآباد.پرسیدیمآنجاچهکارکنیم؟گفتند:»سرهنگکهتری
مسؤولتوپخانۀآبادان،دیشبدرخواستمهماتکردهوماهنوز
نتوانسـتیمچهـارنفـرپیداکنیـمکهمهمـاترابارکامیـونبزنیمو

برایشانببریم.«
هفـتیاهشـتنفـربودیم.بههمراهیکـیدوسـربازودرجهدار
ارتشحرکتکردیم.خودشـانمیترسـیدندبرایاینکاربروند.
چراکهزاغهآسـیبدیدهوسـقفآنپایینآمدهبود.گلولههای
توپ،مثلهندوانۀشیرینکاردخورده،قاچخوردهوبازشدهبود.
کسـیجرأتنمیکردبهآنهادسـتبزند.رویگلولهها،تاریخی
حکشدهبودکهمربوطبهزمانخیلیگذشتهبود.گفتماینهانم
نکشیدهاند؟گفتندنه،اینجاایزولهاستورطوبتبهآنهانمیرسد.
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دِرصندوقهـارابـازمیکردیمومهمـاترادروانتمیچیدیمتا
موقعپیادهکردن،برایبازکردنآنهانیازبهانبردسـتنباشـد.میخ

صندوقهارامیکشـیدیموبارمیکردیم.
فکرکنمسـهچهـارکامیونبارکردیم.درهـرکامیونهمیک
سـربازکنارمهماتسـوارشـد.کامیونهاپشـتسـرهـمحرکت

آبـادانرفتند.«1 کردنـدوازجـادۀقدیـماهوازـ
آبان1359،روزهایسختیبرایمدافعانومردمشهراهوازبود.
ازطرفی،خبرهایپیشـرویواشـغالشـهرهایاطرافمیآمد،از
طرفدیگر،مردمیکهمیخواستندازشهرشاندفاعکنند،ساح
ومهماتنداشـتند.علیشـمخانیفرماندهسـپاهخوزسـتان،ازآن
روزهااینگونهیادمیکند:»روزهایسـختیراسـپریمیکردیم.
دراهوازخبرهایتلخیمیشـنیدم،اماسـعیمی کردمروحیهامرا
حفظکنم.برایبچههاسخنرانیمی کردموآنهاهمآمادۀجنگیدن
بودند.ولیخبریازآر.پی.جینبود.بنیصدرسپاهراتحریمکرده
بـود.ارتشـیهاهـممـارادرجنگبـازینمیدادند.غیـرازدعای
توسلوزیارتعاشوراخواندن،کاریازدستمانبرنمیآمد.آن
زماناثباتاینکهدشـمنآسیبپذیراسـتوراهشکستدادنش

1.پشتدروازۀشهر،صص65ـ64
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»زمیندادنوزمانگرفتن«نیسـت،سختبود.«1
هنوزدرجبهههانظمبرقرارنشدهبود.هرکسبرایاولینباربه
جبههمیآمد،یکیدوروزدرمقر)استانداری(یاگلفمیماندتا

نفسبگیردوبهمنطقهآشناشودوبعدبهمنطقهاعزاممیشد.
خیلـیزودمـدارساهـوازراخالیکردندتـانیروهاییکهبرای
کمکواردشهرمیشدند،درآنهامستقرشوند.مسؤولینمحورها
موظـفشـدندعقبۀنیروهایشـانراخودشـانتعیینکنند.سـاح،
تجهیـزاتولباسخاکیبهاندازۀکافینبود.سـاحبیشـترنیروها
ژ.3،ام.یـکونارنجـکبـود.بعضیهـابـدونلبـاسخاکی،فقط

سـاحدستشـانمی گرفتندوبهنقاطدرگیـریمیرفتند.
یوسـفبختیاری،دی1359برایکمکبهمدافعان،ازبوشـهر
بهجبهۀجنوباعزامشـد.ویمیگوید:»مینیبوسرفتبهجایی
بهاسـمحصیرآباد،کهمحلۀفقیرنشـینیبود.ازسـرووضعخیابان
وخانههـامشـخصبودکـهاهالیآنفقیرهسـتند.مینیبوسرفت
ردیـفهشـتوواردکوچـهایشـد.درانتهایکوچه،سـاختمان
دوطبقۀمدرسۀشهیدجالیبود.اینمدرسه،مقرستادجنگهای

1.بهدادمابرسید؛ناگفتههایتاریخینامۀعلیشمخانیفرماندهسپاهخوزستان،
تدویناحدگودرزیانی،تهران،سورۀمهر،1388،ص12
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نامنظممربوطبهبچههایبوشـهربود.
بـهماتجهیزاتشـاملیکدسـتلبـاسنظامی،پوتین،فانسـقه،
قمقمه،کاهآهنی،اسلحهوچهارجیبخشابدادند.گفتندباید
برویمکاخاستانداریوحکمبگیریم.رفتیماستانداریخوزستان.
طبقـۀدوم،دفترسـتادجنگهاینامنظمبـود.حکممأموریتمارا
امضاءکردندوبهروسـتایعباسـیهرفتیم.گروه33نفرۀما،بهسـه
دسـتۀ11نفرهتقسـیمشدهبود.هرشبنوبتیکگروهبودکهبه

شناساییبروند.«1
بـهتدریـجعملیاتنیروهـایایرانـیدراطرافاهوازآغازشـد.
حسینعلمالهدیدرعملیاتنصرکهدردی1359انجامگرفت،
بـهشـهادترسـید.آیتـاهللخامنـهایدربـارۀویگفتـهاسـت:»من
کنارکرخهنور)کرخهکور(ایسـتادهبودمکهنمازبخوانم.حسـین
علمالهـدیوعدهـایدیگر،ازجملهحسـنقدوسـیفرزندآیتاهلل
قدوسـی،خیلـیگرموپرشـورجلوآمدنـدواحوالپرسـیکردند.
منهمازدیدارشـانبسیارخوشحالشدموپسازکمیصحبت،
گفتمنیروهایارتشآمدهانداینجاوشمادیگرمیتوانیدبرگردید

1.مسافرمینیبوسسرخ؛خاطراتشفاهیآزادهسرافرازیوسفبختیاری،مصاحبه
84 وتدوینسیدقاسمیاحسینی،بوشهر،دریانورد،1392،]خاصه[صص91ـ
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عقب.حسینگفت:»نهآقایخامنهای،مامیخواهیمپیشبرویم.«
البتهآنهادرحقیقتپیشرفتند.«1

عملیـاتنصـردرابتداباپیشـروی24کیلومتـری،امیدوارکننده
بود.علمالهدیونیروهایش،درمرحلۀدومعملیات،یککیلومتر
جلوتـرازنیروهـایزرهیبودند.یکسـاعتازعملیاتنگذشـته
بودکهآتششـدیدعراق،پیشـروینیروهاراسـختکرد.مدتی
بعـدنیروهـایزرهیعقبنشـینیکردند.علمالهـدیونیروهایش
کـهبیشترشـاندانشـجویانپیـروخطامـامبودند،محاصرهشـدند.
غیـرازچنـدنفرشـانکهعقـبآمدند،بقیهبهشـهادترسـیدندو

جنازههایشـانهـمدرمنطقهماند.2
لحظۀشـهادتشـهیدحسـینعلمالهـدیاینگونهروایتشـده
اسـت:»تعدادیتانکچیفتندرصحنهبودندومافکرمیکردیم
ارتـشداردمقاومـتمیکند.یکـیازتانکهایعراقـیدرجاده
بهبیسـتمتریمارسـید.حسـینعلمالهدیبااشـارهبهمنگفت:

»برجکتانـکرابزن.«

1.حماسۀهویزه،نصرتاهللمحمودزاده،تهران،امیرکبیر،1367،ص10
2.ویرانههــایآبــاد،جعفــرشــیرعلینیاوســعیدزاهــدی،تهــران،فاتحــان،1388،

]خاصــه[صــص65ـ59
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منهمزدم.دوتانکدیگرنیزباآر.پی.جیزدهشدوبرایچند
دقیقهآنهامتوقفشـدند.بابیسـیم،بامعرفلشـکرتماسگرفتم.
گفـت:»درتمـاسبـاش.«مدتـیگذشـت.دوبـارهتمـاسگرفتم،

گفـت:»تیپیکدرحالتغییرموضعاسـت.«
ویکبارهتماسقطعشـد.تانکهادوبارهشـروعکردندبهجلو
آمدن.حسینیکگلولهآر.پی.جیبهطرفتانکعراقیشلیک
کـردکـهازیـکمتـریبـاالیآنردشـد.تانکهاهمچنـانجلو
میآمدند.رگبارشانقطعنمیشد.بچههایکییکیتیرمیخوردند

وشـهیدمیشدند.حسین،محسن،جمالو...شهیدشدند.
منهمزخمیشـدهبودم.سـینهخیزخودمراازآنمهلکهبیرون
کشـیدم.پنجـاهنفـردرآنکانـالکوچککنـارجادهبهشـهادت

رسیدند.«1
ازنیروهـایحسـینعلمالهـدیفقـطتعـدادکمیعقـبآمدند
وبقیهبهشـهادترسـیدند.مادرحسـینعلمالهدی)مرحومبیبی
علمالهـدی(ازروزهـایبعـدازشـهادتفرزنـدشاینگونـهگفته
است:»یکروزآمدندگفتندحسیناسیرشد.روزیدیگرگفتند
حسینباالخرهپیشصدامزانوزد.مگرمتولد1337نبود؟مگردر

1.نبردهایدشتآزادگان،ص201



اهواز 66

تاریـخ16دینرفـتعملیـات؟همانروزاسـیرشکردندوبردند
پیشصدام.روزهایبعدآمدندوگفتندحسـینتسلیمشد.امامن
پسـرمرابـزرگکردهبود.بـاآرامشخاطرگفتـم:»دروغمحض
است.حسینمنشهیدشدهویکروزجسدشهمپیدامیشود.«
شـعریدرسـتکـردهبـودمبهنـاممـاراهیـانزینـبکرباییم.
میخواسـتمیکروزبههمراهمادرانشـهدابخوانیموپیادهبرویم
دیدارخانوادۀشـهدا،تاتسـایدلپدرومادرهایشـانباشـیم.«1
خانـمبیبـیعلمالهـدیازنفـراتثابـتچایخانـۀاهـوازبـود.
چایخانۀاهوازتوسـطایشـانتبدیلبهمرکزپشـتیبانیجنگشد.
چندیبعدحاجآقاعادلیانازبازاریهایتهرانکهکارهایپشتیبانی
جنگراانجاممیداد،مدیریتاینمرکزرابهعهدهگرفت.سپس
نامچایخانهبهپایگاهشهیدعلمالهدیتغییریافت.خانممحمودی
کـهبیـنرزمنـدگانبـهمـادرجبهـهمشـهوربـود،مدیریـتبخش
خواهـرانرابهعهدهگرفت.ایشـانباوانـتبهخطمقدممیرفت
وبرایرزمندگانکمکهایمردمی،ازجملهخوراکوپوشاک
می برد.بعدباورودفاطمهموحدیمهر،مدیریتبخشخواهرانبه

ویمحولشد.2
1.چایخانه،ص309

2.چایخانه،صص23-24
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تعـدادبسـیاریازخواهـرانوبـرادراناهـوازیدرایـنمرکزبه
رزمنـدگانخدمـتمیکردند.کمکـمازاقصاءنقاطایـران،مردم
برایکمکبهاینپایگاهآمدندوشبانهروزکارمیکردند.بعضی
ازایـنخواهـرانبومـیوغیربومـی،درطـولسـالهایجنگدر
اینمرکزمشـغولبودند.خانمشـکوهسـاداتمیریدرخاطراتش
میگویـد:»سـال61بـودکـهواردپایـگاهشـدم.عصرجمعـهبود.
تویحیاط،لگنهابهترتیبچیدهشـدهبود.خانمیعقوبیوخانم
گچـیکـهبعدهافهمیـدمنیرویکمکیبـهپایگاهاعـزاممیکنند
ودیگـرخانمهـا،خودشـانرامعرفـیکردنـدوبـهمـنخوشامد
گفتند.لباسهایگشـادوسـادهایتنشانبودوروسریرامحکم
زیـرگلویشـانگـرهزدهبودند.یکیشـانگفـت:»بهمـکانمقدس

خونشـوییخوشآمدی!«
پرسیدم:»خونشویی؟«

سـریتکاندادنـدوبهاتاقمسـؤولپایگاهراهنمایـیامکردند.
برگهایبهمندادندکهمشخصاتمرانوشتموجایکارموردعاقه
رابا»شسـتنلبـاسرزمندگان«پرکردم.بهمحلخـوابخواهران
رفتـم؛سـولۀبزرگـیکهکفآنباموکتسـبزفرششـدهبودو
پنجرهـهایاطرافـشنـوررابهداخلمیتابانـد.کمدآهنیقدیمی
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ورنـگورورفتـهایرانشـانمدادندتاسـاکووسـایلمرادرآن
بگـذارم.چـادرمراتـاکـردموبههمراهسـاکم،درکمدجـادادم.
کنارینشسـتموباخودمگفتمدرسـنپنجاهوپنجسالگی،ازپس

کارهـایپایگاهبرمیآیی؟
آنشبخوابدیدمواردمکانیشدهامکهخیلیروشناست.
صداییگفت:»شماهمدعوتشدهاید.بفرمایید،دربازاست.«

واردحیـاطشـدم.نورازاتاقتهحیـاطمیآمدوهمۀمحوطهرا
روشـنکردهبود.ازخواببیدارشـدم.صبحروزبعد،تویپایگاه
محشـریبرپـابود.تعـدادزیادیازخواهـراناهـوازیواعزامیاز
شهرهایدورونزدیک،بانشاندادنبرگۀمعرفیشان،واردشدند
وشروعبهکارکردند.رفتمسراغخانمیعقوبیوخوابمراتعریف
کردم.بهگوشهایازحیاطاشارهکردوگفت:»اتاقیکهدرخواب

دیدهای،آنجاسـت.فکرکنمدعوتشدهای.«
باهمبهآناتاقرفتیم.بویخونتازهمی آمد.سولۀبزرگیبود
کـهاززمیـنتانزدیکیهایسـقفشپرازلباسبـود.خانمیعقوبی
بـهلباسهـااشـارهکـردوگفـت:»لباسهـایخونـیرزمنـدگان
اسـت.امروزرسـیده.درهماسـت.لباسـهایرزمندگان،پرستاران،
کیسهخوابوغیره.مالباسهایکثیفراازخونیجدامی کنیمو
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میدهیمنیرویزمینیکهتویحیاطاسـت،میشویند.تویآنها
همهچیزپیدامیشـود.همـهنبایدآنهاراببینند.«

سـبدیراکـهدرگوشـهایرویزمیـنافتـادهبـود،نشـاندادو
پرسـید:»دلدیـدنداری؟«

گفتم:»»مگرقراراستچهچیزهاییببینم؟«
نـگاهغمگینـشرابهلباسهـاانداختوگفـت:»بدنهایقطعه

قطعه،انگشـتدسـتوپا...«
دلمریششد.پرسیدم:»روحیهامقویاست،اماباعاطفۀزنانهام

چهکنم؟«
گفـت:»اینجـابایـدپـارویبعضـیغریزههـابگذاریـم.طاقت

داری؟«
گفتم:»بله،میتوانم.«

گفت:»پس،هرچهپیداکردی،تویاینسبدبگذار.«
سبدبهنظرمخیلیبزرگبود.باخودمگفتمیعنیاجسادتکهتکه
اینقدرزیاداست؟باصدایبلندتریگفتماگردلدیدنوشهامت

جداسازیداری،بسماهلل.
لباسسفیدیرابرداشتم.پرازلکههایخونبود.معلومبودمال
گروهپزشکیاست.الیآنرابازکردم.چیزینبود.ملحفهایرا
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برداشتمولباسهایبعدی.کمیکهگذشت،دستهاومانتویمپر
ازخونشد.بهکارمادامهدادم.شلوارخاکیراگرفتمکهبردارم.
ازالیلباسهـابیروننمیآمد.آنراباشـدتبیشـتریکشـیدمو
شـلوارازبینلباسهابیرونکشـیدهشد.بهنظرمسنگینآمد.دقت
کهکردم،پوتینرزمندهایتویشلواربود.خودمرادلداریدادم
کهسـنگینیشلواربهخاطرپوتیناسـت.جیبهایشراگشتم.چند
اسـکناسباخونرزمندهلهشـدهوبههمچسـبیدهبود.پوتینتوی
پاچهشـلوارگیرکردهبود.لحظهایترسـیدمبهطرفشدستببرم.
امابایدشلوارراپاکسازیمیکردم.پوتینرابیرونکشیدم.چشمم

بهپاییافتادکهازسـاققطعشدهبود.
احسـاسکـردمازتیـرۀکمرمتاسـرمدردگرفتودسـتهایم
سستشد.بدنمشروعبهلرزیدنکرد.خانمیعقوبیکهمنرادید،

گفت:»پارابگذارتویسـبد.«
پاراباهمانپوتین،تویسبدگذاشتموباخودگفتمچهراحت
حرفمیزند.رفتمسراغبقیۀلباسها.هنوزذهنمدرگیرآنپابود
کهدستیراازالیلباسهاپیداکردمویاددستهایبریدۀحضرت
عبـاسافتـادم.بعدیکتکهدیگرازبدنرزمندهـایراپیداکردم.
گریـهامگرفت.دیگـرطاقتنیاوردم.گفتـم:»اینهابچههایمانرا
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مثلهمیکنند.وایبرما!درشهریموازهمهجابیخبر...«1
درمرکـزپشـتیبانیشـهیدعلمالهـدی،انـواعمختلفـیازکارها
انجاممیشد.بخشیازکار،خیاطیبود؛ازوصلهکردنلباسهاتا
دوختنتکههایهمرنگبهیکدیگروبهدسـتآمدنیکلباس
کاملتاتعمیربرانکارد،چادر،کیسهخواب،چراغهایگرمکننده،
تجهیـزاتانفـرادیوغیره.وشسـتنملحفههاوپتوهـاولباسهای
تعمیرکارانوغیره.کاردرمرکزپشـتیبانی،بخشیاززندگیزنان
اهوازشدهبود.درجلساتقرآنوادعیهخوانی،ثبتناممیکردند
ومنتظرمیشدندتابهآنهااطاعدادهشود.شهربهمناطقمختلف
تقسیمشدهبودوهرروزنوبتبانوانیکمنطقهبودکهبهپایگاه
بروند.مردانهمدرکارهایسـنگینترمثلحملونقلوجابهجا
کـردنکمـکمیکردند.هرکـس،هرکارازدسـتشبرمیآمد،
انجاممیدادتاکمکیکردهباشد.کمکمنیروهایغیربومیهماز

شـهرهایدیگربهآنهااضافهشدند.2
درپـساینحمایتوپشـتیبانی،رزمندگاندرجبهههامشـغول
دفـاعوانجـامعملیاتبرایبیرونراندندشـمنبودند.رزمندگان

29 1.چایخانه،]خاصه[صص32ـ
2.مستند»ننهقربون«،یاسرعرب،آرشیوصداوسیما
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سـتادجنگهـاینامنظمبـهفرماندهیدکتـرچمـران،درعملیات
مشترکیباسپاهوارتش،دهاویهراآزادکردند.هنگامیکهدکتر
چمرانبرایمعرفیفرماندهجدیدعازمدهاویهشد،براثراصابت
گلولۀخمپارهبهشـدتمجروحشـدوهنگامانتقالبهبیمارسـتان

سوسـنگرد،در31خرداد1360بهشـهادترسید.1
جسـدشـهیدچمرانابتدادراهوازتشـییعشـد.درآنروزگرم،
بیشـترمردماهوازدراینتشـییعشـرکتداشـتندوزنومردگریه
میکردنـد.روزبعـد،پیکردکتـرراباهواپیمایسـی130بهتهران

دادند. انتقال
پروندۀستادجنگهاینامنظم،باشهادتدکترچمران،کمکم
داشـتبستهمیشـد.همهمیخواسـتندبدانندکارستادجنگهای
نامنظمبهکجامیرسد.آیتاهللخامنهایدراینخصوصمیگوید:
»سـتادجنگهاینامنظم،آناوایلوجـودشیکضرورتبودو
بعدهموجودشمفیدواقعشد.البتهبعدازآنکهسپاهقویشدو
توانستخودشراجمعوجورکندونیروجذبکند،بهایننتیجه
رسـیدیمکهستاددیگرمفهوموجودینداردوخودشهیدچمران
همدرصددبودستادرابهتدریججمعکند.اماایشانشهیدشدو

1.اطلسجغرافیایحماسی1،خوزستاندرجنگ،ص141
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دیگربعدازشهادتشستادجمعشد.«1
مقاومتهایمردمیتوسطسپاهدرمناطقمختلف،نقشمهمی
دربازدارندگینیروهایمتجاوزداشت،امادشمنهمچناننزدیک
بودوشـهراهوازرازیرگلولههایتوپخانۀخودداشـت.نیروهادر

جبهههاپیشرفتینداشتند.تااینکهبنیصدربرکنارشد.
بعـدازانتصـابعلیصیادشـیرازیبـهفرماندهینیـرویزمینی
ارتش،بهمسؤولینقرارگاهسهروزمهلتدادکهمحلقرارگاهرا
ازدزفولبهاهوازانتقالدهند.سرتیپشهیدنیاکیکهدرآنزمان
فرمانـدهلشـکر92زرهیبـود،مأموریافتنمحلشـد.ویمجتمع
فـوالداهـوازرابـرایاینامـردرنظرگرفـت.درآنزمان،مجتمع
فـوالددرحـالنصببودوعـدهایازمجموعهمراقبتمیکردند.
دوسـاختمانبرایاینکاردرنظرگرفتهشـد:یکیساختمانیکه
هماکنونسایتکامپیوتراستودیگریمحلخوابگاهافسرانکه
االنبـهآنسـاختمانذوبمی گوینـد.درسـاختماناول،اتاقیبه
اندازۀسـهدرپنجمتربود.درآنمقداریامکاناتبودوشـشمتر
ازآنباقـیمانـدهبودکهشـهیدعلیصیادشـیرازیآنرابهعنوان

1.خاطــراتوحکایتهــا؛ویــژۀزندگــیمقــاممعظــمرهبــری،جلــد2،تهــران،
قــدروالیــت،چــاپچهــارم،1378،ص142
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دفترفرماندهیانتخابکردومستقرشدوآنساختمان،شدمرکز
فرماندهـیقـرارگاهجنوبدرسـال1360.سـالنیهمکـهدرحال
حاضراتاقمهندسـانفوالداسـت،درمهرواوایلآبان1360اتاق

عملیـاتمقدمفرماندهینیرویزمینیارتشدرجنوبشـد.1
،محاصرۀ پنجممهر1360،رزمندگاندرعملیاتثامناالئمه
آبـادانراشکسـتند.دومـاهبعـد،درهشـتمآذر1360عملیـات
طریقالقدسدرشـمالغربیاهوازانجامشـدورزمندگانطیاین
عملیـات،بخـشوسـیعیازدشـتآزادگان،چزابهوشـهربسـتان
راآزادکردنـدوخودشـانرابـههورالهویزهرسـاندند.درعملیات
غربشوشودزفولآزادشد.سپس فروردین1361ـ فتحالمبینـ
دراردیبهشـتهمانسـال،عملیاتبیتالمقدسآغازشد.فتحاهلل
جعفـری،ازفرماندهـاندفـاعمقـدس،درمـوردحضـورنیروهای
اهـوازدرایـنعملیاتگفتهاسـت:»درعملیاتبیتالمقدس،سـه
تیپبهمجموعۀتیپهایسـپاهاضافهشـدکهیکیازآنهاتیپ22
بیتالمقـدسبهفرماندهیحسـینکاهکجومتشـکلازنیروهای

اهـوازدرقرارگاهقـدسبود.«2
ــادشــیرازی،محســنکاظمــی،تهــران،ســورۀ 1.یادداشــتهایســفرشــهیدصی

مهــر،چــاپپنجــم،1390،صــص94ـ93
2.پشتدروازۀشهر،ص269
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و اردیبهشـت1361آغـازشـد از10 بیتالمقـدس عملیـات
قرارگاهقدسمأموریتداشـتکهازجنوبوجنوبغرباهواز
بهپیشـرویبپـردازدکهموفقنبـود.اماقرارگاههاینصـروفتح،با
عبـورازرودکارون،درمرحلـۀاولعملیاتخودرابهجادۀاهواز
ـخرمشـهررسـاندند.درمرحلۀدومعملیاتکهاز16اردیبهشـت
آغازشـد،نیروهایایندوقرارگاهبهمرزهایبینالمللیرسـیدند.
ازسـویدیگـر،ارتـشعـراقکـهدولشـکرخـودرادرجنوبو
جنوبغرباهوازتامنطقۀجفیردرخطرمحاصرهمیدید،دوروز
بعد،ازسرتاسـراینمنطقهعقبنشـینیکرد.بدینترتیب،اهوازاز

زیرآتشـباریدشمنرهاشد.
مردماهوازازآزادیشهرهایاطرافوعقبراندهشدندشمن
خوشـحالبودنـد،امـاباعقـبرفتنارتشعراق،اجسـادشـهدای
مدافعکشفودرشهرتشییعشد.شهیدحسینعلمالهدیویارانش
ازجملـۀایـنشـهدابودنـدکـهپیکرشـاندرمرحلـۀدومعملیات
بیتالمقدسکشفشد.بیشترپیکرهایکشفشده،قابلشناسایی
نبود.ولیچوننامکسانیکهدرعملیاتشرکتداشتند،مشخص
بود؛دربهخاکسـپاریآنهامشـخصکردندکهاینمزارهامربوط
بهشهدایعملیاتهویزههستند.ولیمشخصنبودکهکداممزار



اهواز 76

متعلقبهکدامشـهیداسـت.البتهپیکرچندشـهید،ازرویوسـایل
همراهشـانشناساییشد.پیکرحسـینعلمالهدینیزازرویقرآن

جیبیاششناساییشد.1
سـومخردادهمانسالخرمشهرآزادشد.باپایانیافتنعملیات
بیتالمقـدس،اهـوازازتیـررستوپخانۀعراقخارجشـد.یکیاز
رزمنـدگان،بـهبرخـوردمـردماهوازبـارزمندگانبعـدازعملیات
بیتالمقدسوآزادشـدنخرمشهراشارهمیکند:»مردمازبزرگ
وکوچکبادیدنرزمندههابارویگشادهولبخندبهآنهاتبریک
میگفتنـد؛یاتشـکرمی کردنـد.رانندههایتاکسـیرزمنـدگانرا
مجانـیبـهمقصدمیرسـاندندوبیشـترصاحبـانمغازهها،بـادیدن
رزمنـدگان،التماسمیکردندکـهازمغازۀآنهابهخانههامانتلفن

بزنیـم.حتـییکریالهمبابتهزینـۀتلفننمیگرفتند.«2
پایـگاهمنتظرانشـهادتیاپادگانگلفاهـواز،پسازعملیات
بیتالمقدس،تاپایانجنگهمچونگذشتهمرکزاصلیجلسات
تصمیمگیرِیعملیاتهایبزرگبود.اگرچهبعدازاینعملیات،
اهـوازازتیـررسگلولههایتوپخانۀعراقبیـرونآمد،اماهمچنان

74 1.کتابآهنگران،صص75ـ
2.ازمعراجبرگشتگان،حمیدداوودآبادی،تهران،کتابیوسف،1389،ص182
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هـدفبمبارانهواپیماهایعراقیوموشـکهابود.»بیسـتویکم
بهمنماهبود.تویسالنپایگاه)شهیدعلمالهدی(نشستهبودیمو
شـاممیخوردیم.رادیوبغداداعامکرد:»بهمناسـبت22بهمن،از

امـروزتافردا22موشـکبهاهوازمی زنیم.«
ازصبحروز22بهمنتاعصر،نزدیکبهبیستموشکدراهواز
واطرافآنخورد.تامیآمدیمبهکارهایمانبرسـیم،موشـکها
میآمدندومجبورمیشـدیمکارراتعطیلکنیموبرویمپناهگاه.
بیشـترخواهـرانکـهبـهاینوضععـادتکـردهبودند،بـهپناهگاه
نمیرفتند.زمینازشـدتموشـکباران،هرازگاهیمیلرزید.تا
شبکارکردیم.ساعتدهشببودوداشتیمشاممیخوردیمکه
موشـکدیگـریبهزمیناصابتکرد.یکـیازخواهرانباصدای

بلندگفت:»شـد21موشـک.ماندهیکیدیگر!«1

310 1.چایخانه،]خاصه[صص312ـ





فصلپنجم
»بخشـیازسـاختمانهایشـهرکنورداهوازدراختیارلشکرما
(بود.آنجامقرپشتیبانیداشتیم.میآمدم )لشکرعلیبنابیطالب
تدارکاتمیبردمبهلشـکریابرایگردانهـا.انبارهایتدارکاتیو
منبعسوختمانآنجابود.دوتاتانکرگذاشتهبودند،وسطششیاری
بودکهماشیندندهعقبمیرفتتویاینشیاروباکیامنبعیکه
تویباربود،پرمیکردومیرفت.یکیازتانکرهابنزینبود،یکی
گازوئیل.اینبهاصطاحپمپبنزین،داخلمحوطۀمقرلشکربود.
آشپزخانههمآنجاداشتیم.دوسهتاسولهبودکهبهعنوانآشپزخانه
اسـتفادهمیشـد.غـذاراآمـادهمیکردنـد،میبردیمبـراییگانها.
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تعمیرگاههمدرقسمتجلویمقربود.خودروهاییکهنیازبهتعمیر
داشت،بهآنجامراجعهمیکردند.منرانندۀتدارکاتبودم.مرتب

بهاهوازرفتوآمدمیکردم،ولیخیلیتویشهرنمیماندم.
بیشـتربـهخاطـررفتوآمـدفرماندهانیکـهخانوادههایشـاندر
اهواززندگیمیکردندوخودشـاندرمنطقهبودند،یابرایبردن
تـدارکاتبهاهوازمیآمـدم.یکبارهمدرهمینرفتوآمدهابه
اهـواز،بـایکیازدوسـتانمکنارپـلقدیماهواز،بغـلنردههایپل
ایسـتادهبودیـم.یکدوچرخهسـوارهمازرویپـلعبورمیکرد.
همـانموقـعهواپیماهـاآمدنـدوشـهررابمبـارانکردنـد.یکیاز
بمبهاکنارپلتویرودخانهاصابتکردویکیازترکشهایش
خوردبهایندوچرخهسـوار.سـرشازتنشجداشـدوافتادروی
زمینودوچرخههمچنانمیرفت.شـایدپانصدششـصدمتررفت

وبعدافتاد.«1
اهـواز،بـاوجودفاصلهایکهباخطوطمرزیوخطمقدمجبهه
داشتوموشکهاوبمبهاییکهبهاینشهراصابتمیکرد،یک
خطمقدمدرپشـتیبانیجبهههابهشـمارمیرفت.حضورنیروهای
نظامیدرشهر،استقراریگانهادراینمنطقه،رفتوآمدفرماندهان

1.صفتبیات،آرشیوادارۀکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس
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نظامیومسـؤوالنکشوریواقامتهایطوالنییاموقتیآنهادر
ایـنشـهرورفتوآمـدرزمندگانجبهۀجنوببهاهـوازبرایرفع
نیازهایشان،اینشهررابهیکشهرشبهنظامیتبدیلکردهبودکه

مسؤولیتپشتیبانیایننیروهارابهعهدهداشت.
»سـتادعملیـاتجنـوبکهدرگلفتشـکیلشـدهبـود،عاوه
بـرفرماندهـیوهدایـتعملیاتهـایجنـوب،محـلجـذبنیرو
وثبتنـامدانشـجویانوجوانـانبـرایاعـزامبـهجبهـهوهمچنین
جمـعآوریکمکهـایمردمیوانتقالنیروهابهجبههورسـاندن
سوخت،غذا،آبوغیرهبود.ابعادفعالیتبهحدیگستردهبودکه
صنفمکانیکهایکشوربهگلفمیآمدندوازآنجابرایتعمیر
خودروهابهجبهههااعزاممیشـدند.صنفنانوایانازاقصینقاط
کشوردرقرارگاهحاضرمیشدندوبرایرزمندگاننانمیپختند.
باپشتیبانیعظیممردمی،مشکلیازاینبابتنداشتیموالبتههمۀاین

فعالیتهارامرکزپشـتیبانیقرارگاهسـازماندهیمیکرد.«1
ومسـجد امـامعلـی نظیـرمسـجد اهـواز، اغلـبمسـاجد
سـتاد بسـیجیان، آمـوزش و جـذب ضمـن ، صاحبالزمـان
جمعآوریکمکهایمردمیبهجبههبودندکهامکاناتموردنیاز

1.احمددانشپژوه،سایتپژوهشگاهعلومومعارفدفاعمقدس
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جبهههاراتأمینمیکردند.ازدیگرمراکزپشتیبانیمردمی،زینبیۀ
اهوازبودکهباعنوانستادپشتیبانیوجمعآوریمایحتاججبههها،
توسطبانواناهوازراهاندازیشد.دراینمرکز،عاوهبربستهبندی
اقاماهداییبهجبههها،شستوشویپتوهاوملحفههایرزمندگان
وزخمیهانیزانجاممیشد.1مردماهوازهمبافعالیتدراینمراکز،

سـهمخودرادرپشـتیبانیبهعهدهگرفتهبودند.
نمـازجمعـۀاهـواز،هـرهفتهدرحسـینیۀاعظـمبرگزارمیشـد.
شهداییکهدرمعراجشهدادرمنطقۀنوردبودند،بهحسینیۀاعظم
میآوردندوازآنجا،باحضورپرشـورمردم،بهسـمتشـهیدآباد
تشییعمیشـد.زیارتگاهعلیبنمهزیاروشهیدآبادمحلبرگزاری
سـخنرانیهایمناسـبتیومذهبیباحضورمردمورزمندگانبود.
یکـیدیگرازپشـتیبانیهاییکهدرشـهراهوازومناطقوابسـته
انجاممیشـد،رسـیدگیبهمجروحینجنگبود.بیمارستانشهید
مجیدبقایی)مرکزبهداریرزمیجنوبسـپاه(دربلوارگلسـتان،
اوایلجنگتوسـطسـپاهپاسـدارانانقاباسامیدرمحلسابق
مهمانسـرایآلفایگروهملیفوالداحداثشـد.2بیمارسـتانهای

1.اطلسجغرافیایحماسی1،خوزستاندرجنگ،ص195
2.پشتدروازۀشهر،ص58
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578ارتـشدرکنـارپـادگانلشـکر92زرهـیاهـواز،بیمارسـتان
امامخمینیدرضلعشـرقیباغمعین،بیمارسـتانگلستاندرمنطقۀ
گلسـتان،بیمارسـتانآیـتاهللطالقانـیدرمنطقۀامانیه،بیمارسـتان
ودیگربیمارسـتانهایاهواز،درطولهشـتسال فاطمهالزهرا

دفـاعمقـدسپذیرایمجروحینجنگـیبودند.
بهجزبیمارسـتانهاییکهوجودداشـت،همزمـانباعملیاتها،
مراکزیبرایپشتیبانیمجروحینآنعملیاتدرنظرگرفتهمیشد.
شـهرکنـورددرجنـوباهوازکـهبـرایپشـتیبانیازمجروحین
عملیـاتبیتالمقدس،باحضورپزشـکانوتجهیزاتپزشـکیبه

بیمارسـتانتبدیلشـد،ازآنجملهاست.1
درطولهشتسالدفاعمقدس،48بیمارستانصحراییوجود
داشـتکـههریـکتوانمندیهایخـاصخودراداشـتند.اولین
بیمارستانصحراییمجهزبهاتاقعمل،برایعملیاتبیتالمقدس
درحمیدیـهبناشـد.دربیمارسـتان،تعـدادزیادینیـرویبومیبه
پزشکانکمکمیکردند.بیمارستانحمیدیه،باتاشپزشکانو
امدادگراناعزامیازادارۀکلبهداریاستانخراسانادارهمیشد
کـهسـهاتـاقعمل،پنججـراح،حـدود45تخـتاورژانسو40

1.سربازانامام،صص67ـ66
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تختبستریداشت.
مجروحـانپـسازمـداوایاولیـهدربیمارسـتانهایصحرایـی
نزدیکبهخطمقدم،بهبیمارسـتانهایاهوازانتقالدادهمیشـدند.
سـپسآنهـارابـرایادامـۀدرمانبهشـهرهایدیگرمیفرسـتادند.
معموالًبرایانتقالمجروحین،آنهارابهفرودگاهیاایستگاهراهآهن
اهوازمیبردندوبهتهرانیاشهرهایبزرگدیگرمنتقلمیشدند.
»صبـحروزسهشـنبهبـهفـرودگاهاهـوازمنتقـلشـدم.درسـالن
فرودگاه،دکتریباالیسرمآمد.خیلیسریعلولۀبلندیدربینیام
فـروکـردهوسـوندوصلکردند.سـپسهمراهبقیـۀمجروحین،با
برانکاردتانزدیکهواپیمامنتقلشدیم.یکیازخلبانهاجلوآمد
وکنارمنشسـت.دسـتیبهسرمکشـید.صورتمرابوسیدوبالحنی
محبتآمیزگفت:»ماازرویشماخجالتمیکشیمکهنمیتوانیم

مثلشماخدمتکنیم.«
بـاوجـودیکـهچهـارروزتمامپشـتهواپیمابودوچشـمانش
حسـرتیکلحظهخوابرامیکشید،بهاوگفتم:»راستیبرادر،

هواپیماکجـامیرود؟«
گفت:»میرودتهران،ولیبهکسـینگو.ممکناسـتآنهایی

کهاهلشهرسـتانهستند،ناراحتبشوند.«
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هواپیماآمادۀپروازشدورویباندشروعبهحرکتکرد.چیزی
بهپروازنماندهبودکهناگهانایستاد.معلومشدهواپیماهایعراقی
بهاهوازحملهکردهاندووضعیتقرمزاست.هواپیماوسطباندماند

تاخطررفعشدوحرکتکرد.«1
طبیعـیبودکهتعدادپزشـکانوپرسـتارانسـاکندرشـهرهای
نزدیکبهجبههها،پاسـخگویخیلمجروحانناشـیازبمبارانها
ومجروحانخطمقدمنباشـند.وزارتبهداری،پرسـنلبهداشـت
ودرمـانرادرتخصصهـایگوناگـون،ازاقصـاءنقـاطکشـور
بـهشـهرهاینزدیـکبـهجبهههـامیفرسـتادوازایـنشـهرهابـه
بیمارسـتانهایمختلـفمأمورمیشـدند.دکترابوالقاسـماخاقی
یکیازپزشـکانیاسـتکهبهصـورتداوطلب ـجـراحارتوپـدـ
چندینباربرایمداوایمجروحینبهشـهرهایجنوباعزامشـده
است.اوازاعزامشبهاهوازمیگوید:»پسازطیمسیرازتهران،
قـم،اراک،خرمآبـادواندیمشـک،بـهاهـوازرسـیدیموبـهادارۀ
بهـداریدرامانیۀاهوازرفتیم.همیشـهوقتیبهاهوازمیرفتم،یک
سـاعتیبادکتروزیریانرییسبهداریاسـتانخوزستانومسؤول
تقسـیمگروههـایپزشـکیکـهازدوسـتاندورانتحصیلـمبـود،

1.ازمعراجبرگشتگان،ص599
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خوشوبشـیمی کـردمویکچایدرخدمتایشـانمیخوردم.
بعدبانظرایشـان،هرکدامبنابرتخصصمان،بهمحلیکهبیشـتربه

وجودماننیازبود،تقسـیممیشـدیم.
اینباروقتیبهسـتادتقسـیمگروههایپزشـکیرسـیدیم،اولین
حکـمرابهمنودکتربدیعی)متخصصبیهوشـی(ودکترمحمد
بهرامـی)جـراحعمومـی(داد.تأکیـدکردکهفوریبـاآمبوالنس
حرکتکنیم.چونموشـکبهمدرسـهایدربهبهانخوردهبودو

صدوسـینفرمحصلومعلم،شـهیدومجروحشـدهبودند.«1
امابهجزپشـتیبانیشـهراهـوازازرزمندگانیکـهدرجبهههادر
حالنبردبودند،اهوازبهخاطرنزدیکیبهجبهههایجنوب،مرکز
استقراریگانهاینظامیهمبود.زمانعملیاتکهنزدیکمیشد،
خیلرزمندگانوارداینشهرمی شدندتابهمحلاستقراریگانهای

خوددرداخلشهریاحومۀآنبروند.
»آفتـابهنـوزکامـًاغروبنکـردهبودکـهوارداهوازشـدیم.
یکراستبهمدرسهایدرمرکزشهررفتیم.باواردشدنبهاهواز،
خاطراتعملیاتبیتالمقدسدرذهنمزندهشد.شهرهمانحالت
باصفاراداشـت.جنبوجوشمردمبودوترددنیروهایبسـیجیو

1.آرشیوادارۀکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس
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ارتشیوتاکسیهاییکهبهمناسبتعملیات،نظامیهاراصلواتی
ومجانیبهمقصدمیرسـاندند.تعطیلیتابسـتانباعثشدهبودکه
مدارساهوازبهسنگرهاینظامیتبدیلشوندوسپاهآنهاراپایگاه
عملیاتییگانهاکند.مدرسهایکهبهآنواردشدیم،کناراستادیوم
شهیدجهانآراقرارداشت.راهارتباطیبینمدرسهواستادیوم،یک

نردبانوازباالیدیواربود.
همهجاتاریکبود؛بهخصوصزمینچمناستادیومکهمارفتیم
وآنجاسـاکنشـدیم.خسـتگیراهباعثشـدسـاکهامانرازیر
سـرمانبگذاریـموازهمهچیزفارغشـویم.صبـحروزبعد،بعداز
سـاعتهشـت،بیستنفرسـواروانتشدیم.ماشـینهاازچهارراه
نادریگذشتندودرکوچهایواردمدرسۀشهیدمصطفیخمینی
شدند.مدرسهپربودازنیرو.آنطورکهبچههامیگفتند،مقرتیپ
آنجابود.بهخاطرشدتگرما،نیروهابه 27محمدرسولاهلل
داخلکاسهاپناهبردهبودند.ازکولروپنکههمخبرینبود.کنار
باغچهایکهعلفهایشازگرمازردشدهبود،رویزمیننشستیم.
دونفرازبچههایمحل،سروکلهشانپیداشد.تابعدازظهردراتاق
بچههایمحلمان،درمدرسهجاخوشکردیم.دریککاسسه

متردرچهارمتر،حدودچهلنفرراجادادهبودند.
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انتظارکافهامکردهبود.بابچههایکسررفتیمبهسالنورزشی
کنارمدرسه.چندتاییازبچهها،زیرتورباتوپپاستیکیبازی
میکردند.خاصه،بعدازسازماندهی،همانوانتهایقبلیجلوی
درظاهرشدندوسواربرآنها،بهطرفجاییدیگرحرکتکردیم.
سمت در کوچهای وارد ماشینها چهارشیر، فلکۀ به نرسیده
توقف چپشدندومقابلمدرسۀراهنماییدخترانهفاطمهزهرا
کردند.مارابهعنواندستۀویژۀگردانحبیببنمظاهرسازماندهی
کردند.اتاقهایاینمدرسههممثلبقیۀجاها،پربودازنیرووجا
برایدرازکشیدنواستراحتنبود.ساکهایمانراتحویلاتاقی

دادیمکهرویدرشنوشتهبود،تعاونگردان.
دمغروب،همهمانراباتجهیزاتبهخطکردند.شب،کامیونها
بیرونمدرسهصفکشیدند.چراغخانههاروشنبودومردمیکه
درخانههاشانافطاریمیخوردند،میآمدندوازپشتپنجرهما
رانگاهمیکردند.همهسوارکامیونهاشدیموحرکتکردیمبه

طرفشلمچه.«1
و تجهیز آموزش، استقرار، برای کدام هر نظامی، یگانهای
آمادهسازینیروهایشان،دراطرافاهوازاردوگاههاییدایرکرده

202 1.ازمعراجبرگشتگان،]خاصه[صص206ـ
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بودند.ازآنجملهمیتوانبهقرارگاهکوثر،محلاستقراریگانهای
وقرارگاهکارونمحلاستقراریگانهای لشکر10سیدالشهداء

اشارهکرد. لشکر27محمدرسولاهلل
در حمیدتقیزادهدرموردمحلاستقرارلشکر10سیدالشهداء
خرمشهرکهشروعمیشود،کنارش اهوازمیگوید:»جادۀاهوازـ
یکخروجیاستبهسمتسوسنگرد.هفتهشتکیلومترکهاز
جادۀسوسنگردجلومیرفتیم،اردوگاهکوثرشروعمیشد.حدود
دهکیلومتربااهوازفاصلهداشت.یکمنطقۀجنگلیکهزمینششن
رواناستوبرایاینکهشنثابتبشود،مالتپاشیدهودرخت
اکالیپتوسکاشتهاند.جنگلخیلیخوبوسرسبزیبود.لشکر
آنجامستقرمیشد.االنهمپارکجنگلیاست.همازلحاظ
پناهگرفتنواستتارمناسببهنظرمی رسیدوهمازلحاظفضای

آموزشیبرایآمادگیگردانخوببود.«1
بدینترتیب،درآندوران،اهوازهمنشینرزمندگانبود.در
خیابانهایشهر،بیشازهرچیز،مردانخاکیپوشدیدهمیشدند

کهبرایمرخصییاخرید،بهشهرآمدهبودند.

1.آرشیوادارۀکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدس





فصلششم
»برنامۀعادیرادیوقطعمیشود.مارشنظامیبهصدادرمیآید.
صحبتهاقطعمیشود.یکیتندرادیورانزدیکترمیآورد.همه
گوشمانراروانۀرادیومیکنیم.صدایگویندۀرادیوبلندمیشود:
»شـنوندگانعزیزتوجهکنید،شـنوندگانعزیزتوجهکنید!اینجا
مرکزاهوازاست.تالحظاتیدیگرخبربسیارمهمیرابهاطاعتان

میرسانیم.«
ایـنمـارشنظامی،عجیبولولـهایمیاندازددرتنـم؛واینبار
بیشترازهمیشه.چندروزیاستکهبهفکرفراموشکردنمارش
نظامیهسـتم؛وفراموشیاتوبوسهایگلآلودوسوارشدنشان،
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ولیحاال...
ـبنابهخبررسیده،دشمنبعثیازصبحامروزحرکتجدیدیرا
درجبهههایجنوبیآغازکردهاست.بنابههمینخبر،رژیمعراق
ازصبحامروزازچندیننقطهواردخاککشورمانشدهوجنگ
همچنانبهشدتادامهدارد.خبرهایتکمیلیرامتعاقباًبهاطاعتان

میرسانیم.
رادیـوهمچنـانمـارشمینوازدومـردمرابهجنـگمیخواند.
نـامگردانهـارامیخوانـد؛حبیـب،ابـوذر،مالک،عمارازلشـکر
.عراقداردمیآید؛سـویاهواز،سـویشـهر.مردم ولیعصر
میروند.میگویند:»بعضیازبچههایاهوازی،مثلاولجنگ،با
لباسشخصیوآر.پی.جی،تویجادۀاهوازـخرمشهربهعراقیها
حملهکردهاند.مردمگروهگروهدارندمیروندبهطرفعراقیها.«
هواروبهتاریکیمیرودودوکوههدرغماسـت.انگارغروب
رنـگغممیپاشـدبردلوجـاندوکوهه!پایینسـاختمان،پیک
گـردانجلویمـانرامیگیـرد:»آقامجیدمیگویـدزودبیاییداتاق

گردان،کارتـاندارد!«
میرویـم.تـویاتاقآقامجیدوراسـخ؛فرماندهومعـاونگردان
دورهـمنشسـتهاند.آقامجیـدشـروعبـهصحبـتمیکنـد:»اولاز
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خرمشـهرتاسـهراه وضعیـتفعلیبگویم.عراقتویجادۀاهوازـ
فتحآمدهبودکهبچههاعقبشانزدندواآلنکلجادهدراختیار
ماسـت.دیشـبهماحتماالًبچههایگردانحبیبوابوذروانصار
ازلشکرخودمان،کارکردهاندکههنوزخبرینرسیده.لشکرگفته
کهامشبساعتدهحرکتکنیمواینطورکهگفتهاند،بهاحتمال
زیـادبایـدهمینامشـبهمکارکنیم.هـردوگروهانهرچیکم
دارنـد،بگیرنـدوخودتـانرابرایهرکاریآمادهکنید.لشـکردر
موردکارمانهنوزچیزینگفتهوممکناستکاربهآنجابکشد

کهازاتوبوسهاکهپیادهشـدیم،درگیربشـویم.«
...چشـمهایمراکـهبـازمیکنـم،اتوبـوسازخیابانهـایاهواز
میگذرد.شـهرخلـوتخلوتاسـت.اتوبوسازکنـارمغازههای
دوطرفخیابانبهسـرعتمیگذرد.کمکممغازهتماممیشـود.
مقـداریجلوتـر،فقـطماشـینهاینظامـیاسـتکهرفـتوآمد
میکننـد.کمـیماندهبـهدژبانی،تویوتـایگردانایسـتادهویکی
دستتکانمیدهد.اتوبوسهاکنارجادهبهصفمیایستند.جادۀ
شلوغیاست.ماشینهاتندتندمیروندومیآیند.صدایممیکنند.
میرومپایین.علیاست،میگوید:»تااردوگاهکارونراهبازاست.

ازراههمیشـگیمیرویماردوگاه.«
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سـواربـراتوبوسهـا،دوبارهبـهراهمیافتیم.ازدژبانیگذشـتهو
خرمشـهر.ماشـینهایچراغروشـنبه میافتیـمتـویجادۀاهوازـ
سـرعتازکنـارهـممیگذرند.کنـارجادهپراسـتازتانکهای
سـوخته.همهچیزحکایتازجنگیسـختدردوسهروزگذشته

دارد.بـهپـادگانحمیدمیرسـیمومیپیچیمبهسـمتچپ.«1
سـهروزپـسازپذیـرشقطعنامـۀ598،صـدامدوبارهبهشـمال
خرمشهرحملهکردوبهقصدتصرفمنطقۀجنوب،تاجادۀاهواز

ـخرمشـهرپیشرویکرد.
وقتـیخبـرحملۀعراقبهتهرانرسـید،امامبراینیروهایسـپاه
پیامدادند.سیداحمدخمینیپیامامامراتلفنیبرایفرماندهانسپاه
خواند.دربخشـیازپیامآمدهبود:»ایننقطۀحیاتیکفرواسـام

است.«
آیـتاهللموسـویجزایـریازروزهـایپایانـیجنـگاینگونـه
میگوید:»بعدازقبولقطعنامهازطرفجمهوریاسامی،دشمن
واردخـاکماشـدوتاسـیکیلومتـریاهوازپیشآمـدوپادگان
حمیدراهمپشتسرگذاشت.اقداماتدفاعیبهعملآمده،کافی

1.روزهایآخر:احمددهقان،تهران،دفترادبیاتوهنرمقاومتحوزۀهنری،چاپ
اول،1371،صص146ـ135
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نبـود.بـهایـنفکرافتادیـمکهازمـردمکمکبخواهیـم.طییک
نطقتلویزیونی،همۀحقایقرابهمردمگفتموازآنانخواسـتمبه
خوزستانبیایندوازمقدساتخوددفاعکنند.یادآورشدمتأخیرو
تعللخطرناکاست.بحمداهللجمعکثیریازاقشارمختلفمردم
بهسـویاسـتانخوزستانسرازیرشدندکهبینآنهاهفتادودونفر
ازائمـۀجمعهونمایندگانامامبهچشـممی خوردکهازشـهرهای
خـود،همـراهجمعیـتعازمجبههشـدهبودند.مقـاممعظمرهبری
همپیشـاپیشصفوفبود.پادگانها،مساجد،مدارس،مصلیهاو
همۀاماکنعمومیاهوازمملوازجمعیتشدهبود.شوروهیجان

عجیبیبـرهمهحاکمبود.«1
ازهجوم کاظمفرامرزی،فرماندهگردانضدزرهتیپ21ائمه
پایانیعراقیاینگونهروایتمی کند:»درفاصلۀساعتدهکهخبر
راشنیدم،تادوازدهتجهیزشدم.تعدادیموشکبرداشتم.نمازمرا
دراهوازخواندموبهاتفاقچندنفربهطرفخطحرکتکردیم.
کاروانمایکموتورسیکلت،دووانتبارویکخودروبود.من
سـوارموتوربـودم.جلوافتادمتـااگراتفاقیافتـاد،یگانغافلگیر

1.سربازانامام،ص50
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نشودوبتواندبهموقعدرگیرشود.ازاهوازرفتیمتادارخوین...«1
اوبههمراهدیگرنیروها،بانیروهایعراقیکهدرروزهایپایانی
جنـگدوبارهدسـتبههجومزدهبودند،درگیرشـدند.سـپساو
برایتهیۀمهماتبهاهوازبرمیگردد.خاطراتشراازآنروزهای
اهواز،اینگونهادامهمیدهد:»شـببودکهبهاهوازرسـیدیم.شهر
درحالتعادیبهسرمیبرد.مردمبدوناحساسخطری،سرگرم
زندگیخودبودند.انگاراتفاقینیفتادهودشمنتاچندکیلومتری
شهرشانپیشروینکردهاست.یککبابیبوددرخیابانکیانپارس
کهلوسـتررنگیداشـت.چندنفر،آراموعادینشسـتهبودندودر
حالخوردنکباببودند.دشمنهمدوبارهبیخگوششهربود.«2
درعملیاتـیبـانـامغدیـر،درکمتـرازدهروز،ارتـشعراقکه
خرمشـهررااشـغالکـردهبود، قسـمتهایمهمـیازجادۀاهوازـ
عقبراندهشـد.چندروزبعدنیزدرجبهههاآتشبساعامشـد.
درسـال1369،درپـیحملۀارتشعراقبـهکویت،صدامطی
نامـهایتمامشـروطایـرانراپذیرفت.بدینترتیـب،نیروهاییکه
1.نبردهایجنوباهواز:کارنامۀتاریخیجغرافیاینظامیمنطقۀعملیاتیجنوب
وجنوبغربیاهواز،گلعلیبابایی،تهران،پژوهشکدۀدفاعمقدس،لوحمحفوظ،

1386،صص378ـ377
2.نبردهایجنوباهواز،ص378
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همچناندرمرزهاوپادگانهایپشتجبههبودند،بهشهرهایخود
بازگشتندوبیابانهایاطرافاهواز،ازخاکیپوشهایمدافعخالی

شد.
اهواز،شهرجنوبیکشورمانکهلقبپایتختجنگرابهدوش
میکشید،دوبارهرونقخودرابازیافتوامروزتنهایادآورخاطرات

فرزنداناینمرزوبومازآنروزهایسراسرحماسهاست.
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مرقد مطهر علی بن مهزیار و قبور مطهر شهدای گمنام



بچه های مسجد جزایری، نقش مهمی
 در مبارزات انقالب و جنگ داشتند 
که شهید سید محمدحسین علم الهدی
از جمله آن ها بود۲
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