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هویزه
زهرا حیدری





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 



  هویزه  7 

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





فصل اول
»دلم بدجوری فکر خانواده ام بود. زنم که تازه وضع حمل کرده 
بـود و مـادر و خواهرانم که در خانه بودند. اخبار هولناکی از رفتار 
سـربازان عراقی با مردم روسـتاهای اشغال شـده به گوش می رسید. 
مانده بودم چه کار کنم. پدرم هم خیلی نگران دخترانش بود. آمد 

سراغم و گفت: »چه کار می کنی؟«
گفتـم: »قیـد مرا بزن. همین جا می مانم و اگر دشـمن خواسـت 

وارد هویزه شـود، بـا او می جنگم.«
حامد جرفی خودش را به آب و آتش می زد. هم بخشـدار بود و 
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هم فرمانده سـپاه و هم همه کارۀ هویزه. آنی آرام و قرار نداشـت و 
در کنار رسـیدگی به کارهای روزمرۀ مـردم، نیروها را برای دفاع از 
شهر بسیج می کرد و هسته های مقاومت شهری را سازمان می داد. 
حامد هم بعد از من ازدواج کرده بود. خواهر قاسم نیسی را به زنی 

گرفته بود.
اوایل مهرماه بود که خبر رسید دشمن در حال پیشروی به سوی 
هویزه اسـت. کمی قبل از آن که این خبر برسـد، چند گلوله توپ 
به اطراف هویزه افتاد که صدای انفجار آن وحشت و هراس زیادی 
میـان مـردم ایجـاد کرد... اوضـاع کاماًل به هم ریخته بود و کسـی 
آرام و قرار نداشت. مدارس هویزه و خانه های مردم پر از مهاجرین 
جنگی سوسـنگرد شده بود و هر لحظه از طرف سوسنگرد، هجوم 

مـردم بینوا بود که به طرف هویزه می آمد. 
صبح روز هفتم مهرماه، متوجه شـدم نیمه شـب دیشـب عراقی ها 
وارد شـهر شـده اند و هویزه را به اشغال خود در آورده اند. ماجرای 
اشـغال را قاسـم چنانی به من اطالع داد. صبح زود و قبل از این که 
از خانه بیرون بروم، به خانۀ ما آمد. دیدم کالفه و سـرگردان اسـت. 

پرسیدم: »خبری شده؟«
ـ عراقی ها دیشب وارد شهر شده اند و هویزه را گرفته اند.
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گاه تیری در کمرم احسـاس  وقتـی ایـن خبر را شـنیدم، ناخـودآ
کـردم. خبر غافلگیرکننـده ای بود. با خودم گفتم چقدر ما اشـتباه 
کرده ایم و شـهر را به امان خدا رها کرده و تا صبح در خانه هایمان 

خوابیده ایم.
همان دوسـت به من گفت: »عراقی ها سـراغ تو را هم گرفته اند 
و فکر کنم اگر گیرشان بیفتی، درجا تیربارانت کنند. باید هر طور 

شـده، مخفیانه از شـهر خارج شوی تا به چنگ دشمن نیفتی.«
از قاسم پرسیدم: »مطمئنی عراقی ها دنبال من می گردند؟«

ـ بله، خودم در خیابان شـنیدم که می پرسـیدند یونس شـریفی را 
کجـا می توانیم پیدا کنیم؟

راسـتش را بخواهید، مو بر تنم راسـت شـد. دانستم اگر در خانه 
بمانم، عراقی ها پیدایم می کنند و درجا تیربارانم خواهند کرد. وقتی 
پدرم ماجرا را شـنید، خیلی ترسـید و دسـتپاچه شد و به من گفت: 
»بابا، چقدر به تو گفتم که از شـهر بیرون برو. عراقی ها به تو رحم 

نخواهنـد کرد. اما تو به حرف هایم گوش ندادی و ماندی.«
پـدرم نـزد مـن و بـرادران و خواهرانـم ابهت و هیبت داشـت و تا 
آن روز مـن سـرم را جلویـش بلند نکرده بودم. امـا نمی دانم در آن 
لحظات، چه شـد کـه با صدای بلند خطاب به پـدرم گفتم: »بابا، 
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اگر همه از شهر بیرون بروند، من نمی روم. خودت را خسته  نکن. 
من بیرون برو نیسـتم. همین جا می مانم و هر چه هم شـد، بشـود.«

رو بـه برادر کوچک ترم که سـرتیپ نام داشـت، کردم و گفتم: 
»سـرتیپ، بـرو ایـن گونی ها را پر کن و باالی بام خانه یک سـنگر 

برای من درسـت کن.«
پدرم به من گفت: »باالی خانه می خواهی سنگر بگیری؟«

ـ بله، بگذار عراقی ها بیایند و من همین جا با آن ها درگیر می شوم.
خشـاب های تفنگـم داخـل کمـد عروسـی ام بـود. چنـد عـدد 
نارنجک هم داشـتم که کنار خشـاب ها گذاشـته بودم. خشـاب ها 
و نارنجک هـا را آمـاده کـردم. یکـی از بچه هـا را نـزد دوسـتانم 
فرسـتادم و پرسـیدم کـه بایـد چـه کار بکنـم. فهمیـدم عراقی ها در 
گروهـان ژاندارمـری هویزه مسـتقر شـده اند و مقر فرماندهی شـان 
همان جاسـت. بعد از مشـورت با بچه ها، قرار شد برویم و نقاطی را 

کـه دشـمن بـه تصـرف خـود در آورده، شناسـایی کنیم.«1

 

1. بنگرید به: گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سـردار یونس شـریفی، مصاحبه و 
تدوین سیدقاسـم یاحسـینی، تهران، سـورۀ مهر، چاپ دوم، 1389، صص 70ـ  59
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هویـزه، از بخش های شهرسـتان دشـت آزادگان خوزسـتان و در 
15 کیلومتری جنوب غرب سوسـنگرد و 72 کیلومتری غرب شـهر 
اهـواز قرار دارد. بسـتان در شـمال هویـزه، هورالهویـزه در غرب و 

دشـت جفیر در جنوب آن قـرار دارد.1 
در سـده های پایانـی پیـش از میالد، هویـزه و دشـت آزادگان را 
»میسـن« می نامیدند و در زبان سـریانی به آن میشان گفته می شد. 
در روزگار اشـکانی، میشان از دولت های قدرتمند تابع اشکانیان 
بـود و از مراکـز مهـم تجـاری به شـمار می رفت که به هنـد مرتبط 
بود. کشتی ها از راه خلیج فارس، کاالهای خود را به میشان حمل 

می کردند و کاالهای میشـان را نیـز به هند می  بردند.2
پیش از احداث شهر هویزه، آبادی هایی در نزدیکی شهر کنونی 
وجود داشـت، به نام بطایح و بطحاء؛ به معنای محلی که سـیل گیر 
باشـد. در زمان خسـروپرویز ساسانی، به علت طغیان رودخانه های 
دجلـه و فـرات، ایـن روسـتاها ویـران شـدند. خسـروپرویز فرصت 
بازسـازی آن را نیافت و بازسـازی آن  مسـکوت ماند. سـرانجام در 
1. ویرانه هـای آبـاد؛ روایـت هویزه، جعفر شـیرعلی نیا و سـعید زاهدی، تهران، نشـر 

فاتحـان، 1388، ص 15
2. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، حمید طرفی، قم: نسیم حیات و تهران: صریر، 

چاپ اول، 1384، صص 12ـ9
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روزگار عباسیان، موضوع بطایح و آبادانی آن مطرح شد و در نتیجه 
گروه هایی به آن اعزام شـدند. آنان بلندی هایی را یافتند که آب به 
آن جا نرسـیده بود. بر این بلندی ها، شـهر کهن هویزه بنا شـد و به 
تدریج مردم زیادی به آن محل روی آوردند و به زندگی و کشـت 

برنج مبادرت ورزیدند.
هویـزه، کلمه ای اسـت عربی که از هیازت بـه معنای آباد کردن 
آمده است و نام دو شهری است که یکی را هویزه دبیسیه و دیگری 
را هویزه محسـنیه می گفتند. هویزه دبیسیه توسط دبیس بن عفیف 
اسـدی در سـال 370 قمری سـاخته شـد و دبیس همراه عشیره اش 
بنی اسـد در آن سـکونت کرد و سـاختمان ها و عمارت هایی در آن 
بنا کرد که در حال حاضر به نام یعمانی )جمعانی( در کشور عراق 
قرار دارد.1 هویزۀ محسـنیه نیز شـهری اسـت که در سـاحل غربی 
رودخانۀ کرخه کور احداث شـد و آن را سـلطان محسـن مشعشعی 
در سـال 890 قمـری بنـا کـرد و بـه علت خـوش آب و هـوا بودن، 
پایتخـت خـود را به آن جا منتقل کرد. نخسـتین بنایـی که در آن به 
وجـود آمـد، قلعۀ محسـنیه بود که تـا پیش از حملۀ ارتـش عراق و 

1. سـهام خیام دختری از هویزه، سیدقاسـم یاحسینی، تهران، سـورۀ مهر، 1388، 
ص 25
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ویرانـی کامـل شـهر، آثار حصـار و برج هـای چهارگانـه و قصر آن 
پیدا بود. 

این منطقه در دورۀ خلفای اسالمی، آباد و سرسبز بود و کوشک 
هویزه و کوشـک بصری نیز دو قلعۀ محکم و دفاعی این سـرزمین 

به شمار می آمد.1
حمدالله مستوفی درکتاب نزهـه القلوب در بارۀ هویزه می نویسد: 
»شـهری است که هوای معتدل دارد و جزو مناطق گرمسیر است، 
ولـی هوایـی بهتـر از دیگـر شـهرهای خوزسـتان دارد؛ چنـان کـه 
امورکشاورزی آن بسیار خوب و حاصل نیشکر و پنبۀ آن خوب تر و 
کنار رودخانۀ سفلی می باشد که در سرزمین هویزه جاری است.«2 
بـا تشـکیل حکومت اسـالمی مشعشـعیان در این شـهر، مذهب 
شـیعه در تمام خوزسـتان انتشـار یافـت. هنگامی که شاه اسـماعیل 
صفـوی بـه یـاری مشعشـعیان بغـداد را فتح کـرد، هویزه از دسـت 
خاندان مشعشع خارج شد، اما سیدفالح بن سلطان محسن مجددًا 
آن را تصـرف کـرد و بـه آبادانی آن همت گمـارد و به حوزۀ علمیۀ 

1. دشـت آزادگان در جنـگ، ابوالقاسـم حبیبـی، طرح و نظارت محسـن رشـید، 
تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، چاپ اول، 1381، ص 16

2. نزهـه القلوب، حمداهلل مستوفی، تهران، طهوری، 1336، ص 111
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شـهر توجه خاصی داشت. 
در روزگار نادرشـاه نیـز کـه بـرای ایجاد وحدت اراضی کشـور، 
حمالتی به نقاط مختلف می شـد، به هویزه نیز لشکرکشـی شـد و 
شـهر تسـخیر گشـت؛ اما بعد از کشـتن نادر، بار دیگر مشعشـعیان 
بـه گسـترش آن پرداختنـد. این شـهر تا اواسـط حکومـت قاجاریه 
از بزرگ تریـن و آبادتریـن شـهرهای خوزسـتان بـود. مشعشـعیان 
خدمـات علمی و فرهنگی باارزشـی بـرای مردم شـهر انجام دادند 
و کتابخانه های بزرگی تأسـیس کردند. بسـیاری از اندیشـمندان و 
صاحب نظران اسالمی و شیعی، در حوزۀ علمیۀ آن به تحقیق علوم 
مختلف پرداخته اند، و این خود موجب عظمت هویزه بوده است. 
از دوران صفویـه تـا کودتـای نظامـی رضاخـان در سـال 1299، 
هویـزه بـه دسـت مشعشـعیان اداره می شـد و تـا روزگار محمدرضا 

پهلـوی، شـهر از آن خانـدان سـادات بود.
هویـزه توسـط رودخانۀ کرخه کـور آبیاری می شـود. جریان این 
رودخانـه، سـبب حاصل خیـزی این منطقه شـده اسـت. بـه همین 
سـبب، سرتاسـر خاک این منطقه برای کشـاورزی مسـاعد است.1 
کرخه کـور از رودخانـۀ کرخه منشـعب می شـود. کرخه که پس 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 16ـ 14
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از  می شـود،  محسـوب  خوزسـتان  رود  طوالنی تریـن  کارون،  از 
ارتفاعات الوند در استان همدان سرچشمه گرفته و پس از گذشتن 
از کرمانشـاه و لرسـتان و ایالم، وارد خوزسـتان می شود. کرخه که 
از شـمال بـه جنـوب جریان دارد، در حمیدیه تغییر مسـیر داده و به 
سمت غرب جریان می یابد. پس از مشروب ساختن دشت آزادگان 
و عبور از شمال شهر سوسنگرد و عبور از بستان، در نزدیکی چزابه 

به هورالهویزه می ریزد. 
در جنوب غربـی حمیدیـه، رود کرخه کـور از کرخـه منشـعب 
می گـردد کـه ابتـدا به سـمت جنـوب و سـپس در شـمال بنی تمیم 
به سـمت غرب تغییر مسـیر داده، به موازات کرخـه جریان می یابد 
و پـس از عبـور از هویـزه، بـه هورالهویـزه می ریـزد. بـه عـالوه، 
الیروبی هـای سـالیانه و ریختـن گل و الی ایـن رود در دو طـرف 
آن، عارضـۀ مرتفعـی ایجـاد گردیـده کـه در زمین هـای همـوار و 
مسـطح جنوب، دارای ارزش نظامی است. در غرب سوسنگرد نیز 
شـاخه هایی فرعی از کرخه منشعب می شـوند که رودهای مالکیه، 
سـابله، آل عبـاس، نیسـان، رمیم، نهر عبید و معـرز را که همگی به 
موازات هم و از شـرق به غرب جریان دارند، به وجود می آورد که 
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به هورالهویـزه می ریزند.1
رودخانۀ کرخه کور که از وسط هویزه عبور می کند، هویزه را به 
دو بخش شـمال و جنوبی تقسـیم می کند. هویزۀ جنوبی، قسـمت 
اصلـی و عمـدۀ شـهر اسـت. مـردم ناحیۀ جنوبـی، سـاکنان ناحیۀ 
شـمالی شهرشـان را اهل ُجروف می نامند. جرف در زبان عربی به 
معنای حاشـیۀ رودخانه و یا منطقۀ سـاحلی اسـت و اهل الجرف به 

معنای ساکنان حاشـیۀ رودخانه است.2 
از عارضه های جغرافیایی مهم اطراف هویزه، هورالهویزه اسـت. 
هورالهویـزه باتالقـی در نزدیکـی هویزه و در غرب دشـت آزادگان 
است که درازای آن 58 کیلومتر و پهنایش در قسمت های مختلف 
بین20 تا 45 کیلومتر در نوسان است و از جنوب )طالییه( تا شمال 
)چزابه( گسـترش دارد. علت اصلی ایجاد و تشـکیل آن، رودخانۀ 
کرخه اسـت و فاصلۀ آن از شـهرک القرنه عراق 15 کیلومتر است. 
پهنـای آن در مغـرب تا هویزه امتداد می یابـد و آن را »هورالعظیم« 
هم می نامند که این کلمه در بین مردم خوزستان متداول تر است.3 

1. دشت آزادگان در جنگ، صص 18 ـ 17
2 . سهام خیام دختری از هویزه، ص 8

3 . هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 16ـ15
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این منطقه پوشیده از گیاهان نی، بردی و چوالن است. در منطقۀ 
هورالعظیـم، نیروهـای خـودی عملیات  خیبر و بدر را در سـال های 
1362 و 1363 انجـام دادنـد. آب هـور از رودخانـۀ کرخه، دویرج 
و میمـه تأمین می شـود. جزایر مجنـون عراق کـه در عملیات خیبر 

توسـط رزمندگان خودی آزاد شـد، در این هور قرار دارند.
تـا پیـش از جنـگ تحمیلـی، قسـمت اعظـم مـواد غذایـی مردم 
منطقـه از نظـر صیـد ماهی و پرنـدگان، از این هور تأمین می شـد و 
ماهـی »بّنـی« هورالعظیـم هنوز هـم شـهرت فراوانـی دارد. عالوه 
بـر آن، مـردم برای سـاختن خانـه و بافتن حصیـر، از نیزارهای هور 
استفاده و برخی از آنان از راه صید ماه ی و حصیربافی امرار معاش 
می کرده اند. قسمت عمدۀ اقتصاد هویزه بر کشاورزی و دامداری 
بنا نهاده شـده، جاجیم بافی نیز یکی از صنایع دسـتی قابل اهمیت 

اسـت که اغلب آن صادر می شـود.
قبـل از آغـاز جنـگ تحمیلـی، جمعیـت 76 روسـتای کوچک 
و بـزرگ اطـراف هویـزه، بیست و سـه هزار نفـر بـود و شـهر هویـزه 
دوازده هـزار نفـر جمعیت داشـت.1 عالوه بـر جاذبۀ هـور و نیزار و 

1 . جغرافیـای عملیـات ماندگار جنگ ایـران و عراق، تألیف احمد پوراحمد، به 
اهتمام حسـن رسـولی منفرد، تهران، صریر، 1386، ص 101
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وجـود دریاچـۀ عظیم هورالهویـزه و نیز جریان یافتـن رودخانه های 
کرخه کـور و نیسـان و شـط علی کـه موجب گسـترش اقتصادی و 
توسـعۀ هویـزه بوده انـد، هویـزه همـواره در بیـن شـهرهای دشـت 
آزادگان و نیز خوزستان موقعیت ممتازی داشته است. وجود اماکن 
 ، مذهبی، مسـاجد، قدمگاه ها ماننـد قدمگاه حضرت ابوالفضل
مفاخر معماری اسالمی و آثاری از قبیل مدارس قدیم، قبور فقها و 
علمای نامدار تشـیع، در آن قرار داشـت که به دسـت دشمن ویران 

شد.



فصل دوم
هورالهویـزه حائـز اهمیـت در اطـراف هویزه می باشـد، به خاطر 
وجـود انبـوه نیزارها، راه های ویژه ای برای عبور و مرور دارد و تردد 
در آن نیـز بـه راهنمـا نیـاز دارد. در زمـان رژیم سـابق، بـا گماردن 
نیروهـای نظامـی و عشـایر، مـرز آبـی هورالهویـزه زیر کنتـرل قرار 
داشـت؛ چرا کـه برخی از نیروهای مخالـف محمدرضا پهلوی که 
در کشـور عراق و به ویژه در شـهر العماره و پایگاه های نظامی واقع 
در منطقۀ الزوره و اسـتان میسـان آموزش دیده بودند، در این منطقه 

درگیری هـای نظامی به وجـود می آوردند. 
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در سـال های قبل از پیروزی انقالب و به ویژه از زمان روی کار 
آمدن حزب بعث، دشـمنی این حزب با اسـتقالل و تمامیت ارضی 
ایران شـدت یافت و دامنۀ درگیری ها و آشوب های مرزی گسترش 
یافـت و در برخی مـوارد، نیروهای ژاندارمری و شـرطی های عراق 
)نیروهای ژاندارمری عراق( رو در روی یکدیگر قرار می گرفتند و 
به نبرد مسـلحانۀ چند روزه می پرداختند. بعثی ها برای ایجاد تشـنج 
در منطقۀ مرزی هورالهویزه، دست به تحرکاتی زدند؛ عشایِر خود را 
به سالح های جنگی مجهز کرده و آنان را به حمله بر ضد صیادان 

و کشـاورزان ایرانی ساکن هورالهویزه وامی داشتند. 
از سـال 1358، رژیـم بعـث از حـوادث و درگیری هـای بعـد از 
انقالب استفاده برده و سعی در مداخله در امور شهرهای مرزی را 
داشـت. دولت عراق ادعای تجزیۀ اسـتان خوزستان را داشت و در 
برنامه های رادیو و تلویزیونی خود از این منطقه به عنوان عربستان نام 
برده و آن را جزو عراق می دانسـت و مردم این منطقه را علیه مردم 
فارس به قیام مسلحانه تحریک می کرد. گروهک های ضدانقالب 
و جبهـه التحریر با هدایت رژیم بعث، دست به تحرکاتی در منطقۀ 
هویـزه و هورالهویـزه نیـز زدنـد. از عناصـر ضدانقـالب حمایـت 
می کردند و آنان را تجهیز می نمودند تا در شهرهای مرزی آشوب، 
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خرابـکاری و بمب گذاری نمایند.1
از دیگـر فعالیت هـای رژیـم عراق در این زمینه، قاچاق و ارسـال 
اسـلحه بـه ایـران و توزیـع آن در میان مـردم منطقه و به ویژه عشـایر 
عرب منطقه بود. یکی از راه های ورودی این سـالح ها، مرز هویزه 
بود. دولت عراق، انواع سالح از مسلسل، نارنجک، مین ضدنفر و 
خودرو و آر.پی. جی را شبانه و مخفیانه وارد مرزها کرده، در میان 
عشایر منطقه و یا روستاییان ساکن در مناطق مرزی و اطراف هویزه 
بـه طـور مجانی و با قیمت هـای پایین و سـاختگی، پخش و توزیع 
می کـرد. همچنیـن با توزیع مایحتـاج اولیه ای چـون روغن، برنج و 

پـودر صابون، نیازهای اطالعاتـی خود را تأمین می کرد.2 
یونس شریفی اهل هویزه و از مبارزان این شهر، دربارۀ اقدامات 

عراق در این منطقه می گوید: 
»تقریبًا از اوایل سال 1358، در کنار فعالیت های گروه وابسته به 
عراق که خلق عربی ها هم جزو همین دسته بودند، دست نشاندگان 
وابسته به دشمن در مناطق مرزی و روستاهای اطراف هویزه شروع 
بـه مین گـذاری کردند. همین امـر باعث ایجاد مشـکالت فراوانی 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 52
2. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 47ـ43
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بـرای عشـایر و خصوصـًا دام هـای روسـتاییان شـد. در همـان ایام، 
گاومیش ها و گوسـفندان زیادی از روسـتاییان و عشایر عرب روی 
مین رفتند و تلف شدند. یک خانوادۀ روستایی عرب، گاومیش را 
به اندازۀ بچه اش دوسـت دارد؛ زیـرا همۀ معاش یک خانواده غالبًا 
یک یا دو گاومیش است و طبیعی است که با روی مین رفتن یک 
گاومیـش روسـتایی، عـرب بی پناه دچـار چه مشـکالت اقتصادی 
می شـد. عـالوه بر این ها، مزدوان عراقـی یکی دو پل و جاده را نیز 

در مناطـق مرزی و هویزه منفجر کردند.
یکـی از اقدامات اطالعاتی دشـمن که متأسـفانه ما هـم به دلیل 
جوانـی و بی تجربگـی در آغـاز متوجـه آن نشـدیم، جمـع آوری 
اطالعـات توسـط دشـمن در پوشـش اعـزام عشـایر و خانواده ها به 
مناطـق مـرزی هویزه بـود. مثاًل یک خانواده از عـراق می آمد و در 
یکی از روستاهای اطراف هویزه و مرز ایران و عراق مستقر می شد؛ 
اما یکی دو نفر از مردها یا زن های این خانواده در واقع جاسوس و 

خبرچیـن عراقی ها بود.«1 
تـا سـی و یکم شـهریورماه 1359، عـراق جنگنـدۀ  پانزدهـم  از 
بمب افکن های ارتش خود را روزانه به حریم هوایی ایران در آسمان 

1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 46ـ45
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شهر و مرز هویزه فرستاده و در جریان پرواز، اقدام به عکسبرداری 
و تهیـۀ تصاویـری از امکانـات نظامی و دفاعی کشـور می کردند.1 
جنـگ در روز سـی ویکم شـهریور 1359 بـه طـور رسـمی آغـاز 
شـد. صـدام حسـین، رییس جمهور عـراق، با ظاهر شـدن در برابر 
دوربین هـای تلویزیـون عـراق با پاره کـردن قـرارداد 1975 الجزایر، 

آغـاز تجـاوز رژیم بعثی بـه خاک ایـران را اعالم کرد.
تصرف اهواز و اشـغال خوزسـتان، هدف اولیـۀ ارتش عراق بود. 
از آن جا که عبور از هور با موانع و سـختی های زیادی روبه رو بود، 
ارتش عراق برای رسیدن به اهواز، از دو محور شمال و جنوبی هور 

به سـوی اهواز حرکت کرد. هویزه دقیقًا روبه روی هور بود. 
در ابتدای جنگ، عراق به هویزه لشکرکشی نکرد؛ چرا که اگر 
نیروهای محور شـمال و جنوبی در اهواز به هم می رسـیدند، هویزه 
خـود بـه خود به اشـغال دشـمن در می آمـد. از طرف دیگـر، ورود 
بـه شـهر، ممکن بود سـرعت و انرژی ارتـش عـراق را در روزهای 
آغازین جنگ بگیرد.2 بدین سـبب، لشـکر 9 زرهی که مأموریت 
اشـغال دشـت آزادگان و محاصرۀ اهواز از سمت غرب را عهده دار 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 144
2. ویرانه های آباد؛ روایت هویزه، ص 22
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بـود، مجبور شـد بـا دو فرماندهی مسـتقل از دو محور جـدا به این 
منطقه هجوم آورد. محور اول: تنگۀ چزابه ـ بسـتان ـ سوسـنگرد و 

محـور دوم: طالییهـ  جفیـرـ  کرخه کور.1
از روز اول مهرماه، دشـمن مرز طالییه را پشـت سـر نهاد و وارد 
دشـت جفیر شـد. اعالمیه هـای رادیـو و تلویزیون بغـداد هر لحظه 
خبر از پیروزی هایی را می داد. به مردم خوزسـتان نوید آزادی داده 
و از مردم خواسته بودند با برافراشته کردن پرچم عراق و عربستان، 
از نیروهـای زرهـی عرب اسـتقبال کنند. حمـالت نیروهای عراقی 
بـه محـور طالییـهـ  کوشـک در روز دوم مهرمـاه افزایـش یافـت و 

توانسـتند پاسگاه کوشـک را تصرف کنند.2 
دشـمن همزمان با حرکت نیروهایش به سـوی شـهرهای اهواز و 
خرمشـهر، دشـت جفیر و جاده های اصلی را در دست گرفت و با 
توپخانۀ سنگین، اطراف شهر هویزه و سوسنگرد را مورد تهدید قرار 
داد، ولی هنوز سیاسـت دشـمن در برخورد مسلحانه با مردم شهرها 
نامشـخص بود. از روز سـوم و چهارم مهرماه، حمله به روسـتاهای 
اطراف شـهر هویزه آغاز شـد. عشایر چادرنشـین و روستانشین، بار 

1. دشت آزادگان در جنگ، ص 36
2. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 161
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و بنۀ خود را جمع کردند و قبل از این که به دسـت دشـمن اسـیر و 
گرفتار شـوند، به سـوی هویزه و مناطق دهسـتان های شـرفه و رفیع 
بـه راه افتادنـد. جمعیت در هویزه، از مهاجران شـهرهای بسـتان و 

سوسنگرد و روسـتاهای آن موج می زد. 
از عوامـل عمده ای که باعث جذب مهاجران جنگی شهرسـتان 
بستان و سوسنگرد به هویزه و قدمگاه های ائمۀ اطهار و روستاهای 
آن شـده بود، قداسـت این شـهر و اماکن مقدس و متبرکۀ آن بود. 
مـردم بـا توسـل بـه قدمگاه هـا و امام زاده هـای هویـزه، این شـهر را 
محل امنی می دانسـتند. به همین دلیل، عدۀ زیادی از مهاجرین به 
قدمـگاه حضـرت زین العابدین که در پنـج کیلومتری غرب هویزه 
بـود، رفتنـد. حـال آن کـه تأمین غـذا، دارو و محل اسـکان مردم و 
مهاجرین توأم با مشکالت فزاینده ای بود. آرد از اهواز نمی رسید و 
مردم شهر، مهاجران را در خانه های خود پذیرفته و از آن ها پذیرایی 

می کردند. حاج عبدالحسـین کرامت می گوید:
»یکـی از بسـتگانم خـودروی پیکانـی داشـت که جمعـًا حدود 
25 نفـر در آن سـوار شـدیم. بعضـی در صنـدوق و برخـی بر روی 
باربنـد آن. خالصـه نمی دانـم چگونـه توانسـتیم خـود را داخل آن 
خودرو جای داده، به شهر برسیم. ما تصور می کردیم هویزه محل 
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امنی اسـت، چون در زمان حرکتمان به آن شـهر گفته شده بود که 
عراقی هـا تا نورد پیشـروی کـرده و اهواز را محاصـره کرده اند. 

دشـمن از زمیـن و هـوا آن جـا را می کوبیـد و در نتیجه، اکثریت 
مـردم بـه هویـزه روی آورده و خـط سـیاهی از سوسـنگرد تا هویزه 
تشـکیل شـده بود. اکثریت مردم، بدون آب و غذا و پیاده در حال 
حرکت بودند. در این مسیر، تعداد زیادی از پیرزن ها و پیرمردها هم 
بودند که از حرکت باز مانده و توان رفتن نداشتند. نیروهای عراقی 
در تمـام محورهـا نفوذ کرده بودند و هواپیماهای میگ دشـمن که 
در ارتفـاع پایینـی پـرواز می کردند، بـا صدای مهیب شـان، موجب 

ترس و وحشـت مردم می شدند.«1 
شـهر هویـزه فاقد سـنگر بـود و نیروهای مردمی تجـارب جنگی 
نداشـتند و حتـی ابـزار کار برای ایجـاد پناهگاه در دسـت نبود. از 
شـب پنجم مهرماه گلوله هایی در داخل شـهر منفجر شـد. عده ای 
شبانه به سوی روستاها گریختند و عده ای هم در ساحل کرخه کور 
پناه بردند تا از ترکش ها در امن باشـند. بخشـداری و سایر ادارات، 
سـعی کردنـد آوارگان را اسـکان دهنـد، اما موج آوارگان، مشـکل 

عمدۀ مسـؤوالن شهر بود.
1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 214
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بـا اشـغال سوسـنگرد و بسـتان، شـهر هویـزه از همـه طـرف در 
محاصرۀ دشـمن قرار گرفت. ششـم مهرماه، نیروهای عراقی شبانه 
از طریق جادۀ سوسـنگردـ  اهواز وارد شـهر شـده و پاسگاه شهر را 
اشـغال کردنـد. آن ها همـان شـِب ورود، در خیابان ها به نگهبانی و 
کنتـرل تـردد در مدخل شـهر و پل پرداخته و تعـدادی نیز در پمپ 
بنزین، پارک بازی، بخشـداری و خیابان های اصلی به گشـت زنی 

شدند.  مشغول 
فردای آن روز )هفتم مهرماه( سربازان عراقی به همراه عده ای از 
عوامل مسلح خود، به مانور در داخل بازار پرداخته و مردم را وادار 

بـه باز کـردن مغازه های خـود کردند و عکس هـای امام خمینی 
را پـاره و عکـس صدام حسـین را بـه جای آن   نصـب کردند که با 
واکنش مردم و از جمله لفته ساکی از جوانان بازار روبه رو شدند و 

گفت گوهـای تندی بین مـردم و نیروهای عراقی در گرفت.1 
بسیاری از مراکز حساس شهر در دست دشمن بود؛ بخشداری، 
ادارات دولتـی، پمـپ بنزیـن، جاده های خروجی ، پل شـهر و ... 
عمـاًل مـردم در محاصره قرار داشـتند. نیروهای دشـمن، سـرایدار 
یکـی از مـدارس هویـزه را به نام حمید کوتی، به سـمت بخشـدار 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 188ـ185
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برگزیدند. در این زمان، حامد جرفی بخشـدار شـهر که برای ارائه 
گـزارش از وضعیت مردم شـهر و درخواسـت کمک بـه اهواز رفته 
بود، در هویزه حضور نداشـت و بر اثر قطع جاده توسـط نیروهای 
عراقی، در اهواز مانده بود. تماس تلفنی نیز میسر نبود و فرماندهی 

و نظم نیروهای مردمی وضعیت مشـخصی نداشـت.
سـکوت مـردم شـهر، مـدت زیـادی دوام نیـاورد. بـزرگان شـهر 
و مسـؤوالن نیروهـای انقالبـی، جلسـه ای در یکـی از خانه هـای 
دوردسـت شـهر تشـکیل دادند و به برنامه ریزی برای بیـرون راندن 
دشمن از شهر پرداختند. در آن موقع، نیروهای زرهی عراق در پنج 
کیلومتری شهر سنگر گرفته بودند و تنها تعدادی از نیروهای پیاده 

به همراه 12 نفر از بعثیان، شـهر را در دسـت داشـتند.1
روز دوم اشـغال شـهر، یعنـی هشـتم مهرمـاه، طبـق قـرار قبلـی، 
نیروهـای انقالبی با بسـیج مـردم و مهاجران جنگـی، حرکت خود 
را آغـاز کردنـد. هشـت نفـر از جوانان مجهز به اسـلحۀ سـبک نیز 
زیر سـایبان پارک شهر، کمین گرفتند. جمعیت با شعار »الشرقیه، 
الغربیه، الموت البعثیه« وارد خیابان پاسگاه شدند. در همین حین، 
ماجرای شـهادت سـهام خیام، دختر 12 سـالۀ هویزه ای پیش آمد. 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 197
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خانم َورده ساکی که شاهد عینی به شهادت رسیدن ُسهام خیام 
بوده است، می گوید: 

»در ابتدای جنگ و اشغال هویزه، دشمنان پاسگاه ژاندارمری، 
پمپ  بنزین و تصفیه خانۀ آب را به تصرف خود در آوردند. من آن 
موقع دوازده ساله بودم. به دلیل قطع آب هویزه، مجبور بودیم برای 
شسـتن ظروف و تهیۀ آب آشامیدنی، به کنار رودخانه برویم. یک 
روز، ظروف کثیف خانه را برداشـتم و به کنار رودخانه رفتم. زنان 
و دختران دیگری هم آن جا بودند. مشـغول شستن ظرف ها شدیم. 

سهام خیام هم آن جا بود. 
سـهام دختـر نوجـوان ریزاندامـی بود و مـن از لحاظ جثـه، از او 
درشـت تر و قوی تـر بـودم. می دانسـتم کـه به مدرسـه مـی رود، اما 
نمی دانسـتم کالس چنـدم اسـت. مـن درس نخوانـده بـودم و بـه 

مدرسـه نمی رفتـم... 
زنان با وحشـت از سـربازان عراقی و با هزار ترس و لرز، به کنار 
رودخانه می رفتند و ظرف های خود را می شسـتند و یا آب به خانه 

می بردند. 
مـردم هویزه به سـتوه آمدنـد و همان روز، یک قیـام مردمی برپا 
شـد و تظاهرات صورت گرفت. مردم با سـنگ و چوب، به سـوی 
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نیروهـای عراقـی حملـه ور شـدند. ارتـش بعـث و سـتون پنجم که 
مسلح بودند، شروع کردند به شلیک هوایی. قیام مردمی به ساحل 

رودخانه کشـیده شد.
دشـمن بـرای فرار و خروج از شـهر، بایـد از رودخانه، که زنان و 
همچنیـن من و سـهام نیـز در آن جا حضور داشـتیم، می گذشـت. 
دشـمنان از هجوم مردم که تعدادشـان زیاد بود و تقریبًا سـیصدنفر 
می شدند، ترسیده بودند و وحشیانه به هر طرف شلیک می کردند. 
بیشتر تیرها هوایی و برای متواری کردن مردم بود. ما فاصلۀ زیادی 
با سـربازان عراقی نداشـتیم. من و سـهام حدود دو متـر با نیروهای 

دشمن فاصله داشتیم.
در این هنگام، سـهام از زمین سـنگ برداشـت. دست های خود 
را از سـنگ های موجود در سـاحل رودخانه پر و به سمت سربازان 
فـراری دشـمن پرتاب کرد. زنان و دختران کـه از تیراندازی هوایی 
دشـمن ترسـیده بودند، با جیغ و فریاد پا به فرار گذاشـتند. جمعی 
از مردان، به لب رودخانه رسیدند و با سربازان عراقی به جنگ تن 

به تن پرداختند. 
یکی از دو سرباز دشمن، که نزدیک من و سهام بودند، به سوی 
سـهام شـلیک کرد. تیر، مستقیم به پیشانی سهام خورد و از بینی تا 
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کاسۀ سر او را متالشی کرد. من با چشمان خود دیدم که مغز سهام 
به اطراف پخش و او در کنارم نقش بر زمین شد.

من که خیلی ترسیده و وحشت زده بودم، گریه کردم و جیغ زدم. 
مردم با دیدن جسـد سـهام، بیشـتر خشـمگین و به دشـمن حمله ور 
شـدند. پسـرخاله هایم که در این حرکت و قیام حضور داشتند، مرا 
شـناختند. یکی از آن ها، سـریع آمد و دسـت مرا گرفت و به پشت 
سـتون پل کشـاند تا تیر سـربازان عراقـی به من نخـورد. تعدادی از 

مردم نیز زیر سـتون پل پناه گرفته بودند.
وقتی سربازان عراقی از ما فاصله گرفتند، به همراه مردم، خودمان 
را به پیکر بی جان سـهام رسـاندیم. یک مرد جوان، پیکر سـهام را 
بـر دسـتان خود گرفت و همراه با سـیل جمعیـت و تکبیرگویان، به 
خانـه اش که نزدیک مطب دکتری بود، رفتیم. در آن لحظات، من 
بـه لباس هـای سـهام که پر از خـون بود، نگاه می کـردم. هنوز دور 
سرش روسری بود. پیراهنش که دورچین بلندی بود، گل های زرد 
و نارنجی داشـت. تمیز و نو بود و فکر می کنم سـهام آن روز لباس 
عیدش را پوشـیده بود. یک انگشـتری طال هم در دسـت راسـتش 

بود.
به دلیل متالشـی شـدن صورت و سـر، چهرۀ سـهام را نمی شـد 
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شناسـایی کـرد، ولـی چـون مـن در کنـارش بـودم و دیـدم کـه تیر 
خورد، می شناختمش. هر کس که می آمد و او را می دید، با گریه 

می گفـت: »ایـن دختر کیسـت و از کجاسـت؟«
یکی از زن های همسـایۀ سـهام رفت و به مادر و خانواده اش خبر 
داد. مادر سـهام سراسـیمه و با پای برهنه به طرف جسـد فرزندش 
آمد؛ اما زن های دیگر نگذاشـتند او جسـد متالشی شدۀ دخترش را 

ببیند. جسـد سهام را از روی انگشـتر طالیش شناسایی کردند.«1 
در پـی شـهادت سـهام خیـام، سـاعتی نکشـید کـه هـزاران نفـر 
تظاهرکنندۀ خشـمگین، به پاسگاه شهر رسیدند. رگبارهای جوانان 
شـهر، از زیـر سـایه بان روبـه روی پاسـگاه نیز موجـب غافل گیری 
سـربازا دشمن شـد. درگیری بین نیروهای مردمی و عراقی، ساعتی 

بـه طول کشـید و تعـدادی از مردم مجروح شـدند.
فرمانده نیروهای بعثی که یک سرهنگ بود، با پوشیدن دشداشه 
بـر روی لباس نظامی خود، از کنار سـاحل رودخانۀ کرخه کور در 
حـال فـرار بـود که توسـط جوانـان شـهر در محاصره قـرار گرفت. 
همچنیـن تعـدادی از نیروهای عراقی که خـود را به داخل رودخانه 
انداخته بودند، توسط مردم دستگیر و خلع سالح شدند. اسرا را به 

1. سهام خیام دختری از هویزه، صص 51ـ47
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محل نگهداری اسـرا در مساجد شهر فرستادند. 
سـاعت ده و نیـم صبـح هشـتم مهرمـاه، هویـزه از وجـود ارتـش 
بعث پاکسـازی شـد و مردم شـادمانه در خیابان های شـهر به رژه و 
یزله های محلی و پایکوبی پرداختند. جشن و پیروزی شیرین مردم، 
ساعت ها ادامه یافت و آن گاه شهر بر عزیزان از دست رفته گریست 
و پیکر سـهام خیام، دختر دالور هویزه و نیز مابقی شـهدا، با اندوه 
فـراوان مـردم، در بعدازظهـر روز هشـتم مهرماه در گلزار شـهدای 

هویزه به خاک سـپرده شد. 
مـردم هویـزه رسـم داشـتند، وقتـی مرده شـان را کفـن می کنند، 
بـه یـادش تیر هوایی شـلیک کنند، امـا مردم عـزاداری که روزهای 
اول جنـگ عزیزانشـان را در گلـزار شـهدای انقـالب هویزه کفن 
و دفـن می کردنـد، تیرانـدازی نمی کردند. مردم مسـلح بودند، اما 
می دانسـتند در آن وانفسـا، یـک تیـر هم یک تیر اسـت و روزی به 

کارشـان می آید.1
پـس از پایـان مراسـم، شـهر در آرامـش و سـکون خاصـی فـرو 
رفـت؛ امـا از آن جا که دشـمن در اطراف شـهر سـنگر گرفته و در 
سوسـنگرد بود، مردم احتمال حملۀ دوبارۀ دشمن به شهر آزادشدۀ 

1. ویرانه های آباد؛ روایت هویزه، ص 43
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هویزه را می دادند. جوانان شهر مجهز به تیربار، ژ3 و کالشینکف 
و کوکتل مولوتـف، در حالـت آماده بـاش به سـر می بردنـد که خبر 
شکسـت لشـکر 9 عراق در حمیدیه و آزادسازی شهر سوسنگرد و 

عقب نشـینی نیروهای عراقی رسید. 
عراق از اول جنگ تا آن روز، سرمایه گزاری  زیادی برای جذب 
مردم عرب شهرهای سوسنگرد، بستان، هویزه و حمیدیه کرده بود 
و به نام آزادی خوزسـتان و تشـکیل یک کشـور عربی دیگر آمده 
بود. ولی حال که از مردم عرب ناامید شده بود، با گلوله های توپ 
و خمپـاره، شـروع به ریختن آتش روی روسـتاهای مرزی و هویزه 
و سوسـنگرد کرد. فردای همان روز بود که حامد جرفی، بخشـدار 

هویـزه مـورد اصابت ترکش قرار گرفت و به اغماء رفت.
طعمه ساکی از نیروهای مردمی هویزه می گوید:

»برای بررسـی وضعیت شـهر سوسـنگرد، بـا تعـدادی از جوانان 
مسـلح به سوسنگرد رفتیم. آقای شمخانی را در مدرسه ای مالقات 
کردیم و با او به گفت و گو نشسـتیم. گفتند شما اهل کجا هستید. 
گفتم ما از هویزه آمده ایم و آمادۀ جنگ هسـتیم. گفت سـریع به 
هویـزه برگردیـد و آن جـا را حفـظ کنید. ما هم به شـهر برگشـتیم و 
آن روز یعنـی نهـم مهرمـاه، هویزه شـدیدًا زیر بمبـاران بود و اغلب 
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گلوله هـا بـه رودخانـه می افتاد. یکـی از گلوله ها نیز در پشـت دفتر 
بخشـداری بـه زمیـن اصابـت کرد کـه ترکش آن سـر بـرادر حامد 
جرفـی را هـدف قرار داد. سـپس ما ایشـان را به اهـواز بردیم که از 

آن جـا به تهران منتقل شـد و در اغمـا بود...«1
در پـی حملـۀ مجـدد دشـمن بـه ایـن منطقـه، مـوج جدیـدی از 
مهاجرت مردم از هویزه به مناطق اطراف آغاز شد. حاج جابر مولی 

از دهستان شـرفه می گوید: 
»بـرای اسـکان مهاجران شـهرهای سوسـنگرد، بسـتان و هویزه، 
اتاق های اضافی خانه های خود را تخلیه کردیم و در اختیار آوارگان 
گذاشـتیم. پـدرم حاج اسـحاق دسـتور داد انبار بزرگ گنـدم را باز 
کنند و به صورت رایگان، به نسبت افراد هر عائله، گندم بین مردم 
توزیـع شـود. ولـی آوارگان به حـدی زیـاد بودند که ما تـوان تأمین 

غذای آنان را نداشـتی«2
بعـد از مجـروح شـدن حامـد جرفـی و انتقـال او به تهـران، علی 
شـمخانی فرمانـده سـپاه خوزسـتان، اصغـر گندمـکار را بـه عنوان 
فرمانده سـپاه پاسـداران هویزه منصوب کرد و رسمًا سپاه پاسداران 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 210
2. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 222
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در هویزه تشکیل شد. اصغر گندمکار همراه خود یک گروه بیست 
سـی نفـره را هـم آورد کـه اغلب از بچه هـای مسـجد جزایری ها و 
مسجد سیدمصطفی خمینی بودند. کمی بعد، عده ای از نیروهای 
کازرون بـه فرماندهی اکبر پیرویان )که بعدها به شـهادت رسـید(، 
به آن ها پیوسـتند. شـهید پیرویان دانشـجوی رشتۀ پزشکی دانشگاه 
تهران بود. کازرونی ها هم حدود 20 نفر بودند. وی ساختمان مرکز 
بهداشـت را برای مقر سـپاه هویزه در نظر گرفت و در آن جا سـپاه 

را مستقر کرد.
بـا تشـکیل سـپاه و در پـی پراکندگـی جمعیـت هویزه و اشـغال 
دشـت ها و دهسـتان های اطـراف، برخـی نیروهـای مردمـی کـه 
داخل شـهر مانده بودند، به شناسـایی مواضع عراقی ها پرداختند و 
شـبیخون هایی نیـز می زدنـد. آنان گاه با پوشـیدن لبـاس چوپانی و 
در اختیار گرفتن گله های مردم، محل اسـتقرار نیروهای دشـمن را 
شناسـایی می  کردند. بسـیاری از عوامل اطالعاتی سـپاه هویزه، از 
عشایر و روستاییان بودند و آن ها در واقع نقش چشم و گوش سپاه 

هویزه را ایفـا می کردند:
»اوایل آبان ماه بود که من و عبداالمام هویزاوی به دسـتور اصغر 
)گندمـکار( بـرای شناسـایی به روسـتاهای اطـراف رفتیـم. در این 
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مدت، همۀ روسـتاییان ما را می شـناختند و هر کمکی از دستشـان 
برمی آمـد، برای ما انجـام می دادند. اگر موتورسـیکلت مان خراب 
می شـد، کمک می کردند تا درسـتش کنیم و یا اگر احتیاج به آب 

و غذا داشـتیم، به ما می دادند. 
از هویزه به کرخه کور رفتیم. هنوز به اولین روسـتا نرسـیده بودیم 
که دیدیم روستاییان در حال فرار هستند. یکی گوشش پریده بود، 
دیگری دماغ نداشـت و سـومی صورت و گردنش پر از خون بود. 
زن و بچه هـا بـا پـای برهنـه در حالی که جیغ می کشـیدند، شـروع 
بـه دویـدن کردنـد. زنـی را دیدم که یک دسـتش پریده بـود و در 
حالی که خون از دسـت قطع شـده اش فواره می زد، به طرف هویزه 
می دویـد. روسـتاییان، زن و مـرد، کوچـک و بـزرگ، هراسـان و 
زخم خـورده، در حـال فرار از روسـتا و رفتن به طرف هویزه بودند. 
خیلی تعجب کردم و از یکی از مردها که سالم بود، پرسیدم: »ها، 

چه خبر شـده؟ چرا فرار می کنید؟ چرا زخمی هسـتید؟«
مـرد گفـت: »عراقی ها به داخل هر روسـتایی، پنج شـش تانک 
فرسـتاده اند و تانک ها با تیر مسـتقیم به جان روسـتاییان افتاده اند و 

هـر کس را که می بینند، می کشـند.«
پرسیدم: »چرا؟ مگر چه شده؟«



40   هویزه

مـرد، جوابـم را نـداد و فقـط دویـد. از یکـی دیگـر پرسـیدم: 
هسـتند؟« کجـا  »عراقی هـا 

و او پاسخم داد: »رفتند سر جایشان. برگشتند.«
بـه اولین روسـتای سـر راهـم رسـیدم. خانه های مردم داشـت در 
میان شـعله های آتش می سـوخت. مردم و حیوانات در حال فرار و 
گریـز بودنـد. عده ای نیز روی خاک ها در خون خود می غلتیدند. 
نـام روسـتا »سـمیده« بـود. وضعیـت در دیگـر روسـتاهای اطراف 
هویزه همچون سیار احمدآباد، سیار فردوس، شیخ شویش، ملیحه 
کوت سعد نیز بسیار بد و وخیم بود. تانک های دشمن این روستاها 
را بـه خـاک و خـون کشـیده بودنـد و خانه های مـردم را آتش زده 
بودند. عده ای زن و مرد از ترس جان شان خود را داخل کانال های 
آب انداختـه بودنـد. هر کس قدرت داشـت، با پای برهنه به طرف 
هویزه می دوید. صحنۀ عجیبی بود. صدای جیغ و داد زنان و گریۀ 
بچه ها لحظه ای قطع نمی شد. عراقی ها عده ای از مردم روستا را به 

اسـارت گرفته و با خود برده بودند.
در ایـن هجوم وحشـیانه، حدود 28 نفر از عرب های روسـتاهای 
اطـراف را نیـز دشـمن شناسـایی کرده و به اسـارت خـود در آورد. 
در میان اسـرای عرب، از نوجوان 13 سـاله تا پیرمرد 80 سـاله دیده 
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می شد.
الزم می دانم دربارۀ سرنوشت این 28 نفر بگویم، در سال 1364 
جهـاد سـازندگی هویزه داشـت در یکی از روسـتاهای اطراف کار 
می کرد، به تل خاک مشـکوکی رسید که تعداد زیادی پوکۀ خالی 
اسـلحه اطـراف آن ریخته بـود. وقتی خاک ها را می کنند، اجسـاد 
اسـتخوان  شـدۀ 28 نفر پیدا می شـود که با طناب دست هایشـان را 
از پشـت بسـته بودند و آن ها را به رگبار بسـته و به شـهادت رسانده 
بودنـد. ایـن اجسـاد، همـان 28 نفری بـود که عراقی هـا آن ها را در 
اوایـل آبان مـاه، از روستاهایشـان ربـوده بودند. این اجسـاد را مردم 

بردنـد و در مزار شـهدای هویـزه دفن کردند.«1 
از نیمۀ آبان 1359، پیشـروی مجدد دشـمن به سـمت سوسنگرد 
آغاز شـد. به دسـتور علی شمخانی، افراد سپاه هویزه با همۀ توان و 
نیرو به سوسنگرد رفتند، چون در صورت سقوط سوسنگرد، اشغال 
هویزه نیز که در 15 کیلومتری آن قرار داشـت، حتمی بود. دشمن 
با آتش سـنگین توپخانـه و بمباران هوایی، سوسـنگرد را می کوبید 
و در سـاعت 16 روز 24 آبـان، تعـدادی از نیروهـای عراقـی بـا 10 
تانک به بخش شرقی شهر وارد شدند و نیروهای اعزامی از مناطق 

1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 111ـ108
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مختلـف، در محاصـره قـرار گرفتنـد. در درگیـری میـان نیروهـای 
عراقـی و رزمنـدگان، اصغر گندمکار اولین فرمانده سـپاه هویزه به 

رسید. شهادت 
با سقوط سوسنگرد، طرح شکستن محاصرۀ سوسنگرد آماده شد 
و عملیات در 26 آبان آغاز شد و در نتیجه، محاصرۀ شهر شکسته 

شد.
در اواسط آذر 1359، جبهه های دشمن تثبیت شد. از دب حردان 
تـا دشـت جفیـر و اطـراف و غـرب هویـزه و نیـز بخـش بزرگی از 

کرخه کور و طراح در دسـت دشـمن بود. 
بعد از شهادت اصغر گندمکار، حسین علم الهدی فرمانده سپاه 
پاسـداران هویزه شـد. سـپاه پاسـداران هویزه به فرماندهی حسـین 
علم الهدی، از سـیصد نیروی رزمی و مردمی تشـکیل شده بود که 
در بین آنان 60 نفر از دانشجویان پیرو خط امام )که بیشتر آن ها در 
تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 شرکت کرده بودند(، 
دویسـت نفـر از پاسـداران و جوانان عرب شـهر هویـزه و 40 نفر از 

جوانان مسـاجد اهواز حضور داشتند.
»عصری بود که به ما خبر دادند فرمانده جدید سپاه هویزه آمده 
و می خواهـد مـا را ببیند. فکر می کنم اوایـل آذر 59 بود. دیدار در 
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منزل شخصی حاج عبداالمیر هویزاوی صورت گرفت. خانواده اش 
رفته بودند و خانه هم خالی بود. نماز مغرب و عشای مان را در همان 

منزل خواندیم. اولین باری که من در آن جا حسین را می دیدم... 
حسین دو تکه پنبه داخل گوش هایش گذاشته بود که معلوم شد 
دو سه شب قبل، در عملیاتی در منطقۀ دب حردان )نزدیک اهواز( 
شرکت داشته و آن قدر موشک آر.پی. جی زده که از گوش هایش 
خون آمده و درد دارد. حسـین همراه خودش شـام ما را هم آورده 
بود. مقداری نان و تخم مرغ آب پز داخل کارتنی گذاشته و با خود 
از اهـواز آورده بـود. بعـد از اقامـۀ نمـاز کـه بـه امامت حسـین و به 

جماعت برگزار شـد، جلسـه به طور رسمی شروع شد.
حسـین قـد کوتاهی داشـت؛ طـوری که تا شـانۀ من بـود. اصغر 
]گندمکار[ بلندقد بود و هم تیپ خودم. حسین در اولین گام، سپاه 
فلج شدۀ هویزه را سر و سامان داد. مسؤولیت ها را تقسیم کرد و به 
نیروها آموزش های ویژه داد. چند بار به اهواز رفت و سیل امکانات 
لجسـتیکی را به هویزه سـرازیر کرد. در کمتر از یک هفته، سـپاه 
در آستانۀ انحالل هویزه را به یکی از فعال ترین و بهترین سپاه های 

خوزستان تبدیل کرد. 
مقر قبلی سـپاه در جهاد سـازندگی بود، ولی حسـین آن را به مقر 
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بچه های کازرونی در دبیرسـتان ابن سینا منتقل کرد. به دلیل هجوم 
دشـمن، خبـری از درس و مدرسـه نبـود و مدرسـۀ ابن سـینا جـای 
مناسبی برای مقر جدید سپاه در هویزه به شمار می رفت. به لحاظ 
نظامی نیز این مدرسـه در منتهی الیه هویزه و به طرف خط دشـمن 

داشت. قرار 
حسـین مرا به عنوان مسـؤول عملیات سـپاه هویزه منصوب کرد 
و کار شناسـایی دشـمن به من و سـیدرحیم محول شـد. گاهی هم 
خودش با ما به شناسـایی می آمد و از نزدیک محل اسـتقرار دشمن 
را شناسایی می کرد. ما تا قبل از حسین، فقط تفنگ و آر.پی. جی 
داشـتیم و حسـین، مین هم برایمان آورد و به ما آموزش کاشتن مین 
در خطوط دشمن را یاد داد. روزی حسین به من گفت: »کسی را 
می خواهم که منطقه را مثل کف دستش بشناسد و بتواند به عنوان 

راهنما، ما را در شناسـایی ها همراهی کند.« 
من موضوع را به سیدرحیم موسوی گفتم و او رفت یک کشاورز 
را به نام حسن بوُعذار که حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، 
آورد. حسـن بوعـذار، در همـان برخـورد اول، از انسـانیت حسـین 

خیلی خوشـش آمد و یکی از افراد شـاخص ما در شناسایی شد.1 
1. حسن بوعذار در عملیات طریق القدس به شهادت رسید.
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مـا در سـپاه هویزه خیلـی غریب و مظلوم بودیم. اگرچه حسـین 
برخی امکانات به هویزه آورده بود، اما عماًل چیزی نداشتیم. حتی 
برخـی از بچه هـای سـپاه، بـرای خوردن غـذا یا حمام بـه خانه های 
خود می رفتند و برای بچه های سـپاه نیز از خانه های خودشـان غذا 
می آوردنـد. برخـی بچه هـای بومـی نیـز، بچه هـای غیربومـی را به 
خانه های خود می بردند و به آن ها غذا می دادند. ما حتی توان طبخ 
غذا در سـپاه هویزه را نداشـتیم. بچه ها اما راضی و خشنود بودند و 

بـا وجود کمبودها، خم به ابـرو نمی آوردند.«1 
بعد از این که حسـین علم الهدی میـن را به هویزه آورد، نیروهای 
مردمـی و نیروهـای شناسـایی و افراد سـپاه، مین هـای ضدتانک را 
در جاده هـای مواصالتـی و در مسـیر تـردد خـودرو و تانک هـای 
دشـمن کار می گذاشـتند و ضرباتـی محـدود بـه نیروهـای عراقـی 
وارد می کردند. برای مین گذاری چند محور شناسـایی شد: محور 
شـط علی و پاسـگاه های مـرزی در منطقـۀ طالییـه، محـور ُپرتـردد 
منطقـۀ جفیر تا روسـتای طاهریه، محور کرخه که موتوری دشـمن 
در آن مستقر بود و نیز روستای ملیحه  کوت سعد و روستای سمیده 

1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 164ـ158
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که دشـمن در آن جا تمرکز داشـت.1 
نیروهای بومی کمک مؤثری در این شناسایی ها داشتند:

»به حسن بوعذار، حسن قطب نما می گفتند؛ چون منطقه را مثل 
کف دسـتش می شـناخت. با وجودی که کشـاورز و بی سواد بود، 
شم اطالعاتی باالیی داشت. مثل یک نیروی تربیت شدۀ دانشکدۀ 
افسـری، گروه هـای شناسـایی را راهنمایـی می کـرد. مناطـق را که 
شناسایی می کردیم، به علم الهدی گزارش می دادیم و او هم فرمان 

شـبیخون زدن و عملیات را صادر می کرد.
دشـمن در حوالی روسـتای سـمیده، مشـغول سـاختن پلی روی 
کرخـه بود. حسـن بوعـذار آمد و به حسـین ]علم الهـدی[ گفت: 
»عراقی هـا دارند پل شـان را در اطراف سـمیده تمـام می کنند. اگر 
ایـن پل تمام شـود، آن هـا به راحتـی می توانند دوباره سوسـنگرد را 

محاصـره کنند.«
اگر دشمن سوسنگرد را دوباره می گرفت، هویزه به محاصره در 
می آمد و کار ما دشوار می شد. حسین به من گفت: »به هر قیمتی 

که شده، باید بروید و این پل را منفجر کنید و از بین ببرید.«
بـه حسـن گفتـم که بـه شناسـایی بـرود و منطقه را به طـور کامل 

1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، ص 178
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و همه جانبـه شناسـایی کند. خانوادۀ حسـن در روسـتایی در چهار 
کیلومتری پل عراقی ها ساکن بودند. حسن گاهی وقت ها دزدکی 
از میان عراقی ها عبور می کرد و سری به خانواده اش می زد و دوباره 
نزد ما برمی گشت. اسم حسن در لیست سیاه عراقی ها بود و اگر او 

را می گرفتند، درجا زیر شـکنجه کشته می شد. 
حسن صبح زود رفت و تا عصر برنگشت. وقتی که آمد، گفت: 
»احتمااًل فردا یا پس فردا ساخت پل تمام است و عراقی ها می توانند 

از آن استفاده کنند. باید هر چه زودتر دست به کار شویم.«
شـب با سیدحسـین جلسـه ای گرفتیم. فردا صبح حسن آمد و به 
مـن گفـت: »مـن همین اآلن مـی روم برای بار آخر محـل دژبانی، 
نگهبان ها و گشـتی های دشمن را در اطراف پل شناسایی می کنم. 
بعد هم به خانۀ خودم می روم و منتظر آمدن شما می شوم. وقتی به 
خانۀ من رسیدید، به خاطر آن که عراقی ها هوشیار نشوند، در نزنید 
و از روی دیـوار بپریـد و داخـل خانـه بیایید. من آن جا منتظر شـما 

هسـتم. وقتی دم در اتاقم رسیدید، سـه بار آهسته در بزنید.«
حسن این را گفت و برای شناسایی رفت.

شـش نفر شـدیم. من بودم، آقاحسن قدوسـی1 بود، لفته بوعذار، 
1. فرزند شهید آیت اهلل قدوسی و نوۀ عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی.
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سـعید جاللی، غفـار درویشـی، علیرضا جوال و احمـد خمینی ]با 
فرزند امام اشـتباه نشود[ و محمدعلی حکیم هم بودند. تا نزدیکی 
روسـتای حسـن رفتیم. یکی از مشکالت ما برای ورود به روستاها، 
سر و صدای غازها بود. غازها تا کسی را می دیدند، به طور عجیبی 
سـر و صدا راه می انداختند. صدای پارس سگ ها هم که البته سر 

جای خودش بود، آدم را رسـوا می کردند. 
در میـان شـیپور صداهـای غـاز و سـگ، بـا هـر بدبختـی بـود، 
خودمان را به پشـت دیوار منزل حسـن رساندیم. از دیوار باال رفتم. 
دلم بدجوری نگران بود. منتظر بودم هر آن عراقی ها بفهمند که ما 
به روسـتا آمده ایم. با گام های آهسـته، تا پشت در اتاق حسن رفتم. 
با انگشـت دسـت راسـتم سـه ضربۀ آهسـته به در چوبی اتاق زدم. 
بالفاصله حسـن مسـلح بیرون آمد. سـالم و علیکی کرد و گفت: 

»منطقه امن اسـت!«
بـه اتفاق حسـن، از در بیرون رفتیـم و با بچه ها به طرف پل به راه 
افتادیم. خیلی مواظب بودیم تا لو نرویم. عراقی ها اطراف پل مستقر 
شـده بودند. در این جا و آن جا، پسـت نگهبانی گذاشته بودند. پل 
در شـرق هویزه قرار داشـت. حسن گفت: »دشمن در ضلع غربی 
پـل کمیـن گرفته اسـت. مـا بایـد از ضلع شـرقی پل عبـور کنیم و 
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خودمان را به پل برسـانیم.«
به پل رسیدیم و آهسته پل را دور زدیم. در صد متری پل نشستیم. 
حسـن گفت: »من می روم و آخرین شناسـایی را انجام می دهم.« 
تنها رفت و ده دقیقه بعد برگشـت و گفت: »دشـمن گشـت کنار 
پل گذاشـته اسـت. وقت زیادی نداریم و باید کمتر از چهار دقیقه 

کارمان را تمام کنیم.«
حسـن فارسـی را بـه زحمت می توانسـت حـرف بزند و بـا من به 
عربـی صحبـت می کـرد. من حرف هـای او را بـرای بچه ها ترجمه 
می کـردم. قبـل از حرکت، بچه ها را تقسـیم کردم. بـه غفار و لفته 
آر.پی. جی دادم. قرار شـد آن ها دهنه های شـمالی و جنوبی پل را 
بپاینـد و اگـر نیروهای گشـتی دشـمن با مـا درگیر شـدند، آن دو با 

آر.پی. جـی وارد عمل شـوند. 
نزدیـک پـل رفتیـم و به اصطالح سـوار پل شـدیم. هر کـدام از 
مـا، یـک مین هجـده کیلویی ضدتانک در نقـاط مختلف پل کار 
گذاشـتیم. در مجموع چهار مین داشـتیم. پـل در ارتفاع باالیی، با 
لوله هـای 56 اینچـی سـاخته شـده بود. همـۀ ما مین هایمـان را کار 
گذاشـتیم. فقط آقاحسـن قدوسـی هنوز کارش را تمام نکرده بود. 
تـرس و دلهـره، سرتاسـر وجود همه را فـرا گرفته بـود. منتظر بودیم 
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همین االن به دام گشـتی های دشمن بیفتیم. صدای پارس سگ ها 
نشـان مـی داد کـه گشـتی های دشـمن لحظه بـه لحظه دارنـد به ما 

نزدیـک و نزدیک تر می شـوند. 
اضطراب خاصی داشـتم. شـنیده بودم برای افتتـاح این پل، قرار 
اسـت مقامـات سیاسـی عـراق از بصره بیاینـد. اگر ما می توانسـتیم 
پـل را منفجـر کنیم، ضربۀ نظامی و تبلیغاتی زیادی بر دشـمن وارد 
می کردیم. به طرف حسـن رفتم. تازه داشـت چالۀ مین را می کند! 
آهسته گفتم: »آقاحسن! تمامش کن، گشتی های دشمن دارند سر 

می رسند.«
حسن با لحنی عرفانی گفت: »خیالت تخت باشد، نمی آیند!«

بـا یـک سـکینه و آرامش روحی خاصـی کار می کـرد. انگار نه 
انگار که وسـط قلب دشـمن دارد کار می کند. من داشـتم از ترس 
و اضطـراب می مـردم. دیگر طاقت نیاوردم. حسـن آقا را بلند کردم 
و به یکی از بچه ها گفتم که او مین را بکارد. لفته مینش را لبۀ پل 
کاشته بود. جایی که ماشین نمی تواند عبور کند. من با خشم به او 

توپیدم. اما او گفت: »کاری اسـت که شـده!«
میـن حسـن آقا را هـم کاشـتیم و از پل جدا شـدیم. شـاد و خرم 
خودمـان را به هویزه رسـاندیم و مثل کسـی که منتظـر اعالم نتایج 
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امتحانات سـال آخرش باشـد، منتظر آینده و انفجار مین های روی 
شدیم. پل 

به عشـایر اطراف روسـتا سـپرده بودیـم که فردا صبـح خبر پل را 
برایمـان بیاورنـد. فـردا صبح خبر آوردنـد که چند نفربـر عراقی پر 
از سـرباز روی مین هـا رفته انـد و مین هـا منفجر شـده و نفربرها هم 
آتش گرفته اند. بعد از انفجارها، عراقی ها لودر آورده بودند تا پل را 
مرمـت کنند. لـودر همین طور که روی پل کار می کرده، چرخش 

روی مینـی که لفته کاشـته بود، می رود و آسـیب جدی می بیند. 
وقتـی خبـر را شـنیدم، متوجـه نبـودم کـه ایـن لفته نبـود که مین 
را لـب پـل کاشـته اسـت؛ بلکه خدا بـه او الهـام کرده تا دسـت به 
این کار بزند. لودر که منفجر شـد، وحشـت سرتاسـر منطقه را فرا 
گرفت و عراقی ها متوجه شـدند که تا چه اندازه در قلب خودشـان 

آسـیبب پذیر هستند.«1 
 

1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 199ـ179





 فصل سوم
از آذر 1359، رکود در جبهه ها موجب اعتراض مردم و روحانیت 
در کشور شد؛ لذا از ارتش خواسته شد برای بیرون راندن دشمن از 
شـهرها و مناطق اشـغالی، دست به عملیات بزند. این انتظار و توقع 
مردم به حدی رسید که بنی صدر در تاریخ 26 آذرماه 59، خطاب 
به فرماندهان ارتش گفت: »به هر ترتیبی که هست، برای عملیات 

آفندی طرح ریزی کنید.«1 
در 29 آذر،  اعضـای شـورای عالـی دفـاع نزد امـام رفتند و طرح 

1. دشت آزادگان در جنگ، ص 68
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حملـه علیـه دشـمن را مطرح کردند. امام در پاسـخ گفت: »شـما 
تعـرض کنیـد، امت مسـلمان پشـتیبان شماسـت و من هم پشـتیبان 

ارتش هسـتم.«1 
طرح ریـزی برای عملیات جدید آغاز شـد. ابوالحسـن بنی صدر 
مخالف شرکت نیروهای غیرارتشی در عملیات بود، چرا که معتقد 
بـود سـپاه و نیروهـای مردمـی تجربـۀ کافـی در جنگ  کالسـیک 
ندارنـد. وی در راسـتای طرح ریـزی عملیـات جدیـد در هویـزه، 
به طور رسـمی دسـتور تخلیـۀ هویـزه را داد. علم الهـدی نامه ای به 
کید کرد.  آیت الله خامنه ای نوشت و در آن بر توانایی سپاه هویزه تأ
تـالش و نامـۀ او بـه ثمر نشسـت و گردان هـای آمادۀ رزم سـپاه در 

ارتش ادغام شـدند و مسـؤولیت هایی به آن ها سـپرده شـد.2
بـرای اجـرای ایـن عملیـات کـه عملیات نصـر نام گذاری شـد، 
واحدهـای زرهـی زیر در نظر گرفته شـد: یگان هایی از لشـکر 92 
1. ارتش جمهوری اسـالمی ایران در هشـت سـال دفاع مقدس، جلد دوم: نبردهای 
غرب اهواز و سوسـنگرد، سـرهنگ سـتاد سـیدیعقوب حسـینی، سـرتیپ2 مسـعود 
بختیاری، سرهنگ ستاد محمدحسن لطفی، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، 

1373، ص 112
2. بنگرید به: خاطرات شـهید سیدحسـین علم الهدی، حمید علم الهدی، نشر هویزه، 
چـاپ دوم، 1384 و نیـز: نگیـن هویـزه؛ خاطراتی از شـهید سیدحسـین علم الهدی، 
گردآوری و بازنویسـی علی پاک، تهران، نشـر موفق، چاپ اول، تیر 1386، ص 29
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زرهی و لشکر 16 زرهی قزوین )منهای یک تیپ( و نیز دو گردان 
از عناصر لشکر 77 خراسان. همچنین رزمندگانی از سپاه پاسداران 
و گروه های نامنظم شـهید چمران بـرای اجرای تک در نظر گرفته 
و آمادۀ حمله شـدند. طبق طرح ستاد مشترک ارتش، چهار مرحله 
بـرای ایـن عملیات پیش بینی شـده بود که در مرحلـۀ اول: جفیر و 
پادگان حمید، در مرحلۀ دوم: کوشک و طالییه و ایستگاه حسینیه 
و در مرحلۀ سوم: خرمشهر آزاد می شد. در مرحلۀ آخر نیز پس از 
آزادسـازی کل منطقۀ خوزسـتان، دشـمن را در حد فاصل کوشك 
شلمچه در خاك عراق تا اروندرود تعقیب کرده و با پاکسازی شرق 

بصره، در کنار رود اسـتقرار یابند.1 
چـون عملیـات مورد نظر در محدودۀ جغرافیایی هویزه و دشـت 
جفیـر بـود، حسـین علم الهـدی مسـؤولیتی ویـژه در طـرح و انجام 
عملیـات آفنـدی داشـت. او با دوسـتانش در تهران و شهرسـتان ها 
تمـاس گرفـت و برای شـرکت آنان در حمله دعـوت کرد. معمواًل 
آن هایی که برای مشارکت در عملیات آفندی به هویزه می رسیدند، 

1. روزشـمار جنگ ایران و عراق، جلد یازدهم: هویزه، آخرین گام های اشـغالگر، 
تدویـن و نـگارش علی رضـا لطـف اهلل زادگان، تهـران، مرکز مطالعـات و تحقیقات 

جنگ سـپاه پاسـداران، چـاپ دوم، 1379، ص 555
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ابتـدا چنـد روز در پایـگاه »منتظـران« در اهـواز بـه سـر بـرده و 
آموزش هـای نظامی می دیدند. آن گاه به هویزه اعزام می شـدند. از 
سـبزوار و تهران و چند شـهر دیگر نیروهای آمدند و به علم الهدی 

معرفی  شدند.1 
عملیـات در سـاعت 10 صبـح 15 دی ماه 1359 آغاز شـد. ابتدا 
تیـپ 3 همدان حرکت سـریعی را از محور ابوحمیظه ـ سوسـنگرد 
آغـاز کـرد، بـه طـوری کـه نیروهـای پیـاده عراق کـه در اثـر آتش 
توپخانه به سـنگرها رفته بودند، غافل گیر شـدند؛ چنان که یکی از 
اسیران عراقی در این عملیات می گوید: »ما اطالع داشتیم که شما 
می خواهید حمله کنید، ولی بعد از سـاعت 9 صبح، دسـتور دادند 
کـه بـه سـنگرهای خود برویم و مشـغول صرف صبحانـه بودیم که 

شـما حمله کردید.«2 
یکی از علت های غافل گیری عراق این بود که آن روز مصادف 

با 28 صفر بود و دشمن احتمال حملۀ نیروهای ایرانی را نمی داد.
تیـپ 3 همـدان حدود سـاعت 12 ظهر با موفقیـت از کرخه کور 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 291
2. از هویزه تا آتش بس؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد امراهلل نوجوان، تهران، ایران 

سبز، چاپ اول، 1388، ص 32
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گذشـت و تیـپ یک قزوین که قرار بـود از هویزه حرکت کند، به 
سـمت جنوب کرخه پیشـروی کرد. پیشـروی نیروهـای 16 قزوین 
آن چنان با سـرعت پی گیری شـد و گریز دشـمن به حدی ناباورانه 
بـود که قـرارگاه مقـدم نیروی زمینـی احتمال داد که دشـمن برای 
تانک هـا و نفربرهـای ایرانـی دامی گسـترانده تـا آن ها را بـا نیروی 
ضـدزره خـود منهدم کنـد. بنابر این، بـه تیپ های پیش رو دسـتور 
داده شد تا جانب احتیاط را رعایت کنند و از نیرنگ دشمن غافل 
نباشـند. در ساعت 11:27 روسـتای ابوسعید در جنوب کرخه آزاد 
شـد و بیسـت دقیقه بعد، نیروهای تیپ روسـتای قیصریه را اشـغال 
کردنـد و در نتیجـه دو تیپ لشـکر 16 زرهی قزوین در یک خط و 

در محور شـرقی ـ غربی قـرار گرفتند.1 
از محور فارسـیات که قرار بـود 10 صبح، عملیات همزمان آغاز 
شـود، بـا 20 دقیقـه تأخیر یعنـی 10:20 دقیقه آغاز شـد. واحدهایی 
کـه قـرار بـود سـاعت 10 عبـور کنند، با سـه سـاعت تأخیـر حدود 
یـک بعدازظهـر عبـور کردنـد و بـا این کـه اطالعات سـپاه، منطقۀ 
مین گذاری  شده توسط دشمن را چندین روز قبل به اطالع لشکر 2 
و فرمانده لشکر رسانده بود، ولی چون اقدامی برای ایجاد راه نفوذ 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 263
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و یا جمع آوری آن نشـده بود، سـه تانک روی مین رفتند و حرکت 
سـتون در جناح راسـت فارسـیات متوقف شـد. جناح چـپ هم با 
مختصر پیشروی متوقف شد، حداکثر تا 300 متری غرب رودخانه 

جلـو رفتنـد و به هیچ وجه تأمین جـاده از بین نمی رود. 
در این روز، در منطقه موفقیت خوبی کسـب شـد؛ به طوری که 
نیروهـای خـودی حدود سـی کیلومتر پیشـروی کردنـد و تیپ 43 
زرهـی ارتـش عـراق را به محاصرۀ کامـل در آوردنـد. عراقی ها در 
این روز نیرویی حدود یک تیپ زرهی و دو گردان پیاده از دسـت 
دادند و از نظر تجهیزات و نیرو نیز متحمل خسارات فراوانی شدند. 
»عراقی هـا را می دیـدم کـه از تانک هـا و نفربرهـا پیـاده شـده و 
پارچه های سـفید به دسـت گرفته اند. بالفاصله بیسـیم زدم دژبان و 
ترابـری لشـکر آمدنـد و 820 اسـیر را تخلیه کردند. در میان اسـرا، 
تعـدادی هـم مجـروح بودند که به واحد بهداری فرسـتاده شـدند. 
کشـته های دشـمن بـه 1000 نفـر می رسـید. بیشـتر از 40 دسـتگاه 

تانک شـان کامـاًل سـوخته و منهدم شـده بود.«1 
بعـد از پیـروزی  چشـمگیر در ایـن روز، ابوالحسـن بنی صـدر به 

1. مأموریت در سـاحل نیسـان؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد محمود فردوسی، 
سـعید عالمیان، تهران، صریر، چاپ اول، 1385، ص 57
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عنـوان فرمانـده کل قوا، پیام موفقیت را برای امام ارسـال کرد. این 
اولین پیروزی ارتش در یک جنگ کالسـیک و منظم با نیروهای 

مهاجم در خـاک ایران بود.
اما با به دست آوردن پیروزی در این مرحله از عملیات، نیروهای 
خودی از اقدامات تأمینی غافل شـدند و برخی اقدامات مهندسـی 
را که برای تحکیم مواضع به دسـت آمده و حفظ پیروزی الزم بود، 
انجـام ندادنـد. به خاطر نبودن برنامۀ صحیـح برای تداوم عملیات، 
بخـش عمـده ای از تانک ها و دیگر تجهیزات سـالم غنیمتی نیز از 
منطقه خارج نشـد و تانک ها و نفربرها، بدون هیچ گونه جان پناه و 
سـنگری، در دشـت باز باقی ماندند و جای مناسـبی برای اسـتقرار 

نداشتند.
عالوه بر این، مرحلۀ اول عملیات در ساعت 15 متوقف شده بود 
و بـه دشـمن اجـازه دادند خود را جمع و جور و بازسـازی و تقویت 

کند. دشـمن از این غفلت حداکثر استفاده را کرد. 
»سـاعت 11:30 شـب بود که سـتوان قریشـی افسـر پست شنود 
سراسـیمه آمد و گفت: »جناب سـرگرد، خبرهایی اسـت. االن سه 
یگان عمدۀ عراق زیر نظر یک قرارگاه دارند با هم مبادله اطالعات 
می کننـد. قـرارگاه دشـمن دارد آن هـا را بـرای حملـه هماهنـگ 



60   هویزه

می کند.«
قریشی افسر باتجربه و قابلی بود. زبان عربی را کامل می دانست 
و دوره های اطالعاتی را گذرانده بود. گفتم: »باز هم شـنود کن، 

ببین چه خبر است؟«
رفـت و چنـد دقیقه بعد آمـد و گفت: »به احتمال زیاد، آن سـه 

یگان، سـه لشـکر هسـتند که تحت امر قرارگاه یک سپاهند.«
گفتم: »توانستی سمت حرکت شان را تشخیص بدهی؟«

گفت: »سـمت حرکت شـان از منطقۀ خرمشهر، جفیر و طالییه 
اسـت و هر چه می گذرد، کلمات شـان بهتر به گوش می رسـد.«

گفتم: »یعنی آن ها دارند به طرف ما می آیند؟«
گفـت: »یقینـًا حرکـت آن ها به سـمت ماسـت و با سـرعت هم 

می آیند.«
سریع ستاد تیپ را در جریان این شنود قرار دادم. همۀ فرماندهان 
و مسـؤولین گـردان را جمع کردم و از آن ها خواسـتم بـرای پدافند 
در برابر پاتک دشـمن آماده باشـند. می دانسـتم روز سـختی را در 
پیش خواهیم داشت. ایستادن دو تیپ در برابر سه لشکر کار بسیار 
دشـواری است. طبق اصول جنگ، برای حملۀ گسترده، چنان چه 
نیـروی تـک ور دو برابـر نیروی پدافندکننده باشـد، کافی اسـت و 
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حـاال ارتـش عراق با 4/5 برابر ما پاتک را شـروع می کرد.«1 
مرحلۀ دوم عملیات، ساعت 8 صبح روز بعد، 16 دی ماه، آغاز 
شـد. در ایـن روز، نیروهـای زرهی و پیاده به سـوی پـادگان حمید 
و منطقـۀ جفیـر پیشـروی کردنـد. در مقابل، تعـدادی از تانك های 
عراقـی دشـمن در حوالـی ام الغفـار و ام الفصیـح متمرکـز شـدند و 
دشـمن بـا آرایش تانك هـای خود، جنـاح جنوبی لشـکر 16 زرهی 
را مورد تهدید قرار داد. ضدحملۀ آن ها در سـاعت 9:50 از سـمت 
شـرق و جنوب به یگان های لشـکر 16 آغاز شد. یگان های عراقی، 
بـا وجود ضربات سـختی کـه روز پیش متحمل شـده بودند، با در 
دسـت داشتن پادگان حمید، توان پشتیبانی و تحرك باالیی داشتند. 
نیروهـای خـودی از تثبیـت مواضـع جدیـد غافل شـده و سـنگر و 
خاکریـزی ایجاد نکـرده بودند. تانك های عراقی و تجهیزات دیگر 
دشـمن کـه از روز پیـش در منطقه باقی مانده بودند، باعث شـد تا 

برخـی از افراد به جمع آوری غنائم مشـغول شـوند. 
در سـاعت 11، نیروهای لشـکر 16 از سـه محور شـرقی، جنوبی 
و غربـی زیـر آتش شـدید توپخانۀ دشـمن قرار گرفتنـد و در غرب 

1. مأموریت در سـاحل نیسـان؛ خاطرات سـرتیپ2 زرهی سـتاد محمود فردوسـی، 
صـص 60ـ59
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سوسنگرد، نیروهای عراقی به حرکت در آمدند. حضور هواپیماهای 
دشـمن در آسمان منطقه و بمباران مواضع نیروهای خودی، اوضاع 
را آشـفته کـرد؛ بـه طوری کـه تانك های عراق به هـزار متری محل 
استقرار تیپ رسیدند و شدیدترین نبرد تانك ها بین لشکر 16 زرهی 
ایـران و لشـکر 9 زرهـی عراق در گرفت که تا سـاعت 4 بعدازظهر 

همچنان ادامه یافت.
سـرتیپ محمود فردوسـی که در این عملیات فرماندهی یکی از 
گردان های لشکر زرهی قزوین را برعهده داشت، در خاطرات خود 
می گوید: »ساعت 8 صبح، آتش تهیۀ دشمن شروع شد. 15 دقیقه 
به شـدت آتش ریختند. بعد دیدم نفراتی از آن ها، سـاک به دست 
جلو می آیند. این ساک ها 70 سانتی متر طول، 50 سانتی متر عرض 
و 25 سـانتی متر ارتفـاع داشـت. درون ایـن سـاک ها موشـک های 

ضدتانک قرار داشـت که توسـط کنترل سیمی هدایت می شد.
آتش تهیۀ دشـمن که قطع شـد، تیراندازی غیرمسـتقیم و منحنی 
بر روی ما لحظه به لحظه زیاد می شد. ساعت 10:45 فشار دشمن 
بیشـتر شد. ساعت 11:25 فرمانده تیپ اطالع داد دو فروند بالگرد 
برای شناسـایی عمق یگان دشـمن به سمت شـما اعزام شدند. پس 
از چند دقیقه، ارتباط سروان معافی معاون گردان با خلبانان بالگرد 
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برقرار شـد. دیدم نتیجه ای نگرفت. گفتم: »چه شد؟«
گفت: »می گویند آتش زیاد است.«

گفتم »بیسیم را بده به من و گردان را کنترل کن.«
بـه آن هـا گفتـم نیـازی نیسـت جلوتـر بیاییـد. ارتفاع تـان را زیاد 
کنید و از همان ارتفاع باال، فقط به من بگویید سـمت تک اصلی 
کجاسـت. از جفیر اسـت یا طالییه یا سمت خرمشهر. من از کجا 

دارم ضربـه می خورم؟
چنـد بار تکرار کردم: »به شـما می گویم از کجاسـت، از کدام 

است؟« سمت 
همیـن جا شـنیدم یکی از خلبانان به دیگـری گفت: »بدجوری 

می زننـد. من که رفتم.«
بالگرد اولی دور زد و دومی هم به دنبالش!

دیدن این صحنه برای بچه های خط قابل انتظار نبود. دیدم دارند 
روحیه شان را می بازند. رفتم روی بیسیم شان و چند دشنام نثارشان 
کـردم. صورتـم از عصبانیـت گـر گرفته بـود. در همیـن لحظه که 
تـوی ذهنم دنبال ناسـزاهای دیگر می گشـتم، صـدای معاون تیپ، 
سـرهنگ رادفر، از پشـت بیسـیم آمد. گفت: »سـرگرد فردوسـی! 
االن مقامـی در فرماندهـی تیپ تشـریف دارند؛ مکالمات شـما را 
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شـنیدند. به شـما سالم می رسانند و تشکر می کنند و قول می دهند 
آن دو خلبـان را بـه دادگاه معرفی کنند! )این مقام حضرت آیت الله 

بودند.( خامنه ای 
از سـاعت 12 تا 2 بعدازظهر، دشـمن دیوانه وار آتش می ریخت. 
گلوله ها از همه طرف می آمد و معلوم بود هر سـه لشـکر عراق، از 
همۀ محورها، خیال محاصرۀ ما را دارند. اما آتش به موقع و پایدار 
بچه های ما، پیشـروی آن ها را کنـد کرده بود. ما با جنگ نابرابری 
روبه رو بودیم و حجم آتش آن ها بسـیار بیشـتر بود؛ سـه لشـکر در 

برابر دو تیپ!
واحـد بهداری پیام داد آمبوالنس  هـا جوابگوی تعداد مجروحین 
نیسـتند. تقاضـا کردنـد مجروحیـن را بـا نفربـر بفرسـتند. گفتـم: 

»به هیچ وجـه اجـازۀ چنیـن کاری ندارید.« 
بالفاصلـه دسـتور دادم جیپ ویـژۀ فرماندهی گـردان به کمک 
واحد بهداری برود و مجروحین را به عقب حمل کند. این تصمیم 
بـرای ایـن بود که می ترسـیدم اگر یک نفربر شـنی دار، به هر علتی 
بـه طـرف عقـب حرکـت کنـد، اطرافیـان تصـور کنند واحـد دارد 
عقب نشینی می کند. در این حال، همه پشت سرش راه می افتند و 
ممکن است کنترل از دست فرمانده خارج شود. این موضوع را با 
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تیپ هم در میان گذاشتم تا مبادا واحد دیگری این کار را بکند.«1
حدود ساعت 4 بعدازظهر، فرمانده یکی از گردان ها برای تجدید 
قـوا و اقـدام مجدد، دسـتور یك خیز عقب نشـینی را صادر کرد که 
با رسـیدن دسـتور به گردان، تمام نیروهای زرهی مستقر در منطقه، 
به سـرعت صحنه را ترك کردند و به جای یك گام، چندین گام و 

بدون این که اصول عقب نشـینی را رعایت کنند، عقب نشستند.2 
موشـک های ضدتانـک مالیوتـکای دشـمن کـه توسـط نفـرات 
پیاده هدایت می شـد، هر گونه وسـیلۀ متحرکی اعـم از آمبوالنس، 
خـودرو، تانک و غیره را منهـدم می کردند. به علت افزایش تعداد 
شـهدا و مجروحیـن، آن هـا بـا کامیون  های غذا و مهمـات به عقب 

برده می شـدند.3 
نیروهای ارتشـی بیشـتر به صورت سـواره نظام حرکت می کردند 
و سـپاه هویـزه هـم پیـاده پیش می رفتنـد. در این هنـگام، نیروهای 
تحت امر حسـین علم الهدی که تعدادی دانشـجویان خط امام هم 
بـا آن هـا بودند و حدود 1500 متر جلوتر از تانك ها می جنگیدند، از 
1. مأموریت در سـاحل نیسـان؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد محمود فردوسی، 

صص 69ـ64
2. از هویزه تا آتش بس؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد امراهلل نوجوان، ص 24
3. از هویزه تا آتش بس؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد امراهلل نوجوان، ص 29
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دستور عقب نشینی بی خبر بودند.1 افزون بر فاصلۀ مزبور، دو عامل 
گرد وغبـار صحنـۀ نبرد، کـه دید نیروهای پیـاده را کاهش داده بود 
و وجـود تانك هـا در صحنه، که از عقب نشـینی نیروهـای زرهی به 
جای مانده بودند و این طور نشـان می دادند که آن ها هنوز در حال 

گاهی نیروهـای پیاده مؤثر بود.  مقاومـت هسـتند، نیز در عدم آ
بدیـن ترتیب، در پی عقب نشـینی قوای زرهی خـودی، نیروهای 
پیـادۀ سـپاه علم الهـدی کـه از نیروهـای زرهـی فاصلـه داشـتند و 
از عقب نشـینی بی خبـر مانـده بودنـد، در منطقـه به جـا ماندند و به 
محاصرۀ تانك های دشـمن در آمدند. در این هنگام، ارتباط بیسـیم 
نیز قطع شده بود. آنان در محاصره مردانه جنگیدند و جز تعدادی 

که توانسـتند به عقب برگردند، باقی شـهید شـدند.
در این عملیات، حدود 140 تن از نیروهای خودی و دانشجویان 
پیـرو خـط امـام، از جملـه حسـین علم الهدی و حسـن قدوسـی به 
شـهادت رسـیدند. افـراد باقی مانـده نیـز اغلب بـا تن مجـروح و با 

اسـتفاده از تاریکـی شـب، خود را بـه نیروهای خودی رسـاندند.

1. کالک های خاکی؛ خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی )عزیز( جعفری، 
کتاب یکم: از تابسـتان 1335 تا تابسـتان 1361، خاطره نگار: گل علی بابایی، تهران، 

سـورۀ مهر، چاپ اول، 1391، ص 188
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یکی از بازماندگان این واقعه می نویسد: 
»حدود سـاعت 4:30 بعدازظهر متوجه پیشـروی یک سـتون از 
تانک های دشـمن شدیم. حسـین علم الهدی و محسن غدیریان به 
ما گفتند: »شـما که آر.پی.جی ندارید، بروید. این جا نایستید که 

کشته می شوید.«
درسـت بـه یاد نـدارم که آیـا خود حسـین آر.پی.جی داشـت یا 
این که آن را از یکی از برادران گرفت. ما با سرعت شروع کردیم به 
برگشـتن. هنوز صد متری نرفته بودیم که برگشتم تا بچه هایی را که 
مانده بودند، ببینم. جمال، محسن و حسین هنوز روبه روی تانک ها 
ایستاده بودند و فاصلۀ تانک ها هر لحظه به آنان نزدیک تر می شد. 
حسـین برخاسـت و یک گلولـه آر.پی.جی به طـرف نزدیک ترین 

تانک شـلیک کرد که با فاصلۀ کمی از باالی آن رد شـد. 
ما دوباره شـروع به دویدن کردیم. بعد از حدود یک دقیقه، من 
دوباره سـرم را برگرداندم تا ببینم تانک ها به کجا رسـیده اند. دیدم 

بچه هـا تانک جلویی را زده اند و آتش از آن زبانه می کشـد.«1
1. روزهای هویزه، سید نظام موالهویزه، تهران، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات، چاپ 
اول، 1369، صص 63ـ61. برای اطالعات بیشتر از خاطرات بازماندگان این حادثه، 
بنگریـد به: روزشـمار جنـگ ایران و عراق، جلـد یازدهم: هویـزه، آخرین گام های 

اشغالگر
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در پی به شـهادت رسیدن علم الهدی و یاران همرزمش و انهدام 
تیپ های یکم و سـوم لشکر 16 زرهی قزوین، دشمن با وارد کردن 
نیـروی جدیـد زرهـی، به هویـزه و سوسـنگرد و منطقـۀ کرخه کور 
حملـه کـرد. امـا نیروهـای خـودی همچنـان از عدم ارسـال نیروی 

کمکی رنـج می بردند. 
»شب شانزدهم، دشمن روبه رویمان خود را جمع و جور می کرد. 
معلـوم بـود در افـکار پلیدشـان چه می گـذرد و مطمئنـًا در تدارک 

حملۀ دیگری هستند. 
گروهـی را بـرای شناسـایی خـط دشـمن اعـزام کـردم. آمدند و 
گفتند قوای دشمن در زمین باز مستقر شده و به شدت آسیب پذیر 
است. خودم را به ستاد تیپ رساندم. از اعزام نیروی کمکی سؤال 
کـردم و این کـه االن بهتریـن فرصـت بـرای ضربـه زدن به دشـمن 
است. گفتند هنوز هیچ نیروی کمکی برای لشکر 16 اعزام نشده. 
با دلی پر از غصه و حسرت به گردان برگشتم... حسرتی که هنوز 

با من است.«1
فشـار دشـمن در روز هفدهـم دی  1359 در تمامـی محورهـای 

1. مأموریت در سـاحل نیسـان؛ خاطرات سـرتیپ2 زرهی سـتاد محمود فردوسـی، 
صـص 72 ـ 71
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عملیاتی هویزه و کرخه کور ادامه یافت و در ساعت ده صبح همان 
روز، یگان هـای زرهی دشـمن از غـرب رودخانۀ نیسـان به حرکت 
در آمدند. قصد این نیروها، گذشـتن از رودخانه و محاصرۀ شـهر 
هویزه از ناحیۀ غربی بود. در اواخر همین روز، با کاهش مقاومت 
گـردان 148 و خسـتگی نیروهـای مردمـی و عقب نشـینی به داخل 
شهر، قوای دشمن با نصب پل شناور از رودخانۀ نیسان گذشتند و 

از سـمت غرب، شـهر و لشـکر 16 را زیر فشار قرار دادند. 
در اواسـط روز هجدهـم دی، آخریـن مراحـل مقاومـت انجـام 
گرفت. نیروهای لشکر 16 منهدم شده و تجهیزات آنان از بین رفته 
بـود. تعـداد مجروحین زیاد بـود و نیروهای باقی مانده نیز خسـته و 

بودند.  ناتوان 
»استوار ذاکری مسؤول آشپزخانۀ گردان بود. از او خواسته بودم 
غذای گرم به گردان برسـاند. سـاعت یک بعدازظهر، کامیون غذا 
را رسـاند. غـذا برنج و خورشـت به صورت اسـتانبولی بـود. بعد از 
توزیع غذا، نزد من آمد. گفت: »شما ظرف ندارید، بگذارید بروم 

ظرفی پیدا کنم.« 
داخل کامیون، تکه های مقوا بود. گفتم روی یکی از آن مقواها 
بریز. گفت: »این ها گریسی اند.« گفتم وقت این حرف ها نیست.
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سـاعت 3 بعدازظهر، دسـتۀ بهداری خبر داد مجروح زیاد شده، 
برای تأمین آمبوالنس چه کار کنیم؟ به استوار صدر ذاکری دستور 
دادم ظرف هـا را کنـار بگـذارد و بـا کامیـون غذا بـه کمک حمل 
مجروح برود. به او گفتم: »هیچ کس جز مجروح حق سـوار شدن 

ندارد.«1
روسـتاهای  از  بسـیاری  عراقـی،  قـوای  پیشـروی  جریـان  در 
اطـراف هویـزه و کرخه کور تخریب شـد و مردم روسـتایی، هدف 
سـخت ترین بمباران هـا قرار گرفتنـد. در همـان روز هجدهم، خبر 
آوردنـد کـه اجسـاد شـهدای حادثـۀ هویـزه، حسـین علم الهدی و 
یارانـش، به وسـیلۀ تانک های دشـمن له شـدند. انعـکاس این خبر 
بـر ماتـم مردم شـهر افزود. حامد جرفی بخشـدار هویـزه نیز که در 
روزهـای آغازیـن جنگ با ترکش در اغما بود و در بیمارسـتان امام 
خمینی به سر می برد، در هفدهم دی، فردای شهادت علم الهدی و 

یارانش، شـهید شـد و به آن ها پیوسـت.
در تاریـخ 21 دی، دشـمن با تجهیزات زرهـی و تانک های خود 
برای اشغال هویزه فشار آورد و در نزدیکی روستای ساریه، در پنج 

1. مأموریت در سـاحل نیسـان؛ خاطرات سرتیپ2 زرهی ستاد محمود فردوسی، 
ص 75
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کیلومتـری شـمال هویزه، جادۀ سوسـنگردـ  هویـزه را قطع کرد به 
آتشـباری سـختی دسـت زد. از سوی سپاه دشـت آزادگان، دستور 
تخلیۀ شـهر صادر شـد؛ اما مدافعان شـهر حاضر نشـدند دسـتور را 
اجـرا کننـد و همچنـان به مقـاوت ادامه دادنـد. بعضـی از مردم به 
روسـتاهای یزد نو، زین العابدین و منطقۀ روسـتایی عشیرۀ بنی نعامه 
از قبیلۀ شـرفه حرکت کردند. دشـمن با کاتیوشا شهر را می کوبید. 
علی زحمتکش فرمانده جدید سپاه هویزه و نیروهایش در مقاومت 

بودند.
احمد جرفی از آن روزها می گوید: 

»دشـمن از وارد شـدن به شـهر وحشت داشـت، زیرا تجربۀ تلخ 
شکسـت در هویـزه را قبـاًل در مهرمـاه چشـیده بـود. بنابـر این، با 
خمپـاره و تانـک از راه دور تـالش می کرد نیروهای دویسـت  نفرۀ 
علـی زحمتکـش را وادار به تسـلیم کنـد. گروهی از مـردم ناگزیر 
شـدند به روسـتای ُخویـش در اطراف هویزه برونـد. وقتی به آن جا 
رسـیدند، بـه نیروهـای عراقـی برخوردنـد و به محاصرۀ دشـمن در 
آمدنـد. تعداد زیادی بیمـار و مجروح همراه آن ها بود و آب و غذا 

نداشتند.  هم 
نیروهـای بعثی بـه بازجویی از این افـراد پرداختند تا اطالعاتی از 
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قدرت نیروهای داخل شـهر به دسـت آورند. اما ایـن افراد در حال 
گریز، چیزی از مسـائل نظامی نمی دانسـتند. آن ها دو روز بود که 
غذایـی نخورده بودند. ضعف ناشـی از بی غذایـی، آنان را حتی از 
حرف زدن هم باز داشته بود. هوا هم سرد بود و بیماران دچار تب و 
لرز شدیدی شده، روی گل و الی افتاده بودند و دعا می کردند هر 
چه زودتر مرگ به سراغ شان بیاید و از این همه سختی رها شوند.«1 
نیروهـای دشـمن به یـک کیلومتری شـهر رسـیدند و در بعضی 
مناطق تا 500 متری اولین خط نیروهای خودی رسیده بودند. علی 
زحمتکش فرمانده سپاه هویزه و نیروهایش، قصد داشتند تا لحظۀ 

آخر دفاع کنند. 
در شـب 21 دی، یکـی از افراد، بیسـیم ژاندارمـری را که از کار 
افتـاده بـود، تعمیـر کرد و ارتباط با اهواز برقرار شـد. سـپاه اهواز از 
طریق بیسیم، با فرماندۀ نیروهای مقاومت شهر گفت وگو کرد و از 
او خواسـتند هر چه زودتر شـهر را تخلیه کنند و به سوی سوسنگرد 

بروند.  عقب نشینی 
علـی زحمتکـش خـود می گویـد: »چـون مقـر سـپاه هـم مورد 
اصابت گلولۀ توپ قرار گرفته بود، بیسـیم قطع شـده بود، با تالش 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 304
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یکی از بچه ها، مجددًا ارتباط ما با اهواز برقرار شد. آن روز را به هر 
صورتـی کـه بود، گذراندیم. منتظر بودیم تا از اهواز خبر برسـد که 
چـه کار کنیم. شـهر از هر طـرف در محاصره بود. هیچ راهی برای 
خروج نداشـتیم. وقتی در شـهر سرکشـی می کردم، در تنها خیابان 
شهر، چشمم به بیمارستان افتاد. ساختمان قبلی بانک ملی بود که 

به صورت بیمارسـتان در آورده بودیم.
بیمارسـتان، تاریـک و سـاکت بـود. صـدا کـردم کسـی این جا 
نیست؟ دیدم پسربچه ای دوازده ساله از پشت پیشخوان بانک بیرون 
آمد. یک پیرزن، یک دختربچۀ شـش هفت سـاله و این پسر آن جا 
بودند. پرسـیدم این جا چه می کنید؟ پسـر گفت: »دیروز خانۀ ما را 
با توپ زدند. خواهر و برادرم همان  جا شـهید شـدند. پدر و مادرم 
را کـه زخمی شـده بودند، به این جـا آوردم، ولی دکتر نبود. هر دو 

نفرشـان شهید شدند. حاال ما باالی سـر جنازه شان نشسته ایم.«
دیگـر نتواسـتم طاقـت بیـاورم؛ جلوی چشـمان پسـرک و خواهر 
و بـرادرش، پدر و مادرشـان شـهید شـده بودند و آن هـا تا صبح در 

کنارشـان مانده بودند.
آمـدم بیـرون و بـه بچه هـا گفتم: »هر طور که شـده، آن هـا را به 

روسـتای یزدنـو که در آن جـا فامیل دارند، برسـانند.«
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به هر حال، آن روز آمدیم و با فرمانده ژاندارمری صحبت کردیم. 
نیروها را سـر و سـامان دادیم و سـالح هایمان را جمع آوری کردیم. 
یک توپ 106 که خراب بود، تعمیر شـد. منتظر دسـتور فرماندهی 
بودیم و بعد برای این که آن ها درست تصمیم گیری کنند، موقعیت 
را کامـاًل برایشـان تشـریح کردیم. گفتیـم: »ما حاضریـم بمانیم و 
دفاع کنیم. اگر نشد، به گروه های کوچک تری تقسیم می شویم و 

در بین دشـمن نفوذ می کنیم و آزارشان می دهیم.« 
از اهواز دسـتور آمد که شـهر را ترک کنید و برای ترک شهر هم 
دو تا از برادران را می فرسـتیم تا شـما را از راه کانالی عبور دهند.«1

نیروهـای مدافـع شـهر، بـا دنیایـی از غم و انـدوه، شـهر را ترک 
کردنـد. مهمـات و برخـی از جنگ افزارهـا را داخـل پنـج تویوتـا 
گذاشتند و به طرف روستای معرض حرکت کردند. عراقی ها همۀ 
راه های ورودی شـهر را بسـته بودند؛ به جز سـاحل رودخانۀ نیسـان 
که باز بود و رزمندگان توانستند از هویزه به روستای معرض بروند. 
زمانـی کـه رزمندگان تخلیۀ شـهر را در شـب 21 دی مـاه به پایان 
رسـاندند، هنـوز تعـدادی از خانواده ها که بسـیاری ناتـوان و اغلب 
بیمـار بودنـد، در داخل شـهر مانـد بودند. آن ها زیر بمباران شـدید 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 307ـ306
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دشـمن، سرنوشـت غم بـاری داشـتند، زیـرا اکثـر آنان پناهـی برای 
حفظ جان خود نداشـتند. مواد غذایی شـان هم رو به اتمام بود و با 

دنیـای خارج ارتباطی نداشـتند.
سـرانجام هویـزه با همـۀ مقاومـت، در 27 دی  1359، به اشـغال 
دشـمن در آمد و عراقی ها وارد هویزه شـدند. آن ها قبل از ورود به 
شـهر، با سـالح دوربرد آن را هدف قرار می دادند. در روسـتاها به 
تخریب مزارع و کشـتزارهای مردم می پرداختند و آشـکارا به اموال 
و احشـام روسـتاییان و امـوال و منـازل مـردم دسـتبرد می زدنـد و با 
کامیون هـای بـزرگ، وسـایل مردم شـهر هویزه را به بصـره یا القرنه 
منتقـل می کردنـد. مـواد غذایـی فروشـگاه ها، فرش هـا و هر آن چه 
را در فروشـگاه های شـهر بـود، بسـته بندی کردند و بـا خودروهای 

ارتشـی به عراق بردند.1

در دوران اشـغال، نیروهـای عراقـی به تدریج بـا آوردن بلدوزر و 
ماشین آالت سنگین، برخالف موازین بین المللی، اقدام به انهدام و 
ویرانی مزارها و اماکن مذهبی و بناهای تاریخی کردند. این مزارها 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 317
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در دوران اسـالمی و بـا معمـاری هنرمنـدان، پایه ریـزی و احـداث 
شـده بودند و از آثار فرهنگی و مذهبی به شـمار می رفتند. آرامگاه 
سـلطان محسن مشعشع که بعد از سیدمشعشع به حکمرانی رسیده 

بود و هویزۀ محسـنیه را بنا کرده بود، از آن جمله بود.
قدمـگاه حضـرت ابوالفضل که از دیرباز مورد احترام و زیارتگاه 
مـردم بـود، منهـدم شـد. گفتـه می شـود کـه در تخریـب ایـن بنـا، 
لـودر، چنـد بار از حرکت باز ماند، اما سـرانجام به دسـتور فرمانده 
تیـپ اشـغالگر، با مـواد منفجـره آن را ویران کردند. آن هـا باغ ها و 

نخلسـتان های شـهر را از نیـز بیخ و بـن برکندند. 
گروهـی از مـردم کـه تـوان گریختـن نداشـتند و یـا مردمـی که 
حاضر به ترک شـهر نشـده بودند، به شـکل رقت آوری در اسـارت 
گرفتـار شـدند. دشـمن بـرای تـردد مـردم در مناطـق روسـتایی نیز 
محدودیت هایی ایجاد کرده بود. سیدعبدالحسـین موسوی از مردم 

جرایـه می گوید: 
»زمانـی کـه منطقـۀ مـا بـه دسـت دشـمن افتـاد، مـردم از نظـر 
رفت و آمـد بـا محدودیت هایـی مواجـه شـدند و برای رفتـن از یک 
منطقه به منطقه ای دیگر، اوراق خاصی صادر می شـد. کسـانی که 
اوراق هویـت نداشـتند، بـه عنوان جاسـوس دسـتگیر و بـه بصره یا 
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العمـاره اعزام می شـدند«1 
بزرگان عشـایر نیـز از طـرف فرماندهان قرارگاه هـای بعثی تحت 
فشـار بودنـد تـا نیرو و سـرباز از عشـیرۀ خـود در اختیـار آن ها قرار 
دهنـد. درمـان مـردم در دوران اشـغال بـه نـدرت انجـام می شـد و 
بیماران اورژانسی، اغلب بر اثر نبودن پزشک و دارو جان می دادند 
و کسانی هم که بیماری های ساده تری داشتند، به العماره و بصره 
اعزام می شـدند و کرایۀ حمل از منازل اشـغالی تا شـهرهای عراقی 
و نیز هزینۀ بیمارستانی را باید پرداخت می کردند. در طول اشغال، 
مردم با کمبود مواد غذایی نیز روبه رو بودند. کسـانی که به دیانت 
و انقالبـی بـودن مشـهور بودند، مـورد بازجویی قـرار می گرفتند و 

داشـتن محاسـن از جرایم غیرقابل گذشـت محسوب می شد. 
در پی فشـار نیروهای عراقی، مردم ناگزیر از ترک هویزه شـدند، 
ولی باز هم خروج از روسـتاهای زیر اشـغال به سـادگی امکان پذیر 
نبـود؛ زیـرا نیروهـای دشـمن راه هـای خروجـی را بسـته و کسـانی 
کـه بـدون مجـوز رفت و آمـد می کردنـد، هـدف تیـر مسـتقیم قرار 
می گرفتنـد. افراد داخل شـهر نیـز تحت رفتارهای خشـن نیروهای 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 318
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عراقی قرار داشـتند.1 

1. برای اطالعات بیشتر رجوع شود به: اسرار جنگ تحمیلی از زبان اسرای عراقی، 
جلد 6، مرتضی سرهنگی، دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزۀ هنری، 1370



فصل چهارم
ناکامی در عملیات نصر، شکسـت نگاه کالسـیک و متکی به 
ابـزار در جنـگ بـود. بعد از این عملیات، بنی صدر با ناامید شـدن 
از ایـن طرح هـا، دیگر طرحی ارائه نداد و حتـی در مالقات با امام، 
پیشـنهاد مذاکـره بـا عراقی هـا را مطـرح کرد. امـام این پیشـنهاد را 
قبـول نکرد. انعکاس پیشـنهاد بنی صدر در جبهه هـا هم تأثیر منفی 

گذاشـت و باعـث رکـود بیش از پیش در جنگ شـد.1

1. کالک های خاکی؛ خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی )عزیز( جعفری، 
ص 191
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اوایل اسـفند 1359، تشـکلی از نیروهای جوان شهر هویزه به نام 
گروه رزمندگان شهید علم الهدی به وجود آمد که اقدام به عملیات 
رزمـی و گذاشـتن میـن و مـواد منفجـره در راه نیروهـای عراقـی و 
منفجـر کـردن ادوات و تانک هـای آن ها کردند کـه در چند مورد 
به کشـته شـدن تعدادی از افسران و نیروهای بعثی حاضر در منطقه 
انجامیـد. از جملـۀ افراد فعال گـروه رزمندگان علم الهدی، حسـن 
بوعذار بود که چنانچه پیشتر اشاره شد، به قطب نما شهرت داشت 
و گفته می شـد از روی شـکل درختان و بوییـدن خاک، مناطق را 

می شـناخت و می دانسـت در کجا قرار دارند. 
امـا رکـود در جبهه هـا نیـاز بـه حرکتـی انقالبی داشـت. بـا عزل 
بنی صدر و نزدیک شـدن نیروهای ارتش و سـپاه و حضور گستردۀ 
نیروهـای مردمی، روند جنـگ تغییر کرد.1 در پی پیروزی  عملیات 
فتح المبیـن کـه در 1361/1/2 در غـرب دزفـول و شـوش انجـام 
گردید، طراحی عملیات بیت المقدس بالفاصله آغاز شـد. طرح و 
سـازماندهی عملیات بیت المقدس، به منظور آزادسازی دشت های 
غـرب رودخانـۀ کارون، پـادگان حمیـد، جنوب کرخه کور، شـهر 

1. جنگ؛ بازیابی ثبات: بررسی تحوالت سیاسی نظامی از 1359 تا 1361، محمد 
درودیان، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران، 1378، ص 121
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هویزه و مناطق روستایی آن و رودخانۀ نیسان و شرق هورالهویزه و 
باالخره پاکسـازی کامل مناطق مرزی تا آزادسـازی شهر خرمشهر 
بود. میدان جنگ بیت المقدس تقریبًا شبیه به یک مستطیل بود که 
ضلع شمالی آن رودخانۀ کرخه کور و ضلع شرقی رودخانۀ کارون، 
ضلـع جنوبی آن رودخانۀ اروند و ضلـع غربی آب های هورالهویزه 

بود.1
این عملیات به طور مشـترک توسـط ارتش و سـپاه طرح ریزی و 
هدایـت گردید. قرارگاه هدایت کننـده، تحت عنوان قرارگاه کربال 
با سـه عنوان فرعی به نام های قـرارگاه قدس، قرارگاه فتح و قرارگاه 
نصـر، بـا پشـتیبانی یگان هـای توپخانه، مهندسـی و نیـروی هوایی 
و هوانیـروز ارتـش و تعـدادی آتشـبار توپخانـه و مهندسـی سـپاه و 

نیروهـای جهاد سـازندگی و مردمی بود.2 
در این عملیات، قرارگاه قدس مأموریت یافت با یگان های تحت 
امر وارد عمل شده و با عبور از رودخانۀ کرخه کور، ضمن پیشروی 
به طرف کوشک و طالییه، هویزه را آزاد کند. قوای قرارگاه قدس 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 339
2. بنگرید به: عملیات بیت المقدس و آزادسـازی خرمشهر، گردآوری و تدوین 

سـر تیپ2 ستاد مسعود بختیاری، تهران، ایران سبز، 1380
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بـه پنـج گروه تقسـیم شـدند و بـرای هر یـک مانوری مجـزا تعیین 
گردیـد. قـدس یـک در غـرب هویـزه و قدس هـای 2 و 3 و 4 و 5 
در شـرق آن می بایسـت وارد عمل می شدند. با توجه به این که »پل 
کشعم« تنها معبر مطمئن در غرب هویزه بود، قدس یک در مرحلۀ 
اول عملیات، صرفًا به پدافند در شمال رودخانۀ نیسان می پرداخت 
و منتظر آزاد شدن این پل می ماند تا در این صورت، در مرحلۀ دوم 
عملیـات، بـا عبور از این پل، تک خـود را آغاز کند. به این ترتیب 
در مرحلۀ اول به جز قدس یک، همۀ نیروها قرارگاه قدس در شرق 

هویزه وارد عمل می شدند.1
سرلشکر محمدعلی)عزیز( جعفری در خاطرات خود از عملیات 

بیت المقدس می گوید: 
»قـرارگاه عملیاتـی قدس حوالی ده کیلومتـری جنوب حمیدیه، 
کنار جاده ای فرعی، میان درختچه ها واقع شـده بود؛ قرارگاهی که 
با تراورس و کیسه های شن در اعماق چند متری زمین ساخته شده 

بود و اسـتحکام تقریبی خوبی داشت. 
حوالی غروب روز پنجشـنبه ]9 اردیبهشت 61[، با شروع حرکت 
یگان های تابعۀ قرارگاه عملیاتی قدس از نقطۀ رهایی شـان به سمت 

1. دشت آزادگان در جنگ، ص 108
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مواضع دشمن، من و آقای احمد غالمپور و جناب سرهنگ سیروس 
لطفـی در سـنگر فرماندهـی ماندیم تـا هدایت یگان هـا را به عهده 
بگیریم. این را هم می دانستیم که عبور واحدهای قرارگاه عملیاتی 
قـدس از عـرض رودخانۀ کرخه کور به سـهولت عبـور قرارگاه های 
نصـر و فتـح از عـرض رودخانـۀ کارون نخواهد بود. چـون در این 
جبهه، دشـمن مواضع پدافندی خود را کاماًل چسـبیده به رودخانۀ 
کرخـه سـازمان داده بود و هر تالشـی برای عبـور از کرخه کور، با 
آتش شدید و دورکنندۀ دشمن مواجه می شد. ضمن این که از نظر 
فضـای مانـوری و گسـترش یگان ها هم ما دچـار محدودیت بودیم 
و اتـکای یگان هـای مـا به عرض جادۀ اهوازـ  خرمشـهر و یکی دو 
معبر باریک منحصر می شـد. چون در این ناحیه مناطق وسـیعی از 
دو طرف جاده را آب گرفتگی مصنوعی پوشانده بود و فقط سطح 
جـاده و حاشـیۀ باریکـی در کناره هـای آن، به علت داشـتن کمی 

ارتفـاع، از آب بیرون مانده بود.
البتـه مشـکالت موجـود در برابر قـرارگاه قدس بـه همین ها ختم 
نمی شد. عراقی ها برای برگرداندن آب از جلو مواضع خودشان در 
مناطـق غـرب جادۀ اهوازـ  خرمشـهر، با ایجاد سـه بریدگی بیسـت 
متری در طول جاده، بخشـی از آب را به منطقۀ شـرقی جاده روانه 
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کرده بودند؛ طوری که از فشـار آب بر مواضع خودشـان در بخش 
غربـی آن کاسـته شـده بـود. در نتیجه، با پخش آب در دو سـمت 
جاده و باال آمدن آن، فقط سطح این جاده از آب بیرون مانده بود. 
ایـن عـرض جـاده، یکی از معابـری بود که تیـپ 43 بیت المقدس 
بایـد از آن عبـور می کرد و خـودش را به پادگان حمید می رسـاند. 
همچنین پشت آب گرفتگی سوم، عراقی ها خاکریز بلندی احداث 
کرده بودند و با اسـتقرار تیربارهای سـنگین و روانه کردن گلوله در 
امتداد جاده، هر حرکتی را روی جاده و اطراف آن زیر آتش تراش 

سـنگین این تیربارها قرار می دادند.
در آن وضعیـت دشـوار، ما داخـل قرارگاه عملیاتـی قدس منتظر 
بودیم تا رمز عملیات از سوی قرارگاه مرکزی کربال صادر شود.«1 
سـاعت 00:30 بامـداد جمعـه 10 اردیبهشـت 1361، بـا صـدور 
رمـز »بسـم الله الرحمـن الرحیـم، بسـم الله القاصـم الجباریـن، یـا 

علی بن ابیطالـب« عملیـات آغـاز شـد. 
در مرحلۀ اول عملیات، قرارگاه قدس فقط موفق شـد لشکرهای 
5 و 6 ارتـش عـراق را در منطقـه درگیـر کنـد، ولـی نتوانسـت بـه 

1. کالک های خاکی؛ خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی )عزیز( جعفری، 
صص 459ـ457
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اهداف خود دسـت پیدا کند. درگیر نگه داشـتن دو لشکر دشمن، 
در موفقیـت قرارگاه هـای نصـر و فتـح کـه در غـرب کارون عمـل 
می کردنـد، مؤثـر بود. به همین منظور، قرارگاه قدس در شـب های 
بعدی از یگان های تحت امر خود خواسـت عملیات را با تک های 

ایذایـی ادامـه دهند و یگان های دشـمن را در منطقـه نگه دارند.
در مرحلـۀ دوم عملیات بیت المقدس، در 16 اردیبهشـت 1361، 
نیروهای قرارگاه های فتح و نصر در غرب جادۀ اهواز ـ خرمشهر به 
نوار مرزی رسیدند و عقبۀ لشکرهای 5 و 6 عراق را تهدید کردند. 
دشمن نیز برای جلوگیری از محاصرۀ لشکرهای مزبور، آن ها را از 
منطقه خارج کرد. در پی این عقب نشینی دشمن که از ساعت اولیۀ 
روز 18 اردیبهشت آغاز شد، نیروهای قرارگاه قدس، ضمن تعقیب 
نیروهای دشمن، تعدادی از آن ها را که از قافله عقب مانده بودند، 

اسیر کردند. 
حاج لعیبی حیدری از ساکنان منطقه می گوید: 

»قبل از تخلیۀ منطقه از سوی ارتش عراق، فرمانده تیپ، تعدادی 
از سـران عشـایر روسـتاهای اشـغالی را احضار و از آنان خواست تا 
همـراه عشـایر خود به سـوی بصـره حرکت کنند و نیـز تهدید کرد 
چنان چـه از دسـتور پیـروی نکنند، عشـایر هدف بمبـاران خواهند 
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گرفـت. مـا هـم پس از اطـالع از نیت ارتش عراق، شـبانه احشـام 
و عشـایر خـود را از نیـزار عبـور داده و بـه سـوی بسـتان به حرکت 
در آوردیـم. ولی بسـیاری از عشـایر کوچ کار کـه در جنوب هویزه 
بودند، بازداشت و توسط کامیون به سوی بصره اعزام شده و آن ها 

نتوانسـتند به موقع از دسـت دشـمن رهایی یابند.«1 
دشـمن بـرای ممانعت از انهدام کامـل نیروهایش به هنگام فرار، 
عـالوه بـر عقب نشـینی شـبانه، یـک گـردان را بـرای تأمیـن مقابل 
نیروهـای قـرارگاه قـدس قـرار داده بـود کـه نیروهـای خـودی بـه 
تعقیـب آن هـا پرداختنـد. در حین تعقیـب واحدهای در حـال فرار 
دشـمن، چند دسـتگاه از خودروهای آن ها که عقب ستون حرکت 
می کردنـد، بـه غنیمت گرفته شـد. نیروهای خودی، تا کوشـک و 
طالییه نیروهای دشـمن را تعقیب کرده و خود را به پاسـگاه مرزی 

خاتمی رسـاندند.2
در نتیجـۀ تالش هایـی کـه باعـث عقب نشـینی دشـمن از ایـن 
منطقـه گردیـد، هویزه، جفیر و پادگان حمید آزاد شـد. سـیدرحیم 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، ص 346
2. کالک های خاکی؛ خاطرات شفاهی سرلشکر پاسدار محمدعلی )عزیز( جعفری، 

صص 464ـ  463
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بن سیدسـعد موسـوی از رزمندگان گروه شـهید علم الهدی هویزه 
می گوید: 

جبهـۀ  در  دشـمن  آتشـباری  اردیبهشـت،  هجدهـم  شـب  »از 
کرخه کـور و هویـزه قطـع گردیـد. نیروهای مـا با توپخانه شـلیک 
می کردند، ولی از سـوی دشـمن پاسـخی داده نمی شـد. از سـوی 
فرماندهـان نیـروی ارتشـی و سـپاه، بـه مـن دسـتور داده شـد تـا به 
همراهـی یکـی از رزمنـدگان بـه نـام حکیـم زاده، به سـوی جنوب 
کرخه و هویزه رفته و بررسی کنم عراقی ها به قصد فریب نیروهای 
ایرانی از عکس العمل و آتشـباری دسـت برداشته اند یا عقب نشینی 
کرده اند. من هم به همراه برادر رزمنده حکیم زاده، با موتور گازی 
بـه حرکـت در آمدیـم؛ ولی هر چه به جلو رفتیـم، اثری از نیروهای 
دشـمن نبـود. تا این کـه تصمیم گرفتیم از راه جـاده ای که در کنار 
کرخه کور توسـط دشمن احداث شده بود، به سوی هویزه حرکت 

کـرده و از آن محـور کسـب خبر کنیم.
با سـرعت به سـوی شـهر به راه خود ادامه دادیم و چون به آن جا 
رسـیدیم، نیروهای عراقی حدود یک ساعت پیش، هویزه را تخلیه 
کـرده بودنـد و آخریـن نیروهایشـان در حال تخلیۀ شـهر بودند، اما 
اثری از بناها و ساختمان های شهر نبود و با دینامیت و مواد منفجره 
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منهدم گردیده بودند.
هر چند شـهر نابود شـده بود و آثار تاریخی و مذهبی آن از بین 
رفته و هویزه شـهری بود که دیگر وجود نداشـت، اما از شـادی در 
پوست خود نمی گنجیدم. اشک در چشمانم حلقه زده بود و به یاد 

مردم مسـلمان آن و آوارگی آنان افتادم. 
با سـرعت به سـوی ارتش و سـپاه آمدم و آنان را از عقب نشـنیی 
دشـمن باخبـر کـردم. همـۀ نیروهـا با شـادمانی به سـوی هویـزه به 

حرکـت در آمدند.«1
بدین ترتیب، بعد از شانزده ماه اشغال هویزه، این شهر در مرحلۀ 
دوم عملیـات بیت المقـدس و در تاریـخ 18 اردیبهشـت 1361 آزاد 
شد. هویزه که در آغاز جنگ 1900 خانۀ مسکونی، چند ساختمان 
دولتی، یک دبیرستان، چهار دبستان، دو کودکستان، چهارده بنای 
تاریخـی، پنج مسـجد و سـیزده زیارتگاه و چند پارک داشـت،2 به 
تل خاکی تبدیل شده بود. تنها دو ساختمان که به عنوان دیده بانی 
مـورد اسـتفادۀ نیروهـای عراقـی بـود، ویران نشـده بـود و عراقی ها 
فرصت انهدام این دو بنا که یکی مسجد و دیگری ساختمان بانک 

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 347ـ  346
2. ویرانه های آباد؛ روایت هویزه، ص 31
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بود را نداشتند.
 

بعـد از آزادسـازی هویـزه، تولیـت آسـتان قـدس رضوی بـه امام 
خمینـی پیشـنهاد کـرد بازسـازی شـهر را بـه آنـان بسـپارند. امام 
پذیرفت و در پاسـخ نوشـت: »اگر هویزۀ مظلوم با دست جنایتکار 
صدام، این دشمن سرسخت اسالم و تشیع، به صورت ویرانه ای در 
آمد و آن جایگاه پروانه های شمع والیت در کشور ثامن االئمه چون 
جایـگاه جغـدان گردید و مسـلمانان عرب مظلوم آن شـهر خون و 
شهادت، از صغیر و کبیر و مرد و زن، از آتش بیداد این کافرکیش 
مدعی دوسـت عرب سـوخت، چه کسـی اولی تر از تولیت آسـتان 
مطهر و خدمتگزار مرقد نورانی حضرتش در ترمیم خرابی ها و بنای 

شهر دوسـتان معظم اوست...«1
بدیـن ترتیب، بازسـازی شـهر از همان سـال آزادسـازی )1361( 
آغاز شـد. برای آغاز عملیات سـاختمانی، شـهر و مناطق روستایی 
از میادین مین و دیگر مواد منفجره پاکسـازی شـد. تل های خاک 

، ص  1. صحیفـۀ امام، جلد 16، تهران، مؤسسـۀ تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی
256
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و مصالـح منهدم شـده، منتقـل شـد، اما شـهر قدیمی به عنـوان اثر 
تاریخـی از تجـاوز دشـمن، به همان حالـت باقی ماند.1 

مسـاحت شهر جدید، سـه برابر شهر ویران شدۀ قبلی برآورد شد. 
340 هکتـار زمیـن در دو سـوی رودخانه کرخه کـور در نظر گرفته 
شـد. در همـان  جـا، بـرای تأمین مصالـح، کورۀ آجرپـزی احداث 
گردیـد. در سـال 1364 کار بازسـازی پایـان یافـت و 1780 واحـد 
مسـکونی سـاخته شـد. همزمان با آن، هشـت واحد آموزشی برای 

مدارس و دبیرسـتان ها تحویل داده شـد.
در روسـتاها نیز فعالیت بازسـازی در سـال 1364 به پایان رسید و 
شهر رفیع و مناطق واقع در دهستان های شرفه و بنی صالح بازسازی 
گردید و بر روی رودخانۀ کرخه کور و نیسان، پل های مستحکمی 
سـاخته شـد. مزارهـا و قدمگاه هـا از جمله مـزار امـام زین العابدین 

توسط جهاد سـازندگی احداث گردید.
طعمه سـاکی، بخشـدار سـابق و مسؤول سـتاد توزیع منازل شهر 

هویـزه می گوید: 
»کار تقسـیم منازل، بالفاصله بعد از تحویل آن ها توسـط آسـتان 
قدس رضوی و با نظارت یک شورای یازده نفره آغاز گردید. مدت 

1. ویرانه های آباد؛ روایت هویزه، ص 33
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چهـار ماه تقسـیم منازل به درازا کشـید. از یک نفـر تا دو نفر یک 
منـزل دو اتاقـه، از 7 نفـر تا 11 نفر یک منزل سـه  اتاقه و از 12 نفر تا 
14 نفر دو منزل دو اتاقه و از 15 تا 18 نفر یک منزل دو اتاقه و یک 
منزل سـه اتاقه و از 19 نفر تا 22 نفر دو منزل سـه اتاقه تحویل داده 
شد. خانواده هایی که جمعیت آن ها از 28 نفر تجاوز می کردند، به 
تعـداد نفـرات آن ها، خانه هایی در نظر گرفته شـد و به آنان واگذار 

گردید.«1

1. هویزه در هشت سال دفاع مقدس، صص 354 ـ 353





فصل پنجم
از رویدادهـای غم انگیـز هویـزه و کرخه کور، شـهادت حسـین 
علم الهدی و یارانش در عملیات نصر می باشد. حسین علم الهدی 
فرزند آیت الله سیدمرتضی علم الهدی، در سال 1337 در خاندانی 
روحانـی بـه دنیـا آمـد. مـادرش بتـول، فرزنـد آیت الله سـیدمحمد 
جزایری بود. حسین در سن چهارده سالگی، کابارۀ سیرک مصری 
را کـه در اهـواز برنامه اجرا می کرد، تخریب کرد. در نوجوانی، در 
جریان سـازمان دادن یک گروه 200 نفری که در روز عاشـورا در 
خیابان هـای اهـواز به راهپیمایـی و عزاداری پرداخته بودند، توسـط 
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سـاواک دسـتگیر شـد و چهـار مـاه در زندان به سـر برد. در سـال 
1355، بـا عـده ای از جوانـان، گروه موحدیـن را بنیانگذاری کرد. 

وی در سـال 1356 در رشـتۀ تاریخ وارد دانشـگاه مشـهد شد.
»اولین بار من و برادر حسین، در یک کالس ایدئولوژی )قبل از 
انقالب( شرکت داشتیم. من ابتدا ایشان را نمی شناختم، اما هنگام 
صحبـت در مسـایل اسـالمی، تعجب می کـردم که ایشـان با ظاهر 
سـاده و کوچک، چقدر از نظر معلومات در سـطح عالی هسـتند. 
وقتی از کالس بیرون آمدم، چون خیلی مجذوب ایشان شده بودم، 
از بـرادران سـؤال کـردم که این طلبه کیسـت؟ گفتند او حسـین از 

بنیانگزاران موحدین است.«1
در پی اخراج امام از عراق در سال 1357، علم الهدی و تعدادی 
از اعضای گروه موحدین، ساختمان کنسولگری عراق در خرمشهر 
را بـه آتـش کشـیدند. با شـروع جنـگ تحمیلـی، وی در تجهیز و 
سـازماندهی نیروها در اهواز، نقش فعالی داشـت و همزمان به ارائۀ 
برنامـۀ »جنگ هـای پیامبـر« در رادیـو اهـواز می پرداخـت. هنگام 
پخـش ایـن برنامه از رادیو، صدای او از تمام بلندگوهای مسـاجد و 

1. بـه نقـل از بهـزاد نبوی، بنگرید به: روزشـمار جنگ ایران و عـراق، جلد یازدهم: 
هویـزه، آخرین گام های اشـغالگر، ص 596
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نیز در جبهه ها شـنیده شود.1 
قبـل از عزیمـت علم الهدی بـه هویزه و پذیرش فرماندهی سـپاه 
آن، اگر چه مسؤوالن مخالف رفتن او به هویزه بودند و وجود او را 
در اهـواز ضـروری می دیدند، اما با اصرار وی، به همراه تعدادی از 
جوانان مسـاجد اهواز و نیز گروهی از دانشـجویان پیرو خط امام به 

هویزه رفت و به سـازمان دهی نیروهای مردمی پرداخت.
وی بـا مـردم داری و خدمـت خالصانـه در هویـزه پایـگاه ویـژۀ 
اجتماعی پیدا کرد. تشـکیل سـتاد تأمین ارزاق عمومی و تشـکیل 
ستادی به نام ستاد انتقال مهاجرین جنگ تحمیلی از اقدامات وی 

در هویـزه بود.
در پی اخبار شایع  شده و تبلیغات مبنی بر همکاری عشایر عرب 
بـا حـزب بعث عـراق، علم الهدی بـرای آن که وفـاداری عرب های 
منطقه را به انقالب و امام نشـان دهد، در روزهای جنگ و دلهره، 
در پنجـم دی 1359 مـردم عـرب منطقـه را بـه جمـاران نـزد امـام 

آورد. خمینی   
»چندین دستگاه اتوبوس از استانداری تهیه شد و عشایر عرب و 

1. بنگرید به: هویزه در هشـت سـال دفاع مقدس، ص 285 و نیز: روزشـمار جنگ 
ایـران و عـراق، جلـد یازدهم: هویزه، آخرین گام های اشـغالگر، ص 594
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روستاییان ناحیۀ مرزی را سوار اتوبوس کردیم و به اهواز بردیم... ما 
حدود هزار نفر می خواستیم به تهران ببریم، اما دوهزار نفر جمعیت 
جمـع شـدند و همـه هم اصرار داشـتند کـه خدمت حضـرت امام 
برسـند. ناچار شـدیم همۀ دوهزار نفر را با خودمان به تهران ببریم. 
شب را در حسینیۀ اعظم اهواز ماندیم و فردا صبح از ایستگاه کارون 
اهـواز، سـوار قطـار شـدیم و به مقصد تهـران حرکـت کردیم. عدۀ 
زیادی از شیوخ عرب و رهبران قبایل و طوایف هویزه ای همراه مان 
بودنـد. طوایفـی چـون طرفی ها، سـواری ها، بوعذارها، شـریفی ها، 
هویزه هـا، کوتی هـا، جرفی هـا، سـاکی ها، نیسـی ها و خالصه همۀ 

قبایل و طوایف دیگر.
در تهران از قطار پیاده شـدیم. بعد از آن، به مهدیۀ تهران رفتیم. 
فـردای آن روز، کل جمعیـت را بـه جماران بردیم تـا امام را زیارت 
کننـد. در همیـن دیـدار بود که یک مـداح به نام صـادق آهنگران 
نوحـه ای خوانـد و مـردم عـرب سـینه زدنـد. جرقـۀ شـهرت بـرادر 
آهنگـران از همیـن دیـدار زده شـد و بعدها نام آهنگـران و نوحۀ او 

مصادف شـد با جنـگ و رزمنده... 
ایـن را هم بگویم که تا سـال های بعـد، مردم برگۀ مالقات با امام 
را بـه عنوان شـی ءای متبـرک نزد خود نگاه داشـتند و فکر می کنم 
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هنوز هم بعد از نزدیک به سی سال، چند نفری هستند که آن برگۀ 
مالقات را نگه داشته اند.«1 

آیت اللـه خامنه ای در مورد شـهید حسـین علم الهدی می گوید: 
»روز شـهادت حسـین، من کنار کرخۀ  نور ایسـتاده بـودم که نماز 
بخوانم. یک باره مشاهده کردم حسین علم الهدی و عده ای دیگر، 
از جملـه حسـن قدوسـی، فرزنـد آیت اللـه قدوسـی، خیلـی گرم و 
صمیمی و پرشـور با من برخورد کردند. من هم از دیدارشـان بسیار 
خوشـحال شـدم و پس از مقداری صحبت، گفتم ارتش ما رسیده 
این جا و شـما می توانید برگردید. حسـین گفت نه، آقای خامنه ای، 
مـا می خواهیـم پیش برویم. البته آن هـا در حقیقت پیش رفتند و به 

پیوستند.«2 لقاء الله 
بعد از شـهادت علم الهدی و شهدای عملیات نصر، جنازۀ آن ها 
در منطقۀ عملیاتی باقی ماند، تا این که با آزادسازی هویزه و همزمان 
بـا بازسـازی شـهر، بازمانـدگان عملیات، محـل اصلـی درگیری را 
مشـخص کردند. آنان به یاد دوسـتان شهیدشان در آن محل پرچم 

1. گزارش به خاک هویز؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 176ـ172
2. حماسـۀ هویـزه، نصرت اهلل محمـودزاده، تهران، مؤسسـۀ انتشـارات امیرکبیر، 

ص 10  ،1367
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نصب کردند و قرار شد یادمان هویزه در همان محل ساخته شود. 
تیمی به تجسـس اجسـاد شـهدا مشـغول شدند. اجسـادی از جمله 
شـهید حسـین علم الهدی و برخی دانشـجویان خط امام شناسـایی 
شـدند، اما برخی گمنام به خاک سـپرده شدند. یونس شریفی که 
خود در این تجسـس حضور داشـته، در خاطرات خود می گوید:

»هر تل خاک، گودال یا چاهی را که دیدیم، مورد بازرسی قرار 
دادیـم و بـا لـودر، آن را زیـر و رو کردیم. کمی که گشـتیم، اولین 
جسـد را پیدا کردیم. متأسـفانه نتوانسـتم او را شناسـایی کنیم. زیرا 
فقط چند تکه اسـتخوان به دسـت ما رسـید. آن موقع هنوز پالک 
آلومینیومـی شناسـایی رایج نشـده بود و رزمندگان مـا از این چیزها 

نداشتند.
فردای آن روز، از سـمت راسـت شـروع به کار کردیم. تعدادی 
جسـد به دسـت مان رسـید. مـن در میان آن همه اجسـاد، بـه دنبال 
گمشـدۀ خودم می گشـتم. باالخره به میدانی که آر.پی .جی زن ها 
در آن روز آن جا آن حماسه را آفریده بودند، رسیدیم. ضربان قلبم 
تند می زد و دلم گواهی می داد به زودی فرمانده مان را پیدا خواهم 
کـرد. این جا و آن جـا پوکه های زنگ زده، با گلوله های عمل نکردۀ 
آر.پی .جی، حمایل لباس ها و پوتین های مندرس به چشم می خورد 
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و معلوم بود چندی قبل در این محل جنگ سختی در گرفته است. 
به لودرچی گفتم: »این جا آهسـته تر بیل بزن!«

کمی آن  طرف تر، تل خاکی به چشـمم خورد. احسـاس عجیبی 
بـه مـن دسـت داد. مثـل تکه آهنی کـه آهن ربا آن را به سـوی خود 
جذب می کند. لحظات به سـختی برایم می گذشـت و دچار تردید 
شـده بـودم. آخریـن دفعه ای که حسـین را دیـده بودم، شـاداب و 
خندان بود و شـب قبلش غسـل شهادت کرده و تمیز و طاهر شده 
بود. دلم می خواست تا زنده هستم، این آخرین تصویری باشد که 

در ذهنـم از او دارم، امـا ظاهرًا تقدیـرم چیز دیگری بود...
در لحظاتی که لودر داشت بیل می زد، من به یاد 45 روزی افتادم 
که با حسین بودم. در همین افکار بودم که بدون اختیار تکه زمینی 
نظـرم را بـه خود جلب کرد. بـه رانندۀ لودر گفتـم: »این جا را بیل 

بزن.«
رانندۀ لودر تا بیلش را در زمین فرو کرد، ناگهان لباس فرم حسین 
از زیر خاک خودنمایی کرد. حسین در روز عملیات تنها پاسداری 
بـود کـه لباس فرم پوشـیده بود. وقتی لباسـش را زیـر خاک دیدم، 
احسـاس کردم قلبم دارد از دهانم خارج می شـود و پاهایم سسـت 
شده است. خیالم راحت شد که دست کم جسدی از حسین باقی 
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مانده اسـت. به راننده گفتم: »برو عقب!«
خاک هـا را بـا دسـت خودم پس زدم. فانسـقۀ خاکـی دور کمر 
شـهید علم الهدی مشخص شـد. با کمال تعجب دیدم که آن قرآن 
همیشـگی حسـین، به هنگام شـهادت نیز همراهش بوده و در این 
مدتـی کـه زیر خـاک خفته اسـت، آن قرآن هـم با او بوده اسـت. 
روی سـینۀ حسین، هنوز عکس کوچک امام و آرم سپاه پاسداران 

بود. نشسته 
خـاک را کـه کامـاًل پس زدم، دیـدم برخالف اجسـاد دیگر که 
اسـتخوان های جسدشـان سـالم اسـت، جمجمۀ حسـین خرد شده 
است. تمام استخوان های تنش خرد و متالشی شده بود. وقتی این 
گاه یـاد صحنۀ کربال افتادم و اسـب هایی  صحنـه را دیـدم، ناخودآ
که اجسـاد مطهر شـهدای کربال را زیر پا له کرده بودند. با کمال 
تعجب، دیدم که آر.پی .جی حسـین زیر بدنش قرار دارد. آر.پی .

جی له شده بود. همان جا فهمیدم اخباری که دربارۀ رفتار عراقی ها 
با اجسـاد شـهدای هویزه می گفتند، شـایعه نیسـت؛ بلکه حقیقت 
دارد. معلوم شـد تانک های دشمن، با شنی خود روی جسد شهید 

علم الهدی رفته اند و اسـتخوان های بدنـش را خرد کرده اند.«1
1. گزارش به خاک هویزه؛ خاطرات سردار یونس شریفی، صص 293ـ288
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در پی شناسـایی اجسـاد شـهدای عملیات نصر، یادمان شـهدای 
هویـزه در سـال 1362 سـاخته شـد. در ایـن یادمـان، مـزار شـهید 
سیدحسـین علم الهدی و یارانش قرار دارد. مادر شـهید سیدحسین 
علم الهـدی، کـه در دوران جنگ در پشـتیبانی از جبهه ها و پس از 
آن در رسـیدگی بـه امـور خانواده های شـهدا و جانبـازان در اهواز، 
فعالیت داشت، در 22 مهر 1367 فوت کرد و پیکرش بعد از تشییع 
در بهشـت زهـرای تهـران و حـرم حضـرت معصومه و اهـواز، بنابر 
وصیتـش، در مـزار شـهدای هویزه کنار فرزند شـهیدش حسـین به 

خاک سـپرده شد.
هم اکنـون یادمـان هویـزه در 25 کیلومتـری جنوب غربـی شـهر 
هویزه و جنوب رودخانۀ کرخه نور، به عنوان نماد و پیام آور حماسۀ 

هویزه، رسـالت سـنگینی بر دوش دارد.
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