فخر و عظمت برجوانان عزیزی
یکنندکه شکست ناپذیر
که در راهی قدم برداشته و پاسداری ازمکتبی م 
و سرتا پا پیروزی است.

حضرت امام خمینی (ره) 1360/9/8

پیروزی ،بدون مجاهدت ،بدون حرکت ،بدون خطرپذیری ،امکان ندارد.
حضرت امام خامنه ای مدظله العالی 1391/3/29

راهنمای مناطق عملیاتی جبهه جنوب کشور  -استان خوزستان
 1یادمان شهدای پادگان دوکوهه

نام منطقه و پادگاني است
كه در  4كيلومتري شمالغرب
شهر انديمشك و در مجاورت
جاده خرمآباد ـ اندیمشک
قـرار دارد .پادگان دوكوهه قبل
از انقالب اسالمی ،پادگان پشتيباني لشکر  92زرهي اهواز و از
مقرهاي نظامي جنوبغرب کشور محسوب میشد كه در بهمن
 1360در اختيار تيپ تازهتأسيس  27محمد رسولاهلل(ص) به
فرماندهي جاويداالثر حاجاحمد متوسليان قرار گرفت .اين پادگان
عقبه يگانهاي عمل كننده در عمليات فتحالمبين بود .لشکر
 10سيدالشهدا (ع) نيز در همين پادگان راهاندازي گرديد .امروز
نام سردار بينشان حاجاحمد متوسليان بر تارك پادگان دوكوهه
ميدرخشد .حسينيه حاجهمت ،زمین صبحگاه ،ساختمان
گردانها و حسینیه گردان تخریب از نقاط بهیادماندنی پادگان
دوکوهه هستند .در جوار حسینیه شهید همت 4 ،شهید گمنام
آرمیدهاند که زیارتگاه زائران و راهیان سرزمین نور هستند .در نهم
فروردین  1381رهبر معظم انقالب اسالمی در این یادمان با مردم
منطقه و زائران راهیان نور دیدار و برای آنان سخنرانی کردند.

2

اندیمشک

3

دزفول

اندیمشک شمالیترین شهر
استان خوزستان است که به
دلیل اینکه گلوگاه خوزستان
محسوب میشود ،از نظر نظامی
دارای اهمیت است .طوالنیترین
بمباران تاریخ ایران نیز در  4آذر
 1365در این منطقه صورت گرفت و شهر اندیمشک ،ایستگاه راهآهن
و حومه آن توسط  54فروند از هواپیماهای دشمن بمباران شد .در
این بمباران ،بیش از  300نفر شهید و حدود  700نفر مجروح شدند.
اندیمشک در دوران دفاع مقدس میزبان رزمندگان از نقاط مختلف
ایران اسالمی بود .معراج شهدای عملیات فتحالمبین در این شهر قرار
داشت .در سال  1381پیکرهای  5شهید گمنام در ورودی جنوبی
شهر به خاک سپرده شدند.

دزفول در دوران دفاع مقدس
 169مرتبه مورد حمله موشکی
قرار گرفـت ،اما مردم خونگرم آن
شهر را ترک نکردند .این شهر در
راه دفاع از میهن اسالمی2600 ،
شهید تقدیم اسالم نموده است .دزفول در طول جنگ تحمیلی
به عنوان عقبه و محل استراحت رزمندگان محسوب میشد .این
شهر پس از جنگ تحمیلی ،به پاس مقاومتهایش ،به عنوان شهر
نمونه انتخاب شد.
پایگاه چهارم شکاری (پایگاه وحدتی):
این پایگاه از مهمترین پایگاههای هوایی جنوبغرب کشور و
استان خوزستان است که در دوران دفاع مقدس ،با انجام 1515
سورتی پرواز برونمرزی و تقدیم  45شهید  ،جانباز و آزاده خلبان
و بیش از  534شهید ،جانباز و آزاده غیرخلبان ،نقش مهمی در
حمایت هوایی از رزمندگان برعهده داشت .در سال  1389به یاد
مردان آسمانی پایگاه ،یک شهید گمنام در آن به خاک سپرده شد.

امامزادهسبز ه قبا:

بقعه سبزهقبا در کنار پل دزفول قرار دارد .ساختمان قدیمی بقعه
متعلق به دوره سلجوقی و تیموری بود که در نوسازی بنای بقعه از
بین رفته است .بنا به روایت سیدنعمتاهلل شوشتری ،این امامزاده
فرزند امام موسی کاظم(ع) میباشد .امامزاده سبزهقبا در ایام دفاع
مقدس ،یکی از میعادگاهها و محل برگزاری نماز و ادعیه رزمندگان
بود.

4

امامزاده عباس

5

یادمانشهدایعملیاتمحرم(شرهانی)

(ع)

دشتعباس در مسير جاده
دهلران ـ انديمشك و در غرب
عينخوش قرار دارد .اين دشت،
منطقه وسيعي از غرب رودخانه
كرخه تا حوالي س ه راه ابوغريب
را شامل ميشود و به دليل وجود مدفن امامزاده عباس ،از نوادگان
حضرت عباس(ع) در آن ،بدين نام معروف شده است .ارتش عراق
پس از اشغال عينخوش ،به سوي دشتعباس حركت كرد و در
 4مهر  ،1359در دشتعباس مستقر شد .دشتعباس حدود 18
ماه در اشغال دشمن بود .در عمليات فتحالمبين ،امامزاده عباس
آزاد شد؛ هر چند نبردهای سختي در اطراف امامزاده عباس
صورت گرفت و طی آن ،بسياري از تانكها و نفربرهاي دشمن
بعثي منهدم شدند .در سال  ،1364شش شهيد گمنام عمليات
فتحالمبين كشف و در قبرستان كنار امامزاده به خاك سپرده
شدند كه امروز زيارتگاه اهالي منطقه و زائران راهيان نور ميباشد.

منطقۀعملیاتی شرهانی در
ب شرقی شهر دهلران ،بر
جنو 
روی ارتفاعات حمرین قرار دارد
و حد شمالی منطقۀ عمومی فکه
محسوب میشود .در كيلومتر
ن ـ انديمشـك ،در منتهیاليه جاده عينخوش
 45جاده دهلرا 
ـ چمسري (جاده شهيد خرازي) و در نزديكي پاسگاه چمسري،
يادمان عمليات محرم قرار دارد .اين يادمان در واقع مقر گروه
تفحص لشکر  14امام حسين(ع) اصفهان بود كه در اين منطقه و
محدوده فكه شمالي و زبيدات عراق ،به تفحص شهدا ميپرداختند.
شهداي تفحص شده را در معراج شهداي آن نگهداري كرده و
سپس به معراج شهداي اهواز انتقال میدادند .در سال  1388پيكر
مطهر يك شهيد گمنام در اين محل به خاك سپرده شد .عمليات
محرم در آبان  1361در اين منطقه انجام گرفت .همچنين در
عمليات ارتش عراق ( 21تیر  )1367در اين منطقه ،تعدادي از
عزيزان ارتش جمهوري اسالمي ايران به شهادت رسيدند و عدهاي
مفقود شدند.

پل دويرج :در مسير جاده عينخوش به پاسگاه چمسري ،پلي
به روي رودخانه دويريج قرار دارد كه در شب عمليات محرم ،بر
اثر بارندگي شديد و جاري شدن سيل سهمگين ،رودخانه دويرج
به طور غيرمنتظرهاي طغيان كرد و عده زیادی از رزمندگان لشکر
 14امام حسين(ع) را كه در كنار دويرج آماده عمليات بودند ،با
خود برد .اين پل اكنون به نام شهداي عمليات محرم نام گرفته
است.

6

دهلران

شهر دهلران ،مركز شهرستان
دهلران است که در مسير جاده
مهران ـ انديمشك واقع شده
است .این شهر از آغاز تا پايان
جنگ تحمیلی ،بارها هدف تجاوز
ارتش عراق قرار گرفت و هر بار آسيب بسياری ديد .دهلران 4
بار توسط دشمن اشغال شد ،اما هر بار پس از مدت کوتاهی آزاد
گردید .هر چند مدت زیادی این شهر خالی از سکنه بود و عقبه
رزمندگان محسوب میشد ،اما در حمالت هوايي ارتش عراق45 ،
تن از ساكنان شهر شهيد و  60تن مجروح شدند .در تاسوعاي
 ،1381پنج شهيد گمنام عمليات محرم در ورودي شرقي شهر
به خاك سپرده شدند.

7

شوش

شوش از شهرهای شمـالی
استـان خوزستان است که بین
اندیمشک و اهواز واقع شده
است .با حمله رژیم بعث به میهن
اسالمیمان و پیشروی آنها تا
غرب کرخه ،از همان روزهای اول جنگ تحمیلی شهر شوش
خالی از سکنه شد و پیوسته مورد حمالت هوایی و توپخانهای
قرار داشت .شوش به دلیل بمباران و آتش دشمن در طول 18
ماه خسارات فراوانی دید و بسیاری از منازل و اماکن این شهر و
از جمله بخشی از مقبره دانیال نبی(ع) تخریب شد .بقعه دانیال
نبی(ع) در مرکز شهر قرار دارد .این شهر در عملیات فتحالمبین
از دید و تیر مستقیم متجاوزان خارج گردید .در دوران دفاع
مقدس ،رزمندگان اسالم از این شهر به عنوان عقبه جبهه استفاده
میکردند و مزار حضرت دانیال(ع) محل برگزاری دعاها و زیارتگاه
بوده است.
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یادمان شهدای عملیات فتحا لمبین

در شمالغرب شوش و در غرب
رودخانه کرخه ،یادمان عملیات
فتحالمبین قرار دارد که یادآور
حماسه و عملیات پیروزمندانه
فتحالمبین و شهدای واالمقام این
منطقه میباشد .دشمن بعثی در
روزهای اولین جنگ تحمیلی تا پشت رودخانه کرخه پیشروی کرد و
بر شهر شوش و جاده اندیمشک ـ اهواز مسلط شد .رزمندگان اسالم
(عج)
در جبهه شوش خط دفاعی شکل دادند و عملیات امام مهدی
را در روزهای پایانی سال  1360طرحریزی و با فرماندهی شهید
مجید بقایی به اجرا در آورند .رزمندگان در این شیارها با سنگرهای
کمین دشمن درگیر شدند و تعدادی از آنان در این شیارها به
شهادت رسیدند .همچنین عملیات فتحالمبین در  2فروردین 1361
با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه در این منطقه انجام شد که
شیارهای منطقه ،راهکار عبوری رزمندگان بوده است .در این یادمان
که در  8کیلومتری شهر شوش واقع شده است 8 ،شهید گمنام به
خاک سپرده شدهاند .در یازدهم فروردین  1389رهبر معظم انقالب
اسالمی در این یادمان با مردم منطقه و زائران راهیان نور دیدار و
برای آنان سخنرانی کردند.
سایتهای4و  5رادار :این منطقه در  18کیلومتری غرب شهر
شوش و در دامنه ارتفاعات ابوصلیبیخات قرار دارد .با اشغال غرب
شوش ،این منطقه به تصرف ارتش بعث عراق درآمد .صدامیان برای
حمالت موشکی و توپخانه به شهرهای شمال خوزستان همچون
شوش ،درفول و اندیمشک ،از این سایتها استفاده میکردند.
رزمندگان قرارگاه نصر به فرماندهی شهید حسن باقری این سایتها
را در عملیات فتحالمبین آزاد ساختند.

9

یادمان شهدای عملیات سیدالشهدا

(ع)

در 10اردیبهشت  ،1365ارتش
بعثی عراق با هدف تصرف
منطقه عملیاتی فکه ،به خطوط
پدافندی هجوم آورد و توانست
تا عمق  11کیلومتری پیشروی
کند .مأموریت مقابله با دشمن به لشکر  10سیدالشهداء(ع) واگذار
شد .غروب  12اردیبهشت  ،1365رزمندگان از میان تپههای
رملی شروع به پیشروی کردند .در این عملیات ،فرمانده گردان
علیاصغر(ع)حاجحسین اسکندرلو که موقعیت گردانش را در خطر
دید ،تصمیم گرفت عاشورایی بجنگد .او در همان شب به شهادت
رسید و فرمانده گردان المهدی(عج) محمدحسین حسنیان نیز که به
کمک آمده بود ،به شهادت رسید .در این تک شبانه ،حدود 150
نفر به شهادت رسیدند تا توانستند پیشروی دشمن را متوقف سازند
و آنان را عقب برانند.

10

یادمان شهید باقری

غالمحسین افشردی در سال
 ۱۳۵۸با ورود به روزنامه جمهوری
اسالمی در سرویس فرهنگی و
سیاسی فعالیت خود را آغاز کرد.
در مهر ماه سال  ،۱۳۵۸با رتبه
 ۱۰۴در رشته حقوق قضایی
دانشگاه تهران قبول شد .اوایل  ۱۳۵۹به استخدام سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در آمد و در همان سال با آغاز فعالیتش در اطالعات
سپاه ،نام مستعار حسن باقری را برای خود برگزید .حسن باقری،
استعداد باالیی در تحلیل اطالعات دشمن و پیش بینی حرکات
احتمالی ارتش عراق داشت و به همین دلیل با گذشت قریب به دو
سال به جانشینی نیروی زمینی سپاه منصوب شد.

حسن باقری در بهمن ماه  1361در بیست هفت سالگی در خطوط
مقدم چنانه (در شمال فکه) مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و
شهید شد.

 11یادمان شهدای عملیات والفجر مقدماتی (فکه )

فکهمنطقهایاستباتپهماهورهای
فراوان و بیابانی که در شمالغرب
استان خوزستان و جنوبشرق
استان ایالم قرار دارد .در بخش
جنوبی فکه ،رمل و شنهای
روان بیشتر است؛ به گونهای که حرکت بر روی آن بسیار سخت و
طاقتفرساست .فکه یکی از محورهای اصلی تجاوز و حمله ارتش بعث
عراق به شمال خوزستان بود .دشمن پس از اشغال فکه ،میادین مین
و موانع فراوانی در این منطقه ایجاد کرد .عملیات والفجر مقدماتی
در  18بهمن  ،1361به علت لو رفتن عملیات و تجهیزات فراوان
دشمن و مسلح بودن زمین ،منجر به پیروزی و پیشروی نگردید .پیکر
شهدای این عملیات ،پس از سالها ،در تفحص شهدا کشف و تحویل
خانوادههایچشمانتظارشانشدند.درسال 72هنگامیکهشهیدسید
مرتضی آوینی به قصد روایت مظلومیت شهدای قتلگاه فکه عازم این
محل بود ،بر اثر برخورد با مین به شهادت رسید.

یادمان شهدای عملیات والفجر1

12
منطقه عملیاتی والفجر  1در
شمال غربی فکه و در محدوده
جبل فوقی و تپه های حمرین
قرار دارد .حدود  3ماه پس انجام
عملیات والفجر مقدماتی در
جنوب فکه  ،عملیات والفجر 1
در منطقه شمال غربی فکه طرح ریزی شد .عملیات والفجر  1با
رمز « یا اهلل » در  1362/1/21جهت آزاد سازی تپه های حمرین و
جبل فوقی به فرماندهی شهید علی صیاد شیرازی ( فرمانده نیروی
زمینی ارتش ) آغاز شد و شش روز به طول انجامید .در نتیجه این
عملیات بخشی از تپه های حمرین و پاسگاه پیچ انگیزه آزاد شدند.
13

یادمان شهدای کانالکمیل و حنظله

پس از عقبنشینی سراسری
ارتش بعثی عراق در خرداد
 ،1361کانالهایی توسط دشمن
در سرتاسر منطقه رملی فکه
احداث شد که عـرض آن  5متر
و ارتفـاع  4متر بود تا از پیشروی رزمندگان جلوگیری کنند .در
عملیات والفجر مقدماتی ،این کانالها و همچنین میدانهای وسیع
مین ،موجب عدم پیشروی رزمندگان شد .دو گردان کمیل و
حنظله از لشکر  27محمد رسولاهلل(ص) در این کانالها به محاصره
درآمدند و تعداد زیادی از آنها با لبان تشنه به شهادت رسیدند.
کانالهایی که رزمندگان این دو گردان در آنها حضور داشتند و
جنازۀ شهیدان آن سالها بعد در آنها تفحص و کشف شد ،به
همین نام خوانده میشوند.

 14یادمان شهدای عملیات طریق القدس (چزابه)

تنگه چزابه در شمالغرب شهر
بستان و دشتآزادگان قرار دارد
که به علت قرار گرفتن بین هور
و تپههای رملی ،یک گلوگاه مهم
محسوب میشود .تنها راه مرزی
فکه ـ دشتآزادگان از تنگه چزابه عبور میکند و به همین دلیل،
عبور از آن برای ارتش بعث عراق در ابتدای جنگ تحمیلی مهم
و ضروری بود .چزابه یکی از  5محور اصلی هجوم ارتش بعثی به
خوزستان بود که با عبور از آن ،به شهرهای بستان و سوسنگرد
هجوم آورد .چزابه در  8آذر  1360در عملیات طریقالقدس آزاد
شد .ارتش عراق مجددا ً در شب  17بهمن  1360به تنگه چزابه
هجوم آورد ،ولی در عملیات موالی متقیان (ع) در شب یکم اسفند
 1360به عقب رانده شدند.

15

بستان

شهر بستان در 30کیلومتری
شمال غرب سوسنگرد و دشت
آزادگان قرار دارد .با شروع جنگ
تحمیلی ،نیروهای بعثی پس از
تصرف پاسگاههای مرزی و عبور
از تنگه چزابه ،در  4مهر  1359این شهر را اشغال کردند .اما
پس از عملیات شهید غیوراصلی و پیشروی نیروهای خودی به
سوی مرز  ،در  10مهر آزاد شد .یک هفته بعد ،در هجوم مجدد
دشمن ،تصرف بستان آغاز گردید و پس از چهار روز برای بار
دوم اشغال شد .بستان در عملیات طریقالقدس ،در  8آذر 1360
برای همیشه به دست رزمندگان اسالم آزاد شد و به آغوش میهن
اسالمی بازگشت.

 16یادمانشهیدچمران(دهالویه)

دهالویه روستایی است در شمال
غرب سوسنگرد که در روزهای
اول جنگ تحمیلی مورد تهاجم
رژیم بعث قرار گرفت .در اشغال
دوم سوسنگرد ،در آبان ،1359
ارتش عراق پس از عبور از
پل سابله ،این روستا را به تصرف درآورد .در  26خرداد ،1360
نیروهای شهید چمران طی عملیاتی دهالویه را آزاد کردند ،لیکن
روستا مجددا ً اشغال شد .در این عملیات ،ایرج رستمی فرمانده
نیروهای ستاد جنگهای نامنظم به شهادت رسید .هنگامی که
دکتر مصطفی چمران برای معرفی فرمانده جدید عازم دهالویه
شده بود ،در این منطقه بر اثر اصابت گلوله خمپاره به شدت
مجروح شد و هنگام انتقال به اهواز به شهادت رسید .دهالویه در
 27مهر  1360طی عملیات شهید مدنی آزاد شد .بنای یادمان
شهید چمران در سال  1374افتتاح گردید و در سال  1384پیکر
مطهر یک شهید گمنام در محوطه مرکزی آن به خاک سپرده
شد .در پنجم فروردین  1385رهبر معظم انقالب اسالمی در
این یادمان با مردم منطقه و زائران راهیان نور دیدار و برای آنان
سخنرانی کردند.

سوسنگرد

17
سوسنگرد مرکز شهرستان دشت
آزادگاناست.فاصلهشهرسوسنگرد
تا اهواز  ۵۵و تا بستان  ۲۸کیلومتر
است .رودخانه کرخه از شمال آن
میگذرد و شعبهای از آن نیز از
داخل شهر عبور میکند .با حملـه
ارتش بعث ،عـراقیها با پیشروی در محور کوههای اهللاکبر ،این شهر را
از سمت شمال و شمالشرق مورد تهدید قرار دادند و در  6مهر ،1359
بعد از شکستن مقاومت مردمی ،آن را اشغال کردند .چند روز بعد،
رزمندگان سپاه اهواز به فرماندهی علی غیوراصلی شهر را آزاد کردند و
ارتش دشمن را تنگه چزابه عقب راندند .در حمله مجدد ارتش بعثی
عراق ،سوسنگرد مجددا ًتا 24آبان به محاصره کامل درآمد ،اما مقاومت
تعدادی از مدافعان ،مانع از سقوط شهر شد .دو روز بعد ،رزمندگان
ارتش ،سپاه و  ...به کمک محاصره شدگان آمدند و شهر را آزاد کردند.
تپههای اهللاکبر :این تپهها در شمال سوسنگرد قرار دارند و بعد از
ارتفاعاتمیشداغ،بلندترینبرجستگیمنطقهبهشمارمیروند.دشمن
بعثی پس از عبور از محور چزابه و اشغال بستان و سوسنگرد ،این
ارتفاعات را هم به اشغال خود در آورد .پس از آزادسازی سوسنگرد
توسط رزمندگان اسالم در آبان ،1359ارتش دشمن مواضع و نیروهای
خود را در این ارتفاعات حفظ کرد .ارتفاعات اهللاکبر در عملیات امام
علی(ع) در  31اردیبهشت  1360آزاد شد .شهید حجتاالسالم ابوترابی
ـ سیدآزادگان ـ در آذر  1359در این منطقه به اسارت دشمن درآمد.

یادمان شهید سبحانی

18
در منطقه خزعلیه سوسنگرد ،مزار
یکی از شهدای ژاندارمری به نام
«سیدمحمدرضا سبحانی» از اهالی
بومی سوسنگرد قراردارد .در  6مهر
 ،1359هنگامی که نیروهای بعثی
قصد عبور از رود کرخه و محاصره
سوسنگرد را در منطقه خزعلیه داشتند ،شهید سبحانی با عدهای از
اهالی سوسنگرد ،در مقابلشان ایستادگی کرد و در نهایت زخمی شد.
او به دست بعثیها اسیر شد و پس از شکنجه ،جسمش را آتش زدند.
پیکر این شهید ،پس از  5روز در همان منطقه دفن شد و اکنون به
عنوان نماد مقاومت مردمی سوسنگرد و زیارتگاه عشاق مورد توجه
همگان است .جوار قبور شهدای این منطقه احداث شده است.

یادمان شهدای عشایر گمبوعه

19
منطقه گمبوعه کنونی که به
صورت پارک جنگلی درآمده
است ،در  10کیلومتری اهواز
به سمت حمیدیه قرار دارد .به
دنبال لشکرکشی قوای روسیه و
انگلستان به خاک ایران در جنگ
جهانی اول ،ایـران صحنۀ یکی از مهمترین مناقشات بینالمللی
شد .با فتوای مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ،نهضت
مقابله با نیروهای انگلیسی در خوزستان شکل گرفت .برخی از
عشایر دشتآزادگان ،در یازدهم اسفند  1293به مقابله با نیروهای
متجاوز انگلیسی پرداختند و قريب  500تن از آنان به شهادت
رسيدند .با شروع جنگ تحمیلی ،جنگل گمبوعه محل استقرار و
مبارزه نیروهای نظامی و مردمی در مقابله با دشمن برای ممانعت
از اشغال اهواز بود .در عملیات بیتالمقدس نیز قرارگاه قدس و
بخشی از نیروهای عمل کننده ،در این منطقه استقرار داشتند .به
دلیل اهمیت دفاع مردمی که پیوند عمیقی با مرجعیت دینی در
سال  1293و نیز در هشت سال دفاع مقدس داشت ،به دستور
رهبر معظم انقالب در این منطقه «یادمان شهدای گمبوعه» در
جوار قبور شهدای این منطقه احداث شده است.

هویزه

20
از بخشهای شهرستان دشت
آزادگان خوزستان است که در 15
کیلومتریجنوبغربسوسنگردو
 72کیلومتری غرب شهر اهواز قرار
دارد .قبل از آغاز جنگ تحمیلی،
شهر هویزه  12000نفر جمعیت
داشت که در  27دی  1359به اشغال دشمن درآمد .از جملـه حوادث
مهم شهر ،خروش مردم علیه بعثیون به خاطر به شهادت رساندن
«سهام خیام» دختر نوجوانی است که در برابر نیروهای متجاوز
ایستادگی کرد .هویزه که در طول اشغال ،به طور کامل به دست ارتش
دشمن تخریب شده بود ،در  18اردیبهشت  1361و در مرحله دوم
عملیاتبیتالمقدسآزادگردید.
21

یادمان شهدایهویزه

این یادمان در  25کیلومتری شهر
هویزه واقـع شـده اسـت .عملیات
نصر برای آزادسازی مناطق جنوب
اهواز در  15دی  1359توسط
ارتش جمهوری اسالمی آغاز شد
و نیروهای خودی حدود سی
کیلومتر پیشروی کردند .در مرحلۀ دوم عملیات ،نیروهای زرهی
و پیاده به سوی پادگان حمید و منطقۀ جفیر پیشروی كردند ،اما
به دلیل ضدحمله سنگین دشمن ،تانکهای خودی به ناچار عقب
نشستند .در این هنگام ،نیروهای تحتامر حسین علمالهدی ،حدود
 1500متر جلوتر از تانكها میجنگیدند که به محاصره درآمدند .آنان
مردانه جنگیدند و جز تعدادی که توانستند به عقب برگردند ،بقیه
که حدود  140تن و از جمله حسین علمالهدی بودند ،به شهادت
رسیدند .پیکرهای مطهر این شهدا  16ماه بعد و پس از آزادسازی
منطقه در عملیات بیتالمقدس کشف شد و در همان محل به خاک
سپرده شدند .دربیستم اسفند  1375رهبر معظم انقالب اسالمی
در این یادمان با مردم منطقه و زائران راهیان نور دیدار و برای آنان
سخنرانیکردند.

22

اهواز

مرکز استان خـوزستان و مهمترین
شهر آن است .ارتش عراق برای
اشغال استان خوزستان ،هدف
اصلی و تالش خود را تصرف اهواز
قرار داده بود .دشمن طی مدت
کوتاهی خود را از جنوب به نزدیکی
(ره)
اهواز رساند .احساس نگرانی از سقوط اهواز و پیام تکان دهندۀ امام
که فرمودند« :مگر جوانان اهواز مردهاند؟» موجب شبیخون جوانان
اهوازی به فرماندهی شهید علی غیوراصلی به قوای دشمن شد .این
شهر تا عملیات بیتالمقدس در اردیبهشت  1361و عقب راندن قوای
متجاوز ،همواره در خطر حمله و گلولهباران قرار داشت .همچنین در
روزهای پایانی جنگ تحمیلی نیز نبرد بزرگی در مناطق جنوبی اهواز
و به ویژه جاده اهواز ـ خرمشهر در گرفت و در حالی که دشمن به
منطقه اهواز و خرمشهر هجوم آورده بود ،پیام هشدار دهنده امام

و همت نیروهای مردمی موجب شد که دشمن مجددا ً تا مرزهای
بینالمللی عقب رانده شود.
پایگاه منتظران شهادت (پادگان گلف) :این پایگاه در
دوران دفاع مقدس به عنوان «ستاد عملیات جنوب» بوده و از این
مکان محورهای عملیاتی جنوب فرماندهی میشدند .پایگاه گلف،
به دليل ناشناخته بودن و نزديكي به فرودگاه اهواز و قرار داشتن در
پناه كوه و موقعيت جغرافيايي مناسب ،به عنوان مركز فرماندهي
و هدايت جنگ سپاه پاسداران جنوب در نظر گرفته شد و به نام
«پايگاه منتظران شهادت» نامگذاري شد .شهیدان داوود کریمی
و حسن باقری از شهدای شاخص این پایگاه هستند .اتاق عملیات
و فرماندهی جنگ ،در ساختمان اصلی گلف ،از اماکن پرخاطره
محسوب میشود که به همان صورت باقی مانده است.

23

یادمان معراج شهدا (شهید محمودوند)

معراجشهدامحلحضورپیکرهای
نورانی شهدای تازه تفحص شده
است که از مناطق عملیاتی
جنوبکشورکشفشدهاند.معراج
شهدایاهوازدرپادگانشهیدعلی
محمودوند(یکیازفرماندهانیکهدرجریانتفحصپیکرمطهرشهدا
به شهادت رسید) قرار گرفته است.

 24یادمان شهدای هور

هور به منطقهای گفته میشود
که دارای آب تقریباً راکد و
کمعمق است و سرتاسر آن
پوشیده از نی و چوالن و انواع
گیاهان مردابی است .هورالعظیم
در شرق و شمال دشت آزادگان ،به طول  100و عرض  15تا
 75کیلومتر است .در آغاز جنگ تحمیلی ،هورالهویزه مانع بزرگی
برای عبور نیروهای دشمن بود .بعثیها هرگز به عنوان یک معبر
نظامی به هور نگاه نمیکردند .فرماندهان سپاه اسالم بر پایۀ همین
آسیبپذیری دشمن ،در جنوب این منطقه عملیاتی را در زمستان
 1362طراحی کردند که خیبر نام گرفت و طی آن جزایر مجنون
آزاد شد .پس از آن نیز عملیات بزرگ بدر در زمستان  1363در
این منطقه به اجرا درآمد .در جریان عملیات خیبر و بدر سرداران
بزرگی چون محمدابراهیم همت ،مهدی و حمید باکری ،عباس
کریمی ،برونسی ،تجالیی و رستگار به شهادت رسیدند .شهید
علی هاشمی فرمانده سپاه ششم امام صادق(ع) و قرارگاه سری
نصرت ،طی هجوم سراسری دشمن پس از پذیرش قطعنامه 598
به شهادت رسید و پیکرش مفقود شد .در سال  1389پس از 21
سال پیکر مطهر این شهید به آغوش امت بازگشت و در گلزار
شهدای اهواز به خاک سپرده شد .یادمان شهدای هور به صورت
نمایی از قایق عاشورا که در دوران دفاع مقدس مورد استفاده قرار
میگرفت ،در قالب خاکریزی ساخته شده است.

25

یادمان شهدای طالییه

منطقه طالییه در منتهیالیه
جنوبغربی دشت آزادگان واقع
شده است .مرز ایران در محدوده
طالییه به صورت یک زاویه قائمه
است که یکی از محورهای اصلی
حمله دشمن در روزهای اول جنگ تحمیلی بود .طالییه یکی از
محورهای مهم عملیاتهای خیبر در زمستان  1362بود و نبردهای
سختی در آن درگرفت .به طوری که از شهید میثمی ،نماینده امام
در قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) نقل شده است« :هر که در طالییه
ایستاد ،اگر در کربال هم بود ،میایستاد ».یادمان شهدای طالییه،
یکی از مقرهای اصلی نیروهای کمیته جستجوی مفقودین پس
از جنگ تحمیلی بود .اکنون در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) ،یک
ضریح چوبی قرار دارد که  5شهید گمنام در آن آرمیدهاند.

26

یادمان شهدای عملیات رمضان (زید)

زید نام پاسگاهی اسـت در شمال
منطقۀ عمومی شلمچه ،در
غرب جاده اهواز ـ خرمشهر که
از محورهای هجوم اولیه ارتش
دشمن و از راههای دستیابی
به جاده اهواز ـ خرمشهر و همچنین یکی از محورهای عملیات
بیتالمقدس بوده است .یادمان پاسگاه زید ،به یاد شهدای عملیات
رمضان بنا گردیده است .عملیات رمضان در  22تیرماه  1361در
منطقه عمومی شمال شلمچه تا منطقه کوشک انجام شد و پاسگاه
زید یکی از محورهای عملیات بود .پس از جنگ تحمیلی ،تعداد
زیادی از پیکرهای شهدای عملیات رمضان ،در این منطقه کشف
شد 12 .شهید گمنام خاکسپاری شده در این یادمان ،همه ساله
محل زیارت زائران کاروانهای راهیان نور میباشند.
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یادمان شهدای بیمارستان صحرایی
امام حسین(ع)

بیمارستان صحرای امام حسین(ع)،
در کیلومتر  7جاده شهید شـرکت
(جـاده انشعابی از شرق جاده اهواز
ـ خرمشهر و بین ایستگاه حسینیه
و دارخوین) قرار دارد .این بیمارستان صحرایی در سال  ،1361ابتدا
به صورت سولههایی با آهن و پلیت ساخته شد که بعدها و همزمان
با عملیات کربالی ،4بیمارستانی بتونی و مجهز در کنار آن احداث
(ع)
گردید و به بهرهبرداری رسید .بیمارستان صحرایی امام حسین
به گونهای مجهز شده بود که دارای بخشهای رادیولوژی ،بانک
خون 8 ،اتاق عمل 25 ،تخت اورژانس برای مجروحین عادی و 20
تخت اورژانس برای مصدومین شیمیایی ،داروخانه ،بخش  ICUو
آزمایشگاه بود.
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یادمان شهدای عملیات بیت المقدس

جاده اهواز ـ خرمشهر مهمترین
جادهحملونقلیکشورقبلازجنگ
تحمیلی و اصلیترین جاده ارتباطی
خرمشهر با اهواز مرکز خوزستان
بود .این جاده بر دشتهای وسیع
غرب رودخانه کارون مسلط است و
برای ارتش عراق بااهمیت بود .در روزهای اول جنگ تحمیلی ،سرتاسر

این جاده  100کیلومتری ،از نزدیکی اهواز تا خرمشهر به اشغال دشمن
درآمد .در مرحله اول عملیات بیتالمقدس ،نیروهای خودی در 10
اردیبهشت  ،1361با  23کیلومتر پیشروی ،خود را از رود کارون به این
جاده رساندند .طی روزهای بعد ،این جاده مرکز سختترین درگیریها
بود تا اینکه در ادامه مرحله دوم عملیات ،با عقبنشینی ارتش عراق،
جاده اهواز ـ خرمشهر آزاد شد .همچنین پس از پذیرش قطعنامه 598
از سوی کشورمان ،در  31تیر  1367دشمن با هجوم گسترده ،به سمت
اهواز و خرمشهر پیشروی نمود و دوباره بر این جاده مسلط شد که در
نهایت در نبردی سنگین و دشوار ،طی سه روز عقب رانده شد.
دبحردان :جنگل و روستایی در  5کیلومتری جنوبغرب اهواز که
لشکر  5مکانیزه عراق ،با عبور از مرز و رسیدن به جاده اهواز ـ خرمشهر در
روز هفتم جنگ ،با دهها دستگاه تانک و نفربر آن را به اشغال خود درآورد
و با اجرای آتش مستقیم بر روی اهواز ،خسارت قابل توجهای به بار آورد.
شهدای خمسه سادات :قتلگاه و مقبره پنج تن از بسیجیان (شهیدان
سیدداود طباطبایی ،سیدمهدی موسوی ،سیدصاحب محمدی،
سیدعلیرضا جوزی و سیدحسین حسینی) است .در یکم مرداد ،1367
مقارن با سحرگاه عید قربان ،در آخرین روزهای دوران پرافتخار دفاع
مقدس و پس از قبول قطعنامه  598توسط ایران ،در حمله مجدد دشمن
بعثی و پیشروی آنها تا جاده اهواز ـ خرمشهر ،خودرو حامل  28رزمنده
مورد اصابت مستقیم توپ قرار گرفت و این  5تن به شهادت رسیدند.
پیکرهای مطهرشان از سر تا کمر ،همچون اجداد طاهرینشان در کربال،
قطعه قطعه گشت .قتلگاه و زیارتگاه این عزیزان ،در کنار جاده اصلی اهواز
ـ خرمشهر (حدود چهل متری جاده) بین خطآهن اهواز ـ خرمشهر و
جاده آسفالت واقع شده است.
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شهدایشیمیاییبهبهان

جاده  13کیلومتری شهید صفوی،
در شمالغرب خرمشهر و در
کیلومتر 13جاده اهواز ـ خرمشهـر
قرار دارد و ایـن جـاده را به دژ مرزی
و جاده مرزی شهید کاظمی متصل
میکند .این جاده محور اصلی
عملیات کربالی 5بود و قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) در مجاورت این جاده
قرار داشت .پس از عملیات کربالی 5و تثبیت منطقه شلمچه ،قرارگاه
مهندسی صراطالمستقیم که به منظور بهرهگیری از توان وازرتخانهها و
دولت در جنگ توسط وزارت سپاه به فرماندهی محسن صفوی تشکیل
شده بود ،در کنار این جاده مستقر شد .پس از شهادت محسن صفوی،
نام وی بر این جاده گذاشته شد .در جریان عملیات کربالی ،5در حالی
که رزمندگان گردان فجر لشکر  7ولیعصر(عج) در این جاده مستقر بودند،
هدف راکت شیمیایی آلوده به گاز خردل دشمن قرار گرفتند .تا ساعت
 11صبح ،دو راکت دیگر آلوده به سیانور به محل استقرار این گردان
اصابت کرد که به شهادت  90نفر از رزمندگان گردان فجر شهرستان
بهبهان و مصدوم شدن سایر افراد این گردان منجر شد.
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خرمشهر

در آغاز جنگ تحمیلی ،خرمشهر از
اولین نقاطی بود که مورد حملۀ ارتش
بعثی عراق قرار گرفت .مدافعان شهر
به فرماندهی شهید محمد جهانآرا
توانستند با حداقل امکانات 35 ،روز
در مقابل ارتش دشمن مقاومت کنند
و همین موضوع ،خرمشهر را به عنوان نماد مقاومت مردمی معرفی نمود.
دشمن پس از اشغال خرمشهر ،تجهیزات دفاعی فراوانی را در شهر مستقر
کرد و اطراف آن را مینگذاری نمود .اما با همت جوانان ایرانی ،خرمشهر
پس از  578روز اشغال ،در  3خرداد  1361در عملیات بیتالمقدس
آزاد شد.
مسجد جامع (خرمشهر) :مسجد جامع در طول 35روز مقاومت ،مرکز
فرماندهینیروهایمردمیبود.باپیروزیعملیاتبیتالمقدس،رزمندگان
پس از آزادی خرمشهر خود را به مسجد جامع رساندند و نماز شکر به
جای آوردند.
گلزارشهدای(خرمشهر) :این گلزار یادآور شهدای گمنام و مظلوم
خرمشهر است که عدهای از آنها بدون مراسم و حتی بدون کفن دفن
شدند .همچنین در این گلزار هنرمند شهید بهروز مرادی آرمیده است.
موزه دفاع مقدس (خرمشهر) :این محل در کنار ساحل کارون،
ساختمان سابق شرکت نفت خرمشهر بوده که پس از آزادسازی خرمشهر،
به عنوان محل برپایی موزه دفاع مقدس برگزیده شد 3 .شهید گمنام
آرمیده در محوطه بیرونی موزه ،زیارتگاه بازدید کنندگان و زائران است.
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یادمان شهدای نهر َخ ِّین

خين ،نهری است در نزدیکی
روستای خین در غرب خرمشهر و
جنوب نهر عرایض که جزیره بوارین
عراق را از شلمچه ایران جدا میکند.
نهر خین در مجاورت پاسگاه مرزی
خین قرار دارد و  2/5متر عمق و
بین  8تا  30متر عرض آن متغیر است .شهرکی به نام ولیعصر(عج) و
روستایی به نام خین ،پیش از جنگ تحمیلی در کنار نهر خین وجود
داشت ،ولی اکنون فقط مسجد ولیعصر(عج) که مرکز و سنگر مقاومت در
جنگ تحمیلی بود ،از این شهرک و روستا باقی مانده است .در جریان
آزادسازی خرمشهر ،خین یکی از محورهای عملیاتی قرارگاه نصر بود.
در عملیات کربالی 4این منطقه شاهد سنگینترین درگیریها بود؛ به
طوری که شهدای بسیاری در آن به شهادت رسیدند .نهر خین با انواع
موانع از جمله نبشيهاي ضربدري و سيمخاردارهاي حلقوي و انواع
ميادين مين و موانع خورشيدي ،مانع جدي براي عبور رزمندگان در
عملیاتهای کربالی  4و  5محسوب ميشد .این منطقه در عملیات
کربالی 5آزاد شد.

 32یادمان شهدای عملیات کربالی ( 5شلمچه )

شلمچه منطقهای مرزی در غرب
خرمشهـر و نزدیکترین نقطه مرزی
به شهر بصره است .شلمچه یکی از
مهمترینمحورهایهجوماولیهارتش
بعث عراق به ایران بود .ارتش عراق با
گذر از این منطقه ،به سوی خرمشهر
تاخت.پسازعملیاتبیتالمقدسکهبهبازپسگیریخرمشهرانجامید،این
منطقه همچنان در دست ارتش دشمن باقی بود .دشمن در سال ،1364به
دنبال مشاهده آمادگی رزمندگان اسالم برای عملیات ،به فکر ایجاد مانعی
ل نفوذ افتاد و آب زیادی را در زمینی به وسعت  75کیلومترمربع
غیرقاب 
رها ساخت .در طول جنگ تحمیلی ،منطقه شلمچه صحنه عملیاتهای
بیتالمقدس ،رمضان ،کربالی ،4کربالی ،5کربالی 8و بیتالمقدس7
بوده که در این میان عملیات کربالی 5از جایگاه ویژهای برخوردار است.
این عملیات را میتوان سختترین عملیات دوران دفاع مقدس نام برد .در
عملیات کربالی 5مردان بزرگی از این منطقه آسمانی شدند .مقام معظم
رهبری در هشتم فروردین 1378در مشهد شهیدان شلمچه حاضر شدند
و با زائران راهیان نور دیدار و برای آنان سخنرانی کردند .در یادمان شهدای
شلمچه 8شهید به خاک سپرده شدهاند.
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یادمانشهدایعملیاتکربالی4
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یادمانشهدای عملیات ثامن االئمه
( شرقکارون )
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آبادان

در غرب جاده خرمشهر ـ آبادان
و منتهیالیه کوی آریا و در کنارۀ
رود اروند ،منطقهای وجود دارد
که هنوز آثار بمباران دژخیمان
بعثی بر روی ساختمانهای
اطراف آن مشهود است .این منطقه یادآور عملیات کربالی 4و
شهدای مظلوم این عملیات است که در زمستان 1365در این
منطقه حماسه آفریدند .عملیات کربالی 4در  3دی  1365انجام
شد .غواصها ساعاتی قبل از شروع عملیات به درون آب رفته و به
سمت خط دشمن حرکت کردند .در این میان ،نیروهای دشمن
که آماده و هوشیار بودند ،با انواع سالحها به طرف آنها شلیک
کردند .یکی از مناطق حساس و پُربرخورد ،جزیره امالرصاص و
نوک بوارین بود که تعداد زیادی از غواصان و نیروهای پیشرو در
این منطقه به شهادت رسیدند.

پس از عبور نیروهای عراقی
از کارون در  19مهر 1359
و گسترش منطقۀ اشغالی و
محاصره آبادان ،خط دفاعی این منطقه در شمال (جبهه دارخوین)
و جنوب (جبهه آبادان) شکل گرفت .اکنون در  16کیلومتری
شمالشرق شهـرآبـادان ،در کنار جاده آبادان ـ اهواز و بخـش
(ع)
شـرقـی رودخانه کارون 11،شهید گمنام عملیات ثامناالئمه
به خاک سپرده شدهاند .پس از فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر
شکستن محاصره آبادان ،عملیات ثامناالئمه(ع) در روز  5مهر 1360
انجام شد  .این اولین عملیات مشترک ارتش و سپاه پس از عزل
بنیصدر بود که با موفقیت کامل پایان پذیرفت و محاصره آبادان
پس از  349روز شکسته شد .در این محل ،شهداء به صورت گمنام
مدفون هستند که مزارشان پس از سالها کشف و به عنوان یادمان
شهدای عملیات ثامناالئمه (ع) در شرق کارون مورد بازدید زائرین
قرار میگیرد .درششم فروردین  1393رهبر معظم انقالب اسالمی
در این یادمان با مردم منطقه و زائران راهیان نور دیدار و برای آنان
سخنرانی کردند.
شهر آبادان در داخل جزیره آبادان
و بین خلیج فارس و رودهای
بهمنشیـر و ارونـدرود محصور
است .ارتش بعث عراق در آغاز جنگ
تحمیلی ،پس از عبور از رود کارون،
به سوی جزیره آبادان پیشروی کرد .آنها در  8آبان  1359توانستند
با عبور از بهمنشیر به این جزیره نفوذ کنند ،لیکن با مقابله مدافعان
آبادان در کوی ذوالفقاری ،عقب رانده شدند .از آن پس نیروهای عراقی
در شمال جزیره زمینگیر شدند و به محاصره شهر اکتفا کردند .پس از
محاصره آبادان ،امام خمینی(ره ) بر ضرورت شکسته شدن این محاصره
تأکید کردند؛ تا اینکه در عملیات ثامناالئمه(ع) در 5مهر ،1360دشمن
به غرب کارون رانده شد و آبادان از محاصره دشمن خارج شد.
گلزارشهدا(آبادان):گلزارشهدایآباداندربخشجنوبغربیشهر
و در کنار جاده آبادان ـ اروندکنار قرار دارد .بسیاری از شهیدان خرمشهر
و آبادان از جمله شهید شیخ شریفقنوتی (اولین روحانی شهید دفاع
مقدس) و شهیده مریم فراهانیان در این گلستان آرمیدهاند .این گلزار
 177شهید گمنام را در خود جای داده است و یکی از زیباییهای آن
حضور شهیدانی از اقصی نقاط کشور در آن است که بر مردمی بودن
دفاعهشتسالهتأکیدمیکند.
شهید تندگویان :این مکان به یاد وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران
شهیدمهندسمحمدجوادتندگویانساختهشدهاست.شهیدتندگویان
ابتدای جنگ تحمیلی در این منطقه به اسارت درآمد و پس از سالها
تحمل شکنجه ،به دست مزدوران بعثی به شهادت رسید.
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یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان

ارتش دشمن که طعم تلخ درگیر
شدن با مدافعان مردمی را در
خرمشهر چشیده بود  ،به دنبال
راهی برای نفوذ به آبادان می گشت
تا با مدافعان شهر روبرو نشود.
در شب  8آبان  ،عراقی ها در منطقه کوی ذوالفقاری از رود بهمن شیر
گذشتند و وارد جزیره آبادان شدند .دریا قلی سورانی که در آن
محل زندگی می کرد عراقی ها را دید و خبر حمله آنها را به بچه های
مسجد رساند و سپس به مقر سپاه و از آنجا به مقر ارتش  ،جهاد،
کمیته  ،ژاندارمری  ،شهربانی ،گروه فدائیان اسالم ( با فرماندهی
شهید سید مجتبی هاشمی و شهید شاهرخ ضرغام ) و در نهایت
نزد حجت االسالم جمی ( امام جمعه آبادان ) رهسپار و مسئولین
را از تهاجم دشمن آگاه ساخت نیروهای داوطلب مردمی به همراه
رزمندگان اسالم به مقابله با دشمن پرداختند و با تارومار کردن
دشمن حماسه کوی ذوالفقاری را خلق و به نام مردم غیور والیت پذیر
آبادان به ثبت می رسانند .این دشت یکی از محور های عملیاتی
شکست حصر آبادان بوده است.

 37یادمان شهدای عملیات والفجر  ( 8اروند)

اروندرود از بزرگترین رودهای جهان
است که از به هم پیوستن دجله و
فرات در القرنه عراق و اتصال کارون
در خرمشهر به آن تشکیل میشود.
یکی از اهداف رژیم بعثی عراق در
هجوم سراسری به ایران ،حاکمیت مطلق بر اروند و انتقال مرزهایش
به ساحل شرقی این رودخانه بود .اروندرود شاهد عملیات والفجر،8
یکی از بزرگترین نبردهای دوران جنگ تحمیلی بود .عملیات والفجر8
در  20بهمن  1364با عبور غواصان از اروندرود ،حدفاصل خسروآباد
تا رأسالبیشه آغاز شد و پس از  78روز جنگ تمامعیار ،شهر فاو به
تصرف رزمندگان درآمد .در غرب جاده آبادان ـ اروندکنار و روبهروی شهر
فاو عراق ،بنای یادبود شهدای والفجر 8قرار دارد که  8شهید گمنام در
نوروز سال  1380در این محل و در ساحل رودخانه اروندرود به خاک
سپردهشدهاند.
پل بعثت  :پس از تصرف شهر ساحلی فاو در عملیات والفجر  8و قطع
ارتباط عراق با آبهای خلیج فارس  ،رژیم بعث عراق همه توان خود را
برای به زانو در آوردن رزمندگان به کار بست و شهر فاو و نیروهای مستقر
در آن را زیر آتش سنگین حمالت هوایی و زمینی و  ...خود گرفت  .با
آنکه عبور نیروی نظامی از اروند رود از نظر کارشناسان نظامی دنیا غیر
ممکن بود و پشتیبانی از این حجم نیرو در فاو فقط از طریق رودخانه،
پل مناسبی را می طلبید .لذا به همت نبوغ و درایت ایرانی احداث پل با
مشخصات ویژه ای چون بهره مندی از استتار کامل و سایر تدابیر دفاعی
در دستور کار فرماندهان جنگ و مسئولین قرارگاه کربال قرار گرفت.
پل بعثت که از آن بعنوان شاهکار مهندسی جنگ می توان نام برد
پس از شش ماه تالش و به کارگیری  3400قطعه لوله  ،توسط ستاد
مهندسیرزمیکربالوباپشتیبانیقرارگاهخاتماالنبیاء(ص)وستادهای
مرکزی پشتیبانی جهاد سازندگی استان های خراسان و خوزستان در
مورخه 1365/7/22در 10کیلومتری جنوب شهر فاو و هم زمان با عید
مبعث بهره برداری شد و به این علت پل بعثت نام گرفت .

www.rahianenoor.com
پایگاهاطالعرسانیستاد مرکزیراهیاننورکشور

30001414

سامانهارتباطپیامکی
انتقاداتوپیشنهادات

096313

سامانهملی راهیاننور

تهران میدان فردوسی  ،خیابان ایرانشهر ،
کوچه شناسا پالک 3
 021-88346661-4تلفن
 021-88346660نمابر

