
1  یادمان شهدای  پادگان  دوکوهه
است  پادگاني  و   منطقه  نام    
كه در 4 كيلومتري شمال غرب 
مجاورت  در  و  انديمشك  شهر 
انديمشك  ـ  خرم آباد  جاده 
قـرار دارد. پادگان دوكوهه قبل 

از انقالب اسالمی، پادگان پشتيباني لشکر 92 زرهي اهواز و از 
مقرهاي نظامي جنوب غرب كشور محسوب می شد كه در بهمن 
به  رسول اهلل)ص(  محمد   27 تازه تأسيس  تيپ  اختيار  در   1360
فرماندهي جاويداالثر حاج احمد متوسليان قرار گرفت. اين پادگان 
بود. لشکر  عقبه يگان هاي عمل كننده در عمليات فتح المبين 
)ع( نيز در همين پادگان راه اندازي گرديد. امروز  10 سيد الشهدا
نام سردار بي نشان حاج احمد متوسليان بر تارك پادگان دو كوهه 
ساختمان  صبحگاه،  زمين  حاج همت،  حسينيه  مي درخشد. 
گردان ها و حسينيه گردان تخريب از نقاط به  يادماندنی پادگان 
دوكوهه هستند. در جوار حسينيه شهيد همت، 4 شهيد گمنام 
آرميده اند كه زيارتگاه زائران و راهيان سرزمين نور هستند. در نهم 
فروردين 1381 رهبر معظم انقالب اسالمی در اين يادمان با مردم 

منطقه و زائران راهيان نور ديدار و برای آنان سخنرانی كردند.

2   اندیمشک
شهر  شمالی ترين  انديمشك 
به  كه  است  خوزستان  استان 
خوزستان  گلوگاه  اين كه  دليل 
محسوب می شود،  از نظر نظامی 
دارای اهميت است.   طوالنی ترين 

آذر  در 4  نيز  ايران  تاريخ  بمباران 
1365 در اين منطقه صورت گرفت و شهر انديمشك، ايستگاه راه آهن 
و حومه آن توسط 54 فروند از هواپيماهای دشمن بمباران شد. در 
اين بمباران، بيش از 300 نفر شهيد و حدود 700 نفر مجروح شدند. 
انديمشك در دوران دفاع مقدس ميزبان رزمندگان از نقاط مختلف 
ايران اسالمی بود. معراج شهدای عمليات فتح المبين در اين شهر قرار 
داشت. در  سال 1381 پيکرهای 5 شهيد گمنام در ورودی جنوبی 

شهر به خاك سپرده شدند.

3  دزفول
مقدس  دفاع  دوران  در  دزفول 
169 مرتبه مورد حمله موشکی 
قرار گرفـت، اما مردم خونگرم آن 
شهر را ترك نکردند. اين شهر در 
راه دفاع از ميهن اسالمی، 2600 

شهيد تقديم اسالم نموده است. دزفول در طول جنگ تحميلی 
به عنوان عقبه و محل استراحت رزمندگان محسوب می شد. اين 
شهر پس از جنگ تحميلی، به پاس مقاومت هايش، به عنوان شهر 

نمونه انتخاب شد.

پایگاه چهارم شکاری )پایگاه وحدتی(:
و  پايگاه های هوايی جنوب غرب كشور  از مهمترين  پايگاه  اين   
استان خوزستان است كه در دوران دفاع مقدس، با انجام 1515 
سورتی پرواز برون مرزی و تقديم 45 شهيد ، جانباز و آزاده خلبان 
و بيش از 534 شهيد، جانباز و آزاده غيرخلبان، نقش مهمی در 
حمايت هوايی از رزمندگان برعهده داشت. در سال 1389 به ياد 
مردان آسمانی پايگاه، يك شهيد گمنام در آن به خاك سپرده شد.

امامزاده سبزه  قبا: 
بقعه سبزه قبا در كنار پل دزفول قرار دارد. ساختمان قديمی بقعه 
متعلق به دوره سلجوقی و تيموری بود كه در نوسازی بنای بقعه از 
بين رفته است.  بنا به روايت سيدنعمت اهلل شوشتری، اين امامزاده 
فرزند امام موسی كاظم)ع( می باشد. امامزاده سبزه قبا در ايام دفاع 
مقدس، يکی از ميعادگاه ها و محل برگزاری نماز و ادعيه رزمندگان 

بود.

4  امامزاده عباس)ع(
جاده  مسير  در  دشت عباس 
و در غرب  انديمشك  ـ  دهلران 
عين خوش قرار دارد. اين دشت، 
منطقه وسيعي از غرب رودخانه 
كرخه تا حوالي سه  راه ابوغريب 

را شامل مي شود و به دليل وجود مدفن امامزاده عباس، از نوادگان 
حضرت عباس )ع( در آن، بدين نام معروف شده است. ارتش عراق 
پس از اشغال عين خوش، به سوي دشت عباس حركت كرد و در 
4 مهر 1359، در دشت عباس مستقر شد. دشت عباس حدود 18 
ماه در اشغال دشمن بود. در عمليات فتح المبين، امامزاده عباس 
عباس  امامزاده  اطراف  در  سختي  نبردهای  چند  هر  شد؛  آزاد 
صورت گرفت و طی آن، بسياري از تانك ها و نفربرهاي دشمن 
بعثي منهدم شدند. در سال 1364، شش شهيد گمنام عمليات 
فتح المبين كشف و در قبرستان كنار امامزاده به خاك سپرده 
شدند كه امروز زيارتگاه اهالي منطقه و زائران راهيان نور مي باشد.

5  یادمان شهدای عملیات محرم)شرهانی( 
در  شرهانی  منطقۀعملياتی 
بر  دهلران،  شهر  شرقی  جنوب  
روی ارتفاعات حمرين قرار دارد 
و حد شمالی  منطقۀ عمومی فکه 
كيلومتر  در  می شود.  محسوب 

ـ  انديمشـك، در منتهی اليه جاده عين خوش  45 جاده دهلران  
ـ چمسري )جاده شهيد خرازي( و در نزديکي پاسگاه چمسري، 
يادمان عمليات محرم قرار دارد. اين يادمان در واقع مقر گروه 
تفحص لشکر 14 امام حسين)ع( اصفهان بود كه در اين منطقه و 
محدوده فکه شمالي و زبيدات عراق، به تفحص شهدا مي پرداختند. 
شهداي تفحص شده را در معراج شهداي آن نگهداري كرده و 
سپس به معراج شهداي اهواز انتقال می دادند. در سال 1388 پيکر 
مطهر يك شهيد گمنام در اين محل به خاك سپرده شد. عمليات 
محرم در آبان 1361 در اين منطقه انجام گرفت. همچنين در 
عمليات ارتش عراق )21 تير 1367( در اين منطقه، تعدادي از 
عزيزان ارتش جمهوري اسالمي ايران به شهادت رسيدند و عده اي 

مفقود شدند.

6  دهلران
شهرستان  مركز  دهلران،  شهر 
دهلران است كه در مسير جاده 
شده  واقع  انديمشك  ـ  مهران 
پايان  تا  آغاز  از  شهر  اين  است. 
جنگ تحميلی، 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 كوتاهی آزاد 
گرديد. هر چند مدت زيادی اين شهر خالی از سکنه بود و عقبه 
رزمندگان محسوب می شد، اما در حمالت هوايي ارتش عراق، 45 
تن از ساكنان شهر شهيد و 60 تن مجروح شدند. در تاسوعاي 
1381، پنج شهيد گمنام عمليات محرم در ورودي شرقي شهر 

به خاك سپرده شدند.

7  شوش
شمـالی  شهرهای  از  شوش 
استـان خوزستان است كه بين 
شده  واقع  اهواز  و  انديمشك 
است. با حمله رژيم بعث به ميهن 
تا  آن ها  پيشروی  و  اسالمی مان 

اول جنگ تحميلی شهر شوش  از همان روزهای  غرب كرخه، 
خالی از سکنه شد و پيوسته مورد حمالت هوايی و توپخانه ای 
قرار داشت. شوش به دليل بمباران و آتش دشمن در طول 18 
ماه خسارات فراوانی ديد و بسياری از منازل و اماكن اين شهر و 
از جمله بخشی از مقبره دانيال نبی)ع( تخريب شد. بقعه دانيال 
نبی)ع( در مركز شهر قرار دارد. اين شهر در عمليات فتح المبين 
دفاع  دوران  در  گرديد.  خارج  متجاوزان  مستقيم  تير  و  ديد  از 
مقدس، رزمندگان اسالم از اين شهر به عنوان عقبه جبهه استفاده 
می كردند و مزار حضرت دانيال)ع( محل برگزاری دعاها و زيارتگاه 

بوده است.

8  یادمان شهدای عملیات  فتح ا لمبین
در شمال غرب شوش و در غرب 
عمليات  يادمان  كرخه،  رودخانه 
يادآور  كه  دارد  قرار  فتح المبين 
پيروزمندانه  عمليات  و  حماسه 
فتح المبين و شهدای واالمقام اين 

منطقه می باشد. دشمن بعثی در 
روزهای اولين جنگ تحميلی تا پشت رودخانه كرخه پيشروی كرد و 
بر شهر شوش و جاده انديمشكـ  اهواز مسلط شد. رزمندگان اسالم 
در جبهه شوش خط دفاعی شکل دادند و عمليات امام مهدی )عج( 
را در روزهای پايانی سال 1360 طرح ريزی و با فرماندهی شهيد 
مجيد بقايی به اجرا در آورند. رزمندگان در اين شيارها با سنگرهای 
كمين دشمن درگير شدند و تعدادی از آنان در اين شيارها به 
شهادت رسيدند. همچنين عمليات فتح المبين در 2 فروردين 1361 
با فرماندهی مشترك ارتش و سپاه در اين منطقه انجام شد كه 
شيارهای منطقه، راهکار عبوری رزمندگان بوده است. در اين يادمان 
كه در 8 كيلومتری شهر شوش واقع شده است، 8 شهيد گمنام به 
خاك سپرده شده اند. در يازدهم فروردين 1389 رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اين يادمان با مردم منطقه و زائران راهيان نور ديدار و 

برای آنان سخنرانی كردند.

سایت های4و 5 رادار: اين منطقه در 18 كيلومتری غرب شهر 
شوش و در دامنه ارتفاعات ابو صليبی خات قرار دارد. با اشغال غرب 
شوش، اين منطقه به تصرف ارتش بعث عراق درآمد. صداميان برای 
حمالت موشکی و توپخانه به شهرهای شمال خوزستان همچون 
می كردند.  استفاده  سايت ها  اين  از  انديمشك،  و  درفول  شوش، 
رزمندگان قرارگاه نصر به فرماندهی شهيد حسن باقری اين سايت ها 

را در عمليات فتح المبين آزاد ساختند.

9   یادمان شهدای عملیات سیدالشهدا)ع(
ارتش   ،1365 ارديبهشت  در10 
تصرف  هدف  با  عراق  بعثی 
منطقه عملياتی فکه، به خطوط 
توانست  و  آورد  هجوم  پدافندی 
تا عمق 11 كيلومتری پيشروی 

كند. مأموريت مقابله با دشمن به لشکر 10 سيدالشهداء)ع( واگذار 
تپه های  ميان  از  رزمندگان  ارديبهشت 1365،  غروب 12  شد. 
رملی شروع به پيشروی كردند. در اين عمليات، فرمانده گردان 
علی اصغر)ع(حاج حسين اسکندرلو كه موقعيت گردانش را در خطر 
ديد، تصميم گرفت عاشورايی بجنگد. او در همان شب به شهادت 
رسيد و فرمانده گردان المهدی)عج( محمدحسين حسنيان نيز كه به 
كمك آمده بود، به شهادت رسيد. در اين تك شبانه، حدود 150 
نفر به شهادت رسيدند تا توانستند پيشروی دشمن را متوقف سازند 

و آنان را عقب برانند.

10   یادمان شهید باقری
سال  در  افشردی  غالمحسين 
1358 با ورود به روزنامه جمهوری 
و  فرهنگی  سرويس  در  اسالمی 
سياسی فعاليت خود را آغاز كرد. 
رتبه  با  ماه سال 1358،  مهر  در 
قضايی  حقوق  رشته  در   104

دانشگاه تهران قبول شد. اوايل 1359 به استخدام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در آمد و در همان سال با آغاز فعاليتش در اطالعات 
سپاه، نام مستعار حسن باقری را برای خود برگزيد. حسن باقری، 
استعداد بااليی در تحليل اطالعات دشمن و پيش بينی حركات 
احتمالی ارتش عراق داشت و به همين دليل با گذشت قريب به دو 

سال به جانشينی نيروی زمينی سپاه منصوب شد. 
حسن باقری در بهمن ماه 1361 در بيست هفت سالگی در خطوط 
مقدم چنانه )در شمال فکه( مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و 

شهيد شد.

11   یادمان شهدای عملیات والفجر مقدماتی )فکه (
فکه منطقه ای است با تپه ماهورهای 
فراوان و بيابانی كه در شمال غرب 
جنوب شرق  و  خوزستان  استان 
بخش  در  دارد.  قرار  ايالم  استان 
شن های  و  رمل  فکه،  جنوبی 

روان بيشتر است؛ به گونه ای كه حركت بر روی آن بسيار سخت و 
طاقت فرساست. فکه يکی از محورهای اصلی تجاوز و حمله ارتش بعث 
عراق به شمال خوزستان بود. دشمن پس از اشغال فکه، ميادين مين 
و موانع فراوانی در اين منطقه ايجاد كرد. عمليات والفجر مقدماتی 
در 18 بهمن 1361، به علت لو رفتن عمليات و تجهيزات فراوان 
دشمن و مسلح بودن زمين، منجر به پيروزی و پيشروی نگرديد. پيکر 
شهدای اين عمليات، پس از سال ها، در تفحص شهدا كشف و تحويل 
خانواده های چشم انتظارشان شدند.در سال 72 هنگامی كه شهيد سيد 
مرتضی آوينی به قصد روايت مظلوميت شهدای قتلگاه فکه عازم اين 

محل بود، بر اثر برخورد با مين به شهادت رسيد. 

13   یادمان شهدای کانال کمیل و حنظله
سراسری  عقب نشينی  از  پس 
خرداد  در  عراق  بعثی  ارتش 
1361، كانال هايی توسط دشمن 
فکه  رملی  منطقه  سرتاسر  در 
احداث شد كه عـرض آن 5 متر 

و ارتفـاع 4 متر بود تا از پيشروی رزمندگان جلوگيری كنند. در 
عمليات والفجر مقدماتی، اين كانال ها و همچنين ميدان های وسيع 
مين، موجب عدم پيشروی رزمندگان شد. دو گردان كميل و 
حنظله از لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( در اين كانال ها به محاصره 
درآمدند و تعداد زيادی از آن ها با لبان تشنه به شهادت رسيدند. 
كانال هايی كه رزمندگان اين دو گردان در آن ها حضور داشتند و 
جنازۀ شهيدان آن سال ها بعد در آن ها تفحص و كشف شد، به 

همين نام خوانده می شوند.

12   یادمان شهدای عملیات والفجر 1
در   1 والفجر  عملياتی  منطقه 
در محدوده  و  فکه  غربی  شمال 
های حمرين  تپه  و  فوقی  جبل 
قرار دارد. حدود 3 ماه پس انجام 
در  مقدماتی  والفجر  عمليات 
جنوب فکه ، عمليات  والفجر 1 

در منطقه شمال غربی فکه طرح ريزی شد. عمليات والفجر 1 با 
رمز » يا اهلل « در 1362/1/21 جهت آزاد سازی تپه های حمرين و 
جبل فوقی به فرماندهی شهيد علی صياد شيرازی ) فرمانده نيروی 
زمينی ارتش ( آغاز شد و شش روز به طول انجاميد. در نتيجه اين 
عمليات بخشی از تپه های حمرين و پاسگاه پيچ انگيزه آزاد شدند.

14   یادمان شهدای عملیات طریق القدس )چزابه(
تنگه چزابه در شمال غرب شهر 
بستان و دشت آزادگان قرار دارد 
كه به علت قرار گرفتن بين هور 
و تپه های رملی، يك گلوگاه مهم 
محسوب می شود. تنها راه مرزی 

فکهـ  دشت آزادگان از تنگه چزابه عبور می كند و به همين دليل، 
عبور از آن برای ارتش بعث عراق در ابتدای جنگ تحميلی مهم 
و ضروری بود. چزابه يکی از 5 محور اصلی هجوم ارتش بعثی به 
خوزستان بود كه با عبور از آن، به شهرهای بستان و سوسنگرد 
هجوم آورد. چزابه در 8 آذر 1360  در عمليات طريق القدس آزاد 
شد. ارتش عراق مجدداً در شب 17 بهمن 1360 به تنگه چزابه 
هجوم آورد، ولی در عمليات موالی متقيان )ع( در شب يکم اسفند 

1360 به عقب رانده شدند.

20   هویزه
دشت  شهرستان  بخش های  از 
 آزادگان خوزستان است كه در 15 
كيلومتری جنوب غرب سوسنگرد و 
72 كيلومتری غرب شهر اهواز قرار 
دارد. قبل از آغاز جنگ تحميلی، 
شهر هويزه 12000 نفر جمعيت 

داشت كه در 27 دی 1359 به اشغال دشمن درآمد. از جملـه حوادث 
مهم شهر، خروش مردم عليه بعثيون به خاطر به شهادت رساندن 
برابر نيروهای متجاوز  »سهام خيام« دختر نوجوانی است كه در 
ايستادگی كرد. هويزه كه در طول اشغال، به طور كامل به دست ارتش 
دشمن تخريب شده بود، در 18 ارديبهشت 1361 و در مرحله دوم 

عمليات بيت المقدس آزاد گرديد.

21   یادمان  شهدای هویزه
اين يادمان در 25 كيلومتری شهر 
هويزه واقـع شـده اسـت. عمليات 
نصر برای آزادسازی مناطق جنوب 
توسط   1359 دی   15 در  اهواز 
ارتش جمهوری اسالمی آغاز شد 
سی  حدود  خودی  نيروهای  و 

كيلومتر پيشروی كردند. در مرحلۀ دوم عمليات، نيروهای زرهی 
و پياده به سوی پادگان حميد و منطقۀ جفير پيشروی كردند، اما 
به دليل ضدحمله سنگين دشمن، تانك های خودی به ناچار عقب 
نشستند. در اين هنگام، نيروهای تحت امر حسين علم الهدی، حدود 
1500 متر جلوتر از تانك ها می جنگيدند كه به محاصره درآمدند. آنان 
مردانه جنگيدند و جز تعدادی كه توانستند به عقب برگردند، بقيه 
كه حدود 140 تن و از جمله حسين علم الهدی بودند، به شهادت 
رسيدند. پيکرهای مطهر اين شهدا 16 ماه بعد و پس از آزادسازی 
منطقه در عمليات بيت المقدس كشف شد و در همان محل به خاك 
سپرده شدند. دربيستم  اسفند 1375 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اين يادمان با مردم منطقه و زائران راهيان نور ديدار و برای آنان 

سخنرانی كردند.

22   اهواز
مركز استان خـوزستان و مهمترين 
برای  عراق  ارتش  است.  آن  شهر 
هدف  خوزستان،  استان  اشغال 
اصلی و تالش خود را تصرف اهواز 
مدت  طی  دشمن  بود.  داده  قرار 
كوتاهی خود را از جنوب به نزديکی 

اهواز رساند. احساس نگرانی از سقوط اهواز و پيام تکان دهندۀ امام)ره( 
كه فرمودند: »مگر جوانان اهواز مرده اند؟« موجب شبيخون جوانان 
اهوازی به فرماندهی شهيد علی غيوراصلی به قوای دشمن شد. اين 
شهر تا عمليات بيت المقدس در ارديبهشت 1361 و عقب راندن قوای 
متجاوز، همواره در خطر حمله و گلوله باران قرار داشت. همچنين در 
روزهای پايانی جنگ تحميلی نيز نبرد بزرگی در مناطق جنوبی اهواز 
ـ خرمشهر در گرفت و در حالی كه دشمن به  و به ويژه جاده اهواز 
منطقه اهواز و خرمشهر هجوم آورده بود، پيام هشدار دهنده امام 

24  یادمان شهدای هور
منطقه ای گفته می شود  به  هور 
و  راكد  تقريباً  آب  دارای  كه 
آن  سرتاسر  و  است  كم عمق 
انواع  و  چوالن  و  نی  از  پوشيده 
گياهان مردابی است. هورالعظيم 

در شرق و شمال دشت آزادگان، به طول 100 و عرض 15 تا 
75 كيلومتر است. در آغاز جنگ تحميلی، هور الهويزه مانع بزرگی 
برای عبور نيروهای دشمن بود. بعثی ها هرگز به عنوان يك معبر 
نظامی به هور نگاه نمی كردند. فرماندهان سپاه اسالم بر پايۀ همين 
آسيب پذيری دشمن، در جنوب اين منطقه عملياتی را در زمستان 
1362 طراحی كردند كه خيبر نام گرفت و طی آن جزاير مجنون 
آزاد شد. پس از آن نيز عمليات بزرگ بدر در زمستان 1363 در 
اين منطقه به اجرا درآمد. در جريان عمليات خيبر و بدر سرداران 
بزرگی چون محمدابراهيم همت، مهدی و حميد باكری، عباس 
كريمی، برونسی، تجاليی و رستگار به شهادت رسيدند. شهيد 
امام صادق)ع( و قرارگاه سری  علی هاشمی فرمانده سپاه ششم 
نصرت، طی هجوم سراسری دشمن پس از پذيرش قطعنامه 598 
به شهادت رسيد و پيکرش مفقود شد. در سال 1389 پس از 21 
سال پيکر مطهر اين شهيد به آغوش امت بازگشت و در گلزار 
شهدای اهواز به خاك سپرده شد. يادمان شهدای هور به صورت 
نمايی از قايق عاشورا كه در دوران دفاع مقدس مورد استفاده قرار 

می گرفت، در قالب خاكريزی ساخته شده است.

25   یادمان شهدای طالییه
منتهی اليه  در  طالييه  منطقه 
واقع  آزادگان  دشت  جنوب غربی 
شده است. مرز ايران در محدوده 
طالييه به صورت يك زاويه قائمه 
است كه يکی از محورهای اصلی 

حمله دشمن در روزهای اول جنگ تحميلی بود. طالييه يکی از 
محورهای مهم عمليات های خيبر در زمستان 1362 بود و نبردهای 
سختی در آن درگرفت. به طوری كه از شهيد ميثمی، نماينده امام 
در قرارگاه خاتم االنبياء)ص( نقل شده است: »هر كه در طالييه 
ايستاد، اگر در كربال هم بود، می ايستاد.« يادمان شهدای طالييه، 
يکی از مقرهای اصلی نيروهای كميته جستجوی مفقودين پس 
از جنگ تحميلی بود. اكنون در حسينيه حضرت ابوالفضل)ع(، يك 

ضريح چوبی قرار دارد كه 5 شهيد گمنام در آن آرميده اند.

26   یادمان شهدای عملیات رمضان )زید(
زيد نام پاسگاهی اسـت در شمال 
در  شلمچه،  عمومی  منطقۀ 
غرب جاده اهواز ـ خرمشهر كه 
ارتش  اوليه  هجوم  محورهای  از 
دستيابی  راه های  از  و  دشمن 

به جاده اهواز ـ خرمشهر و همچنين يکی از محورهای عمليات 
بيت المقدس بوده است. يادمان پاسگاه زيد، به ياد شهدای عمليات 
رمضان بنا گرديده است. عمليات رمضان در 22 تيرماه 1361 در 
منطقه عمومی شمال شلمچه تا منطقه كوشك انجام شد و پاسگاه 
زيد يکی از محورهای عمليات بود. پس از جنگ تحميلی، تعداد 
زيادی از پيکرهای شهدای عمليات رمضان، در اين منطقه كشف 
شد. 12 شهيد گمنام خاكسپاری شده در اين يادمان، همه ساله 

محل زيارت زائران كاروان های راهيان نور می باشند.

 راهنمای  مناطق  عملیاتی جبهه جنوب کشور -  استان خوزستان

31   یادمان شهدای نهر َخِیّن
نزديکی  در  است  نهری  خين، 
روستای خين در غرب خرمشهر و 
جنوب نهر عرايض كه جزيره بوارين 
عراق را از شلمچه ايران جدا می كند. 
نهر خين در مجاورت پاسگاه مرزی 
خين قرار دارد و 2/5 متر عمق و 

بين 8 تا 30 متر عرض آن متغير است. شهركی به نام ولی عصر)عج( و 
روستايی به نام خين، پيش از جنگ تحميلی در كنار نهر خين وجود 
داشت، ولی اكنون فقط مسجد ولی عصر)عج( كه مركز و سنگر مقاومت در 
جنگ تحميلی بود، از اين شهرك و روستا باقی مانده است. در جريان 
آزادسازی خرمشهر، خين يکی از محورهای عملياتی قرارگاه نصر بود. 
در عمليات كربالی4 اين منطقه شاهد سنگين ترين درگيری ها بود؛ به 
طوری كه شهدای بسياری در آن به شهادت رسيدند. نهر خين با انواع 
موانع از جمله نبشي هاي ضربدري و سيم خاردارهاي حلقوي و انواع 
ميادين مين و موانع خورشيدي، مانع جدي براي عبور رزمندگان در 
عمليات های كربالی 4 و 5 محسوب مي شد. اين منطقه در عمليات 

كربالی 5 آزاد شد. 

32   یادمان شهدای عملیات کربالی 5  ) شلمچه (
غرب  در  مرزی  منطقه ای  شلمچه 
خرمشهـر و نزديکترين نقطه مرزی 
به شهر بصره است. شلمچه يکی از 
مهمترين محورهای هجوم اوليه ارتش 
بعث عراق به ايران بود. ارتش عراق با 
گذر از اين منطقه، به سوی خرمشهر 

تاخت. پس از عمليات بيت المقدس كه به بازپس گيری خرمشهر انجاميد، اين 
منطقه همچنان در دست ارتش دشمن باقی بود. دشمن در سال 1364، به 
دنبال مشاهده آمادگی رزمندگان اسالم برای عمليات، به فکر ايجاد مانعی 
غيرقابل  نفوذ افتاد و آب زيادی را در زمينی به وسعت 75 كيلومترمربع 
رها ساخت. در طول جنگ تحميلی، منطقه شلمچه صحنه عمليات های 
بيت المقدس، رمضان، كربالی4،  كربالی5، كربالی8 و بيت المقدس7 
بوده كه در اين ميان  عمليات كربالی5 از جايگاه ويژه ای برخوردار است.  
اين عمليات را می توان سخت ترين عمليات دوران دفاع مقدس نام برد. در 
عمليات كربالی5 مردان بزرگی از اين منطقه آسمانی شدند. مقام معظم 
رهبری در هشتم فروردين 1378 در مشهد شهيدان شلمچه حاضر شدند 
و با زائران راهيان نور ديدار و برای آنان سخنرانی كردند. در يادمان شهدای 

شلمچه 8 شهيد به خاك سپرده شده اند.

27   یادمان شهدای بیمارستان صحرایی
        امام حسین)ع(

بيمارستان صحرای امام حسين)ع(، 
در كيلومتر 7 جاده شهيد شـركت 
)جـاده انشعابی از شرق جاده اهواز 
ـ خرمشهر و بين ايستگاه حسينيه 

و دارخوين( قرار دارد. اين بيمارستان صحرايی در سال 1361، ابتدا 
به صورت سوله هايی با آهن و پليت ساخته شد كه بعدها و همزمان 
با عمليات كربالی4، بيمارستانی بتونی و مجهز در كنار آن احداث 
گرديد و به بهره برداری رسيد. بيمارستان صحرايی امام حسين)ع( 
به گونه ای مجهز شده بود كه دارای بخش های راديولوژی، بانك 
خون، 8 اتاق عمل، 25 تخت اورژانس برای مجروحين عادی و 20 
تخت اورژانس برای مصدومين شيميايی، داروخانه، بخش ICU و 

آزمايشگاه بود.

28   یادمان شهدای عملیات بیت المقدس
مهمترين  خرمشهر  ـ  اهواز  جاده 
جاده حمل ونقلی كشور قبل از جنگ 
تحميلی و اصلی ترين جاده ارتباطی 
خرمشهر با اهواز مركز خوزستان 
بود. اين جاده بر دشت های وسيع 
غرب رودخانه كارون مسلط است و 

برای ارتش عراق بااهميت بود. در روزهای اول جنگ تحميلی، سرتاسر 

29   شهدای شیمیایی بهبهان
جاده 13 كيلومتری شهيد صفوی، 
در  و  خرمشهر  شمال غرب  در 
كيلومتر 13جاده اهواز ـ خرمشهـر 
قرار دارد و ايـن جـاده را به دژ مرزی 
و جاده مرزی شهيد كاظمی متصل 
اصلی  محور  جاده  اين  می كند. 

عمليات كربالی5 بود و قرارگاه خاتم االنبياء)ص( در مجاورت اين جاده 
قرار داشت. پس از عمليات كربالی5 و تثبيت منطقه شلمچه، قرارگاه 
مهندسی صراط المستقيم كه به منظور بهره گيری از توان وازرتخانه ها و 
دولت در جنگ توسط وزارت سپاه به فرماندهی محسن صفوی تشکيل 
شده بود، در كنار اين جاده مستقر شد. پس از شهادت محسن صفوی، 
نام وی بر اين جاده گذاشته شد. در جريان عمليات كربالی5، در حالی 
كه رزمندگان گردان فجر لشکر 7 ولی عصر)عج( در اين جاده مستقر بودند، 
هدف راكت شيميايی آلوده به گاز خردل دشمن قرار گرفتند. تا ساعت 
11 صبح، دو راكت ديگر آلوده به سيانور به محل استقرار اين گردان 
اصابت كرد كه به شهادت 90 نفر از رزمندگان گردان فجر شهرستان 

بهبهان و مصدوم شدن ساير افراد اين گردان منجر شد.

30   خرمشهر
در آغاز جنگ تحميلی، خرمشهر از 
اولين نقاطی بود كه مورد حملۀ ارتش 
بعثی عراق قرار گرفت. مدافعان شهر 
به فرماندهی شهيد محمد جهان آرا 
توانستند با حداقل امکانات، 35 روز 
در مقابل ارتش دشمن مقاومت كنند 

و همين موضوع، خرمشهر را به عنوان نماد مقاومت مردمی معرفی نمود. 
دشمن پس از اشغال خرمشهر، تجهيزات دفاعی فراوانی را در شهر مستقر 
كرد و اطراف آن را مين گذاری نمود. اما با همت جوانان ايرانی، خرمشهر 
پس از 578 روز اشغال، در 3 خرداد 1361 در عمليات بيت المقدس 

آزاد شد. 
مسجد جامع )خرمشهر(: مسجد جامع در طول 35 روز مقاومت، مركز 
فرماندهی نيروهای مردمی بود. با پيروزی عمليات بيت المقدس، رزمندگان 
پس از آزادی خرمشهر خود را به مسجد جامع رساندند و نماز شکر به 

جای آوردند. 
گلزارشهدای)خرمشهر(: اين گلزار يادآور شهدای گمنام و مظلوم 
خرمشهر است كه عده ای از آن ها بدون مراسم و حتی بدون كفن دفن 

شدند. همچنين  در اين گلزار هنرمند شهيد بهروز مرادی آرميده است. 
اين محل در كنار ساحل كارون،  موزه دفاع مقدس )خرمشهر(: 
ساختمان سابق شركت نفت خرمشهر بوده كه پس از آزادسازی خرمشهر، 
به عنوان محل برپايی موزه دفاع مقدس برگزيده شد. 3 شهيد گمنام 

آرميده در محوطه بيرونی موزه، زيارتگاه بازديد كنندگان و زائران است.

15   بستان
كيلومتری  در30  بستان  شهر 
دشت  و  سوسنگرد  شمال  غرب 
 آزادگان قرار دارد. با شروع جنگ 
از  تحميلی، نيروهای بعثی پس 
تصرف پاسگاه های مرزی و عبور 

اما  اين شهر را اشغال كردند.  از تنگه چزابه، در 4 مهر 1359 
پس از عمليات شهيد غيوراصلی و پيشروی نيروهای خودی به 
سوی مرز ، در 10 مهر آزاد شد. يك هفته بعد، در هجوم مجدد 
بار  دشمن، تصرف بستان آغاز گرديد و پس از چهار روز برای 
دوم اشغال شد. بستان در عمليات طريق القدس، در 8 آذر 1360 
برای هميشه به دست رزمندگان اسالم آزاد شد و به آغوش ميهن 

اسالمی بازگشت.

16 یادمان شهید چمران )دهالویه( 
دهالويه روستايی است در شمال  
روزهای  در  كه  سوسنگرد  غرب 
اول جنگ تحميلی مورد تهاجم 
رژيم بعث قرار گرفت. در اشغال 
آبان 1359،  در  دوم سوسنگرد، 
از  عبور  از  پس  عراق  ارتش 

پل سابله، اين روستا را به تصرف درآورد. در 26 خرداد 1360، 
نيروهای شهيد چمران طی عملياتی دهالويه را آزاد كردند، ليکن 
روستا مجدداً اشغال شد. در اين عمليات، ايرج رستمی فرمانده 
نيروهای ستاد جنگ های نامنظم به شهادت رسيد. هنگامی كه 
دكتر مصطفی چمران برای معرفی فرمانده جديد عازم دهالويه 
به شدت  اصابت گلوله خمپاره  اثر  بر  اين منطقه  بود، در  شده 
مجروح شد و هنگام انتقال به اهواز به شهادت رسيد. دهالويه در 
27 مهر 1360 طی عمليات شهيد مدنی آزاد شد. بنای يادمان 
شهيد چمران در سال 1374 افتتاح گرديد و در سال 1384 پيکر 
مطهر يك شهيد گمنام در محوطه مركزی آن به خاك سپرده 
اسالمی در  انقالب  فروردين 1385 رهبر معظم  پنجم  شد. در 
اين يادمان با مردم منطقه و زائران راهيان نور ديدار و برای آنان 

سخنرانی كردند.

17   سوسنگرد
سوسنگرد مركز شهرستان دشت 
 آزادگان است. فاصله شهر سوسنگرد 
تا اهواز 55 و تا بستان 28 كيلومتر 
است. رودخانه كرخه از شمال آن 
از  نيز  آن  از  می گذرد و شعبه ای 
داخل شهر عبور می كند. با حملـه 

ارتش بعث، عـراقی ها با پيشروی در محور كوه های اهلل اكبر، اين شهر را 
از سمت شمال و شمال شرق مورد تهديد قرار دادند و در 6 مهر 1359، 
بعد از شکستن مقاومت مردمی، آن را اشغال كردند. چند روز بعد، 
رزمندگان سپاه اهواز به فرماندهی علی غيوراصلی شهر را آزاد كردند و 
ارتش دشمن را تنگه چزابه عقب راندند. در حمله مجدد ارتش بعثی 
عراق، سوسنگرد مجدداً تا 24 آبان به محاصره كامل درآمد، اما مقاومت 
تعدادی از مدافعان، مانع از سقوط شهر شد. دو روز بعد، رزمندگان 
ارتش، سپاه و ... به كمك محاصره شدگان آمدند و شهر را آزاد كردند.

تپه های اهلل اکبر: اين تپه ها در شمال سوسنگرد قرار دارند و بعد از 
ارتفاعات ميشداغ، بلندترين برجستگی منطقه به شمار می روند. دشمن 
بعثی پس از عبور از محور چزابه و اشغال بستان و سوسنگرد، اين 
ارتفاعات را هم به اشغال خود در آورد. پس از آزادسازی سوسنگرد 
توسط رزمندگان اسالم در آبان 1359، ارتش دشمن مواضع و نيروهای 
خود را در اين ارتفاعات حفظ كرد. ارتفاعات اهلل اكبر در عمليات امام 
علی)ع( در 31 ارديبهشت 1360 آزاد شد. شهيد حجت االسالم ابوترابی 
ـ در آذر 1359 در اين منطقه به اسارت دشمن درآمد. ـ سيدآزادگان 

19   یادمان شهدای عشایر گمبوعه
به  كه  كنونی  گمبوعه  منطقه 
درآمده  جنگلی  پارك  صورت 
اهواز  كيلومتری   10 در  است، 
به  دارد.  قرار  به سمت حميديه 
دنبال لشکركشی قوای روسيه و 
انگلستان به خاك ايران در جنگ 

جهانی اول، ايـران صحنۀ يکی از مهمترين مناقشات بين المللی 
شد. با فتوای مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايی يزدی، نهضت 
مقابله با نيروهای انگليسی در خوزستان شکل گرفت. برخی از 
عشاير دشت آزادگان، در يازدهم اسفند 1293 به مقابله با نيروهای 
متجاوز انگليسی پرداختند و قريب 500 تن از آنان به شهادت 
رسيدند. با شروع جنگ تحميلی، جنگل گمبوعه محل استقرار و 
مبارزه نيروهای نظامی و مردمی در مقابله با دشمن برای ممانعت 
از اشغال اهواز بود. در عمليات بيت المقدس نيز قرارگاه قدس و 
بخشی از نيروهای عمل كننده، در اين منطقه استقرار داشتند. به 
دليل اهميت دفاع مردمی كه پيوند عميقی با مرجعيت دينی در 
سال 1293 و نيز در هشت سال دفاع مقدس داشت، به دستور 
رهبر معظم انقالب در اين منطقه »يادمان شهدای گمبوعه« در 

جوار قبور شهدای اين منطقه احداث شده است.

18   یادمان شهید سبحانی
در منطقه خزعليه سوسنگرد، مزار 
نام  از شهدای ژاندارمری به  يکی 
»سيدمحمدرضا سبحانی« از اهالی 
بومی سوسنگرد قراردارد. در 6 مهر 
1359، هنگامی كه نيروهای بعثی 
قصد عبور از رود كرخه و محاصره 

سوسنگرد را در منطقه خزعليه داشتند، شهيد سبحانی با عده ای از 
اهالی سوسنگرد، در مقابل شان ايستادگی كرد و در نهايت زخمی شد. 
او به دست بعثی ها اسير شد و پس از شکنجه، جسمش را آتش زدند. 
پيکر اين شهيد، پس از 5 روز در همان منطقه دفن شد و اكنون به 
عنوان نماد مقاومت مردمی سوسنگرد و زيارتگاه عشاق مورد توجه 

همگان است. جوار قبور شهدای اين منطقه احداث شده است.

23   یادمان معراج شهدا )شهید محمودوند(

معراج شهدا محل حضور پيکرهای 
نورانی شهدای تازه تفحص شده 
عملياتی  مناطق  از  كه  است 
جنوب كشور كشف شده اند. معراج 
شهدای اهواز در پادگان شهيد علی 

محمودوند )يکی از فرماندهانی كه در جريان تفحص پيکر مطهر شهدا 
به شهادت رسيد( قرار گرفته است.

اين جاده 100 كيلومتری، از نزديکی اهواز تا خرمشهر به اشغال دشمن 
درآمد. در مرحله اول عمليات بيت المقدس، نيروهای خودی در 10 
ارديبهشت 1361، با 23 كيلومتر پيشروی، خود را از رود كارون به اين 
جاده رساندند. طی روزهای بعد، اين جاده مركز سخت ترين درگيری ها 
بود تا اين كه در ادامه مرحله دوم عمليات، با عقب نشينی ارتش عراق، 
جاده اهوازـ  خرمشهر آزاد شد. همچنين پس از پذيرش قطعنامه 598 
از سوی كشورمان، در 31 تير 1367 دشمن با هجوم گسترده، به سمت 
اهواز و خرمشهر پيشروی نمود و دوباره بر اين جاده مسلط شد كه در 

نهايت در نبردی سنگين و دشوار، طی سه روز عقب رانده شد.
دب حردان: جنگل و روستايی در 5 كيلومتری جنوب غرب اهواز كه 
لشکر 5 مکانيزه عراق، با عبور از مرز و رسيدن به جاده اهوازـ  خرمشهر در 
روز هفتم جنگ، با ده ها دستگاه تانك و نفربر آن را به اشغال خود درآورد 
و با اجرای آتش مستقيم بر روی اهواز، خسارت قابل توجه ای به بار آورد.  
شهدای خمسه سادات: قتلگاه و مقبره پنج تن از بسيجيان )شهيدان 
محمدی،  سيدصاحب  موسوی،  سيدمهدی  طباطبايی،  سيدداود 
سيدعليرضا جوزی و سيدحسين حسينی( است. در يکم مرداد 1367، 
مقارن با سحرگاه عيد قربان، در آخرين روزهای دوران پرافتخار دفاع 
مقدس و پس از قبول قطعنامه 598 توسط ايران، در حمله مجدد دشمن 
بعثی و پيشروی آن ها تا جاده اهوازـ  خرمشهر، خودرو حامل 28 رزمنده 
مورد اصابت مستقيم توپ قرار گرفت و اين 5 تن به شهادت رسيدند. 
پيکرهای مطهرشان از سر تا كمر، همچون اجداد طاهرين شان در كربال، 
قطعه قطعه گشت. قتلگاه و زيارتگاه اين عزيزان، در كنار جاده اصلی اهواز 
ـ خرمشهر )حدود چهل متری جاده( بين خط آهن اهوازـ  خرمشهر و 

جاده آسفالت واقع شده است.

و همت نيروهای مردمی موجب شد كه دشمن مجدداً تا مرزهای 
بين المللی عقب رانده شود.

پايگاه در  اين  پایگاه منتظران شهادت )پادگان گلف(: 
دوران دفاع مقدس به عنوان »ستاد عمليات جنوب« بوده و از اين 
مکان محورهای عملياتی جنوب فرماندهی می شدند. پايگاه گلف، 
به دليل ناشناخته بودن و نزديکي 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« نام گذاري شد. شهيدان داوود كريمی 
و حسن باقری از شهدای شاخص اين پايگاه هستند. اتاق عمليات 
و فرماندهی جنگ، در ساختمان اصلی گلف، از اماكن پرخاطره 

محسوب می شود كه به همان صورت باقی مانده است.   

پل دویرج: در مسير جاده عين خوش 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 غيرمنتظره اي طغيان كرد و عده زيادی از رزمندگان لشکر 
14 امام حسين)ع( را كه در كنار دويرج آماده عمليات بودند، با 
خود برد. اين پل اكنون به نام شهداي عمليات محرم نام گرفته 

است.

 فخر و  عظمت بر جوانان عزیزی 

که در راهی  قدم برداشته  و پاسداری از مکتبی می کنند که شکست ناپذیر  

و سر تا  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



37   یادمان شهدای عملیات والفجر 8  ) اروند(
اروند رود از بزرگترين رودهای جهان 
است كه از به هم پيوستن دجله و 
فرات در القرنه عراق و اتصال كارون 
در خرمشهر به آن تشکيل می شود. 
يکی از اهداف رژيم بعثی عراق در 

هجوم سراسری به ايران، حاكميت مطلق بر اروند و انتقال مرزهايش 
به ساحل شرقی اين رودخانه بود. اروندرود شاهد عمليات والفجر8، 
يکی از بزرگترين نبردهای دوران جنگ تحميلی بود. عمليات والفجر8 
در 20 بهمن 1364 با عبور غواصان از اروندرود، حدفاصل خسروآباد 
تا رأس البيشه آغاز شد و پس از 78 روز جنگ تمام عيار، شهر فاو به 
ـ اروندكنار و روبه روی شهر  تصرف رزمندگان درآمد. در غرب جاده آبادان 
فاو عراق، بنای يادبود شهدای والفجر8 قرار دارد كه 8 شهيد گمنام در 
نوروز سال 1380 در اين محل و در ساحل رودخانه اروندرود به خاك 

سپرده شده اند.
پل بعثت : پس از تصرف شهر ساحلی فاو در عمليات والفجر 8 و قطع 
ارتباط عراق با آبهای خليج فارس ، رژيم بعث عراق همه توان خود را 
برای به زانو در آوردن رزمندگان به كار بست و شهر فاو و نيروهای مستقر 
در آن را زير آتش سنگين حمالت هوايی و زمينی و ... خود گرفت . با 
آنکه عبور نيروی نظامی از اروند رود از نظر كارشناسان نظامی دنيا غير 
ممکن بود و پشتيبانی از اين حجم نيرو در فاو فقط از طريق رودخانه، 
پل مناسبی را می طلبيد. لذا به همت نبوغ و درايت ايرانی احداث پل با 
مشخصات ويژه ای چون بهره مندی از استتار كامل و ساير تدابير دفاعی 
در دستور كار فرماندهان جنگ و مسئولين قرارگاه كربال قرار گرفت. 
پل بعثت كه از آن بعنوان شاهکار مهندسی جنگ می توان نام برد 
پس از شش ماه تالش و به كارگيری 3400 قطعه لوله ، توسط ستاد 
مهندسی رزمی كربال و با پشتيبانی قرارگاه خاتم االنبياء)ص( و ستادهای 
مركزی پشتيبانی  جهاد سازندگی استان های خراسان و خوزستان در 
مورخه1365/7/22 در 10 كيلومتری جنوب شهر فاو و هم زمان با عيد 

مبعث بهره برداری شد و به اين علت پل بعثت نام گرفت . 

36   یادمان شهدای دشت ذوالفقاری آبادان
ارتش دشمن كه طعم تلخ درگير 
در  را  مردمی  مدافعان  با  شدن 
خرمشهر چشيده بود ، به دنبال 
راهی برای نفوذ به آبادان می گشت 

تا با مدافعان شهر روبرو نشود. 
در شب 8 آبان ، عراقی ها در منطقه كوی ذوالفقاری از رود بهمن شير 
گذشتند و وارد جزيره آبادان شدند. دريا قلی سورانی كه در آن 
محل زندگی می كرد عراقی ها را ديد و خبر حمله آنها را به بچه های 
مسجد رساند و سپس به مقر سپاه و از آنجا به مقر ارتش ، جهاد، 
كميته ، ژاندارمری ، شهربانی، گروه فدائيان اسالم ) با فرماندهی 
شهيد سيد مجتبی هاشمی و شهيد شاهرخ ضرغام ( و در نهايت 
نزد حجت االسالم جمی ) امام جمعه آبادان ( رهسپار و مسئولين 
را از تهاجم دشمن آگاه ساخت نيروهای داوطلب مردمی به همراه 
رزمندگان اسالم به مقابله با دشمن پرداختند و با تارومار كردن 
دشمن حماسه كوی ذوالفقاری را خلق و به نام مردم غيور واليت پذير 
آبادان به ثبت می رسانند. اين دشت يکی از محور های عملياتی 

شکست حصر آبادان بوده است.

096313 

30001414

www.rahianenoor.com

راهیان نور سامانه ملی 

سامانه ارتباط پیامکی
انتقادات و پیشنهادات 

پایگاه اطالع رسانی ستاد مرکزی راهیان نور کشور

تهران میدان فردوسی ، خیابان ایرانشهر ،
 کوچه شناسا پالک 3

  4-88346661-021   تلفن
88346660-021    نمابر 

34   یادمان شهدای عملیات ثامن االئمه 
        ) شرق کارون (

عراقی  نيروهای  عبور  از  پس 
 1359 مهر   19 در  كارون  از 
و  اشغالی  منطقۀ  گسترش  و 

محاصره آبادان، خط دفاعی اين منطقه در شمال )جبهه دارخوين( 
اكنون در 16 كيلومتری  آبادان( شکل گرفت.  و جنوب )جبهه 
اهواز و بخـش  آبادان ـ  شمال شرق شهـرآبـادان، در كنار جاده 
شـرقـی رودخانه كارون،11 شهيد گمنام عمليات ثامن االئمه)ع( 
به خاك سپرده شده اند. پس از فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر 
شکستن محاصره آبادان، عمليات ثامن االئمه)ع( در روز 5 مهر 1360 
انجام شد . اين اولين عمليات مشترك ارتش و سپاه پس از عزل 
بنی صدر بود كه با موفقيت كامل پايان پذيرفت و محاصره آبادان 
پس از 349 روز شکسته شد. در اين محل، شهداء به صورت گمنام 
مدفون هستند كه مزارشان پس از سال ها كشف و به عنوان يادمان 
شهدای عمليات ثامن االئمه )ع( در شرق كارون مورد بازديد زائرين 
قرار می گيرد. درششم فروردين 1393 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اين يادمان با مردم منطقه و زائران راهيان نور ديدار و برای آنان 

سخنرانی كردند.

35   آبادان
شهر آبادان در داخل جزيره آبادان 
رودهای  و  فارس  خليج  بين  و 
محصور  ارونـدرود  و  بهمن شيـر 
است. ارتش بعث عراق در آغاز جنگ 
تحميلی، پس از عبور از رود كارون، 
آن ها در 8 آبان 1359 توانستند به سوی جزيره آبادان پيشروی كرد. 

با عبور از بهمن شير به اين جزيره نفوذ كنند، ليکن با مقابله مدافعان 
آبادان در كوی ذوالفقاری، عقب رانده شدند. از آن پس نيروهای عراقی 
در شمال جزيره زمين گير شدند و به محاصره شهر اكتفا كردند. پس از 
محاصره آبادان، امام خمينی)ره ( بر ضرورت شکسته شدن اين محاصره 
تأكيد كردند؛ تا اين كه در عمليات ثامن االئمه)ع( در 5 مهر 1360، دشمن 

به غرب كارون رانده شد و آبادان از محاصره دشمن خارج شد. 
گلزار شهدا )آبادان(: گلزار شهدای آبادان در بخش جنوب غربی شهر 
ـ اروند كنار قرار دارد. بسياری از شهيدان خرمشهر  و در كنار جاده آبادان 
و آبادان از جمله شهيد شيخ شريف قنوتی )اولين روحانی شهيد دفاع 
مقدس( و شهيده مريم فراهانيان در اين گلستان آرميده اند. اين گلزار 
177 شهيد گمنام را در خود جای داده است و يکی از زيبايی های آن 
حضور شهيدانی  از اقصی نقاط كشور در آن است كه بر مردمی بودن 

دفاع هشت ساله تأكيد می كند.
شهید تندگویان: اين مکان به ياد وزير نفت جمهوری اسالمی ايران 
شهيد مهندس محمدجواد تندگويان ساخته شده است. شهيد تندگويان 
ابتدای جنگ تحميلی در اين منطقه به اسارت درآمد و پس از سال ها 

تحمل شکنجه، به دست مزدوران بعثی به شهادت رسيد. 

33   یادمان شهدای عملیات کربالی 4
در غرب جاده خرمشهر ـ آبادان 
و منتهی اليه كوی آريا و در كنارۀ 
دارد  وجود  منطقه ای  اروند،  رود 
بمباران دژخيمان  آثار  هنوز  كه 
ساختمان های  روی  بر  بعثی 

اطراف آن مشهود است. اين منطقه يادآور عمليات كربالی4 و 
شهدای مظلوم اين عمليات است كه در زمستان 1365در اين 
منطقه حماسه آفريدند. عمليات كربالی4 در 3 دی 1365 انجام 
شد. غواص ها ساعاتی قبل از شروع عمليات به درون آب رفته و به 
سمت خط دشمن حركت كردند. در اين ميان، نيروهای دشمن 
كه آماده و هوشيار بودند، با انواع سالح ها به طرف آن ها شليك 
كردند. يکی از مناطق حساس و پُربرخورد، جزيره ام الرصاص و 
نوك بوارين بود كه تعداد زيادی از غواصان و نيروهای پيش رو در 

اين منطقه به شهادت رسيدند.


