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»حویش نیس« روســتایی از توابع شهرستان مرزی 
هویزه در غرب خوزســتان است؛ روستایی گمشده در 
تاریخ جنگ که با وجود اصابت راکت شیمیایی، جایی 
در فهرست حمله های شیمیایی عراق علیه ایران ندارد.

حویش نیس 1اردیبهشت سال 1367و 3ماه مانده به 
پایان جنگ و چند ماهی پیــش از آخرین حمله های 
شیمیایی عراق در طالییه )منطقه ای مرزی و بیابانی 
در شهرستان هویزه(  مورد اصابت یک راکت شیمیایی 

قرار گرفت.

ماجرای حمله به حویش نیس 
آنچه اهالی »حویش نیس« روایت می کنند، شباهت 
زیادی بــه ماجرای روســتای »رش هرمــه« از توابع 
سردشت دارد که در فیلم ســینمایی »درخت گردو« 
محمدحسین مهدویان طرح می شود. به نظر می رسد 
بیش از آنکه هواپیمای دشــمن بعثــی قصد بمباران 
شیمیایی هویزه را داشته باشد، در حال تخلیه بوده و در 
این بین، یک راکت شیمیایی روی روستایی مرزی در 

هویزه آوار می شود.
اهالی می گویند بعدازظهر دوم اردیبهشــت بود که با 
صدای پرتاب شــدن این راکت و رخ دادن حمله، دود 
سفیدی در نزدیکی روستا بلند شد و بعد از آن، باد همه 

دود را به خانه روستاییان کشاند.
هیچ خطی از این سرنوشــت در منابع در دســترس 
درباره حمله های شیمیایی عراق موجود نیست. حتی 
مسئوالن جوان خوزســتانی اطالعی درباره این اتفاق 
ندارند به طــوری که یک عالمت ســؤال بزرگ درباره 
صحت و سقم ماجرا شــکل گرفته است. با وجود این، 
حافظه یک سرهنگ بازنشسته سپاه که در دوران جنگ 
رزمنده بســیجی بوده و در هویزه خدمت می کرده به 

خوبی روایت اهالی را تأیید می کند.
عبدالرحمان سلیمانی در این باره به همشهری توضیح 
می دهد: اوایل سال67جنگ در حال اتمام به سود ایران 
بود. در این زمان دشــمن بعثی عملیات ویژه ای را در 
پیش گرفت تا اسیر بیشتری در اختیار داشته باشد یا 
منطقه ای از ایران را تصرف کند و یکی از اقدامات این 

عملیات ویژه حمله شیمیایی بود.
به گفته او، در حمله شــیمیایی به حویش نیس، یک 
راکت شیمیایی در نزدیکی روســتا و در 7کیلومتری 
هویزه در محل مزار فعلی شــهدای هویــزه به زمین 
اصابت کرد که البته به وسعت حمله شیمیایی سردشت 

یا حلبچه نبود.
در این حمله هیچ یک از اهالی روســتا شهید نشدند، 
اما دود ناشی از اصابت راکت حدود 50نفر را کم یا زیاد 

مصدوم کرد و کارشان را به بیمارستان کشاند. برخی 
از اهالی که سن بیشتری داشتند چند سال بعد بر اثر 

تبعات این حمله شهید شدند.
عبدالرحمان ســلیمانی روایت می کنــد چون مردم 
شناخت کافی از سالح های شــیمیایی نداشتند حین 
اصابت راکت به ســمت آن رفتند و آســیب دیدند و 
 از ســویی دود راکت هم اهالی ســاکن در روســتا را 
مصدوم کرد. این ســرهنگ بازنشســته سپاه توضیح 
می دهد: مصدومان در بیمارستان سوسنگرد و برخی 
هم دربیمارستان اهواز بستری شدند، اما بسیاری که 
حالشان بهتر بود و از عوارض حمله اطالع نداشتند به 
بیمارستان مراجعه نکردند و به همین دلیل نامی از آنها 
در فهرست بیمارستان نیست. به همین دلیل مدارک 

مستندی دال بر این موضوع ندارند.
این رزمنده حتی عملیات خنثی ســازی راکت توسط 
افراد ش.م.ر را به خاطر دارد تا آثار مخرب مواد شیمیایی 

را از بین ببرند.
او می گوید ممکن است اصابت راکت به قصد حمله یا 
برای تخلیه هواپیمای جنگی صورت گرفته باشد، اما 
به هر حال یک سالح شــیمیایی استفاده شده است و 
برخی در نتیجه آن آســیب دیدند و این موضوع باید 
ثبت می شد. ســلیمانی توضیح می دهد: مردم منطقه 
آگاهی کافی نداشــتند، بعد از جنگ هم که بیشــتر 
از هر چیز شاهد دعوای سیاســیون بودیم و به همین 
دلیل کســی ســراغ موضوع نرفت. به صورت کلی در 
شهرستان دشــت آزادگان، هویزه و حمیدیه با وجود 
همه ایثارگری های صورت گرفته درباره تاریخ شفاهی 

کار نشده است.

آسیبی که هیچ وقت پیگیری نشد
شهرســتان هویزه 180کیلومتر مرز مشترک با عراق 
دارد و کل منطقه تحت تأثیر جنگ آسیب های زیادی را 
متحمل شده است؛ این نکته ای است که رئیس پیشین 
بنیاد شهید شهرستان هویزه مطرح می کند و معتقد 
است همه روستاها از »کوک سیدنعیم« تا »هور« همه 
در زمان جنگ با بمباران هوایی، حمله توپخانه و هم در 
دوران اسارت آسیب های زیادی دیدند، اما هیچ گاه همه 

صدمه ها و آسیب ها ثبت و پیگیری نشد.
هادی ســیاحی به همشــهری می گوید: همه مردم 
خوزستان در نتیجه حمله شــیمیایی یا عوارض موج 
گرفتگی ناشی از حمله ها و بمباران آسیب دیدند و باید 
جانباز محسوب شوند، اما متأسفانه موقعیت و امکانات 
اجازه چنین کاری را نداده و بــرای تأیید جانبازی به 

موارد خاص اکتفا شده است.
در دوره فعالیت سیاحی مدارک جانبازی برخی از اهالی 
حویش نیس تأیید شده است، اما او در این باره توضیح 
می دهد: اغلب مردم هیچ مدرکی دال بر حمله شیمیایی 
یا مجروحیت و مصدومیت ناشی از این حمله در اختیار 

ندارند و به همیــن دلیل، فقط آنهایــی که همان روز 
حمله یا یکی دو روز بعد به بیمارستان مراجعه کرده اند، 

توانستند پرونده تشکیل دهند.

روایت بهورز روستا از حمله 
باوجود اینکه رئیس پیشــین بنیاد شهید شهرستان 
هویزه اطالعات درباره حمله شیمیایی به حویش نیس 
را کم و مدارک را ناکافی می داند، حافظه یکی دیگر از 
اهالی که زمان جنگ تا ســال82بهورز خانه بهداشت 

روستا بوده، مهر تأیید دیگری بر اتفاق است.
بهورز روستا که حاال بازنشسته شده، متولد 1334است 
و در زمان حمله شیمیایی، 33ســاله بوده و به خوبی 

تصویر آن روز را به یاد دارد.
عبدالرضا ساکی به همشــهری می گوید: من در خانه 
بهداشت روستا بودم که هواپیما آمد و راکت شیمیایي 
در 50متری روستا بر زمین افتاد. حوالی بعدازظهر بود 
و بعد از اصابت راکت دود سفیدی کل روستا را گرفت. 
با اینکه سرگیجه داشتم، اما به همراه علی ساکی راننده 
آمبوالنس بیماران را به بیمارستان هویزه و سوسنگرد 
رساندیم. او حاال با آب سیاه چشم و مشکالت ریه ناشی 
از این حمله دست و پنجه نرم می کند و توضیح می دهد: 
نه کسی از مســئوالن در این باره کاری کرد و نه کسی 
برای سرکشی به روستا آمد. حدود 30نفر از اهالی که در 
بیمارستان بودند، پرونده ای دارند و بقیه هیچ مدرک یا 
نشانی از این حمله در اختیار ندارند. حتی خودم هیچ 
پرونده ای ندارم. تا امروز کســی به این موضوع اهمیت 
نمی داد و حاال مردم متوجه شده اند که بدون پیگیری 

کارشان به جایی نمی رسد.

فعالیت مجازی اهالی حویش نیس
اهالی حویش نیس حاال در شبکه های مجازی گروهی 
تشــکیل داده  و در حال تکمیل فهرســتی از افرادی 
هستند که در حمله شیمیایی سال67 آسیب دیده اند. 
تصاویری از آسیب های پوستی اهالی هم در این گروه 
دست به دست می شود که بررسی آنها از سوی مسئوالن 

کار چندان سختی به نظر نمی رسد.
آنها از اختالل سیســتم بینایی و عصبی بعد از حمله و 

آسیب های پوستی شــان صحبت می کنند و معتقدند 
نه تنها در دوران جنگ به مدت 5سال اسیر بودند، بلکه 

حاال هم فراموش شده اند.
نام این روستا آن قدر فراموش شده که در تماس تلفنی 
با مسئوالن جوان خوزستانی باید به آنها یادآوری کرد 
حویش نیس کجای خوزستان است و اهالی آن پیگیر 

چه هستند.

بررسی های بیشتر تا چند روز آینده
هر چند مسئوالن استان معتقدند بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس باید سندیت این حمله شیمیایی 
را تأیید کند، اما سردار عبدالرضا مرادحاجتی، مدیرکل 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
این موضوع را منوط به بررسی بیشتر اسناد و مدارک و 

روایت های فرماندهان حاضر در منطقه می داند.
فرمانده سپاه هویزه هم در گفت وگو با همشهری تأکید 
می کند هیچ سند و مدرکی دال بر حمله شیمیایی به 
حویش نیس موجود نیست و پرونده ای در این باره وجود 
ندارد. ســرهنگ حاتم عبیداوی از بررسی بیشتر این 
موضوع طی روزهای آینده و اعــالم نتیجه قطعی در 

این باره به همشهری خبر می دهد.

   
نام حویش نیس در جست وجوها در یک روایت از مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در کتاب »هویزه، آخرین گام های اشغالگر« 
ذکر شده است: »یکشنبه 2آذر1359، امروز بار دیگر 
دشمن با تدارکاتی سنگین حمله مجددی را از 2محور 
در جبهه سوسنگرد آغاز کرد. دشمن از روز قبل با پلی 
که روی کرخــه کور در منطقه حویش نیس ســاخته 
بود، یک تیپ را از جنوب ایــن رودخانه عبور داد و در 

جنوب شرقی سوسنگرد مستقر کرد.«
حتی اگر به گفته فرماندهان خوزستانی راکت اصابت 
کرده به روستا شــیمیایی نبوده، یا عمل نکرده است، 
اما هیچ گاه نه مردم به دنبال ثبت روایت خود رفتند و نه 
مسئوالن پیگیر چیستی آن شدند. حاال بعد از گذشت 
بیش از 3دهه به نظر می رسد وقت آن رسیده تا یک بار 

برای همیشه تکلیف این ادعا روشن شود. 

روستای شیمیایی های گمنام
  نامی از این روستا و مصدومان شیمیایی آن در هیچ سندی نیامده است، اما 
پس از پیگیری های همشهری فرمانده سپاه هویزه قول بررسی این موضوع را داد

  اهالی »حویش نیس« در شهرستان هویزه روایت های مشابهی از 
اصابت یک راکت شیمیایی به روستایشان در اردیبهشت 67 دارند

سیده زهرا عباسی گزارش
خبرنگار

 بارندگی در شمال غرب 
گردوغبار در جنوب

صادق ضیائیان، مدیرکل پیش بینی و مدیریت هواشناسی 
با اعالم اینکه میــزان بارش هــا در فروردین 80درصد 
کاهش یافت، از افزایش بارندگی ها در هفته های ابتدایی 
اردیبهشت خبر داده اســت. فعالیت سامانه بارشی فعال 
فعلی در کشور هم این موضوع را تأیید می کند؛ سازمان 
هواشناسی با هشدار نسبت به بارش  شدید باران، رعدوبرق 
و وزش باد شدید در 7استان از ورود سامانه بارشی جدید 

طی روز جمعه به کشور خبر می دهد.

بارندگی شدید در 7استان
کارشناس سازمان هواشناســی در این باره به همشهری 
می گوید: روز گذشــته )سه شــنبه( تحت تأثیر فعالیت 
ســامانه بارشــی فعلی که چند روز پیش هم هشدار آن 
صادر شده اســت، بیشتر مناطق شــمال غرب و غرب و 
بخش هایی از مرکز کشــور مثل همدان، استان مرکزی، 
البرز، قزوین، تهران، شمال و شرق خوزستان و یزد شاهد 

بارندگی بودند.
به گفته کبری رفیعی، امروز )چهارشنبه( عالوه بر مناطق 
ذکر شده، بیشترین شدت بارندگی را در آذربایجان شرقی 
و آذربایجان غربی، اردبیل، غرب کردستان، شمال زنجان، 

گلستان و خراسان شمالی شاهد هستیم.
او همچنین از وقــوع پدیده گردوغبار و صدور هشــدار 
کاهش کیفیت هوا در خوزستان و ایالم برای امروز خبر 
می دهد و می گوید: روز گذشــته هم بیشــترین شدت 

گردوغبار در خوزستان، بوشهر، ایالم و کرمانشاه رخ داد.
رفیعی توضیح می دهد که ســامانه بارشــی فعلی فردا 
)پنجشــنبه( با شــدت کمتری فعال خواهد بود و از روز 
جمعه سامانه جدید بارشی از شمال غرب و غرب کشور 

وارد می شود.
سامانه بارشــی جدید در مناطقی از شمال غرب و غرب 
کشــور افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق 
و وزش باد شدید را منجر خواهد شد و شنبه هفته آینده 
عالوه بر مناطق فوق دامنه های جنوبی البرز، ســواحل 
دریای خزر، بخش هایی از جنــوب غرب، مرکز و جنوب 

کشور هم تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می گیرند.

هوای 5شهر در وضعیت خطرناک
همانطور که پیش بینی های هواشناســی نشــان می داد 
خوزســتان در همه روزهای گذشــته در معرض پدیده 
گردوغبار قرار داشــت به طوری که بســیاری از مردم در 

شهرهای جنوبی ترجیح دادند در خانه بمانند.
محمدجواد اشرفی، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای 
خوزســتان هم توضیح داده بود که با توجــه به احتمال 
وقوع پدیده همرفتی افراد دارای بیماری زمینه ای مانند 
بیماری های تنفســی و قلبی، می توانند روز سه شنبه در 

محل کار حاضر نشوند.
مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خوزســتان هم از قرار گرفتن هوای 4شــهر اســتان در 
وضعیت خطرناک خبر می دهد و می گوید: طبق آخرین 
اندازه گیری ها روز گذشته شــاخص کیفی هوای امیدیه 
500، رامشیر418، ماهشهر416 و اهواز 338میکروگرم 
بر مترمکعب بوده و هوای این شهرها در وضعیت خطرناک 

قرار گرفت.
شهریار عسگری می افزاید: در این مدت هوای شهرهای 
بهبهان و بندر امام)ره( هم در وضعیت بسیار ناسالم و هوای 
شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، دزفول، شادگان، شوشتر، 
هندیجان و شوش نیز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.
در استان کرمانشاه هم هوای قصرشــیرین در وضعیت 
خطرناک اعالم شد. سرپرســت محیط زیست کرمانشاه 
با اشــاره به غبارآلود بودن هــوا در نیمه غربی اســتان 
می گوید: براساس اطالعات به دست آمده از ایستگاه های 
پایش کیفیت هوا، شــاخص لحظه ای کیفیــت هوا در 
 ایستگاه قصرشــیرین 326 بود که نشان دهنده وضعیت 

خطرناک است.
احد جلیلیان می افزاید: همچنین شــاخص کیفیت هوا 
در ایستگاه سرپل ذهاب عدد 121 را نمایش می دهد که 
وضعیت کیفیت هوا در این شهرستان را برای گروه های 

حساس ناسالم کرده است.

خروج تدریجی گردوغبار از بوشهر
در بوشــهر هم ورود گردوغبار باعث کاهش کیفیت هوا 
و کاهش دید افقی در سطح استان شــد. براساس اعالم 
محیط زیست استان بوشــهر، میزان ریزگردها در شهر 
برازجــان286، دیلــم99، بوشــهر19، خورموج249، 
گناوه223، کنــگان167 و عســلویه280 میکروگرم بر 

مترمکعب است.
روز گذشته باالترین میزان ریزگرد در ساعت های مختلف 
برای شــهر برازجان 2هزارو776، دیلــم 2هزارو173، 
بوشهر1666، خورموج1838، گناوه3237، کنگان279 

و عسلویه243 میکروگرم بر مترمکعب بوده است.
با توجه به غلظت ریزگردها، براساس استانداردها به غیراز 
دیلم در شهرهای برازجان، بوشهر، گناوه، کنگان، عسلویه 
و خورموج برای گروه های حساس به عنوان هوای ناسالم 

گزارش شده است.
به علت ناپایداری های جوی و سرعت کم وزش باد پدیده 
گردوغبار تا شب گذشته مهمان آســمان استان بوشهر 
بود و این اســتان امروز از فهرست هشدارهای گردو غبار 

خارج شد.

عدد خبرآب و هوا

مدیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 
وقــوع ۲۵۲مورد حــوادث ناشــی از کار 
طی سال گذشته در سطح استان خبر 
داد و گفت: برخی از این حوادث ناشی 
از رعایت نکردن کارگران در اســتفاده 
از لوازم ایمنی و حفاظت بوده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، فــرزاد پیشــکاری 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه بی توجهــی 
صــورت گرفتــه بــه ایمنــی و حفاظــت 
فردی باید نظارت هایی بر این موضوع 

صورت گیرد.

کردستان

 ۲۵۲
حادثه  

اســتاندار هرمــزگان از موافقــت وزیــر 
کشــور با تاســیس 4۵دهیــاری جدید 
در روســتاهای هرمــزگان خبــر داد. 
بــه گــزارش فــارس، مهــدی دوســتی 
اظهار کــرد: یکــی از مبناهــای دولت، 
توســعه روســتایی و افزایــش ضریــب 
همیــن  بــر  اســت.  خدمات دهــی 
مبنــا یکــی از اولویت هــا در اســتان 
هرمــزگان پیگیــری تأســیس دهیــاری 
در روســتاهای فاقد این امکان اســت 
کــه درخواســت آن را به وزارت کشــور 

داده بودیم.

 4۵
دهیاری

هرمزگان

افزایش 120درصدی 
گردشگران سالمت در مشهد

مدیر گردشگری سالمت دانشــگاه  علوم پزشکی 
مشهد گفت: شمار گردشگران سالمت که پارسال 
از کشورهای مختلف به مشهد سفر کرده اند، رشد 
120درصدی نسبت به مدت مشــابه سال 1399 
داشته اســت. به گزارش ایرنا، داوود خوش شکن 
افزود: پارسال 32هزار و 935هزار گردشگر سالمت 
از خدمات درمانی در مشهد بهره مند شدند که از این 
تعداد 18هزار و 106نفر از خدمات درمانی بستری و 

بقیه در قالب سرپایی خدمت گرفته اند.
وی بیان کرد: این دانشــگاه در سال 1400 با وجود 
موج های پنجم و ششم کرونا و اعمال محدودیت های 
رفت وآمد، معرفی ظرفیت های درمانــی خود را از 
6ماهه دوم این سال شروع کرد و بدین ترتیب توانست 
افزایش چشمگیر تعداد گردشگران سالمت را رقم 
بزند. وی ادامه داد: روند جذب گردشــگر سالمت تا 
قبل از شیوع کرونا صعودی بود به طوری که مشهد 
بیشــترین آمار جذب را در ســال 1398 با حدود 
25هزار گردشگر ســالمت به خود اختصاص داد که 
با شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها در سال 1399 
این میزان کاهش 40درصدی داشت. خوش شکن با 
اشاره به روند افزایشی گردشگران سالمت در مشهد 
از ابتدای ســال 1401 تاکنون افزود: 440گردشگر 
ســالمت طی تعطیالت نوروز امســال به مشــهد 
مراجعه کرده اند. مدیر گردشگری سالمت دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد در ادامه گفت: گردشگران 
سالمت از 80کشــور نظیر عراق، افغانستان، عمان، 
پاکستان و ترکیه به مشهد سفر می کنند که بیش از 
70درصد آنان از کشورهای عراق و افغانستان هستند. 
خوش شکن افزود: با توجه به آمار رسمی ثبت شده 
در سامانه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 
طی 10سال گذشته ساالنه حدود 20هزار گردشگر 
ســالمت از خدمات درمانی بســتری و سرپایی در 

مشهد بهره مند شده اند. 

خراسان رضوی خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری قــم بــا بیــان اینکه تــا پایان 
شــهریور امســال دفــن زبالــه نزدیــک 
صفــر خواهــد شــد، گفــت: روزانــه 
۷۰۰تــن زبالــه  به صــورت متوســط 
و پســماند خانگــی در قــم تولیــد و بــه 
ســایت مخصــوص دفــع زبالــه البــرز 
منتقــل می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
بیــان  میرابراهیمــی  ســیدعبدهللا 
کــرد: طــی 4ســال هــر ســال بیــن ۲تــا 
 4 درصــد تولیــد زبالــه در قــم کاهــش 

یافته است.

700
تن

قم

2اقدامی که اهالی حویش نیس باید انجام دهند 

یکی از گالیه های اهالی حویش نیس موضوع تایید جانبازی و مصدومیت اهالی اســت. 
باوجود این مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خوزستان در پاسخ به این گالیه ها به 
همشهری می گوید: مصادیق جانبازی و شهادت به استناد قانون روشن است. برای تایید 
جانبازی افراد 2مدرک صورت سانحه واقعه و  مدارک بالینی هم زمان نیاز است که پرونده به 
کمیسیون احراز و بعد پزشکی ارجاع شود. عبدالرضا فرجیان با بیان اینکه موضوع حمله به 
حویش نیس باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تایید شود، می افزاید: ستاد کل نیروهای 
مسلح اطلس همه مناطق عملیاتی را در اختیار دارد. او اظهار می کند: اهالی باید برای تایید 
روایت شان ابتدا به بنیاد حفظ آثار یا ســتاد کل نیروهای مسلح مراجعه کنند، بعد از آن 
نوبت به اثبات حضور اهالی در روستا در زمان حادثه و مصدومیت بر اثر این حمله می رسد.

مکث

خدمات رسانی به حویش نیس
بخشدار مرکزی هویزه با بیان اینکه روستای حویش نیس کمتر از 20خانوار و زیر 100نفر جمعیت دارد 
به همشهری می گوید: جمعیت روستا در گذشته بسیار بیشتر بود، اما همه مهاجرت کردند و به همین 
دلیل حاال کمتر از 100نفر در آن سکونت دارند. ناصر سیالوی با بیان اینکه روستا کد روستایی دارد، اما 
بدون دهیار است، می افزاید: روستا محروم است، اما طی سال های گذشته رسیدگی های زیادی به آن 
صورت گرفته است. وی با بیان اینکه روستا آب، برق و تلفن دارد، اظهار می کند: کل روستا فاقد شبکه 
دفع آب های سطحی و زیرسازی بود که این موارد طی سال های گذشته انجام شد و به تازگی هم از مدرسه 
3کالسه روستا بهره برداری شده است. فقط آسفالت روستا مانده که آن هم بعد از اجرای انشعاب های گاز 
کل بخش مرکزی شهرستان هویزه اجرا خواهد شد. سیالوی تأکید می کند زمین های کشاورزی روستا 
جزو طرح 550هکتاری قرار گرفته و با توجه به رسیدگی های صورت گرفته اهالی مشکل اشتغال ندارند. 
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