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کافی اســت عبارت بمباران شــهرهای ایران را 
جســت وجو کنید تا عکس های بسیاری از خرابی 
و ویرانی های به  جامانده از بمباران و موشک باران 
شهرها، بازار، مناطق مســکونی، بیمارستان ها، 
مدارس و... را مشاهده کنید و با حجم خسارت هایی که در اثر جنگی ناخواسته در طول 8سال به ایران وارد 
شده روبه رو شوید. درحالی که کمتر از 2سال از انقالب اسالمی می گذشت، بسیاری از قدرت های جهان 
با حمایت از حمله های وحشیانه علیه ایران بر آتش این جنگ دامن زدند اما مردم در مقاومتی ستودنی 
چهره ای به یادماندنی از خود به یادگار گذاشتند. کتاب »جنگ شهرها« مروری تاریخی و مستند از بمباران 
تهران است. زینب اسالمی، محقق، پژوهشگر و نویسنده، در نخستین اثر خود در حوزه دفاع مقدس به 
جنگ شهرها در تهران پرداخته است. این کتاب حاصل دوسال و نیم تحقیق و بررسی از منابع مختلف 
است. اسالمی در گفت وگو با همشهری عنوان داشت با وجود چاپ کتاب های متعدد در زمینه دفاع مقدس 
هنوز ناگفته های بسیاری از مقاومت مردم وجود دارد که باید تا فرصت هست، سراغ راویانی رفت که در 

آن سال ها حضور داشته اند. با او بخش هایی از این کتاب را مرور کرده ایم.

بمباران پایگاه های نظامی فرودگاه تهران 
بمباران فرودگاه تهران و حمله به چند شهر کشور از 
شهریور1359 شروع شد اما اصطالح جنگ شهرها 
از اسفند1363بر ســر زبان ها افتاد. اسفند آن سال، 
جمهوری اســالمی ایران در بیانیه ای اعالم کرد که 
مقابله به مثل خواهد کرد و 3شــهر عــراق را هدف 
موشک قرار خواهد داد اما برای آنکه بدانیم چرا چنین 
تصمیمی گرفته و چگونه اجرا شد الزم است اتفاقات 
بمباران شــهرها را مرور کنیم. حاضران در صحنه و 
کسانی که در معرض بمباران و حمالت موشکی قرار 
گرفتند بهترین راویان برای بیان واقعیت به شــمار 
می آیند؛ موضوعی که از چشــم پژوهشــگر کتاب 
»جنگ شهرها در تهران« دور نمانده و در جای جای 
کتاب به جزئیات ماجرای بمباران به نقل از حاضران 
پرداخته شده است. مرحوم جواد شریفی راد، معلم 
و سرتیم خنثی سازی  ســابق نیروی هوایی ارتش، 
در بخشی از خاطره خود درباره بمباران پایگاه یکم 
شکاری می گوید: »ظهر 31شهریور وقتی از پادگان 
خارج شدم، سوار موتورم شــدم و رفتم روی تپه ها 
موتورسواری کردم. اصاًل نفهمیدم تهران بمباران شد. 
خاطرم نیســت عراقی ها چند بمب زده بودند، ولی 
باخبر شدم تعداد زیادی از بمب ها عمل نکرده بودند. 
ما آن زمان در نیروی هوایی دســتمان کاماًل بسته 
بود. ما حق نداشتیم شلیک کنیم. به خاطر کودتای 
نوژه و ماجراهایی که اتفاق افتاده بود، نیروی هوایی 
تعطیل بود. هواپیماهای ما تار عنکبوت بسته بود. من 
خودم توی هواپیما تــار عنکبوت دیده بودم. آن روز 
قرار بود هواپیماهای ایــران بروند و عراق را بمباران 
کنند. بالفاصله بعد از بمباران ایران، آدم پروجودی 
به نام جواد فکوری، فرمانده نیروی هوایی گفته بود: 
»من دماغ صدام را می شکنم«. هواپیماها را در فاصله 
10ســاعت هماهنگ و آماده کردند. اول مهر، صبح 

زود، 140فروند هواپیما از فرودگاه های مختلف بلند 
شــدند و رفتند برای عملیات؛ عملیاتی که بعدها به 

»140فروندی« معروف شد«.

پیام امام ره؛ مایه دلگرمی مردم
پیام جامع امام)ره( به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید در 31شهریور، خط مشی سیاسی ایران را در 
قبال اتفاقات اخیر مشخص کرد. این پیام حاوی چند 
نکته مهم بود که در کتاب جنگ شهرها به آن اشاره 
شده اســت. امام)ره( فرمودند چنانچه عراق تجاوز 
را تکرار کند، دستور بســیج مردم را صادر می کند. 
همچنین بر این نکته تأکید فرمودند که ایران قصد 
ندارد هیچ گونه صدمه ای به ملت عراق بزند و مسئله 
رژیم عراق و شــخص صدام حســین از ملت عراق 
جداست. به مردم ســفارش کردند خونسردی خود 
را حفظ کنند و از هرگونه شایعه ســازی  بپرهیزند 
و با شایعه ســازان مقابله کنند. ایشــان با قاطعیت 
تصریح کردند که ارتش ایران می تواند جلوی تجاوز 
احتمالی صدام را بگیرد و بــه فضل الهی به این مهم 

دست می یابد.
مردم نمی توانستند وقوع جنگ را باور کنند اما بعد از 
اعالم رسمی و شنیدن پیام امام)ره(، کم کم متوجه 
شدند کشورشان وارد جنگی ناخواسته شده و وظیفه 

خود می دانســتند که در برابر حمالت دشمن از هر 
راه و تا جایی که توان دارنــد مقابله کنند. آژیرهای 
قرمز، زرد و سفید به مردم آموزش داده شد و جوانان 
با شــرکت در دوره های امدادی با کمک های اولیه 
آشنا شدند. مراکز مهم با ســنگربندی استتار شد. 
به شیشــه ها برای جلوگیری از پخش شدن در اثر 
انفجار چسب های ضربدری زده شد. ستاد مشترک 
ارتش نیز در بیانیه ای تأکید کرد که مردم شــب ها 
چراغ ها را روشن نکنند و شهرداری هم موظف است 
چراغ خیابان ها را خاموش کند. به پنجره اتاق های 
بیمارستان ها پرده های ضخیم نصب شد. خاموشی 
در تمام شهرها به ویژه در شهرهای مرزنشین و درگیر 
جنگ اجرا شــد. روزنامه لوموند، چاپ پاریس، در 
همان روزهای اول جنگ درباره فضای تهران نوشت: 
»تهران روزها شهر ارواح و شب ها شهر ترس و وحشت 
شده است. ساکنان این شهر، شــب  ها با نور شمع و 
پرده های کشیده زندگی می کنند«. بمباران ها ادامه 
داشت اما مانع از حضور مردم در نمازجمعه نمی شد. 
مردم یک پیام برای دشمن داشتند: تا پای جان در 
برابر دشــمن مقاومت خواهیم کرد؛ چه در شهرها 
و چــه در جبهه های نبرد. در بخشــی از این کتاب، 
فرخ، مســئول انتظامات نمازجمعه تهران ماجرای 
حضور مردم در نمازجمعه برای تضعیف دشــمن را 
اینگونه روایت می کند: »تهــران تا حدودی خلوت 
شده بود، ولی مردم نمی گذاشتند نمازجمعه خلوت 
شود؛ با وجودآنکه صدام تهدید می کرد و سعی اش 
بر این بود کــه نمازجمعه تعطیل یا خلوت شــود. 
زیاد اتفاق می افتاد که روز جمعه از شــهرهای امن 
یعنی شــهرهایی که بمباران و موشــک باران نبود، 
جمعیت زیادی کفن پوش می آمدند در نمازجمعه 
شرکت می کردند تا نمازجمعه خلوت نشود«. امامت 
نمازجمعه 24اســفند ماه 63تهران بر عهده آیت اهلل 
خامنه ای، رئیس جمهوری وقت بود. در خطبه دوم، 
ابتدا صدای بمب شــنیده شــده و چند دقیقه بعد، 
صدای هواپیماهای جنگی از دور به گوش رســید. 
بعد از انفجار بمب آیت اهلل خامنــه ای گفتند: »من 
امروز به دبیرکل ســازمان ملل اعالم می کنم با آنکه 

ما در همه زمینه ها قادر به مقابله به مثل هســتیم و 
می توانیم بیشتر از عراق بمب شیمیایی تولید کنیم 
دوســت نداریم با شهرها سروکار داشــته باشیم«. 
بمباران و موشک باران شهرها از سوی عراق با تمام 
قوا انجام می شد. آنها خشــم خود را از پیروزی های 
رزمندگان ایرانی با بمباران و موشــک باران شهرها 
تالفی می کردند. تا اسفند ســال63 هیچ حمله ای 
از سوی ایران به شــهرهای عراق انجام نشد. زینب 
اسالمی، در فصل دوم به دوره اول جنگ شهرها در 
تهران از اســفند63 تا فروردین64 پرداخته است؛ 
»21اســفند63 ایران با هشــدار تخلیه شهرهای 
عراق، مقابله به مثل را شــروع و اعالم کرد. به مردم 
عراق برای ترک همه شــهرها به جز 4شهر مقدس 
کربال، نجف، کاظمین و سامراء هشدار داد. ایران از 
تاریخ 21اسفند1363با حمله موشکی به پاالیشگاه 
کرکوک و در ادامه آن در تاریخ 23اسفند همین سال 
با پرتاب موشک به بانک رافدین مقابله به مثل موشکی 
خود را آغاز کرد. مقابله به مثــل در 6مقطع زمانی تا 
31فروردین 1367ادامــه یافت و نقش عمده ای در 
جلوگیری از حمالت رژیم عراق علیه مناطق مسکونی 
شهرهای کشور داشت، ضمن آنکه تأثیرات مطلوب 

و عمده مثبت آن در جریان جنگ انکارناپذیر بود.«

ناگفته های دفاع مقدس
زینب اسالمی پرداختن به مسائل اجتماعی آن دوران 
را موضوعی می داند که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر 
دارد؛ »پرداختن به بحث آمار حمالت در جنگ شهرها 
بسیار مهم است و مرکز اسناد دفاع مقدس هم در این 
زمینه آثار ارزشمندی تولید کرده است اما باید به این 
موضوع توجه کرد که عالوه بر آمار و ارقام، مســائل 
اجتماعی که در ضمن و ذیل جنگ شــهرها اتفاق 
می افتد و نیز عکس العمل مردم در زمان بمباران ها از 
منظر تاریخ شفاهی و ثبت خاطره ها اهمیت دارد. حتی 
گردآوری گزارش های خبری داخلی و خارجی مربوط 
به آن دوره بسیار پرکشــش و خواندنی است. ایثار و 
فداکاری که مردم در حق همدیگر نشان می دادند در 
همه این خاطرات دیده می شود. در بخشی از این کتاب 
می خوانیم که خیلی ها اجــازه می دادند برای نجات 
همســایه ها یا خنثی کردن یک راکت یا بمب عمل 
نشده، خانه هایشان خراب شود. هنگام بمباران همه 
همسایه ها به کمک هم می شتافتند و این نشان دهنده 
مفاهیمی همچون نوع دوستی و ایثار است. پرداختن 
به نوع نگاه مردم و اصطالحا ســبک زندگی و حال و 
هوای آن دوران خیلی جای کار دارد اما در عین حال 
استفاده از قصه و داستان بر مبنای واقعیت بسیار الزم 

و جای خالی آن کامال محسوس است«.

تالفی پیروزی ایرانی ها با بمباران شهرها 
ناگفته هایی از بمباران شهرهای ایران توسط عراق در گفت وگو با نویسنده کتاب »جنگ شهرها در تهران«

کوتاه از شهید حسن طهرانی مقدم 
نابغه ای که قدرت دفاعی کشور را 

مدیون او هستیم
کشور ما هیچ گاه آغازگر جنگی 
نبوده است و نیســت اما وقتی 
جنگ به حریم خانه های مردم 
کشیده می شــود، چاره ای جز 
دفــاع نیســت. اینجاســت که 
مفهومی به نام قــدرت دفاعی 
بومــی و بازدارندگــی دفاعی 
اهمیت پیدا می کند؛ قدرتی که 

همه اجزای آن در داخل کشورمان و بدون اتکا به خارجی ها 
پایه ریزی شــد و در واقع باید گفت که طراحی و اجرای آن 
نیز بر اساس ژئوپلیتیک ایران اسالمی در منطقه غرب آسیا 
اجرایی شده است. این قدرت و بازدارندگی دفاعی که ما به 
جنبه موشکی آن اشاره کردیم مرهون زحمات و تالش های 
یک نام است؛ سردار شهید حســن طهرانی مقدم. او یکی از 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که نخستین 
جرقه های شــکل گیری توپخانه ســپاه را زد و توانســت با 
یک آتشبار توپخانه 155میلی متری کششی، یک توپخانه 
130میلی متــری و یک آتشــبار 105میلی متری پرتغالی 
غنیمتی از بعثی ها در 1359 توپخانه ســپاه را تشکیل داده 
و بعدها با اســتفاده از این توپخانه در لشکر امام حسین)ع( 

اصفهان مواضع دشمن بعثی را بمباران کند.
 سردار سرلشــکر ســیدیحیی صفوی، فرمانده اسبق سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی، در این خصوص می گوید که در 
ابتدای جنگ، ســپاه تجهیزات ســنگین عمده ای نداشت. 
شهید طهرانی مقدم با حدود 165عراده توپی که در عملیات 
فتح المبیــن از عراقی ها بــه غنیمت گرفتیــم، در عملیات 
بیت المقدس، توپخانه سپاه را راه اندازی و برای هر لشکر واحد 
توپخانه درست کرد. در اواسط جنگ و با توجه به نیاز سپاه در 
نبرد هوایی و به ویژه موشــکی، بنابر تصمیم فرماندهی سپاه، 
شهید طهرانی مقدم به یگان موشکی سپاه رفت و مسئولیت این 
یگان را عهده دار شد. سردار حسن طهرانی مقدم و نیروهایش 
توانستند در 21اسفندماه سال1363 نخستین موشک ایران 
را به کرکوک شلیک کنند. دومین موشک سپاه هم در بامداد 
روز 23اسفندماه سال1364 به بانک 1۸طبقه رافدین بغداد 
اصابت کرد و موشــک بعدی در باشگاه افســران ارتش عراق 
در بغداد فرود آمد و حدود 200نفــر از فرماندهان عراقی را به 
هالکت رســاند. پس از صدور فرمان تاریخ امام )ره( مبنی بر 
تشکیل نیرو های سه گانه سپاه پاسداران، شهید طهرانی مقدم 
در ســال1364 به عنوان فرمانده موشکی نیروی هوایی سپاه 

منصوب شد.
 سردار سرتیپ پاسدار یعقوب زهدی، فرمانده توپخانه سپاه 
پاســداران در دوران دفاع مقدس و همرزم شهید طهرانی نقل 
می کند هنگامی که قرار شد در سال1364 نخستین موشک را 
خود برادران سپاه به سمت بغداد شلیک کنند، همراه با شهید 
طهرانی مقدم به سمت کرمانشاه رفتیم. مقدمات کار فراهم شد 
و باشگاه افسران بغداد را هدف گرفتیم. شهید مقدم پیشنهاد 
کرد اول دعای توســل بخوانیم و بعد از دعــا گفت: »خدایا! ما 
نمی خواهیم مردم عراق را بکشــیم. ما می خواهیم نظامیان را 
از بین ببریم که هم ما و هم عراقی ها را می کشــند. خدایا! این 
موشک را به باشگاه افسران بزن«. موشک شلیک شد و درست به 
باشگاه افسران برخورد کرد و موجب هالکت تعداد قابل توجهی 
از افسران بعثی شد. من پیشانی شهید مقدم را بوسیدم و گفتم: 

به هدف خوردن موشک نتیجه اخالص و پاکی تو بود.
 مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی درباره کارشــکنی لیبی در حوزه موشکی و همکاری 
با ایران می نویسد: در ســال1365 کشور لیبی براساس توافق 
قبلی چندین فروند موشک اســکاد به همراه النچر پرتاب به 
ایران فرستاد و قرار شــد در پادگانی که از قبل تعیین شده بود 
کار آماده سازی موشک ها و سکوی پرتاب تحت نظر کارشناسان 
لیبیایی انجام شود اما یکباره خبر  رســید که این کارشناسان 
بدون هماهنگــی قبلی بــا ایرانی ها همراه بــا برخی قطعات 
حساس موشــک ها به ســفارت لیبی رفته اند و در واقع کار را 
معلق گذاشته اند. وقتی این خبر به گوش شهید طهرانی مقدم 
می رسد وی به همراه گروه کاری خود در کمتر از 2ماه موشک ها 

را عملیاتی کرده و آماده شلیک به مواضع عراقی ها می کند.
 ازآنجا  که موشک های »اسکاد« هزینه های زیادی داشتند و 
معموال برای هدف قراردادن اهداف مهم و کاربردی استفاده 
می شــدند، شــهید طهرانی مقدم بر آن شــد که با استفاده 
از ظرفیت های علمی داخلی به ســمت ســاخت موشکی با 
هزینه های پایین تر که بتواند اهــداف نزدیک و کم اهمیت تر 
را هدف قــرار دهد، حرکت کند. ســرانجام وی موفق شــد 
در ســال1366 راکت »نازعــات« را که بــرد آن بین ۸0 تا 
150کیلومتر بود تولید کنــد. در واقع آنچه موجب موفقیت 
سردار شــهید طهرانی مقدم در انجام اهداف و ماموریت های 
خویش بود، باور بر توانایی بر اســاس تکیه بــر دانش بومی و 
ظرفیت های علمی و صنعتی داخلی بود. با ساخت این موشک 
بومی فصل نوینی در پیشــرفت صنعت و تکنولوژی نظامی 
ایران آغاز شد که تداوم آن را بعد از جنگ در ساخت و تولید 
انواع موشک های پیشرفته تر بومی همچون »شهاب 3« با برد 
بیش از 2000 کیلومتر شــاهد بودیم که بدین ترتیب زمینه 
برای افزایش قدرت بازدارندگی نظامی ایران در سطح منطقه 
و بین الملل و بالطبع افزایش قدرت و امنیت ملی ایران اسالمی 
ایجاد شــد که همه اینها مرهون تالش ها و ابتکارات علمی و 

دانش بنیان امثال سردار شهید حسن طهرانی مقدم هاست.
 پایان جنگ، بهانه ای برای پایــان تالش ها و فعالیت های 
این مجاهد خســتگی ناپذیر نبود؛ چراکه این شهید بزرگوار 
معتقد بود که ســال ها وقت داریم تا در قبر بخوابیم. اکنون 
زمان استراحت نیســت بلکه باید از فرصت ها به نحو احسن 
استفاده کنیم. با این تفکر و نگرش ارزشــمند، وی با پایان 
جنگ وارد حوزه تحقیقات و توســعه فعالیت های موشکی 
سپاه شد و در سازمان جهاد خودکفایی سپاه، به عنوان مسئول 
مشغول به کار شد. ساخت چندین موشک در واحد موشکی 
سپاه تحت مدیریت او انجام شــد و به همین خاطر برخی از 

همکارانش به او لقب »پدر موشکی ایران« را داده اند.
 سرانجام سردار شهید حسن طهرانی مقدم در 21آبان ماه 
ســال1390 در پادگان امیرالمؤمنین)ع( شهرستان مالرد، 
حین ماموریت براثر انفجار زاغه مهمات به همراه تعدادی از 

همرزمانش به شهادت رسید.

حمله به »اچ 3«
تحمیلــی  جنــگ  اول  روز   
هواپیماهــای ایــران در پاســخ 
به حمالت عراقــی در عملیاتی 
برق آســا پایگاه های هوایی این 
کشور را بمباران کرده و به نوعی 
جواب دندان شــکن به گستاخی 
دشــمن متجاوز دادند. بعد از آن 

هم مدام نیروی هوایی ایران ضربات ســنگینی به فرودگاه ها و 
باندهای پرواز و هواپیماها و رادارهای هوایی بعثی ها وارد ساخت. 
فرماندهی ارتش عراق برای اینکه از این حمالت در امان باشد، 
دســتور داد هواپیماهای عراقی در پایگاه الولید مستقر شوند. 
پایگاهی مشهور به اچ 3 که در مرزهای غربی عراق نزدیک به مرز 
اردن و در دورترین فاصله از ایران قرار داشت. حاال اگر خلبانان 
ایرانی  می خواســتند هواپیما های عراق را در آشیانه بزنند باید 
از روی شــهرهای مهم از جمله بغداد می گذشتند و در معرض 
رادارها و تجهیزات ضدهوایی فراوان قرار می گرفتند و شانسی 
برای موفقیت نداشتند. خلبان ها یک نقشه نامتعارف ریختند 
که خیلی هم خطرناک بود و اجرایش شــجاعت می خواست. 
این طوری بود که عملیات حمله به اچ 3 شد یکی از موفق ترین و 
پیچیده ترین عملیات هوایی جهان و به قول کارشناسان نظامی 
 متهورانه ترین عملیات هوایی دنیا. بی دلیل نیست که عملیات 
اچ 3 از معروف ترین عملیات هوایی جهان است که مراحل مختلف 
طراحی و اجرای آن در دانشکده های نظامی دنیا تدریس می شود. 
 این افتخار جنگی در فیلم ســینمایی به نــام »حمله به اچ 3«،
 به کارگردانی شهریار بحرانی، به نمایش درآمده و تماشای آن 
خالی از لطف نیست. در این فیلم که در سال 1373ساخته شده 
جعفر دهقان، محمد کاسبی، فرامرز شهنی، حسین یاری و حسن 

عباسی نقش آفرینی کردند.

اندیمشک در آتش

 بمباران شــهر اندیمشــک درآذرماه سال 1365 و 
در جریان جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است. در این 
حمله هوایی، شهر اندیمشــک به مدت یک ساعت 
و 30دقیقه، توســط 54 فرونــد جنگنده به صورت 
مستمر بمباران شــد. از این واقعه به عنوان یکی از 
طوالنی تریــن بمباران های  بعــد از جنگ جهانی 
دوم یاد می شــود. البته آنچه مسلم است اینکه این 
بمباران، طوالنی تریــن و مرگبارترین حمله هوایی 
نیروی هوایی عراق در طول جنگ هشــت ساله با 
ایران به شمار می رود. برای به تصویر کشیدن گوشه 
از این فاجعه جنگی، آثار چندانی در حوزه ســینما 
و تلویزیون ساخته نشده اســت اما مستندی به نام 
»اندیمشک در آتش« ســاخته شده که کارگردانی 
آن را علی شــهابی برعهده داشــت. در این مستند 
سعی بر ارائه تصویری مناسب از این حادثه و نقش 
مقاومت مردمی شهروندان اندیمشکی در بمباران 
شده تا به عنوان یک رویداد منحصر به فرد در تاریخ 
دفاع مقدس ثبت شود. با تماشای این مستند شما 
با خاطرات تعــدادی از جانبازان، خانواده شــهدا و 
شــاهدان عینی واقعه و بازسازی صحنه هایی از این 
 واقعه آشنا می شــوید. این مســتند در مدت زمان

 35 دقیقه و توسط شبکه خوزستان تولید شده است. 

فیلم

کتاب

مستند

یاد

یک شهر، دو جبهه، یک خاکریز
درباره بمبــاران شــهرهای ایران 
کتاب های انگشت شــماری نوشته 
شــده که یکی از آنهــا کتاب »یک 
شهر دو جبهه یک خاکریز« نوشته 
عبداالمیر مطیع الرســول است که 
منبعی نسبتا کامل و مستند است. 
نویســنده از آنجا که خود خبرنگار 

اعزامی به جبهه ها چه در شــهر و چه خط مقدم بوده، بدون 
واسطه به بیان رخداد ها به صورت روزشمار می پردازد و در عین 
حال از دیگر منابع در صدق مشاهدات خود به خوبی استفاده 
کرده است. این کتاب پس از انتشار، بار ها مورد استفاده دست 
اندرکاران یادمان های شــهدا و حتی نوشــته های مکتوب 
درسطح شهر قرار گرفت. یکی از فصل های ابتکاری این کتاب 
اولین ها و پیشگامان است که هرچند 6صفحه بیشتر نیست 
اما تفاوت مطالب آن با یکدیگر به وضوح نمایان است چرا که 
در آنجا به کوچک ترین و مسن ترین شهید، جانباز و... اشاره 
شده که دســتان اهل قلم و پژوهش را می طلبد. فصل های 
این کتاب 32۸صفحــه ای از این قرار اســت:آغاز جنگ به 
روایت مردم، پیشــروی دشــمن  تثبیت مواضع، عملیات 
فتح المبین تثبیت مواضع، قطعنامــه 59۸، ورود آزادگان، 
عاقبت جنگ افروز، خاطرات مــردم و رزمندگان، اولین ها و 

پیشگامان. این آمارها به روایت این کتاب است:
 176 موشک غول پیکر 

 489 بمب و راکت 
19500 واحد مسکونی بین 20تا 100درصد آسیب دیدند 

711 نفر شهدای موشکی 
2600 شهید، 4000جانباز و 147مفقود و جاویداالثر، در 

حمالت موشکی و نبرد در جبهه ها

 نگاهی به بمباران 10 شهر که در ۸سال دفاع مقدس، بیشترین آسیب را دیدند

ویرانی شهرها در سایه جنگ و بمباران
ساختن چه ســخت و ویرانی 
چه آســان اســت و جنگ چه 
ناجوانمردانه ایــن ویرانی ها را 
در دل شهر و آبادی ها نشــاند. در طول 8سال 
دفاع مقــدس، رژیم بعثی عــراق بار ها مناطق 
مسکونی را بمباران و نابود کرد. در ادامه 10شهری 
که بیشترین آسیب را از بمباران دیدند را با هم 

مرور می کنیم.

دزفول: دزفول نخستین شــهری بود که در تاریخ 
16مهر 1359مورد اصابت موشــک قــرار گرفت. 
غیرنظامیــان در این شــهر بارها مــورد حمالت 
وحشیانه دشمن قرار گرفتند. اوج حمالت در 2۸آذر 
1361بود. این شهر در طول ۸سال جنگ تحمیلی 
176بار موشکباران شد اما دشمن نتوانست با این 
اقدامات مانع از حضور جوانــان دزفول در جبهه ها 
شود. روز 4خرداد به یاد مردم پرافتخار و مقاوم این 

شهر به نام روز دزفول به ثبت رسیده است.
نفت شهر : این شــهر از توابع بخش سومار استان 
کرمانشاه است که تا قبل از جنگ تحمیلی یکی از 
مدرن ترین مناطق غرب کشور بود و امکانات بسیار 

خوبی از جمله فرودگاه، سینما، مدرسه و گازکشی 
داشت اما در روز نخســت جنگ به تصرف دشمن 
درآمد و تا پایان جنگ اشغال شده باقی ماند. بعد از 
جنگ دیگر چیزی به اسم نفت شهر وجود نداشت و 
هنوز هم وجود ندارد. این منطقه گرچه زمین های 
کشاورزی بسیاری دارد اما تا چند سال اخیر آلوده به 

مین و مواد منفجره بود.
موسیان: این شــهر مرزی 6 کیلومتر با مرز عراق 
فاصله داشت و بعد از 17 روز مقاومت در برابر ارتش 
عراق به اشــغال ارتش بعثی درآمد و تخریب شد. 
در ســال 61 این منطقه پس گرفته شد و ایرانی ها 
دوباره شهر را ساختند، اما مجدد در بمباران تیر ماه 

67 ویران شد.
قصرشیرین: گرچه هنوز جنگ تحمیلی رسما از 
سوی عراق آغاز نشده بود اما این شهر  آماج نخستین 
حمالت دشمن قرار گرفته و مرتب بمباران می شد. 
قصرشیرین طی 2 سال اشغال به طور کلی نابود شد. 
گرچه بعد از جنگ این شهر از نو ساخته شد اما این 

قصرشیرین کجا و آن شهر دیرین کجا.
گیالنغرب: مردم این شــهر مقاومت وصف ناپذیر 
داشتند و توانســتند با ایســتادگی در برابر ارتش 

دشمن، نخستین شکست رسمی صدام در برابر ایران 
را ثبت کرده و نیرو های متجاوز را تا 10 کیلومتری 
شــهر به عقب برانند. این مقاومت خشم صدام را 
برانگیخت و رژیم بعث 150 بار این شهر را بمباران 

و ویران کرد.
سوسنگرد : نامش با محــل شهادت هزاران فرزند 
این مرز و بوم گره خورده است. شهری که در سال 
نخست جنگ 3 بار محاصره شــد و یک بار به هم 
اشغال دشمن بعثی درآمد و هر بار هم با فداکاری و 
رشادت رزمندگان ایرانی آزاد شد، زخم های جنگ 

هنوز هم در چهره سوسنگرد دیده می شود.
خرمشهر: مگر می شود از شهرهای قربانی بمباران ها 
صحبت کنیم و به خرمشهر نرسیم. شهری که گرچه 
نیرو های ارتش و مردمش در برابر دشــمن متجاوز 
جانانه ایستادگی کردند اما بعد از 34 روز سقوط کرد. 
عراق برای  اشغال این شهر از عواملی همچون آتش 
سنگین توپخانه، لشکر زرهی و تخریب زیرساخت ها 
استفاده کرد. بعد ها وقتی ایرانی ها خرمشهر را پس 

گرفته اند از آن شهر زیبا چیزی باقی نمانده بود.
آبادان: حسرت تسخیر شهر زیبا و پرارزش آبادان 
تا همیشــه بر دل صدام ماند. شهری که تا پیش از 

جنگ یکی از زیباترین شهر های منطقه بود و یکی 
از بزرگ ترین پاالیشــگاه دنیا را داشت و سرشار از 
شور و زندگی بود. رژیم بعث تمام توان خود را برای 
تسخیر مدرن ترین شهر نفتی خاورمیانه گذاشت، اما 
مقاومت مردم آبادان و نیرو های نظامی باعث شد تا 
شهر 349 روز در محاصره کامل بماند و سقوط نکند.
دهلران : چه عملیات ها و چه پرپرشــدن هایی که 
دهلران به چشم ندید ؛ از والفجر یک، والفجر 6، نصر 
3، والفجر مقدماتی گرفته تا عاشــورای 3 و محرم 
همگی را با جان و دل تجربه کرده و ویرانی کشیده 
شد. جنگ در دهلران ۸ سال نبود و سال ها مردمان 
این شهر با کابوس میدان های مین و زمین های آلوده 

از بمب های دشمن جنگیدند.
مهران : 2 روز از آغــاز جنگ تحمیلــی، مهران 
به عنوان نخستین شــهر به تصرف نیرو های بعثی 
درآمد و 3 ســال در اشــغال دشــمن بعثی عراق 
باقی ماند تــا عاقبت در عملیات هــای والفجر 3 و 
والفجر 5 آزاد شــد. اما بعد دوباره به دست دشمن 
افتاد تا باز در عملیات کربالی یک آزاد شد. مهران 
دوباره به اشغال درآمد و نتیجه این حمالت چیزی 

جز ویرانی برای این آبادی نبود.

گزارش

شهره کیانوش راد گزارش
روزنامه نگار

معرفی کتاب
کتاب »جنگ شهرها در تهران« به قلم زینب اسالمی در 7فصل تنظیم 
شده و به همت مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده 
است. در این کتاب به ارائه گزارشــی حتی االمکان جامع از بمباران و 
موشک باران تهران طی ســال های 1359تا 1367پرداخته است. او 
هدف از تالیف کتاب را مشخص کردن محله های بمباران شده و میزان 
خســارات و تلفات و بازتاب آن بر فضای محله، با توجه ویژه به روند 

حوادث روی خط زمانی می داند.

مکث


