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نصیبه سجادیگزارش
روزنامهنگار

جنگ که شروع شــد واژه ها و کلمات خاص 
آن هم متولد شــد. یکی از واژه هایی که در 
سال های اول جنگ تحمیلی، یعنی از شهریور 
ماه ســال ۱۳۵۹ به ادبیات مردمان کشور ما 
اضافه شد، »جنگ زده« بود. جنگ زده تنها 
یک کلمه نبود؛ پر بود از واژه های حزن انگیز؛ 
ترک خانه، غربت، حسرت، آوارگی، کودکی 
فراموش شده و... که بر ســر تعداد زیادی از 
هموطنان مان در جنوب کشــور فرود آمد و 
از همان روز تا فروردین ماه سال ۱۳۶۰ بیش 
از یک میلیون نفر از شــهروندان ما را راهی 
شهرهای مختلف از شیراز، کرمانشاه تا کرج 
و بهبهان و تهران کــرد. اما میزبانی پایتخت 
از آنها متفاوت بود و ۶۵۰خانوار در یک هتل 

۵ستاره اسکان یافتند.

روزنامههایســالهایابتداییجنگتحمیلی
راکهورقمیزنیم،روزینیســتکهدربارهاین
رویدادخانمانســوزحرفینباشــدوازاسکان
جنگزدههاخبریاگزارشــیتهیهنشدهباشد.
دراینروزهااسکان،شغل،درآمدوهرآنچهبه
زندگیجنگزدههامربوطبودبهچالشیبزرگ
تبدیلودغدغهاصلیمســئوالنوقتشدهبود.
مشکلآنقدربزرگبودکهسال۱۳۶۰بنیادامور
جنگزدگانبرایساماندهیمشکالتاینقشر
تشکیلو»مصطفیمیرســلیم«سرپرستاین
بنیادمیشود.میرســلیمآمارجنگزدههاراتا

خردادسال۱۳۶۰یکمیلیونو۷۵۰هزارنفر
اعالممیکندوازمشــکالتاقتصادی،فرهنگی
واجتماعیپدیدآمــدهدراردوگاههاوضرورت
برنامهریــزیدراینحوزهمیگویــد.درهمین
زماناسکانجنگزدگاندرشهرهایمختلفدر
اردوگاههاییمانندهجرتدرماهشهر،وحدتدر
بهبهانوشهرهایدیگرآغازمیشودوبسیاری
همدرشــهرهایبزرگمانندتهرانوشیرازدر
هتلهاییکهمتعلقبهبنیادمســتضعفانبود،

اسکاندادهشدند.
فیلمهــایزیادیبــاموضــوعجنگزدههادر
سالهایدفاعمقدسساختهشد.حتيلوکیشن
اصليداســتاندوفیلمدرهتلیدرتهراناتفاق
میافتد.زندگیخانوادههایراندهشدهازخانه
وکاشــانهوسرگردانیشاندرشــهریغریب،
صداهایضجهوگریههاییکههرروزازیکیاز
اتاقهایهتلمیآید،شایدخبرمرگعزیزیرا
شنیدهاندیابرسرنوشتشانمیگریند،بنمایه
اینفیلمهاشدتازندگیآدمیانمعمولیراکه
روزگارخوبیداشتندودستوپنجهنرمکردن
آنهارابافشارهایپرزوریکهآهازنهادانسانهای
قویهمدرمیآوردنشــاندهد.همهیابخشی
ازداســتاناینفیلمهااززندگیجنگزدههای
جنوبایــراندرهتل»اینترنشــنال«بهعاریه
گرفتهشــدهبود؛همــانهتلیکــهمهاجران
خرمشــهریوآبادانیدرآناسکاندادهشدند
و۸ســالمبارزهکردندبهامیــدآنکهروزیغم
غربترادراتاقهــایهتلبگذارنــدوبهخانه
برگردند.هتلیکهشاهدآالمتکتکساکنانش
بودوقراربودبماندتانهتنهاراویخوبیبرایرنج
تاریخی۶۵۰خانوارساکنآنکهیکملتباشد،

اماتخریبشــدوهمهآنخاطرههاراباخودبه
خاکسپرد.

هتل جنگ زدگان
هتلاینترنشــنال،هتلــی۵ســتارهدرضلع
جنوبشرقیپلســیدخندانبود.اینمکانکه
اکنونزمینیبایروبدوناســتفادهاستزمانی
هتلیبینالمللیبودکهسریمیانسرهاداشت.
سال۱۳۵۶توسط»باتمانقلیچ«ازسرمایهداران
بانفوذدورانپهلویدرفضایی۱۳هزارمترمربعی
ســاختهوافتتاحشــدتابا۸۵۰اتاق،۴ســالن
اجتماعات،یکمجموعهورزشــیو۳آسانسور
پاتوقافرادمشهورشود،اینهتلتااوایلپیروزی
انقالباســالمییکیازهتلهایمعروفتهران
بهحسابمیآمد.تااینکهدربحبوحهمنتهیبه
پیروزیانقالب،باتمانقلیچهتلرارهاکرد.اوایل
دهه۱۳۶۰دردورانجنگایرانوعراق،دراختیار
بنیادآسیبدیدگانجنگقرارگرفتومهمانان
بعدیهتلاینترنشنال۶۵۰خانوارمهاجرجنگی
شــدندکهعمدتاًآبادانیوخرمشــهریبودندو
عالوهبراینکهدستشانخالیبود،داغعزیزهم
دیدهبودند.آنهاازسال۱۳۶۲تااوایلدهه۷۰،
یعنیچندســالپسازپذیرشقطعنامه۵۹۸
اینجازندگیکردندباکمبودامکانات،دیوارهای

رطوبتگرفتهوشلوغو....

زندگی در هتل آسان می شود
زندگیبرایمهاجراندرهتلیکهقراربودمامن
ومحلآرامشوآســایشآنهاباشــد،سختو
سختترمیشــدوجنگهمخیالتمامشدن
نداشــت.ازاینزمــانبودکهبنیــادمهاجران

تصمیمگرفتبرایرفاهحالســاکنان،بهویژه
بانوانوکودکانکاریبکند.ســالنغذاخوری
ورســتورانبهاتاقبازیکودکانومحلانجام
کارهایفرهنگیبانوانتبدیلشــدتاآموزش
بافتنیوخیاطیببینندکههمســرگرمشوندو
همبرایعزیزانشــانکهدررزمبودندهدایایی
تهیهکنندوبفرســتند.اجرایایــنبرنامههاتا
حدودیشــرایطرابهترکردوکمــیازنگرانی

خانوادههاکاست.

خاطرتان ماندگار
جنگکهتمامشــد،خانوادههــانفسراحتی
کشیدندوکمکمقرارشدبهشهرشانبرگردند،
امابهکجا؟دیگرنهخانــهایماندهبودنهرمقی
برایشــانکهزندگــیراازنوبســازند.آنهاکه
نتوانستندماندندوشدندســاکنهمینشهرو
کارترخیصمابقیتاسال۱۳۷۲انجامشد.بنیاد
مهاجرانبههرخانوادهمبلغ۷۰میلیونتومان
پرداختکردوباالخرهآخرینخانوادههاهتلرا
ترککردند.ازاینسالوبارفتنمهاجرانهتل
بیصاحبودرنبودمهاجرانودستدستکردن
ســازمانهایمرتبطوغیرمرتبطبهساختمانی
متروکهوامنبرایبروزآســیبهایاجتماعی
تبدیلشد.باالخرهدرآخرینرایزنیها،شرکت
مخابراتایرانصاحبهتلشــدتاســاختمان
متروکهراتخریبکندومجتمعیبزرگبسازد.
امابامدیریتآنشرکتنیزهیچیکازبرنامهها
بهسرانجامنرسیدوازآنهتلعظیمکهروزهای
تلخوشیرینبسیاریراازســرگذراندهاکنون
جزتلیخاکوزمینیمســطحچیــزیباقی

نماندهاست.

میزبانی از جنگ زدگان در هتل ۵ستاره
مروریبرخاطراتاسکانبازماندگانجنگتحمیلیدرهتلاینترنشنال

گفتوگوبایکیازشاهدانبمبارانکندرنیمهمهرسال۵۹

هدف بمباران، انبار نفت بود!
انبار نفت غرب تهران از 

سمیرا باباجانپورگـپ
روزنامهنگار

نقاط استراتژیک پایتخت 
و هدف برجسته ای برای 
حمالت هوایی عراق در روزهای آغاز جنگ بود. به قصد تخریب 
همین مرکز هم بود که هواپیماهای عراق هنوز 2 هفته از جنگ 
نگذشته به این هدف حمله کردند اما در اشتباهی محاسباتی، 
بمب ها به سنگ خورد؛ ۴2 سال پیش، در چنین روزهایی این اتفاق 
رخ داد. غرب تهران به غروب نزدیک می شد. آفتاب نیمروز پشت 
کوه های البرز جاخوش کرده و کم کم پایین می آمد. خنکای باد 
نوید پاییز سردی را می داد و گندمزارهای حوالی رودخانه کن را 
نوازش می کرد و برگ درختان توتستان را می رقصاند. روستا در 
سکوت روزمره خود فرورفته بود که صدایی مهیب چرت بعد از 
چاشت مشتری های قهوه خانه حاجی آقا را پراند. صدا از سمت 
رودخانه بود. جوان ها به ســمت جاده کن می دویدند. دودی از 
دوردست نمایان بود. روایت روزهای نخست جنگ و بمب هایی که 
ســکوت ماه اول پاییز را شکســت هنوز در تاریخ شــفاهی 
قدیمی های محله کن تازه است. علیرضا بزرگی، معتمد محله کن 

که آن زمان 2۰سال سن داشته، خود ناظر ماجرا بوده است.


فاصله روســتای کن تا محل اصابت بمب زیاد نبود. 
واکنش اهالی بعد از صدای بمب چه بود؟

هیچوقتچنینصداییرانشــنیدهبودیم.تصورکنیددرزمانیکه
همهچیزآراماستصداییرعبآورشنیدهشود.همهدستپاچهشده
بودند.ردصداراکهگرفتیمسمتتوتستانهاوخارجازروستابود.
کمیجلوتر،سمتجادهکهرفتیمدودرادرآســماندیدیم.یادم

میآیدیکیفریادمیزد:»جاییمنفجرشده.«
فکر می کردید بمباران  شده باشد؟

فکرنمیکردیمهواپیماهایعراقیبهکنحملهکردهباشند.
واکنش اهالی بعد از اینکه فهمیدند بمباران  شــده 

است چه بود؟
پیرمردهامیگفتندبالازمحلهکندوراســت.اینحرفرابارهااز
بزرگترهاشــنیدهبودمکهمیگفتندمالعلیکنی،ازروحانیونو
واقفانبزرگمحلهکن،برایاینمحلهدعاکردهوهمینباعثشدهتا

بالوحادثهازکندورباشد.اینماجراکهبمبهاتاچندمتریروستا
افتادهبودوبهمحلزندگیاهالیاصابتنکردهبودهمبرایشاندلیل

محکمیبود.
خودتان محل حادثه را دیدید؟

بله،یادممیآیدبعدازشنیدنصدایبمببهسمتصدادویدیم.محله
اصابتبمبجایینزدیکاستادیومآزادیودهکدهالمپیکامروزبود.
آنروزهاآناطرافبیابانبودودربخشهاییهمگندمکشتکرده

بودند.کمکمخانههاییهمآناطرافساختهشدهبود.
جایی هم تخریب شد؟

یکخانهچندطبقهدرحالساختمورداصابتقرارگرفتهبود.خودم
باچشمامدیدمکهچطورتیرآهنباآنضخامتکجشدهبود.آنموقع
گفتندیکیازکارگرهاییکهآنجازندگیمیکردشهیدشده،ولیمن

چیزیندیدم.گویا۲بمببهکوههاخوردهبود.
بمباران این محدوده دلیلی داشت یا اشتباه خلبان بود؟

یقیناًهدفانبارنفتبودهاستکهامروزهدرمحدودهمحلهشهرانقرار
دارد.اینمحدودهاستراتژیکاست.حتماًمیخواستندآنجارابزنند.

اگر انبار نفت مورد حمله قرار می گرفت، ابعاد حادثه 
گسترده تر می شد؟

یقیناًاینطوراست.فاجعهپیشمیآمد.البتهخوشبختانهجانمایی
اینانبارنفتکاماًلحسابشدهاســتودربینکوههاقرارگرفتهو

بهسادگیدردسترسنیست.
بعد از این ماجرا اهالی احساس ناامنی نکردند؟

احساسناامنیبرایهمهجایتهرانبود.وقتیصدامشروعبهبمباران
شهرهاکردباهرصدایآژیروشنیدنصدایانفجارصدایاهللاکبر
اهالیبلندمیشــد.چونمطمئنبودیمکــههموطنیبیخانمان
شدهیاعزیزیراازدستداده.بعدهاکهماجرایبمبارانموشکیو
شیمیاییسردشتپیشآمد،هرموقعبمبارانمیشدمیترسیدیم

شیمیاییباشد.

مستندیتاریخیکهدربردارنده
خاطراتفرماندهانجنگاست

ناگفته هایی از یک عملیات برون مرزی 
نبرد در سرما و یخبندان کردستان عراق، ده ها روز پیاده روی 
با تجهیزات جنگی، کمبود آذوقه و عبور از مســیر های 
صعب العبور، انهدام تأسیسات چندین شهر عراق ازجمله 
دیانا و درالوک از مهم ترین خاطرات جعفر جهروتی زاده در 
عملیات های برون مرزی در خاک عراق است. جهروتی زاده 
خاطرات بسیاری از آن روزها دارد و کتاب »نبرد درالوک« را 
می توان مستندی تاریخی و ارزشمند دانست که دربردارنده 
خاطراتی از فرماندهان جنگ همچون شهید حاج ابراهیم 
همت، شهید مهدی باکری، حاج احمد متوسلیان و شهید 
کاظم نجفی رستگار است. »نبرد درالوک« که به قلم محمود 
جوانبخت و از سوی انتشارات سوره مهر چاپ شده، روایتی 
داستانی از نبرد در غرب، جنوب کشــور و عملیات های 

فتح المبین و بیت المقدس است.

جعفرجهروتیزاده،۱۸ســالداشــتکههمراهعــدهایاز
دوســتانش،داوطلبانهبرایمبارزهباگروهکهایضدانقالب
راهیغربکشورشــدوبعددرسالهایدفاعمقدسبهعنوان
نیرویتخریبوفرماندهیگردانتخریبلشــکر۲۷محمد
رسولاهلل)ص(فعالیتداشت.سال۱۳۶۳ازلشکر۲۷جداشد
وبهفرماندهییگانویژهشهادت،مأمورتشکیلوسازماندهی
اینسازمانپارتیزانیشــد؛یگانیکهانجامعملیاتدرداخل
خاکعراقوپشتجبههدشــمنازجملهوظایفومأموریت
آنبود.جهروتیزاده،فرماندهیعملیاتیرابرعهدهداشــت
کهبســیارمهموخطرناکبود.نبردهــایپارتیزانیدردوران
دفاعمقدسکهبیشتردرکوهستانهاوشهرهایمرزیعراق
درشــمالرخمیداد،کمتردرخاطراترزمندگانآندوران
دیدهمیشود.خاطراتجهروتیزادهدرکتاب»نبرددرالوک«
رامیتوانمستندیتاریخیازآنروزهادانستکهبهچگونگی
انهدامتأسیســاتچندینشــهرعراقازجملهدیاناودرالوک

پرداختهاست.

مدافعان انقالب مردمی
بخشــیازخاطراتجهروتیزادهدرکتاب»نبرددرالوک«به
سال۱۳۵۷وپیروزیانقالباسالمیمربوطاست:»چندروزی
ازپیروزیانقالباســالمینمیگذشتومننیزمثلبسیاری
ازجواناندرپوســتخودنمیگنجیدم.رؤیاهایمابهواقعیت
پیوستهبودوبساطحکومتستمگربرچیدهشدهبود.شبوروز
نداشتیموهرجاکهفکرمیکردیمانقالببهمانیازدارد،حاضر
میشدیموهمچنانکهطعمخوشپیروزیرازیرزبانمانمزهمزه
میکردیم،برایمحکمکردنپایههایحکومتتازهتأســیس
ایراناســالمیبهرهبریحضرتامامخمینی)ره(ازجاننیز

دریغنداشتیم.«
مدتکوتاهیبعدازپیروزیانقالباسالمی،حوادثیرقمخورد
کهموجبشــدجهروتیزادهبهکردستانسفرکند:»یکماهاز
پیروزیانقالبنگذشتهبودکهخبررسیدعدهایدرکردستان
قصدبرپاکردنآشوبدارند.بدونهیچدرنگیمننیزبهگروهی
ازجوانانانقالبیپیوســتمکهبرایآرامکــردناوضاع،عازم
کردستانبودند.بااینکههیچشــناختیازکردستاننداشتم،
نظامی اماتالشکردمخیلیزودبافضاوجریانهایسیاسیـ
فعالدرمنطقهآشناشوم.درواقعماافرادنظامینبودیمکهبرای
جنگوسرکوبآشوبگرانبهمنطقهرفتهباشیم،مامدافعان

انقالبمردمیسرزمینمانبودیم.«

نبرد سخت
نبودنانسجاممیاننیروهایارتشونداشتنتجربهوامکانات
نظامیدرسپاهپاسدارانتازهتاسیس،موجبشدکهشهرپاوه
بهتسخیردشــمندرآید:»درمردادسال۱۳۵۸درگیریهای
مسلحانهشکلگرفت.روزبهروزدرگیریهاشدتیافتوشهر
تقریبادردستضدانقالبافتادوبعضیازمراکزمهمبهمحاصره
آنهادرآمد.ازجملهصداوسیما،باشگاهافسرانوپادگانکامالدر
محاصرهضدانقالببود.دراینزماننیروهایمسلحجمهوری
اسالمیسازماندهیخوبینداشــتند.چراکهارتشجمهوری
اسالمیبهخاطروجودافرادخائنتقریباسازمانشازهمپاشیده
شدهبود.سپاهپاســدارانهمنیروییبودکهتازهتشکیلشده
بودوتجربه،امکانات،اسلحهومهماتکافیبرایجنگیدندر
اختیارنداشت.ضدانقالبازاینفرصتکمالاستفادهراکردو
کامالشهرسنندجرادراختیارخودگرفتوبابیشاز۱۲هزار
نفرشهرپاوهراکامالًبهمحاصرهخوددرآورد.ازآنجاییکهکلیه
جادههایمنتهیبهشهرپاوهتوســطدشمنبستهشدهبودو
ترددازطریقآنامکانپذیرنبود،درنیمهمردادماه۱۳۵۸بنده
و۲نفردیگربایکفروندهلیکوپتر۲۱۴بهپاوهرفتیم.نیروهای
مادرپاوهکهشاملنیروهایپاسداراعزامیوبومیبودندحدودا
۱۷۰نفرمیشدندکهماهمبهجمعآنهاپیوستیم.ضدانقالببه
امکاناتزیادیکهباخودآوردهبودخیلیامیدداشتعالوهبر
آن،ازطریقکشورهایمختلفخصوصاعراقکمکتسلیحاتی
ومالیمیشدومیخواستشــهرپاوهراکاماًلبهتصرفخود
درآورد.درهمیندورانبودکهدکترچمــرانبههمراه۲نفر
ازپاســدارانبایکفروندهلیکوپترقصدفرودآمدندرمحل
هاللاحمرپاوهراداشتندکههلیکوپترمورداصابتگلولهقرار
گرفت،خوشبختانهبهآنآسیبجدیواردنشدوخلبانشجاع

آنتوانستپایینبیایدوچمرانوهمراهانشراپیادهکند....«

یگان شهادت
سردارجهروتیزاده،باشروعجنگتحمیلیدرعملیاتهای
مختلفشرکتمیکند.اوســال۱۳۶۳پسازشهادتشهید
همت،ازلشکر۲۷محمدرسولاهلل)ص(جدامیشودوبعدازآن
باحضوردرقرارگاهرمضاندرعملیاتهایبرونمرزیفعالیت
خودراادامهمیدهد.ظفر،نامعملیاتبرونمرزیاستکهدر
خاکعراقانجاممیشدوجهروتیزادهکهفرماندهییگانویژه
شهادترابرعهدهداشتهدرخاطراتشگفتهاست:»شبعملیات
ظفر۵توانستیمبهسختییکغاررانزدیکشهردرالوکپیدا
کنیم.بچههابهزورداخلاینغاریکآتشکوچکروشنکردند.
سرمایهواوحشــتناکبود؛طوریکهاصاًلنمیشدانگشت
یخزدهرارویماشهاسلحهفشارداد.همهانگشتهاوبدنهایخ
زدهبود.باشرایطخیلیسختیمواجهبودیم.ازایرانامکاناتی
مثلبادگیرولباسگرمباخودمانبردهبودیم،اماحریفسرمای
هوانمیشدند.بچههادرغارماندندونیروهایاطالعاتعملیات
رفتندبرایشناسایی.بناشدما)نیروهاییگانشهادت(زدن
دوتااز۳۶پایگاهدورشهررابهعهدهبگیریم.باقیپایگاههاراهم

بهنیروهایمعارضعراقیبسپاریم....«

زندگینامه شهدای البرز 
نمایشنامه رادیویی می شود

مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستان
البرزازتولیدیکمجموعهنمایشنامهخوانیرادیویی
بامحوریتزندگیشــهدایالبرزخبرداد.ســردار
سرتیپدومپاسدارابوالفضلاسالمیبااعالماینخبر
وباتأکیدبراهمیتحفظیادوخاطرهشــهدااظهار
داشت:»درزمانیکهدشمنیاهجمههایفرهنگی
قصدفریبنســلجوانراداردانتقــالارزشهای
شهدابهنســلجوانیکیازمهمترینضرورتهای
فرهنگیکشوراست.معرفیشــهدایاستانالبرزو
انتقالارزشهایآنهامهمترینهدفمادرتولیداین
مجموعهرادیوییاستکهباموضوعدفاعمقدسدر
فازنخستتاپایانسالدر۱۲قسمتتولیدوپخش
خواهدشد.اینمجموعهباهمتادارهکلحفظآثار
ونشرارزشهایدفاعمقدساستانالبرزوبارایزنیبا
ارگانهایذیربطدرحالتولیداستکهامیدواریمبا
اهتمامعواملسازندهاینبرنامهازاواسطآبانازرادیو

البرزپخششود.«

شهید گمنام در محوطه 
ثبت احوال کشور آرام گرفت

یکیازشــهدایگمنامدوراندفاعمقدسباحضور
مسئوالنکشوریدرمیدانحسنآبادتشییعودر
محوطهثبتاحوالکشــوربهخاکسپردهشد.این
شهید۱۹سالهبودهودرعملیاتکربالی۴بهشهادت

رسیدهبود.

معاونفرهنگیسپاه:
کتب صوتی، مجاهدت ها را بهتر به 
مخاطب بین المللی بازگو می کنند

مراســمرونماییوبازخوانیاز۲۲عنــوانکتابصوتیو
رادیوییباحضورمعاونفرهنگیواجتماعیسپاه،رئیس
بنیادفرهنگیروایتفتح،مدیرعاملانتشاراتروایتفتح
وجمعیازهنرمندانونویســندگانبرگزارشــد.دراین
مراســممجیدبذرافکن،معاونفرهنگیواجتماعیسپاه
بااشارهبههویتوســابقهروایتفتحدرتولیداتهنریو
فرهنگیگفت:»روایتفتحباعقبهوهویتخودشنیازیبه
بیانهایبندهوامثالبندهندارد،مسئلهروایتیکنسبتی
بابیانوبیانگریدارد.مادرحوزهمتنوروایتتوانســتیم
یکروزنهایرابازکنیممثلروایتفتح،فتوحاتیرابهدست
بیاوریمولیدرحــوزهبیانوروایتگــریهمچنانمنتظر
اتفاقهایخوبهستیموامیدواریماینآثارتولیدیبتواند
مارادراینحوزهبهجایگاههایبرتربرســاند.مقولهروایت
بابیانوگویشمقولهایجدیدونــورابرایمابازمیکند
ومیتوانیمقلههایبهتریرافتحکنیم.«معاونفرهنگی
سپاهبااشارهبهاقتضائاتامروزیجامعهوگسترشایننوع
ازتولیداتدرخارجازمرزهانیزاظهارکرد:حتماًاقتضائات
زندگیماشــینیمردمرابرایشــنیدنکتابهاترغیب
خواهدکرد؛وایننوعتولیداتبهمــاکمکخواهدکردتا
مرزگستریدرمخاطبداشتهباشیم.باقلمیکمحدودهبا
تصویریکمحدودهوباگویشهمیکمحدودهازمخاطب
ایجادخواهدشــدامادراینبینبُعدوجنبهمرزگســتری
بینالمللیاســتکهحتماًبایدبدانفکرکردزیرامخاطب
بینالمللیدراینزمینهوجودداردتابتوانیمبااستفادهاز
اینظرفیتمجاهدتهایرزمندگاندردوراندفاعمقدس،
اهتماموتالشدرزمانشیوعکرونا،مدافعانحرموحتی

زنانومادرانشهدارانشاندهیم.

مرزهای مقاومت؛ روایت جنگ های 
اسرائیل با کشورهای عربی

مجموعــهمســتند۶قســمتی»مرزهــایمقاومت«به
کارگردانیوحیدفرجیتولیدجدیدشبکهمستندسیمابا
محوریتتشکیلرژیمصهیونیستیاستکهازشبکههای
مختلفسیماپخشمیشود.فرجیکارگرداناینمستند
دربارهســوژهاینمجموعهگفت:»مرزهــایمقاومت«با
محوریتتشــکیلرژیمصهیونیســتیدرسال۱۹۴۸و۶
جنگبزرگاســتکهبیناینرژیمغاصبباکشورهای
عربیحاشیهفلسطیننظیرمصر،لبنان،سوریهواردنرخ
دادهاست.درهرقسمتازاینمجموعهیکیازاینجنگها
بهشیوهایدقیقروایتشدهواتفاقاتقبل،حینوبعداز

آنموردبررسیقرارمیگیرد.«
اینمستندسازدربارهشــیوهروایتخودمیگوید:»بخش
قابلتوجهیازتصاویراینمجموعهمستندآرشیویاست
ودرکنارآنکارهــایگرافیکینیزداریم.خوشــبختانه
توانســتیمتصاویرآرشــیویخوبیرابــامحوریترژیم
صهیونیســتیوجنگهایآنبااعــرابمنطقهگردآوری
کنیموبســیاریازتصاویریکهدرایناثردیدهمیشود،
جدیداســت.«فرجیدربارهتحقیقوپژوهش»مرزهای
مقاومت«هممیافزاید:»ساختچنینمستندینیازمند
تحقیقوپژوهشگســتردهایاســت.بهویژهآنکهپساز
اســتخراجاطالعاتازمنابعمختلف،بایــدآنهاراکنارهم
قراردادوراستیآزماییکرد.بخشعمدهایازپژوهشها،
تحقیقکتابخانهایوترجمهاطالعاتواسناداززبانهای

مختلفبود.
نویســندهوکارگرداناینمجموعهوحیدفرجیاستواز
دیگرعواملآنمیتوانبهتدوینگر:روحاهللقاسمیوعلی
عالیی،ترجمه:محمدباقراسدیومنصورکیایی،گرافیک
وموشن:علیزارعیوگویندهمتن:نویدنوروزیاشارهکرد.

خبر

معرفیمستند

خبر

زهرا راد؛ روزنامهنگاریـادداشت

به روايت تاريخ

یکی از منابع مستند مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، ذیل عنوان حمله هواپیماهای مکث
عراقی به غرب تهران، بسیار مختصر آورده است:»در حمله هوایی ساعت ۳۵ و ۱۵ دقیقه روز 
۱۳ مهرماه ۵۹، 2فروند هواپیمای توپولف عراق به مناطق غرب تهران حمله کردند و پل کن و 

جاده کن را هدف قرار دادند. در این حمله ۳ کارگر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح 
شدند اما به سایر نقاط تهران خسارتی وارد نشد. یکی از هواپیماهای متجاوز از قسمت بال 

هدف اصابت قرار گرفت و برای چند دقیقه دودی در آسمان دیده شد.«
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