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بعثی ها 30 بار مناطق مسکونی ایران را 
بمباران  شیمیایی کردند

  غالمحسین بهبودی
19 ش�هریور 1362 عراق سه نقطه از اطراف 
ش�هر بانه را بمباران ش�یمیایی کرد. شاید 
برای ما که عادت کرده ایم بمباران شیمیایی 
مناطق مس�کونی را محدود به سردش�ت 
و حلبچه بدانیم، عجیب باش�د ک�ه بدانیم 
عراق بارها و بارها غیرنظامیان کش�ورمان 
را هدف بمب های ش�یمیایی قرار داده بود. 
جنایتی آشکار که هیچ گاه از سوی مجامع 
بین المللی محکوم نش�د. همان ها که امروز 
کاربرد تس�لیحات ش�یمیایی را خط قرمز 
خود مي دانن�د، در س�ال های دفاع مقدس 
دس�ت صدام را برای هرگونه جنایتی علیه 
مردم ایران باز گذاشته بودند. با هم نگاهی 
به بمب�اران ش�یمیایی مناطق مس�کونی 
کشورمان توسط رژیم بعث عراق مي اندازیم.

 23 مهر 59
بعثی ها در طول هشت س��ال دفاع مقدس )و 
حتی چند روز بعد از اتمام جنگ( 3 هزار و 500 
بار ایران را بمباران ش��یمیایی کردند. )برخی 
آمار نیز ای��ن تعداد را 600 م��ورد مي دانند( از 
این تع��داد 30 مورد در مناطق مس��کونی رخ 
داد. اولین حمله ش��یمیایي ثبت شده توسط 
س��ازمان ملل در جنگ ایران و ع��راق مربوط 
به تاریخ 59/10/23 برابر ب��ا 13 ژانویه 1981 
است. در این روز منطقه اي بین هالله و ني خزر 
واقع در 50 کیلومتري غرب ایالم توسط عراق 
بمباران شد که به شهادت 10 تن از رزمندگان 

انجامید. البته عراقی ها درس��ت دو ماه قبل از 
آن اولین بمباران شیمیایی خود را انجام داده 
بودند که این مورد توسط سازمان ملل به ثبت 
نرسیده بود. 23 مهر 1359، استان خوزستان و 
مشخصاً محور دزفول به هویزه، براي اولین بار 
بوي نامطبوع گاز خردل بعثي ها را استش��مام 
کرد. در این روز عراق چهار بار از سالح شیمیایي 
بهره برد که ماحصل آن یك شهید و 10 مجروح 
بود. هر دوی این موارد )23 مهر و 23 دی 59( 
حمله به نیروهای نظامي  بود، اما در س��کوت 
مجامع بین المللی، ارتش بع��ث عراق چندی 
بعد حمله به غیرنظامي ها را نیز در دستور کار 

خود قرار داد.
 مناطق مسکونی

در س��ال 62 و عملی��ات والفج��ر2 ب��ه تاریخ 

62/4/29 در منطقه عمومي پیرانش��هر اولین 
عملیات شیمیایي نسبتاً وسیع دشمن شروع 
شد. حدود 100 ش��هید از رزمندگان و حتي 
مردم عادي ماحصل این حمالت وحشیانه بود. 
این مورد را باید اولین حمله به مناطق غیرنظامي  
نیز دانست. بخشی از جاده پیرانشهر که مورد 
اصابت بمب های ش��یمیایی ق��رار گرفته بود، 
محل تردد افراد غیرنظامي نیز بود اما دشمن با 
علم بر اینکه دامنه حمالت شیمیایی و میکروبی 
به هیچ وجه قابل کنترل نیس��ت، یك منطقه 
غیرنظام��ي  را مورد حمله ق��رار داد. این واقعه 
بعدها در سایر مناطق غیرنظامي  نیز تکرار شد. 
رژیم بعث فهمیده بود دولت های غربی و جوامع 
بین المللی دست او را برای رقم زدن به جنایات 

فجیع تر باز گذاشته اند.
 19 شهریور 62

واقعه 19 شهریور 1362 و بمباران سه نقطه از 
شهر بانه که بهانه این گزارش نیز هست، نقطه 
عطفی در قضیه بمباران ش��یمیایی دشمن به 
شمار مي رود چراکه بعثی ها از روز 19 شهریور 
تا چه��ارم آذر 62 حدود 12 بار با اس��تفاده از 
توپ، خمپاره و هواپیما اقدام به کاربرد گازهای 
شیمیایی، عمدتاً در غرب کشور از جمله مناطق 
نظامي  و غیرنظامي  پیرانشهر، بازی دراز، مریوان، 
بان��ه، پنجوین و پ��اوه کردند. دو م��ورد از این 
بمباران های 12 گانه به این ش��رح اس��ت که 
س��اعت 5 بامداد 3 آب��ان 1362 هواپیماهای 
عراقی روستای باینجان از توابع بانه را بمباران 
شیمیایی کردند. در این حمله جمعی از اهالی 

روستا شهید و مجروح شدند. در مورد دیگر  روز 
16 آبان 1362، چهار فروند هواپیمای دشمن 
منطقه ای بین رودخانه شیلر و ارتفاعات لری را 
هدف حمالت شیمیایی قرار دادند که منجر به 

تحریکات چشمي  شدید در مجروحان شد.
 واقعه سردشت

بمباران شیمیایي شهر سردش��ت مصادف با 
هفتم و هشتم تیر 1366 یك مورد خاص است. 
سردشت یك شهر کامالً غیرنظامی، نسبتاً بزرگ 
و پرجمعیت بود و از این حیث بمباران آن را باید 
نقطه عطفي در تاریخ جنگ هاي معاصر برشمرد. 
در این روز عراق شهری را بمباران مي کرد که 
هیچ توجیه نظامي  خاصی برایش نداشت. اگر 
در مواقع قبلی، اقدام به بمباران مناطقی مي کرد 
که از وجود رزمنده ه��ا و غیر نظامي ها توأمان 
برخوردار بود، در قضیه سردشت صرفاً یك شهر 

غیرنظامي را مورد حمله قرار داد. 
 پس از قطعنامه

عراق چند روز بعد از برقراری آتش بس نیز باز 
اقدام به بمباران شیمیایی آن هم به یك نقطه 
غیرنظامي کرد. این بار عراقی ها 11 مرداد 1367 
شهر اشنویه ایران را بدون هیچ توجیه عقالنی 
بمباران کردن��د. صدام آخرین زه��ر خود را با 
بمباران یك شهر غیرنظامي  آن هم پس از اتمام 

جنگ ریخته بود.
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سردشت یک شهر کامالً غیرنظامی، 
نس�بتاً بزرگ و پرجمعی�ت بود و از 
این حیث بمب�اران آن را باید نقطه 
عطفي در تاریخ جنگ هاي معاصر 
برش�مرد. ع�راق  صرفًا یک ش�هر 
غیرنظام�ي را مورد حمل�ه قرار داد

  زینب محمودی عالمی
»قلم در دس�تانم می لرزد برای نوش�تن از تو، س�الم بر 
تو ای مدافع حریم عش�ق، س�الم ای برادرم. 10 س�الی 
اس�ت که ندیدمت. در این 10 س�ال بذر حسرت را در دل 
کاشته ام، حسرت دیدار تو تا قیامت بر دلم خواهد ماند. 
آخرین تصویری که برایم به یادگار گذاش�تی ش�نیدن 
حرف هایت و بغض هایی بود که مانع ریزش اش�ک هایت 
می شد. بی آنکه بدانم پاس�داری از حرم آل اهلل را چگونه 
پشت بغض های مردانه ات فریاد می زدی و لیاقت شهادت 
در این راه را به رخ من می کش�یدی. ب�رادرم؛ من مدافع 
چادر خ�ود و غیرت ت�و خواهم ب�ود و یک ی�ک مردان 
زندگی ام را فدای بانوی دمش�ق خواه�م کرد. من مدافع 
راهت خواه�م بود.« متنی ک�ه خواندی�د خواهرانه های 
زهرا رضایی خواهر شهید شیخ محمد رضایی از شهدای 
لش�کر فاطمیون اس�ت که در رثای برادر خود گفته بود. 
شهدای فاطمیون از مظلوم ترین شهدای جبهه مقاومت 
اسالمی هستند که در غربت زندگی کرده و در غربت نیز 
به ش�هادت مي رس�ند. بعد از خواندن دلنوش�ته خواهر 
ش�هید، تصمیم گرفتیم به دیدارش برویم و س�اعتی در 
خصوص ش�هید ش�یخ محم�د رضایی گفت وگ�و کنیم.

خانواده های شهدای فاطمیون هر کدام سرگذشتی 
از مهاجرت و س�کونت در غربت دارند، شما کی از 

افغانستان مهاجرت کردید؟
سال 1358 به علت هجوم ارتش سرخ شوروی به افغانستان، 
پدر و مادرم به ایران آمدند و تا سال 1383 در مشهد ساکن 
بودیم. م��ا دو خواهریم و س��ه برادر داش��تیم. محمد از بین 
برادرها شهید ش��د. چهارم فروردین 1364 در مشهد متولد 
شد و سال 93 در سوریه به شهادت رسید. فرزند دوم خانواده 

بود و من هم فرزند آخر خانواده  که متولد سال 75 هستم.
گویا برادرتان روحانی بودند؟

بله، بعد از اینکه محمد دوران ابتدایی را در مدرس��ه آیت اهلل 
کاشانی و دوران دبیرستان را در مدرسه سیدالشهدای گلشهر 
سپری کرد، سال 1382 وارد حوزه علمیه چهارده معصوم )ع( 
شد. سال 83 بعد از سقوط طالبان به افغانستان برگشتیم اما 
محمد با ما نیامد و قرار ش��د بعد از اتمام تحصیالتش بیاید. 
سال 84 تماس گرفت و از پدر و مادرم اجازه خواست در مشهد 
بماند و درس حوزه را ادامه دهد. دیپلم تجربی داش��ت و به 
دروس دینی هم عالقه مند بود. به همین خاطر درس حوزوی 
را به صورت رسمي  شروع کرد. در همان منطقه گلشهر وارد 
حوزه ش��د و تحصیالتش را تا مقطع کارشناسی ارشد رشته 
فلسفه و کالم اس��المي  )سطح س��ه( ادامه داد. محمد مدیر 
انجمن علمي  و فرهنگی وفاق اسالمي  بود و همچنین مدیریت 
مدرسه حجت ابن الحسن العسکری)عج( )مدرسه محقق( را بر 

عهده داشت. همزمان مشغول تدریس در حوزه نیز بود.
محمد 11 سال از شما بزرگ تر بود، چه خاطراتی از 

ایشان دارید؟
برادرم خیلی من را دوست داشت. سال 83 که به افغانستان 
برمي گشتیم، هشت سال داشتم. از آن زمان خاطرات زیادی 
ندارم. فقط روزی را که مي رفتیم برای همیشه در ذهنم مانده 
است. وقتی سوار اتوبوس ش��دیم از پنجره اتوبوس بیرون را 
نگاه مي کردم، محمد روی زمین نشسته بود و گریه مي کرد. 
آخرین تصویری که در ذهن دارم همان لحظه بود. هیچ وقت 
فکر نمي کردم دوری ما 10 س��ال طول بکشد اما در این 10 
سال خاطرات زیادی دارم با اینکه خیلی از من دور بود خیلی 
هوایم را داشت. هر موقع تماس مي گرفت احوال اولین کسی 
را که مي پرسید من بودم. آن زمان تلفن همراه نبود، بیشتر 
برای هم نامه مي نوش��تیم و از احوال هم باخبر مي ش��دیم. 
محمد مي گفت خیلی دلم برای شما تنگ شده. یك وقت هایی 
پشیمان مي شوم چرا با شما نیامدم اما به این تنهایی عادت 
کردم. هر سال تابس��تان مادرم خانه تکانی مي کرد و منتظر 

آمدن محمد بودیم. هر شب به عکسش که روی طاقچه اتاق 
بود نگاه مي کردم، مي بوسیدم و برایش دعا مي کردم. محمد 
تماس مي گرفت و مي گفت زهرا بزرگ شدی؟ مي گفتم آره 
و برایش از کارهایم مي گفتم. س��ال 91 معلم ش��ده بودم. با 
شنیدن موفقیتم خوشحال مي شد. مي گفت باورم نمي شود 

این قدر بزرگ شده باشی.
اولین بار چه س�الی ب�رای دفاع از ح�رم آل اهلل به 

سوریه اعزام شدند؟
س��ال 1392 برای اولین بار ب��رای دفاع از حری��م اهل بیت 
داوطلبانه به سوریه رفت. تا سال 93 چهار بار اعزام شده بود. 
یك سال و نیم مدافع حرم بود. آخرین بار دو روز بعد از عید 
فطر تماس گرفت و با همه اعض��ای خانواده صحبت کرد. به 
محمد گفتم این بار شهید نش��وی! مي خواهم تو را در لباس 
دامادی ببینم. محمد در حالی که صدای گریه اش مي آمد، با 
لحن قشنگی صحبت مي کرد. گفت اگر این لحظه بمیرم چه 

توشه ای برای آخرتم دارم.
در خانواده تان کس دیگری هم غیر از محمد رخت 

رزمندگی پوشیده بود؟
پدرم در زمان طالبان در افغانس��تان مجاهد بود و با طالبان 
مي جنگید. پدر و برادر دیگرم بعد از شهادت محمد به  سوریه 

رفتند و با تکفیری ها و داعش مي جنگند.
در افغانس�تان بودی�د ک�ه برادرتان به ش�هادت 

رسید؟
بله، روز دوشنبه از مدرسه که برگشتم، مادرم در حیاط بود. 
صورتش کبود شده بود. صدای پدرم از باغچه کنار خانه مان 
مي آمد. از ایران تماس گرفته بودند و حرف از رفتن به ایران 
بود. نگران شدم. از مادرم پرس��یدم: چی شده؟ گفت محمد 
زخمي  شده. در واقع شهید ش��ده بود و اول به ما مي گفتند 
زخمي  شده است. پدرم به دوس��ت برادرم که زنگ زده بود 
اصرار مي کرد بگوید حال محمد چطور است. عاقبت دوستش 
گفت احتماالً ش��هادت نصیب پسرتان ش��ده. پدرم به بقیه 
اعضاي خانواده چیزی نگفت. دو هفته طول کشید تا به مشهد 

بیاییم. هفتم مهر 93 ساعت 10 شب به نزدیك حرم امام رضا 
)ع( رس��یدیم. موقع اذان صبح پیاده به حرم رفتیم. آن شب 
برایم خیلی سخت گذشت. وقتی چشمم به گنبد حرم امام 
رضا )ع( افتاد خدا را شکر کردم که بعد از 10 سال به آرزویم 
رسیدم و به زیارت امام هشتم آمدم. اما از طرف دیگر خیلی 
نگران محمد بودم. هنوز نمي دانستم به شهادت رسیده است. 
دعا کردم حالش خوب باشد. هر چه به حرم نزدیك مي شدیم 
دلتنگی ام بیشتر مي شد. نمي توانستم جلوی اشکم را بگیرم 
و بغضم را نگه دارم. آن لحظه هایی را تصور مي کردم که وقتی 
بعد از 10 سال به مشهد مي آیم اولین دیدارم با برادرم در حرم 
امام رضا)ع( است. با خود مي گفتم وقتی او را مي بینم چقدر 
غافلگیر مي شود دس��تش را مي گیرم و صورتش را مي بوسم 
اما نشد. آن لحظه من بودم و حرم امام رضا)ع( که روبه رویم 
بود. زمستان همان سال قرار بود به مشهد بیاییم و آقامحمد 
را داماد کنی��م. خواهرم که قم زندگ��ی مي کرد برای محمد 
به خواستگاری رفته بود. روزش��ماری مي کردیم تا برادرم را 
در خلعت دام��ادی ببینیم اما محمد خیل��ی زرنگ تر از این 
حرف ها بود. ما را در معراج ش��هدا غافلگیر کرد. انگار تقدیر 
و سعادتش این بود که آس��مانی ها در بهشت خلعت دامادی 

بر تنش کنند.
فردای آن روز خبر ش��هادت محمد را به م��ا دادند. نهم مهر 
برای شناسایی به بهشت رضا معراج شهدا رفتیم. پیکر چهار 
شهید را آورده بودند. شهیدان سیدعلی حسینی، محمدرضا 
توسلی، جواد غالمي  و محمد برادرم... اما پیکر محمدم نیامده 
بود! پیکر شهید محمدرضا حسینی از تهران با شیخ شهید ما 
اشتباه شده بود. )شهید محمد رضا حسینی هر سال خودش 
را به پابوس امام رضا)ع( مي رساند بعد از شهادتش هم پیکرش 
آمده بود تا عرض ارادت کند(. وقتی گفتند این پیکر محمد 
نیست خوشحال شده بودم. نمي خواستم باور کنم شهید شده 
است. تا اینکه ش��ب پیکر برادرم را آوردند و دوباره به معراج 
شهدای مشهد رفتیم. لحظه خیلی س��ختی بود. از حضرت 
زینب)س( خواستم به ما صبر بدهد. سوره والعصر مي خواندم. 
بعد از مراسم روضه و زیارت عاشورا با خواهرم طاهره و مادرم 
کنار پیکر محمد رفتیم. خیلی دوس��ت داش��تم وقتی او را 
مي بینم صورتش را بعد از سال ها ببوسم. با او حرف بزنم و از 
دلتنگی هایم بگویم اما نشد. صورت محمد را نشان مان ندادند 

و دیدارمان ماند به قیامت.
 چه تاریخی به شهادت رسیدند و نحوه شهادت شان 

چطور بود؟
 دهم شهریور 1393 در منطقه جارمانا در شهرک دخانیه بین 

دمشق و شام به شهادت رسیده بود.  نحوه شهادتش طوری 
بود که با یك گروه 15 نفری وارد منطقه عملیاتی مي شوند، 
به محلی مي رسند که از سه طرف در تیررس دشمن بودند. 
دشمن همه را یکجا به گلوله مي بندد که تعدادی از آنها شهید 
و تعدادی زخمي  مي شوند. دوستان ش��ان نمي توانستند به 
کمك ش��ان بروند. مي گفتند ما مي دیدیم ام��ا کاماًل در دید 
دشمن بودیم و کاری نمي توانستیم انجام دهیم. محمد بعد 
از اینکه تیر خورد خود را کنار دیوار رس��انده بود اما دشمن 
بیش��تر تیراندازی کرد و بر اثر خونریزی ش��دید به شهادت 
رسید. شهید حسین براتی )که از تهران اعزام شده بود( 70 
متر به صورت س��ینه خیز رفت تا خودش را به شهدا برساند. 
شب اول فقط توانستند پیکر یك شهید را برگردانند حتی دو 
نفر شهید و دو نفر زخمي  برای انتقال پیکر شهدا دادند. شهید 
حسین براتی طناب به کمرش بست و پیکر شهدا را 40 متر 
به عقب آورد. وقتی پیکرشان را آوردند شهید ابوحامد، برادرم 
را از روی چفیه دور کمرش ش��ناخت. محمد یك ماه بعد از 
شهادتش یعنی 10 مهر 1393 مصادف با شهادت امام محمد 

باقر)ع( در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.
از م�دت حض�ورش در س�وریه چ�ه خاطراتی از 

همرزمان شهید شنیده اید؟
یکی از دوستان محمد مي گفت وقتی در اولین اعزام به زینبیه 
دمشق رسیدیم، از خیابانی گذشتیم که گلدسته های حرم 
حضرت زینب)س( دیده مي ش��د. از ماش��ین پیاده شدیم. 
فضای غریبانه ای بود. ش��یخ با صدای بلند گریه کرد. آن قدر 
گریه کرد که بدنش مي لرزید و روی زمین افتاده بود. مي گفت 
حاضرم تمام بدنم گلوله باران ش��ود ام��ا ذره ای از آجر حرم 
حضرت زینب)س( کم نش��ود. دقیقاً همین طور شد. محمد 
40 گلوله به بدنش اصابت کرد و به شهادت رسید. در جبهه 
که بود به هر بهانه ای در هر زمان س��نگر به سنگر مي رفت و 
از احوال رزمنده ها باخبر مي ش��د. روی در اتاقش نوشته بود 
در هر ساعت از ش��بانه روز که خواستید در بزنید من بیدارم. 
همیش��ه به رزمنده ها توصیه مي کرد قدر خودتان را بدانید 
چون شما برگزیده ش��دید تا از حرم اهل بیت دفاع کنید .از 
شهادت محمد ناراحت نیستم. هر موقع تماس مي گرفت یا 
نامه مي فرستاد تنها خواسته اش این بود که دعا کنیم عاقبت 
به خیر ش��ود. مادرم مي گفت یك روز محمد تعریف مي کرد 
رفته بودم حرم امام رضا)ع(. وقت��ی مقابل گنبد قرار گرفتم 
از امام رضا خواس��تم برایم دعا کند عاقبت به خیر شوم. االن 
خوشحالم که برادرم در راه دفاع از حرم اهل بیت پیامبر اسالم 

به آرزویش رسید.

گفت وگوی »جوان« با خواهر شهید محمد رضایی
 شهید روحاني لشکر فاطمیون

مي گفت حاضرم دردفاع از حرم
تمام بدنم گلوله باران شود

یکی از دوس�تان محمد مي گفت وقتی در اولین 
اعزام ب�ه زینبیه دمش�ق رس�یدیم، از خیابانی 
گذش�تیم ک�ه گلدس�ته های ح�رم حض�رت 
زین�ب)س( دی�ده مي ش�د. از ماش�ین پی�اده 
ش�دیم. فضای غریبانه ای بود. ش�یخ ب�ا صدای 
بلند گری�ه ک�رد. آن قدر گری�ه کرد ک�ه بدنش 
مي لرزی�د و روی زمی�ن افت�اده ب�ود. مي گفت 
حاض�رم تمام بدنم گلوله باران ش�ود ام�ا ذره ای 
از آج�ر ح�رم حض�رت زین�ب)س( کم نش�ود
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