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جنگ از زاویه دید دشمن با نگاهی به 3 کتاب از خاطرات نظامیان بعثی

شرمساری و عذاب وجدان تنها عایدی متجاوزان بود
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3- آبادي بزرگ- قصر- منافق- کلمه شگفتي  4- صدمترمربع-قانون و مقررات- معيار و وزنه  5- بخشش- پدر 
ادريس- پيست اسکي معروف کش��ورمان  6- س��رمربي ليورپول- پرچم- باريک و ظريف  7- ترويج دهنده- 
خوار- جامه بلند  8- تخم مرغ فرنگي- پول قزاقستان- درخت مسواک- مس��اوي  9- نام همسر يعقوب- راه 
فرار- ترش رو  10- کارمزد- دسته هاون- مدافع چپ بارسا  11- از شهرهاي ژاپن- جدا- مکر و حيله   12- 
شهر تشنه فريب- نام چهار حفره در چهره و پيشاني- بنده و شما  13- حرف دهن کجي- پايان خصومت- ماست 
چکيده- صداي کلفت  14- صحرا- سرسبزي- مخفيانه 15- بدبختي- پيشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب 

از سوي اين صحابه بود  

از راست به چپ
  1- ماالمال- پ��ول و مال ديگران را خوردن   2- دانش��گاهی در مصر- سرگش��تگی- دن��دان تيز درندگان  
3- آتش- سبزي ضدسرطان- کاال- حرارت بدن    4- رساله علمی- لزوم- چهار يونانی   5- از رشته های ورزش 
تيراندازی- بين پيچ و مهره   6- خراب و دورانداختنی- رنگ سرخ مايل به قهوه ای- تيم فوتبالی در الليگای اسپانيا 
  7- خطر خيز- وحشت- موی گردن شير   8- از اقمار مشتري- جاده و رودي در شمال- رب النوع عشق يونانی 
ها- رطوبت خسيس   9- دعای زيرلب- ابريشم- ترس��ناک    10- مهاجم برزيلي منچستر سيتي- پاکدامني- 
جديد     11- اس��ب حنايي رنگ- عقيم   12- از بين بردن علف هاي هرز مزارع- ُقطرسنج- پسوند شباهت    
13- ش��هر فراري- بلبل- کوزه- دس��ت نخورده   14- مستمس��ک- بهترين نوع قطاب و باقلوا- سياره مريخ   

15- مخفيانه به عملي مبادرت ورزيدن- نقصان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   احمد محمدتبریزی
معموالً خبر نداریم جنگ از زاویه دید دشمن 
چه تصویری دارد. ما قرائت و روایت خودمان 
را از جنگ داریم و نمی دانیم آن سوی میدان 
در فکر و ذهن نیروهای دشمن چه می گذشت. 
اما پس از گذشت چندین سال از پایان جنگ 
و با انتش�ار کتاب هایی در رابطه ب�ا خاطرات 
افسران بعثی و افرادی که در ارتش بعث خدمت 
می کردند به تصوی�ر واضح ت�ری از طرز فکر 
دش�من می رس�یم. تا به حال چندی�ن کتاب 
درباره خاطرات بعثی ها منتش�ر ش�ده که در 
میان شان سه کتاب انتشارات سوره مهر برای 
درک ذهنی�ت عراقی ه�ا در س�ال های دفاع 
مقدس اهمی�ت وی�ژه ای دارد. »مأموریت در 
خرمش�هر«، »گردان گ�م ش�ده« و »عبور از 
آخری�ن خاکریز« س�ه کتابی هس�تند که به 
خاط�رات بعثی ها در زمان جن�گ می پردازد. 
راوی دو کتاب اول دو افس�ر بعثی هس�تند و 
کتاب آخر به خاطرات یک پزشک که در ارتش 
خدم�ت می کند اختص�اص دارد. در هر س�ه 
کتاب پشیمانی و شرمساری از کارهای صورت 
گرفته توس�ط این افراد در زم�ان جنگ موج 
می زند و آنها شروع و ادامه جنگ را یک اشتباه 
مح�ض در روابط دو کش�ور می دانس�تند که 
صدام با دیوانگی تمام آن را به راه انداخته بود.

  کتاب »مأموریت در خرمشهر«
سرهنگ صبار فالح 
الالم��ی توضيحات 
مناسبی درباره توان 
نظامی ارتش بعث و 
روند نوس��ازی اش 
می دهد. ارتش بعث 
پي��ش از جن��گ با 
ص��رف هزينه های 
بس��يار ب��ه دنبال 
تجهيز خود برای شروع جنگ بود. موضوعی که 

بسياری از افسران از آن آگاهی نداشتند.
جنگ برای بعثی ها از روز دوش��نبه 22 شهريور 
آغاز شد. لش��کر3 ارتش بعث به مرز ميان ايران 
و عراق اعزام می ش��ود. هنوز کسی خيلی دقيق 
نمی داند چه خبر است؛ حتی خود فرمانده لشکر. 
تا اينکه از استخبارات عراق پيامی مهم به فرمانده 
لشکر داده می شود: »امروز اولين روز جنگ است و 
بايد آن قدر ايرانی ها را تحت فشار قرار دهيم که با 
سقوط رژيم آنان و برقراری حکومتی دموکراتيک 
بتواني��م تمام حق��وق غصب ش��ده مان را از آنان 
بازستانيم.« البته افسران و سرهنگ های بعثی از 
سه ماه پيش با فرستادن اسلحه به ايران و ناآرام 
کردن ش��هرهای جنوبی به دنب��ال ناامن کردن 

فضای داخلی کشور بودند.
  غارت شهر

سرهنگ عراقی می نويسد که خبر ورود نيروهای 
بعثی به خاک ايران  با خشم مردم مواجه می شود. 
آنها هنگام ورود با هيچ مانعی مواجه نشدند و در 
مرزها هيچ نيروی نظامی يا پاس��گاه ژاندارمری 
مش��اهده نکردند. آنه��ا پس از گذش��تن از مرز، 
حرکت خ��ود را به س��وی جنوب تغيي��ر دادند. 
شهر هويزه اشغال می ش��ود و سرهنگ عراقی از 
جنايت هايی که در اين شهر انجام دادند شرمسار 
و ناراحت اس��ت. خراب کردن خانه های مردم و 
آوار شدن خانه روی سر ساکنانش،  غارت کردن 
خانه و مغازه ها تنها بخشی از جنايت های جنگی 
بعثی ها هنگام ورود به کش��ور بود. »خودروهای 
ش��خصی اهالی هويزه وس��يله ای برای تفريح و 
سرگرمی سربازان شده بود. يکی سوار خودرويی 
شده بود و آن را به ديواری می کوبيد و می خنديد 
و آن ديگری با خ��ودروی ديگر تصادف می کرد و 

لذت می برد.«
شکس��ت حصر آبادان يکی از عمليات هايی بود 
که حيرت و شگفتی بعثی ها را برانگيخت. عدنان 
خيراهلل در تمجي��د از اين عملي��ات گفت: »اگر 
ما نيروهايی اين گونه داش��تيم جهان را تسخير 
می کردي��م.« نيروهای ايران��ی اقدام ب��ه ايجاد 
تونل های زيرزمينی کرده بودند و موفق شدند در 
شرايط سخت جوی، از طريق ماهشهر، تونلی به 
نام وحدت ايجاد کنند. پس از شکست ارتش بعث 
در اين عمليات صدام بالفاصله مدال های شجاعتی 
که به فرماندهان نظامی اش داده بود را پس گرفت 
و اعالم کرد مدال های داده شده از درجه اعتبار و 

ارزش ساقط است.
اشغال خرمشهر اتفاق مهم ديگری بود که بعثی ها 
برايش برنامه های زيادی داشتند. ورود آنها وحشت 
زيادی را برای مردم شهر به همراه داشت. بعثی ها 
با ورودشان به خرمشهر زيبا، خرابی و نابودی به 
بار آوردند: »خرمش��هر از لحاظ شکل ظاهری و 
ساختمان س��ازی، زيبا و جذاب بود و قرارگيری 
آن در کنار دريا، زيبايی آن را دوچندان می کرد. 
آتش در همه محله های ش��هر زبانه می کشيد و 
صدای تخري��ب و انفجار در همه جای ش��هر به 

گوش می رسيد.«
سرهنگ صبحی الس��امرايی، فرمانده گردان 3 
لش��کر9، به همراه يک کاميون بزرگ و تعدادی 
سرباز به خانه های خرمش��هر می رود و تمام اشيا 
و وسايل موجود در خانه را بار کاميون می کنند. 
او به نيروهايش می گويد می خواهم اين وسايل را 
به سامرا ببرم و بگويم اين هدايا از شهر خرمشهر 

است.
  توان نیروهای ایرانی

نويس��نده کتاب با عذاب وجدان از اقداماتش در 
خرمشهر می نويسد: »اکنون که من اين خاطرات 
را می نويس��م، احساس پس��تی و رذالت می کنم 
زيرا خود يکی از جنايتکاران مجرم در خرمشهر 
بودم. من شخصاً 10 تلويزيون، پنج يخچال، چهار 
فرش دستباف و مقداری اثاث منزل و در و پنجره 
خانه ها را به غارت بردم. مشوق اصلی من در اين 
زمينه، فرمانده نظامی بود که طی نامه ای رسمی 
اجازه داده بود اجناس، وس��ايل و اثاث موجود در 
خرمشهر را با خود برداريم و حتی در پست های 

بازرسی نيز تفتيش نشويم.«
شهر پس از يک ماه به يک ويرانه تبديل شد. نقشه 
خرمش��هر به هم خورد و اثری از خيابان ها نماند. 

گويی که اين شهر، متروکه ای به جا مانده از دوران 
قرون وسطي است. اش��غال خرمشهر همان طور 
که برای بعثی ها ش��يرين بود، از دس��ت دادنش 
نيز برايشان س��خت و تلخ بود. آنها خود را ساکن 
هميشگی اين شهر می دانستند و فکر نمی کردند 
روزی نيروه��ای ايرانی تواناي��ی آزاد کردنش را 

داشته باشند.
به گفته افسران بعثی،  شب عمليات فتح خرمشهر 
زمين از ش��دت خروش حمله نيروهای ايرانی به 
خود می لرزيد: »من با چشمان خود ديدم که آنان 
ردای مرگ را چون زرهی به ت��ن کرده بودند و با 
چابکی بسيار به جلو حرکت می کردند و از يکديگر 
سبقت می گرفتند... من با مشاهده اين صحنه ها و 
ديدن مردانی عزم آهنين و پرچم های برافراشته در 
دستان شان دچار احساسات عجيبی شدم. آنان به 
پيش می آمدند تا خرمشهر را با قدرت و صالبت از 
ما پس بگيرند و ما هر چه تالش کرديم بخشی از 

خرمشهر را نگه داريم، نتوانستيم...«
عمليات بدر و عمليات ف��او، عمليات های مهمی 
برای عراقی ه��ا بودند. آنها ف��او را قتلگاه بعثی ها 
می دانس��تند. با اين حال اس��تفاده از 60 گلوله 
شيميايی اوج رذالت ارتش دشمن بود که چندين 
بار ديگر نيز تکرار شد و عوارض سنگينی را بر جان 

رزمندگان گذاشت.
  کتاب »عبور از آخرین خاکریز«

دک��ت��ر اح��م��د 
عبدالرحمن به عنوان 
پزش��ک در ارت��ش 
خدمت می کند و از 
ش��اهد  نزدي��ک 
بس��ياری از اتفاقات 
اس��ت. عبدالرحمن 
مخالف بس��ياری از 
سياس��ت های رژيم 
بعث اس��ت و جرئت بيانش را ندارد. او در جريان 

عمليات بيت المقدس اسير می شود.
نويسنده اين کتاب نيز تاريخ شروع جنگ و تجاوز 
ارتش بعث را دوشنبه 22 سپتامبر 1980 می داند 
و می نويس��د: »لش��کرهای زرهی و پياده عراق 
حمله گس��ترده ای از محورهای جنوبی، ميانی و 
شمالی را شروع کردند. منطقه ما، نقطه شمالی 
جبهه به حس��اب می آمد و ه��دف از اين تهاجم 
گسترده تسلط بر ش��هرهای قصرشيرين، سرپل 
ذهاب، گيالن غرب و سلس��له کوه ها و ارتفاعات 

استراتژيک منطقه و پيش��روی هر چه بيشتر به 
عمق خاک ايران بود.«

بعثی ها در کنار تجاوزش��ان به س��رزمين ايران، 
با پخش اخب��ار جعلی و دروغ ب��ه دنبال کاهش 
روحيه جمعی مردم بودند. آنه��ا در همان روزها 
خبر از درگذشت امام خمينی می دادند و به دنبال 
تضعيف جبهه ايران بودند. ي��ا اينکه راديو بغداد 
از اغ��راق در پخش اخبار مربوط ب��ه تجاوز عراق 
به خاک ايران، از فتوحات گس��ترده اين کش��ور 

سخن پرانی می کرد.
طبق اعترافات بعثی ها اولي��ن روزهای حمله به 
ايران، برای مردم بسيار س��خت، شوکه کننده و 
گران بود. مردم ناگهان مال و جان و ناموس شان 
را در معرض دشمن می ديدند و مجبور می شدند 
خانه و زندگی شان را بگذارند و برای حفظ جان به 

جای ديگری بروند.
سردمداران رژيم بعث س��قوط نظام اسالمی را تا 
چند هفته ديگر برآورد می کردند و تسلط ش��ان 
بر خوزستان را قطعی می دانستند. صدام نتيجه 
جنگ را به س��ود خود پيش بينی می ک��رد و بر 
شدت حمالتش می افزود. دو هفته از شروع جنگ 
گذشته و مقاومت سرسختانه ايرانی ها ادامه دارد.

  ویرانی قصرشیرین
صدام در بازديد از قصرشيرين دستور انهدام شهر 
را صادر می کند و خطاب به فرمانده لشکرهايش 
می گويد: »می خواهم قصرش��يرين به اين شکل 
درآيد.« کمی پس از رفتن او، يگان های مهندسی 
تمام ش��هر را ويران کردند و جز مسجد المهدی 
که به نام مس��جد صدام نامگذاری شده بود، چيز 

باقی نگذاشتند.

در همان برهه، يکی از افس��ران بعثی در پاسخ به 
اين س��ؤال که اين جنگ چه موقع پايان خواهد 
يافت؟ چني��ن می گويد: »اگر ما بر حق باش��يم 
پي��روز خواهيم ب��ود و اگر آنها بر حق باش��ند به 
پيروزی دس��ت خواهند يافت.« آنها خرمشهر را 
اشغال کرده بودند، آبادان را در محاصره داشتند و 
صدام مدام در رسانه های عراقی می گفت که ايران 
در لبه پرتگاه ق��رار دارد. آنها خود را پيروز جنگ 
می دانس��تند در حالی که اراده الهی سرنوش��ت 

ديگری را رقم زد.
کمی پ��س از اين صحبت ه��ا، ايرانی ها عمليات 
فتح المبين را انجام دادند. تلف��ات زياد عراقی ها 
وحش��ت عجيبی را در دل نظامی ها و مردم اين 
کش��ور به وجود آورده بود. »در آغ��از ماه آوريل، 
به منظور استفاده از مرخصی به بغداد رفتم، بوی 
شکست فضا را پر کرده بود. ترانه غم انگيزی شبيه 
به لطيمه که توسط سعدون جابر، خواننده مشهور 

اجرا می شد، در حال بود.«
کمی بعدت��ر نيروهای بعث��ی در خرمش��هر به 
محاصره درآمدند و راوی کتاب در جريان عمليات 
بيت المقدس به اسارت درمی آيد. برخی از افسران 
خسته و ترسان اعتقاد داشتند در حال درو کردن 
کاشته های خود هستند. راوی کتاب خود را تسليم 
نيروهای ايرانی کرده و از مخمص��ه بعثی ها رها 
می کند. او رسيدن به نيروهای ايرانی را مثل يک 

تولد دوباره می داند.
  کتاب »گردان گم شده«

سرگرد عزالدين مانع 
ک��ه بي��م فراموش 
کردن خاطراتش را 
داشته با انتشار اين 
توانس��ته  کت��اب 
خاطراتش را حفظ 
کن��د. خاط��رات او 
حض��ور بعثی ها در 
خرمش��هر را دربر 
می گي��رد و ب��ه فعاليت هايش��ان در اين ش��هر 
می پردازد. اين سرگرد بعثی نيز همانند بسياری از 
ارتشی ها تحت تأثير دستگاه تبليغاتی رژيم بعث 
قرار داشت و به دنبال تحقق عراق جديدی بود که 
صدام در سخنرانی هايش می گفت. در ذهن آنها 
آزادی محمره ]خرمشهر[ اولين گام جهت رسيدن 

به همان عراق بزرگ است.
دس��تگاه تبليغاتی رژيم بعث اخبار مربوط به 
انقالب ايران را به شدت سانسور می کرد و مردم 
عراق درک درس��تی از وضعيت و م��ردم ايران 
نداش��تند. با شروع جنگ و مش��اهده ايرانی ها 
اين بمب تبليغاتی خيل��ی زود ترکيد و اثرش 
را از دس��ت داد. آنها فهميدند که حمله به يک 
کشور مسلمان و اشغال يک شهر چه کار عبث و 

زيان باری بوده است.
پس از عملي��ات بيت المق��دس نظامی ها انگيزه 
خود را برای جنگيدن از دس��ت داده بودند. آنها 
تازه فهميده بودند اين همه هزينه و تلفات برای 
اشغال خوزستان و خرمشهر امری بيهوده است 
ولی از ترس مجازات حکومت چاره ای جز تبعيت 
نداش��تند.درک مقاومت ايرانی ها جهت مقابله با 
تهاجم دشمن برای بعثی ها سخت بود. آنها زمان 
حمله متوجه ش��دند که مفهوم وطن برای مردم 
هر زادگاهی چقدر باارزش اس��ت و هجوم بيگانه 
به خاک يک کشور برای مردمش چه معنی دارد. 
جنگ با ايران مثل يک چراغ بس��ياری از مردم و 
نظامی  های عراقی را با ويژگی های ايرانی ها آشنا 
کرد، آگاهی شان را باال برد و آنها را متوجه کارهای 
اشتباه ش��ان کرد. جنگ با اي��ران در حکم مرگ 
رژيم مس��تبدانه صدام بود که به دست خودش 

رقم خورد.

گفت وگو

 برادر شهید صادق مهدی پور در گفت وگو با »جوان«
 از خصوصیات یک عارف 20ساله می گوید 
رمز شهادتش بریدن از نفس بود

چطور شد که صادق مسیر جبهه و 
جهاد را در پیش گرفت؟

اگر ص��ادق را مي ش��ناختيد و روحياتش 
را درک مي کردي��د، اذع��ان مي کردي��د 
که جوانی مث��ل او نمي توانس��ت در برابر 
موضوعی چ��ون دفاع مق��دس بی تفاوت 
باشد و به حتم روحش او را به سوی جبهه 
و شهادت سوق مي داد. صادق متولد سال 
1342 بود و موقع انقالب فقط 15 س��ال 
داش��ت ولی يکی از  ارکان اصلی تظاهرات 
دانش آموزی در جنوب شهر تهران بود. بچه 
باهوش و مذهبی بود و از کودکی در مسجد 
مکبری مي کرد. در واقع زمينه های پيروی 
از انقالب از کودک��ی در وجودش نهادينه 
ش��ده بود. بعد از پيروزی انق��الب، صادق 
فعاليت گسترده ای در بس��يج داشت و از 

طريق بسيج هم راهی جبهه شد.

ش�هید چ�ه روحیاتی داش�ت که 
مي گویی�د روح�ش او را به س�وی 

جبهه ها سوق مي داد؟
شهيد روی نفس و اخالقش کار کرده بود. 
مي توانم به جرئت بگويم موقع ش��هادتش 
در 20 س��الگی يک جوان عارف مس��لک 
بود. خيلی وقت ه��ا که از جبه��ه به خانه 
مي آمد، وقتی مادرمان جلويش غذای گرم 
مي گذاش��ت، لب به غذا نمي زد و مي گفت 
همين االن بچه ها در جبهه به غذای مناسب 
دسترسی ندارند، حاال من چطور مي توانم 
اين غذای گ��رم را بخورم. ي��ا وقتی برای 
خواب زيراندازی برايش تهيه مي کرديم، آن 
را کنار مي زد و روی زمين مي خوابيد. سعی 
مي کرد با زهد و رياض��ت، هوای نفس را از 
خودش دور کند. حيا و وقارش مثال زدنی 
بود. اينها در حالی است که او فقط 20 سال 
در اين دنيا زندگی کرد و آن وقار مثال زدنی 

را در اوج جوانی داشت.
ش�هید مهدی پور در چه عملیاتی 

شرکت داشت؟
اولين عملياتی که برادرم در آن شرکت کرد، 
الی بيت المقدس )آزادس��ازی خرمشهر( 
بود. بعد در زمستان س��ال 61 در عمليات 
والفجر مقدماتی ش��رکت کرد که از ناحيه 

چشم مجروح شد. بار آخر هم در عمليات 
والفجر4 شرکت کرد و در همين عمليات 
به ش��هادت رس��يد. حين عمليات گلوله 
دوشکای دو زمانه دشمن به صادق خورده 
و بر اثر خونريزی به ش��هادت رسيده بود. 
برادرم از فرط عالقه ای که به سرور و ساالر 
شهيدان داش��ت، گفته بود اگر من شهيد 
ش��دم مثل آقا اباعبداهلل)ع( بی کفن دفنم 
کنيد، ما هم همي��ن کار را کرديم و پيکر 
صادق بدون کفن در قطعه 28 بهشت زهرا 
دفن ش��د. بعدها از زبان دوستانش موارد 
بيشتری از برخوردهای عارفانه صادق در 

جبهه ها شنيديم.
همرزمان�ش چ�ه روایت های�ی 

داشتند؟
يکی از دوس��تانش مي گفت ي��ک روز در 
جبهه مشغول شس��تن ظروفی بوديم که 

به روغن آغش��ته بود، برای اينکه روغن ها 
خوب شسته ش��وند، آنها را داخل آب داغ 
گذاش��ته بوديم. صادق با دي��دن ظرف ها 
گفت »نفس ما هم مثل همين ظروف است. 
اينها تنها با آب داغ تميز مي شوند و گناهان 
ما هم گاهی تنها با درد کشيدن و سختی 
کشيدن برطرف مي شوند.« صادق هميشه 
سعی مي کرد مقابل نفسش سختگير باشد 
و با زهد و عرفان، روح��ش را پاک و آماده 

پرواز کند.
از ش�هید مهدی پ�ور وصیتنامه یا 

پیامي به یادگار مانده است؟
اتفاقاً قبل از شهادتش يک پيام به برادران 
بس��يجی داده بود. آن پي��ام را با جمالت 
زيبايی هم آراسته بود. صادق در ابتدای پيام 
مي گويد: »خيلی وقت است که مي خواهم 
پرواز کنم و با روی خونين معشوقم را زيارت 
کنم« و بعد ادامه مي دهد: »آنچه، همه چيز 
آدم را مي خورد و انس��ان را از بين مي برد، 
نفس است و نفس... صفا و صميميت چيزی 
نيست که بشود با يک آمپول به آدم تزريق 
بشود، اينها الزمه اش گذشت و تقوا است و 
تقوا هم الزمه اش اخالص اس��ت. اخالص 
هم الزمه اش انقطاع است. بايد ببريم از يک 

سری مسائل، بايد ببريم از نفس...«

  فریده موسوی
ش�هید صادق مهدی پور، یکی از دو ش�هید خانواده اش بود که در تاری�خ 16 دی 1362 
طی عملیات والفجر4 به ش�هادت رس�ید. پس از او ب�رادر دیگرش بهم�ن راهی جبهه 
ش�د و او نیز چندی بعد به ش�هادت رس�ید. صادق جوانی عارف مس�لک بود که س�عی 
مي کرد با ریاض�ت و عبادت، روح خ�ود را پرورش بدهد. چنانچه توانس�ت با اس�تمرار 
در مس�یر جبهه و جهاد، پ�س از چندین م�اه مجاهدت، به مقام ش�هادت دس�ت پیدا 
کن�د. گفت وگوی ما ب�ا به�رام مهدی پور ب�رادر کوچک ت�ر ش�هید را پی�ش رو دارید.

ص�دام در بازدی�د از قصرش�یرین 
دستور انهدام ش�هر را صادر می کند 
و خط�اب ب�ه فرمانده لش�کرهایش 
می گوید: »می خواهم قصرشیرین به 
این شکل درآید.« کمی پس از رفتن 
او، یگان های مهندس�ی تمام شهر را 
وی�ران کردند و جز مس�جد المهدی 
که ب�ه نام مس�جد ص�دام نامگذاری 
ش�ده بود، چی�ز باق�ی نگذاش�تند.
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