
وادی کتاب

  غالمحسین بهبودی
کتاب جنگ ش�هرها نوشته زینب اسالمی 
اخیراً توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس منتشر ش�ده اس�ت. این کتاب که 
حاوی آمار و اطالعاتی در خصوص بمباران 
ش�هر تهران در طول دفاع مقدس اس�ت، 
یک�ی از منابع مه�م در خص�وص جنایات 
رژیم بع�ث عراق در حق م�ردم غیرنظامی 
کش�ورمان ب�ه ش�مار م�ی رود. ب�ا ه�م 
نگاهی به داش�ته های کت�اب می اندازیم.

»جنگ ش��هرها« اصطالحی بود که در طول 
جنگ تحمیلی چندین بار مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت. هر ب��ار عراق بعث��ی فکر می کرد 
اهدافی را نمی تواند در میادین جنگ به دست 
آورد، با حمله به شهرهای بی دفاع ایران تعقیب 
می کرد، کما اینکه شروع جنگ تحمیلی نیز با 
بمباران هوایی 10 فرودگاه کشورمان از جمله 

فرودگاه مهرآباد تهران شروع شده بود.
در دفاع مقدس به جز تهران ک��ه مرکز ایران 
بود، بس��یاری از ش��هرهای دیگر که از لحاظ 
جمعیتی یا اقتصادی حائز اهمیت بودند، توسط 
جنگنده های رژیم بعث عراق به شدت بمباران 
شدند. در این بین تهران به دلیل اینکه پایتخت 
سیاسی و بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر 
کشور به شمار می رفت، در دوره جنگ شهرها 

همواره مورد توجه بعثی ها قرار می گرفت.
در کتاب »جنگ شهرها، تهران« می خوانیم که 

بعثی ها برای اولین بار 31 شهریورماه 1359 
در روز شروع جنگ تهران را بمباران کردند و 
آخرین بار نیز 31 فروردین ماه 67 موشکی را به 
سمت تهران فرستادند که باعث زخمی شدن 

23 نفر از مردم کشورمان شد.
منابعی که نویسنده برای تهیه مطالب کتاب از 
آنها استفاده کرده است، برگرفته از گفته های 
ش��اهدان عینی، مطالعه کتاب های مرتبط و 
همینطور اخبار و گزارش هایی است که توسط 

رسانه ها منتشر شده است. 

در بخشی از کتاب می خوانیم:»هشتم مهرماه 
1359، گزارش لوموند در خصوص تهران در 
روزهای اول جنگ: تهران روزها ش��هر ارواح و 
شب ها شهر ترس و وحشت شده است. ساکنان 
این شهر، شب ها با نور شمع و پرده های کشیده 
زندگی می کنند. به منظور رعایت خاموش��ی 
و همچنی��ن احتم��االً به خاط��ر نگرانی های 
اقتص��ادی، مقامات مس��ئول فعالیت تمامی 
ایستگاه های تولید برق را متوقف ساخته اند...«

آنطور که از مطالب کت��اب برمی آید، روزهای 
شروع جنگ تحمیلی و بمباران شهرهایی چون 
تهران را نباید جزو جنگ شهرها به شمار آوریم؛ 
چراکه ای��ن دوره از بمباران ها، از جمله نتایج 
شروع جنگ بود. اما پس از مدتی سکوت، تقریباً 
از اسفندماه سال 63 و مقارن با شروع عملیات 
بدر، عراق دوره اول جنگ شهرها را آغاز می کند 
و تهران در خالل دو ماه اسفند 63 و فروردین 

64 چندین بار بمباران می شود. 
در تاریخ جنگ تحمیلی هر بار که عراق جنگ 
شهرها را شعله ور می کرد و ایران نیز به اشکال 
مختلف س��عی در پاس��خ داش��ت، نهادهای 
بین الملل��ی همچ��ون س��ازمان ملل س��عی 
می کردند تا این جن��گ ناجوانمردانه را پایان 
بخش��ند. اما پس از مدتی آتش بس، بعثی ها 
دوباره و با بهانه های مختلف جنگ ش��هرها را 
شعله ور می س��اختند. چنانکه خردادماه سال 
64 نیز از آنجا که به مذاکرات برای پایان یافتن 
جنگ با ایران امیدوار نبودند، ترور امیر کویت 
را بهانه ق��رار دادند و مجدداً جنگ ش��هرها را 

شروع کردند. 
به ط��ور کلی هر ب��ار که رزمنده ه��ای ایرانی 
عملیات مهمی را در جبهه به اجرا می گذاشتند، 
عراق که از رویارویی با رزمنده ها مأیوس می شد، 
به بمباران ش��هرهای بی دفاع می پرداخت. از 
آنجایی که قدرت موشکی و همینطور نیروی 
هوایی عراق رفته رفته تقویت می شد، هرچه 
به پایان جن��گ نزدیک تر می ش��دیم، قدرت 
تهاجمی بعثی ها هم به شهرها افزایش می یافت. 
به طوری که اواخر س��ال 66 و اوایل سال 67، 
جنگ موشک ها نیز به بمباران هوایی شهرهای 
ایران افزوده شد و عراق به شدت تهران و دیگر 

شهرها را موشک باران کرد. 
در انتها بخشی از کتاب را با هم مرور می کنیم: 
»دوشنبه 22 فروردین 67 دو موشک به تهران 
شلیک شد. در حمله اول یک فروند موشک در 
ساعت 9:37 صبح در خیابان شوش، خیابان 
رهکو به کوچه شاهین اصابت کرد که 20 شهید 
و 23 مجروح بر جای گذاشت. 9 منزل مسکونی 
را به طور کامل وی��ران و ب��ه 13 منزل دیگر 
خسارت کلی وارد کرد. در این حادثه 20 مغازه، 
یک تعمیرگاه و مسجد الهادی نیز بین 10 تا 70 
درصد خسارت دیدند. موشک دوم هم ساعت 

11:40 در آسمان تهران منفجر شد.«
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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

  زینب محمودی عالمی
شهید عیسی جعفری متولد 1329 در روستای 
قراخیل شهرس�تان قائمش�هر بود. شهیدی 
که با وجود داش�تن پنج فرزند خردس�ال، از 
فضای بازار و کسب و کار، خودش را به طوفان 
حوادث جبهه ها رس�اند و آسمانی شد. آنچه 
در ادام�ه می خوانی�د حاصل همکالم�ی ما با 
سمیه جعفری دختر ش�هید عیسی )موسی( 
جعف�ری اس�ت ک�ه از نظرت�ان می گ�ذرد.

پدرتان شغل آزاد داشت؟ ایشان پدر 5 
فرزند بود، با چه انگیزه هایی خانواده را 

رها کرد و به جبهه رفت؟
وقتی انقالب به پیروزی رس��ید، پ��درم وظیفه 
خودش می دانست از نظام تازه تأسیس اسالمی 
دفاع کند. با آنکه چند بچه قد و نیم قد داش��ت و 
در حال ساخت خانه ای کوچک برای خانواده بود، 
راهی جبهه شد. بابا پنج یا شش بار به جبهه رفت. 
زمانی هم که جبهه نبود به خاطر حضور منافقین 
در منطقه مان، همیش��ه در پایگاه بسیج فعالیت 

داشت و با گروهک ها مبارزه می کرد.
کمی از خانواده تان بگویید، چند س�اله 
بودید که پدرتان شهید شدند؟ بابا اصالتًا 

اهل کجا بود؟
پدربزرگمان اصالتاً اهل ییالق مالی دره سرخ آباد 
پل سفید سوادکوه بود، اما از آنجا مهاجرت کردیم 
و به روستای قراخیل آمدیم. پدرم نامش موسی 
بود. اما او را مش عیسی صدا می زدند. اوایل شغلش 
کشاورزی بود، بعدها همراه دوستانش محصوالت 
کنسروی و خیارشور و زیتون درست می کردند 
و می فروختند. در خانواده چهار خواهر هس��تیم 
و یک برادر داریم. من ش��ش ساله بودم که پدرم 
شهید شد. خاطره چندانی از پدرم ندارم. موقعی 
که بابا از جبهه می آمد از بغلش جدا نمی ش��دم. 
من شش س��اله بودم و تازه می خواستم آمادگی 
ثبت نام کنم. بابا اول مرداد س��ال 67 شهید شد. 
برادرم 15 ساله بود و سه خواهر 13 ساله ، 9 ساله 

و 8 ماهه داشتم.
چه خاطراتی از جبهه رفتن های بابا دارید؟
بابا ه��ر موقع جبهه می رفت برای من س��وغاتی 
می آورد. سفر آخر که رفت، مادرم ما را بیدار نکرد. 
اما من یواشکی بیدار شدم و از الی در بابا را دیدم. 
غمی پنهان توی دلم س��نگینی ک��رد. توی دلم 
می گفتم یعنی دیگر بابا را نمی بینم! می دانستم 
این رفتن مثل همیشه نیست و دیگر برنمی گردد. 
آخرین تصویر بابا در قاب چش��م های کودکانه ام 
ماندگار شد. کمی بعد که بابا در جبهه شهید شد 
و عمویم با شوهرعمه و بقیه فامیل جلوی در خانه 
آمدند تا خبر را برس��انند، مادرم فهمید چه خبر 

است. آنها گفتند عیسی مجروح شده، اما مامان 
گفت: نه، عیسی شهید شده است! آن زمان خانه 
ما کاهگلی بود. بابا مشغول ساختن سرپناهی برای 
ما بود که برای آخرین بار به جبهه رفت. اتاق های 

خانه هنوز پنجره نداشتند.
پدرتان در چه عملیاتی به شهادت رسید؟
بعد از پذیرش آتش ب��س، منافقین حمله کردند 
و پدرم در مقابله با آنها به ش��هادت رسید. مانند 
اصحاب امام حسین)ع( در محاصره دشمن بودند. 
گویا بابا و دو نفر از دوستانش که دانشجوهای 18 
و 19 س��اله بودند در محاصره دشمن می افتند 
و دو روز آنجا می مانند و بر اثر تش��نگی و اصابت 
ترکش های دش��من به ش��هادت می رسند. اول 
مرداد 67 به ش��هادت رس��ید و هش��ت روز بعد 

پیکرش را تشییع و دفن کردند.
به نظرتان چه شد که پدرتان راه جبهه و 

شهادت را انتخاب کردند؟
شغل پدرم آزاد بود اما انسان معتقد و خداشناسی 
بود. از خودگذشته بود. نمی توانست ظلم را تحمل 
کند. هر جا مظلوم��ی می دید کم��ک می کرد. 
به این فک��ر نمی کرد که جوا ن ترها هس��تند و از 
کشور و اسالم دفاع می کنند. او خودش را موظف 
می دانست برای دفاع از اسالم راهی جبهه شود. 
با اینکه خانه اش در حال ساخت بود و می دانست 
همسرش به او وابستگی شدید دارد، بچه های قد و 
نیم قدش بعد از او بی سرپرست می شوند اما با همه 
این تفاسیر راه حق را انتخاب کرد یعنی اینها همه 
را فدا کرد. با اینکه مادرم راضی نبود می گفت تو 

بروی من نمی توانم تنها بچه ها را بزرگ کنم ولی 
بابا هدفی باالتر از زندگی مادی دنیایی داش��ت. 
پدرم معتقد بود خدا هس��ت و مراقب همس��ر و 
فرزندانش است. همه اینها را فدا کرد تا اسالم را 
حفظ کند. خیلی از دوستانش شهید شدند و دیگر 

طاقت فراق از دوستانش را نداشت. 
مادرتان در مورد ویژگی اخالقی پدرتان 

برایتان تعریف می کردند؟
پدرم خیلی به تحصیل بچه ه��ا و تربیت دینی و 
درسشان اهمیت می داد. در مورد رعایت حجاب 
تأکید داشت. وقتی برادرم می خواست به جبهه 
برود بابا می گفت تو مرد خانه هستی بمان و مرد 
خانه باش و از مادر و بچه ه��ا مراقبت کن. مادرم 
بعد از شهادت پدرم با س��ختی ما را بزرگ کرد. 
همه بچه ها تحصیل کردند و مشغول هستند. من 

پرستار هستم و خواهرم ارشد روانشناسی بالینی 
خوانده است.

بعد از ش�هادت پدرتان، بار زندگی روی 
دوش چه کسی بود؟

مادرم! ایشان خیلی تنها بود.عمو و شوهرخاله ها 
کمک می کردن��د ولی واقع��اً تنهای��ی را حس 
می کردیم. مادرم پارسال از دنیا رفتند. ما بچه ها 
خیلی اذیت شدیم ولی سختی های مادرم خیلی 
زیاد بود. می توانید بفهمید زنی که تنهاست پنج 
بچه را تنهایی بزرگ کند و به سر و سامان برساند 
چقدر سخت است! ما به درد مادرم نخوردیم. به 
سختی ما را بزرگ کرد و آخر از دنیا رفت. مادرم 
می گفت من از ش��ما راضی هس��تم اما خودمان 
عذاب وجدان داریم چرا به مادرمان کمک نکردیم. 
خدا آنق��در به مادرم نی��رو داد که بتوان��د بعد از 
ش��هادت پدرم ما را بزرگ کند. البته دایی، عمو 
و ش��وهرخاله ها دیده می ش��دند ولی آنجور که 
قشنگ و واضح کمکشان را ببینم ندیدیم. مامان 
خیلی تنها بود. قدرتی خدا به مادرم داده بود که 

ما را به اینجا رساند.
زندگ�ی ب�ه عن�وان دختر ش�هید چه 

چیزهایی به شما آموخت؟
وقتی بزرگ تر شدیم اول ورود به جایی نمی گفتیم 
فرزند شهیدیم چون فکر و باوری که برخی داشتند 
مخرب بود. ما می گفتیم پدرمان شهید شد، ما که 
کاره ای نیستیم. برخی مردم قدرنشناسند. بی لطفی 
می کنند یا اینکه خودخواه و زیاده خواه هستند. پدر 
و مادر کنارشان هستند اما آنها را نمی بینند فقط 

زیاده خواهی در پول و کار را می بینند. نمی بینند 
امنیت شان با خون شهدا حفظ شد. به همکارانم 
می گفتم آرامشی که در خانواده تان دارید، به خاطر 

پدرانتان است قدر بدانید!  
به نظر شما چه خصوصیاتی باعث شد که 

بابا به سعادت شهادت دست پیدا کند؟
بابا خیلی مهربان بود. نماز شبش ترک نمی شد. 
ختم قرآن و صلوات داش��ت. در جبهه هم ختم 
صلوات می داد تا به ش��هادتی که آرزویش است، 
برسد. گریه های ش��بانه و مهربانی بیش از اندازه 
داشت. حتی به بچه کوچک نوزاد و به همه محبت 
می کرد. پدرم س��وادش پنجم ابتدای��ی بود. اما 
همیش��ه به ما س��فارش می کرد درس بخوانیم. 
کسب علم برایش خیلی مهم بود. یک صفت بارز 
شهید این بود که دست خیر داشت. همیشه لبخند 
می زد. وقتی بچه ها را می دید، با آنها بازی می کرد. 
به همه محبت می کرد. وقتی یکی از دوستانش 
شهید شد به خانواده اش خیلی محبت می کرد. 
حواسش به آنها بود. دس��تگیر مردم بود. همان 
چیزی که آدم های خوب دارند. بابای من پنهانی به 
دیگران کمک می کرد. دیگران به خوبی از پدرم یاد 
می کنند. هر کسی می شنود ما دختر شهید عیسی 
جعفری هستیم می گوید پدرتان چقدر مهربان 
بود. چقدر خوش خن��ده و خوش برخ��ورد بود. 
تعریفی که از آدم های خوب دارند، پدرم داشت و 
همین اخالق و مردم داری و خدا شناسی اش باعث 

شد سعادت شهادت نصیبش شود.
به عنوان دختر شهید کدام جمله بابا را 

سرلوحه امورتان قرار داده اید؟
بابا در وصیتنامه اش خطاب به مادرم نوش��ته بود 
دخترانم را زینبی بار بیاور. چون حضرت زینب)س( 
الگوی پرستاران اس��ت، لذا خیلی دوست داشتم 
همین حرف بابا را الگوی خودم قرار بدهم. خدا را 
شکر که توانستم تحصیالتم را در رشته پرستاری 
ادامه بدهم تا حرف بابا را جلو ببرم. خدا و پدرم نظر 
کردند و پرستاری خواندم و االن به همراه همکارانم 

بیماران کرونایی را درمان می کنیم.

   زهرا محمدزاده
متن زیر خاطره یکی از خوانندگان صفح�ه ایثار و مقاومت 
از روزهای بمباران ش�هر تهران اس�ت که با هم می خوانیم.

اواخر سال 66 موشک باران تهران به اوج خودش رسیده بود. قبل 
از آن هم تهران بمباران می شد، اما به شدت سال 66 نبود. یادم 
است هربار که هواپیماهای دشمن برای بمباران شهر می آمدند، 
فریاد »خاموش کن... خاموش کن...« از کوچه و خیابان ها شنیده 
می شد. این فریاد از مردم می خواست که چراغ خانه ها را خاموش 
کنند مبادا خلبان بعثی روشنایی را ببیند و بمب هایش را روی 
خانه ها خالی کند. اداره برق هم معموالً با مردم هماهنگ بود و 
المپ تیرهای چراغ برق را خام��وش می کرد، اگر هم نمی کرد؛ 

جوان ها با پرتاب لنگه کفش آن را خاموش می کردند!

در سال 66 قضیه موشک باران با بمباران جنگنده ها فرق می کرد. 
اغلب موشک ها روزها روی خانه ها می باریدند. 

موشک دیگر خلبان نداش��ت که چراغ روشن را ببیند و بمبش 
را خالی کند. نقطه زن هم نبود ک��ه بگوییم حتماً به هدف مورد 
نظر برخورد می کن��د. از طرفی بعثی ها هم اف��رادی نبودند که 
برایشان مکان نظامی و غیر نظامی فرقی بکند. ما که آن زمان سن 
و سال زیادی نداشتیم، خیلی وقت ها موشک ها را روی آسمان 
به همدیگر نشان می دادیم و تا چش��م کار می کرد آن را تعقیب 
می کردیم. بعد اگر نزدیک محله مان فرود می آمد، صدای انفجار 
ما را به خودمان می آورد و انگار تازه به ذهنمان می رسید که این 

موشک وسیله بازیمان نبود و وسیله کشتار بود!
نمی دانم ش��اید چون بچه بودم این تصور را از آن روزها دارم که 
مردم از موشک و بمباران نمی ترسیدند. موقع بمباران و خاموشی ، 

مردم همگی به کوچه می آمدند و رد گلوله های رسام پدافند هوایی 
را به همدیگر نشان می دادند و بعد که آژیر سفید زده می شد، تا 
ساعتی همچنان در کوچه می ماندند و با همدیگر آخرین اخبار 
روز را تجزیه و تحلیل می کردند. ما بچه ها هم که دور هم جمع 

می شدیم و بازی های خالل روز را مجدداً تکرار می کردیم.
من ندیدم کسی از بمباران خیلی وحشت کند. شاید جو دهه 60 
اینطور ایجاب می کرد یا مردمی که خیلی از جوان هایشان را برای 
جنگ به جبهه ها می فرستادند، پی همه چیز را به تن مالیده بودند 
و روحیه شان را در بمباران ها حفظ می کردند. عاقبت موشک باران 
سال 66 به تعطیلی مدارس کش��ید. مثل االن که در دوره کرونا 
بچه ها کالس آنالین دارند، آن زم��ان از طریق تلویزیون بچه ها 

کالس های عقب مانده را جبران می کردند.
 نوروز سال 67 طوالنی تر از هر زمان دیگر بود، تا زمان برقراری 

آتش بس موش��کی، تعطیالت نوروزی همچنان ادامه یافت و با 
برقراری آتش بس دوباره به مدرسه برگشتیم. خاطرات آن روزها 

هیچ وقت فراموش نمی شوند.

  خاطره
خاطراتی از بمباران شهر تهران 

عید سال 67 طوالنی تر از همیشه بود

 نگاهی به کتاب جنگ شهرها )تهران(

روزی که کوچه شاهین ویران شد

بابا خیلی مهربان بود. نماز شبش 
ترک نمی شد. ختم قرآن و صلوات 
داشت. در جبهه هم ختم صلوات 
می داد تا به شهادتی که آرزویش 
است، برس�د. گریه های شبانه و 
مهربانی بی�ش از اندازه داش�ت

در تاری�خ جن�گ تحمیلی هر 
بار که ع�راق جنگ ش�هرها را 
ش�عله ور می کرد و ایران نیز به 
اشکال مختلف سعی در پاسخ 
داش�ت، نهاده�ای بین المللی 
همچ�ون س�ازمان ملل س�عی 
می کردن�د ت�ا ای�ن جن�گ 
ناجوانمردانه را پایان بخش�ند
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