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88498481ارتباط با ما

نگاهي به واقعه بمباران 4 آذر 1365 انديمشك در گفت وگوي »جوان« با يكي از رزمندگان اين شهر

آسمان انديمشك اتوبان جنگنده هاي دشمن شده بود!
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدي
روز چهارم آذر 1365، شهر انديمشك طوالني ترين 
بمباران تاري�خ دفاع مقدس را تجربه ک�رد. در اين 
روز، نيروي هوايي بعثي ها ب�ا 54 فروند جنگنده از 
ساعت 11 و 45 دقيقه تا س�اعت 13 و 30 دقيقه، به 
صورت مداوم انديمش�ك و پادگان ه�اي اطرافش 
را بمب�اران کردن�د. در نتيج�ه صدها نف�ر از مردم 
اين ش�هر و همين طور رزمندگان حاض�ر در آن به 
شهادت رسيده يا مجروح ش�دند. در گفت وگويي 
که ب�ا مرتضي طيب�ي از رزمن�دگان انديمش�كي 
انج�ام داديم، س�عي کرديم م�روري ب�ر خاطرات 
اين روز تاريخي داش�ته باش�يم. طيبي ب�ه عنوان 
مدير مس�ئول مؤسس�ه فرهنگي- هن�ري طلوع 
غدير جنوب، تحقيقات جامع�ي را نيز در خصوص 
بمب�اران روز چه�ارم آذر 1365 انجام داده اس�ت. 

   
روز بمباران انديمشك کجا بوديد؟

من آن موقع رزمنده گردان حمزه از لشکر7 ولیعصر)عج( 
بودم. مقر ما در پادگان کرخه در نزدیکي پل کرخه بود. آن 
روز حوالي ظهر داشتیم وضو مي گرفتیم تا خودمان را براي 
نماز جماعت آماده کنیم که ناگهان وضعیت قرمز اعالم شد و 
پدافند هوایي شروع به مقابله با اهداف هوایي کرد. بمباران در 
منطقه جنگي براي ما مسئله عادي بود. آن روز این مورد را 
خیلي جدي نگرفتیم و زود هم برطرف شد اما بعد دیدیم آمد 
و شد هواپیماها تمامي ندارد. به آسمان که نگاه مي کردي، 
انگار اتوبان جنگنده هاي دشمن شده بود. تعدادي مي آمدند 
و تعدادي مي رفتند و از کنار هم عبور مي کردند. تمامي هم 
نداشتند. آن موقع ما نمي دانستیم اینها به کجا مي روند. چون 
معموالً جنگنده هاي دشمن از آسمان منطقه رد مي شدند و 
به مناطق داخلي کشور مي رفتند. کم کم کار به جایي رسید 
که فرماندهان از ما خواس��تند روي بلندي هاي مشرف به 
پادگان برویم و براي خودمان جان پناهي پیدا کنیم. چند 
ساعت بعد خبر رسید مقصد این هواپیماها خود اندیمشک 

است و شهر را به شدت بمباران کرده اند. 
چه ويژگي هايي بمباران روز 4 آذر 65 را متمايز 

مي کند؟
اولین ویژگي آن زمان طوالني این بمباران است. از ساعت 
11 و 45 دقیقه ظه��ر که اولین ص��داي آژیر قرمز پخش 
مي شود، تا ساعت یک و 30 دقیقه یعني یک ساعت و 45 
دقیقه به صورت مستمر وضعیت قرمز ادامه پیدا مي کند و 
جنگنده هاي دشمن پشت سر هم مي آیند و شهر را بمباران 
مي کنند و مي روند. از حیث زم��ان، این عملیات هوایي نه 
تنها در تاریخ دفاع مقدس که در تاریخ جنگ هاي منطقه و 
شاید جهان بعد از جنگ جهاني دوم بي سابقه است. دومین 
ویژگي تعداد جنگنده هاي حاضر در این واقعه اس��ت؛ 54 
هواپیماي جنگي دش��من آن روز اندیمش��ک را بمباران 
مي کنند. اسکادران ها مي آیند و مي زنند و بعد جاي خود 
را به دیگر اسکادران هاي دش��من مي دهند و همین طور 

بمباران شهر به صورت مستمر ادامه پیدا مي کند. 
چرا انديمشك؟ چرا اين شهر بايد طوالني ترين 

بمباران تاريخ جنگ را شاهد باشد؟
اندیمشک یک موقعیت استراتژیکي داشت. زمان جنگ 
امکانات کشور به اندازه االن نبود. آن موقع ایستگاه راه آهن 
این شهر تنها ایستگاه در مناطق عملیاتي دفاع مقدس بود. 
جاده شمال به جنوب کش��ور از اندیمشک عبور مي کرد. 
تنها جایي که سوخت گاز جبهه میاني و شمال خوزستان 
را تأمین مي کرد اندیمشک بود. سد برق- آبي دز که تأمین 
کننده بخش قابل توجهي از برق کش��ور و تنظیم کننده 
فرکانس کل کشور بود در اندیمشک قرار داشت. همچنین 
از پایگاه چهارم شکاري دزفول گرفته )بخش بزرگي از این 
پایگاه از اندیشمک شروع مي شد( تا دیگر پادگان ها مثل 
پادگان ش��هید باکري، دوکوهه و... اطراف اندیمشک قرار 
داشت، اما چرا دش��من آذر را براي بمباران انتخاب کرد، 
به این دلیل بود که آن زمان ما داش��تیم خودمان را براي 
عملیات کربالي4 آم��اده مي کردیم و اگر یادتان باش��د، 

سپاه محمد)ص( اعزام سراسري اش را آغاز کرده بود. تعداد 
قابل توجهي از این رزمنده ها از طریق راه آهن اندیمشک 

خودشان را به مناطق عملیاتي مي رساندند. 
گويا شما تحقيقاتي در خصوص اين واقعه انجام 
داده ايد، آماري از ش�هدا و مجروحان اين واقعه 

وجود دارد؟
ما توانس��تیم بیش از 700 مجروح این واقعه را استخراج 
کنیم. همچنین به اسامي 300 ش��هید هم رسیده ایم. از 
میان این شهدا و مجروحان، 74 شهید و 84 مجروح سهم 
خود شهر اندیمشک است و باقي از سایر استان هاي کشور 
هس��تند. ویژگي دیگري هم که باعث مي ش��ود بمباران 
چهارم آذر 1365 اندیمشک خاص باشد، همین مورد است 
که تقریباً در آن از همه استان هاي کشور شهید و مجروح 
داده ایم، چراکه بسیاري از آنها از رزمنده هاي اعزامي از دیگر 

شهرها و مناطق کشورمان بودند. 
پس ب�ه دليل پراکندگ�ي افراد حاض�ر در اين 
واقعه، پيدا کردن آمار ش�هدا و مجروحان کار 

سختي بود؟
بله همین طور اس��ت. تا مدت ها آمار ای��ن واقعه محرمانه 

محس��وب مي ش��د. چون یک ضربه نظامي در اوج جنگ 
محسوب مي شد. بعدها ما تحقیقات روي این واقعه را شروع 
کردیم و گاهي پیش مي آمد که مزار شهدا در دیگر شهرها 
را پیدا و زیارت مي کردیم و به این ترتیب، آمار کنوني کسب 
شده است. این را هم اضافه کنم که علت گمنام ماندن واقعه 
چهارم آذر1365 یکي به دلیل محرمانه بودن آن تا تقریباً 

پایان جنگ است و دیگر اینکه یافتن آمار واقعي این حادثه 
کار بسیار سختي بود. 

اگر مي ش�ود به واقع�ه آن روز کم�ي دقيق تر 
نگاه کنيم، آن روز کدام مناطق ش�هر بمباران 

شدند؟
راه آهن یکي از مناطقي بود که آن روز چه��ار بار بمباران 
شد. آنجا محل آمد و ش��د رزمنده ها و تجمع آنها خصوصاً 
در بلوار راه آهن بود. از ایستگاه راه آهن گرفته تا سیلوهاي 
آن، ایس��تگاه صلواتي و... بارها در این روز بمباران شدند و 
تلفات زیادي هم آنجا داده ش��د. فقط از کارکنان ایستگاه 
راه آهن اندیمشک 16 نفر به شهادت رسیدند. حتي مناطق 
مس��کوني راه آهن هم به ش��دت بمباران شدند که برخي 
خانواده ها همگي یکجا شهید شدند. غیر از آن بسیاري از 
نقاط غیر نظامي شهر نیز از گزند بمب هاي دشمن در امان 
نماندند. از 74 شهید اندیمشکي واقعه، شاید حدود 20 نفر 
کارمند اماکن رسمي مثل راه آهن و غیره بودند باقي آنها 
همگي از مردم عادي بودند که در خانه ش��ان به ش��هادت 
رسیدند. همچنین آن روز پادگان دوکوهه بمباران مي شود 
که به دلیل رفتن رزمنده هاي حاضر به مرخصي، تنها یک 
نفر به ش��هادت مي رس��د و دو نفر هم مجروح مي شوند. 
پادگان ش��هید باکري )مقر بچه هاي لش��کر عاشورا( هم 
بمباران مي شود که 10 الي 12 شهید مي دهند. یک جاي 
دیگر که چند بار بمباران مي ش��ود، پایگاه چهارم شکاري 
دزفول است که 62 شهید و 100 مجروح فقط از این پایگاه 

تقدیم می شود. 
چرا پدافند هوايي ما نتوانست مقابله مؤثري با 

دشمن انجام دهد؟
مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک امریکا کتابي تحت 
عنوان »عبرت هاي جنگ مدرن« منتش��ر کرده که در آن 
آماري از این واقعه نوش��ته شده اس��ت. یکي از این آمارها 
مربوط به اماکن بمباران ش��ده مث��ل پادگان هاي اطراف 
شهر است. دیگر اینکه آنجا نوشته ش��ده عراق در چهارم 
آذر، 164 عملیات در نقاط مختلف ایران با جنگنده هایي 
مثل میگ 21، س��وخو20 و میراژهاي فرانس��وي انجام 
داده بود که اندیمشک یکي از این اهداف به شمار مي رفت. 
پدافند هوای��ي ما آن موقع درگیر ای��ن 164 عملیات بود. 
حتي در آن روز براي اولی��ن بار بعثي ها جزیره الرک را که 

در تنگه هرمز قرار دارد، مورد حمله هوایي قرار مي دهند. 
این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که در آن مقطع از 
جنگ، نیروي هوایي عراق به دلیل کمک هاي بین المللي 
به روز رساني و مدرن شده بود و در طرف مقابل ما به دلیل 
طوالني ش��دن جنگ و تحریم ه��ا و... در برخي بخش ها 
مشکالت و کمبودهایي داش��تیم. جنگنده هاي عراقي با 
داشتن سیستم هاي رادارگریز باعث شده بودند تا رادارهاي 
ما کور شوند. ضمناً بسیاري از نیروهاي پدافند هوایي نهایتاً 
خودشان را براي یک حمله چند دقیقه اي آماده مي کنند. 
معموالً حمالت هوای��ي چند دقیقه طول مي کش��ند. به 
همین دلیل نیروهاي پدافندي امکان مقابله با یک حمله 
باالي یک ساعت و نیم را نداشتند. همچنین جنگنده هاي 
دشمن در همان لحظات اولیه پدافند هوایي ما در منطقه را 
مورد حمله قرار دادند و در پایگاه شکاري هم با زدن سیستم 
برق و شیلدهاي پدافندي و... باعث شده بودند که پدافند 
هوایي این پایگاه نتواند به خوبي با آنها مقابله کند. تنها یک 
فروند از جنگنده هاي دشمن در واقعه اندیشمک زده شد 
که گفته مي شود خلبانش پایگاه چهارم شکاري دزفول را با 
پایگاه هوایي العماره اشتباه گرفته بود. قصد نشستن داشته 
که پدافند هوایي ما آن را مي زند و خلبانش را اسیر مي کند. 
حوزه هنري، کت��اب خاطرات این خلبان اس��یر عراقي را 

منتشر کرده است. 
خود ش�ما چه زماني توانس�تيد به شهر برويد؟ 

آنجا چه ديديد؟
تا مدتي بعد از بمباران اجازه نمي دادند به آنجا برویم. صبح 
روز بعد یعني پنجم آذر س��اعت هفت صبح خودمان را به 
اندیمشک رساندیم. کل شهر وضعیت بغرنجي داشت. به هر 
خیابان یا حتي کوچه اي مي رفتي، صداي قرآن و عزاداري 
به گوش مي رسید. جنگنده هاي دشمن همه جاي شهر را 
بمباران کرده بودند. خیلي از مردم داغدار عزیزان شان بودند 
و به لحاظ روحي و احساسي، اندیشمک لحظات خاصي را 
سپري مي کرد. اگر ش��هر را به پیکره اي تشبیه کنیم، این 

پیکرده داغدار،  آش و الش شده بود. 
زماني که به انديمشك رسيديد، هنوز ابدان شهدا 

در سطح شهر بودند؟
ما که روز بعد از واقعه رسیدیم، اینطور بگویم که تا یک یا 
حتي دو هفته بعد، مردم و بچه هاي کمیته و س��پاه و... از 
روي پشت بام ها، روي درخت ها و نقاط دیگر شهر تکه هاي 
ابدان شهدا را جمع آوري مي کردند و مدت ها طول کشید 
تا اندیمشک روي آرامش ببیند و به شرایط عادي برگردد. 
برخي اجساد از فرط س��وختگي یا زخم هاي عمیق قابل 
شناسایي نبودند. به همین دلیل دو شهید به عنوان گمنام 
دفن ش��دند و یک نفر هم که کال مفقوداالثر است. یعني 
مي دانیم به شهادت رسیده ولي هیچ پیکري از او به دست 

نیامده است. 
خانواده شما هم آن موقع در انديمشك بودند؟

بله بودند. البته از اعضاي خانواده ام کسي به شهادت نرسید، 
اما از اقوام مان چند نفري به شهادت رسیدند. یک نکته را 
اینجا عرض کنم، اینکه مي گوییم 84 نفر از مردم شهر در 
این واقعه مجروح شدند، بر اساس افرادي است که در بنیاد 
ش��هید پرونده دارند. وگرنه احتمال بسیار زیادي دارد که 
مجروحان واقعه از مردم اندیمش��ک بس��یار بیشتر از این 
رقم باشد. آن روز از زن و بچه هاي خردسال گرفته تا افراد 
سالخورده و خانواده ها و حتي خانم هاي باردار به شهادت 
رسیده بودند و همراه نوزاد و جنین شان با هم دفن شدند. 
گزارشي از یک خانواده اندیمشکي داریم که بندگان خدا 
به دلیل بمباران دشمن از شهر فرار مي کنند و خودشان را 
به جاده سد زد مي رسانند، اما آنجا جنگنده دشمن آنها را 
به رگبار مي بندد و فرزند 8 الي 10 ساله خانواده در آغوش 
مادرش به شهادت مي رس��د. آن روز سپاه و کمیته وقتي 
مي بینند بمباران دش��من تمامي ندارد، به س��طح شهر 
مي آیند و از مردم مي خواهند اندیمشک را تخلیه کنند و به 
مناطق اطراف پناه ببرند. حتي ماشین کمیته مي رود پلیس 
راه دوکوهه را مي بندد تا کس��ي وارد ش��هر نشود و به این 

ترتیب سعي مي کنند اوضاع را تحت کنترل درآورند. 

مسلمًا يك بمباران با آن شدت و مدت طوالني، 
اث�رات روحي و روان�ي زيادي روي مردم ش�هر 

گذاشته بود؟
مي توانم بگویم هنوز هم افرادي که ح��وادث آن روز را به 
یاد مي آورند، از لحاظ روحي تحت فش��ار هستند. شوخي 
نیست! یک ساعت و 45 دقیقه این مردم شاهد آمد و شد 
جنگنده هاي دشمن بودند و این وضعیت بغرنج را تحمل 
مي کنند. مرتب هم مي دیدند که نقاط مختلف شهرشان 
بمباران مي شود و دوستان، اقوام و نزدیکان شان به شهادت 

مي رسند. 
اما با وجود اين بمباران شديد، مردم همچنان در 

شهر ماندند و آنجا را خالي نكردند؟
قبل از پاسخ به سؤال ش��ما، یک موضوع را بگویم. یکي 
از اهداف دشمن از بین بردن راه آهن شهر و توقف اعزام 
س��پاه محمد)ص( به منطقه بود، اما پس از این بمباران 
شدید، فقط چند س��اعت راه آهن تعطیل شد و با تالش 
بچه ها، همان ش��ب اولین قطار خودش را به اندیمشک 
 رساند. سپس پیکر شهدایي که از دیگر نقاط کشور بودند 
با قطارهاي یخچال دار به شهرهاي شان فرستاده  شدند. 
در مورد مردم اندیمش��ک هم بگویم که دو یا س��ه روز 
بعد از واقعه، وقتي مردم داش��تند پیکر شهدا را تشییع 
مي کردند، ش��عار جنگ جنگ تا پیروزي سر مي دادند. 
اتفاقاً همان روز هم ش��هر بمباران شد، اما مردم صحنه 
را خالي نکردند. حضرت امام در سخنان ش��ان به همین 
موضوع اش��اره کرده و فرموده اند: این مردم اندیش��ک 
هستند که زیر بمباران، ش��عار جنگ جنگ تا پیروزي 
س��ر مي دهند... نکته بارز واقعه تلخ چه��ارم آذر 1365 
اندیمش��ک همین ایس��تادگي مردم اس��ت که به رغم 
این بمباران وحش��یانه، مرعوب نش��دند و تا پایان دفاع 
مقدس، حمایت هاي خودش��ان را از جنگ و رزمنده ها 

ادامه دادند. 

در مورد مردم انديمش�ك هم بگويم که 
دو يا س�ه روز بعد از واقع�ه، وقتي مردم 
داشتند پيكر شهدا را تشييع مي کردند، 
شعار جنگ جنگ تا پيروزي سر مي دادند. 
اتفاقًا همان روز هم شهر بمباران شد، اما 
مردم صحن�ه را خالي نكردن�د. حضرت 
امام در سخنان ش�ان به همي�ن موضوع 
اش�اره ک�رده و فرموده ان�د: اي�ن مردم 
انديشك هس�تند که زير بمباران، شعار 
جنگ جنگ تا پيروزي س�ر مي دهند...

از ايس�تگاه راه آهن گرفته تا سيلوهاي 
آن، ايس�تگاه صلوات�ي و... بارها در اين 
روز بمباران ش�دند و تلف�ات زيادي هم 
آنجا داده شد. فقط از کارکنان ايستگاه 
راه آهن انديمش�ك 16 نفر به ش�هادت 
رسيدند. حتي مناطق مسكوني راه آهن 
هم به ش�دت بمباران ش�دند که برخي 
خانواده ها همگي يكجا ش�هيد ش�دند

300 شهيد و 700 مجروح نتيجه طوالني ترين بمباران تاريخ جنگ شد
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