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در ساعت  12به وقت بغداد مرکز فرماندهی جنگ در عراق
دستور پرواز 192بمب افکن و جنگنده را برای حمله به فرودگاه
های ایران صادر کرد 20 .دقیقه بعد ،صدام حسین در حالی که
یک چفیه قرمزرنگ به سر داشت و نوار فشنگ دور کمرش بسته
بود  ،وارد اتاق عملیات شد .عدنان خیرا ...وزیر دفاع عراق در
گزارشی به او اعالم کرد :سرور من ،جوان ها  20دقیقه قبل
پرواز کردند.
صدام پاسخ داد :نیم ساعت بعد کمر ایران را خواهند شکست.
به این ترتیب ،با ورود هواپیماها به داخل مرزهای ایران ،جنگ
هشت ساله آغاز شد .از ظهربه بعد ،به مراکز و پایگاه های هوایی
ایران به طور غافلگیرانه ای حمله شد که عبارت بود از:
اهواز:در ساعت  13:45میگ های عراقی باند فرودگاه ،سیلو،
ماکرویو و  ...را بمباران کرد.
کرمانشاه :در ساعت  13:50فرودگاه و حوالی آن بمباران شد.
بوشهر :در ساعت  13:55میگ های عراقی به فرودگاه بوشهر
حمله کردند.
دزفول :در ساعت  14باند پایگاه چهارم شکاری بمباران شد.
تهران :در ساعت 14:20چهار فروند میگ عراقی به فرودگاه
مهر آباد و پایگاه یک شکاری حمله کردند که به باند پایگاه و شش
هواپیمای نظامی بمب اصابت کرد.
سنندج:در ساعت  14:30فرودگاه ،سپاه و چند نقطه از شهر
بمباران شد.
همدان :هواپیماهای عراقی ،پایگاه هوایی نوژه را بمباران
کردند که به قسمتی از باند و انبار خساراتی وارد شد.
تبریز:پایگاه شکاری ،پاالیشگاه و نیروگاه برق تبریز بمباران شد.
اصفهان :کوه های اطراف ذوب آهن اصفهان را هواپیماهای
عراقی بمباران کرد.
نیروهای دشمن که در پشت مرزها آماده شده بودند از عصر این
روز حمله خود را به ایران آغاز کردند .بعد از ظهر حجم وسیع
آتش دشمن روی شهر خرمشهر شروع شد و بسیاری از مردم را
به خاک و خون کشید .گزارش ها حاکی است که همه پاسگاه
های مرزی زیر آتش عراق قرار گرفته و درخواست کمک از تمامی
نقاط مرزی به مراکز نظامی باالتر ارسال شده است.
آیت ا ...خامنه ای نماینده امام در ارتش در پیام رادیویی اعالم
کرد:دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم
جمهوری اسالمی ایران آغاز و به چند پایگاه هوایی حمله کرده
است .ما تاکنون نمی خواستیم حمله کنیم اما ارتش جمهوری
اسالمی تجاوز این بعثی های دست نشانده را تحمل نمی کند و
درس تلخی به صدام خواهد داد.

چند روایت از خاطرات و وقایع 31شهریور 59روزاول جنگ
بهبودی نیا36 -سال قبل در چنین ساعات و لحظاتی مرزهای جنوبی و
غربی در التهابی مرموز به سر می برد .غرش هواپیماهای جنگی همسایه
که حاال «دشمن» نام دارد ،بر فراز آسمان شهرها آرام و قرار مردم را گرفته
است ،مردم هنوز نمی دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد .آن ها صدای گلوله
را بارها در جریان مبارزات انقالبی و زمانی که نیروهای گارد شاهنشاهی
شلیک می کردند ،شنیده و حتی شهید هم داده بودند .اماحاال شرایط فرق
می کرد ،این صداهای مهیب و این انفجارها برایشان غریب بود .آن ها بدون
این که بخواهند ،حاال وارد جنگ شده بودند .همسایه بعثی که در خواب

جنگ شروع شده بود
اول مهر : ۱۳۵۹روز اول مهر بود .به مدرسه رفته بودیم .نوبت بعد از ظهر
بودیم.جنگرسم ًاشروعشدهبود.مابچههادقیق ًانمیتوانستیمعمقفاجعه
را درک کنیم.معلم مان رادیویی را در کالس روشن کرده بود که آخرین
اخبار جنگ را بشنود.رادیو اعالم کرد دوهزار تانک عراقی به سمت اهواز
درحرکتند.مدیرمدرسهباوحشتآمدوگفت:مدرسهتعطیلاستبهخانه
هایتانبروید.درراهمیدیدیمکهجوانهامشغولساختکوکتلمولوتف
هستند.حتی جوان هایمان هم تجربه جنگ نداشتند و شاید هنوز نمی
توانستندموضوعرادرککنند.
▪ بچگیونوجوانیمانراگرفت

مگر قرار نشد از میان خون گذریم

حاضر ،ما همه اکبر لیال زادیم

نه چپ نه راست ،منم ،این منم برابر ت
وبه چشم من بنگر این منم ،برادر ت
ومنم بسیج كه ایمان انقالب منم
پیام سرخ شهیدان انقالب منم
نه ماردم نه مردد ،به حق یقین دارم
نه كافرم نه منافق ،كه درد دین دارم
مگر قرار نشد از میان خون گذریم
ز تیغزار بال با سر جنون گذریم
به جان آن لحظاتی كه عهد خون بستیم
بر آن قرار اگر نیستید ،ما هستیم
قرار بود كه از مهر چون ستاره شویم
نه این كه دور نشینیم و در نظاره شویم
مگر نه قبله در این سوست ،پس چرا به نیاز
به سوی كعبه دیگر نموده اید نماز؟
مگر وصیت آن پیر برده اید زیاد؟
كه بر تداوم حفظ اصول فرمان داد
اگرچه مهر گذشته ست ،لیك ماه به جاست
به یمن پرتو او فرق چاه و ره پیداست
ستاره ای است كه مهر خدا در او باقی است
صدای روح خدایی در آن گلو باقی است
زنده یاد احمد زارعی


باز هم اول مهر آمده بود
و معلم آرام
اسم ها را می خواند.
اصغر پورحسین!
پاسخ آمد :حاضر.
قاسم هاشمیان!
پاسخ آمد :حاضر.
اکبر لیال زاد...
پاسخش را کسی از جمع نداد.
بار دیگر هم خواند:
اکبر لیالزاد!
پاسخش را کسی از جمع نداد.
همه ساکت بودیم /جای او این جا بود
اینک اما ،تنها
یک سبد الله   سرخ /در کنار ما بود
لحظه ای بود ،معلم سبد گل را دید
شانه هایش لرزید  /همه ساکت بودیم
ناگهان در دل خود زمزمه ای حس کردیم
گل فریاد شکفت! /همه پاسخ دادیم:
حاضر ،ما همه اکبر لیال زادیم


مدافعان روزهای اول جنگ
از اوایــل سال  1358همزمان با کودتای بدون
خــونــریــزی صـــدام علیه حسنالبکر و بـهقــدرت
رسیدن وی ،ارتش بعثی عراق تجاوز به مرزهای
ایــــران را آغـــاز کـــرد .جــنــگــنــدههــای عــراقــی در
نخستین تجاوز هواییشان به شهرستان پــاوه،
در اواخـــر روز پنج شنبه  17خـــرداد  1358و
بــامــداد روز جمعه  18خـــرداد  ،1358یعنی
چــنــد روز پــس از ک ــودت ــای صـــدام علیه حسن
البکر ،دیــوار صوتی را بر فراز شهر پاوه شکستند.
رژیم بعثی حاکم بر عراق همچنین با جذب سران
گروههای ضد انقالب و تجزیهطلب ،در پشتیبانی،
آمـــوزش ،تسلیح و هدایت آن ها تــاش فراوانی
داش ــت .عــراق پــادگــانهــای آمــوزشــی خــود را در
شهرهای مــرزی به آمــوزش نیروهای ضد انقالب
اختصاص داد تا با اجــرای عملیاتهای ایذایی،
کمین ،دستبرد ،بمبگذاری ،مینگذاری ،ترور
و آشوب ،عملیات روانی برپا کنند .با چنین هدفی
برخی شهرهای غــرب و شمالغربی کشورمان
دچار آشوب شد و تا آستانه سقوط پیش رفت  .عراق
پس از انجام پــارهای تحرکات گسترده در پشت
مرزهای جنوبی ،روز سیویکم شهریور 1359
حمله نظامی خــود را بــه کــشــورمــان آغـــاز کــرد.
جــنــگ در حــالــی آغــــاز ش ــد ک ــه هــنــوز بــیــش از
 19مـــاه از آغــــاز ان ــق ــاب نــگــذشــتــه و
نظام جمهوری اسالمی تثبیت
نشده بود و در گوشه و

و خیال تصرف ایران بزرگ بود هشت سال زندگی و آرامش را از مردم این
سرزمین دریغ کرد .جنگ شروع شده بود و روزها و ماه ها و سال ها گذشت.
مردم دیگر به مراسم تشییع شهدا عادت کرده بودند ،خیلی ها فرزند ،همسر
و برادرانشان را در این جنگ تقدیم خاک و وطنشان کردند ...امروز  36سال
از آن روز گذشته است ،اگرچه دفاع همچنان ادامه دارد ،خون زنده است
و حماسه ها همچنان جاری است .ما در این شماره و به مناسبت آغاز هفته
دفاع مقدس خاطرات 31شهریور59روز اول جنگ تحمیلی علیه کشورمان
را با هم مرور می کنیم.

کنار کشور ح ــوادث مختلفی رخ مـــیداد .سپاه
پــاســداران و کمیته انقالب اسالمی به همراهی
نــیــروهــای مــردمــی مــأمــوریــت تأمین امنیت در
داخــل کشور را به عهده داشتند .در همین حال
بحران مناطق کردنشین تمام توان آزاد سپاه و نیز
درصدی از توان موجود ارتش را درگیر کرده بود.
در هر دو جبهه جنوبی و میانی اوضــاع به شدت
نامناسب بــود .نیروی اندکی در برابر  10لشکر
عراق آرایــش داشتند .تنها چیزی که میتوانست
توازن را به نفع خودی برگرداند ،استفاده از توان و
روحیه انقالبی بود ،یعنی همان چیزی که دشمن
روی آن حسابی باز نکرده بــود .این نیرو به دلیل
ویژگی خود ،در همان روزهای اول جنگ متناسب
با وضعیت جدید ظهور کرد و در گلوگاهها در برابر
ارتــش عــراق ایستاد و در نقاطی چــون خسروی،
باباهادی،فکه،گیالنغرب،شمالاهواز،سوسنگرد،
آبــادان و از همه مهمتر خرمشهر حماسه آفرید و
با مقاومت جانانه خود مسیر جنگ را تغییر داد.
به این ترتیب دیری نپایید که با تشکیل هستههای
مقاومت ،متشکل از مردم و نیروهای مسلح انقالبی
اعم از سپاه و ارتــش ،حرکت ماشین جنگی عراق
سد شد .ارتش دشمن برای تصرف سرزمینهای
گستردهای چــون غــرب شــوش و دزفـــول ،شمال
خرمشهر و جنوب اهواز ،همچنین کوهستانهای
جبهههای میانی با مشکل چندانی مواجه
نشد،امادرتصرفشهرهابامقاومتجدی
مردم رو به رو شد و نتوانست اهداف خود را
کاملکند.

نقطهای بین ایران و عراق به اسم هندیجان در جنوب
کشور وجود دارد .عراقیها سال ها قبل از جنگ هم به
پاسگاه هندیجان خمپاره میزدند .روزنامههای زمان
شاه هم گاهیمینوشتند که پاسگاه مرزی ما را نیروهای
عراقی تخریب کرده و چند نفر کشتهشدهاند .عراقیها
خیلیپیشترازجنگ،59باایراندرگیربودند.انگاربرای
صدامعقد هشدهبودویکیازآرزوهایشاینبودکهباالخره
به ایران دست پیدا کند ،اگر به تمام ایران نشد ،حداقل
خوزستانرابگیرد.
شهریور  59نیروی هوایی هنوز کمرش از ضربه کودتای
نوژهراستنشدهبود.گاهیخبریازدرگیریهایمرزی
یرسیدولیهنوزبهطوررسمیجنگی
باعراقبهگوشم 
شروع نشده بود .ما آن زمان در پایگاه بندرعباس بودیم
و از هیچ چیز خبر نداشتیم .فقط گاهی به صورت جسته
و گریخته میشنیدیم که فالن خلبان از پایگاه همدان یا
تبریز زنده است یا شهید شده .عراقیها هر روز عملیات
ایذاییداشتندومدتیمیشدکهاینکارهاراشروعکرده
بودند .مث ً
ال نیرویزمینیشان پاسگاههای مرزی ما را از
دورمیزدوتعدادیکشتهمیشدندوهواپیماهایماهم
میرفتندتالفیمیکردند.
 31شهریورکهمیگهایعراقیچندینپایگاهشکاریما
رادرسرتاسرایران بمبارانکردماکهدربندرعباسبودیم
اص ً
ال فکرنمیکردیماینشروعیکجنگباشد.
آنروزماپروازینداشتیم.طبقمعمول،ساعت،2گردان
را تعطیل کردیم و با خلبانها آمدیم که سوار مینیبوس
شویموبهخانهبرگردیم.درحالیکهبهسمتمینیبوس
می رفتم  ،سرگرد
داریوش ندیمی با
سرعتبه

قیصر امین پور

دوممهر، ۱۳۵۹اهواز،محلهزیتونکارمندی،ساعتحدودسهبعدازظهر:
امروز مدرسهها تعطیلاست.بزرگتر هامی گفتند بیخوددلتانراخوش
نکنید.عراقیهابهزودیشکستمیخورندومدرسههابازمیشود.مابچه
ها در خیابان بودیم.یک بیل مکانیکی داشت خیابان را می کند.قرار بود
برایخانههاآبتصفیهبیاورند.کناربیلمکانیکیبودیم.برادرمسعیدرادم
درخانهدیدمکهفریادمیزدوبهمناشارهمیکرد.رفتمببینمچهمیگوید.
گفت:مگرصدایضدهواییرانمیشنوی؟
گفتم :صدایبیلمکانیکینمیگذارد.
گفت:بیاکنارومواظبباش.
صدای انفجار آمد.به راننده بیل مکانیکی گفتند که کارش را تعطیل کند.
بیلمکانیکیکهخاموششد،صدایضدهواییهاشدیدترشد.دودقارچ
مانندی از طرف مرکز شهر دیدیم(بعد فهمیدیم که فلکه ۲۴متری و کتاب
فروشی بین المللی بمباران شده است).به سعید گفتم  :بمب اتم نیست؟
سعیدگفت:نهباباچهقدرسادهای!اگربمباتمبودکهتااالنمردهبودیم.
محو تماشای دود قارچی بودیم که صــدای بسیار وحشتناکی بلند
شد.هواپیماهای عراقی زیتون را بمباران کردند.همه با وحشت و خیلی
سریع داخل خانه و زیر راه پله رفتیم.شیشه ها می ترکیدند و درها به شدت
باز و بسته می شدند.زمین زیر پایمان تکان می خورد.مرگ را با تمام وجود
احساس می کردیم.نمی دانم چند دقیقه بود ولی برای ما به اندازه تمام
دنیاطولکشید.
بمبارانکهتمامشدآمدیمبیرون.همهجارادودگرفتهبود.یکقطعه سیاه
تقریب ًابهاندازهیکخطکش ۳۰سانتیتویحیاطبود.یکیگفت:اینیک
تکهازبمباست.دستنزنیدممکناستخطرناکباشدوبعدهادانستیم
بهاینمیگویندترکش.
هـمـهوحـشـتزدهبودند.بـعـضـیاززنهاگریـهمـیکـردنـدوتـویسرشـان
میزدند.چهرهزشتجنگپدیدارشدهبود.مردمدستهدستهشروعبهترک
اهوازکردند.ماهمچندروزیبهرامهرمزرفتیم.درراهرادیواهوازراگوشمی
دادیم.ظاهر ًاآدمهایرادیواهوازهمشهرراترککردهبودند چون فقطآژیر
قرمزپخشمیکرد.
نمیدانمآنروز چندنفرکشتهشدند.چندروزبعدپدرمگفت،خانوادهای
کهازخرمشهرآمدهبودنددرآنبمبارانکشتهشدند.
جنگ هشت ساله از خیلی ها خیلی چیزها را گرفت.از ما هم بچگی و
روایت :ف .علوی
نوجوانیمانرا .

فکر میکردم جنگ پنج ،شش روزه تمام میشود
سمتم آمد وگفت :محمد ،صبر کن! محمد ،جنگ شروع
شد! دستور رسیده هواپیماها را با مهمات تجهیز کنید
 .انگار خواب می دیدم ،اص ً
ال برای ما قابل قبول نبود.
سرگرد ندیمی خبر داد پایگاه مهرآباد  ،همدان ،تبریز،
بوشهر و شیراز را زده اند .عراقیها اول آمده بودند سراغ
پایگاههاتاهواپیماهایایراننتوانندبلندشوند.منشوکه
شدهبودم.راستشمانهجنگدیدهبودیمونهمیدانستیم
جنگچیست.ماباهیچجانمیتوانستیمتماسبگیریمو
ازبچههایپایگاههایدیگرباخبرشویم.آنلحظههابرای
ما خیلی سخت بود .بندرعباس از عراق دور بود و بنزین
هواپیماهایعراقینمیرسیدکهیکسرهتاآنجابیایند
که البته بعدها این کار به مدد میراژهای جدید فرانسوی
ممکن شد؛ میراژهایی که میتوانستند به هم بنزین
بدهند.بنابراینآنروزبندرعباسازتیررسشکاریهای
عراقی دور بود .ما در انبار مهمات بندرعباس همه چیز
داشتیم ولی چون پیشبینی نمیکردیم ،چیزی آماده
نبود .در بندرعباس ،من جانشین جناب ندیمی بودم .به
جناب ندیمی گفتم« :نگهداشتن بچهها االن فایده نداره
چونهواپیمایآمادهنداریم».
به ما گفتند همدان هواپیمای کافی دارد ،فقط خلبان
بفرستید .قرار شد یک هواپیمای ترابری سی 130بیاید
بندرعباسو 16تاازبچههاراببردهمدان؛هشتتاکابین
جلو و هشت تا کابین عقب .جناب
ندیمی به من گفت :تو هم
میتونی بــری خونه
و نــیــم

ساعتهبرگردی؟
بهخانهرفتم.بالباسهاینظامیودرحالایستادهناهار
خــوردم  .میخواستم به همسرم بگویم که جنگ شده
است ،نمیدانستم چه بگویم؟! اص ً
ال بگویم یا نه! ناهار را
کهخوردم،گفتم:بایدبرمهمدانشایدچندروزینیام.
چک حقوقم را نوشتم به اسم خانمم و بهاو گفتم :اگه من
یه موقع درگیر بودم و نبودم تو برو حقوق من رو بگیر تا من
بیام!چقدرسادهبودم!فکرمیکردمجنگپنج،ششروزه
تمام میشود .جنگها را دیده بودم .مث ً
ال جنگ اعراب
و اسرائیل شش روز طول کشید  ،جنگ هند و پاکستان
10روزهتمامشدومنخیالمیکردماینهمهمینطور
است.نمیدانستمکهجنگماهشتسالطولمیکشد!
بچههابعدازیکساعتآمدند.یکبرنامهفورینوشتیمو
تعدادیراانتخابکردیمکهبههمدانبروند.خودمنهم
جزو آنهایی بودم که قرار بود بروم .همه به صورت آماده،
نشستیم پای اطلس به صحبت کردن .توی اطلسی که از
زمان شاه آماده شده بود نوشته بود که اگر با عراق جنگ
شدمث ً
الپایگاهحقانیهرااینپایگاهبزندیاپایگاهناصریهرا
اینپایگاهبزندو...یعنیاززمانشاهمأموریتتمامپایگاهها
را توی پست فرماندهی نوشته بودند و برای روز مبادا
پیشبینیهاییشدهبود.روزسیویکمازپایگاهماهواپیما
نخواستند چون ما دور بودیم و تانکر بنزین میخواستیم
و تانکر برای ما در روز اول
جنگ فــراهــم نبود.
فقط

کاری کهکردیم این بود که باید طبق دستور ستاد24 ،
ساعته هر دو ساعت به دو ساعت هواپیماهایی با موشک
بلندکنیمتااطرافبندرعباسپروازکنند.
اول گفتند دو تا سی 130از شیراز میآید و یکسری را
میبرد همدان و یکسری را میبرد دزفول .بعد گفتند
که نه یکی میآید و سر راه همدان ،دزفول هم مینشیند.
آن روز اینقدر اوضــاع به هم ریخته بــود که هیچ کس
نمیدانست چه کاره است و چه کار باید بکند .حاال اگر
خدای نکرده جنگی بشود ما چهار تا آدم نداریم که جنگ
دیدهباشندوبتوانندخوبتصمیمبگیرندولیتاآنزمان
ما فقط مانوری پرواز کرده بودیم و تازه ،بعدها خیلی از آن
چیزهاییراهمکهآموزشدیدهبودیمدرعملبهدردمان
نخورد .دیگر خبر جنگ پیچیده بود تو پایگا ه و خانوادهها
فهمیده بودند که جنگ شده است و همه ناراحت بودند.
نمیدانستند ماجرا از چه قــرار اســت .ما خودمان هم
نمیدانستیم .حواس همه به خبرها بود .هواپیمایی که
قرار بود همان بعد از ظهر بیاید ،شب رسید .ما از بعد از
ظهرلباسپوشیدهبودیم،چتروکالهگرفتهبودیمومنتظر
بودیم .قبل از آمدن هواپیما یاد وصیتنامه افتادم .آن
وسطدنبالکاغذمیگشتمکهوصیتنامهبنویسم.کاغذ
گیرنیاوردم.یککاغذتبلیغاتیبودکهپشتشسفیدبود،
همان را برداشتم و رویش نوشتم .اول سفارش کردم به
پدر ومادرم که شما به حقوق من چشم نداشته باشید و
تمام حقوقم را بدهید به زن و بچهام .نوشتم تا حاال نماز و
روزهامرابهجاآوردهاموفکرنمیکنمبدهیداشتهباشمو
درآخرهمازهمهحاللیتطلبیدهبودمواینراهمنوشتم
کهدوستدارمتویپرچمایرانمنراخاککنید.
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