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چکیده
جنگ پدیدهای ناگزیر در طول تاریخ است که از بدو حضور انسان بر روی زمین تاکنون به اشکال مختلف تداومیافته است .به
عقیده برخی صاحبنظران ،دنیا بهطورکلی در حال جنگ است و زمانی را که ما دوران صلح مینامیم نیز آمادگی برای جنگی
دیگر است .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یکی از طوالنیترین جنگها در طول قرن بیستم بود که به مدت  8ساال طاول
کشید .کسانی که در خصوص جنگ تحمیلی به تحقیق و پژوهش پرداختهاند این هشت سال را به برهههای مختلفی تقسایم
نمودهاند  .یکی از این موارد جنگ شهرهاست که در آن نیروهای نظامی عراق به بمباران شاهرهای مختلاف ایاران باا اناوا
تسلیحات در دسترس در آن زمان پرداختهاند .شهرستان اندیمشک با توجاه باه اساتقرار در یاک مناقاه اساتراتژیک هاد
طوالنیترین بمباران در تاریخ ایران قرار گرفت که خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد بهگوناهای کاه بسایاری از ماردم
هماکنون نیز در حافظه تاریخی خود این جنایت را از یاد نبردهاند .در این مقاله به بررسی زوایای مختلف این حادثاه تااریخی
که بهعنوان طوالنیترین بمباران هوایی تاریخ ایران از آن یاد میشود ،پرداختهشده است.
کلمات کلیدی :جنگ ،جنگ تحمیلی ،جنگ شهرها ،شهرستان اندیمشک ،چهار آذر
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مقدمه

جنگ رسمی و همهجانبه عراق علیه ایران با تهاجم نیروی هوایی عراق به  91نقاه مهم ازجملاه پایگاههاای هاوایی رار
کشور آراز گردید و نیروی زمینی ارتش عراق از شمال قصر شیرین تا خرمشهر تجاوز سراسر خاود را آرااز کردناد .جناگ در
حالی آراز شد که هنوز بیش از نوزده م اه از پیروزی انقال اسالمی در ایران نگذشته بود و نظاام جمهاوری اساالمی تتبیات
نگردیده بود و در گوشه و کنار کشور حوادث مختلفی روی میداد که امنیت ملی کشور را تهدید نموده و یکپارچگی و آرامش
آن را در معرض خار قرار میداد .سپاه پاسداران و کمیتههای انقاال اساالمی و نیروهاای مردمای هناوز انساجام کاافی و
سازمانیافتهای نداشته و ازلحاظ آموزشهای نظامی در مراحل اولیه و ابتدایی این تخصص قارار داشاتند و تصاور روشانی از
توان و کارایی خود نداشتند .ارتش جمهوری اسالمی در حال اناباق خود باارزشها و هنجارهای انقال و درگیار باا مساا ل
ناشی از تجدید سازمان و بهویژه پاکسازی نیروی انسانی خود و درعینحال درگیر در منااطق آشاو زده در رار و جناو
رر و پارهای مناطق شمالی کشور بود( .گروه اساتید؛  42 :9888و  )42به هر ترتیب با پذیرش قاعنامه  218پس از  8ساال
رویارویی با دشمن مردم ایر ان برای اولین بار در دویست و پنجاه سال اخیر حتی یک وجاب از خااک بیگاناه را باه دشامنان
تقدیم نکردند .پژوهشگران جنگ با بررسی مفاهیم و واقعیتهای جنگ تحمیلی برهههای مختلفی از آن را معرفی مایکنناد
مانند جنگ نفتکشها و ریره که یکی از آنها جنگ شهرها است که خاود در مراحال مختلاف و طای ساالهای متفااوت
صورت پذیرفته است .در طول جنگ تحمیلی حمالت هوایی متعددی از سوی کشور عراق ،شهرهای میهن ایران اساالمی را
مورد هجوم قرارداد .مناطق مرزی رربی ایران بهواساه نزدیکی با کشور عراق و همچنین موقعیت راهباردی بعضای شاهرها
ازجمله اندیمشک سبب شد تا بیش از سایر مناطق مورد هجوم قرار بگیرد .یکی از این حمالت هوایی به حادثه چهارم آذرمااه
سال  9832مربوط میشود که از سوی نیروی هوایی عراق توسط  22فروند به مدتزمان یک ساعت و  22دقیقه آسمان شهر
اندیمشک را تصر کرده بودند و با بمباران کردن نقاط حساس ازجمله راهآهن ،سد دز ،پایگااه چهاارم شاکاری و حملاه باه
مناطق مسکونی ،اوج بیرحمی خود را نشان دادند .در این مقاله بر آنیم تا عالوه بر معرفی جنگ شاهرها ،باه بررسای حملاه
هوایی چهار آذرماه سال  9832شهر اندیمشک بپردازیم و مشخص کنیم که آیا این حمله هوایی در زمره جنگ شاهرها قارار
میگیرد یا نه.
پیشینه تحقیق
متأسفانه علیررم گستردگی این حمالت و آثار فراموش ناشدنی آن تااکنون تحقیاق جاام و تخصصای در خصاوص ابعااد
مختلف این بمباران انجامنشده است .بهطورکلی میتوان گفت بحث جنگ شهرها در ادبیات مربوط به جنگ تحمیلی با یاک
فقر نظری و تحقیقاتی مواجه است .بههرحال اخیراً در شهرستان اندیمشک مستندی بانام «اندیمشک در آتش» با کاارگردانی
علی شهابی به بررسی این موضو پرداخته است که میتوان آن را جز اولین اقدامات در خصوص معرفی این فاجعاه دردنااک
در این شهرستان نامید.
روش تحقیق
بدیهی است با توجه به کمبود مناب در خصوص جنگ شهرها و نبود منابعی درباره ماورد مارحشاده در ایان تحقیاق هام از
روش میدانی و جم آوری خاطرات شفاهی و هم بررسیهای اسنادی و کتابخانهای جهت ارا ه ماالب استفادهشده است.
مفهوم جنگ
نگاهی به تاریخ جوام انسانی مشخص میکند که دولتها حتی در دورههایی که عمالً درگیر جنگ نبودهاند و ناوعی رواباط
مسالمتآمیز با یکدیگر داشتهاند ،با شیوههای گوناگون مانند تبلیغ تهدیاد و جناگ سارد خاود را بارای جناگ عملای آمااده
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میکردهاند .رقابت تسلیحاتی و افزایش روزافزون قدرت نظامی کشورها مبین این واقعیت انکارناپذیر است که جناگ بااوجود
همه ویرانیهایش یک پدیده پایدار تاریخ به شمار میرود( .جماالی ،رساتمی 49 :9889 ،و  )44جناگ ساارنوشت و شااکل
قاارهها و مناطق مختلف جهان را ترسیم کرده است .بااینوجود ،موضو جنگ بهصورت نسبتاً ضعیفی توصیف و تشریح شده
و درک ناقص و ناچیزی از آن وجود دارد( .استار )83 :9881 ،جنگ در عمومیترین نو خود اگرچه دارای تعاریف متعادد اماا
دارای مفهومی واحد و مشترک است (حسینی تاش؛  )88 :9882درباره جنگ نیز ،همانند سایر مفااهیم ،تعریفهاای مختلفای
بیانشده است که هر یک بیانگر نگرش خاصی ،به جنگ است( .شیرودی؛  )8 :9882تعدادی از تعااریف جناگ عبارتاناد از:
جنگ کشمکش نظامی در مقابل دشمن است .جنگ تناز فعال میان نهادهای رقیب است- .جنگ کشمکش خشونتآمیز در
مقیاس بزرگ است .جنگ کشمکش نظامی با نیروی نظامی مخالف است .جنگ یک کشمکش شامل کااربرد ساازمانیافتاه
سالح و فشار فیزیکی میان کشورها یا گروههای نظامی بزرگ دیگر است .جنگ یک حالت کشمکش میان دو یا چناد گاروه
است که برای از بین بردن نیروی مقابل به هم حمله میکنند .جنگ یک حالت تجاوز است که بهوسیله قدرت فیزیکی انجام
میشود .جنگ یک حالت مخالفت ،مشاجره ،یک عمل مخالف ،مشاجره خصمانه و دشمنی است .جنگ ستیزه کاردن و نازا
همراه با خشونت است .جنگ یک حالت معموالً آشکارا و اعالمشده کشمکش و خصومت در میاان ایااالت یاا کشورهاسات.
جنگ تناز یا رقابت در میان نیروهای مخالف برای رسیدن به اهدا خاص است - .جنگ شامل جنگ اعالمنشده یا جناگ
ریرنظامیان ،عمل جنگی توسط نیروی نظامی شامل عملیات عقبنشینی و تأخیری یا دفا در مقابل یک حمله واقعی یا مورد
انتظار بهوسیله هر دولت ،قدرت عایله یا قدرتهای دیگر که از افراد نظامی یا دیگر عوامل استفاده میکنند و یا شورش ،قیام،
طغیان ،سرکشی و ...است( .کمالی؛  982 :9881و  )982سیس رون جنگ را بهطور گسترده بهمنزلاه یااک درگیاری نظاامی
تعریف میکند .اپنهایم جنگ را جدال بین دو دولت از طریق قوای نظامی باهد تفوق و رلبه بر دیگاری و اعماال شارایط
دلخواه طر پیروز میداند .وردوس مینویسد جنگ جدلی مسلحانه باین دولتها اسات کاه در آن کلیاه رواباط صاالحآمیز
ماعلق شاده باشد .کالوزویتس یکی از برجستهترین نظریهپردازان جنگ مادرن معتقاد اسات کاه جناگ فعالیات اجتمااعی
مشتمل بر بسیج و سازماندهی افراد ذکور یک جاامعه بارای اعامال خشونت فیزیکی است که مستلزم تنظیم انوا خاااصی
از رواباط اجتماعی است و مناق خاص خود را دارد .او جنگ را عمل خشونتباری میداند که هدفش وادار کردن حریاف باه
اجرای خواستههای ماست ،جنگ اداماه سایاست بااا ابازاری دیگار اسات کاه ناهتنها خصیصاه نظاامی بلکاه ویژگیهاای
دیاپلماتیک ،روانشناسی و اقتصادی را نیز دارد( .حسینی تاش)82 :9888 ،
نظریههای جنگ
از دیدگاه جامعهشناسی جنگ تیزه خشن و منظمی است که بین دو یا چند جامعه مستقل درمیگیرد .از دیدگاه سیاسی جناگ
بهقصد تحمیل هد سیاسی و به بیان دقیقتر پذیراندن هد های ملی صورت میگیرد و از دیدگاه حقوقی جنگ با باه کاار
بردن وسایل و ابزاری که موجب حقوق بینالملل تنظیم گردیده است صورت میگیرد .ازاینرو جنگ امری شرطی اسات کاه
بهمحض وقو مجموعهای از قواعد حقوق وی معین را خواه در مورد کشور متخاصم و خواه در ماورد کشاور ثالاث بایهایچ
تفاوتی از قوه به فعل درمیآورد و به عهده آنها میگذارد (رامتین 3 :9888 ،و  )8جنگ همواره در جوام انسانی بهخصاوص
پس از مرحله باندی یعنی در روستاها قبایل و امارات وجود داشته است .دانشمندان بسایاری ازجملاه انساان شناساان دربااره
تبیین و توضیح جنگ ماالعه کردهاند و دالیل بسیاری را برای آن آوردهاند این دالیل شامل دالیل مادی و ریرماادی اسات
که نتیجه آن نظریههای مختلف از تاوری تا دیگر نظریهها در این مورد شده است؛ اما انسان شناسان نظریاات بایشامار در
این مورد را به سه گروه اصلی فرهنگی ،انگیزشی و مادی و تولیدمتلی و بدنی تقسیم کردهاند که همه آنها را در برمیگیارد.
با توجه اینکه در صورت پرداختن بهتمامی نظریات امک ان دارد از موضاو اصالی ایان پاژوهش دور شاویم تنهاا باه نظریاه
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مادیگرایی فرهنگی میپردازیم که به نظر میتواند بخشی از دالیل جنگ تحمیلی علیه ایران بهخصوص موضو موردنظر را
تبیین کند.
نظریه مادیگرایی فرهنگی جنگ
نظریه مادیگرایی ازجمله نظریههایی است که با تأمل در آن میتوان بمباران هوایی موردنظر را در این تقسیمبندی قرارداد و
در این زمینه فرگوسن نظریه مادیگرایی فرهنگی راج به جنگ را در موردبحث قارار داده اسات .وی عقیاده دارد جنگهاا
هنگامی شرو میشود که آنهایی که برای جنگ تصمیم میگیرند (رهبران جنگ) تخمین مایزنناد کاه از ایان راه منااف
مادیشان تأمین میشود .مناف مادی تصمیمگیرندگان جنگ را میتوان به شرح زیر دانست .9 .افزایش راهیابی به مناب ثابت
 .4به دست آوردن ارزشهای منقول  .8بهرهبرداری از گروههای دیگر  .2پیروزی و تشکیل گروه دیگر  .2باال بردن موقعیات
خود رد جامعه  .3پیشگیری از حمله دیگران چنانکه مالحظه میشود .بند  3نشان میدهد که جنگ همیشاه آزاداناه انتخاا
نمیشود بنابراین جنگ ممکن است آزادانه و با برنامهریزی انتخا شود و یا بدون برنامه ،ناخواساته و آخارین راهحال باشاد.
(کمالی؛  9881:988و  )982بنابراین میتوان چنین اظهار کرد که بمباران هوایی سال  9832شهرستان اندیمشک نیز مساتتنا
از قاعده و نظریه مادیگرایی فرهنگی جنگ نیست .بیشک مهاجمان عراقی در این بمباران به دنبال دستیابی به مناب این
شهرستان و یا تخریب نقاط حساس این مناقه ازجمله راهآهن و پایگاه چهارم شکاری بودند.
جنگ شهرها
جنگ شهرها یکی از شیوههای بسیار مؤثر در اعمال تدبیر نظامی است که با بهرهگیری از نیروی هوایی (هواپیماهای شکاری
بمبافکنها بالگردها و ریره) و توپخانههای دوربرد و گاهی پایگاههای موشکی (اعم از کوتاه برد ،میان بردیا دارای برد بلند)
بهمنظور بمب باران مناطق عمومی و مسکونی و اقتصادی نیروی مقابل در حوزه ریر رزمی و باهاد فرساایش اراده طار
مقابل و تحمیل اراده به او (جنگ روانی) صورت میگیرد (یحیوی؛  )43 :9811آلیس هیلز معتقد است شهرها عالوه برداشتن
پوشش فیزیکی از حمایتی سیاسی و نیز از وجود مقررات انتظامی و کنترلی و تدافعی برخوردار میباشند و این مسالله کاارایی
جنگافزارهای سانگین از قبیل تانکها ،توپها و تجهیزات مشابه را کاهش میدهد .در این منازعات دشمن ضعیف ماامکن
اسات بهمنظور در امان ماندن از آتش سالحهای دشمن خود به شهرها پناه بارده و از ماردم باومی و ریرنظامیاان باهعنوان
وسیله اعمال فشار سیاسی به نف خود استفاده کند و اگر بپذیریم کاه ایان اتافاق خواهد افتاد دیگر جنگ در شهرها و مناطق
مسکونی اجتنا ناپذیر و لذا پیشنهاد مینماید کاه ساربازان آماریکایی آمادگی چنین جنگی را با توجاه باه تجربیااتی کاه از
تاریخ نبردهای شهری از برلین تا عاراق ذکار مینماید ،کسب کنند( .عصاریان؛  )498 :9883جنگ شاهرها باهمنظور ایجااد
رعب و وحشت و درنتیجه فرسایش و تضعیف اراده نیروی مقابل و درنهایت تحمیل اراده خود بر او تحقاق مییاباد بناابراین
ریشه و مبنای روانی یعنی ترس و احساس ناتوانی دارد به همین جهتان را ناوعی جناگ روانای و درنتیجاه بادترین ناو آن
دانستهاند که همراه با خسارات و ضایعات شدید است .در ایران جنگ شهرها واژهای است که حیات خود را از جناگ ایاران و
عراق اخذ کرده است .البته مفهوم این نیست که ازنظر تاریخی نیز کامالً همزمان با جنگ ایران و عراق باشد بلکه در مفهاوم
خاص اصاالحی است که در اسفند  9838به وجود آمد و رایج گردید درحالیکه تا قبل از آن تحت عنوان «بمباران هوایی» و
«بمب باران مناطق مسکونی» یاد میشد؛ بنابراین جنگ شهرها دارای دو مفهوم خاص و عام است .جنگ شهرها به مفهاوم
عام بیانگر نوعی عملیات نظامی است که با بهکارگیری نیروی هوایی هوانیروز ،توپخانههای سانگین ،باهویژه باا بارد بلناد و
پایگاههای موشکی در مقابله با شهرها مناطق مسکونی و سایر مناطق ریار رزمای و باهاد ایجااد رعاب و وحشات و گااه
تخریب و ناتوانسازی طر مقابل صورت میگیرد .در ایان بعاد مایتاوان باه ماواردی اشااره کارد ...9:پارواز هواپیماهاا و
بالگردهای دشمن بر فراز مناطق مسکونی ،فرهنگی و اقتصادی طر مقابل  .4شکستن دیوار صوتی .8.پخاش اعالمیاهها و
شایعات از طریق هواپیماها ،بالگرد و توپخانه .2.بمب بااران هاوایی .2.باهکارگیری ساالح شایمیایی  .3گلولاهباران منااطق
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ریرنظامی از طریق توپخانه  .8پرتا موشکها و بمبهای هدایتشونده؛ بنابراین در این بیان جنگ شاهرها صارفاً جناگ
هوایی نیست بلکه میتواند از روی زمین (توپخانهها ،پایگاههای موشکی) و از دریا از درون کشتیهای جنگی یا زیردریاییها
نیز صورت گیرد همانگونه که تمام این موارد در جنگ ایران و عراق مشاهده شد .بر اساس ایان تعریاف جناگ شاهرها باه
مفهوم بمب باران و گلولهباران مناطق مسکونی ریر رزمی از تاریخ  98فروردین  9828یعنی حدود پنجاه روز بعاد از پیاروزی
انقال اسالمی و تقریباً یک سال و نیم از قبل از هجوم سرتاسری عراق به مرزهای ایران شرو شد .در این روز یک فروناد
بالگرد عراقی به حریم هوایی ایران در شهر مهران و پست گمرکی بهرامآباد تجاوز نمود که در تاریخ  92فروردین  9828مورد
اعتراض جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت .سلسله حمالت هوایی و توپخانه همراه با درگیریهای مرزی بهصورت جز ی تا
یک سال ادامه یافت ولی در تاریخ  98فروردین  9821بود که آتش توپخانه سنگین عراق علیه ایران در مناقه قصر شیرین
باعث زخمی شدن تعداد پانزده نفر از ریرنظامیاان گردیاد .از ایان زماان حماالت هاوایی کیفیات و اهمیات خاصای یافات
بهطوریکه در هشت خرداد باعث کشته شدن دوازده نفر و زخمی شدن سیوشش نفر دیگر در شهر مهران شد .جنگ شهرها
به مفهوم خاص؛ در این مفهوم جنگ شهرها در مقا و زمانحساسی از جنگ ایران و عراق شرو میشود و اصاالح جنگ
شهرها در این برهه از تاریخ جایگزین اصاالحات دیگر میشود .در این دیدگاه آراز دوران جنگ شهرها باه اسافندماه 9838
برمیگردد که از این زمان اصاالح جنگ شهرها بر سر زبانها میافتد( .یحیوی؛  48 :9811و .)48
سیر تاریخی جنگ شهرها
آراز جنگ شهرها بهعنوان یک استراتژی نظامی سیاسی و باهد اعمال شدید فشارهای روانی در جهت وادار کردن ایران به
تسلیم برای نشستن بهپای میز مذاکره و پذیرش صلح و پایان دادن به جنگ ایران و عراق ،بهصورت جنگای دوجانباه از 48
بهمن  9838یا به عبارت دقیقتر از سوم اسفند  9838و همزمان با عملیات بدر آراز شد جنگ شهرها به هماین شاکل و باا
افتوخیزهای تقریبی تا پایان جنگ ایران و عراق و برقراری آتشبس ادامه یافت .جنگ شهرها در این مقا مراحلی چناد را
با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و برخوردهای طرفین جنگ بهویژه عراق پشت سر گذاشت (یحیوی؛  )84 :9811وضعیت
کلی جنگ در سالهای سوم و چهارم نشان میدهد که علیررم تالش قوای خودی برای انجام یک عملیات سرنوشتسااز و
تعیین کنده ،جنگ کماکان حالت فرسایشی خود را حفظ کرده است عراق در سال پنجم جنگ ضمن حفظ مواض دفاعی خود
تالش میکرد از طرق بینالمللی ر ایران فشار آورد تا بتواند شرایط خود را به ایران تحمیل نماید و برای متقاعد ساختن جامعه
بینالمللی تحمیل فشار سیاسی و اقتصادی به ایران به دنبال گسترش دامنه جنگ بود و به همین دلیل جناگ نفتکشهاا را
در خلیجفارس راه انداخته و به بمباران و موشکباران شهرها پرداخته بود( .گروه اساتید؛  )21 :9888بهاینترتیب جنگ شهرها
شامل  8مرحله بود که بهطور اجمالی به آنها پرداخته میشود:
 .9مرحله اول  9838و  9832این مرحله از اسفند  9838شمسی آراز شد و تا هفدهم فروردین  ،9832یعنی به مدت یک مااه
و نیم ادامه یافت .در این مدت  41شهر و چندین روستای ایران  998بار مورد اصابت بمبها و موشکهای عراقی قرار گرفت
و حاصل آن  9448نفر شهید و  2384نفر زخمی بود( .یحیوی؛  )84 :9811امیر سرتیپ بختیاری در کتا معار جنگ تاریخ
دقیق آراز این مرحله را  9838/3/98معرفی نموده است و مدت دقیق حمالت را  82روز تعداد  2211نفر را بهعنوان مجاروح
آورده است( .گروه اساتید؛ )22 :9888
 .4مرحله دوم خرداد  :9832این مرحله از پنج خرداد تا بیستوچهار خرداد  9832اداماه یافات و طای آن  48شاهر و چنادین
روستا  912بار مورد اصابت قرار گرفت که تلفات آن شامل  281شهید و  9884نفار زخمای باود (یحیاوی؛  )84 :9811امیار
سرتیپ بختیاری در کتا معار جنگ ادامه یافتن این حمالت را نوزده روز میداند (گروه اساتید؛ )22 :9888
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 .8مرحله سوم زمستان  :9832تنها دو روز پس از عملیات کربالی  2یعنی از تااریخ  9832/91/49ساومین مرحلاه از جناگ
شهرها با بمباران سوسنگرد آراز شد و به مدت  24روز ادامه یافت (گروه اساتید؛  )22 :9888تعداد بمبارانها  483بار و تعادل
موشکهای شلیکشده عراقی  48فروند بود .آمار شهدا  8121نفر و آمار زخمیها  99938نفر در این دوره است .الزم به ذکر
است در این مدت هشت موشک نیز از سوی ایران به شهر بغداد شلیک شد .بهعالوه در این مرحلاه باه مادت دو روز یعنای
روزهای  48و  48بهمن جنگ شهرها متوقف گردید .بعدازاین مرحله قا دوهفتهای جناگ شاهرها از ساوی صادام اعاالم
گردید( .یحیوی؛  .)9811:82بمباران هوایی شهر اندیمشک نیز در مرحله سوم جنگ شهرها به وقاو پیوسات .طاوالنیترین
بمباران تاریخ ایران در طول حمالت هوایی ،ساعت  99:81در روز  2آذرماه  9832در شهرستان اندیمشاک صاورت گرفات و
شهر اندیمشک به محوریت ایستگاه راهآهن و حومه آن به مدت یک ساعت و چهل پنج دقیقاه توساط  22فروناد هواپیماای
دشمن بعتی عراق بمباران شد و بیش  811نفر از شهروندان شهید و حدود  811نفر مجروح شدند (پور جباری.)488 :9881،
 .2مرحله چهارم بهار و تابستان  :9833این مرحله در تاریخ هجدهم فروردین  9833و همزمان با عملیات کاربالی  8شارو
شد و بهویژه در طول عملیات کربالی  91 ،1و فتح  2الی  8و نصر  9تا  2ادامه یافت.
 .2مرحله پنجم پاییز  :9833این مرحله از جنگ شهرها در تاریخ  98شهریور  9833و در آستانه سفر دکو یار دبیر کل سازمان
ملل متحد به تهران و درواق برای وادار کردن ایران به پذیرش قا نامه  218شورای امنیت سازمان ملل متحد شرو شاد و
با شدت و حدت بیشتری نسبت به مراحل سابق ادامه یافت .پایان این مرحله از جنگ شهرها در تاریخ  48آبان  9833در پس
از حمالت هواپیماهای عراقی به نیروگاه بوشهر است.
 .3مرحله ششم اسفند  9833و فروردین  :9838مرحله ششم جنگ شهرها در تاریخ  8اسفند  9833و با بمب بران شدید شهر
تهران آراز شد .این مرحله از جنگ شهرها در روز  44اسفند  9833یک روز متوقف شد؛ اما باا شادت بیشاتری در تااریخ 48
اسفند دوباره آراز شد و تا  99فروردین  9838ادامه داشت.
 .8مرحله هفتم و پایانی جنگ شهرها :آخرین مرحله از جنگ شهرها در تاریخ  49فروردین  9838از سوی عراق شرو شاد و
تا تاریخ  89فروردین  9838ادامه یافت( .یحیوی؛  88 :9811و .)82
بمباران اندیمشک در جنگ شهرها
در چهارم آذرماه سال  9832شهرستان اندیمشک موردحمله هوایی قرار گرفت ،این بمباران به مدت یک ساعت و چهالوپنج
دقیقه طول کشید و علیررم تأکیدات حقوق بینالملل بر عدم بمباران مناطق مسکونی ،کشور عراق اقدام به این حماالت باا
 22فروند جنگنده نمود که خسارتهای زیادی را بر جای گذاشت و بیش  311نفر از شرر نناا شرریا ن وران  011نفر
مج نح شانا (پور جباری .)233 :1331،اگر تضعیف اراده عمومی ،تخریب نقاط حسااس و جلاوگیری از موفقیات حماالت
آینده ایران در آن زمان از اهدا جنگ شهرها باشد بهدرستی میتوان نتیجه گرفت که در برههای از تاریخ جنگ که موساوم
به جنگ شهرها است شهرستان اندیمشک که دارای مردمانی مبارز و پرشور و البته وجود مناطق حیااتی همچاون راهآهان و
پایگاه چهارم شکاری و دفاتر قرارگاههای عملیاتی مختلف دوران جنگ در مناقه مورد اصاابت باود موردحملاه جنگنادههای
رژیم بعث عراق قرارگرفته است (آریا دوست ،هیکی .)38 :9812،ر زما بمبارا هوایی شر انایمشک با م کزیت ایسرگاا
را آهن ،کارکنا ن کارمناا ایسگاا بهنیژ نی نهای وساس ایسگاا مثل کنگ ل خط ن پو واض به ت ک صحنه نشانا ن
ازجمله رشا تها ن ازخو گذشگایهای کارکنا ایسگاا میتوا به فااکاری شریا تیمور غالمزا اشار ک کره ر ورین
بمبارا سعی ر انگقال لوکوموتیوهرای مانرا ر ایسرگاا بره پناهارا را ار د شرریا ناپمقرام پرق از انگقرال ن را از
لوکوموتیو سومی ،مور اصابت راکت هواپیمای اقی ق ار مریگیر ن بره مقرام ناپی
لوکوموتیوها ،ر وین جابه جا ک
شرا ت نائل میگ (آرشیو رنابط مومی را آهن زاگ س)د این رشا ت شریا که از کارمناا ایسرگاا را آهرن محسرو
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میشا ر آ لحظه بمبارا که تمامی محوطه ایسگاا را آهن از آتش جنانا های بعثی اق ر اما نبو  ،نگوانست مران
از انجامنظیفه کارمنا ن شریا را آهن بشو ن ر آ ش ایط سخت ن بح انی ،نظیفه شغلی خرو را بره نحرو اوسرن انجرام

می ها که نشان از روحیه باال وی بوده و حتی  22فروند عراقی که بهزعم خود برای تضعیف روحیه مردمان این خاه آماده
بودند نتوانست خللی وارد کند.
نتیجهگیری
اگرچه فاجعه چهارم آذرماه سال  9832و انتخا شهرستان اندیمشک برای حمله موشکی از ابعاد مختلفی از سوی
کشور عراق ازجمله ایستگاه راهآهن اندیمشک و نقش حیاتی آن در انتقال نیرو و پشتیبانی از جبههها ،نزدیک بودن
به پایگاه چهارم شکاری ،استقرار نیروها و دفاتر قرارگاههای نظامی و  ...قابلبررسی است؛ اما با توجه به مواردی که
در باال ذکر شد میتوان گفت جنگ شهرها یکی از تأثیرگذارترین اقدامات روانی علیه نیروهای مقابل در جنگ میان
دو کشور است .وقتی سیاستمداران به روحیه کم مردم خودآگاه باشند دربرداشتن قدمهایی برای ادامه درگیری با
مراقبت بیشتری رفتار میکنند و شاید تن به ترک مخاصمه هم بدهند .شهرستان اندیمشک دارای وضعیت بسیار
مهم مناقهای بود که رژیم بعث در بررسیهای خود به این مهم دستیافته بود و در سری اقدامات مربوط به جنگ
شهرها به دنبال تضعیف روحیه شهروندان اندیمشکی و البته رزمندگان اسالم که در آن زمان در ایستگاه راهآهن برای
اعزام به مناقه نبرد بودند ،بود .رژیم بعتی با این فرضیه که شاید بتوان روحیه مردم را تضعیف کند و آنان را از ادامه
جنگ دلسرد کند اقدام به چنین عمل ناجوانمردانهای کرد و در آن روز افراد نظامی و ریرنظامی ،از زن و کودک
گرفته تا پیر و جوان را موردحمله موشکی قرارداد .این عمل وحشیانه نیروی هوایی عراق علیررم اینکه در روحیه
مردم این سرزمین خللی وارد نکرد ،بلکه آنان را در دفا همهجانبه از میهن عزیزشان جسورتر کرد و در تشی جنازه
شهدای همشهریهای خود شعار «جنگ تا پیروزی سر دادند».
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