نی
مه دوم
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نقشهموسسهجغرافیایی
و کارتوگرافی سحاب

کابینتپرتابل

نقشه تهران منطقه ای ،شامل
مناطق بیست گانه و  350محله
تهران به قطعه  140 ×100سانتی
متر با آمار جمعیت تعداد خانوار
هر محله منتشر شد.

صفحه  16سال بیست و ششم شماره  7483پنجشنبه  15آبان19 ۱۳۹۹ربیع االول 1443ایران قرن صدو شانزده

عملیات خیبر ،به یاد ابراهیم همت و مهدی باکری

جنگشهرها

محمد گرشاســبی /سال  1362در حالی شروع شد که
هنوز  2700کیلومتر مربع از خاک کشــور در دســت
صدام بود اما کسی صدای اعتراض ایران را نمیشنید.
برای شــنیده شــدن اعتراض ،باید منطقهای از خاک
دشمن تصرف میشد و این در حالی بود که تالشها
در نبردهای زمینی دیگر به نتیجه مطلوب نمیرســید.
پیشنهاد علی هاشــمی فرمانده قرارگاه سری نصرت،
عملیات در هورالعظیم بود .این پیشنهاد گرچه عجیب
به نظر میرسید ،اما ارتش بعث را قطعاً غافلگیر میکرد.
بعد از ماهها شناســایی ،اســفند ماه زمان مناسب برای
عملیات در نظر گرفته شد و فرماندهان نظامی ،تصرف
جزایر نفتی مجنون را هدف قرار دادند« .مجنون» جزایر
نفتی مصنوعی بود که ســال  1354صدام حسین برای
برداشت نفت بیشتر از منابع نفتی مشترک بین دو کشور
ایران و عراق تأسیس کرده بود .منابعی که تخمین زده
میشد  7میلیارد بشکه نفت داشته باشد.
عملیــات در هورالعظیــم قایق زیادی میخواســت و
از ایــنرو در یک دوره زمانــی دو ماهه صدها قایق از
مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور به شکل محرمانه
به خوزستان فرستاده شد .باقی ادوات هم به همین منوال
به منطقه دشت آزادگان رسید تا رزمندگان اسالم آماده
خلق شاهکاری دیگر در این جنگ تمام عیار باشند.
نیمه شب دوم اسفند  1362نیروهای نظامی با رمز «یا
مهدی ادرکنــی» در اولین عملیات آبی-خاکی ،در
سکوت شــب با بلم به جزایر شمالی رسیدند .هنوز
بعثیها متوجه شــروع عملیات ایرانیها نشده بودند
که بالگردهای هوانیروز نیز هزاران نیرو را در منطقه
پیاده کردند .بالگردهای هوانیروز کاری خارقالعاده
کردند و برای اولین بار در تاریخ جنگهای جهان،

عراق بعد از شکســتهای ســختی که در ســال  1361در جریان جنگ
تحمیلی خورد و خرمشهر و هزاران کیلومتر از خاک کشورمان آزاد شد؛
برای فشار بر مردم ایران حمالت موشکی گستردهای را به شهرهای مختلف
کشــور آغاز کرد تا ناامنی و ترس عمومی را ایجاد کند؛ این حمالت که
تا پایان جنگ تحمیلی و در مقاطع مختلف ادامه داشت به «جنگ شهرها»
مشهور است؛ جنگی که در کنار آژیر قرمز و بمب و موشکهایی که از
آسمان میبارید ،برای مردم شهرهای مختلف به نماد همبستگی و زندگی
جمعی در پناهگاهها هم بدل شد.
صدام حســین تصور میکرد با جنگ شــهرها و با پرتاب موشــکهای
خارجی میتواند ترس را به جان ایرانیان بیندازد ولی همین آژیرهای قرمز
هنگام بمباران و موشکباران ،بیشــتر به خاطرههایی از روزهای همکاری
اهالی خانهها و محلهها برای ساخت پناهگاه ،زندگی چند ساعته در کنار
هم ،بازیهای کودکانه در پناهــگاه و حس جدید زندگی جمعی مبدل
شد .هنوز هم بسیاری از پناهگاهها در دل خانهها ،مجتمعهای ساختمانی،
محلهها ،مدرســهها و ...باقی مانده اســت؛ پناهگاههایی که اهالی محل با
ابزارهای ســاده و همکاری یکدیگر برای نجات جان خود و عزیزانشــان
آنها را کندند.
همه چیز با شنیده شدن این پیام و آژیر قرمز شروع میشد« :توجه! توجه!
عالمتی که هم اکنون میشــنوید اعالم خطر یا وضعیت قرمز اســت »...و
بعد برق قطع میشــد و شــهر در خاموشی به ســر میبرد و این نور چراغ
قوهها و شــمعها بود که راه پلهها و کوچهها را برای رسیدن به پناهگاه باز
میکــرد .در این بین در خارج از پناهــگاه صدای ضدهواییها بود که به
گوش میرســید و غرش موشکها که آسمان را میشکستند و با صدای
انفجاری مهیب به پایان میرسیدند.
در بین همه این غوغاهای جنگ ،زندگی در پناهگاه با همه ترسهایش به
شکلی دیگر پیش میرفت« .الالیی مادران برای آرام کردن خردساالن»،

خاطرات آژیر قرمز و پناهگاه

اولین نبرد آبی -خاکی

پرواز در شــب انجام دادند .خلبانان هوانیروز در این
عملیات صدها ســورتی پرواز انجــام دادند و نیرو
بردند و مجــروح آوردند .خالقیت بعــدی ایرانیان
در نبــرد خیبر ،پل عظیم  14کیلومتری بود .پلی که
پس از ســاخت آن خبرگزاری فرانســه اعالم کرد:
«تاکتیکهــای نظامی ایــران در آینــده درس داده
خواهد شد».
پساز عملیات ،پاتکهــای ارتش بعثی دیگر جواب
نــداد .مقاومت رزمندگان برای حفــظ جزایر بینظیر
بود و فرماندهی محمدابراهیم همت و حمید و مهدی
باکری نقش بارزی در آن داشتند.
امام خمینی فرموده بود« :جزایر حتماً باید نگه داشــته
شــوند ،هر طور که شــده ».نیروهای ایرانی با بمباران
شــیمیایی هم عقب ننشســتند و با اینکه هدف اصلی
عملیات تصرف جاده بغــداد -بصره و تهدید بصره از
شمال بود اما به حفظ جزایر بسنده کردند .ابتکار سردار
هور جواب داد و نقطه عطفی در تاریخ جنگ تحمیلی
رقم خورد .اگرچه رزمندگان ،فرماندهانی چون ابراهیم
همت و مهدی باکری را از دست دادند.

بریدهجریده

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

 2000تلفن همگانی درسراسر کشور نصب میشود

برای اولین بار توسط متخصصان ایرانی

ساختمانبزرگتریننیروگاهبرقخاورمیانه
در قزوین آغاز شد

گردآوری:محمدگرشاسبی

 6مهر

خط تولید جیپ
لندرور کارخانه
پارس خودرو افتتاح
شد.

نیروگاه وجود خــط راهآهن در نزدیکی این
مکان اســت که با برنامهریزی ای که صورت
گرفته یک ایســتگاه راهآهن در اینجا احداث
میشود و این مســأله در سهولت امر رساندن
کاال به این مکان بسیار مؤثر خواهد بود و این
نقش مهمی در پایین آوردن مخارج ســاخت
داشت .ساخت این نیروگاه توسط متخصصین
ایرانی بیش از  ۵۰۰میلیون دالر ارزانتر از مشابه
خارجی آن تمام خواهد شد.
روزنامه کیهان  -سهشنبه  8آذر 1362

 19آذر

 3آبان

بمبارانشیمیایی
«سردشت» با گاز
خردل توسط
جنگندههایعراق.

 27آبان

ترمیم ضریح امام رضا(ع) به
وسیله هنرمندان اصفهانی.
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از خانه نیم سوخته یک پیرزن گدا در زاویه زرند ساوه  ۵۰کیلو
سکه غیررایج ،نصف گونی اسکناس غیر رایج و مبلغ  ۳۳4هزار
و  ۷۵۰ریال مسکوک رایج بهدست آمد! وی که گلنار نام دارد،
مدتها پیش شوهر خود را از دست داده بود و از طریق گدایی
روزگار میگذراند .چند شب پیش منزل وی دچار حریق شد
و اکثر وســایل و اثاثیه خانهاش در آتش سوخت .همسایهها با
دیدن شعلههای آتش به کمک گلنار شتافتند و در حین اطفای
حریق ،مبلغ زیادی پول (ســکه و اســکناس رایج و غیررایج) ،از منزل وی بهدست آوردند .پول های
مکشوفه توسط نماینده دادستانی و ژاندارمری محل شمارش و از محل خارج شد.
روزنامه اطالعات -سهشنبه  11بهمن 1362

آمار تلفنهای عمومی تهران و شهرستانها در سال 1362

تعداد  2000دســتگاه تلفن همگانی جدید
که با ســکههای دو ریالی و پنج ریالی کار
میکند و توسط متخصصان ایرانی ساخته
شده اســت در سال آینده در سراسر کشور
نصب خواهد شد .محمد تقی فاضلینژاد،
سرپرســت تلفنهــای همگانی شــرکت
مخابرات در مورد تعداد دستگاههای تلفن
عمومــی در تهران گفــت :در حال حاضر
تعداد  2665دستگاه تلفن شهری در تهران
مشغول به کار است که از این تعداد  ۱۹۸۷دستگاه درخیابانها و
بقیه در اماکن عمومی نصب شدهاند .همچنین تعداد ۲۵۲دستگاه
تلفن بین شــهری در خیابانهای تهران نصب شــده است و در
شهرستانهای کشور درکل ۲۷۰۰دستگاه تلفن همگانی شهری
و ۵۰۰دســتگاه بین شهری مشغول کار است و درآمد شرکت
مخابرات از تلفنهای شــهری ماهانه  1/812/882تومان و بین
شهری  4/140/908تومان است.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به محدودیتهای ارزی
هیچ گونه دســتگاه تلفن همگانی وارد کشــور نشد و درنهایت
مجبور شدیم از تلفنهایی که قب ً
ال از رده خارج شده بودند استفاده
کنیم ،بنابراین با همکاری سایر ارگان ها اقدام به بازسازی تلفنها
کردیم و تاکنون تعداد  ۷۰۰دستگاه تلفن همگانی بازسازی و به
شهرستانها جهت استفاده هموطنان ارسال شده است و درحال

میزان آلودگی هوای
تهران به  2میکروگرم
سرب در هر متر
مکعب رسید.

حاضر نیز بازسازی حدود  ۵۰۰دستگاه دیگر
آغاز شده است که در اوایل سال آینده مورد
استفاده قرار میگیرند.دستگاههای تلفنی در
شــرکت مخابرات ساخته شــده است که با
سکههای دو ریالی و پنج ریالی قابل استفاده
است .این دستگاه مدت  6ماه مورد آزمایش
قرار گرفت و پس از رفع نقایص جهت تولید
 20000دســتگاه تلفن با شــرکت «تک تا»
متعلق به ســیمای جمهوری اسالمی قرارداد
بسته شده است که تا پایان سال  1365بتدریج این تعداد دستگاه
تلفن در اختیار ما قرار خواهد گرفت که تعداد ۲۰۰۰دستگاه تلفن
جدید در سال آینده در سراسر کشور نصب خواهد شد.
به دلیل اینکه کیوسکهای تلفنهای همگانی از نوع آهن است
و صدای همهمه خیابان مزاحمتهایی را برای شهروندان بهوجود
مــیآورد ،طرحی تهیه شــد که کیوســکهای تلفن همگانی
بهصورت دو جداره که در میان آنها پشم شیشه است و مانع نفوذ
صدا به داخل کیوسک میشــود ،ساخته شود که در این زمینه
تعداد  1750دستگاه کیوسک صدا بند خریداری و از نیمه دوم
سالجاری اقدام به تعویض و نصب کیوسکها در خیابانها شده
است و طرحی با وزارت نیرو هماهنگ شده که در هنگام شب
المپ های این کیوسکها روشن شود....
روزنامه کیهان  -شنبه  8بهمن 1362

 1بهمن

طه عبدخدایی سرپرست
مرکز هنرهای نمایشی
اعالم کرد بهترین متن
نمایشنامهجشنوارهتئاتر
فجر  10هزار تومان
جایزه میگیرد.

دورههای آموزشی ،اولین یگان موشکی ایران را راهاندازی کنند.
شــهید طهرانی مقدم به همراه  12نفر دیگــر و  2مترجم زبان عربی ،برای
اعزام به دوره آموزشی شلیک موشک انتخاب و راهی سوریه میشوند،
یعنی چند ماه بعد از توافق ایران با ســوریه و لیبی برای ارائه آموزشها و
تحویل موشکهای اسکاد بی».
این اتفاق در واقع ســرآغاز توانمندسازی کشور برای ساخت موشک و
تکیه به توان نظامی داخلی در این زمینه اســت .محسن رفیقدوست وزیر
ی که من بــرای اولین بار از
وقت ســپاه در مصاحبهای گفته اســت« :زمان 
لیبی قول موشــک را گرفتم ،شهید تهرانیمقدم و ســردار حاجیزاده را
بــرای آوردن این موشــکها به لیبی اعزام کردم؛ وقتی آنها موشــکها
را به فرودگاه آوردند ،یکی از موشــکها را از من گرفتند تا با مهندسی
معکوس ،موشک تولید کنند».

از خانه پیرزنی گدا ۵۰کیلو سکه
و نصف گونی اسکناس ،به دست آمد!

شرکت تولیدی «ایران تایر» (الستیک جنرال سابق) که  ۲۰درصد از سهام آن در اختیار شرکت
«جنــرال تایــر» امریکا بود ،طبق بیانیه الجزایــر و پس از انجام مذاکــرات طوالنی و پیچیده در
چارچوب این بیانیه از شرکت امریکایی سلب و به دولت جمهوری اسالمی ایران منتقل گردید.
بدین ترتیب پس از شرکتهای «کیان تایر» (بی .اف .گودریچ سابق) و «بریجستون»« ،ایران تایر»
سومین شرکت تولید کننده الستیک است که به مالکیت کامل ایران در میآید.مقدار زیادی از
لوازم و قطعات یدکی شرکت که پس از انقالب در اختیار «جنرال تایر» امریکا بود ،از آن شرکت
تحویل و به ایران حمل گردید.
روزنامه کیهان -دوشنبه  19دی 1362

مراسم گشایش دانشگاه آزاد اسالمی عصر دیروز[شنبه 28آبان
]1362طیمراسمیباسخنرانیحجتاالسالموالمسلمینسید
علی خامنه ای رئیس جمهور برگزار شــد .در این مراسم که
جمعی از وزرا ،نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،اساتید
حوزه علمیه و دانشگاه و گروه کثیری از دانشجویان شرکت
داشــتند ،پس از تالوت آیاتی چنــد از کالم اهلل مجید ،دکتر
عبداهلل جاســبی رئیس دانشــگاه آزاد اســامی طی سخنانی
گزارشــی را از چگونگی شکل گیری ،نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و
نحوه گزینش دانشجو برای دانشگاه ارائه داد.سپس حجت االسالم والمسلمین سید علی خامنه ای
رئیس جمهوری طی سخنانی رسماً گشایش دانشگاه آزاد اسالمی را اعالم کرد.
روزنامه اطالعات -یکشنبه  29آبان 1362

روزشمار

«نوشــتن مشق شب و یادگیری دروس از دیگران زیر نور فانوس»« ،دعای
مادر بزرگها و پدربزرگها برای رزمندگان اسالم و اهالی پناهگاه ها»،
«آخرین تحلیل وضعیت جنگ از ســوی افراد»« ،آشنایی برای امر خیر و
ازدواج» و ...موشکباران شهرهای مختلف از سوی عراق و شهادت صدها
شــهروند عادی البته درس بزرگی برای ایران هم داشــت؛ مرکز اســناد
انقالب اســامی در این باره مینویســد«:در واکنش به حمالت موشکی
ی رتبه نظامی کشور و شورای عالی امنیت ملی تصمیم
عراق مقامات عال 
بزرگ و مهمی گرفتند که سرنوشت جنگ و حتی سرنوشت آینده توان
نظامی ایران را تغییر داد.
فرماندهان سپاه پیشنهاد دادند موضوع موشکبارانها باید در همان سطحی
که عراق کار میکند ،پاســخ داده شــود اما وقتی به داخل کشــور نگاه
میکردند ،هیچ موشــک یا حتی راکت درخوری برای شلیک به سوی
دشمن در کشور پیدا نمیشــد ،حتی زیرساختی هم برای این کار وجود
نداشت.
بر همین اساس بود که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت 13 ،نفر از
یگان توپخانه سپاه به فرماندهی «شهید حسن طهرانی مقدم» ،برای گذراندن
آموزش نظامی عازم کشــور ســوریه شــوند تا بتوانند پــس از گذراندن

شرکت ایران تایر به مالکیت کامل ایران درآمد

گشایش دانشگاه آزاد اسالمی

صبح دیروز[دوشنبه  7آذر  ]1362طی مراسمی
با حضور حجتاالســام هــادی باریک بین
نماینده امام و امام جمعه قزوین و دکتر حسن
غفوری فرد وزیر نیــرو ،کار احداث نیروگاه
 ۲۰۰۰مگاواتی شــهید رجایــی قزوین آغاز
شــد .این نیروگاه کــه برای نخســتین بار در
تاریخ صنعت ایران بهدست توانای متخصصین
ایرانی ساخته میشود ،بزرگترین نیروگاه برق
خاورمیانه خواهد بود کــه با صرف هزینهای
معادل  ۲میلیارد دالر ایجاد خواهد شد .نیروگاه
شهید رجایی از نوع بخاری است و برای تأمین
آب مورد نیاز این نیــروگاه  6چاه  ۲۰۰متری
حفر شــده که قادر خواهد بود در هر ساعت
 ۱۵۰۰متر مکعــب آب مصرفی نیــروگاه را
تأمین کند .دکتر کراچیان مدیرعامل شرکت
توانیرایران در مورد احداث این نیروگاه اظهار
داشت :از جمله مزایای این مکان برای احداث

کابینت پرتابل با نصب آسان
برای حمام  ،دستشویی ،
آشپزخانه و .....فروش در کلیه
فروشگاه های معتبر لوازم
بهداشتی و خانگی

 12بهمن

نخستینجشنواره
تئاتر فجر آغاز به
کار کرد.

پاالیشگاه گاز خانگیران آغاز به کار کرد
صبحدیروز[یکشنبه 23بهمن]1362پاالیشگاهگاز
خانگیران واقع در منطقه سرخس خراسان که در
نوع خود از بزرگترین و مدرنترین پاالیشگاههای
جهان است ،با حضور حجتاالسالم والمسلمین
ســیدعلی خامنهای ریاســت جمهوری ،مهندس
محمــد غرضــی وزیــر نفــت ،حجتاالســام
والمســلمین عبــاس واعظ طبســی نماینــده امام
و تولیت آســتان قــدس رضوی ،آیتاهلل شــیخ
ابوالحسن شیرازی امام جمعه مشهد و تنی چند از
شخصیتهای سیاســی و مسئوالن وزارت نفت و
شرکت ملی گاز افتتاح شد.
حجتاالســام خامنهای و هیأت همــراه پس از
ورود بــه محوطه پاالیشــگاه و اســتماع گزارش
مسئوالن مربوطه از قسمتهای مختلف پاالیشگاه
دیدن کردند.
سپس مهندس غرضی وزیر نفت ضمن عرض خیر
مقدم ،از حجتاالسالم خامنهای رئیسجمهوری
خواست تا نام این پاالیشگاه به احترام شهید سید

عبدالکریم هاشــمینژاد ،از خانگیــران بهنام این
شــهید تغییر یابد .پس از آن ضمن بازدید هیأت
از قســمتهای مختلف تأسیســات پاالیشــگاه
از جملــه اتاق فرمــان واحد بازیافــت گوگرد،
واحدهای تصفیه آب ،بخشهای برق و مخابرات
توضیحات الزم از ســوی مســئوالن ارائه شد و
رئیسجمهــوری نیــز راهنماییهــای الزم را به
مسئوالن ارائه دادند.
روزنامه اطالعات -دوشنبه  24بهمن 1362

 21بهمن

آغاز عملیات
«تحریرالقدس» در
دربندیخان عراق و
تصرف بخشی از
مناطق اطراف سد
دربندیخان.

 6اسفند

ناخدا بهرام افضلی ،سرهنگ هوشنگ عطاریان،
سرهنگ بیژن کبیری و چند تن از سران حزب توده
به اتهام جاسوسی برای شوروی اعدام شدند.

1983

1363

1984

 26مهر

محمدجوادوهاجی
دبیرکل بانک مرکزی
چگونگی اجرای قانون
عملیات بانکی بدون
ربا را اعالم کرد.

 9آبان

صدور قطعنامه 540
شورای امنیت سازمان
ملل برای پایان جنگ.

 6آذر

الیحهتشکیل
وزارت جهاد
سازندگی در مجلس
تصویب شد.

 23آذر

کوره بلند ذوب آهن اصفهان
با حضور آیتاهلل سیدعلی
خامنهای رئیسجمهوری و
سید جاللالدین طاهری امام
جمعه اصفهان افتتاح شد.

 5بهمن

حرکت جهادی
کامیونها و تریلیها
برای انتقال مایحتاج
عمومی مردم در
زمستان ،از مبادی
ورودی کشور.

 22بهمن

 18بهمن

غالمعلی اویسی ،عامل
کشتار روز  17شهریور در
پاریس کشته شد.

در جشنواره فیلم فجر،
خسرو سینایی (کارگردان)،
حسین پرورش (بازیگر
مرد) ،علیرضا داودنژاد
(فیلمنامه) و عباس دیردانش
(موسیقی) سیمرغ گرفتند.

 17اسفند

شهادت محمد ابراهیم همت
فرمانده لشکر  27محمدرسولاهلل
در جزایر مجنون.

