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رژیم صهیونیســتی در 17 تیر 
1393 به نوار غــزه تجاوز نمود و 
جنگــی را آغاز کــرد که به جنگ 

پنجاه و یک روزه)1( معروف شد.
رهبر انقالب در همان نخستین 
روزهای حمله اسرائیل به غزه، در 
دیدار شاعران)مورخ 1393/04/21( 
پشــتیبانی آمریــکا و انگلیس از 
اســرائیل در این تجاوز را محکوم 

فرمودند.)2(
ایشــان در هفتم مرداد 1393 
نیز در خطبه های نماز عید سعید 
فطر به صــورت مفصل درباره این 
جنگ صحبت نمودند. رهبر انقالب 
همچنین در همین روز در دیدار با 
مسئوالن نظام و سفرای کشورهای 
اسالمی در سخنان مبسوطی جهان 
اسالم را به حمایت از مبارزات مردم 

غزه توصیه فرمودند.)3(
پیامِ روحیه  بخِش سرلشکر 

قاسم سلیمانی 
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جریان این جنگ پیامی 
برای فرماندهان و مردم غزه ارسال 
نمود که بازتاب عظیمی داشــت و 

بسیار روحیه بخش بود.
در این پیام آمده است:

»ما در محضر خدای عزوجل، با 
شهدا عهد می بندیم که بر عهد خود 
پایبند بمانیم و دگرگونه نشــویم؛ 
همان گونــه که بودیم و هســتیم 
به تکلیف دینــی خود در حمایت 
از مقاومت عمــل کنیم؛ ما تأکید 
می کنیم که در اصرار برای پیروزی 
مقاومــت و باالبردن آن تا پیروزی 
ادامه خواهیم داد تا اینکه زمین و 
آسمان و دریا برای صهیونیست ها 
تبدیل به جهنم شــود و قاتالن و 
مزدوران بدانند که حتی یک لحظه 
هم از دفاع از مقاومت، حمایت آن 
و پشــتیبانی ملت فلسطین دست 
برنخواهیم داشت و تردیدی در این 

امر نخواهیم کرد.«)4(
تحلیلگر  عطوان«  »عبدالباری 
معروف دنیای عرب درباره اهمیت 
پیام سرلشــکر می نویسد: »بدون 
شک این پیام باعث باال رفتن روحیه 
مقاومــت در نوار غــزه و در طرف 
مقابل دستپاچگی مقامات اسرائیلی 
و تمامــی کشــورهای عربــی که 

به مناسبت سالگرد پایان جنگ 51 روزه غزه

آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی
کامران پورعباس

غربتبعدازتوراباآسمانسرمیکنم
چشمهایمرابهدنبالتکبوترمیکنم

بازطوفانیاستحالوروزدریایدلت
بیقراررفتنیاییار!باورمیکنم

تازهمیفهممکهعشقترادلمنکوچکاست
حجمقلبمراکهباعشقتبرابرمیکنم

غرقدرشورسرودنمیشوداحساسمن
مثنویهاینگاهتراکهازبرمیکنم

نیستیتاباحضورتلحظههاآبیشود
وقتیازبارانغربت،گونهراترمیکنم

محبوبه بزم آرا

بی قرار رفتن

28 شهریور
سال 1360

آزادي سوسنگرد 
سوسنگرد در چنین روزي ازاشغال نیروهاي رژیم بعثي به دست 
پرتوان رزمندگان اسالم آزاد شــد. این پیروزي بزرگ نتیجه قطعي 
همــکاري و هماهنگي نزدیک بین نیروهاي ارتشــي و مردمي بود. 
سوسنگرد، نامي آشنا و حماسه ساز و حادثه اي شورانگیز از حماسه هاي 
بلند دفاع مقدس ماست. سوسنگرد مرکز دشت آزادگان در غرب اهواز 
و در 65 کیلومتري آن واقع شــده اســت. رود کرخه از شمال شهر و 
شعبه اي از آن به نام نیسان از درون شهر از شمال به جنوب مي گذرد.

29 شهریور
سال 1359

اعالم حمایت ملک حسین )پادشاه اردن( از صدام در حمله علیه 
ایران در یک تماس تلفني.

سال 1365
دفع سومین پاتک دشمن در ارتفاعات آزاد شده مهران.

آزمایش سایت موشکي پدافند هوایي سپاه در تهران.
اعزام نیروهاي مردمي از استان کهکیلویه و بویراحمد به جبهه ها.

31 شهریور
سال 1359

حمله ارتش بعث عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله.

روزشمار دفاع مقدس

بی صبرانه منتظر پیروزی »اسرائیل« 
هستند، شد و ایران همان کسی بود 
که مقاومت فلســطین را با تجربه 
ساخت موشک همراهی کرد و  آن 
را قادر ساخت صاحب موشک هایی 
شود که بتواند تل آویو، حیفا، نتانیا، 
ایالت و دیمونــا را هدف قرار دهد 
و حــدود چهار میلیون اســرائیلی 
را به پناهگاه بکشــد، عالوه بر این 
کمک ایــران برای تجهیز مقاومت 
به موشــک های ضــد زره لیزری 
»کورنیت« مانــع از ورود تانکهای 
اســرائیلی به عمق نوار غزه شد. با 
توجه به اظهارات مطرح شــده از 
سلیمانی، شکست  سوی سرلشکر 
است  نزدیک  رژیم صهیونیســتی 
و آتش بــس بــا موافقت بــر تمام 

خواســت های مقاومــت از جمله 
برداشتن محاصره غزه و بازگشایی 

معابر نیز نزدیک است.«)5(
همان گونه که مالحظه می گردد 
در این تحلیل به کمک های میدانی 
و نظامی ایران به محور مقاومت نیز 
اشاره شده است.ملت فلسطین در 
این جنگ نسبتاً طوالنی و فرسایشی 
با حمایتهای ایران به پیروزی رسید.

نقش ایران در پیروزی 
محور مقاومت

پس از پیروزی مقاومت اسالمی 

در جنــگ پنجاه و یک روزه، بارها 
مبارزان فلسطینی بر نقش و تأثیر 
ایران بر پیروزی  شان تأکید نمودند.

رمضان عبــداهلل دبیرکل جهاد 
اســالمی فلســطین در 24 مهــر 
1393 در دیــدار با رهبر انقالب با 
بیان گزارشــی از جنــگ 51 روزه 
و تبریک ایــن پیروزی عزت آفرین 
به رهبر معظم انقالب، گفت: یقیناً 
این پیروزی در ســایۀ حمایتهای 
جمهوری اســالمی حاصل شــد و 
اگر کمکهای مؤثر و راهبردی ایران 
نبود، امکان مقاومت و پیروزی در 

غزه فراهم نمی شد.
رمضــان عبــداهلل همچنین با 
حضور در شــبکه خبر سیما گفت: 
»ما در جهاد اســالمی، علناً، اعالم 

می کنیم، کسی حمایت جمهوری 
اســالمی ایران را انکار نمی کند و 
تردیــدی در آن نــدارد، تا جایی 
که گاهی ما می گوییم اصاًل نیازی 
به یادآوری این موضوع نیســت و 
این را هــم می دانیم که جمهوری 
اسالمی ایران، منتظر نیست کسی 
از آنها تشکر کند و از ما هم چنین 
انتظاری ندارد. نکته دیگر اینکه، ما 
بین این نوع از حمایت همه  جانبه 
و حمایتی که کشــورهای دیگر از 
ما صــورت دادند فرق قائلیم. همه 

ایــن حمایت  ها را اجــر می نهیم و 
از همگان، از هــر دولت و ملتی و 
هیئتی که باشــند تشکر می کنیم 
اما بیــن حمایت بشردوســتانه با 
و  دیپلماتیک  محــدود  حمایــت 
حمایت همه جانبه ای که جمهوری 
اســالمی ایران به ما ارائه داد، فرق 

وجود دارد.«
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
اسرائیل در یک نشست خبری در 
واکنش به انتقادات گسترده داخلی 
نسبت به قبول آتش بس در نوار غزه 

اظهار داشت، نابود کردن حماس کار 
ساده ای نیست چرا که این جنبش 
از قدرت نظامی کشوری چون ایران 
برخوردار اســت. نتانیاهو انتقادات 
وارد شــده دربــاره نتایج جنگ را 
غیرمنصفانه خواند و افزود: جنبش 
حماس از حمایت کشــور بزرگی 
چــون ایران و حمایــت مالی قطر 
برخوردار است و نابود کردن چنین 

جنبشی کار ساده ای نیست.
اعترافات کارشناسان غربی

ن  ســا شنا ر کا ت  فــا ا عتر ا
صهیونیستی و آمریکایی در مورد 
نقش ایران در این جنگ نیز خواندنی 
است.کارشناســان صهیونیستی و 
آمریکایی در تحلیل های جداگانه در 
زمینه نبرد اخیر غزه اذعان کردند 
که جمهوری اسالمی ایران، نهادهای 

اطالعاتی اسرائیل را مات کرد. 
گئورا آیالنــد، فرمانده نظامی 
ارشد بازنشسته و مشاور امنیت ملی 
اســرائیل در خالل سالهای 2004 
تــا 2006 گفت: »در ماجرای غزه، 
شین بت، امان، رکن اطالعاتی ارتش 
و موساد، سازمان جاسوسی خارجی 
برابر  اسرائیل حریفی قدرتمند در 

خود دیدند و جمهوری اسالمی ایران 
و بازوانش در خاورمیانه)حزب اهلل(، 
نهادهای اطالعاتی اســرائیل را به 
چالش کشیده و بســیار حرفه ای 
عمل کرده و موفقیتهای بسیاری را 

بدست آورد ند.«
از ســوی دیگر جاناتان شانزر، 
کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی 
دفاع از دموکراســی در این زمینه 
گفــت: »درگیری هــای اخیر غزه 
نشان دادند که ایران توانسته است 
به نقاط آشــکار و ضعف ســامانه 
اسرائیل  آهنین  گنبد  ضدموشکی 
ایران  نیروهای اطالعاتی  ببرد.  پی 
همچنین توانستند نقش مهمی را 
در کمک به حماس ایفا کنند و هنوز 
نحوه عملیات آنها برای دستگاه های 
اطالعاتی و جاسوســی اسرائیل و 

غرب ناپیدا است.«
ایران  در نتیجــه  حمایتهــای 
از محــور مقاومت تاکنــون، رژیم 
صهیونیســتی دچار افــول و انزوا 
شده اســت و به استقبال نابودی و 
اضمحالل مــی  رود که این موضوع 
حقیقتی است که خود صهیونیست ها 

هم به آن اعتراف کرده  اند.  
شمارش معکوس 

براي نابودي اسرائیل
روزنامه تایمز اســرائیل پس از 
شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 
51 روزه با غزه به افول اسرائیل و در 
معرض نابودی آن اعتراف نموده و 
مدارک گسترده  ای برای این حقیقت 

ارائه داده است.
اســرائیل  تایمــز  روزنامــه 
در مقالــه اي ضمــن اشــاره به 
گســترش نگرش منفي جهاني به 
رژیم صهیونیســتي و همراه شدن 
رسانه ها با این جریان که آن را از 
نتایج جنگ اخیر غزه دانست، اعالم 
کرد نشانه هاي نابودي تدریجي این 
رژیم آشکار شــده است. سیمحا 
یاکویوچي روزنامه نگار و کارگردان 
اســرائیلي-کانادایي در مقاله اي با 
عنــوان »آغاز شــمارش معکوس 
براي نابــودي اســرائیل« که در 
پایگاه اســرائیلي تایمز اســرائیل 
تحلیلگران  نوشــت:  شد،  منتشر 
معتقدند که درگیري اخیر ما بین 
حماس و اســرائیل، نشان داد که 
شــمارس معکوس بــراي نابودي 
رژیــم صهیونیســتي در منطقه 
آغاز شده اســت. این نظر درست 
اســت حتي اگر بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر این رژیم نخواهد آن را 
بپذیرد. این روزنامه نگار و تحلیلگر 
اسرائیلي مي افزاید: اگر به تخریب 
منازل نگاه کنیم رژیم صهیونیستي 
برنده اســت، اما اگــر به وضعیت 
عمومي استراتژیک نگاهي بیندازیم 
عقبگردي آشکار در موضع نظامي 
و دیپلماتیک این رژیم مشــاهده 
خواهیم کرد. یاکویوچي مي افزاید: 
پــس از انتفاضه اخیر، دشــمنان 
رژیم صهیونیســتي دریافتند که 
انفجارهاي انتحاري هدف نهایي را 
تحقق نمي بخشد و به همین دلیل 
یک استراتژي سه شاخه اي در نظر 
گرفتند؛ تولید و پیشــرفت سالح، 
حمله به رسانه ها با هدف به حاشیه 
راندن رژیم صهیونیســتي و آماده 
کردن زمینه بین المللي علیه این 
رژیم، که در هر ســه زمینه موفق 
شدند... بیشتر جهان علیه اسرائیل 
یهودي  و جامعه هــاي  هســتند 
قدیمــي از یمن تا افغانســتان و 
یونان گرفته تا هلند به جامعه هایي 
مسلمان و دشمن اسرائیل تبدیل 
شده اند... یاکویوچي در پایان مقاله 
مي نویسد: این، خیال نیست؛ این 
علم است و زماني که کل جهان به 
تو مانند رژیمي که به نسل کشي 
پرداخته نگاه کننــد، رهبران آن 
نیز بــراي نابودي آن دســت به 

کار مي شــوند، آنچه خیال است 
دنیایي است که مقامات اسرائیلي 
در آن زندگي مي کنند. کســاني 
که دشمني پررنگ علیه اسرائیل 
را عاملي جدي نمي دانند، اعتقاد 
دارند آمریکا پشت اسرائیل است 
و حماس را علي رغم جشــنهاي 
گســترده آن در خیابانهاي غزه، 
شکست خورده توصیف مي کنند، 
اینها دنیایي ساخته شده از خیال 

است.)6(
آنکه رشــد  واقعیــت دیگــر 
اعم   - احساسات ضدصهیونیستی 
از یهودی و غیریهودی - در جهان 
در حال گســترش است. به گفتۀ 
رئالف شــوئنمن نویســنده کتاب 
تاریخ پنهان صهیونیسم: »واقعیت 
این است که سطح آگاهی جهانی 
درباره اقدامات اسرائیل افزایش یافته 
است. برپایی تظاهرات مختلف در 
کشــورهای مختلف جهــان علیه 
مســئله  همین  گویای  اســرائیل 
اســت. مردم از گروههای مختلف 
دانشجویی و کارگری و اقشار دیگر 
به این تظاهرات ملحق می  شوند که 
علیه رژیم صهیونیستی است. یکی 
از اعتراضها در این تظاهرات، علیه 
حمایتهای نظام امپریالیستی از رژیم 

صهیونیستی است.«)7(
______________
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ما در جنگ هشت ساله تنها 
با رژیم صدام نمی جنگیدیم، بلکه 
صدام، هیوالیی بود که افسارش 
در دســت دیگران قرار داشت. 
صحبت از حمایت های دولت های 
غربی از صدام در جنگ تحمیلی 
تازه نیســت. در ایــن میان دو 
دولت آمریــکا و انگلیس، نقش 
پررنگ تری داشتند. به مناسبت 
آغاز هفته دفاع مقدس، بار دیگر، 
برخی از اســناد و مدارکی که 
نشان می دهند، صدام به نیابت 
از این دو دولت بــا ملت ایران 

می جنگید را مرور می کنیم.
حمایت های آمریکا

روزنامــه »ایت دیز« در 11 
اکتبر 1980 )حدود ســه هفته 
پــس از تجاوز صــدام به خاک 
سیاسی  تحرکات  درباره  ایران( 

پیش از آغاز جنگ نوشت :
»...برژینسکی )مشاور امنیتی 
جیمی کارتر( برای آماده سازی 
و اطــالع از وضع عــراق برای 
شروع جنگ، سفرهای محرمانه 
مکرری به بغداد کرد، به طوری 
که مجله ژورنال استریت مورخ 
هشت فوریه 1980)هفت ماه و 
دو روز پیش از آغاز تجاوز صدام(  
یکی از این سفرهای محرمانه را 
فاش ساخت و تایمز لندن مورخ 
17 ژوئــن 1980)حدود 2 ماه 
قبل از شــروع جنگ تحمیلی(  
به مالقات برژینســکی و صدام 

اشاره کرد...«
مســتندی  فیلم  همچنین 
که از مالقات دونالد رامســفلد 
به عنوان فرســتاده ویژه ریگان 
با صدام در ســال 1983 )سه 
ســال پس از آغاز جنگ( وجود 
دارد را می توان گفت تقریبا هر 
فرد پیگیر آثار مستند تاریخی، 

دیده است.
عالوه بر این ها، در روزهای 
در 30  نیــز  جنــگ  پایانــی 
متحده  ایاالت  فروردین 1367 
بــه نفت کش هــا و ســکوهای 
نفتی غیرنظامی ایران در خلیج 
فارس حمله کــرد. تنها دو روز 
پیــش از آن و در روزهای 28 
و 29 فروردیــن، عــراق برای 
فاو  جزیره  شــبه  بازپس گیری 
شــروع به بمباران شیمیایی و 
به کارگیری آتش بسیار سنگین 
ایران  مواضــع  علیه  توپخانــه 
نموده بود. در جریان این حمله 
بالگردهــای آمریکایــی به نفع 
نیروهای عراقی مســتقیماً وارد 

جنگ با ایران در فاو شدند.
و  آمریــکا  حمایت هــای 
از صدام در مصاحبه های  غرب 
برخی از فیلمســازان آمریکایی 
نیز فاش شــده اســت. ازجمله 
اینکه:جــرج لوکاس فیلمســاز 
معروف آمریکایی و سازنده سری 

مروری بر نقش آمریکا و انگلیس در تحمیل جنگ به ایران 

صدام ؛ هیوالی خیمه شب بازی
 لندن و واشنگتن

فیلم های جنگ های ستاره ای در 
کنفرانس خبری پس از نمایش 
فیلم »جنگ های ستاره ای: انتقام 
سیث« در جشــنواره کن سال 
2004 )یکســال و نیــم پس از 
دســتگیری صــدام( خطاب به 

خبرنگاران گفت:
»ما خودمان بــه صدام پول 
دادیم و او را مجهز به سالح های 
اما هرگز  کشتار جمعی کردیم، 
فکر نمی کردیم که صدام روزی 
قرار اســت دشمن ما شود. ما به 
جنگ با ایران رفتیم و از صدام به 
عنوان نماینده خودمان استفاده 
کردیم. وقتی من در پایان جنگ 
ویتنام و در دوران نیکسن داستان 
نخستین »جنگ های ستاره ای« 
را می نوشتم، بیشتر می خواستم 
موضوع تبدیل شدن دموکراسی 
به دیکتاتوری را به چالش بکشم. 
در آن دوران هنــوز چیــزی به 
اسم جنگ آمریکا و عراق وجود 
نداشــت... اما تطابق آنچه ما در 
جنــگ با ویتنام و عــراق انجام 

دادیم واقعاً غیرقابل باور است.«
و همچنیــن مایــکل مــور 
)مستند ســاز معروف آمریکایی( 
به هنگام دســتگیری صدام در 
13 دســامبر 2003 در مقاله ای 
تحت عنــوان »باالخره هیوالی 
دســتگیر  را  فرانکشــتاین مان 

کردیم« نوشت:
»آمریکا دوست صدام بود. ما 
عاشق صدام بودیم. ما او را مسلح 
کردیم. ما به او کمک کردیم که 
ایرانی ها را با گاز شیمیایی نابود 
کند... ایــن اولین بار نبود که ما 
از یک رژیــم جنایتکار حمایت 
دوســت  ما  اصوالً  می کردیــم. 
داریم نقش فرانکشــتاین داشته 
باشیم. هیوالهای زیادی درست 

کرده ایم: شــاه ایران، سوموزای 
و... و  نیکاراگوئه، پینوشه شیلی 
موقعی که دیوانه وار به جان مردم 
افتاده اند، بی تفاوت شده و یا خود 
را حیرت زده نشــان داده ایم... ما 
صدام را دوســت داشتیم چون 
حاضر شــد به جنــگ آیت اهلل 
برود. اطمینان حاصل کردیم که 
میلیون ها دالری که برای خرید 
اســلحه الزم داشــت به دست 
آورد؛ سالح های تخریب همگانی. 
درست خواندید، او به این سالح ها 

مجهز بود. ما خوب می دانیم چون 
خودمان به او داده بودیم...«1

انگلیس
امــا دولت انگلیس نیز نقش 
موثری را در طول جنگ تحمیلی 
در حمایــت از صــدام ایفا کرد. 
ازجمله اسناد منتشر شده درباره 
تأثیر بریتانیا بر آغاز جنگ علیه 
ایران توسط ســایت رادیو فردا 
)ارگان رســمي ســازمان سیا( 
فاش شده اســت. این سایت از 
قول یک پژوهشگر مقیم لندن 
نوشــت: گزارش ســري دیوید 
میرز مســئول بخش خاورمیانه 
وزارت خارجه انگلیس به تاریخ 
25سپتامبر/ســوم مهر، خبر از 

ســفر بختیار به عراق در آستانه 
حمله نظامــي عراق بــه ایران 
)22سپتامبر/31شهریور( مي دهد. 
در ادامه این گزارش عنوان شده 
کــه عراق از اپوزیســیون ایراني 
خواســته تا در جبهه هاي نبرد 
پشت سر نیروهاي عراقي حاضر 
شوند تا دولت خود را در مناطق 
پایان  اشغالي تشکیل دهند. در 
این گزارش درباره بازتاب چنین 
اقدامــي این گونه هشــدار داده 
شده است »من معتقدم که ایجاد 
دولت جایگزین تبعیدي مثال در 
خوزســتان، به شــدت مي تواند 

بخت آنان را براي این که هرگز 
توسط مردم ایران پذیرفته شوند 
را کاهــش دهد، مگــر آن که 
عراقي هــا خود را آماده فتح کل 
ایران کنند تــا تبعیدي ها را به 

قدرت برسانند.«
رونــد ایــن رایزني هــا در 
دیدارهــاي بعدي لــرد جورج 
بــراون با مقامات عراقي، بختیار 
و اویســي در پاریس و مقامات 
وزارت خارجــه انگلیــس ادامه 
یافت. معاون سابق وزیر خارجه 

انگلیــس، در آخریــن روزهاي 
اکتبر 1980 با صدام حســین و 
طارق عزیز معاون نخســت وزیر 
عــراق دیدار کرد. در بازگشــت 
او از بغداد، ســفارت بریتانیا در 
کویت دو گــزارش در تاریخ 29 
و 30 اکتبر/ هفتم و هشتم آبان، 
شمه اي از دیدار براون با مقامات 
عراقي را به لندن ارســال کرد. 
در گزارش نخست، جورج براون 
براساس گفت وگو با سران عراق 
عنوان کرد که با توجه به مواضع 
ضد غربي خمینــي و معتدل تر 
بودن صــدام از ایــن جهت، به 
صالح حکومت بریتانیا است که به 
اپوزیسیون ایراني براي سرنگوني 

حکومت تهران کمک کند.
این گزارش مي افزاید براون با 
تشبیه کردن اقدام احتمالي گروه 
بختیار و اویســي تاکید کرد که 
آنان مي توانند به شــیوه نهضت 
مقاومت ملي فرانســه در جنگ 
جهاني دوم، با همکاري با طرف 
مقابل ضمن اســتفاده از ضعف 
حکومت ایران، خوزستان را جدا 
کرده و حکومت خود را در آنجا 
شکل دهند. لرد کرینگتون وزیر 
خارجه بریتانیا در پاســخ به این 
گزارش، با اشــاره به تماس هاي 
مــداوم لرد جورج براون با صدام 
حسین، بختیار و دیگر گروههاي 
تبعیدي ایرانــي و حمایت او از 
نقشه »خوزستان آزاد« و ترویج 
آن در بین دوستان ایراني- عراقي 
او، خواســتار دریافت توضیحات 

بیشتري درباره این نقشه شد.
براســاس این گزارش براون 

تصریــح کــرد کــه بــه دنبال 
رایزني هاي او بــا مقامات عراق، 
قرار است در همین هفته اویسي، 
امینــي و بختیــار در پاریــس 

جلسه اي تشکیل داده و تصمیم 
دارند در بیانیه خــود این گونه 
توانند  بیان کنند؛ »آنــان نمي 
حضور  میهن پرســت  عنوان  به 
اشــغالگران خارجي در ایران را 
بپذیرند، ولي بــا این حال آنان 
بــا حمایت ضمني عــراق قادر 
خواهند بــود که حکومتي را در 
تا  ایران تشــکیل دهند  جنوب 
دیگر میهن پرســتان نیز به آن 

ملحق شوند.«
در همیــن ارتبــاط، کریس 
رندل یکي از مســئوالن بخش 
وزارت  خاورمیانــه  تحقیقــات 
انگلیس در یک گزارش  خارجه 
توصیفي محرمانه که در ابتداي 
نوامبر 1980 تهیه شــده و مهر 
بایگاني هفتم نوامبر/ 16آبان بر 
آن خورده، در بررســي تحوالت 
گذشته و حال خوزستان نوشت: 
»یکي از دالیل یورش بي محاباي 
حکومت عراق به خــاک ایران، 

اطالعات گمــراه کننده ایرانیان 
تبعیدي از جمله شاپور بختیار، 
مبني بــر این بود که احتماال به 
دلیل وجود اغتشاش در ارتش و 

بي ثباتي رژیم به دلیل مخالفت 
مردم، به ویژه در خوزستان، ایران 

قادر به جنگ نخواهد بود.«
براساس گزارش هاي تازه آزاد 
شده درباره نخستین روزهاي آغاز 
جنگ ایران و عراق، در این دوره، 
شــماري از کشــورهاي عربي و 
اپوزیسیون ایراني خارج از کشور، 
به خصوص اویســي و بختیار، بر 
این باور بودند که با حمله عراق 
به ایــران ظرف یک هفته ارتش 
ایران شکست خواهد خورد و در 
طول یک ماه حکومت اســالمي 
ســرنگون شــده و دولت جدید 
تحت حمایت عراق در تهران، یا 
دست کم مناطق اشغالي مستقر 
خواهد شد. این پیش بیني هرگز 
به وقوع نپیوســت و موجب آغاز 
یک بازي بدون برنده و دو ســر 
باخت براي مردمان هر دو کشور 

ایران و عراق شد.
البته این بار اول نیســت که 

اسناد و شــواهد دال بر تشویق 
صدام توســط بختیار و اویسي 
به حمله به ایران منتشــر شده 
اســت، حامد الجبوري وزیر امور 
ریاست جمهوري و امور خارجي 
و فرهنگ عراق در زمان حســن 
البکر و صدام حسین در مصاحبه 
با تلویزیــون الجزیره 25 جوالي 
2008 )5 تیر 1387( نیز از این 
حقیقت پرده برداشته و گفته بود 
»جورج براون، وزیر امور خارجه 
انگلستان در زمان حزب کارگر، 
شاپور بختیار و تیمسار نصیري )به 
احتمال قریب به یقین، منظور او 
نه تیمسار نصیري که در روزهاي 
اول انقالب بدون محاکمه اعدام 

جلسات همه کساني که با صدام 
مالقات مي کردند تاکید داشتند 
که ایران در آستانه فروپاشي است 
و ارتش این کشور متالشي شده و 
نیروي هوایي این کشور به علت 
زمینگیر شده  افســرانش  اعدام 
است. همه آنها به گونه اي صحبت 
مي کردند که گویا عملیات نظامي 
در ایران صرفا تفریح است و همین 
مســئله صدام را به آغاز جنگ با 

ایران تشویق مي کرد.2
همچنین یکی از وزرای کابینه 
انگلیــس در ماه مارس 1981 با 
ارســال نامه محرمانه ای به تاچر 
تصریح کــرد ارزش قراردادهای 
این کشور با عراق در “شش ماهه 
گذشــته” بیش از 150 میلیون 

پوند انگلیس بوده است.3
ضمن اینکــه دولت انگلیس 
یکــی از تأمین کننده های اصلی 
سالح های شــیمیایی صدام بود. 
به طوری که برخی کارخانه های 

انگلیســی در پی فروش ســالح 
بــه عراق، ســود سرشــاری به 
دســت آوردند و حتی در ســال 
این اقالم  1988میالدی، فروش 
به یک دوم میلیارد دالر رســید. 
خرید  دفتر  انگلیسی ها  همزمان 
ایران در خیابان ویکتوریای لندن 
را از طریــق ســازمان اطالعاتی 
M-15 کنترل کرده و اطالعات 
آن را در اختیار عراق قرار می دادند. 
دیوید کرن، دیپلمات سابق آمریکا 
در بغداد مي گوید »دولت انگلیس 
تنها چند هفته بعد از آنکه عراق 
از ســالح شــیمیایی در حلبچه 
اســتفاده کرد، با اعزام یک وزیر 
کابینه انگلیس به بغداد، اعتبارات 
بازرگاني داده شده به دولت عراق 
را دو برابــر افزایــش داد«.مجله 
تایمز مالي چاپ لندن نیز نوشت 
»یک شــرکت انگلیسي، مقادیر 
زیادي گلوله هاي حاوي گازهاي 
سمي چون هنســلین، ترونیات 
و نیز بمب هاي آتش زا )شــبیه 
بمب هایی کــه آمریکا در ویتنام 
بــه کار بــرد( را به عــراق صادر 
کرد«.اسامي شرکت هاي انگلیسي 
تجهیز کننده ماشین جنگي صدام 
به تسلیحات شیمیایي و هسته اي 
تأیید این حقیقت اســت. کشف 
محموله  مواد سمي شیمیایي در 
یک کشتي به ثبت رسیده  عراقي 

در بندر نرماندي فرانسه که طي 
آن چهار بطري حاوي سموم قوي 
شیمیایي در آنجا پخش شده بود، 
موجب شد که پلیس فرانسه در 
این مورد به مردم اعالم خطر کند.
این کشــتي مقدار 35 هزار 
تن دي میتل فســفونات 
 )dimethyl methyl phosphonate(
را از بنــدر لیورپول انگلســتان 
به مقصــد کویــت و از آنجا به 
عراق حمل مي کــرد. دي میتل 
فسفونات که به مبلغ 500 هزار 
لیــره  انگلیس خریداري شــده 
براي اســتفاده در  بود، ظاهــراً 
کارخانه  پتروشــیمي بغداد تهیه 
شــده بود، ولي عراقي ها از آنها 
براي تبدیل بــه جنگ افزارهاي 
شیمیایي بهره برداري مي کردند؛ 
به همین علت توني بانکز نماینده  
حزب کارگر در پارلمان انگلیس 
خبرنگاران،  بــا  گفت وگو  ضمن 
این اقــدام دولت انگلســتان را 

یک مهر
عملیات کمان 99 )البرز(: بعد از عملیات انتقام )نخستین پاسخ 
تنها دو ساعت بعد از حمله رسمی عراق به ایران(، این عملیات اولین 
عملیات هوایی گسترده ای بود که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران )با فرماندهی سرتیپ شهید جواد فکوری( پس از حمله 
عراق به ایران انجام گرفــت. در این عملیات 140 هواپیمای ایرانی 
شرکت داشتند که خلبانان ایرانی اهداف نظامی ارتش عراق، فرودگاه ها 
و آشیانه های نظامی ارتش عراق در مناطق کرکوک، موصل، رشید، 
حبانیه، ناصریه، شعیبیه، کوت و المثنی را مورد هدف قرار دادند. کمان 
99 بزرگ تریــن عملیات تاریخ نیروی هوایی ایران و عملیاتی موفق 
بود و باعث برتری هوایی ارتش ایران در ماه های آغازین جنگ شد.

دوم مهر
ابالغیه قرارگاه عملیاتي جنوب، اعالم آماده باش منطقه 10 سپاه، 
تهیه طومار طالب در حمایت از دولت، اهم وقایع دوم مهر در طول 

دوران دفاع مقدس است .
سوم مهر

ورود 59 دستگاه کامیون حمل وسایل و تجهیزات نظامي ارسالي 
از اردن و عربستان سعودي به بغداد، اوج گیري مجدد حمالت هوایي 
دشمن به مناطقي از کشور از جمله مهم ترین رویدادهاي سوم مهرماه 

در طول دوران دفاع مقدس است.

نامید. رســواکننده  معامله   یک 
مــرور تاریخ جدیــد جنگ هاي 
شیمیایي به سال 1899 در جنگ 
)مهاجرین  بوئرها  با  انگلســتان 
جنوبي(  آفریقاي  ساکن  هلندي 
برمي گردد. »در آن جنگ ارتش 
انگلستان از توپ هاي حاوي اسید 
پیکریک اســتفاده کــرد که اثر 
تهوع زا داشتند« و نیز بنا به نوشته 
معروف  روســو حقوقدان  شارل 
»در جنگ ترانسوال، انگلستان از 
گلوله هاي توپي استفاده مي کرد 
که حاوي لیدیــت بود و پس از 
انفجار، گازي متصاعد مي کرد که 

موجب خفگي مي شد«.4
شــبکه  احداث  که  همچنان 
زیرزمینی،  پر هزینه  پناهگاه های 
بخش دیگری از تالش های عراق 
بود کــه در ژوئن 1982با تصمیم 
صــدام و مشــارکت مهندســان 
انگلیسی آغاز شد. کالین گرافت، 

رئیس فدراســیون مشــاوران در 
مقاطعه کاران پناهگاه های هسته ای 
انگلیــس می گوید »شــرکت های 
انگلیسی طرح هایی ارائه کردند که 
به موجب آن برای 48 هزار سرباز، 
پناهگاه امن ساخته شد. هر پناهگاه 
تونل پوالدین داشت و می توانست 
تا 1200 نفر را در خود جای دهد. 
در هر پناهگاه، پست های فرماندهی، 
محل بیماران، اتاق های ضدآلودگی، 
آشپزخانه، انبار غذاهای خشک، آب 
و قورخانه یعنی تمام ملزومات یک 
اقامت بلندمدت پیش بینی شــده 

بود.«5
پانویس:

1- روزنامه کیهان، هفت تیر 94، 
صفحه فرهنگ مقاومت.

2- روزنامه کیهان، 24 مرداد 90، 
اخبار ویژه.

3- سایت پرس تی وی، 10 دی 90
فارس، 19  و 5- خبرگــزاری   4

آذر 90 

اویسي بوده  بلکه تیمســار  شد 
اســت( در جلسه اي این پیام را 
به صدام دادند که بهترین وقت 
براي حمله به ایران است. در این 

حسین کارگر


