صفحه ۸
یکشنبه  ۲۹شهریور ۱۳۹۴
 ۶ذیحجه - 1436شماره ۲۱۱۶۲

moghaavemat@kayhan.ir
ما در جنگ هشت ساله تنها
با رژیم صدام نمیجنگیدیم ،بلکه
صدام ،هیوالیی بود که افسارش
در دســت دیگران قرار داشت.
صحبت از حمایتهای دولتهای
غربی از صدام در جنگ تحمیلی
تازه نیســت .در ایــن میان دو
دولت آمریــکا و انگلیس ،نقش
پررنگتری داشتند .به مناسبت
آغاز هفته دفاع مقدس ،بار دیگر،
برخی از اســناد و مدارکی که
نشان میدهند ،صدام به نیابت
از این دو دولت بــا ملت ایران
میجنگید را مرور میکنیم.
حمایتهای آمریکا
روزنامــه «ایت دیز» در 11
اکتبر ( 1980حدود ســه هفته
پــس از تجاوز صــدام به خاک
ایران) درباره تحرکات سیاسی
پیش از آغاز جنگ نوشت :
«...برژینسکی (مشاور امنیتی
جیمی کارتر) برای آمادهسازی
و اطــاع از وضع عــراق برای
شروع جنگ ،سفرهای محرمانه
مکرری به بغداد کرد ،به طوری
که مجله ژورنال استریت مورخ
هشت فوریه (1980هفت ماه و
دو روز پیش از آغاز تجاوز صدام)
یکی از این سفرهای محرمانه را
فاش ساخت و تایمز لندن مورخ
 17ژوئــن (1980حدود  2ماه
قبل از شــروع جنگ تحمیلی)
به مالقات برژینســکی و صدام
اشاره کرد»...
همچنین فیلم مســتندی
که از مالقات دونالد رامســفلد
به عنوان فرســتاده ویژه ریگان
با صدام در ســال ( 1983سه
ســال پس از آغاز جنگ) وجود
دارد را میتوان گفت تقریبا هر
فرد پیگیر آثار مستند تاریخی،
دیده است.
عالوه بر اینها ،در روزهای
پایانــی جنــگ نیــز در ۳۰
فروردین  ۱۳۶۷ایاالت متحده
بــه نفتکشهــا و ســکوهای
نفتی غیرنظامی ایران در خلیج
فارس حمله کــرد .تنها دو روز
پیــش از آن و در روزهای ۲۸
و  ۲۹فروردیــن ،عــراق برای
بازپسگیری شــبه جزیره فاو
شــروع به بمباران شیمیایی و
بهکارگیری آتش بسیار سنگین
توپخانــه علیه مواضــع ایران
نموده بود .در جریان این حمله
بالگردهــای آمریکایــی به نفع
نیروهای عراقی مســتقیماً وارد
جنگ با ایران در فاو شدند.
حمایتهــای آمریــکا و
غرب از صدام در مصاحبههای
برخی از فیلمســازان آمریکایی
نیز فاش شــده اســت .ازجمله
اینکه:جــرج لوکاس فیلمســاز
معروف آمریکایی و سازنده سری

رژیم صهیونیســتی در  17تیر
 1393به نوار غــزه تجاوز نمود و
جنگــی را آغاز کــرد که به جنگ
پنجاه و یک روزه( )1معروف 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
()2
فرمودند.
ایشــان در هفتم مرداد 1393
نیز در خطبههاى نماز عید سعید
فطر به صــورت مفصل درباره این
جنگ صحبت نمودند .رهبر انقالب
همچنین در همین روز در دیدار با
مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى
اسالمى در سخنان مبسوطی جهان
اسالم را به حمایت از مبارزات مردم
()3
غزه توصیه فرمودند.
بخش سرلشکر
پیامِ روحیه ِ
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 میبندیم که بر عهد خود
پایبند بمانیم و دگرگونه نشــویم؛
همانگونــه که بودیم و هســتیم
به تکلیف دینــی خود در حمایت
از مقاومت عمــل کنیم؛ ما تأکید
میکنیم که در اصرار برای پیروزی
مقاومــت و باالبردن آن تا پیروزی
ادامه خواهیم داد تا اینکه زمین و
آسمان و دریا برای صهیونیستها
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
()4
امر نخواهیم کرد».
«عبدالباری عطوان» تحلیلگر
معروف دنیای عرب درباره اهمیت
پیام سرلشــکر مینویسد« :بدون
شک این پیام باعث باال رفتن روحیه
مقاومــت در نوار غــزه و در طرف
مقابل دستپاچگی مقامات اسرائیلی
و تمامــی کشــورهای عربــی که

مجهز بود .ما خوب میدانیم چون
1
خودمان به او داده بودیم»...
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 راديو فردا
(ارگان رســمي ســازمان سيا)
فاش شده اســت .این سایت از
قول يك پژوهشگر مقيم لندن
نوشــت :گزارش ســري ديويد
ميرز مســئول بخش خاورميانه
وزارت خارجه انگليس به تاريخ
25سپتامبر/ســوم مهر ،خبر از

فیلمهای جنگهای ستارهای در
کنفرانس خبری پس از نمایش
فیلم «جنگهای ستارهای :انتقام
سیث» در جشــنواره کن سال
( 2004یکســال و نیــم پس از
دســتگیری صــدام) خطاب به
خبرنگاران گفت:
«ما خودمان بــه صدام پول
دادیم و او را مجهز به سالحهای
کشتار جمعی کردیم ،اما هرگز
فکر نمیکردیم 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 «جنگهای ستارهای»
را مینوشتم ،بیشتر میخواستم
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
(مستندســاز معروف آمریکایی)
به هنگام دســتگیری صدام در
 13دســامبر  2003در مقالهای
تحت عنــوان «باالخره هیوالی
فرانکشــتاینمان را دســتگیر
کردیم» نوشت:
«آمریکا دوست صدام بود .ما
عاشق صدام بودیم .ما او را مسلح
کردیم .ما به او کمک کردیم که
ایرانیها را با گاز شیمیایی نابود
کند ...ایــن اولین بار نبود که ما
از یک رژیــم جنایتکار حمایت
میکردیــم .اصوالً ما دوســت
داریم نقش فرانکشــتاین داشته
باشیم .هیوالهای زیادی درست

ســفر بختيار به عراق در آستانه
حمله نظامــي عراق بــه ايران
(22سپتامبر31/شهريور) ميدهد.
در ادامه اين گزارش عنوان شده
كــه عراق از اپوزيســيون ايراني
خواســته تا در جبهههاي نبرد
پشت سر نيروهاي عراقي حاضر
شوند تا دولت خود را در مناطق
اشغالي تشكيل دهند .در پايان
اين گزارش درباره بازتاب چنين
اقدامــي اين گونه هشــدار داده
شده است «من معتقدم كه ايجاد
دولت جايگزين تبعيدي مثال در
خوزســتان ،به شــدت ميتواند

کردهایم :شــاه ایران ،سوموزای
نیکاراگوئه ،پینوشه شیلی و ...و
موقعی که دیوانهوار به جان مردم
افتادهاند ،بیتفاوت شده و یا خود
را حیرتزده نشــان دادهایم ...ما
صدام را دوســت داشتیم چون
حاضر شــد به جنــگ آیتاهلل
برود .اطمینان حاصل کردیم که
میلیونها دالری که برای خرید
اســلحه الزم داشــت به دست
آورد؛ سالحهای تخریب همگانی.
درست خواندید ،او به این سالحها

بخت آنان را براي اين كه هرگز
توسط مردم ايران پذيرفته شوند
را كاهــش دهد ،مگــر آن كه
عراقيهــا خود را آماده فتح كل
ايران كنند تــا تبعيديها را به
قدرت برسانند».
رونــد ايــن رايزنيهــا در
ديدارهــاي بعدي لــرد جورج
بــراون با مقامات عراقي ،بختيار
و اويســي در پاريس و مقامات
وزارت خارجــه انگليــس ادامه
يافت .معاون سابق وزير خارجه

بیصبرانه 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 موشکهایی
شود که بتواند تلآویو ،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 موشــکهای ضــد زره لیزری
«کورنیت» مانــع از ورود تانکهای
اســرائیلی به عمق نوار غزه شد .با
توجه به اظهارات مطرح شــده از
سوی سرلشکر سلیمانی ،شکست
رژیم صهیونیســتی نزدیک است
و آتشبــس بــا موافقت بــر تمام

در جنــگ پنجاه و یک روزه ،بارها
مبارزان فلسطینی بر نقش و تأثیر
ایران بر پیروزیشان تأکید نمودند.
رمضان عبــداهلل دبیرکل جهاد
اســامی فلســطین در  24مهــر
 1393در دیــدار با رهبر انقالب با
بیان گزارشــی از جنــگ  ۵۱روزه
و تبریک ایــن پیروزی عزتآفرین
به رهبر معظم انقالب ،گفت :یقیناً
این پیروزی در ســایۀ حمایتهای
جمهوری اســامی حاصل شــد و
اگر کمکهای مؤثر و راهبردی ایران
نبود ،امکان مقاومت و پیروزی در
غزه فراهم نمیشد.
رمضــان عبــداهلل همچنین با
حضور در شــبکه خبر سیما گفت:
«ما در جهاد اســامی ،علناً ،اعالم

اسناد و شــواهد دال بر تشويق
صدام توســط بختيار و اويسي
به حمله به ايران منتشــر شده
اســت ،حامد الجبوري وزير امور
رياست جمهوري و امور خارجي
و فرهنگ عراق در زمان حســن
البكر و صدام حسين در مصاحبه
با تلويزيــون الجزيره  25جوالي
 5( 2008تير  )1387نيز از اين
حقيقت پرده برداشته و گفته بود
«جورج براون ،وزير امور خارجه
انگلستان در زمان حزب كارگر،
شاپور بختيار و تيمسار نصيري (به
احتمال قريب به يقين ،منظور او
نه تيمسار نصيري كه در روزهاي
اول انقالب بدون محاكمه اعدام

تصريــح كــرد كــه بــه دنبال
رايزنيهاي او بــا مقامات عراق،
قرار است در همين هفته اويسي،
امينــي و بختيــار در پاريــس

اطالعات گمــراه كننده ايرانيان
تبعيدي از جمله شاپور بختيار،
مبني بــر اين بود كه احتماال به
دليل وجود اغتشاش در ارتش و

شد بلكه تيمســار اويسي بوده
اســت) در جلسه اي اين پيام را
به صدام دادند كه بهترين وقت
براي حمله به ايران است .در اين

انگليســى در پى فروش ســاح
بــه عراق ،ســود سرشــارى به
دســت آوردند و حتى در ســال
1988ميالدى ،فروش اين اقالم
به يك دوم ميليارد دالر رســيد.
همزمان انگليسىها دفتر خريد
ايران در خيابان ويكتورياى لندن
را از طريــق ســازمان اطالعاتى
 M-15كنترل كرده و اطالعات
آن را در اختيار عراق قرار مىدادند.
ديويد كرن ،ديپلمات سابق آمريكا
در بغداد ميگويد «دولت انگليس
تنها چند هفته بعد از آنكه عراق
از ســاح شــيميایی در حلبچه
اســتفاده كرد ،با اعزام يك وزير
كابينه انگليس به بغداد ،اعتبارات
بازرگاني داده شده به دولت عراق
را دو برابــر افزايــش داد».مجله
تايمز مالي چاپ لندن نيز نوشت
«يك شــركت انگليسي ،مقادير
زيادي گلولههاي حاوي گازهاي
سمي چون هنســلين ،ترونيات
و نيز بمبهاي آتش زا (شــبيه
بمبهایی كــه آمريكا در ويتنام
بــهكار بــرد) را به عــراق صادر
كرد».اسامي شركتهاي انگليسي
تجهيز كننده ماشين جنگي صدام
به تسليحات شيميايي و هستهاي
تأييد اين حقيقت اســت .كشف
محمول ه مواد سمي شيميايي در
يك كشتي به ثبت رسيد ه عراقي

جلسهاي تشكيل داده و تصميم
دارند در بيانيه خــود اين گونه
بيان كنند؛ «آنــان نمي توانند
به عنوان ميهنپرســت حضور
اشــغالگران خارجي در ايران را
بپذيرند ،ولي بــا اين حال آنان
بــا حمايت ضمني عــراق قادر
خواهند بــود كه حكومتي را در
جنوب ايران تشــكيل دهند تا
ديگر ميهنپرســتان نيز به آن
ملحق شوند».
در هميــن ارتبــاط ،كريس
رندل يكي از مســئوالن بخش
تحقيقــات خاورميانــه وزارت
خارجه انگليس در يك گزارش
توصيفي محرمانه كه در ابتداي
نوامبر  1980تهيه شــده و مهر
بايگاني هفتم نوامبر16 /آبان بر
آن خورده ،در بررســي تحوالت
گذشته و حال خوزستان نوشت:
«يكي از داليل يورش بي محاباي
حكومت عراق به خــاك ايران،

بي ثباتي رژيم به دليل مخالفت
مردم ،به ويژه در خوزستان ،ايران
قادر به جنگ نخواهد بود».
براساس گزارش هاي تازه آزاد
شده درباره نخستين روزهاي آغاز
جنگ ايران و عراق ،در اين دوره،
شــماري از كشــورهاي عربي و
اپوزيسيون ايراني خارج از كشور،
به خصوص اويســي و بختيار ،بر
اين باور بودند كه با حمله عراق
به ايــران ظرف يك هفته ارتش
ايران شكست خواهد خورد و در
طول يك ماه حكومت اســامي
ســرنگون شــده و دولت جديد
تحت حمايت عراق در تهران ،يا
دست كم مناطق اشغالي مستقر
خواهد شد .اين پيش بيني هرگز
به وقوع نپيوســت و موجب آغاز
يك بازي بدون برنده و دو ســر
باخت براي مردمان هر دو كشور
ايران و عراق شد.
البته اين بار اول نيســت كه

جلسات همه كساني كه با صدام
مالقات مي كردند تاكيد داشتند
كه ايران در آستانه فروپاشي است
و ارتش اين كشور متالشي شده و
نيروي هوايي اين كشور به علت
اعدام افســرانش زمينگير شده
است .همه آنها به گونهاي صحبت
مي كردند كه گويا عمليات نظامي
در ايران صرفا تفريح است و همين
مســئله صدام را به آغاز جنگ با
2
ايران تشويق مي كرد.
همچنین یکی از وزرای کابینه
انگلیــس در ماه مارس  ۱۹۸۱با
ارســال نامه محرمانهای به تاچر
تصریح کــرد ارزش قراردادهای
این کشور با عراق در “شش ماهه
گذشــته” بیش از  ۱۵۰میلیون
3
پوند انگلیس بوده است.
ضمن اینکــه دولت انگلیس
یکــی از تأمین کنندههای اصلی
سالحهای شــیمیایی صدام بود.
به طوری که برخى كارخانههاى

در بندر نرماندي فرانسه كه طي
آن چهار بطري حاوي سموم قوي
شيميايي در آنجا پخش شده بود،
موجب شد كه پليس فرانسه در
اين مورد به مردم اعالم خطر كند.
اين كشــتي مقدار  35هزار
تن دي ميتل فســفونات
()dimethyl methyl phosphonate
را از بنــدر ليورپول انگلســتان
به مقصــد كويــت و از آنجا به
عراق حمل ميكــرد .دي ميتل
فسفونات كه به مبلغ  500هزار
ليــر ه انگليس خريداري شــده
بود ،ظاهــرا ً براي اســتفاده در
كارخان ه پتروشــيمي بغداد تهيه
شــده بود ،ولي عراقيها از آنها
براي تبديل بــه جنگ افزارهاي
شيميايي بهرهبرداري ميكردند؛
به همين علت توني بانكز نماينده
حزب كارگر در پارلمان انگليس
ضمن گفتوگو بــا خبرنگاران،
اين اقــدام دولت انگلســتان را

ارائه داده است.
روزنامــه تايمــز اســرائيل
در مقالــهاي ضمــن اشــاره به
گســترش نگرش منفي جهاني به
رژيمصهيونيســتي و همراه شدن
رسانهها با اين جريان كه آن را از
نتايج جنگ اخير غزه دانست ،اعالم
كرد نشانههاي نابودي تدريجي اين
رژيم آشكار شــده است .سيمحا
ياكويوچي روزنامهنگار و كارگردان
اســرائيلي-كانادايي در مقالهاي با
عنــوان «آغاز شــمارش معكوس
براي نابــودي اســرائيل» كه در
پايگاه اســرائيلي تايمز اســرائيل
منتشر شد ،نوشــت :تحليلگران
معتقدند كه درگيري اخير ما بين
حماس و اســرائيل ،نشان داد كه
شــمارس معكوس بــراي نابودي
رژيــم صهيونيســتي در منطقه
آغاز شده اســت .اين نظر درست
اســت حتي اگر بنيامين نتانياهو
نخستوزير اين رژيم نخواهد آنرا
بپذيرد .اين روزنامهنگار و تحليلگر
اسرائيلي ميافزايد :اگر به تخريب
منازل نگاه كنيم رژيم صهيونيستي
برنده اســت ،اما اگــر به وضعيت
عمومي استراتژيك نگاهي بيندازيم
عقبگردي آشكار در موضع نظامي
و ديپلماتيك اين رژيم مشــاهده
خواهيم كرد .ياكویوچي ميافزايد:
پــس از انتفاضه اخير ،دشــمنان
رژيم صهيونيســتي دريافتند كه
انفجارهاي انتحاري هدف نهايي را
تحقق نميبخشد و به همين دليل
يك استراتژي سه شاخهاي در نظر
گرفتند؛ توليد و پيشــرفت سالح،
حمله به رسانهها با هدف به حاشيه
راندن رژيم صهيونيســتي و آماده
كردن زمينه بينالمللي عليه اين
رژيم ،كه در هر ســه زمينه موفق
شدند ...بيشتر جهان عليه اسرائيل
هســتند و جامعههــاي يهودي
قديمــي از يمن تا افغانســتان و
يونان گرفته تا هلند به جامعههايي
مسلمان و دشمن اسرائيل تبديل
شدهاند ...ياكويوچي در پايان مقاله
مينويسد :اين ،خيال نيست؛ اين
علم است و زماني كه كل جهان به
تو مانند رژيمي كه به نسلكشي
پرداخته نگاه كننــد ،رهبران آن
نيز بــراي نابودي آن دســت به

كار ميشــوند ،آنچه خيال است
دنيايي است كه مقامات اسرائيلي
در آن زندگي ميكنند .كســاني
كه دشمني پررنگ عليه اسرائيل
را عاملي جدي نميدانند ،اعتقاد
دارند آمريكا پشت اسرائيل است
و حماس را عليرغم جشــنهاي
گســترده آن در خيابانهاي غزه،
شكست خورده توصيف ميكنند،
اينها دنيايي ساخته شده از خيال
()6
است.
واقعیــت دیگــر آنکه رشــد
احساسات ضدصهیونیستی  -اعم
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
اســرائیل گویای همین مســئله
اســت .مردم از گروههای مختلف
دانشجویی و کارگری و اقشار دیگر
به این تظاهرات ملحق میشوند که
علیه رژیم صهیونیستی است .یکی
از اعتراضها در این تظاهرات ،علیه
حمایتهای نظام امپریالیستی از رژیم
()7
صهیونیستی است».
______________
 -1برای اطالع از ماجرای این
جنگ و ابعاد پیروزی ملت فلسطین
در آن رجوع کنید به :مقاومت رمز
پیروزی مردم غزه در جنگ 51روزه،
سایت هادی نیوز(متعلق به سازمان
بسیج).1393/07/09 ،
 - 2رجــوع کنید به :بیانات در
دیدار شاعران.1393/04/21 ،
 -3رجوع کنیــد به :بیانات در
دیدار مســئوالن نظام و ســفراى
کشورهاى اسالمى.1393/05/07 ،
 - 4روزنامــه کیهــان ،تاریخ
انتشار ۱۰ :مرداد .۱۳۹۳
 -5همان
 -6روزنامه جمهوري اسالمي،
.1393/06/16
 -7نويسنده آمريکايي :جنبش
ضدصهيونيستي در جهان در حال
گســترش اســت ،پرس تی وی،
.91/9/17

مروری بر نقش آمریکا و انگلیس در تحمیل جنگ به ایران

صدام ؛ هیوالی خیمه شب بازی
لندن و واشنگتن
حسین کارگر

انگليــس ،در آخريــن روزهاي
اكتبر  1980با صدام حســين و
طارق عزيز معاون نخســت وزير
عــراق ديدار كرد .در بازگشــت
او از بغداد ،ســفارت بريتانيا در
كويت دو گــزارش در تاريخ 29
و  30اكتبر /هفتم و هشتم آبان،
شمه اي از ديدار براون با مقامات
عراقي را به لندن ارســال كرد.
در گزارش نخست ،جورج براون
براساس گفت وگو با سران عراق
عنوان كرد كه با توجه به مواضع
ضد غربي خمينــي و معتدلتر
بودن صــدام از ايــن جهت ،به
صالح حكومت بريتانيا است كه به
اپوزيسيون ايراني براي سرنگوني
حكومت تهران كمك كند.
اين گزارش مي افزايد براون با
تشبيه كردن اقدام احتمالي گروه
بختيار و اويســي تاكيد كرد كه
آنان مي توانند به شــيوه نهضت
مقاومت ملي فرانســه در جنگ
جهاني دوم ،با همكاري با طرف
مقابل ضمن اســتفاده از ضعف
حكومت ايران ،خوزستان را جدا
كرده و حكومت خود را در آنجا
شكل دهند .لرد كرينگتون وزير
خارجه بريتانيا در پاســخ به اين
گزارش ،با اشــاره به تماس هاي
مــداوم لرد جورج براون با صدام
حسين ،بختيار و ديگر گروههاي
تبعيدي ايرانــي و حمايت او از
نقشه «خوزستان آزاد» و ترويج
آن در بين دوستان ايراني -عراقي
او ،خواســتار دريافت توضيحات
بيشتري درباره اين نقشه شد.
براســاس اين گزارش براون

به مناسبت سالگرد پایان جنگ  51روزه غزه

آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی
کامران پورعباس

خواســتهای مقاومــت از جمله
برداشتن محاصره غزه و بازگشایی
()5
معابر نیز نزدیک است».
همان گونه که مالحظه میگردد
در این تحلیل به کمکهای 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

میکنیم ،کسی حمایت جمهوری
اســامی ایران را انکار نمیکند و
تردیــدی در آن نــدارد ،تا جایی
که گاهی ما میگوییم اص ً
ال نیازی
به یادآوری این موضوع نیســت و
این را هــم میدانیم 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 همهجانبه
و حمایتی که کشــورهای دیگر از
ما صــورت دادند فرق قائلیم .همه

ایــن حمایتها را اجــر مینهیم و
از همگان ،از هــر دولت و ملتی و
هیئتی که باشــند تشکر میکنیم
اما بیــن حمایت بشردوســتانه با
حمایــت محــدود دیپلماتیک و
حمایت همهجانبهای که جمهوری
اســامی 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 آتشبس در نوار غزه

اظهار داشت ،نابود کردن حماس کار
سادهای 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 سادهای نیست.
اعترافات کارشناسان غربی
ا عتر ا فــا ت کا ر شنا ســا ن
صهیونیستی و آمریکایی در مورد
نقش ایران در این جنگ نیز خواندنی
است.کارشناســان صهیونیستی و
آمریکایی در تحلیلهای 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  2006گفت« :در ماجرای غزه،
شینبت ،امان ،رکن اطالعاتی ارتش
و موساد ،سازمان جاسوسی خارجی
اسرائیل حریفی قدرتمند در برابر

خود دیدند و جمهوری اسالمی ایران
و بازوانش در خاورمیانه(حزباهلل)،
نهادهای اطالعاتی اســرائیل را به
چالش کشیده و بســیار حرفهای
عمل کرده و موفقیتهای بسیاری را
بدست آوردند».
از ســوی دیگر جاناتان شانزر،
کارشناس ارشد اندیشکده آمریکایی
دفاع از دموکراســی در این زمینه
گفــت« :درگیریهــای اخیر غزه
نشان دادند که ایران توانسته است
به نقاط آشــکار و ضعف ســامانه
ضدموشکی گنبد آهنین اسرائیل
پی ببرد .نیروهای اطالعاتی ایران
همچنین توانستند نقش مهمی را
در کمک به حماس ایفا کنند و هنوز
نحوه عملیات آنها برای دستگاههای
اطالعاتی و جاسوســی اسرائیل و
غرب ناپیدا است».
در نتیجــ ه حمایتهــای ایران
از محــور مقاومت تاکنــون ،رژیم
صهیونیســتی دچار افــول و انزوا
شده اســت و به استقبال نابودی و
اضمحالل مــیرود که این موضوع
حقیقتی است که خود صهیونیستها
هم به آن اعتراف کردهاند.
شمارش معكوس
براي نابودي اسرائيل
روزنامه تایمز اســرائیل پس از
شکست رژیمصهیونیستی در جنگ
 51روزه با غزه به افول اسرائیل و در
معرض نابودی آن اعتراف نموده و
مدارک گستردهای برای این حقیقت

يك معامل ه رســواكننده ناميد.
مــرور تاريخ جديــد جنگهاي
شيميايي به سال  1899در جنگ
انگلســتان با بوئرها (مهاجرين
هلندي ساكن آفريقاي جنوبي)
برميگردد« .در آن جنگ ارتش
انگلستان از توپهاي حاوي اسيد
پيكريك اســتفاده كــرد كه اثر
تهوعزا داشتند» و نيز بنا به نوشته
شارل روســو حقوقدان معروف
«در جنگ ترانسوال ،انگلستان از
گلولههاي توپي استفاده ميكرد
كه حاوي ليديــت بود و پس از
انفجار ،گازي متصاعد ميكرد كه
4
موجب خفگي ميشد».
همچنان که احداث شــبكه
پناهگاههاى پر هزينه زيرزمينى،
بخش ديگرى از تالشهاى عراق
بود كــه در ژوئن 1982با تصميم
صــدام و مشــاركت مهندســان
انگليسى آغاز شد .كالين گرافت،

رئيس فدراســيون مشــاوران در
مقاطعه كاران پناهگاههاى هستهاى
انگليــس مىگويد «شــركتهاى
انگليسى طرحهايى ارائه كردند كه
به موجب آن براى  48هزار سرباز،
پناهگاه امن ساخته شد .هر پناهگاه
تونل پوالدين داشت و مىتوانست
تا  1200نفر را در خود جاى دهد.
در هر پناهگاه ،پستهاى فرماندهى،
محل بيماران ،اتاقهاى ضدآلودگى،
آشپزخانه ،انبار غذاهاى خشك ،آب
و قورخانه يعنى تمام ملزومات يك
اقامت بلندمدت پيش بينى شــده
5
بود».
پانویس:
 -1روزنامه کیهان ،هفت تیر ،94
صفحه فرهنگ مقاومت.
 -2روزنامه کیهان 24 ،مرداد ،90
اخبار ویژه.
 -3سایت پرس تی وی 10 ،دی 90
 4و  -5خبرگــزاری فارس19 ،
آذر 90

روزشمار دفاع مقدس
 28شهريور
سال 1360
آزادي سوسنگرد
سوسنگرد در چنين روزي ازاشغال نيروهاي رژيم بعثي به دست
پرتوان رزمندگان اسالم آزاد شــد .اين پيروزي بزرگ نتيجه قطعي
همــکاري و هماهنگي نزديک بين نيروهاي ارتشــي و مردمي بود.
سوسنگرد ،نامي آشنا و حماسه ساز و حادثهاي شورانگيز از حماسههاي
بلند دفاع مقدس ماست .سوسنگرد مرکز دشتآزادگان در غرب اهواز
و در  65کيلومتري آن واقع شــده اســت .رود کرخه از شمال شهر و
شعبهاي از آن به نام نيسان از درون شهر از شمال به جنوب ميگذرد.
 29شهریور
سال 1359
اعالم حمايت ملک حسین (پادشاه اردن) از صدام در حمله عليه
ايران در يك تماس تلفني.
سال 1365
دفع سومين پاتك دشمن در ارتفاعات آزاد شده مهران.
آزمايش سايت موشكي پدافند هوايي سپاه در تهران.
اعزام نيروهاي مردمي از استان كهكيلويه و بويراحمد به جبهه ها.
 31شهریور
سال 1359
حمله ارتش بعث عراق به ایران و آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله.

یک مهر
عملیات کمان ( 99البرز) :بعد از عملیات انتقام (نخستین پاسخ
تنها دو ساعت بعد از حمله رسمی عراق به ایران) ،این عملیات اولین
عملیات هوایی گستردهای 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  ۱۴۰هواپیمای ایرانی
شرکت داشتند که خلبانان ایرانی اهداف نظامی ارتش عراق ،فرودگاهها
و آشیانههای نظامی ارتش عراق در مناطق کرکوک ،موصل ،رشید،
حبانیه ،ناصریه ،شعیبیه ،کوت و المثنی را مورد هدف قرار دادند .کمان
 ۹۹بزرگتریــن عملیات تاریخ نیروی هوایی ایران و عملیاتی موفق
بود و باعث برتری هوایی ارتش ایران در ماههای آغازین جنگ شد.
دوم مهر
ابالغيه قرارگاه عملياتي جنوب ،اعالم آماده باش منطقه  10سپاه،
تهيه طومار طالب در حمايت از دولت ،اهم وقايع دوم مهر در طول
دوران دفاع مقدس است .
سوم مهر
ورود  59دستگاه کاميون حمل وسايل و تجهيزات نظامي ارسالي
از اردن و عربستان سعودي به بغداد ،اوج گيري مجدد حمالت هوايي
دشمن به مناطقي از کشور از جمله مهم ترين رويدادهاي سوم مهرماه
در طول دوران دفاع مقدس است.

بی قرار رفتن

غربت بعد از تو را با آسمان سر میکنم
چشم هایم را به دنبالت کبوتر میکنم
باز طوفانی است حال و روز دریای دلت
بی قرار رفتنیای یار! باور میکنم
تازه میفهمم که عشقت را دل من کوچک است
حجم قلبم را که با عشقت برابر میکنم
غرق در شور سرودن میشود احساس من
مثنویهای نگاهت را که از بر میکنم
نیستی تا با حضورت لحظهها آبی شود
وقتی از باران غربت ،گونه را تر میکنم    
محبوبه بزم آرا

