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بود توفیق نوشتن این میکنم به پدر ومادر عزیزم که اگر کمک انان ناین ک تاب را تقدیم 
ک تاب میسر نمی شد.
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ا حاضر تنها به دلیل جنگ هشت ساله ما ب :علت اصلی نوشتن کتاب حالپیشگفتار 

سال حکومت صدام بر مردم عراق 42عراق نیست  بلکه ظلم وخفقانی که طی 

تحمیل شد یکی از بدترین دوران وسیاه ترین ان تا به به امروز می باشد سیستم 

عراق  ناتنی صدام در  ر سرکوبی که برزان التکریتی )رئیس استخبارات عراق(وبراد

ه سیستم ها تا به امروز است برزان التکریتی در جایی گفتبی همتاترین  جزءایجاد کرد 

با رژیم بعث دشمنی داشته باشد او را در هرنقطه از دنیا که باشد حتی اگر کسی بود )

رژیم  شکل وبدینبرگرفته از کتاب خاطرات دکترعالء بشر در روستایی دور افتاده در ژاپن سرکوب میکنم(

  من دراین های مردمی عراق را سرکوب کندسالهای متوالی قیام  صدام توانست برای

 دم حوادث واتفاقات ان دوران سیاه را از زبان فرماندهان ووزیرانسعی کر  کتاب

 کتاب در نوع خود بی نظیر می باشدم عادی بیان کنم بنابراین این  ومرد
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 سرفصل کتاب

 

 اول:ترور عبدالکریم قاسم بخش 

 بخش دوم:برکناری حسن البکر

 سوم:حادثه دجیلبخش 

 بخش چهارم:حادثه انفال

 :قتل کامل حنا اشپز مخصوص صدامپنجم  بخش

 :ترور عدنان خیراللهششم بخش

 :جنگ اول خلیج فارسهفتم بخش

 :انتفاضه شعبانیههشتم بخش

 :التیماتوم بوشنهم  بخش

:سقوط دیکتاتوردهم بخش
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در سال صدام حسین المجید التکریتی  

در 7393به گفته برخی منابع 7391

 العوجه شمال شهر تکریت ودرروستای 

کیلومتری بغداد در خانواده ای فقر 751

متولد شد مادرش صبحه طلفاح  وپدرش 

حسین المجید قبل از بدنیا امدن صدام از 

لبته ا برگرفته از کتاب رحله النهایه ام خلود از محمود عبدهدنیا رفت 

بنابربرخی منابع واقوال صدام فرزند 

ه وپس از نامشروع حسین المجید بود

او صبحه را ترک کرده واز ان دیار می رود صدام در کودکی  این موضوع فهمیدن

برای امرار معاش وتامین هزینه های خانواده در بازارتکریت بساط خربزه و مجبور بود 

واینگونه امرار معاش میکرداسم او را صدام  برگرفته ازکتاب رحله النهایه ام خلودهندوانه پهن کند 

بی.افریننده مشکالت دران دوران درکشورعراق گذاشتند به معنای برخورد در زبان عر

ی او نیز بود برا خیرالله طلفاح که بزرگترین الگو  ودایی صدامحکومت سلطنتی بود 

یانه سال درم!!تی بیزار بودباانکه عضوی ازارتش سلطنتی بود اما از سیستم سلطن

ه دست بژنرال عبدالکریم قاسم علیه رژیم سلطنتی کودتا کرده وکنترول اموررا7351

درعراق برقرار گشته بود بعداز 7347رد وحکومت سلطنتی که ازسال یمیگ

ه وفیصل دوم پادشاه عراق ب سال توسط این ژنرال بلندپایه سرنگون میشود91حدود

 .همراه خانواد اش توسط کودتاگران کشته میشوند
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 اول:ترور ژنرال عبدالکریم قاسمبخش 

 

 

وسیاستمدار عراقی در سال عبدالکریم قاسم افسر 

میالدی در شهر بغداد متولد شد پدرش سنی مذهب واز 7372

یم مه تلمسلمان شیعه از قبی شقبیله زبید قحطانی ومادر 

عدنانی بودند او در خانواده ای فقر پرورش یافت وسالهای  

انید ار پدر به حرفه نجاری وکشاورزی گزر کودکی خویش را در کن

کسب نمرات ممتاز به پایان دوره دبیرستان را در رشته ادبی وبا  

برد در مدرسه شاگردی ارام واغلب اوقات از هم کالسی های 

خود کناره می گرفت پس از تحصیالت به عنوان معلم مدرسه 

ابتدایی در شهر شامیه در قادسیه در جنوب عراق مشغول به 

با 7392اوریل 75وارد دانشکده افسری شد ودر 7394تدریس شد وپس از یکسال تدریس در سال

به دانشکده ستاد راه یافت وپانزده سال 7321ژانویه می فارق التحصیل شد در درجه ستوان دو 

فرماندهی یکی از تیپهای ارتش عراق را به 7351بعد به درجه سرتیپی ستاد نائل شد در سال 

که واژگونی رژیم سلطنتی وپایان بخشیدن وبه ریاست کمیته افسرن ازاد )کمیته ای  دست گرفت 

برابر با 7351ژوئیه 72به روابط عراق با انگلیس را در سر می پروراند(نائل گشت .در

ر اختیار ژنرال عبدالکریم قاسم باکمک سرهنگ عبدالسالم عارف ونیروهایی که د7991سال

داشت در عراق کودتا کرده وملک فیصل دوم پادشاه جوان ودست نشانده انگلیس را همراه  با 

نوری سعید 1نخست وزیر وتعداد زیادی ازمقامات مملکتی توسط کودتا گران به قتل رسیدند 

در تب وتاب انقالهای سوسیالیستی دنیا دران زمان  .در عراق برقرار کردندوانها نظام جمهوری را 

همچنین و   و کنگ  اوردن چریکهای بر فیدل کاسترو وسرغوطه ور بود انقالب کوبا به رهبری 

سخنرانی های اتشین جمال عبدالناصر ر  ئیس جمهور 2مصر علیه غرب و به خصوص تالش او  

برای ایجاد وحدت بین اعراب علیه اسرائیل وامپریالیسم غرب جرقه ای بود برای گسترش جنبش 

های عربی در شمال افریقا وخاورمیانه .ژنرال عبدالکریم قاسم تاثیر پذیرفته از همین افکار  

سوسیالیستی3 وناسیونالیستی 4وشعار  ها وسخنرانی های ناصر که همیشه از رادیو بغداد پخش 

ئیس جمهور اعالم نکرد وشورایی مرکب از سه ر را رفت او بعداز روی کار امدن خود قرار گمی شد 

 در عین حال مقام نخست وزیر وو نفر برای اداره کشور تشکیل گردید و وی مقام ریاست شورا 

ال بود  به درجه سپهبدی ستاد رسید ودر همین س7353ژانویه 1وزارت دفاع را برعهده گرفت در 

                                                           
 نوری سعید یکی از وزرای فیصل دوم بود پس از کودتا  وی قصد فرار داشت اما در نهایت توسط کودتاگران دستگیروکشته می شود 1
 براثر سکته قلبی درگذشت 1791جمال عبدالناصر رئیس جمهور مردمی مصربود و در سال  2
 مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولد و برقراری مالکیت اجتماعی برابزارهای تولید استهدف سوسیالیسم لغو  3
 ملی گرایی نوعی اگاهی جمعی است یعنی اگاهی به تعلق به ملت که ان را اگاهی ملی می خوانند 4
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که مورد سوءقصد یگ گروه پنج نفره 

حسین نیز از حزب بعث که صدام 

وبه شدت بین انها بود قرار گرفت 

زخمی شد وبه مدت دوماه در 

بیمارستان بستری گردید البته به 

ام لنهایه ا گفته نویسنده کتاب رحله 

الخلود از محمود عبده علت لو رفتن 

ترور نافرجام عجله صدام در گشوردن 

ان زمان جوانی بیش نبود  اتش که در

با شروع شلیک محافظان قاسم به سرعت وارد عمل شدند در ،به سمت خودرو عبدالقاسم بود 

یم قاسم عفو انها توسط عبدالکر ه این عملیات صدام دستگیر و زندانی میشود اما بعدا هم

پرستی بود ولی در مملکت داری واداره امور هیچ   اقع عبدالکریم قاسم افسر میهن.در و میشوند 

گونه تجربه ای نداشت واز اوضاع جهان وسیاست بی اطالع بود یکی از خصوصیات اخالقی وی 

الفان نازک دلی ودل رحمی او بود که در ابتدا گفتیم به همین دلیل وعفو مکرر سرسخت ترین مخ

ودشمنان او را نمی توان یک تاکتیک سیاسی برای جلب اعتماد مردم وادامه حکومت از این طریق 

است خارجی اولیه قاسم نسبت به دولتهای ایران یدر عراق س 7351بحساب اورد پس از کودتای 

 طهبرقراری راب وترکیه را می توان از بیانیه انقالب اینگونه استنباط کرد که وی عالقمند به

رژیم جدید عراق را به  7991مرداد1دولت ایران در   .ی ترکیه وایران استدوستانه با کشورها

اما عبدالکریم قاسم سیاست توسعه طلبی را دنبال می کرد ونه تنها نسبت به رسمیت شناخت 

دراین دوران عالوه بر اروند رود بلکه نسبت به  خوزستان نیز ادعا های واهی مطرح ساخت 

ای مرزی بین ایران وعراق که سابقه تاریخی نیز داشت اختالفهای ایدئولوژیک نیز به این اختالفه

اختالفها افزوده شدوهمین امر سبب پیدایش بحران اروند رود در سالهای 

گردیدکودتای عبدالکریم قاسم سبب تحول اساسی در سیاست خارجی عراق  7993و7991

ایشات ملی گرایانه وچپ گرایانه بود روابط دیپلماتیک  گردید واز انجا که پیش تر گفتیم دارای گر 

اغاز نمود گرایشهایی   را  ی سوسیالیستد جماهیر شوروی و چین وسایر کشورهاکشورش با اتحا

عبدالکریم قاسم  .که منجر به خرید وعقد قراردادهای سنگین اسلحه بین عراق وشوروی گردید

از پیمان بغداد که در 7353مارس 42برابر با 9179فروردین 2در اولین گام وابستگی خود را در 

شوروی به  مقابل نفوذ  در  ستان ایجاد گشته بود و میان ایران وعراق وترکیه وپاک 7355سال 

مانند کمربندی عمل می کرد ازان کناره گیری کرد وعمال سیاستی ضد امریکایی در پیش گرفت ودر 

سنتو(تغییر نام داد )د که بعد از خروج عراق به پیمان رژیم پهلوی همچنان در پیمان بغدا،مقابل 

باقی ماند پس از پیروزی انقالب در ایران دولت موقت جمهوری اسالمی ایران باصدور بیانیه ای 

از عضویت دراین پیمان مرکزی سنتو خارج گشت ودر 7313مارس 3برابر با 7951اسفند 44در 

این پیمان خارج گشت وپیمان مذکور عمال منحل گردید  ستان نیز از کپی خروج ایران ازاین پیمان پا 

به سرنگونی ژنرال عبدالکریم قاسم و به  ر کودتایی دیگررخ داد که منج7319سرانجام درسال 

کریم قاسم شاید حتی فکرش را هم نمی کرد عبدال .رسیدن سرهنگ عبدالسالم عارف شد قدرت
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حزب کمونیست عراق به داخل حکومت و  قاسم با وارد کردن .علیه او کودتایی صورت بگیرد 

اتحاد کامل با اتحاد جماهیر شوروی ملی گرایان عرب را خشمگین کرده بود و اتحادی بین حزب 

بعث و دیگر ملی گرایان عربی و تعدادی از افسران ارتش شکل گرفته بود. این جنبش که گاهی  

کر و صدام و تعدادی از سران کودتا و گاهی جنبش رمضان نامیده می شود توسط احمد حسن الب

ناراضی ارتش مانند سرهنگ عبدالسالم عارف رهبری شد کودتا با ترور فرمانده کمونیست نیروی 

هوایی عراق و یورش تانک های نظامیان طرفدار حزب بعث به ایستگاه رادیو ابوغریب اغاز شد. 

جدال خونین که حدود تعدادی از واحدهای ارتش مقاومت کردند اما مخالفان پس از دو روز 

را عبدالکریم قاسم  هزار کشته برجای گذاشت موفق به سرنگونی حکومت شده و 5تا 7511

مام امور به دست عبدالسالم وز به قتل رساندند.  در محوطه ساختمان رایو عراق دستگیر کره و 

شت سالها هنوز هم بعد از گذت رسیدن حزب بعث فراهم کرد ارف افتاد وزمینه را برای به قدر ع

از مرگ قاسم او رهبری مردمی ومحبوب در نزد عراقیان می باشد حتی در زمان حزب بعث هم  

انها را  ،علیه او 7353کسی از قاسم بد نمی گفت شاید اگر عبدالکریم قاسم در زمان ترور نافرجام 

ری دیکتاتو  42د رنج و سختی مردم عراق در طولی کرد واز انها نمی گذشت دیگر شاهاعدام م

.وحشت رژیم بعث عراق نبودیم  

 

 

 

 لکریم قاسم در ساختمان رادیو عراقعکس منتصب به ترور عبدا
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 :برکناری حسن البکر4بخش

 

 

کودتای نظامی برضد 7311ژوئیه 71در

حکومت عبدالرحمن محمد عارف صورت  

گرفت بعثی ها با دادن وعدهای زیاد به 

سرهنگ عبدالرزاق نایف رئیس ضد اطالعات 

راهیم الداود رئیس گارد ارتش وژنرال اب

  ر عبدالرحمن عارف را وادار کردند به ترکیه فرا،

کند وعبدالرزاق نایف نخست وزیر شد واحمد 

حسن البکر یار دیرین صدام به مقام ریاست 

ر این عملیات فکجمهوری رسید اما مغز مت

عبدالرحمن عارف صدام حسین بود در واقع 

اجباری است زیرااگر تن به این سفر نمی دادمانند  می دانست این یک مهاجرت

علیه ژنرال عبدالکریم 7351عبدالسالم عارف ترور میشد اوبعداز کودتای برادرش 

قاسم سمت فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق را برعهده داشت در زمان 

ات ترور برادرش او در مسکو مشغول رایزنی با مقامات شوروی برای خرید تسلیح

وجنگ افزاربود وپس از شنیدن ماجرا فوری به بغداد بازگشت وبه عنوان رئیس 

سال بیشتر دوام وقوام پیدا نکرد 4جمهور قدرت را بدست گرفت حکومت او

.ژنرال احمد خلع شد 7311وباکودتای حزب بعث به رهبری حسن البکر در سال 

 عراق بود احمد  ارمین رئیس جمهور بدنیا امد.او چه7372ژوئیه 7حسن البکر در

گار مدرسه ابتدایی سپری نمود در ز حسن البکربعد ازانکه شش سال را به عنوان امو 

وارد اکادمی نظامی شد حسن البکر در اوائل دوران خدمت نظامی ودر 7391سال 

در شورش نظامی عبدالرشید علی دستگیر وزندانی شد واجبارا از ارتش  7327سال

ارتش بازگشت او عضو گروه افسران ازاد بود همان  به 7351کناره گیری ولی در سال 

انها گروهی بودند که سلطنت گروهی که ژنرال عبدالکریم قاسم نیز در ان عضو بود 

بخاطر برخی 7353سرنگون کردند حسن البکر مجددا در سال 7351را در سال 

با   7311مات سیاسی مجبور به کناره کیری از ازتش شد وی سرانجام در سال ااته
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ی سخت کوش وبا قدرت را بدست گرفت وی مرد7311ودتای بدون خونریزی سالک

اومانند صدام حزب بعث را تبدیل به یک قدرت اختاپوس گونه  نظم وانظبات بود،

ی عخانوادگی نکرد اوپایبند واقعی حزب بعث بود برعکس او صدام یک خونخوار واق

پس از کودتا  ،تخریبحزب فقط یک پوشش بود برای قتل وکشتار و او برای  د بو 

حسن البکر سمت ریاست جمهوری را برعهده گرفت وریاست دستگاه استخبارات 

دراولین اقدام شروع به تصفیه سیاسی کرد یعنی انها   .صدام عراق بدست صدام افتاد 

 که حدس میزند ممکن است در اینده برایش دردسر بیافرینند ازبین می برد حتی اگر

جاسوس بودن ویا ی از طریق اتهام بعث بودند به هر صورت ارشد حزب انها از اعضای

زدند واو را جاسوس عارف عبدالرحمان به مزدور بودن از قبیل همان اتهاماتی که 

سرویس های امنیتی غرب کامال  او، غرب معرفی کردنددرحالی که در کودتا علیه

ی توانست صدام کامال قدرت را در دست داشت اما نم7311دخالت داشتند تا سال 

یشتری بود براه سازد بنابر این نیاز به زمان همه اعضای حزب بعث را با خود هم

ند صدام در دهه هفتاد میالدی به اندازه ای قدرت پیدا کرد  تاافراد بیشتری حذف شو 

که حتی بجای رئیس جمهور یعنی حسن البکر تصمیم می گرفت معاهده امضا ویا 

که صدام ان را به امضا رسانید قرداد الجزایر بود   فسخ میکرد یکی از این قراردادها 

ه بحساب می امدند ققدرت سیاسی در منطدو  دران زمان ایران وعراق دورقیب و 

نده شرق یعنی شوروی وکشور یاب وامریکا در خاورمیانه وعراق نمایران نماینده غر 

ود در واقع یک نوع جنگ تسلیحاتی بی دو کشور برقرا بهای سوسیالیستی بودند

عراق تا پیش از قراردادالجزایر همشه نسبت ب اروندرود ادعای مالکیت میکرد حتی 

عالم کرده بود که خوزستان وکویت متعلق به اپیش تراز ان ژنرال عبدالکریم قاسم 

دامه داشت تابا میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور اعراق است این کشمکش 

. ن دوکشور عراق و ایران بسته شدبی7315الجزایر واستقبال طرفین در سال 

اوال ایران به کردهای استقالل طلب عراق که سالها برای  ،د شدند هدوقدرت متع

انفصال وخودمختاری با حکومت مرکزی در جنگ مسلحانه بودند کمک وپشتیبانی 

که البته این وظیفه بعد به اسرائیل محول شد یعنی اسرائیل از انها حمایت می  نکند 

کرد ثانیا  ایران متعهد میشد دیگر از گروهای  الترناتیو عراقی که بر ضد حزب بعث5 

در عوض عراق نیز متعهد میشد حق کشتیرانی  مبارزه میکنند کمک ویاری نرساند 

ایران بر اروند رود را به رسمیت بشناسد چون تا قبل از قرارداد الجزایر مرز ابی 

رین نقطه رودخانه اروند مرز مشخصی بین دوکشور وجود نداشت قرار شد عمیق ت

                                                           
 بعث یعنی رستاخیز 5
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دو کشور باشد که در واقع عمیق ترین نقطه اروندرود  سمت کشور عراق می باشد از 

فرصتی برای از بین  ومنتظر همان ابتدا صدام خود را در این قرارداد مغبون میدید 

داز طرفی در شمال ه مجبور به بستن این قرارداد شان بره بردن قرارداد بود اما در 

د با کردها میجنگید ودر جنوب با هواداران باقر الحکیم وجنبش های شیعی ودر بای

بغداد بااعضای بانفوذ وقدرتمند حزب بنابراین شرایط را محیا دید تا حداقل برسر 

نهایی  7315ماجرای کورد ها با شاه ایران به توافق برسد این قرارداد نهایتا در سال 

سید وکشمکش های طوالنی برای مدت کوتاهی شد وبه امضای شاه ایران وصدام  ر 

.مسکوت ماند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شاه درکنار هواری بوم دین6 رئیس جمهور   کشور  الجزایر وصدام حسین نخست وزیر عراق
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صدام بعد از توافق شروع به تصفیه اعضای ارشد حزب بعث زد البته بصورت  

البکر برسراو سنگینی میکرد صالح عمرالعلی که از  نزیرا هنوز سایه حس محدود

اعضای بلندپایه حزب بعث7 واز اعضای شورای رهبری انقالب پس از روی کار امدن 

صدام 7311جوالی  75دراست در کتاب خاطراتش بیان میدارد 7311حزب در سال

کرد حسین با احمد حسن البکر که دران زمان رئیس جمهور عراق بود جلسه ای برگزار  

وبه او اعالم کرد که در جلسه پیش رو باید استعفا دهدواز قدرت کنار بکشد 

درت اول نیست کردند ...یعنی وقتی البکر فهمید قواو)صدام(جانشین او شود توافق  

ونمی تواند هیچ کاری انجام دهد .موافقت نمود وجلسه ای در روز شانزدهم برگزار 

البکر به اعضای حاضر در جلسه شد ودر جلسه رسمی حزب بعث .احمد حسن 

اعالم کرد که دیگر خسته شده وسنش باال رفته ونمی تواند امور کشور را اداره کند 

رفیق صدام حسین را به  و وبدین شکل کنار کشیدنش از مسئولیت را اعالم کرد 

عنوان جانشین خودش نامزد کرد واعالم کرد اطمینان دارد که صدام که توانمندی 

ه اوراقادر می سازد کشتی حکومت را پیش براند و از انها خواست که از هایی دارد ک

احساس  داین موضوع حمایت کنند .اعضای شورای رهبری بااین حرف غافلگیر شدن

...دونفر بودند که از همان ابتدا باصدام !!عمدی بین اعضای شورای رهبری این بود

 صدام حسین در شورایحسین هماهنگ بودند وبااو توافق داشته وابزار دست 

نفر یکی عزت ابراهیم الدوری ودیگری طه  ورهبری درداخل وخارج بودند وان د

این دو از همان اغاز از صدام حمایت کردند یاسین رمضان پسر عموی صدام بود. 

مابقی اعضای شورای رهبری این حس را داشتند که هنوز به ،7311یعنی از سال 

 های  اعتبار که ادمی است که یک سری صالحیتحسن البکر نیاز دارند به این 

ی نیست وبه استعفای البکر اعتراض کرده کس دیگر مشخص دارد که درهر  

ودرخواست کردند او دوره طوالنی تری درقدرت باقی بماند تااینکه شرایط اماده شود 

تر گردد وبعد از ان امور به شکل  ..یعنی تجربیات دیگران از جمله صدام عمیق

ئه ای برای بلند پروازی خود به تری رخ خواهد داد این اعتراض را صدام توططبیعی 

حساب اورد حال این توطئه گرها چه کسانی بودند درراس انها عدنان الحمدانی بود  

که معاون نخست وزیر بود ووزیر اقتصاد وقت محمد المحجوب و محمدالعایش 

متهمین بودند ومابقی از ومحی الدین الشمری وغانم عبدالجلیل اینها در راس 

اعضای شورای رهبری بودند البته البکر بر استعفایش اصرار داشت وتحت فشار از 
                                                           

 حزب بعث عراق و سوریه از دمشق هدایت میشدند اما بعدها بخاطر بروز برخی اختالفات از هم جدا شدند1711تا سال  9
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قدرت را بدست اورده بود 7311که از سال ان توافق وبدین ترتیب احمد حسن البکر  

ساله  42وفرد شماره یک عراق بحساب می امد کنار رفت تا راه را برای دیکتاتوری 

ر کند .. صدام حسین هموا  

بدین ترتیب صدام حسین خود را رئیس 

بعد از به  چند وقت  اما جمهور نامید 

روز  البکر مسموم شد و  .قدرت رسیدن

روزنامه ها اعالم کردند البکر  بعد در 

لطیف یحیی در   ه است . سکته کرد

کتاب خاطرات خود بیان میدارد که 

حسین کامل راننده شخصی البکر در 

صدام البکر را مسموم  وبه دستور ترور او 

خودرا از صدام میگیرد وبه وزارت صنایع کار است حسین کامل بعد ها مزد این   کرده

نظامی ونفت ودو وزارتخانه دیگر میرسد و همچنین صدام دختر بزرگ خود رغد را به 

اتفاق  بعد از به قدرت رسیدندنائت وپستی صدام دو روز اوج عقد او در می اورد 

ئیس ز افرادی که در شورای رهبری با ر وقت انتقام صدام فرا رسید انتقام ا ،افتاد 

جمهور شدن وی مخالفت کرده بودند وخواستار ادامه ریاست البکر بودند بدین 

ترتیب که او جلسه ای تشکیل داد وهمه اعضای حزب را به ان جلسه دعوت کرد ودر 

خیال خودش ساخته بود را این جلسه بود که ادعای کشف توطئه ای وهمی که در 

مطرح کرد یعنی توطئه کشور سوریه علیه عراق این ادعا طوری بود که خود صدام را 

هم قانع نمی کرد توجیحات واستدالل هایی که برای اثبات ذکر میشد نه یک عضو 

وچون توجیحات دون پایه حزب ونه یک شهروند عادی ونه یک بعثی را قانع نکرد 

گفتیم وقت   و نمی توانست حتی یک انسان عادی را قانع کند واهی وضد ونقیض بود

انتقام از اعضای حزب بود ودر یک اتفاق نادر تمام ان جلسه ضبط شد وبصورت  

گسترده از تلوزیون پخش شد وفیلم را به خیلی از مردم دادند در فیلم یک صحنه بود  

هایش را پاک  رون اورد واشککه دران صدام دست در جیب کتش کرد ویک دستمال بی

)از شدت تاثر  ه کردندهم که در ردیف جلو نشسته بودند شروع به گریکرد وکسانی 

توطئه ضد حزب بعث(او در همین جلسه کاغذی از جیب خود بیرون اوردکه 

ی بودند  یاسامی توطئه گران در ان نوشته شده بود در واقع توطئه گران همان ها

ست جمهوری وی مخالفت کرده علیه ریا،که در جلسه شورای رهبری حزب 

وخواستار ادامه ریاست البکر بودند اسم هرکس که خوانده میشد باید از بودند 
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جلسه خارج میشد وچند محافظ او را همراهی میکردند واو برای همیشه ناپدید 

میشد کار به انجا کشید که حتی چندبار شد که فرزندان برخی از افراد را می 

علیه پدران خود شهادت دهند وانها را به توطئه چینی علیه اوردند در تلوزیون تا 

بعد این فرزندان پاداش میگرفتند وپدران انهااعدام میشدند برخی نظام متهم کنند 

زنها می امدند واز توطئه چینی همسرانشان ضد صدام می گفتند وبعد شوهرانشان 

ب ترس طوری  اعدام میشدند انها پاداش میگرفتند وتشویق میشدند بدین ترتی

علی  ،گسترش پیدا کرد که ترس همه بخش های جامعه را فرا گرفت در جلسه کذایی

حسن المجید پسرعموی صدام دست بلند کرد ودر خواست وقت صحبت کرد بعد 

یی زنده باشد این قطعا اخرین خطاب به صدام گفت تا وقتی که عبدالخالق السامرا

هفت سال بود که در یک سلول انفرادی ئه نخواهد بود عبدالخالق السامرایی توط

بود ومطلقا باکسی مالقات نداشت نه محاکمه ای ونه قانونی ونه عدالتی نه انصافی 

بانهایت خشونت ووحشی گری عبدالخالق السامراییی 8را از زندان در اوردند وبا بقیه 

وکشتار   خواست همه سران حزب بعث دراین قتلهمه را اعدام کردند صدام می،

یک او باشند بنابراین او همه ی رهبران حزب در استان ها وبغداد را احضار کرد شر 

وبه هرکدامشان یک سری سالح تحویل داد وبه انها دستور داد یکی از اعضای 

بوداعدام شوند(هدف قرار دهند وبه  ر شورای رهبری را)که حاال به عنوان خائن قرا

ارد شخصی صدام حسین ز افراد گند درپشت این افراد هم گروهی اانها شلیک کن

ایستاده بودند تا هرکس در کشتن ان محکومین تردید کرد فورا خودش را بکشند 

برخی از انها ازنظر روحی فرو ریختند وافتادند برخی خودشان را حفظ کردند وکارشان 

را انجام دادند برخی ها شلیک کردند ولی به هوا شلیک کردند درهرحال انها اعدام 

 رد تا دست همه در این جنایتصدام تعمدا انها را دراین داستان شریک ک میشدند 

هایش مجرم باشند تالش کرد  ایعنی قانع نبود که فقط خودش ودستگباشد دخیل 

این افرا بی گناه راهم در این جنایت دخیل کند تا این جنایت همه بخش های حزب را 

دربربگیرد وبدین ترتیب همه سران حزب جنایتکار شدند اینها بخشی از جنایت صدام 

.صالح عمرالعلی از اعضای ارشد حزب بیان شدزبان حسین بود که از   

 

 

                                                           
 وی ازاعضای قومی و قطری در شورای رهبری انقالب بود و همچنین مسئول دفتر فرهنگ ملی حزب بود 8
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لجنایت دجیسوم: بخش   

 

کیلللللللللللللللللوتری شللللللللللللللللمال بغللللللللللللللللداد بااکثریللللللللللللللللت شللللللللللللللللیعه .صللللللللللللللللدام در   11دجیللللللللللللللللل شللللللللللللللللهری در 

طلللللللللللللول دوران جنلللللللللللللگ بلللللللللللللاایران بللللللللللللله شلللللللللللللهرهای مختللللللللللللللف سلللللللللللللفر میکلللللللللللللرد تلللللللللللللا خلللللللللللللوراک 

الزم بللللللللللللللللرای دسللللللللللللللللتگاه تبلیغللللللللللللللللاتی رژیمللللللللللللللللش را فللللللللللللللللراهم کنللللللللللللللللد ومللللللللللللللللثال بگوییللللللللللللللللد مللللللللللللللللردم 

طرفللللللللللللللدار جنللللللللللللللگ بللللللللللللللاایرانی هللللللللللللللا هسللللللللللللللتند وکشللللللللللللللور کللللللللللللللامال ارام اسللللللللللللللت امللللللللللللللادر سللللللللللللللال 

ئیللللللللللللللللللللله  ه جریلللللللللللللللللللللان را کلللللللللللللللللللللامال د کلللللللللللللللللللللاتفلللللللللللللللللللللاقی افتلللللللللللللللللللللا7314 تغییلللللللللللللللللللللر داد در هشلللللللللللللللللللللتم ژو 

صلللللللللللللللدام بللللللللللللللله قضلللللللللللللللد بازدیلللللللللللللللد ازشلللللللللللللللهر دجیلللللللللللللللل 7214مصلللللللللللللللادف بلللللللللللللللا رمضلللللللللللللللان 7314

بایللللللللللللک بنللللللللللللز سللللللللللللفید رنللللللللللللگ ضللللللللللللدگلوله بهمللللللللللللراه صللللللللللللدها محللللللللللللافظ راهللللللللللللی ایللللللللللللن شللللللللللللهر  

د ی بللللللللللللللو کوچللللللللللللللک مللللللللللللللی شللللللللللللللود شللللللللللللللغل اکثللللللللللللللر سللللللللللللللاکنان دجیللللللللللللللل باغللللللللللللللداری وکشللللللللللللللاورز 

ود از نخللللللللللللل پللللللللللللر بللللللللللللکلللللللللللله دوطللللللللللللرف جللللللللللللاده بلللللللللللله شللللللللللللهر   درایلللللللللللن حللللللللللللین ودر هنگللللللللللللام ورود 

ناگهلللللللللللللللللللان بللللللللللللللللللله سلللللللللللللللللللمت خلللللللللللللللللللودرو صلللللللللللللللللللدام تیرانلللللللللللللللللللدازی ملللللللللللللللللللی شلللللللللللللللللللود تیرانلللللللللللللللللللدازان از 

اعضلللللللللللللللای حلللللللللللللللزب اللللللللللللللللدعوه بودنلللللللللللللللد کللللللللللللللله رهبرشلللللللللللللللان شلللللللللللللللیخ محملللللللللللللللد بلللللللللللللللاقر الصلللللللللللللللدر 

توسللللللللللللط صللللللللللللدام اعللللللللللللدام شللللللللللللد بللللللللللللود نیللللللللللللت انهللللللللللللا ایللللللللللللن بللللللللللللود کلللللللللللله بللللللللللللاورود صللللللللللللدام بلللللللللللله 

د املللللللللللللللللللا کننللللللللللللللللللل  را غلللللللللللللللللللافگیر کننلللللللللللللللللللد وکلللللللللللللللللللار انهلللللللللللللللللللا را یکسلللللللللللللللللللره شللللللللللللللللللهر او ومحافظلللللللللللللللللللانش 

افظ حلللللللللللللکلللللللللللله جللللللللللللان سللللللللللللالم بللللللللللللدر بللللللللللللرد وتنهللللللللللللا چنللللللللللللد مم ازایللللللللللللن مهشللللللللللللوربختانه صللللللللللللدا

او کشلللللللللللللللللته شلللللللللللللللللدند سلللللللللللللللللاعاتی بعلللللللللللللللللد از ایلللللللللللللللللن حادثللللللللللللللللله جنایلللللللللللللللللت اغلللللللللللللللللاز ملللللللللللللللللی شلللللللللللللللللود 

وهواپیمللللللللللللللللللا هللللللللللللللللللای جنگللللللللللللللللللی زمللللللللللللللللللین هللللللللللللللللللا ومللللللللللللللللللزارع را بمبللللللللللللللللللاران میکننللللللللللللللللللد نیروهللللللللللللللللللای 

نفللللللللللللللر از مللللللللللللللردم عللللللللللللللادی  721حللللللللللللللرس الجمهللللللللللللللوری وارد شللللللللللللللهر مللللللللللللللی شللللللللللللللوند وحللللللللللللللدود 

ابوغریللللللللللللللب منتقللللللللللللللل مللللللللللللللی زن وکللللللللللللللودک بلللللللللللللله زنللللللللللللللدانهای 7511کشللللللللللللللته مللللللللللللللی شللللللللللللللوند و

شلللللللللللللوند واملللللللللللللوال انهلللللللللللللا مصلللللللللللللادره ملللللللللللللی شلللللللللللللود وایلللللللللللللن گوشللللللللللللله ای از جنایلللللللللللللات صلللللللللللللدام 

سلللللللللللللکوت مجلللللللللللللامع بلللللللللللللین  ان  در حلللللللللللللق ملللللللللللللردم علللللللللللللراق اسلللللللللللللت املللللللللللللا حادثللللللللللللله تللللللللللللللخ تلللللللللللللراز 

المللللللللللللللللللی نسلللللللللللللللللبت بلللللللللللللللله ایلللللللللللللللللن جنایللللللللللللللللت خونبلللللللللللللللللار بللللللللللللللللود از دوجهلللللللللللللللللت مجللللللللللللللللامع بلللللللللللللللللین 

اوال صللللللللللللللدام را در خللللللللللللللط مقللللللللللللللدم المللللللللللللللللی در قبللللللللللللللال ایللللللللللللللن جنایللللللللللللللت سللللللللللللللکوت کردنللللللللللللللد 

دومللللللللللللللللا از نفللللللللللللللللوذ تفکللللللللللللللللر شللللللللللللللللیعه در منطقلللللللللللللللله مللللللللللللللللی  ایللللللللللللللللران مللللللللللللللللی دیدنللللللللللللللللد نبللللللللللللللللرد بللللللللللللللللا 

تلللللللللللللللللن 1ششلللللللللللللللللمین جلسللللللللللللللللله بررسلللللللللللللللللی جنایلللللللللللللللللات صلللللللللللللللللدام و نهایلللللللللللللللللت در  ترسلللللللللللللللللیدند در

از معللللللللللللللللاونینش در مللللللللللللللللورد جنایللللللللللللللللات دجیللللللللللللللللل علللللللللللللللللی محمللللللللللللللللد الحیللللللللللللللللدری از سللللللللللللللللاکنان 

ایللللللللللللن منطقلللللللللللله بلللللللللللله عنللللللللللللوان اولللللللللللللین شللللللللللللاهد حاضللللللللللللر شللللللللللللد وی بللللللللللللا قللللللللللللرار گللللللللللللرفتن در در 
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جایگللللللللللللللاه شللللللللللللللاهدان ،بلللللللللللللله ادای سللللللللللللللوگند پرداخللللللللللللللت کلللللللللللللله در ایللللللللللللللن دادگللللللللللللللاه فقللللللللللللللط بلللللللللللللله 

حلللللللللللللللللللین او شلللللللللللللللللللروع بللللللللللللللللللله  راسلللللللللللللللللللتگویی ملللللللللللللللللللی پلللللللللللللللللللردازد و درو  نملللللللللللللللللللی گویلللللللللللللللللللد در ایلللللللللللللللللللن

هلللللللللللللللللللایی از قلللللللللللللللللللران پرداخلللللللللللللللللللت و رو بللللللللللللللللللله صلللللللللللللللللللدام کللللللللللللللللللله بللللللللللللللللللله هملللللللللللللللللللراه ایللللللللللللللللللله  قرائلللللللللللللللللللت 

،کللللللللللللللرد وایلللللللللللللله )قللللللللللللللل جللللللللللللللاء الحللللللللللللللق و زهللللللللللللللق همدسللللللللللللللتانش در دادگللللللللللللللاه نشسللللللللللللللته بللللللللللللللود 

الباطللللللللللللللللللل(را قرائللللللللللللللللللت کللللللللللللللللللرد رزکللللللللللللللللللار امللللللللللللللللللین قاضللللللللللللللللللی دادگللللللللللللللللللاه از وی خواسللللللللللللللللللت کلللللللللللللللللله 

فقللللللللللللط بللللللللللللا دادگللللللللللللاه صللللللللللللحبت کنللللللللللللد و بلللللللللللله صللللللللللللدام و دیگللللللللللللر متهمللللللللللللان تللللللللللللوجهی نکنللللللللللللد. 

دقیقلللللللللللللللللللللا روز پنجشلللللللللللللللللللللنبه صلللللللللللللللللللللدام  7314ادامللللللللللللللللللللله گفلللللللللللللللللللللت :در سلللللللللللللللللللللال حیلللللللللللللللللللللدری در 

ن سلللللللللللللللللللال داشلللللللللللللللللللتم و در دبیرسلللللللللللللللللللتا 72وارد دجیلللللللللللللللللللل شلللللللللللللللللللد کللللللللللللللللللله ملللللللللللللللللللن در ان سلللللللللللللللللللال 

ملللللللللللللللللللللللللله چیللللللللللللللللللللللللللز غیللللللللللللللللللللللللللر طبیعللللللللللللللللللللللللللی مشللللللللللللللللللللللللللغول  تحصللللللللللللللللللللللللللیل بللللللللللللللللللللللللللودم در ان صللللللللللللللللللللللللللبح ه

بود،هواپیماهلللللللللللللللللا بللللللللللللللللله شلللللللللللللللللکلی غیرعلللللللللللللللللادی در اسلللللللللللللللللمان دجیلللللللللللللللللل در حرکلللللللللللللللللت بودنلللللللللللللللللد 

تنللللللللللللللللللد  روز گفو نیروهللللللللللللللللللای ارتللللللللللللللللللش در منللللللللللللللللللازل دجیللللللللللللللللللل سللللللللللللللللللنگر گرفتلللللللللللللللللله بودنللللللللللللللللللد .ان 

کللللللللللللله رئلللللللللللللیس جمهلللللللللللللور بللللللللللللله دجیلللللللللللللل املللللللللللللده و اکنلللللللللللللون هلللللللللللللم در مرکلللللللللللللز پللللللللللللللیس مسلللللللللللللتقر 

اسلللللللللللللللللللت .صلللللللللللللللللللدام بللللللللللللللللللله هملللللللللللللللللللراه کلللللللللللللللللللاروان مشلللللللللللللللللللایعت کننلللللللللللللللللللده خلللللللللللللللللللود وارد بخلللللللللللللللللللش 

قللللللللللللللدیمی شللللللللللللللهر شللللللللللللللد و حللللللللللللللدود یللللللللللللللک سللللللللللللللاعت در برابللللللللللللللر مللللللللللللللردم بللللللللللللللود و بلللللللللللللله مللللللللللللللردم 

سلللللللللللللللالم و درود ملللللللللللللللی فرسلللللللللللللللتاد .پلللللللللللللللس از ان کلللللللللللللللاروان مشلللللللللللللللایعت کننلللللللللللللللده بللللللللللللللله سلللللللللللللللوی 

ت کردنلللللللللللللد کللللللللللللله بللللللللللللله نزدیکلللللللللللللی مدرسللللللللللللله ابلللللللللللللراهیم بلللللللللللللا  هلللللللللللللای مشلللللللللللللهور دجیلللللللللللللل حرکللللللللللللل

،ناگهللللللللللللللللللان در ان لحظلللللللللللللللللله صللللللللللللللللللدای تیرانللللللللللللللللللدازی بلللللللللللللللللله گوشللللللللللللللللللمان رسللللللللللللللللللید و رسللللللللللللللللللیدند 

پلللللللللللللللللس از ان محافظلللللللللللللللللان و نیروهلللللللللللللللللای مسلللللللللللللللللتقر در مکلللللللللللللللللان شلللللللللللللللللروع بللللللللللللللللله تیرانللللللللللللللللللدازی 

هللللللللللللللللای بللللللللللللللللی هللللللللللللللللدف کردنللللللللللللللللد و همچنللللللللللللللللین شللللللللللللللللروع کردنللللللللللللللللد بلللللللللللللللله کتللللللللللللللللک زدن مللللللللللللللللردم 

ن ایلللللللللللللللللللللللن تاانلللللللللللللللللللللللان را دور کننلللللللللللللللللللللللد. شلللللللللللللللللللللللاهد جنایلللللللللللللللللللللللات دجیلللللللللللللللللللللللل افلللللللللللللللللللللللزود :در جریلللللللللللللللللللللللا

تیرانلللللللللللللدازی ها،شلللللللللللللمار زیلللللللللللللادی از ملللللللللللللردم دجیلللللللللللللل از جملللللللللللللله کودکلللللللللللللان بلللللللللللللی گنلللللللللللللاه نیلللللللللللللز  

کشللللللللللللللللللته و زخمللللللللللللللللللی شللللللللللللللللللدند کلللللللللللللللللله دختلللللللللللللللللللر بللللللللللللللللللرادرم بتللللللللللللللللللول نیللللللللللللللللللز در جریللللللللللللللللللان ایلللللللللللللللللللن 

تیرانللللللللللللللدازی هللللللللللللللا زخمللللللللللللللی شللللللللللللللد.وی در دادگللللللللللللللاه شللللللللللللللهادت داد کلللللللللللللله نیروهللللللللللللللای تحللللللللللللللت 

امللللللللللللللللر صللللللللللللللللدام از انللللللللللللللللواع سللللللللللللللللالح هللللللللللللللللای سللللللللللللللللنگین علیلللللللللللللللله مللللللللللللللللردم اسللللللللللللللللتفاده کردنللللللللللللللللد 

درم هلللللللللللللللم یلللللللللللللللک از کسلللللللللللللللانی بلللللللللللللللود کللللللللللللللله در بلللللللللللللللا  مشلللللللللللللللغول کلللللللللللللللار .حیلللللللللللللللدری افزود:بلللللللللللللللرا

فشللللللللللللللللنگ وارد بللللللللللللللللدنش شد.شللللللللللللللللدت  91بللللللللللللللللود و در جریللللللللللللللللان ایللللللللللللللللن درگیللللللللللللللللری حللللللللللللللللدود 

درگیلللللللللللللری هلللللللللللللا بللللللللللللله حلللللللللللللدی بلللللللللللللود کللللللللللللله هلللللللللللللیچکس جلللللللللللللرات خلللللللللللللارج شلللللللللللللدن از منلللللللللللللزل را 

نداشلللللللللللللللللللللللت .عللللللللللللللللللللللللی محملللللللللللللللللللللللد الحیلللللللللللللللللللللللدری در ادامللللللللللللللللللللللله اظهلللللللللللللللللللللللارات خلللللللللللللللللللللللود عنلللللللللللللللللللللللوان  

راد تملللللللللللللللللامی افلللللللللللللللللان شلللللللللللللللللدند و وارد منازلمللللللللللللللللل هکرد:نیروهلللللللللللللللللای امنیتلللللللللللللللللی علللللللللللللللللراق شلللللللللللللللللبان

سللللللللللللللللللللللللاله ام جللللللللللللللللللللللللواد و محمللللللللللللللللللللللللود و محسللللللللللللللللللللللللن  71م از جمللللللللللللللللللللللللله بللللللللللللللللللللللللرادر خللللللللللللللللللللللللانواده ا
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دوبلللللللللللللرادر دیگلللللللللللللر را بعلللللللللللللدا اعلللللللللللللدام کردنلللللللللللللد  ونیلللللللللللللز چهلللللللللللللار خلللللللللللللواهر و پلللللللللللللدر و ملللللللللللللادرم را 

روز در بلللللللللللللللللللدترین  11شلللللللللللللللللللاهد جنایلللللللللللللللللللات دجیلللللللللللللللللللل افلللللللللللللللللللزود :ملللللللللللللللللللا دسلللللللللللللللللللتگیر کردنلللللللللللللللللللد . 

تللللللللللللللللللللللللللن از اعضللللللللللللللللللللللللللای خللللللللللللللللللللللللللانواده مللللللللللللللللللللللللللان در  29شللللللللللللللللللللللللللرایط در بازداشللللللللللللللللللللللللللت بللللللللللللللللللللللللللودیم 

دنلللللللللللللد ،بللللللللللللله قلللللللللللللدری بلللللللللللللا ملللللللللللللا بلللللللللللللدرفتاری ملللللللللللللی شلللللللللللللد کللللللللللللله ا ز گرسلللللللللللللنگی و بازداشلللللللللللللت بو 

نبلللللللللللللللللود دارو درد  و رنلللللللللللللللللج ملللللللللللللللللی کشلللللللللللللللللیدیم . نیروهلللللللللللللللللای اطالعلللللللللللللللللاتی و امنیتلللللللللللللللللی ملللللللللللللللللا را 

بلللللللللللللللله زنلللللللللللللللللدان ابوغریللللللللللللللللب منتقلللللللللللللللللل کردنللللللللللللللللد .ایلللللللللللللللللن شللللللللللللللللاهد در دادگلللللللللللللللللاه اظهللللللللللللللللار کلللللللللللللللللرد 

ر د دادگللللللللللللللللللللاه عللللللللللللللللللللدالت بلللللللللللللللللللرزان التکریتللللللللللللللللللللی در زنللللللللللللللللللللدان مللللللللللللللللللللرا کتلللللللللللللللللللک زد.در نهایللللللللللللللللللللت 

بخلللللللللللللللللاطر جنایلللللللللللللللللات دجیلللللللللللللللللل محکلللللللللللللللللوم بللللللللللللللللله  را  انشصلللللللللللللللللدام و همراهللللللللللللللللل 4111سلللللللللللللللللال 

شلللللللللللللللللللللهیدان جنایلللللللللللللللللللللت  واینگونللللللللللللللللللللله حلللللللللللللللللللللق وعلللللللللللللللللللللدالت در قبلللللللللللللللللللللال  کردنلللللللللللللللللللللد اعلللللللللللللللللللللدام   

.دجیل برقرار گشت  
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 بخش پنجم: عملیات  انفال

 

 

عملیاتی بود  عملیات انفال ،

در  و 7311که در سال 

جریان ان نیروهای رژیم 

بعث عراق که به طور 

مستقیم از صدام حسین 

تکریتی فرمان می  

گرفتند،بیش از 

تن 719111)711111

بارزانی وچند 11111شامل 

ده هزار گرمیانی(کرد عراقی را قتل عام کردند.بنا بر امار تایید شده ،در طی عملیات 

تنها در استانهای کرکوک،دیاله،نینوا ،که 7311هفت ماهه انفال از فوریه تا سپتامبر 

 از نفر 14111از روستا نابود و بیش411هارهزار ووصالح الدین اجرا شد،بیش از چ

مردم بی دفاع از سوی ارتش و ماموران امن و مخابرات عراق به قتل رسیدند که از 

لحاظ گستردگی و حجم کشتار و درنده خویی ،نزد بسیاری از کشورها و سازمان های 

جیع ترین جنایات علیه بشریت به ثبت رسیده است و المللی به عنوان یکی از ف بین

توسط رژیم بعث و با فرماندهی مستقیم رهبری ان صورت گرفت ،نابودی کردستان 

و کشتار مردم ان هدف گرفته بود.در همین راستا نیز شهرهای حلبچه ،طویال،بخش 

وارتا به تمامی ویران و از سکنه خورمال،سید صادق،پنجوین،قلعه دیزه،سنگ سر و ج

خالی گردیدند:که بیشتر مردم کشته شده از هردو شهر چمچال و کالر بودند 

به .استفاده از مواد شیمیایی وکشتار حلبچه در جریان عملیات انفال  روی داد. 

نوشته) میدل ایست واچ (پروسه انفال در کوتاه ترین زمان ممکن،بیشتر مناطق و 

هزار انسان کرد  411مورد هجوم قرار داد ،دراین حمالت بیش از  خاک کردستان را 

کشته شدندو موجب ویرانی بیش از چهار هزار روستا و سه هزاروصد مسجد و صد  
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کلیسا شد،در این عملیات بیش از دو میلیون راس از احشام نابود شد و تاثیر مخرب 

 بزرگی بر طبیعت کردستان گذاشت. 

که حجم فراوانی 

و فضای  از باغات

سبز و رودخانه ها 

و چشمه های 

کردستان کرد.دکتر 

کندال نزان ،محقق 

تاریخ معاصر 

کردستان در نوشته 

ای می گوید:)در 

این واقعه بنیادهای 

جنون امیز که با جینوساید 7زندگی در کردستان زیرو رو شد ،بعداز این هیستریای 
درصد شهر ها و 21از درصد روستاهای کردستان و بیش 71کردها اتمام یافت ،11

میلیون مین الوده 11مناطق روستایی به بیش از شهرکها از روی نقشه پاک شدند ،

میلیون کرد عراقی از روستاها به اردوگاه های رژیم بعث انتقال پیدا 1/1شدند ،حدود 

درصد کردهای کردستان عراق از بین برده شدند همچنین یوست 11کردند.نزدیک 

ردم در روستاهای خود مزه انفال می گوید:)بعد از اینکه هیلترمان محقق در حو

دستگیر شدند،به سمت مرکز رژیم در کرکوک منتقل شدند ،بعد از ان نیز با ماشین 

های زرهی سنگین رژیم به سمت غرب عراق از شمال تا جنوب بیابانها انتقال پیدا 

ودر و بلدوزر در کردند.بیشتر مردان و حتی زنان و کودکان تیرباران شدند و با ل

از مرز گرمیان  1788این عملیات در ابتدای سال گورهای دسته جمعی دفن شدند.

)یکی از مناطق کردستان عراق(اغاز شد و مناطق کرکوک 

،سه دارو کوی....بود.در مرحله اول از مرز گرمیان دوکان،کفری،کاالر،چمچال،

در مرحله نخست ان کرد. اغاز شد و مرحله هشتم هم در منطقه بادینان خاتمه پیدا

حمله را علیه ساکنین غیرنظامی و بی دفاع روستاهای 111لشکر ارتش عراق 21

تن  111شدن شدن شمار زیادی از ساکنین مناطق  کردنشین انجام داده و غیراز کشته

از انان که توانستند از دست نیروهای نظامی بعث بگریزند در راه رسیدن به 

                                                           
 وحی و روانیمرض عصبی مشخص یا اختالل ر 7

11 Genocideیک کلمه یونانی به معنای نسل کشی می باشد 
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در مرحله دوم نیز جنایات و فجایع و سرما جان باختند. مرزهای ایران از شدت برف

 مرحله اول تکرار و سربازان بعث اقدام به کشتار لجام گسیخته کردها کردند.

 

 

 

مرحله سوم انفال نیز با مرگ 

تن از کردهای عراق 91111

همراه بود و تنها در یک روز یعنی 

، 7311اوریل72

نفربه ویژه زنان و  41111حدود

سوی نیروهای بعث  کودکان از 

دستگیر و در گورهای دسته 

جمعی دفن شدند.در این مرحله 

روستا نابود شد و 141بیش از 

تن از زنان به زندان های رژیم بعث منتقل شدند. طبق امار رسمی 1211بیش از

 51ی زیر یک سال را به مبلغ درمرحله سوم شمار بسیار زیادی از کودکان کرد عراق

رحله چهارم انفال حمالت شیمیایی صدام علیه روستاهای  در مدینار فروختند. 

تن در این مرحله مفقود االثر شدند.در مراحل 5511کردنشین شروع شده و بیش از 

م حمالت شیمیایی با بمب خوشه ای و انفال نیز،رژیم بعث عراق همزمان با تدا5،1،1

مار بسیاز زیادی مناطق شمالی عراق و نزدیک مرز ترکیه حمله کرده و در نتیجه ان ش

از ساکنان این مناطق به سوی مرز ترکیه و ایران اواره شدند. ودر این مرحله نیز شمار 

ید شده ،در طی یزیادی از کردهای ساکن این مناطق مفقود االثر شدند.بنابر امار تا

در استانهای کرکوک ،دیاله،نینوا و صالح الدین اجرا که   عملیات هفت ماهه انفال 

مناطق کردنشین از جمله بیش از چندین هزار روستا ،نابود  و از سکنه  شد بسیاری

 خالی شدند. 

 

انجام شد دره (7911)اسفند7311مارس 71فوریه تا 49:مرحله اول انفال از 7انفال

جفالی در مرز ایران ،جایی که مرکز کل فرماندهی) په یو کا(اتحادیه میهنی کردستان 
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داشت،مورد هدف قرار گرفت.روستاهای  عراق جالل طالبانی در انجا قرار 

سارگالو،بارگالو،وزیال،چاالوی و حالدین مورد حمله با گاز های سمی قرار گرفتند.در 

اواسط ماه مارس ،)پی یو کا(با اتحاد با گروهای ایرانی و دیگر گروهای کرد،شهر 

 به حلبچه با گاز سمی7311مارس 71حلبچه را گرفتند .همین امر منجر شد که در 

ند که بیشتر نفر از مردم حلبچه کشته شد5111تا1941حمله شود.که طی ان حمله 

 انها غیرنظامی بودند. 

به طول انجامید،منطقه 7311اوریل4مارس تا 49:در طول دومین انفال که از 4انفال

مورد هدف قرار گرفت.دوباره نیز به چندین  داع در جنوب غربی شهرسلیمانیهقره 

له شد. روستاهابا گازهای سمی سافاران،سوسنان،بلکجار،سرکو روستا با گاز سمی حم

ومیو مورد حمله قرار گرفتند . در نتیجه حمله ،اکثریت جمعیت منطقه قره داع به 

 سمت سلیمانیه پا به فرار گذاشتند. 

 

 

ادامه داشت منطقه گرمی ها 7311اوریل41اوریل تا1:در مرحله بعدی که از 9انفال

در شرق سلیمانیه مورد حمله قرارگرفت.در این مبارزات بسیاری از زنان و کودکان 

شیمیایی مورد حمله قرار  تنها روستایی بود که با سالحهای مفقود االثر شدند .تازاشر 

 گرفت. 

 

 

کوچک در نزدیکی کرکوک رخ داد در دره زاب  7311ماه مه 1تا 9بین  2:انفال 2انفال

ثریت حمالت گازهای سمی دراسکر و گوپتاپا انجام شد.مجددا اعالم شد که عفو .اک

 عمومی صادر شده است،که درو  از اب در امد. 

 

 

5،1،1انفال  
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اوت 71می تا75در این سه حمله متوالی که بین 

وا هدف انجام شد ،دره های رواندیز و شاال 7311

حمله قرار گرفتند .هرکدام از این حمالت 

به طور  5،موفقیت های مختلفی داشتند .انفال 

کامل شکست خورد،بنابراین برای تحت کنترول 

قرار گرفتن درها توسط دولت عراق ،دوحمله 

دیگر مورد نیاز بود.فرمانده پیشمرگ منطقه که  

و  تکثرت عبدالله نام داشت ،با ذخیره مهما

یی برای محاصره طوالنی اماده شده مواد غذا

ه او همچنین با توافق با کردهای یاری دهندبود. 

در ارتش عراق،موفق شد اجازه دهد غیر نظامیان 

 فرار کنند. 

:اخرین انفال در منطقه تحت کنترول )ک د پ(یعنی بادینان بود.این مرحله از 1انفال

،روستاهای ورملی به طول انجامد.در این عملیات 7311سپتامبر 1اوت تا45

،برکاوه،بیلیجان،زواشکار و توکا هدف حمالت شیمیایی قرار گرفتند .سپس دهها هزار  

مسیر منتهی به ترکیه  7311اوت 41کرد به ترکیه فرار کردند،پس ازان،ارتش عراق در 

پس از حمله  دستگیر شدند. را بست. پس از ان،افرادی که موفق به فرار نشدند ،

به حلبچه تعدادی خبرنگار خارجی سعی کردند تا با استفاده  شیمیایی صدام حسین

از قلم ها و دوربین هایشان ،توجه جهانیان را به این قساوت و بی رحمی جلب  

عکس ها و مقاالت کیس شپمن خبرنگارو عکاس هلندی ،از جریان بمباران کنند. 

زشکانی که در حلبچه منتشر شدند او تعداد زیادی مصاحبه با قربانیان این حمله و پ

با کنی  34صحنه حضور داشتند ،انجام داد.او در جریان مصاحبه ای که درسال

حلبچه ای )ترجمه شیدا قماچی( انجام داد. به مرور خاطراتش به عنوان اولین 

شهر حلبچه وارد شده بود پرداخت :من مدتها بود که برای ورود به  که به  یخبرنگار 

درخواستم پذیرفته نشده بود تا اینکه پس از مدتی  ایران درخواست ویزا کرده بودم و 

،صبح زود از سفارت ایران بامن تماس گرفتند وبه من پیشنهاد دادند که در صورت 

تمایل ،ویزا برایم صادر خواهد شد.پیشنهاد را بالفاصه پذیرفتم و همان روز وارد 

تر به حلبچه تهران شدم هنوز جنگ ایران و عراق در جریان بود. به وسیله هلیکوپ

رفتم پیش از ترک تهران با تعدادی از قربانیان حمله مصاحبه کردم و به همراه 

تعدادی از خبرنگاران سی بی اس و چندتن از سربازان ایرانی سوار هلیکوپتر 



 
 

24 | P a g e 
 

شدم.هنگامی که به شهر 

رسیدم.جنازه ها در تمام شهر 

بر روی زمین بودند.فکر می  

ران به من ویزا داده بود تا یکنم ا

ی توجه رسانه هامن به وسیله 

جهانی را به حمله حلبچه جلب  

.با این وجود به دلیل کند 

حمایت کشورهای غربی از 

صدام، حمله حلبچه چندان 

مورد توجه قرار نگرفت.حتی امروز هم ،هنگامی که می گویم در زمان جنگ در عراق 

راق و امریکاست؟(انها نمی دانند که پیش بودم ،مردم می پرسند:)منظورت جنگ ع

.جنگی که دران جنگ بسیار بزرگتری بین عراق و ایران در جریان بوده است ازاین،

بیش از یک میلیون نفر جان خود را از دست داده اند و هزاران نفر اواره شده اند.اما 

صدام از  نکته دیگری که بسیار از ان متعجب شده ام.این است که با وجود استفاده

سازمان ملل اجازه نداد تااو )صدام(به این جرم  ،سالحهای شیمیایی و اثبات ان

 محاکمه شود

حت کننده است و ساعت ها وقت صرف نوشتن در ااین قضیه بسیار برای من نار 

این مورد خاص کرده ام.درو  های زیادی در مورد حلبچه گفته شده است و رازهای 

در این مورد صورت گونه تحقیق و بررسی علمی   زیادی هرگز فاش نشدند. هیچ

انکه شهر را با گازهای شیمیایی کشنده الوده کردند،کسی برای نگرفت.پس از 

بازگرداندن مردم به شهر هیچ گونه کمک و نظارتی نکرد. جهان غرب سکوت را ترجیح 

ارد. او داد. این نشان می دهد که حضور خبرنگاران در این میان تا چه اندازه اهمیت د

می گوید:من قبال جنگ را دیده بودم ولی حلبچه متفاوت  از سخنانش جای دیگر 

از جنازه .هنگامی که در شهر  جنازه دیده بودم ولی نه یک شهر پر بود.پیش از ان 

پرسه می زدم یک گربه مرده دیدم .میدانم عجیب است ولی این صحنه بیشتر از 

کردم که انسانها قابلیت انجام دادن هرکاری را   با خود فکر هرچیز دیگری مرا متاثر کرد. 

دارم دارند ولی یک حیوان بی گناه چه کاراشتباهی می تواند انجام داده باشد.به یاد 

در این شهر هیچ  )ه رفتم در یکی از مقاالتم نوشتم: به حلبچ7311هنگامی که در سال

اولین چیزی که وقتی دوباره به حلبچه رفتم 4171کودکی بازی نخواهد کرد(در سال 

جلوی اشکهایم را   7311دیدم و نظرم را جلب کردبازی گروهی از کودکان بود.در سال 
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این 4171گرفتم ،ولی در سال 

صحنه اشکهایم را سرازیر کرد.امید 

و خوشبختی را در حلبچه دیدم. 

امیدوارم دوباره به حلبچه باز  

گردم.اینها بخشی از سخنان اولین 

ز حمله خبرنگاری بود که بعد ا

شیمیایی حلبچه توسط رژیم بعث 

جان عراق وارد ان شده بود. 

نیکسون در کتاب خود می گوید وقتی از صدام سوال کردم چرا حلبچه را بمباران 

شیمیایی کردید او با خشم پاسخ داد هرگز ما چنین کاری نکردیم و این کار ایران 

چه به ان می دارد که حلببود؟؟؟ژنرال نزار الخزرجی در کتاب )صدام مر من هنا(بی

قوا مورد حمله هوایی قرار گرفت.راستش چیزی که رخ داد،عجیب دستور فرمانده کل 

و غریب بود.علی حسن المجید ،مسول ناحیه شمال بود.و اختیارات ویژه کاملی 

داشت.در ان زمان ایرانی ها در ان منطقه حمالتی داشتند.نیروهای حزبی و امنیتی به 

او هم به  د خبر می دهند که حلبچه به دست ایرانیها افتاده استعلی حسن المجی

به صدام خبر می دهد.صدام وقتی خبر را می شنود.دستور انجام حمله شیمیایی 

حلبچه را صادر می کند،با خیال که تلفات سنگینی از ایرانیها خواهد  

رار  گرفت.حمله،هوایی بود. وعجیب اینکه حلبچه در ان ساعتی که مورد حمله ق

گرفت هنوز به دست ایرانیها نیفتاده بود وهنوز در ان تعدادی از سربازان عراقی 

حضور داشتند.و برخی از رهبران کردها تایید نمودند که در بین قربانبان حلبچه 

،جسد چندسرباز عراقی را هم پیدا کردند.نه فرمانده لشکری که مسئول تامین امنیت 

اشتند،نه فرمانده سپاهی که ان لشکر ذیل ان قرار ان منطقه بود از این حمله خبر د

داشت ونه من به عنوان رئیس ستاد ارتش و نه وزیر دفاع ارتشبد ستاد عدنان 

خیرالله)که جانشین فرمانده کل هم بود(بعد از اینکه حمله صورت گرفت خبرش را 

خش شنیدیم. فرمانده سپاه اول،سپهبد کامل ساجد مشغول فرماندهی نبردی در ان ب

بود و مقداری نیرو هم در حلبچه داشت. یک دسته نیوی حزبی بودند)از بخش های 

سیاسی و غیر نظامی (که مستقیما با علی حسن المجید)که مسئول حزب در ان 

بودند که منطقه بود و مقرش در کرکوک بود(تماس داشتند.انها به او خبر داده 

شنهاد انجام حمله شیمیایی را داده با صدام تماس گرفته و پیحلبچه سقوط کرده و او 

که حمله کنند.فکر می کنم این جریان نیروی هوایی دستور داه بود م هم به بود وصدا
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(بود یادم هست که سپهبد کامل ساجد با من 7911اسفند41)7311مارس 71در روز

اعدام  7331صدام او را در سال  تتماس گرفته بود و هیچ چیز از حمله نمی دانس

 کرد. 

 

 

 
 

نجم:قتل کامل حنا اشپز مخصوص صدامبخش پ  
 
 

کامل حنا جیجو محافظ واشپز مخصوص صدام حسین بود او به مانند دیگر اعضای 
حزب بعث مراحل ترقی نظامی را در حزب به مانند دیگران طی کرد وکم کم نزد صدام 

جایگاه وپایگاه پیدا کرد بطوری که صدام او را 
خود محافظ شخصی وتست کننده خوراک 

او از مسیحیان شمال عراق بود واینک . قرار داد
او در در دستگاه رژیم بعث قدرت پیدا کرده بود 

واقع نه تنها محافظ واشپز مخصوص او بلکه 
 قواد او نیز بود یعنی چنانچه صدام از کسی

خوشش می امد او وظیفه اوردن ان شخص به 
نزد صدام را داشت عدی فرزند ارشد صدام 

از کامل حنا جده طلفاح یعنی سا وهمسراول او 
متنفر بودند زیرا کم وبیش از کار او اطالع 

داشتند میخائیل رمضان 11در کتاب شبیه به صدام بیان می کند که هر سال به شیوه  
کشورهای اروپایی در میان کارمندان دولت مسابقه هایی برای انتخاب ملکه زیبایی 

نی که واقعا زیبا بود ملکه زیبایی شد ترتیب داده می شد یک سال فائزه دختر جوا
صحنه تلوزیون مشاهده کرد.شیفته اش شد ودستور داد او را به در  و راوقتی صدام ا

نشود حضورش بیاورند البته به شیوه ای که لطمه ای به منزلت رئیس جمهور وارد 
بی نوا را به که ان دختر ر نگذشت  تفت ویک ساعت بیشر  یکی از محافظان او 

او را ارامش کرد  مد فائزه با دیدن صدام به خود میلرزید اما صداصدام اور حضور 
پلید صدام اگاه شد شروع دختر جوان وقتی از نیت وگفت )شما میهمان من هستید(

                                                           
سال در عرصه سیاسی و فرهنگی نقش بدل صدام را بازی میکرد وی بعد از حمله عراق به کویت از 17میخائیل رمضان حدود  11

 عراق گریخت بعدها کتابی نوشت وخاطرات خود از ان دوران را بیان کرد
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به گریه کرد اما صدام اورا رها نکرد بعداز مدتی که کارش با ان دختر تمام شد او رابه  
ظور رئیس چیست نیمه شب فائزه را در یک کامل حنا سپرد .کامل حنا می دانست من

خیابان خلوت بغداد رها کردند پس از چند دقیقه یکی از محافظان صدام با اتومبیل 
او را زیر گرفته وجسدش را له کرد بعد هم جسد بی جان اورا در وسط خیابان رها  

زیبایی که لکردند وروز بعد در تلوزیون عراق اعالم کردند که در یک حادثه رانندگی م
کامل حنا در قتل وخونریزی اگر از صدام بدتر  !! به همین راحتی!! عراق کشته شد 

نباشد کمتر نیست بااین اوصاف او بسیار در نزد صدام اجر وقرب پیدا کرد بطوری که 
فقط از صدام دستور می گرفت واز کسی اطاعت نمی کرد همین موضوع باعث 

ندان صدام نسبت به او شد وزمینه را برای ایجاد حسادت در بقیه ارکان قدرت در خا
بسیاری از نزدیکان صدام از جمله عدی ومادرش ساجده بشدت  حذف او فراهم کرد 

از کامل حنا تنفر داشتند برخی میگویند واسطه اشنایی صدام با همسر دومش سمیره 
سمیره شاه بندر رئیس خطوط هوایی شوهر  .شاه بندر همین کامل حنا بوده است

پزشک بود پس از دیداری که با صدام داشته است نیز بوده است وخوده او  عراق
صدام عاشق او می شود یعنی عاشق زن شوهر دار!!!!!صدام طی تماسی با همسر 

دستور میدهد سمیره را طالق دهد وشد انچه شد مجبور می شود او را  او  وی به
زند صدام همه این طالق دهد وپس از چند روز به عقد صدام در می اید عدی فر 

را از چشم کامل حنا می دید ماجرا یعنی عامل دوری عاطفی پدر خود از مادرش  
ی فرصتی برای انتقام از او بود در ابتدا این ازدواج بصورت کامال پنهانی بود ودرپ

انها  .گرفت  او  صدام یک منزل در نزدیکی رود دجله برایوکسی از ان اگاهی نداشت 
دنان خیرالله پسر دایی صدام وبرادر همسر اینکه عاج کردند تا اهم ازدو ب7311سال 

صدام ووزیر جنگ صدام این رابطه را لو داد لطیف یحیی در کتاب خاطراتش بیان 
میدارد که پس از لو رفتن ماجرا ساجده قصر الرضوانیه را ترک می گوید و خیرالله 

خواهد از صدام طالق  طلفاح پدر ساجده که دران زمان حاکم بغداد بود از او می
این حوادث وماجراها باعث ایجاد کینه ونفرت نسبت به کامل حنا میشود .بگیرد 

بعد از قبول قطع  7311وخانواده صدام او را مسئول این حوادث می بینند در سال 
بغدادجشن هایی برپا می شود تحت عنوان  ، در توسط امام خمینی ره 531نامه 

دانیم هدف صدام در ابتدای جنگ تغییر حالی که همه می بر ایران وغیره در پیروزی 
ری به  در مفاد قطعنامه الجزایر وتغییر خط تالوگ مرز ابی وهمچنین دادن خودمختا

کردها واعراب وبلوچ ها وهمچنین تخلیه فوری جزایر تنب کوچک وتنب بزرگ وابو 
در سال .بول نکرد وصدام به هدف خود نرسیدموسی بود وایران هیچ کدام را ق

سوزان مبارک همسر دیکتاتور مخلوع مصر به عراق به افتخار پیروزی در  7311
د جنگ علیه ایران دعوت شده بود وبا همسر صدام ساجده درکاخی در نزدیکی رو 

شته بود وانها تصمیم گرفتند در همان کاخ دجله دیدار کردند شب از نیمه گذ
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االری در جزیره االعراس که نزدیک کاخ استراحت کنند اتفاقا در ان شب کامل حنا در ت
دعوت به عمل  ی کشوری ولشکریاز مقامات رده باال و  بود جشنی برپا کرده بود 

عدی وقتی از موضوع اگاه شد او نیز تصمیم گرفت در نزدیکی همان محل  .اورده بود
جشنی باشکوه تر از جشن کامل حنا برگزار کند وافراد بسیاری را به این جشن دعوت  
کرد لطیف یحیی12 ودکتر عالء بشیر مشترکا در کتابهایشان تحت عنوان بدل شیطان 

ن کامل حنا صدای وپزشک مخصوص صدام بیان می دارند که ان شب از جش
تیراندازی هوایی زی امد که کامال عادی بود زیرا برخی از اعراب  در جشن ها تیراندا

عدی با شنبدن صدای تیراندازی به یکی از میکنند واین موضوع عجیبی نبود 
بخواهد تیراندازی را  و از او  محافظانش دستور می دهد  به مجلس کامل حنا برود 

ن مبارک وساجده در کاخی نزدیک ان محل درحال استراحت متوقف کند زیرا که سوزا
بودند محافظ به سمت محل جشن کامل حنا می رود ودستور عدی را به کامل حنا 
ابال  می کند ولی کامل حنا در جواب می گوید من تنها از صدام حسین دستور می  

ر خب این  عدی که در ان شب بسیار نوشیده بود باشنیدن ،گیرم وبه عدی توهین کرد 
با چهار ماشین به سمت جشن کامل حنا حرکت می کند  و  بسیار برافروخته می شود 

چوب یک شی فلزی ان  لحظه عدی یک چوب بلند عصا مانندی که در انتهای  دران
وقتی عدی وارد جشن میشود کامل حنا بر باالی  بوده است  بسیار تیز خنجرمانند 
شینکوف مشغول تیراندازی بود او بادیدن اسلحه کال  با یکیک میز ایستاده بود و 

عدی باز شروع به تیراندازی هوایی می کند وهمان حرفی را که به محافظ او گفته بود 
عدی که در برابر جمع خود را بی اعتبار می دید چوب در دستش را بر  ،تکرار می کند 

برادر  ،ود بر زمین می افتد وخون جاری می ش اورد و کامل حنا  سر کامل حنا فرود می
تو را  :می گوید ه او رد وبیکامل حنا که در ان جشن حاضر بود یقه عدی را می گ

خواهم کشت اما محافظان عدی او را دستگیر می کنند همان لحظه کامل حنا از 
شدت ضربه کشته میشود وعدی به سمت کاخ خود حرکت می کند وبه صدام زنگ 

 ،دی بعد از رسیدن به کاخ خود عزده می شود وشرح ماوقع به او گفته میشود 
درهای اتاق را  برروی خود قفل می کند وباخوردن مقدار زیادی قرص قصد 

باشکستن در و انتقال او به بیمارستان ابن سینا  وی  خودکشی داشت اما محافظان
بغداد معده او را شستشو می دهند دکتر عالء بشیر در کتاب خود بیان می کند که 

نا را با امبوالنس به بیماستان ابن سینا بغداد منتقل می کنند اما جسد بی جان کامل ح
یا رفته بود نیم ساعت بعد صدام با ناز کار گذشته بود او از د لحظه دیگر کار اندر 

حالت پریشان وبالباس معمولی وباعجله خود را به بیمارستان می رساند عدی نیز 

                                                           
از عراق گریخت  1771تش با عدی فرزند صدام چندین سال نقش بدل پسر او را بازی کرد وی در ساللطیف یحیی بخاطر شباه 12

وکتاب خاطرات خود را به نام بدل شیطان نوشت این کتاب به زبانهای مختلف  ترجمه شد وحاوی اطالعات شگفت اوری از ان دوران 
 سیاه است
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بعد از خوردن قرص به بیمارستان منتقل 
وبعد از شستشوی معده حالش  شده بود 

کمی بهتر شده بود صدام گفت این پدر 
سوخته باید بخاطر این عمل زشت خود 
اعدام شود اما علی حسن المجید گفت با  

کشتن او کامل حنا زنده نمی شود بهتر است 
او را به دستگاه قضایی بسپاری وانها راجب 
این عملش تصمیم میگیرند صدام باکمی 

)عدی(باید محاکمه شود  تفکر گفت اری او 
!!! برزان التکریتی برادر ناتنی صدام ورئیس 
13استخبارات عراق در دهه 7311 در کتاب 

خاطرات خود بیان می دارد وقتی کامل حنا  
کشته شد صدام بامن تماس گرفت 

وخواست فوری من را مالقات کند من در ان زمان در یک فاتحه در شهر تکریت بودم 
قصر صدام الرضوانیه رساندم صدام مرا از موضوع اگاه کرد سعی  وخود را فوری به 

ونمی شود   کردم او را ارام کنم به او گفتم این یک حادثه ای است که اتفاق افتاده
کاری کرد ما باید امور را کنترول کنیم صدام با عصبانیت گفت او )عدی(کم عقل وبی 

م ابراهیم الدوری معان اول تربیتی است من به او گفتم همه چیز دست می شود.صدا
خود را برای تشیع پیکر کامل حنا فرستاد در روز بعد من به بیمارستان ابن سینا رفتم  

که عدی نیز در ان بستری بود به سمت اتاقی که عدی دران بستری بود رفتم ساجده 
قصی بادر عدی مادر وخواهرانش وهمچنین حسین کامل داماد صدام شوهر رغد و 

اجده نیز بودند س ساکت بود وسخن نمی گفت اما حسین کامل داماد صدام از 
موضوع بسیار خوشحال بود زیرا اوال عدی رقیب او از چشم صدام افتاده  بود ودوما 
فرد بانفوذی مانند کامل حنا از بین رفته بود ناگهان عدی از تخت بلند شد وکشان  

د وگفت او می خواهد کشان سوار خودرو خود شد ساجده شروع به جیغ وفریاد کر 
عا یکی از انها کشته میشود ازاین حرف طبه قصر رضوانیه در نزد صدام برود وق

متعجب شدم!!من وهمسرم به سمت خانه خود حرکت کردیم بعد از نیم ساعت 
صدام با من تماس گرفت وگفت خود را فورا به قصر برسان از خانه خارج شدم وخود 

دام روی مبل نشسته بود لباس اسپورت ورزشی را به انجارساندم وقتی رسیدم ص
گفت میدانی بعد از امدن عدی چه اتفاقی افتاد ؟گفتم خیر!گفت با برتن داشت  

انگشت اشاره به سمت من اشاره کرد وگفت به نزد همسرت یعنی)مادرش(برووگفت 

                                                           
بیشتر بخاطر جنایاتش در روستای دجیل می شناسند در ان زمان وی رئیس برزان التکریتی برادر ناتنی صدام بود وی را  13

 اعدام شد2111استخبارات عراق بود او سرانجام بخاطر جنایاتش در دادگاه عدالت درسال 
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حرکاتش بسیار توهین امیز بود در مقابل محافظان ولی خوشبختانه در ان لحظه کلتم 
راهم نبود واال او را کشته بودم ساجده ودختران صدام نیز نشسته بودند اندکی هم

)برادر ناتنی صدام(نیز رسید چند دقیقه بعد قصی با داد وفریاد وارد 11بعد وطبان 
شد وگفت امد امد!!!!من گفتم که امد گفت عدی به او گفتم بگزار وارد شود باید 

کنی گت نه در دست او یک اسلحه است حدو حدودی برای این کارهای او تعیین  
من به سرعت خارج شدم وطبا نیز همراه من ومی خواهد بابا را بکشد یعنی صدام 

امد او را بیرون قصر در حالی در دستش اسلحه کالشینکوف بود وما سعی کردیم 
اسلحه را از دستش بگیریم ولی او شروع به تیراندازی به سمت ما کرد بعد من شروع 

با کردم وسخنانی گفتم که دران لحظه که االن بیاد نمی اورم بعد از حرف  به صحبت
زدن با او او شروع به گریه کرد واسلحه اش را زمین گذاشت ما اورا به داخل قصر 
بردیم به اتاقی که صدام در ان نشسته بود رفتیم و من از عدی خواستم از پدرش 

کرد عدنان خیرالله نیز نشسته بود   عذرخواهی کند و دست اورا ببوسد واو این کارا 
ولی اصال حرفی نزد وساکت بود بعد سکوتی برقرار شد وبعداز ده دقیقه صدام گفت 

به او گفتم او حتما این کار را  تو مجرم هستی وباید خود را به مرکز پلیس معرفی کنی
او  می کند ااو خود را معرفی میکند من شروع کردم به صحبت باعدی برای قانع کردن

پذیرفته است وبعدا نظرش را عوض  به انجام این کار واحساس کردم او این موضوع را 
کرد صدام دستور بازداشت او را صادر کرد .اما عدی سعی کرد با سفارت امریکا در 
بغداد تماس برقرار کند واز انها درخواست کرد تااقامت او در امریکا را فراهم کنند 

یری او شدند واو را به مدت سه هفته در یک اتاق در حسین کامل وقصی مامور دستگ
قصر الرضوانیه نگه داشتند بعد از خروج از باذاشت سه هفته ای او فردی را که 
مسئول حفاظت از او بود را به شدت کتک زد وحسین کامل این خبر را به گوش 

صدام رساند پس از شنیدن صدام بسیار عصابی شد وگفت باید در مقابل او 
حدودی قائل شد واین اعمال سبب عدم انجام وظایف توسط نگهبانان وبقیه حدو 

اینها جمالتی بود از زبان برزان التکریتی عموی عدی وبرادر ناتنی صدام بیان میشود 
مختص به  انواده صدام حسین موروثی بود وتنها شد واین بی قانونی وقلدری در خ

.خوده عدی نبود   
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صدام حسینعدی فرزند ارشد   

 

 

:ترور ژنرال عدنان خیراللهششم بخش  

 

عدنان خیرالله پسر دایی صدام وپسر 

بود وخواهرش ساجده خیرالله طلفاح 

او یکی از !!! طلفاح همسر صدام 

فرماندهان ارشد صدام در جنگ ایران 

وعراق بود در اواخر جنگ ایران وعراق 

محبوبیت او نزد ارتشیان بسیار باال 

رفت وصدام از این موضوع اطالع 

داشت واز این موضوع بسیار درهراس بودوبه فکر چاره افتاد عدنان در ان زمان تنها 

انه صدام را داشت واین برای شخص بود که جرات انتقاد از کارهای خودسر شخصی 

صدام این د دو قدرت دران واحد در یک کشور صدام بسیار خطر ناک بود یعنی وجو 

موضوع را درک می کرد ودر صدد یک فرصت بود تا اورا از صحنه خارج کند نزار 

عدنان که الخزرجی در کتاب خود به نام صدام از اینجا عبود کرد بیان می کند  

سه ای که با سران ارتش تشکیل داده بود بشدت از اعمال ورفتار صدام خیرالله در جل
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این سخن وگفت او اصال به ارتش ومعیشت ارتشیان اهمیتی نمی دهد انتقاد کرد 

دران زمان اگر از زبان یک افسرعادی ویا حتی یک فرمانده مطرح میشد حکم مرگ را 

ه عدنان خیرالله کرد و گفت برای او در برداشت نزار الخزرجی بعد ازان جلسه رو ب

سرورم بهتر بود این حرفها در این جلسه بیان نمی شد زیرا ممکن است کسی این 

وما نمی خواهیم تو را از دست  و ایشان دلخور شوند سخنان را به گوش رئیس برساند

بدهیم زیرا تو بهتر از بقیه به امورات ارتش وارتشیان واقف هستی وبه انها اهمیت می 

عدنان خیرالله در هر محفلی از صدام وکارهای او انتقاد می کرد تا اینکه در دهی 

صدام وخانواده اش وعدنان خیرالله برای یک سفر تفریحی به 7313نهایت در سال 

و علی حسن  کوپتر ا یک هلیکوپتر وعدنان با یک هلیشمال عراق می روند عدی ب

می شوند ناگهان در میانه راه  کوپتر خصوصی راهی ان منطقهالمجید نیز با یک هلی

تماس گرفته میشود واز او درخواست می شود به بغداد بازگردد و او  عدنان خیراللهبا

کوپتر او منفجر می شود تفسیر رسمی یانه راه هلیمجبور به بازگشت میشود اما در م

 یکوپتر عدنان در پی یک طوفان ناگهانازاین حادثه کرد این بود  که هلیای که صدام 

ر کوپتوهلیسقوط کرده است اما افراد فنی گفتند که این روایت قانع کننده نیست 

.بمب گذاری شده است  

:جنگ  اول خلیج فارسهفتم بخش  

 

پس از جنگ هشت ساله ایران با 

ه عراق صدام با کشوری ورشکست

با انبوهی از بدهی مواجه شد 

کاری در عراق بیداد می کرد واز بی

ر بودند ویابه  نفر بیکا1نفر 71هر 

کار کاذب مشغول بودند کشور 

اما خزانه نیاز به بازسازی داشت 

بانک مرکزی عراق خالی بود های 

مصروف خرید سالح از کشورهای دیگرشده بود بنابراین دولت عراق از وهرچه بود 

ک)اجالس سران کشورهای نفت خیز(درخواست کرد تولید خود را افزایش ندهد یاوپ

نفت بفروشد ایران وعربستان از پیش باهم توافق کرده بودند نفت را تا عراق بتواند 

ضر به برای تنظیم بازار افزایش ندهند اما کویت دیگر تولید کننده بزرگ نفت حا
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تولید نفت نشد بنا براین این موضوع برای  ثابت نگه داشتن پذیرش این موضوع یعنی

کاری وخسارتهای جنگ واز   عراق یک مشکل بود از طرفی در کشور وجود تورم وبی

مقابل عراق قد علم کرده بود در ابتدای خارج کشوری وجود داشت که در 

فکری شیطانی به ذهن صدام خطور کرد فکری که سرنوشت عراق را  7331ژوئن

 ش را ر برای همیشه می توانست تغییر دهد یعنی اشغال کشور کویت !! چه کسی فک

د می  ن بر اتحاد بین اعراب وغیره تاکیایرا می کرد کسی که همیشه در طول جنگ با 

حمله به یک کشور عربی باشد صدام همیشه کویت را متهم می   ر اکنون به فککرد 

اظهار می کرد که کویت از منطقه یاد نطقه الرمیله را دزدیده است صدام کرد که م

 میلیارد دالر بهره برداری کرده است وخواستار کل منطقه الرمیله41شده معادل 

خیانت  کویت را بهوالحاق ان به خاک عراق می شودصدام  در یک نطق تلوزیونی  

متهم می کند وکمک های میلیارد دالری اهدایی کویت در جنگ ایران وعراق را 

خواستار  و  فراموش می کند صدام مرخصی نیروهای ارتش وسربازان را لغو می کند 

د واحد های جدیدی بسرعت اعزام متولدین سالهای بعد به خدمت سربازی می شو 

دوباره تشکیل می شود از نظر نظامی ارتش او کامال اماده است اما اوضاع داخل  

عذرش نزد برخی محافل پذیرفته شود د تا دست کم باید  اماده میکر  کویت را نیز 

دستگاه اطالعاتی عراق تالش کرد سیاستمداران مخالف کویتی و همچنین فلسطینیان 

صدام می گوید با  رفدار صدام بودند را تحریک نماید اغلبشان طساکن کویت را که 

احمد سعدون حمادی ومحمد القادری از جبهه دموکراتیک صحبت کرده ام صدام 

مدعی است که انها اصرا دارند وخواستار این هستند عراق هرچه زود تر کویت را 

می کند که عراق  ید ز دست حاکم فاسد ان نجات یابد وتاکتصرف کند تا این سرزمین ا

این کار را انجام خواهد داد )ما به برادرانمان کمک خواهیم کرد واین دولت فاسد را 

طرد خواهیم کرد ماتا کنج خانه هایشان پیش خواهیم رفت ماانها را وادار می کنیم 

ژنرال نزار الخزرجی در کتاب صدام ازاینجا عبور کرد بیان می دارد  تحت امر ما باشند (

وسران ان از حمله صدام هیچ اطالعی نداشتند ودر عملیات اشغال کویت  که ارتش

ارتش وگارد ریاست وجود داشت شرکت نداشتند در عراق سه نیروی عمده نظامی 

تشکیل شده از داوطلبا مردمی بود نیروهای گارد  جمهوری وداوطلبان مردمی که

ش جذب میشدند ریاست جمهوری نیروهای بسیار وفادار به رژیم صدام واز ارت

وحقوق انها تقریبا دوبرابر ارتشیان بود واختصاصا وظیفه حفاظت از رژیم صدام را 

هزار نفر بوددر عملیات اشغال کویت نیز تنها   751داشتند وتعداد نیروهای ان تقریبا 

بیان می کند در کتاب خود ژنرال الخزرجی  ت داشت. گارد ریاست جمهوری شرک
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د ژنرال الجنابی بود او از قدیمی های نتماس گرفت من با صبح از طرف ستاد ارتش

با خوشحالی   حزب بعث وفرد بسیار بانفوذی بود گفت تمام شد!گفتم چه تمام شد 

ئیس ستاد بهوت ماندم چون من در ان زمان ر گفت عملیات اشغال کویت ومن م

مشترک ارتش بودم وهر تحرکی میشد باید من از ان مطلع میشدم واین موضوع به 

 د ساعت بعد نوعی بی احترامی به شخص من به عنوان رئیس مشترک ارتش بود چن

صدام نامه ای برایم فرستاد ودران نامه نوشته بود که ژنرال نزار الخزرجی میدانم که 

این ی دادم ولی نگران بودم کاغذ بازی برای این عملیات باید ابتدا به تو اطالع م

سبب لو رفتن عملیات شود انتظار دارم  عملیات واگاهی دیگر فرماندهان ارتش

شرایط را درک کنی بعدا فهمیدم نقشه اشغال کویت در حضور حسین کامل داماد 

 7331در ژوئن صدام وعلی حسن المجید پسرعموی صدام کشیده شده است . 

هزار نفر باتجهیزات کامل به  91نیروهای عراقی به سمت کویت اعزام میشوند 

هسته اولیه اشغال کویت را تشکیل دهند کسانی که از جنوب منطقه اعزام شدند تا 

می امدند با شگفتی میگفتند که تانکها وستونهای نظامی به سمت کویت در حرکتند 

میخائیل رمضان در کتاب خود بیان می دارد که من در رابطه بااین موضوع از صدام 

را برای احتیاط به ر سوال کردم واو این موضوع را تایید کرد وگفت ما فقط چند لشک

درانمان در کویت در مبارزه علیه الصباح به کمک ما براممکن است  جنوب فرستادیم

احتیاج داشته باشند  وی بااین سخنان اشغال کویت را مورد تایید قرار داد شمارش 

معکوس برای اغاز جنگ شروع شده بود مذاکراتی که در جده عربستان با میانجیگری 

ن اول صدام به ریاست عزت ابراهیم الدوری معاو  هیات عراقیسعودی ها میان 

ولی عهد کویت)سعد عبدالله سالم  وهیات کویتی به ریاست نخست وزیر و

جریان  این مذاکرات کویت پیشنهاد ن بود با شکست مواجه شد در الصباح(در جریا

راق را عراق در رابطه با میدان نفتی الرمیله وهمچنین جبران خسارتهای  ادعایی ع

هیات عراقی به عراق ادعا میکرد کویت نفت الرمیله را سرقت کرده است  .نپذیرفت

 7331گوست بامداد دوم ا  4بسته شد در ساعت  کامال   بغداد بازگشت ومرزدوکشور 

 951عراقی از مرز دو کشور در العبدلی گذر می کنند تقریبا  14تیصدها تانک ونفربر 

مقاومت قابل توجهی روبرو  با  قرار می دهند اما تانک پایتخت کویت را مورد حمله 

نمی شوند تنها تعداد اندکی از نیروهای کویتی در مدخلهای ورودی مقاومت اندکی از 

فروند  91خود نشان می دهند نیروی هوایی کویت به عربستان گریخته وتعداد 

از  را به ان کشور میبرند ارتش صدام موفق شد مراکز مهم کشور کویت7جنگنده اف

جمله قصر امیر کویت وایستگاه رایو وتلوزیون را به سرعت تحت کنترول خود در اورد 
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نیروهای عراقی با مقاومتی از جانب نیروهای کویتی به  ،هنگام تصرف قصر .

فرماندهی امیر فهد برادر امیر جابر الصباح روبرو شدند امیر فهد به همراه نیروهای 

تانکهای عراقی از قصر شجاعانه دفاع کرد  محافظ قصرعلیرغم سنگین بودن حمله

امیر فهد تا اخرین لحظه همچنان جنگید تااینکه با گلوله سربازان عراقی از پای 

دیگر اتش مقاومت  به بعد  درامدو از ان

. امیر جابر الصباح ودیگر امیران  خاموش شد 

کویت با فرار به عربستان سعودی نجات پیدا  

دام انها را معارضین کویتی که ص.کردند 

دستاویزی برای اشغال کویت قرار داده بود 

وصدام ادعا میکرد که قصد کمک به انها برای 

خالصی از خاندان الصباح را دارد هیچکدام 

حاضر به همکاری با اشغالگر نشدند امیر فهد 

دوست صمیمی عدی فرزند صدام بود عدی 

شدن او را شنید گفت عجب وقتی خبر کشته 

ود اگر مقاومت نمی کرد قطعا قی بانسان احم

به او در حکومت جدید سمت مهمی میدادیم 

صدام ابتدا  7331رم اگوست ا.در تاریللللخ چه

حکومت پادشاهی کویت را به جمهوری تبدیل کرد سپس دولتی جدید به ریاست 

در   7913سرهنگ عالء حسین علی  در کویت تشکیل داد عالء حسین علی در سال 

الء عدام محکوم شد .صدام ادعا میکرد عمحاکمه وبه اوطن  کویت به جرم خیانت به

علیه رژیم پادشاهی حسین علی یکی از افسران ارتش کویت است که انقالب را 

 رهبری کرده است

اما این ادعا کامال درو  وبی پایه واساس بود .حاکم واقعی کویت در واقع همسر دختر 

صدام بود که دوران شغلی خود  بزرگ صدام)حسین کامل حسن (بود او سگ وفادار 

را به عنوان یک پلیس معمولی اغاز کرد سپس به فضل وکرم صدام ارتقا درجه پیدا  

  زمانی کرد وراننده ویژه رئیس جمهور سابق عراق یعنی حسن البکر شد حسین کامل تا 

ژیم صدام به درو  شایع کرد که او به علت سکته قلبی از دنیا که البکر از دنیا رفت ور 

بود البته البکر با سم کشنده مسموم شد واین کار  رفته است راننده مخصوص البکر 

او نیز توسط حسین کامل سگ وفادار صدام انجام شد او در غذای البکر سم ریخت 

محیا گشت صدام ای ترقی بود که توسط صدام برایش ه پاداش این کار وی نیز پله
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و سپس او را  با اینکه ابتدایی ترین ابتدا حسین کامل را جزء محافظان شخصی خود 

دروس نظامی را طی نکره بود وفرد بی سوادی محسوب میشد به درجه ستوان یکمی 

ارتقا داد البته برای رژیم بعث عراق وصدام دانش و تجربه اهمیتی نداشت مهم 

بعدها دختر بزرگترش )رغد(را او وفاداری وخلوص افراد نسبت به شخص صدام بود 

ین کامل در می اورد که این پاداش بسیار بزرگی برای او بود زیرا تنها کسی به عقد حس

او اطمینال داشته باشد ووفاداری کامل  ری نصیبش می شد که صدام بهاچنین افتخ

خویش را به اثبات رسانده باشد بعد هم دوبرادر دیگرحسین کامل بادوتن دیگراز 

ب حلقه های ارتباط واهر بدین ترتیدختران صدام ازدواج کردند :سه برادر با سه خ

انها محکم تر شد وبرادر بزرگتر حسین کامل به وزارت صنایع وصنایع نظامی  وپیوند 

منصوب شد  راننده بی سواد سابق وزیر مهمترین وزارتخانه شد این وزارتخانه ادغامی 

 و ا نکرد از وزارت صنایع سابق و وزارت صنایع نظامی بود او به این وارتخانه نیز اکتف

وزارت نفت نیز توجه او را به خود جلب کرد از این رو نزد صدام علیه وزیر نفت  

بدگویی کرد او این شخص بی نوا را مجبور کرد به طور اشکار واز طریق رادیو 

وتلوزیون اعتراف کند که به وطنش خیانت کرده است بالفاصله پایان کارش فرا رسید 

به دستور صدام اعدام شد اما اعالم کردند که به  و روز بعد از اعتراف وزیر نفت

رانند بی سواد سابق سومین وزارتخانه را نیز اشغال  مرض سکته از دنیا رفته است 

 ا جایی که بعد از کشته شدن عدنانای قدرت را طی میکرد ته کرد او همچنان پله

روز  د پست وزارت دفاع را برعهده گرفت چنمشکوک خیرالله در یک سانحه هوایی 

داد به شهر اشباح تبدیل شد به جزء تع از اشغال کویت .پایتخت این کشور  د بع

ترک کرده بودند ر پیدا نکرده بودند همه مردم شهر را اندکی که فرصتی برای فرا

خیابانها خلوت شده بود وتنها سربازان عراقی در خیابانها جوالن می دادند در بغداد 

حسین علی )حاکم دست نشانده  ر اینکه عالءخبری فوری را پخش کردند مبنی ب

صدام در کویت(امادگی خود را برای انجام مذاکرات با عراق درباره مسائل مرزی 

اعالم کرده است صدام عزت ابراهیم الدوری معاون اول خود را برای انجام مذاکراتی  

جرا در ا که هیچ گاه انجام نشد تعیین کرد وبدین ترتیب نمایشی بعداز نمایش دیگر به

امد اما انچه به بازی های مسخره انان پایان داد اعزام نیرو به خلیج فارس از سوی 

امریکا وهم پیمانانش وبه دستور جورج بوش پدر بود ابتدا تفنگ داران ایاالت متحده 

 هبه همراه هفتاد فروند کشتی اعزام شدند سپس هواپیماهای فوق پیشرفته از پایگا

 به پرواز در  ودیهایی در ترکیه و عربستان سعه به سمت پایگاهایشان در انگلستان 

های دیگو گارسیا در اقیانوس هند عازم ه نیز از پایگا54امدند بمب افکن های بی 
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ماموریت بر فراز عراق شدند 

وقتی اخبار ورود نیروهای 

ی ومتحدین به خلیج یامریکا

 ز فارس پخش شد حتی صدام نی

دچار یاس وناامیدی شد اما 

 مچنان به اشغال کویت ادامهه

د از انجایی که سردمداران دا

رژیم بعث میدانستند مدت 

زیادی در کویت باقی نمی مانند باخود میگفتند باید تا انجا که میشود سرقت کرد 

لطیف یحیی در کتاب خاطرات خود بیان می کند که ودست به بازی زمین سوخته زد. 

طمع کاری بود واگر چیزی را در دست  عدی پسر ارشد صدام انسان بسیار حسودو 

کسی می دید واز ان خوشش می امد سعی می کرد او نیز ان را بدست اورد مثال یک 

روز در دست عموی خود وطبان التکریتی یک ساعت سوئیسی کلکسیونی دید واز ان 

از همان برند خاص برایش  مچی ساعت خوشش امد سپس دستور داد چند ر بسیا

کاخ خود کلکسیون کاملی از انواع ماشینها داشت یک گروه مکانیکی به تهیه کنند او در  

میر ونگهداری و سرویس ای بنز وبی ام وی وفراری او را تعساعته ماشینه 42صورت 

می کردند وقتی خالد الکبیسی برای او بهترین وبه روز ترین مدل ماشینها را می اورد 

ه ها نونوار تر بود می بستند تا عدی با ان ابتدا جاده فرودگاه بغداد را که از بقیه جاد

باندهایی تشکیل شدو هرکدام وظیفه از اشغال کویت  بعد  .ماشین مسابقه دهد

داشتند بخشی از اموال مسروقه را به عراق منتقل کنند عدی وحسین کامل وکل 

کتاب   کویت تشکیل دادند .لطیف یحیی در م گروهایی را برای غارت  اخاندان صد

کویت شهر اشباح بود نیروهای ما کنترول ،بعد از حمله  می کند که روز  خود بیان

اه  وفرودگ واحمدیتمام منطقه را به دست گرفته بودند از جمله بنادر نفتی الشعیبه 

وهزاران ماشین در خیابانهای خلوت رها شده بود بدون اینکه پارک شده باشند مغازه 

و  انها بودند در بعضی از بخشهای شهر خیابها بسته شده بود وصاحبان ان فرار کرده 

ی طتانک ها تخریب شده بودند تلوزیون وتلفن ودیگر وسایل ارتبا پیاده روها از عبور 

تحت کنترول نیروهای عراقی بود.همه شخصیت های اپوزسیون کویتی از همکاری با 

ی مت موقت بدست افسران میان رتبه عراقی رهبری موحکو صدام سر باز زده بودند 

ین وجود تلوزیون عراق با افتخار اعالم می کرد که عالء حسین علی رئیس اشد با

جدید دولت کویت در یک بیانیه رسمی تمایل کویت به مذاکره درباره مرزها را اعالم  
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اگوست همزمان همه افسران بلند مرتبه ارتش وپلیس کویت 2خ یللللکرده است در تار 

ابق اتحاد عراق با امیر نشین سته شدند صدام حسین در یک نطق تلوزیونی سبازنش

را اعالم کرد )شکر خدا ما مردمی یکدست هستیم که مایه افتخار اعراب خواهیم بود 

حمدی) بندرنفتی کویت درخلیج عراق جدید از زاخو شمال عراق اغاز می شود و به ا

ار این پیروزی برگزار شد وصدها هزار خاتمه می یابد (جشنی  در بغداد به افتخ فارس

نفر در خیابانهای فلسطین به شادی پرداختند غافل از انکه نیروهای متحدین در 

زمان چپاول  فرا رسیده ظهران در شرق عربستان در حال پیاده سازی نیرو هستند 

از حمله متفقین کویت چپاول میشد لطیف یحیی در کتاب خویش قبل ربود.باید 

ارد که عدی فرزند ارشد صدام همه دوستان ومحافظان خود را جمع کرد تا بیان می د

عملیات خود را تشریللللح کند او طرح مکتوبی برای چندروز اینده اماده کرده بود نوشته 

حاال کویت متعلق به ماست ها را روی میز کوبید ومقابل ما ایستاد وشروع کرد )

 دست گرفت و جلو رفت بعد ایستاد و !اموال ان نیز به ما تعلق دارد (لیستش را در 

از باال به ما خیره شد وبا لحنی دراماتیک گفت  ،رو به ما چرخید وپکی به سیگارش زد 

)عملیات کویت را فردا اغاز می کنیم(تیم اول تیم ماشین بود تیم ماشین وظیفه 

ر ریلانده در کویت را جمع میکرد وبا تداشت کلیه ماشینهای مرسدس و بی ام وی جام

 یسرولز رو  الک و یبه بغداد منتقل میکرد عدی تاکید داشت که ماشینهایی از نوع کاد

باید  را  دارد .ماشینهای بدون سوئیچ ر را نمی خواهد وفقط ماشینهای المانی را مدنظ

از طریق اتصال برق روشن  میکردند یابا جرثقیل انها را منتقل می کردند وهرکس 

حب ماشین را بالفاصله باید به جرم مقاومت در مقاومت میکرد فروشنده ویا صا

های تخلیه شده را  تیم اموال باید تمام ویال م برابر مقامات دولتی اعدام می شد دو 

وانها را تحت نظارت شرکتهای عدی قرار می داد مبلمان واسباب  مصادره می کرد 

ا در  منزل خصوصا دستگاهای تهویه هواو کفپوش های مرمر واثار هنری باید فور 

دیگر این تیم کندن وانتقال  بغداد منتقل می کردند وظیفه کامیون می گذاشتند وبه

دستگاه تهویه هتلها و اشپزخانه ها ووسایل پزشکی باارزش از بیماستانها وماشین االت 

اید تیم  ب :وابزار های ارتباطات تلوزیون بود سوم تیم کیفیتولوازم دفتری وکامپیوترها 

اما های کویت را جستجو میکرد ولوازم باارزش ژاپنی را می برد کیفیت سوپرمارکت 

ر از اینها تحجم غارت ها بسیار بیشفقط لوازم گرانقیمت . ارزانقیمت ها مدنظر نبود 

بود و این تنهاقطره ای در برابر دریا بوده که در این منبع ذکر کرده ایم دکتر عالء بشیر 

اوردند که ما  از کویت تجهیزات بیمارستانیدر کتاب خود بیان می دارد که برای ما 

ری از ان را بلد نبودیم او می گوید به واسطه غنائم کویت حتی نحوه بهره بردا
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 تخاندان صدام در این غارت مشارک هبیمارستان ابن سینا بغداد کامال تجهیز شد هم

 علی حسن المجید خبر اوردند که طال فروشی در کویت حدودبرای روزی ،داشتند 

ن المجید خود شخصا به سکیلو طال در منزل خود انباشته کرده است علی ح  511

همراه چندین نفر به طرف منزل این طال فروش نگون بخت حرکت می کند پس از  

کشتن طال فروش طال هارا در یک تابوت قرار می دهند و روی تابوت پرچم عراق را 

تحت عنوان شهید بازگشته به  وان را با یک افسر ودوسرباز به سمت عراقمیکشند 

وطن همراهی می کنند وان را به صورت زنده از تلوزیون پخش می کنند تحت عنوان 

شهید بازگشته به وطن وتابوت از مرزعه علی حسن المجید پسرعموی صدام سر در 

کویت .می اورد وپس از این ماجرا ان دوسرباز وافسر نگون بخت ناپدید می شوند 

ستوران سلف سرویس شده بود وهرکسی برای خود یک باند یک ر  مانند درست 

غارت تشکیل داده بود مادر عدی ساجده طلفاح هم باند خاص خودش را داشت 

ساجده که قبل از این نیز یکی از ثروتمند ترین زنان جهان بود ماشین ماشین سنگ 

 را  مرمر برای او به بغداد می اوردند او که کمی قبل از جنگ ساختمانی مرتفع

بابل اعبوری بنا کرده بود حال کف و دیوارها را بامرمرهای کویتی می پوشاند  درمنطقه

هزار دینار به فروش می رساندند 9دفاتر انحصاری ساختمان را به قیمت هرواحد 

برای خودش برداشت او سه هزارو دویست تن سکه .امابزرگترین محموله را صدام 

ی و گنجینه های فرهنگی ملی موزه کویت را به از ارزهای خارج طال وهلیکوپتری پر

ه سود می لبغداد منتقل کرد مردم نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این حم

ا تحریم  بردند ان روز ها ادم هرچیزی در عراق پیدا میکرد گرچه سازمان ملل عراق ر 

که بعضی هنوز دیگر شهرهای عراق مملو از لوازم کویتی بود   کرده بود امابغداد مانند 

ز در ژی وابجو که هرگقیمت کویتی خود را حفظ کرده بودند جگر مر  وماهی ازاد نرو 

عراق پیدا نمی شد وگوشت های کنسرو از سرتاسر جهان و دوربین ویدئو وهمه نوع 

لوازم از منزل گرفته تا سشوار از ماشین لباسشویی گرفته تا کلید برق همه چیز در 

 یمبا کمی چانه زدن میشد ارزان خرید بدین ترتیب تحر  عراق بود وهمه چیز را 

اقتصادی سازمان ملل کامال بی اثر می ماند انقدر غذا در انبار سوپر مارکت های  

 هتحت سیطر بیشتر مغازها ویت بود که ماه ها می توانست عراق از ان تغذیه کند ک

تا سوپرمارکتهای   هی از سربازان تشکیل داده بود و ر حسین کامل داماد صدام بود او گ

کویت را غارت کنند وانها را به عراق منتقل سازند کاری که بیلیون ها دالر برای 

حسین کامل سود در بر داشت لطیف یحیی در کتاب خود بیان می کند که گروه ما 

هزار ماشین گرانقیمت 71سپتامبر بیش از 71محتاط تر بود اما بهترعمل میکرد وما تا 
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 مزارع عدی دیگر جانداشتده وانها را به بغداد منتقل کردیم رااز کویت خارج کر 

وحتی پارکینگ ها وگاراژ کلوپ المپیک نیز پر شده بود ودیگر وسایل شامل لوازم 

را بخشی را در عراق فروختند وبخشی توسط ترونیکی ولوازم ارایشی ومبلمان الک

نه و دروید غناوی عدی یعنی قراقعولی وخالد الکبیسی وسعید کامو  همکاران تجاری

سپتامبر عدی سودی باور نکردنی درحدود صد وبیست  71به اردن قاچاق شدند تا 

وپنج میلیون دالر از فروش ماشینها به جیب زد مرسدس ها و خودروهای بی ام وی  

که قبال در خیابان بغداد کمیاب بودند حاال هرجا به چشم می خوردند عدی قبال اگر  

این ماشین در بغداد میدید مجازاتش میکرد اما حاال خود کسی را سوار بریکی از 

بغداد را با این ماشین ها می انباشت جاگور و رولز رویس وماشینهای بزرگ امریکایی 

 د همه عمومی شده بودند اما این اشباع شدگی باعث پایین امدن قیمت شد افرا

هزار دالر  5ورلت حسین کامل داماد صدام ماشین ها را باتخفیف باال می فروختند ش

فروشگاه ماشین حسین کامل  ،کادیالک چهارهزار دالر و بی ام وی هشت هزار دالر 

وهزاران نفر را جذب مقابل استادیوم)الشعب( بغداد بود که به بازار اصلی می رسید 

میکرد این برای عدی رقابت سنتی بود او نیروهای حسین کامل را زیر نظر گرفت و 

یک رسوایی بزرگ را کشف کرد .درامد حاصل از فروش ماشین ها ولوازم کویتی برای 

حسین کامل کافی نبود او فکر میکرد اوضاع همیشه بر همین منوال است او دستگاه 

دیناری و پنجاه دیناری   تمزرعه اش به راه انداخته بود ودویسدر  ی را چاپ اسکناس

وصد دیناری چاپ میکرد :فقط حدود هشتاد میلیون دینار جعلی از طرف او وارد 

کامل اطالع نداشت  قبال درباره ی حسین  چرخه پول بغداد شد صدام که از کار 

سربسته شنید  جاعالن پول واسکناس در تلوزیون اخطار جدی داده بود صدام وقتی

دامادش پشت این جریان است به مزرعه شخصی او در تکریت رفت هفت جاعل را  

 که همگی عضو سرویس امنیتی بودند دستگیر ودر اخبار همان شب معرفی شدند و 

هفته بعد همه انها اعدام شدند صدام با هفت تیر خودش انها را کشت همزمان در 

زیون عراق اعالم کرد که حسین کامل حسین کامل از همه پست هایش خلع شد تلو 

و صدام وادارش  دیگر دارای هیچ قدرتی نیست وهمه اموالش مصادره شده است . 

کرده است رغد همسرش را طالق دهد اما این احکام در طی چند بحث خانوادگی 

 لغو شدند و همه وزرا به حمایت از حسین کامل و بی گناهی او شهادت دادند . 
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در کنار همسرش رغد سن حسین کامل ح

7331دختر بزرگ صدام وی در سال     

به همراه همسر وفرزندانش به  کشور اردن  

گریخت به امید انکه به گروه اپوزسیون 

)معارضین عراقی خارج از کشور که علیه 

صدام میجنگیدند ( بپیوندد اما گروه 

اپوزسیون او را در جمع خود نپذیرفتند انها 

یون  را نقشه صدام امدن او میان اپوزس

برای از بین بردن اپوزسیون قلمداد کردند 

فکر  به حسین کامل سرخورده شد و 

بازگشت به عراق افتاد اما به محض ورود 

 وی دستگیر وچند روز بعد کشته میشود. 
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در نهایت برنامه تلوزیونی 

دیگری ترتیب داده شد 

واعالم کردند که حسین  

وزارت کامل دوباره به 

بازگشته است وحکم 

طالقش فسخ شد ورئیس 

جمهور اعتماد کامل خود را 

 به دامادش اعالم کرده

عراق حدود شش  است.در 

یک هزار گروگان خارجی را که قبل از حمله صدام در کویت مشغول به کار بودند را به 

دف از این  اکثر انها اروپایی ویا امریکایی بودند وه ند دهتل مجللی در بغداد منتقل کر 

صدام انها را میهمانان خاص می .به عراق بود کار جلوگیری از حمله دولتهای انها 

ژوئیه 71سرانجام در  اما  نامید   

برای شروع جنگ اغاز شد التیماتوم  وشمارش معکوسروز سرنوشت فرا رسید 3377

متفقین به پایان رسیده بود وحاال هرلحظه جنگ شروع می شد سرانجام در ساعت 

را به لرزه در اوردند قبل از  در بغداد  دقیقه اولین راکت ها قصر الرضوانیه12/4

ن ترک کرده بودند دستگان انها عراق را به مقصد ار بعدی وسایر  ،بمباران متفقین

بغداد به صورت پی در پی بمباران میشد لطیف یحیی در کتاب  7337تاپایان ژانویه 

صدام در روستای کوچک دجیل در شمال عراق و خود بیان می دارد که در ان روزها 

مینی پنهان گشته بود صدام برغم عملیات پی درپی متفقین که ز دریک پناهگاه زیر 

همه اسمان بغداد را در کنترول خود داشتند از ارتشش درکویت حمایت می کرد  

کنترول اسمان بغداد توسط متفقین بر کسی پوشیده نبود. بمب افکن های امریکایی 

می کرد البته عراق نیز  ارتفاع پایین می غریدند ودفاع هوایی عراق انها را تماشا  ر د

را به سمت اسرائیل وظهران عربستان  ند وچندین هزار موشک از نوع اسکاد بیکار نما

که البته اکثر انها در بیابانها سقوط کردند و اصال ارزش نظامی نداشتند در شلیک کرد  

موتوری عراق حمله ای را باتانک علیه مواضع متفقین در لشکر پنج 7337ژانویه  43

ولی  سه قسمت مرز عراق وکویت انجام دادند یک ستون نظامی شکست خورده بود 

جی راه را گشوده بودند .الخفجی یک پاالیشگاه نفت دو ستون نظامی دیگر تا الخف

ر در ساحل عربستان سعودی وهفت مایلی جنوب مرز کویت بود برای اولین با

ستونهای نظامی عراقی منطقه ای در عربستان سعودی را اشغال میکردند انها در 
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صدام  به مبازره می طلبیدند واقع جهان را 

طقه فرستاد که تقریبا چهارصد تانک را به من

اما امتیازات از نظر نظامی بی فایده بود 

سیاسی زیادی در بر داشت اول پخش 

گزارش تصاویر رئیس جمهور در جبهه و دوم  

اشغال خاک سعودی ها به دست نیروهای 

عراقی وحتی تصرف خود شهر اما کسی در 

 41عراق نمی دانست که شهر الخفجی به شهر اشباح تبدیل شده است و حدود 

هزار سرباز عراقی 41هزار سکنه ان گریخته اند در روز اول عملیات زمینی حدود 

سین را پخش میکرد صدام با تسلیم شدند رادیو عراق هرساعت نطقی از صدام ح

صدای گرفته ای میگفت )بوش پست فطرت وفهد خائن امروز حمله زمینی خود را 

علیه نیروهای ما اغاز کردند انها از تمام جناح ها مردم مارا مورد حمله قرار دادند ننگ 

برانها باد اما درخواهند یافت که ملت عظیم وقهرمان پرور عراق از انها برتر است ( 

هزار سرباز عراقی بدون شلیک حتی یک گلوله  11روز بعد جنگ پایان یافت و 21

در  7337مارس 9ن اتش بس در روهای متفقین شدند مذاکرات پیرامو تسلیم نی

ه نام سلطان احمد منطقه صفوان اغاز شد صدام ژنرال سه ستاره و ناشناخته ای ب

ود  وفرمانده لشکر چهارم هاشم را که جانشین ستاد در وزارت دفاع وصالح عبد محم

مرز بین  اکرات اتش بس هزاران تانک و نفربر  وسرباز در مذها بعد از  را فرستاد تا ماه

تفقین قرار داشتند وبه انها اجازه بازگشت داده نمی شد عراق وکویت در محاصره م

سرانجام این جنگ باشکست مفتضحانه عراق پایان یافت وطبق مفاد پیمان اتش 

.کویت شدلزم به پرداخت صدو پنجاه میلیارت دالر خسارت به دولت  بس عراق م  
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:انتفاضه شعبانیههشتم بخش  

 

 

 

پس از پایان جنگ اول خلیج فارس 

وپذیرش قطعنامه 7337در سال 

شورای امنیت توسط دولت 111

عراق که بر اساس ان کلیه تحرکات 

هوایی ارتش عراق حتی بالگرد ها را 

ممنوع می کرد در این هنگام مردم 

عراق موقعیت را غنیمت شمرده 

واز شمال وجنوب این کشور علیه 

د.ودرنتیجه ان کنترول عمده بخش های مختلف کشور رژیم صدام حسین قیام کردن

به دست نیروهای مردمی افتاد ظهور اولیه خیزشها از شهر بصره بود زمانی که پس از 

شکست صدام در جنگ کویت وخروج وی از ان کشورتوسط ائتالف نیروهای 

به سوی پرتره صدام یک تانک عراقی برگشته از کویت  7337امریکایی در اواخر سال 

در بصره شلیک کرد وسپس کل شهر بصره به سرعت دچار شورش وناامنی شد و از 

عراق چهارده استان سقوط  انجا به سایر مناطق عراق سرایت کرد  واز هجده استان 

ن و انبارو موصل کرد ودر این میان تنها استانها شمالی ومرکزی مانند صالح الدی

ها قیام توسط نیروهای سنگین نظامی  ژیم بعث باقی ماندباهمه اینوبغداد در دست ر 

صدام ووفادارانش در گارد ریاست جمهوری  سرکوب شد بویژه نقاط مرکزی شهر  

کربال که یکی از هسته های مرکزی قیام مردمی بود و در جریان ان به ویرانه ای تبدیل 

شد و همچنین حرم حسین ابن علی مورد اصابت چندین گلوله تانک گارد ریاست 

شعبان جمع زیادی از مردم در صحن مطهر  75روز شنبه قرار گرفت در  جمهوری 

حضرت علی)ع( گرد هم امدند اما در محاصره نیروهای امنیتی و برخی از انها 

دستگیر شدند .برای پیشگیری از گسترش حرکت سازمان یافته مردم وبرای ایجاد 

ثی در نجف ترس و وحشت از ان شب تحرکات اطالعاتی شدیدی از سوی دولت بع

اغاز شد دولت عراق که می دانست مرجعیت شیعه نجف  ممکن است مرکزیتی در 

این قیام پیدا کند .نیروی خود را در این شهر متمرکز کرد جوانان مردم را به مشارکت 
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فعال تر در تحول سیاسی دعوت می کردند وانان را برای تظاهرا ت در روزهای اینده 

ها وپیشروی مردم در ناصریه وبصره به سرعت منتشر  بسیج میکردند اخبار پیروزی

می شود ستاد مرکزی مردمی بعد از ظهر روز یکشنبه را زمان موعود برای تجمع در 

ظهر تظاهرات اغاز 79:21ساعت شعبان  71 مطهر اعالن می نمایند درحرم 

میشود.شعارها عالوه بر تکبیر سمت وسوی ضد دولتی وضد بعثی پیدا می کند 

بر جمعیت حاضر در خیابان افزوده می شود .نیروهای امنیتی  به لحظه .لحظه

مردمی را که قصد بیرون امدن از حرم امام علی را داشتند را محاصره می کنند اما این 

بار مردم ساکت نمی مانند وبا هرچه دستشان می رسد به مبارزه بر میخیزند نتیجه 

بود اما نظامیان و مردم همچنان بر  این درگیری تعدادی کشته وزخمی از هردو طرف

مواضع خود پافشاری میکنند وشعار مردم تندو تیز تر شده وخواهان سقوط نظام 

بعثی اند .جمعیت به طرف خیابان امام صادق به حرکت خود ادامه می دهند تا به 

میدان امام علی که از قبل نیروهای انتظامی در ان مستقر شده بودند می رسند اما 

که نیروهای مسلح عقب نشینی میکنند اما همزمان به مردم انقدر زیاد است   جمعیت

تیراندازی نظامی ها  تعداد دیگری زخمی و مجروح شدند اما روی مردم اتش گشوده و 

نیز مانع پیشروی مردم نشد .بااصرار مردم به حرکت درگیری شدیدی میان انها 

ضین از خود از جان گذشتگی نشان ونیروهای امنیتی به وجودامد .در این معرکه معتر 

دادند تا جایی که توانستند نیروهای بعثی را از موضع خود عقب برانند.بدین ترتیب 

مردم به سمت پایگاه های نظامی از پیش تعیین شده به راه افتادند یکی از مراکزی که 

به به تصرف مردم در امد اداره پلیس در غرب نجف بود که در ان سالح های فراوانی 

پس از پنج ساعت وبرجای گذاشتن  دست مردم افتاد همچنین عده ای دیگری 

تلفاتی چند توانستند مرکز اصلی پلیس نجف را به چنگ اورند. انقالبیون چند 

مدرسه را به عنوان پایگاه و سنگر تصرف کردند وبه سربازانی که در جامع الطوسی 

وسپس ساختمان نزدیک  ندند مستقر شده بودند حمله ور شده وهمه را بیرون را

دانشکده فقه را نیز از چنگ بعثی ها در اوردند .نیروهای ضد شورش در محله ای 

. انتخاب این  نزدیک بیمارستان )حی السعد(و میدان )ثوره العشرین(مستقر شدند 

یک بودن به شهرک اسکان  جنبه تاکتیکی داشت واین طور وانمود منطقه به دلیل نزد

نشینان به گروگان گرفته شده اند ومردم دور تادور ان را به محاصره میشد که شهرک 

شعبان مردم به دولتی های تجمع کرده  71خویش در اورده اند.درصبح روز دوشنبه 

در ساختمان )غرفه التجاره و البنایه( هجوم برده و بعد از یک درگیری سخت و نابرابر 

یطره پیدا کردند.در این روز بر ساختمان مورد نظر و ساختمان های اطرافش س
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ساختمان حزب بعث که متصل به داگاه اصلی نجف بود به تصرف مردم در امد 

.حاصل این درگیری کشته و زخمی شدن دها تن از مردم و به اسارت درامدن  چندین 

پس از دقایقی سقوط کرد وهمه بازداشت شدگان بعثی بود .مرکز اطالعات نجف نیز 

جه و گرسنگی وتشنگی برجسم انان هویدا بود اسناد ومدارک ازاد شدند اثار شکن

ام در جمهمی نیز به دست امد . ساختمان استانداری نجف نیز سقوط کرد و سران

بعد از ظهر تمام نجف و حومه ان به دست مردم افتاد. پرچم سبز رنگی به  9ساعت 

 ور مداوم برای هماهنگنشانه ازادی بر بام خانه ها به اهتزار در امد واعالمیه ها به ط

بلندگوهای حرم امام علی و مساجد پخش می شد .در پی ازادی نجف و   ی در از س

کوفه و به دنبال ان  کفل )شهری در جنوب شرقی عراق(و خان النص )منطقه ای 

شعبان مردم به دنبال زندانهای  71در روز سه شنبه میان نجف و کربال(ازاد شدند . 

ی در زیر حرم کمیل فمینی گشتند در نتیجه زندانی مخمخفی ومحبوس شدگان زیر ز 

بن زیاد در منطقه حنانه پیدا کردند اما نتوانستند درب ورودی ان را پیدا کنند به 

همین دلیل دست به دامن مهندسی اشنا به نقشه ساختمانی شدند .درب ورودی 

ود به واصلی چندصد متر با درب اول فاصله داشت پس از یافتن درب ورودی و ور 

ز روز ازندان افرادی رنگ پریده و با موهای پریشان و ریش بلند را یافتند که شب را 

نمی شناختند و از وقایع بیرون بی اطالع بودند یکی از انان درباره حسن البکر 

پرسید!به او گفته شد که صدام ده سال پیش او را مسموم کرده و کشته است 

شعبان ایت  47جمعهدر روز جف کشف شد . زندانهای مخفی دیگری در ده نقطه ن

ی به درخواست انقالبیان کمیته ای ده نفره را برای سروسامان دادن الله العظمی خوی

امور انقالب تاسیس کرد . این هیئت فعالیت خود را با برقراری ارتباط اطالعاتی با  به

ش اغاز کرد رهبران قیام در کربال و حله و دیوانیه و تقویت هرچه بیشترمواضع خوی

دومین اقدام مهم کمیته طرح نقشه برای تصرف پایگاه مهم نظامی شهر محاویل در 

جنوب بغداد بود .در این پایگاه سالحهایی پیشرفتهای مانند موشک زمین به زمین 

وجود داشت برنامه سوم حرکت مردم به سوی بغداد بود که منوط به موفقیت در 

هارم پخش غذای گرم میان مردم ورساندن مقداری تصرف پایگاه محاویل بود برنامه چ

برنج وگندم و روغن به افراد محتاج  وتقسیم مقداری پول بود مغازه داران نیز قیمت 

اجناس را پایین اوردند و بدین ترتیب همکاری و اتحادی چشم گیر میان مردم برای  

ام بیانیه همچنین ایت الله خویی چن روز بعد از قیکمک به یکدیگر صورت گرفت . 

ای صادر کرد ودران به رعایت احکام شرعی دوری از اموال مردم و بیت الممال دفن 

اجسادی که در خیابانها مانده مثله نکردن واموری مانند ان حکم کرد پس از صدور 
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بیانیه برخی از افراد برای 

رسیدگی به امور به شهرهای 

مختلف رفتند سید عبدالعلی 

نجف سبزواری از علمای بزرگ 

نیز با صدور فتوایی حمایت 

خویش را از انتفاضه اعالم کرد 

همچنین سید باقر الحکیم نیز از 

انتفاضه حمایت کرده 

وطرفدارانش نیز نقش پررنگی در 

)داماد صدام(برای مهار کامل حسین   ،به دستور صدام .انتفاضه شعبان داشتند 

از جمله حمله بالگردها به  انقالب مردم در کربال باتمام امکانات دست به حمله زد 

پرتاب موشک و توپخانه سنگین وایجاد وحشت وترس در مردم با پخش  و  شهر 

نجف اشرف و حرم مطهر امام ،.ارتش باهمه قدرت به جنگ بامردم امد بود اعالمیه 

وحتی قبور به مساجد و مدارس  ،مورد اصابت گلوله و موشک قرار گرفت )ع(علی

ز مردم که توان مقابله نداشتند مانند کودکان و زنان وپیران خسارت وارد شد و برخی ا

محل اصابت موشکها نشان میداد که بعثی ها هدف مشخصی  .در خانه پناه گرفتند

نداشتند و تمایزی میان نظامی و غیر نظامی نمی نهادند ارتش تا دندان مسلح با 

رروی دیوار نوشته بودند حمایت و پشتیبانی بالگردها به جان مردم افتادند .بعثی ها ب

نجف اشرف اماج حمالت رژیم بعثی قرار گرفت  (پس شیعه ای نخواهد بود  این)از 

نیروهای تحت فرمان حسین کامل برای  .اما مردم توانستند چهار بالگرد را ساقط کنند

ورود به نجف از مسیرهای حله و کوفه تالش کردند اما این تالشها سودی نداشت 

تی بی باکانه از طرف مردم بود تاجایی که توانستند چهار روز ارتش نجف شاهد مقاوم

تا دندان مسلح بعثی را بیرون شهرمعطل نگه دارند اما سرانجام نیروهای بعثی با 

انان در برخی   .دوارد شهر شدن مختلف پشتیبانی هلیکوپتر و توپخانه از نقاط

العظمی  الله  اقدام به خانه ایتمسیرها زنان وکودکان را سپر قرار میدادند در اولین 

دستگیر کردند و به نزد صدام   را  ی رفته وایشان  وتمام افراد حاضر دران خانهخوی

بردند این مالقات اجباری در سوم رمضان در تلوزیون عراق پخش شد تا انقالبیان 

ر از حامیان انتفاضه پس از دستگیری ایشان عملیات پاکسازی شهدلسرد شوند 

غاز شد و در مدت اندکی هزاران نفر از مردم و صد وپنجاه تن از علما و ا ن اوانقالبی

همچنین سید محمدرضا موسوی خلخالی و سید  طالب عراقی بازداشت شدند 
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جعفر بحر العلوم که از نمایندگان خویی بودند اعدام شدند سید محمد سبزواری و 

ز از عراق مهاجرت  شیخ محمد رضا شبیب ساعدی و سید محمد صالح خراسانی نی

 وی را برعهده داشتحمله به نجف  لیاتکردند حسین کامل حسن داماد صدام  عم

برنامه پنج حمله به نجف را در دستور کار خویش قرار داد اولین اقدام او تفتیش خانه 

به خانه مجاهدین بود با کوچکترین شک  افراد را بازداشت میکرد وخانه هایشان را 

پراکنده بود  ه و  خیابانها ر سطح شهر ودر کوچهدا دپیکرهای ش د بابمب منفجر میکر 

مخصوصا در میدان الثوره العشرین وضع بسیار اسفناک بود چون بعثی ها اجازه 

دفن اجساد را نمی دادند و کسی جرات دفن پیکرها را نداشت این وضعیت تا پایان 

بیمارستانهای نجف نیز ها و ه درمانگابه ادامه داشت. بعثی ها 7277رمضان  ماه

حمله کردند و پزشکان و پرستاران را که به مداوای مجروحین وزخمی ها پرداخته 

بودند را همان جا اعدام کردند .نیروهای بعثی بیماران وپزشکان را با سالح سرد و گرم 

نها را تکه تکه  کان خصوصا بانوان را در اورده وابه قتل رساندند و سپس لباس پزش

شعبان 71شعبان درگیری ها اغاز شد هرچند در  71ا در شهر کربال در روز امکردند 

درگیری های پراکنده ای دراین شهر اتفاق افتاده بود تحرکات مردمی کربال سه روز 

ادامه داشت و در روز سوم مردم کنترول شهر رابه دست  گرفتند لطیف یحیی در  

رت یافتم برای دادن روحیه کتاب خاطرات خود بیان میکند من از طرف عدی مامو 

به سربازان بازگشته از جنگ کویت به بصره بروم من چون بدل عدی فرزند ارشد 

 انجا  صدام بودم وقتی به شهر بصره وارد شدم حالت یاس را میشد در چهره مردم

گرمی به  استقبال انجا  طرف افسران وسربازاناز به محض ورود به پادگان بصره دید 

ید این سفر را دوربین های خبری ضبط میکردند بنابراین تصمیم گرفتم عمل امد اما با

به وسط شهر بصره بروم اما یکی از افسران از من عاجزانه درخواست کرد منصرف 

 اما به سخنانشوم زیرا اوضاع شهر ناارام است و ممکن است به من سوء قصد شود 

هر حرکت کردیم عده ای تی به سمت مرکز شتحت تدابیر شدید امنی ،او گوش ندادم

ازمردم عادی برای استقبال از من جمع شده بودند وعکاسان و فیلم برداران از من 

عکس و فیلم میگرفتند غافل از اینکه من عدی واقعی نیستم و عدی واقعی  

کیلومترها انطرف تر در بغداد است ناگهان از میانه جمعیت به سمت من چند تیر 

تیراندازی فورا  نتیرها به من اصابت نکرد  عامال شلیک شد شانس اوردم که ان

انشان را از دستگیر شدند بعدا فهمیدم انها از کسانی بودند که در جنگ کویت عزیز 

دد انتقام از من بودند پس از تهیه گزارش سفر من و پخش دست داده بودند ودر ص

افظین به ان از تلوزیون عراق محیای بازگشت شدم من بهمراه چهار ماشین از مح
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حمله شد و به خودرو ماسمت بغداد حرکت کردیم اما در میانه راه در اطراف بصره 

گرفتیم و من بشدت زخمی شدم اما به سرعت زیر پاتک نیروهای دشمن قرار  ما 

محافظان من را پیاده کردند و به ماشین دیگری منتقل کردند ودر این حین دو تیر به 

و هدف دعوه بودند اجمان از اعضای حزب المچ دست و انگشتانم اصابت کرد مه

نفر از ت ما از معرکه گریختیم اما سه چهار بود در نهای سرنگونی نظام بعث  ها ان

خود من هم بشدت زخمی شدم انها فکرکردند فرزند صدام  محافظانم کشته شدند 

 را کشته اند در روز بعد خبرگذاری های بین المللی گفتند عدی فرزند ارشد صدام در 

درگیری شمال بصره کشته شد . اما عدی واقعی با دست باند پیچی شده در تلوزیون 

عراق ظاهر شد وگفت من فقط چند زخم سطحی برداشتم و حالم رو به بهبود است 

روز به طول انجامید هزاران نفر کشته 75در جریان درگیرهای شعبانیه که حدود .

چون خیزش از مناطق شیعه  .شدند ونزدیک به دومیلیون نفر از مردم عراق اواره

اغاز شده بود کردها  7337نشین جنوبی عراق بویژه بصره و کربال در اول مارس 

باتوجه به مالحضات مذهبی ابتدا نمی خواستند به شورش بپیوندند ورهبران  

ف خیزش درمنطقه کردستان بودند ولی باالخره ردستان به ویژه جالل طالبانی مخالک

بودن منطقه کردستان عراق و چرا  سبز ایران که با حزب جالل  باتوجه به گوشه

طالبانی روابط صمیمانه ای داشت و به انها سالح وکمک می رساند همراه شد به 

امید انکه به حکومت صدام ضربه ای بزنند در منطقه کردستان خیزش وقیام بعد از 

ش بودند گاهی در وچون نوجوانان کرد عراقی پیشرو این شور سایر نقاط اغاز شد 

محافل کردی به ان )راپه رین هه رزین کاران(به معنی شورش نوجوانان نیز یاد می 

 7337مارس  9شود  شهررانیه پیشرو خیزش در کردستان عراق بود زمانی که در 

(یا دروازه شورش نشروع شد و به همین دلیل در بین کردها به  ان )دروازه راپه ری

و در بقیه شهرهای کرد کردند ان پیروی   سلیمانیه و اربیل هم ازب گرفته پس از ان قل

ارتش عراق وارد عمل شد و  7337مارس  9در  گسترش یافت .  این قیام نشین عراق

خیزش را سرکوب کرد شهرهای اصلی شمالی مانند کرکوک .اربیل و دهوک و حتی 

را بازپس گرفت صدها  سلیمانیه را به واسطه توپخانه ویران کرد و بجز سلیمانیه انها 

اجرت به ود و مهو کودکان  و سالخوردگان مجبور به ترک خانه های خن نفر از زنا

از دالیل شکست انتفاضه یا سوار بر اال  یا کامیون شدند.  مرزهای ترکیه با پای پیاده و 

از سالح های سنگین و ترس مردم و استفاده ارتش  7شعبانیه به نظرکارشناسان 

دولت مردم را تهدید میکرد که 4انک وزره پوش وتوپخانه  ونیروی هوایی استفاده از ت

از سالح های شیمیایی و میکروبی استفاده خواهد کرد و مردم میدانستند از دولتی که 
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هیچ ارزشی برای انسانها قائل 

برمی اید هر چیزی نیست 

نیروهای نظامی به بهانه 9

حمله به مردم زیرساختهای  

و راه  کشاورزی و صنعتی

های ارتباطی سرراه خود را از 

بین می برند انهدام انبارهای 

مواد غذایی ووسایل ضروری  

انقالب مردم در عراق مانند جرقه ای بر 2محاصره مردم عمال انان را فلج کرده بود

انبار باروت وبه شکلی دفعی و غیرقابل کنترول بود .این وضعیت پس از سالهای 

ه شدن ابعاد این حادثه و صدام طبیعی بود گستردار وستم شدید طوالنی فش

پراکندگی ان نمی گذاشت این انقالب در یک مسیر معین قرار بگیرد و شاید نظم 

عدم اموزش کافی انقالبیون 5دادن به این حرکت خودجوش غیرممکن می نمود 

سبب نفوذ بعثی ها در حلقه های صفوف شد واز این طریق سران مجاهدین را 

رده وخانواده های انان را ربودند و منازلشان را نابود کردند تا رهبران شناسایی ک

وعبرت گرفتن دیگران تحت شکنجه روحی وجسمی انتفاضه را برای تخلیه اطالعات 

د یکی از شگردهای ضد اطالعات حزب بعث ایجاد دودستگی و ندیگران قرارده

ین اه سست می کردند اختالف میان مردم بود وبدین وسیله انان را از ادامه را

وضعیت باعث شده بود تا مردم به سرعت فریب بخورند مثل این که دولتی ها 

های نظامی را به رژیم بازگردانند سازمان اطالعات ه شایعه کرده بودند اگر مردم پایگا

از انان درمیگذرد و انان را می بخشد ...اما وقتی به هدفشان رسیدند نقض وعده  

را به قتل رساندند  وچنین شد که انتفاضه شعبانیه که در کرده وتمام ایشان 

استانهای دیالی .واسط .میسان.بصره .ذی قار.مثنی.بابل .کربال.نجف.دهوک .اربیل. 

ازاین رو انتفاضه  با شکست مواجه شد.  سلیمانیه.قادسیه.کرکوک اتفاق افتاد 

سیاست  ه اند. شعبانیه را بزرگترین چالش داخلی عراق در دوره صدام حسین دانست

بر تغییر 7337دولت امریکا پس از بیرون راندن ارتش صدام از کویت در سال

حکومت در عراق بود اما در انتفاضه شعبانیه جورج بوش به صدام اجازه داد از تمام 

قوای خود علیه مردم استفاده کند این تغییر رویکرد در جهت جلوگیری از روی کار 

نیز به جهت کشتار  ایراندر پی این حادثه  ارزیابی شد. امدن یک دولت دینی در عراق 

وحضرت ایت  یک روز عزای عمومی اعالم کرد  مردم عراق و توهین به اماکن مقدسه 
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 را بشدت  و این فاجعه الله خامنه ای رهبر ایران بدین مناسبت پیامی صادر کرده

.بنا بربرخی گزارشها گروهک تروریستی مجاهدین خلق  ند محکوم کرد

ایران)منافقین(در سرکوب انتفاضه شعبانیه باحکومت بعث عراق همکاری داشته اند 

بنابراسنادی انان درسرکوب مردم بصره نقش داشتند وتعدادزیادی از کشته ها را در  

تی در گورهای دسته جمعی دفن کردند.برخی اعضای جداشده از سازمان توضیحا

مورد این واقعه و عملیات مروارید ارائه داده اند .انان به قتل عام کردها در این 

انتفاضه وخدمت انان به سازمان صدام اقرار کرده اند بعدها و درتاریللللخ هفتم ابان 

ای قربانیان انتفاضه شعبانیه در عملیات موشکی هگروهی متشکل از خانواده 7932

زخمی کردند. نفر از انان را 411را کشته و از منافقین  عضو 45به پایگاه اشرف حدود   

 

م کربال ونجف نفر از مردران اپس از سرکوب قیام شعبانیه هز 

رژیم بعث ناپدید شدند که تاکنون از سرنوشت انها به دست 

خبری در دست نیست پس از سقوط نظام صدام در 

هزاران گور دسته جمعی در اطراف شهر بصره و  4119سال

پیدا شد سن برخی از کشته شدگان پنج سال بوده است  کربال 

نشان  واین انان جمجمه ها خورد شده بود و در  بیشتر 

دهنده  قساوت حزب بعث است جان نیکسون 14در کتاب 

خود بیان میدارد که  وقتی از صدام سوال شد این گورهای 

در اطراف شهربصره متعلق به چه کسانی است  دسته جمعی

احتماال گور سربازان ایرانی است.  گفت  او با لبخندی  
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خویی فرزند  تقی از سید محمد 

ایت الله خویی نقل کرده اند  که 

تفاضه شعبانیه نبعد از شکست ا

شهر نجف خالی از سکنه شده 

بود واکثر مردم از شهر فرار کرده 

بودند وتنها چندین نفر درکنار 

منزل ایت الله خویی مشغول 

حفاظت از درب منزل بودند اما 

خواست  در ایت الله خویی از انها 

انجا را ترک کنند وگفت کرد 

انها)بعثی ها(با من کار دارند چند 

دند وما فهمیدیم در ز بعد دقیقه 

بوسه زد   دست ایشانبر  و به سمت اقای خویی رفت و  سربازی به داخل امد ارتش عراق است 

وگفت سید:من مقلد شما هستم چه کنم بیرون با شما کار دارند ایشان گفتند :افسر بیاید داخل 

بعد بیرون رفتیم و  .سرباز گفت من نمی دانم انها گفته اند که ایشان باید بیاید بیرون باالخره همه

ازان ما را به یک خیمه منتقل کردند همه در خیمه نشسته بودیم و شش نفر دیگر هم بودند 

اثنا طه یاسین رمضان امد .چوب دستش بود بدون سالم وارد شد وقدم میزد وفحش میداد  ایندر 

ی رفته وما همه ساکت بودیم و کسی حرف نمیزد به اقای خویی گفت :می گویند پسرت محمد تق

و کربال را شلو  کرده. من گفتم :من در این پانزده روز از پدرم جدا نشدم وبه کربال نرفتم گفت 

سپس ما را به بغداد :زبان درازی میکنی میگویم زبانت را قطع کنند بیست دقیقه ای بود ورفت. 

ن اعالم برائت کند منتقل کردند ظاهرا انها می خواستند ایت الله خویی را وادارکنند که از انقالبیو 

و یک دیدار نمایشی با صدام تدارک دیده شد و اقای خویی با صدام به اجبار دیدار کرد محمد 

تقی خویی می گوید به ما گفتند اگر اقای خویی با صدام دیدار نکند و از انقالبیون اعالم برائت 

 نکند تمامی دستگیرشدگان اعدام میشوند وبدین ترتیب عمل کردند. 
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 بخش نهم:او لتیماتوم15 بوش 

 

 

طبق قرارداد صلح  ،عراق در انارتش بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس وشکست 

خایر اورانیوم خود را تحت اشراف مقرر شد دولت عراق تمام سالح های شیمیایی و ذ

دوتوجیه ان نظارت کند  سازمان ملل از بین ببرد و سازمان ملل متحد بر بازرسان

اغاز جنگ با عراق توسط کارشناسان مطرح میشود یکی رابطه صدام با عمده برای 

القاعده ودیگری نابودی سالح های کشتار جمعی عراق همچنین صدام برای متحدان 

امریکا مثل عربستان سعودی و اسرائیل و همچنین برای محموله های نفتی خلیج 

یل کلینتون رئیس ب  .فارس و ثبات در خاورمیانه تهدیدی جدی به شمار می رفت

تحریم های اقتصادی تازه  او  جانشین بوش پدر شده بود 7339جمهور امریکا که در 

خود  عراق وضع ومنطقه پرواز ممنون را نیز  بر  ای را در کنار تحریم های نظامی

ل جلوگیری  عراق از ورود بازرسان سازمان مل 1733کنترول میکرد در سال  شخصا 

.این بیل کلینتون الیحه ازاد سازی عراق را امضا کرد  کرد. در واکنش به این موضوع

الیحه بر تغییر رژیم عراق به منظور بازگشت به خانواده بین المللی تاکید داشت 

وطبق ان دولت امریکا به گروهای تبعیدی خارج از عراق کمک مالی می رساند . پس 

های تولید سالح  از ان عملیات سه روزه روباه صحرا انجام گرفت وطی ان کارخانه 

صدام منهدم گشتند درحالی که استراتژیست های پنتاگون نقشه حمله های زمینی به 

عراق را می کشیدند برخی از تحلیگران امریکایی براین باور بودند که فشار خارجی 

برای ایجاد یک شورش به منظور خلع صدام از قدرت کافی است .این دو دیدگاه 

 گیری های ضد صدام بین دولتمردان واشنگتن  شد اما   باعث بروز شکاف در تصمیم

وباعث شد  سیاسی داخلی امریکا تغییر کرده توازن4117سپتامبر 77الت پس از حم

تا نو محافظه کاران بتوانند در مدیریت کشور امریکا در واشنگتن تاثیر بسزایی بگذارند 

(از محور 4114)7917به کنگره در دی ماه بلیو بوش در بیانیه اتحاد  خود اجرج د

کره شمالی وعراق تشکیل شده بود سخن   ،شرارت که به زعم وی از کشورهای ایران

از زور استفاده خواهد  مال داد برای براندازی دولت عراق به میان اورد همچنین او احت

کرداو اعالم کرد )رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاه زخم و سالح های اتمی را 

                                                           
 شرایط قطعی و تغییر ناپذیر در حقوق بین المللبه معنی اتمام حجت،کالم اخر، 15
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هه دنبال کرده است (عراق همچنان در صدد است دشمنی خودرا به به مدت یک د

 امریکا نشان دهد و از ترور حمایت کند. 

 

العات مرکزی طاژانس ا

 4114پیش از سال امریکا 

اصلی  7917یعنی شهریور

ترین عامل گرداوری 

اطالعات پیرامون عراق 

برای دولت ایاالت متحده 

بود.در ماه سپتامبر ان سال 

یتز و داگالس فیث پل ولفوو 

در پنتاگون واحدی بنام 

وزیر دفاع ایاالت متحده  دفتر ویژه ای با ریاست فیث ایجاد کردند دونالد رامسفیلد و

این گروه را موظف به تامین اطالعات خام در مورد عراق برای سران عالی رتبه دولت 

:بنابرنظر سیمون هرش روزنامه نگار مشهور امریکایی می نویسد بوش کرده بودند 

یکی از مشاوران پنتاگون )دفتر طرح های ویژه (برای این ایجاد شده بود تا چیزی که 

رد عراق بگویند ر دفاع (می خواستند در مو وزی ولفوویتز و رئیسش)دونالد رامسفیلدو

رابا مدرک ثابت کند این چیزها این بودند که صدام حسین ارتباط نزدیکی با القاعده 

خانه عظیمی از سالحهای شیمیایی ومیکروبی وحتی در صورت دارد وعراق زراد 

امکان هسته ای در اختیار دارد و تهدیدی برای منطقه وشاید ایاالت متحده می باشد 

اژانس )سیا(به دنبال اثبات عدم وجود ارتباط بین عراق و تروریسم بود.مسئله خلع 

ن هنگام جورج بوش ا در به نقطه تعیین کننده ای رسید4114سالح عراق در سال 

رئیس جمهوروقت امریکا خواستار توقف تولید جنگ افزارهای کشتار جمعی توسط 

عراق و قبول قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اجازه دسترسی 

سازمان ملل پس بازرسان سازمان ملل به تاسیسات ساخت اینگونه جنگ افزارها شد. 

سعه وتملک این جنگ افزارها منع کرده بود واز از جنگ خلیج فارس عراق را از تو 

عراق خواسته بود که به بازرسان این سازمان اجازه حضور دراین کشور را دهد در 

گفتگوهای   جام شد ماموران اطالعاتی امریکا ان 7333طول بازرسیهایی که در سال

یاالت سازمان اطالعاتی عراق و دیگر اطالعات را به صورت زنده در اختیار سران ا
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متحده گذاشته بودند این مسئله توسط روزنامه نگاران نیویورک تایمز و وال استریت 

 ژورنال نیز تایید شد. 

 

بارها عراق 4114جورج بوش در طول سال 

ان تهدید را به دلیل ادامه منع حضور بازرس

ی کرد .عراق دراواخر به یورش نظام

قبول کرد طبق مفاد قطعنامه 4114سال

شورای امنیت به بازرسان سازمان 7227

ملل اجازه حضور بدهد .سومین گروه از 

بازرسان سازمان ملل به سرپرستی دیوید  

کلی توانستند با همکاری عراقی ها از یک 

ازمایشگاه سیار که مشکوک بود بازرسی  

ند بعد از کرده واز ان عکس برداری کن

بازرسی مشخص شد که این ازمایشگاه یک  

برای پر کردن کارگاه تولیدگاز هیدروژن 

 مفاد الزم برای بازرسی ها همه لت عراق موظف بود بنابر بر بادکنک بوده است.دو 

ظرفیت ساخت جنگ افزار های خود را اعالم کند .در همین راستا عراق در روز 

ه شورای امنیت واژانس بین المللی انرژی صفحه ای ب77111گزارشی  7917ابان 74

اتمی ارائه کرد ودر ان عنوان نمود که هیچ جنگ افزار کشتار جمعی در اختیار ندارد 

نسخه های روگرفت این گزارش به طور غیر رسمی در اختیار چندین روزنامه نگار 

رعهده ان ریاست دوره ای شورای امنیت را باروپایی قرار گرفت .کلمبیا که در ان زم

صفحه از این گزارش 1111.به سران ایاالت متحده اجازه داد به طور مخفیانه داشت

را پیش از ان که در اختیار تمام اعضای شورای امنیت قرار گیرد حذف کند. از همین 

رو شورا این گزارش را ناقص اعالم کرد و عراق را ناقض مسئولیت های خود اعالم کرد 

زئیات کمک های شرکتها وسازمانهای دولتی صفحات حذف شده مشتمل بر ج

امریکایی و اروپایی بود که در گذشته به توسعه جنگ افزارهای شیمیایی به عراق  

هانی بلیکس بازرس ارشد سازمان ملل پیش از یورش امریکا به  کمک کرده بودند. 

عراق به شورای امنیت توصیه کرد که عراق در حال همکاری با بازرس هابوده و می 

خلع سالح این  ی توان در صورت ادامه این همکاری از طریق بازرسی ها به درست

کشور صحه گذاشت. کشور عراق پیش از جنگ اول خلیج فارس در سال 
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تن اورانیوم کیک زرد در مجتمع هسته ای تویثه واقع در 511میالدی حدود 7331

جوزف ویلسون 1144کیلومتری بغداد انبار کرده بود سازمان سیا در اواخر فوریه  41

دیپلمات سابق امریکایی را برای تحقیق پیرامون گزارشهایی درباره تالش عراق برای 

خرید کیک زرد بیشتر از نیجراعزام کرد ویلسون به سازمان گزارش داد که گزارش های 

موجود در این مورد کامال اشتباه است .بااین حال دولت بوش به اتهام های خود 

برای خرید کیک زرد ادامه می داد و اعالم میکرد که این تالش ها مبنی برتالش عراق 

توجیه کننده عملیات نظامی علیه این کشور هستند.بارزترین نمونه این اتهام ها 

توسط جورج دبلیو بوش خطاب به   4119سخنرانی وضعیت کشور امریکا در ژانویه 

بریطانیا عراق به دنبال کنگره بود که وی طی ان اعالم کرد بنا بر منابع اطالعاتی 

در 4119ویلسون در پاسخ به ادعای بوش متنی را در ژوئن اورانیوم می باشد. 

نیویورک تایمز منتشر کرد وگفت که خود شخصا ادعاهای موجود در این زمینه را 

بررسی کرد وبراین باور است که این ادعاها تقلبی هستند پس از انتشار این مقاله یک 

د که همسر ویلسون به نام والری پلیم یک مامور مخفی در فاش کر  نویسستون 

سازمان سیا است که وظیفه تحلیل اطالعات را برعهده دارد.پس از انتشار این مطلب 

وزارت دادگستری اقدام به جستجو برای یافتن منبع افشای اطالعات نمود.در نهایت 

نی معاون این تحقیقات منجر به محکوم شدن لویس لیبی رئیس دفتر دیک چ

 ریاست جمهوری امریکا به دلیل شهادت کذب و جلوگیری از اجرای عدالت گردید. 

(یادداشتی با 4115مه 7)7912اردیبهشت 77لستان در گهفته نامه ساندی تایمز ان

عنوان )یادداشت داونینگ استریت(منتشر کرد که دران نگاهی به یک جلسه محرمانه 

خصیت های کلیدی اطالعات این کشور مورخ وزارت دفاع وشو بین دولت بریطانیا 

در این جلسه اشارات مستقیمی به سیاست های طبقه بندی شده بود. 7917مرداد 7

شده ایاالت متحده در ان زمان شده بود.در این یادداشت امده بود که )بوش می 

خواست که با عملیات نظامی صدام را به بهانه تروریسم و سالح های کشتار جمعی 

دولت اما اطالعات وواقعیت های الزم حول این سیاست ساخته شدند( حذف کند 

اعالم کردند که تالش 4114بوش سازمان سیا و اژانس اطالعات دفاعی در سپتامبر

که طبق برنامه نظارت های عراق برای دسترسی به لوله های المینیومی مقاوم  

است که در غنی نوع شده بود به منظور ساخت سانتریفیوژ هایی مم ملل سازمان

سازی اورانیوم برای ساخت بمب کاربرد دارند وزارت انرژی و دفتر اطالعات و پژوهش 

ژی مهم بود زیرا مخالفت وزارت انر وزارت خارجه امریکا بااین تحلیل مخالفت کردند . 

اتی هسته این سازمان تخصص باالیی در سانتریفیوژهای گازی و برنامه های تسلیح
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ا با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق که در ان زمان به عنوان ای داشت سازمان سی

مامور فرانسه از این کشور پول میگرفت تماس برقرار کرد صبری به انها اطالع داد که 

صدام مقداری گاز سمی بین قبایل سنی مخفی کرده است وارزوی ساختن بمب اتمی 

م هیچ جنگ افزار میکروبی دارد اما اقدامی در این زمینه نکرده است همچنین صدا

تولید نکرده ولی برنامه ای برای تحقیق در مورد ان درسر می پروراند. بنابر گفته 

 41روزنامه نگار وفعال سیاسی سیدنی بلومنثال  اقای جورج تنت در 

(به بوش اطالع داد که صبری به انها گفته است که 4114سپتامبر71)7917شهریور

شتار جمعی نیست کمیسون اطالعاتی مجلس نمایندگان عراق دارای جنگ افزارهای ک

( نکاتی کلیدی از یک گزارش طبقه 4111ژوئن 47خرداد )97ایاالت متحده در تاریللللخ 

بندی شده از مراکز اطالعات نیروی زمینی امریکا پیرامون بازیابی مقدار کمی از 

ی ائتالف در این گزارش امده بود نیروهامهمات شیمیایی تضعیف شده منتشر کرد. 

جنگ افزار شیمیایی در عراق پیدا کرده اند که حاوی عامل شیمیایی 511حدودا

تضعیف شده سارین و یا خردل بوده اند با این حال به نظر می رسید تمام انها متعلق 

از یک  اطالعاتی که سازمان اطالعاتی المانبه پیش از جنگ اول خلیج فارس است. 

ال به دست اورد مدارکی بودند که کالین پاول به پناهنده سیاسی با اسم رمز کروب

میکروبی در اختیار شورای  عنوان ادله وجود یک برنامه فعال ساخت جنگ افزار

 41قرار داد این پناهده عراقی )رافد احمد علوان(در تاریللللخ  امنیت سازمان ملل

اتی  (در مصاحبه با خبرنگاران گاردین اذعان کرد که اطالع4177فوریه75)7913بهمن

که وی در اختیار اژانس اطالعات فدرال المان گذاشته درو  بوده است واو این کار را 

برای تقویت پرونده علیه صدام حسین انجام داده است زیرا وی ارزوی سقوط صدام 

 از قدرت را داشته است. 
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تونی بلر نخست وزیر بریطانیا در 

زمان حمله به عراق بود جورج 

تا بهمراه بوش او را قانع کرد 

نیروهای امریکایی به عراق لشکر  

وی در سال کشی کند. 

گفت که او هنوز هم بر 4113

است که ساقط کردن  این باور 

از این که او  صدام حسین فارق

دارای سالحهای کشتار جمعی 

بوده است یا خیر.کار درستی 

 بوده است. 

 

 

 

فعاالنه در پی توجیه حمله سپتامبر 77تیم امنیت ملی جورج بوش در روزهای پس از 

یادداشتی که به عراق بود. 

توسط رامسفیلد وزیر دفاع 

اذر  1وقت امریکا در مورخ  

(نوشته 4117نوامبر41)7911

شده است  جنگی میان عراق و 

سی می کند بخشی ر امریکا را بر 

از این یادداشت نوشته شده 

)چگونه اغاز می شود؟(و در 

حجم 4114ا به عراق امده است.در سال بندهای بعدی توجیهات حمله امریک

پروازهای جنگنده های امریکایی و بریطانیایی برفراز منطقه پرواز ممنوع عراق به 

(تبدیل به یک حمله 7917نسبت سال قبل افزایش پیدا کرد و درماه اوت )شهریور

هوایی کامل شد تامی فرانکس یکی از فرماندهان امریکایی نیروهای ائتالف بعدها 

ن کرد که این بمباران به منظور تضعیف سامانه پدافند هوایی عراق پیش از عنوا

چندروز پیش از انکه سنای امریکا به طرح  4114جنگ طراحی شده بودند.دراکتبر 

مشترک مجوز کاربرد نیروهای مسلح امریکا علیه عراق رای دهد در جلسه ای غیر 

توانایی دارد ساحل شرقی امریکا سناتور این طور گفته شد که عراق 15علنی به حدود 

کالین پاول در قرار دهد   بمب های شیمیایی و میکروبی را با پهباد مورد اصابت
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مدارک بیشتری در مورد برنامه جنگ افزارهای کشتار جمعی عراق به 7917بهمن 71

شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد ودر ان عنوان کرد پهبادهای عراقی اماده حمله 

کا هستند دران زمان بحث های زیادی بین نیروهای اطالعاتی ونظامی ایاالت به امری

متحده حول این مسئله که نتایج سازمان سیا در مورد پهبادهای عراقی صحت دارد یا 

خیر در جریان بود. دیگر سازمانهای اطالعاتی امریکا براین باور بودند که عراق پهباد 

دی که این کشور در اختیار دارد به منظور انجام تهاجمی در اختیار  ندارد وچند پهبا

 73با این وجود مجلس سنای امریکا در عملیاتهای حفاظتی است 

(با حمایت هردو حزب بر طرح مشترک رای داد وبه دولت 4114اکتبر77)7917مهر

 بوش مجوزی حقوقی تحت قانون امریکا برای حمله به عراق صادر کرد. 

 

 

 

ت متحده توسط کنگره این کشور به رئیس جمهور اال ن اینو مصوبه با تکیه بر قااین 

را برای جنگ علیه خشونت ها ضد نیروهای نظامی این کشور  که  این اجازه را می داد 

 7331ایاالت متحده بکار گیرد.این مصوبه با یاداوری قانون ازادسازی عراق مصوب 

تصریللللح میکرد که سیاست ایاالت متحده باید حذف رژیم صدام حسین وحمایت از 

(به 4114اکتبر71)7917مهر 42یک حکومت دموکراتیک باشد.این مصوبه درتاریللللخ 

ید.هانس بلیکس سرپرست بازرسان سازمان ملل در ژانویه امضای جورج بوش رس

اظهار داشت که به نظر نمی رسد که عراق حتی تا امروز به پذیرش واقعی 4119سال

خلع سالح تن داده باشد خلع سالحی که از عراق خواسته شده بود والزم بود تا برای 

مسائلی که وی  جذب اعتماد جهانی وزندگی در ارامش به ان تن دهد.در میان دیگر 

عامل شیمیایی اشاره کرد که به حساب نیامده اند   371مورد اشاره قرار داد به

واطالعات مربوط به عامل شیمیایی و عامل اعصاب از قلم افتاده.همچنین هیچ 

که وجود انها اعالم لیتر عامل سیاه زخم  1511سند قانع کننده ای مبنی بر نابودی 

وش در سخنرانی وضعیت کشورامریکا توسط جرج بدر شده بود ارائه نشده است. 

دارای 7331م که در عراق در اواخر دهه گفته شد)ما می دانی4119سال 

کالین پاول به شورای 7917بهمن  71در(زمایشگاهای سیارمیکروبی بوده استا

امنیت سازمان ملل امد تا مدارک خود را مبنی بر وجود سالح نامتعارف در عراق ارائه  

فرانسه هم بر این باور بود که عراق دارای مقادیری عامل سیاه زخم و  کند.دولت

بوتولیسم است وتوانایی تولید عامل اعصاب را هم دارد.در ماه مارس بلیکس عنوان  
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بازرسی ها پیشرفتهایی به دست امده وهیچ نشانی از جنگ افزارهای   در  کرد که

ای امریکا وبریطانیا و دولته4119کشتار جمعی یافت نشده است.در اوایل سال 

قطعنامه هجدهم(برای تصویب یک ضرب پیش نویس طرحی مشهور به) اسپانیا

االجل برای عراق به منظور اجابت قطعنامه های قبلی یا حمله نظامی را به شورای 

امنیت ارائه دادند.این پیش نویس متعاقبا به دلیل عدم حمایت اعضای شورای 

اعضای ناتو از قبیل فرانسه والمان و همچنین   امنیت پس گرفته شد به طور خاص

کانادا واعضای غیر ناتو مانند روسیه به خطرات زیاد دخالت نظامی در عراق برای 

امنیت جامعه بین الملل بااین طرح مخالفت کردند واز راه های دیپلماتیک برای حل 

 بحران خلع سالح عراق حمایت کردند. 

 

 

 

بین جورج  (شاهد برگزاری جلسه ای4119نویهژا97) 7917بهمن77کاخ سفید در 

اشت محرمانه ای که ازاین جلسه درز کرد نشان می داد که بوش وتونی بلر بود.یادد

دولت بوش در حال زمان تصمیم به یورش به عراق گرفته بود. گفته می شود که 

ه را ب4بوش در حال کار روی این ایده بود که یک هواپیمای جاسوسی الکهید ماتین یو

رنگ نیروهای سازمان ملل دراورد وان را در سطح پایین روی عراق به پرواز دراورد و 

پس ازانکه نیروهای عراقی به سمت ان شلیک کردند پیش زمینه برای حمله ایاالت 

سری مبنی بر حمله به عراق بدون بر حرکتی بلر و  متحده فراهیم خواهد شد.بوش

کردند. این توافق برخالف سخنرانی بود که ق  توافدر نظر گرفتن نتایج سازمان ملل 

بلر در مقابل مجلس عوام بریطانیا ایراد کرده بود .دراین یادداشت از قول بوش امده 

خی است که یمارس مقرر شد.این تار 71است که)تاریللللخ اغاز لشکرکشی االن روز 

  ینبوش به بلر گفت که او فکر می کند درگیری تن به تن ببمباران اغاز می شود(

گروهای دینی و قومیتی در عراق پس از حمله بعید است .در تاریللللخ 

اجازه نامه بکارگیری نیروی نظامی علیه عراق توسط رئیس جمهور 4114اکتبر71

رئیس جمهور سابق امریکا بیل کلینتون در مهرماه  .امریکا جورج دابلو بوش امضا شد

هشدار داد.وی که در  در مورد خطرات احتمالی حمله پیشدستانه به عراق 7917

کنفرانس حزب کارگر سخنرانی میکرد گفت:حمله پیش دستانه شما امروز هرچقدر 

رای من هم قانع کنند باشد احتماال دراینده با نتایج ناخشویندی باز خواهد گشت....ب

شما چقدر دقیق هستند وقتی انها را شلیک کنید مردم بی   مهم نیست که بمب های



 
 

61 | P a g e 
 

کثریت دموکراتها در کنگره با مجوز استفاده از نیروی نظامی گناه کشته می شوند.ا 

مخالفت کردند سناتور جیم وب پیش از رای گیری  4119علیه عراق در سال

جنگی یکسویه در عراق هستند خوب میدانند که اگر حمله   طرفدار نوشت)انها که

 کنیم راه خروج نداریم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(اعالم کرد 4119ژانویه41)7917دیماه 91وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلپن در 

به نظر مادخالت نظامی بدترین راه حل است.در همان زمان گروه های ضد جنگ در 

سراسر جهان دست به تظاهرات زدند.بنابرتخمین های یک استاد دانشگاه فرانسوی 

میلیون نفر در  91حدود7914وردینفر 49تا7917دیماه79به نام دومینیک رینی در 

راه پیمایی علیه جنگ عراق انجام دادند.تظاهرات روز 9111دنیا در حدود 

بزرگترین در نوع خود بود نلسون ماندا در 4119فوریه 75مصادف با7917بهمن41

اوایل بهمن اعتراض خود را اعالم کرد و گفت تنها چیزی که امریکا می خواهد نفت 

 1ز فرماندهان ارشد نیروی زمینی امریکا به نام اریک شینسکی در عراق است.یکی از ا

به کمیسون مجلس سنای امریکا اعالم کرد برای حفظ امنیت عراق )به 7917اسفند 

عد ب چندصدنفرسرباز(نیاز است.دو روز بعد رامسفیلد گفت که نیروی مورد نیاز برای

 این جنگ مورد نیاز است که برای پیروزی در از جنگ کمتر از تعدادنیروهایی است  

واین نظر که به چند صد نفر سرباز نیاز است درست نیست پل ولفوویتز معاون وزیر 

دفاع امریکا هم تخمین ژنرال شینسکی را اشتباه خواند زیرا معتقد بود که سایر  

کشورها نیز به عنوان نیروی اشغالگر عمل خواهند کرد.هانی بلیکس درماه مارس 

که برای اعالم نظر قاطع در مورد خلع سالح تنها به چند ماه وقت اعالم کرد   4119

)دیپلماسی دیگر شکست خورده 11نیاز است.اما دولت ایاالت متحده اعالم کرد که

 کشتار جمعی خالی کند دولت ایاالت متحده ناگهان از سالح  است(و این کشور به 
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 د بینگهام انگلیسیت از بغداد خارج شوند.لر بازرسان سازمان ملل خواست به سرع

این جنگ را مصداق تخطی از قوانین بین المللی دانست و دولتهای 7911در ابان 

س از او وضعیت بریطانیا د رعراق پامریکا وبریطانیا را)ویژیالنههای جهانی(خطاب کرد. 

جنگ را با عنوان یک اشغالگر توصیف کرد.همچنین وی با اشاره به رفتار امریکایی ها 

 غریب گفت:چیزی که خاطر طرفداران قانون را می ازارد این نکته استدرزندان ابو 

هند.در ی دمیتی به لزوم مشروعیت بین المللبرخی از سران عالی دولت بوش اهه ک

نیک کلگ معاون نخست وزیر پادشاهی متحد انگلستان طی جلسه ای  7913تیر ماه 

  ن محکوم کرد فرانسیس فو در پارلمان حمله به عراق را به دلیل غیر قانونی بودن ا

کویاما نیز گفته است:جنگ عراق و ارتباط نزدیکی که بین یورش نظامی و پیشبرد 

 دموکراسی ایجاد کردباعث زیر سوال رفتن دمو کراسی شد. 

 

 

 7917اسفند 41التیماتوم نهایی رئیس جمهور امریکا به حکومت عراق سرانجام در 

م هم میهنان عزیز  هبه عراق بیان کرد کصادر شد جورج دابلیو بوش قبل از حمله 

 تصمیم گیری رسیده است. در طی بیش یهایی در عراق اکنون به روزهای پایانرویداد

سالح از  ندانه خلعاز یه دهه امریکا و سایر کشور ها با شکیبایی و تالشهای شرافتم

 همه سالحهای کشتار  دنبال کردند. رژیم وعده داد را  بدون توسل به جنگ عراق

از بین ببرد.از ان 7337جمعی را به عنوان شرط پایان جنگ خلیج فارس در سال 

سال دیپلماسی درگیر بوده است.ما بیش از ده قطعنامه در 74زمان تاکنون جهان در 

تصویب رساندیم ما صدها بازرس تسلیحاتی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد 

حسن نیت ما باپاسخ مناسب همراه برای نظارت به خلع سالح به عراق فرستادیم. 

نشده است رژیم عراق از دیپلماسی به عنوان ابزار وقت کشی و کسب امتیاز استفاده  

کرده است  ویکپارچه قطعنامه های سازمان ملل را که خواهان خلع سالح کامل او 

بازرسان تسلیحاتی از سوی شده اند رابه چالش خوانده است.در طی این سالها 

اقی تهدید شده و برای انها دستگاهای جاسوسی کار گذاشتند و به شیو مقامهای عر 

ای نظام یافته فریب دادند. بارها تالش های مسالمت امیز در مورد عراق با شکست 

مواجه شده است زیرا ما با مرد صلح طرف نیستیم اطالعات بدست امده توسط این 

 که رژیم عراق به تملکدولت و دولتهای دیگر جای هیچ تردیدی باقی نگذاشته  

وپنهان کردن بعضی از مرگبار ترین سالحهای که تا کنون ساخته شده ادامه می دهد 
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جمعی علیه مردم عراق و همسایگان خود کشتار .این رژیم پیشتر از سالحهای  

استفاده کرده است رژیم سابقه تجاوز بی رحمانه در خاورمیانه را دارد عمیقا از امریکا 

کا متنفر است و به تروریستهای القاعده پناه داده است و به انها کمک ودوستان امری

های اموزشی می دهد خطر واضح است.استفاده از سالحهای شیمیایی و یا میکروبی 

یا روزی سالحهای هسته ای توسط عراق می تواند به بلند پروازی تروریست ها 

کشتن مردم جهان را به  جامعه عمل بپوشاندو هزاران هزار از مردم ما ویا سایر 

دهد.امریکا وسایر کشورهای جهان کاری نکرده اند که سزاوار تهدید باشنداما ما همه 

 توانمان را برای شکست ان بکار می گیریم. 

 

 

 

 

 به جای به استقبال این فاجعه رفتن ما مسیر پیشروی به سوی ایمنی را انتخاب کرده

روزی که دهشت فرا برسد پیش از روزی که خیلی دیر شود باید این تهدید  از  ایم پیش

از میان برداشته شود. امریکا در مورد تامین امنیت ملی خود اختیار مطلق برای توسل 

به زور دارد.این اختیار به من به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح و به موجب 

 د وفادار باشم داده شده است. باتوجهسوگندی که یاد کرده ام و باید به سوگند خو 

به خطرهایی که امریکا راتهدید می کند کنگره سال گذشته بااکثریت مطلقی توسل به 

نیروی نظامی در برابر عراق را مورد تایید قرار داد.امریکا کوشش به عمل می اورد 

به   ا باکمک سازمان ملل متحد بااین خطر برخورد کند .زیرا ما قصد داشتیم موضوع ر 

ملل متحد اعتقاد داریم یکی  گونه ای مسالمت امیز حل کنیم.ما به ماموریت سازمان

لی که تاسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم کمک کرد مقابله جویی با از عل

دیکتاتور های متجاوز جهان به گونه ای قاطعانه و به موقع بود تا پیش از ان که 

کنند و صلح را نابود سازند باانها مقابله شود.   دیکتاتور ها به مردم بیگناه حمله

عراق در اوایل سالهای دهه نود میالدی اقدام کرد طبق شورای امنیت در مورد 

که هردو قطعنامه همچنان معتبر هستند به امریکا و 111و111قطعنامه های 

 ر متحدان ما اختیار داده شده که سالحهای انهدام جمعی عراق را از میان بردارند د

اینجا مسئله اختیار مطرح نیست مسئله اراده مطرح است .در سپتامبر گذشته به 
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مجمع سازمان ملل متحد رفتم و از کشورهای جهان خواستم د رراه پایان دادن به این 

را مورد 7227قطعنامه  نوامبر به اتفاق ارا 1خبر متحد شوند شورای امنیت در روز 

ه متخلف از تعهدات خود شناخته شدو به این  داد.عراق در این قطعنام تصویب قرار 

کشور اخطار شد در صورتی که در جهت خلع سالح خود اقدام نکند با  پیامهای 

خطیری مواجه خواهد شد .امروز هیچ کشوری در جهان نیست که ادعا کند که عراق 

خلع سالح شده است وتا زمانی که صدام حسین قدرت را در دست دارد خلع سالح 

شد امریکا و متحدان امریکا در چهاماه و نیم گذشته برای به اجرا دراوردن نخواهد 

خواستهای دیرپای شورای امنیت در چهاچوب این شورا همکاری کردند.برخی از 

اعضای دائمی شورای امنیت همچنان اعالم کردند هرگونه قطعنامه ای را درباره خلع 

ابی ما از خطر سهیم هستند ولی در سالح عراق وتو خواهند کرد. این دولتها در ارزی

بسیاری از کشورهای دیگر مورد پیداشدن راه حل قاطعیت نشان نداند بااین وجود 

عزم راسخی را برای عمل در برابر این تهدید نشان دادند.اینک ائتالف گسترده ای 

برای اجرای خواستهای عادالنه جهان به وجود امده است شورای امنیت سازمان ملل 

ئولیت خود عمل نکرده است به همین جهت ما به مسئولیت خودمان عمل به مس

می کنیم در روزهای اخیر بعضی از حکومتهای خاورمیانه سهم خود را  ایفا کرده اند 

ک کند تا ق را تر ی به دیکتاتور توصیه کرده اند عراهای علنی و خصوص پیام در  .انها 

ن از این پیشنهاد سرباز زده است ان ام شود او تاکنو جخلع سالح عراق با مسالمت ان

ن و صدام حسیهمه درو  و فریب و بی رحمی اکنون به پایان خود نزدیک شده است. 

ساعت عراق را ترک کنند خودداری از این موضوع به مداخله  21پسرانش  باید ظرف 

ما تعیین می کنیم ما به خاطر امنیت خارجیان  نظامی می انجام.زمان این مداخله را

عراق از جمله روزنامه نگاران و بازرسان می خواهیم که بی درنگ عراق را ترک   در 

ها رادیو بشنوند برای انمی توانند برگردان سخنان مرا از  بسیاری از مردم عراق کنند. 

بر   است که یپیامی دارم اگر قرار باشد جنگ اغاز شود حمله متوجه مردان بی قانون

 در صورتی که ائتالف.  توجه شما نخواهد بودکشور شما حکومت می کنند حمله م

مورد نیازتان را می فرستیم.دستگاه  ی صدام را از قدرت برکنار کند ما غذا و دارو ،

وحشت را داغان می کنیم و به شما در ساختن یک عراق ازاد و مرفه کمک می کنیم 

ای از  هاین خالصدر یک عراق ازاد دیگر خبری از جنگ و تجاوز به همسایگان نیست. 

سخنان بوش قبل از حمله به عراق بود که از رادیو و تلوزیون به صورت گسترده 

 پخش شد. 
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تعداد نیروهای امریکایی در زمان 

و  نفر بود911111حمله حدود

همچنین نیروهای حفاظت بالغ 

به نفر بوده است 714111بر 

نیروی ارتش  21111عالوه 

سلطنتی بریطانیا و چندصد واحد 

کشور لهستان در این   ویژه از 

 جنگ شرکت داشتند

 

 

 

 

)منبع اطالعات نیروهای دخیل در این جنگ بصورت جدول نشان داده شده است

 رفته شده است(گ  opinion research businessاین جدول از 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عالء بشیر در کتاب خود بیان می کند دو روز قبل از حمله امریکا به عراق من در 

ستان ابن سینا مشغول کارهای روزمره خود بودم که برزان التکریتی )برادر ناتنی ر بیما

صدام(برای انجام برخی از معاینات به نزد من مراجعه کرد خوب بیاد دارم بعد از 
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اهند حمله خواهند کرد یا فقط می خو  ها گفتم به نظرت امریکاییاو  اتمام معاینه رو به 

عراق را بترسانند از اعماق وجود خود اهی کشید وگفت اگر انها حمله کنند مارا ظرف 

مدت کوتاهی نابود خواهند کرد و ما قدرت مقابله با انها را نخواهیم داشت او گفت 

صدام انسان خودخواهی است و حاضر نیست از عراق برود او ما را به ورطه می 

گفتم ما و  ا رو به نداریم اندازد من باانکه می دانستم ما قدرت مقابله با ارتش امریکا را 

ابراهیم الدوری و  عزت  ارتش قدرتمندی دارم و همچنین فرماندهان قدرتمندی مثل

عبد محمود)منشی مخصوص صدام(!!پوزخندی زد و گفت یک یخ فروش چگونه 

مقاومت کند منظور او از یخ فروش عزت می تواند در برابر ارتش منسجم امریکا 

ابراهیم الدوری معاون اول صدام و عضو شورای رهبری حزب بعث  بود که در اوان 

جوانی برای امرار معاش در روستای الدور یخ می فروخت.بعد از کنار من  رفت و 

 دیگر او را ندیدم. 

 ارتش امریکا حزب بعث عراق

 بریطانیا القاعده در عراق

 کردستان عراق جیش المهدی)شیعه(

 جرج دابلیو بوش صدام حسین

 باراک اوباما عزت ابراهیم الدوری

 تامی فرنکس ابو مصعب زرقاوی

 ریکاردو سانچز ابو حمزه المهاجر

 کیسیجرج   مقتدا صدر

 دیوید پترائوس 

 فرماندهان ائتالف فرماندهان عراق
 911111ارتش ایاالت متحده  951111صدام حسین 

 714111نیروهای حفاظت شرکتها  15111نیروهای سنی 

 21111ارتش سلطنتی بریطانیا 11111نیروهای سپاه المهدی 

 نفر732نیروهای ویژه لهستان  79111نیروهای القاعده 

 تعداد کشته های امریکا کشته های عراقتعداد  

نیروی  711و  نیروی امریکایی2111 71111
 انگلیسی

چند صد نیروی داوطلب از کشورهای  
 مختلف دنیا

 سرباز از استرالیا4111 
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 16:سقوط دیکتاتوردهم بخش

 

 

ست تیم اژانس د نخیرس موعود فرا زمان 

اطالعات مرکزی امریکا )سیا( در روز 

(وارد عراق 4114ژوئیه71)7917تیر 73

شدند.این تیم شامل اعضای بخش 

ماموریت های ویژه سازمان سیا بود 

بعدها اعضای نخبه قرارگاه مشترک 

عملیاتهای ویژه ارتش امرییکا  نیز به ان 

های متعارف را فراهم کردند پیوستند .این دو باهم شرایط الزم برای حمله نیرو 

ت این نیروها متقاعد کردن بسیاری از فرماندهان لشکرهای ارتش عراق به یفعال

                                                           
جمهوری روم باستان در هنگام بحران به شخصی واگذار میشد،فرد خودکامه و مستبد را دیکتاتور و دیکتاتوری مقامی بود که در  16

 گویند
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تسلیم وتشخیص رهبران 

هدف در طول عملیاتهای 

بسیار پرخطر شناسایی 

بود.این گروه توانست در 

شمال عراق گروهای پیشمرگه  

کرد را سازماندهی کرده و 

جبهه شمالی را به وجود 

د.انها توانستند پیش از اورن

ورود نیروهای ائتالف نیروهای انصار االسالم را در کردستان عراق شکست دهد و 

 انصار االسالم  سپس ارتش عراق را در شمال این کشور شکست دهد شکست 
شف تاسیسات جنگ افزارهای شیمیایی باعث مرگ بسیاری از پیکار جویان و ک17

به وقت تهران(در 1:21بامداد به وقت بغداد )5:92شد.در ساعت  (سرگات)

(حمله غافلگیرانه به عراق اغاز شد پیش از شروع 4119مارس 41)7917اسفند43

به فرماندهی ژنرال  4119هیچ اعالن جنگی داده نشد.حمله به عراق در سال 

ایی و امریک امریکایی تامی فرنکس بااسم رمز )عملیات ازادسازی عراق(برای نیروهای

ا نیروهای ائتالف باسم رمز عملیات قوش باز برای نیروهای استرالیایی انجام شد. 

پیشمرگه های کرد در شمال عراق نیز همکاری کردند . تقریبا چهل کشور دیگر نیز با 

عنوان )ائتالف راغبان(با ارسال نیرو و تجهیزات و همچنین خدمات و نیروهای 

سرباز از ایاالت متحده امریکا و 911111شرکت کردند  ویژه در این جنگ حفاظتی و

سرباز ویژه از لهستان به   732سرباز از استرالیا و4111سرباز از بریطانیا 21111

کویت اعزام شدند تا هسته های اولیه برای حمله به عراق را فراهم کنند.همچنین 

ت ابر از اظهار کرد نیز پشتیبانی میشد.بنا18سرباز پیشمرگه 111111این حمله توسط 

ژیم صدام و دوم نخست نابودی ر تام فرنکس اهداف این حمله عبارت بودند از 

جداسازی و نابودی جنگ افزار های کشتار جمعی عراق و سوم جستجو شناسایی و 

و دستگیری تروریست ها و چهارم گرد اوری اطالعات پیرامون شبکه تروریست ها و 

م عراق رژی بود. تادن کمک های انسان دوستانه پنجم پایان دهی به تحریم ها و فرس

اماده شده بود تا دریک زمان به یک شکل متعارف و نامنظم با متخاصمان بجنگد به 

                                                           
در مناطق کورد نشین عراق فعالیت خود را اغاز کرد این گروه قوانین خشک و 2111یک گروه اسالم گرای سلفی که در سال  19

 حلبچه در نزدیکی مرز ایران به کار می بستند.سخت شریعت را در مناطق تحت کنترولشان در اطراف بیاره و در شمال شرق 
پس از تاسیس 1321پیشمرگه به کردی)کرمانجی(اصطالحی برای اشاره به نیروی مسلح کرد است که برای نخستین بار در سال  18

 جمهوری خودمختار کردستان در نام گذاری عمومیت پیدا کرد
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این شکل که در صورت مواجهه با نیروهای برتر متعارف زرهی زمین را واگذار کنند اما 

به  از پشتتوسط سربازانی که بالباس مردم عادی وشبه نظامیان را به تن دارند 

نیروهای خارجی ضربه بزنند. نیروهای ائتالف به رهبری امریکا یورش های ابی خاکی 

ام دادند تا از چاه های نفت وبندرگاه های مهم مراقبت  جبه شبه جزیره  فاو ان

ی می نطانیا و لهستان واسترالیا پشتیباکنند.این نیروها توسط نیروهای دریایی بری

ران دریایی ایاالت متحده که با تیپ سوم کماندوی این  سپاه تفنگدا75شدند واحد 

تلفیق شده بودند به بندر ام القصر یورش بردند در شور و نیروهای ویژه لهستان ک

هوایی بریطانیا مامور  محافظت از چاه های نفت در جنوب عراق 71همان حال تیپ

ال حمله  شم به غرب و سپس بهبود.یگان های زرهی لشکر سوم پیاده امریکا ابتدا 

کردندتا از راه بیابانهای غربی عراق به سمت بغداد بروند.در همین حین واحد اول 

تفنگداران دریایی به سمت شرق رفت تا از بزرگراه  شماره یک به سمت مرکز کشور 

برود. لشکر یکم زرهی بریطانیا از راه مرداب های شرقی به سمت شمال حرکت  

 کایی از راه شهر ناصریه وارد نبردی برای تصرف یککردند.لشکر یکم تفنگداران امری

دران حوالی بود شدند . لشکر سوم پیاده امریکا  تقاطع جاده ای مهم و فرودگاه طلیل

ف این فرودگاه را به شدت مراقبت می  ت نیورهای عراقی را که داخل و اطراتوانس

ر شهاشتن کردند شکست دهد.پس از ان لشکر سوم پیاده امریکا از در اختیار د

هوابرد امریکا راه خود 717ناصریه و فرودگاه طلیل اطمینان پیدا کرد با پشتیبانی لشکر

را به سمت شمال برای تصرف نجف و کربالدر پیش گرفت اما توفان شن سهمگینی 

در گرفت و حرکت تمام نیروهای ائتالف را به تاخیر انداخت.هنگامی که بار دیگر 

ردند اقدام به تامین نوار کربال نمودند.نواری که بین رود نیروها حرکت خود را اغاز ک

فرات و دریاچه رزازه قرار دارد ومسیر مناسبی برای رسیدن به بغداد است. سپس 

پلهای رود فرات را تحت مراقبت قرار دادند و نیروهای امریکایی از طریق این نوار به 

 در میان عراق با جنگ سمت بغداد سرازیر شدند. لشکر یکم تفنگداران امریکایی

مداوم راه خود را به سمت شرق بغداد باز کرد و خود را اماده یورش به این شهر 

واشغال ان نمود.در شمال بزرگترین نیروی عملیات های ویژه از زمان یورش به 

در بیستمین روز از فروردین افقانستان تشکیل شد. بغداد 

ال حکومت ترس و وحشت س 42(سقوط کرد و بدین شکل 4119اوریل3)7917

نیروهای امریکایی بسرعت ساختمانهای متروک حزب صدام حسین به پایان رسید. 

بعث و ادارات و اماکن مهم عراق را به تصرف خود در اوردند و در جریان متالشی  
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کردن مجسمه اهنی صدام به مدیریت و هدایت اوضاع پرداختند عکس ها و ویدئو 

 های این رخداد نمادین شدند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط مجسمه اهنی صدام در میدان فردوس بغداد که عکس های ان به یک رخداد 

 جهانی تبدیل شد
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 531هزارتن از 491بنابر اعالم پنتاگون 

هزارتن سازو برگ جنگی ارتش عراق به یغما 

رفت ومنبع گسترده ای برای شورشیان  

گردید.فاز حمله به عراق بااشغال تکریت که 

مقاومت کوتاهی در مقابل تفنگداران دریایی 

امریکا عضو گروه تریپولی کرد پایان 

 71تا 7917اسفند  41رش به عراق که از یافت.تخمین زده می شود در مرحله یو 

غیر رزمنده 9151رزمنده عراقی و3411طول کشید حدود 7914اردیبهشت 

)شهروندانی ک سالح به دست نگرفتند(توسط نیروهای ائتالف کشته 

نظامی بریطانیا در 99نظامی ایاالت متحده و793شدند.نیروهای ائتالف از مرگ 

دابلیو بوش رئیس جمهور وقت امریکا در  جریان حمله به عراق خبردادند.جورج

از ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن که 4119مه 7برابر با 7914اردیبهشت 77

در غرب شهر سان دیگو  در ایالت کالیفرنیا قرار داشت بازدید کرد وی هنگام غروب 

امیز  تافتاب روی عرشه پرواز کشتی سخنرانی مشهور خود را با عنوان )پایان موفقی

عملیات(را که از تلوزیون ملی پخش می شد در برابر ملوانان و هوا نوردان ادا  

کرد.بااین حال مسئله صدام هنوز وجود داشت .نیروهای ائتالف بعد از سخنرانی 

بوش شاهد افزایش تدیجی حمالت به نیروهای خود در مناطق گوناگون به ویژه در 

است جمهوری پیش از حمله امریکا صدها )مثلث سنی( شدند.ارتش عراق و گارد ری

انبار مهمات ایجاد کرده بود . و نخستین شورشیان از ان تغذیه می شدند.نخستین 

حلقه های مقاومت را فدائیان صدام ووفاداران به حزب بعث ایجاد کردند اما به 

زودی تندروهای مذهبی و عراقیانی که از اشغال کشورشان خشمگین بودندبه 

القاعده به رهبری ابومصعب استند.تسنن افراطی با شبه نظامیان مقاومت برخ

الزرقاوی در استان های بغداد وانبار و صالح الدین بیش از دیگر استانها شاهد 

درصدجمعیت عراق را تشکیل می 95حمالت شورشی بودند.هرچند این استانها تنها 

مریکایی درصد از قتلهای سربازان ا19مسئول  7915اذر 72دهند اما تا 

بودند.همچنین شیعیان نیز به رهبری روحانی جوانی به نام مقتدا صدر دست به 

اعتراضات سیاسی و تشکیل شبه نظامیان جیش المهدی نمودند که در نواحی 

ه ومناطق شیعصدر شهرک و کربال و اطراف بغداد مانند نجف ،بصره ،جنوبی عراق 

ه یکی مثل موشک اندازی و حملنشین فعالیت می کردند.شورشی ها تاکتیک های چر 
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انتحاری و تک تیراندازی و همچنین خودروهای بمب گذاری شده و خرابکاری در 

 ساختهای عراق را به کار می بستند. منابع نفت و زیر 

 

سازمان ملل  کشورهای ائتالف به همراه

متحد درصدد تشکیل دولتی دموکراتیک  

که توان دفاع از خود در برابر نیروهای 

غیر ائتالف و همچنین جدایی خواهان 

داخلی را داشته باشند برامدند.دران زمان 

نیروهای ائتالف چندین عملیات در کنار 

 شبه جزیره رود دجله و در مثلث سنی انجام دادند.با نزدیک شدن به پایان

حمالت چریکی   شدت و حدت حمالت شورشی ها بیشتر شد و موج ناگهانی 4119

ان برای این حمالت استفاده وتقارن ان با ماه رمضان باعث شد تا افند رمض

روهای ائتالف برای اولین بار بعد از حمله به عراق از حمله هوایی و توپخانه شود.نی

د های پرتاب خمپاره را نابود کنن هاستفاده کردند تا از کمین های مشکوک و پایگا

ت به افراد مشکوک افزایش ، تعداد گشت ها و میزان حمال های اصلیه .پایش را

یافت و همچنین دو روستا شامل زادگاه صدام به نام العوجه و ابو هشمه با سیم 

نیروهای ائتالف کمی پس از حاصره شد و به شدت تحت پایش قرار گرفت. مخادار 

حکومتی با عنوان ائتالف موقت در این کشور ایجاد کردند تا  شکست صدام حسین

به عنوان یک حکومت انتقالی عمل کند.این حکومت با اتکا به قطعنامه 

خود را واجد تشکیل ،(و قوانین  جنگ 4119مه44شورای امنت سازمان ملل )7219

و مقننه و قضائیه می دانست. این حکومت از  قوای مجریه

ده ماه تمامی اختیارات عراق را در دست ر بمدت چها4112ئنژو 41تا4119اوریل47

داشت.در ابتدای کار جی گارنر که یک افسر سابق ارتش امریکا بود ریاست حکومت 

ائتالف را برعهده داشت.اما انتصاب وی مدت زیادی طول نکشید تااینکه در 

وز  ین ر جورج بوش اقای پل برمر را جانشین او کرد.حاکم جدید در نخست 4119مه77

دستور شماره یک حکومت ائتالف موقت مبنی بر  4119مه71کاری خود در مورخ 

ممنوعیت ورود اعضای حزب بعث در دولت جدید را ابال  کرد.این دستور باعث شد 

عراقی از شغل های خود کنار گذاشته شوندتخمین زده می شود 711111تا15111

ردند و عضو حزب بعث بوده اند حدود چهارمیلیون نفر در ادارات مختلیف کار میک

معلم اشاره کرد که صرفا برای ادامه شغل خود 21111در  میان این افراد می شود به 
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شده بودند.ژنرال سانچز از نیروی زمینی ارتش امریکا مجبور به عضویت در این حزب 

با به 4112در ان زمان اعالم کرد که این یک تصمیم فاجعه بار است.برمر در ژوئیه 

یان رسیدن حکومت ائتالف موقت از سمت خود برکنار و از عراق خارج شد. از  پا

گروهایی که توسط اشغالگران چند ملیتی عراق تشکیل شده بود گروه بازرسی عراق 

عضو بود . این گروه به منظور یافتن حقیقت پیرامون 7211نام داشت که شامل 

روه در ود.انتشار گزارش این گجنگ افزارهای کشتار جمعی عراق تشکیل شده ب هبرنام

شان داد عراق دارای جنگ افزارهای  که به گزارش دولفر شهرت یافت ن4112سال

روی دستگیری  4119کشتار جمعی قابل اعتنا نیست.نیروهای ائتالف در تابستان 

ان سال توسط 4119ژوئیه 44سران سابق دولت عراق تمرکز کردند. یورشی که در 

پسران صدام)قصی و  انجام گرفت باعث مرگ 41گروه رزمی لشکر هوابرد امریکا و  

فرمانده و رهبر 911کلی بیش از طور  به . ی(و همچنین یکی از نوه های صدام شدعد

بعثی از دولت پیشین و تعداد زیادی از عوامل پایین رتبه ان رژیم کشته و یا دستگیر 

رخ نزدیک (در عملیات سپیده دم س7914اذر44)4119دسامبر79در روز شدند. 

تکریت در یک مزرعه زیر زمینی مهم ترین رویداد در میان رشته دستگیری های ان 

سال بود .این عملیات توسط لشکر چهارم پیاده نیروی زمینی امریکا و از اعضای گروه 

که منجر به دستگیری صدام شد از اعضای   یانجام گرفت.اطالعات 747رزمی 

سرانجام صدام حسین بود.  ست امده شخصی وی به د نه و یا محافظاخانواد

به جرم کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه 4111التکریتی در دادگاه عدالت در سال 

سال شخص 42که برای ب دار محکوم شد وبدین ترتیب کسی  دجیل به اعدام با طنا

اول مملکت بود از صحنه سیاسی عراق خارج شد و به تاریللللخ پیوست تا عبرتی باشد 

 گان تا از سرنوشت صدام درس بگیرند. برای ایند 
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 :نگارخانه

 

 

 

ملک فیصل دوم اخرین پادشاه 

به عراق بود  وی در اوان کودکی 

شید بخت سلطنت رسید اما خور 

او زود غروب کرد و در 

سالگی باکودتای ژنرال 49سن

عبدالکریم قاسم کشته شد.در 

زمان او عراق روابط بسیار خوبی با 

 ایران داشت 
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 ملک فیصل دوم در سفر به ایران و مالقات با محمدرضاشاه پهلوی

 

 

 

 

 

 

ریللللح کنار ظملک فیصل دوم در  

 در مشهدامام رضا)ع(
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 پرچم عراق در دوران پادشاهی

 

 

 

 سفر ملک فیصل دوم به انگلستان 

 

 7351مقبره ملک فیصل دوم .وی در سال 

باکوتای  نظامی ژنرال عبدالکریم قاسم  
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 کشته شد 

 

 

الکریم قاسم با کودتا علیه ژنرال عبد

 عراق برقرار کرد نظام جمهوری را در سلطنت،

پرچم عراق نیز همان طور که در عکس مشخص 

 است دچار تغییر شد. 

 

 

 

 

ژنرال عبدالکریم قاسم در  

کنار سرهنگ عبدالسالم 

 عارف
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سفر عبدالکریم قاسم به  

کربال وافتتاح چند پروژه 

 عمرانی

 

 

 

 

اعدام عبدالکریم قاسم در 

ساختمان رادیو ملی عراق در 

 کودتاگرانتوسط  7319سال
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سرهنگ عبدالسالم عارف پس از  

کودتا علیه عبدالکریم قاسم به قدرت 

رسید اما بخت بااو یار نبود و در سال 

در یک حادثه مشکوک  7311

هلیکوپتر حامل وی سقوط کرد و ،

برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او 

 شد

 

 

 سرهنگ عبدالسالم عارف در یونیفرم نظامی
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البکر به همراه صدام احمد حسن 

حسین التکریتی در کودتای مسالمت 

قدرت را 7311امیز و بدون خونریزی 

 به دست گرفتند

 

المجید التکریتی در صدام حسین 

با کنار زدن احمد حسن  7313سال

البکر قدرت را به دست گرفت و به 

 شخص اول کشور عراق تبدیل شد
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 صدام در دوران کودکی

 

 

 

 طلفاح مادر صدام حسینصبحه 
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صدام حسین وهمسرش 

 ساجده طلفاح
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در کنار ظریللللح امام صدام 

 7952رضا)ع(در مشهد سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانواده  عکس دسته جمعی از

 صدام حسین
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به جرم  4111صدام در دادگاه عدالت در سال

دستور کشتار دجیل و اواره کردن هزاران زن 

کرد عراقی  به اعدام با طناب دار ومرد و کودک  

 .محکوم شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلمی از لحظه اعدام صدام حسین که از 

 حسین سال دیکتاتوری صدام42تلوزیون عراق پخش شد و مهر پایانی زد بر 
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حسین کامل حسن داماد صدام در 

جلو وعدی حسین فرزند ارشد 

 صدام در عقب

 

 

 

 

 

 

 

شیعیان عراق ایت الله خویی رهبر 

 در زمان انتفاضه شعبانیه
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تخریب ظریللللح مطهر امام حسین 

)ع(توسط ارتش بعث عراق در 

حمله به شهر کربالدر زمان قیام 

 شعبانیه

 

 

 

 )ع(توسطتخریب گنبد حرم امام حسین

توپخانه ارتش بعث عراق در زمان 

 انتفاضه شعبانیه
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بخشی از جنایات صدام در کردستان 

 عراق

 

 

 

 

 

مقبره شهدای کرد عراقی  

که بدست صدام کشته 

 شدند. 
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المان شهدای حلبچه در کردستان عراق ،در این حمله شیمیایی هزاران نفر کشته 

 شدند. 
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قدیر و تشکر از همه  با ت

 نرا در نوشتکسانی که م

 این کتاب یاری نمودند. 


