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مهدی امینی با اشاره به حضور  56کشور در جنگ تحمیلی در گفتوگو با «فرهیختگان»:

از 18کشوراسیر داشتیم

بازخوانی زمینههای آغاز جنگ تحمیلی از این جهت بســـیار مهم است که تاریخ اذهان

بسیار مهمی در تاریخ انقالب اسالمی محسوب میشود و در این زمینه چرایی آغاز جنگ

انقالب اســـامی ایران را غبارآلود و منحرفانه معرفی کند .جنگ تحمیلی هشت ساله که

ضدجمهوری اسالمی همواره سعی در مغشوش کردن این مقوله داشتهاند .در این رابطه

امروز و فردای ملتها را شکل میدهد .جنگ رسانهای غرب همواره سعی کرده است تاریخ

طی آن رژیم بعث عراق با انواع ســـاحهای شرقی و غربی به جان ملت ایران افتاد ،مقطع

تحمیلی و نقش عراق در این موضوع مســـاله مهمی اســـت که رسانههای عربی و غربی

با مهدی امینی مدرس ،پژوهشگر و نویسنده حوزه انقالب اسالمی به گفتوگو نشستیم.

سال  59اســـت و کمتر از دو سال از پیروزی انقالب اسالمی

کشوریکهتازهدرآنانقالبشده،بهترینزمانیاستکهایننوزاد

دانشگاهآمدهاندونهدرجهسرشانهونهیالوکوپالنظامیوشالقی

را سرنگون کنند ،لطفا درباره وضع داخلی ایران در آن برهه و

درگیریها شـــروع میشود و میبینیم کسانی که من اسم آنها را

دارند .اینها در نقاط مرزی درگیر هستند.

درس میخواندند همانند زینالدین ،احمد متوســـلیان ،حسن

در خطوط مرزی عراق یکسری فعل و انفعاالتی انجام میشود.

میگذردوهمهابرقدرتهادرتالشهستندجمهوریاسالمی
زمینههای آغاز جنگ کمی توضیح دهید.

اتفاقا من میخواهم ســـوال شما را با ســـوال جواب دهم که اگر

انقالب نمیشد ،جنگ میشـــد یا خیر؟ این سوال بسیار مهم و
کاربردی است.

را داخل گهواره از بین ببرد.

فرماندهانجبههعلموایمانمیگذارموپشتمیزهایدانشگاهها
باقری ،شـــهید علی قمی ،محمود کاوه ،ابراهیم همت ،محمود

شهبازی،محسنوزواییازپشتمیزهایدانشگاهبلندمیشوندو

خوب اســـت درباره این موضوع کار جامعهشناسی انجام دهیم و

درنقاطآشوبزدهکهایناتفاقتجزیهطلبیصورتمیگرفت،ورود

مطرح کردم و توضیح دادم که پیش از شروع جنگ تحمیلی طرح

نیروییازمرکزحکومتبهآننقطهآشوبزدهگسیلشود،اینطور

روی اسناد تاریخی هم کار کنیم .در یکی از مستندات خود ،این را
تجزیه ایران را  6بار در دستور کار گذاشته بودند.

کردند .در هر جای دنیا بروید وقتی یک اتفاقی شکل میگیرد اگر

بهذهنهامتبادرمیشودنیروییکهازحکومتمرکزیآمده،برای

اولینطرحتجزیهایکهقبلازانقالبدردستورکاربود،برمیگردد

سرکوبآمدهاستولینیروهایماواقعابرایسرکوبرفتند؟همت

جدا کنند ،چون بخش تولید نفت ما در خوزســـتان بود و برای ما

او را به مجلس بفرستند؛

بهسال.1253اینطرحتجزیهبرایآنبودکهخوزستانراازکشور
اهمیت ویژهای داشت .دومین طرح تجزیه برای سال  1303بود

که باز بحث نفت مطرح بود .سومین طرح تجزیه قرار شد در سال
 1325شکل بگیرد .چهارمین طرح تجزیه هم برای سال 1329
است.آنچیزیکهدراسنادمکتوبکشوربیشتردربارهآنصحبت

میشود ،عمدتا درباره طرح تجزیه سال  29است.

بادلمردمکاریکردکهبهعنواننمایندهمجلسپاوهمیخواستند

اینبرآمدهازمکتباسالماست،برآمدهازمکتبومدلمذهبشیعه

در دست و نه چهرههای درهم ،سیاه ،اخمو و پیشانی چروکیدهای
چند ماه مانده به آغاز رســـمی جنگ ،سپاههای محلی میبینند

یگانهایمهندسیکانالمیزنند،میدانمینمیگذارند.حمله
میکنند و میآیند و میزنند و کارگران شـــرکت نفتی را میبرند.

عملیات توپخانهای هم صورت میگیرد .خمپاره میآید ،موشکی

میزنند و هواپیماها نقـــض حاکمیت میکنند؛ این گزارشها را
میدهند .به مراکز اســـتان خبر میدهند و استانها هم به مرکز

حکومت اطالع میدهند و مرکز حکومت به واکنش رئیسجمهور
و فرمانده کل قوا نگاه میکند و میگوید ارتش به من گزارش نداده

است! میگویند عراق پشت مرزها آمده است و خبر آن را دادهاند،

میگوید مالک اطالعاتی است که ارتش میدهد.

در ســـال 58نزدیک به 84بار به ما حمله شد .در سال552 ،59

است و منحصرا در هر جای دنیا این مدلی رفتار شود ،به نوعی با ما

بار ما را مورد تهاجم قرار میدهند .جدول این را در کتابم درآوردهام.

ن البکر بود .خود حسنالبکر روی
میکند .صدام ،معاون اول حس 

شـــوش ،ســـاح و مهمات قاچاق میکند .گروه خلق عرب را در

ارتباط دارد .از طرفی در عراق که کشور کودتاهاست ،صدام کودتا

دولت عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود.

از ســـوی دیگر سالح میآید ،پسر فالن رئیس عشیره در هفت تپه

خوزستانسازماندهیکردند.نگاهاینهاناسیونالیستیاست؛بین

این طرح توســـط موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی بریتانیای کبیر

صدام جوان ،پرشـــور و به دنبال کشورگشـــایی و قدرتطلبی و

عربیت و عجمیت هستند .روی کل این جبههها فقط خوزستان را

قدرتمندی همانند انگلستان که در سازمان نفوذ دارند ،بهعنوان

بود ،امام(ره) را رصد میکرد و همه جزئیات را شناسایی کرده بود.

سیستان ،آذربایجان و در کردستان و ...درگیر هستیم.

طرحریزیمیشود،قراربودخوزستانازایرانجداشودوکشورهای
میانجی وارد شوند ،آتشبس را ایجاد کنند و عمال خوزستانی که
از ایران جدا شـــده در اختیار عـــراق قرار گیرد و نفت به حوزه نفوذ
انگلیسیها برگردد .چرا سال 29؟ چون بحث ملی شدن صنعت

نفتدرآنمقطعمطرحبود.انگلستانبهاینفکرافتادکهباچنین

طرحی عمال حوزه نفوذ خود را دوباره به ایران بازگرداند .پنجمین
طرح تجزیه خوزســـتان ســـال 1338بعد از کودتای عبدالکریم
قاسم در عراق و ششمین طرح تجزیه خوزستان برای سال 1343

بود .اما هفتمین طرح تجزیه خوزستان برای سال  59یعنی بعد از

پیروزی انقالب است.

توسعهگرایی بود و سرویس اطالعاتیای که برای خود درست کرده

عراق  14میلیون جمعیت داشت اما سهونیم میلیون درگیر جنگ

لذا دشمن با تمام توان پیشزمینههای شروع جنگ را ایجاد کرد.

درجمهوریاسالمیچطوربود؟مننمیگویم،منبعصحبتآقای

خوزستاناینهارادیدندوگزارشدادندولیاینگزارشهارامیگویند

داشت؛ یعنی شهرداری کربال در خط جنگ مسئولیت داشت اما
هاشمی است .اگر خواستید جداگانه میفرستم که عینا بیاورید.

آقای هاشمی میگوید شب خانه فالن رئیس قوه بودیم .نشستیم

صحبت کردیم که بودجه سال جاری را جنگی ببندیم یا مثل قبل
ببندیم و در آخر به این نتیجه رسیدیم که مثل قبل ببندیم!

یعنی چه؟ یعنی بودجه کشور هیچوقت جنگی نبوده است .آقای
هاشمی میگوید من معتقد بودم هم امرار معاش باید باشد و هم

در مجموع هفت طرح تجزیه خوزستان و حمله به ایران داریم که

جنگ باشد .اینکه نمیشـــود ،خروجی این میشود که در حوزه

اســـت ،پس در هـــر صورت قرار بود این اتفـــاق رخ دهد .چرا این

درآمدی که کسب شده بود 20 ،میلیارد یعنی  12درصد به جنگ

 6مورد پیش از انقالب اســـت .هفتمیـــن مورد برای بعد از انقالب
اتفاق رخ نداد؟ چون در سال  32با کودتای  28مرداد که کودتای

آمریکایی-انگلیسیبود،عمالحوزهنفوذآمریکاییهاوانگلیسیها

بر سیســـتم اقتصادی و منابع زیرزمینی ما ایجاد شد و نیازی نبود

بخواهند جنگی را شروع کنند .بدون خون و خونریزی عمال به آن
چیزیکهمیخواستندرسیدند.امابعدازپیروزیانقالبنتوانستند
بهسیستمنفوذکنند؛زیراشعارهایاصلیانقالباستقالل،آزادی

و بعد جمهوری اسالمی بود .در حوزه استقالل ما نفی شرق و غرب

کردیم،درصورتیکهدردنیادوقطبوجودداشت؛قطبشرقاتحاد

بحث درآمدهای نفتی ما ،از  180میلیارد دالر در هشـــت ســـال
اختصاص داده شد.

میتوانید بگویید 160میلیارد دالر کجا رفت؟

آقای رفیقدوســـت به خود من میگفت برای تهیه تجهیزات که

بحثهایی دارد ،چه کارها میکردند که بتوانند با واســـطه لباس
غواصی بخرند .در آن سوی داستان ،صدام مرداد سال  58کودتا

میکندودقیقادرهمانمقطعشمادرپاوهدرگیرهستید.نیروهای

سپاه در پادگان پاوه محاصره شدند و درگیری شدید است و همان
مقطعدرعراقهمکودتامیشودوعراقپیامیبرایایرانمیفرستد

جماهیرشوروی با تفکرات کمونیستی و قطب غرب با سردمداری

که منجر به قرارداد  1975در سال  53میشود .این قرارداد چهار

تمام کشـــورها ذیل این دو کشور تعریف میشدند .این دو قدرت

که در قرارداد قسطنطنیه بود؛ این تکان نمیخورد.

ایران هم طبق ســـاختاری که برای آن چیده شده بود ،جزء قطب

بهعنوان مرز مشترک ایران و عراق است .بندی هم درباره احشام،

آمریکاییهاوتفکرامپریالیستیوسلطهگرایی.

بودند که در دنیا عرصه را برای دیگر کشـــورها تعیین میکردند.

غرب بود؛ یعنی آمریکاییها ساختار نظامی ارتش ایران را بنا کرده

بودند ،امکانات و ســـاح و مهمات را داده بودند و در حوزه صنعت
و اقتصادی هم نفوذ اصلی داشتند .نیروهای ویژه و کالهسبزهای
آنهامستقیمراهیایرانشدند.هنریکسینجرباایرانوشاهمذاکره

کردکهمنهایبمباتم،هرچهبخواهیددراختیارشمامیگذاریم؛

میگویم.کجاایناتفاقرخمیدهد؟زمانیکهدرخوزستان،گنبد،

بنددارد.یکبندایناستکهمرزهایزمینیهمانمرزهاییاست
در دومین بند آمده است :مسیر آبی قسمت عمیق رودخانه اروند

ورود و خـــروج بازرگانان و دکلهای دیدهبانی و مباحث بینمرزی

است که میگوید باید با هم حل و فصل کنیم و بند آخر :هرکدام از
این بندها را اگر یکی از طرفین رعایت نکند ،به مثابه زیرسوال بردن
و از بین رفتن روح حاکم بر کل قرارداد است.

میدانمینزد،کانالزد،سنگروتجهیزاتدرمنطقهآورد.بچههای

رئیسجمهور و فرمانده کل قوا بنیصدر گذاشته شد.

غلط میکند به ما حمله کند .بله ،غلط میکند ،ولی حمله کرد.

آقای هاشمی میگوید
شب خانه فالن رئیس قوه
بودیم .نشستیم صحبت
کردیم که بودجه سال جاری را جنگی
ببندیم یا مثل قبل ببندیم و در آخر
به این نتیجه رسیدیم که مثل قبل
ببندیم! یعنی چه؟ یعنی بودجه
کشور هیچوقت جنگی نبوده است

نیرو اعزام میکردیم.

آخررابردارید.جمهوریاسالمیگفت:اینقراردادبینالمللیاستو

چقدر خندهدار است؟

پیدا نمیکنیم و نیروهای خود را از شـــاخ آفریقا و ارتفاعات جوالن

است .سیستم نظامی مضمحل است .فرماندهان اعدام یا زندانی

شـــرق و غرب کاری نداریم و در جنگهای استعماری هم حضور
فراخواندیـــم .آن زمان نیروهایی که قبـــل از انقالب تحت عنوان
نیروهای حافظ صلح فرســـتاده بودیم ،فراخواندیم و گفتیم اجازه
نمیدهیم نیروهای ما در چنین جاهاییمستقر شوند.

هرجومرج است و ساختار به هم ریخته است .دانشگاهها تعطیل
شدندیافرارکردند.نگهداریوتعمیراتتجهیزاتوتسلیحاتصورت

نگرفته است؛ اینها بخشی از فضای موجود است.

وفرماندهکلقواورئیسشورایانقالبکشوربودهاست.میبینید

بااینمقدمهایکهفرمودید،دالیلاصلیشروعجنگچهبود؟

بسیار مهم و کاربردی است 22.بهمن ،انقالب اسالمی به پیروزی

فرماندهیرایادگرفتهاست،تراشیدهشدناحمدمتوسلیانجدید

بعدازانقالبوقایعدیگریهمدرکناراینموضوعاتفاقمیافتدکه

میرسد15.بهمن،دولتموقتآقایبازرگانتوسطشورایانقالب
انتخاب میشـــود .روز  16بهمن یک هفته بعد از اینکه انقالب به

پیروزیرسید،درگیریهادرکردستان،گنبد،سیستانوبلوچستان،
آذربایجانغربی و خوزستان شروع شد .سیستم نظامی سرپایی

هم که نداریم .کمیتههای مردمی به صورت خودجوش در مساجد
جمعشدندوباهمدیگرسنگربندیمیکنند.دشمنهممیبیند

در جهان است و از کردستان رشد میکند .در کردستان اینفرمول

در کردستان شکل میگیرد .محمود کاوه ،ناصر کاظمی ،محمد

گوگردی هم همینطور هستند .فرماندههایی از دل این جنگ و
دوسالقبل ازشروعرسمی آنشکلمیگیرند کهبعدهاموثرترین
افراددرحوزهپیشبرداهدافدفاعمقدسوسیاسیکشورمیشوند.
ما در آنجا درگیر هستیم .عراق آماده و مهیا میشود که به ما حمله

کند .فرماندهان سپاه همه جوان و تحصیلکرده و از پشت میزهای

متخاصمعراقبود.ازنظراواولیندلیلمبنیبراینکهعراقمتجاوز
بود این است که عراقیها به این جنگ یومالرعد یعنی روز صاعقه
و ایرانیها به این واقعه دفاع مقدس میگویند .پس نشان میدهد
ادبیاتی که اســـتفاده میکنید آن طرف در لشکری از ژنرالهای
اگرازهمانروزاولمیگفتیدجنگمقدسیاتهاجممقدسقاعدتا

مبنارااینگذاشتند.میگویداولینمولفهبرایاینکهبگوییمایرانیها
مقدس! عراق این را به نام روز صاعقه میشناسد .پس چیزی تحت

عنوانجنگنداریم.جنگتحمیلیوزیباترآندفاعمقدساست.

میگویند جنگ عراق و ایران در حالی که 18کشور به ما اسیر داده
است32.کشورمستقیمباماجنگیدهاند.همینکشورهایاروپایی
که اسم آن را کشورهای ممتنع گذاشتهاند .این یک جنگ جهانی
بود .این را کتاب الکساندر کنت ،رئیس سازمان جاسوسی فرانسه
میگوید .اسم آن جنگ جهانی چهارم است .شرق و غرب حضور
داشتند .سید احمد میگوید من خدمت امام بودم و گفتم آقا این

چه کسی گفته فقط این دو ابرقدرت هستند؟

کردند؟ زمان آقای بازرگان بود و چه کســـی جلوی این را گرفت؟
حضرت آقا جلوی این را گرفتند .یعنی حضرت آقا با چند نفر دیگر

بودیم در جنگ اینها را نداشتیم که استفاده کنیم.

اهوازوهوروهویزهتاخرمشهر،آبادانوماهشهرعربزبانهستند،

احمد متوســـلیان با  170-180پاسدار به مریوان میرود .بعدها
لبنانمیشود.اویکیازبنیانگذارانحزباللهلبنانوجبههمقاومت

نوشت.نوشتهبوددرواقعهایکهبین ایرانوعراقاتفاقافتادطرف

بود و این کار درســـتی هم بـــود .در فروردین  59با ما قطع رابطه

دادن هواپیماهای جنگنده اف 14و راهبردی را چه کسی مطرح

چیزی که سر قضیه آب شاهد بودیم .گروه خلق عرب کار میکند.

در میدان بودیم ،االن عربستان این وظیفه را برعهده گرفته است.

لذا بحث پیشـــینههای جنگ تحمیلی اینهایی بود که من عرض

چند وقت پیش یکی از استراتژیستهای آمریکایی مطلب جالبی

اینهاطرحهاییاستکهآنزماندادهمیشد.طرحاولانقالبپس

میرودومنفورملتهامیشود.چهکسیسودمیبرد؟آمریکا.دقیقا

احمد متوسلیان فرمانده تیپ  20هزار نفره و بنیانگذار حزبالله

است .قرارداد بینالمللی را پاره میکند.

برژینسکی را فرستاد تا محرمانه در مرز عراق و اردن با صدام دیدار

میتواند ژاندارم منطقه باشـــد چون خأل نبودن ژاندارم منطقه در
شـــروع جنگ تحمیلی عراقیها پنج هزار و  400دستگاه تانک
داشتند .نزدیک به 300و خردهای هلیکوپتر داشتند 12.لشکر

متشکل از لشکرهای پیاده ،مکانیزه و زرهی و تیپهای ژاندارمری
و پلیس و ...را درگیر جنگ کردند .برحســـب ظاهر عراق بود ،ولی

پشتیبانی از طرف  56کشـــور انجام میشد .در حوزه مهندسی
هم بسیار قدرتمند بود ،چون مهندسی غربی به کمک آنها آمد.

 31شهریورعراق با 192هواپیما بهفرودگاههای ماحملهمیکند.
ایـــن هم مدلی برگرفته از اســـرائیلیها بود .اســـرائیل زمانی که
میخواســـت در جنگ اکتبر 1967بـــه اعراب حمله کند رئیس

اعراب و ســـردمدار مصر بود و دومین کشور قدرتمند عربی سوریه
بـــود 20 .دقیقه قبل از اینکه بخواهند تکان بخورند  70درصد از

نیروی هوایی مصر را نابود کرد.

مدل تبلیغاتی صدام بر اســـاس هیتلر و مدل نظامی او بر اساس
ی بود 192 .هواپیمای عراقی آمد و  11استان
طرحهای اسرائیل 

ما را زد .از جمله فرودگاه تهران ،مهرآباد را زد .ساعت  14:10بعداز

ظهر31شهریورصدایانفجارآمدومردمهیچپیشینهاینداشتند.
چراپیشینهنداشتند؟شمامیگوییدمقدمهسازیشد؟

ت آمریکا را گرفتیم که بهعنوان مرکز جاسوسی
آن در 13آبان سفار 

همزمان در آن مقطع در کردســـتان درگیر هستیم و این دو سال

ماهمهمینبودیم؛یعنیتوافقیکهآنزمانشدوماازطرفآمریکا

تلویزیونها پاره میکند .میگوید قرارداد  6مارس از نظر ما ملغی

خاورمیانه وجود داشت.

زیباتر این اســـت که بگوییم دفاع مقـــدس! این را من نمیگویم.

قطعرابطهسیاسیمیکنندوآقایکارتراینراامضامیکند.قبلاز

آنجامحمرهمیگویدیعنیخاکسرخ.شناسنامهبرایمردمصادر

حساس و بسیار مهمی است که در تاریخ مغفول واقع شده است.

س عراق صحبت میکند و قرارداد الجزایر را جلوی دوربین
در مجل 

به این مساله نبود ،لذا مردم پیشزمینه ذهنی نداشتند که جنگ

االن عربستان سعودی مانند  50سال پیش ایران است .عربستان

از طرف آمریکا در منطقه کشته و زخمی میدهد و مهمات او از بین

اتفاقاتی رخ میدهد .در مقطعی میبینید در  21شهریور صدام

حوادثرامرورمیکنیم 29.فروردین 59میشودآمریکاییهاباما

کمونیستها،سازمانمجاهدینخلق،گروههایالتقاطی،نهضت

آزادی و رنجبران و ...بودند و همه اینها درگیر هستند.

رسمیترمیشود.مثال 10روزقبلازآغازجنگرسمی 21شهریور

معتقدبودغلطمیکنندحملهکنند.یعنیمیگفتندتانکهارادر

میشوند.رسمامارکسیستهاکفخیابانتهرانمسلحرژهمیروند.

ماهیت انقالب عدم مداخلهگری است.

اینهابرایقبلازشروعجنگاست.درتیر،مردادوشهریوردرگیری

خوزستانی و عراقی فرقی نمیگذارد؟

میکنیموآبعراقیهارامیبرد.احمقفکرنمیکردآببیایدبین

یکی دیگر از زمینههای جنگ در خوزستان است .از شهر شوش،

لیبرالها و کمونیستها هم همینطور بودند .حزب توده ،مجمع

اینها برای چه زمانی است؟

یکی از طرحهایی که بنیصدر داده این بود که ســـد دز را منفجر

در حوزه سیاسی بیش از 200حزب و گروه قارچگونه تشکیل شده

ســـه پیمان ورشو ،ناتو و سنتو وجود داشت و از پیمان سنتو که در

سه نقطه را عراق میگیرد؛ ازجمله نفتشهر ،سومار و زینالقوص.

دو ابرقدرت شـــرق و غرب ،آمریکا و شوروی ... ،امام گفت «و ایران»

جلوی این داســـتان را گرفتند و این هواپیما را اگر قبل جنگ داده

است.روزنامههاوهفتهنامههاوماهنامههایزردوسفیدوآبیمنتشر

آن بودیم ،خارج شدیم .اعالم کردیم ژاندارم منطقه نیستیم؛ چون

میایستیمومیجنگیم.بهسبکاجدادخودکهاشکانیانبودند.

از شروع رسمی جنگ است .همینطور وقتی جلوتر میآیید دو تا

چیزی تحت عنوان جنگ نداریم .این جنگ تحمیلی اســـت ولی

ندارد.سپاهوبسیجهمبازینبودندومیگفتسواداینکارراندارند

با همین اســـتراتژی میگفت زمین میدهیم و زمان میگیریم،

داریم .ما در شلمچه شهید دادیم .با قناصه زدند و این سه ماه قبل

کند و او را برای جنگ با ما مجاب کند .صدام هم احســـاس کرد

منتهی به شروع جنگ چه حوادثی رخ داد؟

تهاجم نکردند این است که خود آنها به این واقعه میگویند دفاع

وفقطارتشراقبولداشتکهتحتآموزشبودندونظامیهستند.

تحریککند.یکبارهمیبینیدازخردادسال 59درگیریدرشلمچه

میخواهیمکمیبهشروعجنگنزدیکترشویم.درماههای

بنیصدر معتقد به استراتژی منفعالنه بود ،دقیقا مانند استراتژی
فعلی دولت آقای روحانی .بنیصدر میگفت اصال مقاومت معنا

میتوانیدژاندارممنطقهباشید.

در مرز با عراق جلسات محرمانه و سری شکل میگیرد که عراق را

کردم .در فروردین قطع رابطه سیاســـی آمریکا با ما بود .بعد آقای

چنینبرداشتیمیکردند،ولیشمامیگوییددفاعمقدسوآنهاهم

میداداینارتشکهسازماندهیمیشود،آموزشوتجهیزمیشود،

انقالب به پیروزی رســـید .اعالم کردیم در حوزه استقالل خود با

آنعبورکند.مندروازهبانهستمواجازهنمیدهمکهحکومتهای

استراتژیستهایاینهاتحلیلمیشود.

صدام به بنیصدر نامه زد و گفت :این شاهی کهآنقدر بد بود ،با ما

میکردیم ،با ما کاری نداشـــت .او میداند که سیســـتم اداری

که اصال ربطی به او ندارد.

«ویرانه دروازه شرقی» را مینویسند .در آنجا میگوید من دروازهبان

دیکتاتوری مثل ما را که اولی من هستم نابود کند ،از بین ببرد.

آمدهاند و امکانات آوردهاند .در آنجا فرمانده لشکر  81گفت عراق

اینکارراکردهاستوشماکهانقالبکردیدوآدمخوبیهستید،بند

اتفاق هم افتاد و ما شـــدیم ژاندارم منطقه و به جنگهای مختلف

را میگوید؟ چون میگوید من شهسوار اعراب هستم .من آمدهام

درآنجلسهبروجردیوحاجاحمدتوضیحدادندوگفتندعراقیها

بجنگد.اینچیزهاییکهمااالنبهآنمیخندیمتفکررئیسجمهور

صدام هم دنبال دشـــمنی بود .اینطور نبود اگر قرارداد را حذف

نظامی حل خواهیم کرد .صدام میگوید ایران باید از ســـه جزیره

کشورهایعربیهستمکهتشعشعاتانقالباسالمیمیخواهداز

ارتـــش ایران ،نیروی زمینی و نیروی دریایی و نیروی هوایی و گروه

قرار است عملیاتهای برونمرزی و فرامنطقهای انجام دهد .این

صدام میگوید اگر ایران مشـــکل خود را با ما حل نکند از طریق

که حق شما را از ایرانیان بگیرم ،لذا ورود به قسمتهایی میکند

اگر یکی را هم نپذیرید ،زیر کل قرارداد زدهاید.

سرجایخودباقیمیماند؛یعنیملغینمیکنیمبلکهابقامیکنیم.

وجود پنج ایران کوچک بهتر از وجود یک ایران واحد است .معاون

نیروی زمینی هســـتند و در لشکر  81کرمانشاه جلسه با حضور

کرمانشـــاه شهید صیاد ،محمد بروجردی و حاجاحمد متوسلیان

احتماال میخواست سپر و نیزه در دست بگیرد و در آنجا بایستد و

هواناوشدوبهماهواپیمایسوخترسانبوئینگرادادندکهنشان

باالیمرزهایخوزستانچیدند.اینهاپیشزمینههاست.

حرفهاییراکهصداممیزندنگاهکنید.وزیرامورخارجهاومیگوید

چون ارتش به ما اعالم نکرده است ،برای ما سندیت ندارد .حتی در

اگر بگویید این را قبول دارم و آن را قبول ندارم ،نمیشود .سه مورد

چون ایران باالترین درآمد نفتی را داشت.

فرهنگی کرده و حتی نقشه را هم عوض کردند .مرزهای عراق را از

تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموســـی عقبنشینی کند .چرا اینها

خوزســـتان را گرفتند اشـــکال ندارد .ما روی ارتفاعات لرســـتان

را باید با هم بپذیرید و هر سه مورد بخشی از یک راهحل کلی است.

را عوض و حتی برای اینها فرمانداران نظامی مشخص کردند .کار

او را آنتریک میکند و میگوید ژاندارم منطقهای وجود ندارد و شما

یعنی دوسوم خوزســـتان عرب هستند .عراق از آن سوی مرز لنج

سیاسیکردند.چندروزبعدیعنیپنجاردیبهشتعملیاتصحرای

طبس را به نام عملیات «پنجه عقاب» انجام میدهد که اسم این را

ماعملیاتپنجهشکستهعقابگذاشتیم.عملیاتیهمدرصحرای
طبسانجامشدتا 54گروگانخودراببرندوهشتکشتههمدادند
و با سرافکندگی فرار کردند و اینجا خیانت رئیسجمهور هم بود.

چه داده و صدام شناسنامه برای شما صادر کرده است.

وقتی این اتفاق افتاد همه شوکه شدند و نمیدانستند چه کنند.
امام(ره) پیامی داد که چیزی نشـــده اســـت ،دزدی آمده و سنگ
انداخته و رفته است .ما چنان سیلیای میزنیم که نتواند از جای

خود بلند شود .امام(ره) لفظ دزد را که درباره صدام به کار برد اولین
تهاجمانجامشد.یکوقتیمیگویندقاتل،قاچاقچیو...استیک

بزرگ است .ظاهر داستان این بود که شاپور بختیار که فرار کرده و

به پاریس رفته بود این را مدیریت میکرد.

صدامشمارادوستداردوماهمهعربهستیمواینانقالببهشما

میشود و وقتی صدای انفجار آمد بگویند جنگ شد.

به صدام زد که لفظ دزد را برای او به کار برد.

میکندوحسناسیونالیستیعربیتوعجمیترافعالکردهاست.

در کنـــار این کار فرهنگی میکند .خوار و بار میدهد و میگوید

کرمانشاه نگاه کنید تا کجا آمده است ،او منکر میشد .اصال قائل

دو ماه بعد یعنی در  18تیر کودتای«نقاب» که به اشتباه به نام نوژه

مـــیآورد و خوار و بار میدهد و دفترچه خوار و بار صادر کرده و به

آبرسانیراازبینمیبرد.پاسگاهرامیگیرد.هرجومرجراهمیاندازد.

حملهمیکنند؛اماصدامکارخودرامیکرد.رئیسجمهوردرکشور

وجهیدارد.یکوقتیمیگوینددزداست،سخیفترینلفظیکه

است،اتفاقمیافتد.اسماینکودتانقاباستکهنجاتقیامایران

بمبگـــذاری و ترور میکند .خط لولههای آب را منفجر میکند.

نداشتند.داخلکشوراینمنتشرنمیشدکهبهزودیعراقیهابهما

اماممیتوانستاستفادهکنددزدبود.یعنیضربهاصلیراامام(ره)
ارتش هم عملیاتی کرد که انصافا در تاریخ ماندگار شـــد .عملیات

این هم فایده نداشت و کودتا توسط اطالعات سپاه کشف و خنثی

 140فروندی بـــود .این برای روز اول جنگ بود .عراق که به ما زد

خانه اول بازگردیم .این  6ماه مهم و پیشزمینه است .عراق کانال

عملیاتی که ارتش انجام داد .این عملیات جزء افتخارات کشور در

شد .دو ماه بعد جنگ تحمیل شد .حاال جالب این است که به سر
میزندومهندسیمیکندوایناتفاقاتهمرخمیدهد.دراواسط
اینداستانهاآقایبرژینسکیکسیبودکهیکیازشاگرداوبهنام

جیمی کارتر رئیسجمهور شده است و استاد خود را به کاخ سفید

یک روز بعد عملیات را انجام دادیم.

تاریخچندهزارسالهاست.بحثمندربارهانقالبنیست.کاربزرگی

بود که بچههای ارتش انجام دادند .عملیات برگرفته از طرح البرز

بود .در اصل عملیات  140فروندی که االن مطرح اســـت به این

اینکهگفتیدریشههایداستانکجاستایناست.اینطرحبرگرفته

آورده و مشاور ارشد و رئیس طراحی سیاستهای پشت پرده ایاالت

بخشـــی از عراق است و اســـم آن را عربستان کوچک گذاشت .به

اوباصدامدرمرزاردنوعراقدیدارکرد؛مقطعیکهصحرایطبس

صفحهای است.اینبزرگترینعملیاتپیروزمندهواییجهاندر

سراسری مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا با صدام دیدار میکند.

هوایی حرف برای گفتن داریم .این حرکت اساسی بود.

از طرح اسرائیلیهاست .در کتابها چاپ کردهاند که خوزستان

آبادان« ،عابادان» میگفتند .اهواز را االهواز میگفتند ،خرمشهر

را محمره مینامیدند .سوسنگرد را خفاجیه مینامیدند .اسامی

متحده آمریکا شده است.

اتفاق میافتاد .بعد حساب کنید چند ماه قبل از عملیات تهاجم

نام هست ولی این  140هواپیما براساس طرحی به نام کمان 99

است .کمان منظور آرش کمانگیر است و 99هم به دلیل طرح99
تاریخ قرن اســـت .ایران قدرتی را به رخ دشمن کشید که در عرصه

