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العقید كنعاني يروي للوفاق...

جرائم صدام في خوزستان خالل فرتة الحرب المفروضة
المكان ،آبــادان – المدينة المتاخمة للحدود العراقية – الزمان عرص الـ  22أيلول/
سبتم� عام  ،1980بعد سماع دوي انفجار قوي دقت صافرات
ب
محمد حسن الشبري
ف
الحرب بقوة معلنة بداية حرب هوجاء وطاحنة لتمتد عىل مدى ثمانية اعــوام ولتضع اوزارهــا ي�  1988بعد ان حصدت األخـرض واليابس وايتمت
ق
األطفال وارملت النساء ش
ت
ا� السابق عیل ايران بدعم من الواليات المتحدة االمريكية والدول
و�دت
ال� فرضها النظام العر ي
ي
االهال .انها الحرب الظالمة ي
ف
الكث�ين .فالجرىح الذين يحملون شظايا قنابل تلك الحرب ي� احشائهم اوالذين
االوروبية .حرب عىل الرغم من انتهائها ،مازالت تبعاتها تحصد ارواح ي
ب� ي ن
تعرضوا للغازات الكيميائية الزالوا يعانون من تبعات تلك الحرب المدمرة ومازالت االلغام المتبقية من الحرب المفروضة تحصد ارواح االبرياء ي ن
الح� واآلخر.
ف
ـا� لـلــدفــاع
ی ـق ــول م ــدی فــر ال ـمــركــز ال ـث ـق ـ ي
الـمـقــدس ي� خرمشهر -الـعـقـیــد ثامر
ن
كنعا� ،للوفاق" :بعد انتصار الثورة
ي
االسـ ــام ـ ـیـ ــة ارادت ال ـ ـ ــدول الـ ـك ـ بـری
اسقاط الجمهوریة االسالمیة الفتیة.
وبـ ـ ـه ـ ـجـ ــوم ال ـ ـق ـ ــوات الـ ـص ــدامـ ـي ــة مــن
االرض والـ ـج ــو عـ ــام  ،1980ب ــدأت
الـحــرب وحــاولــت الـقــوات الصدامية
اح ـت ــال ال ـم ــدن ال ـح ــدودی ــة الـمـهـمــة.
ـال اع ــاق ت ـقــدم ال ـقــوات
ص ـمــود االه ـ ـ ي
الصدامية المدججة بالسالح .حیث
ل ــم ی ـخ ـلــو ص ـم ــوده ــم م ــن تـضـحـیــات
واسـتـشـهــد ال ـم ـئــات مــن مــواطـنـیـنــا ف ي�
ال ـق ـص ــف الـ ـج ــوي والـ ـم ــدف ــ� ش
و�د
ي
اآلالف م ـنـهــم ،ك ـمــا ان ال ـق ـصــف شل
ال ـح ــرك ــة االقـ ـتـ ـص ــادی ــة .ل ـك ــن االم ـ ــور
الطبیع
ب ــدأت بــال ـعــودة ایل مـجـراهــا
ي
بعد نهایة الـحــرب وبــدایــة ف ـ تـرة البناء
واالعمار".
ویضیف العقید كـنـعـ ن
ـا� أن الشعب
ً ي
ن
كب�ا ایل حكام العالم
ا� قدم درسا ی
االير ي
ـ� عــى
م ــن خ ـ ــال انـ ـتـ ـص ــاره ال ـم ـل ـح ـ ي
ين
المحتل� ومن يقف وراءهم ،وهو ان
مص�ي الحكام الــذيــن ارتـضــوا االرتـمــاء
ف ي� احضان القوى االستكبارية ونفذوا
اج ـنــدات ـهــم ب ـحــذافـ يـرهــا ع ــى حـســاب
مصالح شعوبــهم وشعوب المنطقة،
لــن يكون بافضل مــن مص�ي دكتاتور
العراق.
وی ـتــابــع مــدیــر ال ـمــركــز ال ـث ـقـ ف
ـا� لـلــدفــاع
ي
الـمـقــدس ف ي� خرمشهر" :الـيــوم وبعد
مـ ـ ــرور ع ـ ــدة عـ ـق ــود عـ ــى ن ـه ــاي ــة تـلــك
الحرب تغ�ي الكث�ي من المعادالت ف ي�
الـمـنـطـقــة فــالـمـســؤولــون عــن الـحــرب
ف
ـدام ال ـس ــاب ــق ن ــال ــوا
ي� ال ـن ـظ ــام ال ـ ـص ـ ـ ي
جزاءهم واما ايـران والعراق فقد بدءا
مــرحـلــة جــديــدة تختلف عــن الـســابــق
وان مستقبل العالقات بينهما ش
يب�
بالخ�ي .
واس ـتـطــاعــت ای ـ ـران خ ــال الـسـنــوات
الـ ت يـ� تلت نهاية الحرب ولحد اآلن تم
بناء الكث�ي من المشاري ــع االقتصادية
والعمرانية وحققت نـجــاحــات كب�ي ة
ف ي� م ـج ــال اعـ ـ ــادة م ــا دمـ ـرت ــه ال ـح ــرب
ورجع الكث�ي من ش
الم�دين ایل مدنهم
ت
ال� هجروها.
ي
ت
المش�ك ف ي�كافة المجاالت
وبالتعاون
ط
تمكن االيرانيون والعراقيون من ي
ض
ـا� ورب ـم ــا ه ـكــذا يمكن
صـفـحــة ال ـم ـ ي

لتلك الحرب الظالمة ان تصبح مجرد
صفحات ف ي� سجالت التاري ــخ.
مدينة خرمشهر رمز خالد
مدینةخرمشهرالمطلةعىلالسواحل
الفارسكانت هدفا
الشمالية للخليج
ي
مـهـمــا ل ـق ــوات ن ـظــام ال ـطــاغ ـيــة ص ــدام
ض
ا� االيرانية بهدف
لدى دخولها االر ي
اسـقــاط الـثــورة االسالمية الناشئة اال
ان مقاومة القوات الشعبية والحرس
الثوري بمساعدة الجيش جعل هذه
المدينة رمزا خالدا ف ي� حرب السنوات
ن
الثما�.
ف ي
ي� الـمـراحــل االوىل للحرب اكتسبت
مــدي ـنــة خــرمـشـهــر قـيـمــة اسـ تـراتـيـجـيــة
الصدام ألنهاكانت تعد
لدى الجيش
ي
بوابة الدخول إىل محافظة خوزستان
الغنية بالنفط.
ب ـ ــدأت الـ ـق ــوات ال ـص ــدام ـي ــة بــإطــاق
الـقــذائــف بكثافة وب ـصــورة عشوائية
ع ــى ال ـم ــدي ـن ــة الـ ـح ــدودي ــة ال ـص ـغ ـ يـرة
ـوال 480
مــا اس ـفــر عــن اسـتـشـهــاد حـ ـ ي
ـال خالل االيــام الثالثة
مدنيا من االهـ ي
االوىل لـلـحــرب ف ـقــط ،ورغ ــم فــداحــة
الخسائر وضعف التنظيم والتسليح
وه ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــأة اال ان عـ ـ ـ شـرات
الشبان انخرطوا ف ي� عمليات مقاومة،
ورغـ ــم ع ــدم انـتـظــامـهــا واسـتـخــدامـهــا
اس ـل ـح ــة خ ـف ـي ـفــة اس ـت ـط ــاع ــت وق ــف
تقدم عجلة الماكنة الحربية العراقية
خلف اس ــوار المدينة لـمــدة  40يوما
قـ ـب ــل احـ ـت ــالـ ـه ــا بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـئ ــات
ال ــدب ــاب ــات وال ـم ـص ـف ـحــات والـقـصــف
المدفع والـغــارات العنيفة ،واستمر
ي
ه ــذا ال ـح ــال ح ـ تـى االش ـه ــر االوىل من
عام .1982
وشـكــل ع ــام  1982بــدايــة للعمليات
الـعـسـكــريــة الـنــاضـجــة ال ـ ـ ت يـي ام ـ ت زـزج ــت
فيها ال ـخـ بـرة العسكرية مــع الحماسة
الدينية والسياسية المفعمة باألمل.
وسـبـقــت عـمـلـيــات تـحــريــر خرمشهر
الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـع ــدة ع ـم ـل ـي ــات ق ــام ــت بـهــا
القوات االيرانيةكانت ابرزها عمليات
ث ــام ــن االئـ ـم ــة الـ ـ ـ ت يـي ن ـج ـحــت ف ي� كــر
الحصار عــن مدينة آب ــادان المجاورة
قـ ـب ــل اش ـ ـهـ ــر م ـ ــن تـ ـح ــري ــر خــرم ـش ـهــر
مــاشـجــع الـقـيــادة العسكرية االيـرانـيــة
ع ــى ال ـت ـف ـكـ يـر والـتـخـطـيــط ف ي� الـقـيــام
ـرم
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات عـ ـسـ ـك ــري ــةك ـ ـ ـ ـ بـرى ت ـ ـ ي

ل ـطــرد ال ـق ــوات ال ـصــدام ـيــة م ــن آالف
ال ـك ـي ـل ــوم ـ تـرات ع ــى ط ـ ــول ال ـم ـنــاطــق
الحدودية.
بدأت عمليات بيت المقدس ت ز
بال�امن
م ــع ذك ـ ــرى ب ـع ـثــة الـ ــرسـ ــول ص ــى هللا
عليه وآلــه وسـلــم ف ي�  27شهر رجــب،
عام 1982واستهدفت استعادة هذه
ت
اإلس�اتيجية الهامة بالنسبة
المدينة
الي ـران باعتبارها تشكل منفذا حيويا
الفارس.
للبالد اىل مياه الخليج
ي
ونـ ـجـ ـح ــت الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ب ــالـ ـفـ ـع ــل ف ي�
تـحــريــر خــرمـشـهــر ع ــى ع ــدة م ـراحــل.
وقــد ســاهــم ف ي� نـجــاح هــذه العمليات
عـمـلـيــات سبقتها ف ي� مـنـطـقــة دزف ــول
ب ـش ـمــال م ـحــاف ـظــة خ ــوزس ـت ــان بــاســم
"والفجر واحد".
ف
بدء العمليات ي� غربكارون
ـدام ي ـظــن أن
ل ــم ي ـكــن ال ـج ـيــش ال ـ ـصـ ـ ي
ال ـق ــوات االي ـران ـي ــة سـتـنـجــح ف ي� نفس
الــوقــت مــن اج ـت ـيــاز نـهــركـ ــارون الــذي
يمتد ف ي� خوزستان ويقطع خرمشهر
والوصول إىل طريق أهواز ـ خرمشهر
بعملية واحدة حيث أن خسارته لهذا
ال ـط ــري ــق واس ـت ـع ــادة أق ـس ــام م ـنــهكــان
ً
سيكلفه غاليا.
اس ـت ـم ــرت ال ـم ـقــاوم ــة ب ـص ــورة عنيفة
ً
خــال  48ســاعــة وأخـ ـ يـرا تحقق وعــد
هللا ب ــال ـت ـث ـب ـي ــت وال ـ ـن ـ ــر .وس ـن ـحــت
ال ـف ــرص ــة ل ـل ـق ــوات االي ـران ـي ــة الـعــامـلــة
ل ـ يـ� تـتـمـكــن م ــن اس ـت ـك ـمــال الـتـحــامـهــا
وال ـ ـع ـ ـثـ ــورك ـ ــل م ـن ـه ــا ع ـ ــى م ــواض ـع ـه ــا
الالزمة للمرابطة والتغلب عىل نقاط
الضعف ،وسد المنافذ.
ف
و� جـبـهــة كــرخــة نـ ــور ،ورغـ ــم وج ــود
ي
الـخـطــوط الــدفــاعـيــة الـقــويــة للجيش
العر قا� اال ان بعض الجنود االير ين
اني�
ي
ن
ت
الثا�
ا� ي
تمكنوا من احتالل الساترال� ب ي
للعدو بعد اجتياز نهركارون.
وب ـق ـيــت ال ـق ــوات االي ـران ـي ــة ل ـمــدة 48
وه ت ـصــد ه ـج ـمــات ال ـقــوات
ســاعــة ي
ال ـصــدام ـيــة ال ـم ـض ــادة وب ـس ـبــب عــدم
ت ـم ـكــن وح ـ ـ ــدات ايـ ـرانـ ـي ــة أخـ ـ ــرى مــن
القيام بهجمات مشابهة ،صدر إليها
ً
أمــر بــاالنـسـحــاب مــؤقـتــا وع ــدم البقاء
ين
ين
مفتوح� .فبقيت القوات
بجناح�
االي ـران ـيــة ف ي� مــواضـعـهــا األوىل تنتظر
ين
جهت�
لك تقوم بالعمل عىل
األوامــر ي
تز
بال�امن مع تهديد القوات الصدامية

من خلف الحدود بعد أن ضعفت من
ين
قسم�.
اجل الشطر عىل
المرحلة الثانية من العمليات (غرب
كارون)

بدأ هجوم القوات االيرانية المتمركزة
عــى طــريــق أهـ ــواز ـ خــرمـشـهــر بــاتـجــاه
ال ـحــدود ونـجـحــت ف ي� الـتـمــوضــع عىل
بـعــد  17كــم عــن الـ شـريــط ال ـحــدودي،
واسـ ـتـ ـبـ ـسـ ـل ــت ف ي� ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة أم ـ ــام
الهجمات الجنونية المضادة مامكنها
من البقاء ف ي� مواضعها الجديدة لغاية
التال.
اليوم ي
واثـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن ت ـغ ـل ـغــل الـ ـق ــوات
االيـ ـرانـ ـي ــة اىل خ ـل ــف ج ـب ـهــة ال ـق ــوات
ال ـص ــدام ـي ــة ج ـعــل ق ــادت ـه ــا ي ـص ــدرون
ً
األوام ـ ــر بــاالن ـس ـحــاب ف ـ ــورا رغ ــم أنـهــا
ك ــان ــت قـ ــد أقـ ــامـ ــت م ـن ـش ــآت وطـ ــرق
م ــواص ــات ب ـهــدف ال ـب ـقــاء ال ــدائ ــم ف ي�
منطقة جف�ي بالشمال.
ً
ولـ ـ ــم تـ ـج ــد هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات حـ ـ ــا غ ـ يـر
ان ـس ـح ــاب إلنـ ـق ــاذ ال ـف ــرق ــة ال ـســادســة
وال ـق ــوات األخـ ــرى الـمـرابـطــة ف ي� تلك
النواح بل أن بقاءها ف ي� تلك المنطقة
ي
ـ� إىل ارغــام ـهــا عــى االشـتـبــاك
سـيـنـتـ ي
مــع ق ــوة ايـرانـيــة تـجـتــاز نـهــركــرخــة من
الخلف عىل ش
ال�يط الحدودي.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـص ـ ــورت قـ ـي ــادة
ق
ا� أن االن ـس ـحــاب عن
ال ـج ـيــش الـ ـعـ ـر ي
المنطقة مرغمة ستمكنهامن تحشيد
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـ ـقـ ــوات والـ ـمـ ـع ــدات ف ي�
م ـحــور ال ـب ــرة ـ خــرمـشـهــر للحيلولة
دون سقوط خرمشهر ودفع التهديد
الـمـحـتـمــل ع ــن ال ـب ــرة ،فــاالحـتـفــاظ
ب ـخــرم ـش ـهــركـ ــان ه ــدف ــا م ـه ـمــا ل ـل ـع ـراق
لـلـتـغـطـيــة ع ــى آثـ ــار ال ـه ـزائــم الـســابـقــة
واالحتفاظ بورقة سياسية رابحة.
ف
و� الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن ف ـج ــر ي ــوم
ي
( )8/5/1982شهدت ارض المعركة
أرسع فـرار للجيش الـعـر ق يا� من منطقة
لتنته
جف�ي وعقبته القوات االيرانية
ي
ال ـع ـل ـم ـيــات اىل ت ـط ـهـ يـر الـمـنـطـقــة منها
بـشـكــل كــامــل ك ـمــا نـجـحــت ف ي� الـســاعــة
ً
الـ ـ ـع ـ ـ شـا�ة صـ ـب ــاح ــا مـ ــن ت ـط ـه ـ يـر طــريــق
ً
ً
أهـ ـ ــواز -خــرم ـش ـهــر ت ـط ـه ـ يـراك ــام ــا لكل
ال ـم ـنــاطــق ال ـ ـ ت يـي س ـق ـطــت ف ي� الـمــرحـلــة
األوىل وبــذلــك اتصلت جميع القوات
ف ي� ال ـش ـمــال مــع ال ـج ـنــوب وه ـنــا أصـبــح
ين ت
ـأ� ع ـ بـر الـطــريــق
االرتـ ـب ــاط ال ـت ـمــوي ـ ي ي ـ ـ ي

ال ـم ـع ـبــد م ــا عـ ــزز وضـ ــع ال ـت ـمــويــن ب ـصــورة
ملحوظة .لكن الجيش ال ـع ـر ق يا� استطاع
إن ـقــاذ حـشــدك ـبـ يـر مــن قــواتــه مــن الــدمــار،
وموضعها عىل محور شلمجة .خرمشهر
وال ـط ــري ــق ال ـم ـع ـبــد بـيـنـهـمــا ،وب ـ ــدأ بتنفيذ
هـ ـجـ ـم ــات م ـ ـض ـ ــادة ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــع ق ـصــف
مدفع مستمر وغارات من قبل طائراته.
ي
وبعد التمهيدات السابقة بدأت القوات
االيرانية بالمرحلة االخ�ي ة من العمليات
ف ي� ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مــن
ً
 22/5/1982لتحرير خرمشهر نهائيا.
ون ـج ـحــت الـ ـق ــوات االي ـران ـي ــة ف ي� صـبــاح
ن
الثا� ف ي� العبور من الجرس الجديد
اليوم ي
وال ــوص ــول إىل ض ـفــاف نـهــر ارونـ ــد (شــط
العرب) داخل اراضيها.
كــانــت خطة الـقــوات الـصــدامـيــة الرامية
لــرفــع الـحـصــار عــن قــواتـهــا شــن عمليات
م ــن غـ ــرب ش ـل ـم ـجــة الـ ـح ــدودي ــة ش
و�ق
خ ــرمـ ـشـ ـه ــر ول ـ ـ ــو ق ـ ـ ــدر نـ ـج ــاحـ ـه ــاك ــان ــت
ض
ـي إىل ت ــدم ـ يـر الـ ـق ــوات االي ـران ـي ــة
س ـت ـف ـ ي
ف� منطقة ع ـرايــض وإقــامــة ارت ـبــاط ب ـين
ي
القوات العراقية المحارصة ف ي� خرمشهر
ق
وبا� القوات.
ي
وأص ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـق ـ ــوات الـ ـص ــدامـ ـي ــة ال ـ ـ ت يـي
ك ــان ــت ت ـراب ــط ع ــى ش ـكــل مـثـلــث اب ـت ــداء
م ــن ن ـه ــركـ ـ ــارون إىل خــرم ـش ـهــر االوام ـ ــر
ب ــاالن ـس ـح ــاب ،واالسـ ـتـ ـع ــداد لـلـمـشــاركــة
ف ي� العمليات .وخــال انسحابها دمــرت
ك ـم ـي ــاتكـ ـب ـ يـرة م ــن عـ ـت ــاده وم ـ ــن جـمـلــة
ً
ذلك دمــرت مستودعا للواء  48المشاة
ف
ماكشف ضعف معنوياتها ي� االحتفاظ
بـ ـخ ــرمـ ـشـ ـه ــر .واخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـع ـس ـك ــري ــون
العراقيون المحارصون حيث رأى فريق
م ـن ـهــم عـ ــدم ج ـ ــدوى ال ـم ـق ــاوم ــة وم ــال ــوا
ن
ـا�
اىل االسـتـســام فيما رأى الـفــريـ
ـق ال ـثـ ي
المقاومة ،وكــان العامل المؤثر ف ي� دعم
وج ـه ــة ال ـن ـظــر ه ـ ــذه ،ه ــو ق ــائ ــد ال ـق ــوات
ال ـصــدام ـيــة ف ي� خــرمـشـهــر الـعـقـيــد أحـمــد
زيدان آنذاك ،إذ أنهكان يجري اتصاالت
سلك بعيد المدى
مستمرة بواسطة ال ي
مع قائد الفرقة الحادية ش
ع�ة.
ع ــى ك ــل ح ــال واج ـ ــه ه ـج ــوم ال ـع ــدو من
غرب (شلمجة) الفشل رغم إرصارالقيادة
ً
ً ف
و� النهاية
العراقية عليه إرصارا كـبـ يـرا ،ي
أج� العدو عىل الفرار واالنسحاب وقد
ب
م ـ شـى الـعـقـيــد زي ـ ــدان ع ــى ســاحــة أل ـغــام
وقتل ماجعل المقاومة شبه مستحيلة.
الـمــرحـلــة االخ ـ ـ يـرة م ــن عـمـلـيــات بيت
المقدس
ف ي� ال ـ ـ  24م ــن م ــای ــو ل ـع ــام  1984سـلــم
ين
الصدامي�
عــدد مــن الضباط والـجـنــود
أنـفـسـهــم وم ــن ث ــم تـبـعـتـهــا أع ـ ــداد أخ ــرى
بـلـغــت االالف ،وأص ـب ــح ط ــاب ــور الــذيــن
س ـ ـل ـ ـم ـ ــوا أن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم حـ ـ ـ ـ ــواىل 12400
ف
و� الـســاعــة ال ـحــاديــة عـ شـرة
عـسـكــري .ي
مـ ــن ذات ال ـ ـيـ ــوم ع ـ ــادت خــرم ـش ـهــر إىل
أحـضــان ايـ ـران اإلســامـيــة بـعــد عمليات
اسـتـغــرقــت أق ــل مــن  48ســاعــة أي منذ
ت ـح ــرك الـ ـق ــوات االيـ ـرانـ ـي ــة لـمـحــارصتـهــا
ً
وتحقق األمــر الــذي كــان يبدو مستحيال
ف ي� بداية الحرب.

الحرب المفروضة
افضل شاهد
علی مدی حب
العشائر العربیة
في خوزستان
لنظام الجمهوریة
االسالمیة ووطنهم
ایران ،حیث شاركوا
مع اخوتهم من باقي
القومیات وقدموا
آالف الشهداء
التي تزت ین الیوم
شوار ع ومناطق
محافظة خوزستان
باسمائهم
وصورهم

حصار مدينة آبادان
ف ـ ـ ــور ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـم ـ ـفـ ــروضـ ــة عــى
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة االس ـ ــام ـ ـي ـ ــة االي ـ ـران ـ ـي ـ ــة،
فرضت الـقــوات الصدامية حصارا عیل
مدینة آب ــادان الحتاللها نـظـرا الهمیتها
االس ـ تـرات ـی ـج ـی ــة ف ي� ال ـم ـن ـط ـقــة ،واس ـت ـمــر
الحصار قرابة عامكامل .
ش
سبتم�
–
ایلول
والع�ین من
ف ي� السابع
ب
عام  1981تمكنت القوات االیرانیة،من
م ـه ــاج ـم ــة مـ ــواقـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات ال ـص ــدام ـي ــة
ال ـغ ــازی ــة وفـ ــك ال ـح ـص ــار ال ـ ــذي فــرضـتــه
الـقــوات الـصــدامـيــة عــی مدینة آب ــادان،
ن
الخمی� (قدس).
وذلك بامر من االمام
وعیل الرغم من قوة الحصار يالعر ق
ا� عیل
ي
المدینة اال ان القوات االیرانیة تمكنت
مـ ــن ان ـ ـ ـزال �ض ب ـ ـ ــات م ــوج ـع ــة ب ــال ـق ــوات
الـصــدامـيــة وف ــك ح ـصــار مــدیـنــة آب ــادان
ف ي� عـمـلـیــات حـمـلــت اس ــم ثــامــن االئ ـمــة
كب�
وتمكنت مــن تسجیل اول انتصار ی
ف
ق
ت
ا�
ي� ال ـحــرب ال ـ يـي فــرضـهــا الـنـظــام ال ـع ـر ي
ال ـســابــق ع ــی ای ـ ـرانك ـمــا بـلـغــت خـســائــر
الـقــوات الصدامية حجما كـبـ يـرا ف ي� هذه
العملیات الناجحة.
ق
ـا� االمـ ــریـ ــن ع ــی یــد
س ــوس ـن ـج ــرد ت ـ ـ ـ ي
القوات الغازية
سوسنجرد المدینة االیرانیة الجنوبیة،
كانت احــدی المدن الـ ت يـ� القــت االمرین
ق
ا� السابق الذي وعد
عیل ید النظام العر ي
بتحریرها من ایران.
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ف ـ ـ ـ ف يـي عـ ـ ــام 1980ح ـ ـ ـ ـ ـ ــارصت ال ـ ـقـ ــوات
ال ـص ــدام ـي ــة هـ ــذه ال ـمــدی ـنــة ح ـیــث طــال
هـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ثـ ــاثـ ــة ای ـ ـ ــام وواج ـ ـهـ ــت
ف ـیــه هـ ــذه الـ ـق ــوات م ـق ــاوم ــة ش�س ـ ــة من
العشائر العربیة ف ي� هــذه المدینة الذین
م ــا ان س ـم ـع ــوا بـ ـن ــداء ق ــائ ــده ــم ال ـراح ــل
الخمی�(ره) ت
ن
ح� راحــوا یدافعون
االمــام
ي
عــن وطنهم بــارواحـهــم وبكل مایملكون
ونجحوا بفك الحصار عن هذه المدینة
من ایــادي قــوات النظام الـعـر ق
ا� السابق
واستطاعت السیدة جمیلة نـ يغـراوي �ف
ي
ی ن
البعثی� وارس
هذه المعركة من قتل احد
ثالثة آخرین.
وكـ ـ ــان قـ ــد ع ـ ـ بـر ع ـن ـهــا ق ــائ ــد ال ـج ـم ـهــوریــة
االسـ ــام ـ ـیـ ــة ف ي� ای ـ ـ ـ ـران آی ـ ــة هللا االم ـ ــام
الـخــامـنـ ئ يـ� ف ي� اح ــدی زیــاراتــه لخوزستان
بانها قدوة نساء ایران ف ي� المقاومة.
كــانــت ف ـ تـرة ال ـح ــرب ال ـم ـفــروضــة افـضــل
شاهد عــی مــدی حــب العشائر العربیة
ف ي� خ ـ ــوزسـ ـ ـت ـ ــان ل ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــوری ــة
االسالمیة ووطنهم ایران ،حیث شاركوا
ق
ـا� القومیات وقدموا
مع اخوتهم من بـ ي
ت
ز
آالف الشهداء الـ ت يـي تــریــن الـیــوم شــوارع
ومناطق محافظة خوزستان باسمائهم
وصورهم .
مدينة دزف ــول تتعرض ل ـ  2000غــارة
جوية
ت ـع ـت ـ بـر م ــدي ـن ــة دزفـ ـ ــول م ــن أك ـ ـ ثـر ال ـم ــدن
اإليـرانـيــة الـ ت يـي تعرضت لهجوم وغــارات
الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـص ــدامـ ـي ــة ال ـم ـع ـت ــدي ــة اب ـ ــان
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـمـ ـف ــروض ــة عـ ــى ايـ ـ ـ ـران فـقــد
ت ـج ــاوز عـ ــدد ال ـق ـصــف ال ـ ـص ـ ـ خ
ـارو� عن
ي
 187هـجـمــة وتـعــرضــت ل ـ  2000غــارة
جــويــة بـهــدفكــر مـعـنــويــات الـمــدنـيـين
وتعطيل اهداف عسكرية.راح ضحیتها
اك ـ ثـر مــن  2500شـهـیــد .وه ــدم اك ـ ثـر من
 19000وحدة سكنیة وتجاریة.
قاعدة دزفــول الجویة من اهم القواعد
الجویة االیرانیة الـ ت يـ� لعبت دورا رئیسیا
ت
ال� فرضت عیل ایران من
خالل الحرب ي
.
قبل نظام صدام حیث قامت طائراتها
ف
ق
ا� أشهرها الغارة
بغارات ي� العمق العر ي
ع ــى ق ــاع ــدة ال ــول ـي ــد ال ـج ــوي ــة .ون ـف ــذت
ع ـم ـل ـيــات م ـراق ـب ــة ع ــى طـ ــول ال ـح ــدود،
ل ـم ـت ــاب ـع ــة ت ـ ـح ـ ـركـ ــات الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـب ـع ـث ـیــة
وصدت العدید من الغارات.
قصف مدینة أنديمشك
ف ي�  4ن ــوفـ ـم ـ بـر ع ـ ــام  1986ت ـعــرضــت
ال ـ ـم ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة ف ي� مـ ــدی ـ ـنـ ــة أن ــدي ـم ـش ــك
ل ـه ـج ـم ــات مـ ـتـ ـك ــررة مـ ــن ق ـب ــل الـ ـق ــوات
الصدامية حيث استهدفت  54طائرة
معادية لحزب البعث مدينة أنديمشك
لمدة ساعة و  45دقيقة .وخلفت هذه
وه أطـ ــول غـ ــارة جــويــة عىل
ال ـح ــادث ــة ،ي
مدينة ف ي� تــاري ـ ــخ حــروب مــا بعد الحرب
العالمية الـثــانـيــة ،حیث خلفت 1300
قتيل ث
وأك� من  700جري ــح.
االلـغــام شبح یالحق سكان المناطق
الحدودیة
ب ــال ــرغ ــم مـ ــن م ـ ـ ـ ض
ـي ع ـ ـقـ ــود عـ ــی ن ـهــایــة
ي
ق
ت
ا�
ال ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـ ـ يـي ش ـن ـه ــا الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـع ـ ـر ي
المخلوع عیل ای ـران ،الزال شبح االلغام
یــاحــق س ـكــان ال ـم ـنــاطــق ال ـح ــدودی ــة ف ي�
محافظة خوزستان.
ـن الـحـ ی ن
وبـ ی ن
ـ� واآلخــر تلحق هــذه االلغام
وال ـق ـن ــاب ــل ال ـم ـت ـب ـق ـیــة ا�ض ارا وت ـق ـطــف
االرواح وتشوه االجسام.
الـعـتــاد والـقـنــابــل وخــاصــة االل ـغــام تمثل
م ـش ـك ـلــة عـ ـس ـ يـرة الی ـ ـ ـران ،ف ـت ـط ـهـ یـر اك ـ ثـر
من ستة عـ شـر ملیون لغما ،لیس باالمر
الـهـ ی ن
ـ� خاصة وان المعلومات المتوفرة
وتطه�ها
عن اماكن زرعها لیست كاملة
ی
یستغرق اعــوامــا وربما عقودا من الزمن
ویحتاج ایل كوادر وآلیات خاصة حیث
صغ�ا ربما یؤدي ایلكارثة ثمنها
ان خطا ی
روح او جزء من جسم مزيل اللغم.
وتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوث االل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــام مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ت ـب ـل ــغ
1400000ه ـك ـتــار وتـحــرم استخدامها
وع ــودة الـحـیــاة الطبیعیة فـیـهــا ،كـمــا انها
ت ـم ـن ــع س ــاك ـن ـی ـه ــا مـ ــن ن ـس ـی ــان ذكـ ــریـ ــات
ال ـحــرب الـمــؤلـمــة .وكــانــت ای ـ ـران وقعت
لتطه� حقول االلغام مع
اتفاقیة تعاون
ی
العراق عام  2005ف ي� طهران.
وتنص االتفاقیة عیل تبادل المعلومات
وخ ـرائــط الـمـنــاطــق الـمـلـغــومــة وتشكیل
ف
ت
تطه�
لجنة تنفیذیة مش�كة لالرساع ي� ی
ن
ی ن
وتحس�
الف�
حقول االلغام والتعلیم ي
وضـمــان امــن المعابر الـحــدودیــة وجمع
االلغام.

