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    اسناد محرمانه اى از رژيم صدام

  سالح هاى شيميايى عليه نيروهاى خودى
  

آور، چهره نما مـى شـود،   آن هنگام آه پرده فرومى افتد و حقيقت هولناك، تلخ و يأس  

بر مردم رنج آشيده عراق روز و شب چگونه مى گذرد هنگامى آه ابرهاى تيـره ابهـام                  

آنار مى روند و از پس ساليان سال اعتماد و باور ساده انگارانـه، حقـايق زهـرآگين يـك                 

به يك سربرمى آورند و با رنگ و بويى از فاجعه آشكار مى شوند، مردم آواره عراق بـه                   

  . نوميــــــــــدوار خــــــــــويش چگونـــــــــه ادامــــــــــه مــــــــــى دهنــــــــــد حيـــــــــات 

وقتى آودآان خردسال عراقى قامت امروزشان به ادراك تلخ و تيره حقيقت آن سال ها 

قد مى دهد و به فهم خون هدر رفته پدران شان نايل مى آيند، وقتى پدران سالخورده                 

 در راه   عراقى درمى يابند آه فريب خورده اند و پسران شـان را بـه ايثـار جـان شـيرين،                   

رجاله اى گسيل داشته اند آه خود دژخـيم بـى تـرحم دلبنـدان شـان بـوده اسـت، بـر                       

  .نوادگان آواره شهرزاد روز و روزگار چگونه مى گذرد
  
  

به راستى اين همه تلخى و تيرگى را امروز چگونه مـى تـوان تـصوير آـرد چگونـه مـى                      

ورد خاصه اآنـون آـه آن       توان از اين همه اشك بر گونه هاى برآماسيده سخن به ميان آ            

اشك ها و آن اندوهان انبوه بـه تـصوير مكـرر و هـر روزه اى در آوچـه پـس آوچـه هـاى                          

آن اشـك هـاى تلـخ       . بغداد، موصل، سامرا و ديگر ويرانه هـاى عـراق بـدل شـده اسـت               

ندامت، اينك بر گونه هاى چروآيده پدران و مادران فرزند از آف داده عراقى، به تمـامى            

پدران و مادران سالخورده ايـن ديـار        . چشمه هاى جوشان اشك، در چشمان شان به خشكى نشسته است          . خشكيده است 

چه، مرگ و ويرانـى،  . خون شان را تنها مى توانند گريست    . تلخ ديگر اشكى ندارند تا تقديم جاى تهى مانده دلبندان خود آنند           

روزه در مستعمره نشين آوارگان عراقى، در زادگـاه پرفـسانه   گرسنگى و بى خانمانى و بيش از همه ، فريب و تزوير و تبانى ام              

  .و افسون شهرزاد قصه گو روايتى است سخت تكرارى

  

حكاياتى آه در طول سـاليان جنـگ تحميلـى،          . اسنادى آه در ادامه ارائه خواهد شد، هزاران حكايت ناگفته در خود نهفته دارد             

اين اسناد گويا در آنار هزاران سند .  براى مردم فريب خورده عراق آوشيده بودندمردم ايران، بارها و بارها به روايت صادقانه آن

ديگر آه اخيرًا از ويرانه هاى دستگاه پوشالى سردار قادسيه به دست آمده است، نيمه در تاريكى مانده حقيقت را در خصوص 

  .جنگ تحميلى عراق عليه ايران روشن خواهد آرد

  

جـان  .  به قـدرى جنـون آميـز اسـت آـه گـويى بـه راسـتى ديوانـه اى آن را طـرح افكنـده اسـت                            اقدامات مشروح در اين سندها    

اقـدامات انجـام    «: تجويز آرده اسـت   » سالح شيميايى «يا  » مهمات ويژه «مجنونى آه براى غلبه بر هراس ذاتى سربازان خود          

آلمـاتى آـه همچـون      » ...وانـى شده در خصوص به آارگيرى سالح هاى شـيميايى عليـه نيروهـا بـه منظـور شكـستن مـانع ر                     

استنشاق ناگزير گاز خردل، در همان دم نخست، ته حلق را مى سوزاند و از گوشه چشم ها سيلى از اشك روان مى آنـد و                    

من امروز خود را به جاى پدرانى نهاده ام آه فرزندان شان در آن سال ها در دوران جنگ هشت ساله ساده لوحانـه سـالح بـه            
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مـن اآنـون خـود را بـه       . ى بقاى سردار ديوانه و ديوسيرت قادسيه به نبرد با همسايه بزرگ شان آمـده بودنـد                آف گرفته و از برا    

جاى پدران عراقى نهاده ام و اين آلمات، آلمات غريب و باورنكردنى ثبت شده در اين اسناد، آامم را بشدت تلخ آرده اسـت؛                        

 گلوى شما را نيـز بـه هنگـام رؤيـت ايـن اسـناد خواهـد فـشرد؛                    تلخى زهرگونه اى آه حتى بى هيچ شرح و تفصيل اضافه اى           

حقيقت نهفته در اين ورق هاى فوق محرمانه به قدرى فاجعه بار است آه شانه هاى هر انسانى را به هق هقـى جـان گـداز                           

  .خواهد لرزاند

  

 آـه   -يز از مهمات ويـژه      حاضر، نشان مى دهد آه رژيم صدام حتى عليه نيروهاى خودى ن           » بسيار محرمانه و شخصى   «اسناد  

البته در توجيه انجام ايـن اقـدام جنـون آميـز داليـل و انگيـزه هـاى                   .  استفاده آرده است   -نام ديگر سالح هاى شيميايى است       

در حـالى آـه     . خاصى ذآر شده است، ليكن، حقيقت اين است آه هيچ يك از داليل ارائه شده منطقـى بـه نظـر نمـى رسـند                        

 انگيزه هاى اصلى صدام را از اجراى طرح مذآور روشـن مـى              - آمده است    E آه در سند     -عمليات  دقت در گزارش مشروح اين      

  .آند

  

 آه با آرم ملى عراق همراه شده است، دبير فرماندهى آل نيروهاى مسلح عراق از صدام ، رئيس جمهورى                    Aبراساس سند   

 »...١٩٨۵ آوريل   ۵ور عملياتى شرق هور در تاريخ       به آارگيرى مهمات ويژه در مح     «وقت اين آشور خواسته است تا در خصوص         

  :در بنـــد دوم ايـــن نامـــه همچنـــين خطـــاب بـــه صـــدام نوشـــته شـــده اســـت         . آنـــد» دســـتورات مقتـــضى را صـــادر  «

  

 روز ٣٠:١٠آه در ساعت ) بررسى هدف شيميايى در محور عملياتى شرق هور  (در راستاى اجراى دستور جنابعالى، گزارش       «

  »... تهيه شده است به پيوست تقديم مى گردد١٩٨۵ آوريل ١٠

فرمانـدهى آـل نيروهـاى      ) رئيس دفتر (اى است باز هم با آرم ملى عراق و امضاى دبير            »بسيار محرمانه « آه سند    Bاما سند   

  مسلح، در اصل موافقتنامه صدام است با تقاضاى مطرح شده در 
  :سند پيشين

] Aسند[در مورد پيشنهادات ارائه شده در گزارش پيوست ... اى مسلحموافقت آقاى رئيس جمهورى فرمانده آل نيروه«

  »...حاصل گرديد

   
گـزارش  «:  آمده استE، از گزارشى سخن به ميان آمده آه مشروح آن در سند D و C» بسيار محرمانه و شخصى«در اسناد   

 D و Cو اسـناد  »  شكستن مانع روانىاقدامات انجام شده در خصوص به آارگيرى سالح هاى شيميايى عليه نيروها به منظور     

موافقت جناب رئـيس جمهـور      «: نشان مى دهند آه گزارش مذآور و پيشنهادهاى مندرج در آن به موافقت صدام رسيده است               

در مـورد  ... موافقـت آقـاى رئـيس فرمانـده آـل نيروهـاى مـسلح       «و  »  ژوئـن  ٣٠امـضا   . فرمانده با پيشنهادات را ابالغ مـى آنـيم        

  ».ائه شده در گزارش پيوست حاصل گرديدپيشنهادات ار

  

 آه در واقع گزارشى است مشروح از اقدامات اشاره شده در اسناد پيـشين، حـاوى نكـات مهـم و شـگفت انگيـزى                       Eاما سند   

، »٩٢٢مرآـز تحقيقـات  «، »مديريت برنامه ريزى«آه به امضاى » بسيار محرمانه و شخصى  «در اين گزارش دستنويس و      . است

رسيده است، بندهايى وجود دارد آه توجـه بـه آنهـا مـى توانـد روشـن                  » ٩٢٢مدير مرآز تحقيقات    «و  » يميايىمدير رسته ش  «

 از مـورد پـنجم، آـه در واقـع خالصـه اى اسـت از دسـتورالعمل هـاى                     ۵از جمله در بند     . آننده نكات جالب و عبرت آموزى باشد      

  :رئـــــــــيس ســـــــــتاد مـــــــــشترك ارتـــــــــش بـــــــــه آميتـــــــــه بررســـــــــى آننـــــــــده طـــــــــرح آمـــــــــده اســـــــــت 
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 بمب هواپيما آه به وسيله دستگاه آنترل منفجر مـى شـود و توسـط اآيـپ                  ۴پر شده از    ) خردل(به آارگيرى مواد شيميايى     «

مهندسى ويژه با نظارت خود آميته جاسازى مى شود و براى واقعيت بخشيدن به عمليات، ترتيبى داده شود آه همزمـان بـا                       

فرماندهى نيروى هوايى ... [و هماهنگى هاى الزم با ق ق ج د ج    ) ورت ساختگى به ص (انفجار، يك هواپيما از منطقه عبور آند        

صورت گيرد جهت اقدامات الزم براى عبور هواپيما با در نظر گرفتن اقدامات الزم در خصوص پدافنـد هـوايى بـه                      ] و پدافند هوايى  

 متعلـق بـه دشـمن بـوده و اقـدام بـه       طورى آه سالمتى هواپيما تضمين گردد و بـه گونـه اى باشـد آـه وانمـود شـود هواپيمـا               

  »...استفاده از مهمات شيميايى نموده است

  

 نشان مى دهد آه حكومت عراق از عدم به آـارگيرى سـالح شـيميايى توسـط                  - خصوصًا سطور انتهايى آن      -در واقع، اين بند     

مـات شـيميايى عـراق را       جمهورى اسالمى ايـران اطمينـان داشـته و بـه ايـن وسـيله آوشـيده اسـت تـا هواپيمـاى حامـل مه                         

ضمن اين آه همين نكته خود حاآى از حقيقـت مهمتـرى اسـت؛ ايـن آـه عمليـات مـشروح در ايـن              . هواپيمايى ايرانى جا بزند   

جمهـورى  [گزارش آنچنان آه ادعا شده به منظور تمـرين و شكـستن مـانع روانـى جهـت مقابلـه بـا حملـه شـيميايى دشـمن                             

در حقيقـت،  . ه انگيزه هايى واقعى تر را مى بايد براى اين اقدام غريب جست وجو آـرد              انجام نشده است، بلك   ] اسالمى ايران 

حكومت عراق قصد داشته است تا با اين عمليات، پوششى بسازد براى طرح هاى عملياتى مشخصى آه در آنها مناطقى از                     

ــود             ــه بــ ــرار گرفتــ ــيميايى قــ ــاى شــ ــالح هــ ــدف ســ ــورد هــ ــى مــ ــكل واقعــ ــه شــ ــراق بــ ــى عــ ــران و حتــ ــاك ايــ   .خــ

  

 به عمليـات حاضـر محـدود نبـوده و بعـدها اقـدامات        Eنشان مى دهد آه طرح مشروح در سند         » پيشنهادات - ۶«همچنين بند   

بـه  » CS«پيشنهاد مى آنيم در آزمايشات بعـدى مخلـوطى از دو عامـل خـردل و                 «: ديگرى نيز در اين زمينه صورت گرفته است       

  ». استفاده شود٣ به ١نسبت 

  

 رغم د چنين اسناد روشنى، چگونه ممكن است ارتـش ايـاالت متحـده آمريكـا تـا بـه امـروز موفـق بـه                           پرسش اين است آه به    

  .آــــشف ســــالح هــــاى شــــيميايى و آثــــار و بقايــــاى ايــــن گونــــه ســــالح هــــا در خــــاك عــــراق نــــشده باشــــد             

  

  ١٣٨٦ر مــاه  آذ-اصــلي اطالعــات و اســناد موجــود در تحريريــه پايگــاه اطــالع رســاني قربانيــان ســالح هــاي شــيميايي   : منبــع

  

  پایان
 


