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بمباران شیمیایی منطقه کردنشین حلبچه از 
وحشــتناک ترین و در زمره غیرانسانی ترین 
جنایت های تاریخ جنگ های جهان  به شــمار 
می رود که رژیم بعث عراق در 2۶اسفند ۱۳۶۶ 
درحالی کــه تنها 2 روز از عملیــات والفجر ۱۰ 
می گذشــت، علیه ملت خودش مرتکب شد و 
تعجب جامعه جهانــی را برانگیخت. البته این 
نخســتین جنایت جنگی صدام نبود و پیش از 
این نیز از  ســاح های شیمیایی در جنگ علیه 
ایران استفاده کرده بود. در آستانه سالروز این 
حمله وحشیانه، ســراغ یک پژوهشگر تاریخ 
معاصر و نویســنده رفته ایم که سال هاست در 
زمینه حمات شیمیایی عراق علیه ایران تحقیق 
کرده و حاصل پژوهش هایش در کتابی با عنوان 
»جنگ شــیمیایی عراق علیه ایران: بررسی 
نظامی و حقوقی« در مرکز اسناد انقاب اسامی 
منتشر شده است. شیرزاد خزایی، متولد نهاوند و 
دانش آموخته دکتری رشته تاریخ- گرایش ایران 
اسامی از دانشگاه تهران بوده و هم اکنون عضو 

هیأت علمی دانشگاه بیرجند است.

اجازه دهید همین ابتدا برای سؤال 
نخست از انگیزه های شخصی و تجربه های تان در 
این زمینه جویا شویم. چه شد که پیگیر تحقیق و 
تألیف موضوع حساس حمات شیمیایی شدید؟

 ابتدا باید عرض کنم که جنگ عراق و ایران، علل و 
نتایج و پیامدهای آن به خصوص »جنگ شیمیایی 
عــراق علیه ایران« همــواره یکــی از دغدغه های 
پژوهشــی بنده بوده و اغلب دربــاره این موضوع 
مطالعه می کردم. به همین دلیل سؤاالت مختلفی 
در این مورد به ذهنم متبادر می شــد و همیشــه 
برایم جای ســؤال بود که چرا صدام حسین در ۳۱ 
شهریور ۱۳۵۹به ایران حمله کرد؟ به عبارت دیگر 
دالیل سیاســی و ارضی این حمله چه بودند؟ چه 
کشــورهایی به دولت عراق تســلیحات شیمیایی 
می فروختند؟ شرکت های اروپایی در تجهیز عراق 

به انواع سالح های شــیمیایی و گازهای سمی چه 
نقشی داشتند؟ نقش سازمان ملل و شورای امنیت 
در این باره چگونه بود؟ نقش کشورهای منطقه در 
این جنگ چگونه ارزیابی می شود؟ و چرا این جنگ 
۸ سال طول کشید؟ مجموعه این عوامل و دغدغه ها 
انگیزه  ای بود تا درباره این موضوع مطالعه و تحقیق 
کنم. سرانجام مسئوالن مرکز اسناد انقالب اسالمی 
در قالب طرحی این موضوع را برای پژوهش به من 

پیشنهاد کردند.

در خاطرات رزمنده های و جانبازان 
به وفور به حمات شیمیایی عراقی اشاره شده 
اما کمتر به چرایی استفاده از این ساح توسط 
صدام پرداخته شده است. در کتاب شما به این 
چرایی پاسخ داده شده و تمایل داریم بیشتر در 

این زمینه توضیح دهید.
بله در خاطــرات رزمندگان و جانبــازان به کرات 
به حمالت شــیمیایی عراق اشاره شــده است اما 
چرا صدام از این ســالح های غیرقانونی اســتفاده 
می کرد؟ در تبیین این ســؤال می تــوان گفت که 
امواج نیروی انســانی ایران و ترس ارتش عراق از 
پیروزی ایــران علت اصلی اســتفاده ارتش عراق 
از ســالح های شیمیایی و گازهای ســمی بود. در 
همین راســتا عدنــان خیراهلل، وزیــر دفاع دولت 
صدام در اوایل جنگ، می گفت:»سالح شیمیایی 
قدرت نیروی نظامــی را چند برابــر می کند.« به 
همین دلیل دولــت عراق از ابتــدای جنگ واحد 
و رسته ســالح های شــیمیایی را در ارتش خود 
ایجاد کرد. برای توضیح بیشــتر این پرسش باید 
خاطرنشــان کرد که ارتش عراق در اوایل جنگ تا 
فتح خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ به دلیل برتری 
و اشغال شهرهای مرزی ایران معموالً از سالح های 
متعارف استفاده کرده و گهگاه در طول سال های 
۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ به صورت آزمایشــی و محدود از 
تسلیحات شیمیایی اســتفاده می کرد. مثاًل سابقه 
نخستین کاربرد سالح های شــیمیایی عراق علیه 
ایران بــه تاریــخ ۲۳ دی۱۳۵۹در منطقه  ای بین 
»هالله« و »نی خزر« در ۵۰ کیلومتری غرب ایالم 
)منطقه عمومــی میمک(بازمی گردد که در آن بر 
اثر اصابت گلوله های شیمیایی تعدادی از نیروهای 
ایران مصدوم شــدند و پس از آن نیز به کرات این 

تســلیحات مورد اســتفاده قرار گرفت. اما پس از 
فتح خرمشهر و ورود نیروهای ایران به خاک عراق، 
صدام برای جلوگیری از شکســت ارتش خود در 
عملیات های مختلف به صورت گسترده و در حجم 
زیاد به استفاده از ســالح های شیمیایی و گازهای 
سمی روی آورد. در واقع ارتش عراق می خواست با 
ایجاد ترس و وحشت در جبهه های جنگ نیروهای 
ایران را از انجــام عملیات های پیروزمندانه متعدد 
بازدارد. اگر ارتش عراق از ســالح های شــیمیایی 
استفاده نمی کرد به طور حتم در همان اوایل دهه 

۶۰ شکست سنگینی را متحمل می شد.

آن گونه که از متن کتاب اســتنباط 
می شود، نویســنده تاش دارد تا کاما نگاهی 
بی طرفانه به حقیقت جنگی داشته باشد. از این 

تاش و نگاه تان برای مان بگویید.
واقعیت آن است که از جنبه تئوریک محقق باید در 
بررســی پدیده های اجتماعی و انسانی بی طرفی و 
عینیت را رعایت کند اما رعایت عینیت و بی طرفی 
مطلق در علوم انسانی و تاریخ برخالف علوم دقیقه و 
طبیعی، ممکن نیست. طبق گفته دکتر عبدالحسین 
زرین کوب انسان در بررســی وقایع به همان اندازه 
که از حب و بغض و کینه به دور باشــد و حقیقت را 
کتمان نکند، بی طرفی را رعایت کرده است. بر همین 
اساس هم تمام سعی و تالش من در نگارش مطالب 
و بیان علل وقایع بر رعایت اصل بی طرفی بوده است. 
به عبارت دیگر تالش کرده  ام تا از نگاه یک فرانسوی 
و آمریکایی به جنگ ایران و عراق نگاه کنم تا مطالب 
کتاب برای خوانندگان باورپذیر باشــد. از این رو در 
بررسی جنگ شیمیایی عراق علیه ایران به روایت های 
مختلف و متعددی ازجمله اســناد آرشیوی، اسناد 
چاپ شده، قطعنامه های شــورای امنیت سازمان 
ملل، خاطرات دبیرکل های سازمان ملل مانند کورت 
والدهایم و خاویر پرز دکوئیار، خاطرات فرماندهان و 
ژنرال های عراق مثل وفیق السامرایی و حسین کامل 
حســن، خاطرات فرماندهان ایران و غیره اســتناد 
کرده ام. اگر هم در اسناد و منابع و روزنامه ها روایت 
متفاوتی وجود داشت در پاورقی ذکر کرده ام. در واقع 
ســعی کرده  ام روایت های مختلف طرفین جنگ و 
مسئوالن نهادهای بین المللی مثل دبیرکل سازمان 

ملل و غیره را ذکر کنم.

با آنکه اســتفاده عراق از ســاح 
شیمیایی، یک فاجعه و جنایت جنگی محسوب 
می شود اما آنطور که باید در جهان به این موضوع 
نپرداخته اند و ابعاد زیادی از این فاجعه مغفول 
مانده اســت. این کتاب تا چه حد توانســته از 
ناگفته های حمات شــیمیایی عراق در ۸ سال 

دفاع مقدس پرده بردارد؟
اینکه چرا به موضوع حمالت شیمیایی عراق علیه 
ایران کمتر پرداخته شــده باید گفت که در عمل 
دسترسی به اسناد آرشیوی بســیار مشکل است. 
پژوهشگران بعد چند سال تالش و پیگیری ممکن 
است در دسترسی به اسناد ناکام بمانند. زیرا خود 
بنده بعد از چند ســال پیگیــری و مراجعه مکرر 
به ســازمان های مرتبط فقط تعــداد معدودی از 
این مراکز همــکاری کردنــد. دوم اینکه حمایت 
مالی چندانی از پژوهشــگران صــورت نمی گیرد 
مگر اینکه کســی مثل من از روی عالقه شخصی 
و به جهت تعلــق خاطر خودش ایــن کار را انجام 
دهد. اما اینکه در ایــن کتاب تا چه حد ناگفته های 
حمالت شیمیایی عراق بازگو شــده است، در این 
مورد باید صاحب نظران، محققان و پژوهشــگران 
حوزه جنگ ایران و عراق نظر بدهند. بنده در طول 
۷سال فیش برداری شبانه روزی از اسناد و منابع و 
بررسی روایت های مختلف تمام تالشم را کرده  ام تا 
با رعایت بی طرفی اثری مستند و مستدل پدید آورم.

صحبت هایی در گفت وگو با جانبازان 
شیمیایی مطرح اســت که معتقدند گازهای 
شیمیایی روی فرزندان و نسل های بعدی آنها اثر 
می گذارد. حتی ادعایی مبنی بر بروز مشکات 
جسمانی بعد از حدود ۴۰ سال دارند. آیا در این 
کتاب و تحقیقات تان به این موضوع پرداخته اید؟

موضوع کتاب بنده در مورد جنگ شــیمیایی عراق 
علیه ایران است بنابراین پاســخ این سؤال مربوط 
به دهه های بعد جنگ است و در حیطه موضوع این 

کتاب قرار نمی گیرد.

آیا تحقیقــات در زمینــه حمات 
شــیمیایی عراق هنوز هم دنبال می شــود؟ 
به عبارتــی منتظر جلدهای بعــدی این کتاب 

باشیم؟
مطالعه و تحقیق در این مورد و زوایای دیگر جنگ 
را ادامه می دهم اما از آنجا که دسترســی به اسناد 
آرشیوی بسیار مشکل است و نیز برای بررسی عمیق 
یک واقعه بایــد زمان بگذرد تا بتــوان همه جوانب 
آن را بررســی کرد. بنابراین امیدوارم که محققان و 
پژوهشگران در آینده بیشتر به این موضوع بپردازند 

تا زوایای پنهان آن مورد واکاوی قرار گیرد.

حمله شیمیایی برای فرار از سنگینی شکست
واکاوی علل و عوامل حمالت شیمیایی عراق در سالگرد فاجعه حلبچه در گفت وگو با  نویسنده کتاب »جنگ شیمیایی عراق  علیه ایران«

نقش شرکت های اروپایی در ساخت مجتمع ها و کارخانه های شیمیایی عراق

دفاع مقدس در مقابل تیم منتخب جهان 
طرف مقابل ایران در جنگ تحمیلی به ظاهر کشــور عــراق بود اما در 
حقیقت ایران با مجموعه ای از کشورهای قدرتمند و متخاصم جنگید و 
اجازه نداد یک وجب از خاکش جدا شود. نقش آفرینی کشورهای غربی 
و حتی شرقی در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی و همچنین فروش و 
انتقال فناوری اینگونه ساح ها به عراق موضوعی مهمی است که شیرزاد 
خزایی در کتاب »جنگ شــیمیایی عراق علیه ایران: بررسی نظامی و 
حقوقی« به آن اشاره کرده است؛»دولت عراق از اوایل دهه ۱۹۷۰ درصدد 
برآمد تا با کمک کشورهای شــرق و غرب ارتش این کشور را به گازهای 
سمی و ساح های شیمیایی مجهز کند. بنابراین عراق به خصوص با آغاز 
جنگ علیه ایران برای تهیه مواداولیه و خرید ســاح های شیمیایی به 
کشورهای شوروی، آلمان )شــرقی و غربی(، فرانسه، انگلیس، آمریکا، 
ایتالیا، چکسلواکی، شیلی، برزیل و غیره روی آورد. دولت عراق تحت 
عناوین پوششی تأسیس صنایع حشــره کش اما در واقع کارخانه ها و 
مجتمع های شیمیایی مانند کارخانه سامرا، المثنی، سلمان پاک، کارخانه 
اَلّتاجی، عکاشات، القائم، سماوا، فلوجه ۱ و 2 و ۳ و غیره را بنیاد کرد. هدف 
از ایجاد این مراکز تولید، انباشــت و ذخیره سازی  انواع گازهای سمی و 
شیمیایی از قبیل خردل، سارین، تابون، وی ایکس، فسژن و غیره بود. در 
میان کشورهای اروپایی نقش آلمان، فرانسه و انگلیس در تجهیز عراق به 

ساح های شیمیایی بسیار پررنگ است به طوری که شرکت های گوناگون 
مانند »کارل کولب«، »هی برگر«، »پروساگ« از آلمان و »تامسون سی. 
اس. اف«، »پتروبراس«، »ناسه«، »مارسل داسو« از فرانسه، »بابکاک«، 
»ویلکاکس« و »پوت داون« از انگلیس و »آلسا« از سوئیس نقش مهمی در 
تجهیز عراق به ساح های شیمیایی را برعهده داشتند.« همچنین در این 
کتاب آمده که شرکت های آلمانی برای تجهیز عراق به ساح های شیمیایی 
به شدت در بغداد فعال بودند؛ »بیش از یکصد شرکت آلمانی در این شهر 
مشغول به کار بودند. شرکت های آلمانی مانند »هی برگر«، »کارل کولب«، 
»پروساگ« نقش مهمی در ساخت و تأسیس کارخانه سامرا داشتند. مقر 
دائمی تعدادی از این شرکت ها در بغداد قرار داشت.«  در بخش دیگری 
از این کتاب به نقش دالالن بین المللی در ارســال تجهیزات و مواداولیه 
گازهای سمی و ساح های شــیمیایی به عراق اشاره شده است؛»دولت 
عراق به منظور تســهیل در امر خرید مواداولیه تسلیحات شیمیایی از 
دالالن و واسطه های مشهور نیز بهره می برد. دالالنی مانند رمزی دلول 
فلسطینی تبار، صاحب الحداد عراقی، عبداهلل العانی مصری تبار، کارلوس 
سانتانا برزیلی، مارسل داسو مشاور نظامی رئیس جمهور وقت فرانسه، 
فرانسیس فان آن رات هلندی و غیره نقش واســطه در خرید و انتقال 
مواداولیه و تسلیحات شــیمیایی برای دولت عراق را برعهده داشتند. 
همچنین یکی دیگر از دالالن مشهور جهانی به نام »کارلوس آرکادوین« 
شیلیایی بود که همکاری نزدیکی با دولت عراق داشت. او نقش مهمی در 

تجهیز عراق به ساح های کشتار جمعی ایفا کرد.« 

مکث

به یاد جهانگیر خسروشاهی، نویسنده و پژوهشگر حوزه انقالب اسالمی

قلمی در امتداد دوربین آوینی 
وقتی با قلم جهانگیر خسروشاهی در ادبیات مقاومت 
آشنا می شوید، همان ابتدای امر، با وقار و صفا و معرفتی 
هم نفس می شوید که وجودتان را به مهمانی عالمی دعوت 
می کند که گویی همان گمشــده اغلب مخاطبان است. 
انگار این قلم مأمور به انجام وظیفه اســت که با ادبیاتی 
نو، رمز و راز مردان ندیده شده در گذرگاه تاریخ را به ما 
معرفی کند. او داستان نویسی دانشگاه ندیده بود، اما از 

کجا تمام قواعد داستان نویسی را از پایه فراگرفته بود؟

  او یار دبســتانی مدرسه دانش روســتای دهق اصفهان بود، 
اما تنها پس از شش ماه متوجه شد که گمشده او در جایی دگر 
است و در ردیف شش، هفت ساله مهاجرینی قرار گرفت که به 
تهران آمده و اول باید کار می کرد و بعد، به دنبال گمشده خود 
می رفت. همین کنجکاوی او را با مکان هایی آشنا کرد که با کتاب 
مأنوس شود. خواندن و خواندن و خواندن ! هر سه شنبه مشتری 
پروپاقرص کیهان بچه ها بود. دفتــر و خودکار می گرفت و برای 
خودش یک کیهــان بچه های رؤیایی می نوشــت؛ به خصوص 
وقتی به صفحه مورد عالقه خود، یعنی داستان می رسید. ذهن 
خالق خسروشاهی، این نوجوان ۱4 ساله، غرق در دنیای قصه 
و داستان شد. مدام داستان کوتاه می خواند و گاهی به سفارش 
کیهان بچه های خصوصی خود داستان کوتاه می نوشت. او هنوز 
شناختی از طرح ، ژانر، دیالوگ، پیام و... نداشت، اما همت کرد و 
بدون ورود به دانشــگاه همه را فراگرفت، به گونه ای که در سال 

۱۳۵۷نخستین داستان با قاعده را نوشت، ولی بایگانی کرد.

  اگر طالب علم و معرفت، خسروشــاهی را جســت وجو کند، 
رد پــای او را در حوزه هــای علمیه تهــران، به خصوص اطراف 
شاه عبدالعظیم، پیدا خواهد کرد. او پاسدار بود، اما کسی متوجه 
این امر نشده بود که وقتی در پادگان های سپاه معلمی می کرد، 
در پی تعالی بخشــیدن به یافته های دینی خود بود. به همین 
دلیل، از بین همه آن خانه هایی که به پاسداران تعلق گرفت، او در 
همسایگی حضرت عبدالعظیم)ع( اسکان گرفت تا دروس حوزوی 
خود را تا یک قدم به مرگ دنبال کند. زمانی که برای معیشت در 
قنادی کار می کرد، خیاط محله پــای او را به دعای ندبه و دعای 
حضرت کمیل باز کرد و تا عمق معرفت هیئت حسینی جلو رفت. 
او با خواندن نظرات مخالف و موافق، هســته های درونی فلسفه 
خیمه امام حسین)ع( را در میان عشاق دریافت و دیگر رهایش 
نکرد. هم استکان و نعلبکی حسینیه می شست، هم پای درس 

علما برای فراگیری فلسفه عاشورا و پس از عاشورا می نشست.

  خسروشــاهی اما به این داشــته ها بســنده نکرد و از سال 
۱۳۵۶پای به مکتب روح  اهلل نهاد. وقتی گمشده خود را در این 
محافل پیدا کرد، شب می نوشت و روز برای مبارزان می خواند. 
همین فراگیری معارف اسالمی در مبارزه بود که بعدها پای او 
را به دفاع مقدس باز کرد تا توانست در رمان »غروب آبی رود«، 
شهید باکری را در دل دجله پیدا کند. در واقع، این رمان حاصل 
تالش سال های او در معنا بخشیدن به معرفت شهدا با بهره گیری 
از قاعده داستان نویسی بود. با وجود این، او به جد قاعده کاربردی 
در داستان نویسی را دنبال کرد تا به این تکنیک ادبیات مسلط 

شد، اما اسیر حاشیه های آن نشد.

  از طرفی، خسروشاهی در پی عشقی دگر بود که بعدها همین 
عرفان عملی یافته در سفره تشــیع جوهر ادبیات او شد و بدین 
روش توانست به خود ببالد که ژانرها و سبک های داستانی را در 
قربانگاه ادبیات تعهد و پایداری ذبح کند؛ بی آنکه خدشه ای به 
قواعد داستان نویسی وارد آورد. همین گرایش بود که سبب شد 
به شخصیت هایی چون آوینی نزدیک شود و با این منش، هنر را 
با عرفان عملی »کیمیا« کند. وقتی پای او به »حوزه هنری« و 
»روایت فتح« باز شد، بدون فوت وقت، آستین باال زد و شد چراغ 
راه آن دسته از جویندگان حقیقت که تشنه روایتگری فاتحین 
خرمشهر بودند اما خود شاهد چگونگی فتح خونین شهر نبودند.

  وقتی او پژوهشــگر پشــت پرده ایده ها و طرح های آوینی 
شد، این دستاورد را پس از شــهادت او به رخ ادبیات نکشید تا 
همچنان در پی تعالی خود باشد. او در واقع، به دنبال علم آوینی 
نبود بلکه رمز او را در روی پا گذاشتن »خود« پنداشت تا تمام 
رخدادها را در »عمل قلبی« خود جست وجو و از مونتاژگری به 
روش روشــنفکران دگراندیش پرهیز کنــد. او معتقد بود؛ »ما 
کاری را انجام نمی دهیم که آوینــی انجام داد«؛ یعنی »پا روی 
خود گذاشــتن و عبور از خود«. به همین دلیل خسروشــاهی 
اتفاقاتی از جامعه را در ادبیات داستانی قلم می زد که آن واقعه 
در قلب او جایی به معنای عشق داشته باشد. واقع امر این است 
که داستان نویســی هم اســتعداد می خواهد و هــم تجربه که 
خسروشــاهی در هر دو نمره قبولی گرفته بود. او برای به دست 
آوردن تجربه، از مطالعه رمان ها و داســتان های مختلف دریغ 
نکرد؛ آن هم بســیار گســترده. در نهایت اینکه، وقتی با کتاب 
غروب آبی رود او همراه می شوی، انگار آقامهدی باکری تا غروب 
۱۳ بهمن ۱4۰۰ صبر کرده که خسروشــاهی خســته از دیار 
فانی از راه برسد، و  او را سوار بر قایق، از این دنیا خالص کند. تو 
گویی زمان در عملیات بدر و شرق دجله توقف کرده باشد تا که 

خسروشاهی سوار شود.

  از آثار زنده یاد، جهانگیر خسروشــاهی می توان به مجموعه 
داستان های کوتاه خلفه های وحشی، باغ باور، بیرون قلعه امن 
نیست، خیابان رؤیت و به کلی سّری، رمان های زخمدار و رؤیای 
داغ، داستان بلند نفر پانزدهم و صخره ها و پروانه ها، زندگینامه 
داستانی همیشه با هم )بی تا(، دوشنبه ای که می آید، غروب آبی 
رود و داستان نوجوانان پدربزرگ برکه و درخت گردو و نثر ادبی 

از کوچه های بی خبری اشاره کرد.
جمعی از یاران او در روایت فتح

 زمناکو 
برای  کودکان گمشده 

»زمناکو« ساخته مهدی 
قربان پــور، مســتندی 
است که جوایز بسیاری 
را به دســت آورده است. 
ایــن  در  قربان پــور، 
مســتند بــه داســتان 
جدایی کودکی 4۰روزه 
می پردازد کــه در زمان 
آغــوش  از  بمبــاران 
مادرش جدا می شــود. 
این نوزاد توسط سربازان 
به ایران آورده شده و به 
زنــی بــه اســم کبری 

سپرده می شــود. او تا ۲۲سالگی در شــهر مشهد زندگی 
می کند و ســرانجام برای پیداکردن هویــت خود با کمک 
انجمن قربانیان شــیمیایی و طی دیداری کــه در تهران با 
هیئت حلبچه ای ها دارد، به این شهر می رود. بعد از ساخت 
و انتشــار این فیلم، ۲کودک دیگر به نام های اعظم و برزان 
که در آن زمان از خانواده هایشــان جدا افتــاده و به ایران 
آورده شــده بودند به حلبچه رفته و موفق شــدند خانواده 
خود را پیدا کنند. زمناکو، تندیس شایستگی بهترین فیلم 
مستند از هفدهمین جشن خانه سینما، تندیس شایستگی 
بهترین پژوهش از هفدهمین جشن خانه سینما و تندیس 
 بهتریــن کارگردان از نهمین جشــنواره ســینما حقیقت 
)جایزه شهید آوینی( را کسب کرده و نامزدی بهترین فیلم 
هنر و تجربه در نهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت 

را در کارنامه خود دارد.

صدای سکوت 
احمد ناطقی از عکاسانی بود 
که همزمان با بمباران حلبچه 
به این منطقه رفت و با گرفتن 
عکس هایی از کودکان، زنان و 
مردم بی دفاع حلبچه جنایت 
رژیم بعثی عــراق را در قالب 
تصویر بــه ثبت رســاند. آثار 
احمــد ناطقــی از بمبــاران 
شــیمیایی حلبچــه ســال 

۱۳۸۹توسط انتشارات سراسیمرغ ســحر در کتابی به نام 
»صدای ســکوت« به چاپ رســید. عکس های ناطقی در 
نمایشگاهی به صورت خیابانی، ۲۱ سال پس از فاجعه حلبچه 
در همان محل های وقوع حادثه برگزار شد. او پس از برگزاری 
نمایشگاه در حلبچه به مدت۳ســال در جست وجوی افراد 
زنده تصاویرش بود و توانست ۷نفر از آنها را در مشهورترین 
عکس هایش پیدا کنــد. ناطقی، پس از گفت وگــو با آنان 
عکس هایی از آنان تهیه کــرد و مجموعه عکس های تهیه 
شده از بمباران حلبچه را همراه با عکس هایی از نمایشگاه 
خیابانی با چهره هایی که در عکس هــای قدیمی بودند در 
این کتاب منتشــر کرد. صدای ســکوت، به ۳زبان کردی، 
فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده است. احمد ناطقی، ترس 
مردم حلبچه از ناامنی را اینگونه روایت می کند: »هرکدام 
از همراهــان من به ســمتی رفته بودند و مــن وارد کوچه 
شمالی شــدم. آنجا نیز با یکی از فجیع ترین این صحنه ها 
مواجه شــدم. وانتی که تعداد زیادی از افراد خانواده ای را 
سوار کرده و آماده ترک روســتا بودند، همگی یکباره دچار 
 گاز مرگ بار اعصاب شــده و در دم جان باختــه و روی هم 

تلنبار بودند.« 

مرثیه حلبچه
یکی از کتاب های ارزشمندی 
که با موضوع جنایات صدام 
در جنگ تحمیلی نوشــته 
شده است، »مرثیه حلبچه« 
است. نصرت اهلل محمودزاده 
در این کتاب خــود به بیان 

مســتند جنایات رژیم بعث عراق بــر مردم حلبچه 
می پردازد. کتاب حاوی عکس ها و روایت های مستند 
و تکان دهنده ای است که نویســنده با حضور میان 
مردم حلبچه در زمان بمباران تهیه کرده است. مرثیه 
حلبچه، در ۱۳۶صفحه توســط مرکز نشر فرهنگی 
رجاء در ســال ۱۳۸۶به چاپ رســید. در بخشی از 
این کتاب می خوانیــم: »انگار از ما می ترســیدند؛ 
حق هم داشــتند. 4۸ســاعت زیر رعب و وحشت 
هواپیماهای صدام در آن خانه حبس شــده بودند 
و فقط صدای انفجــار پرده گوش شــان را مرتعش 
می کرد. آنها به گمان شان ما هم حامل بمب هستیم. 
سرشان را در دامن مادر پنهان کرده بودند و با وحشت 
می گریستند. بمب شیمیایی چشم هایشان را سرخ 
کرده بود و روی صــورت هر یک چند تــاول دیده 
می شد. از چشم کوچک ترین شان همچنان آب و گاه 
چرک می آمد و مادر با پیراهنی آن  را پاک می کرد؛ 
پیراهنی زیبا با گل مورد عالقه دختر 4ساله اش. ولی 
از 4۸ساعت قبل لغت زیبا در آن فضا دفن شده بود 
و از آن پیراهن برای پاک کردن چرک چشــمانش 
استفاده می شد. نخستین کودک را آرام بغل کردم و 

دستی به سرش کشیدم.«

معرفی مستند

مجموعه عکس 

معرفی کتاب 

یادداشت

به طورکلــی کشــور عــراق در طــول ۸ ســال جنــگ 
تحمیلــی به کــرات نیروهــای ایــران را مــورد حمله 
شــیمیایی قرار داد که طی آمار رسمی بیش از ۶۶ 
هزار نفر مصدوم و ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر شهید شدند.

۲۶700
 البته به گفته مســئوالن صنایع هوایــی نیروهای 
مســلح ایران که بخش عمده ای از ایــن اطالعات 
را در اختیار نویسنده این کتاب قرار داده اند تعداد 

مصدومان تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

100هزار
 بنــا بــر همیــن آمــار طــی حمــالت گســترده 
نیروهای عراق و به کارگیری این سالح مخرب 
در خاک خــود ۵۵۰۰ هــزار نفــر از مــردم عراق 

شهید و ۱۰ هزار نفر نیز مصدوم شده اند.

5500

از جمله عملیات های مهمی که صدام برای جلوگیری از شکست ارتش خود به صورت گسترده و عملیات های درگیر حمالت شیمیایی
در حجم زیاد به استفاده از ساح های شیمیایی و گازهای سمی روی آورد به شرح ذیل است:

عملیات والفجر ۸عملیات خیبر

عملیات بدر

بمباران شیمیایی سردشت 

عملیات کربالی ۵

عملیات والفجر ۱۰ و فاجعه حلبچه 

۲0 بهمن ۳1۳۶۴ اسفند  1۳۶۲ 

۲0 اسفند  1۳۶۳  تا ۲۹ فروردین 1۳۶۴

7 تیر  1۳۶۶

1۸ دی تا اواخر اسفند 1۳۶5

۲۶ اسفند 1۳۶۶

همچنین صدام مناطقی از کردستان عراق به ویژه شهر حلبچه را مورد حمالت شیمیایی قرار داده است.

بیشترین مناطق مورد تهاجم و حمالت شیمیایی

قصر بانهمریوانطالئیهفاوخیبر
ماهشهرآبادانسردشتگیالنغربشیرین

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار


