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لباسرزمبرتنکلمات
درشمارهجدید«شیرازهکتاب»

شماره 30و 31ماهنامه«شیرازهکتاب»ویژهبهمنواسفند،97باپروندهویژهدربارهمسئلهفلسطینوجزئیاتجایزهجهانی«فلسطین»منتشرشد.بهگزارشخبرگزاری
کتابایران،درتازهترینشمارهاینمجلهکهمجمعناشرانانقالباسالمیآنرامنتشرمیکند،باچهرههایمختلفوصاحبنظرانیهمچوناسماعیلشفیعی
سروستانی،محمدعلیآذرشب،مجیدصفاتاج،یعقوبتوکلی،مهدیشکیبایی،مصطفیرضایی،رضااسماعیلیوحسینرویوران،گفتوگوهاییانجام شدهاست.

به مناسبت سالروز بمباران شیمیایی «حلبچه»
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تبدیلجهاندوقطبیبه
«سهقطبی»
پــس آنگـــاه انــقــاب مـ ّلــت ایــــران ،جهان
دوقطبی آن روز را به جهان سهقطبی تبدیل
کــرد و سپس ،بــا سقوط و حــذف شــوروی
و اقمارش و پدید آمــدن قطبهای جدید
قـــدرت ،تقابل دوگــانــه جــدیــد «اســـام و
استکبار» پدید ه برجسته جهان معاصر و
توجه جهانیان شد .از سویی ،نگاه
کانون ّ
امیدوارانه م ّلتهای زیر ستم و جریانهای
آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل
به استقالل و از سویی ،نگاه کینهورزانه
و بدخواهانه رژیمهای زورگــو و قلدرهای
باجطلب عالم ،بدان دوخته شد.

...

گفت و گو
مردی با  7حکم اعدام!
قــهــرمــان مقاومت
در شــکــنــج ـهگــاه
هــــای رژیــــم شـــاه،
نــیــازی بــه معرفی
ندارد؛ او با پایمردی
و اســتــقــامــت کم
نــظــیــر ،خـــود را به
هــمــگــان مــعــرفــی
کــــرده اســــت .نــام
«عــز تشــاهــی» ،نــزد بسیاری از مردمان
ایــن دیــار ،تداعیگر بسیاری از خصال و
ارز شهـــــــای واالســــــت .آن چـــه در پی
میآید ،فرازهایی از گفتوگوی مؤسسه
مطالعات تاریخ معاصر ایران با این انقالبی
پیش کسوت است.
اولینبار در چه زمانی و چرا
دستگیر شدید؟
در اردیبهشت ســال  ،1349گروهی از
سرمایهدارهای آمریکایی به ایران آمدند .ما
اعالمیههای بزرگی را چاپ و پخش کردیم.
یکی از دوستان دستگیر شد و لو رفتیم.
وقتی مرا دستگیر کردند ،دلم را به دریا زدم و
تصمیمگرفتمفرارکنموموفقشدممأموران
ساواک را قال بگذارم.
	 از شکنجههایتان بگویید.
شکنجهها غیر از بازجویان ،توسط نگهبانان
هم اعمال میشد؛ چون به آن ها گفته بودند
که من سه پاسبان را کشتهام ،به همین
دلیل ،حدود دو ماه ،هرروز و بعد هفتهای
دو سه بــار ،کتک میخوردم .بدتر از همه
اینکه ،لباس بیمارستان ،زیر شکنجهها از
بین رفته بود و من در زندان لخت بودم؛ تا این
که یکی از نگهبانان برایم لباس زندان آورد.
در دادگاه به پانزده سال حبس محکوم شدم.
	 ماجرای به تخت بسته شدن
شما هم ماجرای عجیبی است و سابقه
ندارد.
بله؛ در موزه عبرت هم تندیسی از من روی
تخت درســت کــردهانــد .شش مــاه تمام با
دستبند ،پابند و چشمبند ،به تخت بسته
شــدم .کیفرخواست هم نداشتم و شش،
هفت حکم اعدام داشتم .اوایل سال 1356
و در پــی شعارهای حقوق بشری کارتر،
نمایندگان صلیب سرخ به زندانها آمدند و
مسئوالن ،زندانیان سالم را به آن ها نشان
دادند!

کدامدولتهایغربی ،رژیمصدامرابهسالحهایشیمیاییمجهزکردند؟
جواد نوائیان رودسری

زمرهشرکتهاییقرارداشتندکهصدامرادرمسیر
جنایتبزرگشهمراهیکردند؛بهاینسیاههبلند،
بایدنامدههاشرکتآمریکاییراهمافزود.
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نخستین حمله شیمیایی در جنگ تحمیلی
هشتساله عراق علیه ایران ،در آبان سال 1359
اتفاقافتاد.رژیمبعثدرمنطقهسوسنگرد،ازعامل
اشکآور و تهوعزا استفاده کرد .این اقدام نشان داد
که دشمن ،اصو ًال به هیچ قید اخالقی مقید نیست
و بــرای کسب پیروزی از هیچ اقــدام جنونآمیزی
خوددارینمیکند.بااینحال،درنخستینماههای
جنگ ،استفاده از ســاح شیمیایی توسط رژیم
صدام ،محدود و پراکنده بود؛ ظاهر ًا آن ها هنوز به
فناوریهایالزمبرایکاملکردنابزارجنایاتشان
دستنیافتهبودند.امابهتدریجشرایطتغییرکرد؛از
اواسطسال،1362حمالتشیمیاییبهعنوانیک
راهکار عملی ،برای بعثیها جا افتاد .در مردادماه
همین سال ،حمله شیمیایی به نیروهای ایرانی ،با
سمیکهبویسیرمیداد،تعدادزیادیازرزمندگان
ایرانی را به شهادت رساند .با وجود این ،حمالت
شیمیایی به مناطق عملیاتی و جبهههای جنگ
محدودنشد.عراقیهامناطقمسکونیایرانراهم
باسالحهایشیمیایی،هدفقراردادند؛سردشت،
اشنویه،مریوان،خرمشهرو....
▪جنایتبهسبکجدید

درآبانسال،1362بعثیهاازگازخردلدرمناطق
وسیعیازغربکشوراستفادهکردند؛گازیکشنده
کهتعدادزیادیازشهروندانغیرنظامیساکنبانه
و سردشت را به شهادت رساند .در اسفندماه همان
سال ،جزیره مجنون هدف حمله شیمیایی عراق
قرارگرفتوبیشاز 500نفرازرزمندگانایرانیرا
شهید و جمع کثیری را مجروح کرد .یک سال بعد،
بعثی ها عامل اعصاب را هم به گاز خردل افزودند و
درجزیرهمجنون،جنایتیتاریخیرارقمزدند؛بیش
از 2300نفر از نیروهای ایران به واسطه استنشاق
اینگازهابهشدتمصدومشدندوبسیاریازآنها،
درسالهایبعدبهشهادترسیدند.طیسالهای
 1363تا،1367صداممرزهایجنایتراجابهجا
و روی هیتلر را سفید کرد؛  572حمله شیمیایی،
شهادت 17250نفر و مصدومیت 127هزار نفر،
نتیجه این اقدامات جنونآمیز بود 25 .اسفندماه
سال ،1366صدام پای سالحهای شیمیایی را به
جنگ با معترضان ُکرد عراقی هم باز کرد و به بهانه
تمایلآنهابهایران،شهرمرزیحلبچهوروستاهای
اطراف آن را هدف دهها بمب شیمیایی قرار داد؛ در

▪کارخانههای پروژهسامره!

تصویری از قربانیان بمباران شیمیایی رژیم صدام در شهر حلبچه

اینجنایتبزرگ،پنجهزارنفرجانباختندوهفت
هزارنفر،دچارمسمومیتشدیدشدند.
▪پشتپردهاقداماتجنونآمیزصدام

صدام چگونه به سالحهای شیمیایی دست یافت؟
تیغ را چــه کسی بــه دســت زنگی مست سپرد؟
واقعیت این است که جرم تجهیزکنندگان صدام
به سالحهای شیمیایی ،کمتر از خود او نیست.
مدعیان حقوق بشر ،خیلی راحت چشمشان را بر
جنایات وی بستند و گذاشتند هر چه میخواهد،
انجامدهد.ششسالزمانالزمبودتاسازمانهای
بینالمللی و در رأس آن ها ،سازمان ملل متحد،
قبولکنندکهعراقعلیهایران،ازگازهایشیمیایی
استفاده کرده است .خاویر پرز دکوئیار ،دبیرکل
وقت سازمان ملل ،روز ششم مارس  ،1986این
اتهام را به عراق وارد کرد که علیه نیروهای ایران
از سالحهای شیمیایی استفاده کــرده اســت .به
تدریج« ،بخیه روی کار آمــد ».با اعــزام مصدومان
شیمیایی به اروپا ،برای درمان ،شهروندان اروپایی

به تدریج فهمیدند که نظام سرمایهداری حاکم بر
سرنوشت آن ها ،عامل بروز چه جنایتهایی علیه
ت وکالی ایران در این کشورها ،به
بشر است .فعالی 
تدریج پرده از پولهایی که بوی خون میداد و بین
شرکتهایبزرگاروپاییتقسیممیشد،برداشت؛
آمار همکاریها تکان دهنده بود؛  56شرکت از
ملیتهایمختلف،تنوراقداماتوحشیانهصدامرا
گرمنگهمیداشتند.درستبیخگوششهروندانی
کهپالکاردهایحاویشعارهایدفاعازحقوقبشر
بهدستگرفتهبودند،کارخانههاییبرایآدمکشی
فعالیت میکرد و چرخ فعالیت چند شیفته آن ها،
با پول نفت عراق تأمین میشد؛ پولی که صدام به
جای صرف آن بــرای مــردم ،ترجیح م ـیداد خرج
ساختنسالحهاییکندکهباآنهابتواندنسلاقوام
مختلف را از روی زمین بردارد! شرکتهای آلمانی
«(»Preussag AG»، «Hoechstفــروشــنــده گاز
سارین به رژیم بعثی عراق) ،شرکتهای فرانسوی
«اوزیــنــو»« ،نــورد فرانس»« ،فــاســه» ،شرکتهای
انگلیسی«کانیراتکنیکال»«،اسیکمپوزیست»،در

پنجمآبانماهسال،1365نزدیکبه دوسالپس
از اوجگیری حمالت شیمیایی رژیم صدام علیه
ایرانومعترضانعراقی،برخیرسانههایجهان،
پردهازرازپروژهایدهشتناکبرداشتندکهتوسط
صدام و با همکاری نزدیک اروپا و ایاالت متحده
اجرایی شده بود؛ پــروژه «کارخانجات سامره».
منابع اطالعاتی مستقل در غرب فاش کردند که
رژیم بعثی عراق ،مدت زمانی پیش از آغاز جنگ
علیهایران،درپیدستیابیبهسالحهایشیمیایی
بوده است .طبق اسنادی که تنها بخشی از آن ها
منتشر شد ،رژیم صدام ،پیش از آغاز جنگ ،به دو
شرکت انگلیسی تولید مواد شیمیایی ،پیشنهاد
تأسیس کارخانهای در عراق را ،با پوشش تولید
حشره ُکش ،اما در واقع برای تولید مواد اولیه گاز
«ســاریــن» ،عامل شیمیایی اعصاب ،ارائــه کرد.
انگلیسیهااینپیشنهادراقبولکردند.مدتیبعد،
آمریکانیزدرپوشششرکت«الحداد»کهمتعلقبه
یکآمریکاییعربتباربود،واردمعرکهشدوپروژه
سامره،باسرعتمراحلتولیدسالحهایشیمیایی
راطیکرد.درمراحلنهاییتولید،آلمانیهاهمبه
کمکرژیمبعثیعراقآمدند.پروژهسامرهدرسال
 )1362(1983با تولید نخستین محموله گاز
خردل ،عامل شیمیایی تاولزا ،به نتیجه مد نظر
صدام رسید .دیکتاتور عراق برای استفاده از این
محموله ،درنگ نکرد .بد نیست بدانید که حجم
مهمیازجنایاتصدامدرحلبچه،بااستفادهازگاز
خردل انجام گرفت .خط تولید سارین ،مدتی بعد
کامل شد و این گاز شیمیایی نیز ،در وسعت زیاد
مورداستفادهرژیمصدامقرارگرفت.بهاینترتیب،
همکاریمیاندیکتاتورعراقوغرب،برگسیاهی
رادرتاریخبشریترقمزد.

...

گزارش تاریخی
نقش«سنتو»درسرکوب
مبارزاتمردمی
روز بیستم اسفند  ،1357وزارت خارجه
ایــران ،طی اطالعیهای ،قــرارداد «سنتو» را
ق ــراردادی مانند پیمان سعدآباد دانست و
تأکید کرد که این پیمان ،تنها متضمن منافع
ابرقدرتها بــوده اســت .به گــزارش پایگاه
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،
دولــت ایــران با این اطالعیه ،خــروج رسمی
از پیمان سنتو را اعــام کــرد .پیمان سنتو
در حقیقت ادامــه پیمان بغداد بــود؛ پیمان
بغداد ،حلقه اتصال بین پیمان ناتو در غرب و
پیمان سیتو در شرق آسیا محسوب میشد
و هــدف از تشکیل آن ،جلوگیری از نفوذ
کمونیسم بود .پیشنویس این پیمان ،پنجم
اسفند  ،1333در بغداد ،بین کشورهای
پاکستان،ترکیه،عراقوانگلستانامضاشد.
هدفاعالمشدهدراینپیشنویس«،تضمین
دفاعوامنیتمنطقهخاورمیانه»بود.براساس
ماده  5پیمان بغداد ،ورود به این پیمان برای
کشورهای ذینفع در منطقه آزاد اعالم شد.
آمریکا به دلیل حساسیت شوروی ،به صورت
رسمی ،در «سنتو» عضویت نداشت ،اما در
کمیتههای اصلی آن ،مانند «کمیته مبارزه
با خرابکاری» که تحت نظارت کارشناسان
آمریکایی فعالیت می کرد ،عضو بود و وزیر
خارجهآمریکا،مجریسیاستهایآنکشور
در سنتو محسوب میشد .این کمیته ،نقش
عمدهای در سرکوب مبارزات مردمی ایفا
میکرد .در سال  ،1350کمیته مشترک
ضد خرابکاری ،با حضور نماینده آمریکا
در سنتو و با مشارکت نمایندگان ارتش،
ژاندارمری ،شهربانی و ســاواک ،به منظور
سرکوب مبارزات مردمی ایجاد شد .این
پیمان که با محوریت ایران فعالیت میکرد،
با پیروزی انقالب اسالمی و خروج کشورمان
از آن ،عم ً
ال منحل شد.

