
جمهوری اسالمی علیه مردم ایران    کالن های اشغالی، جنایت  ی جنگ پس از آزادی سرزمین ادامه 

 و عراق 
  یلهبوس ارتش عراق، روز اشغال توسط ۵۷۶از  س، شهر خرمشهر پ(۱۹۸۲ماه مه  ۲۴) ۱۳۶۱روز سوم خرداد سال 

 آزاد شد.  یرانمسلح ا یروهاین

  کند یافتدر یعرب کشورهایاز عراق و  یبتواند غرامت قابل توجه یرانبود که اکرده   فراهم یطیشراخرمشهر  یزادآ

 یعرب یهانمود تا غرامت جنگ توسط کشور یشنهادخرمشهر پ یپس از آزاد  یعربستان سعود .و به جنگ خاتمه دهد

در  یرفسنجان یهاشم) را که در تصرف داشت ترک کند.  یراناز خاک ا یبخش یزپرداخته شود و عراق ن یرانبه ا

شصت  یلندمنطقه ما یزخنفت یگفته: کشورها یتالیاا  ینظام وابسته :نویسدیخود م ۱۳۶۰اسفند   ۱۵خاطرات روز 

صدام است منصرف   یفراز شرط سوم که ک یرانبدهند و ا یراندالر خسارات جنگ را از طرف صدام به ا یلیاردم

 (شود.

صلح در سال دوم   یرشبس و پذآتش  یبرقرار شرایط و کشورهای عربی خواهان پایان جنگ بودند، یلالملنهادهای بین

دید و به سود خود می  را جنگجمهوری اسالمی  فراهم شد.خسارت و تلفات  یشگسترش و افزاو جلوگیری از جنگ 

ی تبسبه آتش ، سرانجامحساب خسارات جانی و مالیو افزایش بی ون دریافت غرامتدامه داد و بدشش سال دیگر ا

   داد. در تن بارخفت

از سوی دیگر  داشت. کربال هرسیدن به قدس از را  طلبانهجاهو  هانطلبجنگ یبرنامه از یک سوجمهوری اسالمی 

با  هوری اسالمیمج. جنگ داشتبهانه به  یازن  و منتقد یشدگراند یهاگروه ،یمخالفان داخل دکردنوسرکوب و ناببرای 

  یو صدارا محدود   یانب یآزاد  یمتا بر دشمن غلبه کن یمبا هم متحد باش  یدکه کشور در جنگ است و ما با ینا بهانه

 . کرد خاموشمخالفان را 

  جمهوریسو رئ یدفاع مل ی عال یشورا یسرئکه آن زمان  ی،اخامنه  ۱۳۶۱سال  یرماهت یکماساس در روز  ینهم بر

فتح  یگفته شود که با فتح خرمشهر و حت ید"به مردم با اعالم کرد: مداحانو  یاناز روحان یبا گروه یداردر د ،بود

 است، مبارزه ادامه خواهد داشت." نشده یهکه متجاوز تنب  یتا زمان یراشهرها، جنگ تمام نخواهد شد، ز یگرد

و اخراج افسران   اعدام  اما. بود و جنگ طلب داشتبر اعراب  یو رهبر یادتس طلبانهجاه یزهانگ هر چند صدام حسین 

از طریق بسیج و شیعیان  عراقدخالت جمهوری اسالمی در امور  و ایراننیروی هوائی و زمینی بلندپایه و با تجربه 

 نبود. اثر ه حمله به ایران بیدر تشویق صدام ب

استفاده از   و لو رفته، با بکارگیری کودکان در جنگعملیات حتی  خائنانه تجربگی، با اجراییبا بجمهوری اسالمی 

 کرد. بارفاجعهجنگ را برای مردم ایران   یهزینه روبی،سربازان برای مین 

عراق به    مردم یبرا ینهدالر هز یلیاردم ۵۶۱و  یرانا  مردم یبرا ینهدالر هز یلیاردم ۶۲۷ حدود یرانجنگ عراق و ا

دالر   یلیاردم ۴۵۲عراق  یو برا ۶۴۴  یرانا یاز جنگ برا یناش هایی خراب یبازساز ینههز ینهمراه داشت. همچن

 وز بازسازی نشده است.(ی جنگ در خوزستان، هنها)بخش زیادی از خرابی  .شودیبرآورد م

دالر واردات اقالم   یلیاردم ۴۲جنگ و  یتهدا یدالر برا یلیاردم ۹۱تا  ۷۴عراق شامل  یجنگ برا یممستق یمال هزینه

 یواردات نظام یدالر برا یلیاردم ۱۲جنگ و  یتهدا یدالر برا یلیاردم ۱۱۲تا  ۹۴حدود  یزن یرانبود. ا یظامن

  یلیاردم ۵۶۱حدود  یزدو کشور ن یکشاورز یداتو تول ینفت های از کاهش درآمد یناش یرمستقیمغ ینهکرد. هز ینههز

 یشروز ف یکبودجه جنگ از دستمزد  ینتام یبرا است.برآورد شده یرانا یدالر برا یلیاردم ۶۲۷عراق و   یدالر برا

 . یشدکم م یرانهر ماه کارگران ا

  ۱۰۵٬۰۰۰و   یرانیا ۲۶۲٬۰۰۰ یانم ینشدند که از ا یانسان کشته و زخم  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰و عراق   یرانطول جنگ ا در

 اند. کشته شده  یعراق

استفاده  «ی»مجروح جنگ  ی »جانباز« به جا از واژه ،جنگ یرانیا ینو معلول ینمجروح یبرا یاسالم یجمهور

عراق، بمباران   یهادر اردوگاه  یرانیا یاسرا یشکنجه گسترده ،عراقاز سوی  یمیاییش یهابمب کارگیریبه .کندیم

به اشکال مختلف جانباز   یرانیسبب شد تا چند صد هزار نفر از شهروندان ا یرانا یباران شهرها و روستاهاو موشک

 شودی م یدهد یافراد یرانیجانبازان ا یانم در است.زده شده ینهزار نفر تخم ۵۵۰از   یشب یرانشوند. آمار جانبازان ا

 آمدند. یاشده و جانباز به دن یمیاییسردشت توسط عراق مجروح ش یمیاییبمباران ش یانو در جر ینیران خمکه در دو



  از راه کربال است.س رسیدن به قد  جنگ هشت ساله، اجرای شعار دوران  های امروز جمهوری اسالمی همانسیاست

های  افروزی در منطقه. عدم استقبال از عادی سازی روابط تجاری با جهان به بهانههان و جنگدشمنی با کشورهای ج

های مبارزه با پولشوئی و حمایت مالی از تروریسم برای باز بودن دستش در جنگن به دتن در ندا لبانه.توسعه ط

ای، مرگ بر رئیسی و مرگ بر مرگ بر خامنه هایا شعار این روزها که مردم ب یمن. و ، سوریهنیابتی لبنان، عراق

ای هستند و برمی جمهوری اسال فروشطلب و وطن، جنگکفایتبی  ،خوارد، رانتس اف نظامخواهان گذار از  ،سپاه

 دهد.  می  ننه چنگ و دندان نشااشرمرژیم بی، ندرزمدستیابی به معاش و منزلت خود می

ادامه دارد، سپاه پاسداران و   یتیامن یدجو شد رغمی عل  یرانمختلف ا یدر شهرها  یکه اعتراضات مردم یدر حال

 کارکرد اصلی خود را نشان دادند: سرکوب مردم.و  کردند یسراسر یشیرزمااقدام به  یجسازمان بس

المقدس« با حضور  یتب ی »ال یشرزما یاز برگزار یبهشتارد  ۳۰خوزستان روز جمعه  یعصرسپاه ول  یاتمسئول عمل

هدف  آمده از گرانی،ستوهبدون هیچ شرمی از مردم به . او گردان خواهران کوثر خبر داد  ۲۸المقدس و  یتگردان ب ۶۵

سراسر استان، باال بردن   یاجتماع یهاصحنهدر  یواقع هاییاتانجام عمل یبرا هایگان یسازرا »آماده  یشاز رزما

  هاییتآموزش رزم متناسب با مامور  ،یکنون یتمتناسب با وضع یروان یاتانجام عمل ها،یگان رزم  یتوان و آمادگ

 عنوان کرده است.  «یدانیبه صورت م یرزم انفراد  هاییکفشرده انواع تاکت یو اجرا  اتیواگذار شده، اشراف اطالع

 بایدمردم از اینرو،  پذیرد.دهد رژیم هیچ امیدی به پشتیانی مردم ندارد، عدم مشروعیت خود را می رزمایش نشان می

  یو مل یاتحاد سراسر یکخود را سازمان دهند و در  یو مدن یصنف یاسی،س یو سراسر یمحل یهاتشکل

با ملل را   یجو در دوستخواه و صلح عدالت یک،دموکرات یبه نظام یدنو رس یاسالم یگذار از جمهور یافته،سازمان

 سازند. یرپذامکان

 نی دهناری احد قربا

 ۲۰۲۲مه   ۲۱ - ۱۴۰۱ یبهشتارد ۳۱

 


