
پیش درآمد
عراق پس از عاش��ورای س��ال 61 هجری قمری هیچ گاه روی آرامش به خود ندید و مردم 
این س��رزمین هر از چندی در چنگال حاکمی ظالم و خون خوار گرفتار شده اند. عراق پس از 
یک مدت طوالنی که زیر س��لطه خلفای عباس��ی و پس از آن حاکمان عثمانی بود. مدتی نیز 
مستعمره انگلیس شد، اما مردم در اوایل قرن بیستم چندین انقالب را به رهبری علمای بزرگ 
شیعه در عراق رقم زدند؛ مانند جنبش جهاد در سال 1914 و قیام نجف در سال 1918 میالدی؛ 

با استفاده از: دست نوشته های استاد سیدسلمان آل طعمه و کتاب انتفاضه شعبانیه از آقای تبرائیان محمد حسین خوشنویس
انتفاضه شعبانیه در کربال
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اما هیچ کدام از این قیام ها به ثمر ننشس��ت تا این که شیخ »محمدرضا شیرازی« با تشکیل 
جمعی��ت اس��المی در کربال به تاریخ 1918 زمینه س��از قیامی مردم��ی و فراگیر در 1920 به 
رهبری پدرش »آیت اهلل العظمی میرزا محمدتقی شیرازی« شد. این انقالب معروف به »ثورة 
العش��رین« به ظاهر دست انگلیس را از کش��ور عراق کوتاه کرد، اما مردم با طراحی استعمار 
پیر، گرفتار حاکمان دست نش��انده، مانند ملک فیصل اول و فیصل دوم که کودک خردسالی 

بیش نبود، شدند.
اما مردم عراق به دنبال حاکمی از میان خود و آش��نا به مس��ائل عراق بودند، »عبدالکریم 
قاسم« با کودتا بر سرکار آمد؛ اما نقشه های پی درپی دشمن و اختالف میان مردم مجال نداد 
و کودتا بعد از کودتا به وقوع پیوس��ت. پس از عبدالکریم قاس��م، »عبدالرحمان عارف«، 
»حسن البکر« و »صدام« با کودتا به قدرت رسیدند. صدام به حزب بعث بسیار قدرت داد و 
آنها را برای آموزش های نظامی و اطالعاتی در سال 1973 به شوروی فرستاد. صدام در این 
زمان خود را »شمش��یر عرب« نامیده بود و دو سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به 
جنگ با ایران آمد. او به این بهانه که خود را سپر بالی کشورهای مزدور عرب قرار داده، 
خواهان کمک های بیش��تر و بالعوض از سوی آنان بود. صدام در جنگ با ایران به اهداف 

خود نرسید و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متجاوز شناخته شد.
ص��دام که با یک بهانه جویی ماجراجویانه، به کش��ور کوی��ت حمله کرد،  در جنگی که 
آن را »ام المعارک« یعنی مادر جنگ ها نامیده بود، در عرض چند س��اعت آن را به تصرف 
خویش درآورد، اما بیش از س��ی کش��ور به فرماندهی آمریکا برای بیرون راندن صدام از 
کوی��ت به منطقه لشکرکش��ی کردند و او را با تلفات س��نگین مجبور ب��ه خروج از کویت 

کردند.
در پی شکس��ت مفتضحانه صدام در جنگ هشت س��اله با ایران و پس از آن، اشغال ناکام 
کویت و ضعف صدام و ارتش و همچنین سیاست خفقان شدید و مشکالت اقتصادی، مردم 
مظل��وم عراق، بر آن ش��دند تا به این دیکتات��وری پایان داده و نظامی دلخواه بر س��ر کار 
بیاورند. بنابراین در ماه ش��عبان سال 1411 دس��ت به انقالبی زدند که به »انتفاضه شعبانیه« 
معروف ش��د. این قیام یک ماهه، با محوریت ابتدا به خوبی پیش می رفت، اما با چراغ س��بز 

آمریکا و متحدان او، سرکوب شد.
ارتش صدام با خاطری آسوده از عدم دخالت جامعه جهانی در سرکوب قیام مردم عراق، 
تمام نیروی نظامی خود را که از جبهه کویت عقب نشسته بود، فراخواند و حتی بالگردهای 
ارت��ش صدام در منطقه پ��رواز ممنوع � که آمریکایی ها پ��س از جنگ کویت وضع کرده 
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بودند � اجازه پرواز یافتند. فقط در عرض دو هفته، صدها هزار عراقی را به ش��هادت 
رساند.

ابتدا مردم چهارده استان از هجده استان عراق را آزاد کردند؛ اما صدام چند واحد مجهز 
گارد ریاس��ت جمهوری1 را برای س��رکوب انتفاضه، از جبهه جنگ با نیروهای ائتالف � با 
صدهزار کش��ته و ش��صت   هزار اسیر � فراخواند و عقده شکست خود در اشغال کویت را بر 

سر مردم مظلوم عراق خالی کرد.
برخی از محققین، کربال را هفتمین یا هشتمین شهر درگیر انتفاضه نام می برند، اما حقیقت 
این است  که اولین جرقه انتفاضه شعبانیه عراق حدود یک ماه قبل در کربال زده شده بود. 
س��الح های در دست مردم عمدتًا از دو جا تأمین شد: سالح هایی که خود صدام برای مقابله 
با قوای ائتالف در جریان اش��غال کویت به مردم داده بود، و دیگری سالح هایی شامل توپ 
و تیرب��ار و آرپی  جی  هفت و بعضًا تانک که انقالبیون در طول انتفاضه از نیروهای امنیتی به 

غنیمت گرفته بودند.
آنچه می خوانید، روزش��ماری اس��ت از انتفاضه ش��عبانیه و مقاوم��ت بی مانند مردم دلیر 

کربال2.

پنج شنبه 15 رجب 1411ق/ 11 بهمن 1369 ش/ 31 ثانویه 1991 م
نیمه رجب و شب جمعه، مناسبت های زیارتی امام حسین73. عصر امروز آیت  اهلل العظمی 
خوئی از نجف به کربا آمدند. زمانی که اتومبیل حامل ایشان به حرم رسید، ازدحام جمعیت 
به اندازه ای بود که گویا مردم اتومبیل را روی دس��ت می   برند. در این میان صداها به صلوات 
بلند شد و کم  کم شعارها بر ضد سلطه صدامیان جهت گرفت. نیروهای امنیتی، از صحن حرم 
مطهر امام حسین7 بیرون دویدند و برای ترساندن مرم چند تیر هوایی شلیک کردند که زنی 
مورد هدف یکی از این گلوله ها قرار گرفت و شهید شد. با شهادت این زن، درگیری به اوج 
خود رسید و چند تن نیز زخمی شدند. آیت  اهلل العظمی خوئی از ورود به حرم منع و به نجف 
اش��رف بازگردانده ش��د. نیروهای امنیتی بعد از بیرون کردن مردم از حرم، درب ها را بستند 
و تعدادی جوان که مش��کوک به سر دادن شعارهای سیاسی بودند را دستگیر کرده و بردند. 

اطراف حرم امام حسین7 فقط نیروهای امنیتی و بعثی ها باقی مانده اند.
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جمعه 16 رجب 1411 ق/ 12 بهمن 1369 ش/ اول فوریه 1991 م
امروز بعثی ها پس��ت های ایست و بازرسی در مناطق مختلف کربا ایجاد کردند؛ به ویژه در 
خیابان های اطراف حرم امام حسین و ابالفضل العباس8. بر روی بام برخی از منازل و هتل ها 
مسلس��ل کار گذاش��ته شده و این نش��ان می دهد که حکومت بعثی خطر را به شدت احساس 
 کرده اس��ت. مردم نیز همچ��ون انبار باروتی منتظر یک جرقه دیگرند. بعثی ها آش��کارا یا  به 
صورت ناش��ناس در کوچه پس کوچه ها و خیابان ها و مراک��ز حزبی خود در رفت و آمدند. 
صدام نیز این روزها س��رگرم اشغال کویت و جنگ با نیروهای ائتاف است. امروز با وجود 

تعطیلی، تجمع هایی پراکنده و بعضاً نامنظم در کربا به چشم می خورد.

جمعه 14 شعبان 1411 ق / 10 اسفند 1369 ش / اول مارس 1991 م
میدان سعد، در بخش مرکزی بصره شاهد تجمع سربازان خسته و افسرده  ایست که از جبهه جنگ 
با قوای ائتاف بازگشته اند. در این اثنا یکی از فرماندهان نظامی، خود را به یکی از تانک های مستقر 
در میدان رسانده و بر روی آن می رود تا همه او را ببینند. او به سمت تصویر صدام که در گوشه ای 
از میدان قرار گرفته اشاره می کند و فریاد می کشد: ای صدام! دیدی چه شد؟ دیدی چه کردی؟ 
دیدی چگونه با خودکامگی و بی خردی، همه ما را بدبخت و بیچاره کردی؟! س��پس فرمانده به 

درون تانک رفته و گلوله توپی را به سوی تصویر صدام شلیک می کند.
س��ربازان و م��ردم وقتی فرمانده نظامی را در این حالت می بینن��د، علیه صدام و حزب بعث 
ش��عار س��ر می دهند. این حادثه دو روز قبل از امضای آتش  بس توسط صدام در جبهه جنگ 
ب��ا نیروه��ای ائتاف روی داد. با س��ر و صدایی که در بصره بلند ش��د، درگیری های مردم با 
نیروهای امنیتی آغاز ش��د و کم  کم به ش��هرهای یگر نیز س��رایت کرد. در نجف اش��رف نیز 

خبرهایی از قیام مردم به گوش می رسد.
امروز ش��ماری از اهالی نجف برای زیارت به کربا آمده اند. ش��ب نیمه ش��عبان، شب میاد 
حض��رت ولی عصر)عج( جمعی��ت زیادی در صح��ن و خیابان های نزدیک ح��رم مطهر امام 
حسین7 جمع شده اند. اخبار درگیری های امروز بصره و دیگر شهرها دهان به دهان می چرخد. 
در این میان فردی که قصد گرفتن ساح یکی از مأمورین امنیتی حاضر در حرم امام حسین7 
را داشت، با او درگیر می شود. در کشمکش میان این دو، ناخواسته چند تیر شلیک شده و چند 

تن کشته و مجروح می شوند و گلوله ای نیز به ایوان حرم مطهر اصابت می کند.
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آی��ت  اهلل العظم��ی خوئی که امش��ب )ش��ب نیمه ش��عبان( را ب��ه کربا آمده، در حس��ینیه 
آذربایجانی ها اقامت دارد. ایش��ان همان ش��ب برای زیارت به حرم امام حس��ین7 مش��رف 
می ش��وند، ولی به سبب ازدحام جمعیت از اتومبیل پیاده نش��ده و در کنار یکی از درب های 
حرم به نام »باب ال��رأس« درون اتومبیل زیارتنامه می خوانند. تعدادی از اطرافیان و مقلدین با 
توجه به درگیری های پیش آمده در نقاط مختلف عراق و مخصوصاً کربا، از ایشان تقاضای 
صدور فتوای جهاد را دارند، ولی ایش��ان ش��رایط را مناس��ب ندانس��ته و از همان جا به نجف 

بازمی گردند.

شنبه 15 شعبان 1411 ق / 11 اسفند 1369 ش / 2 مارس 1991 م
س��اعت دو بعدازظهر درب های حرم حسینی به دستور »محمد مطر« بعثی بسته شد. او اولین 
نیروی امنیتی بود که به دس��ت مردم کش��ته ش��د. یکی از انقابیون به نام محمد ابراهیم او را 

نزدیک حرم امام حسین7 هدف گلوله قرار داد.
ام��روز از اتومبیلی نزدیک حرم اباالفضل العباس7 بیش از پنجاه بمب دست س��از، تعداد 

زیادی تیربار و چند قبضه ساح کمری کشف شد و به دست انقابیون افتاد.
در س��اعت پنج بعدازظهر بعثی ها تعدادی از خانه های حومه کربا را با موشک هدف قرار 

دادند که شهید و زخمی و خرابی به جای گذاشت.

یک شنبه 16 شعبان 1411 ق / 12 اسفند 1369 ش / 3 مارس 1991 م
تش��ییع پیکر دو برادری که در جبهه جنگ صدام با نیروهای ائتاف کش��ته شده بودند، در 
هنگام ورود به صحن مطهر حرم حضرت اباا لفضل7 به س��ر دادن شعارهای سیاسی مردم و 
درگیری میان ایش��ان و نیروهای امنیتی انجامید. ش��عارهای پیاپی مردم بر ضد نظام صدام بلند 
و بلندتر می ش��د. این درگیری با شهادت یکی از تشییع کنندگان باال گرفت و دو نفر دیگر از 

مردم نیز هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
ام��روز صدام علی  رغم میل باطن��ی، نمایندگانش را در پای میز مذاک��ره با نماینده ایاالت 
متحده نش��اند و پیمان آتش  بس را با همه بندهایش پذیرفت تا بتواند هرچه سریع تر به اوضاع 
داخل��ی خود رس��یدگی کند و تا دیر نش��ده، به قلع و قم��ع انقابیون بپردازد ت��ا بلکه وجهه 

شکست خورده خود را در جنگ با کویت و نیروهای ائتاف جبران کند.
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دوشـنبه 17 شعبان 1411 ق / 13 اسفند 1369 ش / 4 
مارس 1991 م

امروز کربا در تسلط کامل انقابیون قرار گرفت.

سه  شـنبه 18 شـعبان 1411 ق / 14 اسفند 1369 ش / 
5 مارس 1991 م

ام��روز چند نفر با حمل تع��دادی تابوت وارد حرم امام 
حسین7 شدند. بعدها روشن شد که این افراد، بعثی ها و 
نیروهای امنیتی بوده اند که تعدادی اس��لحه و نارنجک را 
درون تابوت هایی حمل کرده و به بهانه تشییع چند جنازه 
وارد ح��رم ش��ده و خود را برای درگیری ب��ا مردم آماده 

می کنند.
آنه��ا درب های حرم امام حس��ین و اباالفضل العباس8 
را بس��تند و فق��ط ی��ک درب را ب��رای ورود زوار باز نگه 
داشتند و آنها را بازرس��ی بدنی می کردند؛ گویا حکومت 
از شعله ور ش��دن قیام مردم کربا در روز سه  شنبه به وسیله 
جاسوس هایی که در میان انقابیون داشت، مطلع شده بود. 
با لو رفتن نقش��ه اصلی انقابیون، آن��ان تصمیم گرفتند به 
همان پست بازرسی حرم حمله برده و بعثی ها را خلع ساح 
کنن��د. آنان با موفقیت در این عملی��ات، حرم را از کنترل 

بعثی ها درآورده و به تعدادی ساح سبک دست یافتند.
صدای گلوله و تکبیر به هم گره خورده است. در میان 
مردم تعدادی از فراری��ان جبهه جنگ کویت نیز حضور 
دارن��د. درگیری ها دوازده س��اعت بعد با پیروزی نس��بی 
انقابیون کم  رنگ می شود. تعدادی از نیروهای امنیتی که 
توس��ط انقابیون به اسارت گرفته شده اند، برای بازجویی 

به یکی از حجره های حرم امام حسین7 برده شدند.

ساعت دو بعدازظهر درب های 
ح��رم حس��ینی ب��ه دس��تور 
»محم��د مط��ر« بعثی بس��ته 
شد. او اولین نیروی امنیتی 
بود که به دست مردم کشته 
شد. یکی از انقالبیون به نام 
محمد ابراهی��م او را نزدیک 
ح��رم امام حس��ین7 هدف 

گلوله قرار داد.

آی��ت  اهلل العظم��ی خوئی که 
شب نیمه ش��عبان را به کربال 
آمده، در حسینیه آذربایجانی ها 
اقام��ت دارد. ایش��ان همان 
شب برای زیارت به حرم امام 
حسین7 مش��رف می شوند، 
ولی به سبب ازدحام جمعیت 
از اتومبیل پیاده نش��ده و در 
کنار یک��ی از درب ه��ای حرم 
به ن��ام »باب ال��رأس« درون 
اتومبیل زیارتنامه می خوانند.
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یک هنگ ارتش از اس��تان دیاله برای س��رکوب مردم به کربا آمده و در مدرس��ه »حسن 
خان« تجمع کرده اند. صبح امروز دو دس��تگاه تانک پیش��رفته تی72 در باب بغداد به غنیمت 
انقابیون درآمد. از بلندگوهای حرم ها اعام می ش��ود که هر کس از مردم که هدایت تانک 

می داند، تانکی را برداشته و به مرکز امنیتی باب بغداد حمله کند.
در ساعت 2:30 بعدازظهر مردم به سوی استانداری کربا به راه افتادند. صدای رگبار مسلسل ها 
تمامی ندارد و لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود. در همین لحظه گروهی به سوی اداره 
امنیت در جاده کربا به مس��یّب در حرکتند. بعد از تبادل سنگین آتش، چند ساعت بعد مأموران 
اداره امنیت پرچم سفیدی را به نشانه تسلیم باال برده و اسلحه های خود را تحویل انقابیون دادند. 

مردم تمام زندانی ها را از اداره امنیت آزاد کرده و پرونده های انباشته در اداره را سوزاندند.
ساعت پنج عصر گروهی به مرکز اطاعات یورش برده و آن را تصرف کردند. تعدادی زندانی 
کویتی را نیز آزاد کرده و به خانه های خود بردند و نیمه شب به طرف مرز کویت هدایت کردند.

امروز نظامی های تازه نفس به کربا وارد ش��دند و انقابیون برای مقابله در »سوق الحسین« 
جمع شده اند. اولین گروه از خبرنگاران ایرانی نیز که غیررسمی وارد عراق شده اند، به کربا 
رسیدند. چهل تن از نجفی های مسلح هم بر بام حرم مطهر امام حسین7 مسلط بر خیابان های 

اطراف می دهند.
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چهارشـنبه 19 شـعبان 1411 ق / 15 اسفند 1369 ش 
/ 6 مارس 1991 م

ام��روز تع��دادی از بعثی های بازداش��ت ش��ده آزاد و 
تعدادی در کنار باغ س��ادات در دویست متری حرم امام 

حسین7 اعدام شدند.
به رس��م قدیم، پرچم س��بزرنگی به نشانه خوان خواهی 
امام حسین7 به جای پرچم قرمز گنبد حرم مطهر نصب 
ش��د و مردم حاضر در صحن حرم ش��عارهای »یا ثاراهلل« 
و »یالثارات الحس��ین« س��ر دادند. این افراد همه کربایی 
نبودند؛ بلکه از شهرهای مختلف هم آمده  بودند. تعدادی 

نیز از سپاه بدر حضور دارند.
استاندار کربا سرلشکر »صابر الدوری« به مکان نامعلومی 
متواری شد. او قبًا مدیر استخبارات کربا بود و در جریان 

انتفاضه، مدیر کل دستگاه امنیتی رژیم بعثی شد.
عصر امروز پس��ت ایست و بازرس��ی نزدیک حرم مطهر 
اباعبداهلل7 مورد عملیات استش��هادی یکی از زنان شجاع 
کربایی قرار گرفت. او دو نارنجک دستی به طرف مأمورین 
پرتاب کرد که در نتیجه آن سه نفر از مأمورین کشته و پنج 

تن دیگر زخمی شدند و خود آن زن نیز به شهادت رسید.
ساعت سه عصر در منطقه ای نزدیک بیمارستان العباس، 
تیراندازی میان مردم و مأمورین ش��دید بود. بلندگوهای 
ح��رم اخبار لحظه ب��ه لحظه انتفاضه را ب��ه اطاع مردم و 

نیروهای مقاومت می رساند.
ش��عارهای »اهلل اکب��ر، النص��ر لاس��ام، ال ال��ه اال اهلل 
محمدرس��ول اهلل و صدام عدواهلل« قطع نمی ش��ود امروز 
اس��لحه های فراوانی به دس��ت جوانان انقاب��ی افتاد و به 
همین س��بب درگیری ها ش��دت یافت و چندین اتومبیل 

نظامی و غیرنظامی به آتش کشیده شد.

یک هنگ ارتش از اس��تان 
دیاله ب��رای س��رکوب مردم 
ب��ه کربال آمده و در مدرس��ه 
»حسن خان« تجمع کرده اند. 
صبح امروز دو دستگاه تانک 
ب��اب  ت��ی72 در  پیش��رفته 
انقالبیون  به غنیم��ت  بغداد 
درآمد. از بلندگوهای حرم ها 
اعالم می ش��ود ک��ه هر کس 
از م��ردم ک��ه هدای��ت تانک 
می داند، تانکی را برداش��ته 
و به مرکز امنیتی باب بغداد 

حمله کند.
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یورش مجدد انقابیون به اس��تانداری و درگیری با بعثی های پناه گرفته در آن، تا پاس��ی از 
شب ادامه داشت تا این که مردم توانستند با تانکی که به غنیمت گرفته بودند، درب استانداری 
را شکسته و آن را به تصرف خویش درآورند. با تصرف استانداری کربا و دست یابی به انبار 
ساح آن، انقابیون به اسلحه های بیشتری دست یافتند. سران مردمی انقاب بوسیله بسیم های 

غنیمتی از پلیس با هم در ارتباط هستند.

پنج  شنبه 20 شعبان 1411 ق / 16 اسفند 1369 ش / 7 مارس 1991 م
امروز پانصد تن از نجفی ها برای یاری مردم کربا، مسیر هشتاد کیلومتری را به هر وسیله ای 
ب��ود ط��ی کردند و خود را به این ش��هر رس��اندند. درگیری ها به جلوی درمان��گاه حرم امام 
حس��ین7 کشیده شده اس��ت. ظهر امروز حدود پنج  هزار نفر از نیروهای امنیتی در محاصره 
انقابیون قرار گرفته و خلع ساح شدند. آنان پس از بازجویی آزاد شدند، ولی همین ها شش 
ماه بعد، هنگامی که تعدادی از کربایی های بازداش��ت ش��ده به زندان رضوانیه منتقل شدند، 
بدترین و خشن ترین برخوردها را با ایشان داشته و شیعیان را مشتی کافر شورشی که خونشان 

حال است، توصیف می کردند.
آمبوالنس ها مجروحین را به صحن حرم امام حس��ین و ابالفضل العباس8 منتقل می کنند. 
انقابیون به اس��تخبارات )اداره اطاعات( کربا یورش برده و با اسلحه هایی که در طول این 
مدت به چنگ آوره بودند، اس��تخبارات را تس��خیر کردند. تعدادی از استخباراتی ها کشته و 

تعدادی نیز به باغ های اطراف فرار کردند.
امروز همچنین مرکز حزب بعث در ش��هرک قادس��یه )از ش��هرک های اطراف کربا( به 
اش��غال انقابیون درآمد. پنجاه نفر از انقابیون شهید و صدوپنجاه نفر از بعثی ها کشته شدند. 
گارد ریاس��ت جمهوری از سمت سیف سعد به سوی کربا حرکت کرده و چند نقطه کربا 

را با خمپاره و موشک زمین به زمین هدف قرار دادند.

جمعه 21  شعبان 1411 ق / 17 اسفند 1369 ش / 8 مارس 1991 م
واحدهای بیشتری از گارد ریاست جمهوری در اطراف کربا سنگر گرفته  اند. البته انقابیون موفق 
ش��دند آنها را به عقب برانند. مردم بعد از زد و خوردی خونین در نزدیکی بیمارس��تان مخصوص 
کودکان که بیمارس��تان صدام نام داش��ت )در جاده کربا � بغداد( تجهیزات ارزشمندی به غنیمت 

گرفتند.
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امروز مهندسین انقابی توانستند یک مرکز رادیویی را در 
حرم مطهر امام حسین و ابالفضل العباس8 راه اندازی کنند 

و اخبار انتفاضه کربا را به صورت زنده مخابره کنند.
یک��ی از انقابی��ون می گوید: ب��ا گروه��ی وارد اداره 
اطاعات کربا ش��دیم؛ صدای ناله به گوشم می خورد، 
ول��ی منبع ص��دا را پیدا نمی کردم. با کم��ی دقت متوجه 
ش��دم صدا از طبقه زیرزمین می آید. باالخره به هر شکلی 
بود، با کمک چند نفر راه را پیدا کردیم. زندانی مخوف 
و تاریک و البته بسیار بزرگ که تا آن وقت، انقابیون از 

وجود آن بی خبر بودند.
امروز موش��کی به محله »باب الس��المه« اصابت کرد که 
چند مجروح و ش��هید بر جای گذاش��ت.  بمباران کربا 
ش��دت یافت. انقابیون برای تأمین ارزاق مردم، در کنار 
حرم امام حسین7 نان و خرما توزیع می کنند. یکی دیگر 

از محل های توزیع آذوقه، باب بغداد است.

شـنبه 22 شـعبان 1411 ق / 18 اسـفند 1369 ش / 9 
مارس 1991 م

واحدهای گارد ریاست جمهوری با چهار لشکر مجهز 
و مجرب به نام های مدینه منوره، عابد، بغداد و حمورابی، 
از چهار سو به کربا حمله بردند و بالگردهای خمپاره  انداز 
آنها را پش��تیبانی می کردند. مکان های مقدس به ش��دت 
مورد حمل��ه توپخانه قرار می گیرد و حلقه محاصره مردم 
کرب��ا تنگ  تر و تنگ تر می ش��ود. نیم��ی از نجفیانی که 
برای کمک به کربا آمده اند، امروز به نجف بازگشتند.

ام��روز مردم به دفتر حزب بع��ث در کربا حمله کرده 
و پس از دسترس��ی به س��اح های آن، به ستاد نظامی که 

امروز پانصد تن از نجفی ها 
برای یاری مردم کربال، مسیر 
هش��تاد کیلومت��ری را به هر 
وس��یله ای بود ط��ی کردند و 
خود را به این شهر رساندند. 
درگیری ها به جلوی درمانگاه 
حرم امام حس��ین7 کشیده 
شده است. ظهر امروز حدود 
پنج  ه��زار نف��ر از نیروه��ای 
امنیتی در محاصره انقالبیون 
ق��رار گرفت��ه و خل��ع س��الح 
شدند. آنان پس از بازجویی 

آزاد شدند.

انقالبیون می گوید:  از  یکی 
با گروهی وارد اداره اطالعات 
کربال ش��دیم؛ صدای ناله به 
گوش��م می خورد، ول��ی منبع 
ص��دا را پیدا نمی ک��ردم. با 
کمی دقت متوجه شدم صدا 
از طبق��ه زیرزمی��ن می آید. 
باالخره به هر ش��کلی بود، با 
کم��ک چن��د نف��ر راه را پیدا 
کردی��م. زندان��ی مخ��وف و 
تاریک و البته بس��یار بزرگ 
که تا آن وق��ت، انقالبیون از 

وجود آن بی خبر بودند.
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نزدی��ک یک بیمارس��تان بود رفته و پس از درگیری از س��اعت 3 تا 6 بعدازظهر، توانس��تند 
بر س��تاد مسلط شوند. ساختمان ستاد به آتش کشیده ش��د و گروهی از نظامیان تسلیم شده و 

گروهی ساح ها را به نشانه عدم مقاومت بر زمین انداخته و فرار کردند.
هنگام عصر جوانی انقابی در پی عملیاتی استشهادی به زیر یکی از تانک های بعثی که به 

طرف حرم ها می آمد رفت و آن را منفجر کرد و خود نیز شهید شد.
چند موش��ک به خیابان های اطراف حرم امام حس��ین و اباالفضل العباس8 پرتاب شد، ولی 
عمل نکرد. بالگردها به باالی ش��هر می آمدند، ولی به سوی نقاط کور شلیک می کردند؛ گویا 
خلبان های آنها از کسانی بودند که نمی خواستند به سوی مردم یا به سمت حرم ها شلیک کنند.

یک واحد از گارد ریاس��ت جمهوری سعی داش��ت تا از سمت جاده نجف � کربا به این 
ش��هر حمله کند که با مقاومت جوانان دالور و انقابی در محله عباسیه مواجه شدند و پانزده 
نفر تلفات دادند. نیروهای امنیتی از موشک های 60 میلی  متری استفاده می کردند، ولی راه به 

جایی نبردند. آنان حتی از پرتاب بمب های خوشه ای نیز دریغ نداشتند.

یک شنبه 23 شعبان 1411 ق / 19 اسفند 1369 ش / 10 مارس 1991 م
از انقابیون خواس��ته شد تا برای رویارویی با واحدهای گارد ریاست جمهوری در باب بغداد 
و حّر تجمع کنند. این درخواست، با خواندن اعامیه ای از بلندگوهای حرم مطهر به اطاع ایشان 
رس��ید. تعدادی بعثی در س��اختمان نیم  سوخته اس��تانداری تحصن کرده و با دست یافتن به انبار 
آذوقه و اسلحه همچنان مقاومت می کردند، اما آذوقه و مهماتشان به پایان رسید و پس از سه روز 
کش��مکش تسلیم انقابیون شدند. اجساد کشتگان طرفین در مدت این سه روز، روی زمین رها 
ش��ده بود و هیچ یک فرصت رسیدگی به آنها را پیدا نکرده بودند. بوی مشمئز کننده ای فضای 

اطراف را فرا گرفته بود. تعدادی بعثی که تسلیم انقابیون شده بودند،  اعدام انقابی شدند.
ام��روز برای چندمین بار کربا بمباران ش��د. یک واحد گارد ملی، ب��ه مرقد ابن  فهد حلّی 

رسیده و بر خیابان   قبله مسلط شده است.

دوشنبه 24 شعبان 1411 ق / 20 اسفند 1369 ش / 11 مارس 1991 م
صدام، »علی حسن المجید« که در ماجرای استفاده از ساح های شیمیایی در جنگ با ایران، 
به »علی شیمیایی« معروف شد را به وزارت کشور منصوب کرد. او پسرعموی صدام و عامل 

اصلی جنایت حلبچه بود. 
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انقابیون به ادارات و مدارس بعثی و بانک ها و کارخانه ها حمله کرده و کارمندانشان را به 
اسارت گرفتند و اثاثیه و اسباب این اماکن را به نقاط دیگر انتقال دادند.

م��ردم به کارخانه بس��ته  بندی خرما رفته، بس��ته های بزرگ خرما را با هر وس��یله   ای بود، به 
انقابیون رساندند. حتی برخی بسته های بزرگ خرما را بر روی سرشان حمل می کردند. آنان 
همچنین سایر مواد غذایی مانند برنج و روغن و آرد را از انبارها برای انقابیون می فرستادند. 

امروز تعداد زیادی از مجاورین و زائرین در حرم امام حسین7 تحصن کرده اند.

سه  شنبه 25 شعبان 1411 ق / 21 اسفند 1369 ش / 12 مارس 1991 م
انقابیون به طرف بغداد به حرکت درآمدند، ولی برخی از عشایر طرفدار صدام مانع ادامه 

حرکت ایشان شدند تا این که گارد ریاست جمهوری رسید و انقابیون را به عقب راند.
»عنیفص« رئیس طایفه »آل بوعلوان« در قتل عام خانواده هایی که مردانش��ان از کربا بیرون 
آمده اند، مش��ارکت جدی داش��ت و زنان و کودکان را زنده به گور می کرد و افسران گارد 
ریاس��ت جمهوری را در شناس��ایی هویت انقابیون یاری می رس��اند. شماری از عشایری که 
صدام پول زیادی به آنان داده بود، مس��یر امدادرس��انی در ی��ازده کیلومتری بزرگراه بغداد � 

کربا را سد کردند و در این فاصله، گارد ریاست جمهوری همه انقابیون را قتل عام کرد.
در چنین روزی انقابیون چند فروند بالگرد نظامی را ساقط کردندکه یکی از آنها نزدیک 
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مقام مهدی س��قوط کرد و دیگری در روس��تای جمالیه در ش��مال غربی کربا سرنگون شد. 
خلبان یکی از آنها به اس��ارت درآمد و برای مداوا به صحن حس��ینی انتقال یافت، ولی روز 
بعد درگذشت. نیروهای امنیتی با پخش اعامیه هایی از مردم غیرمسلح خواسته اند که از شهر 

بیرون بروند؛ زیرا تا ساعاتی دیگر شهر بمباران خواهد شد.
امروز نیروهای نظامی از محورهای جنوب غربی، ش��مال ش��رقی و ش��رق به کربا یورش 
آوردند. منطقه حّر در جنوب غربی کربا )جایی است که قبر حّر بن یزید ریاحی در آن قرار 
دارد( که تا کربا شش کیلومتر فاصله دارد و در ادامه مسیر، به دریاچه رزازه می رسد. رژیم 
بعث پیکر تعدادی از ش��هدای انتفاضه را در این دریاچه انداخ��ت. نیروهای مهاجم با انهدام 

خانه ها و تخریب کشتزارهای سر راه، خود را به کربا رساندند.
تعدادی تانک از طرف محله علقمی به س��وی کربا هجوم آورده و هر چه بر س��ر راهشان 

بود را با خاک یکسان کردند. ساعت هفت عصر حمات متوقف شد.
انقابیون در س��اعات پایانی امروز توانستند از حرکت یک ستون متشکل از بیست تانک و 
تعدادی زره  پوش که از سمت شمال کربا به مرکز شهر و حرم حضرت اباالفضل7 نزدیک 
می شدند، جلوگیری کنند. انقابیون با ساده ترین تجهیزات، تانک ها را در باب بغداد محاصره 

کرده و تعدادی را منهدم کردند.
چهارشنبه 26 شعبان 1411 ق / 22 اسفند 1369 ش / 13 مارس 1991 م

امروز در اعامیه هایی که توسط بالگردها در سطح شهر پخش می شد، مردم تهدید به استفاده 
از بمب های ش��یمیایی ش��دند. بعثی ها از مردم خواسته اند که ش��هر را ترک کنند و به باغ های 
اطراف بروند. به مردم قول داده شد که مسیر هندیه امن است. صدها نفر از زائران و مجاوران که 
در ش��هر گرفتار آمده بودند، در ستون های طوالنی به سوی هندیه حرکت کردند؛ اما بالگردها 

با تیربار و موشک  همه را کشتند.
اط��راف کربا و اماکن مهم نزدیک به بافت قدیمی ش��هر، امروز آماج حمله توپخانه قرار 
گرفت و محله های مس��کونی و غیرنظامی عباس��یه، عس��کری، نصر و چند محله دیگر ویران 

شد.
ش��ماری از مردم به حرم ه��ای مطهر پناه بردند و برخی به مکان ه��ای دیگری فرار کردند. 
مردم از جهت غذا و آب و دارو به شدت در سختی اند. نیروهای امنیتی از چند محور به سوی 
کربا در حرکتند: از مس��یّب، رزازه، و ... توپخانه و بالگردها هم از آنها پش��تیبانی می کنند. 
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بلندگوهای حرم امام حس��ین7 دائماً به انقابیون روحیه 
می دهند و ایشان را به دفاع هرچه بهتر تشویق می کند.

ش��ام چهارشنبه فرا رس��یده است. س��اعت هشت شب 
حمات توپخانه دش��من دوباره آغاز می  شود. واحدهای 
گارد ریاس��ت جمهوری بسیار به حرم های مطهر نزدیک 
ش��ده اند و با بلندگ��و از مردم می خواهند اس��لحه ها را بر 
زمین گذاش��ته و تسلیم ش��وند. بعثی ها به مردم می گویند 
ب��ه حرم ها پناه نبرید؛ بلکه به کارخانه ای در ده کیلومتری 
ش��هر به نام »سرمستون« بروند تا در امان بمانند و هر کس 
از این دستورات س��رپیچی کند، باید خود را برای مرگ 
آماده کند. مردم در دوره انتفاضه از شهرهای اطراف نیز به 
کربا آمده بودند؛ با این خیال که صدام حرمت  شهرهای 
مقدس و حرم های مطهر را نگه می دارد، اما نمی دانس��تند 

سرنوشتی بدتر از شهرهای دیگر در انتظارشان است.
مأموران در ماشین های جنگی خود و تعدادی در کارخانه 
بس��ته بندی خرما س��نگر گرفته اند. امروز سه روز مقاومت 
مردم و انقابیون در حرم مطهر درهم شکس��ت. اس��تاندار 
موقت کربا در ایام انتفاضه »عبدالخالق عبدالعزیز« بعثی ها 
را جمع کرده و از آنان خواس��ت ت��ا مردم و انقابیون را با 

وعده پول، خلع ساح کنند.
نیروهای امنیتی وارد حرم مطهر امام حسین7 می  شوند. 
»حس��ین کامل« ش��خصی را به عنوان مؤذن حرم انتخاب 
می کن��د، ولی اذانی به ش��یوه متداول اهل س��نت در پنج 
وع��ده و با حذف ش��هادت ب��ه والی��ت امیرمؤمنان7 و 

تغییرات دیگر گفته می شود.
حسین کامل، داماد صدام و از اندک افرادی بود که اجازه 
داش��ت مسلح به ماقات صدام برود. او با اختیارات کامل و 

ک��ه  عش��ایری  از  ش��ماری 
صدام پ��ول زیادی ب��ه آنان 
داده بود، مسیر امدادرسانی 
در ی��ازده کیلومتری بزرگراه 
بغداد � کربال را سد کردند و 
در این فاصله، گارد ریاس��ت 
جمه��وری هم��ه انقالبیون را 

قتل عام کرد.

در اعالمیه هایی که توس��ط 
ش��هر  س��طح  در  بالگرده��ا 
پخش می ش��د، مردم تهدید 
بمب ه��ای  از  اس��تفاده  ب��ه 
ش��یمیایی ش��دند. بعثی های 
از مردم خواسته اند که شهر 
را ت��رک کنن��د و ب��ه باغ های 
اطراف بروند. به مردم قول 
داده ش��د که مس��یر هندیه 
ام��ن اس��ت. صدها نف��ر از 
زائ��ران و مج��اوران ک��ه در 
شهر گرفتار آمده بودند، در 
س��تون های طوالنی به سوی 
هندی��ه حرک��ت کردن��د؛ اما 
بالگردها با تیربار و موش��ک  

همه را کشتند.
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همراه با نیروهای گارد و با توپ و تانک و موشک به کربا آمده بود.4
امروز اعامیه ای با امضای علی حسن المجید به دست مردم می رسد که در آن نوشته شده: 
ارتش عراق که در جنگ با نیروهای ائتاف، در مقابل نیروی نظامی س��ی دولت ایس��تاد، به 

راحتی می تواند هر شورش داخلی را سرکوب کند.

پنج  شنبه 27 شعبان 1411 ق / 23 اسفند 1369 ش / 14 مارس 1991 م
امروز انقابیون به علت اتمام مهمات و مواد غذایی مجبور به عقب نش��ینی شدند. حرم های 
مطهر امام حس��ین و اباالفضل العباس8 مملو از سالخوردگان و کودکانی است که نتوانسته 

بودند از شهر خارج شوند.
توپخانه ها حرم های ش��ریف را هم هدف قرار می دهند. گنبدهای حرم مطهر امام حسین و 
اباالفضل العباس8 آس��یب دید و بر درب های صحن و دیوار اطراف خس��ارت های جدی 

وارد شده است.
بر اثر ش��لیک هر خمپاره که به سوی حرم ها ش��لیک می شد، مردم روی زمین می افتادند و 
حی��اط و صحن حرم های مطهر مخصوصاً حرم امام حس��ین7 ب��ار دیگر به خون مظلومان و 

شهدا رنگین شد. بعثی ها مردم را در کنار ضریح امام حسین7 به رگبار بستند.
زنان و مردان کهن  س��ال و کودکانی بودند که نقش زمین می ش��دند. فضای حزن و ماتم بر 
حرم امام حس��ین7 حکمفرماست؛ گویی عاشورایی دیگر برپا شده است. نیروهای به شدت 
وفادار به صدام، با گذر از منطقه سعدیه و عبور از میدان الزهرا با تانک های خود رو به روی 

درب حرم امام حسین7 در سمت قبله موضع گرفتند.

جمعه 28 شعبان 1411 ق / 24 اسفند 1369 ش / 15 مارس 1991 م
امروز آب به روی مردم کربا بسته شد. این قطعی آب سیزده روز ادامه داشت. صبح امروز 
حمات همه  جانبه نیروهای نظامی و امنیتی آغاز ش��د. س��ردر باب قبله حرم امام حس��ین7 
تخریب ش��د. کتابخانه حرم ویران و کتب نفیس و خطی آن به غارت رفت. بیمارس��تان حرم 

نیز منهدم گردید.
چهار س��رباز بعثی در خیابان امام حس��ین7 نزدیک مرقد ابن   فهد حلّی محاصره ش��دند و 
ساح ها را انداخته و تسلیم انقابیون شدند و بی درنگ ندای یا حسین یا حسین سر می دادند. 

انقابیون فریاد می کشند: چه شد؟! همین حاال حسین7 را شناختید؟! 
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ش��هرک های حوم��ه کرب��ا از جمله ش��هرک بلدیه، 
نقیب، معلمین و ش��هدا خالی از س��کنه شده است. امروز 
ی��ک بالگرد در مقابل حس��ینیه اصفهانی ها در خیابان امام 
حسین7 به دست انقابیون ساقط شد. برخی از ترس، به 
قبرس��تان پناه برده اند. در شهرک عباسیه درگیری تن  به  تن 

گزارش می شود.
ساعت نه صبح امروز، حمله جدیدی از چهار سو به کربا 
آغاز شد؛ از محله عسکری، حر، سیف سعد و باب بغداد. راه 
کربا به نجف بسته شده است. تعدادی از طاب حوزه علمیه 
کربا با انجام عملیات استش��هادی توانستند ساعت ها ستون 
زرهی صدامیان را از ورود به مرکز ش��هر بازدارند. س��اعت 
هشت شب بمباران ش��هر و حومه کربا برای ساعاتی پایان 
می یابد. البته گاهی صدای شلیک توپخانه به گوش می رسد.

واحد سیاس��ی گارد ریاست جمهوری شایعه کرده است 
که شهر توسط نیروهای ایرانی و آمریکایی و اسرائیلی اشغال 
شده و آنها به کش��تار مردم و تجاوز به نوامیس مشغولند و 
عملیات گارد ریاس��ت جمهوری برای نجات مردم است و 

مردم بی صبرانه منتظر ورود ارتش برای نجات خویشند!
برخی از انقابیون، تعدادی از اموال عمومی را تخریب 
می کنند ت��ا بعثی ها نتوانند از آنها علی��ه مردم یا حرم های 
مطهر س��وء استفاده کنند. تعدادی از نیروهای امنیتی وارد 
حرم امام حس��ین و اباالفضل العباس8 شدند و با بلندگو 
اع��ام کردند ک��ه اهالی کرب��ا به خانه های ش��ان بروند. 
حکومت نظامی و مقررات من��ع رفت  وآمد بعد از مغرب 
در ش��هر به اجرا گذاشته ش��د و خیابان ها مملّو از سرباز و 
ماشین های جنگی ش��ده اس��ت. خیابان ها بدون هر گونه 

روشنایی اند و برق منطقه قطع شده است.

ب��ر اثر ش��لیک ه��ر خمپاره 
که به س��وی حرم ها ش��لیک 
می ش��د، م��ردم روی زمی��ن 
می افتادن��د و حی��اط و صحن 
حرم های مطهر مخصوصاً حرم 
امام حس��ین7 ب��ار دیگر به 
خون مظلومان و شهدا رنگین 
ش��د. بعثی ه��ا م��ردم را در 
کنار ضریح امام حسین7 به 
رگبار بس��تند. زنان و مردان 
کهن  سال و کودکانی بودند که 
نقش زمین می شدند. فضای 
ح��زن و مات��م ب��ر ح��رم امام 

حسین7 حکمفرماست.

آب ب��ه روی م��ردم کرب��ال 
بس��ته ش��د. ای��ن قطعی آب 
س��یزده روز ادامه داش��ت. 
صبح امروز حمالت همه  جانبه 
نیروهای نظامی و امنیتی آغاز 
ش��د. س��ردر باب قبله حرم 
امام حس��ین7 تخریب شد. 
کتابخانه ح��رم ویران و کتب 
نفی��س و خطی آن ب��ه غارت 
رف��ت. بیمارس��تان حرم نیز 

منهدم گردید.
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امروز در برنامه ای که از رادیو پخش شد، گفته شد که ارتش توانسته است بر استان های شمال و 
جنوب مسلط شود و در همین سخنرانی حسین کامل را به عنوان حاکم نظامی کربا منصوب کرد.

شنبه 29 شعبان 1411 ق / 25 اسفند 1369 ش / 16 مارس 1991 م
ام��روز نیروهای تازه نف��س بعثی وارد کربا می  ش��وند و هر که را می  بینن��د، بی درنگ به 
رگبار می بندند. آنان به س��رعت خود را به حرم های مطهر امام حسین و اباالفضل العباس8 

رساندند. درب اصلی بارگاه منور امام حسین7 در سمت قبله از جا کنده شده است.
تعداد زیادی از زنان و کودکان که به حرم پناه برده اند، به شهادت رسیده اند. تکه های طا 
و نقره درب و دیوار حرم که بر اثر اصابت گلوله خمپاره و مسلسل از جا کنده شده و پراکنده 

روی زمین ریخته، نصیب فرماندهان جنایتکار بعثی می شود.
تمام این فجایع درباره حضرت عباس7 تکرار شد و حتی شبکه ضریح شریف آن حضرت 
نیز مورد هتک و اهانت قرار گرفت. نیروهای بعثی و گارد ریاست جمهوری از روی حقد و 

کینه، به اسامی مبارک معصومین: که در جای جای حرم نقش بسته، شلیک می کردند.
کربا اکنون به شهری می ماند که زمین  لرزه ای مهیب در آن رخ داده است. حسین کامل وارد 
حرم مطهر امام حسین7 می شود و بی شرمانه در برابر بارگاه حضرت می ایستد و فریاد می کشد: 
من حس��ینم و تو نیز حسینی! به زودی مشخص خواهد شد چه کسی غالب و چه کسی مغلوب 
اس��ت! س��پس به یکی از افسرانش که از اهالی موصل است، دس��تور می دهد تا گلوله توپی به 
سمت ضریح امام حسین7 شلیک کند؛ اما آن افسر سرپیچی کرده و می گوید: من اهل موصلم 
و به باورها و سنت های شناخته شده ای ملتزمم که یکی از آنها احترام به مسجد است. این مکان 
صرف نظر از این که چه کس��ی در آن آرمیده، مسجدی از مساجد خداست. اخاق و عرف به 
من اجازه چنین توهینی را نمی دهد. معاونش نیز از دستور حسین کامل سرپیچی می کند. حسین 
کامل ساح کمری خود را کشیده و هر دو افسر را به قتل می رساند و خود سوار بر تانکی شده 
و به س��وی حرم امام حسین7 حرکت می کند و به افسر درجه دار دیگری دستور می دهد تا به 
س��وی حرم حضرت اباالفضل7 شلیک کند. بر روی تانک های بعثی نوشته شده: »الشیعة بعد 

الیوم«؛ یعنی بعد از امروز، دیگر هیچ شیعه ای وجود نخواهد داشت.
به دستور حسین کامل درب های حرم به روی مردمی که در آن پناه گرفته اند، بسته می شود. به 
گفته شاهدان، حسین کامل در وسط صحن می ایستد و فریاد می کشد: هرکس می خواهد زنده 
بماند، در کنار من بایستد و هر کس می خواهد بمیرد، در کنار ضریح حسین بایستد تا او نجاتش 
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دهد! پیرمردی از بین جمعیت بیرون می آید و با ش��جاعت 
در کنار ضریح می ایستد. به دنبالش زنی به همراه کودکی 
آمده و در کنار پیرمرد قرار می گیرند. حسین کامل دستور 
می دهد تا درب های حرم را باز کنند. جمعیت حاضر بیرون 

می روند و آن سه تن در کنار ضریح به شهادت می رسند.
حس��ین کامل س��ه روز در حرم امام حس��ین7 ماند و 
در این مدت با کفش به روضه منوره حس��ینی آمد و شد 
داشت. او چند نوجوان را که شاید به سن بلوغ هم نرسیده 

بودند، اعدام یا زنده به گور کرد.
س��اعت دوازده ظهر، بالگردها در ارتفاع پایین ش��روع 
به تیراندازی می کنند. حس��ین کامل دس��تور داده است تا 
هر کس در کوچه و پس  کوچه های کربا دیده می شود، 
بازداش��ت ش��ده و به بین  الحرمین آورده شود. تعداد اسرا 
تا دوهزار نفر برآورد ش��ده است که همه شان ظرف فقط 
چند دقیقه قتل عام می ش��وند. خود حس��ین کامل و چند 

فرمانده دیگر در این جنایت، مشارکت مستقیم دارند.
عص��ر امروز تقریباً س��ه س��اعت توپخانه دش��من آرام 
می گی��رد. نیروهای امنیتی هش��دار چندب��اره می دهند که 
م��ردم، ش��هر را ترک کنند و بعد از دو س��اعت، نزدیک 

غروب بمباران را از سر می گیرند.
زن��ی در حالی که بچ��ه ش��یرخوارش را در بغل گرفته 
ب��ود و از مقابل حرم امام حس��ین7 عبور می کرد، هدف 
تک تیراندازان گارد رئیس جمهور قرار گرفت و در کنار 
باب قبله به شهادت رسید؛ در حالی که طفلش همچنان در 
بغلش گریه می کرد و فریادرسی نداشت. امروز بعثی ها به 
چند اتومبیل امداد نیز حمله کرده و آنها را با سرنش��ینانش 

به آتش کشیدند.

زن��ان  از  زی��ادی  تع��داد 
ح��رم  ب��ه  ک��ه  ک��ودکان  و 
پن��اه برده ان��د، به ش��هادت 
رس��یده اند. تکه ه��ای طال و 
نق��ره درب و دی��وار حرم که 
بر اثر اصاب��ت گلوله خمپاره 
و مسلس��ل از جا کنده شده 
و پراکنده روی زمین ریخته، 
نصی��ب فرماندهان جنایتکار 

بعثی می شود.
تم��ام ای��ن فجای��ع درباره 
حضرت عباس7 تکرار ش��د 
و حتی ش��بکه ضریح شریف 
آن حض��رت نیز مورد هتک و 
اهانت قرار گرفت. نیروهای 
بعثی و گارد ریاست جمهوری 
از روی حقد و کینه، به اسامی 
مبارک معصومی��ن: که در 
ج��ای جای حرم نقش بس��ته، 

شلیک می کردند.
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یک شنبه اول رمضان 1411 ق / 26 اسفند 1369 ش / 17 مارس 1991 م
صحن حرم مطهر امام حس��ین7 محل انباش��ت مهمات س��نگین و نیمه  سنگین شده است. 
تعدادی از س��ربازان گارد ریاس��ت جمهوری که از صحنه نبرد گریخته و حاضر نشده بودند 
در حمله به کربا ش��رکت کنند، با قول بخشش، بازگشتند، اما به دستور حسین کامل همگی 
اعدام ش��دند. گارد جمهوری جست وجوی خانه به خانه را برای پیدا کردن اسلحه و سربازان 

فراری آغاز کرده است.
صدام در س��خنرانی امروز، انقابیون را خائن به کش��ور و آشوبگر و مخصوصاً کربایی ها 
را عامل دشمن و ابزار دست اجانب معرفی می کند. حتی دختربچه ها از تجاوز سربازان گارد 
در امان نماندند. روزنامه های وابس��ته به رژیم صدام از این حوادث به عنوان فتنه یاد می کنند 

و می گویند آتش این فتنه به زودی خاموش خواهد شد.
امروز تعدادی از زنان ش��جاع کربایی در خیابان ش��هدا و مقابل درب حرم امام حسین7 

درگیری شدیدی با گارد جمهوری داشته و چند دستگاه زرهی را به آتش کشیدند.

دوشنبه 2 رمضان 1411 ق  27 اسفند 1369 ش / 18 مارس 1991 م
امروز صدام در یک س��خنرانی گفت: با این که کویت اسلحه های پیشرفته داشت، اما فقط 

در طی هشت ساعت اشغال شد؛ ولی سرکوب مردم کربا چهارده روز طول کشید.
به گفته یکی از شاهدان که توسط نیروهای امنیتی در چنین روزی دستگیر شده بود، وقتی 
او را ن��زد فرمانده نظام��ی حاضر در محل برده بودند، آن فرمانده ب��ه او گفته بود: اگر امر به 

دست من بود، همه شما حتی کودکان شیرخوارتان  را سر می بریدم! 

یک شنبه 29 رمضان 1411 ق / 25 فروردین 1370 ش / 14 آوریل 1991 م
گارد ریاس��ت جمهوری در شهرک معلمین و ش��هرک حّر در حومه کربا جست وجوی 
خانه به خانه   به  خانه را برای جمع آوری کردن اس��لحه و دستگیری انقابیون آغاز کرده که از 

ساعت هشت صبح تا دوازده ظهر به طول انجامید.

یک شنبه 6 شوال 1411 ق / اول اردیبهشت 1370 ش / 21 آوریل 1991 م
امروز گارد ریاس��ت جمهوری از کربا بیرون رف��ت و همزمان، خبرنگاران اجازه ورود به 
کربا را به طور رسمی پیدا کردند. البته خبرنگاران ایرانی چند روز قبل، به طور غیررسمی و 

مخفیانه وارد کربا شده بودند.
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سه شـنبه 22 شوال 1411 ق / 17 اردیبهشت 1370 ش 
/ 7 می 1991 م

به دستور علی حسن المجید5 که در این زمان وزیر کشور 
ش��ده بود، تخری��ب خانه ها و س��اختمان ها در بین الحرمین 
متوقف شد. او این دستور را پس از دیدار با شیخ عبدالطیف 

دارمی و شیخ عبدالحسین خطیب صادر کرد.

پنج شـنبه 9 ذی  القعـده 1411 ق / 2 خـرداد 1370 ش / 
23 می 1991 م

سید محمد حسینی، کلیددار حرم حضرت اباالفضل7 به 
اتهام همکاری با انقابیون دستگیر و به بغداد فرستاده شد.

جمعه 10 ذی  القعده 1411 ق / 3 خرداد 1370 ش / 24 
می 1991 م

پرچم حرم های مطهر امام حسین و اباالفضل العباس8 
که س��وخته و پاره ش��ده بود، تعویض شد و اذان در حرم 

امام حسین7 به همان شکل سابق شیعی درآمد. 

شـنبه 11 ذی  القعده 1411 ق / 4 خرداد 1370 ش / 25 
می 1991 م

تعمیر گنبدهای آس��یب  دیده حرم های مطهر آغاز شد و 
برق حرم ها به جریان افتاد.

پنج شـنبه 23 ذی القعده 1411 ق / 16 خرداد 1370 ش 
/ 6 ژوئن 1991 م

مدرسه بروجردی و حسینیه خراسانی ها و مدرسه سلیمیه 
به بهانه نوسازی تخریب گردید و کتب خطی و نفیس آن 

زیر خروارها خاک دفن شد.

یک شـنبه اول جمادی  الثانی 1411 ق / 17 آذر 1370 ش 
/ 8 دسامبر 1991 م

ص��دام در ی��ک س��خنرانی 
کوی��ت  این ک��ه  ب��ا  گف��ت: 
اسلحه های پیشرفته داشت، 
اما فقط در طی هشت ساعت 
اش��غال ش��د؛ ولی س��رکوب 
مردم کربال چهارده روز طول 

کشید.
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محاکمه ظاهری برخی از انقابیون کربا در یکی از محکمه  های بعثی شهر کربا آغاز شد. 
تعداد این گروه بیست نفر بود که همگی به اعدام محکوم شدند.

در گزارش س��ازمان ملل متحد، درصد تعداد کشته های عراق در باالترین رتبه جهانی قرار 
دارد و در این میان کربا بیش��ترین تعداد کشته، اسیر و مفقود االثر را در میان شهرهای عراق 

داشته است.

و اما کربال...

ص��دام در س��رکوب انتفاضه مردم کربا از س��اح های میکروبی و ش��یمیایی مثل گاز  1 )
خردل استفاده کرد. سرلشگر »وفیق السامرائی« مدیر سابق دستگاه اطاعاتی ارتش بعثی 

در کتابش به نام »حطام البوابة الشرفیة«6 به این حقیقت تلخ اشاره می کند.
حجم باالی کش��ته های مردم، بعثی ها را بر آن داشت تا اجساد مطهر شهدا را( 2 با بیل های 
مکانیک��ی در کامیون ها ریخته و آنه��ا را در گودال های بزرگی ک��ه حفر کرده بودند 

بریزند که گاه تعداد مدفونین برخی از این گورهای جمعی به هزاران نفر می رسید.
، بر روی ش��هرهای دیگر و حتی نجف اشرف  حساس��یتی که صدام روی کربا داشت( 3
نداشت. در نامه صدام خطاب به فرماندهان عملیات سرکوب انتفاضه که بعدها به دست 
آمد، چنین قید شده بود: کربا رأس فتنه است؛ اگر امر دائر به انهدام کربا در صورت 
مقاومت مردم شد، در ویران کردن شهر، حتی ویران کردن ضریح )امام( حسین لحظه ای 

تردید به خود راه ندهید.
پیکر حدود ده  هزار ش��هید انتفاضه کربا تا دو هفته در( 4 خیابان ها روی زمین مانده بود و 
کسی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. آب و برق و مواد غذایی کربایی ها بیش 

از سایر شهرها در مضیقه افتاد.
بعثی ها برای س��رپوش نهادن بر تجاوز به حرم های( 5 مطهر، اقدام به تخریب ساختمان های 
مجاور کردند و گفتند که قصد توس��عه و نوسازی بافت قدیم اطراف حرم را دارند! در 
حالی که این خرابی ها به مدت پنج سال به حال خویش رها شد و حتی به مالکان اجازه 
داده نشد تا با هزینه شخصی خود به بازسازی خانه ها و مغازه ها بپردازند. بازسازی برخی 
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مدارس دینی و مس��اجد و حسینیه ها نیز بیش از پنج 
سال طول کشید.

بر  درب حرم امام حس��ین و اباالفضل8 ش��ش ماه ( 6
روی زائران بس��ته ماند و پ��س از این مدت نیز فقط 
برای ساعاتی قبل از ظهر درب حرم به روی مشتاقان 

باز می شد.
به کربا آمد و به  پس از س��رکوب انتفاضه، ص��دام ( 7
نش��انه پیروزی س��اح کمری اش را بی��رون آورد و 

تیری هوایی شلیک کرد.
س��ربازان و فرمانده��ان این جنای��ت، در کنار بارگاه  8 )
تخریب شده امام حسین و اباالفضل8 پایکوبی کردند 

و با چهره هایی خندان عکس یادگاری گرفتند.
حس��ین کامل به پاس خوش( 9  خدمت��ی اش در قتل عام 
م��ردم و اهانت به عتبات مقدس��ه، ب��ه وزارت دفاع 

عراق منصوب شد.
بر اثر( 10 حمات رژیم بعثی در طول انتفاضه، بس��یاری 
از باتاق ها خش��ک شد و بس��یاری از درختان قطع 

گردید یا سوزانده شد.
در این م��دت، 25 هزار نظامی به کربا اعزام( 11 ش��دند. 
صدام جنایت یزید در روز عاش��ورا و اهانت متوکل و 
همچنین جنایت وهابیون و تخریب حرم های مقدس را 

یک جا مرتکب شد.
بسیاری از مردم کربا تا مدت( 12 ها سرگردان بودند و بیشتر 

دستگیرشدگان نیز هرگز بازنگشتند.
بعد( 13 از س��رکوب انتقاضه، بعثی ها دستور به برداشتن 
عمامه ها دادند و هر کس از این دس��تور س��رپیچی 

می کرد، دستگیر می شد.

کش��ته های  ب��االی  حج��م 
آن  ب��ر  را  بعثی ه��ا  م��ردم، 
داشت تا اجساد مطهر شهدا 
را ب��ا بیل ه��ای مکانیک��ی در 
کامیون ها ریخته و آنها را در 
گودال ه��ای بزرگ��ی که حفر 
ک��رده بودند بریزن��د که گاه 
تعداد مدفونین برخی از این 
گورهای جمعی به هزاران نفر 

می رسید.

در گ��زارش س��ازمان مل��ل 
متحد، درصد تعداد کشته های 
عراق در باالترین رتبه جهانی 
قرار دارد و در این میان کربال 
بیشترین تعداد کشته، اسیر 
و مفق��ود االث��ر را در می��ان 

شهرهای عراق داشته است.
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مس��جد، حسینیه و مدرس��ه تخریب شد؛ از جمله  در جریان انتفاضه، نزدیک به س��یصد ( 14
حسینیه آیت  اهلل العظمی خوئی که محل اصلی تجمع انقابیون بود.

آمده و از ایشان می خواستند  در دوره انتفاضه، تعدادی بعثی با لباس محلی به میان مردم ( 15
تا نام و نشانی خود را در دفتری که به همراه داشتند، ثبت کنند تا به اصطاح در دولت 
اس��امی جدید عراق به آنها پس��ت های مهم و حساسی داده شود تا از تاش های ایشان 
قدردانی کرده باش��ند. بعثی ها با این حیله، محل پنهان ش��دن بسیاری از انقابیون را در 
اختیار حکومت قرار دادند و پس از سرکوب انتفاضه، تمام کسانی که نامشان را در دفتر 

نوشته بودند، دستگیر و اعدام شدند.
زنان مجاهد کربایی می آمدند تا بلکه  برخی از بعثی ها با چادر مخصوص عربی به میان ( 16
بتوانند اطاعات مهمی درباره انتفاضه، انقابیون و نقشه های ش��ان به دس��ت آورند و در 

اختیار حکومت بگذارند.
موش��ک زمین به زمین به خانه پیرزنی هفتاد ساله اصابت  در جریان انتفاضه کربا، یک ( 17

کرد و او را به شهادت رساند.
کربا را مجبور  بعثی ها با زور اسلحه، در خیابان سوره، مقابل مسجد رأس الحسین، مردم ( 18

کرده بودند تا شعار دهند »بالروح بالدم نفدیک یا صدام«، یعنی جان ما فدای صدام!
ابوغریب، محاویل و زندان های مرکزی  انقابیون دس��تگیر شده، به زندان های رضوانیه، ( 19
صدام و زندان های زیرزمینی حدائق الربیع و جلوال و زندان های سری زعفرانیه و ارشاد 
منتق��ل می  ش��دند. غذای این زندانیان در طول روز، فقط نص��ف نانی بود و گاهی برای 
بیست یا سی نفر، فقط به اندازه سه چهار نفر غذا پخته می شد. دستگیری  ها از چهاردهم 

مارس )27 شعبان 1411( آغاز شد و تا بیست   وهشتم ادامه داشت.
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پیش��انی  بندهایی با شعار  انقابیون در طول انتفاضه از ( 20
یا ثاراهلل و یالثارات الحسین استفاده می کردند.

بودند یا از  به علت قطعی آب ش��هر کربا مردم مجبور ( 21
آب راکد و آلوده نهرها اس��تفاده کنند یا درون خانه ها 
چاه و قنات حفر کنند که در هر دو ش��کل، استفاده از 
چنین آبی بیماری و مرگ تعدادی را به همراه داشت. به 
علت نبودن بنزین، برای به حرکت درآوردن ماشین ها، 

از مخلوط نفت و روغن گلیسیرین استفاده می کردند.
مسافر، هدف موشک قرار  اتوبوس��ی با بیش از چهل ( 22
گرفت؛ با این که آنان به دستور حسین کامل و در پی 

امان او از کربا خارج شده بودند.
یزیدی  در می��ان نیروهای امنیتی، گروه��ی از طایفه ( 23
بودند که وقتی انقابیون از برخی از ایش��ان پرسیده 
بودند ش��ما در کربا چه می کنید، پاسخ داده بودند: 
ما از طایفه یزید و دش��من حسینیم و آمده ایم تا این 

شهر را از مظاهر شرک و بت پرستی پاک کنیم!
که  بعثی ه��ا در روزهای انتفاضه ش��ایعه ک��رده بودند ( 24
انقابیون نباید به بالگردها ش��لیک کنند؛ چون حامل 
آیت اهلل س��ید محمدباقر حکیم رئیس مجلس اعای 
اس��امی عراق اس��ت، و یا ش��ایعه ک��رده بودند این 
بالگردها برای کمک به مردم آمده و مشغول بررسی 

اوضاع هستند.
در مقابل درب های حرم امام  پ��س از انتفاضه بعثی ها ( 25
حس��ین و اباالفضل العباس8 دیواری از گچ و آجر 

ساختند تا کسی به زیارت نرود.
)یِری��ُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اهلِل بَِأْفَواِهِهْم َواهللُ ُمِتمُّ نُوِرِه َولَْو 

َکِرَه الَْکاِفُروَن{7

بعثی ها در روزهای انتفاضه 
ک��ه  بودن��د  ک��رده  ش��ایعه 
انقالبی��ون نباید به بالگردها 
ش��لیک کنن��د؛ چ��ون حامل 
آی��ت اهلل س��ید محمدباق��ر 
حکی��م رئیس مجل��س اعالی 
اس��المی ع��راق اس��ت، و یا 
ش��ایعه ک��رده بودن��د ای��ن 
بالگردها برای کمک به مردم 
بررس��ی  مش��غول  و  آم��ده 

اوضاع هستند.
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پی نوشت ها:
1. گارد ریاست جمهوری متشکل از دو سپاه بود که هر سپاه از سه لشکر تشکیل شده بود.

2. با استفاده از کتاب های: انتفاضه شعبانیه، نوشته صفاءالدین تبّرائیان؛ االنتفاضة الشعبانیة فی کربال، نوشته 
سید سلمان هادی طعمه؛ الزم به ذکر است استاد آل طعمه دست نوشت اثر خود را به تحریریه فصلنامه 

سپرد و در این نوشتار، منتخبی از این اثر به فارسی برگردان شد . 
3. شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 465.

4. حسین کامل چند سال بعد )1996م – 1375ش(، به اردن فرار کرد و پس از مراجعت، به دستور صدام 
حسین و به دست نیروهای امنیتی به هالکت رسید.

5. علی حسن المجید در سال 2009 اعدام شد.
6. این کتاب به نام »ویرانه های دروازه ش��رقی« به فارس��ی ترجمه شده و مرکز فرهنگی سپاه پاسداران، 

آن را منتشر کرده است.
7. صف، آیه 8.
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