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  ار چاپ دومگفت پيش
هاي گونـاگون بـر كشـور  با توجه به تأثير بسياري كه جنگ عراق عليـه ايـران از جنبـه

به ويژه كسـب تجربـه جهـت . گذاشت، پرداختن به اين جنگ از ابعاد مختلف ضروري است
هاي بحراني براي جلوگيري يا كاهش خساراتي كـه ممكـن  اتخاذ تدابير مناسب در موقعيت

از جملـه ايـن تجـارب، . هوري اسالمي ايران به كشور تحميل شـوداست از طرف رقباي جم
دستاوردهايي بود كه در اين دوران در زمينه امنيت ملي و حفظ تماميت ارضي در موقعيتي 

گيرندگان نظام و مـردم و همچنـين در بازدارنـدگي  بس دشوار به دست آمد و براي تصميم
  .كننده بود ايران، تعيينهاي بزرگ از تعرض به سرزمين  همسايگان و قدرت

اسـت يـا در  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در اين زمينه آثار متعـددي منتشـر كرده
از . باشد مي "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق"دست تهيه دارد كه از جمله آنها مجموعه 

يك دار بررسي و تحليل جنگ ايران و عراق از بعد اسـتراتژ اين مجموعه پنج جلدي كه عهده
كتـاب (و جلـد دوم ) هاي تهـاجم ريشـه(جلـد اول . است باشد، سه جلد اول منتشر شده مي

در دسـترس عمـوم قـرار  1380در سال ) تنبيه متجاوز(و جلد سوم  1378در سال ) حاضر
هاي چاپ اول اين كتاب به پايان رسيد و براي  مندان، نسخه با توجه به استقبال عالقه. گرفت
با تشكر از اهل نظر و . مندان چاپ مجدد آن ضروري شد محققان و عالقهگويي به نياز  پاسخ

اندركاران مركـز  همه كساني كه حسن استقبال آنها از ايـن آثـار، مشـوق محققـان و دسـت
ها و راهنمايي براي  مطالعات در پيمودن اين راه دشوار است، تقاضامنديم با يادآوري كاستي

  .رفع آنها دوستان خود را ياري كنند
  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ

1380  
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12  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  
  
  
  
  

  گفتار پيش
  

بـريم، اهميـت بـازنگري دربـارة  اكنون كه در واپسين روزهاي سدة بيسـتم بـه سـر مي
هاي بنيـادي در همـة  سدة بستم عصر دگرگوني. شود ترين تحوالت اين قرن بيشتر مي مهم

ر اين قـرن جهـان شـاهد د. هاي زندگي بشري و از آن جمله عرصة امنيتي بوده است عرصه
هاي سنگين جاني و مالي را بـه  هايي بود كه با هدف مشابه آغاز شدند و خسارت وقوع جنگ
اند كه  ترين تحولي بوده ها اصلي در ميان تحوالت بزرگ و كوچك اين قرن، جنگ. بار آوردند

نهايت هـم در  ها نيز به آنها حساسيت نشان داده و در ها بلكه بسياري از انسان نه تنها دولت
  .اند مورد آنها ابراز انزجار كرده

تـوان بـه  هاي پاياني اين قرن چندين جنگ بزرگ روي داد كه از ميان آنهـا مي در سال
فارس اشاره كرد كه اولين جنـگ  جنگ چچن، جنگ در يوگسالوي سابق و دو جنگ خليج

اصلي از اين جنگ  هدف. ترين جنگ قرن بيستم بعد از جنگ ويتنام بود فارس طوالني خليج
شكست انقالب اسالمي ايران قبل از تحكيم  - كه با هجوم سراسري عراق به ايران آغاز شد  - 

عـالوه بـر آن، ادعـاي عـراق . آن و مقابله با گسترش چنين انقالبي در منطقه خاورميانه بود
  .هايي از كشور ايران، هدف ديگر اين جنگ بود براي مالكيت بر بخش
هاي جاني و مـالي فـراوان،  هاي آغازگر جنگ تأمين نشد اما خسارت در اين جنگ هدف

رو جا دارد، ضمن اظهار  از اين. جانبه سد كرد يابي به توسعة همه مسير ملت ايران را در دست
تأسف از آنچه كه در قالب يك جنگ بر ملت ايران تحميل گرديد به بررسـي موشـكافانة آن 

  .جزيه و تحليل قرار دادپرداخته و از زواياي مختلف مورد ت
از آنجا كه تدوين تاريخ، بررسي و تحليل جنگ ايران و عراق وظيفه اصلي مركز مطالعات 

هاي مختلفي را تأليف و منتشر كرده است،  باشد و تا به حال نيز كتاب و تحقيقات جنگ مي
deدسـت  را در "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عـراق"اكنون يك دوره پنج جلدي با عنوان  هم
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13  گفتار پيش    

گيري دربارة تأليف ايـن مجموعـه پـنج جلـدي، بـه زمـاني بـاز  تصميم. تأليف و انتشار دارد
ترين مقطع آموزشي در اين نهاد، از  گردد كه مسئوالن دورة عالي جنگ سپاه يعني عالي مي

آقاي محسن رضايي دعوت كردند تا بحث تجزيـه و تحليـل جنـگ ايـران و عـراق را بـراي 
 - در همين راستا به پيشنهاد ايشان . راي مطالعات جنگ تدريس كننددانشجويان دوره دكت

گروهي تحقيقي تشكيل شد تا متـون  - كه در آن هنگام فرماندهي سپاه را بر عهده داشتند 
اين گروه كه متشكل از آقايان حسين اردسـتاني، محمـد . مورد نياز اين درس را تهيه كنند

جيد مختاري، رسول ياحيّ و محسن رشيد بـود، دروديان، فرهاد درويشي، حسين سالمي، م
گـروه محققـان . پنج موضوع را براي تهيه متون اوليه درسي به پنج محقق اول واگـذار كـرد

هاي درس را مورد بازبيني قـرار داده و بـه نگـارش مجـدد آن  مباحث مطرح شده در كالس
؛ "جنگ؛ بازيـابي ثبـات"؛ "هاي تهاجم ريشه"اكنون با پنج عنوان فرعي  اقدام نمودند كه هم

در  "ها و نتايج جنگ ايران و عراق درس"و  "آوردهاي جنگ تثبيت دست"؛ "تنبيه متجاوز"
  .دست تأليف و يا انتشار است

در پايان الزم است از آقاي محسن رضايي و گروه پژوهشي ايشان و نيز دورة عالي جنگ، 
معلي رشيد كه از نظرات ايشان براي اند و از سردار غال ساز تأليف اين مجموعه شده كه زمينه

ايم و نيز مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب كه اجـراي  مند شده جلد حاضر بهره
دار بـوده اسـت،  سازي براي چاپ اين كتاب را عهـده مراحل بازخواني، ويرايش نهايي و آماده

  .تشكر و قدرداني شود
  

  مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
  1378زمستان 
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  ديباچه
  

از آنجا كه ثبت وقايع جنگ ايران و عراق و تجزيه و تحليل سياسي ـ نظامي آن يكـي از 
رود، تـالش شـد سـندي از ايـن  ترين اسناد مكتوب تاريخ انقالب اسالمي به شمار مـي مهم

خواهنـد ابعـاد و  اي باشد براي محققان و آنان كـه مي دوران پرافتخار گردآوري شود تا آيينه
هاي گوناگون پايداري هشت ساله ملت ايران را در برابر خيل گسترده دشمنان انقالب  يژگيو

  .اسالمي به ديده مشاهده كنند
اي كـه بـدون درك  جنگ ايران و عراق پيوندي تنگاتنگ با انقالب اسالمي دارد به گونه

ين پديده به همچنين ا. توان به تحليلي فراگير از انقالب اسالمي دست يافت درست آن، نمي
آمدهاي فراوانش، دست كم تا چند دهه آينده، بر همه موضوعات مربـوط  دليل تأثيرات و پي

  .اسالمي ايران مؤثر خواهد بود به سياست داخلي و خارجي جمهوري
در طول تاريخ معاصر . ترين آنها، بعد نظامي است جنگ، ابعاد گوناگوني دارد كه برجسته

هايي از اين سرزمين پهناور به دست  ر جنگي، شاهد جدايي بخشايران همواره در پي بروز ه
اسناد تاريخي گوياي اين نكته است كه در دويست سـال گذشـته، يعنـي . ايم بيگانگان بوده

تاكنون، نزديك به يك ميليون كيلومتر مربع از  "فتحعلي شاه قاجار"دقيقاً از زمان سلطنت 
هاي بزرگ از  ن و عراق، با وجود پشتيباني قدرتاما در جنگ ايرا. خاك ايران جدا شده است

متجاوز، نه تنها يك وجب از خاك ايران در دست نيروهاي عراقي باقي نماند، بلكه هنگـامي 
ميالدي الجزيره را بار ديگر پـذيرفت و سـپس دبيركـل وقـت  1975كه عراق قرارداد سال 

  .اسالمي ايران به اثبات رسيد ملل، آن كشور را متجاوز اعالم كرد، حقانيت جمهوري سازمان
هايي تـأليف  گمان براي تجزيه و تحليل جنگي اين چنين بزرگ، ضروري است كتاب بي
اند، در ايفاي نقش خود نارسا   اما تا به حال برخي از متوني كه در اين باره نگاشته شده. شود
deگ اثري از خود برجاي اند و شماري از محققان و مؤلفان ايراني و غيرايراني كه درباره جن بوده
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15  ديباچه    

. اند و يا حضور آنان مستمر و مؤثر نبوده اسـت اند، يا در صحنه جنگ حضور نداشته گذاشته
اندركاران اصـلي جنـگ و تصـميمات آنهـا آشـنا نبودنـد، بنـابراين  اين عده چون بـا دسـت

  .جانبه از جنگ را در آثار خود ارائه دهند اند دركي درست و همه نتوانسته
ر، برخي از متون مربوط به جنگ با اهداف سياسي خاص يا اغراض شخصي از سوي ديگ

. اند اند؛ مانند اغلب نويسندگان خارجي كه تاريخ جنگ را نگاشته مؤلف يا محقق نگاشته شده
هـاي درونـي جنـگ  برخي نويسندگان داخلي هم، گاه پيش از آن كه بـه حقـايق و واقعيت

كـردن دانـش و   اند و به اثبات و برجسته گذاشته بپردازند، نقش خود را در جنگ به نمايش
پرداخته و عوامل اساسـي ) كه در جاي خود غيرقابل انكار هستند(هاي نظامي خود  اندوخته

لذا، بعضي از اين . اند رنگ ساخته پيشرفت رزمندگان را در طول هشت سال دفاع مقدس كم
  .هاي جنگ نيستند متون منعكس كننده حقايق و واقعيت

ه بر اين، در اين گونه آثار و تحقيقات جنبه استراتژيكي جنگ مـدنظر قـرار نگرفتـه عالو
هاي توصـيفي و  است، و بيش از آن كه به تجزيه و تحليل علمي جنگ پرداخته شود، جنبـه

  .تبليغي آن پرورانده شده است
 نواقص و كمبودهاي موجود در متون و ادبيات مربوط به جنگ ايران و عراق كه به برخي
از آنها اشاره شد، اينجانب را بر آن داشت تا به خواست مكـرر مراكـز آموزشـي سـپاه پاسـخ 

 "تجزيه و تحليل سياسي ـ نظامي جنگ ايران و عـراق"مثبت داده و ضمن تدريس موضوع 
نظران را گـرد هـم آورده و از آنـان  هاي نظامي سپاه، گروهي از محققـان و صـاحب در دوره

وب مباحث اينجانب در كالس درس، متوني متناسب، براي آگـاهي بخواهم تا براساس چارچ
  .عموم مردم عزيز ايران و ملل مسلمان جهان تهيه كنند

هاي قابل تقدير و تشكر اين دوستان، مجموعه مباحث مـدوني را شـامل شـد كـه  تالش
 ايـن مجموعـه كـه. اي نزديك به زيور طبع آراسته خواهندشـد حول و قوه الهي، در آينده به

  :دهي شده است باشد، به شرح ذيل سازمان كتاب حاضر، جلد دوم آن مي
هاي تجاوز عراق به ايران پرداختـه  در اين جلد به علل و زمينه :هاي تهـاجم جلد اول؛ ريشه

شده و موضوعاتي نظير علت آغاز جنگ ايران و عراق، پيشينه روابط دو كشور، وضعيت نظام 
ضعيت داخلي ايران و عراق در آسـتانه جنـگ و تمهيـدات فارس، و الملل و منطقه خليج بين

  .عراق براي آغاز تجاوز به ايران بررسي شده است
هـاي هجـوم  موضوع اصلي اين جلد، تشـريح ابعـاد و ويژگي :جلد دوم؛ جنگ، بازيابي ثبات

deسراسري عراق به خاك ايران و علل توقف آن و سرانجام، چگونگي بيـرون رانـدن نيروهـاي 
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16  جنگ؛ بازيابي ثبات  

 1359هاي  در اين جلد همچنين، تحوالت سياسي ايران در سال. خاك ايران است متجاوز از
رود و تأثير بـه  هاي انقالب اسالمي به شمار مي سازترين دوره ، كه يكي از سرنوشت1361تا 

  .شود ها داشته است، بحث و بررسي مي سزايي در ايجاد تحول در جبهه
ايـن جلـد داليـل ورود رزمنـدگان مـدافع محور اساسي بحث در  :جلد سوم؛ تنبيه متجاوز

هـاي مـورد اسـتفاده آنهـا در تنبيـه متجـاوز  ها و تاكتيك اسالم به خاك عراق و اسـتراتژي
تـا  1361در اين جلد، ابعاد گوناگون جنگ از آغاز عمليات رمضـان در مـرداد مـاه . باشد مي

  .مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت) شش سال( 1367فروردين 
ترين دوره جنـگ را كـه بـه دليـل  اين جلد كوتاه :آوردهاي جنگ ارم؛ تثبيت دستجلد چه

آيـد، بررسـي  ترين دوره جنگ بـه شـمار مي ترين و مهم پيچيدگي اوضاع و شرايط، حساس
المللي و تالش براي اشغال دوباره خرمشهر، چنـان  عبور مجدد عراق از مرزهاي بين. كند مي

و  "يا سپاه يا خرمشـهر": در جمله معروف خود فرمودند) ره(اهميتي داشت كه حضرت امام
آوردهاي  فشاني نيروهاي سپاه و بسيج در ايـن دوره كوتـاه، دسـت در حقيقت، تالش و جان

  .بس را پذيرفت جنگ را تثبيت كرد و دشمن، نوميد از حركت مذبوحانه خود، آتش
هـاي جنـگ  بندي درس گيري و جمع اين جلد به نتيجه :ها و نتايج جنگ جلد پنجم؛ درس

هاي جنگ در سه سطح استراتژيكي، عملياتي و تاكتيكي  درس. ايران و عراق اختصاص دارد
شود تا قاعده  گيرد و سرانجام با استنباط از نتايج كلي جنگ، تالش مي مورد بررسي قرار مي

  .هاي ديگر ارائه شود و الگويي نهايي براي مطالعه و تبيين جنگ
زحمتكش مركز مطالعات و تحقيقـات جنـگ و نيـز آقايـان حسـين  در پايان از عزيزان

تاش، محمـد دروديـان، فرهـاد  اردستاني، بهادر امينيـان، حسـين حسـيني، علـي حسـيني
درويشي، غالمعلي رشيد، محسن رشيد، حسين سالمي، مجيد مختاري، رسول ياحي كه در 

  .گزاري كنم سپاساند، تشكر و  تهيه و تنظيم اين اثر زحمات فراواني متقبل شده
  

  محسن رضايي ميرقاعد  
  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  
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  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق
  

عراق از تجاوز به ايـران و بـازبيني آن پـس از  تجزيه و تحليل اهداف و مقاصد سياسي
كند  آن را آشكار مي اي ماهيت اين اقدام و علل وقوع سال از آغاز جنگ، تا اندازه 19گذشت 

توان به عنوان يك شاخص مناسب براي ارزيابي پيروزي يا شكست عراق  و در عين حال، مي
بررسي اين مهم بنابه داليلي چندان . برداري قرار گيرد پس از تهاجم اوليه به ايران، مورد بهره

ه آسان نيست؛ پيچيدگي و دشـواري ايـن مسـئله متـأثر از مالحظـات گونـاگوني اسـت كـ
ترين آن، عدم دستيابي به محتواي مذاكرات انجام شده در درون سازمان حكومتي عراق  مهم

عالوه بـر . باشد گيري رهبران اين كشور براي حمله به ايران مي و عدم آگاهي از علت تصميم
اين تداوم حيات نظام سياسي حاكم بر عراق و حضور مقتدرانه صدام در رأس هرم قدرت، و 

انعقاد قرارداد صلح بين ايران و عراق، بخش مهمي از موانع موجود در بررسي همچنين، عدم 
  .دهد كه به سهولت برطرف نخواهد شد را تشكيل مي "علل وقوع جنگ"

گيري عراق و اهداف سياسي  گذشته از اين مشكالت، براي آگاهي از سازوكارهاي تصميم
نظـامي  - عراق از وضعيت سياسـي  درك"توان  نظامي اين كشور براي تجاوز به ايران، مي - 

اسـالمي و بازتـاب آن در اظهـارات  پس از سرنگوني شـاه و پيـروزي انقالب "ايران و منطقه
  .مقامات رسمي حكومت عراق را مورد توجه و شناسايي قرار داد

هاي محرمانه سـران دولـت عـراق، تـا  هاي بعد، انتشار برخي از اخبار دربارة نشست سال
مانيتور بر اساس اطالعات بـه  ساينس روزنامه كريستين. آنها را آشكار ساخت اي اهداف اندازه

                                                                 

  نظامي با تأكيد به اين مفهوم كه جنگ ادامه  - ترين متفكران عرصه علوم دفاعي  ، يكي از برجسته) ميالدي 1831درگذشته به سال (كالوز ويتس
بر همين اساس، بررسي، تجزيه و تحليل اهـداف و . سياست است ولي با ابزار ديگر، تسلط ضروري هدف سياسي در جنگ بر ساير اهداف را بيان كرد

de  .مقاصد سياسي عراق در آغاز بحث با هدف روشن ساختن ماهيت و ابعاد تجاوز عراق عليه ايران انجام گرفته است
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19  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

اي شد و به  دست آمده از جلسات محرمانه بين سران حزب بعث كه منجر به صدور بخشنامه
  :نويسد دست محافل خبري در بيروت افتاد، مي

يـران قـادر بـه با فرو ريختن نظام شاهنشاهي و درهم پاشيدن ارتش و تأسيسات اصـلي آن، ا<
توانـد بـا  اجراي نقشي كه تاكنون به عهده داشت، نخواهد بـود، بنـابراين تنهـا كشـوري كـه مي

نقـش ) فارس(استفاده از اين موقعيت خالء ايجاد شده را پر كند و در مورد مسائل امنيت خليج 
امـل انجـام ريزي، دقت، سرعت و مـداومت ك اساسي ايفا كند، عراق است و اين كار بايد با برنامه

  >.گيرد
  :افزايد اين روزنامه در گزارش خود درباره حل مشكل ژئوپلتيك عراق مي

به عقيده حزب بعث براي ايجاد يك موقعيت ژئوپلتيك جديد به وسـيله عـراق، زمينـه از هـر <
اين موقعيت جديد توسط دنياي غـرب، حملـه نظـامي ) تأمين(منظور  لذا به. جهت فراهم است

وارد آمدن يك ضربه مؤثر كه بنابه ارزيابي آنها به شكست ايران منتهي شود، الزم  ايران با] عليه[
  )1(>.است

اي كـه در روزنامـه  عزيز نيز چهار ماه قبل از آغاز تهاجم عراق به ايران، طي مقالـه طارق
  :كويتي الوطن به چاپ رسيد، وضعيت حاكم بر ايران را چنين ترسيم كرد

گيري و وجـود اخـتالف ميـان رهبـران  مراكز تصـميم] تعدد[ - 2تشتت نيروهاي نظامي؛  - 1<
هايي ميـان  كشـمكش - 3دهنـد؛  سياسي و مذهبي كه هركدام به يكديگر اتهامـاتي نسـبت مي

 - 5وجود هرج و مرج و ناامني؛  - 4ها و رهبران حاكم و عدم توانايي در حل مشكالت آنها؛  اقليت
قتصادي، افزايش افراد بيكار و نبودن بسياري از مواد هاي توليدي، تزلزل ا كارخانه] فعاليت[توقف 

در روابـط خـود بـا كشـورهاي منطقـه و ] سياست خارجي ايـران[آشفتگي  - 6غذايي در بازار؛ 
  )2(>.جهان
المللـي و اوضـاع  اي و بين ها در اين مقطع از جنگ به دليل شرايط منطقه مواضع عراقي

  :كلي قابل تقسيم استنظامي حاكم بر ايران به دو مرحله  - سياسي 
هاي سياسـي در داخـل  ، به موازات تشديد درگيري)1359فروردين (در مرحله نخست 

كشور و همچنين تشديد خصومت ميان ايران و امريكا و اعالم قطع رابطه امريكـا بـا ايـران، 
 )3(.صدام بر آمادگي عراق براي حل تمام اختالفات خود با ايران با استفاده از زور تأكيد كـرد

تنب بزرگ، تنب كوچـك و (گانه  ها همچنين ضمن تأكيد بر خروج ايران از جزاير سه عراقي
و عربي بودن آنها، با مسلح كردن عناصر ضـدانقالب در خوزسـتان، عمـالً مفهـوم ) ابوموسي

deرسيد، دولت عراق بيشتر در پـي  در اين مرحله، به نظر مي. تجزيه خوزستان را مطرح كردند
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20  جنگ؛ بازيابي ثبات  

كه در همـين  مايت امريكا و ارتجاع منطقه براي تجاوز به ايران بود؛ چنانكسب موافقت و ح
ــد، عراقي ــوژه كــه عناصــر ضــدانقالب ارتشــي و ســلطنت رون ــاي ن طلب آن را  هــا در كودت

  .دهي كرده و از حمايت امريكا، مصر و عربستان نيز برخوردار بودند، مشاركت كردند سازمان
هاي سياسي در داخل كشور  ازات تشديد درگيري؛ به مو)1360زمستان (در مرحله دوم 

هاي امريكايي و تبـديل آن بـه درگيـري  صدر و حضور فعال منافقين و چپ با محوريت بني
هاي برجسته انقـالب و همچنـين آغـاز  نظامي همراه با انفجار مراكز حساس، ترور شخصيت

القـدس،  مليـات طريقو ع) ع(االئمـه روند آزادسازي مناطق اشغالي با اجـراي عمليـات ثامن
ها با نگراني نسبت به روند جديد، تجزيه ايران را به پنج منطقـه بـه بهانـة حمايـت از  عراقي

مورد تأكيد قرار دادنـد و نيـز آمـادگي خـود را بـراي پشـتيباني از ! و خلق بلوچ! خلق عرب
  .هاي سياسي و اعطاي پناهندگي به آنها اعالم كردند گروهك
بناي استراتژي امريكا كه  اسالمي تيجه گرفت كه با پيروزي انقالبتوان ن طور كلي مي به

نتايج ناشي از پيدايش اين وضعيت  .بر دو ستون ايران و عربستان بنا شده بود، فرو ريخت
آور و براي كشورهاي منطقـه موجـب نگرانـي و  به همان ميزان كه براي امريكا و غرب زيان

سـازي  بود تا با تشديد خصومت عليه ايـران و فراهموحشت بود، براي عراق فرصت مناسبي 
اسـالمي و سـرنگون كـردن نظـام  زمينه الزم براي اقدام نظـامي عليـه آن و نـابودي انقالب

ضمن تأمين منافع امريكا و غرب و ارتجاع منطقـه، مشـكل ژئوپلتيـك  اسالمي جمهوري
موفقيت عراق در اين . كندفارس، حل  خود را از طريق توسعه سواحل دريايي در شمال خليج

توانست خالء قدرت را در منطقه پر كرده و با توجه به تسلط بر ذخاير نفت منطقه  مرحله مي
                                                                 

  ود، ليكن از لحاظ آغازگر جنگ عراق ب<: در مورد ريشه درگيري ايران و عراق آمده است 1980 -  81در نشريه بررسي استراتژيك چاپ لندن سال
  >.وجو كرد المللي آن و آرزوهاي ديرينه صدام براي رهبري منطقه جست جويي بين هاي درگيري را بايد در انقالب ايران و ستيزه تر ريشه كلي

  )22/6/1360، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
 فارس گرديد، استراتژي كه  در خليج) امريكا(فروريختگي بناي استراتژي ما  سقوط شاه نشانه<: اند مايكل لدين و ويليام لوئيس در كتاب خود نوشته

با محو ركن ايران، ديگر اين استراتژي . ريزي كرده بوديم ما آن را بر قدرت اقتصادي و سياسي عربستان سعودي و نيروهاي سياسي و نظامي ايران پايه
  >.توانست ايفاي نقش كند نمي

  )301، ص 1362، ترجمه احمد سميعي، نشر ناشر، يكاهزيمت يا شكست رسوايي امر(
 رهبران عراق كـه تهـاجم را در سـطح <: نويسد روزنامه ستاره سرخ چاپ مسكو در مورد تصور عراق از نتايج ناشي از شكست نظامي ايران مي

  >.خواهد شد كردند با شكست نظامي، رژيم ايران نيز دوام نيافته، قطعه قطعه وسيعي آغاز نمودند، تصور مي
de  )8/8/1359اسالمي ايران، مسكو،  بولتن سفارت جمهوري(
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21  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

سردار محسن رضايي دربـاره  )4(.و موقعيت برتر نظامي، رهبري جهان عرب را به دست گيرد
  :گويد مقاصد سياسي عراق مي

. در پر كردن خالء قدرت در منطقه را داشـتعراق با همسو كردن منافع خود با امريكا، سعي <
كـرد، ماننـد  طور تاريخي در پي كسب آن بود، دنبـال مي در ضمن بعضي از منافعي را هم كه به

فارس و  فارس، سلطه دريايي بيشتر در شمال خليج اروندرود، توسعه سواحل در خليج] تسلط بر[
اسي بتوانـد در سرنوشـت كشـورهاي كه از نظر سي گذاري در منطقه و اين افزايش نقش سياست

  )5(>.عربي نقش بيشتري داشته باشد
توان گفت، دولت عراق در اولويت نخست، در انديشه اشغال بخشي از خوزسـتان بـه  مي

رهبـران عـراق . مـيالدي الجزايـر بـود 1975خيز آن و نيـز لغـو قـرارداد  ويژه مناطق نفـت
اسـالمي آسـان  ازي نظـام نوپـاي جمهوريپنداشتند كه با تجزيه استان خوزستان، برانـد مي

المللي تجاوز و دفاع  اي در مراسم گشايش كنفرانس بين اللّـه خامنه بعدها، آيت .خواهد شد
  :، در تهران برگزار شد، در اين زمينه فرمودند598نامه  كه پس از پذيرش قطع

ران و از بـين بـردن منظور واژگون ساختن نظـام انقالبـي ايـ اين جنگ عليه انقالب ايران و به<
  )6(>.دهي شد اسالمي سازمان انقالب

مـاه پـس از پيـروزي  13يعنـي ( 1359بنابر شواهد و قراين موجود، عراق در آغاز سال 
از آمادگي الزم براي حمله به ايران و تأمين مقاصد سياسي خـود، برخـوردار ) اسالمي انقالب

  .اشت كه تأمين نشده بودبود، ولي براي اين اقدام نياز به موافقت امريكا د
و پس از قطع رابطه امريكا با ايـران، عـراق آمـادگي خـود را  1359چنانچه در فروردين 

  )7(.براي تهاجم نظامي به ايران اعالم كرد ليكن عدم موافقت امريكا مانع از اجراي آن شد
هـا در صـحراي طـبس بـه قصـد آزادي  در اين روند اجـراي عمليـات هـوايي امريكايي

ها را در خصوص تشـديد خصـومت امريكـا بـر ضـد ايـران و  هاي سفارتخانه، عراقي انگروگ
در ادامه چنـين وضـعيتي شكسـت عناصـر نفـوذي  .احتمال اقدام نظامي به نتيجه رساند

                                                                 

 هـدف اعـالم نشـده عـراق در جنـگ، سـقوط <: هاي خارجي در تهران در مورد هدف عراق چنين گزارش داد خبرگزاري رويتر به نقل از ديپلمات
  >.اسالمي ايران و تصرف منطقه نفتي خوزستان بوده است حكومت جمهوري

 هاي امريكايي بـراي خـارج كـردن  يكي كوشش گروه نجات گروگان …<: نويسد فرز چاپ امريكا در مورد درك عراق از اقدام امريكا ميا فارين
  >.دتري عليه ايران دست خواهد ز ها از اين اقدام چنين برداشت كردند كه امريكا بار ديگر به اقدام نظامي به مراتب بزرگ عراقي. ها از ايران بود گروگان

de  )16/10/1359، راديو امريكا، 17/10/1359، 294، نشريه شماره "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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22  جنگ؛ بازيابي ثبات  

نيز انگيزه ديگري بود تا شمارش  -  1359در كودتاي نوژه در تير ماه  - ضدانقالب در ارتش 
گزارش نشريه فيگارو از مالقات برژينسكي . به ايران آغاز شودمعكوس براي آغاز تهاجم عراق 
ها در حمايت، تشويق و  سويي امريكا و عراق و نقش امريكايي و صدام براي توضيح ميزان هم

  :ترغيب عراق براي تجاوز به ايران در اين زمينه بسيار گويا است
زماني آغاز شد كه برژينسكي  ،)1359تير (جريان جنگ ايران و عراق در واقع از ژوئن گذشته <

به اردن سفر كرد و در مرز دو كشور اردن و عراق با شخص صدام مالقات نمود و قول داد كـه از 
صدام حسين كامالً حمايت نمايد واين امر را تفهيم نمود كـه امريكـا بـا آرزوي عـراق در مـورد 

منطقه مخالفتي نخواهد كرد  و احتماالً برقراري يك جمهوري عربستان در اين] اروند[العرب  شط
ها چنين بـود  بيني پيش. و باالخره كليه اقدامات، به كشاندن عراق به جنگ عليه ايران منجر شد

رود و يـك  اسالمي از ميان مـي شود و رژيم جمهوري ثبات مي كه اگر بغداد پيروز بشود، ايران بي
ق با شكست مواجـه گـردد، رسد و در صورتي كه عرا دار غرب جاي آن به قدرت مي دولت طرف
  )8(>.تواند خود را به عنوان حامي و مدافع ايران قلمداد نمايد امريكا مي

  استراتژي نظامي عراق

و  - اسالمي و در پي سقوط شاه  بعد از پيروزي انقالب - المللي، محيط منطقه  اوضاع بين
مـراه بـا اعتقـاد نظامي و اجتماعي ايران داشـتند، ه - ها از وضعيت سياسي  دركي كه عراقي

سبب شد، استراتژي عراق با هدف كسـب  ها به توانمندي نظامي خود در برابر ايران عراقي
                                                                 

 هاي معدومان كودتا و ضرورت حل معضالت آنها براي ادامه اسـكان در  اي به امام خميني براي تشريح وضعيت خانواده شهيد فكوري بعدها در نامه
معـدومين <: باشد دهنده ميزان حضور و پراكندگي عناصر ضدانقالبي  در درون ارتش مي ب نوشته است كه نشانترتي اين منازل سازماني، مطالبي را به

پياده اروميه بودند، از تيپ نوهد  64قزوين و لشكر  16زرهي اهواز، لشكر  92نيروي زميني كه اكثراً از افسران زرهي و توپخانه، لشكر گارد سابق، لشكر 
  اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمـي، مركز مدارك فرهنگي انقالب(  >.اند كودتا شركت داشته و نيروي هوايي نيز در

  )34، ص 12/11/1359، 14، جلد مجموعه رهنمودهاي امام خميني: صحيفه نور
  ورد برتري عراق چنين تأكيـد هاي عمده دو كشور، در م ، در مقايسه توانايي"هايي از جنگ مدرن، جلد دوم، جنگ ايران و عراق درس"در كتاب

نظامي، روابط دوستانه با كشورهاي همسايه، دسترسي مداوم به منابع متعدد جنگ افزارهاي مدرن، برخورداري از ذخـاير  - ثبات سياسي <: شده است
  >.اردنفارس و پشتيباني نظامي محدود مصر و  عظيم مالي و اعتبار بسيار، حمايت مالي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج

  ، جنگ ايران و عراق،هايي از جنگ مدرن، جلد دوم درسآنتوني كردزمن و آبراهام واگنر، (
de  )، چاپ نشده58ترجمـه حسين يكتـا، كارشنـاس مركـز مطالعات و تحقيقات جنگ، ص  
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23  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

ها تمايل چنـداني  عراقي. ريزي شود طرح  "آسا جنگ محدود و برق"پيروزي سريع بر پايه 
كردند كـه بالفاصـله پـس از آغـاز  بيني مي كه پيش براي جنگ گسترده نداشتند ضمن اين

ايـن برداشـت، اساسـاً متكـي بـر . م، تحوالت سياسي عميقي در تهران رخ خواهـد دادتهاج
اوضـاع  .هـا بـود ها و عناصر فراري ايران به ويژه نظامي اطالعات به دست آمده از امريكايي

ها در برابر ايران،  گيري و رفتار امريكايي كه پيش از اين اشاره شد، موضع داخلي ايران و چنان
، براي عراق اين معنا و مفهوم را در بر "ريزي كودتاي نوژه طرح"و  "مليات طبسع"از جمله 

هستند و الزمه تحقق ايـن  "اسالمي براندازي نظامي جمهوري"ها در پي  داشت كه امريكايي
هـا  گرفـت عراقي امر، وارد كردن يك شـوك نظـامي اسـت كـه بـا حملـه عـراق انجـام مي

خيز و شهرهاي مهـم  توانند مناطق نفت به ايران، مي "انهگير حمله غافل"پنداشتند كه با  مي
ثباتي در داخل ايران و براندازي نظام را فراهم  خوزستان را تصرف كرده و مقدمات تشديد بي

ثباتي در ايران، فرصـت خواهنـد  كم، با شكست نيروهاي نظامي و تشديد بي كنند و يا دست
  .هاي ارضي خود را تأمين كنند يافت تا خواست

دهي تظـاهرات وسـيع در نخسـتين روز  هاي نسبتاً گسترده منافقين براي سازمان تالش
و همچنين اقـدامات عـراق در تجهيـز عناصـر ضـدانقالب  1359بازگشايي مدارس در سال 

هاي مسـلحانه در غـرب و بـه ويـژه اسـتان خوزسـتان، ايـن  درخوزستان و تشديد درگيري
و در  "گيرانه و سراسري تهاجم غافل"وجود آورده بود كه  ها به اميدواري و انتظار را در عراقي

ثباتي در داخـل ايـران و در نهايـت، برانـدازي نظـام  عين حال محدود آنها، باعث تشديد بي
  .خواهد شد اسالمي جمهوري

                                                                 

 كننده و زمان مشخص كـرد ي عملتوان بر اساس هدف، وسعت منطقه نبرد، شمار نيروها مقياس جنگ و تعيين گستردگي يا محدوديت آن را مي .
توان چنين نتيجه گرفت كـه اسـتراتژي عـراق جنـگ  روزه، مي 7تا  3با توجه به اهداف عراق و صحنه نبرد در خوزستان و تالش عراق براي جنگ 

  .محدود بوده است
 اند اند، صدام را گمراه كرده رخوردار بودهكساني مثل اويسي و شاهپور بختيار كه از حمايت عراق ب<: گويد راديو لندن در اين زمينه مي.<  

  )10/10/1359، راديو لندن، 11/10/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
 هـايي پديـد  ها و مخالفت قرار بود كه همراه با اين حمله، در داخل ارتش و نيروهاي مردمي نيز شورش<: نويسد روزنامه لوموند چاپ فرانسه مي

  >.اسالمي ساقط شود بال آن، رژيم جمهوريآيد و به دن
  )9/11/1359، "بررسي مطبوعات جهان"كل مطبوعات خارجي، نشريه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اداره(

در مجموع شش كودتا كشف و عناصـر آن دسـتگير و بـراي  1359سازي كودتا، پس از كودتاي نوژه در ارتش، تا پايان سال  برابر گزارش ستاد خنثي
de  .توان يك هدف نهايي براي دولت عراق تصور كرد را مي "براندازي نظام"بنابراين . محاكمه به مراجع قضايي تحويل شدند
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24  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  اهداف نظامي عراق
هـاي موجـود در رفتـار  تشريح اهداف نظامي عراق به دليل محـدوديت منـابع و تناقض

هاي نظامي  به عبارت ديگر، ميان تالش. اي دشوار و پيچيده است رتش عراق تا اندازهنظامي ا
ارتش عراق با سخنان و مواضع رهبران و مسئوالن سياسي اين كشور و ماهيت تهاجم آنها به 

گران نظامي، اهداف نظامي  خورد؛ به عقيده يكي از تحليل ايران نوعي چندگانگي به چشم مي
  )9(.ز اهداف درهم و برهم استاي ا عراق مجموعه
  منطقه جنوب

اسـتراتژيك منطقـه خوزسـتان، بـه نظـر  - در هر حال نظر به اهميت و ارزش سياسـي 
ايـن . رسد، بخش اساسي اهداف عراق از جنگ، در اين منطقه، قابل تأمين و تحقـق بـود مي

  :اهداف عبارت بودند از
منظور ايجـاد تحـرك  به - ن بودند كه برخي از آنها عرب زبا - اشغال شهرهاي مرزي  - 1

  سازي اوضاع مناسب براي تجزيه استان خوزستان؛ قومي و فراهم
كردن سيستم اداري و اقتصـادي منطقـه جنـوب و  تصرف و اشغال اهواز براي مختل - 2

  تجزيه استان؛
سـازي  منظور فراهم انديمشك از شـمال بـه جنـوب بـه - قطع جاده مواصالتي اهواز  - 3

  براي تصرف و اشغال بخشي از شهرها و مناطق استان خوزستان؛وضعيت مناسب 
تسلط بر جزيره آبادان براي تسهيل تسلط عراق بر رودخانه اروند پس از لغو قـرارداد  - 4

  ميالدي؛ 1975
همچنين با حمله عراق، برخي از شهرها و مناطق حياتي، از جمله پايگاه هوايي دزفـول، 

  .گرفت ام خميني در برد آتش توپخانه عراق قرار ميمناطق مهم نفتي اهواز و بندر ام
  منطقه مياني

در مـرز  "تنگه باويسـي"اهداف عراق در جبهه مياني كه شامل منطقه دهلران تا شمال 
  :شد، عبارت بودند از مي) كرمانشاه(استان ايالم و باختران 

  پشتيباني از عمليات در جبهه جنوب؛ - 1
  

                                                                 

  در دوره عـالي  "تجزيه و تحليل جنگ ايـران و عـراق"اين بحث بر اساس نظريات سرلشكر محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران با عنوان
de  .ه و تنظيم شده استتهي 1374جنگ سپاه در سال 
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25  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

ميق مرزهاي شرقي با دور كردن نيروهاي ايران از مقابـل توسعه پدافند از بغداد و تع - 2
  .بغداد

  منطقه شمال غرب
 - پنجـوين و نوسـود  - در منطقه شمال غرب، عراق با نگراني از معـابر وصـولي مريـوان 

. حلبچه، يك لشكر براي تأمين كركوك و كنترل معارضان كـرد عراقـي آرايـش كـرده بـود
  :كرد نقالب، در اين منطقه دو هدف را پيگيري ميحكومت صدام با اتكا به نيروهاي ضدا

  پشتيباني از عمليات در جبهه جنوب با درگير نگاه داشتن بخشي از نيروهاي ايران؛ - 1
  .هاي الزم براي تجزيه كردستان با حمايت از نيروهاي ضدانقالب فراهم كردن زمينه - 2

  استعداد و گسترش ارتش عراق
  :اسالمي از استعداد زير برخوردار بود جمهوري ارتش عراق قبل از تهاجم به خاك

  نيروي زميني
سپاه يكـم، در محـور شـمالي كـه مقـر آن در كركـوك بـود و لشـكرهاي دوم پيـاده  - 

  .كوهستاني، چهارم پياده كوهستاني، هفتم، هشتم و يازدهم را تحت امر خود داشت
اي سـوم زرهـي، ششـم سپاه دوم، در محور مياني كه مقر آن در بغداد بـود و لشـكره - 

  زرهي و دهم زرهي را تحت امر خود داشت؛
سپاه سوم، در محور جنوبي كه مقر آن در ناصريه بود و لشكرهاي يكم پياده مكـانيزه،  - 

  پنجم پياده مكانيزه و نهم زرهي را تحت امر خود داشت؛
  لشكر دوازدهم زرهي كه قبل از شروع جنگ وابسته به ستاد كل بود؛ - 
  نيروهاي مخصوص كه با شروع جنگ به سپاه سوم مأمور شدند؛ 33، 32، 31هاي  تيپ - 
  زرهي گارد رياست جمهوري؛ 10تيپ  - 
  فرماندهي نيروهاي گارد مرزي؛ - 
  .ها، نيروي دريايي و نيروي هوايي "سپاه"چند گردان دفاع الواجبات در مقرهاي  - 

                                                                 

 تان قـرار برابر منابع موجود، استراتژي ايران و عراق در گذشته به اين صورت بود كه عراق همواره در موضع پدافند از بغداد و آفند به منطقـه خوزسـ
از بغداد با عمق بخشيدن به مواضع دفاعي  در نتيجه هدف عراق پدافند. متقابالً ايران در موضع پدافند در جنوب و آفند در برابر بغداد قرار داشت. داشت

  .موجود در مرزهاي شرقي و مياني خود و دور كردن قواي نظامي ايران از بغداد بود
  نگاه كنيد 43به نقشه صفحه.  de
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26  جنگ؛ بازيابي ثبات  

لشكر متشكل از پنج لشكر  ترتيب، نيروي زميني دشمن در آغاز تجاوز شامل دوازده بدين
زرهي، دو لشكر مكانيزه و پنج لشكر پياده و همچنين، سه تيپ نيروي مخصوص و نيروهاي 

  .بود - حدود بيست تيپ مرزي  - گارد رياست جمهوري و نيروهاي گارد مرزي 
شد كه تا سقف  ميليون نفر برآورد مي الشعبي عراق نيز حدود نيم استعداد نيروهاي جيش

  .نفر قابل افزايش بود ميليون يك
  نيروي هوايي

 - اسكادران هواپيماي شـكاري  14پايگاه هوايي و  9سازمان نيروي هوايي ارتش عراق با 
كـوپتر و همچنـين  فرونـد هلي 400فروند هواپيماي نظامي  366افكن و ترابري داراي  بمب
  .هوا بود به قبضه توپ ضدهوايي و چند تيپ موشكي زمين 400

  نيروي دريايي
 77تيـپ . القصـر اسـتقرار داشـت نيروي دريايي عراق در دو پايگاه اصـلي در بصـره و ام

كننده نيرو در بندر بصره و تيپ هفتم  روب و چهار كشتي كوچك پياده متشكل از چند مين
  .القصر مستقر بودند انداز كه در بندر ام هاي موشك دريايي متشكل از قايق

  سازمان نظامي
  :زير آغاز كرد ين اهداف نظامي، تهاجم خود را با سازماندولت عراق براي تأم

  گيري از نيروهاي ضدانقالب؛ پياده و با بهره 7سپاه يكم در جبهه شمالي با لشكر  - 
  پياده؛ 8و  2، 4زرهي،  12و  6هاي  سپاه دوم در جبهه مياني با لشكر - 
و  32زرهي و تيپ  10 و 9، 3مكانيزه،  5و  1سپاه سوم در جبهه جنوبي با لشكرهاي  - 

  پياده؛ 11نيروي مخصوص و لشكر  33
ايـن تيـپ در حملـه بـه (زرهي گارد جمهوري نيز در احتياط سپاه سوم بود  10تيپ  - 

  ).بستان شركت داشت
 32هاي  زرهي براي آرايش در مقابل اهواز و تيپ 6هاي نخست جنگ، لشكر  البته در ماه

  .كامل خرمشهر به جنوب منتقل شدندنيروي مخصوص براي حمله و اشغال  33و 
                                                                 

  نگاه كنيد 33به نقشه صفحه.  
  مركز مطالعات 1370، پاييز 1نامه تاريخ جنگ، شماره ، نوشته داوود رنجبر، فصل"نگاهي گذرا به جنگ هشت ساله"اين بخش با استفاده از مقاله ،

de  .و تحقيقات جنگ، نوشته شده است
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27  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  استراتژي عملياتي ارتش عراق
  جبهه جنوب

در منطقـه جنـوب  - به همـراه بيشـتر نيـروي نظـامي خـود  - تالش اصلي ارتش عراق 
در نظر داشت با تكيه بـر  متمركز بود؛ ارتش عراق در اين منطقه براي رسيدن به خط سبز

حدود احتمـالي خـط حـد . امي خود دفاع كندآوردهاي نظ عوارض و موانع طبيعي، از دست
نهايي عراق در اين منطقه از شمال دشت خوزستان به ارتفاعـات و شـمال جـاده دزفـول و 

همچنين در شرق، وجود رودخانه كرخـه و موانـع طبيعـي بـين دو . شد دهلران محدود مي
هـاي ارتبـاطي  كيلومتري، امكان مسدود كردن راه 12تا  10رودخانه كرخه و دز و نيز تنگه 

همچنين، در شمال . ساخت هاي شمالي آن را براي عراق فراهم مي استان خوزستان با استان
آباد، جاي پايي بـراي خـود در پشـت  هاي فولي توانست با تصرف تپه غربي اهواز، دشمن مي

اد رودخانه كارون به دست آورد و از طريق آن، اهواز را در كنترل عملياتي قرار داده و در امتد
  )10(.اين خط، در غرب رودخانه كارون پدافند كرده و دو شهر خرمشهر و آبادان را تصرف كند

هاي هوايي و از كار انداختن آنهـا،  گيرانه به پايگاه عراق در نظر داشت، ضمن حمله غافل
منظور اشـغال  هاي زميني در عمق خـاك ايـران بـه وضعيت مناسبي را براي پيشروي يگان

خيز خوزستان، با تأمين خط  ها و ارتفاعات حساس و اشغال مناطق نفت تنگهشهرهاي اصلي، 
  .سبز فراهم كند

منظور  ها و معابر وصولي شناخته شده به ارتش عراق تهاجم خود را بيشتر با استفاده از راه
طرح مانور سپاه سوم عراق بـر اسـاس . ريزي كرده بود تأمين اهداف نظامي و عملياتي، طرح

  :ابر وصولي منطقه به شرح زير بوداهداف و مع
  دزفول - محور غرب  - 1

زرهي ارتش عراق مأموريت داشـتند بـا اسـتفاده از دو معبـر  10مكانيزه و  1لشكرهاي 
شـرهاني  - علي غربي "و معبر  "شوش - چنانه  - فكه " - وصولي منطقه، شامل؛ معبرالعماره 

 - كرخـه و قطـع جـاده اهـواز  و بـا عبـور از رودخانـه "دزفول - جسرنادري  - خوش  عين - 
  .انديمشك، محاصره اهواز از شمال و دزفول از جنوب را كامل كنند

                                                                 

  تنظـيم شـده  1374در دوره عالي جنگ سپاه، در سـال  "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق"بر اساس نظريه سرلشكر محسن رضايي با عنوان
de  .نگاه كنيد 33براي اطالع بيشتر، به نقشه صفحه . باشد ارتش عراق در جنوب مي است؛ منظور از خط سبز، حد نهايي براي تصرف منطقه مورد نظر
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28  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  اهواز - سوسنگرد  - محور چزابه  - 2
زرهي مأموريت داشت، با عبور از معبر وصولي تنگه چزابـه و تصـرف شـهرهاي  9لشكر 

معبر و نيز محور عبور از اين . بستان، سوسنگرد و حميديه، به سمت شهر اهواز پيشروي كند
  .ريزي شده بود جفير با هدف تصرف اهواز طرح - طالئيه  - نشوه 

  اهواز - جفير  - محور نشوه  - 3
خرمشـهر و قطـع آن و  - سازي جاده اهواز  مكانيزه مأموريت داشت، ضمن پاك 5لشكر 

محاصره خرمشهر از شمال، با حركت به سمت اهواز، محاصره اين شهر را تكميل و با لشـكر 
  .رهي در شهر اهواز الحاق كندز 9
  آبادان - خرمشهر  - محور شلمچه  - 4

نيروي مخصوص عراق مأموريـت داشـتند، ضـمن محاصـره و  33زرهي و تيپ  3لشكر 
  .تصرف خرمشهر، با عبور از رودخانه كارون، شهر آبادان را محاصره و سپس اشغال كنند

  جبهه مياني
بـر پشـتيباني از عمليـات جنـوب، بيشـتر مانور سپاه دوم عراق در جبهه ميـاني عـالوه 

در صورت تـأمين . ريزي شده بود منظور تأمين بغداد از طريق تعميق مرزهاي شرقي طرح به
توانسـت بـراي  اسالمي، ارتـش عـراق مي كيلومتري خاك جمهوري 50تنگه پاتاق در عمق 

انور ارتش عـراق در بدين منظور م. تأمين بغداد، نيروهاي ايران را از اين منطقه دور نگه دارد
  :ريزي شد جبهه مياني از سه محور طرح

  تنگه پاتاق - ذهاب  سرپل - محور قصرشيرين  - 1
ترين بخش عمليات در جبهه مياني با شـركت سـه لشـكر  مانور اين محور به عنوان مهم

ذهاب و  زرهي از محور قصرشيرين با تصرف اين شهر به سمت سرپل 6ريزي شد؛ لشكر  طرح
از . شـد پياده حمايـت مي 8و  4اين لشكر از دو جناح با لشكر . كرد پيشروي مي تنگه پاتاق

ذهاب و از  ذهاب و شهر سرپل پياده در شمال قصرشيرين با هدف دشت 8جناح چپ، لشكر 
  .كردند غرب، پيشروي مي پياده در جنوب قصرشيرين به سمت گيالن 4جناح راست، لشكر 

  نفت شهر - سومار  - محور مندلي  - 2
زرهي در اين محور مأموريت داشت كه منطقه را تأمين و تصرف كرده و معابر  12لشكر 

  .منتهي به مندلي را تأمين و مسدود كند
  محور مهران - 3

de  .پياده مأمور به تصرف شهر مهران، ارتفاعات مشرف بر آن و تأمين منطقه شد 2لشكر 
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29  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  جبهه شمالي
داشت ضمن حفاظت از منطقه و كنترل مأموريت  7در جبهه شمالي، سپاه يكم با لشكر 
غربي،  منظور تجزيه كردستان و بخشي از آذربايجان معارضان عراقي، نيروهاي ضدانقالب را به

  .رفت سپاه يكم، احتياط ارتش عراق نيز به شمار مي. تجهيز، تقويت و پشتيباني كند

  تشريح پيشروي نيروهاي عراقي
 90پيشـروي در عمـق  پـس از چهـار روز زرهي عراق تنها 10در جبهه جنوبي، لشكر 

زرهي از لشكر  2و در حالي كه تيپ  - رودخانه كرخه  - كيلومتري، از شرهاني تا جسرنادري 
هايي از ژاندارمري را در برابر خود داشت، نيروهايش را به سرعت در پشـت  اهواز و يگان 92

عبر وصولي فكه بـه سـمت مكانيزه عراق نيز از م 1نيروي لشكر . رودخانه كرخه مستقر كرد
زرهـي شـيراز بـه همـراه دو گـردان از  37شوش پيشروي كرد، ولي مقاومت نيروهاي تيپ 

هاي ژاندارمري نيروهاي بسيج و سپاه حركـت آنهـا را كنـد كـرد بـه  حمزه، يگان 21لشكر 
اي كه چهار روز در پشت تنگه رقابيه متوقف شدند ولي پس از يـك هفتـه، بـه پشـت  گونه

كرخه رسيده و در آنجا ماندند، در حالي كه هيچ مانعي براي پيشروي و عبـور آنهـا رودخانه 
  .وجود نداشت

زرهي دشمن با تصرف شـهرهاي بسـتان و  9در محور تنگه چزابه به سمت اهواز، لشكر 
در ايـن محـور عـالوه بـر . اكبر به سمت شهر اهواز پيشروي كـرد سوسنگرد و ارتفاعات اللّـه

زرهي اهواز و واحدهاي ژاندارمري، نيروهاي سپاه پاسداران نيز  92لشكر  از 3نيروهاي تيپ 
شبيخون نيروهاي سپاه بـه فرمانـدهي شـهيد غيوراصـلي موجـب شـد كـه . حضور داشتند

نشيني كنند و خارج از شـهر سوسـنگرد در مواضـع  نيروهاي عراقي از اطراف حميديه عقب
هاي نـامنظم بـه  ه نيروهاي ستاد جنگحضور نيروهاي داوطلب از جمل. جديد مستقر شوند

  .فرماندهي شهيد چمران در مقاومت عليه دشمن نقش مؤثري داشت
زرهـي  92نشوه به سمت اهواز، نيروهاي عراقي كه تيپ يكم از لشكر  - در محور طالئيه 

اهواز را در برابر خود داشتند، به سهولت به سمت اهـواز پيشـروي كردنـد و بـا قطـع جـاده 
كيلومتري جنوب غربي شهر استقرار يافتند ولـي نتوانسـتند  20واز، در حوالي اه - خرمشهر 

                                                                 

  10روز نوشته شده است ولي اسراي عراقي از جمله برخي از فرماندهان لشكر  7در منابع منتشره برادران ارتش، مدت پيشروي عراق در اين منطقه 
de  .دهند زرهي عراق، زمان چهار روز را مورد تأكيد قرار مي
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30  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  .زرهي خودشان در غرب شهر اهواز الحاق كنند 9با لشكر 
نيـروي مخصـوص بـراي  33روز تالش ناموفق تيپ  19زرهي عراق نيز پس از  3لشكر 

ر، خرمشـهر و تصرف خرمشهر، سرانجام با عبور از رودخانه كارون و سپس رودخانه بهمنشـي
دژ، بيشتر نيروهاي مردمي و سپاه  151در اين محور، عالوه بر گردان . آبادان را محاصره كرد

دشـمن  3در خرمشهر دست به مقاومت زدند و همين امر موجب تأخير در حركـت لشـكر 
  .براي عبور از رودخانه كارون و در نهايت شكست و ناكامي نيروهاي عراقي در اين محور شد

ها نتوانستند راه مواصالتي منطقه جنوب را از شمال به جنـوب قطـع  رتيب، عراقيت بدين
مقاومـت . كرده و شهر اهواز را تصرف كنند و آبادان را پس از محاصـره بـه اشـغال درآورنـد

هاي كرخه، كارون و بهمنشـير در كنـدي پيشـروي  مردمي، موانع طبيعي همچون رودخانه
  .نيروهاي عراقي مؤثر بودند

بهه مياني، نيروهاي دشمن نتوانستند تنگه پاتاق را تصـرف و تـأمين كننـد، حـال در ج
  .كه هسته اصلي مأموريت عراق در جبهه مياني اجراي اين مأموريت بود آن

در منطقه شمال غرب، به دليل حضور ضدانقالب، ارتش عـراق تحـرك خاصـي از خـود 
منطقه، محدود بودن اهداف و وجود  در اين جبهه با توجه به موقعيت جغرافيايي. نشان نداد

براحتي اهداف  هاي مختلف، ارتش عراق با تصرف ارتفاعات سركوب منطقه، ارتفاعات و تنگه
  .خود را تأمين كرد

زرهي عراق با استفاده از جاده آسفالت، براي  6ذهاب لشكر  در محور قصرشيرين و سرپل
بـا وجـود . ز دو جناح اقـدام كـردذهاب ا سازي و محاصره شهرهاي قصرشيرين و سرپل پاك

اي از  مقاومت نيروهاي خودي در قصرشيرين، اين شهر به محاصره دشمن درآمـد كـه عـده
پياده دشمن در شمال قصرشيرين از  8لشكر . نشيني كرده و يا اسير شدند افراد خودي عقب

ازگله تـا ذهاب وارد منطقه شد تا عالوه بر تأمين جناح چپ سپاه دوم عراق، در  محور دشت
پيـاده دشـمن نيـز در جنـوب  4لشـكر . ذهاب پيشـروي كنـد پل دوآب بـه سـمت سـرپل

پياده در نخسـتين روز  8لشكر . غرب را تصرف كند قصرشيرين مأموريت داشت شهر گيالن
. ذهاب و ازگله پيشروي كرد ذهاب شد و سپس، از دو محور به سمت سرپل حمله، وارد دشت

ذهاب  به تصرف شهر قصرشيرين و پيشروي به سمت سرپل زرهي نيز هرچند موفق 6لشكر 

                                                                 

 ارتفاعات مسلط بر منطقه.  de
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31  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  .رو شد هاي مردمي با مشكالت فراوان روبه شد، اما به دليل مقاومت
اسالمي در برابر نيروهاي عراق قرار داشت، ضمن  ارتش جمهوري 81در اين محور، لشكر 

هـاي عراقـي كه نيروهاي مردمي و سپاه نيز به ويژه در شهر قصرشـيرين در مقابـل نيرو اين
كردنـد، لـيكن سـرانجام در روز چهـارم، قصرشـيرين سـقوط كـرد ولـي شـهر  مقاومت مي

قالويـزان و (ذهاب از سـقوط نجـات يافـت و نيروهـاي دشـمن در ارتفاعـات اطـراف  سرپل
غـرب  پياده دشمن نيز به سهولت خود را به شـهر گيالن 4لشكر . استقرار يافتند) موش كوره

نشيني  هاي مردمي در شهر و واكنش مناسب هوانيروز منجر به عقبرساند، اما مقاومت نيرو
و بخشـي از  "دراز بـازي"اين لشكر از شهر شد و سـرانجام، نيروهـاي دشـمن در ارتفاعـات 

  .كه بر شهر مشرف بود، استقرار يافتند "دانه خشك"ارتفاعات 
سـومار و عراق با هدف تصرف شهرهاي  12نفت شهر، لشكر  - سومار  - در محور مندلي 

براي تصرف سومار و از شمال غرب  "ميان تنگ"از  - نفت شهر، عمليات خود را با دو فلش 
نيروهاي دشـمن در همـان روز اول حملـه وارد . آغاز كرد - نفت شهر براي تصرف اين شهر 

هايي كه انجام گرفت، با يك روز  شهر به دليل مقاومت شهر سومار شدند، ولي در منطقه نفت
عراق، نيروهاي لشـكر  8و  6، 4با توجه به توقف لشكرهاي . شهر را اشغال كردندتأخير اين 

  .نيز پس از تصرف شهرهاي سومار و نفت شهر از ادامه پيشروي خودداري كردند 12
جنـوبي  - در محور مهران، با توجه به اهميت اين شهر به دليل نزديكي به جاده شـمالي 

تحت امر سپاه دوم  - پياده ارتش عراق  2د، لشكر كر كه منطقه جنوب را به شمال متصل مي
مأموريت خود را با هدف تصرف شهر مهران از سه محور آغاز كـرد؛ يـك  - شامل چهار تيپ 

و يك تيـپ  12تيپ از شمال شهر مهران به سمت تنگه كنجانچم، يك تيپ زرهي از لشكر 
بـه سـمت  2كر به سمت شهر مهران و حركت در عمق و فلـش سـوم لشـ 2پياده از لشكر 

خرم آباد از  84در اين محور تيپ . ارتفاعات مرزي قلعه آويزان با استعداد يك تيپ اجرا شد
روزهاي اول و  2هاي تحت امر لشكر  عراق دفاع كرد، يگان 2مهران تا دهلران در برابر لشكر 

ي و دوم بدون برخورد با مانع مستحكمي، اهداف خود را تأمين كـرده و در ارتفاعـات دالپـر
  .عباس و دهلران مستقر شدند مورموري شمال دشت
 - توانست خط سبز را تأمين كند، اين امر به تحقق مقاصـد سياسـي  اگر ارتش عراق مي
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32  جنگ؛ بازيابي ثبات  

بـر رودخانـه ارونـد مسـلط  توانست ترتيب عراق مي كرد و بدين نظامي اين كشور كمك مي
ات اقتصادي مهمي بر نشين خوزستان را تحت سلطه خود درآورد و خسار شود؛ مناطق عرب

ايران وارد كرده و بخش بزرگي از منابع نفتي كشور را تصرف و يا منهـدم كنـد و در نتيجـه 
  :هاي به دست آمده، عراق قادر بود اين توانايي

  ادعا كند كه ايران را شكست داده است؛ - 1
  ميالدي را از موضع برتر لغو كند؛ 1975قرارداد  - 2
ارس و افزايش حضور نظامي در دريـا و هـوا، قـدرتش را در ف با تسلط بر شمال خليج - 3

  منطقه افزايش دهد؛
  گذاري نفت اوپك تأثير بگذارد؛ بر قيمت - 4
  فارس بگذارد؛ اي بر كشورهاي حاشيه جنوبي خليج كننده تأثير سياسي تعيين - 5
ز الزم را ها امتيـا به عنوان ژاندارم منطقه از موقعيت برتر برخوردار شود و از امريكايي - 6

  .أخذ كند
يابي بـه  از دسـت ها به دليل ناكامي در تأمين خط سبز و استقرار در خـط آبـي، عراقي

اقتصادي خود باز ماندند و اين امر موجب شكست نيروهاي  - اهداف نظامي و مقاصد سياسي 
  .اسالمي ايران بود عراق شد و همچنين تأكيد بر توانايي و قدرتمندي انقالب

  ي عراقداليل ناكام
گيرانــه بــه خــاك  نظــامي عــراق همــراه بــا حملــه سراســري و غافل - برتــري سياســي 

بـه همـين دليـل، . اسالمي ايران، هرگونه احتمال ناكامي عراق را از ميان برده بـود جمهوري
در اين زمينه . گران و ناظران امور نظامي، علل ناكامي عراق بود يكي از مباحث اساسي تحليل

هـاي كارشناسـي و  مستقل و مفصلي صورت نگرفته است ولـي در بحث گرچه تاكنون بحث
تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمده است، اين موضوع به صورت اجمالي مورد اشاره و توجـه 

  .شود قرار گرفته است كه به آن اشاره مي
دهي تجاوز به ايـران، اساسـاً بـه تحـوالت  گذاري و سازمان ريزي، هدف ها در طرح عراقي

ي در داخل كشور به ويژه استان خوزستان نظر داشتند، و در ارزيابي توان نظامي ايران، سياس
                                                                 

  تنظيم شده است؛ به  1374در دوره عالي جنگ، در سال  "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق"بر اساس نظريه سرلشكر محسن رضايي با عنوان
  .نگاه كنيد 33نقشه صفحه 

 قابل نگاه كنيداي بود كه عراق توانست تا آنجا پيشروي كند؛ به نقشه صفحه م خط آبي، حد نهايي منطقه.  de
fam

og
ha

dd
as

.ir



33  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

بنـابراين، بـا بررسـي رخـدادها و . دانسـتند امكان هرگونه مقاومـت مـؤثر را غيـر عملـي مي
  توان دريافت كه محاسبات عـراق از هايي كه در پي تجاوز به ايران صورت گرفت، مي واكنش

  
  

  عراق در آغاز جنگ نقشه هجوم سراسري
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34  جنگ؛ بازيابي ثبات  

اوضاع داخلي و ميزان مقاومت نيروهاي نظامي ايران در هم ريخت و همين امر مركز ثقـل و 
در واقع، قدرت اوليه تهـاجمي عـراق در برابـر بسـيج نيروهـاي . نقطه آغاز ناكامي عراق بود

شهر ها، رنگ باخت و استراتژي تهاجمي ارتش عراق در خرم انقالبي و مردمي به سمت جبهه
اي كه ارتش عراق كه براي اشغال خرمشهر تنها  به گونه. رو شد و آبادان عمالً با شكست روبه

نيروي مخصوص را در نظر گرفته بود، ناچار شد بـه تـدريج نزديـك بـه دو لشـكر  33تيپ 
ها نيـز عـراق دچـار  عالوه بـر ايـن، در سـاير زمينـه. نيروي نظامي به خرمشهر گسيل كند

  :شود گذرا به آنها اشاره مي اشتباهاتي شد كه
يابي  بود كه اساساً براي دست "جنگ محدود"نخستين اشتباه عراق، اتخاذ استراتژي  - 1

ريـزي  به صلح كارآمد است نه براي تسليم قطعي دشمن كه در جنگ عمومي و قطعي طرح
از كه پيش  - شود، به همين دليل عراق براي تأمين مقاصد سياسي و اهداف نظامي خود  مي

لزوماً به جنگ عمومي و قطعي نياز داشت و يا در صورت فـراهم نبـودن  - اين برشمرده شد 
  .كرد بايست از جنگ خودداري مي امكان چنين جنگي مي

و مقاصـد ) هـاي نظـامي سـازمان، امكانـات و طرح(ميان تدابير تدارك نظامي عراق  - 2
خاطر در تقسـيم و  ينو بـد اش ارتبـاط منطقـي وجـود نداشـت سياسي و اهـداف نظـامي

تخصيص نيروهاي خود در مناطق مختلف دچار اشتباه شد مانند تالش عراق در اختصـاص 
گير شـدن ايـن لشـكرها  دادن پنج لشكر براي تأمين بغداد در جبهه مياني كه موجب زمين

 كه براي كليه نخست اين: رو بودند ها با دو مشكل روبه رسد عراقي شد؛ در اين باره به نظر مي
شـد، بايـد نيـروي احتيـاط در نظـر  محورهايي كه به بغداد و منطقه عمـومي آن خـتم مي

اين مسئله سـبب . بخشيدند گرفتند و مرز شرقي خود را از مهران تا قصرشيرين عمق مي مي
بايسـت  همچنين، ارتش عراق مي. گير شود شد، بخشي از ارتش عراق در جبهه مياني زمين

) پنجوين - مريوان  - حلبچه  - مانند نوسود (شد  كوك منتهي ميكليه محورهايي را كه به كر
كرد، در نتيجـه، بـه  مسدود كرده و از تعرض احتمالي معارضان به اين مناطق جلوگيري مي
ترتيب، عراق  بدين. ناچار بخش ديگري از نيروهاي ارتش عراق در اين مناطق آرايش گرفتند

تنها پنج لشكر در  - گرفت  ن كشور را در بر ميكه تمام اهداف اي - براي تأمين منطقه جنوب 
بايست از مهران تا شلمچه و از معـابر وصـولي وارد  اختيار داشت كه تحت امر سپاه سوم مي

                                                                 

 هاي  هاين عارضه عمدتاً متأثر از درك غلط از اوضاع داخلي ايران به وسيله عراق و نيز تأثيرپذيري اين كشور از مالحظات سياسي بـه ويـژه خواسـت
de  .امريكا بود
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35  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  .شدند كه اين استعداد با مأموريت مورد نظر تناسبي نداشت عمل مي
نداشتن تجربه عملياتي و تـاكتيكي سـبب شـده بـود، حركـات ارتـش عـراق كنـد،  - 3
  )11(.ماهنگ و ارتباطات آن بسيار ضعيف باشدناه

عراق در محاسبات نظامي خود نيروهاي سپاه پاسداران و مقاومت مردمي را در نظـر  - 4
هاي جديدي شد  نگرفته بود اما حضور اين نيروها و مقاومت مردمي منجر به گشايش جبهه

كه براي اهداف ديگري در  بيني نبود، به همين دليل نيروهايي را ها قابل پيش كه براي عراقي
ها اختصاص دادند و همين مسئله منجر بـه كـاهش تـوان  نظر گرفته بودند، به اين درگيري

  )12(.ارتش عراق شد
توقف ارتش در حال پيشروي عراق، عدم درك اهميت سرعت مانور، عدم برخورداري  - 5

برداري  ي و عدم بهرهاز فرماندهي مؤثر نظامي براي هماهنگي عمليات زميني، هوايي و درياي
  .هاي اوليه به ويژه در روزهاي نخست جنگ، بخش ديگري از اشتباهات عراق بود از موفقيت

هاي نادرست عراق، ناتواني نظامي، عدم تجربه عمليـاتي بـه اضـافه  فرض در نتيجه پيش
و هاي كندي  بيني نكردن مقاومت مردمي در ايران، زمينه و نيز پيش گيري ترديد در تصميم

آهنگي در پيشروي اوليه نيروهاي عراق در خاك ايران و سرانجام ناكـامي آن ارتـش را  ناهم
  .فراهم ساخت

  واكنش ايران در برابر تهاجم عراق

  واكنش سياسي ايران
به ويژه پس از  - اسالمي  اجتماعي حاكم بر كشور پس از پيروزي انقالب - فضاي سياسي 

را بـه وجـود آورده بـود كـه امريكـا بـر اقـدامات ايـن درك و بـاور  - تصرف النه جاسوسي 
آميز خود بر ضد ايران انقالبي خواهد افزود، به همين دليل، امام خميني در ديدار با  خصومت

                                                                 

 بيشتر اوقات ما به هنگام أخذ تصـميم <: گيري گفت صدام بعدها در مصاحبه با روزنامه اشپيگل چاپ آلمان درباره مشكالت عراق به هنگام تصميم
ميالدي مطالبي را بيان  1981همچنين يك عضو حزب بعث در سال  >دچار مشكالتي هستيم كه آيا بايد به پيشروي ادامه دهيم يا نه؟ چقدر و چرا؟

هاي  و افسران نظامي، اصرار داشت هدف هاي مقامات بلندپايه حزب بعث رغم توصيه صدام به تنهايي علي<: وي گفته بود. كرد كه حائز اهميت است
  >.نظامي عراق در جنگ با ايران محدود باشد
de  )1984، مؤسسه برولينگز، "عراق جناح شرقي دنياي عرب"دفاع، مقاله  عالي بولتن ستاد تبليغات جنگ شوراي(
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36  جنگ؛ بازيابي ثبات  

فرماندهان سپاه ضرورت هوشياري و اجتناب از غفلت در برابر امريكا را مورد تأكيد قرار دادند 
  )13(".يمات نظامي پيدا كنيدقواي خودتان را مجهز كنيد و تعل": و فرمودند

در پي تشديد تحركات مرزي عراق و مداخله اين كشور در امور ايران، وقوع يك بحـران 
. بينـي بـود نظامي و جنگ احتمالي در چارچوب منافع امريكا و غرب بر ضد ايران قابل پيش
اي مخالفت بر همين اساس، بالفاصله پس از آغاز تهاجم عراق، امام خميني تجاوز عراق را به

افزون بر اين، به دليل ماهيت ديني انقالب، امام، تهـاجم عـراق و  )14(.ايران با امريكا خواندند
تلقي مردم و مسئوالن از ماهيت  )15(.دفاع ايران را به منزله جنگ كفر با اسالم ارزيابي كردند

هـدف دفـاع از تجاوز عراق منجر به ظهور واكنش گسترده در آنها براي مقابله با دشمن، بـا 
پيدايش وضعيت جديـد . جانبه جبهه كفر و استكبار، شد انقالب و اسالم در برابر تهاجم همه

شـكل  "جانبـه مقاومت و دفـاع مردمـي و همه"كه  نخست آن: دو نتيجه مهم در پي داشت
نتيجه اول، عمالً عراق را در نخستين . بسته شد "راه هرگونه مصالحه و سازش"گرفت؛ دوم، 

. ي تجاوز با ناكامي مواجه ساخت و روند تثبيت نظام با ايجاد انسجام دروني آغـاز شـدها گام
ها براي مذاكره و پيمودن راه سازش با عراق و امريكا  نتيجه دوم سبب شد، اميدواري ليبرال

صدر ابتكـار  كم رنگ شده و از ميان برود؛ به همين دليل در عمل اين جريان به رهبري بني
صدر به عنوان نخسـتين و تنهـا  در عين حال بني. ره سياسي را از دست دادعمل براي مذاك
ساعت پس از تجاوز عراق طي سـخناني  24كرد، تنها  حل مذاكره تأكيد مي فردي كه به راه

  )16(".شود مذاكره كرد اگر مسئله، قرارداد الجزاير است، كه مي": گفت
، مردم و مسئوالن سبب شد كه بر گيري و اقدامات امام تأثيرات جنگ در كشور و موضع

كه ايران را در صورت شـروع جنـگ شكسـت خـورده ارزيـابي  - خالف تصور امريكا و عراق 
روند جديدي با رهبري امام و حضور مردم در صحنه جنگ و انقالب آغاز شـود  - كردند  مي

ام كه نتيجه آن، تحكيم انسجام و وحدت در ميان قشرهاي مختلف و افزايش حمايت از نظـ
  .اسالمي و عقيم ساختن اهداف دشمنان بود جمهوري

  واكنش نظامي ايران
اسالمي ايران در برابر تهاجم عـراق از آن جهـت مهـم و  بررسي واكنش نظامي جمهوري

و نقش آن  "ارزيابي دولت عراق از توان نظامي ايران"تواند،  ضروري است كه اين بررسي مي
را  "عوامل مؤثر بر ناكامي و شكست عراق"و همچنين گيري براي تهاجم به ايران  در تصميم
de  .روشن سازد
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37  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

طور مكرر مورد تجاوز نيروهاي عراقـي  مرزهاي ايران به 1359شهريور  31از فروردين تا 
و  قرار گرفت ولي نيروهاي نظامي ايران هرگز واكنش مناسب و قاطعي از خود نشان ندادند

يابي به پيـروزي سـريع و  اوز و اميدواري براي دستها را در اقدام به تج همين مسئله، عراقي
گران نيـز بـا  هاي خـارجي و كارشناسـان و تحليـل هـاي رسـانه ارزيابي. آسان تشـويق كـرد

  .سويي داشت هاي دولت عراق از وضعيت نظامي ايران مطابقت و هم برداشت
ي نظـامي اول، علت ناتواني نيروها: شود با اين مالحظه كلي، دو سؤال اساسي مطرح مي

ايران براي بازدارندگي عراق از تهاجم به ايران چه بود؟ دوم، اگر نيروهـاي نظـامي ضـعف و 
  هاي اساسي داشتند، پس چه عواملي منجر به ناكامي عراق شد؟ كاستي

هاي انجام شده، كمتر به نقش نيروهاي نظـامي در بازدارنـدگي عـراق  تاكنون در بررسي
جانشين وقت رئيس ستاد كل نيروهـاي مسـلح و  ازياشاره شده است، تيمسار صيادشير

اسالمي نيز در مورد وضعيت ارتش توضيحاتي را  فرمانده اسبق نيروي زميني ارتش جمهوري
  :گويد وي مي. كند كه در روشن شدن اين بحث بسيار مفيد است ارائه مي

ده و محاكمـه و كار آن يا دستگير انقالب گردي تصور كنيد ارتشي مضمحل را كه سران خيانت«
سراسر كشور در تـب يـك . اند اند و يا راه هزيمت در پيش گرفته و پناه به بيگانه برده اعدام شده

هاي غربـي وطـن، ناجوانمردانـه توسـط جمعـي  سـوخت و پـس از آن، كرانـه جنگ ويرانگر مي
لخ زد و تجربه ت خودفروخته اشغال گرديده بود، سستي و رخوت مضاعف درون ارتشيان موج مي

  .كرد جمهوري نااهل انقالب اين سستي را تشديد مي گزينش اولين رئيس
پيـروزي خواهـد ] به دست آوردن[آيا ارتش با رهبري يك روحاني قادر به انجام دادن وظيفه و 

  )17(».گرفت ]مي[زاي ايام نخست جنگ نشأت  بود؟ اين كالم ياران ارتشي ما بود كه از جو آتش
نيز در توضيح اقدامات ارتش، ) تيمسار آراسته(شترك ارتش جانشين وقت رئيس ستاد م

  :اي با روزنامه كيهان، مراحل آن را چنين ذكر كرد طي مصاحبه
  .مرحله نخست، سد كردن و متوقف كردن دشمن و اجراي عمليات چريكي - 1«

                                                                 

  عقيـدتي ارتـش، جلـد اول،  - ت سازمان سياسي از انتشارا "اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس نقش ارتش جمهوري"برابر مندرجات كتاب
نيروهاي ارتش به مرز اعزام شدند، ليكن در خرداد همان سال بـا ايـن  1359هاي فروردين و ارديبهشت  كه در ماه نبردهاي غرب دزفول، با وجود اين

  .دهي و اجرا شد دتاي نوژه سازمانبه پادگان مراجعت كردند و يك ماه بعد كو 92، نيروهاي لشكر "تهديد برطرف شده است"توجيه كه 
  به شهادت رسيد) منافقين(به وسيله سازمان مجاهدين خلق  1378تيمسار علي صيادشيرازي در فروردين.  de
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38  جنگ؛ بازيابي ثبات  

 زدن و انهدام نيروهاي دشمن و خسته و منظور ضربه به هاي محدود مرحله دوم، اجراي تك - 2
  .عملي شد 1360فرسوده نمودن متجاوز كه با شش عمليات تا قبل از سال 

مرحله سوم كه عمليات تهاجمي گسترده در سرتاسر جبهه بود و با كمك سپاه پاسـداران و  - 3
  )18(»…بسيج مردمي و يا به تنهايي عملي گرديد

مـادگي و نيروهـاي نظـامي فاقـد آ - كه در اين اظهارات آمده است  چنان - بدون ترديد 
و مقابله مؤثر در برابر پيشروي ارتش عراق به عمق منـاطق  "بازدارندگي"توانايي الزم براي 

در ) ره(نماينــده وقــت حضــرت امــام (اي  اللـــه خامنــه در ايــن زمينــه، آيت. مــرزي بودنــد
  :فرمودند) دفاع عالي شوراي

اند  ا فالن جا پيشروي كردهها فالن جا را گرفتند و ت رسيد كه عراقي روزهاي اول مرتب خبر مي<
شود و از جمله شهرهايي كـه بـه شـدت تهديـد  اند يا فالن شهر تهديد مي و اين قدر نيرو آورده

در حالي كه ما آن جا نيرو كم داشـتيم و وقتـي هـم بـه فرمانـدهان ارتـش . شد، دزفول بود مي
هم نداريم و راست هم بـود، گفتند نيرو كم داريم و يا نيرو و تجهيزات هر دو را با  گفتيم، مي مي

در صورتي كه . هاي الزم را براي خودشان در اين جنگ تهيه نديده بودند به اين معنا كه آمادگي
ابزارهاي زيادي داشتيم ولي از كار افتاده بود و مهمات زيادي داشتيم كه اينها از وجودش خبـر 

نداشتند و لذا وضعمان خيلي بـد  ها حضور نداشتند، افراد زيادي هم داشتيم كه اينها در پادگان
  )19(>.بود

كـه  بـا وجـود آن - صـدر  هـاي سياسـي در داخـل كشـور، بني بعدها، با تشديد درگيري
كرد، با سلب مسئوليت از خود، نيروهاي خـط  تالش مي - قوا را بر عهده داشت  كل فرماندهي

در همـان زمـان در  اي اللّــه خامنـه آيت. امام را در وضعيت به وجود آمده مقصر نشان دهد
  :صدر فرمودند نمازجمعه تهران خطاب به بني

چرا نيروهاي نظامي ما هنگـام  قوا بوديد، كل نزديك به هفت ماه قبل از جنگ، شما فرمانده<
ــام شــما را در اول اســفند  ــد؟ حضــرت ام ــه  1358شــروع جنــگ نتوانســتند مقاومــت كنن ب

                                                                 

  صدر انجام داد، گسـترده و بـا هـدف آزادسـازي  هايي كه ارتش و به فرماندهي بني تا پيش از پايان همين سال، سلسله تالش 1359شهريور  31از
مهر با هدف آزادسازي منطقه  23سياسي ارتش، عمليات  - المثل بنابر مندرجات مجموعه پنج جلدي منتشره از سازمان عقيدتي  اطق اشغالي بود؛ فيمن

ماه در هويزه با هدف آزادسازي منطقه غرب كـارون و خرمشـهر  دي 16غرب كرخه بود؛ عمليات سوم آبان با هدف شكستن محاصره آبادان؛ عمليات 
  .ها محدود ذكر شده است بنابراين، مشخص نيست به چه دليل اين عمليات. ماه با هدف شكستن محاصره آبادان انجام گرفت دي 20د و عمليات بو
 قوا منصوب شد كل جمهور و در اسفند همان سال به دستور امام خميني به فرماندهي با رأي مردم رئيس 1358صدر در بهمن  بني.  de
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] يي[قوا  كل يعني هفت ماه تمام بعد از فرماندهي ،1359در اول مهر ماه . قوا برگزيد كل فرماندهي
در اين هفت ماه شما چه كرديـد؟ چـرا ارتـش را مرمـت نكرديـد؟ چـرا . شما، جنگ شروع شد

داد؟ چرا شما وقتـي جنـگ  بايست انجام مي نظاميان را آموزش نداديد؟ آيا اينها را چه كسي مي
شود، تقصيرها را به گردن ايـن و آن  يشروع شد و خرابي كار شما در هفت ماه گذشته آشكار م

چون كسان ": گويد ايد؟ مي پرسند چرا ارتش را سر و سامان نداده اندازيد؟ وقتي از ايشان مي مي
چـون افـراد . هاي انقالب و ارتش اسـت منظور ايشان دادگاه ".اند ديگري در ارتش دخالت كرده
توقــع داشــتند در ارتــش عليــه صــدر  آقــاي بني. گير كــرده بودنــد مــتهم بــه كودتــا را دســت

  )20(>؟!اسالمي كودتا بشود و كودتاچيان آزاد گردند و دستگير نشوند جمهوري
در  "بازدارنـدگي"يابي بـه  داد كه ارتش آمادگي الزم را براي دست اين مسائل نشان مي

در عـين حـال، . را پـس از تهـاجم آن كشـور نداشـت "مقابله مـؤثر"برابر عراق و نيز توان 
هاي عـراق را در هـم  هايي كه در پي تهاجم عراق به ايران پديد آمـد، تمـام سياسـترخداد

  .ريخت و نيروهاي متجاوز با ناكامي و شكست مواجه شدند
  اسالمي ايران استراتژي دفاعي ارتش جمهوري - الف 

طرح هرگونه مبحث دفاعي و نظامي و تبيين استراتژي دفاعي اساساً بـر پايـه تجزيـه و 
گاه پيش از پيروزي انقالب  اين مهم، هيچ. پذيرد دات داخلي و خارجي انجام ميتحليل تهدي

هـا ضـمن تعيـين تهديـدات،  در درون سلسله مراتب نظامي ايران انجام نشد، زيـرا امريكايي
كردنـد و ايـن روش،  نظامي ايران ديكتـه مي - هاي مقابله با آن را نيز به سيستم سياسي  راه

بنـابراين، . شـد ونـه مباحـث در ميـان نيروهـاي نظـامي ايـران ميگ گيري اين مانع از شكل
بـا ايـن حـال، بـه نظـر . يابي به مفاهيم روشن و مدون در اين زمينه دور از انتظار بود دست
اسالمي، ارتش ايران اسـتراتژي دفـاعي خـود را در برابـر  رسد كه پيش از پيروزي انقالب مي

از انتشارات نيروي زمينـي  "دفاع مقدس"در كتاب . كار تنظيم كرده بود عراق بر پايه سه راه
  :اسالمي ايران، به اين موضوع چنين اشاره شده است ارتش جمهوري
تـا  1348از  - هاي ايران و عراق قبل از بيانيه الجزاير كه مدت شش سـال  با توجه به درگيري<

وعي بـود كـه ترين موضـ طول كشيد، دفاع در منطقه خرمشهر و محور شمالي آن مهم -  1354
فكر فرماندهان نظامي وقت را به خود معطوف كرده و در راه حصول به اين هدف پس از دو سال 

حـل،  بينـي گرديـد كـه اولـين و بهتـرين راه كار براي اين منظور پيش بررسي و تفحص، سه راه
پيشدستي در تك در صورت خطر جدي ارتش عراق و تصرف كرانه شرقي دجله و متكي كردن 

deكار، ايجاد اسـتحكامات صـحرايي در منطقـه  دومين راه. اين منطقه به رودخانه دجله بود پدافند
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العمل  بيني قدرت رزمي كافي براي عكس مرزي و استقرار نيروي تأمين كافي در خط مرز و پيش
كار، دفاع و عمل تأخيري در منطقه خوزستان تا خط رودخانه كرخه و كـارون  سومين راه. سريع

به خـاك عـراق و وارد كـردن ضـربت قـاطع در منطقـه كرمانشـاه در روي محـور و وارد شدن 
  )21(>.بغداد و تهديد پايتخت عراق بود - خانقين  - قصرشيرين 

اسالمي و در پي تشديد درگيري در مرز ايران و عراق و با وجود تحـوالتي  پس از انقالب
 -  "حُـرّ"ر طرح پدافنـدي به وجود آمده بود، د "مقدورات"و  "تغيير ماهيت تهديد"كه در 

درباره مأموريت لشكر  - ابالغ شده بود  1359كه در خرداد  "ابوذر"مستند به طرح عملياتي 
به عنوان يگاني كه مسئوليت سراسر منطقه خوزستان را به عهده داشـت، چنـين آمـده  92

  :است
  .در منطقه مربوطه دفاع كنيد - الف <

المقدور در غرب  در محور شلمچه حتي(ترين مواضع  پيشروي را در جنوب اهواز در مناسب - ب 
  .سد كنيد) خرمشهر - نهر عرايض و در شمال اين نهر در غرب جاده اهواز 

به منطقه دزفول، با هماهنگي آن لشكر در منطقه اهواز  16آماده باشيد، پس از ورود لشكر  - پ 
  )22(>.و خرمشهر آفند متقابل نماييد

  :چنين تعيين شده است 81در اين طرح، مأموريت لشكر 
هـاي  زرهي با اعـزام عناصـر تـأميني حركـت متجـاوز را در زمين 81مرحله يكم، لشكر  - الف<

  .بالفصل مرز به تأخير اندازد
نشيني عناصر تأميني، در منطقه دفاع نموده و پيشروي دشـمن را  پس از عقب: مرحله دوم - ب 

  .شده متوقف نمايد بيني در مواضع سدكننده پيش
خانقين  - خسروي  - شود، بنا به دستور در محور عمومي قصرشيرين  آماده مي: مرحله سوم -  ج
  )23(>.بغداد آفند متقابل نموده و نيروهاي متجاوز را نابود سازد - 

هاي ابالغ شده، تناسبي با شرايط آن زمـان  كه مشخص است، اين طرح و مأموريت چنان
كـه طـرح  ضـمن اين. ندي و آفندي گذشـته بـودهاي پداف نداشت و بيشتر برگرفته از طرح

هـاي ارتـش در مـرز،  عملياتي ابوذر در موقعيتي تدوين و ابالغ شد كه با وجود استقرار يگان
نيروي زميني ارتش بر اساس برآورد خود حمله همه جانبه ارتش عراق را در آينده نزديـك 

  )24(.ها ابالغ كرد به پادگانها را  كرد، به همين دليل، دستور بازگشت يگان بيني نمي پيش
نيز مبين عدم  "ابوذر"دهنده عدم درك درست از ماهيت تهديد و طرح  اين دستور نشان

deارزيابي طرح ابوذر . كارگيري آن بود دهي و به ها، نحوه سازمان درك صحيح از دشمن، توانايي
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  :كرده است به خوبي اين موضوع را روشن "اسالمي ايران ارتش جمهوري"در كتاب منتشره 
هاي نيروي زميني، تقريباً هيچ كدام در شرايطي از توان رزمي و استعداد پرسنلي و  اصوالً يگان<

لجستيكي نبودند كه قادر به اجراي عمليات آفندي مستقل باشند، و نيـروي زمينـي نيـز فاقـد 
شده در طرح  بيني هاي عمده و انجام تمركزات پيش جايي يگان امكانات الزم براي ترابري و جابه

  )25(>.عملياتي ابوذر بود
گويي به تهديد  بنابراين، استراتژي دفاعي ارتش ايران، مباني و انسجام الزم را براي پاسخ

عراق نداشت و به همين دليـل، در صـحنه عمـل در بازدارنـدگي و دفـع تهـاجم دشـمن و 
  .وداسالمي موفق نب جلوگيري از اشغال و محاصره شهرها و خاك مقدس جمهوري

  آرايش دفاعي ارتش ايران) ب
ارتش در استراتژي خود براي دفاع از خوزستان، دو لشكر زرهي و يك تيپ پياده در نظر 

دفاع در خوزسـتان را بـر عهـده داشـت و  "مأموريت سرزميني"زرهي  92لشكر . گرفته بود
كننده و  لكيلومتري منطقه، به عنوان نيروي عم 1000زرهي با استقرار در فاصله  16لشكر 
يك تيپ پياده نيز براي منطقه مرزي جنوب اسـتان . مورد نظر بود 92كننده به لشكر  كمك
  .داد كيلومتر را پوشش مي 500مسافتي نزديك به  - از مهران تا دهانه فاو  - ايالم، 

اسالمي، با وجود مشاهده تحركات عراق در مرز و شهرهاي مرزي،  پس از پيروزي انقالب
از نيمـه دوم  .در استراتژي نظامي و آرايـش دفـاعي ايـران، انجـام نگرفـتهيچ تغييري 

جايي پرداخت؛  جابه ، پس از تمركز نيروهاي عراقي در مرز، ارتش به تدريج به1359فروردين 
توپخانـه در  55و  22هاي  و گروه زرهي شيراز 37و تيپ  92تا اواخر ارديبهشت لشكر 

  :در سه منطقه اصلي تمركز يافتند 92نيروهاي لشكر . مناطق عملياتي مستقر شدند
و  37زرهـي و يـك گـروه رزمـي از تيـپ  2منطقه عملياتي دزفول و شوش با تيپ  - 1

                                                                 

 اسالمي ايران تهيه شده است ن بخش از منابع منتشر شده به وسيله ارتش جمهوريتمامي مباحث اي.  
  خرم آباد باشد، مأموريت و گسترش اين  84كدام تيپ است؟ زيرا اگر منظور، تيپ  - مشخص نيست منظور از يك تيپ پياده از مهران تا دهانه فاو

  )حاشيه سردار غالمعلي رشيد بر كتاب حاضر( .تيپ از مهران تا دهلران بود نه از مهران تا دهانه فاو
 از انتشارات سازمان عقيدتي ( "جلد اول - اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس  ارتش جمهوري"هاي مندرج در كتاب  البته برابر گزارش - 

در ايـن . يروي زميني ارتش تهيه و ابالغ شـدطرح عملياتي ابوذر توسط ن 1359در خرداد سال ) 1371اسالمي ايران در اسفند  سياسي ارتش جمهوري
اين طرح بيشتر ابالغ دستور عملياتي . ها مشخص شده بود ليكن تغييري اساسي در تفكر نظامي و دفاعي حاصل نشده بود طرح مأموريت دفاعي يگان

  .ها بود به يگان
  شيراز در منطقه ياد شده اشاره نكرده است 37سترش تيپ زرهي در مصاحبه خود در اين باره به گ 37سرهنگ رامين فرمانده اسبق تيپ.  de
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  .هاي توپخانه گردان
زرهـي و در منطقـه  3منطقه عملياتي غرب اهواز شامل سوسنگرد و بستان با تيـپ  - 2

  .زرهي 37تيپ زرهي با يك گروه رزمي از  1جنوب غربي اهواز، تيپ 
 151كه گـردان  ضمن اين. منطقه خرمشهر با يك گردان تانك و يك گردان مكانيزه - 3

  .دژ نيز در خرمشهر مستقر بود
با وجود آرايش دفاعي ياد شـده، برخـي از فرمانـدهان ارتـش در  1359در اواخر خرداد 

و  نخواهد كرد تجزيه و تحليل خود به اين نتيجه رسيدند كه عراق در آينده نزديك حمله
بـه شـيراز  37به همـين دليـل بخشـي از تـوان تيـپ . اين موضوع را به ارتش اعالم كردند

  .زرهي نيز با استقرار نيروي پوشش در مرز، به پادگان بازگشت 92بازگردانده شد و لشكر 
به دليل نقشي كه در كودتاي نوژه داشت و هماهنگ با  - رژيم بعثي در دهه دوم تيرماه 

حمالت خود را در بخشي از منـاطق مـرزي  - كودتاگر و براي تمركز توجهات به مرز  عناصر
  .اين حمالت در مردادماه، با افزايش تمركز نيروهاي عراقي در مرز شدت گرفت. تشديد كرد

 15، سـرانجام در 1359با وجود تحوالت نظامي در مرز طي شش ماهـه نخسـت سـال 
روز قبل از آغاز رسمي و  15از آغاز غيررسمي جنگ و شهريور اين سال و تنها پنج روز قبل 

در ايـن . ها ارسـال كـرد سراسري جنگ، نيروي زميني ارتش يك طرح پدافندي براي يگان
ها صادر نشده بود و تنها، دفاع از منـاطق  گونه دستوري براي تغيير مكان يگان طرح نيز هيچ

 19در . منطقه محول شده بـود مرزي به همان لشكرهاي مستقر در مناطق پادگاني نزديك
زرهي با استنباط از تحركات نيروهاي عراقي، حمله آنها به  92، فرمانده لشكر 1359شهريور 

  )26(.باش را صادر كرد و دستور آماده خوزستان را قطعي دانسته
                                                                 

 حاشيه سردار غالمعلي رشيد بر كتاب حاضر. (كردند حمزه همراهي مي 21ها را دو گردان از لشكر  اين يگان(  
 ايـران و عـراق باشـد، بـه كه بر مبناي درك صحيح از اوضاع سياسي و نظامي حاكم بر مناسبات دو كشور  رسد اين تحليل بيش از آن به نظر مي

  .زرهي فعاليت داشت 92ريزي كودتا در ارتش بود كه شاخه جنوب آن در لشكر  لحاظ طرح
 در آن زمان، من فرمانده سپاه در <: صدر اظهار داشت توجهي بني سردار رحيم صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران درباره احتمال حمله عراق و بي

فرماندهان . لشكر مكانيزه دشمن در مرزهايمان مستقر شده بود. باشد، رفته بودم ت قصرشيرين كه مشرف به خاك عراق ميكردستان بودم و به ارتفاعا
صدر به آنها داد اين بود كه شما  خواهد به ايران حمله كند ولي جوابي كه بني صدر اعالم كردند كه عراق مي دفاع به بني عالي سپاه نيز در جلسه شوراي

هاي بزرگ بر هم بخورد و موازنه سياسي  المللي بين قدرت شود؟ به زعم او بايستي روابط جهاني و بين فهميد جنگ چگونه آغاز مي صالً ميپاسداران ا
 تلويزيوني خطاب به مردم گفت، - باالخره با يك تحليل سياسي اين مسئله را رد كرد و بعد هم در مهران طي يك مصاحبه راديو . از بين برود و غيره

  >!خواهد شروع شود ولي من االن در مهران هستم و هيچ خبري نيست شايع است كه جنگ مي
  deادامه در صفحه بعد 
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اسالمي و ارتش  نقشه آرايش دفاعي ارتش جمهوري
  عراق در آغاز جنگ

  

                                                                                                                                                       

de  )3/3/1377روزنامه كيهان، (
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44  جنگ؛ بازيابي ثبات  

اي  ه و تحليل صحيح از تهديدات، توان موجود ارتش به گونـهبه دليل عدم درك و تجزي
دهي و هدايت نشد و همين امر منجر به تأخير در ورود بخشـي از نيروهـاي  مناسب سازمان

مانـدگي  دهنده عقب به منطقه درگيري شد كـه نشـان 16و لشكر  77ارتش از جمله لشكر 
  .ايران در برابر عراق بود

  :ران در پايان شهريور به شرح زير بوددر مجموع، آرايش دفاعي اي
سنندج با ضدانقالب درگير بودند و هيچ  28اروميه و  64لشكرهاي : منطقه شمال غرب

زرهـي،  92در ضمن، عناصري از لشكرهاي  .اي در مرز استقرار نداشت نيروي پدافندكننده
وابرد و نيروي مخصـوص و نيروهـاي ويـژه هـ 23خراسان و عناصري از تيپ  77حمزه،  21

  .نيز در اختيار اين لشكرها قرار داشتند 55تيپ 
. آباد در ايـن منطقـه مسـتقر بودنـد پياده خرم 84زرهي و تيپ  81لشكر : منطقه غرب
  .زرهي نيز مسئوليت درگيري با ضدانقالب را داشتند 81هاي لشكر  تعدادي از يگان

دژ،  151از، گـردان زرهـي شـير 37شده با تيـپ  زرهي تقويت 92لشكر : منطقه جنوب
، يك گردان پيـاده و يـك 21زرهي و يك گروه رزمي پياده از لشكر  88گردان تانك لشكر 

و عناصر ناحيه ژاندارمري خوزسـتان و پايگـاه دريـايي خرمشـهر و  77گردان تانك از لشكر 
  .توپخانه، مسئوليت پدافند از منطقه خوزستان را بر عهده داشتند 55و  22عناصري از گروه 

  ارزيابي واكنش دفاعي ايران
واكنش اوليه نظامي ايران در برابر عراق، بيشتر، حمالت گسـترده هـوايي بـه شـهرهاي 

نمـود و  اي برجسته مي عراق و درگيري در دريا بود كه در مقايسه با واكنش زميني، تا اندازه
اين باور . تاس "جنگ عمومي"اين درك و تصور را به وجود آورد كه استراتژي جنگي ايران، 

دهي حمالت هوايي و دريايي ايران به مراكز استراتژيك عراق در  اساساً متأثر از نحوه سازمان
هـاي موجـود  در هر صورت، واكنش اوليه ايران سبب شد، كليـه تحليل. ساعت اول بود 24

  .درباره ناتواني نظامي ايران تغيير كند

                                                                 

  با ضدانقالب درگير بود و بقيه توان لشكر روي سلسله ارتفاعات  28و  64صحت اين اطالعات مورد ترديد است زيرا تنها بخشي از توان لشكرهاي
  )حاشيه سردار غالمعلي رشيد بر كتاب حاضر. (دمرزي استقرار يافته بو

 با توجه به اسنادي كه در اين زمينه وجود دارد، در صحت اين آمار ترديد هست.  de
fam

og
ha

dd
as

.ir



45  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

كـه  و نظر به اين ضعف و سستي بودنيروي زميني به دليل كاهش نيروي انساني، دچار 
شود و نقطه برتري عراق نيز در جنگ زمينـي بـود، لـذا  سرنوشت جنگ در زمين تعيين مي

عملكرد نيروي زميني ارتش در منطقه جنوب، با استناد به گزارش  - هر چند اجمالي - مرور 
 .ضروري است منتشره از نيروي زميني ارتش،

زرهي همراه  92از لشكر  2اسالمي، تيپ  ارتش جمهوري هاي نيروي زميني بنابر گزارش
 .شيراز در غرب رودخانه كرخه در مجموع هفـت روز مقاومـت كردنـد 37با تيپ زرهي 
اي كـه اسـراي  اي داشتند، بـه گونـه شيراز در اين مقاومت نقش برجسته 37نيروهاي تيپ 

هي قزوين يكي از مسائل مهـم زر 16تأخير در انتقال لشكر . دشمن نيز به آن اعتراف كردند
  .در عدم مقابله مؤثر با پيشروي دشمن بود

استقرار داشت تنها يك روز در برابر دشمن  "اكبر اللّـه"كه در منطقه  92از لشكر  3تيپ 
افراد اين تيپ در مجموع سه روز . مقاومت كرد و در روز دوم سازمان تيپ عمالً متالشي شد

پيشروي نيروهاي دشمن در هفته اول جنگ به سمت اهواز  .در پدافند فعال شركت داشتند
نشيني شده  مجبور به عقب كه با شبيخون برادران سپاه به فرماندهي شهيد غيوراصلي - 

  .پس از متالشي شدن سازمان اين تيپ انجام گرفت - بودند 
مسـتقر ) در شمال خرمشهر 25كيلومتر (زرهي در منطقه حسينيه  92از لشكر  1تيپ 

                                                                 

 با از بين رفتن رژيـم سـابق، ارتـش ايـران كـه توسـط <: گويد در اين زمينه مي "دفاع و تجاوز"المللي  آقاي هاشمي رفسنجاني در كنفرانس بين
هاي بااليي كه در ارتش وجـود  شد، مديريت خود را از دست داد و تخصص ديد و هدايت مي مستشاران امريكايي و انگليسي آموزش مي كارشناسان و

انات بنابراين، با وجود امك. هاي امريكا و ضدانقالب بودند عالوه بر اين، بسياري از سران ارتش خود از مهره. برداري نبود داشت، در ايران هنوز آماده بهره
در ايـران بـه . برداري نبود، در حالي كه همه عوامل براي عراق آماده بود فراوان در ايران، اين امكانات براي مردم و انقالب به صورت نقد و آماده بهره

مـا هنـوز مشـغول . شـوند تر و پيكره اصلي ارتش بودند، بتوانند بر اوضاع مسلط زمان نياز داشتيم تا انقالب و نيروهاي مخلص ارتش كه طبقات پايين
. افراد ارتش فرار كرده و بسياري از آنان محبوس بودند و جاي كارشناسان امريكايي را كه از ايران رفته بودند، كسي نگرفتـه بـود. تصفيه ارتش بوديم

لغو شده بود و بسياري از امكانات بدون تعداد زيادي از قراردادهاي تسليحاتي كه مكمل قدرت ارتش بود، در همان روزهاي قبل از انقالب توسط بختيار 
  >.پشتيباني مانده بود و نيروي نظامي ديگري نيز هنوز در ايران شكل نگرفته بود

  )46، ص 1368، جلد اول، تهران، چاپخانه سپهر، هاي تجاوز و دفاع بازشناسي جنبهالمللي تجاوز و دفاع،  دبيرخانه كنفرانس بين(
 برداري  منتشر كرد كه در اين بحث مورد بهره 1371در اسفند  "دفاع مقدس"سالمي ايران گزارشي را تحت عنوان ا نيروي زميني ارتش جمهوري

  .قرار گرفته است
 دارند ظرف چهار روز به ساحل رودخانه كرخه رسيدند البته اسراي دشمن اظهار مي.  
 يت آموزش سپاه خوزستان را بر عهده گرفتشهيد غيوراصلي از برادران ارتش بود كه به سپاه پيوست و مسئول.  de
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46  جنگ؛ بازيابي ثبات  

دريايي خرمشـهر نيـز در ايـن محـور در  3دژ و همچنين نيروهاي منطقه  151گردان . ودب
 25نيروهاي دشمن در اين محور با عبور از كيلـومتر . منطقه مأموريتي خود استقرار داشتند

ترتيب، خرمشهر از شمال  اين حسينيه، در روز سوم مهر نيروهاي خودي را عقب راندند و به(
ي دشمن همچنين از منطقه جنوب غربي به سمت اهواز پيشروي كردند نيروها. محاصره شد

 92هاي تحت امر لشكر  بنابر اين گزارش، يگان. متوقف شدند "نورد"كه سرانجام در منطقه 
  .زرهي حداقل يك روز و حداكثر شش روز مقاومت كردند

 تلقــي و درك نيروهــاي نظــامي از اهــداف دشــمن، در واكــنش نيروهــاي ايــران تــأثير
اي داشت؛ فرمانده وقت نيروي زميني بر اين باور بود كـه هـدف عـراق تصـرف  كننده تعيين

باشد، لذا تمام تالش نيروهـاي  گلوگاه خوزستان و استقرار در ارتفاعات شمال انديمشك مي
شهيد سرلشكر فالحي رئيس ستاد مشترك ارتش نيـز . خودي به حفظ گلوگاه معطوف شد

در ايـن . ه است و بايد توان ارتش را براي حفـظ آن متمركـز كـرداعتقاد داشت، اهواز گلوگا
كـه نيروهـاي نظـامي  شد، به ويژه اين ميان، خرمشهر و آبادان تقريباً از دست رفته تصور مي

دژ و دو گردان زرهي و مكانيزه بـراي دفـاع از منطقـه اختصـاص  151مشخصي جز گردان 
  .نيافته بود

داشتنِ تصوري مشـخص و يكسـان از اهـداف و تـالش دهنده ن ها نشان اين نوع برداشت
اصلي دشمن در جنوب بود كه در نتيجه، عدم اتخاذ تصميم يكسان و واكنش مشخص براي 

اين وضعيت، زمينه را براي تداوم پيشروي دشمن فراهم . رويارويي با دشمن را در پي داشت
عمل مناسب، امكـان ال كه در صورت درك اهداف و تالش اصلي دشمن و عكس حال آن. كرد

  .پذير بود ممانعت از پيشروي دشمن بهتر از آنچه انجام شد، امكان
در مجموع، عدم آمادگي جنگي ايران به دليـل فقـدان قرارگـاه فرمانـدهي عمليـات در 

به عنـوان . هاي نظامي در طول مرز، كامالً آشكار بود مناطق مرزي و عدم استقرار كليه يگان
رايش نظامي در منـاطق بسـيار حسـاس نزديـك خرمشـهر و آبـادان گونه آ مثال ايران هيچ

هاي نظامي عراق حاكي از آن بود كـه ارتـش عـراق در يكـي دو روز  نداشت و حتي اعالميه
داد، ايـن عـراق  بنابراين، تمام شواهد نشان مي. رو نشد نخست جنگ با مقاومت چنداني روبه

اي را عليـه ايـران  ظامي، تهـاجم همـه جانبـهكارگيري نيروهاي ن بود كه با آمادگي الزم و به
  )27(.سازمان داد در حالي كه ايران حتي از آمادگي دفاعي كافي نيز برخوردار نبود

رسد كه آتش توپخانه و حمالت هوايي نيروي هوايي ايران و نيـز  با اين حال، به نظر مي
deيسه با تحركات نيروي كوپترهاي هوانيروز در پشتيباني آتش و لجستيكي، در مقا فعاليت هلي
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47  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

اي كـه عـالوه بـر اعتـراف  زميني ارتـش از برجسـتگي خاصـي برخـوردار بودنـد، بـه گونـه
نيروي دريايي ارتش ايران نيز به . هاي خارجي نيز بر اين امر صحه گذاشتند رسانهها، عراقي

يـا را لحاظ برتري بااليي كه در برابر عراق داشت با تحركات آفندي در دريا، عمالً عرصـه در
به ويژه عراق به دليـل محـدوديت سـواحلش در . براي نيروهاي عراقي به شدت محدود كرد

كه نيروهاي عراقي در مناطق مرزي ايـران  اين. فارس قادر به حضور فعال در دريا نبود خليج
. در نيروي زميني ارتش بود هايي ها و نقص موفق به پيشروي شدند، نمايانگر وجود كاستي

  :شود ها اشاره مي به چند نمونه از اين ضعفدر اينجا 
هـاي نظـامي، لجسـتيكي و  در گذشته، اسـتراتژي دفـاعي ايـران اساسـاً بـر حمايت - 1

اسالمي و خروج ايـران از  ها متكي بود، به همين دليل، با پيروزي انقالب اي امريكايي مشاوره
تصفيه عناصر خـائن در رأس ها و منافع غرب و نيز مبارزه با امريكا و همچنين  مدار سياست

از پيـروزي (ارتش، عمالً استراتژي پيشين كارآمـدي الزم را از دسـت داد و در ايـن فاصـله 
اين ضعف چنان اهميتي داشـت . ، استراتژي جديدي نيز شكل نگرفت)انقالب تا آغاز جنگ

از جمله  اي مطلوب هاي نظامي ايران به نتيجه نيافتن تالش توان تأثيراتش را بر دست كه نمي
  .مقابله با پيشروي نيروهاي عراقي ناديده گرفت

افزايش حمالت هواپيماهاي ارتش ايران به خـاك عـراق، بـه ويـژه بغـداد، انعكـاس  - 2
هاي نظـامي عـراق در عمـق سـرزمين  وسيعي داشت، ولـي بـا توجـه بـه پيشـروي سـتون

، حمالت هوايي ايـران در واقع. ها تأثيري نگذاشت اسالمي، عمالً بر پيشروي عراقي جمهوري
هيچ ارتباطي با مقابله در برابـر پيشـروي نيروهـاي زمينـي عـراق و پشـتيباني از مقاومـت 

هاي اوليـه  با توجـه بـه ضـعف - كه در اين زمينه  نيروهاي خودي در زمين نداشت، حال آن
                                                                 

 كوپتر و وارد كردن تلفـات  تالش هلي. اند اسراي عراقي در اعترافات خود، حجم آتش توپخانه را مناسب و باعث تلفات در نيروهاي عراقي ذكر كرده
همچنـين روزنامـه . غرب نيز مورد تأكيـد اسـرا بـود زاده عباس و در گيالن خوش، امام در برخي محورها به واحدهاي زرهي عراق بويژه در محور عين

ورزيدگي و هوشياري نيروي هوايي ايران تعجب «: نويسد به نقل از روزنامه لوماتن چاپ فرانسه در مورد نيروي هوايي مي 17/7/1359اسالمي  انقالب
  ».همگان را برانگيخته است

 شديم تا در  هاي جنوبي خوزستان بايد در شمال حسينيه متمركز مي ي دفاع از بخشما برا«: گويد سرلشكر محسن رضايي فرمانده وقت سپاه مي
متأسفانه، تجزيه و تحليل دقيقي از جنگ نداشتيم لذا در عين حالي كه ارتش عراق در راه بود، همچنـان . دو جبهه اهواز و خرمشهر بتوانيم دفاع كنيم

بنابراين، نيروهاي كالسيك ما در گسترش عمليـاتي و . با درك دقيق از اهداف عراق و احتماالتطور سنتي و با رعايت پوشش مرز بود تا  آرايش ما به
كه معابر را مسدود نكردند و از گسترش گرداني مناسـب  تاكتيكي دچار نقص و كاستي بودند و تالش اصلي ارتش عراق را تشخيص ندادند، ضمن اين

de  ».در سطح استراتژي و سطوح عملياتي و تاكتيكي دچار ضعف و كاستي بودند بنابراين، نيروهاي كالسيك. هم برخوردار نبودند
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48  جنگ؛ بازيابي ثبات  

توانست تلفات بسياري  اسالمي مي نيروي هوايي ارتش جمهوري - نيروي هوايي ارتش عراق 
  .هاي نبرد وارد سازد نيروهاي عراق در ميدان بر

كرد و اطالعـات  قوا فعاليت مي كل صدر به عنوان فرمانده ها پيش بني كه از مدت با آن - 3
نسبتاً فراواني از احتمال تهاجم عراق در اختيار داشت، اما اقدام مناسبي در اين زمينه انجـام 

ي مقابلـه و بسـيج امكانـات، فرمانـدهي و به همين دليل با وجود آمـادگي كشـور بـرا. نداد
  .مديريت به نحو مناسبي اجرا نشد

گر عدم آمادگي براي مقابله  ها در برخي از محورها نمايان سرعت پيشروي اوليه عراقي - 4
شد، از شتاب  رو مي كه ارتش عراق هرگاه با اندكي مقاومت روبه با تهاجم دشمن بود، حال آن

زرهي شيراز در  37توان از مقاومت تيپ  ، در اين خصوص؛ ميكاست و سرعت اوليه خود مي
  .محور فكه ياد كرد كه به دليل اهميتش حتي دشمن زبان به اعتراف گشود

پاشيدگي مديريت كالن ارتش موجب شد كه به تناسب  ضعف آموزش نظامي و از هم - 5
ب در برابـر هاي زرهي مستقر در منطقه جنوب كشـور، مـانور زرهـي مناسـ امكانات و يگان

حتي بعدها نيز اين ضعف ادامه يافت تا آن جا كه ارتـش قصـد كـرد بـا . دشمن انجام نشود
آبادان در هواي روشن دست به عمليـات بزنـد كـه  - ستون كردن تانك روي جاده ماهشهر 

  !كمترين نتيجه آن، انهدام امكانات و تجهيزات نظامي بود
بـه هنگـام مقاومـت در برابـر  كالسيكهاي  ناتواني در اجراي اصول جنگ و روش - 6

هاي  نيروهاي عراقي و بعدها در عمليات آفندي عليه ارتش عـراق، بخـش ديگـري از ضـعف
  .هايي را در پي داشت ارتش بود كه ناكامي

استقرار نيروهاي دشمن در مواضع نامناسب و توجيه نبودن آنها به منطقـه، فرصـت  - 7
وجـه  ي در شب فراهم ساخته بود، اما ايـن امـر بـه هيچمناسبي را براي اجراي عمليات ايذاي

                                                                 

 از  "مـيالدي 1982ارتش از هم پاشيده و از نـو متولـد شـده ايـران در سـال "هيكمن يكي از فرماندهان نيروي دريايي امريكا در مقاله  ويليام اف
هاي دور از مناطق درگيـري بـه  حمالت نيروي هوايي به هدف<: باره معتقد استانتشارات مؤسسه برنامه مطالعات سياست خارجي بروكينگز، در اين 

آهنگـي  اي بود زيرا انجام دادن عملياتي از قبيل پوشش هوايي براي نيروي زميني بـه وجـود هم هاي سياسي و رواني آن، تصميم عاقالنه دليل ارزش
  >.نيروها نياز داشت و ايران در آن اوضاع فاقد آن بود

  )20/12/1363اسالمي،  گروه تحقيق خبرگزاري جمهوري ترجمه(
 ارتـش "اصـالً <: آمـده اسـت 166، ص 1373اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس، جلد سوم، بهار  در اين زمينه در كتاب ارتش جمهوري

de  >".ظامي مقدور نبودهاي كالسيك ن رو شد كه اجراي برنامه اسالمي در شرايطي با تجاوز عراق و ادامه آن روبه جمهوري
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49  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

هـا را نيروهـاي مردمـي و  مورد توجه نيروهاي كالسيك قرار نگرفت و بيشـتر ايـن عمليات
عدم رويارويي با دشمن به شيوه چريكي بـه ايـن دليـل بـود كـه در . كردند انقالبي اجرا مي

بيني نشده بـود و  هايي پيش عملياتهاي ترجمه شده از منابع ارتش امريكا، چنين  نامه آيين
  .ارتش ايران نيز در اين زمينه آموزش الزم را نديده بود

خورد؛ ارتش نـه تنهـا رونـد  دهي مناسب نيز به چشم مي كمبود نيرو و عدم سازمان - 8
تحوالت نظامي دشمن را پس از انقالب به درستي مورد توجه قرار نداد، بلكه توانايي الزم را 

دهي نيروهاي مردمي نداشت، لذا پس از شروع جنـگ، نيروهـاي منقضـي  زماننيز براي سا
امكـان ) هـزار تـن 80(و البتـه بـا ايـن تعـداد نيـرو  )28(.هاي قبل جذب شدند خدمت سال

دهي پنج لشكر پياده وجود داشت، ليكن اقدام مناسبي در اين زمينه انجام نگرفت و  سازمان
هـاي  ندهي شهيد مجتبي هاشمي و نيروهاي ستاد جنگتنها نيروهاي فدائيان اسالم به فرما

 - اكبر و كرخـه كـور  اللّــه - نامنظم به فرماندهي شهيد چمران كه در آبـادان و سوسـنگرد 
  .مستقر بودند، از نظر لجستيك و فرماندهي تحت امر ارتش قرار گرفتند

. ق برخـوردار بـودها از برتري قابل توجهي در برابر عرا با اين حال، ايران در برخي زمينه
مانند عمق استراتژيك شهرهاي ايران، وجـود ارتـش بـزرگ و بـه جامانـده از قبـل كـه بـه 

هاي تسليحاتي مدرن مجهز بود، وجود نيروهاي مسلح نيمه آموزش ديده، وجود شور  سيستم
انقالبي كه در تقويت روحيه نيروهاي نظامي ايران بسيار مؤثر بود، در اختيار داشـتن مقـدار 

واني تكنولوژي بسيار پيشرفته و وجود ذخاير نسبتاً مناسب ارزي كه با افزايش قيمت نفت فرا
  )29(.اي بهبود يافته بود تا اندازه

  هاي سپاه استراتژي نيروهاي انقالبي و تالش
ها و  هاي مختلف اعم از مبارزه با گروهك اسالمي در صحنه عملكرد سپاه پاسداران انقالب

از جملـه در منـاطقي همچـون گنبـد، كردسـتان، بلوچسـتان و  - ل عناصر وابسته در داخـ
و سپس مقاومت در برابر تجاوز عراق اساسـاً مبتنـي بـر درك و تلقـي سـپاه از  - خوزستان 

هاي خارجي و ضدانقالب داخلي با آن  جانبه قدرت جويي همه اسالمي و ستيزه ماهيت انقالب
، از قابليـت "خالقيـت نظـامي"و  "رونـيانسـجام د"و  "طلبي روحيه شـهادت"سپاه با . بود

بيـان امـام خمينـي در . هاي مختلف برخوردار بود بسياري براي مقابله با تهديدات در صحنه
گوياترين عبارت در ترسـيم نقـش  ".اگر سپاه نبود كشور نبود"كه  معرفي سپاه مبني بر اين

de  .كننده سپاه در روند حوادث و تحوالت انقالب و جنگ است تعيين
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50  جنگ؛ بازيابي ثبات  

چه مأموريت مستقيم سپاه دفاع از مرزها نبود اما نيروهاي سپاه پاسداران با توجه بـه گر
هايي كه به آن اشاره شد، در كليه محورهاي جنگ به صورت مسـتقل و يـا در كنـار  ويژگي

بـه دليـل وضـعيت (حضور مؤثر سپاه در شهرها . نيروهاي ژاندارمري و ارتش حضور داشتند
وردهاي انقالب، موقعيت اين نيرو را در وضعيت كامالً مطلوبي قـرار آ و دفاع از دست) بحراني
اي حاكم بود، به همان ميزان سپاه  به بيان ديگر، هرگاه وضعيت نامطلوبي در منطقه. داده بود

شد؛ به عنوان مثال در منطقه  تري براي مقابله برخوردار مي دهي و موقعيت مطلوب از سازمان
به دليل فعاليت عناصر ضدانقالب و اقدامات ايذايي عناصر وابسته كردستان و يا در خوزستان 

در منطقـه جنـوب، تحركـات گسـترده . به عراق، نقش و موقعيت سپاه كامالً برجسـته بـود
ضدانقالب در نقاط مختلف به ويژه در خرمشهر، سبب شد تا نيروهاي سپاه با دركـي كـه از 

نيروهاي مردمي را در ايـن شـهر بـراي  ،ها و احتمال وقوع جنگ داشتند ماهيت اين تالش
دهي كننـد كـه تـأثيرات ايـن  مقابله با عناصر ضدانقالب و تجاوزات احتمالي عراق، سـازمان

  .در برابر دشمن آشكار شد روزه خرمشهر 34دهي در مقاومت  سازمان
هايي كه امام خميني پيش از اين براي تشكيل بسيج و ايجاد آمـادگي بـراي  البته تالش

قابله با تهاجم احتمالي امريكا يا عوامل وابسته به امريكا انجام دادند، بسيار با اهميت بـود و م
و تنها  1358گيري مقاومت مردمي داشت؛ امام در پنجم آذر  اي در شكل كننده نقش تعيين

 - با توجه به احتمال تهاجم نظامي امريكـا بـه ايـران  - روز پس از اشغال النه جاسوسي  22
كارگيري نيروهاي مردمـي را صـادر  دهي، آموزش و به تشكيل بسيج با جذب، سازمانفرمان 
امام با اين اقدام در نظر داشتند، ضمن كسب آمادگي بـراي رويـارويي بـا هرگونـه . فرمودند

  :ها فرمودند راني ايشان در يكي از سخن. تجاوز نظامي، دشمنان را تهديد و از تهاجم بازدارند
. طوري باشد كه با اين مهيا شدن بترسند آنهـايي كـه خيـال هجمـه دارنـدمهيا شدنمان هم <

  )30(>.دشمنان بترسند از قوه شما

                                                                 

 10  صدر و فرماندهان نظامي تشكيل شد كه شـهيد بروجـردي نيـز در آن حضـور  اي با حضور بني جلسه 81روز قبل از شروع جنگ، در مقر لشكر
 81ده وقت لشكر فرمان >.صدر شروع كرد به قهقه زدن خواهد حمله كند و بني ما در اين جلسه گفتيم عراق مي<: گويد سردار رحيم صفوي مي. داشت

  >!زنيم ما توي دهن عراق مي! كند به ما حمله كند؟ عراق جرأت مي<: نيز گفت
  )22/4/1374، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، دوره عالي جنگ، "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق"سردار رحيم صفوي، جلسه (

  رو شد و تـا پايـان سـقوط خرمشـهر ادامـه  مرز شلمچه كه با مقاومت مردمي روبه از 1359شهريور  20البته با توجه به آغاز غير رسمي جنگ در
de  .روزه بيان شده است 44داشت، در برخي نوشتارها اين مقاومت 
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51  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  :امام خميني همچنين با توجه به تداوم توطئه عليه ايران، پس از حادثه طبس فرمودند
  )31(>.اند، امروز براي فداكاري اسالمي مهيا باشند ميليوني كه خود را مجهز نموده 20سپاه <

نه روز پيش از تهاجم سراسري عراق و در وضعيتي كه درگيـري در منـاطق مـرزي بـه 
  :اي شديد و گسترده آغاز شده بود، امام فرمودند گونه

شـوند، آمـاده  دهي خـود ملـت مجهـز مي ارتش بيست ميليوني و بسيج عمومي كه با سازمان<
  )32(>.فداكاري در راه اسالم و كشور است

بر ضعف نيروهاي كالسيك در مقابله بـا تهـاجم گسـترده دشـمن، در آغاز جنگ عالوه 
دهي نامناسب، نتوانست نقش اساسي در بازدارندگي  بسيج نيز به دليل عدم انسجام و سازمان

  تـرين داليـل عـدم مهم. ايفا كند، گرچه نيروهاي مردمي به صورت پراكنده حضور داشـتند
ــدهي نادرســت"كــارايي اوليــه بســيج از  ــ -  "فرمان ــود  ه مــورد حمايــت بنيك و  - صــدر ب

با اين حال در پي حمله دشمن و حضور نسبتاً فراگير . شد ناشي مي "دهي نامناسب سازمان"
، مرحلـه جديـدي از حيـات "گيري مقاومت مردمـي شكل"و  ها و گسترده مردم در جبهه

سـبب  در اين مرحله، مقاومت مردمي اساساً در شهرها شكل گرفت و. نظامي بسيج آغاز شد
آهنگي در پيشـروي  شد كه كليه محاسبات عـراق در هـم ريختـه و موجـب تـأخير و نـاهم

در اين دوره، گرچه نيروهاي انقالبي و مردمي . نيروهاي عراقي و در نتيجه، ناكامي آنان شود
كردنـد، لـيكن هسـته  ريزي شده و مكتوبي پيروي نمي در مقابله با دشمن از استراتژي طرح

سردار رضايي در . بود "ناكام كردن دشمن و متوقف ساختن او"ژي نانوشته، اصلي اين استرات
  :گويد اين باره مي
نيروهاي مردمي در مقابله با دشمن گرچـه بـر اسـاس يـك اسـتراتژي طراحـي شـده رفتـار <

داد، به همـين  كردند، ليكن متوقف كردن دشمن، هسته اصلي استراتژي اوليه را تشكيل مي نمي
اومت مردم عالوه بر انهدام نيروهاي دشمن، پيشروي آنها را متوقف و يا با تأخير و دليل بر اثر مق

  )33(>.كندي همراه كرد
دهي  عالوه بر مقاومت عمومي مردم، ساير نيروهاي انقالبي همچون سپاه كـه از سـازمان

دادن زمين براي بـه دسـت "صدر مبني بر  اوليه مناسبي برخوردار بودند، برخالف تفكر بني
                                                                 

  و برابر آمار مختصري كه گرفته شده بود، در ابتداي جنگ غير از سپاه و ارتش،) 1، ص 6/4/1360گزارش مورخه (برابر گزارش ستاد عمليات جنوب 
مبني بر بسيج نيروهاي مردمي براي دفـاع از  )ره(بديهي است اين حضور بر اساس تفكر امام . گروه و سازمان و ستاد در منطقه نيرو داشتند 20بيش از 

de  .انقالب، شكل گرفته بود
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و  "مقاومت در هر مكان و حفظ زمين براي به دست آوردن زمـان"، استراتژي "وردن زمانآ
اي نماينـده  اللّـه خامنـه آيت. ايجاد تأخير در حركت دشمن را مبناي فعاليت خود قرار دادند

  :دفاع در اين مورد اظهار داشتند عالي وقت امام در شوراي
مي كه داشت توانست در وضعيت جنگ شديداً مؤثر سپاه بسيار مؤمنانه جنگيد و با امكانات ك<

  )34(>.باشد
العاده نيروهاي مردمي و سپاه در خرمشهر كـه پيشـروي نيروهـاي  افزون بر تحرك فوق

شبيخون  )35(دشمن به سمت آبادان را به تأخير انداخت از سقوط حتمي آن جلوگيري كرد،
ب شد، در وضعيتي كه نيروهـاي آزادگان نيز سب نيروهاي سپاه عليه دشمن در منطقه دشت

عراقي پس از عبور از شهرهاي بستان، سوسنگرد و حميديه در آستانه ورود بـه شـهر اهـواز 
  .نشيني كنند بودند، تا پشت شهر سوسنگرد عقب

بنابراين، در نگاهي كلي شايد بتوان گفت كه از دست دادن بخشـي از منـاطق مـرزي و 
اساسـاً متـأثر از  اي مردم و نيروهاي ارتـش و سـپاهه فشاني و مقاومت شهرها با وجود جان

كه ناكامي دشمن نيز در تأمين تمام مقاصد  ضمن اين. صدر بود نظامي بني - بينش سياسي 
ها  آسا شد، بيشتر به دليل مقاومت سياسي و نظامي كه منجر به شكست استراتژي جنگ برق

. پايه يك استراتژي انقالبي بود هاي تأخيري ناشي از مقاومت نيروهاي مردمي و بر و حركت
نمايانگر درست بودن  گير شدن دشمن و تأخير در پيشروي نيروهاي عراقي در واقع، زمين

  .و موفقيت استراتژي نيروهاي انقالبي در جنگ بود
از جملـه، تـأخير در سـقوط خرمشـهر و  - بنابراين، به تأخير انداختن پيشروي دشـمن 

هاي ارتش عراق كه ناكامي دشـمن در  ايجاد شكاف بين يگان و - جلوگيري از سقوط آبادان 
. رسيدن به اهدافش را رقم زد، اساساً متأثر از نتايج استراتژي نيروهاي انقالبي و مردمي بـود

دهي،  كننده امام در مهار بحران، سازمان از نقاط قوت نيروهاي خودي، نقش محوري و تعيين
مـي و همچنـين حضـور گسـترده مـردم و نيروهـاي بسيج و تهييج نيروهاي انقالبي و مرد

                                                                 

  به وحدت نيروها اعتقـاد داشـتند،  - د كرد با حذف نيروهاي انقالبي ميان سپاه و ارتش جدايي بيفكن صدر كه تالش مي بر خالف بني - امام خميني
توانيد جنگ را جلو ببريد، يا ارتش فكر  اين جور فكر نكنيد كه شما به تنهايي مي<: كه در يك جلسه خصوصي خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند چنان

  >.يگر دفاع بكنيدتواند اين كار را به انجام برساند، با هم اين جنگ را جلو ببريد و با همد كند كه به تنهايي مي
  )142، ص 1377، مجموعه خاطرات، خاطرات محمد مبلغ، تهران، امام و دفاع مقدسمؤسسه حفظ آثار امام خميني، (

 15/4/1374هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، دوره عالي جنگ،  سرلشكر محسن رضايي، درس.  de
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53  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

هـا در محاسـبات  كه بعدها، امام خميني فرمودند كه عراقي چنان )36(.اللّـهي ارتش بود حزب
  .خود نقش مردم و تحولي را كه در ارتش صورت گرفته است، ناديده گرفتند

قـوا، نبـود  كل صدر در رأس سيستم اجرايي كشور و نيز فرماندهي با اين حال، حضور بني
استراتژي و طرح مناسب دفاعي و عدم آمادگي نيروهاي نظامي و همچنين، توطئـه عناصـر 

هــا و  ضــدانقالب در درون ارتــش از جملــه معــايبي بــود كــه ســبب شــد، بــا وجــود تالش
 1000از نوسود تـا فـاو بـه طـول  - هاي انجام گرفته دشمن تمام مناطق مرزي  فشاني جان

  )37(.ها را محاصره و يا اشغال كندو برخي از شهر - كيلومتر 

  داليل توقف ارتش عراق و نظريات موجود
تواند پاسخي به اين پرسش باشد  هاي سپاه مي ارزيابي استراتژي نيروهاي انقالبي و تالش

در ايـن زمينـه تـاكنون نظريـات  "چه عواملي در شكست ارتش عـراق تـأثير داشـت؟"كه 
  :شود مال به بخشي از آنها اشاره ميكه به اج )38(گوناگوني بيان شده است

اي از داليل توقف پيشـروي ارتـش عـراق بنـابر مالحظـات سياسـي و برخـي  پاره :الف
كه برخي از كارشناسان نظامي و اسـيران عراقـي آن را  - محاسبات غلط نظامي دشمن بود؛ 

  :گويد ارتش عراق مي 10به عنوان مثال، يكي از فرماندهان لشكر  - كنند  تأييد مي
بينـي كـرده بـوديم،  ما براي پيشروي در منطقه غرب رودخانه كرخه، عمق محـدودي را پيش<

ليكن هشام فخري، فرمانده لشكر از ما سؤال كرد كه چرا تصرف دزفول و مسجد سـليمان را در 
هاي خود را توسعه دهيد و بايد تا آنجا پيشـروي  ايد؟ نقشه وضعيت بيني نكرده اهداف خود پيش

ي ما طي چهار روز به سهولت به ساحل رودخانـه كرخـه رسـيديم، اصـرار داشـتيم از وقت. كنيم
انديمشك را قطع و به سمت انديمشـك و دزفـول پيشـروي  - رودخانه عبور كرده و جاده اهواز 

كنيم، ليكن فرمانده لشكر مخالفت كرد و ما احساس كرديم، تصميم فرمانـدهي رده بـاالتر ايـن 
  )39(>.تصرف شده متوقف شويماست كه فعالً در مواضع 

وجه بـا مقاومـت نيروهـاي خـودي در برابـر  در واقع، دستور توقف در اين محور به هيچ
ارتباطي نداشت، بلكه متأثر از مالحظات سياسي و نظامي ديگري بود كه  10نيروهاي لشكر 

  .در سطح فرماندهي رده باالتر ارتش عراق مورد توجه قرار گرفته بود
در كند بودن پيشروي ارتش عراق و شكسـت آنهـا، مقاومـت نيروهـاي  عامل اصلي :ب

بنا  - كيلومتري در غرب رودخانه كرخه را  80تا  50مردمي در شهرها بود؛ ارتش عراق عمق 
deكه در محور خرمشهر فاصـله هفـت  در چهار روز طي كرد، حال آن - به گفته اسيران عراقي 
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54  جنگ؛ بازيابي ثبات  

به بيـان ديگـر، در منطقـه غـرب . سر گذاشت كيلومتري مرز تا پل نو را در هفت روز پشت
كـه در  كيلومتر پيشروي كـرده بـود، حـال آن 20طور ميانگين روزي  كرخه، ارتش عراق به

  .محور خرمشهر روزي يك كيلومتر
 - درچارچوب اسـتراتژي نيروهـاي انقالبـي  - ترتيب، مقاومت مردمي در خرمشهر  اين به

روي مخصوص براي اشغال خرمشهر اختصـاص سبب شد، ارتش عراق كه تنها يك گردان ني
روز درگيـري  34داده بود، نيرويي افزون بر دو لشكر به منطقه اعزام كرده و سرانجام پس از 

هاي متجاوز بر اثـر  با اين حال، يگان. و توقف در برابر پايداري مردم، خرمشهر را اشغال كند
، صـدمات و ضـعف روحـي و در مقاومت نيروهاي مردمي و انقالبي در خرمشهر دچار تلفات

آهنگي  نتيجه، كندي پيشروي شدند كه به سبب آن، حركت كلي ارتش عراق نيـز بـا نـاهم
اين كندي حركت و پيشـروي  .يابي به اهداف خود ناكام ماند رو شد و سرانجام از دست روبه

د نيـز انـ ارتش متجاوز عراق در ساير محورهايي كه شهرها و مقاومت مردمي سـر راه او بوده
  .غرب شود؛ مثل آبادان، بستان، سوسنگرد، حميديه و گيالن ديده مي

                                                                 

  كه متأثر از وابستگي شديد آن  - عهده داشتن مأموريت دفاع از منافع امريكا در منطقه و همچنين اعتماد امريكا به اين حكومت رژيم شاه به دليل بر
هاي پاياني عمر رژيم صرف خريد تجهيزات  بخش هنگفتي از ارز حاصله از افزايش قيمت نفت در سال. ايران را به انبار تسليحات تبديل كرده بود - بود 

  .كارگيري آنها بود اي بود، تنها در به گونه كمبودي در مرحله آغاز جنگ و جود نداشت و اگر مسئله شد، بنابراين، در اين زمينه هيچنظامي 
، ضـمن اند و كليه امكانات موجود دفاع كشور در اختيار آنان بود كه مأموريت دفاع از مرز و استقالل كشور را بر عهده داشته برادران ارتشي به دليل اين

اند و در مورد علل پيشروي ارتش عراق و استقرار در مواضع  بررسي علل پيشروي عراق، نقش ارتش در مقابله با نيروهاي دشمن را مورد تأكيد قرار داده
رزمي عراق در آغاز  اگر دشمن در اين مدت پيشروي كرده است به دليل عدم برابر توان رزمي و برتري چشمگير توان<: اشغالي، بر اين باور هستند كه

  >10به  1حداقل . تهاجم بوده است
  )4، ص 1373، سال "از خونين شهر تا خرمشهر"اسالمي ايران، اداره آموزش، نقدي بر كتاب  جزوه منتشره از ستاد مشترك ارتش جمهوري(

برادران ارتشي در . مورد تأكيد قرار گرفته است 10ه ب 1در اين تحليل اساساً عنصر اصلي در پيشروي نيروهاي عراقي برتري توان رزمي عراق به نسبت 
عامل اصلي توقف حمله دشمن كه برابر سوابق موجود در چندين مرحله اجـرا و همـواره ناكـام <: عين حال در مورد عامل توقف ارتش عراق معتقدند

كه به علت عدم آسـيب در طـول انقـالب كماكـان ] …[ا كوپتري نزاج كارگيري كليه توان ارتش شامل نيروي هوايي قهرمان و ناوگان هلي ماند، به
گرديد و با حمالت مداوم و شكار تانك و تركيب قدرت آتش آن با حجم عظيم آتش توپخانه كه در هر مرحله بـه  چهارمين قدرت جهان محسوب مي

  >.گرديدند، اين عمل ميسر شد هه رهسپار ميجب كارگيري زرهي و پياده كه به سرعت بازسازي و به گرديد و همچنين به صورت سد آتش متجلي مي
  )مأخذ پيشين(

شود ولي در مـورد نقـش  ذكر مي 10به  1شود، بدين معنا كه پيشروي ارتش عراق به دليل برتري آنها به نسبت  در اين جا نوعي تناقض مشاهده مي
كه اگر اين ادعا اثبات شـده بـود،  حال آن! شود اشاره مي "جهان كوپتري ارتش چهارمين ناوگان هلي"نيروهاي ارتش به قدرت و توانايي آنها مبني بر 

de  .شد گيري براي تهاجم به ايران دچار ترديد مي مسلماً ارتش عراق در تصميم
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55  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  هاي جنگ تأثيرات و بازتاب

  امريكا) الف
اسالمي در منطقه و احتمـال  نگراني امريكا و كشورهاي منطقه از تأثيرات پيروزي انقالب

تأثيرگـذاري وقوع بحران و تزلزل در درون اين كشورها و همچنين ناتواني امريكا در نفـوذ و 
هايش كه در النه جاسوسـي گرفتـار  بر مواضع ايران و به ويژه تالش براي آزادسازي گروگان

. منظور اعمال فشار بر ايران شد شده بودند، منجر به حمايت امريكا از تهاجم نظامي عراق به
مورد توجه و مالحظه كشورهاي  "جنگ محدود و برق آسا"اعتماد به پيروزي عراق در يك 

اسالمي به عنـوان بخشـي از  كه احتمال تضعيف و تعديل جمهوري ضمن اين. نطقه نيز بودم
نتايج تهاجم عراق، كشورهاي منطقه را به حصول نتيجه اميدوار كرده بود و لذا حمايت خود 

روز پيش از شروع حملـه عـراق،  45آفريك  را از عراق دريغ نداشتند، به گزارش نشريه ژون
محرمانه از اوضاع سياسي، نظامي و اقتصادي ايران را به هنگام بازديد  دولت سعودي گزارشي

  .صدام از عربستان به وي هديه كرد
بنابراين، توافق كلي در سطح منطقه براي حمايت از تهاجم عراق بـه صـورت محـدود و 

در پـي  - مدت  اي را كه به صورت كوتاه ها كمترين نتيجه امريكايي. كوتاه مدت وجود داشت
هاي امريكـايي و در  كردند، آزادسازي گروگان بيني مي براي خود پيش - ه عراق به ايران حمل

يابي به سالح و قطعـات بـراي  منظور دست درازمدت، گرايش دوباره ايران به سمت امريكا به
  :به همين دليل، كارتر در روز دوم جنگ گفت. ادامه جنگ در برابر عراق بود

توانـد  جنـگ مي. هاي امريكايي منجر شـود به آزادي گروگان جنگ ايران و عراق ممكن است<
خبرهـاي رسـيده حـاكي از . المللي متقاعد نمايـد ايران را در مورد لزوم صلح و قبول قوانين بين

  )40(>.باشد تمايل شديد ايرانيان براي حل اختالفات با ما مي
  :لل گفتم ادموند ماسكي وزيرخارجه وقت امريكا نيز در مجمع عمومي سازمان

 .امنيت ايران و ثبات منطقه به وجود يك ايران يكپارچه و نيرومند و مسـتقل بسـتگي دارد<
هـا بـه  رهـايي گروگان. هـا را آزاد كنـد اگر ايران بخواهد به تعهداتش عمـل كنـد، بايـد گروگان

                                                                 

 روز با پيروزي عراق پايان خواهد يافت 10جنگ حداكثر ظرف <: بيني كرد كيسينجر وزيرخارجه اسبق امريكا در مورد حمله عراق چنين پيش.<  
 فارس است و نه به سود  تجزيه ايران نه به سعود منطقه خليج<: گيري گفت چند روز بعد، وزيرخارجه وقت عربستان، سعودالفيصل، در يك موضع

de  >.عربستان سعودي
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56  جنگ؛ بازيابي ثبات  

پـس  امريكا آماده است. دهد و آثار گوناگوني به جاي خواهد گذاشت هاي ايران خاتمه مي تحريم
هايي كه  ها بر اساس احترام متقابل و برابري، كليه مسائل حل نشده و سوءتفاهم از آزادي گروگان

  )41(>.ايران و امريكا را جدا ساخته، مورد رسيدگي قرار دهد
تنها سه روز پـس  "يكپارچگي ايران"هاي امريكايي به ويژه تأكيدشان بر  اظهار نظر مقام

كردند كه ايران بر اثـر  بيني مي ها پيش امريكايي. موضع آنها بود از آغاز جنگ، نمايانگر تغيير
هاي سياسي و تسـليحاتي، الزامـاً مناسـبات  فشارهاي وضعيت جديد به دليل نياز به حمايت

  :جمهور وقت امريكا اعالم كرد كه رئيس چنان خود را با امريكا عادي خواهد كرد،
ادي خود با ايران است زيرا در اين برهه زماني اين اياالت متحده خواهان برقرار كردن روابط ع<

ايم به ايران بفهمانيم كه مـا  ايم و سعي كرده ما بسيار محتاط بوده …اقدام به نفع طرفين است 
ها  خواهيم گروگان دهيم و فقط مي مانيم و هيچ اقدامي جهت تنبيه ايران انجام نمي طرف مي بي

  )42(>.را آزاد كنيم
هاي نظامي و قابليت سياسـي ايـران در مهـار كـردن  شكار شدن تواناييناكامي عراق و آ

گمان، اگر تهاجم عراق به نتيجه  بي. بحران، بيش از همه در تغيير موضع امريكا نقش داشت
كـرد، موضـع امريكـا بـا توجـه بـه  اي اساسي در ايران تغيير مي رسيد و يا اوضاع به گونه مي

  .شد ظاهر مياي ديگر  واقعيات موجود، به گونه
ها گرفتار بـود لـذا در ايـن  در عين حال، سياست امريكا در برابر ايران در كمند گروگان

هـا و در نتيجـه،  ها بيشتر معطوف بـه تـالش بـراي آزادي گروگان وضعيت، مواضع دمكرات
ها  امريكا اميدوار بود با گرفتار شدن ايران در جنگ، معضل گروگان. پيروزي در انتخابات بود

كه كيسينجر طي تحليلي  خواهان نيز قابل توجه بود، چنان موضع جمهوري. و فصل شود حل
  :اعالم كرد

پيروزي هريك از دو طرف درگير در جنگ ايران و عراق موجب بروز مشكالت مختلفي بـراي <
  )43(>.شود منافع امريكا مي
نتخاباتي خود جمهوري امريكا در نطق ا خواهان در انتخابات رئيس ريگان نامزد جمهوري

  :هاي كارتر اعالم كرد با حمله به سياست
                                                                 

  پيشـرفته  هـاي هواپيماهـا و تانك<: طي گزارشي از وضعيت ارتش ايـران گفـت 31/6/1359راديو امريكا بالفاصله پس از شروع جنگ در تاريخ
  >.پذير است امريكايي كه در اختيار ارتش ايران قرار دارد به علت نبودن لوازم يدكي كه از تحريم اقتصادي امريكا ناشي شده است، شديداً آسيب

de  )9/7/1359، به نقل از راديو امريكا، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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هاي دولت كارتر ظرف سه تـا شـش مـاه  آنچه اكنون در ايران و عراق رخ داده، نتايج سياست<
عدم قاطعيت سياست خارجي و ضعف توانايي نيروي دفاعي امريكا قابل سـرزنش . گذشته است

د تـأمين نفـت جهـان غـرب را در معـرض توان اوضاع بسيار خطرناك است و بدبختانه مي. است
  )44(>.تهديد قرار دهد
ها مفهـوم خاصـي داشـت؛ در واقـع، ايـن  هاي امريكايي براي عراقي اظهارات جديد مقام

هايي كـه  ها برداشت و باورهاي عراق را در مورد اهداف امريكا در جنگ و وعـده گيري موضع
ه ايران به سران بعثي داده بود، عميقاً براي تهاجم ب) عراق(براي تشويق و ترغيب اين كشور 

  .تحت تأثير قرار داد

  شوروي) ب
هـا در بـر  توانسـت بـراي روس گذشته از نتايج و عوايدي كـه مي - تهاجم عراق به ايران 

اسـتاد آكـادمي . سياست خارجي شوروي را در برابر وضعيت دشواري قرار داد - داشته باشد 
  :گويد در مورد پيچيدگي جنگ ايران و عراق مي "كوجنريك ترو فيمن"خارجه شوروي  وزارت

اي باشد كه تاكنون در جهان  ترين منازعه اين يك درگيري بسيار پيچيده است و شايد پيچيده<
  )45(>.سوم رخ داده است

از نگاه مسكو، ايران كه با انقالب ضدامپرياليستي از مدار سياست امريكـا خـارج شـده و 
سو قرار داشت و اين، يـك امتيـاز  تيز با آن كشور بود، در يكبراي حفظ استقالل خود در س
شد؛ در سوي ديگر، عراق به عنوان يـك متحـد  ها محسوب مي مهم و استراتژيك براي روس

بندي سياسي منطقـه  سنتي با سيستم نظامي كامالً وابسته به مسكو قرار داشت كه در صف
كه بسـيار روشـن بـود كـه  ضمن اين. كرد به سود مسكو و در جبهه اعراب راديكال عمل مي

در چنـين . عراق در چارچوب سياست و منافع امريكا، ايران را مورد تهاجم قـرار داده اسـت
هـاي اوليـه نسـبت بـه  وضعيت دشوار سياسي دستگاه سياست خارجي شـوروي در واكنش

را  مسائل و مفاهيمي) 1361تا  1359(ميالدي  1982تا  1980هاي  جنگ و به ويژه از سال
درخواست پايان جنـگ از طريـق "و  "طرفي كامل بي"مورد تأكيد قرار داد كه بيشتر حاوي 

  .بود "آميز هاي مسالمت مذاكره و راه
                                                                 

 تر آن هستيم ما خواستار حل سياسي هرچه سريع. يران و عراق را نداريمما قصد مداخله در جنگ ا<: برژنف در اين باره گفت.<  
de  )، به نقل از خبرگزاري فرانسه17/7/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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58  جنگ؛ بازيابي ثبات  

همچنين، دستگاه تبليغاتي شوروي براي فراخواني ايران و عـراق جهـت پايـان دادن بـه 
در واقـع، . كـرد د ميبرداري طرف سوم و از بين رفتن امكانات دو كشور، تأكيـ جنگ، بر بهره

برداري امريكا از اوضاع متشنج منطقه براي افزايش حضور در منطقه، بـه لحـاظ منـافع  بهره
  .كردند لذا آنها همواره بر اين مسئله پافشاري مي. استراتژيك به زيان شوروي بود

 - شـد  كـه بـر اسـاس قـرارداد دو طـرف اجـرا مي - اعالم تعليق فروش سالح به عـراق 
. موضع و اقدام شوروي براي نماياندن مخالفت خود با تهاجم عراق به ايـران بـود آشكارترين

هـا موضـع  وزير عـراق بـه شـوروي، روس عزيز معـاون نخسـت رغم سفر طارق همچنين علي
مشخصي را در حمايت از عراق اعالم نكردند و اين سفر نيز تأثيري در ارسال دوباره سالح به 

هايي كه پيش از جنگ، به عراق واگذار شده بـود،  ه مقدار سالحالبته با توجه ب. عراق نداشت
اي در كاهش توان نظامي عراق نداشـت، ضـمن  كننده اين اقدام شوروي تأثير جدي و تعيين

هاي روسـي از طريـق اروپـاي شـرقي در  ها، برخي سالح هاي خبرگزاري كه بنابر گزارش اين
  .گرفت اختيار عراق قرار مي

ها براي جـذب ايـران و  رفتار شوروي در برابر عراق، تالش جدي روسدر واقع، مواضع و 
ها معتقد بودند كه گرچه عراق به لحـاظ نظـامي بـر  روس )46(.تحكيم روابط با آن كشور بود

وجه نشانه  ايران برتري دارد و اوضاع در داخل ايران نابسامان است، ولي اين وضعيت به هيچ
ها با تحليلي كه از اوضاع انقالبي حاكم بر كشور و  ورويش. تسهيل پيروزي عراق نخواهد بود

وجه منجر به از پا درآمـدن  پايگاه مردمي انقالب داشتند، بر اين باور بودند كه جنگ به هيچ
جايي قدرت در داخـل كشـور بـه سـود امريكـا نخواهـد شـد، بلكـه سياسـت  انقالب و جابه

  .ضدامريكايي ايران را تشديد خواهد كرد
اين تحليل، روسها اميدوار بودند، تحـوالت حاصـله از تشـديد خصـومت ايـران و بر پايه 

 - از طريق واگذاري سالح و تجهيزات  - امريكا منجر به تمايل ايران به سوي همسايه شمالي 
اسـتراتژيكي در  - كـه امتيـازات سياسـي  اي عالوه بر آن طبعاً رسيدن به چنين نتيجه. شود

توانست مواضع ايران در مورد نهضت مردم مسلمان افغانستان  ميداد،  اختيار شوروي قرار مي
  .را به نفع روسيه تعديل كند

هاي  ترتيب هسته مركزي سياست خارجي شوروي درباره جنگ تحميلـي در سـال بدين
ايـن نكتـه را مـورد  )47(- مشهور شـد  "طرفي سياست بي"كه به  - ميالدي  1982تا  1980

عراق در مدار سياست شوروي، ايران را نيز جذب كرده  ها ضمن حفظ توجه داشت كه روس
de  .ترتيب، موقعيت خودرا در منطقه در برابر امريكا باال برده و تثبيت كنند و بدين
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59  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  ملل سازمان) ج
گيري اين سازمان  در مقايسه با موضع - ملل در برابر تجاوز عراق به ايران  واكنش سازمان

داد كـه بيشـتر اعضـاي  نشـان مـي - ر متفـاوت بـود در برابر تجاوز عراق به كويت كه بسـيا
اسالمي ايران را بـه دليـل برخـورداري از ماهيـت دينـي، انقالبـي و  امنيت جمهوري شوراي

هاي امريكايي، محكوم به تحمل هرگونه  داري گروگان استقالل در سياست خارجي و ارائه نگه
امنيت از  دارانـه شـوراي مالً جانبتوان موضع كا بر پايه اين برداشت، مي! دانستند مجازات مي

  .عراق را روشن كرد
اســالمي ايــران، دبيركــل وقــت  بالفاصــله پــس از حملــه سراســري عــراق بــه جمهوري

آميز اختالفات  به ايران و عراق پيشنهاد كرد، براي حلّ مسالمت) كورت والدهايم(ملل  سازمان
پس از اين پيشنهاد، بنـا بـه  يك روز. ميان دو كشور تالش كنند، ولي پاسخي دريافت نكرد

گيري  امنيت تشـكيل جلسـه داد و نخسـتين موضـع ملل، شوراي درخواست دبيركل سازمان
نتيجه اين جلسه، بيانيـه رئـيس شـورا بـود كـه در آن  )48(.خود را در مورد جنگ اعالم كرد

 همچنـين از دو طـرف درخواسـت. ايران و عراق اظهار نگراني شده بود "برخورد"نسبت به 
  )49(.آميز حل كنند شده بود، از كليه اقدامات مسلحانه دست بردارند و اختالفات را از راه صلح

اي آشكار شد، ميزان پايبنـدي و  ملل كه با صدور بيانيه ارزيابي نخستين واكنش سازمان
ملل را در اجراي منشور اين سازمان و به رسميت شناختن حق دفاع بـراي  طرفي سازمان بي

امنيت در حالي اين بيانيه را صادر كرد كه شـدت درگيـري مسـتلزم  شوراي. داد اعضا نشان
اي به مواد منشور نشد و به جـاي لفـظ  در اين بيانيه هيچ اشاره )50(.نامه بود صدور يك قطع

 "برخـورد"در اين بيانيه از گسترش فزاينـده . استفاده شده بود "برخورد"از كلمه  "جنگ"
بينـي  گيري و يا مقابلـه بـا آن پيش گونه اقدامي براي پيش ولي هيچاظهار نگراني شده بود، 

زيرا عـراق  )52(.در هر صورت، اين بيانيه واكنش جدي طرفين را در پي نداشت )51(.نشده بود
هاي بزرگ را در اقدام عـراق  در حال پيشروي در خاك ايران بود و ايران نيز كه نقش قدرت

  .طور كامل نااميد بود لمللي بها كرد، از اقدامات بين مشاهده مي
ملل با اتخاذ چنين مواضعي به صورت آشكار و ملمـوس ضـمن ناديـده  در واقع، سازمان

اي مناسب را جهت ادامه  گرفتن تجاوز عراق به ايران، موقعيت عراق را تحكيم كرده و زمينه
در اين حـال، بـا . كرد برداري از اوضاع حاكم بر جنگ براي اين كشور فراهم مي تجاوز و بهره

امنيت، نماينده عراق نيز به بهانه عدم حضور وزيرخارجه  وجود ضرورت تشكيل جلسه شوراي
de  .شد كشورش، عمالً مانع از تشكيل اجالس مي
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60  جنگ؛ بازيابي ثبات  

مسدود شدن تنگه هرمز "سرانجام، هفت روز پس از تهاجم عراق و تنها به دليل احتمال 
امنيت  جلسـه شـوراي) 6/7/1359( 1980سـپتامبر  28در تاريخ  "و گسترش دامنه جنگ

نامه ضـمن  در اين قطع. داري از عراق به تصويب رسيد با جانب 479نامه  تشكيل شد و قطع
  :اظهار نگراني عميق از وضعيت رو به گسترش ميان ايران و عراق، آمده است

فات خـود قهريه بپرهيزند و اختال خواهد بالفاصله از توسل بيشتر به قوه از ايران و عراق مي - 1<
  .المللي حل نمايند آميز طبق اصول عدالت و حقوق بين را مسالمت

هاي  گري يا سازش با توسـل بـه سـازمان خواهد هرگونه پيشنهاد ميانجي از هر دو كشور مي - 2
  .تواند منشور را تسهيل سازد، بپذيرند اي را كه مي منطقه

ا مراعات نمايند و از هر عملي كـه داري ر خواهد، نهايت خويشتن از كليه كشورهاي عضو مي - 3
  .منجر به افزايش برخورد شود، بپرهيزند

  .كند هاي دبيركل و پيشنهاد وي در مورد بهبود اين وضعيت پشتيباني مي از تالش - 4
  )53(>.امنيت تسليم نمايد ساعت، گزارش به شوراي 48خواهد ظرف  از دبيركل مي - 5

بدون توجه به حقوق ايـران،  479نامه  ر قطعامنيت با صدو كه مشهود است، شوراي چنان
هـا و حـل اختالفـات از راه  محكوم كردن متجـاوز و خواهـان پايـان بخشـيدن بـه درگيري

هاي  ملل بيشـتر در چـارچوب سياسـت هـاي سـازمان ترتيب، تالش بـدين. آميز شد مسالمت
  .بود شد و اين كشور نيز طبعاً مايل به تداوم فشار بر ايران امريكا پيگيري مي

  ها بازتاب جنگ در رسانه) د
 -  1359از نيمه آبان  - ها  در پي پيدايش وضعيت جديد در جنگ و ركود حاكم بر جبهه

نظران محافل سياسي و نظامي درباره اهداف عراق و علل ناكامي  هاي خارجي و صاحب رسانه
  :عراق، نوشت روزنامه گاردين در مورد محاسبات غلط. اين كشور به ارائه تحليل پرداختند

نيروهاي عراقي مجبورند خود را براي يك جنگ بلندمدت آماده سازند، ولي اين موضوع جزيي <
ها حدس زد، نادرستي محاسـبه  هاي عراقي توان از برنامه آنچه مي. از برنامه اوليه آنها نبوده است

اي  و در پـاره به تدريج سرعت پيشروي عراق كاهش يافت. خوردگي است آنها توأم با نوعي فريب
قرار ] خوزستان[صدام به اشتباه، مبناي استراتژي خود را شورش اعراب . موارد كامالً متوقف ماند

ماند، ايـن  سؤالي كه باقي مي. گونه طغياني از جانب آنها مشاهده نشد داده بود، در حالي كه هيچ
هايش ارائـه  ست برنامـهاي منطقي براي توجيه شك تواند بهانه جمهور عراق مي است كه آيا رئيس

de  )54(>كند؟
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61  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  :راديو لندن نيز طي تفسيري، از نتايج ناكامي عراق گفت
اين كه عراق موفق نشد به يك پيروزي سريع نائل گردد، بسياري از ناظران را به ايـن نتيجـه <

كارشناسان غربـي . رو خواهد شد كه دولت صدام با مشكالت سياسي بزرگي روبه] است[رسانده 
كه پيشرفت جنگ بسيار كند بوده و ارتش عراق كفايت و كارآيي چنداني از خود نشان معتقدند 

  )55(>.نداده است
  :هاي غلط عراق نوشت روزنامه ستاره سرخ مسكو در مورد پيش فرض

كردند كه ارتش اين كشور به  رهبران عراق كه تهاجم را در سطح وسيعي آغاز نمودند، فكر مي<
اين محاسبات ظاهراً بر اساس تصوري كه از ارتش ايران بـه سـبب . سرعت پيشروي خواهد كرد

هاي امريكايي، يـاراي مقاومـت  نداشتن فرماندهي و نزول انضباط و نداشتن قطعات يدكي سالح
كردند، با شكست نظامي، رژيم ايران نيز دوام  آنها همچنين تصور مي. گذاري شده بود ندارد، پايه

گردد كه نيروهـاي  ها كامالً روشن مي از نحوه پيشرفت در جبهه .نيافته و قطعه قطعه خواهد شد
ادامـه  - بدون توجـه بـه صـدمات روزهـاي اول جنـگ  - ايراني همچنان به مقاومت سرسختانه 

هدف اعالم شده جنگ نيز در حال تغيير است؛ ابتدا عراق مـدعي بخـش كـوچكي از . دهند مي
اي  بود، ولي اكنـون مطبوعـات عـراق نقشـه ]اروندرود[العرب  اراضي قسمت شرقي رودخانه شط

جـزء  - انـد  كه در بغـداد بـه آن عربسـتان نـام داده - كنند كه در آن استان خوزستان  چاپ مي
  )56(>.شود سرزمين عراق محسوب مي

اي با مجله اشپيگل در مـورد علـت و اهـداف  جمهور مصر نيز در مصاحبه سادات، رئيس
  :تهاجم عراق به ايران، گفت

. يران و عراق را صدام به دليل سوء استفاده از روش تـدافعي امريكـا آغـاز كـرده اسـتجنگ ا<
كـرد  ولي تصور مي. و رهبري كامل منطقه بود] اروندرود[العرب  انگيزه صدام تسلط كامل بر شط

تواند ظرف يك هفتـه پيـروز شـود، ولـي امـروز  مي] ارتش عراق[كه ارتش ايران از بين رفته و 
توازن خاور نزديك بيش  …ها از آن بيرون نخواهد آمد  در لجن فرو رفته و سالمتوجه شده كه 

  )57(>.از پيش در مخاطره افتاده است
  :راديو امريكا طي تحليل درباره تأثيرات ناشي از پيروزي احتمالي عراق گفت

 شـد، صـدام تقويـت محافل سياسي اتفاق نظر دارند كه اگر عراق به سرعت بر ايران پيروز مي<
ولي اكنون احتمال پيروزي كمتر . گرديد شده و رؤياي او كه رهبري جهان عرب است، محقق مي

گذرد، احتمال وقوع فاجعه در عراق بيش از پيش افـزايش  از پيش است و هرچه زمان بيشتر مي
de  )58(>.يابد مي
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62  جنگ؛ بازيابي ثبات  

نشـده عـراق مبنـي بـر سـقوط حكومـت  خبرگزاري رويتـر نيـز بـا بيـان اهـداف اعالم
المي و تصرف منطقة نفتي خوزستان به عنـوان مقدمـه اهـداف درازمـدت ايـن اس جمهوري

  :فارس، گزارش داد كشور براي تسلط بر منطقه خليج
ماندن ارتش عراق در خوزستان، ايالم و كرمانشاه، احتمال به  پس از دوازده روز جنگ و در گِل<

  )59(>.رسد دست آوردن اين اهداف بعيد به نظر مي
  :تدپرس نيز به نقل از روزنامه گاردين گزارش دادخبرگزاري آسوشي

يك مبارزه كوتاه . گذاري شده است رسد حمله عراق به ايران بر محاسبات غلط پايه به نظر مي<
توانست بخشي از مشكالت عراق را فوراً حل كند، ولي درگيري طوالني مشكالت اين  و شديد مي

  )60(>.كشور را بيش از پيش برمال خواهد كرد
هاي اظهارشده از سوي صاحب نظـران و كارشناسـان  هاي خارجي و در تحليل ر رسانهد

به لحاظ اوضـاع  - امور جنگ ايران و عراق هيچ اميدي به كسب برتري نظامي ايران بر عراق 
نظامي كشور وجود نداشت، با اين حال، قابليت نظامي عراق نيز براي ايجاد تحولي  - سياسي 

اي از  اي در پرده ود و همين امر، آينده روند تحوالت نظامي را تا اندازهنظامي زير سؤال رفته ب
  .داد ابهام قرار مي

نظامي جنگ پس از ناكامي اوليه  - روند تحوالت سياسي 
  عراق

دهنده ناكامي و  دست نيافتن عراق به نتايج قطعي و روشن در هفته نخست جنگ، نشان
ن شده بود و اين موضوع مورد تأكيد ناظران شكست عراق در رسيدن به اهداف از پيش تعيي

اما صدام به ناچار بخـش دوم سـناريوي . و كارشناسان مسائل جنگ و منطقه نيز قرار گرفت
اش مطـرح سـاخت و ايـن چيـزي جـز  يابي به تمامي اهداف نظامي جنگ را پيش از دست
خواسـت صـدام در. بس و گرفتن زمان براي تحكـيم مواضـع نبـود درخواست برقراري آتش

بس و مذاكره مستقيم را با تأكيد بر بـه رسـميت شـناختن حـق حاكميـت عـراق بـر  آتش
و سه جزيره كوچك در تنگه هرمز، مطرح كرد و سپس كه به سـود او ] اروندرود[العرب  شط

وزير عـراق نيـز  عزيز معاون وقت نخست در اين حال، طارق. تنظيم شده بود پاسخ مثبت داد
  :در پاريس گفت
deالعرب  شرطي آماده مذاكره با ايران هستيم كـه دولـت ايـران بـه حاكميـت مـا بـر شـط ما به<
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  )61(>.هايي كه چند روز پيش آزاد ساخته ايم، احترام گذارد و سرزمين] اروندرود[
ها به نام مذاكره و صلح، در نظر داشتند، شرايط خود را بر ايران تحميـل  در واقع، عراقي

عالم كرد كه ايران عالوه بر پذيرش حاكميت عراق بـر رودخانـه آشكارا ا "عزيز طارق"كنند؛ 
اروند، بايد تمام مناطقي را كه عراق با تجاوز به خاك ايران اشغال كرده است، به اين كشـور 

در حـالي كـه دشـمن در خـاك  -  "صلح تحميلـي"خودداري ايران از پذيرش . واگذار كند
نـاتواني عـراق از . وضعيتي دشوار قرار داد عراق را در - اسالمي ايران حضور داشت  جمهوري

تأمين تمام اهداف نظامي خود، سبب شد، اين كشور آنچـه را در ميـدان جنـگ بـه دسـت 
  :گاردين در مورد پيدايش اين وضعيت نوشت. نياورده بود، در پشت ميز مذاكره طلب كند

ام را در موقعيـت ملل متحـد، صـد بس سـازمان بيني نشده ايران از پذيرفتن آتش امتناع پيش<
كه دور از انتظار است  - هاي نظامي  اين موقعيت تا وقتي ايران به فعاليت. سختي قرار داده است

  )62(>.تر خواهد شد تر و سخت دهد، سخت ادامه مي - 
بست در جنگ به دليل پيروز نشدن عـراق در اثـر مقاومـت  از سوي ديگر، بروز نشانة بن
و نيز مهار كردن بحران ناشي از جنگ با تدبير امـام و همـت ايران در برابر تهاجم آن كشور 

در  - هـاي امريكـا را  بيني احتمال گسترش و تداوم جنـگ، دمكرات نيروهاي انقالبي و پيش
  .با وضعيت دشواري مواجه ساخت - آستانه انتخابات رياست جمهوري آن كشور 

جزيره خارك بـه وسـيله  تداوم جنگ و تأثير آن بر افزايش قيمت نفت همراه با بمباران
فارس،  ها در خليج هواپيماهاي عراق و تهديد ايران به بستن تنگة هرمز و كاهش تردد كشتي

در پي اين تحوالت، كارتر بالفاصله اعـالم كـرد كـه . وضعيت خاصي را در منطقه حاكم كرد
  )63(.براي باز ماندن تنگة هرمز با ساير كشورها تماس گرفته است

ز گسترش جنگ و افزايش فشار امريكا به عراق بـراي پايـان بخشـيدن بـه ها نيز ا عراقي
  :عزيز اعالم كرد جنگ نگران بودند، به همين دليل طارق

  )64(>.دهد عراق تمام تالش خود را براي تغذيه نفتي كشورهاي غربي انجام مي<
فعال كرد و  "گوگارسيا ديه"در اين حال، امريكا براي مهار اوضاع، پايگاه خود را در جزيره 

  :همچنين كارتر اعالم كرد. باش داد براي انتقال به منطقه آماده "واكنش سريع"به نيروهاي 
فارس  در صورت لزوم، ما از ملت خود خواهيم خواست كه نيرويي متشكل از داوطلبان به خليج<

  )65(>.اعزام نمايد
  :سفيد گفت نيز در جلسه اعضاي كنگره امريكا در كاخ "جاكوب ويتس"سناتور 

deفـارس شـركت  امريكا از متحدانش انتظار دارد كه در عمليات حفاظت از منابع نفتي در خليج<
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  )66(>.داشته باشند، هرچند توانايي نظاميشان كمتر از امريكا باشد
ها را با دقت تحت نظر داشتند، نگراني خود را از پيدايش  ها كه اقدامات امريكايي شوروي

  :در اين باره، برژنف گفت. اعالم كردندوضعيت جديد در منطقه 
اي نخواهنـد  زدن بر اقتصاد يكديگر بهره نه عراق و نه ايران از انهدام متقابل، خونريزي و آسيب<

اي بـا  ايران و عراق هر دو روابط دوسـتانه. برداري است برد، فقط طرف سوم است كه منتظر بهره
ود خود جهت دهند و كنترل خـود را بـر نفـت كوشند اين نبرد را به س برخي مي. شوروي دارند

خاورميانه برقرار سازند و روياي تبديل ايران را به پايگـاه نظـامي و ژانـدارم امپرياليسـم در سـر 
  )67(>.پرورانند مي

ها كه به صورت كامل به اهداف خود نرسـيده بودنـد، از مواضـع و اقـدامات اخيـر  عراقي
مجلس عراق در مصاحبه بـا روزنامـه كـويتي  ، رئيس"ادنعيم حد"امريكا عميقاً نگران بودند؛ 

  :السياسه گفت
عراق داليلي در دست دارد كه كره جنوبي و ژاپن با تصويب ايـاالت متحـده سـرگرم تحويـل <

  )68(>.مقادير معتنابهي قطعات يدكي به ايران، به ويژه نيروي هوايي اين كشورند
ها، با اظهار نگراني از لغو  موضع شورويگيري عليه امريكا و همسو با   وي سپس با موضع

  :تحريم ايران و كمك به اين كشور و در نتيجه، تداوم جنگ اعالم كرد
ها سـعي در گسـترش آن  عراق سعي دارد، جنگ را در ابعاد محدود حفظ كند، ليكن ابرقدرت<

  )69(>.دارند
ها سـاخته  انسـويكه با همكاري فر - به رآكتور اتمي عراق  در اين ميان، حمله اسرائيل

هـا و  افزون بر اين، تالش امريكـا بـراي آزادي گروگان. هاي عراق افزود بر نگراني - شده بود 
مبادله آنها با قطعات يدكي، عـراق را بـه بـازنگري اساسـي در اسـتراتژي و تحركـات خـود 

  .واداشت
منزله تالش  وزير ايران به پيام ادموند ماسكي، وزيرخارجه امريكا به شهيد رجايي، نخست

ماسـكي در پايـان . هاي امريكايي بود منظور آزادسازي گروگان امريكا براي مذاكره با ايران به
  :طرفي امريكا نوشته بود پيام خود ضمن تأكيد بر بي

                                                                 

 ه از سوي اسرائيل انجام عراق متقاعد شده است كه حمل<: ها اين حمله را به ايران نسبت دادند ليكن بعداً وزير دفاع عراق اظهار داشت ابتدا اسرائيلي
  >.گرفته است

 در اين زمينه در صفحات بعد توضيحات الزم ارائه خواهد شد.  de
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  )70(>.درك موضع امريكا توسط ايران براي ما مهم است<
اعتراف رسمي امريكا نخستين ) ادموند ماسكي(در اين ميان، اظهارات وزيرخارجه امريكا 

  :وي گفت. سازي مناسبات بود اسالمي و آمادگي امريكا براي عادي بر پذيرش انقالب
اسالمي  ما به حقانيت انقالب. ترين قصدي براي اشغال ايران نداشته و ندارد امريكا هرگز كوچك<

وگو  اشـد، گفـتمعتقد و آماده ايم با ايران پيرامون مناسبات دو كشور بر هر پايه و اساسي كـه ب
  )71(>.كنيم

اول، : سازي مناسبات با ايـران متـأثر از چنـد موضـوع بـود ها براي عادي تالش امريكايي
برداري كرده و با اهرم فشار عـراق، ايـران را بـار ديگـر در آغـوش  امريكا از نتايج جنگ بهره

عمل امريكـا بـه سوم، جنگ با ابتكار . شدند ها در اولين گام آزاد مي دوم، گروگان. گرفت مي
برداري از اوضاع منطقه، ايران و عراق  ها از امكان هرگونه بهره رسيد و در آخر، روس پايان مي

هـا در برابـر  گمـان موضـع دمكرات در صـورت تحقـق ايـن اهـداف، بي .شـدند محروم مي
شد و پس از تالش كـارتر در بـه امضـا رسـاندن قـرارداد صـلح  خواهان تقويت مي جمهوري

اسالمي و جنگ و بازگرداندن دوباره ايـران بـه  يد ميان مصر و اسرائيل، مهار انقالبديو كمپ
ترتيب، تـالش  بـدين. هـا و نشـانه كفايـت آنهـا بـود دامان امريكا به منزله پيـروزي دمكرات

ها و مبادله آنها با سالح دور  ها در مناسبات با ايران از اين پس، حول محور گروگان امريكايي
گيري  ها كه از تحقق چنين نتايجي براي امريكـا ناخشـنود بودنـد، در موضـع يشورو. زد مي

  .آميز، اقدامات امريكا را زير سؤال بردند خود ضمن تأكيد بر پايان جنگ از راه مسالمت
ها نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه مأموريت خود را در مرحله اول بـا حملـه بـه  عراقي

بـراي ) هـا عراقي(ر صحنه عمل شاهد بودند كه امريكا از فشار آنها اند، ولي د ايران انجام داده
اين ترفند امريكا، عراق را از رونـد تحـوالت سياسـي در . كند جذب دوباره ايران استفاده مي

  .مناسبات ايران و امريكا و مسائل منطقه و تحوالت نظامي جنگ به شدت نگران ساخت
آمدهاي تهاجم اوليه عـراق،  ز رها شدن از پياسالمي ايران پس ا از سوي ديگر، جمهوري

آهنگي در مسائل   منظور ايجاد هم به - دفاع  عالي اوضاع داخلي را مهار كرد و با تشكيل شوراي
                                                                 

 ايـاالت <: وي گفـت. باشد فارس و منطقه توضيحاتي داد كه قابل توجه مي جمهور وقت امريكا در مورد سياست امريكا در خليج جيمي كارتر، رئيس
كه  يكي اين: امريكا در بحران ايران و عراق دو هدف دارد<: وي افزود >.هرمز استفاده خواهد كرد اه داشتن تنگهمتحده از هر وسيله ممكن براي باز نگ

اي كـه باعـث  ما در صدد هستيم از هـر حادثـه. دو كشور را وادار سازد پاي ميز مذاكره بنشينند و ديگري، جلوگيري از دخالت روسيه در اين دو كشور
de  )، خبرگزاري فرانسه12/7/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (  >  .يا عراق شود جلوگيري كنيمدخالت شوروي در ايران 
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سـاختار مناسـبي را بـراي اداره و هـدايت  - نظامي، اقتصادي، تبليغاتي و سياست خـارجي 
بـراي مقابلـه بـا  وهـاي انقالبـيبا تأكيد بر تداوم حضـور مـردم و نير. جنگ به وجود آورد

 - به ويژه پس از ظهور آثار شكست عراق در تـأمين تمـامي اهـداف خـود  - نيروهاي عراقي 
صدر در مصاحبه  كه برابر اظهارات بني ضمن اين. صحنه عمليات را همچنان گرم نگاه داشت

  )72(.كرد آماده مي با روزنامه لوموند، ايران خود را براي يك حمله بزرگ
طور كامل بهبود نيافت، ولـي باعـث كـاهش  وضعيت سياسي ايران در اين روند گرچه به
بسـت در  اما در پـي حـاكم شـدن ركـود و بن. تأثيرات روحي و رواني اوليه تهاجم عراق شد

در اين ميان توانايي امـام در مهـار اوضـاع سياسـي، . ها، بار ديگر اختالفات ظهور كرد جبهه
و يـا تضـعيف  "فروپاشـي"ادي، كليه اميدها و انتظارات را مبني بر نظامي، اجتماعي و اقتص

اي  كننـده اسالمي از جمله عوامـل تعيين توانايي جمهوري. نظام با ناكامي و يأس مواجه كرد
وجـه بـراي دشـمنان داخلـي و خـارجي قابـل ارزيـابي و  بود كه تـا پـيش از ايـن بـه هيچ

  .گذاري نبود ارزش
گيري و قطع ارتباط امريكا با  توجه به تأثيرات ناشي از گروگانمناسبات خارجي ايران با 

و تحريم اقتصادي امريكا و كشورهاي اروپايي عليه ايران، كـامالً در  1359ايران در فروردين 
نامـه  بـرداري از ايـن امـر، مـانع از صـدور قطع ركود بود، به همين دليل، عراق با نهايت بهره

سفر شهيد رجايي به نيويورك براي شركت . شد ايران مي امنيت در حمايت از حقوق شوراي
ملل و سفر آقاي هاشمي، رئيس وقت مجلس به كشورهاي سوريه، ليبي و  در اجالس سازمان

                                                                 

 كـه راديـو امريكـا بـه نقـل از روزنامـه  اي داشـت، چنان مقاومت نظامي ايران در برابر عراق، به ويژه نقش سپاه در اين امر، بازتاب نسـبتاً گسـترده
هاي دوازده روزه ايران و عراق، پاسداران انقالب ايران كه نيروهاي خود را تقويت كرده بودند به  مهم در جنگ در نخستين نبرد<: پست گفت واشنگتن
  )14/7/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (  >  .اند اي عليه نيروهاي عراقي دست زده سابقه هاي بي جنگ

  >.پاسداران انقالب به ادامه جنگ تا سرحدِ�ٍ مرگ، عامل بازدارنده مهمي بوده است تصميم<: پست نوشت همچنين روزنامه ميزان به نقل از واشنگتن
  )14/7/1359روزنامه ميزان، (

  >.كند نه پاسداران اين ارتش است كه دليرانه در برابر عراق از وطن خود دفاع مي<: صدر در مصاحبه با روزنامه نول ابزرواتور گفت كه بني حال آن
  )22/7/1359خبرگزاري پارس، (

سربازان و سپاهيان ايراني با شهامتي فوق تصور در مقابل دشمني كه از لحاظ ساز و برگ نظامي بـر <: راديو كلن نيز در مورد مقاومت پاسداران گفت
ترين هراس  كوچك جنگند و حتي پاسداران انقالب كه اغلب فاقد آموزش نظامي كامل نيز هستند، با رشادتي قابل تحسين، بدون آنها برتري دارد، مي

  )28/7/1359خبرگزاري پارس، (  >  .كنند هاي عراق ايستادگي مي از مرگ، در مقابل آتش توپخانه و تانك
  كرد صدر به آن اشاره مي هاي بزرگي بود كه بني كه با ناكامي همراه شد، همان عمليات 1359مهر و سوم آبان  23عمليات ارتش در.  de
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67  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  .الجزاير بخشي از تحركات ديپلماتيك ايران در آن مقطع بود
ز هـايي ا در مجموع، فرآيند اقدامات عراق و ايران حاكي از تـداوم اشـغال نظـامي بخش

كه هيچ دورنماي روشني از پايان جنگ و يا تغيير اوضاع به سـود  ضمن اين. خاك ايران بود
برداري از اوضاع، و به اميد أخـذ  در چنين وضعيتي عراق براي بهره. خورد ايران به چشم نمي

  .امتيازات سياسي، مقدمات تكميل و تحكيم مواضع خود در مناطق اشغالي را فراهم آورد

  امريكا و واكنش عراق تغيير مواضع
اسالمي در جنگ تحميلـي عـراق، موقعيـت را  ها پس از گرفتار شدن جمهوري امريكايي

آنها همچنين براي فراهم كردن . براي بازگشت دوباره ايران به دايره نفوذ خود مناسب ديدند
 هايشان، مواضع جديدي را اتخاذ كردند كه به منزلـه تغييـرات مهمـي زمينه آزادي گروگان

  :گيري آشكار اعالم كرد امنيت در يك موضع نماينده امريكا در شوراي. قابل ارزيابي بود
اراضي نبايد با زور تصرف شود و اختالفات بايد به جاي توسـل بـه جنـگ بـا مسـالمت حـل <

  )73(>.شود
  :ادموند ماسكي وزيرخارجه امريكا در اين باره گفت

خواسـتار . آن در جهـت حفـظ منـافع آمريكاسـتوجود ايراني نيرومند و توانا و حفظ وحدت <
ايراني هستيم كه در صلح و صفا باشد، ايراني متحد و قدرتمند با حكـومتي كـه مـورد عالقـه و 

هيچ دولتي نبايد در درگيري ايران و عراق دخالت كند، براي پايان  …مطلوب مردم ايران است 
آميز اسـتفاده شـود  هاي مسالمت حل از راه المللي، دادن به اين اختالف بايد بر اساس قوانين بين

كنـد  گيرد و هيچ كـدام را سـرزنش نمي اياالت متحده در اين جنگ جانب هيچ يك را نمي …
عراق تماميت ارضي ايران را بـا تجـاوز بـه خـاك آن  …ولي امريكا با تجزيه ايران مخالف است 

خـواهيم  و ديگر كشـورها مي ما از تمام كشورهاي منطقه …كشور مورد تهديد قرار داده است 
كه از درگيري در اين اختالف برحذر باشند و كوشش كنند اين نبرد محدود بماند تا راهي براي 

  )74(>.حل آن پيدا شود
طرفـي مـتهم  ها اين كشـور را بـه نقـض بي در پي تغيير محسوس مواضع امريكا، عراقي

ه اين اتهام، تأكيد كرد كه امريكا خارجه امريكا در پاسخ ب گوي وزارت در مقابل، سخن. كردند
با تجزيه خاك هر كشوري با توسل به زور مخالف است و پيروي از اين سياست به آن معنـا 

ملل  سفير امريكا در سازمان )75(.طرفي خود را كنار گذاشته است نيست كه امريكا سياست بي
deدر عـين  )76(.اسـت نيز در مورد تحويل سالح به ايران گفت كه هنوز تصميمي گرفته نشـده
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68  جنگ؛ بازيابي ثبات  

طرفي را در جنگ كنار گذاشته است  حال، وزيرخارجه عراق بار ديگر اعالم كرد كه امريكا بي
  )77(.كند و از ايران حمايت شفاهي و مادي مي

اهداف، تمايالت و منافع امريكا را در اين مقطع حساس از جنگ، روزنامه نيوزويك مورد 
هايي كـه ايـن  ن تفسير، موقعيـت امريكـا و پيچيـدگيرسد در اي به نظر مي. بررسي قرار داد

  :كشور در برابر خود داشت، به خوبي بيان شده است
اند كه تـأثير مهمـي بـر  هاي امريكايي چنان به هم آميخته نبرد ايران و عراق و بحران گروگان<

گام امريكا زماني كه نخستين . فارس خواهد داشت نظامي امريكا در منطقه خليج - نقش سياسي 
هـا تحـريم عليـه  را در راه منزوي ساختن ايران برداشت، اعالم كرد كه به محض آزادي گروگان

داري امريكـا از  اما اقدام به چنين امري در بحبوحه جنگ به جانب. ايران نيز پايان خواهد گرفت
ز ها امريكا بـه سـرعت در جهـت ا با اين وصف، در صورت آزادي گروگان. ايران تعبير خواهد شد
اين امر به ايران اجـازه . هاي سياسي اقتصادي عليه ايران، اقدام خواهد كرد ميان برداشتن تحريم

خواهد داد تا مبادالت بازرگاني عظيم و حجيم خود را با اروپـاي غربـي و ژاپـن از سـر گيـرد و 
امـات مق. چهارصد ميليون دالر قطعات يدكي را كه قبالً از امريكا خريداري كـرده، دريافـت دارد

  .طور روزافزوني نگران سرنوشت ايران و اثرات اين جنگ در ثبات منطقه هستند امريكا به
هاي ديگر ايران دامن  هاي سياسي در بخش تواند بر ناآرامي يابي عراق به خوزستان مي دست

ن اگر دولت امريكا بتواند پيوند خود را با ايـرا. برداري روسيه شوروي قرار گيرد زند و موجب بهره
حلـي  وجوي راه از سر گيرد و روابط عادي با اين كشور برقرار كند، عراق بيش از پيش به جسـت

براي پايان دادن به جنگ از طريق مذاكره برخواهد آمد، زيرا يكي از عوامل مهم تصـميم عـراق 
براي آغاز جنگ با ايران، انزواي سياسي ايران و عـدم توانـايي ايـن كشـور در بـه دسـت آوردن 

  )78(>.ت يدكي نظامي بوده استقطعا
ها به شدت به  هرگونه اقدام امريكا براي برقراري رابطه با ايران و لغو تحريم، از نگاه عراقي

شد و لذا ناراضي بودند، به همين دليـل، در پـي انتشـار  منزله تغيير موازنه جنگ ارزيابي مي
ريم اقتصـادي ايـران را لغـو اين خبر كه احتمال دارد، كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا تح

طرفي خـود را در درگيـري ايـران و عـراق  كنند، عراق از اين كشورها درخواست كرد كه بي
نيز اقدام اروپا را در لغو تحريم اقتصـادي ايـران بـه  "االخبار"روزنامه اردني  )79(.حفظ كنند
كـه راديـو  ضمن اين )80(.هاي خطرناك در آينده روابط عربي و اروپايي ذكر كرد منزله بازتاب

  :انقالب عراق گفت بغداد به نقل از طارق توفيق عضو شوراي
deها را بهانه جهت فرستادن اسـلحه بـه ايـران قـرار  وي به امريكا هشدار داده كه آزادي گروگان<

fam
og

ha
dd

as
.ir



69  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

  )81(>.طرفي خود را حفظ كند و گرنه عراق ساكت نخواهد نشست ندهد و بي
جمهور وقت امريكا در منـاظره  ، كارتر رئيس)6/8/1359(در اين حال، تنها يك روز بعد 

  :انتخاباتي خود با ريگان گفت
ها، تجهيزات نظامي را كه ايران خريده و پول آن را پرداخته، به  امريكا در صورت آزادي گروگان<

  )82(>.آن كشور ارسال خواهد كرد
در  - ابطه بـا ايـران هاي امريكايي مبني بر تمايل به برقراري ر اظهارات كارتر و ساير مقام

وزيرخارجه اسبق (از چنان گستردگي برخوردار بود كه كيسينجر  - ها  صورت آزادي گروگان
  :خواهان در هشدار به كارتر گفت از موضع جمهوري) امريكا

ها بيش از حد به سوي ايران برود، زيرا  امريكا نبايد در شرايط كنوني براي حل مسئله گروگان<
  )83(>.گر شود در مقابل ايران جلوه سليم امريكاممكن است به صورت ت

هـاي گونـاگون  نگراني خـود را از راه - كه ذكر شد  چنان - در اين ميان، مسئوالن عراقي 
ابراز كردند؛ عراق پيدايش وضعيت جديد را به منزله تفاهم ايران و امريكا قلمداد كرد، طوري 

  :كه وزيرخارجه اين كشور گفت
عراق يا كشورهاي عربي ديگر در اين جنگ پيروز شوند، زيرا هنوز از روابـط خواهد  امريكا نمي<

. رسد و با تمام اين هياهوها، اين تفاهم ايجـاد شـده اسـت ايران و امريكا بوي تفاهم به مشام مي
كه به تدريج بـين ايـران و  امريكا به هيچ عنوان حاضر نيست ايران را از دست بدهد و امكان اين

  )84(>.برقرار شود، زياد استامريكا اتحاد 
هاي داخلي و جو حاكم بـر كشـور،  ها با توجه به تنش در ميان جريان با اين حال، عراقي

دانسـتند و بـه  ها مي گيري در مورد گروگان ايران را فاقد اراده سياسي مشخص براي تصميم
ــتند ــان نداش ــه، اطمين ــن زمين ــن در اي ــي و روش ــه قطع ــول نتيج ــدگان . حص ــا نماين ام

ــا اكثريــت آرا ايــن شــرايط را بــراي آزادي  12/8/1359اســالمي در تــاريخ  شوراي جلسم ب
 - 2عدم دخالت سياسي و نظامي امريكا در ايـران،  - 1: هاي امريكايي تصويب كردند گروگان

  )85(.باز گرداندن اموال شاه معدوم - 3هاي اقتصادي و مالي عليه ايران،  لغو تحريم
 - شــان اظهــار كــرد  كــه وزيرخارجه چنان - هــا  كاييدر پــي تصــويب ايــن طــرح، امري

                                                                 

 ها بيشتر  شرايط بايد طوري تنظيم گردد كه هرچه گروگان<: ها گفت فت با روش امريكا در برخورد با آزادسازي گروگانبعدها نيز كيسينجر در مخال
  >.گيرها به وجود آيد داري شوند، موقعيت بدتري براي گروگان نگه

de  )، به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس11/8/1359، 228، شماره "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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70  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هاي امريكايي  پنداشتند كه در ايران اين نظريه قوت گرفته است كه ادامه اسارت گروگان مي
همچنين، وزيرخارجه امريكا اعالم كرد كه از طريق  )86(.در جهت منافع و مصالح ايران نيست

بران ايران براي پايان دادن فوري به بحران هايي مبني بر تمايل ره هاي ديپلماتيك پيام كانال
اي  به گونه 3و  1در عين حال شرايط مجلس به ويژه بند  )87(.ها، دريافت كرده است گروگان

هـا  ها به آساني قادر به تأمين آن نبودند و همين مسـئله، در آزادي گروگان بود كه امريكايي
  .كرد تأخير ايجاد مي

اسـالمي،  شوراي از اسـتقبال امريكـا از تصـميم مجلسوزيرخارجه عراق بالفاصـله پـس 
ها  دهنده محاسبات و برداشت عراقي مطالبي را بيان كرد كه بسيار حائز اهميت بوده و نشان

  :اين مقام عراقي با روزنامه كويتي القبس گفت. از روابط ايران و امريكا است
حتمـاالت از جملـه احتمـال هنگامي كه وارد جنگ عليه ايران شـده، كليـه ا) عراق(كشورش <

در صورتي كه امريكا به ايران كمك بكند، عـراق بـا . حمايت امريكا از ايران را بررسي كرده است
  )88(>.چنين اقدامي مقابله خواهد كرد
هاي امريكايي و با  اسالمي درباره آزادي گروگان شوراي تنها يك روز پس از مصوبه مجلس

درصـد  51خواهان با  در اين زمينه ريگان، نامزد جمهوري ها، وجود تبليغات كارتر و دمكرات
ايران بالفاصله پس از اين انتخـاب، از . جمهور امريكا انتخاب شد آرا به عنوان چهلمين رئيس

در چنين وضعيتي هنري . طور علني پاسخ دهند ها خواست كه به مصوبه مجلس به امريكايي
  :كيسينجر در مورد شرايط ايران گفت

اگر امريكا اين شـرايط را بپـذيرد، در . يط غيرقابل اجرا يا تحقيركننده و يا هر دو استاين شرا<
  )89(>.منطقه تحقير خواهد شد
خواهان، با وجود تالش آنها بـراي آزادي  ها در برابر جمهوري بنابراين، با شكست دمكرات

مفهـوم ادامـه  بـه - هـا  اي سودمند بـراي دمكرات هاي امريكايي اين اقدامات نتيجه گروگان
خواهـان از  در عـين حـال، تفكـر و برداشـت جمهوري. در پي نداشت - سفيد  حضور در كاخ

ها در برخورد با مسائل منطقـه، جنـگ و حـوادث ايـران،  آميز دمكرات هاي مماشات سياست
جنـگ "موجب شد كه آنها ديدگاه جديدي را براي تشـديد فشـار بـر ايـران تحـت عنـوان 

  .تهيه و ارائه نمايند "جنگ بدون برنده"براي تحقق  "شدت كم

  تغيير در مواضع عراق
deها گرچه قبل از آغاز حمله به ايران ادعاهـاي بزرگـي را مطـرح سـاختند و حتـي  عراقي
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71  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

اگر مـا بتـوانيم، ": سعدون حمادي، وزيرخارجه عراق در جمع خبرنگاران خارجي اعالم كرد
هاي اوليه، همين مقام عراقـي مطـالبي را  مياما پس از ناكا )90("گيريم حتي تهران را نيز مي

عادالنـه و  1975قـرار داد ": وي گفـت. بيان كرد كه دقيقاً حاكي از تغيير موضع عراق بـود
گيري، هدف عراق به يك حداقل كـاهش يافـت و  در واقع، با اين موضع )91("منصفانه نيست

مـيالدي بـا مشـكالت  1975بر اين موضوع معطوف شد كه اين كشور بدون تغيير قـرارداد 
رسـيد و از وضـعيت  كه اگر عـراق بـه اهـداف خـود مي حال آن. رو خواهد شد بسياري روبه

شد، تمام ادعاهايي را كه در ابتدا بيـان كـرده بـود، بـار ديگـر مطـرح  مناسبي برخوردار مي
  :راديو لندن طي تفسيري در اين باره گفت. كرد مي

كرد، يا جنگ به تصرف خرمشهر  اللّـه خميني سقوط مي اگر در چند روز اول حمله، رژيم آيت<
  )92(>.جمهور عراق وجود نداشت گرديد، هيچ مشكلي براي رئيس و آبادان منتهي مي

بنابراين، عراق در برابر وضعيت جديدي قرار گرفته بود و در پي آن بود كه ايران را وادار 
طور كلـي جهـان  ابل مردم عراق و بهبه اعطاي امتيازاتي كند تا حمله به اين كشور را در مق

در واقع عراق در ادامه جنگ و خروج از وضعيت نامطلوبي كه گرفتار . عرب، موجه جلوه دهد
  :حل فرا روي خود داشت شده بود، دو راه

ها در  نخستين راه، ادامه پيشروي نيروهاي عراقي در عمق مناطق اشغالي بود، كه عراقي
برخوردار بودند، موفق  )93(گيري نسبي قواي ايران، امتياز غافلآغاز تهاجم در وضعيتي كه از 

از سوي ديگر، پيشروي در عمق مناطق اشـغالي و تصـرف منـاطق . به انجام اين مهم نشدند
كارگيري نيروي بيشتري بـود كـه  خيز و يا تصرف يك شهر ديگر مستلزم درگيري و به نفت

  )94(.عراق در آن وضعيت قادر به چنين اقدام نبود
توانست عراق را از ايـن مخمصـه  نشيني از مناطق اشغالي بود كه مي حل عقب دومين راه

هاي خود را دربـاره جنـگ  صدام طي نطقي در جلسه هيئت دولت بعث ديدگاه. نجات دهد
وي . دهـد نشيني نيروهاي عراقي را توضيح مي بيان كرد كه به روشني علل عدم امكان عقب

نشـيني  به وارد آمدن فشارها و ارائه پيشـنهادهايي مبنـي بـر عقبدر اظهارات خود با توجه 
  :آمدهاي آن، گفت نيروهاي عراقي از مناطق اشغالي و پي

نشيني كنيم، آنها تعقيبمان خواهند كرد و بار ديگر ما را مورد حمله قرار خواهنـد  هرقدر عقب<
  )95(>.گرفت هاي آنان قرار خواهد نشيني، بصره در تيررس توپخانه با عقب. داد

نشـيني از خـاك  صدام در سخنان خود تالش ايران براي ادامه جنگ را دليل عدم عقب
deكه ايران پيش از اين در برابر پيشـنهادهاي صـلح، آشـكارا، شـرط  ايران مطرح كرد؛ حال آن
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72  جنگ؛ بازيابي ثبات  

ليكن عراق حاضر . المللي اعالم كرده بود نشيني عراق به مرزهاي بين هرگونه مذاكره را عقب
  .ش پيشنهادهاي ايران نشد و همچنان در مواضع اشغالي باقي ماندبه پذير

صدام در بخش ديگري از سخنان خود دليل واقعي عراق بـراي ادامـه حضـور در خـاك 
  :چنين بيان كرد - با توجه به مسائل داخلي اين كشور - نشني را  ايران و عدم عقب

هاي ما را برآورد، به جاي خود  ران خواستهكه اي كنند بدون اين اي از آنان به ما پيشنهاد مي عده<
گوييم جواب ملت خود  به آنان مي! تصور كنيد آنها تا بدين حد از پيروزي ما در فشارند. بازگرديم

هاي ريخته شده، ارزان از دست  اكنون ما به ملت عراق بگوييم تمامي خون … را چه بدهيم؟
  )96(>.ايم بيم، به جاي خود بازگشتهاكه به حقوق خويش دست ي رفته است و پيش از آن

نظـامي خـود، در  - هاي سياسي  ها پس از ناتواني از تأمين تمام هدف ترتيب عراقي بدين
گرداب يك تناقض آشكار قرار گرفتند؛ از يك سو، عراق به لحـاظ وضـعيت بنيـه نظـامي و 

كومت عراق ضعف روحيه قادر به پيشروي در مناطق اشغالي نبود و از سوي ديگر، رهبري ح
گيري بـراي  نيز با وضعيتي كه نيروهايش در ميدان جنگ گرفتار آن بودند، قادر به تصـميم

رهبري عراق براي فائق آمـدن بـر ايـن . نشيني به داخل خاك عراق نبود صدور فرمان عقب
  .بست، استراتژي جديدي را اتخاذ كرد و در چارچوب آن، سلسله اقداماتي را انجام داد بن

  ق براي خروج از بن بستتالش عرا
در اختيار داشتن بخش وسيعي از مناطق اشغالي ايران، امتيازي براي عراق بـود تـا ايـن 

به همين دليل؛ صدام در توجيه . كشور براي گرفتن امتياز سياسي، از موضع برتر سخن گويد
  :استقرار نيروهاي عراقي در مواضع اشغالي گفت

                                                                 

 اهميت كسب پيروزي سريع در <: نامه فارين ريپورت چاپ لندن نوشت گيري رهبران اين كشور، هفته ا توجه به تأثير اوضاع داخلي عراق در تصميمب
دو روز  عزيز، طي گرچه تا به حال از صدام انتقاد نشده است، اما مشاور اصلي وي، طارق. اكنون اثرات سياسي خود را در بغداد ظاهر كرده است جنگ هم

هاي امنيتي عراق است، از سوي ساير اعضاي شوراي حكومتي عراق مـتهم  عزيز كه مسئول سرويس طارق. گذشته مورد حمله شديد قرار گرفته است
قاومت ايران عزيز را به خاطر كسب اطالعات نادرست درباره توانايي م انتقادكنندگان، طارق. پايان شده است به كشاندن عراق به يك جنگ نامعلوم و بي

بيني كرده بودنـد،  هاي اطالعاتي عراق نه تنها نتوانستند ارزيابي صحيحي از موقعيت نظامي ايران به عمل آورند، بلكه پيش سرويس. كنند سرزنش مي
  >.ساعت از آغاز جنگ سقوط خواهد كرد 48اسالمي ظرف  رژيم جمهوري

  )25/8/1359اسالمي،  روزنامه انقالب(
  ها با ناكامي مواجه شدند و بر خالف تحليل آنها، امريكا و متحدانش به عراق حمله كردند، صـدام  كه عراقي به كويت نيز پس از آندر حمله عراق

de  >جواب ملت عراق را چه بدهيم؟<: كه در پاسخ به پيشنهاد پريماكف، فرستاده ويژه گورباچف به عراق، گفت همين مشكل را داشت؛ چنان
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73  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

ن راه اين است كه چرخه آن در سرزمين دشمن بگـردد نـه تري وقتي جنگي آغاز شود، عاقالنه<
نبايد كسي به شما بگويد يا خود شما بپرسيد، حال كه ايرانيان را شكست داديم  …در خاك ما 

المللي  توانيم در برابرشان بايستيم و آزارشان دهيم، پس به مرزهاي بين و به آنها فهمانديم كه مي
ط ديگري است كه در دست آنان بود و اكنون آنهـا را پـس اسعد و نق القوس، سيف خود كه زين

تواند ايمن كند، حاكميت الزم  العرب را مرز زميني نمي شط: جواب اين است. ايم، بازگرديم گرفته
  )97(>…است

ها از وضعيت سياسي و نظامي ايران در تصميم آنها مبني  گمان، تحليل و درك عراقي بي
كه اسـيران عراقـي بـا اسـتنباط از ذهنيـت  تأثير نبود، چنان بر استقرار در مواضع اشغالي بي

  :گويند فرماندهان نظامي عراق، مي
هاي كافي براي از  آوري يگان كرد كه ارتش ايران قادر به جمع فرماندهي نظامي عراق تصور مي<

 هاي عراقي كه يك موضع دفاعي در امتداد قصرشيرين تا آبادان براي خود اتخاذ بين بردن واحد
هاي بسيار دارد و عـراق بـا  زيرا كه فراهم آوردن چنين نيرويي نياز به تالش. كرده بودند، نيست
هاي  رهبري نظامي عـراق ديـدگاه. تواند ايران را به پذيرش واقعيت مجبور كند گذشت زمان، مي

خود را روي اوضاع آشفته داخل ايران و اختالفات شديد بين سياستمداران ايران يعنـي جريـان 
صدر از يك طرف و جريان اصيل اسالمي از طرف ديگر، بنا نهاده بود و به اين خـاطر تصـور  بني
هـا در سـايه پراكنـدگي داخلـي، اسـتوار  كرد، تأمين نيروهاي الزم براي بيرون رانـدن عراقي مي

  )98(>.خواهد بود
ديدگاه  راديو بغداد نيز طي تفسيري از اوضاع سياسي ايران و اختالفات موجود در كشور،

  :ها را درباره وضعيت داخلي ايران چنين بيان كرد عراقي
صـدر  صدر در ايران وجـود دارد زيـرا بني قدرمسلم اين است كه يك كودتاي پنهاني عليه بني<

هاي بسيار تالش كرد، تحت  صدر در مناسبت بني …عمالً اختيارات خود را از دست داده است 
هاي جنـگ  هاي نيروهاي ايراني در ميدان مسئوليت شكست ،عنوان تأثير ديگران در درون دولت

را به عهده ديگران بگذارد و اين كار را به اين علت كرد كه مسـئوليت شكسـت فعلـي فقـط بـه 
  )99(>.گردن او نيفتد و از آخرين پستي كه براي او باقي مانده محروم نشود

شد  و بحراني ترسيم ميثبات  هاي خارجي نيز اوضاع سياسي ايران به شدت بي در رسانه
راديو قاهره به نقل . ماندن در مواضع اشغالي بود و همين امر به معناي ترغيب عراق براي باقي

  :از روزنامه فيگارو در اين باره گفت
deتا كارشناسان معتقد شوند ] است[ايران گرفتار يك اغتشاش كامل شده و اين امر باعث گرديد <
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74  جنگ؛ بازيابي ثبات  

تواننـد راه خـود را بـه  آهنگ سازند، مي هاي خود را هم فعاليتكه سربازان عراقي در صورتي كه 
  )100(>.تهران باز كنند

گرچـه در آن وضـعيت  "استقرار در مواضـع اشـغالي"حل سوم عراق يعني  در واقع، راه
بست در روند  داد كه نوعي بن بهترين انتخاب براي اين كشور بود، ولي اين تصميم نشان مي

كه عـراق بـه دليـل ناكـامي در تحقـق  اد شده است، به ويژه اينسياسي و نظامي جنگ ايج
اهداف سياسي و نظامي خود، ابتكار عمل را از دست داده بود و تنها چيـزي كـه در اختيـار 

ها با استقرار در مواضع اشغالي و بـا نگـاه بـه  لذا، عراقي. داشت، بخشي از مناطق اشغالي بود
خود را بسيج و تجهيـز كردنـد و در انتظـار فرصـتي تحوالت داخلي ايران، نيروهاي انساني 

تنها عـراق فاقـد توانـايي  در اين حال، نـه. مناسب براي كسب امتياز در مذاكرات صلح بودند
 المللـي براي تغيير وضعيت نظامي به سود خود بود، بلكه با تغييـر اوضـاع بين )101(نظامي

سـطح محـدود بـا تكيـه بـر اهـرم گيري اهداف عراق در سطح گذشته و حتي در  امكان پي
ها و احتماالتي كه  راديو اسرائيل در مورد موضع امريكايي. اي دشوار شده بود نظامي تا اندازه

  :وجود داشت و وضعيت نظامي حاكم بر جنگ، گفت
عراق قدرت و ظرفيت آن را ندارد كه ايرانيان را وادار به مـذاكره نمايـد و ايـران نيـز قـدرت و <

  )102(>.ها ندارد براي اخراج عراقي نيروي الزم را
  :اين راديو با توجه به اقدامات عراق و احتماالت موجود و تأثير آن در سطح منطقه، افزود

اگر ايران با حمله عراق تجزيه شود، مسكو از اوضاع سوء استفاده كرده، نفوذ خود را گسـترش <
سلّط بر تنگه هرمز را به تصرف درآورد ثانياً اگر عراق درصدد برآيد سه جزيره عربي م. خواهد داد

خيز خوزستان را به خاك خود ضميمه كند، امريكـا مجبـور بـه دخالـت  و يا بخواهد استان نفت
  )103(>.خواهد شد

هـا كـه بـه درون  وگو بـا ليبرال ها بر اين باور بودند كه امريكا با بازشدن راه گفـت عراقي

                                                                 

  هر ملتي كه  …شود  آوردهاي هر جنگي، حقوقي است كه به حقوق پيش از جنگ افزوده مي دست<: عراق در اين باره گفتصدام در مجلس ملي
  >.آورد زمان بيشتري را در سرزميني باقي بماند، حقوق بيشتري به دست مي

  ) 13/8/1359برابر  14/11/1980، صدام، ستيز با صلحستاد تبليغات جنگ، (
  اسـتاد دانشـگاه جـرج  "باري روبين"گزارشي از سميناري كه در واشنگتن درباره جنگ ايران و عراق تشكيل شده بود، به نقل از راديو امريكا در

  >.هاي جهان اجازه نخواهند داد عراق بخشي از خاك ايران را به خود ملحق كند داند كه ابرقدرت دولت عراق به خوبي مي<: تاون امريكا گفت
de  )25/8/1359، به نقل از راديو امريكا، 26/8/1359، 243نشريه شماره  "هاي ويژه زارشگ"خبرگزاري پارس، (
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75  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

هاي  ود مبني بر فراهم شدن مقـدمات و زمينـهحاكميت ايران نفوذ كرده بودند، به اهداف خ
ها دست يافته است، در حالي كـه عـراق هنـوز از دسـت يـافتن بـه هرگونـه  آزادي گروگان

برداري از برتري نظامي، معتقـد بودنـد كـه  منظور بهره بنابراين، آنها به. امتيازي محروم است
ايران يـا عربسـتان اعـراب يكي از كليدهاي وضع موجود را در دست دارند و آن خوزستان "

اي براي  ماندن در مواضع اشغالي با اين ارزيابي كه برگ برنده ها با باقي لذا، عراقي )104(".است
أخذ امتيازات سياسي از ايران در دست دارند، منتظـر تحـوالت سياسـي در داخـل ايـران و 

  .بودندهاي امريكايي  همچنين مذاكرات ايران و امريكا حول محور آزادي گروگان
حل سوم و استقرار قـواي عراقـي در منـاطق اشـغالي در واقـع  در اين ميان، گزينش راه

تواند سرنوشت جنگ را به سود خود تعيين كند،  حاوي اين مفهوم بود كه عراق نه تنها نمي
دهنده طوالني شدن جنگ و نبودن دورنمـاي روشـن بـراي  تر از آن، اين امر نشان بلكه مهم

كه پيشنهادهاي عراق براي مذاكره، به دليل تالش ايـن  ضمن اين. ه آن بودپايان بخشيدن ب
وجه مورد توجـه و  گيري از موقعيت برتر نظامي خود در برابر ايران، به هيچ كشور جهت بهره

عراق نيز براي تحميل اراده سياسـي خـود بـه ايـران از تـوان . گرفت استقبال ايران قرار نمي
صدام در نخستين كنفـرانس مطبوعـاتي بـا شـركت خبرنگـاران . نظامي الزم برخوردار نبود

بست حاكم بر جنگ و نـاگزير  با توجه به بن - خارجي، ضمن تشريح مواضع عراق در جنگ 
  :گفت - شدن عراق براي استقرار در مواضع اشغالي و طوالني شدن جنگ 

طول خواهد انجاميد و اين كه گفته شود ذخيره ما براي دو ماه كافي بوده و جنگ چهار ماه به <
اي باشـد كـه بـر دشـمن خـود پيـروز  محاسبات ما دقيق نبوده، اين درست نيست و نبايد بهانه

ما قصد اشغال سرزمين ايـران را نداشـتيم، ولـي اگـر  …هنوز محاسبات ما دقيق است . نشويم
  )105(>.شويم از ما بخواهند، آنجا مستقر مي] خوزستان[مردم عربستان 

كنفرانس خبري با تأكيد بر خواسته عراق مبني بـر تجزيـه ايـران، ضـمن صدام در اين 
  :افروزي خود را بيان كرد و گفت ها، يكي از اهداف جنگ پاسخ به درخواست امريكايي

شود، مسلماً نه تنها خواستار تجزيه آن بلكه  تا موقعي كه ايران دشمن ملت عرب محسوب مي<
  )106(>.خواستار نابودي آن هستيم

گيري به صورت رسمي بـا اصـول ديپلماتيـك  گونه موضع كه بيان اين ا توجه به اينوي ب
  :سنخيت ندارد، گفت

شايد بيان اين حرف با اصول سياست سنخيتي نداشته باشد، ولي اين چيزي است كه در قلب <
de  )107(>.من و ملت عرب است كه خاكشان را دوست دارند
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76  جنگ؛ بازيابي ثبات  

د بر روابط عراق با فرانسه و شوروي، در واقع صدام همچنين در ادامه سخنان خود با تأكي
  :به مناسبات جديدي كه عراق بدان دست يافته بود، اشاره كرد

ما با كشورهايي در جهان دوست هستيم، فرانسه و شوروي در درجه اول قرار دارند و ما با آنها <
  )108(>.اي از نظر نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي داريم روابط گسترده

اي داشـت؛ خبرگـزاري  هاي خارجي بازتاب نسـبتاً گسـترده سخنان صدام در رسانه اين
دهندة آمادگي عراق براي ادامه جنگي طوالني و فرسايشي،  يونايتدپرس اين سخنان را نشان

راديو كلن نيز در مورد اظهارات صدام به اين نكته اشاره كرد كه به داليل بسيار، . ارزيابي كرد
المللـي  ماندن در شهرهاي ايران است و نـه جـو بين قادر به تصرف يا باقي نه عراق به آساني

  )109(.اجازه چنين تجاوز و اشغالي را به عراق خواهد داد
  )110(اتخاذ استراتژي جنگ ساكن) 1

فرسايش تدريجي نيروهاي نظامي ايران در درازمدت، و حمله بـه مراكـز اسـتراتژيك بـا 
ت هوايي، عناصر اصلي اسـتراتژي جديـد عـراق را تشـكيل استفاده از آتش توپخانه و حمال

اي و وضـعيت نظـامي  المللي و منطقه دادند، كه در آن اوضاع و با توجه به مالحظات بين مي
كننـده  رسيدند؛ زيرا عراق قادر به انجام دادن حركات نظامي تعيين عراق، تنها راه به نظر مي

هاي تهـاجمي محـدود و  مقاومت همراه با عملياتنبود و در عين حال، در درون ايران نيز با 
  .رو بود ايذايي روبه

ريزي امريكا در كتاب خود در توضيح اسـتراتژي  كردزمن، كارشناس امور نظامي و برنامه
  :نويسد عراق و هدف آن مي

را اتخاذ كرده بود كه هدف آن از يك سو حفظ ) تفنگ و كره( Guns butterعراق استراتژي <
هاي اشغالي ايران، و از سوي ديگر به حداقل رساندن تلفات نظـامي و  ق در سرزميننيروهاي عرا

اين استراتژي انعكاسي از اين باور و اميـد . جلوگيري از هرگونه خللي در زندگي عادي مردم بود
هاي  در سرتاسـر سـال. خميني منجـر خواهـد شـد] امام[بود كه حوادث داخل ايران به سقوط 

رتبه عراقـي بـر ايـن بـاور بودنـد كـه  بسياري از مقامات عالي) 1361و  1360( 1982و  1981
  )111(>.رسد كشمكش بر سر قدرت در ايران به حكومت خميني پايان داده و زمان صلح فرا مي

عراق در ادامه يك جنگ فرسايشي، بر ايجاد مواضع دفاعي تأكيد داشت به همين دليـل 
يكي . زرهي پياده در سنگرهاي مستحكم دست زد هاي به ايجاد استحكامات و استقرار يگان

  :گويد از متخصصان وزارت دفاع امريكا نيز در مورد استراتژي عراق مي
deاستراتژي عراق به اين صورت است كه شهرهاي اصلي غرب ايران را به جاي تصرف، محاصـره <
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77  بررسي اهداف و مقاصد سياسي عراق    

اق بـراي كنتـرل تا مقاومت ايران را در مقابـل خواسـته عـر. كند كرده، سپس آنها را بمباران مي
  )112(>.ضعيف كند] اروندرود[العرب  شط

نقطه ثقل استراتژي عراق در اين مرحله به تحوالت داخلي ايران و نيـز توانـايي نظـامي 
به همين دليل با محاصره برخي شهرها به جاي تصرف آنها و حفظ . ارتش خود معطوف بود

اهداف غيرنظامي و اقتصادي اقدام قواي نظامي در درون سنگرها و مواضع دفاعي به بمباران 
كردند در صورت محـدود  ها در حمالت هوايي نيز احساس مي در عين حال عراقي". كرد مي

تواننـد بـا ايرانيـان بـه توافـق  تر مي خمينـي راحـت) امـام(بودن اين حمـالت، بـا سـقوط 
  )113(".برسند

در جنـوب و  و فـرا رسـيدن فصـل زمسـتان عراق، در پي اتخاذ استراتژي جديد خـود
برخي از نشريات خارجي در  .افزايش بارندگي، به تأسيس و تحكيم مواضع دفاعي پرداخت

هاي مهندسي در  مورد احداث ديوار دفاعي به دست نيروهاي عراق و افزايش فعاليت ماشين
  .هايي منتشر كردند ها گزارش مواضع عراقي

منظور  برخي اقـدامات مهندسـي بـه ها غير از با اين حال، در اين مرحله از جنگ، عراقي
 "شرق رودخانـه كـارون"و در  "سوسنگرد در محور اهواز"تكميل مواضع دفاعي در منطقه 

در اجراي . براي اشغال سوسنگرد و تكميل محاصره آبادان، اقدامات مهم ديگري انجام ندادند
در بُعـد نظـامي،  اين اقدامات عالوه بر ابعاد نظامي، مالحظات سياسي نيز مورد توجه بـوده؛

                                                                 

 عراق اميدوار است كه ضمن حفظ مواضع خود در خوزستان، شهر سوسنگرد <: راديو كلن در مورد استراتژي عراق به نقل از كارشناسان نظامي گفت
اي به شهرهاي اهواز و دزفول، اين دو شهر را از سكنه خالي كند و بر سيل آوارگان ايراني  وپخانهگاه موشكي و ت وبي را به تصرف درآورد و با حمالت گاه

رسد، با مقاومت شديد  اما به نظر مي. بس وادار كند بيفزايد تا از اين طريق و با در نظر گرفتن وضع نابسامان اقتصادي ايران، اين كشور را به قبول آتش
هاي اخيـر و در  ن ضربات متقابل به نيروهاي مهاجم و تلفات مالي و جاني شديد كه نيروهاي عراقي به خصـوص در هفتـهنيروهاي ايراني و وارد كرد

   >.اند، اين اميد عراق نيز به تحقق نپيوندد حمالت خود به شهرهاي سوسنگرد و آبادان متحمل شده
  )20/9/1359لن، ، راديو ك21/9/1359، 268، شماره "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (

 هاي تابعه در توضيح استراتژي جديد عراق چنين نوشـته اسـت اي به يگان برابر اسناد به دست آمده از ارتش عراق، فرماندهي سپاه سوم در نامه :
وضـعيت روانـي و تحرك كه دشـمن را در  ارتش شجاع ما به معني پذيرفتن حالت دفاعي راكد و بي] براي[هاي محدود نظامي  يابي به هدف دست<

يابي به اهداف محدود در مناطق مختلف، موجب ملغي شدن مبـادرت بـه تهـاجم از سـوي فرمانـدهان لشـكرها و  دست. عملي برتر قرار دهد، نيست
هـداف بـراي ترين ا هاي ساكن مناسب اين امر بديهي است كه هدف. نيست) برحسب نيازها و مقتضيات(هاي سپاه  هايشان يا با شركت قرارگاه قرارگاه

  >.هاي ساكن ما است زدن به ما، براي دشمن هدف آل براي ضربه تهاجم هستند و يك هدف ايده
de  )30، ص 1375، دفتر ادبيات و هنر و مقاومت، خرمشهر در اسناد ارتش عراقاصغر كاظمي، (
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78  جنگ؛ بازيابي ثبات  

بـراي  - عراق با پيشروي در محور سوسنگرد و تصرف آن، ضمن نزديك شدن به شهر اهواز 
توانست نـام  مي - غربي اهواز استقرار داشت  مكانيزه كه در جنوب 5تأمين جناح چپ لشكر 

  .يك شهر ديگر را به فهرست متصرفات خود اضافه كرده و بر روي آن تبليغ كند
، پس از تصرف خرمشهر كه راه را براي تصرف آبادان باز كرد، محاصره و در محور آبادان

رفت، زيرا تأسيسات نفتي  ترين برگ برنده عراق در جنگ به شمار مي تصرف اين شهر عمده
توانست برتري عراق را با تداوم  منطقه آبادان و ادعاي مرزي عراق در رودخانه اروند هر دو مي

هاي خـود را  به همين دليل، عراق تقريباً كليه تالش. ضمين كنداستقرار در مواضع اشغالي ت
  .رو شد براي تحقق اهداف نظامي فوق انجام داد، ليكن در اين محور با شكست و ناكامي روبه

با توجه به نزديكي كنفرانس سران كشورهاي عربـي  - در بعد سياسي، عراق اميدوار بود 
ركات نظامي كشورهاي عربي را نسبت به برتري با دست زدن به تح - در امان پايتخت اردن 

  .نظامي خود متقاعد كند و آنها را به تشويق امريكا بر حمايت بيشتر از عراق، ترغيب سازد
  گسترش مناسبات عراق با فرانسه) 2

بست نظامي حاكم بر جنگ در الك دفـاعي فـرو رفتـه و شـاهد  ها كه به علت بن عراقي
ها بودند، با دركـي كـه از  ياسي امريكا براي آزادي گروگانتحوالت سياسي به ويژه تالش س

تأثيرات و دورنماي اين روابط داشتند، اقداماتي را براي گسترش مناسبات خود بـا روسـيه و 
  .فرانسه انجام دادند

و تنها يك روز پس از  13/8/1359صدام در دومين اجالس عادي مجلس ملي عراق در 
زمان با  اسالمي و هم شوراي هاي امريكايي در مجلس گروگان تصويب شرايط ايران براي آزادي

جمهوري امريكا، مطالبي را بيان كرد كـه داراي  خواهان در انتخابات رئيس پيروزي جمهوري
  :المللي عراق گفت وي در مورد گستردگي روابط بين. اهميت است
  )114(>.به دست آوريمتوانيم از آنها اسلحه و قطعات يدكي  دوستاني در جهان داريم كه مي<

عزيز معاون وزيرخارجه عراق عازم فرانسـه شـد و در  بالفاصله پس از اين اظهارات، طارق
افكن براي مقابله با برتري  هاي بمب جمهور اين كشور، نياز عراق را به جنگنده ديدار با رئيس

يمـاي ميـــراژ ها خريد تجهيزات نظامي به ويـژه هواپ در اين مالقات. هوايي ايران بيان كرد
در اين حال، . براي ارتش عراق و فروش نفت اين كشور به فرانسه نقش محوري داشت 1- اف

هـاي  گفـت، ولـي گزارش ها بـا احتيـاط سـخن مي خارجه فرانسه از مذاكرات و توافق وزارت
 )115(.فروند جنگنـده ميـراژ بـه عـراق بـود 60منتشره حاكي از آمادگي فرانسه براي تحويل 

de  :ز در مصاحبه با روزنامه لوموند با توصيف وضعيت عراق اعالم كردعزي طارق
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تر و متحدتر خواهيم بود و اگر جنگ ادامه پيدا كند، كنترل دولت مركـزي  ما از اين پس قوي<
توان حدس زد كه در آن صورت چـه خواهـد  بر مناطق مختلف ضعيف خواهد شد و مي] ايران[

  )116(>.شد
ضمن انتقاد از موضع ) ژيسكار دستن(جمهور فرانسه  رئيس وي همچنين پس از ديدار با

  :امريكا و تمجيد از موضع فرانسه، اعالم كرد
فرانسـه  …كنـد  امريكا از ايران حمايت كرد كه با اين عمل به طوالني شدن جنگ كمك مي<

آميز اين جنگ است و اين همان موضـعي اسـت كـه عـراق از آن پيـروي  مايل به حل مسالمت
  )117(>.كند مي

ژورنال در  اسـتريت اي داشت؛ وال گسترش مناسبات عراق و فرانسه بازتاب نسبتاً گسترده
  :مورد روابط دو كشور عراق و فرانسه نوشت

هاي اخير با دقت و توجه زيـاد موفـق بـه جلـب  فرانسه كه متكي به نفت عراق است، در سال<
ردهـا دالر اسـلحه و مهمـات نظـامي هاي بيشتري براي ميليا دوستي بغداد شد و ظاهراً سفارش

  )118(>.اخيراً از اين كشور عربي دريافت داشته است
هـاي فرانسـه مبنـي بـر  همچنين، روزنامه اكسپرس چاپ لندن در مورد ماهيـت تالش

  :واگذاري تجهيزات به عراق نوشت
لـي پاريس سعي دارد از روشي پيروي كند كه به او اجازه دهـد قـدمي در راه صـلح بـردارد، و<

  )119(>العاده مهم است هايش از جانب فرانسه فوق داليل عراق براي اجراي خواسته
گيري ابتكار عمـل در جنـگ  در واقع، فرانسه با برخورداري از شرايط الزم براي به دست

با توجه بـه موقعيـت نامناسـب امريكـا و شـوروي در ايـن زمينـه و همـين  - ايران و عراق 
انـدازي تأسيسـات اتمـي عـراق،  هاي مهـم بـراي راه ژه كمكبه وي - هاي جديد خود  تالش
راديـو كلـن ماهيـت و ابعـاد . دسـت آورد توانست ميدان مانور و موقعيـت مناسـبي را به مي

  :هاي فرانسه را چنين بيان كرد تالش
آميز از انرژي اتمي كمك خواهد  وزير فرانسه تأكيد كرد كه به عراق در استفاده مسالمت نخست<

در حالي كه . آورد انسه آگاهانه و عمالً براي همكاري نزديك با عراق كوشش به عمل ميفر .كرد
                                                                 

 ها  ه اسرائيل به راكتور اتمي عراق كه با كمك فرانسويگيري برخي از كشورها در برابر سياست فرانسه در تجهيز اتمي عراق و حمل با توجه به موضع
هاي جدي و گسـترده  عزيز از مفهوم و معناي خاصي برخوردار بود و از سياست هايش با طارق وزير فرانسه در مالقات برپا شده بود، قول مساعد نخست

de  .كرد فارس حكايت مي فرانسه در منطقه خليج
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هاي سـال اسـت كـه  پاريس سال …در مورد آينده اقتصادي ايران قضاوتي بسيار بدبينانه دارد 
ديپلماسي فرانسه اميدوار است كه به ايـن  …كند  براي جدا كردن عراق از شوروي كوشش مي

  )120(>.فارس به دست آورد شمندي در خليجزطريق موقعيت ار
ها براي تسليح عراق، دولت فرانسه دستور واگذاري ميراژهاي عراق  در پي شتاب فرانسوي

با فراخـواني  - ايران نيز در برابر اين اقدامات  )121(.را سه ماه زودتر از موعد قرارداد صادر كرد
رخورد هيچ تأثيري بر سياست جديد و گيري كرد ليكن اين ب موضع - سفير فرانسه در تهران 

وسـيله  ها نيـز مايـل بودنـد بدين در اين ميان، امريكايي. آميز فرانسه از عراق نداشت حمايت
داشتن كانال اسلحه براي عراق و جلوگيري از چرخش اين كشور بـه سـوي  عالوه بر باز نگه

مـذاكره بـا ايـران  طـرف در جنـگ مطـرح سـازند و راه را بـراي مسكو، خود را به عنوان بي
  .بگشايند

دادند، بـا  كه همچنان بر حمايت خود از عراق ادامه مي ها در اين روند ضمن اين فرانسوي
افشا كردن خبر مالقات محرمانه برژينسكي با صدام در مرز عراق و اردن پيش از آغاز جنگ، 

مجله فيگـارو در ايـن  .هاي امريكا در برخورد با عراق انتقاد و گاليه كردند تلويحاً از سياست
  :زمينه نوشت
زمـاني آغـاز شـد كـه ) 1359تيرمـاه (جريان جنگ عراق و ايران در واقـع از ژوئـن گذشـته <

برژينسكي به اردن سفر كرد و در مورد دو كشور اردن و عراق با شخص صـدام مالقـات نمـود و 
كـه امريكـا بـا آرزوي  قول داد كه از صدام حسين كامالً حمايت نمايد و اين امر را تفهيم نمـود

و احتماالً برقراري يك جمهوري عربسـتان در ايـن منطقـه ) اروندرود(العرب  عراق در مورد شط
. مخالفتي نخواهد كرد و باالخره كليه اقدامات به كشاندن عراق به جنگ عليه ايـران منجـر شـد

اسالمي  رژيم جمهوريشود و  ثبات مي ها چنين بود كه اگر بغداد پيروز بشود، ايران بي بيني پيش
رسد و در صورتي كه عـراق بـا  دار غرب جاي آن به قدرت مي رود و يك دولت طرف از ميان مي

  )122(>.تواند خود را به عنوان حامي و مدافع ايران قلمداد نمايد شكست مواجه گردد، امريكا مي
بعـد، در صدور نفت عراق به فرانسه از سر گرفته شد و چنـد روز  26/9/1359در تاريخ 

وي در ديدار با وزيرخارجـه . عزيز براي سومين بار عازم فرانسه شد طارق 2/10/1359تاريخ 
فرانسه گفت كه عراق هرگز قصـد نـدارد بـيش از آنچـه در طـول دو هفتـه اول جنـگ در 

وي همچنين گفت كه عراق اكنـون . خوزستان و غرب ايران پيشروي كرده است جلوتر برود
بنـدي  وي در ايـن سـفر بـر پاي. اكرات صلح از موضعي قوي آماده استبراي انجام دادن مذ

de  )123(.عراق و فرانسه به انجام دادن تعهدات خود تأكيد كرد
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عـراق در تـاريخ  - بنـابر گـزارش خبرگـزاري فرانسـه  - هـا  سرانجام، در پي ايـن تالش
و  را بـه صـورت قطعـات جداگانـه 1- نخستين محمولـه هواپيمـاي ميـراژ اف 4/10/1359

  )124(.مونتاژنشده دريافت كرد
  تالش براي رفع تيرگي روابط با مسكو) 3

چرخش عراق به سمت غرب به ويژه روابط تسليحاتي نسبتاً گسترده با فرانسه، سركوب 
گيري در برابـر تجـاوز شـوروي بـه افغانسـتان، از جملـه  حزب كمونيست در داخل و موضع

و  "مـودت"سـاله  20با اين حال، قـرارداد . ره كردمسكو را تي - عواملي بود كه روابط بغداد 
  .روابط تسليحاتي عراق و شوروي زمينه مناسبي براي بهبود دوباره روابط دو كشور بود

گيري جديد امريكا، تمايل خود را به گسترش مناسبات با  ها بيشتر به دليل موضع عراقي
هاي خارجي بر  اتي با رسانهكه صدام در نخستين كنفرانس مطبوع شوروي نشان دادند، چنان

دوستي عراق با فرانسه و شوروي تأكيد كرد، ليكن توضيح داد كـه ايـن روابـط بـدين معنـا 
كه زماني  نيست كه هنگام درگيري شوروي با كشور خارجي، ما از آن پشتيباني كنيم يا اين

فاصله پس از بال )125(.شويم، شوروي از ما پشتيباني كند كه ما با كشورهاي خارجي درگير مي
. وزير عـراق بـراي دومـين بـار راهـي مسـكو شـد عزيز معاون نخسـت اظهارات صدام، طارق

  :هاي كويتي گزارش داد آسوشيتدپرس به نقل از روزنامه
عزيز پيامي از صدام دارد كه صدام در چارچوب قرارداد مودت شوروي با عراق، تقاضـاي  طارق<

  )126(>. سالح و لوازم يدكي كرده است
  :تايمز نيز در مورد روابط عراق و مسكو و علت اعزام هيئت عراقي نوشت اينشنالف

بر اثر اين برخورد، روابـط . مسكو از دادن اسلحه و قطعات يدكي به عراق خودداري كرده است<
علت اعـزام . هايي به پاريس و لندن فرستاده شد بغداد و مسكو تيره شد و به همين خاطر هيئت

كو از سوي صدام در روزهاي نخست جنگ و نيز اعزام مجدد امروز نـامبرده بـه عزيز به مس طارق
  )127(>.مسكو، ارسال اسلحه و قطعات يدكي به عراق بوده است

عزيز در  هـا ناكـام ماندنـد، طـارق ها در تغيير موضـع روس كه عراقي چند روز پس از آن
را نسبت به جنگ مـورد زبان المستقبل چاپ لندن، سياست شوروي  مصاحبه با مجله عربي

وي شوروي را متهم كرد كه سياست انگلستان را در جنگ ايـران و عـراق در . انتقاد قرار داد
پيش گرفته است، زيرا مسكو همانند لندن منتظر نتيجه جنگ است تا روش خود را نسـبت 

  )128(.به برنده مشخص كند
deن موضوع را به ايران نيز طور رسمي اي ها پس از پاسخ منفي به درخواست عراق، به روس
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اساساً، تيرگي مناسبات مسكو و بغداد و در مقابل، تمايل شوروي به ايران، از يك . ابالغ دادند
ها از ماهيـت انقـالب داشـتند و از سـوي ديگـر،  سو متأثر از درك و تحليلي بود كه شوروي

  .ند بودهاي امريكا براي تضعيف و تعديل ايران در اين رو تأثيرات جنگ و سياست
  :برژنف صدر هيئت رئيسه شوروي، موضع كشورش را در مورد جنگ چنين توضيح داد

منظور از تـالش، تضـعيف دوطـرف . تر بدهند ها سعي دارند به اين مناقشه جنبه جدي بعضي<
درگير است تا از اين راه منافع نيروهاي خارجي كه پس از سقوط رژيم شـاه در ايـران از دسـت 

اتحاد شوروي براي حل هرچه زودتر اختالف طرفين و عليه دخالـت . انده شودرفته است، باز ست
  )129(>.كند ديگر كشورها در مناقشه، اقدام مي

  :افرز چاپ واشنگتن با تحليل مواضع شوروي در جنگ نوشت بعدها، مجله فارين
. هاي شوروي به عراق يا تشويق آن كشور در حمله به ايران در دسـت نيسـت مدركي از كمك<

ها از قصد عراق براي جنگ با ايران آگاه بودند، اما مايـل يـا قـادر نبودنـد كـه از آن  شوروي …
  >.جلوگيري كنند

  :اين مجله همچنين در مورد اقدامات آينده شوروي افزود
شوروي ممكن است در موقع مناسب، نقـش ميـانجي را در ميـان ايـران و عـراق ايفـا كنـد و <
  )130(>.ا در خاورميانه تقويت كندترتيب موقعيت خود ر اين به

  ثباتي در ايران تشديد بي) 4
المللـي  و به موازات آن، تغيير و تحوالتي كه به تدريج در نظام بين ناكامي نظامي عراق
گرفت، اين كشور را در وضعيتي قرار داد كه تنها با اميد به تحـوالت  به زيان عراق شكل مي

  .يران، در مناطق اشغالي استقرار يافتثباتي در داخل ا سياسي و تشديد بي
هايي را در داخل ايران تدارك ديد تا  عراق براي اجتناب از جنگ درازمدت، سلسله تالش

ثباتي در ايران، همراه با ناكـامي در بيـرون رانـدن نيروهـاي متجـاوز، بـه أخـذ  با تشديد بي
ود كه توسط ياسر عرفـات عراق در اين زمينه چنان اميدوار ب .امتيازات سياسي موفق شود

                                                                 

 المللي، طي تحليلي در مورد انتخاب زمان حملـه عـراق نوشـت جه به تغيير اوضاع داخلي ايران و تغيير اوضاع بينروزنامه لوموند چاپ فرانسه با تو :
كـه مـذاكرات در  كار كند، وارد بيـاورد و يـا قبـل از اين كه دولت رجايي شروع به كافي بود كه صدام حسين ضربه نهايي و مرگبار خود را قبل از اين<

  >.گيرد، وارد عمل شودها صورت  خصوص گروگان
  )، مجله لوموند، چاپ فرانسه19/11/1359، "بررسي مطبوعات جهان"وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اداره كل مطبوعات خارجي، بولتن (

 و عـراق كه جنگ ايـران  چنان<: بست نظامي حاكم بر جنگ و ضرورت فشار سياسي از داخل، نوشت روزنامه السياسه چاپ كويت با توجه به بن
  deادامه در صفحه بعد 
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  :صدر پيام دادند به بني
هاي ديگـر هـم پيشـروي  توانند اهواز را هم تصرف كنند و در جبهـه نيروهاي مسلح عراق مي<

  )131(>.كنند، چون منتظرند فعل و انفعاالتي در تهران بشود كنند، اما اين كار را نمي
  :را چنين بيان كرد سياست عراق در ايران 1359همچنين، صدام در پايان آبان 

داريم در شرايطي كه اين كشور  شويم و صريحاً اعالم مي ما از تجزيه و انهدام ايران ناراحت نمي<
دشمني بورزد، هر فرد عراقي و يا شايد هر عربي مايـل بـه تقسـيم ايـران و خرابـي آن خواهـد 

  )132(>.بود
  :الم كردوزير عراق نيز در اظهارات مشابهي اع عزيز معاون نخست طارق

هـاي  مـا از شـورش ملت. تر بهتر از وجود يك ايران واحد خواهد بـود وجود پنج ايران كوچك<
  )133(>.ايران پشتيباني خواهيم كرد؛ همه سعي خود را متوجه تجزيه ايران خواهيم كرد

هـاي  كه در خوزسـتان نتيجـه مطلـوبي از تالش در اين روند، دولت بعثي با توجه به اين
زبان به دست نيـاورد، لـذا توجـه خاصـي بـه منطقـه  لب حمايت مردم عربخودي براي ج

  :اي رسماً اعالم كرد به همين دليل صدام طي مصاحبه. كردستان معطوف كرد
اللّــه خمينـي را  ايم تـا رژيـم آيت ما جبهه تهاجمي جديدي در شمال غرب كردستان گشوده<

  )134(>.ي ساحلي بپذيردها وادار سازيم كه دعاوي ما را در مورد اراضي و آب
تانك و نفربر را كـه در كردسـتان مسـتقر  300در پي سخنان صدام، ارتش عراق حدود 

طور جدي بـه نيروهـاي  بودند، به قصرشيرين اعزام كرد و عمليات در مناطق كردنشين را به
  )135(.له واگذار كرد ضدانقالب داخلي از جمله حزب دمكرات كردستان ايران و كومه

هاي ضدانقالب  ها و همكاري عراق با گروه اسرائيل نيز طي گزارشي در مورد فعاليتراديو 
  :هاي عرب در بيروت گفت در مناطق كردنشين به نقل از ديپلمات

شورش كردهاي ايران را عليه دولت مركزي قوت بخشـد تـا از ] است[دولت عراق موفق شده <
  )136(>.ته شودهاي جنگ عليه عراق كاس فشار نظامي ايران در جبهه

بنابراين، تشديد درگيري در منطقه كردستان عالوه بر تجزيه قواي نظامي ايران موجـب 
                                                                                                                                                       

اطالعات حاصله حاكي است كه يك جبهه سياسي غيرمترقبه  …حل حتمي آن يك فشار سياسي از داخل خواهد بود  حل نظامي نداشته باشد، راه راه
بـس را  آتش هادكشاند تا ايران ناچار شـود پيشـن راه خود را به سوي ايران باز كرده است، طوري كه در زمان كوتاهي اوضاع داخلي را به نابساماني مي

هـا بـا  جمهـوري و ليبرال در حالي كه در پايتخت موافقين و مخالفين مشغول تظاهرات و راهپيمـايي هسـتند و اختالفـات بـين رئيس …قبول كند، 
de  )13/9/1359، 260، شماره "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (  >  .روحانيون حاكم ادامه دارد، موفقيت اين طرح تضمين است
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توانست با كاستن  عراق نيز مي. شد تخصيص بخشي از آن نيروها براي مقابله با ضدانقالب مي
  .از نيروهاي خود در اين منطقه، قواي خود را در ساير مناطق تقويت كند

و تنها يك ماه پـس از سـخنان  1359ماه  كردستان در نيمه اول ديدرگيري در منطقه 
در حوالي درياچه مريوان كشـيده شـد و  "لو قرج"صدام، چنان شدت گرفت كه به ارتفاعات 

ترين شهر منطقه بود هجوم برده و بـه هنگـام  كه آرام "سقز"هاي مسلح ضدانقالب به  گروه
  )137(.اين شهر، راه را بر ستون ارتش بستندورود ستون نظامي به سقز، در پنج كيلومتري 

همه اسـتانداران  12/10/1359در پي اين تحوالت كاخ رياست جمهوري عراق در تاريخ 
هاي كردنشين را به بغـداد فراخوانـد تـا در  هاي اطالعاتي عراق در استان و مسئوالن سازمان

گفـت كـه بايـد در  صدام در اين جلسه بـه حاضـران. اي با حضور صدام شركت كنند جلسه
هـا و مسـئوالن احـزاب مخـالف دولـت ايـران در منـاطق  نهايت احترام، با فرمانـدهان گروه

ها و نيازهاي آنان به فوريت اقدام  كردنشين اين كشور رفتار كرده و در مورد برآوردن خواسته
  :صدام سپس در مورد نتايج اين اقدامات گفت. كنند

ها بتوانند با  شود، افراد مسلح اين احزاب و گروه موجب مي] روشي[اي  پيش گرفتن چنين رويه<
كمال قدرت در مناطق غرب ايران، نيروهاي انتظامي و نظامي دولت ايـران را درگيـر و مشـغول 

  )138(>.سازند تا ما بتوانيم در جبهه خوزستان به آسودگي عمل كرده، پيشروي نماييم
نشين فعاليـت داشـتند بـه تـدريج سـاير هايي كه در مناطق كرد عالوه بر احزاب و گروه

هاي ضدانقالب نيز در منطقه فعال شدند؛ برابر گزارش ستاد مشترك ارتش، عـالوه بـر  گروه
هاي  به حزب - از جمله عوامل بختيار  - فعال شدن كليه احزاب در بوكان، فراريان ضدانقالب 

مكـرات و گـروه شـيخ لـه، د همچنين، سران حزب كومه. له و فدايي پيوستند دمكرات، كومه
داشتند ) واحد مرزي(اي  جالل حسيني در دو كيلومتري رودخانه اطراف پانوان، هريك بنكه

ها را منـافقين يـا دولـت عـراق  كليه مايحتاج اين گروه. و براي حمله، ستادي تشكيل دادند
ف لـه و دمكـرات در سـنندج و اطـرا منافقين در سقز و بانـه و افـراد كومه. كردند تأمين مي

هاي مسلح در اطراف ديواندره نيز مشـاهده شـده  دمكرات. كامياران و دهگالن مستقر شدند
هاي اطراف پيرانشهر مستقر شدند و شهر را در محاصـره  ها نيز بر بلندي دمكرات )139(.بودند

  )140(.خود گرفتند
اي اي كه نيروه اي داشت به گونه افزايش تحركات ضدانقالب در كردستان تأثير گسترده

هاي  در چنين وضعيتي، صدام با اميدواري به جريان. طور جدي درگير كرد سپاه و ارتش را به
deسياسي در داخل و تحركات ضدانقالب در مناطق مختلف، به هنگام برگزاري مراسم سالگرد 
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  :تأسيس ارتش عراق طي تحليلي گفت
خواهند با عراق  د كه ميدانيم محافلي در داخل حكومت و خارج حكومت ايران وجود دار ما مي<

هـاي  از خلق. جواري با عراق و امت عرب برقـرار نماينـد در صلح زندگي كنند و روابط حسن هم
ها و اعراب، ستايش و پشـتيباني خـود را از مبـارزه آنهـا عليـه  ها، آذربايجاني ايران، كردها، بلوچ
  )141(>.نمايم كنم و از حقوق مشروع آنها پشتيباني مي طغيان اعالم مي

آهنگـي تحركـات ضـدانقالب در منـاطق  عراق به تدريج سـازمان مناسـبي را بـراي هم
، مسـئوليت بررسـي 1359مـاه  دي 17كه به دستور صدام از  كردنشين به وجود آورد، چنان

هاي مسلح سياسي مخالف دولت ايران، در مناطق  وضعيت كلي كردهاي مسلح عراق و گروه
ره كل استخبارات عراق به رياست بارزان و اداره استخبارات كردنشين غرب كشور به عهده ادا

ها بر  در گذشته، همه اين مسئوليت )142(.شمال عراق به رياست سرتيپ خزعل، گذاشته شد
  .عهده ارتش عراق بود

انتقال مسئوليت فعاليت نيروهاي ضدانقالب در ايران، از ارتش عراق به اداره اسـتخبارات 
نظامي  - هاي عراق با ضدانقالب از نظر نظامي به سياسي  ت همكاريدهنده تغيير ماهي نشان
هـاي اطالعـاتي فراتـر از همكـاري موقـت، و بيشـتر بـراي  كه افزايش فعاليت ضمن اين. بود

كه به تدريج با توجه به اوضاع و امكاناتي كه عراق در  درازمدت در نظر گرفته شده بود، چنان
صـدر فعاليـت  بـا منـافقين و بني) از حزب دمكرات(ملو اين منطقه به وجود آورده بود، قاس

ها منطقه كردسـتان بـه  تر از همه، در پي اين تالش مهم. آهنگي را آغاز كردند مشترك و هم
كه مسـعود  براي خروج غيرقانوني از كشور به عراق يا اروپا تبديل شد، چنان "سرپل"عنوان 

ها، از طريـق  روج و تماس با فرانسـويمنظور بررسي مسيرهاي خ به 1359ماه  رجوي در دي
ها و اعالم آمادگي بـراي اقـدام بـه  كردستان از كشور خارج شد و پس از مالقات با فرانسوي

عمليات نظامي در داخل كشور، بار ديگر به كشور بازگشـت و همـين امـر نقطـه آغـاز ورود 
هاي  ا ساير جريانآهنگي ب هاي خارجي و هم منافقين به فاز نظامي با كمك و حمايت قدرت

در اين روند نقش محوري فرانسه براي پشتيباني از تحركات . ضدانقالبي در داخل كشور بود
  .هاي مختلف با يكديگر در ايران، كامالً آشكار بود آهنگ كردن طيف ضدانقالب و هم

صدر براي به دست  ها اميدوار بودند با تأثيرگذاري در داخل ايران و كمك به بني فرانسوي
يـد  گرفتن قدرت مطلق، اوضاع مناسبي را بـراي برقـراري صـلح بـين ايـران و عـراق و خلع

هـا در  وسيله، از موقعيت برتـر در مقايسـه بـا امريكايي نيروهاي انقالبي فراهم سازند و بدين
de  .ايران و عراق، برخوردار شوند
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فرستاده ويـژه مفسر مشهور فرانسوي به ايران به عنوان  "اريك رولو"در اين ميان، سفر 
اش بـا عبـدالرحمن  صدر انجام داد و همچنين مصـاحبه دولت فرانسه و ديدارهايي كه با بني

  .حائز اهميت است "جنگ سري در كردستان"قاسملو، رهبر حزب دمكرات تحت عنوان 
 هاي نشريات فرانسوي نظير فيگارو، لوموند نيز قابل بررسي اسـت؛ در اين مدت، تحليل

  :، قاسملو در مصاحبه با لوموند، آشكارا اعالم كردبه عنوان نمونه
پذيري  ما بايد مواد اوليه زندگي و سالح را به دست آوريم تا كمبود يكي از آنها موجب آسـيب<

در حال حاضر ما از عراق، تركيه و شوروي كه با ما مرز مشترك دارند كمـك دريافـت . ما نشود
مـا وابسـته اسـت كـه مـا بـه آن كشـور متكـي  طور كلـي عـراق همـان انـدازه بـه به. كنيم مي

  )143(>.هستيم
دهندة اميدواري آنها  گر لوموند در پايان، يك پرسش اساسي مطرح كرد كه نشان مصاحبه

  :ثباتي سياسي و اشغال نظامي براي از پاي درآوردن ايران بود به تأثيرگذاري بي
ه وجـود دارد پيـروز شـود يـا اسالمي قادر خواهد بود در جنگي كـه در دو جبهـ آيا جمهوري<

  )144(>خير؟
در پاسخ بـه ايـن  - با برداشتي كه از اوضاع داخلي ايران داشت  - اين روزنامه مدتي بعد 

  :به نقل از ناظران نوشت "چه كسي در اين جنگ پيروز خواهد شد؟"پرسش كه 
ظـر وي، بهتـر بـه ن. پذيرترين خواهد بود ترين رژيم، آسيب يكي از ناظران عقيده دارد كه قوي<

شـود، تـا در  يافته باشد و توسط يك فـرد اداره مي است صاحب مملكت كوچكي شد كه سازمان
  )145(>.سرزميني زندگي كرد كه قطعه قطعه شده و دچار هرج و مرج انقالبي باشد

اسـالمي از ميـان رفتـه  بر اساس اين تحليل، امكان ادامه بقا و حيات سياسـي جمهوري
جايي در ساختار  ظام اسالمي عمالً مضمحل خواهد شد و راهي جز جابهترتيب ن است و بدين

                                                                 

  اي نيسـت، ايـن  جنگ پنهاني كردستان مسئله ساده<: هاي خود طي گزارشي از اوضاع كردستان نوشت فرانسوي لوموند در يكي از شمارهروزنامه
را به خود مشغول كرده اسـت كـه خـود گويـاي ) سه لشكر از يازده لشكر نيروي زميني(اسالمي  جنگ دست كم يك چهارم نيروي نظامي جمهوري

روز الزم است تا به قيمـت از دسـت دادن  42براي عبور يك ستون زرهي ارتش  …دفاعي ايران در آغاز جنگ با عراق است فقدان يا كمبود قدرت 
مهاجمان كرد و سربازان عراقي بـراي درهـم ] كه گويا[اي جريان دارد،  همه چيز به گونه. ها وسيله نقليه، پنجاه كيلومتر پيشروي كند صدها سرباز وده

سپس لوموند به  >.هاي مالي عراق است خميني از طريق كمك) امام(تنها هدف قاسملو سرنگوني رژيم  …كنند  المي عمل مياس شكستن جمهوري
ها دالر از ناتو پـول  تواند، ثابت كند كه قاسملو ميليون او گفت مي. كند او با اسرائيل و امريكا نيز همكاري مي<: نقل از كيانوري در مورد قاسملو نوشت

  >.كرده استدريافت 
de  )15/11/1359وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اداره كل مطبوعات خارجي، بولتن بررسي مطبوعات جهان، (
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  .سياسي قدرت باقي نمانده است
  
  

  تقويت سازمان نظامي عراق - 5
گير شدن آن در مواضع اشغالي، دولـت بعثـي  در پي تهاجمات اوليه ارتش عراق و زمين

ــه ــاط فارغ ب ــران احتي ــود، افس ــش خ ــازمان ارت ــترش س ــيل دور منظور گس را  27ه التحص
منظور حضور طوالني در خاك ايران و پشتيباني از  هاي پياده خود را به و يگان )146(.فراخواند

هـا  همچنـين، عراقي. پياده افـزايش داد 15و  14هاي زرهي خود، با تشكيل دو لشكر  يگان
هـاي ويـژه جنـگ شـهري  هاي گارد رياست جمهوري و ساير نيروهـا را بـراي آموزش يگان

  )147(.دندانتخاب كر
اي عريض از بصره به سوي خطوط مقدم در  از سوي ديگر دولت عراق براي احداث جاده

اي بـه عمـل  مجاورت اهواز كه براي مهمات رساني و تداركات نياز داشت، اقدامات گسـترده
آورد و براي مقابله با طغيان رودخانه كارون در فصل زمستان و محافظت از خطـوط دفـاعي 

فعاليت مهندسي عراق نيز براي تحكيم مواضع اشغالي،  )148(.ي را احداث كردخود، خاكريزهاي
  .شد در اين مدت به شدت انجام مي

  
  
  

  منابع و مأخذ فصل اول
  

تحليلـي بـر اسالمي ايـران،  وزارت امور خارجه جمهوري  - 1
دفتـر (، اسالمي ايران جنگ تحميلي رژيم عراق عليه جمهوري

  .78، ص )1361حقوقي، بهمن 
از خـونين شـهر تـا مطالعات و تحقيقـات جنـگ،  مركز  - 2

، ص )1373تهـران، خـرداد (، نوشته محمد دروديان خرمشهر
23.  
  .ها ، مصاحبه صدام حسين با خبرگزاري20پيشين، ص   - 3
، بـه 2/7/1359، "هـاي ويـژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 4

  .1/7/1359نقل از راديو لندن، 
اســـتراتژيكي دانشـــگاه  - پژوهشـــكده علـــوم دفـــاعي   - 5

، سال 16و  15، شماره "سياست دفاعي"، مجله )ع(حسين امام

  .8، ص 1375چهارم، تابستان و پاييز 
بازشناسـي المللي تجاوز و دفـاع،  دبيرخانه كنفرانس بين  - 6

  .1، ص 1368، هاي تجاوز و دفاع، جلد اول جنبه
خرمشـهر در جنـگ مركز مطالعات و تحقيقات جنـگ،   - 7

روديان و هادي نخعي ، نوشته مهدي انصاري، محمد دطوالني
  .19 -  20، صص 1و مأخذ  87 -  100، صص )1375تهران، (
  .17/9/1359اسالمي،  روزنامه انقالب  - 8
هـايي از جنـگ  درسآنتوني كـردزمن و آبراهـام واگنـر،   - 9

، ترجمـه حسـين يكتـا مدرن، جلد دوم، جنگ ايران و عـراق
  ).چاپ نشده(كارشناس مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 

deهـاي تجزيـه و تحليـل  ن رضـايي، درسسرلشكر محسـ  - 10
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سپاه، ) دافوس(جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد 
  .15/4/1374دوره عالي جنگ، 

  .پيشين  - 11
  .10مأخذ   - 12
اسـالمي، وزارت فرهنـگ و  مركز مدارك فرهنگي انقالب  - 13

، مجموعه رهنمودهاي امام خميني: صحيفه نورارشاد اسالمي، 
  .239، ص )گ و ارشاد اسالميوزارت فرهن: تهران(، 10جلد 

  .92، ص 13پيشين، جلد   - 14
  .پيشين  - 15
  .1/7/1359اسالمي،  روزنامه انقالب  - 16
، مقالــه مــردي بــه ازاي 16/3/1375روزنامــه اطالعــات،   - 17

  .شرف
، مصـاحبه تيمسـار آراسـته 15/7/1375روزنامه كيهان،   - 18

  ).اسالمي ايران جانشين وقت ستاد مشترك ارتش جمهوري(
و  1361هاي سـال  ه مصـاحبهمجموعانتشارات سروش،   - 19

، 12/3/1361، مصاحبه در مورد شهادت شهيد چمران، 1362
  .65و  64صص 

هاي  ، منـدرج در روزنامـه29/3/1360نمازجمعه تهران،   - 20
30/3/1360.  
اســالمي ايــران، دفــاع  نيــروي زمينــي ارتــش جمهوري  - 21

  .11، ص 1371مقدس، اسفند 
  .پيشين  - 22
  .2، ص 21مأخذ   - 23
اسالمي ايران،  رتش جمهوريسياسي ا - سازمان عقيدتي   - 24

، اشغال خرمشهر و 3سال دفاع مقدس، جلد  8نقش ارتش در 
  .43، ص )1372: تهران(، شكستن حصر آبادان

اسالمي ايران،  سياسي ارتش جمهوري - سازمان عقيدتي   - 25
، نبردهـاي غـرب 1سال دفاع مقدس، جلـد  8نقش ارتش در 

  .2، ص )1371اسفند : تهران(، دزفول
  .69پيشين، ص   - 26
  .54، ص 9مأخذ   - 27
روزهـا بـر "، مقاله 1359اسالمي، مهرماه  روزنامه انقالب  - 28

  .صدر ، نوشته ابوالحسن بني"گذرد؟ جمهور چه مي رئيس
  .55 -  56، صص 9مأخذ   - 29
  .6/12/1358، سخنراني امام خميني، 11، جلد 13مأخذ   - 30
  .12/2/1359، 11، جلد 13مأخذ   - 31
  .21/6/1359، 13، جلد 13مأخذ   - 32

  .10مأخذ   - 33
  .19/8/1359اسالمي،  جمهوري روزنامه  - 34
  .10مأخذ   - 35
  .پيشين  - 36
  .پيشين  - 37
علـل تهـاجم و توقـف "مقالـه  59 -  90، صص 5مأخذ   - 38

  .نوشته محمد دروديان "هاي موجود اوليه عراق، بررسي نظريه
مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، نوار مصـاحبه فرمانـده   - 39

  .اسير عراقي
  .، به نقل از خبرگزاري رويتر4مأخذ   - 40
  .از راديو امريكاپيشين، به نقل   - 41
  .10/7/1359روزنامه كيهان،   - 42
، به نقل از 7/7/1359، "گزارش ويژه"خبرگزاري پارس،   - 43

  .6/7/1359راديو آمريكا، 
  .5/7/1359روزنامه اطالعات،   - 44
الدين مصباحي، مقاله چهارچوب مواضـع شـوروي،  محي  - 45

ــرانس بين ــه كنف ــاع،  دبيرخان بازشناســي المللــي تجــاوز و دف
، )1368چـاپ اول، : تهران(، دفاع، جلد دومهاي تجاوز و  جنبه
  .224ص 
  .پيشين  - 46
  .222، ص 45مأخذ   - 47
امنيت و جنـگ تحميلـي  شورايعباس هدايتي خميني،   - 48

دفتـر مطالعـات : تهـران(، اسـالمي ايـران عراق عليه جمهوري
  .69 -  70صص ) 1370المللي،  سياسي و بين

  .پيشين  - 49
  .48مأخذ   - 50
  .پيشين  - 51
  .پيشين  - 52
روزشمار جنگ ايران و جنگ، مركز مطالعات و تحقيقات   - 53

، نوشته مهدي انصـاري و عراق، كتاب چهارم، هجوم سراسري
  .184، ص )1372تهران، (حسين يكتا، 

، بـه 225، نشـريه "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 54
  .7/8/1359نقل از راديو لندن، 

  .8/8/1359خبرگزاري آسوشيتدپرس، راديو لندن،   - 55
ــفارت جمهوري  - 56 ــولتن س ــ ب ــالمي اي ــكو، اس ران در مس
8/8/1359.  

de، 252، نشــريه "هـاي ويــژه گزارش"خبرگـزاري پــارس،   - 57
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5/9/1359.  
، 227، نشــريه "هـاي ويــژه گزارش"خبرگـزاري پــارس،   - 58
  .، به نقل از راديو آمريكا10/8/1359
  .12/7/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 59
  .، به نقل از خبرگزاري فرانسه12/7/1359روزنامه ميزان،   - 60
  .4/7/1359، "هاي ويژه گزارش"گزاري پارس، خبر  - 61
  .278، ص 53مأخذ   - 62
  .3/7/1359روزنامه اطالعات،   - 63
، بـــه نقـــل از 5/7/1359اســـالمي،  روزنامـــه جمهوري  - 64

  .خبرگزاري فرانسه
، بـه 9/7/1359، "هـاي ويـژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 65

  .نقل از راديو آمريكا
  .پيشين، به نقل از راديو لندن  - 66
، بــه نقــل از خبرگــزاري 9/7/1359روزنامــه اطالعــات،   - 67

  .يونايتدپرس
، بـه 8/7/1359، "هـاي ويـژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 68

  .نقل از خبرگزاري فرانسه
  .پيشين  - 69
، بـه 10/7/1359، "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس،   - 70

  .نقل از راديو آمريكا
  .246، ص 62مأخذ   - 71
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  بن بست نظامي، بحران سياسي

  صدر براي آزادسازي مناطق اشغالي استراتژي بني
فشـاني در مقابلـه بـا تجـاوز  جانبه مردم در صـحنه جنـگ و جان حضور گسترده و همه

گيرانه عراق، از پيشروي نيروهاي دشمن جلوگيري كرد و اين انتظار را بـه وجـود آورد  غافل
مانـدن آنهـا در خـاك ايـران  به مناطق مرزي عقب رانده شوند، زيـرا باقيكه متجاوزان بايد 
در موازات درخواست عمومي مردم براي بيرون راندن . وجه قابل پذيرش نبود اسالمي به هيچ

صـدر  در اين اوضاع، بني .متجاوزان، استراتژي نظامي كشور نيز بر اين خواسته متمركز شد
  :پس از آغاز تجاوز دشمن، در مصاحبه با لوموند گفت روز 16قوا،  كل در سمت فرمانده

  )1(>.ايران خود را براي يك حمله بزرگ آماده خواهد كرد<
كه پاسخ به خواست عمومي مردم براي دفع تجاوز، بر عهده ارتش بود، رئيس  نظر به اين

اي مطبوعاتي در مورد شرايط آغاز تعرض به دشمن،  وقت ستاد مشترك ارتش طي مصاحبه
  :نين توضيح دادچ

هاي نظامي، آغاز تعرض شرايطي دارد، يعني در حالي كه ارتش عراق در حال تعـرض  در شيوه<
است، اگر تعرض متقابلي بر او هدايت بشود، يك نبرد تصادفي است و در نبرد تصادفي، تلفات و 

كـرديم  مي اين است كه در مرحله اول ما بايد ارتش عراق را متوقـف. ضايعات فراوان خواهد بود
گير كرديم، در مرحله سوم توان رزمي دشمن را  كه چنين كرديم، در مرحله دوم تثبيت و زمين

                                                                 

 صدر و با اتكا به نيروهـاي كالسـيك  هايي به فرماندهي بني در مقطع اول، عمليات: تالش براي آزادسازي مناطق اشغالي در دو مقطع انجام گرفت
آهنگي ارتش، سپاه و حضور نيروهاي انقالبي  صدر، با هم در مقطع دوم و پس از حذف بني. و نتايج نامطلوبي در پي داشت انجام گرفت كه ناموفق بود

  . و مردمي، تحولي در صحنه جنگ به وقوع پيوست كه موجب شكست نيروهاي دشمن شد
de  )19/5/1374ي و ستاد سپاه، دوره عالي جنگ، هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرمانده سرلشكر محسن رضايي، درس(
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٩٣  بست نظامي، بحران سياسي بن    

بايد توجه داشت كه . تا آن حد كاهش بدهيم كه ما قادر به آغاز تعرض و تداوم اين تعرض باشيم
انـدن در تعرض، هدف، انهدام نيروهاي دشمن است وگرنه اگر منظور، دور كردن خطر و بيرون ر

  )2(>.هاي پيش آغاز كنيم دشمن بود، ممكن بود اين كار را به تدريج از هفته
صدر تالش  حال كه بنابر تحليل مذبور، شرايط براي آغاز تعرض به دشمن آماده بود، بني

اصلي خود را به كسب پيروزي در جنگ معطوف كرد تـا موقعيـت سياسـي خـود را بهبـود 
ديـد  قدرت، در داخل كشور موانع جدي در برابر خود مي يابي به صدر براي دست بني. بخشد

به همين دليل با وجـود نقـش  )3(.امام، مجلس، دولت و نيروهاي انقالبي: كه عبارت بودند از
كرد زيـرا  كارگيري آنها امتناع مي كننده نيروهاي انقالبي و مردمي در جنگ، وي از به تعيين

يغات سوء وي عليه نيروهاي انقالبـي مبنـي بـر حضور نيروهاي مردمي در صحنه نبرد با تبل
از سـوي ديگـر، او . اينكه آنها كارايي الزم را در يك جنـگ بـزرگ ندارنـد، منافـات داشـت

  .خواست ديگران را در كسب پيروزي سهيم كند نمي
در حقيقت نيروهاي انقالبي و مردمي با وجود كمبود امكانات، با عمليات محدود و ايذايي 

. اي در متوقف كردن ارتش عراق ايفا كردنـد كننده كاهش داده و نقش تعيين توان دشمن را
توجهي به اين موضوع، براي رسيدن به اهداف خود، به نيروهاي كالسـيك  صدر با بي اما بني

كرد كه قادر است بدون نيروهاي مردمي و انقالبـي منـاطق اشـغالي را  روي آورد و تصور مي
  .ر سياسي در داخل و خارج و تحقق اهداف خود فراهم سازدآزاد كند و زمينه را براي كا
رسيد كه تشـديد مناقشـات  صدر در اين زمينه، به نظر مي هاي بني نظر به ماهيت تالش

پنداشت، در صورت كسـب پيـروزي  ناپذير خواهد بود، بدين معنا كه وي مي سياسي اجتناب
يروهاي خط امام اقـدام خواهـد نظامي، از موضع قدرت برخوردار خواهد شد و براي حذف ن

اي ديگـر بـه بحـران  كرد و در صورت ناكامي نيز، با شانه خالي كردن از مسئوليت، به گونـه
صدر، اقدامات نظامي عميقاً بـا اهـداف  بنابراين در استراتژي بني .سياسي دامن خواهد زد

                                                                 

 صدر اميدوار بود از طريق اتصال خود به ارتش كه به تازگي براي خود  بني<: نويسد يكي از فرماندهان نيروي دريايي ارتش امريكا در اين زمينه مي
  >.دم و در نتيجه بهبود موقعيت خود در جنگ قدرت شودگيري از احساس هواداري از ارتش در نزد عموم مر محبوبيتي كسب كرده بود، موفق به بهره

  )20/12/1373اسالمي،  ، ترجمه گروه تحقيق خبرگزاري جمهوري"1982ارتش از هم پاشيده و از نو متولد شده در سال "هيكمن،  اف ويليام(
 صدر سخت به آن نياز  با عراق فرصتي را كه بنيجنگ <: صدر نوشت نشريه بررسي استراتژيك در مورد تأثيرات جنگ و نتايج آن بر موقعيت بني

. اين اقدام حداقل چند موقعيت موقت براي وي داشت. قوا شخصاً امور فرماندهي ارتشيان را به عهده گرفت كل او به عنوان فرمانده. داشت، به وي داد
de  )22/6/1360خبرگزاري پارس، (  >  .به عالوه اين مأموريت بدان معنا بود كه قضاوت درباره او بستگي به نتايج جنگ داشت
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٩٤  جنگ؛ بازيابي ثبات  

اين باور بودنـد كـه در اين حال، نيروهاي انقالبي و سپاه بر . سياسي وي در هم آميخته بود
اساساً بر پايه تفكر انقالبي  - منظور آزادسازي مناطق اشغالي  به - ادامه جنگ در مراحل بعد 

صـدر مـانع از  دهي نيروهاي مردمي ميسر خواهد بود، ليكن بيـنش نظـامي بني و با سازمان
  .شد كارگيري از نيروهاي مردمي مي توجه به تجارب به دست آمده در به

مهـري قـرار داشـتند، و حتـي  تـوجهي و بي اع كه نيروهاي انقالبي مـورد بيدر اين اوض
وضـع چنـان سـخت شـد كـه  كردند، برادران سپاه دردمندانه فرياد كشيده و استمداد مي

انگاري و  صـدر ضـمن تجزيـه و تحليـل سـهل اي به بني فرماندهي سپاه خوزستان طي نامه
  :مقابله، نوشت تسامح وي پيش از تجاوز دشمن و عدم تهيه طرح

چرا ارگان رسمي مورد تأييد امام و امت و قانون اساسي، فاقد سالح و مهمات كافي اسـت امـا <
افراد غيرمسئول نظامي داراي همه امكانات بـوده و بـدون ضـابطه در اختيـار همـه كـس قـرار 

  )4(>…دهند؟  مي
له با رشـد نيروهـاي منظور مقاب هايي كه به در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به تالش

  :انقالبي و سپاه انجام گرفته بود، آمده است
مخالفين خط امام كه در يك سال و اندي از رشد سپاه به عناوين گوناگون جلوگيري كردنـد، <

هاي سنگين سپاه و حتي به انـزواي سياسـي  در ممانعت از تجهيز، مسلح كردن و آموزش سالح
  )5(>.دندكشاندن آن از هيچ كوششي فروگذار نكر

صدر با هرگونه رشد و گسترش سپاه و تجهيـز آن مخـالف بـود و حتـي نسـبت بـه  بني
ها كه در آن به نقش سپاه در مقابله با دشمن اشاره شده بود، حساسيت  هاي روزنامه گزارش

  :وي در مورد تجهيز سپاه گفت .داد نشان مي
                                                                 

  ما نياز  …سالح را به دست صالحين بدهيد <: خطاب به مسئوالن كشور نوشت 3/8/1359فرمانده وقت سپاه خوزستان دريابان علي شمخاني در
  >.فريادهاي پاسداران از فقدان امكانات، بر ما زمين و زمان را تنگ كرده …به اسلحه و امكانات داريم 

  ،روزشمار جنگ ايران و عراق، كتاب چهارمطالعات و تحقيقات جنگ، مركز م(
  )551، ص 1375، نوشته مهدي انصاري، تهران، چاپ دوم هجـوم سراسري

 هاي افراطي كه متوجه عدم  مذهبي<: صدر گفت راديو كلن در بررسي جنگ ايران و عراق پس از شكسته شدن محاصره سوسنگرد، به نقل از بني
ها مورد انتقاد قرار گرفته بودنـد، بـار ديگـر بـه تاكتيـك  اند و شديداً از همه سو به دليل همين دخالت هاي جنگ شده ايي خود در جبههتخصص و كار

كنند نقش پاسداران و  اند و با در دست داشتن وسايل ارتباط جمعي، سعي در ناچيز جلوه دادن نقش ارتش نموده، كوشش مي هميشگي خود روي آورده
  >.هاي چند روز اخير نشان دهند نيروهاي وابسته به خود را سبب پيروزيساير 

de  )4/9/1359، راديو كلن، 5/9/1359، 252، نشريه "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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٩٥  بست نظامي، بحران سياسي بن    

را به خـود مـردم بدهيـد، بـه غيـر  اند كه بله چيزي نيست اسلحه سنگين اي هم راه افتاد عده<
ها مثل همـان مـادري كـه  گويندگان اين حرف. شوند جنگند و پيروز مي ارتش بدهيد، مردم مي

كه آهن را در كوره گذاشتند و گرم  كنند به محض اين اش را به آهنگري برده بود، گمان مي بچه
  )6(>.!!شود شود، پهن كني بيل مي و نرم شد، درازكني ميخ مي

ها، سپاه همچنـان بـراي رويـارويي بـا دشـمن  وجود تبليغات سوء و ايجاد محدوديتبا 
منظور تكميل مواضع و برخورداري از موقعيت  به - پس از ناكامي اوليه  - دشمن . مصمم بود

برتر براي مذاكره و نيز با توجه به نزديكي زمـان برگـزاري كنفـرانس سـران عـرب در امـان 
محاصره و تصرف آبادان و سوسنگرد و نيز پيشـروي بـه سـمت كوشيد با  پايتخت اردن، مي

  .هاي مناسب برخوردار شود اهواز، ضمن پيشروي در عمق، از عقبه
در اين مقطع، هدف سپاه اين بود كه با جنگ چريكي، دشـمن را از حركـت بـه سـمت 

ضـع آبادان و سوسنگرد باز دارد و ضمن فرسودن نيروهـاي متجـاوز، از اسـتقرار آنهـا در موا
  .اشغالي و تحكيم مواضع آنها، ممانعت كند

ها و اقدامات سپاه در اين مقطع از جنگ موجب شد، تالش دشـمن بـراي اشـغال  تالش
ها و  نتيجه اين تالش. سوسنگرد و همچنين عبور از رودخانه بهمنشير با شكست همراه شود

هـاي  ن و اجراي حركتگير شدن دشم ساير اقدامات سپاه عمالً اوضاع مناسبي را براي زمين
  .صدر فراهم آورد آفندي ارتش به فرماندهي بني

صدر با اتكا به نيروهاي كالسيك در اين مرحله از جنگ با هدف  سلسله اقداماتي كه بني
 - 1: اند از ها عبارت اين عمليات. آزادسازي مناطق اشغالي انجام داد، شامل چهار عمليات بود

خانه كرخه، با هدف عقب راندن نيروي دشمن از مناطق در غرب رود 1359مهر  23عمليات 
 - 3. در محور آبادان، با هدف شكستن محاصره آبـادان 1359عمليات سوم آبان  - 2. اشغالي

، بـا )منطقه عمومي هويزه(در غرب رودخانه كارون  1359ماه  عمليات نصر در شانزدهم دي
ماه  عمليات توكل در بيستم دي - 4. هدف آزادسازي منطقه غرب رودخانه كارون و خرمشهر

در محور آبادان، با هدف شكستن محاصره آبادان، كه در اين بخش بـه بررسـي آنهـا  1359
  .پردازيم مي

                                                                 

 راق، جلـد پـنجم، روزشمار جنگ ايـران و عـمركز مطالعات و تحقيقات جنگ، : براي آگاهي بيشتر در مورد عملكرد سپاه در اين دوره، نگاه كنيد به
de  .1373اللّـه زادگان، تهران،  ، نوشته عليرضا لطفهاي اشغالگر هويزه آخرين گام
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٩٦  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  در غرب كرخه مهر 23عمليات  - 1
 1359مهـر  23صدر در  در طراحي نخستين عمليات آفندي ارتش كه به فرماندهي بني

شد كه دشمن به سمت انديمشك و دزفـول  مي بيني در غرب رودخانه كرخه اجرا شد، پيش
پنداشتند كـه عـراق در نظـر دارد  برخي از فرماندهان ارتش نيز مي .پيشروي خواهد كرد

ريزي و  طرح. گلوگاه ورود به خوزستان را تصرف و در نتيجه، استان خوزستان را تجزيه كند
بل از آن نيروهاي عراقي با گرفت كه تنها سه روز ق اجراي اين عمليات در وضعيتي انجام مي

  .اهواز به سمت آبادان در حال پيشروي بودند - عبور از رودخانه كارون و قطع جاده آبادان 
حمزه مأموريت داشت با عبـور از رودخانـه كرخـه، ارتفاعـات  21در اين عمليات، لشكر 

عدم مقاومت  را تصرف كرده و در صورت) خات ارتفاعات ابوصلبي(زد و ايستگاه رادار  گره علي
خـوش را  جدي دشمن، تك را به سمت غرب ادامه دهد و ارتفاعات تپه دوسلك و بعـد عين

بايستي  زرهي نيز به عنوان احتياط نيرو در منطقه دزفول مي 16لشكر . تصرف و تأمين كند
  .بدهد "توسعه وضعيت"و تا مرز،  )7(، عمليات را ادامه داده21پس از موفقيت لشكر 

ت، نيروها آموزش كافي نديده بودند، شناسايي موقعيت دشمن ضعيف بـود در اين عمليا
به اين دليل عمليات پس از دو تـا سـه  )8(.گيري نيز رعايت نشده بود و اصل حفاظت و غافل

نقـش "در مورد اين عمليات و داليل پيدايش ايـن وضـعيت، در كتـاب . ساعت، متوقف شد
  :آمده است) 136جلد اول، ص ( "اع مقدساسالمي ايران در هشت سال دف ارتش جمهوري
ور تانك، شش كيلومتر از پل نادري يعني خط سـرپل  هاي حمله به هر حال، دو ستون از يگان<

دور شدند و در حدود دو كيلومتري خط پدافندي دشمن قرار گرفتند كه آتش ضدتانك دشمن 
نـه صـبح بـا  تدر سـاع …هاي در حال حركـت بـاز شـد  در ساعت هشت صبح بر روي تانك

ور كه انتظار چنـين  هاي حمله هاي تانك، بر حجم آتش دشمن افزوده شد و يگان پيشروي يگان
العمل شديدي را نداشتند و از آن جايي كه اطالعات صحيحي نيز از دشمن بـه آنهـا داده  عكس

ام گـاه سراسـيمه در تـالش بـراي خـروج از د اند، آن نشده بود، احساس كردند كه در دام افتاده
  >.گسترده شده توسط دشمن افتادند

                                                                 

  منتشره از مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بـا اسـتفاده از  97تا  83، صفحات 1375، تابستان 12گزارش اين عمليات در مجله تاريخ جنگ، شماره
  .، درج شده است20/7/1359اسالمي ايران در خوزستان، به تاريخ  ي نيروي زميني ارتش جمهوريقرارگاه تاكتيك 1دستور جزء به جزء شماره 

 د با توجه به شواهد و قراين موجود، اظهارات مقامات رسمي عراق و اسراي عراقي و آنچه كه در عمل رخ داد، صحت اين برداشت هنوز مورد تردي
de  .آبادان پيگيري كنند - ند در پشت رودخانه كرخه پدافند كرده و حركت اصلي را در محور اهواز و خرمشهر ها ترجيحاً در نظر داشت احتماالً عراقي. است
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٩٧  بست نظامي، بحران سياسي بن    

  
  در غرب آرخه ١٣٥٩مهر  ٢٣نقشه عمليات 
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٩٨  جنگ؛ بازيابي ثبات  

گيري در برابر واكنش احتمالي دشمن و نداشتن اطالعات صحيح  برابر اين گزارش، غافل
صدر چنان نسبت به كسب پيروزي اميـدوار  در حالي كه بني. منجر به دام افتادن نيروها شد
زرهي در پايگاه چهارم شكاري دزفول بسياري از  92از لشكر  2 بود كه با حضور در مقر تيپ

هاي كشور را نيز براي مشاهده پيروزي به اين محل دعوت كرد، اما عمليات تنها دو  شخصيت
 50تانك منهدم شد كه بيش از  60در اين عمليات، حدود  )9(.ساعت پس از آغاز متوقف شد

تن از نيروهاي لشـكر شـهيد،  400ن، نزديك به همچني )10(.دستگاه آن از نوع چيفتن بودند
  )11(.مجروح و مفقود شدند

  عمليات سوم آبان در شرق رودخانه كارون - 2
آبادان و با  - دومين تالش نيروهاي كالسيك، عمليات سوم آبان بود كه روي جاده اهواز 

نيـرو و اسـتعداد  )12(.هدف آزاد كردن اين جاده براي شكستن محاصره آبادان انجـام گرفـت
بـر اسـاس طـرح . بـود )13(كننده در اين عمليات برابـر يـك تيـپ هاي عمل لجستيك يگان

بايسـت در نقـش  حمزه همراه با يك گردان تانـك مي 21پياده لشكر  144عمليات، گردان 
كردند و ساير نيروهـا  آبادان به خط سرپل دشمن حمله مي - تالش اصلي در محور ماهشهر 

هـاي پشـتيباني وارد عمـل  ، دارخوين و بهمنشير در نقـش تالشنيز در محورهاي شادگان
  )14(.شدند مي

وار و  ها و حركت آنها روي جاده به صورت سـتون اين عمليات به دليل نحوه آرايش تانك
توجهي به توان دشمن، و تناسـب نداشـتن  همچنين، نداشتن اطالعات دقيق از دشمن و بي

در اين عمليـات  .رو شد يك نامناسب با ناكامي روبهشده و تاكت توان خودي با اهداف تعيين
دستگاه از بين رفت و نيروها با وضعيتي نـامطلوب  15دستگاه تانك شركت داشتند كه  17

و مقايسـه  صدر با پـذيرش ايـن شكسـت بني )15(.نشيني كردند به مواضع اوليه خود عقب
  :هاي روزانه خود نوشت نيروهاي خودي و دشمن، در گزارش

                                                                 

 در مورد دليل ناكامي اين عمليات آمده اسـت168، ص 1373اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس، جلد سوم، بهار  در كتاب ارتش جمهوري ، :
ادان براي واحد پياده در گرماي بسيار زياد و در زمين كامالً باز و با دشمني كه چندين برابر نيروي خـودي آب - تك روز سوم آبان در محور ماهشهر <

  >.غيراصولي بود) كيلومتر 20حدود (توان رزمي داشت، انتخاب هدفي در عمق 
 مـردم بايـد خونسـرد <: م به خونسردي، گفتصدر پس از شكست عمليات سوم آبان و ناكامي در آزادسازي مناطق اشغالي، با فراخواندن مرد بني

  >.باشند و شتاب نكنند و بگذارند ما از روي آمادگي كامل، نيروهاي دشمن را داخل خاك خودمان مضمحل كنيم و بعد به داخل خاك دشمن برويم
de  )5/8/1359روزنامه ميزان، (
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٩٩  بست نظامي، بحران سياسي بن    

  
  در شرق آارون ١٣٥٩قشه عمليات سوم آبان ن
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١٠٠  جنگ؛ بازيابي ثبات  

به يك نسبت هر دو نيروي ما و خصم ضعف مشابهي داشـتيم، البتـه ضـعف مـا بيشـتر بـوده <
  )16(>.است

  :وي همچنين با اشاره به نقش روحيه در جنگ ادامه داد
نكته جالب در اين جنگ اين است كه روحيه تأثير قاطعي در عمليات جنگي و سرنوشـت آن <
  )17(>.رددا

صـدر در تجزيـه و  در واقع ضعف روحي نيروهاي كالسيك از جمله مسائلي بود كـه بني
  .كرد تحليل علل شكست عمليات به آن اشاره مي

منظور تكميل محاصـره آبـادان و همچنـين  دشمن پس از درك ناتواني نظامي ايران، به
شمال به جنوب در كرانه شرقي اشغال اين شهر، با عبور از رودخانه بهمنشير، فشار خود را از 

در محور اهواز نيز عراق تالش كرد، با تصرف سوسنگرد به سمت . رودخانه كارون تشديد كرد
  .اهواز پيشروي كند

هاي آفندي ارتش در اين مقطع از جنگ، نتيجه روشني در پي نداشت، به همـين  تالش
هاي جنـگ  ركودي بر جبهـه) به مدت دو ماه و نيم( 1359ماه  دي 16دليل از سوم آبان تا 

حاكم شد، زيرا ايران و عراق هيچ يك قادر به انجـام دادن تحركـات نظـامي كـه منجـر بـه 
هـايي كـه  ها و تحليل در اين مدت، با وجود وعده. گيري تحوالت جديدي شود، نبودند شكل

دشـمن هاي احتمـالي  گونه كه براي دفاع در برابر حمله رسيد، همان شد، به نظر مي ارائه مي
راندن نيروهاي دشمن از مناطق اشـغالي نيـز  استراتژي مناسبي تدوين نشده بود، براي عقب

  .برنامه مناسبي وجود نداشت
كارگيري نيروهاي مردمي و انقالبـي و عـدم اعتقـاد وي بـه آنـان،  صدر در به ناتواني بني
يگـر، در از سـوي د. در اين مقطع از جنگ شكل نگيـرد "وحدت فرماندهي"موجب شد كه 

ميان نيروهاي نظامي نيز در مورد اهداف دشمن و نحوه مقابله با آنها اختالف نظرهاي عميق 
كه بارها به بروز مشـاجرات و اسـتعفاي مكـرر فرمانـده وقـت  چنان. و شديدي وجود داشت

نيروي زميني ارتش انجاميد و همين مسائل موجب شـد كـه در ميـان نيروهـاي كالسـيك 
طـي  1359در اين حال، سـپاه در آبـان . زم و وحدت نظر حاصل نشودآهنگي ال نظامي هم

                                                                 

 گران نظامي غرب به آن اشاره  ار بود كه حتي راديو امريكا به نقل از تحليلصدر به عنوان فرمانده جنگ چنان آشك اين مسئله از رفتار و عملكرد بني
  >.بهره است ايران از يك استراتژي همه جانبه براي دفاع از كشور و عقب راندن مهاجمان عراقي بي<: كرد و گفت

de  ) 10/8/1359، راديو امريكا، 11/8/1359، 228، نشريه "هاي ويژه گزارش"خبرگزاري پارس، (
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١٠١  بست نظامي، بحران سياسي بن    

قوا ضمن تجزيه و تحليل اوضـاع حـاكم بـر  كل صدر به عنوان فرمانده اي محرمانه به بني نامه
  :جنگ، در مورد عدم وحدت فرماندهي در ميان نيروهاي نظامي، نوشت

منطقه خوزستان به سه قسمت طور كلي تنها  به. فرماندهي مشترك در كل جبهه وجود ندارد<
: ها تأثير كامل دارنـد تقسيم شده و خطوط سياسي و حركات مخالف خط امام در وضعيت جبهه

صـدر؛ جبهـه دوم  دزفول، انديمشك و شوش زير نظر آقايـان ظهيرنـژاد و بني: جبهه اول شامل
اي و دكتـر  امنـهاللّــه خ زرهي، آيت 92اهواز، حميديه، سوسنگرد و هويزه زير نظر لشكر : شامل

ماهشهر، شادگان، آبـادان و خرمشـهر زيـر نظـر سـرهنگ فـروزان و : چمران؛ جبهه سوم شامل
آهنگي الزم و همكاري اصولي در مقابـل دشـمن نيسـت،  گونه هم هيچ. سرهنگ ستاد اروندكنار

  )18(>.كنند خبر و غير مسئوالنه برخورد مي نسبت به هم بي
هايي كـه  آهنگي سپاه و ارتش و تالش به ضرورت هم اين نامه با توجه 13سپس در بند 

  :گيرد، آمده است براي جلوگيري از آن صورت مي
  )19(>.شود آهنگي بين ارتش و سپاه از باال عمالً خنثي مي هم<

كارگيري نيروهـاي  هاي موجود مبني بر به بنابراين، كامالً روشن بود كه با وجود ضرورت
طلبي برخوردار بودند و نتيجه عملكرد آنها به هنگام  شهادت كه از روحيه - انقالبي و مردمي 

آهنگي در درون ارتش و بين ارتـش و  و نيز ضرورت هم - مقابله با دشمن كامالً مشهود بود 
ضمن . شد كارگيري كليه نيروها و مقدورات مي صدر عمالً مانع از به سپاه، مقاصد سياسي بني

هاي فراوان  ها و كاستي در نظر گرفته شده بود، ضعف كه طرح مانور عمليات و اهدافي كه اين
  .و غيرقابل انكاري داشت

صـدر  اي توهم بني مهر و سوم آبان تا اندازه 23هاي  رسيد كه شكست عمليات به نظر مي
هاي نبرد  هاي موجود در استراتژي و تاكتيك را در هم شكست اما وي به جاي جبران ضعف

هاي انقالبي و مردمي كه بخش بزرگي از توان دفاعي و نظامي كارگيري نيرو و نيز به جاي به
هاي سياسي و تبليغاتي خـود  دادند، با نگراني از پيامد شكست، بر تالش كشور را تشكيل مي

  .ديگران در اين شكست و ناكامي فراهم سازد "سهيم كردن"افزود تا زمينه را براي 
رسـيدن بـه آنهـا آغـاز كـرده بـود،  صدر و روشي كه بـراي در واقع، مقاصد سياسي بني

                                                                 

 يك بار كتباً نوشتم و جمعه پيش شفاهاً عرض كردم كه اينهـا قرارشـان <: اي به امام نوشت صدر پس از ناكامي در دو عمليات گذشته، در نامه نيب
  >!قوا و رياست جمهوري بردارند كل بوده و هست كه مرا از فرماندهي

de  )30/8/1359، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 250918/50سند شماره (
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١٠٢  جنگ؛ بازيابي ثبات  

تـالش  "تخصـص"صدر تنها با تأكيد بـر  بيشترين تأثير را در شكست وي داشت، ليكن بني
در همين چارچوب، وي . كارگيري نيروهاي انقالبي و مردمي را توجيه كند كرد تا عدم به مي

حليـل علـل كه به تجزيـه و ت بدون اين 1359تنها دو روز پس از شكست عمليات سوم آبان 
ريــزي  شكســت خــود و نيروهــاي متخصصــش بپــردازد، در گــزارش روزانــه خــود بــه طرح

  :هاي بعدي اشاره كرد و نوشت عمليات
وجو و علم و اطـالع در مـدت  شود گفت خالصه تحقيق و جست مجموع اين مباحث را كه مي<

مي مـا و جنگ و اقامت در خوزستان است، در يك متن آورديم كه اين متن، خـط و ربـط نظـا
هاي مختلـف را در بـر  كار گرفتن امكانات ما و چگونگي هـدايت عمليـات در جبهـه چگونگي به

  )20(>.گيرد مي
  :ها به امام، نوشت ها و گزارش وضعيت جبهه وي همچنين در مورد تقديم طرح

ظهيرنژاد وضع و سازمان ارتش  …صبح به سمت تهران حركت كرديم و به منزل امام رفتيم <
امام هم گفتند، بايد از اهل خبـره . هايي را كه هست، مطرح كرد ذشته، شرح كرد و طرحگرا در 

  )21(>.كار گرفت ها در امور نظامي نظر خواست و نظر آنها را به يعني نظامي
  :صدر سپس براي تثبيت نظراتش، با استقبال از نظر امام، نوشت بني

كننده باشـد و بگذارنـد اهـل  ي بسياري مجاباين اظهار نظر بسيار به موقع بود و اميدوارم برا<
  )22(>.خبره كار خودشان را بكنند و جنگ را به نتيجه برسانند

كرد از هرگونه انتقاد  كارانه بر تخصص و نظر اهل خبره، تالش مي صدر با تأكيد فريب بني
او . يابد دور بماند و بسيار اميدوار بود كه با اتكا به نيروهاي كالسيك به پيروزي نظامي دست

بازسازي نيروهاي مسـلح "هايش را براي  كه تالش هاي فاحش، مدعي بود با وجود شكست
  .آغاز كرده است )23("به عنوان شرط اساسي و ضروري تغيير جنگ از حالت دفاع به حمله

ريزي عمليات نظامي، و با توجـه  صدر در زمينه طرح با وجود ادعاها و تبليغات بسيار بني
و شـناختي كـه از روحيـه و  1359مهر و سوم آبـان  23دست آمده از عمليات  به تجربه به

صـدر در  بني. توانايي نيروهاي كالسيك داشت، وي سخت نگران عـدم موفقيـت خـود بـود
  :به برخي از اين مسائل اشاره كرده است كه در جاي خود قابل تأمل است روزنامه خود

                                                                 

 كرد جانب نبود، ارتش هرگز آمادگي پيدا نمي روزي اين هاي شبانه اگر كوشش<: اي به امام در همين زمينه نوشت در نامه وي.<  
  )11/10/1359، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 250902/51سند شماره (

 اسالمي روزنامه انقالب.  de
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١٠٣  بست نظامي، بحران سياسي بن    

ترسـيد  مي! ترسـيد ابليت نظامي كه داريد از عمل ميبه يكي از فرماندهان گفتم شما با همه ق<
اند تـا مـا  دست به اجراي طرحي بزنيد و ناكام بشويد و اين جغدها كه دور تا دور آماده ايسـتاده

شكستي در جايي بكنيم، به پرواز درآيند و نواي ياس سردهند يا به پرواز آيند و با ايجاد جبهـه 
  )24(>.رواني، سياسي، به تبليغ مشغول شوند

  :وي كه به شدت به يك پيروزي نظامي براي رسيدن به مقاصد سياسي نياز داشت، افزود
  )25(>.ها را به اجرا بگذاريد گيرم، شما طرح من همه مسئوليت را به گردن مي<

  :صدر همچنين نوشت بني
ريد و كه ما را به حال خود بگذا شويم، به شرط اين كنم كه در اين جنگ پيروز مي من تعهد مي<

  )26(>.كه بگذارند كارم را انجام دهم و با اختيار كشور را به سوي پيروزي ببرم به شرط اين
صدر بـراي پوشـش  هاي تبليغاتي بني هاي آبان و آذر، به تدريج تالش با سپري شدن ماه

هاي اساسي  هاي احتمالي آينده، تشديد شد اما به دليل ضعف هاي پيشين و شكست ناكامي
صدر بـا  بني. مديريت، قادر به طراحي و اجراي عمليات سريع و پيروزمندانه نبوددر بينش و 

  :اي به امام از ضرورت اتمام جنگ سخن گفت گرفتاري در چنين تناقضي با ارسال نامه
شود  اما مي. شويم با وضعي كه هست اگر حاال جنگ را تمام نكنيم، هرگز به اين كار موفق نمي<

تا تمام شدن مهمات ادامه پيدا كند در حـالي كـه مـا دشـمن را  گجن …اين طور فرض كرد 
عقب نزده باشيم، در اين صورت كشـور بـدون ارتـش، بـدون ارز، بـدون حاكميـت دولـت و بـا 

  )27(>هاي آشفته چه خواهد كرد؟ استان
با فرا رسيدن چهارمين ماه حضور دشمن در مناطق اشغالي، ضـرورت اجـراي عمليـات 

  :صدر در مورد عمومي شدن اين درخواست گفت بني. يافتبيش از پيش افزايش 
شود و چرا ارتش با هجوم و حملـه پيشـروي خـود را شـروع  گويند چرا مسامحه مي امروز مي<

امروز اين سـؤال يـك سـؤال . كنند گويند كه همه اين سؤال را مي كند؟ اين قدر گفته و مي نمي
  )28(>.عمومي شده است

ا زيركي خاصي از توضيح علت عمومي شدن ايـن درخواسـت صدر در اين اظهارات ب بني
قوا  كل كه اين حق طبيعي و مسـلم مـردم بـود كـه از فرمانـدهي كند؛ حال آن خودداري مي

ضـمن . هاي اشـغالي عقـب براننـد درخواست كنند كه با يورش به دشمن آنها را از سرزمين
شروي دشمن، همواره بـر ايـن كه پيش از اين، در توجيه از دست دادن اين مناطق و پي اين

شد كه تعرض به دشمني كه در حال پيشروي است، اشتباه است و بايـد  استدالل تأكيد مي
de  !كرد، سپس مورد تعرض قرار داد "متوقف و تثبيت"ابتدا دشمن را 
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١٠٤  جنگ؛ بازيابي ثبات  

صدر كه علت تأخير و كندي در حمله بـه دشـمن را روحيـه نيروهـاي  در اين حال، بني
  :وليت عمليات را به عهده ارتش گذاشت و گفتو مسئ.كرد ارتش ذكر مي
  )29(>.از اين به بعد وظيفه نيروهاي مسلح است كه به اين خواست عمومي پاسخ بدهند<

اي كه با حضور امام خميني، مسئوالن وقـت نظـامي و اعضـاي  چهار روز بعد، در جلسه
نيدن پاسخ جانشين ها و ش دفاع برگزار شد، امام پس از جوياشدن از وضع جبهه عالي شوراي

  :وقت ستاد مشترك ارتش، پرسيدند
  )30(>شود، چرا؟ شود اما حمله نمي مدتي است درباره حمله صحبت مي …<

امام خميني سپس با توجه به خطرات ناشي از تداوم حضور دشمن در مناطق اشغالي و 
  :فرمودند صدر براي حمله و عدم اجراي آن، ها و همچنين تبليغات بني ركود حاكم بر جبهه

ها برگردد و خطر پيش آيد  در صورتي كه به دشمن هجوم نشود، احتمال اين هست كه روحيه<
  )31(>.جمهور كاري ساخته نباشد كه نه از من و نه از رئيس

امام در اين تحليل هشدارگونه بر اين نكته تأكيد فرمودند كه به جاي تبليغات سياسـي، 
كشـور از  "ثبـات سياسـي"گران،  ادامه حضور اشـغالبايد به جنگ پرداخت، زيرا در صورت 

به عبارت ديگر، امام ضرورت فائق آمدن بر بحران داخلي و پايان بخشيدن . ميان خواهد رفت
گران در مناطق اشغالي را تنها در اجراي عمليات نظامي بـه دور از هرگونـه  به حضور اشغال

  .دانستند مي - داد  صدر انجام مي كه بني - تبليغات و جنجال سياسي 
صـدر بـراي اجـراي  هاي بني ها و رهنمودهاي امام و همچنين وعده با وجود اين ضرورت
نماينــده امــام در . ، هــيچ اقــدام نظــامي مهمــي انجــام نشــد1359عمليــات، تــا پايــان آذر 

صدر  پس از برگزاري جلسه اين شورا و عدم حضور بني) اي اللّـه خامنه آيت(دفاع  عالي شوراي
  :صدر نوشتند خطاب به بني بندي گزارش جلسه  از فرماندهان نظامي، در جمعو برخي 

كنيم كه موقع نظامي ما  احساس مي - از جمله خود شما  - اكنون چندين هفته است كه همه <

                                                                 

 هر حال با همه آنچه عرض شد، به نظر اين جانب تـرس  به<: توجه ارتش دانست و نوشتاي به امام، تأخير در اجراي عمليات را م صدر در نامه بني
  >.ارتشيان عامل عمده كندي كار است

  )11/10/1359، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 250920/51سند شماره (
  ارسال شد ) 13/10/1359در (يك هفته تأخير  نوشته شد، ليكن با 6/10/1359يعني در تاريخ  5/10/1359گرچه متن نامه يك روز پس از جلسه

رفت و مرتباً چه جناب عالي و چه فرماندهان نظامي  در طول هفته بعد از آن، از آن جا كه هر روز انتظار اقدامي مي<: كه در مورد علت تأخير آمده است
de  >.ه خودداري كنم و در صورت استمرار تخلف، آن را ارسال دارمداديد، بنده ترجيح دادم كه فعالً از فرستادن نام الوقوع بودن حمله مي خبر از قريب
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١٠٥  بست نظامي، بحران سياسي بن    

هاي تجهيزاتي  اين بنابر تفكر برادران نظامي كه آمادگي. دهد كه به دشمن حمله كنيم اجازه مي
ديدند و اما بر تفكر كسـاني كـه بـه  اين مدت براي تعرض وسيع كافي نمي و رزمي را تا پيش از

  )32(>.دهند قبل از اين مدت هم آمادگي وجود داشته است روحيه ايمان بهاي بيشتري مي
كه نيروهاي  در واقع، تأخير در اجراي عمليات بر پايه كسب آمادگي نظامي بود، حال آن

از مدتها پيش آمادگي الزم را  - صدر منزوي شده بودند  كه به دستور بني - انقالبي و مردمي 
هـاي  آمادگي"داد كه تأكيـد بـر  براي حمله سريع به دشمن داشتند و اين مسئله نشان مي

در ايـن نامـه در مـورد مصـوبات . براي تـأخير عمليـات منطقـي نبـود "تجهيزاتي و رزمي
  :ن، آمده استدفاع براي حمله به دشمن و تغيير مكرر زمان آ عالي شوراي

درنـگ حملـه را آغـاز  كرد كه بي به ما حكم مي) ضرورت حمله به دشمن(درك اين موقعيت <
اول قرار شد حمله فقط در جبهه آبادان انجام بگيرد، بعد پيشنهاد و تصـويب شـد كـه در . كنيم

ار شفاهاً و مؤكـداً بـه تيمسـ 17/9شما در روز دوشنبه . زمان تعرض شروع شود جبهه اهواز، هم
طبـق گفتـه او زمـان بـراي اجـراي آن طـرح، . ظهيرنژاد دستور داديد كه طرحش را اجرا كنـد

كه اين جانب و تيمسار فالحي به ماهشهر رفتيم، معلوم  18/9روز . شد مي) 25/9(شنبه بعد  سه
شـنبه روزي  پس با اين قـرار سه. شنبه انجام خواهد گرفت شد عمليات اروند هم درست روز سه

شنبه گذشت و عمليـات  سه. شد ايد تعرض وسيع ما در دو جبهه اهواز و آبادان آغاز ميبود كه ب
كـه از سـركار و آقـاي فالحـي سـؤال شـد، هـيچ پاســخ  28/9آغـاز نشـد و در جلسـه جمعـه 

عمليـاتي بـا آن  - اي نداديد و نبودن چند بولدوزر را به عنوان مـانع شـروع عمليـات  كننده قانع
شد موجب گشـت  جلسه و داليلي كه بر ضرورت شروع حمله ذكر مي جو! ذكر كرديد - اهميت 

حملـه  5/10/1359كه شما و آقاي فالحي قاطعانه قول بدهيد كه تا پايان هفته يعني نهايت تا 
  )33(>.شروع شود

اجرا كند ولي نـه تنهـا  5/10/1359صدر گرچه قاطعانه قول داده بود، عمليات را در  بني
دفاع نيز حضور نيافت و اين موضوع باعث  عالي لكه در جلسه شورايبه قول خود عمل نكرد، ب

بـه  - كه پـيش از ايـن بـه آن اشـاره شـد - اي  دفاع در نامه عالي شد، نماينده امام در شوراي
  :هاي كاذب را به يادآوري كند هاي ناشي از تأخير در اجراي عمليات و وعده صدر زيان بني

ن و اهواز همچنان مانده است براي زماني كه هيچ معلـوم شروع عمليات تعرضي در جبهه آبادا<
                                                                 

 هـاي تجهيزاتـي و  آمادگي"، نداشتن نيروي احتياط را مطرح كرد، در حالي كه پـيش از ايـن، 1359ماه  دي 16صدر پس از ناكامي در عمليات  بني
de  !را بهانه كرده بود "رزمي
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١٠٦  جنگ؛ بازيابي ثبات  

گيرنده بـراي سرنوشـت جنـگ  اين وضع براي ما كـه در موضـع تصـميم. نيست كي خواهد بود
بارها شما و فرمانـدهان وعـده شـروع تهـاجم را در زمـان . ايم، غيرقابل تحمل است تعيين شده
ايد و هميشـه  ن به مردم نيز نويد مبهمي دادهگاه به وسيله خود شما و ديگرا ايد و آن معيني داده

هاي مكرر در اين نويدها، مردم و تمامي مسئوالن را دچـار ترديـد و  آيا تخلف. تخلف شده است
دفاع كه مسـئوالن درجـه اول اوضـاع و سرنوشـت  عالي كند؟ و آيا براي اعضاي شوراي يأس نمي

  )34(>گذارد؟ جنگند، در چشم ديگران اعتباري باقي مي
صدر  در اين نامه پس از تشريح تخلفات و آثار منفي آن، در مورد علت اين تخلفات از بني

  :چنين پرسش شده است
سـؤال . ايـد دفاع به مسئوالن نظامي فرمان تهاجم داده عالي بارها شما در حضور اعضاي شوراي<

ها وجود دارد؟  ندانستيد كه چه موانعي در راه اجراي فرما اين است كه آيا در آن لحظه شما مي
ايد؟ در اين صورت چرا فرمان شما جدي گرفتـه  و آيا با توجه به اوضاع، اين فرمان را صادر كرده

دانستيد، چرا فرماندهان نظامي بـراي  نشده و اطاعت نشده است؟ اگر اوضاع را در آن لحظه نمي
و موانـع قـرار شما كه مافوقشان هستيد اوضاع را تشـريح نكـرده و شـما را در جريـان نقـايص 

  )35(>اند؟ نداده
دفاع در ادامه با توجه به نظر امام درباره آثار نـامطلوب ركـود  عالي نماينده امام در شوراي

  :ها در داخل كشور اشاره كرده و نوشتند هاي موذيانه گروهك ها، به حركت در جبهه
نه جنـگ نـه "لت ها در پشت جبهه، وجود حا توان گفت كه زمينه اين خرابكاري به جرأت مي<

طور  ها را به دنبال خواهد داشـت وبـه ادامه اين حالت، ادامه اين خرابكاري. در جبهه است "صلح
  )36(>.ها را خراب خواهد كرد متزايد پشت جبهه

سپس در ادامه نامه، يازده دليل در مورد ضرورت اجراي عمليـات در دو جبهـه اهـواز و 
  :ذكر شده است - دفاع بود  اليع كه مورد توافق اعضاي شوراي - آبادان 

 حيـاتي اسـت، و اهواز ضرورتي مهـم و جبهه آبادان نظامي در حاضر تعرض حال ما در عقيده به<

  :زيرا
ـام ايـن مأموريـت هسـتند - 1 ايـن . نيروهاي نظامي ما در هر دو جبهه داراي استعداد كافي بـراي انج

  .شد ين عملياتي الزم شمرده مينيروها حداقل دو برابر آن مقداري است كه قبالً براي چن
ـا لطمـه افزايش نيروهاي ما در اين دو جبهه با اين فرض كه به جبهـه - 2 اي وارد نيايـد،  هاي ديگـر م

ايد كه ما در بهترين شرايطيم و وضع ما از اين بهتر  جناب عالي خود بارها گفته. حمله غير ممكن است
de  .نخواهد شد
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١٠٧  بست نظامي، بحران سياسي بن    

 - ه آتش توپخانـه دو طـرف ميـدان داده اسـت و نـه چيـز ديگـر كه فقط ب - با ادامه حالت كنوني  - 3
ـاي  الوصـول و جاده دشمن با برخورداري از نيروهاي مهندسي عالي، قادر بر ايجاد اسـتحكامات صعب ه

  .ارتباطي بيشتر خواهد بود
نفس و داوطلب را با تجهيزات جايگزين كـه طبـق  همچنين فرصت خواهد داشت كه نيروهاي تازه - 4

  .اكنون به سوي عراق روانه است، وارد ميدان كند اي متعدد همه گزارش
وضع كنوني، متقابالً نيروهاي ما را دچار ضعف روحيه و از دست دادن تدريجي ميـل بـه تعـرض و  - 5

  .بدگماني به فرماندهي و مسئوالن خواهد ساخت
انتظار پايان كارند بـه ها هر لحظه در  و نيز مردمي را كه در پشت جبهه و در شهرهاي مجاور جبهه - 6
  .هاي ارزشمند خود خواهد كشانيد تفاوتي و فراموشي از جنگ و در نتيجه قطع پشتيباني بي
ـاني غيرقابـل تـوجيهي داريـم،  ي جبهه ما روزانه در همه - 7 ها و در شهرهاي نزديك جبهه تلفات انس
  .وفق نيستهاي ما كمتر از تلفات يك حمله م طوري كه جميع تلفات يك هفته جبهه به
ـات . آميز است وضع كنوني از جهت اتالف مهمات نيز وضعي خسارت - 8 روزانه مقادير سنگيني از مهم

شـود و ايـن  ها نابود مي در همه جبهه - اكنون رو به اتمام است  كه برابر گزارش ستاد مشترك هم - ما 
  .ساز باشد تواند فاصله براي ما كه دست و دل خريد نداريم، مي

بارندگي و عوارضي از اين قبيل در آينده نزديك بسيار زياد است كه در آن صـورت شـروع  احتمال - 9
عمليات تعرضي حداقل سه ماه عقب خواهد افتاد و ملت ايران محكوم خواهد بـود كـه هيكـل شـوم و 

  .سنگين دشمن را چند ماه ديگر هم بر روي خوزستان عزيز تحمل كند
  .بار است أثير چنين وضعيتي بر روي اقتصاد كشور بسي مصيبتغير از خسارت سياسي و رواني، ت - 10
بـه نظـر شـما ايـن انـدازه تـأخير در . فرمان امام در مورد آبادان و خونين شهر صريح و قاطع بود - 11

ـا  اجراي اين فرمان، منطقي و قابل قبول است؟ آيا حفظ حرمت اين فرمان به ما شوري نمي دهد كـه ب
  )37(>ي مسئله جنگ را تعقيب كنيم؟گستاخي و خطرپذيري بيشتر

گونه  همان - صدر  هاي نظامي بني داليل يادشده اساساً بر اين فرض استوار بود كه تالش
كـه  منتهـي خواهـد شـد، حـال آن "آزادسازي مناطق اشغالي"به  - كه وعده داده شده بود 

ابزارهايي كـه رخدادهاي بعدي به خوبي نشان داد كه منطق و تفكر حاكم بر رفتار نظامي و 
توانسـت فرمـان امـام و خواسـته عمـوم مـردم مبنـي بـر  وجه نمي كار گرفته شد، به هيچ به

ترتيب، تأخير در تعرض به دشـمن ضـمن از  بدين. آزادسازي مناطق اشغالي را تحقق بخشد
دست دادن زمان، منجر به تداوم حضور دشمن در مناطق اشغالي و تـالش آنهـا در تحكـيم 

deدر مقابـل، . شـد ها مي نفس بـه جبهـه اقدامات مهندسي و انتقال نيروهاي تازهاين مواضع با 
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١٠٨  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  .شد روحيه نيروهاي خودي نيز دچار يأس و سرخوردگي مي
  عمليات نصر در هويزه - 3

تنومه در چارچوب يـك اسـتراتژي نظـامي بـه  - عمليات نصر موسوم به عمليات هويزه 
مـاه  دي 16زمينـي در جنـوب، در  ي نيرويصدر و با طراحي قرارگـاه تـاكتيك فرماندهي بني

اين عمليات در دو دور و با هـدف نهـايي . در جنوب غربي اهواز و سوسنگرد اجرا شد 1359
ريزي شده بود و در آن عـالوه بـر  طرح) العرب شط(تأمين تنومه در ساحل شرقي اروند رود 

امنظم به فرمانـدهي هاي ن و شماري از نيروهاي ستاد جنگ نيروهاي ارتش، نيروهاي سپاه
  .دكتر چمران نيز شركت داشتند

ترتيب كه ابتـدا بـا  بر اساس اين طرح، قرار بود عمليات در چند مرحله انجام شود، بدين
كور، پادگان حميد و منطقه جفير و سپس منطقه طالئيه و  سازي شمال و جنوب كرخه پاك

سازي  ز آزادي خرمشهر و پاككوشك در جنوب اين منطقه آزاد شود، و در مرحله بعد، پس ا
بايست در حدفاصل كوشك تا شلمچه دشمن  كل منطقه خوزستان، نيروها بنا به دستور، مي

سازي منطقه عمـومي شـرق بصـره، در  العرب تعقيب كنند و با پاك را در خاك عراق تا شط
  )38(.كنار اين رود استقرار يابند

اسـالمي، عمليـات در دو دور و  جمهوريزميني ارتش  برابر ابالغيه فرماندهي وقت نيروي
  :گرفت ترتيب انجام مي اين هر دور در دو مرحله به

زرهي قزوين به همـراه دو  16همدان از لشكر  3در مرحله اول از دور اول، قرار بود تيپ 
سوسنگرد حركت كرده، منطقه شمال رودخانه  - گردان از نيروهاي سپاه از محور ابوحميظه 

به همراه دو گردان پياده از سـپاه از منطقـه  16از لشكر  1كرده و تيپ  سازي كرخه را پاك
در  )39(.الحاق كند 3كور، با نيروهاي تيپ  سازي جنوب كرخه هويزه حركت كرده، پس از پاك

بايست با احداث پل روي رودخانه كارون در منطقه فارسيات،  زرهي مي 92همان روز، لشكر 
خرمشهر را براي تردد نيروهـاي عراقـي  - وي خود، جاده اهواز به كرانه غربي رفته و با پيشر

  .گرفتند طبق طرح پنج گردان از نيروهاي سپاه نيز تحت امر لشكر قرار مي. كرد ناامن مي
                                                                 

 الهـدي،  گردان شـهيد علم: در محور هويزه سه گردان نيرو داشتيم شامل<: گويد ر اين عمليات ميسردار غالمپور در مورد استعداد نيروهاي سپاه د
در . به فرماندهي سرهنگ جمشيدي در عمليات شركت كردنـد] قزوين[ 16زرهي از لشكر  1يك گردان از اهواز و يك گردان از سوسنگرد كه با تيپ 

به فرماندهي سرهنگ جوادي و نيروهاي  16زرهي از لشكر  3ندهي برادر شهيد علي هاشمي با تيپ كور از نيروهاي سپاه حميديه به فرما محور كرخه
de  >.زرهي در عمليات شركت كردند 92سپاه اهواز با لشكر 

fam
og

ha
dd

as
.ir



١٠٩  بست نظامي، بحران سياسي بن    

پس از الحاق، به ) 3و  1هاي  تيپ(بايست دو تيپ يادشده  در مرحله دوم از دور اول، مي
نيز با هجوم  92لشكر . كردند ف را تأمين ميسمت جفير و پادگان حميد پيشروي و اين اهدا

  )40(.كرد را در تسخير پادگان ياري مي 16به سمت پادگان حميد، لشكر 
 92در مرحلـه اول، لشـكر : شـد بايست در دو مرحله انجـام مي دور دوم عمليات نيز مي

تـا دشـت  از روي نوار مرزي، در مقابل ايستگاه گرم( بايست با تصرف خط سيمرغ زرهي مي
لشـكر . كرد اين خط را تأمين مي) كيلومتري شمال دارخوين در كناره غربي رود كارون 12
كـه از منطقـه قجريـه در غـرب كـارون شـروع ( زرهي نيز با پيشروي از خط كركس 16
به سمت غرب و جنـوب، ) كرد شد و با عبور از شمال غربي جفير، خط مرزي را قطع مي مي
 آورد و سرانجام، خـط عقـاب يه و كوشك را به تصرف درميهاي طالئ بايست پاسگـاه مي

شد و به فاصله سه كيلومتر از خط مرزي و به  اليه غربي خط سيمرغ شروع مي كه از منتهي(
يافت و از حوالي كوشك به سـمت  موازات آن در داخل خاك عراق به سمت شمال ادامه مي

كيلـومتري  20خط كركس، در حدود اليه  شد و در نهايت به منتهي شمال غرب منحرف مي
  .كرد را تأمين مي) انجاميد مي "يزدنو"جنوب غربي 

زرهي مأموريت داشت به سوي غـرب  16در مرحله دوم از دور دوم بنا به دستور، لشكر 
نيز با تصرف خرمشهر و  92العرب را تصرف كند و لشكر  پيشروي كرده و ساحل شرقي شط

داد و با نيـروي ديگـري از همـين لشـكر كـه  ادامه ميسپس شلمچه به سوي تنومه تك را 
  .كرد مأموريت پيشروي به سمت تنومه را داشت، الحاق مي

گونـه  توان دريافت كه تأمين چنين اهدافي بـا اين با نگاهي بسيار اجمالي، به سهولت مي
اتژي گر وجود اشتباهات اساسي در استر بندي و با استعداد تنها دو لشكر زرهي نمايان مرحله

گفتنــي اســت، عمليــات . هــاي عمليــاتي اســت نظــامي، اســتراتژي و در نتيجــه در تاكتيك
در اين منطقه با همين هدف اجرا شد و به ) 1361ارديبهشت و خرداد (المقدس بعدها  بيت

المقدس، ارتـش و سـپاه بـا همـه  آزادي خرمشهر انجاميد، با اين تفاوت كه در عمليات بيت
هنگي كامل و بر اساس يك استراتژي مناسب اقدام به عمليـات كردنـد آ توانايي خود و با هم

غيـر از روز اول عمليـات كـه بـا  - ) نصـر(كه به فتح خرمشهر انجاميد ولي در اين عمليـات 
عراق ابتكار عمل را به دست گرفت و با انهدام نيروها و تجهيـزات  - هايي همراه بود  موفقيت

                                                                 

  ،  ،  نگاه كنيد 111به نقشه صفحه.  de
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١١٠  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  .بر رزمندگان ما وارد ساختهاي روحي و رواني سختي  خودي، لطمه
دقيقه آتـش تهيـه،  15و پس از اجراي  16/10/1359صبح  10عمليات نصر در ساعت 

 1كور عبور كرد و تيـپ  همدان در حوالي ظهر با موفقيت از رودخانه كرخه 3تيپ . آغاز شد
ي در ايـن روز، نيروهـا. قزوين نيز با حركتي كُند به سمت اين منطقه، در حال پيشروي بود

  .تن را به اسارت گرفتند 800و  كيلومتر پيشروي كردند 30خودي 
دقيقه  20با  -  زمان با ساير محورها آغاز شود كه قرار بود هم - عمليات در محور فارسيات 

كه سپاه،  آن با. ساعت تأخير از رودخانه عبور كردند سه نيروهاي عبوركننده با. تأخير آغاز شد
سازي و ايجاد معابر،  مين در منطقه مطلع كرده بود اما براي پاكزرهي را از وجود  92لشكر 

اقدامي نشد كه به همين دليل، سه تانك روي مين رفت و حركت سـتون در جنـاح راسـت 
متري غرب رودخانه  300نيروها تا . متوقف شد، جناح چپ نيز با كمي پيشروي متوقف شد

در روز اول يك تيپ زرهي و . اامن كنندپيشروي كردند ولي نتوانستند جاده را براي دشمن ن
در . دو گردان پياده دشمن منهدم شد و غنايم زيادي به دست آمد كه از منطقه خارج نشـد

  .روزهاي بعد با از دست دادن منطقه، غنايم بار ديگر در اختيار دشمن قرار گرفت
تأمين منطقـه هاي الزم براي  بيني هاي اوليه و عدم پيش تأثيرات روحي ناشي از پيروزي

هاي بـه دسـت آمـده بـه  با اقدامات مهندسي و عدم تحكيم مواضع، موجب شد كه پيروزي
از سوي ديگر، چون طبق طرح عمليـات، منطقـه جفيـر . شدت در معرض آسيب قرار گيرد

هاي دشـمن آسـيب نديـده بـود، در نتيجـه  شد، عقبه بايست در مرحله سوم تصرف مي مي
هـاي رسـيده، از تجمـع  گزارش. جايي بسياري برخوردار بـود دشمن از تحرك و قدرت جابه

در اين حال، مرحله دوم از دور اول عمليات . داد ها و نفربرهاي نيروهاي دشمن خبر مي تانك
هاي اوليه در ايـن روز، بـا  پس از پيشروي. آغاز شد 1359ماه  دي 16صبح روز  8در ساعت 

سـرانجام در بعـدازظهر در حـالي كـه تشديد آتش دشمن، پيشروي به تـدرج كُنـد شـد و 
  !نشيني كردند نيروهاي سپاه در خط مقدم درگير بودند، نيروهاي زرهي ارتش عقب

ها عالوه بر تأثير نامطلوب بر روحيه نيروها، موجب از بين رفتن سـازمان و  نشيني يگان عقب
لوتر از نيروهاي تا دو كيلومتر ج 5/1نيروهاي پياده سپاه نيز كه . انسجام نيروهاي خودي شد

نشيني، در محاصـره دشـمن قـرار گرفتـه و  ارتش قرار داشتند، به علت عدم آگاهي از عقب

                                                                 

 30 كيلومتر پيشروي در عمق به سمت جنوب نيست 30عناي باشد و به م ها از مبداء تا آخرين نقطه استقرار مي كيلومتر به معناي حركت نيرو.  de
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١١١  بست نظامي، بحران سياسي بن    

  .تعدادي از آنها مظلومانه به شهادت رسيدند
  

  )منطقه هويزه( ١٣٥٩دي  ١٦نقشه عمليات نصر در 
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١١٢  جنگ؛ بازيابي ثبات  

خـط  تن از نيروهاي انقالبي كه شماري از آنها دانشجويان پيرو 140برابر گزارش سپاه، 
هاي امريكايي به دولت  اين دانشجويان پس از تحويل گروگان. امام بودند به شهادت رسيدند

  .هاي نبرد شده بودند اسالمي، عازم جبهه جمهوري
منظور توجيه  صدر كه اميد بسياري به پيروزي در عمليات داشت، پس از شكست، به بني

  :اي به امام چنين نوشت علل اين ناكامي، در نامه
نيروهاي ما امروز چهارمين روز مقاومتشان . من حمله متقابل در پنج نوبت كرد با دو لشكردش<

امـا بـه مـا هـم بسـيار صـدمه . گويند يك لشكر دشمن از بين رفته است اين طور كه مي. است
 4روز اول، پيروزي بود، روز دوم ساعت . دهد حمله بدون نيروي احتياط نتيجه نمي. خورده است
  )41(>.گذشت ساعتي از اين عمل مي شت به جبهه كردند، وقتي خبر با شدم، نيمبعدازظهر پ

هاي  هاي فكـري، مـديريتي و همچنـين اشـتباه صدر در اين نامـه بـه ضـعف گرچه بني
ها اشاره نكرد، ولي موضوع مهم اين بود كه به ناچـار، شكسـت را  استراتژي نظامي و تاكتيك

بر اثر اين ناكامي از جمله مسائلي بود كه ناظران  صدر تضعيف موقعيت سياسي بني. پذيرفت
كـردزمن در كتـاب خـود دربـاره تـأثير ايـن . گران خارجي نيز به آن توجه داشتند و تحليل

  :نويسد عمليات در كاهش توان زرهي ايران مي
گونه اشتباهات در جريان نخستين ضد حمله عمده ايران در جنگ رخ داد كه  يك نمونه از اين<

) 1359دي  15(ميالدي  1981ژانويه  5سه تيپ تانك كم توان نيروي زميني ايران در طي آن 
بدون برخورداري از پشتيباني پياده نظام به نيروهاي عراقي در جنوب سوسنگرد حمله كرده و به 

هـاي تانـك بخشـي از نيروهـاي زمينـي ارتـش بودنـد و تحـت  يگان. سختي شكست خوردنـد
رسـيد كـه فقـدان پشـتيباني  قرار داشتند و به نظر مي) صدر بني(جمهور وقت  فرماندهي رئيس

صدر يا عمداً تالش كـرده اسـت تـا  بني …پياده نظام ناشي از سياست داخلي ايران بوده باشد 
كـه  ها به خطوط مقدم به نمايش بگذارد و يـا اين قدرت نيروي زميني ارتش را با فرستادن تانك

بسياري از . پياده نظام پاسدار خودداري كرده است] قرار دادن راز در اختيا[رهبري مذهبي ايران 
به دليل عدم توانـايي آنهـا در اجـراي مـانور و  1981ژانويه  5ها در نبرد  تلفات و ضايعات ايراني

كه در اثر آتـش عـراق  قواي زرهي ايران در اين حمله بيش از آن. تدارك مجدد در گل وارد آمد
در مجموع،  …از هم پاشيد ] ها تانك[و رها كردن ]  درگل[فتن دچار شكست شود، در پي فرور

هـاي  و تانك 60- دسـتگاه تانـك ام 100هاي ايران در اين عمليات سنگين بود و حدود  خسارت
 62- تانـك تـي 50عراق هم حدود . ها افتاد دستگاه هم به دست عراقي 150چيفتن نابود شد و 
de  )42(>.خود را از دست داد
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١١٣  بست نظامي، بحران سياسي بن    

  :صدر از اين عمليات گفت طي تفسيري در مورد هدف بني راديو لندن نيز
المللـي ايـن  اين واقعيت كه حمالت تهاجمي ايران چنين سريع صورت گرفته، در محافل بين<

صدر در مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح ايران  سخن را به وجود آورده است كه ابوالحسن بني
  )43(>.مي،اين حمالت را تدارك ديده استمنظور كسب امتيازات سياسي و نه نظا بيشتر به

صدر و ابعاد نظامي عمليات و اهداف آن،  مفسر راديو لندن با توجه به مقاصد سياسي بني
  :تايمز نيز در همين زمينه نوشت نيويورك. چنين تجزيه و تحليلي را بيان كرد

وان دريافـت كـه تـ كه ادعاي پيروزي ايران در محافل سياسي مورد توجه قرار گيرد، مي چنان<
اي را كه براي احراز قدرت سياسـي  صدر به پيروزي در عرصه نبرد نياز داشته تا بتواند مبارزه بني

  )44(>.در جريان است، ادامه دهد
  :راديو اسرائيل نيز به نقل از مقامات عراقي گفت

انـد كـه حملـه اخيـر چيـزي جـز يـك حملـه نافرجـام نيسـت كـه  مقامات عراقي ادعا كرده<
  )45(>.جمهور براي ادامه حكومتش به آن دست زده است سرئي

صدر نتوانست اهـداف سياسـي خـود را بـر پايـه آن  در پي ناكامي در عمليات نصر، بني
كه عمليات توكل در محور آبادان نيز پـيش از ايـن  در عين حال، با توجه به اين. استوار كند

ميدوار بود ليكن نگراني از شكست صدر همچنان به كسب پيروزي ا ريزي شده بود، بني طرح
اش، سبب شد كـه مسـائل جديـدي از  در عمليات نظامي و آثار سوء آن بر موقعيت سياسي

جملـه پـايـان دادن به جنگ را مجـدداً مطـرح كنـد؛ هرچند پـيش از ايـن در پـي طــرح 
از سـوي او، هيئـت دولـت بـا آگـاهي از ماهيـت  "حل مسـئله جنـگ از طريـق سياسـي"

در همـين زمينـه، . هايش، شرايطي را براي پايان بخشيدن به جنگ تعيين كرده بـود تالش
  :اي به امام به مسئله قابل توجهي اشاره كرد صدر در نامه بني

هاي زرهي امروز چند روز بيشـتر طـول  جنگ. اين جنگ قرار بود چند روز بيشتر طول نكشد<
شان  اعراب و اسرائيل جنگ. ف معلوم شدهند و پاكستان جنگ كردند چهار روزه تكلي. كشد نمي
ما . هاي زرهي بعد از جنگ جهاني دوم است ترين جنگ اين جنگ طوالني. روز بود 10تا  6بين 

  )46(>.كه بتوانيم از اين دنيا مهمات و سالح تهيه كنيم در ماه چهارم هستيم، بدون اين
ليـات توكـل در محـور ساعت تـا آغـاز عم 48در حالي كه هنوز  - صدر در اين نامه  بني

  :نوشت - آبادان باقي مانده بود 
جنگم اما جنگ  من مأيوس نيستم و مي. ادامه جنگ در شرايط فعلي وضع را بدتر خواهد كرد<

de  )47(>.كند در شرايط فعلي دردي را دوا نمي
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١١٤  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  :صدر در اين نامه، با استناد به ديدگاه نظاميان، پيشنهادهاي خود را ارائه كرد بني
رسد كه اگر بخواهيم جنـگ را ادامـه بـدهيم و  گو با نظاميان، اين طور به نظرم ميو گفت …<

كـه در كـار نظـامي دخالـت  به شرط اين …قرار باشد اين جانب بار مسئوليت را بدوش بكشم 
بنابراين يا بايد به جنگ  …نشود و از هيچ راه فشار نياورند بلكه بتدريج دشمن را ضعيف كنيم 

گر بخواهيم به جنگ ادامه بدهيم، بايد طول زمان را بپذيريم و راهي به بازارهاي اخاتمه داد و يا 
  )48(>.اسلحه و مهمات باز كنيم

صدر در اين نامه آشكارا، پيروزي در جنگ و بيرون راندن متجـاوزان را مشـروط بـه  بني
بـود  اين اظهارات كه بيانگر نوعي نااميدي. كند و خريد سالح و مهمات مي "جنگ طوالني"

  .زمينه الزم را براي اجراي عمليات توكل در محور آبادان آماده كرد
  عمليات توكل در شرق رودخانه كارون - 4

در پي تهديدهاي ناشي از عبور نيروهاي دشمن از رودخانه كارون و تالش براي محاصره 
نخسـتين اسالمي با فرماندهي قرارگاه ستاد اروند در جنوب،  و اشغال آبادان، ارتش جمهوري

منظور عقب راندن نيروهاي دشمن به غرب رودخانه كـارون در سـوم آبـان  اقدام جدي را به
 14امام در . ترين هدف اين عمليات بود آبادان مهم - آزاد كردن جاده اهواز . اجرا كرد 1359
پس از ناتواني ارتش در عقب راندن دشمن از شرق رودخانه كارون، طي سخناني  1359آبان 

در اين رونـد، عمليـات توكـل بـه . را ابالغ فرمودند "شكستن حصر آبادان"ها دستور به نيرو
نقــش ارتــش "در كتــاب . ريــزي شــد عنــوان يــك عمليــات آفنــدي نســبتاً گســترده طرح

  :در اين زمينه آمده است "اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس، جلد سوم جمهوري
هاي فصـلي از  ز يك طرف و شـروع بارنـدگيبه هر حال جو كلي سياسي كشور درباره جنگ ا<

تر يك عمليـات آفنـدي نسـبتاً گسـترده در يكـي از  كرد كه هرچه سريع طرف ديگر ايجاب مي
آذرمـاه  25جهت فرمانـدهي ارونـد از  و بـدين ريزي و اجـرا شـود مناطق نبرد خوزستان طرح

  )49(>.ريزي چنين عملياتي را آغاز كرد طرح
ستاد اروند كه فرماندهي منطقه را بر عهده داشت، پـس از  صدور فرمان امام موجب شد

  :بررسي اوليه، مأموريت را به اين شكل مشخص كند
                                                                 

  با وجودي كه ارتش و ساير <: در مورد ميزان آمادگي براي اجراي عمليات آمده است) اسالمي منتشره ارتش جمهوري(همين كتاب  200در صفحه
هاي آفند متقابل از  ران سياسي تصميم گرفته شد كه طرحهاي ملت و رهب نيروهاي ايراني آمادگي الزم رزمي را كسب نكرده بودند، در راستاي خواسته

de  >.ماه به صورت جدي براي اجرا آماده شوند اول دي
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١١٥  بست نظامي، بحران سياسي بن    

كنـد و آمـاده  دفاع مي) ماهشهر، آبادان، دارخوين(فرماندهي عمليات اروند در منطقه مربوطه <
ر را آزاد شود با عمليات آفندي نيروهاي دشمن را در منطقه مربوطه نـابود سـازد و خرمشـه مي

  )50(>.ادامه دهد 25كند و تك را تا ترميم خط مرز از شلمچه تا پاسگاه كيلومتر 
كارهاي عمليات، سرانجام مقرر شد كه حملـه در دو محـور اجـرا  پس از بحث درباره راه

تانك، از سلمانيه به سمت جنـوب حملـه  246جنوبي، گروه رزمي  - در محور شمالي . شود
زرهي اجرا گرديـد و  37آبادان در شمال جاده با تيپ  - ور ماهشهر تالش اصلي در مح. كند

قوچان و سـاير واحـدهاي مسـتقر در كرانـه  2يك تالش فرعي ديگر به وسيله عناصر تيپ 
  .شمالي بهمنشير از جنوب به شمال به سمت خاكريزهاي خط سرپل اجرا شود

ه طرح عمليـاتي را صـادر كار پيشنهادي، فرماندهي اروند دستور تهي بر اساس آخرين راه
ها از سرفرماندهي  پايه، يگان اين بر. آذر به نام طرح عملياتي توكل منتشر شد 27كرد كه در 

  :دهي شدند كه عناصر اصلي آنها عبارت بودند از اروند در سه فرماندهي عملياتي سازمان
ان پيـاده، پياده قوچان با سه گرد 2شامل تيپ : خرمشهر - فرماندهي عمليات آبادان  - 1

يك گروهان تانك چيفتن، نيروهاي ژاندارمري مسـتقر در جزيـره آبـادان، نيروهـاي 
 130، يـك آتشـبار توپخانـه 105سپاه پاسداران و بسيج مردمـي، گـردان توپخانـه 

  .ميليمتري و يك آتشبار توپخانه كاتيوشا
و يـك  105شامل يك گردان امداد ژاندارمري، يك آتشبار توپخانـه : زرهي 37تيپ  - 2

  .آتشبار توپخانه كاتيوشا
، يـك گـردان )منهاي يك گروهان(تانك  246شامل گردان : تانك 246گروه رزمي  - 3

ميليمتري  155و  105پياده، يك گردان مختلط توپخانه  21پياده از نيروهاي لشكر 
  .و عناصر سپاه پاسداران

ارمري و نيروهـاي متشكل از حدود دو گروهان ژانـد: يك فرماندهي عمليات نامنظم - 4
  .مردمي

ميليمتـري  203و  130با چهـار آتشـبار توپخانـه صـحرايي : يك فرماندهي توپخانه - 5
  .كاتيوشا

عناصر ديگر پشتيباني خدمات رزمي و پشتيباني رزمي شامل تيپ هوانيروز، گروهان  - 6
  )51(.مهندسي و غيره
داد دشـمن و وسـعت بدون توجه به اسـتع - همچون عمليات نصر  - در اين عمليات نيز 

de  .هاي بسياري در عمق منطقه تعيين شده بود منطقه، هدف
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١١٦  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هاي  آغاز شد ولي برخالف عمليات نصر حتي در گام 1359ماه  دي 20عمليات توكل در 
بـه نوشـته . نشيني كردند نخست نيز موفقيتي به دست نياورد و نيروها به مواضع خود عقب

ي و اجراي آتش دشمن در روز پيش از عمليـات كتابي كه ارتش منتشر كرده است، هوشيار
در ايـن كتـاب از . داد كه آنها از طرح عمليات قـبالً آگـاهي داشـتند نشان مي) ماه دي 19(

هاي عمده دشمن براي تقويت منطقة عمليات و گرمـاي هـوا بـه عنـوان يكـي از  جايي جابه
  )52(.عوامل كاهش توان نيروهاي خودي نام برده شده است

هاي پيشـين و اهـدافي كـه بـر پايـه  پس از اين دو شكست، با توجه به وعـدهصدر  بني
بـه  "جمهـور كارنامه رئيس"كرد، در گزارش  اميدواري به كسب پيروزي نظامي پيگيري مي

  :وي گفت. تجزيه و تحليل عمليات پرداخت و مسائلي را يادآور شد كه خواندني است
هاي جنگـي را انتخـاب  بايـد آن شـيوه نگي نميهاي ج سؤال اين است كه چرا در اتخاذ شيوه<

  )53(>تواند وارد كند؟ كنند كه به دشمن حداكثر تلفات را وارد كند، و مي
  :كند وي سپس از قول فرماندهان نظامي اين مطلب را بيان مي

پذير است و ما نيز اين مسئله را به فرماندهي نيروهايمـان  آميز امكان هاي موفقيت اعمال روش<
  )54(>.آسا داده است ايم ولي فرماندهي پذيرفته و دستور حمله برق كردهاظهار 

صدر با استناد به اظهارات فرماندهان نظامي، در واقع، علـل ناكـامي را جـو سياسـي  بني
  :كند گيري كه به وي تحميل شده بود، ذكر مي حاكم بر شرايط تصميم

هايي كه به  موجود با توجه به جريان توضيح دادم كه جو سياسي) فرماندهان نظامي(براي آنها <
  )55(>.آيد، اين حمله و روش تحميل شده است وجود مي

هاي حاصله پس از دو ماه و نيم اتالف  ترين راه براي توجيه ناكامي گونه برخورد ساده اين
صـدر دربـاره نيازمنـدي بـه سـالح و مهمـات  بني. نتيجه بود ها و وعيدهاي بي وقت و وعده

قيب عمليات نظامي تا يك پيروزي كامل، محتاج ابزار و آالت نظامي و مهمات تع": گويد مي
  :كند اما وي در جاي ديگري چنين بيان مي ".است

در . شايد كمبود اسلحه را با افزايش روحيه، ميل به ابتكار، شجاعت و پايـداري جبـران كنـيم<
زم نيسـت كـه بـه انـدازه دشـمن صورتي كه بتوانيم روحيه نيروهاي مسلح را باال ببريم، اصالً ال

  )56(>.اسلحه داشته باشيم
هاي نظامي، همـواره از ضـعف روحـي نيروهـاي  صدر پيش از اين نيز پس از ناكامي بني

وجه به داليل واقعـي ايـن ضـعف  برد، اما به هيچ ها نام مي مسلح به عنوان داليل اين ناكامي
de  .كرد روحي اشاره نمي
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١١٧  بست نظامي، بحران سياسي بن    

  
شرق رودخانه ( ١٣٥٩دي  ٢٠نقشه عمليات توآل در 
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١١٨  جنگ؛ بازيابي ثبات  

رخ داد و منجر به آزادسازي مناطق اشـغالي  - صدر  بعدها پس از فرار بني - تحوالتي كه 
لذا بايد داليل  شد، با اتكا به امكانات موجود و بدون خريداري تجهيزات جديد انجام گرفت،

كارگيري كليـه  آهنگي ارتش و سپاه، اتخاذ استراتژي مناسـب بـا بـه اصلي پيروزي را در هم
گـاه قـادر بـه درك و  صـدر هيچ وجو كرد؛ تدبيري كه بني مقدورات و امكانات كشور، جست

  .انجام دادن آن نبود
  صدر در آزادسازي مناطق اشغالي نتايج شكست و ناكامي بني

آلـود همـراه بـا مبالغـه دربـاره ميـزان  عدم درك عميق از دشمن و وجود باورهاي توهم
هاي نظامي اين نيروهـا، سـبب شـد كـه  و درستي طرح وهاي كالسيكتوانايي نظامي نير

يابي به اهـداف سياسـي را  صدر پيروزي بر دشمن را آسان و قابل دسترس بداند و دست بني
شكسـت نيروهـاي خـودي در ايـن مرحلـه از جنـگ، نتـايج و . ريزي كند بر اساس آن پايه

شت هشت ماه از تجـاوز دشـمن و در كه پس از گذ آمدهاي بسيار نامطلوبي داشت چنان پي
حالي كه متجاوزان همچنان در مناطق اشغالي استقرار داشتند، كشور در يك بحران سياسي 

  .و ناامني عميق فرو رفت
يأس و سرخوردگي حاصله از پيـدايش وضـعيت جديـد، هرگونـه اميـدواري بـه كسـب 

ليه امكانات و تـوان كشـور را شد، در حالي كه ك پيروزي نظامي را از ميان برد، زيرا تصور مي
اند و باز هم موفقيتي حاصل نشده اسـت، بنـابراين  كار گرفته نظامي به - متخصصان سياسي 

بود و تنها  )57(حلي حل نظامي براي جنگ وجود ندارد و بايد از نظر سياسي در پي راه هيچ راه
و يـا مصـالحه و  هـاي سياسـي در نهـان هاي جهاني و تالش با اميدواري به پشتيباني قدرت

                                                                 

  دفاع، در مورد ميزان موجودي سالح، به عنـوان  عالي در خاطرات خود از گزارش فرماندهان در جلسه شوراي) اي اللّـه خامنه آيت(مقام معظم رهبري
  .روز بيشتر سالح و مهمات ندارد 25تا  20در اين جلسه مسئولين و فرماندهان ارتش متفقاً گفته بودند ايران براي  .برند يك خاطره تلخ نام مي

بدانيد اسلحه و مهماتي كه در كشور از پيش ذخيره شده، براي مقابله با <: هاي موجود در ارتش، فرموده بودند امام خميني پس از شنيدن گزارش سالح
ها مشخص شد كه امكانات زيادي وجود داشت  در ادامه بررسي >.ها، ما سالح و مهمات داريم خيلي بيش از اين حرف. تعبيه شدهكشوري مثل روسيه 

  .شد اطالع بودند، يا گزارش نادرست داده مي كه يا از آنها بي
  )1/7/1375روزنامه اطالعات، (

 نويسـد صـدر، مي هاي نظامي ارتـش بـه فرمانـدهي بني كا در مورد شكست تالشهيكمن يكي از فرماندهان نيروي دريايي ارتش امري اف ويليام :
ها كافي نبود  آهنگ نيروهاي ارتش به تنهايي براي شكست عراقي به اثبات رسيده بود، عمليات هم) ماه دي(طور كه در جريان تهاجم ماه ژانويه  همان<

  >.آهنگي آنها با نيروهاي مردمي ضرورت داشت و هم
de  )20/12/1363اسالمي،  ، ترجمه گروه تحقيق، خبرگزاري جمهوري1982پاشيده و از نو متولد شده در  ارتش از هم"هيكمن، مقاله  اف ويليام(
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١١٩  بست نظامي، بحران سياسي بن    

صدر نيـز پـيش از ايـن و  بني. توان اوضاع را تغيير داد سازش با دشمن و دادن امتيازات، مي
پس از شكست عمليات نصر و قبل از آغاز عمليات توكل، با احتمال وقـوع شكسـت مجـدد، 

  .هاي پايان دادن به جنگ و مسئله صلح را مطرح كرد زمزمه
 اين مرحله سبب شد تا ضمن از دست رفـتن امكانـات،عالوه بر اين مسائل، ناكامي در 

هـاي  زمان نيز از دست برود و دشـمن در مواضـع اشـغالي بـه احـداث اسـتحكامات و جاده
در عـين  .ارتباطي اقدام كند و بيرون راندن او نسبت به گذشته به مراتـب دشـوارتر شـود

صـميم ارتـش بـه اتخـاذ حال، اميدواري عراق به استقرار در مواضـع اشـغالي و همچنـين ت
  .استراتژي پدافندي، بخش ديگري از نتايج ناكامي در اين مرحله از جنگ بود

  اميدواري عراق براي استقرار در مواضع اشغالي
ها و باورهاي خود مبني بر نـاتواني  ها، عراق را نسبت به درستي تحليل نتايج اين عمليات

الي، متقاعـد كـرد و از ايـن پـس، حضـور نيروهاي نظامي ايران براي آزادسازي مناطق اشغ
كردزمن در بيان . گونه نگراني ادامه يافت دشمن در اين مناطق با آسايش خيال و بدون هيچ

هاي ايران در نخستين ضدحمالت خود، بر اميدواري عـراق بـراي اسـتقرار در  بازتاب ناكامي
  :كند مواضع اشغالي تأكيد مي

تواننـد  باور كردند كه با نسبتاً مقداري استقامت دفاعي مي ها نخستين تأثير اين بود كه عراقي<
  )58(>.آوردهاي خود را حفظ كنند دست

پنداشتند كه  ها اوضاع سياسي داخل ايران را تحت نظر داشته و مي از سوي ديگر، عراقي
هاي سياسي موجود در ايران حتي در صورت كسب پيروزي نظامي ايران، پايدار خواهد  تنش
بـه . ها شود توانست، منجر به تشديد اين تنش كه هرگونه شكست نظامي مي اين ضمن. ماند

ها از طريق ياسر عرفات به ايران پيام دادند كه  همين دليل، بر پايه رخدادهاي جديد، عراقي
كننـد و منتظـر فعـل و انفعـاالتي در تهـران  قادرند اهواز را تصرف كنند ولي اين كار را نمي

  )59(.هستند
                                                                 

  دستگاه را از دست داد، در حالي كه امكان جايگزيني آنها نيز وجود نداشت 140دستگاه تانك خود،  370زرهي از  16تنها در عمليات نصر، لشكر.  
  دانيـد در طـول پـنج مـاه شـما چقـدر راه  آيـا مي<: گفت در مصاحبه مطبوعاتي كه از تلويزيون بغداد پخش شد، خطاب به مردم عراق ميصدام

  >.ايد ايد؟ شما دو هزار و اندي كيلومتر راه براي ارتش خود ساخته ساخته
de  )53، ص ستيز با صلحدفاع،  عالي ستاد تبليغات جنگ شوراي(
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١٢٠  جنگ؛ بازيابي ثبات  

وزير عـراق و فرمانـده ارتـش خلـق در  طه ياسين رمضـان معـاون اول نخسـت اظهارات
كنيم كه جنگ بـه پايـان  ما بر اين نكته تأكيد مي"كه  مصاحبه با روزنامه الثوره مبني بر اين

و همچنين سـخنان  "طور كلي منهدم شود كه رژيم حاكم بر ايران به نخواهد رسيد مگر اين
كه متأثر  عالوه بر آن )60(،"شويم جزيه و انهدام ايران ناراحت نميما از ت"كه  بر اين صدام مبني

  .شد از رخدادهاي نظامي بود، بيشتر به رخدادهاي سياسي داخلي ايران مربوط مي
هاي جديد منافقين بـه ويـژه خـروج پنهـاني رجـوي از  تشديد اوضاع كردستان و تالش

ها به  ، از جمله مسائلي بود كه عراقيطريق كردستان و مذاكراتي كه وي در فرانسه انجام داد
  .راندند تأثيرات آن بسيار اميدوار بودند، به همين دليل، از سقوط و تجزيه ايران سخن مي

  اتخاذ استراتژي پدافندي از سوي ارتش
صدر، نيروهاي نظامي را دچـار يـأس و  عدم پيروزي نيروهاي كالسيك به فرماندهي بني

  :د اروند در جنوب در برآورد خود به اين نتيجه رسيدسرخوردگي كرد تا آنجا كه ستا
  )61(>.بايد دفاع را بپذيرند اسالمي ايران الزاماً مي نيروهاي جمهوري<

اسالمي ايران در هشت سال دفـاع  ارتش جمهوري"در همين زمينه، در جلد سوم كتاب 
  :در مورد نتايج عمليات توكل آمده است "مقدس

ماه وضـعيت كلـي منطقـه عمليـاتي  دي 21ت آفندي توكل، از روز پس از انجام ناموفق عمليا<
ماهشهر به حالت قبل از اجراي حمله بازگشت و الزاماً نيروهاي فرماندهي اروند وضعيت  - آبادان 

پدافندي را پذيرفتند و نيروهاي طرفين مجدداً به حالت نبرد توپخانه بازگشتند و مبادله آتش به 
فين به تقويت و تحكيم مواضع دفاعي پرداختند و مرحلـه ديگـري از جريان خود ادامه داد و طر
هـاي محـدود و  آبادان آغاز شد كه پدافند در مواضـع و اجـراي تك - عمليات در جبهه ماهشهر 

  )62(>.اين مرحله از عمليات حدود هشت ماه ادامه داشت. محلي بود
نـدي بـه مفهـوم عمليـات هيچ برنامه آف 1360تا تابستان  1359ماه  ترتيب، از دي بدين

گسترده براي آزادسازي مناطق اشغالي، در برنامه نيروهاي كالسيك وجود نداشت و تنها بـر 
  .شد هاي محدود به صورت ايذايي و محلي توصيه مي اساس برآورد يادشده، عمليات

  صدر در تشديد بحران سياسي كوشش بني
مناطق اشغالي رو به تضـعيف صدر در پي ناكامي وي در آزادسازي  موقعيت سياسي بني

deهـاي محـدودي پـيش رو  حل بسـت، راه صدر براي خروج از بن در چنين وضعيتي، بني. نهاد
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١٢١  بست نظامي، بحران سياسي بن    

پذير نبـود و از سـوي  نتيجه بودن آن امكان داشت؛ از يك سو، ادامه روند پيشين به دليل بي
د، در شـ نشـيني وي مي صـدر مـانع از تغييـر رويـه و عقب طلبانه بني هاي جاه ديگر، خصلت

در همين . صدر قرار داشت اي بود كه در برابر بني تنها گزينه "تشديد بحران داخلي"نتيجه، 
زمان، منابع بيگانه نيز اطالعاتي به صورت محرمانه مبني بر فوت زودهنگام حضرت امـام در 

تا وي بتواند حركت خود را با قاطعيت و اطمينان بيشـتري  صدر قرار داده بودند اختيار بني
وي در زمينـه  كرد كـه موقعيـت اسـتثنائي  صدر چنين تصور مي در واقع، بني. ادامه دهد
اي اسـت كـه  به گونه نظامي و همچنين در ميان روشنفكران و نيروهاي ارتش - سياسي 

. در صورت وقوع بحران داخلي، قادر به مهار اوضاع و به دست گيري كامل قدرت خواهد بود
جويي در برابـر نظـام و  بـا منازعـه 1359اسـفند  14صدر در روز  بنيدر پايه همين عقيده، 

هـاي  منظور قلع و قمع كردن نيروهاي انقالبي، تـالش خـود را بـا حمايـت گروه انقالب و به
  .ضدانقالب آغاز كرد

صـدر گـردهم  هاي ضدانقالب حـول محـور بني در وضعيت جديد، منافقين و ساير گروه
، رجوي با خروج غيرقانوني از كشور عـالوه بـر 1359ي زمستان پيش از اين، در حوال. آمدند

هـايي كـه انجـام داد،  بررسي مسير خروج در حال اضطراري، با حضور در فرانسـه و مالقات
ها را بـراي ورود  ضمن تشريح اوضاع داخلي ايران و موقعيت سازمان منافقين، حمايت غربي

ه رجوي با كادر مركزي سازمان برگـزار به فاز نظامي جلب كرد و پس از جلسات متعددي ك

                                                                 

 هاي  وقتي كه ما از دولت آلمان علت شركتشان در تحريم اقتصادي ايران را پرسيديم به ما گفتند كه با مطالعه بولتن<: مينه گفتصدر در اين ز بني
  )31/6/1360دفتر سياسي سپاه،  21به نقل از بيانيه شماره (  >.ايم كه امام بيش از سه ماه ديگر زنده نيست پزشكي امام به نتيجه رسيده

نقش خود را محتاطانه با چشمداشت بـه روزي كـه . طلب و از لحاظ سياسي زيرك است صدر فردي جاه بني<: النه جاسوسي آمده همچنين در اسناد
  )47تا  43، ص 9دانشجويان پيرو خط امام، اسناد النه جاسوسي، جلد (  >.كند خميني از صحنه كنار رود، بازي مي

 كنم، حذف شما، حذف  تكرار مي<: صدر در مورد موقعيت وي نوشت اي به بني تند، رجوي طي نامهصدر قرار گرف منافقين پس از آنكه در كنار بني
ترين  ترين مجري قانون و مرجع مراجعه قانوني گسترده قوا در كشور در حال جنگ، حذف عالي كل جمهوري با اين پشتوانه عمومي، حذف فرمانده رئيس

داند كه  همه دنيا مي …، مفهومي جز استقبال از زوال قطعي و سقوط نهايي انحصارطلبان ندارد )است منظور سازمان منافقين(سازمان انقالبي كشور 
  )21/1/1360، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، نامه 52/ 250924سند شماره (  >.بدون شما حكومت چند هفته نيز دوام ندارد

 دار او هستند مردم ايران، ارتش و روشنفكران به نحو وسيعي طرف<: رد گفتصدر در مصاحبه با روزنامه اتريشي بروفايل در اين مو بني.<  
  )12/5/1360، خبرگزاري رويتر، 11/5/1360خبرگزاري پارس، (

بـراي  باش كامل داده بود تا احتماالً صدر قبل از بركناري به ارتش آماده بني<: همچنين روزنامه ديلي تلگراف به نقل از نماينده خود در تهران، نوشت
de  )21/3/1360خبرگزاري پارس، (  >.حمايت او به خيابان بيايند
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١٢٢  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هـا،  در چـارچوب همـين تالش. كرد، آنها را در مورد ورود به فاز نظامي متقاعد و آماده كرد
  .صدر و ترغيب وي به ايستادگي در برابر امام و انقالب شدت گرفت حمايت از بني

كيل داده در همين روند و در حالي كه امام هيئتي سه نفره را بـراي حـل اخـتالف تشـ
سردمدار . بست در كشور، برگزاري رفراندوم عمومي را مطرح كرد صدر با اعالم بن بني بودند،

  :صدر، نوشت صدر ضمن تبريك به مناسبت اقدام جديد بني اي به بني منافقين طي نامه
حاال كـه انتخابـات مجلـس را حضـرات عملـي (بست و ارائه پيشنهاد رفراندوم  اعالم حالت بن<

العاده جالب و شايسته حمايت آشكار و علني عمـوم نيروهـا و مـردم اسـت؛ بـه  ، فوق)انندد نمي
  )63(>.ميليون نفره بايستي گسترش داد 36عبارت ديگر، دامنه كار هيئت سه نفره را به هيئت 

راهپيمايي آرام و مطلقاً بدون تظاهر تا جماران پس از ": رجوي در اين نامه پيشنهاد كرد
رجوي  )64(".ها نفر را با خود خواهد داشت مقام رهبري است كه طبعاً ميليون كسب اجازه از

  :صدر تأكيد كرد در همين نامه به بني
شما چه از نظر سياسي و چه به لحاظ اجتماعي در وضعيتي هستيد كـه اگـر بخواهيـد و اگـر <

  )65(>.كنيد "جارويش"الواقع  توانيد في بايستيد، مي
صدر و  خواستند در سايه بني ترتيب بود كه مي جايي قدرت بدين طرح منافقين براي جابه

با اعالم راهپيمايي به سمت جماران، پس از حضور در حسينيه جماران، امام را مورد حملـه 
صـدر و درخواسـت وي از  موقعيت بني. قرار دهند و پس از آن، مراكز قدرت را تصرف كنند

. تحقق اهـداف منـافقين مفيـد و مـؤثر باشـدتوانست در  مي "راهپيمايي"عموم مردم براي 
در انديشه پايان بخشيدن به جنگ نيـز بـود، تـا  "بحران داخلي"صدر به موازات تشديد  بني
. بار بتواند از طريق صلح و سوار بر امواج بحران داخلي، پيروزي سياسي را به دسـت آورد اين

پيشنهاد صلح داد،  1360شت كه كنفرانس غيرمتعهدها در ارديبه به همين دليل، پس از آن
  :اي به امام خميني نوشت صدر در نامه بني

  )66(>.شود اگر قرار بر صلح باشد، پيشنهاد از اين بهتر نمي<

                                                                 

 آقايان شهيد بهشتي، رفسنجاني و شهيد رجايي نيز آقاي يزدي را انتخـاب . كني را به عنوان نماينده خود انتخاب كرد اللّـه مهدوي امام خميني، آيت
اللّـه كنـي  امام در پيام خود به آيت. اسفند، اختالفات را نيز بررسي نمايند 14ماجراي صدر نيز يك نماينده معرفي كرد تا عالوه بر بررسي  كردند و بني
موارد تخلفات از حقوق قانوني هر يك رسيدگي نماييد و نيز در زمان جنگ كه زمان استثنايي است به احوال و اعمـال هـركس كـه <: مرقوم نمودند

  >.دباشد رسيدگي نمايي موجب اختالف و تشنج در كشور مي
de  )12/1/1360، 13، جلد مجموعه رهنمودهاي امام خميني: صحيفه نوراسالمي،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مركز مدارك فرهنگي انقالب(
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١٢٣  بست نظامي، بحران سياسي بن    

كـه خـود  - وي همچنين در جايي ديگر در مورد تداوم جنگ با توجه به اوضاع داخلـي 
  :راي امام مطرح كرداي ديگر در اين نامه ب تحليل رجوي را به گونه - مسبب اصلي آن بود 

صاف و صريح بگويم كه حاكمان نـادان . براي موفقيت كامل، يك انسجام تمام عيار الزم است<
بينند، چرا كه ادامه جنگ موجب تحكيم موقعيت  سود خود را در ادامه جنگ توأم با ناكامي مي

سره  كار او را يكجمهور بيندازند و  شود كه آن را به گردن رئيس شود و ناكامي سبب مي آنها مي
  )67(>.شود سره مي اسالمي يك دانند كه كار كشور و رژيم جمهوري كنند و نمي

كـرد كـه افكـار  صدر در مورد ضرورت پايان بخشيدن به جنگ چنين اسـتدالل مي بني
  )68(.عمومي مخالف ادامه جنگ است

ي از بحـران مرحله جديد صدر به موازات تحوالت نظامي، هاي بني ترتيب، با تالش بدين
با ورود منافقين به فاز نظامي و اقـدام بـه تـرور مـردم و  1360داخلي آغاز شد كه از خرداد 

شهريور  8وزيري در  و مقرنخست 1360تير  7اسالمي در  جمهوري انفجار بمب در دفتر حزب
  .همان سال شدت يافت

هـا نيـز  عراقيدر كشور،  "پيدايش بحران سياسي"و  "بست نظامي ايجاد بن"زمان با  هم
ترتيب كه عراق پس از ناكامي اوليه در آغاز  مواضع خود را نسبت به جنگ تغيير دادند؛ بدين

جنگ كه آمادگي خود را براي پايان بخشيدن به آن با شرايطي اعالم كرده بود، بـا مشـاهده 
حبه در مصا 1359صدام در آبان . ناكامي نظامي ايران به تدريج مواضع جديدي را اعالم كرد

در ) هـواري بومـدين(جمهـور الجزايـر  با روزنامه المستقبل اعالم كرد كه با درگذشت رئيس
وي مدتي بعـد، طـي سـخناني  )69(.ميالدي، قرارداد الجزاير نيز دفن شده است 1978سال 

  :نشيني از خاك ايران را كار ضعيفان ناميد و گفت هرگونه عقب
. اي عـراق نـوين و مـردم آن روي نخواهـد دادبـر) نشـيني از خـاك ايـران عقب(اين وضعيت <

خردان، كساني كه سرزمين خود را دوست ندارنـد و مردمـي كـه بـه  نشيني را ضعيفان، بي عقب
  )70(>.دهند مند نيستند انجام مي ملت خود عالقه

  :اي با القبس گفت همچنين، لطيف جاسم وزير فرهنگ و اطالعات عراق در مصاحبه
داند رسيده است و اعالم داشته كه حتي اگـر  نها را مرز حقيقي خود ميعراق به مرزهايي كه آ<

  )71(>.ارتش ده سال در اين مناطق باقي بماند، از آنها بازپس نخواهد نشست

                                                                 

 در صفحات بعد در اين زمينه توضيح داده خواهد شد.  de
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١٢٤  جنگ؛ بازيابي ثبات  

گيري جديدي، مناطق اشـغالي را همـان  در موضع 1359اسفند  14صدام پس از واقعه 
گيري اين منـاطق را از  ران، بازپسمرزهاي حقيقي اعالم كرد و با توجه به موقعيت نظامي اي

  :موضع قدرت غيرممكن دانست
اين است كه راه ادامه جنگ و سـخن از عقـب . بايد آن را درك كنند) ايران(موضوعي كه آنها <

  )72(>.اي غيرممكن است راندن نيروهاي عراقي از مواضع به دست آمده با اتكا به قدرت، مسئله
اشغال دزفول را طراحي كردند كه اجراي  1360در بهار ها  بر پايه برخي اطالعات، عراقي

  .اكبر، منتفي شد هاي اللّـه در تپه 1360آن به داليلي همچون عمليات ارديبهشت 
صـدام در ايـن خصـوص . بس نيز عدول كردنـد ها از موضع خود در برقراري آتش عراقي
  :تأكيد كرد

دهيم در حالي كه جنگ ادامـه دارد، بـا  ميخواهيد نظر ما را بدانيد، بايد بگويم ترجيح  اگر مي<
گـوييم  ايرانيان به قصد رسيدن به توافق به مذاكره بنشينيم، زماني كه به توافق دست يابيم، مي

  )73(>.جنگ خاتمه يابد
ايران، مبني بر نبود دولت رسمي  داخلي گيري با برداشت خود از اوضاع وي در اين موضع

  .ادن به جنگ را پيش از مذاكره و توافق طرفين نفي كردو با ثبات در اين كشور، پايان د

  مهار بحران با مديريت و تدبير امام خميني

هاي سياسي، امام  صدر و تشديد درگيري با ظهور تدريجي آثار ناشي از ناكامي نظامي بني
  :به اين نكته اشاره كردند كه )74(خميني با تأكيد بر ضرورت حفظ آرامش در داخل،

  )75(>.ما شايد اهميت به اين اختالفات داخلي بيشتر بدهند تا هجوم نظاميهاي  دشمن<
  :امام سپس در جاي ديگري خطاب به دولتمردان فرمودند

ايم، نبايـد ايـن مـردم را سستشـان  ما نبايد حاال كه گرفتار هستيم، باز به پيروزي هم نرسيده<
  )76(>.كنيم

جويانه امريكا عليه ايران به ويژه پس از  هاي مخاصمه امام خميني با دركي كه از سياست
گيري تركيـب  هاي جديد و شـكل اشغال النه جاسوسي داشتند، و با توجه به ماهيت حركت

  :بندي فرمودند جديدي از ضدانقالب، در يك جمع
اند، با واسطه يا بدون واسطه در رابطه با  اسالمي متحد شده امروز تمامي آنان كه عليه جمهوري<

de  )77(>.باشند امريكا مي
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١٢٥  بست نظامي، بحران سياسي بن    

اي  كننـده اسفند نقطه تعيين 14صدر و وقوع حادثه  در اين روند، نزديكي منافقين و بني
  :كه حاج سيداحمد خميني در اين باره گفت صدر بود، چنان براي آغاز برخورد امام با بني

ن بود براي ما خيلي روش. رساندم ، من مرتب اخبار را به امام مي)اسفند 14(در جريان دانشگاه <
صدر هم با اين كارهايش گور خودش  التبه بني. هاي كميته و غيره دروغ است كه تمام اين كارت

از همان زمان بود كه امام تصميم گرفتند كه ديگر كار را تمام كنند، حتي يك بار صريح . را كند
  )78(>.به من گفتند ديگر كار او تمام شده و ديگر ايشان اميدوار نيست

دانست و بـه آن اميـدوار  صدر براي خود نقطه شروع حركت مي ه را كه بنيدر واقع، آنچ
  .رفت بود، به منزله نقطه پايان حيات سياسي وي به شمار مي

صدر و مسئوليت وي در قـواي نظـامي  امام ابتدا تالش كردند ميان حركات سياسي بني
، بـه همـين دليـل، صدر جدا كنند ها را از بني تفاوت قائل شوند و در ضمن، حساب گروهك

اللّــه  اسـفند، در پاسـخ بـه پيـام آيت 14ايشان در نخستين واكنش آشكار در برابر فاجعـه 
هاي منحرف سياسي و غيرسياسي تأكيد كردند كـه بـا  ها و دسته گلپايگاني، خطاب به گروه

امـام  )79(.هاي ضداسـالمي پايـان خواهنـد داد آنها برخورد اسالمي خواهد شد و به شـرارت
چنين يازده روز پس از اين حادثه، در پيامي بـه مـردم و مسـئوالن بـا تأكيـد بـه ادامـه هم

  :قوا، در مورد مسائل جنگ فرمودند صدر بر كل فرماندهي بني
شــود و پــس از تصــويب، تصــميم در اجــرا بــا  مســائل دفــاع در شــورا طــرح و رســيدگي مي<

  )80(>.را نمايندقواست و قواي مسلح بايد اوامر ايشان را اج كل فرماندهي
صدر و دولت، به ارتش درباره  امام با تشكيل هيئت سه نفره براي حل اختالفات ميان بني

صدر مبنـي  هايي كه ممكن است از آن بشود، هشدار دادند تا كليه توهمات بني سوء استفاده
ايشان همچنين بـر ضـرورت . بر كسب حمايت ارتش در برخورد داخلي درهم شكسته شود

  :بط ارتش با ملت تأكيد فرمودندحفظ روا
توجه داشته باشيد كه خداي نخواسته يك وقتي اسباب اين نشود كه ملت ايران بگويد كه اين <

شما وقتي قدرت داريـد كـه . ارتش، ارتش كذايي است و به اسالم كاري ندارد و اين طور چيزها
  )81(>.ملت دنبال شما باشد

  :دن از ملت، فرمودندامام با هشدار به ارتش در مورد جدا ش
اگر حساب خودتان را همان طوري كه در سابق بود از ملت . شما از ملت هستيد، جدا نيستيد<

  )82(>.جدا كنيد، ملت به شما پشت خواهد كرد و براي شما دوام نخواهد بود
deدفاع خطـاب بـه  عالي ايشان در جاي ديگري در جمع فرماندهان نظامي و اعضاي شوراي
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١٢٦  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  :ارتش فرمودند
كه ملتي هم اگر ارتشش  تواند اين ارتش باشد، چنان ارتشي كه ملت باهاش مخالف است، نمي<

كوشـش كنيـد پيونـد خودتـان را بـا ملـت هرچـه . تواند زندگي كنـد باهاش مخالف باشد، نمي
  )83(>.توانيد تقويت كنيد مي

در نظر داشت  كرد و صدر كه در مرحله جديد اوضاع را كامالً به سود خود ارزيابي مي بني
كرد كه سخنان امام  با اتكا به مردم، خيز نهايي را براي كسب قدرت بردارد، هرگز تصور نمي

اي بر افزايش حضور نيروهاي مردمي در صحنه انقالب و جدا شدن  كننده چه تأثيرات تعيين
اي  هصدر در مورد نتيجه حضور مردم، به نكت امام با هشدار به بني. مردم از وي خواهد داشت

  :اشاره كردند كه تا پيش از وقوع آن، هرگز قابل تصور نبود
حاصل بشود؛ از  بترسيد از آن روزي كه مردم بهفمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار<

  )84(>.اللّـه، خداي نخواسته باز پيدا بشود آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از ايام
. صدر، مربوط به مسئله جنـگ بـود برخورد با بنييكي از ديگر اقدامات برجسته امام در 

صدر در مورد نقش انحصاري خـود داشـت، در  ايشان با توجه به اين مهم و توهماتي كه بني
  :اي كه با حضور افراد مختلف تشكيل شده بود، فرمودند جلسه

مـن خـودم ايـن جنـگ را . خوابـد اين فكر را از مغزت در كن كه اگر تو نباشي اين جنگ مي<
  )85(>.كنم بخوبي اداره مي

از فرماندهي كـل نيروهـاي  20/3/1360صدر را در تاريخ  امام در تداوم اين برخورد، بني
كـه  چنان. كـرد صدر هرگـز تصـور آن را نمي مسلح بركنار كردند؛ اقدام بسيار مهمي كه بني

  .صدر ياد كرد ترين ضربه به بني راديو لندن نيز طي تحليلي، از برخورد امام به عنوان بزرگ
قوا  كل صدر، انتصـاب سرلشـكر فالحـي بـه عنـوان جانشـين فرمانـدهي پس از عزل بني

                                                                 

  كه ضدانقالب با تجمـع خـود بـراي مخالفـت بـا اليحـه اي  امام مردم را براي حضور در صحنه فراخواندند و در نقطه 1360خرداد  25سرانجام در
پيچيـد  قصاص در نظر داشت ضربه آخر را وارد كند، امام با اتكال به قدرت خدا و با تكيه بر حضور مردم در صحنه سياسي طومار ضدانقالب را در هم

  .شاه از كشور فرار كند كه با لباس زنانه و به همراه رجوي و خلبان صدر راهي نداشت جز آن اي كه بني به گونه
 نويسـد صـدر مي هاي امام در جذب ارتش و عدم حمايت ارتش از بني در مورد تأثير برخورد) از فرماندهان نيروي دريايي امريكا(هيكمن  اف ويليام :
تـرين  مـامي طـول جنـگ مهمصـدر در ت اگرچـه بني. صدر، ميزان نفوذ وي بر ارتش نيز كاهش يافت زمان با تشديد حمالت سياسي عليه بني هم<

اللّـه خميني از او خلع يد كرد، ارتش به كمك وي نيامد، كه ايـن نشـانه بـارزي از  رفت، ولي وقتي آيت شخصيت غيرروحاني حامي ارتش به شمار مي
  >.ارگان اسالمي شدموفقيت رژيم روحاني در زمينه كسب نفوذ در نيروهاي مسلح بود و باعث فراهم آمدن مقدمات ظهور ارتش به عنوان يك 

de  )20/12/1363اسالمي،  ، ترجمه گروه تحقيق، خبرگزاري جمهوري"1982ارتش از هم پاشيده و از نو متولد شده ايران در سال "هيكمن،  اف ويليام(
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١٢٧  بست نظامي، بحران سياسي بن    

از سوي ديگر، امـام در . اطمينان الزم را در نيروهاي نظامي براي ادامه فعاليت به وجود آورد
بر نكاتي تأكيد فرمودند  - با توجه به نتايج و تجارب مرحله پيشين  - برخورد با مسئله جنگ 
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  ر جنگ و آزادسازي مناطق اشغاليآغاز تحول د

  هاي تحول در جنگ زمينه
در كشور به عنوان دو چالش اساسي، فرا  "بحران سياسي"در جنگ و  "بست نظامي بن"

اسالمي قرار داشتند و ادامه حيات نظام لزوماً مشروط به پاسـخ مناسـب  روي نظام جمهوري
ها با دركي كـه  سوي ديگر، عراقي از. بود "فائق آمدن بر بحران"و  "بست شكستن بن"براي 

امنيتي در ايران داشتند و همچنين، در پي ناكامي نظـامي  - هاي سياسي  از پيدايش چالش
هاي سياسي  در آغاز جنگ و ناتواني در تحميل صلح به ايران، اميدوار بودند به موازات چالش

القـبس بـه نقـل از . دامنيتي در ايران، با اقدام نظامي، جنگ را به سود خـود پايـان دهنـ - 
  :درباره طرح عراق براي اشغال و تجزيه خوزستان نوشت 1360هاي عراقي در فروردين  مقام

اي به خوزستان را دارد و هدف از آن، آزاد كردن خوزستان و اشـغال  عراق قصد حمله گسترده<
  )1(>.باشد هاي نفت، اعالم استقالل آن و تشكيل حكومت موقت مي چاه

، استراتژي جديـد )الشعبي جيش(ع، صدام در جمع نيروهاي ارتش خلقي در همين اوضا
  :عراق را چنين تشريح كرد

هايش در تاريخ از لحاظ ملي  به عنوان اقليتي كه ويژگي] خوزستان[ما به مردم عرب عربستان <
ن پرستا ها و همه وطن هاي ايران به ويژه كردها، بلوچ و قومي شناخته شده است و نيز ساير مليت

وجود بيـاوريم تـا بتـوانيم از  ايم، روابط محكمي با آنها به داريم كه آماده واقعي و شريف اعالم مي
جـواري برقـرار  مند شده و با شرافت و امنيت مناسب، حسن هم حقوق ملي و قومي خويش بهره

ايـن . ايم هرگونه كمك از جمله سالحي كه مورد نياز آنها باشد بـه آنهـا بـدهيم ما آماده. نماييم
پارچـه  پـاره و مـا يك آنهـا پاره. است تصميم ما، حال بگذاريد حكام ايران به جنگ ادامه دهنـد

ها پـيش  اي نداريم و اين است استراتژي ما كـه از مـدت ما به تماميت ارضي ايران عالقه. بشويم
de  )2(>.ايم اعالم نموده
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  :دو طرح مشخص داشتندها براي از سرگيري تهاجم دست كم  قراين، عراقي و بنابر اسناد
ها براي اين منظور، با ايجـاد ماكـت منطقـه عمليـاتي  تكميل محاصره آبادان؛ عراقي - 1

اين يگـان در پـي عمليـات . آبادان، يك يگان رزمي را در حوالي بغداد آموزش دادند
اكبر و شوش، به اين منطقه اعزام شد كه بخشـي از  هاي اللّـه نيروهاي خودي در تپه

  .ن كشته و يا اسير شدندنيروهاي آ
اجراي عمليات در منطقه دزفول با عبور از رودخانه كرخه؛ به گفتـه يكـي از اسـراي  - 2

  .اجرا شود 1360عراقي، اين عمليات قرار بود در فروردين يا ارديبهشت 
هايي  در اين حال، پرسش اساسي در مرحله جديد جنگ اين بود كه چه عوامل و زمينـه

اسالمي كه پس از يك ناكامي نظـامي، بـه شـدت دسـتخوش بحـران  سبب شد تا جمهوري
سياسي شده بود و دشمن نيز در انديشه تهاجم مجدد و احتماالً تجزيه استان خوزستان بود، 

بست جنگ و حل بحران سياسي، وضعيت كلـي جنـگ را بـا آزادسـازي  ضمن شكستن بن
به عقيده ناظران  - اي كه  ر مرحلهمناطق اشغالي، به سود خود تغيير دهد؟ به عبارت ديگر، د

نظـامي گرفتـار شـده بـود و  - بسـت سياسـي  اسالمي در بن نظام جمهوري - گران  و تحليل
با تبديل شـدن  "تحول در جنگ"هاي  حلي فراروي خود نداشت، چگونه زمينه گونه راه هيچ

م شـد؟ هاي نظامي فـراه يابي به پيروزي وضعيت بحراني به وضعيت با ثبات سياسي و دست
ها، نخست، بايد عواملي را كه در صحنه نبرد منشأ چنين تحـول و  براي پاسخ به اين پرسش

  .تغيير وضعيتي بودند، شناسايي كرد
اي  دفاع طي مصاحبه عالي جمهور وقت و نماينده امام در شوراي اي رئيس اللّـه خامنه آيت

انجام ) ع(االئمه عمليات ثامن هاي نظامي كه پيش از ، در ارزيابي عمليات1362در ارديبهشت 
  :كننده در اين تغيير وضعيت را مورد شناسايي و تأكيد قرار دادند شده بودند، عنصر تعيين

ها غالباً موفـق نبـوده اسـت و شـايد يـك يـا دو  ، عمليات)ع(االئمه كالً تا قبل از عمليات ثامن<
اين است كه تا قبل از عمليات عمليات را بتوان نشان داد كه تا حدودي موفق بوده و علتش هم 

                                                                 

 ه محاصـره آبـادان فرماندهي نظامي عراق به لزوم و ضرورت در دست داشـتن زمـين در ايـن منطقـه و ادامـ<: اسيران عراقي در اين زمينه گفتند
دانست، آبادان كامالً در محاصره نيست، لذا در پي فرصت مناسب بود تا با فراهم آوردن نيروي كـافي، بـار ديگـر بـه  فرماندهي عراق مي. انديشيد مي

نيروي  320پياده و تيپ  7لشكر  ها هاي موجود، عراقي بنا به گزارش >.و سقوط آبادان اقدام كند] اروندرود[العرب  عبور از شط] براي[عمليات گسترده 
اطق مخصوص خود را براي انجام دادن اين عمليات آماده كرده بودند، ليكن اقدام ايران در اجراي عمليات محدود سبب شد تا نيروهاي دشمن بـه منـ

de  )راقي، نوشته اسراي عراقيسند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، تحليل نبردهاي بين ايران اسالمي و بعثيان ع(  .مورد هجوم، اعزام شوند
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شد، يعني از بسيج و سپاه در عمليات به صورت  كار گرفته نمي ، نيروهاي مردمي به)ع(االئمه ثامن
كامل خبري نبود و سپاه امكانات نداشت و گذشته از اين، مسئوالن نظامي حاضر نبودنـد حتـي 

صدر همـين مسـئله  هاي ما با بني سپاه را در حيطه كار نظامي راه بدهند و لذا، يكي از درگيري
صدر شانس موفقيت بسـيار  نيروهاي محدود ارتش هم طبيعي بود كه با فرماندهي مثل بني. بود

  )3(>.كمي را داشت و عمالً هم موفق نبود
كننـده در  به عنوان عامـل تعيين "نقش سپاه و نيروي مردمي"در اين تجزيه و تحليل، 

صدر قادر و مايل بـه  رار گرفته است، موضوعي كه بنيپيدايش تحول در جنگ مورد تأكيد ق
  .هاي نظامي خود ناكام ماند درك آن نبود و به همين دليل، در تالش

اي در مصاحبه ديگري با اشاره به زمان فتح خرمشهر و علـت تـأخير در  اللّـه خامنه آيت
  :آزادسازي مناطق اشغالي، فرمودند

شده ما برگشت و بـه اعتقـاد  هر از دست رفته و غصبخرمش) يعني ديروز(در روز سوم خرداد <
توانست خرمشهر در سال گذشته يعني يك سال پـيش آزاد  من يك سال دير برگشت، چون مي

هاي غلط بود و اما آنچه كه امسال را با  شود، اما چرا نشد؟ علتش همين عدم محاسبه و محاسبه
بيشتري از سال گذشته نداريم، يعنـي   هگذارد، چيست؟ ما امكانات و انگيز سال گذشته فرق مي

ها هنـوز  ها و همان انگيزه ها و همان توصيه امام همان امام و امت همان امت است و همان حرف
هم هست، منتها تفاوت در اين است كه سال گذشته در اين وقت، سپاه پاسداران جدي گرفتـه 

گذشته، مسئول، كسـاني بودنـد شد و البته سال  شد و وجود سپاه در صحنه رزم فرض نمي نمي
كه امروز خوشبختانه يا در مملكت وجود ندارند و يا خط فكريشان در اين مملكت حاكم نيست، 
لذا، امسال ما در كنار ارتش دالور و مؤمن و فداركارمان يك نيروي عظيم كارآمد از جان گذشته 

البته . سال ما اينها را نداشتيمو فداكاري داريم كه عبارت است از سپاه و بسيج، در صورتي كه پار
نه به اين معنا كه پارسال ما سپاه و بسيج نداشتيم، بلكه سپاه و بسيج داشتيم، اما آنچه نداشتيم، 

  )4(>…طور شايسته بود اجازه ورود اينها به ميدان جنگ به
كار نگرفتن نيروهاي مردمي و سپاه در عرصه جنگ حاصل تفكر و بينش ليبراليسـتي  به
با وجود  - هنگامي كه اين تفكرات . در و همچنين، بينش نظامي كالسيك و سنتي بودص بني

در آزمون عملي شكست خورد، زمينه براي حضور نيروهاي مردمي و انقالبي فراهم  - شعارها 
هايي بود كـه انقـالب و  ها و ضرورت شد؛ به عبارت ديگر، حضور اين نيروها، پاسخ به كاستي

  .و دشوار به آن نياز داشتندجنگ در آن وضعيت سخت 
deبست نظامي ايجاد كـرده بـود و ضـرورت  سردار غالمعلي رشيد در مورد وضعيتي كه بن
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  :بست، گفت حل جديد براي شكستن اين بن يابي به راه دست
صـدر چهـار  پس از انتقال لشكرهاي ارتش به منطقه، ارتش بسـيج شـد و بـه فرمانـدهي بني<

هـا  اتفاقي نيفتـاد، يعنـي تحـول خاصـي صـورت نگرفـت و عراقي عمليات انجام داد و ما ديديم
رفتيم به فكر گفتيم پس چرا ارتش آمده و اقدامات خـود را انجـام . همچنان در خاك ما ماندند

داديم كه اين جور نيست كه مجدداً بخواهند و يا  اي نداد؟ اين را هم تشخيص مي داد ولي نتيجه
توانستيم اين مسـئله را  شديم و مي برخي از جلسات حاضر ميباالخره در . بتوانند عمليات كنند

ها را انجام دادند، احساس كرديم كه حاال بايـد يـك كـار ديگـري  وقتي آن عمليات. درك كنيم
  )5(>.صورت بگيرد

توانسـت  نظامي، مي - آمدهاي سوء سياسي  از آنجا كه ناكامي نظامي عالوه بر داشتن پي
در ديدار با اقشار  1359نيروها حاكم كند، امام خميني در دي روحيه نااميدي و يأس را در 

  :مردم و نيروهاي نظامي و سپاه فرمودند
  )6(>.دارند ها انسان را به يأس وا مي يأس، از جنود ابليس است، يعني شيطان<

طـي  1359همچنين، امام با توجه به موقعيت حساسي كه وجود داشت، در اول بهمـن 
، تـذكراتي را در "مقطع زماني سرنوشـت سـاز"وهاي مسلح، با اشاره به پيامي به مردم و نير

نظامي  - موضوع اصلي در پيام امام، غلبه بر اوضاع نامطلوب سياسي . يازده بند بيان فرمودند
  )7(.بست نظامي بود يابي به وحدت، ثبات سياسي و شكستن بن و ضرورتاً، دست

هاي نبرد،  ن بودند، با حضور در جبههمسئوالن سياسي كشور كه از سرنوشت جنگ نگرا
در همـين حـال . حل مناسبي براي خروج از اوضاع بحراني موجـود بيابنـد تالش كردند، راه

پس از بحث با  1360شهيد حسن باقري مسئول اطالعات ستاد عمليات جنوب، در فروردين 
  :برخي مسئوالن و فرماندهان نظامي، گفت

خورد و الزم اسـت اسـتراتژي جنـگ  وع جنگيدن به درد نميبايد به خود جرأت داد كه اين ن<
  )8(>.عوض شود

  :گويد سردار غالمعلي رشيد در اين باره مي
زد و با ديدن طرحي كه ارتش بـا  هاي جديدي نمي ارتش براي انجام عمليات صحبت از حرف<

را آزاد  با آن به سمت جفير رفت كه جفير را بگيرد و خرمشهر 1359دي  16دو لشكر زرهي در 
  )9(>.كند كه موفق نشد، اين فكر در برادران سپاه به وجود آمد كه ايده جنگ را بايد عوض كرد

صدر دچار ترديد  در چنين اوضاعي، مسئوالن كشور نيز به تدريج در مورد فرماندهي بني
de  :گويد سردار محسن رضايي در اين زمينه مي. شدند

fam
og

ha
dd

as
.ir



134  جنگ؛ بازيابي ثبات  

صـدر كـارآيي  يدا شد كـه گـويي فرمانـدهي بنيكم پ اين مسئله كم 1359اسفند  14پس از <
اللّــهي  دفاع و مسئوالن سياسـي كشـور و نيروهـاي حزب عالي ندارد، اين اولين ترديد در شوراي

  )10(>.بود
  .ترتيب، زمينه براي آغاز تحول در جنگ فراهم شد بدين
 گيري استراتژي جديد در جنگ، حاصل تحولي بنيادين بود كه با حضور نيروهـاي شكل

اي ماهيت و تأثيرات  تواند تا اندازه بازشناسي منطق اين تحول مي. انقالبي و مردمي ايجاد شد
در حالي كه بنيه دفاعي ايران در آستانه جنگ آسيب ديده . آن را در روند جنگ روشن كند

منجـر بـه  كننـده نيروهـاي مردمـي بـراي رويـارويي بـا دشـمن بود، حضور مؤثر و تعيين
  :دهي متفاوت در صحنه جنگ شد جريان با سازمانگيري چهار  شكل
صـدر در  نيروهاي احتياط كه به دستور ارتش فراخوانده شـدند و بنـابر گـزارش بني - 1

دهي و در  هـزار نيـرو سـازمان 80جمهور، در اين مرحله، حدود  كارنامه روزانه رئيس
  )11(.كار گرفته شدند هاي ارتش به يگان

به فرماندهي دكتر چمران، كه در پـي حضـور نـامبرده و هاي نامنظم  نيروهاي جنگ - 2
دهي و در منطقـه اهـواز و  دفاع در صحنه جنگ، سازمان عالي نماينده امام در شوراي

  .سوسنگرد استقرار يافتند
نيروهاي فدائيان اسالم به فرماندهي شهيد مجتبي هاشمي كه تنها در منطقه آبادان  - 3

  .مستقر بودند
ژه تحت امر سپاه كه در كنار نيروهاي سپاه در مناطق مختلف، بـه نيروهاي بسيج وي - 4

  .ويژه در شهرها حضور داشتند
پس از فروكش كردن التهاب اوليه جنگ كـه ناشـي از تهـاجم دشـمن بـود، بخشـي از 

دهي كامل در درون سازمان ارتش، به تدريج  نيروهاي احتياط به دليل عدم جذب و سازمان
هاي نامنظم نيز با شهادت شهيد چمـران و پـس از  ستاد جنگ. ندهاي خود بازگشت به خانه

نيروهـاي فـدائيان . اسالمي مبني بر ادغام بسيج در سپاه، منحـل شـد شوراي مصوبه مجلس
                                                                 

 ايران با بسيج تعداد زيـادي از داوطلبـان جديـد <: هايي از جنگ مدرن، جلد دوم، جنگ ايران و عراق، در اين مورد نوشته شده است در كتاب درس
  >.ا تجاوز عراق برخاستدهي ارتش و نيروهاي انقالبي به سرعت بسيج شده، به مقابله ب مردمي و واحدهاي به شدت پراكنده و فاقد سازمان

  ، ترجمههـايـي از جنـگ مدرن، جـلـد دوم درسآنتوني كردزمن و آبراهام واگز، (
de  )، منتشر نشده112حسين يكتا، كارشناس مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ص 
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135  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

ولي نيروهاي بسيج ويژه همچنان در كنار نيروهاي . اسالم نيز به تدريج در بسيج ادغام شدند
از نيروهايي كه به صورت داوطلبانه و انفرادي بـه ماندند و حتي برخي  ها باقي سپاه در جبهه

كـم بـه بسـيج  كارگيري شده بودند، كم دهي و به جبهه آمده يا در تشكيالت ديگري سازمان
  .ويژه سپاه پيوستند

در چهار ماهه نخست جنگ، با وجود قابليت و توانايي نيروهـاي بسـيج و سـپاه و نقـش 
كارگيري ايـن  تراشي، عمـالً از حضـور و بـه در با مانعص مؤثر آنها در مقابله با متجاوزان، بني

هايي كه همچنان به توانايي نيروهاي  با اين حال، به دليل اميدواري. كرد نيروها جلوگيري مي
صدر براي آزادسازي مناطق اشغالي وجود داشت، نيروهاي سپاه و  كالسيك به فرماندهي بني

سردار محسن . ت بسياري را متحمل شدندها شركت كردند كه خسارا بسيج در اين عمليات
  :گويد رضايي در اين زمينه مي

ها مناطق اشغالي را  توانند با اين عمليات صدر و ارتش مي كردند، بني حتي پاسداران ما فكر مي<
ها شركت كردند و تلفـات سـنگيني  آزاد كنند، لذا بخش زيادي از نيروهاي سپاه در اين عمليات

هم اميدوار بوديم كه شايد اينها با جنگ آشنا هستند و بـا امكانـات، تانـك و ما . بر آنها وارد شد
  )12(>.توپ كه در اختيار دارند، به نتيجه برسند

هـاي  سپاه در اين مرحله از جنگ؛ براي حضور فعال در صحنه نبرد، عـالوه بـر مخالفت
فـع ايـن موانـع، رو بـود كـه بـدون ر صدر، همچنان با دو مانع اساسي و بزرگ ديگر روبه بني
اعتمـادي مسـئوالن  اي برخوردار شود؛ نخسـت، بي كننده توانست از نقش مؤثر و تعيين نمي

كشور به نيروهاي سپاه و بسيج بـود؛ گرچـه دولتمـردان نظـام بـا ديـد ترديـد بـه ماهيـت 
اي از او نااميد شده بودند، ولـي  نگريستند و تا اندازه صدر مي نظامي بني - هاي سياسي  تالش

ايـن مسـئله در . چ اميد و اعتمادي نيز به امكان موفقيت نيروهاي سپاه و بسيج نداشـتندهي
هاي موجـود در  مشكل دوم، وجود گرايش .ميزان حمايت مسئوالن كشور از سپاه، مؤثر بود

هاي متفاوتي كه از فلسفه وجودي اين سازمان و وظايف آن وجود داشت و به  سپاه و برداشت
و جدي، در برابر حضور همه جانبه و گسترده سپاه در كليه سـطوح در  منزله مانعي اساسي

                                                                 

 هـاي محـدود  بـه فكـر عمليات) 1360تا ارديبهشـت  1359دي (در همين چهار ماهه دوم جنگ <: سردار غالمعلي رشيد در اين مورد گفته است
كـرد كـه  هاي ما نداشتند، يعني كسي باور نمي داديم، اعتقادي به حرف اگر ما پيشنهاد مي. كرد هاي بزرگ را كسي تصويب نمي افتاديم، چون عمليات

داديم هـم نبودنـد،  ويي كه ما پيشنهاد مينه شوراي سپاه و نه كسي در تهران، قادر به تأمين بسيج نير. مثالً برويم و بگوييم ما يك طرح بزرگ داريم
de  >.اصالً چنين چيزي وجود نداشت
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  .كرد نمايي مي هاي جنگ خود جبهه
هاي جنگ  با اين حال، روند تحوالت سياسي در داخل كشور و تحوالت نظامي در جبهه

مهـر تـا دي (عبور از اين موانع را آسان كرد؛ در چهار ماهه نخست جنـگ  1360در سال 
صـدر، بـا اسـتقرار در منـاطقي از  تـوجهي بني ي مردمي و انقالبي پـس از بينيروها) 1359
هاي جنگ، به تشكيل خط، شناسايي مواضع و كنترل تحركـات دشـمن و همچنـين،  جبهه
  .جوار پرداختند آهنگي با نيروهاي هم هم

در اين مرحله، سپاه، سازمان منسجم و مناسبي براي جنگ با نيروهـاي مـنظم دشـمن 
گـردان  40تـا  30دانست، بـا ايـن حـال، در حـدود  ا خود را مسئول جنگ نمينداشت زير

در منطقه غرب كشـور نيـز . نيافته در اختيار داشت كه از مريوان تا فاو مستقر بودند سازمان
به عنوان مسئول عمليات سپاه فعال بود، ولي در منطقه جنوب، نيروهاي  "ابوشريف"بيشتر، 

  )13(.ئوليت داشتندبومي و محلي سپاه حضور و مس
منطقه جنوب در مقايسه با منطقه غرب از اهميت بيشتري برخوردار بـود، زيـرا اهـداف 

شد بنابراين، توان اصـلي عـراق در ايـن منطقـه  اصلي دشمن در استان خوزستان تأمين مي
نظامي كشور نيز در جنـوب حضـور داشـتند و  - بيشتر مسئوالن سياسي . متمركز شده بود

  .كرد دفاع را در دزفول برگزار مي عالي هاي شوراي ر برخي از نشستصد حتي، بني
آهنگي نيروهاي سپاه در اين  ترتيب، با توجه به اهميت منطقه جنوب و ضرورت هم بدين
تشكيل اين ستاد به . به عنوان نخستين اقدام، تشكيل شد "ستاد عمليات جنوب"منطقه، 

سـتاد "از اين پـس، . در منطقه جنوب بود "پاهيابي سازمان س هويت"منزله نقطه عطفي در 
هاي دروني و بيروني سپاه و بين منطقه جنوب با مركز  آهنگي محل تمام هم "عمليات جنوب

نيروهاي اعزامي به منطقه جنوب نيز ابتدا به پايگاه منتظران شهادت اعزام شـده و . سپاه بود
  .شدند فرستاده مي از آنجا طبق تدابير ستاد عمليات جنوب به مناطق مختلف

ستاد عمليات جنوب مسئوليت منطقه دهلران تا آبادان را بر عهده داشت؛ اين مناطق، به 
هايي كه از سپاه براي مقاومت در برابـر دشـمن تشـكيل  تناسب معابر تهاجم دشمن و يگان

  :شده بود، به چند محور تقسيم شدند
                                                                 

 ها بـه  صدر بـه پيـروزي، توجـه مسـئوالن از جبهـه نيافتن بني  هاي امريكايي، و دست صدر با منافقين و چپ با تشديد درگيري سياسي و پيوند بني
  .ثباتي داخل كشور متمركز شد بي
 مشهور شد، مستقر بود "پايگاه منتظران شهادت"از، كه در طول جنگ به اين ستاد در باشگاه گلف اهو.  de
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شوش، بـا مسـئوليت بـرادران شـهيد : ومدزفول، با مسئوليت برادر رئوفي؛ محور د: محور يكم<
هاي مشـهد در آن مسـتقر  اكبر كـه بچـه هاي اللّــه تپه: مجيد بقايي و مرتضي صفار؛ محور سوم

، با )نور(كرخه كور : سوسنگرد، با مسئوليت برادر عزيز جعفري؛ محور پنجم: بودند؛ محور چهارم
بـا ) ايسـتگاه كارخانـه نـورد( خرمشهر - جاده اهواز : مسئوليت شهيد علي هاشمي؛ محور ششم

: منطقه فارسيات، با مسئوليت برادر اسدي؛ محور هشـتم: حضور برادران سپاه اهواز؛ محور هفتم
ماهشـهر، بـا : هاي اصفهان و مسئوليت شهيد حسين خرازي؛ محور نهم دارخويين، با حضور بچه

: مي؛ محـور يـازدهمفياضيه، با مسئوليت برادر احمد كـاظ: مسئوليت آقاي عسگري؛ محور دهم
آرا كـه  خرمشهر، با مسئوليت شهيد جهان: سپاه آبادان با مسئوليت برادر بنادري؛ محور دوازدهم

  )14(>.فرمانده سپاه اين شهر بود
. كردنـد مسئوالن محورها براي ارائه گزارش، در جلسات ستاد عمليات جنوب شركت مي

ي رشـيد، شـمخاني و بـرادر در اين جلسات، شهيد حسـن بـاقري، رحـيم صـفوي، غالمعلـ
مسئوليت اين جلسات ابتدا با برادر . احمدپور، مسئول تداركات و پشتيباني نيز حضور داشتند

به تهران منتقل شد، بـرادر غالمعلـي  1360كه وي از مهرماه  رحيم صفوي بود و پس از آن
  :دگوي سردار غالمعلي رشيد درباره اين جلسات مي. كرد رشيد جلسات را اداره مي

دادنـد و بعـد هـم يـك قسـمت از وقـت جلسـه  هايشان را مي آمدند و گزارش جبهه اينها مي<
در ايـن جلسـات از آخـرين . داد هاي مربوط به پشتيباني بود كه آقاي احمدپور انجـام مـي بحث

شديم و مشكالتي كه وجود داشت، آخرين وضعيت خودي و دشمن را متوجه  حوادث مطلع مي
  )15(>.شديم مي

هايي كه با تالش ستاد عمليات جنوب انجام  آهنگي م جلسات مسئوالن محورها و همتداو
هاي جديد شد؛ به عبارت ديگر،  گرفت، منجر به ايجاد نوعي انسجام دروني و پيدايش ايده مي

 "هاي دفاعي سـپاه گيري هويت نظامي و انديشه شكل"ستاد عمليات جنوب به منزله كانون 
اسـتقرار طـوالني نيروهـا در خطـوط مقابـل دشـمن و . بـودبست جنـگ  براي شكستن بن

ها و پيشنهادهاي جديد، عملكرد  هاي انجام شده، سبب شد تا سپاه ضمن ارائه ايده شناسايي
صدر و نيروهاي نظامي را مورد نقد و بررسي قرار دهد و با توجه به امكانات و مقـدورات  بني
سـردار . ريـزي و اجـرا كنـد محـدود طرح هـاي مرحله جديد جنگ را با آغاز عمليات خود،

                                                                 

 نتيجه بـود،  ريزي بر پايه آنها بي صدر كليه امكانات و تجهيزات نظامي شامل هواپيما، توپ و تانك را در اختيار داشت، هرگونه برنامه در حالي كه بني
de  .تأكيد شد "طلب دتنيروهاي انقالبي و شها"ريزي جديد، بر  لذا، در برنامه
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  :گويد هاي محدود مي گيري اين استراتژي و آغاز عمليات محسن رضايي درباره شكل
در ايـن جـا اسـتراتژي جديـد نيروهـاي . طور كلي در ايران از هم پاشـيد استراتژي نظامي به<

كردند و بـر اسـاس آن  اللّـهي آمدند و جنگ انقالبي را تدوين نيروهاي حزب. اللّـه آغاز شد حزب
  )16(>.هاي محدود انجام شد يك سري عمليات

  :گويد ها مي ريزي سردار غالمعلي رشيد در توضيح نحوه اين طرح
كـرديم، وقتـي قـانع  داد، بررسـي مي هركس در هر محوري مسئول بود يك پيشنهادهايي مي<
رفتيم  مثالً از اهـواز مـي) نآقارحيم، شهيد باقري و م(تيم ما . رفتيم شديم، به كمك آنها مي مي

اگر در عمليات كمك الزم داشتند، كمك . مانديم پيش آنها پيش عزيز جعفري در سوسنگرد، مي
  )17(>.كرديم گيري مي كرديم و مشكالت آنها را پي مي

نيروهاي انقالبي براي پاسخ به خـالء و  )دكترين(با توجه به مرحله جديد جنگ، آموزه 
  :ارت بود ازهاي موجود، عب ضرورت

  تداوم جنگ با اجراي عمليات محدود؛ - 1
  تكيه بر وحدت، ايمان و عشق به شهادت؛ - 2
كارگيري نيروهـاي  جذب نيرو و گسترش سازمان رزم نيروهاي انقالبي با جذب و بـه - 3

  بسيجي؛
اسالمي ايران  آهنگي و همكاري كامل با واحدهاي پشتيباني آتش ارتش جمهوري هم - 4

  نيرو و امكانات آنها؛ كارگيري و به
  و اجراي عمليات در شب؛ هاي جديد با اتكا بر نيروهاي پياده اتخاذ تاكتيك - 5

                                                                 

 هـاي رزمـي  ترين كاربرد نظامي اين مفهوم آن است كه نيروهـاي نظـامي چگونـه در عمليات كار گرفته شده است و مهم آموزه به جاي دكترين به
  .خواهند جنگيد

  )33، ص 1375، تئوري عمليات و جنگمعاونت تحقيق و پژوهش دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، (
 فرماندهي دچار يأس شـد و <: گويد هاي ارتش و سپاه در اين مقطع مي رضايي در مورد تحول در فرماندهي و افزايش همكاري سرلشكر محسن

ها ديگر  فرماندهان لشكرهاي ارتش كه در جبهه. اي ندارد و بايستي خودشان فكري بكنند همين نيروها به نتيجه رسيدند كه اصالً آن فرماندهي فايده
  >.اللّـه افزايش يابد كردند، همين مسئله موجب شد ميدان مانور نيروهاي حزب اي قبلي را نميه گيري آن سخت

  )27/4/1374هاي تجريه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، دوره عالي جنگ،  سرلشكر محسن رضايي، درس(
  با طوالني شدن جنگ، توجه سپاه و نيروهاي مردمي روي ايـن نكتـه <: مينه نوشتطي تحليلي در اين ز 1360ستاد عمليات جنوب در تيرماه

بـه علـت - اسـالمي ايـران  پذيري وسايل زرهي و عدم امكان جايگزيني آنها با موقعيـت فعلـي انقالب متمركز شد كه با توجه به محدوديت و آسيب
  >.تواند باشد استفاده از نيروهاي پياده ميبهترين راه، تكيه بر  - هاي سازنده اين وسايل مخالفتش با ابرقدرت

  deادامه در صفحه بعد 
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  آشنايي با وضعيت زمين منطقه و استفاده كامل از آن؛ - 6
آوري اطالعـات از دشـمن و تكيـه بـر  ايجاد شبكه اطالعاتي در خطوط بـراي جمـع - 7

  ريزي؛ اطالعات در طرح
  .7- جي.پي.هايي كه مهمات آنها در اختيار باشد، مانند آر شتر از سالحاستفاده بي - 8

هاي گذشـته، بـر كسـب اطالعـات  در مرحله جديد، با توجه به تجارب ناشي از عمليات
  .شد برداري مناسب از آن نيز تأكيد مي دقيق از دشمن و آشنايي كامل با زمين منطقه و بهره

هـاي  هاي جديـد و كـامالً متفـاوت بـا روش خصـهترتيب، نخستين عمليات با مش اين به
در  1359اسـفند  26گذشته و در عين حال، كامالً مطابق با تـوان و مقـدورات خـودي، در 

در ايـن عمليـات، . ريزي و اجرا شد طرح) عج(مهدي جبهه غرب سوسنگرد با نام مبارك امام
نسـتند بـه نيروهـاي تـن توا 350نيرويي در حد يك گردان مانوري تقويت شده با استعداد 

دشمن كه شامل يك گردان پياده، يك گروهان تانك و دو گروهـان مكـانيزه بودنـد، حملـه 
  )18(.تن از آنها را به اسارت درآوردند 70كنند و ضمن انهدام دشمن، 
اي گرفت و استراتژي جديد جنگ كـه متكـي بـه  ها جان تازه در پي اين عمليات، جبهه

 "شوش"و  "اكبر اللّـه"هاي  ريزي شد و در ادامه آن، عمليات د، پيتهاجم با نيروهاي پياده بو
اين استراتژي در فروردين ماه مورد پـذيرش سـران نيـروي زمينـي و سـتاد . به اجرا درآمد

اسالمي ايران قرار گرفت كه يكي از نتايج آن، آزاد شـدن ارتفاعـات  مشترك ارتش جمهوري
  )19(.گرد بوداكبر و پنج كيلومتر از غرب سوسن اللّـه

هاي جديد كه براي نخستين بار به معرض آزمون گذاشته شده بودند، بر خالف  در آموزه
آموزه نيروهاي كالسيك كه در شكستن خطوط دشمن و پيشروي، بيشتر، بر آتش و نيروي 

برداري از تـاريكي هـوا و  بهره. داد شد، نيروي پياده اساس كار را تشكيل مي زرهي تأكيد مي
منظور جبران  هاي آموزه جديد بود كه به گي مليات در شب نيز بخش ديگري از ويژاجراي ع

كه تجربه نشان داد دشـمن در برابـر عمليـات در  كمبود امكانات مورد تأكيد بود، ضمن اين
  .پذير است شب آسيب

                                                                                                                                                       

  )مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، اسناد ستاد عمليات جنوب(
  اوضاع سياسي فعلي جنگ در جنوب و مسئله "در اين قسمت، با استفاده از گزارش واحد اطالعات عمليات سپاه خوزستان با عنوان  8و  7، 6موارد

de  .ت، تهيه شده اس2، ص "محاصره آبادان
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  اجراي عمليات محدود
مهـر  تـا 1359از اسـفند  عمليـات محـدود 25در ادامه روند جديد جنگ، در مجموع 

اي در رونـد تحـوالت جنـگ داشـت؛ در ايـن  كننـده انجام گرفـت كـه نقـش تعيين 1360
آهنگي الزم را با يكديگر داشتند، نيروهاي  ها، ضمن اينكه نيروهاي ارتش و سپاه هم عمليات

  .ريزي، فرماندهي و اجرا، نقش محوري را برعهده داشتند انقالبي در طرح
زمان با  ادامه داشت هم 1360خرداد  21تا  1359سفند ها كه از ا مرحله اول اين عمليات

در ايـن . گيري بحران سياسـي در داخـل كشـور بـود قوا و اوج كل صدر از فرماندهي خلع بني
  :عمليات محدود در محورهاي مختلف انجام گرفت كه عبارت بودند از 14مرحله، در مجموع 

منظور  ؛ ايـن عمليـات بـه1359اسـفند  14ذهاب در  عمليات كلينه در منطقه دشت - 1
در اين عمليات، . آزادسازي روستاي سيدصادق و كلينه و با استعداد يك گردان انجام گرفت

  .تن از نيروهاي دشمن به اسارت درآمدند 64روستاي كلينه آزاد شد و 
؛ ايـن 1359اسـفند  24غـرب در  عمليات روي ارتفاعات چغالونـد در منطقـه گيالن - 2

. ازي ارتفاع چغالوند و با تركيب نيروهاي سپاه و ژاندارمري انجام گرفـتعمليات براي آزادس
  .آوردهاي اين عمليات بود جمله دست ها از تن از عراقي 16آزادسازي ارتفاع چغالوند و اسارت 

كه پـيش از  1359اسفند  26در غرب منطقه سوسنگرد در ) عج(مهدي عمليات امام - 3
  .اين، به آن اشاره شد

منظور  ؛ اين عمليات به1360سلطان در منطقه مريوان، در اول فروردين  قوچعمليات  - 4
سلطان و روستاهاي اطراف آن و با استعداد دو گردان از سـپاه و ارتـش  آزادسازي ارتفاع قوچ

در اين عمليات، نيروهاي خودي ضمن آزادسازي ارتفاع يادشـده و روسـتاهاي . انجام گرفت
  .دشمن را به اسارت درآوردندتن از نيروهاي  87اطراف آن، 

؛ اين عمليات ايذايي 1360فروردين  14عمليات در ارتفاعات ذيل در منطقه ايالم در  - 5
كننده در ايـن عمليـات يـك  نيروهاي عمل. و هدف آن، انهدام سنگر و نيروهاي دشمن بود

  .دسته از سپاه ايالم بودند
؛ ايـن 1360فـروردين  15در منطقه غـرب دزفـول در ) عج(عمليات حضرت مهدي - 6

رزمي  - چشمه و با استعداد دو گروه گشتي  و تپه) هندلي(منظور تصرف كانال اِل  عمليات به
                                                                 

  ،زمـاني  در دارخوين و هم "قوا خميني روح خدا كل فرماندهي"عمليات محدود انجام گرفت كه نظر به اهميت عمليات  25در مجموع در اين مرحله
de  .صدر از صحنه سياسي كشور، مرحله اول اين عمليات در اين بحث، توضيح داده شده است آن با حذف بني
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چشمه آزاد و تلفاتي بر  از ارتش و يك گردان از سپاه و بسيج عشاير انجام گرفت كه تنها تپه
  .دشمن وارد شد

؛ اين عمليات بـراي 1360فروردين  25در منطقه شوش در ) عج(مهدي عمليات امام - 7
 18هاي زغن و شليبه و با استعداد يك گروهان تقويت شده از نيروهاي سپاه و  تصرف بلندي

حمزه انجام شد كه در مراحل اوليه موفق بود، ولي با افزايش فشـار  21تن داوطلب از لشكر 
انهدام ها،  تن از عراقي 24اسارت . نشيني كردند دشمن، نيروهاي خودي به مواضع خود عقب

  .كوپتر بخشي از نتايج اين عمليات بود دستگاه تانك و نفربر و يك فروند هلي 22
ادامـه  1360ذهاب كه از دوم تا دهم ارديبهشـت  دراز در منطقه سرپل عمليات بازي - 8

دراز و تسلط بر مواضع دشمن در منطقـه  داشت؛ اين عمليات براي آزادسازي ارتفاعات بازي
. ا اسـتعداد دو گـردان از سـپاه و دو گـردان از ارتـش انجـام گرفـتسرپل و قصرشيرين و ب

، 1000، 900، 850هاي  در اين نبرد، قله. شناسايي اوليه منطقه را برادران سپاه انجام دادند
  .ها، به اسارت درآمدند تن از عراقي 700دراز آزاد شد و بيش از  از ارتفاعات بازي 1100
؛ اين 1360ارديبهشت  12غرب در  در منطقه گيالن عمليات آزادسازي تنگه حاجيان - 9

منظور آزادسازي تنگه حاجيان و بازشدن جاده  دراز و به روز پس از عمليات بازي 10عمليات 
تن از نيروهاي سپاه انجام  900راه و سرپل و با شركت  غرب به جبهه شيشه مواصالتي گيالن

غــرب بــه  هاي گيالن تي جبهــهآزادســازي تنگــه حاجيــان و اتصــال جــاده مواصــال. گرفــت
  .تن از نيروهاي دشمن از جمله نتايج اين عمليات بود 100ذهاب و اسارت بيش از  سرپل

؛ ايـن 1360ارديبهشـت  25اللّــه نـوري در منطقـه آبـادان در  عمليات شيخ فضل - 10
اي نفـره كـه از نيروهـ 60هاي مُدُن و با استعداد دو گروهان  منظور آزادسازي تپه عمليات به

ريزي و اجراي اين عمليات نقـش  سپاه در طرح. شدند، انجام گرفت ارتش و سپاه تشكيل مي
دسـتگاه تانـك و نفربـر  22هاي مُدُن در اين عمليـات آزاد و  تپه. محوري را بر عهده داشت

  .تن از نيروهاي عراقي نيز به اسارت درآمدند 70دشمن منهدم شدند و 
؛ اين عمليات از 1360ارديبهشت  31اكبر در  هاي اللّـه روي تپه) ع(علي عمليات امام - 11

اكبر و  هاي اللّــه منظور تصـرف تپـه اكبر بـه هاي اللّـه سه محور شوش، غرب سوسنگرد و تپه
در اين عمليات، دشمن . عنكوش، به صورت مشترك انجام گرفت - هاي حد فاصل شليبه  تپه

. نيروهاي عراقي بـه اسـارت درآمدنـد تن از 400از محور غرب سوسنگرد عقب رانده شد و 
در ايـن . اكبر آزاد شـدند هاي شحيطه در شمال غربـي اللّــه اكبر و تپه همچنين، محور اللّـه

deدستگاه تانك و نفربر نيـز بـه غنيمـت  65اي از نيروهاي دشمن،  محور، عالوه بر اسارت عده
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أمين كردنـد و بـيش از در محور شوش نيز نيروهاي خودي مواضع مورد نظر را ت. گرفته شد
  .تن از نيروهاي دشمن را به اسارت درآوردند 100

 - زهرا و ارتفـاع موسـوك در منطقـه پـاوه  عمليات آزادسازي ارتفاع و روستاي كاوه - 12
؛ اين عمليات براي آزادسازي ارتفاعات مـرزي هوارمـا و روسـتاي 1360خرداد  8مريوان در 

. نيـروي داوطلـب ارتـش انجـام گرفـت 80ي سـپاه و تن از نيروها 80زهرا و با شركت  كاوه
  .تن از دشمن، از نتايج اين عمليات بود 17آزادسازي بخشي از ارتفاعات منطقه و اسارت 

؛ در اين عمليات، 1360خرداد  11چيالت، در  - عمليات ايذايي در منطقه دهلران  - 13
  .راقي به اسارت درآمدندتن از نيروهاي ع 60پنج تانك و نفربر دشمن منهدم شد و بيش از 

؛ اين عمليـات بـا 1360خرداد  21قوا در منطقه دارخوين در  كل عمليات فرماندهي - 14
توجه به اوضاع سياسي كشور و همچنين از لحاظ منطقه عمليات و تأثيرات آن در شكستن 

  .ها برخوردار بود محاصره آبادان، از اهميت بيشتري نسبت به ساير عمليات
از رزمنـدگان بـا  تن 364ات كه نيروهاي سپاه آن را طراحي كرده بودند، در اين عملي

  .اجراي آتش پشتيباني نيز با نيروهاي ارتش بود. فرماندهي سپاه شركت داشتند
به دليل اهميت منطقه عملياتي دارخوين براي دشمن، به عنوان جنـاح شـمالي منطقـه 

تن از نيروي مخصوص خود را همراه با  500تن از نيروي پياده و  1400سرپل، ارتش عراق 
  .دستگاه تانك و نفربر در اين منطقه مستقر كرده بود 65

هدف اين عمليات، تصرف خاكريزهاي دشمن و سه كيلومتر پيشروي به سـمت جنـوب 
مهمترين تالش در اين عمليات، حفر كانال براي نزديـك شـدن بـه . بود) به طرف پل مارد(

حفر اين . ولين بار در جنگ به دست نيروهاي سپاه انجام گرفتمواضع دشمن بود كه براي ا
  .گيري دشمن و موفقيت عمليات نقش مؤثري داشت كانال كه سه ماه طول كشيد، در غافل

                                                                 

 به . محقق شد] ايران[اهداف مورد نظر دشمن <: در مورد اين عمليات نوشته است "ثبت تحليل نبردها"، بخش برابر اسناد به دست آمده از دشمن
هاي وارده بـه  رغم خسـارت كـه علـي هاي سنگين بـر آنـان و اين يابي آنان به خطوط اول واحدهاي ما در دارخوين و وارد آوردن خسارت سبب دست

كارگيري نيروهاي پياده بـه شـيوه بسـيار  به<: در مورد محاسن عمليات آمده است >.نشيني نكردند خود عقب ، آنها به مواضع]ايران[نيروهاي دشمن 
  >.ضعفي وجود نداشت<: در مورد معايب آمده است. >طور مؤثر كارگيري توپخانه سنگين به عالي و در حد زياد، به

  )37، ص 8، ترجمه سند 1375اومت، ، دفتر ادبيات و هنر مقخرمشهر در اسناد ارتش عراقاصغر كاظمي، (
 تن بودند، ولي اين تعداد، نيروهـايي بودنـد كـه بـراي  700هاي شهيد حسن باقري بيش از  مجموع نيروهاي سپاه در اين عمليات برابر يادداشت

de  .اجراي عمليات در ساعات اوليه تك، با دشمن درگير شدند
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خرداد  ٢١نقشه عمليات فرماندهي آل قوا در 

  )منطقه دارخوين(١٣٦٠
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در اين . غاز شداز سه محور آ 1360خرداد  21بامداد  3:30عمليات دارخوين در ساعت 
عمليات نيروهاي خودي با دو تا سه كيلومتر پيشروي در منطقه، حد فاصل رودخانه كـارون 

كوپتر  دستگاه تانك و نفربر و يك فروند هلي 30اهواز، ضمن انهدام بيش از  - تا جاده آبادان 
ي پس از عمليات، دشمن ط. تن از متجاوزان را به اسارت درآورند 300دشمن، موفق شدند 

  .اي نگرفت سه روز متوالي براي بازپس گرفتن منطقه آزاد شده تالش كرد، ولي نتيجه
هاي اين عمليات، آقاي هاشمي رفسنجاني طي پيـامي بـه كنگـره يـادواره  درباره ويژگي

  :عمليات دارخوين نوشت
مـا كه در مقايسه با عمليات وسيع پس از آن، وسيع و طـوالني نبـود، ا عمليات دارخوين با اين<

گيري و نقطه آغاز حركت  ويژگي ارزشمند آن در اين است كه نقطه پايان يك دوره ركود و زمين
ابتكـار . مان در تاريخ دفاع مقدس است هاي عظيم و حماسي نيروهاي جهادگر اسالمي و پيروزي

اسالمي در حفر كانالي به طول دو كيلومتر و با عمـق يـك متـر و هشـتاد  سپاه پاسداران انقالب
  )20(>.هاي زيبا و با شكوه اين عمليات در زمان خود است متر در دل تاريك شب، از جلوه نتيسا

  نتايج عمليات محدود
هاي محدود در منطقه جنوب و غرب كشور گرچـه بـر سرنوشـت  اجراي سلسله عمليات
 اي نداشت، اما در ايجاد اعتماد به نفس و اميد به پيـروزي در كننده نهايي جنگ تأثير تعيين

ها در برخي از مناطق،  اين عمليات. ها با اهميت بود نيروهاي خودي و تضعيف روحيه عراقي
هاي استراتژي  هاي بعدي بودند؛ عالوه بر آن در تكميل پايه اي براي عمليات آزمايش و مقدمه

نقـش قابـل  - بست ايجاد شده در جنگ به وجـود آمـده بـود  كه پس از بن - جديد نظامي 
  :نتايج ديگري نيز در بر داشت كه عبارت بودند از "عمليات محدود"اجراي . توجهي داشتند

هاي دشـمن،  ها عالوه بر نمايانـدن ضـعف هاي به دست آمده در اين عمليات پيروزي - 1
بر همين اساس، . توانايي و قابليت نيروهاي انقالبي و مؤثر بودن استراتژي جديد را نشان داد

االسـالم اشـراقي نماينـده امـام، تيمسـار فالحـي،  ضور حجتاي با ح برادران سپاه در جلسه
ارتش، طـرح خـود را بـا عنـوان  77، 92، 21، 16تيمسار ظهيرنژاد و فرماندهان لشكرهاي 

  :به شرح زير ارائه كردند "استراتژي عملياتي در جنوب"
و محورهاي دزفول و شوش و منطقه سوسنگرد؛ در اين منطقه به علت گستردگي منطقه ) الف<

ها امكان عمل وسيع در موقعيت فعلي براي ما مشكل و يا غيرممكن است و  پيوسته بودن جبهه
de  .تري را براي نيروهاي خودي به همراه دارد هاي تك محدود نتيجه مطلوب شيوه
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منطقه آبادان؛ در منطقه عمومي آبادان نيز به علت دشت و هموار بودن زمـين و پيوسـتگي ) ب
بودن جناحين دشمن، امكان حمله محدود، مشكل و يا غيـرممكن اسـت و نيروها و در اختيار ن

باشد كه دشمن توانست تمـام آتـش و توجـه  مي 21/3/1360نمونه آن، تك دارخوين در تاريخ 
خود را به اين جبهه معطوف نمايد، لذا براي حمله به نيروهاي دشمن در شرق كارون بايد تـك 

  )21(>.گسترده و همه جانبه صورت گيرد
به عبارت ديگر، با توجه به شناخت سپاه نسبت به استعداد و آرايش دشـمن در منطقـه 
جنوب و نيز توان و مقدورات نيروهاي خودي و تناسب آن با زمـين منطقـه، در ايـن طـرح 

منظور  تأكيد شده بود كه در ساير محورها عمليات محدود انجام شود ولي در محور آبادان به
به باور سپاه، گرچه آبـادان تنهـا بـرگ . يات گسترده صورت گيردشكستن حصر آبادان، عمل

امتيازگيري دشمن در جنگ بود، ولي به لحاظ موقعيت زمين منطقه، وضعيت عقبه دشمن 
و جناح گسترده عراق از شمال و جنوب منطقـه،  - كه متكي بر دو پل رودخانه كارون بود  - 

نشيني  دن عمليات گسترده، دست به عقبپذير بود و در صورت انجام دا دشمن كامالً آسيب
هاي مستحكم نظامي، در  بر همين اساس، طرح يادشده به دليل برخورداري از ويژگي. زد مي

  .حضور فرماندهان ارشد نظامي ارتش مورد تصويب قرار گرفت
برابر مدركي كه پس از عمليات دهالويه و دارخوين از دشمن به دست آمـد، ارتـش  - 2

  :كند هاي خود، در مورد نيروهاي ايراني چنين اظهار نظر مي شكست عراق در بررسي
نيروهاي انساني ايران سه برابر نيروي انساني عراق است، لذا ايران در صدد برآمده از ايـن  )الف<

نيروهاي ايراني با وجود اختالفاتي كـه بـا هـم دارنـد، همـه دسـتورهاي  )ب. عامل استفاده كند
سران نظامي ايران بين خود اختالف نظرهاي بسياري دارند  )ج. كنند را مياللّـه خميني را اج آيت

دهند، طرح شخصي است و زمان معيني نـدارد و  هايي كه به وسيله افراد پياده انجام مي و حمله
هاي نيروهاي  حمله. روز هوشيار باشند هاي شبانه دهند بايد در تمام ساعت به نگهبانان دستور مي

گـاه از پهلـو و حتـي . كننـد كار مشخصي نيز ندارند و از مكان معلومي حمله نمي پياده ايران راه
  )22(>.كنند اي حمله مي گاهي نيز جبهه

با كمك نيروهاي ارتـش، عمليـات مشـترك  1360ارديبهشت  31كه در  پس از آن - 3
ز اكبر در محور شوش و سوسنگرد انجام گرفت، روحيه يـأس و نااميـدي ا هاي اللّـه روي تپه

                                                                 

 تحـت عنـوان طـرح پيشـنهادي عمليـات  25/4/1360مورد اشاره قرار گرفت، تهيه و در تاريخ  اي كه طرح اوليه سپاه پس از تصويب آن در جلسه
de  .نيز هماهنگي الزم انجام گرفت 77اسالمي در جنوب ارسال شد و با لشكر  يك نسخه به قرارگاه مركزي نيروي زميني ارتش جمهوري) ع(حمزه
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اي كـه صـادر كـرد، از  صدر در اطالعيه بني. نيروهاي نظامي و مسئوالن سياسي برطرف شد
  :گويد سردار رشيد در اين باره مي. برادر صفوي و دكتر چمران نام برد و از آنها تشكر كرد

مـن احسـاس كـردم كـه . ارتش و مسئوالن را كه كامالً مأيوس شده بودنـد بـه فكـر فروبـرد<
هاي محدود خوشحال بودنـد، چـون از  فرماندهان تيپ و لشكر از اين عمليات فرماندهان ارتش،

گرفتيم يا يك كيلـومتر پيشـروي  داديم، اسير مي وقتي عمليات انجام مي. گرفتيم آنها كمك مي
شدند و ما اين تغيير حالت را در چهـره  كرديم، خوشحال مي اي را تصرف مي كرديم يا منطقه مي

  )23(>.كرديم آنها مشاهده مي
. صدر از رياست جمهوري انجام گرفت قوا بالفاصله پس از خلع بني كل عمليات فرمانده - 4

فـرو  "سياسـي ثبـاتي بي عميـق گرداب"پيش از آن، بسياري بر اين باور بودند كه كشور در 
خواهد رفت و سرنوشت نظام انقالبي با توجه به حضـور نيروهـاي دشـمن در خـاك ايـران، 

صدر با تبليغات گسترده خود، اين تصور را ايجاد كرده  از سوي ديگر، بني .تعيين خواهد شد
باشد، لذا بسياري  كارگيري نيروهاي نظامي مي بود  كه تنها او قادر به ادامه و مهار جنگ و به

  .صدر را مورد بررسي قرار دادند از منابع غربي احتمال حمايت نيروهاي نظامي از بني
قوا كه در آن، براي نخستين بار نيروهاي خودي با  كل ليات فرماندهبنابراين، با پيروزي عم

تن از نيروهاي دشمن را به اسارت درآوردند، تصورات موجود در  250كيلومتر پيشروي،  5/3
  .هم شكست و امكان عبور از مرحله بحران سياسي با اين پيروزي نظامي، فراهم شد

هاي گوناگون در سپاه، امكـان  وجود گرايشكه پيش از اين اشاره شد، به دليل  چنان - 5
طور كلـي، در سـپاه سـه  بـه. تمركز كليه امكانات و انتقال افراد سپاه به جنگ وجود نداشت

برخي تنها به انجام عمليات  :جريان اولتفكر و گرايش متفاوت نسبت به جنگ وجود داشت؛ 
اين طرز تفكر عالوه بر اينكه . نامنظم در كردستان با هدف مبارزه با ضدانقالب اعتقاد داشتند

شـد  متأثر از نوع وظايف و رسالت سپاه به عنوان نيروي انقالبي بود، اساساً از آنجا ناشـي مي
كه بخشي از نيروهاي سپاه براي مقابله با ضدانقالب در منطقه كردستان حضـور داشـتند و 

اي بـه دسـت آورده  هاي نامنظم نيز تجارب ارزنـده ضمن آشنايي با منطقه، در زمينه جنگ
در اين ميان، ابوشريف، مسئول عمليات سپاه كه داراي تجربه جنگ چريكي بـود، در . بودند

به مداخله سپاه در جنگ معتقد بودند ولي  :جريان دوم. پيشبرد اين تفكر نقش مؤثري داشت
 به خـاطر - هاي نامنظم در منطقه غرب كشور  به دليل ويژگي سازمان سپاه، بيشتر به جنگ

تمايل داشتند، از اين رو، نيروهايي را كه در جنوب با دشـمن  - كوهستاني بودن اين منطقه 
de  :گويد برادر رشيد در اين زمينه مي. كردند درگير بودند، براي جنگ به غرب كشور دعوت مي
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147  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

دانستند و معتقد  دسته دوم اعتقاد به شركت در جنگ داشتند ولي سازمان آن را مناسب نمي<
  )24(>.گفتند به غرب بياييد اه قادر است همراه با ارتش در جنگ بجنگد، لذا مينبودند سپ

بيشتر، نيروهاي بومي منطقه خوزستان بودند كه از ابتداي جنگ در شهرها : جريان سوم
بـه . و مناطق مختلف در برابر دشمن جنگيده و در اين زمينه تجربه مناسبي اندوخته بودند

بود با دشمن در منطقه جنوب درگير شده و به پيـروزي دسـت  عقيده اين دسته، سپاه قادر
اين جريان برخالف دو جريان قبلي كه مورد حمايت مركزيت سپاه بودند، از پشـتيباني . يابد

اي در تهران برخوردار نبود، با اين حال، در مقايسه با ساير نيروهايي كه در غرب كشور  عمده
اين مسئله و همچنين، حضور مداوم و . رو خودكفا بودنداستقرار داشتند، از نظر امكانات و ني

در اين بـاره، . درگيري آنها با دشمن سبب شد كه به تدريج مورد توجه و حمايت قرار گيرند
ابتدا شهيد كالهدوز ارتباطي نسبتاً منطقي با ستاد عمليات جنوب برقرار كـرد و در مرحلـه 

ه دستور امام، به فرماندهي كل سپاه، جريان بعد، پس از شهادت وي و انتصاب برادر رضايي ب
  .سوم بر كل سپاه غالب شد و به تدريج امكانات و نيروهاي سپاه به جنگ منتقل شدند

كننده در جنگ، با افزايش حضور  سپاه در مرحله جديد، به موازات كسب نقش تعيين - 6
 - بودند شده ادغام سپاه در مجلس مصوبه طبق كه - نيروهاي رزمي سپاه و نيروهاي مردمي 
                                                                 

 هـاي محـدود و  هاي به دسـت آمـده در عمليات قين از يك سو و از سوي ديگر پيروزيصدر و مناف رسد حذف بني عالوه بر اين مسائل، به نظر مي
  .ضرورت بيرون راندن متجاوزان، در اين تحول نقش بسزايي داشت

  ا قرار ه اي را صادر كرد و در اختيار رسانه نامه قطع 1359آذر  25مجلس، پس از برگزاري گردهمايي فرماندهان در  12/9/1359سپاه در پي مصوبه
هاي آن را سپاه به وجود آورده است و از طرف ملت و  دهي بسيج نيروهاي مردمي كه پايه با توجه به مسئوليت سپاه و سازمان<: داد كه در آن آمده بود

تا به نحو شايسته اين  اسالمي رسماً به سپاه محول شد، الزم است امكانات و تجهيزات كافي در اختيار سپاه قرار گيرد شوراي نمايندگان محترم مجلس
  )25/9/1359اسالمي،  روزنامه انقالب(  >  .دهي و اهداف عالي امام را به نحو احسن اجرا كند نيروي عظيم مردمي را سازمان

ر مسئله اي از نمايندگان به خاط حدود چهل روز قبل، عده<: اسالمي در اين باره گفت شوراي االسالم اسداللـه بيات عضو كميسيون دفاع مجلس حجت
اي مخالف ادغام  عده …اي با قيد دو فوريت تقديم مجلس كردند  دهي بهتر بسيج و اعمال فرماندهي مكتبي سپاه در بسيج، اليحه جنگ و نيز سازمان

سـرانجام بـر  …كرد  غامهاي مستقلي هستند و بنابراين نبايد بسيج را در سپاه اد گفتند بسيج و سپاه و ارتش ارگان سازمان بسيج در سپاه بودند و مي
هاي قوي به اين نتيجه رسيديم كه سپاه به عنوان يك ارگان مستقل و متكي به مكتب بوده كه قانون اساسي هم بر آن صحه گذاشته  اساس استدالل

  >.يمدان اسالمي را همين سازمان بسيج مي بيني كرده و ما نيروي ذخيره سپاه پاسداران انقالب و براي آن نيروي ذخيره پيش
  ) 12/9/1359، 21، شماره "پيام انقالب"سپاه پاسداران، مجله (

در . كه از آن پس، سپاه قادر به استفاده از نيروهاي وظيفه باشـد اي در مجلس به تصويب رسيد مبني بر اين ماده واحده 1359دي  9در همين روند، در 
كه تعداد نفرات مورد نياز خود را از ميان مشمولين خدمت نظام وظيفه طبق ضوابط و شود  به سپاه پاسداران اجازه داده مي<: اين ماده واحده آمده است

de  >.هاي مقرر در سپاه پاسداران انتخاب كند و آموزش دهد و پس از پايان دوره خدمت وظيفه، برگ خاتمه خدمت صادر نمايد صالحيت
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148  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هـايي  ها و قابليت در چنين وضعيتي سپاه، با استفاده از توانمندي. در صحنه نبرد مواجه شد
در مجموع هفت عمليات محـدود را بـه مـوازات  1360كه كسب كرده بود، از خرداد تا مهر 

  .ريزي و اجرا كرد گسترش بحران سياسي در داخل كشور، طرح
اي را براي شكستن حصـر آبـادان بـا عنـوان  عمليات گستردهدر اين مرحله، سپاه طرح 

بــراي قرارگــاه مقــدم نيــروي زمينــي ارتــش  1360تيــر  25در  "طــرح عمليــاتي حمــزه"
اسالمي ايران در جنوب و با امضاي فرمانده عمليات سپاه جنوب برادر رحيم صفوي  جمهوري
  .ارسال كرد
ود، دو اصل ديگر را عالوه بـر آنچـه ترتيب، سپاه در چارچوب تفكر نظامي جديد خ بدين

نخسـت، اسـتعداد  پيش از اين به عنوان اصول اجراي عمليات ارائه كرده بود، مطرح كرد؛
كرد، بايد در مقايسه بـا عمليـات  دهي مي نيروهايي كه سپاه در هر عمليات جذب و سازمان

ين كـه در آن، تنهـا بر همين اساس، يازده ماه پس از عمليات دارخو. يافت قبلي افزايش مي
گـردان در  100المقـدس، بـيش از  حدود دو گردان نيرو شركت داشـتند، در عمليـات بيت

 - ريـزي عمليـات  بـراي طرح - اصل دوم . سازمان تيپ و با قرارگاه لشكري، وارد عمل شدند
بينـي نباشـد و منجـر بـه  كارهايي بود كه بـراي دشـمن قابـل پيش مبتني بر استفاده از راه

  .يري آن شودگ غافل
تغيير نگرش دشمن نسبت به تحوالت تاكتيكي جديـد ايـران، يكـي ديگـر از نتـايج  - 7

در يكي از اسناد به دست آمده از دشمن بـا اشـاره بـه تاكتيـك . اجراي عمليات محدود بود
  :هايي كه بعداً در اين زمينه ايجاد شد، آمده است جنگي گذشته ايران و تفاوت

تاكتيك مشخص و روشني نداشته و اين فقط به ] ايران[شته، دشمن در مدتي كه از جنگ گذ<
جمعيت ايران سه برابر جمعيت عراق است . دليل ناتواني فرماندهي نظامي در اتخاذ تصميم است

و لذا نيروي پياده ارتش ايران، هم سه برابر نيروهاي پياده عراقي است و در اين اواخر، دشمن بـا 
  )25(>.كند نيروي پياده به خط ما حمله مي استفاده از اين امتياز با

برده بود، ليكن ابعاد ايـن تحـول  البته، گرچه دشمن به برخي تحوالت تاكتيكي ايران پي
هاي نخست بـراي او روشـن نبـود، بـه همـين دليـل، پـس از شـتاب گـرفتن رونـد  در گام
  .ماندگي شد هاي آزادسازي مناطق اشغالي، دشمن دچار نوعي عقب عمليات

                                                                 

 هاي بعد در اين مورد توضيح داده خواهد شد در صفحه.  
 ده را برادر محسن رضايي پس از انتصاب به فرماندهي كل سپاه، طرح كرد و مورد تأكيد قرار داددو اصل يادش.  de
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هـاي تـاكتيكي  ضـمن اشـاره بـه برخـي ديگـر از ويژگي چنين، در اسـنادِ دشـمنهم
  :ها نيز گوشزد شده است هاي ايران و تحليل آنها، چگونگي مقابله با اين تاكتيك عمليات

ديگـر، توجـه ] ايجـاد شـده[در حمالت خود به فاصله دو جبهـه و عـوارض ] ايران[دشمن  - <
در مواضع دفاعي از  بيني است؛ زند كه كمتر قابل پيش يكند و از نقاطي دست به حمله م نمي

هاي  بانان و نگهبانان بايد در تمام جهات آمادگي مقابله بـا حملـه كند، لذا ديده مقابل حمله نمي
  .را داشته باشند] ايران[گيرانه دشمن  غافل

مراقـب  روز چون ساعت حمله دشمن نيز مشخص نيست، نگهبانان بايد در طول ساعات شبانه - 
  .باشند

هـا را از  سعي در از بين بردن زرهي ما را دارد، كوشـش گـردد كـه تانك] ايران[چون دشمن  - 
هاي ضدتانك قرار نگيرند و فقط از اسلحه سـبك عليـه  مواضع خارج نكنند تا مورد اصابت سالح

  .ها استفاده كنيد پياده
هاي اسـتراق سـمع و  ز ايسـتگاهها كار بگذاريد و هميشـه ا سيستم اعالم خطر در طول جبهه - 

  .شنود در خطوط جبهه استفاده كنيد
  .هاي مين در جلو مواضع دفاعي خود استفاده كنيد حتماً از ميدان - 
  )26(>.رزمي اقدام مستمر صورت گيرد - نسبت به اعزام نيروهاي گشتي  - 

يـات عمل": هاي سـپاه عبـارت بـود از هاي عمليات افزون بر اين، بخش ديگري از ويژگي
تكيه اصـلي بـر "، "بيني كارهاي غير قابل پيش عمل از راه"، "گيرانه در حركت و رخنه غافل

  ."شناسايي بسيار دقيق زمين منطقه و معابر نفوذي"و  "نيروي پياده
هاي دفاعي دشمن به مسائل ديگري نيز اشاره شده اسـت كـه نمايـانگر درك  در توصيه

هـاي  ها و اتخـاذ تاكتيك بود كه از تدوين برنامـههاي جديدي  هاي عمليات دشمن از ويژگي
  .جديد نظامي نشأت گرفته بود

                                                                 

 در  - 1: هاي سپاه چند مشخصه داشـت هاي دشمن عمليات در تحليل<: سردار غالمعلي رشيد درباره اين اسناد، در حاشيه كتاب حاضر نوشته است
از  - 3كردند در حركت و رخنـه در دشـمن؛  گيرانه عمل مي كامالً غافل - 2كردند؛  حمله مي) صبح 3 - صبح  4مثالً ساعت (شب و يا قبل از روشنايي 

كارهايي بود كه نيروهاي كالسـيك، بـا داشـتن عقبـه و  كارهاي شناخته شده همان راه راه. (كردند بيني نشده براي دشمن استفاده مي كارهاي پيش راه
  >.شناسايي زمين و معابر نفوذي بسيار دقيق و عميق بود - 5تكيه اصلي بر نيروي پياده بود؛  - 4؛ )ه كنندمند بودند استفاد هاي اصلي عالقه جاده
 گرفت، كامالً براي  هايي كه در چارچوب تفكر كالسيك صورت مي گيري دشمن بود، در واقع، عمليات اين مشخصه يكي از داليل اصلي در غافل

de  .دشمن شناخته شده بود
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ترين نتـايج  گيري تركيب جديد ارتش و سپاه براي عمليات مشترك از برجسته شكل - 8
هـاي محـدود را بـر پايـه  اجراي عمليات محدود بود؛ در مرحله جديد، سپاه سلسله عمليات

و با اتكا به نيـروي پيـاده و اجـراي عمليـات در شـب شناسايي نيروهاي مستقر در محورها 
آهنگي با نيروهاي ارتش كـه در منطقـه  پشتيباني و هم  درخواست آتش. كرد ريزي مي طرح

گرفت ولي بعدها، بـه مـوازات  ها انجام مي مستقر بودند، تنها مواردي بود كه در اين عمليات
ري نيروهاي ارتش و همچنـين حـذف ها و اميدوا هاي به دست آمده در اين عمليات پيروزي

اللّــهي ارتـش بـدون  صدر از صحنه سياسي كشور، بسياري از نيروهاي متـدين و حزب بني
سردار محسن . دادند آهنگي با رده باالتر، امكانات الزم را در اختيار نيروهاي سپاه قرار مي هم

  :گويد رضايي در اين مورد مي
هي قاطع، موجب شد، نيروهاي انقالبي بـه ايـن نتيجـه ناكامي در جنگ و از بين رفتن فرماند<

از اين پس نيروهاي كالسيك نقش محوري نداشتند، بلكه بـه . "بايد كاري انجام داد"برسند كه 
] طور بـه[ها  آهنگي اين هم. كردند آهنگي مي عنوان پشتيباني عمليات با آتش، با برادران سپاه هم

  )27(>.ن رفتن فرماندهي، متأثر از سلسله مراتب نبودگرفت و به خاطر از بي محلّي انجام مي
آهنگي گسترش و تعميـق يافـت بـه نحـوي كـه قرارگـاه  در مراحل بعدي نبرد، اين هم

هاي مرحله آزاد سازي منـاطق اشـغالي بـه صـورت  مشترك عملياتي تشكيل شد و عمليات
  .شد ريزي و اجرا مي ادغامي طرح

  )ع(االئمه عمليات ثامن
  ه آبادانشكستن محاصر

گرچه بـه عنـوان يكـي از چهـار عمليـات بـزرگ و برجسـته در ) ع(االئمه عمليات ثامن
رود  هايي كه براي آزادسازي مناطق اشغالي انجام گرفت، به شمار مي چارچوب سلسله تالش

براي انتقـال اسـتراتژي جنـگ از  "حلقه واسط"و  "نقطه عطف"ولي اين عمليات به منزله 
  :گويد سردار محسن رضايي در اين باره مي. يت جديد بودوضعيت گذشته به وضع

نقطه عطف است و به عنوان مبداء آغاز اسـتراتژي مرحلـه دوم جنـگ ) ع(االئمه عمليات ثامن<
بـود كـه ) ع(االئمه در استراتژي مرحله دوم، عمليات ثامن "اعتماد به نفس"است و يكي از نقاط 

  )28(>.حلقه واسط و مبداء تحول بود
deصدر، بسيار  سياسي كشور، با توجه به تالش جبهه متحد ضدانقالب به رهبري بني اوضاع

fam
og

ha
dd

as
.ir
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هاي داخلي، منافقين با ورود  گيريِ درگيري ، در پي اوج1360كه در خرداد  ملتهب بود، چنان
فراخواني امـام بـراي . اسالمي دست زدند به فاز نظامي، به قيام مسلحانه عليه نظام جمهوري

ان، منجر به حضور گسترده و فعـال مـردم در صـحنه انقـالب و همچنـين مقابله با اين جري
صدر همراه رجوي از كشور فرار كرد، ولي اين امـر بـه منزلـه  گرچه بني. هاي نبرد شد جبهه

پايان بحران سياسي نبود، زيرا گسترش ترور و انفجار، حـوادثي چـون فاجعـه هفـتم تيـر و 
كه موجب تثبيت اوضاع داخلـي بـه سـود  ث با آناين حواد. هشتم شهريور را به وجود آورد
  .ناپذيري را نيز بر جاي نهاد هاي جبران نيروهاي انقالبي شد، ولي زيان

كـه يـك روز  هاي خارجي داشـت، چنان وضعيت داخلي ايران بازتاب نامطلوبي در رسانه
هاي  ه روزنامـهايـران از ديـدگا"، راديو اسرائيل در برنامه )ع(االئمه پيش از آغاز عمليات ثامن

اسالمي، ايران را به لحاظ نظامي ناتوان  هاي موجود در باره جمهوري با بررسي ديدگاه "جهان
  :اَند وُرلد ريپورت گفت.نيوز.اس.نامه امريكايي يو اين راديو به نقل از هفته. ارزيابي كرد

چنـان ها، جنگ بـدون نتيجـه هم پس از يك سال اشغال قسمتي از خاك ايران توسط عراقي<
شود و نه اميدي به برقراري متاركه  نه امكان پيروزي در ميدان جنگ بر افق ديده مي. ادامه دارد
كند با يك حمله همه جانبـه بـه  بغداد از ترس متحمل شدن تلفات زياد جرأت نمي. وجود دارد

ران تر از آن هستند كه اشغالگ سوي پيروزي بشتابد و از طرفي، دولتمردان متعصب ايران ضعيف
  >.عراق را از خاك خود بيرون برانند

  :نامه به نقل از كارشناسان خاورميانه آمده است در اين هفته
. اللّـه خمينـي بايـد سـقوط كنـد زده آيت براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق، رژيم جنگ<

آيـد و رهبـر رژيـم كنـوني بـا  سقوط سران حكومت خميني گاهي بسـيار نزديـك بـه نظـر مي
سركشي و قيام به سرعت در حال رشـد . هاي گروه مخالفان بسيار ضعيف شده است گذاري بمب
رود، يكـي ديگـر  كه يكي از دستياران خميني از بين مـي رغم اين وضع، به محض آن علي. است

اللّـه خميني قصد ندارند در ميدان مبـارزه  در چنين وضعي، نيروهاي آيت. شود جانشين وي مي
  )29(>.تسليم شوند

  :تايمز نيز دولت انقالبي ايران را در آستانه سقوط خواند آنجلس لوس
گيرد، يك كلمه بيش از هـر واژه ديگـري در  وقتي كه اوضاع جاري ايران مورد بررسي قرار مي<

ترين اختالفـات  ناظراني كه حتي كوچك. است "پاشيدگي ازهم"شود و آن  انداز مي گوش طنين
اند كه مناقشات كنوني ايـن كشـور  دارند، حاال ديگر متقاعد شده ميسياسي ايران را از نظر دور ن

de  )30(>.سازد زمينه را براي سرنگوني رژيم و تعويض قدرت به يك نظام نوين آماده مي
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كردنـد  ها كه با مشاهده وضعيت داخلي ايران، اوضاع كشور را بحراني ارزيـابي مي عراقي
عالوه بر  !اعالم آمادگي كردند) صدر بني( جمهوري براي اعطاي پناهندگي سياسي به رئيس

دانسـتند، بـه ويـژه  گيري اين منطقه مي ها، ايران را فاقد توان نظامي براي بازپس آن، عراقي
را براي شكستن محاصـره  1359و بيستم دي  1359صدر دو عمليات سوم آبان  كه بني اين

  .بدست نياورد آبادان به انجام رساند، ولي جز ناكامي و يأس نتيجه ديگري
امام خميني با نگراني از اوضاع داخلي و تأثير غيرقابل انكار آن بر وضعيت نظامي، همواره 

  :ايشان در پيامي به مناسبت هفته جنگ فرمودند. دانستند جنگ را مسئله اصلي كشور مي
ز خواهيم كه هيچ امـري آنـان را ا اندركاران و قواي مسلح مي از ملت عزيز و به خصوص دست<

جنگ تحميلي اغفال نكند و جنگ را سرلوحه همه امور قرار دهنـد كـه دسـت خيانتكـار بـراي 
  >.انصراف آنان از جنگ دركار است

  :امام همچنين در اين پيام ضرورت هجوم به دشمن را مورد تأكيد قرار دادند
هاي مردمي بر قواي مسلح اسالمي از ارتش، سپاه، بسيج و ساير قواي نظامي و انتظامي تا نيرو<

شـان  در جبهه و پشت جبهه است كه چون سيلي خروشان مزدوران جبهـه را از كشـور اسالمي
برانند و ايران عزيز را از اين خس و خاشـاك پـاك نماينـد و بداننـد كـه نيـروي ايمـان پيـروز 

  )31(>.است
شـرق  ها اميدوار بودند، با ادامه استقرار نيروهاي خود در گذشته از اين مالحظات، عراقي

كه از نظر نظامي نحـوه اسـتقرار ايـن نيروهـا  با وجود اين - رودخانه كارون و محاصره آبادان 
نظامي الزم براي فشار بر ايران جهت پايان بخشـيدن بـه  - از اهرم سياسي  - غيراصولي بود 

زرهي عراق، دربـاره ارزش  3در يكي از اسناد به دست آمده از لشكر . جنگ برخوردار باشند
  :اين منطقه براي نيروهاي دشمن آمده است حياتي

                                                                 

 صدر تمايل داشته باشد، عراق آماده دادن پناهندگي سياسي  چنانچه بني<: اي مطبوعاتي با نشريه السياسه چاپ كويت اعالم كرد حبهصدام طي مصا
مندانه و محترمانه را بدون در نظر گرفتن موضع آنها نسبت به  صدر و هريك از مخالفين رژيم ايران، وسايل زندگي شرافت ما براي بني. باشد به وي مي

  >.رو نيست گونه كه ايران با آن دست به گريبان است، روبه عراق با مشكالت داخلي و مداخله كشورهاي خارجي، همان. گ فراهم خواهيم كردجن
  )ميالدي 1981ژوئيه  21، به نقل از السياسه، 5وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بررسي مطبوعات جهان، شماره (

صـدر از  اگر بني<: صدر پناهندگي سياسي اعطا كند اي رسماً اعالم كرد كه فرانسه آماده است به بني ي مصاحبهنيز ط) كلودشسون(وزيرخارجه فرانسه 
  >.بشر است، به وي پناه خواهيم داد و از او حمايت خواهيم كرد فرانسه تقاضاي پناهندگي سياسي بكند، چون فرانسه كشور حقوق

de  )29/3/1360، خبرگزاري فرانسه، 14/4/1360، 19ه ، شمار"رويدادها و تحليل"دفتر سياسي سپاه، (
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هاي سياسي و استراتژيك بوده  منظور حصول به هدف عبور نيروهاي عراقي از رودخانه كارون به<
داري آن باز دارند، لذا  و نيروهاي ايراني تالش كردند نيروهاي عراقي را از وصول به اين هدف و نگه

  )32(>.اي نيروهاي عراقي اهميتي حياتي پيدا كردداري منطقه سرپل اشغالي شرق كارون بر نگه
رسيد، ارتش عراق پس از شكست در كـوي ذوالفقـاري آبـادان، و  گرچه بعيد به نظر مي

نشيني از ساحل جنوب رودخانه بهمنشير و استقرار در شمال اين رودخانه توانايي الزم  عقب
م محاصـره آبـادان و اقـدامات را براي اشغال آبادان داشته باشد، ولي خطرات ناشـي از تـداو

اسالمي در برابـر ايـن  احتمالي دشمن با ادامه استقرار در اين منطقه، سبب شد تا جمهوري
روز  25و تنها  1359آبان  14كه امام در  وضعيت، حساسيت خاصي نشان دهد، به ويژه اين

رانـدن  اي عقبصدر بر پس از عبور نيروهاي عراقي از رودخانه كارون، و همچنين ناتواني بني
آبادان، دستور شكسـتن  - دشمن از مواضع اشغالي در عمليات سوم آبان روي جاده ماهشهر 

  .محاصره آبادان را خطاب به نيروهاي نظامي و انتظامي صادر فرمودند

  هاي سياسي چگونگي انتخاب منطقه و تالش
يروهـاي فرمان امام براي شكستن محاصره آبـادان، اهميـت و ارزش منطقـه، موقعيـت ن

شـده روي  هـاي نصب خودي و موقعيت زمين با توجه به نحوه استقرار دشمن و اتكـا بـر پل
در اين ميان، فرمان امام . رودخانه كارون، سبب شد تا سپاه توجه خاصي به اين منطقه كند

دهي تفكر و ذهنيت مسئوالن، فرماندهان و نيروهاي سپاه  بيش از هر عامل ديگري در شكل
  :گويد سردار رضايي در اين باره مي. كننده داشت اين نهاد نقش كليدي و تعيينهاي  و تالش

ها بود كه دستور داده بودند كه حصر آبادان بايد شكسته شـود، امـا مـديريت  حضرت امام مدت<
صدر  كه آقاي بني داد و حتي بقاياي اين مديريت هم با اين اوليه جنگ بهاي الزم را به اين كار نمي

طوري كه در فـروردين سـال  رفتند، به بود، باز به سختي زير بار حمله به اين منطقه مي كنار رفته
  )33(>.طرح اوليه سپاه آماده شد، ولي شش ماه طول كشيد تا اين عمليات اجرا شد 1360

در   )34(.طور جدي آغاز كرد ريزي عمليات را به سپاه طرح 1360ترتيب، از فروردين  بدين
ريزي و سـپس، پيگيـري تصـويب عمليـات بـا تركيـب  ، مراحل طرحارديبهشت همان سال

بـه  برادران رضايي، رحيم صفوي، شهيد باقري، غالمعلي رشيد و سرهنگ صـياد شـيرازي

                                                                 

 صدر از ارتش اخراج شده و به نيروهاي سپاه پيوسته بود امير شهيد صياد شيرازي در آن هنگام پس از درگيري با بني.  de
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همچنين، پس از مالقات سرهنگ صياد شيرازي با رئيس وقـت . تري ادامه يافت شكل جدي
ايشان، قرار شد اين عمليات به صـورت و أخذ تدبير از ) اي اللّـه خامنه آيت(دفاع  عالي شوراي

در اين ميان، برادران رحيم صفوي، غالمعلي رشيد و  .مشترك با نيروهاي ارتش انجام شود
شهيد حسن باقري نخستين طرح پيشنهادي منسجم و كامل عمليـات را در اوايـل خـرداد 

كـه نماينـده اي  نماينده سپاه نيز طـرح را در جلسـه .صدر تشريح كردند براي بني 1360
دفاع  عالي حضرت امام، آقاي هاشمي، فرمانده وقت نيروي زميني ارتش و ساير اعضاي شوراي

در ايـن حـال، فرمانـده وقـت نيـروي . حضور داشتند، ارائه كرد كه مورد تصويب قرار گرفت
خراسان مسئوليت اين منطقه را بر عهـده داشـت،  77كه لشكر  زميني ارتش با توجه به اين

ها و اقداماتي  در پي اين تصميم و با تالش )35(؛"بايد اين طرح را قبول كند 77شكر ل": گفت
  .طرح را پذيرفت و براي انجام دادن آن متقاعد شد 77كه صورت گرفت، سرانجام لشكر 

جلسه ديگري با شركت جانشين رياست سـتاد مشـترك ارتـش،  1360در اواخر خرداد 
ارتش و فرمانده سپاه پاسداران  92، 77، 21، 16هاي  لشكر فرمانده نيروي زميني، فرماندهان

االسالم اشراقي نماينده حضرت امـام و دكتـر چمـران در دفتـر  خوزستان و با حضور حجت
  .زرهي اهواز تشكيل و در مورد چگونگي ادامه نبرد بحث شد 92فرماندهي لشكر 

پاه، بر شكستن محاصره در اين جلسه، فرمانده نيروي زميني ارتش بر پايه طرح جديد س
كه جانشين رياست ستاد مشترك ارتش بر حمله به بسـتان بـه  آبادان تأكيد داشت حال آن

ولي سپاه به  )36(ترتيب، توافق الزم به دست نيامد، بدين. كرد عنوان تقدم نخست پافشاري مي
بررسـي يعني ده روز پس از جلسـه  -  1360كه در نهم تير  هاي خود ادامه داد، چنان تالش
طرحي را ارائه كرد كه مربوط بـه  فرمانده سپاه پاسداران خوزستان - هاي يادشده  طرح

اين طرح قابل اجرا تشخيص داده شد، . عمليات آفندي قاطع در منطقه ماهشهر و آبادان بود

                                                                 

 اين توضيح بر اساس دست نوشته سردار غالمعلي رشيد بر حاشيه كتاب حاضر تنظيم شده است.  
  صدر مالقات كردند رادران سرلشكر رحيم  صفوي و شهيد حسن باقري براي توضيح طرح سپاه با بنيب 1360خرداد  5در.  

  ]26/12/1360 -  1/1/60،)هاي روزانه  شهيد حسن باقري يادداشت(د، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، دفتر ثبت جنگ /402سند شماره [
 كـه در آن وضـعيت بـه  نسبت داده شده اسـت حـال آن 77ريزي عمليات به لشكر  ، طرحشهر تا خرمشهر متأسفانه در جزوه نقد كتاب از خونين
  .وجود نداشت 77وجه انديشه عمليات آفندي گسترده در باور و ذهنيت مسئوالن نيروي زميني ارتش و لشكر  هيچ

  معرفي شـده اسـت در حـالي كـه وي در آن سال دفاع مقدس  به اشتباه سرلشكر رحيم صفوي فرمانده سپاه خوزستان  8در كتاب ارتش در
de  .در آن زمان دريابان علي شمخاني فرماندهي سپاه خوزستان را بر عهده داشت. هنگام فرمانده عمليات جنوب بود
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 ) )37.مسكوت مانــد 1360اما به سبب مشكالتي كه وجود داشت، اجراي آن تا شهريور ماه 
ها  بار ديگر مقدمات اجراي عمليات فراهم و طرح به واحدها و قرارگاه 1360شهريور  از اوايل
  .ابالغ شد

  موقعيت منطقه
در شرق رودخانه كارون و در حد فاصل شمال شهر آبادان ) ع(االئمه منطقه عمليات ثامن

كيلومتر  180تا  150و جنوب منطقه دارخوين قرار داشت و شامل سرپل دشمن به وسعت 
عوارض حساس منطقه، رودخانه كـارون و دو . شد كه در اشغال نيروهاي عراقي بود ربع ميم

آبادان بودند و عوارض مصنوعي منطقـه نيـز بيشـتر شـامل  - آبادان و ماهشهر  - جاده اهواز 
مواضع و استحكامات دشمن نظير خاكريزهاي متعدد، مواضع تانك، سـنگرهاي اجتمـاعي و 

ه به اهميت دو پل قصبه و حَفّار براي دشمن كه به منزلـه معبـر و با توج. شدند انفرادي مي
هاي او در شرق كارون بودند، مواضع و استحكامات فراوان و تعداد زيـادي  محل اتصال عقبه

  .نيروي رزمي در اين دو محور وجود داشتند

                                                                 

  له مهمـي كـه در اما مسئ. كه تاريخ آن را ذكر شود شود بدون آن اشاره مي 77در كتاب ارتش، بار ديگر به مذاكرات فرماندهان سپاه با فرمانده لشكر
اتفاقاً چند روز بعد فرمانده نيروي زميني، سرتيپ ظهيرنژاد، <: باشد اين جا به آن اشاره شده است، مخالفت فرمانده وقت نيروي زميني با اجراي طرح مي

نتيجه مسـكوت مانـد و طـرح اجـراي فرمانده نيرو در آن اوضاع اجراي طرح را تأييد نكرد و در . مجدداً به خوزستان آمد و درباره آن طرح مذاكره شد
  >.هاي محدود و محلي مانند سابق، تدبير كلي هدايت جنگ قرار گرفت تك

  )250، جلد سوم، ص اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس ارتش جمهورياسالمي،  سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري(
 24دفاع در محضر امام در تاريخ  عالي شد، به همين دليل پس از تشكيل جلسه شورايبرابر اين گزارش، مخالفت فرمانده وقت نيرو مانع از اجراي طرح 

خواهيـد  اگر نمي …ماه ديگر طرح داريم  گفت يك كرد و مي صدر هم هميشه امروز و فردا مي كنيد و بني چرا حمله نمي": ، امام فرمودند1360مرداد 
ين جلسه، امام در واقع، با توجه به اوضاع سياسي داخلي كشور، بر اجراي عمليات و كسب پيروزي در ا ".بجنگيد بگوييد تا ما تكليف خودمان را بدانيم

  >.تأكيد داشتند، لذا فرماندهان ارتش را مورد خطاب قرار داده و از سپاه نيز گاليه كردند
  ]17/5/60، )يهاي روزانه شهيد حسن باقر يادداشت(، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 2502/1/1/302سند شماره [

 در چند مرحله انجام گرفت كه عبارت بود از تهيه طرح اوليه در سپاه بر مبناي فرمان امام و ) ع(االئمه گفتني است كه مقدمات اجراي عمليات ثامن
سـازي منطقـه و  وهـا، آمادهدهي نير ريزي عمليات، سازمان آهنگي بين سپاه و ارتش، شناسايي منطقه، طرح دفاع، ايجاد هم عالي تصويب آن در شوراي

de  .كه منجر به شكستن محاصره آبادان شد 1360سپس اجراي عمليات در پنجم مهر 
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  وضعيت دشمن
تناقض بود؛ از دشمن براي استقرار در منطقه سرپل، واقع در شرق رودخانه كارون، دچار 

بايسـت از نيـروي بسـياري اسـتفاده  يك سو به لحاظ اهميت منطقه ضرورت حفـظ آن مي
كرد و از سوي ديگر، با توجه به محدوديت عقبه خود، تجمـع ايـن ميـزان نيـرو بـرايش  مي

 - ها از توان نيروهاي خودي در عقب راندن دشمن  در عين حال، شناخت عراقي. ناممكن بود
آنهـا را  -  1359و بيستم دي  1359هاي سوم آبان  ناكامي ارتش در عمليات به ويژه پس از

هـاي  اسـتعداد و آرايـش يگان. مطمئن كرده بود كه مورد تعرض جدي قرار نخواهند گرفت
مـرداد  26مكانيزه ارتش عراق در  8دشمن در اين منطقه برابر اسناد به دست آمده از تيپ 

  :عبارت بودند از 1360
زرهي كه با سه گـردان مكـانيزه و يـك گـردان تانـك در  3انيزه از لشكر مك 8تيپ  - 1

  .شمال سرپل و جنوب سلمانيه مواضع پدافندي را اشغال و تحكيم كرده بود
زرهي كه با سه گردان تانك و يك گردان مكانيزه در قسمت  3زرهي از لشكر  6تيپ  - 2

  .آبادان مستقر بود - مركزي و شرقي در شمال جاده ماهشهر 
زرهـي در  3پياده، كه با يـك گـردان تحـت امـر لشـكر  11پياده از لشكر  44تيپ  - 3

  )38(.كرد آبادان پدافند مي - قسمت جنوبي منطقه سرپل و جنوب جاده ماهشهر 
هـاي تانـك  در غرب كارون در احتياط قرار داشـت و گردان 3زرهي لشكر  12تيپ  - 4

 1و گردان  44گردان پياده از تيپ الشعبي،  سعد و چند گردان جيش الطارق و سيف
  .نيروي مخصوص نيز در منطقه شرق كارون استقرار داشتند 33از تيپ 

برابر شواهد، قراين و اسناد موجود، در پي گسترش حمالت رزمندگان اسالم به منطقـه 
، دشمن دچار اضطراب شده و احتمال حمله نيروهاي 1360اشغالي سرپل در نيمه اول سال 

ها همچنان بـه اسـتقرار در منـاطق اشـغالي  با اين حال، عراقي. كرد بيني مي شخودي را پي
كردند كـه نيروهـاي اسـالم از  ها تصور مي اصرار داشتند و اين امر بدين دليل بود كه عراقي

در واقع،  )39(.ريزي شده در سطحي گسترده ناتوان هستند انجام دادن عملياتي دقيق و برنامه
كـرد امـا بـه  بينـي مي ل تدارك حمله از محور شرق رودخانه را پيشفرماندهي عراق احتما

  )40(.جانبه باشد كرد اين حمله، گسترده و همه وجه تصور نمي هيچ
كه فرمانده  استعداد دشمن در اين منطقه برابر يك لشكر تقويت شده بود، ضمن اين - 5

ر جنوب غربـي زرهي كه د 9مكانيزه و  5توانست از احتياط لشكرهاي  سپاه سوم مي
de  .زرهي استفاده كند 3اهواز و سوسنگرد مستقر بودند، براي تقويت لشكر 
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كرد كه در صورت حمله، محور اصلي تهـاجم در محـور  بيني مي همچنين، دشمن پيش
هاي قصبه و حَفّار، خواهد بود، لذا  مكانيزه در منطقه سلمانيه با پيشروي به سمت پل 8تيپ 

  .اماتي به عمل آوردبراي تقويت اين محور، اقد

  طرح عمليات
  اهداف و مأموريت) الف

هدف اصلي عمليات، انهدام نيروهاي دشمن در شرق رودخانه كارون و تصـرف و تـأمين 
  :در طرح اوليه سپاه آمده بود. منطقه بود

اسالمي مستقر در آبادان و دارخـوين و ماهشـهر مأموريـت دارنـد تـا بـا  سپاه پاسداران انقالب<
از محـور فياضـيه و ) ر(روز ) س(پياده خراسان در ساعت  77و همكاري كامل لشكر  آهنگي هم

آبـادان تـك  - و جاده ماهشـهر  7و ايستگاه  12طور گسترده و از سه محور ايستگاه  دارخوين به
طور  آبادان گسترش دارنـد، بـه - نمايند و نيروهاي دشمن را كه از كناره كارون تا جاده ماهشهر 

  )41(>.و بعد از انهدام دشمن، در منطقه متصرفه پدافند نمايندكامل محاصره 
تهديد احتمالي دشـمن بـراي ) ع(االئمه سران نظامي اميدوار بودند با انجام عمليات ثامن

تصرف آبادان كه عراق آن را به صورت اهـرم فشـاري عليـه ايـران در تبليغـات خـود مـورد 
سـازي شـرق  ، در ايـن عمليـات پـس از پاكاز سوي ديگر. داد، خنثي شود استفاده قرار مي

كارگيري آنهـا در  رودخانه كارون، نيروهاي خودي از خطوط پدافندي آزاد شده و امكـان بـه
  .شد مراحل بعدي آزادسازي مناطق اشغالي، فراهم مي

  سازمان رزم) ب
كننده در ايـن عمليـات، شـامل ارتـش، سـپاه، بسـيج و نيروهـاي  تركيب نيروهاي عمل

  :به اين شرح بود ژاندارمري
  
  

                                                                 

 پيـاده بـا همكـاري سـپاه  77لشـكر <: ، در اين باره آمده اسـت112اسالمي، صفحه  در كتاب دفاع مقدس، منتشره نيروي زميني ارتش جمهوري
  >.در منطقه تك نموده، شرق رودخانه كارون را در منطقه مربوطه تأمين و سپس پدافند نمايد 1360هرماه م 5پاسداران آبادان مأموريت دارد در مورخه 

كه برادر رحيم صفوي به عنوان مسـئول عمليـات سـتاد  متأسفانه مشخص نيست برابر چه اسنادي در اين جا به سپاه آبادان اشاره شده است، حال آن
de  .گيري آن، به عنوان يكي از فرماندهان عمليات نيز امر هدايت نبرد را بر عهده داشت آبادان و پي جنوب، عالوه بر ارائه طرح شكستن حصر
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158  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  گردان نيروي پياده؛ 9با سه تيپ شامل  77لشكر  - 
كه در سـازمان سـه قرارگـاه  گردان نيروي پياده 16اسالمي با  سپاه پاسداران انقالب - 

  )42(كرد؛ تيپي عمل مي
  زرهي شيراز؛ 37تيپ  - 
  زرهي؛ 16تانك از لشكر  251گردان  - 
  ژاندارمري؛ 107گردان  - 
  تانك؛ 291 گروه رزمي - 
، امـور مقـدماتي 1360جهاد سازندگي، عالوه بر احـداث جـاده وحـدت در فـروردين  - 

  .مهندسي عمليات را انجام داد
كننده در چنين مقياسـي  صدر براي نخستين بار بود كه نيروهاي عمل پس از حذف بني

كه اين  نانكردند، چ آهنگي مي اي با يكديگر همكاري و هم با هم تركيب شده به نحو شايسته
  )43(.ها شد اقدام، الگوي مناسبي براي ادامه همكاري ارتش و سپاه در ساير عمليات

  طرح مانور) ج
در طرح مانور، سه محور عمده و يك محور فرعي براي انجام عمليات در نظر گرفته شده 

محور شمالي شامل منطقه دارخوين و محمديه و محور جنوبي شامل محـور فياضـيه و : بود
بر اساس اين طرح، تالش فرعي نيروها براي پشـتيباني نيـز در محـور جـاده . بود 7تگاه ايس

در اين ميان، محور دارخـوين و فياضـيه بـا هـدف تصـرف و . شد آبادان انجام مي - ماهشهر 
هاي حَفّار و قصبه داراي اهميت بيشتري بودند و در صورت برخـورداري نيروهـاي  تأمين پل

ان انهدام و اسارت بسياري از افراد دشـمن در ايـن محـور وجـود عمل، امك خودي از سرعت
  :و همين ضرورت، در آرايش نيروها مؤثر بود، كه به اين ترتيب مشخص شد. داشت

                                                                 

  با اضـافه شـدن يـك  261گردان ذكر شده است و در صفحه  15، استعداد نيروهاي سپاه 255در كتاب ارتش در هشت سال دفاع مقدس، صفحه
 112، صـفحه 71اسالمي، اسفند ر كتاب دفاع مقدس از انتشارات نيروي زميني ارتش جمهوريد. گردان نوشته شده است 16گردان ديگر، در مجموع 

كه در سـتاد عمليـات  1360با اين حال، برابر طرح اوليه سپاه در تيرماه . درج شده است "اسالمي هايي از سپاه پاسداران انقالب يگان"نيز تنها عنوان 
دهي نيروهـاي بيشـتر، در  ها و نيز جـذب و سـازمان بيني كرده بود ولي در مراحل بعدي، بنا به ضرورت گردان پيش 12جنوب تنظيم و ارائه شد، سپاه 

 14زرهي شيراز و گردان تانـك، نزديـك بـه  37و يك تيپ از لشكر  77از ارتش نيز با احتساب سه تيپ از لشكر . گردان وارد عمل شدند 16نهايت 
  .گردان وارد عمل شدند

 ين گردان در سازمان رزم ترديد وجود دارددر مورد حضور ا.  de
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چهـار گـردان آفنـدي و يـك گـردان (پنج گـردان از سـپاه : محمديه - محور دارخوين 
و يك گـردان تانـك ) طدو گردان آفندي و يك گردان احتيا(و سه گردان از ارتش ) احتياط

  .در احتياط و پشتيباني
و سـه ) چهار گردان آفنـدي و يـك گـردان احتيـاط(پنج گردان از سپاه : محور فياضيه
  ).يك گردان آفندي و دو گردان احتياط(گردان از ارتش 

يـك گـردان آفنـدي و يـك گـردان (دو گـردان از سـپاه : آبادان - محور جاده ماهشهر 
  ).يك گردان آفندي و يك گردان پدافند(ارتش  و دو گردان از) احتياط

قبضـه سـالح پدافنـد هـوايي در نظـر  50براي پشتيباني عمليات، سه گردان توپخانه و 
كننده در  طرح مانور عمليات همراه با تدبير آن و نيز استعداد نيروي عمل )44(.گرفته شده بود

  :ه شرح زير آمده استاسالمي ايران ب جلد سوم كتاب منتشره از سوي ارتش جمهوري
 2جزئيات طرح براي اجراي حمله به منطقه سرپل دشمن در شرق كارون چنين بود كه تيـپ <

پياده كه شامل سه گردان پياده ارتش و چهار گردان پاسدار و يك گردان تانك كه يـك گروهـان 
فياضيه در نمود، از منطقه  اضافي نيز داشت و در خط تماس با دشمن در شمال بهمنشير دفاع مي
كرد و حاشيه شرقي پـل  شرق كارون و شمال بهمنشير به مواضع نيروهاي متجاوز عراق حمله مي

نمود و  حَفّار را كه به وسيله نيروهاي عراقي بر روي كارون برقرار شده بود، تصرف پل را كنترل مي
ه كـارون را كرد و كرانـه شـرقي رودخانـ نيروهاي دشمن را در منطقه عملياتي مربوطه منهدم مي

پياده با دو گردان پياده ارتشي و يك گـردان سـوارزرهي و شـش گـردان  1تيپ . نمود تأمين مي
پياده در شمال بهمنشير و در منطقه ذوالفقـاري  2هاي تيپ  پاسدار ابتدا از مواضع پدافندي يگان

رد و كـ ماهشـهر منهـدم مي - كرد و نيروهاي دشمن را در جنـوب جـاده آبـادان  از خط عبور مي
داد و  سپـس حمله را با يك چرخش ماليم از شرق به غرب، به سـمت شـمال غربـي ادامـه مـي

. سـاخت آبادان در منطقه مسئوليت خود منهـدم مي - نيروهاي دشمن را در شمال جاده ماهشهر 
 ماهشـهر - العمل شديد دشمن را در محور آبادان  ضمناً اين تيپ مأموريت داشت، هرگونه عكس

غـرب بـه  پياده كـه از منطقـه گيالن 3تيپ . ح شرقي منطقه عمليات را تأمين نمايدخنثي و جنا
خوزستان تغيير مكان يافته بود، به صورت احتياط لشكر بود و مأموريت داشت، از مواضع پدافندي 

                                                                 

 همچنين، با توضـيحات سـطر . كند و در عمل نيز امكان پذير نيست در صحت اين اطالعات ترديد وجود دارد، زيرا نوعي تناقض در مانور ايجاد مي
de  ) هاي سردار غالمعلي رشيد در حاشيه كتاب حاضر يادداشت. (سوم تا پنجم نيز تناقض دارد

fam
og

ha
dd

as
.ir



160  جنگ؛ بازيابي ثبات  

عبور كند و از شمال به جنوب پيشروي نمايـد  تانك در جنوب سلمانيه از خط 291گروه رزمي 
ر روي رودخانه كارون كه به وسيله نيروهاي عراقي برقرار شده بود، تصرف و منطقه و پل قصبه را ب

اين تيپ شامل دو گردان پياده ارتش، پـنج گـردان . مسئوليت خود را از وجود دشمن پاك نمايد
ضمناً، سپاه پاسداران نيـز حـداكثر امكانـات آن روز خـود را . پاسدار و حدود يك گردان تانك بود

  )45(>.وارد ميدان نبرد كرد گردان پاسدار 15آماده كرد و  براي عمليات
رسيد، دشمن به دليل برخورداري از نيـروي احتيـاط و بـه ويـژه  در مجموع، به نظر مي

زرهي تحت امر سپاه سوم، در موضع برتري قرار  9مكانيزه و  5كارگيري لشكرهاي  امكان به
يـق از دشـمن، ويژگـي برتـر عمليـاتي، داشت، ليكن نيروهاي خودي با توجه به شناخت دق

و  - كـه پـيش از ايـن هرگـز در ايـن سـطح وجـود نداشـت  - تركيب جديد سپاه و ارتـش 
افـزون بـر ايـن، دشـمن بـه . برداري مناسب از زمين، از موقعيت بهتري برخوردار بودند بهره

ه سـر گيري بـ طور نسبي در غافل لحاظ درك و باوري كه از توان نيروهاي خودي داشت، به
  .يابي به پيروزي را آسان كند توانست دست برد و اين عوامل در مجموع مي مي

هاي پيشين و نقش  در اين ميان، افزايش قابل توجه نيروهاي سپاه در مقايسه با عمليات
هــاي عمليــات  ريــزي و هــدايت عمليــات، از جملــه ويژگي طراحــان نظــامي ســپاه در طرح

ارتش "در جلد سوم كتاب . وهاي خودي در برابر دشمن بودو عامل برتري نير) ع(االئمه ثامن
  :در اين باره آمده است "اسالمي در هشت سال دفاع مقدس جمهوري

اي كه الزم است روي آن تأكيد شود، حضور سپاه پاسـداران بـه صـورت فعـال و مـؤثر و  نكته<
سط سپاه آماده شده وگردان ت 15، )ع(االئمه براي عمليات ثامن …قدرتمند در اين عمليات بود 

تـوان گفـت، تـوان رزمـي سـپاه پاسـداران و نيروهـاي مردمـي در عمليـات  بود، در نتيجـه مي
بـرداري از نيـروي عظـيم  به ده برابر افزايش يافته بود و يا به عبارت ديگر، با بهره) ع(االئمه ثامن

ت نيروهـاي مسـلح بسيج مردمي توان رزمي نسبي در جبهه باال رفته بود و اين امر كليد موفقيـ
المبـين و  القـدس و فتح هـاي بعـد از آن ماننـد طريق و عمليات) ع(االئمه ايران در عمليات ثامن

  )46(>.المقدس گرديد بيت
منظور شكستن محاصره آبادان و انهـدام نيروهـاي  به) ع(االئمه ترتيب، عمليات ثامن بدين

  .، آغاز شدسازي مقدمات آن دشمن در شرق رودخانه كارون پس از آماده
                                                                 

  اين اطالعات مورد ترديد استصحت.  
  سال دفاع مقدس به آن اشاره شده است 8اسالمي ايران در  كتاب ارتش جمهوري 261گردان بود كه در صفحه  16استعداد سپاه در اين عمليات.  de
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  تشريح عمليات
قواي ايران در ساعات نخست . آغاز شد 1360بامداد روز پنجم مهر  1عمليات در ساعت 

شكستن مقاومت نيروهاي آنان، خاكريزهاي اول   عمليات، با تهاجم به مواضع دشمن و درهم
ه ويژه مقاومت اوليه نيروهاي عراقي در برخي از محورها و ب. دشمن را تصرف و تأمين كردند

بنابر گزارش اسـيران . دهنده هوشياري نسبي دشمن بود تداوم آن در منطقه پل حَفّار، نشان
مكانيزه در محور دارخوين  8عراقي، اسارت يكي از نيروهاي خودي در منطقه عملياتي تيپ 

سبب هوشياري دشمن شده بود، ولي شناخت نادرست فرماندهان نظامي عـراق نسـبت بـه 
هاي ناكام پيشـين ايجـاد شـده بـود،  دي كه بر مبناي برآوردهاي عملياتتوان نيروهاي خو

  .سبب شد در برابر حمله نيروهاي خودي واكنش مناسبي نشان ندهند
با روشن شدن هوا و ادامه پيشروي نيروهاي خودي از محور شمالي به سمت پل مـارد و 

بـا ايـن . ي وارد آمـدتهديد عقبه نيروهاي دشمن، نخستين ضربه شكننده بر نيروهاي عراقـ
گستردگي محورهاي . كردند حال، نيروهاي دشمن در منطقه پل حَفّار همچنان مقاومت مي

ماندگي دشمن سبب شد تا نيروهاي خودي با به دست گرفتن ابتكار عمـل و  تهاجم و عقب
  .ادامه پيشروي در محورهاي مختلف، دشمن را تحت فشار قرار دهند

وضعيت ميـدان نبـرد، فرمانـدهي نيروهـاي دشـمن تـالش از سوي ديگر، در پي تغيير 
دشمن قصد داشت، با تقويـت . كرد تا تاريك شدن هوا به مقاومت در پل حَفّار ادامه دهد مي

منطقه، ابتدا منطقه سرپل را حفظ كند و پـس از آن، بـا نصـب پـل روي رودخانـه كـارون، 
نطقه غرب رودخانه كـارون، از نيروهاي محاصره شده را نجات دهد و سپس، با استقرار در م

  .ادامه پيشروي نيروهاي خودي جلوگيري كند
زرهـي گـارد جمهـوري،  10بر همين اساس، دشمن در اولين اقدام، با وارد كردن تيـپ 

زرهـي در غـرب  6زرهـي از لشـكر  16سعي كرد، پل حَفّار را حفظ كرده و با استقرار تيپ 
تهاجم رزمنـدگان بـه نيروهـاي . لوگيري كندرودخانه كارون، از پيشروي نيروهاي خودي ج

سبب شد تا اين نيروها در همان لحظات اوليه حضور در منطقـه سـرپل، محاصـره  10تيپ 
گرفـت،  تأخير صـورت مي 10نشيني كنند، در صورتي كه اگر در حمله به تيپ  شده و عقب

  )47(.دندز دشمن پس از حضور در منطقه، دست به ضدحمله مي 10گمان نيروهاي تيپ  بي
بامـداد روز پـنجم مهـر و پيشـروي  8:32آبادان در ساعت  - با آزاد شدن جاده ماهشهر 

نيروهاي خودي از شمال به جنوب و تصرف پل قصبه، در واقع مقاومت دشمن در منطقه پل 
deعمل  حَفّار، بيشتر نوعي عمليات تأخيري بود، زيرا با توجه به محدوديت عقبه دشمن، سرعت
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. ها گرفته شـده بـود ستردگـي محـورهاي تهـاجم، امكـان مقـاومت از عراقيرزمندگـان و گ
داشـتن  ها براي باز نگه در بعدازظهر همان روز بخشي از پل حَفّار تصرف شده بود ولي عراقي

كـه بـا  كردند، چنان عقبه نيروهاي محاصره شده خود در شرق كارون، همچنان مقاومت مي
  .شد هاي دشمن از اهواز به سمت خرمشهر ديده ميتاريك شدن هوا حركت ستون نيرو

مانـدگي،  ترتيب، روز اول عمليات در حالي به پايان رسيد كه دشمن به دليـل عقب بدين
داشتن پل حَفّـار  توان مقابله با نيروهاي خودي را نداشت و تنها، به تاريك شدن هوا، باز نگاه

در روز دوم . حاصره شده اميد بسته بودنشيني نيروهاي م براي تقويت منطقه و يا امكان عقب
، در حالي كه پيشروي نيروهاي خودي همچنان ادامه داشـت، دشـمن )ششم مهر(عمليات 

واكنش جدي از خود نشان نداد و از بعدازظهر همان روز نيروهاي عراقي بـه تـدريج تسـليم 
  .دشمن آزاد شد نشيني كردند و سرانجام در پايان اين روز عمالً منطقه سرپل شده و يا عقب

سازي منطقه، محاصره آبادان به پايان رسيد و فرمان  در روز سوم عمليات نيز در پي پاك
ساعت آفند تحقق يافت و نيروهاي  48امام خميني مبني بر شكستن حصر آبادان، در مدت 

در . سازي كامل منطقه، در ساحل شرقي رودخانه كارون استقرار يافتنـد خودي پس از پاك
ليات عالوه بر آزادسازي منطقه اشغالي در شرق رودخانه، بخش وسيعي از نيروهـاي اين عم
  .هاي بعدي آماده شدند آزاد و براي عمليات - كه درگير پدافند در منطقه بودند - خودي 

  خسارات و تلفات دشمن
تن  1800بيش از سه هزار تن از نيروهاي دشمن كشته و زخمي شدند و نزديك به  - 1

  .اسارت درآمدنداز آنها به 
دسـتگاه تانـك و  160دستگاه تانك، نفربر و خودرو دشمن منهدم شـد و  90تعداد  - 2

سه فروند هواپيما و يك فروند . دستگاه خودرو به غنيمت درآمدند 150نفربر ديگر به همراه 
  .كوپتر دشمن نيز در اين عمليات سرنگون شدند هلي

شمن شامل لـودر و بولـدوزر، سـالح و مهمـات، افزون بر اين، شمار فراواني از امكانات د
ها تانـك از  از نتايج مهم اين عمليات به غنيمت گرفتن ده. منهدم شد و يا به غنيمت درآمد

ها نخستين يگان زرهي خود را با نـام  زرهي عراق بود كه سپاه با استفاده از اين تانك 6تيپ 
القـدس  يگـان در عمليـات طريقاولين گردان زرهي ايـن . دهي كرد زرهي سازمان 30تيپ 

ميلـي متـري از دشـمن،  122و  152قبضه توپ  20با به غنيمت گرفتن . كار گرفته شد به
de  )48(.القدس شركت كرد نخستين يگان توپخانه سپاه نيز شكل گرفت و در عمليات طريق
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شكست ( ١٣٦٠مهر  ٥در ) ع(االئمه نقشه عمليات ثامن

  )حصر آبادان
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  ارزيابي عمليات
وجود آمـد؛ زيـرا ناكـامي  با شكسته شدن محاصره آبادان، تحول جديـدي در جنـگ بـه

 - هاي مختلـف  در وضعيت - به بيان ديگر، دشمن . دشمن در جنگ از همين نقطه آغاز شد
پنداشت كه الزمه تغيير معادله نظامي به سود خود، افزايش فشار نظامي به ايـران  چنين مي

باشد، لذا بيش از همـه، بـه تكميـل  هاي خود و آغاز مذاكرات صلح مي حميل خواستهبراي ت
بـر اسـاس فرمـان  - در مقابل، نيروهاي خودي نيز . محاصره آبادان و اشغال آن توجه داشت

بيشترين تالش خود را براي شكستن محاصره آبادان متمركز كرده بودند كه در ايـن  - امام 
صـدر بـا شكسـت مواجـه شـد و سـرانجام، بـا عمليـات  دهي بنيميان، دو عمليات به فرمان

فرمان امام تحقق يافت و استراتژي دشمن نيز در نقطه ثقـل آن، ) ع(االئمه پيروزمندانه ثامن
  :گويد سردار محسن رضايي در اين زمينه مي. در هم شكست
ل در اوضـاع عراق در انتظار تحـو. استراتژي دشمن از مشخصه سياسي و امنيتي برخوردار بود<

بنـابراين مـا وقتـي روي . كـرد رسيد، مسلماً روي آبادان عمـل مي داخلي بود، اگر به نتيجه نمي
در واقع استراتژي دشمن را در نقطه اصلي آن در جبهه نظـامي بـا شكسـت . آبادان عمل كرديم

  )49(>.مواجه كرديم
پيـروزي، هـم  اعتماد به نفس و افزايش روحيه نيروهاي خودي هـم از عوامـل مـؤثر در

بخشي از نتايج به دست آمده در اين عمليات بود؛ در حالي كه دشمن بـه دليـل حضـور در 
هاي محدودي كه در همين منطقه  مناطق اشغالي در شرق رودخانه كارون و سلسله عمليات

اي مضـاعف  نيروهاي خودي با روحيه. انجام گرفته بود، دچار نوعي فرسايش روحي شده بود
از آمادگي مناسبي براي بيرون راندن  - س از شكسته شدن طلسم نفاق در كشور به ويژه پ - 

  :گويد سردار رضايي در اين باره مي. هاي اشغالي برخوردار شدند متجاوزان از سرزمين
توانند بجنگند و از طـرف ديگـر فهميدنـد بـا جنـگ انقالبـي  نيروهاي ما متوجه شدند كه مي<
  )50(>.ك جنگ را ادامه دهندتوانند خارج از قواره كالسي مي

دهنده موفقيت استراتژي جديد نيروهاي انقالبي در صحنه  در واقع، اعتماد به نفس نشان
توانسـت سرنوشـت جنـگ و  عمل بود، ولي هرگونه ناكامي احتمالي نيز در اين عمليـات مي

  .رو كند حتي حيات سياسي كشور را با خطر روبه
، )ع(االئمـه يات به دست آمد؛ پس از عمليـات ثامنتجارب نظامي مهمي نيز در اين عمل

برپـا شـد، بـه  1360مهـر  7منظور ارزيـابي عمليـات در  اي كه به فرماندهان سپاه در جلسه
de  :برادر غالمعلي رشيد در اين جلسه گفت. هاي اين عمليات پرداختند بررسي ويژگي
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اول تهاجم يكپارچه و : فته شدبنابه تجربه قبلي، در طراحي اين عمليات چند فاكتور در نظر گر<
همه جانبه در كل محورها؛ دوم حمله شبانه؛ سوم قيچي كردن دشمن در دو پـل؛ چهـارم تـك 

در واقع، بايد از اين عوامل به عنوان محسـنات . پشتيباني تا حدودي فريبنده در محور خرمشهر
، لذا رعب و هراس در دشمن كه آمادگي مقابله با چنين تهاجمي را نداشت. اين عمليات ياد كرد

پاچگي و عـدم كنتـرل و هـدايت فرمانـدهي از سـوي ديگـر،  نيروهاي عراقي از يك سو و دست
  )51(>.گير دشمن شد گريبان

شهيد حسن باقري يك ويژگي خوب اين عمليات را بيان جزئيات طرح مانور براي همـه 
هاي مثبت ايـن  ويژگي برادر رحيم صفوي نيز بخشي از. فرماندهان سپاه تا رده دسته خواند

ناپذير نيروهاي پياده براي رسيدن به مواضـع دشـمن و هـدايت و  عمليات را تالش خستگي
  )52(.ها براي مقابله با دشمن برشمرد ها و گروهان رهبري خودجوش فرماندهان گردان

كه بعدها به عنوان يك اصل جدا نشـدني تـا پايـان  - همچنين، اجراي عمليات در شب 
در ايـن عمليـات  - هاي نيروهاي خودي مـورد توجـه قـرار گرفـت  اي عملياتجنگ در اجر

  :گويد برادر رشيد در اين مورد مي. بازدهي بسيار خوبي داشت
كرديم، نيروي زرهي دشمن به لحاظ برتري كمي و كيفي كـه  اگر عمليات را در روز شروع مي<

دشـمن در شـب . شـد مي نسبت به واحدهاي پياده خودي داشت، مانع از پيشـروي رزمنـدگان
دادند، بـه  قدرت مانور ندارد و از سويي چون تمامي نيروهاي مهاجم ما را پياده نظام تشكيل مي

  )53(>.راحتي توانستيم پيشروي كنيم
داراي نقايصي هم بود؛ از جمله، با توجه به آشـفتگي ) ع(االئمه با اين حال، عمليات ثامن

خودي در صورت برخورداري از تـوان نظـامي و  نيروهاي دشمن در منطقه سرپل، نيروهاي
هاي دشمن تعداد بيشـتري از آنـان را كشـته و  توانستند با تصرف عقبه عمل الزم مي سرعت

كـرد كـه  همچنين، اصـل تعقيـب دشـمن ايجـاب مي. مجروح كرده و يا به اسارت درآورند
كه فاقد اسـتحكامات و  - نيروهاي خودي با عبور از رودخانه كارون، آنها را در غرب رودخانه 

  .منهدم و در صورت امكان، سرپل مناسبي را تصرف و تأمين كنند - مواضع بود 
، سرآغاز استراتژي جديد نيروهاي انقالبي )ع(االئمه آميز ثامن طور كلي عمليات موفقيت به

دشمن كه با خيالي آسوده در منـاطق اشـغالي اسـتقرار . براي آزادسازي مناطق اشغالي بود
بود، بر اثر ضربه وارده در اين عمليات دچار وحشت و اضطراب شد و در آستانه هزيمت  يافته

هاي  از اين زمان به بعد، در حالي كه دشمن در انديشه حفظ سرزمين. و شكست قرار گرفت
deكردنـد، عـدم درك  اشغالي بود و نيروهاي خودي نيز براي آزادسازي اين مناطق تـالش مي
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گيري آنها شـد كـه از عوامـل  از استراتژي جديد، منجر به غافل دشمن از تحوالت برخاسته
  .هاي بعدي بود يابي آسان رزمندگان اسالم به پيروزي مؤثر در دست

  بازتاب عمليات
شدن  ها از شرق كارون و شكسته اقدام ايران در انتشار اخبار مربوط به عقب راندن عراقي

نظامي در داخل كشور و تجزيه و تحليـل  - محاصره آبادان با توجه به روند تحوالت سياسي 
 "هاي ضد و نقيض ايـران انتشار گزارش"ناظران و كارشناسان خبري از اين واقعه، به عنوان 

  :راديو امريكا يك روز پس از آغاز عمليات، در اخبار خود طي گزارشي گفت. شد ارزيابي مي
پيروزي بزرگ ايران در جنـگ يـك هاي ضد و نقيض درباره  زمان با انتشار گزارش در ايران هم<

  )54(>.ساله آن كشور با عراق، زد و خوردهاي شديدي در نقاط مختلف پايتخت صورت گرفت
اسالمي ايران گزارش شكسـته شـدن  پس از آنكه راديو امريكا به نقل از صداي جمهوري

  :محاصره آبادان را منتشر كرد، به نقل از راديوي دولت عراق گفت
سمي عراق تصرف مجدد آبـادان را توسـط نيروهـاي ايرانـي تكـذيب كـرده ولي خبرگزاري ر<

  )55(>.است
سي نيز در نخستين واكنش نسبت به اخبار عمليات، دفـاع ايـران از آبـادان .بي.راديو بي

طي يك سال گذشته را نشان تصميم اين كشور بـراي مقاومـت و پايـداري در برابـر عـراق 
را نخستين تالش عمده دو طـرف جنـگ بـراي پايـان ارزيابي كرد و حمله سحرگاهي ايران 

در گزارش خبري اين راديو با اشاره به اقـدامات منـافقين  )56(.بست موجود خواند دادن به بن
  :طور تلويحي بر متناقض بودن اوضاع تأكيد شده بود در داخل كشور، به

كه در زمان وقـوع  آيد نشانه شدت مناقشات سياسي در داخل ايران نيز از اين جا به دست مي<
جنگ در آبادان، حاميان و مخالفان دولت هم در تهران، و پايتخت كشور، به مبادله آتش دسـت 

  )57(>.اند زده
در حالي كه راديو امريكا و راديو لنـدن همچنـان بـا ترديـد بـه پيـروزي نظـامي ايـران 

دار، اخبـار  گوي صـالحيت به نقل از يـك سـخن) بغداد(الجماهير  نگريستند، راديو صوت مي
  :هزيمت و شكست دشمن در شرق رودخانه كارون را تأييد كرد و در توجيه آن گفت

، در شرق كارون حضـور )شروع جنگ(طبق برنامه عمومي آن وقت ) عراق(نيروهاي نظامي ما <
. ماندنـد ، در طـول يـك سـال كامـل در شـرق كـارون باقي هاي دشمن رغم تالش يافتند و علي

deكردنـد و  طور مستقيم و با ضدحمله، حمالت دشـمن را دفـع مي هر بار چه بهواحدهاي دلير ما 
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هـاي مـا بـر روي كـارون وارد سـاخته و همچنـين  هايي بـه پل دشمن در روزهاي اخير آسـيب
هاي نظامي عليه ما نموده است و اين امر باعث شده تا فرماندهي كل تصميم خود داير بر  فعاليت

  )58(>…ز شرق كارون به غرب كارون اتخاذ كند انتقال دادن واحدهاي مذكور ا
  :ها به پيروزي ايران، راديو لندن در بررسي نتيجه اين پيروزي گفت پس از اعتراف عراقي

نشـيني  نشيني نظامي است بلكه يـك عقب پيروزي ايران براي صدام حسين نه تنها يك عقب<
  )59(>…آيد  سياسي نيز به حساب مي
ل فرمانـدهان نظـامي كـه از جبهـه عـازم تهـران بودنـد، در پي سقوط هواپيمـاي حامـ

هاي خبري دنيا به جـاي بررسـي پيـروزي نظـامي ايـران، سـقوط هواپيمـا را محـور  رسانه
نژاد به دست منافقين در مشهد و  همچنين، با شهادت هاشمي. هاي خبري قرار دادند گزارش

تهران، بـار ديگـر رخـدادهاي  ها در اي از حوادث ديگر از جمله تظاهر مسلحانه گروهك پاره
  )60(.هاي خارجي قرار گرفت هاي سياسي داخلي كشور مورد توجه رسانه ناشي از درگيري

هاي خبـري  امنيتي در داخل كشـور و بازتـاب آن در رسـانه - ادامه رخدادهاي سياسي 
كه نشريه  بست در جنگ مجدداً مورد تأكيد ناظران سياسي قرار گيرد، چنان سبب شد تا بن

  :نظامي ايران نوشت - تايمز، چاپ ژاپن، پس از بررسي وضعيت سياسي  ژاپن
كـه تغييـرات  در خاورميانه اعتقاد راسخي وجود دارد كه جنگ پايان نخواهـد يافـت مگـر آن<

بدون شك صدام از وجود جنگ داخلي . اي در دولت ايران يا عراق و يا هر دو صورت گيرد عمده
رسد اين مسئله به اضـافه  به نظر مي. سالمي در ايران خرسند استگرايان و انقالبيون ا بين چپ

هاي پياپي را  به هر حال، آقاي خميني ضربه. ركود اقتصادي، رژيم خميني را محكوم به فنا كند
جنـگ بـه  …جنگ با عراق يكي از عوامل ايجاد وحدت در ايران است . پشت سر گذاشته است

طور كلي در جهان  هايي در منطقه خاورميانه و به ر نگرانيبست كشانده شدة ايران و عراق ديگ بن
تـوان آن را  آورد، اما اين درگيري هنوز توان ايجـاد بحـران جديـدي را دارد و نمي به وجود نمي

  )61(>.ناديده گرفت، يا به دست فراموشي سپرد
 شد، ارائـه وضـعيتي هاي خبري، مشاهده مي ها و تحليل نكته مهمي كه در تمام گزارش

هاي خبري جهان به موازات اخبار مناقشات سياسي، خبر پيروزي  دوگانه از ايران بود؛ رسانه
رسد، براي ناظران خارجي پيروزي ايـران در  به نظر مي. كردند نظامي ايران را نيز منتشر مي

اين عمليات پذيرفتني نبود، به همين دليل با وجود تأكيد بر ارزش پيروزي نظـامي ايـران و 
بسـت ارزيـابي  نظامي عراق، همچنان، اوضاع كلي جنگ به عنوان يك بن - ياسي شكست س

deتوانسـت آن  جايي قدرت در يكي يا هر دو كشور مي شد كه تنها، تحوالت سياسي و جابه مي
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 - هاي اوليه  با وجود ناباوري - شدن حصر آبادان  به بيان ديگر، گرچه شكسته. را برطرف كند
نظامي دنيا قرار گرفت، ولي اين پيروزي به اين معنا نبود كه مورد پذيرش محافل سياسي و 

  .روند جديدي در جنگ آغاز شده و اوضاع به سود ايران تغيير كرده است
، )ع(االئمه  بعدها، يكي از كارشناسان امريكايي مسائل نظامي در مورد بازتاب عمليات ثامن

اق در ماه نوامبر، متـأثر از پيـروزي ماهه عر  بس يك بر اين نكته تأكيد كرد كه پيشنهاد آتش
  :وي در مورد ماهيت اين پيروزي در كتاب خود نوشت. ايران در آبادان در ماه اكتبر بود

پيروزي ايران در جبهه آبادان اين حقيقت را آشكار كرد كه برتري در قـدرت زرهـي و هـوايي <
حتي اگر نيروهـاي . براي غرب بودعالوه بر اين، پيروزي در آبادان هشدار . معنا باشد تواند بي مي

هاي سـنگين  غربي كه احتماالً كارآمدتر از نيروهاي عراقي در استفاده از قدرت هـوايي و سـالح
بوده باشند، در مقابله با نيروهاي ايران باز هم با مشـكلي كـه عـراق گريبـانگير آن بـود، مواجـه 

دگي پـذيرش تلفـات سـنگين در هاي غربي از لحاظ سياسي آما كه دولت شدند، خصوصاً اين مي
  )62(>.شدت را ندارند يك جنگ كم

گيري نوع جديـدي از جنـگ را مـورد  كردزمن به عنوان كارشناس نظامي، ماهيت شكل
  :نويسد وي سپس مي. دهد كه شكست حصر آبادان نقطه آغاز تحقق آن بود توجه قرار مي
  )63(>.ت يافتندهنوز مشخص نشده است كه ايرانيان چگونه به اين پيروزي دس<

  تبيين استراتژي آزادسازي
ترين تحول نظامي در سال اول جنگ بود،  كه برجسته) ع(االئمه پيروزي در عمليات ثامن

در اين حـال، . زمينه تبيين استراتژي جنگ را با هدف آزادسازي مناطق اشغالي، فراهم كرد
  .اين تحوالت متأثر بودتحوالت سياسي كه بر روند تحوالت نظامي اثر داشت، خود نيز از 

امام خميني با شناخت خود از روند تحوالت، چند حركت را به موازات هم اداره و هـدايت 
 )64("اسـالمي يك امر حياتي براي جمهوري"امام، انتخاب رياست جمهوري را به عنوان . كردند

ر ديـدار بـا ايشـان د. كننده خواندنـد ارزيابي كرده و حضور مردم را در صحنه ضروري و تعيين
  :فرمودند - پس از سقوط هواپيماي فرماندهان نظامي  - فرماندهان نظامي 

توانند كودتا يا حمله  وقتي مي …فهميد كه ايران پايدار خواهد ماند  به انتخابات نظر كنيد مي<
كنند كه ملت در صحنه نباشد، ولي وقتي ملت در صحنه بود، چه كاري از آنان سـاخته اسـت و 

ملت و ارتش ما قوي است و بخوبي مملكـت . طرف نيست فهميده شد كه ملت بي در اين جنگ
de  )65(>.تواند حفظ كند را مي
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و سـقوط هواپيمـاي ) ع(االئمـه روز پـس از عمليـات ثامن 10 -  1360مهر  17امام در 
  :اي، فرمودند اللّـه خامنه در حكم تنفيذ رياست جمهوري، آيت - فرماندهان نظامي 

مردم كشور اميد بدخواهان را مبدل به يأس و طمع آزمندان را براي هميشـه سابقه  شركت بي<
  )66(>.بريد

  :امام در جاي ديگري از اين حكم فرمودند
درپي قواي مسلح در جنوب  هاي پي شركت عمومي ملت شجاع و متعهد در انتخابات و پيروزي<

  )67(>.ا فرو ريختهاي تخيلي آنان ر كاخ …و غرب و حضور مداوم ملت در سرتاسر كشور 
ساز مردم را در انتخاب رياست جمهوري به مثابه گذار از  امام، حضور گسترده و سرنوشت

ايشـان در پاسـخ . ثباتي حاصله از مناقشات سياسي به مرحله جديد ارزيابي كردند مرحله بي
كه در  ، پيامي صادر فرمودند)ع(االئمه به تلگرام فرماندهان در مورد پيروزي در عمليات ثامن

  :مشي قواي نظامي را مشخص كرد؛ امام اظهار اميدواري كردند واقع چارچوب و خط
هاي مـيهن مـا اسـت،  آخرين پيروزمندي را كه بيرون راندن نيروهاي متجاوز كافر از سرزمين<

  )68(>.ملت شريف به زودي مشاهده كند
تـدريج در حـوزه  نظامي به - با تبيين استراتژي جنگ تأثيرات ناشي از تحوالت سياسي 

هاي جديدي را  نظامي نمايان شد؛ از يك سو، با افزايش حضور نيروهاي مردمي، سپاه تالش
براي گسترش سازمان رزم انجام داد و از سـوي ديگـر، نيروهـاي ارتـش و سـپاه اسـتراتژي 

  :گويد سردار محسن رضايي در اين زمينه مي. ريزي كردند آزادسازي مناطق اشغالي را طرح
ريـزي  در عمليـات، طرح. دهي ار اساسي انجام شد؛ يكي در عمليـات و يكـي در سـازماندو ك<

دهي،  وار صورت گرفت، يعني در حقيقت استراتژي نظامي شكل گرفـت، دوم در سـازمان سلسله
ايـن دو از اولـين تحـوالت . كه يك سازمان رزم براي خودش فراهم كند سپاه رفت به دنبال اين

  )69(>.است) ع(ئمهاال پس از عمليات ثامن
  :گويد سردار غالمعلي رشيد نيز در مورد سازمان رزم سپاه و اقداماتي كه انجام شد، مي

، )ع(االئمـه بعـد از عمليـات ثامن. گذاري كرديم سال دوم جنگ را سال رشد و تثبيت سپاه نام<
م آقا رحيم رفت تهران كه مسئول طرح عمليات بشود، مـن هـم بـه حكـ .كالهدوز شهيد شد

                                                                 

 عمليـات نقـش خيلـي مـؤثري  شهيد كالهدوز در اين<: گويد مي) ع(االئمه سرلشكر محسن رضايي در مورد نقش برادر كالهدوز در عمليات ثامن
   >.روز قبل فرمانده سپاه شد و براي اين عمليات بيشترين زحمات را كشيد 10قبل از اين عمليات حدود يك هفته يا . داشت

de  )12/7/1375هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، دوره عالي جنگ،  سرلشكر محسن رضايي، درس(
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يادم هست كه با شهيد باقري نشسته بـوديم  …فرمانده كل سپاه مسئول عمليات جنوب شدم 
مـا ) القـدس طريق(كه بعد از اين، براي انجام عمليـات بعـدي  به فكر تشكيل تيپ افتاديم و اين

  )70(>.نيروي زيادي نياز داريم و بايد تيپ درست كنيم
پيروي سپاه از اصل دو برابر شدن نيروهاي  گونه كه پيش از اين اشاره شد، به دليل همان

ريـزي  كننده در هر عمليات نسبت به عمليات قبلي، سازمان مناسبي بـراي سـپاه طرح عمل
نيروهاي سپاه با سازمان گردان وارد عمل شدند و مفهوم تيپ ) ع(االئمه در عمليات ثامن. شد

زمان رزم، بر نيروي انسـاني، بر اساس تأكيد سپاه در سا )71(.پس از اين عمليات شكل گرفت
  :گويد گذاري آنها، سردار رشيد مي ها و نام درباره تشكيل تيپ. هاي جديد شكل گرفت تيپ

ارتـش . هاي عراقي بودند تا ارتـش خودمـان گذاري مايل به اعداد تيپ بيشتر اعداد ما براي نام<
 1ها  اند ولي عراقي ستفاده كردهرا ا 40، 30و كالً اعداد باالتر از  64، 81، 92هاي  خودمان شماره

گذاشتيم، اول كه حكم داديـم  41ما آمديم بين اينها را انتخاب كرديم و حداكثر را  12تا  2و 
  )72(>.تشكيل شد 14، 25، 8هاي  تيپ

بر تـوان نظـامي  ترتيب، گسترش سازمان رزم سپاه و ارتقاء آن از گردان به تيپ بدين
ريـزي سلسـله  نقش مؤثري در تبيين اسـتراتژي جنـگ و طرحو اين مسئله  ايران افزود

  .هاي بعدي داشت عمليات
                                                                 

 هـاي اصـلي عـراق در آن زمـان همـين  الشعبي اسـتفاده كردنـد ولـي يگان گذاري نيروهاي جيش رقمي براي نام هاي سه ها بعدها از شماره عراقي
  .هاي دورقمي را داشتند شماره
  ه آمـده اسـت، در مورد تشكيل تيـپ در سـپا116، ص 1373اسالمي، اسفند  از انتشارات نيروي زميني ارتش جمهوري - در كتاب دفاع مقدس :
ايجـاد شـده بـود، ) ع(االئمـه مندي نيروهاي بسيج مردمي كه متعاقب موفقيت حاصله در عمليات ثامن برداري از انگيزه عالقه پاسداران به بهره سپاه<

  >.هاي بعدي شركت داد هايي در سطح تيپ تشكيل و در عمليات يگان
 يكـي از <: كه در كتاب دفاع مقدس در همـين زمينـه آمـده اسـت چنان. مانوري بود در اين زمان يكي از مشكالت نيروي زميني كمبود يگان
هاي مانوري با توجـه بـه عـرض جبهـه و  ساز، كمبود يگان ترين مشكالت نيروي زميني ارتش براي اجراي عمليات آفندي گسترده و سرنوشت  عمده

هاي ارتش را جبـران كـرد و بـر تـوان  ازمان رزم سپاه عمالً ضعف و كاستيبنابراين، گسترش س). 130ص (ها در مواضع پدافندي بود  گسترش يگان
  .نظامي ايران افزود

 هاي سپاه  القدس، زمان تشكيل تيپ يكي دو ماه قبل از عمليات طريق<: سردار علي فضلي درباره تشكيل تيپ در سازمان سپاه، اظهار داشت
شدم تا آنها ) ص(اللّـه من مأمور تشكيل تيپ احتياط محمد رسول. كرد دهي مي داد و سازمان تشكيل ميهايش را  تازه اولين باري بود كه سپاه تيپ. بود

هاي ما  كننده بودند و چون نيروهايشان كم بودند، گردان هاي عمل و عاشورا، تيپ) ع(حسين هاي كربال، امام تيپ. را براي شركت در عمليات آماده سازم
  >.من هم به عنوان جانشين فرمانده به كمك سردار جعفري فرمانده وقت آن تيپ رفتمبه تيپ عاشورا مأمور شدند و 

de  ]114، ص 1377، تهران، )خاطرات علي فضلي - خاطراتي از رزمندگان و فرماندهان سپاه اسالم (مؤسسه نشر آثار امام خميني، امام و دفاع مقدس [
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در تبيين استراتژي جديد جنگ، دو تجربه ارزشمند كـه فـراروي نيروهـاي سـپاه قـرار 
ريزي عمليات محدود  نخست، تشكيل ستاد عمليات جنوب و طرح: گرفته بود، نقش داشتند
ــة طرح ــي، تجرب ــات ثا و دوم ــزي عملي ــه منري ــويب آن در ) ع(االئم ــراي تص ــالش ب و ت

در . آهنگي با برادران ارتش و اجراي آن با تركيب مشترك بـود دفاع و سپس هم عالي شوراي
مرحله جديد، با توجه به تجارب به دست آمده و در پي تالش براي تعيين هويـت سـپاه در 

رابـر تـدبير ريزي عمليات و مشـخص كـردن جايگـاه و نقـش آن، اقـدامات جديـدي ب طرح
  :گويد برادر محسن رضايي در توضيح اين اقدامات مي. فرماندهي سپاه انجام گرفت

هاي سپاه را كامالً جدا كرديم و گفتيم شما يك تيمي بشويد، طراحي عمليات بكنيد و  ما بچه<
به صورت جداگانه، طراحي عمليات كنند، ولي بعـد، ] و[برادران ارتش هم يك تيم درست كنند 

علت اين تفكيك به خاطر ايـن . سه مشترك نظرمان را بگوييم، آنها هم نظرشان را بگوينددر جل
كـه همـين طـوري  اين. خواستيم به سپاه شكل بدهيم، يك سـازمان درسـت كنـيم بود كه مي

كه هيچ وقت سپاه راه نيفتـد  گويد، اين يعني اين بنشينيم در جلسات و معلوم نباشد كي چه مي
القدس انجـام  شكل نگيرد، بنابراين، اولين تفكيك را ما قبل از عمليات طريق و سازمان رزم سپاه

گري  ريزي كند و ارتش هم با هويت ارتشـي گري بايد طرح داديم و گفتيم سپاه با هويت سپاهي
  )73(>.برادرمان صياد خيلي مخالف بود، ولي ما محكم گرفتيم و گفتيم نه. ريزي كند طرح

ي اين تصميم در همان هنگام آشكار شد، ولي با گذشت زمـان و گرچه آثار و نتايج اجرا
هاي خيبر،  ريزي عمليات به ويژه پس از تكامل انديشه دفاعي سپاه و تالش اين نيرو در طرح

در واقع، اگـر منشـأ تحـول در . تر شد ن اقدام روشنارزش اي …و  5، كربالي 8بدر، والفجر 
حضـور نيروهـاي  - امي تفكر كالسيك و سنتي بست نظامي حاصله از ناك پس از بن - جنگ 

انقالبي و مردمي در جنگ و تبيين استراتژي جديد بود، بنابراين، در تداوم آزادسازي مناطق 
كرد و اين امر ميسر نبود  گمان، تحول جديد بايد روند تكاملي خود را طي مي اشغالي نيز بي

  .ها انجام داد ريزي عمليات مگر به آنچه فرمانده سپاه در تفكيك طرح
ريزي عمليات، نيروهاي سپاه همچنان در پايگاه منتظران  با تشكيل تيم جديد براي طرح

  :گويد سردار رضايي در مورد اين جلسات مي. هاي خود ادامه دادند به تالش) گلف(شهادت 
گذاشته شد و با برادران صحبت كرديم كه  - گلف سابق  - اي در پايگاه منتظران شهادت  جلسه<
نشينيم، ما بايد يـك سلسـله  آييم براي يك عمليات اين جا مي ين طور درست نيست كه ما ميا

  )74(>.ريزي كنيم هايي را طرح عمليات
deهـا  كـه عمليات اول اين: ريزي در مرحله جديـد در نظـر گرفتـه شـد دو اصل براي طرح
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172  جنگ؛ بازيابي ثبات  

ياتي كه صـورت دوم، در هر عمل. وار و پشت سرهم انجام شود و وقفه آن كوتاه باشد مسلسل
  )75(.گيرد دو تا سه برابر عمليات قبلي توان رزمي وارد صحنه شود مي

هـاي  ريـزي سلسـله عمليات ها و طرح سردار رضايي همچنين در مورد نتيجه اين تالش
  :گويد دوازده گانة كربال مي

ر شد كه ما وارد دوران جديد و يك استراتژي جديد شديم كه قرا) ع(االئمه بعد از عمليات ثامن<
عمليـات اولـين  12ايـن . ريـزي شـود طرح 12تـا  1عمليات شامل كـربالي  12در اين مرحله 

شـد و پشـت  شد و به يك جايي ختم مي هاي منظمي بودند كه از يك جايي شروع مي عمليات
گذاري هم شده  گيرد، حتي اسم مشخص بود هر عمليات كجا صورت مي. گرفت سرهم انجام مي

  )76(>.بود
ارتش و سپاه تدوين  آهنگي مورد نظر در استراتژي جديد كه بر پايه تركيب و هماهداف 

انهدام نيرو و امكانات دشمن براي كاهش توان نظامي عـراق؛  )الف: شده بود، عبارت بودند از
آزادسازي نيروهاي خودي از خطوط پدافندي و تمركز قوا براي اجراي عمليات در سـاير  )ب

  .كننده به دشمن دگي براي حمله نهايي و تعيينآما )جمناطق اشغالي؛ 
درپي بـه دشـمن و انهـدام نيـرو و امكانـات آن، مقـدمات  در واقع، با تداوم تهاجمات پي

شد و در اين صورت، با آزادسازي نيروهاي خودي كه در  آزادسازي مناطق اشغالي فراهم مي
ن ضـربه نهـايي بـه دشـمن خطوط پدافندي در برابر عراق قرار داشتند، مقدمات وارد ساخت

طـرح  12بر همين اساس، قرار شـد . شد اسالمي، فراهم مي منظور تأمين حقوق جمهوري به
 )77(دفاع ارائه شـود عالي تهيه و براي تصويب نهايي به شوراي 12تا  1تحت عنوان كربالي 

ام گرفـت، در واقع، كليه تحركاتي كه پس از اين زمان انجـ. طرح آماده شد 6كه تنها پنج تا 
  .هاي ارائه شده بود در چارچوب استراتژي جديد و بر پايه طرح

                                                                 

 پيش از اين، فضـاي سياسـي . حول در روند جنگ متأثر از همكاري ارتش و سپاه بودبخشي از ت<: گويد سرلشكر محسن رضايي در اين زمينه مي
ها  و قابليت حاكم بر كشور و جنگ مانع از همكاري حقيقي و واقعي بود ولي با تغيير شرايط كشور، ارتباط تصنعي جاي خود را به ارتباط متناسب با توان

  >.اسالمي شد نظامي جمهوري داد به همين دليل نتيجه اين وضع سبب افزايش توان
  )27/4/1374هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ،  سرلشكر محسن رضايي، درس(

 م عـراق در پايان سال اول تهاج<: در اين زمينه آمده است 130اسالمي، صفحة  در كتاب دفاع مقدس از انتشارات نيروي زميني ارتش جمهوري
اسالمي با  ها در مناطق پدافندي و تمركز نيروي نسبتاً مناسب از يك طرف و مشاركت كامل سپاه پاسداران انقالب لزوماً با قبول ريسك و تقليل يگان

القـدس در جبهـه  يقيـا طر 1ريزي و اولين آن با نام كربالي  هاي تيپي و لشكري از طرف ديگر، سلسله عملياتي با نام كربال طرح دهي يگان سازمان
de  >…مياني صحنه عمليات خوزستان با موفقيت اجرا و 
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  القدس عمليات طريق
  اللملي آزادسازي سوسنگرد و بستان و تأمين مرزهاي بين

، عمليـات )ع(االئمـه اسالمي ايران تنها دو ماه پس از پيروزي در عمليـات ثامن جمهوري
با سرعت بسيار و بر پايـة تحـوالت ) 1360آذرماه سال (القدس را در سال دوم جنگ  طريق

ترين عمليـات خـود در مقيـاس  جديد و شور و هيجان ايجاد شده در كشور، به عنوان بزرگ
طلبي در سـازمان  دهي نيروهاي داوطلب با انگيزه شـهادت سازمان. ريزي كرد گسترده، طرح

  .بودترين ويژگي اين عمليات  سپاه و در آستانه فرارسيدن ماه محرم، برجسته

  علل انتخاب منطقه
، )ع(االئمـه سازي منطقه اشغالي در شرق رودخانـه كـارون در عمليـات ثامن پس از پاك

غـرب : هنوز در جبهه جنوب سه منطقه در اشغال دشمن قرار داشت كـه عبـارت بودنـد از
 .رودخانه كارون و شهر خرمشهر، منطقه بستان و سوسنگرد و منطقه غرب رودخانه كرخـه

هـاي  ق از نظر وسعت، هدف، استعداد و گسترش نيروهـاي دشـمن داراي موقعيتاين مناط
متفاوتي بودند، بنابراين با توجه به توانايي و امكانات نيروهاي خودي بـراي انجـام عمليـات، 

  .منطقه سوسنگرد و بستان براي عمليات انتخاب شد
يروي زميني ارتش با البته، در اين زمينه اختالف نظرهايي وجود داشت؛ فرماندهي وقت ن

 - توانـد جـاده اهـواز  كـه دشـمن در غـرب رودخانـه كرخـه حضـور دارد و مي تأكيد بر اين
انديمشك را تهديد كند و از سوي ديگر، در جناح شمالي منطقه عملياتي استقرار يافته و در 
صورت هر نوع پيشروي در اين منطقه، جناح راست نيروهاي خودي در شمال و عقبـه آنهـا 

خاطر، پيشـنهاد  يد خواهد شد، لذا با اجراي عمليات در اين منطقه مخالف بـود و بـدينتهد
  .كرد كه عمليات در منطقه غرب رودخانه كرخه انجام شود مي

در مقابل، بر پايه انطباق توانايي و مقدورات خودي با موقعيت منطقـه از نظـر وسـعت و 
اجراي عمليات در منطقه بستان و  حجم نيروهاي دشمن، برخي ديگر از فرماندهان جنگ بر

همچنين، آنها در پاسخ به استدالل مخالفان اجـراي عمليـات در . كردند سوسنگرد اصرار مي
                                                                 

  منطقـه (تك براي انهـدام دشـمن در غـرب كرخـه  - 1: كارهاي خودي راه<: در اين زمينه آمده است 1در برآورد وضعيت عملياتي طرح كربالي
de  >.راي انهدام دشمن در بستان و غرب سوسنگردتك ب - 3). جنوب اهواز(تك براي انهدام دشمن در غرب كارون  - 2). عمومي دزفول
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174  جنگ؛ بازيابي ثبات  

كه دشمن انگيزه و تمايلي براي آفند  اين منطقه، بر چند موضوع تأكيد داشتند؛ از جمله اين
انديمشك نيست و  - هواز ندارد و در عين حال قادر به عبور از رودخانه كرخه و بستن جاده ا

افزون بر اين عقيده، با توجـه بـه روحيـه . كرد گمان پيش از اين اقدام مي اگر چنين بود، بي
نيروهاي دشمن و فرماندهي متزلزل آنها، عراق قادر به پاتك مؤثر براي تهديد جناح راسـت 

از مواضع پدافندي باشد، زيرا الزمه اين امر خروج  كننده نمي عمليات و يا عقبه نيروهاي عمل
بينـي  بـرهمين پايـه، پيش. و تحمل تلفات است كه دشـمن آمـادگي پـذيرش آن را نـدارد

  )78(.شود، دشمن در اين منطقه، سرسختانه در مواضع فعلي پدافند كند مي
در پي تغيير فرماندهي نيروي زميني ارتش و مباحـث طـرح شـده بـه هنگـام انتخـاب 

داليـل ايـن . ستان و سوسنگرد در تقدم يكم قرار گرفتمنطقه، عمليات آفندي در منطقه ب
  :داليلي مانند. ها و امتيازات عمليات در اين منطقه نسبت به ساير مناطق بود تقدم، ويژگي

  يافتني بود؛ با توجه به توان نيروهاي خودي نسبت به دو هدف ديگر، به آساني دست - 1
رز به عنـوان يـك هـدف مهـم قابـل المللي و تأمين م نزديكي بستان به مرزهاي بين - 2

  اي داشت؛ دسترس بود و از نظر سياسي نيز بازتاب گسترده
گسسـت و  تصرف بستان، پيوستگي خطوط دشمن از مهران تا خرمشهر را از هم مي - 3

  كرد؛ امكان پشتيباني متقابل شمال و جنوب بستان را از آن سلب مي
  )79(شد ن مرتفع ميبستا - هرگونه تهديد اهواز از محور سوسنگرد  - 4

سوسـنگرد داشـت،  - هاي مثبتي كه منطقه عملياتي بسـتان  ترتيب، بر پايه ويژگي بدين
  .اين منطقه براي اجراي عمليات انتخاب و اقدامات ضروري براي آماده سازي آن آغاز شد

  موقعيت منطقه
، پست هاي مرتفع منطقه عمومي عمليات در شمال غربي اهواز قرار داشته و داراي زمين

هاي رملي، در جنوب بـه  داغ و تپه اكبر، ميش باشد كه از شمال به ارتفاعات اللّـه و هموار مي
رودخانه نيسان و هويزه، در غرب، از يك سو به دغاغله و رودخانه نيسان و از سوي ديگر، به 

ال هاي رملي در شم جا به سمت تپه حسن و از آن رودخانه سابله و نهر عبيد و روستاي صالح
  .شود المللي محدود مي يابد و از شرق به هورالهويزه و تنگة چزابه و مرزهاي بين امتداد مي

                                                                 

 25القدس، نوشته سردار علي اسحاقي، صفحه  با استفاده از جزوه برآورد اطالعات عمليات طريق.  de
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سـمت بيشـتر ارتفاعـات . هاي بادي است زمين منطقه در شمال، رملي و از جنس ماسه
. هاي مختلف، متفـاوت اسـت منطقه، از شمال غربي به جنوب شرقي و شيب زمين در مكان

تا  5/1متر و عمق  400تا  25ه شامل رودخانه كرخه با عرض تقريبي هاي اين منطق رودخانه
باشـد؛ رودخانـه  هاي موجود، غيـرممكن مي دو متر است كه عبور از آن بدون استفاده از پل

دهد؛ نهر سابله به  كور در حميديه كه از رودخانه كرخه منشعب شده و تغيير مسير مي كرخه
نيسان به عنوان شاخه اصلي، جدا شـده از كرخـه كـه عنوان شاخه جدا شده از كرخه و نهر 

  .شود جا به بعد نهر نيسان ناميده مي ابتدا به نام مالكيه وارد سوسنگرد شده و از آن
بسـتان؛  - پل سابله  - جاده آسفالته سوسنگرد : عوارض مصنوعي منطقه به اين شرح بود

سابله به پل نيسان و به  - ن جاده معروف به تعاون كه دشمن ساخته بود و از حد فاصل بستا
هاي اين منطقـه  آبادي. هاي مين و مواضع احداثي دشمن سمت جفير امتداد داشت؛ ميدان

  )80(.باشد شامل دهالويه، برديه، دغاغله، سابله، چزابه و ديگر روستاها مي

  وضعيت دشمن
ز ارتش عراق پس از ناكامي در تصرف سوسنگرد و پيشروي به سمت اهـواز، در خـارج ا

شهر و غرب سوسنگرد مواضع پدافندي خود را با استفاده از موانـع طبيعـي و مصـنوعي در 
محور جابرحمدان در شمال رودخانه كرخه و محورهاي دهالويه، سويداني و هويزه در جنوب 

  .اي مناسب تحكيم و تثبيت كرد كرخه به گونه
ي از آن، تمام توان خود و تحمل ضربه مهلك ناش) ع(االئمه ها پس از عمليات ثامن عراقي

درصد موفق به كشف  60را براي شناسايي تحركات و مقاصد نيروهاي خودي بسيج كرد و تا 
برد و در تجزيه  اما به دليل نقص اطالعات، همچنان در ترديد به سر مي )81(.اين اطالعات شد

ي خـودي و كارهـاي احتمـالي نيروهـا و تحليل خود به اين نتيجه رسيده بود كه يكي از راه
براي عمليات، در محور غرب سوسنگرد، عبور از پل سـابله بـه سـمت  "تالش اصلي"تمركز 

اكبر، جنوب ارتفاعات رملي بـه  ، از شمال كرخه و محور اللّـه"تالش پشتيباني"بستان و نيز 
كارهـا، تركيـب و شـكل  دشمن براي مقابله با اين راه )82(.باشد سمت غرب و تنگه چزابه مي

ارتش عراق كه براي پشتيباني . ر نيروهاي خود را با استفاده از موانع موجود آرايش داداستقرا
 - هـاي شـمالي هاي كرخـه و سـابله و جاده هاي روي رودخانـه و تقويت نيروهاي خود به پل

در عـين حـال، عـوارض  )83(.هـا را تشـديد كـرد جنوبي متكي بود، حفاظت و حمايت از پل
de  .العاده و پشتيباني سريع را براي دشمن غيرممكن كرده بود فوقهاي منطقه تحرك  رودخانه
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  استعداد دشمن
پيـاده از  93، تيـپ 5زرهـي از لشـكر  26نيروهاي دشمن در شمال كرخه شامل تيـپ 

نيـروي مخصـوص و  32و  31، تيـپ 23پيـاده از تيـپ  1پياده كوهستاني، گردان  4لشكر 
  .الشعبي بود نيروهاي جيش

زرهـي از  96و  30، 16مكـانيزه و  25هاي  نوب كرخه شامل تيپنيروهاي دشمن در ج
زرهـي، يـك  3زرهـي از لشـكر  12پياده، تيـپ  11پياده از لشكر  48زرهي، تيپ  6لشكر 

 7الواجبات، نيروهاي كمانـدويي لشـكر  دفاع 20نيروي مخصوص، گردان  32گردان از تيپ 
  ) )84.الشعبي بود پياده و نيروهاي جيش

  :آگاهي از سمت تك نيروهاي خودي اقدامات زير را انجام داددشمن پس از 
  ؛35زرهي با تيپ  30جايي تيپ  جابه - 1
  نيروي مخصوص؛ 30تقويت منطقه غرب سوسنگرد با تيپ  - 2
هاي كماندو در شمال كرخه، تنگة چزابـه و  نيروي مخصوص و گروه 31تمركز تيپ  - 3

  هاي كرخه؛ پل
در شمال كرخه و تنگه چزابه به عنـوان نيـروي  12يپ هاي ت ايجاد تمركز در گردان - 4

  احتياط و پاتك؛
  در مثلث فينيخي و شمال كرخه؛ 93پياده و تيپ  48ايجاد تمركز در تيپ  - 5
  شمال كرخه به ويژه خطوط دوم؛ 26هاي تيپ  ايجاد تمركز در گردان - 6
  و المثني؛هاي طارق  زرهي، گردان 30تقويت خطوط دفاعي غرب سوسنگرد با تيپ  - 7
زرهي به عنوان  6زرهي از منطقه مسيله به حوالي قرارگاه لشكر  10جايي تيپ  جابه - 8

  احتياط آن لشكر براي اجراي تك در منطقه غرب سوسنگرد؛
تمركز در ذخيره مهمات توپخانه و تانك و سـالح ضـدتانك و ضـدهوايي و افـزايش  - 9

  مهمات خطوط اول؛
  )85(.ها و تقويت سالح و مهمات مربوط به آن ت از پلتمركز در تقويت نيروي حماي - 10

                                                                 

 بودند و بعد از مرحله اول عمليات وارد منطقه شدند) نور(ها در جنوب رودخانه نيسان و كرخه كور  البته بخشي از اين يگان.  
de  )ي سردار غالمعلي رشيد بر حاشيه كتاب حاضرها يادداشت(
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  اقدامات نيروھاي خودي پيش از عمليات
القدس،  تا طريق) ع(االئمه هاي ثامن ترين اقدامات نيروهاي خودي حدفاصل عمليات مهم

  :عبارت بود از
شناسايي خطوط و عمق دشمن؛ مهمترين شناسايي عمق با هدف انهدام دشـمن در  - 1

رودخانه نيسان شامل منطقه غرب سوسنگرد و حاشية هور و از پشت دشمن در شمال غربي 
براي شناسايي معـابر  )86(.شد نعمه مي روستاهاي دفار، نهركسر، شيخ محمود و تا حوالي بيت

خودي به دشمن و برعكس، شناسايي موانع مصنوعي شامل ميادين مين، خاكريزها و سـاير 
كات و استعداد پشتيباني دشمن اعم از هوايي، هوانيروز، تأسيسات و نيز شناسايي و ثبت تحر

همچنين، منطقه شمال كرخه در حدفاصـل ". توپخانه و پدافند هوايي اقداماتي انجام گرفت
جناح دشمن و ارتفاعات ميشداغ در منطقه رملي نيز شناسايي شد كه اطالعـات آن بسـيار 

اي شد و جـاده معـروف بـر  احاطه ريزي عمليات به صورت حائز اهميت بود و منجر به طرح
ترتيب،  روي منطقه رملي نيز بر اساس همين اطالعات و برابر نياز عمليات احداث شد و بدين
  ".امكان دسترسي نيروهاي خودي در خيز اول به عقبه دشمن در تنگه چزابه فراهم شد

ي كـه در ا دهي نيروهاي مردمي به كوشش و تدبير سپاه پاسداران، بـه گونـه سازمان - 2
كننده در آغـاز  محاسبات عمليات، ميزان استعداد و توان سپاه به عنوان يكي از عوامل تعيين

  .عمليات و كسب موفقيت مورد تأكيد قرار گرفت
ريزي عمليات بر پايه شناسايي از منطقه و توان موجود نيروهاي خودي و انجام  طرح - 3

  .رافت و دقت خاصي انجام گرفتها و تقويت منطقه كه با ظ جايي دادن برخي جابه
  )87(.نزديك كردن خطوط خودي به دشمن با ايجاد خاكريزهاي كوتاه - 4
  )88(.اجراي طرح آب براي محدود كردن خطوط پدافندي و آزاد كردن نيرو - 5
هـاي رملـي شـمال منطقـه  كيلـومتر در زمين 20تـا  15اي بـه طـول  احداث جاده - 6

  )89(.سازندگي به كوشش برادران جهاد عملياتي
، )ع(االئمــه در پـي شــهادت برخــي از فرمانــدهان ارتـش و ســپاه پــس از عمليــات ثامن

هاي جديد موجب تغييراتي در مديريت جنگ شد كه در گسترش و تعميق همكاري  انتصاب
  .سپاه و ارتش نقش به سزايي داشت

                                                                 

 هاي سردار غالمعلي رشيد بر كتاب حاضر نوشته شده است اين توضيح بر اساس ياداشت.  
 كننده و اصلي در كسب پيروزي داشت احداث اين جاده كه مورد استفاده نيروهاي سپاه قرار گرفت، نقش بسيار تعيين.  de
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  طرح عمليات
  مأموريت و اهداف) الف

بايست بـا عمليـات  ه نيروهاي سپاه و ارتش ميبيني شده بود ك پيش 1در طرح كربالي 
جويي  آفندي وسيع و انهدام گسترده قواي دشمن در اين منطقه، توان رزمي و ميـل جنـگ

نيروهاي متجاوز را به شدت كاهش دهند و براي اجراي آفنـد نهـايي جهـت بيـرون رانـدن 
  :ت بودند ازاهداف اين عمليات عبار )90(.هاي اشغالي آماده باشند دشمن از سرزمين

  قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب با تصرف و تأمين تنگه چزابه؛ - 1
  روستاي ديگر؛ 70آزادسازي شهر بستان و  - 2
  المللي در منطقه شيب و هورالعظيم؛ رسيدن به مرز بين - 3
  )91(كيلومتر مربع 350اي به وسعت نزديك به  آزادسازي منطقه - 4

وريت، تأمين سه هدف شامل بستان، غـرب سوسـنگرد تـا در واقع، الزمه اجراي اين مأم
اين اهداف تأثير متقابل و يكسـاني بـر يكـديگر داشـتند و . هور و شمال رودخانه نيسان بود

تأمين يكي از آنها بدون تأمين دو هدف ديگر و يـا حـداقل، هـدف مجـاور، ممكـن نبـود و 
  )92(.ساخت نهايت مشكل و حتي غيرممكن مي داري هدف را بي نگه
  سازمان رزم) ب

  :اسالمي در اين عمليات عبارت بودند از كننده از ارتش جمهوري نيروهاي شركت
  قزوين؛ 16زرهي از لشكر  1تيپ  - 
  پياده خراسان؛ 77از لشكر  1تيپ  - 
  .زرهي اهواز 92زرهي از لشكر  3تيپ  - 

نـده كن هـاي عمل همچنين سه گردان توپخانه تقويت شده براي كمك مستقيم بـه تيپ
  .مأمور شده بودند

  :اسالمي نيز در اين عمليات عبارت بودند از كننده سپاه پاسداران انقالب نيروهاي شركت
  گردان پياده؛ 9عاشورا به استعداد  1تيپ  - 
  كربال به استعداد سه گردان پياده؛ 2تيپ  - 

                                                                 

 جنـوب (و جبهه اهواز ) غرب كرخه(القدس اين بود كه مابين جبهه دزفول  هدف از عمليات طريق<: گويد نه ميسرلشكر محسن رضايي در اين زمي
  >…رساني سريع دشمن را از اين دو جبهه طوالني كنيم  فاصله بيندازيم و در حقيقت تدارك) غرب كارون - غرب اهواز 

de  )12/7/1375اق، دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ، هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عر سرلشكر محسن رضايي، درس(
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  با هشت گردان پياده؛) ع(حسين امام 3تيپ  - 
  دان پياده؛با چهار گر) ع(سجاد امام 4تيپ  - 
  .با سه گردان به عنوان احتياط) ع(حسن تيپ امام - 

در مجموع، استعداد نيروهاي ارتش شامل شش گردان تانك، شش گردان مكانيزه و يك 
گردان پياده، دو  27استعداد نيروهاي سپاه نيز شامل . آتشبار توپخانه بود 30گردان پياده و 

  .تقويت شدة ادوات بود گردان مكانيزه، يك گردان تانك و دو گردان
اسالمي، تـوان  در اين طرح بر اساس گزارش قرارگاه مقدم نيروي زميني ارتش جمهوري

  :گونه مقايسه شده است رزمي نيروهاي خودي و دشمن اين
هاي مكانيزه به نسبت دو به يـك  به يك و از نظر تعداد يگان 5/2از نظر تعداد تانك به نسبت <

هاي پياده، ما با احتساب  نظر تعداد نفربر يك به يك مساوي و از نظر يگان بر او برتري داريم و از
به  5/2از نظر آتش توپخانه، ما به نسبت . سپاه پاسداران به نسبت چهار به يك بر او برتري داريم

يك بر او برتري داشته ولي چنانچه محدوديت مهمات همچنان ادامه يابد و مرتفع نگـردد، ايـن 
دشمن با توجه به دارا بودن يك تحرك عالي و احداث جاده در منطقه  …يابد  نسبت تقليل مي

اشغالي، داراي امكانات يك واكنش سريع و شديد در مقابل ما بـوده و نسـبت دارا بـودن يگـان 
  )93(>.شود احتياط و تقويت در سطح تيپ زرهي با مكانيزه سه به يك به نفع دشمن برآورد مي

  :داند اش مي تري بر دشمن را حضور سپاه و روحيه تهاجمياين گزارش عنصر اصلي بر
باشد كه  جويي و روحيه تهاجمي سپاه پاسداران مي تفوق غيرقابل انكار ما بر دشمن ميل جنگ<

  )94(>.دهد به نيروهاي رزمنده ارتش نيز توانايي تازه مي
ايي بر همچنين، در اين گزارش آمده است كه دشمن، از نظر وضعيت زمين و نيروي هو

  :گيري آمده است در پايان گزارش نيز به عنوان نتيجه. نيروهاي خودي برتري دارد
هاي پياده و احتماالً توپخانه، برتري با دشمن  از نظر عوامل فيزيكي، توان رزمي به غير از يگان<

ولي از نظر عوامل نامحسوس مانند روحيه تهاجمي نيروهاي رزمنده و ميل به پايان دادن جنگ 

                                                                 

 زرهي و تيپ  92زرهي، لشكر  16، استعداد ارتش، لشكر 117، ص 1371اسالمي، اسفند  در كتاب دفاع مقدس منتشره نيروي زميني ارتش جمهوري
طبـق «: ، آمـده اسـت3، ص "اسـالمي يني ارتش جمهوريگزارش قرارگاه مقدم نيروي زم"همچنين در . ذكر شده است) ع(االئمه ثامن 77لشكر  1

ور با سه تيپ زرهي در مجموع شامل شـش گـردان تانـك، شـش گـردان  ، نيروهاي تك1360آبان  25، در 1برآورد وضعيت عملياتي طرح كربالي 
گـردان وارد  10سپاه نيز با سه تيـپ شـامل  دستگاه نفربر و نيروهاي 180دستگاه تانك و  130مكانيزه، يك گردان پياده و يك گردان سوار زرهي با 

de  ».شدند عمل مي
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  )95(>.شكست متجاوز، برتري با ما خواهد بود و
اسـالمي عنصـر اصـلي  بنابراين، در برآورد قرارگاه مقدم نيروي زمينـي ارتـش جمهوري

روحيه تهاجمي "برتري نيروهاي خودي بر دشمن نيروهاي پياده و از نظر عوامل نامحسوس، 
  .نيروهاي سپاه بود ذكر شده است كه اساساً هر دو مورد متكي بر حضور "جويي و ميل جنگ

  طرح مانور) ج
هاي پيشين  القدس، بر پايه تجارب به دست آمده از عمليات ريزي عمليات طريق در طرح

هـاي سـريع و  و پاتك "دار پدافنـد عمـق"و شناختي كه از تدابير پدافندي دشمن مبني بر 
بـا  .تيابي به نيروهاي احتياط دشمن مورد تأكيـد قـرار گرفـ وجود داشت، دست "سنگين

هاي  كه مواضع دشمن در محور شمالي شامل رودخانه كرخه واقع در غرب تپـه توجه به اين
اكبر به لحاظ وضعيت زمين، ضـعيف بـود و همچنـين، دشـمن درك روشـني از طـرح  اللّـه

كـه عبـور از  "تاكتيـك ويـژه عمليـات"عمليات اين محور نداشت، لذا اين منطقه به عنوان 
هاي دوم و سوم دشمن در عمق بـود، مـورد توجـه سـپاه قـرار  رده منطقه رملي و دور زدن

  .گرفت
در ايــن حــال، بــرادران قرارگــاه مقــدم نيــروي زمينــي ارتــش در جنــوب، بنــابر تفكــر 

. دانستنــد اي ناممكن مي عمليـات در اين محور را بسيـار سخت و تا انـدازه كالسيكـي،
  :آمده است در برآورد اين قرارگاه از طرح مانور چنين

در شمال كرخه براي تك به دشمن و تأمين هدف خود در شمال بستان مـا مجبـور بـه عبـور از «
كيلومتر طول  5/8مواضع بسيار مستحكم پدافندي دشمن هستيم كه به شكل عصا بوده كه داراي 

                                                                 

 مركز مطالعات و تحقيقات جنگ689القدس سند شماره  با استفاده از گزارش برادر داوود رنجبر از عمليات طريق ،.  
 سرلشكر محسـن رضـايي در ايـن  .الزمه اجراي اين تاكتيك، شناسايي عمق منطقه و دشمن بود كه برابر تدبير فرماندهي كل سپاه انجام گرفت

هايي كه تقريباً  در غزوه خيبر عمل كرديم؛ يعني آمديم از داخل رمل - عليه  اللّـه سالم - ما اين جا تقريباً به آن تاكتيك حضرت امير <: گويد زمينه مي
  «.احتمال داشت افراد از تشنگي هالك شوند، نيروها را عبور داديم

  )12/7/1375تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ، سرلشكر محسن رضايي، تجزيه و (
 سازي منطقه، نيروهاي ارتش براي پشـتيباني از تـك  در اين محور قرار بود ابتدا نيروهاي سپاه وارد عمليات شوند و پس از انهدام دشمن و پاك

، پس از ذكـر محاسـن و 1اسالمي از وضعيت طرح كربالي  مقدم نيروي زميني ارتش جمهوريگفتني است كه در برآورد قرارگاه . وارد عمليات شوند
منطقي است اگر بپذيرم كه پيروزي در اين طرح چنان مزيت تاكتيكي و برتري نسبت به دشمن كه مورد نظر است، بـه مـا <: معايب طرح آمده است

بر همين اساس، پيشنهاد شد كه نيروهاي خودي، دشـمن را در منطقـه ديگـري نيـز  >.نخواهد داد كه توان دشمن را براي ادامه جنگ در هم شكند
de  .هاي خود را براي مقابله با اين خطر به دو جبهه اختصاص دهد مشغول كنند تا دشمن مجبور شود تالش
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181  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

  ».گردد هاي رملي دامنه ميشداغ متكي مي و در جنوب به مانع رودخانه كرخه و در شمال به تپه
  :در اين برآورد همچنين با توجه به امكان مانور در اين منطقه، آمده است

اي يا دوراني توسط نيروهاي زرهي و مكانيزه غيرمقدور بوده و در صـورت  هرگونه مانور احاطه<
كه بايد به هر طريـق در ايـن مـانع نفـوذ كـرده و آن را  - عدم موفقيت نيروهاي پياده و پاسدار 

اي به اين مانع و تمركز تالش در چند نقطـه بـراي  مجبور به اتخاذ تك جبهه ما - ساقط نمايند 
اي نيروهاي زرهي و مكانيزه بـه چنـين  رخنه در آن هستيم و بخوبي روشن است كه تك جبهه

مانع عظيمي اگر صددرصد با شكست توأم نباشد، با تلفات و ضـايعات غيرقابـل تصـوري همـراه 
  >.خواهد بود
نيروهاي ارتش كه بيشتر زرهي و مكـانيزه بودنـد، بـا توجـه بـه زمـين بنابراين تحليل، 

اي ناممكن است و عبور نيروهاي سپاه از منطقـه  منطقه، عقيده داشتند كه امكان تك جبهه
به عقيده آنها اگر عمليـات از . دانستند اي دشوار مي رملي را با توجه به مشكالت آن، تا اندازه

مراه نباشـد، دسـت كـم داراي تلفـات و ضـايعات غيرقابـل اين محور صددرصد با ناكامي ه
  :به همين دليل در اين برآورد تأكيد شده است. تصوري خواهد بود

هاي تانك و مكانيزه با اجـراي تـك سـريع و تـوأم بـا  كه اين موانع قبل از هجوم يگان مگر آن<
لي، تسخير و سقوط كرده هاي رملي شما گيري يگان پياده و به ويژه سپاه پاسداران از زمين غافل

هاي خاردار و مواضع ضدتانك و  و با استفاده از معابر ايجاد شده در ميادين مين و برداشتن سيم
  >.بريدن خاكريز نيروهاي مكانيزه و زرهي به خاكريزهاي بعدي مانور نمايد

ريزي عملياتي بـر  ترتيب، برادران قرارگاه مقدم نيروي زميني ارتش در جنوب طرح بدين
هاي رملي در شمال را به عنوان محور اصلي تهاجم، نادرسـت  پايه عبور نيروهاي سپاه از تپه

ارزيابي كرده و بر اين باور بودند كـه ناكـامي در ايـن محـور، بـه ناكـامي در سـاير محورهـا 
  :اسالمي آمده است اين برآورد نيروي زميني ارتش جمهوري 7انجامد؛ در صفحه  مي

گيركننده سـپاه پاسـداران و عناصـر پيـاده بـا دور زدن  ك سريع و غافلمشكل بزرگ كار ما ت<
در داخل خـاكريز اسـت كـه بايـد دقيقـاً ] ان[جناح شمالي و سرازير شدن به سنگرهاي متجاوز

  >.ريزي، شناسايي، محاسبه تهيه و تدارك و سپس اجرا گردد طرح
اسـالمي سـبب  هوريترديدهاي موجود در برآورد قرارگاه مقدم نيروي زميني ارتش جم

شد تا فرماندهي وقت اين نيرو، سرهنگ صياد شيرازي، پس از مطالعه اين برآورد و تشكر از 
هاي موجـود  واقعيت"و  "هاي علمي و تخصصي خود آگاهي"كنندگان آن، كه بر اساس  تهيه

de  :بود آن را تهيه كرده بودند، نكاتي را به آنها گوشزد كند كه بسيار بااهميت "در ميدان نبرد
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182  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هاي ما حقيقت  هاي رزمي كالسيك يگان ام بسياري از كيفيت طوري كه كراراً تذكر داده همان<
هاي رزم ما ظهور كـرده اسـت كـه بـرادرانم  هاي رزمي جديد در صحنه ندارد و بسياري كيفيت

  >.كنند تقريباً شناخت كاملي از آن نداشته و آن را در برآورد خويش منظور نمي
  :ازي همچنين در حاشيه متن برآورد نوشتشهيد صياد شير

كار گرفتـه شـود و  تركيب مقدس نيروهاي رزمنده ارتش و سپاه در صورتي كه بـه خـوبي بـه<
  >.كند هدايت گردند، بسياري از موارد ذكر شده در بند معايب را خنثي مي

  :در ادامه اين حاشيه آمده است
باشـد، حملـه را  پشتيبان واقعي ما خدا مي ها دارد و با عدم شناختي كه دشمن به اين كيفيت<

  >.آغاز و به ياري پروردگار يكتا، پيروزي شايسته را نصيب رزمندگان اسالم خواهيم كرد
ريزي مانور عمليات از محورهاي مختلف انجام  ترتيب، با وجود برخي ترديدها، طرح بدين

  :شود گرفت كه به آن اشاره مي
  تالش اصليشمال رودخانه كرخه به عنوان  - 1

اي برخوردار بود؛ زيرا دشمن تصور  كه ذكر شد عمليات در اين محور از اهميت ويژه چنان
كرد كه نيروهاي خودي از اين محور دست به حمله بزنند؛ عالوه بر آن، همزمان با آغـاز  نمي

توانستند به عمق دشمن تعرض كنند و در صورت كسـب  درگيري، نيروهاي احتياط نيز مي
  .توانست موفق شود اي مي عمليات در محور جنوبي با تك جبهه موفقيت،

، به همراه يك گردان تانك ارتش مأموريت داشتند با )ع(سجاد امام 4در اين محور، تيپ 
اي كه جهـاد  پشت سر گذاشتن استحكامات دشمن، و پيشروي در عمق، با استفاده از جاده

لشـكر  3و تيپ ) ع(حسين نند و تيپ امامسازندگي احداث كرده بود، به تنگه چزابه حمله ك
  .اي با دشمن درگير شوند زرهي نيز مأموريت داشتند در تك جبهه 92

  )از جنوب رودخانه كرخه تا رودخانه ميسان(غرب سوسنگرد  - 2
اي بـودن عمليـات و  هاي متعدد موجود كه در آن، جبهه گستردگي زمين منطقه، هدف

  :قه، موجب انتخاب دو محور شدنيز مواضع مستحكم دشمن در اين منط
هدف اين محور الحـاق بـا تيـپ : بستان، از دهالويه تا نهر سابله - جاده سوسنگرد  - الف

اساسـاً موفقيـت در . و تصرف بستان بود، لذا اين محور اهميت خاصي داشت) ع(حسين امام
                                                                 

  تـا ) ع(االئمـه از ثامن(ع سـوم هـاي بـزرگ مقطـ هـاي عمليات مركز مطالعات و تحقيقـات جنـگ، گزارش 689اين بحث با استفاده از سند شماره
de  .، گزارش برادر داوود رنجبر نوشته شده است)المقدس بيت
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183  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

. داشـت) هاي رملـي عبور از تپه(طور كامل بستگي به موفقيت در محور شمالي  اين محور به
پياده كربال از سپاه مأموريت داشتند،  2زرهي ارتش و تيپ  16از لشكر  2در اين محور تيپ 

هاي سابله را تصرف كرده و با تأمين جناح جنوبي  با حمله به مواضع دشمن و انهدام آنها، پل
ا مسلم و تأمين شهر بستان، پس از عبور از پل رميم، تا منطقه جنوب پل ابوچالچ ر پل حاج

در اين محور نيز مقرر شد، ابتدا نيروهاي سپاه بـا حملـه بـه مواضـع دشـمن و . تأمين كنند
براي پشتيباني تـك،  16از لشكر  2ها را تصرف و تأمين كنند، سپس تيپ  انهدام آنها، هدف
  .وارد عمل شود

هدف اصلي در اين محور، انهـدام نيروهـاي دشـمن در منطقـه : تا دغاغله 2از ميله  - ب
پيـاده  1زرهـي ارتـش و تيـپ  16از لشكر  1در اين محور تيپ . ل رودخانه نيسان بودشما

عاشورا از سپاه مأموريت داشتند كه همزمان با محورهاي ديگر، تك را آغاز كننـد و پـس از 
هاي دشمن، روي رودخانه نيسان و حاشيه آن،  ها و سرپل انهدام دشمن و تصرف و تأمين پل

ها،  مالي اين رودخانه، بنا به دستور آماده شوند تا در جنوب اين پلضمن پدافند در كناره ش
ادامه تك دهند و نيروهاي دشمن را در اين منطقه منهدم كرده و پس از آن، در حد فاصـل 

  .پدافند كنند) رفيع(گرفتگي هويزه تا روستاي ابوسخيل  آب
  تشريح عمليات

مقدمات عمليات طريق القـدس وجـود   ريزي و تهيه با وجود مشكالتي كه در زمان طرح
دقيقه پـس  30عمليات در ساعت  - هاي رملي  از جمله احداث جاده در منطقه تپه - داشت 
و با تكيـه بـر تاكتيـك ويـژه، يعنـي عبـور  ")ع(يا حسين"با رمز  1360آذر  8شب  از نيمه

شروع عمليات به هنگام . نيروهاي سپاه از منطقه رملي به عنوان محور اصلي تهاجم، آغاز شد
رغم هوشياري نسبي  علي - باريد و همين امر سبب شد تا نيروهاي دشمن  باران به شدت مي

تصور كنند، ريزش باران موجب انصراف رزمندگان از اجراي عمليات خواهد شد، به همين  - 
در حالي كه بارش بـاران در منطقـه . دليل، با خيال آسوده به درون سنگرهاي خود خزيدند

  .جب چسبندگي در سطح زمين و در نتيجه، سهولت در حركت نيروها شدرملي مو
در . در محور شمالي رزمندگان براي تصرف و تأمين تنگة چزابه، از سه محور عمـل كردنـد

                                                                 

 در محور جاده سوسنگرد  16از لشكر  2هاي خود بر حاشيه اين كتاب درباره چگونگي عمل نيروهاي سپاه و تيپ  سردار غالمعلي رشيد در يادداشت
  ."اين طور نبوده است"بستان نوشته است كه  - 
 نيز استفاده شده است) پيشين 689گزارش (اي نگارش اين بحث، از گزارش برادر داوود رنجبر بر.  de
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184  جنگ؛ بازيابي ثبات  

دشمن را به عنوان خاكريز خط مقدم تصـرف  "خاكريز عصا شكل"محور اول؛ نيروهاي خودي 
در محور دوم؛ اين نيروها از ديـدگاه . ازي كردندس هاي شني را پاك و منطقه جابرحمدان تا تپه

در . هاي شني وارد عمل شده و موفق به انهدام احتياط رده اول دشمن شـدند ، در تپه1شماره 
هاي شني آغاز شده بود، نيروهاي خودي بـا دو  در شمال تپه 3محور سوم كه از ديدگاه شماره 

  .مورد حمله قرار دادند فلش، نيروهاي احتياط رده دوم و توپخانه دشمن را
وجه انتظـار حملـه در حالـت بـاراني، آن هـم در محـور  در اين حال، دشمن كه به هيچ

هاي اول و دوم احتياط و توپخانه دشـمن كـه در  رده. گير شد شمالي را نداشت، كامالً غافل
اين منطقه مستقر بودند از پشت مورد حمله قرار گرفتند و در كمتر از يـك سـاعت پـس از 

ميليمتـري،  152قبضه تـوپ  19شروع درگيري، آتش توپخانه دشمن خاموش شد و تعداد 
در عمليـات  - هـاي غنيمتـي  اجـراي مـانور بـا تانك. سالم به دست نيروهاي خـودي افتـاد

دشمن را در اين محور كامالً گيج كرده بود، زيرا دشمن در حالي كه هرگـز  - ) ع(االئمه ثامن
بـرد  كرد و اين امر را تنها با هلي هاي رملي تصور نمي ا از روي تپهحتي عبور نيروهاي پياده ر

بـا نفـوذ نيروهـاي . هاي ايران در مقابل خـود بـود دانست، شاهد حضور تانك پذير مي امكان
عـراق تسـخير  5زرهي از لشكر  26خودي به عمق مواضع دشمن از محور شمال، مقر تيپ 

  .به هالكت رسيدند - اندكي از فرماندهان آن  به جز شمار - شد و كليه نيروهاي اين تيپ 
در محور جنوبي، حمله نيروهاي خودي از دو محور و با هـدف تصـرف بسـتان و انهـدام 
نيروهاي دشمن در شمال منطقه نيسان آغاز شد، ولي با وجود موفقيت در برخي از محورها، 

كـه در محـور  نانچ. پيشروي نيروها بنا به داليلي از جمله هوشياري دشـمن، متوقـف شـد
كه نيروهاي خودي از موانع و استحكامات دشمن عبور كـرده و پـل سـابله را  دهالويه، با آن

گيـر  اي و با افزايش فشار دشمن، در جاده بستان زمين تصرف كردند، ولي در يك تك جبهه
در محور سويداني نيز، نيروهاي خودي با وجود پيشروي در مواضـع عـراق و تصـرف . شدند
هاي دشمن بر روي رودخانه نيسان، با روشن شدن هوا مجبور شـدند در مواضـع  ز پليكي ا

  .تري استقرار يابند مناسب
پيروزي كامل عمليات در محور شمالي و لزوم تداوم آن سبب شد تا شهر بسـتان كـه از 

صبح روز اول عمليات به دست نيروهاي محور شمالي  9اهداف محور جنوبي بود، در ساعت 
توانستند با پاتـك خـود تمـام  ها كه در نزديكي پل سابله مستقر بودند، مي عراقي. دآزاد شو
به همـين دليـل، . آوردهاي عمليات را تهديد كرده و بستان را دوباره به اشغال درآورند دست

deاما هوشياري . ها در روز اول و شب دوم به تثبيت منطقه تصرف شده معطوف شد كليه تالش
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185  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

  .تك و تعجيل در اجراي عمليات موجب ناكامي در محور جنوبي شد اي بودن دشمن، جبهه
  

منطقه ( ١٣٦٠آذر  ٨القدس در  نقشه عمليات طريق
  )عمومي بستان
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  واكنش دشمن
هاي زرهي و مكانيزه دشمن براي جلوگيري از  در نخستين ساعات روز اول عمليات، يگان

. تنگة چزابه و ممانعت از پيشروي آنها، دست به پاتك زدنـد حملة نيروهاي خودي به داخل
 - مسدود بودن جاده بستان به شيب سبب شد كه نيروهاي تقويتي دشمن از محـور عمـاره 

هـاي سـنگين و  در اين حال، نيروهاي خودي تمـام تالش. شيب وارد منطقه عملياتي شوند
در همـين . پل سابله سركوب كردنداوليه نيروهاي دشمن را در داخل تنگة چزابه و نزديكي 

  .حال بمباران شديد شهر بستان در دستور كار نيروهاي عراقي قرار گرفت
ريـزي  دشمن براي بازپس گرفتن منطقه، در بعدازظهر روز اول عمليـات پـاتكي را طرح

كرد كه بر اساس اين طرح قرار بود نيروهاي دشمن با تاريك شدن هوا از سه محـور حملـه 
گيري شهر  هدف اين پاتك بازپس. از كرده و در شهر بستان با يكديگر الحاق كنندخود را آغ

 5قرارگاه نيروهاي شيب از شمال و قرارگاه فرماندهي لشـكر . و تمام منطقة تصرف شده بود
اين دو قرارگاه تابع سپاه چهارم . مكانيزه از جنوب، فرماندهي اين عمليات را بر عهده داشتند

همچنين دشمن تصميم گرفت عالوه بر پل سـابله و پـل تعـاون، دو پـل . ارتش عراق بودند
  .ها بر روي رودخانه سابله نصب كند مهندسي ديگر براي عبور يگان

نيروي مخصوص، تيپ  31هاي ستون اول شامل تيپ گارد رياست جمهوري، تيپ  يگان
هاي كماندو،  هانپياده و گرو 39و  36، 19، 18هاي  زرهي، تيپ 17نيروهاي ويژه، تيپ  32

  .قرار بود در محور پاسگاه شيب، تنگة شيب و شهر بستان حركت و پيشروي كنند
پيـاده،  48مكانيزه، تيپ  25زرهي، تيپ  30و  12هاي  هاي ستون دوم شامل تيپ يگان

بايسـتي در محـور رودخانـه  الشـعبي، مي پياده قـاطع البصـره از جيش 96گردان دوم تيپ 
  .كردند هر بستان حركت و پيشروي مينيسان، پل سابله و ش

پياده مكانيزه و يك گردان  15و  2هاي  زرهي، تيپ 16هاي ستون سوم شامل تيپ  يگان
  .قرار بود در محور رودخانه نيسان، پل تعاون و شهر بستان پيشروي كنند 33از تيپ 
 ، ستون اول دشمن كه تيپ گارد پيشاپيش آن قـرار داشـت،22ترتيب، در ساعت  بدين

                                                                 

  نوشته اسراي عراقي،  نگاشته شده است"تحليل نبردهاي ايران اسالمي و بعثيان عراق"اين بحث با استفاده از اظهارات اسيران عراقي تحت عنوان ،.  de
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پيشروي خود را از منطقه تجمع شيب آغاز كرد ولي در داخـل تنگـه بـا مقاومـت شـديدي 
نيروي مخصوص دشمن براي تقويت ايـن سـتون  32كه تيپ  در اين حال، با آن. رو شد روبه

كه سرانجام، ستون دشمن روز بعـد بـا روشـن  چنان. وارد عمل شد، ولي اوضاع بهبود نيافت
كه با نيروهـاي پيـاده تقويـت  - زرهي عراق  17نيروهاي تيپ شدن هوا و با وجود پيشروي 

بامداد  3فرماندهي دشمن در ساعت . نشيني كرد موفق به پيشروي نشد و عقب - شده بودند 
به تيپ الوليد دستور داد، از پل سابله عبور كرده و سرپل را توسعه دهـد تـا نيروهـا از ايـن 

هاي ستون اول و كُندي در پيشروي  ف يگانتوق. محور بتوانند به سمت بستان حركت كنند
هاي ستون دوم سبب شد تا فرماندهي دشمن با استفاده از موفقيت به دست آمـده در  يگان

طور كامـل  هاي ستون سوم به يگان. اين محور، فرمان پيشروي به سمت بستان را صادر كند
  .يا حتي از آن عبور كننداز اجراي مأموريت خود بازماندند، زيرا نتوانستند سرپل را اشغال 

نشيني  هاي ستون دوم و سوم دستور عقب در روز دوم عمليات، فرماندهي دشمن به يگان
  :علت شكست پاتك دشمن، بيشتر متأثر از عوامل زير بود. داد

  اي محدود؛ هاي دشمن در منطقه حجم فراوان يگان - 1
  ريزي پاتك؛ سرعت و شتاب دشمن در طرح - 2
ايي در پاتك، كه مورد تهاجم نيروهاي قرار گرفته بودند و از روحيه و ه مشاركت يگان - 3

  انسجام الزم برخوردار نبودند؛
  مقاومت نيروهاي خودي؛ - 4
  اجراي آتش مناسب روي دشمن؛ - 5
  .هاي ضدزره كارگيري مناسب سالح به - 6

. ترتيب، تالش دشمن در روز اول، شب دوم و روز دوم عمليات به شكست انجاميـد بدين
آوردهاي عمليات را مورد  توانست تمام دست هاي دشمن مي به دست يگان تصرف پل سابله
هايش در تنگة چزابـه و پـل سـابله،  در روزهاي بعد، دشمن با وجود تالش. تهديد قرار دهد

سازي و  موفقيتي كسب نكرد و نيروهاي خودي پس از شش روز، منطقه تصرف شده را پاك
خودي در ادامه براي آزادسازي منطقه ميان شمال رودخانه نيسان و نيروهاي . تأمين كردند

                                                                 

  پل سابله و منطقه مثلث كـه رود كرخـه بـه <: زرهي عراق در مورد اهميت پل سابله آمده است 12زه تيپ مكاني 3در سند به دست آمده از گردان
روند كه بايد حتماً در تصرف نيروهاي خودي بوده و مانع از تسلط دشمن بـر  شود، از مواضع تاكتيكي مهمي به شمار مي سمت پل سابله از آن جدا مي

de  )66القدس، سردار علي اسحاقي، ص  ات طريقبرآورد اطالعات عملي(  >.آنها بشوند
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نشيني ناگهاني دشمن  ريزي عمليات كردند ولي با عقب جنوب رودخانه سابله، سعي در طرح
  .به شمال رودخانه نيسان، نيروهاي خودي بدون اجراي عمليات بر منطقه، مسلط شدند

  خسارات و تلفات وارده به دشمن
دستگاه خودرو و همچنين چهار فروند  200دستگاه تانك و نفربر،  180ت در اين عمليا

تن از نيروهاي دشمن  3500همچنين، . فروند هواپيماي دشمن منهدم شد 13كوپتر و  هلي
تيپ  15تن ديگر به اسارت نيروهاي خودي درآمدند و بيش از  546كشته و زخمي شدند و 

دستگاه تانك و نفربـر،  170. نبرد خارج شدنددرصد منهدم و از صحنه  90تا  10دشمن از 
متـري و  ميلي 14و  23قبضه ضـدهوايي  70خودرو،  250متري،  ميلي 152قبضه توپ  19

  .آالت مهندسي نيز به دست نيروهاي خودي افتاد تعدادي ماشين

  ارزيابي عمليات
لي القـدس، بـه اصـ امام خميني در نخستين واكنش در برابر پيروزي در عمليـات طريق

رفـت و فراتـر از  هـا بـه شـمار مي اشاره فرمودند كه جوهره و باطن تحوالت اخير و پيروزي
  :نام بردند "فتح الفتوح"پيروزي ظاهري در عمليات بود و از آن به عنوان 

آنچه براي اين جانب غرورانگيز و افتخارآفرين است، روحيه بزرگ و قلوب سرشـار از ايمـان و <
االعظم ارواحنـا فـداه  اللّــه كـه سـربازان حقيقـي ولي - ي اين عزيزان طلب اخالص و روح شهادت

  )96(>.الفتوح باشد و اين است فتح مي - هستند 
هاي مختلف ارتـش و سـپاه  امام سه روز بعد، در ديدار با گروهي از نظاميان كه از بخش

و سپاه بودند، ضمن برشمردن آثار جنگ در ايجاد روحيه تحرك، دربارة نتايج وحدت ارتش 
  :و تأثير آن در كسب پيروزي فرمودند

شـوند،  بينيد كه در هر جايي كه سپاه پاسداران و ارتش و ساير قواي مسلح با هـم مي شما مي<
  )97(>.شود پيروزي عظيم نائل مي

شايد بتـوان گفـت، حضـور چشـمگير و نسـبتاً گسـترده نيروهـاي مردمـي درعمليـات 
اي، رئـيس وقـت  اللّــه خامنـه آيت. مليـات بـودترين ويژگـي ايـن ع القدس برجسـته طريق

                                                                 

 آمار اين قسمت بيشتر از كتاب دو سال جنگ، منتشره دفتر سياسي سپاه پاسداران تهيه است.  de
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  :دفاع، در پايان جلسه اين شورا در اين باره گفتند عالي شوراي
نقش بسيار مهم نيروهاي مردمي كامالً آشكار شد، يعني تراكم ) القدس طريق(در اين عمليات <

 …خورد  نيروي مردمي مشتاق جهاد و شهادت به قدري بود كه اين نكته به وضوح به چشم مي
عالوه بر نيروهاي نظامي و ارتشي و سپاه ما در اين منطقه كـه نيروهـاي زيـادي بودنـد، عمـدتاً 

  )98(>.نيروهاي بسيج مردمي و جوانان رزمنده ما بودند
هاي آزادسازي مناطق اشـغالي،  سردار غالمعلي رشيد در تجزيه و تحليل سلسله عمليات

  :ن باره گفتدر سمينار مشورتي فرماندهان سپاه در اي
كارگيري مردم براي اولين بـار در سـطحي گسـترده  كنم ويژگي اصلي عمليات، به من فكر مي<
تـوانيم  القـدس وارد عمـل كـرديم، مي گردان براي اولين بار در عمليـات طريق 30وقتي ما . بود

جه عالي بگوييم براي اولين بار ما از بسيج مردمي و سپاه به صورت گسترده استفاده كرديم و نتي
  )99(>.گرفتيم

هاي رملـي كـه بـر پايـه  القدس، با عبـور از منطقـه تپـه تاكتيك ويژه در عمليات طريق
اي  كننده خالقيت، ابتكار عمل و شجاعت نيروهاي مردمي و انقالبي بود، نقش اصلي و تعيين

دشمن پيش از عمليات، سمت اصلي تك نيروهاي خـودي را تـك . در كسب پيروزي داشت
كه درك روشني از  كرد، ضمن اين بيني مي بستان پيش - با اتكا بر جاده سوسنگرد  اي جبهه

لذا، با وجود هوشياري نسبت به اجراي عمليات، از  .كننده نيز نداشت ميزان نيروهاي شركت
هاي تاكتيكي سبب شد تا در عمليات طريق القدس  اين ويژگي. گير شد لحاظ تاكتيكي غافل

نشـيني  خـودي، دشـمن بالفاصـله از منـاطق تصـرف شـده عقب پس از پيشروي نيروهاي
  :گويد سردار محسن رضايي در اين زمينه چنين مي )100(.كند

من به برادرها گفتم كه اگر ما تنگة چزابه را بگيريم و پشـت رودخانـه كرخـه پدافنـد كنـيم، <
دشمن خودش از روز بعد، ديگر  10كند، تقريباً يك هفته،  نشيني مي دشمن از اين منطقه عقب

  )101(>.نشيني كرد اين جا عقب
هاي تاكتيكي بر دشمن وارد شد، نتايج  ضربه قاطعي كه در اين عمليات به لحاظ ويژگي

كه بر اثر اين ضربه، دشمن تعادل خود را از دست  اساسي و استراتژيكي در پي داشت، چنان
هـاي ايـن  مـورد ابعـاد و ويژگي در )102(.داد و پس از آن ديگر نتوانست اين تعادل را بازيابـد

                                                                 

  تن از سپاه برآورد كرده بود 1500تا  1000برابر اسناد به دست آمده، دشمن نيروهاي خودي را در اين تهاجم حداكثر يك تيپ پياده شامل.  
de  )45القدس، سردار علي اسحاقي، ص  د وضعيت عمليات طريقبرآور(
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  :گويد عمليات و نتايج آن، يكي از كارشناسان نظامي غربي مي
هـا در  بـا ايـن تـالش وسـيع ايراني. القدس، نتايج مهم عملياتي را در بر داشت عمليات طريق<

شان تا حـدود  هاي فرماندهي و كنترل ريزي عملياتي و مهارت جنگ، تا اين مرحله، قدرت برنامه
هـا در ايجـاد و كنتـرل عمليـات  در واقع، اين عمليات بيانگر لياقـت ايراني. ي افزايش يافتزياد

ثانياً پاتك بستان، ايران را قادر ساخت براي نخستين بار بـا . نظامي مختلف، در سطح وسيع بود
 - هاي جنگ شـد  كه تاكتيك حاكم بر جبهه - را  هاي موج انساني موفقيتي چشمگير، تاكتيك

  )103(>.ه آزمايش درآوردبه مرحل
در واقع، نتايج ناشي از حضور مردم در صحنه نبرد و تبيين استراتژي جديـد در جنـگ 

تاكتيـك "هـا از آن بيشـتر بـه عنـوان،  منجر به تحقق شيوه جديدي از جنگ شد كه غربي
تاكتيكي كه در مرحله آزمايش با موفقيت چشمگيري همـراه . برند نام مي "هاي انساني موج
اين مالحظات سبب شد تا نقش سپاه و نيروهاي مردمي در روند جنگ از جايگاه بااليي  .شد

  .برخوردار شده و موقعيت سپاه در جنگ تثبيت شود
آنتوني كردزمن يكي ديگر ازكارشناسان نظامي، در مورد تاكتيك اين عمليات و تأثير آن 

  :نويسد در روند جنگ، با نگاهي مغرضانه مي
قدس از لحاظ تاكتيكي هيچ تفاوتي با عمليات گذشته ايرانيان نداشت، با ايـن ال عمليات طريق<

تواننـد بـدون  حال فرمانـدهان سـپاه پاسـداران و روحـانيون متقاعـد شـدند كـه پاسـداران مي
هاي پيچيده نظـامي و پشـتيباني ارتـش، از طريـق حملـه مسـتقيم و بـا اسـتفاده از  ريزي طرح

  )104(.نداحساسات مذهبي در جنگ پيروز شو
در حالي كه پيروزي در عمليات حاصل پيچيدگي طرح و عمليات و ويژگي تاكتيكي آن 

گيري دشمن شد، ولي كردزمن با نگـاهي مغرضـانه، ايـن  بود و همين مسئله منجر به غافل
يكـي از فرمانـدهان نيـروي دريـايي  - در اين حال، ويليام اف هيكمن . كند ابعاد را انكار مي

  :نويسد ده از نيروي پياده را يك تغيير استراتژيكي عمده نام نهاد و مياستفا - امريكا 
گــذاري كردنــد، يــك تغييــر  القــدس نام هــا آن را عمليــات طريق در ايــن عمليــات كــه ايراني«

هـا بـه اسـتراتژي اسـتفاده از نيروهـاي پيـاده و  خـورد، ايراني استراتژيكي عمـده بـه چشـم مي
                                                                 

  در واقع استراتژي جديد ايران با تكيه بـر نيروهـاي . كار گرفته شد بار در اين عمليات به براي نخستين "هاي موج انساني تاكتيك"استفاده از عنوان
اسالمي، در  هاي جديد جمهوري درك روشن از ماهيت استراتژي و تاكتيكرسد عدم  به نظر مي. پياده شهادت طلب، منجر به استفاده از اين عنوان شد

de  .كار بردن اين لفظ مؤثر بوده است به
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ــرمايه ــات آن س ــر روي احساس ــامي روي گذاري ب ــزات نظ ــود تجهي ــر كمب ــه ب ــت غلب ــا، جه ه
  )105(».اند آورده

گيري تاكتيك جديد عملياتي و بلوغ و تكامل آن، ذهنيـت و  ترتيب، عالوه بر شكل بدين
اي كه نسبت بـه  باورهاي غلط دشمن دربارة توان نيروهاي خودي نيز در هم ريخت، به گونه

گيري در اين زمينـه نيـاز بـه  براي تصميم ادامة حضور در مناطق اشغالي دچار ترديد شد و
نشيني از شـمال رودخانـه نيسـان بـه  حمله دشمن به پل سابله و سپس عقب. زمان داشت

نظران نظامي، نخستين تحول در باور و نگرش دشمن بود كـه ظـاهر  اعتقاد برخي از صاحب
هـدم شـدن شد، ولي فرماندهي دشمن زماني توانست در اين مورد تصميم بگيرد كـه بـا من

  .اش، مواجه شد و شكست سنگيني را پذيرفت اي از توان نظامي بخش گسترده

  القدس پس از طريق
. القدس وارد مرحله جديدي شـد نظامي جنگ پس از عمليات طريق - تحوالت سياسي 
ها و آثار ناتواني و هزيمت عراق براي حاميان و متحدانش آشـكار شـد و  در اين مرحله نشانه

در واقـع، پيـدايش وضـعيت . ان نظامي رو به رشد ايران به نمايش گذاشته شددر مقابل، تو
بـه همـين دليـل، . شـد جديد به منزله تغيير تدريجي موازنه جنگ به سود ايران ارزيابي مي

المبـين، از ايـن نظـر  القدس تا عمليات فتح وقوع برخي رخدادها در حدفاصل عمليات طريق
  .يي برخوردار استقابل تأمل بوده و از اهميت باال

در ايـن . گيري نهايي نياز به زمـان و حفـظ موقعيـت خـود داشـت دشمن براي تصميم
كه ابتكار عمل در دست نيروهاي خودي بود، لـذا تـداوم عمليـات و  وضعيت، با توجه به اين

اي در شكست سريع دشمن داشت،  كننده سرعت الزم در اجراي عمليات بعدي نقش تعيين
  .هايي زد كه قابل توجه است من دست به تالشبه همين دليل دش

ها حمايت از نيروهاي ضدانقالب در داخل كشور بود، زيرا دشمن تصور  يكي از اين تالش
كرد، در صورت تثبيت اوضاع كشور و تأثيرات فزاينده آن در داخل، تحـوالت نظـامي بـه  مي

هـا از نيروهـاي  حمايـت عراقيبنـابراين، . تر خواهد شد سود ايران و به زيان عراق، پُر شتاب
. ثبات شـود ضدانقالب با اين اميد انجام گرفت كه بار ديگر اوضاع داخلي كشور متشنج و بي

شان رو به ضعف نهاده بـود، بهبـود وضـعيت خـود را در  نيروهاي ضدانقالب نيز كه موقعيت
ت بنـابراين، اهـداف مشـترك بـراي تـداوم حيـا. كردنـد كسب حمايت خارجي ارزيـابي مي

deهاي جنگ منجـر بـه  اسالمي در جبهه ضدانقالب در داخل و جلوگيري از پيروزي جمهوري
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192  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  .ها و حكومت عراق شد همكاري گروهك
ها در حالي كه در وضعيت نامساعدي قـرار داشـتند، همچنـان همـان شـعارهاي  عراقي

رمانده وزير و ف رمضان، معاون اول نخست ياسين كردند؛ طه هاي نخستين جنگ را طرح مي ماه
  :اي گفت ارتش خلقي طي مصاحبه

كه رژيم حاكم بر ايران  كنيم كه جنگ به پايان نخواهد رسيد مگر اين ما به اين نكته تأكيد مي<
زيرا اختالفات اساسي بر سر چند صد كيلـومتر مربـع زمـين يـا نصـف ! طور كلي منهدم شود به

ما با ايران برخالف آنچه بعضـي  بنابراين، جنگ. العرب كه سبب بروز جنگ شده بود، نيست شط
كنند، يك جنگ مرزي نيست كه بتوان آن را به تعويق انداخت،  از خائنين به ملت عرب ادعا مي

  )106(>.بلكه در حقيقت جنگ سرنوشت است
گيري يا تأخير در اجراي عمليات بعـدي ايـران، تـالش  ها همچنين با هدف پيش عراقي

رسـيد  برابر برخي شواهد و قراين، به نظـر مي )107(.ندكردند، منطقه عمليات را كشف كن مي
برده بود كه پس از آزادي بستان، ايـران در منطقـه غـرب  اي به اين نكته پي دشمن تا اندازه

هايي كـه  لذا دشمن با توجه به ضعف خود و نگراني )108(رودخانه كرخه عمليات خواهد كرد،
بـا  ) )109.نيروهاي نظامي ايران تحميل كند كوشيد كه منطقه نبرد را تعيين و به داشت، مي

روز  20آغاز كرد و بـه مـدت  1360بهمن  17همين هدف، عراق حمله به تنگة چزابه را از 
اي به وسعت هفت تا هشـت كيلـومتر در دو  در اين عمليات، توپخانه عراق منطقه. ادامه داد

وپ، منطقـه را متـر بـه متـر صدها قبضـه تـ. كيلومتر را زير آتش بسيار شديد خود قرار داد
نزديـك بـه ! ميليون گلوله توپ بر سر نيروهاي خودي فرود آمد تقريباً، بيش از يك. كوبيدند

دهي شده بودند، در تنگة  المبين جذب و سازمان گردان نيرو كه براي اجراي عمليات فتح 30
نيروهـاي خـودي از با اين حال، مقاومت  )110(.چزابه درگير و صدمات زيادي به آنها وارد شد

سپاه از اهداف دشمن، سبب شد تا نيروهاي خـودي بـه  كل سو و درك روشن فرماندهي يك
تالش اصلي خـود را در منطقـه  - كه هدف دشمن بود  - جاي ادامه درگيري در اين منطقه 

  :گويد سردار غالمعلي رشيد در اين زمينه مي. المبين متمركز كنند عملياتي فتح
ها در عين حالي كه حمـالت سـنگيني را  ف دشمن ابهام داشتيم، زيرا عراقيما نسبت به اهدا<

                                                                 

  كنند ، اهداف عراق را چنين ذكر مي"تحليل نبردهاي ايران اسالمي و بعثيان عراق"اسيران عراقي در نوشتة خود تحت عنوان:  
وارد آوردن خسارت بيشتر به  - 2). المبين استقرار داشتند كه در منطقه عملياتي فتح(كر يكم و دهم جلوگيري از حمله نيروهاي اسالم به مواضع لش - 1

de  .هاي لشكر يكم در بخشي از جبهه و در طول سمت راست آن تغيير آرايش يگان - 3. نيروهاي اسالم
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193  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

در اين شرايط فرمانـدهي محتـرم . كردند دادند، ولي كالً به سمت بستان پيشروي نمي انجام مي
است و ) المبين فتح(هدف دشمن تأخير در عمليات بعدي ": كل سپاه طي تحليلي اظهار داشت

  )111(>."المبين را فعال كنيم تحبايد سريعاً منطقه عمليات ف
سرانجام، به موازات مقاومت نيروهاي خودي و تلفـاتي كـه بـر دشـمن وارد آمـده بـود، 

ها در تنگـة چزابـه متوقـف و تـالش نيروهـاي خـودي در منطقـه عمليـاتي  حمالت عراقي
  .المبين آغاز شد و ادامه يافت فتح

پس از برگزاري انتخابات رياسـت  در اين حال، روند تحوالت سياسي در داخل كشور نيز
در واقع، حضور مردم در صحنه سياسي . هاي نظامي به تدريج تثبيت شد جمهوري و پيروزي

كشور، حذف جريان ضدانقالبي و به موازات آن، حضور مردم در صحنه جنگ و افزايش توان 
لي ايـن نظامي بر دشمن، عوامل اص - يابي به برتري سياسي  نظامي نيروهاي خودي و دست

امام با توجه به آمادگي موجود در مردم و همچنين ضرورت تداوم تهاجم بـه . تحوالت بودند
  :دشمن، جوانان را براي حضور در جبهه تشويق و ترغيب فرمودند

برادران و جوانان پشت جبهه توجه كنند كه بايد فعاليت كنند و داوطلبانه بروند به اين جنـگ <
  )112(>.ندو اين مسئله را زود حلش كن

و تحـوالتي  - بر اثر فراخواني امام  - هاي جنگ  افزايش حضور نيروهاي مردمي در جبهه
المبـين، ضـرورت  كه در داخل كشور رخ داده بود و همچنين انتخاب منطقـه عمليـاتي فتح

به عبـارت ديگـر، سـازمان رزم سـپاه و . كرد گسترش اساسي سازمان رزم سپاه را آشكار مي
شكيل شده تناسبي با وسعت منطقه عملياتي نداشـت، در نتيجـه، افـزايش هاي ت تعداد تيپ

دهي نيروهـاي  هاي جديد، با هدف افـزايش سـازمان نيروهاي رسمي نظامي با تشكيل يگان
  :گويد سردار محسن رضايي در اين زمينه مي. مردمي، مورد توجه قرار گرفت

المبـين، متوجـه شـديم  فتح  لياتيالقدس چهار تيپ داشتيم، وقتي رفتيم منطقه عم در طريق<
پنج الي شش تيپ كم داريم، اين جا بود كه ناچار شـديم حتـي نيروهـايي را كـه كنـار دسـت 

  )113(>.هاي پايين خودمان بود همه را فرستاديم رده
وجو براي يافتن افراد مناسب جهت فرماندهي تيپ، از ديگر اقدامات ايـن مرحلـه  جست

دران مرتضي قرباني و احمد كاظمي به عنوان فرمانده تيپ منصوب پيش از اين، تنها برا. بود
، )ع(ثاراللّــه 41شده بودند و در مرحله جديد، برادران قاسم سـليماني بـه فرمانـدهي تيـپ 

، )ع(المهـدي 33، علي فضلي به فرماندهي تيـپ )ع(سجاد امام 34رودكي به فرماندهي تيپ 
de، مرتضي صفّار به فرماندهي تيـپ )ص(سولحضرت ر 21احمد متوسليان به فرماندهي تيپ 
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194  جنگ؛ بازيابي ثبات  

، منصوب و مـأمور بـه )عج(عصر ولي 7قم و رئوفي به فرماندهي تيپ ) ع(ابيطالب ابن علي 17
ترتيب، سـازمان رزم سـپاه بـا جهشـي كـامالً  و بـدين )114(هـاي جديـد شـدند تشكيل تيپ

  .المبين آماده شد چشمگير، براي انجام دادن عمليات فتح

  مبينال عمليات فتح
  آزادسازي مناطق غرب رودخانه كرخه

المبين، روند تحوالت سياسي كشور رو به بهبود نهـاد و كـامالً بـا  در آستانه عمليات فتح
درپي، بدنه و بخشي از  تفاوت داشت؛ منافقين بر اثر ضربات پي) ع(االئمه اوضاع عمليات ثامن

اي را  جانبه ب نيز كه تالش همههاي ضدانقال و ساير گروه كادر مركزي خود را از دست داده
روند تحوالت نظامي نيز . براي در دست گرفتن قدرت آغاز كرده بودند، عمالً از پاي درآمدند
القدس و شكست در تنگـة  با توجه به وضعيت رو به اضمحالل دشمن پس از عمليات طريق

انگليسي لويـل ميـل،  در اين حال، بنا به گزارش نشريه. چزابه، به سود ايران تغيير كرده بود
 )115(.اي براي پايـان جنـگ ارائـه كردنـد ها با نگراني از روند موجود، پيشنهاد مخفيانه عراقي

همچنين، به گزارش رويتر بـه نقـل از خبرگـزاري عـراق، بالفاصـله پـس از آغـاز عمليـات 
  )116(.آميز شد هاي صلح بس و حل مناقشه با ايران از راه المبين، صدام خواهان آتش فتح

  علل انتخاب منطقه
غرب رودخانـه "القدس، تنها، دو منطقه  سازي و تأمين منطقه عملياتي طريق در پي پاك

براي انتخاب . در اشغال متجاوزان باقي مانده بود "غرب رودخانه كارون و خرمشهر"و  "كرخه
م، هاي فراوانـي شـد و سـرانجا منطقه عمليات بعدي و نكات مثبت و منفي هر منطقه، بحث

  :علل چنين تصميمي عبارت بود از. منطقه غرب رودخانه كرخه براي عمليات انتخاب شد

                                                                 

  منافقين(اعضاي كادر مركزي سازمان مجاهدين خلق تن از  12طي عملياتي كه در خصوص خانه تيمي منافقين انجام گرفت،  1360بهمن  19در (
خبرگزاري يونايتدپرس اين عمليات را . و هسمرش و همچنين اشرف ربيعي، همسر رجوي به هالكت رسيدند) نفر دوم سازمان(از جمله موسي خياباني 

  )21/11/1360اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(  .اي شديد بر سازمان ارزيابي كرد ضربه
 شد و براي آزادي  داديم، بخش زيادي از امكانات نيروهاي ما آزاد مي المبين را انجام مي اگر عمليات فتح<: گويد رضايي در اين زمينه مي سرلشكر

جاده  كه اين جاده به هر حال ضمن اين. توانستيم در خرمشهر عمل كنيم كه ما با استعدادي كه داشتيم نمي دوم اين. يافت خرمشهر توان ما افزايش مي
  deادامه در صفحه بعد 
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در صورت موفقيت عمليات، مناطق آزاد شده با نيروي كمتري قابل پدافنـد بودنـد و  - 1
  .شد اماكن تمركز نيرو براي عمل در مناطق ديگر فراهم مي

يك سوم وسعت منطقه جنـوبي  تقريباً) غرب رودخانه كرخه(وسعت منطقه شمالي  - 2
تر و  بود، لذا با مقدورات موجود، اصل تمركز قوا به نحو مطلوب) غرب رودخانه كارون(

  .يافت تري تحقق مي مطمئن
مكانيزة دشمن، مستقر در منطقه  1زرهي و  10نخوردة  انهدام دو لشكر قوي و دست - 3

  .اش تأثير زيادي داشت شمالي، ضربه سنگيني براي عراق بود و در كاهش توان رزمي
با عقب راندن عراق از منطقه شمالي، تهديد شهرهاي حياتي و حساس انديمشـك و  - 4

  .شدند دزفول رفع شده و به همراه شهر شوش از برد توپخانه دشمن خارج مي
هاي انجام  ها و شناسايي شكل منطقه، مسير خط تماس و موضع پدافندي، وجود پل - 5

ريزي و كاهش زمان آمادگي براي اجراي عمليات شـد،  حشده، موجب سرعت در طر
) 2كـربالي (المبـين  و فتح) 1كـربالي (القدس  اي كه بين دو عمليات طريق به گونه

  )117(.وقفه طوالني به وجود نيامد

  موقعيت منطقه
المبين در غرب رودخانه كرخه قرار داشت كـه از شـمال بـه  منطقه عمومي عمليات فتح

كن، دالپري، چاه نفت و تپه سيپتون، از جنوب به ارتفاعات  العبور تيشه صعب ارتفاعات بلند و
، از شرق به رودخانه كرخـه و از غـرب بـه مـرز )شيب(هاي رملي و چزابه  بلند ميشداغ، تپه

  .شد المللي در شمال و جنوب فكه محدود مي بين
اسـت و  ماهوري و دشـت تشـكيل شـده زمين اين منطقه از سه قسمت كوهستاني، تپه

زمين در شمال منطقه جنس سختي دارد . متر است 210اختالف ارتفاع از سطح دريا حدود 
اي كـه در  شود، بـه گونـه شود از استحكام آن كاسته مي و هرچه به طرف جنوب حركت مي

هـايي از  بخش. شـود اي تبديل مي ارتفاعات، جنس خاك به تدريج از سنگي به شني و ماسه
  .هاي رملي پوشانده است ا نيز تپهغرب و جنوب منطقه ر

شرقي جريان دارد، رودخانه فصلي چيخواب  در منطقه، رودخانه كرخه از شمال به جنوب
                                                                                                                                                       

  >.اين داليل در انتخاب منطقه مؤثر بود. شد رفت، جاده آزاد مي مهمي بود، دزفول و شوش مهم بود و دشمن اگر عقب مي] انديمشك - اهواز [
de  )12/7/1375هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ،  سرلشكر محسن رضايي، درس(
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هـاي  شـود و عبـور از آن محـدود بـه پل در تابستان خشك و به هنگام بارندگي سيالبي مي
هاي  دامنـه هـاي باشد و رودخانه روفائيه كه از آب دهلران مي - موجود بر روي محور دزفول 

عباس تشكيل شـده و سـواحل آن داراي  و شمال دشت 350جنوبي ارتفاعات شاوريه و تپه 
  .كند شيب ماليم است و به هنگام بارندگي، تحرك نيرو را براي مدتي محدود و كُند مي

و  336، 343، 350باشـد، همچـون رشـته ارتفاعـات  منطقه داراي عوارض حساسي مي
زد، تپــه  گــره خــوش مســلط اســت، تپــه علي رهــاي پــل عينارتفــاع شــاوريه كــه بــر محو

هاي شمالي ارتفاعات تينه معـروف  هاي جنوبي ممله و كمرسرخ، بخش خات، دامنه ابوصليبي
هاي غربي ارتفاعات تينه كه بر محور ابوغريب به رودخانه دويرج مشرف  خوش و دامنه به عين
هاي شمالي ارتفاعات ميشداغ،  يه و دامنهعوارض ديگر شامل تپه برقازه، ارتفاعات رقاب. هستند

  .باشند تنگة ذليجان و پل نادري مي
عباس به چاه نفت،  زاده سري، امام خوش به چم هاي آسفالته دزفول به دهلران، عين جاده

هاي چيخـواب و دويـرج از  هـاي احـداث شـده بـر روي رودخانـه جاده تنگة ابوغريـب و پل
  .ه هستندهاي مواصالتي منطق ترين راه مهم

موقعيت منطقه و عوارض حساس آن، به دشمن آرايش خاصي را تحميل كرده بـود كـه 
  .آگاهي نيروهاي خودي از آن، زمينه وارد ساختن ضربات سهمگين را بر دشمن فراهم كرد

  وضعيت دشمن
 3زرهي را تقويت و مستقر كـرد و لشـكر  10و  1عراق در اين منطقه بيشتر لشكرهاي 

  :آرايش نيروهاي دشمن به گفته اسيران عراقي عبارت بود از. ط منطقه بودزرهي نيز احتيا
خوش قـرار داشـت، در شـمال  زرهي كه قرارگاه اصلي آن در نزديكي عين 10لشكر  - 1

  :منطقه به شرح زير گسترش يافته بود
  زاده عباس؛ زرهي در ارتفاعات شمال امام 60تيپ  - 
  رهي؛ز 60پياده در سمت راست تيپ  505تيپ  - 
  ؛505پياده در سمت راست تيپ  423تيپ  - 
  ؛423مكانيزه در سمت راست تيپ  24گردان مكانيزه از تيپ  - 

                                                                 

 المبين نوشته شده است ستفاده از اسناد و مدارك عمليات فتحاين بخش با ا.  de
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  .پل نادري را در تصرف داشت - عباس  زاده زرهي كه جاده امام 42تيپ  - 
  خوش قرار داشت؛ در نزديكي عين 10قرارگاه اصلي لشكر  - 
زرهـي  17شوش و پشت تيپ  - ده فكه مكانيزه كه نزديك جا 1قرارگاه اصلي لشكر  - 2

  :قرار داشت، در منطقه جنوبي به شرح زير گسترش يافته بود) چنانه(
  شوش؛ - پياده در سمت چپ جاده فكه  93تيپ  - 
  شوش مقابل شهر شوش؛ - پياده در سمت راست جاده فكه  - زرهي  1تيپ  - 
  ؛1پياده در سمت راست تيپ  - زرهي  27تيپ  - 
  ؛27اده در سمت راست تيپ پي - زرهي  24تيپ  - 
زرهي، كه ارتفاعات نزديك جاده و ميشداغ را در تصرف  51و  34پياده،  96هاي  تيپ - 

  داشتند؛
  .زرهي سمت راست جاده در ارتفاعات مقابل دشت رادار 17تيپ  - 

و چهار گردان ) مكانيزه 8زرهي و  12و  6(زرهي به استعداد سه تيپ  3همچنين لشكر 
، 15، 14، 13، 12، 11هـاي  عالوه بر آن تيپ. ي لشكر در احتياط قرار داشتتوپخانه سازمان

كـه  شـدند، ضـمن اين هاي مستقر در منطقه استفاده مي براي تقويت سازمان تيپ 21و  18
  .كردند مكانيزه نيز منطقه را پشتيباني مي 14زرهي، گارد رياست جمهوري و  10هاي  تيپ

تيپ پياده و  15ت تيپ زرهي، شش تيپ مكانيزه، در مجموع، نيروهاي دشمن شامل هف
سازمان رزم دشمن بر حسب گردان، شـامل . شد الشعبي و كماندو مي نيروهاي فراوان جيش

  .گردان توپخانه بود 12گردان پياده و دست كم،  45گردان مكانيزه،  25گردان زرهي،  27

  طرح عمليات
  اهداف و مأموريت) الف

تحـت عنـوان (و قبل از تشكيل قرارگاه مشترك ارتش و سـپاه سپاه در طرح اوليه خود 
سايت (خات  هاي تحت امر سپاه ارتفاعات ابوصليبي كرد كه يگان بيني مي پيش) قرارگاه كربال

زد و  گـره هاي علي در محور شوش و همچنين در امتداد آن بـه طـرف شـمال، تپـه) و رادار
كيل قرارگاه مشترك، اين طرح به لحاظ عدم پس از تش. شاوريه و دهليز را به تصرف درآورند

                                                                 

 تهيه شده است) پيشين 689در گزارش (المبين  با توجه به گزارش برادر رنجبر درباره عمليات فتح.  
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تأمين اهداف مورد نظر و عدم كاهش خطوط پدافند خودي و آزادسازي نيروهاي خـودي از 
خطوط پدافندي، مورد بحث قرار گرفت و سرانجام بر روي دو هدف شامل انهـدام نيروهـاي 

. ريزي شد طرح دشمن و كاهش خطوط پدافندي توافق شد و مانور عمليات نيز بر اين اساس
  :توانست اهداف زير را تأمين كند المبين مي از نظر نظامي، عمليات فتح

  اش؛ منظور كاهش توان نظامي انهدام نيروهاي دشمن به - 1
آزاد شدن نيروهـاي ( منظور برداشت نيرو يابي به خطوط پدافندي مطمئن به دست - 2

  ؛)خودي از خطوط پدافندي و كسب آمادگي براي عمليات بعدي
  شكاري از برد توپخانه دشمن؛ چهارم خارج ساختن شوش، انديمشك، دزفول و پايگاه - 3
  اهواز از برد آتش مؤثر دشمن؛ - خارج ساختن جاده انديمشك  - 4
  ؛…دهلران و  - آزادسازي مناطق مهمي چون سايت و رادار، جاده مهم انديمشك  - 5
  .هاي نفتي منطقه ابوغريب تصرف چاه - 6

  :براي تأمين اهداف عمليات چنين مأموريتي داشتند نيروهاي خودي
منظور انهدام نيروهاي دشـمن در  به >ر<روز  >س<در ساعت  2فرماندهي عمليات كربالي <

خات، تنگـة رقابيـه،  زد، ابوصـليبي گره ارتفاعات علي. كند منطقه عمليات دزفول و شوش تك مي
شود، بنابه  نمايد و آماده مي نطقه پدافند ميخوش را تصرف و تأمين و در م ارتفاعات چنانه و عين

  )118(>.دستور، تك را به سمت غرب، جهت تأمين خط مرز ادامه دهد
  سازمان رزم) ب

هـاي  تيپ زرهي، 92خراسان و  77حمزه،  21هاي ارتش شامل لشكرهاي پياده  يگان
  .ه بودندتوپخان 33هوابرد و گروه  55آباد،  خرم 84ذوالفقار،  58زرهي شيراز،  37

 27، )ع(ثاراللّــه 41، )ع(حسـين امام 14هـاي  تيپ: هاي سپاه نيز عبارت بودنـد از يگان

                                                                 

 كـرديم،  به خرمشهر، مرتـب سـعي ميكه برويم  اين يكي از تدابير عملياتي ما بود كه قبل از اين<: گويد سرلشكر محسن رضايي در اين زمينه مي
  >.گير بودند، آزاد كنيم و با تكيه كردن به مواضع طبيعي در پدافند، آماده شويم براي عمليات بعدي نيروهايي را كه در خطوط پدافندي زمين

  )12/7/1375، هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد، دورة عالي جنگ سرلشكر محسن رضايي، درس(
  نيز به صحنه عمليات آمد كه استفاده چنداني از آن نشد 3وارد عمل شد و در مراحل نهايي عمليات تيپ  2و  1زرهي ابتدا با دو تيپ  92لشكر.  

  )هاي سردار غالمعلي رشيد بر حاشيه اين كتاب يادداشت(
 كه در جلد اول كتاب  نوشته شده است، ضمن اين) 1371اسفند سال (دفاع مقدس  اطالعات مربوط به استعداد نيروهاي ارتش با استفاده از كتاب

de  .نيز اطالعات مشابهي درج شده است) 1372بهار سال (اسالمي در هشت سال دفاع مقدس  نقش ارتش جمهوري
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ــــه محمدرسول ـــر ولي 7، )ص(اللّ ـــج(عص ـــجاد امام 35، )ع ـــدي 23، )ع(س  17، )ع(المه
  .زرهي و تيپ ايالم 30فجر،  46كربال،  25اشرف،  نجف 8، )ع(ابيطالب بن علي

هاي سپاه و تعداد نيروهاي تحت امر سپاه، آمار متفـاوتي  اندر مورد استعداد سازماني يگ
دهي نيروهاي مردمـي در  وجود دارد كه علت آن، روند رو به رشد و تكاملي سپاه در سازمان

ها  شد، ولي برخي از تيپ هاي سپاه به عنوان تيپ ياد مي در واقع، گرچه از يگان. آن زمان بود
  .تعدادي برابر يك لشكر داشتندهاي تحت امر يگان، اس بر حسب گردان

كه قرارگاه مقدم نيروي زميني ارتش در جنـوب آن را  1در طرح برآورد وضعيت شماره 
 3س، مـورخ  06/201/35 -  35تهيه كـرد، بـر اسـاس امريـه شـماره  1360در پنجم آذر 

  :، در مورد توان نسبي آمده است1360شهريور 
ياده، يك لشكر زرهي، يك تيپ پياده و يـك تيـپ نيروي زميني در اين عمليات با دو لشكر پ<

 11گردان مكـانيزه،  4گردان پياده،  25] (است[گردان مانوري  43پياده هوابرد كه جمعاً شامل 
) آتشـبار 42گردان توپخانه صحرايي شامل  14گردان سوار زرهي، با پشتيباني  3گردان تانك و 

كه با احتساب  - نفر  7000ا نيرويي در حدود كند و اين عمليات را سپاهيان پاسدار ب شركت مي
  >.نمايند تقويت مي - ] شود مي[گردان  23نفر، حدود  300هر گردان 

                                                                 

  داد سپاه، سه لشكر ذكر شده است استع 194اسالمي ايران در هشت سال دفاع مقدس، ابتدا در صفحه  نقش ارتش جمهوري"در جلد اول كتاب
آمـده  -  1360مـاه  تهيه شـده در اواخـر دي -  2عمليات كربالي  1اين كتاب در مورد استعداد نيروهاي سپاه بر اساس طرح شماره  203و در صفحه 

 2اده و تا پايان عمليات كربالي تن آم 9000بيني شده بود كه سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج مردمي نيرويي شامل حداقل  در فرضيات پيش<: است
اين كتاب درباره استعداد نيروهـاي سـپاه بـر حسـب تعـداد و  204همچنين در صفحه  >.نمايند هاي ارتشي در عمليات شركت مي آهنگ با يگان هم

بنابراين، سپاه . نفر شده بود 9000عداد ها جمعاً با است طور كه قبالً ذكر شد، سپاه پاسداران موظف به تشكيل يگان همان<: دهي آنها آمده است سازمان
نفـر رزمنـده  200هاي مربوطه  نفر و گردان 600هاي آنها داراي استعدادي معادل  نفر كه تيپ 3000پاسداران با سه لشكر هر يك با استعدادي حدود 

در  >.گرفتنـد نفر بـود، قـرار مي 800و  4000، 12000هاي ارتشي كه به ترتيب داراي استعداد پرسنلي حدود  ها و گردان داشتند، در كنار لشكرها، تيپ
لذا، همين مسئله سبب . تأكيد شده است "طرح عملياتي نهايي"اين كتاب كه مطالبي در مورد سازمان رزم عمليات آمده است، بر مفهوم  215صفحه 

  شده است كه در مورد استعداد نيروهاي سپاه به آخرين آمار ارائه شده استناد شود،
در قرارگاه نيروي زميني ارتش در جنوب، در نخستين جلسه مشترك  1360آذر  23المبين بايد گفت كه در  ه تعداد لشكرهاي سپاه در عمليات فتحدربار

ر جلسه امروز براي مقايسه نظرات ارتش و سپاه تشكيل شده و سپاه نظـ<: المبين، فرمانده وقت نيروي زميني گفت سپاه و ارتش در مورد عمليات فتح
تواند در دزفول وارد عمل  سپاه با سه لشكر پياده مي<: در برآورد اوليه، برادر رشيد گفت. سپس برادران سپاه نظر خود را بيان كردند >.خودش را بگويد

كـه ايـن آمـار  حال آن شود، متأسفانه، با وجود افزايش سازمان سپاه به چهار لشكر، همچنان در منابع منتشره از ارتش، بر همين آمار تأكيد مي >.شود
اسالمي اسـتعداد سـپاه را اعـالم  بعدها افزايش يافت و سپاه، هم در جلسات، و هم به صورت كتبي به فرماندهي محترم نيروي زميني ارتش جمهوري

 -  126ي كل سپاه با شماره هاي سپاه در عمليات ياد شده اين توضيح ضروري است كه در نامه فرمانده و همچنين درباره سازمان و استعداد يگان. كرد
  deادامه در صفحه بعد 
fam

og
ha

dd
as

.ir



200  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  :سازمان رزم با توجه به همكاري ارتش و سپاه به صورت مشترك، عبارت بود از
  

  قرارگاه مشترك قدس - 1
 9بـا ) ع(حسـين امام 14ثاراللّـه با شش گردان،  41هاي  لشكر قدس از سپاه شامل تيپ

 84و نيروهـاي ارتـش شـامل تيـپ ) ع(اكبـر گردان، ايالم با سه گردان، گردان مستقل علي
  .با سه گردان 92زرهي از لشكر  2آباد با سه گردان و تيپ  خرم

  
  قرارگاه مشترك نصر - 2

 9بـا ) ص(حضـرت رسـول 27گـردان،  9عصر با  ولي 7هاي  لشكر نصر سپاه شامل تيپ
  .ذوالفقار با چهار گردان 58گردان، تيپ  12حمزه با  21هاي ارتش شامل لشكر نيرو. گردان
  

  قرارگاه مشترك فجر - 3
فجـر بـا پـنج  46با شـش گـردان، ) عج(المهدي 33هاي  لشكر فجر از سپاه شامل تيپ

نيروهـاي ارتـش . گـردان 11بـا ) ع(سجاد ابيطالب قم با پنج گردان، امام ابن علي 17گردان، 
  .گردان 10با  3و  2، 1با سه تيپ 77شامل لشكر 

  
  قرارگاه مشترك فتح - 4

نيروهاي . نجف با هشت گردان 8گردان،  16كربال با  25هاي  لشكر فتح سپاه شامل تيپ
 37و  92هوابرد تحت امر عمليـاتي لشـكر  55هاي  با يك تيپ، تيپ 92ارتش شامل لشكر 

  .زرهي شيراز

                                                                                                                                                       

هـاي قـدس، نصـر، فجـر و فـتح  ، در مورد سازمان سپاه بر حسب قرارگاه21/12/1360اسالمي، مورخ  ، به فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري5
كه  گردان بود، ضمن اين 78ود هاي سپاه بر حسب گردان تا پيش از شروع عمليات حد برابر اين آمار و ارقام، استعداد يگان. توضيح الزم داده شده است

 100كننده در سازمان سپاه افزوده شد كه اين تعداد بـه  دهي شدند و همچنان بر آمار نيروهاي شركت حتي در حين عمليات نيروهايي جذب و سازمان
 16ها پيش از شروع عمليات نزديك بـه تن فرض كنيم، نيروهاي سپاه تن 200گردان نيرو اگر استعداد هر گردان را  78با در نظر گرفتن . گردان رسيد
. هزار تن نيرو حضـور داشـت 40تن در هر گردان، حدود  500هزار تن و با ميانگين  24تن در هر گردان نزديك به  300اند و بر حسب  هزار تن بوده
  .تن تأكيد كرده است، ابهام وجود دارد 9000كه چرا در كتب برادران ارتش، بر رقم  حال، در اين

 عباس وارد عمل شد كه در مرحله دوم نيز موفقيتي نداشت زد به دشت گره ن تيپ تحت كنترل قرارگاه نصر و در محور علياي.  de
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 43اسـالمي ايـران بـا  ان نيرو و ارتـش جمهوريگرد 100در مجموع، سپاه پاسداران با 
 160در ايـن عمليـات سـپاه . گردان اعم از پياده، زرهي و مكانيزه در عمليات شركت كردند

كار  دستگاه تانـك و نفربـر سـازماني خـود را بـه 460دستگاه تانك و نفربر غنيمتي و ارتش 
هـوايي ارتـش نيـز بـر حسـب  عالوه بر آتش پشتيباني توپخانه، هوانيروز و نيـروي. گرفتند

طور كلي، حضـور رو بـه گسـترش  به. مأموريت و استعداد خود در عمليات مشاركت داشتند
و لشكر سبب شـد كـه تـوان رزمـي  دهي نيروهاي مردمي در سازمان تيپ سپاه و سازمان

  .نيروهاي خودي افزايش يابد

                                                                 

  منـدي نيروهـاي  برداري از انگيـزه عالقه سپاه پاسداران با بهره<: آمده است - از انتشارات نيروي زميني ارتش : كتاب دفاع مقدس 116در صفحه
هـاي بعـدي شـركت  هايي در سطح تيپ تشـكيل و در عمليات االئمه ايجاد شده بود، يگان قب موفقيت حاصله در عمليات ثامنمسلح مردمي كه متعا

مـاه  در اواخـر دي 2اسالمي در هشت سال دفاع مقدس، با استناد به طرح شماره يك عمليات كربالي  در جلد اول كتاب نقش ارتش جمهوري. >داد
سپاه پاسداران و نيروهـاي بسـيج مردمـي نيرويـي شـامل : بيني شده بود كه الف در فرضيات پيش<: يح آن، آمده است، با ذكر فرضيات و توض1360

: در اين كتـاب سـپس آمـده اسـت >.نمايند هاي ارتشي در عمليات شركت مي هماهنگ با يگان 2نفر آماده و تا پايان عمليات كربالي  9000حداقل 
بينـي شـده  كرد با بسيج نيروهاي مردمي، استعداد پيش دهي نشده بود و تالش مي سپاه پاسداران هنوز سازمان دهد كه نيروهاي فرضيات نشان مي<

  >.تأمين گردد
كه در كتاب دفاع مقدس زمان تشكيل سازمان تيپ در سپاه بعد  شود در اين زمينه در منابع منتشره ارتش تناقض وجود دارد، چنان كه مالحظه مي چنان

و پس  1360ماه  اسالمي در هشت سال دفاع مقدس حتي در دي ذكر شده است، ولي در جلد اول كتاب نقش ارتش جمهوري) ع(االئمه مناز عمليات ثا
هاي رملي، انجام شد، باز هم بـه عـدم  القدس كه اساساً با اتكا بر تدبير و خالقيت نيروهاي سپاه در محور شمالي و از تپه از عمليات پيروزمندانه طريق

  .دهي نيروهاي سپاه اشاره شده است مانساز
  با حضور نيروهاي بسـيج مردمـي و سـپاه <: اسالمي در هشت سال دفاع مقدس آمده است جلد اول كتاب نقش ارتش جمهوري 194در صفحه

دهاي انجام شده نشـان برآور<: سپس در همين صفحه آمده است >…ها تقويت شده بود هاي نبرد، توان رزمي و تهاجمي جبهه پاسداران در صحنه
  >…ساز به ارتش متجاوز كافي نيست اسالمي ايران به تنهايي براي وارد آوردن ضربه سرنوشت داد كه توان رزمي ارتش جمهوري مي

. گرفـتآهنگي ارتش و سپاه با توجه به افزايش سازمان سپاه در مقايسه با ارتش، از جمله موضوعاتي بود كه مورد بحـث و بررسـي قـرار  ضرورت هم
در اين زمينه در كتاب نقش ارتش . آهنگي در هدايت عمليات صورت گرفت عمالً براي افزايش هم "كربال"افزون بر اين، ايجاد قرارگاه مشترك با نام 

استفاده ريزي آغاز و با  پس از انتخاب منطقه و تصويب آن، كار طرح<: ، آمده است130، ص 1371اسالمي در هشت سال دفاع مقدس سال  جمهوري
القدس به جاي دو قرارگاه فرماندهي جداگانه سپاه پاسداران و نيروي زميني، يـك قرارگـاه مشـترك بـراي انجـام  از تجارب حاصله در عمليات طريق

وحدت "اصل  تر تر و كامل تشكيل و به ترتيب به اجراي هرچه صحيح "قرارگاه عملياتي كربال"ريزي، هدايت، كنترل و فرماندهي عمليات با نام  طرح
  >.نزديك شد تا اشكاالت عمليات قبلي در زمينه مذكور به وجود نيايد "فرماندهي

القدس اشاره شده است ولي در همين  كه در اين كتاب بر وجود دو قرارگاه جداگانه در هدايت عمليات به هنگام اجراي عمليات طريق البته، با وجود اين
نيـروي زمينـي [قرارگاه مقدم نزاجـا <: القدس در مورد قرارگاه هدايت كننده عمليات آمده است ات طريقگزارش عملي 3در بند  116كتاب در صفحه 
de  >در جنوب] اسالمي ارتش جمهوري
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  طرح مانور
عمليـات دو ديـدگاه متفـاوت در به دليل تركيب نيروهاي سـپاه و ارتـش بـراي انجـام 

المبين وجود داشت؛ طراحان نظامي ارتش بـر ايـن بـاور بودنـد كـه  ريزي عمليات فتح طرح
اي و با دو قرارگاه و از سه محـور جسـرنادري، شـوش و  بايست به صورت مرحله عمليات مي

خات انجـام  بيهاي ابوصـلي زد و تپـه گره ارتفاعات شاوريه و تپة بلتا براي تأمين ارتفاعات علي
. دوسلك و رقابيه ادامه يابد - خوش  شود، و پس از آن، در مرحله دوم، عمليات به طرف عين

ريـزي  از سوي ديگر، گـروه طرح. بود 1359مهر سال  23اين طرح شبيه عمليات ارتش در 
زيـرا، آنهـا . سپاه با توجه به آنچه پيش از اين حاصل شده بود، با اين طرح مخالفـت كردنـد

قد بودند، با توجه به زمين و عوارض منطقه و نحوه آرايش دشمن، عمليات بايد در يـك معت
كارهـاي ابتكـاري از  هاي دشمن و با استفاده از راه مرحله و با چهار قرارگاه براي تصرف عقبه

ســرانجام پــس از بحــث و . خــوش انجــام شــود خــوش و شــرق رقابيــه بــه عين شـمال عين
  .طرح سپاه پذيرفته شدهايي كه صورت گرفت،  بررسي

دهي شـد كـه ايـن  ترتيب، عمليات از چهار محور كلـي بـا چهـار قرارگـاه سـازمان بدين
  .ها از شمال به جنوب عبارت بودند از قدس، نصر، فجر و فتح قرارگاه

  )خوش عباس و عين كن، چاه نفت به سمت دشت تيشه(محور قرارگاه قدس 
ابوغريب بـه عنـوان عـوارض حسـاس منطقـه  خوش و تنگة در اين محور، ارتفاعات عين

شمالي، از اهداف حياتي عمليات بودند، زيرا از قابليت پدافندي برخوردار بـوده و در صـورت 
  .شد تأمين و تصرف آنها، عقبه نيروهاي دشمن تهديد شده و خطوط مواصالتي آن قطع مي

فت طوالني و وجود عراق بود و به علت مسا 10در واقع، محور قرارگاه قدس، جناح لشكر 
ها قرار گرفته بـود، بـه همـين دليـل، خطـوط  العبور، كمتر مورد توجه عراقي هاي صعب كوه

طور كلي، هدف نهايي قرارگاه قـدس در ايـن  به. دشمن در اين محور فاقد استحكام الزم بود
  .خوش، منطقه ابوغريب و تينه بود محور، تصرف ارتفاعات عين

  )نادري غرب پل(محور قرارگاه نصر 
 - زد، شاوريه و بخشي از جاده دزفول  گره در اين محور، ارتفاعات شمال شرقي شامل علي
شدند و در صورت آزادسازي و تأمين آنهـا،  دهلران، عوارض حساس اين منطقه محسوب مي

                                                                 

 هايش بر اين كتاب نوشته شده است اين مطلب بر اساس توضيح سردار غالمعلي رشيد در يادداشت.  de
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كاپن تهديـد شـده و همچنـين الحـاق  صالح و كوت پل، سرخه عقبه نيروهاي دشمن در پاي
  .شد يابي به چنانه و برقازه فراهم مي پل آسان و امكان دست ينيروهاي خودي در پا

بنابراين، قرارگاه نصر در جناح چپ قرارگاه قدس مأموريت داشت، مناطقي چون شاوريه، 
كاپن و ساير عوارض حساس منطقه را تصرف و تـأمين  چشمه، كوت زد، تپه گره تپه بلتا، علي

استعداد دشمن و حساسيت عراق نسبت به اين  عمليات در اين محور به لحاظ آرايش و. كند
  .شد اي بود كه عملياتي سخت و دشوار محسوب مي منطقه به شكل تك جبهه

  )شوش(محور قرارگاه فجر 
ترين عوارض حساس منطقه در غرب  خات به عنوان مهم هاي ابوصليبي در اين محور، تپه

بودند و در صـورت تصـرف و  رفت كه بر تمام اين منطقه مشرف رودخانه كرخه به شمار مي
هاي برقـازه تسـهيل  يابي به چنانـه و تپـه تأمين آنها، عالوه بر تجزيه نيروهاي دشمن، دست

صالح و سرخه  كاپن، سرخه هاي سقوط مواضع دشمن در ملحه، كوت شده و همچنين، زمينه
  .شد قليچ فراهم مي

ا تصـرف و تـأمين قرارگاه فجر در اين محور مأموريت داشت، عوارض حسـاس منطقـه ر
نظر به حساسيت دشمن نسبت به اين منطقه و استحكاماتي كه در آن ايجاد كرده بود، . كند

  .رسيد عمليات در اين محور سخت و دشوار به نظر مي
  )رقابيه(قرارگاه فتح 

در جنـوب و (اين محور در جنوب منطقه عملياتي قرار داشت و تنگة رقابيه و تپه برقازه 
محور قرارگـاه فـتح در واقـع، . شدند ترين عوارض منطقه محسوب مي سحسا) جنوب غربي
مكانيزه ارتش عراق بود كـه در صـورت تصـرف و تـأمين آن، عـالوه بـر دور  1جناح لشكر 

در محـور دوسـلك و  1خوش و تهديد عقبة لشـكر  خوردن نيروهاي دشمن در منطقة عين
از  - ه ارتفاعـات تينـه و ميشـداغ غرب آن، امكان تأمين خط پيوسته پدافنـدي، بـا اتكـاء بـ

شد بيشتر نيروهاي  كه دشمن مجبور مي شد، ضمن اين فراهم مي - خوش تا تنگة چزابه  عين
  .خود را در پشت رودخانه دويرج مستقر كند

ريزي شـد،  يابي به اهداف مورد نظر در سه مرحله طرح المبين بر پايه دست عمليات فتح
خات و  زد، شـاوريه، ابوصـليبي گـره هاي علي بايست هدف ميدر مرحله اول، با آغاز عمليات، 
هاي مرحلـه  در مرحله دوم و پس از تأمين كليـه هـدف. شد تنگة رقابيه تصرف و تأمين مي

هاي غـرب چنانـه را  خوش، تنگة ابوغريب و تپـه اول، نيروهاي خودي بايد با ادامه تك، عين
deبايسـت در شـمال و  ارتش و سـپاه مي كردند و در مرحله سوم، نيروهاي تصرف و تأمين مي
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  .كردند جنوب منطقه به تشكيل خط پدافندي اقدام مي

  اقدامات دشمن پيش از آغاز عمليات
القدس، دشمن دچار نوعي آشـفتگي روحـي شـد و در حـالي كـه  پس از عمليات طريق

هـاي تـاكتيكي و عمليـاتي نيروهـاي  زده بود، هنوز درك روشني از ويژگي مرعوب و وحشت
المبين، بر اساس شـواهد  در چنين وضعيتي، دشمن قبل از آغاز عمليات فتح. ودي نداشتخ

و قراين موجود و برخي منابع جاسوسي كه در داخل ايران داشـت، از اجـراي ايـن عمليـات 
. در تنگة چزابه دسـت بـه حملـه زد 1360بهمن  17آگاهي يافت، لذا براي مقابله با آن، در 

بسياري براي دشمن دربرداشـت، ولـي موجـب بـه تـأخير افتـادن گرچه اين تهاجم تلفات 
  .المبين شد عمليات فتح

المبين و مقابله بـا دشـمن در  با افزايش فعاليت نيروهاي خودي در منطقه عملياتي فتح
، با هدف بر هم زدن سـازمان 1360اسفند  28ها تالش بعدي خود را در  تنگة چزابه، عراقي

ندي مستحكم، نيروهاي خـودي در منطقـه جنـوب شـوش و رزم و رسيدن به خطوط پداف
انتخاب اين منطقه براي حمله بر پايـه درك دشـمن از محورهـاي . دشت رقابيه آغاز كردند

پنداشتند كه چون امكان تك در ابعاد وسيع و  ها مي اصلي تهاجم نيروهاي خودي بود؛ عراقي
ت اصلي آنهـا در محـور شـوش و يـا ها وجود ندارد، به همين دليل، عمليا عميق براي ايراني

اظهـارات . پل نادري خواهد بود و در ساير محورها تـالش ايـران بـراي پشـتيباني اسـت پاي
هاي زير دربارة اهداف و محورهـاي تهـاجم نيروهـاي خـودي،  اسيران عراقي، از جمله، گفته

  :دهندة درك دشمن از اين عمليات بود نشان
  :زير بودطرح حمله نيروهاي اسالم به شكل <
 - خـوش  تصرف مواضع لشكر دهم از طريق دشت سيپتون و رسيدن به جـاده اصـلي عين - الف
  زاده؛ امام
تصرف مواضع لشكر يكم در مناطق رقابيه از كوه ميشداغ به سمت جنوب و غرب و حركـت  - ب

  شوش؛ - به سوي جاده اصلي فكه 
و همچنين، ) 93كم و تيپ جبهه تيپ ي(تصرف مواضع لشكر يكم در محورهاي جاده اصلي  - ج

  سازي منطقه رادار؛ در محور نادري و پاك 10تصرف جبهه در منطقه دوسلك و جبهه لشكر 
ها و در نتيجه، نابودي و يا اسـارت افـراد  هدف اصلي، محاصره و از يكديگر جدا ساختن يگان - د
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205  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

 28المبـين، در تـاريخ  فتحترتيب، ارتش عراق با هدف به تأخير انـداختن عمليـات  بدين
هجـوم نيروهـاي . در منطقه جنوب شوش و دشت رقابيه دست بـه حملـه زد 1360اسفند 

عراقي به اين منطقه سبب شد تا بسياري از معابر نفوذي و محورهاي عمليات كشف شـده و 
بر مشكالت نيروهاي خودي افزوده شود، ولي مقاومت اين نيروها و همچنين، ناتواني دشمن، 

  .برداري كرده و ابتكار عمل را در دست گيرد نع از آن شد كه دشمن از اين حمالت بهرهما

  تشريح عمليات
و احتمـال ) 1360فـروردين  2(المبـين  با توجه به تالش دشمن در آستانه عمليات فتح

هوشياري عراق نسبت به محورهاي تهاجم نيروهاي خودي و نيـز تـأثيرات تـك دشـمن در 
كـه هنـوز  رسيد، ضمن اين ، تأخير در اجراي عمليات ضروري به نظر ميكشف معابر نفوذي

در پي اين وضعيت و ايجـاد . هاي خودي از آمادگي الزم برخوردار نشده بودند برخي از يگان
گيري فرماندهان، فرماندهي كل سپاه به ديدار امام رفت و از ايشان دربـاره  ترديد در تصميم

امـام در پاسـخ بـه ايـن درخواسـت ضـمن . خاره كـردزمان شروع عمليات درخواست اسـت
توانيـد  خواهيد مي شما خودتان تصميم بگيريد ولي اگر مي": خودداري از استخاره، فرمودند

پس از بازگشت فرمانده سپاه به منطقه، بـه  ".براي طلب خير از خداوند به قرآن رجوع كنيد
 "مغانم كثيره"ه وعده فتح، نصرت و آيات اين سور. قرآن، استخاره زده شد كه سوره فتح آمد

براي ايـن عمليـات برگزيـده  "المبين فتح"بر همين اساس، نام . داد مي) هاي بسيار غنيمت(
  .شد

شـب در دوم فـروردين  دقيقه بعد از نيمه 30المبين در ساعت  ترتيب، عمليات فتح بدين
  .فتح آغاز شد و با چهار قرارگاه قدس، نصر، فجر و) س(با رمز مبارك يازهرا 1361

هـاي نصـر و فجـر از  در اين عمليات، مأموريت قرارگاه قدس و فتح در مقايسه با قرارگاه
كه دشمن نسبت به مأموريت نيروهـاي خـودي در  پس از آن. اهميت بيشتري برخوردار بود

محور قرارگاه فتح آگاه شد، مأموريت قرارگاه قدس اهميت بيشـتري يافـت، زيـرا دشـمن از 
يروهاي خودي در اين محور كامالً غافل بود و در نتيجه، هرگونه موفقيت در ايـن مأموريت ن

خـوش، هوشـياري دشـمن در  محور با تهديد عقبه و اشغال مواضع دشـمن در منطقـه عين

                                                                 

  نيز استفاده شده است) پيشين 689گزارش (در نگارش اين بخش، از گزارش برادر داوود رنجبر.  de
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206  جنگ؛ بازيابي ثبات  

تـرين خطـوط  توانسـت مهم در واقع، قرارگاه قـدس مي. كرد محور قرارگاه فتح را جبران مي
خوش و پل نادري را قطـع كنـد كـه در  دهلران، عين مواصالتي و تداركاتي دشمن در محور

اين صورت، احتمال ورود نيروهاي احتياط دشمن به منطقه با مشكالتي همـراه شـده و راه 
  .شد نيز قطع مي 10نشيني نيروهاي لشكر  عقب

كه به دليل طـوالني بـودن مسـافت، قـبالً از  - با شروع عمليات، نيروهاي قرارگاه قدس 
 - حركت كرده و در مواضع مناسبي در نزديكي دشمن مستقر شده بودند  محل استقرار خود

پادگـان كرخـه، در  - با تهاجم به نيروهاي عراقي، ضمن آزادكردن بخشي از جـاده دهلـران 
هاي  عباس و تپـه زاده همچنين، در اين حمله منطقه كمرسرخ، امام. خوش مستقر شدند عين
  .به تصرف نيروهاي خودي درآمد 202

ور قرارگاه نصر، نيروهاي اين قرارگاه عالوه بر تصـرف اهـداف خـود در غـرب پـل در مح
چشمه، ارتفاعات شمال شرقي منطقه يعني  كاپن و تپه خانه، كوت راهي قهوه نادري شامل سه
  .زد را نيز آزاد كرده و با پيشروي در عمق، نيروهاي دشمن را منهدم كردند گره شاوريه و علي

اي بودن تك و تسلط دشمن بـر منطقـه، نيروهـاي  ، به دليل جبههدر محور قرارگاه فجر
  .نشيني كردند خودي پس از درگيري با دشمن در خطوط اول، به مواضع خود عقب

زد با بـيش از  گره هاي قدس و نصر سبب شد، توپخانه دشمن در علي عمل قرارگاه سرعت
و كـاهش تلفـات آنـان  قبضه توپ سقوط كند، كه اين امر در پيشروي نيروهاي خودي 82

  .بسيار مؤثر بود
تـوان خـود را در  - كه متحمل تلفات بسـياري شـده بـود  - با روشن شدن هوا، دشمن 

شده از محور رقابيـه، تـالش  گيري از نيروهاي رانده خوش متمركز كرد و با بهره منطقه عين
اول توانسـت  زاده عباس از شرق به غرب آغاز كـرد و در مرحلـه اي را به سمت امام گسترده

) ع(حسـين امام 14در اين ميان، مقاومت نيروهاي تيـپ . زاده عباس را به تصرف درآورد امام
اگر حمله دشـمن در ايـن . در برابر فشارهاي دشمن در روز اول عمليات بسيار بااهميت بود

رفـت و  آوردهاي شب اول عمليـات از دسـت مي شد، تمام دست محور با موفقيت همراه مي
  .شد رو مي مليات نيز با مشكالت اساسي روبهتداوم ع

خـوش، بـا تـالش بسـيار توانسـت  همچنين، در روز دوم عمليات، دشمن در محور عين
  .خوش ناكام ماند را نيز تصرف كند، اما در تصرف كمرسرخ و عين 202هاي  تپه

  مرحله دوم عمليات
deبـراي . اد كرده بودافزايش فشارهاي دشمن بر نيروهاي خودي، وضعيت نامطلوبي را ايج
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207  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

گيري ابتكار عمل و جلوگيري از تـداوم تهاجمـات دشـمن،  مقابله با اين وضعيت و به دست
در محور . مأموريت يافت، با تصرف تنگة رقابيه، عمليات را در شب سوم آغاز كند  قرارگاه فتح

بـه . اردشوش نيز قرار شد، قرارگاه فجر با عمليات ايذايي، دشمن را مشغول و درگيـر نگـه د
  .قرارگاه نصر و قدس نيز ابالغ شد، خطوط پدافندي را بازسازي كنند

  :از دو محور آغاز شد 1361فروردين  4بامداد روز  3عمليات قرارگاه فتح در ساعت 
با هدف تصـرف ارتفاعـات  92كربال و يك گردان زرهي از لشكر  25در محور اول، تيپ 

  .گرفتگي وارد عمل شدند و آب رقابيه، مستقيماً از حاشيه تنگة رقابيه
  

 ١٣٦٠فروردين  ٢المبين در  نقشه عمليات فتح
  )منطقه عمومي غرب رودخانه آرخه(
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هوابرد تالش اصلي خـود را بـراي عبـور از  55نجف اشرف با تيپ  8در محور دوم، تيپ  
هـاي متمركز كردند تا از اين طريق نيروهاي دشـمن را در تنگـة رقابيـه و انت تنگة ذليجان

  .شمالي ميشداغ دور بزنند
در پي اجراي عمليات در محور اول مواضع دشمن به سـرعت سـقوط كـرد و نيروهـاي 

سازي كامل تنگة رقابيه و ميشداغ، ارتفاعات رقابيه را نيز به تصـرف خـود  خودي ضمن پاك
در محور قرارگاه فجر نيز نيروهاي خودي پـس از اجـراي عمليـات تـأخيري، بـه . درآوردند

دشمن پس از اجراي مرحله دوم عمليات نيز در حالي كه توان خـود . اضع خود بازگشتندمو
زيـرا تـداوم . متمركز كرده بود، دچار از هم گسيختگي شـد) خوش عين(را در محور شمالي 

شــده در محــور شــمالي و نــاتواني دشــمن در  حضــور نيروهــاي خــودي در مواضــع تصرف
روي نيروهاي خـودي در محـور جنـوبي و تصـرف گيري اين مواضع و همچنين، پيش بازپس

  .تنگة رقابيه، تمام نيروهاي دشمن را در معرض انهدام و اسارت قرار داده بود
  مرحله سوم عمليات

ترين هدف عمليات در مرحله سـوم  تالش براي به اسارت درآوردن نيروهاي دشمن مهم
رگاه قدس مأموريت داشـت، آغاز شد قرا 1361فروردين  7بود در اين مرحله از عمليات كه 

بار ديگر تصـرف و تـأمين كـرده و بـا  - كه از دست داده بود  - را  202عباس و تپه  زاده امام
  .هاي ديگر الحاق كند رسيدن به منطقه ابوغريب و استقرار در ارتفاعات تينه، با قرارگاه

قرارگــاه نصــر نيــز موظــف شــد، مأموريــت قرارگــاه فجــر مبنــي بــر تصــرف ارتفاعــات 
خات را انجام دهد و قرارگاه فجر تنها در محور شوش با دشمن درگيـر شـود و در  بوصليبيا

همزمان، قرارگاه فتح مأموريت يافت با تصرف برقازه . صورت امكان، با قرارگاه نصر الحاق كند
  .در منطقه دوسلك با قرارگاه نصر و فجر الحاق كند

ارتفاعات رادار تمام اهداف تعيين  نيروها در شب هفتم عمليات پس از پيشروي و تصرف
  .شده را به آساني تأمين كردند و دشمن نيز بيشتر نيروهاي خود را از منطقه خارج كرد

سرانجام، پس از هشت روز درگيري، نيروهاي خودي با تأمين تمام اهداف مـورد نظـر و 
هاي  خانه دويرج و تپهاستقرار بر روي ارتفاعات تينه، برقازه، رقابيه و ميشداغ، دشمن را تا رود

  .در جنوب برقازه عقب راندند 182
                                                                 

  هاي جهاد سازندگي و شكافتن ارتفاعات ميشداغ و احداث جاده، مسير تنگه باز  با تالش. كيلومتري جنوب تنگه رقابيه قرار دارد 17تنگه ذليجان در
de  .شد و نيروهاي خودي توانستند از اين محور وارد عمل شوند
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  خسارات و تلفات وارده به دشمن
هزار تن ديگر اسير  17هزار تن از نيروهاي دشمن كشته و زخمي و  25در اين عمليات، 
  .هاي درگير آن نيز در منطقه دچار خسارت و تلفات شدند شدند و تمام يگان

قبضه توپ به غنيمت  165دستگاه خودرو و  500ر، دستگاه تانك و نفرب 320همچنين، 
در ايـن . دستگاه تانك و نفربر دشمن منهـدم شـد 350نيروهاي خودي درآمد و نزديك به 

  .فروند از هواپيماهاي دشمن نيز سرنگون شدند 18عمليات، 

  ارزيابي عمليات
كننـده،  المبين از نظر وسعت، منطقه، شمار نيروهـاي شـركت بدون ترديد، عمليات فتح

عمل نيروها در تأمين اهداف بـا اجـراي مراحـل عمليـات، بسـيار  تاكتيك عملياتي و سرعت
  :گويد يكي از كارشناسان نظامي دربارة اين عمليات مي. برجسته و با اهميت بود

ترين  المبين صورت گرفت، بزرگ تهاجم ايران در اواخر ماه مارس كه تحت عنوان عمليات فتح<
هـا در جريـان ايـن  ايراني. ترين تالش ايران در جنگ تـا آن زمـان بـود چيدهو در عين حال، پي

هـزار پاسـدار و  30صد هزار تن از نيروهاي مـنظم، حـداقل  گيري از بيش از يك عمليات با بهره
اي كردنـد  ميليوني، اقدام به انجام يك تهاجم سه مرحله 20همين تعداد نيروهاي مردمي ارتش 

  )120(>.خوزستان شكست كه كمر مقاومت عراق در
هـاي ايـران را بـه منزلـه تجديـد قـواي نيـروي انسـاني و  برخي از كارشناسان، پيروزي

افرايم كارش، يكي از كارشناس نظامي ديگر در مورد . دانند آهنگي بهتر ارتش و سپاه مي هم
  :گويد اين عمليات مي
  )121(>.نصيب عراق نمودبارترين شكست را از آغاز جنگ تاكنون  المبين خفت عمليات فتح<

المبين در واقع، حاصل برتري نيـروي انسـاني و بيـنش نظـامي  پيروزي در عمليات فتح
تأثير و يا فاقـد ارزش  البته اين تأكيد به آن معنا نيست كه عوامل ديگر بي. ايران بر عراق بود

برجسـتگي و و داراي اهميت كمتري بودند، ليكن اين دو عامل در مقايسه با ساير عوامل از 
  .تأثير بيشتري برخوردار بودند

المبين گرچه در آستانه فرا رسيدن سال جديد و در ايام نوروز انجام گرفت،  عمليات فتح
ولي اين مسئله هيچ تأثيري بر جذب نيروهاي مردمي نداشت، بر اين اساس، سردار غالمعلي 

 "جنـگ فراگيـر مردمـي" المبين را رشيد در سمينار مشورتي فرماندهان سپاه عمليات فتح
deبه موازات افزايش حضور نيروهاي مردمي، سازمان رزم سـپاه گسـترش يافـت و ايـن . ناميد
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210  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  :گويد سردار رضايي مي .تحول، موجب افزايش توانايي نيروهاي خودي در برابر دشمن شد
. المبين سازمان رزم ما يك مرتبه دچار يك تحول خيلي جدي شد در حقيقت در عمليات فتح<

  )122(>.هاي ما دو برابر شد قرارگاه تشكيل داديم و تيپ
سپاه براي اين عمليات، هفت تيپ جديد تأسيس كرد كه استعداد برخي از آنها برابر يك 

المبـين ايـن  روند رو به گسترش سازمان سپاه سبب شد كه پس از عمليـات فتح. لشكر بود
  )123(."، يك گام عملياتدهي يك گام سازمان"ها قرار گيرد كه  شعار محور تالش

گـاه  نخستين قرارگاه عملياتي نيز در اين عمليات شكل گرفت؛ قبـل از ايـن، سـپاه هيچ
ضرورت ناشي از عمليات از يك سو و بلوغ انديشه نظامي و گسترش . قرارگاه لشكري نداشت

  .سازمان آن از سوي ديگر، مقدمات تشكيل قرارگاه را فراهم كرد
هاي مهمي برخوردار بود و همين  المبين از ويژگي طرح عمليات فتح در ابعاد عملياتي نيز

هايي را  كه دشمن از منطقه عمليات كامالً آگاه بود و تالش ها سبب شد تا با وجود اين ويژگي
ابتكار عمـل نيروهـاي . رو شد باري روبه نيز براي مقابله با آن انجام داد، ولي با شكست خفت

  .ن، وضعيت را به سود ايران تغيير دادالمبي خودي در عمليات فتح
در اين حال، دشمن با حمله به نيروهاي خودي در تنگة چزابه كوشيد، ايران را از اجراي 
عمليات منصرف كند، ولي هنگامي كه اين حمالت نتيجه نداد، سعي كرد عـالوه بـر تـرميم 

هـا نيـز  ا ايـن تالشنقاط ضعف مواضع پدافندي خود، آرايش نيروهاي ايران را برهم زند، ام
  )124(.اي بر نيروهاي خودي نداشت كننده تأثير تعيين

كه طرح مـانور بايسـتي  نخست اين": كند سردار رضايي در اين باره بر دو نكته تأكيد مي
بايد تا آخـرين . متناسب با آخرين تغييرات دشمن باشد، لذا اطالعات الزم است به روز باشد

نكتـه  ".كنيم و به تناسب آن، طرح مانور را تغييـر بـدهيملحظات، تغييرات دشمن را درك 
پافشاري و تالش براي تصرف نقطه يا نقاطي است كه با تصرف آن تعادل دشمن بـر "ديگر، 
يكي تنگة رقابيه : المبين آرايش دشمن به دو نقطه وابسته بود در عمليات فتح. "خورد هم مي

  )125(.نقطه يادشده، تمام جبهه دشمن متزلزل شد لذا با نزديكي به دو. و ديگري ارتفاع برقازه
                                                                 

 نيروهاي اسالم توانستند تعداد زيادي از داوطلبان بسيجي و همچنين واحدهاي ارتـش را در ايـن عمليـات <: گويند ياسيران عراقي در اين زمينه م
اين تجمع نيروها باعث رسيدن به هدف گرديد و نيروهاي اسالمي حمله خود را به مواضع دفاعي عراق آغاز نمودند و توانستند در بيش از . كار گيرند به

  >.ا را به تصرف درآورنديك منطقه مواضع آنه
de  )80مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، تحليل نبردهاي ايران اسالمي و بعثيان عراق، نوشته اسراي عراقي، ص (
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كه در مرحلـه  - المبين به خصوص در محور قرارگاه قدس  ريزي دقيق عمليات فتح طرح
 - اول منجر به وارد آمدن خسارت فراواني بر دشمن و درهم ريختگي نيروهاي عراقـي شـد 

كسب پيروزي داشـت،  اي در كننده هاي مهم اين عمليات بود كه نقش تعيين يكي از ويژگي
در محور قرارگاه فتح نيز اقدامات مهندسي براي احداث جاده بـر روي ارتفاعـات ميشـداغ و 

كه پس از آن، نيروهاي عراقي  چون تير خالصي به دشمن بود، چنان تصرف تنگة رقابيه، هم
المبـين،  به عبارت ديگـر، بـا پيـروزي عمليـات فتح. نشيني زدند بدون درنگ دست به عقب

هنيت و باورهاي دشمن نسبت به توان رزمـي ايـران و نيروهـاي خـود دسـتخوش تغييـر ذ
پنداشـت  پيش از اين، دشمن نسبت به توان نيروي نظامي ايران ترديد داشت و مي )126(شد؛

به همين دليـل، دشـمن در عمليـات . توانند مواضع اشغالي را حفظ كنند كه نيروهايش مي
عالوه بر اين، سردار رشيد،  )127(.ت مؤثري از خود نشان دهدالمقدس نيز نتوانست مقاوم بيت

گيري فرماندهي كل سپاه و توانايي وي را در حل معضالت اساسي عمليات، در  قدرت تصميم
  :خواند ريزي و اجراي آن، به عنوان ويژگي ديگر اين عمليات مي مرحله طرح
ن دوران سخت، اين اراده فرمانده كـل المبين انصافاً خيلي وسيع بود؛ در آن شرايط و در آ فتح<

در حـالي كـه بسـياري از . گيري كند و اين عمليات را انجـام دهـد سپاه بود كه توانست تصميم
  )128(>.فرماندهان تصميم سرلشكر محسن رضايي را به آن شكل قبول نداشتند

كل  القدس، تداوم حضور فرماندهي به عقيده سردار غالمعلي رشيد، پس از عمليات طريق
ها  كه منجر به انتقال نيروهاي سپاه و تمركز امكانـات در جبهـه سپاه در منطقه عالوه بر اين

كارگيري نيروهاي  ريزي عمليات گسترده و به شد، در بعد عملياتي نيز جرأت و شهامت طرح
  :گويد وي در توضيح اين مطلب مي )129(.مردمي در مقياس وسيع را به وجود آورد

المبين چند پيچيدگي وجود داشت كه واقعاً آقا محسن حل كرد؛ مـثالً وقتـي  در عمليات فتح<
شهيد حسين خرازي . كه در مرحله اول عمل كرديم، عراق مقاومت كرد، اوضاع ما به هم ريخت

عباس حمله كردند، اوضاع پيچيده شد و  ها به منطقه دشت عراقي. خوش گرفتار شده بود در عين
كـه  آقامحسـن بـا اين. قرارگاه فتح هم هنوز آمادگي حمله نداشت. شدقرارگاه فجر اصالً موفق ن

مريض بود و حالش به هم خورده و زير سرم قرار داشت، اما همان شب وقتي كه حسين گرفتـار 
دهيم تيپ  حسين را نجات بدهيد و ما پيشنهاد مي": شد، برادران صياد و جمالي آمدند و گفتند

فرمانده سپاه در برابـر ايـن  ".شوند جا نابود مي ها آن ند، اينعقب بكش) ع(حسين و تيپ امام 84
، فرمانده قرارگاه فتح بايـد حملـه كنـد؛ راه )صفوي(آقارحيم : پيشنهاد كامالً مقاومت كرد، گفت

deخـوش كـاهش  وقتي آقارحيم حمله كرد، فشـار دشـمن در عين …. نجات حسين همين است
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خـوش را بـا هـزار زحمـت  گفت، ما عين اندهي ميفرم] ولي[نشيني،  گفتند عقب همه مي. يافت
اين جور مسائل در ذهن فرماندهي بود كه ما قادر به درك و  …كنيم  نشيني نمي گرفتيم، عقب
كرد و بسيار فعال و عميق بود و تصـميمات مناسـبي را  فكر ايشان واقعاً كار مي. حل آن نبوديم

  )130(>.گرفت مي
هاي اين عمليات بود؛ هرگونـه تـأخير در  يگر ويژگيدرپي مراحل عمليات از د اجراي پي

آوردهاي مرحلـه اول،  توانست عالوه بر از دسـت دادن نتـايج و دسـت اجراي مرحله دوم مي
عمليات را ناكام بگذارد، اما اجراي مرحله دوم عمليات و تصرف تنگة رقابيه، منجر به تزلزل و 

  .شد - به علت ترس از اسارت و انهدام  - فروپاشي نيروهاي دشمن و در نتيجه، فرار آنها 

  بازتاب عمليات
و تأثير آن بر رونـد تحركـات سياسـي در  "تشديد نگراني امريكا از روند تحوالت جنگ"

المبين  ترين بازتاب عمليات فتح سطح منطقه و تغيير تدريجي سياست امريكا، شايد برجسته
كردنـد، ايـران در گـرداب  ه تصـور ميها در حـالي كـ امريكايي. باشد كه نياز به بررسي دارد

اي در صحنه  كننده خورد و هيچ عنصر تعيين غوطه مي "بست نظامي بن"و  "بحران سياسي"
سياسي ايران براي مهار و غلبه بر اين اوضاع وجود ندارد، ناگهان با دو رويـداد نظـامي مهـم 

ن در عمليـات رو شدند؛ يكـي، عقـب رانـدن نيروهـاي عراقـي از شـرق رودخانـه كـارو روبه
. القـدس بـود المللي در عمليات طريق و ديگري، رسيدن ايران به مرزهاي بين) ع(االئمه ثامن

پنداشتند كه دولت انقالبي حاكم بر ايران به شدت تضعيف شده  ها پيش از اين مي امريكايي
 المبـين، كه، بعد از پيـروزي ايـران در عمليـات فتح چنان. است و در معرض سقوط قرار داد

  :خبرگزاري آسوشيتدپرس از واشنگتن گزارش داد
هاي  ايران پس از برتري يافتن بر نيروهاي عراقي در جبهه جنگ و پس از فائق آمدن بر چريك<

فارس را به وقوع انقـالب در آنهـا تهديـد  خيز خليج ، اكنون كشورهاي نفت]منافقين[ضددولتي 
اللّـه خميني برخالف  آيت": خود گفتند مداران امريكايي در محافل خصوصي سياست. كرده است

  )131(>".وي در قدرت است …تصور ما سقوط نكرد 
ها با دركي كه از روند تحوالت داشتند، به دليل احتمال پيروزي ايـران، ضـمن  امريكايي

                                                                 

  بررسي شرايط سياسي جنگ ايران و عراق در آستانه و پس از عمليات "اين بخش از گزارش با استفاده از گزارش برادر فرهاد درويشي تحت عنوان
de  .نوشته شده است "ينالمب فتح
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طور تلويحي اعالم كردند كه كمـك بـه عـراق بـراي  به )132(مخالفت با طوالني شدن جنگ،
  :پايه وزارت دفاع امريكا در اين باره گفت يك مقام بلند .ر بر داردامريكا منافع زيادي د

هـاي  طرفي خود را در جنگ ايران و عراق حفظ كند و در برابر فشار دولت امريكا قصد دارد بي<
داري از عراق مقاومت نمايد، با اين حال، ما با اين نكته موافق هستيم كه كمك  عرب براي جانب

براي واشنگتن در جهان عرب منـافع  - اند  يش در جنگ با ايران ناكام ماندهكه نيروها - به عراق 
  )133(>.زيادي به همراه خواهد داشت

  :راديو اسرائيل نيز طي تحليلي دربارة علت تغيير مواضع امريكا چنين گفت
براي دولت واشنگتن كمال مطلوب آن است كه جنگ كنوني بدون پيـروزي يكـي از طـرفين <

زيرا رژيم كنوني ايران كه امريكا را شيطان بزرگ لقـب داده، در صـورت پيـروزي در پايان يابد، 
تر خواهد شد، روي اين اصـل، تـا هنگـامي كـه ايـران در  جنگ براي صدور انقالب خود گستاخ

توانـد از تسـلط كمـونيزم و پيشـروي  آستانه تجزيه قرار نگرفته و رژيمي كه بر سركار اسـت مي
دامه جنگ ايران و عراق موجب نگراني نخواهد بود و دولت واشنگتن به شوروي جلوگيري كند، ا

  )134(>.طرفي در اين نزاع ادامه خواهد داد روش بي
ها  برداري روس هاي جنگ نسبت به بهره تر، در پي برتري عراق در جبهه ها پيش امريكايي

از آن در عـراق و در از اين حادثه، نگران بودند ولي با برتري نظامي ايـران و تـأثيرات ناشـي 
  :پست در اين زمينه نوشت روزنامه واشنگتن. سطح منطقه، از ادامه جنگ نگران شدند

گويند، نيروهاي نظامي ايران جريان جنـگ را تغييـر داده و در تمـام  متخصصان امريكايي مي<
هـاي  ايـن تغييـر جريـاني اسـت كـه بسـياري از رژيم. شوند هاي جنگ با عراق پيروز مي جبهه

هاي برگشت مجدد  تواند اولين نشانه دار غرب را هراسان ساخته است و مي ادركننده نفت طرفص
  )135(>.ايران به عنوان نيرويي قدرتمند باشد

تايمز نيز طي تحليلي، از ديدگاه ناظران امريكايي، مسائل  آنجلس در اين باره، نشريه لوس
  :بسيار مهمي را مطرح كرد

اسـالمي انقالبـي ايـران  دند كه اگرچه آشكار نيست، ليكن جمهوريناظران امريكايي معتق - 1<
اي به  هاي اخير برتري خود را در جنگ با عراق نشان داده است و تا ميزان قابل مالحظه طي ماه

  .اوضاع داخلي نظم و ثبات بخشيده است
                                                                 

 المبين اولين گروه مستشاران نظامي امريكا براي كمك به عـراق وارد ايـن كشـور  برابر اطالعاتي كه اخيراً به دست آمده است، پس از عمليات فتح
de  .ها قرار دادند اي دقيقي را در اختيار عراقي شدند و اطالعات ماهواره

fam
og

ha
dd

as
.ir



214  جنگ؛ بازيابي ثبات  

بـروز هـاي اخيـر،  الـذكر طـي ماه هاي فوق اين ناظران معتقدند كه در نتيجه كسب موفقيت - 2
اللّـه خميني كم شده و باالجبار امكان ورود نيروهاي شوروي  ومرج پس از فوت آيت هرگونه هرج

  .گرانه امريكا را كاهش داده است به ايران و اقدام تالفي
فارس خصوصـاً آن دسـته از  احتمال قد برافراشتن ايران انقالبي، بسياري از كشورهاي خليج - 3

  .اند، مشوش ساخته است نمودهكشورهايي را كه به عراق كمك 
دارند كه در نتيجه تحوالت فوق، دولت امريكا مجبور شـده اسـت  ناظران امريكايي اظهار مي - 4

  )136(>.كه موضع خود نسبت به تهران را مورد بررسي قرار دهد
ها براي ارزيابي اوضاع منطقه و اتخاذ سياست جديد در برابر ايـران، تحركـات و  امريكايي

بسياري انجام دادند؛ افزايش فروش تسليحات بـه كشـورهاي منطقـه و تأسـيس  هاي تالش
واينبرگر، وزير دفاع وقـت امريكـا . ها بود پايگاه در برخي از اين كشورها بخشي از اين تالش

طي سفري به كشورهاي منطقه، در مورد فروش سالح نظـامي و حتـي واگـذاري بالعـوض 
، در سفر بـه عربسـتان در مـورد فـروش هواپيماهـاي وي. تسليحات، مذاكراتي را انجام داد

در اين حـال، بـه گـزارش . آواكس و ساير تجهيزات نظامي به اين كشور مذاكراتي انجام داد
ميليارد و هفتصد هزار دالر اسـلحه و تجهيـزات  15خبرگزاري فرانسه، كنگره امريكا فروش 

بايست ظرف چهار  به امريكا ميبر اساس اين مصو. امريكايي به دولت سعودي را تصويب كرد
سال آينده، چهار پايگاه هوايي، دو پايگاه دريايي، سه پايگاه زمينـي و شـمار زيـادي مراكـز 

همزمان با اين جريانات، تعـدادي هواپيمـاي  )137(.داد فرماندهي به مقامات رياض تحويل مي
يكا و پادشاه سعودي ميليارد دالري اسلحه بين امر 5/8كه بخشي از معامله  - F-15امريكايي

  )138(.وارد عربستان شد - بود 
هاي خود در عمان براي  واينبرگر در سفر خود به عمان نيز تأكيد كرد كه امريكا از پايگاه
اظهـارات واينبرگـر در . رويارويي با خطر انقالب ايران، در زمان مناسب استفاده خواهد كـرد

ي هدف اين كشـور از تحركـات ديپلماتيـك در ا مورد سياست امريكا و تغييرات آن، تا اندازه
منطقه و انعقاد قرارداد فروش تسـليحات و احـداث پايگـاه بـا كشـورهاي منطقـه را روشـن 

  :گويد وي مي. كند مي
هاي دوست از خطـر شـوروي بـود،  تاكنون سياست امريكا در خاورميانه بر اساس حفظ دولت<

هـاي ايـران، وزارت دفـاع  ر در بحـرين و پيروزيهاي اخي ولي پس از اعدام سادات و بروز ناآرامي
امريكا را به اين نتيجه رسانده است كه آنچه ادامه جريـان نفـت خاورميانـه بـه غـرب را تهديـد 

de  )139(>.اي است نه خارجي كند، خطر منطقه مي
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را بـه عنـوان  "تهديد شـوروي"ها كه پيش از اين، در تبليغات ضدروسي خود،  امريكايي
ثباتي در كشورهاي  و خطر اصلي براي ادامه جريان نفت خاورميانه و بي "تهديدي خارجي"

را  "تهديد ايـران"كردند، پس از پيروزهاي نظامي ايران،  دوست امريكا در منطقه معرفي مي
افزارهاي خود را  اي، در تبليغات خود برجسته كردند، تا سيل جنگ به عنوان تهديدي منطقه

مدت آن، به عنوان يك  اين تغيير، گذشته از تأثيرات كوتاه. ندبه كشورهاي منطقه سرازير كن
استراتژي جديد، آثار و نتايج بلندمدتي نيز در پي داشت كه پس از فتح خرمشهر به تـدريج 

هاي ايـران منجـر بـه ايجـاد  به همان اندازه كه احساس نگراني امريكا از پيروزي. نمايان شد
مقابل، نگرانـي ايـن كشـورها نيـز بـر مواضـع و  رعب و هراس در كشورهاي منطقه شد، در

كشورهاي منطقه به دليل حمايت از عراق، از تغيير رونـد . هاي امريكا تأثيرگذار بود سياست
  :پست در اين زمينه نوشته است روزنامه واشنگتن. جنگ به سود ايران نگران بودند

جزيرة عربسـتان و  ه شـبهفارس از جملـ دار غرب در خليج خيز طرف بسياري از كشورهاي نفت<
  )140(>.كويت از عراق حمايت كرده و بنابراين دليل كافي براي ترس از ايران را دارند

در اين حال، نگراني امريكا از اوضاع منطقه دليل كافي براي افزايش نگراني در كشورهاي 
خارجـه  گوي وزارت تحليل روزنامه الخليج در اين مورد، بر پايه اظهـارات سـخن. منطقه بود

  :كند امريكا، اين موضوع را آشكار مي
رغم موضع سابق خود در قبال جنگ، سـخت بـه  امريكا پس از حمله گسترده اخير ايران، علي<

وحشت افتاده و خواستار پايان دادن سريع به اين جنگ است، زيرا به عقيده امريكا پيروزي ايران 
اسـتقرار امنيـت در منطقـه را مختـل تر شدن موضع دولت ايران شـده و  در جنگ باعث محكم

  )141(>.خواهد كرد
المبـين، صـدام بـراي جلـب  القدس و پـيش از آغـاز عمليـات فتح پس از عمليات طريق

پـس از عمليـات . طور مكرر از كشورهاي منطقـه درخواسـت كمـك كـرد حمايت اعراب به
شور نيز، تحركات نسبتاً المبين و به موازات افزايش نگراني امريكا و تغيير استراتژي اين ك فتح

عـالوه بـر سـفر واينبرگـر، وزيـر دفـاع وقـت امريكـا و . اي در منطقه صورت گرفت گسترده
قراردادهايي كه بين اين كشور و حكام منطقه منعقد شد، برخي از كشـورهاي عربـي ماننـد 

ن در ايـ )142(.طور رسـمي اعـالم كردنـد قطر، كويت و عربستان پشتيباني خود را از عراق به
فارس خواست، به رهبري عربستان سعودي  حال، بخش عربي راديو لندن از كشورهاي خليج

  )143(.به يكديگر نزديك شوند تا بتوانند از آثار مهم پيروزي احتمالي ايران در منطقه بكاهند
deدر پي اين تحوالت، وزير دفاع سعودي طي سفري ناگهاني به بغداد، با صدام مالقات كرد 
fam

og
ha

dd
as

.ir



216  جنگ؛ بازيابي ثبات  

اي خـود بـه  نيـز در سـفر دوره) شـاه اردن(ملـك حسـين  )144(.پشتيباني دادو به وي قول 
  )145(.كشورهاي منطقه با خالد، پادشاه سعودي مالقات كرد

  :حسني مبارك، رئيس دولت مصر نيز در ديدار با اعضاي مجلس مصر گفت
چنانچه جنگ براي مدت زيـادي ادامـه يابـد، عواقـب شـومي بـراي منطقـه بـه بـار خواهـد «
  )146(».ردآو

خارجه مصر اعالم كرد كـه قـاهره  گوي وزارت از سوي ديگر، راديو امريكا به نقل از سخن
مشاور مبارك نيز اعالم كرد، . فارس را تضمين كند آمادگي دارد، امنيت و ثبات منطقه خليج

. ثباتي و عدم امنيت منطقه شده است مصر در فكر متوقف ساختن جنگي است كه سبب بي
  )147(.ارسال مهمات و قطعات يدكي از مصر به عراق را تأييد كرد وي همچنين

در اين . سو با مواضع امريكا اتخاذ كردند ترتيب، بيشتر كشورهاي عربي مواضعي هم بدين
كـرد؛ سـوريه،  اي چشمگير، به سود ايران و عليه عـراق تـالش مي ميان، تنها سوريه به گونه

در . گذشـت، قطـع كـرد له از خاك اين كشور ميصدور نفت عراق را كه از طريق خطوط لو
هاي سوريه  پذيرفت، از اين پس نفت پااليشگاه - بنا به گزارش راديو لندن  - مقابل ايران نيز 

  )148(.كرد، تأمين كند را كه قبالً عراق تأمين مي
كه پيش از اين نيـز بـه مـوازات  "طلبي عراق صلح"عالوه بر اين رخدادها، ادعاي دوبارة 

المبين در شكلي جديد  د ضعف نظامي اين كشور، مطرح شده بود، پس از عمليات فتحتشدي
اي براي سكوتوره از وي تقاضا  با ارسال نامه 1361صدام در چهارم فروردين . به گوش رسيد

سـعدون . اي را براي روشن كردن حقايق جنگ و شناسايي متجاوز تشكيل دهد كرد كميته
 1361فـروردين  19اي مطبوعاتي در  عراق، نيز طي مصاحبهحمادي، وزير امورخارجه وقت 

توانـد  مـيالدي نمي 1975پذيرد ولي قـرارداد  گري الجزاير را مي اعالم كرد كه عراق ميانجي
تنها سه  )149(.مبناي مذاكرات باشد، زيرا اين قرارداد در آن شرايط به عراق تحميل شده است

راقي، صدام طي سـخناني در مجلـس ملـي ايـن هاي ع طلبي مقام روز پس از ادعاهاي صلح
  :وي گفت. كشور، ماهيت واقعي ادعاهاي عراق را روشن ساخت

در حال حاضر هدف اساسي ما اين است كه از ورود نيروهاي مسلح ايران به قلمرو خاك عراق <
تا زماني كه جنگ ادامه دارد، بر ماست كه هر قدر بتوانيم به عمـق  …جلوگيري به عمل آوريم 

آنها در ايـن  …باران شهرهايمان از سوي دشمن شويم  خاك دشمن نفوذ كنيم تا مانع از گلوله
  )150(>.قصد داشتند وارد عماره شوند] المبين فتح[عمليات 

deالمبين، بـه  البته، حوادث و رخدادهاي ديگري نيز متأثر از پيروزي ايران در عمليات فتح
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  .وقوع پيوست كه از ذكر آنها خودداري شد

  المقدس عمليات بيت
  فتح خرمشهر

المقدس در موقعيت بسيار حساسـي انجـام  ريزي و اجراي عمليات بيت تالش براي طرح
شد؛ وضعيت داخلي كشور با انهدام بقاياي ضدانقالب به تدريج رو به بهبودي و ثبات پـيش 

ن بر عراق، بـه اوضاع منطقه نيز به دليل نگراني امريكا از نتايج ناشي از پيروزي ايرا. رفت مي
كه مناسبات اعراب و اسرائيل با آمادگي اسـرائيل بـراي  اي آشكار ملتهب بود، ضمن اين گونه

گمان، نتيجه  در چنين موقعيتي، بي. تهاجم به جنوب لبنان، در وضعيت حساسي قرار داشت
ذا كننده بـود، لـ ساز و تعيين المقدس براي ايران، منطقه و عراق بسيار سرنوشت عمليات بيت

  .عمل در اجراي اين عمليات براي ايران بسيار با اهميت بوده و نقش مؤثري داشت سرعت
هاي پيشين بود كـه بـا  المقدس متأثر از نتايج سلسله عمليات زمينه اجراي عمليات بيت

  :اين نتايج عبارت بودند از. شكستن حصر آبادان آغاز شد و پس از آن نيز ادامه يافت
  زميني دشمن؛ ي از نيرويانهدام بخش وسيع - 1
  آزادسازي بخش مهمي از مناطق اشغالي در منطقه جنوب كشور؛ - 2
  آزادسازي نيروهاي پدافندي خودي از مناطق اشغالي؛ - 3
  ريزي و اجراي عمليات؛ افزايش توانايي نيروهاي خودي در طرح - 4
  )151(.افزايش تسلط اطالعاتي بر دشمن - 5

  علل انتخاب منطقه
ه شد، منطقه عمومي غرب رودخانه كارون به عنوان آخرين منطقه اشغالي كه اشار چنان

                                                                 

 عمل بود؛ يعني با  اصل سوم كه ما رعايت كرديم، سرعت<: گويد عنوان يكي از اصول عمليات مي عمل به سرلشكر محسن رضايي در مورد سرعت
خواست به هر  دشمن مي. شد تر مي شد، وضع منطقه پيچيده المقدس بيشتر مي المبين با عمليات بيت مشكالتي كه ما داشتيم، هرچه فاصله عمليات فتح

كه عمليات  به محض اين. دانست كه حركت بعدي ما همين منطقه است، لذا زمان اهميت داشت مي دشمن صددرصد. قيمتي شده منطقه را حفظ كند
  >.المبين تمام شد، به برادرها گفتم، آماده شويم، بايستي به سرعت برويم به سمت خرمشهر فتح

de  )19/5/1374وره عالي جنگ، هاي تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق، دانشكده فرماندهي و ستاد، د سرلشكر محسن رضايي، درس(
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جبهة جنوب كـه همچنـان در دسـت دشـمن قـرار داشـت، بـراي انجـام در رونـد سلسـله 
گفتني است، بـر خـالف گذشـته كـه در . هاي آزادسازي مناطق اشغالي انتخاب شد عمليات

آمد،  نظر به وجود مي نظامي اختالف زمينه انتخاب منطقه براي عمليات گاهي بين فرماندهان
در مورد اين منطقه اتفاق نظر كاملي وجود داشت، به همين دليل، بالفاصـله پـس از اتمـام 

  .المقدس فراهم شد المبين مقدمات اجراي عمليات بيت عمليات فتح
شد، كه دشمن اطمينـان  عمل در اجراي عمليات جديد از آن جهت تأكيد مي بر سرعت
هـدف عمليـات  - به عنوان آخرين منطقه اشـغالي در جنـوب- زي اين منطقه داشت آزادسا

شد دشمن از آمادگي  انگاري در اين زمينه، موجب مي اسالمي است، لذا سهل بعدي جمهوري
يابي نيروهاي خودي را به اهداف مورد نظر دشوارتر كند؛ ضـمن  الزم برخوردار شده و دست

  .دافندي خود در اين منطقه افزوده بودها پيش اقدامات پ كه دشمن از مدت اين
كه فرماندهان نظامي، منطقه غرب كارون را براي عمليات انتخاب كرده بودند، ولـي  با آن

  :گويد هايي وجود داشت؛ سردار محسن رضايي در اين باره مي هنوز نگراني
 - واز دشـمن در پشـت جـاده اهـ] آيا[همچنان، از نظر تاكتيكي، اين نگراني وجود داشت كه <

خرمشهر در مقابل ايستگاه حسينيه از چه موقعيتي به لحاظ اسـتحكامات و اسـتعداد برخـوردار 
دشـمن و ] منطقـه اسـتقرار[است؟ غلبه بر اين نگراني بـا بـه دسـت آوردن اطالعـات از عمـق 

منطقـه . عملياتي كه كليد منطقه بود، برطرف شد - همچنين پيداكردن يك منطقه استراتژيكي 
تا شمال ايسـتگاه حسـينيه قلـب منطقـه بـود كـه بـا تسـلط بـر ايـن منطقـه،  جنوب كوشك

 11به عنوان احتياط، لشكر  3در اين منطقه لشكر . توانستيم براي دشمن مشكل ايجاد كنيم مي
ــد 6و  5در خرمشــهر و لشــكرهاي  48و تيــپ  ــه بودن ــت . در شــمال منطق ــانگي مأموري دوگ
كـرديم كـه در  بينـي مي مـا چنـين پيش. آگاه كـرد هاي دشمن، ما را از اهميت منطقه احتياط

منطقـه (را تهديـد كنـيم  6و  5لشكرهاي   عقبه - 1: توانيم يابي به اين منطقه، مي صورت دست
  سهولت در پيشروي به سمت بصره؛ - 2؛ .)شد جفير به منزله تمامي عقبه دشمن محسوب مي

ــ - 3 ــه خرمشــهر و انجــام ت اي در ايــن  ك احاطــهبرخــورداري از موقعيــت ســركوب نســبت ب
  )152(>.منطقه
  موقعيت منطقه

غربي اهواز و غرب رودخانه كارون، در ميان چهار مانع طبيعي قرار  منطقه عمومي جنوب
كور، از جنوب به رودخانـه ارونـد، از شـرق بـه  دارد كه به ترتيب از شمال به رودخانه كرخه
deزمـين ايـن منطقـه بـه . شود ي ميالعرب منته رودخانه كارون و از غرب به هورالهويزه و شط
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لحاظ برخورداري از موانع طبيعي، از چهار سـمت بـه هـم پيوسـته و بـه شـكل مسـتطيل 
  )153(.باشد كه به داليلي براي هر دو كشور ايران و عراق از نظر استراتژيكي با ارزش است مي

  وضعيت دشمن
بـه . خاصـي داشـتنحوه استقرار نيروها و تدابير پدافندي دشمن در اين منطقه شـكل 

عبارت ديگر، نحوه آرايش نيروهاي دشمن با توجه به موقعيت زمين منطقه به صورت مثلثي 
صد كيلومتر در امتداد رودخانه كارون از خرمشهر  ضلع شرقي آن به طول حدود يك )154(بود؛

تا آبادي مليحان، واقع در بيست كيلومتري جنوب غربي اهواز قرار داشت؛ ضـلع شـمالي آن 
كور، هويزه، رودخانـه  ود شصت كيلومتر از مليحان در امتداد كرانه جنوبي رودخانه كرخهحد

نيسان تا هورالعظيم كشيده شده بود و وتر اين مثلث نيز خط مرزي دو كشور از محل تالقي 
در كرانـه نهـر خـيّن بـه طـول  "حـدود"رودخانه نيسان با هورالعظيم تا پاسگاه ژاندارمري 

  .لومتر بودصد و پنجاه كي يك
تدبير پدافندي دشمن در ضـلع شـمالي مثلـث كـه شـامل شـرق هـورالعظيم، سـاحل 

هاي نيسان و كرخه و ادامه خط دفاعي در حوالي آبادي مليحان و به طـرف جنـوب  رودخانه
بـرداري از موانـع  ايجاد اسـتحكامات فشـرده، بهره: شد، به شكل زير بود تا پادگان حميد مي

هاي قوي براي انهدام  گرفتگي، تهيه قدرت آتش زياد و تهيه احتياط هورالعظيم و مناطق آب
  .زرهي 6مكانيزه و  7شدة  كم دو لشكر تقويت هاي احتمالي با استقرار دست رخنه

اساساً، تدبير پدافندي دشمن در اين منطقه مبتني بر اين بـاور بـود كـه سـمت اصـلي 
هـاي  بـر پايـة روش - بـود، زيـرا  خرمشـهر خواهـد - تهاجم نيروهاي خودي از جاده اهـواز 

بنـابراين، . شد كار شناخته مي وجود اين جاده به عنوان عقبه مطمئن، بهترين راه - كالسيك 
زرهـي، اسـتحكامات و مواضـع  6مكانيزه و  5دشمن عالوه بر استقرار دو لشكر تقويت شدة 

  .برداري از موانع طبيعي به وجود آورد بسياري را با بهره
بـا توجـه بـه  - ي عراق در ضلع شرقي منطقه، در امتداد رودخانـه كـارون تدبير پدافند

بسيار ضعيف بـود و تنهـا در برخـي از  - آگاهي دشمن از سمت اصلي تك نيروهاي خودي 
هاي سبك تـأميني و پوششـي، بـه كـاربرد  نقاط مواضعي را به وجود آورده و با اتكا به يگان

زرهي عراق با اسـتقرار در سـه  3لشكر . بود هاي متحرك و غيرمتحرك بسنده كرده احتياط
فاصله نيروهاي . خرمشهر، وظيفه دفاع را به عهده داشت - محل جداگانه در غرب جاده اهواز 

تأميني و پوششي دشمن از ساحل غربي رودخانه كارون سبب شد كه نيروهـاي خـودي بـا 
de  .گير كنند عمليات عبور از رودخانه، نيروهاي دشمن را غافل
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دشمن در دو سمت شرقي و شمالي آرايش گرفته بود ) منطقه خرمشهر(جنوبي  در ضلع
اي به داخل خرمشهر و يا ورود به اين شهر  تا هرگونه عمليات عبور از رودخانه در تك جبهه

ها بـراي  ايجاد استحكامات در خرمشـهر بـا تخريـب سـاختمان. از سمت شمال را مهار كند
  .منظور حفظ خرمشهر بود گري از تالش دشمن بهجلوگيري از جنگ تن به تن، بخش دي

  :المقدس به ترتيب زير بود استعداد عراق در اين منطقه تا پيش از آغاز عمليات بيت
  زرهي از جنوب رودخانه كرخه تا هويزه؛ 6لشكر  - 
  مكانيزه از غرب اهواز تا روستاي سيد عبود؛ 5لشكر  - 
پيـاده،  11از لشكر  44، و 48، 22هاي  تيپ(پياده از سيد عبود تا خرمشهر  11لشكر  - 

  )مأمور حفاظت از خرمشهر بودند؛
  زرهي در شمال خرمشهر؛ 3لشكر  - 
  )155(.زرهي در شرق بصره كه در احتياط قرار داشت 10تيپ  - 

  :برابر اسناد قرارگاه مركزي كربال در برآورد كلي، استعداد دشمن به شرح زير بوده است
دسـتگاه تانـك؛  1435گردان تانك شـامل  41نيروي زرهي، تن؛  36000نيروي پياده، 
  .قبضه توپ 530دستگاه نفربر؛ توپخانه،  1330گردان شامل  38نيروي مكانيزه، 

داد كه عراق مصمم است با تمام قـوا در ايـن منطقـه  استعداد و آرايش دشمن نشان مي
امتيـازي بـراي  كه عمق و عرض زمين منطقه و نبـودن نـاهمواري، مقاومت كند؛ ضمن اين

توانسـتند در  هاي زرهي و مكـانيزه، مي رفت، زيرا با اتكا به يگان نيروهاي عراقي به شمار مي
رو بـود؛ از  ها روبـه با اين حال، دشمن با برخي از محدوديت. اين منطقه به خوبي مانور كنند

كـه از نظـر كرد در حالي  بايست از سرزمين نسبتاً وسيع و عريضي دفاع مي كه مي جمله اين
دشمن، قواي خود را به تناسب نقاط اسـتراتژيك، حيـاتي و . نيروي انساني دچار كمبود بود

مهم جفير و خرمشهر، متمركز كرده و در تـدبير پدافنـدي خـود بـيش از همـه، بـه حفـظ 
  .خرمشهر و بصره اهميت داده بود

  طرح عمليات
ر زمين اين منطقه بـا سـاير هاي آشكا المقدس با توجه به تفاوت ريزي عمليات بيت طرح

                                                                 

 هاي نيروي مخصوص و بـيش از  زرهي، تيپ گارد جمهوري، تيپ 9اسالمي، لشكر  در كتاب دفاع مقدس از انتشارات نيروي زميني ارتش جمهوري
de  .ده تيپ ديگر به عنوان استعداد دشمن در اين منطقه ذكر شده است
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هاي نسـبتاً  المبـين، از پيچيـدگي و دشـواري مناطق عملياتي، به ويژه منطقه عمليـاتي فتح
  .زيادي برخوردار بود

 "نبـودن عارضـه و نـاهمواري در زمـين منطقـه"همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، 
ي زرهي و مكانيزه دشمن در ها رفت، زيرا زمينة مانور يگان امتيازي براي دشمن به شمار مي
سـه برابـر منطقـه عمليـاتي  "وسـعت منطقـه"همچنـين، . اين منطقه به خوبي فراهم بود

كـرد،  المبين بوده و اين امر عالوه بر اينكه ضرورت افزايش نيروهاي خودي را ايجاب مي فتح
گي ريزي و هدايت نيروها نيز مستلزم برخورداري از تـواني ويـژه و پيچيـد در خصوص طرح

ريزي عمليـات بـراي  المقدس طرح ترين ويژگي عمليات بيت كه مهم خاصي بود؛ خصوصاً اين
  .عبور نيروها از رودخانه بود

  اهداف و مأموريت) الف
المقدس بيشتر شـامل انهـدام نيروهـاي دشـمن و  از ديدگاه نظامي، اهداف عمليات بيت

منظور وادار  يـز تهديـد بصـره بـههاي اشغالي در غرب رودخانه كارون و ن آزادسازي سرزمين
در اين ميان، آزادسازي شهر خرمشـهر از نظـر . ساختن عراق به پرداخت خسارت جنگ بود

افزون بر ايـن، خـارج كـردن شـهرهاي اهـواز، . اي داشت استراتژيك و سياسي اهميت ويژه
المللي  بين آبادان از برد توپخانه دوربرد دشمن، ترميم مرز - حميديه، سوسنگرد و جاده اهواز 

. هاي ديگري از اهـداف عمليـات بودنـد خرمشهر بخش - و آزاد كردن جاده مواصالتي اهواز 
  :مأموريت ابالغ شده از قرارگاه مركزي كربال به شرح زير بود

اسالمي و نيروي زميني  اسالمي ايران متشكل از سپاه پاسداران انقالب نيروهاي مسلح جمهوري<
در منطقه عمومي جنوب  "ر"روز  "س"يت دارند كه در ساعت اسالمي مأمور ارتش جمهوري

رودخانه كرخه و غرب رودخانه كارون تك نمـوده و ضـمن انهـدام نيروهـاي موجـود دشـمن و 
المللـي را تـأمين نمـوده و از حملـه مجـدد  آزادسازي شهرهاي خرمشهر و هويزه، خط مرز بين

  )156(>.احتمالي به كشور اسالمي جلوگيري نمايند
  سازمان رزم) ب

نكته مهم در سازمان رزم اين عمليات همكاري نزديك سپاه و ارتش بـود كـه در طـول 
استعداد نيروهاي ارتش در اين عمليات، شامل دو لشـكر زرهـي، . دوران جنگ نظير نداشت

                                                                 

  ريزي و هدايت عمليات تهيه شده است كربال، مركز طرح ، قرارگاه3نگاه كنيد به جزوه طرح عمليات كربالي.  de
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 16لشـكر : يك لشكر پياده، چهار تيپ مستقل و يك تيپ تحت امر بود كه عبارت بودنـد از
حمـزه بـا چهـار  21زرهي اهواز با سه تيپ، لشكر پياده  92تيپ، لشكر زرهي قزوين با سه 

 3زرهي شـيراز و نيـز تيـپ  37، )تكاور(نوهد  23هوابرد،  55ذوالفقار،  58هاي  تيپ و تيپ
گردان زرهي و مكانيزه  24در مجموع، استعداد اين نيروها بالغ بر . خراسان 77پياده از لشكر 

  .گردان پياده بود 15تا  14و 
 14اشــرف،  نجف 8كـربال،  25هـاي  تيپ: اسـتعداد نيروهـاي ســپاه نيـز عبـارت بــود از

ــورا،  31، )ع(حســين امام ــور،  37، )ع(رضــا امام 21عاش ـــه 41ن ــدس،  ، بيت)ع(ثاراللّ  7المق
استعداد هر . زرهي 30بدر خرمشهر و  22فجر،  46، )ص(اللّـه محمدرسول 27، )عج(عصر ولي

گفتني است استعداد نيروهاي سپاه تا پيش از . گردان نيرو بود 10ا يگان سپاه بالغ بر هفت ت
گردان پياده و چهار گردان زرهي بود كه با آغـاز عمليـات بـه  95تا  85شروع عمليات، بين 

  .گردان پياده و زرهي رسيد 100
  طرح مانور) ج

ر پـي با توجه به موقعيت زمين منطقه و نحوه استقرار دشمن، نيروهاي ارتش و سـپاه د
بنا بـه نظـر . كار پيشنهاد كردند كه متأثر از دو بينش متفاوت بود هاي جداگانه دو راه بررسي

كـار  خرمشهر و تهاجم از شمال به جنوب بهتـرين راه - فرماندهان ارتش، اتكا به جاده اهواز 
 - مـاه، موسـوم بـه هـويزه  دي 16كه ارتش در عمليـات  براي انجام عمليات بود، به ويژه اين

كار را انتخـاب  العرب بود، همين راه نومه كه هدف آن استقرار در ساحل غربي رودخانه شطت
بـه  - به صورت بسيار محـدود- كرده بود و تنها عمليات عبور از رودخانه در منطقه فارسيات 

  .عنوان تالش پشتيباني در نظر گرفته شده بود
ي بـود كـه فرمانـدهان سـپاه كار دوم، عبور از رودخانه كارون به عنـوان تـالش اصـل راه

وي . اين پيشنهاد را فرماندهي كل سپاه، سردار محسن رضايي مطرح كرد .پيشنهاد كردند
بر اين باور بود كه در صورت عبور از رودخانه كـارون و تصـرف منطقـه حسـينيه، نيروهـاي 
خودي بر نقطه سركوب منطقه مسلط خواهند شد و موقعيت دشمن در جبهـه شـمالي، در 

گير كردن  ترين ويژگي مثبت اين طرح، غافل مهم. شود شهر و در شرق بصره متزلزل ميخرم
كـه  نيروهاي دشمن نسبت به سمت تك و عـدم اسـتقرار آنهـا در مواضـع بـود، ضـمن اين

                                                                 

   سپاه ذكر كرد "خالقيت فرماندهي"سردار غالمعلي رشيد نيز در سمينار مشورتي فرماندهان سپاه، عملياتِ عبور از رودخانه كارون را به عنوان .  de
fam

og
ha

dd
as

.ir



223  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

تر به اهداف  شدند و سريع نيروهاي خودي نيز بر خالف آرايش دشمن وارد زمين منطقه مي
ارتش عراق نيز  6و  5هاي لشكر  بر اساس اين طرح، عقبه .رسيدند خود به ويژه خرمشهر مي

  .هاي مثبت اين طرح، سرانجام پيشنهاد سپاه پذيرفته شد با توجه به ويژگي. شد تهديد مي
بنابر طرح نهايي مانور، سه قرارگاه قدس، فتح و نصر در سه محور، اجراي عمليات را بـه 

  :ح زير بودعهده داشتند كه مأموريت و سازمان هر يك به شر
  )محور شمالي(قرارگاه قدس  - 1

اين قرارگاه در محور شمالي مأموريت داشت تا با تهاجم به خاكريزهاي مقدم دشمن در 
، دشمن را همچنان )جنوب رودخانه(جا  جنوب رودخانه كرخه و تصرف سرپل مناسب در آن

قرارگاه قدس . كنند هاي نصر و فتح به سمت اهداف خود پيشروي درگير نگاه دارد تا قرارگاه
چهار تيپ مستقل از سپاه پاسداران و يك لشكر و يك تيپ مستقل از ارتش را زير امر خود 

، 2، 1هاي سپاه و ارتش به صورت ادغامي و در پنج محور كلي شامل قـدس  داشت كه يگان
  .كردند عمل مي 5و  4، 3
  )محور مياني(قرارگاه فتح  - 2

وريت داشت بـا عبـور از رودخانـه كـارون در غـرب ايـن اين قرارگاه در جبهه مياني مأم
خرمشهر پيشـروي كنـد و  - رودخانه، سرپلي تصرف كرده و در خيز اول خود، تا جاده اهواز 

قرارگاه فتح، سه تيـپ . منظور تأمين مرز، تك خود را ادامه دهد در مراحل بعدي عمليات، به
ارتش را زير امر خود داشت كه ايـن مستقل از سپاه و يك لشكر و دو تيپ از نيروي زميني 

  .كردند عمل مي 4و  3، 2، 1ها به صورت ادغامي و در چهار محور كلي شامل فتح  يگان
  )محور جنوبي(قرارگاه نصر  - 3

اين قرارگاه در محور جنوبي و در جناح چپ قرارگاه فتح، مأموريت داشت تا از رودخانـه 
كند و بنا به دستور، به پيشروي خود ادامه داده كارون عبور كرده و سرپلي را تصرف و تأمين 

. و ضمن انهدام دشمن و تأمين شهر خرمشهر و مرز، جناح چـپ عمليـات را پوشـش دهـد
قرارگاه نصر، چهار تيپ مستقل از سپاه پاسداران و يك لشكر و يك تيپ از ارتـش را تحـت 

 4، 3، 2، 1شامل نصـر ها به صورت ادغامي و در پنج محوركلي  امر خود داشت كه اين يگان
  .كردند عمل مي 5و 

گانه در تركيب كلي، تأمين اهداف مورد نظر را  هاي سه مأموريت خاص هر يك از قرارگاه
قرارگاه قدس پس از درهم شكستن مواضع و استحكامات دشمن در محـور . كرد تسهيل مي

deاي اين امر منجر شمالي، مأموريت داشت نيروهاي دشمن را درگير نگه دارد؛ موفقيت در اجر
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قرارگاه فتح پس از اجراي عمليات عبور از رودخانه . شد به موفقيت دو قرارگاه فتح و نصر مي
كيلومتر پيشـروي در  20تا  15بايست با  ترين و دشوارترين اقدام عملياتي، مي به عنوان مهم

ر ايـن موفقيـت قرارگـاه فـتح د. كـرد اي را تصرف و تأمين مي عمق، سرپل وسيع و گسترده
همچنين، قرارگاه نصـر مأموريـت . كرد عمليات موقعيت دشمن را در كل منطقه متزلزل مي

داشت با عبور از رودخانه كارون و تأمين جناح چپ عمليات، از منطقـه شـمال شـرقي وارد 
  .خرمشهر شود

كرد؛ لذا براي اجراي  بندي آن را ايجاب مي پيچيدگي و دشواري عمليات، ضرورت مرحله
  :مراحل زير در نظر گرفته شد عمليات

زمان با  هم - براي درگير كردن دشمن  - تهاجم قرارگاه قدس به خاكريز اول دشمن  - 1
خرمشـهر  - هاي نصر و فتح از رودخانه و پيشروي تا محور جـاده اهـواز  عبور قرارگاه

  .منظور تأمين سرپل به
دامه پيشروي، مرز را تأمين بايست با ا هاي فتح و نصر مي پس از تأمين سرپل، قرارگاه - 2

  .كردند و خرمشهر را آزاد مي
  .ادامه تك براي تأمين ساحل شرقي اروندرود و پدافند در اين منطقه - 3

هاي عمليات عبور از رودخانه كـه بـراي نخسـتين بـار در جنـگ انجـام  نظر به دشواري
ات، احتمـال گرفت، و عدم درك دشمن نسبت به توانايي ايـران بـراي انجـام ايـن عمليـ مي

گيري دشمن در تاكتيك عمليات و در نتيجـه، احتمـال پيـروزي نيروهـاي خـودي را  غافل
را مورد  "جناح دشمن"كه نيروهاي خودي با اتكا به اين تاكتيك،  ضمن اين. داد افزايش مي

  .افزود پذيري دشمن مي دادند كه اين اقدام بر آسيب حمله قرار مي
گيري  بـراي تصـميم "پذيرش خطر"ت عبور از رودخانه، در عين حال، با توجه به عمليا

هاي وارده  الزم بود زيرا در صورت آمادگي دشمن و تهاجم آنها به نيروهاي خودي، خسـارت
  .بيشتر به يك مصيبت قابل تشبيه بود تا چيز ديگر

نيروي هوايي و هوانيروز پشـتيباني عمليـات را بـر عهـده  3برابر طرح عملياتي كربالي 
  .نقش برادران جهاد سازندگي نيز در اين زمينه بسيار مهم بود. داشتند

  تشريح عمليات
سازي  منظور كسب آمادگي الزم و فراهم المبين به عمل نيروها پس از عمليات فتح سرعت

deرفـت، زيـرا بـا  المقدس، همچنان از ضروريات كار به شـمار مي مقدمات اجراي عمليات بيت
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و نقل و انتقاالت نيروهاي خودي در غـرب رودخانـه كـارون و ها  جايي توجه به افزايش جابه
به همين دليـل، . استقرار آنها در ساحل اين رودخانه، احتمال هوشياري دشمن وجود داشت

كردند كه پيش از آغاز عمليات، نيروهاي خودي در ساحل رودخانه كارون  برخي پيشنهاد مي
  .گيري اقدام كنند به سرپل
 3هايي كه كمتر از يك ماه انجـام شـد، در سـاعت  اقدامات و تالشترتيب، پس از  بدين

آغـاز  "طالـب ابي بن يـا علي"المقدس با رمز  ، عمليات بيت1361بامداد روز دهم ارديبهشت 
دقيقه بعد از نيمه شب به قرارگاه رسيد و تـا سـه  55نخستين خبر درگيري با دشمن، . شد

  .شمن درگير شده بودندهاي خودي با د ساعت پس از آن، تمام يگان
پيشروي سريع نيروها در محور قرارگاه فتح، ابهام موجود را در مورد هوشياري دشمن به 
  .ويژه در اين محور برطرف كرد و كامالً مشخص شد كه دشمن از سمت اصلي تك غافل بود

  مرحله اول عمليات
 4در محور قـدس  هاي قرارگاه قدس با دشمن درگير شدند اما تنها در اين مرحله، يگان

هـاي  يگان. موفق به عبور از مواضع دشمن و تصرف سرپل در جنوب رودخانه كرخـه شـدند
خرمشهر رسيده و در آنجا مستقر شوند و  - قرارگاه فتح نيز توانستند به آساني به جاده اهواز 

روي در محور قرارگاه نصر، با وجود پيشـ. تنها در الحاق با قرارگاه نصر دچار مشكالتي شدند
آهنگي در پيشروي و عوامل ديگر، درگيري به روز كشيده شد و  ها، به دليل ناهم برخي يگان

عدم الحاق در محور قرارگاه نصر و . هاي اين قرارگاه موفق به تأمين اهداف خود نشدند يگان
  .افزايش فشار دشمن سبب شد تا كل منطقه متصرفه در محدودة قرارگاه نصر تهديد شود

هاي نصر  قرارگاه: وز اول عمليات وضعيت كلي نيروهاي خودي به اين شرح بوددر پايان ر
كيلومترمربع را به تصرف درآورده و قرارگاه قدس از پنج محور  800و فتح، سرپلي به وسعت 

با توجه به وسعت منطقة سـرپل و . خود تنها در دو محور موفق به اجراي مأموريت شده بود

                                                                 

  بدون توجه بـه ايـن  - اسالمي  ه آموزش ستاد مشترك ارتش جمهورياز انتشارات ادار -  "شهر تا خرمشهر نقد كتاب از خونين"متأسفانه در جزوه
گيري  بـرادران سـپاه بـه سـرپل"ها، براي مخدوش كردن اصل تاكتيك عبور از رودخانه و پيشنهاد سپاه، بر اين موضوع تأكيد شده است كـه  ظرافت

ر كه نوارهاي آن در مركز مطالعات و تحقيقات جنگ موجود اسـت، كه از همان آغاز و برابر گزارش جلسات بحث مانو حال آن ".محدود اعتقاد داشتند
تصرف سـرپل كوچـك تنهـا بـر . داد فرماندهي كل سپاه، عمليات عبور از رودخانه را تالش اصلي خوانده و تصرف سرپل وسيع را مورد تأكيد قرار مي

كار عمليات بسته خواهد شـد،  هاي رودخانه كارون، راه كناره شد كه در صورت هوشياري دشمن و چسبيدن نيروهايش به اساس اين نگراني مطرح مي
de  .لذا بهتر بود، هرچه زودتر سرپلي كوچك تصرف شود
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226  جنگ؛ بازيابي ثبات  

طور اساسي درهم ريخـت،  تعادل دشمن در اين عمليات بهغفلت دشمن از سمت اصلي تك 
  .گيري ابتكار عمل را نداشت اي كه تا پايان عمليات، توانايي مهار اوضاع و به دست به گونه

  پاتك دشمن
عراق پس از آگاهي از سـمت اصـلي تـك و موفقيـت نيروهـاي خـودي در مرحلـه اول 

بـا فشـاري سـنگين، سـرپل متصـرفه در هاي خود را آغاز كرد؛ دشمن ابتدا  عمليات، تالش
در محـور قرارگـاه فـتح نيـز . جنوب رودخانه كرخه در محور قرارگاه قدس را بازپس گرفت

خرمشهر عقب برانـد، بـه  - دشمن تالش كرد، نيروهاي خودي را از پشت عارضه جاده اهواز 
در ايـن شـكاف،  همين منظور، با استفاده از عدم الحاق بين دو قرارگاه فتح و نصر و با رخنه

ــاي خــودي وارد آورد و ســرانجام تيپ ــه نيروه ــاي  فشــار ســنگيني ب  27عصــر و  ولي 7ه
  .نشيني كرد را وادار به عقب) ص(رسول حضرت

هاي موجود به دليل عدم  در محور قرارگاه نصر نيز وضعيت بحراني و نامساعد بود؛ رخنه
ار دشمن بر نيروهاي خـودي آهنگي در پيشروي و انجام نشدن الحاق، موجب تشديد فش هم
گيري  هاي موجود، در چنين وضعيتي صدام فشـار زيـادي را بـراي بـازپس بنابر گزارش. شد

  .كرد مواضع آزاد شده به نيروهايش وارد مي
زرهـي  10كارگيري تيـپ  با وجود فشار شديد دشمن به ويژه در منطقه سرپل كه با بـه

ت و در حـالي كـه فاقـد آتـش پشـتيباني و آغاز شده بود، نيروهاي خودي در بدترين وضعي
هاي دشمن موفـق شـدند  كه تانك مواضع مناسب بودند، به مقاومت خود ادامه دادند و با آن
ها را تـرميم و  نظير بار ديگر رخنـه در مواضع خودي نفوذ كنند، اما رزمندگان، با رشادتي بي

  .كل منطقه سرپل را حفظ كردند
  شب دوم

بردند،  تصرف و تأمين سرپل در وضعيت نسبتاً خوبي به سر مينيروهاي خودي به دليل 
ترين معضل عمليات موجب نگراني  ولي عدم تأمين عقبه و انجام نشدن الحاق به عنوان مهم

هاي موجود در  هاي فتح و نصر مأموريت يافتند رخنه فرماندهي عمليات شده بود، لذا قرارگاه
  .رفته را تصرف كند موظف شد، مواضع از دست مواضع را ترميم كنند و قرارگاه قدس نيز

گيري  ها ترميم شد، ولي عمليات بازپس ترتيب، در شب دوم عمليات برخي از رخنه بدين
مواضع از دست رفته در محور قرارگاه قدس ناكام ماند و نيروهاي اين قرارگاه بـار ديگـر بـه 

  .نشيني كردند مواضع قبلي خود عقب
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  مرحله دوم عمليات
مرحله اول عمليات كه يك هفته طول كشيد، براي اجراي مرحله دوم عمليات با پس از 

  :شد بيني مي كار پيش خرمشهر، دو راه - توجه به استقرار دشمن در غرب جاده اهواز 
هاي نيروهـاي دشـمن و  منظور دسترسي بيشتر بـه عقبـه ادامه تك به سمت مرز به - 1

  .تهديد بصره
  .خرمشهر - پيشروي از غرب جاده اهواز پيشروي به سمت خرمشهر با  - 2

رسيد بدون انهدام نيروهاي دشمن، تصرف خرمشهر با چرخش به سمت ايـن  به نظر مي
بايست،  خرمشهر ممكن و عملي نباشد، بنابراين، در اولويت اول مي - شهر از روي جاده اهواز 

خرمشهر انجام شد، سپس تالش براي ورود به داخل  نيروهاي دشمن منهدم و مرز تأمين مي
بر همين اساس، در مرحله دوم عمليات، دو قرارگاه نصر و فتح مأموريت يافتند به . گرفت مي

سمت مرز پيشروي كنند و قرارگاه قدس نيز موظف شد با تظاهر به تك، همچنان دشمن را 
  .درگير نگه دارد

مـرز  با هدف رسيدن به 1361ارديبهشت  16روز  22:30مرحله دوم عمليات در ساعت 
نيروهاي قرارگاه فتح در آغاز حمله خـود بـه جـاده . المللي و محاصره خرمشهر آغاز شد بين

پس از روشـن . مرزي رسيدند ولي نيروهاي قرارگاه نصر زير فشار شديد دشمن قرار داشتند
شدن هوا، درگيري ميان دو طرف ادامه يافت و نيروهاي خودي با اتكا به كانالي كه خط حد 

هـاي دشـمن مقاومـت كردنـد، كـه  شـد، در برابـر پاتك فتح و نصر محسوب مي دو قرارگاه
  .نشيني زدند سرانجام، نيروهاي دشمن از غرب جاده دست به عقب

  نشيني دشمن عقب
دشمن در مرحله نخست عمليات، طي ده روز نيروهاي بسياري را وارد منطقـه كـرد تـا 

كه در مرحله دوم عمليات،  ، به ويژه ايناي نگرفت مناطق آزادشده را بازپس گيرد، ولي نتيجه
  .المللي رسيده و منطقه را تصرف و تأمين كردند نيروهاي خودي به سهولت به مرز بين

در واقع، وضعيت دشمن در اين منطقه به دليل تاكتيك ويژه عمليات و حضور نيرومنـد 
ار داشت كه توان به عبارت ديگر، دشمن در موقعيتي قر. قواي نظامي ايران درهم ريخته بود

توانست عالوه بر انهدام نيرو،  مقابله مؤثر با نيروهاي خودي را نداشت و تداوم اين وضعيت مي
  .نشيني گرفت بصره را نيز در معرض خطر قرار دهد، به همين دليل، دشمن تصميم به عقب

ر نشـيني تـدبي هايش، به هنگام عقب در اين حال، عراق براي جلوگيري از فروپاشي يگان
deنشيني دشمن  از سوي ديگر، نيروهاي قرارگاه قدس پس از اطالع از عقب. خاصي اتخاذ كرد

fam
og

ha
dd

as
.ir



228  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  .پيشروي كرده و دشمن را تعقيب نمودند 1361ارديبهشت  19از محور شمالي، صبح روز 
خرمشهر كه در اشغال دشمن بود، آزاد شد و عقبـه نيروهـاي  - ترتيب، جاده اهواز  بدين

  .دخانه كارون، بر روي خشكي و با اتصال به اهواز، برقرار شدخودي به جاي تكيه بر رو
  مرحله سوم عمليات

خبرهاي رسيده مبني بر خروج نيروهاي عراقي از خرمشهر و افـزايش روحيـه نيروهـاي 
خودي به دليل پيروزي در عمليات، سبب شد، مرحله سوم عمليات با شتاب بيشتري انجـام 

منظور جلوگيري از خسارات و تلفات  نشيني، به عقب رسيد شتاب دشمن در به نظر مي. شود
كارگيري دو  گرفت، لذا مرحله سوم عمليات با هدف آزادسازي خرمشهر، با به بيشتر انجام مي

  .به اجرا درآمد 1361ارديبهشت  19روز  22ريزي شد و در ساعت  قرارگاه فتح و نصر، طرح
ين، خسـتگي روزافـزون حضور پرشمار نيروهـاي دشـمن در منطقـه شـلمچه و همچنـ

نيروهاي خودي مانع از پيشروي اساسي در اين مرحله شـد، لـذا نيروهـاي خـودي پـس از 
  .مقداري پيشروي، در سه كيلومتري شملچه استقرار يافتند

طور كامل تأمين نشد، ولـي شـمار بسـياري از  گرچه در اين مرحله، اهداف مورد نظر به
نيز از چگونگي آرايش دشمن به دسـت آمـد كـه،  نيروهاي عراقي منهدم شدند و اطالعاتي

  .مقدمه مرحله چهارم عمليات و فتح خرمشهر بود
  مرحله چهارم عمليات
دهي جديد، مرحله  ها و انتقال قرارگاه فجر از منطقه فكه با سازمان در پي بازسازي يگان

د، مقرر شد بر اساس تدبير جدي. ريزي شد چهارم عمليات با سه قرارگاه فتح، فجر، نصر طرح
نيروها با مسدود كردن عقبه دشمن از جاده شلمچه و سپس، ورود به داخـل شـهر، ضـمن 

  .محاصره خرمشهر، بخش وسيعي از نيروهاي دشمن را منهدم و به محاصره درآورند
در اين مرحلـه، . آغاز شد 1361روز دوم خرداد  22:25مرحله چهارم عمليات در ساعت 

نو را تصرف و  راه خرمشهر رسيدند و نيروهاي قرارگاه فجر، پل يسنيروهاي قرارگاه فتح به پل
در اين حال، نيروهاي قرارگاه نصـر نيـز بـا پيشـروي در . به سمت اروندرود پيشروي كردند

. سازي و انهدام دشمن، به سمت جنوب و به سمت نهر خيّن حركت كردند امتداد مرز و پاك
اي در بـر  داشتن عقبه نيروهاي خود، نتيجه ظور بازنگهمن نو به ها به ويژه در پل مقاومت عراقي

هـاي شـرقي،  برخالف تصور دشمن كـه در دروازه 1361نداشت و سرانجام، در سوم خرداد 
هـاي غربـي و  شمالي و جنوبي در كمين نيروهاي خـودي بـود، رزمنـدگان اسـالم از دروازه

deخرمشهر شـده و شـهر را  شمالي و از همان محوري كه دشمن وارد خرمشهر شده بود، وارد
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  .آزاد كردند
  
  
  

 ١٣٦١ارديبهشت  ١٠المقدس در  نقشه عمليات بيت
  )منطقه عمومي غرب رودخانه آارون(
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  خسارات و تلفات دشمن
زرهي  10و  9درصد، لشكرهاي  80پياده به ميزان  15و  11زرهي،  3انهدام لشكرهاي 

درصـد و  20زرهـي  6مكـانيزه و  5درصد، لشكرهاي  40اده پي 7درصد، لشكر  50هر يك 
 60پيـاده  109طور كامل، تيـپ  پياده به 417و  605هاي  درصد، تيپ 20زرهي  12لشكر 

 40زرهـي  10تيـپ مسـتقل . درصـد 50پياده  419، 416،  602،   601هاي  درصد و تيپ
 501و  238هـاي  درصد، تيپ 30نيروي مخصوص بيش از  33و  32، 31هاي  درصد، تيپ
  .درصد 10گارد مرزي  20و  10، 9هاي  پياده و تيپ

تن ديگر كشته و زخمي  16000تن از نيروهاي عراقي اسير و  19000در اين عمليات، 
فروند  53ها قبضه توپ،  دستگاه خودرو، ده 50دستگاه تانك و نفربر،  550همچنين، . شدند

  .اين عمليات منهدم شدند كوپتر دشمن نيز در هواپيما و سه فروند هلي

  ارزيابي عمليات
اسـالمي ايـران در  نظامي جمهوري - ترين پيروزي سياسي  فتح خرمشهر به عنوان بزرگ

كيلـومتر مربـع از  5400در اين عمليـات، . سال دوم جنگ، از اهميت بسياري برخوردار بود
تر و حفـظ ارتـش هاي اشغالي آزاد شد و دشمن متجاوز براي اجتناب از تلفات بيش سرزمين

در واقـع، . خود و همچنين حفظ بصره، با سرافكندگي بسيار، از خاك ايـران عقـب نشسـت
گير شدن نيروهاي عراقـي و در نتيجـه، فـتح  مقاومت دشمن در خرمشهر، كه موجب زمين

  .خرمشهر به دست رزمندگان اسالم شد، شكست و هزيمت را براي عراق به ارمغان آورد
رو بـود بـه دليـل اهميـت  ا وجود وضعيت نامطلوبي كه با آن روبـهبدون ترديد، دشمن ب

كرد، اين منطقه را به عنوان تنها برگ برنده حفظ كرده و جنـگ  منطقه خرمشهر، تالش مي
در چنـين  )157(.كه از احتمال سقوط بصره نيز نگـران بـود را آبرومندانه تمام كند، ضمن اين

هاي مضاعفي  آزادسازي خرمشهر، دشمن تالش وضعيتي و به موازات تالش رزمندگان براي
deبه همين دليل دشمن در  )158(را براي آمادگي نيروهاي خود جهت حفظ خرمشهر انجام داد؛

fam
og

ha
dd

as
.ir



231  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

به عبـارت ديگـر،  )159(.گير نشد اي در مورد زمان غافل اين عمليات به لحاظ مكان و تا اندازه
سـردار . زيابي دقيق قـرار دادبايد دليل شكست دشمن و پيروزي نيروهاي خودي را مورد ار

  :گويد يابي اين موضوع مي غالمعلي رشيد در مورد ضرورت ريشه
بايد بپذيريم، يك كشور در . صحنه نبرد در دوران جنگ، ميدان تحقق استراتژي طرفين است<

شرايط جنگ، بدون برخورداري از انديشمندان نظامي، متفكران نظامي و رهبران نظامي قادر به 
توانيم بگوييم كه در يك دوره جنـگ،  اجراي يك استراتژي موفق نخواهد بود؛ يعني نمياتخاذ و 

بايـد . مسـلماً ايـن موفقيـت ريشـه دارد. بدون دليل و بدون استراتژي، همين طور موفق شويم
برگرديم، ببينيم صاحبان اين استراتژي نظامي چـه كسـاني بودنـد و چـه كسـاني آن را انجـام 

  )160(>دادند؟
 .ترديد آزادسازي مناطق اشغالي و فتح خرمشهر نتيجة يك اسـتراتژي برتـر بـودبدون 
ــا شكســت بني درپــي در عمليات هــاي پي پيروزي ــه، در مقايســه ب صــدر در  هــاي چهارگان
هاي چهارگانه، تنها به دليل بينش نظامي مبتني بر حضور نيروهاي مردمي و انقالبي  عمليات

هـاي يـك  سردار رشيد در مـورد ويژگي. سپاه بود در عرصه جنگ و تركيب مقدس ارتش و
  :دهد استراتژي موفق كه به تدبير نيروهاي انقالبي و مردمي اتخاذ شد، چنين توضيح مي

در هر استراتژي موفق، سه ويژگي وجود دارد كه در استراتژي آزادسازي مناطق اشغالي قابـل <
شـناخت  - 3يـه امكانـات و مقـدورات؛  كارگيري كل به - 2انطباق با واقعيات؛   - 1: مشاهده است

  )161(>.كامل از دشمن
با آزادسازي مناطق اشغالي و اثبات درستي اسـتراتژي و رفتـار و عملكـرد ناشـي از آن، 

و  در واقع، بلوغ و تكامل انديشه دفاعي سپاه. كننده سپاه در جنگ تثبيت شد نقش تعيين
شـكر رزمنـدگان اسـالم در مسـجد جـامع  توانايي و قدرت نظامي اين نيرو با برگزاري نماز

خرمشهر، جايگاه و نقش خود را يافت و از اين پس، سپاه بـه عنـوان يـك سـازمان نظـامي 
همچنين سپاه عـالوه  )162(.نيرومند و توانا در سطح ملّي نهادينه و مورد شناسايي قرار گرفت

                                                                 

 اند گران خارجي نيز به اين موضوع اشاره كرده برخي از تحليل.  
 تري از  المقـدس درك عميـق يـات بيتدر عمل. انديشه دفاعي سپاه، در فتح خرمشهر شكل گرفت<: گويد سردار غالمعلي رشيد در اين زمينه مي
   >.تري كسب كردند ها، درك بهتر و عميق فرماندهان لشكرها، فرماندهان قرارگاه. ريزي عمليات در بدنه سازمان سپاه رسوخ كرد طرح

de  )1376، تابستان 19، شماره "سياست دفاعي"مجلة ) ع(حسين پژوهشكده علوم دفاعي دانشگاه امام(
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232  جنگ؛ بازيابي ثبات  

هاي  ابليت و برجستگيريزي و اجراي عمليات نيز ق در ابعاد طرح بر گسترش سازمان رزم،
  .خود را نمايان كرد

هـا،  در طراحي مانور عمليات، با توجه به موقعيـت زمـين منطقـه و دركـي كـه از تالش
كار مناسب با  آرايش دفاعي و محل استقرار نيروهاي احتياط دشمن وجود داشت، انتخاب راه

سردار رضايي در اين  .پيشنهاد و تصرف سرپل بزرگ، منجر به تغيير اوضاع به سود ايران شد
  :دهد باره توضيح مي
گفتند كـه  كه برادران ارتشي ما مي علت اين. من به برادرها گفتم، بايستي سرپل عميق بگيريد<

حرف منطقي آنها اين بود كه ما بايستي يك سرپل داشته باشيم و بعـد  سرپل كوچك بگيريم،
من گفتم نه، بايد با سـرعت . رايش بدهيمهايمان را نصب كنيم و نيروها را آن طرف ببريم و آ پل

شـد تمـام قـواي  اين حركـت موجـب مي. خرمشهر برسانيم - خودمان را به جاده اسفالت اهواز 
  )163(>.دشمن در محاصره قرار بگيرد و موجب نگراني آنها شود

نشيني لشـكرهاي  هاي موفقيت اين حركت به عنوان ويژگي مانور عمليات، با عقب نشانه
نشيني، منطقه مقابل قرارگاه قدس را فداي  دشمن با اين عقب. تش عراق نمايان شدار 6و  5

حفظ بصره كرد و پس از آن نيز با افزايش فشار نيروهاي خودي، خرمشـهر را فـداي بصـره 
عمل نيروها در  بنابراين، فروپاشي دشمن را بايد در ويژگي طرح مانور عمليات و سرعت. كرد

  :دهد وجو كرد، سردار رضايي ادامه مي سرپل بزرگ جست عبور از رودخانه و تصرف
گيري دشمن خرد كرديم و اين باعـث شـد كـه  در حقيقت ما قاطعيت و صالبت را در تصميم<

  )164(>.حركت ما روان شود
با توجه به ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر كه در وضعيت خاصي انجام گرفت، يكـي از 

المقدس بر مرزهـاي  د، علت توقف ايران در عمليات بيتمسائل مهمي كه نياز به بررسي دار
در واقـع، تـأخير در . باشـد المللي و خودداري نيروها از ادامة پيشروي به سمت بصره مي بين

پيشروي به سمت بصره منجر به تحكـيم مواضـع دشـمن و در نهايـت ناكـامي در عمليـات 
ايجـاب  "و تعقيـب دشـمن اسـتفاده از موقعيـت"كه اصل مهم نظامي  حال آن. رمضان شد

كرد، نيروهاي ايران در موقعيتي كه دشمن از نظر روحي و اسـتحكامات دچـار ضـعف و  مي
                                                                 

  گـردان در  120تـا  100كـه  1361گردان وارد عمليات شـد تـا خـرداد  15كه با  1360در مهر ) ع(االئمه ني از عمليات ثامنماه يع 9سپاه طي
  .برابر رشد كرد 10كار گرفت، در واقع به ميزان  المقدس به عمليات بيت

  قرارگاه كربال، داللت بر صحت اين نظر داردنوار ضبط شده و موجود در مركز مطالعات و تحقيقات جنگ از جلسات مشترك ارتش و سپاه در.  de
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233  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

سردار رضايي درباره علت انجام ندادن اين . استيصال شده بود، به سمت بصره پيشروي كنند
  :دهد امر مهم، مشكالت نظامي را مورد تأكيد قرار مي

كه ما از بصره  علت اين. مت بصره برويم، ولي موفق نشويمزديم كه ممكن است به س حدس مي<
دست كشيديم، همين فكر بود، لـذا تـرجيح داديـم خرمشـهر بـراي مـا و بصـره بـراي دشـمن 

  )165(>.باشد
از سوي ديگر، دشمن در آخرين مراحل عمليات به دليل عدم اطمينان نسبت به سـمت 

شهر خارج شود، ولـي بصـره را حفـظ حركت نظامي نيروهاي ايراني، تصميم گرفت، از خرم
  )166(.كند، لذا با توجه به انديشه دفاع از بصره، خرمشهر را از دست داد

انگيز  ماه مناطق اشغالي ايران آزاد شد و در اين ميان، عمليات شگفت 9ترتيب، طي  بدين
ي هاي آزادسازي مناطق اشغال آخرين عمليات از سلسله عمليات) فتح خرمشهر(المقدس  بيت

عراق پيش از اين، به دليل وضـعيت سياسـي داخلـي ايـران و نتـايج . بود كه به اجرا درآمد
صدر انجام  به فرماندهي بني 1359هاي ناموفقي كه در پاييز و زمستان سال  سلسله عمليات

برد و در واقع، نقطـه ثقـل تحـوالت  گرفته بود، از نظر استراتژيكي در غفلت كامل به سر مي
هاي عالي رتبه عراق در طول تابسـتان  تا آنجا كه بسياري از مقام. ه گرفته بودجنگ را ناديد

سـقوط ) 1360(كامالً متقاعد شده بودند كه دولت ايران تـا پـاييز ) 1360(ميالدي  1981
ولي پيدايش وضعيت جديد به منزلة شكسـت اسـتراتژي عـراق مبنـي بـر  )167(.خواهد كرد

ه همين دليل، بديهي بـود كـه دولـت عـراق بـا اعـالم ب. بود "تحميل صلح با حفظ قلمرو"
نشيني از ساير مواضع اشغالي، امكان افزايش حمايت جهاني از خود و در مقابل، فشار بر  عقب

  .ايران را براي پايان دادن به اين جنگ، فراهم كند

  بازتاب عمليات
و عـراق در كه ناشي از ناتواني نظـامي دو كشـور ايـران  بست نظامي حاكم بر جنگ بن

                                                                 

 هيكمن يكي از فرماندهان نيروي دريايي امريكا و عضو هيئت مديره فدرال برنامه مطالعـات خـارجي بروكينگـز در مـورد مراحـل جنـگ  اف ويليام
در مرحلة دوم كـه اوايـل نـوامبر . قرار داشتنددر جريان مرحلة اول كه حدود هفت هفته ادامه داشت، نيروهاي عراقي در موضع تهاجمي <: نويسد مي

بست قرار داشت و در طي آن، نيروهاي عراقي در مواضع دفـاعي مسـتقر  گيرد، جنگ در بن را در بر مي) 1360(ميالدي  1981تا تابستان ) نيمه آبان(
  >…ت در تهران، ناكام ماندهاي ايران براي صورت دادن كارها در جبهه به دليل وجود جنگ قدر شدندو از سوي ديگر، تالش

de  )20/12/1373اسالمي،  ، ترجمه گروه تحقيق خبرگزاري جمهوري1982ويليام اف هيكمن، ارتش از هم پاشيده و از نو متولد شده در سال (
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234  جنگ؛ بازيابي ثبات  

گيري و تقويت اين نظريه شد كه دو طرف  نظامي بود، منجر به شكل - تغيير موازنه سياسي 
گيري  با شكل. گيري از قدرت نظامي، توانايي تغيير اوضاع را به سود خود ندارند درگير با بهره

ر روند آزادسازي مناطق اشغالي و سرانجام، فتح خرمشهر، بار ديگر جنـگ ايـران و عـراق، د
  .كانون توجه جهانيان قرار گرفت

هاي رسمي كشورها،  ها و مقام در اين ميان، تحليل محافل كارشناسي، ناظران، شخصيت
گيري و اظهار شگفتي همـراه بـا  در مورد پيدايش روند جديد در جنگ، نمايانگر نوعي غافل

تأكيـد داشـتند كـه هاي ارائه شده بر اين نكته  با اين حال، همة نظرها و تحليل. نگراني بود
توانـد سرنوشـت جنـگ را  مي المقدس به عنوان نقطه عطف پيروزي ايران در عمليات بيت

كه روزنامه گاردين چاپ انگليس اين پيـروزي را نقطـه عطفـي در جنـگ  چنان. تعيين كند
و روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز بر اين مسئله تأكيـد كـرد كـه  )168(ميان دو كشور دانست

  :تايمز نيز نوشت فايننشال )169(".خرمشهر سرنوشت جنگ را تعيين خواهد كرد نبرد"
خرمشهر به منزله كليد پيروزي جنگ است و خرمشهر تنها سـمبل واقعـي پيـروزي عـراق و <

  )170(>.سرسختانه نيروهاي ايران است سمبل مقاومت
  :همچنين، يك ديپلمات غربي در بغداد گفت

ها حرفي بـراي گـرفتن  ها آن را پس بگيرند، عراقي ت، اگر ايرانيخرمشهر يك جايزه بزرگ اس<
  )171(>.نخواهند داشت

آميز و واقعـي بـراي  تـوهين خبرگزاري آسوشيتدپرس سقوط خرمشـهر را شكسـتي
 راديو لندن نيز به نقل از كارشناسـان، )172(.ماهه ارزيابي كرد 20دولت صدام در جنگ 

  )173(.هاي ايران بر شمرد ترين پيروزي ان يكي از بزرگپيروزي در خرمشهر را به عنو
المقـدس  هايي كه در مورد آثار ناشي از شكسـت عـراق در عمليـات بيت در ساير تحليل

                                                                 

 ها، نقطه عطف  عراقيبه عقيده كارشناسان نظامي غرب، اين دو حمله گسترده نيروهاي ارتش ايران به <: پست چاپ امريكا نوشت روزنامه واشنگتن
  )10/2/1361، راديو آمريكا، 11/2/1361 "هاي ويژه گزارش"اسالمي ايران،  خبرگزاري جمهوري(  >.شود محسوب مي

 گراد مقايسه كردند و از خرمشهر بـه عنـوان  دوم در استالين ها در جنگ جهاني برخي از كارشناسان، مقاومت ايران را در خرمشهر با مقاومت روس
  )5/3/1361، به نقل از راديو لندن، 6/3/1361اسالمي،  روزنامه جمهوري(  .گراد عراق نام بردند ناستالي
 ترين شكست در طول جنگ ذكر كرد نشيني عراق را به عنوان بزرگ تايمز نيز عقب روزنامه نيويورك.  

  )25/2/1361اسالمي  روزنامه جمهوري(
 ها در منطقه خرمشهر وارد آمد، پيروزي ايران در اين جنگ قطعي شد ست سختي كه بر عراقيبا شك<: روزنامه حريت چاپ آنكارا نوشت.<   

de  )20/2/1361اسالمي ايران،  خبرگزاري جمهوري(
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تـرين و  از دسـت دادن مهم"، "تحقير ارتـش عـراق": شد، به موضوعاتي همچون مطرح مي
و  )175("خيز عـراق ق نفـتدر تيررس قـرار گـرفتن منـاط" )174("ها ترين انگيزه عراقي بزرگ

  .اشاره شده است )176("توانايي ايران براي پيشروي به مرز و داخل خاك عراق"
يابي نيروهـاي خـودي بـه  يابي علل برتري نظامي ايـران بـر عـراق و دسـت دربارة ريشه

  :تايمز نوشت آنجلس هاي درخشان، روزنامه لوس پيروزي
ته و ايرانيان حمالت خود را با نيروي زياد بر صفوف استراتژي نظامي ايران بر عراق برتري داش<

عالوه بر آن، ايرانيان داراي ايثار، از خودگذشتگي و ميل بـه . اند ها در خوزستان وارد آورده عراقي
در مقابل، سربازان عراقي . جنگند هايشان مي شهادت بوده و با شوقي انقالبي براي آزادي سرزمين

  )177(>…داي جنگ از دست داده و اعتماد به نفسشان را از ابت
  :هاي امريكايي نوشت پست نيز به نقل از مقام روزنامه واشنگتن

چنين ) المبين فتح(كه ايران توانسته به فاصله كمي از حمله ماه مارس  مقامات امريكايي از اين<
زميني را ضربه بزرگي بر عراق وارد آورد، اظهار تعجب نمودند و افزودند كه ايران تاكتيك حمله 
بـر طبـق . به نحو احسن انجام داده است، عملياتي كـه عـراق هنـوز در آن موفـق نبـوده اسـت

محاسبات پنتاگون، تا به حال ايران چهار حمله عظـيم داشـته اسـت، لـيكن ايـن حملـه اخيـر 
  )178(>.ترين آنهاست قاطع

راحـل اين نشريه همچنين با اشاره به شـيوه حمـالت زمينـي ايـران و تكميـل آن در م
خبرگزاري فرانسه نيز  )180(.ها هنوز ياراي فراگيري آن را ندارند مختلف، تأكيد كرد كه عراقي

آهنگي عمليات  به نقل از كارشناسان نظامي خارجي مقيم تهران، با اظهار شگفتي از نحوه هم
  :به لحاظ زماني و مكاني، بيان كرد

آور و غيرمترقب  د كه از يك انسجام بهتثابت كردن) ارتش، بسيج، سپاه(نيروهاي مسلح ايران <
هـاي مـذهبي عميقـي دارنـد،  نيروهاي بسيج كه تجهيزات نظامي اندك ولي انگيزه. برخوردارند
  )180(>.دهند هاي اخير ايرانيان تشكيل مي اي را در پيروزي كننده عامل تعيين

  :فتتلويزيون شبكه يك آلمان با تأكيد بر نقش پاسداران و بسيجيان در جنگ گ
هاي مدرن شاه بار سنگين اين جنگ را به عهده داشته باشد، بلكه بيشتر  كه اسلحه البته نه اين<

اند، در اين جنگ  از همه، پاسداران انقالب و بسيجيان كه توسط پاسداران، بسيار كم تعليم ديده
  )181(>.اند هاي اخير سنگرهاي عراقي را تسخير كرده نقش دارند و در هفته

هاي اخير  را عامل پيروزي )182("طلبي و تعصب روحيه شهادت"اني اشپيگل نيز مجله آلم
de  .تأكيد كرد )183("نقش ايمان و قدرت روحي"و مجله پاكستاني مسلم بر . ايران دانست
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آنچه بيش از  يابي ايران به پيروزي سريع، يابي علل دست هاي ريشه در نخستين بررسي
فت، موقعيت جديد نظامي ايران و برتري آن بر عـراق و هر عامل ديگري مورد توجه قرار گر
توانسـت  گمـان، نتـايج ناشـي از ايـن وضـعيت مي بي. در مقابل، وضعيت نامطلوب عراق بود

اي را در زمينه سياسي، در داخل عراق و در سطح منطقه  كننده تأثيرات كامالً آشكار و تعيين
كارشناسان نظامي، در مورد موقعيت عـراق  روزنامه االهرام چاپ مصر به نقل از. داشته باشد

  :در جهان عرب و تأثير رخدادهاي جنگ بر منطقه، نوشت
دهـد، بـا  عراق در دروازه شرقي جهان عرب قرار دارد و نتايج آنچه كه در آن منطقـه روي مي<

  )184(>.آور در سراسر منطقه عربي منعكس خواهد شد سرعتي سرسام
  :اي به قلم سردبير خود نوشت مقاله چند روز بعد، همين روزنامه در

شكست عراق نه تنها موجب سقوط دولت و اشغال خاك اين كشور خواهد شد، بلكه ايـن بـه <
  )185(>.انجامد فارس مي هاي خليج درپي دولت نوبه خود فاجعه بزرگي است و به سقوط پي

ا تأكيد بر پيوستگي چاپ آنكارا به نقل از منابع ديپلماتك در بغداد، ب "يني دوير"روزنامه 
  :فارس، نوشت سقوط صدام با تحوالت منطقه خليج

فارس به پيشروي نيروهاي ايراني كـه روز  سقوط صدام حسين و تحوالت سياسي آينده خليج<
  )186(>.گيرند، بستگي دارد تري به خود مي به روز ابعاد گسترده

خرمشـهر بـر وضـعيت خبرگزاري آسوشيتدپرس در منامه نيز با بررسي تـأثيرات آزادي 
  :سياسي عراق و منطقه، گزارش داد

ها سبب به هم ريختن رژيم صدام حسـين و بـروز  به دست ايراني) خرمشهر(سقوط اين شهر <
اي در مجالت  فارس خواهد شد و اين مسئله اخيراً به نحو گسترده مشكالتي در ساير نقاط خليج
  )187(>.عربستان منعكس شده است

هاي ايران بر موقعيـت صـدام و وضـعيت سياسـي دولـت عـراق، در  زيدربارة تأثير پيرو
هاي خبري، از قول كارشناسان نظامي و منابع ديپلماتيك به مواردي اشـاره شـد كـه  رسانه

و سرنگوني وي را به عنوان نتايج  "بي اعتبار شدن صدام"باشد، مجله نيوزويك  خواندني مي
                                                                 

 گيري خرمشهر با اين سـرعت  بازپس. كس انتظار نداشت خرمشهر با اين سرعت به دست ايرانيان بيفتد هيچ<: روزنامه االهرام در اين زمينه نوشت
كه خرمشهر به دستشان افتاد، سه خط دفاعي قـوي در داخـل خـاك ايـران تشـكيل داده  ها بيست ماه پيش پس از آن دهنده است، زيرا عراقي تكان
  >.بودند

de  )، خبرگزاري يونايتدپرس از قاهره2/3/1361اسالمي ايران،  خبرگزاري جمهوري(
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نـين در ايـن روزنامـه، مـواردي همچـون همچ )188(.در خرمشهر ذكر كـرد] عراق[شكست 
آينـده "و  )190("ابهام در مورد بقـاي سياسـي صـدام" )189("خودكشي سياسي رژيم بغداد،"

  :ولت چاپ آلمان نيز نوشت روزنامه دي. مورد تأكيد قرار گرفت )191("مبهم براي رژيم عراق
للّـه خمينـي، هـم از نظـر ا اسالمي آيت عليه ايران و عليه انقالب) فارس(عراق در جنگ خليج <

هـاي عربـي بـه  اين نظرهايي است كه در تمام پايتخت. سياسي و هم از نظر نظامي باخته است
  )192(>.دست آمده است

  :روزنامه زود دويچه سايتونگ چاپ آلمان دربارة وضعيت عراق در جنگ نوشت
ش از دسـت داده گاهش را براي مذاكره و جهـت حفـظ آبـروي ترتيب، بغداد آخرين تكيه بدين<

هـا بـه عـراق وارد  دادني نيسـت، حتـي اگـر ايراني و از نظر نظـامي ديگـر صـدام نجـات است
  )193(>.نشوند

البته برخي معتقد بودند كه گرچه صدام با حمله به ايـران و شكسـت در جنـگ اشـتباه 
پـذير نيسـت، زيـرا امنيـت  بزرگي را مرتكب شد، ولي سقوط حكومت عراق به آساني امكان

اخلي آن كامالً تحت نظر دولت عراق قرار دارد، و از سوي ديگر، كشورهاي عربي نيز الزامـاً د
  )194(.از عراق جانبداري خواهند كرد

، بـه منزلـه "پيروزي نظامي بـر عـراق"و  "سياسي ايران - تثبيت نظامي "در اين روند، 
و تجـاوز خـارجي اسالمي و چيره شدن بر معضالت ناشي از بحـران داخلـي  پيروزي انقالب

به عبارت ديگر، توانايي نظامي ايران موجـب تحـول در صـحنه نبـرد شـد و . شد ارزيابي مي
تأثيرات احتمالي آن در حوزه سياسي در داخل عراق و در سطح منطقه مورد بررسي و توجه 

به اين معنا، پيدايش نتايج ناشي از اين وضعيت، بيانگر منطق حـاكم بـر . ناظران قرار گرفت
  .يير ماهيت جنگ بودتغ

در واقع، ترغيب عراق و حمايت از اين كشور براي حمله بـه ايـران، بـه دليـل نگرانـي از 
اسـالمي  مخالفـان انقالب. اسالمي در ايران و سقوط شاه بود تحوالت ناشي از پيروزي انقالب

و  ثبـاتي داخلـي اسـالمي در گـرداب بي اميدوار بودند؛ با تهاجم دولت بعث عـراق، جمهوري
هـاي نظـامي  ولي در مقابل، ايـران بـا پيروزي. تجاوز خارجي افتاده و سرانجام از پاي درآيد

                                                                 

 هرت عراق را در گروي پيروزي در اين جنگ قرار داد، زيرا وي رهبري مستقيم جنگ را صدام آبروي خود و ش<: تايمز در اين مورد نوشت نيويورك
   >.به عهده داشت

de  )5/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(
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در اين حال ارگان حزب سوسياليسـت كـارگر . خود، در موقعيت جديد و برتري، قرار گرفت
  :انگلستان در اين زمينه نوشت

يافـت كنـد و دائمـاً توانست هيچ سالح و قطعه يدكي در ايران در محاصره اقتصادي بود و نمي<
كساني چون فرد هاليدي مرتباً با اظهار نظر خود سـم تبليغـاتي عليـه . تحت حمله تبليغاتي بود

كردند كه انقالب ايران و رهبر آن امام خمينـي قـادر بـه تحمـل  ديدند و ادعا مي ايران تهيه مي
تصاد ايران ورشكسته شود و اق نظام ايران سرنگون مي"آنها مدعي بودند كه . حمله عراق نيستند

ارتـش شـورش كـرده و دسـت بـه كودتـا . دهد است و به زودي در ايران جنگ داخلي روي مي
كننـد و دسـت بـه راهپيمـايي و  زند، مردم از جنگ خسته شده پشت جبهه را تقويـت نمي مي

روزي ها غلط از آب درآمد و نه تنها ايران به پي اما تمام اين حرف. "زنند تظاهرات عليه دولت مي
اسالمي ايران نيـز قدرتمنـدتر شـد و بـه پيشـرفت خـود ادامـه  نظامي دست يافت، بلكه انقالب

  )195(>.دهد مي
  :روزنامه لوموند نيز در مورد تأثيرات جنگ بر اوضاع داخلي ايران نوشت

از آن نـوع كـه بـه وي  - جنگ به رژيم ايران اجازه داد كه ضمن برقراري مجدد اتحاد مقدس <
اسـالمي،  بـه پاسـداران بـازوي نيرومنـد انقالب - ا رژيم سلطنتي را سـرنگون كنـد فرصت داد ت

هاي مختلف ليبـرال يـا چپـي  ترين نيروي نظامي، كشور اهميت خاصي داده شود و جناح عمده
اسالمي در مقابـل رژيـم  هاي جمهوري ترين پيروزي تصفيه شوند و اين خود نشانه يكي از عمده

  )196(>.بعثي بغداد است
  :اديو لندن نيز در تفسير خبري گفتر

اللّـه خميني را تضعيف نكرد، بلكه به رهبـري آن انسـجام  اسالمي آيت جنگ نه تنها جمهوري<
  )197(>.نمايد ثبات جلوه مي بخشيد و اكنون اين دولت صدام حسين در بغداد است كه بي

بـا هجـوم بـه  سفير سابق امريكا در عربستان نيز بر اين مسـئله تأكيـد كـرد كـه عـراق
اسالمي ايران باشد، ولي ايـن آرزو بـا  خواست شاهد سقوط جمهوري هاي ايران، مي سرزمين

غربي نيز به اين مسـئله اشـاره كـرد كـه  راديو آلمان )198(.برتري نيروهاي ايران اتفاق نيفتاد
صدام حسين نتوانست به هدفش كه سقوط حكومت ايـران بـود، برسـد و خـود را از خطـر 

رو شـده و صـدام بايـد از  كه اكنون عراق با ناثبـاتي روبـه حال آن )199(اسالمي برهاند، انقالب
در مجموع، وضـعيت ايجـاد شـده ايـن حقيقـت را  )200(.سقوط حكومت خود بيمناك باشد

هاي نظامي مسئله جنگ را حل و فصل كـرد،  روشن كرد كه اگر قرار باشد با توسل به شيوه
de  )201(.تري برخوردار است سنگين ايران در اين زمينه از وزنه
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بخش حيات سياسي نظام  شد تجاوز نظامي عراق پايان ترتيب، در حالي كه تصور مي بدين
اي تغييـر داد كـه سرنوشـت  انقالبي ايران خواهد بود، روند تحوالت جنگ اوضاع را به گونـه

. ار گرفـتسياسي صدام و تداوم بقاي دولت حاكم بر بغـداد، در معـرض ابهـام و ترديـد قـر
پيدايش اين وضعيت منجر به تغيير مواضع عراق، افزايش نگراني امريكـا و اتخـاذ مواضـع و 

هاي جديد در منطقه و برخورد با ايـران و همچنـين افـزايش حمايـت و گسـترش  سياست
در اين حال، دولـت عـراق بـر اثـر . تحركات ديپلماتيك كشورهاي عرب پشتيبان عراق شد

طور تلويحي نقش و موقعيت خـود بـراي امريكـا و نيـز  عيت جديد، بهدرماندگي در برابر وض
  :اي به نقل از يك مقام عراقي نوشت نشريه. عليه ايران را يادآوري كرد "جنگ نيابتي"

اسالمي در حقيقـت  عراق با مقابله با جمهوري. جنگد عراق به نيابت از جانب امريكا با ايران مي<
  )202(>.اي براي واشنگتن در بر داشته باشد، انجام دهد كه هزينه خواسته كار امريكا را بدون آن

كننـد، بـراي جلـوگيري از  ها ادعا مي آسوشيتدپرس نيز در گزارشي اعالم كرد كه عراقي
خيز  دار غـرب و نفـت ايران به عراق و كشورهاي طـرف) بنيادگرايي(اسالمي  گسترش انقالب

ها به  اعتراف عراقي )203(.جنگند ا اين كشور ميفارس از جمله عربستان و كويت، ب حوزه خليج
نقش خود در تأمين منافع غرب در حالي بيان شد كه دولت عراق بـراي خـروج از وضـعيت 

هـا همچنـين  عراقي. اي خود نياز داشت و منطقه بحراني شديداً به پشتيباني دوستان غربي
و  "تجزيه ايران"ش براي قبل از جنگ و قبل از شكست در تال - برخالف مواضع قبلي خود 

اي  طلبانه گونه نظر توسعه در وضعيت جديد اعالم كردند كه هيچ - الجزاير  1975لغو قرارداد 
سعدون حمادي، وزيرخارجه عراق نيز آمـادگي كشـورش را بـراي  )204(.به خاك ايران ندارند

كره در هـر عراق همچنين آمادگي خـود را بـراي مـذا )205(.تخليه مناطق اشغالي اعالم كرد
  :بخش فارسي راديو بغداد به نقل از صدام گفت )206(.مورد، حتي رودخانه اروند، اعالم كرد

هاي گروهـي، راديـو، روزنامـه و  رهبري عراق، جناب آقاي صدام حسين، بارها از طريق رسـانه<
ايـم  نيت اسالمي اعالم نموده است كه ما طمعي به خاك ايران نداريم، ما آماده هاي حسن هيئت

خواهيم منطقه نـا امـن  افروز نيستيم و نمي ما جنگ. كه آخرين وجب خاك ايران را ترك گوييم
  )207(>.شود باشد و منافع ما و هر انسان ديگر در صلح و آرامش تأمين مي

                                                                 

  ران به داخل خاك عراق وي دربارة ادامه جنگ و ورود اي >.كند فرانسه از عراق حمايت مي<: رسماً اعالم كرد) كلودشسون(وزيرخارجه وقت فرانسه
   >.شود در اين صورت، ايران به خاك عراق وارد نخواهد شد، بلكه به يك مجموعه وارد مي<: گفت

de  )تلويزيون فرانسه 2، كانال 11/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(
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، تـأثير )208(نگراني عـراق از سـرانجام جنـگ و وضـعيت نـامطلوبي كـه گرفتـار آن بـود
گمان، تأكيد عراق بر پايـان دادن  بي. اين كشور داشت هاي جديد گيري مستقيمي در موضع

. توانست موقعيت سياسي اين كشور را بهبود بخشـد جويانه مي به جنگ و اتخاذ مواضع صلح
  :راديو لندن در اين باره گفت

المللـي همـراه  نشيني به مرز بين اند كه عقب به احتمال زياد رهبران عراق به اين نتيجه رسيده<
  )209(>.اضع دفاعي در پشت مرز، بهترين روش براي پايان دادن به جنگ استبا تقويت مو
نشـيني از  ها در متقاعد كردن دولت عراق براي عقب رسيد كه امريكايي چنين به نظر مي

توانسـت در چـارچوب  ايـن اقـدام عـراق مي. اي داشـتند مناطق اشغالي ايران نقش برجسته
ها در اوضاع جديد،  جنگ معنا پيدا كند، زيرا امريكاييسياست امريكا مبني بر پايان دادن به 

  .قادر شدند با حمايت از عراق و فشار بر ايران اهداف و منافع خود را پيگيري كنند
ايـن . به وسيلة هواپيماهاي عراقي قابل تأمل است "بمباران جزيره خارك"در اين حال، 

ها بر پايان دادن  اگر عراقي. داد يطلبي سر م اقدام در حالي صورت گرفت كه عراق شعار صلح
به جنگ و برقراري صلح تمايل داشتند، اساسـاً نبايـد جزيـره خـارك را مـورد حملـه قـرار 

هاي جديد امريكا و بـه  به همين دليل، اين اقدام عراق را بايد در چارچوب سياست. دادند مي
  .عنوان تهديد عليه ايران ارزيابي كرد

  تراتژي جديد در منطقهنگراني امريكا و اتخاذ اس

القـدس و  هاي رسمي امريكا در مورد جنگ، پس از عمليات طريق نخستين واكنش مقام
ها افزود  المبين بر نگراني امريكايي پيروزي در عمليات فتح. با مشاهده پيروزي ايران ابراز شد

با آغـاز  .و همين مسئله سبب شد تا ضرورت اتخاذ استراتژي جديد مورد تأكيد قرار گيرد
 دهندة افـزايش ايـن نگرانـي بـود، هاي امريكا نشـان المقدس، اظهارات مقام عمليات بيت

                                                                 

 اقدامات عراق در حمله به مراكز نفتي و صنعتي ايران و حمله به 5كربالي  هاي خيبر، بدر، فاو و بعدها، به موازات موقعيت برتر ايران پس از عمليات ،
  .دفاع در شهرها، افزايش يافت مردم بي

 المبين در همين كتاب نگاه كنيد به بازتاب عمليات فتح.  
 رسد كه  رخوردار است و چنين به نظر ميحمله ايران كه روز جمعه آغاز شد براي امريكا از اهميت بسياري ب<: تايمز نوشت آنجلس روزنامه لوس

de  )16/2/1361اسالمي ايران،  خبرگزاري جمهوري(  >.پيروزي ايران آرامش دوستان امريكا را در منطقه به هم خواهد زد
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طور رسمي مخالفـت دولـت امريكـا را بـا هرگونـه  كه هيگ، وزيرخارجه وقت امريكا به چنان
  :تحول در منطقه اعالم كرد

جنـگ عـراق و ايـران  فارس كه ناشـي از امريكا در برابر هرگونه تغيير اساسي در منطقه خليج<
  )210(>.تفاوت نخواهد بود باشد، بي

هـاي  هاي تركيه گفت كه پيروزي ايـران در جنـگ نگراني وي همچنين در ديدار با مقام
در واقع، هرگونه تحـول اساسـي ناشـي از  )211(.عميقي را در خاورميانه به وجود خواهد آورد

ادامـه "و يـا  "ي حكومت بعث عراقسرنگون"توانست متأثر از دو حادثة  جنگ در منطقه مي
هـاي  در ايـن زمينـه، راديـو اسـرائيل بـه نقـل از مقام. باشـد "جنگ در داخل خاك عـراق

خواه در اثر شكست جنگي يا  - گفت كه خطر سرنگون شدن حكومت فعلي عراق امريكايي
فـارس خواهـد  آمـدهاي بسـيار خطرنـاكي بـراي امنيـت حـوزه خليج پي - كودتاي داخلـي 

  :هاي امريكايي نوشت پست نيز به نقل از مقام روزنامه واشنگتن )212(.داشت
خواهـد  نگراني امريكا و كشورهاي منطقه اين است كه ايران پس از پيروزي تشويق شده و مي<

  )213(>.جنگ را به داخل خاك عراق بكشاند
  :خارجه امريكا نوشت هاي وزارت م تايمز نيز به نقل از مقا روزنامه نيويورك

را شكست بزرگ رواني و نظامي بـراي رژيـم صـدام حسـين ) پيروزي ايران(مريكا اين حادثه ا<
داند و كابينه ريگان در مورد احتمال حمله ايران به داخل خاك عراق و يا سرعت بخشيدن به  مي

  )214(>.فشارها و خرابكاري از داخل به قصد سرنگوني رژيم صدام، نگران است
نين به نقل از مقامات امريكايي، موقعيت ايران را براي ادامه پست همچ روزنامه واشنگتن

فارس  تواند در خليج جنگ در داخل خاك عراق مثبت ارزيابي كرده و نوشت كه اين اقدام مي
به همين دليل، كاسپار واينبرگر، وزيـر دفـاع  )215(.آمدهاي گسترده و ماندگار داشته باشد پي

  :طور رسمي اعالم كرد وقت امريكا به
  )216(>.پيروزي ايران در جنگ با عراق به نفع امريكا نخواهد بود<

اي بود كه در صورت پيروزي ايران بر عراق، ايجاد  ترين نتيجه تغيير توازن در منطقه مهم
. پيدايش اين وضعيت، اساساً بـا منـافع حيـاتي امريكـا در منطقـه مغـايرت داشـت. شد مي

                                                                 

 ك خرابكاري سقوط رژيم عراق خواه به دنبال يك شكست نظامي و خواه به علت ي<: خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از يك ديپلمات امريكايي گفت
به دنبال خواهـد  - آيد  اي حياتي براي واشنگتن به حساب مي كه منطقه - فارس  بيني نشده ولي مطمئناً بسيار وخيم بر ثبات خليج داخلي، عواقبي پيش

de  )، خبرگزاري فرانسه4/3/1361 "هاي ويژه گزارش"اسالمي  خبرگزاري جمهوري(  >.داشت
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در منطقـه و  در مـورد احتمـال تغييـر موازنـهالكساندر هيگ، وزيرخارجـه وقـت امريكـا 
  :هاي ايران، گفت برداري شوروي از پيروزي بهره

اكنـون هـم  اين خطر بزرگ وجود دارد كه جنگ به كشورهاي همسايه نيز سرايت كنـد و هم<
هـاي  از اين گذشـته امكـان دارد دگرگوني .مناسبات بين كشورهاي عربي را تيره ساخته است

وجود آورد و بـه شـوروي فرصـت دهـد، بـه  و دوردستي را در موازنه منطقه بـه بيني نشده پيش
  )219(>.گسترش نفوذ در منطقه بپردازد

ها خواهان برقراري توازن در منطقه بودنـد و ايـن امـر تنهـا بـا  به همين دليل، امريكايي
توانسـت  يپذير بود، در غير اين صـورت، امريكـا نم جلوگيري از پيروزي ايران بر عراق امكان

كيسينجر، در همين زمينه  )218(.فارس را در دست بگيرد مهار اوضاع منطقه استراتژيك خليج
  :با تأكيد بر ضرورت پايان دادن به جنگ براي حفظ توازن قوا، گفت

نبود و منافع ما در منطقه ) فارس(اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگراني و وحشت در خليج <
در هر حال، با توجه به اهميتي . شد نمي] آميز[ينك در خطر قرار دارد، مخاطره به آن اندازه كه ا

بـس برقـرار كـرده و  كه توازن قوا در اين منطقه دارد، اين به نفع ما است كه هرچه زودتـر آتش
شـود، نزديـك  كاري كـه در آينـده احيانـاً جـايگزين رژيـم ايـران مي تدريجاً بـه رژيـم سـازش

  )219(>.شويم
هاي نظامي ايران و جلوگيري از سقوط احتمـالي  د، مهار نتايج و تأثيرات پيروزيتردي بي

هاي امريكا در آستانه فتح خرمشـهر و  حكومت بعث عراق، هسته مركزي و محور ثقل تالش
هـاي اخيـر ايـران را  ها تحوالت ناشي از پيروزي در چنين اوضاعي، امريكايي. پس از آن بود

 )220(.كردند تر ارزيابي مي مهم و تر اسرائيل، بالقوه خطرناك و رابحتي از درگيري حل نشده اع
ها، در اجالس ناتو در لوكزامبورگ با متحـدان  وزيرخارجه وقت امريكا به دليل همين نگراني

  )221(.وگو كرد اروپايي امريكا در اين زمينه بحث و گفت

                                                                 

 اين دومين بار است كه طي سه سال گذشته تعـادل <: ريبون چاپ فرانسه در مورد تغيير توازن در منطقه نوشتت زبان اينترنشنال روزنامه انگليسي
ديويد مصر نقش رهبري خود را در جهـان عـرب از دسـت داد و عمـالً از سـوي  اولين بار با امضاي قرارداد كمپ. خورد قدرت در خاورميانه بر هم مي

قصد دارد به ايفاي نقش قدرت اول و پر كردن جاي خالي رهبري در خاورميانـه عربـي ] نيز[اسالمي  جمهوري.. .كشورهاي عرب به كنار گذاشته شد 
  )12/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(  >  .بپردازد
 گرانـي امريكـا و بـه عنـوان تيـره شـدن در عين حال، حمايت سوريه و ليبي از ايران موجب ن. در اين مورد در صفحات بعد توضيح داده خواهد شد

de  .مناسبات كشورهاي عربي ذكر شده است
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قـي در مـرز از هـم بر پايه اطالعات محرمانـه سـازمان جاسوسـي امريكـا، نيروهـاي عرا
روزنامه . توانست از كنار اين مسئله به سادگي بگذرد و امريكا نمي )222(.پاشيدگي قرار داشتند

  :مانيتور در اين زمينه نوشت ساينس كريستين
خطر گسترش جنگ به خارج از مرزهاي ايران، ثبات منطقه را مورد تهديد قرار داده و امريكـا  <

  )223(>.فارس پرداخته است دشمن در خليجبه بررسي سياست استراتژيكي 
  :هيگ، وزيرخارجه امريكا درباره استراتژي جديد و ابتكار عمل ديپلماتيك كشورش گفت

اگـر بخـواهيم بـه . امريكا براي حفظ صلح خاورميانه دست به سه ابتكار ديپلماتيك خواهد زد <
ع خاورميانـه را شـكل دهـيم و المللي اميدي داشته باشيم، بايد وقـاي آميز بين يك نظم مسالمت

امريكا براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق، فعال . اكنون لحظه ورود امريكا در خاورميانه است
كردن مذاكرات خودمختاري فلسطين، رفع تهديد از آغاز جنگ حد و مـرزي لبنـان و اسـرائيل، 

  >.آهنگ خواهد بود يگر نيز هماين ابتكارها به يكديگر مربوط و با كشورهاي د. اقدام خواهد كرد
  :وي سپس در مورد جنگ ايران و عراق افزود

رود كه اين درگيري به كشورهاي همسايه گسترش پيدا كنـد و موجـب تغييـرات  بيم آن مي<
بيني در توازن نيروهاي منطقـه بشـود و فرصـتي بـراي افـزايش نفـوذ  گسترده و غيرقابل پيش
آتي و با افزايش فعاليت براي پايان دادن به اين جنگ، ما  هاي طي هفته. شوروي به وجود بياورد

  )224(>.تري را ايفا خواهيم كرد المللي، نقش فعال نيز به همراه ديگر اعضاي نگران جامعه بين
هـاي خـود قـرار داده  را محور فعاليت ها در حالي كه پايان بخشيدن به جنگ امريكايي

هـاي  و ناكامي در پايان دادن به آن، بخشـي از تالشبه دليل نگراني از ادامه جنگ  بودند،
در اين راستا، سناي امريكا در اسـفند . خود را براي تقويت و حمايت از عراق متمركز كردند

تـا  نام دولت عراق را از فهرست كشـورهاي بـه اصـطالح تروريسـت خـارج كـرد 1360
                                                                 

 ادامه جنگ ايران و عراق تنها به نفع امريكا است كه براي دخالت <: روزنامه سووتيسكايا روسيا چاپ شوروي با تأكيد بر پايان دادن به جنگ نوشت
  >.ريزي كرده است اگون تاكنون انجام يك عمليات وسيع را طرحباشد و پنت فارس مترصد فرصت مناسب مي نظامي در منطقه خليج

  )، خبرگزاري فرانسه13/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(
 حـل  بس فوري مرتبـاً ادامـه داده و خواسـتار رسـيدگي بـه راه امريكا هشدار خود را به آتش<: خارجه امريكا اعالم كرد گوي رسمي وزارت سخن
  )3/3/1361، راديو امريكا، 4/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(  >.باشد آميز مي المتمس

  ميالدي و حمالت متعاقب آن بـه عـراق،  1982آميز ايران در سال  با عمليات نظامي موفقيت<: نويسد مي "عقاب و شير"جيمز بيل در كتاب
   >.ميالدي، اقدام به حمايت از عراق نمود 1983امريكا از اواسط سال . ران به هراس افتادندگذاران امريكايي از پيروزي اي سياست

de  .)488، ص 1371جيمز بيل، عقاب و شير، جلد دوم، ترجمه مهوش غالمي، انتشارات شهرآب، بهار (
fam

og
ha

dd
as

.ir



244  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  )225(.ود نداشته باشدهاي اقتصادي و نظامي به عراق وج گونه مانعي براي كمك هيچ
بس به معني، پايان عادالنة جنگ نبود، بلكه اساسـاً ادامـه  تمايل امريكا به برقراري آتش

جنگ و پيروزي ايران بر عراق بر ضد منافع امريكا بود و تنها راه تأمين منافع امريكـا، پايـان 
  :كرد در اين باره، وزير دفاع وقت امريكا تأكيد. جنگ، بدون برتري ايران بود

ما خواهان آن هستيم كه اين جنگ به طريقي پايان يابد كه ثبات منطقه را برهم نزند، چـون <
  )226(>.پيروزي ايران يقيناً در جهت منافع ملي ما نخواهد بود

ها براي پايان دادن به جنگ در پي  ساخت كه امريكايي اين اظهارات به خوبي روشن مي
اسالمي  نظامي جمهوري - امتيازي كه موقعيت برتر سياسي  حلي بودند كه از ارائه هرگونه راه

هـا پيـروزي ايـران در  زيـرا از نظـر آن. را به رسميت بشناسد و تثبيت كند، خودداري شود
بنـابراين، . صحنه جنگ و يا در پشت ميز مذاكره، اساساً با منافع اياالت متحده در تضاد بود

ني را بـراي برقـراري صـلح و ثبـات در منطقـه استراتژي جديد امريكا نه تنها دورنماي روش
جانبه از  كرد، بلكه اساساً با هدفِ ناديده گرفتن حقوق ايران همراه با حمايت همه ترسيم نمي
  :تايمز در مورد علت كمك امريكا به عراق نوشت بعدها، نيويورك. شد گيري مي عراق، پي

جنگ هشـت سـاله بـا ايـران، نتيجـه تصميم امريكا به كمك حياتي به بغداد آن هم در اوايل <
جاسوسي امريكا پيرامون اين مطلب بود كه عـراق در آسـتانه سـاقط ) متعدد(هاي  اخطار آژانس

  )227(>.شدن توسط ايران است
هاي ايران و حمايت  هاي ديپلماتيك امريكا با هدف كنترل پيروزي در اين مرحله، تالش

ها همچنين در تماس  امريكايي )228(.غاز شداز عراق طي تماس با برخي از كشورهاي عربي آ
در اين حال،  )229(.هاي نظامي ايران را يادآور شدند با كشورهاي اسالمي، ضرورت مهار فعاليت

راديو لندن اعالم كرد كه امريكا در صدد كسب حمايت كشورهاي اسالمي ماننـد پاكسـتان، 
ريكا به عراق در اين مرحله عالوه بر هاي ام كمك )230(.تركيه، مالزي، اندونزي و الجزاير است

 حذف نام عراق از فهرست كشورهاي تروريست، شامل لغو تحريم فروش تجهيزات به عراق،

                                                                 

 بست موجـود  ايران و باز كردن راهي براي عراق از بنمنظور تنبيه  اين عمل امريكا به<: مشاور كميته روابط خارجي سناي امريكا در اين مورد گفت
   >.ايران در جنگ با عراق از برتري محسوسي برخوردار است و اين واقعه ناخوشايندي براي امريكاست. باشد مي

  )186، ص 1372، نوشته محمد دروديان، بهار شهر تا خرمشهر از خونينمركز مطالعات و تحقيقات جنگ، (
به  "100 - ان "اي براي فروش هواپيماهاي باري  نامه اجازه - با وجود اعتراض برخي از اعضاي كنگره امريكا  - ت بازرگاني امريكا در اين مرحله، وزار

شوند كـه مـورد  محسوب مي "130 - سي "برابر گزارش آسوشيتدپرس، اين هواپيماها نوع غيرنظامي باري . عراق را براي شركت الكهيد صادر كرد
  deادامه در صفحه بعد 
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ترغيب مصر براي كمك نظامي بـه عـراق، ترغيـب  توافق براي برقراري روابط ديپلماتيك،
ي امريكا به كشورهاي عرب به افزايش كمك مالي و حمايت سياسي از عراق و كمك اطالعات

هاي امريكا از عراق با هدف افزايش اعتماد به نفس عراق براي حفظ و مهار  حمايت. عراق بود
  .گرفت كه نتايج مهمي براي اين كشور در پي داشت اوضاع در برابر ايران، انجام مي

  رو عرب از عراق افزايش حمايت كشورهاي ميانه

از عوامـل مهـم در  "امريكـا وابسـتگي بـه"و  "عـدم مشـروعيت"، "ضعف سـاختاري"
از سوي ديگر، التهاب و نگراني اين كشورها . رو از امريكا بود تأثيرپذيري كشورهاي عرب ميانه

هاي ديپلماتيك  از پيامد پيروزي ايران بر عراق پس از فتح خرمشهر نيز بيشتر، متأثر از تالش
شـورها از عـراق و بـه نـوعي كه حمايت اين ك ها بود، ضمن اين رواني امريكايي - و تبليغاتي 

بـا . مشاركت در جنگ، سرنوشت اين كشورها را با سرنوشت صدام در جنگ پيونـد زده بـود
  :پست نوشت توجه به اين مالحظات روزنامه واشنگتن

ماه پيش با اين تجاوز موافقت نكرده بودنـد، امـروز در موقعيـت  20فارس اگر  هاي خليج عرب <
  )231(>.بهتري بودند

كه يـك محقـق و اسـتاد  حاكم بر اين كشورها با فتح خرمشهر تشديد شد چناننگراني 
 "بحران توسـعه و همكـاري كشـورهاي منطقـه"دانشگاه كويت در سخنراني خود با عنوان 

  :گفت
ها بر  طرف بود، اما پس از فتح خرمشهر توسط نيروهاي ايران، عرب كويت در ابتداي جنگ بي<

  )232(>.مايت از صدام حسين برخاستندصبرانه به ح خود لرزيدند و بي
هاي جديد امريكا بـراي مهـار تحـوالت  تحركات كشورهاي منطقه در چارچوب سياست

هـاي  اي كـه تماس ناشي از پيروزي ايران بر عراق شكل كامالً جدي به خود گرفت به گونـه
بعضـي از سعود، عراق، اردن، مراكش، سودان، عمـان، سـومالي و  اي بين خانواده آل محرمانه

در همين راستا، حسن، پادشاه مـراكش در پيـامي بـه  )233(.فارس ايجاد شد كشورهاي خليج
                                                                                                                                                       

  )، آسوشيتدپرس6/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(  .  شود هم واقع مياستفاده نظامي 
 ما معتقديم كه از سرگرفتن روابط ديپلماتيك ميان عراق و امريكا به نفع دو كشور است<: معاون وزيرخارجه امريكا در امور خاورميانه گفت.<  

de  )روزنامه النهار چاپ بيروت -  29/2/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(
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246  جنگ؛ بازيابي ثبات  

ملك فهد و صدام خواستار اقدام فوري همه كشورهاي عربي براي پشـتيباني ديپلماتيـك از 
جمهور سودان نيز در ديدار از مصـر بـا حسـني مبـارك  جعفر نميري، رئيس )234(.عراق شد

وي پيشنهاد كرد، اجـالس سـران . وگو كرد آمدهاي آن گفت ن و عراق و پيدربارة جنگ ايرا
هـاي ديپلماتيـك،  حسين، شـاه اردن نيـز عـالوه بـر تماس )235(.عرب در مصر تشكيل شود

  )236(.آمادگي اردن را براي اعزام داوطلب به ميدان جنگ براي حمايت از عراق اعالم كرد
الوقوع اعـالم كـرد كـه ايـن  و خطرهاي قريـب راديوي عربستان با توجه به اوضاع جديد

ها حتي اختالف اعراب و اسرائيل را در نظر  سازد، بسياري از اولويت مسائل، اعراب را وادار مي
در اين حال، بر اساس گزارش محرمانه مجله المستقبل چـاپ پـاريس، يكـي از  )237(.نگيرند

انـد  ي عرب تصميم سـري گرفتهزد كرد كه برخي از كشورها كشورهاي عربي به ايران گوش
  )238(.كه در وضع ويژه عمالً وارد اين جنگ شوند

  :روزنامه النهار چاپ لبنان نيز نوشت
توانـد منحصـر بـه  شـان نمي كننـد، نقش فـارس احسـاس مي اعضاي شوراي همكـاري خليج<

  )239(>.پشتيباني مالي از عراق باشد
يز مواضع جديدي را اتخاذ كردند؛ فارس ن برخي از نشريات چاپ كشورهاي حاشيه خليج

  :روزنامه الرأي العام چاپ كويت با درخواست از امريكا نوشت
  )240(>.شود تا اين جنگ را متوقف كند صدايمان اكنون براي درخواست از امريكا بلندتر مي<

  :سردبير روزنامه السياسه چاپ كويت نيز نوشت
  )241(>.عراق شكست بخورد گذارند كه عراق و به همراه او كليه اعراب نمي<

ساينس مانيتور چاپ امريكـا اوضـاع كشـورهاي عربـي و  در اين ميان، روزنامه كريستين
  :هايي را كه فراروي خود داشتند به خوبي ترسيم كرد حل راه

رو عرب را بر سر يـك دوراهـي قـرار داده  رويدادهاي اخير جنگ ايران و عراق كشورهاي ميانه<
ق حمايت كنند و خشم ايران را موجب شوند و يا خـود را از مـاجرا دور نگـاه يا بايد از عرا: است

ــه ســبك انقالب ــي را در داخــل كشورهايشــان ب ــوع انقالب ــران  داشــته و خطــر وق اســالمي اي
  )242(>.بپذيرند

ها نيز به دليل وضـعيت بحرانـي خـود، از اعـراب درخواسـت كمـك  در اين حال، عراقي
  :راقي اعالم كردگوي ع كه يك سخن چنان. كردند

عراق از آمادگي كشورهاي عربي براي اعـزام سـرباز و جنـگ دوشـادوش بـا نيروهـاي عراقـي <
deنامه مشترك دفاعي اعراب به حمايت نظامي از  جهان عرب بر اساس قطع... استقبال خواهد كرد 
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247  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

  )243(>.كند عراق متعهد است، چرا كه ايران حاكميت تمام ملت عرب را تهديد مي
  :ز طي سخناني كه در روزنامه السياسه چاپ كويت منتشر شد، رسماً اعالم كردصدام ني
ما خـواهيم گفـت خـوش  اجازه بدهيد صادقانه به شما بگويم، اگر ارتش مصر به بغداد بيايد<

  )244(>.آمديد و تمام درها را براي آنها خواهيم گشود
  :طه ياسين رمضان، معاون اول صدام نيز گفت

اً از مبارك رئيس رژيم مصر دعوت كرده است در كنفرانس غيرمتعهـدها كـه دولت عراق رسم<
  )246(>.قرار است در سپتامبر آينده در بغداد تشكيل شود، شركت كند

از كشـورهاي عربـي  - كه رسماً در بغداد انتشار يافت  - اي  ها طي بيانيه همچنين، عراقي
  )246(.براي اعزام سرباز درخواست كمك كردند

فارس و بازگشت مصر به جهان عرب، دو  اجالس اعضاي شوراي همكاري خليجبرگزاري 
العاده شوراي همكاري به درخواست كويـت و  ق اجالس فو. تحول عمده در روند جديد بودند

ضـرورت اتخـاذ  )247(.در پي تماس تلفني شيخ جابرالصباح امير كويت با صدام تشكيل شـد
بررسـي نحـوه  )249(دن بـه جنـگ ايـران و عـراق،منظور پايـان دا بـه )248(پارچـه موضع يك

ايجاد اعتباري چند ميليارد دالري براي كمك به بازسازي ايران و  )250(رساني به عراق، كمك
و آخرين تحوالت جنگ ايـران و  فارس و بررسي امنيت خليج )251(عراق پس از پايان جنگ

اجـالس . اجالس بررسـي شـودشد در اين  بيني مي از جمله مواردي بود كه پيش )252(عراق
العاده وزيران خارجه كشورهاي شوراي همكاري سرانجام با نتيجه مبهمي پايان يافـت و  فوق

  )253(.وگوها بار ديگر در رياض از سر گرفته شود چنين توافق شد كه در اوايل خرداد گفت
  :نيتور نوشتما ساينس كه كريستين ها از اقدام اين كشورها استقبال كردند، چنان امريكايي
دار غرب  خارجه امريكا خبر خوش اين است كه خطر ايران كشورهاي طرف براي مقامات وزارت<

  )254(>.فارس مجبور ساخته است كه به اقدامات امنيتي مشترك خود بيفزايند را در حوزه خليج
نيز يكي از تحوالت برجسته در سطح منطقه بـه شـمار  "بازگشت مصر به جهان عرب"
ه اساساً متأثر از رخدادها و حوادث ناشي از جنگ ايران و عراق و احتمال شكست رفت ك مي

                                                                 

 حسني مبارك پس از اظهارات صدام اعالم كرد كه مصر قصد ندارد براي كمك به عراق نيرو اعزام كند .  
  )، آسوشيتدپرس4/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(

 يك قرارداد مشترك امنيت داخلي كه شش كشور عضو شورا را به هم مربوط ) آذر - آبان (قرار است در ماه نوامبر <: وزير كشور سعودي اعالم كرد
de  )، آسوشيتدپرس، روزنامه الرياض چاپ عربستان4/3/1361، "هاي ويژه گزارش"اسالمي،  خبرگزاري جمهوري(  >  .سازد، تصويب شود مي
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248  جنگ؛ بازيابي ثبات  

  )255(.هاي مقدماتي اين اقدام را سلطان قابوس، پادشاه عمان انجام داد كوشش. عراق بود
تواند براي حمايـت  شد كه توان نظامي مصر عالوه بر كمك به عراق، مي چنين تصور مي

گيري حسـني مبـارك نيـز ايـن  موضـع. كار گرفته شود ز بهاز كشورهاي شوراي همكاري ني
  :تصورات را تقويت كرد

گونه تعرضي به امنيت و حاكميت كشـورهاي  خواهم جاي شكي باقي نگذارم كه مصر هيچ مي<
  )256(>.را نخواهد پذيرفت) فارس(عرب خليج 

  :ها نيز در مورد نقش مصر نوشت االوسط وابسته به سعودي روزنامه شرق
تواند باعث شـود تـا مصـر مسـتقيماً بـراي حفاظـت و  ل جديد در جنگ ايران و عراق ميتحو<

  )257(>.دخالت كند) فارس(امنيت كشورهاي عرب خليج 
  :وزيرخارجه مصر در مورد امنيت عراق و اهميت آن براي مصر رسماً اعالم كرد

است در اين رابطـه  امنيت و ثبات رژيم عراق براي مصر حياتي و مهم است و رژيم مصر آماده<
  )258(>.نقش خويش را بر عهده بگيرد

كـه  چنان .هاي تسليحاتي فراواني را در اختيار عراق قـرار داد در اين مرحله مصر كمك
هاي  و كارخانـه )259(چهار اسكادران هواپيماي جنگي ساخت شوروي را بـه عـراق فرسـتادند

فروش تسليحات به عراق  )260(.رار دادندسازي مصر تأمين نيازهاي عراق را در اولويت ق اسلحه
گرفت و آخرين هيئت نظامي عراق در اواخر ارديبهشت  در اين مرحله بدون واسطه انجام مي

عازم مصر شد و اين كشور انبار تسليحات نيروهاي مسلح خود را در اختيار عراق قرار  1361
رانسي مطبوعاتي رسـماً اعـالم مدير دفتر امور سياسي مبارك در كنف "اسامه الباز" )261(.داد

  )262(.كرد كه مصر به تأمين تجهيزات نظامي و مهمات مورد نياز عراق ادامه خواهد داد
در اين مرحله از جنگ با وجود تالش امريكا براي تشكيل جبهه عربـي عليـه ايـران، دو 

تـايمز در  روزنامه واشنگتن. دادند كشور سوريه و ليبي همچنان به حمايت از ايران ادامه مي
تحليلي نوشت كه سوريه و ليبي در برابر درخواست براي يك حركت جمعي عربي بـه نفـع 

شـاه حسـين ايـن مسـئله را در ديـدار دو سـاعته بـا هيـگ،  )263(.انـد عراق، مقاومـت كرده
ها كه به  سوري )264(.در ميان گذاشت "شكاف جهان عرب"وزيرخارجه وقت امريكا به عنوان 

يران تحت فشار قرار داشتند، در توجيه مواضع خود اعالم كردند كه با ورود خاطر حمايت از ا
                                                                 

 كـه  ها در مرحله جديد عالوه بـر اين ع شده بود، ولي اين كمكهاي مصر به دولت عراق از يك سال و نيم پيش شرو ها، كمك برابر برخي گزارش
de  )، خبرگزاري فرانسه از قاهره1/3/1361اسالمي ايران،  خبرگزاري جمهوري(  .  آشكار شد، شكل جديدي نيز به خود گرفت
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فارس نخواهد بود،  نيروهاي ايران به داخل خاك عراق، خطري متوجه كشورهاي حوزه خليج
جمهور عراق است و صدام بايد به دليل خساراتي كه به ارتش و  بلكه اين خطر متوجه رئيس

  )265(.گون شودمردم عراق وارد آورده است، سرن

  هاي انتخابي ايران راه حل

به عنـوان دو ويژگـي  "اجتماعي كشور - اوضاع سياسي "و  "موقعيت برتر نظامي ايران"
گيري احتمالي ايران در خصوص پايان جنگ و يـا ادامـه آن، مـورد توجـه  در ارزيابي موضع

  :پلماتيك گزارش دادهاي خبري جهان قرار داشت؛ خبرگزاري رويتر به نقل از منابع دي رسانه
  >.باشند ايرانيان به اين دليل كه پيروزند، حاضر به مذاكره نمي<

  :اين خبرگزاري از قول يك ديپلمات افزود
شده در اين جنگ و تنفر ايجادشده، بيش از آن است كه ديگـر جـايي بـراي  هاي ريخته خون<

  )266(>.مذاكرات صلح باقي بماند
  :سي نيز گفت.بي.راديو بي
هـا رضـايت نخواهـد  كس در ايران صرفاً به پايان دادن بـه جنـگ پـس از خـروج عراقيهيچ <
  )267(>.داد

  :تايمز نوشت نگار امريكايي نيز طي گزارشي در نيويورك هنري تانر، روزنامه
  )268(>.در ايران اكثريت با ادامه جنگ و نفوذ قواي ايران به داخل عراق موافقند<

  :در ادامه اين گزارش آمده است
ايران از قدرت برخوردار بوده، ولي هنوز تصميم قطعي گرفته نشده و تنها به وسيله يك مـرد، <

گوينـد كـه ايـن فشـار  هـاي خـارجي مي ديپلمات. شود اللّـه خميني، اين تصميم اتخاذ مي آيت
ترين پيروان  عمومي براي كامل كردن پيروزي را نبايد سهل پنداشت خصوصاً كه از طرف صديق

گوي مجلس و بسياري از مقامات جوان دولت  سخن. باشد باالخص پاسداران و بسيج مي دولت و
  )269(>.خواستار پيشروي هستند

گيري  در حالي كه افكار عمومي كشور متأثر از درك برتري نظـامي ايـران بـود، تصـميم
بسيار در اين ميان، مواضع برخي از مسئوالن . براي مسئوالن بسيار پيچيده و دشوار شده بود

  :اسالمي در مجلس اعالم كرد شوراي قابل توجه است؛ آقاي هاشمي رئيس وقت مجلس
deيـك از  ايـران از هيچ. طلبي ارضي نداريم ولي براي احقاق حق خود مصمم هستيم ما هيچ جاه<
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250  جنگ؛ بازيابي ثبات  

ترين حق  نظر نخواهد كرد، ما آخرين دينار حقوقمان را خواهيم گرفت و بزرگ حقوق خود صرف
  )270(>.ستما سقوط صدام ا

  :وي چند روز بعد در نمازجمعه تهران به غرب و حاميان صدام خطاب كرد
آيا معتقديد كه ما در مرز جغرافيايي خود خواهيم نشست و به اميد دريافـت غرامـت بـه آنهـا <

  )271(>باران كنند؟ خود گلوله]خاك[دهيم كه شهرهاي ما را از داخل  فرصت مي
  :موسوي نيز گفتوزير وقت ايران، ميرحسين  نخست

  )272(>.يابد كه تمام شرايط ما پذيرفته شده باشد جنگ زماني پايان مي<
قيد و شـرط نيروهـاي عراقـي از  شرايط ايران براي پايان دادن به جنگ شامل خروج بي

بنابر گزارش مفسـر  )273(.هاي اشغالي، مجازات متجاوز و پرداخت غرامت جنگي بود سرزمين
ها براي ايران حياتي بود و حتي كساني كه مايل به ادامـه  اين خواستگيري  راديو لندن، پي

كردند نيز به چيزي كمتر از اين  تر فكر مي اي عملي جنگ تا سرنگوني صدام نبودند و تا اندازه
  )274(.توانستند راضي شوند خواسته نمي

دون در كه بـ نخست آن: حل فرا روي خود داشت با توجه به اين مالحظات، ايران سه راه
المللي و در حالي كه نيروهاي عراقي  هاي خود و تنها بر اثر فشارهاي بين نظر گرفتن خواسته

شرط هرگونـه اقـدام  بس را به عنوان پيش آتش همچنان در مناطق اشغالي حضور داشتند،
گيـري  حـل ايـران بـراي پي در اين صورت، مذاكرات سياسـي تنهـا راه .پذيرفت ديگر مي
بود؛ بدين معنا كه ايـران  "ترك مخاصمه بدون اتمام جنگ"حل دوم،  راه. بود هايش خواسته
بس را نپذيرد ولي در عين حال از ورود به داخـل خـاك عـراق خـودداري كـرده و در  آتش

  .بود "تالش نظامي براي تأمين صلح شرافتمندانه"حل سوم،  راه. مرزهاي خود استقرار يابد
نظامي قرار گرفت و بنا به نظر  - موقعيت برتر سياسي  شك، ايران با فتح خرمشهر در بي

در اين حال، تهديدات امريكا و تالش  )275(.توانست از موضع قدرت سخن بگويد ، مي)ره(امام 
  :كه ليبراسيون نوشت  متحدان عراق براي حفظ صدام نيز آشكار و غيرقابل ترديد بود؛ چنان

                                                                 

  كيلومتر را تخليـه و  2500يني از خاك ايران نش ها با اعالم عقب عراقي. هزار كيلومتر مربع از خاك ايران در اشغال عراق بود 5پس از فتح خرمشهر
اين اقدام عراق بيانگر آمادگي براي جنگ بود، زيرا كشوري كه به . داشتند مابقي مناطق را كه شامل ارتفاعات سركوب و معابر نفوذي بود در اشغال نگه

  .ر مقاصد نظامي عراق بودنشيني ناقص بيانگ كند ولي عقب دنبال صلح است، مناطق اشغالي را براي مذاكره حفظ مي
 ملل بر ايـن  امنيت سازمان رغم قبول برتري ايران، تمامي اعضاي شوراي علي<: گويد ملل مي دكتر رجايي خراساني نماينده وقت ايران در سازمان

de  )رجايي خراسانيمصاحبه اختصاصي نويسنده كتاب با دكتر (  >  .بس را بپذيرد كردند كه ايران بايد ابتدا آتش مسئله پافشاري مي
fam

og
ha

dd
as

.ir



251  آغاز تحول در جنگ و آزادسازي مناطق اشغالي    

كار  ابتكارات متعددي را براي پايان دادن به جنگ بهامريكا، اروپا و برخي از كشورهاي منطقه، <
  )276(>.گرفتند تا از سقوط صدام جلوگيري كنند

  توانست برگزيند؟ حلي را مي هاي برحق خود، چه راه ايران، در اين اوضاع براي تأمين خواسته
هايي كه امريكا تحت پوشـش برقـراري  حل نخست با توجه به ماهيت تالش گمان، راه بي
هـا از  اي براي ايران داشته باشد، زيرا امريكايي توانست نتيجه كرد، نمي گيري مي بس پي آتش

دهي  موقعيت برتر ايران نگران بودند و تمام تالش خود را براي مهار و تضعيف ايران سـازمان
ها از دادن هرگونه امتيازي به ايران از جمله تعيين متجاوز  ترتيب، امريكايي بدين. كرده بودند

ثباتي  نظامي ايران و تشديد بي - يا پرداخت غرامت كه موجب تثبيت موقعيت برتر سياسي  و
  .حل نخست به زيان ايران بود كردند؛ بنابراين راه شد، خودداري مي در عراق مي

حل دوم نيز در عمل به سود عراق و امريكا بود، زيرا در صورت اقـدام ايـران در تـرك  راه
يافت با حمايت امريكا، اروپـا و كشـورهاي  ود، عراق فرصت ميمخاصمه و توقف تهاجمات خ

حل  ترتيب راه بدين. منطقه، تجديد قوا كرده و بار ديگر مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار دهد
حل اول يا دوم قطعاً مطلـوب امريكـا و تمـام متحـدان  انتخاب راه. دوم نيز به زيان ايران بود

كرد، ادامه جنگ و كشاندن آن به داخل خـاك  ها را نگران ميعراق بود، زيرا آنچه اين كشور
ترتيب، بـا در نظـر گـرفتن تمـام  بـدين. عراق به وسيله ايران و سقوط احتمالي صـدام بـود

حل ديگري فراروي خود  حل سوم، راه مالحظاتي كه به آن اشاره شد، ايران در واقع به جز راه
  :رمودندحل ف امام در توضيح انتخاب اين راه. نداشت

بس نيست،  اين معناي آتش …ما اگر مجرم را امروز رهايش كنيم، امروزي كه ما قدرت داريم <
  )277(>.اين معناي صلح نيست

و تأمين  )278("تنبيه متجاوز"سرانجام، جنگ با ورود ايران به داخل خاك عراق، با هدف 
ز حمالت دوبارة عراق حقوق مشروع ايران و اجتناب از فرسايش روحي و مادي و جلوگيري ا

  .ادامه يافت 1361تير  23به مرزهاي ايران، با عمليات رمضان در 
  
  
  

  منابع و مأخذ فصل سوم
  

de اسـالمي تحليلي بر جنگ تحميلي رژيم عراق عليـه جمهورياسـالمي ايـران،  دفتر حقوقي وزارت امورخارجه جمهوري  - 1
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  .14، ص 1376تابستان 
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هاي روزانـه شـهيد حسـن بـاقري،  ها و يادداشت دفتر سالنامه
  .26/12/1360تا  1/1/60
  .15، ص 5مأخذ   - 9

تجزيـه و تحليـل "هـاي  سرلشكر محسن رضايي، درس  - 10
، دانشكدة فرماندهي و سـتاد سـپاه، دورة "جنگ ايران و عراق

  .19/4/1374عالي جنگ، 
گذرد؟  جمهور چه مي روزها بر رئيسصدر،  ابوالحسن بني  - 11
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  .22/4/1374، 10مأخذ   - 12
  .5مأخذ   - 13
  .پيشين  - 14
  .پيشين  - 15
  .10مأخذ   - 16
  .5مأخذ   - 17
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گزارش از موقعيت جنگ در مـاه "ستاد عمليات جنوب،   - 19
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  .21/3/1377روزنامه اطالعات،   - 20

  .18مأخذ   - 21
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  .5مأخذ   - 23
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  .13/1/1361، به نقل از راديو لندن، 15/1/1361

ــزاري جمهوري  - 144 ــژه گزارش"اســالمي،  خبرگ ــاي وي ، "ه
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260  جنگ؛ بازيابي ثبات  

 
  فهرست راهنما

  
  آ ـ الف

ــادان ، 48، 46، 38، 34، 30، 28، 27، 24: آب
49 ،52 ،54 ،71 ،73 ،77 ،78 ،95 ،96 ،
98 ،100 ،101 ،105 ،106 ،107 ،113 ،

114 ،115 ،120 ،127 ،131 ،134 ،136 ،
137 ،139 ،141 ،142 ،144 ،145 ،150 ،
152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،
159 ،160 ،161 ،162 ،164 ،166 ،168 ،
221 ،252  
ــش ــس آت ، 168، 124، 82، 77، 63، 62: ب
194 ،242 ،243 ،250 ،251  

  88، 37): تيمسار(آراسته 
  245: سعود آل

ــان ، 238، 237، 236، 235، 121، 35: آلمـ
255 ،256  
  236، 234: آنكارا

  108): منطقه(ابوحميظه 
  146، 136: ابوشريف
  19): جزيره(ابوموسي 
  137: احمدپور

  85: اداره استخبارات
، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24: ارتش عراق

31 ،34 ،35 ،38 ،39 ،40 ،43 ،46 ،47 ،
48 ،52 ،53 ،54 ،61 ،62 ،77 ،78 ،83 ،
84 ،85 ،87 ،92 ،93 ،142 ،145 ،153 ،

156 ،175 ،186 ،203 ،204 ،222 ،232 ،
234  
  208، 206:  202ارتفاع 
  195:  336ارتفاع 
  195:  343ارتفاع 
  209، 195، 178، 139:  350ارتفاع 

  210، 208، 203، 202، 196: ارتفاع برقازه
  202، 195: كن ارتفاع تيشه
  208، 203، 202، 196: ارتفاع تينه

  140: ارتفاع چغالوند
  203، 202، 198، 196، 27: ارتفاع چنانه

  31: ارتفاع دانه خشك
  141: ارتفاع زغن

  204، 195: ارتفاع سيپتون
ــاوريه  ــاع ش ، 201، 197، 196، 195: ارتف

202 ،203 ،206  
  141: ارتفاع شليبه

  31: ارتفاع قالويزان
  206، 196: ارتفاع كمرسرخ

  31: موش ارتفاع كوره
  195: ارتفاع ماهوري

  196: ارتفاع ممله
  142: ارتفاع موسوك

  96: خات ارتفاعات ابوصلبي

، 131، 124، 49، 45، 29: اكبر ارتفاعات اهللا
137 ،139 ،141 ،145 ،174 ،175 ،180  

  141، 31: دراز زيارتفاعات با
  195، 31: ارتفاعات دالپري
، 198، 197، 196، 96: زد گره ارتفاعات علي

200 ،201 ،202 ،203 ،206  
  83: لو ارتفاعات قرج

  31: ارتفاعات مورموري
، 196، 195، 180، 177: ارتفاعات ميشداغ

197 ،203 ،204 ،208 ،211  
  142: ارتفاعات هوارما

  245، 216، 80، 22: اردن
  251، 250، 85، 68: ااروپ

  22: اروميه
، 31، 24، 22، 21): العـرب  شـط (اروندرود 

61 ،62 ،63 ،76 ،78 ،80 ،105 ،108 ،
114 ،115 ،120 ،131 ،218 ،224 ،228 ،
239  

  101: اروندكنار
  30): منطقه(ازگله 

  234: گراد استالين
  55، 34، 23: استراتژي جنگ محدود

  189، 187، 174: اسحاقي، علي
): فرمانده محور در فارسيات اهواز(اسدي 
137  
، 90، 89، 86، 83، 79، 74، 65، 64: اسرائيل
113 ،128 ،151 ،213 ،217 ،241 ،242 ،
243 ،245 ،252 ،254 ،256 ،257  

  154، 144): االسالم حجت(اشراقي 
  137: اصفهان

ــام ، 126، 118، 93، 48: اف هــيكمن، ويلي
190 ،233 ،253  

  81، 58: افغانستان
  248: ز، اسامهالبا

، 239، 216، 123، 66، 39، 36، 21: الجزايــر
244  
  206، 196، 47): محور(زاده عباس  امام

  95، 78): پايتخت اردن(امان 
، 22، 21، 20، 19): اياالت متحـده (امريكا 

23 ،32 ،34 ،35 ،36 ،39 ،45 ،47 ،48 ،
49 ،50 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،60 ،61 ،
63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،72 ،
74 ،75 ،76 ،78 ،79 ،80 ،81 ،85 ،86 ،
88 ،89 ،100 ،124 ،126 ،136 ،151 ،

166 ،168 ،190 ،212 ،213 ،214 ،215 ،
216 ،217 ،233 ،234 ،235 ،238 ،239 ،
240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،
247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،254 ،
255 ،256  
  244: اندونزي

  198، 195، 101، 96، 53، 46: انديمشك
  237، 234، 81: انگلستان
  241، 194، 45: انگليسي
ــواز ، 40، 30، 29، 28، 27، 26، 24، 22: اهـ

42 ،45 ،46 ،47 ،52 ،53 ،77 ،83 ،87 ،
95 ،96 ،98 ،100 ،101 ،105 ،106 ،108 ،

114 ،119 ،134 ،136 ،137 ،138 ،144 ،
154 ،155 ،156 ،162 ،173 ،174 ،175 ،
178 ،194 ،198 ،218 ،219 ،220 ،221 ،
222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،232  
  32: اوپك
  200، 198، 140، 62، 41، 24: ايالم

  ب
  24: باختران
  85): رئيس استخبارات عراق(بارزان 

، 153، 142، 138، 137، 133: باقري، حسن
154 ،155 ،165 ،170 ،251  

  84: بانه
  23: بختيار، شاهپور
  82، 64، 57: برژنف، لئونيد
  80، 22: برژينسكي
  256: بروكسل
  233، 48: بروكينگز

، 154، 54، 52، 42، 29، 28، 26: بســــتان
173 ،174 ،175 ،178 ،180 ،182 ،183 ،
184 ،185 ،186 ،187 ،189 ،190 ،192  

ــيج ، 74، 52، 51، 50، 48، 38، 34، 29: بس
115 ،132 ،133 ،134 ،135 ،141 ،147 ،
152 ،157 ،160 ،170 ،175 ،189 ،199 ،
201 ،235 ،249  
، 221، 220، 218، 108، 87، 71، 26: بصــره
222 ،227 ،230 ،232 ،233  

، 68، 61، 47، 40، 34، 28، 25، 22: بغـــداد
72 ،73 ،79 ،80 ،81 ،84 ،89 ،119 ،131 ،

151 ،166 ،215 ،234 ،236 ،237 ،238 ،
239 ،244 ،246 ،247 ،256  

  137): شهيد(بقايي، مجيد 
  49: انبلوچست

  24: بندر امام خميني
جمهور مخلوع  رئيس(صدر، ابوالحسن  بني

ــران ، 50، 48، 42، 39، 38، 36، 20): ايـ
51 ،52 ،53 ،66 ،73 ،83 ،85 ،88 ،90 ،
92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،100 ،101 ،

102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،
112 ،113 ،114 ،116 ،118 ،119 ،120 ،
121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،
132 ،13 134 ،135 ،136 ،137 ،140 ،
146 ،147 ،150 ،152 ،153 ،154 ،155 ،
158 ،164 ،231 ،233 ،251  de
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261  فهرست راهنما    
  122): شهيد(بهشتي، سيدمحمد 

، 100، 98، 95، 30): رودخانـه (شـير   بهمن
115 ،153 ،159  

): جمهور الجزايـر  رئيس(بوميدين، هواري 
123  

ــداهللا  ــات، اســـ ــده (بيـــ نماينـــ
  14): اسالمي شوراي مجلس

  177): روستا(نعمه  بيت
  243: بيل، جيمز

  پ ـ ت
  219، 109، 108: پادگان حميد
  205: پادگان كرخه

  244، 113: پاكستان
  84): منطقه(پانوان 
  142: پاوه

  44: پايگاه دريايي خرمشهر
  171، 136: پايگاه منتظران شهادت

  72: پريماكف
  30: پل دوآب
  161، 160 ،158، 157، 155: پل قصبه
  161، 142: پل مارد

، 196، 96، 29، 27): جسر نادري(پل نادري 
201 ،202 ،204 ،205 ،206  

  228، 53): منطقه(نو  پل
  243، 235: پنتاگون
  34، 25: پنجوين
  90، 84: پيرانشهر

  79: تأسيسات اتمي عراق
  249: تانر، هنري

  202، 201): منطقه(تپه بلتا 
  206 ،202، 140): منطقه(چشمه  تپه
، 183، 182، 181، 180، 174: هاي رملي تپه

184 ،189 ،195 ،201  
  141: هاي شحيطه تپه
  141: هاي مدن تپه

  256، 244، 240، 86: تركيه
  57: تروفيمنكو، جنريك

  19: تنب بزرگ
  19: تنب كوچك

  208، 203، 202، 198، 196: تنگه ابوغريب
  24: تنگه باويسي
  30، 28: تنگه پاتاق

ــه چزابــه  ، 176، 175، 174، 29، 28: تنگ
177 ،178 ،182 ،183 ،186 ،187 ،189 ،
192 ،193 ،194 ،195 ،203 ،204 ،210  

  141: تنگه حاجيان
  208، 196: تنگه ذليجان
  74، 65، 63، 62، 60: تنگه هرمز

  222، 109، 108): منطقه(تنومه 

  ج ـ چ
  184، 175): محور ، منطقه(جابرحمدان 
  138، 137: جعفري، عزيز

، 133، 110، 109، 108، 28): منطقه(ر جفي
175 ،218 ،220  

، 133، 110، 109، 108، 28): منطقه(جفير 
175 ،218 ،220  

  108): سرهنگ(جمشيدي 
ــازندگي ــاد س ، 208، 182، 177، 158: جه

224  
  108): سرهنگ(جوادي 
، 130، 26): ارتـش خلقـي  (الشعبي  جيش
156 ،170 ،176 ،186 ،191 ،197  

  202، 196، 195 ):منطقه(چاه نفت 
، 176، 175، 174، 29، 28): منطقـه (چزابه 
177 ،178 ،182 ،183 ،186 ،187 ،189 ،
192 ،193 ،194 ،195 ،203 ،204 ،210  

، 88، 49، 29): شـهيد (چمران، مصـطفي  
101 ،108 ،134 ،146 ،154  

  196): منطقه(سري  چم
  196، 195): رودخانه(چيخواب 

  142): منطقه(چيالت 

  ح ـ خ
  64): رئيس مجلس عراق(نعيم  حداد،

، 69، 65، 56: حزب جمهوريخـواه امريكـا  
70 ،78  

  85، 84، 83: حزب دمكرات كردستان
  65،70، 63، 56: حزب دموكرات امريكا

  84، 83: له حزب كومه
  123: جمهوري اسالمي حزب

  245): پادشاه مراكش(حسن 
  245، 216): شاه اردن(حسين 

  84: جالل حسيني، شيخ
  218): يستگاها(حسينيه 
  222، 122، 47، 45): منطقه(حسينيه 

  122: حسينيه جماران
  239، 216، 70: حمادي، سعدون

، 175، 108، 101، 54، 52، 29، 28: حميديه
221  
  240، 63): جزيره(خارك 

  216، 214): پادشاه سعودي(خالد 
اهللا،  رهبر معظم، آيت(اي، سيدعلي  خامنه

، 105، 104): رئيس شوراي عالي دفـاع 
106 ،131 ،13  
  40: خانقين

، 215، 214، 167، 151، 82، 64: خاورميانه
240 ،241 ،243 ،244 ،255 ،256  

  211، 137): شهيد(خرازي، حسين 
ــهر ، 38، 34، 30، 29، 28، 27، 26: خرمشـ

39 ،40 ،42 ،45 ،46 ،47 ،50 ،52 ،53 ،
54 ،71 ،77 ،78 ،87 ،88 ،95 ،96 ،101 ،

108 ،109 ،115 ،127 ،132 ،133 ،137 ،
142 ،154 ،162 ،165 ،173 ،174 ،194 ،
198 ،215 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،
222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،
230 ،231 ،232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،
242 ،244 ،245 ،250 ،252 ،254  
  85): سرتيپ عراقي(خزعل 

  40): محور(خسروي 
، 62، 55، 47، 32، 21، 20، 19: فارس خليج
63 ،65 ،68 ،79 ،212 ،214 ،215 ،216 ،

236 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،245 ،
246 ،247 ،248 ،256  

، 22): اهللا، رهبر انقـالب  امام، آيت(خميني 
24 ،35 ،36 ،38 ،47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،
63 ،66 ،71 ،76 ،77 ،83 ،86 ،87 ،88 ،
93 ،94 ،101 ،102 ،103 ،106 ،107 ،

112 ،113 ،114 ،118 ،121 ،122 ،123 ،
124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،132 ،133 ،
145 ،147 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،

162،164 ،167 ،168 ،169 ،170 ،179 ،
188 ،198 ،205 ،214 ،222 ،236 ،237 ،
238 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،257  

  125: خميني، سيداحمد
ــتان ، 32، 27، 25، 24، 23، 21، 19: خوزس

40 ،41، 42 ،44 ،45 ،46 ،47 ،49 ،50 ،
60 ،61 ،62 ،68 ،74 ،75 ،77 ،80 ،83 ،
84 ،94 ،96 ،101 ،102 ،107 ،108 ،114 ،

130 ،131 ،136 ،139 ،147 ،154 ،155 ،
159 ،172 ،209 ،235 ،252  

  194: خياباني، موسي

  د ـ ذ
، 143، 142، 140، 115، 109، 98: دارخوين

144 ،145 ،148 ،155 ،157 ،158 ،159 ،
161  
  87: دافوس

  251، 231، 87): ع(حسين دانشگاه امام
  74: دانشگاه جرج تاون امريكا

  59: ملل متحد دبيركل سازمان
  39): رودخانه(دجله 

  27): رودخانه(دز 
، 77، 53، 41، 40، 38، 37، 27، 24: دزفــول

88 ،96 ،98 ،101 ،124 ،128 ،131 ،136 ،
140 ،144 ،173 ،178 ،194 ،195 ،196 ،
198 ،199 ،202 ،254  

): جمهور فرانسـه  رئيس(دستن، ژيسكار 
79  

  141، 140، 31، 30، 28: دشت ذهاب
، 200، 195، 31): منطقــه(عبــاس  دشــت
202 ،211  

  177): روستا(دفار 
  84): منطقه(دهگالن 
  184، 182، 175): روستا(دهالويه 
، 195، 142، 136، 41، 31، 27، 24: دهلران
196 ،198 ،202 ،205  
، 201، 96): محور، منطقه، ارتفاع(كدوسل

203 ،204 ،208  
  208، 203، 196): رودخانه(دويرج 

  63): جزيره(گوگارسيا  ديه
  84: ديواندره

  159، 153): منطقه(ذوالفقاري 

  ر ـ ز ـ ژ
  194): همسر رجوي(ربيعي، اشرف 

  122، 82، 66، 64: رجايي، محمدعلي
de، 123، 122، 121، 120، 85: رجوي، مسعود

fam
og

ha
dd

as
.ir



262  جنگ؛ بازيابي ثبات  
126، 151 ،194  

، 133، 132، 44، 42، 41: علـي  رشيد، غالم
135 ،137 ،138 ،146 ،149 ،153 ،154 ،
159 ،164 ،165 ،169 ،170 ،176 ،177 ،
183 ،189 ،192 ،198 ،199 ،202 ،209 ،
211 ،222 ،230 ،231 ،251 ،253 ،254  

، 51، 47، 31، 27، 24، 21: رضايي، محسن
52 ،87 ،92 ،127 ،133 ،135 ،137 ،

138 ،147 ،148 ،150 ،153 ،164 ،169 ،
171 ،172 ،178 ،180 ،189 ،193 ،194 ،
198 ،210 ،211 ،217 ،218 ،222 ،232 ،
251 ،252  

ــه  ــه(رقابي ، 196، 29): تنگه،ارتفاع،منطق
198 ،201 ،203 ،204 ،206 ،208 ،210 ،
211 ،212  

  253، 246، 120: رمضان، طه ياسين
  74: روبين، باري

  58: ها روس
  118، 78، 68، 65، 58: يهروس

  85: رولو، اريك
  247، 214: رياض

  241، 70، 69، 56: ريگان، رونالد
  73): منطقه(القوس  زين
  253، 167، 68، 64: ژاپن

ــدارمري ، 157، 140، 115، 50، 44، 29: ژان
158 ،219  

  س ـ ش
، 175، 174): رودخانه، منطقه، پـل (سابله 
182 ،183 ،184 ،186 ،187 ،191  

  214، 61: )جمهور مصر رئيس(سادات 
، 66، 63، 60، 59، 55: ملـل متحـد   سازمان

67 ،128 ،250  
  29، 26، 25): عراق(سپاه اول 

، 29، 24: سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي  
35 ،38 ،42 ،49 ،50 ،115 ،127 ،128 ،

132 ،144 ،147 ،154 ،157 ،158 ،160 ،
172 ،177 ،178 ،179 ،181 ،188 ،190 ،
199 ،200 ،201 ،221 ،223 ،251 ،253  

  31، 30، 28، 26، 25): عراق(سپاه دوم 
، 77، 34، 27، 26، 25): عـراق (سپاه سـوم  

156 ،160  
، 119، 89، 74، 35: ستاد تبليغـات جنـگ  

128  
، 137، 136، 133، 51: ستاد عمليات جنوب

138 ،147 ،158 ،171 ،252  
، 54، 46، 37: ا .ا.ستاد مشـترك ارتـش ج  

84 ،88 ،90 ،92 ،104 ،107 ،139 ،154 ،
225  
  141، 31، 30، 28: ذهاب سرپل
  203): منطقه(قليچ  سرخه

  55: سعودالفيصل
  84، 83: سقز

  216: سكوتوره
  160، 157، 156، 115: سلمانيه
  84: سنندج
  245: سودان

ــنگرد ، 77، 54، 52، 49، 42، 29، 28: سوس
94 ،95 ،100 ،101 ،108 ،112 ،134 ،

137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،144 ،145 ،
156 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
182 ،183 ،189 ،221  
  31، 28: سومار
  245: سومالي

  184، 175): محور(سويداني  
  220): روستا(سيدعبود 

  140): روستا(سيدصادق 
  156، 73): منطقه(سعد  سيف

  101، 98: شادگان
  29، 27): منطقه(شرهاني 

ــادان  ،127، 114، 88: شكســت حصــر آب
145 ،148 ،153 ،157 ،162 ،163 ،168 ،
217 ،252  
، 115، 109، 108، 50، 40، 34، 28: شلمچه
228  

  154، 137، 94: شمخاني، علي
، 246، 22: فـارس  شوراي همكاري خلـيج 

247  
، 60، 59: امنيت سازمان ملل متحد شوراي

66 ،67 ،88 ،250  
  68: انقالب عراق شوراي
، 52، 42، 38، 35): ايران(دفاع  عالي شوراي

65 ،89 ،104 ،105 ،106 ،118 ،119 ،
125 ،128 ،134 ،136 ،154 ،155 ،171 ،
172 ،188  
، 79، 76، 75، 68، 65، 64، 58، 57: شوروي

81 ،82 ،86 ،88 ،213 ،214 ،215 ،241 ،
242 ،243 ،248  
، 139، 136، 131، 101، 41، 29، 27: شوش
141 ،144 ،145 ،194 ،195 ،196 ،197 ،
198 ،201 ،203 ،204 ،206 ،208  

  177): روستا(شيخ محمود 
ــيراز ، 158، 48، 45، 44، 42، 41، 29: شــ

198 ،200 ،222  

  ص
  174): روستا(حسن  صالح

ــدام ، 25، 23، 22، 20، 19، 18: حســين ص
35 ،55 ،60 ،61 ،62 ،63 ،71 ،72 ،74 ،
75 ،76 ،78 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،
87 ،119 ،120 ،123 ،124 ،128 ،130 ،

152 ،167 ،194 ،215 ،216 ،226 ،234 ،
236 ،237 ،238 ،239 ،241 ،245 ،246 ،
247 ،248 ،249 ،250 ،251  

  137: صفار، مرتضي
، 137،146، 128، 50، 42: صــفوي، رحــيم

148 ،153 ،154 ،157 ،165 ،169 ،211 ،
252  

، 182، 181، 171، 153: صيادشيرازي، علي
211  

  ط ـ ظ
  68: طارق توفيق

، 79، 78، 72، 63، 62، 58، 19: يـز طارق عز
80 ،81 ،83  
  51، 21: طبس

  41، 40: طرح عملياتي ابوذر
  109، 108، 29، 28): منطقه(طالئيه 

ــژاد  ــار(ظهيرنــــــ ): تيمســــــ
101،102،105،144،155  

  ع ـ غ
  174): نهر(عبيد 

  40): نهر(عرايض 
، 75، 61، 55، 22، 20: عربســتان ســعودي

80 ،130 ،214 ،215 ،236 ،238 ،239 ،
245 ،247 ،256  

  119، 82: عرفات، ياسر
  137): مسئول محور ماهشهر(عسگري 

  108): شهيد(الهدي، حسين  علم
  23: علميات طبس

  27): منطقه(علي غربي 
  216، 186: عماره
  247، 245، 214: عمان

  141، 140): عج(مهدي  عمليات امام
  141: دراز عمليات بازي
  240، 171: عمليات بدر

، 160، 148، 109: المقـدس  عمليات بيـت 
182 ،211 ،217 ،218 ،220 ،221 ،222 ،
224 ،225 ،229 ،231 ،232 ،233 ،234 ،
240 ،252  

، 117، 116، 114، 113، 95: عمليات توكل
119 ،120  

  145): ع(عمليات حمزه
  240، 171: عمليات خيبر

  145: عمليات دارخوين
  145: عمليات دهالويه

  141: اهللا نوري عمليات شيخ فضل
، 162، 160، 20: القــدس عمليــات طريــق

170 ،171 ،172 ،173 ،174 ،177 ،178 ،
180 ،185 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،
193 ،194 ،195 ،201 ،203 ،211 ،212 ،
215 ،240 ،253  

، 193، 192، 191، 160: المبين عمليات فتح
194 ،195 ،196 ،197 ،199 ،201 ،203 ،
204 ،205 ،207 ،209 ،210 ،211 ،212 ،
213 ،215 ،216 ،217 ،218 ،220 ،221 ،
224 ،235 ،240  

  14): دارخوين(قوا  كل عمليات فرمانده
  224، 221:  3عمليات كربالي 
  240، 171:  5عمليات كربالي 
  140: عمليات كلينه
، 113، 111، 110، 108، 95: عمليات نصـر 

115 ،116 ،119  
  108: عمليات هويزه

  171: 8عمليات والفجر 
  141): منطقه(نكوش ع

، 201، 198، 196، 96، 47، 27: خـوش  عين
202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،208 ،211  

de  180: غزوه خيبر
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263  فهرست راهنما    
  108): سردار(پور  غالم

  ف ـ ق
  222، 137، 110، 108): منطقه(فارسيات 

  240، 136، 53، 41: فاو
  134، 49: فدائيان اسالم

، 79، 78، 76، 75، 65، 57، 47، 23: فرانسه
80 ،81 ،82 ،85 ،88 ،89 ،90 ،120 ،121 ،

152 ،214 ،234 ،235 ،239 ،241 ،243 ،
248 ،254 ،255 ،256 ،257  

  101): سرهنگ(فروزان 
  193، 170: فضلي، علي

، 204، 197، 196، 195، 48، 29، 27: فكــه
228  

  22): شهيد(فكوري 
  144، 126، 105، 46): تيمسار(فالحي 

  245): شاه عربشتان(فهد 
  159، 158، 157، 137): منطقه(فياضيه 
  247): پادشاه عمان(قابوس 
  86، 85): رهبر حزب دمكرات(قاسملو 

، 71، 32، 24، 21: الجزايــر 1975قــرارداد 
216 ،239  

ا .ا.قرارگاه تاكتيكي نيروي زميني ارتش ج
 :96 ،108  

  114: قرارگاه ستاد اروند
، 208، 206، 205، 203، 200: قرارگاه فـتح 

211 ،223 ،225 ،226 ،227 ،228  
، 211، 208، 206، 203، 200: قرارگاه فجـر 

228  
، 211، 208، 205، 202، 200: قرارگاه قدس

223 ،224 ،225 ،226 ،227 ،232  
  232، 221، 220، 201، 197: قرارگاه كربال

، 181، 180، 179، 148: قرارگاه مقدم نزاجا
199 ،201 ،253  

، 223، 208، 206، 202، 200: قرارگاه نصـر 
224 ،225 ،226 ،227 ،228  
  221، 178، 110، 108، 45، 22: قزوين

، 73، 42، 40، 34، 31، 30، 28: قصرشيرين
83 ،141  
  215: قطر
  60: 479نامه  قطع
  21: 598نامه  قطع
  200، 193: قم

  ك ـ گ
  70، 63: سفيد كاخ

  70، 69، 68، 65، 63، 56، 55: كارتر، جيمي
ــارون  ــه(ك ، 40، 38، 30، 28، 27): رودخان

77 ،87 ،95 ،96 ،98 ،99 ،100 ،108 ،
109 ،114 ،117 ،144 ،145 ،152 ،153 ،
155 ،156 ،157 ،159 ،160 ،161 ،162 ،
164 ،165 ،166 ،173 ،178 ،194 ،195 ،
212 ،217 ،218 ،219 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،225 ،227 ،229  

  193، 137: كاظمي، احمد
  142، 77: كاظمي، اصغر

  84: كامياران
  140): هندلي(ال ال كان

  142): روستا(زهرا  كاوه
، 95، 53، 45، 40، 29، 27): رودخانه(كرخه 
96 ،108 ،110 ،131 ،173 ،174 ،175 ،

180 ،182 ،189 ،192 ،194 ،195 ،203 ،
207 ،218 ،219 ،220 ،221 ،223 ،225 ،
226  
  176، 175، 137، 108، 49: كور كرخه

، 119، 112، 87، 76، 22: كردزمن، آنتـوني 
128 ،134 ،168 ،190 ،253  

، 84، 83، 50، 49، 42، 29، 25: كردســـتان
85 ،86 ،120 ،146  

  34، 25: كركوك
  62، 40، 24: كرمانشاه

  64: كره جنوبي
  169، 147: كالهدوز، يوسف

، 152): وزير خارجه فرانسـه (كلودشسون 
239  
  140): روستا(كلينه 
  257: علي حسن كمال
  241، 65: ديويد كمپ
  213: زمكموني

  31): منطقه(كنجانچم 
، 21: المللي تجـاوز و دفـاع   كنفرانس بين

45 ،87 ،88  
  95، 78: كنفرانس سران كشورهاي عربي

  246، 122: كنفرانس غيرمتعهدها
  244، 214، 63: كنگره امريكا

  206، 203، 202): منطقه(كاپن  كوت
  42، 37، 23، 22، 20: كودتاي نوژه

  218، 109، 108): منطقه(كوشك 
ــت ، 239، 215، 152، 90، 82، 72، 59: كوي

245 ،246 ،247 ،256  
  242، 70، 69، 56، 55: كيسينجر
، 64، 59، 55، 21: هـاي امريكـايي   گروگان

68 ،69 ،70 ،75 ،78 ،112  
  125): اهللا آيت(گلپايگاني 

  72: گورباچف، ميخالئيل
ــيالن ــرب گ ، 140، 54، 47، 31، 30، 28: غ
141 ،159  

  ل
  124، 121، 55، 50، 35 :النه جاسوسي

  246، 243، 217 :لبنان
  20: لدين، مايكل

، 40، 31، 29، 28، 26، 22): عـراق ( 1لشكر 
41 ،44 ،45 ،53 ،87 ،96 ،108 ،109 ،

119 ،156 ،158 ،176 ،178 ،179 ،183 ،
196 ،202 ،203 ،204 ،205 ،218 ،220 ،
221 ،230  
  196، 29، 26، 25): عراق(زرهي  10لشكر 
، 186، 87): عراق(ياده مكانيزه پ 15لشكر 
230  
، 44، 41، 40، 22): ايـران (زرهي  16لشكر 
45 ،96 ،108 ،109 ،119 ،158 ،178 ،

179 ،183 ،221  
، 29، 28، 26، 25): عـراق (پيـاده   2لشكر 

31 ،42 ،44 ،96 ،98 ،115 ،141 ،200  
، 198، 115، 44): ايـران (حمـزه   21لشكر 
221  
  44: سنندج 28لشكر 
، 30، 28، 26، 25): عـراق (رهي ز 3لشكر 
152 ،156 ،176 ،196 ،197 ،219 ،220  
، 31، 30، 28، 25،26): عراق(پياده4لشكر 
176  
، 160، 156، 77، 28، 26): عـراق ( 5لشكر 
176 ،184 ،186 ،220 ،222 ،230  
، 30، 28، 26، 25): عـراق (زرهـي   6لشكر 
161 ،176 ،220  
  44، 22: اروميه 64لشكر 
، 44، 29، 26، 25): عـراق (پيـاده   7لشكر 
131 ،145 ،154 ،155 ،157 ،158 ،176 ،
178 ،179 ،200 ،222 ،230  
، 154، 145، 44: پياده خراسـان  77لشكر 
155 ،157 ،158 ،178 ،179 ،200 ،222  
  30، 28، 26، 25): عراق(پياده  8لشكر 
، 40، 31): ايـران (زرهي ارتـش   81لشكر 
44 ،50 ،90  

  44 ):ايران(زرهي  88لشكر 
ــراق( 9لشــكر  ، 156، 29، 28، 26، 25): ع

160 ،220  
، 42، 41، 29، 22): ايران(زرهي  92لشكر 
44 ،45 ،98 ،101 ،108 ،109 ،110 ،

154 ،178 ،179 ،182 ،198 ،221  
  200: لشكر نصر سپاه

  123: لطيف جاسم
، 87، 81، 79، 72، 71، 61، 23، 20: لنـــدن

88 ،89 ،113 ،126 ،128 ،166 ،167 ،
215 ،216 ،234 ،238 ،239 ،244 ،250 ،
252 ،254 ،255 ،256 ،257  

  20: لوئيس، ويليام
  242: لوكزامبورگ

  238، 82، 74، 36: ليبرال
  256، 248، 242، 66: ليبي

  م
وزيــر خارجــه وقــت (ماســكي، ادمونــد 

  67، 65، 64، 55): امريكا
  244: مالزي

ــهر ، 120، 115، 105، 101، 98، 48: ماهش
137 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،
159 ،161  

  193: متوسليان، احمد
  176): منطقه(مثلث فينيخي 

  216، 78، 74: مجلس ملي عراق
، 134، 78، 70، 69: اسـالمي  شوراي مجلس
147 ،24  

  159، 158): منطقه(محمديه 
  245: مراكش
  142، 140، 136، 83، 34، 25: مريوان

  53: مسجد سليمان
  88، 81 ،80، 74، 61، 57، 20: مسكو

  176): منطقه(مسيله 
de  167، 137: مشهد
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264  جنگ؛ بازيابي ثبات  
ــر ، 241، 236، 216، 65، 61، 22، 20: مصـ

244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،257  
  203): منطقه(ملحه 

  219): آبادي(مليحان 
، 121، 120، 85، 84، 37، 23، 20: منافقين

122 ،123 ،125 ،136 ،147 ،151 ،166 ،
167 ،194 ،212  
  31، 28: مندلي
  122: كني مهدوي
  174، 42، 41، 34، 31، 28: مهران

  249: موسوي، ميرحسين

  ن
  242، 86: ناتو

  29، 28): منطقه(نشوه 
  19: نظام شاهنشاهي

  31، 28: شهر نفت
  245: نميري، جعفر

  177): روستا(نهركسر 
  109: نوار مرزي

  53، 34، 25: نوسود
  118، 93: نيروي دريايي ارتش امريكا

  47 :نيروي دريايي ارتش ايران
، 41، 40، 39، 37: ا .ا.نيروي زميني ارتش ج

42 ،45 ،47 ،88 ،96 ،100 ،112 ،145 ،
148 ،154 ،157 ،158 ،170 ،172 ،173 ،
174 ،179 ،180 ،181 ،199 ،201 ،220 ،
221 ،223 ،253  

، 177، 176، 175، 174): رودخانـه (نيسان 
178 ،183 ،184 ،186 ،187 ،191 ،219  

، 241، 237، 234، 128، 113، 66: نيويورك
244 ،249 ،255 ،256  

  و
، 215، 213، 212، 82، 74، 66: واشـــنگتن

234 ،235 ،239 ،241 ،245 ،248 ،254 ،
256  

  253، 128، 87، 22: واگنر، ابراهام
  59: والد هايم، كورت
  256، 241، 215، 214: واينبرگر، كاسپار

  214، 213، 76: وزارت دفاع امريكا
، 82، 23: سـالمي وزارت فرهنگ و ارشاد ا

86 ،87،122 ،128،152 ،251 ،252 ،253 ،
257  

  63: ويتس، جاكوب
  18: ويتس، كالوز

  هـ ـ ي
، 66، 45: اكبـر  هاشمي رفسـنجاني، علـي  

122 ،144 ،154 ،249  
  137، 108): شهيد(هاشمي، علي 

  134، 49: هاشمي، مجتبي
  167): شهيد(نژاد  هاشمي

  237: هاليدي، فرد
  113: هند

  219، 178 :هورالعظيم
  218، 174: هورالهويزه

، 127، 111، 108، 101، 95، 89، 38: هويزه
128 ،174 ،175 ،183 ،219 ،220 ،221 ،
222  

  248، 242، 241، 240: هيگ، الكساندر
نماينـــده مجلـــس (يـــزدي، محمـــد 

  122): اسالمي شوراي
  

 
  ها و رويدادها زمان

 

  66، 21، 19): قطع رابطه سياسي امريكا با ايران( 1359فروردين 
  22): طرح كودتاي نوژه( 1359تيرماه 

عمليات ارتش در غـرب رودخانـه كرخـه بـه     ( 1359مهر  23
  202، 102، 101، 97، 96، 95، 66، 38): صدر فرماندهي بني

عمليات ارتش در محور آبـادان بـه فرمانـدهي    ( 1359آبان  3
  153، 152، 102، 99، 98، 95، 38): صدر بني

يات ارتش در غـرب رودخانـه كـارون بـه     عمل( 1359دي  16
  95): صدر فرماندهي بني

عمليات توكـل ـ ارتـش ـ در شـرق رودخانـه       ( 1359دي  20
  117، 114): كارون

  140): عمليات كلينه در منطقه دشت ذهاب( 1359اسفند  14
  121): صدر با نظام و انقالب آغاز منازعه بني( 1359اسفند  14
  140): ارتفاعات چغالوندعمليات روي ( 1359اسفند  24
ــام مهــدي ( 1359اســفند  26 در غــرب ) عــج(عمليــات ام

  140): سوسنگرد
): سلطان در منطقـه مريـوان   عمليات قوچ( 1360اول فروردين 

140  
عمليات ايذايي در ارتفاعات ذيل در منطقه ( 1360فروردين  14

  140): ايالم
در غـرب  ) عـج (عمليات حضرت مهـدي  ( 1360فروردين  15

  140): لدزفو
در ) عـج (عمليات حضـرت امـام مهـدي    ( 1360فروردين  25

  141): منطقه شوش
پيشنهاد صلح بـه وسـيله كنفـرانس غيـر     ( 1360ارديبهشت 
  122): متعهدها

): ذهاب دراز در منطقه سرپل عمليات بازي( 1360ارديبهشت  10
141  

عمليات آزادسـازي تنگـه حاجيـان در    ( 1360ارديبهشت  12
  141): بغر منطقه گيالن

اهللا نـوري در منطقـه    فضل عمليات شيخ( 1360ارديبهشت  25
  141): آبادان

): اكبر هاي اهللا در تپه) ع(علي عمليات امام( 1360ارديبهشت  31
141  

  123): ورود منافقين به فاز نظامي( 1360خرداد 
  141): عمليات درمنطقه پاوه ـ مريوان( 1360خرداد  8
): يي در منطقه دهلران ـ چـيالت  عمليات ايذا( 1360خرداد  11

142  
  126): قوا كل صدر از فرماندهي عزل بني( 1360خرداد  20
قوا در منطقـه دارخـوين    كل عمليات فرمانده( 1360خرداد  21

  14): وسيله سپاه به
اسـالمي   جمهـوري  انفجار بمـب در دفتـر حـزب   ( 1360تير  7

  128): وسيله منافقين به
وسـيله   وزيري بـه  در مقر نخستانفجار بمب ( 1360شهريور  8

  123): منافقين
  168تا  150)): ع(االئمه عمليات ثامن( 1360مهر  5
  191تا  173): القدس عمليات طريق( 1360آذر  8
  216تا  194): المبين عمليات فتح( 1360فروردين  2
  240تا  217): المقدس عمليات بيت( 1361ارديبهشت  10
المقـدس   در عمليات بيت آزادسازي خرمشهر( 1361خرداد  3

  228): وسيله سپاه به
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